
 د بافنده. دبیر زیست شناسی بوشهر. احم79پاسخ تشریحی سؤاالت زیست شناسی کنکور            

 .است (کتاب دوم 65 ی صفحه) ملخ ،منظور سؤال -651

 تا حدودی می شود با رد گزینه حلش کرد.           

  2زینه ی اما صحیح بودن گ .امکان پذیر نیست 66 ی صفحه شکلبدون خواندن  1رد کردن گزینه ی            

  اریدکـسا پلی وپروتئین  ی،منظور از دو نوع ترکیب آل، 112 ةصفحبر اساس  2 ةگزیندر  .است خیلی آشکار          

  همین گزینهپس  را تشکیل می دهند و از اندام های درونی محافظت می کنند. است که اسکلت خارجی          

  ال است.ؤس جواب          

 ر ـمعده ی ملخ عالوه بکاری آسان است. زیرا کتاب گفته: ، 65 ی صفحهبا توجه به  3 ی گزینهرد کردن           

 توانایی جذب مواد غذایی هم هست.دارای گوارش شیمیایی،           

 خون از جمله ی کتاب است. عین  ،3اینم مثل گزینه ی  رد می شود. 56 ی صفحهطبق هم  4 ی گزینه          

 از طریق منافذ دریچه دار. نه لب ابتدا به سوی سر و سایر بخش های بدن رانده می شود،طریق انقباض ق          

 فکر چنین سؤالی را کردهاقل و بالغ باید پس یک دانش آموز ع سال قبل هم داشتیم. ،این سؤال شبیه -659

 .است جواب 4 ی گزینه، سومکتاب  61 ی صفحه با توجه به شکل باشد.          

 (پیش دانشگاهیکتاب  244 ی صفحه) .ماالریاستش منظور -651

 ا رد گزینه حل می شود.ب           

 .شدراحتی رد به  1 ةگزینپس  .تمایل عدم نه ،، یعنی تمایل به آبعطش شدید :کتاب گفته، 242ة صفح           

 د.ش ردهم  2 ةگزین .( فعالیت سلول های مولد عرقکاهش)نه،  ، یعنی افزایشِعرق :کتاب گفته ،242 ةصفح           

 نیم که منظورش اد با کمی دقت می سخت نیست.فهمیدنش دوم که  98 ی ترکیب شده با صفحه 4 ةگزین           

 اینم رد شد. .کاهش نه، یابدمی در بیماری های انگلی افزایش یل فوینو ائوز یل استفوینائوز           

 به دلیل از  .است تروپویتیناری ،"از ترشحات کلیه ها و کبدنوعی "از  منظورش .است جواب 3 ی گزینهپس،          

  ی صفحه ) .در ماالریا، نیاز شدید به اریتروپویتین داریم برای گلبول قرمز سازی زقرم گلبول هایبین رفتن         

 (دوم 99       

www.konkur.in

forum.konkur.in



  هرد گزینبا بازم  که  هه کرداما این بار طراح از مدل مقایسه ای استفاد .داشتیمال پارسال هم ؤشبیه این س -657

 است. 4 ی گزینه ،جوابمتوجه می شویم که ، دومزیست  38 ی با توجه به شکل صفحه حل می شود.          

 در   ،سومکتاب   222 ی صفحه با یه نگاه به .یکی از سؤاالت ثابت کنکور است ال از هورمون های گیاهیؤس -611

  ندارد.خاصی نیاز به توضیح  .است ابجو 2 ی گزینه می یابیم که          

 : که آمدهدوم سال کتاب  88 ه یصفحدر است که  هاآمینواسید از ترکیبات آلی نیتروژن دار،سؤال  منظور -616

  جوابنادرست و  6 ی گزینه ،پس .از غشاهای سلولی عبور نمایند )انتشار( به روش غیرفعال تواندنمی           

 کتاب است. 122 ی صفحهی  عین جمله 2ه ی گزین است.          

 هسته، سلول  بدونو منظورش از سلول های  همراه های لولساز سلول های هسته دار،  3 ه یگزین منظور          

  است. غربالیهای           

  وژنترتثبیت کننده ی نیو باکتری  ه گذارشورباکتری از نوعی باکتری غیرفتوسنتزکننده،  4 ی گزینهمنظور           

 لا به آمونیاک تبدینیتروژن هوا ر ،ندهتثبیت کنباکتری  .(کتاب پیش دانشگاهی 215و  215صفحه ی ) است.         

 حاال . ددر نهایت به نیترات تبدیل می کن آمونیاک را به نیتریت ومی آید و شوره گذار  می کند. بعداً باکتری          

 .دمی سازناسید آمینو از گلوکز و ،نند به گلوکزو آن را اضافه می ک ارندرا برمی دنیتروژن نیترات  گیاهان          

 هر، "ای ـر کجا قیدهـبا کمی دید زیست شناسی می شود این سؤال را حل کرد. بچه ها یادتون باشه: ه -612

 را دیدید به صحیح بودن آن جمله شک کنید. "همواره، فقط و...          

 می خواهید مدرک  از کتاب درسیاگر پس به احتمال خیلی زیاد غلط است. . "گونههر "گفته:  1گزینه ی           

 جانوران  یبعضپیش دانشگاهی. تیتر درشت نوشته:  155برای غلط بودن این گزینه، سری بزنید به صفحه ی          

 مشارکتی نشان می دهند. رفتارهای          

 رفتار "، 155صفحه ی طبق جمله ی ست بودن اینم شک کنید. . پس به در"همواره"گفته:  هم 2گزینه ی          

 ، این گزینه هم غلط است. ".به نفع گونه، نهباشد و  به نفع خودشاست که  شیر نر جوان به نحوی         

 بیش از دو گزینه قبلی به چشم می خورد. برای "هر"و  "همواره"به خاطر داشتن  3غلط بودن گزینه ی          

 مراجعه کنید.  153اطمینان خاطر به صفحه ی          
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  "خصوصیات چشمگیری دارند. اغلب داروین متوجه شد که نرها"          

 .(88 ی صفحه)عین جمله ی کتاب است. که جای بحث ندارد.  4گزینه ی            

 است. جواب 4گزینه ی پس با رد گزینه فهمیدیم که            

 ر ب ویاییبحس "ه: گفته کسوم کتاب  58 ی  ه صفحهچر گاست.  بویایی و چشایی هایمنظور سؤال گیرنده  -613

 د.نثیر دارأغذا تی درک مزه  بر چشایی هم  نده هایکه گیرثیر دارد اما یقین داریم أدرک مزه ی غذا ت           

 ل شک) سوب می شوند.مح عصبیسلول های جزو  بویایی. زیرا گیرنده های نیست مورد الف ویژگی مشترک          

    (کتاب سوم 52صفحه ی           

 زوائد مشخص هستند. 52و  59در شکل صفحه ی . است مورد ب ویژگی مشترک         

 . پس چشایی نورون نیستندای ـ، گیرنده ه59ه ی ـ. زیرا طبق شکل صفحنیستشترک ی مـمورد ج ویژگ         

 .هم ندارندآکسون         

 . زیرا هم گیرنده ی چشایی و هم گیرنده ی بویایی پتانسیل عمل تولید می کننداست ویژگی مشترکد د مور        

 .(58و  33صفحه ی )و برای تولید پتانسیل عمل کانال های دریچه دار نیاز است.            

 است. جواب 2گزینه ی            

  با رد گزینه حل می شود. -614

 کتاب سوم:  45جمله ی صفحه ی  به دلیلبرای بچه ها آسان باشد.  4ینه ی گزفکر می کنم که رد کردن            

 ".غیرارادی اندبعضی از فعالیت های ماهیچه های اسکلتی "          

 در انقباض ایزومتریک طول  و نکته جدیدی ندارد.است آمده دین بار در کنکور سال های قبل چن 2 ی گزینه         

 (کتاب دوم 115صفحه ی ) .کوتاه نمی شودآن          

  جواب 3گزینه ی رد یا پذیرفته می شوند. از نظر طراح  115 ی  صفحه هر دو بر اساس شکل 4و  1گزینه های         

 است. از روی شکل هم معلوم است که عضله ی سه سر بازو به استخوان کتف اتصال دارد. ولی کتاب به پهن          

 هم نمی دانم که منظور طراح از مستقیم چیست. 1ره نکرده است. در گزینه ی استخوان کتف اشا بودن          
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  235صفحه ) .است مژکداران ،الؤمنظور س .داریم ال از فصل آغازیانؤسهمان طور که انتظار می رفت  -615

 با رد گزینه حل می کنیم. .(پیش دانشگاهی           

 ی سیتوپالسمی ـبرآمدگ نیست. سیتوپالسمی یـبرآمدگ ،و مژکن به کمک مژک حرکت می کنند مژکدارا          

 نیازی نیست که برای آغازیان انگل کافی است. دیگه  1تا همین جا برای رد کردن گزینه ی  .کاذب یعنی پای          

 .(232و  255صفحه ی ) چیزی بدانیم.          

