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! م سر اصل مطلبخالصه ميروخيلي   

بود كه در اينترنت يكسري جزوات تحت عنوان جزوات مفهومي تركيبي مقايسه اي زيست شناسي سر و  1391دقيقا سال 

اين جزوات را كه تاليف كردم خيلي ها از سرتاسر كشور تماس گرفتند . يدا كردپطرفداران زيادي را رفته رفته صدايي بپا كرد و 

و نام  ين جزوات را به كتاب تبديل كرديمبه هر حال با هر زحمتي كه شده ا. ست اين جزوات به كتاب تبديل نشوندكه حيف ا

!اين كتاب جنجالي شد فاگوزيست  

ن ها اين است آكه علت مخالفت ! همانند هر كتاب ديگري كتاب فاگوزيست هم طرفدار زيادي دارد و هم تعداد اندكي مخالف

به عبارتي مطالبي را در يك فصل  !مي گويند بيش از حد مطالب را تركيبي نوشته ايم. اگوزيست باالستجم كتاب هاي فحكه 

در صورتي كه ما قبول نداريم و كمي جلوتر با تست هايي كه در كنكور امسال مطرح شد ( !آورده ايم كه نيازي نبود آورده شوند

مي !) ه نيستنباز هم ثابت مي كنيم كه اينگو!(دي وارد حاشيه شده ايمو حتي در موار!) كه نياز مبرم بوده است ثابت مي كنيم

گويند مطالب خارج كتاب را داخل كتاب فاگوزيست نوشته ايم به قول يك دانش آموز انگاري شما دارين فيزيولوژي گايتون مي 

كه (از بين افرادي كه مخالف هستندبه هر حال ) !آن هم با سند و مدرك !كه باز هم اثبات مي كنيم كه اينگونه نيست!(نويسين

مطمئينيم در دل خودشان دو به شك هستند و از روي يقين مخالف نيستند و حتي خيلي ها اصال كتاب فاگوزيست را نخوانده اند 

.هر كسي چيزي مي گويد .)و تحت تاثير جو قرار ميگيرند و همينطور براي خودشان نظر مي دهند  

ط بخشي از كتاب را براي شما عزيزان در اين قسمت قرار داده ايم تا قچيزي نمي گويم و ف مورد ويژگي هاي كتاب هيچ در 

! در كنار اينها مهم ترين بخش يعني تطابق فوق العاده بي نظير. خودتان با مطالعه ي آن به قدرت و ويژگي هاي آن پي ببريد

ا به صورت مستند همراه با سند و مدرك قرار مي دهيم تا ر 94تاكيد مي كنم فوق العاده بي نظير فاگوزيست با سواالت كنكور 

و تحت تاثير جو و از روي بي اطالعي كامنت ندهند و ديگران ! آن افرادي كه مخالف هستند باشد كه به راه راست هدايت شوند

.را گمراه نكنند  

 موفق باشيد

1394 /  فردين جواديشما د ارادتمن  

 

94تطابق بي نظير فاگوزيست با با سواالت كنكور : بخش اول  

 WWW.ZIST110.IRجهت دانلود بخشي از تاب مي توانيد به آدرس اينترنتي (بخشي از كتاب فاگوزيست:دومبخش 

  )مراجعه كنيد
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94949494تطابق بي نظير فاگوزيست با با سواالت كنكور تطابق بي نظير فاگوزيست با با سواالت كنكور تطابق بي نظير فاگوزيست با با سواالت كنكور تطابق بي نظير فاگوزيست با با سواالت كنكور : : : : بخش اولبخش اولبخش اولبخش اول     
 

 

