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درباره بخشی از لوله گوارش انسان که در آن ماهیچه مورب مشاهده می شود، کدام گزینه نادرست است؟1561
1(شلشدنبندارهانتهاییبهدنبالحرکاتکرمیشکلدرآناتفاقمیافتد.

2(بهواسطهدوماهیچهصافحلقویازمابقیلولهگوارشجدامیشود.
3(چینخوردگیهایحلقویآنباورودموادغذاییبازمیشود.

4(آنزیمهایترشحشدهازغددآن،ازواحدهایساختاریکموبیشیکسانساختهشدهاند.

در انعکاس عقب کشیدن دست، ......1571
1(ازهرسیناپسیکهنورونحرکتیدرآنپیشسیناپسیاست،ناقلعصبیتحریکیآزادمیشود.

2(هریاختهعصبیکهبخشیازآندرونعصبنخاعیقراردارد،ازیکیاختهعصبیدیگرپیامدریافتمیکند.
3(هرنورونیکهجسمیاختهایآندرنخاعقراردارد،توسطیاختههایپشتیبانتغذیهمیشود.

4(هرآکسونکوتاهقطعًابهصورتجهشیپیامعصبیراهدایتمیکند.

نوعی ترکیب شیمیایی که از طریق یک منفذ مشترک مربوط به اندام های مرتبط به دستگاه گوارش به درون دوازدهه می ریزد، ......1581
1(نمیتواندبارسوبدرکیسهصفراباعثکاهشجذبلیپیدهاشود.

2(میتواندآنزیمفعالیباشدکهدرنهایتباعثتولیدآمینواسیدازکالژنگوشتمیشود.
3(نمیتواندنوعیترکیبدفعیباشدکهازتجزیههموگلوبینحاصلمیشود.
4(میتواندترکیبیباشدکهدرسطحیاختههایتولیدکنندهمشاهدهمیشود.

1591...... )DNA( در مدل ...... همانندسازی دنا
هریاختهحاصلازتقسیمتنهابخشیازمولکولدناییاختهمادررادریافتمیکند. 1(حفاظتیـ

تشکیلپیوندهیدروژنیبیننوکلئوتیدهایجدیدوقدیمیامکانپذیراست. 2(پراکندهـ
هررشتهجدیدبهعنوانالگوییبرایساخترشتهدیگراستفادهمیشود. 3(نیمهحفاظتیـ

بخشهایمشخصیازمولکولدناقدیمیبیندویاختهدختریتقسیممیشود. 4(غیرحفاظتیـ

با توجه به شکل مقابل، کدام گزینه به درستی بیان شده است؟1601
1(شماره1پسازورودبهAبالفاصلهازآنخارجشدهوبهگیرندهخوددریاختههدفمتصلمیشود.

2(دونوعیاختههدفبرایدریافتشماره2گیرندهاختصاصیدارند.
3(شماره1همانندشماره2برروییاختههاییازلولهگوارشگیرندهدارد.

4(بخشBبادریافتاثراتشماره1،بامصرفانرژیدرگروهیازیاختهها،شماره2راآزادمیکند.

اگر من طراح کنکور بودم

زیست شناسى 

سابقه آموزشى بیش از 16سال

مدرس:

دکتراى زیست شناسی گرایش علوم سلولى مولکولى دانشگاه تهران
دکتراى تخصصى بیوتکنولوژى و بیوشیمى، دانشگاه آنتورپ بلژیک

تالیفات رسمى: فارآزمون پایه (نظام قدیم)، ویراستار علمى نشر دریافت
سرگروه زیست شناسى آزمون هاى مرآت و عالمه حلى، 
مؤلف بانک آزمون لرنیتو، مدرس زیست شناسى ُمنیاز

عالمه حلى 10، فرزانگان3، سلطانى1 کرج، مهدوى و شاهد

راه ارتباط با ما در شبکه هاى اجتماعى: 
مشاهده فیلم هاى تدریس رایگان در: 

@BioDrBorhani

moniaz.ir

ویراستار و ناظر علمى: دکتر سیدعلیرضا مرتضوى ـ مشهد

آزمون آزمایشى ورودى دانشگاه هاى کشور-1399

تاریخ برگزارى آزمون: 

دفترچه شمارة (2)

آزمون اختصاصـى گروه آزمـایشـى عـلوم تجربـى

 50 36 مدت پاسخ گویى: تعداد سوال:     
عنوان مواد امتحانی آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی
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مدت پاسخ گوییتا شمارهاز شمارهتعداد سٔوال

انتشارات نانو

ویژه نظام آموزشى 6-3-3

دکتر حشمت اکبرى برهانى
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کدام گزینه جمله مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ »نمی توان گفت در ...... به طور حتم ......«1611
آمیالزتولیدشدهدربزاق،درچینهدانگوارششیمیاییراآغازمیکند. 1(ملخـ

بخشیازگوارشموادبهبرونرانییاختههایپوشانندهحفرهبستگیدارد. 2(مرجانیانـ
سنگداناندازهبزرگترینسبتبهچینهداندارد. 3(کرمخاکیـ

