آزمــون شبیه ساز کنکور  95مرحله اول

زیـــــست شــــناسی لیموترش

پاسخنامه تشریحی

1

ﭘاســـﺨنامـــ تشریﺤیـــــــ
آزمـــون شبیه ساز کنکور
جامع مرحله ()1
چند نکته زیر رو حتما جدی بگیرید :
 )1ﭘاسخ نامه رو حتما با دقت بﺨونید و دلیل رد هر گزینه یا عبارت رو یاد بگیرید.
 )2حد االمکان نکات مهم را یادداشت و مرور کنید.
 )3سواالتی که نزده یا غلط زدید را حتما با ستاره یا عالمتی مشﺨص کنید.
 )4بعد از تستی که اشتباه زدید به بﺨش مربوطه از کتاب درسی رجوع کنید و خط کتاب درسی رو مطالعه کنید.
 )5برای آزمون بعدی برنامه ریزی کنید.

تنها یه جمله از ما به یادگار داشته باشید ،برای موفقیت نقاب صورت نزنید ،همیشه خودتون باشید همونی که هستید ،بدون دروغ و فریب کاری.
خدارو باور کن ،اون همیشه هواتو داره ،موفقیت حق آدمهای با خداست 
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گزینه 1

156

از  4نوع انتخاب طبیعی  )1 :جهت دار  )2متوزان کننده  )3گسلنده و  )4پایدارکننده  ،انتخاب های متوازن کننده و گسلنده در حفظ تنوع نقش دارند.
تذکر  :انتخاب گسلنده هم میتواند سبب افزایش تنوع شود و هم حفظ تنوع  .....انتخاب متوازن کننده فقط سبب حفظ تنوع میشود.
نکته خیلی مهم  :در تمامی انواع انتخاب طبیعی به دلیل حذف شدن آللهای مغلوب در هر نسل ،تغییر فراوانی نسبی آللها در جمعیت صورت میگیرد.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :انتخاب های طبیعی متوازن کننده و پایدارکننده از گونهزایی جلوگیری میکنند ،عاملی که سبب شباهت بیشتر بین اون گونه میشود شارش است

نه انتخاب طبیعی
البته یه نکته خیلی مهم هم وجود داره :
بین افراد دو گروه از یک جمعیت (یک گونه) امکان شااارش ن وجود دارد وگرنه بین دو گونه به دلیل سددای پ ش ی شز گ تی  ،روندتبادل ن بین
افراد دو گونه به روندی پایدار تبدیل نمیگردد.
 :ه دام خیشتل در ا ن ست میجیده :

گزینه

ایجاد صفات سازگار ← جهش (ماده خام تغییر گونهها)

در جهت صفات سازگار با محیط عمل کردن ← انتخاب طبیعی

و ژگ مهم انتخ ب انتخ ب طب ع که سبب ماندن صفات سازگار با محیط میشود ← حذف آلل ناسازگار از خزانه نی
 :در باال اشاره داشتیم که در همهی انواع انتخاب طبیعی ،حذف آلل نامطلوب صورت میگیرد پس تغییر در فراوانی نسبی آللهای موجود در خزانهی

گزینه

نی جمعیت رخ می دهد و ا شاره هم کردیم که انواعی از انتخاب طبیعی که در افزایش تنوع نقش دارند شامل انتخاب جهت دار (البته سرش بحثه!!) و انتخاب
گسلنده هستند.
بررسی سبک تست  :تحلیلی  ،استداللی  ،مفهومی  ،دام دار
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فصل  5زیست شناسی پیش دانشگاهی 1

گزینه 1

با هم به بررسی تک تک گزینهها می پردازیم :
گزینه

 :صفات چشمگیر در گروهی از نرهای مرغ جوالی به منظور جلب جفت بروز می کند( .رد الف)

نکته  :طول دم مرغ جوالی در فصل تولیدمثل به  3برابر طول بدنش و  5برابر طول دم ماده هاست.

گزینه

 :جنس ماده به دلیل انتخاب جنس نر در فصل تولیدمثل ،محدودیت بیشتری در انتخاب جفت دارد( .تایید ب)

گزینه

 :در جنسهای نر مرغ جوالی ،به منظور جفتگیری رقابت با استفاده از صفات چشمگیر صورت می گیرد ولی باهم دعوا و نزاع ندارند( رد ج)

گزینه

 :در اکثر پرندگان سیستم تک همسری دیده میشود ،در مرغ جوالی هم جنس نر و ماده هزینه الزم برای پرورش فرزندان را برعهده دارد( .رد د)

گزینه

 :مادههای مرغ جوالی ،براساس صفاتچشمگیر (دم بلند) نرها را ارزیابی میکنند( .رد ه)

بررسی سبک تست  :خط کتاب درسی  ،استداللی  ،مفهومی
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فصل  7زیست شناسی پیش دانشگاهی 1

گزینه 2

در مساایر خروجی اساادرم در مجرای اساادرم بر ،با ورود ترشااحات قندی ودد ویزیکول ساایمینال به داخل مجرا ،انر ی موردنیاز حرکت تا م اساادرم به منظور
پیشروی در دستگاه تناسلی زن تامین میشود.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :در اپیدیدم اسدرمها بالغ می شوند و توانایی حرکت دادن تا م خود (ساختارحرکتی) را کسب میکنند ،ایجاد تا م یا ساختار حرکتی درون لولهی

اسدرم ساز و در هنگام تمایز اسدرماتید به اسدرم صورت میگیرد.

گزینه

 :در میزراه تر شحات قلیایی پرو ستات می تواند در خنثی سازی محیط ا سیدی د ستگاه تنا سلی ماده عمل کند و سبب زنده ماندن ا سدرم در اندام

تناسلی جنس ماده شود.

گزینه

 :در لولهی اسدرم ساز ،اسدرمها از تمایز اسدرماتیدها حاصل می گردند ولی بالغ نیستند تا توانایی لقاح با اووسیت ثانویه را داشته باشند .اسدرم باید

باید مدتی را در اپیدیدم بماند تا توانایی لقاح را کسب کند و بالغ شود.
بررسی سبک تست  :خط کتاب درسی  ،استداللی  ،مفهومی و دام دار
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فصل  11زیست شناسی و آزمایشگاه 2

تنها یه جمله از ما به یادگار داشته باشید ،برای موفقیت نقاب صورت نزنید ،همیشه خودتون باشید همونی که هستید ،بدون دروغ و فریب کاری.
خدارو باور کن ،اون همیشه هواتو داره ،موفقیت حق آدمهای با خداست 
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جدول جمع بندی مسیر عبوری اسپرم از لولهی اسپرم ساز تا خروج از مجرای ادراری تناسلی :
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گزینه 4

در یوکاریوت ها ن ها دارای یک توالی تنظیمی ژنی (راهانداز) و یک توالی تنظیمی غیرژنی (توالی افزاینده) هساااتند ،در یوکاریوت ها تنظیم بیان ن
توسط انیاع خاصی از پروتئینها (عیامل رونی س ) کنترل میشود.
در پروکاریوتها تنظیم بیان ن توسط پروتئین خاصی (مه رکنناه) صورت میگیرد.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :در پروکاریوتها برخی  mRNAها چند نی هستند ،ترجمه این  mRNAها سبب تولید چند ر شتهی پلی پدتیدی میگردد ،در باکتریها به دلیل

عدم وجود هسااته ،فقط نوم ساایتوپ ساامی دیده میشااود ،در برخی باکتری فرآیندی به اساام همیووی صااورت میگیرد که کروموزوم کمکی (پ زمید) از یک
باکتری به باکتری دیگر منتقل میگردد ،در این حالت است که نوم سیتوپ سمی از سلول خارج میشود.

گزینه

 :در یوکاریوتها درون سلولهای جاندار (یعنی جاندار پر سلولی) همانند سازی مادهی نتیک ه سته یا سیتوپ سم (میتوکندری یا کلروپ ست)

صورت می گیرد ،در هنگام رونویسی امکان ایجاد ساختار پر مانند وجود دارد که این ساختار پر مانند به معنی

رونوشت برداری از یک ژن توسط چندین RNA

پلیمراز از یک نوع خاص

گزینه

 :در یوکاریوتها به دلیل پدیده بلوغ  ،mRNAبخشهای از  mRNAطی بالغ شادن از بین میرود ،در یوکاریوتها و پروکاریوتها هر آمینوا سید

حداقل یک توالی ضد رمز دارد.
نکتهی خیلی مهم  :همهی آمینواساایدها به جز متیونین ( )Metو ر پتیف ن ،دارای حداقل دو توالی ضااد رمز هسااتند ولی متیونین فقط و فقط یک توالی
ضد رمز  UACبیشتر ندارد ( .کدون تریدتوفان  UCGو تنها آنتی کدون آن  AGCاست)
( فقط ک نیع  tRNAخاص آن را حمل میکند)
تنها یه جمله از ما به یادگار داشته باشید ،برای موفقیت نقاب صورت نزنید ،همیشه خودتون باشید همونی که هستید ،بدون دروغ و فریب کاری.
خدارو باور کن ،اون همیشه هواتو داره ،موفقیت حق آدمهای با خداست 
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گزینه 3
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کلسیم از اجزای اصلی و ضروری در فرآیند انعقاد خون است (بین خودمون بمونه بهش میگن فاکتور  ) 4و در روند تبدیل پروترومبین به ترومبین نقش ایفا
میکند ،کمبود این یون در خون اثر منف بر روی روند انعقاد خون دارد.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :علت ب سته بودن مویرگها میتونه نا شی از انقباض ع ضله حلقیپ ابتااپ یر می رگ با شه ،که در اغلب بافتهای بدن منقبض ه ستند ،و تنها

تعدادی از مویرگهایی بدن باز هستند ،ولی این حرکات آسیبی در بافت ایجاد نمیکند.
 :آسیب وشای گلبول قرمز پیر هنگام عبور از می رگی پ ب ر ک کبا و طح ل باعث تخریب اون و در نهایت مرگ آنها میشه ،در این حالت آنمی

گزینه

دیده نمیشود.
 :تغییر بیلی روبین ادرار میتواند ناشی از ب م رپی پ کباپ (مثل رق ن) و ارتباطی با تخریب گلبولهای قرمز نداشته باشد.

گزینه

بررسی سبک تست  :تحلیلی  ،استداللی  ،مفهومی و دام دار
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ترکیبی از چند فصل زیست و آزمایشگاه 1

گزینه 4

اگر برای بیماری دو آلل  aو  Aرا در نطر بگیریم ،با توجه به شااجره نامه میتوان گفت که دو فرد  7و  6قطع ن قل ( )Aaهسااتند ،ولی برای فرد  11احتمال
𝟏

𝟐

2

 Aaو  AAوجود دارد که احتم ل یر ک به ر ب 𝟑 ،و 𝟑 ا ست ،برای اینکه حداقل یکی از فرزندان افراد  7و  11بیمار با شد باید فرد  11نوتیپ  )3( Aaرا
داشتته باشد ،در این صور سه حالت زیر برای فرزندان ممکن است :
3

فرگنا اول ب م ر و فرگنا دوم س لم :

4 11
1 3

فرگنا اول س ل و فرگنا دوم ب م ر :
1

یر دو فرگنا ب م ر :
مجموع احتمالهای باال برابر با :

7
11

3

= ×

11

11

=

=

1
4

4

×

×
1

1
4
3
4

4

از طرفی یه شرط داشتیم که احتمال ناقل بودن فرد : 11

بررسی سبک تست  :تحلیلی  ،استداللی  ،مفهومی و دام دار
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دودمانه از بخش ژنتیک زیست و آزمایشگاه 2

2
3

گزینه 4

در انسااان اولین محل گوارش مکانیکی و شاایمیایی  :دهان ،دومین محل گوارش شاایمیایی و مکانیکی :
معده و آخرین محل گوارش شیمیایی روده باریک است.
در روده انسان برخ ف رودهی ملخ ،جذب مونومرهای مواد وذایی صورت میگیرد.
(معده در ملخ محل جذب مونومرهای مواد وذایی است).
رودهی ملخ فعالیتی همانند رودهی بزرگ انسان در جذب آب و فشرده کردن مواد وذایی دارد.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :اولین مل ذخیرهی موقت در ملخ چینه دان و دومین محل ذخیرهی موقت ساانگدان اساات،

پس از سنگدان معده قرار دارد برخ ف معدهی گنجشک فقط توانایی گوارش شیمیایی دارد.
معده گنجشک دارای گوارش مکانیکی و فاقد جذب مونومر است ،معده ملخ فاقد گوارش مکانیکی و دارای
توانایی جذب مونومر مواد وذایی است.

گزینه

 :اولین محل گوارش مکانیکی در کرمخاکی ،سنگدان ا ست که بخ شی که پس از آن قرار دارد

روده است ،در روده ملخ وهمانند رودهی گاو ترشح آنزیمهای گوارشی صورت میگیرد.

گزینه

 :در گنجشک دومین محل گوارش مکانیکی سنگدان است که پس از آن روده قرار دارد ،روده

در گنجشک و کرمخاکی محل ذخیرهی موقت مواد وذایی نیست.
لطفا به کار آموزشی زیر دقت کنید :

 چند تا مطلب
 -1در کرم خاکی و گنجشک محتویات سنگدان مستق م ً به روده میریزد.
 -2در ملخ و گنجشک محل وقوع گوارش مکانیکی  2بخش از لولهی گوارش است
(ملخ :دهان و سنگدان)( -گنجشک :معده و سنگدان)
تنها یه جمله از ما به یادگار داشته باشید ،برای موفقیت نقاب صورت نزنید ،همیشه خودتون باشید همونی که هستید ،بدون دروغ و فریب کاری.
خدارو باور کن ،اون همیشه هواتو داره ،موفقیت حق آدمهای با خداست 
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 -3محل جذب مواد وذایی در گنجشک و کرم خاکی روده است.

