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دوازدهم تجربي ٣شناسي زيست   

 Aدفترچه  ٩٨پاسخ سواالت زيست شناسي كنكور سراسري 

  ٧فصل  ١كتاب زيست   ٤گزينه   .١٥٦

 كاهش بخار آب در هواي اطراف سبب كاهش بيش از پيش پتانسيل آب در محيط و خروج آب از گياه به صورت بخار است.

  ٥فصل  ١كتاب زيست   ١گزينه   .١٥٧
 در حشرات به روده تخليه مي شود ولي در كرم هاي خاكي متانفريدي ها مستقيمًا به سطح بدن راه دارند.لوله هاي مالپيگي 

  ٢فصل  ٢كتاب زيست   ٢گزينه   .١٥٨

 اين سرخرگ در مجاورت شبكيه منشعب مي شود.

  ٨فصل  ٣كتاب زيست   ٢گزينه   .١٥٩

 بيشتر رفتارهاي جانوران محصول برهم كنش ژن ها و اثرهاي محيطي است.

  ٤فصل  ٣كتاب زيست   ٤گزينه  . ١٦٠

 افراد باقيمانده در رانش دگره اي، لزومًا داراي فنوتيپ هاي سازگارتر نيستند بلكه نسبت به سايرين خوش شانس تر بوده اند.

  ٥فصل  ٣كتاب زيست   ١گزينه   .١٦١

 متصل مي شود. Aتوليد كرده و سپس به كوآنزيم  NADHاز دست داده و پس از آن  2COپيرووات حاصل از گليكوليز ابتدا در ميتوكندري 

  ٦فصل  ١كتاب زيست   ٣گزينه  .١٦٢
 ياخته هاي آوند حلقوي، نوعي از عناصر آوندي هستند كه ضمن داراشدن تزئينات چوبي حلقوي، سيتوپالسم خود را از دست داده اند.

  ١فصل  ٢كتاب زيست   ٣گزينه  .١٦٣

در مجاورت بصل النخاع كه عالوه بر تنظيم تنفس، فشارخون، و زنش قلب، مركز انعكاس هايي مثل ح اشك و بزاق، پل مغزي است كه مركز كنترل ترش
 بلع، عطسه و سرفه است.

  ٤و فصل  ٢فصل  ٣كتاب زيست   ٣گزينه  .١٦٤

  اين گزينه درست است. الكتوز باشد ممكن است در نتيجه آن جايگاه فعال اين آنزيم تغيير كند. پسالف) اگر جهش در ژن مربوط به آنزيم تجزيه كننده 
ز دست ب) در صورتي كه ژن مهار كننده دچار جهش شده باشد، ممكن است محصول آن كه همين پروتئين مهاركننده است، قابليت اتصال به اپراتور را ا

  بدهد كه بخشي از ژن نيست. پس اين گزينه نادرست است.
جايگاه پذيرنده الكتوز مهاركننده تغييري ايجاد شده و توانايي اتصال به الكتوز را از  ج) اگر ژن مربوط به مهاركننده دچار جهش شود، ممكن است در

  دست بدهد. پس اين گزينه درست است.
 د) اگر جهش در اپراتور رخ دهد، مهاركننده به آن متصل نمي شود و فعاليت رنابسپاراز بيشتر مي شود. پس اين گزينه درست است.

  ٧فصل  ٣كتاب زيست   ٣گزينه  .١٦٥

 ترمينال) زنجيره پيش انسولين قرار دارد. Nدر سمت انتهاي آميني ( Aبرخالف زنجيره  Bزنجيره 

  ٥و فصل  ٣فصل  ١كتاب زيست   ١گزينه  .١٦٦
 هوا در دوزيستان كه اولين گروه داراي گردش خون مضاعف بودند، با سازوكار تهويه اي پمپ فشار مثبت وارد شش ها مي شود (نه فشار منفي).

 ٥فصل  ١كتاب زيست   ١ گزينه .١٦٧

به مثانه بكاهد. پس اين  (ادراري كه قبًال به مثانه وارد شده است) الف) در انسان، حضور هورمون ضد ادراري به خون نمي تواند از حجم ادرار وارد شده
  گزينه نادرست است.

