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های هوایی به واسطه های نگهبان روزنهخروج آب از منفذ بین یاخته افزایشکاهش بخار آب در هوای اطراف گیاه، سبب 

 شود.تعرق می
 بررسی سایر گزینه ها: 

افزایش مقدار فشار دهد که افزایش این پدیده ناشی از ها پدیده تعریق را نشان می( خروج قطرات آب از انتها یا لبه برگ1

 باشد.ای میریشه

شود که این امر موجب حرکت آب و امالح نیروی مکش تعرقی، سبب باال کشیدن ستون آب درون آوندهای چوبی می (2

 گردد.در این آوندها می

تیجه با جذب گیرد. در نها صورت میدنبال انباشت مواد محلول، در این یاختههای نگهبان روزنه بهجذب آب در یاخته (3

  دهد.خ میایی روهای هها دچار تورژسانس شده و باز شدن روزنهآب این یاخته
 

 

 

 

 شوند.یم ها بازجذبونیدر روده، آب و  عاتیو با عبور ما هیتخل به روده، یگیمالپ یهالوله یمحتوا

 بررسی سایر گزینه ها: 

 دارند.های مالپیگی یک انتهای بسته ( لوله2

در خارج از  یمثانه است که به منفذ ادرار یدارا انتها، کیمژک دار و در نزد فیاست که در جلو، ق یلوله ا یدیمتانفر( 3

 شود. یم بدن ختم

 باشد.( دستگاه گردش خون حشرات باز است و فاقد شبکه مویرگی می4
 

 

 

 

ترین ورودی به کره چشم در محل نقطه کور و در مجاورت شبکیه )داخلی زیست یازدهم، سرخرگ 2فصل  4با توجه به شکل 

 شود.الیه کره چشم( منشعب می

 بررسی سایر گزینه ها: 

 است که در وسط آن، سوراخ مردمک قرار دارد. هیچشم در پشت قرن نیرنگ بخش هیّعنب( 1

 چشم( قرار دارد.ای و شفاف کرده ( انشعابات این سرخرگ در مجاورت زجاجیه )ماده ژله3

 قرنیه )پرده شفاف جلوی چشم( فاقد رگ خونی است.( 4

 
 

 
 یارفتاره شتریب .کنند جانوران در خطر انقراض استفاده یدر حفظ گونه ها یریکوشند از نقش پذ یامروزه پژوهشگران م

 کند. یم یاست که جانور در آن زندگ یطیمح یجانوران محصول برهم کنش ژن ها و اثرها

 4 گزینة –156

 1 گزینة – 157

 2 گزینة – 158

 2 گزینة – 159
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 .انجامد یبه سازش نم یعیاما برخالف انتخاب طب دهدیم ریید گره ها را تغ یگرچه فراوان یرانش دگره ا

 بررسی سایر گزینه ها: 

اشند ب ییاز آنها شیممکن است ب رندیم یم که ییآن، تعداد آنها ریو نظا یزلزله، آتش سوز ل،یس رینظ یدر حوادث یگاه( 1

 .مانندیکه زنده م

 ( رانش از عوامل بر هم زدن تعادل جمعیت است.2

 دارد. یشتریب اثر یتر باشد، رانش دگره اککوچ تیجمع کیهرچه اندازه ( 3
 

 

 

 

 شود. اکسید تولید میدر راکیزه )میتوکندری(، کربن دی روواتیپ شیاکسابینید، طی فرایند همانطور که در شکل زیر می

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اختهی وارهیدر د نیگنیل.است مانده جا به آنها،شده  یچوب نیپس وارهیکه فقط د اند یا همرد یها اختهی یچوب یآوندها

 .ردیگ یقرار م یمتفاوت یبه شکل ها یآوندچوب یها

 بررسی سایر گزینه ها: 

دار ضخامت بنابران، در آندهای الن در آنجا نازک مانده است. یا اختهی وارهید که شود یگفته م یالن به منطقه ا( 1

 غیریکناخت است.

