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اﻣسﺎل ﻫﻢ ﻣثل ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘیش ،شبﺎﻫت فﻮق العﺎده زﯾﺎد ﺑین ﺳﻮاالت کنﮑﻮر و آزﻣﻮن
ﻫﺎی ﻣﺎز ﺑﻮدﯾﻢ .اﻣسﺎل ﻫﻢ گﺮوه آﻣﻮزشﻰ ﻣﺎز ﺑﺎ ﯾه شبﺎﻫت کﺎﻣل و  100درصﺪی
تﻮﻧست از ﭘیشتﺎزان عﺮصه کنﮑﻮر ﺑﺎشه!
ﻣهﻢ تﺮﯾن ﻧﮑته در اﻧتخﺎب ﯾﮏ آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾشﻰ ،ﻧگﺎه کﺮدن ﺑه کﺎرﻧﺎﻣه ﻣﻮفقیت ﻫﺎﯾﻰ
ﻫست که اون آزﻣﻮن داشته و قطعﺎ در زﻣینه کنﮑﻮر ،اﺳتﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن آزﻣﻮن و تﻮاﻧﺎﯾﻰ
شبیه ﺳﺎزی کنﮑﻮر و ﭘیش ﺑینﻰ اون ،از ﻣهﻢ تﺮﯾن ﻧﮑﺎت ﻫست .ﺑنﺎﺑﺮاﯾن ﻣﺎ ﺑﺮآن شﺪﯾﻢ
تﺎ اﻣسﺎل ﻫﻢ ﻣثل ﺳﺎل ﻫﺎی گذشته ،ﻣشﺎﺑهت ﻫﺎی ﻣﻮضﻮعﻰ ،ﻣفهﻮﻣﻰ ،ﻣحتﻮاﯾﻰ و عینﻰ
ﺳﻮاالت رو ﺑﺮای شﻤﺎ اﺳتخﺮاج و ﺑه طﻮر ﻣستنﺪ ارائه کنیﻢ.
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سواالت كنكور سراسرى بر چه اساس طرح مى شوند؟
حقيقتى ناگفته...
رازى كه سال ها در دل سازمان سنجش بود.
ماز با توجه به دانستن جواب اين سوال هر سال مى
تواند كنكور را پيش بينى كند...
اين راز را در صفحه  5بخوانيد!

ﺳﻮاالت ﻣتﺪاول

ﭘیش ﺑینﻰ ﺳﻮاالت کنﮑﻮر که ﺑﺮای شﻤﺎ کﺎری ﻧﺪاره! وقتﻰ شﻤﺎ اﯾن ﻫﻤه آزﻣﻮن ﻣﻰ گیﺮﯾﺪ ﭘس ﺑه راحتﻰ ﺳﻮاالت
کنﮑﻮر رو ﺑﺎالی  95درصﺪ ﭘیش ﺑینﻰ ﻣﻰ کنیﺪ!

ﻣﺎ در طﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل تحصیلﻰ ﺑﺎ احتسﺎب ﭘﺮوژه  9ﻣﺮحله ای جﻤع ﺑنﺪی زﯾست ،حﺪود  30آزﻣﻮن دارﯾﻢ که در
کل تعﺪاد ﺳﻮاالت کﻤتﺮ از  1500تﺎ ﻣیشه! در حﺎلﻰ که ﻫﺮ کتﺎﺑﻰ در ﺑﺎزار حﺪود ﺑﺎالی  3000تﺎ تست داره و اﯾن
در حﺎلیه که ﻫیچ کتﺎﺑﻰ کنﮑﻮر رو کﺎﻣل ﭘیش ﺑینﻰ ﻧﻤیﮑنه! و ﻫﺮ داﻧش اﻣﻮز ﺑه طﻮر ﻣتﻮﺳط  3تﺎ  4تﺎ کتﺎب ﻣیخﻮﻧه
و حﺪود  20000تﺎ تست ﻣیﺰﻧه(ﺑﺪون احتسﺎب ازﻣﻮن ﻫﺎی آزﻣﺎﯾشﻰ)! اﻣﺎ ﻣﺎ در کﻤتﺮ از  1500تﺎ تست ﺑیشتﺮ
از  95درصﺪ ﺳﻮاالت کنﮑﻮر رو ﭘیش ﺑینﻰ ﻣیﮑنیﻢ! که ﻧﮑته ﻣهﻢ کﺎر ﻫﻢ ﻫﻤین جﺎﺳت.

شﻤﺎ شبﺎﻫت کنﮑﻮر ﺳﺎل ﻫﺎی  97 ،96و  98ﺑﺎ ﻣﺎز رو تحلیل کﺮدﯾﺪ و در ﺳﺎﯾت قﺮار دادﯾﺪ ،اﻣﺎ چه تضﻤینﻰ ﻫست
که کنﮑﻮر  99ﻫﻢ ﻫﻤین اتفﺎق ﺑیفته؟

ﻣﺎ ﺑﺎ تﻮجه ﺑه تﺎکسﻮﻧﻮﻣﻰ ﺑلﻮم ،ﻫﻤﻮن راز کنﮑﻮر که در صفحه  5تﻮضیح دادﯾﻢ ،که اولین و تنهﺎ آزﻣﻮﻧﻰ ﺑﻮدﯾﻢ و
ﻫستیﻢ که ﺑﺮای ﭘیش ﺑینﻰ کنﮑﻮر ازش اﺳتفﺎده کﺮدﯾﻢ و ﻫﻤچنین الگﻮﻫﺎی تحلیلﻰ وﯾژه ای که طﺮاحﺎﻧﻤﻮن در
ﭘیش ﺑینﻰ کنﮑﻮر اﺳتفﺎده ﻣﻰ کننﺪ ﻣیتﻮﻧیﻢ کنﮑﻮر رو ﭘیش ﺑینﻰ کنیﻢ و ﻫﻤچنین ﻫﻤیشه حﻮاﺳﻤﻮن ﻫست که
عﻼوه ﺑﺮ ﭘﻮشش ﻫﻤه ﻧﮑﺎت ﻣتﺪاول ،ﻧﮑﺎت ﻣهﻢ و جﺪﯾﺪ تﻮی ﺳﻮاالﻣﻮن ﺑﺎشه و ﻣﻮفقیتتﻮن رو تضﻤین کنیﻢ!

آﯾﺎ دقیقﺎ خﻮد ﺳﻮاالت کنﮑﻮر رو ﭘیش ﺑینﻰ ﻣﻰ کنیﺪ؟

خیﺮ اﯾن غیﺮ ﻣﻤﮑنه چﻮن در ﺑهتﺮﯾتن حﺎلت ﻫﻢ ادﺑیﺎت ﺳﻮال قطعﺎ ﻣتفﺎوت ﻣیشه و ! ....اﻣﺎ ﻧﮑته ﻣهﻢ اﯾنجﺎﺳت
که ﻫﺮ ﺳﻮال کنﮑﻮر ﺑﺮای حلش ﻧیﺎز ﺑه داﻧستن چنﺪ تﺎ ﻧﮑته ﻫست که ﻣﺎ تﮏ تﮏ اﯾن ﻧﮑﺎت رو ﺑﺮاتﻮن تﻮی اﯾن
ازﻣﻮن ﻫﺎ اوردﯾﻢ و در آزﻣﻮن ﻫﺎ ﻣیﺎرﯾﻢ .

حتما داريد با خودتون فكر مى كنيد كه وقتى زيست رو كامل نخونديد چه طور
مى تونيد به اين شباهت ها و كافى بودن ماز براى كنكور ايمان بياريد؟! بايد
بگم كه ما به فكر راه حل براى اين موضوع هم بوديم!

در اﯾنجﺎ ،شﻤﺎ عﻼوه ﺑﺮ اﯾن که ﺳﻮاالت رو ﻣﻰ ﺑینﺪ ،ﭘﺎﺳخ اون رو ﻫﻢ ﺑه طﻮر کﺎﻣل در اختیﺎر
دارﯾﺪ ،وقتﻰ که ﭘﺎﺳخ ﺳﻮال رو ﺑﺮرﺳﻰ کﺮدﯾﺪ شﺮوع ﺑه حل ﺳﻮال کنﮑﻮر کنیﺪ( البته اگﺮ وقت
ﺑﺮرﺳﻰ کﺎﻣل ﺳﻮاالت و ﭘﺎﺳخنﺎﻣه رو ﻧﺪاشتیﺪ ،ﻣﻰ تﻮﻧیﺪ فقط قسﻤت ﻫﺎﯾﻰ که ﺑﺮاتﻮن ﻫﺎﯾﻼﯾت
کﺮدﯾﻢ رو ﺑخﻮﻧیﺪ! ﻣختصﺮ و ﻣفیﺪ!) و اﯾنجﺎ ﻫست که راز ﻣﻮفقیت ﻣﺎزی ﻫﺎ در کنﮑﻮر فﺎش ﻣیشه!
کسﻰ که ﭘﺎﺳخنﺎﻣه ﻣﺎز رو ﺑﺮرﺳﻰ کﺮده ﺑﺎشه ،حتﻰ اگﺮ کتﺎب روﻫﻢ ﻧخﻮﻧﺪه ﺑﺎشه ،اﻣسﺎل زﯾست
کنﮑﻮرشﻮ ﺑیش از  95درصﺪ ﺑﺰﻧه! البته ،اﯾن رو ﻫﻢ ﺑگﻢ که اﯾن درصﺪ شﺎﻧسﻰ ﻧبﻮده و ﻣﺎ ﻫﺮﺳﺎل
شﺎﻫﺪ شبﺎﻫت ﺑیش از  95درصﺪی ﺳﻮاالتﻤﻮن ﺑﺎ کنﮑﻮر ﻫستیﻢ.

ﺳﻼﻣﻤﻢ! ﻣﺎز ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻮرﭘﺮاﯾﺰ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﻰ اوﻣﺪه!
کمی جلوتر ،یکی از مهمترین علتهایی که شباهت باالی  90درصد هرساله ماز باکنکور رو رقم میزنه ،قراره فاش شه!
رازی که قبل از این فقط بین ما بود و طراحای کنکور😌

ولی االن که شما هم طی این سالها از این شباهت مطمئن شدید ،تصمیم گرفتیم تا دلیلش رو براتون
بگیم! ولی!! قول بدید پیش خودمون بمونه!! 😉

تا حاال به این فکر کردید
که معیار سختی یا آسونی
یک آزمون چیه؟
یک آزمون چه موقع میتونه
معیار سنجشی مناسبی باشه؟

کنکور چطور به صورت
عادالنه با یک آزمون،
متقاضیان رو رده بندی میکنه؟

برای فهمیدن جواب
این سوال ،با ما باشید!

تقریباً  3درصد اول از شرکت کنندگان در کنکور سراسری (یعنی حدود  20هزار
نفر اول کنکور!) ،کتاب درسی زیست رو حفظ هستن! ولی تاحاال فکر کردید که
چرا توی چندسال اخیر به ندرت کسی تونسته  ۱00بزنه!؟

اصالً اینطور فرض کنید که همین  20هزار نفر زیست رو  ۱00بزنن! اونموقع  20هزار نفر رتبه یک توی درس زیست
داریم!
حاال یه شکل دیگه بهش نگاه کنیم ،فرض کنید سوال ها اینقدر سخت باشه که همه درصد پایینی داشته باشن ،اینطوری
باز هم درصد ها شبیه هم میشه  ...و نمیشه این افراد رو رتبهبندی کرد!! پس باید چطوری باشههه؟!!
در واقع برای اینکه یک آزمون بتونه دانش آموزان رو براساس رتبه پشت سر هم بچینه (نه کنار هم) باید یک معیار
سنجشی خوب داشته باشه که دانش آموزان رو بر اساس سطح یادگیریشون تفکیک کنه!
این معیار همین چیزی هست که ما قراره بهتون بگیم! و در واقع راز استاندارد بودن آزمون هست.
ماز از همون ابتدا با بررسی اصولی سواالت کنکور سالهای اخیر ،با یک الگویابی دقیق ،روند منطقی در درجه بندی
سواالت رو پیدا کرده بود و به همین دلیل اکثرا فکر میکردن ماز سواالت کنکور رو داره!!! اما ماز فرمول سنجشی کنکور
رو داشت نه خود سواالت رو!!

و حاال برای اولین بار و به طور کامال روشن علت رو از ما بشنوید!!
در واقع سواالت کنکور برای اینکه بتونن دانش آموزان تحلیلگر رو از اونایی که فقط به حفظ مطالب قانع شدند ،بسته به
توانایی هاشون جداکنه ،از سطوح یادگیری مختلفی طرح میشن! بذارید خودمونی بگم براتون! فرض کنید کل جامعه
آماری کنکور  6نفر هست و میخایم با  6سوال اینا رو رده بندی کنیم! یه سوال با درجه سختی  ۱میدیم! هر  6نفر جواب
میدن! حاال یه سوال با درجه سختی  2میدیم! این بار  5نفر جواب میدن! حاال یه سوال با دریجه سختی  3میدیم ،میشه 4
نفر ،و همینطور ادامه پیدا میکنه تا جایی که فقط یک نفر سوالی با درجه سختی  6رو جواب میده! و به این شکل ،این 6
نفر رو پشت سر هم ردهبندی میکنیم! حاال همین  6نفر و  6تا سوال رو تعمیم بدید به  500هزار شرکت کننده کنکور و
 50سوال زیستشناسی کنکور!
در واقع طراحان کنکور به صورت غیررسمی از تاکسونومی بلوم در انتخاب و چینش تستها استفاده میکنن!

اصال تاکسونومی بلوم چیه؟
در واقع نوعی طبقه بندی هست که سطوح دانش نسبت به یک موضوع رو
به تفکیک از هم بیان میکنه و شامل  6سطح یادگیری هست:

 )۱به خاطر سپاری ( حفظ خط
به خط متن کتاب درسی)

 )2فهمیدن ( توانایی

 )6نوآوری(ترکیب
قسمت های مختلف و

بازگو کردن یک

ساخت مفهوم جدید)

مطلب به بیانی دیگر)

تاکسونومی بلوم
 )3افزودن ( کاربرد

 )5ارزیابی (قضاوت و یا

مفاهیم و اصول در

انتخاب براساس

موقعیت و شکل

معیارهای علمی و

جدید)

عقلی)
 )2تجزیه و تحلیل (شکستن
اطالعات به عناصر تشکیل
دهنده و ارتباط و تعیین
چگونگی ارتباط اجزا)

و جالب اینه که با بررسی چند ساله سواالت کنکور ،به وجود یک الگوی منطقی در چگونگی پراکندگی سواالت ،که با
الگوسازی هایی که متخصصان گروه ماز انجام دادند کامال قابل پیش بینی بود ،در بررسی سواالت این سالها پی بردیم که
سواالت شامل طیفی از همه این سطوح یادگیری هست! که بتونه دانش آموزان رو بر اساس سطوح یادگیری رتبه بندی
کنه! نه حفظیات!چون حفظیات فقط سطح اول یادگیری رو تشکیل میده .حاال نمودار پراکندگی سواالت کنکور رو ببینید تا
به همین چیزایی که گفتیم برسید!
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همونطور که میبینید ،از هر یک از سطوح توی کنکور ،سواالت متعددی داریم!
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و همچنین ما برای اولین بار نسبت هر یک از این سطوح یادگیری در کنکور  9۸رو مشخص کردیم که در شکل باال می
بینید!
پس به همین سادگی میبینید که فقط کسی میتونه زیست رو  ۱00بزنه ،که به سطح  6رسیده باشه!

سطح

و اما! ...آزمونهای ماز در چند سال اخیر این طبقه بندی رو رعایت میکرد به طوری که با رعایت استانداردها ،همزمان
تاکید بیشتری روی سه سطح آخر یادگیری داشت ،درحالی که در کتابهای کمکدرسی و همچنین آزمونهای آزمایشی
دیگه ،بیشتر سطوح اول یعنی ۱تا  3پوشش داده شده بودند ،از طرفی شما فهمیده بودید که در کتابهای تألیف ماز یک
مقدار درجه سختی باالتر هست ،در واقع در کتابهای تألیف ماز ،سطوح یادگیری  ۱تا  4رو براتون قرار داده بودیم! و
توی آزمونهای ماز ،بیشتر سطوح  2تا  6کنکور رو قرار داده بودیم (سوال خیلی آسون نداشتیم!) .و نتیجه این موارد،
تطابق باورنکردنی ماز با کنکور در چندسال اخیر بود.
و اینطور بود که ماز تونست به داوطلبانی که از این آزمون استفاده میکردند توانایی  ۱00زدن توی زیست رو بده!

حاال حتمن میپرسید که برای اینکه سواالتی از سطوح  ۱تا
 6یادگیری رو بتونیم جواب بدیم باید این همه کتاب کمکدرسی
بخونیم ،آزمونهای دیگه رو هم شرکت کنیم و در آزمون ماز هم
شرکت کنیم؟؟؟

در واقع امسال میخایم شما رو از همه چی بینیاز کنیم و فقط با آزمونهای آنالین ماز همه این سطوح رو براتون پوشش
بدیم!
آزمونهای ماز در سال تحصیلی  99-9۸به دو طیف سوال تقسیم میشه:
الف) آزمون استاندارد ماز  :که شامل تستهایی از سطوح  ۱تا  6یادگیری هست و نسبت این سواالت دقیقا به همون نسبت
کنکور سراسری سالهای اخیر هست! یعنی اگه  20درصد سواالت کنکور از سطح  2بودن ،توی آزمون هم به همین نسبت
از سطح  2یادگیری ،سوال خواهیم داشت.
و ب) آزمون مازپالس :در واقع در این قسمت از آزمون ،ما بیشتر بر روی سطوح  4تا  6یادگیری (یعنی سه سطح آخر)
تمرکز میکنیم که راحتتر بتونید به درصد  ۱00در کنکور سراسری برسید.

هر آزمون آنالین زیست ماز ،به دو قسمت تبدیل خواهد شد؛ قسمت اول آزمون استاندارد و قسمت دوم ،آزمون
مازپالس و برای هر کدام هم ،درصد جدا به شما خواهیم داد .یعنی شما میتونید بفهمید که درصدتون توی کنکور چقدره
و درصدتون توی سه سطح اخر یادگیری چقدر هست!
این هم هدیه ماز به شما دانشآموزان! امیدوارم مثل کنکوریهای سالهای قبل ،شما هم از عملکرد ماز راضی باشید و
بتونیم به رشدتون کمک کنیم.
موفق و موید باشید.

مطابقت آزمون های ماز با کنکور
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الوعده وفا...
سالم مجدد به دانشآموزان مازی و رتبهبرترهای امسال و سال دیگه! اگه یادتون باشه در طول سال بهتون میگفتیم که بعد از کنکور باید خوب بودن یک آزمون
رو بسنجید و اون موقع میفهیمد که چه آزمونی بهتر بوده! که خداروشکر از روز کنکور با کلییی پیام تشکر از سمت شما روبه رو شدیم! حاال میخوایم برای دانش
آموزانی کنکوری  99شباهت ماز رو با کنکور توضیح بدیم تا با خیال راحت به ماز اعتماد کنن و بدون استرس و فقط با استفاده از محصوالت ماز ،در کنکور 99
بهترین نتیجه رو کسب کنند.
برای اینکه راحتتر متوجه شباهت ها بشید ،ما قبل از سوال کنکور ،سواالت ماز که دربر دارندۀ نکتۀ کنکور بودن رو قرار دادیم و نکته مورد نظر رو هم هایالیت
کردیم که شما با خوندن سوال و پاسخ ماز ،به راحتی میتونید سوال کنکور رو جواب بدید ،حتی بدون اینکه به کتاب درسی نگاه کنید!!!
با بررسی این فایل مطابقت ،متوجه خواهید شد که چرا دانشآموزان مازی از پاسخنامههای آزمون ماز تعریف میکردند!

-1چند مورد ،در ارتباط با همۀ پادتنهای موجود در بدن یک انسان ،نادرست است؟
الف -فقط در غیرفعالسازی آنتیژنهای موجود در خون نقش دارند.

آزمون پروژه زیست ماز -مرحله 3

ب -درون یاختههای که فاقد توانایی تقسیماند ،ساخته میشوند.
ج -فاقد توانایی اتصال به بیش از یک نوع یاخته میباشند.
د -دارای دو جایگاه برای اتصال به آنتیژنها است.
1 )1

3 )3

2 )2

4 )4

پاسخ :گزینه  -115( 3سخت -مفهومی)
فقط مورد «د» صحیح است .پادتن میتواند در لنفوسیت  Bیا یاختۀ پادتنساز تولید شود.

بررسی موارد:

الف) مشکل این مورد آنجاست که پادتنها فقط در درون خون حضور ندارند؛ بلکه میتوانند در درون سایر بافتهای بدن نیز فعالیت کنند.
ب) پادتنهایی که در سطح لنفوسیتهای نوع  Bقرار میگیرند ،در درون این یاختهها نیز تولید میشوند اما لنفوسیتها دارای توانایی تقسیمشدن هستند.
ج) پادتنهای موجود بر روی لنفوسیتها از یک محل به لنفوسیت و از دو محل دیگر خود میتوانند به نوعی یاختۀ بیگانه متصل شوند.
د) هر پادتن میتواند ازطریق دو جایگاه به آنتیژن متصل شود.
 -201کدام عبارت ،دربارهء هر پادتن موجود در بدن انسان صادق است؟
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 )1به طور مستقیم توسط یاختههای پادتنساز تولید میگردد.
 )2میتواند به طور اختصاصی به دو مولکول پادگن (آنتیژن) متصل شود.
 )3در مبارزه با پادگن (آنتیژن) ابتدا باعث نابودی یاختهء بیگانه میشود.
 )4با رسوب دادن پادگن (آنتیژن)های محلول ،باعث غیرفعالشدن آنها میگردد.
پاسخ :گزینه 2
در هر پادتن دو محل برای شناسایی و اتصال به آنتیژنها وجود دارد.
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-2کدام مورد ،دربارۀ هر نوع رفتار دگرخواهی در بین جانوران ،صادق است؟
 )1سبب کاهش احتمال بقای فرد میشود.

آزمون ماز -مرحله 18

 )2نسبت به جانوران خویشاوند بروز مییابد.
 )4نوعی رفتار سازگارکننده و به نفع گونه است.

 )3در هر شرایطی ،انجام رفتار ادامه مییابد.
پاسخ :گزینه  -128( 4متوسط -مفهومی)
دگرخواهی رفتاری است که در آن یک جانور ،بقا و موفقیت تولیدمثلی یک جانور دیگری را با هزینۀ کاستهشدن از احتمال بقا و تولیدمثل خود ،افزایش
میدهد .با وجود هزینههایی که رفتار دگرخواهی میتواند برای جانور بهدنبال داشتهباشد ،توسط انتخاب طبیعی برگزیده شده است؛ چون در کل به نفع کل اعضای
یک گونه است.
بررسی سایر گزینهها:
 )1گاهی دگرخواهی ،رفتاری به نفع خود فرد است .در میان پرندگان ،افراد یاریگری هستند که در پرورش زادهها به والدین آنها یاری میرسانند.
مشخص شده است که وجود این یاریگرها ،احتمال بقای زادهها را افزایش میدهد .یاریگرها اغلب پرندههای جوانیاند که با کمک والدین صاحب النه،
تجربه کسب میکنند و هنگام زادآوری میتوانند از این تجربهها برای پرورش زادههای خود استفاده کنند .یا با مرگ احتمالی جفتهای زادآور،
قلمرو آنها را تصاحب و خود زادآوری میکنند.
2و )3خفاشهای خونآشام به طور گروهی درون غارها یا سوراخ درختان زندگی میکنند .غذای آنها خون پستانداران بزرگ مثل دامهاست .این
خفاشها خونی را که خوردهاند با یکدیگر به اشتراک میگذارند .خفاشی که غذا خورده است ،کمی از خون خوردهشده را برمیگرداند تا خفاش
گرسنه آن را بخورد .در غیر اینصورت خفاش گرسنه خواهد مرد .خفاشی که غذا دریافت کرده ،کار خفاش دگرخواه را در آینده جبران میکند .اگر
جبران انجام نشود ،این خفاش از اشتراک غذا کنار گذاشته میشود.
خفاشهایی که دگرخواهی انجام میدهند ،لزوماً خویشاوند نیستند .در واقع ،رفتار دگرخواهی که در اثر انتخاب طبیعی برگزیده شده است ،به بقای
آنها منجر میشود
-3در جانوران ،هر رفتاری که  ..................به طور حتم ..................
 )1فقط متأثر از بیان ژنهاست -در همۀ افراد یک گونه به یک شکل بروز مییابد.

آزمون ماز -مرحله 19

 )2فقط در دورۀ مشخصی از زندگی انجام میشود -دارای دورۀ حساس یادگیری است.
 )3در جهت افزایش بقای جانور دیگر عمل میکند -توسط انتخاب طبیعی برگزیده شده است.
 )4در جهت کاهش انرژی مصرفی جانور عمل میکند -با پاسخ جانور به نوعی محرک بیرونی همراه است.
پاسخ :گزینه  -128( 3سخت -مفهومی)
دگرخواهی رفتاری است که در آن یک جانور ،بقا و موفقیت تولیدمثلی یک جانور دیگری را با هزینۀ کاستهشدن از احتمال بقا و تولیدمثل خود ،افزایش

میدهد .رفتار دگرخواهی همانند سایر رفتارهای جانوری توسط انتخاب طبیعی برگزیده شده است.
بررسی سایر گزینهها:
 )1به طور مثال ،رفتار مراقبت موش مادر از نوزادان که نوعی رفتار غریزی و متأثر از بیان ژنهاست ،فقط توسط موشهای ماده بروز مییابد.
 )2عالوه بر رفتار نقشپذیری که فقط در دورۀ مشخصی از زندگی جانور انجام میشود و دارای دورۀ حساس یادگیری است .رفتارهای دیگری نیز مانند رفتار
درخواست غذا توسط جوجه کاکایی و یا رفتار مراقبت مادری توسط موشها نیز فقط در دورۀ مشخصی از زندگی جانور بروز میکنند .در حالی که این رفتارها
برخالف نقشپذیری ،دورۀ حساس یادگیری ندارند.
 )4به طور مثال در رفتار خوگیری (عادیشدن) جانور به یک محرک پاسخ نمیدهد!! و این پاسخندادن میشه بروز رفتار!
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 -199کدام عبارت ،در ارتباط با رفتار دگرخواهی نادرست است؟
 )1فقط به نفع سایر افراد گروه است.

 )2ممکن است مربوط به افرادی باشد که نازا هستند.

 )3میتواند در بین افرادی رخ دهد که خویشاوند هستند.

 )4به طور حتم بر اساس انتخاب طبیعی برگزیده شده است.

پاسخ :گزینه 1
گاهی دگرخواهی به نفع خود فرد است .در میان پرندگان ،افراد یاریگری وجود دارد که در پرورش زادهها به والدین آنها کمک میکنند .مشخص شده است

که وجود این یاریگرها احتمال بقای زادهها را افزایش میدهد یاریگرها اغلب پرندگان جوانی هستند که با کمک والدین صاحب النه تجربه کسب میکنند و
هنگام زادآوری میتوانند از این تجربهها برای پرورش زادههای خود استفاده کنند و یا با مرگ احتمالی جفتهای زادآور قلمرو آنها را تصاحب کنند و خود
به زادآوری بپردازند.
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-4با توجه به فرایند تنظیم بیان ژنها ،پس از قرارگیری باکتری اشرشیاکالی در محیط حاوی مالتوز کدام مورد روی میدهد؟
 )1پس از اتصال فعالکننده به رِنابسپاراز ( RNAپلیمراز) ،رونویسی آغاز میشود.

آزمون پروژه زیست ماز -مرحله 8

 )2فعالکننده به توالی بین راهانداز و ژنهای موثر در تجزیۀ الکتوز متصل میشود.
 )3فعالکننده پس از اتصال به رِنابسپاراز( RNAپلیمراز) ،به جایگاه خود متصل میشود.
 )4پس از اتصال مالتوز به جایگاه اتصال فعالکننده ،امکان شروع رونویسی فراهم میشود.

پاسخ :گزینه  -122( 1متوسط -مفهومی)
در حضور مالتوز در محیط کشت باکتری اشرشیاکالی ،پروتئین فعالکننده پس از اتصال به جایگاه خود ،به رِنابسپاراز متصل شده و در پی آن رِنابسپاراز به

راهانداز وصل شده و رونویسی آغاز میشود.
بررسی سایر گزینهها:
 )2جایگاه اتصال فعالکننده قبل از راهانداز قرار دارد.
 )3فعالکننده ابتدا به جایگاه اتصال خود و سپس به رِنابسپاراز متصل میشود.
 )4مالتوز به پروتئین فعالکننده متصل میشود؛ نه به جایگاه اتصال آن (که در دِنا قرار دارد).
-5پس از قرارگیری باکتری اشریشیاکالی در محیط حاوی مالتوز ،اتصال  ..................قبل از  ..................صورت میگیرد.
 )1چند نوع پروتئین به توالی مجاورِ راهانداز -اتصال رِنابسپاراز به فعالکننده

آزمون ماز -مرحله 8

 )2فعالکننده به رِنابسپاراز -اتصال فعالکننده به جایگاه خود در دِنا
 )3مالتوز به رِنابسپاراز -شناسایی راهانداز توسط رِنابسپاراز
 )4رِنابسپاراز به راهانداز -اتصال فعالکننده به رِنابسپاراز
گزینه  1صحیح است -122( .سخت -خط به خط)

اگر در محیط باکتری ،قند مالتوز وجود دا شته با شد ،درون باکتری آنزیمهایی ساخته می شوند که در تجزیهی آن دخالت دارند .در عدم ح ضور مالتوز این

آنزیمها ساخته نمیشوند چون باکتری نیازی به آنها ندارد .تنظیم رونویسی در مورد این ژن ها به صورت مثبت انجام میشود .در حضور قند مالتوز ،انواعی
از پروتئین به نام فعال کننده وجود دارند که به توالیهای خاصی از دنا متصل میشوند .به این توالیها جایگاه اتصال فعال کننده گفته میشود.
در حضور مالتوز در محیط:،
 -1پروتئین فعالکننده به جایگاه خود متصللل میشللود و  -2پس از اتصللال  -3به
رناب سپاراز کمک میکند تا به راه انداز مت صل شود و رونوی سی را شروع کند .چه عاملی

سلبب میشلود که فعال کننده به جایگاه خود بچسلبد این عامل مالتوز اسلت .ات صال

مالتوز به فعالکننده باعث پیوستن آن به جایگاه اتصال شده و رونویسی شروع میشود
بررسی سایر گزینهها:
2و )4همانطور که گفته شد ،اتصال فعالکننده به رِنابسپاراز ،پس از اتصال فعالکننده به
جایگاه خود در دِنا صورت می گیرد.
 )3مالتوز به رنابسپاراز متصل نمیشود! پس به چی متصل میشه؟ آفرین!! به فعالکننده.

 -190کدام گزینه ،عبارت زیر را به طور مناسببب کامل میکند؟ «در صببورت حضببور قند مالتوز در محیط باکتری اشببرشببیاکالی و به دنبال اتصببال
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فعالکننده به ». ...............
 )1راهانداز ،عوامل رونویسی بر روی توالی افزاینده قرار میگیرند
 )2مالتوز ،مهارکننده تغییر شکل میدهد و از اپراتور جدا میگردد
 )3رنابسپاراز (  RNAپلیمراز) ،ژنهای مربوط به سنتز مالتوز رونویسی میشوند
 )4توالی خاصی از دنا ) ، (DNAاولین نوکلئوتید مناسب برای رونویسی مورد شناسایی قرار میگیرد.

پاسخ :گزینه ۴
هنگامی که پروتئین فعالکننده به توالی خاصی در دنا به نام جایگاه اتصال فعالکننده متصل میشود ،در ادامه موجب اتصال رنابسپاراز به راهانداز و شروع

فرآیند رونویسی میشود که در مرحلهی آغاز آن ،اولین نوکلئوتید مناسب برای رونویسی توسط رنابسپاراز مورد شناسایی قرار میگیرد.
-6کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
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همۀ یاختههایی که ژن موثر در ساخت اینترفرون نوع  IIرا توسط رِنابسپاراز خود رونویسی میکنند.................. ،
 )1پس از اتصال به یاختۀ هدف خود ،پرفورین ترشح میکنند.
 )2فعالیت بیگانهخوارهایِ خارج از خون را افزایش میدهند.
 )3قادر به شناسایی آنتیژن در سطح میکروب نیستند.
 )4از یاختههای بنیادی لنفوئیدی منشأ میگیرند.

پاسخ :گزینه  -115( 1سخت -ترکیبی)
اینترفرون نوع  2از یاختههای کشندۀ طبیعی و لنفوسیتهای  Tترشح میشود .فقط یک نوع از لنفوسیتهای  Tیعنی لنفوسیتهای  Tکشنده قادر به

ترشح پرفورین هستند.
بررسی سایر گزینهها:
 )2اینترفرون نوع  2موجب فعالشدن درشتخوارها (ماکروفاژها) میشود .ماکروفاژها بیگانهخوارهای مستقر در بافت (خارج از خون) هستند.
 )3یاختههای کشندۀ طبیعی که فاقد گیرندۀ آنتیژنی هستند .لنفوسیتهای  Tهم آنتیژن سطح یاختههای خودی که تغییر کردهاند؛ مانند یاختههای
سرطانی و آلوده به ویروس را شناسایی میکنند .پس هر دو گروه قادر به شناسایی آنتیژنِ قرارگرفته در سطح میکروب نیستند.
 )4یاختههای کشندۀ طبیعی نیز نوعی لنفوسیت هستند .لنفوسیتها از یاختههای بنیادی لنفوئیدی در مغز استخوان منشأ میگیرند.
-7در خون یک فرد بالغ ،هر گویچۀ سفیدی که  ..................می تواند ..................
 )1در خارج از مغز استخوان تولید شده است -تراگذاری انجام دهد.

آزمون ماز -مرحله 1

 )2میان یاختۀ بدون دانه دارد -از یاختۀ بنیادیِ لنفوئیدی منشأ گرفته باشد.
 )3میان یاخته با دانه های روشن دارد -هستۀ دمبلی شکل در مرکز یاخته داشته باشد.
 )4از تقسیم یاخته های بنیادی لنفوئیدی ایجاد شده است -در سومین خط دفاعی بدن فعالیت کند.
پاسخ :گزینه  -104( 1سخت -ترکیبی)
در یک فرد بالغ ،محل تولید یاختههای خونی مغز استخوان است ،اما لنفوسیتهای  Bو  Tمیتوانند بعد از شناسایی آنتیژن در خارج از مغز استخوان نیز
تکثیر شوند و گویچههای سفید دیگری (لنفوسیت خاطره و  )..را ایجاد کنند .همۀ گویچههای سفید در خون انسان ،قادر به انجام دیاپدز و خروج از دیوارۀ
مویرگها هستند.
بررسی سایر گزینه ها:
 )2مونوسیتها که میان یاختۀ بدون دانه دارند ،از یاخته های بنیادیِ میلوئیدی منشأ میگیرند.
 )3ائوزینوفیل ها و نوتروفیل ها میان یاخته با دانه های روشن دارند؛ در حالی که هستۀ دمبلی شکل فقط در ائوزینوفیل دیده می شود.

 )4لنفوسیت ها از تقسیم یاخته های بنیادی لنفوئیدی ایجاد می شوند .یاختۀ کشندۀ طبیعی نوعی لنفوسیت است که برخالف لنفوسیت های  Bو T
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 -189کدام عبارت ،در ارتباط با سیستم ایمنی بدن انسان صحیح است؟
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 )1همهء یاختههای دندریتی ،همواره در درون خون فعالیت میکنند.
 )2همهء یاختههای سرطانی ،توسط سومین خط دفاعی نابود میشوند.
 )3همهء عوامل بیماریزا ،با بیگانهخواری گویچههای سفید از بین میروند.
 )4همهء یاختههای قادر به ترشح اینترفرون  ، IIمیتوانند از خون خارج شوند.

پاسخ :گزینه 4
یاختههای قادر به ترشح اینترفرون  ،IIلنفوسیت کشنده طبیعی و لنفوسیت Tکشنده هستند .هر دوی این یاختهها جزء گویچههای سفید هستند و تراگذری
(دیاپدز) ،از ویژگیهای همهی گویچههای سفید است.
-8در یاختههای یوکاریوتی  ..................یاختههای پروکاریوتی ..................

آزمون ماز -مرحله 10

 )1همانند -بیشتر رِناهای پیک میتوانند بدون کاهش طول ،ترجمه شوند.
 )2برخالف -هر مولکول رِنا پس از تولید دچار تغییرات ساختاری میشود.
 )3برخالف -هر رِنای نابالغ پس از تغییراتی به رِنای بالغ تبدیل میشود.
 )4همانند -قبل از پایان تولید هر رِنا ،امکان شروع ترجمۀ آن وجود دارد .این هم نکته اصلی جواب سوال کنکور!
پاسخ :گزینه  -121( 3سخت -خط به خط)

در یوکاریوتها رِنای رونویسیشده از رشته الگو ،در ابتدا دارای رونوشت های میانۀ دنا است .به این رنا ،رنای نابالغ یا اولیه گفته میشود .با حذف
این رونوشتها از رنای اولیه و پیوستن بخشهای باقی مانده به هم ،رنای بالغ ساخته میشود .اما این اتفاق در یاختههای پروکاریوتی مشاهده نمیشود.
بررسی سایر گزینهها:
 )1در یاختههای پروکاریوتی همۀ رِناها میتوانند بدون کاهش طول و بلوغ ،ترجمه شوند.
 )2در یاختههای یوکاریوتی ،رنای ساخته شده در رونویسی با رنایی که در سیتوپالسم وجود دارد تفاوتهایی دارد .بعدها مشخص شد که این تغییرات در
بسیاری از رناها انجام میشود و این مولکولها برای انجام کارهای خود دستخوش تغییراتی می شوند.

 )4در یاختههای یوکاریوتی به دلیل وجود هسته امکان شروع ترجمه قبل از اتمام رونویسی رِنا وجود ندارد.
 -186کدام عبارت ،در ارتباط با هو هستهایها (یوکاریوتها) نادرست است؟
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 )1رناتن (ریبوزوم)ها ،میتوانند رنا ) (RNAهای در حال رونویسی را ترجمه نمایند.
 )2اولین آمینواسید در انتهای آمینی پلیپپتیدهای تازه ساختهشده ،متیونین است.
 )3در یک مولکول دنا ) ، (DNAرشتهء مورد رونویسی برای دو ژن میتواند ،متفاوت باشد.
 )4رنا ) (RNAهای پیک ،ممکن است در حین رونویسی و یا پس از آن دستخوش تغییراتی گردند.

پاسخ :گزینه 1
در هستهی یوکاریوتها ،ابتدا رونویسی انجام میشود و  mRNAتولید میشود ،سپس تغییراتی میکند (از جمله پیرایش) و بعد از خروج از هسته مورد
استفادهی رناتن برای ترجمه قرار میگیرد .بنابراین ،ممکن نیست رناتنها رنای در حال رونویسی را ترجمه نمایند.
دقت کنید در میتوکندری و کلروپالست ،امکان رونویسی و ترجمهی همزمان هست ولی طراح کنکور این مطلب را مد نظر قرار نداده است.
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-9در لولههای پرپیچ و خم موجود در بیضۀ یک مرد جوان ،پس از آنکه یاختههای هاپلوئیدی به سمت وسط لوله حرکت کرده و از هم جدا
میشوند ،ابتدا کدام مورد قبل از سایرین روی میدهد؟ آزمون ماز -مرحله 20
 )1ژن یا ژنهای موثر در ساخت تاژک بیان میشوند.
 )3نوعی ساختار یاختهای بدون غشا همانندسازی میکند.
پاسخ :گزینه  -117( 1سخت -خط به خط)

 )2مقدار زیادی از سیتوپالسم خود را از دست میدهند.
 )4هسته فشرده شده و به صورت مجزا درون سر قرار میگیرد.

اسپرماتیدها (سلولهای هاپلوئید) در حین حرکت به سمت وسط لولههای اسپرمساز ،تمایزی در آنها رخ میدهد تا به اسپرم تبدیل شوند .به این صورت که

یاختهها از هم جدا و تاژکدار میشوند؛ سپس مقدار زیادی از سیتوپالسم خود را از دست میدهند .هستۀ آنها فشرده شده و در سر به صورت مجزا
قرار میگیرد و یاخته حالت کشیده پیدا میکند.

اسپرماتیدها تقسیم نمیشوند؛ بنابراین همانندسازی سانتریول (ساختار یاختهای بدون غشا) در آنها دیده نمیشود.
با افتخار میگیم که ماز اولین و تنها جایی بود که در سال تحصیلی  98-97به این نکته که در فرایند اسپرمزایی ،سلولها ابتدا به هم متصلاند ،اشاره کرده و
دقیقا همین نکته ،به نکته یکی از سختترین سواالت کنکور ،یعنی سوال  176تبدیل شد!!! نکتهای که هییییچ آزمونی و هیچ جایی حرفی ازش نزده بود!
 -176به طور معمول ،با توجه به محل تشکیل زامه (اسپرم)ها و مراحل زامهزایی (اسپرمزایی) در یک فرد بالغ ،کدام عبارت درست است؟
کنکور سراسری 98
 )1یاختههای اسپرماتوسیت ثانویه همانند یاختههای زامهزا (اسپرماتوگونی) به یکدیگر متصل هستند.
 )2یاختههای زام یاختک (اسپرماتید ل همانند یاختههای زامهزا (اسپرماتوگونی) هستهء فشردهای دارند.
 )3یاختههای زامه (اسپرم) برخالف یاختههای زام یاختک (اسپرماتید) ،ابتدا توانایی حرکت و جابهجا شدن را دارند.
 )4یاختههای اسپرماتوسیت ثانویه برخالف زام یاخته (اسپرماتوسیت) اولیه ،فامتن (کروموزوم)های تک کروماتیدی دارند.

