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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

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 حشمت اکبرى برهانى

1 آزمون شماره 

١(  )

٢(  )B

A



11

در دستگاه گوارش انسان  به طور حتم ......1561
1( هر بخش کیسه ای شکل، دارای ساختار ماهیچه ای با قابلیت ترشح آنزیم های گوارشی است.

2( هر آنزیمی که از غدد بزاقی ترشح می شود در ساختار سوم پروتئینی است و در گوارش شیمیایی مواد غذایی نقش دارد.
3( در ساختار دیوارٔه لولٔه گوارش ماهیچه های حلقوی بالفاصله قبل از الیه زیر مخاطی قرار دارند.

4( غدد بناگوشی بزرگ ترین غدد برون ریز بزاقی هستند که ترشحان آن ها حاوی آنزیم است..

با توجه به شکل چند مورد از موارد زیر صحیح است؟ 1571
آ( بخش 5 همانند بخش 2 تحت کنترل اعصاب دستگاه عصبی خودمختار است.

ب( بخش 3 همانند روده ی باریک دارای یاخته های استوانه ای با توانایی جذب گروهی از مواد است.  
پ( بخش 1 می تواند در مجاورت معده و روده ی باریک قرار گرفته و دارای حرکات کرمی باشد.

ت( بخش3 همانند بخش 4 که ابتدای روده بزرگ است می تواند تحت کنترل دو نوع دستگاه عصبی باشد.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

با توجه به شکل رایج مصرف انرژی در یاخته ها، کدام گزینه به درستی بیان شده است؟1581
1( پیوند بین قند دئوکسی ریبوز و اولین گروه فسفات متصل به آن از نوع اشتراکی است.

2( می توان از شکسته شدن پیوندهای بین گروه های فسفات این مولکول در فرایند ساخته شدن مولکول RNA استفاده کرد.
3( تبدیل شدن ADP به ATP یک فرایند آنزیمی است با شکسته شدن پیوند بین کربن شماره 5 و اولین گروه فسفات متصل به قند، همراه است.

4( پیوند حلقه کوچک تر باز آلی آدنین و قند پنج کربنی ریبوز، برخالف پیوند پپتیدی، نوعی پیوند کوواالنسی است.
در مورد شکل چند مورد نادرست است؟1591

آ( آزمایشی برای تعیین مقدار گازهای موجود در هوای تنفسی است.

ب(  در هنگام بازدم تغییر رنگ ابتدا در ظرف )ب( مشاهده می شود.
پ( پس از یک دم و بازدم عادی، در یکی از ظرف ها تغییر رنگ مشاهده می شود.

CO2 استفاده کرد. ت( می توان از محلول آب آهک شیری رنگ یا برم تیمول بلو آبی به عنوان معرف
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

در منحنی اسپیروگرام یک فرد سالم و طبیعی .................1601
1( هوایی که در بخش هادی دستگاه تنفس می ماند و به بخش مبادله ای نمی رسد، ثبت نمی شود.

2( میزان هوایی که تبادل گازها را در لحظه بازدم نیز فراهم می کند، از میزان ظرفیت حیاتی کمتر است.
3( هوای باقی مانده که حبابک ها را همیشه باز نگه می دارد و حجم آن از هوای ذخیره دمی کمتر است، ثبت نمی شود.

4( ظرفیت تام ُشش ها ثبت می شود که میزان آن در افراد مختلف بسته به سن و جنسیت آن ها متفاوت است.

اگر من طراح کنکور بودم

زیست شناسى 

سابقه آموزشى :بیش از 12سال

مدرس:

دکتراى زیست شناسی_ گرایش ژنتیک مولکولى دانشگاه
 شهید بهشتی

تالیفات رسمى: سیر تاپیازگاج، مشاورعلمى انتشارات خیلى سبز

مدیر دپارتمان زیست شناسى مجتمع عالمه طباطبایى،
انرژى اتمى، عالمه طباطبایى واحد کارگر، سالم، هاتف، راه رشد،

کانون فرهنگى آموزش (قلم چى)، مدرس پروازى شهر اهواز

راه ارتباط با ما در شبکه هاى اجتماعى:
@AshkanZarandi

ویراستار وناظر علمى: دکتر حشمت اکبرى برهانى ـ تهران

آزمون آزمایشى ورودى دانشگاه هاى کشور-1399

دفترچه 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 اشکان زرندى

2 آزمون شماره 

تاریخ برگزارى آزمون: 

1

2 3

4 56

ب)الف)
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در یاخته های ماهیچه اسکلتی ...... یاخته های ماهیچه های ...... ، ......1561
1( همانندـ  صاف، شبکه آندوپالسمی هنگام انقباض، یون های کلسیم را به روش غیر فعال آزاد می کنند. 

2( همانند ـ  قلبی، میزان تولید ATP به نوع تار ماهیچه ای بستگی دارد. 
3( برخالفـ  صاف، هسته حاوی کروموزوم های جفت کروماتیدی است. 

4( برخالفـ  قلبی، بیش از دو مجموعه کروموزوم ها همتا وجود دارد. 

گزینه صحیح کدام است؟1571
1( در یاخته های ترشح کننده اسید در معده، یون هیدروژن با کلر ترکیب و سپس اسید تولید و ترشح می شود. 

CO2همراه است.  2( در یاخته های ترشح کننده بیکربنات در غدد معده، اکسایش پیرووات با تولید 
3( در یاخته های اصلی غدد معده، آنزیم های ترشحی به صورت غیرفعال در گلژی بسته بندی می شوند. 

4( در یاخته های غدد معده، بیان ژن های سازنده عامل درونی در مرحله تقسیم هسته ممکن نیست. 

در یاخته های پوششی روده، ......1581
1( پروتئین سیتوپالسمی پمپ سدیمـ  پتاسیم، سبب توزیع نابرابر یون ها در دو سوی غشاء می شود. 

قرار دارند.  G0 2( بیشتر یاخته ها به طور موقت یا دایمی در مرحله 
3( آنزیم های غشایی نقش مهمی در جذب بیشتر مونوساکاریدها و آمینواسیدها دارند. 

4( پیرووات پس از تولید در ماده زمینه میتوکندری، دچار اکسایش می شود. 

پروتئینی که بیشترین سهم را در انتقال اکسیژن بر عهده دارد، ......1591
1( همانند پروتئین ذخیره کننده اکسیژن، چهار اتم فلزی برای اتصال با اکسیژن دارد. 

2( دارای چهار بخش غیر آلی است که در تشکیل ماده رنگی صفرا نقش دارد. 
3( چهار رشته پلی پپتیدی دارد که هر کدام عالوه بر پیوندهای هیدروژنی و پپتیدی، پیوندهای آبگریز نیز دارند. 

4( چهار جایگاه مشترک برای اتصال به اکسیژن و کربن دی اکسید دارد. 

چند مورد از موارد زیر صحیح است؟1601
الف( پرده جنب ساختار بافتی شبیه پرده اطراف قلب دارد. 

ب( ماهیچه بین دنده ای داخلی، واحد عملکردی شبیه دیافراگم دارد. 
ج( پرده جنب نقشی مشابه مایع سورفاکتانت بر حفظ حجم باقی مانده دارد. 

د( اپی گلوت در سرفه حالتی شبیه استفراغ دارد. 
4( چهار  3( سه  2( دو  1( یک  

اگر من طراح کنکور بودم

زیست شناسى 

سابقه آموزشى: بیش از 32سال
دکتراى زیست شناسى_ فیزیولوژى گیاهى ـ دانشگاه پیام نور تهران

تالیفات: کتب دانشگاهى _ زیست شناسى یازدهم نانو، 
زیست شناسى دوازدهم نانو

مدارس تیزهوشان، آموزشگاه هاى کنکور، 
مدرس دانشگاه فرهنگیان شهراهواز

مدرس:

ویراستار و ناظر علمى: دکتر مریم گلدسته ـ کرج

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 سیدستار باویر 

3 آزمون شماره 

تاریخ برگزارى آزمون: 

راه ارتباط با ما در شبکه هاى اجتماعى:
@Fb3382
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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
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 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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زمان (هزارم ثانیه)



29

یاخته های پوششی سطحی اندام کیسه ای شکل لوله گوارش انسان سالم ......1561
۱( همانند غده های آن اندام ماده ژله ای قلیایی با نقش حفاظتی تولید می کند. 

۲(  برخالف اندامی که بالفاصله قبل از آن قرار گرفته، توانایی تولید مخاط را دارد. 
۳( برخالف اندامی که مراحل پایانی گوارش را انجام می دهد، فاقد ترشحات پروتئینی است . 

۴( همانند اندام تولیدکننده صفرا،  در ترشح ماده ای ضداسیدی نقش دارند. 

کدام عبارت نادرست است؟ 1571
۱( در رویش دانٔه ذرت که لپه درون خاک می ماند، انحنای بخش فوقانی محور رویشی دیده نمی شود. 

۲( در رویش دانه لوبیا که لپه از خاک خارج می شود، اندوسپرم دانه منبع اصلی تأمین انرژی رویش است. 
۳( در رویش دانه لوبیا که رویش روزمینی می باشد ، انحنای بخش فوقانی محور رویشی دیده می شود. 

۴( در رویش دانه ذرت که رویش زیرزمینی می باشد، آندوسپرم دانه منبع اصلی تأمین انرژی رویش است. 

چند مورد درباره فردی که دمای بدن وی در اثر یک عامل خارجی باال رفته، نادرست است ؟ 1581
آ( به طور قطع پاسخ  ایمنی اولیه در بدن وی صورت گرفته است. 

ب( اتصال پیش ماده به جایگاه اختصاصی آن در عامل خارجی به طور طبیعی روی می دهد. 
پ( تعداد یاخته های با خاصیت درشت خواری در نقاط خاصی از بدن وی افزایش یافته است. 

ت( با وارد کردن آنزیم به درون یاخته عامل خارجی، مرگ برنامه ریزی شده به وقوع پیوسته است. 
 ۴ )۴  ۳ )۳  ۲ )۲  ۱ )۱

مشاهده کدام رویداد پس از ترشح نوعی پیک شیمیایی از برون شامه جنینی به خون مادر امکان پذیر نمی باشد؟  1591
۲( کاهش استحکام دیواره داخلی رحم  ۱( کاهش فعالیت های میوزی مادر  

۴( عدم افزایش مقدار هورمون آزادکننده  ۳( تداوم رشد جسم زرد  

آخرین انشعاب نایژک در بخش هادی ......1601
۱( برخالف انشعابات پس از خود ویژگی  ایمنی ذاتی در برابر عوامل بیماری زا را دارد. 

۲( همانند انشعاباتی که ویژگی تغییر قطر ندارند، به درون شش وارد نشده اند. 
۳( همانند انشعابات پس از خود در تنظیم مقدار هوای ورودی به شش نقش دارند. 

۴( برخالف ساختار خوشه انگوری سیستم تنفسی، نقشی در دفاع در برابر باکتری ها ندارد. 

ویژگی مشترک جانوران دارای لوله گوارشی  با آن هایی که حفره گوارشی دارند، کدام است؟ 1611
۴( وجود اندام های گوارشی  ۳( فعالیت آنزیمی برون یاخته ای  ۱( گوارش درون یاخته ای  ۲( جریان یکطرفه غذا  

اگر من طراح کنکور بودم

زیست شناسى 

سابقه آموزشى: بیش از 24سال
دکتراى زیست شناسى_ گرایش ژنتیک_ دانشگاه تهران

تالیفات: ترجمه بیولوژى کمپبل جلد(1)، ترجمه بیولوژى کمپبل
 IBO جلد(3)، جزوه آموزشى المپیاد زیست شناسى جهانى

دوره هاى مجازى و آنالین ژنتیک، مدارس غیرانتفاعى و
آزادشهرهاى-(تهران-کرمانشاه-جوانرود-سنندج)

ویراستار و ناظر علمى: دکتر مریم جانى ترمى ـ سارى

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 اقبال محمدى 

5 آزمون شماره 

مدرس: 

تاریخ برگزارى آزمون: 

راه ارتباط با ما در شبکه هاى اجتماعى:
@Egbal_Mohamdi
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چند مورد از موارد زیر در ارتباط با انتقال فعال مواد از غشای زیستی صحیح است؟ 1561
ب( حرکت ماده، همواره برخالف شیب غلظتی است.  الف( قطعًا مولکول های پروتئینی در این فرآیند دخالت دارند.  