در روزهاي آتي در روزهاي آتي در روزهاي آتي در روزهاي آتي . . . . دقت داشته باشيد كه در ابتدا تطابق فاگوزيست سوم را با سواالت سال سوم مي سنجيمدقت داشته باشيد كه در ابتدا تطابق فاگوزيست سوم را با سواالت سال سوم مي سنجيمدقت داشته باشيد كه در ابتدا تطابق فاگوزيست سوم را با سواالت سال سوم مي سنجيمدقت داشته باشيد كه در ابتدا تطابق فاگوزيست سوم را با سواالت سال سوم مي سنجيم
به دليل ن9رش مفصل و فوق به دليل ن9رش مفصل و فوق به دليل ن9رش مفصل و فوق به دليل ن9رش مفصل و فوق     كتاب فاگوزيست سومكتاب فاگوزيست سومكتاب فاگوزيست سومكتاب فاگوزيست سوم. . . . براي سال دوم اين 1ر را انجام خواهيم دادبراي سال دوم اين 1ر را انجام خواهيم دادبراي سال دوم اين 1ر را انجام خواهيم دادبراي سال دوم اين 1ر را انجام خواهيم داد

در در در در     10101010و و و و     9999و و و و     8888يعني فصول يعني فصول يعني فصول يعني فصول ((((مندلي مي باشدمندلي مي باشدمندلي مي باشدمندلي مي باشدتركيبي خود كتاب سال سومش فاقد مباحث گياهي و ژنتيك تركيبي خود كتاب سال سومش فاقد مباحث گياهي و ژنتيك تركيبي خود كتاب سال سومش فاقد مباحث گياهي و ژنتيك تركيبي خود كتاب سال سومش فاقد مباحث گياهي و ژنتيك 
پس در اينجا مباحث فصول پس در اينجا مباحث فصول پس در اينجا مباحث فصول پس در اينجا مباحث فصول ) ) ) ) ....اين كتاب وجود ندارند و در جلد مجزايي در دست چاپ مي باشنداين كتاب وجود ندارند و در جلد مجزايي در دست چاپ مي باشنداين كتاب وجود ندارند و در جلد مجزايي در دست چاپ مي باشنداين كتاب وجود ندارند و در جلد مجزايي در دست چاپ مي باشند

        ....را بررسي مي كنيمرا بررسي مي كنيمرا بررسي مي كنيمرا بررسي مي كنيم    1،2،3،4،5،6،7،111،2،3،4،5،6،7،111،2،3،4،5،6،7،111،2،3،4،5،6،7،11
 

 

سوال سوال سوال سوال 203203203203    : : : : اين سوال يك سوال تركيبي مي باشد كه از فصول ژنتيك جمعيت + ميوز و قارچ ها مطرح شده 
مي توانست ! ثانيه 10در كمتر از ! كتاب فاگوزيست را مطالعه كرده بود به راحتي تمام 6اما اگر كسي فصل . است

.اين سوال را جواب دهد  

 

 

 

:كتاب فاگوزيست مطرح شده بود 6نكته ي اين سوال در فصل   
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لطفا نكته را بخوانيد و به . عكس گرفته شده است 6فاگوزيست سال سوم فصل  322ين جمله عينا از صفحه ي ا

صل نام فخيلي ها بودند كه مي گفتند چه لزومي دارد شما در اين . (آنهايي كه دورشان خط كشده شده است دقت كنيد

حتي اگر دانش آموزي در اين مورد تست هم نزده ! زم بودديدين كه چقدر ال! حاال به عينه! اين قارچ ها را ذكر كرده ايد

!)اين تست را درو كنيد كه حتي مربوط به سال سوم نيست! بود مي توانست به قول بچه ها مثل هلو  

 

 

كراسينگ اوور را در ميوز مي بينيم كه اين موضوع در فصل ژنتيك جمعيت توضيح داده شده است اما چون مرتبط با 

. آن را به صورت مفصل در فصل ميوز سال سوم فاگوزيست توضيح داديمميوز است ما   

!ريم سر سوال بعديبخوب   

 

****************************************** 
 

سوال 204: اين سوال يكي از سخت ترين سواالت اين آزمون مي باشد كه به صورت كامال تعميمي مطرح 
.اشدمي ب 3پاسخ اين سوال گزينه ي . شده است  
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:بررسي گزينه ها  

