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حق چاپ و تکثیر سؤاالت به هر روش )الکترونیکی و ...( پس از برگزاری آزمون برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز »گروه ماز« مجاز می باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می شود. 

با ما مارپیچ کنکور را آسان طی کنید ...
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گروه آموزشی ماز



ماز اومده با کلی خبر خوب !
امسال هم مثل سال های پیش، شاهد یک تقلید گسترده توسط طراحان کنکور از آزمون های ماز بودیم. جالب هست که 
بدونید ماز با یه شباهت 98 درصدی امسال همه رو غافلگیر کرده! و اینجاست که شک می کنیم که شاید طراحای کنکور هم 

ماز شرکت می کردن! 
از اونجایی که بررسی میزان تشابه  آزمون هاي آزمایشي با فضاي واقعي آزمون سراسري و این که به چه میزان داوطلبان 
رو با واقعیت آزمون سراسري مواجه میکنه یکی از دغدغه های بچه ها برای تصمیم گیری در انتخاب آزمون آزمایشیشون 
هست، ما برآن شدیم تا  مشابهت های موضوعی، مفهومی، محتوایی و عینی سواالت رو برای شما استخراج و به طور 

مستند)!( ارائه کنیم.  

        راستی! حتما دارید با خودتون فکر می کنید که وقتی زیست رو کامل نخوندید، چه طور 
می تونید به این شباهت ها و کافی بودن ماز برای کنکور ایمان بیارید؟! باید بگم که ما به 

فکر راه حل برای این موضوع هم بودیم!
در اینجا، شما عالوه بر این که سؤاالت رو می بیند، پاسخ اون رو هم به طور کامل در اختیار دارید، وقتی که پاسخ سؤال 
ع به حل سؤال کنکور کنید) البته اگر وقت بررسی کامل سؤاالت و پاسخنامه رو نداشتید، می تونید  رو بررسی کردید، شرو
فقط قسمت هایی که براتون هایالیت کردیم رو بخونید! مختصر و مفید!( و اینجا هست که راز موفقیت مازی ها در کنکور 
فاش میشه!  کسی که پاسخنامه ماز رو بررسی کرده باشه، حتی اگر کتاب رو هم نخونده باشه، امسال تقریباً می تونسته زیست 
درصد بزنه!     البته، این رو هم بگم که این درصد شانسی نبوده و ما هرسال شاهد شباهت بیش از 90  کنکورشو 

درصدی سؤاالتمون با کنکور هستیم.

     اما چه طور امکان داره؟!
ع به کارکرده و از رتبه های برتر کنکور و نابغه های کشور در این زمینه  تشکیل شده. یکی از جنبه  گروه ماز از سال 92 شرو
کید داریم این هست که کادر طراحان ماز برخالف سایر جاها تقریباً ثابت هست و انتخاب  های مهمی که ما روش خیلی تأ
طراح جدید بر اساس معیارهای دقیقی صورت  می گیره، و ما به شما این تضمین رو میدیم که طراحان ما از بهترینا هستند 
و هر سؤالی که در آزمون می بینید، قبل از این که توی دفترچه سؤال قرار بگیره، باید از هفت خان فیلتر کارشناس های 

ما رد بشه!  

      چرا ماز؟
همه ایده های سؤاالت ما جدید هست و نکاتی که در آزمون های ما می بینید رو در جای دیگه ای نخواهید دید! چون ما از 
نکاتی که در کنکور اومده و در سؤاالت همه کتاب ها و آزمون ها بارها تکرار شدن، فراتر رفتیم و با یه ذره بین بزرگ، مثل 

گاه ها، ریز به ریز کتاب رو بررسی می کنیم تا چیزی از چشممون پنهان نشده باشه!  کارآ

      بعضی ها میگن آزمون ماز سخته، این بده یا خوبه؟
گاه باشید)!( که کنکور بارها و بارها ثابت کرده که دیدگاه های جدیدی داره که با روکردنشون سر جلسه )یعنی در  بدانید و آ
همون روز حساس و مهمی که قراره نتیجه یک سال تالشتونو ببینید(، میتونه  بچه ها رو حسابی غافلگیر کنه! بنابراین تالش ما 
بر این هست که با پیش بینی هایی که نسبت کنکور داریم، شما رو با دیدگاه های جدید از قبل آماده کرده باشیم تا بتونید 

دست کنکور رو از پشت ببندید!      به خاطر همین هم هست که هرسال رتبه های برتر مازی هستند. 

?

100



          سبک آزمون ها
آزمون های زیست ماز در 22 مرحله، به صورت هر دو هفته یک بار برگزار میشه و با تنظیم کردن برنامه و اهداف کوتاه 

مدت، شما رو تا رسیدن به هدف، یعنی همون کنکور معروف!، همراهی می کنه.
آزمون ماز، در داشتن نگرشی تازه و مفهومي به مطالب درسي با کنکور همگام شده و یکی از ویژگی  های منحصر به فرد ما ، 
داشتن سؤاالتی جدید، هدفمند و ابتکاري هست. تیپ بندی سؤاالت آزمون ها شامل »خط به خط«، »مفهومی« و »ترکیبی« 
ع آسان، متوسط و سخت تقسیم میشن. تعداد و ترکیب انواع سؤاالت در مراحل  است که خود این دسته ها به سه نو
مختلف آزمون ها، بر حسب هدفی که اون مرحله دنبال میکنه، متغیر خواهد بود؛  چون تغییر پراکندگی تیپ سؤاالت در زمان 
ع خیلی مهمی هست که میتونه مثل یک مکمل و متمم برای یادگیری شما  آموزش یک فصل و یا در جمع بندی اون، موضو

به حساب بیاد تا گوی سبقت رو از سایر رقیباتون بربایید و در ماراتون کنکور جلو بیفتید. 

اگر به شماره هر آزمون که جلو سؤاالتی که در مشابهت با سؤاالت کنکور براتون آوردیم، دقت کنید، مشاهده می کنید که 
خ داده؛ یعنی  تعداد زیادی از این مشابهت ها در سؤاالت آزمون های مراحل نزدیک به کنکور )مرحله های جمع بندی( ر
دانش آموز رو در نزدیک کنکور با سؤاالت کنکور مواجه کردیم و نکاتی که الزم داشته رو براش جمع آ وری کردیم، که این 

یه جور دوپینگ کنکوری محسوب میشه! 

خوب! بقیه موارد رو نمیگم و شمارو به دیدن سایتمون دعوت میکنم تا خودتون بیاید و با ما بیشتر آشنا بشید.   
 



گروه آموزشی ماز از رتبه های برتر کنکور، دبیران 
و اساتید کنکوری، آموزشگاه ها و مدارس و سایر 

افراد داوطلب دعوت به همکاری می کند:

شما میتوانید در بخش های :
طراحی تست و جزوه

تدریس کالس های انالین
کارشناس ماز

نمایندگی ماز  
با گروه ماز همکاری داشته باشید

 و همچنین
 میتوانید سفیر ماز در شهر خود نیز باشید. 

جهت همکاری و یا اطالعات بیشتر به تلگرام 
drmaze@ پیام دهید یا با شماره تماس 

۰۷۱۳۲۲۶۳۰۸۹ تماس حاصل فرمایید.
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 مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.پس از 

 20مرحله                             وجه تشابه همۀ جانورانی که .................. ، در آن است که ....................                                              

 در اسکلت داخلی خود حاوی بافت پیوندی غضروفی هستند. -را دارند ( توانایی دفاع در عوامل بیگانه از طریق دفاع اختصاصی1

 کند.ها کمک میبادکنک شنا، به حرکات عمودی ان -کنند( در تمامی طول حیات خود، حفرۀ گلویی را حفظ می2

 توانایی دیدن پرتوهای فرابنفش را دارند. -( دارای اسکلت خارجی از جنس کیتین و پروتئین هستند3

 دارای چهار اندام حرکتی هستند. -کندردورۀ کاری قلب، خون دوبار از قلب عبور می( در ه4

 ترکیبی(-سخت-208) 1پاسخ: گزینه 

ها، نند بعضی از ماهیداران، مااز مهره بعضیداران از نوع استخوانی و در از مهره بسیاریاسکلت داخلی در  شود.داران دیده میدفاع اختصاصی اساساً در مهره

امی جانورانی که دارای اسکلت درونی استخوانی هستند نیز دارای بافت پیوندی غضروفی نوع غضروفی است. اما باید توجه داشته باشید که تم از

 کند.تر میها در محل مفاصل را آساناستخوانها غضروف وجود داشته و حرکت . زیرا در انتهای استخواندر اسکلت داخلی خود هستند

 ها:گزینهبررسی سایر 

ها دارای از ماهی بسیاریکنند. اما باید توجه داشته باشید که ها، تنها جانورانی هستند که در تمامی طول حیات خود، حفرۀ گلویی را حفظ می( ماهی2

 ها !بادکنک شنا هستند نه همۀ آن

از حشرات توانایی مشاهدۀ پرتوهای فرابنفش  بسیاری .هستند ای از جنس پروتئینمادۀ زمینه( حشرات دارای اسکلت خارجی از جنس کیتین در درون 3

 ها !را دارند نه همۀ آن

و گردش خون مضاعف هستند. در این نوع از گردش خون، در هردورۀ کاری قلب، خون  ایچهارحفرهدارای قلب  خزندگان، پرندگان و پستانداران( 4

 از خزندگان دارای چهار اندام حرکتی هستند. بعضیهمۀ پرندگان و پستانداران دارای چهار اندام حرکتی هستند اما کند. دوبار از قلب عبور می

  22مرحله                   کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می نماید؟                                                                              

 در هر جانوری که .................. دارد، ..................

 دستگاه اختصاصی برای گردش خون در بدن شکل گرفته است. -( گوارش برون سلولی1

 فشار خون موجب خروج پالسما از مویرگ ها می شود. -( توانایی گوارش سلولز در معده را2

 بدن حاوی خون غنی از اکسیژن هستند.برخی سیاهرگ های  -( سامانۀ گردش خون بسته3

 سلول های سازندۀ کیتین در اسلکت خارجی بدن، با همولنف در ارتباط اند. -( دستگاه تنفس نایی4

 ترکیبی( -سخت -204) 4پاسخ: گزینه 

سیستم گردش شرات ح هستند. همچنین اسکلت خارجی از جنس کیتین به همراه پروتئیندیده می شود. حشرات دارای  حشراتتنفس نایی در 

در ارتباط هستند و مواد غذایی مورد نیاز خود را  همولنفحشرات، با  اسکلت خارجیو همولنف دارند. بنابراین، سلول های سازندۀ کیتین در  خون باز

 از طریق همولنف دریافت می کنند.

 بررسی سایر گزینه ها:

را بر عهده  هم نقش دستگاه گردش مواد و هم نقش دستگاه گوارشران، کیسۀ گوارشی ( کیسه تنان مانند هیدر،کیسۀ گوارشی دارند. در این جانو1

 برای گردش خون یا گردش مواد در بدن خون هستند. اختصاصیدارد. بنابراین، نمی توان گفت که این جانوران دارای دستگاه 

 د. ملخ گردش خون باز دارد و فاقد شبکۀ مویرگی کامل است.( ملخ نیز جانوری گیاه خوار است و قادر به گوارش سلولز در معدۀ خود می باش2

 نکته: گوارش مواد غذایی و جذب مونومرهای غذایی درون معدۀ ملخ به پایان می رسد. و رودۀ ملخ محل جذب آب است.

 ( در ماهی که گردش خون بسته و ساده دارد، همۀ سیاهرگ های بدن حاوی خون تیره )کم اکسیژن( هستند.3

 یادآوری: رگ ورودی به آبشش و رگ خروجی از آبشش ماهی، هر دو سرخرگ هستند. 

 ود!نکته: سیاهرگ های خارج شده از سطوح تنفسی جانوران، حاوی خون غنی از اکسیژن هستند. در حالی که از سطوح تنفسی ماهی، سرخرگ خارج می ش
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 7............                                                                                         مرحله در جانورانی که سنگدان قبل از معده قرار دارد، ...... 

 شود.های بدن، به ترتیب به صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام میاکسیدکربن با سلول( تبادل اکسیژن و دی1

 شوند.به ترتیب باز و بسته می( دریچۀ منافذ قلب در زمان انقباض و استراحت قلب، 2

 شود.( جذب آب و مواد غذایی، به ترتیب در روده و معده انجام می3

 شود( گوارش شیمیایی و مکانیکی غذا در معده آغاز می4

 ترکیبی( -متوسط -204) 3پاسخ: گزینه 

مانده موادغذایی تر کردن باقیجذب غذا در معده و جذب آب و فشردهدان و معده قرار دارد. در این جاندار، گوارش شیمیایی و دان بین چینهدر ملخ، سنگ

 شود.برای دفع در روده انجام می

 کرم خاکی فاقد معده است و در گنجشک نیز، سنگدان بعد از معده قرار گرفته است.

 ها:بررسی سایر گزینه

 گیرد.گردش مواد، انجام می( تبادل گازها در حشرات، به صورت مستقیم و بدون نیاز به همکاری سیستم 1

ای دارد که هنگام انقباض قلب بسته . هر یک از این منافذ دریچهگردددر هنگام استراحت قلب ملخ، خون از طریق چند منفذ به قلب باز می( 2

 شود.می

 شود.( گوارش مکانیکی غذا در ملخ، از دهان آغاز می4

ها رو هم کلت خارجی حشرات، عالوه بر کیتین، پروتئین هم وجود دارد!!! ولی ماز، نکتۀ سایر گزینهسوال تنها کافیست که بدانید در اسبرای حل این

 بینی کرده بوده!پیش

)سررراسررری خوار، تعدادی کیسه وجود دارد که به درون معده راه دارند، مشخصهء این جانور کدام است؟در اطراف معدهء نوعی جانور گیاه -156

 (97تجربی 

 جلویی آن، به مراتب طولی بلندتر از پاهای عقبی دارند.( پاهای 1

 کند.های درونی محافظت می( اسکلتی متشکل از دو نوع ترکیب آلی دارد که از اندام2

 ( جایگاهی برای گوارش شیمیایی مواد غذایی دارد که فاقد توانایی جذب مواد غذایی است.3

 شود. های بدن رانده میدار قلب، ابتدا به سوی سر و سایر بخش( خون از طریق منافذ دریچه4

 

 پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.

           8مرحله                  است؟                                                                          نادرستکدام گزینه، دربارۀ تشریح مغز گوسفند،  

  ( جسم خاکستری بخشی از تاالموس است.1

 ای قرار دارد.گوش در زیر جسم پینه( رابط سه2

 ای به هم متصل هستند.( رابط مثلثی و جسم پینه3

 اند.( بطن سوم و چهارم مغز توسط یک مجرا با هم در ارتباط4

 خط به خط( -متوسط -302) 1پاسخ: گزینه 

 جسم خاکستری بخشی از هیپوتاالموس مغز است.

 ها:بررسی سایر گزینه

 توان مشاهده کرد.ای میگوش را در زیر جسم پینههای درونی مغز گوسفند، مثلت مغزی یا رابط سه( در هنگام مشاهدۀ بخش2

 قب با هم یکی شده و در جلو از هم فاصله دارند.ای و سه گوش در ع( رأس مثلث مغزی به سمت جلو و قاعدۀ آن به سمت عقب است. رابط پینه3

 ارتباط دارد. 4شود که از طریق مجرایی به بطن مانندی دیده میصورت محوطۀ باز قیفها، بطن سوم به( در عقب تاالموس4
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 17کنند؟                                                                                    مرحله تکمیل می نادرستیکدام یک از موارد، جملۀ زیر را به  

 «در دستگاه ................... گوسفند، .................. » 

 تند.های عقبی آن، کوچکتر هسهای چهارگانه نسبت به برآمدگیدو برآمدگی جلویی برجستگی -عصبی -الف

 شوند.دو سرخرگ غذا دهندۀ قلب، از ابتدای سرخرگ آئورت جدا می -گردش مواد -ب

 گیرند.ها قرار میهای بین هرمی در میان ستونها و سیاهرگسرخرگ -دفع مواد -ج

 شود.خون تیره توسط دوسیاهرگ به دهلیز راست وارد می -گردش مواد -د

 ( الف، ج و د4( ب و ج                           3الف و د                        ( 2( فقط الف                          1

 ترکیبی(-) سخت 2پاسخ: گزینه 

 بررسی موارد:

های چهارگانه قرار دارند که دو برآمدگی جلویی بزرگتر فیز، چهاربرجستگی به نام برجستگیالف( در دستگاه عصبی گوسفند، در عقب اپی

 عقبی کوچکتراند. هایو برآمدگی

های شود. سرخرگهای کرونر مشاهده میدر ابتدای سرخرگ آئورت، باالی دریچۀ سینی دو مدخل سرخرگخوانید که ب( در فعالیت تشریح قلب گوسفند می

 های غذا دهندۀ قلب هستند.کرونری سرخرگ

های بین هرمی در ها و سیاهرگگویند. سرخرگها ستون کلیه میکه به آن خوانید که لگنچه دارای انشعاباتی استج( در فعالیت تشریح کلیۀ گوسفند می

 شوند.ها مشاهده میاین ستون

 مگه میشه سواالت باال رو حل و بررسی کرده باشی و به راحتی نتونی سوال زیر رو حل کنی!!!!؟

 (97تجربی )سراسری  ترند؟به طور معمول، کدام دو بخش مغز گوسفند به یکدیگر نزدیک -157

 ( هیپوتاالموس و مجرای سیلویوس2  گوش و بطن سه( رابط سه1

 فیز های چهارگانه و اپی( برجستگی4  ای و مغز میانی( رابط پینه3

 

 

 پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.

 18مرحله                                                                     ؟                          شودنمیکدام مورد، در فرد مبتال به ماالریا مشاهده  

 ( افزایش ترشح اریتروپویتین در بافت کلیه2 های قرمز( تکثیر غیرجنسی انگل ماالریا در گلبول1

 کنندهمعهای هنله و ج( افزایش جریان ادرار در لوله4 ( افزایش فعالیت مرکز عصبی تشنگی در هیپوتاالموس3

 مفهومی( -متوسط -410) 4پاسخ: گزینه 

شود و لذا تولید ادرار در کلیۀ نیز خونی و از طرفی کاهش حجم خون، دچار نارسایی کلیه میهای قرمز و کمفرد مبتال به ماالریا، به علت نابودی گلبول

 یابد.کاهش فشار خون )در پی کاهش حجم خون(، تراوش نیز کاهش مییابد. چون تراوش پالسما در گلومرول وابسته به فشار خون است. پس با کاهش می

 ها:بررسی سایر گزینه

ای دارند، که طی آن هر دو نوع تولیدمثل جنسی و غیرجنسی را انجام ( عامل مولد ماالریا متعلق به شاخۀ هاگداران است. هاگداران چرخۀ زندگی پیچیده1

های قرمز( آن، در بدن ها در گلبولد ماالریا در بدن پشه )تولید زیگوت( و تولیدمثل غیرجنسی )تکثیر مروزوئیتدهند. تولیدمثل جنسی پالسمودیوم مولمی

 گیرد. انسان صورت می

کاهش های بدن رسانی به بافتخونی، اکسیژنشود. هنگام کمهای قرمز ایجاد میخونی، یکی از عالیم ماالریا است که به علت از بین رفتن گلبول( کم2

 یابد.یابد و لذا، ترشح هورمون اریتروپویتین از کلیه و کبد افزایش میمی

 کند.یابد و لذا عالیم یرقان نیز بروز میروبین نیز افزایش میهای قرمز، میزان تولید بیلینکته: با افزایش نابودی گلبول 

 گرسنگی و تشنگی، در هیپوتاالموس قرار دارد.( لرز شدید، تب، عرق و عطش شدید، از دیگر عالیم ماالریا است. مرکز 3

 جا هم که عیناً سوال کنکور رو گفتیم براتون!! نیازی به توضیح بیشتر نیست.این

 (97)سراسری تجربی  شود؟کدام، عالمت نوعی بیماری است که با مصرف کینین و مشتقات آن درمان می -158

 های مولد عرقلول( کاهش فعالیت س2  ( عدم تمایل فرد به مصرف آب1

 ها ( کاهش فعالیت ترشحی گروهی از گرانولوسیت4 ها و کبد( نیاز شدید بدن به نوعی از ترشحات کلیه3
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 پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.

 22مرحله                                       کدام گزینه، درمورد نظام رده بندی رایج امروزی، صحیح است؟                                           

 ( بر اساس صفات پراهمیت، همۀ جانداران را به پنج شاخه تقسیم بندی می کند.1

 ( تعداد جانداران متعلق به یک راسته، بیشتر از تعداد جانوران یک رده است.2

 ( هر دو جاندارِ متعلق به یک تیره، جزء یک سرده محسوب می شوند.3

 همۀ جانورانِ دارای پردۀ مننژ متعلق به یک رده هستند.( 4

 ترکیبی( -سخت -203) 4پاسخ: گزینه 

پردۀ مننژ در پستانداران دیده می شوند و پستانداران یک رده از نظام 

 ( 3-1رده بندی جانوران هستند. )شکل 

 بررسی سایر گزینه ها:

اساس صفات پراهمیت، ( در نظام رده بندی امروزی، همۀ جانداران را بر 1

به پنج فرمانرو تقسیم می کنند: باکتری ها، آغازیان، قارچ ها، گیاهان و 

 جانوران.

 ( راسته زیرمجموعه ای از رده است!2

( سرده زیرمجموعه ای تیره است. بنابراین، دو جاندار متعلق به یک 3

 تیره، می توانند به دو سردۀ مختلف تعلق داشته باشند.

 

 

 

ایم قبالً! به مرحلۀ آزمون دقت کنید!!! ماز در آخرین آزمون جامع خود، این سوال رو قرار داده! بینی کردهکه بخایم بگیم که ما این سوال رو پیشاینقبل از 

 آموز رو یک هفته قبل از کنکور، مجبور کردیم که به این شکل نگاه کنه!یعنی دانش

 (97)سراسری تجربی  ی رایج امروزی، درست است؟بندکدام عبارت، با توجه به نظام رده -159

 ( خرس برخالف ماهی، در شاخهء پستانداران قرار دارد.2 تعلق دارد. Canis( گرگ برخالف سگ، به سردهء1

 دارد.  خواران تعلق( سگ همانند خرس، به راستهء گوشت4 ( ماهی همانند کروکودیل، در ردهء طنابداران قرار دارد.3

 

 پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.

 22مرحله                 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟                                                                                   

 شود ..................شود، همانند هورمونی که باعث .................. میاستفاده میها دار کردن قلمههورمونی که در کشاورزی برای ریشه

 به تشکیل ریشه در فن کشت بافت گیاهی، کمک می کند. -( افزایش مدت نگه داری میوه ها1

 نمی تواند موجب تغییر بیان ژن های گیاهی شود. -( کاهش فعالیت پریسیکلِ ریشه2

 فقط تحت تاثیر محرک های درونی تولید می شود. -ساقه( تحریک طویل شدن 3

 در شرایط غرقابی و بی هوازی، ترشح می شود. -( ممانعت از جوانه زنی4

 ترکیبی( -متوسط -310) 1پاسخ: گزینه 

ی مقدار زیاد اکسین + مقدار کم در کشاورزی از اکسین برای ریشه دار کردن قلمه ها استفاده می شود. همچنین از نسبت باالی اکسین به سیتوکینین )یعن

استفاده می شود. هورمون سیتوکنین، برای شادابی شاخه های گل و افزایش مدت نگه داری میوه  تحریک ریشه زاییسیتوکنین( در کشت بافت، برای 

 ها و سبزیجات در انبار استفاده می شود.

 بررسی سایر گزینه ها:

 ان ژن های گیاهی و سنتز پروتئین ها موثر باشند.( همۀ هورمون های گیاهی می توانند در بی2

 ( هورمون اکسین تحت تاثیر محرک های بیرونی مانند نور می تواند تولید شود.3

 ( هورمون آبسیزیک اسید از جوانه زنی ممانعت می کند. ترشح این هورمون به هنگام کم آبی افزایش می یابد؛ نه شرایط غرقابی!!!4
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 18..................                                                                                   مرحله  نداردمکان ا، .................. نوعی هورمون گیاهی که 

 تمایز یافتۀ روپوستی شود. سبب کاهش فشار اسمزی نوعی سلول -را داردزنی دانه نقش مخالف ژیبرلین ( در جوانه1

 ها را تسهیل کند.برداشت مکانیکی میوه -دهدهای گیاهی را کاهش مییر شدن برخی اندام( سرعت پ2

 بافت شود.سبب تشکیل ریشه در کشت -شودهای سلولی میپذیری دیواره( سبب افزایش انعطاف3

 در طویل شدن ساقه نقش ایفا کند. -شودهای بدون دانه استفاده می( جهت تولید میوه4

 ترکیبی(-متوسط-310) 2پاسخ: گزینه 

ها نقش ندارد. بلکه دهد. اما این هورمون در تسهیل برداشت مکانیکی میوههای گیاهی را کاهش میهورمون سیتوکینین، سرعت پیر شدن برخی اندام

 کند.ها را تسهیل میهورمون اتیلن است که برداشت مکانیکی میوه

 ها:بررسی سایر گزینه

های نگهبان روزنه، ها، نقشی مخالف عمل هورمون ژیبرلین را دارد. این هورمون، با کاهش میزان فشار اسمزی سلولزنی دانهجوانه( آبسیزیک اسید در 1

 های هوایی گیاهان هستند.های تمایز یافتۀ روپوستی در اندامسلول های نگهبان روزنه،شود. سلولها میسبب خروج آب و پالسمولیز این سلول

شود. نسبت ها استفاده میدار کردن قلمهشود. در کشاورزی از اکسین برای ریشههای سلولی میاکسین، سبب افزایش انعطاف پذیری دیواره ( هورمون3

 کند.زایی را تحریک میاکسین به سیتوکینین در کشت بافت، ریشهباالی 

 شوند.زنی مین ترکیبات باعث تحریک طویل شدن ساقه، نمو میوه و جوانهشود. ایهای بدون دانه استفاده می( هورمون ژیبرلین، جهت تولید میوه4

 13مرحله                                                                                                  کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می 

 کند، .................. نوعی هورمون ..................اسید عمل میها، مخالف آبسیزیکدانهزنی هورمونی که از نظر تأثیر بر جوانه

  ها موثر است.بازدارندۀ رشد، در سنتز پروتئین -( برخالف1

 شود.محرک رشد، در اسپوروفیت جدید ساخته می -( همانند2

 کند.بازدارندۀ رشد، مصرف آلبومن در دانه را تسریع می -( همانند3

 رود.ها به کار میدار کردن قلمهمحرک رشد، برای ریشه -( برخالف4

 مفهومی( -سخت -310) 2پاسخ: گزینه 

شود. این هورمون همانند هورمون زنی میکنند و موجب تحریک جوانهاسید عمل میزنیِ دانه مخالف آبسیزیکهورمون ژیبرلین از نظر تاثیر بر جوانه

 های در حال نمو )اسپوروفیت جدید( تولید شود.تواند در رویانِ دانهن محرک رشد( میسیتوکنین )نوعی هورمو

 ها:بررسی سایر گزینه

 ند.ها موثراسید( در سنتز پروتئینهای بازدارندۀ رشد )اتیلن و آبسیزیک( هورمون1

 کنند.زنی ممانعت میهای بازدارندۀ رشد، از جوانهیابد. در حالی که هورمونزنی افزایش می( مصرف آلبومن در دانه، به هنگام جوانه3

 رود.کار میها بهدار کردن قلمه( هورمون اکسین )نه ژیبرلین( برای ریشه4

 تواند در ..................شود، میشود، همانند هورمونی که موجب .................. مینوعی هورمون گیاهی که موجب .................. می 

13له مرح  

 ها موثر باشد.بازدارنگی رشد جوانه -هاشدن میوهسست -پذیری دیوارۀ سلولی( افزایش انعطاف1

 مجاورِ مریستم رأسِ ساقه تولید شود. -هاکاهش سرعت پیری اندام -شدن ساقه( تحریک طویل2

 زی افزایش یابد.هواشرایط غرقابی و بی -افزایش رسیدگی میوه -های نگهبان روزنه( پالسمولیز سلول3

 مقابله با چیرگی رأسی موثر باشد. -های دایرۀ محیطیهافزایش فعالیت سلول -های بدون دانه( نمو میوه4

 ترکیبی( -سخت -310) 1پاسخ: گزینه 

ها( که نوعی هورمون مکانیکی آن ها و تسهیل برداشتکنندۀ میوهها( همانند هورمون اتیلن )سستپذیریِ دیوارۀ سلولهورمون اکسین )عامل افزایندۀ انعطاف

 های جانبی، موثر باشد.تواند در بازدارندگی رشد جوانهبازدارندۀ رشد است می

 ها:بررسی سایر گزینه

شود. سیتوکینین های گیاه میکند و هورمون سیتوکینین موجب کاهش سرعت پیرشدن برخی اندامشدن ساقه را تحریک می( هورمون ژیبرلین، طویل2

 شود.برخالف ژیبرلین در ساقه تولید نمی

های نگهبان روزنه ها هم با پالسمولیز سلولشدن این روزنهشود که بستههای هوایی میشدن روزنهآبی موجب بستهاسید در شرایط کم( هورمون آبسیزیک3

 اسید!یابد، نه آبسیزیکهوازی، هورمون اتیلن افزایش میو بی شود. در شرایط غرقابیها میگیرد. و هورمون اتیلن موجب افزایش رسیدگی میوهصورت می
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آبی موجب حفظ جذب آب توسط ریشه )با افزایش فعالیت در شرایط کم های بدون دانه نقش دارد و هورمون آبسیزیک( هورمون ژیبرلین در نمو میوه4

 کننده از چیرگی رأسی نیست!و ممانعتاسید نوعی بازدارندۀ رشد است، شود. هورمون آبسیزیکدایره محیطیه( می

 ها ماز بوده و عالوه بر آن، عیناً نکته کنکور رو مطرح کردیم!فک کنم نیاز به توضیح نباشه!! نه یک بار، نه دو بار! بلکه چندین سوال به این سبک توی آزمون

کند، باعث ............... کنندهء رشد گیاهی که ............... میترکیبات تنظیمنوعی از » کند؟کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می -160

 (97)سراسری تجربی  «شود.می

 نیافتههای تمایز( فرایندهای مربوط به مراحل انتهایی نمو گیاه را کنترل ـ تشکیل ساقه از سلول1

 هاا و جوانهه( تعادل آب را در گیاهان تحت تنش خشکی تنظیم ـ خفتگی دانه2

 هاداری میوه( تقسیم سلولی را تحریک ـ کاهش مدت نگه3

 های بدون دانه ها جلوگیری ـ تولید میوهزنی دانه( از جوانه4

 

 پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.

 22مرحله                                                                          کدام گزینه، درست است؟                                                              

 ( شیرۀ پرورده همانند شیرۀ خام، در همۀ جهات درون آوندها حرکت می کند.1

 ( شیرۀ خام برخالف شیرۀ پرورده، قادر به انتشار از غشای سلول های آوند چوبی است.2

 ورده، می تواند بدون انجام انتقال فعال، در آوندها حرکت کند.( شیرۀ خام همانند شیرۀ پر3

 ( شیرۀ پرورده برخالف شیرۀ خام، همواره در خالف جهت شیب غلظت خود، جابه جا می شود.4

 مفهومی( -متوسط -206) 3پاسخ: گزینه 

صورت می گیرد.  ، دگرچسبی و فشار ریشه ایکشش تعرقی، نیروهای هم چسبیحرکت شیرۀ خام درون سلول های مردۀ آوند چوبی و تحت تاثیر 

 صورت می گیرد. جریان توده ای )غیرفعال(حرکت شیرۀ پرورده درون آوندهای آبکشی )بین سلول های غربالی( نیز به صورت 

 بررسی سایر گزینه ها:

 ، در حرکت است.ریشه به سمت برگ هاو از فقط در یک جهت ( شیرۀ خام برخالف شیرۀ پرورده 1

 ول های آوند چوبی مرده اند و فاقد غشا هستند.!( سل2

 نگاه کنید! 6-35در جهت شیب غلظت نیز جابه جا شود. به شکل  می تواند( شیرۀ پرروده درون سلول های غربالی )آوند آبکشی( 4

 21مرحله                                                     به طور طبیعی در ساقۀ یک گیاه گلدار ..................                                             

 گیرد.( عبور مواد آلی از صفحۀ غربالی، فقط با انتقال فعال صورت می1

 پذیر است.ها امکان( عبور آب بین دو آوند چوبی، فقط از طریق الن2

 ( هر سلول هادی آبکشی، در تشکیل یک لولۀ غربالی دخالت دارد.3

 سلول موجود در یک دستۀ آوندی، نوعی سلول هادی است. ( هر 4

 مفهومی( -سخت -203) 3پاسخ: گزینه 

ها تغییریافته های آنها فاقد هسته و اندامک بوده یا اندامکهای هادی آبکشی، دارای دیوارۀ سلولی، غشای پالسمایی و سیتوپالسم هستند. این سلولسلول

های هادی آبکشی، کنید، سلولمشاهده می 3-14شوند که همانطور که در شکل های غربالی نامیده مید آبکشی، لولهکننده در آونهای هدایتاست. لوله

 دهد.های غربالی را تشکیل میلوله

 ها:بررسی سایر گزینه

کنند و امکان عبور آزادانۀ مواد ه یکدیگر مرتبط میها را بهایِ مجاور، سیتوپالسم این سلولهایِ میانِ سلولهای غربالی، منافذ موجود در دیواره( در لوله1

گیرد؛ چون سیتوپالسم دو سلول به هم کنند. بنابراین، عبور مواد آلی از صفحۀ غربالی، با انتقال فعال صورت نمیرا از یک سلول به سلول دیگر فراهم می

 شوند.جا مین دو سلول هادی آبکشی جابهاند و مواد آلی بدون عبور از عرض غشا و با عبور از پالسمودسم، بیمتصل

کند. اما در عناصر آوندی، آب به راحتی از منافذ موجود ها عبور میها، آب برای حرکت در یک لولۀ آوندی و ورود به سلول هادی بعدی، از الن( در تراکئید2

 کند.در صفحۀ منفذدار عبور می

های فیبر نیز در مجاور های همراه، سلول پارانشیم آبکشی و سلولشود. همچنین سلولآبکشی مشاهده می( در یک دستۀ آوندی، هر دو نوع آوند چوبی و 4

 شوند.ها دیده میاین سلول

http://www.biomaze.ir/
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 16 همراه ................... سلول پارانشیم آبکشی ...................                            مرحله درون استوانۀ مرکزی در ریشۀ زنبق، سلول 

 رساند.های غربالی را به انجام میهای مورد نیاز سلولواکنش -( همانند1

 کند.الزم برای عبور قند از صفحۀ غربالی را تامین می ATP -( برخالف2

 از طریق تعداد زیادی پالسمودسم با لولۀ غربالی در ارتباط است. -( برخالف3

 فسفات با اکسیژن است.وز بیسنمودن ریبولدر شرایطی قادر به ترکیب -( همانند4

 ترکیبی( -سخت -203) 3پاسخ: گزینه 

همراه و سلول پارانشیم آبکشی، هر دو در مجاور  کنید، سلولطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

 های متعدد، با لولۀ غربالی در ارتباط است.لولۀ غربالی قرار دارند، اما سلول همراه از طریق پالسمودسم

 ها:سایر گزینه بررسی

 دهد.( فقط سلول همراه این کار را انجام می1

 ای )غیرفعال( است.و ناشی از جریان توده ATP( عبور مواد آلی از صفحات غربالی بدون مصرف 2

های فسفات با اکسیژن )تنفس نوری( فقط توسط آنزیم روبیسکو و در سلولشدن ریبولوز بیس( ترکیب4

آبکشی، کلروپالست  گیرد. در حالی که نه سلول همراه و نه پارانشیمصورت میدار گیاه کلروپالست

 ندارند.