ساختارماهیچهایسنگدان،آسیابکاملغذاراانجاممیدهد. 4(پرندهدانهخوارـ

در برگ ...... فقط ......1621
یاختههایآوندچوبیدرکناریاختههایغالفآوندیقراردارد. 1(تکلپهایهاـ

روپوستزیرینداراییاختههایتثبیتکنندهکربناست. 2(دولپهایهاـ
ازروزنهایموجوددربینیاختههایتمایزیافتهروپوست،گازهایتنفسیمبادلهمیشوند. 3(تکلپهایهاـ

یاختههایمیانبرگبیندوروپوست،قادربهتولیدگازاکسیژنمیباشند. 4(دولپهایهاـ

در یک زن 30 ساله سالم، هر ......1631
1(اووسیتموجوددرلولهرحم،قطعًادرپیلقاحبااسپرممیوز2راکاملمیکند.

2(یاختهدیپلوئیدیبادنایمضاعفشدهدرتخمدان،قطعًادرمرحلهایازنوعیتقسیمیاختهایقراردارد.
3(یاختههاپلوئیدیتولیدشدهدرتخمدان،تواناییانجاملقاحبااسپرمرادارد.

4(اووسیتطبیعیبادوکروموزومجنسی،ازتقسیمسیتوپالسمینابرابرایجادشدهاست.

در یک حبابک هوایی از یک کیسه هوایی در انسان،  هر یاخته ......1641
1(بافتپوششیبایکیاختهپوششیازدیوارهمویرگغشاءپایهمشترکدارد.

2(نوعاول،بهمنظورتسهیلتبادلگازهایتنفسیمادهایشیمیاییتولیدمیکند.
3(نوعدوم،بهیاختههایمشابهازنظرشکلمتصلمیباشد.

4(درشتخوار،عالوهبربلعیدنعواملبیگانهدرحذفیاختههایخودیفرسودهنقشدارد.

درباره دستگاه تنفسی در جانوران مختلف، چند مورد به درستی بیان شده است؟1651
الف( هر جانوری که بدون دخالت خون، گازهای تنفسی را مبادله کند، قطعًا چشم مرکب دارد.

ب( مهره دار خشکی زی با ایجاد اختالف فشار هوا بین داخل و بیرون سطح تنفسی درون بدن، جریان پیوسته ای از هوای تبادل پذیر ایجاد می کند.
ج( یاخته ای که اکسیژن را به طور مستقل دریافت می کند قطعًا متعلق به جانوری فاقد دفاع اختصاصی است.

د( بی مهره  با برجستگی های پراکنده در سطح بدن شبکه یکنواختی از مویرگ ها در زیر پوست دارد.
3)4 2)3 1)2 1(صفر

در هسته یاخته های اسپیروژیر، رنابسپاراز ...... دنابسپاراز ......1661
قادراستبافعالیتیباعثشکستهشدننوعیپیونداشتراکیشود. 1(2همانندـ
جایگاهفعالیباقابلیتاتصالبهچهارنوعترکیبسهفسفاتهرادارد. 2(1برخالفـ

ازفعالیتریبوزومهاییتولیدمیشودکهقابلیتترجمهرنایدرحالساخترادارند. 3(3همانندـ
ازیکرشتهمولکولدنابهعنوانالگواستفادهمیکند. 4(2برخالفـ

در حین رشد رویان در غالت ......1671
1(جیبرلیکاسیدتولیدشدهدرآن،باعبورازالیهایازمیانیاختهتعدادییاختهدوالدیبهدروندانهمیرسد.

2(گلوکزآزادشدهازآندوسپرم،ازطریقلپههابهرویاندرحالرشدانتقالمییابد.
3(آنزیمآمیالزآزادشدهازیکالیهیاختهای،فقطرویذخایریاختههایدروندانهاثرمیگذارد.

4(ازیاختههایالیهگلوتندارمقدارزیادیگلوکزآزادمیشود.
درباره تنظیم کننده های رشد گیاهی، کدام گزینه جمله مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »هر هورمونی که ...... «1681

1(قادربهتحریکتقسیمیاختهایاست،قطعًامحرکریشهزاییمیباشد.
2(بااثررویجوانههایجانبیموجبآزادشدناتیلنمیشود،قطعًامانعرویشدانهورشدجوانهاست.

3(پیرشدناندامهایگیاهیرابهتأخیرمیاندازد،میتوانداثربازدارندهدررشدگیاهداشتهباشد.
4(اثرمخالفباجیبرلینهابررویجوانهزنیدارد،قطعًاباعثبازشدنروزنههایهواییمیشود.

در هسته یک یاخته تک هسته ای ماهیچه قلب انسان، ......1691
1(درحینساختپروتئین،سهنوعرنایمختلفنقشدارند.

2(هررنایپیک،پسازانجامتغییراتیباعبورازالبهالیمولکولهایپوششهستهبهمایعسیتوپالسمواردمیشود.
3(رناهایحاصلازفعالیترنابسپاراز1برخالفرناهایحاصلازرنابسپاراز3درهستهباقیمیماند.

4(رناهاییتولیدمیشودکهدرسرعتومقدارعملرناهایدیگردخالتدارند.


