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در رابطٔه قارچـ  ریشه ای)میکوریزا( جاندارای که مساحت بیش تری از پیکرش با خاک در تماس است قطعًا 111111  1561
2(بهصورتغالفیدرسطحاندامهایجانداردیگر،زندگیمیکند. 1(همٔهموادموردنیازشراازجاندارهمزیستخوددریافتمیکند.

4(موادمعدنیرابدونعبورازسلولهایروپوستیخودجذبمیکند. 3(درچرخهزندگیخودتواناییتولیددانهوآوندهایچوبیرادارد.

 در معدٔه انسان، هر سلولی که 1571111111
1(مادٔهژلهایچسبناکیترشحکند،درساختارغدههایمعدهقرارگرفتهاست.
2(موادآنزیمیترشحمیکند،ترشحاتآندردرونحفرهمعدهفعالمیگردند.

3(درمجاورتپیلورقراردارد،درافزایشترشحاسیدکلریدریکنقشمؤثریدارد.
4(یونبابارمنفیترشحمیکند،تواناییتولیدوترشحمادهمخاطیزیادیرادارد.

کدام مورد جملٔه مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ »درست در نقطه ای که پتانسیل عمل ادامه می یابد 111111 «1581
1(یونسدیمواردسلولوپتاسیمازآنخارجمیشود.

2(انرژیزیستیبهصورتمولکولATPمصرفمیشود.
3(شیبغلظتیونسدیمباحالتآرامشمتفاوتاست.
4(یونپتاسیمواردسلولوسدیمازآنخارجمیشود.

در گیاهان همٔه هورمون هایی که محرک 111111 هستند نمی تواند 111111 شوند. 1591
موجبتوقفرشدجوانههایجانبی 2(درشتکردنمیوههاـ سببخمیدگیدانهُرستبهسمتنور 1(ریشهدارکردنقلمههاـ

برایتولیدمیوههایبدوندانهاستفاده 4(رویشبذرغالتـ مانعرویشدانهها 3(پالسمولیزسلولهاینگهبانروزنهـ

کدام یک گزینٔه مقابل را به درستی تکمیل نمی کند؟ »در قسمتی از چرخٔه قلبی که 111111 «1601
1(طوالنیترینزمانرادارد،خونیازحفرههایبزرگقلبخارجنمیشود.
2(خونتیرهواردقلبمیشود،ممکننیستدریچٔهسهلختیبستهباشد.
3(کمترینخوندربطنهاوجوددارد،دریچههایدهلیزیبطنیبستهاند.
4(بیشترینمیزانخوندردهلیزهاوجوددارد،دریچههایسینیبستهاند.

گروه هایی از مهره داران که اندازه نسبی مغز آن ها نسبت به سایر مهره داران بیش تر است ..... 1611
1(درلولهگوارشخودساختاریدارندکهبهجانورامکانمیدهدبادفعاِتکمتِرتغذیه،انرژیموردنیازخودراتأمیننمایند.

2(باجداییکاملبطنها،قلببهصورتدوتلمبهمجزاعملکردهوخوندرهربارگردشدربدن،یکبارازقلبعبورمیکند.
3(جنینیدارندکهدرونرحممادر،رشدونموخودراآغازمیکندوبهترینشرایطایمنیوتغذیهبرایآنهافراهممیشود.

4(ممکناستتحتتأثیرنوعیویروس،دستگاهایمنیآنهابیشازحدمعمولفعالشودولنفوسیتهایفراوانیتولیدنماید.

(اگر من طراح کنکور بودم)

زیست شناسى 

ویراستار و ناظر علمى: دکتر اشکان زرندى ـ تهران

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
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مواد امتحانی
زمین شناسى

ریاضى
زیست شناسى

فیزیک
شیمى

مدت پاسخ گوییتا شمارهاز شمارهتعداد سٔوال

انتشارات نانو

ویژه نظام آموزشى 6-3-3

دکتر نظام جلیلیان 

4 آزمون شماره 

سابقه آموزشى: بیش از 25سال
دکتراى زیست شناسى بیوشیمى دانشگاه تربیت مدرس

تالیفات: زیست جامع کنکور نظام قدیم، زیست شناسى 40استاد
دهم ،یازدهم ودوازدهم انتشارات نانو

مدرس:
تیزهوشان، نمونه دولتى و شاهد ـ خرمشهر

تاریخ برگزارى آزمون: 

راه ارتباط با ما در شبکه هاى اجتماعى:
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می توان گفت در ترکیبات صفرا 1621111111
2(همچونترشحاتلوزالمعده،یونوجوددارد. 1(برخالفترشحاتمعده،لیپیدوجودندارد.
4(برخالفترشحاتروده،بیکربناتوجوددارد. 3(همچونترشحاتبزاقی،موسینوجوددارد.

در ارتباط با گردش خون در نفرون های کلیه 1631111111
1(میتوانگفتخونخروجیازبخشقیفمانندنفرون،نسبتبهخونورودیبهآن،متیونینکمتریدارد.

