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پاسخنامه ی تشریحی زیست شناسی کنکور 
سراسری ۹۶)داخل(

)علیرضا سیاحی(
156- بـه طـور معمـول در کـدام شـرایط مولکول هـای آب بـه صورت مایـع از طریـق روزنه های موجود در حاشـیه ی  بـرگ گیاه 

گوجـه فرنگـی دفع می شـود؟
۱( افزایش کشش تعرقی و دور شدن سلول های نگهبان روزنه ها از یکدیگر

۲( کاهش فشار ریشه ای و نزدیک شدن سلول های نگهبان روزنه ها به یکدیگر
۳( زیاد شدن فشار اسمزی در سلول های تار کشنده و کاهش میزان رطوبت هوا

۴( باال رفتن فشار آب در داخل آوند های چوبی و اشباع اتمسفر از بخار آب

روزنه های حاشیه گیاه گوجه فرنگی مربوط روزنه های آبی هستند که همیشه بازند و به آوند های چوبی راه دارند. در حالیکه 
روزنه های هوایی توسط سلول های نگهبان روزنه باز و بسته می شوند. از طرفی فشار ریشه ای نیرویی هست که آب رو در آوند 

چوبی به سمت باال هل میده. رو
نکته کلیدی در حل این سوال اینه که بین روزنه آبی و روزنه هوایی تفاوت قائل بشید گزینه هایی که به روزنه های هوایی اشاره 

داره اشتباه هستند. ) رد گزینه ۱ و ۲( گزینه ۳ هم گفته کاهش میزان رطوبت هوا که درصورتیکه وقتی هوا رطوبت داره و آب 
به صورت بخار خارج نمیشه به صورت مایع از روزنه های آبی بیرون میاد پس گزینه صحیح گزینه ۴ هست.

157 - کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر نا مناسب است ؟
هورمونی که از نظر تاثیر بر جوانه زنی دانه ها مخالف ژیبرلین ها عمل می کند. همانند هورمونی که باعث ........... می شود 

..............
۱( ریزش برگ ها- در شرایط غرقابی و بیهوازی کاهش می یابد.

۲( تسریع و افزایش رسیدگی میوه ها - در هنگام تنش های محیطی افزایش می یابد.
۳( انعطاف پذیری دیواره های سلولی - رشد جوانه های جانبی گیاه را تحت تاثیر قرار می دهد.

۴( سست شدن میوه ها - می تواند در شرایطی سرعت رشد، سنتز پروتئين و انتقال یون ها را کنترل نماید.

 به راحتی قابل حل با جدول بخش هورمون های گیاهی زیست گیاهی آکادمی کنکور
هورمونی که در جوانه زنی دانه ها نقش داره ژیبرلینه . مخالف اون میشه آبسیزیک اسید کسی که جزوه آکادمی کنکور رو 
داشت با خوندن جدول رو به رو راحت میتونست به این سوال پاسخ بده.هورمونی که در ریزش برگ ها نقش داره اتیلنه.

سوال رو ساده تر مینوسیم : هورمون آبسیزیک اسید همانند هورمون اتیلن در شرایط غرقابی کاهش می یابد. در 
صورتیکه در جدول هورمون های گیاهای آکادمی کنکور نوشته بودیم هر دوی این هورمون ها در شرایط بی هوازی و غرقابی 

افزایش پیدا می کنند. البته گزینه ۳ هم نمیتونه خیلی درست باشه ولی چون هر دوی هورمون های اکسین )که باعث 
چیرگی راسی میشه( و هورمون آبسیزیک اسید باعث کاهش رشد گیاه میشه به طور غیر مستقیم بر رشد جوانه های جانبی 

www.konkur.in

forum.konkur.in



پاسخ نامه تشریحی 
4KonKoorAcademy2015@Gmail.com         زیست شناسی کنکور 96

علیرضا سیاحی

تاثیر دارند میشه این گزینه رو درست در نظر گرفت.
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 اکسین ها باعث افزایش انعطاف پذیری دیواره های سلولی می شوند و این امر امکان طویل شدن سلول ها را هنگام رشد فراهم می اثر
کند. اکسین در سمت تاریک ساقه انباشته می شود، درنتیجه سلول های سمت تاریک ساقه نسبت به سلول های سمت روشن آن طویل 
تر می شوند. تفاوت بین طول دیواره های سلولی دو سمِت ساقه، باعث خمیدگی ساقه به سمت نور می شود. که به آن فتوتروپیسم 

)نورگرایی( می گویند. که نوعی جنبش القایی و فعال است. زیست شناسی هلندی فریتز ونت برای اولین بار اکسین را کشف کرد.

نوک ساقه هامحل تولید

کاربرد در 
کشاورزی

 در کشــاورزی از اکسین برای ریشه دارکردن قلمه ها استفاده می شــود. نسبت باالی اکسین به سیتوکینین در کشت بافت، ریشه زایی 
را تحریک می کند.
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تحریک طویل شدن ساقه، نمو میوه، جوانه زنیاثر

 ساقه، ریشه و دانه های در حال نمومحل تولید

کاربرد در 
کشاورزی

از ژیبرلین ها برای تولید میوه های بدون دانه و همچنین درشت کردن بعضی میوه ها استفاده می كنند.
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تقسیم سلولی را تحریک می كند اثر
سرعت پیرشدن برخی از اندام های گیاهی را کاهش می دهد. مثاًل ریزش برگ ها را به تاخیر می اندازد. 

  سیتوکینین ها که در رئوس ریشه، دانه و میوه تولید می شوند تقسیم سلولی را تحریک می کنند. محل تولید

کاربرد در 
کشاورزی

از سیتوکینین ها به صورت افشانه (اسپری) برای شادابی شاخه های گل و افزایش مّدت نگه داری میوه ها و سبزیجات در انبار استفاده 
می شود.

در کشت بافت از سیتوکینین ها به منظور تشکیل ساقه از سلولهای تمایز نیافته (کالوس)، استفاده می شود.
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بازدارنده 
 های رشد

فرایندهایی را کنترل می كنند که به مراحل انتهایی نمو گیاه، مانند پیری، ریزش برگ، پژمردگی گل ها و رسیدگی میوه اختصاص دارند. 
به عالوه این دو هورمون سرعت رشد، سنتز پروتئین و انتقال یون را در شرایط نامساعد محیطی کنترل می كنند.

مقدار این هورمونها در درون پیکرۀ گیاه در طی پیری، ریزش برگ و رسیدگی میوه و نیز هنگام تنشهای محیطی افزایش می یابد.

عواملی 
افزایش 
دهنده آن

میزان اتیلن در واکنش به زخم های مکانیکی بافت ها، آلودگی هوا، عوامل بیماری زا، شرایط غرقابی (قرارگرفتن بخشهایی از گیاه درون 
آب به مدت طوالنی) و بی هوازی افزایش می یابد.

باعث رسیدگی میوه ها می شود. 

اغلب بافت های گیاهی، اتیلن تولید می كنندمحل تولید
اتیلن ترکیب آلی گازی شکلی است که در اثر سوختن ناقص نفت نیز تولید می شود.

کاربرد در 
کشاورزی

بیش از یک قرن پیش پرورش دهندگان مرکبات پی بردند که اگر میوه های مرکبات را در یک اتاق که با بخاری نفتی گرم می شــود 
نگه دارند، میوه ها زودتر می رسند

. امروزه، از اتیلن برای تســریع و افزایش رســیدگی میوه های گوجه فرنگی، انگور و دیگر میوه هایی که قبل از رســیدگی چیده می شوند، 
اســتفاده می شود. اتیلن همچنین باعث سست شــدن میوه هایی مانند گیالس می شود و به این ترتیب برداشت مکانیکی میوه ها را 

تسهیل می کند.
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خفتگی دانه ومیوه اثر
عالوه بر دخالت در خفتگی و بازدارندگی رشد، تعادل آب را در گیاهاِن تحِت تنِش خشکی، به وسیله ی بستن روزنه ها و حفظ جذب 

آب توسط ریشه ها، تنظیم می كند.
باعث کاهش فشــار تورژســانس شده و کاهش رشد طولی سلول های نگهبان روزنه های هوایی می شود و روزنه هوایی را می بندد و 

تعرق را در گیاه کاهش می دهد. به همین دلیل احتمال حبادار شدگی کاهش پیدا می كند.  
با بســته شــدن روزنه ها باعث کاهش ورود دی اکسید کربن به گیاه می شود و شدت فتوسنتز کاهش می یابد و فعالیت کربوکسیالزی 

روبیسکو کاهش و اکسیژنازی آن افزایش می یابد.

هورمون با اثر 

مخالف

نقش مخالف ژیبرلین ها را با جلوگیری از جوانه زنی دانه ایفا می كند.
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۱۵۸ - کدام عبارت درباره ی هر رفتار جانوری درست بیان شده است ؟
۱( بر اساس فرضیه ی انتخاب فرد قابل تفسیر است.

۲( در پاسخ به محرک   های مداوم تغيير می نماید.
۳( در جهت افزایش سود خالص انتخاب شده است.

۴( با استفاده از آزمون و خطا یا تجارب گذشته انجام می شود.

مطابق با تمرین صفحه ۱۸ فصل ۷ زیست پیش آکادمی کنکور )دقیقا این عبارت ها انجا بیان شده به شکلی خیلی جامع تر(
تقریبا میشه گفت همه ی رفتار های جانوری در جهت افزایش سود خالص هستند. گزینه ۳ پاسخه.

گزینه ۱ : بعضی از رفتارهای جانوران را نمی توان براساس فرضئه انتخاب فرد تفسير کرد.
کارگر برای دفاع از کندو، مهاجمان را نيش می زنند. با اين کار نيش در بدن مهاجم باقی می ماند و همراه با آن محتويات شکم 
زنبور نيز بيرون می آيد و می ميرد. اما انتخاب فرد میگه رفتار همیه باید به نفع جون جانور باشه درصورتیکه جانوران هم برای 

اجتماعشون از جون خودشون)فرد( میگذرن.
گزینه ۲ : عادی شدن در پاسخ به محرک های مداوم بی تفاوته.

گزینه ۳ : در رفتار های ژنتیکی مثل الگوی عمل ثابت تجارب و آزمون و خطا نقشی نداره.

۱۵۹ - کـدام، ویژگـی جاندارنـی اسـت کـه بـا کارایـی بـاالی شـش های خـود، می تواننـد مقدار بسـیار انـدک اکسـیژن هوا را 
کنند؟ جـذب 

۱( گوارش مکانیکی مواد غذایی درون معده آغاز می گردد.
۲( ماده ی نیتروژن دار سمی به همراه آب زیادی دفع می شود.

۳( نیروی حاصل از انقباض هر ماهیچه، به یک استخوان منتقل می شود.
۴( باال و پایین رفتن دنده ها و استخوان جناغ سینه به عمل دیافراگم کمک می کند.

مطابق  با شکل زیست دوم آکادمی کنکور به نظرتون با جدول زیر که مربوط به زیست دوم آکادمی کنکوره کدوم گزینه رو 
نمیتونستید پاسخ بدید.  با همون شکل گنجشک میتونستید راحت به این پاسخ بدید.
گزینه ۱پاسخه کافیه به جدول زیر که مربوط به جزوه زیست آکادمی کنکوره نگاه کنید.
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معده

چينه دان

سنگدان

روده

مخرج

1 گوارش برون سلولی دارند و البته دارای لیزوزوم نیز هستند.
2 مراحل گوارش در گنجشک : دهان  مری  چینه دان  

معده  سنگدان  روده  مخرج
3 گوارش مکانیکی و شیمیایی آن ها در معده آغاز می شود.

4 مواد غذایی و آب از روده جذب می شود.
5 بعضی از آن ها مانند مرغ خانگی و گنجشک همه چیزخوار هستند.

6 بعضی از آن ها مانند عقاب و جغد گوشتخوارند.

تنفس

1 دستگاه تنفسی آن ها از نای، شش ها، کیسه های هوادار پیشین و عقبی تشکیل شده است.
2 هنگام دم هوا از شش ها خارج و وارد کیسه های هوایی شده و هنگام بازدم هوا وارد شش ها می شود و تبادل گاز انجام می شود.

3 هوا فقط در شش های پرندگان یک طرفه است و از عقب به جلو.

گردش مواد
1 گردش خون بسته دارد.)همانند همه ی مهره داران و برخی بی مهر گان(

2 قلب چهار حفره ای دارد. )همانند همه ی پستانداران( )فصل6( 

ماده زائد نیتروژن دار آن اوریک اسید است.)همانند همه ی حشرات، و برخی خزندگان و مار های خشکی زی (دفع مواد زاید

حرکت
1 جزء مهره داران است و اسکلت درونی)استخوانی( دارد.

2 چهار اندام حرکتی دارد.)همانند همه ي پستانداران، اغلب دوزیستان و برخی خزندگان()فصل8(

 همانند همه ی مهره داران در سیستم ایمنی هم دفاع اختصاصی و هم دفاع غیر اختصاصی دارد.سیستم دفاعی

دستگاه عصبی
1 بعد از پستانداران اندازه مغز آن ها نسبت به وزن بدن بیشتر از سایر جانوران است.)فصل 2 سوم(

2 مغز آنها همانند همه ی مهره داران در دوران جنینی شامل 3 بخش مغز جلویی، مغز میانی و مغز عقبی است.