د( ممکن است جابجایی مولکول های آب را هم به دنبال داشته باشد.  ج( انرژی مورد نیاز برای این فرآیند همواره از ATP تأمین می شود.  
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

در ارتباط با دستگاه گوارش آدمی چند مورد زیر به درستی بیان نشده است؟ 1571
الف( کیلومیکرون ها از طریق سرخرگ کبدی به این اندام وارد میَ شوند. 

ب( روش جذب برخی ویتامین های محلول در آب ممکن است مشابه جذب آهن باشد. 
ج( گلوکز با انتشار تسهیل شده از سلول های پوششی روده به فضای بین سلولی وارد می شود. 

د( درون سلول های پرز روده مجددًا تری گلیسیرید ساخته می شود که به طریقه انتشار به مایع بین سلولی وارد می شوند. 
هـ( در مخاط روده سلول ماهیچه ای وجود ندارد. 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
در هر جانور دارای ...... قطعًا 1581

2( چینه دان ـ با دفعات کمتر تغذیه، انرژی مورد نیاز خود را تأمین می کند.  1( سنگدان ـ معده هم وجود دارد.   
4( چینه دانـ  روده باریک جایگاه اصلی گوارش شیمیایی است.  3( دهان ـ گوارش برون سلولی در لوله گوارش به اتمام می رسد.  

کدام یک صحیح نیست؟ 1591
1( در بعضی نوزادان که زود هنگام به دنیا آمده اند، به دلیل ساخته نشدن سورفاکتانت )عامل سطح فعال( به زحمت نفس می کشند. 

2( در کیسه های هوایی دومین خط دفاعی مربوط به سیستم ایمنی دیده می شود. 
3( 93% دی اکسید کربن حمل شده در خون با دخالت پروتئین های گلبول قرمز همراه است. 

4( در کیسه های هوایی آدمی سلول های نوع دوم برخالف سلول های نوع اول سبب کاهش نیروی کشش سطحی الیه آب می شود. 
کدام یک صحیح نیست؟1601

1( در همه جاندارانی که در سطح تنفسی آن ها مژه وجود دارد، لزومًا خون در انتقال گازهای تنفسی نقش ندارد. 
2( در همه مهره داران، خون روشن رسیده به کبد، از طریق سرخرگی مستقیم از قلب می آید. 

3( خارهای آبششی ماهی به تغذیه کمک می کنند. 
4( انشعابات پایانی نایدیسی حشرات دارای مایعی است که تبادالت گازهای تنفسی را امکان پذیر می کند. 

با توجه به منحنی زیر می توان بیان داشت که در زمان ثبت نقطه D...... کمتر از نقطه ...... است. 1611
A  2( تعداد حفرات قلبی در حال انبساطـ  C  1( فشار خون در ابتدای سرخرگ آئورتـ

C  4( حجم خون بطنیـ   A  3( طول تارهای ماهیچه ای بطنیـ

اگر من طراح کنکور بودم

زیست شناسى 

سابقه آموزشى: بیش از 26سال
دکترى زیست شناسى فیزیولوژى جانورى _فردوسى مشهد

تالیفات: زیست شناسى دهم، یازدهم و دوازدهم (نکته و درسنامه)

تیز هوشان پسرانه هاشمى نژاد، فرزانگان دخترانه مشهد،
 مدرس آموزشگاه هاى کنکور، مدرس ضمن خدمت دبیران

ویراستار و ناظر علمى: محمدرسول فالح ـ یزد

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 سیدعلیرضا مرتضوى

6 آزمون شماره 

مدرس:

تاریخ برگزارى آزمون: 

راه ارتباط با ما در شبکه هاى اجتماعى:

https://t.me/joinchat/CHYCAkOySXQPLduzCwH0Cw
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هرهورمونیکهدردستگاهگوارشآدمیتولیدوترشحمیشود،نمیتواند 1561111111
1( گروهی از یاخته ها را از نقاط وارسی عبور دهد.
2( تحت تأثیر هورمون های آزادکننده مغزی باشد.

3( میزان ترشح یون هیدروژن را به لوله ادراری تغییر دهد.
4( میزان غلظت گلوکز موجود در پالسما را تنظیم کند.

درساختارتنفسیهرجانوریکهدرلولهگوارش،رودهبالفاصلهپسازسنگداندیدهمیشودبهطورحتم1571111111
1( دستگاه گردش مواد در جابه جایی گازهای تنفسی و مبادله آن ها نقش دارد.

2( هوای بازدمی بدون نیاز به انقباض ماهیچه ها از بدن خارج می شود.
3( بیش تر اکسیژن جذب شده مستقیمًا صرف تنفس یاخته ای می شود.

4(جهت جریان هوا در شش ها با جهت جریان هوا در کیسه های هوایی یکسان است.

کدامعبارتدرستاست؟1581
1( در انعکاس بلع بیش از یک مسیر در چهارراه حلق باز دیده می شود.

2( در صورتی که بنداره انتهایی مری بدون عبور غذا باز شود قطعًا مخاط مری آسیب می بیند.
3( آنزیم های مترشحه در محل آغاز گوارش کربوهیدرات ها به طور حتم نقش گوارشی دارند.
4( حرکات کرمی شکل در سرتاسر طول لوله گوارش فقط محتویات لوله را مخلوط می کنند.

نمیتوانگفتجانورانیکه111111قطعًا 1591111111
1( دارای لوله گوارش هستندـ  گوارش مواد غذایی را خارج از یاخته ها انجام می دهند.

2( فاقد طناب عصبی شکمی می باشندـ  امکان جریان یک طرفه غذا را در بدن خود فراهم می کنند.
3( حفره گوارشی دارندـ  به کمک انواعی از هیدروالزها فرایند گوارش برون یاخته ای را آغاز می کنند.

4( واجد سلوم هستندـ  غذای گوارش یافته و مواد دفعی را مخلوط نمی کنند.
چندموردزیردررابطهباساختاردیوارهدنایدرستاست؟1601

الف(الیهبینغضروفومخاطحاویرگهایخونی،اعصابوغددترشحیاست.
ب(داخلیترینالیهتوسطیاختههایمکعبیمژکدارپوشیدهشدهاست.

ج(بیرونیترینالیهواجدرشتههایکالژنفراواندرفضایبینیاختهایاست.
د(الیهمجاورماهیچهصافتحتتأثیردستگاهعصبیخودمختارتغییرشکلمیدهد.

ه(الیهواجدغددترشحیمستقیمًاباهوایمردهمحتویکربندیاکسیدزیادمجاورتدارد.
)4  )3  )2  )1

زیست شناسى 

سابقه آموزشى: بیش از 18سال

فارغ التحصیل پزشکى دانشگاه تهران_IT از دانشگاه صنعت و معدن

تالیفات: کتاب هاى موضوعى گاج، کتاب ها ى کار مهروماه، کتاب
تست جامع یازدهم مهروماه و همکارى در تالیف کتاب زیست با 

کانون قلم چى، کلک معلم، شبقره، رزمندگان، پیشخوان، 
نشر آلما، بیست، نیمکت سبز

 فرزانگان دوتهران، نرجس، بهشت آیین، کانون شیراز، کرج، قم، 
اصفهان، مدرسان تهران 

ویراستار و ناظر علمى: دکتر مالک اشتر اسفندیارى 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

دکتر امیرحسین حقانى فر

7 آزمون شماره 

مدرس: 

تاریخ برگزارى آزمون: 

راه ارتباط با ما در شبکه هاى اجتماعى:
@amirhossein_haghanifar
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کدام عبارت جمله مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ »همٔه جانداران ......«1561
1( از	یاخته	تشکیل	شده	اند	و	یاخته	پائین	ترین	سطح	سازمان	یابی	حیات	است.		

2( برای	افزایش	تعداد	یاخته	های	پیکری	خود،	در	مرحله	ای	از	زندگی	رشد	دارند.	
3( به	محرک	های	محیطی	پاسخ	می	دهند،	مثاًل	گیاهان	به	سمت	نور	پاسخ	می	دهند.	

4( می	توانند	وضع	درونی	پیکر	خود	را	در	محدودٔه	ثابتی	نگه	دارند.	

کدام عبارت از درست است؟1571
1( غشای	سلول	مرز	بین	درون	یاخته	و	بیرون	آن	است	و	فقط	برخی	از	مواد	می	توانند	از	آن	عبور	کنند.	

2( غشای	سلول	نفوذپذیری	انتخابی	یا	تراوایی	نسبی	دارد	که	برای	تنظیم	وضعیت	درون	و	بیرون	سلول	اهمیت	زیادی	دارد.	
3( سلول،	هر	جا	به	جائی	را	که	برای	ورود	یا	خروج	مواد	با	مصرف	ATP	انجام	می	دهد.	به	کمک	پروتئین	های	سراسری	موجود	در	غشای	آن	می	باشد.	

4( غشای	سلول	در	هر	الیه	دارای	انواع	لیپید	و	پروتئین	می	باشد	و	از	هر	یک	از	مولکول	های	آن	برخی	از	مواد	می	توانند	عبور	می	کنند.	

کدام عبارت، جملٔه مقابل را به درستی کامل می  کند؟ »در هر جانور دارای سنگدان، ......«1581
2( غذا	در	روده	و	معده	آن	گوارش	شیمیائی	می	یابد 1( غذا	در	چینه	دان	آن	نیز	ذخیره	و	گوارش	شیمیایی	می	یابد	

4( چینه	دان،	قبل	از	معده	قرار	دارد.	 3( روده،	بعد	از	سنگدان	مشاهده	می	شود.		

کدام عبارت نادرست است؟1591
1( سلول	های	پوششی	الیٔه	مخاطِی	کولون	همانند	سلول	های	پوششی	الیه	مخاطِی	دوازدهه	ماده	مخاطی	و	آنزیم	تولید	می	کنند.

2( پس	از	خوردن	غذا	میزان	جریان	خون	دستگاه	گوارشی	افزایش	می	یابد	تا	نیاز	آن	برای	فعالیت	بیشتر	تأمین	می	شود.	
3( بخشی	از	دستگاه	عصبی	همراه	با	هورمون	هایی	که	از	آن	ترشح	می	شود	فعالیت	دستگاه	گوارشی	را	تنظیم	می	کند.	

4( در	دیوارٔه	لوله	گوارش	انسان	از	مری	تا	مخرج	شبکه	های	یاخته	های	عصبی	وجود	دارند.	

کدام عبارت، جملٔه مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »پس از یک دم عادی بازدم عادی انجام دهیم، هوای جاری و ......«1601
2( ذخیرٔه	دمی	را	می	توان	وارد	کرد.	 1( ذخیرٔه	بازدمی	را	می	توان	خارج	کرد.		

4( ذخیرٔه	بازدمی	را	می	توان	وارد	کرد.	 3( ذخیرٔه	دمی	خارج	شده	است	 

کدام عبارت نادرست است؟ 1611
1( هر	جانور	دارای	تنفس	نایدیسی	در	خشکی	زندگی	می	کند	و	جزء	بی	مهرگان	می	باشند.

