
به نام وهاب مطلق     زیست شناسی کنکور)جمع بندی پیش دو(    طراح : تراب قنبری      کارشناس ارشد زیست شناسی )گرایش بافت شناسی(

 ی.....مشاهده  درجانور نری که سیستم چند همسری دارد چند مورد  درست است؟ -1
 الف( معده بین سنگدان و چینه دان امکان پذیر است.

 ب(نوعی رابطه ی همزیستی با گونه ای از دئوترومیست ها امکان پذیر است.
NADج( بازسازی 

 .از یک ترکیب آلی سه کربنه امکان پذیر نیستاستفادهبا +
 د(عامل بیماری زایی که فاقد هرگونه اسیدنوکلئیک باشد ممکن است.

 (صفر مورد4(سه مورد            3(دو مورد         2(یک مورد         1

 .....درست است که بگوییم  -2
  .دمی دهنشانخودمتفاوتی ازرفتارهایخاص موقعیت هایباجانداری که غشای سلولی کلسترول دار دارد متناسب(هر1
 خالص رخ می دهد.سودافزایش ومصرفیهایکاهش هزینههر جانوری که نقش پذیری دارد، درجهت در (هررفتار2
 هر محرکی که از فرستنده به گیرنده برسد، در فرد گیرنده پاسخ الزم را  به دنبال خواهد داشت.(3
 است.گونههمانخاصهرگونه،یابیجفتعالیم (4

 ...نیست.. ممکن .. جانوری که هرعبارت روبرو را بدرستی تکمیل می کند؟ کدام گزینه  -3
 .تغذیه کندعنکبوتاز تخمفقط  -چشم مرکبی فاقد زاللیه دارد (1
 .درون لوله گوارشی،آنزیم هیدرولیزکننده گلیکوژن نداشته باشد –گوارش مواد را خارج از دهان انجام دهد (2
 .بروز دهد زندگیازمشخصیدورهدررایادگیریازخاصیشکل  -از حشرات تغذیه می کند  (3
 .برای تغذیه نوزادش از غدد شیری استفاده کند کند –میتولیدایآوازهای ویژهیا وبرای جلب جفت، صداها (4

 در ارتباط با چرخه ماالریا ،  چند مورد بدرستی مطرح شده است؟-4
 ان، به نسبت ناقل ماالریا و انسان طی تکامل همراه پیشرفت بیشتری داشته است.ی عامل مولد ماالریا و انسالف(رابطه

 ب(محل انجام لقاح گامت ها، و محل تشکیل انگل دوکی شکل هاپلوئیدی در جانوری است که قلب پشتی دارد.
 ج(هر سلولی که از تقسیم انگلی کروی شکل و هاپلوئیدی ایجاد شود فاقد توانایی لقاح است.

 ناطق ماالریا خیز، افزایش شیوع ماالریا در ماه های مهر تا اسفند محتمل است.د(در م
 (چهارمورد4(سه مورد      3(دو مورد         2( یک مورد        1

 ...درست .... ،عبارت .... ی مقایسه ای درست است؟ عبارت کدام گزینه -5
  .قابل مشاهده است جفت انتخابجانوری که اسکلت درونی دارد، رفتاردر هر  (الف

 .دارندپرنده های مادهازبیشتریزینتیپرهای ون تردرخشارنگ های  ی پرندگان، نرها،گونهدر هر  (ب
 .داردکنندهتعییننقشدر هر رفتاری، وراثت (ج
 .استیادگیری وژنیاطالعاتکنشهمبرمحصولهر رفتار(د
 نیست -الف –د همانند (4.      است د – –ب برخالف (3.        نیست ب – –رخالف ج ب(2.         است ب – –الف همانند (1
 نیست.ی همزیستی دارند .... امکان پذیر طی تکامل همراه بین انسان و موجوداتی که با انسان رابطه -6
 فاگوسیت های مشابه  نوتروفیل افزایش تعداد(2                         تولید موادی که نقش بسزایی در انعقاد خون دارند(1
 جذب گلوکز به خون از کولون(4                       کاهش جذب گلوکز در روده باریک                                 (3
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 ..هر جانداری که در روند تغذیه ای توانایی تبدیل ترکیبات آلی را به ترکیبات آلی دیگر دارد . نیست؟چند مورد درست  -7
 .سازی نوری، کربن دی اکسید جو را در اسیدهای سه کربنه تثبیت کند ATPنمی تواند به دنبال (لفا

