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»محمد چالجوردکتر «»شناسیزیستپاسخ تحلیلی «

»محمد عمارلودکتر علی«

2يگزینهپاسخ-156

:ت گیاهیحرکا

بنـدي مـوردنظر   طبقهبنابراین داوطلب براي پاسخ به این نوع سؤاالتی که. استبندي حرکات گیاهی داشته طراح در این تست، سعی در طبقه      
.ور کنندبندي فوق را مرطبقهاست، باید بارها

.محرك بیرونی مؤثر است) از نوع القایی(در حرکات غیرفعال و فعال 

تـأثیر  هر حرکتی کـه تحـت     -4ي  رد گزینه . خودي است ي گیاه است، اما القایی نیست بلکه خودبه       پیچش در بخش زنده    -3و   1ي  رد گزینه 
65ي گیـاهی صـفحه  .(محرك بیرونی است اما از نـوع فعـال اسـت   تأثیرباشد؛ چراکه حرکات القایی تحت    محرك بیرونی است غیرفعال نمی    

)ي طالیی بردجزوه

2يگزینهپاسخ-157

:دستگاه عصبی خودمختار

دستگاه عصبی خودمختار سمپاتیک و پاراسمپاتیک است که هـردو حرکتـی و وابـران    . گوید تار عصبی، دندریت یا آکسون بلند است    وقتی می 
توانـد  دستگاه سـمپاتیک نمـی  . این است که این الیاف جسم سلولی ندارند4ي بودن گزینه علت غلط . یعنی فقط شامل آکسون هستند     هستند؛

.شودبندي نیز نمینورون رابط میلین ندارد و عایق. حالت آرامش برقرار کند

:پاراسمپاتیک-
برقراري حالت آرامش-

کاهش فشارخون و ضربان قلب-

هاي گوارشیباعث افزایش فعالیت-

:سمپاتیک-

.ردآوباش درمیبدن را به حالت آماده-

افزایش فشارخون و ضربان قلب و تعداد تنفس-

هاي اسکلتیسوي قلب و ماهیچههدایت جریان خون به-

کاهش فعالیت گوارشی-

:غیرفعال-
)بازشدن هاگدان. (شودمیدیده)  دارگیاهان سانتریول(در بخش اسپوروفیت خزه و سرخس -

.ی است و محرك درونی گیاه در آن نقشی نداردهاي بیرونتأثیر محركتحت-

:فعال-

:القایی-

.است... تأثیر محرك شب، لرزه و تحت-

گرایشی-

تنجشی-

تاکتیکی-

.تأثیر محرك بیرونی استتحت-

:خوديخودبه-
.گیردمیتأثیر محرك درونی صورتتحتفقط-

پیچک-الدولهمانند پیچ امین-
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میـدوموناس موردسـؤال    ي زنـدگی کـاهوي دریـایی و یـا کال          ها بـه هـر عنـوانی چرخـه        در بسیاري از سال   3يگزینهپاسخ-158
.بودقرارگرفته

:ي زندگیچرخه

کدام شبیه دیگـري  زئوسپور در کاهوي دریایی حاصل میوز است، پس هاپلوئید است؛ یعنی یک مجموعه کروموزوم دارد که هیچ       
.نیست

پـس  . کرومـوزومی  nکروموزومی است و زئوسپور      n2زیگوسپور در کالمیدوموناس    . زئوسپور در کالمیدوموناس حاصل تقسیم میتوز است      
.زیگوسپور دو مجموعه کروموزوم و زئوسپور یک مجموعه کروموزوم دارد

معـده و سـنگدان نیـز محـل       . ي موقتی غذاست که قبل از معده قرار دارد        شدن و ذخیره  دان محل نرم  چینه4يگزینهپاسخ-159
دان سنگدان قرار حال در ملخ، بعد از چینه. دان استي موقتی چینهشدن و ذخیرهپس در سؤال نخستین محل نرم. هستندي غذا موقتی ذخیره

.استکند و بعد از آن سنگدان واقع شدههاي گوارشی ترشح میاست که آنزیمشدهاما در گنجشک معده واقع. دارد

کنید از رشد هر هاگ در خزه گامتوفیت توجه. ه استدار کتاب درسی سرخس و خزگیاهان سانتریول يهمه3يگزینهپاسخ-160
1ي پـس گزینـه  . شود که حاوي هردو گامتوفیت نر و ماده اسـت    میشود، اما در سرخس از رشد هر هاگ پروتال حاصل         مینر یا ماده حاصل   

