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در ارتباط با سطوح سازمان یابی حیات کدام گزینه به درستی بیان شده است؟  1561
1(یکسانبودنزیستبومجاندارانبهطورحتممنجربهاجتماعمشترکآنهامیشود.
2(مجموعزیستگاهها،زیستبومهایزمینوجانداران،زیستکرههارابهوجودمیآورند.

3(ظهورویژگیهایجدیددرهرسطححیاتازویژگیهایاستفادهازجزءنگریمیباشد.
4(سطحسازمانبندیزندگیواجدحیاتازاجتماعچندمولکولساختهشدهاست.

کدام گزینه در ارتباط با جملٔه مقابل به  نادرستی بیان شده است؟ »بافتی که باعث پیوند یاخته ها به یکدیگر می شود، .....«1571
1(نمیتواندبااتصالمستقیمبهزیربافتپوششیلولٔهگوارش،بافتپوششیفوقراپشتیبانیکند.

2(نوعیازاینبافتمیتوانددردروننوعدیگریازاینبافتقرارداشتهباشد.
3(میتوانگفتکهدرتشکیلانواعاینبافتریبوزومداراینقشمؤثریمیباشد.
4(اینبافتدرافرادیکهدیابتکنترلنشدهدارند،ممکناستدچارآسیبگردد.

 در طی زنجیره انتقال الکترون در غشاء داخلی میتوکندری .......1581
استفادهمیکنند. FADH2 1(پمپهابرایانتقالیونهیدروژنبهداخلمیتوکندریازانرژیالکترونهایپرانرژیNADHو

2(حاملهایالکترونهایپرانرژیمیتوانندانرژیخودرابرایانتقالیونهیدروژنبهفضایبیندوغشاء،مستقیماًدراختیارپمپهاقراربدهند.
3(ورودیونهایهیدروژنبهداخلمیتوکندریهمانندخروجاینیونهابهفضایبیندوغشاءوابستهبهعملترجمهنمیباشد.

4(ورودیونهایهیدروژنبهداخلمیتوکندریمنجربهتولیدمادهایمیشودکهمیتوانددرمرحلهبیهوازیتنفسسلولینیزتولیدشود.

با توجه به شکل مقابل می توان گفت ...........1591
1(جهتحرکتگلوکزبهسلولپوششیپرزباجهتشیبغلظتسدیمبهخارجازسلولپرزمشابهنیست.

2(جهتحرکتتمامیآمینواسیدهابهسلولپوششیپرزباجهتشیبغلظتسدیمبهداخلسلولپرزبرابراست.
3(مسیرحرکتگلوکزبهسلولپوششیپرزبامسیرحرکتپتاسیمبهکمکپمپدرسلولپوششیپرزیکسانمیباشد.

4(جهتجابهجاییگلوکزبهدرونسلولپرزباجهتشیبغلظتپتاسیمدرسلولپرزیکساناست.

کدام گزینه به درستی  بیان شده است؟1601
1(بهدلیلانجامبخشیازتبادالتگازیدرکیسههایهوادارپرندگان،کاراییتنفسدرپرندگانافزایشیافتهاست.

2(میتوانگفتکهتنفسنایدیسیدرگروهیازجانوراندیدهمیشودکهفاقدلولهگوارشمیباشد.
3(بخشهایتشکیلدهندهیکآبششباداشتننقشهایتنفسیمختلفکاراییتنفسرادرماهیهاافزایشدادهاست.

4(نمیتوانگفتکهشرطورودهوابهششها،هموارهکاهشیافتنفشارهوایداخلششهامیباشد.

اگر من طراح کنکور بودم

زیست شناسى 

سابقه آموزشى: بیش از 21سال
کارشناسى ارشد زیست شناسى ـ فیزیولوژى گیاهى ـ دانشگاه کرمان

طراح سواالت آزمون هاى آنالین آکادمى تخته سیاه

مدارس تیزهوشان، نمونه و دبیرستان هاى ناحیه1وناحیه 2-کرمان

ویراستار و ناظر علمى: لیلى قاضیان ـ اصفهان

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
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زمین شناسى

ریاضى
زیست شناسى

فیزیک
شیمى

مدت پاسخ گوییتا شمارهاز شمارهتعداد سٔوال

انتشارات نانو

ویژه نظام آموزشى 6-3-3

آرزواسدالهى 

25 آزمون شماره 

تالیفات: زیست جامع کنکور نظام قدیم،زیست شناسى 40استاد
دهم، یازدهم و دوازدهم انتشارات نانو - ده آزمون زیست شناسى،

زیست شناسى یازده در یازده، انتشارات تخته سیاه 

مدرس:

@Azi_asad

تاریخ برگزارى آزمون: 

راه ارتباط با ما در شبکه هاى اجتماعى:

یاخته پوششی پرز

پروتئین انتقال دهنده
 سدیم پتاسیم

مایع بین یاخته ای

گلوکز

فضای روده
ATP

ADP
Na+

K+آنزیم
 یاخته پرز

گلوکز

+Naمولکول پروتئینی
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کدام مورد نادرست می باشد؟1611
1(جریانتودهایفقطدرجهتخروجمواد،ولیاگزوسیتوزوآندوسیتوزدرجهتخروجوورودموادعملمیکنند.

2(هرسرخرگیکهبهآئورتنزدیکترمیباشد،قطعًانمیتواندقطرزیادیداشتهباشد.
3(کمتریناختالففشارتراوشیوفشاراسمزیمویرگبهانتهایمویرگنزدیکتراست.