ترکیبی باشیم

ویژگی ﭘرندگان:

 -1ﭘرندگان جز مهرهداران اند بنابراین مانند سایر مهرهداران:
دارای اسکلت درونی استخوانی دستگاه عصبی مرکزی (مغز و نخاع) ،دفاع اختصاصی (ایمنی هومورال و سلولی) ،گردش خون بسته ،شبکهی مویرگی کامل و ...
هستند.
مغز آنها در دوران جن ن دارای سه بخش جلی  ،م ن و عقب است.
رو ن آنها دارای حفرهپ گلیپ ،دم و  4جیانهپ حرکت میباشد.
اساس ساختارهای حرکتی جلویی آنها یکسان است.
نکته :موارد  ،d ،c ،bیمیلیگ هستند.
 -2ﭘرندگان کتاب درسی:
کوکو -گنجشک -پرندهی شهدخوار -سهره -مرغ جوال -سسک -چرخ ریسک -سینه سرخ -چکاوم -چلچله -واز -پنگوئن
ذکر :خفاش جز پرندگان نیست .خفاش پستاندار بوده و توانایی پرواز دارد.
 -3دارای لولهی گوارش هستند.
مث ل :مسیر عبور غذا در لولهی گوارش گنجشک:

دهان  مری  چینهدان  معده  سنگدان  روده  مخرج

 -4قلب آنها  4حفرهاپ ( 2دهلیز و  2بطن) بوده و گردش خون آنها مض عف میباشد.
 -5یمهپ پرندگان دارای  4اندام حرکتی بوده و مادهی دفعی آنها اور ک اس ا میباشد.
 -6بال آنها متشکل از بازو ،ساعد (زند زیرین و زند زبرین) و پنجه (بالک  ) ... +میباشد.
 -7لقاح پرندگان داخل بوده و تخم آنها اندوختهی زیادی دارد و دارای پوستهی آهکی است.
 -8الگوی تعیین جنست در آنها به صورت ماده ) (ZWو نر ) (ZZاست و در شرناگ ن فرد م ده ع ن جنس ت جن ن را بر عهاه دارد.
 -9پرندگان توانایی استفراغ داشته و قادر به یادگیری از نوع آگمین و خط (شرطی شدن فعال) هستند.
 -11دارای 2عاد شش 9 ،کیسه هوادار و ک عاد نای هستند.

منظور طراح
 -1منظیر طراح اگ ج نیران که محل گیارش ش م

و جذب میاد غذا

مش به است :کرم خاکی (روده) و ملخ (معده)

 -2منظیر طراح اگ ج نیران که محتی ت روده یسط سنگدان أم ن م شید :گنجشک و کرم خاکی
 -3منظیر طراح اگ ج نیران که مینیمری پ میاد غذا

جذب یمیلنف م شید :حشرات و خرچنگها

بررسی سبک تست  :شکل کتاب  ،استداللی  ،مفهومی و دام دار

163

نسبتا سخت

بخش جانوری گوارش زیست و آزمایشگاه 1

گزینه 3

در طی تنفس سلولی در صورت ح ضور اک سیژن و در میتوکندری ،م صرف ا سید سه کربنه (پیرووات) با احیاء ناقلهای الکترونی ( )NAD+همراه ا ست ،که در
همهی گیاهان  CAMو  C4و  C3دیده می شود ،در گیاهان نام برده فتوسنتز در اندامک دووشایی کلروپ ست صورت میگیرد و  CO2تثبیت میشود.
یه نکته مهم  :در طول روز در هر گیاهی اگر تثبیت  CO2صااورت بگیرد ،چه دائم (کالوین) چه موقت (اسااید چهار کربنه) درون اندامک کلروپ ساات صااورت
میگیرد.
دو تا تذکر مهم به شما عزیزان :
تثبیت دائم همیشه در طول روز و درون کلروپ ست است ولی تثبیت موقتی که در گیاهان  CAMو در طول شب صورت میگیرد درون سیتوسل است.
تثبیت موقت  CO2درون کلروپ ست سلولهای میانبرگ گیاهان  C4صورت میگیرد ،حواستون باشه این سلولها فتوسنتز و چرخهی کالوین ندارند.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :آماس سلول نگهبان روزنه در طول روز در گیاهان  C4و  C3و طول شب در گیاهان  CAMرخ میدهد ،که در هر سه گیاه یاد شده تثبیت CO2

رخ میدهد ،ولی فقط گیاهان ( C4مث ذرت و نیشکر) فتوسنتز با کارایی باال انجام میپذیرد.

تنها یه جمله از ما به یادگار داشته باشید ،برای موفقیت نقاب صورت نزنید ،همیشه خودتون باشید همونی که هستید ،بدون دروغ و فریب کاری.
خدارو باور کن ،اون همیشه هواتو داره ،موفقیت حق آدمهای با خداست 

آزمــون شبیه ساز کنکور  95مرحله اول

زیـــــست شــــناسی لیموترش

پاسخنامه تشریحی

6

 :در همهی گیاهان ،با مصرف ترکیب چهار کربنه طی چرخهی کربس در گام نهایی و در طول شب گیرندهی الکترونی ()NAD+مصرف میشود ،در

گزینه

همهی گیاهان در شرایط بیهوازی (عدم حضور اکسیژن) در طی گلیکولیز گیرندهی الکترونی ( )NAD+را احیاء (نه بازسازی) میکند.
 :در هنگام پ سمولیز سلول نگهبان روزنه در طی روز گرم با دمای باال در گیاهان  CAMو  ،C4تراکم  CO2در اطراف روبیسکو زیاد است (یعنی

گزینه

فعالیت کربوکسی زی ادامه یافته و چرخهی کالوین موجب تثبیت دائم دی اکسیدکربن میشود) ،هورمون آبسیزیک اسید در گیاهان تحت تنش خشکی از قبیل
گیاهان  ( CAMمث کاکتوس) تعادل آب را در گیاه حفظ میکند.
بررسی سبک تست  :تحلیلی  ،استداللی  ،مفهومی و دام دار

نسبتا سخت

شارش انرژی فصل  8زیست شناسی پیش دانشگاهی 2

گزینه 4

164

در اولین آزمایشهای مهند سی نتیک که تو سط کوهن و بایر صورت گرفت ،ن  rRNAبه داخل باکتری ا شری شیاک ی انتقال یافت ،ن  rRNAاز قورباوهی
آفریقایی که جاندار آزمایشگاهی بود گرفته شد ،در یوکاریوتها بیان نها به کمک تنظیم بیان ن پروتئینهای عوامل رونویسی صورت میپذیرد.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :
 :در طی بیان ن خارجی در جاندار دساات ورزی شااده ( ا)ک ی) به دلیل اینکه ن  rRNAفقط تا سااطح رونویساای پیش میرود ،هرگز پلیپدتیدی

گزینه

حاصل نمیگردد ( .حواستون باشه خود  rRNAشکل فضایی خاصی میگیرد.

گزینه

 :در طی تولید  DNAنوترکیب ،در اطراف ن ( rRNAنه خود)  )rRNAدو جایگاه تشخیص برای آنزیم محدودکننده وجود دارد.

گزینه

 :فعالیت دستگاه همانندسازی میزبان در باکتری ،میتواند یا مربوط به همانندسازی  DNAاصلی باشد که در ناحیه نوکلئوئیدی است و همانندسازی

آن به منزلهی تق سیم دوتایی و ایجاد دو سلول ا ست که در سلولهای حا صل  DNAنوترکیب ح ضور دارد ،یا مربوط به همانند سازی  DNAخارجی در بخش
کروموزوم کمکی (پ زمید) که این اتفاق سبب ایجاد سلولهای جدید نمیشود.
بررسی سبک تست  :تحلیلی  ،استداللی  ،مفهومی و دام دار

نسبتا سخت

تکنولوژی زیستی فصل  2زیست شناسی پیش دانشگاهی 2

گزینه 1

165

جانوران دارای توانایی پژواک سازی شامل والها و دلفینها و خفاشها هستند ،این جانوران همگی پستاندارند
پس با هم به بررسی تک تک گزینهها می پردازیم :

گزینه

 :در پستانداران د فراگم نقش اصلی را در طی نفز آرام و طب ع

گزینه

 :در پستانداران ن مکرهی پ مخ آن نسبت به اولین مهرهداران ساکن در خشکی (دوزیستان) ،رشا ب شترپ داشته است( .تایید ب)

گزینه

 :در یمهپ مهرهداران از جمله پستانداران چه ر جیانه منش ء اناامی پ حرکت در دروهی رو ن

گزینه

 :در این جانوران مح صوالت زائد نیترو ن دار حا صل از مت بیل س م آم نیا س ای (آمین ک) به صورت رک ب ت آل (اوره) دفع می شوند.

برعهده دارد( .تایید الف)

هستند( .تایید ج)

(تایید د)

 :تولیدمثل جنسی این جانوران همراه با لق ح داخل بوده و غذ هپ جن ن در طی بارداری توسط جفت صورت میگیرد.

گزینه

بررسی سبک تست  :تحلیلی  ،استداللی  ،مفهومی و دام دار
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(تایید ه)

ترکیبی از زیست شناسی جانوری

گزینه 2

گیاه زنبق از گیاهان علفی چندساااله اساات که چند بار موفق به گل دهی میشااود و گیاه هویا از گیاه علفی دوساااله
است که فقط یک بار موفق به گلدهی میشود و در ریشهی خود رشد پسین دارد.
در گیاهان علفی چند ساااله مثل زنبق ،ریشااه و ساااقهها مواد وذایی برای تولید محور گل در دورهی رویشاای بعد را در
خود ذخیره میکنند .در هویا این امکان فقط توسط ریشه ها فراهم میشود.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :هر دو گیاه پس از دو دورهی رویشی میتوانند موفق به تولید دانه و گلدهی شوند.

گزینه

 :در گیاهان دوساله ،در پایان دورهی رویشی اول خود ،دارای ساقه کوتاه و طوقهای از برگها هستند.

گزینه

 :گیاهان یکساله ،در یک فصل رشد ،چرخهی زندگی خود را تکمیل میکند و از بین میرود.

بررسی سبک تست  :خط کتاب درسی  ،استداللی  ،مفهومی

متوسط

رشد و نمو در گیاهان فصل  11زیست و آزمایشگاه 2

تنها یه جمله از ما به یادگار داشته باشید ،برای موفقیت نقاب صورت نزنید ،همیشه خودتون باشید همونی که هستید ،بدون دروغ و فریب کاری.
خدارو باور کن ،اون همیشه هواتو داره ،موفقیت حق آدمهای با خداست 

آزمــون شبیه ساز کنکور  95مرحله اول

167
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پاسخنامه تشریحی
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گزینه 2

ا ن ست خ ل ق شنته شز ح س ب ی ی دقت کن ،ر ع صب به آک سین دنار ت بلنا گفته م شید که ش م ع صب را یاا ت و اگر آک سین
ب شنا م یاننا منتقل کننا.
تارهای ع صبی حرکتی در در تحریک ماهیچه های ارادی نقش دارند ،این تارهای حرکتی (آک سون) می توانند از ع صب های مغزی ( 12جفت) یا از ع صب های
نخاعی ( 31جفت) باشند ،نکتهی خیلی مهم این است که جسم سلولی همهی تارهای عصی حرکتی در مادهی خاکستری قرار دارد.
جسم سلیل  22جفت عصب مغزپ (البته ش خهی

که مختلط منحصرا حس یستنا) در س قهپ مغز و جسم سلیل  12جفت عصب نخ ع

یمت در م دهپ خ کسترپ نخ ع قرار دارد.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :تارهای ع صی ح سی ،اط عات ح سی را به سوی مغز هدایت میکنند .اون تارهای ع صبی که از ساقهی مغز جدا می شوند ( 12جفت مغزی) به

ریشهی پشتی نخاع وارد نمیشوند.

گزینه

 :تارهای ع صبی در بخش مغز و نخاع می توانند در ت شکیل ع صب مختلط شرکت دا شته با شند ولی یه نکته خیلی ظریف وجود داره ،هر تارع صبی

پیام عصبی رو فقط در یک جهت عبور میده ،در تارعصبی حسی پیام فقط در جهت نزدیک شدن به جسم سلولی و در تارعصبی حرکتی پیام فقط در جهت دور
شدن از جسم سلولی هدایت میشود.
نکته  :در اعصاب مختلط نخاعی و مغزی  ،هدایت به صورت دو طرفه صورت میگیرد.

گزینه

 :تارحسی در بخش نخاع و مغز اط عات حسی اندام های بدن را هدایت می کنند و چون دندریت هستند توانایی انتقال پیام عصبی را ندارند .اما یه

استثناء خیلی قشنگ وجود داره:
در عصب حس بی

 ،اطالع ت حز بی

برس نا .آکسین نیرون بی

یسط ر عصب اگ جنز آکسین منتقل م شید و ا ن آکسین م یانا ش م بی

را به س ن شز

برخالف س ر ری پ عصب حرکت  ،ح وپ اطالع ت حس است.

یه جمع بندی از دستگاه عصبی مرکزی و مﺤیطی :

بررسی سبک تست  :تحلیلی  ،استداللی  ،مفهومی و دام دار

نسبتا سخت

فصل عصبی زیست و آزمایشگاه 2

تنها یه جمله از ما به یادگار داشته باشید ،برای موفقیت نقاب صورت نزنید ،همیشه خودتون باشید همونی که هستید ،بدون دروغ و فریب کاری.
خدارو باور کن ،اون همیشه هواتو داره ،موفقیت حق آدمهای با خداست 

آزمــون شبیه ساز کنکور  95مرحله اول

زیـــــست شــــناسی لیموترش

گزینه 3
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پاسخنامه تشریحی

8

هموزیگوس

هتروزیگوس

(خالص)

(ناخالص)

والدین اولیه

%86

%23

اون چنا ن نسل به دست ب د.

نسل اول

%68

%18

خب  24درصا ک یی عن  22درصا در فراوان افراد ن خ لص ک یی رخ داده

نسل دوم

%23

%6

در ط  1نسل :

نسل سوم

%28

%8

براپ حل ا ن ست ب ا به ه نکته خیب دقت کن م:
ک یی فراوان افراد غ لب در ط چنا ن نسددل عن افزا ی فراوان افراد مغلیب به
یمین انااگه ،و ا ن عن اون در صا  2برابر ب شه ک یی فراون افراد ن خ لص در ط

اگر فراوان افراد ن خ لص نسددل اول رو  Xدر نظر بت ر م ،ک یی فراوان شز اگ ک
𝑋

𝑋

𝑋

نسل  2و در نسل دوم برابر  4و در نسل سیم برابر  8است ،بن برا ن م
𝑋
2

𝑋

𝑋

یان گفت :

%12 = X ← 2 × 22 = 7X ← 2 × 22 = X + 2X + 4X ← %22 = 8 + 4 +

ب یجه به جاول روبه رو :
نسبت یتروگ تیس نسل اول به یمیگ تیس نسل سیم :
بررسی سبک تست  :محاسباتی ،استداللی

169
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فصل  5ژنتیک جمعیت از زیست شناسی پیش دانشگاهی 1

گزینه 3

دام این گزینه باکتریهای فتو سنتزکننده میبا شد که دارای رنگیزهی فتو سنتزی ه ستند ،باکتریهایی که از آمونیام برای ک سب الکترون ا ستفاده میکنند،
شیمیواتوتروفها هستند و این گزینه در ارتباط با باکتریهای فتوسنتزکننده صادق نمیباشد.
ثب ت ن تروژن در  :س نیب کترپ (آن بن ) و ر زوب یم

شیره گذارپ در  :ن تروب کترو ن تروگمین س

بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :در سیانوباکتری که الکترون از آب گرفته میشود در طی گلیکولیز (بی هوازی و ویاب اکسیژن) در گام سوم مولکول  NAD+احیاء میشود.