نه در اطراف بخش  ي شوددرون كپسول بومن منشعب متنها به مويرگ هاي كالفك در اب يافتن از سرخرگ شعاعي, خود عب) سرخرگ آوران پس از انش
  . پس اين گزينه نادرست است.هاي مختلف نفرون

سديم در دومين مرحله ساخت ادرار مقدار بازجذب افزايش بر (در صورت كاهش آب خون و حجم ادرار و ترشح به مقدار كافي) ج) هورمون آلدوسترون 
  ن گزينه نيز نادرست است.مؤثر است. به علت نوشته شدن به طور حتم اي
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  د) به محض ورود مواد تراوش شده به لوله پيچ خورده نزديك (نه اولين بخش گرديزه يعني كپسول بومن) بازجذب آغاز مي گردد.
 است. مگر اين كه طراح سؤال، از كلمات ذكر شده در جمله مفاهيم ديگري را در نظر داشتهال به نظر من داراي مشكل است. ؤبنابراين اين س

  ٦فصل  ١كتاب زيست   ٤گزينه  .١٦٨
مينه اي مغز ساقه در برش عرض ساقه گياهان علفي دولپه اي به وضوح ديده مي شود و شامل نرم آكنه (پارانشيم) و در نتيجه بخشي از سامانه بافت ز

 است.

  ٢فصل  ٢كتاب زيست   ٢گزينه  .١٦٩
استخوان ركابي است و سبب ارتعاش مايع درون بخش حلزوني مي شود. ارتعاش اين مايع سبب تغيير فاصله پرده  ارتعاش ةارتعاش دريچه بيضي در نتيج

اي افقي با ماده ژالتيني و درنتيجه خميده شدن مژك هاي بخش حلزوني (نه دهليزي) و باز شدن كانال هاي يوني سلول هاي مژك دار (نه ياخته ه
  عصبي شنوايي به نورون ها (باز شدن كانال هاي يوني نورون ها) مي شود.عصبي) و بعد از آن انتقال پيام 

  ٢فصل  ١كتاب زيست   ٣گزينه  .١٧٠

ين شبكه عصبي روده اي، عالوه بر ترشح مي تواند گروهي از حركات لوله گوارش (باز شدن بنداره و حركات كرمي شكل و قطعه قطعه كننده و همچن
 دستگاه عصبي خودمختار كنترل كند. حركات پرزهاي روده) را  حتي مستقل از

  ٢فصل  ١كتاب زيست   ٣گزينه  .١٧١

پتاسيم و انرژي حاصل از شيب غلظت سديم ضروري است. اما كيسه -براي ورود گلوكز به سلول هاي پوششي روده وجود پروتئين هاي ناقل و پمپ سديم
 غشايي تشكيل نمي شود (ورود گلوكز به روش درونبري نيست).

  ٩فصل  ٢زيست كتاب   ٢گزينه  . ١٧٢

  در آن ها كاهش مي يابد. بنابراين: اتيلنو  اكسيندر جوانه هاي جانبي افزايش و مقدار دو هورمون سيتوكينين با قطع جوانه رأسي، مقدار هورمون 

  تحريك ريشه زايي (اكسين) –) ريزش برگ با تشكيل اليه جداكننده (اتيلن) ١
  رشد طولي ياخته ها (اكسين و جيبرلين) –) تأخير در پير شدن اندام هاي هوايي (سيتوكينين) ٢
  بستن روزنه هاي هوايي در شرايط خشكي (آبسيزيك اسيد) –) تحريك تقسيم ياخته اي (سيتوكينين و جيبرلين) ٣
 جديد (سيتوكينين و جيبرلين) ايجاد ياخته هاي –) كاهش رشد گياه در شرايط نامساعد محيطي (آبسيزيك اسيد) ٤

