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  سوال  ۱۳:  زيست دهم 

  سوال ۱۷:  زيست يازدهم 

  سوال  ۱۵: زيست دوازدهم 

  سوال  ۵: تركيبي 

  سوال ۱۰:  شمارشي 

  دفعي -تنفس  �تركيبي گوارش  �زيست دهم : متوسط                   مبحث : سطح سوال                                  ۴  - ۱۵۶

جانوران داراي حفره گوارشي دو . حفره گوارشي دارند و داراي سيستم دفعي پروتونفريدي مي باشند) يعني پالناريا ( بعضي بي مهرگان 
  .در مورد گوارشي درون سلولي صادق است ۴عبارت گزينه . دارند) برون سلولي و درون سلولي ( مرحله گوارش

  .در مورد همه بي مهرگان صادق مي باشد نه بعضي بي مهرگان ۱گزينه 

  .مربوط به حشرات و تنفس نايديسي مي شود  ۳گزينه .  مربوط به تك سلولي هاست نه بي مهرگان ۲گزينه 

  ساده                              زيست يازدهم               گياهي: سطح سوال                              ۱  - ۱۵۷

  .اتيلن هورمون پيري مي باشد. صورت سوال اشاره به اتيلن دارد

  آبسيزيك اسيد مي باشد نه اتيلن:  ۴گزينه .    نادرست  اتيلن در افتادن برگ نقش دارد � ۳سيتوكينين                    گزينه :  ۲گزينه 

  

  توليد مثل انسان � ۷فصل  �متوسط                            زيست يازدهم :  سطح سوال                                           ۴  -  ۱۵۸

  .تالموسي مي باشندهمواره در يك دختر بالغ تحت تأثير هورمون هاي آزادكننده و مهار كننده هيپو  FSHو  LHهورمون هاي 

در روزهاي آخر مرحله فوليكولي بازخورد مثبت استروژن باعث :  ۲گزينه .  همواره در تكميل تخمك زايي نادرست مي باشد: ۱گزينه 
  .در دوره لوتئال اين دو هورمون كاهش مي يابند:  ۳گزينه .     افزايش اين هورمون ها مي شود
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  زيست دوازدهم ۳فصل  -ژنتيك   : ساده                                       مبحث : سطح سوال                              ۲  -  ۱۵۹

 Oپس در فرزندان گروه خوني . باشند ABمي باشد بايد والدين  Bو ديگري  Aچون گروه خوني پدر و مادر مشابه است و فرزندان يكي 
  .نادرست مي شوند ۳و  ۱در نتيجه گزينه هاي . مشاهده نمي شود

  ) ۴رد گزينه . ( مي باشد و نمي تواند دختر بيمار نسبت به هموفيلي داشته باشد   XHY= چون پدر سالم است بنابراين پدر 

  زيست دوازدهم ۵فصل  - تنفس سلولي      : حث متوسط                                      مب: سطح سوال                       ۱  - ۱۶۰

  .فقط مورد ب صحيح است

  .نادرست چون سيانيد ابتدا از رسيدن الكترون به اكسيژن و تشكيل آب جلوگيري مي كند �الف 

  .هفضاي بين دو غشا درست. فضاي داخلي ميتوكندري نادرست است  �غشاي داخلي درسته نه خارجي                      د  �ج 

  

  دوازدهم ۳فصل  -ژنتيك  : متوسط                             مبحث : سطح سوال                                              ۲   - ۱۶۱

  .در مورد صفات مستقل از هم كه روي كروموزوم هاي مختلف قرار داشته باشند و با الل غالب بروز كنند صحيح است

  .وابسته به جنس باشد در مردان تنها يك الل باعث بروز صفت مي شوداگر صفت :  ۱گزينه 

  .نيز صفت بروز مي كند)  Dd( در حالت ناخالص :  ۴گزينه .                     الل روي غشا حضور ندارد:  ۳گزينه 

  

  عصبي - كليه  �تركيبي گردش مواد - زيست دهم : ساده                                     مبحث :  سطح سوال                                 ۳  - ۱۶۲