  (غیر جنسی) یتوزم با معموالً مژکداران"نوشته:  235صفحه ی زیرا  .رد کنیمهم می توانیم  2 ی گزینه          

  "کنند. تولیدمثل می          

 .تاژک ندارندمژکداران  تاژک. :گفتهکه چون  .است که خیلی غلط 3 ی گزینه          

 ولی برای کسب انرژی از مولکول های آلی محیط استفاده می کنند. یعنی هتروتروف اند.  مژکداران          

  4 ی گزینهپس  اقیانوس ها )کلپ ها( هتروتروف نیستند. فتوسنتزکننده اند. آغازیان ساکن رینتبزرگ          

  .است جواب           

  را ایفا می کند. نقش اصلیدر این مدل تست ها سرعت عمل نداریم.  را چاره ای جز پر کردن جاهای خالی -611

 . تنفس واقعی سلول های بدن با (کتاب سوم 24صفحه ی )وجود دارد.  ره دارانمهاساساَ در  اختصاصیدفاع          

 . گرچه این جمله از سلول های بدن (دوم 51صفحه ی )رسیدن اکسیژن به مایع بین سلولی صورت می گیرد.          

 می شود به همه ی مهره داران تعمیم داد.  ،ما حرف می زند ولی از نظر طراح          

 است.  قطعاً جواب 6گزینه ی ند، پس ا غلط چون که گزینه های بعدی خیلی          

 تولید می شود. گازهای تنفسی در پرندگانو  دوزیستان، حشراتدر بسیاری از  جفت یابیصداهای ویژه ی           

 . (دوم 52صفحه ی ) نمی شود.حشرات از طریق پروتئین های آهن دار خون منتقل          

 پیش  151صفحه ی )دیده می شود.  نخستی هاو کمی هم در  پروانه های شب پروازدر  فرومون جنسیرشح ت         

 برای حشرات مثل "سطوح مبادله ی اکسیژن و دی اکسیدکربن به دفعات چین خورده است". (دانشگاهی        

  .نمی کندپروانه های شب پرواز صدق          

 . (سوم 228صفحه ی )دارند.  لقاح خارجی دوزیستانو  ها ماهی، بی مهرگان آبزیبسیاری           
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 یعنی تنفس پوستی.  "از طریق مویرگ های پوستی وارد خون می شود اکسیژن جوّ فقط"          

  دارد نه، پوستی.  آبششی همه ی مردم می دانند که ماهی تنفس           

 مناسب ترین گزینه همان گزینه ی اولی است.پس          

 ، از ژنتیک نترسید. نکته ی جدیدی ندارد. االن آن را حل می کنیم.ه هابچّ -619

 A : الل ظاهر شدن دندان های آسیا

  a : الل ظاهر نشدن دندان های آسیا                                                                                                                       

 ژنوتیپی متفاوت با والدین دارند پس، ژنوتیپ والدین و فرزندانشان را بهبعضی فرزندان ون که سؤال گفته: چ        

   صورت زیر نشان می دهیم:        

Aa    x     Aa  P) 

                                                 _A    aa   aa   aa ) 1F                                                          

        A_  و    دارای دندان آسیافرزند یعنی  aa قد دندان آسیااسه فرزند ف یعنی 

  4/1چون که صفت، اتوزومی غالب است پس از آمیزش بین والدین باال، احتمال تولد فرزند فاقد دندان آسیا         

 احتمال تولد سه فرزند فاقد دندان آسیا و یک فرزند  ست.ا 4/3است و احتمال فرزند دارای دندان آسیا         

 دارای دندان آسیا به این صورت حساب می شود:         

1/4 ×1/4×1/4×3/4=3/265 

 تا ر پس چها فرزند اول باشد یا دوم باشد یا سوم باشد یا چهارم باشد، فرزند دارای دندان آسیا، است ممکن        

 .جواب است 3ی  گزینه . 54/3ساده که کنیم می شود . 265/12عنی ی داریم. 265/3        

 (کتاب دوم 69صفحه ) است. بزاقال ساده درمورد ؤاینم یه س-611

 مکانیسم دفاعی جزئی از و ( 2 ی فعالیت گوارشی )گزینه سهیم در ( و1 ی )گزینه احساس چشاییکمک به          

 (سوم 45 ی صفحهدارند. ) تولید نا آگاهانه غده های بدن بزاق و دیگر .ندهست ای بزاقه( از کار4 ی )گزینه        

 است. الؤجواب ساست و  نادرستباط با بزاق در ارت 2 ی گزینهپس         

 دانشگاهی( پیش 144صفحه ) انگل های داخلیال ساده ای است در مورد ؤاینم س-617
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 این جمله که در صورت سؤال البته اره به یوکاریوت ها دارد. اش "ی کننده دارندسآنزیم های متنوع رونوی"        

 ندارد.در جواب تاثیری آمده است،          

 رابطه ی : مثالًیی که با هم ارتباط نزدیک دارند اهگونه  ی زیرا همه .جواب است 3 ی گزینهبدون شک          

 (پیش 142 ی صفحه )رونی هماهنگ هستند.به طور حتم انگل و میزبان از نظر ساختار د ،انگلی         

 زندگی ی چرخه  :ماالریا  کتاب گفته عاملمثل  )انگل اند( هاگدارانی زیرا برای .نادرست است 1 ی گزینه        

 (241 ی صفحه) .دارند پیچیده ای        

 نمی کند.زیرا برای آغازیان انگل صدق  .نادرست است 2 ی گزینه        

 املعبرای تولید می شود.  "شبیه خود ی کامالًیهاده زا" ،تولیدمثل غیرجنسیدر  .نادرست است 4 ی هگزین        

  .نمی کندصدق  ، این گزینهدنمثل جنسی هم دارکه تولید نگ ها و سیاهک ها زو ماالریا         

 د.هدقت می خوااست و  کمی سختاین سؤال  -691

 ای اسکلتهریزلوله و  ها ریزرشته. 2 ،ریبوزوم. 1این ها است: ، "ءی بدون غشاساختار سلول"منظور سؤال از:           

  ک.تاژ. 4سانتریول. 3ای هستهو اسکلت  یسلول          

 است. یصحیح، مورد که برای یک نوع ساختار صدق کندمورد  هرپس  ،سلولیتار نوعی ساخ  :ال گفتهؤس          

 صحیح است. ه ایبرای اسکلت هست .است درست لف:ا          

 کند ولی اسپرم که تقسیم نمی شود. را ایجاد می تقسیم کوه سانتریول دچگر ب:          

 ن و ای هستندپپتیدی از جنس پروتئین اند پس دارای پیوند های  همه ی ساختارهایی که در باال گفتم ج:          

 مورد غلط است.          

 صحیح است. ایو اسکلت هسته برای ریبوزوم  د:          

 است. 2 ی گزینه ،جوابپس موارد الف و د صحیح هستند و           

 ا در ی می کندرا در اسپرم ایجاد  تقسیمک ودآیا که  کردهمعلوم ن کمی ابهام دارد. زیرا دقیقاً "ب"مورد البته         

 با سانتریول صحیح است؟ ممکن است که این طوری از سؤال برداشت شود: کدام مورد در ارتباطهر سلولی.          

 (پیش 214 ی صفحه) .ستا باکتری هاهمه ی ، الؤمنظور س -696
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 باکتری ها دیواره و کپسول  ی چون که همه دیدی رد می شوند.دون هیچ گونه ترکه ب 3و  2 های گزینه        

 .214 ی صفحه(.3 . )گزینهسپور ندارند( و همه ی باکتری ها اندو2)گزینه دوم.  21 ی صفحه ندارند.        

 در این جمله  ی هستند .به انجام چند نوع فرآیند بی هوازی و هوازباکتری ها قادر  کتاب گفته: 213 ی  صفحه       

  ی صفحه) است. تر قانع کنندهی باکتری ها  برای همه 4 ی بنابراین گزینه شده است.ناستفاده  "همه"از قید        

 جواب است. 4گزینه ی و  (سوم. 118        

 دام دار است. 1 ی گزینه         

 ال نترسید.ؤاز ظاهر س اصال نیازی به فرمول پیچیده ندارد. .حل می شوددرسی  بر اساس کتاب -692

f (Aa )= 1/2 f (AA) 

p1/4=q            q=p4             2pq=p4                 2p 1/2= qp2 

  جواب است. 6ه ی گزین          

 انتظارش را داشتیم. الی که سؤ -693

 را  (آزاد می کنند 2coکلروپالست نوری )در پی خروج ملکول دو کربنی از  تنفس  4Cگیاهان  :1 ی گزینه          

 پس نوری می شود.تنفس  مانع از انجام 4Cاین حالت در ، کتاب گفته که: 199 ی صفحه انجام نمی دهند.          

