
  به نام خدا
  1398واحدي (قدیم)  -پاسخ تشریحی درس زیست شناسی کنکور تجربی نظام سالی

___________________________________________________________________________________  
هرچه بخار آب محـیط اطـراف کمتـر و  بخار آب موجود در هواي اطراف با میزان آب خروجی از روزنه ها نسبت عکس دارد  .4گزینه  -156

  باشد آب بیشتري از روزنه هاي هوایی خارج میشود.
نیروهاي موثر در در خروج آب از گیاه عبارت اند از: ((کشش از باال))، ((نیروي هم چسبی مولکول هاي آب))، ((نیروي دگر چسـبی مولکـول 

وقتی سلول هاي نگهبان آب جذب مـی کننـد، متـورم میشـوند و  )2و  1ه (رد گزیناي چوبی)) و ((فشار ریشه اي)) ههاي آب و دیواره آوند
  )3(رد گزینه فشار آب در آن ها افزایش می یابد. در نتیجه دو سلول از یکدیگر دور شده و روزنه باز میشود. 

___________________________________________________________________________________  
صورت سوال به پرندگان، حشرات و خفاش ها اشاره دارد که به ترتیب اوریک اسید، اوریـک اسـید و اوره دفـع میکننـد کـه  .1گزینه  -157

  حاصل تغییر آمونیاك هستند.
(رد زنبور هاي عسل ماده نمیتوانند لقاح انجام دهند و ژن هاي خود را مستقیما به نسل بعد منتقل کنند، فقط ملکه قادر به ایـن کـار اسـت. 

جلب جفت به کمک آواز نیز ویژگـی برخـی از  )3(رد گزینه درك محیط اطراف به کمک پژواك سازي از خصوصیات خفاش است.  )2گزینه 
  )4(رد گزینه پرندگان است. 

___________________________________________________________________________________  
زمان تقسیم سلولی مضاعف شده و از دو نیمه همانند به نام کروماتید تشکیل شده اسـت. کروماتیـد هـاي یک کروموزوم در  .2گزینه -158

خواهري از نظر نوع و ترتیب ژن ها یکسان هستند اما اطالعات آن ها میتواند متفاوت باشد مثال ژن اول هر کروماتید مربوط به رنـگ چشـم، 
  اتید ها میتواند باعث یک رنگ خاص شود.ژن دوم رنگ مو و... است اما هرکدام از کروم

کاریوتیـپ  )1(رد گزینـه زنبور عسل فاقد کروموزوم جنسی است و در صورت هاپلوئید بـودن نـر و در صـورت دیپلوئیـد بـودن مـاده اسـت. 
 )3(رد گزینـه اختالالت و جهش هاي مربوط به تعداد کروموزوم ها را نشان میدهد و مثال جهش واژگونی بوسیله آن قابل تشـخیص نیسـت. 

  )4(رد گزینه  کروموزومی هستند. 48سیب زمینی، آلو و شامپانزه همگی 
___________________________________________________________________________________  

صورت سوال به شته اشاره دارد که نوعی حشره است. طناب عصبی شکمی حشـرات در هـر قطعـه از بـدن داراي یـک گـره  .4گزینه  -159
  عصبی است. هر یک از این گره ها فعالیت ماهیچه هاي آن قطعه را کنترل میکنند.

طبـق مـتن  )2(رد گزینـه توجه داشت که حشرات فاقد اسکلت درونـی هسـتند.  همچنین باید )1(رد گزینه شته فاقد کیسه گوارشی است. 
  )3(رد گزینه بصورت کلنی روي ساقه هاي گیاهان زندگی میکنند.  شته هاکتاب زیست شناسی دوم،  100صفحه 

___________________________________________________________________________________  
واینبرگ. عوامل موثر در برقرار ماندن این تعادل عبـارت انـد از: رخ  -عادل هارديتثابت ماندن خزانه ژنی یک جمعیت یعنی  .4گزینه  -160

 )4(گزینـه وابسته نبودن جفت گیري به ژنوتیپ و فنوتیـپ افـراد  )2(رد گزینه ندادن جهش یا برابر بودن تعداد جهش هاي رفت و برگشت. 
همچنین بزرگ بودن جمعیت بـه انـدازه کـافی  )3(رد گزینه رخ ندادن انتخاب طبیعی یعنی احتمال بقا و تولید مثل یکسان براي همه افراد 

  )1(رد گزینه  یعنی عدم وجود رانش ژن و توقف کامل مهاجرت یعنی توقف شارش و رانش ژن.
___________________________________________________________________________________  
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اشـاره دارد. ایـن اتفـاق در مـاتریکس میتوکنـدري رخ  CoAاسـتیل صورت سوال به تبدیل پیرووات حاصل از گلیکولیز بـه  .1گزینه  -161
  میشود. NADHمیدهد و منجر به تولید یک کربن دي اکسید و یک 

___________________________________________________________________________________  
مرکز تنظیم دماي بدن هیپوتاالموس است که با شبکه گسترده اي از نورون ها به نام دستگاه لیمبیک با قشر مخ در ارتبـاط  .3گزینه  -162
  است.