       ٧ و ٦ فصل ٢كتاب زيست   ٣گزينه  .١٧٣

  دومين گويچه قطبي  اولين گويچه قطبي  
  (تك كروماتيدي) n  (مضاعف)  n  تعداد كروموزوم ها (عدد كروموزومي) و سانترومرها 

  n  n٢  تعداد كروماتيدها
  يك جفت  يك جفت  تعداد سانتريول ها

  مدر ابتداي لوله رحم (فالوپ) پس از برخورد اسپر  فوليكول بالغ در تخمداندرون   محل به وجود آمدن
  

  ١فصل  ٣كتاب زيست   ٢گزينه  .١٧٤

داراي تنها يك رشته پلي پپتيد است پس داراي ساختار اول، دوم و سوم است و در ميوگلوبين نخستين پروتئيني كه ساختار آن شناسايي شد يعني 

به  مي توانديدروژني، يوني، واندروالسي و آبگريز نقش دارند. در صورت تغيير يك آمينواسيد، ساختار و عملكرد آن هساختار آن پيوندهاي كوواالنسي، 

 شدت تغيير يابد.

  ٢فصل  ١كتاب زيست   ١گزينه  .١٧٥

  ) در ملخ، چينه دان به ذخيره غذا كمك مي كند و در باالي غدد بزاقي (ترشح كننده آميالز) قرار دارد.١
  سيرابي به ذخيره غذا كمك مي كند ولي در آبگيري از مواد غذايي نمي پردازد. ) در گوسفند،٢
  ) در كرم خاكي، چينه دان به ذخيره غذا كمك مي كند ولي فاقد دندانه براي خردكردن بيشتر مواد غذايي است.٣
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 (برخالف دستگاه تنفس) وارد مي كند. در اين پرندگان معده ) در پرنده دانه خوار نيز چينه دان به ذخيره غذا كمك مي كند ولي مواد غذايي را به معده٤
 به بخش هاي جلويي و عقبي تقسيم نشده است.

  ٧فصل  ٢كتاب زيست   ١گزينه  .١٧٦
ثانويه و بين اسپرماتيدها از شكل هاي كتاب چندان قابل استنباط نيست اما طراح سؤال گويا وجود پل هاي سيتوپالسمي بين دو اسپرماتوسيت ) ١

  داده است كه داوطلب با رد گزينه سؤال را پاسخ دهد. ترجيح 
  در فرد بالغ، سلول هاي اسپرماتوگوني به علت اينكه پيوسته درحال تقسيم هستند نمي توانند هسته فشرده داشته باشند.) ٢
  يي را مي يابند.ساعته در اپيديديم اين توانا ١٨) اسپرم ها در ابتدا توانايي حركت ندارند و پس از گذشت اقامت حدود ٣
 ) اسپرماتوسيت هاي ثانويه داراي كروموزوم هاي مضاعف (دوكروماتيدي) هستند.٤

  ٣فصل  ١كتاب زيست   ٤گزينه  . ١٧٧

 اليه زير مخاط برخالف اليه مخاطي داراي سلول استوانه اي مژكدار نيست.

  ٤فصل  ١كتاب زيست   ١گزينه  .١٧٨

 سپس مغز قرمز استخوان در توليد سلول هاي خوني نقش دارند.در دوران جنيني، كيسه زرده، كبد و طحال، آپانديس و 

  ١فصل  ٣كتاب زيست   ٣گزينه  . ١٧٩

دي استر وپيوند فسف DNAنوكلئوتيدهاي و بين حلقوي است  DNAاصلي به غشاي سلول متصل است)، هيستون وجود ندارد و  DNAدر باكتري ها (كه 
  .نه در ساختار هر واحد وجود دارد

نفطه آغاز همانندسازي وجود دارد. در خطي، چندين DNAخطي دارند به ازاي هر  DNAبه غشاي سلول متصل نيست)، كه  DNAكه در ساير جانداران (
 آزاد و در انتهاي ديگر آن گروه فسفات آزاد وجود دارد. OH–يك انتهاي هر رشته پلي نوكلئوتيدي گروه 

  ٥فصل  ٢و زيست  ٤فصل  ١كتاب زيست   ٣گزينه  .١٨٠

 هسته دوقسمتي و بر روي هم افتاده دارد، در برخي از حساسيت ها سبب پاسخ دستگاه ايمني دربرابر مواد بي خطر مي شود.بازوفيل كه 