2( انشعابات	پایانی	نایدیس	بن	بست	بوده	و	دارای	مایعی	است	که	تبادالت	گازی	را	ممکن	می	کند	.
3( نایدیس	ها،	لوله	های	منشعب	و	مرتبط	به	هم	هستند	که	از	طریق	یک	منفذ	به	خارج	راه	دارند.	

4( جانورانی	که	تنفس	نایدیسی	دارند	دستگاه	گردش	مواد	آن	ها	نقشی	در	انتقال	گازهای	تنفسی	ندارد.	

اگر من طراح کنکور بودم

زیست شناسى 

سابقه آموزشى: بیش از 30سال
لیسانس زیست شناسى عمومى دانشگاه ملى (شهید بهشتى)

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

مدرس مدارس تیزهوشان، نمونه دولتى و شاهد ـ مازندران(آمل)

ویراستار و ناظر علمى: دکتر پیمان مقدسى 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

على محمد باطبى 

8 آزمون شماره 

مدرس:

تاریخ برگزارى آزمون: 

راه ارتباط با ما در شبکه هاى اجتماعى:
شماره تلگرامى  09111213815



53

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 شناسیالزهرا، 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
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همواره ....... .1561
1(انرژیموردنیازبرایاعمالحیاتییاختههادرمولکولATPذخیرهمیشود.

2(عبورآبدربافتهایبدنانسانازطریقاسمزانجاممیشود.
3(فضایبینیاختهایدربافتپیوندیمتراکم،بیشترازبافتپیوندیسستاست.
4(ترشحاتدرونمعدهوروده،حاصلفعالیتغدههایترشحیدرایناندامهااست.

کدام گزینه به درستی بیان شده است؟1571
1(سطحیترینیاختههایغدههایمعدهعالوهبرموسین،بیکربناتهمترشحمیکنند.

2(درسراسردستگاهگوارشانسان،ترشحگلیکوپروتئینموسینامکانپذیراست.
3(دریکفردسالمدرفاصلٔهبینبلعها،هموارهبندارٔهانتهاییمریدرحالتانقباضقراردارد.

4(درصورتتخریبیاختههایکناریمعده،گوارشکربوهیدراتهامختلنمیشود.

در یک فرد سالِم در حال استراحت، یونی که تحت اثر آنزیم کربنیک انیدراز ساخته شده و سپس وارد خوناب می شود، می تواند ...... .1581
1(توسطیاختههایپوششیغددبزاقینیزساختهوترشحشود.

2(درمجاورتبافتهاازخوناببهدرونگویچههایقرمزواردگردد.
3(بارسیدنبهششهاوترکیبباآب،کربندیاکسیدآزادکند.

4(بااتصالبههیدروژنآزادشدهازهموگلوبین،مانعاسیدیشدنخونگردد.

در پی افزایش حجم قفسه سینه .............. .1591
2(ماهیچههایشکمیمنقبضمیشوند.  1(دیافراگممسطحمیشود.

4(هوایمردهکاهشپیدامیکند. 3(فعالیتبرخیگیرندههایشیمیاییمیتواندکاهشیابد.

در هر جانوری که ...... قطعًا ...... .1601
جریانخوندرانتقالگازهایتنفسیداراینقشاست. 1(سازوکارتهویهایمنفیداردـ

هرانشعابنایدیس،اکسیژنرابهکناریاختههامیرساند. 2(تنفسنایدیسیداردـ
جهتجریانخونوآبدرآبششمخالفهمهستند. 3(تنفسیآبششیداردـ
دارایپمپفشارمثبتبرایتهویهمیباشد. 4(شبکهمویرگیزیرپوستیداردـ

با سخت شدن دیوارٔه سرخرگ های کرونری، ممکن است ...... .1611
2(فشاربیشتریبردریچٔهسهلختیواردگردد. 1(میزانپرشدندهلیزهاازخونکاهشپیداکند.

4(بطنهابهطورکاملازخونپرنشوند. 3(فاصلٔهزمانیPتاQازحدطبیعیخودبیشترشود.

زیست شناسى 

سابقه آموزشى: بیش از 26سال

کارشناسى ارشد زیست شناسى ـ فیزیولوژى جانورى دانشگاه تهران

اگر من طراح کنکور بودم

تالیفات: 14عنوان، مجموعه مولتى زیست_ مجموعه یوزیست
مدرس:

مدارس مطهرى_ الوند_ فضیلت

ویراستار و ناظر علمى: على صدق آمیز ـ تالش

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

على درخشان فر

10آزمون شماره 

تاریخ برگزارى آزمون: 

راه ارتباط با ما در شبکه هاى اجتماعى:
@AliDerakhshanfar
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چند مورد از عبارات زیر درست است ؟1561
1(یاخته های همراه در گیاهانی که گامت تاژکدار دارند برخالف یاخته های آبکش دارای هسته می باشند .

2( در ساختار نخستین ساقه ی ذرت تعداد دسته های آوندی به سمت داخل بیشتر از سمت خار ج است .
3(در یک درخت 8 ساله امکان ندارد کامبیوم آوند ساز در ساخت بخشی از پوست نقش داشته باشد .
4( سرالد پسین همانند سرالد نخستین می توانند یاخته هایی با هسته درشت در مرکز تولید نمایند .

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
کدام عبارت درست است ؟1571

1( یاخته خونی که تقریبا یک درصد آنها روزانه تخریب می شود برخالف یاخته ای  که  به ماکروفاژ تبدیل می شود از یاخته بنیادی میلوئیدی در مغز استخوان به وجود می آید.
2( پروترومبین همانند فیبرینوژن  برخالف پروترمبیناز به وسیله یاخته های سالم  در فرد سالم ساخته می شود 

3( در تشکیل گرده ها دو نوع سلول در مغز استخوان نقش داشته و این یاخته ها همانند یاخته سازنده هموگلوبین فاقد هسته و اندامک است .
4( در اثر کاهش اکسیژن بافتی هورمونی از یاخته های کلیه ترشح می شود تا برمغز استخوان اثر کرده و سبب تولید گویچه های قرمز می شود .

کدام مورد جمله مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »هر یاخته ای که  در DNA آن ها تعداد پیوند فسفو دی استربا تعداد قند دئوکسی ریبوز  آن برابر بوده و 1581
پروتئین هیستون نداشته باشد ...... «

1( در صورتی که در تثبیت نیتروژن نقش داشته باشد، دارای چرخه کالوین است .
2( برای تولید مواد آلی  انرژی خود را از اکسایش ترکیبات معدنی کسب کند، منبع الکترون آن آب است . 

مصرف می کنند . NADP+ H باشد، در گلیکولیز S2 3( در صورتی که منبع الکترون آن ها
4( برای تولید مواد آلی منبع الکترون آن ها آب باشد،  انرژی خود را از نور خورشید می گیرند. 

در همه گیاهان فتوسنتز کننده ......1591
2( دانه دار ، در کیسه رویانی به تعداد 8 سلول بدون کروموزوم های همتا دیده می شود.  1( بدون آوند ، گامت ها تاژک دار و در اثر میوز تولید می شود.  

4( گلدار، تخم دیپلوئید با میتوز دوسلول با سیتوپالسم نامساوی می سازد  3( گلدار ، آندوسپرم هاپلوئید درون بخش دیپلوئید رشد می کند . 
اگر در یک سلول محافظ سلول های مژک دار گوش در حلزون مانع از تشکیل ترکیب شش کربنی کربس بشویم، کدام عبارت امکان پذیر است؟1601

+H در خون کم میشود و NADH تولیدی سلول زیاد می شود. 2( غلظت CO2 کاهش می یابد.  1( غلظت استیل کوانزیم A زیاد می شود و تولید
4( غلظت ترکیب آغازین چرخه کربس کم و تولید NADH زیاد می شود. +H زیاد میشود.  3( غلظت بیکربنات کاهش میابد ولی

کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟  »هر الیه از لوله گوارش انسان که ...... «1611
1( به صورت یاخته های ماهیچه ای حلقوی سازمان یافته باشد ، دارای الیه ماهیچه ای مورب تک هسته می باشند.
2( دارای شبکه  یاخته های عصبی باشد ، بافتی داردکه فاصله یاخته ها زیاد بوده ودارای گلیکوپروتئین می باشد .

3( دارای بافت پیوندی باشدکه در آن ماده زمینه بیشتر و مقاومت کمتر باشد، شبکه ای از یاخته های عصبی در این الیه وجود دارد .
4( نوعی از بافت پیوندی که در آن ماده زمینه بیشتر و مقاومت کم تر باشد، شبکه ای از یاخته های عصبی در این الیه وجود دارد. .

اگر من طراح کنکور بودم

زیست شناسى 

سابقه آموزشى: بیش از 30سال
دکتراى زیست شناسى_ گرایش فیزیولوژى جانورى ـ دانشگاه

تالیفات: کتاب ژنتیک وگیاهان انتشارات نگرش روز، 
زیست شناسى دوازدهم 40 استاد انتشارات نانو

مدارس تیزهوشان،نمونه دولتى_ آذزبایجان شرقى (مراغه)

ویراستار و ناظر علمى: دکتر نظام جلیلیان ـ خرمشهر

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 على آراسته

11 آزمون شماره 

@zist_Dr_Arasteh

مدرس:

تاریخ برگزارى آزمون: 

راه ارتباط با ما در شبکه هاى اجتماعى:

@PHDAA



71

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

B C D
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کدام گزینه برای تکمیل عبارت مقابل نامناسب است؟ »به کمک پرتو ایکس توانستند ...... شناسائی کنند و به ...... پی ببرند.«1561
ساختاردومآنها 1(شکلپروتئینهاراـ

ایننکتهکهبیشازیکرشتهدارد. 2(تصاویریازDNAراـ
ساختارسومآن 3(شکلمیوگلوبینراـ

تساویمقداربازپورینوبازپریمیدین 4(ساختاررشتهپلینوکلئوتیدیراـ

کدام گزینه برای تکمیل عبارت مقابل نادرست است؟ »در فرآیند همانندسازی 111111 بر خالف فرایند رونویسی که 111111 «1571
بخشهایخاصیازهرژنبهعنوانالگوعملمیکند. 1(هردورشتهDNAبهعنوانالگوعملمیکندـ

تنهایکرشتهجدیدساختهمیشود. 2(دورشتٔهجدیدساختهمیشوندـ
دورشتهDNAبهیکدیگرمتصلنمیشوند. 3(دورشتهDNAمجددًابهیکدیگرمتصلمیشوندـ

پیوندهایهیدروژنیبیننوکلئوتیدهایحاویقنددئوکسی 4(همپیوندهایهیدروژنیوهمفسفودیاستربیننوکلئوتیدهاییباقنددئوکسیریبوزتشکیلمیشودـ
ریبوزبانوکلئوتیدهایحاویقندریبوزتشکیلمیشود.

در فرآیند رونویسی در ژن های پارامسی زمانی که RNA پلیمراز به جایگاه پایان می رسد، به طور قطع 1581111111
2(میزانریبونوکلئوتیدهاروبهافزایشاست. 1(میزانآبشیرٔههستهروبهکاهشاست.

4(رونویسیهمچنانانجاممیشود. RNA)3پلیمرازدرتماسمستقیمباسیتوپالسمقرارمیگیرد.

در تنظیم مثبت رونویسی در باکتری اشرشیاکلی، ممکن نیست 1591111111
1(همهژنهایمربوطبهآنزیمهایتجزیٔهمالتوز،جایگاهآغازوتوالیپایانرونویسینداشتهباشند.

2(مانندسلولتروفوبالستهمزمانچندینرنابسپارازمتصلبهمولکولDNAداشتهباشد.
3(بدونفعالشدنژنمربوطبهپروتئینفعالکنندهوعدمحضورمالتوز،اینژنهاروشنشوند.

4(مشابهسلولپوششینگاریگوسفند،یککربوهیدراتسبببیانژنشود.