 .می تواند عالرغم داشتن رابطه همیاری با ریشه گیاهان تیره پروانه واران در تثبیت نیتروژن نیز نقش داشته باشد(ب
 .یی را داشته باشدممکن نیست کپکی چند هسته ای باشد که امکان نوترکیبی طی هاگ زا(ج
 .نمی تواند پوسته دوقسمتی سیلیسی داشته باشد(د
 چهار مورد(4                سه مورد       (3                 دو مورد       (2                یک مورد         (1

 است؟ درمرحله نخست تنفس سلولی .... نادرستکدام عبارت  -8
 . ، پیش ماده استوخت اولیه سلول استدرگام نخست، ماده ای که س(1
 .می شود تولیددر گام چهار، شکل رایج انرژی درون سلولی، (2
 .در گام سوم ، مولکول سوختی سلول مصرف می شود(3
 .در گام چهار، سوخت اصلی سلول تولید نمی شود (4
. ،  مشاهده نیستدر گروهی از قارچ ها که زندگی انگلی در بین اعضای آن قابل  -9  .محتمل است.....
 (تولید هاگ های جنسی و غیرجنسی مستقیما طی میتوز 1
 ی چندین زیگوت با ژنوتیپ مشابه در یک ساختار مقاوم(مشاهده2
 (ایجاد هاگ های جنسی روی ساختارهای تولیدمثلی3
 ی اعضای گروه(فقدان تقسیمات میوزی در همه4

زنجیره ...... ره انتقال الکترون بین فتوسیستم یک و دو در غشای تیالکوئیدی  گیاهان دولپه ، زنجی -11
 ....انتقال الکترون بعد از فتوسیستم یک 

 .آزی می گردد ATPسبب  -برخالف (1
 .کاهش اسدیته کوچکترین فضای کلروپالستی می شودسبب مستقیما   -همانند(2
 .نوکلئوتید  نمی گردددیآدنینآمیدسبب سنتز  نیکوتین -همانند (3
 .مورد نیاز برای ورود یون هیدروژن به تیالکوئید را فراهم می کند ATP –برخالف (4

 ..قطعا...در جانداران یوکاریوتی، فرایندی تنفسی که در آن اکسیژن جذب و کربن دی اکسید آزاد می شود... -11
 .در طول شبانه روز قابل وقوع است –اگر در اندامکی حاوی غشای کریستایی رخ دهد (1
 .در طول شب قابل انجام نیست -اگر در اندامکی حاوی رنگیزه باشد(2
 .نیازمند فعالیت ریبولوز بیس فسفات کربوکسیالز اکسیژناز است -اگر در اندامکی با ریبوزوم پروکاریوتی رخ دهد(3
 .مولکول آب ایجاد می کند  NADHطی اکسیداسیون  -اگر وابسته به اندامک تک غشایی باشد(4

 طبقه بندی باکتری های چند گزینه بدرستی مطرح شده است؟در  -12
 .هرباکتری اتوتروف، هوازی است(ب.                     هر باکتری هوازی، اتوتروف است(الف

 .هر باکتری بی هوازی، هتروتروف است(د            .          ، بی هوازی استگوگردیباکتری هر(ج
 صفر مورد(4سه مورد          (3           دو مورد  (2یک مورد         (1
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 نیست؟در ارتباط با پالست های کلروفیل دار سلول های میانبرگ نرده ای زنبق چند مورد درست  -13
 . هر پروتئین سراسری غشای تیالکوئیدی ، جزئی از زنجیره انتقال الکترون است(الف

 .وکلئوتید پرانرژی تولید می شوددر گام دو فتوسنتزی نوعی گیرنده الکترونی و نوعی ن(ب
 .قند سه کربنه ساخته می شود 12NADPH   ،12در گام دو کالوین، با اکسید (ج
 .ساخته می شود کالوین مولکول ترکیب آغازگر چرخه 6ATP6 ، در گام  چهار کالوین،با مصرف  (د
 چهار مورد(4                سه مورد       (3                 دو مورد       (2                یک مورد         (1