اشاره دارد كه از تنفس پوستي كه ساده ترين اندام تنفسي در مهره داران مي باشد استفاده مي ) قورباغه( صورت سوال به دوزيستان 
  .كند

طناب عصبي شكمي تنها در بي مهرگان :  ۲گزينه .  پيچيده ترين شكل كليه در پرندگان ، خزندگان و پستانداران وجود دارد:  ۱گزينه 
  .ديده مي شود

  گوارش - زيست دهم  : ساده                                       مبحث : سطح سوال                              ۳  -  ۱۶۳

  .تر خارجي مخرج از بخش قشر حركتي مخ دستور مي گيرداسفنك
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  ۸فصل  �زيست يازدهم گياهي : دشوار                            مبحث : سطح سوال                                     ۲  - ۱۶۴

   .لپه  ها    كه به دنبال تقسيم سلول تخم ايجاد مي شوند= در دولپه 

  .آندوسپرم است نه رويانخش دانه بزرگترين بدر تك لپه 

  .در تك لپه رويان فتوسنتز نمي كند

  تركيبي دهم و يازدهم: دشوار                                     مبحث : سطح سوال                                 ۲  - ۱۶۵

  .ات داراي بكرزايي صدق مي كندصورت سوال در مورد حشر. دستگاه عصبي فقط در جانوران ديده مي شود: دقت كنيد 

  .و مي توانند از طريق فرومون باهم  ارتباط برقرار كنند) اسكلت خارجي ( حشرات اسكلت كيتيني دارند .  موارد ج و د صحيح اند

  )اسمز= همواره غيرفعال ( آب فعال وارد نمي شود  �الف 

  مانند زنبور عسل. بعضي حشرات نر و بعضي ماده مي باشند �ب 

  گوارش -زيست دهم             : ساده                        مبحث :  سطح سوال                          ۴  -  ۱۶۶

  .در معده سلول هاي پوششي سطحي و سلول هاي ترشح كننده ماده مخاطي غدد معده ماده مخاطي ترشح مي كنند

  .گوارش نهايي همه مواد آلي در روده باريك انجام مي شود:  ۳و گزينه . مي باشدايجاد مونومر فقط در روده باريك ممكن :   ۲و  ۱گزينه 

  حواس �زيست يازدهم : متوسط                          مبحث :  سطح سوال                                             ۳  -  ۱۶۷

  .صورت سوال در مورد جسم مژگاني است كه با شبكيه تماسي ندارد

  تنفس ماهي -زيست دهم   : ساده                                  مبحث : سطح سوال                                  ۱  - ۱۶۸

  .تيغه هاي آبششي روي رشته هاي آبششي قرار دارند و حاوي مويرگ هاي خوني و محل تبادل گازهاي  تنفسي هستند

  .آب از بين تيغه ها عبور مي كند:  ۲گزينه 

خارهاي آبششي در جهت مخالف رشته هاي آبششي قرار دارندو مانع خروج مواد غذايي از شكاف هاي آبششي  - ۴و  ۳رد گزينه هاي 
  .مي شوند
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  تقسيم سلول �زيست يازدهم : چالشي                         مبحث  �متوسط : سطح سوال                                  ۳  - ۱۶۹

كه  ۴اگر به گزينه ها نگاه كنيم ، گزينه . سيتوكينز گياهي قبل از تقسيم كامل سيتوپالسم از آنافاز مراحل سيتوكينز شروع مي شوددر 
  .قبل از بقيه اتفاق مي افتد ۳در تلوفاز رخ مي دهند اما گزينه  ۲و ۱گزينه . كالً  اوت مي باشد 

  حواس �عصبي  �يازدهم : متوسط                         مبحث :  سطح سوال                                                            ۱  - ۱۷۰

