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با ما مارپیچ کنکور را آسان طی کنید ...

گروه آموزشی ماز

فایل تطبیق سواالت رشته
تجربی کنکور سراسری 98
نظام جدید و سواالت ماز

در درس زیست شناسی



امسال هم مثل سال های پیش، شباهت فوق العاده زیاد بین سواالت کنکور و آزمون 
درصدی   100 و  کامل  شباهت  یه  با  ماز  آموزشى  گروه  هم  امسال  بودیم.  ماز  های 

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. 

در ادامه خواهیم خواند:
سواالت متداول ....................... صفحه 3
تاکسونومى بلوم )راز کنکور(.... صفحه 5
مطابقت سواالت با کنکور ...... صفحه 11

شباهت کامل و شگفت انگیز آزمون های آنالین ماز 

و کنکور سراسری 98

سواالت كنكور سراسرى بر چه اساس طرح مى شوند؟
حقيقتى ناگفته...

رازى كه سال ها در دل سازمان سنجش بود.
با توجه به دانستن جواب اين سوال هر سال مى  ماز 

تواند كنكور را پيش بينى كند...
اين راز را در صفحه 5 بخوانيد!

!



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 95 درصد پیش بینى مى کنید!

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

آیا دقیقا خود سواالت کنکور رو پیش بینى مى کنید؟

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

از 95 درصد سواالت کنکور رو پیش بینى میکنیم! که نکته مهم کار هم همین جاست.

ما با توجه به تاکسونومى بلوم، همون راز کنکور که در صفحه 5 توضیح 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 

عالوه بر پوشش همه نکات متداول، نکات مهم  و جدید توی سواالمون باشه و موفقیتتون رو تضمین کنیم!

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 عالوه 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 هایالیت 
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 95 درصد بزنه! البته، این رو هم بگم که این درصد شانسى نبوده و ما هرسال 

شاهد شباهت بیش از 95 درصدی سواالتمون با کنکور هستیم.



سالممم! ماز باز هم با یک سورپرایز باورنکردنى اومده!
 فاش شه!ماز باکنکور رو رقم میزنه، قراره  هرسالهدرصد  90باالی هایی که شباهت ترین علتیکی از مهم ،کمی جلوتر

��رازی که قبل از این فقط بین ما بود و طراحای کنکور
براتون  تصمیم گرفتیم تا دلیلش رو ئن شدید،مطمها از این شباهت شما هم طی این سالن که ولی اال

 �� قول بدید پیش خودمون بمونه!! !!بگیم! ولی

 دیفکر کرد نیتا حاال به ا
 یآسون ای یسخت اریکه مع 
ه؟یآزمون چ کی

 تونهیآزمون چه موقع م کی 
باشه؟ یمناسب یسنجش اریمع

چطور به صورت کنکور
 آزمون،  کیعادالنه با  

کنه؟یم یرو رده بند انیمتقاض

جواب دنیفهم یبرا

با ما باشید! ،سوال نیا

هزار 20)یعنی حدود  سراسری کنکور از شرکت کنندگان در اولدرصد  3 اًبیتقر
تاحاال فکر کردید که  یرو حفظ هستن! ول ستیز ی، کتاب درسنفر اول کنکور!( 

؟بزنه! ۱00تونسته  یبه ندرت کس ریچندسال اختوی چرا 



 درس زیستهزار نفر رتبه یک توی  20اونموقع ! بزنن ۱00هزار نفر زیست رو  20همین  که دیفرض کن اینطوراصالً 
 داریم!

داشته باشن، اینطوری  ینییدرصد پا همه که حاال یه شکل دیگه بهش نگاه کنیم، فرض کنید سوال ها اینقدر سخت باشه
 بندی کرد!! پس باید چطوری باشههه؟!!و نمیشه این افراد رو رتبه ها شبیه هم میشه ...باز هم درصد 

 اریمع کی دی)نه کنار هم( با نهیبچ پشت سر همرو براساس رتبه  آموزانآزمون بتونه دانش  کی نکهیا یبرا در واقع
 کنه! کیتفک شونیریادگیرو بر اساس سطح  آموزانخوب داشته باشه که دانش  یسنجش

 و در واقع راز استاندارد بودن آزمون هست. !میگببهتون  قراره هست که ما یزیچ نیهم اریمع نیا

 در درجه بندی یمنطق با یک الگویابی دقیق، روند های اخیر،سال سواالت کنکور اصولی یبا بررساز همون ابتدا  ماز
 سنجشی کنکورما ماز فرمول ا ماز سواالت کنکور رو داره!!! کردنیاکثرا فکر م لیدل نیو به هم رو پیدا کرده بود سواالت

 رو داشت نه خود سواالت رو!!
 
 
 
 
 
 
 

 !!و به طور کامال روشن علت رو از ما بشنوید بار نیاول یحاال برا و

بسته به  گر رو از اونایی که فقط به حفظ مطالب قانع شدند،تحلیل آموزانبتونن دانش  نکهیا یکنکور برا سواالتدر واقع 
ن! فرض کنید کل جامعه ! بذارید خودمونی بگم براتوشنیطرح م یمختلف یریادگیاز سطوح  جداکنه، توانایی هاشون

نفر جواب  6میدیم! هر  ۱سوال اینا رو رده بندی کنیم! یه سوال با درجه سختی  6نفر هست و میخایم با  6آماری کنکور 
 4میدیم، میشه  3نفر جواب میدن! حاال یه سوال با دریجه سختی  5میدیم! این بار  2میدن! حاال یه سوال با درجه سختی 

 6رو جواب میده! و به این شکل، این  6مه پیدا میکنه تا جایی که فقط یک نفر سوالی با درجه سختی و همینطور ادانفر، 
هزار شرکت کننده کنکور و  500تا سوال رو تعمیم بدید به  6نفر و  6کنیم! حاال همین بندی مینفر رو پشت سر هم رده

 شناسی کنکور!سوال زیست 50

 !نکنیاستفاده م هادر انتخاب و چینش تست بلوم یموتاکسوناز  یررسمیبه صورت غ طراحان کنکوردر واقع 

 

 

 



 
 ه؟یچبلوم  یموتاکسون اصال

 هست که سطوح دانش نسبت به یک موضوع رو  طبقه بندی نوعیدر واقع 
 :هست یریادگیسطح  6شامل  بیان میکنه و به تفکیک از هم

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

فهمیدن ) توانایی  (2
بازگو کردن یک 

 مطلب به بیانی دیگر(

 

افزودن ) کاربرد  (3
مفاهیم و اصول در 

موقعیت و شکل 
 جدید( 

 

تجزیه و تحلیل )شکستن  (2
اطالعات به عناصر تشکیل 

دهنده و ارتباط و تعیین 
 چگونگی ارتباط اجزا(

 

ارزیابی )قضاوت و یا  (5
انتخاب براساس 

معیارهای علمی و 
 عقلی(

 

نوآوری)ترکیب  (6
قسمت های مختلف و 

 ساخت مفهوم جدید(
 

 تاکسونومی بلوم



که با  سواالت، پراکندگیدر چگونگی  الگوی منطقی به وجود یک ،سواالت کنکور سالهو جالب اینه که با بررسی چند 
 پی بردیم که هااین سال بررسی سواالتدر  ،کامال قابل پیش بینی بودالگوسازی هایی که متخصصان گروه ماز انجام دادند 

 یرتبه بند یریادگیسطوح  رو بر اساس آموزانهست! که بتونه دانش  سطوح یادگیری نیاز همه ا یفیامل طش سواالت
حاال نمودار پراکندگی سواالت کنکور رو ببینید تا  یادگیری رو تشکیل میده.نه حفظیات!چون حفظیات فقط سطح اول  کنه!

 به همین چیزایی که گفتیم برسید!

 
 بینید، از هر یک از سطوح توی کنکور، سواالت متعددی داریم!طور که مینوهم

یم باالکه در شکل  میرو مشخص کرد 9۸در کنکور  یریادگیسطوح  نیاز ا کیبار نسبت هر  نیاول یبرا ماو همچنین 
 !دینیب

 !باشه دهیرس 6بزنه، که به سطح  ۱00رو  ستیز تونهیم یکس فقط بینید کهیبه همین سادگی م پس
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 به طوری که با رعایت استانداردها، همزمان کردیم تیرعارو  یطبقه بند نیا ریدر چند سال اخ مازهای آزمون  و اما!...
های آزمایشی درسی و همچنین آزمونهای کمکدر کتاب درحالی که ،داشت یریادگی آخرسه سطح  یرو یشتریب دیتاک

های تألیف ماز یک ، از طرفی شما فهمیده بودید که در کتابپوشش داده شده بودند 3تا ۱ اول یعنی بیشتر سطوح دیگه،
رو براتون قرار داده بودیم! و  4تا  ۱های تألیف ماز، سطوح یادگیری مقدار درجه سختی باالتر هست، در واقع در کتاب

کنکور رو قرار داده بودیم )سوال خیلی آسون نداشتیم!(. و نتیجه این موارد،  6تا  2های ماز، بیشتر سطوح توی آزمون
 تطابق باورنکردنی ماز با کنکور در چندسال اخیر بود.

 زدن توی زیست رو بده! ۱00ند توانایی کردتونست به داوطلبانی که از این آزمون استفاده می ماز اینطور بود که و
 

 

 

 

 

 

 

تا  ۱پرسید که برای اینکه سواالتی از سطوح حاال حتمن می
درسی یادگیری رو بتونیم جواب بدیم باید این همه کتاب کمک 6

های دیگه رو هم شرکت کنیم و در آزمون ماز هم بخونیم، آزمون
 شرکت کنیم؟؟؟

 

 
 

 

 

همه این سطوح رو براتون پوشش  های آنالین مازآزموننیاز کنیم و فقط با خایم شما رو از همه چی بیدر واقع امسال می
 بدیم!

 به دو طیف سوال تقسیم میشه:  99-9۸های ماز در سال تحصیلی آزمون
این سواالت دقیقا به همون نسبت  و نسبتیادگیری هست  6تا  ۱هایی از سطوح : که شامل تست الف( آزمون استاندارد ماز

بودن، توی آزمون هم به همین نسبت  2درصد سواالت کنکور از سطح  20اخیر هست! یعنی اگه  هایکنکور سراسری سال
 یادگیری، سوال خواهیم داشت. 2از سطح 

)یعنی سه سطح آخر(  یادگیری 6تا  4روی سطوح در واقع در این قسمت از آزمون، ما بیشتر بر و ب( آزمون مازپالس: 
 در کنکور سراسری برسید. ۱00تر بتونید به درصد کنیم که راحتتمرکز می



ز، به دو قسمت تبدیل خواهد شد؛ قسمت اول آزمون استاندارد و قسمت دوم، آزمون هر آزمون آنالین زیست ما
فهمید که درصدتون توی کنکور چقدره تونید بصد جدا به شما خواهیم داد. یعنی شما میمازپالس و برای هر کدام هم، در

 ر یادگیری چقدر هست!و درصدتون توی سه سطح اخ
های قبل، شما هم از عملکرد ماز راضی باشید و های سالآموزان! امیدوارم مثل کنکوریاین هم هدیه ماز به شما دانش

 بتونیم به رشدتون کمک کنیم.
 موفق و موید باشید.

