
 

 

 

 ۱۴۰۱کنکور   زیستپاسخ سواالت 
 

  محمدحسن منصوریرتکدتهیه شده توسط استاد: 
 

  Aهچرتفد
 صحیح است. 1گزینه  -131

رشته موازی مجزا تشکیل شده که در مناطقی به  2باشد که مطابق کتاب طناب عصبی از هدف سؤال زنبور عسل می

 هم وصل هستند.

 و به صورت مستقیم با بیرون در ارتباط نیست.گی هست مالپیفعی حشرات د: سامانة 2دلیل رد گزینة  -

 یع وجود دارد.ماکه س دیینا: دقت شود با توجه به متن کتاب تنها در انشعابات پایانی 3دلیل رد گزینة  -

شود فقط برخی گره4دلیل رد گزینة  - شکل کتاب باید دقت  سر با اندام: مطابق  های حرکتی جانور های موجود در 

 در ارتباط هستند.

 صحیح است. 4گزینه  -132

سی و متن یاخته شکل کتاب در سطة دندریتبا توجه به  سی به وا صبی ح های درد های خود پیام را از گیرندههای ع

 ها متعلق به بخش حسی دستگاه عصبی هستند.گیرند که این رشتهمی

ند و همانطور که ارری نخاع قرار دهای حرکتی در مادة خاکسمممترابط و نورونای نورون : جسمممم یاخته1رد گزینة  -

 کنند.های عصبی حسی سیناپس برقرار میهای رابط با یاختهدانیم فقط نورونمی
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باشد و آکسون نورون حرکتی با : عصب نخاعی از دندریت نورون حسی و اکسون نورونی حرکتی می2د گزینة ر -

ای ای و استوانههای چند هستهها دارای یاختهو این ماهیچهکند ماهیچة اسکلتی جلو بازو و پشت بازو ارتباط برقرار می

 هستند.

شود پس تغییر پتانسیل الکتریکی : دقت شود نورون حرکتی با ماهیچة سه سر بازو ارتباط دارد، مهار می3د گزینة ر -

سیل  شود پس در هر دو نوروندارد تحریک می همایهسر بازو  2دارد همچنین نورون حرکتی که با ماهیچة  تغییر پتان

 وجود دارد.

 صحیح است. 1گزینه  -133

ووم ماده با هم طابرای انتخاب  نرهای دقت شممود که در طاووم ماده انتخاب گرمی باشممد و به همین خاطر طاووم

 دهند.ها انتخاب جفت انجام میها مادهرقابت دارند اما در جیرجیرک

 .نقش ندارد : جنس نر در موقعیت تولیدمثل2رد گزینة  -

 کند.نر صدق نمی یرجرک: این گزینه در مورد ج3رد گزینة  -

 پردازد.جیرجیرک نر هزینة باالتری نسبت به ماده برای تولیدمثل می: 4رد گزینة  -

 صحیح است. 3گزینة  -134

A شوند در نتیجه پدر و مادر ناخالص هستند و شکلچون پدر و مادر در کم اکسیژنی داسی می SHb Hb .دارند 

Aتوان از آمیزش باال انتظار فرزند دختر با ژنوتیپ مورد اول: می SHb Hb داشت که به ماالریا مقاوم 

باال انتظار تولمورد دو Aد فرزند سمممالم خالص م: جون از آمیزش  AHb Hb  ماالریا هسمممت که درمعرط خطر 

 باشد.می
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Aتواند پسری با ژنوتیپ مورد سوم: از آمیزش فوق می SHb Hb ًبه دنیا آید که ژنوتیپ آن شبیه مادر است اما کامال 

 باشد.سالم نمی

 صحیح است. 2گزینه  -135

ش ست و از چندین جمعیت و گونه ت سازگان ا سطح حیات که مربوط به بوم  شتمین  شکل کتاب ه شده  کیلبر طبق 

 زایی داشت.توان انتظار گونهمی

 باشد.: جمعیت در ششمین سطح می1رد گزینة  -

 باشد.: مربوط به دهمین سطح می3رد گزینة  -

 سازگان ارتباط ندارد.: مربوط به هفتمین سطح هست که به اجتماع ربط دارد و بر بوم4د گزینة ر -

 صحیح است. 4گزینه  -136

های نر که قدرت تحرک در محیط مایع دارد مربوط به اسمممپرم تاژکدار در بین گیاهان یاختهدانیم همانطور که می

 باشند.خمدان میت مادگی وشود طبیعتاً این گیاهان فاقد گل یده میباشد که در سرخس و خزه دمی

د اما سرخس مواد دار: زمین ساقه در زنبق وجود دارد که نهاندانه بوده و آونددار است و سامانة ترابری 1د گزینة ر -

 نیز دارای زمین ساقه بوده که این گیاه نیز آونددار است.