!خداحافظ
سازشان کدام است؟پنبهآوند، کامبیوم چوبساله حاوي مثالً گیاهان علفی یک. ساز ندارندي گیاهان آونددار کامبیوم چوب پنبههمه

ي در خزه. باشدتوانند رویان یا جنین تولید کنند یعنی خزه و سرخس می     ها که نمی  ، منظور از گیاه بدون رویان، همان بدون دانه        3ي  در گزینه 
ا وابـسته بـه گامتوفیـت اسـت و بعـداً            اسپوروفیت چه در ابتدا و چه در انتها وابسته به گامتوفیت است ولـی در سـرخس اسـپوروفیت ابتـد                    

در خزه،  .) کنددر ابتداي رویش از گامتوفیت تغذیه      فقطکنید طراح نگفته اسپوروفیت جوان      دقت. (بنابراین جمله درست است   . شودمیمستقل
.ي ماده استي نر و یا پایههر گامتوفیت یا پایه

شـود و   مـی است، ابتدا شارش ژنی کند و یا متوقـف        زایی دگرمیهنی   ي سنجاب که یک گونه    در اشتقاق گونه  1يگزینهپاسخ-161
.شودها میتر جمعیتسپس سایر عوامل مثل جهش و رانش در هر جمعیت باعث ایجاد تفاوت بیش

3يگزینهپاسخ-162

: ي جنسیي دوم چرخهدر نیمه

:کالمیدوموناس-
nزیگوسپور nگامت nسلول بالغ :یدمثل جنسیتول- کالمیدوموناس2

میوزلقاحمیتوز

سلول بالغزئوسپور سلول بالغ :تولیدمثل غیرجنسی- زمیتو

:یاییکاهوي در-
nگامتوفیت nزئوسپور )اسپورانژ(بالغ اسپوروفیت-

میتوزمیوز

اسپوروفیتزیگوت گامتگامتوفیت- میتوزجوشیهم

-LH وFSHیابندمیکاهش.

.شودتر از استروژن میپروژسترون بیش-

.)ندهداگر لقاح رخ. (شودجسم زرد ابتدا رشد و سپس ریز می-

.شودمیي جسم زرد مقدار پروژسترون کمکاهش اندازهدر پایان چرخه با-

.شودمیFSHو LHافزایش استروژن و پروژسترون باعث مهار -

.شودمیاز فعالیت ترشحی تخمدان کاسته-
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ز تخمـدان و در ابتـداي       این سلول بعـد از خـروج ا       . ي جنسی نیست  ي دوم چرخه  پایان تقسیم میوز براي گامت ماده، پایان نیمه       
ي تخمـدانی   کنـد، در واقـع در پایـان چرخـه         دخترخانم یا خانمی که هر ماه تخمک رهـامی        . کندي فالوپ میوز را کامل می     لوله

.کنندنکرده، آزاد میاووسیت اولیه که هنوز میوز را کامل

هاي هیدروژن از طریق یک کانال ي انتقال الکترون یونکه در زنجیرههنگامی. 3ي در شکل دقت کنید، شماره4يگزینهپاسخ-163
. شـود نمـی تـشکیل ATPاي جلوي این کار را بگیرد   بنابراین اگر ماده  . شودمیتشکیل ATPروند،  پروتئینی به بخش داخلی میتوکندري می     

)دانشگاهیکتاب پیش99ي شکل صفحه(

3يگزینهپاسخ-164

:هالنفوسیت-

از نـوع  (ترین دستگاه عصبی را دارد، هیدر است که هم تولیدمثل جنسی و هم غیرجنـسی               جانداري که ساده  4يگزینهپاسخ-165
)1ي گزینه. (دارد) زدنجوانه

)2ي رد گزینه. (سلولی هم داردگوارش برون. ترین گردش خون بسته را داردکرم خاکی ساده
!شد اوگلناوقت میگفت جاندار، آناگر می) 3ي رد گزینه. (یا است که هومئوستازي داردي نوري را دارد، پالنارترین گیرندهجانوري که ساده

!را ندارد) ایمنی هومورال نوعی دفاع اختصاصی است(ترین دستگاه گردش مواد را دارد که دفاع اختصاصی عروس دریایی ساده