 کنیم. را بررسی  3Cرد می شود و دیگر نیازی نیست که همانند گیاهان  1ی زینه همین جا گ          

 ( هم AMCت می نمایند اما گیاهان )یثبتاسید آلی ت رصوبه دی اکسید کربن جو را  4Cگیاهان  :2 ی گزینه        

 گزینه را غلط کرده است. "بر خالف"پس  همین کار را می کنند.           

 جواب  مه ی گیاهان انجام می شود.لوین در هکاکه چرخه ی کالوین است منظورش چرخه ی  :3 ی گزینه          

 است.سؤال همین گزینه            

 نوری انجام نمی   ، تنفس199ی  کتاب صفحه ی ای خشک طبق جملهدر آب و هو 4Cگیاهان  :4 ی گزینه         

 ازی یژناکس اکسید کربن به میزان زیاد فعالیتدی ی ده آنزیم تثبیت کنن"پس این گزینه هم غلط است. دهند،      

 تنفس نوری.       یعنی "انجام می دهند           

  شود. با رد گزینه به راحتی حل می .دوست داشتنی است ،سؤالاین  -694
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  "رد.به بار نمی آو نتایج یکسانی ت های مختلفرانش ژن در جمعی" :89 صفحةعین جمله کتاب است.  1 گزینة      

 ."عمل می کندبین جمعیت ها  شارش ژن در جهت کاهش تفاوت" :85 ی صفحه :2 ی گزینه         

  "تغییر نمی کند.آمیزش ها)درون آمیزی( فراوانی الل ها در این نوع " :85 ی صفحه :4 ی گزینه         

  ."ندحذف شودر رانش ژن ممکن است بعضی از الل ها " : 89و  85  ی صفحه          

  .آن ها را رد می کنیمدرست هستند و بر اساس کتاب درسی  4و2و1گزینه های          

 ه ی جهش سبب تغییر در ماد" : 86 ی صفحه است. الجواب سؤی است و نادرستجمله ی  3 ی گزینهپس          

 شارش همانند "گفته: ه پس این ک نداریم.درسی برای شارش چنین جمله ای در کتاب  ."ژنتیک می شود         

 نادرستی است.جمله ی ، "جهش         

 گزینه های غلط رد  ،به راحتی ال را آسان طرح کند.سعی کرده تا جایی که ممکن است سؤ جا هم طراح این -695

 می شوند.         

  (136 ی صفحه)  "توجه نمی شود. به تنوع افراد الگوی لجیستیکدر "، ی کتاب جمله طبق :1 ی گزینه         

  .هیچ جای کتاب نگفته که به تنوع افراد توجه می شوددر  ی هماینمالگوی برای          

  ."رقابت نیست یا خفیف است نمایی اصالً یدر الگو"کتاب می گوید:  133 ی صفحه :3 ی گزینه        

 پارامتر گنجایش محیط (134ی  صفحه) .غلط بودنش خیلی چشم نواز است 3مثل گزینه ی هم  ،4ی گزینه        

        K  نمایی. ،نه است. شدهبرای لجیستیک ذکر 

 ا ب ،ی نمایی بودایراد اصلی الگوکه نامحدود درنظر گرفتن منابع  .(134ی  صفحه) .جواب است 2 ی گزینهپس         

  توسط لجیستیک حل می شود. K ی به نامپارامتر        

  .است هموگلوبیناز منشأ دو ماده ی اصلی رنگی صفرا،  السؤ منظوراز این نداریم. آسان تر  ،توصیف -691

 (کتاب دوم 99و   52 یصفحه )         

 به تغیرات  پروتئین است و پروتئین ها ،زیرا هموگلوبین .ر استت از همه ی گزینه ها راحت 2 ی رد گزینه         

  کتاب دوم(  12 ی )صفحهیر دمایی. نوع تغی دما حساس اند نه هر شدید        

 فعالیتبر اساس  و سطح هر گلبول قرمز همد که هموگلوبین توی گلبول قرمز استمی ف هر دانش آموزی        

www.konkur.in

forum.konkur.in



 رد می شود.هم  4 ی گزینه .میکرومتر مربع 22نه  مربع است میکرومتر 122 ،99 ی صفحه 6-5         

 خب هر بار فعالیت که ". باری که هموگلوبین اکسیژن را انتقال می دهد هر"ی بار فعالیت یعن هر :1 ی گزینه         

   روز،  122روز است یعنی در این  122عمر گلبول قرمز " :99 ی صفحهتوجه به با هموگلوبین تولید نمی شود.         

 تولید نمی شوند.هموگلوبین فعالیت می کند و مجدداً          

 یعنی آنزیم تجزیه کننده ی پروتئین. وقتی که پروتئین تجزیه شود حتماً شکل فضایی  پروتئاز :3 ی گزینه          

 .همین گزینه است ،الجواب سؤاش هم تغییر می کند.           

 یپ جدیدی نیست. قبالً هم داشتیم. است اما ت سختکمی  ،سؤال -699

  ،)همه بال بلد دارند( بروز کرده است یکسان 1F  ی دهچون که صفت طول بال در همه ی فرزندان نر و ما         

 در همه ی نرها خطی و در همه ی ماده ها لوبیایی 1Fاتوزومی است. شکل چشم در  یصفتطول بال، پس          

 وابسته به جنس است.صفتی  ،شکل چشم شکل شده است. پس         

 𝑿𝑮گرد شدن چشم:الل 

 𝑿𝑲الل خطی شدن چشم:

 𝑨 : لل بلندی طول بالا

 𝒂 : الل کوتاهی طول بال

𝒑) 𝑿𝑮𝒚     ×    𝑿𝑲𝑿𝑲                          𝑷) 𝑨𝑨     ×     𝒂𝒂 

          𝑭𝟏) 
𝟏

𝟐
𝑿𝒌𝒚     +     

𝟏

𝟐
𝑿𝒌𝑿𝒌               𝑭𝟏 ) 𝑨𝒂      بلند بال            

 (، غالب است.Aبال بلند شده اند پس الل بال بلند )،  𝑭𝟏ی فرزندان ون که همهچ

 را با هم آمیزش می دهیم: 1Fحاال فرزندان 

          𝑭𝟏) 𝑨𝒂 × 𝑨𝒂 

𝑭𝟐)  
𝟏

𝟒
𝑨𝑨 +  

𝟏

𝟐
 𝑨𝒂      +  

𝟏

𝟒
 𝒂𝒂 

𝑿𝑮𝑿𝑲 𝟏

𝟐
𝑿𝒌𝒚  × 𝑭𝟏) 

𝑭𝟐)
𝟏

𝟒
𝑿𝑲𝑿𝑮     +      

𝟏

𝟒
𝑿𝑲𝑿𝑲      +       

𝟏

𝟒
𝑿𝑮𝒚   +     

𝟏

𝟒
𝑿𝑲𝒚 
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 این کار راحت تر از این است که  کنیم. کم می 1کنیم و از  را حساب می (والدین) P های شبیهپ نوتیاحتمال ژ      

 نیم.احتمال ژنوتیپ های متفاوت با والدین را حساب ک      

𝟏احتمال نر بال بلند )              

𝟒
𝑨𝑨 )(𝟏و چشم گرد

𝟒
𝑿𝑮𝒚) : 

𝟏

𝟒
×

𝟏

𝟒
=

𝟏

𝟏𝟔
      

احتمال ماده ی بال کوتاه )            
𝟏

𝟒
 𝒂𝒂( و چشم خطی )

𝟏

𝟒
𝑿𝑲𝑿𝑲 :)

𝟏

𝟒
×

𝟏

𝟒
=

𝟏

𝟏𝟔
   

             
𝟏

𝟏𝟔
+

𝟏

𝟏𝟔
 =

𝟐

𝟏𝟔
   ⇒ 𝟏 −

𝟐

𝟏𝟔
=

𝟏𝟒

𝟏𝟔
=

𝟕

𝟖
 

 .جواب است 6گزینه ی            

 مطمعناً به این سؤال پاسخ می دهید.را حل کرده باشید  85اگه کنکور داشتیم.  85در کنکور  ششبیه -691

  و تشکیل جسم زرد کمی بعد از لقاح است. (15)روز  از جسم زرد استسترون ژپروتولید  :1 ی گزینه          

 ای صفحه ه) زمان نیستند. پس تولید پروسترون و جایگزینی هم .فتداجایگزینی خیلی دیرتر اتفاق می          

 (244و  241         

 دهد. می جایگزینی رخ به جفت است و تشکیل جفت دیرتر از خون مادر مربوط  : 3ی گزینه         

 رخ می دهد. محافظت کننده بعداً اول، جایگزینی انجام می شود. تشکیل پرده های :4ی گزینه         

 هم مشخص است. 244 ی البته در شکل صفحه .جواب است 2ی گزینه ،با رد گزینه          

  .ندرا داشته باش لیکوژنآنزیم تجزیه کننده ی گند یعنی لیکوژن را دارسلول هایی که توانایی هیدرولیز گ -697

  و کبدیسلول های  :مثالً در جای دیگر فعالیت کند.و برود  ،چهسلول فعالیت کند  خود این آنزیم در ،چه         

 سلول های  .که درون خود سلول فعالیت می کند لیکوژن را دارندگآنزیم تجزیه کننده ی  ماهیچه ای         

 ای ضدارند که در ف (لیکوژن) از جمله: آنزیم تجزیه کننده ی گ قوی ترین آنزیم های گوارشی نیز پانکرآس        

  روده ی باریک فعالیت می کنند.        

