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ﭘاســـﺨنامـــ تشریﺤیـــــــ
آزمـــون شبیه ساز کنکور
جامع مرحله ()2
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 ( )3

در آغازیان جلبک های پرسلولی ساختارهای پرسلولی هاپلوئید (گامتوفیت در تناوب نسل) دیده میشود ،زیگوت این آغازیان توانایی تقسیم میتوز دارد
که سبب تولید اسپوروفیت می شود ،در طی تقسیم میتوز که هسته تقسیم می شود ،بر مادهی ژنتیک سلول افزوده یا کاسته نمی گردد زیرا افزایش مادهی
ژنتیک سلول در مرحله سنتز ( )Sصورت میگیرد.
نکته خیلی مهم  :مضاعف شدن اندامک ها (به خصوص سانتریولها) و مادهی ژنتیک قبل از تقسیم میتوز و تقسیم سیتوپالسم (سیتوکینز) بعد از میتوز
رخ میدهد .در طی میتوز همواره مادهی ژنتیک ( )DNAثابت است ولی تعداد کروموزومهای سلول فقط در طی مرحلهی آنافاز میتوز تغییر میکند.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :
 :در آغازیانی شااام :کالمیدوموناس و کاهوی دریایی و کپک مخاطی پالساامودیومی و هاگدارا  ،گامت تاژکدار دیده میشوووود ،ژنوم

گزینه

سیتوپالسمی میتواند شامل  DNAحلقوی میتوکندری و کلروپالست شود ،در کالمیدوموناس ژنوم سیتوپالسمی شامل ژنوم دو اندامک است و کپک مخاطی
پالسمودیومی و هاگداران ژنوم سیتوپالسمی شامل ژنوم تک اندامک است.
 :در آغازیانی شام :زیگو سپور کالمیدوموناس ،زیگوت ا سپیروژیر ،کلنی پر سلولی مخاطی سلولی ،هاگ پال سمودیومی ،زیگوت و

گزینه

هاگ در هاگدارا

ساختارهای مقاوم دیده می شود ،هاگداران همگی انگ :ه ستند و رابطهی انگلی (نوع ویژه از روابط همزی ستی) با سایر جانداران برقرار

میکنند.
 :آغازیان دارای توانایی تولید و افزایش اک سیژ محیط به معنی انجام عمل فتو سنتز ا ست که آغازیانی شامل جلبکها ،تاژکدارا چرخا و

گزینه

اوگلناها و دیاتومها این عمل را انجام میدهند ،اوگلناها و تاژکدارا چرخا فقط تولیدمث :غیرجنسی از طریق میتوز را دارند که زادههای حاصل کامال
شبیه والد هستند.
بررسی سبک تست  :تحلیلی  ،استداللی  ،مفهومی  ،دام دار
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گزینه ( )2

در انتخاب طبیعی از نوع گ سلنده که شای ستگی تکاملی افراد میانه ی طیف (حدوا سط) کم ا ست در ن سل های بعد تعداد شان کمتر و کمتر می شود و دو حد
آستانهای با افزایش خود سبب میشوند که جمعیت به دو گروه تقسیم بشوند ،اگر شرایط مهیا باشد می تواند گونهزایی رخ دهد( .گونهزایی همیشگی نیست!)
بررسی تک تک گزینههای دیگر :
 :در انتخاب طبیعی پایدارکننده ،شووایسووتگی تکاملی فنوتیه حدهای آسووتانهای کاهش مییابد ،در این حالت اسووت که حدهای میانه در هر نسوول

گزینه

افزایش مییابند ،افراد جمعیت همیشووه سووعی برسووازح با محیط خود
دار ند واین ات فاق در ه مهی انواع انت خاب طبیعی د یده میشوووود ولی
حواستون باشه در این نوع انتخاب معموال محیط به مدت طوالنی ثابت
است و در افراد نیاز به سازگاریهای جدید خیلی مشاهده نمیشه.
 :در انتخاب طبیعی جهت دار (تغییر در محیط) یکی از

گزینه

فنوتیههای آستانهای در نسل بعد فراوانی بیشتری دارد.
(حوا ستون با شه فقط یکی ،نه هر دو) که در این انتخاب به دلیل تغییر
در فراوانی آللها ( تغییر در ساختار ژنی بر اثر انتخاب طبیعی) ساختار
ژنی جمعیت تغییر میکند.

نکته مهم یادتون باشه جهت تغییرات را هیچ عام :تغییر دهنده در ساختار ژنی جمعیت انجام نمیدهد ،جهت تغییرات توسط محیط تعیین میشود.
 :در انتخاب متواز کننده و گ سلنده ،افراد جمعیت یک گونه به دو گروه تقسوویم میشوووند ،در همهی انواع انتخاب طبیعی آلل مغلوب حذف

گزینه

میشود و در نتیجه افراد مغلوب که شایستگی کمتری دارند حذف میشوند و فراوانی نسبی ژنوتیهها در طی نسلها تغییر میکند.
بررسی سبک تست  :خط کتاب درسی  ،استداللی  ،مفهومی  ،دام دار
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گزینه ( )4

با هم به بررسی تک تک گزینهها می پردازیم :
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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 :در آزمایش اول گوس بر روس گونههای پارامسووی نوع  1و  ،2حذف رقابتی بر اثر وجود کنام واقعی مشااترب بین دو گونه ،رخ داد.

(گونهی  1حذف شد) (تایید الف)
نکته مهم (نوعی دام) پارامسی ها از دو گونه بودند ،خحواستون باشه طراح سرتون با یک گونه بودن این پارامسیها کاله نذاره!!
 :در آزمایش دوم بین پارامسیهای گونه  1و  3تقسیم منابع صورت گرفت ،این تقسیم منابع منجر شد که حذف رقابتی برخالف آزمایش  1صورت

گزینه

نگیرد ( .کنام واقعی همپوشانی خاصی نداشت) (تایید ب)
یه نکته قشنگ که یادتو بمونه باکتری که گونهی  1در باالی ظرف از آن تغذیه میکند هوازی است و باکتریای که گونهی  3از آن تغذیه
می کند در پایین ظرف بوده و بی هوازی هست ،چیزی نمی گم خودت فقط فکر کن چطوری طراح میتونه این را با باکتری و شارح ترکیب کنه !!

گزینه

 :در آزمایش 1به دلیل همپوشانی کنام واقعی ،یکسان بودن منبع تغذیهای ،رقابت بر اثر منابع محدود حذف گونهی  1رخ داد( .تایید ج)

گزینه

 :کنام بنیادی هر سه گونه ی پارام سی کل ظرف آزمایش ا ست و برای همه یک سان ا ست ،چه سازح دا شته با شند چه حذف رقابتی رخ دهد.

(تایید د)
بررسی سبک تست  :خط کتاب درسی  ،استداللی  ،مفهومی و دام دار
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گزینه ( )3

استراحت عضالت بین دندهای دمی در هنگام تنفس و عمل بازدم صورت میگیرد ،در هنگام دم هوای جاری ( یک سوم شامل هوای مرده) وارد مجاری تنفس
و ششها میشود و در هنگام بازدم از مجاری تنفسی و ششها خارج میشود.
نکته مهم  :هوای مرده هرگز وارد کیســههای هوایی نمیشــود و مبادلهی گازهای تنفســی را انمام نمی دهد .از اون جایی که حمم هوای جاری و مرده در هر فرد
ثابت است با افزایش تنفس یا کاهش آن تغییر نمیکند و از هر فردی تا فردی دیگر متفاوت است.

بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :در هنگام مسطح شدن دیافراگم در طی عمل دم ،حجم قفسهی سینه افزایش مییابد و هوا

وارد ششها میشود و در طی آن حجم گازهای تنفسی درون ششها (سطح تنفسی) افزایش مییابد.

گزینه

 :حرکت رو به جلوی جناغ در هنگام دم صوووورت میگیرد که سوووبب ورود هوا به داخل

ششها می شود در این هنگام ماده سورفاکتانت ک شش سطحی موجود در کی سههای هوایی را کاهش
میدهد تا این کیسهها به راحتی باز شوند.

گزینه

 :هوایی که بعد از چند بازدم با یک بازدم عمیق از شووشها خارج میشووود هوای یخیرهی

بازدمیاست که جز ظرفیت حیاتی محسوب میشود.
ظرفیت حیاتی  :هوای جاری  +هوای یخیرهی دمی  +هوای یخیرهی بازدمی یا ظرفیت حیاتی  :کل
گنجایش ششها به جز هوای باقی مانده!!
بیاید یه کم راجب تنفس با هم حرف بزنیم 
همه چیز درباره ششها:
 -0در انسان دو عد شش وجود دارد (یکی سمت راس و دیگری سمت چه)
 -2ششها از جلو با استخوان جناغ و دندهها ،از پشت با ستون مهرهها و دندهها و از پایین با دیافراگم در ارتباط است.
نکته :ششها درون قفسهی بستهی سینه قرار دارند.
 -3ششها توسط پردهی دو جدارهی جنب احاطه شدهاند .پردهی جنب ارتباط بین دیوارهی ششها با جناغ ،دندهها  ،ستون مهره و دیافراگم برقرار میکند.
نکته :دم و بازدم نتیجهی تبعیت ششها از حرکات قفسهی سینه است.
 -4سطوح داخلی ششها (نایژکهای انتهایی) به کیسههای هوایی ختم میشود.
مفهوم :نایژه پس از ورود به شش ،با تقسیم مکرر خود انشعابهایی پدید میآورد به نام نایژک .نایژکها دوباره با تقسیم خود نایژکهای انتهایی را پدید میآورند.
هر نایژک انتهایی به چندین کیسه هوایی ختم میشود.
 -6طبق شکل ( )3-3شش چه دارای یک شیار و دو عدد لوب میباشد و شش راست نیز از دو شیار و سه لوب تشکیل شده است.
 -7به طور کلی ششها تمایل دارند که به روی خود بخوابند .اگر ششها کامأل به روی خود بخوابند همهی هوای موجود در ششها خارج شده و در شش هیچ
هوایی نخواهند ماند.
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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نکته :در انسان سالم به علت وجود پردهی جنب و فشار منفی آن ،هیچگاه ششها نمیتوانند به طور کامل روی خود بخوابند بنابراین حتی در طی بازدم
عمیق نیز مقدار هوا در ششها باقی خواهد ماند.
 -8محل تبادل گازهای تنفسی بین خون و هوا ،درون ششهاست .بنابراین درون ششها پر از مویرگ میباشد.
 -9انتقال گازهای تنفسی بین ششها و سلولهای بدن با کمک سیستم دستگاه گردح مواد صورت میگیرد.
دربارهی کیسههای هوایی باید بدانیم:
 -0جدار آن از سلولهای سنگفر شی ساده (یک الیه) ساخته شده
است.
 -2بخش خارجی کی سههای هوایی تو سط شبکهی مویرگی غنی احاطه
شده است.
 -3کیسوووه های هوایی به نایژک های انتهایی متصووول اند و جز مجاری
تنفسی نیستند.
 -4جدار کیسههای هوایی به  O2, CO2, COو نیکوتین نفویپذیر است.
 -5در کیسههای هوایی برخالف مجاری تنفسی ،مژک وجود ندارد.
 -6دیوارهی کیسووههای هوایی شووشها انعطافپذیر اسووت هنگامی که
هوایی در آن ها نیسوووت روی هم میخواب ند یا جمع میشوووو ند (م ل
بادکنک).
 -7خون ورودی به شووشها (و مویرگهای کیسووههای هوایی) توسووط
سرخرگ ششی تأمین میشود( .خون تیره و کم اکسیژن)
 -8خون روشوون توسووط سوویاهرگ شووشووی از شووشها (و مویرگهای
کیسههای هوایی) خارج شده و در نهایت وارد دهلیز چه قلب میشود.
 -9درون کیسههای هوایی  2نوع مایع یافت میشود:
مایعی که سبب ایجاد کشش سطحی میشود و کیسههای هوایی را مرطوب نگه میدارد.
همه چیز دربارهی سورفاکتانت:
 -0نوعی مایع است که از اواخر دوران جنینی تا پایان عمر توسط برخی (نه همهی!) از سلولهای پوششی (سنگفرشی ساده) دیوارهی کیسههای هوایی ساخته
و ترشح میشود.
 -2سورفاکتانت کشش سطحی مایع پوشانندهی سطح داخلی کیسههای هوایی را کاهش میدهد.
نکته :مایع پو شانندهی سطح داخلی کی سههای هوایی (که سبب ایجاد ک شش سطحی می شود) باعث می شود که تمایل کی سههای هوایی برای خوابیدن روی
یکدیگر افزایش یابد.
 -3سورفاکتانت ،باز شدن طبیعی کیسههای هوایی را طی دم تسهیل میکند.
نکته :سورفاکتانت در اواخر دوران جنینی ساخته میشود به همین جهت بعضی از نوزادان زودرس که مقدار سورفاکتانت در آنها به مقدار کافی ساخته نمیشود
به زحمت تنفس میکنند .در این افراد حجم هوای جاری کاهش مییابد اما مواظب باشید حجم هوای مرده تغییر نمیکند و طبیعی است.

