
 «نام خداوند جان و خردبه »

 داخل کشور  1397کنکور سراسری  Cدفترچه  نامهپاسخ
 :ن)بر اساس نام خانوادگی( آقایادهندگان به ترتیب حروف الفباپاسخ

 هوشیارساالر  -مردانیامیر  -محبیمهرداد  –کرامت علی  -بهروزی فردامیرحسین – اعتماد زادهمازیار 

 

 

 مبحث تغذیه و گوارش  156سوال

 مبحث
 112دوم  ص  8:فصل2گزینه دوم و در فصل های مختلف کتاب  4:فصل 1گزینه

 75دوم ص 4:فصل 4گزینه 55دوم ص  4:فصل 3گزینه

 2 کلید

ابراین دو نوع پلیمر دارد که وظیفه ای از جنس پروتئین است. بنی زمینهساکارید( درون مادهاسکلت خارجی حشرات مانند ملخ از جنس کیتین)نوعی پلی

 حفاظت از اجزای درونی این جاندار را نیز برعهده دارد.

 :1گزینه

 :در ملخ محل گوارش شیمیایی مواد غذایی و جذب غذا معده می باشد 3گزینه

 :در ملخ خون از طریق منافذ دریچه دار وارد قلب می شود نه اینکه خارج شود4گزینه

 مبحث تشریح مغز گوسفند 157سوال 

 مبحث
 51سوم  ص 2:فصل 2گزینه 51سوم ص 2:فصل 1گزینه

 51سوم ص  2:فصل 4گزینه 51سوم  ص 2:فصل 3گزینه

 51صفحه    4 کلید
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 مبحث ماالریا  و آغازیان 158سوال 

 مبحث
 242پیش ص 10: فصل 2گزینه 242پیش ص  10: فصل 1گزینه

 89دوم  ص 6:فصل 4گزینه 88دوم  ص  6:فصل 3گزینه

 کتاب 244صفحه   3 کلید

 242صفحه     بازند.ی جان میمغزهای کلیه و کبد و آسیب ارسایینخونی، بر اثر کم. قربانیان دیدشنگی شماالریا عبارتند از: لرز شدید، تب، عرق و تالئم ع

 سازیست  :یکی از عالئم این بیماری تشنگی و عطش شدید است و ان هم مربوط به عرق زیاد فرد و مسائل مربوط به خون 1گزینه 

 :یکی دیگر از عالئم این بیماری عرق کردن فرد است 2گزینه

ها را از  :در گزینه منظور از ترشح توسط گرانولوسیت ها به ائوزینوفیل اشاره می کند که در عفونت های انگلی زیاد شده و با ترشح بعضی مواد انگل4گزینه 

 بین می برد و گفته فعالت ترشحی انها کم می شود 

 3ریم سراغ گزینه صحیح اما ب

دوم گردش مواد در مواجه با کاهش 6خوب در بیماری ماالریا فرد به دلیل ترکیدن گلبول های قرمزش دچار کم خونی می شود و می دانیم با توجه به فصل 

ویتین کرده که بر روی مغز استخوان تاثیر می اکسیژن رسانی با بافت ها به دلیل کم شدن تعداد گلبول های قرمز  کلیه و کبد شروع به ترشح هورمون اریتروپ

 گذارد 

  پس در این بیماری ما نیاز شدیدی به این هورمون داریم

 مبحث رده بندی جانداران 159سوال 

 مبحث
 39دوم ص  3: فصل 2گزینه 39دوم ص  3:فصل 1گزینه

 39دوم ص  3: فصل 4گزینه 39دوم ص  3: فصل 3گزینه

 رسیکتاب د39صفحه   4 کلید

پاسخ 

 تشریحی

 
 طبق این شکل کتاب سگ همانند خرس در راسته گوشت خواران قرار دارد 
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 مبحث هورمون های گیاهی 160سوال 

 مبحث
 220سوم ص 10: فصل 2گزینه 220سوم ص 10: فصل 1گزینه

 220سوم ص 10: فصل 4گزینه 220سوم ص 10: فصل 3گزینه

 2 کلید

ی بازدارنده رشد است در ین سوال شما باید تنها هورمون های گیاهی را به خوبی بشناسید  همان طور که می دونید ابسیزیک اسید که جز هورمون هادر ا

 فرایند خفتگی دانه ها و هم چنین با بستن روزنه ها به تعادل اب در گیاهان تحت تنش خشکی کمک می کند 

 

 
 گزینه ها  تحلیل سایر

ن ژیبرلین که مراحل نهایی :خوب هورمون سیتوکینین که در فن کشت بافت برای تشکیل ساقه از سلول های تمایز نیافته استفاده می شود  با هورمو1گزینه 

 نمو گیاه را کنترل می کند متفاوت است 

فاده از ان به نگه داری شده و هم چنین در کشاورزی بمی توان با  است:همان طور که می دانید هورمون سیتوکینین باعث تحریک تقسیمات سلولی 3گزینه 

 بیشتر  میوه ها و سبزیجات  بپردازیم 

 :خوب هورمونی که باعث خفتگی دانه ها و مانع جوانه زنی انها می شود ابسیزیک اسید است و هورمونی که باعث به وجود امدن میوه های درشت4گزینه 

 برلین است که با یکدیگر متفاوت اندبدون دانه است هورمون ژی
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 در گیاهانمواد مبحث انتقال  161سوال 

 مبحث
  99دوم  ص  6: فصل 2گزینه 99دوم  ص  6: فصل 1گزینه

 217پیش ص  9:فصل 4گزینه 99دوم  ص  6:  فصل 3گزینه

 کتاب درسی 99صفحه  1 کلید

پاسخ 

 تشریحی

 : عین متن کتاب درسی  1گزینه 
 به آوند چوبى خالى هاى سلول در آب نخست، :است تر پیچیده آب به  حرکت نسبت گیاه ىک در آلى ترکیبات حرکت لیلد سه به

 آب دوم، .عبور کنند آبکشى آوندهاى یزنده  هاى سلول سیتوپالسم طریق از آلى باید ترکیبات که درحالى کند، مى حرکت آزاد صورت

 آب سوم، .کنند حرکت مى جهات یهمه در آبکشى آوند در آلى ترکیبات که حالى کند، در مى حرکت باال سمت به فقط چوبى آوند در

 پالسمایی نیستند. غشاى از انتشار به قادر آلى ترکیبات که حالى در منتشر شود، نیز سلولى غشاهاى طریق از تواند مى

 کنند. حرکت مى جهات یهمه در آبکشى آوند در آلى ترکیبات- : طبق متن کتاب 2گزینه 

دانشمندان از صحت کامل فرضیه جزیان فشاری مطمئن نیستند سرعت حرکت ساکارز و امینواسید  در اوند ابکشی انقدر سریع است که 

 با روش نیروی غیر فعال جریان توده ای قابل توجیه نیست 

ه دار همراه شیره پرورده به سوی محل مصرف : ما میدانیم که در اوند ابکش سلول های بدون هسته لوله غربالی و سلول های هست3گزینه 

 حرکت می کند

:منظور از باکتری های غیر فتوسنتز کننده همان ریزوبیوم است که تثبیت نیتروژن می کنند اما باید دقت کنید امونیاک به وجود 4گزینه 

 امده ماده معدنی می باشد نه الی .