2يگزینهپاسخ-166
ي انتقال الکترون هاي برانگیخته توسط زنجیرهگوید الکتروني اول میدرست است، زیرا عمل فتوسنتز را در مرحله، کامال1ًي گزینه-

.رسدمیNADPو بعد به Iاز ناقلین پروتئینی به فتوسیستم 
.کندتولید و هم مصرف میADPبنابراین هم . کند، در گیاهان علفی پوست ساقه فتوسنتز می3ي گزینه-
سازي نقـش  هاي نگهبان در عمل تنفس سلولی و پروتئینمگه در سال دوم مطالعه نکردیم که سلول. ، کامالً درست است4ي گزینه -

.اي از تنفس سلولی استگامی از مرحله4ي دارند؟ گزینه

ي جـواب تـست     کننـده دهایی دارند که تعیین   دوستان عزیزم بسیاري از سؤاالت کنکور کلمات کلیدي یا قی         4يگزینهپاسخ-167
.استهري کلیدي در این سؤال کلمه. کردن نصف راهپیداکردن آن کلمه در تست، خود یعنی طی. است

:وقتی صحبت از هر رفتار غریزي است، شامل
)4فصل -سال چهارم(استتار برگ متحرك ) 2)سال دوم(تنیدن تار عنکبوت ) 1
رفتار جوجه کوکو) 4غازهاالگوي عمل ثابت ) 3
رفتار نر ماهی شکم قرمز) 5

پـس خـداحافظ   . درسـته هیچـی  ! تجربه چه نقـشی داشـت؟  . کوکو رفتارش را مطالعه کن    يجوجه. رفتار صرفاً غریزي ربطی به تجربه ندارد      
!1ي گزینه

!2ي خداحافظ گزینه.... سازي و گاهی براي خانه!! نه) نوع محرك نشانه؟یک (تند؟ فقط براي غذا عنکبوت به چه منظور تار می

-B:

.شودمیجا بالغشود و در همانمیدر مغز استخوان ساخته-

.یندآهاي بالغ بین خون و لنف به گردش درمیلنفوسیت-

.منظور از ایمنی هومورال فقط خون نیست-

-T:

)غلط1ي گزینه. (شودشود، اما در تیموس بالغ میمیدر مغز استخوان ساخته-

)غلط2ي گزینه. (آیدلنفوسیت بالغ بین خون و لنف به گردش درمی-

.کندتولیدمیCO2کند و قطعاً تنفس می-
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)3ي رد گزینه! (آیا رفتار غریزي در پنج مورد فوق به یک صورت انجام شده؟ قطعاً جواب شما نه است
.هاي ژنی دارنداما تمام این رفتارها دستورالعمل

1يگزینهپاسخ-168

: ي ماهیباله

)123ي صفحه5-8شکل (

)1ي رد گزینه. (شودهاي جگر متصل میهاي سطح سلولورمعمول گلوکاگون به پروتئینطبه4يگزینهپاسخ-169
)2ي رد گزینه. (دهدشود، کلسیم خون را کاهش میمیتونین که از تیروئید ترشحکلسی

)3ي رد گزینه. (شود نه پرخوابیخوابی میپرکاري تیروئید باعث افزایش بی

Hهر باکتري اتوتروف از     2يگزینهپاسخ-170 S2 هـاي گـوگردي سـبز و       بـاکتري ! کنـد کـه   نمـی عنوان منبع الکترون استفاده   به

Hگوگردي ارغوانی از     S2 هاي شیمیواتوتروف کنید باکتري دقت. کنندمیعنوان منبع الکترون استفاده   بهH S2مـا از  کننـد ا میرا از محیط کم

H S21ي رد گزینه. (کنندمیعنوان منبع انرژي استفادهبه(

!3ي بنابراین خدانگهدار گزینه. هوازي هستندهاي هتروتروف هم هوازي و هم بیباکتري
!بايباي4ي پس گزینه. ي نیتروژن سیانوباکتر و ریزوبیوم است که ریزوبیوم هتروتروف استکنندهباکتري تثبیت

پس . شوددهند، گرما تولیدمیها بیرون سلول واکنشاست که اگر آنزیم کردهاشاره 8توجه کنید ابتداي فصل     4يگزینهپاسخ-171
هـا  ي واکـنش پس محصول همه) 3و 1ي رد گزینه. (نیست، بلکه گرما استATPامکان واکنش در خارج سلول وجوددارد اما محصول آن       

