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 69سؤالات كنكور سراسري و خارج از كشور ـ 

 

 سال دوم

 69سؤالات كنكور سراسري و خارج از كشور ـ 

 (69)سراسري ـ  شود؟فرنگي دفع ميهاي موجود در حاشية برگ گياه گوجهصورت مايع از طريق روزنههاي آب بهطور معمول، در كدام شرايط مولكولبه -1

 ديگرها از يكهاي نگهبان روزنه( افزايش كشش تعرقي و دور شدن سلول1
 ديگرها به يكهاي نگهبان روزنهاي و نزديك شدن سلول( كاهش فشار ريشه2
 هاي تار كشنده و كاهش ميزان زطوبت هوا( زياد شدن فشار اسمزي در سلول3
 ( بالا رفتن فشار آب در داخل آوندهاي چوبي و اشباع بودن اتمسفر از بخار آب4

 (69)سراسري ـ  ند مقدار بسيار اندك اكسيژن هوا را جذب كنند؟توانهاي خود، ميكدام، ويژگي جانداراني است كه با كارايي بالاي شش -2

 گردد.( گوارش مكانيكي مواد غذايي درون معده آغاز مي1
 شود.دفع مي دار سمي به همراه آب زياديتروژن( مادة ن2
 شود.( نيروي حاصل از انقباض هر ماهيچه، به يك استخوان منتقل مي3
 كند.استخوان جناغ سينه به عمل ديافراگم كمك مي ها ون رفتن دندهي( بالا و پاي4

 (69)سراسري ـ  هاي خوني يك فرد بالغ درست است؟كدام عبارت، در مورد همة گلبول -3

 گردند.چرخة سلولي مضاعف مي G2ها، طي مرحلة چهلوله( ريز1
 ارند.هاي سطح داخلي غشاء تماس دها، با پروتئينرشته( ريز2
 ها وجود دارند.ها، در بخش مركزي سانتريولچهلوله( ريز3
 شوند.اي ميها، باعث پايداري پوشش هستهرشته( ريز4

 (69)سراسري ـ  اي دارند؟كنند، چه مشخصههاي مختلف بدن هدايت ميهايي كه خون قلب را به سمت بافتدر انسان، همة رگ -4

 كند.متر در ثانيه عبور ميسانتي 33ها با سرعت متوسط ( خون در آن1
 ها وجود دارد.هاي بافت پوششي در ديوارة آن( يك لايه از سلول2
 .دشوهاي صاف حلقوي فراوان يافت ميها، ماهيچه( در ديوارة آن3
 طور پيوسته جريان دارد.ها، همواره خون به( در درون آن4

 (69)سراسري ـ  كند؟طور مناسب كامل ميچند مورد، عبارت زير را به -5

   شود، اين تركيب فقط ...........ها از نوعي تركيب آلي استفاده ميدر كشاورزي، براي خارج كردن پوستة دانهـ 

 تواند توسط جانداراني با هستة مشخص و سازمان يافته توليد شود.ميـ 

 رد.اگذاي و بدون انشعاب تأثير ميبر مولكولي رشتهـ 

 محيط حساس است. pHد نسبت به تغييرات شديـ 

 رساند.دهي را به انجام مينوعي واكنش سنتز ابـ 

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

 (69)سراسري ـ  به ترتيب به كدام راسته و كدام شاخه تعلق دارد؟ Canis lupusبندي رايج امروزي، با توجه به نظام رده -6

 خوارانسانان ـ گوشت( سگ2  خواران ـ پستانداران( گوشت1
 سانان ـ طنابداران( سگ4  خواران ـ طنابداران( گوشت3

 (69)سراسري ـ  ها، جدايي وجود دارد؟كدام عبارت، دربارة همة جانوراني درست است كه بين خون و مايع ميان بافتي آن -7

 شود.ها ديده ميهاي آن( شباهت اساسي در ساختار استخوان1
 شود.ها ساخته ميخوان آنهاي خوني در مغز استترين سلول( فراوان2
 اي براي تنفس تمايز يافته است.هاي ويژهها، بخش( در درون بدن آن3
 شود.هاي مختلف ديده ميصورتها نيز حركت بهاي آنهاي غيرماهيچه( در سلول4

 (69)سراسري ـ  كدام گزينه، درست بيان شده است؟ -8

 شود.لولز انجام مي( در سيرابي گاو برخلاف رودة باريك اسب، گوارش س1
 گردد.هاي گوارشي جانور ترشح مي( در هزارلاي گاو برخلاف معدة اسب، آنزيم2
 كنندة سلولز وجود دارند.هاي تجزيه( در نگاري گاو برخلاف رودة بزرگ اسب، ميكروب3
 شود.( در رودة باريك گاو برخلاف رودة كور اسب، مواد حاصل از گوارش سلولز جذب مي4
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 (69)سراسري ـ  كنند، چه ويژگي مشتركي دارند؟هاي موجود در مواد غذايي انسان شركت مييي كه در تجزية كربوهيدراتهاسلول -9

 دارند. m100تا  m10اي بين ( اندازه1
 ( در مكان اصلي گوارش شيميايي و جذب غذا قرار دارند.2
 رسانند.پنج مرحلة چرخة سلولي را به انجام مي ( در صورت لزوم،3
 دار بسازند.توانند بدون دخالت اكسيژن، تركيبات سه كربني فسفات( مي4

 (69)سراسري ـ  دهد؟هاي ليپاز براي ترشح، كدام اتفاق روي ميهاي پانكراس انسان، پس از آماده شدن كامل مولكولدر سلول -11