اگر 111111 با 111111 ازدواج کند، بی گمان 1601111111
پسرآنهاسالمخواهدبود. مردیسالمـ 2(زنیمبتالبهبیماریهموفیلیـ همٔهدخترانناقلخواهندبود. زنیناقلـ 1(مردیسالمازنظرکوررنگیـ

همٔهپسرانبیمارخواهندبود. مردیناقلـ 4(زنیمبتالبهبیماریتاالسمیـ دخترآنهاسالمخواهدبود. زنیسالمـ 3(مردیمبتالبهبیماریهموفیلیـ

در صورت بروز جهش نقطه ای در یک ژن پرفورین انسان 111111 ، همواره 1611111111
توالیآمینواسیدهایحاصلازترجمهتغییرنمیکند. 1(ازنوعجانشینیـ

محصولیکهمستقیمًاازژنساختهمیشودتغییرنمیکند. 2(ازنوعجهشهایبیمعناـ
اگزونثابتاست. 3(ازنوعجهشخاموشـ

پروتئینساختهمیشودولیساختارآنوعملکردآنبیگمانتغییرمیکند. 4(ازنوعافزایشیاکاهشـ

اگر من طراح کنکور بودم

زیست شناسى 

سابقه آموزشى: بیش از 29 سال

دکتراى زیست شناسى ـ سیستماتیک گیاهى ـ دانشگاه تهران

ISC 2مقاله ،ISI تالیفات: 3 مقاله

تیزهوشان، نمونه دولتى و غیرانتفاعى کرج ـ
مدرس دانشگاه فرهنگیان امیرکبیر کرج

ویراستار و ناظر علمى: دکتر سیدستار باویر ـ اهواز

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 مریم گلدسته

13 آزمون شماره 

مدرس:

تاریخ برگزارى آزمون: 

راه ارتباط با ما در شبکه هاى اجتماعى:
https://t.me/joinchat/BOGlyxncK394k_o9wKkXvA
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کدام، عبارت مقابل را به درستی کامل می کند؟ »یکی از عواملی که زمینه را برای ...... فراهم می کند؛ ...... است1 1561
1( انتقال فعال شیره خام در گیاهان تا فواصل بسیار طوالنیـ  انتشار 

2( باز شدن سلول های نگهبان روزنهـ  وجود کمربند سلولزی که مانع افزایش عرضی سلول و عاملی برای انبساط بیشتر دیواره پشتی می باشد؛ 
3( خروج قطرات آب از انتهای برگ های گندمـ  باز شدن روزنه های آبی در اثر افزایش فشار ریشه ای 

4( ورود آب از سلول های مجاور آوند چوبی به آوند آبکشیـ  افزایش فشار اسمزی سلول های آبکشی به دلیل بارگیری آبکشی 

عبارتی که جمله مقابل را به درستی کامل می کند، کدام است؟ »جانوری که بعد از چینه دان سنگدان دارد، ...... .«1571
1( دارای ساده ترین نوع گردش خون است و همولنف توسط قلب به حفره های بدن پمپ می شود. 

2( تبادالت گازی را توسط لوله های منشعب و مرتبط به هم از طریق منافذی در سطح بدن انجام می دهد. 
3( سامانه دفعی متانفریدی دارد که شامل شبکه  ای از کانال های دارای سلول های شعله ای است. 

4( تنفسی پوستی را از طریق شبکه مویرگی زیرپوستی انجام می دهد. 

چند مورد درباره تمام سلول های مژکدار درون گوش انسان صدق می کند؟1581
ب( در اثر تغییر موقعیت سر تحریک می شوند. الف( درون ماده ژالتینی قرار دارند.  

د( با حرکت مایع درون گوش، مژک های آن ها خم می شوند.  ج( گیرنده های مکانیکی هستند.   
هـ( با حرکت و خم شدن  ماده ژالتینی، مژک هایشان خم و گیرنده  تحریک می شوند. 

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

در رابطه با زندگی گروهی زنبورهای عسل، کدام درست است؟1591
1( زنبورهای دیپلوئید تولید مثل انجام داده و زنبورهای هاپلوئید به دنبال غذا می روند. 

2( زنبورهایی که از نظر تعداد مجموعه های کروموزومی همانند ملکه هستند؛ محل منبع غذایی را پیدا کرده و شهد گل ها را به کندو می آورند. 
3( زنبورهای کارگر از لقاح گامت های حاصل از میوز ملکه و زنبور نر ایجاد می شوند و دیپلوئید هستند. 

4( زنبورهای نازای حاصل از بکرزایی، محل منبع غذا را پیدا کرده و به اطالع زنبورهای کارگر می رسانند. 

در رابطه با واکنش های تنفس سلولی درون میتوکندری سلول های همراه آوند آبکش چغندر؛ کدام درست بیان شده است؟1601
1( در گام نخست واکنش هایی که منجربه ساخت مولکول سه کربنی می شود؛ 2 مولکول ATP مصرف می گردد. 

2( پروتون ها با عبور از کانال  های مجموعه ای پروتئینی به فضای بین دو غشا؛ انرژی الزم برای سنتز ATP توسط این مجموعه را تأمین می کنند.
3( طی واکنش هایی در غشای درونی، پیروات اکسایش و به استیل کوانزیم A تبدیل می گردد. 

CO2 آزاد و ترکیباتی دو نوکلئوتیدی پر انرژی تولید می شوند.  4( طی واکنش های بازسازی مولکول 4 کربنی؛ 2 مولکول 

اگر من طراح کنکور بودم

زیست شناسى 

سابقه آموزشى: بیش از 33سال
دبیرى زیست شناسى فردوسى مشهد 

تالیفات: زیست شناسى جامع کشور نظام قدیم، زیست شناسى
دهم، زیست شناسى یازدهم و دوازدهم نانو کتاب کار زیست

دوازدهم نانو، نانوزیپ دهم، یازدهم، دوازدهم نانو

مدارس فرزانگان، دولتى و غیرانتفاعى

ویراستار و ناظر علمى: فیروزه فیروزبخت 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

شهین الیاسى

14 آزمون شماره 

مدرس:

تاریخ برگزارى آزمون: 

راه ارتباط با ما در شبکه هاى اجتماعى:
@shahin_elyasi
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کدام عبارت به درستی بیان نشده است؟1561
1( در بیماری سلیاک همانند نکروز کبدی میزان جذب اسیدفولیک کاهش می یابد. 

2( یرقان ناشی از انسداد مجرای صفراوی می تواند در انعقاد خون مؤثر باشد. 
3( کاهش بیان ژن آلبومین در بروز بیماری ای مؤثر است که بخش هایی از بدن متورم می شود. 

4( عدم تولید هورمون ضد ادراری همانند عدم تولید انسولین فشار اسمزی خون را افزایش می دهد. 
چند عبارت به درستی بیان نشده است؟1571

آ( در هر سلولی که لیپوپروتئین ساخته می شود، گلیکوژن ذخیره می شود. 
ب( هر سلول دارای ریزپرز به جذب مواد از روده کمک می کند.

پ( طی فرایند استفراغ، بصل النخاع با پیام عصبی بنداره های مسیر خروجی را باز نگاه می دارد. 
ت( در انسان عمل دفع همانند ترشح و بلع به صورت انعکاسی شروع می شود. 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
در جانوران فاقد لوله گوارش وجود جانوری ...... دور از انتظار است. 1581

2( دارای پروتونفریدی و فاقد جسم سلولی در طناب عصبی  1( دارای رحم و فاقد دهان  
4( شبکه عصبی در حفره گوارشی 3( دارای یاخته های تاژک دار و فاقد حفره گوارشی 

ممکن نیست با کاهش ترشح سورفکتانت ...... 1591
2( میزان فعالیت آنزیم آنیدرازکربنیک تغییر کند.  +H به داخل لوله های ادراری را افزایش دهند.   1( کلیه ها ترشح 

4( تحریک گیرنده های شیمیایی بصل النخاع افزایش یابد.  CO2 در گلبول های قرمز افزایش یابد.   3( تولید
هر جانوری که ...... 1601

1( ساده ترین آبشش را داردـ  تبادالت گازی را مستقیمًا بین آب و مویرگ های درون برجستگی های پوستی انجام می دهد. 
2( آبشش هایش به ناحیه خاصی از بدن محدود شده اندـ  همولنف ندارد. 

3( ساده ترین سامانه گردش خون بسته را داردـ  درهرحلقه از بدن یک شبکه مویرگی برای باز جذب مواد از اندام دفعی دارد.
با انبساط شش ها منفذ بینی بسته می شود. 4( با پمپ فشار مثبت، هوا را به شش هدایت می کندـ 

چند مورد به درستی بیان نشده است؟ »هر جانوری که گردش اختصاصی مواددر تنفس نقش ندارد ...... «1611
1( انشعابات پایانی نایدیسی بن بست بوده وحاوی مایع است. 

2( همولنف در انتقال مواد به سلول ها نقش دارد. 
3( محتوای لوله های مالپیگی به روده تخلیه می شود. 

4( در هر بند بدن یک گره عصبی دارد که فعالیت ماهیچه ها همان بند را کنترل می کند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

زیست شناسى 

سابقه آموزشى: بیش از 35سال
کارشناسى ارشد زیست شناسى ـ گرایش فیزیولوژي جانوري ـ 

تالیفات: زیست شناسی دهم، زیست یازدهم 
زیست شناسی دوازدهم نانو

مدارس تیزهوشان، نمونه دولتى و شاهد ـ (یزد)
مدرس آموزشگاه هاى کنکور

ویراستار و ناظر علمى: دکتر امیرحسین حقانى فر 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

محمدرسول فالح 

15 آزمون شماره 
اگر من طراح کنکور بودم

مدرس:

تاریخ برگزارى آزمون: 

راه ارتباط با ما در شبکه هاى اجتماعى:
@rasool_fallah
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کدام یک از موارد زیر ارتباطی با مشکالت کیسه صفرا ندارد؟1561
2( اختالل در ایجاد لخته خون 1( تحریک ترشح هورمون غدد پاراتیروئیدی 

4( اختالل در تجزیه لیپیدها و پروتئین ها در دوازدهه. 3( اختالل در عملکرد آنزیم های گوارشی معده 
کدام موارد در مورد افراد مبتال به بیماری سلیاک نادرست است؟1571

آ( به دلیل کاهش میزان جذب آب میزان هورمون ADH افزایش می یابد.
ب( میزان مغز استخوان آن ها از انسان های سالم پرکارتر است.

پ( مدفوع آن ها برخالف افراد مبتال به سنگ صفرا چرب است.
ت( برخالف افراد مبتال به سنگ صفرا دچار اختالل در جذب کلسیم می شوند.

4( »آ« ـ »پ« 3( »ب« ـ »پ«  2( »پ« ـ »ت«  1( »آ« ـ »ب« 
در بافت پوششی مستقر در مخاط روده باریک ......1581

1( برخالف سلول های بافت پوششی پوست تمام سلول در تماس با غشای پایه قرار دارند.
2( برخالف بافت پوششی روده بزرگ ریزپرز مشاهده می شود.

3( همانند بافت پوششی جدار مویرگ همه سلول ها از نوع سنگفرشی هستند.
4( برخالف یاخته های بافت پوششی غدد معده دارای قدرت برون رانی هستند.

در دستگاه گوارش ...... به طور قطع ......1591
1( گاوـ  غدا پس از عبور از سیرابی و نگاری ابتدا وارد مری می شود.

2( گیاه خوارانـ  گوارش میکروبی روی سلولز، قبل از گوارش آنزیمی روی پروتئین صورت می گیرد.
3( پرنده دانه خوارـ  غذا پس از عبور از حجیم ترین بخش لوله گوارش، وارد معده می شود.

4( ملخـ  غذا پس از خردشدن توسط دندانه هایی در لوله گوارش وارد معده می شود.