  .!!!!رو بزنن ۴شايد در نگاه اول خيلي ها گزينه  دقت در صورت سوال بسيار مهم است

هاي الف و ب و د كه فقط در جانوران پس عبارت  .هر جاندار پر ياخته اي مي تواند گياه يا قارچ باشد كه فاقد سيستم عصبي مي باشند
  .ديده مي شود از گردونه خارج مي شوند و فقط عبارت ج مي ماند كه يك فرايند عمومي مي باشد

  

   ۳ل ژنتيك فص -زيست دوازدهم  : ساده                                            مبحث : سطح سوال                                       ۴  -  ۱۷۱

پس كمترين شباهت فنوتيپي بين آن . تنها يك الل غالب وجود دارد ۴در گزينه . در صورت سوال چهار الل غالب در ژنوتيپ وجود دارد
  .ها وجود دارد

  ۷فصل = توليد مثل  �هم زيست يازد: دشوار                                        مبحث : سطح سوال                                        ۴  - ۱۷۲

قطر سرخرگ ها در بندناف از سياهرگ كمتر مي باشدو . اتصال دهنده رويان به جفت مي باشد كه بعداً بند ناف را ايجاد مي كند ۴بخش 
  .كوريون مي باشد كه تشكيل دهنده جفت مي باشد ۱بخش 

زاينده جنيني مي باشند كه همه بافت هاي مختلف جنين را اليه هاي  ۳و همچنين  بخش .  آمنيون در تغذيه جنين نقش دارد ۲بخش 
  .مي سازند

   ۲فصل   - زيست دوازدهم : متوسط                                       مبحث : سطح سوال                                        ۴   -  ۱۷۳

  .اشد كه دي ساكاريد استمي ب E.coLiالكتوز به عنوان عامل القا كننده رونويسي در باكتري 

  .عامل مهار كننده ، نوعي پروتئين مي باشد كه به الكتوز تمايل بيشتري دارد و با حضور الكتوز از اپراتور جدا مي شود:  ۱گزينه 

  .پلي مراز نياز به عوامل رونويسي براي شناسايي راه انداز ندارد RNAدر پروكاريوت ها، در اپران لك ، آنزيم :  ۲گزينه 
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   ۳ژنتيك فصل  �زيست دوازدهم : متوسط                                                 مبحث :  سطح سوال                                       ۴  -  ۱۷۴

  .مطرح شده است) مغلوب  Xوابسته به ( و هموفيلي ) اتوزومي مغلوب ( در كتاب درسي دو بيماري فنيل كتونوري 

دريافت مي كنند  Xhمي باشد كه همه دختران از پدر يك  XhYاگر پدر بيمار و مادر سالم باشد براي بيماري هموفيلي ژنوتيپ پدر ،  
  .يعني دختران سالم حتماً ناقل مي شوند. با ژنوتيپ خالص ممكن نيست  بنابراين تولد دختري سالم

  ۱عصبي فصل  -زيست يازدهم  : دشوار                                    مبحث :  طح سوال س                                       ۲  - ۱۷۵

  .طبق نگارش جديد كتاب يازدهم مي تواند هر نوع نورون باشد. ياخته عصبي فاقد ميلين مي باشد.  ب و د صحيج اند 

  .چون براي اولين تحريك يا پتانسيل عمل صدق نمي كند -نادرست  �الف 

  .ت يون هاي سديم و پتاسيم در حال عبور از غشا مي باشندهر حالدر  �نادرست   -ج 

  حركت ۳فصل  �زيست يازدهم : مبحث                                 متوسط: سطح سوال                                          ۲  -  ۱۷۶

جود دارد و ذخيره اكسيژن بيشتر و ميتوكندري بيشتري وجود دارد و بيشتر در تارهاي ماهيچه اي كند ، رنگدانه ميوگلوبين بيشتري و
  .تنفس سلولي به صورت هوازي است و چرخه كربس در ميتوكندري ها همواره انجام مي شود

  خونگردش  �زيست دهم :  ساده                              مبحث :  سطح سوال                                                     ۱  -  ۱۷۷

  .كبد با ترشح اريتروپويتين در توليد بيشتر گلبول هاي قرمز نقش دارد. صورت سوال به كبد اشاره دارد