 كنند.اهاي پلاسمايي حركت ميهاي انتقالي به سوي غش( وزيكول1
 زنند.هاي آندوپلاسمي به بيرون جوانه ميهايي از غشاي شبكه( وزيكول2
 شوند.هاي آندوپلاسمي وارد ميپپتيدهاي ساخته شده به درون شبكه( پلي3
 گردند.پپتيدهاي ساخته شده، اضافه ميهاي قند به پليهاي كوچكي از مولكول( زنجيره4

 (69)سراسري ـ  ........... است.تر از نقطة ، كمCمنحني زير مي توان بيان داشت كه ........... در هنگام ثبت نقطة با توجه به  -11

 Dها ـ ( حجم خون بطن1
  Dهاي باز قلب ـ ( تعداد دريچه2
 Bاي دهليزها ـ ( طول تارهاي ماهيچه3
 B( فشار خون در ابتداي سرخرگ آئورت ـ 4
 

 (69)سراسري ـ  ن هر سياهرگ بدن انسان صادق است؟چند مورد، دربارة خو -12

 اكسيد كربن دارد.مقادير ناچيزي گلوكز و مقادير فراواني دي ـ                                              كند.هاي لنفي را دريافت ميمحتويات مويرگـ 

 يابد.ريان ميماندة فشار سرخرگي به سمت قلب جفقط تحت تأثير باقي ـ                 بيش از نيمي از هموگلوبين آن توسط اكسيژن اشباع شده است. ـ

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

 (69ـ  خارج از كشور) شود؟ها وارد ميكدام، ويژگي جانداراني است كه در مرحلة بازدم، هوا به درون شش -13

 عدد كيسة هوادار وجود دارد. 9( در هر نيمه از بدن، 1
 دار به آب زيادي احتياجي دارد.( دفع مواد زايد نيتروژن2
 شود.مكانيكي مواد غذايي در درون معده آغاز مي( گوارش شيميايي و 3
 كند.ها و جناغ سينه به عمل ديافراگم كمك مي( بالا و پايين رفتن دنده4

 (69ـ  خارج از كشور) كند؟طور مناسب كامل ميچند مورد، عبارت زير را به -14

 اي چشم وارد شوند.هاي استوانه............ و از طريق ................ غشا به سلولتوانند در ................ شيب غلظت و ....ها ميدر انسان، بعضي از مولكول

 هايترين مولكولـ جهت ـ با كمك انرژي جنبشي خود ـ فراوان

 هاي موجود درـ خلاف جهت ـ با كمك انرژي جنبشي خود ـ پمپ

 هاي كاناليـ جهت ـ در پي مصرف شدن انرژي زيستي ـ پروتئين

 هاي فاقد كانالجهت ـ در پي مصرف شدن انرژي زيستي ـ پروتئينـ خلاف 

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

 (69ـ  خارج از كشور) شود؟هاي موجود در انتهاي برگ گياه گندم دفع ميهاي آب به صورت مايع از طريق روزنهدر كدام شرايط، مولكول -15

 توسط ريشهها و افزايش ميزان جذب آب ( افزايش خروج بخار آب از برگ1
 هاي تاركشنده و اشباع بودن بخار آب در اتمسفر( بالا رفتن سرعت جذب آب در سلول2
 ايديگر و كاهش يافتن فشار ريشههاي هوايي به يكهاي نگهبان روزنه( نزديك شدن سلول3
 تر شدن تمايل گازهاي محلول به خروج از شيرة خام و افزايش ورود بخار آب به اتمسفرد( زيا4

 (69ـ  خارج از كشور) عبارت، درمورد خون موجود در هر سياهرگ بدن انسان درست است؟ كدام -16

 كند.دار را حمل مي( مقادير ناچيزي گلوكز و مقادير فراواني مواد زايد نيتروژن1
 تر است.كربن در آن نسبت به خون سرخرگي بيشاكسيد( فشار دي2
 شود.سهيل ميهاي سياهرگي ت( حركت آن به سبب وجود دريچه3
 ( بيش از نيمي از هموگلوبين آن به گاز اكسيژن اتصال دارد.4
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 (69ـ  خارج از كشور) شود. اين تركيب فقط ................ ها از نوعي تركيب آلي استفاده ميدر كشاورزي، براي خارج كردن پوستة دانه -17

 شود.يافته توليد مي( توسط جانداراني با هستة مشخص و سازمان1
 اي و بدون انشعاب اثر بگذارد.تواند بر نوعي مولكول رشته( مي2
 تواند پيوندهاي پپتيدي را در مولكول پيش ماده بگسلد.( مي3
 ( نسبت به تغييرات شديد دما حساس است.4

 (69ـ  خارج از كشور) ؟هاي مختلف بدن يك فرد سالم، نقش مهمي دارندهايي است كه در توزيع خون به قسمتكدام عبارت، ويژگي همة رگ -18

 هاي حلقوي فراواني وجود دارد.ها، ماهيچه( در ديوارة آن2  شوند.( در برابر كمبود اكسيژن گشاد مي1
 هاي بافت پوششي دارند.( در ديوارة خود يك لايه از سلول4 طور پيوسته جريان دارد.ها، همواره خون به( در درون آن3

 (69ـ  خارج از كشور) ترتيب به كدام شاخه و كدام رده تعلق دارد؟به Canis lupusج امروزي، بندي رايبا توجه به نظام رده -19

 ( طنابداران ـ پستانداران2  ( جانوران ـ طنابداران1
 سانانخواران ـ سگ( گوشت4  خواران( پستانداران ـ گوشت3

 (69ـ  خارج از كشور) ي آن جدايي وجود دارد؟كدام عبارت، دربارة هر جانوري درست است كه بين خون و مايع ميان بافت -21

 اند.هاي بدن فعالها، در محيط خارج از سلول( بعضي از آنزيم1
 يافته است.اي براي تنفس تمايزهاي ويژهبخش( در درون بدن آن، 2
 هاي خوني وجود دارد.( در حفرات مغز استخوان آن، انشعاباتي از رگ3
 هاي زندة آن وجود دارد.ط در بعضي از سلولهاي مختلف فق( حركت به صورت4

