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 (97کشور  داخلپاسخنامه تشریحی درس زیست شناسی )کنکور سراسری 

 
 2پاسخ: گزینه 

 منظور صورت سؤال ملخ است.

 حشرات اسکلت خارجی از جنس کیتین )نوعی پلی ساکارید( دارند که در زیمینه ای از مواد پروتئینی قرار می گیرد.

 د.: در ملخ دو پای عقبی از سایر پاها بلندتر هستن1گزینه 

 : در ملخ، معده جایگاه اصلی گوارش شیمیایی است و جذب مواد غذایی نیز در معده صورت می گیرد.3گزینه 

 : در ملخ، خون از طریق منافذ به قلب باز می گردد )در زمان استراحت(.4گزینه 

  

 
 4پاسخ: گزینه 

 کتاب درسی 51با توجه به شکل صفحه 
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 3پاسخ: گزینه 

یه ها و کبد پویتین از کلن اریتروسؤال بیماری ماالریا است. در بیماری ماالریا با از بین رفتن گلبول های قرمز و کاهش آن ها، نیاز به ترشح هورمومنظور صورت 

 برای افزایش تولید گلبول های قرمز افزایش می یابد.

 : در بیماری ماالریا، فرد عطش شدید دارد.1گزینه 

 ریا، فرد به شدت عرق می کند.: در بیماری ماال2گزینه 

 : فعالیت ترشحی ائوزینوفیل ها که در عفونت های انگلی و آلرژی افزایش می یابند بیش تر می شود.4گزینه 

 
 4پاسخ: گزینه 

 سگ همانند خرس به راسته گوشت خواران تعلق دارد. 

 تعلق دارد. Canis: گرگ همانند سگ، به سرده 1گزینه 

 ن رده است نه شاخه.: پستاندارا2گزینه 

 : طنابداران شاخه است نه رده.3گزینه 
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 2پاسخ: گزینه 

 شکی تنظیم میخحت تنش نقش اصلی آبسیزیک اسید در خفتگی دانه و جوانه است. این هورمون عالوه بر دخالت و بازدارندگی رشد، تعادل آب را در گیاهان ت

 کند.

 زدارنده رشد است )اتیلن و آبسیزیک اسید( ولی قسمت دوم مربوط به سیتوکینین است.: قسمت اول مربوط به هورمون های با1گزینه 

 سیتوکینین باعث افزایش مدت نگهداری میوه ها و سبزیجات می شود.: 3گزینه 

 اول مربوط به آبسیزیک اسید ولی قسمت دوم مربوط به ژیبرلین است. : قسمت4گزینه 

 
 

 1پاسخ: گزینه 

 ینواسید است. ترکیبات آلی قادر به انتشار از غشای پالسمایی نیستند.منظور صورت سؤال آم

 
 4پاسخ: گزینه 

 جانوران رفتارهای مشارکتی نشان می دهند نه همه آن ها. بعضی: 1گزینه 

 : انتخاب طبیعی، صفاتی را برمی گزیند که به نفع بقای افراد است نه گونه.2گزینه 

 دارند(.نمهمی در رفتارهای جفت گیری دارند )نرهای هر گونه الزاما صفات چشم گیر گیری دارند که نقش خصوصیات چشم  اغلب: نرها 3گزینه 

 انتخاب جفت و جفت گیری باعث می شود جانور بتواند ژن های خود را به نسل بعد هم منتقل کند.: 4گزینه 

 
 2 پاسخ: گزینه

 گیرنده های چشایی و بویایی بر درک مزه غذا مؤثرند.

 لف( نادرست. گیرنده های چشایی جزو سلول های غیرعصبی ولی گیرنده های بویایی جزو سلول های عصبی هستند.ا

 هر دو نوع گیرنده زوائدی دارند که با مایع پیرامون خود در تماس است.درست. ب( 
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 ج( نادرست. گیرنده های چشایی نورون نیستند و دارای آکسون نمی باشند.