ترکیبی باشیم!
 -1سلولهای ترشح کنندهی سورفاکتانت (بعضی از سلولهای کیسههای هوایی) مانند موارد زیر از نوع سنگفرش ساده هستند:
سلولهای دیوارههای مویرگهای خونی مانند سد خونی -مغزی گلومرول
بخش داخلی رگهای خونی
بخش داخلی حفرههای قلب و سطح دریچههای قلب
 -2در موارد زیر فشار منفی وجود دارد:
فضای بین دو پردهی جنب
درون ششها در طی دم
در طی دم در کیسههای هوادار عقبی و جلویی پرندگان
در طول دیاستول در بطنهای قلب

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

ورود یونهای محلول در آب به خارجیترین الیه استوانهی مرکزی ( دایرهی محیطیه) از طریق سلولهای آندودرم صورت میگیرد ،سلولهای آندودرم در
اطراف خود الیه سوبرینی (نوار کاسپاری یا الیه چوب پنبهای) دارند که اجازهی عبور
آب از طریق مسیر غیرپروتوپالستی را نمیدهد ،پس ورود آب به دایرهی محیطیه صرفا
از طریق مسیر پروتوپالستی و به کمک پالسمودسم (اتصال سیتوپالسمی) امکان پذیر
است.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :
 :حرکت آب در مسوویر غیرپروتوپالسوومی در عرش ریشووه ،براسوواس نیروی

گزینه

همچسووبی بین مولکولهای آب اسووت و ارتباطی با قوانین اسوومز ندارد ،قوانین فشووار
اسمزی در ارتباط با عبور آب از سلولهای عرش ریشه در مسیر پروتوپالستی موثر است.
 :حرکت رو به باالی آب درون آوندهای چوبی به کمک نیروی همچسوووبی

گزینه

بین مولکولهای آب ،همچنین نیروی دگرچسبی بین آب و آوند چوب انجام میپذیرد.
( فشار تعرقی در این امر هم نقش بسزایی ایفا میکند)
 :در گیاهان دو نوع روزنهی  )1هوایی  )2آبی در بخش های هوایی (ساقه و برگ) دیده می شود که باز و بسته شدن روزنهی هوایی برعده سلول

گزینه

نگهبان روزنه (سلول تمایز یافتهی روپوستی با توانایی فتوسنتز) صورت میگیرد ،روزنه ی آبی در منتهی الیه آوند چوب قرار دارد و همواره باز است.
دام گزینه  :لطفا به کلمه روزنه هوایی و بخش های هوایی دقت الزم را کنید!!
بررسی سبک تست  :تحلیلی  ،استداللی  ،مفهومی و دام دار
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بخش گیاهی از فصل گردش مواد زیست و آزمایشگاه 0

گزینه ( )3

در ماهیچه های مخطط از جمله ذوزنقهای ،در صااورت انقباک که با تغییرات
پتان سی :الکتریکی در غ شای میو ( سارکولم) بر اثر تحریک آک سو نورو
حرکتی در د ستگاه ع صبی پیکری رخ میدهد ،سارکومرها کوتاه می شوند و
مصرف  ATPدرو میوفیبری( :تارچه) صورت میگیرد.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :در ماهیچهی دندهای بزرگ ،زمانی که پیرووات درون سوویتوسوول مصوورف

میشووود به معنی تخمیر اسووت (تخمیر الکتیکی) و این به آن معنی اسووت که مسوویر
هوازی رخ نمیدهد و بازسازی  NAD+در درون سیتوسل انجام میگیرد.
 :در اسوووفنگتر خارجی م انه که به صوووورت ارادی منقبی میشوووود

گزینه

(بزرگ ساالن) افزایش تولید  CO2ن شان از انقباش و م صرف انرژی و م سیر هوازی در
تنفس سوولولی دارد ،در هنگام تخلیه ادرار ،مغز با مهار کردن انقباتووات این ماهیچه ،
این فرآیند را تسهیل می کند.
 :در هنگامی که ماهیچهی صواف عنبیه در چشوم تحریکات عصوبی را از

گزینه

دسووتگاه محیطی خودمختار (پاراسوومپاتیک و سوومپاتیک) دریافت میکند ،به حالت
اسووتراحت یا انقباش در میآید چون از انواع ماهیچههای صوواف اسووت ،سوواختارهای
سارکومر در آن دیده نمیشود.
بررسی سبک تست  :تحلیلی  ،استداللی  ،مفهومی و دام دار
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ماهیچه ها از زیست و آزمایشگاه  + 0ترکیبی از شارش

گزینه ( )1

با توجه به گفتههای سوال می توان گفت ژنوتیه والدین از قرار زیر 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 
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HhABRrXkNY×hhOOrrXkNXKn
چند نکته  )1پدر دارای گروه خونی ( )+چون یک فرزند دارای  RHم بت دارد و یکی دارای  RHمنفی.
 )2چون فرزنده پ سر در آن واحد مبتال به بیماری ن شان شگان زالی-نا شنوایی و کام شکافدار نی ست ،پس آلل بیماری این دوبیماری روی دو کروموزوم متفاوت
والد مادر قرار دارد.
با توجه به خواستهی سوال دختر تولد دختری با فنوتیپ مشابه پدر خود و دارای گروه خونی : B+
مبتال به هانتیگتون

1
2

× مبتال به کام شکاف دار

1
4

×  RHم بت

1

1

2

2

× گروه خونی = B

1
32

با توجه به خواستهی سوال پسری تنها مبتال به یک بیماری با گروه خونی : A
اگر به آمیزح نگاه کنید در پسران هر کاری کنید به خاطر وجود آللها مختلف بیماری در کروموزومها  Xجنسی مادر ،پسر مبتال به حداقل یک بیماری وابسته
به جنس مغلوب است ،پس دو حالت بیشتر متصور نمی شویم :
 )1پسر نشانگان زالی -ناشنوایی بیمار و کام شکاف دار و هانتیگتون سالم یا  )2کام شکاف دار بیمار و نشانگان زالی -ناشنوایی و هانتیگتون سالم
1

1

1

2
1

4
1

2
1

4

2

در حالت ( )1هانتیگتون سالم ( ) × مبتال به زالی-ناشنوایی و کام شکاف دار سالم ( ) × گروه خونی = ) ( A
در حالت ( )2هانتیگتون سالم ( ) × مبتال به کام شکاف دار و زالی-ناشنوایی سالم ( ) × گروه خونی = ) ( A
2

در مجموع با جمع کردن حالت  1و  2احتمال کل برابر با :

1

11

8

بررسی سبک تست  :محاسباتی  ،استداللی  ،مفهومی و دام دار
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ژنتیک بیماریهای انسانی از زیست و آزمایشگاه 2

گزینه ( )3

توانایی ت بیت  CO2و فتوسنتز در سلولهای گیاهی به سلولهای پارانشیم و کالنشیم و یه سلول خاص به اسم نگهبان روزنه برمیگردد ،البته حواستون با شه
هر سلول پارانشیم و کالنشیم توانایی فتوسنتز ندارد ( .برخی از کالنشیم ها و پارانشیم هایی که کلرانشیم نامیده می شوند) در این سلولهای نامبرده ،متابولسیم
صورت میگیرد و در تنفس سلولی این سلولها ،مولکول پیرووات تولید و مصرف میگردد.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :سلولهایی که در استحکام گیاهان نقش دارند شامل سلولهای اسکرانشیمی (فیبر و اسکلرئید) و در مواردی در گیاهان علفی سلولهای کالنشیم،

که در این میان بافت اسکلرانشیمی ،مرده است و توانایی فعالیت های متابولیسمی را ندارد.
 :دیوارهی سلولی با تخامت نابرابر در سلولهای بافت کالن شیمی و نگهبان روزنه م شاهده می شود ،از بین این دو سلول هیچکدام توانایی تق سیم و

گزینه

تشکیل رشتههای دوک تقسیم را ندارند ( .درگیاهان تنها سلولهای بافت مریستمی و سلول های بنیادی و بافت پارانشیمی قدرت تقسیم سلولی دارند)
 :همانطور که گفتیم تنها سلول های بافت مریستمی و سلول های بنیادی و بافت پارانشیمی قدرت تقسیم سلولی دارند که از این میان سلولهای

گزینه

مریستمی راسی به بافتهای زمینهای ،روپوستی و هادی قدرت تمایز دارند.
بررسی سبک تست  :استداللی  ،مفهومی و دام دار

نسبتا سخت

فصل  3زیست شناسی و آزمایشگاه  + 0ترکیبی از شارش انرژی

هر آنچه باید راجب بافت بافتهای زمینهای باید بدانید :
بافتهای زمینهای از بافتهای سادهی زیر تشکیل شده است:
بافت پارانشیمی -بافت کالنشیمی -بافت اسکلرانشیمی
 -1دربارهی بافت ﭘارانشیمی باید مطالب زیر را بدانید:
سلولهای بافت پارانشیمی بزرگ هستند و دیوارههای نازک دارند.
دیوارهی دومین به ندرت در این سلولها به وجود میآید و پرتوپالسم آنها زنده و فعال است .بنابراین فاقد لیگنین هستند.
بین سلولهای بافت پارانشیمی فضای بین سلولی زیادی وجود دارد.
سلولهای این بافت دارای واکوئ :بزرگ هستند.
سلولهای بافت پارانشیم کمتر از سایر سلولها تمایز یافته و میتوانند تقسیم یابند.
تذکر میزان تمایز سلولهای بافت پارانشیم بیشتر از مریستمها و سلولهای بنیادی است .مریستم ها و سلولهای بنیادی تمایز نیافتهاند.
موارد زیر وظایف سلولهای بافت ﭘارانشیم میباشد:
 .1فتوسنتز
 .2ترشح (م أل ترشح هورمون)
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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 .3یخیرهی مواد غذایی و آب
 .4تقسیم شدن در طی میتوز(مانند سلولهای بنیادی و مریستمها)
 .5تقسیم شدن در طی میوز و تولید هاگ در نهاندانگان و بازدانگان
ترکیب در نهان دانگان و بازدانگان سلولهای پارانشیم خورح طی میوز هاگ تولید میکند.
 -6مغز بسیاری از ساقههای علفی از بافت پارانشیمی ساخته شده است.
 -7حضور داشتن درساختار بافت آوند آبکشی.
نکته پارانشیمی آبکشی درون استوانهی مرکزی و در بافت آوند آبکشی قرار دارد.
نکته مواد در پال ستهای گروهی از سلولهای پاران شیمی که در یخیرهی مواد نقش دارد ،یخیره می شوند .این مواد میتوانند ن شا سته ،یرات رنگی ،پروتئین و
لیپید باشند.
نکته سلولهای پارانشیمی که وظیفهی ترشح را بر عهده دارند ،دارای شبکهی آندوپالسمی گسترده و تعداد زیادی جسم گلژی هستند.
تذکر استحکام جزء وظایف بافت پارانشیمی نیست.
پارانشوویم فتوسوونتز کننده ،کلرانشوویم نام دارد و در بخشهای سووبز رنگ گیاه دیده میشووود .سوولولهای میان برگ نردهای و میان برگ اسووفنجی نمونههای از
کلرانشیم هستند.
نکته در بخشهای غیر هوایی (م ل ریشه) کلرانشیم وجود ندارد و فتوسنتز صورت نمیگیرد.
ترکیب در گیاه ،سلولهای فتوسنتز کننده دارای کلروپالست ،آنزیم روبیسکو ،چرخهی کالوین ،مولکول  ،NADPHتیالکوئید ،فتوسیستم  Iو  IIو  ...هستند.
 -2بسیاری از سلولهای بﺨش خارجی ﭘوست ساقههای جوان از نوع سلولهای کالنشیمی هستند .دربارهی این سلولها باید مطالب زیر را بدانیم:
سلولهای کالنشیمی زیر روپوست و نزدیک به آن قرار دارند.
این سلولها همگی زنده بوده و دیوارهی نخستین دارند و فاقد دیوارهی دومین و گلینین هستند.
نکته دیوارهی سلولهای کالنشیمی و نگهبان روزنه غیر یکنواخت است.
سلولهای کالنشیمی با دیوارههای سلولزی و تخیم خود باعث استحکام و برافراشته ماندن ساقهها و سایر بخشها میشوند.
سلولهای کالنشیمی قابلیت رشد خود را حفظ کردهاند و هماهنگ با رشد گیاه ،رشد میکنند.
نکته منظور از رشد در سلولهای کالنشیمی ،افزایش غیر قابل برگشت ابعاد و حجم سلول است.
سلول های کالنشیمی توانایی تقسیم شدن و ایجاد ساختار دوک ندارند .یعنی میتوز ،میوز و سیتوکینز ندارند .اینها یعنی این سلولها تمایز یافتهتر از سلولهای
پارانشیمی هستند.
سوولولهای بافت کالنشوویمی گاه کلروپالسووت دارند و فتوسوونتز میکنند .بنابراین نمیتوان گفت همهی سوولولهای کالنشوویمی فتوسوونتز میکنند .آن دسووته از
سلولهای کالنشیمی که کلروپالست دارند ،دیاکسیدکربن را ت بیت میکنند و آنزیم روبیسکو ،چرخهی کالوین NADPH ،و  ...دارند.
دربارهی شباهت سلولهای ﭘارانشیمی و کالنشیمی به موارد زیر توجه کنید:
 .1هر دو زنده بوده و متابولیسم دارند.
 .2بعضی از سلولهای پارانشیمی و بعضی از سلولهای کالنشیمی فتوسنتز میکنند.
 .3هر دو دارای میتوکندری ،هسته ،شبکهی آندوپالسمی ،واکوئل مرکزی و  ...هستند.
 .4جنس دیوارهی هر دو سلولزی است.
 .5هر دو قابلیت رشد و افزایش ابعاد سلول دارند.
 .6هر دو تیغهی میانی و دیوارهی نخستین دارند.
 .7هر دو دارای الن و پالسمودسم هستند.
دربارهی تفاوت سلولهای ﭘارانشیمی و کالنشیمی به موارد زیر توجه کنید:
 .1قطر دیوارهی سلولهای کالنشیمی بیشتر از پارانشیمی است.
 .2سلولهای پارانشیمی برخالف سلولهای کالنشیمی توانایی تقسیم شدن دارند و دارای میتوز و سیتوکینز هستند.
 .3نسبت مجموع حجم دیوارهها در بافت کالنشیمی بیشتر از بافت پارانشیمی است.
 .4میزان تمایز سلولهای کالنشیمی بیشتر از پارانشیمی است.
 .5تنوع فعالیت در بافت پارانشیمی بیشتر از بافت کالنشیمی است.
 .6بافت کالنشیمی برخالف بافت پارانشیمی وظیفهی استحکام را برعهده 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 
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 -3آنچه را که باید دربارهی بافت اسکلرانشیم بدانیم:
برای استحکام بخشیدن به گیاه تمایز یافتهاند.
دیوارهی دومین تخیمی دارند که در آن مادهی چوب (لیگینین) وجود دارد.
نکته چوبی شدن دیوارهی دومین اغلب باعث از بین رفتن پروتوپالسم و مرگ سلول میشود.
سلولهای بافت اسکلرانشیم دارای تیغهی میانی ،دیوارهی نخستین ،دیوارهی دومین و اغلب لیگینین هستند.
دو نوع سلول اسکلرانشیمی در گیاهان یافت میشود:

