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نگاه كلي* 

آزمـون   ...!هاشـان را دريافـت كردنـد      ي زحمـت  هايي كه امروز نتيجـه    ي دريافتي و خسته نباشيد خدمت همه    الم  س

هـاي  هـاي سـال   عالوه سؤاالتي با سياست   هاي قبل به  هاي سال آزمون، آزموني با چهارچوب     89شناسي در كنكور    زيست

اي و جامع سـازمان سـنجش سـه سـؤال          هاي مرحله گاه آزمون بيو با توجه به هشدارهاي گاه     ظار  طبق انت مثالً  . اخير بود 

. بـود ري، برخي و حد در جمالت كتـاب درسـي طـرح شـده       هاي بسيا طور مستقيم با توجه به عبارت      به )197 و   178،  172(

بينـي بـوده و     پـيش هاي اخير كنكور بود كه كـامالً قابـل         نيز از سياست   171 و   158از اسامي دانشمندان دو سؤال      استفاده  

.بوديم از اين مطلب را به شما دادهار استفادهبارها در نقدها هشد

ير سـؤاالت   كـنم سـا   هـا اشـاره مـي      سؤال ابتكاري كه در زير بـه آن        3و  شده  داده سؤال توضيح  5جز  نظر من به  به

 در اين آزمـون اصـالً       80كسب درصد باالي    بنابراين  . بودندهاي قبل طراحي شده   براساس الگوي كلي طرح سؤال در سال      

.باشدلي مي عا100 خيلي خوب و درصد 90 خوب و باالي 85دور از ذهن نبود و احتماالً در اين آزمون درصد باالي 

تك شـما دوسـتان عزيـز و تـذكر جـدي در      پايان ضمن آرزوي روزهاي خوب در ساير مراحل زندگي براي تك  در  

.كنم اشاره مي89ر به سه سؤال تقريباً ابتكاري كنكو) !ي زندگيو شايد رشته(ي دانشگاهي دقت در انتخاب رشته

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره
پرسش

توضيح

در هـيچ آزمـوني   بـود كـه تـاكنون    شـده  سـال دوم طـرح  4سؤال با توجه به شكل دستگاه گوارش در فصل اين  160

.بوداعضاي بدن از نظر موقعيت آناتوميكي مدنظر قرارنگرفته

 نوكلئوتيد،   n با   DNAيك مولكول   در  173
n
2

nريبوز،   قند دئوكسي  n باز پوريني،     − يـا  ) بـودن در صورت خطي   (2

n)   استر و   پيوندي فسفودي ) بودندر صورت حلقويn G+    در يـك مولكـول     پس  .  پيوند هيدروژني وجود دارد

DNAتر است تعداد بازهاي پوريني از سايرين كم.

امـا  . داردوجود) Xبا يك (وجود گامت، سلول هاپلوئيد   دليل عدم ساله به جالبي بود چون در يك دختر يك      سؤال  179

ي اسكلتي خـود  اي ماهيچههاي چندهسته و در سلولXساله در گلبول قرمز بالغ خود هيچ كروموزوم      دختر يك 

. وجود داردXوم هاي پيكري خود دو كروموز و در ساير سلولXچند كروموزوم 
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شناسـي  گـوي سـؤاالت شـما در درس زيـست    پاسـخ ايم كـه  عزيز از آقاي دكتر عظيمي خواهش كرده ناتسود
بـراي مـا    ) ت سـايت نـشر دريافـ      ي اصلي صفحهدر  (هاي شما   توانيد سؤاالت خود را در قسمت حرف      شما مي . باشند

.بفرستيد و منتظر پاسخ آن باشيد