مهره داری که دارای ساده ترین ساختار تنفسی است: ......1601
2( در دوران بلوغ دارای گردش خون ساده است. 1( در فرم بالغ همانند فرم نوزادی، تنفس آبششی دارد. 

4( ورود هوا به درون شش ها همانند ورود هوا به شش انسان تابع فشار مثبت است. 3( دهلیز چپ برخالف بطن همواره خون روشن دریافت می کند. 

کدام عبارت زیر در مورد سیستم تنفسی انسان صحیح است؟1611
1( در حبابک ها سلول های تیپ II نسبت به تیپ I کوچک تر بوده و همانند آن ها منشعب هستند.

2( هموگلوبین در حمل 60 درصد از گازهای تنفسی در خون دخالت مستقیم دارد.
3( تمام خونی که از شش ها به دهلیز چپ برمی گردند خونی است که از طریق سرخرگ ششی به شش ها رفته بودند.

4( تمام حلقه های غضروفی درون نای از نوع C شکل هستند.

زیست شناسى 

سابقه آموزشى: بیش از 24سال

کارشناسى ارشد زیست شناسى ـ گرایش بیوشیمى ـ دانشگاه تهران

اگر من طراح کنکور بودم

تالیفات: زیست شناسى نوبل _ 40 آزمون نوبل

مدارس عالمه حلی _ عالمه طباطبایی _کمال

ویراستار و ناظر علمى: منصور بدرى ـ سنندج 

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

محمود طاري

16 آزمون شماره 

مدرس: 

تاریخ برگزارى آزمون: 

راه ارتباط با ما در شبکه هاى اجتماعى:
شماره تلگرام و واتساپ 09121762752
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در انسان، کدام گزینه درست است؟1561
1( هر پروتئینی که در تنظیم pH خون نقش دارد، درون گویچه های قرمز قرار دارد. 

2( زنجیره های آلفا و بتا هموگلوبین، توسط نوعی ساختارهای یاخته ای که روی شبکه آندوپالسمی قرار دارند، ساخته شده اند. 
3( هر مولکول هموگلوبین توانایی اتصال با اتم اکسیژن، مولکول کربن دی اکسید و یون هیدروژن را دارد. 

4( هر زنجیره تشکیل دهنده مولکول هموگلوبین در ساختار دوم خود به شکل مارپیچ در می آید. 

اگر در ماهیچه چهار سر ران انسان، فرآورده حاصل از گلیکولیز که از مولکول NADH الکترون گرفته است، تجمع یابد ممکن است ......1571
1( گیرنده های شیمیایی حساس به کاهش اکسیژن در بصل النخاع تحریک  شوند. 
2( فعالیت آنزیم انیدراز کربنیِک درون مویرگ های خونی این ماهیچه، افزایش  یابد. 

3( میزان ترشح بی کربنات توسط یاخته های نفرون افزایش  یابد تا از کاهش PH خون جلوگیری کند. 
4( میزان تولید استیل کوآنزیم A در یاخته های ماهیچه ای کاهش یافته باشد. 

در کدام یک از گزینه های زیر، میزان حجم هوای ورودی به شش ها، برابر با حجم هوای ظرفیت حیاتی است؟1581
1( حجم هوایی که پس از یک دم عمیق درون شش ها قرار گرفته است. 

2( حجم هوایی که پس از یک بازدم عمیق، با دم عمیق، به شش ها وارد می شود. 
3( حجم هوایی که پس از یک دم معمولی، با یک دم عمیق به شش ها وارد کرد. 

4( مقدار هوایی که با انقباض یاخته های دوکی ماهیچه های بین دنده ای خارجی و ماهیچه های گردنی وارد شش  می شود.

کدام گزینه درست است؟1591
) برابر است.  )4n ، با ژنوم هسته ای گل مغربی چهار الد  ( )2n 1( ژنوم )ژنگان( هسته ای گل مغربی دو الد 

2( ژنوم یاخته ای انسان با ژنوم یاخته ای درخت زیتون با هم برابر است. 
3( ژنوم هستٔه انسان، یعنی بخش های ژنی یک نسخه از هر یک از انواع کروموزوم های )فام تن( درون هسته 

4( ژنوم یاخته ای دختر مبتال به نشانگان داون، نسبت به دختر سالم، یک عدد بیشتر است. 

با توجه به منحنی روبرو، کدام جمله درست است؟1601
1( فقط در فاصله زمانی بین R تا بخش انتهایی موج T، زمان هایی وجود دارد که فشار آئورت کمتر از فشار درون بطن چپ است. 

2( در فاصله بخش انتهایی موج T یک چرخه ضربان قلب، تا قله موج p، چرخه بعدی، هیچ یک از یاخته های بافت 
ماهیچه ای دهلیزها و بطن ها، فعالیت نمی کنند. 

3( موج QRS به هنگام انتقال پیام انقباض توسط صفحات بینابینی، از گره دهلیزی بطنی به یاخته های دیواره بطن 
ثبت می شود. 

4( در قله موج p، شروع انقباض دهلیزها، و خون گیری بطن ها در یک دوره قلبی آغاز می شود.

زیست شناسى 

سابقه آموزشى :بیش از 26سال

کارشناسى ارشد زیست شناسى ـ  فیزیولوژى جانورى ـ دانشگاه تهران

اگر من طراح کنکور بودم

تالیفات: طراح سواالت آزمون آزمایشى منتا 
کتاب کار زیست شناسى انتشارات بیست

شاهد، نمونه دولتى، آیین روشن، دبیر رسمى منطقه3 تهران 
مدرس کنکور دبیرستان هاى تهران

ویراستار و ناظر علمى: مهناز ایرانپور ـ اصفهان

آزمون آزمایشى ورودى دانشگاه هاى کشور-1399

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

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

نسترن نفیسى

17 آزمون شماره 

مدرس:

تاریخ برگزارى آزمون: 

راه ارتباط با ما در شبکه هاى اجتماعى:
https://t.me/nafisinastaran
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کدام گزینه عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ »مولکول های ...... موجود در لولۀ گوارش انسان ...... «1561
پسازعبورازبافتپوششیمخاط،برایورودبهخونازالیهایگلیکوپروتئینیعبورمیکنند. 1(آمینواسیدـ

میتوانندطیعملآبکافتکربوهیدراتها،دربخشکیسهایلولۀگوارشتشکیلباشند. 2(گلوکزـ
میتوانندبدوننیازبهوجودپروتئینهایغشاییواردسلولپرزرودهشوند. 3(اسیدچربـ

میتوانندتوسطعواملیبهجزغذاتامینشدهباشند. ـ B
12
4(ویتامین

چند مورد عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟  »ترکیبی ...... «1571
1( اسیدی از یاخته هایی در بدن ترشح می شود که می تواند وظیفه ای مشابه با عمل یک آنزیم انجام دهد.

2( آلی در شیرۀ روده وجود دارد که ترشح آن در معده می تواند سبب ایجاد حالت ژله ای در کنار سلول های معده شود.
3( آنزیمی در بزاق وجود دارد که به خنثی سازی ویروس ها درون دهان کمک می کند.

4( لیپیدی متشکل از چند حلقه در ساخت کیلومیکرون استفاده می شود، این لیپید در ساختار غشا پالسمایی برخی جانوران وجود دارد.
4)4 3)3 2)2 1)1

در رابطه با شکل مقابل کدام یک از موارد زیر صحیح است؟1581
1( بعضی از ماهیچه های بخش 1 همانند ماهیچه های شکمی، در بازدم عادی در حال استراحت هستند. 

2( بین بخش 3 و 4 مایعی وجود دارد که در فرد سالم فشار آن در دم برخالف بازدم کم تر از فشار جو است. 
3(  هنگام انقباض ماهیچه های گردنی، همۀ یاخته های بخش 1 کوتاه تر می شوند.

4( هنگام کاهش حجم بخش 2، قطعًا مقدار هوایی که طی یک دم عادی وارد بخش2 شده است، خارج می گردد.
چند مورد در رابطه با مغز  انسان درست بیان شده است؟1591

1( در زیر رابط سه گوش، رابط پینه ای و در دو طرف آن بطن های جانبی را می توان مشاهده کرد.
2( اجسام مخطط در دو طرف رابط پینه ای  و رابط پینه ای در انتهای شیار بین دو نیمکره قرار دارد.

3( برجستگی های چهار گانه در زیر اپی فیزو مخچه در مجاورت لوب پس سری  دیده می شود.
4( رابط پینه ای  باالتر از هیپوتاالموس ها و بطن 4 در جلوی مخچه  قرار دارد.

4)4 3)3 2)2 1)1
کدام مورد در رابطه با انعکاس عقب کشیدن دست عبارت درستی را بیان می کند؟1601

1(پسازاتصالناقلعصبیبههریاختهکههدایتغیرجهشیدارد،ازانتهاییاختهناقلعصبیآزادمیشود.
2(دربخشباالرونمودارپتانسیلعملنورونحسی،نفوذپذیریکانالهاینشتینسبتبهسدیمبیشازپتاسیماست

3(درزمانیکهکانالدریچهدارسدیمینورونحرکتیماهیچۀسهسر،بازاست،اختالفپتانسیلمیتواند20میلیولتباشد.
4(جسمیاختهاینورونرابطنمیتوانددارایکانالهایپروتئینیبرایاتصالناقلعصبیباشد.

زیست شناسى 

سابقه آموزشى: بیش از 34سال
کارشناسى ارشد زیست شناسى_ گیاهى _ دانشگاه اصفهان 

اگر من طراح کنکور بودم

تالیفات: کتاب هاى تست در انتشارات تخته سیاه، مهروماه،
من و درسام خیلى سبز، کتاب هاى کار یازدهم نانو

طراح تست هاى آزمون هاى آزمایشى منتا

مدارس فرزانگان و غیرانتفاعى امام صادق (اصفهان)

ویراستار و ناظر علمى: نسترن نفیسى 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

مهناز ایرانپور

18 آزمون شماره 

مدرس:

تاریخ برگزارى آزمون: 

راه ارتباط با ما در شبکه هاى اجتماعى:
@iranzist10

١٢

٣

4
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کدام عبارت دربارۀ باکتری های مؤثر در تغذیۀ  گیاهی، درست است؟ 1561
1( باکتری هایی که یون آمونیوم را به شکل یونی قابل جذب برای گیاه تبدیل می کند از قدیمی ترین جانداران روی زمین هستند.

2( باکتری های موجود در گرهک، نیتروژن مولکولی را به شکل یون نیترات تغییر می دهند. 
3( باکتری های همزیست با گیاه گونرا، واکنش  های مربوط به تثبیت کربن را انجام نمی دهند. 

4( باکتری هایی که به عنوان کود زیستی به خاک اضافه می شوند با فعالیت، اکثر مواد آلی خاک را افزایش می دهند. 
کدام عبارت در ارتباط با فرایندهای تشکیل ادرار درست است؟1571

1( تراوش مشابه بازجذب و برخالف ترشح در محل گلومرول )کالفک( انجام می شود. 
2( جهت حرکت مواد بین خون و مایع درون نفرون، در باز جذب مشابه تراوش و برخالف ترشح است. 

3( باز جذب مشابه ترشح و برخالف تراوش، می تواند با مصرف نوکلئوتید آدنین داری که منبع رایج انرژی است انجام شود. 
4( در فرایند باز جذب مشابه ترشح و برخالف تراوش، عبور آب می  تواند انجام شود. 

کدام گزینه در ارتباط با گیرنده های حواس پیکری نادرست است؟1581
1( گیرنده های مرتبط با هیپوتاالموس در تنظیم تب، در برخی سرخرگ های بزرگ و پوست جای دارند. 

2( ترکیب ایجاد شده در فعالیت بی هوازی ماهیچه توأم، گیرنده های حسی فاقد سازش را تحریک می کند.
3( در ماهیچه  سه سربازو، گیرنده های حسی حساس به طول ماهیچه در بیش از یک ناحیه قرار دارند. 