 مبحث انتخاب طبیعی 162سوال 

 مبحث
 پیش 7::فصل 2گزینه پیش 7:فصل 1گزینه

 پیش 7::فصل 4گزینه پیش 7::فصل 3گزینه

 گزینه صحیح است  4 کلید

پاسخ 

 تشریحی

 :همه گونه ها دقت بفرمایین رفتار مشارگتی ندارد1گزینه

 :گاها جانوران صافات جنسی دارند  که به نفع بقای جاندار نیست اما برای تولید مثل است 2گزینه

 سهم هر فرد را ایجاد خزانه ژنی نسل بعد دارد زیرا فرد ژن های خود را به نسل بعد منتقل می کند:انتخاب جفت 4گزینه
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 مبحث گیرنده های حسی در انسان 163سوال 

 مبحث
 سوم  3گزینه ب:فصل  سوم  3گزینه الف: فصل 

 سوم 3گزینه د:فصل  سوم  3گزینه ج:فصل 

 70و 68سال سوم ص    2 کلید

 یمیایی که در درک مزه غذا نقش دارند گیرنده های بویایی و چشایی هستند گیرنده های ش

 گیرنده های بویایی جز سلول های عصبی اما چشایی سلول گیرنده می باشد اما ساختار عصبی ندارد 

 سلول های بویایی عصبی اند ولی چشایی نیستند-نادرستمورد الف:

 کتاب  و چشایی نیز با مایع مخاطی در تماس است 70اطی در تماس اند طبق شکل ص :گیرنده های بویایی با مایع  مخ درست:بمورد 

گیرنده بویایی اکسون دارد و سیناپس با نورون های پیاز بویایی برقرار کرده است اما گیرنده چشایی ساختار عصبی ندارد  نادرستمورد ج:

 یعنی اکسون ندارد 

 اد می کنند و پتانسیل عمل دارند نیازمند وجود کانال های دریچه دار هستند این سلول ها چون پیام عصبی ایج-درست:دمورد 

 مبحث استخوان و ماهیچه انسانی 164سوال 

 مبحث
 متن کتاب  117دوم ص8:فصل 2گزینه 116دوم ص  8: فصل 1گزینه

 سوم دستگاه عصبی2:فصل 4گزینه 44و 116دوم ص 3و 8:فصل 3گزینه

 116دوم ص 8فصل                3 کلید

      
  ذکر نشده  در کتاب درسی اینکه ابعضله سه سر بازو که ماهیچه اسکلتی است به ماهیچه کتف متصل است که این استخوان از نوع پهن است 

 .توان پاسخ دادیاز چه نوع است اما این تست را با حذف گزینه به راحتی ماستخوان کتف 

  اون چیزی که در تمام طول به یکدیگه چسبیدن سارکومر هستش نه تارچه ها تارچه در کنار هم قرار گرفتند :1 گزینه

:ماهیچه اسکلتی سه نوع انقباض دارد ایزوتونیک و ایزومتریک و تونوس که در ایزوتونیک طول ماهیچه کوتاه و قطر ان زیاد می شود 2 گزینه

 در ایزومتریک بدین شکل نیست طول ماهیچه کوتاه نمی شود 

شما بدانید که کتف استخوان پهن است  این ماهیچه :خوب ماهیچه اسکلتی توسط بافت پیوندی زردپی به استخوان متصل است و باید 3 گزینه

 به استخوان های بازو و ارنج نیز متصل است که مدنطر این گزینه نیست 

: ماهیچه های اسکلتی تحت کنترل دستگاه عصبی پیکری هستند و فرایند های دستگاه عصبی عموما اگانه انجام می شوند اما 4 گزینه

 نخاعی غیر ارادی می باشد فرایندهای انعکاسی مثل انعکاس 
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 مبحث آغازیان 165سوال 

 مبحث
 231پیش ص 10:فصل 2گزینه 240پیش ص  10:فصل 1گزینه

 236پیش ص10: فصل 4گزینه پیش ص 10:فصل 3گزینه

 4 کلید

پاسخ 

 تشریحی

-زیست از بعضی که دارند تفاوت آغازیان سایر با قدری هب آنها .هستند آغازیان ترینلغیرمعمو و ترینهپیچید مژکداران

 .داد قرار ایداگانهج کاملا  فرمانرو در را آنها باید معتقدند شناسان

توکسوپلسموز و بعضی از تاژکداران جانور -های مخاطیبرخی کپک–ال خونی میب اسهآ–غازیان انگل یعنی هاگداران آ

 مانند 

 هاگداران غیر متحرک اند اما مژکداران با مژک حرکت می کنند :1 گزینه

:مهم ترین تولید کننده های زنجیره های غذایی دیاتوم ها هستند که هم دیاتوم ها و هم مژکداران معموال به روش 2 گزینه

 تولید مثل می کنند غیر جنسی

:اغازیان تولید کننده سم قوی تاژکداران چرخان هستند که دارای تاژک طولی و عرض اند  این گزینه بسیار واظح 3 گزینه

 غلط است چون گفته مژکداران چنین ویژگی دارند 

است و مژکداران  :بزرگترین اغازیان ساکن اقیانوس کلپ ها هستند که نوعی جلبک قهوه ای است و اتو تروف4گزینه

 هتروتروف است به همین خاطر مژکداران برای کسب انرژی از مولکول های الی استفاده می کنند

 )جانوری( ترکیبی بین فصول مختلف کتاب 166سوال 

 مبحث
 دوم  6پیش  و فصل  7:فصل 2گزینه سوم  1و فصل 71دوم ص  5:فصل 1گزینه

 دوم 5م و فصل سو 11:فصل 4گزینه دوم 5پیش و فصل 7: فصل 3گزینه

 (1زیست  68و  67های ، صفحه2زیست  230ی زیست پیش، صفحه 172و 171ی )صفحه             1گزینه  کلید

پاسخ 

 تشریحی

 ها:بررسی سایر گزینه

 ( برای حشرات صادق نیست.2

 ( حشرات تنفس جایی دارند.3

 ها تتنفس آبششی دارند( برای مثال، ماهی4
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 مسئله ژنتیک 167سوال 

 مبحث
 سوم 8: فصل 2گزینه سوم  8:فصل 1نهگزی

 سوم 8: فصل 4گزینه سوم 8: صل 3گزینه

 (2زیست  169تا  165های )صفحه    3گزینه  کلید

پاسخ 

 تشریحی

بایست ناخالص باشند تا لدین میطرف دیگر حتماً وااز  ( است.bb( و فرد مغلوب )Bbیا BBتوجه به صورت سوال فرد دارای دندان غالب )با   

 اشند. پس:بعضی فرزندانشان ژنوتیپی متفاوت با والدین داشته ب

 چهار حالت داریم: 