 



 صفحه  گروه آموزشی ماز                                                                          ماز با کنکور  های مطابقت آزمون
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 گروه آموزشی ماز

 الوعده وفا...
ودن یک آزمون ببرترهای امسال و سال دیگه! اگه یادتون باشه در طول سال بهتون میگفتیم که بعد از کنکور باید خوب آموزان مازی و رتبهبه دانش مجدد سالم

خوایم برای دانش می 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
 99از، در کنکور س و فقط با استفاده از محصوالت مشباهت ماز رو با کنکور توضیح بدیم تا با خیال راحت به ماز اعتماد کنن و بدون استر 99آموزانی کنکوری 

 رو کسب کنند. نتیجهبهترین 
ته مورد نظر رو هم هایالیت و نک تر متوجه شباهت ها بشید، ما قبل از سوال کنکور، سواالت ماز که دربر دارندۀ نکتۀ کنکور بودن رو قرار دادیمبرای اینکه راحت

 تونید سوال کنکور رو جواب بدید، حتی بدون اینکه به کتاب درسی نگاه کنید!!!  که شما با خوندن سوال و پاسخ ماز، به راحتی می کردیم
 کردند!های آزمون ماز تعریف میآموزان مازی از پاسخنامهقت، متوجه خواهید شد که چرا دانشبا بررسی این فایل مطاب

 
 
 3مرحله  -آزمون پروژه زیست ماز است؟ نادرستهای موجود در بدن یک انسان، ۀ پادتنچند مورد، در ارتباط با هم-1

 های موجود در خون نقش دارند.ژنسازی آنتیفقط در غیرفعال -الف
 شوند.اند، ساخته میهای که فاقد توانایی تقسیمدرون یاخته  -ب
 باشند.فاقد توانایی اتصال به بیش از یک نوع یاخته می -ج
 .ها استژندارای دو جایگاه برای اتصال به آنتی -د
1 )1                                            2 )2                                             3 )3                                          4 )4 

 مفهومی( -سخت -115) 3پاسخ: گزینه 
 ساز تولید شود.یا یاختۀ پادتن Bتواند در لنفوسیت می صحیح است. پادتن« د»فقط مورد 

 بررسی موارد:
 های بدن نیز فعالیت کنند.توانند در درون سایر بافتها فقط در درون خون حضور ندارند؛ بلکه میالف( مشکل این مورد آنجاست که پادتن

 شدن هستند.ها دارای توانایی تقسیمشوند اما لنفوسیتها نیز تولید میاین یاختهگیرند، در درون قرار می Bهای نوع هایی که در سطح لنفوسیتب( پادتن
 توانند به نوعی یاختۀ بیگانه متصل شوند.ها از یک محل به لنفوسیت و از دو محل دیگر خود میهای موجود بر روی لنفوسیتج( پادتن

 ژن متصل شود.تواند ازطریق دو جایگاه به آنتید( هر پادتن می
 

 98کنکور سراسری  کدام عبارت، دربارهء هر پادتن موجود در بدن انسان صادق است؟ -201
 گردد.ساز تولید میهای پادتن( به طور مستقیم توسط یاخته1
 ژن( متصل شود.تواند به طور اختصاصی به دو مولکول پادگن )آنتی( می2
 شود.یاختهء بیگانه میژن( ابتدا باعث نابودی ( در مبارزه با پادگن )آنتی3
 گردد. ها میشدن آنژن(های محلول، باعث غیرفعال( با رسوب دادن پادگن )آنتی4

  2 پاسخ: گزینه
 ها وجود دارد.ژندر هر پادتن دو محل برای شناسایی و اتصال به آنتی
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 18مرحله  -آزمون ماز کدام مورد، دربارۀ هر نوع رفتار دگرخواهی در بین جانوران، صادق است؟-2

 یابد.( نسبت به جانوران خویشاوند بروز می2  شود.( سبب کاهش احتمال بقای فرد می1
 ( نوعی رفتار سازگارکننده و به نفع گونه است.4  یابد.( در هر شرایطی، انجام رفتار ادامه می3

 مفهومی( -متوسط -128) 4پاسخ: گزینه 
 زایشاف، خود شدن از احتمال بقا و تولیدمثلجانور، بقا و موفقیت تولیدمثلی یک جانور دیگری را با هزینۀ کاستهیک دگرخواهی رفتاری است که در آن 

ای ؛ چون در کل به نفع کل اعضباشد، توسط انتخاب طبیعی برگزیده شده استدنبال داشتهتواند برای جانور بههایی که رفتار دگرخواهی میبا وجود هزینهدهد. می
 نه است.یک گو

 ها:بررسی سایر گزینه
رسانند. ها یاری میبه والدین آن هاپرورش زادههستند که در  یاریگریدر میان پرندگان، افراد  .است رفتاری به نفع خود فرد( گاهی دگرخواهی، 1

که با کمک والدین صاحب النه،  اندجوانیهای پرنده اغلبدهد. یاریگرها می ها را افزایشاحتمال بقای زادهمشخص شده است که وجود این یاریگرها، 
های زادآور، جفت مرگ احتمالی. یا با های خود استفاده کنندها برای پرورش زادهاز این تجربهتوانند کنند و هنگام زادآوری میمی تجربه کسب

 کنند.می ها را تصاحب و خود زادآوریقلمرو آن

هاست. این مثل دام پستانداران بزرگها خون کنند. غذای آنزندگی می غارها یا سوراخ درختانبه طور گروهی درون  آشامهای خونخفاش( 3و2
گرداند تا خفاش شده را برمیاز خون خورده کمیاست،  . خفاشی که غذا خوردهگذارنداند با یکدیگر به اشتراک میخونی را که خوردهها خفاش

. اگر کندکار خفاش دگرخواه را در آینده جبران میکرده،  صورت خفاش گرسنه خواهد مرد. خفاشی که غذا دریافتغیر اینگرسنه آن را بخورد. در 
 شود. جبران انجام نشود، این خفاش از اشتراک غذا کنار گذاشته می

 بقایکه در اثر انتخاب طبیعی برگزیده شده است، به در واقع، رفتار دگرخواهی  لزوماً خویشاوند نیستند.دهند، هایی که دگرخواهی انجام میخفاش
 شودمنجر می هاآن

 
 19مرحله  -آزمون ماز .................. به طور حتم ..................در جانوران، هر رفتاری که -3

 یابد.در همۀ افراد یک گونه به یک شکل بروز می -هاست( فقط متأثر از بیان ژن1
 دارای دورۀ حساس یادگیری است. -شودمشخصی از زندگی انجام می( فقط در دورۀ 2
 توسط انتخاب طبیعی برگزیده شده است. -کند( در جهت افزایش بقای جانور دیگر عمل می3
 با پاسخ جانور به نوعی محرک بیرونی همراه است. -کند( در جهت کاهش انرژی مصرفی جانور عمل می4

 ومی(مفه -سخت -128) 3پاسخ: گزینه 
 زایشاف، خود شدن از احتمال بقا و تولیدمثلیک جانور، بقا و موفقیت تولیدمثلی یک جانور دیگری را با هزینۀ کاستهدگرخواهی رفتاری است که در آن 

 دهد. رفتار دگرخواهی همانند سایر رفتارهای جانوری توسط انتخاب طبیعی برگزیده شده است.می
 ها:بررسی سایر گزینه

 یابد. های ماده بروز میهاست، فقط توسط موشر مثال، رفتار مراقبت موش مادر از نوزادان که نوعی رفتار غریزی و متأثر از بیان ژن( به طو1
فتار رشود و دارای دورۀ حساس یادگیری است. رفتارهای دیگری نیز مانند پذیری که فقط در دورۀ مشخصی از زندگی جانور انجام می( عالوه بر رفتار نقش2

کنند. در حالی که این رفتارها ها نیز فقط در دورۀ مشخصی از زندگی جانور بروز میکاکایی و یا رفتار مراقبت مادری توسط موش درخواست غذا توسط جوجه
 پذیری، دورۀ حساس یادگیری ندارند. برخالف نقش

 ندادن میشه بروز رفتار! دهد!! و این پاسخمیشدن( جانور به یک محرک پاسخ ن( به طور مثال در رفتار خوگیری )عادی4
 

 98کنکور سراسری  است؟ نادرستکدام عبارت، در ارتباط با رفتار دگرخواهی  -199
 ( ممکن است مربوط به افرادی باشد که نازا هستند.2  ( فقط به نفع سایر افراد گروه است.1
 ( به طور حتم بر اساس انتخاب طبیعی برگزیده شده است. 4 تواند در بین افرادی رخ دهد که خویشاوند هستند.( می3

 1 پاسخ: گزینه 
کنند. مشخص شده است ها کمک میها به والدین آنع خود فرد است. در میان پرندگان، افراد یاریگری وجود دارد که در پرورش زادهفگاهی دگرخواهی به ن

نند و کتجربه کسب می النهمیدهد یاریگرها اغلب پرندگان جوانی هستند که با کمک والدین صاحب ها را افزایش که وجود این یاریگرها احتمال بقای زاده
ها را تصاحب کنند و خود های زادآور قلمرو آنهای خود استفاده کنند و یا با مرگ احتمالی جفتها برای پرورش زادهتوانند از این تجربههنگام زادآوری می
 به زادآوری بپردازند.
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 دهد؟ها، پس از قرارگیری باکتری اشرشیاکالی در محیط حاوی مالتوز کدام مورد روی میتوجه به فرایند تنظیم بیان ژن با-4

 8مرحله  -آزمون پروژه زیست ماز   شود.مراز(، رونویسی آغاز میپلی RNAکننده به رِنابسپاراز )( پس از اتصال فعال1
 شود.های موثر در تجزیۀ الکتوز متصل میو ژنانداز کننده به توالی بین راه( فعال2
 شود.، به جایگاه خود متصل میمراز(پلی RNAکننده پس از اتصال به رِنابسپاراز)( فعال3
 شود.کننده، امکان شروع رونویسی فراهم می( پس از اتصال مالتوز به جایگاه اتصال فعال4

 مفهومی( -متوسط -122) 1پاسخ: گزینه 
کننده پس از اتصال به جایگاه خود، به رِنابسپاراز متصل شده و در پی آن رِنابسپاراز به فعال وز در محیط کشت باکتری اشرشیاکالی، پروتئیندر حضور مالت

 شود. انداز وصل شده و رونویسی آغاز میراه
 ها:بررسی سایر گزینه

 انداز قرار دارد.کننده قبل از راه( جایگاه اتصال فعال2
 شود.کننده ابتدا به جایگاه اتصال خود و سپس به رِنابسپاراز متصل می( فعال3
 شود؛ نه به جایگاه اتصال آن )که در دِنا قرار دارد(. کننده متصل می( مالتوز به پروتئین فعال4

 
 گیرد.    .......... صورت میپس از قرارگیری باکتری اشریشیاکالی در محیط حاوی مالتوز، اتصال .................. قبل از ........-5

 8مرحله  -آزمون ماز            کنندهاتصال رِنابسپاراز به فعال -انداز( چند نوع پروتئین به توالی مجاورِ راه1
 کننده به جایگاه خود در دِنااتصال فعال -کننده به رِنابسپاراز( فعال2
 نابسپارازانداز توسط رِشناسایی راه -( مالتوز به رِنابسپاراز3
 کننده به رِنابسپارازاتصال فعال -انداز( رِنابسپاراز به راه4
 خط به خط( -سخت -122)صحیح است.  1 گزینه

شته وجود  مالتوز قند باکتری، محیط در اگر شد، دا ضور عدم در. دارند دخالت آنی تجزیه در که شوندمی ساخته هاییآنزیم باکتری درون با  این مالتوز ح

 انواعی ،مالتوز قند حضور در. شودمی انجام مثبت صورت به ها ژن این مورد در رونویسی تنظیم .ندارد آنها به نیازی باکتری چون شوندنمی ساخته هاآنزیم

 . شودمی گفته کننده فعال اتصال جایگاه هاتوالی این به. شوندمی متصل دنا از خاصی هایتوالی به که دارند وجود  کننده فعال نام به پروتئین از
 :محیط، در مالتوز حضور در 
 به -3  اتصللال از پس  -2 و شللودمی متصللل خود جایگاه به کنندهفعال پروتئین  -1

سپاراز صل انداز راه به تا کندمی کمک رناب سی و شود مت  عاملی چه. کند شروع را رونوی

صالاسلت مالتوز عامل این بچسلبد  خود جایگاه به کننده فعال که شلودمی سلبب  . ات

 شودمی شروع رونویسی و شده اتصال جایگاه به آن پیوستن باعث کنندهبه فعال مالتوز
 ها:بررسی سایر گزینه

نده به کنکننده به رِنابسپاراز، پس از اتصال فعال( همانطور که گفته شد، اتصال فعال4و2
 جایگاه خود در دِنا صورت می گیرد.