!نیست، بلکه گرما هم هستATPفقط 
مـثالً  . بخشند و شاید سرعت آن را نیـز کـاهش هـم دهنـد    سلولی را سرعت نمیهاي درونهاي زیستی سرعت واکنشدهندهبرخی از واکنش  

.دهدمیسري واکنش را کاهششود سرعت یکهایی که به سلول واردمیمهارکننده

این سؤال ترکیبی است با فصل . هاي خونی فراوان استشامه داراي مویرگ  نرم. ه نام دارد  شاماین بخش نرم  3يگزینهپاسخ-172
. شامه متصل استاین الیه از طریق عنکبوتیه به سخت. اندها بافت پوششی یک الیه    ي مویرگ در این مورد باید بدانیم که دیواره      . سال دوم  3

.شامه استشامه و نرمنخاعی بین سخت-مایع مغزي

3يگزینهپاسخ-173

:هاگرانولوسیت-

:آگرانولوسیت-

.، تحرك شیمیایی و تاکتیکی داردفاگوسیتوز دارد:نوتروفیل-

.شودمیهاي انگلی ترشحفاگوسیتوز دارد، در عفونت:ائوزینوفیل-

.کندمیهپارین و هیستامین ترشح:بازوفیل-

.شود که داراي طول عمر زیادي استمیدر بیرون خون به ماکروفاژ تبدیل:مونوسیت -

-T :ایمنی سلولی
:لنفوسیت-

-B : هومورال(ایمنی(

.شود که ماهی به جلو رودمیرود و باعثبه چپ و راست می:دمی-

.به کمک پشتی و لگنی در تغییر جهت نقش دارد:ايسینه-

.شودباعث حرکات عمودي ماهی می:بادکنک شنا-
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)فاگوسیتوز(.بلعندها را میها هستند که همگی با صرف انرژي میکروبهایی که در دفاع غیراختصاصی شرکت دارند مونوسیتآگرانولوسیت

.ي آنوفل استاین موجود پشه1يگزینهپاسخ-174

: پشه

4يگزینهپاسخ-175

: زاهاي گیاهیبیماري

زاي گیاهی، ویروس و ویروئید هـستند کـه         ي بیماري عوامل غیرزنده . کپیسد ندارد . اي است رشتهتک RNAویروئید  . است غلط 1ي  گزینه
.دارندRNA)یا (DNAیک نوع اسید نوکلئیک 

توانـد تولیـدمثل غیرجنـسی      شـدن مـی   قطعـه از طریق قطعـه    بافت و برگ بیدي    ارکیده از طریق فن کشت    1يگزینهپاسخ-176
)درست است1ي پس گزینه. (دهدانجام

امـا دقـت کنیـد چمـن        . دهنـد میافشانی انجام این گیاهان از طریق باد گرده     . کنندافشانی تولیدمثل می  بید، بلوط، چمن و گردو از طریق گرده       
)2ي رد گزینه. (تواند تولیدمثل رویشی انجام دهدمی

)3ي رد گزینه. (کنداي است و مقادیر فراوانی گرده تولید میادریسی گیاه گلدار دولپه
.سرخس تناوب نسل دارد. باشدتواند تولیدمثل رویشی داشتهچمن می

! ها مهارت پیدا کنیـد اي کاش در تشخیص و زدن این نوع تست        . ي کتاب است  ها عین جمله  برخی از تست  1يگزینهپاسخ-177
!شودي صفرا بخشی از مواد رنگین صفرا به خون واردمیکیسهدر فرد مبتال به 

تنهایی مفهومی نداشت و محرك غیرشـرطی       محرك شرطی که خود به    . محرك در این آزمایش دو نوع بود      3يگزینهپاسخ-178
.تنهایی باعث پاسخ مناسب در جانور شودتوانست بهکه می

مـراز را  پلیDNAت آنزیم هلیکاز و یعنی فعالی. (هورمونی که محرك تقسیم سلولی است سیتوکینین است   4يگزینهپاسخ-179