                                          .ه هموگلوبين ها نقش دارنددر كبد ، ماكروفاژها در تجزي. در كبد مويرگ هاي ناپيوسته وجود دارد :   ۳و  ۲گزينه هاي 

  ۶فصل فتوسنتز  �زيست دوازدهم :  مبحث                                   متوسط: سطح سوال                                                    ۲ � ۱۷۸

با ريبولوز بيس فسفات شركت  CO۲اشاره دارد و در هر دو اين گياهان ، آنزيم روبيسكو در تركيب   C۴و  C۳سوال به گياهان صورت 
  .مي كند

  .با تنفس نوري مقابله مي كنند C۴گياهان :   ۳گزينه 

  ۴خون فصل گردش  �زيست دهم : دشوار                                مبحث : سطح سوال                                                           ۱  - ۱۷۹

  .فقط عبارت ج طبق متن كتاب درسي صحيح است
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  .در هر دو نوع خون ، هموگلوبين بيشترين سهم در حمل اكسيژن را داراست  -الف 

  .راست مي آوردو تحت تأثير ماهيچه اسكلتي نيسترا از قلب به دهليز كرونر خون تيره سياهرگ  � و د ب

  ۴فصل  �زيست دوازدهم : مبحث                                    متوسط     : سطح سوال                                              ۱  - ۱۸۰

  .در هر صورت براي ايجاد گونه هاي جديد بايد گامت ها و ژنوتيپ هاي جديدي ايجاد مي شوند

  .انتخاب طبيعي روي افراد تغيير ايجاد نمي  كند بلكه فراواني افراد و نيز الل ها را تغيير مي دهد:  ۲گزينه 

  .در گونه زايي هم ميهني ديده نمي شوند:  ۴و  ۳گزينه 

   ۲سازي فصل پروتئين  �زيست دوازدهم : ساده                                          مبحث : سطح سوال                                      ۱  -  ۱۸۱

 tRNAمي شود و  Eبدون آمينواسيد وارد جايگاه  tRNA، جابجايي صورت مي گيرد و  ري پيوند پپتيدياز برقرابعد  � ۳و  ۲گزينه 
  .مي شود Pحامل پپتيد يا پلي پپتيد وارد جايگاه 

   ۶فصل فتوسنتز  �وازدهم زيست د:  دشوار                                مبحث :  سطح سوال                                           ۴  -  ۱۸۲

ني استفاده مي كنند نه نور و رنگيزه فتوسنتزي دباكتري هاي شيميوسنتز ، كربن دي اكسيد را تثبيت مي كنند اما از انرژي تركيبات مع
  .ندندار

  .باكتري هاي نيترات ساز نيز گليكوليز دارند. در مورد همه جانداران داراي گليكوليز صدق مي كند ۱گزينه 

  ۵فصل ايمني  �زيست يازدهم : متوسط                                         مبحث :  سطح سوال                                                 ۳  - ۱۸۳

  .مي كنند گيرنده هاي دفاعي اختصاصي ندارند ايمني كه در التهاب در فراخواني گلبول هاي سفيد وتاكتيك شيميايي  سلول هاي

  .شوند كه در همه سلول هاي زنده جانوري توليد مي متنوع ترين مولكول زيستي ، پروتئين ها هستند:  ۲گزينه 

  .در اثر ويروسي شدن مي تواند اينترفرون ترشح كند هاي بدن سلول:   ۴گزينه 

  حواس ۲فصل  �زيست يازدهم : دشوار                                   مبحث : سطح سوال                                              ۲  -  ۱۸۴

  .موارد ب و د صحيح اند

  .در تماس با مايع مي باشد) كاپوال( مژك ها با مايع درون بخش دهليزي تماس ندارند بلكه ماده ژالتيني  -نادرست  �الف 

  .ده ژالتين تغيير وضعيت مي دهداز حركت مايع ابتدا ماپس  �نادرست  �ج 

  

www.p30konkor.com



 )مدرس کنکور مسپاد ساری( دکرت شهرام شاه حممدی                                          ٩٩حتلیل و پاسخ تشریح زیست شناسی کنکور 