      ننده.کبه چی متصل میشه؟ آفرین!! به فعالشود! پس رنابسپاراز متصل نمی( مالتوز به 3
 
 
 
 
 
 
 
 

در صببورت حضببور قند مالتوز در محیط باکتری اشببرشببیاک الی و به دنبال اتصببال »کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسببب کامل می -190
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 98کنکور سراسری  .«کننده به ............... فعال
 گیرندانداز، عوامل رونویسی بر روی توالی افزاینده قرار می( راه1
 گردددهد و از اپراتور جدا می( مالتوز، مهارکننده تغییر شکل می2
 شوندهای مربوط به سنتز مالتوز رونویسی میمراز(، ژنپلی RNA( رنابسپاراز )3
 گیرد.، اولین نوکلئوتید مناسب برای رونویسی مورد شناسایی قرار می(DNA)( توالی خاصی از دنا4

 

 ۴ پاسخ: گزینه

 شروع و اندازراه به رنابسپاراز اتصال موجب ادامه در شود،می متصل کنندهفعال اتصال جایگاه نام به دنا در خاصی توالی به کنندهفعال پروتئین که هنگامی
 .گیردمی قرار شناسایی مورد رنابسپاراز توسط رونویسی برای مناسب نوکلئوتید اولین آن، آغاز یمرحله در که شودمی رونویسی فرآیند

 
 3مرحله  -آزمون پروژه زیست ماز  است؟ نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر -6

 ..................، کنندرا توسط رِنابسپاراز خود رونویسی می IIموثر در ساخت اینترفرون نوع  هایی که ژنهمۀ یاخته

 کنند.( پس از اتصال به یاختۀ هدف خود، پرفورین ترشح می1
 دهند.خوارهایِ خارج از خون را افزایش می( فعالیت بیگانه2
 ژن در سطح میکروب نیستند.( قادر به شناسایی آنتی3
 گیرند.منشأ میهای بنیادی لنفوئیدی ( از یاخته4

 ترکیبی( -سخت -115) 1پاسخ: گزینه 
کشنده قادر به  Tهای یعنی لنفوسیت Tهای شود. فقط یک نوع از لنفوسیتترشح می Tهای های کشندۀ طبیعی و لنفوسیتیاختهاز  2اینترفرون نوع 

 ترشح پرفورین هستند. 
 ها:بررسی سایر گزینه

 خوارهای مستقر در بافت )خارج از خون( هستند.ها بیگانهشود. ماکروفاژها( میخوارها )ماکروفاژشتشدن درموجب فعال 2( اینترفرون نوع 2
های اند؛ مانند یاختههای خودی که تغییر کردهژن سطح یاختههم آنتی Tهای ژنی هستند. لنفوسیتهای کشندۀ طبیعی که فاقد گیرندۀ آنتی( یاخته3

 ژنِ قرارگرفته در سطح میکروب نیستند.کنند. پس هر دو گروه قادر به شناسایی آنتیشناسایی میسرطانی و آلوده به ویروس را 
 گیرند.های بنیادی لنفوئیدی در مغز استخوان منشأ میها از یاختههای کشندۀ طبیعی نیز نوعی لنفوسیت هستند. لنفوسیت( یاخته4
 
 1مرحله  -آزمون ماز ..................می تواند  ..................در خون یک فرد بالغ، هر گویچۀ سفیدی که -7

 تراگذاری انجام دهد. -( در خارج از مغز استخوان تولید شده است1
 از یاختۀ بنیادیِ لنفوئیدی منشأ گرفته باشد. -( میان یاختۀ بدون دانه دارد2
 رکز یاخته داشته باشد.هستۀ دمبلی شکل در م -( میان یاخته با دانه های روشن دارد3
 در سومین خط دفاعی بدن فعالیت کند. -( از تقسیم یاخته های بنیادی لنفوئیدی ایجاد شده است4

 ترکیبی( -سخت -104) 1پاسخ: گزینه 
در خارج از مغز استخوان نیز ژن یتوانند بعد از شناسایی آنتمی Tو  Bهای تهای خونی مغز استخوان است، اما لنفوسیدر یک فرد بالغ، محل تولید یاخته

به انجام دیاپدز و خروج از دیوارۀ  قادرهای سفید در خون انسان، ت خاطره و ..( را ایجاد کنند. همۀ گویچههای سفید دیگری )لنفوسیهتکثیر شوند و گویچ
 هستند.ها گمویر

 بررسی سایر گزینه ها:
 گیرند.ته های بنیادیِ میلوئیدی منشأ میها که میان یاختۀ بدون دانه دارند، از یاخ( مونوسیت2
 ( ائوزینوفیل ها و نوتروفیل ها میان یاخته با دانه های روشن دارند؛ در حالی که هستۀ دمبلی شکل فقط در ائوزینوفیل دیده می شود.3
 Tو  B که برخالف لنفوسیت های است یاختۀ کشندۀ طبیعی نوعی لنفوسیت( لنفوسیت ها از تقسیم یاخته های بنیادی لنفوئیدی ایجاد می شوند. 4
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 98کنکور سراسری  کدام عبارت، در ارتباط با سیستم ایمنی بدن انسان صحیح است؟ -189
 کنند.های دندریتی، همواره در درون خون فعالیت می( همهء یاخته1
 شوند.های سرطانی، توسط سومین خط دفاعی نابود می( همهء یاخته2
 روند.های سفید از بین میخواری گویچهزا، با بیگانهبیماری( همهء عوامل 3
 توانند از خون خارج شوند. ، میIIهای قادر به ترشح اینترفرون( همهء یاخته4

 
 

 4 پاسخ: گزینه
 تراگذری و هستند سفید هایگویچه جزء هایاخته این دوی هر. هستند کشنده T لنفوسیت و  طبیعی کشنده لنفوسیت ،II اینترفرون ترشح به قادر هاییاخته

 .است سفید هایگویچه یهمه هایویژگی از ،(دیاپدز)
 
 10مرحله  -آزمون ماز های پروکاریوتی ..................های یوکاریوتی .................. یاختهدر یاخته-8

 طول، ترجمه شوند. توانند بدون کاهشبیشتر رِناهای پیک می -( همانند1
 شود.هر مولکول رِنا پس از تولید دچار تغییرات ساختاری می -( برخالف2
 شود.هر رِنای نابالغ پس از تغییراتی به رِنای بالغ تبدیل می -( برخالف3
  ر!این هم نکته اصلی جواب سوال کنکوقبل از پایان تولید هر رِنا، امکان شروع ترجمۀ آن وجود دارد.  -( همانند4

 خط به خط( -سخت -121) 3پاسخ: گزینه 
 . با حذفشودیگفته م یهاول یانابالغ  یرنا، رنا ینبه ااست.  دنای میانۀ رونوشت ها یابتدا داراشده از رشته الگو، در یسیرونوها رِنای در یوکاریوت

 شود.های پروکاریوتی مشاهده نمیاما این اتفاق در یاخته شود.یبالغ ساخته م رنای مانده به هم، یباق یهابخش یوستنو پ یهاول یها از رنارونوشت این
 ها:بررسی سایر گزینه

 توانند بدون کاهش طول و بلوغ، ترجمه شوند.رِناها می ۀهای پروکاریوتی هم( در یاخته1
در  ییراتتغ یندارد. بعدها مشخص شد که ا ییهاجود دارد تفاوتو یتوپالسمکه در س ییرنا یسی باساخته شده در رونو یرنا یوکاریوتی، یهایاختهدر ( 2

 شوند. یم ییراتیخود دستخوش تغ یانجام کارها یها برامولکول ینشود و ایانجام م رناها از یاریبس
 امکان شروع ترجمه قبل از اتمام رونویسی رِنا وجود ندارد.های یوکاریوتی به دلیل وجود هسته ( در یاخته4
 

 98کنکور سراسری                                                                           است؟ نادرستها( ها )یوکاریوتایکدام عبارت، در ارتباط با هو هسته -186
 های در حال رونویسی را ترجمه نمایند.(RNA)توانند رنا( رناتن )ریبوزوم(ها، می1
 شده، متیونین است.پپتیدهای تازه ساخته( اولین آمینواسید در انتهای آمینی پلی2
 تواند، متفاوت باشد.، رشتهء مورد رونویسی برای دو ژن می(DNA)( در یک مولکول دنا3
 دستخوش تغییراتی گردند. های پیک، ممکن است در حین رونویسی و یا پس از آن (RNA)( رنا4

 1پاسخ: گزینه 

 مورد هسته از خروج از بعد و( پیرایش جمله از) کندمی تغییراتی سپس شود،می تولید mRNA و شودمی انجام رونویسی ابتدا ها،یوکاریوت یهسته در
 .نمایند ترجمه را رونویسی حال در رنای هارناتن نیست ممکن بنابراین،. گیردمی قرار ترجمه برای رناتن یاستفاده

 .است نداده قرار نظر مد را مطلب این کنکور طراح ولی هست همزمان یترجمه و رونویسی امکان کلروپالست، و میتوکندری در کنید دقت
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کرده و از هم جدا های هاپلوئیدی به سمت وسط لوله حرکت که یاختههای پرپیچ و خم موجود در بیضۀ یک مرد جوان، پس از آندر لوله-9
 20مرحله  -آزمون ماز دهد؟شوند، ابتدا کدام مورد قبل از سایرین روی میمی

 دهند.( مقدار زیادی از سیتوپالسم خود را از دست می2  شوند.های موثر در ساخت تاژک بیان مییا ژن ( ژن1
 گیرد.شده و به صورت مجزا درون سر قرار می( هسته فشرده 4  کند.ای بدون غشا همانندسازی می( نوعی ساختار یاخته3

 خط به خط( -سخت -117) 1پاسخ: گزینه 
دهد تا به اسپرم تبدیل شوند. به این صورت که ها رخ میساز، تمایزی در آنهای اسپرمهای هاپلوئید( در حین حرکت به سمت وسط لولهاسپرماتیدها )سلول

ها فشرده شده و در سر به صورت مجزا دهند. هستۀ آنمقدار زیادی از سیتوپالسم خود را از دست می پسس؛ شونددار میها از هم جدا و تاژکیاخته
 کند. گیرد و یاخته حالت کشیده پیدا میقرار می

 شود. ها دیده نمیای بدون غشا( در آنشوند؛ بنابراین همانندسازی سانتریول )ساختار یاختهاسپرماتیدها تقسیم نمی
اند، اشاره کرده و ها ابتدا به هم متصلزایی، سلولبه این نکته که در فرایند اسپرم 98-97میگیم که ماز اولین و تنها جایی بود که در سال تحصیلی  با افتخار

 حرفی ازش نزده بود!ای که هییییچ آزمونی و هیچ جایی تبدیل شد!!! نکته 176ترین سواالت کنکور، یعنی سوال دقیقا همین نکته، به نکته یکی از سخت
 

 زایی( در یک فرد بالغ، کدام عبارت درست است؟زایی )اسپرمبه طور معمول، با توجه به محل تشکیل زامه )اسپرم(ها و مراحل زامه -176
 98کنکور سراسری  

 زا )اسپرماتوگونی( به یکدیگر متصل هستند.های زامههای اسپرماتوسیت ثانویه همانند یاخته( یاخته1
 ای دارند.زا )اسپرماتوگونی( هستهء فشردههای زامههای زام یاختک )اسپرماتید ل همانند یاخته( یاخته2
 جا شدن را دارند.های زام یاختک )اسپرماتید(، ابتدا توانایی حرکت و جابههای زامه )اسپرم( برخالف یاخته( یاخته3
 تن )کروموزوم(های تک کروماتیدی دارند. های اسپرماتوسیت ثانویه برخالف زام یاخته )اسپرماتوسیت( اولیه، فام( یاخته4

 
 1پاسخ: گزینه 

طور که در آزمون ماز بینید و همانطور که در شکل مقابل میهمان
های های اسپرماتوسیت ثانویه همانند یاختهاشاره کردیم، یاخته

 های خفنگونی به هم متصل هستند. این یکی از نکتهاسپرماتو
 هامون بود!!آزمون
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 17مرحله  -آزمون ماز     کدام عبارت، درمورد انواع انسولین در بدن انسان، صادق است؟-10

  انسولین، دو گروه کربوکسیل در دو انتهای مولکول قرار دارد.( در پیش1
 اند.هم متصلاز طریق پیوند پپتیدی به Bو  Aهای ( در انسولین فعال، زنجیر2
 در آمینواسیدهای دو زنجیره دیگر متصل است. Rبه گروه  Cانسولین، زنجیرۀ ( در پیش3
 پپتیدی، دارای یک گروه اسیدی در یک انتهای خود است. ( در انسولین فعال، هر زنجیرۀ کوتاه پلی4

 خط به خط( -متوسط -127) 4پاسخ: گزینه 
کنید، طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان 

 Aهای کوتاه در انسولین فعال هر یک از زنجیره
دارای یک گروه اسیدی در یکی از دو انتهای  Bو 