و ) مثل گليكوژن(مواد در افراد دچار پركاري زياد مي شود) تجزيه(كاتابوليسم اين گزينه غلط است چون: 1گزينه ي 

براي همين است كه الغرند چون چربي !(اندازه سلول هاي چربي در افراد هيپرتيروئيديسم كاهش مي يابد همچنين 

!) هايشان تجزيه مي شود  

.فاگوزيست سوم مطرح شده است 221ي اين گزينه در صفحه ي نكته   

 

 

در افراد دچار پركاري تيروئيد، ميزان مصرف به ويتامني ها افزايش مي يابد اما پوستشان مرطوب خواهد : 2گزينه ي 

.پس اين گزينه غلط مي باشد! بود  

.ستكتاب فاگوزبست سوم مطرح شده ا 220و  217نكته ي اين گزينه در صفحات   

 

و ) مثل گليكوژن(در واقع وقتي در بدن فرد تجزيه ي مواد افزايش مي يباد. اين گزينه پاسخ سوال مي باشد: 3گزينه ي 

از جزاير النگر هانس پانكراس هورمون انسولين ترشح مي شود تا به داخل خون ريخته مي شود، جهت كاهش قند خون 

.هاي تيروكسين گره پيشاهنگ را تحريك مي كنندهمچنين هورمون . ميزان قند خون را تنظيم كند  

دانش آموز بايستي با تعميم مطالب به اين نتيجه مي رسيد تا دانش آموزان خالق از دانش : در مورد بحث اول

البته اينگونه هم مي توان استنباط كرد كه چون متابوليسم در بدن اين افراد زياد مي . آموزان غيرخالق تفكيك شوند
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نيز افزايش خواهد ) كه در تنظيم غلظت مواد دخيل هستند(الطبع ميزان فعاليت يكسري از غدد درون ريز شود پس به

.يافت  

در كتاب فاگوزيست فقط به اينكه متابوليسم مواد افزايش مي يابد تا قند خون زياد شود، اشاره شده است بقيه ش 

!!ديگه با دانش آموز خالق بوده  

)فاگوزيست سوم 220صفحه (كتاب فاگوزيست مطرح شده است در عينا اين نكته: در مورد بحث دوم  

 

 

 

ن آطي به بچون ر! در افراد هيپير تيروئيديسم ميزان دي اكسيد كربن زياد مي شود اما ميزان كلسيم نه: 4گزينه ي 

هر .(يدي نيستجزء هورمون هاي تيروئ هورمون كلسي تونين. در پركاري هورمون هاي تيروئيدي زياد مي شوند! ندارد

)چند از تيروئيد ترشح مي شود اما لفط هورمون تيروئيدي براي ان استفاده نمي كنيم  

.كتاب فاگوزيست سال سوم مطرح شده است 214و  217نكته ي اين گزينه در صفحات   

: 217صفحه ي   



 

94کنکور زیست شناسی  در فاگوزیستمعجزه ی    

 

www.Zist110.ir 6 

 

 

:214صفحه ي   

 

 

************************************************************************************************************************************************************************    

    

سوال سوال سوال سوال 158158158158:::: اين سوال يك سوال فوق العاده قوي هستش كه هم قيد داخلش بكار رفته هم نكات شكل و هم 
!تعميم مطلب  

 

 

 

:بررسي گزينه ها  

كه اين نكته را با ! بلكه يكسري از آنها! همه ي رشته هاي دوك تا صفحه ي مياني سلول ادامه نمي يابند: 1گزينه ي 

.وجه به شكل كتاب درسي مي توان استنباط نمود  

.فاگوزيست سوم ذكر شده استو  310ي اين گزينه در صفحه ي  نكته  
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!گروهي از آنها به سانترومر كروموزوم ها متصل مي شوند نه مه ي آنها: 2گزينه ي   

.كتاب فاگوزيست مطرح شده است 319نكته ي اين گزينه رد صفحه ي   

 