پاسخ :گزینه 1
همانطور که در شکل مقابل میبینید و همانطور که در آزمون ماز
اشاره کردیم ،یاختههای اسپرماتوسیت ثانویه همانند یاختههای
اسپرماتوگونی به هم متصل هستند .این یکی از نکتههای خفن
آزمونهامون بود!!
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-10کدام عبارت ،درمورد انواع انسولین در بدن انسان ،صادق است؟

صفحه

آزمون ماز -مرحله 17

 )1در پیشانسولین ،دو گروه کربوکسیل در دو انتهای مولکول قرار دارد.
 )2در انسولین فعال ،زنجیرهای  Aو  Bاز طریق پیوند پپتیدی بههم متصلاند.
 )3در پیشانسولین ،زنجیرۀ  Cبه گروه  Rدر آمینواسیدهای دو زنجیره دیگر متصل است.
 )4در انسولین فعال ،هر زنجیرۀ کوتاه پلیپپتیدی ،دارای یک گروه اسیدی در یک انتهای خود است.
پاسخ :گزینه  -127( 4متوسط -خط به خط)
همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید،
در انسولین فعال هر یک از زنجیرههای کوتاه A
و  Bدارای یک گروه اسیدی در یکی از دو انتهای
خود هستند.
بررسی سایر گزینهها:
 )1در پیشانسولین ،زنجیره  Aدارای گروه
کربوکسیل آزاد و زنجیره  Bدارای گروه آمینی
آزاد است( .نکته سوال )165
 )2در انسولین فعال ،زنجیرههای  Aو  Bاز طریق
گروههای  Rدر آمینواسیدهای خود به هم
متصلاند ،نه پیوند پپیتیدی!
از کجا فهمیدیم؟ به نحوه تشکیل پیوندی پپتیدی در فصل
 1دوازدهم مراجعه کنید!
 )3در پیش انسولین ،زنجیره  Cبه انتهای دو رشتۀ پلیپپتیدی  Aو  Bمتصل شده است.
و اما اگه دانش آموز مازی بودید و سوال باال رو دیدید ،خیلی سخته که سوال زیر رو اشتباه جواب بدید!!!! چون عین نکته و سوال رو گفتیم!
 -165کدام عبارت ،در ارتباط با ساختار انسولین ،درست است؟
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 )1بخشی از زنجیرهء  Cدر ساختار انسولین فعال به کار رفته است.
 )2پیوند شیمیایی بین دو زنجیرهء  Aو  Bفقط در پیشانسولین وجود دارد.
 )3زنجیرهء  Bنسبت به زنجیرهء  ، Aبه انتهای آمینی پیشانسولین نزدیکتر است.
 )4در انسولین فعال ،بخشی از زنجیرهء  Aو  Bپیشانسولین حذف گردیده است.
پاسخ :گزینه 3
همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،زنجیرۀ  Bانسولین به انتهای آمینی
پیشانسولین نزدیکتر است.
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-11در هنگام انقباض ماهیچۀ دیافراگم.................. ،بالفاصله پیش از  ..................اتفاق میافتد.
 )1حرکت پارو مانند سر میوزین – جدا شدن مولکول  ADPمتصل به آن

صفحه

آزمون ماز-مرحله 12

 )2بازگرداندن یونهای کلسیم به شبکۀ آندوپالسمی – اتصال میوزین و اکتین
 )3شکستهشدن یکی از پیوندهای مولکول  – ATPاتصال سر میوزین به رشتۀ اکتین
 )4اتصال سرهای میوزین به رشتۀ اکتین – آزاد شدن یونهای کلسیم از شبکۀ آندوپالسمی
پاسخ :گزینه  -113( 3متوسط -مفهومی)
در هنگام انقباض ماهیچههای اسکلتی ،پس از اتصال مولکول  ATPبه سر میوزین ،یکی از فسفاتهای آن جدا میشود و مولکول  ADPباقی میماند .سپس

سر میوزین که به مولکول  ADPهمچنان متصل است ،به رشتۀ اکتین اتصال مییابد.
بررسی سایر گزینهها:
 )1ابتدا مولکول  ADPاز سر میوزین جدا میگردد ،سپس سر میوزین مشابه پارو زدن حرکت میکند.
 )2یونهای کلسیم پس از پایان انقباض ماهیچه به شبکۀ آندوپالسمی بازگردانده میشوند.
 )4پس از رسیدن پیام عصبی انقباض به یاختۀ ماهیچهای ،ابتدا یونهای کلسیم از شبکۀ آندوپالسمی آزاد میگردد ،سپس با مصرف  ATPسرهای میوزین
به رشتۀ اکتین متصل میشوند.
-12کدام عبارت ،درمورد ماهیچۀ دوسربازو در انسان ،صادق است؟
 )1هر غالف پیوندی در ماهیچه ،همۀ تارهای ماهیچهای را دربرگرفته است.

آزمون پروژه زیست ماز -مرحله 9

 )2با هر میزان تغییر در طول ماهیچه ،استخوان بازو به همان مقدار جابهجا میشود.
 )3هر سر پروتئین میوزین برای جداشدن از رشتۀ اکتین ،نیازمند مصرف  ATPاست.
 )4هر یاختۀ ماهیچهای با انجام تقسیمات میتوز بدون سیتوکینز ،چند هسته تولید میکند.
پاسخ :گزینه  -113( 3متوسط -مفهومی)
همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،سرهای

میوزین برای جداشدن از رشتۀ اکتین ،نیازمند مصرف ATP
هستند.
بررسی سایر گزینهها:
 )1همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،عالوه بر
بافت پیوندی رشتهایِ خارجی که کل ماهیچه را میپوشاند،
بافتهای پیوندی رشتهای دیگر هم درون ماهیچه قرار دارند
که هر کدام ،بخشی از تارهای متعلق به ماهیچۀ دو سر بازو
را در بر گرفتهاند.
 )2نحوۀ اتصال ماهیچه به استخوان به نحوی است که معمو ًال
با تغییر کوتاهی در طول ماهیچه ،استخوان به اندازۀ زیادی
جابهجا میشود .مثالً با کوتاهشدن حدود یک سانتیمتر از
طول ماهیچه جلوی بازو ،ساعد دست به اندازۀ زیادی حرکت
میکند.
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 -194کدام عبارت ،در ارتباط با مراحل انقباض در یک یاختهء ماهیچهء ذوزنقهای بدن انسان نادرست است؟
 )1به دنبال سستشدن اتصال سر میوزین به اکتین ATP ،به  ADPتجزیه میگردد.
 )2با چسبیدن یک مولکول  ATPبه سر میوزین ،اتصال سر میوزین با رشتهء اکتین سست میشود.
 )3به دنبال اتصال یک گروه فسفات به مولکول  ADPموجود در سر میوزین ،طول ماهیچه کوتاه میشود.
 )4در زمانی که سر میوزین ،رشتهء اکتین را به همراه خود به حرکت درمیآورد ،مولکول  ADPرها گردیده است.
پاسخ :گزینه 3
مراحل انقباض ماهیچه در شکل روبرو به تصویر کشیده شده است:

در حین انقباض ماهیچه ،در هیچ مرحلهای اتصال فسفات به  ADPنمیبینیم! بلکه فقط جدا شدن
فسفات از  ATPرا در مرحلهی  2میبینیم.

-13بهطور معمول در دستگاه تنفسی انسان .................. ،فقط ..................

آزمون پروژه زیست ماز -مرحله 9

 )1ماهیچۀ بیندندهای خارجی -برای ورود هوای ذخیرۀ دمی به ششها منقبض میشود.
 )2انقباض ماهیچههای ناحیۀ گردن -برای خروج هوای ذخیرۀ بازدمی از ششها صورت میگیرد.
 )3خروج هوای ذخیرۀ دمی از ششها -در صورت انقباض ماهیچۀ بیندندهای داخلی ،صورت میگیرد.
 )4ورود همۀ هوای جاری به بخش مبادلهای -در صورت انقباض ماهیچههای ناحیۀ گردن امکانپذیر میشود.

پاسخ :گزینه  -103( ۴سخت -مفهومی)
در هنگام دم عادی ،بخشی از هوای جاری در بخش هادی باقی میماند و هوای مرده را تشکیل میدهد .پس فقط در حالت دم عمیق است که همۀ هوای

جاری میتواند به بخش مبادلهای وارد شود .در هنگام دم عمیق ،انقباض ماهیچههای ناحیه گردن نیز به افزایش حجم قفسۀ سینه کمک میکند.
بررسی سایر گزینهها:
 )1ماهیچههای بیندندهای خارجی هم در دم عادی و هم در دم عمیق منقبض میشوند.
 )2خروج هوای ذخیرۀ بازدمی در طی بازدم عمیق صورت میگیرد که در این حالت ،ماهیچههای بیندندهای داخلی و ماهیچههای شکمی منقبض میشوند.
 )3خروج هوای ذخیرۀ دمی از ششها میتواند با یک بازدم عادی هم صورت گیرد!
-14درانسان ،با خروج یونهای کلسیم از شبکۀ آندوپالسمی به درون سیتوپالسم یاختههای دیافراگم  ..................آزمون ماز -مرحله 5
 )1حجم قفسۀ سینه با حرکت دندهها به سمت داخل ،کاهش خواهد یافت.
 )2قطعاً هوای مکمل توسط مجاری تنفسی به درون ششها منتقل میشود.
 )3قطعاً بخشی از هوای وارد شده به دستگاه تنفس ،در تبادل گازها نقش نخواهد داشت.
 )4با گنبدیشکل شدن این پرده ،هوایی با میزان  CO2باال از دستگاه تنفس خارج میشود.
پاسخ :گزینه  - 103( 3متوسط  -ترکیبی)
آزاد شدن کلسیم از درون شبکۀ آندوپالسمی به سیتوپالسم یک یاختۀ ماهیچهای سبب انقباض آنها می شود .انقباض ماهیچۀ دیافراگم سبب مسطح شدن
آن و به همراه آن افزایش حجم قفسۀ سینه و عمل دم را درپی خواهد داشت .هنگام دم بخشی از هوای جاری به ششها نمیرسد و نقشی در تبادل گازهای
تنفسی نخواهد داشت .این بخش از هوای جاری درون بخش هادی دستگاه تنفسی باقی میماند که به آن هوای مرده میگویند.

بررسی سایر گزینهها:
 )1همانطور که اشاره شد انقباض ماهیچۀ دیافراگم سبب عمل دم و افزایش حجم قفسۀ سینه میشود نه کاهش حجم آن!
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 )2پس از هر دم معمولی با یک دم عمیق می توان حجم بیشللتری از هوا را به شللش ها وارد کرد که این حجم هوا را هوای ذخیرۀ دمی یا مکمل میگویند؛

اما توجه دا شته با شید که انقباض دیافراگم لزوماً سبب یک دم عمیق نمی شود که بتواند هوای مکمل را به شش ها وارد کند و ممکن ا ست سبب یک دم
عادی شود که در این صورت هوای مکمل به دستگاه تنفس وارد نمیشود.
جمعبندی تهویه ششی
فرآیند

دم

عوامل موثر

 -1انقباض دیافراگم

فعال

 -2انقباض ماهیچۀ
بیندندهای خارجی

بازدم

استراحت ماهیچههای دمی،
ویژگیکشسانی ششها،
انقباض ماهیچههایش شکمی
و بیندندهای داخلی

غیرفعال

حرکت دندهها

حرکت جناق

به سمت باال و
جلو

به سمت جلو

به سمت پایین
و عقب

وضعیت دیافراگم

در حال مسطحشدن

به سمت عقب

در حال گنبدیشکلشدن

فشار مکشی (منفی) در

فعالیت تلمبۀ ماهیچهای دیافراگم

قفسۀ سینه

انقباض دیافراگم به سیاهرگهای
مجاور خود فشار وارد میکند که
باعث حرکت خون به سمت
قلب میشود.

منجر با ایجاد فشار مکشی در
سیاهرگهای نزدیک به
قلب و بازگشت خون به
قلب میشود.

-

-

 )3انقباض ماهیچۀ دیافراگم سبب مسطحشدن آن میشود نه گنبدی شکلشدن آن!
کنکور سراسری 98

 -198کدام گزینه ،عبارت زیر را به طور مناسب کامل میکند؟
«در انسان ،به منظور انجام هر نوع عمل  ، ...............ماهیچه یا ماهیچههای »...............
 )1دم ل گردن ،به افزایش حجم قفسهء سینه کمک مینماید.

 )2بازدم ل بین دندهای داخلی ،به انقباض درمیآیند.

 )3دم ل دیافراگم ،از حالت گنبدی خارج میشود.

 )4بازدم ل شکمی ،از نظر طول کوتاه میشود.

پاسخ :گزینه 3
در فرآیند دم عادی و دم عمیق با انقباض دیافراگم ،این ماهیچه از حالت مسطح به حالت گنبدیشکل تغییر وضعیت میدهد.

-15از ازدواج زنی سالم با مردی مبتال به هموفیلی ،یک پسر مبتال به هموفیلی به گروه خونی  Aمثبت و یک پسر مبتال به دیستروفی عضالنی
دوشن با گروه خونی  Oمنفی متولد شده است .فرزند بعدی این خانواده ،کدامیک از رخنمودهای زیر را نخواهد داشت؟
آزمون ماز -مرحله 20
( دیستروفی عضالنی دوشن نوعی بیماری وابسته به  Xنهفته است).
 )1پسری سالم از نظر هموفیلی و دیستروفی عضالنی دوشن با گروه خونی  Oمثبت
 )2دختری سالم از نظر هموفیلی و دیستروفی عضالنی دوشن با گروه خونی  Bمثبت
 )3دختری مبتال به هموفیلی و سالم از نظر دیستروفی عضالنی دوشن با گروه خونی  Aمنفی
 )4پسری مبتال به دیستروفی عضالنی دوشن و سالم از نظر هموفیلی با گروه خونی  ABمنفی

پاسخ :گزینه  -123( 1متوسط -مفهومی)
یکی از پسران مبتال به هموفیلی و سالم از نظر دیستروفی عضالنی دوشن و دیگری سالم از نظر هموفیلی و بیمار از نظر دیستروفی عضالنی دوشن است .اگر
الل سالم دیستروفی عضالنی دوشن را با  Dو الل غیرطبیعی آن را با  dنشان دهیم ،ژنوتیپ پدر و مادر به صورت مقابل است XhDY :و XHdXhD
با توجه به ژنوتیپ پدر و مادر ،چهار حالت زیر برای فرزندان محتمل است:
 )1دختر سالم از نظر هر دو بیماری
 )2دختر مبتال به هموفیلی و سالم از نظر دیستروفی عضالنی دوشن
 )3پسری مبتال به هموفیلی و سالم از نظر دیستروفی عضالنی دوشن
 )4پسری مبتال به دیستروفی عضالنی دوشن و سالم از نظر هموفیلی
بنابراین ،امکان تولد پسری سالم از نظر هر دو بیماری وجود نخواهد داشت.

بررسی گروه خونی :اگر گروه خونی یکی از والدین  AOو دیگری  BOباشد ،همۀ رخنمودهای گروه خونی محتمل است .درضمن ،یکی از والدین از نظر Rh
منفی و دیگری ناخالص است.
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-16در یک خانوادۀ فرضی ،احتمال ایجاد همۀ انواع گروههای خونی شامل  ABOو  Rhدر بین فرزندان وجود دارد .در صورتی که یکی از
اعضای این خانواده ،ناقل نوعی بیماری وابسته به جنس باشد ،مطابق فراوانی زادهها در مربع پانت کدام رخنمود (فنوتیپ) بیشتر در
بین زادهها دیده میشود؟
آزمون ماز -مرحله 21
 )1دختر سالمی که از نظر جایگاه ژنی سازندۀ آنزیم الزم برای اضافهکردن کربوهیدرات به غشای گویچۀ قرمز ،ناخالص است.
 )2دختر بیماری که حداقل دارای یک نوع آنزیم برای اضافهکردن کربوهیدرات به غشای گویچۀ قرمز است.
 )3فرزند بیماری که دارای یک نوع آنزیم برای اضافهکردن نوعی کربوهیدرات به غشای گویچۀ قرمز است.
 )4فرزند سالمی که فاقد آنزیم مورد نیاز برای اضافهکردن کربوهیدرات به غشای گویچۀ قرمز است.

پاسخ :گزینه  -123( 1سخت -مفهومی)
فقط در صورتی که پدر و مادر ژنوتیپ  AOو  BOداشته باشند و از نظر گروه خونی  Rhنیز ،یکی مثبت ناخالص و دیگری منفی (یا هر دو مثبت و ناخالص)

باشد ،احتمال ایجاد همۀ انواع گروههای خونی از نظر این دو صفت ( 8نوع گروه خونی) در خانواده وجود دارد .فردی که ناقل بیماری وابسته به جنس است،
قطعاً زن است( .چون مرد دو نوع کروموزوم جنسی دارد و نمیتواند ناقل باشد و قطعاً بیماری را بروز میدهد) .پس بیماری مورد نظر هم یک بیماری وابسته
به  Xنهفته است .و ژنوتیپ والدین از نظر بیماری هم به این شکل استXXb × XY :
همانطور که در مربعهای پانت مقابل میبینید ،در این خانواده همۀ دخترها سالم هستند و از طرفی ،بیشتر
فرزندان از نظر گروه خونی  ،ABOناخالص هستند.
بررسی سایر گزینهها:

Xb
X

Y

X

X bY
XY

Xb X
XX

 )2در این خانواده احتمال ایجاد دختر بیمار وجود ندارد! چون کروموزوم  Xپدری سالم است و بیماری نهفته میباشد.
 )3طبق مربع پانت فقط یکچهارم فرزندان این خانواده میتوانند بیمار باشند .و از طرفی فقط نیمی از آنها
دارای یک نوع آنزیم برای اضافه کردن کربوهیدارت به غشای گویچۀ قرمز هستند؛ یعنی گروه خونی  Aیا B
دارند.
 )4طبق مربع پانت فقط یک چهارم فرزندان این خانواده ،گروه خونی  Oدارند و فاقد آنزیم مورد نیاز برای

B
O

O

A

BO
OO

AB
AO

اضافهکردن کربوهیدارت به غشای گویچۀ قرمز خود هستند.
-17از ازدواج فردی ناقل بیماریهای هموفیلی و کوررنگی که گروه خونی  ABدارد با فردی که از نظر هر دو بیماری سالم است و گروه خونی
 Aدارد ،فرزندی با گروه خونی  Bو مبتال به هر دو بیماری متولد گردیده است .در این خانواده ،تولد فرزندی با کدام فنوتیپ فقط در
صورت وقوع چلیپاییشدن (کراسینگاور) قابل پیشبینی است؟ (کوررنگی نوعی بیماری وابسته به  Xو نهفته است)

 )1پسری مبتال به یک بیماری که گروه خونی متفاوت با هر دو والد دارد.

آزمون ماز -مرحله 22

 )2دختری مبتال به یک بیماری که گروه خونی مشابه مادر دارد.
 )3پسری با گروه خونی  Oکه مبتال به هر دو بیماری است.
 )4دختری سالم که گروه خونی مشابه پدر دارد.

 1پاسخ :گزینه  -123( 1سخت -مفهومی)
فردی که ناقل بیماری وابسته به ( Xهموفیلی و کوررنگی) هست ،یعنی دو تا کروموزوم  Xداره ،پس مادر خانواده هست .با توجه به اینکه هر دو بیماری
کوررنگی و هموفیلی وابسته به  Xهستند؛ پس ژنهای آنها بر روی کروموزوم  Xقرار دارد و به هم پیوسته است .پس االن دو تا حالت برای مادر وجود دارد
یا الل هر دو بیماری بر روی یک کروموزوم مادر هست و یا هر کدام از این بیماریها بر روی یکی از کروموزومهای  Xمادر هستند .که صورت سوال این رو
برامون واضح کرده! یکی از فرزندای این خانواده به هر دو بیماری مبتالست .پس این فرزند قطعاً پسر است و اللهای هر دو بیماری بر روی یک کروموزوم X
قرار دارند .حاال در صورتی که کراسینگاور صورت بگیره ،این اللها میتونن از هم جدا بشن و کروموزوم  Xی وارد گامت شود که فقط دارای الل یک بیماری
است .پس فقط در صورتی پسر مبتال به یک بیماری متولد میشود که کراسینگاور رخ دهد.
بررسی سایر گزینهها:
 )2چون هر دو بیماری نهفتهاند و پدر فاقد الل بیماری است؛ پس امکان تولد دختر بیمار وجود ندارد.
 )3مادر گروه خونی  ABو پدر خونی  AOدارد .پس احتمال ایجاد گروه خونی  Oدر این خانواده وجود ندارد.
 )4دختری سالم با گروه خونی مشابه پدر ،بدون ایجاد کراسینگاور هم میتونه متولد بشه!
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-18از ازدواج فردی ناقل هموفیلی و دارای گروه خونی  ،Aبا فردی سالم که گروه خونی  Bدارد ،تولد فرزندی با کدام ویژگی ،غیرممکن
آزمون ماز -مرحله 9
است؟
 )1فرزندی که ژننمود متفاوت با والدین خود دارد.

 )2دختری که ژننمود یکسان با مادر خود دارد.

 )3پسری مبتال به هموفیلی با گروه خونی AB

 )4فرزندی با گروه خونی  Oکه دارای دو دگرۀ بیماری است.

پاسخ :گزینه  -123( 4سخت -مفهومی)

فردی که ناقل هموفیلی باشد ،قطعاً یک زن است و دارای ژننمود 𝒉𝑿 𝑯𝑿 میباشد .اما از لحاظ گروه خونی ،میتواند دارای ژننمود  AOیا  AAباشد.

همچنین مرد سالم از نظر هموفیلی ،دارای ژننمود 𝑌 𝑯𝑿 است همچنین این مرد از لحاظ گروه خونی ،میتواند دارای ژننمود  BOیا  BBباشد.

فرزند دختر این افراد ،حداقل دارای یک دگرۀ سالم و بهطور حتم فردی سالم خواهد بود؛ زیرا ،دختران دگرههای روی کروموزوم  Xپدر خود را دریافت

میکنند .پس فرزند دختر این والدین ،نمیتواند دارای دو دگرۀ بیماری باشد .اما این فرد از لحاظ گروه خونی ،میتواند یک دگرۀ  Oرا از مادر و دگرۀ  Oدیگر
را از پدر دریافت کند.
بررسی سایر گزینهها:
1و )3پسر این والدین ،کروموزوم  Yرا از پدر خود و میتواند دگرۀ 𝒉𝑿 را از مادر خود دریافت کند که در این حالت این پسر دارای ژننمود 𝑌 𝒉𝑿خواهد بود

و بیمار محسوب میشود .همچنین این فرزند میتواند دگرههای  Aو  Bرا از والدین خود دریافت کند و در این صورت دارای گروه خونی  ABخواهد بود .پس
این فرزند ،پسری بیمار با گروه خونی  ABاست که ژننمودی متفاوتی نسبت به والدین خود خواهد داشت.

 )2دختر این والدین ،قطعاً دگرۀ 𝑯𝑿 را از پدر و در صورتی که دگرۀ 𝒉𝑿 را از مادر خود دریافت کند ،از لحاظ هموفیلی دارای ژننمود مشابه با مادر خواهد
بود .همچنین در صورتی که این دختر دگرۀ  Oرا از پدر خود و دگرۀ  Aرا از مادر خود دریافت کند ،میتواند ژنوتیپ مشابهی با مادر خود ( )AOداشته باشد.
 -200در یک خانواده ،مادر گروه خونی  ABدارد و عالوه بر داشتن پروتئین  Dدر غشای گویچههای قرمز خود ،میتواند عامل انعقادی شمارهء  8را
ب سازد و پدر گروه خونی  Bو پروتئین  Dدارد و فاقد عامل انعقادی شمارهء  8ا ست .اگر دختر این خانواده ،فاقد عامل انعقادی شمارهء  8و فاقد
پروتئین  Dباشد و بتواند فقط کربوهیدرات  Aگروه خونی را بسازد ،در این صورت ،تولد کدام فرزند غیرممکن است؟
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 )1پسری دارای یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و دارای پروتئین  Dو سالم از نظر فرایند لختهشدن خون
 )2پسری با اختالل در فرایند لختهشدن خون و دارای یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و فاقد پروتئین D

 )3دختری درای هر دو نوع کربوهیدراتهای گروه خونی و دارای پروتئین  Dو سالم از نظر فرایند لختهشدن خون
 )4دختری با اختالل در فرایند لختهشدن خون و فاقد هر دو نوع کربوهیدراتهای گروه خونی و دارای پروتئین D

پاسخ :گزینه ۴
براساس اطالعات مسئله ژنوتیپ پدر به صورت

IBi

XhY

 Rrو ژنوتیپ مادر

Xh XH I A I B

 Rrاست .بنابراین احتمال تولد دختری که فاقد هر دو نوع

کربوهیدراتهای گروه خونی ( )OOباشد ،وجود ندارد.
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-19کدام گزینه ،برای کاملنمودن عبارت زیر مناسب است؟

صفحه

آزمون پروژه زیست ماز -مرحله 6

«در انواع فتوسیستمهای یک سبزدیسه ،هر  ..................قرار دارد».
 )2کاروتنوئید در آنتن گیرنده نور
 )1کلروفیل  aدر مرکز واکنش
 )3پروتئین در آنتن گیرنده نور
1

 )4کلروفیل  P700در مرکز واکنش

پاسخ :گزینه  -126( 2متوسط -خط به خط)

هر فتوسیستم شامل آنتنهای گیرنده نور و یک مرکز واکنش است:

هر آنتن از رنگیزههای متفاوت (کلروفیلها و کاروتنوئیدها) و انواع پروتئین ساخته شده است.
مرکز واکنش نیز شامل مولکولهای کلروفیل  aاست که در بستری از پروتئین قرار دارند.
بنابراین در فتوسیستمها ،کاروتنوئید فقط در آنتنهای گیرنده نور وجود دارد.
بررسی سایر گزینهها:
 )1درون آنتنهای گیرنده نور نیز انواع کلروفیلها ( aو  )bوجود دارد .اما نوع خاصی از کلروفیل  aدر مرکز واکنش قرار گرفته است.
 )3در مرکز واکنش نیز پروتئین وجود دارد.
 )4کلروفیل  P700در فتوسیستم  Iو کلروفیل  P680در فتوسیستم  IIوجود دارد.
هشدار :به واژه «انواع» در صورت سوال دقت کنید!
-20بهطور طبیعی در واکنشهای نوری فتوسنتز در گیاهان .................. ،C4

آزمون ماز -مرحله 14

 )1هر الکترون برانگیخته ،انرژی را به مولکول مجاور خود منتقل مینماید.
 )2هر مولکول رنگیزه ،در آنتنهای گیرندۀ نور به دریافت انرژی نور میپردازد.
 )3هر رنگیزه در مرکز واکنش با دریافت انرژی ،الکترون برانگیخته ایجاد مینماید.
 )4انرژی هر الکترون برانگیخته در نهایت صرف تولید یک مولکول  NADPHمیشود.

پاسخ :گزینه  -126( 3سخت -مفهومی)
در واکنشهای نوری فتوسنتز ،سبزینۀ  aدر مرکز واکنش بعد از دریافت انرژیِ الکترونهای برانگیختۀ رنگیزههای دیگر ،الکترون برانگیخته تولید کرده و این

الکترون از سبزینۀ  aخارج میشود.
بررسی سایر گزینهها:
 )1الکترونهای برنگیخته در آنتنها انرژی را به مولکول مجاور خود منتقل میکنند؛ در حالی که ایجاد الکترون برانگیخته در سبزینۀ  aکه در مرکز واکنش
قرار دارد ،موجب خروج الکترون از آن میشود.
نکته :الکترون برانگیخته دو سرنوشت دارد :یا انرژی را به مولکول مجاور منتقل کرده و به سطح انرژی قبلی خود بر میگردد ،یا به مولکول مجاور میرود!

 )2هر فتوسیستم شامل آنتنهای گیرندۀ نور و یک مرکز واکنش است .هر آنتن از رنگیزههای متفاوت و پروتئین ساخته است و مرکز واکنش نیز
شامل کلروفیلهای  aمیباشد که در بستری از پروتئین قرار گرفتهاند .پس کلروفیلهای  aدر مرکز واکنش و سایر رنگیزهها در آنتنهای گیرندۀ نور قرار
دارند.
 )4انرژی الکترونهای برانگیختۀ خارجشده از فتوسیستم  2صرف فعالیت پمپ هیدروژن و انرژی الکترونهای برانگیختۀ خارجشده از فتوسیستم  1صرف
تولید  NADPHمیشود.

-21وجه مشترک انواع زنجیرههای انتقال الکترون در غشای تیالکوئید ،کدام است؟

آزمون پروژه زیست ماز -مرحله 9

 )1انرژی مورد نیاز برای ساخت  ATPرا تأمین میکنند.
 )2الکترون برانگیخته را از پروتئین انتقالدهندۀ  H+عبور میدهند.
 )3الکترون برانگیخته را از ناقل موجود بین دو الیۀ فسفولیپیدیِ غشا عبور میدهند.
 )4برای جبران کمبود الکترونِ فتوسیستم ،الکترون از سطح داخلی غشا به آن وارد میشود.

پاسخ :گزینه  -126( ۴سخت -مفهومی)
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گروه آموزشی ماز

همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،جبران
الکترون هر دو فتوسیستم با انتقال الکترون از سطح داخلی
غشا به آنها صورت میگیرد.
بررسی سایر گزینهها:
1و )2زنجیرۀ انتقال الکترون اول که بین فتوسیستم  2و 1
وجود دارد ،با عبوردادن الکترون برانگیخته از پمپ پروتون و
تأمین انرژی آن ،شیب غلظت الزم برای ساخت  ATPتوسط
آنزیم  ATPساز را فراهم میکند.
 )3همانطور که در شکل میبینید ،در زنجیرۀ انتقال الکترون
بین فتوسیستم  1و  ،NADP+ناقل الکترون در سطح خارجی
غشا قرار گرفته است .اینکه نکته هم در آزمون پروژه زیست
مرحله  9یعنی فقط چند روز قبل از کنکور مطرح شد ،و دقیقا
نکته گزینه  3سوال  195کنکور همین شد!!!
نکته :به تعداد و محل قرارگیری ناقلین الکترون توجه کنید! مورد عالقه طراحاست!

 -195کدام عبارت ،در مورد هر سامانهء تبدیل انرژی (فتوسیستم) موجود در غشای یک تیالکوئید گیاه آفتابگردان صحیح است؟
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 )1در هر آنتن گیرندهء نور آن ،رنگیزههای متفاوتی به همراه انواعی پروتئین وجود دارد.
 )2توسط دو مرکز واکنش آن ،حداکثر طول موجهای  680و  700نانومتر جذب میشود.
 )3همواره به ترتیبی الکترون میدهد که با دو الیهء فسفولیپیدی غشای تیالکوئید در تماس است.
 )4تنها با دارا بودن یک آنتن گیرندهء نور ،انرژی خورشید را جذب و به مرکز واکنش منتقل مینماید.
پاسخ :گزینه 1
هر فتوسیستم شامل آنتنهای گیرندۀ نور است و هر آنتن از رنگیزههای متفاوت (کلروفیلها و کاروتنوئیدها) و انواعی از پرتئین ساخته شده است.
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گروه آموزشی ماز

-22بهطور طبیعی در یک زن باردار.................. ،

صفحه

آزمون پروژه زیست ماز -مرحله 3

 )1پردۀ کوریون در ساختار جفت ،مویرگهای خونی مادر را احاطه کرده است.
 )2رگهای حاوی خون روشن در بند ناف ،از یاختههای تروفوبالست منشأ گرفتهاند.
 )3انواع پردههای محافظتی جنین در ساختار جفت ،مانع ادغام خون مادر و جنین میشود.
 )4بعضی هورمونها با عبور از الیههای پرده کوریون در جفت ،بین خون مادر و جنین تبادل میشوند.

پاسخ :گزینه  -117( ۴سخت -خط به خط)
بعضی هورمونها مانند هورمون  HCGمیتواند با عبور از پرده کوریون در جفت ،به خون

مادر منتقل شود.
بررسی سایر گزینهها:
 )1همانطور که در شکل مقابل میبینید ،در ساختار جفت خون مادر از رگهای رحم
خارج شده و در تماس با کوریون قرار میگیرد .بنابراین ،کوریون مویرگ خونی مادر را
احاطه نکرده! چون اصال مویرگ خونی نداریم اونجا!
 )2در بند ناف ،یک سیاهرگ حاوی خون روشن و دو سرخرگ حاوی خون تیره وجود
دارد .بنابراین ،فقط یک رگ حاوی خون روشن داریم؛ نه رگها!

 )3در ساختار جفت ،آمنیون برخالف کوریون وجود ندارد.پس نمیتوان گفت که انواع
پردههای محافظتی جنین در ساختار جفت وجود دارند!

-23در فرآیندهای جایگزینی جنین در رحم ،کدام مورد مشاهده نمیشود؟

آزمون پروژه زیست ماز -مرحله 3

 )1الیههای زایندۀ جنین ،پردۀ آمنیون را ایجاد مینمایند.
 )2تودۀ درونی بالستوسیست در سمت مجاور رحم قرار میگیرد.
 )3پردۀ کوریون زوائد انگشتی در مجاور رگهای خونی رحم ایجاد میکند.
 )4بعد از قرارگیری بالستوسیست در دیوارۀ رحم ،الیههای زایندۀ جنین تشکیل میشوند.

پاسخ :گزینه  -117( 1سخت -مفهومی)

الیههای زایندۀ جنین ،از تقسیمات تودۀ یاختهایِ درون بالستوسیست تشکیل میشوند .هر کدام
از الیههای زایندۀ جنین ،منشأ بافتها و اندامهای مختلف جنین هستند؛ نه ایجادکنندۀ پردههای
محافظتی! در واقع پردههای محافظتی حاصل تقسیمات یاختههای الیه بیرونی بالستوسیست،
یعنی تروفوبالست هستند.
بررسی سایر گزینهها:
 )2همانطور که در شکل مقابل میبینید ،در هنگام جایگزینی ،تودۀ درونی بالستوسیست در
سمت مجاور رحم قرار گرفته است.
 )3شکل مقابل!
 )4همانطور که در شکل میبینید ،الیههای زایندۀ جنین بعد از قرارگیری بالستوسیت در دیواره
داخلی رحم ،تشکیل شدهاند.
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 -203به طور معمول ،کدام عبارت ،دربارهء نوعی پردهء جنینی که به دیوارهء رحم مادر نفوذ میکند ،نادرست است؟
 )1باعث اختالط خون جنین و مادر میشود.

 )2تحت تأثیر نوعی پیک شیمیایی توسعه مییابد.

 )3در انتقال مواد مغذی به جنین نقش مؤثری دارد.

 )4حاصل تقسیم و تمایز تعدادی از یاختههای بالستوسیست است.

پاسخ :گزینه 1
کوریون در تعامل با دیوارۀ رحم جفت را میسازد .در محل جفت خون جنین و مادر مخلوط نمیشوند.

-24به طور طبیعی در انسان ،در فرآیند انتقال پیام عصبی مشاهدۀ کدام مورد ،در یاختۀ پسسیناپسی غیرممکن است؟
آزمون پرژه زیست ماز -مرحله 2

 )1افزایش اختالف پتانسیل دو سوی غشا
 )2ورود یونها از طریق گیرندۀ ناقل عصبی به درون یاخته
 )3تولید پتانسیل عمل در محل حضور گیرندۀ ناقل عصبی
 )4ورود ناقلهای عصبی از طریق کانالهای پروتئینی دریچهدار

پاسخ :گزینه  -111( ۴متوسط -مفهومی)
ناقلهای عصبی به گیرندههای خود در سطح غشای یاختۀ پسسیناپسی متصل میشوند؛ اما ،هیچگاه وارد یاختۀ پسسیناپسی نمیشوند.

بررسی سایر گزینهها:
1و )3در صورتی که با تاثیر ناقل ع صبی بر یاختۀ پس سیناپ سی ،اختالف پتان سیل دو سوی غ شا کاهش یابد ،یاختۀ ع صبی تحریک و در آن نقطه پتان سیل
عمل ایجاد میشود و در صورتی که اختالف پتانسیل دو سوی غشا افزایش یابد ،یاختۀ عصبی مهار میشود.

 )2گیرندۀ ناقلین ع صبی کانالی ا ست که با ات صال ناقل ع صبی به آن باز می شود .به این ترتیب ،ناقل ع صبی با تغییر نفوذپذیری غ شای یاختۀ
پسسیناپسی به یونها ،پتانسیل الکتریکی این یاخته را تغییر میدهد.
-25در انسان ،.................. ،نمیتواند منجر به  ..................شود.
 )1عدم تخلیه ناقلهای عصبی از فضای سیناپسی -انتقال بیش از حد پیام عصبی

آزمون پروژه زیست ماز -مرحله 2

 )2افزایش فعالیت ناقلهای عصبی در فضای سیناپسی -اختالل در دستگاه عصبی
 )3ترشح ناقلهای عصبی به فضای سیناپسی -افزایش سطح غشا در پایانۀ آکسون
 )4اتصال ناقل عصبی به گیرندۀ خود در سلول غیرعصبی -بستهشدن کانالهای یونی
پاسخ :گزینه  -111( ۴سخت -مفهومی)

گیرندۀ ناقل ع صبی ،نوعی کانال یونی دریچهدار ا ست و پس از ات صال ناقل ع صبی (مهاری و یا تحریکی) ،دریچۀ آن باز می شود و یونها در جهت شیب
غلظت خود به یاختۀ عصبی وارد میشوند.
بررسی سایر گزینهها:
1و )2پس از انتقال پیام ،مولکولهای ناقل باقیمانده ،باید از فضللای سللیناپسللی تخلیه شللوند تا از انتقال بیش از حد پیام جلوگیری و امکان انتقال پیامهای
جدید فراهم شود .تغییر در میزان طبیعی ناقلهای عصبی ،از دالیل بیماری و اختالل در کار دستگاه عصبی است.
 )3ترشللح ناقلهای عصللبی به فضللای سللیناپسللی از طریق فرآیند اگزوسللیتوز انجام می شووود که در طی این فرنیند ،سووطح غشووای پایانۀ نکسووون نورون
پیشسیناپسی افزایش مییابد.
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 -204کدام عبارت ،دربارهء هر ناقل عصبی تحریککنندهء ماهیچههای بدن انسان درست است؟
 )1پس از انتقالِ پیام ،توسط آنزیمهایی تجزیه میگردد.

 )2در پایانهء اکسون یاختهء پیشسیناپسی تولید میگردد.

 )3به جایگاه ویژهء خود در درون یاختهء پسسیناپسی متصل میشود.

 )4از طریق تأثیر بر نوعی پروتئین کانالی ،باعث بازشدن آن میگردد.

پاسخ :گزینه ۴
انتقالدهندههای عصبی تحریکی با تحریک باز شدن کانال دریچهدار ،باعث ایجاد پتانسیل عمل در یاختههای ماهیچهای بدن میشوند.
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گروه آموزشی ماز

مطابقت آزمون های ماز با کنکور

صفحه

گروه آموزشی ماز

آزمون ماز -مرحله 7
-26وجه مشترک انواع  ..................در یک گیاه در این است که ..................
 )2دیسهها -حاوی رنگیزههای جاذب نور هستند.
 )1کریچهها -در ذخیرۀ ترکیبات رنگی نقش ندارند.
 )3اندامکها -پروتئینها را از دستگاه گلژی دریافت میکنند.

1

 )4دیوارههای یاختهایِ چندالیهای -حاوی سلولز هستند.

پاسخ :گزینه  -106( 4متوسط -ترکیبی)

دیواره نخستین و دیواره پسین یاختههای گیاهی میتوانند به شکل چندالیهای دیده شوند .در ساختار هر دو دیواره رشتههای سلولزی وجود دارد.

بررسی سایر گزینهها:
 )1آنتوسیانین از جمله ترکیبات رنگی است که در کریچه ذخیره میشود.
 )2نشادیسه برخالف سبزدیسه و رنگدیسه ،فاقد رنگیزه است.
 )3ترکیب با فصل  2دوازدهم :هسته ،راکیزه و سبزدیسه ،پروتئینهای ساختهشده و آزادشده در سیتوپالسم را دریافت میکنند.

آزمون پروژه زیست ماز -مرحله 9

-27چند مورد ،عبارت زیر را به درستی کامل مینماید؟
به طور طبیعی در گیاهان علفی ،هر ..................

الف -دیسۀ حاوی رنگیزه ،در تولید نوری  ATPنقش دارد.

ب -ترکیب رنگی پاداکسنده ،درون نوعی دیسه ذخیره میشود.

ج -اندامک دارای آکواپورین در غشای خود ،در تورژسانس موثر است.

د -کاروتنوئید ،انرژی نور خورشید را جذب و به نوعی کلروفیل  aمنتقل میکند.
3 )3
2 )2
1 )1

4 )4

پاسخ :گزینه  -106( 1سخت -ترکیبی)

فقط مورد ج درست است .برای انتقال آب در عرض غشای بعضی یاختههای گیاهی و جانوری و غشای کریچۀ بعضی یاختههای گیاهی ،کانالهای

پروتئینی به نام آکواپورین هست که سرعت جریان آب را به درون یاخته و کریچه افزایش میدهند .بنابراین ،کریچه تنها اندامکی است که دارای آکوپورین
در غشای خود میباشد .کریچهها در ایجاد تورژسانس نقش دارند.
بررسی سایر موارد:
الف) در گیاهان ،سبزدیسه و رنگدیسه هر دو میتوانند حاوی رنگیزه باشند؛ اما تولید نوری ( ATPفتوسنتز) فقط در سبزدیسه صورت میگیرد.

ب) ترکیبات رنگی در کریچه و رنگدیسۀ گیاهان ،پاداکسنده هستند .ترکیبات پاداکسنده در پیشگیری از سرطان و نیز بهبود کارکرد مغز و اندامهای
دیگر نقش مثبتی دارند.

د) کاروتنوئید هم درون سبزدیسه و هم در رنگدیسه حضور دارد .کاروتنوئید در سبزدیسه در فتوسنتز نقش دارد و انرژی نور خورشید را جذب کرده
و به کلروفیل  aمنتقل میکند.
-28به طور طبیعی ،مادهای که سبب ایجاد  ..................میشود ،از جمله ترکیباتی است که  ..................یاختۀ گیاهی قرار دارد.
آزمون ماز -مرحله 7
 )1رنگ کلم بنفش -همانند کاروتنوئیدها ،در رنگدیسه
 )2رنگ قرمز گوجهفرنگی -برخالف آنتوسیانین ،در رنگدیسه
 )3رنگ زرد در برگهای پاییزی -برخالف گزانتوفیل ،در سبزدیسه
 )4واکنش ایمنی در افراد مبتال به سلیاک -همانند نشاسته ،در دیسه

2

پاسخ :گزینه  -106( 2متوسط -ترکیبی)

رنگ قرمز گوجهفرنگی به علت لیکوپن در رنگدیسه آنهاست .در حالی که آنتوسیانین درون کریچه ذخیره میشود.
بررسی سایر گزینهها:
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 )1آنتوسیانین ایجادکننده رنگ بنفش کلم است که درون کریچه قرار دارد.
 )2سللبزدیسللهها عالوه بر سللبزینه ،کاروتنوئید هم دارند که با رنگ سللبزِ سللبزینه پوشللیده میشللوند؛ در پاییز با کاهش طول روز و کمشللدن نور ،سللاختار
سبزدیسهها در بعضی از گیاهان تغییر میکند و به رنگدیسه تبدیل می شوند .در این هنگام سبزینه در برگ تجزیه می شود و مقدار کاروتنوئیدها افزایش

مییابد .گزانتوفیل هم از جمله ترکیبات رنگی در رنگدیسه است.

 )4پروتئین ،یکی دیگر از ترکیباتی ا ست که در کریچه ذخیره می شود .گلوتن یکی از این پروتئینها ست که در بذر گندم و جو ذخیره می شود و هنگام
رویش بذر برای رشد و نمو رویان به مصرف میرسد .گلوتن ارزش غذایی دارد ،اما بعضی افراد به آن حساسیت دارند و با خوردن فرآوردههای گلوتندار،
دچار اختالل رشد و مشکالت جدی در سالمت میشوند.
 انواع دیسه
نقش

نام دیسه

حاوی رنگیره

سبزدیسه

رنگدیسه

ای جاد ر نگ سلللبز گ یا هان -ان جام
فتوسنتز
ای جاد ر نگ های پاییزی و سللللایر
رنگهای متفاوت گیاه

نوع رنگیزه درون آن
سبزینه و کاروتنوئید

با ماز آینده بساز🙂
کاروتنوئیدها از جمله :
کاروتن (ریشه هویج نارنجی)
گزانتوفیل (رنگ زرد گلبرگ)

توضیحات
در پاییز ساختار سبزدیسه در بعضی از گیاهان تغییر میکند
و به رنگدیسه تبدیل می شود .در این هنگام سبزینه در
برگ تجزیهشده و مقدار کاروتنوئید افزایش مییابد.
ترکیبات رنگی درون رنگدیسههه پاداکسههنده هسههتند و در
پیشگیری از سرطان و نیز بهبود کارکرد مغز و اندامهای
دیگر نقش مثبتی دارند.

