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موريانه نوعي حشره است . زندگي مي كنند موريانه ها بعضي از تاژك داران جانور مانند ، به صورت همزيست درون لوله گوارش  – 156
و از طريق سلول يا بخشي از  قبيل چشم مركب هستندگيرنده هاي حسي از حشرات داراي . پس بايد ويژگي حشرات را در نظر بگيريم 
   صحيح مي باشد 2 بنابراين گزينه. آن ، مي توانند اثر محرك را دريافت كنند 

  .سيستم تنفس نايي ، از لوله هايي تشكيل شده كه از طريق روزنه هايي با محيط بيرون در ارتباط اند و اين روزنه ها بسته نمي شوند ) 1
  كيسه تنان صدق مي كنددر مورد ) 3
 منظور لوله گوارش است كه از طريق دهان و مخرج به بيرون مرتبط است) 4

 

اكسين با اثر بازدارندگي بر رشد جوانه هاي جانبي ، سبب . تركيبي كه سبب ريشه دار شدن قلمه ها مي شود ، اكسين است  – 157
   صحيح مي باشد 1 بنابراين گزينه.  چيرگي راسي مي شود

 منظور اتيلن است كه بازدارنده ي رشد است و امكان طويل شدن سلول ها را فراهم نمي كند) 2

  ژيبرلين استاما بخش دوم اين گزينه مربوط به . منظور آبسيزيك اسيد است ) 3
 منظور اتيلن است كه سرعت پير شدن را افزايش مي دهد) 4

  

   صحيح مي باشد 4 بنابراين گزينه.  كننده و مهار كننده توليد مي شوند تحت اثر هورمون هاي آزاد LHو  FSHهورمون هاي  –158

   آن هم در صورتي كه فرد وارد دوران يائسگي نشده باشد. سبب تخمك زايي مي شود  FSHحداكثر غلظت ) 1
 درمورد نيمه دوم چرخه جنسي صدق نمي كند) 2

  هر دو مكانيسم خود تنظيمي مثبت و منفي در كنترل آن ها نقش دارند ) 3
  

و مادر از نظر بيماري  )بيماري اتوزومي مغلوب(پدر و مادر هردو از نظر بيماري فنيل كتونوريا  باشد و مي ABگروه خوني والدين  – 159
   صحيح مي باشد 2 بنابراين گزينه. امكان پذير است  2تنها وقوع گزينه . د ناخالص ان)وابسته به جنس مغلوب (هموفيلي 

  
  در بين فرزندان وجود ندارد  Oامكان پديد آمدن گروه خوني ) 3و1
 ) 8عدم وجود فاكتور انعقادي شماره  -هموفيلي (امكان انتقال بيماري وابسته به جنس مغلوب از پدر سالم به دختر وجود ندارد ) 4

   صحيح مي باشد 1 بنابراين گزينه. فقط مورد ب درست بيان شده  – 160

1 (NADH شود  تجزيه آن مختل مي ”ابتدا“شود و نميتوان گفت  در اولين پمپ تجزيه مي  
ميشود و اين در حالت طبيعي در انتهاي چرخه با تركيب يون هيدروژن و اكسيژن آب تشكيل ميشود اختالل در آن مانع تامين الكترون مورد نياز ) 2

  گزينه صحيح است
  شود درضمن به طور كامل غيرفعال نمي  !ساز در غشاي داخلي ميتوكندري قرار دارد   ATPآنزيم ) 3
 ! شوند نه اينكه پمپ شوند  پروتون ها به وسيله شيب غلظت به فضاي داخلي ميتوكندي وارد مي) 4

  

   صحيح مي باشد 4 گزينه .بايد مجهول باشد تن از آن ها  3شخص وجود دارد كه ژنوتيپ  9كال  – 161

  مجهول است  8و  7در اين حالت تنها ژنوتيپ افراد  )1
  چون پدر بيمار دختر سالم دارد اين حالت ممكن نيست  )2
  در اين حالت ژنوتيپ تمام افراد مشخص است ) 3
  مجهول است  8و 7و  3حالت ژنوتيپ افراد  در اين)  4
  

  شد  ت كنكور محسوب ميخد كه در كنكور امسال مطرح شد و يكي از سواالت ساين سوال سبك جديدي بو
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بعضي باكتري ها مي توانند سم هاي باكتريايي ترشح كنند كه سبب تداخل در فرايند هاي . منظور سوال باكتري ها مي باشد  –162
   صحيح مي باشد 2 بنابراين گزينه.  سلولي مي شوند

  كروموزوم همتا و هسته هستندباكتري ها فاقد ) 2
  باكتري ها توليد مثل جنسي ندارند) 3
 صادق است) آغازي(درمورد روزن داران ) 4

 