 های رویانی هستند.دانه است که آنها دارای برگه افشانی مربوط به گیاهان گلدار نهاند: گر2رد گزینة  -

هسممتند و آوند چوبی باشممد که آونددار دانگان میای مربوط به نهانهسممته 2تة : مطابق شممکل کتاب یاخ3رد گزینة  -

 دارند.

 صحیح است. 1گزینه  -137
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سولین دارای رشتهمطابق شکل ساختار فشرده نامتقارن  پپتیدی هستندهای پلیهای کتاب مولکول هموگلوبین و ان که 

 گیرند.به خود می

 یرة زنج 2با هم متفاوت هسمممتند پس  2به  2زنجیره هسمممت که  4: دقت شمممود هموگلوبین دارای 2د گزینة ر -

 یکسان دارند. زنجیرة  2یکسان و 

شمموند تا از آب دور باشممند پس در بخش داخلی گریز هسممتند به هم نزدیک میکه آب Rهای : گروه3رد گزینة  -

 گیرند.ساختار قرار می

یابد و سممطح سمماختاری اول تغییر نمی ود با شممکسممت پیوندهای هیدروژنی و یونی سممطح: باید دقت شمم4رد گزینة  -

 شود.ساختاری اول پیوند پپتیدی دیده می

 صحیح است. 1گزینه  -138

 باشد.های هوایی جلویی تک میجملة اول: نادرست چون یکی از کیسه

 باشد.جملة دوم: درست می

های هوایی عصممبی در های هوایی جلویی همانند کیسممهبرخی کیسممهجملة سمموم: نادرسممت چون مطابق شممکل کتاب 

 باشند.شاخه شدن نای می 2مجاورت محل 

 جملة چهارم: نادرست دیافراگم مختص پستانداران و در پرندگان وجود ندارد.

 صحیح است. 3گزینه  -139

دانیم در این باشد و میبدن می پوستان آبشش آنها در نواحی خاصی ازدانیم سختمی 1همانطور که از کتاب زیست 

 گردد.نفسی رفع میدار از طریق عضو خاصی تفعی نیتروژندجانوران مواد 

 باشد که سامانه اختصاصی تبادل گاز ندارند.حفرة گوارشی مییا  کیسهبا : این مورد در مورد جانوران 1رد گزینة 
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 داران ساکن خشکی صادق است.: در مورد مهره2رد گزینة 

 دار است.باشد که مهره: در مورد ماهی می4ة رد گزین

 صحیح است. 1گزینه  -140

ای که مربوط هسته 2باشد )با فرط خالص بودن ژنوتیپ یاخته می ABBدقت شود چون آندوسپرم دارای ژنوتیپ 

رد  4برای ماده صممادق نیسممت و گزینة  AAبوده پس ژنوتیپ  Bباشممدد در نتیجه والد ماده دارای دگرة به ماده می

 ها ممکن است.باشد که تمام گزینه Aد نر حتماً باید دارای الل شود و والمی

 صحیح است. 2گزینه  -141

شنوایی تعادلید بتمامی گیرنده صب عد از تولید های گوش داخلی ) صب گوش که ع صبی از طریق ع مغزی  8پیام ع

 کنند.های مخ ارسال میکرهاست پیام حسی را از طریق ساقة مغز به مخچه یا نیم

 صحیح است. 4گزینة  -142

 گیرد.قرار می FSHاثر هورمون رشد  گیرد که تخمدان تحتقرار می LHقسمت اول: تخمدان تحت اثر هورمون 

 گیرد.ت هورمون تبروئیدی است که تحت اثر هورمون رشد نیز قرار میتحقسمت دوم: استخوان 

تواند تحت اثر شمممود که میقسممممت سممموم: هورمون پاراتیروئید بر روی کلیه اثر دارد و باعذ بازجیب کلسمممیم می

 قرار گیرد. از هیپوفیز پسین نیز ADHهورمون 

 باشد.سترون بر روی کلیه اثر دارد که کلیه تحت اثر هورمون ضد ادراری نیز میدولقسمت چهارم: آ

 صحیح است. 1گزینة  -143

 کند.گره قرار دارند و بین دیوارة دهلیزها ابتدا گسترش پیدا نمی 2های دهلیزی بین دقت شود رشته

 باشد.رشته تار می یا انشعاب 3های اول و دوم : در بین گره2رد گزینة  -
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 شود.مسیر چپ و راست تقسیم می 2تارها بعد از گره دهلیزی بطنی بر  : مطابق شکل رشته3د گزینة ر -

دهلیز با هم  2کند تا ها را از گره اول به دهلیز چپ منتقل میکه پیامهای خاص هسمممت : یک رشمممته4رد گزینة  -

 انقباط یابند.