 ه های حسی کانال های دریچه داری دارند که به بعضی یون ها اجازه عبور می دهند.همه گیرنددرست. د( 

 
 3 پاسخ: گزینه

 اتصال دارد. )کتف( عضله سه سر بازو از طریق زردپی به استخوان پهن

 : تارچه ها به طور مستقیم در تمام طول به یکدیگر نچسبیده اند.1گزینه 

 کم نمی شود.: در انقباض ایزومتریک طول ماهیچه 2گزینه 

 ممکن است بصورت غیرارادی منقبض شوند.)مانند انعکاس ها( : ماهیچه های مخطط در مواردی 4گزینه 

 
 

 4 پاسخ: گزینه

 منظور صورت سؤال، مژکداران هستند. مژک داران برخالف جلبک ها، هتروتروف هستند.

 کنند. : مژک داران پای کاذب ندارند و با استفاده از مژک حرکت می1گزینه 

 : مژکداران همانند دیاتوم ها، معموال به روش غیرجنسی تولیدمثل می نمایند.2گزینه 

 : مژک داران برخالف تاژک داران چرخان، تاژک ندارند.3گزینه 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 دکتر رضا آرین منش )دکترای تخصصی زیست شناسی(

 
5 

 

 
 1 پاسخ: گزینه

 م می شود.مهره داران دفاع اختصاصی دارند و با رسیدن اکسیژن به مایع بین سلولی، تنفس واقعی سلول های بدن انجا

 : در حشرات، تنفس نایی وجود دارد که تبادل گازها مستقل از دستگاه گردش مواد انجام می شود.2گزینه 

 : حشرات فاقد شش می باشند.3گزینه 

 : در ما هی ها )اکثرا دارای لقاح خارجی(، اکسیژن محلول در آب از سطح آبشش ها وارد مویرگ ها می شود.4گزینه 

 
 3 پاسخ: گزینه

Aa × Aa = 1/4 AA + 1/2 Aa + 1/4 aa 

4 × (1/4 × 1/4 × 1/4 × 3/4) = 12/256 = 3/64   

 
 2 پاسخ: گزینه

 تولید بزاق توسط غدد برون ریز انجام می شود. فعالیت غدد توسط دستگاه عصبی خودمختار کنترل می شود.

 ؤثر است.ر دفاع بدن مزوزیم دبزاق به احساس چشایی کمک می کند. با دارا بودن آنزیم پتیالین و موسین در فعالیت گوارشی سهیم است و با دارا بودن آنزیم لی

 
 

 3 پاسخ: گزینه

، ی بدن میزبانتار درونانگل های درونی با ساخانگل های داخلی، مانند کرم های انگل روده، تخصصی تر عمل می کنند و درون بدن میزبان زندگی می کنند. 

 هماهنگ هستند. )منظور صورت سؤال، انگل های درون سلولی یوکاریوتی است(.

 یچیده ای دارند.: هاگ داران چرخه زندگی پ1گزینه 

 : بعضی انگل های داخلی مانند هاگ داران، تک سلولی هستند.2گزینه 

 : همه انگل ها فقط تولیدمثل غیرجنسی ندارند.4گزینه 
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 2 پاسخ: گزینه

 د(.رغشا وجود دا اسپرم،اسکلت سلولی، اسکلت هسته ای، سانتریول، ریبوزوم، تاژک و مژک ساختارهای سلولی بدون غشا هستند. )البته در اطراف تاژک 

 الف( درست: پروتئین های اسکلت هسته ای، در پایداری غشای هسته نقش دارند.

 ب( نادرست: سانتریول در سلول جانوری، دوک تقسیم را ایجاد می کند ولی توجه داشته باشید که اسپرم تقسیم نمی شود.

 می باشند. و پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها ج( نادرست: همه ساختارهای نامبرده شده باال دارای پروتئین

 د( درست: ریبوزوم عالوه بر سیتوسل، درون میتوکندری اسپرم نیز یافت می شود.