، به صورت ارادي كنترل مي شوند و تحت كنترل دستگاه عصبي ) مانند اسفنگتر مخرج(اسفنكتر هاي دستگاه گوارش تعدادي از  – 163
   مي باشد نادرست 3 بنابراين گزينه.  خودمختار قرار ندارند

  اسفتكتر هاي غير ارادي كه از ماهيچه صاف تشكيل شده اند ، تك هسته اي هستند) 1
 اصال وظيفه اسفنكتر همين است) 2

 اما حقيقتا اين دريچه ها نمي توانند كه(كيموس از راه دهان مي شوند مثال دريچه هاي پيلور و كارديا ، در حين استفراغ باز شده و سبب خروج ) 4
 ) مجبوريم اشتباه اين گزينه رو ناديده بگيريم از اين گزينه نادرست تر است و 3به هر حال گزينه ! كيموس را به سمت دهان برانند 

  

   صحيح مي باشد 2 بنابراين گزينه.  شوند تمام اجزاي رويان بعد از تقسيم نامتوالي سلول تخم ايجاد مي – 164

 مورد تك لپه اي ها صادق نيست  در )1

  رويان توانايي فتوسنتز ندارد ) 3
 ماند صحيح نيست  درمورد گياهاني كه لپه آنها زير خاك مي) 4

  

  : بررسي گزينه ها . د صحيح مي باش 1 بنابراين گزينه.  فقط مورد الف درست بيان شده – 165

  منظور صورت سوال ، يوكاريوت هاي تك سلولي مي باشد
  اين مورد صحيح است و ويژگي تمام جانداران يوكاريوتي است ) 1
  اين مورد درمورد سيانوباكتري ها صدق مي كند ) 2
  جانداران تك سلولي توانايي بسيار اندكي در كنترل تغييرات محيط دارند ) 3
 اين مورد هم درمورد تك سلولي ها صدق نميكند ) 4

 

در ماهي ، سرخرگ هايي كه از ) . دقت كنيد كرم خاكي و پالناريا مهره دار نيستند( ماهي است منظور از اين جانور مهره دار ، – 166
   صحيح مي باشد 3 بنابراين گزينه. خارج مي شوند ، در نهايت تبديل به سرخرگ پشتي مي شوند ) آبشش ها(دستگاه تنفسي 

  فشار خون سرخرگ از سياهرگ بيشتر است. ت به قلب ، دو رگ اصلي متصل است كه يكي سرخرگ و ديگري سياهرگ اس) 1
 رگ هاي ورودي و خروجي دستگاه تنفس ، سرخرگ هستند) 2

 در مورد سرخرگ هاي خارج شده از دستگاه تنفسي صحيح است نه سرخرگ خارج شده از قلب) 4

  

سلول هاي پوششي سطح معده و همچنين . قبل از روده ، معده قرار دارد . قوي ترين آنزيم هاي گوارشي به روده وارد مي شوند  – 167
   صحيح مي باشد 4 بنابراين گزينه. زيادي ترشح مي كنند ) موكوز(سلول هاي مخاطي غدد معده ، ماده مخاطي 

 كاريد ، در روده انجام مي شودتجزيه كامل كربوهيدرات ها و تبديل به مونو سا) 1

 تجزيه كامل ليپيد ها ، در روده انجام مي شود) 2

  !پپسين نمي تواند پروتئين ها را به آمينواسيد تجزيه كند ) 3
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   مي باشدنادرست  3 بنابراين گزينه.  اجسام مژكي اتصالي به شبكيه ندارند .مد نظر طراح ، ماهيچه هاي مژكي مي باشد  – 168

  طبق شكل كتاب ماهيچه هاي مژكي با عنبيه تماس دارند ) 1
  دستگاه عصبي خود مختار اين ماهيچه ها را كنترل مي كند) 2
 )، زجاجيه را نيز مايع در نظر گرفته 98حتي كنكور خارج ( كنكور سال هاي قبل صحيح است منظور زالليه است كه اين مورد نيز طبق شكل و) 4
 

  . توانند توليد مثل جنسي داشته باشند و توليد گامت در همه ي آن ها بر اثر تقسيم ميتوز استهمه ي گياهان مي  – 169

   صحيح مي باشد 4 بنابراين گزينه 

  در مورد خزه صحيح نيست ) 1
 در مورد سلول دو هسته اي نهاندانگان صحيح نيست )  2

  يد است كه در آن ساختار ديپلوييد وابسته به هاپلوي! خزه : مثال نقض ) 3

   صحيح مي باشد 1 بنابراين گزينه.  فقط مورد ب به درستي بيان شده – 170

  اساس جهش بي تاثير و كلي بودن گزينه آن را رد مي كنيم  حال ما برهر  منظور طراح كامال مشخص نيست به اين مورد بحث برانگيز است و) 1
 اين گزينه درمورد جهش هايي مانند جهش نقطه اي و جهش حذف درست است ) 2