گزینه

 :در کتاب درسی ،باکتری فتوسنتزکنندهای که از مواد آلی مثل کربوهیدرات ها و اسیدها الکترون کسب میکندغ رگیگردپ ارغیان میباشد ،این

باکتری هوازی بوده و در حضور اکسیژن  ATPبیشتری تولید میکند.
 :باکتری فتوسنتز کننده که از ترکیبات گوگردی استفاده میکند گیگردپ سبز و گیگردپ ارغیان هستند .در همهی فتوسنتزکننده ها ،مولکل

گزینه

 CO2برای تولید ترکیبات آلی مصرف میشود.
نکته مهم  :یردوپ ا ن ب کترپی ب ییاگپ بیده و در حضیر اکس ژن انرژپ یل ا نم کننا.
بررسی سبک تست  :تحلیلی ،استداللی و دام دار

170

نسبتا سخت

فصل باکتری و ویروس جمعیت از زیست شناسی پیش دانشگاهی 2

گزینه 3

اول ن ج ناار دستورگپ شاه ،اشر ش کالپ بود که در این باکتری ،در هنگام رونویسی ،در مرحله سوم که  RNAپلیمراز پروکاریوتی در طول ن حرکت
میکند ،می تواند جایگاه پایان رونوی سی را نیز رونوی سی کند ،در این مرحله  RNAدرحال ساخت همچنان به ر شتهی الگو از  DNAمت صل ا ست ،با اینکه
بخشی از آن نیز (بخش های ابتدایی) از  DNAجدا شده است.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :در مرحلهی سوم که رونویسی صورت میگیرد ،با پیرفت حباب رونویسی به سوی جایگاه پایان ،دو قسم از  DNAکه از هم باز شده بودند دوباره به

هم مت صل می شوند ،می تونید به ات صال  RNAبه  DNAنیز در همین مرحله ا شاره کنید ،رونوی سی برای تولید  mRNAاین معنی را دارد که در رنو شت ما
کدون های آمینواسیدها حضور دارند ولی اگر ما درحال رونویسی از ن  tRNAیا  rRNAباشیم ،در  RNAدرحال تولید کدون آمینواسیدها یافت نمیشود.

گزینه

 :در مرحلهی دوم از رونوی سی  RNAپلیمراز حباب رونوی سی را ایجاد میکند و دو ر شته  DNAاز هم باز می شوند ،در مرحله سوم نیز RNA

پلیمراز مجددا با پی شروی بر روی  DNAدو ر شتهی  DNAرا مجددا در هر نقطه که ق صد رونوی سی دارد باز میکند ،همه شما هم میدونید در مرحله سوم
است که ریبونوکلئوتیدهای آزاد درون هسته به منظور ایجاد  RNAمصرف میشوند و عم در مرحله دوم رونویسی مصرف نوکلئوتید نداریم.

گزینه

 :یه نکته ساده و کوچولو ،قطعات اینترونی و اگزونی در  DNAالگو ،مخصوص یوکاریوتهاست و باکتریها فاقد اونها هستند.

بررسی سبک تست  :مفهموی  ،تحلیلی ،استداللی و دام دار

نسبتا سخت

فصل پروتئین سازی از زیست شناسی پیش دانشگاهی 1

تنها یه جمله از ما به یادگار داشته باشید ،برای موفقیت نقاب صورت نزنید ،همیشه خودتون باشید همونی که هستید ،بدون دروغ و فریب کاری.
خدارو باور کن ،اون همیشه هواتو داره ،موفقیت حق آدمهای با خداست 

آزمــون شبیه ساز کنکور  95مرحله اول

171

فرآ نای

زیـــــست شــــناسی لیموترش

پاسخنامه تشریحی

9

گزینه 3
که منجر به یل ا انرژپ گ ست در حضیر اکس ژن م گردد  :چرخهی کربس

مراحل ثب ت  CO2به صیرت دائم درون کلروشالست  :چرخهی کالوین
نکته س ده و یم شت  :در فرآیندهایی که به شکل چرخه (سیکل) هستند در پایان آن همیشه
ترکیبی که آوازگر چرخه است دوباره تولید میشود.
پس در گام ن هایی چر خهی کربس ( گام  )5و گام ن هایی چر خهی کالوین ( گام  )4ترک یب ا واگر
چر خه تول ید میشاااود ( .آغاگر چرخه در کالوین  :ریبولوزبیس فسففف ا
فس اته) وآغازگر چرخه در کربس  :اگزالواستا

(  5کربنه دو

(  4کربنه) )

بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :در گام دوم چرخهی کربس مولکول  CO2از چرخه خارج میشااود ولی یادتون باشااه

 CO2ترکیب کربنی معدنی اساات (نه آلی) در گام سااوم کالوین نیز یک قند سااه کربنه از چرخه
خارج میشود.
 :در گام سوم چرخهی کربس مولکول  ATPتولید میشود ولی در گام دوم چرخهی کالوین مولکول  ATPمصرف میگردد.

گزینه

 :در گام چهارم ،از کربس مولکول  4کربنه  2الکترون خود را از دساات میدهد و اکسااید میگردد ولی در گام اول کالوین ترکیب  1کربنه اکسااید

گزینه

نمیشود و الکترونی از دست نمیدهد.
بررسی سبک تست  :شکل کتاب درسی  ،تحلیلی ،استداللی و دام دار

172

نسبتا سخت

فصل شارش انرژی از زیست شناسی پیش دانشگاهی 2

گزینه 3

قارچ کاندیدا آلبیکنز که عامل برفک دهان است و از مخمرهای تک سلولی به شمار میرود ،مخمرها استولون ندارند( .استولون ویژه زیگومیستهاست)
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :مخمر نان (ساکارومیسرسرویزیه) تک سلولی بوده و فاقد میسلیوم و نخینه است و این قارچ ویژگی انگل بودن ندارد.

گزینه

 :آمانیتا موسکاریا که از انواع قارچ چتری است و از جمله قارچهای بازیدیومیست محسوب میشود دارای هاگ جنسی بوده و پرسلولی است.

گزینه

 :آ سدر یلوس از قارچ های دئوترومی ست ا ست که زیگوت ندارد چون فقط تولیدمثل ویرجن سی از طریق تق سیم میتوز دارد .در این قارچ ها نخینه

دارای دیوارهی عرضی است.
نکته مهم  :مفاهیمی مثل گامت هاگ جنسی زیگوت میوز تتراد کراسینگ اور ،نوترکیبی ادغام نخینه ادغام گامت ها لقاح هم جوشی برای آن
ها برای دئوترومیستها بی معنی است و این قارچها فاقد این اعمال هستند.

مخمر ها
.I
.II

دستهای از آسکومیست های تک سلولی که نام عمومی آن ها مخمر است.
اولین قارچ ها احتماال همین مخمرها بودند.

.III

مخمرها فاقد نخینه میسیلیوم بدن رشته ای و آسکوکارپ هستند.

.IV

فاقد محیط داخلی هستند.تولیدمثل جنسی دارند و تولیدمثل جنسی آنها در حضور اسک صورت میگیرد بیشتر مخمر ها با جوانه
زدن تولید مثل غیرجن سی انجام می دهند.جوانه زدن در هیدر میکرو سفر و کوا سروات نیز وجود دارد.در این روش که همراه با
سیتوکینز نابرابر است جوانه ممکن است چسبیده به والد باقی بماند یا جدا شود.

.V

ساکارومی سز سرویزیه یا مخمر نان از این گروه ا ست که تخمیر الکلی دارد.این د سته فاقد کلروپال ست و میتوکندری ا ست
بنابراین همه ی  DNAان درون هسته ان است.دارای گلیکولیز است و  NADرا طی تخمیر الکلی و درون سیتوپالسم احیا می کند و
فاقد کربس و زنجیره انتقال الکترون است.

.VI
.VII

این گونه که باعث ور امدن خمیر نان است می تواند تا  21درصد الکل تولیدی را تحمل کند.
کاندیدا البیکنز گونه دیگری از این د سته ا ست که انگل بوده و برای ان سان بیماری زا ا ست.این مخمر عامل برفک دهان ا ست که
باعث ایجاد زخم های سفید یا شیری رنگ در دهان لب و گلو می شود.

بررسی سبک تست  :خط کتاب درسی  ،تحلیلی ،استداللی و دام دار

نسبتا سخت

فصل قارچها از زیست شناسی پیش دانشگاهی 2

تنها یه جمله از ما به یادگار داشته باشید ،برای موفقیت نقاب صورت نزنید ،همیشه خودتون باشید همونی که هستید ،بدون دروغ و فریب کاری.
خدارو باور کن ،اون همیشه هواتو داره ،موفقیت حق آدمهای با خداست 

آزمــون شبیه ساز کنکور  95مرحله اول

پاسخنامه تشریحی 11

زیـــــست شــــناسی لیموترش

گزینه 1

173

تشکیل سه الیه بافت مقدماتی در هفتهی دوم (انتها) ایجاد میشود ،در هفته ی بعد که هفته سوم باشد ،رشد و نمو اندام های کبد و معده شروع نشده است زیرا
تشکیل شدن همهی اندام های اصلی بدن در هفتهی چهارم صورت میگیرد.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :
 :رشااد و نمو رگهای خونی در هفتهی سااوم صااورت میگیرد و ضااربان قلب در هفتهی چهارم شااورع میشااود در دوران جنینی همهی تارهای

گزینه

ماهیچهای قلب خاصیت انقباض ذاتی دارند.
 :تشخیص زبان قلب در هفتهی هفتم معموال قابل مشاهده است ،در هفتهی هشتم رویان حدود  22میلی متر درازا دارد که حدود  11برابر هفتهی

گزینه

سوم است که درازای آن  2میلیمتر است.
 :شروع به نمو روده در هفتهی سوم رخ میدهد که در هفتهی چهارم جوانههای مربوط به اندام های دست و پا در رویان ایجاد میگردد.

گزینه

نسبتا سخت

بررسی سبک تست  :خط کتاب درسی  ،تحلیلی ،استداللی و دام دار

رشد و نمو رویان انسان از زیست شناسی و آزمایشگاه 2

گزینه 1

174

در لولهی گوارش انسان ،در بخش رودهی باریک حرکات میضع در ماهیچههای صاف دیده میشود ،رودهی باریک در انسان محل جذب مینیمری پ مواد
وذایی است ،رک ب ت معان در رودهی باریک انسان به دو صورت انتق ل فع ل انتش ر جذب میشوند.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

:

گزینه

ویتامینهای محلول در چربی در رودهی باریک و رودهی بزرگ ،جذب الیهی مخاطی میگردند ،نکته خیلی مهم اینجاسااات که بعدا ممکنه

براتون له دام بشه ا نه که :
و ت م ن محلیل در چرب جذب شاه در رودهپ ب ر ک اگ ال هپ مخ ط به لنف م ره و ل در رودهپ بزرگ جذب خین م شه!!
از ایم نکته بگذریم :رودهی باریک توانایی تر شح شرو ئ ن مکمل رو داره که این پروتئین در خط دوم دف ع غ راخت ص ص توانایی مبارزه علیه ب کترپی پ
خین رو داره! (رودهی بزرگ پروتئین مکمل ترشح نمیکنه)
 :در سرا سر لوله ی گوارش تر شح آنزیم لیزوزیم و مو سین دیده می شه ،در سلولهای ا ستوانهای روده ها و مهده نیز این اتفاق میافته ،ولی تنها در

گزینه

رودهی باریک است که هیدرولیز چربیها و اثر آنزیم لیداز بر اونها دیده میشود.
 :پروتئینهای ویرفعال به پروتئین فعال تبدیل شااوند در رودهی باریک ( شرو ئ گی پ غ رفع ل ر شح شاه اگ بخی برون ر ز ش نکراس) و

گزینه

معده ( با ل شرو ئ گی پ غ رفع ل شپس نیژن به شپس ن) صورت میگیرد ،که تنها در معاه همزمان گوارش مکانیکی و شیمیایی قابل مشاهده است.
بررسی سبک تست  :خط کتاب درسی ،مفهومی  ،تحلیلی ،استداللی و دام دار

175

گوارش انسان از زیست شناسی و آزمایشگاه 1

نسبتا سخت

گزینه2

در آزمایش دوم گوس بر روی پارامسیها مشخص شد که در صورت وجود منابع محدود ،همواره حدف رقابتی بین گونه های رقیب روی نمیدهد و ممکن است
دو گونه باهم سازش داشته باشند.
سایر گزینه ها رو به عنوان چند نکته خیلی خوب به یاد بسپارید :
 نتیجه رقابت به تشابه و هم پوشانی کن م ی پ واقع گونه های رقیب بستگی دارد.
 هنگامی که دو گونه در یک زیستگاه دو کن م مختلف قرار دارند ،هر دو پایدار باقی میمانند.
 هنگامی که دو گونه از یک منبع تغذیه میکنند ممکن است یکی از آنها از زیستگاه حذف شود.
بررسی سبک تست  :خط کتاب درسی ،مفهومی  ،استداللی و

176

متوسط

فصل  6از زیست شناسی و پیش دانشگاهی 2

گزینه3

در کرمهای ابریشم از الگوهای تابشی به منظور جلب جفت استفاده میگردد ،در حشرات که از جمعیتهای فرصت طلب به شمار میروند ،بیشترین انر ی
صرف تولیدمثل و تولید زادههای با تعداد باال میگردد.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :در پرندگان و ح شرات و قورباوهها از صداها و آواز ویژه جهت جلب جفت ا ستفاده می شود ،در پرندگان و ح شرات لقاح از نوع داخلی ا ست ولی در

بسیاری از قورباوه ها لقاح به صورت خارجی صورت میگیرد.

