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 علياستاد سيد احمد آل – 1394شناسي آزمون سراسري خارج از كشور پاسخ تشريحي زيست
 
 

 
داوم ها در تها و تارهاي كِشنده در ريشه است كه هردوي آنهاي نگهبان روزنه در برگ، سلول«ي روپوستيهاي تمايزيافتهسلول»منظور از  3 ـ 156

ي دهها )در پديها و تنظيم خروج بخار آب از برگهاي نگهبان روزنه در باز و بسته كردن روزنهولي خام در آوند چوبي نقش دارند. سلحركت شيره
كدام از اين دو سلول، پوشش كوتيني ندارند. تار كشنده اي نقش داند. هيچهاي تار كشنده در جذب آب و امالح و ايجاد فشار ريشهتعرق( و سلول

دهند و با ها تنفس هوازي انجام ميي كالوين و روبيسكو ندارد. اين سلولدر نتيجه چيزي به نام چرخه فاقد كلروپالست است و لذا فتوسنتز و
 شود، نه چهار تا.توليد مي Hيون 2هوازي نيز، در گليكوليز، تنها فرض انجام تنفس بي

 
است، عبارتند از حشرات كه تنفس نايي دارند و نيز جانوراني كه داراي شُش قل شدهها به داخل بدن منتجانوراني كه سطح تنفسي در آن 4ـ  157

رك است. ي اين جانوران مشتي فرآيند هومئوستازي است، در همهها كه نتيجههستند. داشتن محيط ثابت و يكنواخت و نسبتاً پايدار در اطراف سلول
ر دهايي مانند گليكوژن، در هنگام نياز ي جانوران(، درشت مولكولاين جانوران )مانند بقيه حشرات كه داراي تنفس نايي هستند، مويرگ ندارند. در

شود. از ميان اين جانوران، حشراتي مانند زنبوِر هاپلوئيد كه حاصل بكرزايي است، تنها داراي يك مجموعه كروموزومي سلول گليكوليز مي درون
 هستند.

 
هاي والدين خود را تكثير پيش از آن، ژن  Sي كردن مرحلهباشند و چه نباشند، به دليل انجام تقسيم ميتوز و طيهاي زيستا، چه زايا دورگه 3ـ  158

 كنند.)همانندسازي( مي
ين ب دهد تبادل ژنكند و به همين دليل اجازه نمياي توليد نميقاطر جانوري زيستا است كه زايا نيست )نازا( ولي عمري طوالني دارد و اصالً زاده

 هاي نزديك، به روندي پايدار تبديل شود.گونه
 

  1ـ  159
زايش هيدروليز گليكوژن اف افزايش فعاليت بخش درون ريز پانكراس كاهش گلوكز خون افزايش متابوليسم بدن ـ پركاري تيروئيد
 كبد و و عضالت.
 افزايش فعاليت پمپ سديم ـ پتاسيم. پذيري اعصابافزايش تحريك ـ پركاري تيروئيد
 افزايش متابوليسم: ـ پركاري تيروئيد

 افزايش تركيب با هموگلوبين. CO2افزايش
 افزايش رطوبت پوست. افزايش فعاليت غدد عرق

 ها.شدن ذخاير چربي سلولكم هاافزايش سوختن چربي
 كند.تونين تغيير نميهاي ديگر تيروئيد مانند كلسي، موردنظر است و هورمونT4و T3نكته: در پركاري تيروئيد، تنها افزايش

 
ز هاي ديگر هتروتروف است، فتوسنتي قارچها است كه مانند همهآمانيتاموسكاريا، نوعي قارچ پرسلوليِ سمّي متعلق به بازيديوميست 2ـ  160
ساختاري به نام بازيدي  )نه درونِ(هاگ جنسي بر روي  4ها(، ها )بازيديوميستانايي تثبيت كربن و نيتروژن را ندارد. در اين قارچكند و نيز تونمي

 شود.تشكيل مي
ها ديده در درون سلول –هاي متفاوت و متعلق به دو قارچ + و ها، هستههاي پرسلولي و در خالل توليدمثل جنسي، پس از ادغام نخينهدر قارچ

 اي(.ي دوهستهها يا مرحلهي ادغام سيتوپالسمشوند )مرحلهمي
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ها براي افرادي كه تنها يك كروموزوم جنسي موردنظر را دارند باشد، تعداد ژنوتيپالل وابسته به جنس براي صفتي وجود داشته nهرگاه  3ـ  161
n(n(، برابر باZZيا  XXزوم جنسي دارند )افراد و براي افرادي كه دو كرومو n(، برابر با ZWو  XO ،XY)افراد  )1

 4شود. لذا در اين مسأله، مي 2
 ( داريم:ZWهاي ماده )نوع ژنوتيپ براي سهره

Z W1،Z W2،Z W3 وZ W4 نوع ژنوتيپ براي سهره 10ز و ني( هاي نرZZ كه )ها هموزيگوس هستند:تاي آن 4 
Z Z1 1،Z Z2 2،Z Z3 Zو 3 Z4 4. 