  ممكن است جهش بي تاثير رخ دهد) 3
  هر جهش نقطه اي ، همه ي اين رخداد ها با هم انجام نمي گيرد در )4
  

كه  . محرك توليد آنزيم هاي الزم براي جذب و تجزيه اين آنزيم است) و البته فقدان گلوكز(، وجود قند الكتوز  E.coliدر باكتري  – 171
   صحيح مي باشد 4 بنابراين گزينه .پلي مراز از ژن هاي آن ها رونويسي كند  RNAبراي توليد اين آنزيم ها ، بايد ابتدا آنزيم 

 باكتري ها فاقد فعال كننده هستند) 1

  در باكتري ها ، شناسايي راه انداز بدون نياز به عوامل رونويسي صورت مي گيرد) 2
  در صورتي كه الكتوز وجود داشته باشد و به آلوالكتوز تبديل شود ، پروتئين مهار كننده ترجيح مي دهد به آلوالكتوز متصل شود ) 3
 

   صحيح مي باشد 2 گزينه – 172

  در بيماري وابسته به جنس غالب ممكن نيست  )1
 در همه حاالت امكان دارد  )2

  در بيماري وابسته به جنس غالب ممكن نيست ) 3
 در بيماري وابسته به جنس غالب ممكن نيست ) 4

  

تتراد تشكيل داده  12،  1در ميوز . مرحله است اما همه ي آن را در نهايت يك تقسيم در نظر مي گيريم  2تقسيم ميوز شامل  – 173
سلول فاقد  4در انتهاي تقسيم ميوز ، ) . كروماتيد 48كروموزوم و  24يعني (كروماتيدي است  2جفت كروموزوم  12درنتيجه داراي 

 )رشته ي پلي نوكلئوتيدي دارد 2هر كروماتيد (كروماتيد دارد  1كروموزوم هاي همتا تشكيل مي شود كه در آن ها ، هر كروموزوم فقط 
   صحيح مي باشد 4 براين گزينهبنا
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  صحيح مي باشد 2 بنابراين گزينه. سلول دارد  4حلقه و دانه گرده رسيده نيز  4گل كامل  – 174

  لپه دارد و در لوله گرده پنبه دو سلول وجود دارد  8رويان كاج ) 1
  وجود دارد و آنتروزوئيد خزه دو تاژكي است ) سلول  7(هسته  8درون كيسه روياني ) 3
 در آرگكن سرخس يك سلول جنسي و در رويان لوبيا دو لپه وجود دارد ) 4

 

نيز  )هاو همچنين بعضي آغازيان و قارچ (اين كلمه مي تواند عالوه بر جانوران ، شامل گياهان !! به كلمه ي جاندار دقت كنيد  – 175
  :بررسي گزينه ها . د صحيح مي باش 1 بنابراين گزينه. فقط مورد ج درست بيان شده . پس بايد همه ي آن ها را در نظر بگيريم ! بشود 

  گياهان دستگاه عصبي ندارند) 1
 گياهان سيناپس تشكيل نمي دهد) 2

  ريق ارتباط شيميايي بين سلول هايش اين كار را انجام دهد ، مي تواند از ط كه قادر به پاسخ به محرك باشدهر جاندار پر سلولي ) 3
 گياهان فضاي سيناپسي ندارند) 4

  

در اين گياهان ، با افزوده شدن كربن دي اكسيد به . ، تثبيت دي اكسيد كربن فقط در روز انجام مي گيرد  C4و  C3در گياهان  – 176
   صحيح مي باشد 2 بنابراين گزينه.  كربني است ، گام اول چرخه كربس انجام مي گيرد 5ريبولوزبيس فسفات كه تركيبي 

  فاقد تنفس نوري هستند C4گياهان . منظور اين گزينه تنفس نوري است ) 1
  فاقد تنفس نوري هستند C4گياهان ) 3
  صدق مي كند C4اين گزينه فقط در مورد گياهان ) 4
 

.  براي اينكه از جانوران هم گونه ، دو گونه ي مجزا ايجاد شود ، بايد محتواي ژنتيكي و بالتبع گامت هاي آن ها متفاوت باشد – 177
   صحيح مي باشد 4 بنابراين گزينه

 در رابطه با گونه زايي هم ميهني صادق نيست) 1

  ممكن است سد پيش زيگوتي نباشد و پس زيگوتي باشد ؛ مانند گل مغربي تتراپلوئيد و ديپلوئيد) 2
  ابتدا گونه زايي رخ مي دهد و سپس رانش تاثير خود را اعمال مي كند) 3
 