فیبرها و اسکلروئیدها

فیبرها:
 .1سلولهای دراز ،کشیده و مرده هستند.
 .2میان بافتهای دیگر قرار گرفتهاند.
 .3در نزدیکی بافتهای آوندی قرار دارند.
نکته فیبرها در استحکام بخشیدن به آوندها نقش مهمی دارند.
 .4طبق شکل ( ،)3-11فیبرها در کنار یکدیگر قرار میگیرند و دستجابی را میسازند.
 .5طبق شکل( ،)3-11در فیبرها الن وجود دارد .این سلولها چون مردهاند فاقد غشا ،سیتوپالسم و اندامک هستند.

دیواره دومین > دیوارهی نخستین

ضﺨامت دیواره:
اسکلروئیدها:
 .1سلولهای کوتاه و غیر زنده هستند.
 .2اسکلروئیدها گاه (نه همیشه) منشعب هستند.

نکته :اسکلروئیدها در بیشتر موارد منشعب هستند .این یعنی اسکلروئیدهایی وجود دارند که منشعب نیستند.
 .3بیشتر در پوشش دانهها و میوهها یافت میشوند.
 .4مانند فیبرها (طبق شکل  ،)3-11مرده بوده و دارای الن هستند.
ترکیب در ک شاورزی از آنزیم سلوالز به منظور خارج کردن پو ستهی دانهها ا ستفاده می شود .بنابراین میتوان گفت که سلوالز بر سلولز موجود در دیوارهی
اسکلروئیدها اثر کرده و آن را تخریب میکند.
پوست و مغز

 -4مﺤل حضور بافت زمینهای در ساقه:
دربارهی مغز باید مطالب زیر را بدانید:

مغز بسیاری از ساقههای علفی از بافت پارانشیم ساخته شده اشت.
سلولهای مغز دارای فضاهای بین سلولی فراوانی هستند و معموأل مواد غذایی یخیره میکنند.
بخشی از مغز که در میان دستههای آوندی قرارگرفته است ،اشعهی مغزی نام دارد.
سلولهای مغز مانند سایر سلولهای استوانهی مرکزی کلروپالست ندارند و فتوسنتز نمیکنند.
ترکیب موادی چون رزین ،تانن و صمغ که در نتیجهی متابولیسم گیاهان به وجود میآیند ،در بخشهایی از گیاه ،م ل مغز ساقه ،انبار میشوند.
ترکیب مغز ساقهی گیاهان چوبی به دلیل چوبی شدن دیوارهی دومین مردهاند.

بین روپوست باالیی و پایینی در برگ
روپوست
سلولهای بنیادی

مریستم

پارانشیمی

درون پوست
درون استوانهی مرکزی

بافتهای زمینهای

کالنشیمی

بافتهای آوندی

اسکروئیدها

بخش خارجی پوست
فیبرها

در میان بافتهای دیگر
(بافت آوندی)

اسکلروئیدها

پوشش دانه و میوه

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 دوم
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پاسخنامه تشریحی

9

گزینه ( )4

اگر در جمعیتی در حال تعادل ،فراوانی افراد ناخالص (هتروزیگوس)  4برابر افراد مغلوب باشد ،به این معنی است که :
1

)← A = 2a ← 2Aa = 4 × (aa

3

فراوانی نسبی ژنوتیپ های مختلف برابر

1

=a
1
9

3

= aa

=A
4
9

= Aa

4
9

طبق گفته ی سوال نسبت فراوانی افراد ناخالص به افراد غالب برابر با :

= AA
1
2

=

4
9
8
9

طبق گزینه ها نسبت فراوانی ها خواسته شده

افراد هتروزیگوس به هموزیگوس غالب 1 :
افراد هموزیگوس مغلوب به هتروزیگوس :

افراد مغلوب به غالب :

1

8

افراد غالب به هموزیگوس غالب 2 :

4

بررسی سبک تست  :محاسباتی  ،مفهومی و دام دار
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1

نسبتا سخت

فصل ژنتیک جمعیت زیست شناسی پیش دانشگاهی 0

گزینه ( )2

خو تیره در طی گردش خو بزرگ به دهلیز راست وارد می شود که این خو شام :خو بازگشتی از سیاهرگهای زبرین و زیرین و سیاهرگ
کرونری است ،این رگها همگی به نیمهی راست قلب که دهلیز راست قرار دارد متص :هستند.
یه دام کوچولو  :اگر بجای نیمهی را ست قلب از نیمهی را ست بدن ا ستفاده می شد
بازم این گزینه درست بود آیا؟؟؟ راجبش فکر کنید 
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :سیاهرگهای ششی و سرخرگ آئورت با خون روشن به قلب متصل هستند،

تنها آئورت است که انرژی سیستول قلب را در خود یخیره میکند.
 :توانایی تغذیهی میوکارد قلب برعهدهی سوورخرگهای کرونری اسووت که این

گزینه

سرخرگها فاقد دریچهی سینی هستند.
 :سوورخرگ شووشووی و آئورتی ،دارای دریچه هسووتند و خون را از قلب خارج

گزینه

میکنند ،درون سرخرگ آئورت حداک ر فشارخون  121میلی متر جیوه در هنگام سیستول
قلب مشوواده میشووود ولی سوورخرگ شووشووی نهایتا فشوواری برابر  22میلی متر جیوه پیدا
میکند ( .میتونید بگید این تفاوت فشار خون از کجا ناشی میشه؟؟؟ )
بررسی سبک تست  :تحلیلی  ،استداللی  ،مفهومی و دام دار
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نسبتا سخت

بخش قلب از زیست و آزمایشگاه 0

گزینه ( )2

اگر به دودمانه به دید توارثی از نوع اتوزوم غالب نگاه کنید ،تمام افراد بیمار چون یا فرزند سالم یا پدر یا مادر سالم دارند ،ناخالص هستند.
نکته  :یادتون باشه فرد بیمار خالص در اتوزوم غالب ،تمام فرزندانش بیمارهستند.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :
 :اگر بیماری از نوع واب سته به جنس با شد ،در افراد بیمار ،دیدن بیمار مغلوب (دارای دو آلل بیماری) ممکن نی ست ،اوال که چون واب سته به جنس

گزینه

ا ست بیمار مغلوب با دو آلل بیماری فقط در زنان دیده می شود ،در میان زنان موجود نیز همگی ناخالص ه ستند ،چون مادر یا پدر سالم دارند و یا فرزند سالم
دارند.

 :اگر دودمانه از نوع واب سته به جنس مغلوب با شد ،چون زنان فقط میتوانند ناخالص با شند ،افراد  7و  8و  00ناقل بیماری ه ستند،

گزینه

فرد  8مادر بیمار دارد و فرد  00مادر سالم ،فرد  7نیز تعین اینکه مادر یا پدر سالم یا بیمار دارد غیر ممکن است!!
 :اگر دودمانه از نوع اتوزومی مغلوب با شد ،تعین ژنوتیه افراد شمارهی  7و  12غیرممکن ا ست .چون ممکن ا ست سالم و خالص با شد یا سالم و

گزینه
ناخالص!!

بررسی سبک تست  :تحلیلی  ،استداللی  ،مفهومی
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متوسط

دودمانه فصل  8زیست و آزمایشگاه 2

گزینه ( )3

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 دوم

زیـــــست شــــناسی لیموترش

پاسخنامه تشریحی 11

اول باید بگیم سلول حاصل از اسپرماتوسیت اولیه کیه! بر اثر تقسیم میوز  1در اسپرماتوسیت اولیه ،ا سپرماتوسیت ثانویه ایجاد میگردد ،اسپرماتوسیت
ثانویه خود شروع به تقسیم میوز  2میکند ( یه نکته که خودتون هم میدونید تقسیم میوز  2همون میتوزه انگار!) در مرحله داخل شکل که آنافاز میوز  2است،
کروماتیدهای خواهری از یکدیگر جدا می شوند و تعداد کروموزومهای سلول دو
برابر میگردد.
در مرحله بعد از آنافاز میوز  ،2تلوفاز  2اسوت که در این مرحله کروموزوم شوروع
به خارج شدن از حالت فشردگی میکند تا به حالت کروماتین برگردد.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :
 :در مرحلهی قبل که متافاز میوز  2ا ست ،نوترکیبی در آللها صورت

گزینه

نمیگیرد ،بلکه این اتفاق میتواند در پروفاز میوز  ( 1کراسااینگ اور) یا متافاز
میوز  ( 1قرارگیری کروموزومهای همتا در استوای سلول) میتواند رخ دهد.
 :در مرحلهی تلوفاز کمربند پروتئینی در اسووتوای سوولول تشووکیل

گزینه

نمیشود زیرا این اتفاق در طی سیتوکینز رخ میدهد و ارتباطی به میوز ندارد.
 :تشکیل رشتههای دوک در مرحلهی پروفاز میوز  2صورت میگیرد

گزینه

نه در متافاز میوز 2
بررسی سبک تست  :استداللی  ،مفهومی و دام دار
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نسبتا سخت

فصل تقسیم میوز زیست و آزمایشگاه  + 2ترکیبی از گامت زایی مردان

گزینه ( )2

برای ح :این تست فقط با دقت هرچه تمام تر این شک :رو بررسی کنید و جای همه چیز رو حفظ کنید.
ایشاال دانشگاه که رسید و بلوب مغز و اعصاب رو خونید میفهمید که آناتومی مغز خیلی شیرینه!!

همانطور که میبینید برجستگیهای چهارگانه باالتر از بصل النﺨاع قرار دارند ،بررسی بقیه با شما 
بررسی سبک تست  :شکل کتاب درسی ،استداللی ،دام دار
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نسبتا سخت

فصل عصب از زیست شناسی و آزمایشگاه 2

گزینه ( )1

در میان اندامکهای درون سلول در ماهیچهها ،پراک سی زوم تجزیه سمهایی نظیر هیدروژن پراک سید را انجام میدهد ،این کار با کمک د ستگاه درونی صورت
نمیگیرد ،دستگاه درونی شامل پراکسی ژوم نمیشود.
تذکر شبکهی آندوپالسمی صاف در کبد میتواند تجزیهی سم ها را انجام دهد.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :پیوند بین مولکولهای گلوکز در شبکهی آندوپالسمی صاف میشکند ،این اندامک تک غشایی بوده و همه شما هم میدونید غشا دوالیه 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 دوم
گزینه

زیـــــست شــــناسی لیموترش

پاسخنامه تشریحی 11

 :غشاسازی به کمک شبکهی آندوپالسمی زبر و صاف صورت میگیرد که از هر کدام از این بخشها ویزیکولهایی به جایگاه پذیرنده جسم

گلژی ارسال میشود.
 :غشای چین خورده در میتوکندری دیده می شود ( کریستا) که در این اندامک کروموزوم مضاعف در هنگام تقسیم دوتایی این اندامک رخ میدهد.

