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 اه، سؤالصوری یا هب طور غیرمستقیم از مفاهیم آنکنند و ره ساهل هب طور مستقیم، از خود ت تصاوری رد زیست شناسی، هب فهم بهتر مطالب ردسی کمک شایانی می

ری بخش اهی مختلف شکلشود، پس زرینویس آنطرح می ات جمالتی را هب شکل  اه از اهمیت زیادی ربخوردارند. از این رو رب آن شدیماه و انم گذا

 گیرد.رار میصحیح و غلط ، رتشیب رب مبنای شکل اهی کتاب ردسی ربرسی کنیم. طبق ربانهم زری این جمالت  از ره هس روز رد اختیار دانش آموزان ق 

  مباحث

 جلسه اول 1زیست شناسی  5ات  1اهی فصل

 جلسه دوم 2شناسی زیست 2و  1اهی و فصل 1شناسی زیست 8ات  6اهی فصل

 جلسه سوم 2شناسی زیست 7ات  3اهی فصل

 جلسه چهارم 2شناسی زیست 11ات  8اهی فصل

 جلسه   پنجم 2و  1شناسی زیست

 جلسه ششم دااگشنهیشناسی شیپزیست 4ات  1اهی فصل

 جلسه هفتم دااگشنهیشناسی شیپزیست 8ات  5اهی فصل

 جلسه هشتم دااگشنهیشناسی شیپزیست 11ات  9اهی فصل

 جلسه نهم اهگیاهی دوم + شارش + آغازیان + اقرچ

 جلسه دهم شناسیآزمون جامع زیست
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 صحیح های شبانه روزی است.در انسان، مسئول ریتم Aبخش  – 1

 مالتونین نقش دارد.، غده پینه آل است که در تولید و ترشح Aبخش 

 و حرکتی باشد.  تواند حسیدار است که می، اجتماعی از تارهای عصبی میلینBبخش  – 2

 ای است که نوعی رابط مختلط است.، همان جسم پینهBصحیح. بخش 

 ها حضور دارد.های ستون مهره، در تمام بخشCبخش  – 3

 دارد.، نخاع است که تا کمر قرار Cبخش نادرست. 

 ، با وجود اینکه مرکز عصبی است در سنتز و ترشح هورمون نقش دارد.Dبخش  – 4

 تولید و ترشح هورمون نقش دارد.در  ، هیپوتاالموس است کهDصحیح. بخش 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 نادرست روند.بعد از خروج از گوش به جایی در باالی ساقۀ مغزی می Bو عصب  Aعصب  – 5

، شنوائی که به Aشود ولی عصب جائی در باالی ساقۀ مغزی است وارد میای گوش است که به مخچه دایره، مربوط به مجاری نیمAعصب 

 شود.لوب گیجگاهی وارد می

 صحیح. اند.های موجود در خط جانبی با مادۀ ژالتینی در تماسداری وجود دارند مانند گیرندههای مژک، سلولDو بخش  Cدر بخش  – 6

 سال سوم.کتاب درسی 62و66تینی درتماس است.صححا ماده ژالماهی با خط جانبیهای موجوددرگیرندهدارمانندمژک گوشموجوددرهای م گیرندهتما

 شوند.دار مستقیماً در اثر حرکت مادۀ ژالتینی تحریک میهای مژک، سلولDو بخش  Cدر بخش  – 6

 دهنددایره، ابتدا ماده ژالتینی را حرکت میدر حلزون و مجاری نیمموجود صحیح. مایع 

 شوند.ها تحریک میسپس گیرنده

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ....................شود، قطعًا در محل پتانسیل عمل + می22هنگامی که اختالف پتانسیل درون نورون نسبت به خارج 

 نادرست کانالی که دریچۀ آن در سمت خارج قرار دارد باز است. – 8

 گیرد:+ در دو حالت صور  می22پتانسیل 

 دار سدیم باز است: دریچه به سمت بیرون.کانال دریچه ⇐+ 42به  -65الف( از پتانسیل 

 دار پتاسیم باز است: دریچه به سمت درون.کانال دریچه ⇐ -65+ به 42ب( از پتانسیل 

 نادرست دریچۀ آن در سمت داخل قرار دارد بسته است.کانالی که  – 9

 گیرد:+ در دو حالت صور  می22پتانسیل 
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 دار سدیم باز است: دریچه به سمت بیرون.کانال دریچه ⇐+ 42به  -65الف( از پتانسیل 