لیکوپن ( رنگ قرمز گوجهفرنگی)

فاقد رنگیزه

نشادیسه

ذخیرۀ نشاسته

فاقد رنگیزه

این دیسهههها در بخش خوراکی سههی زمینی قرار دارند و
به هنگام رویش جوانههای سههههی زمینی ،برای رشههههد
جوانهها و تشههه یل پایههای جدید از گیاه سهههی

زمینی

مصرف میشوند.
-29در کدام گزینه ،توضیح مقابل مادۀ ذکر شده درست است؟
 )1شیرابه درخت انجیر :الستیک برای اوّلین بار از آن ساخته شد.
 )3گلوتن :پروتئین ذخیرهشده در دیسههای بذر گندم و جو است.

آزمون ماز -مرحله 2
 )2گزانتوفیل :رنگیزۀ زرد موجود در کریچههای گلبرگها است.
 )4پکتین :در دیواره یاختههای تخم شربتی ،با جذب آب متورم میشود.

پاسخ :گزینه -106( 4متوسط-مفهومی)
تخم شربتی مقدار فراوانی ترکیبات پکتینی دارد .پکتین دیواره ،با جذب آب متورم و ژلهای میشود .به این تغییر ژلهای شدن میگویند.
بررسی سایر گزینهها:
 )1الستیک برای اولین بار از شیرابۀ نوعی درخت بوجود آمد ولی درخت انجیر نبود!
 )2گزانتوفیل رنگیزه زرد موجود در رنگدیسههای گلبرگهاست؛ نه در کریچهها!
 )3گلوتن ،پروتئین ذخیرهشده در کریچه است؛ نه دیسه!
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 -205در ارتباط با گیاهان ،کدام گزینه ،عبارت زیر را به طور مناسب کامل میکند؟

«فقط بعضی  ...............دارند».

 )1کُریچه (واکوئل)ها ،گزانتوفیل

 )2سبزدیسه (کلروپالست)ها ،کاروتنوئید

 )3رنگدیسه (کروموپالست)ها ،ترکیبات آلکالوئیدی

 )4دیسه (پالست)ها ،مقدار فراوانی سبزینه (کلروفیل)

پاسخ :گزینه ۴
انواعی از دیسهها در گیاهان وجود دارند .فقط رنگدیسهها مقدار فراوانی سبزینه (کلروفیل) ذخیره میکنند.
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-30چند مورد ،دربارۀ همۀ باکتریهایی که در تولید شکل قابل جذب نیتروژن برای گیاهان نقش دارند ،صادق است؟
آزمون ماز -مرحله 21
الف -موجب افزایش مواد نیتروژندارِ خاک میشوند.
ب -نوعی رابطۀ همزیستی دو طرفه با گیاهان ایجاد میکنند.
ج -ضمن تولید هر پیرووات در سیتوپالسم ،دو مولکول  ATPمیسازند.
د -با تجزیۀ مواد معدنی ،زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای خود را راهاندازی میکنند.
2 )2

1 )1

پاسخ :گزینه  -107( 1سخت -ترکیبی)
فقط مورد ج درست است.

4 )4

3 )3

باکتریهای تثبیتکنندۀ نیتروژن (ریزوبیومها و بعضی سیانوباکتریها) با تولید آمونیوم ،باکتریهای آمونیاکساز با تولید آمونیوم و باکتریهای نیتراتساز با
تولید نیترات در تأمین نیتروژن قابل جذب برای گیاهان نقش دارند.
بررسی موارد:
الف) سیانوباکتریهای همزیست با گیاه گونرا ،درون ساقه و دمبرگ آن (نه درون خاک) تثبیت نیتروژن را انجام میدهند.
ب) باکتریهای نیتراتساز و آمونیاکساز برخالف تثبیتکنندههای نیتروژن (سیانوباکتری و ریزوبیوم) رابطۀ همزیستی با گیاه ندارند.
ج) همۀ این باکتریها قندکافت دارند و در مرحلۀ آخر قندکافت ،ضمن تولید هر پیرووات ،دو گروه فسفات به دو مولکول  ADPمنتقل شده و دو  ATPتولید
میشود.
د) باکتریهای نیتراتساز شیمیوسنتزکنندهاند و با تجزیۀ مواد معدنی ،انرژی و الکترون مورد نیاز خود را تأمین میکنند .سیانوباکتریها نیز فتوسنتزکنندهاند
و با تجزیۀ آب ،الکترونهای مورد نیاز برای راهاندازی زنجیرۀ انتقال الکترون را تأمین میکنند .اما ریزبیومها و باکتریهای آمونیاکساز ،از مواد آلی استفاده
میکنند .و قادر به ساخت مواد آلی از مواد معدنی نیستند.
آزمون ماز -مرحله 15
-31کدام گزینه ،عبارت زیر را به درستی تکمیل میکند؟
« باکتریهای همزیست با گیاهان گونرا  .................باکتریهای همزیست با گیاهان تیرۀ پروانهواران» ................... ،
 )1همانند -با حضور در اندامهایی هوایی گیاه ،به تثبیت مولکولهای نیتروژن جو میپردازند.
 )2همانند -در تولید مولکولهای  ATPبه هنگام فقدان مولکولهای اکسیژن ،ناتوان هستند.
 )3برخالف -توانایی تثبیت مولکولهای کربندیاکسید موجود در جو را دارند.
 )4برخالف -توانایی تولید مولکولهای آلی در میانیاختۀ خود را دارند.

1

پاسخ :گزینه  -107( 3متوسط -ترکیبی)

سیانوباکتریها ،باکتریهای همزیست با گیاهان گونرا و ریزوبیومها از باکتریهای همزیست با گیاهان تیرۀ پروانهواران هستند .سیانوباکتریها برخالف
ریزوبیومها ،توانایی فتوسنتز داشته و در این فرآیند به تثبیت مولکولهای کربندیاکسید موجود در جو میپردازد.
بررسی سایر گزینهها:
 )1ریزوبیومها در ریشۀ این گیاهان و در محلهایی به نام گرهک وجود دارند .ریشه از اندامهای هوایی گیاه نیست.
 )2همۀ باکتریها ،قادر به انجام قندکافت هستند و در این مرحله ،بدون نیاز به مولکولهای اکسیژن ،مولکولهای  ATPرا تولید میکنند.
 )4توجه داشته باشید که ریزوبیومها هم همانند سیانوباکتریها ،توانایی تولید مواد آلی مانند مولکولهای  ATPرا درون میانیاختۀ خود دارند؛ اما ریزوبیومها،
نمیتوانند مواد معدنی را به مواد آلی تبدیل کنند.

@biomaze

www.biomaze.ir
گروه آموزشی ماز

مطابقت آزمون های ماز با کنکور

صفحه

گروه آموزشی ماز

-32کدام عبارت درمورد باکتریهایی صحیح است که در گرهکهای موجود در ریشۀ گیاه شبدر زندگی میکنند؟
آزمون پروژه زیست ماز -مرحله 8
 )1همانند سیانوباکتریها میتوانند با تثبیت مواد معدنی به تولید نوعی مولکول زیستی در گیاه کمک کنند.
 )2برخالف اوگلناها میتوانند با تجزیه و اکسایش ترکیبات آلی محیط خود NADH ،را بازسازی نمایند.
 )3همانند باکتریهای نیتراتساز ،انرژی مورد نیاز خود را فقط از تجزیۀ مواد آلی به دست میآورند.
 )4برخالف باکتریهای آمونیاکساز میتوانند میزان یونهای آمونیوم موجود در خاک را بیافزایند.

پاسخ :گزینه  -107( 1سخت -ترکیبی)
در ری شۀ گیاهان تیرۀ پروانهواران ( سویا ،نخود ،عدس ،لوبیا ،شبدر و یونجه) و در محل برج ستگیهایی به نام گرهک ،نوعی باکتری تثبیتکنندۀ

نیتروژن به نام ریزوبیوم زندگی میکنند .هنگامی که این گیاهان میمیرند یا بخشهای هوایی آنها برداشببت میشببود ،گرهکهای آنها در خاک
باقی میماند و گیاخاک غنی از نیتروژن ایجاد میکنند .ریزوبیومها با تثبیت نیتروژن ،نیاز گیاه را به این عناصلللر برطرف میکنند و گیاه نیز مواد آلی مورد
نیاز باکتری را فراهم میکند .ریزوبیومها همانند سللیانوباکتریها با تثبیت نیتروژن (نوعی مادۀ معدنی) ،مواد نیتروژندار را برای گیاه تأمین میکند و گیاه از
این نیتروژن برای ساخت نوکلئیکاسیدها و پروتئینهای خود استفاده میکند.
بررسی سایر گزینهها:
 )2اوگلناها هم در صورتی که نور نباشد ،میتوانند با تغذیه از مواد آلی در محیط خود ،ترکیبات مورد نظر خود را به دست آورند.
 )3باکتریهای نیترات ساز که آمونیوم را به نیترات تبدیل میکنند ،شیمیو سنتزکننده ه ستند و انرژی مورد نیاز برای ساخت مواد آلی از مواد معدنی را از
واکنشهای شیمیایی به ویژه اکسایش ترکیبات معدنی به دست میآورند.
 )4هم ریزوبیومها و هم باکتریهای آمونیاکساز در افزایش میزان یونهای آمونیوم در خاک موثراند.
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 -193کدام مورد ،دربارهء دو گروه مهم باکتریهای همزیست با گیاهان صادق است؟
 )1در بخشهای زیرزمینی گیاه مستقر میشوند.

 )2در شکل مولکولی نیتروژن جو تغییر ایجاد میکنند.

 )3واکنشهای مربوط به تثبیت کربن را انجام میدهند.

 )4همهء مواد آلی موردنیاز خود را از گیاهان به دست میآورند.

پاسخ :گزینه 2
دو گروه باکتریهای مهم همزیست با گیاهان ،ریزوبیومها و بعضی سیانوباکتریها هستند .هر دوی این باکتریها ،توانایی تثبیت نیتروژن دارند ،یعنی نیتروژن

مولکولی جو را به آمونیوم تبدیل میکنند.
آزمون ماز -مرحله 19

-33کدام عبارت ،در مورد سازگاری گیاهان آناناس در پاسخ به نورهای شدید و کمبود آب ،درست است؟
 )1برخالف گیاهان  ،C3در هنگام شب با تجزیۀ آب در تیالکوئید زنجیرۀ انتقال الکترون را راهاندازی میکنند.
 )2همانند گیاهان  ،C3در هنگام روز توسط انواع فتوسیستمهای تیالکوئید الکترون برانگیخته ایجاد میکنند.
 )3برخالف گیاهان  ،C4در هنگام شب با افزودن

2

به ترکیب پنجکربنی ،ترکیبی ناپایدار میسازند.

 )4همانند گیاهان  ،C4در هنگام روز کربندیاکسید را توسط دو نوع آنزیم متفاوت تثبیت مینمایند.
پاسخ :گزینه  -126( 2متوسط -مفهومی)
گیاهان آناناس ( )CAMهمانند سایر گیاهان ،واکنشهای نوری فتوسنتز و چرخۀ کالوین را در طول روز انجام میدهند .در واکنشهای نوری فتوسنتز ،هر دو

نوع فتوسیستم  1و  ،2ضمن انرژی نور خورشید ،الکترونهای برانگیخته ایجاد میکنند.
بررسی سایر گزینهها:
 )1تجزیۀ آب در تیالکوئید مربوط به واکنشهای نوری فتوسنتز است که در انواع گیاهان فقط در طول روز صورت میگیرد.
 )3گیاهان  CAMدر هنگام شب ،کربندیاکسید را با یک مولکول سهکربنی منتقل کرده و اسید چهارکربنی ایجاد میکنند.
 )4گیاهان  CAMدر هنگام روز ،فقط مرحلۀ دوم ثبیت کربندیاکسید (تثبیت در کالوین) را انجام میدهند.
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-34برخی از گونههای گیاهی نهاندانه میتوانند در دماهای باال و شدتهای زیاد نور در حالی که یاختههای نگهبان روزنۀ آنها در حالت
پالسمولیز به سر میبرند ،میزان  CO2را در محل عملکرد آنزیم روبیسکو باال نگه دارند .بهطور معمول همۀ این گیاهان.................. ،
ی دوفسفاته را تولید و مصرف میکنند.
 )1در یاختههای غالف آوندی خود ،ترکیبات ششکربن ِ

آزمون ماز -مرحله 20

 )2کربندیاکسید را در یاختههای میانبرگ خود به شکل اسید سهکربنی تثبیت میکنند.
 )3در هنگام روز با مصرف انرژی زیستی ،تثبیت اولیۀ کربندیاکسید را انجام میدهند.
 )4با تجزیۀ ترکیب دوکربنی در خارج از سبزدیسه (کلروپالست) CO2 ،آزاد میکنند.

پاسخ :گزینه  -126( 1سخت -ترکیبی)
گیاهان  C4و  CAMمیتوانند در دماهای باال و شدتهای زیاد نور ،در حالی که روزنههای هوایی آنها بستهاند (یاختههای نگهبان روزنه در حالت پالسمولیز

هستند) ،غلظت کربندیاکسید را در محل فعالیت آنزیم روبیسکو باال نگه دارند .هر دوی این گیاهان دارای یاختههای غالف آوندی با پروتوپالست زنده
هستند .در یاختههای غالف آوندی و در طی واکنش قندکافت ،ترکیبات ششکربنی دوفسفاته تولید و مصرف میگردد.
نکته :در واکنش کالوین هم ترکیب ششکربنی دوفسفاته تولید میشود؛ که دام این گزینه هم همین بود! که ذهنتون بره به اون سمت!!!
بررسی سایر گزینهها:
 )2گیاهان  C4در یاختههای غالف آوندی (نه میانبرگ) ،میتوانند کربندیاکسید را به شکل اسیدسهکربنی تثبیت کنند.
 )3در گیاهان  CAMتثبیت اولیۀ کربندیاکسید در طول شب صورت میگیرد.
 )4آزادشدن کربندیاکسید در پی تجزیۀ ترکیب دوکربنی ،مربوط به تنفس نوری است .در حالی که این گیاهان به تنفس نوری مقاوم هستند.
-35گیاهی که میتواند در دماهای باال و تابش شدید نور .................. ،نماید ،قطعاً ..................
را در دو مرحله تثبیت میکند.
 )1با مصرف ترکیب سهکربنی ،ریبولوزبیسفسفات را بازسازی2 -
)2

2

آزمون ماز -مرحله 19

را به شکل اسیدچهارکربنی تثبیت -در برخی یاختههای رگبرگ ،چرخۀ کالوین را انجام میدهد.

 )3با فعالیت آنزیم روبیسکو فقط نوعی ترکیب کربنی ناپایدار تولید -از انجام تنفس نوری در میانبرگ ممانعت میکند.
)4

2

را فقط به شکل اسید سهکربنی تثبیت -در اثر آبسیزیکاسید ،میزان یونهای کلر در روزنههای هوایی را افزایش میدهد.

پاسخ :گزینه  -126( 2سخت -مفهومی)
گیاهان  C4میتوانند در طول روز (دماهای باال و تابش شدید

نور) ،کربندیاکسید را در یاختههای میانبرگ خود به شکل،
اسید چهارکربنی تثبیت نمایند .این گیاهان ،دارای
یاختههای غالفِ آوندیِ سبزدیسهدار هستند و درون این
یاختهها ،کربندیاکسید را در چرخۀ کالوین تثبیت میکنند.
نکته :همانطور که در شکل مقابل میبینید ،یاختههای
غالف آوندی جزئی از رگبرگ هستند.
بررسی سایر گزینهها:
 )1هم در پی تنفس نوری و هم در چرخۀ کالوین ،با مصرف
ترکیب سهکربنی ،ریبولوزبیسفسفات بازسازی میگردد.
بنابراین ،این گزینه هم دربارۀ گیاهان  C3که در چنین
شرایطی تنفس نوری انجام میدهند و هم دربارۀ سایر
گیاهان صادق است .درحالی که گیاهان  C3برخالف سایر
گیاهان ،کربندیاکسید را فقط در یک مرحله تثبیت
میکنند.
 )3فعالیت آنزیم روبیسکو هم در تنفس نوری و هم در چرخۀ کالوین ،منجر به تولید نوعی ترکیب ناپایدار میشود .گیاهان  C3نسبت به تنفس نوری مقاوم
نیستند.
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 )4گیاهان  C3در دماهای باال و شدتهای زیاد نور ،به علت افزایش آبسیزیکاسید ،روزنههای هوایی خود را میبندند .آبسیزیکاسید موجب کاهش مقدار
یونهای کلر و پتاسیم در یاختههای نگهبان روزنه شده و در پی خروج آب ،این یاختهها دچار پالسمولیز میشوند و به این ترتیب ،روزنۀ هوایی بسته میشود.
 -191در گیاهانی که روزنهها به طور معمول ،به هنگام شب باز میشوند ............... ،گیاهان  ............... ، C4به انجام میرسد.
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 )1همانند ل واکنشهای چرخهء کالوین به هنگام روز

 )2برخالف ل دو مرحله تثبیت کربن ) (CO2در هنگام شب

 )3برخالف ل تثبیت کربن ) (CO2جو در ترکیبی سه کربنی

 )4همانند ل دو مرحله تثبیت کربن ) (CO2در یک نوع یاخته

پاسخ :گزینه 1
گیاهانی که روزنهشان به طور معمول در شب باز میشود ،گیاهان  CAMهستند .در این گیاهان تثبیت اول در شب ،ولی تثبیت دوم که در چرخهی کالوین

است در هنگام روز انجام میشود .گیاهان  C4دارای دو مرحله تثبیت هستند که هر دو در هنگام روز انجام میشوند.
-36کدام گزینه ،عبارت زیر را دربارۀ ساختار بافتی قلب انسان ،به درستی کامل میکند؟ آزمون ماز -مرحله 1
بخشی که محل قرارگیری اعصاب پاراسمپاتیک است  ..................هر بخشی که  ..................است.................. ،
 )1همانند -به میوکارد متصل -با مایع آبشامهای در تماس میباشد.
 )2برخالف -حاوی بافت پیوندی رشتهای -دارای بافت سنگفرشی میباشد.
 )3برخالف -در تماس با مایع آبشامهای -به الیۀ پریکارد متصل میباشد.
 )4همانند -حاوی بافت سنگفرشی -با الیۀ حاوی بافت پیوندی در ارتباط میباشد.
پاسخ :گزینه  -104( 4سخت -مفهومی)

رگها و اعصاب قلب در الیۀ اپیکارد (برونشامۀ قلب) قرار گرفتهاند .این الیه همانند پیراشامه و درونشامه دارای بافت پوششی سنگفرشی ساده است.
پیراشامه با برونشامۀ قلب (حاوی بافت پیوندی) و برونشامه و درونشامه هم با میوکارد (حاوی بافت پیوندی؛ استخوانگان) در ارتباطاند.
بررسی سایر گزینه ها:
 )1درون شامۀ قلب نیز به میوکارد قلب متصل است اما با مایع آبشامه ای در تماس نیست.
 )2پیراشامۀ قلب حاوی بافت پیوندی رشته ای و بافت سنگفرشی ساده است.
 )3اپی کارد (برون شامه) و پریکارد (پیراشامه) با مایع آبشامه ای در تماس اند.
الیههای دیوارة قلب
کیسة محافظتی
میوکارد
آندوکارد

اجزای تشکیلدهنده

بافتهای موجود در این الیه

پیراشامه

بافت پیوندی رشتهای و بافت پوششی سنگفرشی ساده

برونشامه

بافت پوششی سنگفرشی ساده که توسط الیهای از بافت پیوندی ،پشتیبانی میشود.

ماهیچۀ قلبی

بافت ماهیچۀ قلبی

استخوانگان فیبری

بافت پیوندی رشتهای

درونشامه

الیهای نازک از بافت پوششی سنگفرشی ساده

 -156الیۀ  .............کیسه محافظتکننده قلب انسان برخالف الیه دیگر آن .............

آزمون ماز -مرحله 6

 )1خارجی– در تماس با مایع آبشامهای قلب قرار دارد.
 )2خارجی– حاوی بافت چربی احاطهکننده قلب میباشد.
 )3داخلی– حاوی بافتی با فاصلۀ بین یاختهای فراوان میباشد.
 )4داخلی– به واسطه بافت پیوندی به یاختههای ماهیچهای اتصال دارد.
 3پاسخ :گزینه -104( 4متوسط -مفهومی)
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الیۀ داخلی کیسۀ محافظتکنندۀ قلب یا برونشامه (اپیکارد) دارای بافت پیوندی رشتهای و بافت پوششی سنگفرشی میباشد .بافت پوششی آن به
سمت فضای بین پیراشامه و برونشامه میباشد و بافت پیوندی رشتهای نیز این الیه را دقیقاً به میوکارد قلب (الیه ماهیچهای قلب) متصل میکند.
بررسی سایر گزینهها:

 )1هر دو الیه داخلی و خارجی کیسه محافظتکنندۀ قلب با مایع آبشامهای در تماس هستند.
 )2بافت چربی احاطهکننده قلب در الیه داخلی کیسه محافظتکنندۀ قلب یا برونشامه (اپیکارد) وجود دارد؛ نه در الیه پیراشامه (پریکارد)!
 )3هم الیه داخلی و هم الیه خارجی کیسه محافظتکنندۀ قلب ،بافت پیوندی رشتهای دارند .در بافت پیوندی فاصلۀ بین یاختهها زیاد است.
-37کدام گزینه ،جملۀ زیر را به درستی تکمیل میکند؟
«در قلب انسان الیۀ  ..................برخالف الیۀ » ..................

آزمون ماز -مرحله 6

 )1آندوکارد  -پریکارد ،به ضخیمترین الیۀ موجود در دیوارۀ قلب اتصال دارد.
 )2اپیکارد  -میوکارد ،در ساختار خود بافتی با رشتههای کالژن فراوان دارد.
 )3آندوکارد  -پریکارد ،در ساختار خود بافت پوششی سنگفرشی یکالیه دارد.
 )4میوکارد  -آندوکارد ،محل اصلی عبور رگهای اکلیلی و اعصاب خودمختار است.
پاسخ :گزینه  -104( 1متوسط-مفهومی)
پریکارد ،خارجیترین و آندوکارد داخلیترین الیۀ قلبی میباشد .یاختههای آندوکارد برخالف پریکارد با میوکارد قلب اتصال دارند.
بررسی سایر گزینهها:

 )2بین یاختههای ماهیچهای میوکارد ،مقداری بافت پیوندی رشتهای متراکم به نام اسکلت فیبری قرار دارد .این بافت ،رشتههای کالژن ضخیمی دارد که
در جهات مختلف قرار گرفته و بسیاری از یاختههای ماهیچهای به آنها چسبیدهاند؛ همچنین در اپیکارد نیز بافت پیوندی رشتهای وجود دارد.
 )3قلب ،اندامی است ماهیچهای که درون کیسهای محافظت کننده قرار گرفته است .الیۀ خارجی این کیسه پیراشامه(پریکارد) نام دارد که از بافت پیوندی

رشتهای و بافت پوششی سنگفرشی ساده تشکیل شده است؛ همچنین سطح داخلی حفرههای قلبی توسط الیهای نازک از بافت پوششی سنگفرشی
ساده به نام درونشامه (آندوکارد) پوشیده شده است.
 )4رگها و اعصاب قلب در الیۀ اپیکارد قرار گرفتهاند .و انشعابات آنها میتواند وارد میوکارد شود.
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 -192مطابق با شکل زیر ،کدام عبارت صحیح است؟

 )1بخش  2برخالف بخش  ، 3با رشتههای عصبی در ارتباط است.
 )2بخش 1همانند بخش  ، 2بیش از یک نوع رشته پروتئینی دارد.
 )3بخش  3همانند بخش  ، 4ساختاری حاوی صفحات بینابینی دارد.
 )4بخش  4برخالف بخش ، 1یاختههایی با فضاهای بین یاختهای اندک دارد.
پاسخ :گزینه 2
بخش  1پیراشامه است که بافت پیوندی سست با رشتههای کالژن و کشسان دارد .بخش  2نیز برونشامه است که آن هم بافت پیوندی سست با رشتههای

کالژن و کشسان دارد.
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-38درمورد میوههای تولیدشده در گیاهان ،کدام گزینه درست است؟
 )1تولید هر نوع میوه حاصل رشد و نمو یکی از حلقههای گل میباشد.

صفحه

آزمون پروژه زیست ماز -مرحله 7

 )2میوه برخالف دانۀ گرده نمیتواند توسط آب و باد پراکنده شود.
 )3همۀ گلهای یک گیاه میتوانند در نهایت به میوه تبدیل شوند.
 )4رشد میوه برخالف رسیدن آن ،تحت تاثیر جیبرلینها قرار دارد.
پاسخ :گزینه 4

هورمون جیبرلین در رشد میوه و رویش دانهها نقش دارد .آبسیزیکاسید و اتیلن دو هورمون تنظیمکنندۀ رشد هستند که در فرایندهای مربوط به

مقاومت گیاه در شرایط سخت ،رسیدگی میوهها ،ریزش برگ و میوه نقش دارند .بنابراین ،جیبرلین موجب رشد میوه و اتیلن موجب رسیدگی آن میشود.
بررسی سایر گزینهها:

 )1همانطور که میدانید ،تخمکها به دانه تبدیل میشوند .میوه نیز از رشد و نمو بقیۀ قسمتهای گل تشکیل میشود .با توجه به اینکه میوه از کدام
قسمت گل تشکیل شود ،آن را به دو نوع تقسیم میکنند .بعضی میوهها مانند سیب حاصل رشد نهنج هستند .نهنج بخش وسیعی در گل است که حلقههای
گل بر روی آن قرار دارند .نهنج وسیع بوده و ممکن است صاف ،برآمده یا گود باشد.

 )2میوهها عالوه بر حفظ دانهها در پراکنش آنها نیز نقش دارند .بعضی میوهها به پیکر جانوران میچسبند و با آنها جابهجا میشوند .باد و آب نیز
میوهها و دانهها را جابهجا میکنند.
 )3فقط گلهایی میتوانند به میوه تبدیل شوند که مادگی دارند! بنابراین گلهای نر نمیتوانند به میوه تبدیل شوند.

انواع میوه

میوۀ بدون دانه

میوۀ حقیقی:
 میوهای که از رشد تخمدان ایجاد میشود .مانند هلومیوۀ کاذب:
 میوهای که از تغییر سایر بخشهای گل (به جز تخمدان) ایجاد شده است میوۀ سیب حاصل رشد نهنج استعدم تولید دانه:
 عدم انجام لقاح و عدم تولید تخم پرتقالهای بدون دانه اینگونه هستندتولید دانۀ نارس:
 رویان قبل از تکمیل مراحل رشد و نمو ،از بین میرود. دانههای ریز با پوستۀ نازک -موزهای بدون دانه این گونه هستند

-39چند مورد ،دربارۀ ساختارِ اختصاصیافته برای تولیدمثل جنسی در گیاهان نهاندانه ،صادق است؟ آزمون پروژه زیست ماز -مرحله 7
الف -تجمع آلومینیم در گلهای ادریسی سبب ایجاد رنگ صورتی میشود.
ب -گلهای حاوی گزانتوفیل نمیتوانند توسط زنبورها گرده افشانی شوند.
ج -با توجه به تعداد گلبرگهای یک گل میتوان به وجود مغز ساقه در آن پی برد.
د -در گل چندبرچهای قطعاً فضای مادگی توسط دیوارۀ برچهها از هم جدا میگردد.
3 )3
2 )2
1 )1

4 )4

پاسخ :گزینه 1

فقط مورد ج درست است .نهاندانگان تنها گروهی از گیاهان هستند که گل دارند و گل آنها ،ساختاری اختصاص یافته برای تولیدمثل جنسی است.

@biomaze

www.biomaze.ir
گروه آموزشی ماز

مطابقت آزمون های ماز با کنکور

صفحه

گروه آموزشی ماز

بررسی موارد:

الف) گیاه ادریسی در خاکهای قلیایی دارای گلبرگهای صورتیرنگ است اما هنگامی

که این گیاه در خاکهای اسیدی رشد میکند ،با تجمع آلومینیم ،گلبرگها از صورتی به
آبی تغییر رنگ پیدا میکنند.
ب) رنگ زرد گلبرگ گیاهان به علت وجود گزانتوفیل در رنگدیسۀ یاختههای آنها است.
همانطور که در شکل مقابل میبینید ،گل قاصد دارای گلبرگهای زردرنگ است و توسط
زنبورها گردهافشانی میشود.
ج) با توجه به تعداد گلبرگهای یک گل میتوان به تکلپه یا دولپهای بودن آن پی برد.
(فعالیت  4کتاب درسی) .و میدانیم که مغز ساقه در گیاهان دولپهای دیده میشود.

د) مادگی گل از یک یا تعدادی برچه ساخته شده است .در واقع برچه واحد سازندۀ مادگی است .در مادگیهای چندبرچهای ،ممکن است فضای مادگی

با دیوارۀ برچهها از هم جدا شوند .اینم دقیقاً نکته کنکور شد!!!
 -187چند مورد از مطالب زیر ،درست است؟
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الف ب در همهء میوههای حقیقی ،میوه از رشد تخمدان ایجاد شده است.
ب ب در همهء میوههای کاذب ،میوه از رشد نهنج بهوجود آمده است.
ج ب بعضی میوههای بدون دانه ،از لقاح یاختهء تخمزا و زامه (اسپرم) به وجود آمدهاند.
د ب در بعضی میوههای دانهدار ،فضای تخمدان با دیوارهء برچهها به طور کامل تقسیم شده است.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

پاسخ :گزینه 3
الف -درست .میوه ی حقیقی میوهای است که از رشد تخمدان به وجود آمده است.

ب -نادرست .اگر میوه از هر بخشی به جز تخمدان حاصل شود ،میوه کاذب نامیده میشود( .نه فقط نهنج!)
ج -درست .میوههایی که دانه ریز با پوستهی نازک دارند ،حاصل لقاح هستند ،مثل موز بدون دانه.
د -درست .در فعالیت میخوانیم که در بعضی میوههای دانهدار ،فضای تخمدان با دیواره برچهها به طور کامل تقسیم شده است ،مثل پرتقال.
-40کدام عبارت ،در مورد اندامهای حسی انسان ،به درستی بیان شده است؟

آزمون ماز -مرحله 21

 )1در هر مجرای حلزون گوش ،گیرندههای حسی مژکدار با مادۀ ژالتینی در تماس هستند.
 )2همۀ پیامهای بینایی چشم چپ ،توسط نهنج (تاالموس) همان سمت پردازش میگردد.
 )3در سراسر مجاری نیمدایرهای گوش ،یاختههای غیرعصبیِ مژکدار حضور دارند.
 )4گیرندههای بویایی برخالف یاختههای پوششی مجاور خود ،مژک دارند.
پاسخ :گزینه  -112( 4سخت -مفهومی)
گیرندههای بویایی که در سقف حفرۀ بینی قرار گرفتهاند ،یاختههایی عصبی هستند که دندریتهایشان مژکدار است .همانطور که در شکل  12فصل 2
زیست یازدهم مشاهده میکنید ،این گیرندهها برخالف یاختههای پوششی مجاور خود ،مژک دارند.
بررسی سایر گزینهها:
 )1همانطور که در شکل  10فصل  2زیست یازدهم مشاهده میکنید ،گیرندههای حسی مژکدار فقط در مجرای میانی حلزون گوش حضور دارند و مژکهای
آنها با مادۀ ژالتینی در تماس است.

 )2پیامهای بینایی قبل از رسیدن به قشر مخ ،از بخشهای دیگر مغز مانند تاالموس میگذرند .در محل کیاسمای بینایی ،بخشی از آکسونهای عصب بینایی
یک چشم ،به نیمکرۀ مخ مقابل میروند .بنابراین ،تاالموس هر سمت همانند نیمکرۀ مخ همان سمت ،در پردازش اطالعات ،هر دو چشم نقش دارد.

 )3همانطور که در شکل  11فصل 2زیست یازدهم مشاهده میکنید ،گیرندههای تعادل ،فقط در محلهای مشخصی از مجاری نیمدایره (دو انتهای برجسته
هر مجرای نیمدایره) قرار گرفتهاند.
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-41در انسان ،همۀ رشتههای عصبی که در محل کیاسمای بینایی به سمت مقابل مغز میروند ،چه مشخصهای دارند؟
آزمون ماز -مرحله 22
 )1پیام عصبی تولیدشده در بخشی از شبکیه که به بینی نزدیکتر است ،را به مغز میبرند.
 )2پیام عصبی را فقط به صورت یکطرفه به سمت جسم یاختهای هدایت میکنند.
 )3پیامهای عصبی را مستقیماً وارد لوب پسسری در نیمکرههای مخ میکنند.
 )4به یاختههای حاوی مادۀ حساس به نور در شبکیه ،تعلق دارند.
پاسخ :گزینه  -112( 1سخت -مفهومی)
همانطور که در شکل مقابل میبینید ،رشتههای عصبی که در کیاسمای
بینایی به سمت مقابل مغز میروند ،از یاختههای عصبی در نیمۀ داخلی
شبکیه به سمت بینی ،منشأ میگیرند .این نکته هم مخصوص مازیهای
دوستداشتنی!
بررسی سایر گزینهها:
2و )4رشتههای عصبی بینایی از آکسون یاختههای عصبیِ شبکیه تشکیل
شدهاند و پیام عصبی را از جسم یاختهای دور میکنند.
 )3پیامهای عصبی این رشتهها ابتدا به تاالموس منتقل شده و پردازش
اولیه در تاالموس صورت میگیرد و سپس از تاالموس به لوب پسسری
برای پردازش نهایی اطالعات منتقل میگردد.

 -184کدام گزینه ،عبارت زیر را به طور منا سب کامل میکند؟ «در ان سان ............... ،پیامهای بینایی که شبکیهء چ شم را ست را ترک میکنند،
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 ...............میشوند».
 )1همه ل به نهنج (تاالموس) همان سمت وارد

 )2همه ل به مرکز پردازشکنندهء سمت مقابل فرستاده

 )3بخشی از ل قبل از رسیدن به نهنج (تاالموس) متقاطع

 )4بخشی از ل ابتدا به لوب پسسری نیمکرهء همان سمت فرستاده

پاسخ :گزینه 3
همانطور که در شکل مقابل میبینید ،بخشی از پیامهای بینایی که از شبکیۀ چشم راست خارج میشوند؛ قبل از رسیدن به نهنج (تاالموس) متقاطع میشوند.

آزمون ماز -مرحله 12
-42کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل میکند؟
«در ساختار ماهیچههای اسکلتی بدن یک فرد سالم ،هر تار ماهیچهای  ............تار ماهیچهای » ............
 )1سفید همانند ل قرمز ،بیشتر انرژی انقباض خود را از سوزاندن گلوکز به دست میآورد.
 )2قرمز برخالف ل سفید ،ناقلهای کلسیمی بیشتری در غشای شبکهی آندوپالسمی خود دارد.
 )3کند همانند ل تند ،دارای ذخیرهی کلسیم در شبکهی آندوپالسمی خود است.
 )4تند برخالف ل کند ،در ابتدای فعالیت خود کربن دیاکسید کمتری به خون آزاد میکند.
پاسخ :گزینه  -113( 2سخت -مفهومی)

تارهای ماهیچهای سفید سریعتر از تارهای ماهیچهای قرمز منقبض میشوند و یونهای کلسیم را با سرعت بیشتری به شبکهی آندوپالسمی خود باز می
گردانند ،پس ناقلهای یونی بیشتری دارند.
بررسی سایر گزینهها:

 )1تمام تارهای ماهیچهی اسکلتی بیشتر انرژی خود را از سوزاندن گلوکز (تنفس هوازی) به دست میآورند.
 )3همهی تارهای ماهیچهای ،در شبکهی آندوپالسمی خود مقدار زیادی یون کلسیم ذخیره دارند.
 )4تارهای ماهیچهای تند ،بیشتر انرژی خود را از راه سوزاندن بیهوازی گلوکز به دست میآورند و بنابراین مقدار کمتری کربن دیاکسید تولید میکنند.
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نوع تار ماهیچهای

تند

کند

میتوکندری

کم

زیاد

میوگلوبین

کم

زیاد

رنگ

سفید

قرمز

روش تولید انرژی

بیشتر بیهوازی

بیشتر هوازی

سرعت مصرف اکسیژن و تولید کربندیاکسید

کم

زیاد

فعالیت آنزیم انیدرازکربنیک در مویرگهای اطراف

کم

زیاد

مثال نوع حرکت

دوی سرعت ل بلند کردن وزنه

دوی استقامت ل شنای استقامت

بیشتر در چه افرادی دیده میشود؟

افراد کمتحرک

ورزشکاران

دستگاه عصبی تحریککننده

دستگاه عصبی پیکری

دستگاه عصبی پیکری

توانایی تولید الکتیک اسید

دارد

دارد

-43کدام عبارت ،درمورد ماهیچۀ دوسربازو در انسان ،صادق است؟
 )1هر غالف پیوندی در ماهیچه ،همۀ تارهای ماهیچهای را دربرگرفته است.

آزمون پروژه زیست ماز -مرحله 9

 )2با هر میزان تغییر در طول ماهیچه ،استخوان بازو به همان مقدار جابهجا میشود.
 )3هر سر پروتئین میوزین برای جداشدن از رشتۀ اکتین ،نیازمند مصرف  ATPاست.
 )4هر یاختۀ ماهیچهای با انجام تقسیمات میتوز بدون سیتوکینز ،چند هسته تولید میکند.
پاسخ :گزینه  -113( 3متوسط -مفهومی)
همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،سرهای میوزین

برای جداشدن از رشتۀ اکتین ،نیازمند مصرف  ATPهستند.
بررسی سایر گزینهها:
 )1همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،عالوه بر بافت
پیوندی رشتهایِ خارجی که کل ماهیچه را میپوشاند ،بافتهای
پیوندی رشتهای دیگر هم درون ماهیچه قرار دارند که هر کدام،
بخشی از تارهای متعلق به ماهیچۀ دو سر بازو را در بر گرفتهاند.
 )2نحوۀ اتصال ماهیچه به استخوان به نحوی است که معمو ًال
با تغییر کوتاهی در طول ماهیچه ،استخوان به اندازۀ زیادی
جابهجا میشود .مثالً با کوتاهشدن حدود یک سانتیمتر از طول
ماهیچه جلوی بازو ،ساعد دست به اندازۀ زیادی حرکت میکند.
 )4علت چندهستهای بودنِ یاختههای ماهیچۀ اسکلتی ،بههم
پیوستن در دورۀ جنینی است؛ نه میتوزِ بدون سیتوکینز! (در
کنکور نظام قدیم میگفتیم علتش میتوزِ بدون سیتوکینز هست؛ ولی واسه نظام
جدیدا دیگه خود کتاب درسی گفته علتش ادغام یاختهها در دورۀ جنینی هست .از
نظر علمی هم همین درسته!)
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 -183کدام مورد ،دربارهء هر تار ماهیچهء اسکلتی بدن انسان صحیح است؟
 )1بیشتر انرژی خود را به روش هوازی به دست میآورد.
 )2از به هم پیوستن چند یاخته در دوران جنینی ایجاد شده است.
 )3بیشتر انرژی الزم برای انقباض آن از کراتین فسفات بهدست میآید.
 )4مقدار زیادی میوگلوبین دارد و انرژی خود را به کُندی از دست میدهد.

پاسخ :گزینه 2
در ماهیچۀ اسکلتی ،هر یاخته از بههم پیوستن چند یاخته در دورۀ جنینی ایجاد میشود و به همین علت چند هسته دارد.
-44بخش عمدۀ فتوسنتز در کره زمین توسط جاندارانی صورت میگردد که وجه مشترک همۀ آنها در این است که ..................
آزمون ماز -مرحله 14
 )1از مواد آلی موجود در محیط استفاده نمیکنند.

 )2در عدم حضور اکسیژن NADH ،را تولید مینمایند.

 )3اکسیژن موجود در جو را تثبیت مینمایند.

 )4دارای رنگیزههایی درون کلروپالست خود هستند.

پاسخ :گزینه  -126( 2سخت -ترکیبی)
بخش عمدۀ فتوسنتز را جاندارانی انجام میدهند که گیاه نیستند و در خشکی زندگی نمیکنند .در واقع این جانداران ،همان آغازیان و باکتریهای

فتوسنتزکننده هستند .همۀ جانداران ،از جمله باکتریها و آغازیان ،قندکافت دارند و میتوانند در عدم حضور اکسیژن NADH ،تولید کنند.
قند کافت وابسته به حضور اکسیژن نیست و میتواند در عدم حضور اکسیژن نیز انجام شود.
بررسی سایر گزینهها:
 )1اوگلنا نوعی آغازی فتوسنتزکننده است که در عدم حضور نور از ترکیبات آلی پیرامون خود استفاده میکند.
 )3جانداران فتوسنتزکنندۀ درون آب از کربندیاکسید درون آب استفاده میکنند.
 )4باکتریها فاقد کلروپالست هستند.
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-45کدام گزینه ،جملۀ زیر را به درستی کامل مینماید؟
«در پیشهستهایها  ..................هوهستهایها »..................
 )1همانند -امکان فعالیت رِنابسپاراز در محل تجمع رِناتنها وجود دارد.
 )2برخالف -چندین رِناتن میتوانند همزمان یک رِنای پیک را ترجمه نمایند.
 )3همانند -سازوکارهایی برای حفاظت از رِنای پیک دربرابر تخریب ایجاد شده است.
 )4برخالف -هر مولکول رِنا بدون نیاز به فرایند بلوغ ،توسط رِناتنها شناسایی میشود.
پاسخ :گزینه  -122( 1سخت -مفهومی)

هم در یاختههای پیشهسلللتهای و هم در یاختههای هوهسلللتهای ،تجمع رِناتنها به منظور افزایش سلللرعت و مقدار پروتئینسلللازی دیده میشلللود .در
پیشهستهایها به علت عدم وجود پوشش هسته ،رونویسی و ترجمه (فعالیت رِناتنها) در مجاور همدیگر صورت میگیرد .اما در هوهستهایها به علت وجود

متفاوت (ه سته و سیتوپال سم) صورت
میگیرد .اما باید حواستون به رونویسی
و ترجمه در راکیزه و سلللبزدیسللله هم
باشللله!! درون سلللبزدیسللله و راکیزه
یاخته های هوهسلللتهای ،رونویسلللی و
بررسی سایر گزینهها:
 )2در هر دو دیده میشود.
 )3فقط در هوهستهایها دیده میشود.
 )4فقط رِناهای پیک تو سط رِناتنها به
منظور ترجمه شناسایی میشوند؛ نه هر

هوهستهایها

ترجمه در یک محل صورت میگیرد.

تنظیم سرعت و مقدار پروتئینسازی بسته به نیاز انجام میشود

هسلللتهای و ترجمه آن ها در دو محل

پیشهستهایها

پوشلللش هسلللته ،رونویسلللی ژن های

طول عمر رنای پیک در این یاخته ها کم
است

پروتئین سازی ممکن است پیش از پایان رونویسی
رنای پیک آغاز شود

همکاری جمعی رِناتَن ها به پروتئین سازی
سرعت بیشتری می دهد

ممکن است ساخت پروتئین ها ،به طور هم زمان و
پشت سر هم توسط مجموعه ای از رناتنها انجام
شود تا تعداد پروتئین بیشتری در واحد زمان ساخته شود

در این یاخته ها ساز و کارهایی برای
حفاظت رنای پیک در برابر تخریب وجود
دارد و با طوالنیتر شدن عمر رنای پیک،
فرصت بیشتری برای پروتئینسازی وجود
دارد

در یاختههای هوهستهای نیز تجمع رناتنها دیده می-
شود
با ماز آینده بساز🙂

مولکول رِنا!!