 است.صحیح  3گزینة  -144

های شممود تا هورمون اتیلن در جوانهباشممد که در فرآیند چیرگی ریسممی، سممبب میهدف سممؤال هورمون اکسممین می

 جانبی ساقه تولید شود و سبب مهار رشد شود.

 باشد.در مورد آبسزیک اسید می 1گزینة 

 باشد.بازدارنده میهای تر مربوط به هورمونشود و این امر بیشها مانع گلدهی نمیاین هورمون 2گزینة 

 باشد.زایی توسط هورمون سیتوکنین می: ساقه4گزینة 

 صحیح است. 4گزینة  -145

های فک باال با توجه به شممکل کتاب درسممی بدد بناگوشممی بزرگتر از بدد بزاقی بوده که یک مجرا در کنار دندان

 هستند.

 باشد.مربوط به پل مغزی می 1گزینة 

 تواند به مقدار کم ترشح شده و محرک ترشح نیز افزایش یابد.ک طبیعی نیز میبزاق بدون اثر محر 2گزینة 

 ای است.به بدد زیر زبانی و زیر آرواره که مربوط 3گزینة 

 صحیح است. 4گزینة  -146

سمت شخیص ژنق ست فناوری در ت سوم کاربرد زی سرطانی و همچنین در های اول و  های جهش پیدا کرده در افراد 

 باشد.ها میفسیل DNAتحقیقاتی مانند انجام موارد 
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 ت آن را باال ببرد. تواند اثر درمانی و سرعباشد که مین میسمیقسمت دوم برای آنزیم پال

 قسمت چهارم تغییر جزیی شامل تغییر درون یک یا چند آمینواسید در قیام پروتئین طبیعی

 صحیح است. 3گزینه  -147

 دهند حاصل تولیدمثل جنسی میان زنبور ملکه و نری باشند.ماده که هر دوی کارگر و ملکه را تشکیل میزنبورهای 

 صحیح است. 2گزینه  -148

 کند و دقت شود در دیوارة پسین پکتین وجود ندارد.باشد که مانند چسب عمل میدیوارة میانی دارای پکتین می

 صحیح است. 3گزینه  -149

ر بوده و ب ی CO2شود که اختصاصهای میانبرگ توسط یک آنزیم انجام میختهادر ی CO2 ثبیتت C4در گیاهان 

چرخة کالوین الکترون از دست در روز و در طی  NADPHهای مولکول C4اکسیژن حساسیت ندارد. در گیاهان 

 یابند.دهند و اکسایش میمی

 صحیح است. 1گزینه  -150

سامانة آوندی و زمینه ست هر دو  شند در هر ای دارای تغییر میمورد اول در های نرم آکنه با دیوارة سامانه یاخته 2با

 پییر وجود دارد.نخستین نازک و انعطاف

ای است. گیاه مورد نظر سؤال علفی است های نگهبان و چسب آکندهیاخته مورد دوم دیوارة نخستین ضخیم مربوط

 که این گیاهان عدسک و رشد پسین ندارند.

های پارانشیم وجود دارد سامانة آوندی در فتوسنتز و ذخیره نقش ای سلولسامانه آوندی و زمینه 2مورد سوم: در هر 

 اصلی را ندارد.

 مشاهده سبزینه هست اما قسمت دوم مربوط به بافت پوششی است. مکاناسامانه  2مورد چهارم: در هر 
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 صحیح است. 4گزینه  -151

بیا به  نتهایی آن درورودا ،بندارههای مری دانیم ماهیچهمانطور که میهای شمممکمی اسمممت و هکلیه در کنار ماهیچه

 معده نقش دارند.

 صحیح است. 1گزینه  -152

سیم میویاخته صل از بافت خوا یاختهز با دانة گردة نارم و یهای به وجود آمده از تق شند که گروه ش میرهای حا با

 شوند.های دیپلوئید تخمک ایجاد میگرده و گروه دوم توسط یاختههای دیپلوئید اول توسط یاخته

 صحیح است. 2گزینه  -153

باشمممد. اگر می XhYو  HbsHbsباشمممد، ژنوتیپ پدر به شمممکل  XHXHو  HbAHbAاگر ژنوتیپ مادر به شمممکل 

شکل  شکل  HbSHbSو  XhXhژنوتیپ مادر به  شد، ژنوتیپ پدر به   XHYو  HbAHbSیا  XHYو  HbAHbAبا

 باشد. در همة این حاالت امکان تولد دختر سالم و ناخالص وجود دارد. اما سایر حاالت ممکن نیست.می