 (69ـ  خارج از كشور) كدام عبارت، دربارة ريشة يك گياه علفي دو لپه درست است؟ -21

 كنند.ها حركت ميسلولي بين سلولهاي سلولي و فضاهاي برونديواره هاي آب فقط از طريق( مولكول1
 اي و كلاهك نقش دارد.زمينههاي ( مريستم نوك ريشه فقط در تشكيل اپيدرم، بافت2
 شود.( در انتهاي هر سلول آوند چوبي، صفحة منفذداري يافت مي3
 هاي آندودرمي قرار دارد.( نوار كاسپاري در سطوح جانبي سلول4

 (69ـ  خارج از كشور) كدام عبارت، درست بيان شده است؟ -22

 شود.( در نگاري گاو همانند رودة باريك اسب، گوارش سلولز انجام مي1
 گردد.طور موقت ذخيره مي( در هزارلاي گاو بر خلاف معدة اسب، غذايي به2
 گردد.( در سيرابي گاو برخلاف رودة كور اسب، مواد حاصل از گوارش سلولز جذب مي3
 شوند.كنندة سلولز يافت ميهاي تجزيه( در شيردان گاو همانند رودة بزرگ اسب، باكتري4

 (69ـ  خارج از كشور) تر از نقطة ................ است................. كم، Dتوان بيان داشت كه در زمان ثبت نقطة يبا توجه به منحني زير، م -23

 C( فشارخون در ابتداي سرخرگ آئورت ـ 1
 B( تعداد حفرات قلبي در حال انبساط ـ 2
 Bاي دهليزها ـ ( طول تارهاي ماهيچه3
 Cهاي باز قلب ـ ( تعداد دريچه4
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 69نامه سؤالات كنكور سراسري و خارج از كشور ـ پاسخ

 

باشد كه همواره باز هستند و عواملي مانند بالا رفـتن فشـار آب هاي آبي ميهاي موجود در حاشيه برگ گوجه فرنگي از نوع روزنهروزنه 4 يگزينه: پاسخ -2
 شود.خارج  هاصورت مايع )تعريق( از طريق اين روزنهآب بههاي شود كه مولكولدر داخل آوندهاي چوبي و اشباع بودن اتمسفر از بخار آب باعث مي

 هاي نادرست:بررسي گزينه
 كند.هاي نگهبان روزنه شرايط را براي تعرق )نه تعريق( فراهم مي: افزايش كشش تعرقي و باز شدن سلول1گزينه 
 اي براي تعريق لازم است.: افزايش )نه كاهش( فشار ريشه2گزينه 
 )نه كاهش( ميزان رطوبت هوا براي تعريق لازم است. : افزايش3گزينه 

توانند مقدار بسيار اندك اكسيژن موجود در هوا را جذب كنند در لوله گوارش پرندگان ابتـدا هاي خود ميپرندگان با كارايي بالاي شش 2 يگزينه: پاسخ -0
 باشد.پرندگان مي شود كه معده جايگاه آغاز گوارش مكانيكي دردان سپس به ترتيب معده و سنگدان ديده ميچينه

 هاي نادرست:بررسي گزينه
 صورت بلور )جامد( نيز دفع شود.تواند بهدار دفعي در پرندگان اوريك اسيد است كه براي دفع به آب كمي نياز است حتي مي( ماده نيتروژن2گزينه 
 هاي لوله گوارشي.اهيچهشود مانند مها منتقل نميها لزوماً به استخوان( حواسمان باشد نيروي ماهيچه3گزينه 
 باشند.: پرندگان فاقد ديافراگم كامل مي4گزينه 

هاي سـطح داخلـي هاي اسكلت سلولي با سطح داخلي غشا و پروتئينهاي قرمز، سفيد ريز رشتههاي خوني مانند گلبولدر همة گلبول 0 يگزينه: پاسخ -2
 غشا در تماس هستند.

 ها:بررسي علت نادرستي ساير گزينه
 اند.صفر( چرخه سلولي متوقف شده G) G0هاي قرمز بالغ فاقد قدرت تقسيم هستند و در مرحله ي سفيد و همة گلبولهاتر گلبول( بيش1
 باشد.اند و بخش مركزي خالي ميهاي سانتريول در اطراف بخش مركزي سانتريول قرار گرفتهلوله( ريز3
 باشد.شد اما گلبول قرمز فاقد هسته ميبارشته باعث پايداري هسته مي( ريز4

ها و ها، سـرخرگهاي خـوني )سـياهرگ. بايد بدانيم كه ديواره داخلي همة رگخون از قلب را به عهده دارند قالها وظيفه انتسرخرگ 0 يگزينه: پاسخ -4
 اند.هاي بافت پوششي پوشيده شدهها( از سلولمويرگ

 ها:بررسي نادرستي ساير گزينه
 باشد.متر نميسانتي 33ي كوچك سرعت خون ها: در سرخرگ1گزينه 
 شود.هاي كوچك ديده ميهاي صاف حلقوي فراوان در سرخرگ: ماهيچه3گزينه 
 بندد. در نتيجه خون در آن ناحيه پيوسته نيست.اي حلقوي وجود دارد كه ابتداي مويرگ را ميها ماهيچه: در ابتداي مويرگ4گزينه 

 شود.ها استفاده ميبراي خارج كردن پوستة دانهدر كشاورزي از آنزيم سلولاز  2 يگزينه: پاسخ -5
 ها:بررسي عبارت

هاي شود. كه سـلولزيست با لوله گوارش جانداران توليد ميهاي پروكاريوتي همداران جانور مانند( و هم توسط سلولهاي يوكاريوتي )تاژكالف( سلولاز هم توسط سلول
 شند )رد اين عبارت( باپروكاريوتي فاقد هسته مشخص و سازمان يافته مي