 ( صفحه آبکشی در آندهای آبکشی وجود دارد.2

 جا نمودن شیره پرورده نقش دارند.( آوندهای چوبی در جابه4

 
 

 
 و اشک نقش دارد. بزاق مختلف از جمله تنفس، ترشح یها تیفعال میدر تنظ یپل مغز

 بررسی سایر گزینه ها: 

 4 گزینة – 160

 1 گزینة – 161

 3 گزینة – 162

 3 گزینة – 163
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 ( پل مغزی، جزئی از ساقه مغز است.1

 شوند. یم دهیدو   1کند درون بطن  یرا ترشح م ینخاع  یمغز عیکه ما یرگیمو یشبکه ها( 2

 .اند یانیاز مغز م یبخش چهارگانه یها یبرجستگ( 4

 

 
 همه موارد صحیح اند.

 : مواردبررسی 

 تواند در ساختار پروتئیناگر جهش در ژن آنزیم تجزیه کننده در ناحیه مربوط به جایگاه فعال رخ دهد، این تغییر می الف(

 منجر به تغییر در جایگاه فعال آنزیم شود.

را بخشی از ژن در نظر بگیرد یا خیر که با توجه به این مورد چالشی است و بستگی به نظر طراح محترم دارد که  اپراتور ب(

ر خوش تغییدهد. پس در این صورت، اگر این بخش دستباشد که از آن رونویسی رخ میشکل زیر، اپراتور بخشی از  ژن می

 شود، مهارکننده ممکن است به آن متصل نشود.

 
مربوط به ناحیه اتصال الکتوز به این پروتئین باشد، ممکن اگر جهش در بخشی از ژن سازنده مهارکننده اتفاق بیفتد که  ج(

 است الکتوز به مهارکننده متصل نشود.

 شود. آن تیفعال شیرِنابسپاراز و لذا افزا میمانع از مهار آنز تواند یژن مهارکننده، م ایاپراتور  یدر توال رییجهش با تغ د(

انداز افزایش یا کاهش تواند میل ترکیبی این آنزیم را به ناحیه راهمیاگر جهش در ژن سازنده رنابسپاراز هم اتفاق بیفتد، 

 دهد. 
 

 
انسولین ، به انتهای آمینی پیشAنسبت به زنجیره  Bبینید، زنجیره زیست دوازدهم می 7فصل  12همانطور که در شکل 

 . تر استنزدیک

 بررسی سایر گزینه ها: 

 4 گزینة – 164

 3 گزینة – 165
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هورمونِ  به C رهیبه نام زنج یاز توال یشدن بخش است و با جدا یدیپپت یپل ۀریزنج کیهورمون به صورت  شیپ( 4و  1

 شود. یم لیفعال تبد

 ، هم در پیش انسولین و هم در مولکول فعال آن وجود دارد.Bو  A( پیوند شیمیایی بین دو زنجیره 2

 
 

 

 کنند.فشار مثبت، هوا را به شش ها هدایت میدوزیستان و بعضی خزندگان با پمپ 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 یب ریسا . درییادریستاره  یهستند، مانند آبشش ها یپوست کوچک و پراکنده یها یآبشش ها، برجستگ نیساده تر( 2

 .شوندیخاص محدود م یمهرگان، آبشش ها به نواح

 هاست. ونیآب و  رهیجانوران محل ذخ نایاست. مثانه  نیریآب ش انیمشابه ماه ستانیدوز هیکل( 3

 شود و سپس یآب بزرگ تر م شتریب رهیذخ یدفع ادرار کم، و مثانه برا ط،یهنگام خشک شدن مح به

 .کندیم دایپ شیآب از مثانه به خون افزا بازجذب

 پوست است. قیاز طر یتبادالت گاز شتریب ستان،یدر دوز( 4
 

 

 

 

 موارد الف و ج صادق است.

ف( هورمون ضدادراری با افزایش بازجذب آب، از میزان ادرار در لوله های ادراری کاهش می یابد و در نتیجه میزان ادرار ال

 ورودی به مثانه کاهش می یابد.  

 ب( این مورد برای سرخرگ وابران صادق است؛ سرخرگ وابران در اطراف بخش های مختلف منشعب می شود. 

 دراری و آلدوسترون بر روی بازجذب مواد اثر دارند ؛ بازجذب دومین مرحله است.ج( هورمون هایی مانند ضدا

 کیاز  کنزدی ۀخورد چپی ةلول ۀواریشود. د یآغاز م بازجذب ک،ۀ نزدیخورد چپی ةبه محض ورود مواد تراوش شده به لولد( 

 دهند. یم شیا افزابازجذب ر سطح زپرزهایدارند. ر زپرزیشده است که ر لیتشک یمکعب یپوشش بافت هیال

 

 

 

 

 1 گزینة – 166

 2گزینة – 167
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 در ساختار ساقة گیاهان دولپه، مغز ساقه به صورت واضح مشاهده می شود. مغز ساقه جزئی از بافت زمینه است.