 
 4 پاسخ: گزینه

 باکتری ها با تقسیم دوتایی تکثیر می شوند. همه منظور صورت سؤال، باکتری ها هستند.

 با هم ندارند. باکتری ها تنفس هوازی و بی هوازی را همه: 1گزینه 

 باکتری ها دارای کپسول می باشند. بعضی: 2گزینه 

 باکتری ها در شرایط نامساعد، اندوسپور تشکیل می دهند. بعضی: 3گزینه 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 دکتر رضا آرین منش )دکترای تخصصی زیست شناسی(

 
7 

 

 
 1 پاسخ: گزینه

 2p 1/2pq = 2       q4p =  

 
 3 پاسخ: گزینه

 ی سازند.رکیب شش کربنی ناپایدار مطی چرخه کالوین، با اضافه کردن دی اکسیدکربن به ترکیب پنج کربنی، ت CAMهمانند گیاهان  4Cگیاهان 

 تنفس نوری انجام نمی دهند. 3Cبرخالف گیاهان  4C: گیاهان 1گزینه 

 ، دی اکسیدکربن جو را به صورت اسیدهای آلی چهار کربنه تثبیت می نمایند.CAMهمانند گیاهان  4C: گیاهان 2گزینه 

  دهند.تنفس نوری انجام نمی  3Cبرخالف گیاهان  4C: گیاهان 4گزینه 

 
 3 پاسخ: گزینه

 شارش ژن برخالف جهش باعث تغییر در ماده ژنتیک افراد نمی شود.

 : رانش ژن در جمعیت های مختلف نتایج یکسانی به بار نمی آورد.1گزینه 

 : طی شارش ژن و با گذشت زمان، خزانه ژنی دو جمعیت شبیه هم می شود.2گزینه 

 می دهند.ن: رانش ژن فراوانی آلل ها را تغییر می دهد ولی آمیزش های غیرتصادفی از جمله درون آمیزی، فراوانی آلل ها را تعییر 4گزینه 

 
 2 پاسخ: گزینه

 الگوی نمایی رشد برخالف الگوی لجستیک، منابع غذایی را نامحدود در نظر می گیرد.

 وجهی نشده است.: در هر دو الگو به تنوع افراد گونه ت1گزینه 

 : در الگوی نمایی رشد یا رقابتی وجود ندارد یا خفیف است.3گزینه 

 : پارامتر گنجایش محیط مربوط به الگوی رشد لجستیک است.4گزینه 
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 3 پاسخ: گزینه

تئین است وپرهموگلوبین  ی آیند.ممرده به وجود  در صفرا دو ماده رنگی به نام های بیلی وردین و بیلی روبین وجود دارد که از تجزیه هموگلوبین گلبول های قرمز

 شکل فضایی آن توسط آنزیم پروتئاز تغییر می کند.پس 

 
 1 پاسخ: گزینه

 صفت طول بال:برای 

ll BXBX ×Y LL AP: X 

Ll BXA1/2 X+  Ll YBX 1/2 :1F 

1/4 LL + 1/2 Ll + 1/4 11                         YBY +1/4 XA+ 1/4 X BXB+ 1/4 X BXA1/4 X: 2F 

 P :1/8 ژنوتیپ مشابه افرادنسبت 

 P :7/8 افراد تفاوت با مژنوتیپ نسبت 

 

 
 2 پاسخ: گزینه

 عمل جایگزینی سلول های درونی بالستوسیست از سایر سلول ها متمایز گردیده اند.هنگام 

 : تولید پروژسترون از جسم زرد قبل از عمل جایگزینی آغاز می شود.1گزینه 

 : تشکیل جفت بعد از جایگزینی است.3گزینه 

 د.نمو می کنن ند کرد نیز به سرعتاندکی بعد از جایگزینی، رویان به سرعت رشد می کند. پرده هایی که رویان را حفاظت و تغذیه خواه: 4گزینه 
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 1 پاسخ: گزینه