 صحیح است. 4گزینه  -154

یابد، رنای ناق بدون آمینواسید از استقرار می Aمورد اولد نادرست مممم مطابق شکل زمانی که رنای ناقل در جایگاه 

 خارج شده است و این جایگاه خالی است. Eجایگاه 

پایان ترجمه به جایگاه وارد شود و پس از آن عامل  Eیگاه م ممکن است آخرین رنای ناقل به جامورد دومد نادرست 

A .وارد شود 

م پس از آن رِناتَن به اندازة یک رمزه به سوی رمزه پایان پیش می رود. در این موقع رنای ناقل که مورد سومد درست 

ست در جایگاه  ساخت ا شته پپتیدی در حال  شود تا پییرای رنای ناقل خالی می Aگیرد و جایگاه قرار می Pحامل ر

 شود.گیرد و سپس از این جایگاه خارج میقرار می Eی ناقل بدون آمینواسید نیز در جایگاه بعدی باشد. رنا
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باشد. در این می UACمورد چهارمد نادرست مممم ممکن است آخرین آمینواسید میتونین باشد و در نتیجه پادرمزة آن 

 شود.وارد می Aزمان عامل پایان ترجمه به جایگاه 

 صحیح است. 4گزینه  -155

ت. در زمان نقطة )که ابتدای شروع انقباط دهلیزی استد، دریچة سینی بسته و دهلیزی بطنی باز اس Aر زمان نقطة د

D ست. هم سته ا سینی ب ستد دریچة  ستراحت عمومی ا ستد، ز)که  Cچنین در نقطة )که ابتدای ا مان انقباط بطنی ا

 دریچة دهلیزی بطنی بسته است.

 صحیح است. 3گزینه  -156

کننده ندارد. هر کدام به ترتیب به وجود یا عدم وجود الکتور و مالتوز بستگی ت مهارکننده هیچ ارتباطی به فعالفعالی

 دارند.

 ها:بررسی سایر گزینه

رویم، لوکز میگد در محیط حاوی الکتوز، مهارکننده از اپراتور جدا شممده اسممتا اما وقتی به محیط دارای 1گزینة 

 شود.شکل داده و به اپراتور متصل می مهارکننده مجدداً تغییر

 شود.کننده به رنابسپاراز متصل مید در پی ورود به محیط حاوی مالتوز، پروتئین فعال2گزینة 

شویم، رنابسپاراز به توالی نوکلئوتیدی مجاور د وقتی از محیط حاوی گلوکز به محیط حاوی الکتوز وارد می4گزینة 

 باشد.کند. دقت کنید این به معنای انجام رونویسی نمیشود و از روی آن عبور میمی انداز )یعنی اپراتورد متصلراه

 صحیح است. 2گزینه  -157

شود. طراح های فراوانی مشاهده میهای بالف آوندی برگ تک لپه، سبز دیسهمطابق شکل کتاب درسی، در یاخته

 بودن توجهی نداشته است. C4یا  C3در این سؤال صرفاً شکل کتاب را مالک قرار داده و به نوع 
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 ها:بررسی گزینه

 تر است.م زیرین نزدیکد دقت کنید آوند آبکش به روپو1 گزینة

 شود.د دقت کنید در برگ گیاهان دو لپه نیز دو نوع یاختة پارانشیمی مشاهده می3گزینة 

ها در سطح زیرین برگ از سطح رویی برگ بیشتر درسی واضح است که تعداد روزنه د مطابق شکل کتاب4گزینة 

 باشد.می

 صحیح است. 2گزینه  -158

دهد. اما های مچ با مفصل تشکیل میمورد اولد نادرست ممم استخوان درشت نی با استخوان ران، نازک نی و استخوان

 ثابت است.

صل تشکیل های مچ دست مفتخوانزند زبرین، با استخوان بازو و اس های زند زیرین ومورد دومد درست مممم استخوان

 دهند.می

 دهد.ها مفصل تشکیل میهای مهرهمورد سومد درست م هر استخوان نیم لگن با استخوان ران و استخوان

 دهد.خوان جناغ مصل تشکیل نمیهای دنده با استمورد چهارمد نادرست م استخوان

 صحیح است. 2گزینه  -159

شممد. باشممند که در هر دو نوع تک لپه و دو لپه دیده میهای حاوی سمموبرین، مربوط به الیة درون پوسممت مییاخته

 ها پوست ریشه ضخیم است.دانیم که در دو لپهمی

 ها:بررسی سایر گزینه

 د منظور صورت سؤال گیاهان دو لپه است. در این گیاهان پوست ریشه کامالً مشخص است.1گزینة 
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نواحی  د منظور صمممورت سمممؤال، گیاهان دو لپه اسمممت. در ریشمممة این گیاهان، آوندهای چوبی قطورتر در3گزینة 