 فرزند اول فرزند دوم فرزند سوم ارمفرزند چه

 فاقد دندان فاقد دندان فاقد دندان دارای دندان

 فاقد دندان فاقد دندان دارای دندان فاقد دندان

 فاقد دندان دارای دندان فاقد دندان فاقد. دندان

 دارای دندان فاقد دندان فاقد دندان فاقد دندان

( )

Bb Bb

BB Bb bb

bb bb bb Bb BB



 

    

  

1 2 1
4 4 4
1 1 1 3 3
4 4 4 4 256

3 12 3
4

256 256 64

 

 دبیرستاندوم انسان گوارش  مبحث 168سوال 

 مبحث
 1زیست  58صفحه  دوم  4فصل  : 2گزینه 1زیست  58صفحه  دوم  4فصل  :1گزینه

 1زیست  58صفحه  دوم  4فصل  :4گزینه 1زیست  58صفحه  دوم  4فصل  :3گزینه

 (2زیست  47، صفحه 1زیست  58)صفحه  2گزینه  کلید

پاسخ 

 تشریحی

 گیرد.ترشح بزاق از غدد بزاقی تحت تاثیر اعصاب خودمختار و ناآگاهانه صورت. می
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 مبحث  انگل 169سوال 

 مبحث
 :2گزینه :1گزینه

 :4گزینه :3گزینه

 زیست پیش 231و  230، 144تا  142های )صفحه 3گزینه کلید

پاسخ 

 تشریحی

کنند و درون بدن میزبان، تر عمل میو ...( تخصههصههی ، عامل مولد ماالریااسهههال خونی های انگل روده، آمیب)مانند کرمهای داخلی انگل

شند.می یوکاریوتی یهاانگلاین زندگی می کنند.  سلولی با سلولی یا تک  ست و دو جانداری رابطه ان توانند پر ستی ا گلی نوعی رابطه همزی

 .دارای تکامل همراه با هم نیز هستند زیستی با هم دارند، قطعاًکه رابطه هم

 ها:سایر گزینهبررسی 

 صادق نیست. ی از هاگداران()نوعمولد ماالریاعامل برای ( 4و  2، 1های گزینه

 

 تولید مثل جانوران  سال سوم 170سوال 

 مبحث
 (2شناسی زیست 235صفحه مسو 11فصل  ):بورد م (1شناسی زیست 26ی صفحهدوم  2فصل ):الفورد م

 (1شناسی زیست 26ی صفحهدوم  2فصل  ):دورد م (1شناسی زیست 23و  8های صفحهدوم  2 و 1های فصل )ج:ورد م

 2 کلید

پاسخ 

 تشریحی

تواند شامل موارد غشا در اسپرم میمنظور صورت سوال با توجه به شمارشی بودن آن کمی سخت قابل برداشت است چرا که ساختار بدون 

 زیر باشد:

 (1شناسی زیست 23و  22های صفحه)ای و ریبوزوم تاژک، سانتریول، اسکلت سلولی، اسکلت هسته

 بررسی موارد:

 ای صادق است.در ارتباط با ریبوزوم و اسکلت هسته -الف

 شود.در ارتباط با اسپرم تقسیم نداریم بنابراین دوک تقسیم تشکیل نمی -ب

  ی موارد ذکر شده پروتئین دارند بنابراین دارای پیوند پپتیدی هستند.همه -ج

  ای صادق است.برای ریبوزوم و اسکلت هسته -د

 دو با احتمال بسیار زیاد پاسخ هستند. یاهای یک طراح را دید. گزینهی با توجه به این ابهام واقعاً باید منتظر ماند و سلیقه

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



                          97 پاسخ تشریحی کنکور سراسری                    هوشیار -مردانی -محبی -کرامت  -بهروزی فرد- اعتماد زاده

 

8 

 

 

 

  

 مبحث  باکتری های پیش 171سوال 
 مبحث

 پیش 9:فصل 2گزینه پیش  9فصل :1گزینه

 پیش 9:فصل 4گزینه پیش9: فصل 3گزینه

 زیست سوم( 120و  119های زیست پیش + صفحه 214ی )صفحه  4گزینه  کلید

پاسخ 

 تشریحی

دید به ها با اضافه کردن غشای جشوند. تقسیم باکتریبندی میها بر اساس دیواره سلولی به دو گروه گرم منفی و مثبت طبقهباکتری

 گیرد( که بین دو دیواره قرار دارد، صورت میDNAای از غشا )بین دو مولکول نقطه

 مبحث ژنتیک جمعیت پیش 172سوال 

 مبحث
 پیش5: فصل 2گزینه پیش5:فصل 1گزینه

 پیش5: فصل 4گزینه پیش5: فصل 3گزینه

 زیست پیش( 94تا  91های )صفحه 1گزینه  کلید

پاسخ 

 تشریحی

, ,p p p q p q p q

q

p

       

 

2 21 4 1
2pq = 4pq = 4 1

2 5 5
1

15
4 4
5

  

 گیاهانمبحث فتوسنتز در  173سوال 
 مبحث

 پیش8:فصل 2گزینه پیش8:فصل 1گزینه

 پیش8:فصل 4گزینه پیش8:فصل 3گزینه

 زیست پیش( 185و  184های )صفحه 3گزینه  کلید

پاسخ 

 تشریحی

ضافه کردC4و   CAMگیاهان  ست چرخه کالوین با ا سید به ترکیب دین کربن، در مرحله نخ کنند. کربنه تولید می 6کربنه، نوعی ترکیب  5اک

کربنه تولید شههده در چرخه کالوین، ناپایدار محسههوب  6شههود. ترکیب این ترکیب در گام دوم چرخه کالوین به دو ترکیب سههه کربنه تجزیه می

 شود.می
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 مبحث ژنتیک جمعیت 174سوال 

 مبحث
 پیش5: فصل 2ینهگز پیش5:  فصل 1گزینه

 پیش5: فصل 4گزینه پیش5:فصل 3گزینه

 زیست پیش( 99تا  95های )صفحه 3گزینه  کلید

پاسخ 

 تشریحی

تواند با ایجاد تغییر در ماده ژنتیکی افراد جمعیت تنوع جمعیت را افزایش دهد، ولی شهههارش ژن بر افراد جمعیت جهش می

 دهد. ژنی جمعیت را تغییر می گذارد، بلکه محتوای ژنتیکی خزانهتاثیری نمی

 شود.رانش سبب تغییر محتوای ژنتیکی جمعیت ) نه فرد( می
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 مبحث پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی 175سوال 

 مبحث
 135و  132پیش  ص 6:فصل 2گزینه 135پیش  ص 6:فصل 1گزینه

 پیش6:فصل 4گزینه 138پیش ص  6:فصل 3گزینه

 زیست پیش( 135تا   132 های)صفحه 2گزینه  کلید

پاسخ 

 تشریحی

شود. همین دلیل، رشد جمعیت پیوسته با افزایش اندازه آن، بیشتر میشود و بهدر الگوی رشد نمایی، منابع غذایی به صورت نامحدود فرض می

ستیک، پس از مدتی که اندازه جمعیت افزایش می شد لج شد  یابد. ه علت کمبود منابع از آهنگاما در الگوی ر سپس ر سته،  شد جمعیت کا ر