تنها یه جمله از ما به یادگار داشته باشید ،برای موفقیت نقاب صورت نزنید ،همیشه خودتون باشید همونی که هستید ،بدون دروغ و فریب کاری.
خدارو باور کن ،اون همیشه هواتو داره ،موفقیت حق آدمهای با خداست 

آزمــون شبیه ساز کنکور  95مرحله اول
گزینه

پاسخنامه تشریحی 11

زیـــــست شــــناسی لیموترش

 :صفات چشامگیر در پرنادگان و پساتانداران قابال مشااهده اسات ،پرنادگان اوریاک اساید دفاع مایکنناد کاه کمتارین شامیت را نسابت باه

اوره و آمونیام دارد ولی در پستانداران اولب اوره از بدن دفع میشود.
 :ساختن النهی بزرگ در برخی ماهیها دیاده مایشاود کاه باه منظاور جلاب جفات صاورت مایگیارد ،مااهی هاا در مقایساه باا دوزیساتان و

گزینه

خزندگان در گذشتهی دورتری از نیای مشترم اشتقاق یافتهاست.
بررسی سبک تست  :دام دار ،مفهومی  ،استداللی

فصل  7از زیست شناسی و پیش دانشگاهی 2و ترکیبی از جانوری

نسبتا سخت

گزینه3

177

که ب استف ده اگ دارو  ،شمپ سا م-شت س م غ رفع ل شید ،پتانسیل عمل در نورون ادامه پیدا میکند ،در طی تغییرات پتاسیل الکتریکی در

در صیر

وشای نورون در طی پتاسیل عمل انر ی زیستی مصرف نمیشود ،کانالهای دریچهدار سدیمی و پتاسیمی وابسته به ولتا  ،انر ی مصرف نمیکنند.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :به دلیل عدم تعادل یونی و عدم فعالیت پمپ سدیم -پتا سیم ،به دلیل وجود کانال های ن شتی پتا سیمی بی شتر در و شا ،پتا سیم بی شتری خارج

میشود و اخت ف پتاسیل در دو سوی وشاء افزایش مییابد ( .منفی تر میشود)
 :این یه واقعیته که ما در حالت پتا سیل آرامش و در پایان پتان سیل عمل ،م شاهده میکنیم که ولظت یونهای خارج سلول بی شتر از داخل سلول

گزینه

است ( .اخت ف پتاسنیل منفی گوای همین موضوع است)
 :این نکته کلی و مهم رو هم فراموش نکنید که در حالت آرامش خروج یون پتاسیم از سلول بیشتر از ورود یون سدیم به داخل سلول است.

گزینه

بررسی سبک تست  :شکل کتاب درسی ،مفهومی  ،استداللی

178

فصل  7از زیست شناسی و پیش دانشگاهی 2و ترکیبی از جانوری

متوسط

گزینه3

ولظت یون هیدور ن در لولهی پیچ خوردهی دور از ساااایر نقاط نفرون
بیشااتر اساات زیرا ترشااح نهایی در لولهی پیچ خوردهی دور صااورت
میگیرد( .یون هیدرو ن بازجذب ندارد) در لولهی پیچ خورده دور هم
که واضح است که بازجذب بی کربنات با صرف انر ی رخ میدهد.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :باز جذب ف عال در نفرون در لو لهی پیش خوردهی دور و

نزدیک و هم بخش ضااخیم باالروی هنله صااورت میگیرد ،بازجذب آب
در بخش لولهی پیچ خوردهی دور و بخش ضخیم باالروی هنله صورت
نمیگیرد.

گزینه

 :در بخش لولهی جمع کننده ادرار ،اوره بدون صرف انر ی

همراه با آب بازجذب میگردد .اینو دیگه صااادبار گفتن که لولهی جمع
کننده ادراری جزء نفرون محسوب نمیشه!!

گزینه

 :نمک در بخش هنلهی صعودی بخش ضخیم و در لوله-

های پیچ خوردهی دور و نزدیک جذب فعال دارد ،ترشح یون هیدرو ن فقط در بخش لولههای پیچ خوردهیدور و نزدیک اتفاق میافتد.
بررسی سبک تست  :شکل کتاب درسی  ،استداللی و دام دار

179

متوسط

فصل  7از زیست شناسی و آزمایشگاه1

گزینه2

در دفاع ویراختصاصی با افزایش تعداد گلبول های سفید در ناحیه بافت (با دیاپدز سلولها و تاکتیک شیمیایی) فعالیت سلولهای ماکروفا ها و نوتروفیلها رخ
میدهد که در این سلولها حرکات آمیبی دیده میشود.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :در دفاع اختصاصی تقسیم سلولهای لنفوسیت اولیه (  Bیا  )Tسبب تولید لنفوسیتهای خاطره می شوند که حاوی گیرندههای آنتی نی هستند،

تقسیم این سلولها همیشه به خاطر شناسایی عامل بیماری زا نیست ،گاهی شناسی سلول خودی به سبب سرطان ،گاهی ورود آلر ن ،حتی گاهی اشتباه در
شناسایی سلول خودی (خودایمنی) هستش.

تنها یه جمله از ما به یادگار داشته باشید ،برای موفقیت نقاب صورت نزنید ،همیشه خودتون باشید همونی که هستید ،بدون دروغ و فریب کاری.
خدارو باور کن ،اون همیشه هواتو داره ،موفقیت حق آدمهای با خداست 

آزمــون شبیه ساز کنکور  95مرحله اول
گزینه

پاسخنامه تشریحی 12

زیـــــست شــــناسی لیموترش

 :فعالیت سلول های شرکت کننده در دفاع اخت صا صی در نهایت به فعالیت فاگو سیتوزکننده ها ختم می شود ،پروتئینهای دفاعی پرفورین و پادتن

هردو فعالیت فاگو سیتوزکننده ها را افزایش میدهند ،سلول فاقد قدرت تق سیم سلولهای پ سمو سیت و  Tک شنده ه ستند که در این بین سلول  Tک شنده
توانایی شناسایی عامل بیگانه را دارد( .دارای گیرنده آنتی نی است که پ سموسیت ندارد)

گزینه

 :ترشح هستامین توسط دو سلول ایمنی بازوفیل در خون و ماستوسیت در بافت صورت میگیرد ،در آلر ی که ماسیتوسیت ها هیستامین ترشح

میکنند ،مایع چرم تولید نمیشود.
بررسی سبک تست  :مفهومی و تحلیلی  ،استداللی و دام دار
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فصل ایمنی از زیست شناسی و آزمایشگاه2

گزینه4

سااالول های بافت معده تقسااایم میتوز انجام می دهند .دو برابر شااادن
سانترومرها در آنافاز و مرحله قبل از آن متافاز ا ست که جفت سانتریولها
در قطبین سلول مستقر می شوند.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :پدیدار شدن دوباره وشای هسته در تلوفاز است که مرحله قبل

از آن آنافاز اساات و در آنافاز میتوز کروماتیدهای خواهری جدا میشااوند و
کروموزومها ویرمضاعف و تک کروماتیدی هستند.

گزینه

 :مرحلهای که کروموزوم ها حداکثر فشاااردگی را دارند متافاز

اساات که مرحله بعد از آن آنافاز اساات و در آنافاز میتوز تعداد کروموزوم ها
دو برابر می شود.

گزینه

 :هر سلول مری یک هسته دارد ،پس هسته ها ولطه!! توی دام

افتادی؟ جدن ؟؟؟
بررسی سبک تست  :شکل کتاب درسی ،مفهمومی  ،استداللی و دام دار
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فصل میتوز از زیست شناسی و آزمایشگاه2

نسبتا سخت

گزینه2

در شاابیکهی چشاام انسااان ،دو نوع گیرنده نوری دیده میشااود ،مخروطی و اسااتوانهای،
محرم هر دو گیرنده نور است و در حضور نور تحریک می شوند .فقط نکته اینجاست که
حساسیت های گیرنده ها به مقدار نور متفاوت است ( .نور سبب تولید پیام عصبی بینایی
در گیرنده میشود)

بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :درون حلزونی گوش ،ارتعاش مایع درون گوش و در داخل حلزونی سااابب

ارتعاش گیرنده و تولید پیام ع صبی شنوایی میگردد ،در ادامهی م سیر ا ست که گیرنده
سبب انتقال پیام عصبی به عصب شنوایایی تحریک این اعصاب میگردد.

گزینه

 :در جیانهی پ چ ش

 ،سلیلی پ گ رناه ی سط سلیل نتهب ن

اح طه شاه انا و در م س ب ب فت شیشش گب ن ن ستنا.

گزینه

 :حر ک گ رناهی پ بی

در قبل اگ ورود به جمجمه و در سددقف

ب ن صددیرت م گ رد ول انتق ل ش م بی
بی

به عصددب بی

در داخل لیب

و استخیان جمجمه انج م م شذ رد.

بررسی سبک تست  :شکل کتاب درسی ،مفهمومی  ،استداللی و دام دار
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فصل حواس از زیست شناسی و آزمایشگاه2

گزینه1

پوشش لیدیدی در ویروسهای جانوری دیدهمی شوند ،سلولهای جانوری توانایی دارند در چرخه ی لیزو نی خود بدون تخریب سلول میزبان ،همانندسازی کنند.

( البته در میرد و روس بخ ل و ح لت خ ص یم که دارد ا ن گز نه ص دق است)
بررسی تک تک گزینههای دیگر :
تنها یه جمله از ما به یادگار داشته باشید ،برای موفقیت نقاب صورت نزنید ،همیشه خودتون باشید همونی که هستید ،بدون دروغ و فریب کاری.
خدارو باور کن ،اون همیشه هواتو داره ،موفقیت حق آدمهای با خداست 

آزمــون شبیه ساز کنکور  95مرحله اول
گزینه

پاسخنامه تشریحی 13

زیـــــست شــــناسی لیموترش

 :در همهی ویروسها دستگاه آنزیمی سلول میزبان کدسید را تولید میکند ،ویروس باکتریوفا توانایی عبور از وشای سلول را ندارد بلکه فقط مادهی

نتیک خود را وارد سلول میزبان میکند.
 :برخ و روس ی اگ جمله و روسی پ  RNAدار آنزیم همراه خود دارند که به کمک آنها توانایی فعالیت در سلول میزبان را کسب میکنند،

گزینه

هیچ کدام از ویروسها توانایی رشد و متابولیسم ندارند.
 :در همهی ویروسها دستگاه رونوشت برداری سلول میزبان ،ذرات ویروسی را تولید میشوند ،تنها برخی از ویروسها به همراه خود آنزیمهای

گزینه

خاصی به همراه دارند ( .آنزیم رونوشت بردار معکوس)
بررسی سبک تست  :تحلیلی ،مفهمومی  ،استداللی و دام دار

فصل ویروس و باکتری از زیست شناسی پیش دانشگاهی 2

نسبتا سخت

گزینه4

183

با توجه به اط عات داده شااده ،زنی که سااالم اساات و فرزند مبت به هموفیلی (وابسااته به جنس مغلوب) به دنیا آورده در صااورتی که پدر نیز سااالم بود ،قطع
ژنی پ ن قل دا شته ا ست و فرزند او که با گرفتن یک آلل از مادر بیمار شده ،حتم ش سر ا ست!! ،اما ه نکته د تر حاال که فرزند پ سر شد ،چگونه مبت به
بیماری تحلیل ع ض نی دو شن ،همانطور که می دونیم ،پ سر آلل بیماری واب سته به جنس را از مادر می گیرد ،پس مادر از نظر تحلیل ع ض نی دو شن ناخالص
(ناقل) بوده ،نکته د تر ،آلل های هموفیلی و تحلیل ع ض نی دو شن هردو بر روی یک کروموزوم  Xدر مادر قرار دا شته و پیو سته اند ،در صورتی که کرموزوم
 Xدیگر آن دارای آلل های سالم هموفیلی و تحلیل عض نی دوشن است.حاال در ارتباط با گروه خونی ،پدر و مادر هردو آنتی ن رزوس ( )Rhرا دارند ولی چی
شد که پ سر شون فاقد آنتی ن  Rhشد ،این ن شان از آن دارد که یم م در و یم شار اگ نظر ژنی پ ن خ لص انا و نوتیپ ( )Rrرا دارند ،اما حاال گروه های
خونی ،نوتیپ مرد می تواند ( AOیا  )AAبا شد ولی اگر  AAفرض کنیم از آمیزش آن با  ABهیچگاه گروه خونی  Bبد ست نمی آید ،پس قطعا گروه خونی
پدر  AOبوده که آلل  Oرا داده با آلل  Bاز مادر نوتیپ پسر  BOرا ایجاد کرده که گروه خونی Bپیدا کرده است.
با گفته ها نوتیپ مادر و پدر اینگونه است  AORrXHdY * ABRrXHDXhd:است.
(  hآلل بیماری هموفیلی و  dآلل بیماری تحلیل عض نی دوشن است)
خب ح ال حل مسئله  :اگر توجه کنید در صورت آمیزش دختر هایی که ایجاد می شوند  XHdXHDیا  XHdXhdدر هر صورت از نظر هموفیلی سالم اند
1

و فقط یک دختر می تواند مبت به تحلیل عض نی دوشن باشد ،پس احتمال دختر مبت به تحلیل عض نی دوشن را حساب می کنیم که  4است ،در ارتباط با
3

1

گروه خونی  ، Aاحتمال آن  2است و مثبت بودن گروه خونی  4است ،با ضرب احتمال ها
3

1

1

4

2

4

× × =

3

32

می شود.

در ارتباط با پسر کام سالم

XHDY

1

1

4

4

( ) و دارای گروه خون  ) ( ABو آنتی ن رزوس منفی

بررسی سبک تست  :محاسبات ،مفهمومی  ،استداللی
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نسبتا سخت

1

( ) احتمال برابر :
4

1

1

1

4

4

4

× × =

1
14

ژنتیک انسانی از زیست شناسی و آزمایشگاه 2

گزینه1

مولکول ناقل الکترون درون سیتو سل باز سازی می شود به معنی فرآیند
تخمیر بوده که به صاااورت الکلی یا الکتیکی انجام میشاااود ،ترکیب
گی رنده الکترون در تخمیر الکتیکی پیرووات اسااات که پس از دریافت
الکترون های  NADHاح یاء میشاااود ولی  CO2تول ید نمیک ند ،در
تخمیر الکلی نیز ،ترکیبی دو کرب نه الکترون ها را در یا فت مین ما ید ولی
 CO2آزاد نمیشود.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :در مرحلهی بی هوازی و هوازی تنفس سلولی  ATPتولید

می شاااود ،در بخش هوازی امکااان افزایش الکترون گیری از پیرووات
(اکسیداتیور پیرووات) به منظور تولید اسیتیل کوآنزیم  Aوجود دارد.

گزینه

 :پیرووات در تخمیر الکلی و در هنگام تولید بنیان اسااتیل،
+

مولکول  CO2آزاد میکند ،در خم ر الکل امک ن ب گس گپ  NADدر خ رج م تیکنارپ و درون س تیسل امک ن شذ ر است.

گزینه

 :در طی مراحل گلیکولیز در گام سوم ،مولکول  NAD+احیاء میشود ،در گام چهارم گلیکولیز 4 ،مولکول  ATPتولید میگردد.