 

ياهان رشته هاي دوك به روش ديگري توليد مي گياه حسن يوسف جزء گياهان عالي مي باشد و در اين گ: 3گزينه ي 

!شوند چون اصال سانتريول ندارند  

همچنين ) در تصوير بااليي داخل كادر توجه توجه مشاهده مي كنيد(ذكر شده است 319نكته ي اين گزينه در صفحه ي 

.ذكر شده است 348دوباره در صفحه ي   

ه ي بسيار تعميمي مي باشد و فقط دانش آموزان خالق مي اين گزينه نكت. اين گزينه صحيح مي باشد: 4گزينه ي 

گزينه ي ديگر حذف شدند پس يقينا اين گزينه  3با توجه به اينكه . توانند درستي يا ناندرستي آن را مشخص كنند
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در مراحل مختلف تقسيم شكل سلول فرق مي كند و از آنجايي كه شكل سلول را اسكلت سلولي حفظ . صحيح مي باشد

.تغيير شكل مي دهد!) نه دائمي(د مي توان  اين گونه استنباط كرد كه اسكلت سلولي به صورت موقتمي كن  

 

 

************************************************************************************************************************************************************************    

    

 سوال سوال سوال سوال 190190190190:::: اين سوال سوال نسبتا ساده اي مي باشد.

 

 

 

يعني . پس از دوران جنيني مي توانند ميتوز كنند اما قادر به سيتوكينز نيستند)  اسكلتي(سلول هاي ماهيچه اي مخطط

پاسخ صحيح مي  4با اين حساب گزينه ي . كمربندي از رشته هاي پروتئيني در ميانه ي سلول در آنها ايجاد نمي شود

.باشد  

. رح شده بودفاگوزيست مط 314نكته ي اين سوال در صفحه ي   

 

 

: بررسي ساير گزينه ها  

مضاعف شدن كروموزوم هاي تك كروماتيدي را در چرخه ي سلولي در مرحله ي ينترفاز مي بينيم و چون : 1گزينه ي 

)فاگوزيست 314صفحه ي (.ماهيچه ها ميتوز دارند پس اين فرايند را درآنها مي توانيم ببينيم  

زوم ها را در مرحله ي آنافاز تقسيم مي بينيم و چون ماهيچه هاي اسكلتي تك كروماتيدي شدن كرومو: 2گزينه ي 

)فاگوزست 314صفحه ي (.ميتوز دارند پس اين فرآيند را در آنها مي بينيم  
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گليكوژن پلي ساكاريدي مي (طق متن كتاب درسي همه ي ماهيچه ها قادر به ذخيره ي گليكوژن مي باشند: 3گزينه ي 

فاگوزيست در  187اين نكته در صفحه ي ). (ساكاريدهاي گلكز به يكديگر به وجود امده استباشد كه از اتصال مونو

)دقيقا در خط چهارم ذكر شده است» نكته ي پاياني«  

 

************************************************************************************************************************************************************************    
 

 

 

 سوالسوالسوالسوال186186186186:::: اين سوال يك سوال متوسط مي باشد. 

 

 

 

.فاگوزيست سوم دبيرستان ذكر شده است 318نكته ي مربوط به اين سوال در صفحه ي   

.مي باشد كه در زير مي توانيد مشاهده كنيد 318متن زير بخشي از صفحه ي   
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 سوال سوال سوال سوال 197197197197:::: پاسخ اين سوال گزينه ي 4 مي باشد. 

