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و یاخته های دیوارة فرة گوارشی است پالناریا دارای حمنظور صورت سوال جانوران دارای پروتونفریدی و متانفریدی است.   4 گزینة 

ند. دقت کنید در صورت سوال گفته شده حفرة گوارشی این جانوران می توانند موادغذایی را از طریق فاگوسیتوز دریافت کن

  کدام ویژگی فقط دربارة بعضی از این جانوران دارای نفریدی است. 

 ها : نهیگز ریسا یبررس

 آن ها!( این مورد برای همة این جانوران صحیح است نه بعضی از 1

 ( این مورد مربوط به پارامسی است. 2

 ( این مورد مربوط به حشرات است. 3

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
ان اثری ندارد. این مورد منظور صورت سوال هورمون اتیلن است. این هورمون در به تاخیرانداختن فرایند پیری در گیاه 1گزینة 

 مربوط به هورمون سیتوکینین است. 

 ها : نهیگز ریسا یبررس

 ( این ویژگی مربوط به سیتوکینین است. 2

 مون اتیلن می تواند باعث تحریک تولید آنزیم های تجزیه کنندة دیواره در فرایند ریزش برگ ها می شود.( هور3

 این مورد مربوط به آبسیزیک اسید است. ( 4

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
باشد. این دو هورمون تحت کنترل یک هورمون آزادکنندة و یک  مترشحه از هیپوفیز می LHو  FSHهورمون های  4گزینة 

 هورمون مهارکنندة مشترک آزاد شده از هیپوتاالموس قرار دارند. 

 ها : نهیگز ریسا یبررس

 است.  LH( این مورد مربوط به هورمون 1

 ، تحت کنترل بازخورد منفی قرار دارد.  14تا  12( در بخش های میانی چرخة جنسی در حدود روز 2

 ( این مورد برای نیمة دوم چرخة جنسی صادق نیست. 3

-------------------------------------------------------------------------------- 
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  2گزینة 

و   ( با توجه به توضیحات صورت سوال و اینکه گروه خونی والدین یکسان است، ژنوتیپ والدین به صورت پدر )

و سالم از نظر هموفیلی و مبتال به  ABبا گروه خونی تولید فرزندی والدین ( می باشد. مطابق ژنوتیپ مادر )

 فنیل کتونوری می باشد. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
  1گزینة 

 فقط مورد ب صحیح است.

 اثر ندارد.  NADHالف( دقت کنید سیانید موجب مهار انتقال الکترون به اکسیژن می شود و در ابتدا بر تجزیة 

 در نتیجه سیانید مانع تشکیل آب می شود.  ب( مولکول آب در بخش داخلی راکیزه ساخته می شود و

 اثر مستقیم ندارد. هم چنین این آنزیم در غشای داخلی راکیزه قرار دارد. ساز  ATPج( سیانید برای فعالیت آنزیم 

 د( دقت کنید پمپ شدن پروتون ها به فضای بین دوغشا صورت می گیرد.

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
 دگره می تواند به صورت همزمان بروز کند.  هم توان مستقل از جنس، اثر دوتک جایگاهی در صفات  2 گزینة 

 ها : نهیگز ریسا یبررس

 ( این مورد برای صفات چند جایگاهی صادق نیست. 1

 ( دقت کنید دگره ها در گویچه های قرمز و غشای آن ها یافت نمی شود. 3

 وجود دارد.  Dباشد ، دو دگرة متفاوت مشاهده می شود اما پروتئین  Dd( دقت کنید اگر ژنوتیپ فرد به صورت 4

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
مربوط به دوزیستان است که خون تیره و روشن موجود در قبل آن ها به صورت همزمان به یک رگ خروجی صورت سوال  3 گزینة 

این رگ در ابتدا دو شاخه می شود. دوزیستان دارای تنفس پوستی بوده که ساده ترین اندام از بطن جانور وارد می شوند که 
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 این ویژگی در خزندگان دیده نمی شود. تنفسی در جانوران است. 

 ها : نهیگز ریسا یبررس

 ( دقت کنید پیچیده ترین مربوط به پرندگان، خزندگان و پستاندارن می باشد. 1

 ( دقت کنید مهره داران دارای طناب عصبی پشتی هستند. 2

 ( این مورد فقط مربوط به پرندگان است و برای دوزیستان صادق نیست. 4

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
ور( و از جنس عضلة اسکلتی )مانند بندارة از جنس عضلة صاف ) مانند بندارة پیلدارهایی ای لولة گوارش شامل بنبنداره ه 3گزینة 

تحت کنترل دستگاه عصبی پیکری قرار دارند و  عضلة اسکلتی  شد. دقت کنید بنداره هایی از جنس ( می باخارجی راست روده