براي تجزيه . اسيد كلريدريك از معده ترشح مي شود ، پس اين فرد دچار مشكلي در ترشح اسيد از معده ي خود مي باشد  – 178
پس در صورتي كه . اين تبديل تحت تاثير اسيد و پپسين انجام مي گيرد . پروتئين ها در معده ، بايد پپسينوژن به پپسين تبديل شود 

دقت كنيد كه صورت سوال نگفته اصال (ز هم وجود پپسين مي تواند سبب توليد مجدد پپسين شود فرد كمبود اسيد داشته باشد ، با
   مي باشد نادرست 2 بنابراين گزينه.  )بلكه گفته كمبود داره ، پس واكنش اوليه تبديل پپسينوژن به پپسين انجام مي شه! اسيد نداره 

دچار كاهش  B12چون از لفظ ممكن است استفاده كرده ، پس در صورتي كه معده ي فرد برداشته شده باشد ، بخاطر عدم جذب ويتامين ) 1
  هماتوكريت مي شود

  پس كمبود اين اسيد ، نشان دهنده ي كاهش نوعي ترشح برون ريز در معده فرد است. ، خود يك فعاليت برون ريز است ترشح اسيد ) 3
 صورتي كه گاسترين كه يك هورمون است ترشح نشود ، اسيد معده كاهش مي يابددر ) 4
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ديواره اي ضخيم درون سيتوپالسم كه (اين جانداران ممكن است بتوانند آندوسپور . پلي مراز دارند  RNAباكتري ها فقط يك نوع  – 179
   صحيح مي باشد 4 بنابراين گزينه.  تشكيل دهند) به دور ماده ژنتيكي است

 باكتري ها فاقد ديواره دو قسمتي هستند) 1

 باكتري ها چرخه سلولي ندارند) 2

  باكتري ها پوسته آهكي ندارند) 3
  

   صحيح مي باشد 2 بنابراين گزينه. موارد ب ، د درست اند . منظور ، نورون هاي رابط است  – 180

  درمورد اولين نقطه اي كه در سلول پس سيناپسي تحريك مي شود صحيح نيست ) 1
  سرعت هدايت پيام در رشته عصبي به قطر و غالف ميلين بستگي دارد بنابراين اين گزينه صحيح است ) 2
  سوي غشا صورت ميگيردهمواره توسط پمپ سديم پتاسيم و كانال هاي يوني هميشه باز تبادل يون هاي سديم و پتاسيم بين دو ) 3
كه در هردو نقطه تا زماني كه يكي از كانال ها ! يك بار در قله نمودار پتانسيل عمل و يك بار در انتهاي آن . در دو نقطه هردو كانال بسته مي شوند ) 4

 باز نشود اختالف پتانسيل تغييري نمي كند

 

  . ، فاقد آمينواسيد بوده  و از اين جايگاه خارج مي شود P موجود در جايگاه tRNAپس از برقراري پيوند پپتيدي ،  – 181

   صحيح مي باشد 1 بنابراين گزينه 

2 (tRNA  موجود در جايگاهA  همراه با زنجيره پپتيدي متصل به خود وارد جايگاه ،P مي شود  
  !!وقتي هنوز دو پيوند پپتيدي تشكيل شده ، مولكول مورد نظر پلي پپتيد نيست ) 3
4 (tRNA  حامل سومين آمينواسيد ، همانtRNA  است كه زنجيره پپتيدي به آن متصل است و به جايگاهp  وارد مي شود  
  

   مي باشد نادرست 4 بنابراين گزينه.  شيميواتوتروف ها فاقد رنگيزه هاي فتوسنتزي هستند – 182

  كنند مي توليد ATP درنهايت+) NAD احياي( الكترون انتقال انتقال و معدني فسفات از استفاده با گليكوليز فرايند در ها سلول همه) 1
  مورد نياز گليكوليز را مي سازند  +NADنهايت  تمام سلول هاي زنده يا از طريق تخمير يا از طريق تنفس هوازي در) 2
  همه تك سلولي هاي توليد كننده اكسيژن فتوسنتز مي كنند و مواد آلي را از مواد معدني مي سازند ) 3
  

  در ايمني ناشي از واكسن ، ميكروب كشته يا ضعيف شده يا سم خنثي شده ي ميكروب به بدن تزريق شده و سبب توليد  – 183

   صحيح مي باشد 2 بنابراين گزينه.  سلول هاي خاطره مي شود

  در ايمني ناشي از سرم ، پادتن به بدن تزريق مي شود نه اينكه آنتي ژن ميكروب به بدن وارد شود) 1
  نه اينكه در بدن توليد شود تزريق مي شوددر ايمني ناشي از سرم ، پادتن به بدن ) 3
 دقت كنيد كه واكسن كزاز بايد هر چند وقت يكبار تكرار شود و ايمني دائم ايجاد نمي شود) 4