 نادرست: کبد از طریق سیاهرگ گلوکز را از روده دریافت می کند. الف(

 گلوکاگون فقط بر روی کبد گیرنده دارد.نادرست: ب( 

 در سطح پیش ماده ساخته می شود. ATPگلیکولیز،  4در گام رست: دج(

 تخمیر رخ نمی دهد. ،برخالف ماهیچه ها ر کبددنادرست: د( 

 
 2 : گزینهسخپا

 انتخاب طبیعی به رفتار شکل می دهد.

 : می توانند به پرسش های مربوط به تکامل یک رفتار پاسخ دهند.1گزینه 

 گیری رفتارهای مختلف، فرق می کند.: سهم هر کدام از این دو در شکل 3گزینه 

 یم می کنند.د دسته تقس: رفتارشناسان رفتارهای متنوع جانوران را بر اساس نقشی که در زندگی یک جانور دارند و هدفی که دنبال می کنند به چن4گزینه 

 
 3 پاسخ: گزینه

د باعث می توان ج آن، سنگ های صفرا را ایجاد می کند. سنگ صفرا نیزرسوب کلسترول در کیسه صفرا یا مجاری خرومنظور صورت سؤال، کلسترول است. 

 بیماری یرقان )زردی( شود.

 : در صفرا عالوه بر کلسترول، لسیتین )نوعی لیپید( هم وجود دارد.1گزینه 

 : کلسترول با بخش های آب گریز نیز در تماس است.2گزینه 

 لقه شش ضلعی و یک حلقه پنج ضلعی تشکیل شده است(.: مونومرهای کلسترول یکسان نیست )از سه ح4گزینه 

 

 
 3 پاسخ: گزینه

 منظور صورت سؤال، صلبیه است. صلبیه سرتاسر بخش عقبی کره چشم را نمی پوشاند.
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 : صلبیه از جنس بافت پیوندی است.1گزینه 

 : صلبیه با ماهیچه های عنبیه و ماهیچه های مژکی در تماس است.2گزینه 

 دو مورد از جنس بافت پیوندی هستند.: هر 4گزینه 

 

 
 1 پاسخ: گزینه

 دانه گرده نارس )هاگ نر( درون بساک توسط سلول های الیه مغذی احاطه شده است.

 : دانه گرده نارس درون بساک به گامتوفیت نر )دانه گرده رسیده( تبدیل می شود.2گزینه 

 قسیم میتوز به دانه گرده رسیده تبدیل می شود.: دانه گرده نارس نهاندانگان پس از یک بار ت3گزینه 

 : دانه گرده نارس از تقسیم میوز سلول های مادر گرده در بساک به وجود می آیند.4گزینه 
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 2 پاسخ: گزینه

 میلیارد سال قبل می باشد. 5/2میلیارد سال و شروع فتوسنتز سیانوباکتری ها مربوط به  5/3قدیمی ترین سنگواره مربوط به 

 میلیون سال قبل. 210چهارمین انقراض گروهی  –میلیون سال قبل(  500: اولین مهره داران ماهی ها هستند )1گزینه 

 میلیون سال قبل. 65پنجمین انقراض گروهی  –میلیارد سال قبل  5/3: پیدایش اولین پروکاریوت ها  3گزینه 

 ل قبل.میلیون سا  370 دوزیستان –میلیون سال قبل( د )یک میلیارد تا ششصد : نخستین جانداران پرسلولی مربوط به آغازیان هستن4گزینه 

 
 1 پاسخ: گزینه

ن شعابات آن خوست و اناباله های سینه ای به کمک باله های پشتی و لگنی برای تغییر جهت حرکت به کار می روند. سرخرگ پشتی ماهی دارای خون پراکسیژن 

 رستد.اکسیژن دار را به سراسر بدن می ف

 : در ماهی خون تیره از اندام ها ابتدا به قلب و سپس به آبشش می رود.2گزینه 

 : قلب ماهی در سطح شکمی قرار دارد. باله پشتی در سطح پشتی ماهی قرار دارد.3گزینه 

 : حرکت باله های سینه ای به تندتر یا کندتر کردن حرکت ماهی، کمک می کند.4گزینه 

 

 
 1 پاسخ: گزینه
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 مویرگ هایی که از روده انسان خارج می شوند شامل مویرگ های خونی و مویرگ های لنفی می باشند.