 -182کدام مورد ،ویژگی م شترک همهء جاندارانی ا ست که بخش عمدهء فتو سنتز را انجام میدهند و در محیطهای متفاوت خ شکی و آبی زندگی
میکنند؟
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 )1آنزیم رنابسپاراز (  RNAپلیمراز) در طی بیش از سه مرحله ،عمل رونویسی را به انجام میرساند.
 )2عواملی میتوانند با عبور از طریق غشاهای درون یاختهای ،رونویسی ژنها را تحت تأثیر قرار دهند.
 )3رنابسپاراز (  RNAپلیمراز) میتواند به تنهایی نوعی توالی نوکلئوتیدی ویژهء شروع رونویسی را شناسایی کند.
 )4پروتئینها میتوانند به طور همزمان و پشتسر هم توسط مجموعهای از رناتن (ریبوزوم)ها ساخته شوند.

پاسخ :گزینه 4
بخش عمدۀ فتوسنتز را جاندارانی انجام میدهند که گیاه نیستند و در خشکی زندگی نمیکنند .انواعی از باکتریها و آغازیان در محیطهای خشک و آبی
فتوسنتز میکنند .بنابراین ،گزینهای جواب است که هم دربارۀ پروکاریوتها (باکتریهای فتوسنتزکننده) و هم دربارۀ یوکاریوتها (آغازیان فتوسنتزکننده)
صادق باشد .هم در پروکاریوتها و هم دریوکاریوتها چند ریبوزوم میتوانند همزمان به رونویسی یک  mRNAبپردازند( .تجمع رِناتنها)

@biomaze

www.biomaze.ir
گروه آموزشی ماز

مطابقت آزمون های ماز با کنکور

صفحه

گروه آموزشی ماز

-46با توجه به ژنهای موثر در ایجاد رنگ دانۀ نوعی ذرت ،کدام عبارت بهدرستی بیان شده است؟

آزمون ماز -مرحله 22

 )1هر دو دانه با رنگ یکسان ،ژنوتیپ یکسان دارند.
 )2تعداد انواع فنوتیپها یکسوم انواع ژنوتیپها میباشد.
 )3هر الل بارز در جایگاههای ژنی مختلف در ایجاد رنگ قرمزِ دانه نقش دارد.
 )4با توجه به رابطۀ بارز و نهفتگی ،دو ژنوتیپ  AaBbCcو  AABBCCفنوتیپ یکسان دارند.

 2پاسخ :گزینه  -123( 3سخت -مفهومی)
رنگ نوعی ذرت مثالی از صفات چندجایگاهی است .رنگ این ذرت ،طیفی از سفید تا قرمز است .صفت رنگ در این ذرت ،تحت کنترل سه جایگاه
ژنی است که هر کدام دو الل دارند .برای نشاندادن ژنها در این سه جایگاه ،از حروف بزرگ و کوچک B،A ،و  Cاستفاده میکنیم .بر حسب نوع ترکیب
اللها ،رنگهای مختلفی ایجاد میشود :اللهای بارز ،رنگ قرمز و اللهای نهفته رنگ سفید را باعث میشوند .بنابراین ،فنوتیپهای دو آستانۀ طیف،
یعنی قرمز و سفید به ترتیب ژنوتیپهای  AABBCCو  aabbccرا دارند .و در فنوتیپهای هتروزیگوس هم ،هر چه تعداد اللهای بارز بیشتر باشد،
مقدار رنگ قرمز بیشتر است .بنابراین ،هر سه الل بارز در جایگاههای ژنی مختلف ،در ایجاد رنگ قرمز نقش دارند( .در واقع انگار اثر اللهای بارز هر سه
جایگاه یکسان است و منجر به ایجاد رنگ قرمز میشود).
بررسی سایر گزینهها:
 )1مثالً  AABbccو  ،AaBbCcفنوتیپ یکسان (رنگ
یکسان) و ژنوتیپ متفاوت دارند.
 )2همانطور که در شکل مقابل میبینید 27 ،نوع ژنوتیپ و
 7نوع فنوتیپ برای این صفت قابل تصور است.
 )4دو ژنوتیپ  AaBbCcو  AABBCCفنوتیپ متفاوت
دارند.
-47رنگ دانۀ نوعی ذرت به شکل طیفی از سفید تا قرمز دیده میشود .در یک جمعیت از این گیاهان ،از آمیزش دو گیاه با ژننمودهای
 AaBBCcو  ،AABbCcبه ترتیب چند نوع ژننمود و چند نوع رخنمود برای زادههای حاصل قابل تصور است؟ آزمون ماز -مرحله 9
 )2دوازده -پنج
 )1شانزده -ده
پاسخ :گزینه  -123( 2سخت -مفهومی)

 )4دوازده -شش

 )3شانزده -پنج

همانطورکه از جدول پانت به یاد دارید ،برای آمیزش دادن دو ژننمود مختلف ابتدا انواع گامتهای مختلف هر یک از والدین را مشخص کرده و در سطر و
ستونهای مختلف جدول قرار داده و در نهایت با یکدیگر نمیزش میدهیم .پس از اتمام نمیزش با حذف ژننمودهای تکراری انواع مختلف ژننمودهای حاصل
از نمیزش به وجود خواهد نمد.
ذرتی که ژنوتیپ  AABbCcرا دارد ،میتواند چهار نوع گامت تولید کند ABc ،AbC ،ABC :و Abc
همچنین ذرتی که دارای ژنوتیپ  AaBBCcاست ،میتواند چهار نوع گامت تولید کند aBC ،ABc ،ABC :و aBc
حال به جدول پانت زیر توجه کنید:
انواع کامه

ABC

ABc

aBC

aBc

ABC

AABBCC

AABBCc

AaBBCC

AaBBCc

AbC

AABbCC

AABbCc

AaBbCC

AaBbCc

ABc

AABBCc

AABBcc

AaBBCc

AaBBcc

Abc

AABbCc

AABbcc

AABbCc

AaBbcc

همانطورکه در جدول باال مشاهده میکنید ،ژننمودهای مشترک با رنگهای یکسان مشخص شدهاند که در صورتی که تنها یکی از ننها در نظر بگیریم،
جمعاً  12نوع ژننمود حاصل شده است.
همانطورکه میدانید ،رنگ ذرت دارای  6نوع رخنمود مختلف میتواند باشد که در میان این ژننمودها ،تنها ژننمود ایجاد کنندۀ رخنمود سفید ()aabbcc
مشاهده نمیشود.

@biomaze

www.biomaze.ir
گروه آموزشی ماز

مطابقت آزمون های ماز با کنکور

صفحه

گروه آموزشی ماز

راه حل تستی :ما هم میدونیم که اگه بخوایم به این روش جدول پانت بکشیم و انواع ژنوتیپها رو بنویسیم و تازه تکراریها رو کم کنیم تا انواع ژنوتیپ به
دست بیاد ،حدوداً وقت نزمون تموم شده .به همین خاطر ،ما برای به دست نوردن سریع انواع ژنوتیپها یه راه تستی پیشنهاد میکنیم:
ابتدا بیاید ژننمودهای مربوط به هر جایگاه رو جدا کنید و با ژننمود همون جایگاه در والد دیگه نمیزش بدید و پس از به دست نوردن انواع ژننمودهای
حاصل از هر جایگاه همۀ اونا رو در هم ضرب کنید .بهعنوان مثال در این سوال:
ابتدا  AA×Aaکه دو نوع ژننمود  AAو  Aaحاصل خواهد شد.
سپس  BB×Bbکه دو نوع ژننمود  BBو  Bbحاصل خواهد شد.
و در نهایت  Cc×Ccکه سه نوع ژننمود  Cc ،ccو  CCحاصل خواهد شد.
حال انواع ژنوتیپها را در یکدیگر ضرب کنید که برابر خواهد بود با 2×2×3=12 :
 -181با توجه به این که صببفت رنگ در نوعی ذرت ،صببفتی با سببه جایگاه ژنی اسببت و هر جایگاه دو دگره (الل) دارد و دگرههای بارز ،رنگ قرمز و
دگرههای نهفته ،رنگ سفید را به وجود میآورند و رخنمود (فنوتیپ)های دو آستانهء طیف که قرمز و سفید هستند به ترتیب ژننمود (ژنوتیپ)های
 AABBCCو  aabbccرا دارند ،بنابراین ذرت هایی که از آمیزش دو ذرت با ژننمود (ژنوتیپ)های  AAbbccو  aaBBCCبه وجود میآیند .از
نظر رنگ به کدام ذرت شباهت بیشتری دارند؟
aaBbCC )1

AABBCc )2
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AABbCC )4

AaBBCc )3

پاسخ :گزینه 1
از آمیزش دو گیاه ذرت با ژنوتیپهای  AAbbccو  ،aaBBCCگیاهی با ژنوتیپ  AaBbCcبه وجود میآید .این گیاه در ژنوتیپ خود دارای سه دگرۀ نهفته
و سه دگرۀ بارز است؛ بنابراین فنوتیپ حد واسط دارد .گیاهی با ژنوتیپ  aaBbCCنیز دارای سه دگرۀ بارز و سه دگرۀ نهفته است؛ بنابراین دارای فنوتیپ
حد واسط است.
آزمون ماز -مرحله 5

-48در خون انسان ،گویچههای سفیدی که  .............دارند نمیتوانند .............
 )1هستۀ دو قسمتی روی هم افتاده – ریزکیسههای حاوی هیستامین را با غشای خود ادغام کنند.
 )2هستۀ تکقسمتی و گرد– از تقسیم یاختههای بنیادی میلوئیدی در استخوانها بوجود آیند.
 )3میانیاخته با دانههای روشن درشت – در مبارزه با انواعی از انگلها شرکت کنند.
 )4هستۀ تکی خمیده یا لوبیاییشکل – در خارج از مغز استخوان متمایز شوند.

4

پاسخ :گزینه -104( 2متوسط-ترکیبی)

هستۀ تکقسمتی و گرد در لنفوسیتها دیده میشود که از تقسیم یاختههای بنیادی لنفوئیدی ایجاد میشوند.

بررسی سایر گزینهها:
 )1بازوفیلها هستۀ دو قسمتی روی هم افتاده و در حساسیتها از خود هیستامین ترشح میکنند .ترشح هیستامین با برونرانی (ادغام ریزکیسههای با غشای
یاختهای) صورت میگیرد.
 )3ائوزینوفیلها میانیاخته با دانههای روشن درشت دارند و در مبارزه با انگلها شرکت میکنند .فعالیت این یاختهها غیراختصاصی است و با انواعی از انگلها
مبارزه میکنند.
 )4مونوسیتها هستۀ تکی خمیده یا لوبیاییشکل دارند ،و در خارج از خون تمایز مییابند و درشتخوارها یا یاختههای دندریتی را بوجود میآورند.

-49کدام گزینه ،عبارت زیر را بهطور مناسب کامل میکند؟

«در انسان ،همۀ گویچههای سفیدی که  ، ..................قطعاً »..................

آزمون پروژه زیست ماز -مرحله 9

 )1در پاسخ به مادۀ حساسیتزا ،هیستامین ترشح میکنند -هستۀ دوقسمتی و میان یاختهای با دانههای تیره دارند.
 )2جزء فاگوسیتها (بیگانهخوارها) محسوب میشوند -در خطوط دفاع غیراختصاصی فعالیت میکنند.
 )3اینترفرون نوع  2را تولید مینمایند -پس از اتصال به آنتیژن ،پرفورین ترشح میکنند.
 )4از تقسیم لنفوسیت فعال ایجاد میشوند -پروتئینهای  Yشکل را تولید مینمایند.
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پاسخ :گزینه  -115( 1متوسط -ترکیبی)
دو گروه از یاختههای دستگاه ایمنی در پاسخ به مادۀ حساسیتزا ،هیستامین ترشح میکنند :ماستوسیتها و بازوفیلها .که از این دو ،فقط بازوفیلها گویچۀ

سفید هستند .بازوفیلها هستۀ دوقسمتیِ روی هم افتاده و میانیاختهای با دانههای تیره دارند.
بررسی سایر گزینهها:
 )2در بین گویچههای سفید ،فقط نوتروفیلها جزء فاگوسیتها (بیگانهخوارها) محسوب میشوند .نوتروفیلها فقط در دومین خط دفاع غیراختصاصی (نه
خطوط آن) نقش دارند.
 )3اینترفرون نوع  2از یاختههای کشندۀ طبیعی و لنفوسیتهای  Tترشح میشود .یاختههای کشندۀ طبیعی گیرندۀ آنتیژنی ندارند و نمیتوانند به آنتیژن
متصل شوند.
نکته :همۀ یاختههایی که پرفورین ترشح میکنند ،به یاختۀ هدف خود متصل میشوند.
 )4دقت کنید که لنفوسیتهای فعال برخالف لنفوسیتهای خاطره تقسیم نمیشوند.
 - 8کدام عبارت ،دربارهء نوعی یاخته خونی که ه ستهء دو ق سمتی روی هم افتاده و میانیاختهای ( سیتوپال سمی) با دانههای تیره دارد ،در ست
کنکور سراسری 98

است؟
 )1میتواند پس از شناسایی آنتیژن به سرعت تکثیر شود.
 )2میتواند پس از تغییر ،به نوعی درشتخوار تبدیل شود.
 )3در مواردی باعث میشود تا دستگاه ایمنی به مواد بیخطر واکنش نشان دهد.
 )4در مواردی ،به کمک نوعی بسپار (پلیمر) خود ،مرگ برنامهریزیشدهای را به راه میاندازد.

پاسخ :گزینه 3
بازوفیلها یاختههایی خونی هستند که هستۀ دوقسمتیِ روی همافتاده و میانیاختهای با دانههای تیره دارند .بازوفیلها در واکنشهای حساسیت (پاسخ به
مواد بیخطر) نقش دارند.
-50کدام عبارت ،به درستی بیان شده است؟

آزمون پروژه زیست ماز -مرحله 5

 )1هر دِنای خطی در یک انتهای خود دارای گروه هیدروکسیل است.
 )2هر باز آلی در نوکلئوتیدها از طریق حلقه پنجضلعی به قند متصل است.
 )3هر پیوند قند-فسفات در مولکولهای دِنا ،جزئی از یک پیوند فسفودیاستر است.
 )4در هر مولکول دِنا ،دو رشتۀ پلینوکلئوتیدی به دور محور فرضی پیچیده شده است.
2

پاسخ :گزینه  -121( 4سخت -مفهومی)

هر مولکول دِنا در حقیقت از دو رشتۀ پلینوکلئوتیدی ساخته شده است که به دور محوری فرضی پیچیده شده و ساختار
مارپیچ دورشتهای را ایجاد میکند .این مارپیچ اغلب با یک نردبان پیچخورده مقایسه میشود .ستونهای این نردبان را

قند و فسفات و پلههای آن را بازهای آلی تشکیل میدهند .بین قند یک نوکلئوتید و قند نوکلئوتید دیگر ،پیوند فسفودی-
استر و بین بازهای آلی روبهروی هم ،پیوند هیدروژنی برقرار است.
بررسی سایر گزینهها:

 )1هر رشتۀ دِنا در یک انتهای خود دارای گروه هیدروکسیل آزاد است( ،نه کل دِنا)! در دو سمت دِنا ،هم گروه هیدروکسیل و
هم گروه فسفات وجود دارد .نکته گزینه  3و جواب سوال  179کنکور!

 )2بازهای آلی تکحلقهای ،تنها دارای یک حلقه ششکربنی در ساختار خود هستند.
نکته :در ساختار نوکلئوتید ،بازهای آلی دوحلقهای ،از طریق حلقه پنجکربنی خود به قند متصل میشوند.
 )3در دِناهای خطی ،یک گروه فسفات در یک انتهایِ هر رشته پلینوکلئوتیدی قرار گرفته است ،این پیوند قند-فسفات ،برخالف
سایر پیوندهای قند-فسفات ،جزئی از یک پیوند فسفودیاستر محسوب نمیشود .نکته گزینه  4سوال  179کنکور
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-51در انواعی از جانداران ،امکان فعالیت آنزیم رونویسیکننده و ریبوزومها در یک محل از یاخته وجود دارد .ویژگی مشترک همۀ این
جانداران ،کدام است؟
آزمون ماز -مرحله 20
 )1فقط یک جایگاه برای شروع فعالیت دِنابسپاراز در هر مولکول  DNAخود دارند.
 )2قبل از شروع همانندسازی ،پیچ و تاب دِنا باز شده و پروتئینهای همراه آن جدا میشوند.
 )3هر آنزیمی که فعالیت بسپارازیِ نوکلئیکاسیدها را به عهده دارد ،قادر به انجام فعالیت نوکلئازی نیز میباشد.
 )4قبل از شروع فعالیت برخی از آنزیمهایی که فعالیت پلیمرازی دارند ،آنزیم هلیکاز مارپیچ مولکول دِنا را باز میکند.

پاسخ :گزینه  -121( ۴سخت -ترکیبی)
درون میتوکندری و کلروپالست یوکاریوتها و همچنین در یاختههای پروکاریوتی ،امکان فعالیت آنزیم رونویسیکننده و ریبوزومها در یک محل وجود دارد.
در همۀ این جانداران ،رونویسی و همانندسازی صورت میگیرد .قبل شروع فعالیت آنزیم دِنابسپاراز به منظور همانندسازی دِنا ،آنزیم هلیکاز مارپیچ مولکول
دِنا را باز میکند .در حالی که رِنابسپارازها بدون نیاز به هلیکاز ،دورشتۀ دِنا را از هم بازکرده و رونویسی میکنند.
بررسی سایر گزینهها:

 )1دِنای حلقوی در اغلب پروکاریوتها فقط دارای یک جایگاه آغاز همانندسازی است.

 )2در هوهستهایها(یوکاریوتها) که آغازیان ،قارچ ها ،گیاهان و جانوران را شامل میشوند دِنا در هر فامتن به صورت خطی است و مجموعه ای از
پروتئینها که مهم ترین آنها هیستونها هستند همراه آن قرار دارند .در حالی که در پروکاریوتها فامتن اصلی به صورت یک مولکول دِنای حلقوی
است که در سیتوپالسم قرار دارد و به غشای پالسمایی یاخته متصل است.

 )3آنزیمهای رونویسیکننده برخالف دِنابسپاراز قادر به انجام فعالیت نوکلئاری نیستند.

(همه باکتریها)

پیشهستهایها

(موجودات زنده غیراز پیشهستهایها)

هوهستهایها

فامتنها

همانندسازی

فام تن اصلی به صورت یک مولکول دِنای حلقوی
است که در سیتوپالسم قرار دارد و به غشای
پالسمایی یاخته متصل میشود (مولکول های وراثتی
آنها در غشا محصور نشدهاند)

اغلب فقط یک جایگاه آغاز همانندسازی در دِنایخود دارند

آنها ممکن است مولکول هایی از دِنای دیگربهنام
پالزمید در اختیار داشته باشند

همانندسازی دو جهتی دارند یعنی از یک نقطههمانندسازی شروع و در دو جهت ادامه مییابد ،تا به
همدیگر رسیده و همانندسازی پایان یابد

هر فامتن بهصورت خطی است و به همراه مجموعهای
از پروتئینها (مهمترین آنها هیستونها هستند)
درون هسته قرار دارد و دنای هستهای نامیده میشود

پیچیدهتر از پیشهستهایها (بهعلت وجود مقدارزیاد دنا و قرار داشتن آن در چندین فامتن که
هرکدام چندین برابر دنای باکتری است)

در سیتوپالسم نیز مقداری دِنا وجود دارد که به آن
دِنای سیتوپالسمی گفته میشود و حلقوی است (در
راکیزه و سبزدیسه)

برای تسریع عمل همانندسازی هر فامتن چندینجایگاه آغاز همانندسازی دارد
تعداد نقاط آغاز همانندسازی در هو هسته ای هامیتواند بسته به مراحل رشد و نمو تنظیم شود (هرچه
تعداد نقاط آغاز مورداستفاده بیشتر باشد سرعت
همانندسازی نیز بیشتر است)

 -179کدام گزینه ،عبارت زیر را به طور مناسب کامل میکند؟ «در جاندارانی که عامل اصلی انتقال صفات وراثتی به غشای یاخته ،متصل ...............
وجود دارد».
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 )1است ،فقط پروتئینهای هیستونی همراه با دنا ) (DNAی آنها
 )2نیست ،فقط یک جایگاه آغاز همانندسازی در دنا ) (DNAی آنها
 )3نیست ،در دو انتهای هر یک از رشتههای این عامل ،ترکیباتی متفاوت
 )4است ،در ساختار هر واحد تکرارشوندهء دنا ) (DNAی آنها ،پیوند فسفودیاستری

پاسخ :گزینه 3
در باکتریها ،مولکول دِنا به غشای یاخته متصل است؛ در حالی که یوکاریوتها اینگونه نیست .در یوکاریوتها دو انتهای هر رشتۀ پلینوکلئوتیدیِ سازندۀ دِنا
از از نظر وجود گروه فسفات متفاوتاند .هر رشته دارای یک انتهای فسفاتدار و یک انتهای فاقد فسفات است.
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آزمون ماز -مرحله 3

-52در ..................الیۀ دیوارۀ نای از  ..................مشاهده میشود.
 )1دومین -داخل ،یک نوع بافت دارای غشای پایه
 )2سومین -داخل ،یاختههای ماهیچهای چندهستهای
 )3دومین -خارج ،بافت پیوندی با رشتههای االستیک اندک
 )4اولین -خارج ،بافت پیوندی ممتد با خارجیترین الیۀ ساختاری مری
پاسخ :گزینه-103( 4متوسط-ترکیبی)

ساختار بافتی دیوارۀ نای چهار الیه است که از درون به بیرون عبارتند از -1 :مخاط با یاختههای استوانهای مژکدار  -2زیرمخاط که حاوی رگهای خونی و
اعصاب است  -3الیۀ غضروفی-ماهیچهای که استحکام و انعطافپذیری نای را سبب میشود و  -4الیۀ پیوندی .همانطورکه در شکل  5مشاهده میکنید،
بافت پیوندی پیرامون مری و نای در یک امتداد هستند.
بررسی سایر گزینهها:
 )1در زیرمخاط ،بافت پوششی غدهای مشاهده میشود .دیوارۀ رگهای خونی نیز از بافت سنگفرشی ساده تشکیل شده است.
 )2ماهیچۀ موجود در دیوارۀ نای ،ماهیچۀ صاف بوده و یاختههای آن تکهستهای هستند.
 )3بافت غضروفی ،رشتههای االستیک فراوانی دارد .انعطافپذیری این بافت نیز به علت رشتههای االستیک فراوان آن است.
-53کدام گزینه ،وجه مشترک ساختار بافتی رودۀ باریک و نای را بیان میدارد؟
 )1بافت پوششی ،سطح الیۀ پیوندی خارجی را میپوشاند.

آزمون ماز -مرحله 11

 )2حفرۀ غدد ترشحی در الیۀ حاوی اعصاب دیده میشود.
 )3قطورترین الیه ،عمدتاً از بافتهای ماهیچهای تشکیل شده است.
 )4الیه زیر مخاط فقط در یک سمت خود با ماهیچههای صاف در تماس است.
پاسخ :گزینه  -102( 2سخت -ترکیبی)
همانطور که در شکل -29الف فصل دو و شکل  5فصل سه کتاب درسی مشاهده میکنید ،در روده و نای حفرۀ غدۀ ترشحی در الیۀ زیرمخاط مشاهده میشود.
این الیه حاوی رگهای خونی و اعصاب است.
بررسی سایر گزینهها:
 )2الیه پیوندی نای برخالف روده توسط بافت پوششی ،پوشانده نشده است.
 )3در نای قطورترین الیه ،الیۀ غضروفی -ماهیچهای است که عمدتاً از بافت پیوندی غضروف تشکیل شده است.
 )4در روده الیۀ زیرمخاط در هر دو سمت خود با ماهیچههای صاف در تماس است .در سمت خارج با الیه ماهیچهای و در سمت داخل با ماهیچه مخاطی در
تماس است.
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 مقایسه بافت دیوارة نای با لولة گوارش
الیببببببه

مخاط

زیر مخاط

الیه سوم

دارای یاختههای استوانهای مژک دار

حاوی

الیۀغضروفی-ماهیچهای

غدد ترشحی

استحکام و انعطافپذیری لولۀ

(رگهای خونی و

نای را باعث میشود.

اعصاب)

ماهیچۀ نای از نوع ماهیچۀ صاف میباشد.

پیوندی
نای

سست

لنفی و غدد

مللاهللیللچللۀ

نوعی ماهیچۀ صاف

صاف

پللیللونللدی

حاوی رگ های خونی،

الیۀماهیچهای

(معده و روده)

گروهی از غدد

مخطط

اسلللتوا نهای یک ال یه

شبکۀ عصبی و

خارجی مخرج

حلقوی خارجی
طولی داخلی

مخاطی

به همراه با فت
پیوندی س ست،
رگ های خونی و
شبکۀ عصبی

بافت چربی  +رگهای خونی

گوارش

پوششی

(دهان و مری)

فراوان،

در دهان ،حلق و ابتدای مری و دریچۀ

بافت پیوندی سست همراه یا بدون بافت پوششی +

لبببولبببۀ

بللللافللللت

سلللنگفرشلللی چندالیه

حلللاوی رگهلللای

الیۀ پیوندی

 -177در انسان ،کدام مورد ،دربارهء الیهای از ساختار بافتیِ دیوارهء نای که در تماس با الیهء مخاط قرار دارد ،صادق نیست؟ کنکور سراسری 98
 )1تعدادی غدد ترشحی دارد.

 )2دارای رگهای خونی و اعصاب است.

 )3به الیهء غضروفی ل ماهیچهای چسبیده است.

 )4یاختههای استوانهای مژکدار دارد.

پاسخ :گزینه 4
در ساختارِ بافتی دیوارۀ نای در انسان ،الیۀ زیرمخاط در تماس با الیۀ مخاط
است .یاختههای استوانهای مژکدارِ در مخاط دیده میشوند،؛ نه زیرمخاط!!!
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-54در ارتباط با دستگاه گوارش ملخ میتوان بیان داشت که مواد غذایی پس از خروج از  ..................ابتدا به محلی وارد میشوند که
 ..................است.
آزمون پروژه زیست ماز -مرحله 8
 )1قطورترین بخش لولۀ گوارش -جایگاه ترشح آنزیمهای گوارشی
 )2بخش دندانهدارِ لولۀ گوارش -فاقد توانایی ترشح آنزیمهای گوارشی
 )3محل تکمیل گوارش برونیاختهای -جایگاه جذب انواع مونومرهای غذایی
 )4محل فعالیت آنزیمهای ترشحشده از معده -جایگاه جذب کامل مواد غذایی
پاسخ :گزینه  -102( 3متوسط -مفهومی)
در دستگاه گوارش ملخ ،مواد غذایی پس از خروج از کیسههای معده (محل تکمیل گوارش برونیاختهای) ،ابتدا به معده (محل جذب مواد غذایی) وارد میشوند.
بررسی سایر گزینهها:

 )1چینهدان بخش حجیم انتهای مری است که در آن غذا ذخیره و نرم میشود .بزاق غذا را برای عبور از دستگاه گوارش لغزنده میکند .آمیالز بزاق،

گوارش کربوهیدراتها را آغاز میکند( .آغاز گوارش شیمیایی) .این مرحله ،طی ذخیرۀ غذا در چینهدان ادامه مییابد .سپس غذا به بخش کوچکی به نام
پیشمعده وارد میشود .درون پیشمعده آنزیم گوارشی ترشح نمیشود؛ بلکه معده و کیسههای معده ،آنزیمهایی ترشح میکنند که به پیشمعده وارد
میشوند.
 )2مواد غذایی پس از پیشمعده به کیسههای معده وارد میشوند که در این بخش آنزیم گوارشی ترشح میشود.
 )4آنزیمهای ترشحشده از معده در پیشمعده فعالیت میکنند .مواد غذایی پس از پیش معده ابتدا به کیسههای معده و سپس به معده (جایگاه جذب کامل
مواد غذایی) وارد میشوند.

 جمعبندی ملخ دستگاه گوارش ملخ
بخش دستگاه
گوارش

جایگاه انجام

توضیحات

دهان

گوارش مکانیکی و شیمیایی

آروارهها >> آغاز گوارش مکانیکی

ترشح آنزیم گوارشی

آمیالز بزاق>> آغاز گوارش شیمیایی کربوهیدراتها

مری

انتقال غذا به چینهدان

انتهای مری حجیم میشود و چینهدان را میسازد.

چینهدان

ذخیره و نرمشدن غذا و ادامه گوارش
کربوهیدارتها

چینهدان آنزیم گوارشی ترشح نمیکند؛ بلکه آمیالز بزاق طی ذخیره غذا
درون چینهدان ،گوارش شیمیایی کربوهیدراتها را ادامه میدهد.

پیشمعده

ادامه گوارش مکانیکی و شیمیایی

دندانههای دیواره پیشمعده >> ادامه گوارش مکانیکی

کیسههای معده

اتمام گوارش شیمیایی

ذرات ریز غذایی از پیشمعده به کیسههای معدی وارد میشود و گوارش
برونیاختهای کامل میشود.

جذب مواد غذایی

آنزیمهای ترشحشده از معده و کیسههای معده به پیشمعده وارد میشود.

ترشح آنزیم گوارشی

جذب مواد غذایی در معده صورت میگیرد.

عبور مواد گوارشنیافته و مایعات

روده مواد گوارشنیافته و مایعات خارجشده از لولههای مالیپگی را
راستروده وارد منتقل میکند.

محل جذب و بازجذب

در راستروده آب و یونها از مواد گوارشنیافته و مواد خارجشده از لولههای
مالپیگی به ترتیب جذب و بازجذب میشود.

معده
روده

آنزیمهای واردشده از معده و کیسههای معدی >> ادامه گوارش شیمیایی
ترشح آنزیم گوارشی

خارجشده از لولههای مالپیگی

راستروده
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-55در دستگاه گوارش  ..................مواد غذایی پس از عبور از  ..................ابتدا به  ..................منتقل میشوند.

آزمون ماز -مرحله 20

)1کرم خاکی -دهان -مجرای مری و سپس به چینهدان
 )2ملخ -بخش حجیم انتهای مری -محل اصلی فعالیت آمیالزِ بزاق
 )3کبوتر -حجیمترین بخش لولۀ گوارش -محل انجام گوارش مکانیکی
 )4گاو -محل ترشح آنزیمهای گوارشی جانور -جایگاه آبگیری مواد در معده
پاسخ :گزینه  -102( 3متوسط -مفهومی)
در دستگاه گوارش کبوتر ،حجیمترین بخش لولۀ گوارش همان چینهدان است که غذا پس از عبور از آن ،ابتدا به معده وارد میشود که جایگاه گوارش مکانیکی
است.
بررسی سایر گزینهها:
 )1در دستگاه گوارش کرم خاکی ،غذا پس از عبور از دهان ابتدا به حلق و سپس به مری وارد میشود.
 )2در دستگاه گوارش ملخ ،بخش حجیم انتهای مری ،چینهدان را تشکیل میدهد .آمیالز بزاق ،گوارش مواد غذایی را از دهان آغاز کرده و در چینهدان ادامه
میدهد.
 )4در دستگاه گوارش گاو ،آنزیمهای گوارشی خود جانور در شیردان ترشح میشوند .در حالی که آبگیری مواد قبل از شیردان و درون هزارال انجام میشود.
-56کدام گزینه ،عبارت زیر را بهطور مناسب کامل مینماید؟

آزمون ماز -مرحله 22

«وجه مشترک دستگاه گوارش ملخ با  .................در آن است که ».................
 )1اسب -امکان گوارش آنزیمی غذا در بخش انتهاییِ لولۀ گوارش وجود ندارد.
 )2کرم خاکی -درون سنگدان گوارش مکانیکی ذرات غذا صورت میگیرد.
 )3گاو -گوارش میکروبی غذا قبل از گوارش آنزیمی صورت میگیرد.
 )4کبوتر -غذا بالفاصله پس از چینهدان به معده وارد میشود.
پاسخ :گزینه  -102( 1متوسط -مفهومی)
در دستگاه گوارش ملخ ،گوارش مواد غذایی قبل از رسیدن به روده به اتمام میرسد و جذب کامل غذا در معده صورت میگیرد .در دستگاه گوارش اسب هم
که یک پستاندارِ غیرنشخوارکننده است ،گوارش آنزیمی قبل از روده بزرگ صورت میگیرد .و در رودۀ بزرگ ،فقط گوارش میکروبی غذا صورت میگیرد.
میکروبهای ساکن رودۀ کور اسب ،سلولز را آبکافت میکنند .پس در هر دو جانور ،امکان گوارش آنزیمی غذا در بخش انتهاییِ لولۀ گوارش وجود ندارد.
بررسی سایر گزینهها:
 )2ملخ فاقد سنگدان است.
 )3گوارش آنزیمی در ملخ با ترشح آمیالز بزاق شروع میشود.
 )4در ملخ ،غذا پس از چینهدان ابتدا به پیشمعده و سپس به کیسههای معده وارد میشود.
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اینم سوال کنکور!
 -175کدام گزینه ،عبارت زیر را به طور مناسب کامل میکند؟ «در  ، ...............ساختاری که به ذخیرهء غذا کمک میکند و به جانور امکان میدهد تا
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با دفعات کمتر تغذیه ،انرژی موردنیاز خود را تأمین کند»............... ،
 )1ملخ ل در باالی غدد ترشحکنندهء آمیالز قرار دارد.
 )2گوسفند ل تا حدود زیادی به آبگیری مواد غذایی میپردازد.
 )3کرم خاکی ل دندانههایی برای خرد کردن بیشتر مواد غذایی دارد.
 )4پرنده دانهخوار ل مواد غذایی را ابتدا به بخش عقبی معده وارد مینماید.

پاسخ :گزینه 1
چینهدان ساختاری است که به ذخیرۀ غذا کمک میکند و به جانور این امکان
را میدهد تا با دفعاتِ کمتر تغذیه ،انرژی مورد نیاز خود را تأمین کند.
همانطور که در شکل زیر میبینید ،در ملخ ،غدد بزاقی (ترشحکنندۀ آمیالز)
در زیر چینهدان قرار گرفتهاند.

آزمون ماز -مرحله 7

-57نخستین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد ،چه مشخصهای دارد؟
 )1به طور معمول ،توسط گروههای هِم خود به ذخیرۀ اکسیژن میپردازد.
 )2پس از تولید درون شبکۀ آندوپالسمی ،به دستگاه گلژی منتقل میشود.
 )3دو رشتۀ ژن سازندۀ آن فقط درون یاختههای ماهیچهای از هم باز میشوند.
 )4با تاخوردگی صفحات و مارپیچهای ساختار دوم ،ساختار نهایی آن ایجاد میشود.

5

پاسخ :گزینه  -121( 4سخت -ترکیبی)

اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد میوگلوبین بود .که ساختار نهایی آن ،ساختار سوم است .ساختار سوم ،ساختار سه بعدی پروتئینهاست که

در آن با تاخوردگی بیشتر صفحات و مارپیچهای ساختار دوم به شکل کروی در میآیند.
بررسی سایر گزینهها:
 )1میوگلوبین فقط دارای یک گروه هِم است.
 )2در پی ترجمه رِنای پیک توسط رِناتن ،پروتئینها تولید میشوند .درون شبکه آندوپالسمی ،رِناتن وجود ندارد!
 )3ژن سازنده میوگلوبین ،در همه یاختههای ه ستهدار بدن ان سان وجود دارد ،اما فقط در گروهی از یاختههای ماهیچهای بیان می شود .جدا شدن دو ر شته

ژن در فرایند همانند سازی و رونوی سی صورت میگیرد .بنابراین در انواع یاختههایی که همانند سازی دِنا صورت میگیرد ،دو ر شته ژن میوگلوبین نیز در
حین همانندسازی از هم جدا میشوند.

-58هر پروتئینی که دارای سطح ساختاری  ..................میباشد.................. ،
 )1اول -به دنبال تغییر آمینواسید در هر جایگاه ،فعالیت خود را تغییر خواهد داد.

آزمون ماز -مرحله 6

 )2سوم -در پی ترجمۀ یک مولکول  mRNAدر سیتوپالسم تولید شده است.
 )3چهارم -در زیرواحدهای خود ساختارهایی مارپیچی و یا صفحهای دارد.
 )4دوم -در سیتوپالسم یا بیرون یاخته فعالیت خود را به انجام میرساند.

6

پاسخ :گزینه -121( 3متوسط -مفهومی)

ساختار چهارم پروتئینها هنگامی شکل میگیرد که دو یا چند زنجیرۀ پلیپپتیدی در کنار یکدیگر ،پروتئین را تشکیل میدهند .پروتئینی که دارای
ساختار چهارم است ،به طور حتم ،ساختار دوم نیز دارد که به دو صورت مارپیچی و صفحهای دیده میشود.

بررسی سایر گزینهها:
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 )1ساختار اول با ایجاد پیوندهای پپتیدی بین آمینواسیدها شکل میگیرد .این پیوند در واقع نوعی پیوند اشتراکی است .تغییر آمینواسید در هر جایگاه
موجب تغییر در ساختار اول پروتئین میشود و ممکن است(نه الزاماً) فعالیت آن را تغییر دهد .اینم نکته جواب سوال )174
 )2پروتئینی که دارای ساختار سوم است ،ممکن است ساختار چهارم نیز داشته باشد و از چند رشتۀ پلیپپتیدی تشکیل شده باشد که در این صورت ،هر
رشتۀ پلیپپتیدی آن حاصل ترجمۀ یک  mRNAهستند.

 )4منافذ غشایی مجموعهای از پروتئینها با ساختار صفحهای هستند که در کنار هم منظم شدهاند .این منافذ دارای ساختار دوم پروتئینی هستند و در
غشای یاخته نقش دارند.
-59کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
آزمون ماز -مرحله 7
«سطحی از سطوح ساختاری پروتئینها که حاصل  ..................است ،میتواند  ..................باشد».
 )1الگوهایی از پیوندهای هیدروژنی -ایجادکنندۀ شکل نهایی پروتئین
 )2تاخوردگیهای رشتۀ مارپیچی پلیپپتیدی -وابسته به ایجاد پیوندهای آبگریز
 )3آرایش اختصاصی زیرواحدهای پلیپپتیدی  -تعیینکنندۀ شکل فضایی میوگلوبین
 )4تشکیل پیوندهای هیدروژنی بین یک رشتۀ پلیپپتیدی -تعیینکنندۀ شکل منافذ غشایی

7

پاسخ :گزینه  -121( 3متوسط -مفهومی)

آرایش زیرواحدهای پلیپپتیدی ،مربوط به ساختار چهارم پروتئینهاست؛ در حالی که میوگلوبین فقط از یک رشته پلیپپتیدی تشکیل شده است و ساختار
نهایی آن ،همان ساختار سوم است.
بررسی سایر گزینهها:

 )1برای پروتئین هایی که فقط یک زنجیره پلیپپتید دارند ساختار نهایی می تواند ساختار سوم باشد .ساختار دوم پروتئینها حاصل الگوهایی از پیوندهای
هیدروژنی است.

 )2ساختار سوم ،ساختار سه بعدی پروتئینهاست که در آن با تاخوردگی بیشتر صفحات و مارپیچهای ساختار دوم به شکل کروی در میآیند .تشکیل
این ساختار در اثر پیوندهای آب گریز است؛ به این صورت که گروههای  Rآمینواسیدهایی که آب گریزند ،به یکدیگر نزدیک می شوند تا در معرض آب
نباشند .سپس با تشکیل پیوندهای دیگری مانند هیدروژنی ،اشتراکی و یونی ساختار سوم پروتئین تثبیت میشود.
 )4بین بخشهایی از زنجیره پلی پپتیدی میتواند پیوندهای هیدروژنی برقرار شود .این پیوندها منشأ تشکیل ساختار دوم در پروتئینها هستند که به دو
صورت مارپیچ و صفحهای دیده میشوند .ساختار نهایی بعضی از پروتئین ها میتواند همین ساختار دوم باشد .منافذ غشایی مجموعهای از پروتئینها با
ساختار صفحهای هستند که در کنار هم منظم شدهاند.
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با استفاده از تصاویر حاصل از استفاده از پرتوهای ایکس و روش های دیگر ،محققین به ساختار سه بعدی پروتئین ها پی میبرند
*بهطوریکه در آن حتی جایگاه هر اتم را نیز میتوانند مشخص کنند
ترتیب قرار گرفتن آمینواسیدها به صورت خطی
نوع ،تعداد ،ترتیب و تکرار آمینواسیدها ،در ساختار اول هر پروتئین مطرح است
*بهدلیل اهمیت توالی آمینواسیییدها در سییاختار اول ،همه سییطوح دیگر سییاختاری در پروتئین ها به این سییاختار
بستگی دارند

ساختار دوم

هیدروژنی

الییگییوهییایییی از پیییییونییدهییای

ساختار سوم

تاخورده و متصل بههم

ساختار چهارم

آرایش زیرواحدها

ساختار پروتئین ها در چهار سطح بررسی می شود که هر ساختار مبنای تشکیل ساختار باالتر است

ساختار اول

توالی آمینواسیدها

سطوح مختلف ساختاری در پروتئینها

شکل فضایی پروتئین ،نوع عمل آن را مشخص می کند

نحوه تشکیل

ایجاد پیوندهای پپتیدی بین آمینواسیدها

مثال

ساختار اول برای همه پروتئینها تعریف میشود

به دو صورت مارپیچ و صفحهای دیده میشوندنحوه تشکیل

تشکیل پیوند هیدروژنی بین بخش هایی از زنجیره پلی پپتیدی
منافذ غشایی ،مجموعه ای از پروتئین ها با ساختار صفحه ای هستند که در کنار هم منظم شده

مثال

اند
هریک از زنجیرههای پپتیدی مارپیچی هموگلوبین

-ساختار سه بعدی پروتئین هاست

با ماز آینده بساز🙂

با تاخوردگی بیشتر صفحات ومارپیچ های ساختار دوم به شکل کروی حاصل میشوددر اثر تشکیل پیوندهای آب گریز
 با ک نارهم قرار گرفتن گروه  Rآمینواسیییی یدهایی که آبگریز ند (در محیط آبی) و تشییییک یلنحوه تشکیل

پیوندهای هیدروژنی ،اشتراکی و یونی ساختار سوم پروتئینها تثبیت میشود
*مجموعه این نیروها قسییمت های مختلف پروتئین را به صییورت به هم پیچیده در کنار هم
نگه میدارند

مثال

میوگلوبین (اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد میوگلوبین بود)
*در پروتئینهای دارای ساختار سوم ثباتی نسبی وجود دارد

در بعضی از پروتئینها مشاهده میشود
در این ساختار هریک از زنجیرهها نقشی کلیدی در شکلگیری پروتئین دارند
نحوه تشکیل
مثال

با کنارهم قرار گرفتن دو یا چند زنجیره پلیپپتیدی در کنار یکدیگر ایجاد میشود
هموگلوبین
چهار زنجیره از دونوع متفاوت دارد

 -174کدام عبارت ،دربارهء اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد ،صحیح است؟
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 )1در تشکیل ساختار نهایی آن فقط سه نوع پیوند دخالت دارد.
 )2با تغییر یک آمینواسید ،ساختار و عملکرد آن میتواند به شدت تغییر یابد.
 )3هر یک از زنجیرههای پلیپپتیدی آن ،به صورت یک زیرواحد تاخورده است.
 )4با دارا بودن رنگدانههای فراوان ،توانایی ذخیرهء انواعی از گازهای تنفسی را دارد.