  خود هستند.
 ها:بررسی سایر گزینه

دارای گروه  Aانسولین، زنجیره ( در پیش1
ی گروه آمینی دارا B زنجیرهکربوکسیل آزاد و 

 (165)نکته سوال  آزاد است.
از طریق  Bو  Aهای ( در انسولین فعال، زنجیره2

در آمینواسیدهای خود به هم  Rهای گروه
 اند، نه پیوند پپیتیدی!متصل

ل از کجا فهمیدیم؟ به نحوه تشکیل پیوندی پپتیدی در فص
 دوازدهم مراجعه کنید! 1

  متصل شده است.  Bو  Aپپتیدی به انتهای دو رشتۀ پلی C( در پیش انسولین، زنجیره 3

 یم!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 گفت

 
98 یکنکور سراسر   کدام عبارت، در ارتباط با ساختار انسولین، درست است؟ -165
 در ساختار انسولین فعال به کار رفته است. C( بخشی از زنجیرهء1 

 انسولین وجود دارد.فقط در پیش Bو A( پیوند شیمیایی بین دو زنجیرهء2
 تر است.انسولین نزدیک، به انتهای آمینی پیشAنسبت به زنجیرهء B( زنجیرهء3
 انسولین حذف گردیده است.پیش Bو A( در انسولین فعال، بخشی از زنجیرهء4

 3پاسخ: گزینه 
لین به انتهای آمینی انسو Bکنید، زنجیرۀ طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان
 تر است.انسولین نزدیکپیش
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 12مرحله -آزمون ماز  .افتدمی اتفاق..................  از پیش بالفاصله.................. دیافراگم، ماهیچۀ انقباض هنگام در-11

 آن به متصل ADP مولکول شدن جدا – میوزین سر مانند پارو حرکت( 1
 اکتین و میوزین اتصال – آندوپالسمی شبکۀ به کلسیم هاییون بازگرداندن( 2
 اکتین رشتۀ به میوزین سر اتصال – ATP مولکول پیوندهای از یکی شدنشکسته( 3
 آندوپالسمی شبکۀ از کلسیم هاییون شدن آزاد – اکتین رشتۀ به میوزین سرهای اتصال( 4

  مفهومی( -متوسط -113) 3پاسخ: گزینه 

 سپس. ماندمی باقی ADP مولکول و شودمی جدا آن هایفسفات از یکی میوزین، سر به ATP مولکول اتصال از پس اسکلتی، هایماهیچه انقباض هنگام در
 .یابدمی اتصال اکتین رشتۀ به است، متصل همچنان ADP مولکول به که میوزین سر

 :هاگزینه سایر بررسی
 .کندمی حرکت زدن پارو مشابه میوزین سر سپس گردد،می جدا میوزین سر از ADP مولکول ابتدا( 1
 .شوندمی بازگردانده آندوپالسمی شبکۀ به ماهیچه انقباض پایان از پس کلسیم هاییون( 2
 میوزین سرهای ATP مصرف با سپس گردد،می آزاد آندوپالسمی شبکۀ از کلسیم هاییون ابتدا ای،ماهیچه یاختۀ به انقباض عصبی پیام رسیدن از پس( 4
 .شوندمی متصل اکتین رشتۀ به
 
 9مرحله  -آزمون پروژه زیست ماز    کدام عبارت، درمورد ماهیچۀ دوسربازو در انسان، صادق است؟-12

 ای را دربرگرفته است.( هر غالف پیوندی در ماهیچه، همۀ تارهای ماهیچه1
 شود.جا میمقدار جابه( با هر میزان تغییر در طول ماهیچه، استخوان بازو به همان 2
   است. ATP( هر سر پروتئین میوزین برای جداشدن از رشتۀ اکتین، نیازمند مصرف 3
 کند.ای با انجام تقسیمات میتوز بدون سیتوکینز، چند هسته تولید می( هر یاختۀ ماهیچه4

 مفهومی( -متوسط -113) 3پاسخ: گزینه 
سرهای  کنید،طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

 ATPمیوزین برای جداشدن از رشتۀ اکتین، نیازمند مصرف 
 هستند.

 ها:بررسی سایر گزینه
کنید، عالوه بر طور که در شکل مقابل مشاهده می( همان1

، پوشاندایِ خارجی که کل ماهیچه را میبافت پیوندی رشته
ای دیگر هم درون ماهیچه قرار دارند های پیوندی رشتهبافت

کدام، بخشی از تارهای متعلق به ماهیچۀ دو سر بازو که هر 
 اند.را در بر گرفته

( نحوۀ اتصال ماهیچه به استخوان به نحوی است که معمواًل 2
با تغییر کوتاهی در طول ماهیچه، استخوان به اندازۀ زیادی 

 متر ازشدن حدود یک سانتیشود. مثالً با کوتاهجا میجابه
ساعد دست به اندازۀ زیادی حرکت طول ماهیچه جلوی بازو، 

 کند.می
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  98کنکور سراسری  است؟ نادرستای بدن انسان کدام عبارت، در ارتباط با مراحل انقباض در یک یاختهء ماهیچهء ذوزنقه -194
 گردد.تجزیه می ADPبه ATPشدن اتصال سر میوزین به اکتین،( به دنبال سست1
 شود.به سر میوزین، اتصال سر میوزین با رشتهء اکتین سست می ATP( با چسبیدن یک مولکول2
 شود.موجود در سر میوزین، طول ماهیچه کوتاه می ADP( به دنبال اتصال یک گروه فسفات به مولکول3
 رها گردیده است.  ADPآورد، مولکولزین، رشتهء اکتین را به همراه خود به حرکت درمی( در زمانی که سر میو4

 3 پاسخ: گزینه

 :است شده کشیده تصویر به روبرو شکل در ماهیچه انقباض مراحل

 

 شدن جدا فقط بلکه! بینیمنمی ADP به فسفات اتصال ایمرحله هیچ در ،ماهیچه انقباض حین در
 .بینیممی 2 یمرحله در را ATP از فسفات

 
 
 
 
 

 9مرحله  -آزمون پروژه زیست ماز   طور معمول در دستگاه تنفسی انسان، .................. فقط ..................به-13

 شود.ها منقبض میبرای ورود هوای ذخیرۀ دمی به شش -ای خارجیدنده( ماهیچۀ بین1
 گیرد.ها صورت میبرای خروج هوای ذخیرۀ بازدمی از شش -های ناحیۀ گردنماهیچه( انقباض 2
 گیرد.ای داخلی، صورت میهدنددر صورت انقباض ماهیچۀ بین -ها( خروج هوای ذخیرۀ دمی از شش3
 شود.پذیر میهای ناحیۀ گردن امکاندر صورت انقباض ماهیچه -ای( ورود همۀ هوای جاری به بخش مبادله4

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

 کند.یز به افزایش حجم قفسۀ سینه کمک میهای ناحیه گردن نای وارد شود. در هنگام دم عمیق، انقباض ماهیچهتواند به بخش مبادلهجاری می
 ها:بررسی سایر گزینه

 شوند.ای خارجی هم در دم عادی و هم در دم عمیق منقبض میدندههای بین( ماهیچه1
 شوند.منقبض میهای شکمی ای داخلی و ماهیچهدندههای بینگیرد که در این حالت، ماهیچه( خروج هوای ذخیرۀ بازدمی در طی بازدم عمیق صورت می2
 تواند با یک بازدم عادی هم صورت گیرد!ها می( خروج هوای ذخیرۀ دمی از شش3
 
 5مرحله  -آزمون ماز ..................های دیافراگم های کلسیم از شبکۀ آندوپالسمی به درون سیتوپالسم یاختهدرانسان، با خروج یون-14

 خل، کاهش خواهد یافت.ها به سمت دا( حجم قفسۀ سینه با حرکت دنده1
 شود.ها منتقل می( قطعاً هوای مکمل توسط مجاری تنفسی به درون شش2
 ( قطعاً بخشی از هوای وارد شده به دستگاه تنفس، در تبادل گازها نقش نخواهد داشت. 3
 شود.باال از دستگاه تنفس خارج می 2COشکل شدن این پرده، هوایی با میزان ( با گنبدی4
 ترکیبی( -متوسط  - 103) 3 گزینهپاسخ: 

شدن انقباض ماهیچۀ دیافراگم سبب مسطحشود. ها میای سبب انقباض آنشدن کلسیم از درون شبکۀ آندوپالسمی به سیتوپالسم یک یاختۀ ماهیچهآزاد
رسد و نقشی در تبادل گازهای ها نمیبه ششهنگام دم بخشی از هوای جاری یش حجم قفسۀ سینه و عمل دم را درپی خواهد داشت. آن و به همراه آن افزا

 گویند.می هوای مردهماند که به آن تنفسی نخواهد داشت. این بخش از هوای جاری درون بخش هادی دستگاه تنفسی باقی می
 ها:بررسی سایر گزینه

 !د نه کاهش حجم آنشوطور که اشاره شد انقباض ماهیچۀ دیافراگم سبب عمل دم و افزایش حجم قفسۀ سینه می( همان1
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 ؛گویندمی مکملیا  ذخیرۀ دمیها وارد کرد که این حجم هوا را هوای توان حجم بیشللتری از هوا را به شللشدم عمیق میدم معمولی با یک  ( پس از هر2
سبب یک دم عمیق نمی شید که انقباض دیافراگم لزوماً  شته با ششاما توجه دا سبب یک د ارد کندها وشود که بتواند هوای مکمل را به  ست  م و ممکن ا

 شود.صورت هوای مکمل به دستگاه تنفس وارد نمی عادی شود که در این

 !شدن آنشود نه گنبدی شکلشدن آن میانقباض ماهیچۀ دیافراگم سبب مسطح( 3
 

 98کنکور سراسری  کند؟عبارت زیر را به طور مناسب کامل میکدام گزینه،  -198
 ...............«های در انسان، به منظور انجام هر نوع عمل ............... ، ماهیچه یا ماهیچه»

 آیند.ای داخلی، به انقباض درمی( بازدم ل بین دنده2 نماید.( دم ل گردن، به افزایش حجم قفسهء سینه کمک می1
 شود. ( بازدم ل شکمی، از نظر طول کوتاه می4 شود.م ل دیافراگم، از حالت گنبدی خارج می( د3

  3 پاسخ: گزینه
 دهد.شکل تغییر وضعیت میدر فرآیند دم عادی و دم عمیق با انقباض دیافراگم، این ماهیچه از حالت مسطح به حالت گنبدی

 
مثبت و یک پسر مبتال به دیستروفی عضالنی  Aیک پسر مبتال به هموفیلی به گروه خونی از ازدواج زنی سالم با مردی مبتال به هموفیلی، -15

 داشت؟ نخواهدنمودهای زیر را یک از رخمنفی متولد شده است. فرزند بعدی این خانواده، کدام O دوشن با گروه خونی 
 20رحله م -آزمون ماز نهفته است.( X) دیستروفی عضالنی دوشن نوعی بیماری وابسته به 

 مثبت O( پسری سالم از نظر هموفیلی و دیستروفی عضالنی دوشن با گروه خونی 1

 مثبت B( دختری سالم از نظر هموفیلی و دیستروفی عضالنی دوشن با گروه خونی 2

 منفی A( دختری مبتال به هموفیلی و سالم از نظر دیستروفی عضالنی دوشن با گروه خونی 3

 منفی AB( پسری مبتال به دیستروفی عضالنی دوشن و سالم از نظر هموفیلی با گروه خونی 4

 مفهومی( -متوسط -123) 1پاسخ: گزینه 
شن است. اگر ویکی از پسران مبتال به هموفیلی و سالم از نظر دیستروفی عضالنی دوشن و دیگری سالم از نظر هموفیلی و بیمار از نظر دیستروفی عضالنی د

YDنشان دهیم، ژنوتیپ پدر و مادر به صورت مقابل است:  dو الل غیرطبیعی آن را با  Dل سالم دیستروفی عضالنی دوشن را با ال
hX  وDhXdHX 

 با توجه به ژنوتیپ پدر و مادر، چهار حالت زیر برای فرزندان محتمل است:
 ( دختر سالم از نظر هر دو بیماری1
 دوشن( دختر مبتال به هموفیلی و سالم از نظر دیستروفی عضالنی 2
 دوشن( پسری مبتال به هموفیلی و سالم از نظر دیستروفی عضالنی 3
 ( پسری مبتال به دیستروفی عضالنی دوشن و سالم از نظر هموفیلی4

 بنابراین، امکان تولد پسری سالم از نظر هر دو بیماری وجود نخواهد داشت.
 Rhنمودهای گروه خونی محتمل است. درضمن، یکی از والدین از نظر باشد، همۀ رخ BOو دیگری  AOروه خونی: اگر گروه خونی یکی از والدین بررسی گ

 منفی و دیگری ناخالص است.