 

که در ها گفتیم؛ اینتر از اون، ما یک پله باالتر هم برای بچههای ماز به عدم امکان انتشار مواد آلی از عرض غشای سلولی اشاره شده و جالببارها در آزمون

 شود مازی باشی و سوال زیر رو حل نکرده باشی!ها رد میشن! نه از غشا! خالصه نمیاز پالسمودسم ای، مواد آلیهنگام جریان توده

 (97)سراسری تجربی  است؟ نادرستدانه، دار موجود در شیرهء پروردهء یک گیاه نهانکدام عبارت، دربارهء ترکیبات آلی نیتروژن -161

 ور نمایند.توانند به روش انتشار از غشاهای سلولی عب( می1

 گردند.جا میای و در جهات مختلف جابه( با سرعتی متفاوت با جریان توده2

 کنند.هسته به سمت محل مصرف حرکت میدار و بیهای هسته( به کمک سلول3

 ها ممکن است بعد از فعالیت نوعی باکتری غیرفتوسنتزکننده صورت گرفته باشد. ( تولید آن4

 

 زیر، سوال کنکور را حل کنید.پس از مطالعه سواالت 

 22مرحله          کدام گزینه، درمورد رفتارهای جانوری به درستی بیان شده است؟                                                                     

 ( در رفتار حل مسئله، جانور بدون استفاده از تجربه، مسئلۀ جدید را حل می کند.1

 یادگیری و تجربه در بروز رفتار شقایق دریایی نسبت به حرکات مدوام آب موثر است.( 2

 ( در آزمایش پاولوف، حضور هر دو محرک شرطی و غیرشرطی برای بروز رفتار الزامی بود.3

 ( همۀ رفتارهای جانوری به هدف موفقیت در تولیدمثل و حفظ بقای گونه انجام می گیرند.4

 مفهومی( -آسان -407) 2پاسخ: گزینه  

شقایق دریایی و عروس دریایی با کوچکترین تحریک مکانیکی، شاخک های حسی خود را منقبض می کنند، در حالی که نسبت به حرکت مداوم آب، 

 وثر است.و از نوع یادگیری است که تجارب گذشته در بروز آن م رفتار عادی شدنواکنشی از خود بروز نمی دهند. که این رفتارِ آن ها نوعی 

 بررسی سایر گزینه ها:

 ، استدالل می کند.مسئلۀ جدیدو با استفاده از آن ها برای حل  بین تجارب گذشته ارتباط برقرار می کند( جانور در رفتار حلِ مسئله، 1

 ( شد.( در آزمایش پاولوف، پس از مدتی محرک شرطی )محرک بی اثر( به تنهایی سبب بروز پاسخ در جانور )ترشح بزاق سگ3

)نه گونه( انجام می گیرند. مثالً رفتار شیرهای نرِ شرق آفریقا به ضرر گونه و  تولیدمثل و حفظ بقای فرددر  هدف موفقیت به( همۀ رفتارهای جانوری 4

 به نفع خود فرد هست.
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 19مرحله                                                                                                                    قطعاً .................. ،در فرآیند انتخاب جفت 

 کنند.گیری نمیهای دیگر جفت( افراد یک گونه با افراد گونه1

 شود.ای از جانوران نر و ماده بروز داده میعالیم رفتاری ویژه( 2

 کنند.، جفت خود را بر اساس خصوصیات فیزیکی انتخاب میماده ( جانوران3

 دهندهای فرد در خزانۀ زنی نسل بعد را کاهش میشانس حضور ژن ،( رفتارهای پرهزینه4

 ترکیبی(  -متوسط -407) 2

 شود.جانور جنس مقابل شناخته میدهند. و این عالیم توسط جانوران در فصل تولیدمثل برای ارتباط با جفت، عالیم خاصی از خود بروز می

 ها:بررسی سایر گزینه

های مختلف هستند( اما انواع هایی که از گونهگیری کنند، )مانند قورباغه( در فرآیند انتخاب جفت ممکن است افراد یک گونه با افراد گونۀ دیگر جفت1

 شوند.میهای زایا و زیستا زیگوتی و یا پس زیگوتی مانع تولید زادهسدهای پیش

 کنند.جفت خود را بر اساس خصوصیات فیزیکی انتخاب میمعموالً ها ( در انتخاب جفت، ماده3

گیری را افزایش ایجاد خصوصیات چشمگیر در جانوران، پر هزینه است. اما چون این صفات احتمال جفتنرها اغلب خصوصیات چشمگیری دارند. ( 4

 ای فرد در خزانۀ ژنی نسل بعدی افزایش یابد.هشود که شانس حضور ژندهند موجب میمی

شون، ممکن نیست که سوال های مختلف کتاب انتخاب شدن! اما با حل کردن سواالت باال و خوندن پاسخهای این سوال کنکور هم پراکنده از بخشگزینه

 زیر رو حل نکنید!!

 (97)سراسری تجربی  دار صحیح است؟کدام عبارت، در ارتباط با جانوران مهره -162

 دهد.( انتخاب طبیعی، به رفتارهای مشارکتی هر گونه شکل می1

 گزیند که همواره به نفع بقای هر گونه است.( انتخاب طبیعی، صفاتی را برمی2

 شود.( انتخاب جنسی، همواره باعث ازدیاد صفات چشمگیر در نرهای هر گونه می3

 کند. ( انتخاب جفت، از عواملی است که سهم هر فرد را در ایجاد خزانهء ژنی نسل بعد مشخص می4

 پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.

                                                                                                                                                                 ای دارند؟  کنند، چه مشخصههای حسیِ مستقر در سقف حفرۀ بینی دریافت میهای پویایی را از گیرندههایی که پیامدر انسان، سلول 

 20مرحله 

 کنند.( پیام عصبی را به سرعت وارد دستگاه عصبی مرکزی می1

 اقد مژک قرار دارند.های پوششی ف( در تماس با سلول2

 ( ارتباط مستقیمی با دستگاه لیمبیک ندارند.3

 ( دارای چندین دندریت کوتاه هستند.4

 مفهومی( -سخت -303) 4پاسخ: گزینه 

ها در پیاز بویایی، بینید، نوع خاصی از نورونطور که در تصویر مقابل میهمان

-میهای بویاییِ مستقر در سقف حفرۀ بینی دریافت های عصبی را از گیرندهپیام

  ها، دارای چندین دندریت کوتاه هستند.کنند. این نورون

 ها:بررسی سایر گزینه

ها داخل دستگاه عصبی مرکزی هستند!!! و پیام عصبی را از پیاز ( این سلول1

 کنند.های مغز منتقل میبویایی به سایر بخش

 نورون درون پیاز بویایی کجا!های پوششی کجا و ( سلول2

 (2زیست 42های بویایی در ارتباط با دستگاه لیمبیک هستند.)ص ( لوب3
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 11مرحله      های بویایی در بینی انسان، کدام است؟                                                                                          ویژگی گیرنده 

 کنندۀ پیام عصبی به آن است.تر از بخش نزدیکورکنندۀ پیام عصبی از هسته، طویل( بخش د1

 هایی با فضای بین سلولی اندک قرار دارند.ها، در بینابین سلولهای بویاییِ آن( مژک2

 کند.هایِ با دندریت بلند منتقل می( هر گیرندۀ بویایی، پیام عصبی را به نورون3

 دهند.نندۀ سقف حفرۀ بینی را به خود اختصاص میهای پوشا( بیشتر سلول4

 مفهومی( -سخت -303) 1پاسخ: گزینه  13

طور ها، قادر به تولید، هدایت و انتقال پیام عصبی هستند. همانهای حسی نیز همانند نورونگیرنده

کنید، بخشی که پیام عصبی را به سمت هستۀ گیرندۀ بویایی هدایت مشاهده می 3-10که در شکل 

مانند( کند )آکسونمانند(، نسبت به بخشی که پیام عصبی را به پیاز بویایی وارد میکند )دندریتیم

 طول کمتری دارد.

 ها:بررسی سایر گزینه

 ( به شکل مقابل نگاه کنید:2

 کنندۀ پیام بویایی، دندریتِ کوتاه دارند.های دریافتبینید، نورونطور که در شکل می( همان3

 های پوشانندۀ سقف حفرۀ بینی، از جنس بافت پوششی هستند؛ نه گیرنده!سلول( بیشتر 4

 

 

 3های حسی موجود در ..................                                                        مرحله های حسی در .................. برخالف گیرندهگیرنده 

 گیرند.ماس با ماده ژالتینی قرار میدایره، در تمجاری نیم -( حلزون گوش1

 ده قلبی موثرند.جدار برخی عروق، بر میزان برون -( بافت سنگفرشی پوست2

 کنند.های عصبی را مستقیماً وارد مغز مینوک زبان، پیام -( سقف حفره بینی3

 شوند.عضله دوسر ران، با تحریک اعصاب پیکری سبب ایجاد انعکاس می -( دیواره مثانه4

 ترکیبی( -سخت -303) 3

های های موجود در زبان پیامکه گیرندهکند. در حالیهای عصبی را مستقیماً وارد پیاز بویایی)بخشی از مغز( میبینی پیامهای بویایی در سقف حفره گیرنده

 کنند. چشایی یا المسه را از طریق اعصاب محیطی به مغز وارد می

های موجود در سقف حفرۀ بینی را تشکیل های بینایی تنها برخی از سلولهای پوششی هستند و گیرندهنوع سلولهای سقف حفرۀ بینی از بیشتر سلول 

 دهند.می

 ها:بررسی سایر گزینه

 گیرند.دایره در تماس با ماده ژالتینی قرار میهای موجود در مجاری نیمهای شنوایی در حلزون گوش همانند گیرنده( گیرنده1

ای مکانیکی جدار عروق به فشار خون حساس هستند؛ لذا با اطالع دادن میزان فشار خون به دستگاه عصبی مرکزی و سپس اعمال کنترل ه( گیرنده2

 ده قلبی را کم یا زیاد کنند.توانند بروندستگاه عصبی بر قلب می

 .کنندالنخاع ارسال میهای حسی را به سمت بصلهای حساس به فشار خون، پیامگیرنده

 شود.دهی می( ماهیچۀ دیوارۀ مثانه از نوع ماهیچۀ صاف بوده و توسط اعصاب خودمختار عصب4

 

در سواالت ماز اشاره شده! و سخته که این سواالت رو دیده باشی و سوال  و چشایی های بویاییطور که در سواالت باال دیدید، بارها به ویژگی گیرندههمان

 کنکور رو حل نکنیی!
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)سررراسررری های حسی انسان موجودند و بر درک مزهء غذا مؤثرند؟های شیمیایی است که در اندامچند مورد ویژگی مشترک همهء گیرنده -163

 (97تجربی 

 شوند.های غیرعصبی محسوب میالف ر جزء سلول

 ب ر زوائدی دارند که با مایع پیرامون خود در تماس است.

 دهد.دیگر، سیناپس تشکیل میهای ج ر آکسونی دارند که با نورون

 دهند. ها اجازهء عبور میداری دارند که به بعضی یونهای دریچهد ر کانال

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

 

 کنید. پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل

 یابد.گیرد، قطعاً ................... کاهش میدر طی هر نوع انقباض عضلۀ دو سر بازو که ................... صورت می 

 21مرحله                    در شبکۀ سارکوپالسمی Caمقدار یون  -( بدون تغییر طول عضله1

 وبتهای هر سارکومر به نطول رشته -( به شکل خفیف و مداوم2

  های ساعد و کتففاصلۀ استخوان -( با ایجاد سختی در عضله3

 های هر سارکومرطول نوار تیره در بخش -( با کشش ثابت4

 مفهومی( -متوسط -208)1پاسخ: گزینه 

های کلسیم از شبکۀ انقباض یون. در هر نوع ای در عضلۀ سه سر بازو قابل مشاهده استدر انسان، سه نوع انقباض ایزوتونیک، ایزومتریک و تونوس ماهیچه

گیرند؛ بنابراین در حین انقباض، مقدار این یون درون شبکۀ آندوپالسمی کاهش های نازک و ضخیم قرار میسارکوپالسمی آزاده شده و در تماس با رشته

 یابد.می

 ها:بررسی سایر گزینه

 شوند.های هر سارکومر!( به نوبت منقبض میانقباض تارهای عضالنی )نه رشتهدهد. در این نوع ای به شکل خفیف و مداوم روی می( تونوس ماهیچه2

تواند سبب حرکت استخوان کند و میشود؛ اما فقط در انقباض ایزوتونیک طول ماهیچه تغییر میهر نوع انقباض سبب ایجاد سختی نسبی در عضله می 3

 شود.

گیرد. در حین انقباض طول نوار تیره در سارکومرها ثابت و طول نوار روشن کاهش می صورت می( انقباض ایزوتونیک با کشش ثابت و تغییر طول عضله 4

 یابد.

های تیره و روشن در طول خود هستند و گاهی اوقات به صورت غیرارادی منقبض ای که دارای بخشهای ماهیچهدر بدن انسان، سلول 

 4مرحله         ..................                                                                                                            توانندنمیشوند، می

 دهندۀ اکسیژن را رونویسی نمایند.( ژنِ نوعی پروتئین انتقال1

 نمایند.هایی در سیتوپالسم خود ذخیره صورت ذره( گلیکوژن را به2

 را به شبکۀ آندوپالسمی زبر وارد کنند. RNA( به کمک منافذ هسته، 3

 .ها را در ساختار دستگاه غشایی درونی قرار دهنددهندۀ یونهای انتقال( پروتئین4

 ترکیبی( -سخت -203) 3پاسخ: گزینه 

اوقات )انعکاس(  صورت ارادی و گاهیهستند و بیشتر اوقات بههای تیره و روشن در طول خود های ماهیچۀ اسکلتی دارای بخشدر بدن انسان، سلول

کنند. کنید، منافذ هسته، فضای درون هسته را به فضای سیتوسل مرتبط میمشاهده می 2-10طور که در شکل . همانشوندصورت غیرارادی منقبض میبه

به علت اتصال فیزیکی بین دو غشا ایجاد شده است و محل ارتباط بین این ارتباط بین فضای درون شبکۀ اندوپالسمی و فضای بین دو غشای پوشش هسته، 

 شود.دو فضا، منفذ هسته نامیده نمی

 ها:بررسی سایر گزینه

 های ماهیچۀ اسکلتی وجود دارد.دهندۀ اکسیژن هستند. میوگلوبین در سلول( هموگلوبین و میوگلوبین دو نوع پروتئین انتقال1

 هایی در سیتوپالسم خود ذخیره کنند.توانند گلیکوژن را به صورت ذرههای کبدی میو سلول ایهای ماهیچه( سلول2
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های کلسیم از این شبکه خارج شده و در تماس ای در ذخیرۀ یون کلسیم دخالت دارد. هنگام انقباض، یونهای ماهیچه( شبکۀ آندوپالسمی صاف در سلول4

های ها و پمپگیرد. بنابراین کانالها صورت میدهندۀ یونهای انتقالها از غشای این شبکه به کمک پروتئین. عبور یونگیرندهای انقباضی قرار میبا پروتئین

 توانند دیده شوند.ها نیز مییونی عالوه بر غشای پالسمایی در غشای اندامک

کنید و با رو رد می 4و  2های اس که در باال اشاره شده، به راحتی گزینهها به هنگام انعکانقباض غیرارادی آنو  اسکلتی با دانستن انواع انقباض عضالت

 مانده باید انتخاب کنید!!!کنید! و بین تنها گزینه باقیرو رد می 1تر، گزینه دانستن، وجود شبکۀ سارکوپالسمی بین تارچه، بسیار ساده

 (97)سراسری تجربی  سر بازوی انسان صادق است؟کدام عبارت، دربارهء عضلهء سه -164

 یابد.( به دنبال هر نوع انقباض، طول آن کوتاه و قطر آن افزایش می2 اند.های آن، به طور مستقیم در تمام طول به یکدیگر چسبیده( تارچه1

 گیرد. می ( انقباض تارهای آن، همواره به صورت آگاهانه انجام4 ( توسط بافت پیوندی بسیار مقاوم به استخوان پهن اتصال دارد.3

 

 پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.

 22مرحله                                                                                            کامل می نماید؟ نادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به  

 دو ..................وجه تشابه .................. در این است که هر 

 به هنگام تکثیر جنسی، در شرایط مساعد میوز می کنند. -( کالمیدوموناس و زیگومیست ها1

 فقط با انجام تولیدمثلی غیرجنسی، تکثیر می شوند. -( آمیب ها و تاژکداران چرخان2

 همواره در حال حرکت در محیط اطراف هستند. -( روزن داران و اوگلناها3

 در شرایطی قادر به تولیدمثل جنسی هستند. -ها و مژکداران( دیاتوم 4

 مفهومی( -سخت -410) 3پاسخ: گزینه 

 زندگی می کنند. چسبیده به بدن جانداران دیگر، یا صخره هاروزن داران آغازیانی دریازی هستند که در ماسه های دریا، یا به صورت 

 بررسی سایر گزینه ها:

 ها هر دو زیگوسپورانژ دارند و زیگوتِ آن ها در شرایط مساعد میوز انجام می دهد.( کالمیدوموناس و زیگومیست 1

 از طریق میتوز انجام می دهند. فقط تولیدمثل غیرجنسی( آمیب ها و تاژکداران چرخان 2

 از طریق غیرجنسی و گاهی از طریق جنسی تکثیر می شوند. معموالً( دیاتوم ها و مژکداران، 4

 دیپلوئیدند! پس برای تولیدمثل جنسی، ابتدا باید سلول هاپلوئید ایجاد کنند.نکته: دیاتوم ها 
 درست است؟« های زنجیرۀ غذاییترین تولیدکنندهمهم»و « ترین آغازیانغیرمعمول»چند مورد به ترتیب دربارۀ  

19مرحله        

 توانایی انجام فرآیند تولیدمثل غیرجنسی دارند. -الف

 شوند. جا میی خود درون آب جابهبه کمک زوائد سلول -ب

 کنند.را حفظ می ون مایع بین سلولی هومئوستازی خودبد -ج

 کنند.های مختلف پیکرۀ خود واکوئل غذایی را ایجاد میدر بخش -د

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

 ترکیبی( -متوسط -410)3

موارد الف، ب و ج دربارۀ مژکدارن  های زنجیرۀ غذایی هستند.ترین تولیدکنندهها، مهمدیاتوم .آغازیان هستند ترینترین و غیرمعمولپیچیدهداران، مژک

 ها درست است.و موارد الف و ج دربارۀ دیاتوم

 بررسی موارد:

سی انجام میالف( مژک سیم میتوز تولید مثل غیرجن سی دارند. بنابراین، هر دوگروه ها نیز معموالً تولید مثل دهند. دیاتومدارن معموالً از طریق تق غیرجن

 توانایی تولید مثل غیرجنسی دارند.

شاخۀ مژک سلولی( دارند که به کمک آنب( همۀ افراد  سیلۀ زوائد کنند. اما دیاتومها حرکت میدارن، تعداد فراوانی مژک) زوائد ها فاقد توانایی حرکت به و

 کنند.خورند و درون آب حرکت میشود سر میها آزاد میاز منافذ پوست آن ران روی مواد شیمیایی کهسلولی هستند و این جاندا
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ستند و به همین علت فاقد مایع بینها از جاندارن تکداران و دیاتومج( مژک سلولی حفظ سلولی ه ستازی خود را بدون مایع بین  ستند و هومئو سلولی ه

 کنند.می

ــیار دهان دارن از قبیلد( مژک ــی دارای ش ــتند که واکوئلپارامس ــمت تولید میی هس ــوند نه بخشهای غذایی تنها در این قس  ها!های مختلف پیکرۀ آنش

 ها اتوتروف هستند و نیازی به تشکیل واکوئل غذایی ندارند!دیاتوم

 

                                                                 این است که ..................                                                                                                 های غذایی هستند، با افراد شاخۀ .................. درهای زنجیرهوجه مشترک آغازیانی که مهمترین تولیدکننده 

 17مرحله 

 دارای مواد معدنی در دیوارۀ خود هستند. -( اوگلناها1

 در شرایطی، قادر به تولیدمثل جنسی هستند. -دارانمژک( 2

 کنند.با تجزیۀ مواد آلی محیط، انرژی خود را تامین می -( هاگداران3

 کنند.فقط زندگی پالنکتونی دارند و در دریاها زندگی می -( تاژکداران چرخان4

 مفهومی( -متوسط -410) 2پاسخ: گزینه 

و بعضی اوقات تولیدمثل  تولیدمثل غیرجنسی معموالًهمانند افراد شاخۀ مژکداران، هستند،  های غذاییهای زنجیرهمهمترین تولیدکنندهها که دیاتوم

 توان گفت که در شرایطی قادر به تولیدمثل جنسی هستند.دهند. پس میجنسی انجام می

 ها:بررسی سایر گزینه

 ( اوگلنا فاقد دیوارۀ سلولی است.1

 اند.ندهها فتوسنتزکن( دیاتوم3

 کنند.( انواعی کمی از تاژکداران چرخان در آب شیرین زندگی می4

 های ماز تکرار شده و یک مازی غیرممکنه که این تست رو غلط زده باشه!!!مژکداران بارها و بارها در آزمون بینید، ویژگیطور که در سواالت باال میهمان

 ای قرار گیرند؟شناسان، باید در فرمانروی کامالً جداگانهکه بنا به عقیدهء بعضی از زیستکدام عبارت، دربارهء آغازیانی صادق است  -165

 (97)سراسری تجربی  

 کنند.های سیتوپالسمی قابل انعطاف خود، حرکت می( همانند آغازیان انگل، با استفاده از برآمدگی1

 نمایند.به روش جنسی تولیدمثل میهای غذایی، معموالً های زنجیرهترین تولیدکننده( همانند مهم2

 های قوی، یک تاژک در شیار طولی و یک تاژک در شیار عرضی دارند.( برخالف آغازیان تولیدکنندهء سم3

 کنند. های آلی محیط استفاده میها، برای کسب انرژی از مولکولترین آغازیان ساکن اقیانوس( برخالف بزرگ4

 

 کنکور را حل کنید. پس از مطالعه سواالت زیر، سوال

 17مرحله                                         هر جانوری که .................. ، به طور حتم ..................                                                               

 خود دارد. گونۀد همافرا شابه همۀدد کروموزومی مع -( داری اسکلت خارجی از جنس کیتین و پروتئین است1

 دهد.مواد غذایی را به دو صورت درون سلولی و برون سلولی گوارش می -یستگاه خود را نداردجایی در ز( توانایی جابه2

 باشد.دارای تمامی انواع بافت پیوندی در بدن خود می -( توانایی دفاع اختصاصی در برابر عوامل بیگانه را دارد3

 تری نسبت به وزن بدن خود است.ی مخ درشتهامیکرهدر قیاس با سایر جانوران، دارای ن -رنین را دارد توانایی ساخت و ترشح آنزیم( 4

 ترکیبی(-)سخت 4پاسخ: گزینه 

های دارن، رشد نیمکرهتند. در بین مهرهکنند. تمامی این جانوران پستاندار هسنوزادان آدمی و بسیاری از پستاندارن، آنزیمی به نام رنین را تولید و ترشح می

 مخ در پستاندارن نسبت به سایرین بیشتر است.

 ها:بررسی سایر گزینه

های جاندارانی که از یک گونه های سلولای از جنس پروتئین هستند. تعداد کروموزوم( حشرات دارای اسکلت خارجی از جنس کیتین درون مادۀ زمینه1

دار بدن های پیکری هستهکروموزوم در سلول 23کروموزوم و ملخ نر دارای  24ت اما نه همیشه ! به عنوان مثال ملخ ماده دارای ، عموماً یکسان اسهستند

 خود هستند.
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رند. شقایق دریایی آوجایی در زیستگاه خود را ندارند. این جانوران عموماً آبزی هستند و آب را در پیرامون خود به حرکت در می( جانوران ثابت توانایی جابه2

سلولی و تنان مثل شقایق دریایی دارای دو نوع گوارش بروناند. سایر جانوران متحرک هستند. کیسهها جانورانی ثابتتنان است و نیز اسفنجکه از کیسه

 ها فقط گوارش درون سلولی دارند.درون سلولی هستند. اما اسفنج

داران در دارن دارای اسکلت داخلی هستند. اسکلت داخلی بدن مهرهتمامی مهره ر برابر عوامل بیگانه هستند.د داران دارای توانایی دفاع اختصاصی( مهره3

 ها غضروفی است که در این جانوران بافت پیوندی استخوانی وجود ندارد.بعضی ماهی

  14مرحله                                                                                  در جانوری که لقاح .................. دارد، قطعاً ..................              

 شود.دار با تغییر آمونیاک، ایجاد میمادۀ دفعی نیتروژن -( داخلی1

 حفرۀ گلویی در تشکیل سطح تنفسی موثر است. -( خارجی2

 شود.تقسیمات زیگوت، در بدن مادر آغاز می -( داخلی3

 ای است.های ژلهتخمک دارای دیواره -( خارجی4

 ترکیبی( -متوسط -311) 4پاسخ: گزینه 

ای و محکمی هستند که های چسبناک ژلههای این جانداران، دارای دیواره. تخمکها و دوزیستان لقاح خارجی دارندمهرگان آبزی، ماهیبسیاری از بی

 کنند.افظت میتخمک و سپس جنین را از عوامل نامساعد محیطی مح

 ها:بررسی سایر گزینه

 دار در این جانوران، آمونیاک است.پوستان نیز لقاح داخلی دارند. مادۀ دفعی نیتروژنمهرگان آبزی مانند سخت( برخی بی1

حالی که سایر جانورانی که لقاح خارجی کند. در ها و دوزیستان نابالغ، آبشش را ایجاد میشود. و در ماهیداران دیده می( حفرۀ گلویی فقط در رویان مهره2

 مهرگان آبزی، فاقد حفرۀ گلویی هستند.دارند مانند بی

 شود.گذار مانند پرندگان و خزندگان، تقسیمات زیگوت در خارج از بدن مادر آغاز می( در جانوران تخم3

ستثنا: پالتی شرپوس جانور تخما سیمات زیگوت آن درون بدن مادر  ست که تق شود، حاوی پوس خارج میشود و تخمی که از بدن پالتیوع میگذاری ا

 .جنین است

 15پردازد، ...................                                                       مرحله هر جانوری که از طریق .................. به مبارزه با عوامل بیگانه می 

 کند.الیۀ مننژ، از دستگاه عصبی مرکزی خود محافظت میسهبه وسیلۀ پردۀ  -( دفاع اختصاصی1

 های اسکلتی خود را دارد.بدون دخالت مغز، توانایی انقباض ماهیچه -( دفاع اختصاصی2

 در دستگاه گردش مواد خود، فاقد شبکۀ مویرگی کامل است. -( دفاع غیر اختصاصی3

 گره عصبی است.در مغز خود حاوی تعداد زیادی  -( دفاع غیر اختصاصی4

 ترکیبی(-سخت-302) 2پاسخ: گزینه 

دارن دارای طناب . تمامی مهرهدار استداران وجود دارد. پس هر جانوری که دارای دفاع اختصاصی باشد، قطعاً یک مهرهدفاع اختصاصی اساساً در مهره

های حرکتی های نخاعی، پاسخباشد. انعکاسهای نخاعی( میها)انعکاسسها، مرکز برخی انعکاعصبی پشتی یا همان نخاع هستند. نخاع عالوه بر انتقال پیام

 های اسکلتی بدن شوند.توانند بدون دخالت مغز و با ارسال پیام از نخاع، سبب انقباض ماهیچهها میاند. این انعکاسهای محیطیداران به محرکمهره

 ها:بررسی سایر گزینه

الیۀ مننژ داری دارای پردۀ سهدار است. اما باید توجه داشته باشید که هرمهرهدارای دفاع اختصاصی باشد، قطعاً یک مهره( همانطور که اشاره شد هر جانور 1

 کنند.الیۀ مننژ از دستگاه عصبی مرکزی خود محافظت مینیست، و تنها، گروه پستانداران به وسیلۀ پردۀ سه

ی 
ی مرکز

صب
ت از دستگاه ع

محافظ

پستانداران
 

 ای محکم و استخوانیایجاد جعبه دارای بخش اسفنجی میان دو الیه متراکم جمجمه هاناستخوا

 مهرهستون

 خارجی ترین الیه مننژ شامهسخت پرده مننژ

 دو الیه بافت پیوندی متراکم؛ الیه داخلی تر آن وارد شیار بین دو نیمکره شده است.

 بافت عصبی(های فراوان )تغذیه دارای مویرگ عنکبوتیه

 مانند تار عنکبوت در زیر میکروسکوپ

 شود.عمق و عمیق مغز نیز وارد میدر تمام شیار های کم شامهنرم
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 کند.شامه را پر میشامه و سختفضای بین نرم نخاعی-مایع مغزی

 ها در حین حرکت گیر؛ ممانعت از برخورد مغز و نخاع به استخواننقش ضربه

 ها وجود دارد.های سایر بافتهای مغزی، فاقد منافذی هستند که در مویرگبافت پوششی دیواره مویرگ مغزی-سدخونی

 توانند به سرعت از این سد بگذرند.البته موادی مانند گلوکز واکسیژن می

 غز شوند.توانند وارد مهای مغزی نقش ندارند و نیز میکروب ها معموال نمیبسیاری از مواد که در متابولیسم سلول

 

 داران دارای گردش خون بسته و شبکۀ مویرگی کامل هستند.دانید مهرهدار، دارای دفاع غیراختصاصی هستند. همانطور که میمهره و مهره( جانوران بی3

دارای دفاع غیر اختصاصی است که مهره و خاکی نوعی بیمهره، فاقد شبکۀ مویرگی نیستند. به عنوان مثال کرمتوجه داشته باشید که تمامی جانوران بی

 دارای دستگاه گردش خون بسته و شبکۀ مویرگی کامل است.

 ی فاقد مغز است.مهره( توجه داشته باشید که همۀ جانوران دارای دفاع غیر اختصاصی، مغز ندارند. به عنوان مثال هیدر نوعی بی4

 12کنند؟          مرحله ای برای جلب جفت استفاده میویژه چند مورد، ویژگی مشترک جانورانی است که از صداها و آوازهای 

 کنند.های خود توانایی حرکت پیدا میبه وسیلۀ بال -الف

 شود.های جنسی، داخل  بدن جانور ماده انجام میلقاح بین سلول -ب

 سازی عوامل بیگانه را دارند.ها، توانایی خنثیهای محلول در خون آنپادتن -ج

 حافظت از دستگاه عصبی مرکزی توسط پردۀ سه الیۀ مننژ وجود ندارد.امکان م -د

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

 ترکیبی(-سخت-407)1پاسخ: گزینه 

 کند. د ویژگی مشترک این جانوران را بیان میتنها مورد 

 بررسی موارد:

 باشند.الف( دوزیستان فاقد بال می

 باشد.تواند از نوع خارجی کند. لقاح در دوزیستان میب( این مورد به لقاح داخلی اشاره می

 باشند.مهره بوده پس فاقد دفاع اختصاصی میج( حشرات بی

دارنبوده پس کنند. هیچ کدام از این گروه از جانوران پستانای برای جلب جفت تولید میو پرندگان، صداها و آوازهای ویژه د( بسیاری از حشرات، دوزیستان

 فاقد پردۀ سه الیۀ مننژ هستند.

ت باال، چقدر خوب نکات این بینید که سواالدانشگاهی، سال سوم و سال دوم طرح شده! اما میهای پیشهای مختلفی از کتابکه سوال زیر، از بخشبا این

 سوال رو پوشش دادن!!

سری تجربی .«در همهء جانورانی که توانایی ............... را دارند، ............... »کند؟ کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می -166 سرا (

97) 

 شودهای بدن انجام میتنفس واقعی سلول( انجام دفاع اختصاصی ـ با رسیدن اکسیژن به مایع بین سلولی، 1

 شونددار خون منتقل میهای آهنیابی ـ گازهای تنفسی از طریق پروتئین( ایجاد صداهای ویژهء جفت2

 خورده است اکسید به دفعات چین( ترشح فرومون جنسی ـ سطوح مبادلهء اکسیژن و کربن دی3

 شود.های پوستی وارد خون میمویرگ( انجام لقاح خارجی ـ اکسیژن جوّ فقط از طریق 4
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 سوالی ترکیب با ریاضی!

صاحب شدن دندانکنیم که ظاهرفرض می -167 ست. اگر زن و مردی بتوانند به طور معمول  صفت اتوزومی غالب ا سیاب، مربوط به نوعی  های آ

ضی از آن شوند که بع صفت، ژنوتیپی متفاوت با فرزندانی  صورت، احتمال اینها در ارتباط با این  شند، در این  شته با سه فرزند این والدین دا که 

سیاب و یک فرزند دارای دندانخانواده، فاقد دندان ست؟ )با در نظر گرفتن اینهای آ شد، کدام ا سیاب با که در هر زایمان یک فرزند متولد های آ

 (97)سراسری تجربی  شود.(

1)1

64
 2)1

256
 3)3

64
 4)3

256
 

 

احتمال بود که مطرح شدن این گونه سواالت تا امسال، غیرمعمول بود.  نکور، استفاده از قوانین آنالیز در ترکیب باتنها سختی این سوال ک

اما با . ها رو گذاشته بودیم!!!(کیو نمونه این سوالتوی کتاب آی البته) آنالیز با ژنتیک اجتناب کردقوانین های خود از ترکیب بنابراین ماز هم در آزمون

گفتند که سواالت ژنتیک ماز سخت و با ایده جدید هست، در حالی که کنکور سوال آسون آموزان، به ما میاین وجود، بسیاری از دانش

هم ممکنه در کنکور مطرح بشه! با ه سواالت ژنتیک با ایده جدید و حتی ترکیب با درس ریاضی میده!!! اما کنکور امسال این رو ثابت کرد ک

حالت مختلف برای این مسئله، میتونستن سوال رو  4این حال، کسانی که سواالت ژنتیک ماز رو حل کردن، به راحتی و با در نظر گرفتن 

 هم پیش ماست! در یک کالم منظورمون رو بگیم: چون صد آمد نود  حل کنن!

 

 

 پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.

    11مرحله                                       .................. تواندنمیطور عادی در انسان، نوعی اندام مرتبط با لولۀ گوارش که .................. ، به 

 تاثیر اعصاب خودمختار، ترشحات خود را بکاهد.تحت  -سازد( آمیالزهای ضعیف را می1

 برخی مواد معدنی صفرا را به درون خون منتقل کند. -( محل ذخیرۀ موقتی صفرا است2

 های عصبی قرار گیرد.تحت تاثیر ناقل -شده از لولۀ گوارش است( اندام هدفِ هورمون ترشح3

 روبین صفرا را تولید کند.همۀ بیلی -کنندۀ قند خون استهای تنظیم( محل اثر انواع هورمون4

 ترکیبی( -متوسط -204) 4پاسخ: گزینه 

اند از انسولین و گلوکاگون کنندۀ قند خون عبارتهای تنظیماند از: غدد بزاقی، کبد، کیسه صفرا و پانکراس. هورمونهای مرتبط با لولۀ گوارش عبارتاندام

های قرمز پیر و فرسوده در شود. گلبولهای قرمز توسط ماکروفاژها تولید میاز تجزیۀ هموگلوبینِ گلبول روبینکه هر دو بر روی کبد تاثیر دارند. بیلی

روبین در طحال و شود. بنابراین، بخشی از بیلیها، توسط ماکروفاژها تجزیه میروند و هموگلوبین آزادشده از آناز بین می کبد و طحالهای باریکِ مویرگ

 شود. ر کبد تولید میبخشی دیگر از آن د

 شود.های ترشحیِ کبد به صفرا وارد میروبین تولیدشده در طحال، از طریق خون به کبد وارد شده و توسط سلولبیلی

 ها:بررسی سایر گزینه

 (204یابد. )کاهش می هنگام غلبۀ سمپاتیک بر پاراسمپاتیک( غدد بزاقیِ بناگوشی، در تولید آمیالزهای ضعیف نقش دارند. ترشح غدد بزاقی 1

 کنند.سمپاتیک و پاراسمپاتیک دو بخشِ دستگاه عصبی خودمختار هستند که معموالً برخالف یکدیگر عمل می 

شود؛ پس دیوارۀ کیسۀ صفرا، شود، یعنی مقدار از آبِ درون صفرا کم میتر می( کیسۀ صفرا محل ذخیرۀ موقتی صفرا است. صفرا درون کیسۀ صفرا غلیظ2

 گرداند.نوعی مادۀ معدنی است را به خون باز می آب که

 کنند.( پانکراس، اندام هدف هورمون سکرتین است. عوامل عصبی و هورمونی ترشح شیرۀ پانکراس را تنظیم می3

 ها، از جمله اعمال دستگاه عصبی خودمختار است.تنظیم کار غده 

 5مرحله                                                          ....... قطعاً ..................در یک فرد، هر اندام مرتبط با لولۀ گوارش که ........... 