 

همه ي اين جانوران به . ند بسياري از حشرات ، دوزيستان و پرندگان صداها و آواز هاي ويژه اي براي جلب جفت توليد مي كن – 184
   صحيح مي باشد 2 بنابراين گزينه.  طور مستقيم يا غير مستقيم ، بقاي ژن هاي خود را تضمين مي كنند

 دارند مهمي غذايي مواد آنها زيرا دارند؛ كمتري انرژي كه خورند مي را غذاهايي جانوران مواقع بعضي كه داشت توجه بايد) 1

  طلب هستند و زاده هاي قوي توليد نمي كنند بلكه زاده هاي زياد ولي ضعيف توليد مي كنندحشرات جانوراني فرصت ) 3
 رفتار حل مسئله را بيان مي كند كه درمورد اين جانوران صادق نيست) 4

ww
w-
ka
no
on
-ir

www.p30konkor.com



  نويد درويش پور – اميررضا گراوندكانون فرهنگي آموزش ، قلم چي                      99نظام قديم كنكور زيست شناسي  پاسخنامه

  

  

  :بررسي گزينه ها . د صحيح مي باش 3 بنابراين گزينه.  موارد ب ، ج ، د صحيح هستند – 185

 مژك اين گيرنده ها در ماده ژالتيني قرار دارد و ماده ژالتيني با مايع اطراف در ارتباط است )1

پس اين گيرنده ها بخشي از اين اطالعات را براي . مخچه عالوه بر اين گيرنده ها ، اطالعاتي را از پوست ، چشم و ماهيچه ها نيز دريافت مي كند ) 2
  مخچه تامين مي كنند

  !!)منظوري داشته باشد و اين گزينه را رد كند  "ابتدا"البته شايد طراح از كلمه ي ( يل عمل استهمان پتانس) 3
 منظور از اين بخش مخچه است كه توسط پرده مننژ پوشيده شده است) 4

  

كاهش ايمني مي تواند در نتيجه كاهش (پركاري قشر فوق كليه ، سبب افزايش بيش از حد كورتيزول و كاهش ايمني مي شود  – 186
. همچنين افزايش بيش از حد هورمون آلدوسترون مي تواند سبب خيز شود !) . توليد گلبول هاي قرمز توسط مغز استخوان باشد 

   صحيح مي باشد 3 بنابراين گزينه

  پر كاري تيروئيد ، ضربان قلب افزايش مي يابددر  )1
در صورت كم كاري اين بخش ، . را توليد مي كند كه سبب جذب آب و افزايش غلظت ادرار مي شود  ADHبخش پسين غده هيپوفيز ، هورمون ) 2

  !غلظت ادرار كم مي شود نه زياد 
 ميزان ترومبين كاهش مي يابددر صورت كم كاري پاراتيروئيد ، كلسيم كاهش يافته و . بدن براي توليد ترومبين ، نياز به كلسيم دارد ) 4

 

درنتيجه افراد داراي ساختار . زيست شناسان معتقدند ساختار اصلي اندام هاي هومولوگ ، در نياي مشترك وجود داشته اند  – 187
   صحيح مي باشد 1 بنابراين گزينه.  نياي مشترك هستندهومولوگ ، داراي 

 همانطور كه گفتيم چه گونه ها نزديك باشند چه نه ، در صورتي كه نياي مشترك داشته باشند مي توانند داراي اندام هومولوگ باشند) 2

 تفاوت داراي خود هموگلوبين اسيدي آمينو توالي نظر از است، داشته قرار رتنزديك هاي گذشته در آنها مشترك نياي كه هايي گونه"از اين عبارت ) 3
  نتيجه مي گيريم كه توالي آمينواسيدي مشابه ، فقط خاص افراد يك گونه نيست"	هستند كمتري

 !يا داراي نقش جزئي است  فاقد نقش بودهاندام وستيجيال ) 4
  

در مدت زماني يكسان با  )از قلب به شش و بالعكس(كوتاهي را در گردش كوچك ، خون مسير . مد نظر طراح ، پستانداران است  – 188
از طرفي ، مي دانيم بطن !  پس مطمئنا بايد سرعت گردش كوچك ، كمتر از گردش بزرگ باشد . مدت زمان گردش بزرگ طي مي كند 

   صحيح مي باشد 4 ين گزينهبنابرا. چپ داراي ديواره ضخيم تري است و قدرت بيشتري دارد پس قدرت تلمبه كردن آن بيشتر است 

 در مورد پستانداراني مثل پالتي پوس صدق نمي كند) 1

  !!دقت كنيد آب از كليه باز جذب مي شود نه مثانه ) 2
 در مورد نشخوار كنندگان صادق نيست) 3

