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کدام گزینه به درستی بیان نشده است؟1561
۱(بههنگامخروجمولکولهایدرشتازسلول،مساحتغشاافزودهمیشود.

2(دستگاهگلژیهمانندمیتوکندریدرفراينداگزوسیتوز)برونرانی(نقشمهمیبرعهدهدارد.
3(فعالیتمیتوکندریبههنگامعبورگلوکزازغشا،ممکناستتغییرنکند.

4(بزرگترينمولکولهایغشا،درفرايندانتشارسادهنقشدارند.

کدام عبارت درباره شکل مقابل )بخشی از غده معده( نادرست است؟1571
۱(تخريبسلولشماره۱،میتواندمنجربهايجادکمخونیشود.

2(سلولشماره2،چندنوعپروتئازبهخارجازمحیطداخلیترشحمیکند.
3(سلولشماره3،ترشحاتخودرابااگزوسیتوز)برونرانی(بهمجرایغدهواردمیکند.

4(شکلمربوطبهساختارغدهمعدیدرمجاورتپیلوراست.

واکوئل )کریچه( ...... در پارامسی، می تواند ......1581
مواددفعیراازسلولخارجکند. 2(انقباضیـ درمحلحفرهدهانیبهغشایسلولمتصلشود. ۱(دفعیـ

باواکوئلگوارشیادغامشود. 4(غذايیـ بالفاصلهدرپیآندوسیتوز)درونبری(ايجادشود. 3(گوارشیـ

چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می کند؟ »هر فرایندی که منجر به تولید ATP درون سلول های بدن انسان می شود، ......«1591
ب( با مصرف نوعی کربوهیدرات همراه است. آ( در حضور اکسیژن راه اندازی می شود. 

ت( با انتقال گروه های فسفات به یک مولکول ADP همراه است. پ( ممکن است منجر به تولید مواد زائد نیتروژن دار شود. 
4)4 3)3 2)2 ۱)۱

به طور معمول، در بخش ...... دستگاه تنفسی انسان، هر ......1601
نايژک،بهچندنايژکمبادلهایمتصلمیشود. 2(هادیـ حبابک،حاویسلولماکروفاژ)درشتخوار(است. ۱(مبادلهایـ

نايژک،بهيکحبابکمتصلمیشود. 4(مبادلهایـ نايژه،حاویحلقهغضروفیCشکلاست. 3(هادیـ

جاندار مورد مطالعه مچنیکو می تواند ......1611
2(دارایشبکهمويرگیيکنواختیدرزيرپوستخودباشد. ۱(فقطدرناحیهخاصیازبدن،بهتبادلگازهایتنفسیبپردازد.

4(شرايطپايداریدرونپیکرخودايجادنمايد. 3(توسطسلولهایپوستی،اکسیژنهواراجذبکند.

گیرنده های حساس به ...... در ...... قرار دارند و از عوامل مؤثر در تنظیم ...... هستند.1621
2(کاهشاکسیژن،ديوارهسرخرگششی،فشارسرخرگی ۱(افزايشکربندیاکسید،بصلالنخاع،تنفس
4(افزايشکربندیاکسید،ديوارهسرخرگآئورت،تنفس 3(کاهشاکسیژن،بصلالنخاع،فشارسرخرگی

اگر من طراح کنکور بودم

زیست شناسى 

سابقه آموزشى: بیش از 30سال
لیسانس زیست شناسى الزهرا، کارشناسى ارشد تکنولوژى آموزشى

مدارس نمونه دولتى و شاهد-(تهران)

ویراستار و ناظر علمى: علیرضا مشایخى 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
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

صفا سنگانى

9 آزمون شماره 

تالیفات: همکارى با انتشارات مهروماه، کتاب زیست آزمون دهکده
زیست شناسى، ترجمه وآماده سازى فیلم آموزشى براى کتاب

کمک آموزشى  زیست  (دهم، یازدهم، دوازدهم)

:Bio film

مدرس:

تاریخ برگزارى آزمون: 

راه ارتباط با ما در شبکه هاى اجتماعى:

@ safasangani

1

2
3



نومزآآ :فمزم:اخم:9نومزآنانوکنکورزیستشناسی

54

کدام گزینه درست است؟1631
۱(هرسیاهرگیکهدارایخونتیرهباشد،خونراازطريقسیاهرگهایزيرينوزبرينوارددهلیزراستمیکند.

2(دربخشیازلولهگوارشکهبعدازمحلشروعگوارشپروتئینهاست،برخالفبخشقبلازآنامکانجذبموادغذايیوجودندارد.
3(خونورودیبهشبکهمويرگیاطرافحبابکها،همانندخونورودیبهتیغههایآبششی،کماکسیژناست.

4(پردهداخلیجنبدرتماسبااستخوانهایدندهقراردارد.
کدام گزینه درست است؟1641

۱(پالکتها)گردهها(حاصلقطعهقطعهشدنسلولهایمگاکاريوسیتدرخوناست.
2(گلبولهایسفیدباهستهدوقسمتیدمبلیشکلازهمانسلولهایبنیادیمنشأمیگیردکهمونوسیتهارامیسازد.