 دار پتاسیم باز است: دریچه به سمت درون.کانال دریچه ⇐ -65+ به 42ب( از پتانسیل 

 صحیح شود.جا مییابد، در خالف شیب غلظت جابهیونی که بوسیله سکرتین در خون کاهش می – 12

های سدیم تواند در خالف شیب غلظت هم جابجا شود فقط تعداد یوندهد، سدیم است، سدیم مییونی که سکرتین در خون کاهش می

 شوند تا در خالف شیب غلظت.جا میغلظت بیشتر جابهدر شیب 

 صحیح شود.جا میکند، در خالف شیب غلظت جابهیونی که روده بزرگ به داخل روده ترشح می – 11

پتانسیل عمل، پتاسیم براساس انتشار مرحله برگشت  +، در22ند پتاسیم است در پتانسیل کیونی که روده بزرگ به داخل خون ترشح می

 شود.جا میجابه

 نادرست ها با مصرف انرژی زیستی است.یونهمه جایی جابه – 12

 باشد.ها با مصرف انرژی است ولی انرژی زیستی نمیجایی یونجابه

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 صحیح پردازش گردند.پشت ساقه مغز تحلیل و توانند در بخش ، میAتارهای عصبی خروجی از بخش های پیام – 13

 شود.وارد می کمعصب بینایی برای پردازش به مخچه 

 ممکن است فعالیت پمپ سدیمی و پتاسیمی افزایش یابد. Cدر بخش  ای،در صور  تحریک یک سلول استوانه – 14

 شودایجاد می Aای، پتانسیل عمل در عصب بینایی های استوانهصحیح. در صور  تحریک گیرنده

 شود.پتاسیم بیشتر فعال می دانیم بعد از پایان پتانسیل عمل، پمپ سدیم وکه می 

 برای انجام عمل تطابق برای مشاهدۀ اجسام نزدیک، – 15

 صحیح های حرکتی عضال  مژکی تغییر پتانسیل الکتریکی دارند.نورون 

 یابد که مربوط به انقباض عضال  مژکی است.برای مشاهده اجسام نزدیک، قطر عدسی افزایش می

 های حرکتی عضال  مژکی است.انقباض عضال  مژکی، مربوط به تغییر فعالیت الکتریکی نورون *

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 نادرست مربوط به عضال  مژکی احاطه شده است.عدسی دارای حداکثر شکست نور است و توسط تارهای  – 16

 ای است و مربوط به عضال  مژکی نیست.ای متصل به عدسی، پیوندی رشتهتارهای رشته

 شود.می Caهای غشایی روده، سبب افزایش جذب شود، از طریق گیرندههای استخوانی میهورمونی در انسان که باعث تجزیه بافت – 16

یابد، روده اندام هدف هورمون پاراتیروئید در روده افزایش می Caرا فعال سپس جذب  Dهورمون پاراتیروئید ابتدا ویتامین نادرست. 

 شود.محسوب نمی

 صحیح شود.شود ولی هورمون تیروئیدی محسوب نمیبا وجود اینکه از تیروئید ترشح می Caهورمون کاهندۀ  – 18

 شود.هورمون تیروئیدی محسوب می 4Tو  3Tهورمون 
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 نادرست های نحرون شود.های فسحا  در برخی سلولتواند موجب افزایش گروههورمون افزاینده سرعت انعقاد خون می - 19

 شود.های فسحا  آزاد میموجب افزایش گروه

 نادرست باشند.در هسته میمرازها پلی RNAدار در جانوران، توانایی تولید انواعی از های مژکهمه سلول – 22

RNA شود.مرازها در هسته ساخته نمیپلی 

 نادرست دار در بدن انسان، دارای توانایی تشکیل ساختار دوک هستند.های مژکهمه سلول – 21

 گیرنده عصبی که نوعی نورون است، توانایی تقسیم ندارد.

