پاسخ تشریحی زیست شناسی کنکور سراسری  – 98نظام جدید

ایمان محمدی

پاسخ  :گزینهی 4
با کاهش رطوبت در هوای پیرامون گیاه ،میزان تعرق گیاه افزایش مییابد.

ir

بررسی سایر گزینه ها:

 )1با افزایش فشار ریشهای در آوند چوبی ،میزان تعریــــق افزایش چشمگیری خواهد داشت .روزنه های آبی در انتها یا لبهی برگ ها

n.

قراردارند و همیشه باز هستند.

 )2به مکش ناشی از سطح بخش های هوایی گیاه ،تعرق میگویند .حرکت آب و امالح ( شیره خام) در آوند های چوبی توسط دو نیرو
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صورت میگیرد -1 :تعرق (مکش)

-2فشارریشهای ( جلوبرنده)

 )3جهت باز شدن روزنه هوایی ،سلول های روزنهی هوایی ابتدا امالح ( پتاسیم و کلر) را با انتقال فعال ( صرف انرژی) وارد خود میکنند.
سپس پتانسیل آب سلول کاهش یافته ( فشار اسمزی سلول باال میرود ) و آب جذب میکند .جذب آب باعث تورژسانس سلول ها شده
و بدین ترتیب روزنه هوایی باز میشود.
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پاسخ  :گزینهی 1

در زنبور عسل یا یه طور کلی حشرات سامانه دفعی لوله های مالپیگی میباشد .این لوله ها طی سه مرحله در نهایت اوریک اسید را همراه
آب و یون وارد خود کرده و سپس آن را به روده تخلیه میکنند .در کرم خاکی شاهد سامانه متانفریدی هستیم که نوسط قیف مژکدار

بررسی سایر گزینه ها:
 )2لوله های مالپیگی در یک انتها به روده باز میشوند اما در انتهای دیگر بسته هستند.
 )3لوله های مالپیگی فاقد مثانه در طول خود هستند.
 )4حشرات فاقد شبکه مویرگی هستند.

w
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محتویات حلقه جلویی را دریافت و پس از عبور از لوله هایی در نهایت به مثانه وارد و سپس دفع میکند.
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ایمان محمدی

پاسخ  :گزینهی 2
سرخرگ وارد شده به چشم از نقطه کور در مجاورت شبکیه انشعاباتی به صورت سرخرگ های کوچک میدهد.
بررسی سایر گزینه ها:
 )1بخش رنگین چشم عنبیه است .در وسط عنبیه مردمک وجود دارد .مردمک یک سوراخ است و فاقد سلول میباشد.

ir

 )3سرخرگ های کوچک قبل از عدسی تشکیل میشوند ،درنتیجه در مجاورت زجـــاجیه قرار دارند.

پاسخ :گزینهی 2
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n.

 )4پرده شفاف جلوی چشم قرنیه نام دارد .تغذیه قرنیه توسط زاللیه صورت میگیرد .در نتیجه نیازی به مویرگ ندارد.

منظور رفتار نقش پذیری است .این رفتار و کلیه رفتار های غیر غریزی حاصل برهمکنش ژن ها و اثرهای محیط (تجربه) است.

 )1تنها شرطی شدن فعال نیاز به پاداش دارد.
 )3توضیحات در مورد رفتار حل مسئله میباشد.
 )4در مورد رفتار شرطی شدن کالسیک صدق میکند.

انتخاب طبیعی منجربه سازش میشود .بقیه گزینه ها کامال صحیح است.

w
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پاسخ :گزینهی 4
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بررسی سایر گزینه ها:
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ایمان محمدی

پاسخ :گزینهی 1

ir

منظور واکنش تولید استیل کو آنزیم  Aاز پیروات است .این واکنش دو مرحله دارد و با توجه به صورت سوال مرحله اول مدنظر است.
این واکنش در میتوکندری انجام گرفته و مرحله اول آن شامل اکسایش پیروات و تولید  NADHو  CO2است.
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پاسخ :گزینهی 3

آوند حلقوی ،الن دار ،مارپیچی و نردبانی از انواع آوندهای چوبی هستند و سلول های آن مرده میباشند.
بررسی سایر گزینه ها:

 )1در آوند الن دار دیواره در محل الن چوبی نشده در نتیجه ضخامت دیواره یکنواخت نیست.

)4جابه جایی شیره پرورده برعهده آوندهای آبکش است.

پاسخ :گزینهی 3

w
w
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)2صفحه آبکشی درآوند های آبکش وجود دارد نه چوبی.