 اي و بدون انشعاب است )تأييد عبارت(ب( پيش ماده سلولاز، سلولز است كه مولكولي خطي، رشته
 ، نسبت به تغييرات دماي محيط نيز حساس هستند )رد عبارت(pHها علاوه بر تغييرات ج( آنزيم

 شود.دهي( ميد( آنزيم سلولاز باعث هيدروليز )نه واكنش سنتز آب

 باشد.داران ميخواران و از شاخه طناباز راسته گوشت Canis lupus 2 يگزينه: پاسخ -6

شود. جانوراني كه دستگاه گـردش خـون بسـته دارنـد بـه اي حركت سلولي ديده مياي و چه غيرماهيچهها چه ماهيچهدر همة سلول 4 يگزينه: پاسخ -7
 بافتي جدايي ايجاد شده است.ها، بين خون و مايع مياند مويرگعلت وجو

 ها:ير گزينهبررسي نادرستي سا
 ( كرم خاكي دستگاه گردش خون بسته دارد اما ساختارهاي استخواني در آن وجود ندارد.1گزينه 
 ( كرم خاكي استخوان ندارد كه حالا بخواهد مغز استخوان داشته باشد.2گزينه 
 ( كرم خاكي تنفس پوستي دارد.3گزينه 
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 باشد.حل گوارش سلولز ميسيرابي و نگاري در گاو و روده بزرگ و روده كور اسب م 2 يگزينه: پاسخ -8
 هاي نادرست:بررسي عبارت

 شود.شود بلكه آب جذب مي( در هزارلاي گاو آنزيم گوارشي ترشح نمي2گزينه 
 كننده سلولز وجود دارند.هاي تجزيهروده بزرگ اسب ميكروب همانند( در نگاري گاو 3گزينه 
 شود.از گوارش سلولز جذب مي( در رودة باريك گاو و روده بزرگ اسب، مواد حاصل 4گزينه 

هاي زنـده شـوند. همـة سـلولهاي موجود در لوله گـوارش تجزيـه ميهاي لوله گوارش و باكتريها در انسان توسط سلولكربوهيدرات 4 يگزينه: پاسخ -9
 دار بسازند.توانند بدون دخالت اكسيژن، تركيبات سه كربني فسفاتمرحله گليكوليز را دارند و مي

 است. m10تا  m1ها بين كه اندازه باكتريحاليدارند در m100تا  m10اي بين ي اندازههاي جانور( سلول1گزينه 
 باشد.مكان اصلي گوارش شيميايي و جذب غذا در روده ميها را تجزيه كنند در حاليكه توانند كربوهيدراتهاي موجود در دهان نيز مي( سلول2گزينه 
 ها فاقد چرخه سلولي هستند.( باكتري3گزينه 

شود. سپس به جسـم گلـژي منتقـل باشند و درون شبكه آندوپلاسمي زبر توليد ميكننده ليپيد ميهاي تجزيههاي ليپاز، آنزيممولكول 2 يگزينه: پاسخ -22
 كنند.انتقالي به سوي غشاي پلاسمايي حركت مي هايگذاري از طريق وزيكولشده و بعد از نشانه

هـا به علـت خـروج خـون از بطن Cباشد و در نقطه مربوط به استراحت عمومي قلب مي Dها و نقطه مربوط به انقباض بطن Cنقطه  2 يگزينه: پاسخ -22
 تر است.ها كمشود، حجم خون بطنها ميكه خون وارد بطن Dنسبت به نقطه 

 ها: بررسي ساير گزينه
دريچـه سـيني بسـته و  2نيز  Dاند. در نقطه دريچه دهليزي ـ بطني بسته 2دريچه سيني باز و  C، 2برابر است. در نقطه  Cو  Dهاي باز قلب در نقطه دريچه ( تعداد2
 دريچه دهليزي ـ بطني بازند. 2
 تر است.باشند بيشهليزها ميكه انقباض د Bاي دهليزها نسبت به نقطه استراحت دهليزها است و طول تارهاي ماهيچه C( نقطه 3
 است. Bتر از نقطه ها فشار خون در ابتداي سرخرگ آئورت بيشبه دليل انقباض بطن C( در نقطه 4

 فقط عبارت )ج( صحيح است. 2 يگزينه: پاسخ -20
 هاي نادرست:بررسي عبارت

 ريزد.هاي لنفي به بزرگ سياهرگ زبرين ميالف( محتويات مويرگ
 كربن هستند.اكسيدقادير كمي ديهاي ششي و بندناف داراي مب( سياهرگ

 اي، فشار قفسه سينه و پرده ديافراگم بر روي بازگشت خون به سمت قلب نقش دارد.هاي لانه كبوتري، تلمبه ماهيچهد( وجود دريچه

 شود.ايي در معده آغاز ميشود. در تمام پرندگان گوارش شيميايي و مكانيكي مواد غذها وارد ميدر پرندگان در مرحلة بازدم، هوا به درون شش 2 يگزينه: پاسخ -22
 عدد كيسه هوادار وجود دارد. 9( در كل در حفرة بدن )نه نيمه بدن( 1هاي غلط: بررسي گزينه

 اسيد است كه احتياج به آب اندكي دارد.دار به شكل اوريك( در پرندگان دفع مواد زايد نيترون2
 باشند.( پرندگان فاقد ديافراگم )كامل( مي4

 هاي )الف ـ د( صحيح هستند.عبارت 0 يگزينه: پاسخ -24
هاي غشا هسـتند وارد ترين مولكولتواند از طريق فسفوليپيدهاي غشا كه فراوانها: الف( اكسيژن در جهت شيب غلظت و با كمك انرژي جنبشي خود ميبررسي عبارت