 

 

 

: بررسي گزينه ها  

!ماهيچه هاي مژكي به صورت غير مستقيم به عدسي متصل شده است نه مستقيم: 1گزينه ي   

.فاگوزيست سوم مطرح شده است 148ته ي اين گزينه در صفحه ي نك  

.مي باشد 148متن زير بخشي از صفحه ي   

 

 

!با توجه به متن باال به عدسي وصل شده اند نه قرنيه:  2گزينه  ي   

هسته آماهيچه هاي مژكي مانند ماهيچه هاي عنبيه از نوع صاف است كه طبق كتاب درسي به صورت : 3گزينه ي 

)البته بگما بچه ها اين گزينه از نظر علمي كامال غلطه. (قبض مي شوندمن  

.فاگوزيست مطرح شده بود 148اين گزينه در همان صفحه ي نكته ي   

.انتخاب شده است 148متن زير عينا از صفحه ي   

 

 

.ي باشندماهيچه هاي مژكي از نوع صاف مي باشند و در نتيجه تحت كنترل اعصاب خودمختار م:  4گزينه ي   
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.فاگوزيست سوم مطرح شده است 148نكته ي اين گزينه كه پاسخ صحيح اين سوال مي باشد در صفحه ي   

 

 

************************************************************************************************************************************************************************    

    

 سوال سوال سوال سوال 200200200200:::: گزينه ي 2 پاسخ صحيح مي باشد. اين سوال نسبتا سخت مي باشد. 

 

 

 

!يك عدد سياهرگ نه سياهرگها: 1گزينه ي   

.فاگوزيست ذكر شده است 393ته ي اين گزينه در صفحه ي نك  

 

 

و يك » شكل گيري و مشخص شدن داريم«در كتاب درسي يكي . پاسخ صحيح اين سوال اين گزينه مي باشد: 2گزينه ي 

ديم در كتاب فاگوزيست ما به اين نكته اشاره كرده بو. كه اين دو خيلي با يكديگر تفاوت دارند» شروع تشكيل« عبارت 

نكته ي اين گزينه در صفحه ي . اما در كنكور امسال آمد! و خيلي ها خرده مي گرفتند كه اين چه نكته ي مزخرفي است

.كتاب فاگوزيست ذكر شده است 395  
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.كتاب فاگوزيست انتخاب شده است 395اين متن عينان از صفحه ي   

 

 

 

.شده است فاگوزيست ذكر 394نكته ي اين گزينه در صفحه ي : 3گزينه ي   

 

 

 

.ذكر شده است 394نكته ي اين گزينه در صفحه ي : 4گزينه ي   

 

************************************************************************************************************************************************************************    
 

 

سوال سوال سوال سوال 202202202202:::: از بين گزينه ها فقط يكي از مواد (مورد آخر) صحيح بيان شده است بنابراين گزينه ي 1 صحيح مي 
.باشد  

 

 



 

94کنکور زیست شناسی  در فاگوزیستمعجزه ی    

 

www.Zist110.ir 13 

 

: بررسي عبارات  

.فاگوزيست سوم ذكر شده است 81اين گزينه در صفحه ي  نكته ي) عبارت الف  

 

 

.كتاب فاگوزيست ذكر شده است 123نكته ي اين گزينه در صفحه ي ) عبارت ب  

. نورون رابط هم با نورون حسي و هم با نورون حركتي در ارتباط است. متن زير عينا از اين صفحه انتخاب شده است  

 

 

 

.مي توانيد مشاهده كنيد» 10نكته ي «ذكر شده است كه در متن باال در  123صفحه ي  نكته ي اين گزينه در) عبارت ج  

به هر حال نكته ي اين عبارت  .با توجه به اين سه عبارات باال غلط مي باشند پس اين عبارت صحيح مي باشد) عبارت د

.فاگوزيست ذكر شده است 122در صفحه ي   
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************************************************************************************************************************************************************************     
 

 

سوال سوال سوال سوال 111194949494:::: اين سوال در بسيار زيركانه طرح شده است كه تقريبا همه ي اساتيد را به اشتباه انداخت چه برسد 
در كتاب فاگوزيست ما به ! به هر حال در اين سوال به متن كتاب درسي بايد توجه ويژه اي مي شد! به دانش آموزان

كرده ايم تا اهميت آن كلمه را بازگو كرده ) پر رنگ(و انها را بولد كلمات مهم و عبارات كليدي بسيار توجه كرده ايم