 ون پر و خ که کم اکسیژن است روده سیاهرگاین مورد به دلیل  .است هنرمندانه طرح شده ،این مورد الف:        

 کتاب دوم( 51 ی )شکل صفحه رد می شود.گلوکز خود را به کبد می برد،               

 صدق می کند. کبداین مورد فقط برای  ب:        

  طراحان کنکور عالقه ی شدیدی به این نکته دارند. کنکورها طرح می شود.ی در همه  این مورد تقریباً ج:       
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 می دهند.انجام  گلیکولیزسلول ها  ی همه         

  .دشو نمیانجام ، تخمیر در سلول های کبدی و پانکرآس طبق کتاب درسیاین مورد یعنی تخمیر و  د:         

 . دنبه راحتی حل می شو د و  ج  ،بمورد  است. الفدارش مورد تنها مورد دام           

 ماهیچه ای هم حل می شود.و فقط با سلول های کبدی  د،ننظر طراح نباش مد حتی اگر سلول های پانکرآس          

 است. جواب6گزینه ی درست است و  ج فقط مورد          

 .. با خط به خط کتاب درسی حل می شودتسؤال ساده ای اس -611

 ء.فقط بقا ،نه رفتارهای متنوع در حفظ بقا و تولید مثل است. :158 ی صفحه 4 ی گزینه          

 در رفتارهای مختلف فرق دارد. سهم هر کدام )بخش ژنی و بخش یادگیری( :154 ی صفحه 3 ی گزینه          

  (ال های مربوط به تکامل رفتارؤه س)ب ال هابا روش علمی به این سؤناسان رفتارش :165 ی صفحه 1 ی گزینه          

 پاسخ می دهند.          

 سوال است. جواب :156 ی صفحه است. کتاب ی عین جمله :2 ی گزینه          

 ستند و مشکوک ه، "فقط"کلمه ی  4 ی و در گزینه" هر"قید  3 ی در گزینه ،"ناتوان"کلمه ی  1ی  در گزینه        

 را  4و  3، 1گزینه های  می توانید با درک باالی زیست شناسیگر خط به خط کتاب هم نخوانده باشید، حتی ا         

 که بگوید شمابه  "ناتوان"و  "فقط" ،"هر"و  "همه"طراح سعی کرده با آوردن کلمات و قیدهای  .نیدرد ک         

 این گزینه ها غلط اند.         

 کتاب 5 ی صفحه) که منظور این سوال را نداند. . فکر نکنم کسی باشداست کلسترول منظورشال، ؤساین  -616

 (دوم         

  تنها ترکیب آب گریززیرا کلسترول  شک کنید.که شک شما درست است. "تنها" ی بازم به کلمه: 1گزینه ی          

 ا رگریز صف آب هم یکی دیگر از ترکیبات (لیپید وعین )نسیتیلآمده است که:  52 ی در صفحه .نیستصفرا          

 است.         

 زیرا  نخورد. بربه مشکل خاصی که دانش آموز در رد کردن این گزینه است کاری کرده  ،بازم طراح: 2گزینه ی        

 ی با بخش ها یقیناً با بخش های آب گریز تماس دارد. مگر می شود فقطآبگریزاست و  می دانیم که کلسترول      
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 کتاب دوم مراجعه کنید. 26برای اطمینان خاطر به شکل صفحه ی  ؟دوست در تماس باشد آب      

 کتاب دوم  5 ی صفحه شود که از شکل این گزینه عین خط کتاب درسی نیست ولی بازم می :4گزینه ی            

 که است.یت کمولکول یندارد و یک  بفهمیم که کلسترول مونومر           

 همین جمله آمده است و  ،کتاب 52 ی است که در صفحه 3 ی گزینه ،الجواب سؤپس با این توضیحات            

 پذیرفتنش کار سختی نیست.           

 دانش همه ی  ال جدیدی نیست.ؤو س است توصیف یکی از الیه های کره ی چشم که بارها در کنکور آمده -612

 .(سوم 69 ی صفحه) است. صلبیه ،السؤه منظور د کنمی دان ان عزیزآموز          

 به بافت  سوم( 69 ی صفحه)که بافت صلبیه  می گوید 4ی  زیرا گزینهد. شبیه هم هستن 4و  1 های گزینه         

 درست است. یعنی هر دو از جنس بافت  4ی  گزینهسوم( شباهت دارد.  42ی  بینایی )صفحهغالف عصب          

 م درست الژن و االستیک است که اینکه صلبیه دارای رشته های ک هم می گوید 1ی  گزینهتند. هس پیوندی         

 ( دوم 44 ی صفحه) .این دو رشته در بافت های پیوندی وجود دارند زیرا است.         

 می  سوم 69ی  توجه به شکل صفحه با .شود جواب داد از روی متن کتاب درسی نمی 3و  2های  اما گزینه         

  3 ی گزینهپس  است. شدهقطع  ،جایی که عصب بینایی خارج می شودصلبیه در عقب کره ی چشم، بینیم که       

 درست است. در آن شکل  69هم بر اساس شکل صفحه ی  2گزینه ی  .است سؤال جوابِ و نادرست است       

 2همین تماس برای درست دانستن گزینه ی  )غیرارادی( تماس دارد. مژکیپیداست که صلبیه با ماهیچه های       

 )غیرارادی( هم تماس دارد یا نه، فعالً برای ما مهم نیست.عنبیه کافی است. این که صلبیه با ماهیچه ای             

 اگر گل  کامل است.گل، البته طراح فرض کرده که  است. پرچمسومین حلقه ی گل در زنبق )نهان دانه(،  -613

 سوم( 182پرچم نیست. )صفحه ی  ،سومین حلقه ،دکامل نباش           

 هیچ نمی دانید، نگران نباشید. با رد گزینه حرکت می کنیم. 1اگر از گزینه ی            

 از اسپوروفیت بالغ جدا می شوند. هاگ های زنبق چنین کاری سرخس هاو  خزه هاهاگ های  :2 ی گزینه           

 (کتاب سوم. 186و  184، 196، 193صفحه ی )می کند. ن           

 (سوم 183 ی صفحه) .دوبار ،نهبار میتوز می کند.  یکنر  هاگ :3 ی گزینه       

www.konkur.in

forum.konkur.in



  هیچ ربطی به پرچم ندارد. پارانشیم خورش در مادگی دیده می شود.پارانشیم خورش  :4 گزینة          

 (184 صفحة)                     

 (سوم. 183 ی شکل صفحه) .6 ی گزینهیعنی  ،ابجوپس از رد گزینه می رسیم به            

 آسان تر است. 85آمده بود اما این تست نسبت به تست  85ال در کنکور شبیه این سؤ -614

 212 :و چهارمین انقراض گروهی (52 ی سال قبل )صفحه میلیون 622  :آفرینش اولین مهره داران :1 ی گزینه         

 (68 ی )صفحه سال پیش لیونمی                           

 56: پنجمین انقراض گروهی(. 69ی  )صفحه سال پیش.میلیارد  3.6 :پروکاریوتپیدایش اولین  :3 ی گزینه        

  (68 ی )صفحه .سال پیش میلیون                          

  (.69 ی )صفحه سال پیشون میلی 522یک میلیارد تا  :آفرینش نخستین جانداران  پرسلولی :4 ی گزینه         

 (53 ی صفحه)سال پیش  میلیون 35 در خشکی یعنی دوزیستان: مهره دارانپیدایش نخستین                            

 مثل  .سال پیش میلیارد 3.6یعنی پروکاریوت است. ن پیدایش اولین قدیمی ترین سنگواره هما :2 ی گزینه          

 سال میلیارد 2.6 باکتری ها: کننده ها یعنی سیانو شروع فتوسنتز. (69 ی صفحه) 3 ی گزینه                           

 (69 ی صفحه)پیش                            

 خواسته شده زمان خیلیزمان  ،الدر صورت سؤ مثالً به جواب رسید.توان  میبدون حفظ رقم و عدد هم          

  خیلی قدیمزمان یم که مربوط به وپس باید به سراغ گزینه هایی براست.  (سال پیش یک میلیاردزیادی )         

  ،پنجمین انقراض گروهی 3و در گزینه ی  خیلی قدیمی ترند 3و  2گزینه های گزینه،  4از بین  باشند.         

