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و شیري که . ي او نشود داند باید از شیر تندتر بدود تا طعمه     شود، که می    هر روز صبح در آفریقا، آهویی از خواب بیدار می           
  ! مهم نیست شیر باشی یا آهو. داند، باید از آهو تندتر بدود، تا گرسنه نماند می

اي از آن  ین همان شور زنـدگانی اسـت، پـس پـاره    و ا. است که با طلوع آفتاب، با تمام توان، شروع به دویدن کنی    مهم آن   
پس، فرصت باقیمانده را چنـان زیبـا   . و بدانید که هر روز، یک معجزه است. و زندگی آمیخته به تالش است، با آن آغاز کن  . باش

 تالش بـراي بـردن   چیز نیست، اما آنچه الزم است بدانید این است که بردن، همه    . بیافرین که ارزش به یاد ماندن را داشته باشد        
و از تمامی افکار سـمی کـه شـما را از    . کوشی دست بر ندارید و ادامه دادن را ادامه دهید و تا آخرین لحظه از تالش و سخت   ! چرا

  .شدت دوري کنید چه استحقاقش را دارید باز بدارد به رسیدن به آن
ي تـوان   بلکه با انتظارات از خود مقایسه کنید و از همه    به این مسئله توجه کنید که خود را هرگز با دیگران مقایسه نکرده                

ي مطلـوب خـود را     تـا نتیجـه  خود براي مرور بهترین مباحث و نکات استفاده کنید و از زمـان باقیمانـده بهتـرین بهـره را ببریـد              
  . آورید دست به
  

  نگاه کلی* 
  

هـا را   اي از روند و سیر تکاملی آزمـون  به نوعی نشانهو این مسئله ! آزمون جامع دوم انگار کمی از آزمون اول دشوارتر بود     
هـایی در   چنین با گزینه کارگیري مناسب در ترکیب مطالب و استفاده از نکات خام مطالب درسی در قالب سؤاالتی این            در جهت به  

اشد ولی به شکلی استانداردتر  را راهنما ب91ي سؤاالت کنکور  و این داستان شاید عالمتی از نوع و نحوه. دهد این سطح را نشان می    
هـاي جـامع سـنجش بـه      ها که گویی در آزمون»توان گفت  نمی«هاي جامع سنجش و هرچند که عبارات ناملموسی چون            از آزمون 

اي نیـست جـز دقـت بـسیار      هرحال انگار چاره ولی به. آموزان را به خطا واداشته باشد نوعی راه یافته است ممکن است ذهن دانش    
  ! بیشتر

ي  گانـه  هـاي سـه   بندي سؤاالت شـبیه کنکـور سراسـري بـود و توزیـع تعـداد سـؤاالت در کتـاب                  مون از نظر بودجه   آز •
  . خوبی رعایت شده بود شناسی تقریباً به زیست

که ضریب ي تجربی است، چرا هر داوطلب رشتهي  ترین برگ برنده شناسی که مهم با توجه به اهمیت خاص درس زیست    •
توجه است کـه   کند، بسیار قابل  پیدا می12 در دروس عمومی این درس در کنکور ضریب 2ریب   دارد و با احتساب ض     4

  . ساز در کنکور اختصاص دهید تري براي این درس سرنوشت فرصت و زمان بیش
  

  :ها آخرین توصیه
رسی و تحلیل و آنالیز ها به بر هاي جامع باقیمانده تا کنکور سراسري با تمام قدرت شرکت نموده و پس از آزمون در آزمون  

  . کامل سؤاالت بپردزاید

  .اطالعات خود را ساماندهی کنید و به بررسی ایرادات انتقال اطالعات از ذهن به برگه بپردازید •

  .ها را بیشتر مورد توجه قرار دهید ها در آزمون ها و بررسی و تحلیل دقیق گزینه درك درست صورت سؤال •

  . توانید به نکات پی ببرید د که با خوب فهمیدن آن میچرا که هر سؤال، نکات کلیدي دار •

ها و تکـرار چنـد بـاره نکـات ایـن        داخل و خارج ازکشور با بررسی تمام نکات آن    90 تا   85بررسی کنکورهاي سراسري     •
  .ها آزمون
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  .هاي جامع سنجش را بسیار جدي مرور کنید آزمون •

