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 نگاه كلي:

اين درس، دقت  هاي طرح پرسش آيد. بنابراين فرض است كه در شمارمي هاي گروه تجربي به ترين درس در آزمون كننده شناسي تعيين درس زيست«
 ي لحاظ صورت گيرد. خاصي از همه

است در اين  ، اما تا چه حد توانستهذاردهاي آزمون سراسري بگ پا جاي پرسشقصد دارد تا  شهاي پرسشسبك  و  گونه باهاي تعاوني سنجش  آزمون
اسـت، لـذا دقـت در     ها بسيار طرفدار پيدا كـرده  هاي تعاوني سنجش در طي اين سال جا كه آزمون مهمي است. از آن پرسشراستا موفق عمل كند، 

زننـد كـه    هاي خود را محك مي دانستهها  شناسي به همتي دوچندان نياز دارد. بسياري از داوطلبان با همين آزمون درس مهم زيستدر طرح تست 
 شود. مي وارد آموزي  ي كثير دانش ي بزرگي به اين جامعه استاندارد و يا حتي غلط باشد، لطمهغيراز نظر علمي  پرسشناكرده  اگر خداي

بـه دل   زهـاي پـيش از كنكـور   در ايـن رو  ممكن تـنش را   حدهايي اين است كه تا  بنابراين خواهش از طراحان و مسئوالن و متوليان چنين آزمون
 (دكتر چالجور)!» افتاد ناروا شناسي اين اتفاق كه متأسفانه در اين آزمون در درس زيست راه ندهندآموزان  دانش

 
 ساختار آزمون:

 دانشگاهي پيش پرسش 16ژنتيك /  پرسش 5گياهي /  پرسش 9جانوران /  پرسش 4بدن انسان /  پرسش 16
 

 غيراستاندارد يا نادرست: هاي و پاسخ ها پرسش
 هاي دكتر عمارلو: ديدگاه

يط نامساعد چندين عدد زيگـوت اسـت و   صحيح هستند. چون درون هر زيگوسپورانژ در شراهردو  4و  1ي  اين پرسش دو پاسخ دارد. گزينه -161
 .نمايد كند و چندين هسته هاپلوئيد توليد مي اگر شرايط مساعد شود، ميوز مي

هـا بـا    توان گفت كه تارچه ها درون ساركوپالسم قرار دارند. پس مي صحيح هستند. تارچههردو  3و  1ي  دو پاسخ دارد. گزينه هم اين پرسش -162
 د.شون ساركوپالسم احاطه مي

شـود تـا پيروويـك اسـيد را بـه اسـتيل        هم رها نمـي  Aكوآنزيم  ،سيتريك اسيد توليد نشود كه يابد. چون زماني هم افزايش مي 2ي  گزينه -167
 يابد. تبديل كند. بنابراين پيروويك اسيد هم افزايش مي Aكوآنزيم 

 شود. تيدي تشكيل نميپي آغاز ترجمه پيوند پ كند، چون در مرحله ترجمه را آغاز نمي rRNAاست. آنزيم  درست پرسش فاقد پاسخ -199
  است. الئلوتشود، لقاح در اوايل فاز  جام نميلقاح ان 28تا  21ي  ) چون در فاصله4و  2ي  دو پاسخ دارد (گزينه -200

 هاي دكتر چالجور: ديدگاه
 پرسـش بايد بدانيم بازوفيل از نظر بسياري از اعمال در ساختار مشابه ماستوسيت است، اما در آلرژي ماستوسيت نقش اصـلي را دارد. البتـه    -157
 است. نيست، ولي طرح آن درست و دقيق انجام نشده غلط
ميتوز است و هم تقسـيم   هم مربوط به ،ي بعضي مشخص است كه كلمه پرسش متنتواند صحيح نباشد. از  نيز مي 4ي  گزينه پرسشن در اي -158

 شود نه اندامك! مي است، بنابراين تقسيم دوتايي مربوط به سلول مطرح آوردهي سلول را  كلمه ،پرسشدوتايي. در 
ي هاپلوئيد در نظر گرفته يـا دو اتاقـك قبـل از تشـكيل      وسپورانژ را اتاقكي حاوي چندين هستهزيگ نشده است كه نامه نيز مشخص در پاسخ -161

 شود. نشده و داوطلب دچار خطا مي زيگوسپورانژ. درواقع پاسخ تشريحي مناسب نوشته
 هاي قبل از تشكيل زيگوسپورانژ بوده احتماالً! منظور طراح اتاقك

 ها باشد. تواند جزء جواب هم مي 2ي  گزينه -168
توسط ماكروفاژ است. اما سؤال ايـن اسـت كـه     هموگلوبينروبين حاصل تجزيه  كتاب اشاره به اين موضوع كرده كه بيلي 1ي  در مورد گزينه -174
 روبين شود! ند منجر به تشكيل بيليتوا آهن نمي وهگلوبين بدون گر  دانشگاهي از كجا بايد متوجه شود تجزيه آموز پيش دانش
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