4( در نتیجٔه سازِش برخی از آن ها، در طول نورون حسی عصب، پتانسیل عمل کمتری در گره رانویه ایجاد می شود. 
در رابطه با رفتارهای زادآوری جانوران، نمی توان گفت ...... .1591

1( انتخاب ویژگی هایی که نشانۀ کیفیت بهتر رژیم غذایی جانور است، سالمت جانور ماده و زاده هایش را تضمین می کند. 
2( انتخاب جیرجیرک ماده بزرگ تر توسط جانور نر، با هدف تولید زاده های بزرگتر و بیشتر است. 

3( با توجه به نظام چند همسری در طاووس، جانور نر می تواند در کمک به جانور ماده، نقش داشته باشد. 
4( هر چند دم بلند در طاووس نر، احتمال بقای جانور را کاهش می دهد ولی با انتخاب آن توسط ماده، ژن های صفات سازگارتر به زاده ها منتقل می شود. 

اگر توالی زیر مربوط به الگوی یک ژن باشد و با جهش حذف، سه نوکلئوتید متوالی TAT خارج شوند کدام گزینه صحیح است؟1601
…CCA TAC TTC ATA TTT CAC ATT CAG … 1( رشته  پلی پپتید با طول بلندتر ساخته می  شود.  

2( جهش تغییر چارچوب رخ نمی دهد اما دو آمینواسید در رشته حذف می شود. 
3( تعداد مولکول های آب آزاد شده، طی پروتئین سازی تغییر نمی کند. 

4( باعث کاهش فاصله کدون آغاز و پایان می شود.
مطابق با شکل روبه رو، کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »این شکل می تواند نشان دهندۀ ترشح ...... باشد. «1611

2( پیک شیمیایی دوربرد در بخش قشری غده فوق کلیه  1( هر پیک شیمیایی در بخش پسین غده هیپوفیز )زیر مغزی( 
4( هر پیک شیمیایی در بخش مرکزی غده فوق کلیه  3( پیک شیمیایی دوربرد در بخش هیپوتاالموس مغز  

زیست شناسى 

سابقه آموزشى: بیش از 26سال
کارشناسى ارشد زیست شناسى ـ گرایش گیاهى ـ دانشگاه خوارزمى تهران 

اگر من طراح کنکور بودم

تالیفات: همکارى درتالیف 3جلد کتاب زیر ذره بین، 
تست جامع کنکور انتشارات خانه زیست شناسى

مدارس عالمه حلى(تیز هوشان پسرانه )، نمونه دولتى شهید
فرجى و امام صادق منطقه 9 تهران

ویراستار و ناظر علمى: خانم صفا سنگانى 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

حمید مشایخى

19 آزمون شماره 

@h_mashayekhi5

مدرس:

تاریخ برگزارى آزمون: 

راه ارتباط با ما در شبکه هاى اجتماعى:
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کدام عبارت زیر نادرست است؟1561
تولیدمیشود. FADH2 1(هنگامانقباضماهیچهجداکنندهقفسهسینهازشکم،درتنفسهوازیدرونتارچههایآن،
2(درباکتریاشرشیایکالیهمانندگیاهیونجه،گلیکولیزدرمادهزمینهایمیانیاخته)سیتوپالسم(صورتمیگیرد.

3(درانسان،یاختههایخونیانتقالدهندهگازهایتنفسی،ATPموردنیازخودراازطریقبیهوازیبهدستمیآورند.
4(پرکاریتیروئید،منجربهافزایشتجزیهگلوکزوافزایشتولیدNADHدربدنمیشود.

چند مورد عبارت مقابل را به طور نامناسب کامل می کند؟ »در ...... همانند ......«1571
ب( ملخـ  گوسفند، جذب آب توسط راست روده صورت می گیرد. الف( پروانه مونارکـ  پرنده  دانه خوار، جذب غذا توسط معده انجام می شود. 

ت( کرم کدوـ  کرم خاکی، لوله گوارش تقریبًا برابر با طول بدن است. پ( هیدرـ  پارامسی، گوارش ابتدا درون یاخته ای است. 
4)4 3)3 2)2 1)1

کدام عبارت صحیح است؟1581
1(آنزیمموجوددرعرقبرخالفاسیدمعدهموجبمرگمیکروبهامیشود.

2(سومینخطدفاعی،بهترینراهایمنماندندربرابرمیکروبهااست.
3(درمجاورتبرخیازیاختههایاپیدرمپوست،رشتههایپروتئینیدیدهمیشود.

4(باکتریهادرافرادباموهایچربمیتوانندموجبشورهسرشوند.

با توجه به شکل مقابل چند مورد به درستی بیان شده است؟1591
الف( در بخش B، دو مجموعه کروموزومی )فام تن( وجود دارد.

ب( A در انتقال مواد غذایی از بافت ذخیره ای سه الد به رویان نقش دارد.
پ( تعداد کروموزوم های D با سایر بخش ها متفاوت است.

ت( بخش C منشاء تشکیل سه سامانه بافتی اصلی خواهد بود.
4)4 3)3 2)2 1)1

کدام یک از گزینه ها، عبارت مقابل را به طور نامناسب کامل می کند؟ »در یاخته های داخلی ترین الیه دیواره نای در انسان ...... یاخته های نگهبان روزنه در گیاهان 1601
»111111

درمرحلهS،پیوندبیندوزنجیرهپلینوکلئوتیدیخطیشکستهخواهدشد. 1(همانندـ
دنای)DNA(حلقویرافقطدریکاندامکدوغشاییمیتوانمشاهدهکرد. 2(برخالفـ

فعالیترنابسپاراز)RNAپلیمراز(رادرونسیتوپالسم)میانیاخته(میتوانمشاهدهنمود. 3(همانندـ
درانتهایهمانندسازی،آنزیمدنابسپاراز،تصحیحاشتباهاتراتاابتدایرشتهانجاممیدهد. 4(برخالفـ

زیست شناسى 

سابقه آموزشى: بیش از 30سال
کارشناسى ارشد زیست شناسى ـگرایش فیزیولوژى جانورىـدانشگاه تهران

اگر من طراح کنکور بودم

تالیفات: از مولفان زیست یازدهم و زیست دوازدهم تخته سیاه

مدارس نمونه دولتى _ روشنگران _ مهدوى _ شاهد

ویراستار و ناظر علمى: خانم شهین الیاسى ـ مشهد

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

فیروزه فیروز بخت

20 آزمون شماره 

مدرس:

تاریخ برگزارى آزمون: 

راه ارتباط با ما در شبکه هاى اجتماعى:
@firooze_firoozbakht

D

A
C

B
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در ارتباط با درختانی که مغز ساقه دارند، کدام گزینه نادرست می باشد؟1561
1( درونی ترین الیه پوست درختان چوبی ،آبکش پسین سال آخر می باشد. 

2( کامبیوم آوندساز و چوب پنبه ساز  در پوست درختان چوبی ، )به عنوان مریستم های پسین (منجر به افزایش قطر تنه درخت می شوند. 
3( در قسمتهایی از سطح خارجی ساقه ، که در آن نواحی کامبیوم چوب پنبه ساز تشکیل شده است،  روپوست می میرد. 

3( عدسک در نواحی فاقد روپوست ایجاد می شود. 
در ارتباط با راه های حفاظت از دستگاه عصبی مرکزی  انسان ، کدام مورد زیر صحیح نیست؟1571

1( سد خونی -نخاعی  تا حد زیادی در جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا به نخاع نقش  دارند.
2( مایع مغزی-نخاعی بر خالف پرده های مننژ ،در بخش درونی مغز و نخاع نیز وجود دارد. 

3( سد خونی مغزی در تمام مغز وجود ندارد و برخی مویرگ های موجود در مغز  از نوع منفذ دار هستند. 
3( افزایش کربن دی اکسید در مایع مغزی-نخاعی ، گیرنده های مکانیکی را در بصل النخاع تحریک میکند.

اعصاب حسی در انسان که ......، پیامهای دریافت شده را به سوی دستگاه عصبی مرکزی می برند. 1581
2( بخشی از  دندریت گیرنده  های حسی هستند. 1( مجموعه ای از آکسون های برخی نورون های حسی هستند. 

3( که دارای جسم سلولی نورونهای حسی هستند. 3( برخی از آنها اکسون ها و برخی دندریت های گیرنده های حسی هستند. 
در رابطه با زندگی گروهی و ارتباط بین جانوران، کدام گزینه ی زیر نادرست است؟1591

1( زنبورهایی که در رفتار غذا یابی ،به کمک حس بویایی خود محل دقیق غذا را پیدا می کنند،ژن های خود را به اشتراک نمی گذارند. 
2( اجتماع مورچه ها از گروه هایی تشکیل شده است که در اندازه، شکل و کارهایی که انجام میدهند مشابه هستند. 

3( زنبورهایی که در رفتار غذایابی ،گرده گل ها را جمع آوری می کنند ،در خزانه ژنی نسل بعد سهمی ندارند. 
3( اطالعاتی مانند گونه و جنسیت می توانند از طریق گیرنده های مکانیکی روی پاهای جیرجیرک دریافت شوند. 

در بروز کدام صفت زیر ،محیط بی اثر می باشد؟1601
1( ساخت پروتئین های تسهیل کننده عبور آب در غشای واکوئل بعضی سلول های گیاهی.

2( روند ساخت آنزیم هایی که ساخته شدن سبزینه )کلروفیل( در گیاهان را ممکن می سازند. 
3( صفت تغییر رنگ پوست  یک انسان در  شرایط جغرافیایی با نور شدید.

4( صفت طول قد افرادی که در معرض کمبود تغذیه قرار دارند.

کدام گزینه در ارتباط با گونه زایی نادرست است؟1611
1( سبب ایجاد تنوع در جمعیت ها می شود

2( همواره در صورتی اتفاق می افتد که افراد به جدایی تولید مثلی رسیده باشند
3( تنها در صورت جدایی تولید مثلی در جمعیت هایی که در زیستگاه های متفاوت زندگی می کنند ،رخ می دهد .

4( وقوع رخدادهای زمین شناختی می تواند در ایجاد آن مؤثر باشد.

زیست شناسى 

سابقه آموزشى: بیش از 22سال
دکتراى زیست شناسى _تکوینى _ دانشگاه آیت  ا... آملى

اگر من طراح کنکور بودم

تالیفات: یوزیست ویراستارى دهم و دوازدهم فاگوزیست
 و دوازدهم نشر سین جین 

مدارس بزرگمهر_ ایراندخت_ عطیه_ سعدى

ویراستار و ناظر علمى: دکتر نظام جلیلیان ـ خرمشهر

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 مریم جانى ترمى

21 آزمون شماره 

Maryamjanitermi@gmail.com

مدرس:

تاریخ برگزارى آزمون: 

راه ارتباط با ما در شبکه هاى اجتماعى:
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کدام گزینه در سرعت ساخت پروتئین های سازنده واحد های تکراری کروماتین نقشی ندارد؟ 1561
2( توالی های اینترون 1( توالی های اگزون  

4( سرعت فعالیت آنزیم RNA پلیمراز 2 3( میزان فسفات و نیتروژن  

عبارت مناسب را درباره هورمون اریتروپویتین انتخاب نمایید.1571
1( تغییرات ترشح آن بر هماتوکریت مؤثر است.

2( در بیماری آنمی داسی شکل افزایش آن قابل مشاهده است.
3( اثر محرک بر تمامی انواع سلول های بنیادی مغز استخوان دارد.

4( بر فعالیت آنزیم های DNA  و RNA پلیمراز اثر دارد.