.اسکلت کیتنی دارد-

.تنفس سلولی دارد-

.تنفس نایی دارد-

.)همولنف دارد. (گردش خون باز دارد-

.)عنبیه و مردمک ندارد. (چشم مرکب دارد-

.کندمیاسید اوریک دفع-

.داراي اسکلت کیتینی است-

.)نداردومیر گسترده ربطی به فنوتیپ و ژنوتیپ رقابت زیاد نیست، مرگ. (طلب استهاي فرصتجزء جمعیت-

.)ي عصبی دارددر هر قطعه از بدن گره. (طناب عصبی شکمی دارد-

.استTiعامل آن پالزمید باکتري :گال-

بیماري زنگ و سیاهک: بازیدیومیست:هاقارچ-

هاي مخاطیکپکآغازیان-

)دارRNAویروس (موزائیک تنباکو ویروس-

ايرشتهتکRNAویروئید-
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جایی که هرسال از این مبحث تست ابتکاري داریم، دست به یک ابتکار جدید از آن. ها با اتیلن استتسهیل در برداشت میوه.) دهدافزایش می
!زنم خدمتتونمی

....تواند یابد، میمیدارشدگی افزایشي حبابهورمونی که در پدیده:تست نمونه
.باشدها نقش داشتهدر تسهیل برداشت میوه) 2.باشدمراز نقش داشتهپلیDNAدر فعالیت آنزیم ) 1
.دار کندها را ریشهقلمه) 4.هاي نگهبان روزنه شودباعث پالسمولیز سلول) 3

بـا توجـه بـه شـکل، اوره داراي فرمـول            . شـود طـرح مـی   ها سؤال   ي کتاب در بسیاري از سال     از این صفحه  2يگزینهپاسخ-180
CO(NH )2 است و انـرژي در دفـع و یـا بازجـذبش     شدهآورده7فرمول اوره اول فصل . (بازجذب اوره فقط در بخش مرکزي است   . است 2

)107ي صفحه7-5شکل !) (شودنمیمصرف

که پس از این.) اورئوس به معنی طالیی است. (هوازي استیباکتري گرم مثبت و ب:استافیلوکوکوس اورئوس1يگزینهپاسخ-181
.شودمیAي دوم وارد جایگاه tRNAبخش بزرگ ریبوزوم آمد، 

1يگزینهپاسخ-182

:زنبق-

ي معده است، که با   هاي شیره از آنزیم (پسینوژن  تبدیل به پپسین فعال شود، پ      HClپپسینوژن با برخورد با     4يگزینهپاسخ-183
.)شودفعال می) اسید کلریدریک(اي معده ترشحات غدد حاشیه

مـراز  پلـی  RNA(شـوند   هاي مجاور هـم توسـط یـک نـوع آنـزیم رونویـسی مـی               ها ژن ي باکتري در همه 3يگزینهپاسخ-184
.ژنی استهمواره تکmRNAها اما دریوکاریوت. شودمیچند ژنی در پروکاریوت دیدهRNAدقت کنید ). پروکاریوتی

.شودگذاشته8ي فصل شکل ماهیچه3يگزینهپاسخ-185
!Zاست، نه خط Mي هنسن یعنی خط ، خط وسط صفحه1ي شماره-
.استZخط 4ي شماره. ، میوفیبریل است2ي شماره-
.ي هنسن است، صفحه3ي شماره-

:گیاه گلدار تک لپه است-

.آوندي داردغالف -

.کلرانشیم اسفنجی دارد-

.شودمینجاماکسیدکربن درکلرانشیم اتثبیت دي-

.داراي تراکئید و عناصر آوندي است-

.کندافشانی میگرده-

.مانند سرخس. است) ي زیرزمینیساقه(داراي ریزوم -

گیاه روزبلند است برعکس بنت قنسول-

.ش عرضی خود سه بخش متمایز داردمانند سایر گیاهان در بر-
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2يگزینهپاسخ-186

):چلچله(پرنده -

را بـراي سـه الیـه بافـت مقـدماتی رویـان            این پرده مواد غـذایی      . ي جنینی کوریون است   ترین پرده خارجی2يگزینهپاسخ-187
.کندمیتأمین

4يگزینهپاسخ-188

:هازیگومیست-

.وجودآوردهاي حامل اسپورانژ را بهتواند مستقیماً نخینهساختار تولیدمثل جنسی می. دقت کنید4ي به شماره