  ٣فصل  ٣و زيست  ٨فصل  ٢كتاب زيست   ١گزينه  .١٨١

حاصل  AaBbCcايي با ژن نمود دارند و از تركيب آن ها زاده ه aBCو  Abcبا توجه به اينكه سلول هاي تخمزا و اسپرم حاصل از اين دو ذرت ژن نمود 
كه داراي سه دگره بارز و سه دگره نهفته است  ١مي شود كه داراي سه دگره بارز و سه دگره نهفته هستند. پس رنگ در اين افراد مشابه فرد گزينه 

 خواهد شد.

  ٦و  ٢فصل هاي  ٣كتاب زيست   ٤گزينه  .١٨٢

  يوت ها) اشاره دارد.متن سؤال به باكتري ها (پروكاريوت ها) و آغازيان (يوكار
  ) آنزيم رنابسپاراز رونويسي را به صورت پيوسته انجام مي دهد كه ما براي سادگي موضوع آن را به سه مرحله تقسيم مي كنيم.١
  ) باكتري ها فاقد غشاهاي درون سلولي هستند.٢
  ابسپاراز ضروري است.) در آغازيان وجود عوامل رونويسي خاصي بر روي راه انداز براي شناسايي آن توسط رن٣
 ) تجمع رناتن ها (ريبوزوم ها هم در پروكاريوت ها و هم در يوكاريوت ها ديده مي شود.٤

  ٣فصل  ٢كتاب زيست   ٢گزينه  .١٨٣

 هر ياخته ماهيچه اسكلتي به علت اين كه از به هم پيوستن چندين سلول ماهيچه اي در دوران جنيني حاصل شده، داراي چندين هسته است.

  ٢فصل  ٢كتاب زيست   ٣گزينه  .١٨٤
س در انسان پيام هاي بينايي مربوط به سمت راست هر شبكيه به لوب پس سري نيمكره راست مخ و پيام هاي مربوط به سمت چپ هر شبكيه به لوب پ

ه و همراه با بخشي از مسير سري نيمكره چپ مخ مي روند. در اين مسير در كياسماي بينايي بخشي از پيام ها كه بايد به نيمكره مقابل بروند متقاطع شد
 بينايي چشم ديگر ابتدا به تاالموس و سپس به لوب بينايي مي روند.

  ٨فصل  ٢كتاب زيست   ٤گزينه  .١٨٥

اي سلول هاي هاپلوئيد مورد نظر عبارتند از سلول هاي كيسه روياني، سلول هاي دانه گرده و اسپرم ها كه همگي توسط ساختارهاي داراي سلول ه
 شده اند. ديپلوئيد احاطه
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  ٢فصل  ٣كتاب زيست    ١گزينه   .١٨٦
  و امكان پروتئين سازي در هسته نيست. در يوكاريوت ها ترجمه تنها در سيتوپالسم امكان پذير است.ريبوزوم هاي فعال در هسته وجود ندارند 

 اگرچه رناهاي در حال رونويسي در ميتوكندري و كلروپالست مي توانند همزمان ترجمه شوند.

  ٨فصل  ٢تاب زيست ك  ٣گزينه  .١٨٧

 تنها گزينه ب نادرست است زيرا ميوه هاي كاذب ممكن است حاصل تغيير نهنج، كاسبرگ يا حتي گلبرگ باشند.

  ٣فصل  ٣و زيست  ٨فصل  ٢كتاب زيست   ٤گزينه  .١٨٨

مي تواند كيسه  RWايجاد مي كند. ولي در گياه گل ميموني داراي ژن نمود  Wتنها اسپرم داراي ژن نمود  WWدانه گرده گل ميموني با ژن نمود 
. كه در حالت اول ژن ايجاد كند WWو سلول دوهسته اي  Wيا كيسه روياني با تخمزاي  RR با سلول دو هسته اي با  ژن نمود  Rروياني با تخمزاي 