 الف( درست: محتویات هر دو نوع مویرگ در نهایت به قلب وارد می شود.

 ب( نادرست: فقط مربوط به مویرگ های خونی است.

 ویرگ های خونی کبد و طحال آسیب می بینند.ج( نادرست: اریتروسیت های پیر هنگام عبور از م

 د( نادرست: فقط مربوط به مویرگ های خونی است.

 
 2 پاسخ: گزینه

دارند که  آنتی ژنی گیرندهخاطره نیز  Bترشح می کنند و سلول های  پادتنخاطره هستند. پالسموسیت ها  Bمنظور صورت سؤال، پالسموسیت ها و سلول های 

 قیما به آنتی ژن ها متصل گردند.هر دو می توانند مست

 : هسته پالسموسیت ها در بخش مرکزی سلول قرار نگرفته است.1گزینه 

 پادتن ها می توانند به ماستوسیت ها یا بازوفیل ها )در فرایند آلرژی( اتصال یابند.: 3گزینه 

 : پادتن ها می توانند به طور آزاد در خون، لنف و بافت یافت شوند.4گزینه 

 

 
 1 پاسخ: گزینه

آدنوزین  فسفات را به زین تریکه آدنو با اتصال هورمون به گیرنده، شکل مولکول گیرنده تغییر می کند. این تغییرشکل سبب ایجاد ماده ای در درون سلول می شود

 می کنند. کز تبدیلت گلیکوژن را به گلوپیک دومین نیز سبب فعال شدن آنزیم هایی می شود که در نهای. )پیک دومین( تبدیل می کند مونوفسفات حلقوی

www.konkur.in

forum.konkur.in



 دکتر رضا آرین منش )دکترای تخصصی زیست شناسی(

 
13 

 

 

 
 3 پاسخ: گزینه

 نقش پذیری برخالف عادی شدن، در دوره مشخصی از زندگی یک جانور رخ می دهد.

 : الگوی عمل ثابت با یک محرک نشانه شروع می شود.1گزینه 

 : رفتار شرطی شدن فعال با استفاده از آزمون و خطا بروز می کند.2گزینه 

 هر دو نوع رفتار، محصول برهم کنش اطالعات ژنی و یادگیری است. :4گزینه 

 
 3 پاسخ: گزینه

احتمال تواد فرزندان  کند ازدواج (Aa) پ مشابه خودنوتیژ( که اگر با فردی با Aaفردی ناخالص ) 11فرد شماره زالی یک بیماری اتوزومی مغلوب است. بیماری 

 درصد خواهد بود. 75سالم 
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 1 پاسخ: گزینه

 پوسته دانه مانع از تبادالت گازی با محیط می شود.رویان تازه تشکیل شده در مرحله خفتگی است ضمنا الف( نادرست: 

 برخی عوامل محیطی )بیرونی( باعث رویش دانه می شوند. ،رویان خواب است ضمنا بعد از بیداریب( نادرست: 

  انه( تغذیه می کند.دذخیره غذایی )آندوسپرم رویان در مرحله  خفتگی به میزان اندکی از ج( درست: 

 .وسته دانه، رویان را از صدمات مکانیکی و عوامل نامساعد محیطی حفاظت می کندپدرست: د( 

 
 1 پاسخ: گزینه

 ند رباط از نوع بافت پیوندی رشته بوده و حاوی رشته های االستین )کشسان( و کالژن است.همانزردپی 