بررسی سبک تست  :تحلیلی ،مفهمومی  ،استداللی و دام دار

نسبتا سخت

شارش انرژی از زیست شناسی پیش داشنگاهی 2

تنها یه جمله از ما به یادگار داشته باشید ،برای موفقیت نقاب صورت نزنید ،همیشه خودتون باشید همونی که هستید ،بدون دروغ و فریب کاری.
خدارو باور کن ،اون همیشه هواتو داره ،موفقیت حق آدمهای با خداست 

آزمــون شبیه ساز کنکور  95مرحله اول

پاسخنامه تشریحی 14

زیـــــست شــــناسی لیموترش

گزینه2

185

افزایش فعالیت اعصاب پاراسمداتیک ،بر افزایش فعالیت دستگاه گوارشی تاثیرگذار است و فعالیت ودد برون ریز دهان و معده و سایر بخش ها از جمله پانکراس
را افزایش میدهد ( .قویترین آنزیمهای گوارشی از پانکرانس ترشح میشوند).
بررسی تک تک گزینههای دیگر :
 :کاهش چینخوردگیهای معده در صورت ورود وذا به معده رخ میدهد ،فعالیت ماهیچههای نزدیک به پیلور به خاطر قدرت بیشتر و الیهعض نی

گزینه

قطور تر در هضم مواد وذایی وارد شده به معده نقش اساسی دارد.
 :ودد برون ریزی که در روده باریک قرار دارند ،شامل ودد ترشح ماده نمکی و ودد ترشح کننده موسین هستند ،ترشحات ماده نمکی سبب حرکت

گزینه

سریع تر مواد وذایی درون روده باریک میشود.
 :کاهش جذب ویتامینهای محلول در چربی می تواند براثر عدم ورود صافرا به داخل دوازدهه باشاد ،رساوب کلساترول در درون صافرا یا مجاری

گزینه

خروجی از آن سبب مشکل در جذب چربی ها و مواد محلول در چربی خواهد شد.
بررسی سبک تست  :تحلیلی ،مفهمومی  ،استداللی و دام دار

نسبتا سخت

گوارش انسان از زیست شناسی و آزمایشگاه 1

گزینه 4

186

همهی گزینههای مطرح شده در این تست درست هستند که باید به عنوان نکات مهم در ارتباط با الگوی تغییر تدریجی گونهها بدانید.
 باون وجید ج نااران حاواسطه ،س ر شن خت ک مل گینهی امک ن شذ ر نم ب شا.
 در ش


غ رات اناک مح ط در طیل گم ن ،گینهی غ رات چناان ناارنا.

غ ر س م پ جمع ت در طیل گم ن به دنب ل غ رات اناک در طیل گم ن رخ م دیا.

 ن ش اارپ مح ط ،سبب غ ر ش ستت

ک مل افراد و غ ر مااوم خزانهپ ژن گینه م

شید ( .در التیپ غ رات ن گه ن مح ط

ش اار است و خزان ژن خ ل دچ ر غ ر نم شید)
بررسی سبک تست  :تحلیلی ،خط کتاب درسی  ،استداللی

نسبتا سخت

فصل  4از زیست شناسی پیش دانشگاهی 1

گزینه 4

187

اگر ب دقت به شددکل غ رات ییرمین ی نت ه کن ا به ن درسددت ا ن گز نه ش
م بر ا ،ج تز ن بالسددتیسدد ت در د یارهپ رحم در حاود  6روگ بعا اگ لق ح
صیرت م گ رد ،ا ن عن در حاود روگی پ 26

 22چرخهپ جنس رخ م دیا،

برابر شان غلظت ییرمینی پ شروژ سترون براپ اول ن ب ر در حاود روگی پ  27و
 22و براپ ب ر دوم در حاود روگی پ  21و  24صیرت م گ رد.
شز یروقت ج تز ن رخ بایا ،غلظت ا ن دو ییرمین ن برابر است.

بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

:

در روز  13چرخهی جنسااای در حین تخمک گذاری ،خودتنظیمی مثبت در

هورمون های  LHو  FSHصااورت میگیرد که در این زمان ولظت هورمون اسااترو ن در
خون رو به افزایش است.

گزینه

:

در ابتدای چرخهی جنساای افزایش این هورمون در خون ساابب شااروع

چرخهی جنساای میشااود ،درابتدای چرخهی جنساای ،قاعدگی و ریزش دیوارهی رحم رخ
میدهد که سبب کاهش ضخامت دیوارهی رحم میگردد.

گزینه

:

در مرحله ی لوتئالی ،افزایش تر شح پرو سترون از ج سم زرد ،تا حدود روز

 25و  21دیده می شود در این مرحله که پرو سترون در خون رو به افزایش رحم ضخامتش
افزایش مییابد و تخریب دیوارهی آن صورت نمیگیرد.

به جدول ها و نکات در ادامه کار توجه کنید  :

نکته :2وقتی مقدار استرو ن کم است اثر مهاری بر ترشح  FSHو  LHدارد.
نکته :2اثر مهاری استروژن بر ترشح  FSHو  LHدر حضور شروژسترون چندین
برابر است.
نکته :اگر جهش ناگهانی مقدار  LHدر پایان مرحله ی فولیکولی صورت نگیرد،
تخمکگذاری رخ نمیدهد.
تنها یه جمله از ما به یادگار داشته باشید ،برای موفقیت نقاب صورت نزنید ،همیشه خودتون باشید همونی که هستید ،بدون دروغ و فریب کاری.
خدارو باور کن ،اون همیشه هواتو داره ،موفقیت حق آدمهای با خداست 

آزمــون شبیه ساز کنکور  95مرحله اول

استروژن و
پروژسترون
(توسط شبکهی
آندوپالسمی
صاف از
کلسترول در
تخمدان ساخته
میشوند).

پاسخنامه تشریحی 15

زیـــــست شــــناسی لیموترش

تخمک
گذاری
(مرحله
فولیکولی)

در ابتدا استروژن مانع از ترشح بیشتر  FSHو  LHمی شود.

1

اثر خود تنظیمی مثبت استروژن بر ترشح ( LHو مقدار کمتر  )FSHدر اواخر این مرحله.
پر خون و ضخیم شدن دیواره ی رحم در اثر استروژن
ترشح اندک پروژسترون در یک روز قبل از تخمک گذاری
2

کاهش ترشح  FSHو  LHطی مکانیسم خود تنظیمی منفی
نکته :این اتفاق مانع از تشکیل فولیکول جدید در این مرحله می شود.
مرحله ی
لوتئال

افزایش بیشتر ضخامت دیواره ی رحم
حفظ دیواره ی رحم
در صورت عدم لقاح اواخر این مرحله دیگر تولید نمیشوند.
در صورت عدم لقاح شروع ترشح  FSHو  LHاز هیپوفیز پیشین

خانم حامله

خانمی در فاز لوتئال

خانمی که قرص ضدبارداری میخورد

خانم یائسه

دارد

دارد

ندارد

ندارد

مقدار استروژن و ﭘروژسترون

باالست

باالست

باالست

کم است

مقدار  LHو FSH

کم است

کم است

کم است

باال است

رشد فولیکول جدید و تﺨمکگذاری

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

قاعدگی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

جسم زرد

بررسی سبک تست  :تحلیلی ،مفهمومی  ،استداللی و دام دار

چرخهی تولیدمثلی زنان از زیست شناسی و آزمایشگاه2

نسبتا سخت

گزینه 3

188

ساختارهای تولیدمثلی مقاوم در آوازیانی از جمله هاگداران ،کدکهای مخاطی پ سمودیومی
و ک میدوموناس دیده می شود ،در همهی آوازیان به دلیل یوکاریوتبودن ساختار نوکلئوزوم
در مادهی نتیک هسته دیده میشود.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :
 :آوازیانی که تولیدمثل جنساای دارند ،زیگوت تشااکیل میدهند ،آن دسااته از

گزینه

آوازیان که چرخهی تولیدمثلی دیدلوئیدی یا تناوب نسل دارند ،زیگوت در آنها تقسیم میوز
ندارد ،از جمله آوازیان که دیدلوئید است و پرسلولی نمیباشد ،دیاتوم ها هستند.
سایر آوازیان شامل جلبکها پرسلولی و کدک مخاطی پ سمودیومی پرسلولی هستند.
 :همهی آوازیان فتوساانتزکننده ،الکترونهای خود را از آب تامین میکنند ،در اوگلنا و تا کداران چرخان ،تولیدمثل جنساای و تولیدگامت تا کدار

گزینه

دیده نمیشود.
 :کدکهای مخاطی ،آمیبها و کدکهای مخاطی و  ....از باکتریها تغذیه میکنند ،در کدک های مخاطی ( ساالولی یا پ ساامودیومی) بر اثر تمایز

گزینه

هاگها سلول آمیبی شکل را به وجود میآورند.
بررسی سبک تست  :شکل کتاب درسی مفهومی ،تحلیلی ،استداللی و دام دار

189

نسبتا سخت

فصل آغازیان از زیست شناسی پیش دانشگاهی 2

گزینه 1

سلول زاینده در درون تخمک دانهداران تقسیم میوز را انجام میدهد که سبب تولید هاگ می شود ،چون در تقسیم میوز عدد کروموزومی سلول های حاصل با
سلول مادر نابرابر است و قرار است هر قطب سلول در نهایت به یک سلول جدید تبدیل شوند پس عدد کروموزومی و عااد کرومیگوم ی در یر قطب سلیل
با سلول مادر ن برابر است ( .به عبارتی نصف کروموزوم های مادر است)
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :تقساایمی که در تولید زئوساادور در کاهوی دریایی صااورت میگیرد ،میوز اساات ،در تقساایم های میوز و میتوز یرگز در ح ن ق س م ی سته،

مض عف شان س نتر یلی د اه نم شید ( .مضاعف شدن سانتریولها در مرحله  G2رخ میدهد)

تنها یه جمله از ما به یادگار داشته باشید ،برای موفقیت نقاب صورت نزنید ،همیشه خودتون باشید همونی که هستید ،بدون دروغ و فریب کاری.
خدارو باور کن ،اون همیشه هواتو داره ،موفقیت حق آدمهای با خداست 

آزمــون شبیه ساز کنکور  95مرحله اول
گزینه

پاسخنامه تشریحی 16

زیـــــست شــــناسی لیموترش

 :تقسیمی که در زیگوسدور ک میدوموناس رخ می دهد ،میوز است ،در طی میوز در مرحله متافاز که کروموزوم ها در استوای سلول ردیف می شوند،

امکان کراسینگ اور بین آللها وجود ناارد.
 :تقسیمی که در آنتریدی گیاه خزه صورت میگیرد ،تقسیم میتوز است که میتواند آنتروزوئید را پدید آورد ،بنابراین در مرحله آنافاز میوز  1که در

گزینه

پی جداشدن کروموزومها همتا از یکدیگر ،تعداد کرورموزومهای سلول تغییری نمیکند ،در آنها دیده نمیشود.
نسبتا سخت

بررسی سبک تست  :مفهومی  ،تحلیلی ،استداللی و دام دار

فصل میتوز و میوز از زیست شناسی پیش دانشگاهی  + 2ترکیبی

گزینه 3

190

در ا ن ست چنا نکته رو دقت کن ا.
1

بیماری کم خونی دا سی شکل اتوزوم مغلوب ا ست ،پس هر ن سبتی در مردان درون جمعیت کل ،ضریب  2می گیرد و درون خود جمعیت مردان یا زنان همانند
جمعیت اصلی است.
طبق گفته سوال  :فراوان نسب مردان س لم اگ لح ظ ب م رپ =  5برابر گن ن مبتال به ب م رپ  2 +درصد
1

1

( .0.4 + )aa( × 5 = AA + Aa ← .0.2 + )aa( × 5 × 2 = 2 )AA + 2Aa
1 = AA + 2Aa + aa
از طرفی میدانیم که :
a = .04 , A = .01 ← aa = .011 ← )aa( × 1 = .061 ← .0.4 + )aa( × 5 + aa = 1
با توجه به معادالت باال :
نسبت فراوانی افراد ن قل ب م رپ به مردان س لم در جمع ت :

8
7

بررسی سبک تست  :خط کتاب درسی  ،تحلیلی ،استداللی و دام دار

=

24

=

21

2
5
1 3 3
3 2
) × ×( × +2
2 5 5
5 5

نسبتا سخت

3
5

× ×2

=

2Aa

1
)(AA+2Aa
2

رشد و نمو رویان انسان از زیست شناسی و آزمایشگاه 2

گزینه 4

191

در گیاهان دانهدار ،اولین ع مت جوانه زنی دانه ،ظهور ریشهچه است ،در این گیاهان به دلیل عدم خروج هاگ از هاگدان و رشد آن در درون هاگدان ،گامتوفیت
در بخشی از اسدوروفیت بالغ تمایز مییابد.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :
 :در خزه و سااارخس و بازدانگان (گیاهان آرکگندار)  ،بافت تغذیه کننده رویان یک مجموعه کروموزومی( هاپلوئید) دارد ،بخش پرسااالولی نر

گزینه

(آنتریدی) در خزه و سرخس گامتها را آزاد میکند.

:

گزینه

در گیاهان خزه و نهاندانگان ،گیاه ا صلی هیچگاه واب سته نی ست ( در خزه گیاه ا صلی هاپلوئید (گامتوفیت) و در نهاندانگان دیدلوئید (ا سدوروفیت)

است) در خزهها ساختار پرسلولی هاپلوئیدی (آنتریدی) گامتهای تا م ایجاد میکند ( .البته حواستون باشه تخمزا تا م دار نیست و توسط ساختار پرسلولی
گامتوفیت ماده و درون آرکگن ایجاد میشود)
 :در گیاهان دانهدار (گیاهان بدون سانتریول یا عالی) لقاح در تخمک صورت میپذیرد ،تنها در گیاهان دولپهای برگهای تغییر شکل یافته ( لدهها)

گزینه

در دانه ،آلبومن را به طور کامل مصرف میکنند.
بررسی سبک تست  :مفهومی  ،تحلیلی ،استداللی و دام دار
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نسبتا سخت

تولیدمثل گیاهی از زیست شناسی و آزمایشگاه 2

گزینه3

در پا سخهای خود ایمنی که بدن در برابر ا شتباه در شنا سایی سلول خود تو سط سلولهای ایمنی اخت صا صی ( لنفو سیت  Bو  )Tرخ میدهد ا شکالی در
شناسایی سلولهای خودی توسط سلولهای فاگوسیتوزکننده وجود ندارد.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه
گزینههه

 :با افزایش تعداد پادتن ها ( تولید نابهجا) امکان افزایش آنها درون خون وجود دارد.
 :در صااورت فعالیاات پااروتئین هااای پرفااورین در از بااین بااردن ساالول خااودی ،محتویااات سیتوپ ساامی ساالول پااس از ترکیاادن از آن خااارج

میشود.