 . بنداره هایی از جنس عضلة صاف تحت کنترل دستگاه عصبی خودمختاری قرار دارد

 ها : نهیگز ریسا یبررس

 تک هسته ای هستند.  دارای یاخته های ( بنداره های از جنس عضلة صاف1

 نداره ها هنگام عبور مواد ، شل شده )از دست رفتن انقباض( و مواد را از خود عبور می دهند. همة این ب( 2

باز شده و مواد  اره هایی مانند بندارة انتهای معده )پیلور(، بندارة انتهای مری و بندارة ابتدای مری( در زمان استفراغ بند4

 غذایی را در جهت معکوس به دهان بازمی گردانند. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
نامساوی انجام می شود.)اولین تقسیم  . اولین تقسیم میتوز یاختة تخم به صورتمنظور صورت سوال لپه)ها( می باشد 2 گزینة  -156

 یاختة تخم با تقسیم سیتوپالسم نامساوی صورت می گیرد(

 ها : نهیگز ریسا یبررس

 ( بخش ذخیرة دانه می تواند آندوسپرم باشد. 1

 ( دقت کنید هر لپه ای الزاماً فتوسنتز نمی کند. 3

 ریشة رویانی است. ( این مورد مربوط به 4

-------------------------------------------------------------------------------- 
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 فقط موارد ج و د صحیح است. منظور صورت سوال حشراتی مانند زنبور می باشد.  2ة گزین

 الف( دقت کنید آب به کمک اسمز) روش غیرفعال( جابه جا می شود. 

 ب( این مورد برای هرمافرودیت ها صادق است. 

 یتین حشرات به عنوان تکیه گاه عضالت بدن عمل می کند. ج( اسکلت خارجی از جنس ک

 د( حشرات می توانند فرومون ها را تولید و ترشح کنند که این مواد در عملکرد و پاسخ رفتاری جانور نقش دارند. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
ارش مواد در آن آغاز می شود ، دوازدهه بعد از منظور صورت سوال معده است. بخشی از لولة گوارش که مراحل پایانی گو 4گزینة 

 معده قرار دارد. در معده یاخته های پوششی سطحی و بعضی یاخته های غدد، مادة مخاطی ترشح می کنند. 

 ها : نهیگز ریسا یبررس

 ( در معده کربوهیدرات تجزیه می شود. 1

 ( این مورد برای معده صادق نیست. در معده پروتئین ها به آمینواسید تبدیل می شوند. 2

 مربوط به رودة باریک است نه معده ! ( گوارش کامل لیپید ها3

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
شبکیه)داخلی ترین الیة چشم( در تماس قرار ندارد. دقت کنید جسم مژگانی ت سوال جسم مژگانی است که با منظور صور 3گزینة 

به بخش عنبیة چشم متصل است و دارای یاخته های عضلة صاف است که تحت کنترل دستگاه عصبی خودمختار قرار دارند. 

 جسم مژگانی در تماس با زاللیه قرار دارد.

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
 در تیغه های آبششی ، مویرگ های خونی قرار دارند که محل تبادل گازهای تنفسی است.  1گزینة 

 ها : نهیگز ریسا یبررس

 ( آب از بین تیغه های آبششی عبور می کند نه از درون تیغه های آبششی !2

 کند. یم یریجلوگ یشکاف آبشش از ییاز خروج مواد غذا یآبشش یخارها( این مورد 3

 ( تیغه های آبششی بر روی رشته های آبششی قرار دارند.4

-------------------------------------------------------------------------------- 
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تقسیم میان یاخته، مطابق شکل کتاب درسی مربوط به آنافاز است. مطابق شکل کتاب درسی در این مرحله مراحل شروع  3گزینة 

 کروموزوم های تک کروماتیدی در دو قطب یاخته تجمع می یابند. 

 ها : نهیگز ریسا یبررس

 است.  ( این مورد مربوط به تلوفاز2و  1

 ( فام تن های غیرهمساخت نادرست است.4

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
  فقط مورد ج صحیح است.  1گزینة 

در ضمن صورت سوال گفته هر جاندار، در گیاهان درپاسخ به محرک های محیطی پاسخ های عصبی و شیمیایی بروز می کند. 

 دستگاه عصبی نداریم.

م شیمیایی صادق نیست ، مثالً در پاسخ به کاهش کلسیم خون ، میزان هورمون پاراتیروئیدی افزایش الف( این مورد برای تنظی

 می یابد. 