 گیرند.تر قرار میمرکزی

های اختهید منظور صممورت سممؤال گیاهان دو لپه دارای رشممد پسممین اسممت. در این گیاهان در مرکز ریشممه، 4گزینة 

های اب درسی، در ساقة گیاهان تک لپه، دستهکل شماتیک فعالیت کتچنین در ششوند. همپارانشیم نیز مشاهده می

گونه نیسممت. در هر صممورت این های متحدالمرکز قرار دارند اما در شممکل بیر شممماتیک اینآوندی به شممکل دایره

 با هر دو نوع تفکر صحیح است. گزینه

 صحیح است. 4گزینه  -160

ها از دو جایگاه ژنی مغلوب دارند. این ذرت بالب و یک های وسمممط نمودار فقط یک جایگاه ژنی خالصذرت

 انتهای نمودار فاصلة یکسانی دارند.

 ها:بررسی سایر گزینه

 صادق نیست. AABbccو  AAbbccهایی با ژنوتیپ د برای ذرت1گزینة 

 صادق نیست. AaBbCCد برای ذرت با ژنوتیپ 2گزینة 

 تر هستند.فید نزدیکبه ذرت کامالً س aaBBccو  aaBbccهایی با ژنوتیپ د به عنوان مثال ذرت3گزینة 

 صحیح است. 3گزینه  -161

 باشند.ی کربن میها همگی ترکیبات آلی هستند و دارایمها همانند کوآنزآنزیم

 ها:بررسی سایر گزینه

 د برای دماهای پایین صادق نیست.1گزینة 

 سوخت و سازی مؤثر هستند.های ها نیز در واکنشد دقت کنید که کوآنزیم2گزینة 
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 بخشند.ها بیش از یک نوع واکنش را سرعت مید مطابق متن کتاب درسی، برخی آنزیم4گزینة 

 صحیح است. 2گزینه  -162

 شود.های نوع دوم زوائد ریزی مشاهده میمورد اولد درست م مطابق شکل در سطح یاخته

 شود.ر منفی مشاهده میهای نوع اول مجاومورد دومد نادرست م در بین یاخته

سومد درست مممم مطابق توضیحات متن و شکل، یاخته های پوششی مویرگ، بشای پایه های نوع اول و یاختهمورد 

 مشترک دارند.

 شود.های نوع دوم نیز شبکة آندوپالسمی و دستگاه گلژی مشاهده میمورد چهارمد نادرست م در یاخته

 صحیح است. 4گزینه  -163

ها خون پس از انجام تبادل در بدن، توسط سیاهرگ هم لقاح داخلی و هم لقاح خارجی است. در ماهیمنظور سؤال، 

 گردد.شکمی به قلب باز می

 ها:بررسی سایر گزینه

 ها را دفع کنند.توانند از طریق آبشش و دستگاه گوارش یونها صادق نیست زیرا مید برای ماهی1گزینة 

 ای بضروفی صادق نیست.هد در رابطه با ماهی2گزینة 

 شود.های گوارشی در لولة گوارش مشاهده میداران لولة گوارش دارند و فعالیت آنزیمد همة مهره3گزینة 

 صحیح است. 3گزینه  -164

ه دنای میتوکندری کنند. در واقع با اکسممایش یافتن خود، مانع آسممیب بها عمل میها بر ضممد اکسممیداناکسممیدانآنتی

 شوند.می

 ها:ی سایر گزینهبررس
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 شود.د دقت کنید تشکیل آب در بخش درونی میتوکندری انجام می1گزینة 

 شود.شود، پیروات به میتوکندری وارد نمید در زمانی که تخمیر الکتیکی انجام می2گزینة 

 د ممکن است این انرژی از ترکیبات دیگری مانند اسیدهای چرب تأمین شود.4گزینة 

 است.صحیح  4گزینه  -165

تواند با تمایز خود، تعدادی از ها میها قرار دارند. این یاختههای تمایز یافتة اندامهای بنیادی بالغ در میان یاختهیاخته

 های دیگر بدن را ایجاد کنند.یاخته

 ها:بررسی سایر گزینه

های بنیادی مغز ثالً یاختههای بنیادی بالغ در هر بافت مخصممموص همان بافت هسمممتند مد دقت کنید که یاخته1گزینة 

 شوند.استخوان در بافت پوست یافت نمی

 مایز یابند.تهای جنینی نیز توانند به پردههای بالستوسیست میهای بنیادی تودة موروال و برخی یاختهد یاخته2 گزینة

شممموند و ها تبدیل میاختهها فقط به انواعی از یهای بنیادی بالغ اسمممت. دقت کنید این یاختهد منظور یاخته3گزینة 