  واره و شروع فتوسنتزمی توانیم با کمی تحلیل در ذهن خود بفهمیم که قدیمی ترین سنگ قدیمی نیست.         

 جواب است.  2 ی گزینهخیلی زودتر از مهره داران، پرسلولی ها و انقراض های گروهی بوده است. یعنی          

 ، سینه ایمورد باله های  ال درفهمیدن منظور سؤال کار آسانی است. زیرا عین جمله ی کتاب است. سؤ -615

 .(دوم 114 ی صفحه) است. پشتیو لگنی           

 4 ی پس گزینه د.نباله های سینه ای به تندتر یا کندتر کردن حرکت ماهی کمک می کن: نوشتهصفحه  نهما         

  رد می شود.         
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 به را ابتدا  جواب باشد زیرا همه ی اندام ها خون تیره ی خودنظر می رسد که  هم بعید ب 2گزینه ی          

  تخصصیویژه ی و در نهایت به بخش های به قلب و سرخرگ شکمی می فرستند  سیاهرگ شکمی و سپس         

  .(دوم 56 ی صفحه)شکل  شود. هم رد می 2 ی پس گزینه یعنی آبشش می فرستند.          

 و باله ی  (56 ی دارد )صفحهقرار  شکمی در سطح  ماهی زیرا قلب هم کار آسانی است. 3 ی رد کردن گزینه         

  هم رد می شود. 3 ی گزینهپس . قرار داردپشتی در سطح م است معلوهمان طور که از اسمش پشتی           

 جواب است. 6 ی گزینهبا رد گزینه،            

 ، اکسیژن مورد نیاز خود (نه فقط باله ها)ه ی اندام ها می فهمیم که هم البته با کمی تحلیل زیست شناسی           

 (56 ی صفحه) سرخرگ پشتی است.خون روشن در ماهی  دارایاز خون روشن بگیرند و تنها رگ د بای را            

  عالوه بر به شرطی که  دست آورد.ه جواب را ب توان که اما با کمی دید باز می ت است.سخظاهر سؤال  -611

  البته نمی دانم که مویرگ نیم.و فکر طراح را بخوا به یاد آوریمرا هم  لنفی ، مویرگ هایخونیی مویرگ ها           

 هرحال هب مویرگ. ،نه ، سیاهرگ از روده خارج می شود.شود یا نه. چون که طبق شکل کتاب درسیخارج از روده  می تواند         

 مبنا را بر این می گذاریم که طراح، درست حرف می زند.         

 را رد می کنیم زیرا هم "د"و  "ب"د و بدون درنگ موارد به ذهن بیاوریم خیلی زورا  لنفی مویرگ های اگر           

  (دوم 93 ی صفحه) .صدق نمی کندلنفی  های برای مویرگ "د"و هم مورد  "ب"مورد            

 نکته ای که زیاد) روده. ،نه .است کبد و کلیهدر مورد  99 ی هم طبق خط کتاب درسی صفحه " ج"مورد            

 شده در کنکور(تکرار            

 چیزیحتی اگر در موردش هیچ  یعنی صد در صد مورد الف صحیح است. .است 6 ی گزینه ،جواب صحیحپس        

 ندانیم. هم      

 ود را به یکی از نفی که محتویات خبرد و هم مویرگ ل به کبد میرا هم مویرگ خونی که خون خود  الف:مورد در     

 یعنی در جهتی حرکت می کنند  .را به سمت قلب هدایت می کنند محتویات خوددر واقع  ،سیاهرگ ها می برد    

 به سمت قلب برود.که     

 است. خاطره Bو  یتپالسموس ،منظورش را بترساند. شماکه است  ال را طوالنی کردهسؤ طراح، -619
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   دو اشاره هر 4 و 3ی  زیرا گزینه .باشندخاطره  Bویژگی مشترک پالسمومیت و محاله که  4 و 3 های گزینه          

  (12و  21صفحه های ) ندارد. خاطره Bبه پادتن دارند و پادتن ربطی به           

 درستی یا شخیصتانده باشند، در شکل را نخوبچه ها که اگر  است طرح شده 13 ی از شکل صفحه 1 ی گزینه       

 .ندارددر بخش مرکزی قرار  هسته پالسموسیت هاادرستی گزینه دچار مشکل می شوند. در ن           

  Bدر یمر منظور از پلو است.  پادتندر پالسمومیت ها  یمرمنظور از پل .جواب صحیح است 2 ی گزینهپس            

 ه ب مستقیماًل می گردند. به آنتی ژن ها متص است که هردو مستقیماًگیرنده ی آنتی ژن)پروتئین( خاطره            

  یعنی بی واسطه. مستقیماً ت.نیس محلول بودن  معنای           

  و طراح از نکته ی غیر تکراری استفاده کرده است.یکی از زیباترین سؤاالی کنکور امسال است. ال این سؤ -611

 را بهاست که آدنوزین تری فسفات  آنزیمی ،منظور سؤال از این ساختار، 95 ی با توجه به شکل صفحه          

 حلقوی تبدیل می کند. مونو فسفاتورین نآد          

  زیرا .ال استیعنی جواب سؤ .نیست درست 6ی  گزینهکه  می توانیم بفهمیم با کمی دید زیست شناسی           

 )از شکل هم می شود فهمید.( هورمون تغییر نمی کند.شکل خود  وقت در عمل یک هورمون،هیچ           

 توضیح خاصی نیاز ندارند. .صحیح هستند و جواب نیستند 4-6ل با توجه به شک 4 و 3 ،2 ی هر سه گزینه          

 (. این آنزیم در نهایت باعث تولید گلوکز از 4 ی صفحهگلوکز )سلول یعنی سوخت اصلی ، 3 ی گزینهدر           

 است و جواب نیست. پس این گزینه هم درست( 95ی  شکل صفحه) می شود.گلیکوژن            

 1 ی گزینه جواب داد. سؤالبه این فصل رفتار به راحتی می شود  169ی  ه خط صفحهبا خواندن خط ب -617

 شود. رد می، نقش پذیری است نه الگوی عمل ثابتمحرک نشانه مربوط به این که دلیل ه ب          

 از  (. و شرطی شدن فعال بدون استفاده152ی  شرطی شدن فعال همان آزمون و خطاست )صفحه :2 ی گزینه         

 است. خیلی غلطبروز می کند آزمون و خطا          

 یادگیری و غریزیشرطی شدن کالسیک محصول برهم کنش اطالعات  همانندنقش پذیری هم  :4 ی گزینه         

 (153 ی صفحه) است.         

 ی  صفحهدر  .(خط اول 153 ی صفحه) کتاب درسی است. ی که اینم عین جمله. جواب است 3ی  گزینهپس          
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 . مداوم "آبمداوم نسبت به حرکت " یادگیری )عادی شدن( کتاب درسی گفته:برای ساده ترین نوع  168          

 عادی شدن فقط مربوط به دوره مشخصی از زندگی شقایق نیست.این که یعنی           

 سال  یکی دوکنکور  هایدودمانه  اگر ترسناک است اما دارای نکته جدیدی نیست. گرچه ظاهر این سؤال -671

 ه ک تنها کاری که طراح کرده، این است .دهیدال جواب ید به این سؤبه راحتی می توان را خوانده باشیداخیر           

 خیلی خوب می داند که  ،که یک دانش آموز نرمال است به جای اسم بیماری از توصیف آن استفاده کرده          

 سؤال زیرا اگر . را جواب در نظر نگیرید 1ی  مواظب باشید که گزینهفقط  یماری است.کدام ب ،گزینهمنظور هر           

 جواب است اما نکته اش این کنید، همین گزینه  صحیح می شود و فکر میجمله،  پر کنید، 6ی  گزینهرا با           

  ی زیرا فرد شماره ق نمی کند.انه صدبرای این دودم است اصالً 1 ی نظر گزینه که مد بیماری هموفیلیاست که       

 سالم داشته باشد. (1اگر هموفیلی داشته باشد نمی تواند که پدر )شماره  5    

 13 ی پس فرد شماره (.155 ی صفحه) وب است.است که اتوزومی مغل سی شکلبیماری دامنظورش ، 2ی گزینه    

