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چند عبارت زیر صحیح است1561
آ( هر مولکول کربوهیدرات موجود در غشای یاخته جانوری، به طور قطع با فسفولیپید در اتصال است.

ب( مولکول های کربوهیدراتی دو سوی غشای یاختٔه جانور با فسفولیپید ها و پروتئین ها در ارتباط هستند.
پ( مولکول های کلسترول در غشای یاخته جانوری با فسفولیپیدها در تماس هستند.

ت( مولکول های پروتئینی موجود در غشای یاخته جانوری با مصرف انرژی مواد را انتقال می دهند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

چند مورد دربارٔه همٔه آنزیم های موجود در رودٔه باریک انسان، نادرست است؟1571
ب( هم زمان با ترشحات صفرا به ابتدای دوازدهه، وارد می گردند. آ( همواره به صورت غیرفعال، ترشح می شوند. 

ت( با مصرف انرژی توسط غشای یاخته  سازنده خود، ترشح می شوند. پ( توسط سلول هایی با فضاهای بین یاخته ای اندک، تولید می شوند. 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

چند عبارت زیر نادرست است؟ »هورمون گاسترین ......«1581
ب( توسط ریبوزوم های متصل به شبکٔه آندوپالسمی تولید می شود. آ( بر ترشح آنزیم های شیرٔه معده اثر نمی گذارد. 

ت( بخشی از فرایند ساخت خود را در جسم گلژی سپری می کند. پ( با مصرف ATP از یاختٔه سازندٔه خود خارج می شود. 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

کدام گزینه، دربارٔه هر ماهیچه ای از بدن یک انسان سالم که منجر به ورود هوای ذخیره دمی به شش ها می شود درست است؟1591
1( حاوی گیرنده های ویژه ای برای ناقلین عصبی مترشحه از دستگاه عصبی خودمختار هستند.

2( به هنگام فقدان مولکول های اکسیژن، به تولید ترکیبات پرانرژی خود می پردازد.
3( افزایش غلظت یون های کلسیم در سیتوپالسم یاخته ها،  باعث مسطح شدن آن می شود.

4( با تغییر طول یاخته های خود در حفرٔه شکمی منجر به افزایش حجم قفسه سینه می شود.

کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »در پیراشامه قلب الیه ...... و ...... به ترتیب ضخامت ...... و ...... نسبت به یکدیگر قرار دارند.«1601
2( بافت پیوندی و بافت پوششیـ  کم تر و بیش تر 1( بافت پوششی و بافت پیوندیـ  بیش تر و کم تر 

4( بافت پوششی و بافت چربیـ  کم تر و بیش تر 3( بافت پیوندی و بافت پوششیـ  بیش تر و کم تر 

با توجه به منحنی مقابل، می توان بیان داشت که در زمان ثبت نقطه D، ...... کم تر از نقطه ...... است.1611
C  1( فشار خون در ابتدای سرخرگ آئورتـ

B  2( تعداد حفرات قلبی در حال انبساطـ
B  2( طول تارهای ماهیچه ای دهلیزهاـ

C  4 ( تعداد دریچه های باز قلبـ

اگر من طراح کنکور بودم

زیست شناسى 

سابقه آموزشى: بیش از 24سال

دکتراى زیست شناسى فیزیولوژى جانورى ـ دانشگاه تهران

تالیفات: 24 عنوان ازجمله؛ 
کتاب کار و مطالعه دانش آموز انتشارات فاطمى 

مبانى فیزیولوژى جانورى(دانشگاهى) _ شبیه نامه کنکور
مجموعه آزمون نوبل_ مجموعه 10 استاد ایران سنجش و ... 

مدارس عالمه حلى _ فرزانگان6و9 _ سالم 
مجتمع آموزشى  طوبى _ جعفرى اسالمى

ویراستار و ناظر علمى: على محمد باطبى ـ آمل

آزمون آزمایشى ورودى دانشگاه هاى کشور-1399

دفترچهٔ شمارة (2)

آزمون اختصاصـى گروه آزمـایشـى عـلوم تجربـى

 50 36 مدت پاسخ گویى:تعدادسوال:
عنوان مواد امتحانی آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی

ردیف
125

30
50
30
25

36 دقیقه156205
2
3
4
5

مواد امتحانی
زمین شناسى

ریاضى
زیست شناسى

فیزیک
شیمى

مدت پاسخ گوییتا شمارهاز شمارهتعداد سٔوال

انتشارات نانو

ویژه نظام آموزشى 6-3-3

دکتر سید پیمان مقدسى

12 آزمون شماره 

مدرس:

تاریخ برگزارى آزمون: 

راه ارتباط با ما در شبکه هاى اجتماعى:
خط تماس تلگرام و واتساپ              09121755783
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کدام عبارت در مورد خون موجود در هر سیاهرگ بدن انسان درست است؟1621
2( فشار کربن دی اکسید در آن نسبت به خون سرخرگی بیش تر است. 1( مقادیر ناچیزی گلوکز و مقادیر فراوانی مواد زائد نیتروژن دار را حمل می کند. 

4( حاوی مولکول های گاز مصرف شونده در تنفس یاخته ای است. 3( حرکت آن به سبب وجود دریچه های سیاهرگی تسهیل می شود. 