وابستهاست،فقطدرغذاهایجانویيافتمیشود. B
12
3(نوعیويتامینکهکارکردآنبهوجودويتامین

4(همهاندامهايیکهدردورانجنینیدرتشکیلسلولهایخونیدخالتدارند،ازاندامهایلنفیهستند.
در قلب فرد بالغ و سالم، ......1651

2(دريچهدولختی،پسازشنیدهشدنصدایاولبستهمیشود. ۱(سیاهرگکرونری)اکلیلی(،خونخودرابهدهلیزهامیريزد.
4(سرخرگآئورتبهدنبالشنیدهشدنصدایدوم،خونیدريافتنمیکند. 3(دريچهسینیآئورتی،ازبازگشتخونبهبطنراستجلوگیریمیکند.

در فرد مبتال به دیابت شیرین ...... فرد مبتال به دیابت بی مزه، ...... 1661
افزايشقندخونمیتواندمنجربهنابینايیشود. 2(همانندـ بازجذبآبدرلولهکلیویکاهشمیيابد. ۱(برخالفـ

گیرندههایاسمزیدرهیپوتاالموستحريکمیشوند. 4(همانندـ هورمونضدادراریازغدههیپوتاالموسترشحمیشود. 3(برخالفـ
در بخش ...... کلیه انسان، ......1671

پودوسیتهابهغشایپايهگلومرول)کالفک(اتصالمیيابند. ۱(قشریـ
شکافهایتراوشیتوسطگروهیازسلولهایپوششیايجادمیشود. 2(مرکزیـ

انشعاباتسرخرگکلیه،سرخرگهایکوچکراايجادمیکنند. 3(مرکزیـ
فرايندهایترشحوبازجذب،میتوانندترکیبمايعتراوششدهراتغییردهند. 4(لگنچهـ

در ماهیان دریایی ......1681
2(برخیيونهاتوسطکلیهبهخارجازبدندفعمیشوند. ۱(معمواًلآببهلولهگوارشواردنمیشود.
4(آبدرجهتشیبغلظتواردمحیطداخلیمیشود. 3(حجمزيادیازآببهصورتادراررقیقدفعمیشود.

کدام گزینه صحیح است؟1691
۱(درقارچريشهای،معمواًلريشهگیاهنسبتبهقارچ،موادمعدنیبیشتریجذبمیکند.

2(رابطهقارچباريشهگیاه)قارچريشهای(نوعیرابطهانگلیاستکهفقطقارچازگیاهسودمیبرد.
3(ريزوبیومهاهمانندسیانوباکتریهامیتوانندنیتروژنجورابهنیتروژنقابلاستفادهگیاهانتبديلکنند.

4(هرباکتریتولیدکنندهآمونیومدرخاکتوانايیتثبیتنیتروژنرادارد.

برای حرکت آب از خاک تا برگ گیاه گلدار، باید مقدار آب در سلول های ......، ...... از سلول های ...... باشد.1701
2(میانبرگ،کمتر–تراکئید)نايديس( ۱(مجاورتارکشنده،بیشتر–روپوستیدرازريشه
4(خارجیپوست،بیشتر-تارکشنده  3(اليهريشهزا،کمتر–عنصرآوندی

کدام گزینه عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ » در فرایند ...... شدن، ......«1711
لیگنیندرهمهبخشهایديوارهيکسلولآوندیرسوبمیکند. ۱(چوبیـ

2(کانی–حضورسیلیسدرسلولهایروپوستیگندم،باعثزبریبرگمیشود.
3(ژلهای–تورموجذبآبدرقديمیترينبخشديوارهسلولگیاهیديدهمیشود.

4(ژلهای–جذبآبتوسطپکتینمیتواندسببافزايشرسیدگیبعضیازمیوههاشود.

چند مورد در ارتباط با بررسی برش عرضی پوست ساقه یک درخت، درست است؟1721
ب( داخلی ترین الیه پوست، حاوی سلول های همراه است.  الف( انواع کامبیوم ها )بن الدها( درون پوست دیده می شوند 

د( چوب پسین برخالف آبکش پسین، درون پوست قرار می گیرد. ج( پیراپوست، خارجی ترین بخش پوست را تشکیل می دهد 
4)4 3)3 2)2 ۱)۱

کدام عبارت در مورد پتانسیل عمل ایجاد شده در غشای یک نورون حسی، درست است؟1731
۱(درابتدایپتانسیلعمل،کانالهایدريچهدارپتاسیمیبازمیشوند.

2(بعدازپايانپتانسیلعمل،تراکمپتاسیمداخلسلولشديدًاکاهشخواهديافت.
3(درپیبازشدنکانالهایدريچهدارپتاسیمی،پتانسیلدرونسلولنسبتبهخارجسلولمنفیمیشود.

4(بانزديکشدنپتانسیلعملازصفربه30+،کانالهایدريچهدارپتاسیمیبستهمیشوند.