 اي چشم شود.هاي استوانهسلول
 ها از غشاي سلول عبور كنند نياز به مصرف انرژي زيستي دارند.مپب( ذرات براي اين كه در خلاف جهت شيب غلظت و به كمك پ

 باشد و نيازي به مصرف انرژي زيستي ندارد.هاي كانالي براي انتشار تسهيل شده است و در جهت شيب غلظت ميج( پروتئين
 دهند.را از عرض غشا عبور مي هاي فاقد كانال هستند كه با صرف انرژي زيستي در خلاف جهت شيب غلظت ذراتها پروتئيند( پمپ

شوند. دو عاملِ اشباع بودن اتمسفر از بخـار آب و هاي آبي خارج ميهاي آب به صورت مايع از طريق روزنهدر تعريق )نه تعرق( مولكول 0 يگزينه: پاسخ -25
هـا كـه خـروج بخـار آب از برگحـاليباشد. درعريق ميشود از عوامل ايجادكنندة تاي ميهاي تار كشنده كه منجر به افزايش فشار ريشهبالا رفتن سرعت جذب آب در سلول

پيوندنـد و خام بـه هـم ميباشند. اگر تعرق شدت پذيرد گازهاي محلول در شيره دهنده و توقف تعريق مي( از عوامل كاهش3اي )گزينه (، كاهش يافتن فشار ريشه1)گزينه 
 (4)گزينه  .عريق استافتد. اين پديده مانعي براي انجام تشدگي اتفاق ميدارحباب

 ترين مقدار از حجم هموگلوبين به گاز اكسيژن متصل است.هاي بدن بيشدر همة سياهرگ 4 يگزينه: پاسخ -26
 دار است.هاي ششي و سياهرگ بند ناف داراي مقادير زيادي گلوكز و مقادير اندكي مواد زايد نيتروژن( سياهرگ1هاي نادرست: بررسي گزينه

 هاي ششي است.تر از سياهرگششي بيش كربن در سرخرگاكسيد( فشار دي2
 شوند.تر از قلب ديده ميهاي دست و نواحي پايينهاي لانه كبوتري در سياهرگ( دريچه3
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اي و بدون انشـعاب اسـت شود كه اين آنزيم بر روي سلولز كه نوعي مولكول رشتهها از سلولاز استفاده ميبراي خارج كردن پوستة دانه 0 يگزينه: پاسخ -27
 گذارد.اثر مي

يافته هـا( فاقـد هسـته مشـخص و سـازمانهـا )پروكاريوتهاي يوكاريوتي و پروكـاريوتي توليـد شـود كـه باكتريتواند توسط سلول( سلولاز مي1ها: سي ساير گزينهبرر
 باشند.مي
 گذارد.اي از گلوكز است و فاقد پيوندهاي پپتيدي است اثر مي( سلولاز بر روي سلولز كه رشته3
 اند.نيز حساس pHنها به تغييرات شديد دما، بلكه به تغييرات شديد ها نه ت( آنزيم4

 هاي بافت پوششي دارند.ها )سياهرگ، سرخرگ، مويرگ( در ديواره خود يك لايه از سلولهمة رگ 4 يگزينه: پاسخ -28
 شوند.هاي دستگاه تنفسي در برابر كمبود اكسيژن تنگ مي( رگ1ها: بررسي ساير گزينه

 هاي كوچك است.هاي سرخرگهاي حلقوي فراوان از ويژگياهيچه در ديواره خود هستند، ثانياً وجود ماهيچهها فاقد م( اولاً كه مويرگ2
 طور پيوسته جريان ندارد.( در مويرگي كه اسفنكتر ابتدايي آن بسته باشد خون به3

 دارد. به شاخه طنابداران و رده پستانداران تعلق Canis lupusبندي امروز با توجه به نظام رده 0 يگزينه: پاسخ -29

هـاي جانداراني كه داراي دستگاه گردش خون بسته هستند، بين خون و مايع ميان بافتي آن جدايي وجود دارد. در اين جـانوران آنزيم 2 يگزينه: پاسخ -02
 ند.هاي بدن فعالمحيط خارج از سلولبرون سلولي در 

 وي سطح بيروني بدن آن قرار دارد.( كرم خاكي داراي گردش خون بسته است و تنفس پوستي دارد كه ر2ها: بررسي ساير گزينه
 باشد.( كرم خاكي فاقد استخوان و مغز استخوان مي3
 باشند.هاي مختلف داراي حركت ميها به صورت( همة سلول4

 هاي جانبي خود داراي نوار كاسپاري هستند.هاي آندودرمي در ديوارهدر ريشة گياهان دو لپه، سلول 4 يگزينه: پاسخ -02
 كند حركت كند.پروتوپلاستي از مسير پروتوپلاستي كه از داخل سلول عبور ميتواند علاوه بر مسير غيري آب ميهال( مولكو1ها: بررسي ساير گزينه

 ( اولاً مريستم در نوك ريشه نيست بلكه در نزديك نوك ريشه است ثانياً در تشكيل بافت آوندي نيز نقش دارد.2
 شود.هاي عناصر آوندي صفحة منفذدار يافت ميو فقط در انتهاي سلول هاي آوند چوبي هستند( تراكئيد و عناصر آوندي سلول3

 شوند.كنندة سلولز يافت ميهاي تجزيهدر شيردان گاو و روده بزرگ اسب باكتري 4 يگزينه: پاسخ -00
 شود.( در روده باريك اسب گوارش سلولز انجام نمي1ها: بررسي ساير گزينه

 گردد.طور موقت در آن ذخيره مي، مواد غذايي به( هزارلا بخشي از معدة گاو است و همانند معدة اسب2
 باشد.( محل جذب مواد حاصل از گوارش سلولز در روده مي3

 باشد.تر ميها است كم، كه انتهاي انقباض بطنC، قلب در استراحت عمومي است و فشار خون در آئورت نسبت به نقط Dدر لحظة  2 يگزينه: پاسخ -02
حفـرة بطنـي در حالـت  2حفرات دهليزي در پايان انقبـاض خـود و  Bه در حالت استراحت هستند در حالي كه در نقطة حفر D  ،4( در نقطه 2ها: بررسي ساير گزينه
 استراحت هستند.