 کنندۀ ترشحات لولۀ گوارش موثر است.تنظیم در تولید هورمون -( با دفع کلسترول در حفظ هومئوستازی موثر است1

 کند.گر گوارش همۀ پلیمرهای غذایی را تولید میهای آغازآنزیم -( در زیر و موازی با معده قرار گرفته است2

 گیرد.تحت تاثیر اعصاب پاراسمپاتیک قرار می -کندهای آغازگر گوارش شیمیایی غذا را ترشح می( آنزیم3

 کند.تحت تاثیر دو نوع پیک شیمیایی، ترشحات خود را تنظیم می -( تولیدکنندۀ آنزیم گوارشی است4
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 ترکیبی( -سخت -204)3

اس تشکیل دستگاه از چند اندام تشکیل شده است. دستگاه گوارش انسان، از لولۀ گوارش و چند اندام دیگر شامل: غدد بزاقی، کبد، کیسۀ صفرا و پانکرهر 

له اعصاب کنند. این غدد تحت تاثیر اعصاب خودمختار از جمهای آغازگر گوارش شیمیایی غذا، یعنی آمیالز را ترشح میشده است. غدد بزاقی آنزیم

 گیرند.پاراسمپاتیک قرار می

شود. این اعمال را دستگاه عصبی خودمختار که شامل دو ها آگاهانه انجام نمیهای قلبی و صاف و همچنین تنظیم کار غدهتنظیم انقباض ماهیچه 

 (2زیست 2کند. )فصلبخش سمپاتیک و پاراسمپاتیک است، تنظیم می

 ها:بررسی سایر گزینه

و لسیتین وجود دارد. در کبد فقط هورمون  کلسترولها، امالح، کند. در ترکیب صفرا، رنگسازد و ترشح میادۀ قلیایی است که کبد آن را می( صفرا یک م1

 ندارد.سازی نقش دارد و مستقیماً تاثیری بر فعالیت دستگاه گوارش شود که این هورمون در تحریک مغز استخوان و خونتولید و ترشح می اریتروپویتین

های گوارشی را ترین آنزیمریز پانکراس، قویکنید، پانکراس در زیر و موازی با معده قرار گرفته است. بخش برونمشاهده می 4-9طور که در شکل ( همان2

 کنند.می آغازلیپیدها را  دهند و گوارشمی ادامهها را ها و پروتئینها گوارش کربوهیدارتکنند. این آنزیمترشح و به ابتدای دوازدهه وارد می

کنند؛ اما ترشح بزاق تنها تحت های گوارشی نقش دارند. عوامل عصبی و هورمونی ترشح شیرۀ پانکراس را تنظیم می( پانکراس و غدد بزاقی در تولید آنزیم4

 تاثیر اعصاب خودمختار قرار دارد.

 توانید سوال زیر را حل کنید!تار قرار دارند، میکه غدد بزاقی تحت تاثیر دستگاه عصبی خودمخفقط با دانستن این

 (97)سراسری تجربی  است؟ نادرستشود، گفتن باعث تسهیل حرکات زبان انسان میکدام مورد، در ارتباط با عاملی که هنگام سخن -168

 گیرد.( تولید آن همواره آگاهانه صورت می2  کند.( به احساس چشایی کمک می1

 شود. ( جزئی از مکانیسم دفاعی بدن محسوب می4 ( در فعالیت گوارشی فرد سهیم است.  3

 

 پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.

 20مرجله   ای که با یکدیگر تکامل همراه دارند، صحیح است؟                                                       چند مورد، دربارۀ هر دو گونه 

 ها با یکدیگر هماهنگ شده است.رفتار آن -الف

 اند.های طوالنی با هم تحول یافتهدر زمان -ب

 اند.در یک اکوسیستم زندگی کرده -ج

 رابطۀ همزیستی با هم دارند. -د

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

 مفهومی( -سخت -406) 2پاسخ: گزینه 

 موارد ب و ج درست هستند.

های شود. روابط میان گونهدارند، تکامل همراه نامیده می ارتباط نزدیککنند و با هم زندگی می اکوسیستمهایی که در یک نهتغییر گو آهنگیهم

شده آهنگ ها هماست. در این فرآیند، ساختار بدن و رفتار افراد هر گونه با دیگر گونه های بسیار طوالنیزمانها در مختلف نتیجۀ فرایند تغییر و تحول آن

 است.

 بررسی موارد:

شود؛ مثل پرندۀ شهدخوار و نوعی گیاه. در حالی که رفتار مختص به جانوران است و گیاهان رفتار الف( تکامل همراه بین جانوران و گیاهان نیز دیده می

 ندارند!

شود. در حالی که رابطۀ همزیستی محسوب نمیاست، اما بالعکس نه! مثالً رابطۀ صیادی، نوعی « تکامل همراه»د( هر نوع همزیستی همراه با 

 تکامل همراه بین شکار و شکارچی وجود دارد.

 است« ای از همزیستینوع ویژه»سفرگی و رابطۀ انگلی. که رابطۀ انگلی ملقب به سه نوع رابطۀ همزیستی را به خاطر بسپاریم: همیاری، هم
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ت و در هر نوع رابطۀ همزیستی تکامل همراه وجود دارد و در هر نوع تکامل همراه، ساختار بدن دو اینکه، انگلی نوعی رابطۀ همزیستی اس فقط با دانستن

 توانید سوال زیر را حل کنید.جاندار با هم هماهنگ است، می

کننده ع رونویسیهای متنوکنند و آنزیمتر عمل میهای دیگر تخصصیهایی درست است که نسبت به انگلکدام عبارت، دربارهء همهء انگل -169

 (97)سراسری تجربی  دارند؟

 های تمایزیافته دارند.( پیکری با سلول2  ای دارند.( چرخهء زندگی ساده1

 کنند. هایی کامالً شبیه خود ایجاد می( از نظر ژنتیکی همواره زاده4 ( به طور حتم، با ساختار درونی بدن میزبان، هماهنگ هستند.3

 

 یر، سوال کنکور را حل کنید.پس از مطالعه سواالت ز

 14کدام گزینه، درمورد شکل مقابل، درست است؟   مرحله  

 دهند.، بخشی از ژنوم زیگوت را تشکیل می3و  2های ( مادۀ ژنتیک موجود در بخش1

 شود.های میکروتوبولی یافت میبرخالف سر اسپرم، دسته 1( در بخش 2

 شود.تخمک ادغام میبا غشای  4( در هنگام لقاح، غشای بخش 3

 شود.تولید می 2مورد نیاز سلول، در بخش  ATP( بیشتر 4

 

 ترکیبی( -سخت -311) 4پاسخ: گزینه 

گیرد، اما مرحلۀ اول تنفس سلولی، یعنی گلیکولیز، درون سیتوپالسم صورت حاوی میتوکندری است. درون میتوکندری تنفس سلولی صورت می 2بخش 

 شود. ون میتوکندری و بخش اندکی از آن درون سیتوپالسم تولید میدر ATPگیرد. پس بیشتر می

 ها:بررسی سایر گزینه

شود. بنابراین، فقط مادۀ ژنتیک درون هسته در تشکیل ژنوم زیگوت نقش دارد. پس ژنوم ( در هنگام لقاح، فقط سرِ اسپرم وارد اووسیت ثانویه می1

 د.رسسیتوپالسمی هر فرد، از مادر وی به ارث می

 شود.های میکروتوبولی یافت میتاژک و در سر اسپرم، سانتریول وجود دارد. بنابراین، در هر دو بخش، دسته 1( در بخش 2 

های درون سر اسپرم و همچنین، در ها ساختارهای سلولی بدون غشا هستند که در ساختار سانتریولبا دانستن اینکه، میکروتوبولفقط 

 توانید سوال زیر را حل کنید.می ساختار تاژک وجود دارند،

 (97)سراسری تجربی  شود، صحیح است؟چند مورد، در ارتباط با نوعی ساختار سلولی بدون غشا که در اسپرم یک فرد سالم یافت می -170

 الف ر در پایداری غشای هسته نقش دارد.

 کند.ب ر دوک تقسیم را ایجاد می

 پپتیدی است.ج ر در ساختار خود، فاقد پیوندهای 

 تواند درون بخش غشادار مجزایی یافت شود. د ر می

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

 و هم در دم آن )بخش غشادار مجزا( وجود دارند، کافی بود! های میکروتوبولی هم در سر اسپرمگویی به این سوال، تنها دانستن اینکه دستهبرای پاسخ

 پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.

 های لیزوزیمی تخریب شود، قطعاً ..................تواند توسط آنزیممی ، که در بدن انسانزادر فرآیند تقسیم نوعی عامل بیماری 

10مرحله   

 گیرد.حلقویی قرار می DNAفقط یک مولکول ( در هر قطب از سلول 1

 شود.( همزمان با فرورفتگی غشا، دیوارۀ سلولی در محل دو سلول جدید تشکیل می2

 شود.های جدید منتقل میهای درون آن نیز به محل سلول( همزمان با تقسیم سیتوپالسم خود، اندامک3

 شوند.های مو مانند سطح آن ساخته مییل دهندۀ برآمدگیهای تشکمراز، مولکولپلی RNAهای ( با عملکرد آنزیم4

 ترکیبی(-سخت-306) 2پاسخ:گزینۀ
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شوند. پس سلول مد نظر سوال یک ها میهای لیزوزیمی در دستگاه دفاعی بدن انسان، به صورتی است که سبب تخریب دیوارۀ سلولی باکتریمکانیسم آنزیم

در هنگام تقسیم پس قطعاً این سلول دارای دیواره است و تواند بر آن اثر کند، است و از آنجا که لیزوزیم می سلول باکتریایی بوده و دارای تقسیم دوتایی

 شود.دوتایی همزمان با فرورفتگی غشا، دیوارۀ سلول، در محل بین دو سلول جدید تشکیل می

 ها:بررسی سایر گزینه

 باشد.  DNAتواند دارای دو مولکولکروموزوم کمکی یا پالزمید نیز وجود دارد؛ پس سلول حاصل میها عالوه بر کروموزوم اصلی، باکتری بعضی( در 1

 باشد.( همانطور که اشاره شد سلول مورد نظر یک سلول پروکاریوتی بوده که فاقد اندامک می3

ها کوتاه باشند پیلی و اگر بلند باشند تاژک د اگر این برآمدگیها وجود دارهایی مو مانندی در سطح آنها، برآمدگیباکتری بعضی( توجه داشته باشید که 4

ها های سازندۀ این برآمدگیمراز مستقیماً سبب ساخت مولکولپلی RNAها وجود ندارد. ضمناً آنزیم ها لزوما درهمۀ آننامند که این نوع برآمدگیمی

 شود.نمی

 17مرحله                                                                                            ها، درست است؟      کدام گزینه، دربارۀ بعضی باکتری 

 آورند.( تارهای پروتئینی در هر تاژک امکان حرکت را فراهم می1

 سازند.( در شرایط سخت، دیوارۀ ضخیمی در اطراف سلول خود می2

 هستند. NAD+بازسازی  ( در حضور یا عدم حضور اکسیژن، قادر به3

 کنند.های آلی تامین می( انرژی مورد نیاز خود را با برداشت الکترون از مولکول4

 ترکیبی( -متوسط -409) 3پاسخ: گزینه 

کنند و برای توانند در حضور یا نبود اکسیژن، زندگی دیگر می بعضیکنند؛ در حالی که ها هوازی هستند و در حضور اکسیژن زندگی میباکتری بیشتر

 کنند.را در عدم حضور اکسیژن، بازسازی می NAD+های گلیکولیز، ادامۀ واکنش

 ها:بررسی سایر گزینه

 پروتئین ساخته شده است. یک تارای دارد و از ها تاژک دارند. تاژک باکتری ساختار ساده( بعضی از باکتری1

سازند که عالوه می دور تا دور کروموزوم خودند. و برای تشکیل اندوسپور، دیوارۀ ضخیمی دهها در شرایط سخت، اندوسپور تشکیل میباکتری بعضی( 2

 گیرد.بر کروموزوم، مقداری سیتوپالسم نیز درون این دیواره جای می

 ند. کنهستند و انرژی خود را از طریق برداشت الکترون از مواد آلی جذب شده از محیط تامین می هتروتروفها باکتری بیشتر( 4

 4مرحله                                  طور معمول، در یک سلول ..................                                                                                     به 

 ( پروکاریوتی، ضخامت کپسول بیشتر از دیوارۀ سلولی است.1

 حفظ شکل سلول نقش اساسی دارند.ها در ( یوکاریوتی، ریزرشته2

 شود.ها انجام میهای شیمیایی سلول، درون اندامک( یوکاریوتی، همۀ فعالیت3

 پذیر است.فقط پس از اتمام رونویسی آن، امکان mRNA( پروکاریوتی، ترجمۀ یک 4

 ترکیبی( -متوسط -202) 2پاسخ: گزینه 

 دهند و لذا در حفظ شکل سلول نقش دارند.اسکلت سلولی را تشکیل می هاها و ریزلولههای یوکاریوتی، ریزرشتهدر سلول

 ها:بررسی سایر گزینه

 طور معمول در صورت سوال توجه کنید!()به قید بهها، کپسول وجود دارد. از باکتری بعضی( فقط در 1

 گیرد.انجام میها های شیمیایی سلول )متابولیسم سلولی(، در فضای درون اندامکاز فعالیت بسیاری( 3

شدن ها نیازی به فرآیند بلوغ )کوتاهدر پروکاریوت mRNAهای پروکاریوتی، جایگاه رونویسی و ترجمه از هم جدا نشده است، همچنین مولکول ( در سلول4

 آغاز شود. mRNAتواند قبل از اتمام رونویسی مولکول ها عمل ترجمه میو ..( ندارد؛ لذا در این سلول

 14است؟                                                                                                  مرحله  نادرستها ، در ارتباط با باکتریکدام گزینه 

 توان بر اساس رنگ آمیزی گرم، به دو گروه مثبت و منفی تقسیم بندی کرد.ها را می( اغلب باکتری1

 پذیر باشد.تواند امکانها، عالوه بر قند دئوکسی ریبوز، وجود قند ریبوز نیز می( در آندوسپور باکتری2

 گیرند.های غشایی قرار میها، کپسولی چسبناک، در اتصال با پروتئین( در برخی از باکتری3

 ، ضمن مصرف اسید سیتریک را دارند. 2COها، توانایی ازاد کردن ( اغلب باکتری4

 ترکیبی(-تسخ-409) 3پاسخ: گزینه 
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است. پس شرط حضور کپسول، وجود دیوارۀ سلولی است. در به وسیلۀ پوشش چسبناکی به نام کپسول احاطه شدهدیوارۀ سلولی ها، در بعضی از باکتری

 بود.های غشایی فاقد ارتباط خواهد های دارای کپسول، این پوشش چسبناک با اجزای دیواره ارتباط مستقیم دارد و با پروتئینباکتری

 ها:بررسی سایر گزینه

بر این  تواننمیها را شوند. اما توجه داشته باشید که همۀ باکتریمنفی تقسیم می-مثبت و گرم-ها براساس نوع دیوارۀ سلولی به دو گروه گرم( باکتری1

دارای دیوارۀ سلولی هستند. پس اغلب  هااغلب باکتریخوانید که ها دیوارۀ سلولی ندارند. در سال دوم میاساس تقسیم بندی کرد. زیرا تمامی باکتری

 توان براساس رنگ آمیزی گرم به دو گروه مثبت و منفی تقسیم بندی کرد.ها را میباکتری

زوم، مقدار کمی سازند. این ساختار که آندوسپور نام دارد، عالوه بر کروموها در شرایط سخت، دیوارۀ ضخیمی دور تا دور کروموزوم خود می( بعضی باکتری2

حلقوی است که نوکلئوتیدهای سازندۀ آن، دارای  DNAدانید کروموزوم باکتری شامل یک مولکول سیتوپالسم نیز در خود جای داده است. همانطور که می

ه بر قند دئوکسی ریبوز، قند ریبوز را توان در آندوسپور، عالوگیرد، میقند دئوکسی ریبوز هستند. اما چون آندوسپور مقداری از سیتوپالسم را نیز در بر می

 شود.ها یافت میموجود در ریبوزوم rRNAهای آزاد در سیتوپالسم و  همچنین  RNAنیز مشاهده کرد. زیرا این قند، در ساختار 

د. در گام دوم چرخۀ کربس، های هوازی و چرخۀ کربس را دارنها هوازی هستند. پس در مسیر تنفس سلولی خود توانایی انجام واکنش( اغلب باکتری4

 شود.آزاد می CO2ضمن مصرف اسید سیتریک یک مولکول 

ها تقسیم دوتایی دارند و در فرآیند تقسیم شوند و همۀ باکتریمنفی تقسیم میمثبت و گرمدار به دو گروه گرمهای دیوارهکه، باکتریبا دانستن اینفقط 

 کنید.توانید سوال زیر را حل دوتایی دارند، می

سیم می -171 سلولی خود، به دو گروه تق ساس نوع دیوارهء  ست؟به طور معمول، در ارتباط با همهء جاندارانی که بر ا ست ا شوند، کدام عبارت در

 (97)سراسری تجربی  

 هوازی و هوازی را دارند.( توانایی انجام چند نوع فرایند بی1

 چسبناکی وجود دارد.ساکاریدی ها، پوشش پلی( در اطراف دیوارهء آن2

 توانند دور تا دور کروموزوم و مقدار کمی از سیتوپالسم خود دیوارهء ضخیمی بسازند.( می3

 ( تقسیم شوند. DNAای از غشا )در بین دو مولکولکردن غشای سلولی جدید به نقطهتوانند با اضافه( می4

 کنکور را حل کنید.پس از مطالعه سواالت زیر، سوال 

کند. اگر فراوانی افراد هتروزیگوس در نسل دوم، دو برابر ( شروع به خودلقاحی میaa ،Aa ،AAیک جمعیت متعادل با سه نوع ژنوتیپ ) 

دام فراوانی افراد مغلوب در جمعیت اولیه باشد، در این صورت، نسبت افراد غالب در نسل اول به افراد ناخالص در نسل دوم، تقریباً ک

 10مرحله                                       است؟                                                                                                                         

1 )11 2 )10 3 )9 4 )8 

 مفهومی( -سخت -405) 1پاسخ: گزینه 

( و در نسل دوم )pq(، در نسل اول )pq2فرض کنیم. فراوانی افراد هتروزیگوس در جمعیت اولیه ) qو فراوانی الل مغلوب را  pاگر فراوانی الل غالب را 
1

2
pq )

 2qاست. و فراوانی افراد مغلوب در جمعیت اولیه برابر است با 

= 2q×2های نسل دوم دو برابر افراد مغلوب در نسل اول باشد؛ یعنی: اگر فراوانی هتروزیگوس
1

2
pq : پس ،q4 =p  :و فراوانی الل /2و لذا فراوانی الل مغلوب .

 (q  +p= 1. است. )چون /8غالب 

های غالبِ نسل اول )( + فراوانی هموزیگوسpqهای نسل اول )فراوانی افراد غالب در نسل اول برابر است با: فراوانی هتروزیگوس
𝑝𝑞

2
    +2p = )

88

100
 

و فراوانی افراد ناخالص در نسل دوم برابر است با: 
𝑝𝑞

2
 =

8

100
 

 .11پس نسبت افراد غالب در نسل اول به افراد ناخالص در نسل دوم برابر است با 

 در جمعیت متعادلی از نوعی پرنده، یک صفت جنسی در بین جانوران ماده مورد بررسی قرار گرفته است. اگر فراوانی ماده هایی با فنوتیپ 

                                                                                                                                                       غالب، چهار برابر ماده هایی با فنوتیپ مغلوب باشد، در بین نرها فراوانی افرادی که صفت غالب را بروز می دهند، چند درصد است؟       

 22مرحله 

1 )80 2 )64 3 )96 4 )48 

 مفهومی( -آسان -405) 3پاسخ: گزینه 
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( و فنوتیپ مغلوب pهستند. بنابراین، فراانی ماده های دارای فنوتیپ غالب و مغلوب به ترتیب برابر با فنوتیپ غالب ) ZZو نرها  ZWدر پرندگان، ماده ها 

(qاست. فرض سوال بیان می د )  ارد کهq4 =p  1است. از طرفی می دانیم که در جمعیت متعادل =q  +p  است. پس کافی است که در این عبارت، به

 ./8. و فراوانی الل غالب برابر است با /2( برابر است با q. پس فراوانی الل مغلوب ) q  +q4= 1را قرار دهیم:   p ،q4جای 

.( فنوتیپ /2q  =04غالب، فنوتیپ غالب را بروز می دهند. و یا ساده تر بگیم، فقط افراد هموزیگوس مغلوب )در بین نرها، افراد هتروزیگوس و هموزیگوس 

 درصد است. 96مغلوب را نشان می دهند. پس فراوانی افراد غالب در بین نرها، 

 اکنون فقط!

 توانید سوال زیر را حل کنید.متعادل، میها در جمعیت ها براساس فراوانی ژنوتیپبا دانستن چگونۀ محاسبۀ فراوانی الل

 

سان ژن موردنظر  -172 سی قرار دارد. در این جمعیت، فراوانی افرادی که دو الل غیریک صفت اتوزومی مغلوب مورد برر در جمعیت متعادلی، نوعی 

 (97)سراسری تجربی  ت فراوانی ............... است.اند، معادل نیمی از فراوانی افرادی است که دو الل غالب را دارند. در این صوررا دریافت نموده

1( الل مغلوب، 1

4
 ( الل غالب و مغلوب برابر2  الل غالب 

1( الل مغلوب، 4  ( الل غالب، دو برابر الل مغلوب3

3
 الل غالب  

های ماز ست که بارها این سری سواالت در آزموندر جمعیت متعادل کافی 2q  +pq2  +2p= 1و  q + p= 1های برای حل این سوال، تنها دانستن فرمول

تواند آن را توان گفت کسی که سواالت ژنتیک جمعیت ماز را درست حل کرده باشد، فقط با نگاه کردن به این سوال، میتکرار شده است. و به جرئت می

 حل کند.

 

 سوال کنکور را حل کنید.پس از مطالعه سواالت زیر، 

 22چند مورد، جملۀ زیر را به طور صحیحی تکمیل می کند؟         مرحله  

 در تصویر مقابل، سلول .................. می تواند ..................

 ، زنجیرۀ انتقال الکترون را راه اندازی کند.NADHبا مصرف مولکول  -A -الف

 ه شکل اسید چهارکربنی تثبیت  کند.را ب 2COبه طور مداوم،  -B -ب

 را آزاد نماید. 2COدر هوای گرم، ضمن انجام تنفس نوری،  -C -ج

 ، ترکیب سه کربنی یک فسفاته بسازد.ATPبا مصرف  -D -د

 

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

 مفهومی( -سخت -408) 2پاسخ: گزینه 

به ترتیب، سلول روپوستی، سلول میانبرگ، سلول غالف آوندی  Dتا  Aو سلول های است   4Cموارد الف و د درست هستند. شکل مربوط به برگ یک گیاه 

 و سلول نگهبان روزنه هستند.

 بررسی موارد:

زنجیرۀ انتقال الکترون را راه  NADHالف( سلول های روپوستی زنده و هوازی هستند و در غشای میتوکندری خود، با مصرف مولکول های پرانرژی مانند 

 اندازی می کنند.

را با یک اسید سه کربنی ترکیب کرده و به شکل ترکیب چهارکربنی تثبیت نماید. )تثبیت اولیه( اما دقت کنید که  2COب( سلول های میانبرگ در ذرت، 

 )شبانه روز( این کار را انجام دهند. به طور مداوممی توانند فقط در طول روز صورت می گیرد و این سلول ها ن 4Cتثبیت کربن دی اکسید در گیاهان 

   نسبت به تنفس نوری مقاوم اند. 4Cج( گیاهان 

، ترکیب سه کربنیِ یک فسفاته )قند سه کربنی( حاصل می ATPد( سلول های نگهبان روزنه نیز فتوسنتزکننده اند و در گام دوم فتوسنتز، ضمن مصرف 

 شود.
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 20است؟                    مرحله  نادرستکنند، رشد می 3Cتر از گیاهان دربارۀ گیاهانی که در آب و هوای گرم سریعکدام عبارت،  

 های هوایی وارد گیاه شود.تواند از طریق روزنهنمی 2CO( در هنگام شب، 1

 شود.کربنی و چهارکربنی در میانبرگ یافت می( در هنگام روز، اسیدهای سه2

 گیرد.ماده فقط درون سیتوسل صورت میدر سطح پیش ATP( در هنگام شب، تولید 3

 نماید.را تثبیت می 2COسلولی، های فاقد فضای بین( در هنگام روز، آنزیم روبیسکو در سلول4

 مفهومی( -متوسط -408) 3پاسخ: گزینه 

های تنفس های نوری فتوسنتز و همچنین در واکنشدر واکنش ATPر گیاهان، تولید د کنند.رشد می 3Cتر از گیاهان در آب و هوای گرم سریع 4Cگیاهان 

به کمک زنجیرۀ انتقال  ATPتولید  -2در سطح پیش ماده  ATPتولید  -1ها وجود دارد: در سلول ATPدو راه برای تولید گیرد. صورت می سلولی

 الکترون

در فتوسنتز و غشای داخلی میتوکندری،  ATPدر سطح پیش ماده است. در حالی که تولید  کربسگام چهارم گلیکولیز و گام سوم چرخۀ در  ATPتولید 

 به کمک زنجیرۀ انتقال الکترون است.

 ها:بررسی سایر گزینه

 شود.های هوایی در طول شب بسته میروزنه 3Cهمانند گیاهان  4Cدر گیاهان ( 1

 کنند. در این مسیر دو سیستم آنزیمی متفاوت و مجزا درگیر هستند. اولینای استفاده میومرحلهاکسیدکربن از مسیری دبرای تثبیت دی 4C( گیاهان 2

کند. کربنی شرکت می3 بن با یک اسیدراکسید کهای مربوط به ترکیب دیکند. این سیستم آنزیمی در واکنشهای میانبرگ عمل میسیستم در سلول

اکسید ها دیکند. در این سلولوندی عمل میآهای غالف شود. دومین سیستم آنزیمی در سلولنقل میهای غالف آوندی مکربنی حاصل به سلول4اسید

  سازد.کربنی را میقند سه 3Cشود و همانند چرخه کالوین در گیاهان کربنی آزاد و وارد چرخه کالوین می4کربن از اسید 

 گیرد.، صورت میسلولی هستندکه فاقد فضای بینهای غالف آوندی اکسید به کمک آنزیم روبیسکو و درون سلولدیتثبیت نهایی کربن 4C( در گیاهان 4

 19مرحله                                                                                                                                                    در گیاهان ..................  

1 )4C 3، کارایی فرآیند فتوسنتز همواره دوبرابر گیاهانC .است 

2 )4C  ،دهد.آنزیم روبیسکو فرآیند تنفس نوری را با شدت زیادی انجام می 

3 )CAM ،گیرد.تجزیۀ اسید آلی چهارکربنه خارج از فضای کلروپالست صورت می 

4)CAM شود. کربنه به کمک قندهای تولید شده در گام قبل تولید می، در گام آخر چرخۀ کالوین ترکیب پنج 

 مفهومی( -متوسط -408)3 13

 رهیسپس در واکوئل ذخ و تیتثب کربنه4ی آل یدهایاسرا به صورت  دکربنیاکسید ،در شب اهانیگ نیشود. ایشب باز م در CAM اهانیگ یهاروزنه

کربن به درون کلروپالست منتشر شده و وارد اکسیددی سپسکنند و اکسیدکربن آزاد میاند، در روز دیاسیدهای آلی که در شب تشکیل شده کنند.یم

 شود.چرخۀ کالوین می

 ها:بررسی سایر گزینه

 است. 3Cدو برابر گیاهان  تقریباًدر دمای باال، شدت زیاد نور، یا کمبود آب  4C( کارایی گیاهان 1

شود. بنابراین، های غالف آوندی میاکسید به درون سلولدیهای میانبرگ وجود دارد به طور موثری منجر به انتقال کربن(  سیستم آنزیمی که در سلول2

 شود.از تنفس نوری میکند و مانع های غالف آوندی در مقایسه با جو بیشتر است. این حالت وضع را برای فتوسنتز مناسب میدرون سلول  2COتراکم 

گام شوند نه قندهای حاصل از چرخۀ کالوین تولید می حاصل از گام دوکربنه به کمک قندهای ( در چرخۀ کالوین گیاهان، در گام چهارم، ترکیب پنج4

 شود.های آلی مورد نیاز گیاه مصرف میکربنه برای ساخت ترکیبسوم! در گام سوم چرخۀ کالوین، یک قند سه

 باشد. در این گیاه به طور حتم، ..................اکسید، یک اسید چهار کربنه میدینوعی گیاه، اولین ترکیب حاصل از تثبیت کربندر  

 13مرحله                                    گردد.( در روز، ترکیب شش کربنۀ ناپایدار از فعالیت آنزیم روبیسکو درون کلروپالست، تولید می1

 شود.ها، در طول شب انجام میدی اکسید توسط سلولهای کربن( جذب مولکول2

 شود.( اسید چهار کربنه درون سلولی متفاوت با محل تجزیۀ آن، تولید می3

 شود.تولید می CO2( از تجزیۀ اسید چهارکربنه در کلروپالست، مولکول 4

 

 مفهومی(-سخت-408) 1پاسخ: گزینه 
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اکسید، یک اسید چهارکربنه است. همۀ این گیاهان، چرخۀ کالوین را در روز انجام داده و دیاولین ترکیب حاصل از تثبیت کربن، CAMو  4Cدر گیاهان 

 شود.کربنه و دو فسفاته میکربنه ترکیب شده و سبب تولید ترکیبی ششاکسید با فعالیت کربوکسیالزی آنزیم روبیسکو با مولکولی پنجدیمولکول کربن

 ها:سایر گزینه بررسی

 دهد، نه شب!اکسید در طول روز رخ میدیهای کربن، جذب مولکول4C( در گیاهان 2

 ها متفاوت است.های آن، محل تولید و تجزیۀ اسید چهار کربنه در یک سلول است، اما نوع اندامکCAM( در گیاهان 3

اکسید به دیکند و سپس کربناکسید را آزاد میدیتجزیه شده و کربن درون واکوئل، در روز اسید چهارکربنه CAM( توجه داشته باشید که در گیاهان 4

 شود.درون کلروپالست آن سلول منتشر می

 شود.کربنۀ ناپایدار تولید می، در گام اول کالوین، ترکیب ششC4و  CAM ست که بددانید در هر دو گیاهاکنون فقط کافی

 (97)سراسری تجربی  به آب و هوای گرم و خشک درست است؟ C4اهانکدام عبارت، در مورد پاسخ گی -173

 کنند.آزاد می CO2کربنی از کلروپالست، ، در پی خروج مولکول دوC3( همانند گیاهان1

 نمایند.اکسید جوّ را به صورت اسیدهای آلی تثبیت میدی ، کربنCAM( برخالف گیاهان2

 سازند.کربنی، ترکیبی ناپایدار میبه ترکیب پنج CO2کردن، با اضافهCAM( همانند گیاهان3

 دهد. ها، به میزان زیاد فعالیت اکسیژنازی انجام میکسید آناکنندهء کربن دی، آنزیم تثبیتC3( برخالف گیاهان4

 

 پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.

 8نماید؟                                               مرحله کامل می نامناسبطور های طبیعی، بهکدام گزینه، عبارت زیر را دربارۀ جمعیت 

 .................. تواندنمیزنندۀ تعادل جمعیت که ..................، برهمنوعی از نیروهای 

 فراوانی الل نامطلوب را افزایش دهد. -تری داردهای کوچک اثر بزرگ( در جمعیت1

 را خنثی کند. اثر رانش بر جمعیت -شودها می( موجب کاهش تفاوت بین جمعیت2

 ها در جمعیت باشد.عامل اصلی تغییر فراوانی الل -( مهمترین نقش آن، ایجاد تنوع است3

 تاثیر باشد.بر خزانۀ ژنی جمعیت بی -کند( همواره در جهت حفظ فنوتیپ سازگار عمل می4

 مفهومی( -سخت -405) 1پاسخ: گزینه 

تر اثر های کوچک. رانش ژن در جمعیتنیروی برهم زنندۀ تعادل جمعیت هستند 5های غیرتصادفی، رانش ژن و انتخاب طبیعی، جهش، شارش ژن، آمیزش

تواند منجر به افزایش ها کامالً تصادفی است، بنابراین میها را تا حد زیادی تغییر دهد. اثر رانش در تغییر فراوانی اللتواند فراوانی اللبزرگتری دارد و می

 فراوانی الل مطلوب یا نامطلوب شود.

 ها:بررسی سایر گزینه

 شود.ها میشوند، در حالی که شارش دو طرفۀ ژنی موجب کاهش تفاوت بین جمعیتطبیعی باعث افزایش تفاوت بین دو جمعیت می ( رانش و انتخاب2

ها بسیار اندک است، آن را به عنوان عامل اصلی تغییر فراوانی ( مهمترین نقش جهش در جمعیت، ایجاد تنوع است. اما چون آهنگ جهش برای بیشتر ژن3

 گیرند.جمعیت در نظر نمیها در الل

ـــازگار با محیط عمل می4 ـــازگار و حذف فنوتیپ ناس ها کند. انتخاب طبیعی نیز با تغییر فراوانی الل( انتخاب طبیعی همواره در جهت حفظت فنوتیپ س

 دهد)افزایش فراوانی الل مطلوب و کاهش فراوانی الل نامطلوب( همواره خزانۀ ژنی جمعیت را تغییر می

تأثیر مستمر انواع مختلفی از نیروهای تغییردهندۀ گونه ها بر یک جمعیت طبیعی، قطعاً کدام اتفاق، با گذشت زمان به تدریج رخ با فرض  

 22مرحله                                 می دهد؟                                                                                                                      

 ( فراوانی افراد خالص در جمعیت بیشتر می شود.2 ( تنوع الل ها در جمعیت افزایش می یابد.1

 ( جهت تغییر گونه توسط عوامل پدیدآورندۀ تنوع مشخص می شود.4 ( فراوانی نسبی الل های مطلوب تغییر می کند.3

 مفهومی( -سخت -405) 3پاسخ: گزینه 

ن، غییر دهندۀ گونه ها )نیروهای بر هم زنندۀ تعادل جمعیت یا عوامل تغییردهندۀ ساختارِ ژنی جمعیت( عبارت اند از: جهش، شارش ژن، رانش ژنیروهای ت

نۀ ژنی خزاآمیزش های غیرتصادفی و انتخاب طبیعی. با فرض تأثیر مستمر انواع مختلفی از این نیروها بر یک جمعیت، قطعاً فراوانی نسبتی الل ها در 

 جمعیت تغییر می کند.

 بررسی سایر گزینه ها: 
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 اتفاق بیافتند، نه اینکه الزاماً روی می دهند. ممکن استمواردی هستند که  2و  1گزینه های 

 .( مهمترین نقش جهش، ایجاد تنوع در جمعیت است. اگر چه جهش، زمینۀ تغییر گونه ها را فراهم می کند، ولی جهت آن را تعیین نمی کند4

 نماید؟کامل می نادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به  

 20تواند ناشی از .................. باشد.                                                  مرحله طور معمول در یک جمعیت طبیعی، .................. میبه

 افزایش تنوع در خزانۀ ژنی -( کاهش شانس بقای افراد1

 های غیرتصادفیآمیز -های خالصتغییر فراوانی ژنوتیپ (2

 افزایش تراکم افراد -ها در خزانۀ ژنی( عدم تغییر فراوانی الل3

 کاهش شانس بقای والدین وی -( کاهش شایستگی تکاملی یک فرد4

 مفهومی( -سخت -405) 3پاسخ: گزینه 

خزانۀ ژنی یا به عبارت دیگر،  معموالًواینبرگ فراهم نیست؛ بنابراین، -ماندن تعادل هادریهای طبیعی، هیچگاه همۀ شرایط موثر در برقرارچون در جمعیت

 کند. های جمعیت از نسلی به نسل دیگر تغییر میفراوانی الل

 ها:بررسی سایر گزینه

 یابد.افراد کاهش مییابد، اما شانس بقای که تنوع در خزانۀ ژنی افزایش میبا آن زاهای بیماریوقوع جهش( در صورت 1

. برای مثال، هنگام دهندها را تغییر میفراوانی نسبی ژنوتیپ، اما شوندها نمیهای غیرتصادفی منجر به تغییر فراوانی نسبی اللآمیزش( 2

 یابد.ماند، اما فراوانی ژنوتیپ ناخالص کاهش میها ثابت میخودلقاحی، فراوانی الل

کنند، در صورت مرگ هایی که والدین از فرزندان خود مراقبت میآن است. بنابراین در گونه شانس بقا و تولیدمثل( شایستگی تکاملی یک فرد وابسته به 4

 یابد.زودهنگام والدین، شایستگی تکاملی فرزندان نیز کاهش می

تونید های ماز مطرح شده و با اطالعات سواالت باال، به راحتی میزنندۀ جمعیت در آزمونبرهمهمانطور که در سواالت باال دیدید، بارها و بارها، ویژگی عوامل 

 سوال زیر رو حل کنید.

 (97)سراسری تجربی  است؟ نادرستکدام عبارت،  -174

 های مختلف، تأثیرات غیریکسانی دارد.( رانش ژن در جمعیت1

 دو جمعیت شود. های مشترکتواند سبب افزایش ویژگی( شارش ژن می2

 دهد.( شارش ژن همانند جهش، با تغییر در مادهء ژنتیک افراد، تنوع جمعیت را افزایش می3

 دهد. ها را در خزانهء ژنی یک جمعیت تغییر میآمیزی، فراوانی الل( رانش ژن برخالف درون4

 

 پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.