تولید مثل
1 کروموروم مرغ :2n=76+zw ، کروموروم خروس :2n=76+zz ، )جنس ماده جنسیت بچه را تعیین می کند(.

2 لقاح داخلی دارند و تخم گذارند.)همانند برخی پستان داران :پالتی پوس(

www.konkur.in

forum.konkur.in



پاسخ نامه تشریحی 
6KonKoorAcademy2015@Gmail.com         زیست شناسی کنکور 96

علیرضا سیاحی

۱۶۰ - وجه مشترک همه ی اعضای تاژکداران جانور مانند با افراد شاخه ی .......... در این است که ...................
۱( روزن داران - پوسته ای محکم و سوراخ دار از جنس سیلیس دارند.

۲( جلبک های سبز به دو روش جنسی و غیر جنسی تولید مثل می نمایند.
۳( جلبک های قهوه ای - می توانند ساختار های تولید مثلی پر سلولی را پدید آورند.

۴( هاگداران - با کمک آنزیم های گوارشی، ترکیبیات آلی پیرامون خود را تغيير می دهند.
مطابق با جدول فصل ۱۰ زیست پیش جزوه زیست پیش آکادمی کنکور :

گزینه ۱ : کتاب در مورد دیواره سلولی تاژکداران جانور مانند حرفی نزده پس این عبارت نادرسته.
گزینـه ۲: جلبـک هـای سـبز هـر دو جنسـی و غیر جنسـی رو دارند اما تاژکـدارن جانور مانند اغلبشـون فقط تولید مثل جنسـی 

دارنـد پس این گزینه درسـت نیسـت.
گزینه۳ : جلبک ها آغازیان هستند آغازیان ساختار تولید مثلی پر سلولی ایجاد نمی کنند.

گزینـه ۴ : هاگـداران هتروتـروف هسـتند و مثـل قـارچ ها با ترشـح آنزیم های گوارشـی ترکیبات آلـی محیط پیرامـون رو تغيير 
میدن.

روش کسب انرژیتولید مثلجنس دیوارهمحیط زندگیروش حرکتتعداد سلولگروه آغازی

هتروتروفمیتوز-آب شور، شیرین و خاک مرطوبآمیبیتک سلولیآمیب

هتروتروف-آهکیماسه های دریاهاآمیبیتک سلولیروزن داران

سرخوردن روی تک سلولیدیاتوم
میتوز)غیرجنسی( سیلیسیاقیانوس ها و دریاچه هاترشحات

اتوتروفو جنسی

بسياری تک سلولی- جلبک سبز
برخی پر سلولی

با تاژک یا بدون 
جنسی و -بعضی آب شور بسياری  آب شیرینتاژک

اتوتروفغیرجنسی

برخی از آنها آب های گرم اقیانوسبدون حرکتپر سلولیجلبک قرمز
اتوتروفمعموال تناوب نسلکربنات کلسیم

جلبک های قهوه ای 
اتوتروفتناوب نسل-دریاهابدون حرکتپر سلولی)کلپ(

اغلب حرکت با ۲ تک سلولیتاژکداران چرخان
تاژک

اتوتروفمیتوزسلولز و سیلیساغلب دریاها و برخی آب شیرین

تاژکداران جانور 
بعضی گونه ها حرکت تک سلولیمانند

اغلب غیر جنسی و -بعضی همزیست در لوله گوارشبا یک تا ۱۰۰۰ تاژک
هتروتروفبرخی جنسی

یک سوم اتوتروفمیتوز-آب شیرینحرکت با ۲ تاژکتک سلولیاوگلنا
دو سوم هتروتروف

شنا  با هزاران مژک تک سلولیمژکداران
سخت و انعطاف آب شیریندر ردیف های متراکم

پذیر
معموال میتوز و گاه 

هم یوغی
هتروتروف

کپک های مخاطی 
جنسی و غیر -خاک مرطوبآمیبیتک سلولیسلولی

هتروتروفجنسی

کپک های مخاطی 
پاسمودیومی

تک سلولی )چند 
هتروتروفجنسی-خاک مرطوبآمیبیهسته ای(

جنسی و غیر -بدن میزبان ومدفوع جانور آلودهبدون حرکتتک سلولیهاگ داران
هتروتروفجنسی
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۱۶۱- در هر نیمکره ی مخ انسان، لوب آهیانه و لوب گیجگاهی به ترتیب با چند لوب دیگر مرز مشترک دارند؟ 
۴(۲و۲ ۳(۲و۳    ۲(۳و۳    ۱(۳و۲     

پاسخ گزینه۲ : شکل کتاب درسی که در جزوه های زیست آکادمی کنکور همه شکای کتاب درسی به دقت آورده شده!

۱۶۲- بـر اسـاس شـواهد سـنگواره ای، در فاصلـه ی زمانـی وقوع سـومین تا شـروع پنجمیـن انقـراض گروهی کـدام اتفاق رخ 
است؟ داده 

۲( ماهی های کوچک و فاقد آرواره پدیدار شدند. ۱( یک دوره ی خشکی وسیع حاکم گردیده است.  
۴( دوزیستان اولیه به منظور جذب اکسیژن هوا، شش دار شدند. ۳( به تدریج خزندگان، بیشترین فراوانی را از آن خود کردند. 

مطابق با زیست جدول زیست پیش ۱ آکادمی کنکور
طبـق جـدول زیـر قبـل از انقراض گروهی سـوم خشـکی وسـیع ایجاد شـده. ماهی کوچـک و فاقـد آرواره در ۵۰۰ میلیون سـال 
پیش ایجاد شده.دوزیسـتان در ۳۷۰ میلیون سـال پیش شـش دار شـدند. پس تنها گزینه سـوم درسـته با این جدول رااااحت 

میتونسـتید به این سـوال که سـخت هم بود و بیشـتریا نتونسـتن پاسـخ  بدن پاسـخ بدید.

اتفاقات دیگر مربوط به دورهحادثهگروه آغازی

به وجود آمدن اولین مهره داران)ماهی های آرواره دار کوچک(۵۰۰ میلیون سال پیش

انقراض گروهی اول۴۴۰ میلیون سال پیش

به وجود آمدن شش در مهره دارانبه وجود آمدن دوزیستان370 میلیون سال پسش

انقراض گروهی دوم360 میلیون سال پیش

تخم گذاری در خشکی و غالب شدن خزندگان به وجود آمدن خزندگان350 میلیون سال پیش
بخاظر محیط خشک

خشکی های وسیع300 میلیون سال پیش

ان
دگ

خزن
ی 

وان
فرا

ن 
تری

یش
مخرب ترین انقراض گروهیانقراض گروهی سوم245 میلیون سال پیشب

به وجود آمدن خرچنگ نعل اسبی225 میلیون سال پیش

دوران زندگی پروداکتیلانقراض گروهی چهارم 210 میلیون سال پیش

انقراض دایناسور ها محیط های خشکی کاهش انقراض گروهی پنجم65 میلیون سال پیش
یافتند غالب شدن پرندگان و پستانداران

نکته : خرچنگ نعل اسبی ۲ انقراض را پشت سرگذاشته است.
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۱۶۳- کدام عبارت، درمورد همه ی گلبول های خونی یک فرد بالغ درست است؟
۱( ریز لوله چه ها، طی مرحله ی G2 چرخه ی سلولی مضاعف می گردند.

۲( ریز رشته ها، با پروتئين های سطح داخلی غشا تماس دارند.
۳( ریز لوله چه ها، در بخش مرکزی سانتریول ها وجود دارند.

۴( ریز رشته ها، باعث پایداری پوشش هسته ای می شوند.
مطابق با فصل دوم زیست سال دوم آکادمی کنکور گزینه ۲ پاسخه.

گزینه ۴ نادرسته چون گلبول قرمز هسته نداره.
گزینه ۱ نادرسته لزوما همه گلبول های خونی تقسیم نمی شوند.
گزینه ۲ درسته طبق جدول غشا در زیست دوم آکادمی کنکور!

جدول مربوط به سانتریول ها در زیست دوم آکادمی کنکور صفحه ۳۷ طبق شکلی که آوردیم مرکز ساتریول خالیه.پس گزینه 
۳ نادرسته.
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۱۶۴- در انسـان، همـه ی رگ هایـی کـه خـون قلـب را بـه سـمت بافت هـای مختلف بـدن هدایـت می کنند، چه مشـخصه ای 
دارند؟

۱( خون آن ها با سرعت متوسط ۳۵ سانتی متر در ثانیه عبور می کنند.
۲( یک الیه از سلول های بافت پوششی در دیواره ی آن ها وجود دارد.

۳( در دیواره ی آن ها، ماهیچه های صاف حلقوی فراوان یافت می شود.
۴( در درون  آن ها، همواره خون به طور پیوسته جریان دارد.

ابتـدا بایـد منظـور از سـوال رو بفهمیم. منظور از سـوال میتونه سـرخرگ ها 
وحتـی سـیاهرگ هـا و مویـرگ هـا باشـه.باید گزینـه ای رو انتخـاب کنیـم 
کـه بـرای همـه رگ هـا قابـل اسـتفاده باشـه.اول میـزان سـرعت خـون در 
سـیاهرگ و سـرخرگها تفـاوت داره. ماهیچـه های صاف فراوان در سـرخرگ 
هاسـت. مویـرگ هـا که اصـا ماهیچـه نـدارن. همانطـور که در شـکل رو 
بـه رو می بینیـد بـا گـذر  از سـرخرگ بـه سـمت مویـرگ سـرعت جریـان 
خـون کاهـش مـی یابـد تـا جایـی کـه سـرعت در مویرگ هـا نزدیـک بـه 

صفر)۱میلیمتـر بـر ثانیـه برسـد( نمیشـه گفـت بـه صورت پیوسـته هسـتش.
گزینه ۲ پاسخه همه رگ ها دارای یه الیه بافت پوششی هستند.

۱۶۵- چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟
ج کردن پوسته ی دانه ها از نوعی ترکیب آلی استفاده می شود ، این ترکیب فقط ............ • در کشاورزی، برای خار

• می تواند توسط جاندارانی با هسته ی مشخص و سازمان یافته تولید شود.
• بر مولکولی رشته ای و بدون انشعاب تاثیر می گذارد.
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• نسبت به تغييرات شدید PH محیط حساس است.
• نوعی واکنش سنتز آبدهی را به انجام می رساند.

۴)۴    ۳)۳    ۲)۲    ۱)۱

سوال به آنزیم سلوالز اشاره داره مربوط به فصل ۱ سال دوم میشه :
خب باکتری ها وبرخی آغازیان میتونن سلوالز درست کنن. باکتری ها هسته ندارن پس این گزینه درست نیست.

سلولز رشته ای و بدون انشعابه پس این مورد درسته.
آنزیم ها نسبت به اسیدی بودن محیط حساس هستند.

نوعی واکنش هیدرولیز انجام میده تجزیه میکنه نه سنتز.
تنها ۱ مورد درست بود. 

166- به طور معمول، کدام عبارت درباره ی اتفاقات پس از تشکیل زیگوت در انسان نادرست است ؟
۱( در زمان به وجود آمدن الیه های محافظ و تغذیه کننده ی جنینی، ترشح پروژسترون توسط جسم زرد صورت می گیرد.

۲( در زمان شروع تقسیمات میتوزی سلول تخم، مرحله ی فولیکولی تخمدان متوقف گردیده است.
۳( در زمان رسیدن سلول تخم به رحم، توده ی سلولی به شکل یک توپ تو خالی درآمده است.

۴( در زمان شروع عمل جایگزینی، رویان و پرده های اطراف آن به سرعت رشد می کنند. 
مطابق با فصل ۱۱ زیست سوم آکادمی کنکور

طبـق شـکل زیـر )صفحـه ۱۷(که مربوطه به زیسـت سـوم آکادمی کننکور میشـه راحت میشـد به سـوال پاسـخ داد. در شـکل 
زیـر نشـون میـده پـرده هـا حـدود ۱ هفته بعـد از لقاح یعنـی روز ۲۰ انجـام میشـه. و طبق نمـودار پایین مربوط بـه فصل ۱۱ 

آکادمی کنکور در روز ۲۰ پروژسـترون از جسـم زرد ترشـح میشـه.
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تقسـیمات میتـوزی تخـم بعـد از لقاح یعنی تا یک تـا ۲ روز بعد از روز ۱۴ جنسـی که تخمک زن آزاد میشـه و دوره فولیکولی 
تا روز ۱۴ هستش.

همزمـان بـا تقسـیم و بـا اومـدن تـوده سـلولی به سـمت رحـم تـوپ توخالی باستوسـیت تشـکیل میشـه پس ایـن گزینه 
هم درسـته.

در مـورد گزینـه ۴ فقـط خط اول 
جدول)روبـه رو( مربوط به رشـد 
و نمـو جنیـن در جـزوه زیسـت 
تـا  بخـون  رو  کنکـور  آکادمیـک 
بفهمـی چرا ایـن گزینه اشـتباهه 

.)پاسخ(

۱۶۷- کدام گزینه برای کامل کردن عبارت زیر مناسب است؟
در چرخه ی زندگی کاهوی دریایی ................ چرخه ی زندگی کپک مخاطی پاسمودیومی، ایجاد می شود.