 تر است.اي دهليزها بيش)انقباض دهليزها(، طول تارهاي ماهيچه B)استراحت عمومي( برخلاف نقطة  D( در لحظة 3
 2دريچـه سـيني بـاز و  C ،2دريچـه سـيني بسـته و در نقطـه  2دريچة دهليزي ـ بطني باز و  D ،2برابر است. در نقطه  Dو  Cهاي باز قلب در نقطه ( تعداد دريچه4

 دريچه دهليزي ـ بطني بسته هستند.
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 با اين كتاب 69سال همانندي سؤالات كنكور سراسري 

 شود؟فرنگي دفع ميهاي موجود در حاشية برگ گياه گوجهاز طريق روزنه صورت مايعهاي آب بهطور معمول، در كدام شرايط مولكولبه -1

 ديگرها از يكهاي نگهبان روزنه( افزايش كشش تعرقي و دور شدن سلول1
 ديگرها به يكهاي نگهبان روزنهاي و نزديك شدن سلول( كاهش فشار ريشه2
 زطوبت هوا كشنده و كاهش ميزان هاي تارِ( زياد شدن فشار اسمزي در سلول3
 ( بالا رفتن فشار آب در داخل آوندهاي چوبي و اشباع بودن اتمسفر از بخار آب4

آن  1و  3كتاب تمام نكات ارائه شده است به ويـژه شـماره  11طور كامل در صفحة باشد كه بهسؤال در ارتباط با تعريق در گياهان مي 4 يگزينه: پاسخ -2
 صحبت تعرق و نكات آن مطرح شده است. 11سؤال كنكور است. در ادامة صفحة  4كه مشابه با گزينة 

 سؤال غلط است. 1دهندة كاهش تعرق است در نتيجه گزينة تعريق صراحتاً ذكر شده است كه تعريق، نشان 1چنين در نكتة هم
 غلط است. 2اي در گزينة كند و كاهش فشار ريشهاي را اثبات ميذكر شده است كه تعريق فشار ريشه 1چنين در نكتة هم

 نيز كاهش ميزان رطوبت هوا براساس نكات از علائم تعريق نيست. 3ر گزينة د
 اند.در ارتباط با تعرق و تعريق طراحي شده 94ـ  92ـ  88هاي سؤال

 توانند مقدار بسيار اندك اكسيژن هوا را جذب كنند؟هاي خود، ميكدام، ويژگي جانداراني است كه با كارايي بالاي شش -2

 گردد.مواد غذايي درون معده آغاز مي( گوارش مكانيكي 1
 شود.دار سمي به همراه آب زيادي دفع مي( مادة نيتروژن2
 شود.( نيروي حاصل از انقباض هر ماهيچه، به يك استخوان منتقل مي3
 كند.ها و استخوان جناغ سينه به عمل ديافراگم كمك مين رفتن دندهي( بالا و پاي4

 باشند.دگان و دستگاه تنفس پرندگان ميصورت سؤال در ارتباط با پرن 2 يگزينه: پاسخ -0
 ذكر شده است. 2كتاب نشر دريافت در قسمت پرندگان در شمارة  93سؤال عيناً در صفحة  :1گزينة 
 و جدول كاملاً آمده است. 10كتاب در شمارة  201نكتة آن در صفحة  :2گزينة 
ها هـا اسـتخوانشـود و نيـروي انقبـاض آنها باعث حركت مواد در طول لولة گـوارش مياهيچهدر ساختار لوله گوارش ذكر شده است. انقباض م 99: در صفحة 3گزينة 

 شود.منتقل نمي
 به رنگ قرمز ذكر شده است كه پرندگان ديافراگم ندارند. 3عيناً در شمارة  128: در صفحة 4گزينة 

 باشد.در ارتباط با گوارش پرنده مي 30ـ  4ـ  3پرنده و سؤالات در ارتباط با دستگاه تنفس  13ـ  13ـ  12ـ  11ـ  8ـ  1ـ  3ـ  2ـ  1سؤالات 

 هاي خوني يك فرد بالغ درست است؟كدام عبارت، در مورد همة گلبول -3

 گردند.چرخة سلولي مضاعف مي G2ها، طي مرحلة چه( ريز لوله1
 هاي سطح داخلي غشاء تماس دارند.ها، با پروتئين( ريز رشته2
 ها وجود دارند.ها، در بخش مركزي سانتريولچه( ريز لوله3
 شوند.اي ميها، باعث پايداري پوشش هسته( ريز رشته4

اند و توانـايي هاي قرمز بالغ فاقد هسـتهصراحتاً ذكر كرده است كه گلبول 19بند  198واد صفحة مش ددر كتاب سال دوم در فصل گر 0 يگزينه: پاسخ -2
 1قرار دارند( رد گزينة  G0تقسيم ميتوز را ندارند. )در نتيجه در مرحلة 

كلت سـلولي از سـطح داخـل بـه هاي اسرخي ريز رشتهشده است كه بدوم انتشارات آخرين خط بخش فسفوليپيد اشاره كتاب سال  21، در صفحة 2ر ارتباط با گزينة د
 غشاي سلول متصل هستند.