گزینه

نکته خیلی مهم باکتریها و کلروپالست و میتوکندری تنها یک کروموزوم اصلی دارند ( .برخی باکتریهای کروموزوم کمکی {پالزمید} نیز دارند)
بررسی سبک تست  :خط کتاب درسی ،استداللی و دام دار
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فصل  2از زیست و آزمایشگاه 0

متوسط

گزینه ( )4

در مرحلهنخ ست در چرخهی کالوین ترکیب  6کربنه ناپایدار تولید می شود ،روبی سکو به پیش مادههای خود یعنی  CO2و ریبولوزبیس ف سفات
متص :می شود و این دو ترکیب می شوند (فعالیت کربوکسیالزی) ،از او جایی که روبیسکو آنزیم است پس پیش مادهها به جایگاه فعال مختص
به خود متص :میشوند (قف :و کلید)
بررسی تک تک گزینههای دیگر :
 :در گام دوم چرخهی کالوین که ترکیب  6کربنه تجزیه می شود و به دو ترکیب  3کربنه تک فسفاته ا سیدی تبدیل می شود ،مولکول  ATPفسفات

گزینه

خود را از دست میدهد و به  ADPتبدیل میشود.
 :تولید ترکیب  6کربنه در چرخهی کربس در گام اول ایجاد میشووود که فعالیت آنزیم این مرحله نیازی به کمک ویتامین تیامین ( )B1ندارد ،این

گزینه

ویتامین در فرآیند تولید بنیان اسیتل و نهایتا استیل کوآنزیم  Aنقش دارد.
 :در مرحلهی گام دوم کربس ،ترکیب  6کربنه (اسیدسیتریک) مصرف میشود و با آزاد سازی مولکول  CO2و تولید ترکیب  2کربنه ،ناقل الکترونی

گزینه

+

 NADHرا تولید میکند (نه بازسازطی ) NAD
بررسی سبک تست  :مفهموی  ،استداللی و دام دار
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فصل شارش انرژی از زیست شناسی پیش دانشگاهی 2

نسبتا سخت

گزینه ( )2

با توجه به آمیزش بین ملخ ها ،اگر آلل بلندی پا را  Bو کوتاهی آن را با  Kمشخخخک کنیب با توجه بتفتهی سخخوال که در نسخخل دوم نیزی ا
نرها پای بلند و نیزی دیتر پای کوتاه دارند ،میتوان تشخیک داد این صفات وابسته به جنس هستند وآلل کوتاهی بر بلندی غالب است.
صفات رنگ چشب قهوهای با حرف  aو رنگ چشب مشکی با حرف  Aمشخک میشوند که صفتی اتو وم مغلوب است و مشکی غالب است.
آمیزش ها در این ملخ به شکل یر است :
پدر و مادر :
افراد نسل : F1

XBOaa × XKXBAA
XBXKAa

XBXBAa

XKOAa XBOAa

افراد نسل : F2
B

XKXB
XKXB
XBXB
XBXB

K

X X
XKXB
XBXB
XKXB

B

X O
XKO
XBO
XBO

B

X O
XBO
XBO
XKO

اتو ومی ها آمیزش نزیخواد چون در هر حالت  Aaو  Aaباهب آمیزش میکنند.
2

1

در میان مادهها نسل دوم  :احتزال چشب قهوهای شدن ( × )4احتزال پا کوتاه شدن (= )8
بررسی سبک تست  :محاسباتی  ،تحلیلی ،استداللی و دام دار
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سخت

2
32

ژنتیک جانوی از زیست شناسی پیش دانشگاهی 2

گزینه ( )3

در کرمخاکی خون خروجی از قلبهای لولهی تیره ا ست و همواره خون تیره از قلب عبور میکند( .خون تغذیه کننده قلب رو شن ا ست) که در این جانور چون
بیمهره است اسکلت درونی مشاهده نمیشود.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :در میان پستانداران ،پالتی پوس توانایی تخمگذاری دارد ،این پستاندار م ل همهی پستانداران دیگر ،پردهی دیافراگم کامل 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 دوم
گزینه

زیـــــست شــــناسی لیموترش

پاسخنامه تشریحی 12

 :حشاارات و خفاشها و پرندگا قدرت پرواز دارند ،حشاارات جزج جمعیتهای فرصاات طلب هسااتند و در فصاا :تولیدمث:

زادههای فراوانی تولید میکنند.
 :حفرهی گلویی به صورت وستیجیال در مهرهدارا بالغ به جز ماهیها دیده میشود ،لقاح خارجی در دوزیستا بالغ مشاده میشود.

گزینه

بررسی سبک تست  :ترکیبی  ،تحلیلی ،استداللی و دام دار
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متوسط

جانوری ترکیب از هر سه کتاب درسی

گزینه ( )4

اگر لقاح صورت گیرد 6 ،روز طول میک شد که بال ستو سی ست به دیوارهی داخلی رحم مت ص :شود .این مدت همزمان با هفتهی اول مرحلهی لوتئال
است.
در این مدت اتفاقات ریز رخ میدهد :
.I

سلول زیگوت تقسیم میشود و با هر تقسیم سلولهای کوچکتر ایجاد میکند.

.II

درون بالستوسیست حفرهی مرکزی ایجاد میشود.

.III

تخامت دیوارهی داخلی رحم رو به افزایش است.

.IV

مقدار پروژسترو در خون در حال افزایش است.

.V

مقدار استروژ در خون ابتدا در حال کاهش و سپس رو به افزایش است.

.VI

برای اولین بار مقدار استروژن با پروژسترون برابر میشود.
ترشح  LHو  FSHدر هیپوفیز به شدت کاهش مییابد و غلظت آنها درخون رو به کاهش است.

.VII

ترشح هورمون آزاد کنندهی  LHو  FSHاز هیپوتاالس به شدت اٌفت میکند.
انقباتات دیوارهی رحم به شدت کاهش مییابد.
اندوختهی غذایی تخمک مصرف میشود.

.VIII
.IX
.X

با توجه به گفتههای باال تنها مورد « ه » نادرست است.
بررسی سبک تست  :مفهومی  ،تحلیلی ،استداللی و دام دار
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نسبتا سخت

تولیدمثل در انسان از زیست شناسی و آزمایشگاه 2

گزینه ( )3

دستگاه لیمبیک ارتباطدهنده ی مرکز تنظیم دمای بدن (هیپوتاالموس) با قشر مخ است .تاالموس مرکز تقویت اغلب اطالعات حسی میباشد.
سایر گزینهها رو به عنوان نکته بدونید :
 در حافظه و یادگیری نقش مهمی برعهده دارد.
 واجد بخشهای دریافتکنندهی پیام حسی است.
 دارای تعداد زیادی نورو با ارتباط متقاب :میباشد.
بررسی سبک تست  :خط کتاب درسی ،مفهومی  ،استداللی
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متوسط

دستگاه عصبی از زیست شناسی و آزمایشگاه 2

گزینه ( )3

در هنگام شروع آغاز موج استراحت بطن ها (موج  )Tحداک ر قدرت انقباتی در بطنها قابل مشاهده است.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :ورود خون به داخل بطنها در آغاز دیاستول از دهلیزها صورت میگیرد ،شنیدن صدای دوم قلب قبل از این اتفاق است.

گزینه

 :بعد انتشار تحریوک در دهلیزهوا ،انقبواش میوکوارد دهلیزهوا انجوام مویگیورد کوه سوبب بواز مونودن دریچوههوای قلبوی مویشوود ،در ابتودای

انقباش بطنها ،دریچههای قلبی (میترال و سه لتی) بسته میشوند( .صدای اول)
 :ایجاد تحریکات در بافت گرهی (گره پیشاهنگ) در هنگام پایان دیاستول دهلیزها صورت میگیرد یا پایان استراحت عمومی!

گزینه

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

فصل  6از زیست شناسی و پیش دانشگاهی 0

گزینه ( )4

تحریک گیرندههای گلو ،؛ انعکاس بلع را آغاز میکند ،گلو غذا را به سوی مری میراند.

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 دوم
گزینه

زیـــــست شــــناسی لیموترش

پاسخنامه تشریحی 13

 :در دهان و معده و روده ی باریک ،گوارح شووویمیایی بر روی مواد غذایی صوووورت میگیرد ،تنها در معده و رودهی باریک حرکات دودی

مشاهده میگردد.
 :در رودهها و معده  ،مایع مخاطی سطح سلولهای استوانه ای را پوشانده است ،در این بین تنها جذب ترکیبات معدنی در رودهی باریک رخ میدهد.

گزینه

 :گیرنوودههووایی بوورای انعکوواس اسووتفراغ ،در روده باریووک و معووده و گلووو دیووده موویشووود ،در رودهی انسووان و گلووو و حلووق آنووزیم گوارشووی

گزینههه

ترشح نمیشود.
بررسی سبک تست  :دام دار ،مفهومی  ،استداللی
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فصل گوارش از زیست وآزمایشگاه 0

متوسط

گزینه ( )4

باکتریهای سل و دیفتری و اسپرتوکوکوس نومونیا در بیماریهای تنفسی نقش دارند ،هیچ کدام از باکتهای اسکلت سلولی ندارند.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :باکتری کورینه باکتریا دیفتریا سبب اختالل در عملکرد اندامهای تر شحکننده اریتروپویتین (کلیه و کبد) می شود ،همهی آنزیمهای جاندار تو سط

دستگاه آنزیمی خودح و در درون سلول سنتز میشود.
 :باکتریها درون بدن اسوونان میتوانند تحت تاثیر مواد جذب شووده(داروها) در دهان ،نیز قرار بگیرند ،باکتریهایی نظیر کورینه باکتریوم دیفتریا

گزینه

میتوانند در داخل بدن سم ترشح کنند.
 :سم باکتریهایی نظیر کلستریدیوم بوتولیوم و کورینه باکتریوم دیفتریا میتواند بر روی اعصاب اثر بگذارد ،فعالیت ترشحی رودهها میتواند پروتئین

گزینه

مکمل باشد که این پروتیئن میتواند بر روی کورینه باکتریوم دیفتریا اثر بگذارد ولی بر روی عامل بوتولیسم بی تاثیر است چون این باکتری وارد بدن نمیشود.
بررسی سبک تست  :مفهومی ،مفهومی  ،استداللی
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نسبتا سخت

فصل  9از زیست شناسی و پیش دانشگاهی 0و ترکیبی

گزینه ( )2

تمام رفتارهای جانوری با هدف حفظ بقا صوووورت می گیرد ،در این بین برخی رفتارها حاصووول برهم کنش اطالعات ژنتیکی و محیطی اسوووت که میتوان به
رفتارهای یادگیری اشاره کرد.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :در همهی رفتارهای جانوران وراثت نقش دارد ،در رفتار حل مسئله جانور به استدالل می پردازد.
 :رفتارهای غریزی فقط متاثر از ژن های والدین اسووت که برخی از انواع رفتار غریزی که شووامل رفتار الگوی عمل ثابت اسووت ،محرک حسووی برای

گزینه

شروع رفتار الزم است.
 :رفتارهای یادگیری در اثر تجربه و تغییر رفتار رخ میدهند ،رفتار نقش پذیری در دورهی خاصی از طول عمر جانور بروز میکند.

گزینه

بررسی سبک تست :تحلیلی  ،استداللی و دام دار
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فصل  7از زیست شناسی پیش دانشگاهی 2

متوسط

گزینه ( )2

در همهی گیاهان ،فعالیت مری ستمهای نخ ستین سبب ایجاد بافتهای نخ ستین یا به عبارتی ر شد نخ ستین می شود ( .مری ستمهای نخ ستین در ر شد طولی
نقش دارند)
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :گیاه ارکیده از گیاهان علفی چندساله است ،این گیاه معموال چندبار در طول زندگی چندساله خود موفق به گل دهی می شود ولی گیاهان دو ساله

( هویج و پیاز و  ) ...پس از دو دورهی رویشی از بین میروند.

گزینه

 :گیاه یرت از جمله گیاهان یکساله است که پس از یک فصل رشد ،موفق به تولید دانه و گل میشود و دو دورهی رویشی ندارد.