 
 بررسی سایر گزینه ها: 

 ، مرز بین پوست و استوانة آوندی واضح است. ( مطابق شکل باال1گزینة

 یک دایره قرار دارند ، نه دوایر!!! ( دقت کنید دستجات آوندی بر روی2گزینة

 ( این مورد برای ساقة تک لپه ها صادق است.3گزینة
 

 

 
 پس ارتعاش دریچة بیضی ، مایع درون حلزون گوش به لرزش در می آید. 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ( این مورد قبل از ارتعاش دریچة بیضی رخ می دهد.1گزینة

از ارتعاش مایع درون حلزون گوش، ابتدا مادۀ ژالتینی حرکت می کند و سپس مژک ها خم  این مورد پس (4و  3 گزینة

 شده و کانال های دریچه دار باز میشوند و پیام عصبی تولید می کنند.
 

 

 

 

ه رود یگاه عصبرا دست شبکه نیوجود دارند . ا ،یعصب یها اختهی یشبکه ها (تا مخرج یاز مرة گوارش )لول نیا ۀواریدر د

هم حس و  اعصاب کند. اما تیخودمختار، فّعال یمستقل از دستگاه عصب تواندی می روده ا ینامند . دستگاه عصب یم یا

 گذارند. یم ریو بر عملکرد آن تأث دارند ارتباط یروده ا یپاد هم حس با دستگاه عصب

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ( در زیرمخاط نیز یافت می شود.1گزینة

 کیدرون پرزها با تحر یا چهیماه یها اختهیکند. مثاًل  یم میدستگاه، تحرک و ترشح را در لولة گوارش، تنظ نیا( 2زینةگ

 شوند . یدستگاه، موجب حرکت پرزها م نیا یعصب یها اختهی

 دهند. یرا کاهش م تیو اعصاب هم حس فعّال شیدستگاه گوارش را افزا تیفعّال معموالً اعصاب پاد هم حس( 4گزینة 

 3گزینة – 168

 2گزینة – 169

 3گزینة – 170
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 موارد الف ، ب و ج صحیح است.

 الف( برای ورود گلوکز به درون سلول نیازمند وجود برخی پروتئین ها مانند کانال های پروتئینی هستند. 

 پتاسیم برای تنظیم شیب غلظت یون سدیم در سلول نیاز است.  –ب( فعالیت پمپ سدیم 

 یون سدیم برای هم انتقالی یون های سدیم و گلوکز نیاز است. ج( انرژی شیب غلظت 

 د( تشکیل کیسة غشایی مربوط به فرایند درون بری است و درون بری در انتقال گلوکز نقش ندارد.

 

 
 نینیتوکیسر مقدا ی. با قطع جوانه رأسندیگو یم یرأس یرگیچ ،یجانبی بر رشد جوانه ها یجوانه رأس یبه اثر بازدارندگ

 .کنند یرشد م یجانب یجوانه ها جهیدرنت ابد،ی یآنها کاهش م نیاکس مقدار و شیافزا یجانب یدر جوانه ها

 هورمون سیوکینین  در تاخیر پیر شدن اندام های هواییی و هورمون اکسین در رشد طولی یاخته ها نقش دارد.

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ت. ( ریزش برگ مربوط به اتیلن اس1

 ( بسته شدن روزنه های هوایی در شرایط خشکی مربوط آبسیزیک اسید است. 3

 ( کاهش رشد گیاه در شرایط نامساعد محیطی مربوط به هورمون آبسیزیک اسید است.4
 

 

 

 

وند. این یاخته ها تولید می ش 2و  1گویچه های قطبی نخستین و ثانویه از تقسیم نامساوی میان یاخته پس از تقسیم میوز 

در رشد و نمو جنین نقش ندارند. گویچة اولیه هاپلوئید و مضاعف و گویچة ثانویه هاپلوئید و غیر مضاعف است. در این 