  

: ذكر شده عبارتند از كيسه هاي . سلول هاي يوكاريوتي هسته دارند و محل ماده وراثتي و اجراي دستورات آن متفاوت است  – 189
 دارند كه داراي شكل و كار ويژه است) مثال آنزيم(همه ي اندامك ها در ساختار خود پروتئين . شبكه آندوپالسمي زبر و جسم گلژي 

   صحيح مي باشد 1 بنابراين گزينه

  منظور ريبوزوم است كه فقط در مورد گلژي صادق است) 2
  جسم گلژي در ترشح آن ها نقش دارد! شبكه آندوپالسمي است توليد اين پروتئين ها فقط وظيفه ) 3
 گلژي و شبكه آندوپالسمي به يكديگر متصل نيستند) 4
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و تاثيري بر روي واكنش هاي انجام نشدني ! دقت كنيد كه افزايش برخورد با پيش ماده ، فقط سرعت واكنش را افزايش مي دهد  – 190
   مي باشد نادرست 3 بنابراين گزينه.  ندارد

 واكنش هاي انرژي خواه فقط در صورتي انجام مي شوند كه واكنش هاي انرژي زا ، انرژي مورد نياز آن ها را تامين كرده باشند) 1

  )تشكيل و شكستن پيوند! (از آن جدا مي شود  ، ، و پس از انجام واكنش مي چسبدپيش ماده به جايگاه فعال آنزيم  )2
 موادي مانند ويتامين ها تمايلشان به پيش ماده افزايش يافته و با اتصال به موادي مثل سيانيد و آرسنيك ، كاهش مي يابد آنزيم ها با اتصال به) 4

  

پس غذا قبل از ورود به محل . به گوارش مكانيكي غذا مي پردازند در اطراف دهان ملخ ، صفحات آرواره مانندي وجود دارند كه  – 191
   صحيح مي باشد 4 بنابراين گزينه.  ، تا حدودي گوارش يافته است) چينه دان(نرم شدن و ذخيره موقت 

 منظور سنگدان است كه آنزيم ترشح نمي كند) 1

  !هزارال آنزيم ترشح نمي كند . مواد غذايي در هزارال آب گيري مي شوند ) 2
 !غلط است  "سلوالزِ جانور"پس !! دقت كنيد هيچ جانوري سلوالز ترشح نمي كند ) 3
  

.   شيره پرورده ممكن است در محل توليد خود ذخيره گردد مانند برگ هاي خوراكي. ، شيره پرورده است  صورت سوال منظور – 192
  صحيح مي باشد 1 بنابراين گزينه

  انتشارحركت شيره پرورده در آوند آبكشي و همچنين باربرداري و باركشي مواد آلي از طريق انتقال فعال است نه ) 2
  اين مورد درمورد شيره خام درست است نه شيره پرورده ) 3
 اين مورد نيز مختص شيره خام است ) 4

 

عبور مي كند كه دوتاي آن ها عبارتند از  چند مسيرآب در عرض ريشه از :  93مطابق متن كتاب زيست شناسي سال دوم صفحه  – 193
   مي باشد نادرست 3 بنابراين گزينه.  مسير پروتوپالستي و مسير غيرپروتوپالستي

  انجام مي گيرد 93تحليل هر سه گزينه ي باقي مانده اين سوال ، با شكل صفحه 
  با توجه به شكل ، دسته هاي آوند چوبي و آبكش به صورت يك در ميان قرار گرفته اند) 1
  . اين تار ها فقط در منطقه كوچكي از ريشه قابل مشاهده اند . در نزديكي راس ريشه ، تارهاي كشنده از اليه خارجي يعني روپوست ايجاد مي شوند ) 2

  وظيفه اين تار ها جذب آب است پس نبايد داراي اليه مومي باشند
 آندودرم با نواركاسپاري پوشانده شده است ؛ نه همه ي ديوارههمانطور كه در شكل مي بينيد ، فقط بخش هايي از ديواره سلول هاي ) 4

  

   صحيح مي باشد 2 بنابراين گزينه.  )مورد ب به نظر طراح بستگي دارد(احتماال موارد ب ، د به درستي بيان شده اند  – 194

  انقباض دهليزها قبل از رسيدن موج الكتريكي به بطن ها آغاز مي شود) 1
شود و درمرحله دوم پس  در مرحله اول  مانع انتشار مستقيم موج به بطن ها مي! دو مرحله به اليه عايق دهليزي بطني مي رسد موج الكتريكي در ) 2

 اض بطن ها پايان ميابد بشود كه دراين هنگام انق دوباره به اليه عايق منتقل مي )از نوك به قاعده بطن ها(از انتشار موج الكتريكي در تمام طول بطن 