پاسخ :گزینه 2
میوگلوبین اولین پروتئینی بود که ساختار آن شناسایی شد .تغییر آمینواسید در هر جایگاه موجب تغییردر ساختار اول پرتئین میشود و میتواند فعالیت آن
را تغییر دهد.
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-60در بخشی از چرخۀ قاعدگی که غلظت هورمون استروژن و پروژسترون برابر است ،قطعاً  ..................است.
 )1اندازۀ تودۀ جسم زرد در حال افزایش

آزمون ماز -مرحله 3

 )2غلظت هورمون  LHاز هورمون  FSHکمتر
 )3نخستین گویچۀ قطبی در لولۀ رحم قابل مشاهده
 )4غلظت هورمون  FSHدر خون کمتر از حداکثر مقدار آن
-117( 4سخت-مفهومی)
در روز هجدهم و بیستوچهارم چرخۀ تخمدانی ،غلظت دو هورمون استروژن و پروژسترون با یکدیگر برابر میشود .در این دو روز غلظت هورمون  FSHدر
خون ،کمتر از حداکثر مقدار خود است؛ زیرا ،حداکثر مقدار  FSHدر روز  14مشاهده میشود.
بررسی سایر گزینهها:
 )1اگر بارداری رخ دهد ،جسم زرد به فعالیت خود ادامه میدهد و تحلیل نمیرود.
 )2در این روزها غلظت هورمون  LHبیشتر از هورمون  FSHاست.
 )3نخستین گویچۀ قطبی ،با تکمیل تقسیم میوز  1در تخمدان تولید میشود .در اغلب موارد این یاختهها به علت میزان سیتوپالسم کم خود ،از بین میروند.
پس نمیتوان گفت قطعاً در روزهای هجدهم و بیستوچهارم ،نخستین گویچۀ قطبی در لولۀ رحم قابل مشاهده است.
آزمون ماز -مرحله 2

-61کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر ،مناسب است؟
«به طور طبیعی در بدن انسان» .................. ،
 )1مرحلۀ  G2چرخۀ یاختهای ،کوتاهترین بخش زندگی هر یاختۀ پیکری را تشکیل میدهد.
 )2هر کروموزوم فشرده ،در مراحل تقسیم هسته ،از دو بخش شبیه به هم تشکیل شده است.
 )3در مراحل اصلی تقسیم میوز ،عدد کروموزومی هر یاختۀ شروعکنندۀ پروفاز ،نصف میشود.
 )4قبل از شروع تشکیل دوک تقسیم در هر اسپرماتوسیت ،تعداد سانتریول ها مضاعف میشود.
پاسخ :گزینه -116( 4متوسط-مفهومی)

در انسان ،قبل از شروع تقسیم میوز  1توسط اسپرماتوسیت اولیه و همچنین قبل از شروع تقسیم میوز  2توسط اسپرماتوسیت ثانویه ،تعداد سانتریول ها
مضاعف می شود (از دو عدد به  4عدد می رسد)
بررسی سایر گزینه ها:
 )1دقت کنید که همۀ یاخته های پیکری توانایی تقسیم ندارند .بنابراین ،گروهی از یاخته ها هیچگاه وارد مرحلۀ  G2در چرخۀ یاخته ای نمی شوند.
 )2در مراحل آنافاز و تلوفاز ،کروموزوم ها یک کروماتیدی هستند .در حالی که کروموزوم های دو کروماتیدی هستند که از دو بخش شبیه به هم به نام
فامینک(کروماتید) تشکیل شده اند.
 )3میوز از دو مرحلۀ کلی میوز  1و  2تشکیل شده است .که در تقسیم میوز  2برخالف میوز  ،1عدد کروموزومی کاهش نمی یابد.
آزمون ماز -مرحله 12
-62چند مورد ،عبارت زیر را بهطور مناسب کامل میکند؟
به منظور تولید دو یاختۀ سهالد از یک یاختۀ سرالدی موز ،در انتهای مرحلۀ  ................یاختۀ زاینده ................ ،وجود خواهد داشت.
(در هر مجموعۀ کروموزومی موز 11 ،کروموزوم وجود دارد)
الف 33 -G1 -سانترومر

ب -آنافاز 66 -کروموزوم

1 )1

ج 66 -S -مولکول  DNAخطی
3 )3

2 )2

د 108 -G2 -ریزلولۀ سانتریولی
4 )4

پاسخ :گزینه  -116( ۴متوسط -مفهومی)
همۀ موارد ،عبارت را بهطور مناسب کامل میکنند .عدد کروموزومی این یاختۀ زاینده  3n=33است.

نکته :یاختۀ سرالدی میتوز انجام میدهد.
بررسی موارد:
الف) به تعداد کروموزوم ،در یاخته سانترومر وجود دارد؛ نکته اصلی برای تایید گزینه  3سوال  173کنکور! بنابراین ،یاخته در این مرحله  33سانترومر دارد.
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ب) با جداشدن کروماتیدها از کروموزومهای مضاعف ،تعداد کروموزومهای یاخته در انتهای آنافاز دو برابر میشود؛ بنابراین ،در انتهای آنافاز  66کروموزوم
وجود خواهد داشت.
ج) در انتهای مرحلۀ مرحلۀ  ،Sبه دلیل وجود کروموزومهای مضاعف ،تعداد  DNAدو برابر تعداد کروموزومها خواهد بود.
نکته :هر کروموزوم تک کروماتیدی ،از یک مولکول  DNAو هر کروموزوم دو کروماتیدی ،از دو مولکول  DNAتشکیل شده است.
د) در انتهای مرحلۀ  G2سانتریولها مضاعف شده و بنابراین2 ،جفت (4تا) سانتریول و 108ریزلوله در ساختار سانتریولها خواهیم داشت.
نکته :هر سانتریول ،از  27ریزلوله تشکیل شده است.
آزمون ماز= مرحله 21

-63کدام گزینه ،عبارتِ زیر را بهطور مناسب کامل میکند؟
«بهطور طبیعی در یک فرد بالغ ،هر  ..................که  ..................قطعاً »..................
 )1اووسیتی -حاصل تقسیم میتوز است -میتواند با شروع میوز ،ساختارهای چهارکروماتیدی را تشکیل دهد.
 )2اووسیتی -توسط مژکهای دیوارۀ لولۀ رحم جابهجا میشود -دومین جسم قطبی را بهوجود میآورد.
 )3اسپرماتوسیتی -دو جفت سانتریول دارد -با شروع تقسیم ،کروماتینهای خود را فشرده میکند.
 )4اسپرماتوسیتی -کروموزومهای دوکروماتیدی دارد -دو یاختۀ هاپلوئید را به وجود میآورد.

پاسخ :گزینه  -117( ۴سخت -ترکیبی)
در یک فرد بالغ ،اسپرماتوسیتهای اولیه و ثانویه هر دو دارای کروموزومهای دوکروماتیدی هستند .اسپرماتوسیت اولیه تقسیم میوز  1را انجام داده و دو

اسپرماتوسیت ثانویه (هاپلوئید و دوکروماتیدی) را بهوجود میآورد .همچنین ،اسپرماتوسیت ثانویه نیز تقسیم شده و دو اسپرماتید (هاپلوئید و تککروماتیدی)
را به وجود میآورد.
بررسی سایر گزینهها:

 )1در یک زن ،اووسیت اولیه حاصل تقسیم میتوز اووگونی در دورۀ جنینی است .اووسیتهای اولیه در دورۀ جنینی ،میوز خود را شروع کرده و ساختار
چهارکروماتیدی تشکیل میدهند و در پروفاز  1متوقف میشوند.

 )2اووسیت ثانویه پس از ورود به فالوپ ،توسط مژکهایی که در طول آن قرار دارند ،جابهجا میشود .این اووسیت فقط در صورتی که لقاح یابد میتواند میوز
 2را تکمیل کرده و دومین جسم قطبی را به وجود آورد.
 )3هر دو اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه ،دو جفت سانتریول دارند .اما اسپرماتوسیت ثانویه که حاصل میوز  1است و میوز  2را انجام میدهد ،از ابتدا دارای
کروموزومهای فشرده است .چون در حد فاصل بین میوز  1و میوز  ،2کروماتین تشکیل نمیشود (شکل  16فصل  6زیست یازدهم).
حاال برای حل سوال ،فقط کافیه بدونید که گویچه قطبی اول حاصل میوز  1و گویچه قطبی دوم حاصل میوز  2هست و هر کدومشون کجا تولید شدن
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 -173در ان سان ،همهء یاختههایی که در طی مراحل تخمکزایی و با تق سیم نام ساوی سیتوپال سم به وجود آمدهاند و در ر شد و نمو جنین فاقد
نقشاند ،از نظر  ...............به یکدیگر شباهت و از نظر  ...............با یکدیگر تفاوت دارند.

کنکور سراسری 98

 )1داشتن فامتن (کروموزوم)های همتا ل تعداد فامینک (کروماتید)های هسته
 )2مقدار دنا ) (DNAی هسته ل تعداد فامتن (کروموزوم)های هسته
 )3تعداد سانترومرهای موجود در هسته ل محل به وجود آمدن
 )4تعداد میانک (سانتریول)ها ل عدد کروموزومی

پاسخ :گزینه 3
منظور سوال اولین و دومین جسم قطبی است که در طی سیتوکینز نامساوی ایجاد میشوند.
گویچۀ قطبی اول حاصل میوز  ،1هاپلوئید ( 23کروموزومی و  23سانترومر) و در تخمدان به وجود
میآید .گویچه قطبی دوم ،حاصل میوز  ،2هاپلوئید ( 23کروموزومی و  23سانترومر) و در لولۀ
رحمی (فالوپ) به وجود میآید.

آزمون ماز -مرحله 22

-64کدام گزینه ،عبارتِ زیر را بهطور مناسب کامل میکند؟
«نوعی هورمون گیاهی که موجب  ..................میشود .................. ،را تحریک کند».
 )1چیرگی رأسی -نمیتواند در عدم حضور سیتوکینین ،ریشهزایی
 )2تأخیر در پیرشدن اندامهای هوایی -میتواند در حضور مقدار زیاد اکسین ،رشد جوانۀ جانبی
 )3تولید آنزیمهای گوارشی در الیۀ گلوتندارِ آندوسپرم دانه -میتواند در حضور آبسیزیکاسید ،رویش دانه

 )4ریزش برگ و میوۀ درختان -نمیتواند در عدم حضور آبسیزیکاسید ،تولید آنزیمهای تجزیهکنندۀ دیوارۀ یاختهای
پاسخ :گزینه  -119( 1سخت -مفهومی)
هورمون اکسین موجب چیرگی رأسی میشود .در محیط کشت بافت ،نسبت باالی اکسین به سیتوکینین ،ریشهزایی را تحریک میکند .هورمون اکسین به
تنهایی نمیتواند تقسیم یاختهای را تحریک کند.
بررسی سایر گزینهها:
 )2هورمون سیتوکینین موجب تأخیر در پیرشدن اندامهای هوایی گیاه میشود .حضور هورمون اکسین موجب مهار سیتوکینین در رشد جوانۀ جانبی میشود.
نکته اصلی در صورت سوال  172کنکور)
 )3هورمون جیبرلین سبب تولید آنزیمهای گوارشی در الیۀ گلوتندارِ آندوسپرم در دانۀ غالت میشود .هورمون آبسیزیکاسید رویش دانه را مهار میکند.
 )4هورمون اتیلن موجب ریزش برگ و میوۀ درختان میشود .این هورمون میتواند با تحریک تولید آنزیمهای تجزیهکنندۀ دیوارۀ یاختهای در قاعدۀ دمبرگ
موجب ریزش برگها شود و برای این کار نیاز به حضور آبسیزیکاسید ندارد.
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کاربرد

اعمال

اتیلن

بازدارندهها

سخت ،رسیدگی میوه ها ،ریزش برگ و میوه نقش دارند.

*ریزش برگها
*کمک به رسیدهشدن میوه چیدهشده نارس

*رسیدهشدن میوهها
*در واکنش به زخمهای مکانیکی ترشح میشود
*بستن روزنهها (حفظ آب گیاه)

آبسزیکاسید

*اتیلن و آبسزیکاسید در فرایندهای مربوط به مقاومت گیاه در شرایط

*جلوگیری از رشد جوانههای جانبی

*ممانعت از رویش دانه در شرایط نامساعد (جلوگیری از ازبین-
*مقابله با شرایط نامساعد

رفتن دانه یا جوانه تازه رویده)
*ممانعت از رویش جوانه در شرایط نامساعد (جلوگیری از
ازبینرفتن دانه یا جوانه تازه روئیده)

* افزایش رشد طولی یاختهها (افزایش طول ساقه)
* تحریک ریشهزایی (اکسین زیاد و سیتوکینین کم)
جوانه جانبی)
* تولید آنزیمهای تجزیهکننده دیواره ،هنگام ریزش برگها
درپاسخبه افزایش میزان اتیلن به اکسین
* بعضی از آنها گیاهان دولپه را ازبین میبرند

*تشکیل میوههای بدون دانه
*درشتکردن میوهها
*جلوگیری از پرشاخوبرگ شدن گیاهان
*تولید سموم کشاورزی بهمنظور ازبین بردن
گیاهان خودرو در مزارع گندم
*تولید عامل نارنجی

*تحریک رشد طولی یاختهها

ژیبرلینها

محرکها

*تحریک تقسیم یاختهها

*تولید میوههای بدوندانه

*افزایش طول ساقه

*درشتکردن میوهها

*تحریک رشد میوه
*تحریک رویش بذر غالت
*تحریک تقسیم یاختهای

سیتوکینینها

*براساس مقدار و محل اثر ممکناست نقش بازدارندگی نیز داشتهباشند

اکسینها

* جلوگیری از رشد جوانههای جانبی (باتحریک تولید اتیلن در

*تکثیر رویشی گیاهان بااستفاده از قلمه

* بهتاخیرانداختن پیرشدن اندامهای هوایی گیاه
*تحریک رشد جوانههای جانبی
*تحریک تولید ساقه از یاختههای تمایزنیافته (اکسین کم و
سیتوکینین زیاد)

-65هنگامی که میزان  ..................افزایش مییابد ،امکان  ..................وجود ندارد.
 )1اتیلن -ریزش گستردۀ برگها و میوهها از ساقۀ گیاه
 )2اکسین -کاهش میزان سیتوکینین در محل جوانههای جانبی

*تولید گیاهان پر شاخوبرگ
*ساقهزایی در کشتبافت
تازهنگهداشتن گیاهان با افشانهکردن *سیتوکینین
روی برگ و گلهای گیاهان

آزمون ماز -مرحله 3
نکته اصلی سوال  172کنکور

 )3جیبرلین -کاهش مدت زمان مرحلۀ اینترفاز در یاختههای گیاه
 )4آبسیزیکاسید -افزایش میزان ساکارز در یاختههای نگهبان روزنه
-119( 4سخت-ترکیبی)
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آبسیزیک اسید ،با پالسمولیز یاختههای نگهبان روزنه ،سبب بسته شدن روزنههای هوایی میشود .با تجمع ساکارز در این یاختهها ،تورژسانس روی داده و
روزنه باز میشود.
بررسی سایر گزینهها:
 )1اتیلن در ریزش برگ درختان و ریزش میوه نقش دارد.
 )2اکسین با افزایش اتیلن و کاهش میزان سیتوکینین در محل جوانههای جانبی ،مانع از رشد آنها میشود.
 )3جیبرلین با کاهش مدت زمان اینترفاز ،سبب افزایش سرعت تقسیم یاختههای گیاهی میشود.
-66هورمونی که سبب  ..................میشود ،همانند اتیلن ..................
 )1خفتگی دانه -باعث تغییر فشار اسمزی یاختههای نگهبان در ریشه میشود.

آزمون ماز -مرحله 3

 )2رویش دانه -با ترشح نوعی آنزیم در تجزیۀ دیواره نقش دارد.
 )3ایجاد یاختههای جدید -محل تولید و اثر یکسانی ندارد.
 )4افزایش طول ساقه -در تشکیل میوهها نقش دارد.
-119( 2متوسط-ترکیبی)
جیبرلین ،باعث رویش دانه و رویا در حال رشد میشود .این هورمون بر خارجیترین الیۀ آندوسپرم اثر میگذارد و سبب تولید و رهاشدن آنزیمهای گوارشی
در دانه میشود که این انزیمها نشاستۀ آندوسپرم را به گلوکز تجزیه میکنند .برگ در پاسخ به افزایش نسبت اتیلن به اکسین ،آنزیمهای تجزیه کنندۀ دیواره
را تولید میکند.
بررسی سایر موارد :
 )1هومون آب سیزیکا سید ،سبب ب سته شدن روزنهها و در نتیجه حفظ آب گیاه و همچنین مانع رویش دانه و ر شد جوانهها در شرایط نام ساعد می شود،
یاختههای نگهبان فقط در اندامهای هوایی گیاه مشخص میشود.
 )3سیتوکینینها با تحریک تقسیم یاختهای و در نتیجه ایجاد یاختههای جدید ،پیر شدن اندامهای هوایی گیاه را به تأخیر میاندازند .سیتوکینین در رئوس
ریشهها و دانه و میوه و جوانههای جانبی تولید می شود و باعث رشد جوانههای جانبی در عدم حضور اکسین می شود .اکسین نیز ،تولید اتیلن در جوانههای
جانبی را تحریک میکند و اتیلن ،باعث چیرگی رأسی در جوانههای جانبی میشود.
 )4اک سین با افزایش ر شد طولی یاختهها ،سبب افزایش طول ساقه می شود .اک سین ری شهزایی را تحریک میکند؛ بنابراین ،برای تکثیر روی شی گیاهان با
استفاده از قلمه به کار میرود .اکسینها را برای تشکیل میوههای بدون دانه و درشتکردن میوهها نیز به کار میبرند.
حاال خیلی راحت این سوال کنکور رو جواب بدید!

 -172با قطع جوانهء رأ سی در ساقهء یک گیاه جوان ،مقدار نوعی هورمون گیاهی در جوانههای جانبی گیاه افزایش و مقدار نوع دیگری هورمون در
این جوانهها کاهش خواهد یافت .در یک گیاه دارای جوانهء رأسی ساقه ،نقش این دو هورمون به ترتیب کدام است؟
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 )1ریزش برگ با تشکیل الیهء جداکننده ل تحریک ریشهزایی

 )2تأخیر در پیرشدن اندامهای هوایی ل رشد طولی یاختهها

 )3تحریک تقسیم یاختهای ل بستن روزنههای هوایی در شرایط خشکی

 )4کاهش رشد گیاه در شرایط نامساعد محیطی ل ایجاد یاختههای جدید

پاسخ :گزینه 2
با قطع جوانۀ رأسی ،میزان هورمونهای سیتوکینین و اکسین به ترتیب در جوانههای جانبی افزایش و کاهش مییابد .این هورمونها به ترتیب در تأخیر در
پیرشدن اندامهای هوایی و رشد طولی یاختهها نقش دارند.
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-67در روده انسان دو شبکه از یاختههای عصبی بین الیههای لوله گوارش وجود دارند .شبکه عصبیای که به درون حفره روده نزدیکتر
آزمون ماز -مرحله 15
است ،در سمت  ..................خود با الیهای در تماس است که دارای  ..................میباشد.
 )1بیرونی -بافت پیوندی سست در مجاور یاختههای ماهیچهای خود
 )2داخلی -رشتههای ماهیچهای صاف با آرایش حلقوی
 )3داخلی -یاختههای ماهیچهای درون پرزهای خود
 )4بیرونی -ماهیچهای طولی و رگهای خونی فراوان

2

پاسخ :گزینه  -102( 1سخت -مفهومی)

همانطور که در شکل مقابل میبینید ،در روده انسان دو شبکه عصبی در دو سمت الیه ماهیچهای
حلقوی قرار گرفتهاند .شبکه عصبی داخلیتر ،در سمت داخلی با الیه زیرمخاط و در سمت خارج با
ماهیچههای طولی در تماس است .بهطور کلی الیه ماهیچهای شامل یاختههای ماهیچه صاف است که
به شکل حلقوی و طولی سازمانیافته و در بین آنها بافت پیوندی سست قرار دارد.
بررسی سایر گزینهها:
2و )3در سمت داخل این شبکه عصبی ،الیه زیرمخاط قرار دارد و یاختههای ماهیچهای هم در پرزهای
الیه مخاط دیده میشوند.
 )4در سمت بیرونی این شبکه عصبی ،ماهیچه حلقوی قرار گرفته است.
-68هر بخشی از دستگاه گوارش که  ،..................قطعاً ..................
 )1در فرآیند جذب مواد شرکت دارد -در تشکیل بخشی از پردۀ صفاق شرکت میکند.

آزمون ماز -مرحله 3

 )2به کمک حرکات قطعهقطعهکننده به گوارش میپردازد -توانایی ترشح هورمون گاسترین را ندارد.
 )3گوارش شیمیایی نشاسته در آن آغاز میشود -به کمک دستگاه عصبی رودهای فرآیندهای خود را تنظیم میکند.
 )4به کمک اعصاب پادهمحس حرکات کرمی را شدت میبخشد -مستقل از دستگاه عصبی رودهای به فعالیت میپردازد.
-102( 2سخت-مفهومی)
حرکات قطعهقطعهکننده فقط در روده صورت میگیرند ،در حالیکه هورمون گاسترین ،توسط گروهی از یاختههای حفرۀ معدی ترشح میشود.
بررسی سایر گزینهها:
 )1جذب ا صلی در روده صورت میگیرد ،ولی دهان و معده نیز فرآیند جذب را به میزان اندک انجام میدهند .پردۀ صفاق در حفرۀ شکمی دیده می شود و
دهان ،بخش ابتدایی مری و بخش اعظم راستروده توسط صفاق پوشیده نشدهاند.
 )3گوارش شیمیایی نشاسته در دهان و تحت تأثیر آنزیم آمیالز شروع میشود .دستگاه عصبی رودهای از مری تا مخرج مشاهده میگردد.
 )4دستگاه عصبیرودهای میتواند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار فعالیت کند .اما اعصاب همحس و پادهمحس با دستگاه عصبی رودهای ارتباط دارند و

بر عملکرد آن تأثیر میگذارند .یعنی از مری تا مخرج حرکات تحت کنترل دستگاه عصبی رودهای هستن ولی اعصاب همحس و پادهمحس میتونن بر شدت حرکات تأثیر
بزارن( .نکته جواب سوال )170
-69چند مورد ،برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

آزمون ماز -مرحله 20

«در انسان ،هر عامل محرکی که میتواند باعث افزایش ترشح بزاق شود » ..................
الف -فعالیت یاختههای عصبی در پل مغزی را تغییر میدهد.
ب -گیرندههای حسی را در نوعی اندام حسی تحریک میکند.
ج -از طریق دستگاه عصبی رودهای ،فعالیت غدد بزاقی را افزایش میدهد.
د -با تغییر فعالیت دستگاه عصبی خودمختار ،ترشح انواعی از آنزیمها را تحریک میکند.
3 )3
2 )2
1 )1

4 )4

پاسخ :گزینه  -102( 2سخت -ترکیبی)
موارد الف و د درست هستند .محرکهایی مانند دیدن ،بوی غذا و حتی فکرکردن به آن باعث افزایش ترشح بزاق میشوند.
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بررسی موارد:
الف) پل مغزی در تنظیم فعالیتهای مختلف از جمله ترشح بزاق نقش دارد .بنابراین ،هر عاملی که سبب ترشح بزاق میشود؛ قطعاً بر فعالیت یاختههای
عصبی در پل مغزی تأثیرگذار است.
ب) فکرکردن به غذا بدون تحریک گیرندههای حسی ،سبب تحریک ترشح بزاق میشود.
ج) دستگاه عصبی رودهای ،تحرک و ترشح را در لولۀ گوارش (نه کل دستگاه گوارش) تنظیم میکند .نکته الزم برای رد گزینه  2سوال )170
د) دستگاه عصبی خودمختار ،پیام عصبی مغز را به غدههای بزاقی میرساند و بزاق به شکل انعکاسی ترشح میشود .بزاق حاوی انواعی از آنزیمها از جمله
آمیالز و لیزوزیم است.
اینم سوال کنکور!

تنظیم عصبی دستگاه گوارش
 -2دستگاه عصبی رودهای
در دیوارۀ لولۀ گوارش (از مری تا مخرج) شبکههای یاختههای عصبی ،وجود دارند .این شبکه را دستگاه عصبی رودهای مینامند .این دستگاه ،تحرک
و ترشح را در لولۀ گوارش (نه اندامهای مرتبط با آن!) ،تنظیم میکند.مثالً همانطورکه دیدید ،یاختههای ماهیچههای درون پرزها با تحریک یاختههای
عصبی این دستگاه ،موجب حرکت پرزها میشوند.

دستگاه عصبی رودهای میتواند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار ،فعالیت کند .اما اعصاب همحس و پادهمحس با دستگاه عصبی رودهای ارتباط
دارند و بر عملکرد آن تاثیر میگذارند.

 -170کدام عبارت ،در ارتباط با شبکههای یاختههای عصبی دستگاه عصبی رودهای لولهء گوارش انسان درست است؟
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 )1فقط در الیهء ماهیچهای دیوارهء روده نفوذ میکند.

 )2فقط میزان ترشح را در بخش روده تنظیم مینماید.

 )3میتواند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار فعالیت کند.

 )4به ندرت تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار قرار میگیرد.

پاسخ :گزینه 3
در انسان ،دستگاه عصبی رودهای میتواند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار هم فعالیت کند.
این سوال هم حجت رو بر شما تموم میکنه! سوال آخرین آموز ماز که در روز یک شنبه قبل از کنکور برگزار شد!
-70بخشی از گوش درونی انسان که نسبت به بخش دیگر ،به مجرای شیپور استاش نزدیکتر است ،چه مشخصهای دارد؟

آزمون پروژه زیست ماز -مرحله 9

 )1از سه مجرای عمود بر هم تشکیل شده است.
 )2آکسونِ گیرندههای آن ،عصب حسی را تشکیل میدهند.
 )3در پی لرزش دریچۀ بیضی ،مایع درون آن به حرکت در میآید.
 )4فقط در بخشی از مجرای میانی آن ،گیرندههای حسی مژکدار حضور دارند.
پاسخ :گزینه  -112( 4سخت -مفهومی)
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گوش درونی شامل دو بخش حلزونی و دهلیزی است.
همانطور که در شکل مقابل میبینید ،بخش حلزونی گوش
نسبت به مجاری نیمدایره به شیپور استاش نزدیکتر است.
و همانطور که میبینید ،گیرندههای حسی مژکدار فقط در
بخشی از مجرای میانیِ حلزون گوش حضور دارند.
بررسی سایر گزینهها:
 )1در بخش دهلیزیِ گوش ،سه مجرای نیمدایرهای شکلِ
عمود بر هم (در سه جهت فضا) جود دارد.
 )2عصب شنوایی و تعادلی ،از آکسون نورونهای حسی
تشکیل میشوند؛ نه آکسون گیرندههای مژکدار! اصالً
گیرندههای مژکدار یاختۀ پوششیِ تمایزیافتهاند و ساختار
عصبی ندارند.
 )3این نکته هم فوت کوزهگری واسه مازیها
هست که واسه اولین بار داریم بهتون میگیم که
با قدرت برید سمت کنکور! مایع درون حلزون
گوش حرکت نمیکنه! بلکه در اثر لرزشِ دریچۀ

بیضی ،به لرزش درمیآید .در حالی که مایع
درون مجاری نیمدایره با چرخش سر حرکت
میکند .نکته جواب سوال  169کنکور سراسری)
و اینم سوال کنکور!
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 -169به طور معمول در گوش انسان ،با ارتعاش دریچهء بیضی ،ابتدا کدام اتفاق رخ میدهد؟
 )1استخوان چکشی شروع به لرزش میکند.

 )2مایع درون بخش حلزونی به لرزش درمیآید.

 )3کانالهای یونی غشای یاختههای عصبی باز میشوند.

 )4مژکهای یاختههای درون بخش دهلیزی خم میشوند.

پاسخ :گزینه 2
با ارتعاش دریچۀ بیضی ،ابتدا مایع درون مجرای حلزونی گوش به لرزش در میآید .عین همین گزینه در پروژه مرحله  9ماز بود!!!
آزمون پروژه زیست ماز -مرحله 8

-71کدام گزینه ،عبارتِ زیر را بهطور مناسب کامل میکند؟
«در رودۀ انسان ،همۀ مولکولهای حاصل از گوارش کاملِ »..................
 )1چربیها ،حاوی یک گلیسرول در ساختار خود هستند.
 )2نشاسته ،مستقیماً از فعالیت آمیالزِ یاختههای روده تشکیل شدهاند.
 )3پروتئینها ،در نهایت به مویرگهای حاوی الیهای از پروتئین در سطح خود ،وارد میشوند.
 )4گلیکوژن ،با صرف  ATPتوسط نوع ویژهای از پروتئینهای غشایی به یاختههای دارای ریزپرز وارد میشوند.

پاسخ :گزینه  -102( 3متوسط -مفهومی)
آمینواسللیدها برخالف چربیها پس از جذب در روده ،به مویرگهای خونی پرز وارد میشللوند .مویرگهای خونی روده از نوع منفذدار هسللتند که با داشللتن

منافذ گسترده مشخص میشوند که با الیهای از پروتئین پوشیده شدهاند.
بررسی سایر گزینهها:
 )1همانطور که در شکل  26فصل  2زیست دهم مشاهده میکنید ،بعضی مولکولهای حاصل از گوارش چربی ،فاقد گلیسرول در ساختار خود هستند.
 )2ن شا ستۀ موجود در غذا تو سط آمیالزِ بزاق و لوزالمعده به دی ساکارید و مولکولهای در شتی شامل  3تا  9مولکول گلوکز تبدیل می شود .سپس این
مولکولها توسط آنزیمی که در غشای یاختههای رودۀ باریک حضور دارد (و از نوع آمیالز هم نیست!!) به گلوکز تبدیل میشود.
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نکته :آنزیمی که دیپپتید رو تجزیه میکنه اسمش پروتئاز نیست! آنزیمی هم که دیساکارید رو تجزیه میکنه اسمش آمیالز نیست!
 )4از تجزیۀ گلیکوژن ،مولکولهای گلوکز ایجاد میشلللوند .گلوکز با کمک مولکول ناقل ویژهای ،همراه با سلللدیم وارد یاختۀ پرز روده میشلللود .این روش
همانتقالی نام دارد و نیازی به مصرف  ATPندارد! (نکته مورد الف و ج و د سوال  171کنکور)
-72در رودۀ انسان ،ورود  ..................به یاختههای استوانهای مخاط همانند خروج  ..................از این یاختهها ..................
آزمون ماز -مرحله 1
 )1آب -مواد معدنی -فقط در جهت شیب غلظت انجام میشود.
 )2آمینواسید -گلوکز -میتواند از طریق انتشار صورت گیرد.
 )3گلوگز -کیلومیکرون -فقط با آبکافت  ATPصورت میگیرد.
 )4ویتامین  -B12مونوگلیسیرید -با تشکیل کیسۀ غشایی صورت میگیرد.
پاسخ :گزینه  -102( 2سخت -مفهومی)

عبور بیشتر آمینواسیدها از غشای یاختۀ پرز و ورود به یاختههای استوانهای مخاط روده همانند گلوکز و با انتقال فعال (از نوع هم انتقالی) صورت میگیرد؛
بنابراین ،ورود برخی از آمینواسیدها از طریق انتقال غیرفعال (یعنی انتشار تسهیلشده) صورت میگیرد .خروج گلوکز از یاختههای روده نیز از طریق انتشار
تسهیل شده صورت میگیرد.
بررسی سایر گزینهها:

 )1مواد معدنی به روش انتشار یا انتقال فعال جذب میشوند .و خروج آنها از یاختههای پرز نیز میتواند به روش انتقال فعال یا انتشار باشد.
 )3انرژی مورد نیاز برای ورود گلوکز به یاختههای استوانهای روده از طریق همانتقالی سدیم تأمین میشود؛ نه مصرف مستقیمِ ATP
 )4دقت کنید که مونوگلیسریدها پس از ورود به یاختۀ پرز ابتدا به شکل تریگلیسیرید در میآیند و در ساختار کیلومیکرون قرار میگیرند و خروج کیلومیکرون
از یاختۀ پرز با برونرانی صورت میگیرد.
-73نوعی پروتئین در غشای یاختههای پرز روده ،با مصرف انرژی یونهای پتاسیم را به داخل یاخته و یونهای سدیم را به خارج یاخته
آزمون ماز -مرحله 6
میراند .این پروتئین میتواند نوعی واکنش آنزیمی را به انجام برساند که در آن ..................
 )2نوکلئوتید سهفسفاته را مصرف میکند.
 )1تعداد پیشمادهها بیشتر از تعداد فرآوردههاست.
 )3یونها را در جهت شیب غلظت جابهجا میکند.
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 )4غلظت یونهای درون فضای روده را تغییر میدهد.

پاسخ :گزینه -121( 2متوسط -ترکیبی)

پمپ سدیم-پتا سیم در غ شای یاختههای روده و در قاعدۀ آنها ح ضور دارد و ضمن
جابهجایی یونهای سدیم و پتا سیم در دو سوی غ شا ،مولکول ( ATPنوعی نوکلئوتید
سه ف سفاته) را به م صرف میر ساند و نوکلئوتید دو ف سفاته ( + )ADPگروه ف سفات
تولید میکند( .نکته مورد ب سوال  171کنکور)
بررسی سایر گزینهها:
 )1در واکنش  ،ATP === ADP + Pتعداد پیش ماده بیشتر از فراورده نیست!.
 )3پمپ سدیم-پتاسیم ،یونها را در خالف جهت شیب غلظت جابهجا میکند.
 )4این پمپ در بخشللی از غشللای یاخته پرز قرار دارد که در سللمت مایع میانبافتی
اسلللت؛ بنابراین با محیط درونی روده تبادل نمیکند و غلظت یون های درون روده را
تغییر نمیدهد( .شکل مقابل)
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اینم سوال کنکور!
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 -171در انسان ،به منظور ورود مولکولهای گلوکز به یاختههای پوششی پرز روده ،چند مورد زیر ضروری است؟
الف ب حضور مولکولهای ویژهء پروتئینی در غشای یاخته
ب ب فعالیت پروتئین انتقالدهندهء سدیم ب پتاسیم
ج ب انرژی حاصل از شیب غلظت سدیم
د ب تشکیل کیسههای غشایی
1 )1

3 )3

2 )2

4 )4

پاسخ :گزینه 3
در رودۀ انسان ،مولکولهای گلوکز از طریق همانتقالی و با استفاده از شیب غلظت یونهای سدیم به یاختههای جذبی روده وارد میشوند.
بررسی موارد:
الف) گلوکز از طریق مولکولهای پروتئینی ویژه در غشای یاخته به آن وارد میشود.
ب) فعالیت پمپ سدیم-پتاسیم موجب می شود تا شیب غلظت سدیم بین فضای داخل روده و درون یاخته پایدار باقی بماند ،چون این پمپ به صورت مداوم
یونهای سدیم را از یاختۀ پرز خارج میکند.
ج) انتقال گلوکز در خالف جهت شیب غلظت با استفاده از انرژی حاصل از شیب غلظت سدیم تأمین میشود.
د) تشکیل کیسههای غشایی به منظور درونبری و یا برونرانی است،؛ در حالی که جذب گلوکز از به این روشها صورت نمیگیرد.
-74شکل مقابل برش عرضی ساقۀ گیاهی  ..................را نشان میدهد و بافت  ..................دارای یاختههای است که ..................
آزمون ماز -مرحله 3
 )1تکلپه -2 -در ذخیرۀ مواد آلی نقش دارند.
 )2دولپه -1 -که درسطح آنها پوستک وجود دارد.
 )3دولپه -2 -دارای النهای کمی در دیوارۀ خود هستند.
 )4تکلپه -1 -هیچ یک توانایی انجام فرآیند فتوسنتز را ندارند.
-106( 2متوسط-مفهومی)
تصویر مربوط به برش عرضی ساقۀ یک گیاه دولپه است .بافت  ،1بافت روپوستی است که در سطح خود پوستک دارد .بخش  ،2مغز ساقه را نشان میدهد.
بررسی سایر گزینهها:
 1و  )3مغز ساقه ،بافت نرمآکَنهای و بخ شی از سامانۀ بافت زمینه ا ست که یاخته های این بافت ها دارای الن های زیادی در دیوارۀ خود ه ستند .همچنین
یاختههای این بافت در ذخیرۀ مواد آلی نقش دارند( .نکته گزینه  4سوال  168که باهاش میتونستید تست رو جواب بدید!)
 )4یاختههای نگهبان روزنه در روپوست به فتوسنتز میپردازند.
-75در برش عرضی ریشۀ نوعی گیاه علفی ،دستههای آوند آبکش و چوب نخستین در مجاورت یکدیگر و درون استوانۀ آوندی قرار
گرفتهاند .در ساقۀ این گیاه قطعاً ..................
آزمون ماز -مرحله 11
 )1دستههای آوندی بین پوست و بافتِ مغز ساقه قرار گرفتهاند( .نکته گزینه  1سوال )168
 )2هر سرالد نخستین توسط یاختههای زندۀ جوانه محافظت میشود.
 )3الیهای از ترکیبات لیپیدی سطح همۀ یاختههای روپوستی را میپوشاند.
 )4یاختههای الیه ریشهزا خارجیترین قسمت استوانۀ آوندی را تشکیل میدهند.
پاسخ :گزینه  -106( 3سخت -ترکیبی)
در برش عرضی ریشه گیاهان دولپه همانند تکلپه ،دستههای آوند آبکش و چوب نخستین در مجاورت یکدیگر و درون استوانۀ آوندی قرار دارند و در ساقۀ
این گیاهان ،پوستک که از ترکیبات لیپیدی مانند کوتین ساخته شده است ،سطح یاختههای روپوستی را میپوشاند.
بررسی سایر گزینهها:

 )1مغز ساقه بافت نرمآکنه و بخشی از سامانۀ بافت زمینهای است که در دولپهایها دیده میشود.
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مغز ریشه بافت نرمکنهای است و در تکلپهایها دیده میشود.
 )2سرالدهای درون ساقه ،عالوه بر جوانهها در فاصله بین دو گره نیز دیده میشوند.
 )4الیه ریشهزا در استوانۀ آوندی در ریشه حضور دارند ،نه ساقه!
مقای سه ساختارها در برش عر ضی
گیاهان تکلپه و دو لپه

با استفاده از این کادر آموزشی ماز به راحتی میتونستید سایر گزینههای سوال  168رو به راحتی رد کنید!
گیاه تکلپه
ساااااهتااارهااای موجود در برش
عرضی ساقه

گیاه دولپه
روپوست

روپوست
دستههای آوندی (چوبی و آبکشی)
بافت زمینهای

پوست

دستههای آوندی (چوبی و و آبکشی)
مغز ساقه

ساااااهتااارهااای موجود در برش
عرضی ریشه

روپوست

روپوست

پوست

پوست

استوانۀ آوندی حاویِ :الیۀ ریشهزا ،دسته-

استوانۀ آوندی حاویِ :الیۀ ریشهزا و دستههای آوندی

های آوندی و مغز ریشه
به صورت منظم و دایرهوار در اطراف مغز قرار گرفتند.

آرایش دستههای آوندی در ساقه

به صورت پراکنده دیده میشوند.

آرایش دستههای آوندی در ریشه

به صورت منظم و دایرهوار در اطراف مغز

آوند آبکشی به شکل ستاره در مغز ریشه و آوندهای آبکشی در

قرار گرفتند.

میان بازوهای آن قرار گرفتند.

(در هر دستۀ آوندی ،آوند چوبی به سمت داخل و آوند آبکشی
به سمت خارج ساقه قرار دارد)

نکته گزینه  2سوال 168
ظاهر برگها

پهن و منشعب

نواریشکل و باریک
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 -168کدام عبارت ،در مورد ساقهء یک گیاه علفی دولپهای صادق است؟

صفحه
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 )1مرز بین پوست و استوانهء آوندی غیرمشخص است.
 )2دستههای آوندی بر روی دوایر متحدالمرکز قرار گرفتهاند.
 )3تعداددستههای آوندی در سمت خارج بیش از سمت داخل است.
 )4مغز که بخشی از سامانهء بافت زمینهای است ،به وضوح دیده میشود.

پاسخ :گزینه 4
همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،در برش
عرضی ساقۀ یک گیاه دولپهای ،مغز که بخشی از سامانۀ
بافت زمینهای است ،به وضوح دیده میشود.

-76کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

آزمون ماز -مرحله 11

« وجه  ..................هورمونهای آلدوسترون و ضدادراری را میتوان در  ..................بیان کرد» .
 )2تشابه -تاثیر بر حجم ادرار
 )1تفاوت -تاثیر بر اندام حاوی یاخته درونریز
 )3تشابه -تولید توسط یاختههای درونریز

 )4تفاوت -ممانعت از افت فشار خون

 3پاسخ :گزینه  -114( 2متوسط -ترکیبی)

هورمون آلدو سترون به طور م ستقیم موجب افزایش بازجذب سدیم و به طور غیرم ستقیم موجب افزایش بازجذب آب در کلیه می شود .هورمون ضدادراری
هم موجب افزایش بازجذب آب در کلیه میشود .پس هر دو هورمون موجب کاهش حجم ادرار میشوند( .نکته موارد الف و ج سوال  167کنکور)

بررسی سایر گزینهها:
 )1هر دوی این هورمونها دارای گیرنده در کلیه (اندام سازنده اریتروپویتین) تاثیر دارند.
 )3هورمون ضدادراری توسط نورونهای هیپوتاالموس تولید میشود؛ نه یاختههای درونریز!
 )4هر دوی این هورمونها با افزایش میزان نب بدن و لذا میزان حجم خون ،از افت فشار خون ممانعت میکنند.
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مقایسه هورمونهای آلدوسترون و ضدادراری

نام هورمون

ضدادراری

آلدوسترون

محل ترشح

غدۀ زیرمغزی
پسین
غدۀ فوق کلیه

بافت هدف

مجرای جمعکننده و لولۀ
کلیوی
مجرای جمعکننده و لولۀ
کلیوی

گروه آموزشی ماز

عملکرد هورمون

افزایش بازجذب آب و کاهش دفع
آب از طریق ادرار
افزایش بازجذب سدیم (که منجر به
افزایش بازجذب آب نیز میشود)

صفحه

عوامل محرک ترشح هورمون

افزایش فشار اسمزی خون و تحریک
گیرندههای اسمزی در غدۀ زیرنهنج
کاهش مقدار آب خون و کاهش حجم آنکه منجر به ترشح رنین میشود
-افزایش ترشح هورمون محرک فوق کلیه

-77کدام گزینه ،عبارت مقابل را به درستی تکمیل میکند؟ « بهطور معمول ،طی مرحلۀ  ..................از فرایند تشکیل ادرار» .................. ،
آزمون پروژه زیست ماز -مرحله 2
 )1تراوش – مواد خارجشده از کالفک ،از دیوارۀ بیرونی کپسول بومن عبور میکنند.
 )2ترشح – فقط مواد خارجشده از مویرگهای اطراف گردیزه ،وارد گردیزه میشوند.
 )3تراوش – پروتئینها طی فرایند برونرانی و با مصرف انرژی از مویرگ خارج میشوند.
 )4بازجذب – خروج مواد از گردیزه توسط یاختههای دارای راکیزههای فراوان ،آغاز میشود.
پاسخ :گزینه  -105( ۴سخت -مفهومی)
فرایند تشکیل ادرار ،شامل سه مرحله است که عبارتاند از :تراوش ،بازجذب و ترشح .بازجذب در لولۀ پیچخوردۀ نزدیک آغاز میگردد .یاختههای لولۀ

پیچخوردۀ نزدیک ،راکیزههای فراوان دارند( .نکته مورد د سوال )167
بررسی سایر گزینهها:
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 )1طی فرایند تراوش ،خوناب شامل آب و مواد محلول در آن بهجز پروتئینها ،از خون گلومرول خارجشده و وارد کپسول بومن میگردد؛ ولی ،از دیوارۀ بیرونی
آن عبور نمیکند.