 سانترومر داریم . گویچة اولیه در تخمدان و گویچة ثانویه در لولة رحمی تولید می شود.  23سلول ها هردو 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 کنید هیچ یک از این یاخته ها، کروموزوم همتا ندارند. علت نادرستی این جمله کلمة )) داشتن (( می باشد. ( دقت1گزینة

 (مقدار دنای هسته ای در گویچة اولیه بیشتر است. 2گزینة

 باشد. می n=23یکسان است ؛ هم چنین عدد کروموزومی این دو یاخته نیز به صورت ،( تعداد میانک این یاخته ها 4گزینة
 

 
 

 نیاول پروتئ در ساختار رییموجب تغ گاهیهر جا ددرینواسیآم رییتغاولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد ، میوگلوبین می باشد. 

 دهد. رییآن را تغ تیفعال است شود و ممکن یم

 بررسی سایر گزینه ها: 

 نی و اشتراکی و آب گریز مشاهده می شود. ( در ساختار سوم ، پیوند های هیدوژنی ، یو1گزینة

 ( دقت کنید این پروتئین از یک زنجیره ساخته شده است. 3گزینة 

 ( دقت کنید میوگلوبین در ذخیرۀ اکسیژن نقش دارد نه انواعی از گازهای تنفسی !4گزینة

 3 گزینة – 171

 2 گزینة – 172

 3 گزینة – 173

ww 2 گزینة – 174
w.
ka
no
on
.ir



 1398پاسخ تشریحی زیست شناسی کنکور سراسری 

 

 

 

15 

 

 
ه ساختار ب نی. اکندمی  غذا کمک رۀیدان دارند که به ذخ نهیچ زیخوار ن دانه و پرندگان یمانند کرم خاک یگریجانوران د

مطابق شکل کتاب درس ، چینه دان در  .کند نیخود را تأم ازیمورد ن یانرژ ه،یکمتِر تغذ دفعاتِ تا با دهد یجانور امکان م

 ملخ در سطح باالتری نسبت به غدد بزاقی قرار دارد. 

 
 بررسی سایر گزینه ها: 

 چینه دان ندارد.  ( گوسفند ،2گزینة

 ( دندانه هایی برای خرد کردن بیشتر غذا مربوط به پیش معده است. چینه دان گوارش مکانیکی ندارد.3گزینة

 ( در پردنده دانه خوار ، محتویات چینه دان ابتدا به معده و سپس به سنگدان وارد می شود.4گزینة

 
 

 
 زایی ، یاخته های مسیر  با توجه به شکل زیر و مراحل اسپرم

 اسپرم زایی از اسپرماتوگونی تا اسپرماتید های تازه تشکیل 

 ها هستند و در زمان تمایز اسپرماتیدشده ، همگی به هم متصل 

 این یاخته ها از هم جدا می شوند. در مسیر اسپرم زایی سیتوکینز

 به صورت نامساوی صورت می گیرد. 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ( دقت کنید هستة اسپرماتید ها در زمان تمایز اسپرماتید، فشرده می شود.2گزینة

 اسپرم ها در بیضه توانایی حرکت و جابجا شدن را پیدا نمی کنند. ( دقت کنید 3گزینة

( دقت کنید اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه ، هردو هاپلوئید هستند اما در اسپرماتوسیت اولیه مضاعف است و در 4گزینة

 تاسوسیت ثانویه ، تک کروماتیدی ماتاسپر

 

 

 

 1 گزینة – 175

 1 گزینة – 176
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الیة زیر مخاطی در تماس با الیة مخاطی است. در این الیة زیر مخاطی ، سلول پوششی استوانه ای مژک دار یافت نمی شود. 

 این مورد مربوط به مخاط است.

 
 بررسی سایر گزینه ها: 

 –شحی ، رگ های خونی و اعصاب وجود دارد. زیرمخاط به الیة غضروفی مطابق شکل کتاب درسی، در زیرمخاط غدد تر

 ای چسبیده است.ماهیچه 
 

 

 
مغز  یادیبن یها هاختی شود. یساخته م زیو طحال ن کبد مثل یگرید یدر اندام ها یخون یها اختهی ،ینیدر دوران جن

 دارند. را اختهینوع  نیچند دیو تول میتقس ییهستند که توانا ییها اختهی استخوان،

 بررسی سایر گزینه ها: 