پل مغزی که در ترشح بزاق و اشک نقش دارد در مجاورت بصل النخاع است که مرکز انعکاس عطسه و سرفه میباشد .پل مغزی جزء
ساقه مغز است نه سامانه لیمبیک و برجستگی های چهارگانه قسمتی از مغز میانی هستند.
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پاسخ :گزینهی 4
همه ی موارد صحیح میباشند .تغیرات جهشی در دنای باکتری تغییرات گسترده ای را شامل میشود .به طور مثال وقتی ژن نوعی
پروتئین تغییر کند در نتیجه پروتئین ساخته شده ممکن است ساختار و عملکرد متفاوتی داشته باشد.

ir
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پاسخ :گزینهی 3

با توجه به شکل  12صفحه  102کتاب دوازدهم تنها گزینه  3صحیح است .پاسخ به اینگونه تست ها نیازمند توجه ویژه به شکل های
کتاب میباشد.
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پاسخ :گزینهی 1

w
w

دوزیستان اولین جانورانی بودند که سامانه گردشی مضاعف در آنها شکل گرفت .این جانوران دارای پمپ فشار مثبت میباشند.
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پاسخ :گزینهی 2
بررسی موارد:
الف)  ADHباعث بازجذب آب از کلیه ها میشود و حجم ادرار را کاهش میدهد.صحیح

ir

ب)سرخگ آوران فاقد انشعابات در اطراف نفرون است .غلط
ج)ترشح آنزیم رنین از کلیه در نهایت موجب بازجذب سدیم از نفرون میشود .دومین مرحله ساخت ادرار بازجذب است.صحیح

پاسخ :گزینهی 4
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n.

د)به محض ورود مواد به لوله پیچ خورده نزدیک ( نه نفرون) بازجذب مواد آغاز میشود .غلط

با توجه به شکل فعالیت کتاب درسی دهم .در ساقه گاهان علفی دولپه مغز به وضوح دیده میشود .در سایر گزینه ها ویژگی ریشه و یا
ساقه گیاهان تک لپه مورد بررسی قرار گرفته.

اولین اتفاق بعد از ارتعاش دریچه بیضی لرزش مایع بخش حلزونی است.

 )1قبل از ارتعاش دریچه بیضی استخوان چکشی شروع به لرزش میکند.

w
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بررسی سایر گزینه ها:
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پاسخ :گزینهی 2

3و ) 4پس از ارتعاش مایع ابتدا مژک ها خم شده و سپس به دلیل تحریک سلول ها کانال های یونی باز میشوند.
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پاسخ :گزینهی 3
فعالیت این شبکه شامل حرکات پرز ها هم میشود که مستقل از فعالیت دستگاه خودمختار است.
بررسی سایر گزینه ها:

ir

 )1در الیه زیرمخاط نیز شاهد این شبکه هستیم.
 )2حرکت های لوله گوارش را نیز کنترل میکنند.

پاسخ :گزینهی 3
بررسی موارد:
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n.

 )4این شبکه اکثر اوقات تحت تاثیر دستگاه خودمختار قرار میگیرد.

ب)فعالیت این پمپ جهت حفظ شیب غلظت سدیم نیاز است .صحیح
ج)این انرژی صرف انتقال گلوکز میشود و نیاز است .صحیح
د)در این فرایند تشکیل وزیکول نداریم .غلط

w
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الف)حضور مولکول هایی برای هم انتقالی گلوکز با سدیم نیاز است .صحیح

پاسخ :گزینهی 2
به ترتیب هورمون سیتوکینین افزایش و هورمون اکسین کاهش مییابد .سیتوکینین باعث تاخیر در پیر شدن اندام های هوایی میشود و
اکسین باعث رشد طولی سلول ها میشود.
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ایمان محمدی

پاسخ :گزینهی 3
گویچه های قطبی اول و دوم عدد کروموزومی یکسان یعنی تعداد کروموزوم یکسان و در نتیجه تعداد سانترومر یکسان دارند .مقدار ماده

ir

ژنتیک آنها متفاوت زیرا یکی دو کروماتیدی و دیگری تک کروماتیدی است .محل ساخت گویچه اول در تخمدان و محل ساخت گویچه
دوم در لوله فالوپ به دنبال لقاح است.