و رخ نمود رويان سفيد ( با ژن  WWWاهد بود و در حالت دوم ژن نمود آندوسپرم ) خوRWو رخ نمود رويان صورتي (با ژن نمود  RRWنمود آندوسپرم 
 ) خواهد شدWWنمود 

  ٥فصل  ٢كتاب زيست   ٤گزينه  .١٨٩

 كشنده هستند كه مي توانند دياپدز كرده و از خون خارج شوند. T، سلول هاي كشنده طبيعي و لنفوسيت هاي  IIسلول هاي ترشح كننده اينترفرون 

  ٢فصل  ٣ب زيست كتا  ٤گزينه  .١٩٠

آنزيم رنابسپاراز به راه انداز متصل شده و نخستين نوكلئوتيد مناسب براي رونويسي را  DNAبه دنبال اتصال مالتوز به فعال كننده و اتصال آن به بخشي از 
 رده است.به جاي مالتاز، مالتوز را نوشته كه گزينه را به گزينه اشتباه تبديل ك ٣شناسايي مي كند. دقت كنيد گزينه 

  ٦فصل  ٣كتاب زيست   ١گزينه  .١٩١

  

 C4گياهان  CAMگياهان   
  روز  شب  نزمان باز بودن روزنه ها و نخستين مرحله تثبيت كرب

  سلول ميانبرگ  سلول ميانبرگ  محل نخستين تثبيت كربن
  كربنه ٣ماده   كربنه ٣ماده   به آن اضافه مي شود 2COماده اي كه 

  روز  روز  (چرخه كالوين)زمان دومين مرحله تثبيت كربن 
  سلول غالف آوندي  سلول ميانبرگ  مكان دومين مرحله تثبيت كربن(چرخه كالوين)

  ٤و فصل  ٢فصل  ١كتاب زيست   ٢ گزينه  .١٩٢

 (اپيكارد) بافت پيوندي با بيش از يك نوع رشته پيوندي وجود دارد. ٢(پريكارد) همانند بخش  ١در بخش 

  ٧فصل  ١كتاب زيست   ٢گزينه  .١٩٣

 را به يون آمونيوم تبديل كنند. 2Nباكتري هاي ريزوبيوم و سيانوباكتري ها مي توانند 

  ٣فصل ٢كتاب زيست   ٣گزينه  .١٩٤

 در طي فرايند تنفس سلولي رخ مي دهد نه در رشته هاي پروتئيني ماهيچه. ADPاتصال فسفات به 

  ٦فصل  ٣كتاب زيست   ١گزينه  .١٩٥

در هر آنتن رنگيزه هاي متفاوت (كلروفيل ها و كاروتنوئيدها) به همراه انواعي از پروتئين ها در هر فتوسيستم چندين آنتن و يك مركز واكنش وجود دارد. 
  وجود دارد.

 فتوسيستم يك الكترون را به يك پروتئين سطحي مي دهد.

  ١فصل  ٢و كتاب زيست  ٥و  ٤، ٣فصل هاي  ١كتاب زيست  ٢گزينه  .١٩٦

ه شته يك حشره است. پس مغز آن از چند گره به هم جوش خورده تشكيل شده است. همولنف آن از راه منافذ دريچه دار به قلب برمي گردد. سامان
 دفعي آن شامل لوله هاي مالپيگي (نه متانفريدي) مي باشد. تنس را نيز توسط نايديس هاي منشعب انجام مي دهد.
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  ١فصل  ٢كتاب زيست   ٢گزينه  . ١٩٧
 زينه هاي الف و د درست است.گ

  ٣فصل  ١كتاب زيست   ٣گزينه  .١٩٨

ا سريع در دم عادي، ماهيچه گردن نقش ندارد. در بازدم عادي هيچ يك از ماهيچه هاي تنفسي فعال نيستند. ماهيچه شكمي تنها در بازدم هاي عميق ي
 فعال است.