نوع ژنوتيپ در  32هاي ماده(، كه در نهايت به نوع سهره 4نر و  ينوع سهره 4ها را بررسي كنيم )بين ي اين آميزشبراي يافتن جواب بايد نتيجه
Zنوع زاده: مثالً آميزش  32نوع آميزش، هر كدام دو نوع زاده 16رسيم )ها ميزاده W1 باZ Z2 Zشود:ي آن ميكه نتيجه 2 Z1 Zو 1 W2 32( از 

12تا ناخالص داريم، پس 12ژنوتيپ، 
3يا 32

 ها ژنوتيپ ناخالص دارند.از زاده 8
 

ها صحيح است، عبارت اي كه در رابطه با اين سلوليم خورش. تنها جملههاي پارانشسلول ي رويانيي كيسههاي دربرگيرندهسلول 1ـ  162
 است: در هر سلول ديپلوئيد پارانشيم خورش، دو الل يك ژن وجود دارند.« ب»

 غلط است. «الف»كنند، نه پارانشيم خورش، لذا عبارت طور كامل مصرف ميآلبومن را به «لپه»ها، ايـ دو دولپه
 غلط است.« ج»ها، لذا عبارت ي سلولدهد، نه همهپارانشيم خورش، فقط يك سلول )مادر هاگ( ميوز ميهاي ـ در ميان سلول

 «د»ي روياني، لذا عبارت هاي كيسهشود، نه سلولي رويان ميدهندهدانگان، زيگوت با تقسيم نامساوي باعث به وجود آمدن نوار اتصالـ در نهان
 غلط است.

 
nميتوز است. مگس سركه IIشده در سؤال، متافاز ي توصيفمرحله 2ـ  163 2 ، G1يدر انتهاي مرحله Sي كردن مرحلهاست، لذا قبل از طي 8

 نوكلئوتيديِ خطي است.ي پليرشته 16، يعني DNAي داراي دو رشته
 

شود. سؤال در مورد انقراض پنجم است. اين انقراض ناگهاني بود و بعد به ها نميحول گونههيچ الگويي منجر به شناخت كامل سير ت 3ـ  164
همگي مربوط « د»و  «ب»و  «الف»هاي اي يا تعادل ناگهاني است. گزينهزايي اين مورد، الگوي نقطهها منجر شد. الگوي گونهزيادشدن تنوع گونه

 به همين وقايع است.
 

 ي تناوبِ نسل و بالتبع گامتوفيت ندارد.جزو گامتوفيت است. كالميدوموناس چرخه« ئيدِ بدون تاژك در كاهوي درياييهر سلول هاپلو» 4ـ  165
كروموزومي توليد  nهاي هاي كاهوي دريايي درون كيسهتاژكي محصول ميوز است. زئوسپورها و گامت 4ـ در كاهوي دريايي، زئوسپورهاي 

 غلط هستند. 2و  1ي گزينه ، لذاآيندنمين اي بيروو از هيچ كيسه شوندنمي
 غلط. 3ي گزينه هاي بدون تاژك حاصل ميتوز هستند، لذاـ در كاهوي دريايي سلول

 
ا هاي كلسيم از غشندارند. پس از آزادشدن يون ها تماس مستقيمها و هستهاي(، ميتوكندريساركومرها با ساركولم )غشاي سلولي ماهيچه 2ـ  166

 طور مستقيم در تماس باشند.هاي ساركومر بهي بخشتوانند با همهها ميي ساركوپالسمي صاف، اين يونشبكه
 

ح ي ديگر به داليل واضهاهاي نوروگليا نقش دارند. گزينهنه تنها براي هر نوع انعكاسي، بلكه براي هر نوع فعاليت مغز و اعصاب، سلول 1 ـ 167
 زير غلط هستند:

 غلط. 2ي گزينه ـ انعكاس نياز به تجربه و يادگيري ندارد
 غلط. 3ي گزينه نداردـ در انعكاسي مانند زردپي زير زانو، دستگاه خودمختار نقش 

 غلط. 4ي گزينه باشندها مغزي نميي انعكاسـ همه
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اور داران چرخان توليدمثل جنسي و لذا ميوز و كراسينگاور ندارند. تاژكهايش ميوز و كراسينگاي هاپلوئيد است و سلولجلبك قهوه 4ـ  168
اور ندارند. جانوران داراي از هم ميوز و كراسينگها هستند كه بكروموزمي مروزوئيت nهاي ها، سلولهاي حاصل از نمو اسپوروزوئيتندارند. سلول

اور هاي مولد گامت، ميوز و كراسينگآيد كه در اين سلول( به وجود ميn2هاي مولد گامت )ها، سلولهاي پيكريِ ديپلوئيد هستند كه از ميتوز آنسلول
 شود.مشاهده مي

 
و  شوندمينها تقسيم كه پالسموسيتكنند. بار جمله منفي است و با توجه به اينمي جمله را به طور مناسبي كامل« ج»و « ب»فقط موارد  2ـ  169

ها، ..... چيزي درست از تقسيم پالسموسيت»را انتخاب كنيم، چون:  «ج»و  «ب»آيد، بالفاصله بايد عبارات ها به وجود نميسلول ديگري از آن
 «شود.نمي

 
 شود. كالً گياهان دارايها را نيز شامل ميآيد. اين عبارت حتي سرخسبعد از اسپوروفيت مي« بالغ» چون با انتخاب اين گزينه، عبارتِ 1ـ  170
ي اين گياهان ها. در همهاست، عبارتند از: زنبق، نرگس، داوودي، خنجري )آگاو( و سرخسها اشاره شدهي زيرزميني كه در كتب درسي به آنساقه