 (aa×aa) را دارد ازدواج کند  aa تیپمین ژنوحاال اگر این فرد با فردی که ه صد در صد.است،  aaبه صورت     

 رد می شود.این گزینه  .اصالً به دنیا نمی آیدبیمار خواهند بود و فرزند سالم ، درصد( 122فرزندان )تمام     

  تیپژنو، 12یپس فرد شماره  است. غالب و اتوزومی .(155ی  صفحه) .است هانتینگنتونمنظورش  :4 ی گزینه    

    Aa .دارد A ( و 4را از پدر )a ( گرفته است.3را از مادر خود )  با فردی که از نظراین صفت  12حاال اگر فرد 

 باشد، هیچ  AA × Aa. اگر به صورت AA × Aaیا  Aa × Aa ازدواج کند یعنی: دارد، همانند خود فنوتیپی    

 فرزندان سالم  1/4فقط ، Aa×Aa: باشدبه این صورت  م اگر(. 1/2AA+1/2Aa) دنیا نمی آید.ه بفرزند سالمی     

   (aa) شود. اینم رد می .درصد 56، نه .درصد 26یعنی  .می شوند 

 صفحه ) .لوب استاتوزومی مغ یهمه می دانند که زال است. زالی منظورش .جواب این سوال است 3 ی گزینهاما    

   153.) 

 حاال اگر گرفته است. 3را از مادر خود یعنی  A( و 4) درا از پدر خو aدارد.  Aa ژنوتیپ 11ی  فرد شماره ،پس   

 ، فرزندان به این  Aa×Aaازدواج کند:(، Aa) ی همانند خود داردنظر این صفت ژنوتیپ با فردی که از 12فرد     

 یعنی  فرزندان سالم باشند. درصد انتظار داریم که 56، پس AA+1/2Aa+1/2aa 1/4صورت خواهند بود:    
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 AA+1/2Aa 1/4این دو: مجموع           

 به شما خیلی کمک می کند این  صحیح سؤال در مورد رویان کاج است اما چیزی که در رسیدن به جواب -676

 تازه تشکیل شده. است:          

 چه برسد به  انجام نمی دهد.تازه تشکیل شده هنوز خواب است و با محیط تبادالت گازی رویان  مورد الف:          

 آمده است:  99ی  صفحهدر  شک کنید." شدیداً" :مثل یکلماتگفتم به  بالًق دهد.انجام  این که شدیداً          

 خواب است.تا مدتی غیرفعال یا به اصطالح در  رویان          

 خواب است و حرکت فعال ندارد.بازم رویان تازه تشکیل شده،  مورد ب:          

 که به مقدار زیاد نیاز  خواب است و نیاز غذایی ندارد چه برسد به اینرویان تازه تشکیل شده،  ج:مورد           

 غذایی بخواهد.          

 صحیح است.،  185ی  صفحه خط سوم و چهارمبا توجه به  مورد د:          

  .جواب است 6 ی پس گزینه فقط مورد د صحیح است.          

  یید در زمان کوتاهاگر این شکل را خوانده باش .طرح شده است دومکتاب  121 ی شکل صفحهاز این سؤال  -672

 به جواب می رسید.          

 (. بافت پیوندی دارای 46ی  صفحهزردپی بافت پیوندی است. )رباط هم مثل  است. رباط 1بخش  :1 ی گزینه         

 ال است.جواب سؤ ،گزینهاین  به همین راحتی و کالژن است.االستین          

 نیازی هم  دیگر رد می شود. (. بدون درنگدوم 46 ی شکل صفحه) مدور ندارد.زردپی سلول  :2 ی گزینه        

 بدانیم.چیزی  4در مورد شماره ی نیست که         

  ی صفحه) .کندرا به هم وصل می  ، دو استخواننه .کند ماهیچه را به استخوان متصل میزردپی  :3 ی گزینه        

 بدانیم.چیزی  3در مورد بخش نیازی نیست که  این جا هم. (44       

 توسط سیمانی از بافت پیوندی  ،ت پیوندیبافسلول های زردپی بافت پیوندی است. مگر می شود  :4 ی گزینه      

 ل سلو  ،قرار دارندهم نار از بافت پیوندی در کهایش توسط سیمانی  اونی که سلول ؟دندر کنار هم قرار بگیر      

 ( 116 ی صفحه) .در بافت ماهیچه ای است های ماهیچه ای      
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 متن کتاب بر اساس با یک تحلیل ساده و  ره های این شکل را هم نمی دانید،  می توانیدشمااگر نام حتی           

 .پاسخ دهید الدرسی به این سؤ        

 است. تکراریکه فت گبتوان  هم شاید و ای است. ال سادهسؤ -673

 اگر نسل  است. نسل دوم، "دورگهجاندار حاصل از "و منظور از  است. نسل اول ،رگه دومنظور از  :1 ی گزینه          

 ناپایداری که زیرا ممکن است  هستند.باشد بازم نمی توان گفت که زاده های نسل دوم حتماً عادی زایا دوم           

 ( 123ی  صفحهاشته باشیم. )رگه د دودمان دو          

 کوتاه نیست. شطول عمرنازاست اما  ،قاطر مثالً :3 ی گزینه          

 دو رگه که همان نسل اول است عادی و سالم است اما جاندار ،پنبهنیست. زیرا در  هم صحیح 4ی  گزینه          

 ود یکی خازا باشد یعنی نتوانند ماده ی ژنتد اما ننسل دوم است ممکن است زیستا باش حاصل از آن که همان         

 ( 123ی  صفحه) د.را به نسل بعد انتقال ده          

  و ش را به نسل بعد منتقل کندیاهنمی تواند ژن مطمئناً  وقتی جاندار بمیرد، زیرا . جواب است 2 ی گزینه          

 ماند. برای همیشه از هم جدا می ی والدژنی دو گونه  ی خزانه          

 شکل  و 85. )صفحه ی است حیطهدایره ی ممنظور سؤال از بیرونی ترین سلول های استوانه ی مرکزی،  -674

 ید.هگیر ند "لوبیا"به  د .ت که استوانه مرکزی مشخصی داراس "ریشه" ی مهم کلمه(. 83صفحه           

 است نه دایره ی  درمآندوکار و امالح  زیرا جلوگیری کردن از حرکت آب زیادی غلط است. 6 ی گزینه          

 (84ی  صفحه. نه، مسیر پروتوپالستی. )جلوگیری می کند غیر پروتوپالستیدر مسیر  ،محیطیه. تازه          

 متن. هم قرار داردضخیم ترین بخش ریشه )پوست(  محیطه در مجاورت  ی دایرهمعلوم است که  :2 ی گزینه        

  ".ت نام داردسکند پو می مرکزی را پر روپوست و استوانة بافتی که بین"این را گفته:  49ی  صفحهکتاب در         

  .پیداست 83و  49صفحه های در شکل و هم         

 فته اند قطورند و آوندهای پیداست که آوندهای چوب که داخل قرار گر 83 ی شکل صفحه: در 3ی  گزینه        

  نازک ترند. اند، محیطهنزدیک دایره ی چوب که در بیرون و         

 (85ی  صفحه) است. کتاب ی اینم جمله :4 ی گزینه        
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 تی هستند و جواب سؤال نیستد. جمله های درس 4و  3، 2گزینه های         

 ولی  سیمری گزینه ها سخت تر است. باید از روی شکل به درستی یا نادرستی گزینه ب نسبت به بقیه 3 ی گزینه        

 ،یتبا قاطعکه  می توانیم  بازم  اطالعی نداشته باشیم 3ی  گزینهاز حتی اگر  خیلی مشخص است. 1 ی گزینهبودن  نادرست      

  انتخاب کنیم.به عنوان جواب را  6  ی گزینه        

 .(سوم 234 ی صفحه) است. اپی دیدیملوله ی و  لوله های اسپرم سازو خم،  پیچ  لوله ی پرمنظور سؤال از  -675

 شک دارید، دانش آموزی که از 4و  2کار سختی نیست اما اگر بین گزینه های  3و  1رد کردن گزینه های          

 ترجیح می دهد. 2را بر گزینه ی  4شارش انرژی اطالع کمی هم داشته باشد گزینه ی          

 ه فقط کار لول دیدیم نیست. کار اپی، تولید مثل )اسپرم(مسئول  ساختن سلول های هاپلوییدی( 6گزینه ی          

 این گزینه برای اپی دیدیم صدق نمی کند.پس، (. 233و 232 ی صفحه) است. اسپرم سازهای          

 لول های سازنده هورمون جنسی مردانه دیدیم با س اپی، 233ی  با توجه به شکل صفحه (2گزینه ی         

  ی پس هم گزینه این گزینه فقط برای لوله های اسپرم ساز صدق می کند. خیلی فاصله دارد. سترون(و)تست        

 با اپی دیدیم رد می شود. 2ی  و هم گزینه 1        

 که این نوع ترکیب دور از انتظار نیست و بارها در کنکور  با شارش انرژی ترکیب شده اند 4و  3گزینه های         

 آمده است.        