  22مرحله                    کدام مورد، با الگوی رشد لجستیک منطبق است؟                                                                                     

 ( با افزایش رقابت در جمعیت، اختالف در میزان آهنگ تولد و آهنگ مرگ کاهش می یابد.1

 های دیگر، اصلی ترین عامل محدودکنندۀ جمعیت است.( شکار شدن توسط گونه 2

 افزایش می یابد. K( با پیدایش افرادی با مقدار آهنگ افزایش ذاتی باالتر، مقدار 3

 ( در بعضی جمعیت ها، کاهش اندازه منجر به کاهش آهنگ تولد می شود.4

 مفهومی( -متوسط -406) 1پاسخ: گزینه 

یافتن رقابت و نزدیک شدن اندازۀ جمعیت به گنجایش محیط، آهنگ رشد کند می شود. و همانطور که می دانیم،  بر اساس الگوی رشد لجستیک، با شدت

د و آهنگ رشد جمعیت، از کم کردنِ آهنگ مرگ از آهنگ تولد به دست می آید، بنابراین، کاهش آهنگ رشد به معنای کاهش اختالفِ میزان آهنگ تول

 آهنگ مرگ است.

 واردی هستند که جزء کاستی های الگوی لجستیک محسوب می شوند.سایر گزینه ها م

 19مرحله                                                                                          ..................  ،در الگوی رشد نمایی .................. رشد لجستیک 

 رقابتی با یکدیگر ندارند.گونه افراد جمعیت هیچ -( برخالف1

 شود.به عوامل ایجاد تنوع در خزانۀ ژنی توجهی نمی -( همانند2

 های مختلف متفاوت است.آهنگ رشد جمعیت در زمان -( برخالف3
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 روابط بین جانداران در اجتماع زیستی عامل مهمی در کنترل جمعیت است -( همانند4

 ترکیبی(  -متوسط -406)2

 شده به هر دونوع الگوی رشد نمایی و لجستیک، آن است که به عوامل ایجاد کنندۀ تنوع در خزانۀ ژنی توجهی نشده است.از ایرادهای وارد 

 ها:بررسی سایر گزینه

شد نمایی در مورد جمعیت1 ست که در آنها رقابتی وجود ندارد یا ( الگوی ر صادق ا ضای  خفیفهایی  ستیک رقابت میان اع شد لج ست. اما در الگوی ر ا

 جمعیت در نظر گرفته شده است.

 های مختلف متفاوت است.الگوی نمایی و لجستیک، آهنگ رشد در زمان در هر دوکنید که ( با توجه به نمودار این دو الگوی رشد مشاهده می3

 کنندۀ جمعیت مانند رقابت در میان جانداران در نظر گرفته نشده و یا خفیف است.( همانطور که اشاره شد، در الگوی رشد نمایی روابط کنترل 4

 

 

 12مرحله                                                                                      باشد؟در مورد الگوی رشد لجستیک کدام گزینه، صحیح می 

 یابد.نگ رشد جمعیت به شدت کاهش میهای مختلف، آه( پس از برهم کنش گونه1

 تواند دچار تغییر شود.( بر اساس شرایط محیطی متفاوت، پارامتر گنجایش محیط می2

 باشد.( درنقاط ابتدایی نمودار ثبت شده از این الگو برخالف نقاط انتهایی آن، سرعت رشد  باال می3

 شود. جمعیت بالفاصله موجب کاهش آهنگ رشد می( رشد جمعیت پیوسته در نظر گرفته شده و افزایش اندازۀ 4

 مفهومی(-متوسط-406) 4پاسخ: گزینه 

شود. در این الگو، رشد جمعیت پیوسته در الگوی رشد لجستیک، باشدت یافتن رقابت و نزدیک شدن اندازۀ جمعیت به گنجایش محیط، آهنگ رشد کند می

 شود.ه موجب کاهش آهنگ رشد میاست و افزایش تعداد افراد بالفاصلدر نظر گرفته شده

 ها:بررسی سایر گزینه

 است.های مختلف در نظر گرفته نشدهکنش گونه( در این الگو، برهم1

 های دیگر است نه منابع غذایی.ها، شکار شدن توسط گونهاز گونه بسیاریعامل محدود کنندۀ جمعیت در  تریناصلی

 است.فصول مختلف توجهی نشده ( در این الگو به تغییرات گنجایش محیط در2

 باشد.شود، سرعت رشد در نقاط ابتدایی همانند نقاط انتهایی آن، پایین می( در نموداری که از این الگو ثبت می3

 فکر کنم نیازی به توضیح نباشه دیگه!

 (97)سراسری تجربی  ای دارد؟الگوی نمایی رشد برخالف الگوی رشد لجیستیک چه مشخصه -175

 گیرد.( منابع غذایی را نامحدود در نظر می2  توجه است.تنوع افراد گونه بی( به 1

 گیرد. ( پارامتر گنجایش محیط را در نظر می4 ( به رقابت شدید بین افراد توجه دارد.3

 

 

 پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.

                      16د، صحیح است؟                                                                 مرحله شوچند مورد، دربارۀ هر عاملی که منجر به بروز یرقان می 

 نماید.در مسیر خروج صفرا، انسداد ایجاد می -الف

 دهد.فعالیت لیپازهای پانکراس را کاهش می -ب

 افزاید.روبین در خون را میغلظت بیلی -ج

 کاهد.ز بدن را میروبین ادفع بیلی -د

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

 مفهومی( -سخت -204) 1پاسخ: گزینه 
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های شود. ورود رنگدر خون شود، باعث ایجاد یرقان می روبینبیلیهای صفراوی مثل فقط مورد ج درست است. هر عاملی که موجب افزایش غلظت رنگ

( روبین به علت تجزیۀ زیاد هموگلوبینافزایش تولید بیلیهای خونی )(، بیماریخونروبین به بازگشت بیلیهای صفرا )صفرا به خون به علت سنگ

 های بروز یرقان هستند. ( از علتروبینمشکل در دفع بیلیهای کبدی )و بیماری

 شوند، نه سایر علل یرقان!موارد الف، ب و د، به هنگام ایجاد سنگ صفرا دیده می

صفرا
 

PH نوعی ماده قلیایی است. 

 که دارد وجود روبین بیلى و وردین بیلى هاىنام رنگی به ماده دو صفرا در. شودمى ترغلیظ آنجا در و رودمى کیسه صفرا به ابتدا صفرا چگونگی ساخت

 .آیندمى وجود به مرده قرمز هاىگویچه تجزیه هموگلوبین از

 .کندمى ترشح و سازدمى آن را جگر محل ساخت

 . داردوجود لیپید( )نوعى لسیتین و امالح، کلسترول ها، رنگ صفرا، ترکیب در دهندهمواد تشکیل

 .کند مى آنها پانکراس بر لیپاز کردن اثر ترآسان پایدار و امولسیون یک ایجاد و آب در چربى ریز ذرات شدن پراکنده کاربرد

  دهند مى شدت را روده دودى حرکات ←صفرا امالح 

  کیموس خنثی کردن به کمک ←صفرا بودن قلیایى

 کند.را ایجاد می ادرار زرد رنگ←شود مى دفع ادرار راه از و خون جذب دوباره روده در صفرا مواد رنگى از بخشى

 .سازدمى مدفوع را اى قهوه رنگ← کندمى تغییر گوارشى هاى آنزیم اثر بر بخشى

  صفرا هاى ایجاد سنگ←آن خروج مجارى یا صفرا کیسه در کلسترول رسوب های مرتبطبیماری

 یرقان ایجاد بیمارى ←گیرد کبدى صورت و خونى هاى بیمارى یا صفرا هاىسنگ اثر بر است ممکن خون که به صفرا هاىرنگ ورود

  زردى یا

 

است!!!! و به همین سادگی سوال زیر وردین است و اینکه هموگلوبین مولکولی پروتئینی روبین و بیلیست که بدانید هموگلوبین منشأ بیلیاکنون فقط کافی

 را جواب دهید!

)سرررراسرررری شود؟به طور معمول، کدام ویژگی، مربوط به نوعی ترکیب شیمیایی است که منشأ دو مادهء اصلی رنگی صفرا محسوب می -176

 (97تجربی 

 است.( نسبت به هر نوع تغییر دمایی حساس 2 شود.( در پی هر بار فعالیت، مجدداً تولید می1

 شود. میکرومتر مربع یافت می 20هایی با سطح( در سلول4 کند.( شکل فضایی آن تحت تأثیر پروتئاز تغییر می3

 

 

 

 

 پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.

های نسل مادۀ چشم سیاه و منقار بزرگ، همۀ زادهای و منقار کوچک با ها، از آمیزش پرندۀ نر چشم قهوهدر یک جمعیت فرضی از سهر 

های نسل دوم مشاهده گردید. مطابق قوانین احتماالت، در نسل شدند و رنگ سیاه چشم فقط در ماده ای و منقار بزرگاول چشم قهوه

 12مرحله                                                        ، ژنوتیپ نوترکیب دارند.1Fو  Pها، نسبت به افراد دوم، .................. زاده

1 )

1
2 2 )

1
8 3 )

3
8 4)

5
8 

 مفهومی( -سخت -308) 4پاسخ: گزینه 

توان نتیجه گرفت که شود، میهای نسل دوم مشاهده میکه رنگ سیاه چشم فقط در مادهجا هستند و از آن ZZو نرها  ZWها ها، مادهدر جمعیت سهره

 رنگ چشم نوعی صفت وابسته به جنس است و سیاه بودن آن، صفت مغلوب است.

 از طرفی طول منقار هم صفتی اتوزومی است و بزرگی منقار بر کوچکی آن غالب است.

 ست:پس ژنوتیپ والدین و نسل اول به این شکل ا

 Z   :Pق Zقک ک ×   ZسW ب ب 
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 Z  :1Fق Zسب ک ×  ZقW ب ک 

هایی که شبیه های نوترکیب، زادهدارند؛ پس برای به دست آوردن فراوانی زاده 1Fو  Pهایی که ژنوتیپ نوترکیب دارند، یعنی ژنوتیپی متفاوت از افراد زاده

 کنیم:می کم 1کنیم و سپس از افراد والد و نسل اول هستند را حساب می

1دارند:  Pفراوانی افرادی از نسل دوم که ژنوتیپ شبیه والد نر 
4

 ×1
4

 =1
16

 

1دارند:  Pفراوانی افرادی از نسل دوم که ژنوتیپ شبیه والد مادۀ 
4

 ×1
4

 =1
16

 

1دارند:  1Fفراوانی افرادی از نسل دوم که ژنوتیپ شیبه والد نر در 
4

 ×1
2

 =1
8

 

1دارند:  1Fفراوانی افرادی از نسل دوم که ژنوتیپ شبیه والد ماد در 
4

 ×1
2

 =1
8

 

3های فوق= مجموع فراوانی
8

5، پس فراوانی افرادی که ژنوتیپ نوترکیب دارند برابر است با 
8

 

 22، فنوتیپ نوترکیب دارند؟          مرحله 1Fو  Pبا توجه به آمیزش زیر در ملخ ها، چه نسبتی از ماده های نسل دوم نسبت به افراد  

       Pنر شاخک کوتاه و چشم قهوه ای     : ×      ماده شاخک بلند و چشم سیاه      

 1Fنر شاخک متوسط                   : ×      ماده شاخک متوسط و چشم قهوه ای     

 )چشم قهوه ای فقط در ماده های نسل اول مشاهده می شود(

1 )
5

8
 2 )

1

4
 3 )

2

6
 4 )

3

8
 

 مفهومی( -سخت -308) 2پاسخ: گزینه 

ص است، چون همۀ زاده های نسل اول برای این صفت هتروزیگوس با توجه به آمیزش متوجه میشیم که طول شاخک یک صفت اتوزومی با غالبیت ناق

( XOهستند و صفت حدواسط را نشان داده اند. از طرفی، صفت رنگ چشم نوعی صفت وابسته به جنس و غالب است. چون این صفت، از جانور تک اللی )

ز یافته است. و به سادگی متوجه میشیم که نرهای نسل اول، چشم سیاه ( نسل دوم منتقل شده و فقط در جانوران ماده بروXXنسل اول به جانور دو اللی )

 خود را از والد ماده دریافت کرده اند. Xدارند، چون کروموزوم 

 در بین ماده های نسل دوم، هم نیمی چشم سیاه و نیمی دیگر چشم قهوه ای دارند. 

و نسل اول  Pیست احتمال شبیه بودن صفات هر یک از ماده ها را با یکی از والدین حاال برای محاسبۀ فنوتیپ نوترکیب در بین ماده های نسل دوم، کاف

 کم کنیم، تا احتمال نوترکیب شدن را به دست بیاوریم: 1محاسبه کنیم و سپس این احتماالت را با هم جمع کرده و از 

نسل دوم:  مادۀاحتمال شاخک کوتاه و چشم قهوه ای شدن  -1
1

8
  =

1

4
  ×

1

2
 

 شاخک بلند و چشم سیاه شدن مادۀ نسل دوم:  احتمال -2
1

8
  =

1

4
  ×

1

2
 

احتمال شاخک متوسط و چشم سیاه شدن مادۀ نسل دوم:  -3
1

4
  =

1

2
  ×

1

2
 

احتمال شاخک متوسط و چشم قهوه ای شدن مادۀ نسل دوم:  -4
1

4
  =

1

2
  ×

1

2
 

مجموع احتماالت فوق = 
3

4
 

 و نسل اول دارند و تنها یک چهارمِ آن ها فنوتیپ نوترکیب دارند. Pپس سه چهارم ماده های نسل دوم، فنوتیپ مشابه افراد 

های بعدی، برای حل این سوال کافیست! اگر دو سوال باال را یاد گرفتید، یعنی به راحتی فقط دانستن نحوۀ محاسبۀ ژنوتیپ و فنوتیپ نوترکیب در نسل

 کنید.سوال زیر رو هم حل می
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 (97)سراسری تجربی  س سرکه: با توجه به آمیزش زیر در مگ -177

♀ 
  کوتاه و چشم خطیبال

♂ 
 Pبلند و چشم گرد:بال

♀ 
1

2
 شکلبلند و چشم لوبیاییبال 

 
♂ 

1

2
 F1:بلند و چشم خطیبال 

 

 (XXو مگس سرکهء ماده، XYدارند؟ )مگس سرکهء نر، P، ژنوتیپی متفاوت با افرادF2های نسلچه نسبتی از مگس

1)7

8
 2)1

8
 3)3

4
 4)1

4
 

 

 پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.

 

 21مرحله کدام گزینه، عبارت زیر را در مورد وقایع لقاح و نمو در انسان را به درستی کامل می کند؟                                        

 به طور طبیعی، .................. بعد از .................. صورت می گیرد.

 ورود هستۀ اسپرم به اووسیت -( اتصال رشته های دوک به کروموزوم های دوکروماتیدی1

 جایگزینی بالستوسیست -( تشکیل سلول های درونی و بیرونی در تودۀ سلولی2

 شروع شکل گیری جفت -ف رویان( نمو پرده های محافظتیِ اطرا3

 تکمیل ساختار جفت -( تشکیل بافت های مقدماتی رویان4

 مفهومی( -سخت -311) 1پاسخ: گزینه 

( را انجام می دهد. همانطور که در شکل IIاست، در صورتی که با اسپرم برخورد کند، مرحلۀ دوم تقسیم میوز )میوز Iاووسیت ثانویه که حاصل تقسیم میوز 

 انجام می گیرد. IIبینید، بعد از ورود هستۀ اسپرم به اووسیت ثانویه، پوشش هسته ناپدید شده و میوز می  11-8

 بررسی سایر گیزنه ها:

بالستوسیست صورت می قبل از جایگزینی  می بینید، تشکیل سلول های بیرونی و درون در بالستوسیست 2زیست  11-12( همانطور که در شکل 2

 گیرد.

 از جایگزینی و قبل از تشکیل جفت، رویان به سرعت رشد می کند و پرده های محافظتی اطراف آن نیز به سرعت نمو می یابند.( اندکی بعد 3

بافت  ( همچنان که جفت تشکیل می شود، سلول های داخلی بالستوسیست چند الیه بافت مقدماتی رویان را تشکیل می دهند که از رشد و تمایز آن ها،4

 ین ساخته می شود.های متفاوت جن

 نکته: یادتون باشه که سلول های خارجی بالستوسیت در تشکیل پرده های محافظتی نقش دارن، نه بافت های رویان!

تکرار های طالیی آزمون جامع ماز بود که عیناً در کنکور یکی از گزینه هم این گزینهسوال باال، برای جواب دادن به سوال کنکور الزم بود!!!  2فقط گزینه 

 شد.

 .«به طور معمول در یک فرد جوان، هنگام عمل جایگزینی ............... »کند؟ کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می -178

 (97)سراسری تجربی  

 شود( تولید پروژسترون از جسم زرد آغاز می1

 اندها متمایز گردیدههای درونی بالستوسیست از سایر سلول( سلول2

 کند( رویان به واسطهء استفاده از مواد غذایی خون مادر به سرعت رشد می3

 کنندکنندهء رویان به سرعت نمو پیدا میکننده و تغذیههای محافظت( پرده4
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 پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.

 یابد.یک فرد، .................. افزایش  و میزان .................. کاهش می طور طبیعی، به دنبالِ افزایش ترشح .................. در بدنبه 

 20گلیکوژن عضالت                                                                                 مرحله  -های کبدیهیدرولیز در سلول -( گلوکاگون1

 کلسیم خون -در کلیه ATPمصرف  -های تیروئیدی( هورمون2

 های ماهیچۀ دوسر بازوپروتئین -فشار خون در آئورت -( کورتیزول3

 هاقطر سیاهرگ -نفوذپذیری مجاری کلیوی نسبت به آب -ADH( هورمون 4

 ترکیبی( -سخت -304) 4پاسخ: گزینه 

ها موجب افزایش بازجذب آب و با اثر بر شود، با اثر بر کلیه)آنتی دیورتیک!( که در هیپوتاالموس ساخته و در هیپوفیز پسین ترشح می ADHهورمون 

شود و بازجذب این آب، از طریق افزایش شود. در هنگام تراوش، مقداری زیادی آب به درون نفرون وارد میها میشدن آنهای خونی موجب تنگرگ

بافتی و سپس خون میان کنندۀ ادرار، به درون مایعفرون و مجرای جمعگیرد. به این شکل، که آب از طریق دیوارۀ ننفوذپذیری مجاری کلیوی صورت می

 گردد.باز می

 ها:بررسی سایر گزینه

 شود.های کبدی میای است و فقط موجب هیدرولیزِ گلیکولیز در سلولهای ماهیچه( هورمون گلوکاگون فاقد گیرنده در سلول1

تونین با اینکه در تیروئیدی شود که تاثیری بر میزان کلسیم خون ندارند. یادتون باشه که کلسیمی 4Tو  3T های تیروئیدی شامل دو هورمون( هورمون2

 شه، اما بهش نمیگن هورمون تیروئیدی!تولید می

فشار خون را که شود؛ نه اینموجب افزایش قند خون می هاافزایش تجزیۀ پروتئینشود، با ( هورمون کورتیزول که از قشر غدۀ فوق کلیه ترشح می3

 افزایش دهد.

در قلب انسان، نوعی رگ اصلی پس از خروج از بطن بالفاصله به دو شاخه تقسیم می شود، این رگ .................. هر رگ اصلی که خون  

 22مرحله                                      خود را به درون کبد وارد می کند، ..................                                                           

 حاوی دو مدخلِ سرخرگ های کرونری در ابتدای خود است. -( برخالف1

 حاوی الیه ای از سلول های دوکی شکل در دیوارۀ خود است. -( همانند2

 خونی با غلظت کم اکسیژن را درون خود هدایت می کند. -( همانند3

 خون، خون را از قلب دور می کند.در سیستم گردش  -( برخالف4

 ترکیبی( -متوسط -206) 2پاسخ: گزینه  3

گ، در انسان، سرخرگی که از بطن راست خارج می شود، بالفاصله به دو شاخۀ سرخرگ ششی چپ و راست تقسیم می شود. به کبد انسان، نیز دو نوع ر

الیۀ میانی خود حاوی ماهیچۀ صاف هستند و سلول های ماهیچۀ صاف نیز، شامل سیاهرگ و سرخرگ وارد می شود. سیاهرگ ها همانند سرخرگ ها در 

 ظاهر دوکی شکل دارند.

د نیز به نکته: خون خارج شده از روده به همراه مواد غذایی جذب شده، ابتدا از طریق یک سیاهرگ وارد کبد می شوند. از طرفی، اکسیژن رسانی به کب

به کبد انسان، هم سیاهرگ و هم سرخرگ وارد می شود و در نهایت، یک سیاهرگ از کبد خارج شده و به کمک سرخرگ این اندام صورت می گیرد. پس 

 بزرگ سیاهرگ زیرین تخلیه می شود.

 بررسی سایر گزینه ها:

 ( مدخلِ سرخرگ های کرونری در ابتدای سرخرگ آئورت وجود دارد، نه سرخرگ ششی!1

 وجود دارد. دو مدخل سرخرگ های کرونریعد از دریچۀ سینی، نکته: در ابتدای سرخرگ آئورت و بالفاصله ب

 به دهلیز راست تخلیه می شود.  مستقیماًکرونری  یک سیاهرگنکته: خون سیاهرگی قلب از طریق 

 ( سرخرگ وارد شده به کبد، حاوی خون روشن است.3

سیاهرگی که از لولۀ گوارش باز می گردد، حاوی مواد غذایی جذب نکته: هم سرخرگ و هم سیاهرگ وارد شده به کبد غنی از مواد غذایی هستند. چون 

 شده از روده است.

 ( سیاهرگی که به کبد وارد می شود، خون را از دستگاه گوارش به سمت قلب هدایت می کند. یعنی در سیستم گردش خون، خون خارج شده از لولۀ4

 سپس به قلب می رسد.گوارش با عبور از کبد، به بزرگ سیاهرگ زیرین وارد شده و 
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 19شود.                                                                  مرحله می..................  ،در گام .................. چرخۀ .................. فرآیند گلیکولیز 

 احیا +𝑁𝐴𝐷 -3کربس برخالف گام  -3( 1

 مصرف ATPول مولک -1گام  همانندکالوین  -2( 2

 در سطح پیش ماده تولید ATP -4گام  برخالفکربس  -3( 3

 نوعی ترکیب شش کربنۀ پایدار ایجاد -1کالوین همانند گام  -2( 4

 مفهومی( -متوسط -408) 2

 شوند.مصرف می ATPهای هم در گام دوم کالوین و هم در گام اول گلیکولیز مولکول

 ها:بررسی سایر گزینه

 شوند.احیا می +𝑁𝐴𝐷های چرخۀ کربس و فرآیند گلیکولیز مولکول( در گام سوم 1

 شوند.در سطح پیش ماده تولید می ATPهای گلیکولیز، مولکول 4چرخۀ کربس و گام  3( در گام 3

 گردد.کربنه ایجاد میترکیب شش شود. در گام اولین گلیکولیز نیز نوعی( در گام اول )نه دوم!( چرخۀ کالوین نوعی ترکیب شش کربنه ناپایدار تولید می4

شود. در این اکسید از پیروات، سبب ایجاد نوعی ترکیب دوکربنه میدیدر نوعی سلول پس از مصرف گلوکز، خروج یک مولکول کربن 

      14مرحله                                                      سلول به طور حتم، ..................                                                                           

 ، در سطح پیش ماده وجود ندارد.ATPهای ( امکان ساخت مولکول1

 شود.احیا می NAD+کربنه،  5( ضمن تبدیل سیتریک اسید به ترکیبی 2

 شود.می NADHکربنه، منجربه تولید یک مولکول  3( اکسیداسیون ترکیبی 3

 شود.بازسازی می NAD+( با انتقال الکترون به نوعی پذیرندۀ آلی هیدروژن، 4

 مفهومی(-سخت-408) 3پاسخ: گزینه 

اکسید از پیروات سبب دیکربن کند. در  ادامه، خروج یک مولکولهای پیروات را تولید میاین سلول پس از مصرف گلوکز، از طریق مسیر گلیکولیز، مولکول

اکسید از پیروات سبب تولید بنیان استیل شده و وارد چرخۀ کربس دیکربنشود. این سلول ممکن است با خروج یک مولکولدو کربنه میتولید ترکیبی 

اکسید از پیروات سبب تولید نوعی ترکیب آلی دوکربنه شده و وارد تخمیر الکلی شود. اما چه دیکربن شود، و یا ممکن است سلول با خروج یک مولکول

گذارند. در سومین هوازی بوده و وارد مسیر تخمیر الکلی شود، قطعاً گلیکولیز را پشت سر میلول هوازی باشد و وارد چرخۀ کربس شود و چه سلول بیس

 . شودمی NADHگام از مسیر گلیکولیز، اکسیداسیون یک ترکیب سه کربنه باعث تولید یک مولکول 

 ها:بررسی سایر گزینه

در سطح پیش ماده وجود  ATPهای ها قطعاً دارای گلیکولیز بوده و در چهارمین گام گلیکولیز امکان ساخت مولکولاره شد این مولکول( همانطور که اش1

 دارد.

 شود.هوازی بوده و وارد مسیر تخمیر الکلی شود که در این صورت، سیتریک اسید تولید نمی( همانطور که اشاره کردیم سلول ممکن است بی2

های هوازی، از طریق در سلول +𝑁𝐴𝐷شود. بازسازی بازسازی می +𝑁𝐴𝐷ها در مسیر تخمیر، با انتقال الکترون به نوعی پذیرندۀ آلی هیدروژن، ( تن4

 شود.های اکسیژن که نوعی مادۀ غیر آلی هستند، انجام میچرخۀ انتقال الکترون، و انتقال الکترون به مولکول

ماده در سطح پیش ATPهای عضالنی گیرندۀ گلوکاگون ندارند، و تولید رود، سلولکه خون روده به کبد میایناین سوال، دانستن دهی به اکنون برای پاسخ

 های بدن، قادر به انجام تخمیر نیستند.که همۀ سلولست.! همچنین، اینگلیکولیز کافی 4در گام 

 (97)سراسری تجربی  فرد سالم درست است که توانایی هیدرولیز گلیکوژن را دارند؟های پیکر یک چند مورد، در ارتباط با همهء سلول -179

 گیرند.اکسیژن میهای پرالف ر گلوکز را فقط از طریق رگ

 کنند.ب ر تحت تأثیر گلوکاگون، گلوکز را به داخل خون وارد می

 سازند.ماده میطح پیشرا در س ATPج ر در نخستین مرحله از تنفس سلولی، 

 نمایند. را در نهایت به نوعی پذیرندهء آلی منتقل می NADHهاید ر در طی تنفس سلولی، الکترون

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

 

 

 

http://www.biomaze.ir/


  30 صفحه   97های زیست ماز با کنکور سراسری تطبیق آزمون                      شناسیزیست 

.irbiomazewww.              :کانال تلگرام ما biomaze@ 

 از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.پس 

 21مرحله                 کدام گزینه، درمورد رفتارهای جانوری درست است؟                                                                                  

 ( به طور معمول، هر رفتار دارای بخش ژنی و بخش یادگیری است.1

 در برخی موارد، وراثت و محیط شکل نهایی رفتار را تعیین می کنند. (2

 ( رفتار حل مسئله برخالف عادی شدن، فقط در نخستی ها دیده می شود.3

 ( در همۀ جانوران، یادگیری نقش مهمی در شکل گیری رفتارهای غریزی دارد.4

 خط به خط( -آسان -407) 1پاسخ: گزینه 

 دارد که البته سهم هر کدام از این دو در شکل گیری رفتارهای مختلف فرق می کند.  یک بخش ژنی و یک بخش یادگیری هر رفتار جانوری، معموالً

 بررسی سایر گزینه ها:

 موارد هر دو عامل وراثت و محیط در شکل گیری رفتارهای جانوران نقش دارند و شکل نهایی رفتار محصول بر هم کنش این دو  عامل است. بیشتر( در 2

 دیده می شود. نخستی ها)نه فقط( در  معموالً( رفتار حل مسئله 3

 از جانوران، نقش مهمی در شکل گیری رفتار غریزی دارد. بسیاری( یادگیری در 4

 22مرحله        ام گزینه، درمورد رفتارهای جانوری به درستی بیان شده است؟                                                                      کد 

 ( در رفتار حل مسئله، جانور بدون استفاده از تجربه، مسئلۀ جدید را حل می کند.1

 دریایی نسبت به حرکات مدوام آب موثر است.( یادگیری و تجربه در بروز رفتار شقایق 2

 ( در آزمایش پاولوف، حضور هر دو محرک شرطی و غیرشرطی برای بروز رفتار الزامی بود.3

 ( همۀ رفتارهای جانوری به هدف موفقیت در تولیدمثل و حفظ بقای گونه انجام می گیرند.4

 مفهومی( -آسان -407) 2پاسخ: گزینه  

دریایی با کوچکترین تحریک مکانیکی، شاخک های حسی خود را منقبض می کنند، در حالی که نسبت به حرکت مداوم آب، شقایق دریایی و عروس 

 و از نوع یادگیری است که تجارب گذشته در بروز آن موثر است. رفتار عادی شدنواکنشی از خود بروز نمی دهند. که این رفتارِ آن ها نوعی 

 بررسی سایر گزینه ها:

 ، استدالل می کند.مسئلۀ جدیدو با استفاده از آن ها برای حل  بین تجارب گذشته ارتباط برقرار می کندور در رفتار حلِ مسئله، ( جان1

 ( در آزمایش پاولوف، پس از مدتی محرک شرطی )محرک بی اثر( به تنهایی سبب بروز پاسخ در جانور )ترشح بزاق سگ( شد.3

)نه گونه( انجام می گیرند. مثالً رفتار شیرهای نرِ شرق آفریقا به ضرر گونه و  تولیدمثل و حفظ بقای فرددر  موفقیتهدف  به( همۀ رفتارهای جانوری 4

 به نفع خود فرد هست.

 21مرحله       های طبیعی به درستی بیان شده است؟                                                                         چند مورد، دربارۀ جمعیت 

 آورد.هر نوع تنوع، مادۀ خام انتخاب طبیعی را فراهم می -الف

 شود.ها میاور، سبب افزایش تنوع گامتوقوع هر نوع کراسینگ -ب

 گیرد.هر نوع تکامل همراه بین دو جمعیت، تحت تاثیر انتخاب طبیعی صورت می -ج

 دهد.شانس بقای افراد را افزایش میهر نوع فنوتیپ انتخاب شده توسط انتخاب طبیعی،  -د

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

 مفهومی( -سخت -405) 1پاسخ: گزینه 

 فقط مورد ج درست است.

 بررسی موارد: 

جب )نه قطعاً( مادۀ خام انتخاب طبیعی را فراهم کند. در واقع تنوع به شرطی که مو می تواندالف( تنوعی که در پی جهش یا نوترکیبی به وجود می آید، 

 تفاوت در شانس بقا و تولیدمثل افراد شود، مادۀ خام انتخاب طبیعی است.

اگر این قطعات ، گاه قطعاتی بین کروموزوم های همتا مبادله می شود. Iب( بررسی ها نشان داده است که در هنگام جفت شدن کروموزوم ها در میوز 

 ود می آید که به این پدیده کراسینگ اور گفته می شود.، ترکیب جدیدی از الل ها به وجحامل الل های متفاوتی باشند
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ساختار بدن  ج( روابط میان گونه های مختلف نتیجۀ فرآیند تغییر و تحول آن ها در زمان های بسیاری طوالنی است )همون انتخاب طبیعی(. در این فرآیند

یر گونه هایی که در یک اکوسیستم زندگی می کنند و با هم ارتباط نزدیک دارند، و رفتار افراد هر گونه، با دیگر گونه ها هم آهنگ شده است. هم آهنگی تغی

 تکامل همراه نامیده می شود. 

شانس بقای جانور د( صفات جنسی مانند دم بلند در مرغ جوالنی نر، به علت افزایش شانس تولیدمثل جانور، توسط انتخاب طبیعی، انتخاب شده است. اما 

 ی جانور پرهزینه است.را کاهش می دهد و برا

 رو بزنید! 2رو رد کنید و با خیال راحت گزینه  4و  3های تونید گزینههای باال به راحتی میبا اطالعات سوال

 (97)سراسری تجربی  کدام عبارت، در مورد رفتارشناسان درست است؟ -180

 های مربوط به تکامل یک رفتار ناتوان هستند.( از نظر پاسخ به پرسش1

 کند.های چرایی کمک میدریافتند که فهم و درک انتخاب طبیعی در پاسخ به پرسش (2

 دانند.( در بروز شکل نهایی هر رفتار، همواره سهم بخش ژنی و بخش یادگیری را برابر می3

 گیرد. ها انجام می( معتقدند، رفتارهای متنوع جانوران فقط به هدف موفقیت در حفظ بقای آن4

 

 مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.پس از 

 16مرحله                           کدام عبارت، به درستی بیان شده است؟                                                                                            

 استروئیدی، حاوی چهار حلقۀ کربنی است. ( هر هورمون2 مولکول است.( هر مولکول زیستی، نوعی درشت1

 مولکول از تعداد زیادی مونومر ساخته شده است.( هر درشت4 ( هر فیبریل سلولزی حاوی دو یا چند مولکول سلولز است.3

 خط به خط( -متوسط -201) 2پاسخ: گزینه 

 لقۀ کربنی در ساختار خود است.ح 4اند و کلسترول نیز شامل های استروئیدی از کلسترون ساخته شدههمۀ هورمون

 ها:بررسی سایر گزینه

 شوند.مولکول نامیده میاند و درشتهای غیرزیستی بسیار بزرگهای زیستی، نسبت به مولکولاز مولکول بسیاری( 1

 فیبریل سلولزیگیرند و یک ها در کنار یکدیگر قرار میاز این رشته . چند هزارای و بدون انشعاب است( مولکول سلولز، رشته3

 دهند.تشکیل می

 شوند.مر ساخته میصورت پلیهای زیستی در سلول، بهاز درشت مولکول بسیاری( 4

در غشای یک سلول رودۀ انسان، هر پروتئینی که با ................... در تماس است، نوعی پروتئین ...................  

 است.

 16سطحی                   مرحله  -سلولیهای مادۀ بینرشته( 2 سطحی -های اسکلت سلولی( ریزرشته1

 پذیرنده -ساکاریدیهای پلی( رشته4  سراسری -های کلسترول( مولکول3

 مفهومی( -متوسط -202) 3پاسخ: گزینه 

های جانوری قرار دارند، بنابراین فقط های کلسترول در عرض غشای سلولمولکول

ها قرار داشته توانند در تماس با این مولکولیپیدها میهای سراسری و فسفولپروتئین

 باشند.

 ها:بررسی سایر گزینه

-های سطحی، پروتئینبینید، عالوه بر پروتئینطور که در شکل مقابل می( همان2و1

سلولی های مادۀ بینهای اسکلت سلولی و رشتهتوانند به ریزرشتههای سراسری نیز می

 متصل باشند.

-اند و به مولکولهایی که در سطح غشا )سطح داخلی یا خارجی( قرار گرفته( پروتئین4

توانند به رشتۀ کربوهیدراتی متصل باشند و های سراسری نیز میها، پروتئینشوند، پروتئین پذیرنده نام دارند. عالوه بر این پروتئینهای دیگر متصل می

 گلیکوپروتئین تشکیل دهند.
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 7، متصل شوند.                                                                                 مرحله .................. ممکن نیست.......... در یک سلول ........ 