 های تخصصی بدن را ایجاد کنند.توانند همة یاختهنمی

 صحیح است. 1گزینه  -166

 کنند.یممورد اولد نادرست م دقت کنید سرهای میوزی در دو انتهای رشتة میوزین، در جهت مخالف هم حرکت 

 شود. )نادرستدمصرف نمیمورد دومد دقت کنید گلوکز به عنوان منبع انرژی انقباط طوالنی مدت 

کند و این باعذ حرکت پارویی شمممکل شمممکل سمممر مولکول میوزین تغییر می ATPمورد سمممومد تحت اثر مولکول 

 شود. )درستدمیوزین بر روی اکتین می
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سیم به مادة زمینه سم، کانالمورد چهارمد دقت کنید برای ورود کل سیتوپال شتی فعالیت میای  کنند که انرژی های ن

 کنند. )نادرستدنمیصرف 

 صحیح است. 4گزینه  -167

دهد، دو گامت دهد، چهار گامت بیر طبیعی و زمانی که در میوز دو رخ میدر زمانی که خطا در میوز یک رخ می

 شود.بیر طبیعی و دو گامت طبیعی ایجاد می

 ها:بررسی سایر گزینه

ها بیر طبیعی هسممتند. اما زمانی که گیرد، همة گامتمید زمانی که در خطای میوزی در میوز یک صممورت 1گزینة 

 ها طبیعی هستند.گیرد، نیمی از گامتخطای میوزی، در میوز دو صورت می

شممود. اما جاد مینوعد ای 4، دو گامت سممالم و دو گامت بیر طبیعی )جمعاً 2د در زمان خطای میوز در میوز 2گزینة 

شمموند که دو به دو عدد گامت ایجاد می 4شممود. )عمالً نوع گامت ایجاد می ، تنها دو1در زمان خطای میوز در میوز 

 مشابه هستندد

دهد، دهد، چهار گامت بیر طبیعی و زمانی که در میوز دو رخ مید در زمانی که خطا در میوز یک رخ می3 گزینة

 شود.دو گامت بیر طبیعی ایجاد می

 صحیح است. 1گزینه  -168

 های گیرندة نوری قرار دارد.به سمت یاختهواضح است که ریم عدسی مخروطی شکل  مطابق شکل کتاب درسی

 ها:بررسی سایر گزینه

 گیرند.ها نیز تحت اثر امواج صوتی قرار میهای سازندة پردة صماخ صادق نیست زیرا این یاختهد برای یاخته2گزینة 

 دهد.سمای بینایی رخ میهای عصب بینایی در کیاد تغییر مسیر بخشی از آکسون3گزینة 
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 تباط دارد.د مطابق شکل کتاب درسی واضح است که انشعابات هر رشتة عصبی با چندین گیرندة چشایی ار4گزینة 

 صحیح است. 3گزینة  -169

کند اما ها تغییر میکند، در نتیجه فراوانی دگرههای جمعیت تغییر میدقت کنید در پی آمیز بیر تصممادفی، تعداد زاده

 کند.نسبی ژن نمود تغییر می ها ثابت است و فراواینوانی نسبی دگرهفرا

 ها:بررسی سایر گزینه

 د دقت کنید ممکن است جهش با شرایط محیطی سازگار نباشد و در نتیجه انتخاب طبیعی در حمایت از آن1 گزینة

 نقشی نداشته باشد.

 افراد نازا صادق نیست.د برای مثال در مورد زنبورهای عسل کارگز یا سایر 2گزینة 

 هایی با آرایش متافازی متفاوت باشد.د ممکن است حاصل شارش از جمعیت دیگر یا حاصل گامت4گزینة 

 صحیح است. 2گزینه  -170

 شود.عذ تجزیة فیبرین میکند. یعنی بام دقت کنید پالسمین لخته را تجزیه می مورد اولد نادرست

 توان جایگاه هر اتم در پروتئین را شناسایی کرد.ی ایکس، میمورد دومد درست ,م به کمک پرتوها

 ها نقش دارند.سیار کم در انجام واکنشها در مقادیر بمورد سومد درست م آنزیم

 باشد.مورد چهارمد نادرست م مدت اثر پالسمین در پالسما کوتاه می

 صحیح است. 3گزینه  -171

ضی از یاخته سپرم فقط بع سپرماهای دیوارة لولة ا سپرماتوگونی، ا ستة مرکزی دیپلوئید ساز )ا سیت اولیهد دارای ه تو

 باشند.می

 ها:بررسی سایر گزینه
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 های سرتولی صادق نیست.د برای یاخته1گزینة 