گزینه

 :گیاه آگاو جزء گیاهان چندساله علفی است که در طول عمر خود تنها یکبار موفق به گل دهی می شود ،گیاهان دو ساله پس از یک دورهی رشد

حاوی ساقه کوتاه و طوقهای از برگها هستند.
بررسی سبک تست  :خط کتاب درسی  ،استداللی و دام دار
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متوسط

فصل رشد و نمو گیاهان از زیست شناسی و آزمایشگاه2

گزینه ( )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.
خدارو باور کن ،اون همیشه هواتو داره ،موفقیت حق آدمهای با خداست 

آزمــون شبیه ساز کنکور  95مرحله دوم

پاسخنامه تشریحی 14

زیـــــست شــــناسی لیموترش

در ریبوزوم ،همی شه قبل از خروج  tRNAاز جایگاه  Pریبوزوم ،تعداد جابه جایی ریبوزوم و پیوندهای ت شکیل شده در جایگاه  Aبرابر ا ست ،البته این
جمله کمی ابهام داره در طرحش که ممکنه بگید ممکنه  tRNAآمینوا سید خودح رو از د ست بده و اون آمینوا سید بره در جایگاه  Aپیوندح ت شکیل بده و
بعد  tRNAاز جایگاه  Pخارج بشه ،ولی یادتون باشه این فرآیند همزمانه یعنی خروج و تشکیل پیوند پپتیدی ،پس تا خارج نشده ،هنوز پیوندی تشکیل نشده!
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :پس از ورود اولین  tRNAبه جایگاه  Aریبوزوم ،اولین پیوند پپتیدی در جایگاه  Aتشکیل میشود.

گزینه

 :پس از خروج سومین کدون از جایگاه  ،Pچهارمین کدون در جایگاه  Pو پنجمین کدون در جایگاه  Aقرار میگیرد ،در جایگاه  Pمولکول tRNA

با  4آمینواسید که حمل میکند دیده میشود و این یعنی تا به حال سه پیوند پپتیدی تشکیل شده است.
 :قبل از دومین جابهجایی در ر یبوزوم دو پیوند پپتیدی ایجاد گردیده است که به ازای هر پیوند یک مولکول آب تولید شده است.

گزینه

بررسی سبک تست  :تحلیلی ،مفهمومی  ،استداللی و دام دار
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فصل پروتئین سازی از زیست شناسی پیش دانشگاهی 0

نسبتا سخت

گزینه ( )3

به دلیل بازجذب نمک در کلیه ،و مقدار ناچیز و حتی صووفر این ماده در ادرار ،مقدار این ماده در ادرار از مقدار ترواح شووده از گلومرول ،کمتر اسووت ،در ارتباط
یون هیدورژن نیز باید بدونید که این ماده ،در ادرار غلظت بیشتری نسبت به مقدار ترواح شده در شبکهی اول مویرگی دارد.
برای بررسی بیشتر گزینههای زیر به مطالب زیر توجه کنید :
 -1مواد زیر در کلیه باز جذب میشوند:
 ، NaClگلوکز ،آمینواسید ،بیکربنات ،یون کلسیم ،اوره و ...
دربارهی این مواد باید بدانید که:
.I

مقدار این مواد در سیاهرگ کلیه بیشتر از سرخرگ وابران است.

.II

مقدار این مواد در ادرار از مقدار تراوح شده کمتر است.

.III

مقدار این مواد در سرخرگ آوران بیشترین و در سرخرگ وابران کمترین است.

 -2مواد زیر هم طی تراوش و هم طی ترشح از خون وارد ادرار میشوند و باز جذب ندارند:
 ،H+بعضی از سم (توکسین) و داروها (پنی سیلین) و یون پتاسیم
دربارهی این مواد باید بدانید که:
.I

مقدار این مواد در ادرار بیشتر از مقدار تراوح شده به درون کپسول بومن است.

.II

مقدار این مواد در نفرون بیشتر از سرخرگ وابران و سیاهرگهای کلیه است.

.III

مقدار این مواد در سیاهرگ کلیه از سرخرگ وابران کمتر است.

.IV

بیشترین مقدار این مواد در سرخرگ آوران و کمترین مقدار آن در سیاهرگ کلیه است.

 -3حال فرض بگیرید آنزیم تولید کنندهی  ATPدر نفرون غیر فعال شود در این حالت اتفاقات زیر رخ میدهد:
 .Aفرایند ترشح ( H+, K+,بعضی از سمها و داروها) کامأل متوقف میشود.
 .Bباز جذب فعال  NaClکامأل متوقف میشود.
نکته در این حالت باز جذب غیر فعال  NaClاز بخش باال رو و نازک هنله ادامه مییابد .در تمن  NaClاز لولهی جمع کننده نیز باز جذب فعال دارد.
 .Cباز جذب فعال  HCO3-در لولهی پیچ خوردهی دور کامأل متوقف میشود اما باز جذب غیر فعال آن از لولهی پیچ خوردهی نزدیک ادامه مییابد.
 .Dباز جذب گلوکز و آمینواسید کامأل متوقف میشود .در این حالت مقدار گلوکز و آمینواسید شدیدا افزایش مییابد .با افزایش گلوکز در ادرار مقدار زیادی
آب به همراه گلوکز طی پدیدهی اسمز وارد نفرون شده و حجم ادرار افزایش مییابد .با افزایش حجم ادرار فرد بیشتر احساس تشنگی میکند و
هیپوتاالموس بیشتر تحریک میشود .در این حالت چون قند خون افت میکند (محمد شاکری) ترشح گلوکاگون افزایش مییابد.
ترکیب در افراد مبتال به دیابت شیرین قند موجود در ادرار و حجم ادرار افزایش مییابد.
 .Eدر این حالت همهی فعالیتهای لولهی پیچ خوردهی دور (ترشح و باز جذب) غیر فعال میشود.
بررسی سبک تست  :شکل کتاب درسی ،مفهمومی  ،استداللی و دام دار
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نسبتا سخت

فصل کلیه از زیست شناسی و آزمایشگاه0

گزینه ( )2

برای تسهیل در برداشت مکانیکی میوهها ،از هورمون اتیلن استفاده یمشود که این هورمون در شرایط آسیب مکانیکی ،ورود عوامل بیماریزا ،شرایط بیهوازی و
غرقابی افزایش مییابد.
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 دوم
گزینه

زیـــــست شــــناسی لیموترش

پاسخنامه تشریحی 15

 :درشت کردن میوههای تریپلوئیدی (بدون دانه) توسط هورمون ژیبرلین انجام میگیرد ،هورومون سیتوکینین در رئوس ساقه تولید میشود.

گزینه

 :تحریک تقسیم سلولی بر اثر هورمونهای ژیبرلین و سیتوکینین میتواند صورت گیرد ،موثر در توقف رشد جوانههای جانبی نقش اکسین است.

گزینه

 :هورمون آبسیزیک اسید سبب خفتگی دانهها میشود ،افزایش انعطاف پذیری دیوارهی سلولی در اثر هورمون اکسین رخ میدهد.

بررسی سبک تست  :مفهمومی  ،استداللی و دام دار
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متوسط

فصل رشد و نمو گیاهان از زیست شناسی و آزمایشگاه 2

گزینه ( )4

هزارالی نشخوارکنندگان ،در افزایش فشار اسمزی محتویات آن موثر است ،این
بخش از معده تحت تاثیر غذای دوباره جویده شده قرار میگیرد.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :
 :محتویات مری به سوویرابی و هزارال وارد میشووود ،محل حضووور

گزینه

باکتریهای همزیست در هر  4قسمت معده دیده می شود ولی محل تک یر این
باکتریها فقط در سیرابی و نگاری است.
 :آنزیم گوار شی در شیردان تر شح می شود ،نزدیک ترین بخش

گزینه

معده به دم ،بخش سیرابی است.
 :هزارال دارای چینخوردگی در سوواختار خود اسووت ،این بخش از

گزینه

م عده ه مان ند سوووایر بخش های دیگر جذب مونومر های مواد غذایی را انجام
نمیدهد ،چون اینکار در رودهی باریک صورت میگیرد.

معدهی نوشخوار کنندگان
سیرابی:
 .aاولین محل ورود غذا از مری میباشد.
 .bبزرگترین بخش معدهی گاو است.
.c

نسبت به سایر بخشهای معده به دم جانور نزدیکترین میباشد.

 .dمحل زندگی باکتریهای تجزیهکنندهی سلولز میباشد.
 .eدر سیرابی غذای نیمه جویده توسط سلوالز هضم میشود.
نگاری:
 .aدومین بخش معدهی گاو است که غذا از سیرابی وارد آن میشود.
 .bتقریباً نسبت به سایر بخشهای معدهی گاو کوچکترین است.
.c

نسبت به سایر بخشهای معده گاو به گردن جانور نزدیکترین میباشد.

 .dمانند سیرابی مح :زندگی باکتریهای تجزیهکنندهی سلولز میباشد.
نکته باکتریهای تجزیهکنندهی سلولز در سیرابی و نگاری جانور زندگی میکنند و مقدار قاب :توجهی از سلولز موجود در مواد گیاهی را تجزیه میکنند.
هزارال:
 .aدر باالی شیردان پشت نگاری و جلوی سیرابی قرار گرفته است.
 .bدیوارهی آن دارای چینخوردگی زیادی میباشد که سطح تماس را افزایش میدهد.
 .cمحل جذب آب میباشد و غذا در آنجا غلیظ میشود.
یادآوری هزارالی نوشخوارکنندگان ،رودهی ملخ و رودهی بزرگ انسان مح :جذب آب هستند.
شیردان:
 .aپایینتر از هزارال قرار دارد.
 .bاز یک سو به هزارال و از سوی دیگر به روده متصل است.
نکته مجرای اتصالی هزارال به شیردان نسبت به سایرین قطر کمتری دارد.
.c

آخرین بخش معدهی جانور بوده و معدهی اصلی میباشد.

نکته محل ترشح پروتئاز ،پپسینوژن ،رنین و سایر آنزیمها شیردان جانور میباشد.
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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نکته سیرابی ،هزارال و نگاری محل ترشح آنزیمهای گوارشی جانور نمیباشد.
نکته در شیردان آنزیمهای گوارشی جانور موجب گوارح شیمیایی غذا میشوند و مقدار زیادی از مواد غذایی آمادهی جذب میشوند.
نکته در شیردان باکتریها به همراه غذا گوارح شیمیایی مییابند .این یعنی در شیردان مقدار زیادی از باکتریهای میمیرند و تجزیه میشوند.
 -4باکتریها با سرعت تولید م ل میکنند و بنابراین مقدار آ ها تقریباً همیشه در لولهی گوارشی جانور ثابت میماند.
 -5د ستگاه گوارح نو شخوارکنندگان به علت سازگاری بیشتری که با زندگی باکتریهای تجزیهکنندهی سلولز و گوارح کامل غذا پید کرده ا ست ن سبت به
علفخواران دیگر مانند اسب و فیل کارایی بیشتری دارد.
ترکیب هیراکوتریوم ،مریکیپوس و اکوئوس ،اسبهای کتاب درسی هستند.
 -6مسیر عبور غذا در نوشﺨوارکنندگان مثل گاو و گوزن به صورت زیر است:

نکته دهان محل وقوع گوارح مکانیکی است.
نکته غذا  3بار از مری عبور میکند.
نکته در سیرابی و نگاری و حین نو شخوار کردن در دهان و سپس هزارال ،گوارح سلولز صورت میگیرد اما مواظب با شید محل ا صلی فعالیت باکتریها و
تجزیهی سلولز سیرابی و نگاری میباشد.
نکته محل جذب مواد گوارح یافته در نوشخوار کنندگان رودهی باریک است.
نکته در نوشخوارکنندگان هضم سلولز قبل از رودهی باریک صورت میگیرد اما در فیل و اسب گوارح سلولز در رودهی بزرگ بوده که بعد از رودهی باریک قرار
دارد.
نکته در رودهی باریک فیل و اسب بیشتر از روده ی باریک نوشخوار کنندگان سلولز و مواد غذایی هضم نشده وجود دارد.
ترکیب در جانوران گوشتخوار آنزیم سلوالز و آمیالز (پتیالین) یافت نمیشود.
نکته در سیرابی ،نگاری ،هزارال و دهان گاو باکتریهای تجزیهکنندهی سلولز حضور داشته و تقسیم دوتایی صورت میگیرد.
بررسی سبک تست  :دام دار ،مفهمومی  ،استداللی
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گوارش در جانوران از زیست شناسی و آزمایشگاه 0

گزینه ( )1

چون غدهی تیروئید آن بزرگ شده و مبتال به کمکاری تیروئید هم است ،پس مقدار هورمون محرک تیروئیدی در خون از سطح طبیعی بیشتر است.
نکته  :کاهش رطوبت پوست و خواب آلود بودن از عالئم کمکاری تیروئید (هیپوتیروئیدیسم) است.
در افراد مبتال به کمکاری تیروئید سطح انرژی (مقدار  ATPسلولها) کاهش یافته و وزن فرد افزایش مییابد.
تنها مورد « ب » با توجه به مطالب باال صحیح است.