 نادرست شوند.برای تقویت وارد تاالموس میهایی که در ایجاد و تشخیص مزه نقش دارند گیرندههمه  – 22

 شوند.های بویایی وارد تاالموس نمیهای بویایی نیز نقش دارند که پیامبرای تشخیص مزه، گیرنده

 های سقف بینی امکان ندارد در ادامه مسیر خود با نورون پس سیناپسی اتصال فیزیکی برقرار کند.اعصاب خارج شده از گیرنده – 23

 های ناحیه پیاز بینایی.کتاب درسی سال سوم، مشاهدۀ سیناپس 62شکل صححه صحیح. 

 تنادرس توانند از غشای پالسمایی عبور کنند.هایی که در غشای سلول هدف گیرنده دارند نمیبه طور معمول در انسان همۀ هورمون – 24

 کند.اند عبور میترشح شده کنند ولی از غشای پالسمایی سلولی که از آناز غشای سلول هدف عبور نمی

های کششی مثانه نقش داشته تواند در تحریک گیرندهشود، میها به ناحیه انگلی میای که موجب کاهش مهاجر  ائوزینوفیلغده – 25

 صحیح باشد.

های کششی مثانه برای کند که اوره حجم ادرار را افزایش و موجب تحریک گیرندهها، اوره تولید میکورتیزول به علت مصرف پروتئین

 شود.دفع ادرار می

 نادرست نقش دارد. Caشود قطعاً در تنظیم ای که موجب ایجاد پرکاری تیروئیدی میغده – 26

نقش  Caشود شامل: هیپوتاالموس، هیپوفیز و تیروئید است که در این بین فقط تیروئید در تنظیم هایی که موجب پرکاری تیروئید میغده

 دارد.

 نادرست هر گونه تصویر سازی در جانوران مربوط به دستگاه بینایی است. – 26

 کتاب درسی سال سوم. 66توانند تصویری از محیط ایجاد کنند. صححه جانورانی که پژواک سازی دارند می

 صحیح دهد.ها را کاهش میدر انسان بالغ ترشح هورمون کورتیزول و هورمون پاراتیروئید، استحکام استخوان – 28

 کند.محلول در خون تبدیل می Caاستخوان را به  Caکورتیزول موجب مصرف کالژن و پاراتیروئید، 

 صحیح تواند فشار خون را از طریق دو مکانیسم افزایش دهد.غده فوق کلیه می – 29

ی فوق کلیه، از طریق بخش قشر دهد.کند فشار خون را افزایش مینحرین که بر قلب اثر میبخش مرکزی غده فوق کلیه، از طریق اپی

 دهد.حجم خون را افزایش می آلدوسترون

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 صحیحباشد. های مویرگی موجود در شکل جزو سد خونی مغزی میتمام شبکه – 32

 شوند.چون جزو مغز محسوب می

 های ساخته شده در مانند تمام هورمون Aهای ساخته شده در بخش تمام هورمون – 31

C نادرستکند. های غشایی عمل میاز طریق گیرنده 

 شود.هورمون ساخته نمی Cدر بخش 

 هایی راهورمون ،D، بر اثر ترشحا  بخش Cبرخالف بخش  Aبخش  – 32

 صحیح د.کنپس از سنتز درون وزیکول ذخیره می 

 باشد.های آزادکننده و مهارکننده نمیهیپوفیز پسین، تحت کنترل هورمون

 کند.های شیمیایی ترشح شده را وارد شبکه مویرگی اطراف می، پیکDمانند بخش  Bبخش  – 33

 در هیپوفیز میانی، شبکه مویرگی وجود ندارد.نادرست. 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 صحیح د.یابها کاهش میگلیسیریدهای ذخیره شده در سلولهیدرولیز تریبعد از تزریق انسولین،  Ιدر یک فرد مبتال به دیابت نوع  – 34

 برد.دیابت را از بین میچون عالئم 

 نادرست یابد.بعد از تزریق انسولین، بازجذب آب به شبکه دوم مویرگی کاهش می Ιدر یک فرد مبتال به دیابت نوع  – 35

فزایش ا، بعد از تزریق انسولین، گلوکز در خون در حد نرمال خواهد بود که درنهایت بازجذب آب به شبکه دوم Ιدر فرد مبتال به دیابت نوع 

 یابد.و حجم ادرار کاهش می

 نادرست است. والدینهای حاصل کامالً مشابه با ژنوم همه زاده DNAدر هر تولیدمثل غیرجنسی  - 36

 در تولیدمثل غیرجنسی، والد وجود دارد والدین وجود ندارد.