 )2ترشح ،در جهت مخالف بازجذب رخ میدهد و در آن ،موادی که الزم است دفع شوند از مویرگهای دور لولهای یا خود یاختههای گردیزه به درون
گردیزه ترشح میشوند.

 )3مویرگهای کالفک ،منافذ بزرگی در دیوارۀ خود دارند و بنابراین امکان خروج مواد از آنها به خوبی فراهم است .پروتئینها به علت اندازۀ بزرگی که دارند
بهطور معمول نمیتوانند از این منافذ عبور کنند.
آزمون ماز -مرحله 22

-78چند مورد ،دربارۀ هر سرخرگ متصل به کالفک (گلومرول) در کلیۀ انسان ،درست است؟
الف -دارای یاختههای سازندۀ آنزیم رنین است.
ب -خون روشن را به نوعی شبکۀ مویرگی وارد میکند.
ج -در انتقال مواد دفعی به محل خروج آنها از خون نقش دارد.
د -در بخش قشری کلیه از انشعاب سرخرگ دیگری تشکیل میشود.
1 )1

3 )3

2 )2

 3پاسخ :گزینه  -105( 2متوسط -مفهومی)
موارد ب و ج درست است .سرخرگهای آوران و وابران به کالفک متصل هستند( .نکته مورد ب سوال )167

4 )4

بررسی موارد:
الف) یاختههای سازندۀ آنزیم رنین در دیوارۀ سرخرگ آوران حضور دارند.
ب) سرخرگ آوران خون روشن را به کالفک و سرخرگ وابران خون روشن را به شبکۀ مویرگیِ دور لولهای وارد میکند.
ج) بعضی مواد دفعی در طی فرایند تراوش در کالفک و بعضی دیگر در طی فرایند ترشح در شبکۀ مویرگی دورِ لولهای ،دفع میشوند.
د) سرخرگِ آوران برخالف سرخرگِ وابران ،از انشعاب یک سرخرگ دیگر ایجاد شده است.
و حاال خیلی راحت سوال کنکور رو جواب بدید!!
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 -167چند مورد ،در ارتباط با کلیههای یک فرد سالم صحیح است؟
الف ب در پی حضور نوعی ترکیب شیمیایی در خون ،از حجم ادرار واردشده به مثانه کاسته میشود.
ب ب سرخرگ آوران در اطراف بخشهای مختلف گردیزه (نفرون) منشعب میشود.
ج ب نوعی ترشح درونریز به طور حتم بر دومین مرحلهء ساخت ادرار تأثیرگذار است.
د ب به محض ورود مواد به اولین بخش گردیزه (نفرون) فرایند بازجذب آغاز میشود.

1)1

2 )2

3 )3

4 )4

پاسخ :گزینه 2
موارد الف و ج درست هستند.
بررسی موارد:
الف) با افزایش میزان هورمون ضدادراری و همچنین آلدوسترون (در پی ترشح رنین) از حجم ادرار کاسته میشود؛ پس ادرار کمتری به مثانه وارد میشود.
ب) سرخرگ آوران فقط به شبکۀ مویرگی کالفک درون کپسول بومن متصل است؛ نه بخشهای مختلف گردیزه!
ج) ترشح هورمونهای ضدادراری و آلدوسترون بر دومین مرحله ساخت ادرار یعنی بازجذب تأثیر دارند.
د) نخستین بخش نفرون ،کپسول بومن است .در حالی که بازجذب به محض ورود مواد به لولۀ پیچخوردۀ نزدیک آغاز میشود.
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آزمون ماز -مرحله 11

-79در انسان ،بخشی از ساقۀ مغز که در تنظیم ترشح بزاق و اشک نقش دارد ،نمیتواند ..................
 )1با اثر بر ماهیچههای موثر در دم ،موجب خاتمۀ دم در فرایند تنفس شود.
 )2حاوی مراکز عصبی موثر در هماهنگی بخشهای اعصاب خودمختار باشد.
 )3با تاثیر بر اعصاب خودمختار ،سبب ترشح انعکاسی بزاق در دهان شود.
 )4با ارسال پیامهایی سبب افزایش تعداد تنفس در دقیقه شود.
پاسخ :گزینه  -111( 1متوسط -ترکیبی)

پل مغزی در تنظیم فعالیتهای مختلف از جمله ،تنفس ،ترشح بزاق و اشک نقش دارد( .نکته سوال  163کنکور) مرکز تنفس در پل مغزی با اثر بر مرکز
تنفس در بصلالنخاع ،دم را خاتمه میدهد .پس بصلالنخاع بر روی ماهیچههای موثر در دم اثر گذاشته و موجب خاتمۀ دم در فرایند تنفس شود.
بررسی سایر گزینهها:
 )2مرکز هماهنگی اعصاب همحس و پادهمحس در بصلالنخاع و پل مغزی و در نزدیک مرکز تنظیم تنفس قرار دارند.

 )3د ستگاه ع صبی خودمختار ،پیام ع صبی مغز را به غدههای بزاقی میر ساند و بزاق به شکل انعکا سی تر شح می شود .پس پل مغزی می تواند با تاثیر بر
اعصاب خودمختار ،سبب ترشح انعکاسی بزاق در دهان شود.

 )4مرکز تنفسیِ درون پل مغزی ،مدت زمان دم را تنظیم میکند .با این کار پل مغزی میتواند سبب تغییر در تعداد تنفس در دقیقه شود.
-80کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
« هر بخشی از ساقۀ مغز که  ..................است ،قطعاً » ..................

پروژه زیست ماز -مرحله 2

 )1در تنظیم فرایند دم و بازدم موثر -پیام عصبی گیرندههای حساس به فشار خون را پردازش میکند.
 )2حاوی برجستگیهای چهارگانه -حاوی نورونهای موثر در ترشح بزاق در دهان است.
 )3حاوی مرکز عصبی بلع -پایینترین بخش مغز انسان را تشکیل میدهد.
 )4در ترشح اشک موثر -نقش موثری در تنظیم چرخۀ قلبی دارد.
پاسخ :گزینه  -111( 3سخت -ترکیبی)

بصلالنخاع تنفس ،فشار خون و زنش قلب را تنظیم میکند و مرکز انعکاسهایی مانند عطسه ،بلع و سرفه است .این قسمت در پایینترین بخش مغز قرار
دارد( .نکته گزینه  3سوال )163
بررسی سایر گزینهها:
 )1هم پل مغزی و هم بصللل النخاع در تنظیم فرنیندهای دم و بازدم موثر هسووتند؛ اما تنها بصوول النخاع ،پیام عصللبی گیرندههای حسللاس به فشللار خون را
پردازش میکند.
 )2برجستگیهای چهارگانه ،بخشی از مغز میانیاند؛ اما نورونهای پل مغزی ،در ترشح بزاق نقش دارند( .نکته گزینه  4سوال )163

 )4پل مغزی در تنظیم فعالیتهای مختلف از جمله ،تنفس ،تر شح بزاق و ا شک نقش دارد؛ درحالیکه ب صل النخاع ،در تنظیم چرخۀ قلبی و ضربان قلب
شرکت میکند.
آزمون ماز -مرحله 5

-81کدام گزینه ،جملۀ زیر را بهدرستی تکمیل میکند؟
« فرآیند سرفه  ..................فرآیند » ..................
 )1همانند  -بلع ،با حرکت برچاکنای به سمت باال همراه است.
 )2برخالف  -عطسه و استفراغ ،زبان کوچک به سمت باال حرکت میکند.
 )3برخالف  -عطسه ،با انقباض ماهیچههای بیندندهای داخلی انجام میگیرد.
 )4همانند  -بلع و عطسه ،توسط پایینترین ساختار موجود در مغز ،کنترل میشود.
پاسخ :گزینه  - 103( 4سخت  -ترکیبی)

بصلالنخاع ،مرکز انعکاسهای بلع ،سرفه و عطسه است .بصلالنخاع در پایینترین بخش مغز و در باالی نخاع قرار دارد( .نکته گزینه  3سوال )163
بررسی سایر گزینهها:
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 )1در طی فرآیند سرفه بهعلت خروج هوا از نای برچاکنای به سمت باال حرکت کرده تا راه نای باز شود؛ اما طی بلع ،برچاکنای به سمت پایین حرکت کرده
تا راه نای بسته شود.
 )2در فرآیند سرفه ،هوا از طریق دهان خارج میشود که در این حالت زبان کوچک به سمت باال رفته و راه بینی بسته میشود؛ همچنین در فرآیند استفراغ،
برای جلوگیری از ورود مواد به درون بینی زبان کوچک به سمت باال میآید و راه بینی را میبندد؛ اما در عطسه ،هوا از طریق بینی خارج می شود که در این
صورت باید زبان کوچک در پایین قرار گرفته تا راه بینی باز شود.
 )3در هر دو فرآیند سرفه و عطسه هوا تحت فشار و طی بازدم از دستگاه تنفسی خارج میشوند؛ در طی فرآیند بازدم ماهیچههای بیندندهای دخلی منقبض
میشوند.
-82نوعی مرکز عصبی در انسان که باالتر از مغز میانی و در زیر رابط سفیدرنگِ بین نیمکرههای مخ واقع شده است ،دارای کدام ویژگی
آزمون ماز -مرحله 22
است؟
 )1همانند اپیفیز (رومغزی) ،حاوی یاختههای درونریز است.
 )2برخالف لوبهای بویایی ،جزئی از سامانۀ لیمبیک محسوب میشود.
 )3برخالف هیپوتاالموس ،پیامهای عصبی تولیدشده در گیرندههای دما را دریافت میکند.
 )4همانند مخچه ،پیام عصبی تولیدشده توسط همۀ گیرندههای مژکدارِ گوش را دریافت میکند.
پاسخ :گزینه  -111( 3سخت -ترکیبی)
در مغز انسان ،تاالموس باالتر از ساقۀ مغز و در زیر رابطهای سفید رنگِ بین نیمکرههای مخ واقع شده است .پیامهای حسی مثل پیامهای تولیدشده در

گیرندههای دما برای پردازش اولیه به تاالموس وارد میشوند .هیپوتاالموس مرکز تنظیم دمای بدن است؛ اما پیامهای حسی گیرندههای دما به تاالموس
وارد میشن تا پردازش صورت بگیره!
بررسی سایر گزینهها:
 )1تاالموس برخالف اپیفیز ،یاختۀ درونریز ندارد.
 )2سامانۀ لیمبیک با تاالموس و هیپوتاالموس ارتباط دارد ،نه
اینکه تاالموس و هیپوتاالموس جزء سامانۀ لیمبیک باشند.
بخشهای متعلق به سامانۀ لیمبیک به رنگ بنفش مشخص
شدهاند( .نکته گزینه  2سوال )163
 )4درون گوش گیرندههای تعادلی و گیرندههای شنوایی وجود
دارد که هر دو مژکدار هستند .پیام عصبی مربوط به تعال به
مخچه ارسال میشود.
و اینم سوال کنکور!!! از شباهتش به ماز تعجب نکنید!!!
کنکور سراسری 98

 -163کدام عبارت ،در مورد بخشی از مغز انسان که در ترشح بزاق و اشک نقش دارد ،درست است؟
 )1دارای شبکهء مویرگی ترشحکنندهء مایع مغزی ل نخاعی است.

 )2یکی از اجزای سامانهء کنارهای (لیمبیک) محسوب میشود.

 )3در مجاورت مرکز انعکاسهای عطسه و سرفه قرار دارد.

 )4حاوی برجستگیهای چهارگانه مغزی است.

پاسخ :گزینه 3
در ساقه مغز انسان ،پل مغزی در ترشح بزاق و اشک نقش دارد .پل مغزی در مجاورت بصلالنخاع قرار دارد که حاوی مرکز عصبی عطسه و بلع است.
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-83چند مورد ،برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

صفحه

آزمون ماز مرحله 21

«در باکتری اشرشیا کالی ،وقوع نوعی جهش کوچک در توالی  ..................نمیتواند منجر به  ،..................در حضور الکتوز در
سیتوپالسم باکتری شود».
الف -ژن رمزکنندۀ مهارکننده -اتصال مهارکننده به اپراتور ژنهای مربوط به تجزیۀ الکتوز
ب -راهاندازِ ژنهای مربوط به تجزیۀ الکتوز -کاهش محصول نهایی این ژنها در باکتری
ج -اپراتورِ ژنهای مربوط به تجزیۀ الکتوز -افزایش محصول نهایی این ژنها در باکتری
د -یکی از ژنهای مربوط به تجزیۀ الکتوز -تغییر محصول نهایی ژنهای مجاور خود
2 )2
1 )1
پاسخ :گزینه  -124( 3سخت -مفهومی)

4 )4

3 )3

فقط مورد د عبارت را به درستی کامل میکند .ژنها فقط بخشی از ژنوم هستند و جهش در بخشهای مختلفی از ژنوم میتواند رخ دهد:

 )Aممکن است جهش در توالیهای بین ژنی رخ دهد .در این صورت بر توالی محصول ژن ،اثری نخواهد گذاشت.
 )Bاگر جهش درون ژن رخ دهد ،آن گاه پیامدهای آن مختلف خواهد بود:

آنزیمی را در نظر بگیرید که در ژن آن جهش جانشینی رخ داده و رمز یک آمینواسید را به آمینواسید دیگری تبدیل کرده است .آیا این جهش باعث تغییر در
عملکرد آنزیم خواهد شد پاسخ این سؤال به محل وقوع تغییر در آنزیم بستگی دارد .اگر جهش باعث تغییر در جایگاه فعال آنزیم شود ،آن گاه احتمال
تغییر عملکرد آنزیم بسیار زیاد است .اما اگر جهش در جایی دور از جایگاه فعال رخ دهد ،به طوری که بر آن اثری نگذارد ،احتمال تغییر در عملکرد آنزیم کم
یا حتی صفر است.

 )Cگاهی جهش در یکی از توالیهای تنظیمی ژن رخ میدهد ،مثالً در راه انداز یا افزاینده .این جهش بر توالی پروتئین اثری نخواهد داشت بلکه بر »مقدار«
آن تأثیر میگذارد .جهش در راهانداز یک ژن ،ممکن است آن را به راه اندازی قویتر یا ضعیفتر تبدیل کند و با اثر بر میزان رونویسی از آن ،محصول آن را
نیز بیشتر یا کمتر کند.
بررسی موارد:
الف) مهارکننده نوعی پروتئین است و جهش در ژن رمزکنندۀ آن میتواند به گونهای منجر به تغییر فعالیت مهارکننده شود که حتی در حضور الکتوز نیز ،از
اپراتور جدا نشود.

ب) جهش در راهانداز یک ژن ،ممکن است آن را به راه اندازی قویتر یا ضعیفتر تبدیل کند و با اثر بر میزان رونویسی از آن ،محصول آن را نیز بیشتر یا

کمتر کند.
ج) جهش در اپراتور میتواند مانع از پیوستن مهارکننده به آن شود .بنابراین ،ژنهای موثر در تجزیۀ الکتوز نیز بیشتر رونویسی میشوند.
د) ژنهای موثر در تجزیۀ الکتوز در مجاور هم قرار دارند و با هم رونویسی شده و در نهایت یک  mRNAاز رونویسی آنها تشکیل میشود .اما این مولکول
 mRNAدارای سه کدون آغاز و سه کدون پایان رونویسی است و ترجمۀ رونوشت مربوط به هر ژن بهطور مستقل صورت میگیرد .پس؛ وقوع یک جهش
کوچک در یک ژن ،تأثیری بر محصوالت ژنهای مجاور آن نخواهد داشت.
-84کدام گزینه ،عبارت زیر را درمورد تنظیم بیان ژنهای موثر در تجزیه الکتوز ،به درستی کامل میکند؟

آزمون ماز -مرحله 8

در باکتری اشریشیاکالی ،پس از اتصال  ..................میشود.
 )1مهارکننده به راهانداز ،رونویسی از چند ژن متوالی متوقف
 )2الکتوز به مهارکننده ،اپراتور توسط آنزیم رونویسی کننده شناسایی
 )3الکتوز به توالی اپراتور ،شکل پروتئین مهارکننده دچار تغییر
 )4مهارکننده به الکتوز ،شرایط بیان همزمان چند ژن متوالی فراهم
گزینه  4صحیح است -122( .سخت -مفهومی)
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با اتصال مهارکننده به الکتوز ،مهارکننده از اپراتور جدا شده و امکان رونویسی از ژنهای مربوط به آنزیمهای تجزیهکنندۀ الکتوز فراهم میشود .رونویسی از
سه ژن مربوط به آنزیمهای تجزیهکنندۀ الکتوز ،توسط یک راهانداز و اپراتور تنظیم میشود.
بررسی سایر
گزینهها:
)1

نکته :در پیشهسللتهایها یک بخش تنظیمی میتواند
تنظیم همزمان چند ژن را کنترل کند.

مهارکننده
به راه 10
انداز متصل نمیشود! دیگه باید فرق راهانداز و اپراتور رو دونسته باشین...
 RNA )2پلیمراز توالی راهانداز را شناسایی میکند؛ نه اپراتور!
 )3الکتوز به پروتئین مهارکننده متصل میشود ،نه توالی اپراتور!

آزمون ماز -مرحله 6
-85کدام گزینه ،عبارت زیر را درمورد رونویسی ژنها به درستی کامل مینماید؟
در یک یاختۀ هوهستهای ،توالیهایی از دِنا که موجب پایان رونویسی میشوند .................. ،توالیهایی که مورد شناسایی رِنابسپاراز
قرار میگیرند ..................
 )1همانند -توسط رِنابسپاراز رونوشتبرداری میشوند.

 )2برخالف -بخشی از ژن محسوب میشوند.

 )3همانند -جزء توالیهای اگزون محسوب میشود.

 )4برخالف -فقط در رشتۀ رمزگذار ژن قرار دارند.

پاسخ :گزینه -122( 2متوسط -مفهومی)

در دنا توالیهای ویژهای وجود دارد که موجب پایان رونویسی توسط آنزیم رنابسپاراز میشوند .در این محلها ،آنزیم از مولکول دنا و رنای تازه ساخت جدا و
دو رشتهی دنا به هم متصل می شوند .این توالیها برخالف توالی راهانداز ،بخشی از ژن محسوب میشوند و رونویسی میگردند.
بررسی سایر گزینهها:
 )1توالی راهانداز رونویسی نمیشود.
 )3راهانداز جزء ژن محسوب نمیشود .پس نمیتوان آن را جزء توالی اگزون یا اینترون در نظر گرفت.
 )4توالی راهانداز دو رشتهای است .همچنین نمیتوان گفت که توالی پایان رونویسی فقط در رشتۀ رمزگذار ژن قرار گرفته است.
دورشتهای است
توالی نوکلئوتیدی ویژهای از دناست و از دئوکسیریبونوکلئوتیدها ساخته شده است
در هوهسللتهایها رنابسللپاراز نمیتواند بدون کمک پروتئینهایی بهنام عوامل رونویسللی راهانداز را شللناسللایی کند؛

راه انداز

ویژگیها

درحالیکه در پیشهستهایها رنابسپاراز قادر است بهتنهایی این توالی را شناسایی کند و به آن متصل شود
در پیشه ستهایها چند ژن متوالی میتوانند یک راهانداز م شترک دا شتهبا شند مثل ژنهای موثر در تجزیه الکتوز و
مالتوز در اشرشیاکالی
*درصورت رخداد جهش در این توالی این جهش بر توالی پروتئین اثری نخواهد داشت بلکه بر مقدار آن اثر میگذارد
جهش در راه انداز یک ژن ،ممکن ا ست آن را به راه اندازی قوی تر یا ضعیف تر تبدیل کند و با اثر بر میزان رونوی سی از
آن ،محصول آن را نیز افزایش یا کاهش دهد

عملکرد

کمک به شروع رونویسی ژن از محل صحیح خودموجب می شود رنابسپاراز اولین نوکلئوتید مناسب را به طور دقیق پیدا و رونویسی را از آنجا آغاز کند
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 -164چند مورد میتواند از پیامدهای وقوع جهش در دنا ) (DNAی باکتری اشرشیاکالی باشد؟
الف ب تغییر در جایگاه فعال آنزیم تجزیهکنندهء الکتوز
ب ب عدم اتصال مهارکننده به بخشی از ژن
ج ب عدم اتصال الکتوز به نوعی پروتئین
د ب افزایش فعالیت رنابسپاراز (  RNAپلیمراز)
2 )2
1)1

3 )3

4 )4

پاسخ :گزینه 3
فقط مورد ب نادرست است.
بررسی موارد:
الف) جهش میتواند با تغییر در ساختار پروتئینیِ آنزیم تجزیه کنندۀ الکتوز در اشرشیاکالی ،موجب تغییر جایگاه فعال آن شود.
ب) جهش میتواند منجر به تغییر مهارکننده شود؛ اما دقت کنید که مهارکننده به اپراتور متصل میشود؛ نه ژن!
ج) جهش با تغییر در ساختار پروتئین مهارکننده میتواند مانع از اتصال الکتوز به آن شود.
د) جهش با تغییر در توالی اپراتور یا ژن مهارکننده ،میتواند مانع از مهار آنزیم رِنابسپاراز و لذا افزایش فعالیت آن شود.

-86در مورد ،همۀ جانورانی که کلیهای مشابه ماهیان آب شیرین دارند ،کدام گزینه درست است؟
 )1در پی مکش هوا به ششها ،گازهای تنفسی مبادله میشوند.

آزمون ماز -مرحله 7

 )2کلیهها همانند مثانه ،به تنظیم اسمزی محیط داخلی میپردازند.
 )3خون خروجی از بطنها ،به بخشهای مختلف بدن فرستاده می شود.
 )4نوعی غده در سر با دفع نمک غلیظ ،مانع افزایش فشار اسمزی خون میشود.
پاسخ :گزینه  -105( 2متوسط -ترکیبی)
کلیه دوزی ستان م شابه ماهیان آب شیرین ا ست .در همه مهرهداران ،کلیه عملکرد م شابهی دا شته و تنظیم ا سمزی بدن را بر عهده دارد .در شرایط خ شکی،

مثانه دوزی ستان بازجذب آب را به بدن افزایش میدهد .بنابراین در دوزی ستان ،کلیه همانند مثانه در تنظیم ا سمزی بدن نقش دارد( .نکته گزینه  3سوال
)166
بررسی سایر گزینهها:
 )1دوزیستان بالغ ،با سازوکار پمپ فشار مثبت هوا را به ششها منتقل میکنند .در واقع هوا را قورت میدهند؛ نه این که هوا به درون ششها مکیده شود.
(نکته گزینه  1سوال  166که تنها با دونستن همین نکته ،میتونید سوال رو جواب بدید)
نکته :در سازوکار فشار منفی ،هوا به کمک مکش حاصل از فشار منفی به ششها وارد میشود.
 )3دوزیستان فقط یک بطن دارند« ،بطنها» غلطه!!
 )4دوزیستان فاقد غدد نمکی هستند!
نکته :برخی خزندگان و پرندگان ،غدد نمکی دارند.
-87در گروهی از مهرهداران ،بیشتر تبادالت گازی از طریق شبکۀ مویرگی در زیر پوست صورت میگیرند .به طور طبیعی همۀ این جانوران،
آزمون ماز -مرحله 18
دارای کدام ویژگی هستند؟
 )1از لقاح تخمکهایی با اندوختۀ غذایی فراوان در محیط آبی تشکیل شدهاند.
 )2خون روشن پس از بازگشت از سطوح تنفسی فقط به یک دهلیز وارد میشود.
 )3میتوانند ضمن بازکردن بینی خود هوا را از حفرۀ دهانی به ششها وارد کنند.
 )4در شرایطی میتوانند با افزایش بازجذب آب از کلیهها ،ادرار غلیظ تولید کنند.
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پاسخ :گزینه  -104( 2سخت -ترکیبی)
در دوزیستان بالغ ،بیشتر تبادالت گازی از طریق پوست است .نکته گزینه  4سوال )166پوست دوزیستان
سادهترین ساختار در اندامهای تنفس مهرهداران است .در قورباغهها ،شبکۀ مویرگی یکنواخت و وسیعی
در زیر پوست قرار دارد که تبادل گازها را با محیط آسان میکند .دوزیستان بالغ ،گردش خون مضاعف و قلب
سهحفرهای (دو دهلیز و یک بطن) دارند .در این جانوران ،خون روشن از سطوح تنفسی پوستی  +ششها به
دهلیز چپ وارد شده و سپس به درون بطن وارد میشود .و بطن ،خون روشن را به اندامها ارسال میکند.
بررسی سایر گزینهها:
 )1در پستانداران به دلیل ارتباط خونی بین مادر و جنین ،در ماهیها و دوزیستان هم به علت دوره جنینی
کوتاه ،میزان اندوخته غذایی تخمک کم است.
 )3قورباغه که دارای پمپ فشار مثبت هواست ،در شرایطی که بینی بسته است هوا را از حفرۀ دهانی به درون
ششها منتقل مینماید.
 )4با توجه به اینکه کلیۀ دوزیستان مشابه ماهیان آب شیرین است ،لذا همیشه ادرار رقیق تولید میکند و
توانایی زیادی برای بازجذب آب ندارد؛ بنابراین دوزیستان در خشکی ،به کمک مثانه (نه کلیه!) خود ،به
بازجذب آب و غلیظکردن ادرار میپردازند.

-88جانوری که از طریق  ..................گازهای تنفسی را برای یاختههای خود فراهم میکند ،قطعاً ..................
 )1لولههای مفروششده با کیتین -دارای چندین منفذ دریچهدار در سطح بدن خود است.

آزمون پروژه زیست ماز -مرحله 4

 )2شبکۀ مویرگی زیرپوستی -خون تیره را از قلب خود به سطوح تنفسی ارسال میکند.
 )3آبششهای بیرونزده از سطح بدن -گامتهای خود را به درون آب میریزد.
 )4پمپ فشار مثبت هوا -دارای دیوارهای بین بطنهای قلب خود میباشد.
پاسخ :گزینه 2
جانورانی که دارای د ستگاه گردش خون ب سته و تنفس پو ستی ه ستند ،از طریق شبکه مویرگی زیر پو ستی ،گازهای تنف سی را برای یاختههای خود فراهم
میکنند .این جانوران (مانند کرم خاکی و دوزیستان) خون تیره را از قلب خود به سطوح تنفسی ارسال میکنند.
بررسی سایر گزینهها:
 )1نایدیسها لولههای من شعب و مرتبط با هم ه ستند که با کیتین مفروش شدهاند .نایدیسها از طریق منافذ تنف سی سطح بدن به خارج باز می شوند و

معموالً ساختاری جهت بستن منافذ دارند که مانع از هدررفتن آب میشود.

 )3الرو برخی ماهیها و همه دوزیستان ،آبشش بیرونی دارند .جانوران نابالغ قادر به تولید گامت نیستند( .نکته گزینه  2سوال )166
 )4پمپ فشار مثبت هوا در دوزیستان و بعضی خزندگان دیده میشود .دوزیستان برخالف خزندگان فقط دارای یک بطن هستند (نه بطنها!)
-89همه اعضای متعلق به یک جمعیت از قورباغههای ساکن در یک زیستگاه ،دارای چه مشخصۀ مشترکی هستند؟
آزمون پروژه زیست ماز -مرحله 4
 )1همه خون تیره خارجشده از قلب به سطوح تنفسی میرود.
 )2خون ضمن یک بار گردش در بدن ،دو بار از قلب عبور میکند.
 )3در شرایط خشکی ،تولید ادرار در کلیهها به شدت کاهش مییابد.
 )4در فصل تولیدمثل ،تعداد زیادی یاختۀ هاپلوئید به درون آب میریزند.
پاسخ :گزینه 1

یک جمعیت از قورباغههای ساکن یک زیستگاه ،شامل جنسهای نر و ماده و همچنین نوزادها و قورباغههای بالغ است .نوزاد قورباغه دارای آبشش و
دستگاه گردش خون ساده است؛ در حالی که قورباغۀ بالغ دارای شش+تنفس پوستی و دستگاه گردش خون مضاعف است .هم در قورباغۀ بالغ و هم در
قورباغۀ نوزاد ،همۀ خون تیرۀ خارجشده از قلب ،ابتدا به سطوح تنفسی منتقل میشود.
بررسی سایر گزینهها:
 )2دوزیستان نابالغ ،گردش خون ساده دارند و خون در هر بار گردش در بدن ،یک بار از قلب عبور میکند.
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 )3به نکته جالب این گزینه دقت کنید! کلیۀ دوزیستان مشابه ماهیان آب شیرین است و ادرار رقیق تولید میکند .اما مثانه این جانوران محل ذخیره آب و
یونهاست و به هنگام خشکشدن محیط ،دفع ادرار کم و مثانه برای ذخیره بیشتر آب بزرگتر میشود و سپس بازجذب آب از مثانه به خون افزایش مییابد.
بنابراین ،در شرایط خشکی هم ،کلیه دوزیستان ادرار رقیق تولید میکند و این مثانه است که جور بیعقلی کلیه رو میکشه! تو این سوال بازم نکته گزینه 3
رو دقیق توضیح دادیم!
 )4دوزیستان لقاح خارجی دارند؛ اما حواستون باشه که در یک جمعیت ،نوزاد بیچاره که نمیتونه گامت تولید کنه!
 -166سامانهء گردشی مضاعف برای نخستینبار در گروهی از جانوران شکل گرفت .کدام ویژگی ،دربارهء این گروه از جانوران نادرست
کنکور سراسری 98

است؟
 )1هوا به وسیلهء مکش حاصل از فشار منفی به ششهای آنها وارد میشود.
 )2الروی آنها دارای آبششهای خارجی بیرونزده از سطح بدن است.
 )3در شرایطی ،بازجذب آب از مثانهء آنها به خون افزایش مییابد.
 )4بیشتر تبادالت گازی آنها ،از طریق پوست انجام میگیرد.
پاسخ :گزینه 1

سامانۀ گردشی مضاعف برای نخستینبار در دوزیستان مشاهده شد .دوزیستان از طریق پمپ فشار مثبت ،هوا را به درون ششهای خود وارد میکنند.
آزمون پروژه زیست ماز -مرحله 1

-90چند مورد ،دربارۀ هموگلوبین در بدن انسان ،درست است؟
الف -در شرایطی میتواند در محل تولید خود ،تخریب شود.
ب -همانند انواع گلوبولینها در جذب و انتقال یونها نقش دارد.
ج -ساخت هر رشتۀ آن توسط یک ژن مخصوص در هسته کنترل میشود.
د -یاختههای سازندۀ آن نمیتوانند ژنهای موثر در ساخت آن را همانندسازی کنند.
2 )2

1 )1

 1پاسخ :گزینه  -103( 3سخت -ترکیبی)
فقط مورد ج نادرست است.

3 )3

4 )4

بررسی موارد:
الف) در دوران جنینی ،یاختههای خونی در اندام های دیگری مثل کبد و طحال نیز ساخته میشود .تخریب یاختههای خونی آسیب دیده و مرده نیز در طحال
و کبد انجام میشود.

ب) انواع گلوبولینها و هموگلوبین با جذب و انتقال یونها میتوانند در تنظیم  PHخون مؤثر واقع شوند.
ج) هموگلوبین دارای چهار زنجیرۀ پلیپپتیدی از دو نوع است .در واقع ساخت هر دو رشتۀ پلیپپتیدی یکسان این پروتئین توسط یک ژن کنترل

میشود.
د) یاختههای سازندۀ این پروتئینها (گویچههای قرمز) پیش از ورود به خون ،هسته و اندامکهای خود را از دست میدهند و دیگر این یاختهها توانایی تقسم
و همانندسازی مادۀ ژنتیکی خود را نخواهند داشت.
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-91به طور معمول ،کدام ویژگی ،مربوط به نوعی ترکیب شیمیایی است که منشأ مادۀ اصلی رنگی صفرا محسوب می شود؟
آزمون ماز -مرحله 1
 )1تولید آن فقط در مغز استخوان صورت می گیرد.

 )2تنها پروتئین موثر در تنظیم  pHخون محسوب می شود.

 )3در انتقال  100درصدِ اکسیژن واردشده به گویچۀ قرمز نقش دارد.

 23 )4درصد از  ِ CO2واردشده به گویچۀ قرمز به آن متصل میشود.

پاسخ :گزینه  -103( 3متوسط -ترکیبی)
هموگلوبین نوعی ترکیب شیمیایی است که منشأ مادۀ اصلی رنگی صفرا یعنی بیلیروبین میباشد .هموگلوبین در انتقال گازهای تنفسی نقش دارد .هنگام
انتقال اکسیژن از ششها به بافتها 3 ،درصد اکسیژن به صورت محلول در خوناب و  97درصد آن به گویچۀ قرمز واردشده و به هموگلوبین متصل میشود.
بنابراین 100 ،درصدِ اکسیژن واردشده به گویچۀ قرمز به هموگلوبین متصل شده و به کمک آن منتقل میشود.
بررسی سایر گزینه ها:

 )1تولید یاخته های خونی در دوران جنینی در اندام های دیگری مانند کبد و طحال صورت می گیرد .بنابراین ،هموگلوبین در بخشی از زندگی فرد ،در
خارج از مغز استخوان تولید می شود.

 )2عالوه بر هموگلوبین ،انواع گلوبولین ها نیز با جذب و انتقال یون ها می توانند در تنظیم  pHخون موثر باشند.
کنکور سراسری 98

 -178کدام عبارت ،نادرست است؟
 )1در جنین انسان ،همهء یاختههای خونی از یاختههای بنیادی مغز استخوان به وجود میآیند.
 )2در یک فرد بالغ pH ،خون میتواند توسط پروتئینی حاوی چهار رشتهء پلیپپتیدی تنظیم شود.
 )3در یک فرد بالغ ،یاختههای بنیادی مغز استخوان میتواند منشأ انواع مختلف یاختههای خونی باشد.
 )4در جنین انسان ،یک نوع یاختهء بنیادی میتواند در تولید قطعات یاختهای بیرنگ و بدون هستهای سهیم باشد.

پاسخ :گزینه 1
در جنین انسان ،یاختههای خونی میتوانند در کبد و طحال نیز تولید شوند.
آزمون پروژه زیست ماز -مرحله 7

-92چند مورد ،برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
« در داخلیترین حلقۀ گل در یک گیاه نهاندانۀ  2nقطعاً » ..................
الف -یاختههای هاپلوئید با توانایی لقاح تشکیل میگردند.
ب -هر یاختۀ حاصل از میوز ،شروع به تقسیم مینماید.
ج -یاختههای دیپلوئید ،تتراد تشکیل خواهند داد.
د -در پی لقاح ،نوعی یاختۀ  3nتشکیل میشود.
2 )2
1 )1

3 )3

www.biomaze.ir

4 )4
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پاسخ :گزینه 1
فقط مورد ج درست است .داخلیترین حلقۀ گل میتواند

مادگی (در گلهای دوجنسی و گلهای ماده) و یا
پرچمها (در گلهای نر) باشد.
بررسی موارد:
الف) در گلهای نر ،درون پرچمها گردههای نارس و
گردههای رسیده ایجاد میشوند؛ اما اسپرمها در این
حلقه تشکیل نمیشوند .بلکه پس از قرارگیری دانۀ گرده
بر روی مادگی و تشکیل لولۀ گرده ،اسپرمها از تقسیم
یاختۀ زایشی در لولۀ گرده تشکیل میشوند.
ب) درون مادگی ،از تقسیم میوز یاختۀ پارانشیم خورش،
 4یاختۀ هاپلوئید ایجاد میشود که فقط یکی از آنها
تقسیم شده و با تقسیمات خود ،کیسۀ رویانی را ایجاد میکند.
ج) هم در مادگی و هم در کیسههای گردۀ درون بساک ،یاختههای دیپلوئید میوز میکنند و در مرحلۀ پروفاز میوز  ،1تتراد تشکیل میدهند.
د) فقط درون مادگی و در پی لقاح مضاعف ،یاختۀ  3nتشکیل میشود.
دانۀ گرده :ایجادکنندۀ گامت نر
 درون بساک (سومین حلقۀ گل) تشکیل میشود. دانۀ گردۀ رسیده حاوی دو یاختۀ هاپلوئید است. -دانۀ گردۀ رسیده دارای دو دیوارۀ داخلی و خارجی است

ساختار ایجادکنندۀ گامت در نهاندانگان

کیسۀ رویانی :حاوی گامت ماده (تخمزا)
 تشکیل شده از  6یاختۀ تکهستهای  +یک یاختۀ دوهستهای -یاختۀ دوهستهای و یاختۀ تخمزا میتوانند با اسپرم لقاح یابند.

-93چند مورد ،عبارت زیر را به نادرستی تکمیل میکند؟
« در حلقۀ  ..............یک گل کامل دوالد ،هر یاختهای که درون  ..............میشود» .............. ،

آزمون ماز -مرحله 2

الف ب چهارم– تخمک ،با سیتوکینز نامساوی ایجاد– لقاح نمیکند.
ب ب سوم– کیسۀ گرده ،تقسیم– چهار گردۀ نارس ایجاد میکند.
ج ب چهارم– تخمک ،تقسیم– از یاختههای بافت خورش است.
د ب سوم– یاختۀ  2nایجاد– در گردهافشانی پراکنده میشود.
2 )2

1 )1

3 )3

4 )4

پاسخ :گزینه -118( 4سخت-مفهومی)
همۀ موارد به نادرستی عبارت را تکمیل میکنند.
بررسی موارد:
الف) یاختههای کیسۀ رویانی و یاختههای حاصل از میوز ،درون تخمک با سیتوکینز نامساوی ایجاد میشوند .یاختههای تخمزا و دو هستهای درون کیسۀ
رویانی لقاح میکنند.
ب) درون کیسۀ گرده ،یاختههای دوالد میتوانند میتوز یا میوز کنند .یاختههای دوالدی که میوز میکنند ،گردههای نارس را بوجود میآورند.
ج) درون تخمک ،یاختههای بافت خورش و یکی از یاختههای حاصل از میوز تقسیم میشوند.
د) در بساک ،گردههای نارس درون یاختههای  2nایجاد میشوند .گردههای رسیده پراکنده میشوند؛ نه گردههای نارس!
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-94کدام گزینه ،عبارت زیر را در مورد نهاندانگان به درستی تکمیل مینماید؟

صفحه
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« یاختههای  ..................قطع ًا » ..................
 )1گردۀ نارس -پس از پذیرفته شدن توسط کالله ،یاختۀ رویشی را ایجاد میکنند.
 )2رویشی -پس از گردهافشانی ،لولۀ گردۀ حاوی زامه را میسازند.
 )3زایشی -در پی تقسیم میوز ،گامتهای نر را بهوجود میآورند.
 )4تخمزا -پس از انجام لقاح ،در تشکیل رویان دخالت دارند.
پاسخ :گزینه  -118( 4سخت -مفهومی)
پس از آن که لولۀ گرده ،دو اسپرم (زامه) را به درون کیسۀ رویانی منتقل میکند ،از آمیزش یکی از اسپرمها با یاختۀ تخمزا ،تخم اصلی (دیپلوئید) تشکیل
میشود .این تخم به رویان نمو مییابد.
بررسی سایر گزینهها:
 )1در صورتی که کالله ،گردۀ رسیده را بپذیرد ،یاختۀ رویشی رشد میکند و از رشد آن ،لولۀ گرده حاصل میشود.
 )2به انتقال دانۀ گرده از بساک به کالله ،گردهافشانی میگویند .در صورتی که کالله ،گردۀ رسیده را بپذیرد ،یاختۀ رویشی رشد میکند و از رشد آن ،لولۀ
گرده تشکیل میشود .باید گزینۀ صحیح تر رو تو این سوال انتخاب کنید!
 )3گردههای نارس از تقسیم میوز پدید میآیند .هر یک از گردههای نارس ،با انجام دادن یک تقسیم میتوز (رشتمان) و تغییراتی در دیواره ،به دانۀ گردۀ
رسیده تبدیل میشوند .دانههای گردۀ رسیده دارای یک دیوارۀ خارجی ،یک دیوارۀ داخلی ،یک یاختۀ رویشی و یک یاختۀ زایشی است .اسپرمها از تقسیم

میتوز یاخته زایشی در لولۀ گرده ایجاد میشوند.

 -185همهء یاختههای تکالد (هاپلوئید)ی موجود در یک گیاه دوجنسی چه مشخصهای دارند؟
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 )1پس از تشکیل ،به یکدیگر متصل باقی میمانند.
 )2پس از تشکیل ،از نظر دیواره دستخوش تغییر میشوند.
 )3در ابتدای تشکیل ،تقسیم رشتمان (میتوز) انجام میدهند.
 )4در زمان تشکیل ،توسط یاختههای دوالدی (دیپلوئیدی) احاطه میشوند.

پاسخ :گزینه 4
یاختههای هاپلوئیدی در یک گیاه شامل گامتهای نر و ماده ،سایر یاختههای کیسۀ رویانی و یاختههای دانۀ گردۀ نارس و رسیده است .همۀ این یاختهها در
هنگام تولید توسط یاختههای دیپلوئید احاطه شدهاند.
-95در مورد جانورانی که یک طناب عصبی در سطح شکمی پیامهای عصبی را از چند گره عصبی در مغز دریافت میکند ،کدام عبات
درست است؟
آزمون پروژه زیست ماز -مرحله 4
 )1واحدهای بینایی متشکل از چندین قرنیه و عدسیِ مستقل از هم دارند.
 )2لولههایی مفروششده با کیتین در اسکلت خارجی قرار گرفتهاند.
 )3لقاح گامتهای نر و ماده در خارج از بدن صورت میگیرد.
 )4همولنف از طریق منافذ دریچهدار از قلب خارج میشود.
پاسخ :گزینه 2
حشرات دارای یک طناب عصبی در سطح شکمی و چند گره عصبی در مغز خود هستند .حشرات تنفس نایدیسی و اسکلت خارجی دارند .بنابراین ،نایدیسهای
مفروششده با کیتین در اسکلت خارجی این جانوران دیده میشود.
بررسی سایر گزینهها:

 )1در چشم مرکب حشرات ،هر واحد بینایی متشکل از قرنیه ،یک عدسی و چند یاخته گیرندۀ نور است.
 )3حشرات جانوران خشکیزی هستند و لقاح داخلی دارند.

 )4در سامانۀ گردش خون باز حشرات ،همولنف از طریق منافذ دریچهدار قلب به درون آن وارد میشود .دریچههای این منافذ به هنگام انقباض قلب بسته
میشود .اینم نکته جواب سوال  196کنکور 98
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 -196برای تعیین سرعت و ترکیب شیرهء پروردهء گیاه میتوان از نوعی جاندار استفاده کرد ،کدام ویژگی ،دربارهء این جاندار صادق است؟
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 )1مغز آن ،از چند گرهء مجزا تشکیل شده است.
 )2همولنف آن از طریق منافذ دریچهدار به قلب بازمیگردد.
 )3دهانهء قیف مژکدار سامانهء دفعی آن ،مستقیماً با مایعات بدن ارتباط دارد.
 )4تنفس آن از طریق برجستگیهای کوچک و پراکندهء پوستی صورت میگیرد.