 ستقل از گامتوفيت است.، اسپوروفيت مبالغو نيز در سرخس 
 تكدام اسپوروفيت به گامتوفيت وابسته نيسي گياهان علفي. در هيچهاي ريشهاي و بعضي بخشـ گياهان داراي رشد پسين: گياهان چوبي دولپه

 ، غلط.2ي گزينه
 ، غلط.3ي گزينه ند كه اسپوروفيت مستقل دارندكننده، گياهان علفي چندساله هستي گوشتي ذخيرهـ گياهان داراي ريشه

 ، فتوسنتزكننده و وابستهجوانزادگان آوندي است كه اسپوروفيت ها و ديگر نهانهاي غيرفعال دارند، ولي فقط در سرخسي گياهان حركتـ همه
 .، غلط4ي گزينه به گامتوفيت است

 
منظور اين سؤال عمالً اين است: بعد از گذشت مدت زمان طوالني از اثر انتخاب طبيعي بر نمودار توزيع نرمال )توزيع طبيعي( چه چيزي  3ـ  171

ه اي )چهاي آستانهفنوتيپ تغيير فراوانيمشترك است؟ پاسخ يك چيز است:  دار، پايداركننده و گسلنده،در ميان هر سه الگوي انتخاب جهت
 ها(.شدن فراواني آنها و چه كمزيادشدن فراواني آن

 دار و گسلنده اشاره دارند.هاي پايداركننده، جهت، به ترتيب به انتخاب4و  2و  1هاي گزينه
 

لت سلول كآيد و دوباره جزئي از اسدوك تقسيم، اساساً جزئي از اسكلت سلولي است كه تنها به هنگام تقسيم به اين شكل خاص درمي 3ـ  172
 شود )پس از اتمام تقسيم(.مي

 است.كردن سانتريول براي يك گياه، جمله را نادرست كرده، لحاظ4ي توانيم به كار ببريم و در گزينهرا نمي «همه»، قيدِ 2و  1هاي ـ در گزينه
 

 هاي ديپلوئيد هستند.لهاي متعدد تقسيم شوند و داراي سلوتوانند به تودههاي مخاطي پالسموديومي ميكپك 2ـ  173
 ، غلط.1ي گزينه دارهاي تاژكاست كه هاپلوئيد است و فاقد سلول، به كپك مخاطي سلولي اشاره شده1ي ـ در گزينه
 ، غلط.3ي گزينه شودهاي مخاطي پالسموديومي انجام ميهاي آميبي فقط در كپك، بايد دقت كنيد كه توليد سلول3ي ـ در گزينه

 ، غلط.4ي گزينه ـ كپك مخاطي پالسموديومي حاصل رويش هاگ نيست
 

خود ، در حداكثر ميزان LHو  FSHي دوره، ميزان شود. در نيمهي جنسي زن آزاد ميي دورهتخمك نابالغ )اووسيت اوليه(، در حدود نيمه 1ـ  174
 كم رو به افزايش.گذراد و ميزان پروژسترون كمكم رو به كاهش مياست كه از اين زمان كم
 غلط است. 2ي شود، لذا گزينهي قطبي نيز در همين زمان و همراه با آزادشدن تخمك نابالغ انجام ميـ تشكيل اولين گويچه

 نيز غلط است. 3ي شده( است، لذا گزينه، پيش از آغاز رشد جسم زرد )آغاز رشد فوليكول پارهLHـ كاهش 
شود )پس از ي فالوپ آزاد مي، در لولهIIشدن ميوز تر( يا همان تخمك )در كتاب جديد(، بعد از كاملهاي قديميـ تخمك تمايزنيافته )در كتاب

 نيز غلط است. 4ي لقاح با اسپرم(، نه در تخمدان، لذا گزينه
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 ها توجه كرده بود.ي جمعيت است كه مالتوس به آندهندهاز عوامل كاهش جنگ، گرسنگي و بيماري، 2ـ  175
 اشتباه است؛ چون داروين از وراثت اطالعي نداشت. «شودمي»، 4ي غلط است و در گزينه« شودنمي»، 3و  1هاي ـ در گزينه

 
شوند. از هاي پوششي ترشحي ساخته ميسط سلولي باريك، توهاي رودهي آنزيمدرست و بقيه نادرست هستند. همه« ج»ي جمله 3ـ  176

شدن انرژي ترشح ها بدون صرفشود. بسياري از اين آنزيمهاي فعال خارج ميشده و آزادشده در فضاي روده، آنزيمهاي پوششي كندهسلول
 شوند.مي
 

، بدون در نظر گرفتن عوامل 4ي تعميم دارد، ولي در گزينه....« هر گياهي كه »توان به شده را نمي، موارد مطرح3و  2و  1هاي در گزينه 4ـ  177
 بسازد. ATPتواند مقادير مختصري توانيم بگوييم در نبود اكسيژن، تنفس با انجام گليكوليز ميمؤثر بر سرعت رشد، مي

 
 ين به صورت زير است:هاي بيماري هانتينگتون باشند، ژنوتيپ والد، اللhو  Hهاي زالي و ، اللaو  Aهاي اگر الل  1ـ 178
Aمرد: BAaHhI I XY :و زنhAahhOOXX 