سـخت  )1(رد گزینـه فعالیت هاي بدن نقش اصلی را دارد مثال در انعکاس زردپی زیر زانو نقش اصلی با نخاع اسـت.  اکثرقشر مخ در تنظیم 
مهمتـرین مرکـز همـاهنگی حرکـات الزم بـراي  )2(رد گزینـه  و قشر مخ با نرم شامه در تماس است. شامه خارجی ترین الیه جمجمه است

  )4زینه (رد گتنظیم حاالت بدن و تعادل مخچه است. 
___________________________________________________________________________________  

  رفتار غاز در برگرداندن تخم به النه مخصوص جنس ماده است. .4گزینه  -163
یخوانیم که رفتـار هـاي این کتاب م 168کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی اشاره دارد. همچنین در صفحه  165به تیتر صفحه  1گزینه 

عـروس  )3و  1(رد گزینـه  جانوري به شکل هاي متفاوتی بروز میکنند اما همه آنها در جهت کاهش هزینه هاي مصـرفی انتخـاب شـده انـد.
دریایی و شقایق دریایی با کوچکترین تحریک مکانیکی شاخک هاي حسی خود را منقبض میکنند اما نسبت به حرکـات مـداوم آب واکنشـی 

  )2(رد گزینه  رند.ندا
___________________________________________________________________________________  

میلیون سال بعد یعنـی 20میلیون سال پیش بوجود آمدند.  370اولین مهره داران ساکن خشکی دوزیستان بودند که حدود  .2گزینه  -164
میلیون سال پیش خزندگان از تحول دوزیستان ایجاد شدند و به آنها توانایی تخم گذاري در خشکی داده شـد چـون تخـم هـاي  350حدود 

  آنها را پوسته اي محافظ میپوشاند.
___________________________________________________________________________________  

سرخرگ ها بخشی از انرژي سیستول قلب را به کمک دیواره ارتجاعی خود، در خود ذخیره میکنند و در دیاستول بـه خـون  .2گزینه  -165
  برمیگردانند و باعث پیوستگی خون در رگ ها میشوند.

مویرگ ها مسئول تبادل مـواد بـین خـون و  )1(رد گزینه مقدار خون در سیاهرگ ها وجود دارد که قطر زیاد و مقاومت کم دارند. بیشترین 
سرخرگ هاي کوچک مهمترین نقـش را در تنظـیم مقـدار  )3(رد گزینه مایع میان بافتی هستند و فقط از یک ردیف سلول ساخته شده اند. 

و واضح است که هرچه قطر رگی کمتر باشد به علت اصطکاك بیشتر خون با دیواره آن، سرعت حرکت خـون در خون بافت ها به عهده دارند 
  )4(رد گزینه آن رگ کندتر است. 

___________________________________________________________________________________  
حفره گلـویی حـاوي آبشـش  نابالغ ی ها و دوزیستان هستند. ماهی ها و دوزیستانمهره داران داراي لقاح خارجی شامل ماه .1گزینه  -166
  دارند.

(رد گزینـه ویژگی دوزیستان است. سطح مبادله اکسیژن و دي اکسید کربن در ماهی ها آبشش است که در خارج از بدن قـرار دارد.  2گزینه 
  )4(رد گزینه و در ماهی ها خون تیره از قلب خارج شده، تبادالت گازي را در آبشش انجام داده و سپس به سایر بخش هاي بدن میرود. ) 3

___________________________________________________________________________________  
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ا شحی درون ریریک ترکیب شیمیایی و ت ADH .2گزینھ   -167 ر گذاشتھ و ب ز است کھ بر روی باز جذب آب از کلیھ ھا اث
وان ترشحی درون  کم میکند. دومین مرحلھ تشکیل ادرار باز جذب است. ادرار راافزایش آن حجم  ھ عن ین آلدسترون ب ھمچن

  (درستی الف و ب) ریز نیز میتواند روی تراوش و بازجذب اثرگذار باشد.
داریم.  د و بازجذب و ترشح ن اق می افت راوش اتف ط ت ومرول فق سرخرگ  (رد ج)اولین بخش نفرون گلومرول است و در گل

عب  رون منش آوران گلومرول ھا را میسازد و سرخرگ وابران از گلومرول خارج میشود و در اطراف بخش ھای مختلف نف
  (رد د)میشود و شبکھ مویرگی دوم را میسازد. 

______________________________________________________________________________  
کپک ھای مخاطی سلولی کلنی ھایی شامل پایھ و ساقھ ای با نوک متورم تشکیل میدھند کھ نوک متورم ھاگ  .1گزینھ  -168

ول را میسازد و کپک ھای مخاطی پالسمودیومی توده ھای متعددی شامل ساقھ و کپسو ھ ھاگ درون گپس ل تشکیل میدھند ک
  ساختھ میشود.