در صورت آسیب به ...... رفتاری مشابه ...... در انسان بیشترین تغییر را پیدا می کند.1581
ب( هیپوکامپ- دقیق تر نوک زدن جوجه کاکایی الف( بخش خارجی نیمکره های مخ - پاسخ کالغ ها به مترسک 
د( تاالموس- رفتارهای مراقبت مادری در موش  ج( هیپوکامپ- نوک زدن جوجه کاکایی به منقار والد  

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

کدام گزینه در فرایند ژن درمانی نسبت به سایر گزینه ها آخرین مرحله محسوب می شود؟1591
2( ناتوان کردن ویروس در تکثیر 1( انتقال ویروس تغییر یافته  به درون سلول بیمار 

4( خروج سلول های بیمار از بدن 3( جاسازی ژن درون ویروس  

گیاهی چندالد است که می تواند دارای ویژگی های زیر باشد به جز......1601
1( ایجاد کننده نوعی بیماری خود ایمنی و آلرژی.

2( رطوبت و سرما می تواند بر طول دوره رویشی اثر بگذارد.
3( رشد و تولید مثل آنها فقط یک ساله است. 

4( تغییراتی در دیواره سلول های سازنده برگ های آن وجود دارد.

کدام گزینه به تعداد صحیحی از عبارات دربارٔه یک نوع اندامک اشاره دارد؟1611
الف( مقصدی برای پروتئین های ساخته شده توسط ریبوزوم های سیتوپالسمی

ب( حاوی ترکیباتی در گیاهان با زمان متفاوت تثبیت دی اکسید کربن
ج( مقصدی برای ترکیبات پلی ساکاریدی 
د( محلی برای فعالیت آنزیم های گوارشی

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

اگر من طراح کنکور بودم

زیست شناسى 

سابقه آموزشى: بیش از 13سال
دکتراى زیست شناسى _ فیزیولوژى جانورى (فردوسى مشهد)

تالیفات: زیست شناسى یازدهم ودوازدهم نانو _ مقاالت علمى

مدارس تیزهوشان تربت جام، مدرس المپیاد زیست شناسى

ویراستار و ناظر علمى: دکتر على آراسته ـ مراغه

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 بهرام فرهادى مقدم

22 آزمون شماره 

مدرس:

تاریخ برگزارى آزمون: 

راه ارتباط با ما در شبکه هاى اجتماعى:
@Dropsbfm
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در ارتباط با همانندسازی در یوکاریوت ها و پروکاریوت ها کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ 1561
1( در پروکاریوت ها همانند یوکاریوت ها تعداد نقاط شروع همانندسازی، می تواند تغییر کند. 

2( در یوکاریوت ها همانند یوکاریوت ها یک رشته DNA به طور پیوسته و رشته دیگر به طور ناپیوسته ساخته می شود. 
3( در پروکاریوت برخالف یوکاریوت، همیشه همانندسازی دو جهتی می باشد. 

4( در یک زمان مشخص، سرعت همانندسازی در یوکاریوت ها و پروکاریوت ها برابر است. 

کدام گزینه نادرست بیان شده است. 1571
1( به طور معمول در ساختار tRNA همانند ساختار mRNA پیوند هیدروژنی نیز تشکیل می شود. 

2( راه انداز از جنس نوکلئوتید است که باعث شروع رونویسی از مکان صحیح می شود. 
3( ساخته شدن هم زمان چند RNA از روی یک ژن پاسخی به نیاز یاخته به فرآورده آن ژن است. 

4( محصول آنزیم RNA پلی مراز I )رنابسپاراز I( در ساختمان ریبوزوم ها به کار می رود. 

اگر توالی نوکلئوتیدی mRNA به صورت شکل مقابل باشد کدام گزینه نادرست بیان شده است. 1581
1( کدون AUG فقط وارد جایگاه P ریبوزوم می شود. 
2( کدون UAA فقط وارد جایگاه A ریبوزوم می شود. 

3( چهار کدون وارد هر دو جایگاه A و P ریبوزوم می شوند. 
4( کدون های که وارد هر دو جایگاه A و P ریبوزوم می شوند ابتدا وارد جایگاه A می شوند.

در ارتباط با تنظیم بیان ژن در موجودات مختلف کدام گزینه نادرست است؟1591
1( در تنظیم بیان ژن در باکتری، رونویسی می تواند تحت تأثیر عوامل محیطی قرار بگیرد. 

2( تنظیم بیان ژن در بعضی اندامک ها مستقل از سلول انجام می شود. 
3( جایگاه اتصال فعال کننده در تنظیم منفی رونویسی وجود ندارد. 

4( دلیل عملکرد متفاوت سلول، بیان ژن های مختلف در آن ها است. 

1601A B هستند که یکی خالص و دیگری ناخالص است، اگر گروه خونی خواهر آن ها  در یک خانواده برادران دو قلوی غیرهمسان هر دو دارای گروه خونی 
باشد ژنوتیپ والدین کدام است؟

AoDd BoDd×  )4  BBDD ABdd×  )3  BoDd ABDd×  )2  ABDd Aodd×  )1

کدام گزینه در ارتباط با بیماری هموفیلی درست بیان نشده است. 1611
2( مرد بیمار می تواند دختر بیمار داشته باشد.  1( تعداد ژنوتیپ های ممکن در زنان نسبت به مردان بیشتر است.  
4( دختر بیمار می تواند پدر سالم داشته باشد.  3( در این بیماری مرد ناقل وجود ندارد.  

اگر من طراح کنکور بودم

زیست شناسى 

سابقه آموزشى: بیش از 12سال

مدارس نمونه دولتى و شاهد ـ (شیراز)

@Biokhalegi89

ویراستار و ناظر علمى: دکتر بهرام فرهادى مقدم ـ تربت جام

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 حسین خالقى نژاد

23 آزمون شماره 

دکتراى زیست شناسى_ گرایش علوم سلولى مولکولى _ شیراز

تالیفات: 6 مقاله بین المللى(ISI)وعلمى وپژوهشى، مؤلف کتاب هاى
زیست شناسى40 استاد نانو (دهم، یازدهم، دوازدهم)

مدرس:

تاریخ برگزارى آزمون: 

راه ارتباط با ما در شبکه هاى اجتماعى:
@hosseinkhaleghi89

A A A A A A AC C CU UG G G
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کدام گزینه صحیح است؟1561
1( بافت پیوندی متراکم برخالف بافت پیوندی سست، میزان رشته های کالژن کمتری دارد. 

2( در بافت پوششی تک الیه، یاخته ها توسط غشای پایه به یکدیگر و بافت های زیر آن متصل می شوند.
3( سنگفرشی، همه یاخته ها دارای شکل و اندازه مشابه و هسته مرکزی هستند. 

4( در بافت ماهیچه قلبی همانند ماهیچه صاف، همه سلول ها تک هسته ای هستند. 

در دستگاه گوارش انسان، هر آنزیم ترشح شده از ...... ، قطعًا ......1571
1( معدهـ  توسط یاخته های موجود بر روی ساختار دارای کربوهیدرات و پروتئین تولید می شود. 

2( دهانـ  باکتری های ورد شده به دهان را تخریب می کند.
3( لوزالمعدهـ  پس از ورود به لوله گوارش فعال می شود. 

4( معدهـ  تحت تأثیر کلریدریک  اسید قرار می گیرد. 

کدام عبارت جمله مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »در تنفس ...... .«1581
1( بسیاری از ماهی ها آبشش ها به نواحی خاصی محدود می شوند. 

2( انسان، در طی بازدم، دیافراگم مسطح و بخشی از هوای شش ها خارج می شود. 
3( پرندگان سازوکار فشار منفی سبب خروج هوا از شش ها می شود. 

4( حشرات، سطح تنفسی در مجاورت هر سلول بدن قرار دارد. 

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ »در هر جانوری که ...... دارد، به طور حتم ......«1591
1( گردش خون بازـ  تنفس ششی دیده می شود. 

2( دستگاه اختصاصی گردش مواد  ـ تبادل مستقیم مواد بین خون و یاخته ها دیده می شود. 
3( گردش خون مضاعفـ  قلب دارای بیش از دو حفره است.

4( گردش خون سادهـ  تنفس پوستی وجود دارد. 

چند مورد صحیح  است؟ 1601
الفـ  نایژک مبادله ای فاقد مخاط مژکدار نیست.

بـ   دهانه غضروفی نای )دهانه حرف C( به سمت مری قرار دارد. 
ج ـ  به طور معمول، افزایش اریتروپویتین مقاومت نسبت به جریان خون را افزایش می دهد. 

د ـ  نایژک ها، ممکن نیست غضروف داشته باشند. 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

زیست شناسى 

سابقه آموزشى :بیش از 25سال
کارشناس ارشد زیست شناسى _ گرایش علوم گیاهى ـ دانشگاه خوارزمى

اگر من طراح کنکور بودم

تالیفات: عضو گروه اعتبار سنجى کتب درسى زیست شناسى 
دبیرستان نظام جدیدپایه 11و12_ تألیف کتاب هاى ماجراهاى

 من و درسام پایه دهم ویازدهم ودوازدهم، خیلى سبز 
مدرس:

مدارس تیزهوشان میرزا کوچک خان و فرزانگان تالش

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

على صدق آمیز

24آزمون شماره 

asedghamiZbio@gmail.com
09113390769

تاریخ برگزارى آزمون: 

راه ارتباط با ما در شبکه هاى اجتماعى:
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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(جهتحرکتگلوکزبهسلولپوششیپرزباجهتشیبغلظتسدیمبهخارجازسلولپرزبرابرنیست.

2(جهتحرکتتمامیآمینواسیدهابهسلولپوششیپرزباجهتشیبغلظتسدیمبهداخلسلولپرزبرابراست.
3(مسیرحرکتگلوکزبهسلولپوششیپرزبامسیرحرکتپتاسیمدرسلولپوششیپرزیکسانمیباشد.

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

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

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 گزینه می تواند توضیح صحیحی از ویژگی های زیست شناسی نوین محسوب شود؟ 1561
1( ویژگی های کلی دستگاه گوارش را می توان با بررسی جداگانه اندام های سازندۀ آن توضیح داد.

2( انتقال یک ژن از جانداری به جاندار دیگر به شکلی که باعث بروز صفتی شود که قباًل وجود نداشت.
3( انتشار اطالعات مربوط به تولید یک دارو بدون سپری کردن مراحل آزمایشی و تحقیقاتی در مورد آن.
4( اختراع تجهیزات آزمایشگاهی توسط زیست شناسان و استفاده از آنها در تحقیقات مربوط به ژنتیک.

در رابطه با شکل روبرو کدام گزینه نادرست بیان نشده است؟ 1571
1( شمارۀ 3 با داشتن آنزیم تجزیه کنندۀ لیپید به جذب ویتامین A کمک می کند. 

2( بخش شمارۀ 2 با تولید ترکیبات قلیائی و ارسال مستقیم به روده به گوارش کمک می کند.
3( گوارش پروتئین ها در ناحیه ای که با شمارۀ 5 مشخص شده نهائی می شود.

4( قویترین پروتئازهای فعال در شمارۀ 4 تولید شده و به دوازدهه راه می یابد.

در شکل روبرو شمارۀ ...... نمی تواند در ...... نقش داشته باشد. 1581
1( 2ـ  ترشح ترکیب گلیکو پروتئینی

 K 3 ( 3ـ  در انتقال ویتامین
3( 4ـ  خنثی کردن PH اسیدی کیموس

4( 6ـ  در جذب پروتئین ها  

چند مورد از عبارتهای زیر در مورد گوارش غذا در جانداران به طور صحیحی بیان شده است؟1591
آ( گوارش غذا در ملخ فقط برون سلولی می باشد.

ب( درهیدر گوارش برون سلولی بعد از گوارش درون سلولی است.
پ( در ملخ و گنجشک اولین مکان ذخیرۀ موقتی غذا یکسان است.