 سپرماتید و اسپرم و سرتولی صادق نیست.اهای ثانویه، د برای اسپرماتوسیت2گزینة 

 اند. )یاختة تخم، یاختة اسپرماتوگونی و...د ها از نوعی یاختة دیپلوئید منشاء گرفتهد همة این یاخته4گزینة 

 صحیح است. 4گزینه  -172

شممموند. در این زمان یهای فولیکولی از تخمدان خارج میاخته زدهد، تعدادی اگیاری رخ میدر زمانی که تخمک

 یابد.ش میموقتاً ترشح استروژن مقداری کاه

 ها:بررسی سایر گزینه

شح هورمون1گزینة  ستروژن، تر شح اندک ا سی، در پی تر های آزادکننده و محرک هیپوفیزی د در ابتدای دورة جن

 یابد.در اثر بازخورد منفی کاهش می

شکل2گزینة  سگیری فولیکول بالغ، فولیکول به یاختهد در زمان  ستین ج ست و نخ صل ا سطحی تخمدان مت م های 

 باشد.قطبی قابل مشاهده می

سی که فولیکول در ابتدای مراحل بلوغ خود می3گزینة  سیت در مرکز فولیکول قرار د در ابتدای دورة جن شد، اوو با

 یابد.کاهش می FSHو  LHدارد. در این زمان در اثر بازخورد منفی، ترشح 

 صحیح است. 4گزینه  -173

ساین مورد مربوط به باکتری شیمیو ست. میهای  شاهده انجام ترجمه قبل از دانیم در باکترینتزکننده ا هاف امکان م

 شود.پایان رونویسی مشاهده می

 ها:بررسی سایر گزینه
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Hاکسممید کربن و های گوگردی، به کمک دید دقت کنید باکتری1گزینة  S2 سممازند اما پیرایش رنا مواد آلی می

 باشد.ها میمربوط به یوکاریوت

ها چندین کنند. در این باکترییدارند و به کمک آن فتوسممنتز م aها کلروفیل د به عنوان مثال، سممیانوباکتری2گزینة 

 شود.همانندسازی دیده نمینقطة شروع 

کننده بیر گوگردی و آبازین فتوسمممنتزکننده و گیاهان فتوسمممنتزکننده های فتوسمممنتزد دقت کنید باکتری3گزینة 

 ای تنها مربوط به گیاهان است.فحة یاختهزا هستند. اما تشکیل صاکسیژن

 صحیح است. 3گزینه  -174

صورت می شح و بازجیب هر دو در لولة پیچ خورده  شاهده گیرد که یاختهمورد اولد دقت کنید تر های ریزپزدار م

 شود. )درستدمی

له رخ می دیک و دور وقومهای لولة پیچ خورده نزمورد دومد بازجیب و ترشمممح در بخش ها دهد. این بخشهن

 ای هستند. )درستدمجاور شبکة دور لوله

های نفرون که بعد از مورد سومد در رابطه با فرایند ترشح و بازجیب صادق نیست. زیرا این فرایندها در سایر قسمت

 شوند. )نادرستدکپسول بومن قرار دارد، انجام می

جیب باز هارمد تراوش و  یک رخ می مورد چ لة پیچ خوردة نزد تهدر لو یاخ هد. این بخش در  های خود دارای د

 ای هستند. )درستدهای عمود بر بشای یاختهراکیزه

 صحیح است. 2گزینه  -175

شتراکی بین گروه ستن پیوند ا شک ستر، بعد از  سفودی ا شکیل پیوند ف سازی، ت سفات دقت کنید در طی همانند های ف

 دهد.خ مینوکلئوتید سه فسفاته ر
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 ها:بررسی سایر گزینه

 کند.د آنزیم هلیکاز در طی همانندسازی، مارپیچ دنا را باز و دو رشته را از هم جدا می1گزینة 

شکل پروتئین و در نتیجه ت  pHد تغییر 3گزینة  شیمیایی، باعذ تغییر  های غییر آرایش گروهمحیط با اثر بر پیوندهای 

R .آمینواسیدها شوند 

هایی که از نظر بازهای آلی مکمل یکدیگر هستند، پیوند هیدروژنی در ساختار رنای ناقل نهایی، بین بخشد 4گزینة 

چنین در زمان ایجاد تاخوردگی نهایی، شود. در این زمان و همشود و این باعذ ایجاد تاخوردگی اولیه میتشکیل می

 گیرند.مجاور هم قرار می به علت وقوع تاخوردگی، نواحی با نوکلئوتیدهای بیر مکمل نیز

 صحیح است. 2گزینه  -176

باشممد. در طی یممنظور صممورت سممؤال تبدیل اسممید دو فسممفاته به پیروات و سممپس تبدیل آن به بنیان اسممتیل یا اتانال 