1اوگلنا آغازی تک سلولی است کھ 
وز  3 د و می ل غیرجنسی دارن د مث آن ھا فتوسنتز کننده (فتواتوتروف) ھستند و فقط تولی

د )4و  2(رد گزینھ انجام نمیدھند.  ھ شدن تولی ھ قطع وغی و قطع ل  اسپیروژیر آغازی پرسلولی است کھ بھ دو روش ھم ی مث
  )3(رد گزینھ میکند و در ھیچکدام زئوسپور نمیسازد. 

______________________________________________________________________________  
تصورت سوال بھ آسکومیست ھای موجود در گلسنگ اشاره دارد.  .3گزینھ  -169 ھ داش د توج د  بای وال نبای ن س ھ در ای ک

تن صفحھ  ھ م د  در گلسنگ  263مخمرھا را در نظر گرفت چون با توجھ ب ھ میگوی گاھی ک یش دانش ت شناسی پ اب زیس کت
ت.  ((جزء فتوسنتز کننده در الیھ ھای نخینھ پنھان شده است)) متوجھ میشویم کھ برای تشکیل گلسنگ وجود نخینھ الزامی اس

ام ھم آھنگی تغیی (درستی الف) ر گونھ ھایی کھ در یک اکوسیستم زندگی میکنند و با ھم ارتباط نزدیک دارند تکامل ھمراه ن
ی  (درستی ب)دارد پس آسکومیست در گلسنگ تحت تاثیر تکامل ھمراه قرار گرفتھ است.  ا از پل ارچ ھ دیواره سلولی ھمھ ق

ت.  در (درستی ج)ساکارید سختی بھ نام کیتین ساختھ شده اس وتروف ساخت کربوھی داران ات ات ھای ضروری ویژگی جان
  (رد د)است در حالیکھ قارچ ھا ھمگی ھتروتروف ھستند. 

______________________________________________________________________________  
یشوند، پس ژن م فعالپروتئین ھای مکمل ھمیشھ در خون وجود دارند و در صورت برخورد با میکروب ھا  .3گزینھ  -170

  موثر در تولید آنھا ھمواره بیان میشود.
ت. ان ژن در آنھاس دلیل تنظیم بی ا ب اوت در عملکرد ھای آنھ ھ  تمام سلول ھای بدن، تمامی ژن ھا را دارند و تف  )1(رد گزین

ای ا سلول ھ ا قطر پروتئین ھای مکمل در ماکروفاژھا و سلول ھای پوششی روده و کبد ساختھ میشوند کھ ماکروفاژھ  80ی ب
س از  mRnaوقتی قرار است پروتئین ساختھ شود باید از روی ژن، یک  )2(رد گزینھ میکرون ھستند.  ا پ ود ت رونویسی ش

  )4(رد گزینھ انجام میدھد.   IIپلیمراز Rnaترجمھ آن پروتئین تولید شود. این کار را 
______________________________________________________________________________  

  صورت سوال بھ کیسھ تنان اشاره دارد. کیسھ تنان فاقد پیکر کلنی ھستند. .3گزینھ  -171
ھ  ا عوامل بیماری زا مبارزه میکنند.بی مھرگان از راه دفاع غیراختصاصی ب تن صفحھ  )1(رد گزین ق م ت  8طب اب زیس کت

د.  ھ کارھای درون سلول نقش دارن ھ شناسی دوم، پروتئین ھا در انجام ھم تن صفحھ  )2(رد گزین ق م ین طب ن  115ھمچن ای
  )4(رد گزینھ کتاب حرکت بصورت ھای مختلف در ھمھ سلول ھای زنده دیده میشود. 

______________________________________________________________________________  
رزش  .4گزینھ  -172 ث ل ن ارتعاش باع د، ای ھ ارتعاش در می آورن ورد کرده و آن را ب ماخ برخ رده ص ھ پ امواج صوتی ب

ای د. ارتعاش م رزش در می آی ھ ل ی ب ایغ درون بخش حلزون د از آن م ود و بع ابی میش ع استخوان ھای چکشی، سندانی و رک
یکند و پیام از طریق عصب شنوایی منتقل میشود. خم شدن مژک ھای سلول ھای مجاری سلول ھای مژکدار را تحریک م

  نیم دایره مربوط بھ حفظ تعادل است.
______________________________________________________________________________  
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ینصورت سوال بھ اولی .3گزینھ  -173 ی اشاره دارد. اول ھ  ن و دومین گویچھ قطب ین گویچ دان و دوم ی در تخم ھ قطب گویچ
داد  238قطبی در لولھ فالوپ بوجود می آیند. ھمچنین طبق شکل صفحھ  ن دو سلول از نظر تع وم ای ت شناسی س اب زیس کت

  سانترومر بھ یکدیگر شبیھند.
   .)2و1(رد گزینھ کروموزومی ھستند  23این دو سلول ھر دو ھاپلوئید و 