 خون نقش دارد.  pH( هموگلوبین با اتصال به یون هیدروژن در تنظیم 2گزینة

 ( از یاخته های بنیادی مغز استخوان ، انواع گویچه های سفید و گویچة قرمز منشأ می گیرند.3گزینة

 کت نقش دارند.( یاخته های بنیادی میلوئیدی در تولید پال4گزینة 
 

 

 

 

در باکتری ها ، دنای اصلی یاخته به غشای باکتری متصل است و در یوکاریوت ها به غشای سلولی متصل نیست. در یوکاریوت  

 ها در یک انتهای دنا ، گروه هیدروکسیل و در انتهای دیگر فسفات مشاهده می شود. 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 در ساختار کروموزوم های یوکاریوتی ، به غیر از هیستون ها، پروتئین های دیگری نیز یافت می شود.  ( دقت کنید1گزینة

 ( دقت کنید در دنای یوکاریوتی ممکن است چندین جایگاه آغاز مشاهده شود. 2گزینة

 کرار شونده می باشند.پیوند فسفودی استر وجود ندارد. نوکلئوتید ها ، واحد های ت ( در ساختار نوکلئوتید ها، 4گزینة

 

 
بازوفیل ها ، یاخته های سفیدی که هستة دو قسمتی روی هم افتاده و میان یاختة با دانه های تیره هستند. این یاخته در 

 فرایند حساسیت نقش دارند. در طی حساسیت دستگاه ایمنی به مواد بی خط واکنش نشان می دهد.

 4گزینة – 177

 1 گزینة – 178

 3گزینة – 179

 3گزینة – 180
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 بررسی سایر گزینه ها: 

 ( این مورد بای لنفوسیت ها صادق است. 1نةگزی

 ( این مورد برای مونوسیت ها صادق است.2گزینة

 کشنده و یاختة کشندۀ طبیعی صادق است. T( این مورد برای لنفوسیت های 4گزینة

 
 

 

 
رسی ، این گیاه ایجاد می شود. مطابق نمودار کتاب د AaBbCc، رویانی با ژنوتیپ  aabbccو  AABBCCاز آمیزش 

 می باشد.  aaBbCCدارای فنوتیپ مشابهی با 

 
 

 

 

 

ها و  یاز باکتر یانواع کنند. ینم یزندگ یو در خشک ستندین اهیدهند که گ یانجام م یفتوسنتز را جانداران ۀبخش عمد

ها، ساختارهایی مشاهده می شود . در هردوی این سلول کنند یفتوسنتز م یو آب یمتفاوت خشک یها طیدر مح انیآغاز

 که در طی آن چندین ریبوزوم در حال ترجمه هستند.

 

 

 

 

 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ( رونویسی در طی سه مرحله انجام می شود. 1گزینة

 ( در باکتری ها، غشای درون یاخته ای مشاهده نمی شود زیرا این یاخته ها ، اندامک ندارند.2گزینة

 عوامل رونویسی است.یوکاریوت ها برای اتصال رنابسپاراز به راه انداز نیازمند ( دقت کنید در 3گزینة

 1گزینة – 181

 4گزینة – 182
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ر د اختهیچند  وستنیاز به هم پ اختهی. در واقع هر شوندی م دهید هسته نیبا چند یمانند استوانه ا یا هچیماه یها اختهی

 علت چند هسته دارد. نیهم و به شودی م جادیا ینیجن ۀدور

 ررسی سایر گزینه ها: ب

 ( برای تارهای تند صادق نیست.1گزینة

 .دیآی ها از سوختن گلوکز به دست م چهیانقباض ماه یالزم برا یانرژ شتریب( 3گزینة

 ( تارهای قرمز مقدار زیادی میوگلوبین دارد. 4گزینة

 

 
 یینایبی پای. چلگذرندی م (تاالموس) از مغز مانند نهنج یگرید یبه قشر مخ از بخش ها دنیقبل از رس یینایبی هام ایپ

 ۀکر میچشم به ن کی یینایب عصب یها از آکسون یاست که بخش یمحل د،یآن را مشاهده کرد مغز حیتشر تیکه در فعال

 شوند. یقشر مخ وارد و در آنجا پردازش م یپس سر یلوب ها به سرانجام یینایب یها امی. پروندی مخ مقابل م

 سی سایر گزینه ها: برر

 ( بخشی از پیام های عصبی چشم راست به تاالموس سمت چپ می رسد.1گزینة

 ( بخشی از پیام های عصبی چشم راست به قشرمخ سمت چپ می رسد.2گزینة

 ( دقت کنید پیام ها ابتدا به تاالموس وارد می شوند.4گزینة
 

 

 

 

ر عبارتند از : گردۀ نارس ، گردۀ رسیده)یاختة رویشی و یاختة زایشی( ، اسپرم ها و یاخته های هاپلوئید در گیاهان گلدا

 سلول های حاصل از میوز سلول بافت خورش و سلول ها کیسة رویانی.