 كنيم:ها را بررسي ميحال احتمال تولد هر كدام از بچه
 :Bپسر زال و فقط مبتال به هموفيلي با گروه خوني 

   
haa , X Y , hh , B

B


1 1 1 1 1
4 4 2 2 64
ÏHp ®ÃÎ¼µÀ ovQ ·¼T«¹ÃTº IÀ oÊº pH ´²Iw Âº ¼i ½»o¬

 

 دختر فقط مبتال به هانتينگتون:

         
XX , Aa AA , Hh 

1 1 3
2 2 16

3
4

IÄ Â²Hp oÊº pH ´²Iw

Â±ÃÎ¼µÀ oÊº pH ´²Iw oTij ·¼T«¹ÃTº IÀ ÁHnHj

 

 
هاي گياهي )مثل ها )گياهان( است. گياهان پادتن ندارند. ويروسهاي اختصاصي آنهاي گياهي و ميزباني ويروسسؤال در مورد رابطه 3ـ 179

TMVها كالً فاقد متابوليسم هستند ( پوشش ندارند. ويروس 4و  2و  1ي هابه ترتيب ردّ گزينه. 
 .3ي دليل درستي گزينه ي آوند چوبي، در سراسر گياه پراكنده شوندهاي غيرزندهتوانند از راه سلولهاي گياهي ميويروس

 
وضوع ن سؤال تنها بايد از اين مگويي به ايهاي مژكي، مستقيماً با عنبيه در تماس هستند و براي پاسخبا توجه به آناتومي چشم، ماهيچه 4ـ  180

 ها به پاسخ صحيح برسيد:صورت بايد با ردكردن بخش دوم جوابداشتيد! در غيرايناطمينان مي
ختار تأثير اعصاب خودماي و غيرارادي هستند )تحتهستهشكل هستند، كند هستند، تكهاي صاف هستند، لذا دوكيهاي مژكي از نوع ماهيچهماهيچه

 شوند.رد مي 3و  2و  1هاي ( كه با در نظر گرفتن اين موارد، گزينهاعصاب پيكري
 

رسانند. ها باز است خون را از قلب به نواحي مختلف بدن ميخرچنگ دراز داراي گردش خون باز است و چندين سرخرگ كه انتهاي آن 2ـ  181
 شود.كه يك سرخرگ نيز از آن خارج مي ي اين جانور است، تنها يك بطن داردقلب ماهي كه جزئي از گردش خون بسته

 .1ي ردّ گزينه ـ ملخ تنفس نايي دارد و گردش خون ملخ كاري به تبادل گازهاي تنفسي ندارد
 .3ي ردّ گزينه رساندـ در ماهي سرخرگ بزرگ پشتي بدن، خون را از سمت سر به دم مي

 .4ي ردّ گزينه شودها در بدن پخش نميخ گردش خون باز دارد و همولنف به كمك رگـ مل
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اند. با بوده 94هاي سال برانگيزترين سؤالكه مشابه آن است، از بحث 94كنكور سراسري داخل كشور سال  205اين سؤال و سؤال  (؟)، 4ـ  182
توان متوجه ي پاسخ تشريحي رسمي، متأسفانه نمياست. ليكن به دليل عدم ارائه 4ي ي آزمون، گزينهسنجش در كليهكه پاسخ رسمي سازمان اين

طور واضحي نادرست به 3و  1هاي است. )گزينهرد شده 2ي كه چرا گزينهاستدالل طراح براي انتخاب اين گزينه، به عنوان پاسخ سؤال شد و اين
 نداريم.(ها كاري هستند و با آن

ط ها فقط در خاست كه سلولدفاع غيراختصاصي، اين گزينه را رد كرده و گفته« خطوط»، طراح احتماالً فقط به دليل وجود عبارت 2ي در گزينه
ايراد  طور واضحيكه به 4ي جاست كه چرا گزينهدوم هستند و از اين جهت اين گزينه غلط است! با پذيرش استدالل ضعيف فوق، حال سؤال اين

 !Bهاي سازند، نه لنفوسيتها ميها را پالسموسيتها هستند و پادتنها، پادتني فعاليت فاگوسيتدارد را بايد بپذيريم: تشديدكننده
 

 ها( صحيح باشند:توانند در مورد رفتارهاي غريزي )فقط متأثر از ژنهر چهار مورد ذكرشده مي  4ـ 183
 الگوي عمل ثابت نياز به محرك نشانه دارد. دل غيرواقعيِ شكم قرمزي ماهي نر به مالف( مانند حمله

 ب( تعريف رفتار غريزي، مثالً الگوي عمل ثابت، همين است! چه طبيعي و چه غيرطبيعي!
 ج( الگوي عمل ثابت!