گزینه

 :فعالیت دستگاه درون ریز در بخش قشاری فاوق کلیاه باا ترشاح هورماون کاورتیزول کاه سابب سارکوب دساتگاه ایمنای مایشاود ،کااهش

ع ئم بیماری قابل مشاهده است.
در ادامه به درسنامهی بیماریهای خود ایمنی توجه کنید 
بررسی سبک تست  :مفهومی  ،تحلیلی ،استداللی و دام دار

نسبتا سخت

ایمنی از زیست شناسی و آزمایشگاه 2

تنها یه جمله از ما به یادگار داشته باشید ،برای موفقیت نقاب صورت نزنید ،همیشه خودتون باشید همونی که هستید ،بدون دروغ و فریب کاری.
خدارو باور کن ،اون همیشه هواتو داره ،موفقیت حق آدمهای با خداست 

آزمــون شبیه ساز کنکور  95مرحله اول

زیـــــست شــــناسی لیموترش

پاسخنامه تشریحی 17

خودایمنی
 -1در بیماریهای خودایمنی سلولهای  Bو  Tمیلکیلی یا سلیلی پ خیدپ را مورد حمله قرار میدهد و در برابر آنها پاسخ ایمنی ایجاد میکنند.
* در این نوع بیماری پادتن یا پرفورین بر اندامها و بافتهای مختلف بدن اثر کرده و موجب تخریب آنها میشود.
نکته  :در سرطان د ستگاه ایمنی سلولهای خودی که تغییر یافتهاند را تخریب میکند ولی در خودایمنی د ستگاه ایمنی سلولهای خودی که سالماند را مورد
حمله قرار میدهد.
 -2در برخ از افراد لنفوسیتها آزار دارند! و مولکولها و سلولهای خودی را بیگانه تلقی میکنند و همین امر موجب بروز بیماری به نام خید ا من می شود.
در این بیماری دستگاه ایمنی میلکیلی

سلیلی پ خیدپ را مورد حمله قرار میدهد و در برابر آنها پا سخ ایمنی ایجاد میکند .در طی پاسخ ایمنی علیه

سلیلی یا میلکیلی پ خیدپ پادتن یا پرفورین ترشح میشود .پادتن یا پرفورین ترشح شده میتواند بافت مذکور را تخریب کند.
* ح ال چه م شید که لنفیس تی کلهشیک م شینا و به سلیلی پ خیدپ حمله م کننا؟
 -aممکن است در طی بلوغ لنفو سیتها در تیموس و مغز ا ستخوان خطایی رخ دهد که در این صورت ممکن ا ست لنفو سیتهای مذکور سلولهای خودی را
بیگانه تلقی کنند.
 -bطبق فعالیت ( )1-4فرض کنید نوعی باکتری وارد بدن اینجانب شده ا ست که آنتی نی شبیه مولکولهای سطحی سلولهای خودی دارد .در این شرایط
ممکن است دستگاه ایمنی آن را شناسایی نکند و حالت دیگر آن است که آن را شناسایی کند .حال اگر باکتری مذکور شناسایی شود و با شدت با آن مبارزه
گردد .سلول خاطره و مقدار زیادی پادتن تولید می شود سلول خاطره وقتی به سلولهای خودی میرسند که مولکولهای سطحی آن شبیه باکتری مذکور است،
پ سموسیت ایجاد میکنند .محمد شاکری پادتنهای ترشح شده از پ سموسیت به سلولهای خودی حمله میکنند و آن را تخریب میکنند.
نکته  :بیماری خودایمنی میتواند در اثر تولید ن بهج و ن متن سب پادتنهایی باشد که علیه میلکیلی پ سطح سلیلی پ بان به وجود میآیند.
ذکر  :در ایجاد بیماریهای خودایمنی ع وه بر پادتنها ،پرفورین هم میتواند دخالت داشته باشد.
 -3طبق گفتهی کتاب درسی ،بیماری م لت پل اسکلروگ ز ( )MSو د بت نیع ک ،نمونههایی از بیماریهای خودایمنی هستند.
رک ب  :در افراد مبت به دیابت نوع یک ،دستگاه ایمنی بدن به سلیلی پ جزا ر النتری نزسنتز کنندهی انسولین خودی حمله میکند و در نتیجه توانایی
تولید انسولین در بدن کاهش مییابد.
نکته  :در افراد مبت به  ،MSدستگاه ایمنی به میلکیلی پ و ف میلین و در افراد مبت به دیابت نوع یک به سلیلی پ جزایر النگرهانس حمله میکند.
 -4همانطور که م حظه کردید ،علت اصلی بیماری خودایمنی حمله دستگاه ایمنی به سلیلی و میلکیلی پ خیدپ است .بنابراین م یان م ب استف ده اگ
کیر زول داروی پ کیر زول
م

سبب ک یی فع ل ت د ستت ه ا من

شی م .در ا ن صیرت احتم ل بهبیدپ افراد مبتال به خیدا من افزا ی

با.

گزینه1

193

سلیلگا ناه گ مت ژک دار در کالم اومین س و در ک ییپ در

 ،یر دو ب قس م م تیگ سبب یل ا گ متم شینا.

بررسی تک تک گزینههای دیگر :
 :زئوساادور در کاهوی دریایی و ک میدوموناس دارای تا م بوده و این

گزینه

ساختار حرکتی به کمک س نتر یلی (  27م کرو یبیل) ایجاد میگردد.
 :ساالول تا کدار در ک میدوموناس و کاهوی دریایی شااامل زئوساادور و

گزینه

گامتها می-شوند که در این بین فقط گامتها توانایی لقاح دارند.
( نوتیپ گامتها متفاوت است به همین دلیل با عالمت  +و – مشخص میشوند)
 :در کاهوی دریایی سااالول های بخش گامتوفیتی ،همگی هاپلوئیدی

گزینه

هستند .سلولهای گامتوفیت از تقسیم سلول تا م دار زئوسدور ایجاد میگردند.
در ک میدوموناس نیز سلیلی پ اصل

ژک دار هستند ،گامت ها از تقسیم سلول اصلی که تا کدار است پدید میآیند.

بررسی سبک تست  :شکل کتاب درسی ،مفهومی  ،استداللی
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متوسط

فصل آغازیان از زیست شناسی و پیش دانشگاهی2

گزینه4

اولین نکته مهم راجب این سوال اینه که بدونید ،در بیماری  MSو ف میلین در اطراف دندریت و آکسون نورون های موجود در دستگاه عصبی مرکزی مشکل
ایجاد می شود ،در صورت بروز اخت ل در بزرگترین نیمکره های بخش مغز که مخ ه ستش ،امکان بروز م شکل در تکلم و وا ه سازی که پردازش اط عات در این
بخش از مغز صورت گرفته وجود دارد.
تنها یه جمله از ما به یادگار داشته باشید ،برای موفقیت نقاب صورت نزنید ،همیشه خودتون باشید همونی که هستید ،بدون دروغ و فریب کاری.
خدارو باور کن ،اون همیشه هواتو داره ،موفقیت حق آدمهای با خداست 

آزمــون شبیه ساز کنکور  95مرحله اول

پاسخنامه تشریحی 18

زیـــــست شــــناسی لیموترش

بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :مراکز یادگیری مغز ،نیمکرههای مخ هستند ،در بخش قشری که بخش خاکستری است و جسم سلولی نورونها وجود دارد ،پردازش اط عات حسی

و حرکتی صورت میگیرد ،بنابراین بیماری  MSاخت لی در پردازش در جسم سلولی نورونها پدید نمیآورد.

گزینه

:

در مخچه که مرکز هماهنگ ساااازی فعالیت ماهیچه ها و تعادل بدن اسااات ،تخریب و ف میلین ،تاثیری بر ایجاد پیام حرکتی برای انقباض

ماهیچهها رخ نمیدهد ،ایجاد پیام در بخش قشری (خاکستری) مخ صورت میگیرد ،مخچه فقط توانایی ایجاد پیام هایی در جهت اص ح این پیام ها به ماهیچه
ها میتواند ارسال کند.

گزینه

 :هدایت پیام در بخش شکمی پشتی و شکمی نخاع مربوط به اعصاب محیطی است و  MSتاثیری بر سرعت هدایت پیام در این اعصاب ندارد.

بیماری مالتیپل اسکلروزیس ()MS
* در بیماری مالتیدل ا سکلروزیس ( ،)MSد ستگاه ایمنی شی شی اطراف سلیلی پ ع صب مغز و نخ ع را مورد تهاجم قرار میدهد و به ار ج آنها را از
بین میبرد .در نتیجه فعالیت سلولهای عصبی (هدایت پیام عصبی) اخت ل پیدا میکند.
رک ب  :اطراف ب شتر سلول های ع صبی (به جز نورون رابط) تو سط و ف میلین پو شیده شده ا ست .بنابراین در افراد مبت به  MSد ستگاه ایمنی به غالف
م ل ن در دستگاه عصبی مرکزی حمله میکند.

رک ب  :و ف میلین سبب افزا ی سرعت یاا ت ش م عصب در طول نورون میشود .حال با تخریب و ف میلین در افراد مبت به  ،MSسرعت یاا ت
ش م عصب در دستت ه عصب مرکزپ (مغز و نخ ع) ک یی م

با.

رک ب  :در د ستگاه ع صبی مرکزی بع ض از نورونها مثل نورون رابط ،و ف میلین ندارند ،بنابراین در افراد مبتال به  ،MSد ستت ه ا من به نیرونی پ
رابط حمله نم کنا.
رک ب  :عصبی پ نخ ع  ،عصبی پ مغزپ ،عصبی پ ،بی

 ،ع دل و شنیا

و  ...همگی جزء دستگاه عصبی محیطی هستند و در افراد مبت به

 ،MSمورد حملهی د ستگاه ایمنی قرار نمیگیرند .دلیلش این ا ست که در این افراد لنفو سیتها به و ف میلین در د ستگاه ع صبی مرکزی (مغز و نخاع) حمله
میکنند نه دستگاه عصبی محیطی!
* در افراد مبت به  MSبر اساااس محل و شدات خر ب ع یم مختلفی مانند ضدعف ،خسدتت

گودرس ،اختالل در کلم ،اختالل در ب ن

و عام

یم ینت حرک ت بان ممکن است در بیمار مشاهده شود.
رک ب  :در افراد مبت به  MSاگر د ستگاه ایمنی لیب شز سرپ را مورد حمله قرار دهد ،اخت ل در بینایی و اگر به مخچه حمله کرده با شد ،عدم هماهنگی
حرکات بدن میتواند رخ دهد( .اخت ل حرکتی و حسی)
رک ب  :بخش سفید دستگاه عصبی مرکزی شامل بخشهای میلیندار نورونهاست و بخش خاکستری ب شتر محتوی جسم سلولی نورونها میباشد .بنابراین
در افراد مبتال به  MSدستت ه ا من بخیی پ سف ا مغز و نخ ع حمله م کنا.
* در برخ بیماران مبت به  ،MSبعد از یک بار حملهی بیماری پوششهای سلولهای عصبی (و ف میلین) ترمیم میشود و ع یم بیماری از بین میرود.
رک ب  :و ف میلین (پو شش اطراف سلولهای ع صبی) تو سط گروی اگ سلولهای پ شتیبان یا نوروگلیا ساخته می شود .بنابراین در افراد مبت به  MSکه
درمان میشوند ،فعالیت سلولهای نوروگلیا افزایش یافته و در اطراف نورونهای دستگاه عصبی مرکزی (مغز و نخاع) و ف میلین ساخته میشود.
بررسی سبک تست  :شکل کتاب درسی  ،تحلیلی ،استداللی و دام دار
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نسبتا سخت

فصل عصب از زیست شناسی و آزمایشگاه2

گزینه4

انقباضااات ماهیچه های مورب شااکمی (داخلی و خارجی) تحت تاثیر اعصاااب پیکری و با خروج اسااتیل کولین از پایانهی آکسااونی صااورت میگیرد ،در انعکاس
استفراغ ماهیچههای شکمی منقبض شده و سبب خروج محتویات درون معده به خارج میگردند.
تنها یه جمله از ما به یادگار داشته باشید ،برای موفقیت نقاب صورت نزنید ،همیشه خودتون باشید همونی که هستید ،بدون دروغ و فریب کاری.
خدارو باور کن ،اون همیشه هواتو داره ،موفقیت حق آدمهای با خداست 

آزمــون شبیه ساز کنکور  95مرحله اول

پاسخنامه تشریحی 19

زیـــــست شــــناسی لیموترش

بررسی تک تک گزینههای دیگر :
 :ا سفنگتر داخلی مثانه نوعی ماهیچهی صاف ا ست،در طی انقباض آن با خروج یون کل سیم از شبکهی سارکوپ سمی مکانی سم انقباض شروع

گزینه

میشاااود ،در ماهیچهی صااااف نیز مانند ساااایر
ماهیچه ها ،پروتئین های اکتین و میوزین موجب
انقباض میگردند ولی هرگز طول این پروتئین ها
در طول انقباض تغییر نمیکند.
 :در میو کارد دهلیز ها ،در هن گام

گزی نه

انقباض که با کوتاه شدن سارکومرها همراه است،
در هنگام انقباض دهلیزها ،دریچههای قلبی
( دولتی و سه لتی) بر اثر جهت عبور جریان خون
باز هستند.
 :در هنگام خواب ،تونوس ماهیچهای

گزینه

از بین میرود ،ماهیچهی دیافراگم هم به صورت ارادی و هم ویرارادی منقبض می شود ،در زمانی که خواب
هستیم انقباضات دیافراگم ،توسط قشر مخ که پیام حرکتی ارادی به آن ارسال میکند ،منقبض نمیشود.
بررسی سبک تست  :مفهومی و تحلیلی  ،استداللی و دام دار

نسبتا سخت

فصل حرکت از زیست شناسی و آزمایشگاه1

گزینه3

196

در بخش درون ریز قشاار فوق کلیه که هورمون های آزاد شااده (کورتیزول و آلدسااترون) دوام بیشااتری در خون دارند و پاسااخ دیرپا را ایجاد میکنند ،هورمون
کورتیزول سطح انر ی در دسترس بدن را افزایش میدهد که این ویژگی در هورمون آلدسترون دیده نمیشود.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :هورمونهای آزادکننده و مهار کننده و اک سی تو سین و  ADHدر ج سم سلولی نورونهای هیدوتاالموس تولید می شود و در هنگام لزوم از طریق

پایانهی آکسونی به داخل شبکهی مویرگی ترشح میگردد.

گزینه

 :بخش هایی از هیدوفیز پیشین در اثر آنزیم هورمون مهارکننده بر آنها ،با فعالیت پیک ثانویه درون سلول ،فعالیت برخی آنزیمها ( آنزیمهای دخیل

در سنتز هورمونهای دیگر) آواز میگردد و هورمون مورد نظر توسط گروهی از آنزیمها سنتز میشود.

گزینه

 :افزایش قند خون سلولهای بتا در بخش جزایرالنگرهاس را تحریک میکند که هورمون انسولین بسازد ،هورمون انسولین در وشای سلول سازنده

خود دارای گیرنده اختصاصی که سبب ورود گلوکز در جهت مصرف سلول سازنده خود شود.