اسـت کـه   ن درحـالی  ای. ي تارهاي میوکارد منظور هم میوکاردهاي بطن و هم دهلیز است          گوید همه وقتی می 1يگزینهپاسخ-189
.اندبطن و دهلیز توسط بافت پیوندي عایقی جداشده

2Bيگزینهپاسخ-190 W W
x yll x x LL

B W W
(x x x y)(Ll Ll) 

ll1
4



Ll2و 
Wو 4

x y LL1 1
4 4

   
Wو  W

x x1
Bو 4

x y1
Bو 4 W

x x1
4




B W B

B W B

B W B

x x LL x yLL

x x Ll x yLl

x x ll x yll

   
    
 
    

1 1
16 16
1 1
8 8
1 1

16 16
W W W

W W W

W W W

x x LL x yLL

x x Ll x yLl

x x ll x yll

   
    
 
    

1 1
16 16
1 1
8 8
1 1

16 16

:دم-
)هاي کیسهنه به همه. (رودي هوادار عقبی مینشده به کیسههواي تهویه-

.رودهاي هوادار پیشین میشده به کیسههواي تهویه-

:بازدم-
.رودها میهاي هوادار عقبی به ششي کیسهنشدههواي تهویه-

.شودمیهوادار پیشین است، خارجهايهوایی که در کیسه-

.کنندها تولیدمثل میطور غیرجنسی از طریق انتشار هاگمعموالً به-

:تولیدمثل جنسی-

کنند و هرکدام محتـوي چنـدین   دیگر رشدمیسوي یکسازند بهدو نخینه دو اتاقک می     -
.ي هاپلوئید استهسته

هـاي  سـلول . آورنـد وجـودمی ي دیپلوئید را بهشوند و هستهمیهاي هاپلوئید ادغام  هسته -
.شودمیصل محتوي چندین زیگوت، به زیگوسپورانژ مبدلحا

.روینددهند و میمیهاي درون زیگوسپورانژ تقسیم میوز انجامدر شرایط مساعد زیگوت-

.اسپورانژ هاگدان غیرجنسی زیگومیست است-
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NAD2تولید و CO2بینید که در چرخه میطورهمان3يگزینهپاسخ-191 شودمصرف می.

در سلول پوششی پوسـت     . شودي وراثتی و کروموزوم می    کردن ماده که سبب فشرده   هیستون پروتئینی است  2يگزینهپاسخ-192
سال چهارم، هیـستون  1کنید با توجه به مطالب فصل       دقت. داردي سلول نقش  دهی و پایداري هسته   هاي غیرهیستونی در شکل   انسان پروتئین 

.شود، اما فعالیت آن در سلول، درون هسته استمیي ترجمه ساختهدر سیتوپالسم توسط پدیده

2يگزینهپاسخ-193

باشـد کـه عـدد     ي قطبی می  شامل اسپرم نابالغ، تخمک نابالغ و نخستین گویچه        Iهاي حاصل از میوز     سلول2يگزینهپاسخ-194
nها  کروموزومی آن  23  ي میوز در فاصله. هاي آن دوکروماتیدي هستند  و کروموزومI وII همانندسازيDNAدهد، سپس از نمیرخ

nها به بعد سلولIIمیوز  23کندشدن به اسپرم عدد کروموزومی تغییرنمیتبدیلاز اسپرم تمایزنیافته تا . شوندکروماتیدي میتک.

4يگزینهپاسخ-195

* *

P : X X XY1

اگر وابسته به جنس مغلوب فرض شود-

*

* * * * * *

X X

F : X X X Y X X X Y X X

XY


     
 

1

3فرد  . اشتدرا نخواهیم  6توجه کنید اگر بیماري وابسته به جنس مغلوب باشد، دختران نسل اول همگی باید ناقل باشند نه بیمار؛ پس فرد                     
.بیمار است10تواند هتروزیگوت باشد ولی مرد می

اگر وابسته به جنس غالب فرض شود-
   

*
*

* *
* *

X X
X X XYP :

X X
F :X X X Y XX XY

XY

 
        

1

.تواند هموزیگوت باشدنمی6فرد 

:شوداگر بیماري اتوزوم مغلوب فرض-

aa Aa AA

Aa

AA

76

11













 