 ...کدام عبارت درست است؟ هر  -14
 . عاملی که سبب بسته شدن روزنه های هوایی لوبیا گردد، سبب افزایش تنفس نوری می گردد(1
 .گیاهی که در طول شب ، روزنه های هوایی بسته دارد، سلول غالف آوندی دارد(2
 .سلولی، که اکسید و احیایی است، دفسفریله شدن نداردگامی از مرحله نخست تنفس (3
  .دارد  C3، کارایی باالتری به نسبت گیاه  C4 گیاه(4

 ...درست است که بگوییم . زنجیره انتقال الکترون در غشای داخلی میتوکندری شامل پنج ترکیب است -15
 .تعداد کمی از این ترکیبات از دو طرف غشای داخلی بیرون زده اند(1
 .ماتریکس می شود PH ترکیب نخست همانند ترکیب پنجم سبب افزایش(2

 .با ماتریکس ارتباط مستقیم دارد 5و  2ترکیب (3
 .ماتریکس می گردند PH سبب کاهش 4و  2ترکیب (4

ارد هر جانداری که توانایی تثبیت کربن دی اکسید و نیتروژن د  نمی کند؟چند مورد عبارت  روبرو را بدرستی تکمیل  -16
 .... مهم ترین جانداران تثبیت کننده نیتروژن .....

 .می تواند در گام نخست کالوین ، سیتریک اسید تولید کند -برخالف(ب.      فاقد اندامک تیالکوئید دار است -همانند(الف
 .فتوسنتزی داردرنگیزه های  -برخالف(د.                 توانایی تشکیل تتراد داشته باشدامکان ندارد  -همانند(ج
 چهار مورد(4       سه مورد       (3     دو مورد       (2     یک مورد         (1

 است؟ هر .... نادرستعبارت  چند -17
 . گامی از کربس که فاقد فرایند اکسایشی است، ترکیبی اسیدی تولید می کند(الف

 . جانداری که تخمیر الکلی دارد، فاقد اپران چند ژنی است(ب
 .  جانداری که تخمیرالکتیکی دارد ، نمی تواند سه نوع اندامک دوغشایی داشته باشد(ج
 صفر مورد(4   سه مورد     (3     دو مورد     (2     یک مورد   (1

 ...در ارتباط با کالمیدوموناس ، می توان گفت که  -18
 ار هستند.(هاگ های جنسی همانند هاگ های غیرجنسی هنگام آزاد شدن، تاژک د1
 (هاگ های جنسی برای ایجاد جاندار بالغ ، تقسیمات میتوزی متوالی انجام می دهند. 2
 (هر سلول حاصل از کالمیدوموناس ، قدرت لقاح دارد ولی قدرت رشد ندارد. 3
 ( هاگ غیرجنسی کالمیدوموناس  برخالف هاگ جنسی در شرایط مساعد ایجاد می گردد.4
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 ....الکلی درست است که بگوییم در ارتباط با تخمیر  -19
 .در گامی که دکربوکسیله شدن رخ می دهد، فرایند اکسید و احیایی رخ نمی دهد(1
 .ناقل الکترونی با استفاده از یک پذیرنده آلی هیدروژنی بازسازی می شود(2
 .همانند برخی از دئوترومیست ها در صنعت پنیرسازی استفاده می شود(3
 .مورد نیاز برای زنده بودن سلول را فراهم می کند ATPرقراری تنفس هوازی ، حداقل همواره تا زمان ب(4

 ...کدام عبارت درست است؟ هر  -21
        (ویروسی که پوشش لیپیدی دارد تقریبا کروی شکل است.1
 (ویروسی که با آندوسیتوز به سلول جانوری وارد شود، دارای پوشش است.2
          واند طی شرایطی تولیدمثل کند.(عامل بیماری زا ، می ت3
 ، نوعی تولیدمثل جنسی محسوب می گردد.(فرایند هم یوغی4

 نمی کند؟چند مورد از موارد زیر ، عبارت زیر را بدرستی تکمیل   -21
. بخش یا بخش های باقی مانده از لحاظ ساختار شیمیایی  کامال مشابه ..... در صورت برداشتن   .است....