۱( همانند - از ادغام گامت های تاژکدار، سلول های دیپلوئيدی
۲( همانند - با میوز هر سلول دیپلوئيدی، سلول های محترک هاپلوئیدی

۳( برخاف - به دنبال میتوز هر سلول هاپلوئيدی متحرک، ساختاری پرسلولی
۴( برخاف - از روییدن هاگ در شرایط مساعده سلول های متحرک هاپلوئیدی

اسپورانژ جوان

اسپوراژ رسیده

هاگ(اسپور)

سلول های آمیبی

یا
سلول های تاژکدار نمو

لقاح

زیگوت

پالسمودیم جوان

پالسمودیم بالغ

قطعه قطعه شدن و 
رویش هر قطعه

در شرایط نا مساعد

میوز

(٢n)

(٢n)

تقسیم  میتوز 
متوالی هسته

(٢n)

(٢n)

(٢n)

(n)

(n)

(n)

پاسـخ : گزینـه ۱ - در چخـه زندگـی کاهـوی دریایـی مثـل چرخـه زندگـی کپـک 
دیپلوئیـدی  تاژکـدار سـلول های  ادغـام سـلول های  از  پاسـمودیومی  مخاطـی 
تشـکیل میشـه البتـه ممکنـه در کپـک مخاطـی سـلول آمیبـی تشـکیل بشـه نه 
تاژکـدار پـس ایـن گزینـه شیشـه خـورده داره! امـا در هـر صـورت بهتریـن گزینه 
بـرای انتخـاب ماسـت. میخـوام نظر شـما رو در مـورد گزینـه ۳ بدونم؟بـه ظاهر 
گزینه ی درسـتیه؟ اما در اشـتباهید درچرخه زندگی کاهوی دریایی  هم زئوسـپور  
هاپلوئيـد متحـرک هسـتند و هـم گامـت ها، امـا گامت هـا نمیتونن با تقسـیم 

میتـوز متوالـی سـاختار پرسـلولی ایجـاد کنند.
قسـمت زیـر بخشـی از جـزوه زیسـت پیـش آکادمـی کنکـور مربـوط بـه کپـک 
مخاطـی پالسـمودیومی اسـت که بـا دونسـتن این نـکات راحت میتونسـتید به 

ایـن سـوال جـواب بدید.

کپک مخاطی پالسمودیومی۸.۱
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کپـک هـای مخاطـی پاسـموديومی، درواقـع گروهـی از جانداران هسـتند کـه در مجمـوع يک پالسـموديوم توليد مـی کنند. 
پاسـموديوم، تـوده ای سيتوپاسـمی اسـت کـه تعـداد زيـادی هسـته دارد.این تعـداد زیاد هسـته بخاطـر میتوز هـای متوالی 
بـدون سـیتوکنز اسـت. ايـن کپک هـا در حين حرکت، باکتـری ها و ديگر مـواد آلی را مـی بلعند. کپک مخاطی پاسـموديومی 
هسـته هـای متعـدد دارد؛ امـا ايـن هسـته هـا به وسـيلٔه ديـواره های سـلولی از يـک ديگر جدا نشـده انـد. اگر پاسـموديوم 
تحـت خشـکی يـا گرسـنگی قرار گيـرد، به توده های متعددی تقسـيم می شـود. هـر توده سـاقه ای توليد می کند کـه در نوک 
آن کپسولی)اسـپورانژی( اسـت کـه در آن، هـاگ هـای هاپلوئيـد نمـو مـی يابند. هاگ ها نسـبت به شـرايط سـخت محيطی 
بسـيار مقـاوم انـد. ولـی در شـرايط مسـاعد مـی رويند و به سـلول هـای هاپلوئيـدی تبديل می شـوند که ممکن اسـت آميبی 
شـکل يـا تاژکدار باشـند. اين سـلول هـای هاپلوئيـد قادرند به يکديگـر ملحق شـوند و زيگوت هـای ديپلوئيد ايجـاد کنند. اين 

زيگـوت هـا   بـه نوبـٔه خود با تقسـيم ميتـوز، پاسـموديوم های جديـدی ايجاد مـی کنند. 

کپک مخاطی 
پالسمودیومی

تک سلولی چند هسته ایتعداد سلول

آمیبیروش حرکت

هتروتروف شیوه ی کسب انرژی

خاک مرطوبمحیط زیست 

جنسیروش تولید مثل

-دیواره سلولی

نکته: کپک مخاطی پاسمودیومی سیتوکینز ندارد.
نکته : در کپک مخاطی سلولی هاگ ساختار مقاوم است که شرایط سخت محیطی را تحمل می کند.

نکته : در کپک مخاطی پاسمودیومی هاگ حاصل تقسیم میوز است و تنها در شرایط نا مساعد به وجود می آید.
نکته : هاگ کپک مخاطی پاسمودیومی برخاف هاگ کاهوی دریایی فاقد تاژک است یعنی زئپوسپور ندارد.

در چرخه ی زندگی کپک مخاطی پاسمودیومی زمانیکه که شرایط مساعد باشد سلول هایی با شیوه ی حرکت متفاوت )آمیبی و 
تاژکدار( به وجود می آید.

نکته : در چرخه ی زندگی کپک مخاطی پاسمودیومی سلول های با حرکت آمیبی و تاژکدار که از رویش هاگ در شرایط مساعد 
به وجود می آیند که هاپلوئید است و توانایی لقاح دارد.

کاهوی دریایی۸.۱

کاهـوی دريايـی يکـی از جلبـک های سـبز دريـازی اسـت. اين 
جاندار)هماننـد گیاهـان، جلبـک قرمـز و قهـوه ای( دارای توليـد 
مثـل از نـوع تنـاوب نسـل اسـت. در تنـاوب نسـل دو سـاختار 
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مجـزا در چرخـٔه زندگـی فرد مشـاهده می شـود: سـاختار گامتوفيت کـه سـلول های هاپلوئيـد دارد و گامت توليد 
مـی کنـد و سـاختار اسـپوروفيت که سـلول هـای آن ديپلوئيد هسـتند و هـاگ هاپلوئیـد )اسـپور(توليد می کنند 
اسـپوروفيت بالـغ کاهـوی دريايـی سـاختارهايی توليـد مثلـی بـه نـام اسـپورانژ دارد. ايـن سـلول ها ميـوز انجام 
مـی دهنـد و زئوسـپور)هاگ( توليـد مـی کننـد. اگـر هرکـدام از زئوسـپورها)هاگ ها( رشـد کننـد، به يک سـاختار 
پرسـلولی گامتوفيتـی تبديـل مـی شـوند. گامتوفيـت بالغ گامـت توليد می کنـد. دو گامـت با هم ادغـام و به يک 

اسـپوروفيت جديـد تبديل می شـوند.
نکتـه: جلبک ها)جلبـک سـبز، قهـوه ای و قرمز( برخـاف گیاهان جنیـن یا رویان تشـکیل نمی دهند و سـاختار های 
تولیـد مثلـی پـر سـلولی مثـل آنتریـدی و آرکگـن در گیاهـان بـه وجـود نمی آورنـد. جلبک هـا بـر خـاف گیاهان 

آونـدی، آوند چـوب و آبکـش ندارند.

تولید مثل جنسی(تناوب نسل)
(n)هاپلوئید

(٢n)دیپلوئید

میوز

زئوسپور ۴ تاژکی

زئوسپور ۴ تاژکی

گامتوفیت بالغ

میتوز

میتوز
میتوز

میتوز

میتوز

اسپروفیت بالغ

اسپورانژ

گامت ۲ تاژکی

همجوشی

زیگوت

درون اسپورانژ با میوز هاگ یا 
زئوسپور ۴ تاژکی تولید می شود.

زئوسپور توانایی لقاح ندارد ولی 
می توانـد با میتوز رشـد کرده و 

گامتوفیت را تشکیل دهد.
گامتوفیـت با میتوز گامت های 
نر و ماده را به وجود می آورد.

گامت هـای ۲ 
و  نـر  تاژکـی 
مـاده بـا هم 
لقاح می کنند.

۲

۴

۵

۶

۱

نکتـه : در کاهـوی دریایـی هم اسـپروفیت و 
هم گامتوفیت سـبز و فتوسـنتز کننده هستند 
و هیـچ نـوع رابطـه ی غذایـی بـا هـم ندارند 
و بـه طـور کامـل مسـتقل از هـم زندگـی می 
کنند.انـرژی خـود را از نور خورشـید و الکترون 
خـود را از آب بـه دسـت می آورنـد  و CO2 را 

می کنند. تثبیـت 
نکتـه : در کاهـوی دریایـی و کالمیدومونـاس 
تاژکـدار  هاگ هـا  و  گامت هـا  همـه ی 

. هسـتند
معمـوال  گیاهـان  در  نسـل  تنـاوب    : نکتـه 
جلبک هـای قرمز همـه ی جلبک هـای قهوه ای 
سـبز)کاهوی  جلبک هـای  برخـی  )کلـپ( 
نسـل  تنـاوب  چرخـه ی  اسـت.در  دریایـی(  
سـلول هـای هاپلوئیـد می تواننـد حاصـل از 

میتوز و یا میوز  باشـند. اگر مسـتقیما حاصل از میوز باشـند هاگ هسـتند و اگر مسـتقیما حاصل از میتوز باشـند 
گامـت  یـا  گامتوفیـت هسـتند.

نکتـه : زئوسـپور کالمیدومونـاس ۲ تاژکـه و حاصـل میتـوز اسـت ولی زئوسـپور کاهـوی دریایی ۴ تاژکـه و حاصله 
میوزه.

۱۶۸- با توجه به نظام رده بندی رایج امروزی - Canis upus به ترتیب به کدام راسته و کدام شاخه تعلق دارد؟
۲( سگ سانان-گوشت خواران  ۱( گوشت خواران - پستاندارن   

۴( سگ سانان - طنابداران ۳( گوشت خواران- طنابداران   
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گزینه ۳ - این سوال عینا از صفحه ۳۹ کتاب درسی طرح شده بود. در جزوه زیست آکادمی کنکور تمامی جمات 
شکل ها نمودار ها و فعالیت های کتاب درسی را خواهید دید.

۱۶۹ - با توجه به یک سلول میان برگ لوبیا، کدام گزینه ، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟
در گام ............. چرخه ی کالوین همانند گام ............... مرحله ی اول تنفس، ترکیب کربن دار یک فسفاته تولید 

می شود.
۲-۴)۴    ۳-۳)۳    ۲-۲)۲    ۳-۱)۱

در گام ۲ گلیکولیز که همون مرحله اول تنفسه ترکیب کربن دار یک فسفانه تشکیل میشه. یا گزینه ۲ درسته یا ۴
از بین گزینه ها طبق شکل های دقیق زیست پیش فصل ۸ آکادمی کنکور تنها گزینه ۲ درست است.راستی بچه 

ها میتونید فصل ۸ زیست پیش آکادمی کنکور رو رایگان از کانال تلگرام آکادمی کنکور به نشانی زیر دریافت کنید. 
https://t.me/konkooracademy

چرخه کالوين
۳CO۲

يک قند 3 کربنه

۶ ATP

۶ ADP

گام 1

گام 2

گام 3

گام 4

دار
اپاي

ی ن
کربن

ب ۶ 
ترکي

س فسفات
ريبولوز بي

قند ۳ کربنه

ربنه
۳ ک

ند 
۶ ق

اسيد ۳ کربنه

۳C۵ ۶C۳

۶C3۳C۶

۵C۳

۱C ۳

۳ ATP

۳ ADP

۶ NADPH

 ترکیب ریبولوز بیس
 فسفات  ۵ کربنه و

 دی اکسید کربن
 توسط آنزیم ربیسکو

در بستره

 شکست هر مولکول ۶ کربنه به
۲ اسید ۳ کربنه پیادار

تبدیل قند ۳ کربنه به ترکیب 
۵ کربنه ۲ فسفاته با مصرف 

 ATP

برای ساخت نشاسته 
و ساکارز مصرف می شود. 

گرفتن یک فسفات از هر ATP و 
  NADPH گرفتن ۲ الکترون از هر

توسط اسید ۳ کربنه 

اکسید میشه

تولید قند ۳ کربنه یک فسفاته

از دست دادن ۲ الکترون

۶ NADP+

۲
ATP

ATP ATP

ATP

ADP 

ADP ADP 

۲ADP 

P C C C

P

P P

C C C

C C C

C C C

C C C C C C

P

C C C P

PP C C CP

C C C

پیرووات
C C C

پیرووات

مولکول ۳ کربنه
 ۲ فسفاته

مولکول ۳ کربنه
 ۲ فسفاته

مولکول ۳ کربنه
 یک فسفاته

مولکول ۳ کربنه
 یک فسفاته

NAD+ NAD+ 

NADH NADH 

P

گلیکولیز

مصرف ATP ۲ و دریافت ۲ فسفر توسط گلوکوز و
تشکیل مولکول ۶ کربنه ۲ فسفات

شکستن مولکول ۶ کربنه ۲ فسفاته به ۲ مولکول
 ۳ کربنه ۱ فسفات

گلوکوز

گام ۱

گام ۲

گام ۳

گام ۴

هر +NAD ۲ هیدروژن(الکترون) از مولکول ۳ کربنه 
یک فسفات جدا می کند و ۲ الکترون همراه با یک 
یون هیدروژن(+H )رو جذب خود و یک +H را آزاد 
می کند. پس در این گام در کل H+ ۲ آزاد میشه. 
یک فسفات دیگر جذب مولکول های ۳ کربنه یک 

فسفات می شوند.