 های غشاییهای مادۀ بین سلولی، به پروتئینرشته -( جانوری1

 پیدهای غشاءساختارهای قندی دارای انشعاب، به بخش خارجی فسفولی -( جانوری2

 گریز فسفولیپیدهای غشاییهایی از خانوادۀ استروئیدها، به بخش آبمولکول -( گیاهی3

 های فسفولیپیدی و پروتئینی غشاءهای اسکلت سلولی، همزمان به بخشریز رشته -( گیاهی4

 خط به خط( -متوسط -202) 3پاسخ: گزینه 

 شود.های جانوری دیده میرول در غشای سلولشوند و کلستاستروئیدها، همگی از کلسترول مشتق می

 ها:بررسی سایر گزینه

 اند.های غشاء وصل شدههای مادۀ بین سلولی، به بخش بیرونی پروتئینشود، رشتهدیده می 2-13( همانطور که در شکل 1

 آورند.وجود میراه هم، گلیکولیپیدها را بهشود، ساختارهای قندی متصل به فسفولیپیدهای غشاء، به همدیده می 2-13( همانطور که در شکل 2

 های غشایی و فسفولیپیدها وصل شوند. توانند همزمان به پروتئینهای اسکلت سلولی سیتوپالسم، میشود، ریز رشتهدیده می 2-13( همانطور که در شکل 4

                      16مرحله                                                       شود، صحیح است؟           چند مورد، دربارۀ هر عاملی که منجر به بروز یرقان می 

 نماید.در مسیر خروج صفرا، انسداد ایجاد می -الف

 دهد.فعالیت لیپازهای پانکراس را کاهش می -ب

 افزاید.روبین در خون را میغلظت بیلی -ج

 کاهد.روبین از بدن را میدفع بیلی -د

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

 مفهومی( -سخت -204) 1پاسخ: گزینه 

های شود. ورود رنگدر خون شود، باعث ایجاد یرقان می روبینبیلیهای صفراوی مثل فقط مورد ج درست است. هر عاملی که موجب افزایش غلظت رنگ

( روبین به علت تجزیۀ زیاد هموگلوبینفزایش تولید بیلیاهای خونی )(، بیماریروبین به خونبازگشت بیلیهای صفرا )صفرا به خون به علت سنگ

 های بروز یرقان هستند. ( از علتروبینمشکل در دفع بیلیهای کبدی )و بیماری

 شوند، نه سایر علل یرقان!موارد الف، ب و د، به هنگام ایجاد سنگ صفرا دیده می

صفرا
 

PH نوعی ماده قلیایی است. 

 که دارد وجود روبین بیلى و وردین بیلى هاىنام رنگی به ماده دو صفرا در. شودمى ترغلیظ آنجا در و رودمى کیسه صفرا به ابتدا صفرا چگونگی ساخت

 .آیندمى وجود به مرده قرمز هاىگویچه تجزیه هموگلوبین از

 .کندمى ترشح و سازدمى آن را جگر محل ساخت

 . داردوجود لیپید( )نوعى لسیتین و امالح، کلسترول ها، رنگ صفرا، ترکیب در دهندهمواد تشکیل

 .کند مى آنها پانکراس بر لیپاز کردن اثر ترآسان پایدار و امولسیون یک ایجاد و آب در چربى ریز ذرات شدن پراکنده کاربرد

  دهند مى شدت را روده دودى حرکات ←صفرا امالح 

  کیموس خنثی کردن کمک به ←صفرا بودن قلیایى

 کند.را ایجاد می ادرار زرد رنگ←شود مى دفع ادرار راه از و خون جذب دوباره روده در صفرا مواد رنگى از بخشى

 .سازدمى مدفوع را اى قهوه رنگ← کندمى تغییر گوارشى هاى آنزیم اثر بر بخشى

  صفرا هاى ایجاد سنگ←آن خروج مجارى یا صفرا کیسه در کلسترول رسوب های مرتبطبیماری

 یرقان ایجاد بیمارى ←گیرد کبدى صورت و خونى هاى بیمارى یا صفرا هاىسنگ اثر بر است ممکن خون که به صفرا هاىرنگ ورود

  زردى یا

 

مجاری  شده اند و رسوب کلسترون در کیسۀ صفرا یاهای استروئیدی مانند استروژن از کلسترول ساختهست که بدانید هورمونبرای حل این سوال تنها کافی

 شود.آن، منجر به ایجاد سنگ و در نهایت، یرقان می
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ستفاده میسلول -181 ستروژن ا ساختن ا شیمیایی برای  سان، از نوعی ترکیب  کنند. کدام عبارت، دربارهء این ترکیب غیرهورمونی های بدن ان

 (97)سراسری تجربی  صحیح است؟

 گریز صفرا است.( تنها ترکیب آب1

 دوست غشا در تماس است.های آببخش( فقط با 2

 تواند باعث افزایش مواد رنگی خون شود.( در شرایط غیرمعمول می3

 اند. ( مونومرهای یکسان آن با پیوندهای کوواالنسی به یکدیگر متصل شده4

 پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.

 1ید؟                                                                                              مرحله نماتکمیل می نادرستیچند مورد، جمله زیر را به  

 ی میانی چشم انسان ..................های صاف در الیههر یک از ماهیچه

 پوشانند.هایی از عدسی را میبخش -الف

 یرند.گکننده عدسی قرار میدر تماس با مایع تغذیه -ب

 گردند.ترین الیه مشاهده میدر مجاورت بخش شفاف خارجی -ج

 دهند.های دستگاه عصبی مرکزی، سیناپس تشکیل میبا نورون -د

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

   ترکیبی( -سخت -303) 3پاسخ: گزینه  

 کند. در چشم انسان دو نوع ماهیچه صاف عنبیه و ماهیچه مژکی وجود دارد.فقط مورد ب جمله را به درستی تکمیل می 

 بررسی موارد:

پوشاند، اما ماهیچه مژکی در اطراف عدسی قرار گرفته و ماهیچه عنبیه در جلوی عدسی قرار گرفته و بخشی از آن را می 3-2طور که در شکل الف( همان

 پوشاند.را نمیآن 

گیرند. زاللیه مایعی شفاف در جلوی چشم است که در تغذیه عدسی و قرنیه نقش دارد. با توجه ب( ماهیچه مژکی و عنبیه هر دو در تماس با زاللیه قرار می

 د.توانند در تماس با مایع زاللیه قرار گیرنبه این که هر دو ماهیچه در مجاورت عدسی هستند؛ بنابراین هر دو می

طور که در شکل کند. همانترین الیه چشم، صلبیه است. قرنیه بخش شفاف صلبیه در جلوی چشم است که نور از آن عبور میج( خارجی

 گیرد.بینید؛ ماهیچه مژکی در مجاورت بخش غیرشفاف صلبیه قرار میمی 2-3

 اه عصبی محیطی( قرار دارد.ها تحت تاثیر دستگاه عصبی خودمختار )بخشی از دستگد( عملکرد این ماهیچه

 دهد.نجات می 2اینکه ماهیچۀ مژکی )ماهیچۀ غیرارادی چشم( با صلبیه در تماس است، شما را از دام گزینۀ  برای حل این سوال، دانستن

سری تجربی ست؟ا نادرستشود. کدام عبارت، دربارهء این الیه های کرهء چشم انسان در جلو به بخشی شفاف تبدیل مییکی از الیه -182 سرا (

97) 

 ( با عضالت غیرارادی چشم تماس دارد.2 های پروتئینی است.( محتوی انواعی از رشته1

 ( بافت آن به بافت غالف عصب بینایی شباهت دارد. 4 پوشاند.( سرتاسر بخش عقبی کرهء چشم را می3

 

 پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.

 13مرحله                                                                                            کند؟طور مناسب کامل میزیر را به کدام گزینه، عبارت 

 .شودنمیطور عادی در .................. حلقۀ گل، .................. دیده به

 های حاوی رنگیزهواکوئل -( دومین2 های غیرمتحرکتولید گامت -( سومین1

 کنندۀ آبهای تجزیهسلول -( اولین4 تخمزاهایی با ژنوتیپ متفاوت -( چهارمین3

 ترکیبی( -سخت -309) 1پاسخ: گزینه 
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های انه. این دآیدهای گرده به وجود میهای گرده وجود دارد و درون کیسۀ گرده، دانههاست که درون بساکِ پرچم، کیسهسومین حلقۀ گل حاوی پرچم

شود. بنابراین در دهند و درون لولۀ گرده، گامت تولید میلولۀ گرده تشکیل می )حلقۀ چهارم(،افشانی و قرارگیری بر روی کاللۀ گل گرده پس از گرده

 شود.گیاهان، تولید گامت نر و ماده، در حلقۀ چهارم مشاهده می

 ها:بررسی سایر گزینه

هایی داشته باشند که سبب جذب حشرات به هنگام های مرکزی در گلبرگ گیاهان، ممکن است رنگیزهت. واکوئلهاس( دومین حلقۀ گل شامل گلبرگ2

 (1زیست 30شوند. )صافشانی میگرده

است.  ترین حلقۀ گل است، مادگی قرار دارد. مادگی از یک یا چند برچه ساخته شده است و هر بچه هم حاوی یک تخمدان( در چهارمین حلقه که داخلی3

های متفاوت داشته باشند، چون توانند ژنوتیپهای مختلف میشود. و تخمزاهای تولیدشده در تخمکدرون هر تخمدان هم، یک یا چند تخمک تشکیل می

 گیرند.های متفاوتی منشأ میاز گامتوفیت

ها سبزرنگ هستند و سلول بینید، کاسبرگاب درسی میکت 9-8طور که در شکل ترین حلقۀ گل، یک یا چند کاسبرگ قرار دارد و همان( در خارجی4

 گردد.ها اکسیژن و یون هیدروژن تولید میشوند که از تجزیۀ آنهای آب تجزیه میفتوسنتزکننده دارند. در فرآیند فتوسنتز هم، مولکول

 21مرحله                                                                           در چرخۀ زندگی گیاهانی که .................. دارند، هر ..................             

 گامتوفیت، به تغذیۀ بافت دیپلوئیدی می پردازد. -( اسپوروفیت غیرفتوسنتزکننده1

 اسپور، درون بخش اسپوروفیت می روید. -( سلول های پروتالی در گامتوفیت خود2

 ماده، فقط سه نسل تقسیم میتوز انجام می دهد.هاگ  -( دو نوع بافت آوندی3

 دانۀ گرده، فقط بر روی کاللۀ بعضی گیاهان می روید. -( دانۀ دولپه ای4

 مفهومی( -سخت -309) 2پاسخ: گزینه 

سپور یا هاگ، درون اسپوروفیت وجود دارد. در بازدانگان و نهاندانگان، ا دو سلول پروتالی به همراه سلول های زایشی و رویشیدرون دانۀ گرده بازدانگان، 

 همان جا می روید و گامتوفیت نر یا ماده را به وجود می آورد.باقی مانده و 

 بررسی سایر گزینه ها:

 در تغذیۀ اسپوروفیت )بافت دیپلوئیدی( نقش دارد.فقط گامتوفیت ماده ( اسپوروفیت غیرفتوسنتزکننده فقط در خزه دیده می شود. در خزه گیاهان، 1

سه نسل تقسیم هاگ ماده و تشکیل کیسۀ » ر همۀ گیاهان آوندی، دو نوع بافت آوندی شامل آوندی چوبی و آوند آبکشی دیده می شود. در حالی که ( د3

 فقط در گیاهان نهاندانه دیده می شود.« رویانی

 ه گل و کالله فقط در گیاهان نهاندانه دیده می شود.( دانۀ دولپه ای هم در گیاهان نهاندانه و هم در گیاهان بازدانه دیده می شود، در حالی ک4

 13مرحله         های نارس در بساکِ گل زنبق، درست است؟ترین الیۀ دربرگیرندۀ گردههای داخلیکدام گزینه، درمورد سلول 

 های الیۀ زیرین خود دارند.( ظاهری مشابه با سلول1

 اند.سلولیها به یکدیگر متصل و فاقد فضای بین ( همۀ آن2

 توانند از دومین نقطۀ وارسی در چرخۀ سلولی عبور کنند.( می3

 کنند.مصرف می NADPHکربنی، کربنی به قند سه( برای تبدیل مولکول سه4

 ترکیبی( -سخت -309) 3پاسخ: گزینه 

های . که برخی از سلولکِ گل، همان الیۀ مغذی استهای نارس در بساترین الیۀ دربرگیرندۀ گردهکنید، داخلیمشاهده می 9-10طور که در شکل همان

 باشند.ها قادر به عبور از دومین نقطۀ وارسی و تقسیم هسته میای هستند. بنابراین این سلولاین الیه در شکل، دو هسته

 ها:بررسی سایر گزینه

 یار متفاوت است.های الیۀ مغذی با الیۀ زیرین خود، بسبینید ظاهر سلولطور که در شکل می( همان1

 های الیۀ مغذی، فاصله وجود دارد.بینید، بین بعضی از سلولمی 9-10طور که در شکل ( همان2

 ×!!ها که فتوسنتزکننده نیستنداین سلول( 4
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بساک پرچم هم، دانۀ گردۀ نارس هاست، درون سوال تنها کافیست که بدانید، زنبق یک گیاه نهاندانه است، سومین حلقۀ گل آن حاوی پرچم برای حل این

 اند! به همین سادگی!!!!های الیۀ مغذی احاطه شدهشود که توسط سلول)هاگ نر( تولید می

 (97)سراسری تجربی  ای دارد؟هر هاگی که متعلق به سومین حلقهء گل زنبق است، چه مشخصه -183

 های الیهء مغذی احاطه شده است.( توسط سلول1

 شود.از اسپوروفیت بالغ، به گامتوفیت تبدیل می ( پس از جداشدن2

 گردد.( پس از دو بار تقسیم میتوز، دارای دیوارهء خارجی و داخلی می3

 های پارانشیم خورش به وجود آمده است. ( از تقسیم میوز یکی از سلول4

 

 پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.

 

 21تاریخ حیات، .................. قبل از .................. صورت گرفته است.                                  مرحله ای در بر اساس شواهد سنگواره 

  های فاقد آروارهپیدایش ماهی -( اولین انقراض گروهی جانداران1

 ورود دوزیستان به خشکی -سلولیهای تک( پیدایش نخستین قارچ2

 های زندهدرصد از گونه 83انقراض  -تحول دوزیستان( ایجاد خزندگان از 3

 شدن یک دورۀ خشکی وسیع در زمینحاکم -های جانوریدرصد از گونه 96( انقراض 4

 ترکیبی( -سخت -403) 2پاسخ: گزینه 

 میلیون سال پیش، وارد خشکی شدند. 370میلیون سال پیش می رسد، در حالی که دوزیستان  400قدمت قارچ ها به حدود 

 بررسی سایر گزینه ها:

میلیون سال پیش  440میلیون سال پیش است در حالی که  اولین انقراض گروهی جانداران،  500( پیدایش ماهی های کوچک و فاقد آرواره مربوط به 1

 صورت گرفت.

میلیون سال پیش، خزندگان از تحول  350 میلیون سال پیش(، در حالی که 360درصد از گونه ها مربوط به دومین انقراض گروهی است ) 83( انقراض 3

 دوزیستان به وجود آمدند.

میلیون سال پیش( روی داد، در حالی که حاکم شدن دورۀ خشکی وسیع مربوط  245درصد از گونه های جانوری در سومین انقراض گروهی ) 96( انقراض 4

 میلیون سال پیش است. 300به 

 10کند؟                                                                                                       مرحله یچند مورد، عبارت زیر را به درستی کامل م 

 در .................. سال پیش ..................

 اند.ها وجود داشتهپروکاریوت -میلیارد 3.5 -الف

 شدند. های زنده، نابوددرصد گونه 76 -میلیون 65 -ب

 اند.داران بودهترین گروه مهرهخزندگان، موفق -میلیون 210 -ج

 های یک جاندار وجود داشته است.ارتباط بین سلول -میلیون 600 -د

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

 ترکیبی( -سخت -303) 3پاسخ: گزینه 

 فقط مورد ب نادرست است.

 بررسی موارد: 

میلیاردسالۀ موجود در غرب  5/3هایی است که در رسوبات سنگی است، سنگوارۀ میکروسکوپی پروکاریوتشدهشفای که تاکنون کترین سنگوارهالف( قدیمی

 اند.ها وجود داشتهمیلیاد سال پیش، پروکاریوت 5/3اند. بنابراین، در شده استرالیا یافت

 ها( شد.)نه همۀ گونه های ساکن خشکیدرصد گونه 76ود حدمیلیون سال پیش اتفاق افتاد و باعث انقراض  65ب( پنجمین انقراض گروهی 

میلیون بعد از پیدایش خزندگان، یک دورۀ خشکی وسیع حاکم  50میلیون سال پیش، از تحول دوزیستان ایجاد شدند. حدود  350ج( خزندگان در حدود 

 65دست آوردند. از آن زمان تا حدود نسبت به دوزیستان بههایی است. در این مدت، خزندگان که سازگاری بهتری نسبت به خشکی داشتند، برتری شده

 داران، خزندگان بیشترین فراوانی را از آن خود کردند.میلیون سال پیش، در میان مهره
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 داده باشدمیلیون سال پیش روی 600میلیارد تا  رسد که آفرینش نخستین جانداران پرسلولی بین یکنظر مید( به

 7ها، درست است؟                                                                             مرحله ترین شواهد تغییر گونهتقیمچند مورد، دربارۀ مس 

 ها یافت.داروین با مشاهدۀ این آثار در آمریکای جنوبی، شواهدی برای تغییر تدریجی گونه -الف

 داران را مشاهده کرد.ای اولین گروه مهرههتوان ستون مهرهدر برخی از این آثار، می -ب

 کنند.گروهی از این آثار شواهدی مبنی بر اولین انقراض گروهی جانداران ارائه می -ج

 ترینِ این آثار، مربوط به نوعی جاندار پروکاریوتی است.قدیمی -د

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

 خط به خط( -متوسط -404) 4پاسخ: گزینه 

 کنند.ها را ارائه میترین شواهد تغییر گونهها مستقیمتند. سنگوارههمۀ موارد درست هس

 بررسی موارد:

ها یافت. الف( داروین در مشاهدات خود در آمریکای جنوبی شواهدی مبنی بر تغییر تدریجی گونه

بسیار شده های نوعی جانور به نام آرمادیلو را مشاهده کرد. این جانوران سنگوارهبرای مثال سنگواره

 هایی داشتند.های زندۀ آرمادیلو تفاوتشبیه یک دیگر بودند، اما با نمونه

 شدۀ نوعی ماهی را ببینید. توانید اسکلت سنگوارهمی 3-8ب( در شکل 

میلیون سال پیش است )انقراض  440ای، حاکی از یک تغییر ناگهانی در حدود ج( اثرات سنگواره

 طور ناگهانی منقرض شدند.درصد از جانداران روی زمین به 85گروهی اول(. در این زمان حدود 

هایی است ای که تا کنون کشف شده است، سنگوارۀ میکروسکوپی پروکاریوتترین سنگوارهد( قدیمی

 اند.میلیارد سالۀ موجود در غرب استرالیا یافت شده 5/3که در رسوبات سنگی 

 7ماید؟                                                                                              مرحله نکدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می 

 .وجود نداشتقبل از پیدایش .................. امکان .................. 

 پیدایش حیات -ها( سیانوباکتری1

 هاحضور میتوکندری در یوکاریوت -( تاژکداران2

 ترین گروه جانورانپیدایش فراوان -داران زندهترین مهرهموفق( 3

 های حرکتی استخوانیوجود اندام -( اولین مهره داران ساکن خشکی4

 مفهومی( -متوسط -403) 4پاسخ: گزینه  20

ای پذیر ساخت. این دستگاه حرکتی، پایهداران ساکن خشکی، دوزیستان بودند. در این جانداران، دستگاه حرکتی استخوانی، راه رفتن را امکاناولین مهره

 دیگر فراهم کرد.های حرکتی در جهت عکس یکمحکم برای عمل اندام

 ها:بررسی سایر گزینه

ها و جو زمین های فتوسنتزکننده بودند، با انجام فتوسنتز به تدریج اکسیژن به درون اقیانوسها که نخستین سلول( با پیدایش سیانوباکتری1

های اوزون تشکیل شدند و با پیدایش الیۀ اوزون، امکان تداوم حیات پس از این زمان، با اثر پرتو ماورای بنفش بر اکسیژن، مولکول آزاد شد.

 بر روی خشکی ایجاد شد.

های جانوری احتماالً منشأ سلول های دارای میتوکندری،اند. یوکاریوتدادهدانند که کلونی تشکیل میهای جانوری را انواعی از تاژکداران می( منشأ گروه2

 های گیاهی شدند.ها و سلولاند، خاستگاه جلبکهایی که کلروپالست نیز دریافت کردهو آن

ایان، های جانوری در طول تاریخ، حشرات بودند که این گروه از بندپترین گروهترین و متنوعکه فراوانها هستند، در حالیداران زنده، ماهیترین مهره( موفق3

 ها، حضور داشتند.قبل از پیدایش ماهی

 

قرار داد  (10)مثالً آزمون مرحلۀ  های مختلفنامه آزمون، کافیست که جدول زیر که توسط دپارتمان زیست ماز آماده شده و در پاسخسوال کنکوربرای حل 

  شده رو بررسی کرده باشید!
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 وقایع سال

  مذاب زمین پوشیده از مواد میلیارد سال پیش 4

  سرد شدن تدریجی زمین، تراکم بخار آب و بارش باران 

از این زمان سنگواره هایی در غرب استرالیا مربوط به  میلیارد سال پیش 3.5

 ها یافت شدهپروکاریوت

 

  هاآغاز فتوسنتز سیانوباکتری میلیارد سال پیش 2.5

  هابه وجودآمدن اولین یوکاریوت میلیارد سال پیش 1.5

-بنابر الگوی سوپ بنیادین، آغاز حیات در این زمان روی میلیارد سال پیش 1

 داده است

 

  آفرینش نخستین پرسلولی ها میلیون سال پیش 600میلیارد تا  1

  های بدون آروارهپیدایش ماهی میلیون سال پیش 500

؛ حاکی از یک تغییر ناگهانی، بسیار انقراض گروهی اول میلیون سال پیش 440

 مهلک

 جانداران %85انقراض 

  ورود قارچ و جلبک به خشکی میلیون سال پیش 400

  پیدایش دوزیستان) خروج از آب( میلیون سال پیش 370

 هاگونه %83انقراض  انقراض گروهی دوم میلیون سال پیش 360

  پیدایش خزندگان میلیون سال پیش 350

را 
ی 

وان
فرا

ن 
ری

شت
 بی

ان
دگ

خزن
ت 

مد
ن 

 ای
در

د.
تن

اش
د

 

  دوره خشکی وسیع میلیون سال پیش 300تا  350

 های جانوریگونه %96انقراض  انقراض گروهی سوم میلیون سال پیش 245

  ثبوت خرچنگ نعل اسبی از آن زمان تاکنون  میلیون سال پیش 225

 فسیل پتروداکتیل یافت شده از این زمان است. میلیون سال پیش 210

 چهارمانقراض گروهی 

 

 هاگونه %80انقراض 

  پیدایش پرندگان و پستانداران 

  جداشدن قاره استرالیا میلیون سال پیش 120

 های ساکن خشکیگونه %76انقراض  انقراض گروهی پنجم میلیون سال پیش 65

   گسترش و تکامل پرنده و پستاندار تاکنون

 

 نشان داد که ............... حدوداً مربوط به هزار میلیون سال قبل از ............... است.شده توسط پژوهشگران آوریاطالعات جمع -184

 (97)سراسری تجربی  

 داران ـ چهارمین انقراض گروهی( آفرینش اولین مهره1

 هاترین سنگواره ـ شروع فتوسنتز سیانوباکتری( قدیمی2

 وهیها ـ پنجمین انقراض گر( پیدایش اولین پروکاریوت3

 داران در خشکی ( آفرینش نخستین جانداران پُرسلولی ـ پیدایش نخستین مهره4

 

 پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.

 17کند؟                                                                                               مرحله تکمیل می نادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به  

 « ها، ..................در ماهی» 

 کند.چپ حرکت میها، بالۀ دمی به سمت ستون مهره های سمت راست( به هنگام استراحت ماهیچه1

 کند، در سطح زیرین قلب قرار دارد.برای تغییر سرعت کمک میی که ا( هر باله2

 ی که در تغییر جهت کاربرد دارد، در ناحیۀ شکمی حضور دارد.ا( هر باله3

 ( سطوح تنفسی به خارج از بدن منتقل شده است.4

 مفهومی(-سخت-208)  3پاسخ: گزینۀ 
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های پشتی در ناحیۀ پشتی ای و لگنی در ناحیۀ شکمی ماهی و بالههای سینهربرد دارند. بالهپشتی و لگنی برای تغییر جهت کا ای،های سینهدر ماهی، باله

 قرار دارند.

 ها:بررسی سایر گزینه

سمت دیگر در حال های های سمت چپ بدن در حال انقباض هستند، ماهیچهکنید، در هنگامی که ماهیچهمشاهده می 8-4( همانطور که در شکل 1

 کند.بالۀ دمی به سمت چپ حرکت می استراحت بوده و

ای در ناحیۀ زیرین کنید، بالۀ سینهمشاهده می 8-5کنند. همانطور که در شکل ای به تندتر یا کندتر کردن حرکت ماهی، کمک می( در ماهی، بالۀ سینه2

 قلب قراردارد.

 است.بدن منتقل شده ها از نوع آبششی است. در این جانوران، سطوح تنفسی به خارج از( تنفس ماهی4

 17مرحله                                      در خرچنگ دراز .................. ماهی ..................                                                                      

 شود.ها، به دستگاه تنفسی وارد میبین سلولمحتویات خون خارج شده از قلب، پس از قرارگیری در فضای  -( همانند1

 رود.های بدن میخون پس از عبور از سطوح تنفسی، ابتدا به سمت سر و سایر بخش -( همانند2

 سرخرگ موجود در ناحیۀ شکمی، حاوی خون با میزان باالی اکسیژن است. -( برخالف3

 شود.بدن هدایت میخون روشن در سطح پشتی، به نواحی جلویی و عقبی  -( برخالف4

 مفهومی(-سخت-206) 3پاسخ: گزینه 

دراز همانند ماهی دارای یک سرخرگ در ناحیۀ شکمی است. خون موجود در سرخرگ شکمی خرچنگ دراز، خون روشن با غلظت باالی اکسیژن خرچنگ

 اکسیژن اندک است. است. اما سرخرگ شکمی ماهی، دارای خون تیره با غلظت

 ا:هبررسی سایر گزینه

شود و به علت باز بودن انتهای ها هدایت می( خرچنگ دراز دارای گردش خون باز است و خون خارج شده از قلب از طریق چند سرخرگ به سمت بافت1

مویرگی شود. اما ماهی دارای گردش خون بسته و شبکۀ شود و سپس توسط سیاهرگ به سطح تنفسی وارد میها وارد میها، خون در فضای بین سلولرگ

 گیرد.ها قرار نمیشود و در فضای بین سلولها خارج نمیکامل است و خون از انتهای رگ

 رود.های بدن می( در خرچنگ دراز، خون پس از عبور از سطوح تنفسی، ابتدا به قلب وارد شده و سپس به سمت سر و سایر بخش2

، چندین سرخرگ در ناحیۀ پشتی قرار دارد. که چند سرخرگ خون را به سمت سر و کنید، در خرچنگ دراز( همانطور که در شکل کتاب مشاهده می4

همچنین در ماهی، انشعاباتی از سرخرگ پشتی به کند. های عقبی بدن وارد میکند و یک سرخرگ خون را به سمت بخشهای جلویی بدن وارد میبخش

 کنند.های بدن هدایت میهای عقبی و دیگر بافتن را به بخشسمت سر و انشعابات دیگر خو

ها ها در تغییر جهت کاربرد دارن! و اینکه سرخرگ پشتی ماهی، خون رو به سمت بافتدهی به این سوال هم، فقط کافیست بدونید که کدوم بالهبرای پاسخ

 میبره!! همینننن!

 (97)سراسری تجربی  وانی نقش دارد؟ای درست است که در تغییر جهت حرکت یک ماهی استخکدام عبارت، دربارهء هر باله -185

 کند.های خود را از انشعابات سرخرگ پشتی دریافت می( اکسیژن مورد نیاز سلول1

 کند.های خود را ابتدا به بخش ویژهء تنفسی وارد می( گاز حاصل از تنفس سلول2

 تر است.( در سطحی از بدن قرار دارد که به قلب نزدیک3

 تأثیر است. ( در تغییر سرعت حرکت ماهی بی4

 

 پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.

 

در قلب انسان، نوعی رگ اصلی پس از خروج از بطن بالفاصله به دو شاخه تقسیم می شود، این رگ .................. هر رگ اصلی که خون  

 22..................                                                                                                مرحله خود را به درون کبد وارد می کند، 

 حاوی دو مدخلِ سرخرگ های کرونری در ابتدای خود است. -( برخالف1

 حاوی الیه ای از سلول های دوکی شکل در دیوارۀ خود است. -( همانند2

 خونی با غلظت کم اکسیژن را درون خود هدایت می کند. -د( همانن3

 در سیستم گردش خون، خون را از قلب دور می کند. -( برخالف4
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 ترکیبی( -متوسط -206) 2پاسخ: گزینه 

نیز دو نوع رگ، در انسان، سرخرگی که از بطن راست خارج می شود، بالفاصله به دو شاخۀ سرخرگ ششی چپ و راست تقسیم می شود. به کبد انسان، 

 شامل سیاهرگ و سرخرگ وارد می شود. سیاهرگ ها همانند سرخرگ ها در الیۀ میانی خود حاوی ماهیچۀ صاف هستند و سلول های ماهیچۀ صاف نیز،

 ظاهر دوکی شکل دارند.

ند. از طرفی، اکسیژن رسانی به کبد نیز به نکته: خون خارج شده از روده به همراه مواد غذایی جذب شده، ابتدا از طریق یک سیاهرگ وارد کبد می شو

ه کمک سرخرگ این اندام صورت می گیرد. پس به کبد انسان، هم سیاهرگ و هم سرخرگ وارد می شود و در نهایت، یک سیاهرگ از کبد خارج شده و ب

 بزرگ سیاهرگ زیرین تخلیه می شود.

 بررسی سایر گزینه ها:

 سرخرگ آئورت وجود دارد، نه سرخرگ ششی!( مدخلِ سرخرگ های کرونری در ابتدای 1

 وجود دارد. دو مدخل سرخرگ های کرونرینکته: در ابتدای سرخرگ آئورت و بالفاصله بعد از دریچۀ سینی، 

 به دهلیز راست تخلیه می شود.  مستقیماًکرونری  یک سیاهرگنکته: خون سیاهرگی قلب از طریق 

 است.( سرخرگ وارد شده به کبد، حاوی خون روشن 3

جذب  نکته: هم سرخرگ و هم سیاهرگ وارد شده به کبد غنی از مواد غذایی هستند. چون سیاهرگی که از لولۀ گوارش باز می گردد، حاوی مواد غذایی

 شده از روده است.

خون، خون خارج ( سیاهرگی که به کبد وارد می شود، خون را از دستگاه گوارش به سمت قلب هدایت می کند. یعنی در سیستم گردش 4

 شده از لولۀ گوارش با عبور از کبد، به بزرگ سیاهرگ زیرین وارد شده و سپس به قلب می رسد.

 1تکمیل می نماید؟                     مرحله  نادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به  

 در ساختار .................. رودۀ باریک ..................

 شوند.های لولۀ گوارش دیده میهمۀ الیه -های حلقوی( چین1

 های لنفی درون الیۀ مخاط قرار دارند.مویرگ -( پرزهای2

 کند.هایی را در غشا ایجاد میخوردگیاسکلت سلولی، چین -( ریزپرزهای3

 کنند.سلولی اندک، مایع نمکی ترشح میهایی با فضای بینسلول -( غدد ترشحی4

 خط به خط(                                                                                     -سخت -204)1پاسخ: گزینه  

 هستند.  مخاط و زیر مخاطخوردگی های حلقوی در روده باریک فقط حاصل چینبینید، چینمی 4-8طور که در شکل همان  

 ها:بررسی سایر گزینه

بینید، مویرگ لنفی درون آسترِ می 4-8طور که در شکل باشد. و همانی مخاط هستند. مخاط دارای یک آستر پیوندی میخوردگ( پرزها حاصل چین2

 شود.پیوندی مخاط دیده می

 ند.های اسکلت سلولی حفظ شکل سلول و غشا را بر عهده دارهای پوششی مخاط روده باریک هستند. رشتهخوردگی غشای سلول( ریزپرزها حاصل چین3

کننده موکوز (.  در دیواره روده باریک، عالوه بر غدد ترشح4-3سلولی اندک هستند )شکلی جای بدن دارای فضای بینریز در همههای غدد برون( سلول4

 کنند.های دیگری وجود دارد که مایع نمکی ترشح و حرکت مواد در روده را آسان میغده

روده، هم مویرگ خونی و هم مویرگ لنفی وجود دارد. و هم اینکه، هم لنف و هم خون روده، در نهایت به سمت  برای حل این سوال کافیست بدانید که در

 کنند! همین!!!قلب حرکت می

 (97)سراسری تجربی  شوند، صحیح است؟هایی که از رودهء انسان خارج میچند مورد، دربارهء همهء مویرگ -186

 کنند.دایت میالف ر محتویات خود را به سمت قلب ه

 اند.بافتی را دریافت کردهاز حجم مایع میان 90%ب ر 

 بینند.ها، آسیب میهای پیر هنگام عبور از آنج ر اریتروسیت

 ساکاریدها پوشیده شده است. ای از پلیها با الیهد ر سطح خارجی آن

1)1 2)2 3)3 4)4 
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 پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.

                                                                                   1مرحله                                 کدام عبارت، درست است؟                                                                                                      

 های خودی است.ژنها به آنتی( هر نوع اختالل در دستگاه ایمنی، ناشی از حملۀ لنفوسیت1

 ها نقش دارد.ژناختصاصی علیه آنتیها، در مبارزه ( هر نوع سلول حاصل از تقسیم لنفوسیت2

 شود.ژن متصل میها، به صورت اختصاصی به آنتیشده از لنفوسیت( هر نوع پروتئین دفاعی ترشح3

 شود.های خودی، سبب ایجاد بیماری خودایمنی میژنِ سلول( هر نوع حمله دستگاه ایمنی به آنتی4

 مفهومی( -سخت -301) 2پاسخ: گزینه 

های شود. از تقسیم لنفوسیتتولید می پالسموسیتو  خاطره Bهای سلول Bهای وجود دارد. از تقسیم لنفوسیت Tو  Bدر بدن انسان دو نوع لنفوسیت 

T های شامل نیز سلولT کشنده ،T و  خاطره(T تولید میکنندهکمک )پردازند. ژن میها به صورت اختصاصی به مبارزه علیه آنتیشود. همۀ این سلول

 شوند.ژن خاصی متصل میای دارند و فقط به آنتیها ساختار ویژهکنند که پادتنژنی ندارند، اما پادتن ترشح میکه گیرندۀ آنتیها با اینپالسموسیت

، Bسیت های حاصل از تقسیم لنفوژنی دارند، ولی در بین سلولگیرندة آنتی Tهای حاصل از تقسیم لنفوسیت بنابراین همة سلول 

 ژنی است.پالسموسیت فاقد گیرندة آنتی

کشنده قادر به تقسیم خود  Tهای ها و سلولهای خاطره توانایی تقسیم سلولی دارند ولی پالسموسیتاولیه و سلول Tو  Bهای لنفوسیت 

 باشند.نمی

 ها:بررسی سایر گزینه

 های زیر دیده شود:تواند به شکل( اختالل در دستگاه ایمنی می1

 های خودیها یا سلولبیماری خودایمنی: حملة دستگاه ایمنی به مولکول -1

 هاژنآلرژی: پاسخ بیش از حد دستگاه ایمنی در برابر برخی آنتی -2

 زاتواند به صورت اکتسابی یا مادرزادی باشد: کاهش توان دستگاه ایمنی در مبارزه با عوامل بیمارینقص ایمنی که می -3

کنند که نوعی دفاع ، اینترفرون ترشح می( استHIVکه میزبان  Tنوع خاصی لنفوسیتشوند )همانند ی که توسط ویروس آلوده میهای( لنفوسیت3

 کند.ایجاد میغیراختصاصی 

، حملۀ های سرطانیسلولدهد. اما در برخی موارد همانند های خودی را مورد حمله قرار میها یا سلول(  در بیماری خودایمنی، دستگاه ایمنی مولکول4

شوند و های عادی بدن، دستخوش تغییراتی میاند، نشانۀ سالم بودن این دستگاه است. گاهی سلولهای خودی که سرطانی شدهدستگاه ایمنی به سلول

های عادی بدن وجود دارد. چون سلولهای سرطانی ژنهای خاصی به نام آنتیهای سرطانی، مولکولآورند. در سطح سلولهای سرطانی را به وجود میسلول

 برد.ها را زا بین میکند و به طور معمول آنهای سرطانی حمله میها را ندارند، به همین دلیل دستگاه ایمنی به سلولاین مولکول

شوند که هر دو از طریق پلیمرهایی می خاطره و پالسموسیت تولید B، لنفوسیت Bگویی به این سوال تنها کافسیت که بدانید از تقسیم لنفوسیت برای پاسخ

 ژن هستند.ژنی و پادتن( قادر به شناسایی آنتیکنند )گیرندۀ آنتیکه تولید می

سیت -187 سان، لنفو ستین بار با یک آنتی Bهایدر ان سیم و ژن ویژه مواجه میموجود در طحال، وقتی برای نخ شد، تق تغییر گردند، پس از ر

 (97)سراسری تجربی  های حاصل از تقسیم، کدام است؟رک همهء این سلولآورند. ویژگی مشتشکل، تعدادی سلول را به وجود می

 ای دارند که کامالً در بخش مرکزی سلول قرار گرفته است.( هسته1

 ها متصل گردند.ژنتوانند مستقیماً به آنتینمایند که میمرهایی تولید می( پلی2

 ها اتصال یابند.ها یا بازوفیلتوانند به ماستوسیتسازند که میهایی را می( پروتئین3

 شوند. کنند که به طور آزاد در خون، لنف و بافت یافت میهایی ایجاد میمولکول( درشت4
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 پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.