 کریستا –  HIVویروئید               ج(کپسید و ژنوم –پریون                ب(کپسید ویروس هرپس  -وم آدنوویروسالف(ژن
 نوکلئوزوم -ریبوزوم                           ه(کپسید ویروس آبله گاوی –د(پوشش ویروس آنفوالنزا 

 (چهار مورد4(سه مورد                    3(دو مورد                  2(یک مورد                   1
 ... ، ها شته عبارت درست کدام است؟  -22 

 .دارند همیاری نوع از درازمدتي ي رابطه هر نوع مورچه ای ( با1
 .نمایند نمي محافظت شکارچي حشرات مقابل در ها مورچه ( از2
 . نمایند کمك دیپرورده موجود در عناصرآون شیره ترکیب شناسایي به توانند ( مي3
 .مي کنند تغذیه خود، خرطوم از شده خارج پرورده ي شیره را از  ها ( مورچه4 

 .است.... ، از گونه ی دیگر .... در آزمایش ژوزف کانل بر روی دو گونه کشتی چسب، گونه ای که  -23
 نسبت واقعی به بنیادی آن، بیش تر -(اندازه ی کوچکتری دارد1
 کنام بنیادی آن کوچکتر –وا قرار می گیرد (به ندرت در معرض ه2
 سازش آن برای زندگی در مناطق کم عمق، بیش تر -(کنام واقعی و بنیادی آن برابر است3
 ی آن کوچکتر است.اندازه -ی دیگر فقط مناطق عمیق را اشغال می کند(حتی در عدم حضور گونه4

.قطعا  از پال -24  نمی شود.نکتون های اتوتروف محسوب به طور معمول هر آغازی که ........
 غیرجنسی را دارد وجنسیمثلتولیدنوعدو( هر2سلولزی دارد                         حفاظتی( پوشش1
 ریزی است.بسیارحلزونشکلبهظاهر( در4شور زندگی می کند                                 (در آب3

 ....ئیدی هاپلوئیدی دارد هر جانداری که ساختار ریزو -25
 (اگر فاقد دیواره سلولزی باشد، نمی تواند جانداری کلون ایجاد کند.1
 (اگر طی فرایند میوزی، هاگ جنسی ایجاد کند ، نمی تواند ریبولوز بیس فسفات را کربوکسیله نماید.2
 ل آب مصرف و تولید نماید.( اگر فرایند میتوزی داشته باشد، می تواند در فرایند فتوسنتزی تعدادی مولکو3
 (اگر ساقه زیر زمینی داشته باشد نمی تواند ساختار مقاومی با چندین زیگوت دیپلوئید داشته باشد.4
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 در آزمایش های ...   است؟ روبرو  مکمل عبارت  ،چند مورد -26
 الف(مک آرتور، نشان داده شده است که صیادی اثرات رقابت را کاهش می دهد.

 همکارانش ، افزایش تنوع گیاهان، باعث کاهش تولیدکنندگی می شود.ب(تیلمن و 
 است. 1بزرگتر از کنام بنیادی کشتی چسب گونه  2ج(ژوزف کانل، کنام بنیادی کشتی چسب گونه 

 و هم سازش رقابت کنندگان وجود داشت.  هم حذف رقابتی  د(گوس
 هارمورد(چ4(سه مورد      3(دو مورد         2( یک مورد        1

ی هر گیاه که مورد تهاجم زنگ ها قرار می گیرد مشاهده. ...آلوده شود TMVدر هر گیاه که ممکن است با  -27
 .امکان پذیر است...... 