 ۲ دادن  با  فسفات  یک  کربنه   ۳ مولکول  هر 
مولکول  دو   ADP دو  به  خود  فسفات  گروه 
ATP تولید می کند. یعنی جمعا ATP ۴ تولید 
و دو ATP مصرف شده پس دو ATP خالص 

تولید شده.

۱۷۰ - با توجه به  شکل رو به رو، کدام عبارت نادرست بیان شده است؟  
۱( بخش ۱ همانند بخش ۴ - سلول هایی با دو مجموعه کروموزوم دارد.

۲( بخش ۳ همانند بخش ۱، پس از جوانه زنی از زیر خاک خارج می شود.
۳( بخش ۲ برخاف بخش ۴، جزئي از اسپروفیت جدید محسوب می شود.

۴( بخش ۳ برخاف بخش ۲، نخستین عامت جوانه زنی دانه را نشان می دهد.

بخش ۳ برگچه است و بخش ۲ ریشه چه حاال خط اول صفحه ۱۵ زیست گیاهی آکادمی کنکور رو بخونید. فقط گزینه ۴ 
نادرست است.
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۱۷۱ -بـا فـرض وقـوع مسـتمر انـواع آمیزش هـای تصادفـی در جمعیت ها) بـه غیـر از آمیزشناهمسـان پسـندانه( قطعا کدام 
اتفـاق با گذشـت زمـان بـه تدریـج رخ می دهد؟

۲( بر فراوانی فنوتیپ های غالب افزوده می شود. ۱( فراوانی افراد هتروزیگوس جمعیت ها نصف می شود. 
۴( از فراوانی افراد دارای الل های متفاوت کاسته.  ۳( فراوانی نسبی الل  های جمعیت ها افزایش می یابد. 

می شود.
گزینه ۱ : تنها در خود لقاحی این اتفاق می افتد ممکنه خود لقاحی صورت نگیرد.

گزینه۲ : در صورتیکه فنوتیپ غالب با محیط سازگار نباشه انتخاب طبیعی به ضرر فنوتیپ غالب عمل کرده و 
جمعیت آن ها کاهش میابد.

گزینه۳: ممکنه رانش یا شارش جمعیت و مهاجرت اتفاق بیفته و الل ها کاهش یابد پس این مورد هم لزوما 
صحیح نیست.

گزینه ۴.به مرور زمان انتخاب طبیعی نوع سازگار تر را انتخاب میکنه و این افراد تولید مثل کرده و به این ترتیب از 
الل های مختلف که ناسازگارند کاهش می یابد.

۱۷۲ - کدام گزینه در مورد سلول های زنده ی قورباغه  آفریقایی صحیح است ؟
۱( هر یک از کدون  ها تعيين کننده ی آمینواسیدی است که در ساختار پلی پپتید شرکت می کند.

۲( همه ی RNA های کوچک توسط یک نوع RNA پلیمراز رونویسی می شوند.
۳( ژن های mRNA ساز همواره به صورت غیر تصادفی رونویسی می شوند.

۴( همه ی RNA ها پس از کوتاه شدن به سیتوپاسم وارد می شوند.
زیست پیش ۱ آکادمی کنکور کاری میکنه که هیچ سوالی رو از زیست پیش از دست ندید. تنها گزینه ۳ درسته.ژن 

های mRNA فقط وقتی نیاز باشه رونویسی میشن.
بررسی گزینه ها:

UGA   UAA   UAG  : گزینه ۱ : این گزینه در مورد کدون های پایانی صادق نیست.یعنی اینا
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 I پلی مراز RNA توسط rRNA و III پلی مراز RNA توسط tRNA II پلی مرازRNA توسط mrNA -گزینه ۲ : خیر
رونویسی میشن.

گزین ۴ : در مورد rRNA صادق نیست لزوما همه ی RNA ها کوتاه نمیشن. تمامی این نکات در زیست پیش ۱ 
آکادمی کنکور موجوده!) که به زودی آماده میشه(

۱۷۳- چند مورد، ویژگی بیشترین سلول هایی است که در دیواره ی مجاری نیم دایره ای گوش انسان قرار دارند؟
در دو سمت خود اجزای رشته مانندی دارند.
در بین  آن ها فواصل بسیار اندکی وجود دارد.

مژک های آن ها تحت تاثیر مایع گوش درونی خم می شود.
می توانند پیام های عصبی را به لوب گیجگاهی مخ ارسال نمایند.

۴)۴    ۳)۳    ۲)۲    ۱)۱
بیشترین سلول هایکه در دیواره ی مجاری نیم دایره هستند طبق شکل کتاب درسی سلول های مربوط به بافت 

پوششی هستند. البته در شکل بافت پوششی تمایز یافته مژه دار هم هست اما اینا جزء بیشترین سلول ها 
نیست و نمیتونه منظور طراح باشه.
مورد اول: نادرسته مژه ندارند.)نادرسته(

مورد دوم : درسته بین بافت پوششی فواصل بسیار اندکی وجود داره.)درسته(
مورد سوم : در مورد بافت پوششی صدق نمیکنه)نادرسته(

مورد چهارم : بافت پوششی که پیام رو  انتقال نمیده بعدشم حتی اگر  بگید سوال داره در مورود نورون صحبت میکنه عصب 
گوش 2 شاخه شنوایی و تعادلی دارد. شاخه تعادلی از مجاری نیم دایره به مخچه می روند. پس مورد اخر نادرسته.

الله گوشگزینه ۱پاسخه.

مجراي گوش

استخوان جمجمه

چكشي

سنداني

ركابي

مجاري نيم دايره

اعصاب شنوايي

اعصاب تعادلي

حلزوني

شيپور استاش
پرده صماخ

روزنه بيضى

۱۷۴- کدام عبارت درباره ی سازگاری گیاهان ساکن اکوسیستم های بیابانی در پاسخ به گرما و خشکی زیاد،  نادرست است؟
۱( در هنگام شب، دی اکسید کربن از طریق روزنه ها وارد گیاه می شود.

۲( در هنگام روز فرآیندی مانع انجام واکنش های چرخه ی کالوین می شود.
۳( در هنگام روز، دی اکسید کربن آزاد شده و به درون کلروپاست انتشار می یابد.

۴( در هنگام شب، اسید های آلی ناشی از تثبیت دی اکسید کربن، در واکوئل ها ذخیره می شود.
من همیشه در همه جزوات و تستهایی که در جزوات آکادمی کنکور حل کردم خدمتتون عرض کردم نیمی از حل یک سوال در 

: CAM صورت سوال نهفته است صورت سوال گفته گیاهان ساکن در اکوسیستم های بیابانی یعنی گیاهان
CO ۲ مرحلـه ا  ی اسـت توجـه کنیـد کـه هـر دو مرحلـه در یک سـلول انجام می گیـرد ولـی در دو اندامک 

2
 نکتـه : تثبیـت 

CO از طریـق روزنه هـای هـوای وارد گیـاه می شـود. درون سـلول تثبیت و 
2
متفـاوت انجـام می شـود. در مرحلـه ی اول در شـب 
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سـپس درون واکوئـل بـه صـورت اسـید ۴ کربنه به نام اسـید کراسوالسـه )CAM( ذخیره می شـود  در روز کـه روزنه های هوایی 
CO در روز از واکوئـل به درون 

2
CO آزاد می شـود. ایـن 

2
بسـته اند درون واکوئـل اسـید ۴ کربنـه تجزیـه می شـود و درون واکوئـل 

کلروپالسـت انتشـار پیـدا می کنـد. CO2 در روز درون کلروپاسـت توسـط آنزیـم روبیسـکو وارد چرخـه ی کالوین می شـود. و در 
نهایـت بـه صـورت قنـد ۳ کربنه تثبیت می شـود و مولکول هـای پر انرژی مـورد نیـاز خـود)ATP و NADPH( را از واکنش های 

نـوری فتوسـنتز می گیرد . تنها گزینه۲ نادرسـت اسـت.
همونطور که می بینید به کمک جدول پایین و نکته باال که مربوط به صفحه ۳۵ و ۳۶ زیست پیش آکادمی کنکور 
میشه )جزوه این فصل به صورت رایگان بر روی کانال تلگرام ما قرار داره( شما به راحتی میتونستید به این سوال 

پاسخ بدید.

۱۷۵ -چند مورد ویژگی همه ی عضالت داخل کره ی چشم انسان را نشان می دهد؟
فرامین دستگاه عصبی پیکری را دریافت می کنند.
وضع متجانس و سلول هایی تک هسته ای دارند.

در دقت و تیزبینی چشم نقش دارند.
با مایع زاللیه در تماس هستند.

۴)۴    ۳)۳    ۲)۲    ۱)۱
مطابقت کامل با صفحه ۴ و ۵ زیست سوم آکادمی کنکور تمامی چیز هایی که برای حل این سوال میخواستید در این ۲ صفحه 

بوده.
چشم رو که دیدی؟ یه سری عضات بیرونی داره که کره رو میچرخونه و ارادی هستند و یه سری هم عضات داخل چشمه 
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مثل عضالت مژکی و عنبیه که دست اعصاب خودمختاره.
مورد اول به طور قطع نادرسته.)نا درست(

سلول های ماهیچه های غیر ارادی تک هسته ای و متجانس هستند.)صحیح(
ماهیچـه هـای مژکـی بـه واسـطه تاثیـری که بر قطر عدسـی دارنـد در تیز بینـی و دقت نقـش دارند امـا در مورد عنبیـه، عنبیه 
میزان نور ورودی به چشـم رو تنظیم میکنه نور در شـب و تاریکی عنبیه گشـاد میشـه  و باعث میشـه نور بیشـتری بیاد بهتر 
بتونیـم ببینیـم و در نـور زیـاد تنـگ میشـه تا نـور کمتری به داخل چشـم بیاد.ایـن کاهش و افزایش به طور مسـتقیم نقشـی 

در تیزبینی نداره .)نادرسـت(
با مایع زاللیه چشم  ماهیچه های مژکی و عنبیه هر دو با زاللیه در ارتباط هستند پس درسته .)صحیح(

گزینه ۲ پاسخه.

عنبيه

عدسي

مردمك

محفظه قدامي
محفظه پيشين
محفظه خلفي

كانال شلم

زالليه

كانال زجاجيه
 زجاجيه

نقطه كور

سرخرگ شبكيه

 شبكيه

مشميه
صليبيه

ماهيچه ارادي فوقاني 

ماهيچه ارادي تحتاني

سياهرگ شبكيه

اعصاب نوري

لكه زرد

مركز ديد چشم

قرنيه

قرنيه

رشته هاي اتصال دهنده
ماهيچه مژكي به عدسي

ماهيچه مژكي

۱۷۶ - کدام عبارت، در مورد تاالموس مغز گوسفند صحیح است؟
۲( توسط رابطی به یکدیگر اتصال دارند. ۱( جزئی از مغز میانی به حساب می آیند.   

۴( توسط پرده ی سیتوم از یکدیگر جدا شده اند. ۳( در دیواره ی بطن چهارم مستقر شده اند.  

مطابـق با زیسـت سـوم آکادمـی کنکور - ایـن سـوال از دل فعالیت صفحه 
۵۱ کتـاب درسـی طرح شـده. تمامی فعالیـت های کتاب درسـی در جزوات 

آکادمی کنکور مطرح شـده اسـت.
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در مرحلـه بعـد بـا احتیـاط و بـا کمک اسـکالپل در مثلث مغزی برشـی طولی ایجـاد کنید و در زیـر آن تاالموس هـا و رابط بین 
آنها را ببینید. پاسـخ گزینه ۲ اسـت.

اینم شکل مغز البته با شکل نمیتونستید به این سوال پاسخ بدید باید متن فعالیت رو میجویدید!

۱۷۷ - پس از افزودن الکتوز به محیط کشت باکتری اشریشکالی، کدام عبارت، درباره ی آلوالکتوز درست است؟
۱( پس از تولید به درون باکتری منتقل می شود.

۲( همانند مهارکننده می تواند به اپراتور متصل گردد.
۳( سبب می شود تا ژن سازنده ی پروتئین تنظیم کننده ی اپران روشن شود.

۴( تغييری در شکل ۳ بعدی پروتئين تنظیم کننده اپران ایجاد می کند.