 

 

  

  

  هورمون ۴فصل  �زيست يازدهم :  دشوار                                  مبحث:  سطح سوال                                     ۳  -  ۱۸۵

مي شود و با تجزيه پروتئين هاي بدن ) مغز استخوان( پركاري قشر فوق كليه با افزايش ترشح كورتيزول موجب تضعيف سيستم ايمني 
  .نقش دارد) ادم ( در ايجاد خيز 

  .يم توليد ترومبين كاهش مي يابدافزايش توليد ترومبين نتيجه كم كاري پاراتيروئيد نيست زيرا با كاهش كلس:  ۱گزينه 

  .و افزايش دفع آب و رقيق شدن ادرار مي شود ADHكاهش ترشح هيپوفيز پسين موجب كاهش :  ۲گزينه 

  )مبحث حذف شده در نظام جديد. ( در پركاري تيروئيد ضربان قلب افزايش مي يابد:  ۴گزينه 

  گونه هاتغيير  � ۴فصل  �زيست دوازدهم : ساده                                مبحث : سطح سوال                                               ۱  - ۱۸۶

  .متن كتاب درسي است ۱عبارت گزينه 

  .ساختارهاي آنالوگ به سازش گونه ها اشاره دارد:  ۲گزينه 

  .ونه اي اشاره داردط بين گتوالي هاي حفظ شده به ارتبا:  ۳گزينه 

   ۳فصل تنفس  �زيست دهم : متوسط                                               مبحث: سطح سوال                                              ۳  - ۱۸۷

  .در بخش مبادله اي  بافت پوششي حبابك و مويرگ ششي داراي غشاي پايه مشترك مي باشند نه بخش هادي

  تركيبي زيست دهم ويازدهم:  ساده                                 مبحث : سطح سوال                                            ۲  -  ۱۸۸

  .صورت سوال در مورد پستانداران مي باشد 

نيروي . كمتر مي باشد نسبت به فشار خون گردش عموميششي  گردش فشار خونزيست دهم  ۴طبق جدول كتاب درسي در فصل 
  .ميلي متر جيوه مي رسد ۱۲۰بوده و فشار ماكزيمم در سرخرگ آئورت به انقباضي بطن چپ قوي تر 

  .حاصل از فشار منفي درست است مكش ۳گزينه . صحيح مي باشد) اسب( در مورد پستانداران غيرنشخواركننده  ۱گزينه 

  .شددر مورد كيسه داران و تخم گذاران صحيح نمي با ۴گزينه 

  گردش خون ۴فصل  �زيست دهم : مبحث آزمون              دشوار                 : سطح سوال                                         ۱  -  ۱۸۹

  .فقط عبارت د صحيح است
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  .دهليز قبل از رسيدن تحريك به گره دوم شروع مي شودانقباض  �الف 
  )Sاشاره به شكل گيري موج ( بطن شروع شده است  ازه انقباضاين موقع تدر  �ب 
  .هنوز انقباض بطن ها آغاز نشده است  -ج 
  

  

  ۱فصل  �دوازدهم زيست : ساده                              مبحث آزمون : سطح سوال                                                        ۳   -  ۱۹۰

  انجام نميشن ديگه !!!!!!! واكنش هاي انجام نشدني 

  .دارد و هيدروليز آن براي انجام ايجاد يك پيوند ATPاشاره به مصرف  ۱گزينه 

  .در مورد كوآنزيم هااست ۴گزينه .           مثل آنزيم كربنيك انيدراز ۲گزينه 

   ۴فصل  �ست دهم زي: ساده                                   مبحث : سطح سوال                                          ۳  - ۱۹۱

  .سلول هاي سازنده منفذ در مجاورت سلول هاي يقه دار و سلول هاي اپيدرمي سطح بدن قرار دارند - ۱گزينه 