 یکه انجام م یمتفاوت، متناسب با کار یها اختهیدر  وارهید ییایمیش بیترک،  1طبق متن کتاب درسی زیست شناسی 

 همة این یاخته ها، مربوط به گیاه هستند.  کند. یفرق م اختهی کیول عمر ط در یدهند، و حت

 ۀوارید لیدر محلّ تشک یا هاختی ةصفح به نام یها نخست ساختار اختهی نیدر ا، 2از طرفی طبق متن کتاب زیست شناسی 

 سهیزکیر نیشود. ا یم لیشکآنها ت وستنیو به هم پ یگلژ دستگاه یها سهیزکیصفحه با تجمع ر نیشود. ا یم جادیا د،یجد

از هم  دیجد ةاختیدو  یمادر ةاختی ۀواریصفحه به د نیاند. با اتصال ا اختهی ۀوارید وی انیم ةغیت یساز ها شیپ یها، دارا

 .شوند یم یگذار هیپا د،یجد ۀوارید لیمانند الن و پالسمودسم در هنگام تشک ییساختارها .وندی شجدا م

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ( برای اسپرم ها صادق نیست. 1ینةگز

 ( اسپرم ها میتوز ندارند.3گزینة

 ( این مورد برای اسپرم صادق نیست.4گزینة

 
 

 

 2گزینة – 183

 3گزینة – 184

 2گزینة – 185
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 ها، محل وقوع ترجمه)سیتوپالسم(، متفاوت با محل رونویسی)هسته( است.در یوکاریوت

 بررسی سایر گزینه ها: 

 است.دوازدهم صحیح  1فصل  16( مطابق شکل 2

 فصل  3تواند متفاوت باشد. ) شکل های مختلف، میشود که برای ژن( فقط یکی از دو رشته دنا در هر ژن رونویسی می3

 (رنای پیک ممکن است دستخوش تغییراتی در حین رونویسی و یا پس از آن شود. 4
 

 

 
 تنها مورد ))ب(( نادرست است.

 بررسی همه موارد:

 شود.های حقیقی، میوه از رشد تخمدان ایجاد میالف( در میوه

 های دیگر گل، نظیر نهنج) نه فقط( نقش دارند.های کاذب، بخشب( در تشکیل میوه

 های بدون دانه، دارای این ویژگی هستند.های موز بدون دانه برخالف پرتقالج( میوه

 شوند.ها از هم جدا میمکن است فضای مادگی با دیواره برچهای، مهای چند برچهد( در مادگی

 
 

 
الد آندوسپرم، دو مجموعه کروموزومی قطعا مشابه والد ماده و یک مجموعه کروموزومی مربوط های سهدقت کنید در یاخته

 صحیح است. 4ها، گزینه شود. بنابراین بر اساس رنگ فنوتیپبه والد نر می
 

 

 
 های سفید است.های همه گویچهدانیم تراگذاری از ویژگی، گویچه سفید هستند و می2کننده اینترفرون نوع های ترشحیاخته

 بررسی سایر گزینه ها: 

 شوند.) نه خون(های دندریتی، در پوست و لوله گوارش به فراوانی یافت مییاخته( 1

 های سرطانی موثر است.دومین خط دفاع غیر اختصاصی(، در نابودی یاخته) 2ماکروفاژها و اینترفرون نوع ( 2

 ریزند. های خود را به روی انگل میخواری، محتویات دانهها به جای بیگانهائوزینوفیل( 3
 

 

 

 

ی را شناسایی مناسب برای رونویسکننده، آنزیم رنابسپاراز اولین نوکلئوتید کننده به جایگاه اتصال فعالبه دنبال اتصال فعال

 کند.می

 بررسی سایر گزینه ها: 