 بندی تهویه ششیجمع

 وضعیت دیافراگم حرکت جناق هاحرکت دنده عوامل موثر فرآیند
در  فشار مکشی )منفی( 

 قفسۀ سینه
 فراگمای دیافعالیت تلمبۀ ماهیچه

 دم

 فعال

 انقباض دیافراگم -1
انقباض ماهیچۀ  -2

 ای خارجیدندهبین

به سمت باال و 
 شدندر حال مسطح به سمت جلو جلو

منجر با ایجاد فشار مکشی در 
های نزدیک به سیاهرگ

قلب و بازگشت خون به 
 شود.قلب می

های سیاهرگانقباض دیافراگم به 
کند که مجاور خود فشار وارد می

باعث حرکت خون به سمت 
 شود.قلب می

 بازدم

 غیرفعال

های دمی، استراحت ماهیچه
ها، کشسانی ششویژگی

 هایش شکمیانقباض ماهیچه
 ای داخلیدندهو بین

به سمت پایین 
 - - دنششکلدر حال گنبدی به سمت عقب و عقب
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در بین فرزندان وجود دارد. در صورتی که یکی از  Rhو  ABOهای خونی شامل در یک خانوادۀ فرضی، احتمال ایجاد همۀ انواع گروه-16
نمود )فنوتیپ( بیشتر در ها در مربع پانت کدام رخبه جنس باشد، مطابق فراوانی زادهاعضای این خانواده، ناقل نوعی بیماری وابسته 

 21مرحله  -آزمون ماز شود؟ها دیده میبین زاده

 کردن کربوهیدرات به غشای گویچۀ قرمز، ناخالص است.نزیم الزم برای اضافه( دختر سالمی که از نظر جایگاه ژنی سازندۀ آ1
 کردن کربوهیدرات به غشای گویچۀ قرمز است.( دختر بیماری که حداقل دارای یک نوع آنزیم برای اضافه2
 کردن نوعی کربوهیدرات به غشای گویچۀ قرمز است.( فرزند بیماری که دارای یک نوع آنزیم برای اضافه3
 کردن کربوهیدرات به غشای گویچۀ قرمز است.( فرزند سالمی که فاقد آنزیم مورد نیاز برای اضافه4

 مفهومی( -سخت -123) 1پاسخ: گزینه 
نیز، یکی مثبت ناخالص و دیگری منفی )یا هر دو مثبت و ناخالص(  Rhداشته باشند و از نظر گروه خونی  BOو  AOفقط در صورتی که پدر و مادر ژنوتیپ 

نوع گروه خونی( در خانواده وجود دارد. فردی که ناقل بیماری وابسته به جنس است،  8های خونی از نظر این دو صفت )باشد، احتمال ایجاد همۀ انواع گروه
دهد(. پس بیماری مورد نظر هم یک بیماری وابسته واند ناقل باشد و قطعاً بیماری را بروز میتقطعاً زن است. )چون مرد دو نوع کروموزوم جنسی دارد و نمی

 XY   ×bXXنهفته است. و ژنوتیپ والدین از نظر بیماری هم به این شکل است:  Xبه 

ر شتبینید، در این خانواده همۀ دخترها سالم هستند و از طرفی، بیهای پانت مقابل میطور که در مربعهمان
 ، ناخالص هستند.ABOفرزندان از نظر گروه خونی 

 ها:بررسی سایر گزینه
 باشد.پدری سالم است و بیماری نهفته می X( در این خانواده احتمال ایجاد دختر بیمار وجود ندارد! چون کروموزوم 2
ها توانند بیمار باشند.  و از طرفی فقط نیمی از آنچهارم فرزندان این خانواده می( طبق مربع پانت فقط یک3

 Bیا  Aدارای یک نوع آنزیم برای اضافه کردن کربوهیدارت به غشای گویچۀ قرمز هستند؛ یعنی گروه خونی 
 دارند.

دارند و فاقد آنزیم مورد نیاز برای  Oوه خونی ( طبق مربع پانت فقط یک چهارم فرزندان این خانواده، گر4
 کردن کربوهیدارت به غشای گویچۀ قرمز خود هستند.اضافه

 
با فردی که از نظر هر دو بیماری سالم است و گروه خونی  دارد ABهای هموفیلی و کوررنگی که گروه خونی از ازدواج فردی ناقل بیماری-17

A  ،فرزندی با گروه خونی  داردB ال به هر دو بیماری متولد گردیده است. در این خانواده، تولد فرزندی با کدام فنوتیپ فقط در و مبت
 و نهفته است( Xبینی است؟ )کوررنگی نوعی بیماری وابسته به اور( قابل پیششدن )کراسینگصورت وقوع چلیپایی

 22مرحله  -آزمون ماز ( پسری مبتال به یک بیماری که گروه خونی متفاوت با هر دو والد دارد.1
 ( دختری مبتال به یک بیماری که گروه خونی مشابه مادر دارد.2
  که مبتال به هر دو بیماری است. O( پسری با گروه خونی 3
 ( دختری سالم که گروه خونی مشابه پدر دارد.4

 مفهومی( -سخت -123) 1پاسخ: گزینه  1
با توجه به اینکه هر دو بیماری داره، پس مادر خانواده هست.  X)هموفیلی و کوررنگی( هست، یعنی دو تا کروموزوم  Xفردی که ناقل بیماری وابسته به 

قرار دارد و به هم پیوسته است. پس االن دو تا حالت برای مادر وجود دارد  Xها بر روی کروموزوم های آنهستند؛ پس ژن Xکوررنگی و هموفیلی وابسته به 
مادر هستند. که صورت سوال این رو  Xهای ها بر روی یکی از کروموزومو بیماری بر روی یک کروموزوم مادر هست و یا هر کدام از این بیمارییا الل هر د

 Xک کروموزوم های هر دو بیماری بر روی یبرامون واضح کرده! یکی از فرزندای این خانواده به هر دو بیماری مبتالست. پس این فرزند قطعاً پسر است و الل
ی وارد گامت شود که فقط دارای الل یک بیماری  Xها میتونن از هم جدا بشن و کروموزوم اور صورت بگیره، این اللقرار دارند. حاال در صورتی که کراسینگ

 اور رخ دهد. شود که کراسینگاست. پس فقط در صورتی پسر مبتال به یک بیماری متولد می
 ها:بررسی سایر گزینه

 اند و پدر فاقد الل بیماری است؛ پس امکان تولد دختر بیمار وجود ندارد.( چون هر دو بیماری نهفته2
 در این خانواده وجود ندارد. Oدارد. پس احتمال ایجاد گروه خونی  AOو پدر خونی  AB( مادر گروه خونی 3
 تونه متولد بشه!اور هم می( دختری سالم با گروه خونی مشابه پدر، بدون ایجاد کراسینگ4

 Y X 

bX YbX Xb X 
X XY XX 

 O A 

B BO AB 

O OO AO 
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 غیرممکندارد، تولد فرزندی با کدام ویژگی،  B، با فردی سالم که گروه خونی Aاز ازدواج فردی ناقل هموفیلی و دارای گروه خونی -18
 9مرحله  -آزمون ماز است؟

 نمود یکسان با مادر خود دارد.( دختری که ژن2  نمود متفاوت با والدین خود دارد.( فرزندی که ژن1
 که دارای دو دگرۀ بیماری است. O( فرزندی با گروه خونی AB  4( پسری مبتال به هموفیلی با گروه خونی 3

 مفهومی( -سخت -123) 4پاسخ: گزینه 
باشد.  AAا ی AOنمود تواند دارای ژنباشد. اما از لحاظ گروه خونی، میمی 𝑿𝑯𝑿𝒉نمود فردی که ناقل هموفیلی باشد، قطعاً یک زن است و دارای ژن

 باشد. BBیا  BOنمود تواند دارای ژناست همچنین این مرد از لحاظ گروه خونی، می  𝑿𝑯𝑌نمود همچنین مرد سالم از نظر هموفیلی، دارای ژن
پدر خود را دریافت  Xهای روی کروموزوم طور حتم فردی سالم خواهد بود؛ زیرا، دختران دگرهفرزند دختر این افراد، حداقل دارای یک دگرۀ سالم و به

دیگر  Oرا از مادر و دگرۀ  Oتواند یک دگرۀ تواند دارای دو دگرۀ بیماری باشد. اما این فرد از لحاظ گروه خونی، میکنند. پس فرزند دختر این والدین، نمیمی
 را از پدر دریافت کند.

 ها:بررسی سایر گزینه
خواهد بود  𝑿𝒉𝑌نمود را از مادر خود دریافت کند که در این حالت این پسر دارای ژن 𝑿𝒉دگرۀ تواند را از پدر خود و می Yوم (  پسر این والدین، کروموز3و1

س خواهد بود. پ ABرا از والدین خود دریافت کند و در این صورت دارای گروه خونی  Bو  Aهای تواند دگرهشود. همچنین این فرزند میو بیمار محسوب می
 نمودی متفاوتی نسبت به والدین خود خواهد داشت.است که ژن ABاین فرزند، پسری بیمار با گروه خونی 

نمود مشابه با مادر خواهد را از مادر خود دریافت کند، از لحاظ هموفیلی دارای ژن 𝑿𝒉را از پدر و در صورتی که دگرۀ  𝑿𝑯( دختر این والدین، قطعاً دگرۀ 2
 ( داشته باشد.AOتواند ژنوتیپ مشابهی با مادر خود )را از مادر خود دریافت کند، می Aرا از پدر خود و دگرۀ  Oهمچنین در صورتی که این دختر دگرۀ  بود.
 

را  8تواند عامل انعقادی شمارهءهای قرمز خود، میدر غشای گویچه Dدارد و عالوه بر داشتن پروتئین ABدر یک خانواده، مادر گروه خونی -200
سازد و پدر گروه خونی شمارهء Dو پروتئین Bب شمارهء 8دارد و فاقد عامل انعقادی  ست. اگر دختر این خانواده، فاقد عامل انعقادی  و فاقد  8ا

 98کنکور سراسری  است؟ غیرممکنگروه خونی را بسازد، در این صورت، تولد کدام فرزند  Aباشد و بتواند فقط کربوهیدرات Dپروتئین
 شدن خونو سالم از نظر فرایند لخته Dپسری دارای یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و دارای پروتئین( 1
 Dشدن خون و دارای یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و فاقد پروتئین( پسری با اختالل در فرایند لخته2
 شدن خونو سالم از نظر فرایند لخته Dهای گروه خونی و دارای پروتئینکربوهیدرات ( دختری درای هر دو نوع3
  Dهای گروه خونی و دارای پروتئینشدن خون و فاقد هر دو نوع کربوهیدرات( دختری با اختالل در فرایند لخته4

 ۴ پاسخ: گزینه
است. بنابراین احتمال تولد دختری که فاقد هر دو نوع  BIAI HXhX Rrو ژنوتیپ مادر  iBI YhX Rrبراساس اطالعات مسئله ژنوتیپ پدر به صورت 

 باشد، وجود ندارد. (OO) های گروه خونیکربوهیدرات
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 6مرحله  -آزمون پروژه زیست ماز     نمودن عبارت زیر مناسب است؟کدام گزینه، برای کامل-19

 «، هر .................. قرار دارد.های یک سبزدیسهدر انواع فتوسیستم»
 ( کاروتنوئید در آنتن گیرنده نور2  در مرکز واکنش a( کلروفیل 1
 در مرکز واکنش 700P( کلروفیل 4  پروتئین در آنتن گیرنده نور (3

 خط به خط( -متوسط -126) 2پاسخ: گزینه  1
 های گیرنده نور و یک مرکز واکنش است:نهر فتوسیستم شامل آنت

 ساخته شده است.  ها و کاروتنوئیدها( و انواع پروتئینهای متفاوت )کلروفیلرنگیزههر آنتن از 
 قرار دارند. است که در بستری از پروتئین aکلروفیل های مرکز واکنش نیز شامل مولکول

 های گیرنده نور وجود دارد.آنتنها، کاروتنوئید فقط در بنابراین در فتوسیستم
 ها:بررسی سایر گزینه

 در مرکز واکنش قرار گرفته است. a ( وجود دارد. اما نوع خاصی از کلروفیلbو  aها )های گیرنده نور نیز انواع کلروفیل( درون آنتن1
 ( در مرکز واکنش نیز پروتئین وجود دارد.3
 وجود دارد. IIدر فتوسیستم  680Pو کلروفیل  Iدر فتوسیستم  700P( کلروفیل 4

 در صورت سوال دقت کنید!« انواع»هشدار: به واژه 
 
 14مرحله  -آزمون ماز ، ..................  4Cهای نوری فتوسنتز در گیاهان طور طبیعی در واکنشبه-20

 نماید.( هر الکترون برانگیخته، انرژی را به مولکول مجاور خود منتقل می1
 پردازد.های گیرندۀ نور به دریافت انرژی نور میهر مولکول رنگیزه، در آنتن (2
 نماید.( هر رنگیزه در مرکز واکنش با دریافت انرژی، الکترون برانگیخته ایجاد می3
 شود.می NADPH( انرژی هر الکترون برانگیخته در نهایت صرف تولید یک مولکول 4

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

 شود.خارج می aالکترون از سبزینۀ 
 ها:بررسی سایر گزینه

که در مرکز واکنش  aکنند؛ در حالی که ایجاد الکترون برانگیخته در سبزینۀ اور خود منتقل میها انرژی را به مولکول مجهای برنگیخته در آنتن( الکترون1
 شود.قرار دارد، موجب خروج الکترون از آن می

 رود!یل مجاور مگردد، یا به مولکونکته: الکترون برانگیخته دو سرنوشت دارد: یا انرژی را به مولکول مجاور منتقل کرده و به سطح انرژی قبلی خود بر می
 ساخته است و مرکز واکنش نیز های متفاوت و پروتئین. هر آنتن از رنگیزهاست های گیرندۀ نور و یک مرکز واکنشآنتن( هر فتوسیستم شامل 2

های گیرندۀ نور قرار در آنتن هادر مرکز واکنش و سایر رنگیزه aهای اند. پس کلروفیلباشد که در بستری از پروتئین قرار گرفتهمی aهای شامل کلروفیل
 دارند.