  انقباض بطن ها پس از اين مرحله آغاز مي شود ) 3
 اين مورد صحيح است انقباض دهليزها قبل از اين مرحله تمام شده است ) 4

  
  
  
  
  

ww
w-
ka
no
on
-ir

www.p30konkor.com



  نويد درويش پور – اميررضا گراوندكانون فرهنگي آموزش ، قلم چي                      99نظام قديم كنكور زيست شناسي  پاسخنامه

  

  

  : بررسي گزينه ها . د صحيح مي باش 3 بنابراين گزينه.  موارد الف ، ب و ج صحيح هستند – 195

   B12در نتيجه قادر به جذب ويتامين ) البته طبق كتاب نظام قديم(به دنبال تحليل اليه مخاطي ، فرد قادر به توليد فاكتور داخلي معده نيست ) 1
  اين ويتامين براي توليد گلبول هاي قرمز الزم است و نبود آن سبب كم خوني مي شود. نمي باشد 

  فوق كليه يعني توليد كورتيزول و آلدوسترون مي شوند كه آلدوسترون قند خون را افزايش مي دهد اين تنش هاي طوالني ، سبب پاسخ ديرپاي) 2
  در صورت انسداد مجراي صفراوي ، اين ويتامين به درستي جذب نمي شود. محلول در چربي است و براي انعقاد خون الزم است  Kويتامين ) 3
اين اتفاق در صورت كمبود گلوكز و كمبود انرژي سلول هاي . منظور از كاهش تراكم يون سديم در سلول هاي عصبي ، يعني كاهش فعاليتشون ) 4

 !! اما دقت كنيد كه لوزالمعده هم گلوكاگون و هم انسولين توليد مي كنه و فقط كمبود انسولين ميتونه سبب اين اتفاق بشه . عصبي انجام ميشه 

 

بصل النخاع مركز تنظيم بسياري از اعمال حياتي . نخاع در نزديكي بصل النخاع قرار دارد . منظور از صورت سوال ، نخاع است  – 196
   صحيح مي باشد 3 بنابراين گزينه.  بدن است

  منظور از اين گزينه ، هيپوتاالموس است كه نخاع در پايين آن قرار دارد )1

 تاالموس استمنظور از اين گزينه ، ) 2

 عجب گزينه پرتي ) 4

  

همه ي سلول هاي گياهي كه ديواره دارند ، . منظور از سلول فاقد سيتوپالسم ، سلول هاي مرده مثل آوند چوبي و كالهك است  – 197
   صحيح مي باشد 4 بنابراين گزينه.  الن هم دارند

 پارانشيم ها ديواره نخستين نازك دارند) 1

 كلروپالست دارد و تقسيم نمي شودكالنشيم گاه ) 2

  اين گزينه فقط در مورد آوند چوبي صادق است. سلول هاي كالهك ، آوند چوبي و آبكش فاقد هسته هستند ) 3
  

  .  ، دو مولكول سه كربنه توليد مي شود  3و هم در گام  4هم در گام . گليكوليز است  3و  4اين سوال ، مقايسه گام  – 198

   صحيح مي باشد 1 بنابراين گزينه

  رد مي شود 4با گام ) 2
  اين تركيب را نداريمدو گام هيچ كدام از در  )3
 در هيچ كدام از دو گام اين تركيب را نداريم) 4

 

.  اين سوال را با توجه به وجود سلول دو هسته اي كه قابليت لقاح داشته و داراي دو مجموعه كروموزوم است مي توان جواب داد – 199
   مي باشد نادرست 3 بنابراين گزينه

  دقت كنيد كه فقط گامت هاي نر خزه و سرخس داراي بخش حركتي هستند نه نهان دانگان )1
در اونصورت ! توي بخش متورم مشاهده بشن  فقطنگفته كه ! دقت كنيد انحصار نداره (تمام اين گامت ها را مي توان در بخش متورم مشاهده نمود ) 2

 )گامت هاي نر باعث غلط شدن اين گزينه مي شدن
اما اما اگه گياه اصلي مورد نظر ديپلوئيد نباشه چي ؟؟؟ خب در اون صورت كه اينا حاصل ميتوز يه (همه ي اين سلول ها حاصل ميتوز هستن ) 4

 )به نظرم اين گزينه هم نادرسته و ايراد داره و سوال بايد حذف بشه! نيستن كه  هاپلوئيدسلول 
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   صحيح مي باشد 1 بنابراين گزينه.  فقط مورد سوم در رابطه با همه موارد صادق است – 200

وارد بافت خون شود ، ميتواند از سلول  HIVپرفورين ها پادتن ها و همچنين اينترفرون درصورتي كه ويروس ) از ماكروفاژ ها(پروتيين هاي مكمل * 
  هاي ايمني به خون ترشح شوند