 برخالف غضروف، سلول های مدور و ماده زمینه ای فراوان ندارد. (بافت پیوندی رشته ایزردپی ): 2گزینه 

 زردپی برخالف کپسول مفصلی، به انتهای دو استخوان در محل مفصل متصل نمی شود.: 3گزینه 

 : در ماهیچه برخالف زردپی، سلول ها توسط سیمانی از بافت پیوندی در کنار هم قرار دارند.4گزینه 

 

 
 2 پاسخ: گزینه

 شود.دورگه باعث جدا ماندن خزانه ژنی دو گونه والد می ازیستایی ن

ه ها و دانمی کند  وم مشکل بروزداما در نسل اگرچه زاده های نسل اول عادی هستند  (پنبهگونه های مختلف )به عنوان مثال  : در ناپایداری دودمان دو رگه1گزینه 

  و یا گیاهانی ضعیف و ناقص به وجود می آورند. پیش از جوانه زدن می میرند

 زود نمی میرد.: قاطر که حاصل آمیزش اسب و االغ است 3گزینه 
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 عد ممکن نیست.: قاطر زیستا ولی نازا است پس انتقال ماده ژنتیک آن به نسل ب4گزینه 

 
 1 پاسخ: گزینه

 نمی کنند. جلوگیری ترین سلول های استوانه مرکزی ریشه لوبیا، سلول های دایره محیطیه هستند که از حرکت آب و امالح در مسیر پروتوپالستیبیرونی 

 سلول های دایره محیطیه در مجاورت آوندهای چوبی قرار دارند.: 2گزینه 

 : با توجه به شکل کتاب صحیح است.3گزینه 

 : با انتقال فعال، یون های محلول در آب را به داخل آوندهای چوبی وارد می کنند.4گزینه 

 

  
 4 پاسخ: گزینه

 می دهند. ATPل تشکی ADPخم هستند که در مرحله دوم تنفس سلولی )چرخه کربس(، با افزودن فسفات به  دیدیم، پر پیچ و های اسپرم ساز و اپیلوله 

 : بعضی از سلول های لوله های اسپرم ساز، اسپرم می سازند.1گزینه 

 های اسپرم ساز در مجاورت سلول های بینابینی قرار دارند. سلول های لوله: 2گزینه 

 استفاده می شود. NAD+گلیکولیز، از یک گیرنده الکترونی  3: در گام 3گزینه 

 
 2 پاسخ: گزینه
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 تشکیل می دهد.در نوک نخینه های تخصص یافته هاگ های غیرجنسی را فقط دارای تولیدمثل غیرجنسی است و پنی سیلیوم، کپک 

 قارچ آسپرژیلوس فاقد تولیدمثل جنسی است.: 1گزینه 

 مخمر نان، تک سلولی بوده و فاقد نخینه است.: 3گزینه 

 این قارچ ها جزو گروه دئوترومیست بوده و فاقد تولیدمثل جنسی هستند.: 4گزینه 

 

 
 2 پاسخ: گزینه

 که از بین می رود.صورت سؤال، اولین گویچه قطبی است منظور 

 د.نقرار دارنیز  Xبر روی کروموزوم  در اسپرم Yکروموزوم  الوه برعدرست: ژن های مسئول تعیین جنسیت در انسان  الف(

 .رای صفات چند ژنی صدق نمی کندبدرست: ناب( 

 دارای کروموزوم های مضاعف است. اولین گویچه قطبیج( درست: 

 د( نادرست: استروژن نیز با تنظیم میزان ترشح هورمون های هیپوفیزی می تواند در تشکیل آن ها نقش داشته باشد.