صرف  1شده از فتوسیستم های برانگیختۀ خارجصرف فعالیت پمپ هیدروژن و انرژی الکترون 2شده از فتوسیستم های برانگیختۀ خارج( انرژی الکترون4
 شود.می NADPHتولید 

 

 9مرحله  -ماززیست آزمون پروژه   کدام است؟های انتقال الکترون در غشای تیالکوئید، وجه مشترک انواع زنجیره-21

 کنند.را تأمین می ATP( انرژی مورد نیاز برای ساخت 1
+دهندۀ ( الکترون برانگیخته را از پروتئین انتقال2

H دهند.عبور می 
 دهند.( الکترون برانگیخته را از ناقل موجود بین دو الیۀ فسفولیپیدیِ غشا عبور می3
 شود.الکترونِ فتوسیستم، الکترون از سطح داخلی غشا به آن وارد می برای جبران کمبود( 4

 مفهومی( -سخت -126) ۴پاسخ: گزینه 
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کنید، جبران طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان
الکترون هر دو فتوسیستم با انتقال الکترون از سطح داخلی 

 گیرد.ها صورت میغشا به آن
 ها:بررسی سایر گزینه

 1و  2یرۀ انتقال الکترون اول که بین فتوسیستم ( زنج2و1
وجود دارد، با عبوردادن الکترون برانگیخته از پمپ پروتون و 

توسط  ATPتأمین انرژی آن، شیب غلظت الزم برای ساخت 
 کند.ساز را فراهم می ATPآنزیم 

بینید، در زنجیرۀ انتقال الکترون طور که در شکل می( همان3
، ناقل الکترون در سطح خارجی NADP+و  1بین فتوسیستم 

اینکه نکته هم در آزمون پروژه زیست غشا قرار گرفته است. 
یعنی فقط چند روز قبل از کنکور مطرح شد، و دقیقا  9مرحله 

 کنکور همین شد!!! 195سوال  3نکته گزینه 
 نکته: به تعداد و محل قرارگیری ناقلین الکترون توجه کنید! مورد عالقه طراحاست!

 
 

  کدام عبارت، در مورد هر سامانهء تبدیل انرژی )فتوسیستم( موجود در غشای یک تیالکوئید گیاه آفتابگردان صحیح است؟ -195
 98کنکور سراسری  

 های متفاوتی به همراه انواعی پروتئین وجود دارد.( در هر آنتن گیرندهء نور آن، رنگیزه1
 شود.نانومتر جذب می 700و  680های موج( توسط دو مرکز واکنش آن، حداکثر طول 2
 دهد که با دو الیهء فسفولیپیدی غشای تیالکوئید در تماس است.( همواره به ترتیبی الکترون می3
 نماید. ( تنها با دارا بودن یک آنتن گیرندهء نور، انرژی خورشید را جذب و به مرکز واکنش منتقل می4

 1پاسخ: گزینه 
 ها و کاروتنوئیدها( و انواعی از پرتئین ساخته شده است. های متفاوت )کلروفیلهای گیرندۀ نور است و هر آنتن از رنگیزهنهر فتوسیستم شامل آنت
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 3مرحله  -آزمون پروژه زیست ماز      طور طبیعی در یک زن باردار، ..................به-22

 احاطه کرده است.های خونی مادر را ( پردۀ کوریون در ساختار جفت، مویرگ1
 اند.های تروفوبالست منشأ گرفتههای حاوی خون روشن در بند ناف، از یاخته( رگ2
 شود.های محافظتی جنین در ساختار جفت، مانع ادغام خون مادر و جنین می( انواع پرده3
 شوند.می های پرده کوریون در جفت، بین خون مادر و جنین تبادلها با عبور از الیهبعضی هورمون( 4

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

 مادر منتقل شود.
 ها:بررسی سایر گزینه

های رحم بینید، در ساختار جفت خون مادر از رگطور که در شکل مقابل می( همان1
گیرد. بنابراین، کوریون مویرگ خونی مادر را با کوریون قرار میخارج شده و در تماس 

 احاطه نکرده! چون اصال مویرگ خونی نداریم اونجا!
( در بند ناف، یک سیاهرگ حاوی خون روشن و دو سرخرگ حاوی خون تیره وجود 2

 ها!دارد. بنابراین، فقط یک رگ حاوی خون روشن داریم؛ نه رگ
 انواعگفت که  تواننمی( در ساختار جفت، آمنیون برخالف کوریون وجود ندارد.پس 3

 های محافظتی جنین در ساختار جفت وجود دارند!پرده
 
 

 3مرحله  -آزمون پروژه زیست ماز   ؟شودنمیدر فرآیندهای جایگزینی جنین در رحم، کدام مورد مشاهده -23

 نمایند.را ایجاد میهای زایندۀ جنین، پردۀ آمنیون ( الیه1
 گیرد.( تودۀ درونی بالستوسیست در سمت مجاور رحم قرار می2
 کند.های خونی رحم ایجاد می( پردۀ کوریون زوائد انگشتی در مجاور رگ3
 شوند.های زایندۀ جنین تشکیل می( بعد از قرارگیری بالستوسیست در دیوارۀ رحم، الیه4

 (مفهومی -سخت -117) 1پاسخ: گزینه 
 

ر کدام شوند. هایِ درون بالستوسیست تشکیل میهای زایندۀ جنین، از تقسیمات تودۀ یاختهالیه
های های مختلف جنین هستند؛ نه ایجادکنندۀ پردهها و اندامهای زایندۀ جنین، منشأ بافتاز الیه

ست، سیهای الیه بیرونی بالستوهای محافظتی حاصل تقسیمات یاختهمحافظتی! در واقع پرده
 یعنی تروفوبالست هستند.

 ها:بررسی سایر گزینه
بینید، در هنگام جایگزینی، تودۀ درونی بالستوسیست در طور که در شکل مقابل می( همان2

 سمت مجاور رحم قرار گرفته است. 
 ( شکل مقابل!3
ر دیواره دهای زایندۀ جنین بعد از قرارگیری بالستوسیت بینید، الیهطور که در شکل می( همان4

 اند.داخلی رحم، تشکیل شده
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 98کنکور سراسری  است؟ نادرستکند، به طور معمول، کدام عبارت، دربارهء نوعی پردهء جنینی که به دیوارهء رحم مادر نفوذ می -203
 یابد.( تحت تأثیر نوعی پیک شیمیایی توسعه می2 شود.( باعث اختالط خون جنین و مادر می1
 های بالستوسیست است. ( حاصل تقسیم و تمایز تعدادی از یاخته4 ال مواد مغذی به جنین نقش مؤثری دارد.( در انتق3

  1 پاسخ: گزینه
 شوند.سازد. در محل جفت خون جنین و مادر مخلوط نمیکوریون در تعامل با دیوارۀ رحم جفت را می

 
  است؟  غیرممکنسیناپسی دۀ کدام مورد، در یاختۀ پسبه طور طبیعی در انسان، در فرآیند انتقال پیام عصبی مشاه-24

 2مرحله  -آزمون پرژه زیست ماز

 ( افزایش اختالف پتانسیل دو سوی غشا1
 ها از طریق گیرندۀ ناقل عصبی به درون یاخته( ورود یون2
 ( تولید پتانسیل عمل در محل حضور گیرندۀ ناقل عصبی3
 دارهای پروتئینی دریچهکانالهای عصبی از طریق ( ورود ناقل4

 مفهومی( -متوسط -111) ۴پاسخ: گزینه  
 شوند.سیناپسی نمیوارد یاختۀ پس شوند؛ اما، هیچگاهسیناپسی متصل میهای خود در سطح غشای یاختۀ پسهای عصبی به گیرندهناقل

 ها:بررسی سایر گزینه
صبی بر یاختۀ پس3و1 صورتی که با تاثیر ناقل ع سیل سینا( در صبی تحریک و در آن نقطه پتان شا کاهش یابد، یاختۀ ع سوی غ سیل دو  سی، اختالف پتان پ

 شود.شود و در صورتی که اختالف پتانسیل دو سوی غشا افزایش یابد، یاختۀ عصبی مهار میعمل ایجاد می
صبی به آن باز می( 2 صال ناقل ع ست که با ات صبی کانالی ا صبی با . به این ترشودگیرندۀ ناقلین ع شای یاختۀ غ تغییر نفوذپذیریتیب، ناقل ع

 دهد.ها، پتانسیل الکتریکی این یاخته را تغییر میسیناپسی به یونپس
 

 2مرحله  -آزمون پروژه زیست ماز    منجر به .................. شود.  تواندنمیدر انسان، ..................، -25

 انتقال بیش از حد پیام عصبی -سیناپسیهای عصبی از فضای ( عدم تخلیه ناقل1
 اختالل در دستگاه عصبی -های عصبی در فضای سیناپسی( افزایش فعالیت ناقل2
 افزایش سطح غشا در پایانۀ آکسون -های عصبی به فضای سیناپسی( ترشح ناقل3
 های یونیشدن کانالبسته -( اتصال ناقل عصبی به گیرندۀ خود در سلول غیرعصبی4

 مفهومی( -سخت -111) ۴گزینه پاسخ: 
صبی،  صبی )مهاری و یا تحریکی(، دریچۀ آن  دارنوعی کانال یونی دریچهگیرندۀ ناقل ع صال ناقل ع ست و پس از ات شیبشود و یونمی بازا  ها در جهت 

 شوند.غلظت خود به یاختۀ عصبی وارد می
 ها:بررسی سایر گزینه

ای همانده، باید از فضللای سللیناپسللی تخلیه شللوند تا از انتقال بیش از حد پیام جلوگیری و امکان انتقال پیامل باقیهای ناق( پس از انتقال پیام، مولکول2و1
 های عصبی، از دالیل بیماری و اختالل در کار دستگاه عصبی است.  جدید فراهم شود. تغییر در میزان طبیعی ناقل

شووود که در طی این فرنیند، سووطح غشووای پایانۀ نکسووون نورون رآیند اگزوسللیتوز انجام میهای عصللبی به فضللای سللیناپسللی از طریق ف( ترشللح ناقل3
 یابد.سیناپسی افزایش میپیش

 
 98کنکور سراسری  های بدن انسان درست است؟کنندهء ماهیچهکدام عبارت، دربارهء هر ناقل عصبی تحریک -204

 گردد.سیناپسی تولید می( در پایانهء اکسون یاختهء پیش2 گردد.میهایی تجزیه ( پس از انتقالِ پیام، توسط آنزیم1
  گردد.( از طریق تأثیر بر نوعی پروتئین کانالی، باعث بازشدن آن می4 شود.سیناپسی متصل می( به جایگاه ویژهء خود در درون یاختهء پس3