  ٨فصل  ٣كتاب زيست   ١گزينه  .١٩٩

 يا افراد نگهبان، دم عصايي هاي جوان و خفاش هاي خون آشاممثال: رفتار دگرخواهي زنبورهاي عسل 

  ٣فصل  ٣كتاب زيست   ٤گزينه  .٢٠٠

منفي و هموفيل است مي توان نتيجه گرفت كه ژنوتيپ مادر در مورد اين سه صفت به صورت (گروه  Aبا توجه به فنوتيپ دختر كه داراي گروه خوني 
  است. yhXو هموفيلي  Rh :Dd، عامل  Boو پدر گروه خوني:  hXHXو هموفيلي:  Rh :Dd، عامل  ABخوني: 

 پس تولد دختري فاقد هر دو نوع كربوهيدرات گروه خوني ناممكن است.

  ٥فصل  ٢كتاب زيست   ٢گزينه  .٢٠١

چسبيده است (يعني توسط اين لنفوسيت  Bپادتن ها دو نوع هستند: يكي توسط سلول هاي پادتن ساز توليد مي شود و ديگري به سطح لنفوسيت 
 جايگاه براي اتصال به آنتي ژن اختصاصي است. ٢ساخته شده است). هر پادتن داراي 

  ٧فصل  ٢و كتاب زيست  ٤و  ٢فصل  ١كتاب  زيست   ٢گزينه  .٢٠٢

 گزينه هاي ب و د درست است.

  ٧فصل  ٢كتاب زيست   ١گزينه  .٢٠٣

 ي شود.كوريون مانع از مخلوط شدن خون مادر و جنين م 

  ١ فصل ٢كتاب زيست   ٤گزينه  .٢٠٤
  ) برخي از ناقلين عصبي پس از انتقال پيام تجزيه و برخي بازجذب مي شوند.١
  ) ناقلين عصبي اغلب در جسم سلولي توليد مي شوند.٢
 ) جايگاه ويژه اغلب ناقلين عصبي در روي غشاي سلول پس سيناپسي است نه در درون آن.٣

  ٦فصل  ١كتاب زيست   ٤گزينه  .٢٠٥

دارند و از انواع  گزانتوفيل در كروموپالست ها وجود دارد نه واكوئول، همه كلروپالست ها، كاروتنوئيد دارند. آلكالوئيد ها در كانال هاي شيرابه اي وجود
 پالست ها تنها كلروپالست، كلروفيل دارد.
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  بر اساس كتاب ها و فصل ها ٩٨بودجه بندي سؤاالت زيست كنكور سراسري 

  تعداد سؤال تركيبي  تعداد سؤال مستقيم  عنوان فصل  اره فصلشم  كتاب

  ٠ ٠  زيست شناسي ديروز، امروز و فردا  ١  ١زيست 
  ٢  ٣  گوارش و جذب مواد  ٢
  ٢  ٢  تبادالت گازي  ٣
  ٤  ١  گردش مواد در بدن  ٤
  ٢  ٢  تنظيم اسمزي و دفع مواد زايد  ٥
  ٠  ٣  از ياخته تا گياه  ٦
  ٠  ٢  گياهانجذب و انتقال مواد در   ٧

  ٨  ١٤  مجموع

  ١  ٣  تنظيم عصبي  ١  
  ٠  ٣  حواس  ٢
  ٠  ٢  دستگاه حركتي  ٣
  ٠  ٠  تنظيم شيميايي  ٤
  ١  ٢  ايمني  ٥
  ١  .  تقسيم ياخته  ٦
  ٢  ١  توليد مثل  ٧
  ٢  ٢  توليد مثل نهاندانگان  ٨
  ٠  ١  پاسخ گياهان به محرك ها  ٩

  ٧  ١٤  مجموع

  ٠  ٢  مولكول هاي اطالعاتي  ١  
  ٢  ٢  جريان اطالعات در ياخته  ٢
  ٢  ١  انتقال اطالعات در نسل ها  ٣
  ١  ١  تغيير در اطالعات وراثتي  ٤
  ٠  ١  از ماده به انرژي  ٥
  ١  ٢  از انرژي به ماده  ٦
  ٠  ١  فن آوري هاي نوين زيستي  ٧
  ٠  ٢  رفتارهاي جانوران  ٨

  ٦  ١٢  مجموع

  

  