 9؟        مرحله دهدنمیکه هورمون گلوکاگون به گیرندۀ خود در غشای سلول کبدی متصل شده، کدام مورد روی پس از آن  

 ( تغییر شکل نوعی پروتئین سراسری در غشای سلول 1

 های سازندۀ گلیکوژن در سیتوپالسمشدن آنزیم( غیرفعال2

 در سطح داخلی غشای سلول ATPکنندۀ ( فعالیت آنزیم مصرف3

 شدن هر آنزیم موثر در تجزیۀ گلیکوژن تحت تاثیر مستقیم پیک دومین فعال( 4

 خط به خط( -آسان -304) 4پاسخ: گزینه 

شود؛ یعنی پیک دومین، آنزیم نخست را ها میای از آنزیمشدن یک آنزیم یا زنجیرهپس از اثر گلوکاگون بر سلول کبدی، پیک دومین سبب فعال یا غیرفعال

کند. پس پیک دومین ها تغییر میکند و به همین ترتیب فعالیت تعدادی از آنزیمآن آنزیم به نوبۀ خود، آنزیم دوم را فعال یا غیرفعال می کند وفعال می

 هاکند، نه همۀ آنزیممستقیماً فقط آنزیم نخست را فعال می

 ها:بررسی سایر گزینه

رمون گلوکاگون، نوعی پروتئین سراسری بوده که پس از اتصال هورمون به گیرنده، شکل آن کنید، گیرندۀ هومشاهده می 4-5طور که در شکل ( همان1

 کند.تغییر می

 شود؛ پس در هنگام اثر آن، آنزیم سازندۀ گلیکوژن نیز، نباید فعالیت کند.( گلوکاگون موجب تجزیۀ گلیکوژن و افزایش قند خون می2

شود و با پس از تغییر شکل گیرندۀ هورمون، نوعی آنزیم در سطح داخلی غشا فعال میکنید، مشاهده می 4-5طور که در شکل ( همان3

 کند.حلقوی را تولید می ATP ،AMPمصرف 

تونیم بگیم که ماز اولین جایی بود که به پروتئین متصل به سطح داخلی گیرندۀ گلوکاگون و جداشدن آن به هنگام اتصال هورمون به گیرنده به جرئت می

 کنید.را رد می 4و  3، 2های که با دانستن این نکات به راحتی گزینهاشاره کرد.  در سطح داخلی غشا حلقویی AMPنمودن آنزیم سازندۀ فعالو سپس 

صل می -188 ساختار به این گیرنده مت صال هورمون گلوکاگون به گیرندهء ویژهء خود، نوعی  سان، به هنگام ات شود، کدام عبارت دربارهء این در ان

 (97)سراسری تجربی  ؟نیستساختار صادق 

 یابد.( به سطح سیتوپالسمی گیرنده اتصال می2 دهد.( شکل مولکولی هورمون را تغییر می1

 شود. شدن از گیرنده، به لیپیدهای غشا متصل می( پس از جدا4 لید سوخت اصلی سلول نقش مؤثری دارد.( در تو3

 

 

 پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.

 12مرحله                                                             هر رفتاری که ..................                                                                                   

 شود.های فرد در نسل بعد را تضمین کند، منجربه کاهش شانس بقای جاندار می( به صورت غیر مستقیم بقای ژن1

 ها است.از ژن گیرد، معموالً متاثرها به صورت غیر ارادی و سریع شکل میدارن، در برابر محرک( توسط مهره2

 شود.دهد، سبب تشخیص مادر خود از سایر افراد می( در دورۀ مشخصی از زندگی جانوران رخ می3

 آید.( در آن وراثت نقش تعیین کننده را داشته باشد، نوعی الگوی عمل ثابت به حساب می4

 ترکیبی(-سخت-407)  2پاسخ: گزینۀ 

شوند. رفتارهای غریزی رفتارهای انعکاسی هستند که این نوع از رفتارها  غریزی بوده و به طور معمول آموخته نمیداران، پاسخ سریع و غیر ارادی در مهره

 ها بوده و دارای برنامه ریزی ژنی هستند.متاثر از ژن

 ها:بررسی سایر گزینه

زنبورهای عسل ماده دارای نوعی رفتار مشارکتی بوده و انرژی خود  شود. به عنوان مثال؛( اینگونه رفتارها لزوماً منجربه کاهش شانس بقای جانداران نمی1

شوند. اما این های خود به صورت غیر مستقیم میکنندکه اینگونه سبب تضمین بقای ژنکنند و خودشان تولید مثل نمیهای ملکه میرا صرف تغذیۀ زاده

 شود.رفتار سبب کاهش شانس بقای جاندار نمی

شود. مثالً نوعی دهد. اما این نوع رفتار فقط مربوط به تشخیص مادر نمیدر دورۀ مشخصی از زندگی جانوران رخ می( رفتار نقش پذیری 3

پذیرد. ضمناً توجه داشته باشید که هر رفتاری که در دورۀ ای که در آن از تخم بیرون آمده است، نقش میماهی آزاد جوان از بوی رودخانه

 دهد لزوماً رفتار نقش پذیری نیست. میمشخصی از زندگی جانوران رخ 
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فتار غریزی ( در رفتارهای غریزی وراثت نقش تعیین کننده را دارد اما هر رفتار غریزی نوعی الگوی عمل ثابت نیست. به عنوان مثال تنیدن تار نوعی ر4

 آید. است اما الگوی عمل ثابت به شمار نمی

 21ست؟                                                                                                 مرحله کدام گزینه، درمورد رفتارهای جانوری درست ا 

 ( به طور معمول، هر رفتار دارای بخش ژنی و بخش یادگیری است.1

 ( در برخی موارد، وراثت و محیط شکل نهایی رفتار را تعیین می کنند.2

 ف عادی شدن، فقط در نخستی ها دیده می شود.( رفتار حل مسئله برخال3

 ( در همۀ جانوران، یادگیری نقش مهمی در شکل گیری رفتارهای غریزی دارد.4

 خط به خط( -آسان -407) 1پاسخ: گزینه 

 مختلف فرق می کند. دارد که البته سهم هر کدام از این دو در شکل گیری رفتارهای  یک بخش ژنی و یک بخش یادگیریهر رفتار جانوری،  معموالً

 بررسی سایر گزینه ها:

شکل نهایی رفتار محصول بر هم کنش این دو  عامل موارد هر دو عامل وراثت و محیط در شکل گیری رفتارهای جانوران نقش دارند و  بیشتر( در 2

 است.

 دیده می شود. نخستی ها)نه فقط( در  معموالً( رفتار حل مسئله 3

 جانوران، نقش مهمی در شکل گیری رفتار غریزی دارد. از بسیاری( یادگیری در 4

 کافیست. در پاسخ سواالت باال  رنگدهی به سوال زیر، تنها دانستن اطالعات مشخش شده با برای پاسخ

 (97)سراسری تجربی  پذیری درست است؟کدام عبارت، دربارهء رفتار نقش -189

 شود.نشانه شروع می( همانند رفتار حل مسئله، تحت تأثیر یک محرک 1

 کند.شدن فعال، بدون استفاده از آزمون و خطا بروز می( همانند رفتار شرطی2

 دهد.ترین نوع یادگیری، در دورهء مشخصی از زندگی یک جانور رخ می( برخالف ساده3

 کنش اطالعات ژنی و یادگیری است. شدن کالسیک، محصول برهم( برخالف رفتار شرطی4

 

 ه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.پس از مطالع

دارد، احتمال  دودمانۀ زیر مربوط به نوعی صفت .................. است و در صورت ازدواج فرد شمارۀ .................. با فردی که پدر و مادر سالم 

 20تواند .................. درصد باشد.  مرحله تولد فرزند بیمار در این خانواده می

 25 -15 -مغلوب X( وابسته به 1

 50 -14 -غالب X( وابسته به 2

 25 -11 -( اتوزمومی مغلوب3

 75 -9 -( اتوزمومی غالب4

 مفهومی( -سخت -308) 3پاسخ: گزینه 

 ابتدا الگوی توارث صفات در شجره نامه را چک می کنیم:

 غالب رد نمی شود. الف( پدر و مادر سالم با فرزند بیمار نمی بینیم! پس الگوی اتوزومی

 ب( پدر و مادر بیمار با فرزند سالم نمی بینیم! پس الگوی اتوزومی مغلوب هم رد نمی شود.

 ج( زن بیمار، با پدر یا پسر سالم نمی بینیم! پس الگوی وابسته به جنس مغلوب هم رد نمی شود.

لم است. پس این شجره نامه نمی تواند مربوط به الگوی وابسته به جنس غالب باشد. ، دارای مادر سا12د( مرد بیمار، با مادر یا دختر سالم می بینیم!!! فرد 

 رد میشه! 2و گزینه 

 Aa، ناقل بیماری است، چون فرزند بیمار دارد. 11اگر شجره نامه را مربوط به یک صفت اتوزومی مغلوب در نظر بگیریم، فرد شماره 

( که در این صورت احتمال تولد فرزند Aaدارد، برای تولد فرزند بیمار، باید آن فرد هم ناقل بیماری باشد )و در صورت ازدواج با فردی که پدر و مادر سالم 

 درصد است. 25(، aaبیمار )

 بررسی سایر گزینه ها:
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ا یک زن کامالً سالم و ( هست. و در صورتی که این فرد بXبیمارY) 15( اگر بیماری مربوط به یک صفت وابسته به جنس مغلوب فرض شود، ژنوتیپ فرد 1

 درصد خواهد بود. 50( احتمال تولد فرزند بیمار، XبیمارXغیرناقل ازدواج کند، امکان تولد فرزند بیمار وجود ندارد. و در صورت ازدواج با یک زن ناقل )

ر صورت ازدواج این فرد با فردی که پدر و مادر (، چون والد سالم دارد. و دAaهتروزیگوس است ) 9( اگر بیماری را اتوزوم غالب فرض کنیم، فرد شماره 4

 درصد خواهد بود. 50( احتمال تولد فرزند بیمار، aaسالم دارد )یعنی قطعاً خود فرد هم سالمه! 

 کردن عبارت زیر مناسب است؟کدام گزینه، برای کامل 

........... با فردی که پدر و مادر بیمار دارد، ازدواج کند، احتمال دودمانۀ زیر به نوعی صفت .................. تعلق دارد. اگر فرد شمارۀ .......

 12تواند .................. درصد باشد.       مرحله تولد پسر سالم در این خانواده می

 50 -14 -( اتوزومی غالب1

 25 -11 -( اتوزومی مغلوب2

 25 -3 -غالب X( وابسته به 3

 50 -8 -مغلوب X( وابسته به 4

 

 مفهومی( -سخت -308) 2خ: گزینه پاس

( و اگر با فردی که پدر و مادر بیمار دارد ازدواج Aaناقل بیماری و هتروزیگوس است ) 11اگر دودمانه مربوط به نوعی صفت اتوزومی مغلوب فرض شود، فرد 

 کند، سه حالت وجود دارد:

 درصد است. 50فرزندان سالم هستند و احتمال تولد پسر سالم، ( در این حالت، همۀ AAالف( فرد مورد نظر هموزیگوس غالب باشد )

3(، در این حالت، Aaب( فرد مورد نظر، هترزیگوس باشد )
4

3فرزندان سالم هستند و احتمال تولد پسر سالم،  
8

 است.

 درصد است. 25درصد فرزندان سالم هستند و احتمال تولد پسر سالم،  50حالت،  (، در اینaaج( فرد مورد نظر، هموزیگوس مغلوب باشد )

 ها:بررسی سایر گزینه

 100( و در صورت ازدواج آن با فردی که والدین بیمار دارد، احتمال تولد فرزند سالم، Aaهتروزیگوس است ) 14( اگر بیماری اتوزومی غالب باشد، فرد 1

 !دیگه نیازی نیست کامل حساب و کتاب کنیددرصد است.  50سر سالم هم، کمتر از درصد نیست! پس احتمال تولد پ

( و در صورت ازدواج با فردی که پدر و مادر بیمار دارد: دو حالت وجود XXفاقد الل بیماری است ) 3( اگر بیماری وابسته به جنس غالب باشد، فرد شمارۀ 3

 دارد:

 درصد است. 50در این صورت همۀ فرزندان سالم هستند و احتمال تولد پسر سالم،   :XYد سالم باشد الف( مادر فرد هتروزیگوس بوده باشد و فر

گیرند، بنابراین را از مادر می X: در این صورت هم، همۀ پسران سالم هستند، چون کروموزوم YBXب( مادر فرد هترو یا هموزیگوس باشد و فرد بیمار باشد: 

 صد است.در 50احتمال تولد پسر سالم، 

 تواند وابسته به جنس مغلوب باشد، چون زن بیمار پسر )یا پدر( سالم دارد.( بیماری نمی4

سته به جنس مغلوب بین   سالمنکته:  برای یافتن افراد ناخالص در توارث واب سته به جنس غالب باید  زن های  شجره نامه باید بگردیم! برای واب در 

 .  افراد سالمو در اتوزوم مغلوب بین  افراد بیمارن و در اتوزوم غالب بی زنان بیماربین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تواند ژنوتیپ افراد در شجره نامه را تعیین و به سادگی احتماالت را محاسبه کنید. کسی که اید که سواالت باال رو حل کنید، یعنی به راحتی میاگر توانسته

 دهد.راحتی پاسخ میسواالت ژنتیک ماز را حل کرده باشد، چنین سوالی را به 
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صفت .......... -190 شمارهء ............... با فردی که از نظر این  ست که ...............، اگر فرد  ..... همانند خود دارد، دودمانهء زیر مربوط به نوعی بیماری ا

 (97)سراسری تجربی  شند.درصد فرزندان سالم با 75رودازدواج کند، در این صورت انتظار می

  
 ـ فنوتیپی 14گردد ـ( خون فرد در موقع لزوم، منعقد نمی1

 ـ ژنوتیپی 13آیند ـهای قرمز فرد به شکل داسی درمی( گلبول2

 ـ ژنوتیپی 11شود ـهای سیاه بدن تولید نمی( در فرد مبتال، رنگیزه3

 ـ فنوتیپی  12کند ـز می( نخستین نشانهء آن در سنین سی تا پنجاه سالگی برو4

 

 

 پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.

 21حله مر                               هر هورمون گیاهی که .................. می تواند ..................                                                             

 از فعالیت برخی مریستم های ساقه ممانعت کند. -( برای ریشه دار کردن قلمه ها به کار رود1

 مراحل انتهایی نمو و پیری گیاه را تسریع کند. -( بر سنتز پروتئین ها در سلول موثر است2

 در مجاور مریستم های ساقه تولید شود. -( سرعت پیرشدن اندام های گیاه را می کاهد3

 مصرف شیرۀ پرورده در گیاه را بکاهد. -ظهور ریشۀ رویانی در دانه را تسریع می کند (4

 مفهومی( -سخت -310) 1پاسخ: گزینه 

برای ریشه دار کردن قلمه ها استفاده می شود. هورمون اکسین موجب چیرگی رأسی می شود، که در این حالت، جوانۀ  اکسیندر کشاورزی از هورمون 

 سین، مانع رشد جوانه های جانبی می شود. مریستم های نخستین درون جوانه های رأسی و جوانه های جانبی قرار دارند.رأسی با تولید اک

ی، کنار نکته: مهمترین مناطق مریستمی موجود در گیاهان جوان و علفی، مریستم های رأسی هستند که در نوک ساقه ها )جوانۀ رأسی( و شاخه های جانب

 قرار دارند. نزدیکی نوک ریشهبرگ ها )جوانۀ جانبی( و نیز در 

تحریک ریشه زایی در محیط کشت بافت، از اکسین و سیتوکینین با نسبت های  نکته: برای ریشه دارکردن قلمه ها از اکسین استفاده می شود. اما برای

 متفاوت )نسبت باالی اکسین به سیتوکینین( استفاده می شود.

 بررسی سایر گزینه ها:

به مراحل انتهایی نمو گیاه و ( همۀ هورمون های گیاهی بر سنتز پروتئین های درون سلول ها تاثیر دارند، اما فقط هورمون های بازدارندۀ رشد هستند که 2

 پیری، اختصاص دارند.

 تولید می شود، ) نه ساقه!!!( رئوس ریشه، دانه و میوه( سیتوکینین که سرعت پیرشدن اندام های گیاه را کاهش می دهد، در 3

می شود. این هورمون نوعی هورمون محرک  ( هورمون ژیبرلین که محرک جوانه زنی است، موجب تسریع در ظهور ریشۀ رویانی )اولین عالمت جوانه زنی(4

 رشد است، و با افزایش رشد گیاه، میزان مصرف شیرۀ پرورده توسط سلول های گیاهی را افزایش می دهد.

  3مرحله                                                           کدام عبارت، دربارۀ همۀ عوامل موثر بر خفتگی در انواع گیاهان، درست است؟ 

 شوند.( سبب کاهش تولید ژیبرلین می1

 شوند.چه در دانه می( مانع از ایجاد ریشه2

 شوند.( در پاسخ به دماهای پایین تجزیه می3

 شوند.( مانع از نفوذ آب و اکسیژن به درون دانه می4

 مفهومی( -سخت -310) 1
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شوند )مثال در زمستان( که در هر دو حالت، عوامل خفتگی سبب کاهش تولید ژیبرلین بالغ میزنی دانه، یا آغاز رویش یک گیاه عوامل خفتگی مانع از جوانه

 شوند.)در دانه یا گیاه( می

 ها:بررسی سایر گزینه

 شود.چه در آن می( فقط در مورد خفتگی دانه درست است. خفتگی دانه مانع از ظهور ریشه2

 شوند.از گیاهان عوامل ایجادکننده خفتگی در پاسخ به دماهای پایین تجزیه می بسیاری( در 3

 کنند.های دیگری خفتگی ایجاد میاسید به روششود، عوامل دیگر مانند آبسزیک( تنها پوسته دانه در جلوگیری از نفوذ آب و اکسیژن به درون دانه می4

 

 شده دقت کنید. که در سواالت باال، این نکات تکرار شده!تشکیل دهی به این سوال، کافیست به حالت خفتگی رویان تازهبرای پاسخ

 (97)سراسری تجربی  شدهء دانهء کاج، صحیح است؟تشکیلچند مورد، دربارهء رویان تازه -191

 پردازد.الف ر شدیداً به انجام تبادالت گازی با محیط می

 کند.ب ر تحت تأثیر عوامل درونی، حرکت فعال خود را آغاز می

 کند.ج ر نیاز غذایی خود را به مقدار زیاد از آندوسپرم تأمین می

 شود. د ر از صدمات مکانیکی و عوامل نامساعد محیطی حفظ می

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

 

 

 پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.

 

 4کند؟                                             مرحله های اصلی بدن انسان، به درستی کامل میبافتکدام گزینه، عبارت زیر را دربارۀ  

 ها ..................در بافتی که .................. قطعاً همۀ سلول

 کنند.ژن سازندۀ مژک را رونویسی می -کند( غشای موکوزی را ایجاد می1

 کنند.شونده تولید میپروتئین منقبض -های بدن استبافت ( وزن آن بیشتر از سایر2

 نسبت سطح به حجم یکسان دارند. -ای خود استهای کالژن در مادۀ زمینه( دارای رشته3

 کنند.عصبی را تولید و در طول خود هدایت می پیام -دهدای ارتباطی در بدن تشکیل می( شبکه4

 ترکیبی( -سخت -203) 2پاسخ: گزینه 

ای، قدرت انقباض دارند و بنابراین های بافت ماهیچهای و عصبی. همۀ سلولنوع بافت اصلی وجود دارد: بافت پوششی، پیوندی، ماهیچه 4بدن انسان،  در

 کنند.شونده تولید میپروتئین منقبض

 ها:بررسی سایر گزینه

های پوششی در لولۀ گوارش فاقد مژک کند. سلولزی )مخاطی( را ایجاد میهای تنفسی غشای موکو( بافت پوششی در سطح داخلی لولۀ گوارشی و لوله1

 هستند.

 خفتگی 

 رود.ماند و نمیغیرفعال باقی می گیاه یا دانهرایط برای رشد؛ حالتی که در آن حتی در صورت مناسب بودن ش
ی زمستان، به بقای خود ادامه دهند و از ها در طول گرمای موقتی قبل از شروع و خاتمهزنی دانهها و جوانهکند که با جلوگیری از رشد جوانهخفتگی به گیاهان کمک می

 بین نروند.
 جلوگیری از رسیدن آب و اکسیژن به رویان  وجود پوسته محکم عامل ایجاد

 از جمله آبسزیک اسید  مواد شیمیایی خاص

 رسد. تبادالت بین دانه و محیط بیرون به حداقل می 
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مشاهده  مقابل شکلطور که در . همانای خود هستندهای پیوندی دارای رشتۀ کالژن در مادۀ زمینه( بافت3

سطح به  توانند اندازۀ متفاوت و لذا نسبتهای بافت پیوندی )مثل بافت پیوندی سست( میکنید، سلولمی

 حجم متفاوت داشته باشند.

 ای آن مایع و فاقد رشتۀ کالژن است.خون نوعی بافت پیوندی است که مادۀ بین زمینه 

دهد. در بافت عصبی دو نوع سلول عصبی و غیرعصبی ای ارتباطی در بدن تشکیل می( بافت عصبی شبکه4

 قادر به تولید و هدایت پیام عصبی نیستندها، های پشتیبان برخالف نورون)پشتیبان( وجود دارد. سلول

 

 

 

 

 22میکرون می باشند، درست است؟   مرحله  100تا  10کدام گزینه، درمورد نوعی از واحدهای ساختاری در ماهیچۀ اسکلتی که به قطر  

 ( قادر به تشکیل سیناپس نورون حرکتی نیستند.2 ( از توالی تعدادی سارکومر تشکیل شده اند.1

 ( حاوی مقدار زیادی سارکوپالسم و میتوکندری هستند.4 بافت پیوندی، به هم متصل شده اند.( توسط 3

 خط به خط( -متوسط -208)  3پاسخ: گزینه 

دارند و میون نامیده می شوند. میون ها در  طول متفاوتاست که  میکرون 100تا  10قطر واحد ساختاری ماهیچه های مخطط تارهایی )میون هایی( به 

 مجموعۀ آنها را می پوشاند. غالفی پیوندیدر کنار یکدیگر قرار دارند و   سیمانی از بافت پیوندیچه، به وسیلۀ ماهی

 بررسی سایر گزینه ها:

 ( تارچه )نه تار( از توالی تعدادی سارکومر تشکیل شده است.1

 تشکیل می دهند. ( سلول های ماهیچه ای به عنوان سلول پس سیناپسی با آکسون نورون حرکتی، سیناپس2

ول ماهیچه نکته: سیناپس مهاری همواره بین دو نورون است، در حالی که سیناپس تحریکی می تواند بین دو نورون، یا یک نورون با سلول دیگر مانند سل

 ای باشد.

سارکوپالسم  مقدار کمیتعدادی میتوکندری و  وجود دارد. هسته ها و چندین تارچه( هر تار ماهیچه ای از پوششی به نام سارکولم احاطه شده و درون آن 4

 )سیتوپالسم معمولیِ سلول ماهیچه ای( در زیر سارکولم دیده می شود.

 

 های پروتئینی مانند کالژن و االستین وجود دارد، کافیست!!دهی به سوال زیر، دانستن اینکه در بافت پیوندی زردپی همانند رباط، رشتهبرای پاسخ

 کنید.رو هم رد می 4به راحتی گزینه « سیمانی از بافت پیوندی در ماهیچه» در ضمن، با دانستن

 (97)سراسری تجربی  ، کدام عبارت در ارتباط با زردپی زیر زانو، درست بیان شده است؟زیربا توجه به شکل  -192

  
 های االستین و کالژن است.، حاوی رشته1( همانند بخش شمارهء1

 ای فراوانی دارد.زمینههای مدور و مادهء ، سلول4( برخالف بخش شمارهء2

 شود.، به انتهای دو استخوان در محل مفصل متصل می3( همانند بخش شمارهء3

 ها توسط سیمانی از بافت پیوندی در کنار هم قرار دارند. ، سلول2( برخالف بخش شمارهء4
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 سوال کنکور را حل کنید.پس از مطالعه سواالت زیر، 

ای است که قطعاً منجر به .................. های ژنی .................. ناشی از وجود سازوکار جداکنندهها بین خزانهطور معمول، عدم تبادل ژنبه 

 9مرحله                                                          شود.                                                                                      می

 عدم تولد زادۀ دورگه -های گوسفند و بز( گونه1

 مرگ زادۀ دورگه -( پنج گونۀ قورباغه از یک سرده2

 های نسل دومزنی دانهعدم جوانه -های مختلف پنبه( گونه3

 ولید زیگوت غیرطبیعیت -های وزغ بزرگ و وزغ کوچک درخت بلوط( گونه4

 مفهومی( -سخت -405) 1پاسخ: گزینه 

شود، ولی است. از آمیزش بین گوسفند و بز، با اینکه سلول تخم تشکیل می نازیستایی دورگههای ژنی گوسفند و بز از نوع سازوکارجداکننده بین خزانه

 .انجامدهرگز به تولد جاندار زنده نمی

 ها:بررسی سایر گزینه

شود ؛ جدایی زمانی موجب میجدایی زمانی و نازیستایی دورگهوجود دارد:  گونه قورباغۀ متعلق به یک سردهپنجسازوکار جداکننده بین  ( دو نوع2

 گیرد.گونه صورتگیری بیشتر بین افراد همکه جفت

ها های نسل اول آنکنند و زادهتوانند با هم آمیزشمی های مختلف پنبهاز نوع ناپایداری دودمان دورگه است. گونه های مختلف پنبهگونه( جدایی بین 3

 آورند.وجود میبه گیاهانی ضعیف و ناقص یاو  میرندزدن میها پیش از جوانهدانهکند و نیز عادی هستند؛ اما در نسل دوم مشکل بروز می

ها و ایجاد گیری بین آنزیگوتی( است که مانع جفتد پیش)س جدایی مکانیکی، از نوع وزغ بزرگ و وزغ کوچک درخت بلوطهای ( جدایی بین گونه4

 شود.زیگوت می

 9مرحله                               کدام گزینه، درست است؟                                                                                                         

 دهد.گاه تبادل ژن بین دو گونۀ مختلف رخ نمیهیچ( با توجه به تعریف گونه، 1

 کنند.های مختلف منتقل نمیهای گرده را بین گونهگاه، دانهافشان، هیچ( حشرات گرده2

 شود.ها انجام میهای ویژه سطح گامت( جدایی گامتی بین دو گونه، همواره به کمک مولکول3

 گونه، قطعاً با تولید زادۀ نازیستا در نسل بعد همراه است.غیرهم( تولید زادۀ زایا از آمیزش دو جاندارِ 4

 خط(بهخط -متوسط -405) 4پاسخ: گزینه  27

گونه زادۀ زایا ماند و در صورتی که از آمیزش دو جاندار غیرهمهای مختلف همواره جدا از هم باقی میبه علت وجود سازوکارهای جداکننده، خزانۀ ژنی گونه

 های نسل بعد، نازیستا هستند.قطعاً ناپایداری دودمان دورگه وجود خواهد داشت و زادهتولید شود، 

 ها:بررسی سایر گزینه

 ها رخ دهد. تواند بین آننمی معموالًهای مختلف از هم جداست و تبادل ژن آید که خزانۀ ژنی گونه( از تعریف گونۀ زنده برمی1

 معموالً افشان آمیز نیست. مثالً حشرات گردههای ساختاری زادی با هم دارند، موفقیتهایی که تفاوتق به گونهگیری بین افراد متعل( تالش برای جفت2

 ای خاص مناسب است. های گونهها فقط برای ورود به گلهای مختلف انتقال دهند؛ زیرا ساختار بدن آنها را بین گونهتوانند گردهنمی

های های سطحی دانهگیرد. به این صورت که شناسایی مولکولمرحلۀ تشکیل لولۀ گرده و قبل از تولید گامت صورت می ( جدایی گامتی بین گیاهان در3

 گونه، لولۀ گرده تشکیل دهند.شود که فقط روی کاللۀ گیاهان همگردۀ موجب می

 پسندانه است؛ نه جدایی گامتی!!یزش ناهمسانگونه، مربوط به آمعدم تشکیل لولۀ گرده توسط دانۀ گردۀ یونجه بر روی گیاه هم نکته:

 کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می نماید؟  

 21مرحله                                     با انجام آمیزش بین .................. به طور حتم ..................                                                          

 امکان پایدارشدن تبادل ژن بین جمعیت ها وجود ندارد. -( دو جانور از دو جمعیت مختلف1

 قبل از تکمیل مراحل جنینی، زاده از بین می رود. -( قورباغه های غیرهم گونه2

 گیاهی ضعیف و ناقص به وجود می آید. -( گونه های دورگۀ پنبه3

 نمی آید.زادۀ دورگه به وجود  -( بز و گوسفند4

 مفهومی( -سخت -405) 4پاسخ: گزینه 

 ولی هرگز به تولد جاندار زندۀ دورگه نمی انجامد.از آمیزش گوسفند و بز نیز، سلول تخم تشکیل می شود، 
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 بررسی سایر گزینه ها:

شود. که شارش دو طرفه باعث پایدارشدن (  درصورتی که افراد دو جمعیت هم گونه باشند، تبادل ژن بین آن ها صورت گرفته و منجر به شارش ژنی می 1

 تبادل ژن بین دو جمعیت و همگرایی خزانه های ژنی می شود.

مراحل نمو جنینی به درستی پیموده نمی شود و اگر هم زاده ای به وجود ( در صورت آمیزش بین قورباغه های غیرهم گونه و تشکیل زیگوت، 2

 )پس ممکنه به به دنیا بیاد!( رد.بیاید، پیش از رسیدن به سن تولیدمثل خواهد م

ود آمده، ( ناپایداری دودمان دورگه در بین گونه های مختلف پنبه موجب می شود تا در صورت آمیزش زاده های دورگه با سایر افراد، زاده های به وج3

 .پیش از جوانه زدن بمیرند و یا گیاهانی ضعیف و ناقص به وجود آورند

ناپایداری دودمان دورگه در پنبه است. همانطور که در سواالت ها، ها رو در خاطر داشته باشید! که مهترین آنما باید مثال نقضدهی سوال زیر، شبرای پاسخ

 کنید!های غلط رو رد میهای نقض، به راحتی گزینههای مختلف ماز تکرار شده است. و با دانستن این مثالبینید، این نکات بارها در آزمونباال می

 (97)سراسری تجربی  کدام عبارت، صحیح است؟ -193

 های آن حتمی است.بودن زاده( اگر جاندار حاصل از دورگه زایا باشد، عادی1

 رگه نازیستا باشد، جداماندن خزانهء ژنی دو گونهء والد آن حتمی است.( اگر جاندار دو2

 به والدین حتمی است.بودن طول عمر آن نسبت رگه نازا باشد، کوتاه( اگر جاندار دو3

 رگه زیستا باشد، انتقال مادهء ژنتیکی آن به نسل بعد حتمی است. ( اگر جاندار حاصل از دو4

 

 پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.

 6مرحله                                              کند.         طور معمول در گیاهان، .................. شرایط را برای .................. را فراهم میبه 

 های آبیخروج مایع از روزنه -های هوایی درون برگ با بخار آب( اشباع حفره1

 افزایش فشار در آوندهای چوبی -های پریسیکل( فعالیت زیاد سلول2

 بذر افشانی هوا -( افزایش میزان تعرق در روزهای خشک و گرم3

 دار شدگیحباب -های آبدگرچسبی مولکول ( وجود نیروی4

 مفهومی( -متوسط -206) 2پاسخ: گزینه 

های دایرۀ محیطیه به صورت فعال و با صرف انرژی از سلولهای محلول در آب بهنیو ای به نام دایرۀ محیطیه )پریسیکل( قرار دارد.پوست، الیهدر زیرِ درون

شود و این امر به ورود آب به درون آوندهای ها به درون آوند چوبی باعث کاهش پتانسیل آبِ آوند چوبی میال یونورود فع شوند. درون آوند چوبی ترابری می

رود که شود. و فشار درون آوند چوبی باال میمی ایفشارِ ریشههای معدنی به درون آوند چوبی، باعث ایجاد کند. در واقع این حرکت یونچوبی کمک می

 شود )تعریق(.های آبی خارج میفشار بیش از حد مشخصی باال رود، مقداری آب به صورت مایع از روزنه در صورتی که این

 ها:بررسی سایر گزینه

شته باشید! طور معمول، در صورت سوال توجه ویژه دابه قید بهبرگِ اسفنجی اشباع هستند. های سلولیِ میانهای هوایی درون برگ، همواره با بخارِ آبِ دیواره( حفره1

 پس اگه این گزینه درست باشه، یعنی همیشه تعریق صورت میگیره!!!

کنند و ی( شیرۀ خام درون خود دارای گازهای محلول )هوای محلول( است. هنگامی که تعرق شدید باشد، این گازها تمایل به خروج از شیرۀ خام پیدا م3

کنند. های بزرگ در تداوم شیرۀ خام اختالل ایجاد میشود. این حبابزرگ در آوند چوبی ایجاد میهای گاز به یکدیگر، یک حباب هوای ببا پیوستن مولکول

ها از یک آوند به آوند دیگر )بذرافشانی هوا( بسیار ها، امکان انتشار این حبابهای دیوارۀ آوندهای چوبی و تراکئیداما خوشبختانه به دلیل ساختار خاص الن

 ، رد میشه!طور معمولبهبه خاطر قید این گزینه هم کم است. 

ستون آب جلوگیری  گسستگیکنند و شدن آب در آوند چوبی به سمت باال کمک میهای آب، هر دو به کشیدهچسبی و دگرچسبی مولکول( نیروهای هم4

 کنند.می
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 18مرحله                                                             کند؟                             کدام گزینه، جملۀ زیر را به شکل صحیحی تکمیل می 

 شود. در ریشۀ گیاهان، .................. به طور حتم .................. انجام می

 از مسیر پروتوپالستی یا غیر پروتوپالستی  -رون پوستهای آب تا محل د( انتقال مولکول1

 از طریق نوعی سلول تمایز یافتۀ روپوستی  -های سطحی ریشهسلولهای آب به ( ورود مولکول2

 از طریق فضاهای خالی موجود در دیوارۀ سلولی  -( انتقال مواد معدنی از طریق مسیر غیرپروتوپالستی3

 دیواره های موجود در منافذاز طریق پالسمودسم -مرکزی های استوانۀترین سلول( ورود مواد معدنی به خارجی4

 

 مفهومی(-سخت-206) 4پاسخ: گزینه 

پنبه موجود در نوار کاسپارى، از حرکت  محل درون پوست، چوب. در پوست حرکت دهدتا محل درون تواند آب را در عرض پوسترپروتوپالستى مىیر غیمس

پس آب و مواد  شوند.توپالسم مىیورود به درون سمجبور به  هاونین رو آب و یکند. از ارى مىیرپروتوپالستى جلوگیر غیمس در ،ون هاى معدنىیآب و 

های آب و مواد معدنی از طریق پالسمودسم موجود در منافذ در این مسیر، مولکول شوند.معدنی از طریق مسیر پروتوپالستی به دایرۀ محیطیه وارد می

 شوند.های آوندی منتقل میدیواره به سول

کند که موادی ای است که در درون منافذ موجود در دیوارۀ سولی را پر میمادۀ زندهپالسمودسم کنید، ده می( مشاه2-12همانطور که در فصل دوم) تصویر

 شود. از طریق پالسمودسم از یک سلول به سلول مجاور منتقل می

 ها:بررسی سایر گزینه

توپالستی و غیر پروتوپالستی هستند. پس غیر از این دو مسیر، کند. دو نوع از این مسیرها، مسیر پرو( آب در عرض ریشه از طریق چند مسیر عبور می1

 مسیرهایی دیگری نیز نقش دارند. همچنین، ممکن است از هر دو این مسیرها، آب و مواد محلول در آن عبور کنند.