  ۴ پاسخ: گزینه 
 شوند.ای بدن میهای ماهیچهدار، باعث ایجاد پتانسیل عمل در یاختهنال دریچههای عصبی تحریکی با تحریک باز شدن کاهدهندانتقال
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 7مرحله  -آزمون ماز وجه مشترک انواع .................. در یک گیاه در این است که ..................-26

 نور هستند.های جاذب حاوی رنگیزه -ها( دیسه2 در ذخیرۀ ترکیبات رنگی نقش ندارند. -ها( کریچه1
 حاوی سلولز هستند. -ایایِ چندالیههای یاختهدیواره( 4 کنند.یها را از دستگاه گلژی دریافت مپروتئین -ها( اندامک3

 ترکیبی( -متوسط -106) 4پاسخ: گزینه  1

 های سلولزی وجود دارد.هو دیواره رشتای دیده شوند. در ساختار هر دتوانند به شکل چندالیهیهای گیاهی مدیواره نخستین و دیواره پسین یاخته
 ها:بررسی سایر گزینه

 شود.( آنتوسیانین از جمله ترکیبات رنگی است که در کریچه ذخیره می1
 دیسه، فاقد رنگیزه است.( نشادیسه برخالف سبزدیسه و رنگ2

              کنند.دریافت میرا  آزادشده در سیتوپالسم و شدهساخته هایدوازدهم: هسته، راکیزه و سبزدیسه، پروتئین 2( ترکیب با فصل 3

 

9مرحله  -آزمون پروژه زیست ماز نماید؟چند مورد، عبارت زیر را به درستی کامل می-27
  

 ..................به طور طبیعی در گیاهان علفی، هر 

 نقش دارد. ATPدیسۀ حاوی رنگیزه، در تولید نوری  -الف
 شود.پاداکسنده، درون نوعی دیسه ذخیره میترکیب رنگی  -ب
 اندامک دارای آکواپورین در غشای خود، در تورژسانس موثر است. -ج
 کند.منتقل می aکاروتنوئید، انرژی نور خورشید را جذب و به نوعی کلروفیل   -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 ترکیبی( -سخت -106) 1پاسخ: گزینه 
 هایکانالهای گیاهی، یاخته بعضی غشای کریچۀو  جانوریو  گیاهیهای یاخته بعضیبرای انتقال آب در عرض غشای فقط مورد ج درست است. 

. بنابراین، کریچه تنها اندامکی است که دارای آکوپورین دهندمی افزایشرا به درون یاخته و کریچه  سرعت جریان آبهست که  آکواپورینپروتئینی به نام 
 ها در ایجاد تورژسانس نقش دارند.باشد. کریچهدر غشای خود می
 بررسی سایر موارد:

 گیرد.)فتوسنتز( فقط در سبزدیسه صورت می ATPتوانند حاوی رنگیزه باشند؛ اما تولید نوری الف( در گیاهان، سبزدیسه و رنگدیسه هر دو می
های ز و انداممغ کرددر پیشگیری از سرطان و نیز بهبود کار پاداکسنده هستند. ترکیبات پاداکسندهگیاهان،  دیسۀکریچه و رنگرنگی در  ترکیباتب( 

 دیگر نقش مثبتی دارند.
در فتوسنتز نقش دارد و انرژی نور خورشید را جذب کرده  سبزدیسهحضور دارد. کاروتنوئید در  دیسههم درون سبزدیسه و هم در رنگد( کاروتنوئید 
  کند.منتقل می aو به کلروفیل 

 
 از جمله ترکیباتی است که .................. یاختۀ گیاهی قرار دارد. شود،سبب ایجاد .................. میای که به طور طبیعی، ماده-28

 7مرحله  -آزمون ماز  

 هدیسهمانند کاروتنوئیدها، در رنگ -( رنگ کلم بنفش1
 هدیسنین، در رنگبرخالف آنتوسیا  -فرنگی( رنگ قرمز گوجه2
 برخالف گزانتوفیل، در سبزدیسه -های پاییزی( رنگ زرد در برگ3
 همانند نشاسته، در دیسه -( واکنش ایمنی در افراد مبتال به سلیاک4

 ترکیبی( -متوسط -106) 2پاسخ: گزینه  2
 شود.در حالی که آنتوسیانین درون کریچه ذخیره می هاست.آن هدیسدر رنگ لیکوپنبه علت  فرنگیقرمز گوجهرنگ 

 ها:بررسی سایر گزینه
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 ( آنتوسیانین ایجادکننده رنگ بنفش کلم است که درون کریچه قرار دارد.1
شللدن نور، سللاختار شللوند؛ در پاییز با کاهش طول روز و کمها عالوه بر سللبزینه، کاروتنوئید هم دارند که با رنگ سللبزِ سللبزینه پوشللیده میسللبزدیسلله( 2

دها افزایش نوئیشود و مقدار کاروتشوند. در این هنگام سبزینه در برگ تجزیه میتبدیل میدیسه رنگکند و به ها در بعضی از گیاهان تغییر میسبزدیسه
 دیسه است.گزانتوفیل هم از جمله ترکیبات رنگی در رنگ یابد.می
ست که در ( 4 ست که در یکی از این پروتئین گلوتنشود. ذخیره می کریچهپروتئین، یکی دیگر از ترکیباتی ا ود و هنگام شذخیره می بذر گندم و جوها

، دارهای گلوتندارند و با خوردن فرآورده حساسیتافراد به آن  بعضیلوتن ارزش غذایی دارد، اما رسد. گبه مصرف می رشد و نمو رویانرویش بذر برای 
 شوند.می مشکالت جدی در سالمتو  اختالل رشددچار 
 

 
 2مرحله  -آزمون ماز     ؟استدر کدام گزینه، توضیح مقابل مادۀ ذکر شده درست -29

 ها است.های گلبرگ( گزانتوفیل: رنگیزۀ زرد موجود در کریچه2 شیرابه درخت انجیر: الستیک برای اوّلین بار از آن ساخته شد.( 1
 شود.های تخم شربتی، با جذب آب متورم می( پکتین: در دیواره یاخته4 های بذر گندم و جو است.شده در دیسه( گلوتن: پروتئین ذخیره3

 مفهومی(-متوسط-106) 4پاسخ: گزینه 

 گویند.ای شدن میشود. به این تغییر ژلهای میتخم شربتی مقدار فراوانی ترکیبات پکتینی دارد. پکتین دیواره، با جذب آب متورم و ژله
 ها:بررسی سایر گزینه

 ( الستیک برای اولین بار از شیرابۀ نوعی درخت بوجود آمد ولی درخت انجیر نبود!1
 !هاکریچههاست؛ نه در های گلبرگدیسهیزه زرد موجود در رنگ( گزانتوفیل رنگ2
 شده در کریچه است؛ نه دیسه!( گلوتن، پروتئین ذخیره3
 

 98کنکور سراسری  کند؟در ارتباط با گیاهان، کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می -205
 «فقط بعضی ............... دارند.»
 ( سبزدیسه )کلروپالست(ها، کاروتنوئید2  )واکوئل(ها، گزانتوفیل( کُریچه 1
 ( دیسه )پالست(ها، مقدار فراوانی سبزینه )کلروفیل( 4 دیسه )کروموپالست(ها، ترکیبات آلکالوئیدی( رنگ3

  ۴ پاسخ: گزینه
 کنند.)کلروفیل( ذخیره میها مقدار فراوانی سبزینه ها در گیاهان وجود دارند. فقط رنگدیسهانواعی از دیسه

 

 انواع دیسه 

 توضیحات درون آن نوع رنگیزه نقش نام دیسه

ره
نگی

ی ر
حاو

 

هان سبزدیسه یا نگ سلللبز گ جاد ر جام  -ای ان
 فتوسنتز

 کاروتنوئیدو  سبزینه
 ��با ماز آینده بساز

کند در پاییز ساختار سبزدیسه در بعضی از گیاهان تغییر می
ینه در شود. در این هنگام سبزدیسه تبدیل میو به رنگ
 یابد.شده و مقدار کاروتنوئید افزایش میبرگ تجزیه

نگ دیسهرنگ جاد ر پاییزی و سللللایر ای های 
 های متفاوت گیاه رنگ

 : ها از جملهکاروتنوئید
 کاروتن )ریشه هویج نارنجی(
 گزانتوفیل )رنگ زرد گلبرگ(

 ی(فرنگلیکوپن ) رنگ قرمز گوجه

د و در دیسههه پاداکسههنده هسههتنترکیبات رنگی درون رنگ
شگیری از سرطان و نیز بهبود کارکرد مغز و اندام های پی

 دیگر نقش مثبتی دارند.

زه
نگی

د ر
فاق

 

د و زمینی قرار دارنها در بخش خوراکی سههی این دیسههه فاقد رنگیزه نشاستهذخیرۀ  نشادیسه
زمینی، برای رشههههد های سههههی به هنگام رویش جوانه

ی های جدید از گیاه سهههی  زمینپایه ها و تشههه یلجوانه
 شوند.مصرف می



 صفحه  گروه آموزشی ماز                                                                          ماز با کنکور  های مطابقت آزمون

@biomaze   www.biomaze.ir 

 

 گروه آموزشی ماز

  هایی که در تولید شکل قابل جذب نیتروژن برای گیاهان نقش دارند، صادق است؟چند مورد، دربارۀ همۀ باکتری-30

 21مرحله  -آزمون ماز 

 شوند.دارِ خاک میموجب افزایش مواد نیتروژن -الف
 کنند.نوعی رابطۀ همزیستی دو طرفه با گیاهان ایجاد می -ب
 سازند.می ATPمولکول   ن تولید هر پیرووات در سیتوپالسم، دوضم -ج
 کنند.اندازی میبا تجزیۀ مواد معدنی، زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای خود را راه -د
1 )1   2 )2  3 )3  4 )4 

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

ساز با های نیتراتساز با تولید آمونیوم و باکتریهای آمونیاک( با تولید آمونیوم، باکتریهاها و بعضی سیانوباکتریمکنندۀ نیتروژن )ریزوبیوهای تثبیتاکتریب
 تولید نیترات در تأمین نیتروژن قابل جذب برای گیاهان نقش دارند. 

 بررسی موارد:
 دهند.درون خاک( تثبیت نیتروژن را انجام می های همزیست با گیاه گونرا، درون ساقه و دمبرگ آن )نهالف( سیانوباکتری

 های نیتروژن )سیانوباکتری و ریزوبیوم( رابطۀ همزیستی با گیاه ندارند.کنندهساز برخالف تثبیتساز و آمونیاکهای نیتراتب( باکتری
تولید  ATPمنتقل شده و دو  ADPفسفات به دو مولکول  ها قندکافت دارند و در مرحلۀ آخر قندکافت، ضمن تولید هر پیرووات، دو گروهج( همۀ این باکتری

 شود.می
اند توسنتزکنندهها نیز فکنند. سیانوباکتریاند و با تجزیۀ مواد معدنی، انرژی و الکترون مورد نیاز خود را تأمین میساز شیمیوسنتزکنندههای نیتراتد( باکتری

اده ساز، از مواد آلی استفهای آمونیاکها و باکتریکنند. اما ریزبیومندازی زنجیرۀ انتقال الکترون را تأمین میاهای مورد نیاز برای راهو با تجزیۀ آب، الکترون
 کنند. و قادر به ساخت مواد آلی از مواد معدنی نیستند. می
 
 15مرحله  -آزمون ماز کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می-31

 «واران، ................... های همزیست با گیاهان تیرۀ پروانهگیاهان گونرا ................. باکتریهای همزیست با باکتری» 

 پردازند.های نیتروژن جو میهایی هوایی گیاه، به تثبیت مولکولبا حضور در اندام -( همانند1
 ناتوان هستند. های اکسیژن،به هنگام فقدان مولکول ATPهای در تولید مولکول -( همانند2
 اکسید موجود در جو را دارند.دیهای کربنتوانایی تثبیت مولکول -( برخالف3
 یاختۀ خود را دارند. های آلی در میانتوانایی تولید مولکول -( برخالف4

 ترکیبی(  -متوسط -107) 3پاسخ: گزینه  1
ها برخالف سیانوباکتریواران هستند. های همزیست با گیاهان تیرۀ پروانهاز باکتریها های همزیست با گیاهان گونرا و ریزوبیومها، باکتریسیانوباکتری

