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 شناسي نشر دريافت  دكتر عمارلو هاي زيست با كتاب 1395هاي آزمون سراسري  هاي پرسش همانندي

 
 مجاهد موسوي و علي شمس خامنه به كوشش آقايان

 

پارگراف گردش خون مضاعف)،  بر اساس كتاب همايش هاي  161(صفحه ي خون تيره خارج مي شود  داران ي مهره همهاز قلب : 3: گزينه ي پاسخ
 دراز :استخوان سه نوع است) داران ي مهره همه(منظور  داران مهره ساير و انسان بدن در ) خط اول243صفحه ي ( 8فصل  دكتر عمارلونشر دريافت 

 " 117دارد. البته مي دانيم اين جمله از كتاب درسي در تناقض با جمله ي صفحه ي  وجود جمجمه)(پهن  و انگشتان) بندهاي( كوتاه ران)،(
 است و سئوال داراي اشكال اساسي مي باشد.  "است ياستخوان داران مهره ساير در اما غضروفي، ها بعضي ماهي در داران مهره بدن داخلي اسكلت

 
در گياهان حركت  (حركات خود به خودي و حركات القايي)  246كتاب نشر دريافت سال دوم دكتر عمارلو صفحه ي طبق متن : 1: گزينه ي پاسخ

پذيرند. همچنين حركات القايي (گرايشي، غيره صورت مي  و جاذبه نور، نيروي مانند بيروني، هاي هاي خود به خودي بدون دخالت محرك
بسيار هم مفهوم و مشابه تست فوق 256صفحه ي  88(توجه: تست تاكتيكي، تنجشي) با دخالت محرك هاي درون ي و بيروني صورت مي پذيرد

 .مي باشند.)

 
وسيله  به )،1شده (نه آهن آن، رد گزينه  آزاد هموگلوبين"7نكته  177طبق كتاب نشر دريافت سال دوم دكتر عمارلو صفحه ي : 4: گزينه ي پاسخ

 به ديگر بار )2آن (نه هموگلوبين، رد گزينه ي  آهن و شود تجزيه مي )3ماكروفاژها (موجود در كبد و طحال، نه در كيسه ي صفرا، رد گزينه ي  ي
شود  مي ها پروتئين متابوليك هاي وارد چرخه يزن گلوبين .رود مي كار به جديد هاي گلبول شدن براي ساخته و يابد مي انتقال استخوان مغز

  " .آيد مي وجود هموگلوبين به تجزيه ي از ماكروفاژها وسيله ي به صفراست، رنگي ماده ي اصلي كه روبين بيلي .)4(تائيد گزينه 
 

بخش نازك صعودي هنله در بازجذب  )6و4كتاب نشر دريافت دكتر عمارلو سال دوم (نكته هاي ي    212طبق صفحه ي  :1: گزينه ي پاسخ
NaCl .در جهت شيب غلظت نقش دارد، كه در اين قسمت آب بازجذب نمي شود و نسبت به آب نفوذ ناپذير است 

رديف  يك از ادراري لوله ي كتاب درسي و  صفحه ي    كتاب نشر دريافت سال دوم، ديواره ي 104طبق متن صفحه ي : 2بررسي ساير گزينه ها: 

كتاب درسي و  صفحه ي     104: طبق متن صفحه ي 3  .است متفاوت نقاط مختلف در ها سلول اين كار و شكل ولي شده، ساخته پوششي سلول
: شبكه اول 4و اوره از مجاري جمع كننده بازجذب مي شود. "مجاري جمع كننده جز نفرون محسوب نمي شود"كتاب نشر دريافت سال دوم  
بسيار هم مفهوم و  220و  219صفحه ي  41و  37،   30(توجه: تست هايقشري (نه مركزي) مشاهده مي شود.  مويرگي (گلومرول) در بخش
 مشابه تست فوق مي باشند.)
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در سه مورد مهم  خون سرخرگ ها تيره  )8(نكته ي  168براساس متن كتاب سال دوم نشر دريافت دكتر عمارلو صفحه ي   :3: گزينه ي پاسخ

 .سرخرگ شكمي ماهي3.سرخرگ بندناف 2.سرخرگ ششي1است، 

 
هواي باقيمانده جزء ظرفيت حياتي  )3كتاب نشر دريافت دكتر عمارلو سال دوم (نكته ي 134طبق شكل صفحه ي      :3: گزينه ي پاسخ 

ه در مجاري تنفسي وجود دارد ، هواي مكمل، و ذخيره ي بازدمي، جزء ظرفيت محسوب نمي شود و هواي مرده كه بخشي از هواي جاري است ك
 بسيار هم مفهوم و مشابه تست فوق مي باشند.)147صفحه ي  40(توجه: تست هاي  حياتي محسوب مي شود.