هـاي ترکیبـی و    انـد، بـه تـست    را کسب کرده  !) ز مطلوب بوده  که در این آزمون نی     (70آموزانی که درصد حداقل       دانش •
  .تري بپردازند دشوار بیش

 2(شناسـی نـشر دریافـت     هاي همایش زیست ي اکید به استفاده از کتاب        بوده، توصیه  70افرادي که درصدشان کمتر از       •
توانـد در   باقیمانـده، بـسیار مـی   ها در زمان  شود که با مرور سریع و کامل نکات ترکیبی ذکر شده در این کتاب           می) جلد

  . ي آزمون شما مؤثر واقع شود ارتقاء نمره

دقـت    فصل زیر را بـه 11کنم   بوده و تصمیم به انتخاب گزینشی دارند توصیه می50که درصد آزمونشان کمتر از      کسانی •
ي  کـه نتیجـه  . رسی کننـد  تست خوب و استاندارد را کامالً بر  50مطالعه کرده و تسلط پیدا کنند و براي هر فصل حدود            

شناسی نشر دریافت مطالعه نمایند،  هاي همایش زیست نسبتاً مناسبی کسب کنند و براي انجام این کار مباحث را از کتاب
  .کننده و مفید واقع گردد تواند بسیار کمک می
  :ها شامل این فصل
  8 و 6، 4، 3هاي   فصل← از کتاب دوم -  
  11 و 10، 4، 3، 2، 1هاي   فصل←ز کتاب سوم  ا-  
  11 و 10، 9، 2، 1هاي   فصل← از کتاب چهارم -  

  

  . باشد ي زیست می گانه هاي سه  فصل کتاب30 فصل از 15که در مجموع 
  

  .تري داشته باشند ها توجه بیش عه کنند الزم است به این سرفصلکه تمایل دارند مباحث ژنتیک مندلی را نیز مطال افرادي* 
  .  صفات چند ژنی و چند اللی وابسته به جنس-1  
  !). گیرند مسائلی که در دایره قرار می( مسائل وابسته به جنس نسل دوم -2  
  . هاي انسان  بیماري-3  
  .) در پایان کلیدهایی در مورد آن ذکر شده است(نامه   شجره-4  

  

  . شاید که مفید واقع شود! کنیم با توضیحات کمی مفصل نقد و تحلیل تعدادي از سؤاالت را با هم بررسی می* 
  

  هاي ابتکاري و نو پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

الزم اسـت بـه ایـن    . هاي حرکتی عقبی است براي طرح سؤال به زیبایی استفاده شده است در این پرسش از شکل اندام   170
  .ه بیشتري داشته باشید چرا که احتمال طرح سؤال از آن زیاد استشکل توج

183  
189  

  .  انسان قرار دارندxهاي که روي کروموزوم  استفاده از بیماري
، پـروتئین  )کـوررنگی (ي چـشم   اي شـدن شـبکیه     ژن تحلیل عـضالنی دوشـن، رنگدانـه       . ها را باید بدانید     ترتیب بیماري 

 ناشـنوایی، پـروتئین    -، نشانگان زالی  2ي آنژیوتانسین      و ژن پروتئین پذیرنده    xدار وابسته به      ، کام شکاف  Iناپسین  سی
انـد یعنـی روي یـک     هـا بـا هـم پیوسـته     این ژن.  هستندxروي کروموزوم ) هموفیلی (8 و ژن فاکتور  L10ریبوزومی  
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  . کنند پیروي نمی) ها اصل استقالل ژن(براي همین از قانون دوم مندل . کروموزوم قرار دارند
 xyچون مردان . شوند سط دو الل کژل میو در زنان تو) مردان الل به ؟؟؟ ندارند(ها در مردان توسط یک الل  این ژن

فراوانی .  مغلوب در مردان بیشتر از زنان استxهاي وابسته به  براي همین فراوانی بیماري   .  هستند xxهستند و زنان    
  . غالب در زنان بیشتر از مردان استxهاي وابسته به  بیماري
  .ها ژن سیناپسین را ندارند  را دارند ولی برخی اسپرمIها ژن سیناپسین  ي تخمک همه