بيماريهاي تيروئيدي
یادآوری :تیروکیسن و  T3از تیروئید ترشح میشود و در تنظیم سوخت ساز بد نقش اصلی ایفا میکند.

 -1گواتر
* طبق متن کتاب درسی «بوه غودهی تیروئیاد بازرگ گاواتر میگوینود ».ایون یعنوی غودهی تیروئیاد باه هار دلیلای بوزرگ شوود بهوش میگوینود
گواتر ،حاال اگر علت بزرگ شدن غدهی تیروئید به علت کمبود ید در غذا باشد ،به آن گواتر آندمیک میگویند.

 )aمكانيسم ايجاد گواتر
اگر مقدار ید موجود در خو کم باشد ،غوده ی تیروئیود بایود توالح بیشوتری کنود توا بتوانود یود موورد نیواز بورای سونتز هورمونهوای تیروئیودی فوراهم
کند .بنابراین غدهی تیروئید به دلیل تالح بیشتر بزرگتر میشود .در این حالت به غدهی تیروئید بزرگ گواتر آندمیک میگویند.

نکته بزرگ شدن غدهی تیروئید در اثر افزایش تعداد سلولها و اندازهی آنها صورت میگیرد.
نکته :اگر غدهی تیروئید بزرگ بتواند هورمون تیروئیدی در سطح طبیعی سنتز کند ،فرد فقط به گواتر مبتالست.
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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نکته :اگر ید موجود در خون خیلی کوم باشود ،غودهی تیروئیود بوزرگ نمیتوانود هورموون تیروئیودی در سوطح طبیعوی تولیود کنود .در ایون حالوت
فرد عالوه بر گواتر به کم کاری تیروئید (هیپوتیروئیدیسم) هم مبتالست.
نکته :در افورادی کوه هوم بوه گاواتر و هوم بوه کامکااری تیروئیاد مبوتال هسوتند ،ترشوح هورموون محورک تیروئیود از غودهی هیپووفیز پیشوین اداموه
مییابود .در نتیجووه بووا گذشووت زمووان غوودهی تیروئیود بزرگتوور میشووود .محموود شوواکری در ایاان افااراد غلظاات هورمو هااای آزاد کنناادهی محاارب
تیروئید و هورمو محرب تیروئید در خو بیشتر از مقدار طبیعی است.

 -2كمكاري تيروئيد (هيپوتيروئيديسم)
* اگر میزا تولید هورمونهای تیروئیدی در بودن شخصوی کمتار از مقادار طبیعای باشود ،اصوطالحاً گفتوه میشوود او مبوتال بوه کمکااری تیروئیاد
(هیپوتیروئیدیسم) است.
* اگر غلظت هورمونهای تیروئیدی در بدن فردی کمتر از حد طبیعی باشد ،عالئم آن مشابه فردی است که مبتال به کمکاری تیروئید میباشد.
 )aكمكاري تيروئيد در كودكان (كاهش غلظت هورمونهاي تيروئيدي در كودكان):
* کاهش رشد ماهیچهها و استخوا ها
* عقب افتادگی ذهنی
نکته :کاهش رشد ماهیچهها و استخوانها و عقب افتوادگی یهنوی میتواناد بوه طوور هوم زموان در یوک کاودب مبوتال بوه کومکواری تیروئیود بوروز کنود
یا ممکن است فقط یکی از آنها رخ دهد.
 )bكمكاري تيروئيد در افراد بالغ:
* هیپوتیروئیدیسم در افراد بالغ ممکن است سبب کمبود انرژی ،خشکی پوست و افزایش وز شود..
یااادآوری :هورمونهووای تیروئیوودی سووبب متابولیساام و سااوختوساااز در بوودن میشوووند .بنووابراین اگوور سووطح هورمونهووای تیروئیوودی (تیروکسووین و
 ) T3کمتر از حود طبیعوی باشود ،میازا مصارف گلاوکز و تولیاد  ATPکااهش مییابود.در نتیجاه میازا انارژی در دساترس باد کااهش
مییابد.
یادآوری :با افوزایش هورمونهوای تیروئیودی در خوون میوزان مصارف چربیهاا زیااد میشوود .بنوابراین در افورادی کوه سوطح هورمونهوای تیروئیودی
کمتر از سطح طبیعی است ،مصرف چربیهاا باه شادت کااهش مییاباد و سالولهای چربای بازرگ میشووند .بنوابراین افازایش وز میتواناد
یکی از عالئم کمکاری تیروئید باشد.
نکته  :در افراد مبتال به کمکاری تیروئید تعریق کاهش مییابد و رطوبت پوست کم میشود.

 -3پركاري تيروئيد (هيپرتيروئيديسم)
* اگر میزان هورمونهای تیروئیدی در فردی بیشتر از مقدار طبیعی باشد ،عالئم آن مشابه فردی است که به پرکاری تیروئید مبتالست.
* پرکاری تیروئید سبب بیقراری ،اختالل در خواب ،افزایش ضربا قلب و کاهش وز میشود.
* هورمونهووای تیروئیوودی تووا حوودودی باعووث افاازایش هوشاایاری در افووراد بزرگسااال میشووود .هورمونهووای تیروئیوودی میتواننوود ساارعت تفکاار را
افزایش دهند ولی اگر مقدار هورمونهای تیروئیدی بیشتر از سطح طبیعی شود سبب بیقراری ،اضطراب و نگرانی شدید میگردد.
نکته :فرد مبتال به هیپرتیروئیدیسم به سختی به خواب میرود .در مقابل افراد هیپرتیروئیدیسم میتوانند به شدت خواب آلوده باشند.
بررسی سبک تست  :تحلیلی ،مفهمومی  ،استداللی و دام دار
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هورمونها از زیست شناسی پیش داشنگاهی 2

گزینه ( )3

در صورتی که در انتقال پیام شنوایی مشکلی بروز کند ،به معنی کری (ناشنوایی) از نوع عصبی است که با اینکه گیرنده تحریک میشود ،ولی پیام عصبی به
مغز منتقل نمیشود ،در این حالت مشکلی در انتقال ارتعاشات در گوح میانی وجود ندارد.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :عمل تطابق در عدسی در صورتی که با اختالل ایجاد شود ،موجب میشود که تصویر واتحی بر روی شبکیه تشکیل نشود ،این اتفاق مانع از

تحریک گیرنده های نوری چشم و تولید پیام بینایی ندارد ،این اتفاق صرفا کیفیت دیدن را به شدت کاهش میدهد.

گزینه

 :در صورتی پارگی پرده صماخ یا هر گونه اختالل دیگر در آن ،پیام شنوایی بر اثر تحریک نشدن گیرندههای مژکدار درون مجرای حلزونی با مشکل

مواجه می شود ،اما یادتون باشه سلول مژکدار موجود در مجاری نیمدایره ای ارتباطی با مجرای گوح و  ...ندارند و اختالل در پرده صماخ اشکالی در عملکرد این
سلولها ایجاد نمیکند.
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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 :مسیر عصب بویایی در لوب بویایی طی میشود و اختالل در این عصب مانع از این نمیشود که پیام بویایی به لوب بویایی منتقل شود.

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

حواس از زیست شناسی و آزمایشگاه 2

گزینه ( )4

عوام :بیماریزای انسا که دارای ژنوم هستهای هستند ،به طور حتم یوکاریوت هستند( .تنها یوکاریوت هسته دارند) همانطور که میدونید هر
سلول یوکاریوتی در بیان ژنهای خود نیازمند عوامل رونویسی است.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

:

گزینه

تولید انرژی زی ستی در غیاب اک سیژن در ارتباط با عوامل بیماریزایی ا ست که زنده ه ستند ،باکتریهای قبال ا شاره کردیم که کروموزوم م ضاعف دارند ولی فقط

همین یه کروموزوم هستش و دو تا نیستند که جمع باشند و کروموزومها درست در بیاد( .برای عوامل بیماری زای یوکاریوتی این گزینه درسته)

گزینه

 :ویروسها از دستگاه آنزیمی میزبان که انسان است استفاده میکنند ولی فقط یک نوع اسید هستهای بیشتر ندارند.

گزینه

:

باکتریهای هتروتروف توانایی تولید و ترشح آنزیمهای گوارشی را دارند ولی این جانداران به هیچ وجه از نقاط وارسی چرخهی سلولی عبور نمیکنند.

بررسی سبک تست  :تحلیلی ،مفهمومی  ،استداللی
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فصل  9از زیست شناسی پیش دانشگاهی  + 2ترکیبی

گزینه ( )3

در ح شرات و مهرهدارا دارای شش ،سطح تنف سی به داخ :بد منتق :شده ا ست ،در هیچکدام از این جانورا خونی که از قلب عبور میکند
منح صرا خو تیره نی ست ،ح شرات که ا صال خو تیره یا رو شن ندارند ،از طرفی مهرهدارا دارای شش نیز ،دارای قلب با با بیش از دو حفره و
گردش خو مضاعف هستند که هم خو روشن و هم خو تیره از قلب جانور میگذرد.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

:

همولنف در بدن عنکبوتیان و سخت پوستان در انتقال گازهای تنفسی دارای نقش است ،سخت پوستان دارای لقاح داخلی اند.

گزینه

 :پرندگان و خزندگان و پالتی پوس (نوعی پستاندار) بر روی تخمهای خود میخوابند ،پالتی پوس دارای پرده-ی سه الیه مننژ است.

گزینه

 :توانایی شنا سایی اخت صا صی عوامل بیگانه در ایمنی اخت صا صی در همهی مهرهداران امکان پذیر ا ست ،ماهیهای غ ضروفی که مغز ا ستخوان

ندارند ،گلبولهای سفید و قرمز را در خارج از مغز استخوان تولید میکنند.
بررسی سبک تست  :تحلیلی ،مفهمومی  ،استداللی و دام دار

188

زیست جانوری ترکیبی

نسبتا سخت

گزینه ( )2

پروتئینهای دفاعی که علیه ویروس ها فعالیت میکنند ،شامل  )1 :پادتنها  )2پرفورین ها  )3اینترفرو ها هستند.
پادتن و پرفورین از سلولهای پال سمو سیت و سلول  Tک شند تر شح می شوند که فاقد ت شکیل پای کایب ه ستند ،اینترفرون از سلول های آلودهع به ویروس
تر شح می شود ،سلول های دارای توانایی ت شکیل پای کایب در بدن فاگو سیت هایی نظیر ماکروفاژها و نوتروفیلها و ائوزیوفیلها ه ستند ،این سلول ها تو سط
ویروس آلوده نمی شوند که بخواهند اینترفرون ترشح کنند ،تنها سلول ایمنی که دچار حملهی ویروس می شود ،سلول  Tکمک کننده است که در کتاب درسی
فقط گفته شده که این سلول توسط ویروس ایدز آلوده میشود.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :لنفوسیتهای  Tو  Bاولیه و خاطره و همچنین سلولهای  Tکشنده ،دارای گیرندهی آنتیژنی اختصاصی هستند ،که در این میان سلول T

کشنده فاقد قدرت تقسیم است ( .تقسیم در پی تغییر موقت اسکلت سلولی صورت میگیرد)
 :سوولولهایی لنفو سوویت  Bو  Tو همچنین ماکروفاژها نیز در مبارزه علیه ویروسها نقش دارند ،لنفوسوویتها پس از بلوغ وارد خون میشوووند ولی

گزینه

ماکروفاژها هرگز در خون دیده نمیشوند.
 :نکتهی خیلی مهم تمامی گلبولهای سفید (آگرانولو سیت یا گرانول سیت) توانایی شنا سایی سلول خودی از بیگانه را دارند ،اما نکته این جا

گزینه

است که سلول های ماکروفاژها و پالسموسیت ها و سلولهای  Tکشنده و لنفوسیتهای خاطره ،حاصل تمایز سلول بنیادی مغز استخوان نیستند ،بلکه
حاصل تمایز سلولی دیگر هستند.
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

پس از انقراش اول ،اولین جانوران توانایی تخمگذاری در خشکی پیدا کردند(حشرات) در این انقراش  %82از گونههای موجود در آن زمان را از بین برد.
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 دوم
گزینه
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 :قبل از وقوع دومین انقراش گروهی بزرگ ،اولین مهرداران (دوزی ستان) توانایی زندگی در خ شکی را ک سب کرده بودند ،در انقراش گروهی

دوم  %83از گونهها از بین رفتند.
 :قبل از دومین انقراش حشرات وارد خشکی شده بودندو توانایی پرواز را کسب کرده بودند ،در انقراش گروهی بزرگ دوم همانظور که گفتیم  %83از

گزینه

گونههای نابود شدند.
 :پس از انقراش دوم خزندگان اولین مهرهدارانی بودند که در خشکی تخمگذاری کردند ،در انقراش گروهی دوم  %83از گونهها از بین رفتند.