م هاي مختلف با ههاي عصبي و حتي هورموندهندهزيادي انتقال د( براي بروز يك رفتار، مثالً يك رفتار انعكاسي يا الگوي عمل ثابت، تعداد
 كنند.همكاري مي

 
 ند:كني ميزبان استفاده ميكنندههاي همانندسازيي وكتورها در نهايت قرار است در درون سلول ميزبان تكثير شوند. لذا از آنزيمهمه 1ـ  184

 ها.ي آنز وكتورها، بيش از يك جايگاه دارند نه همها برخي 2ي ـ ردّ گزينه
 شوند.هاي ژن نيز استفاده ميدرماني و يا توليد فراوردهوكتورها براي ژن 3ي ـ ردّ گزينه
شود، اي تبديل ميرشتهي تكي داراي دو انتهاي چسبندهDNAك قطعه اگر يك پالزميد داراي يك جايگاه برش باشد، تنها به ي 4ي ـ ردّ گزينه

 .DNA قطعاتنه به 

 
 رون ندارد!ي اين نوهستهسيناپسي، هيچ ارتباطي با فرايندهاي معمولي درونهاي غشاي نورونِ پسي عصبي به گيرندهدهندهاتصال انتقال 1ـ  185

 شود.گر سيناپس مهاري باشد، جلوي اين كار گرفته ميا 2ي ـ ردّ گزينه
ها فرآيند تخمير ندارند )دقت كنيد كه اگر در صورت سؤال ذكر در سيتوزول، فرآيند تخمير است. نورون NADبازسازي 3ي ـ ردّ گزينه

تند كه در هاي اسكلتي هسسيناپسي، ماهيچههاي پسشد! چرا كه يكي از انواع سلولگويي به اين سؤال دشوار ميسيناپسي پاسخپس سلولشد، مي
 ند صورت بگيرد.(تواها فرآيند تخمير الكتيكي ميآن

ي آن، از اين كانال فقط يك ماده شود كه در صورت بازشدن دريچهدار خاص متصل ميدهنده به يك كانال دريچههر انتقال 4ي ـ ردّ گزينه
 از مواد درون خود. بسياريسيناپسي شود، نه تواند وارد نورون پسمي
 

نوع »است، در سؤال از عبارت تقسيم كرده انگليو  شكار و شكارچيي ي صيادي را به دو نوع رابطهكتاب درسي، رابطهجا كه در از آن 3ـ  186
 شده كه در صورت لزوم، بتوان به آن استناد كرد.استفاده« اي از صياديويژه

ي زيستي، خصوصاً در انواع صيادي، هردو طرف )صيد و صياد(، هماهنگ با هم تغيير تكامل همراه! در هر نوع رابطه 3ي ـ دليل درستي گزينه
 اند.و تحول يافته

 دهد.كشد و جمعيت آن را كاهش نميي انگل، انگل ميزبان را نميدر رابطه 1ي ـ ردّ گزينه
 گرفتند.تأثير روغن خردل قرار نميي كلم، به ياد داريد كه تحتزادهاي پروانهدر مثال نو 2ي ـ ردّ گزينه
 كاهد.مطالعات رابرت پاين نشان داد كه صيادي از رقابت مي 4ي ـ ردّ گزينه
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هاي هردو از تعاريف و ويژگي 2و  1هاي . گزينهدهندهاي صحيحي به ما ميگذاري در جمله، عبارتدر صورت جاي 3و  2، 1هاي گزينه 4ـ  187
طلب است، با ، كه يادآور يك جمعيت فرصت4ي هاي يك جمعيت تعادلي است. اما در گزينه، از ويژگي3ي طلب و گزينههاي فرصتجمعيت

 طلب، اصوالً ميان افراد، رقابتي نداريم.هاي فرصتبخش دوم هماهنگي ندارد. در جمعيت
ال در مورد رفلكس انعكاسي مغزيِ استفراغ است. در اين انعكاس، براي برگشتن غذا از معده به مري و سپس به دهان، ابتدا انقباض سؤ 2ـ  188

ه هاي درون آن، محتويات معدشدن معده و بالتبع افزايش چين و چروكشود و سپس با فشردهي كارديا برطرف و اين دريچه باز ميعضالت ناحيه
 آيد.به باال مي

 
هاي اطراف رويان )جنين( ساخته شوند و آيد. لذا منطقي است كه ابتدا پردهي رحم به وجود ميي كوريون با ديوارهجفت از تعامل پرده 3ـ  189

 سپس جفت به وجود آيد.
 ي چهارم(اس )هفتهشدن كبد و پانكرگيري بازوها و پاها )ماه دوم(، تشكيلشكل 1ي ـ ردّ گزينه

 ها!سياهرگبند ناف يك سياهرگ دارد، نه  2ي ـ ردّ گزينه
 ي سوم(.ها )انتهاي هفتههاي خوني و رودهي چهارم(، شروع نمو رگآغازشدن ضربان قلب )انتهاي هفته 4ي ـ ردّ گزينه

 
 رسند.( مي700P)I( با از دست دادن انرژي به فتوسيستم 680P) IIهاي پرانرژي فتوسيستم است. الكترون« ب»يح، عبارت تنها مورد صح 1ـ  190

 كند.درون تيالكوئيد كمك مي Hي آب نيز به تراكمغلط است. زيرا تجزيه« الف»ـ 
 كنند.را فعال مي Hو پمپ غشايي پروتوني 700P، پيش از رسيدن به 680Pي هاي برانگيختهغلط است. زيرا الكترون« ج»ـ 
طور غيرمستقيم  به ATPطور مستقيم و ديگري براي ساخت ، بهNADPHي انتقال الكترون، يكي براي ساخت غلط است. زيرا دو زنجيره« د»ـ 

 وجود دارند.
 