پاسخ گزینه ۴ است بعد ازینکه آلوالکتوز به 
پروتئین تنظیم کننده متصل شد شکل ۳ 

بعدیش تغيير میکنه و دیگه نمیتونه به اپراتور 
متصل بشه به این ترتیب امکان رو نویسی به 
وجود میاد. وقتی الکتوز در محيط باشد، درون 
باکتری به آلوالکتوز تبدیل میشه نه بیرونش)رد 

گزینه ۱(
آلوالکتوز به پروتئين تنظیم کننده متصل میشه 

نه اپراتور.)رد گزینه ۲(ژن سازنده ی پروتئين 
تنظیم کننده همیشه ی خدا تولید میشه چون 

به این پروتئین همواره نیازه.

۱۷۸ - کدام عبارت درباره ی همه ی جانورانی درست است که بین خون و مایع میان بافتی آن ها جدایی وجود دارد؟
۱( شباهت اساسی در ساختار استخوان های آن ها دیده می شود.

۲( فراوان ترین سلول های خونی در مغز استخوان آن ها ساخته می شود.
۳( در درون بدن آن ها، بخش های ویژه ای برای تنفس تمایز پیدا کرده است.

۴( در سلو های غیر ماهیچه ای آن ها نیز حرکت به صورت  های مختلف دیده می شود.

ابتـدا سـاده سـازی صـورت سـوال - همـه جانورانی کـه بین خون و مایـع میان بافتـی ان ها جدایـی وجود داره میشـه : همه  
جانـداران بـا گـردش خون بسـته . همـه ی مهره داران گـردش خون بسـته دارن همینطور کـرم خاکی که بی مهره اسـت گردش 
خـون بسـته داره.گزینـه ۱و ۲ از اسـتخوان حـرف زده کـه کـرم خاکی اسـتخوان نـداره. امـا در مورد گزینـه ۳ باید بگـم که چون 
کـرم خاکـی تنفـس پوسـتی داره پـس سـلول های سـطحی ایـن جاندار بـرای تنفـس تمایز پیـدا کردند امـا گزینه گفتـه درون 
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بـدن کـرم خاکـی پس این مـورد هم نادرسـته.
گزینه ۴ پاسخه . خیلی از سلول های بدن هستند که ماهیچه ای نیستند ولی حرکت دارند مثل گلبول های سفید و....

۱۷۹ - کدام گزینه درست بیان شده است ؟ 
۱( در سیرابی گاو برخاف روده ی باریک اسب، گوارش سلولز انجام می شود.
۲( در هزارالی گاو برخاف روده ی باریک اسب، گوارش سلولز انجام می شود.

۳( در نگاری گاو برخاف روده ی بزرگ اسب، میکروب های تجزیه کننده ی سلولز وجود دارند.
۴( در روده ی باریک گاو برخاف روده ي کور اسب، مواد حاصل از گوارش سلولز جذب می شود.

۱( گوارش سلولز در نگاری گاو و در روده بزرگه اسبه گزینه ۱ درسته!
۲( هزارال محل جذبه آبه پس این گزینه اشتباهه.

۳( هم در نگاری گاو و هم روده بزرک اسب میکروب های تجزیه کننده سلولز هست.
۴( در روده کور اسب و فیل سلولز هم تجزیه هم جذب می شوند. در روده باریک گاو هم عمل جذب انجام میشه این گزینه 

نادرسته.
بخش مربوطه در جزوه زیست شناسی آکادمی کنکور

180 - چند مورد، درباره ی همه ی هورمون های مترشحه از غدد تیروئید انسان صادق است؟
بر بافت استخوان تاثیر می گذارند.

در ترشح مواد از سلول ها نقش دارند.
در انقباض ماهیچه های اسکلتی نقش دارند.
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از طریق AMP حلقوی بر بافت هدف اثر می گذارند.
۴)۴    ۳)۳    ۲)۲    ۱)۱

مطابـق بـا جـزوه زیسـت آکادمـی کنکـور- جـدول رو بـه رو از جـزوه زیسـت آکادمـی کنکـور آوردم اول ایـن جـدول  رو مطالعه 
بفرمایید.

گزینه اول درسـته چون تیروکسـین باعث رشـد فرد و تنظیم سـوخت سـاز میشـه و بر اسـتخوان ها تاثیر داره کلسـی تونین هم 
که باعث کاهش کلسـیم خون و رسـوب اون در اسـتخوان میشـه.

گزینه ۲ : طبق مورد ۵ برای تیروکسین در جدول رو به رو و کلسی تونین هر دو در ترشح مواد از سلول نقش دارند.
کلسـی تونین باعـث  کاهـش کلسـیم خـون میشـه و ماهیچـه هـا بـرای انقبـاض به کلسـیم نیـاز دارند پـس کلسـی تونین بر 
انقبـاض ماهیچـه تاثیـر داره. امـا تیروکسـین چطـور؟ بر اسـاس مراجع علمی  تیروکسـین بر سـاختار و عملکرد ماهچـه ها تاثیر 
داره و مطمئنـا ایـن امـر بـر انقبـاض ماهیچه هـا نیز موثره پس این مـورد هم میتونیم هم درسـت در نظر بگیریـم ولی در کتاب 
درسـی اشـاره ای بـر تاثیـر ایـن هورمـون بر انقبـاض ماهیچه هـا نشـده. باالخره بایـد ببینیم طراح نظـرش چیه.رئیس ایشـونه 

! فعا
همه ی هورمون ها میشـن کلسـی تونین و تیروکسـین. هر دو آمینو اسـیدی هسـتند. گیرنده تیروکسـین درون هسـته هستش   
چـون ایـن هورومـون ازغشـای سـلول عبور میکنه و نیـازی به AMP حلقـوی نداره.  پس گزینـه ۴  نمیتونه درمـورد این هورمون 
درسـت باشـه رد میشـه.جواب میتونـه گزینـه ۲ یا ۳ باشـه ولی گزینه ۳درسـت تره!  جـدول روبه رو  نکات مربـوط به هورمونهای 

تیروئیدیـه در جزوه زیسـت آکادمی کنکوره!
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 T۴ و T۳ هورمون های

غده تیروئید

نای

حنجره

غضروف

حلقه های
غضروفی نای

سیاهرگ های تیروئيد

هورمون های تیروئیدی )T3 وT4( آمینواســیدهای تغييریافته ای هســتند)پلی پپتید نیستند( که از 

افزوده شــدن ید به آمینواسیِد تیروزین ایجاد می شــوند. مقدار ترشح این هورمون ها توسط هورمون 

محرک غده تیروئید تنظیم می شود.

وظایف : تنظیم سوخت و ساز بدن

3  ماهیچه ها 2 استخوان ها و  1 رشد طبیعی مغز،  وظایف در کودکی: 

وظایف در بزرگ سالی : افزایش هوشیاری

تاثیرات تیروکسین بر بدن انسان:
1 افزایش ضربان قلب

1 باال بردن مصرف اکسیژن و افزایش تعداد و حجم تنفسی
   A 2 افزایش سوخت و ساز بدن  افزایش تعداد میتوکندری و تنفس سلولی  افزایش گلیکولیز و پیرووات و افزایش تولید استیل کوآنزیم

افزایش چرخه کربس  افزایش تولید ATB، NADH2 و Co2   افزایش مصرف ویتامین B1 )تیامین(

3 تجزیه چربی ها  افزایش اســیدهای چرب پاسما  افزایش اسیدی شدن پاسمای خون  ترشح بیشتر +H از کلیه ها به ادرار )به منظور 
کاهش اسیدی شدن خون( و بازجذبHCO3 به منظور هومئوستازی بدن

4 اثر روی گره پیش آهنگ و افزایش زنش و برون ده قلب و افزایش فشــار خون و همینطور دوره قلب که 0.8 ثانیه اســت را کم تر می کندـ)یعنی 
فاصله میان دوموج QRS را کاهش می دهد(.

5 افزایش ترشح از غده های عرق و چربی و لیزوزیم و اسیدی تر شدن پوست)تاثیر مثبت بر نخستین خط دفاعی بدن(
 نکته : کاهش هورمون های تیروئیدی به دلیل کاهش ید در بدن باعث می شــود هورمون تیروتروپین از هیپوفیز پیشــین بیشتر ترشح شود افزایش این 

هورمون باعث افزایش تعداد و حجم سلول های تیروئیدی می شود، به غده ی تیروئید بزرگ گواتر می گویند.

نکته: گواتر ممکن است تنها مربوط به کمبود ید نباشد.گواتر ناشی از کبود ید با دادن ید به بیمار قابل پیشگیری است نه درمان.

بیماری های مربوط به تیروئید:
پرکاری تیروئید یا هیپرتیروئیدیســم : افزایش تولید هورمون های تیروئیدی که پرکاری تیروئید )هیپرتیروئیدیســم( نامیده می شــود، ســبب بی قراری، 

اختاالت خواب، افزایش تعداد ضربان قلب و کاهش وزن می شود.

کم کاری تیروئید یا هیپوتیروئیدیسم : در کودکان ممکن است باعث کاهش رشد استخوان ها، ماهیچه ها ، و عقب ماندگی ذهنی شود. 

در افراد بالغ ممکن است باعث کمبود انرژی، خشکی پوست و افزایش وزن شود.

نکته : عوامل نامبرده شــده در کتاب درســی که باعث عقب ماندگی ذهنی می شــود : کم کاری تیروئید، جدا نشــدن کروموزوم شماره ۲۱ یا تریزومی ۲۱) 

سندروم داون( و فنیل کتونوریا

ن
ونی

ی ت
س

کل

کلسی تونین نیز یکی دیگر از هورمون های متشرحه از تیروئید است که باعث افزایش رسوب کلسیم در استخوان ها می شود.

نکته : هورمون محرک غده تیروئید روی ترشح این هورمون تاثیری ندارد بلکه باال بودن مقدار کلسیم خون باعث تحریک ترشح هورمون پلی پپتیدی کلسی تونین می شود.

نکته : مقدار ترشح کلسی تونین برخالف دیگر هورمون های تیروئیدی توسط هیپوفیز پیشین تنظیم نمی شود بلکه با خود تنظیمی منفی تنظیم میشه.

تاثیرات کلسی تونین بر بدن انسان:
کلسی تونین باعث افزایش رسوب کلسیم در استخوان شده و در نتیجه کلسیم خون را کاهش می دهد.)برخالف هورمون پاراتیروئید(

کلسیم برای ترشح برخی مواد ، انقباض ماهیچه ها و انعقاد خون الزم است.
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181-کدام عبارت درباره ی هر ویروسی درست است که به طور کامل وارد سلول میزبان می شود؟
۱( پس از تخریب دیواره ی سلول میزبان آزاد می شود.

۲( می تواند بر فعالیت آنزیم روبیسکو تاثیر بگذارد.
۳( می تواند با کمک انواعی از پلیمر های میزبان، ژن های ویروسی را بسازد.

۴( همه ی پروتئين های سطحی خود را از غشای سلول میزبان قبلی تامین نموده است.
ویروس هـای جانـوری وارد سـلول می شـوند ولـی ویروسـهای آلـوده کننـده باکتری مثـل باکتریوفاژ بـه طور کامل وارد سـلول 

نمی شـوند و  مـاده ژنتیـک خـود را بـه  داخل سـلول باکتـری تزریـق می کنند.
۱( بسـتگی بـه ایـن داره کـه از چرخـه لیزوژنی اسـتفاده بشـه یا لیتیـک ممکنـه پروویروس تشـکیل بده و سـلول رو تخریب 

. نکنه
۲( آنزیـم روبیسـکو آنزیمـی هسـت کـه در جانـداران فتسـونتز کننـده یافت میشـه و در سـلول های جانـوری وجود نـداره در 

حالیکـه سـوال بـه ویروس های آلـوده کننـده جانوری اشـاره داره.
۳( بله میدانیم که ویروس با استفاده از آنزیم ها و امکانات سلول ژن های خودش رو تکثیر میکنه.)صحیح(

۴( خیـر کپسـید پروتئینـی از غشـای سـلول میزبـان قبلی تامین نمیشـه. پوشـش ویـروس از میزبـان قبلی تامین میشـه که 
لزومـا همـه ی ویـروس ها پوشـش ندارند.

182- سلول هایی که در تجزیه ی کربوهیدرات های موجود در مواد غذایی انسان شرکت می کنند چه ویژگی مشترکی دارند؟
۱( اندازه ای بین ۱۰ میکرون تا ۱۰۰ میکرون دارند.

۲( در مکان اصلی گوارش شیمیایی و جذب غذا قرار دارند.
۳( در صورت لزوم، پنج مرحله ی چرخه ی سلولی را به انجام می رسانند.

۴( می توانند بدون دخالت اکسیژن، ترکیبات ۳ کربنی فسفات دار بسازند.

سـلول های باکتـری در روده و سـلول های بدنمـون در  پانکـراس و غـدد بزاقی ترشـح کننـده پتیالین در تجزیـه کربوهیدرات ها 
نقـش دارنـد بایـد عبارتـی رو انتخاب کنیم کـه برای همه ای موارد مشـترک باشـه.