 رد برای تنظیم شیمیایی با هورمون صادق نیست. ا( این موو د ب

 ج( مولکول های پیک شیمیایی همگی برای اثرگذاری صحیح خود به گیرندة اختصاصی متصل می شوند. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
تفاوت( ، الل  2الل بارز )  6دارای  2ینة الل بارز) یک الل تفاوت( ، گز 3دارای  1الل بار است. گزینة  4دارای   aaBBCCگیاه  4گزینة 

دارای بیشترین تفاوت از  4الل متفاوت( می باشد. گزینة  3الل بارز ) 1دارای  4و گزینة  الل تفاوت( 2ز )الل بار 2دارای  3گزینة 

 نظر رنگ می باشد. 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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 ( احتماالً بندناف است.4( الیة زایندة جنینی و بخش )3( آمنیون ، بخش شمارة )2)( کوریون، بخش شمارة 1ارة )بخش شم 4گزینة 

 ها : نهیگز ریسا یبررس

 ( آمنیون همانند بندناف در تغذیة جنین نقش دارد. 1

 مانع تخمک گذاری فرد می شود. HCGون( کوریون با تولید هورم2

 )البته این گزینه چالشی است(( در ساختار بندناف همانند کوریون ، رگ های خونی وجود دارد. 4

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
فی رونویسی است. الکتوز مولکولی دی ساکاریدی است که به مولکول مهارکننده متصل می اپران لک مربوط به تنظیم من 4 گزینة

  شود و باعث تحریک فعالیت رنابسپاراز می شود. 

 ها : نهیگز ریسا یبررس

 ( دقت کنید تمایل مهارکننده به اتصال به قند بیشتر از دنا می باشد. 1

 ( این مورد برای یوکاریوت ها صادق است. 2

 ( فعال کننده مربوط به تنظیم مثبت رونویسی است. 3

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
مادر سالم ( و برای aaو  Xhyنهفته برای پدر بیمار )با فرض در نظر گرفتن بیماری های وابسته به جنس و مستقل   4گزینة 

(XHXH   وXHXh  وAA  وAaقابل تصور است. دخترهای این خانواد ) ه دارای ژنوتیپXHXh  وAa  می باشد که همگی

 ناخالص هستند.

 ها : نهیگز ریسا یبررس

 قابل انتظار است.  aaو  Xhy( فرزند پسر با ژنوتیپ های 1

 قابل تصور است.  xhyو پسری با ژنوتیپ  xhxh( دختری با ژنوتیپ 2

 قابل انتظار است که می تواند با مادر شباهت داشته باشد. Aaو  XHXh( دختری با ژنوتیپ 3

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
  2گزینة 

 لین محلی که پیام عصبی به یک نورون منتقل می شود ، نیازمند تولید پیانسیل عمل در نقطة مجاورش نمی باشد. الف( در او

 ب( سرعت هدایت پیام عصبی در طول رشته های میلین دار در بخش های هم قطر یکسان است و ثابت است. 

 یم و پتاسیم از غشا عبور می کنند. ج( در طی همة بخش های پتانسیل عمل و پتانسیل آرامش ، دو نوع یون سد
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ر اختالف پتانسیل نداریم. البته ممکن این مورد به طور کلی صحیح است زیرا با بسته کانال های دریچه دار پتاسیمی ، تغیید( 

دقت کنید در طی است طراح کنکور جزئی فکر کرده باشد و این مورد را نادرست در نظر بگیرد، باید منتظر کلید سنجش بود. )

به صورت همزمان بسته نمی شوند. هم چنین در قلة نمودار پتانسیل عمل نیز هردو کانال فعالیت نورون هیچ گاه هر دونوع کانال 

 ( د.بسته هستند.  اختالف پتانسیل دوسوی غشا تغییر می کن

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
در تارهای ماهیچه ای قرمز ) کند( مقدار رنگ دانة قرمز بیشتر است. در این تارها میزان تنفس یاخته ای هوازی زیاد است.   2 گزینة 

موردنیاز یاخته  ATPمقدار در نتیجه فعالیت آنزیم های مؤثر در چرخة کربس مهار نشده است. بلکه فعالیت زیادی برای تولید 

 دارد. 

 ها : نهیگز ریسا یبررس

سر میوزین بیشتر از تارهای کند است. تارهای تند در مقابل خستگی  ATPدر تارهای سریع )سفید( فعالیت آنزیم تجزیة کنندة 

 مقاومت اندکی دارند. 

بیشتر است. تارهای کند با سرعت کمتری  در طی تنفس هوازی مقدار انرژی بیشتری آزاد شده است. این مورد در تارهای کند

 منقبض می شود. 

در تارهای سریع سرعت آزاد شدن یون های کلسیم بیشتر است. در سیتوپالسم این سلول ها، میتوکندری کمتری وجود دارد 

 زیرا این یاخته ها بیشتر تنفس بی هوازی انجام می دهند.