 ها گفته شده است.در بخش سانتريول آرايش ريزلوله كتاب سال سوم 113نيز در صفحة  3در ارتباط با گزينة 
اي درون هسـته رفتـهاي درهملت هسته به صـورت شـكبههاي اسككتاب سال دوم در بخش هسته نوشته شده است كه پروتئين 30نيز در صفحة  4در ارتباط با گزينة 

 شوند.قرار دارند و موجب پايداري شكل هسته و پايداري پوشش هسته مي

 اي دارند؟كنند، چه مشخصههاي مختلف بدن هدايت ميهايي كه خون قلب را به سمت بافتدر انسان، همة رگ -4

 كند.متر در ثانيه عبور ميسانتي 33ها با سرعت متوسط ( خون در آن1
 ها وجود دارد.ر ديوارة آنهاي بافت پوششي د( يك لايه از سلول2
 شو.هاي صاف حلقوي فراوان يافت ميها، ماهيچه( در ديوارة آن3
 طور پيوسته جريان دارد.ها، همواره خون به( در درون آن4
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 شناسيهمايش زيست

هـا ذكر شده است كه همة رگ 3ها در بند ها و سياهرگدر كادر مربوط به ساختار همة سرخرگ 114در فصل گردش مواد در صفحة  0 يگزينه: پاسخ -4
 ند.ها نادرستبراي همة رگ 4، 3، 1 فرشي يك لايه است. موارداراي بافت پوشش سنگد

 باشد.ها ميدر ارتباط با انواع رگ 98ـ  39ـ  38ـ  31سؤالات 

 كند؟طور مناسب كامل ميچند مورد، عبارت زير را به -5

 شود، اين تركيب فقط ...........يها از نوعي تركيب آلي استفاده مدر كشاورزي، براي خارج كردن پوستة دانه ـ

 تواند توسط جانداراني با هستة مشخص و سازمان يافته توليد شود.مي ـ

 رد.اگذاي و بدون انشعاب تأثير ميبر مولكولي رشته ـ

 محيط حساس است. pHنسبت به تغييرات شديد  ـ

 رساند.دهي را به انجام ميبآنوعي واكنش سنتز  ـ

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

ها صحبت كـرده و در صـفحة هاي آنزيمدر مورد ويژگي 9و  1طور كامل در صفحات صورت سؤال در ارتباط با آنزيم سلولاز است كه به 2 يگزينه: پاسخ -5
 ماده اين آنزيم صحبت شده است.در ارتباط با پيش 3

 عبارت اول:
 باشد.اب است و اين گزينه صحيح ميساكاريدهاي ساختاري ذكر شده است كه سلولز بدون اشعبخش پلي 3عبارت دوم: در صفحة 
 ها به چه تغييراتي حساس هستند.ذكر شده است كه آنزيم 3و  4هاي عبارت 9عبارت سوم: در صفحة 

 كند.اشاره شده است كه سلولاز، سلولز را تجزيه مي 3شمارة  8عبارت چهارم: در صفحة 
 اند.ها طراحي شدهآنزيم در ارتباط با 39ـ  33ـ  29ـ  21ـ  18ـ  19ـ  11ـ  8سؤالات 

 به ترتيب به كدام راسته و كدام شاخه تعلق دارد؟ Canis lupusبندي رايج امروزي، با توجه به نظام رده -6

 خوارانسانان ـ گوشت( سگ2  خواران ـ پستانداران( گوشت1
 سانان ـ طنابداران( سگ4  خواران ـ طنابداران( گوشت3

 توضيح كلي داده است. 42اي ارائه نشده است و صفحة هدر كتاب به صورت مستقيم نكت 2 يگزينه: پاسخ -6
 در ارتباط با اين قسمت طراحي شده است. 4سؤال 

 ها، جدايي وجود دارد؟كدام عبارت، دربارة همة جانوراني درست است كه بين خون و مايع ميان بافتي آن -7

 شود.ها ديده ميهاي آن( شباهت اساسي در ساختار استخوان1
 شود.ها ساخته ميهاي خوني در مغز استخوان آنترين سلولان( فراو2
 اي براي تنفس تمايز يافته است.هاي ويژهها، بخش( در درون بدن آن3
 شود.هاي مختلف ديده ميصورتها نيز حركت بهاي آنهاي غيرماهيچه( در سلول4

 صورت سؤال در ارتباط با جانوراني با شبكه مويرگي پيوسته است. 4 يگزينه: پاسخ -7
 باشد.مهره ميآن ذكر شده است كه جانوري بي 1كتاب بخش كرم خاكي در شمارة  139، در صفحة 1در ارتباط با گزينة 

 باشد.: براساس عبارت بالا، كرم خاكي استخوان ندارد كه حالا بخواهد مغز استخوان داشته2گزينة 
 تنفس پوستي كاملاً مطرح شده است. كتاب در بخش 128: كرم خاكي تنفس پوستي دارد كه در صفحة 3گزينة 
 شود.هاي زنده ديده ميهاي مختلف در همة سلولخط اول صراحتاً ذكر شده است كه حركت به صورت 238: در صفحة 4گزينة 

 كدام گزينه، درست بيان شده است؟ -8

 شود.( در سيرابي گاو برخلاف رودة باريك اسب، گوارش سلولز انجام مي1
 گردد.هاي گوارشي جانور ترشح ميبرخلاف معدة اسب، آنزيم( در هزارلاي گاو 2
 كنندة سلولز وجود دارند.هاي تجزيه( در نگاري گاو برخلاف رودة بزرگ اسب، ميكروب3
 شود.( در رودة باريك گاو برخلاف رودة كور اسب، مواد حاصل از گوارش سلولز جذب مي4

 خواران مطرح شده است.گوارش علفطور كامل تمام نكات به 91، 93، 94در صفحات  2 يگزينه: پاسخ -8
 و در اسب و فيل در روده بزرگ است. سيرابي و نگارياركنندگان هضم )گوارش( سلولز در ذكر شده است كه در نشخو 3بند  91كه در صفحة به ويژه اين