 
 عطسه يا سرفه شروع سه درحين عط )  كتاب نشر دريافت دكتر عمارلو سال دوم9و  8(نكته هاي  132طبق متن صفحه ي   :3: گزينه ي پاسخ

كند ( مي توان نتيجه گرفت بسته شدن حنجره سبب افزايش فشار داخل ريه ها مي  مي محبوس ها شش داخل در را هوا و شود مي حنجره بسته
 شود).

هاي ديواره معده و روده : در ابتداي استفراغ ماهيچه هاي بخش انتهايي مري منقبض اند و در انتهاي آن ماهيچه 4و2بررسي ساير گزينه ها:  
  منقبض و  انقباض ماهيچه هاي بخش انتهايي مري از بين مي رود و همچنين زبان كوچك به سمت پايين متمايل مي گردد تا راه بيني بسته شود.

 كامال مشابه سوال فوق است) 11صفحه ي  32(توجه: تست هاي 
 

انقباض هاي ايزوتونيك و ايزو متريك) و (نكته ي مكانيزم انقباض ماهيچه اي)  كتاب  4و  2(نكته هاي  240صفحه ي   طبق :1: گزينه ي پاسخ
در انقباضات ايزوتونيك، طول نوارهاي روشن ساركومرها كاهش و طول نوارهاي تيره افزايش مي يابد. بررسي  نشر دريافت سال دوم دكتر عمارلو

: توجه كنيد در هيچ يك از انواع انقباضات طول رشته هاي اكتين و 3تغيير نمي كند.: در انقباضات ايزومتريك طول ساركومر 2ساير گزينه ها: 
 ATPعدد (مقدار اندكي)  2: در شرايط بي هوازي ميون ها تخمير الكتيكي انجام داده و با مصرف يك مولكول گلوكز 4ميوزين تغيير نمي كند، 

 توليد مي شود.
كانال ها ي  همهپروتئين هاي سراسري (ي  همه  كتاب نشر دريافت دكتر عمارلو سال دوم  3و  2 نكته هاي 21طبق صفحه ي   :1: گزينه ي پاسخ

پروتئين هاي سراسري كانال نيستند و ي  همه: 3و پمپ ها) در تماس با سر هاي آبدوست فسفوليپيد هاي غشا قرار دارند. بررسي ساير گزينه ها: 
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در سطح داخلي و هم در سطح خارجي (بيشتر) قرار دارند، مولكول هاي  : مولكول هاي سطحي هم2مي توانند پمپ باشند.
: برخي (نه همه) از مولكول هاي سطحي متصل به زنجيره هايي از 4سطحي كه در سطح خارجي قرار دارند با ريز رشته ها در ارتصال ندارند. 

 مولكول هاي قند هستند.
 

روزنه هاي موجود در برگ شامل روزنه ي  همه  4و  2ال دوم نشر دريافت دكتر عمارلو نكات كتاب س 62باتوجه به صفحه ي   :2: گزينه ي پاسخ
با روزنه هاي آبي رد مي شوند: روزنه ي آبي موجب تبادالت گازي نمي شود، در هيچ موقعيتي  4و  3، 1هاي هوايي و آبي مي شوند كه گزينه هاي 

بسيار هم مفهوم و مشابه تست فوق مي  77و  75صفحه ي 118و  89(توجه: تست هاي بسته نمي شود، و واجد سلول نگهبان روزنه نيست. 
 باشند.)

 
جانوري واجد تعدادي كيسه هاي هوادار است پرنده است و هموگلوبين آن قدرت پيوستگي زيادي با اكسيژن دارد. بررسي ساير  :3: گزينه ي پاسخ

و جود دارد و آنزيم رنين در شيره ي معده ي نوزادان آدمي و بسياري از پستانداران وجود دارد،  ندارا ي مهره همهنوع بافت اصلي در  4: هر 1موارد: 
: ماهي واجد رگ شكمي 2مثال خزندگان يا دو زيستان آنزيم رنين ندارند. كتاب نشر دريافت دكتر عمارلو سال دوم)  6نكته ي  103(صفحه ي 