  .سلول هاي يقه دار آب وارد شده به حفره را حركت مي دهند � ۴گزينه .               كيسه گوارشي ندارداسفنج  � ۲گزينه 

  گوارش  �زيست دهم تركيبي : متوسط                               مبحث : سطح سوال                                                         ۴ � ۱۹۲

  .نادرست مي باشد لوله گوارش همه ترشحات

   ۲فصل گوارش  �زيست دهم :  مبحث        ساده                : سطح سوال                                                          ۴  - ۱۹۳

  .انجام مي شود آميالز بزاق در چينه دان ادامه گوارش نشاسته توسط. در چينه دان ملخ غذا نرم و ذخيره مي شود

  .گاو اول آبگيري در هزارال بعد ترشح آنزيم گوارشي در شيردان انجام مي شوددر  � ۱گزينه 

  .پرنده آنزيم گوارشي ترشح نمي شود سنگداندر  � ۳گزينه .         هاي جانور سلوالز ندارندسلول  � ۲گزينه 

  يازدهم  دهم و زيست تركيبي  :متوسط                                   مبحث : سطح سوال                                            ۴  - ۱۹۴

  .اشاره به ادم تحت تأثير برهم خوردن تعادل يون ها است -الف .  همه موارد صحيح اند

  .به رسوب اوريك اسيد در مفصل اشاره دارد  -ج .             ايجاداوره از آمونياك در كبد انجام مي شود  -ب 

  .مي شود) ديابت بي مزه ( و افزايش دفع آب  ADHكاهش ترشح آلدوسترون موجب كاهش ترشح   - د 

  زيست يازدهم دستگاه عصبي: متوسط                                     مبحث : سطح سوال                                                      ۳  -  ۱۹۵
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  .قرار دارد) تنظيم كننده فشار خون وضربان قلب( صورت سوال به نخاع اشاره دارد كه در مجاورت بصل النخاع 

  .به مخچه اشاره دارد ۴گزينه .  اشاره داردبه تاالموس  ۲گزينه .   به پل مغزي اشاره دارد  ۱گزينه 

  

  ۸مثل گياهي فصل توليد  �زيست يازدهم :   ساده                            مبحث : سطح سوال                                               ۳  - ۱۹۶

  .سلول هاي اسپرم  و تخمزا و دوهسته اي در لقاح شركت مي كنند

  .وهسته اي داراي دو مجموعه كروموزوم مي باشدسلول د

   و دهم زيست يازدهم تركيبي: متوسط                                         مبحث : سطح سوال                                          ۲  - ۱۹۷

فت پيوندي متراكم ماده زمينه اي و سلول ها در با. مي باشد) متراكم ( عالمت سوال كپسول مفصلي است كه بافت پيوندي رشته اي 
  .كم مي باشد) رباطزردپي و  (پيوندي متراكم انعطاف پذيري در بافت . كم ولي رشته ها زياد مي باشند

به غشاي پايه  ۴گزينه . ارددر زيربافت پوششي روده باريك بافت پيوندي سست وجود د:  ۲گزينه .  برخالف نادرست است ۱گزينه 
  .شاره دارد كه حاوي رشته هاي گليكوپروتئيني مي باشدا

  زيست دهم و يازدهم تركيبي :دشوار                                         مبحث :  سطح سوال                                                    ۳ � ۱۹۸

  .عبارت هاي الف و ب و ج صحيح اند

  .موجب كاهش توليد گلبول قرمز مي شود B۱۲ترشح فاكتور داخلي معده و كاهش جذب كمبود  �الف 

  .مي شود در تنش هاي طوالني مدت موجب تجزيه پروتئين ها و افزايش قند خونكورتيزول  �ب 

كجا رو .... طراح ( توليد ترومبين مي شود روند  و اختالل در) محلول درچربي (  Kكاهش ترشح صفرا موجب كاهش جذب ويتامين   -ج 
  !!!!!)زدي 

  )هووووووووووووووف( نادرسته اصن  �د 

  زيست دهم تركيبي :ساده                      مبحث :  سطح سوال                                              ۱  -  ۱۹۹