.تواند هتروزیگوت باشدمی11پس فرد 

مادرپدر

سالم

بیمار

سالم

بیمار

بیمار

بیمارسالم بیمار سالم
سالم
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طلبی اغلـب   هاي فرصت ي جمعیت ي هر جمعیتی معموالً نزدیک به گنجایش محیط نیست، زیرا اندازه          اندازه4يگزینهپاسخ-196
در . شـود نمیکنند سبب کاهش تراکمهایی که تقسیم دوتایی دارند و یا بکرزایی می  بودن تراکم براي گونه   پایین. تر از گنجایش محیط است    کم

.الگوي نمایی، آهنگ رشد تابع منابع غذایی و رقابت نیست

.اسبی و وزن کودك انسان استمنظور انتخاب پایدارکننده است که مربوط به خرچنگ نعل4يگزینهپاسخ-197

ي گلیکولیز را در تـنفس      باشند، مرحله هاي گیاهی که فتوسنتز دارند و یا حتی فتوسنتز هم نداشته          تمام سلول 4يگزینهپاسخ-198
کلرانـشیم اسـفنجی تثبیـت اول    . قرار نیست هر سلول پارانشیمی بتواند فتوسـنتز کنـد  . دهدمیدر روند گلیکولیز رخ 4ي  گزینه. ندسلولی دار 

CO2ید که در این مرحله هم دقت کن3ي در مورد گزینه. ي کالوین داردو غالف آوندي چرخهATPشودتولیدنمی.

h.) مربوط به بیماري زالی هستندAو aهاي الل(2يگزینهپاسخ-199
AaXYABRr AaX XBOrr

h h
X X , XX , X Y , XY AB , AO BB BO RR rr      

      
      

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2

  

B

1 1
24 4

1 3 314 4


 


  

چون چهار سر ران . کنیددقت» ب«در مورد عبارت ) تونوس عضالنی(شوند نمیزمان منقبضتارها همي همه4يگزینهپاسخ-200
شود و پیـرووات نیـز      تولید نمی  FADH2و دیگر   . ندهدي کربس رخ  ي مخطط است، احتمال تخمیر الکتیکی هم هست و چرخه         یک ماهیچه 

)رد عبارت ج. (شوداحیا نمی
.درست است4ي زینهفقظ گ

است از یـک آونـد   ها زیادشود ممکناگر فشار حاصل از حباب! آفرین. به دقت متن کتاب درسی را بخوانید     2يگزینهپاسخ-201
.شودچوبی مانند تراکئید به تراکئید مجاور منتقل

. ابدیي سینه افزایش میشود حجم قفسهوقتی دیافراگم مسطح می. دیافراگم استدر سؤال منظور از ماهیچه،4يگزینهپاسخ-202
.گیردمیها بازدم صورتآمدن دندهبا پایین. مربوط به دم است3و 2، 1ي گزینه. پس باید عمل دم باشد

شود که فرد دچار میهر عاملی که باعث شود فشار اسمزي در انتهاي مویرگ درون رگ کاهش یابد، موجب1يگزینهپاسخ-203
هاي درشت بـه کپـسول   ورود پروتئین. هر دلیلی مانع خیز یا ادم خواهدشدچه فشار اسمزي در پایان رگ زیاد شود، به      خیز یا ادم شود چنان    

.دهدمیشود و فشار اسمزي در پایان مویرگ را کاهشها میبومن باعث دفع این پروتئین

Pو XAaو 3aaيگزینهپاسخ-204 : AA

aa وX Aa2 وAA

Aa / A /X / x /
A a a /

  
        

2 0 42 0 710 5 0 424 100 1 0 3
AA Aa / /

aa
49 10 5 21 8 949

    

پدر مادر

پسران زال و هموفیل

دختران سالم

خودلقاحی

ي افراد غالبفراوانی ثانویه
ي افراد مغلوبفراوانی اولیه

هموفیلی گروه خونی Rhعامل

سالمبیمار و

X
4

X
4
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.درست است» د«در بین عبارات فقط عبارت 4يگزینهپاسخ-205
.سوم آن ها فتوسنتز نمی کنندیک. منظور اوگلنا است) الف
.نداران دیگر زندگی می کنندچسبیده به جاروزن داران)ب
.با جلبک ها همزیستند!!!!)نه همه(بعضی روزن داران) د
.دیاتوم ها دپیلوئیدند. صحیح است) ه

!موفق و پیروز باشید

دکتر محمد چالجور

محمد عمارلودکتر علی