داد  238نیز میتواند پاسخ صحیح باشد، طبق ھمان شکل صفحھ  4بھ نظر میرسد گزینھ  یک تناقض: ھر دو سلول از نظر تع
ن دو  ین ای ت. ھمچن دی اس ک کروماتی ی ت کروماتید متفاوت ھستند، نخستین گویچھ قطبی دو کروماتیدی و دومین گویچھ قطب

  کروموزوم ھمتا دارند.) صفرتا بھ یکدیگر شبیھند (ھر دو سلول ھر دو ھاپلوئید ھستند و از نظر داشتن کروموزوم ھای ھم
______________________________________________________________________________  

  تارھا بھ نوبت بھ انقباض در می آیند.در تونوس عضالنی . 1گزینھ  -174
ون  )2(رد گزینھ طول ماھیچھ در انقباض ایزومتریک ثابت است.  در تخمیر الکتیکی، الکتیک اسید اضافی بوسیلھ جریان خ

م  )3(رد گزینھ از ماھیچھ خارج میشود.  ط در ھ د و فق ر نمیکن در انقباض ھای مختلف طول رشتھ ھای اکتین و میوزین تغیی
  )4(رد گزینھ فرو میروند. 

______________________________________________________________________________  
  است کھ در خارج از ھستھ فعالیت دارد. tRnaجایگاه اتصال بھ آمینواسید مربوط بھ  .2گزینھ  -175

وزوم  زرگ ریب ک و ب ش کوچ اختار بخ ھ  rRnaدر س ود دارد ن د.  tRnaوج رار میکن ی برق ھ مکمل دون رابط ا ک ھ ب (رد ک
 tRnaرونویسی از ژن ھای  IIIپلیمرازRna )3رد گزینھ (ھا ھمواره پیام یک ژن را دارند. Rnaدر یوکاریوت ھا  )1گزینھ

  )4(رد گزینھ ھای کوچک آنتی کدون ندارند. rRnaھای کوچک را بر عھده دارد و  rRnaو برخی 
______________________________________________________________________________  

معده بخشی از لولھ گوارش است کھ چین خوردگی ھای زیادی در سطح داخلی خود دارد. این چین خوردگی  .3گزینھ  -176
ال ھا  ھ پپسین در محیط اسیدی آن فع زیم ھای گوارشی از جمل ت و آن با پر شدن معده از بین میروند. محیط معده اسیدی اس

  میشوند.
د  )1(رد گزینھ حرکات معده بھ دو منظور نرم شدن غذا و مخلوط شدن آن با شیره معده انجام میشوند.  ده میتوان محتویات مع

ع  )2(رد گزینھد. نتحت تاثیر انعکاس دفاعی استفراغ تخلیھ گرد ورود مواد غذایی بھ معده تحت تاثیر فرمان مرکز عصبی بل
  )4(رد گزینھ قرار دارد. 

______________________________________________________________________________  
  دیده میشود وابستھ بھ جنس است کھ در این سوال رنگ پر میباشد. 1F صفتی کھ فقط در یکی از جنس ھای  .4گزینھ  -177

BB: بال بلند                                               A , AA: پر سفید    
Bb: بال متوسط                                         Aa: پر خاکستری    
Bb: بال کوتاه                                            a , aa: پر سیاه    
 
P: BB ZAZA     ×     bb zaW 

F1: Bb ZAZa  ×    Bb ZAW                                             ×  =   
F2: BB Bb Bb bb  ZAZA ZAW ZAZa ZaW  
 
 
______________________________________________________________________________  
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رار  .3گزینھ  -178 ونی ق ت تاثیرعوامل عصبی و ھورم منظور سوال غده پانکراس است. این غده ھمانند غده فوق کلیھ تح
وفیز پیشین و یکی  میگیرد. یکی از عوامل ھورمونی موثر برغده  فوق کلیھ ھورمون محرک غده فوق کلیھ مترشحھ از ھیپ

د. از عوامل ھورمونی موثر بر پانکراس ھورمون سکرتین است. ھمچنین  اثیر میگذارن ن دو غده ت ر ای اعصاب خودمختار ب
ژه در  ور وی داثر گذاری اعصاب خود مختار بر این دو غده بط وم نشان داده  48صفحھ  بیشتر بدانی ت شناسی س اب زیس کت

مپاتیک و  ر اعصاب س ودن اث ین یکسان ب شده است اما با توجھ بھ اثر اعصاب خود مختار بر فعالیت ھای گوارشی و ھمچن
  بدانید نیز قادر بھ پاسخگویی بھ این تست بود.ریز داوطلب بدون مطالعھ بیشترمون ھای ستیز و گھور

ھ غدد دیواره معده سلول ھایی با اندازه متفاوت دارند.  ازی) 1(رد گزین ز ھستند.  -غدد پی رون ری ھ میزراھی ب  )2(رد گزین
  )4(رد گزینھ در روده را آسان میکند.  حرکت موادغدد دیواره روده باریک مایعی نمکی ترشح میکنند کھ 

______________________________________________________________________________  
ھ  -179 ی  .3گزین فات وراثت ال ص لی انتق ل اص ت. در  Dnaعام ل اس لولی متص ای س ھ غش ا ب اریوت ھ ھ در پروک ت ک اس