 یک تخم زای هاپلوئید در هر آرکگن -همانند(2                                 گامتوفیت چند سلولی –(برخالف 1
 ل های زنده که  در جابجایی آب و شیره خام نقش دارندگروهی از سلو -همانند(3
 آوند های چوبی کوتاه و قطور با منافذ بزرگ –برخالف (4

 ......دارد، قطعا ....است؟ هر  نادرستچند عبارت  -28
 در دوره ای از زندگی کراسینگ اور دارد. –(آغازی که زندگی انگلی الف

 فاقد آنزیم روبیسکو است. -آغازی که دیواره منفذدار (ب
 اتصال سیتوپالسمی بین سلولی دارد. -آغازی که در دیواره خود ترکیبات کلسیمی (ج
 نیازی به واکوئل ضربان دار ندارد.  -آغازی که دیواره سخت (د
 ، ساکن آب شور است. aکه کلروفیل  (جلبک سبز پرسلولیه
 (پنج مورد4ار مورد           (چه3(سه مورد           2(دو مورد               1

 ...کدام عبارت درست است؟ هر  - 29
 می تواند طی میتوز در راس نخینه ها ، هاگ های غیرجنسی تولید کند.،(قارچی که بدنی رشته ای ندارد1
 دئوترومیست است. ،قارچی که چرخه هاپلوئیدی ندارد(2
 ارد.جانداری که طی جوانه زدن تکثیر شود دیواره کیتینی د(3
 قارچی که در آن ، تشکیل زیگوت بعد از تشکیل ساختار تولیدمثلی جنسی رخ دهد بازیدیومیست است. (4

 ...کدام عبارت درست است؟ هر  -31
 (آغازی که واکوئل ضربان دار دارد، ساختار حرکتی میکروتوبولی دارد.1
 .که تاژک وستیجیال دارد، همانند دیاتوم دیواره سلولی داردآغازی (2
 جانداری که بافت تمایزیافته دارد، قدرت جابجایی نیز دارند.(3
 آغازی که گامت های نر و ماده با اندازه های متفاوت دارد، انگل جانوری است.(4
 

 زندگی یک پژواک است
 درو می کنید -کارید هر آنچه می        باز می گردد -هر آنچه می فرستید

 یادتان باشد زندگی یک پژواک است

 یشه به سمت شما باز می گرددهم
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 (    2پاسخنامه تشریحی آزمون زیست شناسی کنکور)جمع بندی پیش 
 مدرس: تراب قنبری                              کارشناس ارشد زیست شناسی )گرایش بافت شناسی(

تواند سیستم چند  ( میدر حد کتاب جنس نر در  پستانداران و برخی پرندگان) صحیح است. 3گزینه  -1
    الف(از خصوصیات پرندگان است!همسری داشته باشد.

 ب(قارچ الی انگشتان پا با انسان رابطه انگلی دارد)انگلی نوعی رابطه ی همزیستی است(
 د(پریون منظورمه!                                    ج(تخمیرالکتیکی در انسان در کتاب درسی آورده شده!

 
 (نادرست! در بیشتر جانوران به این شکل است.صفحه 1161.صحیح است 2 نه یزگ -2
سودافزایش ومصرفیهایکاهش هزینهدرجهتآنهاهمهامّاکنند،میبروزمتفاوتیهایشکلبهجانوریرفتارهایدرسته! اگرچه(2

 161صفحه  .اندشدهانتخابخالص،
باید قابل تشخیص هم باشد!                             4(معموال اینطور است. نادرست ! (3

 
جلببرایایآوازهای ویژهیاوصداهاپرندگانودوزیستانحشرات،ازبسیاری صحیح است. 4گزینه  -3

 : رد سایر گزینه ها . غدد شیری برای پستانداران است.کنندمیتولیدجفت
 د!خورنمیعنکبوتتخمفقطمورچه،گونه هایاز( بعضی1
خورند می دانیم که گیاه خوار ها آنزیم هیدرولیز کننده گلیکوژن را درون لوله گوارش ندارن)دقت کن میراگیاهانبرگهاحشرهاز( بعضی2

 که درون سلولی دارن، برون سلولی ندارن(
 (پرندگان نیز از حشرات تغذیه می کنند و نقش پذیری نیز دارند. 3
 سوال جلسه بعدتونه!()؟نیه می کناز حشره تغذ انیچه جاندار 

 
 همه موارد درست هستن! .صحیح است 4گزینه  -4

 الف(انگل داخلی به نسبت انگل خارجی طی تکامل همراه پیشرفت بیشتری داشته است.
 ب(هر دو مورد ذکر شده در بدن پشه رخ می دهد که به مهره است و قلب پشتی دارد.