 در FADچـون  ) .وجـود آمدنـد    ها و سپس جانداران هوازي بـه        ابتدا فتوتروف ( حیات   ي  بر این اساس که طبق نظریه       191

 سؤال ترکیبی زیبایی از پیدایش حیات و شـارش انـرژي       ، در فتوسنتز نقش دارد    +NADPتنفس هوازي نقش دارد و      
  . است

  : به سه شکل زیر است) کمی(دهیم که اثر انتخاب طبیعی بر صفات پیوسته  گونه توضیح می ي سؤال را بدین نکته  195
  . محیط متغیر←دار  ب جهت انتخا-1

  
  

  ) افراطی(اي   فنوتیپ آستانه2گزینش یکی از 
  . ي بدن و طول دم و کاهش تعداد انگشتان اسب از هیراکوتریوم به مریکیپوس و اکوئوس  افزایش اندازه:ها مثال

  
  .  محیط ثابت است← انتخاب پایدار کننده -2

  
  

  . شوند اي حذف می هر دو فنوتیپ آستانه) افراطی(اي  هاي آستانه هاي حد واسط و حذف فنوتیپ گزینش فنوتیپ
ي طیف قرار دارند انتخاب  که در میانه  وزن نوزاد انسان در این انتخاب افرادي-)فسیل زنده( خرچنگ نعل اسبی -مثال
  . چه که در صورت سؤال آمده است طبق آن.  بقاي بیشتري دارندشوند و شانس می
  .  محیط ناهمگن← انتخاب گسلنده -3

اي  گـزینش هـر دو فنوتیـپ آسـتانه    . کنـد  هـا را فـراهم مـی    این انتخاب زمینه ساز گونه زایی هم میهنی و اشتقاق گونه  
  . ها و حذف حد واسط) افراطی(

  . هاي کامرون نگ نوارهاي حلزون و اندازه منقار سهره ر-4مثال 
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  گیر هاي دشوار یا وقت پرسش* 
  توضیح  ي پرسش شماره

  نوکلئوتیدي تعداد نوارهاي پلی  DNAتعداد   تعداد کروموزوم  ي زندگی مرحله  نوع سلول
)سلول زاینده  )n2  G1  46  46  92  

  اسپرم نابالغ
  (n)تخمک نابالغ 
  ي قطبی نخستین گویچه

  Iتلوفاز 
n-مضاعف   

  )دو کروماتیدي(
23  46  92  

   تخمک- اسپرم
  (n)اسپرم تمایزنیافته 

  تخمک تمایزنیافته
  ي قطبی دومین گویچه

  IIتلوفاز 
n-غیرمضاعف   
  )کروماتیدي تک(

23  23  46  

180  

)هاي هاپلوئید     در سلول *  )n هاي هاپلوئید، کرومـوزوم همتـا    پس در سلول.  یک مجموعه کروموزوم وجود دارد
هاي اسـپیروژیر،     ها، کالمیدوموناس بالغ، رشته     قارچ ها، خزه  : مثل. شدن وجود ندارد    و جهش مضاعف  ) هومولوگ(
)پلوئید ها )nهستند  .  

هـا توسـط    هـاي آن  و ژن. دهد شدن رخ نمی ها جهش مضاعف  وجود ندارد و در آنهمتاها کروموزوم    پس در آن  
  . کند تر بروز می ها سریع هاي مغلوب در آن شود و براي همین جهش یک الل کژل می

ي سـلولی بـا هـم تفـاوت دارنـد ولـی در تعـداد          زوم و ذخیره  هاي نر و ماده در تعداد ژن و نوع کرومو           گامت* 
  .اند ها شبیه کروموزوم

  

nملخ نر    =2 nملخ ماده   23 =2 24  
+XO  کاریوتیپ =22 23  XX+ =22 24  

+X  ژنوم هسته  =11 12  X+ =11 12  
  13  13  ژنوم کلی

  

  ) هسته و سیتوپالسم. ( ژنوم هسته و میتوکندري است:ژنوم کلی* 
). دهد  نوع گامت می2ملخ نر، *  )X+11 و ( )O+11  

). دهد  نوع گامت می1ولی ملخ ماده  X)+11  
  .هستند) غیرجنسی( عدد کروموزوم اتوزوم 11و هر دو داراي 