  یوکاریوت ھا یک انتھای ھر رشتھ قند و انتھای دیگر آن فسفات است.
د.  تون ندارن ا ھیس اریوت ھ ھ پروک ود دارد.  Dnaدر  )1(رد گزین ازی وج د س از ھمانن اه آغ دین جایگ ا چن اریوت ھ (رد یوک

ا نوکلئو Dnaساختار تکرار شونده  )2گزینھ  ک از آنھ ھ درون ھری ت ن ین نوکلئوتیدھاس (رد تید است و پیوند فسفودی استر ب
  )4گزینھ 

______________________________________________________________________________  
  گامتوسیت ھا توانایی تغییر و نمو در بدن پشھ را دارند و بھ سلول جنسی تبدیل میشوند. .1گزینھ  -180

مروزوئیت ھا  )2(رد گزینھ مت ھا توانایی انجام لقاح دارند اما تکثیر شدن در گلبول ھای قرمز ویژگی مروزوئیت ھاست گا
اسپوروزوئیت ھا در سلول  )3(رد گزینھ از گلبول ھای قرمز آزاد میشوند اما آلوده کردن جگر ویژگی اسپروزوئیت ھاست. 

  )4(رد گزینھ جود می آورند. ھای جگر تکثیر میشوند و مروزوئیت ھا را بو
______________________________________________________________________________  

  یرا مرحلھ ترجمھ انرژی خواه است.ز تولید پروتئین ھا با مصرف انرژی ھمراه است. .2گزینھ  -181
ھ  21پادتن ھا در شبکھ آندوپالسمی زبر کامل و فعال میشوند و طبق شکل صفحھ  ایی اتصال ب کتاب زیست شناسی دوم توان

روتئین ھای مکمل در د )4و1(رد گزینھ دو مولکول آنتی ژن را دارند.  ر اختصاصی وپ اع غی ین خط دف د. نقش م رد (دارن
  )3گزینھ 

______________________________________________________________________________  
کل صفحھ  .2گزینھ  -182 ھ ش ھ ب ت  29با توج ای جھ تفاده از آنزیمی باکتری ام، اس گاھی نخستین گ یش دانش ت پ اب زیس کت

  برش دادن ژن خارجی و پالزمید است.
______________________________________________________________________________  

ت.  .4گزینھ  -183 وعی غده دانس وان آن را ن ویتین میت صورت سوال بھ کبد اشاره دارد کھ بھ علت ترشح صفرا و اریتروپ
ره آھن نقش  کبد با استفاده از ھورمون اریتروپویتین میتواند سرعت تولید گلبول ھای قرمز را افزایش دھد و ا ذخی ین ب ھمچن

ھمچنین امالح صفرا حرکات دودی روده را شدت میدھند و در بھ جلو راندن  (درستی الف و ج)در تولید آن ھا دارد.  اساسی
  (درستی ب و د)مواد غذایی نقش دارند. صفرا حاوی بیلی روبین و بیلی وردین است کھ مواد رنگی ادرار را تشکیل میدھند.

______________________________________________________________________________  
دارد از . 4گزینھ  -184 این گزینھ بھ بیماری ھانتینگتون اشاره دارد کھ اتوزوم غالب است. در بیماری اتوزوم غالب امکان ن

ھ  نکتھ جالبپدر و مادری سالم فرزندی بیمار بھ دنیا بیاید.  این سوال این است کھ اگر بھ نکتھ گفتھ شده توجھ نشود ھمھ گزین
  ھا صحیح خواھند بود. 

  4    3       
      10             

______________________________________________________________________________  
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ھ  -185 ادگی  .4گزین رچم و م ای پ ھ ھ ھ حلق ت ک اھی اس ی گی اه دو جنس ای گی ت. سلول ھ ھ اس ان دان ھ نھ را دارد ، در نتیج
انی  ھ روی ھاپلوئید در نھان دانگان عبارت اند از: دانھ گرده نارس، دانھ گرده رسیده، سلول حاصل از میوز در تخمک و کیس

  کھ ھمگی توسط سلول ھای دیپلوئید احاطھ شده اند.
ز  2گزینھ  )1(رد گزینھ سلول رویشی در کیسھ گرده میتوز انجام نمیدھد.  ویژگی دانھ گرده نارس است و تغییرات دیواره نی

  )3و2(رد گزینھ بھ کیسھ گرده مربوط است. 
______________________________________________________________________________  

 لروپالست اشاره دارد.صورت سوال بھ پروکاریوت ھا و یوکاریوت ھای تک سلولی دارای میتوکندری و ک .4گزینھ  -186
Rna د مار میرون ھ ش وئین ب وعی پروت ھ ن ا ک ورد  Dnaپلیمراز یک آنزیم است و برای تولید آنزیم ھ ر مستقیم م ورت غی بص

  استفاده قرار میگیرد. (از روی آن رونویسی میشود و سپس ترجمھ اتفاق می افتد.)
ده باشند. در پروکاریوت ھا ممکن است چند ژن تحت کنترل یک بخش تنظیم کن ھ ن ا  )1(رد گزین اریوت ھ ین در پروک ھمچن

ت.  ان اس ی یکس ھ و رونویس ل ترجم ھ مح ای  )2(رد گزین ی ھ ز از ویژگ ی نی د رونویس ی در فرآین ل رونویس ود عوام وج
  )3(رد گزینھ  یوکاریوت ھاست.