n.
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پاسخ :گزینهی 2

میوگلوبین اولین پروتئین بود که ساختار آن شناسایی شد .با تغییر تنها یک آمینواسید این مولکول ساختار و عملکرد آن به شدت تغییر
میکند .ساختار نهایی آن ساختار سوم است و دارای یک زنجیره پلی پپتیدی است .این مولکول توانایی ذخیره اکسیژن (نه انواع گازها) را
دارد.
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در ملخ غده های بزاقی در مجاورت چینه دان ( کمک به ذخیره غذا) و پیش معده است.
بررسی سایر گزینه ها:
)2سیرابی گوسفند مد نظر طراح بوده .هزارال وظیفه آبگیری را برعهده دارد.
)3در کرم خاکی سنگدان دارای دندانه هایی است نه چینه دان.
)4چینه دان پرندگان مواد غذایی را ابتدا به بخش جلویی معده وارد میکند.

w
w

پاسخ :گزینهی 1
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ایمان محمدی

پاسخ :گزینهی 1
در هنگام تبدیل اسپرماتید به اسپرم یاخته ها از هم جدا میشوند .یعنی قبل از آن به هم متصل بوده اند.

ir

بررسی سایر گزینه ها:

 )2تنها اسپرماتید و اسپرم هسته فشرده و پررنگ تری دارند.

n.

)3هیچکدام در ابتدا توانایی حرکت را ندارند.

)4اسپرماتوسیت ثانویه دارای کروموزوم های دوکروماتیدی هستند.
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پاسخ :گزینهی 4

منظور الیه زیر مخاط است که دارای رگ های خونی و اعصاب است .این الیه تعدادی غدد ترشحی دارد و متصل به الیه غضروفی–ماهیچه ای

پاسخ :گزینهی 1
در جنین سلول های خونی در کیسه زرده ساخته میشود.

w
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است .سلول های استوانه ای مژکدار مربوط به الیه مخاطی میباشند.

بررسی سایر گزینه ها:
 )2تنظیم  PHتوسط هموگلوبین نیز صورت میگیرد.
 )3انواع یاخته های خونی میتوانند توسط سلول های بنیادی ساخته شوند .دقت کنید تمام یاخته های خونی اینگونه نیستند .مثال سلول
های پادتن ساز در خون و یا بافت از تقسیم لنفوسیت  Bو یا سلول خاطره تشکیل میشوند.
)4منظور تولید پالکت ها از مگاکاریوسیت است.
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ایمان محمدی

پاسخ :گزینهی 3
در باکتری ها  DNAمتصل به غشا سلولی و در یوکاریوت ها در هسته قرار دارد .یوکاریوت ها DNAی خطی دارند و دو سر مولکول  DNAبا

ir

هم متفاوت است.

بررسی سایر گزینه ها:

n.

)1باکتری ها فاقد هیستون هستند.

)2یوکاریوت ها تعداد زیادی جایگاه آغاز همانند سازی دارند.

نوکلئوتید.
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)4در ساختار هر نوکلیوتید نمیتوان پیوند فسفو دی استر مشاهده کرد .این پیوند بین دو نوکلئوتید برقرار میشود نه در ساختار یک
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پاسخ :گزینهی 3

بازوفیل های خونی با ترشح هیستامین حساسیت را بروز میدهند .در حساسیت ماده حساسیت زا بی خطر است.
بررسی سایر گزینه ها:

)2مربوط به مونوسیت هاست.
 )4آنزیم مرگ برنامه ریزی شده توسط لنفوسیت های  Tساخته میشود.

w
w

)1پس از شناسایی آنتی ژن هیستامین را آزاد ( نه تولید) میکند.
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پاسخ :گزینهی 3
والدین aaBBCC × AAbbcc

n.

ir

از نظر  3ژن ناخالص و صورتی را نشان میدهد

AaBbCc

نزدیکترین فنوتیپ را نسبت به دانه  aaBbCCنشان میدهد که  aaو  CCروی هم صورتی را ایجاد میکنند.
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پاسخ :گزینهی 4
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بخش عمده فتوسنتز توسط جلبک ها و باکتری ها انجام میشود .چندین ریبوزوم میتوانند روی یک  mRNAقرار بگیرند و پشت سر هم
پروتئین تولید کنند.
بررسی سایر گزینه ها:
)1رونویسی در سه مرحله آغاز ،طویل شدن و پایان انجام میشود.

)3در یوکاریوت ها شناسایی راه انداز توسط پروتئین هایی ویژه انجام میشود.

w
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)2باکتری ها غشاهای درون سلولی ندارند.

پاسخ تشریحی زیست شناسی کنکور سراسری  – 98نظام جدید

ایمان محمدی

پاسخ :گزینهی 2
انواع تار های ماهیچه ای اسکلتی شامل کند و تند میباشند.همه آنها چند هسته ای و ازپیوستن چند یاخته دردوران جنینی ایجاد شده اند.
بررسی سایر گزینه ها:

ir

 )1مخصوص تار کند است.