۱( اندازه باکتری های بین ۱ تا ۱۰ میکرومتر است )رد گزینه ۱(
۲( مـواد غذایـی گیاهی که میخوریم دارای سـلولز اسـت سـلولز توسـط باکتری های روده بـزرگ تجزیه می شـود و میدا نیم روده 
بـزرگ یـا  کولـون محـل  اصلـی گـوارش شـیمیایی غذا نیسـت بلکـه بیشـتر آب رو  مواد دفعـی جـذب می کنه تا مـواد دفعی 

راحـت تر بتونن دفـع بشـوند.)رد گزینه ۲(
۳( باکتری ها مراحل چرخه سلولی را ندارد.)میتوز ندارند(

۴( ترکیبـات ۳ کربنـی فسـفات دار در گام ۲ چرخـه گلیکولیـز ایجـاد میشـه و میدونیـم همه سـلول هـای زنده گلیکولیـز دارند.
صحیح( )گزینه 

183- کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟
به طور معمول در یک فرد بالغ، هر اووسیتی که ................. دارد ....................

۱( در لوله ی فالوپ وجود - دو سلول نا برابر ایجاد می کند.
۲( دو جفت سانتریول-در درون تخمدان به وجود آمده است.

۳( کرومزوم های مضاعف شده - یک سلول جنسی را می سازد.
۴( در اطراف خود سلول های پیکری- دوک تقسیم را تشکیل می دهد.
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اووگونی

سلول های جنسی اولیه

دوره جنینی

 I شروع تقسیم میوز

LH شروع دربیشترین میزان
دوره بلوغ

اولین گویچه قطبی

دومین گویچه
 قطبی

جایگزینی و تشکیل بالستوسیت در رحم

اووسیت اولیه
(تولید شده در دوره جنینی)
در پروفاز میوز I متوقف شده

اووسیت ثانویه
(IIمتوقف شده در متافاز میوز )

تکمیل میوز II با سیتوکینز نابرابر

وارد شدن سر اسپرم
حدود روز ۱۴ تا ۱۶
 چرخه ی تخم دان

یک هفته بعد
(روز ۲۰ چرخه تخمدان)

در صورت عدم لقاح

ترشح استروژن و
 پروژسترون

روز ۱۴ چرخه ی
تخمدان

حفظ و افزایش 
ضخامت آندومتر

ممکنه تقسیم
  میوز II انجام دهد

تنها سر اسپرم وارد 
تخمک  می شود

حدود روز ۱۴ چرخه ی تخمدان

اووسیت اولیه 
در فولیکول

فولیکول در
 حال رشد

فولیکول بالغ 

تخمک گذاری
دومین اووسیت

تبدیل فولیکول به جسم زرد

جسم زرد در حال تخریب

تخمک لقاح یافته

I تکمیل تقسیم میوز
با سیتوکینز نابرابر

تخمدان

فولیکول
جـدول و شـکل رو بـه رو مربوط به صفحـات ۱۲ و ۱۳ فصل 
۱۱ جـزوه زیسـت شناسـی سـوم آکادمـی کنکـور هسـتش. 
گزینه ۱ نادرسـته اووسـیت ثانویه در صورتی تفسـیم میشه 
کـه اسـپرم بهـش وارد بشـه. همونطور کـه می بینیـد ازون 
جایـی کـه احتمـال طـرح همچیـن سـوالی رو میدادیـم  
موقیعـت مکانـی و زمانی تولید اووسـیت و تخمـک رو در 
جدولـی تنظیـم کردیـم بر طبق ایـن جدول اووسـیت اولیه 
درون تخمدان شـروع به تقسـیم میوز می کند و  اووسـیت 

ثانویـه رو ایجـاد میکنه.
  در شـکل رو بـه رو هـم میتونیـد ایـن امر رو دقیقـا ببنید. 
از طرفـی  میدونیـم سـانتریول در زمـان G2 و بیـن مراحـل 
میوز ۱ و میوزII همانند سـازی میکنه و دو جفت سـانترویل 
تشـکیل میشـه.ازونجایی کـه اووسـیت اولیـه و ثانویـه هر 
دو درون تخمدان درسـت شـده  و سـپس ازاد شـده اند و 
هـر دوی آن هـا دارای جفت سـانتریول و تنها اووسـیت ها 

هسـتند پـس گزینه ۲صحیح اسـت.
گزینـه ۴ هـم مشـکوکه. دوک تقسـیم در مرحلـه پروفـاز 

تشـکیل میشـه و میدونیـم همـه اووسـیت های اولیـه در دوره جنینی به وجـود امـدن و در مرحله پروفاز میوز ۱ متوقف شـده 
انـد وتمامـی و دورتـادور ایـن سـلول ها رو سـلول های پیکری در بر گرفته اسـت پس متاسـفانه ایـن گزینه هم میتونه درسـت 

باشـه!اما سـنجش گزینـه ۲ رو در نظـر گرفته!

صه
خال

ور 
 ط

 به
الغ

ک ب
خم

ا ت
ل ی

وو
د ا

ولی
ل ت

اح
مر

زمانمکانمراحل تولید اوول یا تخمک بالغ

در دوره جنینیدرون تخم دانسلول های اووگونی با تقسیم میتوز اووسیت ۱

۲
تقسیم میوز I اووسیت اولیه و تولید اووسیت 

ثانویه، تولید اولین گویچه قطبی
روز ۱۴ چرخه  جنسیدرون تخمدان

درون لوله فالوپلقاح۳
بین روز ۱۵ تا ۱۶ جنسی

)۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از تخمک گذاری(

۴
 II در صورت لقاح تقسیم میوز

تولید دومین گویچه قطبی
بعد از لقاحدرون لوله فالوپ

۵
رشد و بزرگ شدِن سلول بزرگ حاصل از 

تقسیم و تبدیل آن به اوول
بعد از لقاحدرون لوله فالوپ
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184- هر یک از مراکز مغزی در انسان، چه مشخصه ای دارد؟
۱( در باالی ساقه مغز قرار گرفته است.  

۲( فقط انتقال دهنده ی عصبی تولید می کند.
۳( از سلول های عصبی و غیر عصبی تشکیل شده است.  

۴( به پردازش اطاعات حسی مربوط به همه ی نقاط بدن می پردازد.

مطابق با فصل ۴  جزوه زیست سوم آکادمی کنکور
همه ی مراکز مغزی از بافت عصبی تشکیل شده اند و بافت عصبی دارای سلول عصبی)نورون( و سلول غیر عصبی)نوروگلیا( 

تشکیل شده است.پس گزینه ۳ صحیح است.
بررسی گزینه ها:

گزینه ۱ : مخچه باالی ساقه مغز نیست.
گزینه۲ : خیر دیدیم که هیپوتاالموس عاوه بر فعالیت عصبی هورمون هم ترشح می کند.

گزینه ۴ : خیر نمیتونیم بگیم همشون به پردازش اطاعات حسی همه نقاط می پردازند مثل لوب پس سری به پردازش 
اطاعات بینایی و لوب گیجگاهی به پردازش اطاعات شنوایی میپردازه.

آیا فکر نمی کنید با نکات زیر که  از صفحات جزوه آکادمی کنکور برداشته شده به راحتی میتونستید به این سوال پاسخ بدید؟
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۱۸۵ - چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند ؟ 
به طور حتم، تمام مدتی که دانه ی گرده کاج درون اتاقک قرار دارد، ..............

تخمک تنها یک پوسته دارد.
بافت آندوسپرم تشکیل می شود.

مخروط های ماده در حال باز شدن هستند.
دانه گرده از حالت نارس به حالت رسیده در می آید.

۴)۴    ۳)۳    ۲)۲    ۱)۱
پاسـخ گزینـه ۱ - تخمـک گاج کـه همـون هاگـدان جنسـی مـاده هسـتش چه نارس باشـه چـه رسـیده همواره یک پوسـته 
داره پـس ایـن گزینـه صحیحه. بافت اندوسـپرم در سـال دوم تشـکیل میشـه نـه اول. مخطروط هـا هم در سـال دوم بعد از 

رسـیدن باز میشـن.

186- در جمعیتـی از گیاهان شـبدر، نوعی ژن خودناسـازگار توسـط الل  هـای a1 وa۲ وa۳ وa۴ و a۵ و a۶ کنترل می شـود تولید 
چنـد نوع آلبومـن فاقد الـل a3 در این جمعیت محتمل اسـت؟

۲۰)۴    ۱۸)۳    ۱۵)۲    ۱۲)۱
) a5a5( باید با الل سلول دو هسته )a1(ژن خود نا سازگار یعنی اینکه نباید ژنوتیپ آلبومن خالص باشه، یعنی الل گامت نر

متفاوت باشه و فاقد الل a3 باشه: حالت های مختلف رو بنویسیم اینطوری میشه : 
 a5a5 a2    a4a4 a2   a1a1 a2          a5a5 a1      a4a4 a1       a2a2 a1
a4a4 a5    a2a2 a5    a1a1 a5         a5a5 a4   a2a2 a4    a1a1 a4

گزینه ۱ صحیح است.

187- در سلول های پانکراس انسان، پس از آماده شدن کامل مولکول های لیپاز برای ترشح، کدام اتفاق روی می دهد؟
۱( وزیکول  های انتقالی به سوی غشای پاسمایی حرکت می کنند.

۲( وزیکول هایی از غشای شبکه ی آندوپاسمی وارد می شوند.
۳( پلی پپتید های ساخته شده به درون شبکه های آندوپاسمی وارد می شوند.

۴( زنجیره های کوچکی از مولکول  های قند به پلی پپتید های ساخته شده، اصافه می گردند.
گزینه ۱ صحیح است پادتن آماده شده برای ترشح یعنی از شبکه آندوپاسمی خارج و وارد دستگاه گلژی شده و عامت گذاری 
شده تا به  خارج از سلول ترشح بشود. گزینه ۲ هم به پاسخ نزدیکه چون پادتن کامل در شبکه آندوپاسمی زبر ساخته میشه 

ولی گزینه ۱ صحیح تره.

188- از ازدواج مـردی بـا گـروه خونـی +A و زنـی بـا گـروه خونـی +B ) هر دو به ظاهر سـالم( پسـری مبتال بـه تحلیل عصالنی 
دوشـن بـا گـروه خونـی -O و دختـری مبتـال به تاالسـمی مینور متولـد گردیـد. در این خانـواده، احتمـال تولد دختـری با گروه 

خونـی +B و مبتـال به تاالسـمی ماژور، کـدام می تواند باشـد؟

۳
۱۲۸ )۴    ۳

۶۴ )۳    ۱
۱۲۸ )۲    ۱

۶۴
)۱
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ابتدا باید ژنتویپ پدر و مادر رو پیدا کنیم اینکار رو با نگاه کردن به فرزندان انجام می دهیم.پس مبتا به بیماری تحلیل 
عضانی دوشن است این بیماری وابسته به جنس مغلوب است پس این مادربه فرزند میرسه.مادر ناقل است XdXD  و پدر 

از نظر این بیماری سالم XY.  در مورد تاالسمی که بیماری اتوزوم مغلوب هست هم پدر و هم مادر باید ناقل باشند چون 
 O در مورد گروه خونی هم فرزند Tt , Tt اگه یکیشون کامل سالم باشه فرزند بیمار نداشتیم.پس ژنوتیپ پدر و مادر اینطوریه

 .OARr , OBRr. هستش پس پدر مادر باید ناخالص باشند
XYTtOARr ×  XdXDTtOBRr 

حاال باید ببینیم با لقاح این دو موجود نازنین چقدر احتمال داره دختری با فنوتیپ B+tt به وجود بیاد.

× × × =
1 1 1 3 3
2 4 4 4 128

189- بـا توجـه بـه تاثیـر انتخـاب طبیعـی بر صفات پیوسـته مـی توان بیان داشـت کـه وجه مشـترک انتخابی کـه در محیط 
متغیـر صـورت می گیـرد و انتخابـی کـه در محیـط ............. رخ مـی دهـد، در ایـن اسـت کـه پـس از طـی یـک دوره ی کوتاه 

فراوانـی فنوتیپ اولیـه............ مـی نماید.
۲( پایدار- هر دو آستانه ، تغيير ۱( ناهمگن - حد واسط، افزایش    
۴( پایدار - حد واسط، افزایش ۳( نا همگن - هر دو آستانه، کاهش    

گزینه ۲ همونطور که در عکس صفحات کتاب درسی)صفحه ۱۰۵( می بینید در هر دو مورد اشاره شده که فنوتیپ استانه ای 
تغيير میکنه در محیط پایدار فنوتیپ استانه هر دوطرف کاهش پیدا میکنه و در محیط ناپایدار فنوتیپ استانه ای یک طرف 

افزایش و طرف دیگر کاهش پیدا کرده!

۱۹۰ - کدام عبارت، درباره ی چرخه ی زندگی کالمیدوموناس درست است؟
۱( هر سلول حاصل از میتوز، پس از رشد به سلول بالغ تبدیل می شود.

۲( هر سلول دیپلوئیدی ، ابتدا سلول هایی با توانایی ادغام شدن می سازد.
۳( هر سلول زئوسپور ، مستقیما از میوز سلول  دیپلوئیدی ایجاد می شود.

۴( هر سلول بالغ می تواند مجموعه ای از سلول های هاپلوئیدی را به وجود آورد.