ارتباط هیپوتاالموس با هیپوفیز پیشین
 )aنورونهای ویژهای در هیدوتاالموس ،هورمونهای آزاد کننده و مهار کننده را تولید و ترشح میکنند .ا ن ییرمینی درون ش نهپ آکسین نیرونی پ
مذکیر ذخ ره م شینا.
 )bهیدوتاالموس بر اساس اط عاتی که از محیط داخل و خ رج بدن دریافت میکند ،سبب آزاد شدن هورمونهای آزاد کننده یا مهار کننده به درون
می رگی پ خین (که بین هیدوتاالموس و هیدوفیز در ساقهی کوتاه قرار دارد) ترشح میشوند.
نکته  :هورمونهای آزاد کننده و مهار کننده توسط فرآیند اگزوس تیگ از پایانهی نورون خارج میشوند.
 )cهورمونهای آزاد کننده و مهار کنندهی ترشح شده به درون مویرگهای خونی ،توسط دو س یرگ به ی پیف ز ش ش ن وارد میشوند.
 )dهورمونهای مذکور از مویرگهای خونی خارج میشوند و به گیرندههای خود در وشای پ سمایی سلولهای هدف در هیدوفیز پیشین (سلولهای درونریز)
متصل میشوند.
 )eبعد از این اتصال فعالیت سلول درونریز در هیدوفیز پیشین تغییر میکند و سلول درونریز مذکور ترشح هورمونی خاص را افزایش یا کاهش میدهد.

نکته  ،ارتباط هیدوفیز پیشین با هیدوتاالموس ،خین و توسط هورمونهای آزاد کننده و مهار کننده است.
تنها یه جمله از ما به یادگار داشته باشید ،برای موفقیت نقاب صورت نزنید ،همیشه خودتون باشید همونی که هستید ،بدون دروغ و فریب کاری.
خدارو باور کن ،اون همیشه هواتو داره ،موفقیت حق آدمهای با خداست 

آزمــون شبیه ساز کنکور  95مرحله اول

زیـــــست شــــناسی لیموترش

پاسخنامه تشریحی 21

* ییرمین آگاد کنناه پس از اتصال به گیرندهی خود در سلول هدف در هیدوفیز پیشین سبب میشود قسمت جلویی ودهی هیدوفیز (هیدوفیز پیشین)
هورمون خاصی را ترشح کند .ییرمینی پ مه ر کنناه سبب میشوند ،هیدوفیز پیشین ترشح نوع خاصی از هورمونهای خود را کاهش دهد.

چند تا نکتهی جمعبندی :

 -1هورمونهای هیدوفیز پسین در هیدوتاالموس سنتز و در هیدوفیز پسین ذخیره میشود.
 -2در هیدوفیز پسین سلولهای درونریز وجود ندارد.
 -3هورمونهای آزاد کننده و مهار کنندهی هیدوتاالموس بر ترشحات هیدوفیز پسین بیتأثیر است بنابراین در هیدوفیز پسین برای هورمونهای آزاد کننده و
مهار کننده گیرنده وجود ندارد.
 -4سلول هدف هورمونهای اکسیتوسین و ضد ادراری در هیدوفیز پسین نیست در نتیجه در هیدوفیز پسین برای این هورمونها گیرنده وجود ندارد.
 -5جنس هیدوفیز پسین از نورونهای میباشد .بنابراین منشأ عصبی دارد ولی در آن جسم سلولی نورونهای هیدوتاالموس (هسته و شبکهی آندوپ سمی زبر
و صاف) وجود ندارد.
 -6چون هورمونهای اکسیتوسین و ضد ادراری توسط شبکهی آندوپ سمی زبر بعضی از نورونهای هیدوتاالموس سنتز میشود ،شبکهپ آناوشالسم
نیرونی پ مذکیر گسترده بیده و عااد گ دپ جسم گلژپ دارنا و انااگهپ ا ن نیرونی بزرگ است.
 -7هورمون اکسیتوسین و ضد ادراری توسط نورونهای متفاوتی سنتز و ترشح میشوند.
 -8در هیدوفیز پیشین بافت عصبی هیدوتاالموسی با توانایی سنتز هورمون وجود ندارد.
 -9گیرندهی هورمونهای آزاد کننده و مهار کنندهی هیدوتاالموس در وشای پ سمایی سلولهای درونریز هیدوفیز پیشین قرار دارد.
 -11در هیدوفیز پیشین مانند هیدوفیز پسین جسم سلولی نورونهای هیدوتاالموس وجود ندارد.
 -11هیدوفیز پیشین و هیدوفیز پسین و ساقهی کوتاه بین هیدوفیز و هیدوتاالموس ونی از شبکهی مویرگی هستند.
 -12هورمونهای آزاد شده از هیدوتاالموس و هیدوفیز همگی از جنس پروتئیناند بنابراین گیرندهی آنها در وشای پ سمایی سلول هدف قرار دارد و در اثر
اتصال آنها با گیرنده در سلیل یاف ش ک دوم ن ا ج د م شید.
بررسی سبک تست  :مفهمومی  ،استداللی و دام دار
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نسبتا سخت

فصل هورمون از زیست شناسی و آزمایشگاه2

گزینه4

در پستانداران دستگاه عصبی مرکزی توسط مننژ محاظت میشود ،تولیدمثل جنسی در پستانداران همواره در حضور دو والد انجام میگیرد.
توجه داشته باشید ،تولیدمثل جنسی از نوع خود لقاحی یا بکرزایی در پستانداران دیده نمیشود.
تنها یه جمله از ما به یادگار داشته باشید ،برای موفقیت نقاب صورت نزنید ،همیشه خودتون باشید همونی که هستید ،بدون دروغ و فریب کاری.
خدارو باور کن ،اون همیشه هواتو داره ،موفقیت حق آدمهای با خداست 

آزمــون شبیه ساز کنکور  95مرحله اول

زیـــــست شــــناسی لیموترش

پاسخنامه تشریحی 21

بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :در همهی مهره داران بالغ به جز ماهیها ،حفرهی گلویی تحلیل رفته اساات ،در مهرهداران نام برده شااامل پسااتانداران و پرندگان و دروزیسااتان و

خزندگان ،خون خروجی از قلب هم به سطح تنفسی میرود (گردش خون کوچک) و هم به سوی اندامها (گردش خون بزرگ)

گزینه

 :مادهی زائد نیترو ن دار حاوی حلقه ی آلی به معنی اوریک ا سید ا ست که در پرندگان و خزندگان و ح شرات دفع می شود ،نکته مهم یه ا ستثناء

است که انسانها نیز اوریک اسید دفع میکند ،پس توانایی تذیه جنین توسط جفت وجود دارد.

گزینه

 :همولنف در حشرات و عنکبوتیان و سخت پوستان انتقال گلوکز به سلولهای بدن را انجام میدهد ،در عنکبوت و حشرات سطح تنفسی در درون

بدن ولی در سخت پوستانی چون حرچنگ دراز سطح تنفسی در خارج از بدن (آبشش) قرار دارد.
بررسی سبک تست  :تحلیلی ،مفهمومی  ،استداللی و دام دار
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گزینه

نسبتا سخت

فصل های جانوری ترکیبی از دو کتاب زیست پایه

گزینه1
 :تکامل همراه و رابطهی همزی ستی ،خود شامل چند نوع ا ست از نوع رابطهی همزی ستی بین شکار و شکارچی که در صورتی که حذف شکارچی

رخ دهد ،رقابت در گونهی شاااکار افزایش می یابد .در انواع دیگر تکامل همراه مثل تکامل همراه از نوع رابطهی انگلی ،با حذف انگل ،میتواند تغییر خاصااای در
رقابت بین افراد گونهی میزبان صورت نگیرد( .رد الف)

گزینه

 :تنوع مواد وذایی اگر کاهش یابد ،رقابت را در بین افراد زیاد میکند ،زیرا هرکس برای کسب منابع بیشتر ت ش میکند( .تایید ب)

گزینه

 :سازش بین دو گونه بر کاهش رقابت بین دو گونه تاثیرگذار است و رقابت بین آنها را کاهش میدهد( .تایید ج)

گزینه

 :اصلیترین عامل محدود کنندهی جمعیت ،شکارشدن توسط شکارچی است ،که این عامل ،رقابت را درجمعیت شکار کاهش میدهد( .تایید د)

بررسی سبک تست  :مفهمومی  ،استداللی و دام دار
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فصل پویایی جمعیتهای زیستی از زیست شناسی پیش دانشگاهی 2

نسبتا سخت

گزینه3

در نقاط  2و  5دهلیزها در حالت اساتراحت (دیاساتول) قرار دارند ،خون در درون سایاهرگ زیرین در جهت خ ف گرانش حرکت میکند و وارد دهلیز را ست
میشود ،پس خون میتواند در خ ف جهت گرانش به حفرات قلبی (دهلیز راست) وارد شود.

بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :در نقطهی  4که پایان سی ستول بطنها ست ،خون به حفرات قلبی (دهلیزها) وارد می شود ولی در نقطهی  1که دهلیزها در حال انقباض ه ستند،

خونی به حفرات قلبی وارد نمیشود.

گزینه

 :در نقطهی  1بافت گرهی در قلب درحال فعالیت ا ست تا موج انقبا ضی را به بطنها بر ساند ،در نقطهی  3موج انقباض بطنها کامل شده و دیگر

این بافت گرهی فعالیتی ندارد!!

گزینه

 :در نقطهی  2خون درحال خروج از بطنها (بزرگترین حفرات قلبی) هستند.

بررسی سبک تست  :تحلیل ،مفهمومی  ،استداللی و دام دار
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متوسط

الکتروکاردیوگرام فصل  6از زیست و آزمایشگاه 1

گزینه2

سلولهای گیاه ا صلی در خزه به خاطر اینکه ی شلیئ ا (گ متیف ت) ا ست توانایی تولید هاگهای جن سی را ندارند ،در این گیاهان ا سدوروفیت در تمام طول
عمر وابسته به گامتوفیت است.

گ ی ن که اناوختهپ دانه قبل اگ لق ح شک ل م شید ،بازدانگان هستند ،در این گیاهان اسدوروفیت در دروان جوانی به آندوسدرم وابسته است.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه
گزینه

 :در دانه بالغ بازدانگان ممکن است ،ب ی اگ دولپه مشاهده شود ،پراکنش زادههای جدید دانهداران از طریق دانه است.
 :در یمهپ گیاهان سلولهای ایجاد کننده گامتها (آنتروزوئید و تخمزا) ،حاصل تقسیم م تیگ هستند ،نکته مهم که باید بلد باشید این است که

تنها در خزه گامتوفیت نر توانایی تثبیت  CO2جو را دارد.

گزینه

 :در گیاهان سرخس و خزه ،ساختارهای پرسلولی (گامتوفیت ماده) تغذیه اسدوروفیت جدید را برعهده دارند ،در یمهپ گ ی ن نوتیپ سلولهای

ا ج دکنناهپ ی گ ،کس ن است.
بررسی سبک تست  :تحلیل ،مفهمومی  ،استداللی و دام دار

متوسط

تولیدمثل در گیاهان از زیست و آزمایشگاه 2
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201

باهم به بررسی همهی گزینهها می پردازیم :
 :در انتخاب گسااالنده ،فنی پ ی پ حاواسددط یان

گزینه

افزا ی (نه ک یی) م

آم زش ب کا تر را دارنا ول گاده ی اگ ب ن م رونا و گین گین در جمع ت

با( .رد الف)

گزینه

 :ب ن یمتن مح ط ،فنی پی پ حاآست نه بر فنی پی پ حاواسط رج ح داده م شینا( .رد ب)

گزینه

 :در انتخاب گسلنده ب جاا شان خزانهپ ژن دو حاآست نه ،گم نه اشتق ق گینهی فرایم م گردد( .تایید ج)

گزینه

 :فنی پی پ حاآ ست نهاپ یان

آم زش ب کا تر را دارنا و چین ش ستت

ک مل ب ال رپ دارنا در رق بت حذف نم شینا.

(تایید د)
بررسی سبک تست  :تحلیل ،خط کتاب درسی  ،استداللی

202

فصل ژنتیک جمعیت از زیست شناسی پیش دانشگاهی 1

متوسط

گزینه3

با توجه به گفتههای سوال میتواند آمیزش رو به رو را متصور شد :
برای حل سواالت نتیک مربوط به حشرات و  ....بهترین کار کشیدن دا ره و مربع است برای فهم بهتر سیاالت و حل آن ها :
شروانه نر ()ZZ

شروانه م ده ()ZW

شاخک کوتاه

بال سیاه

شاخک بلند

بال سفید

شاخک بلند

بال سفید
سیاه

شاخک بلند

P:
F2 :

بال خاکستری

یجه داشته ب ش ا :میتوان حدس زد که نوع صفت شاخکها از نوع اتوزوم مغلوب بوده و صفت بال ازنوع وابسته به جنس!!
نکته خیلی مهم  :وقتی از افرادی اتوزوم می خواید یه صااافت دیگه رو بررسااای کنید ،اون افراد اتوزوم رو معادل کل جمعیت می گیرید ،انگار که بگیم احتمال
ف ن چیز در جمعیت چقدر است ،مثل مثال باال
3

احتمال اینکه در نرها ،شاخک بلند دیده شود طبق مربع های باال ،است.
با توجه به گزینه های دیگر :

4

1

احتمال اینکه در مادهها ،شاخک کوتاه دیده شود طبق مربع های باال ،است.
4

تنها یه جمله از ما به یادگار داشته باشید ،برای موفقیت نقاب صورت نزنید ،همیشه خودتون باشید همونی که هستید ،بدون دروغ و فریب کاری.
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3

احتمال اینکه در بال س یدها ،شاخک بلند دیده شود طبق مربع های باال ،است.
4

احتمال اینکه در بال سیاهها ،جنسیت نر دیده شود طبق شکل باال ص ر است.
بررسی سبک تست  :محاسباتی ،مفهمومی  ،استداللی

فصل ژنتیک بشخ جانوری از زیست شناسی و آزمایشگاه 2

نسبتا سخت

گزینه4

203

پرکاری ودهی تیروئید سااابب اخت ل در خواب میشاااود .ودهی تیروئید در ناحیهی گردن و
پانکراس در حفرهی شکمی قرار دارد.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :
 :در صورت پرکاری ودد پاراتیروئیدی ،احتمال پوکی استخوان افزایش مییابد.

گزینه

ولی هورمونهای تیروئید سبب افزایش هوشیاری در افراد بزرگسال میشود.
 :با پرکاری ودد فوقکلیه ،مقدار گلوکز خون و حجم ادرار افزایش مییابد.