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
 صورت سوال اندام کبد است. کبد با تولید هورمون ارتیروپوتیین در تنظیم تولید گویچه های قرمز نقش دارد.  منظور 1گزینة 

 ها : نهیگز ریسا یبررس

 ( دقت کنید در همة مویرگ ها غشای پایه مانع عبور مولکول های بسیار درشت می شود. 2

  ( پالکت ها در تشکیل لخته نقش اصلی را دارند که در مغز استخوان تولید می شوند.3

 ( کبد در دفع بیلی روبین حاصل از تخریب گویچه های قرمز نقش دارد. 4

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
این گیاهان دارای آنزیم است که فقط در طی روز تثبیت کربن انجام می شود.  C4و  C3منظور صورت سوال گیاهان  2 گزینة

 روبیسکو می باشند که این آنزیم در افزوده شدن دی اکسید کربن به ریبولوزبیس فسفات نقش دارد. 
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 ها : نهیگز ریسا یبررس

 ( در همة گیاهان الزاماً تنفس نوری صورت نمی گیرد.  3و  1

 صحیح است.  C4( این مورد فقط برای تثبیت اولیة 4

 
 2گزینة 

وارد  راستبه دهلیز زیرین و زبرین وارد می شوند. بزرگ سیاهرگ های  چپو سیاهرگ اکلیلی به دهلیز  سیاهرگ های ششی

 می شوند. 

سیاهرگ های ششی و سیاهرگ های اکلیلی خون روشن و در بزرگ سیاهرگ های زیرین و زبرین خون تیره وجود دارد. در الف( 

 در خون تیره میزان ترکیب هموگلوبین با اکسیژن نسبت به خون روشن کمتر است. 

 ( سیاهرگ اکلیلی خون قلب را به دهلیز چپ وارد می کند. ب

)البته این ج( این مورد ویژگی الیة میانی سرخرگ ها و سیاهرگ ها است که در الیة میانی رشته های کشسانی زیادی دارد. 

 نتظر کلید سنجش بود(گفت دربارة هر سیاهرگی صادق است، باید م جمله خط کتاب درسی است اما الزاماً نمیتوان

 د( این مورد برای سیاهرگ کرونری و سیاهرگ باالتر از قلب صادق نیست. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
باشد. در هردو گونه زایی جهش صورت می گیرد و در نتیجه منظور صورت سوال گونه زایی هم میهنی و دگر میهنی می  1گزینة 

 گامت هایی با محتوای ژنتیکی متفاوت ایجاد می شوند. 

 ها : نهیگز ریسا یبررس

 ( دقت کنید انتخاب طبیعی در افراد تغییر ایجاد نمی کند بلکه در کل جمعیت تغییر ایجاد می کند. 2

 یست زیرا رانش همواره صورت نمی گیرد و به صورت اتفاقی رخ می دهد. ( این مورد الزامً صادق ن3

 ( این مورد برای گونه زایی هم میهنی صادق نیست. 4

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
ل می شود. بعد از حرکت ریبوزوم رنای متص Aن پیوند پپتیدی، رشتة پپتیدی به رنای ناقل در جایگاه بعد از تشکیل دومی  1گزینة 

 می شود.  Eبدون آمینواسید وارد جایگاه ناقل 

 ها : نهیگز ریسا یبررس
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 ( این مورد قبل از تشکیل پیوند پپتیدی رخ می دهد. 2

 ( این مورد در طی ترجمه رخ نمی دهد. 3

 ( این مورد قبل از تشکیل پیوند پپتیدی رخ داده است. 4

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
 باکتری های شیمیوسنتزکننده توانایی تثبیت کربن دارند اما رنگیزة فتوسنتزی ندارند.  . 4گزینة 

 ها : نهیگز ریسا یبررس

در زنجیرة انتقال الکترون  ATPنفس هوازی مولکول رند. در طی تیترات، توانایی تنفس هوازی دا( همة یاخته های سازندة ن1

 ساخته می شود. 

 تولید می کنند.  +NAD( همة یاخته های سازندة الکتات، در طی تخمیر الکتیکی ، 2

 ( همة تک یاخته ای های تولید کنندة اکسیژن ، سنتزکننده هستند  و توانایی تولید مواد آلی از مواد معدنی را دارند. 3

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
در پاسخ التهابی یاخته های دیوارة مویرگ ها و ماکروفاژ ها پیک شیمیایی تولید می کنند. این یاخته ها فاقد گیرنده های  3گزینة 

 دفاع اختصاصی می باشند. 

 ها : نهیگز ریسا یبررس

( این مورد برای ماکروفاژ ها صادق است که جزئی از ایمنی غیراختصاصی محسوب می شوند و می توانند عوامل بیگانه را 1

 گی های عمومی آن ها شناسایی می کنند. براساس ویژ

 ( همة یاخته های زنده دارای پروتئین هستند. پروتئین ها متنوع ترین گروه مولکول های زیستی می باشند. 2

 تولید کنند.  1( همة این یاخته ها اگر به ویروس آلوده شوند می توانند اینترفرون نوع 4

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
یرنده های موجود در بخش دهلیزی گوش انسان ، گیرنده های مکانیکی مربوط به تعادل هستند. هم چنین در این بخش گ 2گزینة 

 ممکن است گیرنده های حواس پیکری نیز مشاهده شوند. 