 شود.جمععیت متوقف می

 

 ترکیب بین گلبول قرمز و صفرا 176سوال 

 مبحث
 1زیست شناسی  10صفحه  :2گزینه 1زیست شناسی  10صفحه  : 1گزینه

 1زیست شناسی  87صفحه  :4گزینه 1زیست شناسی  11صفحه  :3گزینه

 3گزینه  کلید

پاسخ 

 تشریحی

-وردین ایجاد میروبین و بیلیلوبین اشاره دارد که به دنبال تجزیه آن در ماکروفاژ مواد رنگی صفرا یعنی بیلیصورت سوال به هموگ

( و تحت تاثیر پروتئاز دچار تغییر شکل 1زیست شناسی  8ی دهنده است )صفحه( هموگلوبین نوعی پروتئین انتقال62ی شود.)صفحه

 (.1زیست شناسی  11شود)صفحه فضایی می

 ها:رسی سایر گزینهبر

 (1زیست شناسی  10پردازد. )صفحه ( این گزینه به توضیح ویژگی آنزیم می1گزینه 

 (1زیست شناسی  10اند. )صفحه ها به تغییرات شدید دمایی حساس( پروتئین2گزینه 

 88میکرومتر مربع است)صفحه  120( و سطح هر گلبول قرمز 1زیست شناسی  87( هموگلوبین در گلبول قرمز قرار دارد )صفحه 4گزینه 

 (.1زیست شناسی 
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 مبحث مسائل ژنتیک مندلی 177سوال 

 مبحث
 سوم8: فصل 2گزینه سوم8:فصل 1گزینه

 سوم8: فصل 4گزینه سوم8: فصل 3گزینه

 1 کلید

پاسخ 

 تشریحی

:

:

:

R W W

W W R

R W W W W R

P LLX Y llX X

F Y LlX X

F LL Ll ll X Y Y X X X X

LlX

X





    

1

2 
1 2 1 1 1 1 1

- - - - -
4 4 4 4 4 4 4

  

وجود آمدن ژنوتیپ والدین در نسل نسبت به والدین دارند کافی است احتمال بهها که ژنوتیپ متفاوت برای به دست آوردن نسبتی از زاده

 دوم را به دست آوریم و نتیجه حاصل را از یک کم کنیم.

R

W W

LL X Y

ll X X

 

 

 

 

1 1 1
4 4 16
1 1 1
4 4 16
1 1 1

16 16 8
1 7

1
8 8

 

 2زیست شناسی  169و 165، 164، 158،161، 155، 125صفحات 
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 مبحث  تولید مثل در زنان 178سوال 

 مبحث
 2زیست شناسی  244ی صفحه :2گزینه 2زیست شناسی  241ه صفح :1گزینه

 2زیست شناسی  245صفحه  :4گزینه 2زیست شناسی  245صفحه  :3گزینه

 2 کلید

پاسخ 

 تشریحی

-مى متصل رحم یبه جداره بالستوسیست ،25الی  19چرخه جنسی( یعنی روزهای  16الی  14لقاح)روزهای  از بعد روز 9الی  5 حدود

زیست  244ی اند. )صفحهها تمایز یافتههای درونی بالستوسیست از سایر سلولگویند. در این هنگام سلولمى جایگزینى عمل این به شود.

 (2شناسی 

 ها:بررسی سایر گزینه

 (2زیست شناسی  241شود.)صفحه ( تولید پروژسترون از هفته اول لوتئالی آغاز می1گزینه 

 حفاظت را رویان که هایىپرده کند.مى رشد سرعت به رویان جایگزینى، از بعد اندکى لقاح، یعنى از بعد دوم یهفته ( در4و  3های گزینه

 245رساند. )صفحه مى غذا رویان به مادر آن طریق از که است کنند. جفت، ساختارىمى پیدا نمو سرعت به نیز خواهند کرد تغذیه و

 (2زیست شناسی 
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 سلولیمبحث تنفس  179سوال 

 مبحث
 :2گزینه :1گزینه

 :4گزینه :3گزینه

  کلید

پاسخ 

 تشریحی

 (2زیست شناسی  95ی ای و کبدی توانایی هیدرولیز گلیکوژن را دارند. )صفحههای ماهیچهسلول

 بررسی موارد:

 (1اسی زیست شن 61مورد الف( سیاهرگ روده)حاوی خون تیره )کم اکسیژن(( گلوکز را به کبد می رساند. )صفحه 

 (2زیست شناسی  95ی ای صادق نیست. )صفحههای ماهیچهمورد ب( برای سلول

زیست شناسی 196و  195ی هاباشد و برای هر دو نوع سلول صحیح است. )صفحهمورد ج( این گزینه مربوط به گام چهار گلیکولیز می

 دانشگاهی(پیش

 دانشگاهی(زیست شناسی پیش 200ی دی صادق نیست. ) صفحهمورد د( این مورد به تخمیر اشاره دارد و برای سلول کب

 

 مبحث رفتار شناسی 180سوال 

 مبحث
 :2گزینه :1گزینه

 :4گزینه :3گزینه

  کلید

پاسخ 

 تشریحی

 ها:بررسی گزینه

 کند.می کمک چرایی هایپرسش به پاسخ در طبیعی انتخاب درک و ( فهم2و تایید گزینه  1رد گزینه 

 فرق مختلف، رفتارهای گیری شکل در دو این از هرکدام سهم البته یادگیری دارد؛ بخش یک و ژنی بخش یک رفتار هر عموالً( م3گزینه 

 دانشگاهی(شناسی پیش 164ی کند. )صفحهمی

 دانشگاهی(ی پیششناس 165ی دهند. )صفحهمی افزایش را فرد تولیدمثل و بقا احتمال که گزیندبر می را صفاتی طبیعی ( انتخاب4گزینه 
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 ترکیبی بین هورمون  و ترکیبات الی 181سوال 

 مبحث
 1زیست شناسی  25و  7های صفحه :2گزینه (1زیست شناسی  62صفحه  :1گزینه

 1زیست شناسی  7صفحه  :4گزینه 1زیست شناسی  62صفحه  :3گزینه

 3 کلید

پاسخ 

 تشریحی

 ی صفرا و یا مجاری خروج آن، سنگ(. در صورت رسوب کلسترول در کیسه1زیست شناسی  7منظور سوال کلسترول است)صفحه 

 (1زیست شناسی  62شود. )صفحه های صفراوی به خون میتواند باعث افزایش رنگشود که میی صفرا ایجاد میکیسه

 ها:بررسی سایر گزینه

 (1زیست شناسی  62فرا وجود دارد. )صفحه ( لسیتین نیز نوعی لیپید و بنابراین آبگریز است. این ماده در ص1 گزینه

 (1زیست شناسی  25و  7های ( بخش عمده کلسترول با بخش آبگریز غشای پالسمایی در تماس است. )صفحه2گزینه 

 (1زیست شناسی  7( کلسترول پلیمر نیست و بنابراین مونومر ندارد. )صفحه 4گزینه 

 

 مبحث چشم انسان 182سوال 

 مبحث
 2زیست شناسی  58ی صفحه :2گزینه 2زیست شناسی  58ی هصفح :1گزینه

 2زیست شناسی  58ی صفحه :4گزینه 2زیست شناسی  58ی صفحه :3گزینه

 3 کلید

پاسخ 

 تشریحی

ی چشم تواند سرتاسر پشت کرهمنظور سوال صلبیه است. طبق شکل کتاب درسی صلبیه به علت وجود عصب بینایی در پشت چشم نمی

 (2زیست شناسی  58ی کند. )صفحهرا احاطه 

( این الیه چون از جنس 4و  1های گزینه

-بافت پیوندی است بنابراین دارای رشته

های پروتئینی است. بافت پیوندی در 

غالف عصب بینایی نیز وجود دارد. 