ي آغازگر كه متيونين را tRNAقرار دارند. در اين حالت،  Aو كدونِ دوم در جايگاه  P(، در جايگاه AUGاز )، كدونِ آغآغازي در مرحله 3ـ  191
، كدونِ دوم بدون مكمل ي آغازدر مرحلهها. ي آنچسبد. در نهايت بخش بزرگ ريبوزوم به همهاست، به كدونِ آغاز ميبا خود به همراه آورده

 ي دوم( است.tRNAكدونِ )آنتي
 باشد.ي ادامه بوده و لذا نادرست ميمربوط به مرحله 4و  1هاي گزينه ـ

 نه اسيدهاي آمينه!ي آغازگر تنها يك متيونين با خود به همراه دارد، tRNAنيز نادرست است؛ چرا كه  2ي ـ گزينه
 

ي بعد بايد ببينيم آيا ار داريم كه در مرحلهها سروكگذاري قسمت اول هر گزينه در صورت سؤال، با گروه مشخصي از باكتريبا جاي 4ـ  192
 ها هماهنگ است يا نه.بخش دوم گزينه نيز با آن

هستند، « هوازيديِ بيي گوگرهاي فتوسنتزكنندهباكتري»كنند، هايي كه از تركيبات گوگردي به عنوان منبع الكترون استفاده ميباكتري 1ي ـ گزينه
 غلط است. 1ي ، لذا گزينهدارندنياز ن O2آوردن انرژي زيستي بهدستراي بهلذا ب

ه هوازي بوده و هستند ك« هاي غيرگوگردي ارغوانيباكتري»كنند، هايي كه از تركيبات آلي به عنوان منبع الكترون استفاده ميباكتري 2ي ـ گزينه
 دهند، نه يك تركيب آلي، لذا اين گزينه غلط است.انجام مي O2ي انتقال الكترون و در حضوررا از طريق زنجيره NADبازسازي
هستند كه براي  «شيميوسنتزكننده»هاي كنند، باكتريون استفاده ميهايي كه از تركيبات غيرگوگردي به عنوان منبع الكترباكتري 3ي ـ گزينه

 هاي فتوسنتزكننده هستند، لذا اين گزينه غلط است.و لذا فاقد رنگيزه ندارندغذاسازي به نور نياز 
ي سنتزكنندههاي فتوسيانوباكتري»كنند، رون استفاده ميهايي كه براي ساختن يك تركيب آلي از آب به عنوان منبع الكتباكتري 4ي ـ گزينه

 را توليد كنند، لذا اين گزينه صحيح است. NADي حاصل از گليكوليز، مدام بايدATPشدن هستند كه براي تداوم ساخته« هوازيبي
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، در هر نسل از فراواني افراد هتروزيگوس كم و بر فراواني افراد صورتاست كه دراين« خودلقاحي»آميزي، شديدترين حالتِ درون 4ـ  193
است ، اين مطلب، برعكس بيان شده4ي اند. در گزينههركدام به بيان خاصي همين مطب را بيان كرده 3و  2، 1هاي شود. گزينههموزيگوس افزوده مي

 هش ....و شكل صحيح به اين صورت بود كه: ......... غالب برخالف مغلوب، كا
 

در مورد نورون رابطه داراي  4و  3، 1هاي طور كامالً يكساني وجود دارند. گزينهها بهي ژنهاي بدن، همهي سلولهاي همهدر هسته 2ـ  194
 باشند:اشتباهاتي مي

 در بخش خاكستري است. 1ي ـ گزينه
 هاي كوتاه و پرانشعابي دارد.نوورن رابط دندريت 3ي ـ گزينه
 نورون رابطه با هر دو نوع نورون حسي و حركتي در ارتباط است. 4ي ـ گزينه

 
 اكسين، ژيبرلين و سيتوكينين. هاي محرك رشدهورمون 3ـ  195

 اتيلن و آبسيزيك اسيد. ي رشدهاي بازدارندههورمون
 غلط. فقط اكسين اين ويژگي را دارد، نه هر هورمون محرك رشد 1ي ـ گزينه
 غلط. ي رشدزدارندهاين ويژگي مربوط به اتيلن است، نه هردو هورمون با 2ي ـ گزينه
دهند. عوامل رونويسي، از بازيگران اصلي فرايند ها، فعاليت سلول هدف را تغيير مياصوالً هورمون ها از طريق تغييردادن بيان ژن3ي ـ گزينه

 يح.صح ها هستندتغيير بيان ژن
 غلط. اين ويژگي سيتوكينين است، نه هر هورمون رشد ديگري 4ي ـ گزينه

 
اند. در كليد بوده 94هاي كنكور سال برانگيزترين سؤال(، نيز از بحث164)سؤال  94اين سؤال و مشابه آن در كنكور داخل كشور سال  (؟)ـ  196

ي ذكرشده در سؤال، تنها يك جمله است. يعني از ميان چهار جمله 1ي سمي منتشرشده توسط سازمان سنجش، پاسخ صحيح اين سؤال، گزينهر
 جمله را تأييد كرد. 2توان درستي راحتي ميكه بهصحيح است. درحالي

 نابالغ.ي نر قورباغه ي گلوييي نر داراي حفرهقورباغه
( و ي الوريي نابالغ )دورهاست، ولي چون در جايي از كتاب، بين قورباغهي مستقيم نشدهبه اين عبارت در كتاب درسي اشاره«: الف»ي ـ جمله