 شود.انداز( متصل میکننده، )نه راهکننده به جایگاه اتصال فعالآنزیم فعال( 1

   1  گزینة – 186

 3 گزینة – 187

 4 گزینة – 188

 4 گزینة – 189

 4 گزینة – 190
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 در تنظیم مثبت رونویسی، مهارکننده فاقد نقش است.(2

 (های مربوط به تجزیه مالتوز)نه سنتزژن( 3
 

 

 

 
 شود.های چرخه کالوین به هنگام روز انجام میکنشدر همه گیاهان، وا

 یر گزینه ها:بررسی سا

 گیرد.، تنها اولین مرحله تثبیت کربن در هنگام شب صورت میCAM( در گیاهان 2

 دهند.کربنی انجام می، تثبیت کربن جو را در ترکیب سهCAMو  C4(هر دونوع گیاهان 3

 دهند.) یاخته میانبرگ و غالف آوندی(دو نوع یاخته انجام می اکسید را دردیتثبیت کربن C4( گیاهان 4
 

 

 
بیش از یک نوع رشته)  2و1در هر دو بخش  کارد، میوکارد و اندوکارد است.کارد، اپیبه ترتیب معادل پری 4تا  1های بخش

 رشته کالژن و االستیکی( حضور دارد.

 بررسی سایر گزینه ها: 

 های عصبی در ارتباط اند.رشته هر دو بخش با( 1

 های میوکارد قلب، دارای صفحات بینابینی اند.(یاخته3

 ای اندک( هستند.هایی با فضای بین یاخته( هر دو بخش دارای بافت پوششی، ) یاخته4

 

 
ها در تثبیت نیتروژن جو دسته باکتری ها است. هر دوها و سیانوباکتریهای همزیست با گیاهان، شامل ریزوبیومباکتری

 موثر هستند.

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ها با ساقه گیاهان گونرا رابطه همزیستی دارد.(سیانوباکتری1

 ها فتوسنتزکننده هستند.ها برخالف ریزوبیوم(سیانوباکتری3

 کنند.ها بخشی از مواد آلی موردنیاز خود را از گیاهان تامین می(باکتری4
 

 

 

 

 شوند.های میوزین جدا میاز رشته ADPهای گیرد و مولکولیاخته صورت میای میان، در ماده زمینهATPشدن ساخته

 بررسی سایر گزینه ها: 

 کتاب یازدهم صادق است. 16موارد یک، دو و چهار بر اساس شکل 

 
 

 

 1گزینة – 191

 2 گزینة – 192

 2  گزینة – 193
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 ها وجود دارد.ی متفاوت نور به همراه انواع پروتئینهادر هر آنتن گیرنده نور، رنگیزه

 بررسی سایر گزینه ها: 
 در ساختار هر فتوسیستم، تنها یک مرکز واکنش حضو ر دارد.( 1

 ی فسفولیپیدی در تماس است.دهد، تنها با یک الیهبه آن الکترون می 1ترکیبی که فتوسیستم  (2

 هر فتوسیستم، بیش از یک آنتن گیرنده نور دارد.( 3

 

 
گردد. در حشرات، همولنف از کنند که نوعی حشره محسوب میبرای تعیین سرعت و ترکیب شیره خام از شته استفاده می

 گردد.دار به قلب بازمیطریق منافذ دریچه

 بررسی سایر گزینه ها: 

 است.) نه مجزا(پیوسته تشکیل شدههمها، از چند گره به(مغز آن1

 های حلقوی است.ار، سامانه دفعی مربوط به کرمد(قیف مژک3

 شود.میهای کوچک و پراکنده پوستی در ستارگان دریایی دیده(تنفس از طریق برجستگی4
 

 

 

 

 موارد ))الف(( و ))د(( درست است.

 بخش پیکری دستگاه عصبی برخالف بخش خودمختار در تنظیم ترشح غدد فاقد نقش است.
 شوند.های غیرارادی دستگاه عصبی پیکری محسوب میها فعالیتتباط با مورد ))د(( دقت کنید گروهی از انعکاسدر ار

 

 

 
 آید.در هر حالت دم، ماهیچه دیافراگم همواره از حالت گنبدی به حالت صاف درمی

 بررسی سایر گزینه ها: 

 های گردنی در دم عمیق موثراند.(ماهیچه1

 ای داخلی موثراند.دندههای بین(در بازدم عمیق، ماهیچه2

 های شکمی موثراند.(در بازدم عمیق، ماهیچه4

 گیرد.دقت کنید فرایند بازدم عادی به شکل غیرفعال انجام می
 

 

 
د توانسایر افراد نیست و می آشام، رفتار لزوما فقط به نفع افرادهای خونداده در جمعیت خفاشدر رفتار دگرخوخواهی رخ

 به نفع خود فرد نیز باشد.