 یا گامتوسیت ایجاد می شوند. که هیچ یک قدرت لقاح ندارن!ج(از تقسیم مروزوئیت ، مروزوئیت 
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ی طراحان هست! دیگه قید تو زیست شناسی تکراری شده ولی همچنان مورد عالقهصحیح است. 4گزینه  -5

  بر اساس متن کتاب همه گزینه ها نادرستن!!!  بهشون توجه ویژه داشته باشین!!
ان انتخاب جفت دارن نه همه ! اسکلت درونی در همه مهره داران وجود دارد. ضمنا اغلب ماهی ها ( بسیاری از بی مهرگان و مهره دار1

 انتخاب جفت ندارن!
 .دارندپرنده های مادهازبیشتریزینتیپرهای ون تردرخشارنگ هاینرهاپرندگان،گونه هایازبسیاری( در2
 .گیرندمیخودبهقیافه ترسناکیدشمنباشدنروروبههنگامجانوراناز( بسیاری3
 (بسیاری از رفتار ها اینطور هستن!4

 
در انسان گلوکز از روده بزرگ به خون جذب نمی شود بلکه توسط میکروب ها مورد  صحیح است. 4گزینه  -6

 استفاده قرار می گیرد.
به یاد دارید که .گرددمیخونجذبشود ومیساختهگهای روده بزرباکترىوسیلهبهنیز Kو  Bهاىویتامین: مقدار کمی 1رد گزینه 
 در انعقاد خون نقش دارد. kویتامین 
 :در رابطه ی انگلی ائوزینوفیل زیاد می شود. 2رد گزینه 
 :اکالی مقداری از گلوکز های روده باریک را به نفع خود مصادره می کند!)فصل یک پیش( 3رد گزینه 

 
اتوتروف ها از مواد معدنی ، مواد آلی مورد نیازشون رو می سازند و سپس موادآلی   رستن!!صحیح است. همه ناد 4گزینه  -7

 را از نوعی به نوعی دیگر نیز تبدیل می کنند. هتروتروف ها نیز ترکیبات آلی موردنیازشون رو از ترکیبات آلی می سازند. 
 (فتواتوتروف ها این گزینه را نقض می کند.1
ه ریزوبیوم هست و این گزینه رو درست گرفتین! اما در صورت سوال گفتم هر جاندار... )آیا هر جانداری این قابلیت (شاید شما حواستون ب2

 رو داره(
 (دیاتوم این گزینه را نقض می کند.4ک مخاطی پالسمودیومی اینطور هست.                   (کپ3
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 .مصرف نمی شود 3گام است. در  ATPمولکول سوختی سلول، صحیح است. 3گزینه  -8
 ( سوخت اصلی سلول، گلوکز است.4   است. ATP( شکل رایج انرژی درون سلولی، 2    ( سوخت اولیه سلول ، گلوکز است.1

 

 .صحیح است 2گزینه  -9

 
دئوترومیست(4                   بازیدیومیست     (3             زیگومیست         (2              آسکومیست         ( 1

 
 

 طی تنفس سلولی سنتز می شود نه فتوستز!  (NADH)نوکلئوتیددیآدنینآمیدنیکوتینصحیح است.  3گزینه  -11
1)ATP سازی نهATP  آزی 
 ( زنجیره انتقال الکترون بعد از فتوسیستم یک، نقشی در ورود یون هیدروژن به فضای تیالکوئیدی ندارد2
 ATPترون انجام می شود نه(فراید مذکور با انرژی الک4

 
فرایندی تنفسی که در آن اکسیژن جذب و کربن دی اکسید آزاد می شود می تواند  .صحیح است 2گزینه  -11

 تنفس نوری و سلولی را شامل شود.
 و میتوکندری نیازمند است. )!(تنفس نوری ، به کلروپالست و پراکسی زوم

 ر میتوکندری نیازمند است.تنفسی سلولی هوازی در یوکاریوت ها به حضو
 (تنفس نوری تنها در روز انجام می شود.1
 (اگر کلروپالست دخیل باشد پس تنفس نوری است طبق گزینه یک تنفس نوری تنها در روز انجام می شود.2
 (میتوکندری این گزینه را نقض می کند.3
 .ته به اندامک تک غشایی استبرای تنفس سلولی است در حالی که تنفس نوری وابس  NADH( اکسیداسیون4
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ارغوانیگوگردیباکتری هایوسبزگوگردیتنها مورد ج درست است. باکتری های. صحیح است  1گزینه  -12