)3کراتین فسفات توانایی ایجاد انرژی در زمان کوتاهی را دارد و برای تار های کند تاثیر زیادی ندارد.

پاسخ :گزینهی 3
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n.

)4مقدار زیاد میوگلوبین در تار کند مشاهده میشود.

با توجه به شکل کتاب بخشی از پیام ها در کیاسمای بینایی قبل از تاالموس متقاطع میشوند.
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پاسخ :گزینهی 4
سلول های کیسه رویانی  ،دانه گرده  ،گرده نارس  ،اسپرم از سلولهای هاپلوئید هستند .همه این سلولها در زمان تشکیل توسط سلولهای
دیپلوئید احاطه شده اند ( .اسپرم در تخمدان به وجود می آید) .

ir

بررسی سایر گزینه ها:

 )1پس از تشکیل گرده نارس این سلول ها از هم جدا میشوند.

n.

)2دیواره خارجی دانه گرده دستخوش تغییراتی میشود.
)3ممکن است توسط تقسیم میوز ایجاد شوند.
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پاسخ :گزینهی 1

پاسخ :گزینهی 3
بررسی موارد:

w
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در یوکاریوت ها محل رونویسی و پروتئین سازی متفاوت است .رونویسی در هسته و پروتئین سازی در سیتوپالسم است.

الف)صحیح است
ب) میوه کاذب میوه ای است که از رشد دیگر قسمت های گل به وجود آمده باشد نه لزوما نهنج .غلط
ج) ممکن است پس از لقاح رویان از بین برود و میوه بدون دانه محسوب میشود مانند موز .صحیح
د) صحیح است در بعضی میوه های بدون دانه مشاهده میشود .صحیح
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پاسخ :گزینهی 4
اگر رویان سفید شود ،یعنی الل  Wاز مادر و الل  Wاز پدر آمده .در ژنوتیپ سلول دوهسته ای الل مادر  2بار تکرار میشود یعنی. WW
حال با لقاح سلول دوهسته ای و گامت نر اندوسپرم با ژنوتیپ  WWWتشکیل میشود.

ir
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پاسخ :گزینهی 4

سلول های  Tکشنده و کشنده طبیعی قادر به ترشح اینترفرون نوع  IIمیباشند .هر دو این سلول ها توانایی دیاپدز دارند.
بررسی سایر گزینه ها:

)1یاخته های دندریتی یاخته های بافتی نه خونی هستند.

 )2یاخته های سرطانی توسط اینترفرون نوع  IIنیز نابود میشوند در نتیجه خط دوم نیز نقش در نابودی دارد.

پاسخ :گزینهی 4
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 )3بعضی از عوامل مانند انگل ها توسط ترشحات ائوزینوفیل ها از بین میروند و بیگانه خواری نقشی ندارد.

فعال کننده تنها به مالتوز و جایگاه اتصال فعال کننده متصل میشود .گزینه  2مربوط به مهارکننده است .به دنبال فعالیت پروتئین
فعال کننده رنابسپاراز فعالیت خود را آغاز میکند.

پاسخ تشریحی زیست شناسی کنکور سراسری  – 98نظام جدید

ایمان محمدی

پاسخ :گزینهی 1
در همه گیاهان چرخه کالوین در روز انجام میشود.
بررسی سایر گزینه ها:
 )2در هیچ گیاهی در شب دو مرحله تثبیت  CO2نداریم.

ir

 )3در گیاهان  ( CAMمدنظر صورت سوال) و  CO2 C4جو در اسید چهار کربنه انجام میشود.
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)4در گیاهان  C4دومرحله تثبیت کربن در دو سلول مجزا انجام میشود.

پریکارد ()1

اپی کارد ()2

میوکارد ()3

اندوکارد ()4

در بخش  1و  2شاهد انواع رشته های پروتئینی هستیم.
بررسی سایر گزینه ها:

)3بخش  4فاقد سلول های ماهیچه قلبی است.
 )4هر دو بخش سلول های بافت پوششی دارند.
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 )1هردوبخش دارای رشته های عصبی هستند.
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پاسخ :گزینهی 2
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پاسخ :گزینهی 2
دوگروه مهم باکتری ها تثبیت کننده نیتروژن جو هستند.
بررسی سایر گزینه ها:

ir

)1سیانوباکتری ها در اندام های هوایی مثل ساقه گیاهان نیز یافت میشوند.
)3تنها سیانوباکتری ها تثبیت دی اکسید کربن می کنند.