 بررسی سایر گزینه ها: 

 1 گزینة – 195

 2 گزینة – 196

 2  گزینة – 197

 3 گزینة – 198

 1 گزینة – 199
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 ( در ارتباط با زنبورهای کارگر در جمعیت زنبورهای عسل صادق است.3و 2

 است.(همه رفتارها در جانوران، براساس انتخاب طبیعی برگزیده شده4
 

 

 
قرار دارند. گروه دیگری از پادتن ها توسط یاخته های پادتن ساز تولید و ترشح  Bوسیت ها گروهی از پادتن ها در سطح لنف

 پادتن ها جز دفاع اختصاصی است. شود. متصل تواند یم ژن یمولکول آنت هر پادتن به دومی شوند. این مولکول ها 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 یست. صادق ن B( این مورد برای گیرنده های لنفوسیت 1گزینة

( دقت کنید پادتن ها ممکن است در به هم چسباندن میکروب ها نقش داشته باشد و سپس با تسهیل بیگانه خواری 3گزینة

 در از بین بردن میکروب نقش دارند. 

 این مورد فقط برای گروهی از پادتن ها است.( 4گزینة
 

 

 
 الف ، ب و د صحیح است. صورت سوال مربوط به اندام کبد می باشد. موارد 

 الف( کبد در ساخت صفرا نقش دارد و در صفرا کلسترول مشاهده می شود. )درست(

 ب( یاخته های درون ریز کبد با ترشح اریتروپویتین ، بر سرعت تولید گویچه های قرمز نقش دارد.)درست(

 )نادرست(ج( دقت کنید این مورد برای جنین صادق است نه فرد بالغ !

ها  رگیمو نیدر ا یپوشش بافت یها اختهی لة. فاصشوندی م افتیدر مغز استخوان، جگر و طحال  وستهیناپ یها رگیمود( 

 )درست(.شود یم دهیدر اندام د ییاست که به صورت حفره ها ادیقدر ز آن
 

 

 

 

این پرده با تشکیل جفت ، مانع اختالط منظور صورت سوال، پردۀ کوریون می باشد که در دیوارۀ رحم مادر نفوذ می کند. 

 خون مادر و جنین می شود.

 بررسی سایر گزینه ها: 

 این مورد برای هورمون های تیروئیدی صادق است.( 2گزینة

 ( این مورد برای جفت صحیح است.3گزینة

 ( پردۀ کوریون از تقسیم یاخته های تروفوبالست تشکیل می شود.4گزینة

 

 

 

 

 2گزینة – 201

 3 گزینة – 202

 1گزینة – 203
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که در پی اتصال ناقل عصبی به آن ها ، باز شده و یون ها از طریق گیرنده های ناقل عصبی ، پروتئین های کانالی هستند 

 آن باز می شوند. 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ( دقت کنید ناقل عصبی ممکن است توسط یاختة پیش سیناپسی دوباره جذب شود. 1گزینة

 ( دقت کنید ناقل عصبی، در جسم یاخته ای ساخته می شود.2گزینة

 ۀ ناقل عصبی درون یاخته پس سیناپسی نمی باشد بلکه در سطح یاخته است.( دقت کنید گیرند3گزینة
 

 

 
 فقط بعضی از دیسه ها ، یعنی سبزدیسه ها ، در درون خود دارای مقدار فراوانی سبزینه می باشند.

 بررسی سایر گزینه ها: 

 . ( گزانتوفیل درون رنگ دیسه قرار دارد و در کریچه نمی باشد1گزینة

 ( در ساختار همة سبزدیسه ها ، سبزینه یافت می شود.2گزینة

 .( ترکیبات آلکالوئیدی در کریچه ها قرار دارند نه در دیسه ها3گزینة 

 4گزینة – 204

 4 گزینة – 205