!باشيم  

زيرا در متن كتاب درسي اشاره شده است كه هورمون هاي هيپوفيزي مي توانند . مي باشد 3پاسخ اين سوال گزينه ي 

!باعث تنظيمات جنسي شوند  

 

 

اهميت فاگوزيست به جمالت كتاب درسي  ذكر شده است و اين نشانده ي 212نكته ي اين سوال در صفحه ي 

.ميبابشد  
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.مي باشد 212متن زير بخشي از صفحه ي   

 

 

 

************************************************************************************************************************************************************************    

    

 سوال سوال سوال سوال 198198198198:::: پاسخ اين سوال گزينه ي 2 مي باشد. 

 

 

 

: بررسي گزينه ها  

.فاگوزيست ذكر شده است 120نكته ي اين گزينه در صفحه ي : 1گزينه ي   

.فاگوزيست انتخاب شده است 120متن زير عينا از صفحه ي   

 

 

 

چون انعكاس به صورت ناگهاني انجام مي شود پس بايد نورنن هايي كه در آن شركت مي كنند اكثرا داراي : 2گزينه ي 

. پس وجود ميلين بسيار الزامي مي باشد. ميلين باشند  

ح نشده بود اما با حذف گزينه ها مي توان به اين گزينه دست در رابطه با اين موضوع در فاگوزيست نكته اي مطر

.يافت  

.فاگوزيست سوم مطرح شده است 128نكته ي اين گزينه در صفحه ي : 3گزينه ي   

.فاگوزيست سوم مي باشد 128متن زير بخشي از صفحه ي   
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. فاگوزيست مطرح شده است 120نكته ي اين گزينه در صفحه ي : 4گزينه ي   

اين موضوع هم در كتاب فاگوزيست . لي پردازش اطالعات حسي بدن مخ مي باشد كه جزئي از مغز استمركز اص

و ! دليل اينكه به صورت دقيق بررسي مي كنيم اين است كه بدانيد همه ي مطالب به صورت كامل.(مطرح شده است

.آموزشي ديگري نياز نداريدبا تمام جزئيات در فاگوزيست بررسي شده اند و شما تحت هيچ شرايطي به منابع   

 

 

.فاگوزيست مي باشد كه انتخاب شده است 120متن زير بخشي از صفحه ي   

 

 

************************************************************************************************************************************************************************ 

 

  . مي باشد 2پاسخ اين سوال گزينه ي  ::::161161161161سوال سوال سوال سوال 

  

  
و بر ! ن قفل و كليد تبعيت مي كنددقت داشته باشيد كه رابطه ي بين انتقال دهنده و گيرنده ي ويژه اش از قانو

  ATPمصرف بر اساس اساس رابطه ي مكملي بين انهاست و نه 

  .فاگوزيست ذكر شده است 95نكته ي اين گزينه دقيقا در صفحه ي 
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 ساير گزينه ها بديهي مي باشند و همگي در فاگوزيست مطرح شده اند و نكاتي مي باشند كه در كنكورهاي سال هاي

  .شده اند گذشته تكرار

  

******************************************  

  

اين سوال متاسفانه بسيار مبهم و مشكل دار مي باشد كه مي تواند چندين جواب داشته باشد  ::::    205205205205سوال سوال سوال سوال 

جواب مي تواند هم گزينه (براي همين هم تقريبا همه ي اساتيد گزينه هاي مختلفي را ارائه كردند و ارزش بررسي ندارد

مي باشد اما سازمان سنجش  1به هرحال محتمل ترين گزينه ! ) 4باشد و هم گزينه ي  3باشد همه گزينه ي  1 ي

سوال كه بسيار مبهم و در اكثر  3الي  2هر ساله چيزي بين .(را به عنوان گزينه ي درست مطرح كرده است 4گزينه ي 

د كه اين موضوع بر مي گردد به برداشت طراح از موارد غلط مي باشد در سواالت زيست شناسي كنكور طرح مي شون

  )كتاب درسي

  