2(نمیتوانگفتجهِتحرکتمایعتراوششدهدرلولههنلهبرخالفجهِتحرکتخوندررگهایاطرافآناست.
3(نمیتوانگفتیکشاخهازسرخرگوابرانبهسمتلولههایپیچخوردهوشاخهدیگربهسمتهنلهمیرود.

4(میتوانگفتفقطدراطرافبخشباالروولولٔههنلهخونتیرهدرشبکٔهمویرگیدیدهمیشود.

در ارتباط با صفت رنگ در نوعی ذرت که توسط سه جایگاه ژنی کنترل می شود می توان گفت که فراوانی دستٔه ژنوتیپی دارای 111111 با فراوانی دستٔه ژنوتیپی 1641
دارای 111111 برابر 111111 

است. چهاراللغالبـ 2(یکاللمغلوبـ است. چهاراللمغلوبـ 1(چهاراللغالبـ
نیست. سهاللغالبـ 4(سهاللمغلوبـ نیست. یکاللغالبـ 3(پنجاللغالبـ

در ارتباط با هومئوستازی )هم ایستایی( چند مورد به درستی بیان شده است؟1651
ب( تغییر مکان اندام ها ممکن است برآن تأثیر بگذارد.  الف( از ویژگی های همهٔ  یوکاریوت ها و پروکاریوت هاست.  

د( دستگاه گوارش نیز همچون دفع ادراری در آن نقش دارد. ج( فرایندهای جذب و دفع در برقراری آن تأثیرگذار هستند. 
4)4 3)3 2)2 1)1

تصویر میکروسکوپی مقابل کدام یک را نشان می دهد؟ 1661
1(قسمتیازداخلیترینالیهچشمانسان
2(بخشیازگیرندهشنواییدرحلزونگوش
3(بخشیازگیرندهتعادلیدردهلیزگوش
4(گیرندههایبویاییدرسقفحفرٔهبینی

در ارتباط با ساختار پروتئین ها کدام مورد همواره درست است؟1671
1(درساختاردومهمانندسومهمٔهپیوندهایاشتراکیازنوعپپتیدیهستند.
2(ساختارسومهماننددومبراثرنزدیکشدنگروههایR،بهوجودمیآید.

3(ساختاردومهمانندساختارسومبهتوالیآمینواسیدهایپروتئینبستگیدارد.
4(درساختارسومهماننداولپیوندهایاشتراکیازنوعغیرپپپتدیوجودندارد.

چند مورد جمله مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »در سلول های حاصل از 111111 سیتوپالسم نابرابر مشاهده می شود.«1681
ب( میتوِز تخم اصلی در لوبیا  الف( میوز سلول بزرِگ درون تخمِک کدو 
د( میتوز دانٔه گردٔه نارس ذرت ج( میوز سلول دیپلوئیِد درون بساک آلبالو 

4)4 2)3 3)2 1)1

نوکلئوتیدهایی که در ساختار یک رشته پلی نوکلئوتیدی قرار گرفته اند  111111 نوکلئوتیدهای آزادی که توسط آنزیم های پلی مراز استفاده می شوند 1691111111
بازندارند. 2(همچون،پیوندقندـ فسفاتندارند. 1(برخالف،پیوندفسفاتـ

فسفاتدارند. 4(برخالف،پیوندقندـ فسفاتدارند. 3(همچون،پیوندبازـ

کدام مورد جملٔه مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »اگر فردی حجم زیادی آب بنوشد  111111 «1701
1(ترشحهورمونیکهفقدانآنموجبدیابتبیمزهمیشوددربدناوبهتدریجافزایشپیدامیکند.

2(تحریکگیرندههایاسمزیغدٔههیپوفیزپسینکاهشیافتهوبازجذبآبدرکلیههاکمترمیشود.
3(ترشحهورمونآلدوسترونازغددفوقکلیهافزایشمییابدوبازجذبسدیمدرکلیههابیشترمیشود.
4(فشاراسمزیخوناوکاهشیافتهونفوذپذیریلولهجمعکنندهدرکلیههانسبتبهآبکمترمیشود.

در جانداری که بخش های ابتدایی رودٔه آن قطر بیش تری نسبت به بخش های دیگر آن دارد 111111 1711
2(سادهتریندستگاهگردشخونبستهوجوددارد. 1(سامانٔهدفعیباانتهایبستهدیدهمیشود.

4(جذبیونهاباانتقالفّعالازآبششهاانجاممیگیرد. 3(مواددفعیازمنفذنزدیکشاخکدفعمیشوند.

کدام مورد جملٔه زیر را به درستی تکمیل می کند؟ »سلول های ماهیچه ای تشکیل دهنده عنبیه111111 سلول های ماهیچٔه 111111«1721
موربدیوارٔهمعده،عملغیرارادیوشکلصافدارند. 2(برخالفـ دیوارٔهبیندوبطن،صفحاتبینابینی)درهمرفته(دارند. 1(همانندـ
راستشکمی،تحتتأثیراعصابحرکتیقرارمیگیرند. 4(همانندـ اسفنکترانتهایمری،رشتهایشکلوتکهستهایاند. 3(برخالفـ