 صحیح کند.فنوتیپ آن نیز تغییر می، زا در پدیدۀ ترانسحورماسیون، به دنبال تغییر ژنوتیپ باکتری غیربیماری - 36

 شود.دار کشته شده است که این جذب موجب تغییر ژنوتیپ میباکتری کپسول DNAتغییر فنوتیپ در اثر جذب 

 نادرست های چارگف مشخص گردید.، با نتایج حاصل از آزمایشGدر مقابل  Cو  Aدر مقابل  Tتوان گحت جحت شدن بازهای آلی می - 38

𝑨. فقط برابر بودن به اثبا  نرسید Gو  Cو همچنین جحت بودن  Tو  Aهای چارگف جحت بودن بازهای در آزمایش

𝑻
𝑪و  

𝑮
 به اثبا  رسید. 

 صحیح شود.بر روی فیلم به علت عدم برخورد پرتوها با آن ایجاد میهای تیره ، قسمتx، به کمک پراش DNAدر بررسی ساختار  - 39

 آمد.مناطقی مانند سایه به وجود نمیدر صور  برخورد پرتوها، 

 نادرست شوند.ها، کروماتیدهای خواهری از هم جدا میبه طور طبیعی در همه تقسیم - 42

 رود.کروماتیدهای خواهری به کار نمی تقسیم دوتایی، لحظدر 

 صحیح به طور طبیعی در همه متافازها، هر کروموزوم حاوی دو کروماتید است. - 41
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 ها قطعاً دو کروماتیدی است.کروموزوم Ιدر تمام متافازها شامل متافاز میتوز و متافاز میوز 

 صحیح دهد.به طور طبیعی در همه پروفازها، تغییر موقت اسکلت سلولی رخ می - 42

 تشکیل دوک در اثر تغییر اسکلت سلولی است.

 صحیح دهد.قانون اول رخ می اولیه، قانون دوم مندل مقدم بردر تقسیم سلول اووسیت  - 43

 گیرد.صور  می Ιدر آنافاز میوز شود و قانون دوم در هنگامی که تتراد ایجاد می Ιقانون دوم مندل در پروفاز 

 صحیح دهد.در تقسیم سلول اووسیت اولیه، قانون دوم مندل در دوران جنینی و قانون اول مندل بعد از بلوغ رخ می - 44

بعد از  Ιآید و آنافاز تتراد بوجود می Ιشود که در پروفاز متوقف می Ιهای اووسیت اولیه در دوران جنینی در پروفاز در فرد ماده، سلول

 دهد.بلوغ روی می

 صحیح امکان مشاهده دو کروموزوم همتا در یک قطب وجود دارد. Ιدر تلوفاز  - 45

های همتا کروموزومی محسوب شدن کروموزوم n2کروموزومی است، که برای  Ι ،n2باشند تلوفاز کروموزومی می n4هایی که در سلول

 الزم است.

 صحیح دهد.رخ می Ιدر هر تولیدمثل جنسی، آنافاز  - 46

 گیرد.در هر تولیدمثل جنسی، میوز صور  می

 نادرست یابد.در جهش ساختاری حذفی مقدار ماده ژنتیکی سلول کاهش می - 46

 یابد.مقدار ماده ژنتیک سلول بعد از تقسیم کاهش میدر جهش ساختاری حذفی 

 صحیح یابد.در جهش ساختاری حذفی مقدار ماده ژنتیکی سلول حاصل از تقسیم کاهش می - 48

 یابد.در جهش ساختاری حذفی مقدار ماده ژنتیک سلول بعد از تقسیم کاهش می

 صحیح جدید نقش دارند. DNAمراز در ساخت رشته پلی DNAمعموالً دو پروکاریوتی  DNAدر همانندسازی  - 49

 کتاب درسی سال سوم. 116شکل صححه 

 