پرندگان و پستانداران چين خوردگي هاي قشر  داران مهرهگردش خون مضاعف دارند كه از بين  اندار ي مهره همه: 4است و گردش خون بسته دارد.
 ) .2(كتاب نشر دريافت سوم دكتر عمارلو فصل مخ آنان نسبت به اندازه ي بدن بيشترين مقدار را دارد 

 
تركيبات قليايي صفرا و بيكربنات سديم مترشه از  باريك؛كتاب نشر دريافت دكتر عمارلو تيتر روده ي  106طبق صفحه ي  :1: گزينه ي پاسخ

 سلول هاي پوششي بر روي غشاي پايه قرار دارند.ي  همهپانكراس همه از سلول هاي پوششي ترشح مي شوند و 
 

دوم بطن ها در  در فاصله زماني بين صداي اول تا 5نكته ي 174صفحه ي   طبق كتاب نشر دريافت دكتر عمارلو سال دوم :3: گزينه ي پاسخ
بسيار هم مفهوم و مشابه تست فوق مي 192صفحه ي 144و 135(توجه: تست هاي رسم مي شود. Tحالت انقباض هستند و در اين فاصله موج 

 باشند.)
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لولز را ندارد. هيچ جانوري آنزيم تجزيه كننده ي س كتاب نشر دريافت سال دوم دكتر عمارلو 96صفحه ي   4طبق نكته ي : 2: گزينه يپاسخ
: گنجشك همه چيز خوار است، روده ي آن واجد ميكروب هاي تجزيه كننده ي سلولز  است ،روده ي گنجشك مي تواند 1بررسي ساير گزينه ها: 

از آن سلول هاي زنده ي  همه) آب و پلي پپتيد است كه r-RNA: فرآورده ي آنزيم غير پروتئيني (3مواد حاصل از گوارش سلولز را جذب كند. 
 در سطح پيش ماده گليكوليز است كه سلول هاي چينه دان گليكوليز دارند. ATP: منظور از سنتز 4استفاده مي كنند. 

 
 دكتر عمارلو:نشر دريافت  شناسي سال سوم كتاب زيست با 95كنكور سراسري سال  هاي پرسشتطابق 
 كنكور سراسري 157سؤال 

 59، 11 كتاب بخش مشيميه چشم و سؤال 73صفحه 
 كنكور سراسري 161سؤال 

 58، 57، 41، 31، 27هاي گياهي و سؤاالت  كتاب بخش هورمون 320صفحه 
 كنكور سراسري 164سؤال 

 118ها، مثال  كتاب بخش ژنتيك پرندگان و پروانه 230صفحه 
 كنكور سراسري 169سؤال 

 91، 88، 86هاي گياهان و سؤاالت  بندي گياهان و چرخه كتاب جدول طبقه 280صفحه 
 كنكور سراسري 172سؤال 

 63، 54، 52ها و سؤاالت  كتاب بخش هورمون به ويژه شكل غده هيپوتاالموس و ارتباط آن با ساير اندام 106صفحه 
 كنكور سراسري 175سؤال 

 89،  88،  86،  83هاي  هاي وراثتي در انسان و سؤاالت مثال كتاب و بخش بيماري 220صفحه 
 سريكنكور سرا 178سؤال 

 17، 1هاي سفيد خود و سؤاالت  بندي گلبول كتاب طبقه 1صفحه 
 كنكور سراسري 182سؤال 

 طريقه توليد گامت نر در دانه گرده 275دانگان به ويژه صفحه  هاي توليدمثلي نهان كتاب بخش 274صفحه 
 كنكور سراسري 187سؤال 

 زايي زايي و كادر نكات اسپرم كتاب بخش اسپرم 346صفحه 
 كنكور سراسري 190سؤال 

 57، 56، 48، 47كتاب بخش انسولين و ديابت شيرين سؤاالت  116، 115،  114صفحه 
 كنكور سراسري 194سؤال 

 68، 62ي مغز. سؤاالت  كتاب بخش ساقه 42و به ويژه صفحه  41، 40صفحه 
 كنكور سراسري 198سؤال 

 350قاعدگي صفحه  ي و چرخه 348صفحه كادر نكات مراحل توليد تخمك  تناسب به ويژه 353تا  347صفحات 
 كنكور سراسري 164سؤال 
 كنكور سراسري 200سؤال 

 تناسب بخش بيني 80صفحه 
 كنكور سراسري 202سؤال 

 46، 45، 24، 22هاي  و مثال 220و  218، 217فصل ژنتيك صفحات 
 و علي شمس خامنه مجاهد موسوي انبا سپاس از آقاي
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