پاسخ :گزینه 2
برای تعیین سرعت و ترکیب شیرۀ پرورده از شته استفاده میشود .شته نوعی حشره است .در حشرات همولنف از طریق منافذ دریچهدار قلب ،به آن بازمیگردد.

-96کدام عبارت ،دربارۀ هر واکنشی در یک یاختۀ گیاهی درست است که در طی آن ،یک کربندیاکسید از ساختارِ محصول نهایی
آزمون پروژه زیست ماز -مرحله 9
قندکافت خارج میشود؟
ی راکیزه به انجام میرسد.
 )1توسط آنزیمهایی در غشای درون ِ
 )2منجر به انتقال الکترون به مولکولهای ناقل آن میشود.
 )3شرایط را برای ساخت مولکول  ATPفراهم میکند.
 )4مولکولی دوکربنی در راکیزه تولید میشود.
پاسخ :گزینه  -125( 3سخت -ترکیبی)
پیرووات حاصل از قندکافت در یک یاختۀ گیاهی سه مسیر پیش رو دارد -1 :وارد راکیزه شده و ضمن تولید یک کربندیاکسید ،اکسایش یافته و استیل
کوآنزیم  Aرا ایجاد میکند( .نکته سوال  161کنکور سراسری! میبینید که سوال ماز یک سر و گردن باالتر از کنکور هست حتی!)  -2در سیتوپالسم مانده و
وارد تخمیر الکلی میشود که در طی آن هم ابتدا یک کربندیاکسید از آن آزاد میشود -3 .وارد تخمیر الکتیک اسید میشود و ضمن دریافت الکترون از
 ،NADHکاهش مییابد .پس در دو حالت اول و دوم ،یعنی تنفس یاختهای یا تخمیر الکلی ،از پیرووات ،کربندیاکسید آزاد میشود که هر دو فرایند شرایط
را برای ساخت مولکول  ATPفراهم میکنند.
نکته :هدف از فرایند تخمیر ،بازسازی  NAD+به منظور ادامه انجام قندکافت و تداوم تولید  ATPاست.
بررسی سایر گزینهها:
1و2و )4فقط درباره مسیر اول درست هستند.
-97کدام عبارت ،دربارۀ واکنشهای تنفس یاختهای که به دنبال مصرف یک مولکول گلوکز در گیرندههای نوری چشم انسان انجام میشوند،
آزمون ماز -مرحله 21
درست است؟
 )1ضمن کاهش هر مولکول حامل الکترون ،یک یون هیدروژن آزاد میشود.
 )2هر مولکول ششکربنی تجزیه شده و یک مولکول کربندیاکسید را تولید میکند.
 )3هر مولکول چهارکربنی با دریافت کربنهای استیل کوآنزیم  ،Aیک ترکیب ششکربنی را ایجاد میکند.
 )4هر مولکول سهکربنیِ فاقد فسفات ،تجزیه شده و ابتدا یک مولکول کربندیاکسید قبل از تولید  NADHآزاد میشود( .بازم نکته سوال  161کنکور
سراسری)
پاسخ :گزینه  -125( 4سخت -مفهومی)
به دنبال مصرف یک مولکول گلوکز در گیرندههای نوری ،واکنش قندکافت ،تبدیل پیرووات به استیلکوآنزیم  ،Aچرخۀ
کربس و سپس زنجیرۀ انتقال الکترون راهاندازی میشود .در این واکنشها ،تنها مولکول سهکربنیِ فاقد فسفات ،پیرووات
است که تجزیهشده و ابتدا یک کربندیاکسید قبل از ایجاد  NADHاز اکسایش آن ،آزاد میشود.

اکسایش پیروات

پس از ورود پیرووات به راکیزه (از طریق انتقال فعال) و قبل از چرخه کربس ،اکسایش آن آغاز میشود
این فرایند در بخش داخلی راکیزه انجام میشود
مجموعۀ آنزیمی که اکسایش پیرووات را انجام می دهد در غشای درونی راکیزه قرار دارد
در این فرایند CO2و  NADHنیز که نوعی حامل انرژی محسوب میشود ،تولید میشود
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نمودار زیر هم به نکته سوال  161کنکور اشاره میکنه!!!
بررسی سایر گزینهها:
 )1ضمن تولید  FADH2برخالف  ،NADHیون هیدروژن آزاد نمیشود.
 )2در واکنشهای قندکافت ،مولکول ششکربنی تجزیه شده و دو مولکول سهکربنی را ایجاد میکند.
تشکیل پیرووات در
انتهای قندکافت

وروداز طریق انتقال
فعال به راکیزه

اکسایش یافتن

از دست دادن یک
کربن دی اکسید +
الکترون و پروتون

تبدیل به بنیان
استیل

اتصال استیل به
مولکولی به نام
کوآنزیمA

ایجاد استیل
کوآنزیم+A
NADH

 )3فقط یکی از مولکولهای چهارکربنیِ ایجادشده در چرخۀ کربس میتواند با دریافت کربنهای استیل کوآنزیم  ،Aترکیب ششکربنی را ایجاد کند.
مازی باش و با خیال راحت سواالت کنکورو حل کن حاال!!!
 -161در هر یاختهء غدهء سپردیس (تیروئید ب انسان ،به منظور تغییر محصول نهایی قندکافت (گلیکولیز) و ورود آن به چرخهء کربس الزم
است تا این محصول ابتدا ...............
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 )1در راکیزه (میتوکندری) CO2 ،تولید کند.

 )2در درون راکیزه (میتوکندری) ،به کوانزیم  Aمتصل شود.

 )3در مادهء زمینهء میانیاخته (سیتوپالسم) NADH ،بسازد.

 )4در غشای خارجی راکیزه (میتوکندری) ATP ،تولید نماید.

پاسخ :گزینه 1
محصول نهایی قندکافت ،پیرووات است .پیرووات پس از ورود به میتوکندری ،ابتدا در غشای داخلی آن اکسایش مییابد و یک مولکول کربندیاکسید از آن
خارج میشود .مجموعۀ آنزیمی که اکسایش پیرووات را انجام میدهد در غشای درونی راکیزه قرار دارد.
آزمون ماز -مرحله 17

-98چند مورد ،عبارت زیر را به نادرستی تکمیل میکند؟
در یک گیاه نهاندانهای ،یاختهای که فاقد  .....................است ،قطعاً .....................
الف -لیگنین -پروتوپالست زنده دارد.

ب -هسته -قادر به تولید و مصرف انرژی نیست.

ج -دیوارۀ نخستین -پالسمودسم و الن ندارد.

د -دیوارۀ عرضی -برای انتقال شیرۀ خام نیازمند الن است.

4 )1

2 )3

3 )2

1 )4

پاسخ :گزینه  -106( 1سخت -مفهومی)
همۀ موارد عبارت را به نادرستی تکمیل میکنند.
بررسی موارد:

الف) یاختههایی که دیوارۀ آنها چوبپنبهای شده است (مثل یاختههای پیراپوست) نیز همانند یاختههای چوبی ،فاقد پروتوپالست زنده هستند( .نکته
گزینه  3سوال  162کنکور فقط با همین نکته که یاخته های آوند چوبی پروتوپالست زنده ندارن ،میتونید سوال  162رو جواب بدید!)
ب) یاختههای آوند آبکشی با وجود اینکه فاقد هسته هستند؛ اما پروتوپالست زنده و فعال دارند؛ لذا قادر به مصرف انرژی هستند.
ج) آوندهای چوبی فاقد دیوارۀ نخستین هستند؛ اما میتوانند النداشته باشند.
د) در عناصر آوندی دیوارۀ عرضی از بین رفته و لولۀ پیوستهای تشکیل شده است؛ لذا شیرۀ خام میتواند بدون عبور از الن در طول آوند حرکت کند.
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تعبیر نامه سلول و بافت گیاهی به سبک ماز

تعبیر

نام بافت یا سلول
روپوست  /پیراپوست  /اسکلرانشیم

بافت گیاهی با نقش محافظتی

بافت گیاهی دارای نقش استحکامی

اسکلرانشیم  /کالنشیم  /آوندی ( چوب )

سلول گیاهی با نقش حفاظتی

کالهک ریشه  /نگهبان روزنه  /کرک  /اسکلرید
سلول چوب پنبه ای  /یاخته روپوستی
اسکلرید  /فیبر  /کالنشیم

سلول گیاهی با نقش استحکامی

بافت گیاهی با هاصیت ترمیم کنندگی

پارانشیم

سلول گیاهی که دارای چوب پنبه در دیواره می باشد

کالهک ریشه  /درون پوست ریشه  /سلول چوب پنبه
ای پیراپوست
تراکئید  /عناصر آوندی  /اسکلرئید  /فیبر

سلول گیاهی که دارای دیواره سلولی غیر یکنواهت است

کالنشیم  /نگهبان روزنه  /آندودرم ریشه
روپوستی ( به دلیل وجود پوستک در سطح مجاور هوا )

سلول گیاهی با توانایی میوز

بافت خورش ( نوعی سلول پارانشیم است )
یاخته زاینده هاگ نر در بساک

سلول گیاهی که دارای لیگنین در دیواره می باشد
( بدون در نظر گرفتن الن )

( ایجاد تتراد  /ساهتار  4کروماتیدی  /کراسینگ اور )
سلول گیاهی با توانایی میتوز

یاخته مریستمی  /یاخته پارانشیمی /هاگ ماده (ایجاد کیسه رویانی)  /هاگ نر
(ایجاد دانه گرده)
پارانشیم

بافت مورد استفاده در فن کشت بافت

سلول گیاهی با توانایی فتوسنتز

( تثبیت کربن  /تولید نوری  / ATPدارای رنگیزه فتوسنتزی  /وجود
چرهه کالوین )
بافت گیاهی با بیشترین فضای بین سلولی

سلول گیاهی که دارای شکل دراز و کشیده است

نگهبان روزنه  /میانبرگ اسفنجی  ،نرده ای ( نوعی
پارانشیم هستند )  /غالف آوندی در گیاهان C4
پارانشیمی
فیبر و کالنشیم

سلول بافت زمینه ای که از دو نوع مریستم تولید می شود

پارانشیمی

سلول گیاهی بدون هسته ( در حالت بلوغ )

زنده

سلول آبکشی

عناصر آوندی  /تراکئید  /فیبر و اسکلرئید ( در
مرده
صورت مرگ سلول )
تارکشنده  /سلول آبکشی /نرمآکنه در گلبرگ (ذخیره مواد رنگی)

سلول گیاهی با کریچه ( مرکزی ) بزرگ

سامانه بافتی گیاهی دارای سلول های فتوسنتز کننده

زمینه ای  /پوششی ( روپوست )

سامانه بافتی گیاهی دارای سلول های مریستمی

زمینه ای  /آوندی

سامانه بافتی گیاهی دارای سلول های استحکامی

زمنیه ای  /آوندی /

-99در برش عرضی ساقۀ زنبق ،یاختههایی که سه نوع آوند در دستۀ آوندی را احاطه کردهاند ،چه مشخصهای دارند؟
آزمون ماز -مرحله 22
 )1برخالف یاختههایی با پروتوپالست مرده در دستۀ آوندی ،در استحکام گیاه نقش دارند.
 )2همانند یاختههای موثر در انعطاف پذیری ساقه ،دیوارۀ ضخیم دارند.
 )3همانند همۀ یاختههای غیرآبکشی در دستۀ آوندی ،دیوارۀ لیگنینی دارند.
 )4برخالف قطورترین یاختهها در دستۀ آوندی ،در دو انتهای خود صفحۀ آبکشی دارند.
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پاسخ :گزینه  -106( 2سخت -مفهومی)
همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،یاختههای فیبر،
سه نوع آوند آبکشی ،عناصر آوندی و نایدیسها را در یک دستۀ
آوندی احاطه میکنند .یاختههای فیبر همانند یاختههای
کالنشیمی (موثر در انعطافپذیری ساقه) دیوارۀ یاختهای
ضخیم دارند .با این تفاوت که در یاختههای کالنشیمی ،دیوارۀ
نخستین ضخیم است ولی در یاختههای فیبر ،دیوارۀ پسین
ضخیم است.
بررسی سایر گزینهها:
 )1لیگنینیشدن دیواره موجب افزایش استحکام آن میشود.
بنابراین ،یاختههای آوند چوبی نیز در استحکام گیاه نقش دارند.
 )3عالوه بر یاختههای غیرآبکشی ،یاختههای نرماکنهای نیز در
دستۀ آوندی حضور دارند .این یاختهها دیوارۀ غیرچوبی و
پروتوپالست زنده دارند.

 )4قطورترین آوندها عناصر آوندی هستند .همچنین ،صفحۀ آبکشی در یاختههای آوند آبکشی دیده میشود( .نکته الزم برای رد گزینه  2سوال
)162
-100در برش عرضی ساقۀ گیاه زنبق ،آوندهایی که دارای کمترین و بیشترین قطر هستند ،به ترتیب چه ویژگیهایی دارند؟
 )1دارای صفحۀ آبکشی در دیوارۀ جانبی خود هستند -لولۀ پیوستهای را تشکیل دادهاند.

آزمون پروژه زیست ماز -مرحله 7

 )2ترکیبات درون خود را در همۀ جهات منتقل میکنند -فقط دیوارۀ پسین دارند.
 )3فاقد پروتوپالست زنده هستند -در مجاور یاختههای فیبر قرار گرفتهاند.
 )4حاوی لیگنین در دیوارۀ خود میباشند -فاقد دیوارۀ عرضی هستند.
پاسخ :گزینه 2
همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،در
برش عرضی یک دستۀ آوندی ،آوندهای آبکشی دارای
کمترین قطر و عناصر آوندی دارای بیشترین قطر
هستند.
آوندهای آبکشی میتوانند ترکیبات شیرۀ پرورده را در
همۀ جهات درون خود منتقل کنند .همچنین در
آوندهای چوبی فقط دیوارۀ پسینِ چوبیشده باقی مانده
است.
بررسی سایر گزینهها:
 1،3و )4آوند آبکشی از یاختههایی ساخته میشود که

دیوارۀ نخستین سلولزی دارند .دیوارۀ عرضی در

این یاختهها ،صفحۀ آبکشی دارد .این یاختهها گرچه
هسته ندارند ،اما زندهاند؛ زیرا میانیاختۀ آنها از
بین نرفته است .در کنار آوندهای آبکش نهاندانگان،
یاختههای همراه قرار دارد .این یاختهها به آوندهای آبکش در ترابری شیرۀ پرورده کمک میکنند.
برای پاسخ به این سوال کافیست بدونید که یاختههای آوند چوبی ،پروتوپالست زنده ندارن! همین!!!!
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کنکور سراسری 98

 -162کدام عبارت ،در ارتباط با گیاهان صحیح است؟
 )1ضخامت دیواره در یاختههای آوند الندار یکنواخت است.
 )2در دیوارهء عرضی یاختههای آوند مارپیچی ،صفحهء آبکشی وجود دارد.
 )3میانیاخته (سیتوپالسمِ) یاختههای آوند حلقوی از بین رفته است.
 )4یاختههای آوند نردبانی ،در جابهجا نمودن شیرهء پرورده نقش اصلی را دارند.
پاسخ :گزینه 3
یاختههای آوند حلقوی نوعی از آوندهای چوبی هستند .در آوندهای چوبی ،میانیاخته از بین رفته است.

آزمون ماز -مرحله 10

-101کدام گزینه ،برای کاملنمودن عبارت زیر مناسب است؟
هر عامل برهمزنندۀ تعادل جمعیت که  ..................قطعاً ..................
 )1گوناگونی را در خزانۀ ژنی افزایش میدهد -شرایط را برای فعالیت انتخاب طبیعی فراهم کند.
 )2با توجه به ویژگیهای ظاهری افراد عمل میکند -سازگاری افراد را افزایش میدهد.
 )3میتواند فراوانی دگرههای ناسازگار را بیافزاید -موجب کاهش تنوع میشود.
 )4با کاهش شدید اندازۀ جمعیت همراه است -به سازگاری گونه میانجامد.
پاسخ :گزینه  -124( 1سخت -مفهومی)

همۀ عواملی که به افزایش گوناگونی و تنوع در خزانۀ ژنی میپردازند ،شرایط را برای انتخاب طبیعی فراهم میکنند که به انتخاب افراد سازگارتر با محیط
بپردازد.
بررسی سایر گزینهها:

 )2انتخاب طبیعی و آمیزشهای غیرتصادفی با توجه به ویژگیهای ظاهری افراد(رخنمود) عمل میکنند .اما دقت کنید که انتخاب طبیعی موجب افزایش
سازگاری جمعیت (نه افراد) با محیط میشود.

 )3شارش ژنی و جهشهای نامطلوب میتوانند منجربه افزایش دگرههای ناسازگار در یک جمعیت شوند .اما هر دوی این عوامل میتوانند منجر به افزایش
تنوع در جمعیت شوند.
 )4رانش دگرهای با کاهش شدید اندازۀ جمعیت همراه است .این عامل با کاهش تنوع افراد میتواند منجربه کاهش سازگاری جمعیت و گونه شود( .نکته الزم
برای پیبردن به نادرستی گزینه  4سوال  160کنکور)

جمعیت

افرادی که به یک گونه تعلق دارند و در یک زمان و مکان زندگی می کنند
فراوانی نسبی د گره ها یا ژن نمود ها از نسلی به نسل دیگر حفظ می شود
درحال تعادل
فراوانی نسبی دگرهها یا ژننمودها از نسلی به نسل دیگر تغییر میکند
جهشرانش دگرهایدرحال تغییر
شارش ژنعوامل موثر
آمیزش غیرتصادفی-انتخاب طبیعی

-102کدام گزینه ،عبارت مقابل را بهطور نامناسب کامل مینماید؟ « تحت تاثیر  ..................ممکن است بدون تغییر باقی بماند» .
 )1شارش ژن ،تنوع آللی در جمعیت مقصد

 )2جهش ژنی ،فراوانی نسبی آللها در جمعیت

 )3انتخاب طبیعی ،فراوانی نسبی آللهای نامطلوب در جمعیت

 )4رانش ژن ،تنوع فنوتیپها در جمعیت

آزمون ماز -مرحله 16

پاسخ :گزینه 3
نظام طبیعت ،همواره انواع سازگارتر نسبت به محیط را انتخاب میکند .لذا انتخاب طبیعی ،همواره در جهت افزایش فراوانی نسبی آللهای مطلوب در جمعیت
و کاهش فراوانی نسبی آللهای نامطلوب عمل میکند.
بررسی سایر گزینهها:
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 )1هنگامی که افرادی از یک جمعیت به جمعیت دیگری مهاجرت میکنند ،در واقع تعدادی از دگرههای جمعیت مبدا را با خود به جمعیت مقصد وارد
میکنند .به این پدیده ،شارش ژن میگویند .شارش ژن ،میتواند باعث افزایش تنوع درون جمعیت پذیرنده (مقصد) شود؛ در صورتی که فرد مهاجر دارای

دگرههای مشابهی با جمعیت مقصد باشد ،تنوع دگرهها در جمعیت مقصد تغییری نخواهد کرد.
 )2جهشهای ژنی در صورتی که بیتاثیر باشند ،باعث تغییر دگرههای ژنی نخواهند شد .توجه داشته باشید که اگر جهش منجربه تولید دگرۀ جدیدی شود،
تاثیر گذار بوده و فراوانی دگرههای یک جمعیت را تغییر خواهد داد.
 )4در صورتی که رانش ژن منجربه حذف برخی از دگرهها در یک جمعیت نشود ،تنوع فنوتیپهای جمعیت نیز دچار تغییر نخواهد شد.

 جمعیت در حال تعادل
اگر در جمعیتی ،فراوانی نسبی دگرهها یا ژننمودها از نسلی به نسل دیگر حفظ شود ،آنگاه میگویند جمعیت در حال تعادل ژنی است .و تا وقتی که
جمعیت در حال تعادل است ،تغییر در آن مورد انتظار نیست .اگر جمعیت از تعادل خارج شود ،روند تغییر را در پیش گرفته است .و سیمای جمعیت تغییر
میکند.
 نکته :برای آنکه جمعیتی در تعادل باشد ،باید اندازۀ بزرگی داشته باشد .و منظور از اندازۀ جمعیت ،تعداد افراد آن است.
عوامل برهمزنندة تعادل در جمعیت (نکته گزینه  2سوال  160کنکور)
الف -جهش:
یک باکتری را در نظر بگیرید که هر  20دقیقه تقسیم میشود .اگر جهش رخ دهد ،آنگاه دگرههای جدیدی ایجاد میشوند که این یعنی تغییر در
فراوانی دگرهها .در واقع جهش با افزودن دگرههای جدید ،خزانۀ ژنی را غنیتر میکند و گوناگونی را افزایش میدهد .بسیاری از جهشها تأثیر فوری
بر رخنمود (فنوتیپ) ندارند و بنابراین ممکن است تشخیص داده نشوند .اما با تغییر شرایط محیط ممکن است دگرۀ جدید ،سازگارتر از دگره یا دگرههای
قبلی عمل کند.
 نکته :جهش ،نوترکیبی و انتخاب طبیعی از نیروهای موثر در گونهزایی دگرمیهنی هستند.

ب -رانش دگرهای:

در هر جمعیتی  ،بعضی از افراد ممکن است فرزندان بیشتری نسبت به بقیه داشته باشند یا اینکه اصالً فرزندی نداشته باشند .بنابراین ژنهایی که به نسل
بعد میرسند ،لزوماً ژنهای سازگارتر نیستند؛ بلکه ژنهای خوششانسترند! به مثال دیگر توجه کنید .فرض کنید گلهای شامل  100گوسفند در
حال عبور از ارتفاعاتاند .حین عبور ،دو گوسفند به پایین سقوط میکنند .اگر این دو گوسفند پیش از رسیدن به سن تولیدمثل مرده باشند ،شانس انتقال
ژنهای خود را به نسل بعد نداشتهاند.

به فرایندی که باعث تغییر فراوانی دگرهای براثر رویدادهای تصادفی میشود ،رانش دگرهای میگویند (نکته گزینه  1سوال  160کنکور) .رانش دگرهای
اگرچه فراوانی دگرهها را تغییر میدهد اما برخالف انتخاب طبیعی به سازش نمیانجامد .به مثال دیگری توجه کنید .گاهی در حوادثی نظیر سیل ،زلزله،

آتشسوزی و نظایر آن ،تعداد آنهایی که میمرند ممکن است بیشتر از آنهایی باشند که زنده میمانند .بنابراین ،فقط بخشی از دگرههای جمعیت بزرگ

اولیه به جمعیت کوچک باقیمانده خواهد رسید و جمعیت آینده از همین دگرههای برجایمانده تشکیل خواهد شد .در این صورت نیز ،فراوانی دگرهها

تغییر میکند اما این تغییر در فراوانی ،ارتباطی با سازگاری آنها با محیط و انتخاب طبیعی ندارد.
 نکته :هر چه اندازۀ یک جمعیت کوچکتر باشد ،رانش دگرهای اثر بیشتری دارد .به همین علت ،برای آنکه جمعیتی در تعادل باشد ،باید اندازۀ بزرگی
داشته باشد( .نکته گزینه  3سوال  160کنکور)
 نکته :رانش دگرهای نیز با افزایش تفاوت بین دو جمعیت در گونهزایی دگرمیهنی موثر است.

پ -شارش ژن:

وقتی افرادی از یک جمعیت به جمعیت دیگری مهاجرت میکنند ،در واقع تعدادی از دگرههای جمعیت مبدأ را به جمعیت مقصد وارد میکنند .به این
پدیده ،شارش ژن میگویند .اگر بین دو جمعیت ،شارش ژن به طور پیوسته و دوسویه ادامه یابد ،سرانجام خزانۀ ژن دو جمعیت به هم شبیه میشود.
 نکته :گونهزایی دگرمیهنی با توقف شارش ژن بین دو جمعیت ممکن میشود .و عدم شارش بین دو جمعیت ،منجر به افزایش تفاوت دو جمعیت نسبت
به هم میشود.

ت -آمیزش غیرتصادفی:
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برای آنکه جمعیتی در حال تعادل باشد ،الزم است آمیزشها در آن تصادفی باشند .آمیزش تصادفی آمیزشی است که در آن احتمال آمیزش هر فرد با
افراد جنس دیگر در آن جمعیت یکسان باشد .اگر آمیزشها به رخنمود یا ژننمود بستگی داشته باشد ،دیگر تصادفی نیست .برای مثال ،جانوران جفت
خود را بر اساس ویژگیهای ظاهری و رفتاری انتخاب میکنند؛ بنابراین آمیزش غیرتصادفی دارند.
ث -انتخاب طبیعی:
انتخاب طبیعی فراوانی دگرهها را در خزانۀ ژنی تغییر میدهد .انتخاب طبیعی افراد سازگار با محیط را برمیگزیند و از فراوانی دیگر افراد میکاهد .به این

ترتیب ،خزانۀ ژن نسل آینده دستخوش تغییر میشود .مثالً در نتیجۀ انتخاب طبیعی ،بعضی باکتریها نسبت به تغییر شرایط (حضور پادزیستها) سازش
پیدا کردهاند.
ویژگیهای مشترک همۀ عوامل برهمزنندۀ تعادل جمعیت:
-

باعث تغییر در فراوانی ژننمودها در خزانۀ ژنی جمعیت میشوند.

-103وجه اشتراک فرآیندهای رانش دگرهای و شارش ژنی در آن است که میتوانند ..................
 )1منجربه کاهش تعداد افراد موجود در یک جمعیت شوند.

آزمون ماز مرحله 16

 )2منجربه افزایش تنوع برخی از دگرهها در یک نوع جمعیت شوند.
 )3با تغییر فراوانی دگرهها ،منجربه سازش یک جمعیت با محیط شوند.
 )4در افزایش شباهتهای ژنی میان جانداران یک نوع جمعیت عمل کنند.
پاسخ :گزینه 1
رانش دگرهای با حذف برخی از افراد یک جمعیت بر اثر رخدادهای تصادفی ،باعث کاهش تعداد افراد نن جمعیت میشوند .همچنین شارش ژنی ،میتواند
منجربه به کاهش تعداد افراد جمعیت مبدا شود( .اینم دیگه گفتن نداره!!)
بررسی سایر گزینهها:
 )2شارش ژنی با حذف برخی از دگرههای موجود در یک جمعیت ،تنوع دگرههای جمعیت را کاهش میدهد؛ اما ،نمیتواند منجربه افزایش تنوع دگرههای
یک جمعیت شود.
 )3رانش دگرهای گرچه فراوانی دگرهها را تغییر میدهد؛ اما برخالف انتخاب طبیعی ،به سازش نمیانجامد.
 )4رانش دگرهای با کاهش تنوع افراد یک جمعیت ،میتواند منجربه افزایش شباهت ژنی میان جانداران مختلف آن جمعیت شود .همچنین شارش ژنی نیز در
صورت پیوسته بودن میان دو جمعیت ،میتواند منجربه افرایش شباهتهای جاندران مختلف در دو جمعیت متفاوت شود (نه یک جمعیت!)
-104کدام گزینه ،در مورد شارش ژنی ،نادرست است؟
 )1همانند رانش ،بهطور تصادفی فراوانی اللها را تغییر میدهد( .نکته گزینه  1سوال )160

پروژه زیست ماز -مرحله 5

 )2همانند جهش ،میتواند سبب افزایش تنوع الل در جمعیت شود.
 )3همانند نوترکیبی ،در اشتقاق دوگونۀ جدید از یک گونه موثر است.
 )4همانند انتخاب طبیعی ،میتواند تنوع افراد یک جمعیت را کاهش دهد.
پاسخ :گزینه  -124( 3متوسط -مفهومی)
شارش ژنی سبب کاهش تفاوت بین دو جمعیت میشود و در واقع ،از گونهزایی ممانعت میکند!
نکته :نوترکیبی ،با افزایش تفاوت بین دو جمعیت جداشده ،در گونهزایی دگرمیهنی موثر است.
بررسی سایر گزینهها:
 )1شارش و رانش ژنی برخالف انتخاب طبیعی ،به طور تصادفی عمل میکنند.
 )2جهش میتواند سبب ایجاد الل جدید در جمعیت شود .در شارش ،در صورت مهاجرت افرادی با الل جدید ،در جمعیت مقصد الل جدید و درنتیجه تنوع
اللی پدید میآید.
 )4انتخاب طبیعی ،میتواند تنوع افراد یک جمعیت را کاهش دهد .در شارش ،در جمعیت مبدا ممکن است تنوع افراد کاهش مییابد.
حاال اگه دانشآموز مازی بودید! به راحتی میتونستید سوال پایین رو جواب بدید! حتی بدون نگاه کردن به کتاب درسی!)
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 -160کدام گزینه ،در مورد رانش دگرهای نادرست است؟
 )1در اثر حوادث طبیعی رخ میدهد.

 )2باعث خارجشدن جمعیت از حالت تعادل میشود.

 )3در جمعیتهایی با اندازهء کوچکتر تأثیر بیشتری دارد.

 )4باعث سازگاری دگره (الل)های باقیماندهء جمعیت با محیط میشود.

پاسخ :گزینه 4
رانش دگرهای اثر تصادفی بر جمعیت دارد و الزاماً سازگارکننده یا غیرسازگارکننده نیست .تغییراتی که توسط رانش ایجاد میشود ،ارتباطی با سازگاری یا
غیرسازگاری اللها ندارد.
-105در بدن یک فرد سالم ،اندامی که  ،..................نمیتواند ..................
 )1سکرتین ترشح میکند -دارای مویرگهایی با غشای پایۀ ناقص باشد.

آزمون ماز -مرحله 3

 )2در ساختار خود مویرگ ناپیوسته دارد -چند نوع یاختۀ بنیادی داشته باشد.
 )3هورمون اریتروپویتین ترشح میکند -نوعی شیرۀ گوارشی فاقد آنزیم را بسازد.
 )4خون تیرۀ سیاهرگ باب به آن میریزد -به تولید فراوانترین مادۀ آلی ادرار بپردازد.
-104( 1سخت-ترکیبی)
سکرتین توسط گروهی از یاختههای موجود در دوازدهه ترشح میشود .در رودۀ باریک ،مویرگهای منفذدار وجود دارد که غشای پایۀ کامل دارند.

نکته :در مویرگهای ناپیوسته غشای پایه ناقص است.
بررسی سایر گزینهها:

 )2در ساختار استخوان ،کبد و طحال مویرگهای ناپیوسته وجود دارد .در مغز استخوان یاختههای بنیادی میلوئیدی و لنفوئیدی مشاهده میشود.
 )3هورمون اریتروپویتین توسط کبد و کلیهها ترشح میشود .کبد ،صفرا (نوعی شیرۀ گوارشی فاقد آنزیم) را میسازد.
 )4فراوانترین مادۀ آلی ادرار ،اوره است .اوره در کبد از ترکیب کربندیاکسید و آمونیاک تولید میشود .خون تیرۀ سیاهرگ باب به کبد میریزد.
-106کدام گزینه ،دربارۀ هر مویرگ خونی در کبد انسان ،درست است؟ آزمون ماز -مرحله 6
 )1خوناب غنی از اکسیژن را به مایع میانبافتی وارد میکند.
 )2با خروج پروتئینها از مویرگ ،فشار اسمزی خون کاهش مییابد.
 )3در بیشتر طول آن جریان خوناب به سمت داخل مویرگ دیده میشود.
 )4فشار خون و مقدار مونومرهای غذایی در ابتدای مویرگ بیشتر از انتهای آن است.

9

پاسخ :گزینه  -104( 4سخت -ترکیبی)

به کبد انسان هم خون روشن سرخرگی و هم خون تیره از سیاهرگ باب وارد می شود .بنابراین هم « سیاهرگ-مویرگ -سیاهرگ» و هم « سرخرگ-مویرگ-
سرخرگ» دیده می شود .چون سیاهرگ باب خون خارج شده از لولۀ گوارش (حاوی مواد غذایی جذب شده) را به کبد وارد میکند؛ بنابراین غنی از مواد

غذایی اسللت .همچنین خون روشللن وارد شللده به کبد نیز غنی از مواد غذایی اسللت .بنابراین ،در هر دو گروه از این مویرگهای خونی ،فشللار خون و مقدار
مونومرهای غذایی در ابتدای مویرگ بیشتر از انتهای آن است.
نکته :حرکت خون در طول انواع رگهای خونی نیازمند اختالف ف شار خون بین ابتدا و انتهای رگ ا ست؛ بنابراین در هر دو نوع مویرگها ،ف شار خون
در ابتدای مویرگ بیشتر از انتهای آن است.
بررسی سایر گزینهها:
 )1مویرگی که در ادامۀ سیاهرگ باب تشکیل میشود ،غنی از اکسیژن نیست.
نکته :گویچههای قرمز درون این مویرگ نیز ،حاوی مقداری اکسیژن هستند.
 )2همانطور که در ت صویر مقابل میبینید ،ف شار ا سمزی خون در طول مویرگ تغییر
نمیکند.
 )3در بیشتر طول مویرگهای خونی ،جریان خوناب به سمت خارج است .و تقریباً در
یکسومِ انتهایی مویرگ نیروی فشار خون و فشار اسمزی با هم برابر میشوند.
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-107در افرادی که به مدت طوالنی ،میزان فعالیت یاختههای  ..................یافته است .................. ،به دور از انتظار است.
آزمون ماز -مرحله 8
 )1کناری موجود در غدد معده ،کاهش -کاهش توان گویچههای خونی در حمل اکسیژن
 )2ترشحکنندۀ سورفاکتانت ،کاهش -افزایش مصرف  ATPدر انواع ماهیچههای بیندندهای
 )3بخش درونریز کبد ،افزایش -کاهش مصرف ویتامینهای محلول در نب در مغز استخوان
 )4ترشحکنندۀ یون پتاسیم به درون نفرونها ،کاهش -کاهش مصرف  ATPدر الیۀ میانی رگها
گزینه  3صحیح است -104( .سخت -مفهومی)
یاختههای درونریز کبد هورمون اریتروپویتین را ترشح میکنند .در پی افزایش ترشح این هورمون ،تولید گویچههای قرمز در مغز استخوان افزایش مییابد و
برای تولید این گویچهها ،آهن ،فولیکاسید و ویتامین  B12در مغز استخوان مصرف میشود.
بررسی سایر گزینهها:
 )1یاختههای کناری عامل داخلی معده را تر شح میکنند که برای جذب ویتامین  B12در رودۀ باریک و حفاظت آن در برابر آنزیمها ضروری ا ست .اختالل
در فعالیت این یاختهها میتواند منجر کمبود ویتامین  B12و در نهایت کمخونی شود .در هنگام کمخونی توان گویچههای خونی برای حمل اک سیژن کاهش
مییابد.
 )2با کاهش تر شح سورفاکتانت ،باز شدن حبابکهای ششها به سختی صورت میگیرد و برای تنفس انرژی بی شتری تو سط ماهیچههای تنف سی م صرف
میگردد.
 )4با کاهش ترشح پتاسیم در کلیهها ،میزان پتاسیم خون افزایش مییابد .پتاسیم از جمله مواد گشادکنندۀ رگی است؛ بنابراین افزایش آن در خون منجر به
کاهش انقباض ماهیچه در الیۀ میانی رگها و شلشدن آنها میشود .با کاهش انقباض ماهیچه ،مصرف  ATPدر آن نیز کاهش مییابد.
-108در انسان ،هر اندام مرتبط با لوله گوارش که ترشحات خود را به درون آن تخلیه میکند ،چه مشخصهای دارد؟
آزمون پروژه زیست ماز -مرحله 1

2

 )1موسین و آنزیم را به درون شیره خود ترشح میکند.

 )2از میزان بیکربنات در محیط داخلی بدن میکاهد.

 )3نقش مستقیمی در دفع مواد زائد بدن ندارد.

 )4تحت تاثیر دستگاه عصبی رودهای ،ترشحات خود را تنظیم میکند.

پاسخ :گزینه  -102( 2سخت -مفهومی)

غدههای بزاقی ،پانکراس لوزالمعده،کبد و کیسۀ صفرا با لولۀ گوارش مرتبطاند که به جز کیسه صفرا که ترشحات ندارد ،سایر اندامها ترشحات خود را
به درون لوله میریزند .تمامی این اندامها در ورود بیکربنات به درون لولۀ گوارش و کاهش میزان این یون در محیط داخلی بدن نقش دارند.
بررسی سایر گزینهها:

 )1یاخته های کبد (جگر) ،صفرا را میسازند .صفرا آنزیم ندارد و ترکیبی از نمکهای صفراوی ،بیکربنات ،کلسترول و فسفولیپیدِ لسیتین است.
 )3صفرا در دفع برخی مواد ،مانند بیلیروبین (مادهای که از تخریب هموگلوبین گویچههای قرمز در کبد به وجود میآید) و کلسترول اضافی نقش دارد.
 )4ترشحات غدد بزاقی تحت تاثیر دستگاه عصبی رودهای قرار ندارد.
آزمون پروژه زیست ماز -مرحله 1

-109چند مورد ،دربارۀ هموگلوبین در بدن انسان ،درست است؟
الف -در شرایطی میتواند در محل تولید خود ،تخریب شود.
ب -همانند انواع گلوبولینها در جذب و انتقال یونها نقش دارد.
ج -ساخت هر رشتۀ آن توسط یک ژن مخصوص در هسته کنترل میشود.
د -یاختههای سازندۀ آن نمیتوانند ژنهای موثر در ساخت آن را همانندسازی کنند.
1 )1

2 )2

 3پاسخ :گزینه  -103( 3سخت -ترکیبی)
فقط مورد ج نادرست است.

3 )3

4 )4

بررسی موارد:
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الف) در دوران جنینی ،یاختههای خونی در اندام های دیگری مثل کبد و طحال نیز ساخته میشود .تخریب یاختههای خونی آسیب دیده و مرده نیز در طحال
و کبد انجام میشود.

ب) انواع گلوبولینها و هموگلوبین با جذب و انتقال یونها میتوانند در تنظیم  PHخون مؤثر واقع شوند.
ج) هموگلوبین دارای چهار زنجیرۀ پلیپپتیدی از دو نوع است .در واقع ساخت هر دو رشتۀ پلیپپتیدی یکسان این پروتئین توسط یک ژن کنترل

میشود.
د) یاختههای سازندۀ این پروتئینها (گویچههای قرمز) پیش از ورود به خون ،هسته و اندامکهای خود را از دست میدهند و دیگر این یاختهها توانایی تقسم
و همانندسازی مادۀ ژنتیکی خود را نخواهند داشت.
 -202در یک فرد بالغ ،آهن آزادشببده از هموگلوبین در داخل اندامی از بدن که خون لولهء گوارش ابتدا به آن وارد میشببود ،ذخیره میگردد ،چند
مورد ،دربارهء این اندام صحیح است؟
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الف ب در تولید کلسترول نقش دارد.
ب ب بر سرعت تولید یاختههای قرمز خون تأثیرگذار است.
ج ب از طریق یاختههای بنیادی خود ،گویچههای قرمز را تولید مینماید.
د ب فاصلهء یاختههای بافت پوششی در مویرگهای آن بسیار زیاد است.
1 )1

3 )3

2 )2

4 )4

پاسخ :گزینه 3
فقط مورد ج نادرست است .خون لولۀ گوارش از طریق سیاهرگ باب به کبد میریزد .آهن آزادشده از هموگلوبین یا برای تولید گویچههای قرمز به مغز استخان

ارسال میشود یا به کبد فرستاده شده و در آنجا ذخیره میگردد.
بررسی موارد:
الف) کبد صفرا را تولید و ترشح میکند .در ترکیب صفرا کلسترول وجود دارد.
البتهههه :تولید کلسترول در کتاب نظام جدید ذکر نشده و ممکن است طراح آن را در نظر نگرفته باشد .در این صورت گزینه  2خواهد بود!!!.
ب) کبد با تولید هورمون اریتروپویتین باعث افزایش سرعت گویچههای قرمز میشود.
ج) در دورۀ جنینی تولید گویجههای قرمز در کبد ،طحال و مغز استخوان صورت میگیرد .در صورت سوال به «فرد بالغ» اشاره شده است.
د) در کبد مویرگهای ناپیوسته وجود دارد که فاصلۀ زیادی بین یاختههای پوششی آن مشاهده میشود.

-110چند مورد ،دربارۀ هر فرایندی در بدن یک فرد سالم درست است که در طی آن ماهیچههای اسکلتی به صورت غیرارادی ،منقبض
میشوند؟
آزمون پروژه زیست ماز -مرحله 9
الف -صدور پیام انقباض توسط نخاع صادر میشود.

ب -فعالیت نوعی نورون رابط دچار تغییر میشود.

ج -در عدم حضور اکسیژن ATP ،تولید میشود.
د -گیرندههای حس وضعیت تحریک میشوند.
2 )2
1 )1

3 )3

4 )4

پاسخ :گزینه  -111( 3سخت -ترکیبی)
در طی انعکاس ،انقباض ماهیچههای اسکلتی به صورت غیرارادی رخ میدهد.

بررسی موارد:
الف) صدور پیام عصبی در طی انعکاس توسط ساقۀ مغز (مثل بلع) و یا توسط نخاع (انعکاس عقبکشیدن دست پس از برخورد به جسم داغ) صورت میگیرد.
ب) برای هر نوع انقباض ،باید نورون حرکتی متصل به ماهیچه ،توسط نورون رابط در دستگاه عصبی مرکزی ،تحریک شود .بنابراین ،نوعی نورون رابط در این
فرایندها دخیل است.
ج) همۀ یاختههای بدن قادر به انجام قندکافت هستند و در طی قندکافت ،در عدم حضور اکسیژن ATP ،تولید میشود.
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د) ماهیچههای اسکلتی ،زردپی و کپسول مفصلی دارای گیرندهها حس وضعیت هستند؛ پس در طی انقباض ماهیچههای اسکلتی گیرندههای حس وضعیت
نیز تحریک میشوند.
-111چند مورد ،برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

آزمون ماز -مرحله 20

«در انسان ،هر عامل محرکی که میتواند باعث افزایش ترشح بزاق شود » ..................
الف -فعالیت یاختههای عصبی در پل مغزی را تغییر میدهد.
ب -گیرندههای حسی را در نوعی اندام حسی تحریک میکند.
ج -از طریق دستگاه عصبی رودهای ،فعالیت غدد بزاقی را افزایش میدهد.
د -با تغییر فعالیت دستگاه عصبی خودمختار ،ترشح انواعی از آنزیمها را تحریک میکند.
3 )3
2 )2
1 )1

4 )4

پاسخ :گزینه  -102( 2سخت -ترکیبی)
موارد الف و د درست هستند .محرکهایی مانند دیدن ،بوی غذا و حتی فکرکردن به آن باعث افزایش ترشح بزاق میشوند.

بررسی موارد:
الف) پل مغزی در تنظیم فعالیتهای مختلف از جمله ترشح بزاق نقش دارد .بنابراین ،هر عاملی که سبب ترشح بزاق میشود؛ قطعاً بر فعالیت یاختههای
عصبی در پل مغزی تأثیرگذار است.
ب) فکرکردن به غذا بدون تحریک گیرندههای حسی ،سبب تحریک ترشح بزاق میشود.
ج) دستگاه عصبی رودهای ،تحرک و ترشح را در لولۀ گوارش (نه کل دستگاه گوارش) تنظیم میکند.
د) دستگاه عصبی خودمختار ،پیام عصبی مغز را به غدههای بزاقی میرساند و بزاق به شکل انعکاسی ترشح میشود .بزاق حاوی انواعی از آنزیمها از جمله
آمیالز و لیزوزیم است.