  :تشکیل گامت در جانوران نر و ماده* 
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زایی، یک سلول دیپلوئیدي بزرگ شده به سلول نابالغ بنـام       مبا توجه به طرح زیر در جانوران نر طی فرایند اسپر          
 اسپرم تمایز II ،4دنبال میوز   دو اسپرم نابالغ و بهIدنبال میوز  شود، سپس این سلول به سلول زاینده تبدیل می 

  . شود تبدیل می) شامل سر، تنه و دم(سپس هر اسپرم تمایز نیافته به یک اسپرم . کند نیافته را ایجاد می
  

  
  

زایی، ابتدا یک سلول دیپلوئید بـزرگ شـده بـه     و دوباره با توجه به طرح زیر، در جانوران ماده طی فرایند تخمک   
 و سیتوکینز نامـساوي، دو  Iل میوز دنبا شود، سپس این سلول زاینده به     نام سلول زاینده تبدیل می      سلولی نابالغ به  
. رسد ي سیتوپالسم به تخمک نابالغ می که تقریباً همه) ي قطبی تخمک نابالغ و نخستین گویچ. (کند  سلول تولید می  

بالغ همراه اسـت، کـه دو سـلول    دهد که این مرحله نیز با سیتوکینز نامساوي در تخمک نا  رخ می IIسپس میوز   
و تخمـک تمـایز   . میرد سپس دومین سلول قطبی می. کند ي قطبی را تولید می   تخمک تمایز نیافته و دومین گویچه     

 را انجام دهد و دو IIي قطبی نیز تقسیم میوز  البته ممکن است نخستین گویچه. (شود  نیافته به تخمک تبدیل می    
  !. کند ها را زیاد می که در این صورت تنها تعداد مرده. ي قطبی تولید کند مین گویچهتا دو

  .ي قطبی ممکن است ایجاد شود  تا دومین گویچه3 و حداکثر 1حداقل 
  

  
  

شود و در نهایـت سـه عـدد      سیتوپالسم نامساوي تقسیم می    II و   Iزایی بعد از سیتوکینز در میوز         در تخمک * 
  . هاي یکسان ولی سیتوپالسم اووم بیشتر است شود که هسته ایجاد می) اووم(ي قطبی و یک تخمک  گویچه

اند چرا که   با هم متفاوتDNA آمده از نظر مقدار 3ي  ي قطبی و اسپرم نابالغ که در گزینه      نخستین گویچه * 
رسد  ي سیتوپالسم به تخمک نابالغ می  تقریباً همهIدلیل سیتوکینز نامساوي در اثر میوز    نخستین گویچه قطبی به   

 DNA هـسته و هـم   DNAولـی اسـپرم نابـالغ هـم     .  هسته را داردDNAي قطبی بیشتر  و نخستین گویچه 
  . میتوکندري مربوط به سیتوپالسم را دارد

هـاي حاصـله نـسبت سـطح بـه حجـم        گیرد به همین خاطر سلول در برخی موارد سیتوکینز نابرابر صورت می     * 
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  : یکسانی ندارند
)ها  یم میتوز در دیاتوم در تقس-1   n)2 .  
  .) شود تر به رویان تبدیل می سلول کوچک( اولین تقسیم سلول تخم در نهاندانگان -2  
  . ها  در خانمII و Iدنبال میوز   به-3  

یی و تشکیل اسپرم و تخمک غیر عادي شود ولی تأثیري بر نقاط وارسی زا تواند سبب اختالل در گامت    الکل می * 
(Check Po int)زا نیست ي سلولی ندارد و جزء عوامل سرطان  در چرخه.  