گزینه

ودد فوقکلیه و پانکراس در حفرهی شکمی قرار دارند.
 :در صورت پرکاری ودد برونریز معده ترشح  HClافزایش مییابد .با افزایش  HClدر معده احتمال ابت ی فرد به زخم معده زیاد میشود .در ودد

گزینه

برونریز معده و بخش برونریز پانکراس مجرا وجود دارد.

گزینه1

204

باهم به بررسی همهی گزینهها می پردازیم :
 :ییرمین س تیک ن ن ،در فن ک شت ب فت ،سبب م ز ک لیس به س قه گردد ،هورمون اکسییین میتواند نقی ب گدارناه برر شا

گزینه

جیانهی پ ج نب داشته ب شا( .چ رگ راس ) (رد الف)
 :هورمونهای گیاهی مثل اتیلن و آبساایزیک اسااید و حتی محرمهای رشااد نیز میتوانند نقی خید را ب ا ستف ده عیامل رونی س انج م

گزینه

دینا ،هورمون اتیلن در شرا ط آس ب مک ن ک افزا ی م

گزینه

با( .رد ب)

 :هورمون آب سیزیک ا سید ،در گیاهان تحت تنش خ شکی با ب ستن روزنههای هوایی در جهت ک یی فع ل ت کربیک س الگپ روب سکی عمل

م کنا ،این هورمون به همراه هورمون اتیلن می تواند مراحل انته

نمی گ ی رو کنترل نم ا.

(تایید ج)
 :ییرمین ا لن در ینت م ورود و روئ ای  ،افزا ی م

گزینه

با ،ییرمین آب س ز ک ا س ا نق ش مخ لف ژ برل ن دارد و م نع اگ جیانه

گن دانه شید( .رد د)
بررسی سبک تست  :تحلیلی ،دام دار  ،استداللی

205

نسبتا سخت

فصل رشد ونمو گیاهان از زیست شناسی و آزمایشگاه 2

گزینه4

ورود اولین جانداران تخمگذار به سطح خشکی که حشرات بودند پس از انقراض نخست روی داد ،که در اون  25درصا اگ گینهی از بین رفتند ،در انقراض
بعدی که انقراض دوم است حاود  %21اگ گینهی از بین رفتن رفتند.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :ایجاد نخ ستین رابطهی یمز ست بین دو جاندار ( شروک ر یت بزرگ اول ه و شروک ر یت ییاگپ یترو روف) صورت گرفت ،این رابطه بعد از

به وجود اومدن اول ن یل اکنناه ی (سیانوباکتریهای اولیه) بود که توانایی تولید مواد آلی را بدست آوردند.

گزینه

 :نخسااتین شااکلهای تقساایم کار به صااورت ابتدایی در کلنی های اولیه از یوکاریوتها شااکل گرفت ،پس قاعدتا پس از شااکل گیری نخسااتین

یوکاریوتها این اتفاق روی داده است.

گزینه

 :با ورود  ( RNAنخست ن میلکیل خیدیم نناس گ) به داخل گروهی از م کروسفری  ،توان ستند فعالیتهای آن را بد ست بگیرند و نخ ستین

مسیرهای متابولیسمی را پدید آورند.

تنها یه جمله از ما به یادگار داشته باشید ،برای موفقیت نقاب صورت نزنید ،همیشه خودتون باشید همونی که هستید ،بدون دروغ و فریب کاری.
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در این بخش خاص از جمع بندی سعی داریم سبکی جدید بهتون یاد بدیم :
همون جور که میدونید ،دو پهلو بودن طراح با استفاده از کلماتی که در کتاب درسی به اون ها بارها اشاره شده ،سعی در گیج کردن و به
دام انداختن شما داره!!
خالصه که به این سبک جمع بندی دقت کنید ،خودتون بعدا نظرتون رو اعالم کنید.
کلمهی انتخاب در کتاب درسی :
.1

انتخاب این قورباوه به عنوان جاندار آزمایشگاهی انتخاب شد.

.2

اولین اص ح کنندگان بذر کشاورزانی بودند که بذر های بهترین گیاه خود را انتخاب می کردند.

.3

داروین فرایندی را که جمعیت ها در پاسخ به محیط خود تغییر می کنند انتخاب طبیعیمی نامند.

.4

براثر انتخاب طبیعی فراوانی نسبی برخی الل ها در یک جمعیت در طول زمان  ،افزایش یا کاهش می یابد.

.5

بر اثر انتخاب طبیعی ،چهره ی جمعیت ها تغییر می کند.

.1

کار انتخاب طبیعی ،حفظ تغییرات مطلوب است.

.7

هنگامی که صحبت از بقایا موفقیت تولید مثلی ا ست ویژگی های ب سیار گوناگونی مطرحمی شوند،انتخاب جفت  ،تعداد دفعات جفت گیری ،تولید
گامت های سالم . ...

.8

انتخاب طبیعی همواره انواع سازگارتر نسبت به محیط را انتخاب می کند.

.6

انتخاب جهت دار در محیط متغیر روی می دهد  -1:اسب  -2گاو

 -3مرغ

 -4گیاه

 .1.انتخاب پایدار کننده در محیط پایدار روی می دهد  -1:وزن متوسط نوزاد انسان  -2خرچنگ نعل اسبی
 .11انتخاب گسلنده در محیط های ناهمگن روی می دهد-1 :حلزون -2سهره کامرون
 .12بر اثر انتخاب طبیعی در موادی (انتخاب گسلنده) گوناگونی افزایش می یابد.
 .13تنوعی که درپی نوترکیبی پدید می آید می تواند ماده خام انتخاب طبیعی باشد.
 .14نوعی از انتخاب طبیعی که سبب حفظ تنوع در جمعیت ها می شود  ،انتخاب متوازن کننده نامیده می شود.
 .15مهمترین جنبه ی مقایسه جمعیت های تعادلی و فرصت طلب نوع اثری است که انتخاب طبیعی روی آنها می گذارد.
 .11طبیعت ازطریق انتخاب طبیعی والب هم آهنگی بسیاری بین صفات جانوران گرده افشان و گیاهان بوجود آورده است .
 .17انتخاب طبیعی به رفتار شکل می دهد .
 .18انتخاب جفت به همراه رفتار های زیادی است.
 .16فرایندی که بر اثر آن یک صفت به خاطر افزایش احتمال تولید مثل انتخاب می شود  ،انتخاب جنسی نامیده می شود.
 .2.نفوذ پذیری انتخابی ( 2دوم)-تراوایی انتخابی ( 1دوم) – تکنولو ی انتخابی (1.پیش)

رنگیزه غیر فتوسنتزی :
الف) جانوران  :شیست – می – چشم – حشرات

ب) گیاهان  :در واکیئل جلب حشرات

ج) آغازیان  :لکه چشم

بیماری هایی که روی ماهیچه اثر گذار هستند :
سم دیفتری – بوتولیسم – آندوتوکسین – هانتینگتون – اورئوس
بیماری هایی که روی کبد اثر می گذارند :
دیفتری – ماالریا – هپاتیت ب

تنها یه جمله از ما به یادگار داشته باشید ،برای موفقیت نقاب صورت نزنید ،همیشه خودتون باشید همونی که هستید ،بدون دروغ و فریب کاری.
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موجودات خاکی
استرپتومایسز – نیتروزوموناس – نیتروباکتر – آمیب – کپک مخاطی پالسمودیومی جلبک سبز تک سلولی –
ریزوپوس و سایر قارچ ها – گیاهان – کرم خاکی

ساختارهای خیلی مقاوم کتاب
آندوسپور باکتری – زیگوسپور کالمیدوموناس – زیگوت اسپیروژیر – کلنی پرسلولی مخاطی سلولی
هاگ پالسمودیومی – زیگوت هاگداران – زیگوسپورانژ زیگومیست ها

پای کاذب
آمیب – روزن داران – نوتروفیل – مونوسیت – ماکروفاژ – مخاطی سلولی و برخی مخاطی پالسمودیومی

هاپلوئید فتوسنتز کننده
پروتال سرخس – خزه – کالمیدوموناس – اسپیروژیر – گامتوفیت کاهو دریایی

ساختار های کیسه ای در جانداران :
 )2ک سه م کروسکیش آسکیم ت ی
 )2ک سه رو ن

 )1ک سه ی پ معاه حشرات

 )4ک سه گرده ب گدانت ن و نه ناانت ن

 )5ک سه گرده

 )6ک سه ب ضه

 )7ک سه صفرا

 )2ک سه ییا

 )9ک سه ن ن

 )26ک سه گیارش

)22شست نااران ک سه دار

 )22ک سه چه (وگ کیل)

عوامل مختلف موثر بر فتوسنتز :
 )2آب  :افزا ی

 )2آسز ک اس ا  :مه ر کنناه

 )1س تیک ن ن – ژ برل ن – اکس ن  :افزا ی

 )4ا لن  :ک یی

 )5ییاپ گرم و خشک  :ک یی

 )6نیر  :افزا ی (به شرط آنکه دم خ ل ب ال نب شا )

 )7دم پ ب ال  :ک یی

 )2افزا ی عرق  :افزا ی

 )9دم پ ش ن  :ک یی

 )26اکس ژن  :ک یی

 )22حب ب دار شاگ  :ک یی

 )22فش ر ر شه اپ  :افزا ی
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جمع بندی تولیدمثل در همهی جاندار و بیجان
ج نااران

و روس ی
ب کترپ ی

و روس ی گناه محسیب نم شینا  /براپ یل ا مثل ب ا وارد سلیل گناه شینا  /و روس ی رشا نم کننا.
فقط یل ا مثل غ ر جنس دارنا  /داراپ س ده ر ن نیع قس م سلیل به ن م قس م دو

 /گ مت یل ا نم کننا  /گاده ی پ

ح صل اگ یل ا مثل ،کلین محسیب م شینا  /در یل امثل فقط ک والا شرکت دارد.
آغ گ ن

کالم اومین س  /ک ییپ در

یل ا مثل جنس

( ن وب نسل)  /اسپ روژ ر (یم یغ )  /ب شتر جلبک ی پ سبز /
ژک داران

جلبک ی پ قرمز ( معمیال ن وب نسل)  /جلبک ی پ قهیه اپ ( ن وب نسل)  /بعض
ج نیر م ننا  /کپک ی پ مخ ط سلیل و شالسمید یم  /ی گ داران
یل ا مثل غ رجنس

کالم اومین س  /اسپ روژ ر (قطعه قطعه شان )  /آم ب ( قس م شان اگ طر ق م تیگ )  /د یم ی /
ب شتر جلبک ی پ سبز  /ژک داران چرخ ن (م تیگ)  /ب ی ر ژک داران ج نیر م ننا  /اوگلن ی
(م تیگ)  /مژک داران ( معمیال م تیگ)  /ی گ داران

ق رچ ی

یل ا ی گ ی پ جنس در اسپیرانژ گ تیم ست ی ( نیروسپیراکراس و ر زوشیس استیلی ن فر ) /

یل ا مثل جنس

یل ا ی گ ی پ جنس در آسکیک رپ و آسک در آسکیم ست ی (ق رچ فنج ن )  /یل ا ی گ ی پ
جنس در ب گ اپ ب گ ا یم ست ی ( ق رچ چترپ  ،ژله اپ  ،صاف و آم ن ت میسک ر )
یل ا ی گ ی پ غ ر جنس ب م تیگ یسته اپ  /جیانه گدن در ق رچ ی پ ک سلیل ( آسکیم ست

یل ا مثل غ رجنس
ی

مثل ک نا ااآلب کنز وس ک روم سزسرو ز ه)  /یل ا مثل غ ر جنس در دئی روم ست ی ( شن
س ل یم  ،آسپرژ لیس و ق رچ الپ انتشت ن ش ) و برخ ب گ ا یم ست ی (گنگ ی و س یک ی )

گ ین

یل ا مثل جنس
یل ا مثل غ رجنس

ن وب نسل در خزه ی  ،سرخز ی  ،ب گدانت ن (ک ج و سرو ) ونه ن دانت ن  /بکرگا

در ق صاک ی

یل ا مثل رو ش به کمک س قه ی پ روناه  ،ش گ ی  ،ر زوم ی و غاه ی  /یل ا مثل در خزه ی
چمن ی  /کث ر رو ش

یسط قطعه ی پ س قه پ برگ ب اپ و برگ ی پ بنفشه آفر ق

 /ش ینا

گدن  /فن کشت ب فت
ج نیران

یل ا مثل جنس

یل ا اسپرم و خمک ب قس م م یگ و لق ح داخل

خ رج در ب مهرگ ن و مهره داران  /بکرگا

در بعض اگ م ی ی  ،سیسم ری  ،قیرب غه ی و گنبیر عسل
یل ا مثل غ رجنس

جیانه گدن در ی ار

جمع بندی گردش خون
طول  :س یرگ شش راست > س یرگ شش چپ
سرخرگ کل یپ چپ > سرخرگ کل یپ راست
س یرگ کل یپ راست > س یرگ کل یپ چپ
مقایسه بین دو سرخرگ وسیاهرگ هم قطر:
ضخامت بافت پیوندی رگ :
ضخامت عضله صاف :
فشار خون :
سرعت حرکت خون :

سرخرگ > س یرگ
س یرگ < سرخرگ

س یرگ < سرخرگ
س یرگ < سرخرگ

غلظت اوره  :در قلب و کلیه  ( :س یرگ > سرخرگ ) ودر بق ه ( س یرگ > سرخرگ )
غلظت گلوکز :

س یرگ < سرخرگ ( در میادپ غ ر اگ رگ ورودپ اگ روده به کبا )

تنها یه جمله از ما به یادگار داشته باشید ،برای موفقیت نقاب صورت نزنید ،همیشه خودتون باشید همونی که هستید ،بدون دروغ و فریب کاری.
خدارو باور کن ،اون همیشه هواتو داره ،موفقیت حق آدمهای با خداست 

آزمــون شبیه ساز کنکور  95مرحله اول
در دیواره :
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س یرگ < سرخرگ  ATPمصرف
( :س یرگ < سرخرگ ) و بق ه ج ی (سرخرگ < س یرگ )

غلظت دی اکسید کربن :

در رگ ک سه ییا

غلظت اکسیژن :

در میرد شی (س یرگ > سرخرگ ) و بق ه ( :س یرگ < سرخرگ)

حجم خون :

س یرگ > سرخرگ

خاصیت کشسانی :

س یرگ < سرخرگ

تنها یه جمله از ما به یادگار داشته باشید ،برای موفقیت نقاب صورت نزنید ،همیشه خودتون باشید همونی که هستید ،بدون دروغ و فریب کاری.
خدارو باور کن ،اون همیشه هواتو داره ،موفقیت حق آدمهای با خداست 