تنظیم عصبی دستگاه گوارش
 -1دستگاه عصبی هودمختار
تنظیم عصبی دستگاه گوارش را بخشی از دستگاه عصبی به نام دستگاه عصبی خودمختار انجام میدهد .فعالیت این دستگاه ناخودآگاه است .مثالً وقتی به
غذا فکر میکنیم ،بزاق ترشح میشود .با فعالیت اعصاب پاراسمپاتیک (پادهمحس) و سمپاتیک (همحس) ،دستگاه عصبی خودمختار ،پیام عصبی مغز را به
غدههای بزاقی میرساند و بزاق به شکل انعکاسی ترشح میشود .محرکهایی مانند دیدن ،بوی غذا و حتی فکرکردن به آن ،باعث افزایش ترشح بزاق میشوند.
سمپاتیک و پاراسمپاتیک ،دو بخش دستگاه عصبی خودمختار هستند که حالت پایدار بدن را حفظ میکنند .عمل این دو بخش به طور معمول برخالف
یکدیگر است .عمل پاراسمپاتیک باعث برقراری حالت آرامش در بدن میشود .در این حالت فشار خون کاهش مییابد و ضربان قلب کم میشود .پاراسمپاتیک
در دستگاه گوارش ،باعث آغاز فعالیتهای گوارشی میشود .بخش سمپاتیک در مواقع هیجانهای روانی یا جسمی بر پاراسمپاتیک غلبه دارد و بدن را به
حالت آماده باش نگاه میدارد .در این حالت بخش سمپاتیک سبب افزایش فشار خون ،ضربان قلب و تعداد تنفس میشود و همچنین جریان خون را به سوی
قلب و ماهیچههای اسکلتی هدایت میکند.
بنابراین فعالیت اعصاب سمپاتیک سبب کاهش ترشح بزاق و فعالیت اعصاب پاراسمپاتیک سبب افزایش ترشح بزاق میشود.
دستگاه عصبی خودمختار با تاثیر بر دستگاه عصبی رودهای ،بر فعالیت حرکتی و ترشحی لولۀ گوارش تاثیر میگذارد؛ اما مستقیماً بر فعالیت اندامهای
مرتبط با لولۀ گوارش (مانند غدد بزاقی و پانکراس) تاثیر میگذارد.

معموالً اعصاب پادهمحس فعالیت دستگاه گوارش را افزایش و اعصاب همحس فعالیت این دستگاه را کاهش میدهند.
 -2دستگاه عصبی رودهای
در دیوارۀ لولۀ گوارش (از مری تا مخرج) شبکههای یاختههای عصبی ،وجود دارند .این شبکه را دستگاه عصبی رودهای مینامند .این دستگاه ،تحرک
و ترشح را در لولۀ گوارش (نه اندامهای مرتبط با آن!) ،تنظیم میکند.مثالً همانطورکه دیدید ،یاختههای ماهیچههای درون پرزها با تحریک یاختههای
عصبی این دستگاه ،موجب حرکت پرزها میشوند.

دستگاه عصبی رودهای میتواند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار ،فعالیت کند .اما اعصاب همحس و پادهمحس با دستگاه عصبی رودهای ارتباط
دارند و بر عملکرد آن تاثیر میگذارند.
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-112چند مورد ،عبارت زیر را به درستی کامل میکند؟

صفحه

آزمون پروژه زیست ماز -مرحله 1

فعالیت بخشی از دستگاه عصبی خودمختار که رشتههای عصبی آن در بین یاختههای ماهیچهای بطنها پخش شدهاند.................. ،
میدهد.

۴

الف -میزان تراوش پالسما در کلیه را کاهش

ب -برونده قلبی را افزایش

ج -ترشح انعکاسی بزاق را افزایش

د -خونرسانی به طحال را کاهش

2 )2

1 )1

پاسخ :گزینه  -10۴( 3سخت -ترکیبی)

4 )4

3 )3

فقط مورد ج نادرست است .تحریک اعصاب سمپاتیک که در بین یاختههای ماهیچهای بطنها پخش هستند ،فعالیت قلب را افزایش میدهند.

بررسی موارد:

الف و د) اعصاب سمپاتیک به رگهای خونیِ کلیهها ،رودهها ،طحال و پوست متصل هستند تا در حالت فعالیت یا فشار روانی ،رگهای خونی این اندامها

را تنگ کنند .تا خون بیشتری به سمت قلب ،مغز و ماهیچههای اسکلتی برود .کاهش خونرسانی به کلیهها باعث کاهش میزان تراوش پالسما از طریق
کالفکهای کلیه میشود.
ب) اعصاب سمپاتیک با افزایش ضربان قلب باعث افزایش برونده قلبی میشوند.
ج) با فعالیت اعصاب سمپاتیک ،ترشح بزاق کاهش مییابد .در واقع اعصاب پاراسمپاتیک ،افزاینده ترشح بزاق هستند.

 نقش دستگاه عصبی (اعصاب همحس و پادهمحس):
تحریک اع صاب همحس که در بین یاختههای ماهیچۀ بطنها پخش ه ستند ،فعالیت قلب را افزایش داده و تحریک اع صاب پادهمحس که به
شبکۀ هادی متصل هستند ،فعالیت قلب را کاهش میدهد.
اع صاب همحس همچنین به رگهای خونی در کلیهها ،رودهها ،طحال و پو ست مت صل ه ستند تا در حالت فعالیت یا ف شار روانی ،رگهای
خونی این اندامها را تنگ کنند.
تنگشدن عروق توسط اعصاب همحس منجر به افزایش فشار خون نیز میشود.
مرکز هماهنگی این اعصللاب در بصبلالنخاع و پل مغزی و در نزدیکی مرکز تنظیم تنفس قرار دارد و همکاری این مراکز ،نیاز بدن به مواد
مغذی و اکسیژن را در شرایط خاص به خوبی تامین میکند.
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 -197چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل میکند؟

«در انسان ،انجام  ...............عضالت بدن ،متأثر از بخش  ...............دستگاه عصبی محیطی است و این بخش در تنظیم ترشح غدد فاقد نقش است».
الف ب همهء حرکات ارادی ب پیکری
ب ب همهء حرکات غیرارادی ب خودمختار
ج ب فقط بعضی از حرکات ارادی ب خودمختار
د ب فقط بعضی از حرکات غیرارادی ب پیکری
2 )2

1 )1

3 )3

4 )4

پاسخ :گزینه 2
موارد الف و د درست هستند.

بررسی موارد:
الف و ج) همۀ حرکات ارادی بدن تحت تأثیر اعصاب پیکری صورت میگیرد.
ب و د) انعکاسها نمونهای از حرکات غیرارادی هستند که تحت تأثیر اعصاب پیکری انجام میشود.
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-113چند مورد ،برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ « یک گیاه با ژننمود  AaBbخودلقاحی انجام میدهد .در این گیاه فقط ..................
نوع ژننمود برای  ..................قابل پیشبینی است» .
آزمون ماز -مرحله 16
د -9 -رویانِ دانه
ج -4 -کامههای متحرک
ب -16 -آندوسپرم
الف -1 -پوستۀ دانه
2 )2

1 )1

4 )4

3 )3

پاسخ :گزینه 4
همۀ موارد عبارت را به درستی کامل میکنند.
بررسی موارد:
الف) در گیاهان ،پوستۀ دانهِ از تغییر شکل پوستۀ تخمک ایجاد میشود .بنابراین یاختههای تشکیلدهندۀ آن ،همان یاختههای گیاه مادر هستند و ژننمود
مشابه با گیاه والد دارند.
ج و د) این گیاه قادر به تولید چهار نوع کامه میباشد .و از لقاح این کامهها نیز ،حداکثر  9نوع
ژننمود در بین زادهها قابل تصور است.

ab

aB

Ab

AB

کامه

AaBb
Aabb
aaBb
aabb

AaBb
AaBb
aaBB
aaBb

AABb
AAbb
AaBb
Aabb

AABB
AABb
AaBB
AaBb

AB
Ab
aB
ab

 ترکیب با فصل  8یازدهم:

در نهاندانگان ،لقاح مضاعف صورت میگیرد .از آمیزش یکی از زامهها با یاختة تخمزا ،تخم اصلی تشکیل میشود که این تخم به رویان
نمو مییابد .و از آمیزش زامة دیگر با یاختة دو هستهات ،تخم ضمیمه تشکیل میشود که با تقسیمات متوالی خود ،بافتِ دروندانه
(آندوسپرم) را بهوجود میآورد.
همانطور که گفتیم ،یاختة دو هستهاتِ یکی از یاختههات کیسة رویانی است و حاصل میتوزِ یاختة هاپلوئید میباشد .بنابراین ،برات هر ژن
خود ،دو دگره یکسان دارد.
پس به طور مثال ،اگر ژن نمود یاختة تخمزا A ،باشد ،ژن نمود یاختة دو هستهات  A + Aاست و در صورت لقاح این دو یاخته با اسپرمهات

نر با ژن نمود  ،Bژن نمود تخم اصلی  ABو ژن نمود تخم ضمیمه  AABخواهد بود.

پس تخم ضمیمه ،ژننمود  3nدارد که برات هر ژن ،حداقل دارات دو دگره یکسان میباشد.

تفاوت دیگر ،ژننمود تخم اصلی با تخم ضمیمه در انواع ژننمودهاست .از لقاح تخمزا با ژننمود  Aو اسپرم با ژن نمود  ،Bتخم اصلی با
ژننمود  ABتشکیل میشود .همچنین از لقاح تخمزا با ژن نمود  Bو اسپرم با ژن نمود  Aنیز ،باز هم تخمزا با ژننمود  ABتشکیل می-
شود .اما اگر همین دو نوع لقاح را برات تخم ضمیمه در نظر بگیریم ،در حالت اول تخم ضمیمه با ژننمود  AABو در حالت دوم تخم

ضمیمه با ژننمود  ABBتشکیل میشود .پس در واقع ،برات این دو ژننمود تکرارت نیستند.

پس برات یک صفتِ تکژنی و دو دگرهی ( Aو  )Bدر گیاهان 3 ،نوع ژننمود برات تخم اصلی ( AB ،AAو  )BBو  ۴نوع ژننمود برات تخم

اصلی ( ABB ،AAB ،AAAو  )BBBقابل تصور است.

بهطور کلی میتوان گفت که برات یک ژن  nدگرهات،

n2

نوع ژن نمود برات تخمهات ضمیمه در یک جمعیت قابل تصور است.

همچنین ،برات یک ژن دو دگرهات،
نوع ژن نمود برات تخم اصلی (و لذا افراد) در یک جمعیت قابل تصور است.
ب) از خودلقاحی گیاه با ژننمود  AaBbبرای به دست آوردن انواع ژننمودهای ممکن برای تخم ضمیمه (آندوسپرم) ،باید ابتدا انواع ژننمودهای ممکن برای
𝒏 𝒏+

هر ژن را به طور جداگانه حساب کنیم و سپس در هم ضرب کنیم .از خودلقاحی  ،Aaسه نوع ژننمود برای تخم اصلی و  4نوع ژننمود برای تخم ضمیمه
قابل تصور است.
همچنین از خودلقاحی  ،Bbسه نوع ژننمود برای تخم اصلی و  4نوع ژننمود برای تخم ضمیمه قابل تصور است.
پس با در نظر گرفتن هر دو ژن 16 = 4 × 4 ،نوع ژننمود برای تخم ضمیمه (آندوسپرم) قابل تصور است.
همچنین با در نظر گرفتن هر دو ژن 9 = 3 × 3 ،نوع ژننمود برای تخم اصلی (رویان) قابل تصور است.
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 -188با قرارگرفتن دانهء گردهء گل میمونی سفید ) (WWبر روی کالله گل میمونی صورتی )  ، (RWکدام رخنمود (فنوتیپ) برای رویان و کدام
ژننمود (ژنوتیپ) برای درون دانه (آندوسپرم) مورد انتظار است؟
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 )2صورتی ل RRR

 )1صورتی ل WWR

 )4سفید ل WWW

 )3سفید ل WRR

پاسخ :گزینه ۴
گیاه گل میمونی سفید نر ،حتماً دانهی گردهای حاوی الل  Wتولید میکند .اما گیاه ماده صورتی ،ممکن است الل  Rیا  Wرا برای تولید کیسهی رویانی

استفاده کند .در نتیجه دو جدول پانت برای لقاحهای ممکن ترسیم میکنیم:

زامه اول W

زات م

ای وهسته

R

RR

صورتی RW

زامه وم W

WRR

که نتایج این جدول در گزینهها نیست!

زامه اول W

زات م

ای وهسته

W

WW

سفید WW

زامه وم W

WWW

ولی نتایج این جدول در گزینهها هست!
-114در گیاه شبدر ،جریان تودهای در آوندهای چوبی تحت تأثیر دو عامل مهم به همراه خواص ویژگی آب انجام میشود .کدام عبارت،
دربارۀ این عوامل صادق است؟
آزمون ماز -مرحله 22
 )1موجب حرکت آب از محل دارای پتانسیل بیشتر به محل دارای پتانسیل کمتر میشوند.
 )2شرایط را برای خروج قطرات آب از انتهای آوندهای چوبی برگ فراهم میکنند.
 )3وابسته به فعالیت انرژیخواه یاختههای زنده در استوانۀ آوندی هستند.
 )4در شرایطی میتوانند منجر به کاهش فشار در آوندی چوبی شوند.
پاسخ :گزینه  -107( 1سخت -مفهومی)
جریان تودهای در آوندهای چوبی ،تحت اثر دو عامل فشار ریشهای و تعرق ،و با همراهی خواص ویژۀ آب انجام میشود .مکانیسم جابهجایی هم در ایجاد فشار
ریشه و هم در تعرق ،هر دو منجر به حرکت آب در محل دارای پتانسیل بیشتر به محل دارای پتانسیل کمتر میشود.
بررسی سایر گزینهها:
 )2افزایش تعرق برخالف افزایش فشار ریشه ،شانس ایجاد تعریق (خروج قطرات آب از انتهای آوندهای چوبی) را کاهش میدهد( .نکته الزم برای رد گزینه
 1سوال  156کنکور)
 )3فشار ریشه برخالف تعرق وابسته به فعالیت یاختههای درونپوست و یاختههای زنده در استوانۀ آوندی است.
 )4فشار ریشهای منجر به افزایش فشار در آوندهای چوبی و تعرق منجر به کاهش فشار در آنها میشود.
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-115در گیاه لوبیا ،همۀ یاختههای روپوستی که میتوانند کربندیاکسید را به شکل اسید سهکربنی تثبیت کنند ،چه ویژگی مشترکی
دارند؟
آزمون ماز مرحله 21
 )1آرایش شعاعی رشتههای سلولزی سبب انبساط نابرابر دیوارههای شکمی و پشتی در هنگام تورژسانس میشود.
 )2هر عاملی که پتانسیل آب آنها را کاهش دهد ،منجر به کاهش مکش تعرقی در آوندهای چوبی میشود.
 )3ضخامت بیشتر دیوارۀ شکمی نسبت به دیوارۀ پشتی آن ،مانع از گسترش عرضی یاخته میشود.
 )4در اوایل صبح ،یونها و ساکارز را با صرف انرژی زیستی به پروتوپالست خود وارد میکنند.
پاسخ :گزینه  -107( 4متوسط -ترکیبی)
در بین یاختههای روپوستی ،فقط یاختههای نگهبان روزنه میتوانند فتوسنتز کنند و در واکنشهای مستقل از نور فتوسنتز ،کربندیاکسید را به شکل اسید
سهکربنی ،تثبیت مینمایند .افزایش مقدار نور در اوایل صبح ،باعث بازشدن روزنههای هوایی در گیاه لوبیا میشود .برای بازشدن روزنههای هوایی ،یونها و
ساکارز به صورت فعال در یاختههای نگهبان روزنه انباشته میشوند ،که در پی آن پتانسیل آب در این یاختهها کاهش یافته و آب از یاختههای مجاور به
یاختههای نگهبان روزنه وارد میشود .با ورود آب به این یاختهها ،تورژسانس رخ داده و روزنههای هوایی باز میشوند( .نکته الزم برای رد گزینه  3سوال 156
کنکور)
بررسی سایر گزینهها:
 )1ضخامت بیشتر دیوارۀ شکمی نسبت به دیوارۀ پشتی ،سبب میشود تا در هنگام تورژسانس یاخته ،دیوارۀ پشتی بیشتر منبسط شود.
 )2کاهش پتانسیل آب در پی ورود یونها و ساکارز ،در نهایت منجر به بازشدن روزنههای هوایی و لذا تعرق بیشتر میشود .با افزایش تعرق ،مکش تعرقی در
آوندهای چوبی افزایش مییابد.
 )3آرایش شعاعی رشتههای سلولزی دیواره که مانند کمربندی دور یاختۀ نگهبان روزنه قرار دارد ،مانع از گسترش عرضی یاخته به هنگام تورژسانس میشود.
ساختار یاختههای نگهبان روزنه

در واقع ،دیوارۀ یاختههای نگهبان روزنه ،ساختار خاصی دارند که با جذب آب ،افزایش طول پیدا میکنند .یعنی با افزایش حجم یاختۀ نگهبان روزنه،
طول این یاخته افزایش پیدا میکند؛ نه عرض آن!

علتهای همشدن یاهتههای نگهبان روزنه به هنگام تورژسانس
 -1یکی عوامل موثر در خم شدن یاختههای نگهبان ،آرایش شعاعی ر شتههای سلولزی ا ست که مانند کمربندی دور دیوارۀ یاختههای نگهبان
روزنه قرار دارند .این کمربندهای سلولزی ،هنگام تورژسانس یاخته ،مانع از گسترش عرضی یاخته شده ،ولی مانع افزایش طول یاخته نمیشوند.
پس این عامل ،موجب افزایش طول یاخته میشود.
 -2عامل دیگر ،ضخامت بیشتر دیوارۀ یاختههای نگهبان در محل تماس دو یاخته (دیوارۀ شکمی) است .هنگام تورژسانس ،به علت ضخامت
بیشتر در بخش شکمی این دیواره ،دیوارۀ پشتی یاخته بیشتر منبسط میشود.
این عامل نیز موجب میشود تا هنگام افزایش طول ،یاخته خم شود؛ چون افزایش طولِ دیوارۀ پشتی ،بیشتر از دیوارۀ شکمی است.
این دو ویژگی باعث میشلود تا هنگام جذب آب و تورژسلانس ،یاختهها خمیدگی پیدا کنند و منفذ روزنۀ هوایی باز شلود .در این حالت امکان تبادل
گازها ،فراهم میشود.
بررسی شکل
در ت صویر مقابل ،نقش آرایش شعاعی ر شته ر شتههای سلولزی
در دیوارۀ یاختههای نگهبان روزنه را نشلللان میدهد .مالحضللله
میکنید ،که هنگام بادشللدن بادکنکها در هر دو تصللویر ،اندازۀ
منفذ ایجاد شده در حالتی که نوار چ سب به دور بادکنک پیچیده
میشود ،بیشتر از حالت اولیه است.
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آرایش شعاعی
رشتههای سلولزی

طویلشدن یاخته
هنگام تورژسانس

ضخامت بیشتر
دیوارۀ شکمی

خمشدن یاخته هنگام
افزایش طول
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بازشدن منفذ
روزنۀ هوایی

سوال  -33آزمون ماز -مرحله 3

-106( 2سخت-مفهومی)
موارد الف و د عبارت داده شده را به درستی تکمیل میکنند .وضعیت  ،1تورژسانس و وضعیت  ،2پالسمولیز یاختههای گیاهی را نشان میدهد.

بررسی موارد:

الف) در صورت پالسمولیز یاختههای نگهبان روزنه ،روزنههای هوایی بسته شده و امکان تعرق گیاهی کاهش مییابد .در این صورت امکان خروج مولکولهای
آب از طریق روزنههای نبی و در واقع فرنیند تعریق بیشتر خواهد شد.
ب) همانطورکه ا شاره شد ،در صورت پال سمولیز یاختههای نگهبان روزنه ،روزنههای هوایی ب سته می شود .در این حالت به علت کاهش خروج نب از طریق
روزنهها ،کشش تعرقی در نوندهای چوبی نیز کاهش یافته و میزان نب وارد شده به برگها کاهش مییابد.
ج) در صورت تورژسانس یاختههای نگهبان روزنه ،روزنههای هوایی باز شده و خروج آب از طریق این روزنهها افزایش مییابد .در این حالت و به علت افزایش
فرآیند تعرق ،ک شش تعرقی آوندهای چوبی افزایش یافته و سرعت حرکت آب در آوند های چوبی بی شتر می شود( .نکته الزم برای رد گزینه  2سوال 156
کنکور)
د) به هنگام تورژسللانس یاخته های نگهبان روزنه ،میزان پتانسللیل آب کریچه های این یاخته ها افزایش می یابد که در این حالت میزان فشووار اسوومزی این
کریچهها کمتر خواهد بود و توجه داشته باشید که فشار اسمزی با میزان پتانسیل نب رابطۀ عکس دارد.
کدام گزینه به ترتیب محل انجام تعرق و سازش گیاهان برای کاهش تعرق را به درستی ذکر کرده است؟
 )1روزنههای هوایی در پیراپوست درخت -روزنههای فرورفته در گیاهان بیابانی

آزمون ماز -مرحله 11

 )2برآمدگیهای سطح ساقۀ چوبی -افزایش تعداد نوعی یاختۀ تمایزیافته روپوستی در برگها
 )3الیهای که سطح بیرونی یاختههای روپوستی را میپوشاند -بستهبودن روزنۀ هوایی در طول روز در همۀ کاکتوسها
 )4در هر یک از اندامهای گیاه که بافت پوششی فقط از یک الیه تشکیل شده است -تفاوت ضخامت در دیوارۀ یاختههای نگهبان روزنه
پاسخ :گزینه  -107( 2سخت -مفهومی)
تعرق میتواند از طریق روزنههای هوایی ،پو ستک و عد سکها انجام شود .عد سکها به صورت برآمدگی در سطح اندام م شاهده می شود .در محل عد سک
ضخامت اندکی از یاختههای چوبپنبهای شده وجود دارد؛ لذا امکان تبادل گازها فراهم میآید.

سازشهای گیاهان بیابانی برای کاهش تعرق:

رفتار روزنهای برخی گیاهان نواحی خشک مانند بعضی کاکتوسها ،در حضور نور متفاوت است و سبب می شود در طول روز ،روزنهها بسته بمانند و
از هدر رفتن آب جلوگیری شللود .کاهش تعداد روزنهها ،روزنههای فرورفته ،پو شیده شدن برگ از کرکها و کاهش تعداد یا سطح برگها نیز از
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دیگر سازگاریهای گیاهان برای زندگی در محیطهای خشک هستند .کرکها یاختههای تمایزیافتۀ روپوستی در اندامهای هوایی هستند .کرکها در کاهش
در کاهش تبخیر آب از سطح برگ نقش دارند و نور خورشید را بازتاب میدهند و لذا در جلوگیری از افزایش دمای برگ نیز نقش دارند.
بررسی سایر گزینهها:
 )1پیراپوست فاقد روزنۀ هوایی و دارای عدسک است.
 )3بعضی کاکتوسها در طول روز ،روزنههای هوایی خود را میبندند.

 )4بافت پو ش شی در اندامهای گیاه ،معموالً (نه همی شه) از یک الیه یاخته ت شکیل شده ا ست .درواقع در محل کالهک ،چند الیه یاخته ح ضور دارند .تعرق
در اندامهای هوایی گیاه (ساقه و برگها) صورت میگیرد.



سازشهای گیاهان بیابانی برای کاهش تعرق

رفتار روزنهای برخی گیاهان نواحی خشک مانند بعضی کاکتوسها ،در حضور نور متفاوت است و سبب میشود در طول روز ،روزنهها بسته بمانند و از
هدر رفتن آب جلوگیری شود.
روزنههای فرورفته

کاهش تعداد روزنهها

پوشیدهشدن برگ از کرکها

کاهش تعداد یا سطح برگها

از دیگر سازگاریهای گیاهان برای زندگی در محیطهای خشک هستند.
ترکیب با فصل :1سازش با محیط یکی از هفتویژگی مشترک جانداران است که به ماندگاری آنها در محیط کمک میکند.
دقت کنید که بعضی کاکتوسها (نه همۀ آنها) در طول شب روزنههای خود را باز میکنند.
ترکیب با فصل :6گیاهانی که میتوانند در مناطق بیابانی زندگی کنند ،توانایی باالیی برای جذب آب و سازوکارهایی برای کاهش تبخیر آب
دارند.
ترکیب با فصل :6کرکها یاختههای تمایزیافتۀ روپوستی در اندامهای هوایی هستند که درکاهش تبخیر آب از سطح برگ نقش دارند و نور
خورشید را بازتاب میدهند ← در نتیجه در جلوگیری از افزایش دمای برگ نیز نقش دارند.
ترکیب با ف صل :6سازشهای گیاه خرزهره برای کاهش تعرق ،عبارت ا ست از )1 :پو ستک ضخیم در برگها  )2قرارگیری روزنههای هوایی
در فرورفتگی های غارمانند  )3وجود کرک در فرورفتگی های غارمانند (این کرک ها با به دامانداختن رطوبت هوا ،اتمسببفر مرطوبی در
اطراف روزنهها ایجاد میکنند و مانع خروج بیش از حد آب از برگ میشوند( .نکته گزینه  4سوال  156کنکور)
برای پاسخ به این سوال ،کافیست که بدانید افزایش رطوبت هوا موجب کاهش تعرق میشود؛ اما ماز نکته سایر گزینهها رو هم گفته بود!
 -156کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟ «یکی از شرایط  ...............گیاه است».

کنکور سراسری 98

 )1افزایش خروج قطرات آب از انتها یا لبهء برگها ،افزایش مقدار فشار ریشهای
 )2حرکت آب و امالح در آوندهای چوبی ،مکش ناشی از سطح بخشهای هوایی
 )3باز شدن روزنههای هوایی ،جذب آب به دنبال انباشت مواد محلول در یاختههای نگهبان روزنههای
 )4کاهش خروج آب از منفذ بین یاختههای نگهبان روزنههای هوایی ،کاهش بخار آب در هوای اطراف
پاسخ :گزینه 4
در صورت کاهش بخار آب در هوای اطراف گیاه تعرق افزایش مییابد ،بنابراین خروج آب (بخار آب) از منفذ بین یاختههای نگهبان روزنۀ هوایی هم افزایش
مییابد.
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-116هر لولۀ متانفریدی در کرم خاکی دارای چه مشخصهای است؟
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 )1توسط قیفهای مژکدار خود ،مایعات دفعی را دریافت میکند.
 )2در سراسر طول خود توسط شبکۀ مویرگی احاطه شده است.
 )3به طور کامل درون یک حلقه از بدن جانور قرار گرفته است.
 )4توسط بخشی قطور در انتهای خود ،مثانه را ایجاد میکند.
پاسخ :گزینه  -105( 4سخت -مفهومی)
نوع پیشرفتهتر سامانۀ دفعی در بیمهرگان ،متانفریدی است .متانفریدی لولهای است که در جلو ،قیف مژکدار
و در نزدیک انتها ،دارای مثانه است (نکته گزینه  3سوال  )157که به منفذ ادراری در خارج از بدن ختم
میشود .دهانۀ این قیف به طور مستقیم با مایعات بدن ارتباط دارد .بیشتر کرمهای حلقوی (نظیر کرم خاکی)
و نرمتنان سامانۀ دفعی متانفریدی دارند .بدن کرم خاکی از حلقههایی تشکیلشده که هر کدام یک جفت
متانفریدی دارند.
متانفریدی ،لولهای است که در هر دو سمت خود دارای منفذ است (نکته گزینه  2سوال  )157منفذ درونی
همان قیف مژکدار است که در تماس با مایعات بدن قرار میگیرد .منفذ بیرونی نیز به خارج از بدن راه مییابد.
شبکهای از مویرگها اطراف هر لوله را فرا میگیرند .مایعات از حفره درونی بدن به لولههای متانفریدی راه
مییابند ،این مایعات حاوی انواع مواد غذایی و دفعی موجود در مایع میانبافتی هستند .در حین حرکت این مایع
درون مجاری متانفریدی ،مواد مورد نیاز و مفید مانند آب ،گلوکز ،نمکها و ...از لوله خارج شده و توسط شبکه
مویرگی اطراف بازجذب میشوند .و باقیمانده مواد درونی لوله ،همان مواد دفعی است که از طریق منفذ بیرونی
به بدن راه مییابند.
بررسی سایر گزینهها:
 )1هر لوله متانفریدی دارای یک قیف مژکدار است.
 )2همانطور که در شکل مقابل میبینید ،بخشی از متانفریدی توسط شبکۀ مویرگی احاطه شده است( .نکته گزینه  4سوال )157
 )3همانطور که در شکل میبینید ،در هر بند از بدن کرم خاکی ،یک جفت متانفریدی وجود دارند .اما متانفریدی موجود در یک بند ،مایع میانبافتی را از
بند جلویی جمعآوری میکند ولی منفذ آن در سطح همان بند به بیرون راه مییابد! در واقع بخش ابتدایی متانفریدی و ادامۀ آن در دو حلقه مختلف از بدن
جانور قرار گرفتهاند.
-117درمورد سامانۀ دفعی در جانورانی که چندین واحد بینایی در چشمهای خود دارند ،کدام گزینه درست است؟ آزمون ماز -مرحله 18
 )1یونهای سدیم و پتاسیم با صرف انرژی به لولۀ مالپیگی وارد میشوند.
 )2هر لولۀ مالپیگی به طور مستقل به یک محل از لوله گوارش متصل میشود.
 )3مادۀ نیتروژندار با انحاللپذیری اندک در آب ،به درون لولههای مالپیگی ترشح میشود.
 )4یونهای تراوششده به درون لولههای مالپیگی در انتهای لولۀ گوارش با صرف انرژی بازجذب میشوند.
پاسخ :گزینه  -105( 3متوسط -مفهومی)
حشرات سامانۀ دفعی متصل به روده به نام لولههای مالپیگی دارند .یونهای پتاسیم و کلر
از همولنف به لولههای مالپیگی ترشح ،و در پی آن آب از طریق اسمز وارد این لولهها
میشود .سپس اوریکاسید به لولهها ترشح میشود .محتوای لولههای مالپیگی به روده،
تخلیه (نکته گزینه  1سوال  )157و با عبور مایعات در روده ،آب و یونها در راستروده
(بخش انتهایی روده) بازجذب میشوند .اوریکاسید از طریق روده به همراه مواد دفعی
دستگاه گوارش دفع میشود .اوریکاسید انحاللپذیری زیادی در آب ندارد.
بررسی سایر گزینهها:
 )1یونهای پتاسیم و کلر!
)2چند لوله مالپیگی به یک محل از روده تخلیه میشوند.
 )4یونها به درون لوله مالپیگی ترشح میشوند؛ نه تراوش!
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این سوالم که دیگه بحثی نداره!!
 -157سامانهء دفعی در زنبور برخالف سامانهء دفعی در کرم خاکی چه مشخصهای دارد؟
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 )1به روده تخلیه میشود.

 )2در دو انتها باز است.

 )3نزدیک به انتها به صورت مثانه در آمده است.

 )4در بخشی از طول با شبکهء مویرگی ارتباط دارد.

پاسخ :گزینه 1
سامانۀ دفعی در زنبور شامل لولههای مالپیگی هستند؛ این لولهها یک انتهای بسته دارند و محتویات خود را به روده تخلیه میکنند .سامانۀ دفعی در کرم
خاکی از نوع متانفریدی است.
-118کدام عبارت ،درمورد چشم انسان ،به درستی بیان شده است؟

آزمون پروژه زیست ماز -مرحله 8

 )1ضخامت الیههای تشکیلدهندۀ شبکیه در لکۀ زرد نسبت به اطراف آن بیشتر است.
 )2عنبیه همانند جسم مژگانی ،در تماس با پردۀ سفیدرنگِ چشم قرار گرفته است.
 )3ضخامت شبکیه در همۀ قسمتهای آن ،بیشتر از الیۀ رنگدانهدار چشم است.
 )4مایعی شفاف و فاقد یاخته در دو طرف بخش رنگین چشم حضور دارد.
پاسخ :گزینه  -112( 4سخت -مفهومی)

در چشم انسان ،زاللیه که نوعی مایع شفاف و فقط یاخته است ،هم در پشت عنبیه (جهت تغذیۀ عدسی) و هم در جلوی آن (جهت تغذیۀ قرنیه) وجود
دارد .عنبیه بخش رنگین چشم انسان را تشکیل میدهد( .نکته گزینه  4سوال  158اینکه قرنیه توسط زاللیه تغذیه میشه نه سرخرگ چشم!)

بررسی سایر گزینهها:
 )1همانطور که در شکل  4ف صل  2زی ست یازدهم
مشلللاهده میکنید ،در محل لکۀ زرد ،فرورفتگی در
شبکیه ایجاد شده ا ست و ضخامت شبکیه در محل
لکه زرد کمتر از اطراف آن است.
 )2خارجیترین الیۀ کره چشلللم از صللللبیه (پردهای
سلللفیدرنگ و محکم) و قرنیه (پردۀ شلللفاف جلوی
چشللم) تشللکیل شللده اسللت .جسللم مژگانی برخالف
عنبیه ،در تماس با صلبیه قرار دارد.
 )3همانطور که در شکل  4ف صل  2زی ست یازدهم
مشللاهده میکنید ،ضللخامت شللبکیه در بخشهای
مختلف چ شم متفاوت ا ست و در نیمۀ جلویی چ شم
ضخامت آن کمتر است.

-119کدام عبارت ،درمورد نوعی ساختار شفاف در چشم انسان که پرتوهای نوری را روی شبکیه و گیرندههای نوری آن متمرکز میکند،
آزمون ماز -مرحله 21
نادرست است؟
 )1در دو طرف خود با نوعی مایع شفاف در تماس است.
 )3با افزایش سن ،توان همگرایی آن کاهش مییابد.
پاسخ :گزینه  -112( 1متوسط -خط به خط)

 )2انقباض ماهیچههای مژگانی سبب افزایش همگرایی آن میشود.
 )4قسمت رنگین چشم ،بخشی از آن را میپوشاند.

در چشم انسان ،عدسی پرتوهای نور را روی شبکیه و گیرندههای نوری آن متمرکز میکند .عدسی در جلوی خود با مایع شفاف زاللیه و در فضای پشت خود،
با زجاجیه (مادۀ ژلهای و شفاف) در تماس است( .نکته گزینه  3سوال  158کنکور)
بررسی سایر گزینهها:
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 )2در هنگام تطابق ،انقباض ماهیچههای مژگانی سبب شلشدن رشتههای متصل به عدسی و افزایش ضخامت عدسی و لذا افزایش توان همگرایی آن میشود.
 )3با افزایش سن ،انعطافپذیری عدسی و لذا توان همگرایی آن کاهش مییابد .چون با وجود انقباض ماهیچههای مژگانی ،تغییر چندانی در ضخامت عدسی
ایجاد نمیشود.
 )4همانطور که در شکل  4فصل  2زیست یازدهم مشاهده میکنید ،عنبیه (بخش رنگین چشم) به صورت دایرهای در جلوی عدسی قرار گرفته و بخشی از
آن را میپوشاند.
 -158کدام مورد ،دربارهء سرخرگی که از محل عصب بینایی وارد کرهء چشم انسان میشود ،صحیح است؟
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 )1ناحیهء وسط بخش رنگین چشم را تغذیه میکند.

 )2در مجاورت داخلیترین الیهء کرهء چشم منشعب میشود.

 )3انشعابات آن در مجاورت مایعی غیرشفاف و ژلهای قرار دارد.

 )4انشعابات انتهایی آن به پردهء شفاف جلوی چشم وارد میشود.

پاسخ :کزینه 2
همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،سرخرگی که در محل عصب بینایی وارد کرۀ چشم میشود ،در مجاورتِ داخلیترین الیۀ کره چشم (یعنی
شکبیه) منشعب میشود.
-120چند مورد ،دربارۀ نوعی رفتار یادگیری که با عدم بروز رفتاری خاص در برابر نوعی محرک همراه میباشد ،صادق است؟
آزمون ماز -مرحله 21
الف -میتواند با استفاده از آزمون و خطا صورت گیرد.
ب -قطعاً حاصل برهمکنش ژنها و اثرهای محیطی است.
ج -قطعاً تجربیات گذشته در بروز این رفتار نقش موثری دارد.
د -میتواند در جهت کاهش هزینههای مصرفی جانور موثر باشد.
2 )2
1 )1
پاسخ :گزینه  -128( 4سخت -مفهومی)

4 )4

3 )3

همۀ موارد صحیح هستند .رفتار خوگیری با عدم پاسخ جانور به یک محرک بیاثر همراه است .همچنین در شرطی شدن فعال ،جانور میآموزد که بین رفتار

خود با پاداش یا تنبیهی که دریافت میکند ،ارتباط برقرار کرده و در آینده رفتاری را تکرار یا از انجام آن خودداری میکند .به طور مثال ،سلللگی که
قبالً با دیدن پیتزا! آن را سریع میخورد ،میتوان با تربیتشدن (شرطیشدن فعال) ،این عمل را انجام ندهد و به این محرک پاسخ ندهد.
بررسی موارد:
الف) رفتار شرطیشدن فعال با آزمون و خطا صورت میگیرد.
ب) رفتارهای یادگیری حاصل برهمکنش بین ژنها و اثرهای محیطی هستند( .نکته الزم برای رد گزینه  1سوال  159و تایید گزینه  2به عنوان جواب!)
ج) در شکلگیری و بروز هر رفتار یادگیری ،تجربه نیز نقش دارد.

د) بهطور مثال جوجۀ پرندگان اجسام گوناگونی مانند برگهای در حال افتادن را در باالی سر خود میبینند .در ابتدا جوجهها با پایین آوردن سر خود و
آرامماندن به این محرکها پاسخ میدهند .اما با دیدن مکرر اجسام در حال حرکت ،یاد میگیرند که آنها برایشان خطر یا فایدهای ندارند.
در نتیجه ،جوجهها دیگر به این محرکها پاسخ نمیدهند .این یادگیری را خوگیری مینامند .در این یادگیری ،پاسخ جانور به یک محرک تکراری که
سود یا زیانی برای آن ندارد ،کاهش پیدا میکند و جانور میآموزد به برخی محرکها پاسخ ندهد.
جانوران در معرض محرکهای متعددی قرار دارند که پاسخ به همۀ آنها ،نیازمند صرف انرژی زیادی است .خوگیری موجب میشود جانور با چشمپوشی از
محرکهای بیاهمیت ،انرژی خود را برای انجام فعالیتهای حیاتی حفظ کند.
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-121کدام گزینه ،عبارتِ زیر را به درستی کامل میکند؟
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«رفتاری که  ..................بروز میدهند ،به منظور افزایش احتمال  ..................خود صورت نمیگیرد».
 )1خفاشهای سیر نسبت به خفاشهای گرسنه -بقای
 )2دمعصاییهایِ نگهبان هنگام مشاهدۀ شکارچی -بقای
 )3جوجه غازهای تازه متولدشده نسبت به صدای مادر خود -بقای
 )4طاووسهای نر در دفاع از قلمروی خود در برابر افراد همگونه -تولیدمثل
پاسخ :گزینه  -128( 2آسان -خط به خط)

در بین جانورانی که زندگی گروهی دارند ،افراد نگهبانی هستند که با تولید صدا حضور شکارچی را به دیگران هشدار میدهند تا به موقع فرار کنند.
البته آنها با این کار توجه شکارچی را به خود جلب کرده و لذا احتمال بقای خود را کاهش میدهند.
در جانوران دمعصایی ( ،)meercatجانور نگهبان در هنگام احساس وجود شکارچی ،دیگران را با فریاد آگاه میکند.
بررسی سایر گزینهها:

 )1خفاشهای خونآشام به طور گروهی درون غارها یا سوراخ درختان زندگی میکنند .غذای آنها خون
پستانداران بزرگ مثل دامهاست .این خفاشها خونی را که خوردهاند با یکدیگر به اشتراک میگذارند .خفاشی
که غذا خورده است ،کمی از خون خوردهشده را برمیگرداند تا خفاش گرسنه آن را بخورد .در غیر اینصورت خفاش
گرسنه خواهد مرد .خفاشی که غذا دریافت کرده ،کار خفاش دگرخواه را در آینده جبران میکند .اگر جبران انجام
نشود ،این خفاش از اشتراک غذا کنار گذاشته میشود.

خفاشهایی که دگرخواهی انجام میدهند ،لزوماً خویشاوند نیستند .در واقع ،رفتار دگرخواهی که در اثر انتخاب
طبیعی برگزیده شده است ،به بقای آنها منجر میشود.
 )3جوجه غازها پس از بیرونآمدن از تخم ،نخستین جسم متحرکی را که
میبینند ،دنبال میکنند .جسم متحرک معموالً مادر آنهاست .این دنبالکردن
موجب پیوند جوجهها با مادر میشود .پیوند جوجه غازها و مادرشان در نتیجۀ
نوعی یادگیری به نام نقشپذیری ایجاد میشود .نقش پذیری نوعی یادگیری
است که در دورۀ مشخصی از زندگی جانور انجام میشود .نقشپذیری جوجه
غازها طی چندساعت پس از خروج از تخم رخ میدهد .این زمان ،دورۀ
حساسی است که در آن نقشپذیری با بیشترین موفقیت انجام میشود .جوجه
غازها با نقشپذیری مادر خود را میشناسند .این شناسایی برای بقای جوجهها
حیاتی است ،بدون آن جوجهها تحت مراقبت مادر قرار نمیگیرند و ممکن است بمیرند .افزون بر آن ،جوجهها با نقشپذیری ،رفتارهای اساسی مانند
جست و جوی غذا را نیز از مادر یاد میگیرند( .نکته الزم برای پیبردن به مفهوم صورت سوال که به رفتار نقشپذیری اشاره دارد)
 )4طاووس نر ،نظام جفتگیری چندهمسری دارد .در این نظام ،یکی از والدین پرورش و نگهداری زادهها را انجام میدهد .طاووس نر در نگهداری زادهها
نقشی ندارد ،البته میتواند با نگهداری از قلمرو ،منابع غذایی ،محل النه و پناهگاه ایمن از شکارچیها ،به طور غیرمستقیم به مادهها کمک کند.
درنتیجه ،موفقیت تولیدمثلی هر دو جانور نر و ماده افزایش مییابد.
حاال خیلی راحت سوال زیر رو جواب بدید!
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 -159امروزه پژوهشگران میکوشند تا از نوعی رفتار جهت حفظ گونههای جانورانی که در معرض خطر انقراض قرار دارند ،استفاده کنند.
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کدام عبارت ،دربارهء این رفتار صحیح است؟
 )1همانند رفتار شرطیشدن فعال ،فقط تحت تأثیر پاداش آموخته میشود.
 )2همانند رفتار حل مسئله ،حاصل برهمکنش ژنها و اثرهای محیطی است.
 )3برخالف رفتار نقشپذیری ،بر اساس تجارب گذشته و موقعیت جدید برنامهریزی میگردد.
 )4برخالف رفتار شرطیشدن کالسیک ،انجام آن نیازمند یک محرک شرطی یا محرک طبیعی است.
پاسخ :گزینه 2

امروژه پژوهشگران میکوشند از نقشپذیری در حفظ گونههای جانوران در خطر انقراض استفاده کنند .رفتار نقشپذیری همانند حل مسئله ،حاصل

برهمکنش ژنها و اثرهای محیطی است.
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