 الف( دقت کنید که گیرنده های شنوایی از طریق مژک های خود با مادة ژالتینی در تماس هستند. 

 ورد مربوط به گیرندة تعادلی است که با ارسال پیام به مخچه در حفظ وضعیت بدن نقش دارند. ب( این م
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ج( دقت کنید پس از حرکت مایع درون بخش دهلیزی، مادة ژالتینی خم می شود و سپس با خم شدن مژک ها ، کانال های یونی 

 باز می شوند. 

کنند که توسط پرده های مننژ و  د( گیرنده های تعادلی در بخش دهلیزی گوش، پیام های عصبی خود را به مخچه ارسال می

 استخوان جمجمه محافظت می شوند. هردوی این ساختار ها از جنس بافت پیوندی هستند. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
در پرکاری قشر غدة فوق کلیه ، میزان ترشح هورمون های کورتیزول ، آلدوسترون و هورمون های جنسی افزایش می یابد.  3 گزینة

در پی افزایش هورمون کورتیزول تضعیف سیستم ایمنی رخ می دهد و فعالیت مغز استخوان ضعیف می شود. هم چنین در پی 

  ون آلدوسترون میزان بازجذب سدیم و آب افزایش می یابد و در نتیجه عالئمی از خیر ایجاد می شود. هورم افزایش

 ها : نهیگز ریسا یبررس

در پی کم کاری غدة پاراتیروئید ، میزان کلسیم خون کاهش می یابد. در نتیجه فرایند انعقاد خون مختل می شود و میزان ( 1

 دیل پروترومبین به ترومبین کاهش می یابد و انعقاد خون مختل می شود. تب

هش فعالیت ترشحی بخش پسین هیپوفیز، میزان هورمون ترشح ضدادراری و اکسی توسین کاهش می یابد و در در پی کا( 2

 ر کاهش یافته و غلظت ادرار نیز کاهش می یابد. شیر کاهش می یابد و هم چنین بازجذب آب از ادرانتیجه ترشح 

( در پرکاری غدة سپردیس، میزان ترشح هورمون های تیروئیدی افزایش می یابد. در پی افزایش هورمون های تیروئیدی میزان 4

ی قلب نیز بیشتر می شود. هم در پی افزایش دی اکسید کربن فعالیت ضربان افزایش می یابد. و دی اکسید کربن سوخت و ساز

  افزایش می یابد و در نتیجه قدرت انقباض عضالت بیشتر می شود. ATPچنین میزان تولید 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
 شود.ساختارهای همتا در افراد با نیای مشترک دیده می 1گزینة 

 ها : نهیگز ریسا یبررس

 شوند.( ساختارهای وستیجیال ردپای تغییر گونه ها محسوب می2

 شود.های مختلف بررسی میاسیدی حفظ شده در بین افراد گونههای آمینو(توالی3

ساختارهای وستیجیال در گروهی از جانداران بسیار کارآمد هستند اما در کوچک و ساده شده اند و حتی ممکن است فاقد ( 4

 کار خاصی باشند.

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
های سنگفرشی های پوششی حبابک و یاخته، در جاهای متعدد یاخته) نه بخش هادی(ای دستگاه تنفسدر بخش مبادله 3گزینة 

 دارای غشای پایه مشترک هستندها مویرگ
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 ها : نهیگز ریسا یبررس

 (شبکه های مویرگی واقع در بخش هادی در گرم شدن هوای دمی نقش دارند.1

 های مختلف بخش هادی دستگاه تنفسی متفاوت است.( میزان ضخامت مخاط در بخش2

 فرستند. ها( به داخل ترشحات محتوای مواد ضد میکروبی ) ماده مخاطی( میها )مژک( زوائد یاخته4

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
صورت  در جانوران دارای دستگاه گردش خون مضاعف، همواره فشار خون ریوی کمتر از فشار خوت گردش عمومی است. 2گزینة

 سوال درباره کل پستانداران هست.

 ها : نهیگز ریسا یبررس

 ن نشخوارکننده صحیح نیست.(این گزینه برای پستاندارا1

 شود.های آن ها وارد می( در پستانداران، هوا به کمک مکش حاصل از فشار منفی، به شش3

 (پستانداران تخم گذار و کیسه دار، فاقد جفت هستند.4

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
  1 گزینة

تنها مورد )د( صحیح است.  همزمان با انتقال موج این سوال به نظر همة موارد نادرست است. اما احتماالً از نظر طراح کنکور 

. هر چند انتقال پیام به تارهای دیوارة بین طن، انقباض دهلیزها پایان یافته استای دیواره بین دو بالکتریکی به تارهای ماهیچه

 است که هنوز انقباض به صورت کامل تمام نشده است.  Qدو بطن، در زمان رسم موج 

 ها : نهیگز ریسا یبررس

 لیزها پایان یافته است. زمانی که تارهای ماهیچه ای درون دیوارة بطن ها تحریک شوند، انقباض دهالف( 

 ب( در زمانی که پیام به الیة عایق بین دهلیز وبطن می رسد ، انقباض بطن ها تمام نشده است. 