  اين مورد در رابطه با پادتن ها صادق است ) 1
 اين مورد نيز مختص پادتن ها است  )2

  همه اين مواد ميتوانند بر فعاليت آنزيم ها تاثير بگذارند) 3
  اين مورد نيز مختص پروتيين ها مكمل است ) 4
  

ر از اين بخش ، پوست درخت است كه شامل چوب پنبه ، كامبيوم چوب پنبه ساز و آبكش پسين است كه هيچ كدام داراي منظو – 201
   صحيح مي باشد 3 بنابراين گزينه.  نقش اصلي در هدايت شيره خام نيستند

  فقط كامبيوم چوب پنبه ساز دارد) 1
  همانطور كه گفتيم چوب پنبه دارد) 2
سال نيز پارانشيم ها درحال حذف شدن و از بين رفتن هستند ؛ صورت سوال  2زيست شناسي سوم دبيرستان ، حتي پس از  10-4مطابق شكل ) 4

 گفته گياه ده ساله است پس قطعا از بين رفته اند

 

صورت سوال گفته كه . هستند  تولد ، مرگ ، مهاجرت به درون و مهاجرت به بيرون: چهار عامل اصلي تعيين كننده اندازه جمعيت  – 202
   مي باشدنادرست  4 بنابراين گزينه.  شارش رخ نمي دهد پس فقط دو عامل در تعيين اندازه ي اين جمعيت موثر هستند

  در هر جمعيتي به ندرت ممكن است تعادل جهشي به وجود آيد) 1
 اصل ديگر نيز برقرار باشد ، ممكن است عادل برقرار شود 2 اصل تعادلي هاردي واينبرگ برقرار است و در صورتي كه 3در اين سوال ، ) 2

  عامل ديگر مورد نياز تعادل برقرار نباشند ، تعادل برقرار نمي شود و خزانه از نسلي به نسل بعد تغيير مي كند 2در صورتي كه ) 3
شك كنيد ؛ عجب  3و  2در صورت سوال رو فراموش كنيد و بين گزينه  "ممكن است"اين سوال جوري طرح شده بود كه شما اون كلمه ي  : توجه

 !! طراح زرنگي 

  

هم هسته و هم ميتوكندري و . موجود در هسته ، ميتوكندري و كلروپالست است  DNAمنظور اين سوال ، مولكول هاي  – 203
حلقوي معموال دو دوراهي همانندسازي ايجاد مي كند ؛ اما حتي اگر يك  DNAدقت كنيد (كلروپالست ، همانندسازي دو جهتي دارند 

   صحيح مي باشد 2 بنابراين گزينه.  !)دوراهي هم ايجاد كند ، باز هم دو جهته است 

 فقط در مورد هسته صدق مي كند) 1

  به هم متصل مي شوند) هيدروژني+ فسفو دي استر (نوكلئوتيد ها توسط دو نوع پيوند . هاي سه بخشي ، همان نوكلئوتيد ها هستند واحد ) 3
 حداقل در مورد ميتوكندري و كلروپالست صادق نيست) 4
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  نويد درويش پور – اميررضا گراوندكانون فرهنگي آموزش ، قلم چي                      99نظام قديم كنكور زيست شناسي  پاسخنامه

  

  

د ماستوسيت و تبديل آن ها به ماكروفاژ ، بر دقت كنيد مغز استخوان مي تواند با تولي .منظور از اين بخش ، مغز استخوان است  – 204
 نادرست 2 بنابراين گزينه  !!!مثل كرم كدو كه فاگوسيت نمي شود ! انگل ها خير همه ي فاگوسيت شدن تعدادي از انگل ها موثر باشد اما 

   مي باشد

  انيدراز كربنيك موجود در غشاي گلبول هاي قرمز نيز ، آنزيم. مغز استخوان با توليد گلبول هاي قرمز ، بر انتقال گاز هاي تنفسي موثر است ) 1
pH خون را تغيير مي دهد  

  شود MSمغز استخوان با توليد گلبول هاي سفيد فراوان و بالتبع توليد پادتن زياد ، مي توان منجر به ) 3
اكسيژن رساني به بافت ها كم مي شود ؛ در نتيجه كبد و كليه ها در صورتي كه مغز استخوان گلبول هاي قرمز كمتر از حالت عادي توليد كند ، ) 4

 اريتروپويتين توليد مي كنند 

 

  : بررسي گزينه ها . د صحيح مي باش 2 بنابراين گزينه.  موارد الف و د صحيح هستند – 205

  هر دو در بدن انسان) 2
 بدن انسان –بدن پشه ) 2

  بدن پشه  –بدن انسان ) 3
  پشههر دو در بدن ) 4
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