 NAD+ ی الکترونی استفاده می شود که  فقط از یک نوع گیرنده، سلولی )گلیکولیز(در مرحله ی اول تنفس         

 به دلیل این که گفته: دو نوع گیرنده، رد می شود. 3نام دارد. پس گزینه ی            

 ساخته ATPچرخه ی کربس  در ی دوم تنفس سلولی، چرخه ی کربس است.مرحله ، منظور از 4ی  گزینهدر        

 با افزودن فسفات به نوعی مولکول "گفته:  "ساخته می شود. ATP" :به جای این که بگوید ،گزینه می شود.          

 جواب این سؤال است. 4گزینه ی پس  ."است، انرژی را ذخیره می کنند ADPهمان  که          

 ببینید چه راحت حل می شود.. ت کنکور استاالو همیشگی سؤثابت  ءجز ،مورد قارچ ها ال درسؤ -671

 (266)صفحه ی  .هستند سه تا از گزینه ها درمورد دئوترومیست ها          

 شود. می  4و  1رد شدن گزینه های  این که دئوترومیست ها تولیدمثل جنسی ندارند باعث          
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 ی خیلی تکراری شده  تهنک، (265)صفحه ی  تک سلولی هستند و نخینه ندارند مخمر ها          

   جواب است. 2گزینه ی پس . را رد می کند 3گزینه ی است و           

  .قابل پیش بینی بوداز تولیدمثل که  یک سؤال دیگر -679

 در  ،"به تدریج از بین می روند"گرچه است. اولین گویچه ی قطبی و  اووسیت های ثانویهؤال، منظور س          

 ه تدریج بهای ثانویه نیز اگر با اسپرم لقاح نیابند اما اووسیت  قطبی به کار رفته،گویچه ی  رسی برایکتاب د          

 از بین می روند.          

 بازم به جواب می رسیم. ،را در نظر بگیریمقطبی گویچه های ، اگر فقط         

 گویچه های ثانویه و در اووسیت قرار دارند.   y و x کروموزوم های رویژن های مسئول تعیین جنسیت  الف:         

 (151و  165 های صفحه) این مورد صحیح است. پس، یافت می شود. x ،قطبی های         

  چند ژنیاگر صفت اما  .استمورد، صحیح باشد این  یک ژنیر صفت اگ . باید شک کرد "فقط"بازم به  ب:         

 چندین ژن از  ممکن استدر یک سلول اووسیت ثانویه و گویچه ی قطبی  یرا، مورد ب صحیح نیست. زباشد         

 این پس،  پس روی هم رفته چندین عامل دارد.ند و هر ژن هم دو عامل )الل( دارد. باشموجود یک صفت          

 مورد صحیح نیست.          

  هر، Iچون که در میوز  .داشته باشیمدر درست بودنش شکی که و فکر نکنم  این جمله که صحیح است ج:        

 البته به شرط آنکروموزوم دارد و هرکروموزوم دو کروماتیدی )دو نیمه ی همانند( است.  23سلول حاصل         

 حهصف) ها را در نظر گرفته باشد. و... را در نظر نگیریم و فکر نکنم که طراح هم اینکه جهش و کراسینگ اور         

 (142 ی        

  242ی  صفحه) ثیر دارد.هم تأ استروژنهورمون  ،به جز این هورمون ها شک کنید. "فقط" ی بازم به کلمه د:        

 این مورد صحیح نیست. پس،  (.241و           

 است. 2 ی گزینه ،جوابهستند و ج صحیح و  الفموارد           

 ست.این سؤال هم قابل انتظار بود. اصالً سوال سختی نی -671
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 تقسیم  به سرعتمروزوئیت ها در گلبول های قرمز ": خط سوم، 242 ی صفحهکتاب پیش دانشگاهی،           

  4 ی این همان گزینه ."می شوندمی ترکند و مروزوئیت ها و مواد سمی آزاد شوند. گلبول های قرمز می          

 رسیدیم.به همین سادگی به جواب  است.           

 غلط بودن گزینه های دیگر به  را خوانده باشند، به راحتی می توانند 242ی  صفحه ،بچه های عاقلاگر           

 د.نندار یخاص ی نکته .پی ببرند           

 ند.ه اپیدا کرد ی بیش تری عالقهکنکور به داروین  طراحان طی دو سال اخیر -677

  . هم در صفحهنداشت یخبر هیچ از الگوی ناگهانیولی داروین حرف می زند  ناگهانیالگوی  از 3 ی گزینه          

 همین  پس .روین از تغییرات تدریجی حرف می زده استکتاب بارها گفته که دا 59 ی و هم در صفحه 52 ی         

 .جواب صحیح است 3ی گزینه            

 .(54 ی صفحه) ی کتاب است.عین جمله  4 ی گزینه          

  .(52ی صفحه ) ند.ی کتاب هستها نیز جمله 2 و 6 ها ی گزینه          

 .خاصی ندارد توضیحاین سؤال نیاز به           

 :عبارتند از ی یک فرد بالغهمه ی آنزیم های فضای درونی معده  -211

 )آنزیم غیرفعال( پپسینوژن -1         

 )آنزیم فعال( پپسین -2        

  68و  69)صفحه های . پتیالینو لیزوزیم از دهان، همراه با غذا وارد معده شده اند. مثل:  آنزیم هایی که -3        

 زیست دوم(          

 .نمی کنندرا بدون درنگ رد کنید. زیرا برای آنزیم های دهان صدق  "ج"و  "ب"، "الف"موارد           

 است. جواب 6گزینه ی و  درست است.مورد پس، از نظر طراح           

 کمی مشکوک است. زیرا:   "د"مورد           

 . کوتاه شدن(68 ی صفحه) وجود می آید.ه بپپسینوژن شدن   پپسین از کوتاهکه همه ی بچه ها می دانند           
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    ژن راوتاه شدن پپسینوکه معلوم است طراح، ک  این طور  امابه هیدرولیز نزدیک تر است تا سنتز آب دهی.           

  .دهی محسوب کرده استهم سنتز آب        

 می فهمید  فوراً با دیدن استون و اتانول زیرا  اما از ظاهرش نباید ترسید. ،چه صورت سؤال طوالنی است گرا -216

 پیش( 222 ی )صفحه است. باکتری هاکه منظور سؤال،           

 با رد گزینه به جواب می رسیم.حاال           

 لول است. پس امکان ندارد که یک س باکتری ها تمام بدنشانزیرا  .که خیلی خیلی غلط است  3 گزینه ی          

 (. 225ی تشکیل دهند. ساختار تولیدمثلی برای اولین بار در آغازیان ظاهر شد. )صفحه ی تولیدمثل ساختار          

 ا ساختار رشته ای داشته باشند یا همه ی ه ی باکتری هکه هم هم با عقل جور در نمی آید 2و  6گزینه های           

 کر ذ استرپتوهادر کتاب درسی، ساختار رشته ای فقط برای  مبادله کنند.باکتری ها ماده ی ژنتیک خود را           

 م باکتری ها ه از بعضی هم گفته: خط اول 213 ی صفحه(. 283 ی صفحه) .شده است، نه همه ی باکتری ها          

  می کنند.یوغی           

  .تکثیر می شوند (دوتاییا همه ی باکتری ها به روش غیر جنسی )زیر .جواب صحیح است 4ی  گزینهپس           

  سوم( 118 ی )صفحه          

  .هم داشتیمپارسال شبیه این سؤال،  -212

 (پیش 192 ی فحهص. )IIو هم فتوسیستم  Iهر فتوسیستم یعنی هم فتوسیستم           

  Iفتوسیستم . 925Pکلروفیل  هم  وداشته باشند  522P کلروفیل هم ،این طور نیست که هر دو فتوسیستم          

 .غلط است 6ی  گزینهس دارد. پ 925Pهم فقط کلروفیل  IIو فتوسیستم دارد  522P کلروفیلفقط           

 رد می شوند. 193از روی شکل صفحه ی  4و  2گزینه های            

  IIفتوسیستم این گزینه فقط برای  .استخیلی تکرار شده نکته ی  .که رد کردنش کاری ندارد 2ی  گزینه           

 درست است.          