پاسخ :گزینهی 3
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 )4سیانوباکتر ها فتوسنتز کننده اند و قند مورد نیاز خود را می سازند.

در روند انقباض ماهیچه اسکلتی هیچگاه به  ADPمتصل به میوزین فسفات وصل نمیشود .بلکه  ADPجدا شده و  ATPدر مراحل بعدی

پاسخ :گزینهی 1
هر فتوسیستم تعداد زیادی انتن  ،رنگیزه های متفاوت و انواعی پروتئین دارد.
بررسی سایر گزینه ها:
)2هر فتوسیستم یک مرکز واکنش دارد.
 )3الزاما اینگونه نیست.
)4هر فتوسیستم تعداد زیادی انتن دارد.
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جای آن مینشیند.
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پاسخ :گزینهی 2
جاندار مورد نظر شته است .شته از حشرات است و مغز آن از چندین گره عصبی تشکیل شده است .متانفریدی ندارد و تنفسش نایدیسی

پاسخ :گزینهی 2
بررسی موارد:
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ir

است .خون ندارد و همولنف آن توسط چندین منفذ دریچه دار به قلب بازمیگردد.

الف) انجام همه حرکات ارادی متاثر از بخش پیکری است که در تنظیم کار غدد نقش ندارد .صحیح
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ب و ج)اعصاب خودمختار در تنظیم کار غدد نقش دارند .غلط

د)انعکاس ها حرکات غیر ارادی عضالت اسکلتی هستند که توسط اعصاب پیکری انجام می شود .صحیح
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پاسخ :گزینهی 3

همواره برای هر نوع دم و بازدم دیافراگم تغییر وضعیت می دهد .در دم های قوی ماهیچه های گردن و خارجی قفسه سینه نیز عمل
میکنند .در بازدهم های قوی ماهیچه های شکمی و داخلی قفسه سینه نیز عمل می کنند.
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پاسخ :گزینهی 1
با توجه به متن کتاب در دگر خواهی گاهی خود فرد نیز سود می برد .زنبورهای کارگر نازا و خوشاوند هستند .در شکل گیری همه رفتار ها
انتخاب طبیعی نقش دارد.
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مادرXhX :

Rr

AB

XhY

Rr

BO

پدر:
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پاسخ :گزینهی 4

همه حالت های ذکر شده در گزینه ها امکانپذیر است بجز فاقد هردونوع کربوهیدرات گروه خونی .یعنی نمیتوانیم فرزند با گروه خونی O

پاسخ :گزینهی 1
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داشته باشیم.

همه پادتن ها توسط یاخته های پادتن ساز تولید می شوند .دقت داشته باشید گیرنده انتی ژنی موجود در سطح لنفوسیت  Bرا با پادتن
اشتباه نگیرید.
بررسی سایر گزینه ها:
 )2نمیتوان گفت هر پادتن به دو انتی ژن متصل میشود .بر اساس ادبیات کنکور هرگاه قید" هر "در جمله بیاید لفظ "ممکن است"
بی اثر می شود و نباید در نظر گرفت.
 )3ساده ترین نقض این است که همه آنتی ژن ها مربوط به سلول خاصی نمی باشند.
)4به هم چسباندن و خنثی سازی نیز از فعالیت های پادتن ها به شمار می رود.
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پاسخ :گزینهی 3
بررسی موارد:

ir

الف)کبد در تولید کلسترول نقش دارد .صحیح

ب)با تولید اریتروپویتین در خون سازی و تقسیم سلول های بنیادی نقش دارد .صحیح

n.

ج)در فرد بالغ فاقد توانایی خون سازی است .غلط
د)دارای مویرگ های ناپیوسته است .صحیح
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پاسخ :گزینهی 1
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پرده کوریون از اختالط خون مادر و جنین جلوگیری میکند.

ناقلین عصبی تحریک کننده منجر به باز شدن پروتئین های کانالی انتقال دهنده کلسیم در شبکه سارکوپالمی ماهیچه می شوند.
بررسی سایر گزینه ها:
)1ممکن است جذب سلول پیش سیناپسی شود.
)2در جسم سلولی تولید می شود.
)3گیرنده آن در غشای ماهیچه وجود دارد نه درون سلول.
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پاسخ :گزینهی 4
تنها سبزدیسه دارای کلروفیل است .گزانتوفیل در کروموپالست یافت میشود .همه کلروپالست ها کاروتنوئید دارند.
ترکیبات آلکالوئیدی را در واکوئل ها می توان یافت .

تهیه و تنظیم  :ایمــان محــــمدی
مدرس ،ویراستار و مؤلف

ایمان محمدی