کدام عبارت در مورد کلیه ها درست است؟1631
2( به دلیل وجود کبد در طرف چپ پایین تر است. 1( کلیه ها در سطح یکسانی در طرفین ستون مهره ها قرار دارند. 

4( از محل ناف کلیه سرخرگ کلیوی وارد و سیاهرگ کلیوی و میزنای خارج می شوند. 3( خون سیاهرگی کلیه ها دارای مواد زائد می باشد. 

کدام عبارت نادرست است؟1641
2( ترشح در بیش تر موارد به روش فعال و با صرف انرژی زیستی است. 1( در تراوش، مواد براساس اندازه وارد نفرون )گردیزه( می شوند. 

4( قطر سرخرگ آوران از وابران بیش تر است و نیروی الزم برای تراوش را تأمین می کند. 3( بازجذب مواد در نفرون از طریق فعال و با صرف انرژی زیستی است. 

پالسمولیز در یاخته گیاهی ...... وضعیت تورژسانس ......1651
1( همانندـ  باعث افزایش فاصله بین پروتوپالست و دیواره سلولی می شود.

2( برخالفـ  مربوط به قرارگیری یاخته در محیطی با فشار اسمزی باال می باشد.
3( همانندـ  در اندام های غیرچوبی گیاه، می تواند منجر به استوارماندن اندام شود.

4( برخالفـ  زمانی ایجاد می شود که فشار اسمزی در دو طرف دیواره یاخته ای یکسان باشد.

هر یاختٔه گیاهی که ......1661
1( دارای دیوارٔه چوبی شده است، در انتقال شیرٔه خام نقش دارد.

2( در استحکام ساقه نقش دارد، فاقد هسته و غشای پالسمایی می باشد.
3( کربن دی  اکسید را مصرف می کند، در برخی واکنش های خود، آن را تولید می کند.

4( به جابه جایی مولکول های آب می پردازد، اندامک های تغییرشکل یافته دارد.

کدام عبارت دربارٔه مهم ترین مناطق سرالدی موجود در یک گیاه علفی نادرست است؟1671
2( توسط بافت های زنده محافظت می شوند. 1( تنها در نوک ساقه ها و نزدیک به نوک ریشه ها قرار دارند. 

4( در رشد قطری ریشه و ساقه نقش دارند. 3( باعث ایجاد سه گروه بافت اصلی گیاه می شوند. 

کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »به طور معمول در گیاهان، جذب عنصر ...... به ...... صورت نمی گیرد.«1681
2( نیتروژنـ  شکل مولکول های نیتروژن 1( نیتروژنـ  شکل یون های مثبت و منفی 

4( فسفرـ  کمک به افزایش انشعابات ریشه 3( فسفرـ  همزیستی با اندامی از قارچ ها 

ریزوبیوم های هم زیست با گیاه شبدر ...... سیانوباکتری های هم زیست با آزوال ...... 1691
2( برخالفـ  توانایی تثبیت نیتروژن جو را ندارند. 1( همانندـ  فاقد ریبوزوم و اندامک های سلولی هستند. 

4( برخالفـ  توانایی تثبیت کربن دی اکسید جو را ندارند. 3( همانندـ  می توانند کربن دی اکسید جو را تثبیت کنند. 

در کدام شرایط، مولکول های آب به صورت مایع از طریق روزنه های موجود در انتهای برگ گیاه گندم )تک لپه( دفع می شوند؟1701
1( افزایش خروج بخار آب از برگ ها و افزایش میزان جذب آب توسطه ریشه

2( باال رفتن سرعت جذب آب دریاخته های تارکشنده و اشباع بودن بخار آب در اتمسفر
3( نزدیک شدن یاخته های نگهبان روزنه های هوایی به یکدیگر و کاهش یافتن فشار ریشه ای

4( زیادترشدن تمایل گازهای محلول به خروج از شیرٔه خام و افزایش ورود بخار آب به اتمسفر

کدام عبارت در مورد پتانسیل عمل ایجاد شده در غشای یک نورون حسی صحیح است؟1711
1( در ابتدای پتانسیل عمل، کانال های دریچه دار پتاسیمی باز می شوند.

2( بعد از پایان پتانسیل عمل، تراکم پتاسیم داخل یاخته شدیدًا کاهش خواهد یافت.
3( با نزدیک شدن پتانسیل عمل از صفر به 30+ کانال های دریچه دار پتاسیمی بسته می شوند.

4( در پی بسته شدن کانال های دریچه دار سدیمی، پتانسیل درون یاخته نسبت به خارج منفی می شود.

هر یک از مراکز مغزی در انسان چه مشخصه ای دارد؟1721
2( فقط انتقال دهنده های عصبی تولید می کند. 1( در باالی ساقٔه مغز قرار گرفته است. 

4( به پردازش اطالعات حسی مربوط به همه نقاط بدن می پردازد. 3( از سلول های عصبی و غیرعصبی تشکیل شده است. 

کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »به طور معمول در بدن انسان، گیرنده های ...... در ...... یافت نمی شوند.«1731
2( شیمیاییـ  بصل النخاع 1( دردـ  دیواره سرخرگ  

4( تماسیـ  ماهیچه اسکلتی 3( مکانیکیـ  دیواره مثانه  