  .صدق نمی کند Iفتوسیستم برای  :4 ی گزینه           
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 هشتم است.خط  192عین جمله ی کتاب صفحه ی  جواب است. 3ی  گزینهپس            

 پیش دانشگاهی 225 ی صفحهراحتی از روی شکل و به  را داشتیم انتظارش که ،ساونیدومسؤال از کالم -213

 اصالً نکته ی عجیب و غریبی ندارد.  حل می شود.           

 غلط است. 6گزینه ی پس  .است و گامت ربطی به زئوسپور ندارد متگا هم جوشی کار           

  نمی تواندو  .یک سلول استکالمیدوموناس فقط تمام جثه ی . چون که را زود رد کنید 2 ی گزینه            

 را داشته باشد. ،است پرسلولیکه ساختاری اسپوروفیت            

 می بینید که   225زیرا سلول های سبز رنگی در شکل صفحه ی  هم با کمی دقت رد می شود. 4ی  گزینه            

 به  به نام زیگوسپور دیپلوئیدتوانایی به دام انداختن انرژی خورشید را دارند اما به طور مستقیم از سلولی            

 وجود آمده اند.           

 میوز به وضوح منظور گزینه را درک کنید.  225ی  صفحهمی توانید در شکل  است. 3 ی گزینه ،جوابپس            

 ا که تاژک دار هستند به وجود می ود و زیگوسپور هم از ادغام گامت هوسپور انجام می شفقط برای زیگ           

 آید.            

  DNAگفته:  4 ی در گزینههیچ اطالعی نداشته باشید بازم مشکلی نیست. زیرا  3و  2، 1های  اگر از گزینه -214

 پس به  .دانشگاهی( پیش 225 ی صفحه. )DNA، دارد. نه RNA ،می دانیم که ویروس مولد ایدز ویروس.          

 .جواب است 4 ی گزینه همین سادگی           

  ی عین جمله ،سومکتاب  83 ی صفحهدر نیز  3و  8 های گزینهکتاب سوم و  802 ی صفحهدر  1 ی گزینه         

 توضیح خاصی ندارند.نیاز به کتاب هستند و          

 لی خیلی راحت حل می شود.سوال مقایسه ای است و -215

 چند ژن دارند یعنی پیام  پرانا و باکتری هاکتاب پیش دانشگاهی(  215 ی صفحهاست. ) یباکتروم یریزوب           

 (22 ی صفحهشود. ) حمل میmRNA توسط یک  مجاور           

 . (22ی )صفحه .ندارنداست و یوکاریوت ها اپران  یوکاریوتمولد اسهال خونی )آمیب(            

  جواب صحیح است. 6گزینه ی پس            
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 قابل قبول  اصالً، "با وقوع هر جهش نقطه ای در ژن ساختاری، مولکول حاصل از رونویسی تغییر می کند"           

  .آمده است 22ی  صفحه . مثالش درول حاصل تغییر نمی کندچون که جهش هایی داریم که مولک نیست.           

 چیزی بدانیم. و نیازی نیست که در مورد سل می کنیمرد  صورتهم به این  2 ی  گزینهپس            

 پس همه  .یک نوع هستند( mRNAیک نوع باکتری است، پروتئین های رونویسی کننده )وم که یدر ریزوب           

 و نیازی نیست  هم تا این جا رد شد 3گزینه ی  .نه، بسیار متفاوتآمینواسیدی یکسانی دارند.توالی  ی آن           

 که در مورد ماالریا چیزی بدانیم.           

 یعنی  "فرصت بیش تری برای تنظیم بیان ژن ها دارند"کتاب پیش دانشگاهی،  23با توجه به صفحه ی            

  که پروکاریوت است، ومیای ریزوببرپس این جمله  . )یوکاریوت هستند(.مشخص دارند ی هستهحتماً            

 4به همین سادگی گزینه ی  چیزی بدانیم.که درمورد توکسوپالسموز  نیازی نیست و دیگر کند.نمی  صدق           

 کنیم. را هم رد می            

 

 

 

 

 بر اساس کتاب درسی و خط به فقط  79کنکور  زیست شناسی مه ی سؤاالته مشاهده کردیدهمان طوری که             

  و با ذکر صفحه ی کتاب حل شد.  کتابخط             

 احمد بافنده دبیر زیست شناسی بوشهر                                                                                                        

  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 سخن آخر:

 همان .است تغییر چندانی نکرده  85کنکور سؤاالت نسبت به   85 کنکور زیست شناسی االتسؤ                  

  از شکل های کتاب درسی سؤال های زیادی طرح شده است. است. فرمت و مدل سؤاالت رعایت شده                  

 به آمار زیر نگاه کنید.                   

  85 کنکورشناسی نتیجه تعداد صفحه ی سؤاالت زیست  در است. ا بیشتر شدهبین سطرهی فاصله                   

 تر شده است. بیش                  

 گردش مواد، ترکیب فصل های : گوارش، حرکت و از شکلشده طرح ی، توصیف :165 السؤ

 تشریح مغز. از شکل شده طرح  :165ال سؤ

 ترکیب با فصل گردش موادن. ی. آغازیاتوصیف: 169سؤال 

   : رده بندی. 168سؤال 

 گیاهی های رمونوه. : 152سؤال 

 ترکیب با باکتری ها: توصیفی. فصل گردش مواد. 151سؤال 

 انتخاب طبیعی: 152سؤال 

 . طرح شده از شکلهای شیمیایی.  گیرنده: شمارشی. 153سؤال 

 عصبیفصل ترکیب با . شکلطرح شده از : حرکت. 154سؤال 

 مقایسه ای: آغازیان. 156سؤال 

 تولیدمثل: ترکیبی. ایمنی. تنفس، رفتار و 155سؤال 

 مدل سال های قبل: ژنیک. 155سؤال 

 وارش. ترکیب با فصل ایمنی و عصبیگ: بزاق. 159سؤال 

 ژنتیکیان و : رفتار. ترکیب با آغاز158سؤال 

 تولیدمثل: شمارشی. سلول و اندامک و 152سؤال 

 اما کمی سخت تر. : باکتری ها. 151سؤال 

 ژنتیک جمعیت. : 152سؤال 
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  . 3C و 4C ،CAM : شارش.153سؤال 

 و جهش  زیدرون آمی: ژنتیک جمعیت. رانش. شارش. 154سؤال 

 لجیستیکالگوی نمایی و  ی مقایسه: 156سؤال 

 گردش مواد. طرح شده از فعالیت. گوارش و : 155سؤال 

 تکراری: ژنتیک. 155سؤال 

. طرح شده از شکل: تولیدمثل. 159سؤال 

 سلولیشارش. تنفس هورمون. گوارش. شمارشی. : 158سؤال 

  .رفتار: 192سؤال 

 شکلطرح شده از گردش مواد. غشاء.  گوارش.سلول. ول. لکوم: 191سؤال 

  شبیه . شکلطرح شده از دستگاه عصبی. بافت. حواس. چشم. : 192سؤال 

 انگان. نهان دشکلطرح شده از : گیاهی. 193سؤال 

  .عدد و رقم .حیات: پیدایش 194سؤال 

 شکلطرح شده از ترکیب با گردش مواد. ماهی. حرکت. : 196سؤال 

  .گردش موادگوارشی. شمارشی. : 195سؤال 

 . شکلطرح شده از نی. ایم: 195سؤال 

 شکلطرح شده از هورمون. : 199سؤال 

  .رفتار: 198سؤال 

  دودمانه. ژنتیک. : 182سؤال 

 . کاجشمارشی. گیاهی. : 181سؤال 

 . شکلطرح شده از حرکت. . بافت: 182سؤال 

 قاطرنازا. دورگه. : 183سؤال 

    .شکلطرح شده از  .گیاهی .گردش مواد: 184سؤال 

 شکلطرح شده از . سلولی تنفسترکیب با شارش. تولیدمثل مرد. : 186سؤال 
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  .قارچ: 185سؤال 

 Yو  X ترکیب با تعیین جنسیت. تولیدمثل زن. : 185سؤال 

   85داریم در کنکور  ال از ماالریاتا سؤ 2 . آغازیانماالریا. : 189سؤال 

  .داروین: 188سؤال 

 گوارش. سنتز آبدهی. شمارشی. : 222سؤال 

 .85دو تا سؤال از باکتری ها داریم در کنکور  باکتری. : 221سؤال 

 طرح شده از شکل.شارش. فتوسیستم. : 222سؤال 

  .طرح شده از شکل : آغازیان. کالمیدوموناس.223سؤال 

 فعالیتویروس. طرح شده از ایدز. : 224سؤال 

 آغازیان. رونویسی. تنظیم بیان ژن. جهش. باکتری. : 226سؤال 

 

از الکتروکاردیوگرام، ژن خودناسازگاری و ترجمه سؤال نداشتیم. و امسال 

 .جای خالی آن ها احساس می شود
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