و  2زیست شناسی  58و  40ی ها)صفحه

 (1زیست شناسی  44ی صفحه

بینید یطور که در شکل م( همان2گزینه 

اند. عضالت مژکی با این الیه در تماس

 (2زیست شناسی  58ی )صفحه
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 مبحث گل ها 183سوال 

 مبحث
 (2شناسی زیست 193صفحه  :2گزینه (2شناسی زیست 193صفحه  :1گزینه

 (2شناسی زیست 193صفحه  :4گزینه (2شناسی زیست 193صفحه  :3گزینه

 1 کلید

پاسخ 

 تشریحی

اند. های الیه مغذی احاطه شدههای آن توسط سلول( که هاگ2شناسی زیست 190ی گل، پرچم است)صفحه مین حلقهمنظور از سو

 (2شناسی زیست 193)صفحه 

 
 ها:بررسی سایر گزینه

شناسی تزیس 193گردد. )صفحه بار تقسیم به گامتوفیت تبدیل میی گرده)اسپوروفیت( طی یک( هاگ نر درون کیسه3و  2های گزینه

2) 

 (2شناسی زیست 194ی چهارم است. )صفحه ( این گزینه مربوط به هاگ ماده و حلقه4گزینه 

 

 مبحث پیدایش زمین و انقراض های گروهی 184سوال 

 مبحث
 زیست پیش دانشگاهی( 61و  56های صفحه :2گزینه زیست پیش دانشگاهی 62و  59های صفحه :1گزینه

 زیست پیش دانشگاهی 63و  58های صفحه :4گزینه زیست پیش دانشگاهی 59و  56های صفحه :3گزینه

 2 کلید

پاسخ 

 تشریحی

 ها:بررسی گزینه

های میلیون سال پیش رخ داده است. )صفحه 210میلیون سال قبل و چهارمین انقراض گروهی  500داران ( آفرینش اولین مهره1گزینه 

 هی(زیست پیش دانشگا 62و  59

های میلیارد سال پیش رخ داده است. )صفحه 2.5ها میلیارد سال پیش و شروع فتوسنتز سیانوباکتری 3.5ترین سنگواره ( قدیمی2گزینه 

 زیست پیش دانشگاهی( 61و  56
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داده است.  یش رخمیلیون سال پ 65میلیارد سال پیش و انقراض گروهی پنجم  3.5ها احتماالً ( پیدایش اولین پروکاریوت3گزینه 

 زیست پیش دانشگاهی( 59و  56های )صفحه

میلیون  370داران در خشکی سال پیش و پیدایش نخستین مهرهمیلیون 600ها بین یک میلیارد و ( پیدایش نخستین پرسلولی4گزینه 

 زیست پیش دانشگاهی( 63و  58های سال پیش رخ داده است. )صفحه

 

 گردش مواد در ماهی مبحث شناخت شکل ماهی و 185سوال 

 مبحث
 زیست دوم114صفحه  :2گزینه زیست دوم دبیرستان 75صفحه  :1گزینه

 زیست دوم114صفحه  :4گزینه زیست دوم114صفحه  :3گزینه

 1گزینه  کلید

پاسخ 

 تشریحی

 (زیست دوم114باله های سینه با کمک باله های پشتی و لگنی برای تغییر جهت حرکت بکار می روند. )صفحه 

زیست دوم دبیرستان، سرخرگ پشتی دارای خون غنی از اکسیژن بوده و اکسیژن مورد نیاز سلول ها را تامین می  75: با توجه به شکل صفحه 1گزینه

 کند. 

 : در ماهی ابتدا گازهای حاصل از تنفس سلولی وارد قلب شده،سپس به بخش ویژه تنفسی وارد می شود.  2گزینه

 زیست دوم(114این گزینه رد می شود.)صفحه  پشتیله : با توجه به با3گزینه

 زیست دوم (114: حرکت باله های سینه ای به تند و یا کند کردن حرکت ماهی کمک می کند. ) صفحه 4گزینه

 

 مبحث لوله گوارش و رگ های خونی ان 186سوال

 مبحث
 دوم 4فصل   :2گزینه دوم  4فصل  :1گزینه

 دوم 4فصل   :4گزینه دوم 4فصل   :3گزینه

 1گزینه  کلید

پاسخ 

 تشریحی

 همه مویرگ هایی که از روده خارج می شوند شامل مویرگ های خونی و لنفی می باشد.

 تنها مورد الف صحیح می باشد. 

 بررسی موارد: 

 می کنند.الف( مویرگ های خونی بصورت غیرمستقیم و مویرگ های لنفی بصورت مستقیم محتویات خود را به سمت قلب هدایت 

 ب( برای مویرگ های لنفی صادق نیست.

 د.ج( اریتروسیت های پیر هنگام عبور از مویرگ های باریک کبد وطحال آسیب می بینند.همچنین اریتروسیت ها از مویرگ های لنفی عبور نمی کنن

 د( مویرگ های لنفی در سطح خارجی خود فاقد الیه پلی ساکاریدی هستند. 
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 منی بدن و ایمنی هورموالمبحث ای 187سوال 

 مبحث
 زیست سوم 13و  12صفحه  :2گزینه زیست سوم 13و  12صفحه   :1گزینه

 زیست سوم 13و  12صفحه  :4گزینه زیست سوم 13و  12صفحه  :3گزینه

 2گزینه  کلید

پاسخ 

 تشریحی

خاطره و پالسموسیت ها هستند. هردو این Bفوسیت های بوجود می آیند، شامل لن Bسلول هایی که از رشد و تقسیم و تغییر شکل لنفوسیت های 

خاطره همان گیرنده آنتی ژنی سطحی( تولید کنند که مستقیما به آنتی ژن ها متصل Bسلول ها می توانند پلیمرهایی ) در پالسموسیت ها، پادتن و در 

 زیست سوم ( 13و  12) صفحه گردند. 

 

 نده آنمبحث هورمون گلوکاگون و شکل گیر 188سوال 

 مبحث
 زیست سوم 86صفحه  :2گزینه زیست سوم 86صفحه  :1گزینه

 زیست سوم 86صفحه  :4گزینه زیست سوم 86صفحه  :3گزینه

 1گزینه  کلید

پاسخ 

 تشریحی

 ساختاری که در شکل مشخص شده است در هنگام اتصال هورمون گلوکاگون به گیرنده ویژه خود، به گیرنده 

 وتئین درونی می باشد که به سطح سیتوپالسمی گیرنده اتصال یافته و پس از جدا شدنمتصل می شود و نوعی پر

 به لیپیدهای غشا متصل می شود. این ساختار پروتئینی شکل سه بعدی هورمون را تغییر نمی دهد. 