 
 4 پاسخ: گزینه

مروزوئیت ها و مواد  وساعت گلبول قرمز می ترکد  48. طی حدود نجا به سرعت تقسیم می شوندو در آها گلبول های قرمز خون را آلوده می کنند وزوئیت مر

 سمی آزاد می شوند.
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 3 پاسخ: گزینه

می شود  نامیدهاگهانی ونه زایی نالگوی گ، الگوی تعادل نقطه ای یا ناگهان دچار تغییر شدید شده استهر گونه پس از یک دوره طوالنی، الگوی تغییر که در آن این 

 که جزو عقاید داروین نیست.

  
 1 پاسخ: گزینه

 هستند.زیم نزیم لیزوو آ )پروتئازهای فعال( ینپپس، )پروتئازهای غیرفعال( هایی که در فضای درونی معده یک فرد بالغ، یافت می شوند پپسینوژنآنزیم 

 درست: این آنزیم ها تحت تأثیر عوامل هورمونی لوله گوارش تولید می شوند. الف(

 ب( نادرست: پپسینوژن توسط سلول های اصلی غدد معده ساخته می شوند.

 ج( نادرست: پپسینوژن به کمک اسید کلریدریک، به صورت فعال )پپسین( در می آیند.

 توسط واکنش های سنتز آب دهی به وجود می آید. و لیزوزیم د( نادرست: پپسینوژن

 
 4 پاسخ: گزینه

 که با روش غیرجنسی )تقسیم دوتایی( تکثیر می شوند. باکتری ها استفرمانروی صورت سؤال منظور 
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 بعضی باکتری ها مانند سیانوباکتری ها ساختار رشته ای به وجود می آورند.: 1گزینه 

 ماده ژنتیک خود را مبادله می کنند.بعضی باکتری ها به روش هم یوغی : 2گزینه 

 لی تشکیل نمی دهند.باکتری ها ساختارهای تولیدمث: 3گزینه 

 
 3 پاسخ: گزینه

 آزاد شوند. a، باعث می شود تا الکترون ها از کلروفیل های 2و  1جذب شده در فتوسیستم های انرژی 

 می باشد. 806P کلروفیلدارای  2و فتوسیستم  700P دارای کلروفیل 1: فتوسیستم 1گزینه 

 است. 2: مربوط به فتوسیستم 2گزینه 

 است. 2مربوط به فتوسیستم : 4گزینه 

 

 
 3 پاسخ: گزینه

 زیگوت از ادغام دو گامت دو تاژکه به وجود می آید.

 : گامت ها از سلول بالغ به وجود می آین نه زئوسپور.1گزینه 

 فاقد چرخه زندگی تناوب نسل است. المیدوموناسک: 2گزینه 

 از میوز زیگوت به وجود می آید.به طور مستقیم سلول بالغ کالمیدوموناس : 4گزینه 
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 4 پاسخ: گزینه

 .DNAاست نه  RNAمولد ایدز دارای ویروس 

 .، ویروس وارد چرخه لیتیک شده است: در فردی که عالیم بیماری ایدز را نشان می دهد1گزینه 

 کمک کننده است. T: منظور لنفوسیت های 2گزینه 

 تغییر می کنند.آنتی ژن های ویروس مولد ایدز در بدن به طور مداوم : 3گزینه 

 
 1 پاسخ: گزینه

 چند ژنی وجود دارد. mRNA، )یوکاریوت( باکتری ریزوبیوم برخالف آمیب اسهال خونیدر 

 تغییر می کند. (RNA)وقوع هر جهش نقطه ای در ژن ساختاری، مولکول حاصل از رونویسی با  –: همانند 2گزینه 

 پلی مراز دارند. RNAباکتری ها برخالف یوکاریوت ها فقط یک نوع : 3گزینه 

 تن هسته نسبت به یوکاریوت ها فرصت تنظیم بیان ژن کمتری دارند.: باکتری ها به دلیل نداش4گزینه 

 

 ی موفقیتوبا آرز                                                                                                        

 (Ph.D in Biology) دکتر رضا آرین منش

www.konkur.in

forum.konkur.in