مشاهده  قابل ریشه، از کوچکى ۀمنطق شوند. تارهاى کشنده فقط درمىایجاد  روپوست یعنى خارجى، یۀشه، تارهاى کشنده از الیر کى رأسیدر نزد ( 2

؛ قسمت اعطم آبی که از ریشه کنندعى را براى جذب آب فراهم مىیاى هستند که سطح وسل شدهین تارها در اصل سلول هاى روپوستى طویهستند. ا

 شود.ها انجام میشود، توسط این سلولجذب می

 کنند.ها حرکت مىن سلولیب فضاهاى برون سلولىسلولى و  هاىوارهیق دیشه از طریدر عرض ر( در مسیر غیر پروتوپالستی، آب و مواد معدنی 3

 6؟                                               مرحله شودنمیچند مورد، در مسیر حرکت آب و مواد معدنی محلول در عرض ریشه، دیده  

 ارۀ سلولیورود آب از پوست به استوانۀ مرکزی، بدون عبور از دیو -الف

 هامیان آن عبور آب بین دو سیتوپالسم، بدون عبور از پالسمودسم -ب

 هاعبور آب بین دو سلول، بدون عبور از عرض غشای پالسمایی آن -ج

 هاعبور آب از دایرۀ محیطیه بدون عبور از سیتوپالسم سلول -د

1 )0 2 )1 3 )2 4 )3 

 مفهومی( -سخت -206) 1پاسخ: گزینه  46

 توان در مسیر عبور آب و مواد معدنی محلول در عرض ریشه مشاهده کرد.را میهمۀ موارد 

 بررسی موارد: 

های توانند از سلولدهد. آب و مواد معدنی میترین الیۀ استوانۀ مرکزی را تشکیل میترین الیۀ پوستِ ریشه و دایرۀ محیطیه خارجیالف( آندودرم داخلی

 های دایرۀ محیطیه وارد شوند.مستقیماً به سلولآندودرم و از طریق پالسمودسم 

 جا شود.تواند با عبور از دیوارۀ سلولی و غشا، بین دو سلول جابههای پوست ریشه، آب میب( در سلول

 ها عبور کند.که از عرض غشای پالسمای سلولجا شود؛ بدون آنها بین دو سلول جابهتواند با عبور از پالسمودسمج( آب می

تواند در مسیر غیرپروتوپالستی از این پوست، فاقد نوار کاسپاری هستند، بنابراین، آب و مواد محلول میهای درونهای دایرۀ محیطیه برخالف سلوللولد( س

 الیه عبور کنند.

 

  !1مگه میشه سواالت باال رو ببینی و سریع نگی گزینه 

 (97)سراسری تجربی  است؟ نادرستانهء مرکزی ریشهء لوبیا، های استوترین سلولکدام عبارت، دربارهء بیرونی -194

 کنند.( از حرکت آب و امالح در مسیر پروتوپالستی، جلوگیری می1
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 ترین بخش ریشه تعلق دارند.هایی هستند که به ضخیم( در مجاورت سلول2

 تر هستند.( به آوندهای چوبی باریک نسبت به قطورترین آوندهای چوبی نزدیک3

 کنند. های محلول در آب را به داخل آوندهای چوبی وارد می( با صرف انرژی، یون4

 

 پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.

                                                                                                                                                         ..................باشد و در باالترین سطح درون کیسه قرار گرفته است خورده میهای پیچدرون ساختاری در کیسه بیضه که حاوی لوله 

 3مرحله 

 کنند.ی وزیکول سمینال تغذیه میهای نابالغ، از مواد قندی غده( اسپرم1

 نمایند.های هاپلوئید را ایجاد مییابند و گامتایز می( اسپرماتیدها به تدریج تم2

 کنند.های اسکلت سلولی درون دم اسپرم، امکان حرکت تاژک را فراهم می( رشته3

 شوند.های پر پیچ و خم دیگری، از کیسه بیضه خارج میهای بالغ با ورود به لوله( گامت4

 مفهومی( -متوسط -311) 3

 شوند.دیدیم دیده می دیگری در ساختار اپی ِیخوردههای پیچها و لولهساز درون بیضهیِ اسپرمخوردههای پیچلولهبینید، می 11-3طور که در شکل همان

کنند بور میهای پر پیچ و خم عساز، از این لولههای اسپرمها پس از تولید در لولهدیدم در خارج از بیضه و در بخش باالیی کیسه بیضه قرار دارد.  اسپرماپی

کنند، هنوز قادر به حرکت ساز را ترک میهای اسپرمها، لولهکه اسپرم شوند. وقتیشود، وارد میدیدیم نامیده میی پرپیچ و خم دیگری که اپیو به لوله

ها ها به کمک تاژک)دم( آن. حرکت اسپرمآورندرا به دست می کردنتوانایی حرکتشوند و مانند بالغ میدیدیم مینیستند، اما پس از مدتی که درون اپی

 های اسکلت سلولی در تشکیل تاژک موثرند.گیرد. رشتهصورت می

 ها:بررسی سایر گزینه

 شود.ها افزوده میمبر و در ابتدای پروستات به مایع حاوی اسپرهای اسپرمها از لولهی وزیکول سمینال بعد از خروج اسپرم( مواد قندی غده1

 آورند.دیدیم توانایی حرکت را به دست میها در اپیکنند. اما این تاژکدار را ایجاد میهای تاژکیابند و گامتساز تمایز میهای اسپرمماتیدها در لوله( اسپر2

 خورده است.ای مستقیم و غیرپیچشوند، که لولهبر میدیدیم وارد لوله اسپرمهای بالغ پس از اپی( گامت4

 ای پر پیچ و خم است که در خارج از بیضه قرار دارد.دیدیم نیز لولههای پر پیچ و خمی هستند که درون بیضه قرار دارند و اپیساز، لولهرمهای اسپلوله 

 19مرحله                                  شود.                                 می..................  ،در گام .................. چرخۀ .................. فرآیند گلیکولیز 

 احیا +𝑁𝐴𝐷 -3کربس برخالف گام  -3( 1

 مصرف ATPمولکول  -1گام  همانندکالوین  -2( 2

 در سطح پیش ماده تولید ATP -4گام  برخالفکربس  -3( 3

 نوعی ترکیب شش کربنۀ پایدار ایجاد -1کالوین همانند گام  -2( 4

 مفهومی( -متوسط -408) 2

 شوند.مصرف می ATPهای هم در گام دوم کالوین و هم در گام اول گلیکولیز مولکول

 ها:بررسی سایر گزینه

 شوند.احیا می +𝑁𝐴𝐷های ( در گام سوم چرخۀ کربس و فرآیند گلیکولیز مولکول1

 .شونددر سطح پیش ماده تولید می ATPهای گلیکولیز، مولکول 4چرخۀ کربس و گام  3( در گام 3

 گردد.کربنه ایجاد میشود. در گام اولین گلیکولیز نیز نوعی ترکیب شش( در گام اول )نه دوم!( چرخۀ کالوین نوعی ترکیب شش کربنه ناپایدار تولید می4

 

در گام سوم چرخۀ  -2های اپیدیدیم( ساز و لولههای اسپرمخورده داریم )لولهدو جا لوله پیچ -1دهی به این سوال، دو تا نکته رو باید بدونید : برای پاسخ

 گیره!صورت می ADPماده و با افزودن گروه فسفات به در سطح پیش ATPکربس تولید 

ماده در در چرخۀ کربس رو در سطح پیش ATPشید!!! راستی شاید باورتون نشه ولی ماز تنها جایی بود که تولید موارد رو متوجه میکه در سواالت باال این

 که باالخره سوال کنکور شد!!! تا ایننظر گرفت
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 های دیوارهء هر لولهء پر پیچ و خم موجود در دستگاه تولیدمثلی یک مرد جوان، صحیح است؟به طور معمول کدام عبارت، دربارهء سلول -195

 (97)سراسری تجربی  
 سازند که مسئول تولیدمثل هستند.های هاپلوئیدی را می( با تقسیم خود، سلول1

 هایی قرار دارند که ترشح هورمون جنسی مردانه را بر عهده دارند.در مجاورت سلول( 2

 نمایند.های مرحلهء اول تنفس سلولی، از دو نوع گیرندهء الکترونی استفاده می( در یکی از گام3

 کنند. ( در مرحلهء دوم تنفس سلولی، با افزودن فسفات به نوعی مولکول، انرژی را ذخیره می4

 

 از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.پس 

 22مرحله                    کدام گزینه، دربارۀ قارچ ها به درستی بیان شده است؟                                                                             

 تولید می شود.( در نوک پرزهایِ سبز و سفیدِ قارچ پنی سلیوم، هاگ غیرجنسی 1

 نوع سلول هاپلوئید تولید می شود. 4( در زیگوسپورانژِ کپک سیاهِ نان، حداکثر 2

 ریشه ای ها، نخینۀ قارچ وارد پوست ریشه می شود.-( در بسیاری از قارچ3

 ( هر قارچ سازندۀ آسک می تواند نخینۀ تخصص یافته تشکیل دهد.4

 خط به خط( -متوسط -411) 1پاسخ: گزینه 

 که در نوک آن ها، هاگ های غیرجنسی ساخته و رها می شود. پرزهای سبز و سفید همان ساختارهای تولیدمثلی هستنددر قارچ پنی سلیوم، 

 بررسی سایر گزینه ها:

ار نوع )در صورت کراسینگ ( درون زیگوسپورانژِ زیگومیست ها، چندین زیگوت تشکیل می شود. و هر زیگوت نیز با انجام میوز، حداقل دو نوع و حداکثر چه2

 اور( سلول به وجود می آورد. بنابراین، تنوع سلول های هاپلوئید درون زیگوسپورانژ بیشتر از این مقدار است.

 نفوذ نمی کنند.از ریشه های گیاهی، به درون آن  بسیاریریشه ای های پیرامون -( قارچ3

 تشکیل دهند، درحالی که نخینه ندارند! ( آسکومیست های تک سلولی )مخمرها( نیز می توانند آسک4

 آزمون سال گذشته ماز کند، قطعاً ..................های غیرجنسی را .................. تولید میهر قارچی که هاگ 

 .است نخینه در عرضی دیوارۀ دارای -جنسی هاگدان تشکیل پی در( 1

 .سازدمی آسک رد را بالغ جنسیِ هاگهای -یافتهتخصص نخینۀ نوک در( 2

 .نمایدمی ایجاد پرسلولی تولیدمثلیِ ساختار ها،نخینه ادغام پی در -بازیدی سطح بر( 3

 دهد تشکیل دیپلوئید سلول چند محتوی ساختاری میتواند، شرایطی در -غیرجنسی هاگدان درون( 4

 

 مفهومی( -سخت -411) 4

ها در شــرایط نامســاعد تولیدمثل جنســی را انجام کنند. این قارچ)اســپورانژ( تولید میهای غیرجنســی را درون هاگدان غیرجنســی ها، هاگزیگومیســت

 شود.دهند. در طی تولیدمثل جنسی، یک سلولِ محتویِ چندین زیگوت )دیپلوئید( به زیگوسپوانرژ )هاگدان جنسی( تبدیل میمی

 ها:بررسی سایر گزینه

 ها معموالً فاقد دیوارۀ عرضیشود. زیگومیستهاگدان جنسی، هاگدان غیرجنسی تولید میهای درون ها، در پی رویش سلولدر زیگومیست

 در نخینۀ خود هستند 

ست2 سکومی ست( آ شکل هایی مانند کپک پنیها و دئوترومی صصتوانند هاگ( می11-2سیلیوم ) سی را در نوک نخینۀ تخ یافته تولید کنند. های غیرجن

 غیرجنسی دارند.ها فقط تولیدمثل دئوترومیست

 رود.هاست که برای تولید هاگ جنسی به کار می( بازیدی ساختاری تولیدمثلی در بازیدومیست3

های خود، تولید های غیرجنسی را در نوک نخینهتواند هاگکدام عبارت، دربارۀ بخشی از چرخۀ زندگی هر قارچی درست است که می 

 18مرحله                                                                                                                             نماید؟                                   

 گیرد.( در پی تشکیل زیگوت، ابتدا تقسیم میوز و سپس تقسیم میتوز صورت می1

 گردد.تشکیل میهای جدید های غیرجنسی، میسلیوم( به دنبال رشد هاگ2

 شوند.های دیپلوئیدی تشکیل میها، سلول( بالفاصله پس از ادغام نخینه3

 گردند.های خطی، درون سیتوسل، دوکروماتیدی می( همۀ کروموزوم4
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 مفهومی( -سخت -411) 2پاسخ: گزینه 

سلیوم )نوعی های آسکومیستِ پرسلولی و کپک پنیقارچ

های غیرجنسی را در د هاگتوانن( می11-2شکل -دئوترومیست

. هر دو نوع قارچ، پرسلولی هستند های خود تولید کنندنوک نخینه

های جدید های غیرجنسی، میسلیومتوانند در پی رشد هاگو می

 تشکیل دهند.

 ها:بررسی سایر گزینه

سلیوم، فاقد تولیدمثل های دئوترومیست مانند پنی( قارچ3و1

 دیپلوئید و زیگوت هستند.جنسی و لذا فاقد سلول 

های خطی درون هسته )نه سیتوسل( دوکروماتیدی ( کروموزوم4

 شوند.می

 

 

 

 18نماید؟                                                                                           مرحله طور مناسب کامل می کدام گزینه، عبارت زیر را به 

 .......... دارای .................. و فاقد .................. است.قارچ ........

 تولیدمثل جنسی -زنیتوانایی جوانه -( ساکارومیسز سرویزیه1

 استولون -هاکیسۀ میکروسکوپیِ حاوی هاگ -ای( ژله2

 زندگی انگلی -دیوارۀ عرضی فاقد منفذ -( صدفی3

 هاگدان جنسی -توانایی تخمیر -( آسپرژیلوس4

 مفهومی( -متوسط -411) 4پاسخ: گزینه 

 رود.اسید به کار میآسپرژیلوس یک قارچ دئوترومیست )فاقد تولیدمثل جنسی( است و در تخمیر سس سویا و سیتریک

 ها:بررسی سایر گزینه

 تواند تولیدمثل جنسی انجام دهد.( ساکارومیسز سرویزیه، دئوترومیست نیست و می1

 بازیدیومیست است و فاقد کیسۀ میکروسکوپی حاوی هاگ، )آسک( است.ای نوعی ( قارچ ژله2

 ها دارای دیوارۀ عرضی ناقص )منفذدار( است.ها و آسکومیست( قارچ صدفی نوعی بازیدیومیست است. نخینۀ بازیدیومیست3

 19مرحله                    کنند.... میها هستند که همۀ اعضای آن ...............ای از قارچش مولکولی جز شاخهها به رودئوترومیست 

 های خود آسکوکارپ تولید ( به کمک نخینه2 ( به کمک تقسیم میتوز هاگ جنسی ایجاد 1

 های جفت شده را ادغام هسته بسیاری از( طی تولیدمثل جنسی، 4 تولید  NAD+مولکول  ،زنجیرۀ انتقال الکترون( در 3

 ترکیبی( -متوسط -409)1

دهند. در کنند، در شاخۀ آسکومیکوتا قرار میرا که به طور غیرجنسی تولیدمثل میها دئوترومیستهای مولکولی، بیشتر ن بر اساس روششناسازیست

 های جنسی، حاصل مستقیم تقسیم میتوز هستند.ها، هاگومیستآسک

 ها:بررسی سایر گزینه

 های تک سلولی( فاقد نخینه هستند.ها)آسکومیستمثال مخمرها نخینه ندارند. به عنوان ( همۀ اعضای گروه آسکومیست2

 دهند و تنفس هوازی و زنجیرۀ انتقال الکترون ندارند.تخمیر الکلی انجام میها ( مخمر3

 شوند.شده ادغام میهای جفتهسته بعضی ازها در تولیدمثل جنسی آسکومیستکنند. ها معموالً به روش غیر جنسی تولید مثل می( آسکومیست4

 

 

یافتۀ طور که در سواالت باال دیدید، طراحان ماز بارها و بارها و حتی در آزمون جامع مرحلۀ آخر، بر تولید هاگ غیرجنسی در نوک نخینۀ تخصصهمان

 سلیوم تأکید داشتند!پنی
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های گیرد، به فراوانی، هاگ............... مورد اسررتفاده قرار مینوعی قارچ که برای » کند؟کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می -196

 (97)سراسری تجربی  «دهد................ تشکیل می

 ای( تخمیر سس سویا ـ جنسی را درون کیسه یا ساختار ویژه1

 یافتههای تخصصسیلین ـ غیرجنسی را در نوک نخینه( تولید پنی2

 شکلهای به هم بافتهء فنجانیدرون نخینه( تولید نان ـ غیرجنسی را 3

 مانندی دادن به بعضی پنیرها ـ جنسی را در ساختار تولیدمثلی گرز( طعم4

 

 

 پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.

 3مرحله                                       ساله، هر اووسیت اولیه  .................. اووسیت ثانویه ..................    در بدن یک دختر بیست 

 های دو کروماتیدی است.حاوی کروموزوم -( همانند2 شود.در ابتدای چرخۀ جنسی تولید می -( برخالف1

 .دهدیک تقسیم با سینوکینز نامساوی انجام می -( همانند4 کند.در پی میوز، تخمک را ایجاد می -( برخالف3

 مفهومی( -سخت -311)2

ها وقتی که فرد در دوران جنینی است با تقسیم میتوز دهند. این سلولهای اووگونی الیۀ زایندۀ تخمدان را در دوران جنینی تشکیل میدر انسان، سلول

شوند. پس از متوقف می Iدهند ولی در مرحلۀ پروفاز میوز های اولیه تقسیم میوز انجام میکنند. اووسیتتعداد زیادی سلول به نام اووسیت اولیه تولید می

کند. اووسیت ثانویه نیز ، اووسیت ثانویه و اولین گویچۀ قطبی را ایجاد میIگیرد. و با تکمیل میوزسن بلوغ، اووسیت اولیه مراحل تقسیم میوز را از سر می

اووسیت اولیه و کنید، مشاهده می 11-8طور که در شکل کند. همانقطبی را ایجاد میرا پس از لقاح انجام داده و تخمک و دومین گویچۀ  IIتقسیم میوز 

 های دوکروماتیدی هستند.ثانویه دارای کروموزوم

 ها:بررسی سایر گزینه

 شوند.های اولیه در دوران جنینی تشکیل می( اووسیت1

کند. سلول بزرگ پس از رشد ده و یک سلول بزرگ و دومین گویچۀ قطبی را ایجاد میدومین تقسیم میوزی خود را تکمیل کر ( اووسیت ثانویه بعد از لقاح3

 شود.به اوول یا تخمک تبدیل می

که بالغ شوند، غیرفعال های اولیه( بدون آنهای نابالغ )اووسیتشوند. سایر گامتگامت او بالغ می 400تا  300( در سراسر طول زندگی یک زن، تنها 4

 شوند.می

 ..................تواند هستۀ خود را به درون سیتوپالسم یک گامت وارد نماید، قطعاً طور طبیعی میانواع جانوران، سلولی که بهدر  

10مرحله   

  های موثر در تعیین جنسیت است.( حاوی ژن1

 ( با کاهش عدد کروموزومیِ سلول زاینده، ایجاد شده است.2

 شود.در چرخۀ سلولی خود، بالغ می ( با عبور از یکی از نقاط وارسی3

 کند.های سازندۀ تاژک را به کمک انواعی از عوامل رونویسی بیان می( ژن4

 ترکیبی( -سخت -307) 4پاسخ: گزینه 

های سازندۀ تاژک ژندار است. لذا تواند هستۀ خود را به درون سیتوپالسم گامت ماده وارد کند. در جانوران، گامت نر متحرک و تاژکگامت نر جانوران می

 گیرد.ها به کمک عوامل رونویسی صورت میها در یوکاریوتکند. بیان ژنرا بیان می

 ها:بررسی سایر گزینه

 های ملخ، فاقد کروموزوم جنسی هستند.نیمی از گامتهای جنسی قرار دارد. های موثر در تعیین جنسیت بر روی کروموزوم( ژن1

ــی، تعییندر ملخ، تعداد کروموزوم ــت، نر و جانداری که دارای دو های جنس ــی اس ــت. جانداری که دارای یک کروموزوم جنس ــیت جاندار اس کنندۀ جنس

 باشد.کروموزوم جنسی است، ماده می

زومی سلول زاینده ایجاد کند. بنابراین، گامت نر در زنبور، بدون کاهش عدد کرومو( زنبور عسل نر هاپلوئید است و با انجام تقسیم میتوز، گامت تولید می2

 شود.می

هیچ کدام از  ( نقاط وارسی در چرخۀ سلولی در پایان مرحلۀ اول رشد، نزدیک پایان مرحلۀ دوم رشد و پایان میتوز قرار دارند. در حالی که گامت نر، از3

 کند.نقاط وارسی عبور نمی
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های جنسی قرار دارند )نه های مسئول تعیین جنسیت بر روی کروموزومرید: الف( ژنبرای یافتن موارد درست در این سوال، به دو نکتۀ اساسی احتیاج دا

 ! ب( اووسیت ثانویه و اولین گویچۀ قطبی، کروموزوم دو کروماتیدی دارند!!( که در سواالت باال بر روی این نکات تأکید شده!Yفقط کروموزوم 

شرروند و به تدریج از بین های حاصررل از اووسرریت اولیه که از تخمدان آزاد میلولبه طور معمول در یک فرد جوان، چند مورد دربارهء سرر -197

 (97)سراسری تجربی  روند، صحیح است؟می

 های مسئول تعیین جنسیت را دارند.الف ر ژن

 اند.ب ر فقط یک عامل مربوط به هر صفت را دریافت کرده

 شده است. ها، از دو نیمهء همانند تشکیلج ر هر کروموزوم هستهء آن

 های هیپوفیزی و هیپوتاالموسی نقش داشته است. ها، فقط هورموند ر در تشکیل آن

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

 

 پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.

طبیعی در چرخۀ زندگی پالسمودیوم مولد ماالریا پنج مرحله دیده می شود، در مرحلۀ سوم و پنجم به ترتیب کدام وقایع روی می  به طور 

 21مرحله                                      دهد؟                                                                                                                         

 تشکیل گامتوسیت های نر و ماده -( نمو اسپوروزوئیت ها به مروزوئیت1

 تشکیل زیگوت در لولۀ گوارش پشه -( تکثیر غیرجنسی مروزوئیت ها2

 ورود گامتوسیت به درون بدن پشه -( ورود اسپوروزئیت به کبد3

 جنسی انجام تولیدمثل -( تبدیل مروزوئیت به گامتوسیت4

 خط به خط( -متوسط -410) 2پاسخ: گزینه 

در چرخۀ زندگی پالسمودیومِ مولد ماالریا، پنج مرحله دیده می شود. که در شکل مقابل مشاهده 

می کنید. تکثیر مروزوئیت ها در گلبول های قرمز )تولیدمثل غیرجنسی( و تشکیل زیگوت، به 

 گیرد ترتیب در مراحل سوم و پنجم چرخۀ زندگی صورت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19مرحلۀ  کدام گزینه، دربارۀ چرخۀ زندگی عامل بیماری ماالریا، درست است؟ 

 گیرد.( فرآیند تقسیم میوز زیگوت پالسمودیوم در غدد بزاقی حشره صورت می1

 شود. ها در لولۀ گوارش حشره، زیگوتی با دیوارۀ نازک تشکیل می( از لقاح گامت2

 شوند.های کبد، مواد سمی در خون انسان آزاد میها از سلولاسپوروزوئیت( با خروج 3

 یابد.روبین در بدن افزایش می، تولید بیلیفرد بیمارهای ها از اریتروسیت( در پی خروج مروزوئیت4

 مفهومی( -متوسط -410)4
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ساعت گلبول قرمز  48شوند. طی حدود و در آنجا به سرعت تقسیم می های قرمز را آلوده کردهها، گلبولدر طی چرخۀ زندگی عامل ماالریا، مروزوئیت

های مرده افزایش یافته و در نتیجۀ در این حالت، فعالیت ماکروفاژها، جهت فاگوستوز اریتروسیت شوند.ها خارج میها از اریتروسیتترکد و مروزوئیتمی

روبین که مادۀ اصلی رنگ صفرا است، به وسیلۀ ابد. از فصل شش سال دوم به یاد دارید که بیلییروبین در بدن افزایش میها، تولید بیلیفعالیت این سلول

 آید.به وجود می های قرمز مردهماکروفاژها از تجزیۀ هموگلوبین گلبول

 ها:بررسی سایر گزینه

شود شوند. در نهایت تعدادی اسپوروزوئیت تولید میتبدیل می شوند، ابتدا به گامت و سپس به زیگوتها، پس از آنکه به وسیلۀ پشه خورده می( گامتوسیت1

 شود.ها قبل از ورود به غدد بزاقی پشه انجام میروند. پس تولید اسپوروزوئیتکه به غددبزاقی پشه می

سازد نه دیوارۀ ختاری با دیوارۀ ضخیم میداران، زیگوت حاصل، ساشود. در هاگها با یکدیگر لقاح پیداکرده و زیگوت تولید می( در لولۀ گوارش پشه، گامت2

 نازک!

های قرمز، سبب آزاد شدن ها از گلبول( خروج مروزوئیت3

ها از شود نه خروج اسپروزوئیتمواد سمی در خون می

 !های کبدیسلول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18توانند ..................                                  مرحله گردند و میدر چرخۀ زندگی پالسمودیوم مولد ماالریا، .................. تولید می 

 دارِ بدن تقسیم شوند.های هستهدر سلول -ها در غدد بزاقی پشه( اسپوروزوئیت1

 با نمو و تمایز خود، به گامت تبدیل شوند. -های کبدها در سلول( مروزوئیت2

 وجود آورند.ک را بهسلولی غیرمتحر -ها در بدن انسان( گامتوسیت3

 با تقسیم میوز، هاگ مقاوم تولید کنند. -ها در خون پشه( زیگوت4

 مفهومی( -متوسط -410) 3پاسخ: گزینه  18

رده که به وسیلۀ پشه خوها بعد از آنشوند. گامتوسیتها در خون انسان ایجاد میها از نمو مروزوئیتدر چرخۀ زندگی پالسمودیومِ مولد ماالریا، گامتوسیت

 دار و کوچک است.ای بزرگ دارد. در حالی که گامت نر، تاژکآورند. در هاگداران، گامت ماده غیرمتحرک بوده و اندازهها را به وجود میشدند، گامت

 ها:بررسی سایر گزینه

 روند.بزاقی پشه می غددها از تقسیم زیگوت، در لولۀ گوارش پشه تولید شده و سپس به ( اسپوروزوئیت1

 یابند، نه گامت!ها به گامتوسیت نمو می( مروزوئیت2

 شودایجاد می اسپوروزوئیت )هاگ مقاوم(زیگوت،  میوزشوند. سپس از تقسیم ها ایجاد میها در لولۀ گوارش پشه و از لقاح گامت( زیگوت4

 شه مازی باشه و این همه سوال از چرخۀ زندگی ماالریا حل کرده باشی و نتونی سوال زیر رو جواب بدی!!!! مگر می
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 یابد؟با توجه به چرخهء زندگی پالسمودیوم مولد ماالریا، اندکی پس از کدام اتفاق، مواد سمی پالسمای خون فرد آلوده افزایش می -198

 (97)سراسری تجربی  
 های خونها در داخل سلول( پیدایش گامتوسیت2 هاها از بعضی مروزوئیت( نمو گامتوسیت1

 های خون ها در داخل بعضی سلول( تقسیم سریع مروزوئیت4 ها همراه با بزاق پشه به خون فرد( ورود اسپوروزوئیت3

 

 

 پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.

 22کامل می نماید؟                                                                                              مرحله  نادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به  

 مستقیم ترین شواهد تغییر گونه ها می توانند ..................

 ( تغییرات تدریجی گونه ها را از نیاکان اولیه تا زاده های امروزی، نشان دهند.1

 ( وجود حلقه های حد واسط در زنجیرۀ تحولی جانداران را اثبات کنند.2

 ( شواهدی علیه نظریۀ داروین دربارۀ تحول گونه ها ارائه دهند.3

 ( شناخت سیر تحولی بسیاری از گونه ها را میسر سازند.4

 مفهومی( -سخت -404) 4پاسخ: گزینه 

آثار جاندارانی هستند که در گذشته روی زمین زندگی می کرده اند. اما  ثبت واقعیند. سنگواره ها شواهد تغییر گونه ها هست مستقیم ترینسنگواره ها 

از گونه ها در محیط هایی زندگی می کرده اند که در آن جا سنگواره ای تشکیل نشده  بسیاریبا این حال، آثار سنگواره ای یافت شده، کامل نیستند. و 

 سیر تحولی بسیاری از گونه ها را مسیر سازند! است. بنابراین نمی توانند شناخت

 بررسی سایر گزینه ها:

 تغییرات تدریجی گونه ها را از نیاکان اولیه تا زاده های امروزی، نشان دهند. ممکن است( سنگواره ها 1

 از حلقه های واسط بین گونه ها کشف شده است. بسیاری( پس از داروین، سنگوارۀ 2

 قۀ حد واسط بین دوزیستان و خزندگان کشف نشده است.نکته: هنوز سنگوارۀ حل

راهم کرده ( داروین معتقد بود که تحول گونه ها تدریجی بوده است، در حالی که گروهی از سنگواره ها، شواهدی مبنی بر تحول ناگهانی گونه را نیز ف3

 اند.

 ............ در توجه هر دو نظریه به ................... است.شده توسط .......وجه مشترک نظریۀ ترکیبی انتخاب طبیعی با نظریۀ ارائه 

 16مرحله                                                                                  اثر متفاوت انتخاب طبیعی بر افراد یک جمعیت -( داروین1

 سازش افراد جمعیت با توجه به محیط -( المارک2

 تغییرات ناگهانی محیط زیست -یل( چارز ل3

 تولیدمثل همۀ افراد جمعیت -( مالتوس4

 مفهومی( -سخت -404) 1پاسخ: گزینه 

ا محیط در هر دو نظریۀ ترکیبی انتخاب طبیعی و نظریۀ داروین، اثر انتخاب طبیعی بر افراد یک جمعیت متفاوت است و افرادی که سازگاری بیشتری ب

 کنند.های بیشتری تولید میارند و زادهدارند، شانس بقای بیشتری د

 ها:بررسی سایر گزینه

 !افرادشود، نه سازش و تغییر با توجه به محیط اشاره می گونهو  جمعیت( در نظریۀ ترکیبی انتخاب طبیعی برخالف نظریۀ المارک به تغییر سیمای 2

 شده است. تغییرات تدریجی( لیل از این فرضیه حمایت کرده بود که سطح زمین در گذر زمان متحمل 3

 شوند.می( مالتوس به مرگ و میر افراد جمعیت انسانی اشاره کرده بود، پس براساس نظریۀ وی، فقط بخشی از افراد جمعیت انسانی موفق به تولیدمثل 4

 7است؟                                                  مرحله  نادرستها ندان در مورد تغییر گونهکدام گزینه، در مورد نظریات دانشم 

 شود.( طبق نظریۀ المارک، افزایش استفاده از اعضای بدن، منجر به افزایش اندازۀ آن در نسل بعد می1

 شود.ها میدر جمعیت( طبق نظریۀ داروین، گوناگونی ژنی منجر به تغییر فراوانی نسبی صفات 2

 هاست.ساز تغییر گونه( طبق نظریۀ المارک، تغییر شرایط محیطی کرۀ زمین زمینه3

 ها موثر است.( طبق نظریۀ داروین، زیستگاه جانداران در ایجاد تحول گونه4
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 مفهومی( -متوسط -404) 2پاسخ: گزینه 

طبق نظریۀ ترکیبی انتخاب طبیعی که تکمیل شدۀ کارهای داروین و مندل است، گوناگونی  .عصران او از نحوۀ وراثت اطالع چندانی نداشتندداروین و هم

 شوند.های جدید پدیدار میشود و در نهایت، گونهها میژنی در اثر انتخاب طبیعی، منجر به تغییر فراوانی نسبی صفات در جمعیت

 کوبن داروین چند تا مطلب رو نمیدونسته و طراحان سوال بیشتر از مادر داروین این مطالب رو می یادتون باشهها اطالعی نداشت. از منشأ گوناگونی جمعیت داروین

 تو سرش!!! 

 ها:بررسی سایر گزینه

زایش شود و با در نظر گرفتن موروثی بودن صفات اکتسابی، این افها می( طبق نظریات المارک، افزایش استفاده از اعضای بدن منجر به افزایش اندازۀ آن1

 شود.اندازۀ عضو در نسل بعد هم دیده می

ها در ارتباط با تغییر شرایط فیزیکی حیات ( طبق بخشی از نظریۀ المارک که مورد توجه پژوهشگران بعدی از جمله داروین قرار گرفت، علت تغییر گونه3

 است.

ای هماهنگ با محیط ویژۀ بقا و زادآوری افراد متفاوت است و هر گونه ( طبق نظریۀ داروین، زیستگاه مختلف جانداران از نظر فراهم کردن فرصت برای4

 یابد.خود، تحول می

غییر تدریجی طور که در سواالت باال دیدید، حتی در آزمون جامع آخر )یعنی تنها چند روز مانده به کنکور( به این نکته اشاره کردیم که داورین، به تهمان

 معتقد بود، نه تحول ناگهانی!!(

 (97)سراسری تجربی  است؟ نادرستکدام عبارت، در ارتباط با عقاید داروین  -199

 های یک جاندار قادر به بقا و زادآوری هستند.( در اغلب موارد، تنها تعداد محدودی از زاده1

 دهند.های جمعیت خود را تغییر می( افراد دارای صفات مطلوب، به تدریج ویژگی2

 شود.یک دورهء طوالنی ناگهان دستخوش تغییر می ( هر گونه، پس از گذشت3

 دهند. ( فرزندان همواره حد واسط صفات والدین خود را نشان می4

 پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.

 20مرحله                                           نماید؟                                                  کامل می نامناسبطور  چند مورد، عبارت زیر را به 

 گردند، ..................های گوارشی که در .................. ترشح میدر دستگاه گوارش یک دختر جوان، همۀ آنزیم

 شوند.پس از ورود به روده فعال می -پانکراس -الف

 شوند.در غدد مجاور پیلور ساخته می -معده -ب

 های گسسته هستند.حاصل بیان ژن -دۀ بزرگرو -ج

 شود.به همراه ترشحات رقیق با مواد غذایی ادغام می -دهان -د

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

 ترکیبی( -متوسط -204) 3پاسخ: گزینه 

 کند.فقط مورد د عبارت را به درستی کامل می

 بررسی موارد:

 شوند.ترشح شده از آن( به صورت غیرفعال ترشح شده و پس از ورود به روده فعال میهای الف( فقط پروتئازهای پانکراس )نه همۀ آنزیم

 های اصلی( هستند.کنندۀ آنزیم )سلولهای ترشحب( در معده، هم غدد مجاورِ دریچۀ پیلور و هم غدد نواحی باالتر، حاوی سلول

کنندۀ گاسترین های ترشحشود. درعوض، این غدد حاوی سلولای یافت نمیحاشیههای نکته: در غدد مجاور پیلور برخالف غدد نواحی باالتر ِمعده، سلول

 هستند.