4(الیهبالفاصلهخارجترازبافتپوششیسنگفرشیسرخرگها،درمیزانورودخونبهمویرگهانقشدارد.

چند مورد به درستی بیان شده است؟1621
آ( با حذف مواد لیپیدی از رژیم غذایی، تشکیل لخته در خون ریزی های شدید دچار مشکل می گردد.

ب( کبد می تواند مستقیمًا دو اثر متفاوت بر روی تولید و تخریب سلول های قرمز داشته باشد.
پ( ساختار پروتئینی در بیشترین سلول های خونی با ساختار پروتئین میوگلوبین پیوندهای یکسانی دارد.

ت( بیش ترین سلول های خونی در بدن نمی توانند با کلیه ها دارای نقش مشابهی باشند.
4(1مورد 3(2مورد 2(4مورد 1(3مورد

در ارتباط با کلیه کدام گزینه به درستی بیان شده است؟1631
1(مکانیسمهایمحافظتکنندهازکلیههمگیازجنسبافتیبافضاهایبینسلولیاندکیمیباشند.

2(نمیتوانگفتکهسرخرگکلیهکهدرزیرسیاهرگکلیهقرارگرفتهاست،دارایموادزائدبیشتریاست.
3(شبکهمویرگیگلومرولنسبتبهسایرمویرگهایبدنموقعیتمتفاوتیدارد.

4(هورمونکلیههمانندهورمونیازغدهفوقکلیه،قادربهافزایشهماتوکریتخون)خونبهر(میباشد.

 در بخشی از استخوان دراز در یک فرد بالغ که ...... می باشد ...... .1641
میتوانبافتمغزاستخوانرامشاهدهکرد. 1(دارایکانالهایموازیـ

نمیتوانبافتمغزاستخوانرامشاهدهکرد. 2(دارایعروقخونیـ
نمیتوانبافتمغزاستخوانرامشاهدهکرد. 3(دارایرشتههایکالژنوکلسیمـ

میتوانبافتمغزاستخوانرامشاهدهکرد. 4(تیغههاینامنظماستخوانیـ

می توان گفت که در همه سلول های گیاهی ...........1651
1(تیغٔهمیانیخارجیترینوقدیمیترینبخشدیوارهودیوارهپسینداخلیترینوجدیدترینبخشدیوارهمیباشد.

2(ضخامتالندربافتزمینهایفتوسنتزکنندهنسبتبهبافتزمینهایزندهبانقشاستحکامیبیشترمیباشد.
3(سامانهبافتیآوندیدرتکلپهایهانمیتوانددرجذبآبوامالحازخاکنقشداشتهباشد.

4(دارایدیوارٔهپسین،رشتههایسلولزیدرهریکازالیههایدیوارٔهپسینبهصورتغیرموازیقرارنمیگیرند.

در ارتباط با انواع سامانه های بافتی در گیاهان کدام گزینه، عبارت مقابل را به  نادرستی تکمیل می کند؟ »سامانه بافتی ......، نسبت به سامانه بافتی ......، ...... نمی باشد.«1661
آوندیساقه،دارایتعداددستجاتبیشتری 2(آوندیریشهـ پوششیریشه،دارایضخامتبیشتری 1(پوششیساقهـ
زمینهایساقه،دارایضخامتبیشتری 4(زمینهایریشهـ آوندیریشه،داخلیتر 3(پوششیریشهـ

گروهی از گیاهان ...... دارای ...... می باشند.1671
تواناییاستفادهازاینآبذخیرهشدهدردورههایکمآبی 1(دارایواکوئلحاویدیساکاریدهایجذبکنندهآبـ

تواناییافزایشپتانسیلآبوجلوگیریازتعرق 2(باداشتنتعدادفراوانیکرکدرفرورفتگیهایغارمانندـ
تواناییبیشتردرجذباکسیژن 3(باچسبآکنههواداردرریشه،ساقهوبرگـ

تواناییجذباکسیژنتوسطریشهازآب 4(باداشتنریشههایموجوددرآبوگلـ

چند مورد به درستی بیان شده است؟1681
آ( اتصال محکم فسفات به ترکیبات آلی خاک، مانع از جذب این ماده فراوان در خاک می شود.

ب( باکتری های نیترات ساز خاک قادرند به طور غیرمستقیم از نیتروژن مولکولی برای تولید نیترات استفاده کنند.
پ( در صورتی که گیاهی با کمبود فسفر مواجه شود، عملکرد تمام پروتئین ها در غشاء درونی میتوکندری کاهش می یابد.

ت( مصرف بیش از اندازه کودهای آلی نسبت به کودهای شیمیایی از نظر آسیب کمتر به گیاهان می تواند بهتر باشد.
4(1مورد 3(4مورد 2(3مورد 1(2مورد

کدام گزینه نادرست است؟1691
1(قارچریشهایسازگاریمناسبیبرایجذببیشترفسفاتوموادمعدنیبرایگیاهاست.
2(ریزوبیومهاهمانندبرخیسیانوباکتریها،تواناییتثبیتنیتروژنوتولیدموادآلیرادارند.

3(گیاهانگوشتخواربهمنظورتأمیننیتروژنموردنیازخودگوارشبرونسلولیانجاممیدهند.
4(گیاهآزوالبادریافتآمونیومبهصورتغیرمستقیم،میتوانددرمناطقغیرحاصلخیزرشدزیادیداشتهباشد.