  .كليه راست به خاطر كبد پايين تره

   ۶فصل گياهي  �زيست دهم : دشوار                             مبحث :  سطح سوال                                         ۲  - ۲۰۰
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وسيعترين بخش ساقه درخت طبق شكل كتاب آوندهاي پسين هستند كه ديواره چوب پنبه اي ندارن ديواره چوبي در بخش آوند 
  .چوبي پسين هست

  .تعدسك در پيراپوست هس:  ۴گزينه .        كه تابلو بوده ۳گزينه .            يك نوع مريستم آوندساز هست:  ۱گزينه 

  

  

   ۵سلولي فصل تنفس  �زيست دوازدهم : دشوار                                        مبحث : سطح سوال                                   ۱  -  ۲۰۱

مصرف مي شود و ) توليد ADPدو (  ATPدو مولكول  ۱هست كه در گام  ۳تا آخر گام  ۱منظور گليكوليز از گام . سوالي گنگ طرح شده
  .مصرف مي شود) +NADيك ( توليد  NADHيك مولكول ي توليد هر تركيب غيرقندي در گام سوم برا

  !!!!!!!بد سوالي بوداااااا    

  ۱ل ژنتيك فصماده  �زيست دوازدهم : متوسط                             مبحث : سطح سوال                                                   ۳  - ۲۰۲

به هم وصل هستن  با پيوند فسفودي استركه هر دو از نوكلئوتيد هايي . باشه RNAيا  DNAاطالعات وراثتي ميتونه لكول حامل وهر م
  .صدق نمي كنه RNAبراي  ۴و  ۲گزينه هاي               .تشكيل شده اند

   ۵فصل ايمني  �زيست يازدهم : مبحث                                   دشوار   : سطح سوال                                          ۱  -  ۲۰۳

  .فقط عبارت ج مي تونه صحيح باشد

يا فعال سازي نقش دارند يه جور پيك شيميايي  به غشاي بيگانه متصل نميشن و فقط در فراخواني دفاعي  مولكول هايبعضي  �الف 
  .هستن

  .مولكول ها در دفاع غيراختصاصي شركت مي كنند و اصالً گيرنده نيستنبعضي  �ب 

  !!!!!اين عبارت فقط در مورد پرفورين و يا پروتئين هاي مكمل صحيح مي باشد نه همه مواد   - د 

   ۱فصل پروتئين  �زيست دوازدهم :  متوسط                                            مبحث :  سطح سوال                              ۴  -  ۲۰۴

به اين نوع پيوند تاكيد ر سوم مي باشد ب كه در مورد ساختاشكل كتا .رت سوال به ميوگلوبين اشاره دارد كه ساختار سوم داردصو
  .دارد

  .هم بخش آهن دار است كه جزئي از بخش پپتيدي نيست: ۱گزينه 
  .زنجيره هاي تاخورده داراي پيوند هاي هيدروژني ، يوني ، اشتراكي هستند:  ۲گزينه 
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  همه آمينواسيد ها آخه مگه ميييييييشه ؟؟؟؟؟؟؟ نادرسته:  ۳گزينه 
  زيست دهم و يازدهمتركيبي  : دشوار                               مبحث : سطح سوال                                                 ۴  - ۲۰۵

آمده كه سلول هاي  زيست دوازدهم  ۷فصل  صورت سوال به مغز استخوان اشاره دارد كه حاوي مويرگ هاي ناپيوسته مي باشد ودر
  .  ايجاد كننده رگ هاي خوني باشندبنيادي مغز استخوان مي توانند 

  .عامل تنظيم كننده توليد گلبول قرمز ، اريتروپويتين مي باشد كه از كليه و كبد ترشح مي شود
  !!!!!!!!!!!!!)طرااااااااااااااااح  دمت گرم . ( هم خدايي داغونه چون همه انگل هاي فعال چطوري فاگوسيت ميشن  ۲اما گزينه 

  .به نظرم اين سوال اشكال داره
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