 ج( در زمان تحریک گره دهلیزی بطنی، دهلیزها در حال انقباض هستند. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
  دهند.های شدنی ) انجام پذیر( را افزایش میها سرعت انجام واکنشآنزیم 3 گزینة

 ها : نهیگز ریسا یبررس

های سدیم و پتاسیم را خالف جهت شیب غلظت انتقال ( یونATP(پمپ سدیم پتاسیم با کمک فرایند انرژی خواه ) هیدرولیز 1

 دهد.می

 آنزیم دنابسپاراز توانایی برقراری پیوند فسفودی استر و هیدرولیز آن را طی فرآیند ویرایش دارد. (2

ww
w-
ka
no
on
-ir

www.p30konkor.com



  

 

 1 |صفحةدرس زیست شناسی                                                                        – 1399کنکور تجربی 

 

 1399کنکور سراسری  –پاسخ تشریحی درس زیست شناسی 

 امیررضا پاشاپور یگانه  –محمدمهدی روزبهانی                                           

 یابد( تمایل رنابسپاراز به رونویسی، به دنبال اتصال با عوامل رونویسی متصل با افزاینده افزایش می4

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
 شوند.دار فقط در سطح داخلی بدن اسفنج یافت میهای یقهبا توجه به شکل، یاخته 3 ةگزین

 ها : نهیگز ریسا یبررس

 های سطح بیرونی اسفنج نیز قرار دارند.های سازنده منفذ در تماس با یاخته(یاخته1

 ( کیسه گوارشی در اسفنج مشاهده نمیشوند. این جانوران دستگاه گردش آب دارند.2

 های سازنده منفذ تاژک دار نیستند.یاخته( 4

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
 کمبود کلریدریک اسید در ترشحات برون ریز دهان ) بزاق(  و ماده مخاطی مری تاثیری ندارد.  4گزینة 

 ها : نهیگز ریسا یبررس

دقت  های سرخ گردد.(کمبود کلریدریک اسید باعث اختالل در جذب آمینواسیدها و در نهایت  اختالل در تولید گویچه1

های کناری غدد معده صورت گرفته باشید که به سبب آن تولید فاکتور تواند به دلیل آسیب به یاختهکنید این بیماری می

 شود.داخلی معده با اختالل مواجه می

 گردد.( کمبود اسید کلریدریک باعث اختالل در تولید پروتئازهای فعال ) تبدیل پپسینوژن به پپسین( می2

تواند سبب بروز اختالل در ترشحات برون ریز غدد معدی عملکرد شبکه یاخته عصبی واقع در زیرمخاط می (اختالل در3

 شود.

-------------------------------------------------------------------------------- 

  
ها و بزاق ترشح شده توسط غدد شود، دقت کنید گوارش در ملخ توسط آروارهدان نرم و ذخیره میدر ملخ مواد در چینه 4گزینة 

 شود.دان انجام می گیرد که پیش از ورود به چینهبزاقی صورت می

 ها : نهیگز ریسا یبررس

 شود.های گوارشی در شیردان و روده باریک گاو انجام میگیرد. ترشح آنزیمآبگیری در هزارالی گاو صورت می(1

 !شود نه توسط خود جانورهای همزیست جانوران تولید می(دقت کنید سلوالز توسط میکروب2

 ی گوارشی نداریم. هاح آنزیمدانیم در سنگدان ترشذا است. می(سنگدان مسئول فرایند آسیاب کردن غ3

-------------------------------------------------------------------------------- 
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 مورد صحیح است 4هر      4گزینة 

 : همه موارد یبررس

در طی نارسایی کلیوی ممکن است اختالل در فرایندهای بازجذب و ترشح صورت بگیرد و سبب کاهش فشار اسمزی خون  -الف

 و آب صورت گرفته و سبب خیز ) تورم( گردد گردد. طی نارسایی ممکن است احتباس سدیم

تواند سبب گیرد. اختالل کبدی میشود، در کبد صورت میواکنش ترکیب آمونیاک و آب که منجر به تشکیل  اوره می-ب

 افزایش آمونیاک خون و کاهش اوره خون گردد.

های مفصلی است که با التهاب مفاصل یماریگیرد. نقرس یکی از برسوب اوریک اسید در مفاصل صورت میدر بیماری نقرس،  -ج

 و دردناک شدن آن ها همراه هست.