______________________________________________________________________________  
  ) خواھد بود.2n) باشد گامت حاصل از آن دیپلوئید (4nاگر سلول زاینده تتراپلوئید ( .4گزینھ  -187

ود.  ا میش ھ انتخاب متوازن کننده نوعی از انتخاب طبیعی است کھ سبب حفظ تنوع در جمعیت ھ زی و  )1(رد گزین درون آمی
راد ناخالص  ی اف راد خالص و کاھش فراوان ی اف زایش فراوان ث اف ی باع د ول خودلقاحی فراوانی نسبی الل ھا را تغییر نمیدھن

  )3(رد گزینھ شایستگی تکاملی پروانھ ھای مقلد ھنگامی باالست کھ تعداد آنھا کم باشد.  )2(رد گزینھ میشوند. 
______________________________________________________________________________  

ش  .1گزینھ  -188 ا نق وه ھ ت مکانیکی می ھیل برداش اتیلن ھورمونی است کھ در پاسخ بھ آلودگی ھوا ترشح میشود و در تس
  دارد.

ود. آبسیزیک اسید ھورمونی است کھ از رشد دانھ ھا و جوانھ ھا جلوگیری میک ند و باعث بستھ شدن روزنھ ھای ھوایی میش
ا  )2(رد گزینھ  ت. ام ھ اس دون دان وه ھای ب د می ک تولی ت و از عملکردھای آن تحری ژیبرلین یک ھورمون محرک رشد اس

ت.  ای رشد اس ده ھ ایف بازدارن و از وظ ایی نم ل انتھ ھ مراح وط ب دھای مرب رل فرآین ھ کنت زایش  )3(رد گزین ث اف یلن باع ات
  )4(رد گزینھ سیدن میوه ھا میشود اما افزایش انعطاف پذیری دیواره ھای سلولی از عملکرد ھای اکسین است. سرعت ر

______________________________________________________________________________  
  ویژگی اصلی پالزمیدھا توانایی تکثیر آنھا بصورت مستقل از ژنوم میزبان است. .2گزینھ  -189

ده  31در صفحھ  زیم محدود کنن کتاب زیست شناسی پیش دانشگاھی میخوانیم کھ وکتورھا فقط دارای یک جایگاه تشخیص آن
ود د )1(رد گزینھ ھستند.  م وج ا ھ اکتری ھ وی ھستند و در ب د. پالزمیدھا دو رشتھ ای و حلق ھ ارن ت  )3(رد گزین ممکن اس

ھ دپالزمید و کروموزوم میزبان ژن ھای مشابھ  ا ھمیش دارد و تقریب ان را ن ھ ژن ھای میزب د ھم ا پالزمی ا لزوم اشتھ باشند ام
   )4(رد گزینھ ژنوم متفاوتی دارد. 

______________________________________________________________________________  
دون Dna .2گزینھ  -190 ود و ب ھ خ ود ب ا خ ین آنھ دروژنی ب د ھی ا پیون د ام رار میدھ م ق روی ھ ا را روب د ھ پلیمراز نوکلئوتی

ھ چشم  17کھ در عکس صفحھ  باید دقت داشتدخالت آنزیم شکل میگیرد.  ارت ب کتاب زیست شناسی پیش دانشگاھی این عب
 ا ھیدرولیز میکند.))با پلی پپتید ر tRnaمیخورد : ((یک آنزیم پیوند آخرین 

____________________________________________________________________________  
ھ  -191 ان  .1گزین وال گیاھ ورت س ور ص ی  CAMمنظ ید را ط ربن دی اکس ان ک ن گیاھ ت. ای د،  2اس ت میکنن ھ تثبی مرحل

ھ  در ترکیبی 2COمرحلھ اول کھ در شب رخ میدھد، درون واکوئل اتفاق می افتد و  ھ دوم ک چھار کربنی ذخیره میشود. مرحل
ھ گیاھان در روز  الوین در ھم ھ ک ت. چرخ الوین اس ھ ک د و شامل چرخ اق می افت ت اتف در روز رخ میدھد، درون کلروپالس

 انجام میشود.
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دری برخالف  H+الکترون عبوری از زنجیره باعث خروج  .1گزینھ  -192 ین دو غشا میتوکن ھ فضای ب ی ب از فضای داخل
  بین دوغشا سبب انتشار آن بھ فضای داخلی میتوکندری میشود. H+شیب غلظت میشود و سپس افزایش غلظت 