 زیست سوم ( 86) صفحه 

 

 مبحث رفتار شناسی 189سوال 

 مبحث
 زیست پیش دانشگاهی163و  159صفحه های  :2گزینه انشگاهیزیست پیش د163و  159صفحه های  :1گزینه

 زیست پیش دانشگاهی163و  159صفحه های  :4گزینه زیست پیش دانشگاهی163و  159صفحه های  :3گزینه
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 3گزینه  کلید

پاسخ 

 تشریحی

شخص رخ می دهد. در حالی که رفتار نقش ساده ترین نوع یادگیری عادی شدن است که با توجه به کتاب درسی در مدت بسیار زیادی از زندگی 

 زیست پیش دانشگاهی ( 163و  159پذیری تنها در دوره مشخصی از زندگی یک جانور رخ می دهد. ) صفحه های 

 

 مبحث دودمانه  190سوال 

 مبحث
 سوم 8فصل   :2گزینه سوم  8فصل  :1گزینه

 سوم 8فصل  :4گزینه سوم 8فصل  :3گزینه

 3گزینه  کلید

سخ پا

 تشریحی

 ، نمی توان بیماری وابسته به جنس در نظر گرفته شود. 6و  1نمی تواند صحیح باشد چون با توجه به الگوی فرد  1گزینه 

می باشد و با  Aaدارای ژنوتیپ  11فردی که رنگیزه های سیاه بدن تولید نمی شود، مبتال به بیماری زالی می باشد. با توجه به شجره نامه، فرد شماره 

 ( سالم خواهند بود. %75فرزندان ) 4/3( دارد ازدواج بکند، Aaفردی که ژنوتیپ مشابه )

 

 مبحث تولید مثل در بازدانگان 191سوال 

 مبحث
 زیست سوم 11صفحه  :2گزینه زیست سوم 11صفحه  :1گزینه

 زیست سوم 11صفحه  :4گزینه زیست سوم 11صفحه  :3گزینه

 1گزینه  کلید

 پاسخ تشریحی

 ز رشد و نمو تخم، رویان تشکیل می شود که تا مدتی غیرفعال یا به اصطالح در خواب است. ا

 بررسی موارد: 

 الف( رویان خفته تبادالت گازی چندانی با محیط ندارد. )غ(

 ب( رویان خفته، جوانه زنی ندارد و تحت تاثیر ژبرلین نیست. )غ(

 نیازخود را از آندوسپرم تامین می کند. )غ(ج( رویان خفته به میزان اندکی مواد غذایی مورد 

 د( رویان توسط پوسته دانه محافظت می شود. )ص( 

 زیست سوم (  11)صفحه 

 

 حث مفصل و حرکت شناسیمب 192سوال 
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 مبحث
 زیست دوم 121صفحه  :2گزینه زیست دوم 121صفحه  :1گزینه

 زیست دوم 121صفحه  :4گزینه زیست دوم 121صفحه  :3گزینه

 1گزینه  لیدک

پاسخ 

 تشریحی

 ، رباط می باشد. رباط جز بافت پیوندی می باشد. بافت 1، شماره  121با توجه به شکل کتاب درسی در صفحه 

 پیوندی انواعی از رشته های پروتئینی دارد. رشته های کالژن و رشته های انعطاف پذیر ) االستیک ( دو نوع از 

 انواع بافت پیوندی فرق می کند. زردپی ها نیز جز بافت پیوندی محسوب  این رشته ها هستند که مقدارشان در

 زیست دوم (  121می شوند. ) صفحه 

 

 مبحث ژنتیک جمعیت انواع سدهای پیش و پس زیگوتی 193 سوال

 مبحث
 پیش 5فصل   :2گزینه پیش 5فصل :1گزینه

 پیش 5فصل  :4گزینه پیش 5فصل  :3گزینه

 2گزینه  کلید

 شریحیپاسخ ت

می  از آنجا که جاندار دورگه نازیستا می باشد، این امر به معنای عدم اختالط ژنتیکی بین گونه ها می باشد که به جدا ماندن خزانه های ژنی

 انجامد.

 بررسی سایر گزینه ها: 

 دوم زاده های نازیستا و نازا هستند. : در ناپایداری دودمان دورگه زاده های نسل اول زیستا و زایا هستند اما زاده های نسل 4و1گزینه  

 : برای قاطر صادق نیست. 3گزینه 

 

 مبحث بافت های گیاهی 194سوال 

 مبحث
 زیست دوم 96صفحه  :2گزینه زیست دوم 96صفحه  :1گزینه

 زیست دوم 96صفحه  :4گزینه زیست دوم 96صفحه  :3گزینه

 1گزینه  کلید

 پاسخ تشریحی

، سلول های دایره محیطیه می باشند که این سلول ها به حرکت آب 93ستوانه مرکزی ریشه لوبیا با توجه به شکل صفحه بیرونی ترین سلول های ا

 از درون سلول ها در عرض ریشه گیاه کمک می کنند ) مسیر پروتوپالستی ( 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ه در مجاورت پوست قرار دارند.: ضخیم ترین بخش ریشه پوست می باشد و سلول های دایره محیطی2گزینه

 : با توجه به شکل کتاب درسی، این سلول ها به آوندهای چوبی باریک تر نزدیک تر می باشند. 3گزینه 

زیست دوم، یون های محلول در آب بصورت فعال و با صرف انرژی از سلول های دایره  96: با توجه به متن کتاب درسی در صفحه 4گزینه 

 وند چوبی ترابری می شوند.محیطیه به درون آ
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 مبحث تولید مثل در مردان 185 سوال

 مبحث
 کتاب زیست سوم 234و  232صفحه  :2گزینه کتاب زیست سوم 234و  232صفحه  :1گزینه

 کتاب زیست سوم 234و  232صفحه  :4گزینه کتاب زیست سوم 234و  232صفحه  :3گزینه

 4گزینه  کلید

پاسخ 

 تشریحی

 234و  232نکور از هر لوله پرپیچ و خم موجود در دستگاه تولید مثلی مرد جوان، لوله اسپرم ساز و لوله اپی دیدیم می باشد) صفحه منظور طراح ک

تقال کتاب زیست سوم ( که سلول های دیواره آنها دارای تنفس هوازی می باشند. در نتیجه در مرحله دوم تنفس سلولی وطی چرخه کربس و زنجیره ان

 زیست پیش (  198تا  195( را ذخیره می کنند. ) صفحه ATP( انرژی )ADPن با افزودن فسفات به نوعی مولکول)الکترو

 بررسی سایر گزینه ها: 