ت( در گاو گوارش آنزیمی مقدم بر گوارش میکروبی بوده و جذب آب را در هزارال خواهیم داشت. 
4( 2 مورد  3( 4 مورد  2( 1 مورد  1( 3 مورد 

چند مورد از عبارت های زیر در رابطه با دستگاه تنفس انسان به طور نادرستی بیان نشده است؟ 1601
آ( در تمام مسیِر مجاری هادی ترشح مادۀ مخاطی را خواهیم داشت.

ب( بافت پیوندی خارجی نای و مری به هم متصل بوده و در سمت مری نای غضروف ندارد.
پ( اکسیژن برای ترکیب با هموگلوبین باید از طریق انتشار به هموگلوبین برسد.

ت( پس از بازدم معمولی هوایی که در مجاری هادی تنفسی وجود دارد تهویه شده است.
4( 1 مورد 3( 4 مورد  2( 3 مورد  1( 2 مورد 

زیست شناسى 

سابقه آموزشى: بیش از 26سال

کارشناسى زیست شناسى ـ تبریز

اگر من طراح کنکور بودم

تالیفات: زیست شناسى دهم، یازدهم و دوازدهم انتشارات نانو

مدرس:
تیز هوشان عالمه امینى_ مدنى2تبریز_ نمونه دولتى طالقانى_ شاهد

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

ذکرا... افشار

26 آزمون شماره 

تاریخ برگزارى آزمون: 

راه ارتباط با ما در شبکه هاى اجتماعى:
@KONKUR_zisT_AFSHAR

3

2

1

4

56
7

3
2
1

4

5
6
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کدام یک در مورد دریاچه ارومیه نادرست است؟1561
1( تنوع گونه ای آن کمتر از یک زیست بوم است.

2( یک پارک ملی و از زیستگاه های طبیعی ایران است.
3( تا سال 1394 مقدار زیادی از این میراث طبیعی احیا شده است.

CO2 بستگی دارد. 4( همانند جنگل های حرا، خدمات آن به تثبیت کننده های 
کدام گزینه جمله مقابل را به درستی کامل می کند؟ »گروهی از مولکول های موجود در غشای یاخته ای پرزهای روده باریک که با گروه های فسفات دو سمت 1571

غشا یاخته در ارتباط هستند ......
1( همواره بدون مصرف انرژی زیستی مواد را از غشای یاخته عبور می دهند.

2( ممکن است بدون مصرف ATP در انتقال ماده خالف شیب غلظت موثر باشند.
3( ممکن نیست توسط ریبوزوم های متصل به شبکه اندوپالسمی ساخته شوند.

4( می توانند مواد لیپیدی را از فضای بین مولکول های خود عبور دهند.

 در گیاهان، تخمیر الکتیکی ...... تخمیر الکلی، ......1581
+H محیط واکنش می شود. 1( برخالف – می تواند باعث تغییر در غلظت یون های 

2( همانند – الکترون های NADH در نوعی اندامک غشادار، به ماده ای آلی منتقل می شوند.
3( برخالف – منجر به تولید رادیکال های آزاد از اکسیژن نمی شود.

4( همانند – ممکن است باعث مرگ یاخته های نرم آکنه )پارانشیم( در برگ شود.
هر بخشی از دستگاه گوارش که دارای الیه مخاطی است، ...... دارد.1591

1( یاخته های ماهیچه ای تک هسته ای با عملکرد غیرارادی
2(شبکه هایی از یاخته های عصبی برای تنظیم تحرک و ترشح

3(یاخته های ترشحی درون ریز، برای تنظیم اعمال گوارشی
4(یاخته های تولید کننده آنزیم های تجزیه کننده مواد غذایی

دردستگاه تنفس انسان، ماهیچه)های( ...... همانند ماهیچه)های( ......1601
1( بین دنده ای داخلی – دیافراگم، هنگام خروج حجم ذخیره بازدمی از شش ها، منقبض هستند.

2( شکمی – بین دنده ای داخلی، هنگام ورود هوای ذخیره دمی به شش ها، از بصل النخاع دستور می گیرند.
3( دیافراگم – بین دنده ای خارجی، در صورت کاهش اکسیژن خون، مقدار ATP کمتری مصرف می کنند.

4( بین دنده ای خارجی- ناحیه گردن، هنگام خروج ظرفیت حیاتی از شش ها، در حالت استراحت هستند.

زیست شناسى 

سابقه آموزشى: بیش از 22سال

کارشناسى ارشد زیست شناسى_ گرایش سلولى مولکولى _
دانشگاه رازى کرمانشاه

اگر من طراح کنکور بودم

تالیفات: زیست شناسى دهم، یازدهم و دوازدهم نشر نانو، 
ویراستار کتاب کمک آموزشى متد، کنکور زیست شناسى

مدرس:
مدارس تیزهوشان ناحیه1، نمونه دولتى ناحیه1سنندج، 

مدرس ضمن خدمت معلمان

ویراستار و ناظر علمى: محمود طارى 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

منصور بدرى

27 آزمون شماره 

تاریخ برگزارى آزمون: 

راه ارتباط با ما در شبکه هاى اجتماعى:
@biomanBadri
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کدام مورد برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ »در تولید گیاهانی برای ...... برخالف روش های...... از مهندسی ژنتیک استفاده نمی شود 1«1561
1( استفاده از کود کمتر -تولید آنزیم برای تجزیه بهتر سلولز

۲( تولید سلولز بیشتر- تولید گیاهانی با آب کمتر
3( رشد با انرژی کمتر-  بهبود مقاومت گیاهان به بیماری ها

4( تولید محصول بیشتر -افزایش سازگاری گیاهان زراعی

کدام مورد از عبارات زیر نادرست است؟1571
1( ماکروفاژهای طحال در تولید برخی از مواد دفعی  صفرا نقش دارند.

۲( افزایش مصرف الیه خارجی آندوسپرم غالت در تشدید عالیم سلیاک موثر است.
3( تخریب یاخته های کناری معده سبب اختالل در انتقال برخی از گازهای تنفسی می شود.

4(ترکیبات الکلی  با شل کردن بنداره ای در باالی دیافراگم موجب آسیب مخاط مری می شوند.

شبکه یاخته های عصبی  موجود در  لوله گوارش ......1581
۲( در انقباض هر بنداره از لوله گوارش نقش دارند. 1( می توانند  فعالیت  سلول های پوششی الیه مخاطی را افزایش دهند. 

4( برخالف دستگاه عصبی خودمختار در عمل بلع نقش ندارند. 3( به همراه اعصاب خودمختار در تنظیم فعالیت غدد گوارشی موثرند. 

در هر جانوری که ......1591
1( حفره گوارشی دارد، شبکه عصبی با یاخته های ماهیچه ای در ارتباط است.

۲( در معده جذب دارد، رفتار دگرخواهی دیده می شود.

3(  چینه دان دارد، گوارش برون سلولی انجام می گیرد.
4( فاقد دهان است، است از بدن میزبان مواد الزم را دریافت می کند.

آخرین خط دفاع دستگاه تنفسی یاخته هایی ......1601
۲( در مجاورت سلول های مژک دار هستند و گرد و غبار را می بلعند. 1( در بخش مبادله ای اند و با ماده مخاطی در تماس  هستند. 

4( بیگانه  خوارند و برای انواع اینترفرون گیرنده می سازند. 3( هستند که توانایی حرکت دارند و به یاخته نوع دوم شبیه اند. 

در تنظیم دستگاه تنفس کدام مورد به درستی بیان شده است ؟1611
1( کاهش اکسیژن مستقیما بر مرکز تنفسی اثر کرده و آهنگ تنفس را تغییر میدهد. 

۲( به دنبال ارسال پیام از دیواره نایژک ها،  اعصاب سمپاتیک قطر نایژک هارا تغییر می دهند.
3( افزایش کربن دی اکسید مستقیمًا و یا از طریق گیرنده هایی از حواس پیکری، بصل النخاع را تحریک می کند.

4( گیرنده های موجود در سرخرگ آئورت تحت تاثیر هیدروژن قرار می گیرند و پیام هایی را به پل مغز ارسال می کنند.

اگر من طراح کنکور بودم

زیست شناسى 

سابقه آموزشى: بیش از 27سال

کارشناسى ارشد زیست شناسى گرایش علوم جانورى دانشگاه
پیام نور(اصفهان)

مدرس:
 مدارس تیزهوشان و فرزانگان _(اصفهان)

ویراستار و ناظر علمى: آرزو اسدالهى ـ کرمان

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

لیلى قاضیان

28 آزمون شماره 

تالیفات: زیست شناسى جامع کنکور نانو، زیست شناسى دهم،
یازدهم، دوازدهم 40استاد نانو ونانو زیپ دهم، یازدهم، 

دوازدهم نانو، ویراستار میکروگاج یازدهم

تاریخ برگزارى آزمون: 

راه ارتباط با ما در شبکه هاى اجتماعى:
@Leilaghazian



اگر من طراح کنکور بودم

زیست شناسى 

سابقه آموزشى: بیش از 24سال
دکتراى زیست شناسى _گرایش بیوشیمى

تالیفات: سیرتاپیاز دهم ، سیرتاپیاز یازدهم، پرسمان یازدهم گاج، 
پرسمان دوازدهم گاج، کارشناس علمى  انتشارات خیلى سبز 
مقاالت علمى: حدود 5 مقاله علمى در مجالت معتبر خارجى

 و داخلى.

دبیر رسمى آموزش و پروش، مدارس: معلم، رشد، 
نمونه  مردمى جزیره کیس، نمونه مردمى نواب

ویراستار وناظر علمى:

آزمون آزمایشى ورودى دانشگاه هاى کشور-1399

زمان برگزارى آزمون:

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 مالک اشتر اسفندیارى

29 آزمون شماره 

مدرس:

esfandiari56@راه ارتباط با ما در شبکه هاى اجتماعى:

سایت انتشارات نانو:

مخاطب گرامى: فایل آزمون 29 را رایگان از سایت انتشارات نانو دریافت نمایید وپاسخ دهید.

در روزهاى پایانى منتهى به کنکور براى شما در سایت انتشارات نانو برنامهٔ ویژه اى داریم.

آزمون ویژه اول:                  دوشنبه 15 اردیبهشت 1399

www.nashrenano.com

یه عالمه آزمونک هاى
 رایگان



اگر من طراح کنکور بودم

زیست شناسى 

ویراستار وناظر علمى:

آزمون آزمایشى ورودى دانشگاه هاى کشور-1399

زمان برگزارى آزمون:

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 30آزمون شماره 

راه ارتباط با ما در شبکه هاى اجتماعى:

کارشناس ارشد فیزیولوژى جانورى ـ دانشگاه رازى کرمانشاه
سابقه آموزشى: 30 سال

تالیف: کتاب زیست شناسى گیاهى نظام قدیم

 مدرس:
مدارس تیزهوشان( فرزانگان و شهیدبهشتى) ، 

نمونه دولتى کرمانشاه

سردار جلیلیان

@S_jali

سایت انتشارات نانو:

مخاطب گرامى: فایل آزمون 30را رایگان از سایت انتشارات نانو دریافت نمایید وپاسخ دهید.

در روزهاى پایانى منتهى به کنکور براى شما در سایت انتشارات نانو برنامهٔ ویژه اى داریم.

آزمون ویژه دوم:                  پنج شنبه 18 اردیبهشت 1399

www.nashrenano.com

یه عالمه آزمونک هاى
 رایگان


	p.5
	p.11
	p.17
	p.23
	p.29
	p.35
	p.41
	p.53
	p.59
	p.65
	p.71
	p.77
	p.83
	p.89
	p.95
	p.101
	p.107
	p.113
	p.119
	p.125
	p.131
	p.137
	p.143
	p.149
	p.155
	p.161
	p.167
	p.173