. می کنندرشد)بدون اکسیژن(بی هوازیمحیط هایدر

 
 . صحیح است 2گزینه  -13

 ساز اینطور نیست. ATP الف( کانال
 ناقل الکترونی است نه گیرنده الکترونی  NADPHتولید می شود. ATP و NADPH(ب

کربن دی  6ج(دقت کنید در گام دو منظور سوال هست! به ازای یک کربن دی اکسید دو قند سه کربنه در گام دو تولید می شود پس به ازای 
12NAD 6قند سه کربنه در گام دو کالوین تولید می گردد خوب به ازای  12اکسید ،   اکسید می شود. PHکربن دی اکسید ، 

 .مصرف می شود ATPد(به ازای هر گام چهار کالوین، یک 

 
  (مطلب تکراری از آزمون قبلی !! ) .صحیح است 3گزینه  -14

 !!!می شود ولی مگه تنفس نوری در شب انجام می شود؟؟ سبب بسته شدن روزنه های هوایی لوبیاتاریک شب (1
 .است C4 خاصسلول غالف آوندی . ی هوایی بسته دارنددر طول شب  روزنه هاC3 C4 و گیاهان (2

 !عنصرآوندی رو هر دو دارن! با عنصرآوندی اشتباه نشه سلول غالف آوندی
 !!!در دمای باال و شدت نور زیاد اینطور است نه همیشه(4

 
 .صحیح است 2گزینه  -15

 

 
 .صحیح است 1گزینه  -16

 + آنابنا و ...(  (1)قارچ +سیانوباکتریدی اکسید و نیتروژن )گلسنگ: جانداری که توانایی تثبیت کربن  1گروه 
 : مهم ترین جانداران تثبیت کننده نیتروژن )ریزوبیوم( 2گروه 

 !نمیشه گام نخست کالوین ، سیتریک اسید تولید  (ب. می تواند اندامک تیالکوئید دار داشته باشدنگلسنگ این (الف
 .پس رنگیزه فتوسنتزی دارند. گروه اول فتوسنتزکننده هستن(د!       داردنامکان میوز وجود گلسنگ  این در(ج

 
                                                          

1
البته در مورد این سوال سیانوباکتری صدق می کند. 
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 .صحیح است 1گزینه  -17
 .باکتری نقض می کند (2.        گام یک کربس اکسید و احیا نیست تنها (1
 .برخی باکتری ها، قارچ ها و سلول های ماهیچه ای تخمیر الکتیکی دارند  (3

 

 سایر گزینه ها رد. صحیح است 1گزینه  -18
 نمو می یابند نه میتوز( 2
 .قدرت رشد دارد قدرت لقاح ندارد( هاگ غیرجنسی)زئوسپور( 3
 .هر هاگ در کالمیدوموناس ، در شرایط مساعد ایجاد می گردد( 4
 

 

 .صحیح است 1گزینه  -19

 
 .ناقل الکترونی بازسازی نمی شود پذیرنده الکترونی بازسازی می شود(2
 کتیکی در پنیر سازی استفاده می شود نه تخمیر الکلیتخمیر ال(3
 .جلوی فرایند تخمیری را می گیرد! به نوعی! های باال به شکلی  محصوالت تخمیری در %(4

 .کنندتحملتوانندمیراالکلدرصد 12حدودغلظتتامخمرها .است کشنده وسمیمخمرهابرایمثال الکل
 مرحله پل)حدواسط(دیگری گام یک تخمیر الکلی و یکی دکربوکسیله می شود  جا 2بد نیست بدانید که پیرووات 

 
 ویروسی که پوشش لیپیدی دارد تقریبا کروی شکل است.. صحیح است 1گزینه  -21

 !   پریون تولید مثل نداره(3.           آدنوویروس پوشش ندارد(2:     رد سایر گزینه ها
 .وغی اسپیروژیر جنسی استهم یوغی باکتری غیرجنسی ولی هم ی(4