 باشد.در ارتباط با اين سؤال مي 29ـ  23ـ  20ـ  19ـ  18ـ  19ـ  11سؤالات 
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 سال دوم

 كنند، چه ويژگي مشتركي دارند؟هاي موجود در مواد غذايي انسان شركت ميزية كربوهيدراتهايي كه در تجسلول -9

 دارند. m100تا  m10اي بين ( اندازه1
 ( در مكان اصلي گوارش شيميايي و جذب غذا قرار دارند.2
 رسانند.به انجام مي( در صورت لزوم، پنج مرحلة چرخة سلولي را 3
 دار بسازند.توانند بدون دخالت اكسيژن، تركيبات سه كربني فسفات( مي4

كاملـاً اشـاره شـده اسـت كـه همـة  1نكتـة  139و در اين كتاب در صفحة  8كتاب انتشارات به ويژه كتاب سال چهارم فصل  3در هر  4 يگزينه: پاسخ -9
 زيست در روده در تجزيه كربوهيدرات مواد غذايي نقش دارند.مهاي لوله گوارش و باكتري هجانداران گليكوليز دارند. سلول

تـا  m10هاي گيـاهي و جـانوري بـين تـر سـلولاسـت و انـدازه بيش m10تـا  m1هـا بـين تر باكترياشاره شده است كه اندازه بيش 19: در صفحة 1گزينة 
m100  .اند و با توجه به نقشي كه دارند اندازة متفاوتي دارند 

 كند.گفته شده است كه دهان )مكان غير اصلي گوارش( كربوهيدرات را تجزيه مي 8و  9در بند  103: در صفحة 2گزينة 
 ها فاقد چرخه سلولي هستند.: باكتري3گزينة 

 دهد؟هاي ليپاز براي ترشح، كدام اتفاق روي ميس از آماده شدن كامل مولكولهاي پانكراس انسان، پدر سلول -11

 كنند.هاي انتقالي به سوي غشاهاي پلاسمايي حركت مي( وزيكول1
 زنند.هاي آندوپلاسمي به بيرون جوانه ميهايي از غشاي شبكه( وزيكول2
 شوند.ميهاي آندوپلاسمي وارد پپتيدهاي ساخته شده به درون شبكه( پلي3
 گردند.پپتيدهاي ساخته شده، اضافه ميهاي قند به پليهاي كوچكي از مولكول( زنجيره4

خط آخر به صراحت به اين موضوع اشاره شده اسـت  3در  4كتاب در بخش مراحل ساخت يك پروتئين ترشحي در بند  21در صفحة  2 يگزينه: پاسخ -22
 رود.پلاسمايي ميكه بعد از آماده شدن پروتئين، وزيكول انتقالي به سوي غشاي 

 باشد.در ارتباط با اين بخش مي 23ـ  19ـ  13ـ  12ـ  9سؤالات 

 ........... است.تر از نقطة ، كمCبا توجه به منحني زير مي توان بيان داشت كه ........... در هنگام ثبت نقطة  -11

 Dها ـ ( حجم خون بطن1
  Dهاي باز قلب ـ ( تعداد دريچه2
 Bاي دهليزها ـ ه( طول تارهاي ماهيچ3
 B( فشار خون در ابتداي سرخرگ آئورت ـ 4

طور كامـل تـك تـك نكـات مطـرح بـه 194تا انتهاي  190از صفحة  1شود. در فصل هر ساله يك سؤال از بخش نوار قلب طراحي مي 2 يگزينه: پاسخ -22
 شده است.

 .2و نادرستي گزينة  1يابد. درستي گزينة ها كاهش ميو حجم خون بطن اندها بستههاي قلب در هنگام انقباض بطناشاره شده است كه دريچه 1نكتة  192در صفحة 
 اي دهليزها در حالت استراحت هستند.، تارهاي ماهيچهCـ در نقطة  3گزينة 
 باشد.مي Bتر از فشار خون در آئورت بيش Cـ در نقطة  4گزينة 

ـ  129ـ  128ـ  121ـ  114ـ  99ـ  93ـ  91ـ  90ـ  19ـ  18ـ  19ـ  14ـ  13ـ  12ـ  11ـ  10ـ  39ـ  38ـ  39ـ  31ـ  33ـ  34ـ  33ـ  32ـ  31ـ  30سؤالات 
 در ارتباط با نوار قلب طراحي شده است. 148ـ  149ـ  141ـ  143ـ  144ـ  143ـ  142ـ  140ـ  139ـ  131ـ  133ـ  132ـ  131ـ  130

 چند مورد، دربارة خون هر سياهرگ بدن انسان صادق است؟ -12

 كند.هاي لنفي را دريافت ميات مويرگمحتوي ـ
 اكسيد كربن دارد.مقادير ناچيزي گلوكز و مقادير فراواني دي ـ
 بيش از نيمي از هموگلوبين آن توسط اكسيژن اشباع شده است. ـ
 يابد.ماندة فشار سرخرگي به سمت قلب جريان ميفقط تحت تأثير باقي ـ
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

ها را طور كامل عوامل مؤثر در حركـت خـون در سـياهرگها بهگردش مواد در بخش گردش خون در سياهرگ 1فصل  111در صفحة  2 يگزينه: پاسخ -20
چنـين در هم ؛شـوداشاره شده است كه محتويات مويرگ لنفي وارد فقط يك سـياهرگ مي 11و  9بند  118هاي اول و دوم در صفحة مطرح كرده است. در ارتباط با عبارت

 داراي خون روشن هستند را نام برده است.هايي كه سياهرگ 9بند 
 39ـ  38ـ  32سؤالات 

 