 .شوددر طی کم کاری غده فوق کلیه، کاهش ترشح هورمون آلدوسترون سبب افزایش دفع آب می-د

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
و از طریق بخش حرکتی دستگاه عصبی پیام عصبی به  منظور صورت سوال نخاع می باشد که در زیر بصل النخاع قرار دارد 3گزینة 

 صل النخاع در تنظیم ضربان قلب و فشار خون نقش مهمی دارد. ب. دست ها ارسال می کند

 ها : نهیگز ریسا یبررس

 ( این مورد مربوط به بصل النخاع و پل مغزی است. 1

 ( این مورد مربوط به تاالموس می باشد. 2

 ( این مورد مربوط به مخچه می باشد. 4

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
ه ای است که همگی توانایی لقاح دارند. در یاختة دو و یاختة دوهست ، تخمزااسپرممنظور صورت سوال یاخته های  . 3گزینة 

 هسته ای همواره بیش از یک مجموعه کروموزوم مشاهده می شود.

 ها : نهیگز ریسا یبررس

 وسیلة حرکتی می باشند. ( همة این یاخته ها فاقد تاژک و 1

 ( همة این یاخته ها درون تخمدان مشاهده می شوند. تخمدان بخش متورم مادگی است. 2

و تخمزا و سلول دوهسته  یاختة هاپلوئید می باشند. اسپرم ها از تقسیم سلول زایشی ( همة این یاخته ها حاصل میتوز نوعی4

 از میوز بافت خورش ایجاد می شوند. ای از تقسیمات متوالی سلول باقی مانده

-------------------------------------------------------------------------------- 
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منظور شکل ، کپسول مفصلی است که همانند غالف احاطه کنندة دسته تارهای ماهیچه ای، از جنس بافت پیوندی  2گزینة 

 ت مقدار مادة زمینه ای اندک است.رشته ای است ؛ در این باف

 ها : نهیگز ریسا یبررس

 فت پیوندی رشته ای می باشد. دقت کنید رباط ها نیز انعطاف پذیری اندکی دارند زیرا نوعی با (1

( بافت پیوندی سست بافت پوششی مخاط را پشتیبانی می کند. دقت کنید در بافت پیوندی رشته ای برخالف بافت پیوندی 3

 سست تعداد یاخته ها اندک است. 

پایه رشته های گلیکوپروتئینی وجود دارد. در مادة زمینه ای بافت پیوندی ( منظور این گزینه غشای پایه است. در غشای 4

  ت نیز گلیکوپروتئین مشاهده می شود.سس

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
 3گزینة 

اطی معده، یاخته های کناری معده از بین می روند و در پی کاهش تولید فاکتور داخلی معده ، فرد الف( به دنبال تحلیل الیة مخ

 به کم خونی مبتال می شود. 

( به دنبال تنش های طوالنی مدت و مداوم ، میزان ترشح کورتیزول افزایش می یابد و در نتیجه میزان گلوکز خوناب افزایش ب

 می یابد. 

ج( در پی انسداد مجاری صفراوی، صفرا به درون دوازدهه وارد نمی شود ؛ در نتیجه هضم و جذب چربی ها و به دنبال آن جذب 

 مختل می شود ؛ در نتیجه در انعقاد خون اختالل ایجاد می شود.  Kی مانند ویتامین ویتامین های محلول در چرب

د( برای این گزینه جند استدالل ممکن است ، نخست اینکه به دنبال افزایش ترشح انسولین ، میزان قند خون به شدت افت می 

مختل می شود ؛ در پتاسیم  –در نتیجه فعالیت پمپ سدیم کند ؛ در نتیجه سوخت و ساز یاخته های عصبی کاهش می یابد و 

 نتیجه میزان تراکم یون سدیم در یاخته های عصبی افزایش می یابد.

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
کلیة راست به علت موقعیت کبد در سطح پایین تری نسبت به کلیة چپ قرار دارد. درنتیجه فاصلة کلیة راست تا مثانه  1گزینة 

 اصلة کلیة چپ تا مثانه کمتر است.ف از

 ها : نهیگز ریسا یبررس
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 1 |صفحةدرس زیست شناسی                                                                        – 1399کنکور تجربی 

 

 1399کنکور سراسری  –پاسخ تشریحی درس زیست شناسی 

 امیررضا پاشاپور یگانه  –محمدمهدی روزبهانی                                           

 ( شش راست دارای سه لوب و شش چپ دارای دو لوب است. 2

( مطابق شکل زیر در هنگان دم، نیمة چپ دیافراگم در سطح پایین تری نسبت به نیمة راست قرار دارد. این موضوع به علت 3

 موقعیت کبد می باشد. 