گزینه

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

190

متوسط

فصل  3از زیست شناسی پیش دانشگاهی 0

گزینه ( )2

برای تولید جاندار تراژنی باید  DNAبیگانه یا خارجی وارد سلول میزبا شود ،برای تولید  DNAخارجی نیاز به استفاده از آنزیم محدود کننده
برای برش  DNAاست.
انتقال  DNAخارجی به داخ :سلول میزبا  ،از طریق تفنگ ژنی یا  DNAنوترکیب (وکتور) صورت میگیرد.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

:

گزینه

در تولید واکسن ایمن ،از ویروس غیربیماری زا (غیر زنده) یا باکتری (جاندار زنده) استفاده میشود.

گزینه

 :در ایجاد  DNAنوترکیب ،از وکتور استفاده میشود که میتواند باکتریوفاژ (نوعی ویروس ) یا کروموزوم کمکی (پالزمید) باشد.

گزینه

 :در ژن درمانی از سلولهای مغز استخوان (سلول بنیادی) استفاده میشود  ( .سلول سوماتیک پیکری سک سلول تمایز یافته )

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

191

فصل  2از زیست شناسی پیش دانشگاهی 0

متوسط

گزینه ( )1

باکتری های سیمیواتوتروف از  H2Sو  NH3انرژی و الکترون کسب میکنند ،این باکتریها تولید اکسیژن ندارند.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :
 :آنابنا (نوعی سیانوباکتری) از آب الکترونهای خود را کسب میکند ،این باکتری توانایی ت بیت نیتروژن و تبدیل آن به آمونیاک را دارد.

گزینه

 :همهی باکتریهای دارای رنگیزه ی فتوسوونتزی از انرژی خورشووید برای فتوسوونتز اسووتفاده میکنند ،همه-ی این باکتریهای پیرووات را در طی

گزینه

تنفس سلولی تولید و مصرف میکنند.
 :باکتریهوای شویمیواتوتروف (نیتروزمونواس و نیتروبواکتر) از آمونیواک الکتورون مویگیرنود ،ایون بواکتریهوای هیودروژن سوولفید را مصورف

گزینه
میکنند.

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

192

متوسط

فصل باکتری و ویروس از زیست شناسی پیش دانشگاهی 2

گزینه ( )4

طبق شک 4-6 :زیستشناسی و آزمایشگاه  2همهی موارد زیر می توا در مورد
ساقهی کوتاه بین هیپوتاالموس و هیپوفیز استنباط کرد
 -1غنی از شبکهی مویرگی است.
 -2محل یخیرهی هورمونهای آزادکننده و مهارکنندهی هیپوتاالموس است.
 -3دارای آکسون و پایانهی آکسون است و بیشتر بخش آن ساختار عصبی دارد.
 -4بر روی آکسونها ،غالف میلین و سلولهای نوروگلیا (پشتیبان) وجود دارد.
 -5هورمونهای تدادراری و اکسیتوسین توسط آکسونها به هیپوفیز منتقل میشوند.
 -6در آن جسم سلولی نورون وجود ندارد و محل سنتز هورمون اکسیتوسین ،تدادراری،
آزادکننده و مهارکننده نیست.
 -7با تحریکالکتریکی این ناحیه ،هورمونهای اکسیتوسین ،تدادراری ،مهارکننده و
آزادکننده از پایانهی آکسونها آزاد میشوند.
تنها گزینههای « ب » و « ج » نارست بیان شده است.
بررسی سبک تست  :مفهومی  ،تحلیلی ،استداللی و دام دار

نسبتا سخت

هورمون 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 
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گزینه ( )2

حرکات القایی از قبی :نورگرایی (فتوتروپیسم) ،شب تنجی که با محرب نور صورت میگیرند ،همگی از نوع القایی هستند ،حرکت برگهای گیاه
اقاقیا نیز از نوع شب تنجی و القایی است.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :حرکات خودبه خودی فقط با محرک درونی صورت میگیرند ،که این حرکات از نوع فعال هستند و القایی محسوب نمیشوند.

گزینه

 :محرک خارجی در بروز حرکات غیرفعال و القایی نقش دارد ،که در این بین حرکت شب تنجی و القایی حرکات فعال محسوب میشوند.

گزینه

 :حرکات گرای شی و پیچش در اندامهای درحال ر شد می تواند رخ دهد که هیچ کدام قابل برگ شت نی ست ،حرکات تنج شی حرکاتی برگ شت پذیر

هستند.
بررسی سبک تست  :شکل کتاب درسی ،مفهومی  ،استداللی

194

فصل حرکت از زیست شناسی و آزمایشگاه 0

متوسط

گزینه ( )2

رفتار تنیدن تار عنکبوت رفتاری کامال غریزی است که تحت تاثیر وراثت کنترل میشود ،همچنین رفتار سگ در آزمایش پاولوف که رفتاری از نوع شرطی شدن
کالسیک در سگ رخ میدهد ،از نوع یادگیری است و تحت تاثیر برهم کنش عوامل وراثتی و محیطی است.
نکتهای که قبال هم اشاره کردیم در همهی رفتارها وراثت نقش دارد.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :رفتار جوجهی کوکو در بدو تولد ،رفتاری کامال غریزی است که در آن تغییر رفتار مشاده نمیشود چون یادگیری در کار نبوده است.

گزینه

 :رفتار جوجه غازهای لورنز از نوع نقش پذیری است و ارتباطی با محرک شرطی و غیر شرطی ندارد.

گزینه

 :الگوی عمل ثابت از انواع رفتارهای کامال غریزی است که در این رفتار از تجربه رفتارهای گذشته استفاده نمیشود.

بررسی سبک تست  :تحلیلی ،استداللی

195

متوسط

فصل رفتارشناسی از زیست شناسی پیش دانشگاهی 2

گزینه ( )2

در همهی گیاهان فتو سنتزکننده ،تثبیت  CO2به صورت مولکول سه کربنه صورت میگیرد ،همهی گیاها در طول شب کالوین ندارند و تولید ترکیب
 6کربنه دوفسفاته در طی گلیکولیز تنها صورت میگیرد که با مصرف انرژی زیستی در سلول انجام میگیرد.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :در گیاهان  CAMو  C4در هنگام بسته بودن سلولهای نگهبان روزنه در طول روز در دما و گرمای زیاد ،فتوسنتز ادامه مییابد.

گزینه

 :در طی فتوسنتز در گیاهان کم در آنها روزنههای هوایی بسته هستند ،اکسیژن تولید از طریق روزنهها از سلول خارج نمیشود.

گزینه

 :در هنگام ت بیت موقت مولکول  CO2در درون کلروپالسووت سوولولهای میانبرگ ،بازسووازی  NADP+رخ نمیدهد زیرا این سوولولها فتوسوونتز

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

196

نسبتا سخت

فصل شارش انرژی از زیست شناسی پیش دانشگاهی 2

گزینه ( )3

همهی جانورانی که چهار اندام حرکتی دارند ،شامل برخی خزندگان ،ب سیاری از دوزی ستان ،همهی پ ستانداران و پرندگان می شود ،در دوزی ستان که لقاح از
نوع خارجی است در درون بدن جنس ماده آنها ،تقسیمات اولیه سلول تخم انجام نمیگیرد.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :همهی مهرهداران  ،به کمک دستگاه عصبی محیطی ،اطالعات حسی را از محیط جمع آوری میکنند.

گزینه

 :همهی مهرهداران  ،دارای دفاع اختصاصی هستند و سلولهایی با گیرندهی آنتیژنی اختصاصی (لنفوسیت) در مغز استخوان ،بلوغ مییابند.

گزینه

 :همهی جانوران دارای چهار اندام حرکتی ،مواد نیتروژن دار زائد حا صل از متابول سیم آمینوا سیدها (آمونیاک) را به صورت ترکیبات آلی (اوره یا

اوریک اسید) دفع میکنند.
بررسی سبک تست  :مفهمومی  ،استداللی و دام دار

نسبتا سخت

فصل های جانوری ترکیب

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

گلبولهای سفیدی که به همراه ماکروفاژها به طور م ستقیم به سلولهایی که پروتئینهای سطحی آ ها تغییر کرده ا ست ،حمله میکنند،
لنفوسیتهای  Tکشنده هستند ،این سلولها دارای گیرندهی آنتیژنی اختصاصی هستند که توسط دستگاه غشایی درونی (همکاری شبکهی
آندوپالسمی زبر و جسم گلژی) تولید میشود.
سایر گزینهها نیاز خاصی به توتیح نداره 
به کادر زیر که در ارتباط با سرطان هستش نهایت توجه رو داشته باشید :

سرطان
 -1در فصوول  6کتوواب درسووی میخوانیوود «سوورطان ،تقسوویم و رشوود غیرعووادی سلولهاسووت .سوولولهای سوورطانی بوودون توجووه بووه مکانیسوومهای
کنترلکنندهی سالمت بدن ،همچنان بوه تقسویم خوود اداموه میدهنود ».بوا توجوه بوه مطلبوی کوه اان کتواب درسوی گفوت ،اگور عواملی سوبب شوود کوه
سلولهای یک اندام به طور غیرعادی تقسیم شوند میگوییم فرد به سرطان مبتالست.
* در بدن ما ،چرخهی سلولی به کمک ساه نقطاهی وارسای تنظویم میشوود .در نقواط وارسوی پروتئینهوای متعوددی فعالیوت میکننود .حوال اگار در
عملکرد این پروتئینها اختالل رخ دهد ،ممکن است فرد به سرطا مبتال شود.
 -2عوام :متعددی در ایجاد سرطا دخی :هستند که هر یک را توضیح میدهیم
 -aجهش
* بعضی از جهشها سبب تولید بیش از حد مولکولهای محرب رشد و تقسیم سلولها میشوند.
* بعضی دیگر از جهشها پروتئینهایی را که مسئول کند یا متوقف کردن چرخهی سلول هستند ،غیرفعال میکنند.
نکته  :جنس نقاط وارسی از پروتئین است .بنابراین وقوع جهش در ژنهای رمزکنندهی آنها میتواند در سنتز آنها اختالل ایجاد کند.
 -bعواما :محیطای ماننود مصورف موواد مخوودر ،قورار گورفتن در معورش پرتوهوای فورابنفش و مصوورف غوذاها و هووای آلووده بوه آالینودههای شوویمیایی
مانند سرب ،احتمال ابتال به سرطا را افزایش میدهند.
 -cرژیم غذایی و تنشهای روانی نیز ممکن است سبب ایجاد سرطان در آدما شوند.
 -dسورکوب طوووالنی مودت سیسووتم ایمنووی (ماننود حووالتی کووه سوطح کووورتیزول خووون بوه موودت زیووادی
بیشتر از مقدار طبیعی باشد ).میتواند احتمال ابتال به سرطا را افزایش دهد.
 -3در سوولولهای سوورطانی ،مولکولهووای خوواص بووه نووام آنتیژ هااای ساارطانی وجووود دارد .چووون
سلولهای عادی بدن ایون مولکولهوا را ندارنود ،بوه هموین دلیول دسوتگاه ایمنوی بوه سولولهای سورطانی
حمله میکند و به طور معمول آنها را از بین میبرد.
ترکیااب  :در سوولولهای سوورطانی از روی بعضاای ژنهووا رونویسووی میشووود و پووس از ترجمووه ،در غشووای
پالسمایی سلولها ،آنتیژنهای سرطانی ایجاد میشود.
نکته :آنتیژنهای سرطانی توسط شبکهی آندوپالسمیزبر سلولهای سرطانی ساخته میشود.
نکتااه  :در بعضاای از موووارد رشوود سوولولهای سوورطانی زیوواد اسووت و دسووتگاه ایمنووی نمیتوانوود همووهی
آنها را از بین ببرد.
 -4در مبووارزه بووا سوولولهای سوورطانی دفوواع غیراختصاصاای (ماکروفاژهووا) و دفاااع اختصاصاای (ایمنووی
سلولی و ایمنی هومورال) نقش دارند.
 -aماکروفاژها جز دفاع غیر اختصاصی هستند و نقش اصلی در مبارزه با سلولهای سرطانی دارند.
 -bلنفوسیتهای  Tبه ویژه  Tکشنده جز دفاع اختصاصیاند و در مبارزه با سلولهای سرطانی نقش اصلی دارند.
نتیجه  :لنفوسیت  ،Tلنفوسیت  Tکشنده ،پرفورین و ماکروفاژها در مبارزه با سلولهای سرطانی نقش اصلی دارند.
 -cپادتنها از پالسموسیتها ترشح میشود .پادتنها در مبارزه با سلولهای سرطانی از اهمیت کمتر برخوردارند.
نکتااه  :نقووش لنفوسوویت  ،Bپالسموسوویتها و پووادتن (ایمنووی هومووورال) نسووبت بووه ماکروفاژهووا و ایمنووی سوولولی (لنفوسوویتهای  Tکشوونده ،پروفووورین و
 )...در از بین بردن سلولهای سرطانی کمتر است.
نکته :پادتن به سلولهای سرطانی متصل شده و سبب افزایش فاگوسیتوز در آنها میشود.
بررسی سبک تست  :مفهمومی  ،استداللی و دام دار

متوسط

فصل ایمنی از 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 دوم
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گزینه ( )2

کاهش خروج مولکول  CO2از میتوکندری به معنی کاهش فعالیت های م سیر هوازی در میتوکندری ا ست که این اتفاق تولید ناقلین الکترون در ف ضای درونی
(ماتریکس) آن را کمتر میکند.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

:

گزینه

افزایش ورود هورمون تیروکسین به سلول ،سبب افزایش متابولیسم در سلولهای مغزی می شود ،پس مسیر هوازی بیشتر و فعالیت عوامل دخیل

در زنجیرهی انتقال الکترون بیشتر میشود ولی نکته و دام اینجاست که فعالیت پمه غشایی میتوکندری بیشتر میشود ولی این پروتئین نقش آنزیمی ندارد.