لب ها داراي قانند ماهيي نابالغ نيز همجا نيز تعميم داد و گفت كه قورباغهتوان اين مقايسه )و شباهت( را به ايناي انجام شده، ميها، مقايسهماهي
رود، لذا اين جمله صحيح است. اما چون در كتاب ها ميي اندامجا به بقيهاي است كه خون در آن بعد از خروج از بطن به آبشش و از آندوحفره

حاظ علمي كامالً صحيح كه از ل(، سازمان سنجش آن را غلط فرض كرده درحالياستنشدهطور مستقيم ذكر است )يا حداقل بهنشدهدرسي ذكر 
 باشد.مي

 باشد.اين جمله خيلي نياز به بحث ندارد و واضح است كه صحيح مي«: ب»ي ـ جمله
كند و لذا بايد غلط فرض ي نر بالغ صدق مييابي و ... است، فقط در يك قورباغهها و لقاح و جفتكه در مورد گامت« د»و « ج»هاي ـ اما جمله

 شود.
 

شدنِ رمزهاي شدن يك باز آلي و تبديلاي جانشيني است. در اين جهش ممكن است با عوض، همان جهش نقطه1اي نوع هجهش نقط 4ـ  197
DNA  به رمز پايان رونويسي، آنزيمRNA تر مراز زودتر از موعد مقرر به جايگاه پايان رونويسي برخورد كند و لذا طول رونوشت حاصل كوتاهپلي
 شود.

 نوع دومِ جهش است. 1ي گزينه ـ
 ها( توالي افزاينده ندارند.ها )پروكاريوتباكتري 2ي ـ گزينه

 شود.ي آن عوض نميعامل ترانسفورماسيون ژن است كه با جانشيني، اندازه 3ي ـ گزينه
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شده در هاي انجامي هوازي تنفس، واكنشهاي مرحلهي كالوين است و منظور از واكنشهاي تثبيت كربن، همان چرخهشمنظور از واكن 2ـ  198
ي هاي چرخهجا مقايسهشده، منظور سؤال در اينتعريف« گام»ي كربس ها است و چون فقط در كتاب درسي براي چرخهميتوكندري يوكاريوت

 ير دقت كنيد:كالوين و كربس است. به جمالت ز
مصرف  ADPي كربس )در تنفس سلولي( كه در آن چرخه 3گام  برخالفشود. توليد مي ADPمصرف و  ATPي كالوين، چرخه 4و  2هاي در گام

 شود.توليد مي ATPو 
 

ل، گويي به اين سؤادر پاسخ ترتيب سيرابي، نگاري، شيردان و هزارال هستند )در شكل سؤال(. براي سهولتبه 4و  3،  2، 1هاي شماره 3ـ  199
ي مارهي آن با شدهيم و اگر اين بخش با كار موردنظر هماهنگي داشت، حال به مقايسهابتدا اولين شماره را به كاري كه در گزينه مطرح شده، ربط مي

 پردازيم.بعدي مي
هاي درونِ سيرابي و نگاري انجام غلط است، زيرا اين كار توسط باكتري ربط داده هاي سلولزي مولكولشيردان را به تجزيه 1ي ـ گزينه

 شود.مي
سيرابي فقط يك بار غذاي غلط است،  است كهشده ربط دادهسيرابي را به قرارگرفتن در مجاورت غذاي دوباره جويده 2ي ـ گزينه

 دارد.شده را در خود نگه ميجويدهنيمه
، از قند به دست ATPها براي توليد صحيح است. در نگاري باكتري نگاري را به توليد انرژي زيستي در غياب اكسيژن ربط داده 3ي ـ گزينه

 آورند.از طريق انجام گليكوليز انرژي به دست مي O2سلولز، در غيابي آمده از تجزيه
سان دارد. ي انغلط است. زيرا شيردان نقشي همانند معده است كهشيردان را به جذب بخشي از مواد حاصل از گوارش ربط داده 4ي ـ گزينه

 ي روده است.كار جذب اصوالً بر عهده
 

 3ـ  200
است )بيماري اتوزومي غالب مانند هانتينگتون(. لذا از  Aa، 14ي و خود فردِ شماره aa، حتماً 14يِ غلط است. زيرا مادرِ فردِ شماره 1ي ـ گزينه

Aa)با يك فرد سالم 14ازدواج فرد  aa )

14 ´²Iw

 ( بيمار خواهندشد.% 50، نيمي از فرزندان )

باشد. حال اگر اين فرد با ( ميAaسالم است و حتماً ناقل ) 15ي غلط است. زيرا بيماري اتوزومي مغلوب فرض شده و فرد شماره 2ي ـ گزينه
Aa)دان صفر و اگر با فرد سالم ناقل ازدواج كند( ازدواج كند، احتمال بيماري فرزنAAشخص سالمي ) Aa)1، احتمال بيمارشدن فرزندان

 25يا  4
 است. %

چون مادر بيمار دارد )فرد  8ي بودن بيماري )هموفيلي(، فرد شمارهكردن وابسته به جنس مغلوبغلط است. زيرا در صورت فرض 4ي ـ گزينه
hبا ژنوتيپ 3ي شماره hX Xپس خودش حتماً ناقل است ،)h(XX كلّ پسران  % 50كلّ فرزندان، يا  % 25(، XYو از ازدواج او با يك مرد سالم ) (