  

  هاي غیراستاندارد یا نادرست پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

ي پروفاز  نی مرحله پاسخ صحیح است ولی در صورت سؤال که بیان شده پس از محو شدن غشاي هسته یع           3ي    گزینه  179
و با . ي پروفاز است یکسان است ها که مربوط به مرحله  کوتاه و ضخیم شدن کروماتین4ها یعنی گزینه  با یکی از گزینه

 مربـوط بـه   2ي  که در آمیب مطرح شده که آمیب تولید مثل غیرجنسی از نوع میتـوز دارد و بـاز گزینـه    توجه به این  
  . نیز نادرست خواهد بود2که گزینه . تقسیم میوز است

رنـد  گی ها را مـی  ي کار نفرون جایی که این مجاري دنباله   نیتس ولی از آن   ) ي نفرون   لوله(کننده، جزؤ نفرون      مجاري جمع   168
اي  شناسی جداگانـه  کننده منشأ جنین که مجاري جمع حتی با این. آورند حساب می ها را نیز جزئی از نفرون به         آن  معموالً
  . دارند

  . ي، تراوش، بازجذب و ترشح است  پدیده3ي  تشکیل ادرار نتیجه
کنـد و خـود    نـی خـود کلیـه انـرژي آن را تـأمین مـی          سوزي در کلیه همراه است یع      ATPترشح، فعال است و با      * 

ATPسوزند هاي کلیه می .  
  .طور از طریق خود کلیه است باز جذب، فعال و غیرفعال است، قسمت فعال بازجذب هم همین* 
هر چند در . ردگی طور موضعی در کپسول بومن در قسمت قشري کلیه صورت می       تراوش، فعال است، تراوش فقط به     * 

شود و براي  توسط پمپاژ قلب ایجاد می) عامل اصلی تراوش  (شود اما چون فشار خون         مصرف نمی  ATPمحل تراوش،   
  . شود و عملی فعال است آن انرژي صرف می

  . شود طور غیرمستقیم عملی فعال محسوب می تراوش نیز به
 نسوزاندکه فشار خون نداریم و اگر فشار خون نداشته باشیم که تراوش ATPسوزاند و اگر قلب   میATPچون قلب 
  . شود ایجاد نمی

تراوش فعال است ولی انرژي الزم براي انجام آن را خود . این تصور که تراوش یک فرایند غیرفعال است، غلط است        * 
  . ه قبالً قلب تأمین کرده استکلیه تأمین نکرده بلک

  . نادرست است) 1بنابراین گزینه 
چـه گفتـه    که با توجه به آن. گیرد ي ادرار صورت می کننده ي جمع صورت غیرفعال از لوله  که بازجذب اوره به   ) 2گزینه  

  .  نشودولی باز بهتر بود که مطرح. گیرند ي نفرون در نظر می کننده را جزء لوله شد، معموالً مجاري جمع
بلکه بازجـذب  !) در هیج جاي کلیه (شود    در سطح کتاب درسی دفع نمی     ) نمک (NaClچون  . نادرست است ) 3گزینه  
  .  صحیح است4ي  ولی گزینه. شود می
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 3ي  گزینه. یرندگ ي نفرون در نظر می کننده را جزء لوله  معموالً مجاري جمع   2ي     نادرست، گزینه  1ي    بنابراین گزینه * 
  .  صحیح است4ي  نادرست و گزینه

  ! را نیز باید در نظر گرفتتفکر طراحالبته در این گونه موراد 
  

  ) دودمانه(ها  نامه چند نکته پیرامون شجره
  تعیین الگو : حالت اول

  
  

  ) نامه  کلید در شجره6. (نیمک ها را مشخص می شود و خانواده نامه از چپ به راست و از باال به پایین خوانده می شجره* 
  
  

  1 (    2 (  
  
  
  

  3 (    4 (  
  
  
  
  

  5 (    6 (  
  
  
  

  



  91اردیبهشت  -نجشدر آزمون سشناسی و آزمایشگاه  زیست هاي نقد پرسش  8

ي نشر دریافت جناب آقاي دکتر هامون سبطی در راستاي پیـشبرد آمـوزش کـشور     یت هوشمندانهدانم از مدیر در پایان، الزم می 
  . قدردانی و سپاسگزاري کنم

هـاي    با سال91خاطر متفاوت بودن سبک سؤاالت سنجش   شناسی سنجش به    چنین جا دارد از طراح محترم آزمون زیست         و هم * 
  ...گذشته تشکر کنم و بدانید که 

  
  »رسد ذره به خورشید بلند آخر کــار می  حال است که گوهر نشودعرق سعی، م«  

  
  . اي روشن هاي زندگی و آینده به امید موفقیت شما در تمامی عرصه

  

   دكتر آشتي خالدي