:

گزینه

کاهش م صرف ا ستیل کوآنزیم  Aبه معنی کاهش سطح متابولی سم در سلولهای مغزی که در نتیجهی آن دریافت ف سفات تو سط گلوکز در

سیتوسل کاهش مییابد.
 :در سلولهای مغزی هماره مسیر گلیکولیز و تنفس هوازی رخ میدهد و هرگز تخمیر و تولید الکتات صروت نمیگیرد.

گزینه

بررسی سبک تست  :مفهمومی  ،استداللی و دام دار

199

متوسط

فصل شارش انرژی از زیست شناسی پیش دانشگاهی 2

گزینه ( )4

یک هفته پس از به حداک ر رسوویدن تووخامت دیوارهی رحم ،در روزهای
 22و  26چرخهی جنسوووی ،تا هفتهی بعد در حدود روزهای 3و  4خون
ریزی در رحم رخ میدهد و غظت استروژن تقریبا درحال افزایش است.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :یک هفته پس از تخمک گذاری در روز  14چرخهی جنسی،

هورمون پروژسترون به حداک ر غلظت خود میرسد ولی حداک ر تخامت
رحم ،در هفتهی دوم لوتئالی است.
 :آغاز میوز  2در اووسووویت ثانویه ،قبل از تحخم گذاری رخ

گزینه

میدهد ،ت شکیل اکتودروم و بافت جفت حداک ر دو هفته بعد از این اتفاق
است.
 :آغاز توووربان قلب در رویان ،در هفتهی چهارم صوووورت

گزینه

میگیرد ،م شخص شدن اندامای ا صلی چون کبد و پانکراس در ماه دوم و
مشخص شدن اندامهای جنسی در پایان ماه سوم صورت میگیرد.

بررسههی سههبک تسههت  :تحلیل ،مفهمومی  ،اسههتداللی و دام دار
سخت
نسبتا
200

گزینه (  )2رویان و چرخهی جنسی زنان از زیست و آزمایشگاه 2

عواملی از قبیل شارح ،جهش و آمیزحهای غیرتصادفی و انتخاب طبیعی در ایجاد افراد جدید موثراند ،همهی عوامل یکر شده توانایی افزایش توان جمعیت
را دارند.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :آمیزحهای غیرتصادفی فراوانی آلل را تغییر نمیدهد ،آمیزح غیرهمسان پسندانه در افزایش گوناگونی نقش دارد.

گزینه

 :جهش منجر به ایجاد صفات جدید میشود ،که در دراز مدت منجر به تغییر در سیمای جمعیت و گونهها میشود.

گزینه

 :رانش و شارح یک طرفه و انتخاب طبیعی سبب حذف آللها میگردند ،رانش و شارح یک طرفه تنوع را کاهش میدهند.

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

نسبتا سخت

ژنتیک جمعیت از زیست شناسی پیش دانشگاهی 0

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 دوم
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گزینه ( )1

در خزه و سوورخس ،هاگ خارج از هاگدان میروید ،گامتوفیت در خزه دو نو ع اسات یعنی گامتوفیت نر و گامتوفیت ماده ،اما در سارخس گامتوفیت
فقط یک نوع است و گامتوفیت نر یا ماده وجود ندارد.

گزینه

 :تنها در خزه ،اسپوروفیت به گیاه اصلی (گامتوفیت) وابسته است و در خزه لقاح گامتها به اب سطحی نیازمند است.

گزینه

 :در دانهی گیاهان دولپهای و بازدانگان میتواند دولپه دیده شود که در این گیاهان ،درون دانهی بالغ آلبومن دیده نمیشود.

گزینه

 :اسپوروفیت بالغ در سرخس و بازدانهها و نهاندانه ها به گامتوفیت وابستگی ندارد ،همهی گیاهان نام برده آوندی هستند وتراکئید دارند.

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

202

تولیدمثل گیاهی از زیست و آزمایشگاه 2

نسبتا سخت

گزینه ( )4

در نوراسپپوراکرسا ،که نوعی قارچ آسکومیست است ،انتقال هستههای هاپلوئید از یک قارچ به قارچ دیگرقبل از تشکیل آسکوکارپ رخ میدهد.

بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :در آمانیتا موسکاریا ،ادغام نخینههای دو قارچ وقتی رخ داد ،نخینه رشد میکند و ساختار چتر را ایجاد میکند.

گزینه

 :قبل از تشکیل زیگوسپوانژ ،در قارچ زیگومیست کپک سیاه نان ،هستههای هاپلوئید درون هر اتاقک ادغام میشوند.

گزینه

 :کاندیدا آلبیکنز قارچ تک سلولی (مخمر) است و توانایی تشکیل آسکوکارپ را ندارد.

آسکومیست ها
( نوروسپوراکراسا  ،قارچ فنجانی  ،مخمرها )
 آسکومیست ها گروهی دیگر از قارچ ها هستند که کیسه های هاگدار و میکروسکوپی به نام اسک می سازند که ساختار تولید مثل جنسی ان ها است.
 آسک ها معموال درون آسکوکارپ تشکیل می شوند.آسکومیست ها همانند زیگومیست ها بیشتر تولیدمثل غیرجنسی دارند اما هاگ های غیرجنسی آن ها همانند
دئوترومیست ها و برخالف زیگومیست ها در راس نخینه های تخصص یافته است و درون ساختار خاصی مانند اسپورانژ یا  ...قرار ندارد.
 هاگ غیرجنسی و هاگ جنسی این دسته هر دو حاصل میتوز هستند و هر دو توانایی پراکنش دارند و هیچ یک درون آسک یا در راس نخینه رشد نمی کنند
 در حالی که هاگ جنسی زیگومیست ها اوال پراکنش ندارد و ثانیا رشد خود را درون ساختار تولید مثلی خود انجام می دهد و ثالثا حاصل میوز است.

تولید مثل جنسی
دو نخینه از دو کپک  +و  -در هم ادغام می شوند و هسته های هاپلوئید یک قارچ به قارچ دیگر می رود.
در این مرحله با اینکه هسته ها جفت می شوند اما ادغام نمی شوند در حالی که نخینه ها قبال ادغام شده اند.
نخینه های تک هسته ای یا دو هسته ای که حاصل رشد هاگ هستند آسکوکارپ را (به جز در مخمر ها) تشکیل می دهند.
نخینه های دو هسته ای نیز باعث تشکیل آسک می شوند.بعضی از هسته های هاپلوئید و در واقع  2عدد از ان ها ادغام می شوند و درون
اسک یک زیگوت تشکیل می دهند در حالی که درون زیگومیست ها تعداد زیگوت ها بسیار زیاد بود.
نکته مهم  :جفت شدن هسته ها قبل از تشکیل آسکوکارپ و آسک است اما ادغام شدن آن ها و تشکیل زیگوت بعد از تشکیل هر دوی
آن ها است.
زیگوت ابتدا میوز انجام می دهد .در قارچ ها همه ی زیگوت ها ابتدا میوز انجام می دهند .زیگوت با میوز  4هسته هاپلوئید از  2نوع تولید
می کند و هر یک از این هسته ها با میتوز  8هسته هاپلوئید تولید می کنند.بنابراین درون هر اسک  8هاگ از  2نوع داریم که اگر
کراسینگ اوور رخ می داد از  4نوع بودند.
در واقع حداکثر  4نوع هاگ می تواند درون یک اسک باشد.هاگ جنسی که حاصل میتوز است درون اسک بالغ میشود و پس از ان رها
شده و رشد خود را در خارج از آسک اغاز میکند.
بررسی سبک تست  :دام دار ،مفهمومی  ،استداللی

نسبتا سخت

فصل قارچ 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 
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203

زیـــــست شــــناسی لیموترش

پاسخنامه تشریحی 24

گزینه ( )2

تک یر کروموزومهای والدین در فرزندان ،در طی تقسیم میتوز است که این اتفاق با تفکیک کروموزومهای والدین در هنگام تقسیم میوز متفاوت است.
یه نکته هم یادتو باشه تبادل قطعه  DNAبین دو کروموزوم جهش است.
بررسی سبک تست  :دام دار ،مفهمومی  ،استداللی

فصل  4از زیست شناسی پیش دانشگاهی 0

متوسط

گزینه ( )3
204
باهم به بررسی همهی گزینهها می پردازیم :
گزینه

 :اوگلنا ،دارای رنگیزهی فتوسنتزی و غیرفتوسنتزی در لکهی چشمی خود است( .رد الف)

گزینه

 :در مرحلهی  3گلیکولیز NADH ،را تولید میکند( .تایید ب)

گزینه

 :ساکن آب شیرین است و برای دفع آب اتافی خود ،از واکوئل تربان دار استفاده میکند( .تایید ج)

گزینه

 :این جاندار چرخهی هاپلوئیدی ندارد ،در چرخهی هاپلوئیدی زیگوت تشکی :میشود ولی این جاندار زیگوت ندارد( .رد د)

گزینه

 :اوگلنا های فتوسنتزکننده میتوانند در عدم حضور نور خورسید ،زندگی هتروتروفی داشته باشند( .تایید ه)

بررسی سبک تست  :تحلیلی ،دام دار  ،استداللی

205

فصل آغازیان از زیست شناسی پیش دانشگاهی 2

نسبتا سخت

گزینه ( )4

جاندار مورد مطالعه  ،گریفیت باکتری بود ،در پروکاریوت ها در مرحله ادامه ترجمه ،وقتی آخرین  tRNAوارد جایگاه  Aمی شوووود ،تمام کدون هایی که قرار
بود به رمز یه آمیوا سید با شند با آنتی کدون خود در  tRNAجفت شده و ترجمه گردیده اند ،پس می توانیم بگوییم با ورود آخرین  ،tRANتمامی کدونهای
مونومرهای (آمینواسیدها) پروتئین نهایی ترجمه شدهاند.
نکته مهم کدون پایان رمز هیچ آمینواسیدی نیست و با هیچ tRNAی جفت نمی شود پس کدون های پایان هرگز ترجمه نمی گردند.
بررسی تک تک گزینههای دیگر :

گزینه

 :در مرحله دوم رونوی سی آنزیم رونوی سی کننده (  RNAپلی مراز ) نوکلئوتید منا سبی را برای آغاز فعالیت خود پیدا میکند و پیوند بین دور شته

 DNAرا از هم باز میکند .در مرحله اول رونویسی  RNAپلیمراز فقط توانایی شناسایی و اتصال به راه انداز را دارد.

گزینه
گزینه

 :در مرحله آغاز ترجمه tRAN ،آغازگر در جایگاه ( Pجایگاه پلیپپتیدی) ،با رمز آغاز ( نه آنتی کدون آغاز) ( )AUGجفت میشود،
 :در مرحله دوم از رونویسووی همانطور که اشوواره کردیم  RNAپلی مراز پیوند هیدورژنی بین بازهای آلی دو رشووته  DNAرا می شووکند ،پیوند

هیدورژنی با شک ستنش نه آبی م صرف می کند نه با تولید اح آبی تولید می گردد (ماهیت کواالن ندارد) پس به کار بردن کلمه هیدرولیز و سنتز آبدهی برای
پیوند هیدروژنی اشتباه است ( .نکته این گزینه شدیدا مهمه مهمه !! حتما حواستو بهش باشه )
نکته دیگر گزینه در رونویسی ما از یک رشته  DNAرونوشت برداری می کنیم ،این رشته ،رشته الگو نامیده میشه و رشته دیگه رشته غیر الگو ،حواستون
باشه در همانند سازی هر دو رشته  DNAرشته الگو هستند و چیزی به اسم رشته غیرالگو وجود ندارد)
بررسی سبک تست  :دام دار ،مفهمومی  ،استداللی و تحلیلی

نسبتا سخت

فصل  0از زیست شناسی پیش دانشگاهی 0

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 