اکسیدکربن شود و در زمان تبدیل پیرووات به استیل یا اتانال، دیمصرف می ADPتبدیل اسید دو فسفاته به پیرووات 

 شود.زاد میآ

 ها:بررسی سایر گزینه

 شود.مصرف می NADد در طی گلیکولیز قبل از تشکیل اسید دو فسفاته، 1گزینة 

 شود.مصرف نمی NADHد در هیچ یک از این مراحل 4و  3گزینة 
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ژند به بخش پایینی خود )مقابل جایگاه اتصال به آنتیها از طریق ، پادتن2شناسی زیست 73صفحة  14مطابق شکل 

 شوند.های مکمل متصل میپروتئین

 ها:بررسی سایر گزینه
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های مکمل صمممحیح اسمممت که هم به پادتن و هم به سمممایر د دقت کنید این مورد فقط برای برخی پروتئین1گزینة 

 شوند.های مکمل متصل میپروتئین

 شود.ژنی مشاهده میلنفوسیت دفاع اختصاصی، فقط یک نوع گیرندة آنتید دقت کنید در سطح یک 2گزینة 

 ای صادق است.های دارینهد دقت کنید این مورد تنها برای یاخته4گزینة 

 صحیح است. 3گزینه  -178

حیف، واژگونی و برخی از جهشمورد اولد در جهش بههای  جا فامهای  یک  تن دسمممتخوش تغییر جایی، فقط 

 نترومر مؤثر نباشند. )درستدتوانند بر روی تغییر محل ساها میجهششود. این می

تن همتا )نوعی های مضاعف شدگی، در پی وقوع جهش حیف از یک کروموزوم و اتصال به فاممورد دومد جهش

 دهند. )درستدجایید رخ میجهش جابه

ست. این جهش می شدگی ا ضاعف  سومد منظور جهش م ها را تغییر دهد زیرا از تنفام ایتواند ترکیب دگرهمورد 

ای یافت نشود گرهتن ممکن است اصالً دکندا در نتیجه در یک فامتن دیگر اضافه میتن حیف و به یک فامیک فام

 و در فام دیگر دو دگره یافت شود. )درستد

شود. ده میکن است تغییر طول کروموزوم مشاهجایی، مضاعف شدن، ممهای حیف، جابهمورد چهارمد در جهش

 شود. )نادرستدها ایجاد نمیتنفامدر جهش حیف تغییری در سایر 
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 باشد.ها میها با ریشة گیاهان رابطة همزیستی دارند. دقت کنید فرایند پیرایش مربوط به یوکاریوتها و قارچباکتری

 ها:بررسی سایر گزینه
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هایی از جنس رنا ها آنزیممة این یاختههناقل همانندسمممازی را دریافت کنند. در توانند ها مید همة یاخته2گزینة 

 شود.مشاهده می

ای سیتوپالسم شوند. در همة جانداران زنده، در مادة زمینههای رویشی تکثیر مید گیاهان با استفاده از بخش3گزینة 

 شوند.تولید می NADHدر پی گلیکولیز 

ها انداز آن ژنها که خاموش هستند، آنزیم رنابسپاراز راهباشد. دقت کنید در برخی ژنمی هاد منظور باکتری4گزینة 

 کند.را شناسایی نمی

 صحیح است. 2گزینه  -180

های مؤثر در ها آزاد در سیتوپالسم باشند، مانند آنزیمها یا پروتئینمورد اولد نادرست مممم ممکن است به شکل آنزیم

 های سازندة دوک تقسیم.گلیکولیز، یا پروتئین

باشد. با توجه به شود، سر آمینی آن میمورد دومد درست مممم نخستین بخشی از یک رشته پلی پپتیدی که ساخته می

ست 31صفحه  14شکل  سی زی سر آمینی رشتة پلی پپتیدی به درون 3شنا ست که قبل از تکمیل ترجمه،  ضح ا ، وا

 های کافنده تن نقش دارد.که در ساخت آنزیمشبکة آندوپالسمی زبر وارد شده است. این شب

م مطابق شکل  های جوانه زده از شبکة ، واضح است که ریز کیسه3شناسی زیست 31صفحة  14مورد سومد درست 

 شوند.آندوپالسمی زبر، به سطح مقعر دستگاه گلژی که دور از بشا قرار دارد، وارد می

های کشنده، پروتئین Tهای کشندة طبیعی یا لنفوسیت لة لنفوسیتدانیم که در طی حممورد چهارمد نادرست مممم می

 اند.ها توسط خود یاخته ساخته نشدهشوند. این پروتئینهای بدن انسان وارد میآنزیمی به درون یاخته