همزیست درون روده باشند که  هایباکتریتوانند مربوط به شوند میهایی که درون آن یافت میکند. و آنزیمج( رودۀ بزرگ آنزیم گوارشی ترشح نمی

 های پیوسته دارند.ژن

 شود.شده در دهان، آنزیم پتیالین است که توسط غدۀ بناگوشی که ترشحات رقیق دارد، ساخته و ترشح میحد( تنها آنزیم گوارشی ترش

 شود.ها میسازد که در نخستین خط دفاع غیراختصاصی نقش دارد و موجب نابودی دیوارۀ باکترینکته: مخاط لولۀ گوارش، آنزیم لیزوزیم نیز می

 22ی کامل می کند؟                                                                                                 مرحله کدام گزینه، عبارت زیر را به درست 

 در بدن یک فرد، درون رودۀ باریک  .................. رودۀ بزرگ ..................
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 سلول های درون ریز و برون ریز یافت می شود. -( همانند2 مواد مورد نیاز بدن جذب می شوند. -( برخالف1

 سلول پوششیِ ترشح کنندۀ آنزیم وجود ندارد. -( همانند4 بعد از جذب وارد مویرگ لنفی می شود. Kویتامین  -( برخالف3

 مفهومی( -متوسط -204) 3پاسخ: گزینه 

و  Bمی شوند. در حالی که در رودۀ بزرگ ویتامین  رگ لنفیپس وارد در رودۀ باریک، ویتامین های محلول در چربی به همراه ذرات چربی ها، جذب و س

K  ،می شوند. جذب خونکه توسط باکتری های همزیست ساخته می شوند 

 بررسی سایر گزینه ها:

 جذب می شوند.  آب و امالح( در رودۀ بزرگ نیز 1

 ندارد.نکته: در رودۀ بزرگ برخالف رودۀ باریک، امکان جذب قند و آمینواسید وجود 

 وجود دارد. سلول های درون ریز )ترشح کنندۀ سکرتین(( در رودۀ باریک برخالف رودۀ بزرگ، 2

 وجود دارد. سلول های برون ریز )ترشح کنندۀ موسین + ترشح کنندۀ آنزیم لیزوزیم(( هم در رودۀ باریک و هم در رودۀ بزرگ، 4

 را ترشح می کنند. لیزوزیمنکته: سلول های رودۀ باریک و بزرگ، آنزیم گوارشی ترشح نمی کنند، اما الیه های مخاطی در این بخش ها، آنزیم 

 1مرحله             .................                                                        توانندنمیهای جانوران، های پذیرنده در غشای سلولپروتئین 

 های کلسترول، بین الیه فسفولیپیدی قرار گیرند.( در مجاورت مولکول1

 های ترشحی، به غشای پالسمایی منتقل شوند.( در سطح داخلی وزیکول2

 ی آندوپالسمی تولید شوند.های سطح شبکه( با صرف انرژی زیستی، توسط ریبوزوم3

 ها کمک کنند.ی، به برقراری اتصال فیزیکی میان مولکولهای اسکلت سلول( با اتصال به رشته4

 خط به خط( -سخت -202) 1پاسخ: گزینه  

شا قرار می سطح داخلی و یا خارجیهای پذیرنده در پروتئین سته برخی از پروتئینغ صل میگیرند، و به بخش برج سری مت سرا شوند، لذا هیچگاه های 

 2-13یرند. شکل گدر بین الیه فسفولیپیدی غشا قرار نمی

 ها:بررسی سایر گزینه

ها اند، و پس از ادغام این وزیکولهای ترشحی قرار گرفتهگیرند، ابتدا در سطح درونی وزیکولای که در سطح خارجی غشا قرار میهای پذیرنده( پروتیئن2

 گیرند.با غشای پالسمایی، در سطح خارجی غشا قرار می

ی های سطح شبکههای غشایی توسط ریبوزومشوند. در ضمن پروتئینباشند و با صرف انرژی و در طی سنتز آبدهی تولید میمیمر های پلی( پروتئین3

 شوند.آندوپالسمی تولید می

 2-13کنند. شکل میها کمک ها و سلولشوند، و به برقراری ارتباط میان مولکولهای اسکلت سلولی متصل میهای پذیرنده به رشته( گروهی از پروتئین4

کارهای د( عالوه بر شبکۀ آندوپالسمی صاف، شبکۀ آندوپالسمی زبر )که حاوی ریبوزوم بر سطح خود است( نیز در ساخت فسفولیپید نقش دارد. یکی از 

های شبکۀ دهایی که توسط آنزیمشوند و نیز فسفولیپیها ساخته میهایی که به وسیلۀ ریبوزومشبکۀ اندوپالسمی زبر، غشاسازی است. بعضی از پروتئین

شود، تا این که قسمتی از آن به تر میگیرند. در نتیجه غشای شبکۀ آندوپالسمی وسیعشوند، درون غشای این شبکه جای میآندوپالسمی زبر ساخته می

 شود.ها فرستاده میدیگر اندامک

 -2های گوارشی، لیزوزیم هم وجود دارد. در معده، عالوه بر آنزیم -1حتیاج دارید: دهی به این سوالِ به ظاهر سخت، فقط به دو نکته اساسی ابرای پاسخ

 تونید سوال زیر رو حل کنید. شوند!!!! به همین سادگی میها از طریق سنتر آبدهی تولید میپروتئین

 (97)سراسری تجربی  شود؟ت میهایی است که در فضای درونی معدهء یک فرد بالغ، یافچند مورد، ویژگی مشترک همهء آنزیم -200

 اند.الف ر تحت تأثیر عوامل هورمونی لولهء گوارش تولید شده

 اند.های اصلی غدد معده ساخته شدهب ر فقط توسط سلول

 اند.ج ر به کمک اسید کلریدریک، به صورت فعال درآمده

 اند. دهی به وجود آمدههای سنتز آبد ر توسط واکنش

1)1 2)2 3)3 4)4 
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 پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.

 19مرحله                                                                                                                                 ها .................. همۀ سیانوباکتری 

 ( همانند نیتروباکترها، توانایی تثبیت نیتروژن را دارند.1

 شوند.( برخالف استافیلوکوکوس اورئوس، به یکدیگر متصل می2

 ها، در غشای خود دارای رنگیزهای فتوسنتزی هستند.ند ریزوبیوم( همان3

 کنند. آزاد می 2Oگاز  ،ضمن فرآیند فتوسنتز ،های گوگردی سبز( برخالف باکتری4

 مفهومی( -متوسط -409)4

کرده و به همین علت ضمن فرایند برداشتهای آب ، الکترون خود را از مولکولهاهای فتوسنتزکننده هستند. این باکتریباکتریها، همۀ سیانوباکتری

اکسیژن های گوگردی از ترکیبات گوگردی جهت برداشت الکترون استفاده کرده و فاقد توانایی تولید گاز کنند. اما باکتریفتوسنتز، گاز اکسیژن تولید می

 هستند.

 ها:بررسی سایر گزینه

ـــیانوباکتری بسرریاری( 1 ـــیمیواتوتروف هســـتند که توانایی د نیتروژن را تثبیت کنند. نیتروباکترها از گروه باکتریتواننها، از قبیل آنابنا میاز س های ش

 گذاری دارند نه تثبیت نیتروژن!شوره

ــیانوباکتری( 2 ــبند و به یکدیگر می غالباًها س شتهچس ــورتی که با آورند.پدید می هاییر ــاختارهای کتریدر ص ــتافیلوکوکوس اورئوس دارای س های اس

 هستند. ایخوشه

 های هتروتروف بوده و فاقد رنگیزه و توانایی فتوسنتز هستند.ها از باکتری( ریزوبیوم3

های معدنی با عیار پایین مورد ها را، که جهت استخراج مس و اورانیوم از سنگهای زیر، ویژگی گروهی از باکتریکدام یک از گزینه 

 14کند؟                                                                                           مرحله گیرند، به درستی بیان میاستفاده قرار می

 گیرند.شوند، در یک سرده قرار میها که در انسان سبب بیماری بوتولیسم می( همراه با گروهی از باکتری1

 ای نیتروژن را دارند.ه( ضمن حضور در ریشۀ گیاه سویا، توانایی تثبیت مولکول2

 دهند.( بخشی از جانداران تجزیه کنندۀ اصلی دنیای زنده را تشکیل می3

 ( توانایی استفاده از یک ماده، به عنوان منبع انرژی و الکترون را دارند.4

 مفهومی(-متوسط-409)4پاسخ: گزینه 

را  یدهند. آب، ترکیبات محلول گوگرد یبا آب شستشو م را کنند. سنگ معدنتوانند گوگرد را به ترکیبات محلول تبدیل یشیمیواتوتروف م یها یباکتر

 شود.یم استخراج مس و اورانیوم نیز استفاده یماند، عنصر مورد نظر است. از این روش برایم یچه باق آن کند. یشوید و از سنگ معدن جدا میم

 کنند.ونیاک به عنوان منبع الکترون و انرژی استفاده میهای شیمیواتوتروف از موادی مانند هیدروژن سولفید و آمباکتری

 ها:بررسی سایر گزینه

 های شیمیواتوتروف !کند نه باکتریهای سرده بوتولینوم را که در تولید استون و بوتانول نقش دارند، بیان می( این گزینه ویژگی باکتری1

 جاندارن تثبیت کنندۀ نیتروژن هستند.ترین باشد که از مهمها می( این گزینه معرف ریزوبیوم2

 کند. های هتروتروف را بیان میهای اتوتروف هستند اما این گزینه ویژگی باکتریهای شیمیواتوتروف از دستۀ باکتری( باکتری3

 10مرحله          در جاندار مورد مطالعۀ گریفیت .................. جانداری که ژاکوب و مونو بررسی کردند، ..................                       

 توانند توسط یک نوع ژن خاص تولید شوند. پپتیدها میانواعی از پلی -( همانند1

 شود.تیکی، نوعی تولیدمثل غیرجنسی انجام میپس از همانندسازی هر مادۀ ژن -( همانند2

 شود. های آنزیمی همان سلول تولید میهر مادۀ قندی درون سلول، توسط مولکول -( برخالف3

 زایی جاندار شود.تواند منجر به بیماریهای متصل به غشا میاطالعات بعضی از مولکول -( برخالف4

 ترکیبی( -سخت -305) 4پاسخ: گزینه 

های گریفیت، باکتری بدون بود. در یکی از آزمایش اشریشیا کالی، و استرپتوکوکوس نومونیامورد مطالعۀ گریفیت، و ژاکوب و مونو، به ترتیب جاندار 

ه همۀ ها تزریق شد. گریفیت مشاهده کرد کداری که بر اثر گرما کشته شده بود، با یکدیگر مخلوط و مخلوط حاصل به موشکپسول زنده و باکتری کپسول

کپسول، های بدوناز باکتری بعضیها، کرد که در خون این موشهای مرده مشاهدهالریه مردند. او پس از بررسی خون موشها در اثر ابتال به بیماری ذاتموش

، در خصوصیات ظاهری خود رجدریافت مواد ژنتیکی از محیط خادر پدیدۀ ترانسفورماسیون در استرپتوکوکوس نومونیا، باکتری با  اند.دار شدهکپسول
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ها . اطالعات ژنتیکی در ژنوم سلولباکتری باشد که به غشای پالسمایی سلول متصل است DNAتواند . این مادۀ ژنتیکی، میآوردتغییراتی پدید می

 شود.ذخیره می

 ها:بررسی سایر گزینه

 ته شود.تواند ساخپپتید میها، از روی هر ژن فقط یک نوع پلی( در همۀ سلول1

توانند مستقل از کروموزوم اصلی همانندسازی کنند؛ یعنی هم وجود دارد. پالزمیدها می پالزمیداصلی،  DNAبر های باکتریایی، عالوه( در بعضی از سلول2

 تولیدمثل غیرجنسی از طریق تقسیم دوتایی( نیست نیز همانندسازی کنند.حتی در مواقعی که باکتری در حال تولیدمثل )

 شود.های این باکتری نیست و از بیرون وارد سلول میتواند درون سلول مشاهده شود که حاصل فعالیت آنزیمدر باکتری اشریشیا کالی، الکتوز هم می (3

تولید استون و بوتانول به های سردۀ کلستریدیوم هستند که برای ( باکتری1دهی به این سوال نسبتاً آسون هم فقط به دو تا نکته احتیاج دارید: برای پاسخ

 شوند.ها به روش غیرجنسی تکثیر می( همۀ باکتری2روند و کار می

سیاری از جاندارانی تک» کند؟کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می -201 سنتز ب ستون و بوتانول، در  سلولی که از طریق تولید ا

)سررررررررراسررررررررری .«مهء اعضای این فرمانرو، به طور معمول ............... علق به فرمانرویی هستند که هترکیبات مهم شیمیایی نقش مؤثری دارند، مت

 (97تجربی 
 توانند مادهء ژنتیک خود را مبادله کنند( می2 آورندای به وجود می( ساختارهای رشته1

 دتوانند به روش غیرجنسی تکثیر شون( می4 دهند( ساختارهای تولیدمثلی تشکیل می3

 پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.

 کامل می نماید؟ نادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به  

  21.................. فتوسنتز .................. می شود.                                       مرحله در یک سلول میانبرگ گیاه زنبق، در واکنش های 

 منتقل  700Pانرژی نور خورشید به کلروفیل  -( نوری1

 در گام دوم کالوین مصرف  H+به همراه  NADPHمولکول  -( تاریکی2

 مولکول پرانرژی مصرف  2برای تبدیل هر اسید سه کربنی به قند سه کربنی،  -( تاریکی3

 منتقل  aانرژی حاصل از جذب نور آبی توسط کاروتنوئیدها به نوع ویژه ای از کلروفیل  -( نوری4

 مفهومی( -سخت -408) 2پاسخ: گزینه 

 NADPHهمانطور که در شکل مقابل می بینید، در واکنش های تاریکی، مولکول 

همیشه همراه  NADHبدون حضور یون هیدروژن مصرف می شود. )در حالی که 

 یون هیدروژن هست!!( یک

 بررسی سایر گزینه ها:

( در واکنش های نوری فتوسنتز، انرژی نور خورشید در فتوسیستم ها به کلروفیل 1

 منتقل می شود. 680Pو  700Pهای 

قند سه  6اسید سه کربنی( به  6مولکول سه کربنی ) 6( در گام دوم کالوین، 3

مصرف می شود. )در  NADPH 6و  ATP 6کربنی تبدیل شده و در این گام، 

 مولکول پرانرژی( 12مجموع 

را بیشتر جذب می کنند و انرژی نور را به کلروفیل  آبی و سبز( کاروتنوئیدها نور 4

a  .منتقل می کنند 

 

 19مرحله                                                                                                        در مرحلۀ .................. فرآیند فتوسنتز ..................  

 دهد.فضای تیالکوئید را افزایش می pHفعالیت پمپ غشایی  -2( 1

 یابد.یالکوئید نسبت به بستره افزایش میت +H اختالف غلظت یون -1( 2

 یابد.انتقال می 680Pالکترون به کلروفیل  چهارلکول آب، از تجزیۀ هر مو -1( 3

 کند.را احیا می +NADPنوعی پروتئین سراسری در عرض غشای تیالکوئید مولکول  -2( 4

 مفهومی( -متوسط -408)2
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ی هیدروژن در درون تیالکوئید، هاو تولید یون IIبه فتوسیستم کنندۀ متصل های آب توسط آنزیم تجزیهدر مرحلۀ اول فتوسنتز، به دلیل تجزیۀ مولکول

 .کندتیالکوئید نسبت به بستره افزایش پیدا می +Hهای اختالف غلظت یون

 ها:بررسی سایر گزینه

بستره به های هیدروژن را در خالف جهت از ، یونII( در مرحلۀ دوم فتوسنتز، پمپ غشایی با مصرف انرژی حاصل از الکترون خارج شده از فتوسیستم 1

 یابد نه افزایش !درون تیالکوئید کاهش می pHها در درون تیالکوئید، کند که به علت افزایش میزان این یونخل تیالکوئید وارد میدرون دا

 شود تا الکترونمنتقل می 680P ها به فتوسیستم شود که یکی از این الکترونحاصل می دو الکترون( در مرحلۀ اول فتوسنتز از تجزیۀ هر مولکول آب، 3

 خارج شده از این فتوسیستم جبران شود.

و  منتقل کرده +NADPهای که در سطح خارجی غشای تیالکوئید وجود دارد، الکترون را به مولکول پروتئین سطحی( در مرحلۀ دوم فتوسنتز، نوعی 4

 کند.این مولکول را احیا می

 13مرحله                                                                                       نماید؟ل میچند مورد، جملۀ زیر را به شکل صحیحی تکمی 

 «.باشدنمیپذیر امکان انتقال الکترون از .................، طیِ فرآیند فتوسنتزدر » 

 به آب I  فتوسیستم aکلروفیل  -الف

 IIفتوسیستم در   aبه کلروفیل  700P -ب

 نوکلئوتیدهای اکسیدشدهبه دی زنجیرۀ انتقال الکترون -ج

 های حاصل از ترکیبات ناپایداربه مولکول NADPH -د

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

 مفهومی(-سخت-408)2پاسخ: گزینه 

 کند.موارد الف و ب جمله را به شکل صحیحی تکمیل می 

 NADP به  700Pهای خارج شده از و الکترون 700Pبه  680Pخارج شده از هایالکترونو  680Pآب به هایالکترون ،طی فرآیند فتوسنتز

در  NADP. +وجود نداردIIفتوسیستم  aبه کلروفیل 700Pها از امکان انتقال الکتروننابراین طی فرآیند فتوسنتز . بکندرسیده و آن را احیا می

در  هستند که اسیدهای سه کربنه، ترکیبات ناپایدارهای حاصل از مولکولنوکلئوتید اکسید شده است. در مورد گزینه د دقت کنید که واقع نوعی دی

 شوند.منتقل می ترکیبات شش کربنه ناپایدار به ترکیبات حاصل از NADPHهای الکترونچرخۀ کالوین 

 آزمون سال گذشته ماز گیرد.در غشای تیالکوئید در گیاه برگ شبدر، .................. فقط توسط .................. صورت می 

 الکترون برانگیخته -( تامین انرژی پمپ غشایی2 پمپ غشایی -( افزایش غلظت یون هیدروژن در تیالکوئید1

 IIفتوسیستم -( تولید الکترون برانگیخته4 اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون -ATP( تولید نوری 3

 مفهومی( -متوسط -408)2

دهند. این پمپ از انرژی ، هنگام عبور از پمپ غشایی، مقداری از انرژی خود را از دست میIIهای برانگیخته از فتوسیستمدر غشای تیالکوئید، الکترون

 کند.های هیدروژن از استروما به تیالکوئید استفاده میکردن یونبرای تلمبهها الکترون

 ها:بررسی سایر گزینه

 ( افزایش غلظت یون هیدروژن در تیالکوئید حاصل عملکرد پمپ غشایی و تجزیۀ آب در تیالکوئید است.1

های هیدروژن از بخش کانال نوعی کانال یونی است و جزء زنجیرۀ انتقال الکترون نیست. این پروتئین در حال عبوردادن یون ATP( پروتئین تولیدکنندۀ 3

 کند.تولید می ATPافزاید و گروه فسفات می ADPخود، به 

انرژی مورد نیاز جهت فعالیت پمپ غشایی و  IIفتوسیتسمگیرد. الکترون برانگیخته از صورت می IIو  I( تولید الکترون برانگیخته توسط هر دو فتوسیتم 4

  کند.را تامین می NADPH، انرژی مورد نیاز جهت تولید Iالکترون برانگیخته از فتوسیستم

 شود. می آزاد aبرانگیخته از کلرفیل ، الکترون IIو  Iدهی به این سوال، دانستن یک نکتۀ طالیی کافی بود! درون هر دو نوع فتوسیستم برای پاسخ

 (97)سراسری تجربی  کدام عبارت، در ارتباط با هر فتوسیستم موجود در غشای تیالکوئید گیاه آفتابگردان، صحیح است؟ -202

 ، حداکثر جذب نوری را دارد.P680و P700های( با دارابودن کلروفیل1

 گردد.های حاصل از تجزیهء آب جبران میطریق الکترون( کمبود الکترونی آن، از 2

 آزاد شوند. aهای ها از کلروفیلشود تا الکترونشده در آن، باعث می( انرژی جذب3

 دهند. شده از آن، با عبور از پمپ غشایی، مقداری انرژی از دست میهای خارج( الکترون4
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 د.پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنی

 19کند؟                                                                                          مرحله کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می 

  «ر چرخۀ زندگی کالمیدوموناس هر سلولی که .................. است، .................. د» 

 شود.در شرایط نامساعد تقسیم می -کروموزومی ( حاوی دو مجموعۀ1

 شود.دار تبدیل میبه زئوسپورهای تاژک -( حاصل میتوزِ سلول بالغ2

 کند.های هاپلوئید ایجاد میای از سلولمجموعه -( حاصل نمو زئوسپور3

 باشد.حاصل سیتوکینز سلول قبلی خود می -( حاوی یک مجموعۀ کروموزومی4

 مفهومی( -سخت -410) 3پاسخ: گزینه 

شود. سلول بالغ در شرایط مساعد با تقسیم میتوز، تعدادی سلول هاپلوئید یابد و به سلول بالغ تبدیل میدر چرخۀ زندگی کالمیدوموناس، زئوسپور نمو می

 کند.)زئوسپور( و در شرایط نامساعد نیز با تقسیم میتوز، تعدادی سلول هاپلوئید )گامت( را ایجاد می

 ها:ی سایر گزینهبررس

 دهد.تقسیم میوز انجام می مساعد ( در چرخۀ زندگی کالمیدوموناس فقط زیگوسپور دیپلوئید است و در شرایط1

 تواند زئوسپور یا گامت باشد.( سلول حاصل از میتوزِ سلول بالغ، می2

 توانند حاصل نمو )نه تقسیمِ( زئوسپورها باشند.های بالغ می( سلول4

 19مرحله                                                       هر سلول هاپلوئیدی .................. قطعاً .................. ،گی ..................در چرخۀ زند 

 .ستاهای نامساعد ایجاد شدهدر محیط -بدون تاژک -( کالمیدوموناس1

 شود. دیپلوئید ایجاد میاز میوز نوعی یاختۀ  -دارتاژک -( کاهوی دریایی2

 برد.بخشی از دیوارۀ سلول مادر را به ارث می -دارتاژک -( کالمیدوموناس3

 جزئی از ساختار پرسلولی گامتوفیتی است. -بدون تاژک -( کاهوی دریایی4

 ترکیبی( -متوسط -410)4

های که فاقد تاژک باشد به طور حتم  جزئی از ساختار پرسلولی گامتوفیتی است. دیگر سلول هاپلوئیدیدر چرخۀ زندگی کاهوی دریایی، هر سلول 

 ها هستند که دارای تاژک هستند.هاپلوئیدی موجود در چرخۀ این جاندار، زئوسپورها و گامت

 ها:بررسی سایر گزینه

 در ابتداشود که ول بالغ، تعدادی سلول هاپلوئید به نام زئوسپور تولید می( در چرخۀ زندگی کالمیدوموناس، در شرایط مساعد محیطی از تقسیم میتوز سل1

 هستند. فاقد تاژک

 شوند.که از تقسیم میتوز گامتوفیت)نوعی سلول هاپلوئید( تولید می دار هستندهاپلوئید تاژک ها نیز نوعی سلول( در چرخۀ زندگی کاهوی دریایی، گامت2

دار حین تشکیل، هیچ بخشی از دیوارۀ سلولی مادر را های تاژککنید، در چرخۀ زندگی کالمیدوموناس، یاختهمشاهده می 10-1طور که در شکل ( همان3

 برند.به ارث نمی

 نماید؟کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می 

                                     «                                                                                                                         سازند.حیطی نامساعد، قطعاً .................. را میتوان بیان داشت که در شرایط مبا توجه به بخشی از چرخۀ زندگی ..................، می» 

 19مرحله 

  دار لقاح یافته و زیگوسپوراژکهای هاپلوئیدِ تسلول -( کالمیدوموناس1

 هایی با ژنوتیپ متفاوتهای دو رشته ادغام شده و زیگوتهسته -( اسپیروژیر2

 مانندیهای آمیبیابند و سلولهای هاپلوئید نمو میهاگ -( کپک مخاطی سلولی3

 های مقاومهای درون کپسول با انجام میتوز، هاگسلول -( کپک مخاطی پالسمودیومی4

 مفهومی( -سخت -410) 1گزینه  پاسخ:

یابند و زیگوسپور را ها با هم لقاح میدهد. در طی تولیدمثل جنسی کالمیدوموناس، گامتکالمیدوموناس در شرایط نامساعد تولیدمثل جنسی را ترجیح می

 آورند.وجود میبه

 ها:بررسی سایر گزینه
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شود و چندین زیگوت یوغی محتویات سلولی یک رشته به رشتۀ دیگر وارد میدهد. در هنگام همیوغی تولیدمثل جنسی انجام می( اسپیروژیر به روش هم2

های دو ها ژنوتیپ یکسان دارد. پس بعد از ادغام هستههای هر رشتۀ هاپلوئید، حاصل تقسیم میتوز هستند، بنابراین هستۀ آنشود. چون سلولتشکیل می

 شود.هم ایجاد میهایی با ژنوتیپ مشابه رشته هم، زیگوت

 یابند.مانند نمو میها به سلول آمیبهاگ مساعد( در چرخۀ زندگی کپک مخاطی سلولی، در شرایط محیطی 3

 کنند.های مقاوم ایجاد می، هاگمیوزهای درون کپسول با انجام تقسیم ( در چرخۀ زندگی کپک مخاطی پالسمودیومی، سلول4

 

 اشید و چرخۀ زندگی کالمیدوموناس رو حفظ نباشید!!!!مگه میشه سواالت باال رو حل کرده ب

نایی ............... را دارد، به » کند؟کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می -203 در چرخهء زندگی کالمیدوموناس، هر سررلولی که توا

 (97)سراسری تجربی  «طور مستقیم از ............... به وجود آمده است.

 ( انجام میتوز ـ اسپوروفیت پرسلولی2  جوشی ـ زئوسپورهم( 1

 ( به دام انداختن انرژی خورشید ـ سلولی هاپلوئیدی 4 تاژکه( انجام میوز ـ ادغام دو سلول دو3

 

 

 

 پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.

 17مرحله                                                                                                        وجه تشابه .................. در .................. است.        

 نحوۀ ورود به سلول میزبان -( ویروس زگیل و باکتریوفاژ1

 ترین پوشش ویروسجنس خارجی -TMV( آدنوویروس و 3

 هادرون کپسید آناسید نوع نوکلئیک -( ویروس هرپس و آنفلوآنزا3

 اسید درون کپسیدقرارگیری نوکلئیک -HIVها و ( بسیاری از ویروس4

 خط به خط( -آسان -409) 2پاسخ: گزینه 

 ها از جنس پروتئین است.دهد. کپسید همۀ ویروسها را تشکیل میترین پوشش آنهر دو فاقد پوشش غشایی هستند و کپسید خارجی TMVآدنوویروس و 

 ها:گزینهبررسی سایر 

 شود.( ویروس زگیل برخالف باکتریوفاژ از طریق آندوسیتوز به سلول میزبان خود وارد می1

 دار است. RNAدار و آنفلوآنزا، ویروسی  DNA( هرپس، ویروس 3

 اسید درون کپسید قرار گرفته است.ها، نوکلئیکویروس همۀ( در 4

 اه کپسیدِ پروتئینی است.اسید به همرنکته: هر ویروسی شامل، یک نوع نوکلئیک

 

 1؟                                                      مرحله دهدنمیآلوده شده است، رخ  HIV ویروسکدام مورد هیچگاه در فردی که به  

 شدنماه از زمان آلوده 54های میزبان ویروس پس از ( افزایش تعداد لنفوسیت1

 های ویروسی در خونژنآنتیهای متنوع علیه ( تولید پادتن2

 کشنده به غشای ویروس Tهای ( حملۀ مستقیم سلول3

 ( ورود ویروس به برخی سطوح مخاطی بدن4

 مفهومی( -متوسط -301) 3پاسخ: گزینه 
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از ، Tهای انواعی از سلولکنند و های خاص، تکثیر پیدا میژنپس از اتصال به آنتی Tهای فعالیت دارند. لنفوسیت Tهای در ایمنی سلولی، لنفوسیت

نه خود ) های آلوده به ویروسسلولبه  مستقیمبه طور  کشنده Tهای سلولآورند. به وجود می خاطره Tسلول و  کشنده Tسلول تعدادی  جمله

 پرفورینکنند و با تولید پروتئینی خاص، به نام حمله می های سرطانیسلول( و ویروس!

 شوند.ها میآورند و موجب مرگ آند میها به وجومنافذی در این سلول

 ها:بررسی سایر گزینه

ممکن است  54کنید، در ماه کتاب درسی مشاهده می 1-6طور که در شکل فعالیت ( همان1

لیتر خون رسید، عدد در هر میلی 200های میزبان ویروس به زیر که تعداد لنفوسیتپس از آن

 ها افزایش یابد.مجدداً تعداد آن

و به همین علت تهیه واکسن  های ویروس ایدز به طور مداوم در حال تغییر هستندژنآنتی( 2

رو است. بنابراین ممکن است ویروس وارد شده به بدن یک فرد، در حین تکثیر مادۀ ژنتیک خود را تغییر دهد )دچار جهش برای این ویروس با مشکل روبه

های متنوعی نیز ممکن های خود در حال فرار از دستگاه ایمنی است. و پادتنژنبنابراین ویروس با تغییر آنتی های آن نیز تغییر کنند.ژنشود( و لذا آنتی

 است علیه ویروس تولید شود.

تواند از س میتماس جنسی )مجاری تناسلی( به دیگری منتقل کند. بنابراین ویرو تواند ویروس را از راه( اگر زن یا مردی آلوده به ویروس ایدز باشد، می4

 وارد شود. سطوح مخاطی تناسلیطریق برخی غدد ترشحی به 

سلی با الیه شدهسطح داخلی لولۀ گوارشی، مجاری تنفسی، ادراری و تنا اند. ولی به طور معمول انتقال ویروس ایدز تنها از راه مخاط های مخاطی پوشیده 

شده به این مخاط سلی )مایعات وارد  شی )غذا، آب، بزاق( و مخاط لولۀ شود ها( منتقل میتنا سرفه(، مخاط گوار سه،  سی )هوا، عط و از طریق مخاط تنف

 شود.به فرد سالم منتقل نمیاز فرد آلوده ادراری )ادرار(، 

 1مرحله                                      ..................                                                          نیستدر فرد مبتال به .................. ممکن  

 لیتر خون باشد.عدد در هر میلی 300های میزبان ویروس، بیش از تعداد لنفوسیت -( ایدز1

 ها شود.شویی، سبب افزایش جریان خون بافتتماس با پودر لباس -( آلرژی2

3 )MS- های عصبی مختل شود.هدایت پیام در گروهی از سلول 

 ها در خون افزایش یابد.غلظت برخی پادتن -ن( سرطا4

 ترکیبی( -متوسط -301) 1پاسخ: گزینه 

HIدر افرادی که به ویروس  V های شوند، تعداد نوعی خاصی از لنفوسیتمبتال میT ها در فرد آلوده به یابد. اگر تعداد این لنفوسیتبه تدریج کاهش می

 شود.کند و فرد به ایدز مبتال میعالیم ایدز بروز می لیتر خون برسد،عدد در هر میلی 200کمتر از 

 ها:بررسی سایر گزینه

دهند، بنابراین به آب ها در دمای پایین کار خود را به خوبی انجام میشویی آن است که این آنزیمهای موجود در پودرهای لباسهای آنزیم( یکی از ویژگی2

دهند. آلرژی یا حساسیت نوعی اختالل در دستگاه ایمنی است که در مراحل بروز آن، ا حساسیت نشان میگرم نیاز ندارند. بعضی افراد به این پودره

ها، گرفتگی و آبریزش بینی و ها(، خارش چشمها سبب عالیمی مانند تورم، قرمزی )ناشی از افزایش جریان خون بافتشده از ماستوسیتهیستامین ترشح

 شود.تنگی نفس می

دهد و به های عصبی مغز و نخاع را مورد تهاجم قرار میکه نوعی بیماری خودایمنی است، دستگاه ایمنی، پوشش اطراف سلول MS( در افراد مبتال به 3

 کند.های عصبی، اختالل پیدا میهای عصبی مانند انتقال جهشی پیامبرد؛ در نتیجه فعالیت سلولتدریج آن را از بین می

گردد و پادتن تولید ها، پاسخ ایمنی هومورال ایجاد میژنهای سرطانی وجود دارد؛ لذا در پاسخ به این نوع آنتیژنهای سرطانی آنتیول( در سطح سل4

 کشنده( و ماکروفاژها نقش اصلی را بر عهده دارند. T)به ویژه  Tها های سرطانی، لنفوسیتشود. هر چند که در مبارزه با سلولمی
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ستن اینکه ویروس  سوال، فقط دان ست و نکته بقیه گزینه RNA،  یک ویروس HIVبرای حال این  ست!!! اما ماز ول کن نی ست کافی ها رو هم براتون دار ا

 گفتیم!! حالشو ببرید.

 (97)سراسری تجربی  است؟ نادرستدهد، کدام عبارت، دربارهء فردی که عالئم بیماری ایدز را نشان می -204

 گیرند.های ویروسی، با آرایش مخصوصی در کنار یکدیگر قرار میها و ژنها، پروتئینسلول( در 1

 لیتر خون رسیده است.عدد در هر میلی 200تر از، به کمTهای( نوع خاصی از لنفوسیت2

 توانند دستخوش تغییر شوند.موجود در بدن، می HIVهایژن( آنتی3

4)DNA ویروس، جدا ازDNA شود. سلول میزبان تکثیر می 

 پس از مطالعه سواالت زیر، سوال کنکور را حل کنید.

  6کند؟                                                                                                    مرحله کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می 

 در باکتری اشریشیاکالی، هر ..................

 کند.یک آنزیم را نقض می-( اپران، نظریۀ یک ژن2 ( ژن، دارای یک جایگاه آغاز رونویسی است.1

3 )RNAها، غیرقابل رونویسی است. ( توالی موثر در تنظیم ژن4 کند.راز، ژنِ فاقد اینترون را رونویسی میمپلی 

 مفهومی( -سخت -401) 3پاسخ: گزینه 

برخالف های پروکاریوتی کند.  ژنرا رونویسی می RNAهای که ژنِ انواع مولکول مراز پروکاریوتی هستندپلی RNAها فقط دارای یک نوع آنزیم باکتری

 های یوکاریوتی فاقد اینترون هستند.ژن

 ها:بررسی سایر گزینه

شود. رونویسی می RNAهای اپران، یک مولکول های چند ژنی، فقط یک جایگاه آغاز و یک جایگاه پایان رونویسی وجود دارد. و از روی همۀ ژن( در اپران1

 اه پایان در ژن انتهایی اپران قرار دارد.بنابراین، جایگاه آغاز رونویسی در ژن اولِ اپران و جایگ

 شود.های موثر در جذب یا تجزیۀ الکتوز میها منجر به تولید یکی از آنزیمباشد که بیان هر یک از ژن( اپران لک حاوی سه ژن می2

 ت دارد.کننده )مهارکننده( دخالکنندۀ اپران لک، رونویسی و بیان شده و در تولید پروتئین تنظیمتنظیم ( ژن4

تواند در مراحل تنظیم بیان این ژن، شود. چند مورد از موارد زیر، میهای خاصی از پوست انسان، بیان میسازندۀ کراتین در سلول ژن 

 5مرحله                                                                                                                                                            موثر باشد؟

 اتصال عوامل رونویسی به توالی مجاورِ جایگاه آغاز رونویسی -الف

 پپتید حاصل از ترجمهبعدی در پلیایجاد شکل سه -ب

 کنندۀ رونوشت اینترونهای حذففعالیت آنزیم -ج

 از منافذ هسته mRNAعبور  -د

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

 مفهومی( -سخت -401) 4گزینه پاسخ: 

 همۀ موارد درست هستند.

، پدیدۀ رونویسی از پدیدۀ ترجمه جداست و در نتیجه فرصت بیشتری برای تنظیم بیان ژن وجود به دلیل وجود غشای هستههای یوکاریوتی، در سلول

 از mRNAبعد از خروج صورت گیرد. همچنین این تنظیم  نبعد از آ، یا هنگام رونویسی، قبل از رونویسیدارد. مثالً، تنظیم بیان ژن ممکن است 

 نیز ممکن است، رخ دهد. بعد از عمل ترجمهیا  هنگام ترجمه، هسته

 کنند.الف( عوامل رونویسی به تنظیم بیان ژن در هنگام رونویسی کمک می

 عمل ترجمه است.پپتید به پروتئین مربوط به تنظیم بیان ژن بعد از بعدی و تبدیل پلیب( ایجاد شکل سه

 ، مربوط به تنظیم بیان ژن بعد از رونویسی است.mRNAشدن کنندۀ رونوشت اینترون و بالغهای حذفج( فعالیت آنزیم

 از منافذ هسته و ورود آن به سیتوپالسم، مربوط به تنظیم بیان ژن قبل از ترجمه است mRNAد( عبور 
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  66 صفحه   97های زیست ماز با کنکور سراسری تطبیق آزمون                      شناسیزیست 

.irbiomazewww.              :کانال تلگرام ما biomaze@ 

بینید که در سواالت شود کافیست!! اما بازم میچندژنی تولید می mRNAها، های برخالف یوکاریوتدر باکتریدهی به این سوال، دانستن اینکه برای پاسخ

 بینی کرده بود! ها رو هم براتون پیشباال، نکتۀ سایر گزینه

)سرررراسرررری تجربی .«.......، ............... ها، برخالف عامل مولد ........در ریزوبیوم»کند؟ کدام گزینه عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می -205

97) 
 شود( اسهال خونی ـ پیام چند ژن مجاور، توسط یک مولکول ریبو نوکلئیک اسید حمل می1

 کندای در ژن ساختاری، مولکول حاصل از رونویسی تغییر می( سل ـ با وقوع هر جهش نقطه2

 آمینواسیدی بسیار متفاوتی دارندکننده، توالی های رونویسی( ماالریا ـ پروتئین3

 ها وجود دارد( توکسوپالسموز ـ فرصت بیشتری برای تنظیم بیان ژن4
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 biomaze@ماز :  اینستاگرام , کانال
 

تجربی کنکوری ,ه دهم, یازدهم ایپدر هر سه  برای ثبت نام در آزمون های ماز

 به ریاضی نظام جدید کنکوری دید وجنظاج  تجربیکنکوری  ,نظام قدیم

 www.biomaze.ir/store  

 .مراجعه کنید

 

 برخی از محصوالت ماز : 
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