گزینه ۴ - شکل زیر مربوط به جزوه زیست پیش آکادمی کنکور است و چرخه زندگی کامیدوموناس را نشان می دهد.همونطور 
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که می بینید هر سلول بالغ هاپلوئیدیه و با میتوز سلول هاپلوئيدی دیگه ای رو به وجود میاره!

تولید مثل جنسی

میوز لقاح

تولید مثل
 غیر جنسی

(n)هاپلوئید

(٢n)دیپلوئید

میتوز

میتوز

میتوز

(٢n)زیگوسپور

زئوسپور ۲ تاژکی

۱ تا ۳ مرحله میتوز انجام می دهد و
۲ تا ۸ سلول به وجود می آید.

زئوسپورها پس از رسیدن دیواره سلولی
مادر را پاره کرده و بیرون میآیند.

با تقسیم میتوز
گامت ها تولید می شود

گامت ها با هم لقاح می کنند 
و زیگوسپور تشکیل می شود.

در صورت ایجاد شرایط مساعد
درون زیگوسپورها با تقسیم میوز
۴ سلول هاپلوئید تولید می کند.

زیگوسپور به شرایط نامساعد
مقاوم است

۴ سلول هاپلوئید از

 زیگوسپور خارج می شود

۲

۳

۴۵

۱

191- کدام عبارت، درمورد سلول های مختلف ریشه ی گیاه نخود فرنگی صادق است ؟
۱( در سلول های مریستمی و سلول های فعال تار شکنده، مجموعه ژن های متفاوتی وجود دارد.

۲( در سلول های پارانشیمی، هر ژن از طریق تولید یک آنزیم تاثیر خود را اعمال می کند.
۳( محصول بعضی از ژن ها در سلول های مریستمی و سلول های تار کشنده یکسان است.

۴( فقط در سلول های پارانشیمی زنده، بعضی از ژن ها غیر فعال هستند.
پاسخ گزینه ۳ است- سلول های مریستمی و سلول های فعال تار کشنده همگی از یک سلول به وحود اومدند پس همگی 

دارای ژن های یکسانی هستند تنها تفاوت این دو در اینه که در هر کدوم برخی ژن ها فعال هستند و برخی غیر فعال هستند 
و این رو نوع سلول تعيين میکنه.)رد گزینه ۱(

گزینه ۲: در فصل ۱ پیش گفتیم که نظریه یک ژن - یک آنزیم رد شده است.
گزینه ۴ : این اتفاق میتونه برای هر سلولی بیفته پارانشیمی یا غیر پارانشیمی پس اشتباهه!

۱۹۲ - بـا توجـه  بـه منحنـی زیـر می تـوان بیـان داشـت کـه ................. در هنـگام ثبت نقطـه ی کمتـر از نقطـه ی ................ 
. ست ا

D- ۱( حجم خون بطن ها
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D - ۲( تعداد دریچه های باز قلب
      B ۳(طول تار های ماهیچه ای دهلیز ها -  

B-۴( فشار خون در ابتدای سرخرگ آئورت

این سوال را با جزوه آکادمی کنکور خیلی راحت میشد حلش کرد به شکل زیر که مربوط به جزوه دوم آکادمی کنکوره نگاه 
بیندازید و گزینه ها رو بخونید:

P
T

Q S S

P

Q

RR

آئورت

بزرگ سياهرگ 
زبرين

بزرگ سياهرگ 
زيرين

دريچه های
سينی شکل

دريچه های
دولختی و سه لختی

سياهرگ هاي 
ششی(4عدد)

دياستول
(در حال پر شدن)

(استراحت دهليزها)

انقباض بطن ها

پر شدن دهليز ها از خون

کمي قبل از انقباض
 بطن ها

کمي قبل از پايان يافتن
 انقباض بطن ها

دريچه سينی : باز
دريچه دهليزی بطنی : بسته

دريچه سينی : بسته
دريچه دهليزی بطنی : باز

 0/3s

 0/7s

 0/1s  0/4s

 0/5s

 0/1s
استراحت عمومی

استراحت بطن ها(پر شدن بطن ها از خون)

سيستول
(در حال تلمبه زدن)

انقباض 
دهليزها

صدای اول قلب
(طوالنی و بم تر)

هر ۴ دريچه بسته

(مانعی برای ورود خون
به بطن ها وجود دارد)

(مانعی برای خروج خون
از بطن ها وجود دارد)

بيشترين خون بطنی
کمترين خون دهليز

بيشترين خون دهليز
کمترين خون بطن

هر ۴ دريچه بسته

صدای دوم قلب

انقباض 
دهليزها

کمي قبل از انقباض
 دهليزها

بالفاصله بعد از  شنیدن صدا 
دریچه های سینی باز می

 شوند

بالفاصله بعد از  شنیدن صدا 
دریچه های دهلیزی-بطنی 

باز می شوند

گزینه ۱ : حجم خون بطن ها در نقطه D بیشتر از نقطه C است 
چون در نقطهD بطن ها در حال پرشدن از خون هستند و در نقطه 

در حال خالی شدن هستند.
گزینه ۲ : در نقطه C دریچه های سینی بازند)۲ دریچه( و در 

نقطه ی D دریچه های دهلیزی - بطنی بازند )۲ دریچه( پس با 
هم برابرند و این گزینه رده.

گزینه ۳: درنقطه B ماهیچه های دهلیز منقبض هستند و طول 
تارها کوتاه تره تا در حالت D که دهلیز ها در حال استراحت 

هستند.
گزینه ۴ : فشار خون آئورت در نقطه C بیشتره چون بطن ها در 
 B حال انقباض و خون در حالت انتشار به آئورته ولی در نقطه
دریچه های سینی بسته هستند و خون به داخل آئورت نمیره.

193 -  در جمعیـت متعادلـی، نوعـی صفـت اتوزومی مورد برررسـی قرار گرفته اسـت، اگـر فراوانی هموزیگوت عـای مغلوب دو 
برابـر هتروزیگوت هـا باشـد فراوانـی مغلوب و غالـب به ترتیب کدام اسـت ؟

۰/۱- ۰/۹)۴   ۰/۲-۰/۸)۳    ۰/۳ - ۰/۷)۲     ۰/۴ - ۰/۶ )۱
0/160/04

0/16 0/64

AA

Aa

Aa

aa

aa /= =64 0 8
A a / /= − = =1 0 8 0 2

گزینه ۳           

194- کدام عبارت، درباره ی یک جمعیت طبیعی نادرست است؟
۱( بیش از یک عامل می تواند سبب افزایش تنوع الل های آن شود.

۲( انتخاب طبیعی می تواند در جهت افزایش نوعی از الل  های آن عمل کند.
۳( کاهش توان زیستی افراد می تواند ناشی از افزایش تنوع الل های آن باشد.
۴( هر عامل تغيير دهنده ی الل  ها، بر کاهش الل های نامطلوب آن موثر است.

گزینه ۴ - عوامل تغيير دهنده ی فراوانی الل ها جهش، شارش، رانش و انتخاب طبیعی است.برای مثال جهش هیچ جهتی 
رو تعيين نمیکنه و نمیتونه بر کاهش الل های نامطلوب موثر باشه. انتخاب طبیعی میتونه نوع سازگار تر رو انتخاب کنه و به 
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این ترتیب الل ها سازگارتر انتخاب میشن و با تولید مثل بین جانداران با الل های سازگار تر این الل ها رفته رفته در نسل بعد 
افزایش پیدا میکنه.

۱۹۵ - چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟
در انسان، کاهش غیر طبیعی هورمون .............. سبب می شود تا ................ کاهش یابد.

آنتی دیورتیک- بازجذب اوره به مایع بین سلولی
غدد پاراتیروئيد - باز جذب کلسیم در نفرون ها

انسولین - ترشح +H به درون نفرون ها
آلدسترون - غلظت پتاسیم در خون 

۴)۴    ۳)۳    ۲)۲    ۱)۱
تمامی نکات ارتباطی بین هورمون ها و دستگاه دفع ادرار در جزوه آکادمی کنکور موجود بود.

عبارت اول: 
نقش هورمون ضد ادراری : تحریک باز جذب آب از کلیه ها و تنگ گردن رگ ها

نکته : باعث غلیظ شدن ادرار می شود و فشار اسمزی آن را افزایش می دهد.)اگه یادتون باشه هر چه مایعی رقیق تر باشد و یا 
آب آن بیشتر باشد فشار اسمزی آن کم تر است.( پس وقتی هورمون ADH افزایش پیدا میکنه آب بیشتری بازجذب میشه و به 

دنبال اون اوره هم بیشتر باز جذب بشه و وقتی هورمون کم ترشح بشه آب کمتری باز جذب بشه و به دنبال اون اوره کمتری 
در لوله جمع کننده ادرار باز جذب بشه . پس این جمله صحیح بود.

عبار ت دوم : نادرسته پاراتیروئید کلسیم خون رو افزایش میده و باعث بازجذب کلسیم از لوله هنله میشه.)نادرست(
عبارت سوم : کاهش غیر طبیعی هورمون انسولین در بیماران قندی باعث یمشه از تجزیه چربی ها و پروتئین برای تامین 

انرژی استفاده کنه و باعث افزایش محصوالت اسیدی میشه و به این ترتیب کلیه با دفع یون هیدروژن از اسیدی بودن خون 
می کاهد.)درست(

عبارت چهارم :نادرست است چون :
آلدسترون باعث می شود کلیه دفع یون های پتاسیم از ادرار افزایش یابد و بازجذب سدیم از کلیه افزایش پیدا کنه و به دنبال آن 

آب بیش تری از لوله های نفرون بازجذب بشه در نتیجه حجم و فشار خون باال بره  و حجم ادرار کمتر بشه )همانند هورمون 
ضد ادراری ( به این ترتیب بدن برای مقابله با فشار روحی آماده تر می شود. 

 هنگامی که مقدار آلدوسترون بسیار کم باشد، مقدار پتاسیم خون ممکن است زیاد شود و به مقادیر خطرناک و حتی کشنده 
برسد.

پس تنها ۲ مورد صحیح بود.

196- کـدام عبـارت، ویژگـی نخسـتین سـلول های دفاعـی را نشـان می دهد کـه به منظـور دادن پاسـخ التهابی مناسـب به هر 
نوع آسـیب کبـدی وارد عمـل می شـوند و توانایی دیاپـدز ندارند؟

۱( می توانند آنتی ژن های خاصی را از سایر عوامل بیماری زا شناسایی نمایند.
۲( در تولید پروتئین های دفاعی غیر اختصاصی بدن نقش دارند.

۳( در واکنش با آنتی ژن ها، تعدادی سلول خاطره می سازند.
۴( بلوغ نهایی خود را در خون طی نموده اند.

www.konkur.in

forum.konkur.in



   پاسخ نامه تشریحی 
31زیست شناسی کنکور 96 KonKoorAcademy2015@Gmail.com

علیرضا سیاحی

ابتدا هر اطاعاتی میتونیم باید از سوال به دست بیاریم :  سلول هایی که در پاسخ التهابی نقش دارند و در آسیب کبدی فعال 
میشن و توانایی دیاپدز ندارند خب معلومه ماکروفاژ ها هستند خب ماکروفاژ ها در ترشح پروتئين های مکمل نقش دارند 

این پروتئین ها در دفاع غیر اختصاصی نقش دارند پس گزینه ۲ صحیح است.
تشخیص آنتی ژن و تولید سلول خاطره مربوط به لنفوسیت ها میشه.)رد گزینه ۱ و۳(

ماکروفاژ بلوغ نهاییش در بافته!)رد گزینه ۴(
نکته مربوطه در جزوه سوم آکادمی کنکور : لطفا بخش در رابطه با ماکروفاژ رو مطالعه بفرمایید :

197- کدام عبارت، درباره ی هر قارچی درست است که می تواند با نوعی جاندار رابطه ی همزیستی بر قرار کند ؟
۱( در پی الحاق نخینه ها، ساختار تولید مثلی جنسی پدید می آید.

۲( هاگ های هاپلوئيدی درون کیسه  های میکروسکوپی تشکیل می شوند.
۳( با رها شدن هاگ های غیر جنسی، میسلیوم های جدید تشکیل می گردد.

۴( همه ی DNA های خطی درون سلول و خارجسیتوسل مضاعف می گردند.

قارچ های آسکومیست و بازیدیومیست با جانداران دیگر همزیستی از نوع همیاری دارند و دئوترومیست ها مثل قارچ الی 
انگشتان پا رابطه همزیستی از نوع انگلی پس ۳ نوع قارچ هم رابطه هم زیستی دارند.

همه ی قارچ ها میتوز هسته ای دارند و چون یوکاریوت هستند DNA خطی داشته و DNA انها درون هسته است خارج از 
سیتوسل منظور درون هسته است.

۱( در دئوترومیستها اتفاق نمی افتد.
۲( هاگ های هاپلوئیدی در بازیدی ها روی بازیدی یا کیسه میکروسکوپی ایجاد میشه نه درونش.