فحھ  کل ص ق ش گاھی  199طب یش دانش ی پ ت شناس اب زیس ی  NADHکت طح داخل رون در س ده الکت ک دھن وان ی ھ عن ب
دارد.  H+اکسیژن یکی از گیرنده ھای الکترون است کھ نقشی در انتقال  )2گزینھ  (ردمیتوکندری قرار دارد.  ھ ن ) 3(رد گزین

  )4(رد گزینھ ورود یون ھای ھیدروژن بھ بخش داخلی میتوکندری بدون صرف انرژی است. 
______________________________________________________________________________  

ھ  -193 ھ  .4گزین وال ب ورت س ھ ص ت در حالیک اریوت ھاس وص یوک از مخص ھ اینترف ل آن از جمل لول و مراح ھ س چرخ
  پروکاریوت ھا اشاره دارد.

زیم ھای آن (پلیمر) استفاده کرده و  ل آن اکتری مث ات ب ویروس در صورت ورود بھ باکتری و شروع چرخھ لیتیک از امکان
ود.  ھ تکثیر میش و )1(رد گزین ر گ اکتری ھای غی رون گردی ارب ع الکت وان منب ھ عن ی ب ات آل رای فتوسنتز از ترکیب وانی ب غ
  )3(رد گزینھ عبارت گزینھ سوم آندوسپرم است. منظور )2(رد گزینھ استفاده میکنند. 

______________________________________________________________________________  
بیماری ھموفیلی وابستھ بھ جنس مغلوب و بیماری فنیل کتونوریا اتوزوم مغلوب است. با توجھ بھ گروه ھای  .2گزینھ  -194

  خونی فرزندان و بیماری ھای آن ھا ژنوتیپ پدر و مادر مشخص میشود.
XhY Ff BO Rr   ×    XHXh ff AO Rr 

گروه خونی متفاوت = 1 −
1

16 +
3

16 =
3
4 

XhY:پدر ھموفیلی  
XHXh: مادر ناقل ھموفیلی  × =  

Ff: ناقل فنیل کتونوریا       دختر مبتال بھ فقط یک بیماری 

ff: مبتال بھ فنیل کتونوریا    × =  
 

 × =  
______________________________________________________________________________  

  صورت سوال بھ آغازیان اشاره دارد. دیواره از جنس کیتین ویژگی قارچ ھاست. .3گزینھ  -195
ھای مخاطی سلولی ھاپلوئید بوده و تشکیل  کپک )1(رد گزینھ دیاتوم فتوسنتز کننده است و دیواره ای از جنس سیلیس دارد. 

د.  )2(رد گزینھ کلنی میدھند.  ر جنسی انجام میدھن (رد تاژکداران چرخان شکل ھای غیر متعارفی دارند و فقط تولید مثل غی
  )4گزینھ 

______________________________________________________________________________  
ھ  -196 ا دارای ریز .2گزین ت ھ ودوزیگومیس ی خ ل جنس د مث تند و در تولی ده ھس اقھ رون د و س کیل  ئی پرانژ را تش زیگوس

  میدھند کھ محتوی چندین زیگوت است.
دی ھستند.  د بازی ا فاق ت ھ ھ آسکومیست ھا و بازیدیومیست ھا نخینھ ھایی با دیواره عرضی دارند اما آسکومیس  )1(رد گزین
 ر آسکوکارپکیسھ میکروسکوپی حاوی ھاگ آسک است اما مخمرھا کھ انواعی از آسکومیست ھا ھستند فاقد نخینھ و ساختا

+ 
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د  )3(رد گزینھ میباشند.  ا ساختار تولی ود ام کیل میش ا تش ھ ھ د از ادغام نخین ھ بع ت ک ی اس آسکوکارپ یک ساختار تولید مثل
 )4(رد گزینھ مثلی گرز مانند ویژگی بازیدیومیست ھاست. 

_________________________________________________________________________________________________________	 	
ار دستگاه . 2 گزینھ -197 د و بخش خودمخت رار دارن ھمھ حرکات ارادی تحت تاثیر بخش پیکری دستگاه عصبی محیطی ق

ین برخی  دارد. ھمچن ت ارادی ن ھ حرک و عصبی محیطی ھیچگون ر زان ی زی ل انعکاس زردپ ر ارادی مث ت ھای غی از حرک
میتوانند متاثر از بخش پیکری دستگاه عصبی محیطی باشند. الزم بھ ذکر است کھ بخش پیکری فاقد ھرگونھ نقشی در تنظیم 

  ھستند.ترشح غدد است اما بخش خودمختار میتواند بر روی ترشح غدد تاثیر بگذارد. بھ این ترتیب موارد الف و د صحیح 
______________________________________________________________________________  

ھ ھر دو در  .1گزینھ  -198 ت ک ورش اس ھاگ در بازدانھ ھا، دانھ گرده نارس و سلول باقی مانده از تقسیم میوز پارانشیم خ
  ن اسپوروفیت است.بخش ھایی از گیاه اصلی تمایز می یابند و گیاه اصلی در بازدانگا

د  )2(رد گزینھ در سرخس اسپوروفیت جوان بھ گامتوفیت وابستھ است اما اسپوروفیت بالغ نھ.  ددار و فاق اھی آون سرخس گی
  )4(رد گزینھ در خزه گامت ماده تحرک ندارد.  )3(رد گزینھ دانھ و لپھ است. 