 
باقی  DNA تنها مورد)ب( نادرست است! اگر کپسید هرپس برداشته شود، پوشش و.صحیح است 1گزینه  -21

است.  RNAمی ماند این در صورتی است که ویروئید تنها 
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رعکس است.بلکه ب.نمایند نمی محافظت شکارچی حشرات مقابل در ها مورچه شته ها از.صحیح است  2گزینه -22

 
 .صحیح است 2گزینه   -23

 
 

 
 . صحیح است 4گزینه  -24

           .هستندسبزهایجلبکازشورآبمیکروسکوپیهایپالنکتونازبسیاری( 3  جلبک سبز    ( 2 تاژکدار چرخان    (1

  !!روزن داران هتروتروف هستن(4

 
ساختار ریزوئیدی برای سرخس و قارچ زیگومیکوتا ذکر شده  )!(رسیدر حد کتاب د .صحیح است 4گزینه  -25

 است! که در هر دو نیز ساختار ریزوئیدی  هاپلوئیدی است.
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، زیگوسپورانژ مدنظر است که برای ساختار مقاومی با چندین زیگوت دیپلوئید در عبارت.برای سرخس است( ریزوم)ساقه زیر زمینی
رد سایر گزینه ( ریزوم)دارند نه ساقه زیرزمینی( استولون)ه داشته باشید که زیگومیست ها ساقه روندهتوج.  زیگومیست هاست نه سرخس ها

 :ها
 .ایجاد شوند کلون نامیده می شوند( غیرجنسی)زیگومیست هایی که با میتوز -منظور قارچ است(1
 (.کالوین دارد)سرخس فتوسنتز دارد (2
 .قارچ فتوسنتز ندارد. ارندهر دو میتوز د سرخس و قارچ زیگومیکوتا( 3
 

 
 .درست است( د)فقط مورد .صحیح است   1 گزینه -26

 
، تنباکو و گیاهان خویشاوند را مورد تهاجم قرار میدهد. زنگ ها نیز به غالت  TMV. صحیح است 3گزینه  -27

جود دارد و عالرغم حمله ور می شوند. تمام گیاهان مذکور نهاندانه هستند.آوند آبکش در همه گیاهان آوندی و
  :رد سایر گزینه ها .هدایت شیره پرورده در هدایت شیره خام نیز نقش دارد

 .است( سلولی 7)ی چندسلولیهر دو کیسه رویانی دارند که گامتوفیت ماده(1
 !نهاندانه ها آرکگن ندارن(2
 .عناصر آوندی دارندهمگی  نهاندانگان (4

 

 .صحیح است 4گزینه  -28

 
 .روزن داران تک سلولی هستن(ج  .  دیاتوم اتوتروف است(ب   .    آمیب میوز ندارد(الف: قض مثال های ن

 !    ولووکس و اسپیروژیر ساکن آب شیرین هستن(ه.           مژکداران دیواره سخت و واکوئل مرکزی دارند(د
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 :رد سایر گزینه ها.  صحیح است 4گزینه  -29
 !ندارن، بدن رشته ای ، نخینه ، آسکوکارپ، میسیلیوم (میست های تک سلولیآسکو)مخمرها(1
 !دئوترومیست ها نیز تولیدمثل جنسی ندارن. غیرجنسی دارند یا میست ها تولید مثل جنسیآسکو(2
 !اصال  دیواره نداره.هیدر جانور است(3

 

 هاگداران همگی انگل جانوران هستند. .صحیح است 4گزینه  -31
 !مژکداران واکوئل ضربان دار دارند، آمیب ها تاژک یا مژک ندارن –اوگلنا ها  –آمیب ها برخی (1
 !اوگلنا ها دیواره ندارند(2
 !گیاهان اگرچه انواعی از حرکت را دارند اما در حد کتاب جابجایی ندارند. جانوران بافت تمایز یافته دارند+ گیاهان آوندی (3

 

 

 

 .واستون آرزوی موفقیت می کنم
 مدرس:تراب قنبری    کارشناس ارشد زیست شناسی )گرایش بافت شناسی(

gmail.comghanbaritorab@ گیالن)لنگرود(     
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