 : با توجه به لوله اپی دیدیم این گزینه ها نادرست می باشند.2و1گزینه 

ند به دو مولکول سه کربنی بنام پیرووات تبدیل می شود. در ضمن : گلیکولیز اولین مرحله تنفس سلولی می باشد که گلوکز در این فرآی3گزینه 

 کتاب زیست پیش ( 195منتقل می شود. ) صفحه  NAD+شکسته شدن گلوکز تعدادی از اتم های هیدروژن آن به یک گیرنده الکترون بنام 

   

 

 مبحث قارچ شناسی 196سوال 

 مبحث
 دانشگاهیشناسی پیشکتاب زیست 250ی صفحه :2گزینه دانشگاهی(زیست شناسی پیش 255ی صفحه :1گزینه

 دانشگاهیزیست شناسی پیش 255ی صفحه :4گزینه دانشگاهیزیست شناسی پیش 257ی صفحه :3گزینه

 2 کلید

پاسخ 

 تشریحی

کند و رجنسی ایجاد میهای خود را در طی تولیدمثل غیسیلین( فاقد تولیدمثل جنسی است و هاگی پنیپنی سلیوم )قارچ تولید کننده

 کند.های تخصص یافته ایجاد میدانشگاهی این هاگ ها را در نوک نخینهشناسی پیشکتاب زیست 250ی صفحه 11-2طبق شکل 

 ها:بررسی سایر گزینه

زیست  255ی باشد) صفحه( قارچ آسپرژیلوس که در تخمیر سس سویا نقش دارد دئوترومیست است و فاقد تولیدمثل جنسی می1گزینه

 دانشگاهی(شناسی پیش

-زیست شناسی پیش 257ی ( ساکارومیسزسرویزیه یا مخمر نان آسکومیست تک سلولی است و فاقد نخینه است. )صفحه3گزینه 

 دانشگاهی(

ی صفحهباشد.) شود جز دئوترومیست است و فاقد تولیدمثل جنسی می( قارچی که برای طعم دادن به برخی پنیرها استفاده می4گزینه 

 دانشگاهی(زیست شناسی پیش 255
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 مبحث تولید مثل در زنان و کروموزوم ها 197 سوال

 مبحث
 دانشگاهیزیست پیش 111و  110های صفحه :2گزینه (2زیست شناسی  124ی صفحه :1گزینه

 2زیست شناسی  240ی صفحه :4گزینه (2شناسی زیست 121ی صفحه :3گزینه

 2 کلید

پاسخ 

 تشریحی

 (2زیست شناسی  239و  238ی های قطبی است.)صفحهمنظور سوال اووسیت ثانویه و نخستین گویچه

 بررسی موارد:

 (2زیست شناسی  124ی های مسئول تعیین جنسیت است.)صفحهوجود دارد که واجد ژن Xجنسی  الف( در هر دو نوع سلول کروموزوم

ها بیش از یک عامل مربوط به هر های دو کروماتیدی این سلولدارد که کروموزومب( در صورت وقوع کراسینگ اور این امکان وجود 

 دانشگاهی(زیست پیش 111و  110های صفت را دریافت کرده باشند. )صفحه

د ی همانند یکدیگر هستند در صورتی که طراح  کراسینگ اوور را لحاظ کنها دارای دو نیمهای مضاعف این سلولج( هر کروموزوم هسته

 121ی پاسخ است)وابسته به نظر طراح( .)صفحه 2بجای گزینه  1انگاه ممکن است مورد ج را نادرست در نظر بگیرد و انگاه گزینه 

 (2شناسی زیست

 (2زیست شناسی  240ی های تخمدانی نیز نقش دارند. )صفحهها هورمونگیری این سلولد( در شکل

 

 ماالریا  برای دوم 198 سوال

 مبحث
 دانشگاهیشناسی پیشزیست 243ی صفحه :2گزینه دانشگاهیشناسی پیشزیست 243ی صفحه :1زینهگ

 دانشگاهیشناسی پیشزیست 243ی صفحه :4گزینه دانشگاهیشناسی پیشزیست 243و 242های صفحه :3گزینه

 4 کلید

پاسخ 

 تشریحی

ترکند و های قرمز میگلبول 48شوند. طی حدود نجا به سرعت تقسیم میکنند و در آهای قرمز خون را آلوده میها گلبولمروزوئیت

دانشگاهی( این شناسی پیشزیست 243ی شود. )صفحهشوند. این رویداد منجر به بروز تب و لرز میها و مواد سمی آزاد میمروزوئیت

 باشد.ی سه زندگی پالسمودیوم میرویداد اندکب پس از مرحله

 ها:بررسی سایر گزینه

است که اندکی پس از افزایش مواد سمی پالسمای خون فرد آلوده  4ی ها در مرحلهها از بعضی مروزوئیت( نمو گامتوسیت2و  1ها گزینه

 نیست.

ی ی زندگی پالسمودیوم مولد ماالریا در مرحله( مربوط به پیش از ورود مواد سمی به پالسمای خون فرد بیمار است که در چرخه3گزینه 

 دانشگاهی(شناسی پیشزیست 243و 242های دهد. )صفحهرخ می 1

 

 شناخت دانشمندان داروین 199سوال 
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 مبحث
 شناسی پیش دانشگاهیزیست 72ی صفحه :2گزینه شناسی پیش دانشگاهیزیست 72ی صفحه :1گزینه

 دانشگاهیزیست پیش 74ی صفحه :4گزینه دانشگاهیزیست پیش 84ی صفحه  :3گزینه

 3 کلید

پاسخ 

 تشریحی

هر گونه، پس از گذشت یک دوره » دانشگاهی( در حالی که عبارت زیست پیش 71ی ها معتقد بود )صفحهداروین به تغییر تدریجی گونه

 ت.زایی ناگهانی اسای یا گونهدانشگاهی( مربوط به الگوی تعادل نقطهزیست پیش 84ی )صفحه« طوالنی ناگهان دستخوش تغییر می شود

 ها:بررسی سایر گزینه

 شناسی پیش دانشگاهی است.زیست 72ی ( در ارتباط با مبحث انتخاب طبیعی در صفحه2و  1های گزینه

( داروین و هم عصران او از نحوه وراثت صفات اطالعات چندانی نداشتند. آنان معتقد بودند که همواره فرزندان، حدواسط صفات 4گزینه 

 دانشگاهی (زیست پیش 74ی د. )صفحهدهنوالدین را نشان می

 

 مبحث معده انسان و آنزیم های ان 200سوال 

 مبحث
 (1شناسی زیست 59و  58های صفحه :2گزینه (1شناسی زیست 59و  58های صفحه :1گزینه

 (1شناسی زیست 59و  58های صفحه :4گزینه (1شناسی زیست 59و  58های صفحه :3گزینه

 1 کلید

سخ پا

 تشریحی

 58های شوند. )صفحههای پپسینوژن، رنین، لیزوزیم و پتیالین در فضای معده یافت میدقت کنید در معده با توجه به کتاب درسی آنزیم

 (1شناسی زیست 59و 

 بررسی موارد:

 برای لیزوزیم و پتیالین صادق نیست.« ج»و « ب»، «الف»موارد 

 (1شناسی زیست 3تا  1های شوند.) صفحهد و طی واکنش سنتز آبدهی تولید میها پلیمری هستنی آنزیممورد د( همه