 ها.ي آنممكن است بيمار شوند، نه همه
(، 9ي )يعني فرد شماره 13ي بودن بيماري و بيماربودن پدر فرد شمارهدرست است. زيرا با فرض وابسته به جنس غالب 3ي ـ و اما ... گزينه

AXژنوتيپ پدر Y و ژنوتيپ دخترAX X الً سالم است.(كام 1ي شود )مادر دختر يعني فرد شمارهمي 
A(Xبا يك فرد سالم 13ي حال از ازدواج فرد شماره X , XY) شوند.بودن بيماري، نيمي از از فرزندان بيمار ميو با فرض غالب 

 2ـ  201
 .Dي تر و زيرتر و تقريباً در نقطهاي دوم كوتاهو صد Bي تر، تقريباً در نقطهتر و بمغلط است. صداي اول طوالني 1ي ـ گزينه
ها در حال استراحت ، هم دهليزها و هم بطنDها در حال استراحت و در دهليزها در حال انقباض و بطن Aصحيح است. در  2ي ـ گزينه
 هستند.
من شود( در ضي رابط انجام ميشود )از طريق چند رشتهي دوم منتقل نميهاي دهليزها به گرهكتريكي از سلولغلط است. جريان ال 3ي ـ گزينه
 است.كه استراحت عمومي است، اصالً جرياني هنوز توليد نشده Dاست و در ها را فراگرفتهجريان الكتريكي سراسر بطن Cي در نقطه
ي بين دو بطن و سپس در در ديواره Bي دوم است و در ي پيشاهنگ به گرهجريان مشغول رسيدن از گره Aغلط است. زيرا در  4ي ـ گزينه

 شود.ها منتشر ميميوكارد بطن
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ت. )دقت كنيد دار( اسي وارسي دارد، حتماً يك يوكاريوت و يك آغازي جانورمانند )تاژكزيست با موريانه كه يك نقطهسلولي همتك 1ـ  202

رونويسي كند به  ساختاريكه قرار است از روي يك ژن  IIمراز پلي RNAها، سلولي نيز خود آنزيم سلوالز را ندارد(. در يوكاريوتكه اين تك
 ها(.شود )تنظيم بيان ژن در يوكاريوتانداز ژن متصل ميكمك عوامل پروتئيني به راه

 شود.مراز رونويسي ميپلي RNAتوسط نوع خاصي از  RNAها هر نوع غلط است. در يوكاريوت 2ي ـ گزينه
است، آن هم پس  mRNAكه  IIمراز پلي RNAشود )فقط محصول مرازي ترجمه نميپلي RNAغلط هستند: محصول هر آنزيم  4و  3هاي ـ گزينه

 ها.آن يهايي به نام اينترون از رونوشت اوليهاز جداشدن بخش
 

تأثير حتها تساز يك مرد بالغ: اسپرماتوسيت ثانويه، اسپرماتيد و اسپرم. تمايز اين سلولهاي اسپرمهاي هاپلوئيد موجود در لولهسلول 2ـ  203
 است. LHو تأثير غيرمستقيم هورمون  FSHمستقيم هورمون 

 شوند، نه تقسيم.ترتيب فقط متمايز مي ها بهغلط است. اين سلول 1ي ـ گزينه
 ريز هستند.ها در تماس با ترشحات غدد برونغلط است. فقط اسپرم 3ي ـ گزينه
 .ندارندشوند و همانندسازي و ... ها تقسيم نميغلط است. اسپرم 4ي ـ گزينه

 
 2ـ  204

سو لذا هم كشتن بچه شيرها )انتخاب فرد(، پيدايش دم بلند مرغ جوالي نر )افزايش شانس توليدمثل و كاهش شانس بقا( 1 يـ در گزينه
 باشند.نمي

 كنند.شوند، پس هردو يك هدف را دنبال ميماندن( ميبقا )زندهتر شانس هردو رفتار باعث افزايش هرچه بيش 2ي ـ در گزينه
 يابي است.ها به منظور جفتبازيِ قوچي سياه فداكارانه و شاخرفتار عنكبوتِ نرِ بيوه 3ي ـ در گزينه
 نظور حفظ بقاي خود و زيستگاهي مناسب براي توليدمثل است.سانان، به متعيين قلمرو در گربه 4ي ـ در گزينه

 
اور است. عواملي مانند جهش و نوتركيبي، كراسينگهاي جديدي به وجود آوردهدهد، قطعاً اللتأثير قرار ميعاملي كه تنوع افراد را تحت 3ـ  205

 ي ژني را تغيير دهند.تواند خزانهو ....، مي

 هاي سازگار يا ناسازگار، ربطي يه پيدايش الل جديد ندارد.غلط است. فراواني الل 1ي ـ گزينه
 ها مؤثر است )برعكس!(ي ساختار ژني جمعيت در جهت تغيير گونهغلط است. عامل تغييردهنده 2ي ـ گزينه
كنند مي ها را حفظدانيد كه انتخاب طبيعي به طرق مختلفي تنوع ژنها مؤثر است. ميي جمعيتاست. انتخاب طبيعي بر چهرهغلط  4ي ـ گزينه

 هاي نامطلوب(.)حتي ژن
 عليسيد احمد آلِ 
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