۳(بازیدیومیست های پر سلولی تولید مثل غیر جنسی ندارند.
تمامی نکته های سوال و خیلی خیلی کاملترش در جزوه پیش ۲ آکادمی کنکور)نمونه ای از صفحات جزوه  اکادمی کنکور در 

شکل پایین(
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198- در پـی مصـرف گلوکـوز در نوعـی سـلول، پیـرووات بـه طـور مسـتقیم توسـط مولکولـی پـر انـرژی احیـا می شـود. کدام 
عبـارت، دربـاره ی ایـن نـوع تنفـس صحیح اسـت؟

۱( به دنبال آزاد شدن CO2، یک مولکول +NAD مصرف می گردد.
۲( الکترون های یک مولکول NADH به ترکیب دو کربنی انتقال می یابد.

۳( تولید مولکول های پر انرژی ۳ فسفاته در غیاب اکسیژن صورت می گیرد.
۴( همزمان با تولید اگزالو استات از ترکیب ۴ کربنی، NADH تولید می شود.

گزینه ۳ صحیح است. ابتدا باید به صورت سوال توجه کنید صورت سوال به تخمیر الکتیکی بعد از انجام گلیکولیز اشاره داره.
گزینه ۱ به مرحله پل که مربوط به تنفس هوازی است اشاره داره پس این گزینه میره کنار.گزینه دوم هم به تخمیر الکلی اشاره 

داره که در شکلی که از جزوه زیست پیش آکادمی کنکور آوردیم کاما مشخصه. مورد سوم به تخمیر الکتیک اسید و یا گلیکولیز 
اشاره داره. اگزالواستات مربوط به چرخه کربس) تنفس هوازی( مربوطه که برای این سوال درست نیست.پس تنها گزینه سوم 
پاسخه. ببنید شکل های دقیق که در جزوه آکادمی کنکور مطرح کشیده شده چقدر میتونه در پاسخگویی به سواالت کنکور اثر 

گذار باشه.

گلوکوز پیرووات
NAD+ احیای

NADH اکسید

احیای پیرووات

تخمیر الکتیکی
۲

۲

۲ ۲ ۲

۲
۲

۲

الکتات

گلیکولیز
C C C C C C C C C

C C C

گلوکوز

تخمیر الکلی

پیرووات
NAD+ احیای

NADH اکسید مولکول
 ۲ کربنی

۲

۲

۲ ۲ ۲

۲
۲ ۲

اتانول
(مولکول ۲ کربنی احیا می شود)

گلیکولیز
C C C C C C

C C

C C

C C C
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199- هـر تـار عصبـی کـه به مسـیر انعکاسـی زردپی زیر زانـو تعلـق دارد و بـا ماهیچـه ی ................. سـر ران ارتباط مسـتقیم 
دارد..............

۱( دو - پیام های عصبی را به نخاع ارسال می نمایند.
۲( چهار - با نوعی نورون رابط سیناپس برقرار می کند

۳( چهار - در شرایطی، پیوات را به الکتات تبدیل می نماید
۴( دو- تحت تاثیر نوعی ماده ی شیمیایی، پتانسیل الکتریکی خود را تغيير می دهد.

۱( نورون حرکتی مربوط به ماهیچه عقب ران پیام عصبی را به 
ماهیچه عقب ران میبره نه اینکه اون رو از عقب ران به نخاع 

بیاره نورون های حسی پیام رو به نخاع میارن.)رد گزینه(
۲( نورون حرکتی ماهیچه چهار سرن ران یا جلوی ران به طور 

مستقیم با نورون حسی ماهیچه جلو ران سیناپس برقرار کرده 
پس این گزینه هم نادرسته.

۳( تخمیر الکتیکی در ماهیچه ها اتفاق می افته نه نورون ها.
۴( نورون حرکتی ماهیچه عقب را با نورون رابط سیناپس دارند 

و به این ترتیب انتقال دهنده پیام عصبی پتانسیل الکتریکیش تغيير میکنه.طبق شکل کتاب درسی میشد به این سوال پاسخ 
داد تمامی شکل های کتاب درسی در جزوه زیست آکادمی کنکور وجود داره.

200- در گیـاه نخـود فرنگـی، صفـت بلنـدی سـاقه بر کوتاهـی و رنگ زرد دانه به رنگ سـبز و صفـت صافی دانه بـر چروکیدگی 
دانـه غالـب اسـت. اگـر افـرادی کـه از نظر هـر ۳ صفـت هتروزیگوت هسـتند، خـود لقاحـی نمایند در نسـل اول، نسـبت به 
زاده هایـی کـه فقـط در یـک صفـت هموزیگـوت هسـتند بـه زاده هایی کـه از نظـر هر ۳ صفـت هتروزیگـوت هسـتند، کدام 

؟ است 

۱۱
۳ )۴    ۳

۱۱ )۳    ۳)۲    ۱
۳ )۱

BbRrSs BbRrSs
BB,Bb,Bb,bb / RR,Rr,Rr,rr/SS,Ss,Ss,ss

×

 × × =2 2 2 8 ببنید در صفت اول ۲ تا هتروزیگوت صفت دوم ۲ تا و سوم هم ۲ تا پس در مجموع با ترکیب این حالت ها 
فرزند فقط هتروزیگوت خواهیم داشت.

خب حاال بریم حالتی که یک صفت هموزیگوت و ۲ تای دیگه هتروزیگوته در صفت اولBBو bb هموزیگوته رو هم ۲ حالت 
هستند پس مینوسیم ۲.به ازای هر کدوم ازین ۲، ۲ تا از صفت Rr داریم پس ضرب در ۲ میکنیم میشه ۴ و دوباره به ازای هر 

× × =2 2 2 8 کدوم ازین ۴ تا ، ۲ تا Ss داریم پس دوباره ضرب در ۲ میکنیم میشه ۸.
این کار رو برای صفت RR, rr و صفات SS , ss تکرار میکنیم و در مجموع ۲۴ حالت به دست میاد. سوال گفته نسبت این 
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حالت به حالت هتروزیگوت که ۸ تا بود . ۲۴ تقسیم بر ۸ میشه چند ؟ ۳
ژنتیک کنکور سواالت خیلی تکراری و مشخصی داره که با یه جزوه کامل و چکیده خیلی راحت میتونید به همه سواالتش 

پاسخ بدید جزوه ژنتیک آکادمی کنکور به زودی منتشر خواهد شد!

201- کدام گزینه درست است؟
۱( باکتری غیر گوگردی ارغوانی همانند نیتروزموناس از ترکیبات آلی به عنوان منبع الکترون برای فتوسنتز استفاده می کند.
۲( باکتری گوگردی سبز همانند سیانوباکتری های می تواند با کمک تزکیبات غیر آلی، دی اکسید کربن جو را تثبیت نماید.

۳( باکتری گوگردی ارغوانی برخاف بعضی باکتری  های شیمیواتوتروف می تواند در استخراج معادن و پاکسازی محیط موثر باشد.
۴( باکتـری گوگـردی سـبز برخـاف همـه ی باکتری های شـیمیو اتوتـروف، انرژی خـود را از طریق برداشـتن الکتـرون از ترکیبات 

گوگردی به دسـت مـی آورد.
به جدول پایین  که از جزوه پیش آکادمی کنکور برداشتم نگاه کنید خیلی خیلی راحت میتونید به این سوال پاسخ بدید. 

گزینـه ۱ : طبـق جـدول پاییـن باکتـری غیـر گوگردی غیـر ارغوانـی  برخـاف  نیتروزمونـاس از ترکیبات آلـی برای منبـع الکترون 
اسـتفاده میکنه.)رد(

گزینه ۲ : باکتری گوگردی سبز همانند سیانوباکتری از ترکیبات غیر آلی برای منبع الکترون استفاده میکنه.
باقی گزینه ها رو خودتون بررسی کنید!

202- کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟
۱( به طور معمول، در همه ی جانداران پرسلولی تعداد کمی سلول دارد.............

۲( فاقد آوند، اسپروفیت بالغ، ساختاری کوچکتر از گامتوفیت دارد.
۳( ریشه دار، گامتوفیت، غیر فتوسنتز کننده و وابسته به اسپروفیت است..

۴( فاقد گل، سلول حاصل از لقاح با میتوز یک ساختار پر سلولی ایجاد می کند.
ابتدا ساده سازی صورت سوال : جانداران پرسلولی فتوسنتز کننده یعنی جلبک ها)اسپیروژیر و وولوکس(، گیاهان و کاهوی 
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دریایی
۱( خب در گیاهان گلدار گامتوفیت نر ۲ سلولی و گامتوفیت ماده ۷سلولیه.)پاسخ(

۲( فاقد آوند یعنی کاهوی دریایی و جلبک ولی در کاهوی دریایی گامتوفیت با اسپروفیت برابره.
۳( ریشه دار یعنی نهانزادان آوندی، بازدانه و نهاندانه 

۴( فاقد گل یعنی همشون به جز نهاندانگان، سلول حاصل از لقاح یعنی زیگوت یا سلول تخم که با تقسیم میتوز ساختار 
پرسلولی ایجاد میکنه.خب  این گزینه میتونست قربانیان زیادی داشته باشه ولی نه برای کسانی که جزوه زیست آکادمی کنکور 

رو داشتن همونطور که در تصویر زیر می بینید که از  مربوط به جزوه دوم میشه در اسپیروژیر این اتفاق نمی افته و زیگوت 
میوز میکنه نه میتوز :

203- چند مورد درباره ی خون هر سیاهرگ بدن انسان صادق است ؟
محتویات مویرگ های لنفی را دریافت می کند.

مقادیر نا چیزی گلوکوز و مقادیر فراوانی دی اکسید کربن دارد.
بیش از نیمی از هموگلوبین آن توسط اکسیژن اشباع شده است.

فقط تحت تاثیر باقی مانده ی فشار سرخرگی به سمت قلب جریان می یابد.
۴)۴   ۳)۳   ۲)۲   ۱)۱

تنها مورد سوم درست است طبق نکته زیر در جزوه زیست آکادمی کنکور اختاف میزان هموگلوبین در خون سیاهرگی و ششی 
۱۹ درصد است.پس بیش از نیمی از هموگلوبین آن توسط اکسیژن اشباع شده.
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۱( در مورد همه سیاهرگ ها صدق نمیکنه لنف جمع اوری شده از بخش های 
مختلف بدن در نهایت به سیاهرگ های زیرترقوه ای که در نزدیک گردن قرار 

دارند میریزه.)شکل رو به رو(

۲( سیاهرگ ششی یا سیاهرگ بند ناف مقدار فراوانی اکسیژن داره.
۴( علت نادرست بودن مورد چهارم رو در جدول زیر بخونید:
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204- کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟
دودمانه ی زیر مربوط به نوعی صفت ................... است، اگر فرد شماره ..................با فرد که پدر و کادر سالم ازدواج کند 

1احتمال دارد که ............... درصد فرزندان این خانواده سالم باشند.

۳

۷

۵

1۰

1۵

1۷

11

1۶

1۸

2

۴

۸

1۳

۹

1۴

۶

12

ابتدا باید بگم از کلید  که در شجره نامست میتونیم بفهمیم که این شجره 
جنس مغلوب نیست پس گزینه ۴ میره کنار. برای باقی نامه قطعا وابسته به 
موارد باید مثال بزنیم.

اگر این شجره نامه اتوزوم غالب باشه و فرد شماره ۱۴ بیمار باشه مطمئنا ژنوتیپش 
ناخالصه )یعنی Tt(چون پدرش کاما خالصه یعنی tt هست چون  اگر ناخالص بود 

حتما بیمار بود اما میبینیم که سالمه. چون پدر tt هست پس پسر Tt هست.
 tt با کسی که پدر مادر سالم داره ازدواج کنه یعنی با دختر Tt حاال اگر این پسر

Tt tt
Tt,Tt, tt, tt

×
همونطور که می بینید ۵۰ درصد بچه ها بیمار میشن پس این گزینه رده

چون پدر مادرش پسر سالم دادن اگر وابسته به X غالب باشه ژنوتیپ فرد شماره ۱۱ اینطوریه XtXT چرا؟ 
پس مادره حتما نا خالص بوده و یه X سالم به پسره داده.اگر این دختر با یه پسر سالم ازدواج کنه یعنی مثل زیر :

t T t

t t t t T T

X X X Y
X X ,X Y,X X ,X Y

×

t بیمار هستند یعنی ۵۰ درصد پاسخ گزینه ۳ هست. T TX X ,X Y همونطور که میبینید 

205- کدام گزینه ، در مورد چارلز داروین درست بیان شده است؟
۱( نتوانست شواهد قانع کننده ای مبنی بر تغيير گونه ها به دست آورد.
۲( نتوانست از نظریه المارک در جهت پژوهش های خود استفاده کند.

۳( توانست اندیشه مالتوس را درباره جمعیت های انسانی به همه ی گونه ها تعمیم دهد.
۴( توانست اثر انتخاب طبیعی را بر فراوانی نسبی اللهای یک جمعیت به اثبات برساند.

عبارت ۳ عین جمله کتاب درسی صفحه ۷۲- در زیست پیش آکادمی کنکور همه ی جمالت کتاب درسی وجود داره.

www.konkur.in

forum.konkur.in



پاسخ نامه تشریحی 
38KonKoorAcademy2015@Gmail.com         زیست شناسی کنکور 96

علیرضا سیاحی

www.konkur.in

forum.konkur.in