 

 ث باکتری ها و محصوالت انهامبح 201سوال 

 مبحث
 پیش 213ی و صفحه 1شناسی زیست 21ی صفحه :2گزینه پیش  213ی و صفحه 1شناسی زیست 21ی صفحه :1گزینه

 دانشگاهیشناسی پیشزیست 222ی صفحه پیش 9فصل :4گزینه پیش 9فصل :3گزینه

 4 کلید

پاسخ 

 تشریحی

توانند به روش غیر ی اعضای این فرمانرو میها است. به طور معمول همهی کلستریدیوم از فرمانروی باکترینظور سوال در ارتباط با سرده

 دانشگاهی(شناسی پیشزیست 222ی جنسی تکثیر شوند. )صفحه

 ها:بررسی گزینه

 21ی ها با داشتن پیلی )صفحهای )استرپتو( وجود دارد و در برخی از آنها ساختارهای رشته( در برخی پروکاریوت2و  1ی هاگزینه

 شود.ی ژنتیک طی فرایند هم یوغی مبادله میشناسی پیش( مادهزیست 213ی و صفحه 1شناسی زیست

 دهندشکیل نمیها ساختارهای تولید مثلی تیک از پروکاریوت( هیچ3ی گزینه
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 مبحث فتوسنتز 202 سوال

 مبحث
 دانشگاهیشناسی پیشزیست 183و  182های صفحه :2گزینه دانشگاهیپیش  183و  182های صفحه :1گزینه

 دانشگاهیشناسی پیشزیست 183و  182های صفحه :4گزینه دانشگاهیپیش  183و  182های صفحه :3گزینه

 3 کلید

پاسخ 

 حیتشری

وجود دارد که  aگردان دو فتوسیستم یک و دو وجود دارد که در هر دو فتوسیستم نوع خاصی از کلروفیل در غشای تیالکوئید گیاه آفتاب

ها نانومتر است. به همین دلیل به این کلروفیل 680نانومتر و در فتوسیستم دو  700در فتوسیستم یک  aحداکثر جذب نوری کلروفیل 

P700 وP680گویند.می 

های های دیگر، جذب، متمرکز و به کلروفیلها و رنگیزهانرژی نوری که به این تیالکوئیدها برخورد کرده است با فعالیت همزمان کلروفیل

a P700 وP680 های دهد. الکترونهای برانگیخته را شکل میبرد و الکترونها را به تراز باالتر می، الکترونشوند. این انرژیمنتقل می

 کنند.ها را ترک میفتوسیستم P680و P700برانگیخته

 ها:بررسی گزینه

 را دارد.P680توسیستم دو کلروفیل و ف P700( فتوسیستم یک کلروفیل 1گزینه 

های حاصل از شود. ) نه الکترونهای خارج شده از فتوسیستم دو جبران می( کمبود الکترونی فتوسیستم یک توسط الکترون 2گزینه

 تجزیه آب(

 کنند.های خارج شده از فتوسیستم یک از پمپ غشایی عبور نمی( الکترون4گزینه 

 دانشگاهی(شناسی پیشزیست 183و  182های حهصف

 

 ث اغازیان و کالمیدوموناسمبح 203سوال 

 مبحث
 دانشگاهیزیست پیش 227ی صفحه :2گزینه دانشگاهیزیست پیش 227ی صفحه :1گزینه

 دانشگاهیشناسی پیشزیست 227ی صفحه :4گزینه دانشگاهیزیست پیش 227ی صفحه :3گزینه

 3 کلید

اسخ پ

 تشریحی

دانشگاهی زیگوسپور تنها سلولی است که توانایی انجام میوز دارد. و به طور مستقیم از زیست پیش 227ی صفحه 1-10با توجه به شکل 

 آید.ادغام دو سلول دو تاژکی به وجود می

 ها :بررسی سایر گزینه

 اند نه زئوسپور.غ ایجاد شدهها توانایی لقاح دارند. که از تقسیم میتوز سلول بال( گامت 1گزینه

 ( در تولید مثل کالمیدوموناس ساختار اسپوروفیت نداریم.2ی گزینه

های حاصل از زیگوسپور که ساختاری دیپلوئیدی است نیز توانایی فتوسنتز و به دام انداختن انرژی خورشیدی را ( سلول4گزینه 

 دانشگاهی(شناسی پیشزیست 227ی دارد.)صفحه
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 ترکیبی بین ویروس ها و ایمنی بدن و بیماری ایدز 204 سوال

 مبحث
 سوم  1فصل  :2گزینه دانشگاهیشناسی پیشزیست 208ی صفحه :1گزینه

 دانشگاهیشناسی پیشزیست 226ی صفحه :4گزینه سوم 1فصل :3گزینه

 4 کلید

پاسخ 

 تشریحی

 دانشگاهی( شناسی پیشستزی 226ی دار( )صفحه DNAدار است )نه  RNAویروس ایدز ویروس 

 ها:بررسی سایر گزینه

 دانشگاهی(شناسی پیشزیست 208ی پیوندد. )صفحهها این رخداد به وقوع میی لیتیک ویروس( در چرخه1 گزینه

در هنگامی  اند وهای ویروس ایدز مدام در حال تغییرژنآنتی 23ی صفحه 2شناسی ( با توجه به فعالیت کتاب درسی زیست3و 2گزینه 

-لیتر خون فرد برسد فرد مبتال به ایدز است و عالئم را نشان میعدد در هر میلی 200تر از به کم Tهای که تعداد نوع خاصی از لنفوسیت

 دهد.

 

 ترکیبی بین فصل آغازیان و پروتئین سازی 205 سوال

 مبحث
 هیدانشگاشناسی پیشزیست 219و  2:25گزینه پیش 1و  10فصل :1گزینه

 دانشگاهی(شناسی پیشزیست 242و   23های صفحه :4گزینه پیش1و  10فصل :3گزینه

 1 کلید

پاسخ 

 تشریحی

چندژنی وجود دارد. در حالی که عامل مولد اسهال خونی نوعی آمیب انگلی  mRNAها ها هستند و در باکتریها جز باکتریریزوبیوم

 چندژنی است. mRNAانشگاهی( و فاقد دشناسی پیشزیست 231و  230ی است. )صفحه

 ها:بررسی سایر گزینه

حاصل از رونویسی  ای در ژن ساختاری سبب تغییر مولکول( هم در ریزووبیوم و هم در عامل مولد سل بروز هر جهش نقطه2ی گزینه

 دانشگاهی(شناسی پیشزیست 219و  25ی شود صفحهمی

 یک نوع پروتئین رونویسی کننده دارند.ها )نوعی پروکاریوت( ( ریزوبیوم3گزینه 

تری برای ها به دلیل وجود غشای هسته فرصت بیش( عامل مولد توکسوپالسموز نوعی یوکاریوتی است که برخالف پروکاریوت4 گزینه

 دانشگاهی(شناسی پیشزیست 242و   23های تنظیم بیان ژن وجود دارد. صفحه
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