______________________________________________________________________________  
  مورد نیاز جاندار تغییر پیدا کند چون ھمھ جانداران گلیکولیز را انجام میدھند.. گلوکز میتواند بھ مواد آلی 3گزینھ  -199

ھای گوگردی سبز و ارغوانی نمیتوانند از آب بھ عنوان  باکتری )1(رد گزینھ باکتری ھای فتوسنتزکننده فاقد اندامک ھستند. 
د.  تفاده کنن ھ منبع الکترون اس الوین  CAMو  4Cگیاھان  )2(رد گزین ھ ک تفاده از چرخ ا اس ط ب د.  2COفق ت نمیکنن (رد را تثبی

  )4گزینھ 
______________________________________________________________________________  

انتخاب طبیعی در محیط ھای متغیر انتخاب جھت دار است کھ بعد از گذشت مدت زمان طوالنی فنوتیپ یک  .3گزینھ  -200
  آستانھ بر فنوتیپ آستانھ دیگر برتری می یابد. انتخاب طبیعی در محیط ھای ناھمگن نیز انتخاب گسلنده است.

______________________________________________________________________________  
ن  .3گزینھ  -201 د از داروی دل بع ون من ت چ ت اس ات مورد الف نادرس دامات و نظری دل از اق ع من دگی میگرد و در واق زن

  داروین با خبر بود نھ بالعکس.
______________________________________________________________________________  

راد رانش ژن  .2گزینھ  -202 پ اف پ و فنوتی ھ مستقل از ژنوتی ت ک یکی از عوامل تغییر دھنده ساختار ژنی در جمعیت ھاس
ود می  Dnaانجام میگیرد و باعث تغییر در  نمیشود.رانش ژن باعث کاھش تنوع در جمعیت ھا شده و خطر انقراض را بوج

ایین میتوان گ با کمی سخت گیریآورد. رانش ژن تاثیری بر سازگاری ندارد و حتی  فت با کاھش تنوع شانس سازگاری را پ
  می آورد.

______________________________________________________________________________  
باکتری اشریشیاکالی ممکن است رونویسی از آن جھت تولید آنزیم تجزیھ  Dna. در صورت وقوع جھش در 3گزینھ  -203

ود. جکننده الکتوز بھ آلوالکتوز با مشکل موا دیل نش وز تب ھ آلوالکت وز ب ر کرده و الکت ال آن تغیی ھ شود و در نتیجھ جایگاه فع
د ھمچنین ممکن است اپراتور در اپران لک دچار جھش و اختالل  (درستی موارد الف و ج) ده نتوان ھ مھارکنن شود و در نتیج

ور نکتھ جالب  د)(درستی پلیمراز بطور مداوم افزایش پیدا کند. Rnaبھ آن متصل شود و فعالیت  ھ اپرات این سوال این است ک
ھ بخشی از  Dnaبخشی از  ده ب ارت ((اتصال مھارکنن ابراین عب ت. ژناست اما بخشی از ژن نیست و بن ت اس (رد )) نادرس
  مورد ب)

______________________________________________________________________________  
صورت سوال بھ کوریون اشاره دارد کھ تحت تاثیر ھورمون ھای تیروئیدی قرار میگیرد و با تعامل با رحم  .1گزینھ  -204

جفت را تشکیل میدھد کھ در انتقال مواد غذایی بھ جنین نقش موثری دارد و از تقسیم و تمایز سلول ھای خارجی بالستوسیت 
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ا ر )4و3و2(رد گزینھ حاصل شده است.  ا تعامل ب ون ب ادر و کوری ون م انع اختالط خ ت م د و جف کیل میدھ ت را تش حم جف
  جنین میشود.

______________________________________________________________________________  
  عبور میکنند.بار مثبت از کانال ھای دریچھ دارفقط در شرایط تحریک و پتانسیل عمل یون ھای با  .1گزینھ  -205

ون ھای سدیم را از پتاسیم  -پمپ سدیم )2(رد گزینھ یچھ دار سدیمی و پتاسیمی ھرگز ھمزمان باز نمیشوند. ی درکانال ھا ی
د.  ارج میکن لول خ ھ س ت.  )3(رد گزین لول اس روج از س ال خ ھ در ح دون دریچ ای ب ال ھ ق کان واره از طری یم ھم (رد پتاس

  )4گزینھ
______________________________________________________________________________  

  
  
  
  

  موفقیت یعنی تبدیل ((ای کاش)) بھ (( خواستم و توانستم))
                                                                                       

  
  

  علیرضا رھبر و پیام ھاشم زاده                                                                                                         
  و پزشکی، مدرس زیست شناسیجدانش                                                                                                      

  
  
  
  