 قطر مجرای لنفی راست بیشتر می باشد. سبت به ( مطابق شکل کتاب درسی قطر مجرای لنفی چپ ن4

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
دارد و وسیع ترین بخش ساقه را مطابق شکل زیر منظور سوال بخشی از ساقه است که در زیر پوست درخت قرار  2گزینة 

 تشکیل می دهد. در این بخش یاخته های دارای دیوارة چوب پنبه ای مشاهده می شود. 

 ها : نهیگز ریسا یبررس

 ( دقت کنید سرالد چوب پنبه ساز جزئی از پیراپوست است و در وسیع ترین بخش ساقه قرار دارد. 1

 ود دارند که در هدایت شیرة خام نقش مهمی دارند. ( در این بخش ساقه ، آوند های چوبی وج3

 ( یاخته های نرم آکنه و عدسک های فراوان جزئی از پیراپوست هستند.4

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
های  +NADی سه کربنی دوفسفاته! در واقع باید تعداد غیرقندهر ترکیب  دقت کنید در صورت سوال گفته شده به ازای 1گزینة 

 +NADو یک مولکول  ATPمولکول  2س از شروع گلیکولیز تا زمان تولید اسیدسه کربنی دوفسفاته، مصرفی نصف شود. پ

 تولید می شود. ADPمصرف می شود و دو مولکول 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
دنای خطی و حلقوی است. در هردو مولکول نوکلئوتید ها توسط پیوند فسفودی استر به هم  منظور صورت سوال مولکول 3 گزینة

 )البته این سوال چالشی است( اند. متصل شده 

 ها : نهیگز ریسا یبررس

 ( این مورد برای دنای حلقوی صادق نیست. 1

هم چنین در بعضی یاخته های ( این مورد برای دنای حلقوی صحیح نیست زیرا ممکن است همانندسازی تک جهتی باشد. 2

 یوکاریوتی اصالً همانندسازی دنای هسته ای صورت نمی گیرد. 

 ممکن است یاخته اصالً همانندسازی دنای هسته ای نداشته باشد.  برای دنای حلقوی صادق نیست. هم چنین( این مورد 4

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
 پروتئین های دفاعی مختلف و پیک های شیمیایی در پاسخ به ورود عوامل بیمازی زا ترشح می شوند.  1گزینة 
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 1 |صفحةدرس زیست شناسی                                                                        – 1399کنکور تجربی 

 

 1399کنکور سراسری  –پاسخ تشریحی درس زیست شناسی 

 امیررضا پاشاپور یگانه  –محمدمهدی روزبهانی                                           

 ا و پرفورین نیز این موضوع صادق نیست. الف( این مورد برای پیک های شیمیایی صادق نیست. هم چنین برای اینترفرون ه

 ب( این مورد صرفاً برای پادتن ها صادق است و برای سایر موارد مهم نیست. 

در همة این عوامل پروتئین ها وجود اثر گذار هستند.  و عوامل بیگانة غیر یاخته ای همة این مولکول ها بر فعالیت یاخته هاج( 

 ر این پروتئین ها تغییر می کند. دارند که در تب بسیار باال ساختا

 د( این مورد فقط برای پروتئین مکمل و پرفورین صادق است. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
قرمز رنگ موجود در تار های ماهیچة اسکلتی ، میوگلوبین می باشد. در ساختار دوم پروتئین میوگلوبین مطابق پروتئین  4 گزینة

  آمینواسید غیرمجاورش ، پیوند هیدروژنی تشکیل می شود.  NHیک آمینواسید و گروه  COشکل کتاب درسی، بین گروه 

 ها : نهیگز ریسا یبررس

 اتم مرکزی است و جزئی از زنجیرة پپتیدی محسوب نمی شود. ی دارا« هم»( دقت کنید گروه 1

 ( دقت کنید این پروتئین از یک زنجیره ساخته شده است. 2

 همة آمینواسید ها! ( دقت کنید در ساختار دوم، فقط بین بعضی از آمینواسید ها پیوند هیدروژنی تشکیل می شود نه3

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
های  ی ناپیوسته خون رسانی می شود و یاختهاست که توسط مویرگ ها منظور صورت سوال اندام مغز استخوان . 4گزینة 

 بنیادی مغز استخوان می توانند به رگ های خونی تمایز پیدا کنند. مغز استخوان توانایی تولید اریتروپیتین ندارد. 

 ها : نهیگز ریسا یبررس

 ( این مورد مربوط به خون است و مغز استخوان در خون سازی نقش مهمی دارد. 1

)البته منی توسط مغز استخوان تولید می شوند. ( این مورد مربوط به یاخته های دستگاه ایمنی بدن است. یاخته های دستگاه ای2

 باید دقت کنید که ممکن است این گزینه هم ایراد داشته باشد زیرا همة انگل ها فاگوسیت نمی شوند(

 ( اختالل در فعالیت مغز استخوان می تواند موجب اختالل دستگاه ایمنی می شود. 3
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