 پردازد.اکسید موجود در جو میدیهای کربنها، توانایی فتوسنتز داشته و در این فرآیند به تثبیت مولکولریزوبیوم
 ها:بررسی سایر گزینه

 های هوایی گیاه نیست.ه نام گرهک وجود دارند. ریشه از اندامهایی بها در ریشۀ این گیاهان و در محل( ریزوبیوم1
 را تولید میکنند. ATPهای های اکسیژن، مولکولها، قادر به انجام قندکافت هستند و در این مرحله، بدون نیاز به مولکول( همۀ باکتری2
ها، یاختۀ خود دارند؛ اما ریزوبیومرا درون میان ATPهای ید مواد آلی مانند مولکولها، توانایی تولها هم همانند سیانوباکتری( توجه داشته باشید که ریزوبیوم4

 توانند مواد معدنی را به مواد آلی تبدیل کنند.نمی
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 کنند؟های موجود در ریشۀ گیاه شبدر زندگی میهایی صحیح است که در گرهککدام عبارت درمورد باکتری-32

 8مرحله  -آزمون پروژه زیست ماز

 توانند با تثبیت مواد معدنی به تولید نوعی مولکول زیستی در گیاه کمک کنند.ها می( همانند سیانوباکتری1
   را بازسازی نمایند. NADHتوانند با تجزیه و اکسایش ترکیبات آلی محیط خود، ( برخالف اوگلناها می2
 آورند.ز تجزیۀ مواد آلی به دست میساز، انرژی مورد نیاز خود را فقط اهای نیترات( همانند باکتری3
 های آمونیوم موجود در خاک را بیافزایند.توانند میزان یونساز میهای آمونیاک( برخالف باکتری4

 ترکیبی( -سخت -107) 1پاسخ: گزینه 
شۀدر  شبدر و یونجهواران )گیاهان تیرۀ پروانه ری ستگیو در ( سویا، نخود، عدس، لوبیا،  کنندۀ تثبیت، نوعی باکتری گرهکنام به  هاییمحل برج

ها در خاک های آنهکگر شببود،ها برداشببت میهای هوایی آنمیرند یا بخشگیاهان میکنند. هنگامی که این زندگی می ریزوبیومبه نام  نیتروژن
لی مورد کنند و گیاه نیز مواد آرا به این عناصلللر برطرف میها با تثبیت نیتروژن، نیاز گیاه کنند. ریزوبیومغنی از نیتروژن ایجاد می گیاخاکماند و باقی می

کند و گیاه از دار را برای گیاه تأمین میها با تثبیت نیتروژن )نوعی مادۀ معدنی(، مواد نیتروژنها همانند سللیانوباکتریریزوبیوم کند.نیاز باکتری را فراهم می
 کند.ی خود استفاده میهااسیدها و پروتئیناین نیتروژن برای ساخت نوکلئیک

 ها:بررسی سایر گزینه
 توانند با تغذیه از مواد آلی در محیط خود، ترکیبات مورد نظر خود را به دست آورند. ( اوگلناها هم در صورتی که نور نباشد، می2
ستند و انرژیساز که آمونیوم را به نیترات تبدیل میهای نیترات( باکتری3 سنتزکننده ه شیمیو ساخت مواد آلی از مواد معدنی را از  کنند،  مورد نیاز برای 

 آورند.های شیمیایی به ویژه اکسایش ترکیبات معدنی به دست میواکنش
 های آمونیوم در خاک موثراند.ساز در افزایش میزان یونهای آمونیاکها و هم باکتری( هم ریزوبیوم4
 

 98کنکور سراسری  زیست با گیاهان صادق است؟هم هایکدام مورد، دربارهء دو گروه مهم باکتری -193
 کنند.( در شکل مولکولی نیتروژن جو تغییر ایجاد می2 شوند.های زیرزمینی گیاه مستقر می( در بخش1
 آورند. ( همهء مواد آلی موردنیاز خود را از گیاهان به دست می4 دهند.های مربوط به تثبیت کربن را انجام می( واکنش3

 2 گزینهپاسخ: 

 نیتروژن یعنی دارند، نیتروژن تثبیت توانایی ها،باکتری این دوی هر. هستند هاسیانوباکتری بعضی و هاریزوبیوم گیاهان، با زیستهم مهم هایباکتری گروه دو
 .کنندمی تبدیل آمونیوم به را جو مولکولی

 
 19مرحله  -آزمون ماز شدید و کمبود آب، درست است؟ کدام عبارت، در مورد سازگاری گیاهان آناناس در پاسخ به نورهای-33

 کنند.اندازی می، در هنگام شب با تجزیۀ آب در تیالکوئید زنجیرۀ انتقال الکترون را راه3C( برخالف گیاهان 1
 کنند.های تیالکوئید الکترون برانگیخته ایجاد می، در هنگام روز توسط انواع فتوسیستم3C( همانند گیاهان 2
 سازند.کربنی، ترکیبی ناپایدار میبه ترکیب پنج 2، در هنگام شب با افزودن 4C( برخالف گیاهان 3
 نمایند.اکسید را توسط دو نوع آنزیم متفاوت تثبیت میدی، در هنگام روز کربن4C( همانند گیاهان 4

 مفهومی( -متوسط -126) 2پاسخ: گزینه 
های نوری فتوسنتز، هر دو دهند. در واکنشهای نوری فتوسنتز و چرخۀ کالوین را در طول روز انجام میهان، واکنش( همانند سایر گیاCAMگیاهان آناناس )
 کنند. های برانگیخته ایجاد می، ضمن انرژی نور خورشید، الکترون2و  1نوع فتوسیستم 

 ها:بررسی سایر گزینه
 گیرد.وسنتز است که در انواع گیاهان فقط در طول روز صورت میهای نوری فت( تجزیۀ آب در تیالکوئید مربوط به واکنش1
 کنند. کربنی منتقل کرده و اسید چهارکربنی ایجاد میاکسید را با یک مولکول سهدیدر هنگام شب، کربن CAM( گیاهان 3
 دهند.اکسید )تثبیت در کالوین( را انجام میدیدر هنگام روز، فقط مرحلۀ دوم ثبیت کربن CAM( گیاهان 4
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ها در حالت های نگهبان روزنۀ آنهای زیاد نور در حالی که یاختهتوانند در دماهای باال و شدتهای گیاهی نهاندانه میبرخی از گونه-34
 .................. طور معمول همۀ این گیاهان، عملکرد آنزیم روبیسکو باال نگه دارند.  به را در محل 2COبرند، میزان پالسمولیز به سر می

 20مرحله  -آزمون ماز   کنند.کربنِی دوفسفاته را تولید و مصرف میهای غالف آوندی خود، ترکیبات شش( در یاخته1
 کنند.کربنی تثبیت میسهخود به شکل اسید  های میانبرگاکسید را در یاختهدی( کربن2
 دهند.اکسید را انجام میدی( در هنگام روز با مصرف انرژی زیستی، تثبیت اولیۀ کربن3
 کنند.آزاد می 2CO( با تجزیۀ ترکیب دوکربنی در خارج از سبزدیسه )کلروپالست(، 4

 ترکیبی( -سخت -126) 1پاسخ: گزینه 
 های نگهبان روزنه در حالت پالسمولیزاند )یاختهها بستههای هوایی آنهای زیاد نور، در حالی که روزنهشدت توانند در دماهای باال ومی CAMو  4Cگیاهان 

های غالف آوندی با پروتوپالست زنده دارند. هر دوی این گیاهان دارای یاخته اکسید را در محل فعالیت آنزیم روبیسکو باال نگهدیهستند(، غلظت کربن
 گردد. کربنی دوفسفاته تولید و مصرف میهای غالف آوندی و در طی واکنش قندکافت، ترکیبات ششتههستند. در یاخ

 شود؛ که دام این گزینه هم همین بود! که ذهنتون بره به اون سمت!!!کربنی دوفسفاته تولید مینکته: در واکنش کالوین هم ترکیب شش
 ها: بررسی سایر گزینه

 کربنی تثبیت کنند. اکسید را به شکل اسیدسهدیتوانند کربنای غالف آوندی )نه میانبرگ(، میهدر یاخته 4C( گیاهان 2
 گیرد. اکسید در طول شب صورت میدیتثبیت اولیۀ کربن CAM( در گیاهان 3
 تنفس نوری مقاوم هستند.  اکسید در پی تجزیۀ ترکیب دوکربنی، مربوط به تنفس نوری است. در حالی که این گیاهان بهدی( آزادشدن کربن4
 

 19مرحله  -آزمون ماز .................. نماید، قطعاً ..................تواند در دماهای باال و تابش شدید نور، گیاهی که می-35
 کند.را در دو مرحله تثبیت می 2 -فسفات را بازسازیکربنی، ریبولوزبیس( با مصرف ترکیب سه1
 دهد.های رگبرگ، چرخۀ کالوین را انجام میدر برخی یاخته -را به شکل اسیدچهارکربنی تثبیت 2( 2
 کند.از انجام تنفس نوری در میانبرگ ممانعت می -( با فعالیت آنزیم روبیسکو فقط نوعی ترکیب کربنی ناپایدار تولید3
 دهد.های هوایی را افزایش میهای کلر در روزنه، میزان یوناسیددر اثر آبسیزیک -کربنی تثبیترا فقط به شکل اسید سه 2( 4

 مفهومی( -سخت -126) 2پاسخ: گزینه 
توانند در طول روز )دماهای باال و تابش شدید می 4Cگیاهان 

های میانبرگ خود به شکل، اکسید را در یاختهدینور(، کربن
اسید چهارکربنی تثبیت نمایند. این گیاهان، دارای 

دار هستند و درون این های غالفِ آوندیِ سبزدیسهیاخته
 کنند. اکسید را در چرخۀ کالوین تثبیت میدیها، کربنیاخته

های بینید، یاختهطور که در شکل مقابل مینکته: همان
 غالف آوندی جزئی از رگبرگ هستند.

 ها:بررسی سایر گزینه
رف هم در پی تنفس نوری و هم در چرخۀ کالوین، با مص( 1

گردد. فسفات بازسازی میکربنی، ریبولوزبیسترکیب سه
که در چنین  3C بنابراین، این گزینه هم دربارۀ گیاهان

دهند و هم دربارۀ سایر شرایطی تنفس نوری انجام می
برخالف سایر  3Cدرحالی که گیاهان گیاهان صادق است. 

اکسید را فقط در یک مرحله تثبیت دیگیاهان، کربن
 کنند.می
نسبت به تنفس نوری مقاوم  3Cشود. گیاهان  ( فعالیت آنزیم روبیسکو هم در تنفس نوری و هم در چرخۀ کالوین، منجر به تولید نوعی ترکیب ناپایدار می3

 نیستند.
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مقدار  کاهشاسید موجب آبسیزیک بندند.های هوایی خود را میاسید، روزنههای زیاد نور، به علت افزایش آبسیزیکدر دماهای باال و شدت 3C ( گیاهان4
 شود.شوند و به این ترتیب، روزنۀ هوایی بسته میها دچار پالسمولیز میهای نگهبان روزنه شده و در پی خروج آب، این یاختههای کلر و پتاسیم در یاختهیون

 
 98کنکور سراسری        رسد.، ............... به انجام میC4... گیاهانشوند، ............ها به طور معمول، به هنگام شب باز میدر گیاهانی که روزنه -191

CO)( برخالف ل دو مرحله تثبیت کربن2 های چرخهء کالوین به هنگام روز( همانند ل واکنش1  در هنگام شب 2(
CO)( برخالف ل تثبیت کربن3 CO)( همانند ل دو مرحله تثبیت کربن4 جو در ترکیبی سه کربنی 2(  در یک نوع یاخته  2(

 1 پاسخ: گزینه

 کالوین یچرخه در که دوم تثبیت ولی شب، در اول تثبیت گیاهان این در. هستند CAM گیاهان شود،می باز شب در معمول طور به شانروزنه که گیاهانی
 .شوندمی انجام روز هنگام در دو هر که هستند تثبیت مرحله دو دارای 4C گیاهان. شودمی انجام روز هنگام در است

 
 1مرحله  -آزمون ماز کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را دربارۀ ساختار بافتی قلب انسان، به درستی کامل می-36

 ..................است،  ..................هر بخشی که  ..................بخشی که محل قرارگیری اعصاب پاراسمپاتیک است 
 باشد.ای در تماس میبا مایع آبشامه -به میوکارد متصل -( همانند1
 باشد.دارای بافت سنگفرشی می -ایحاوی بافت پیوندی رشته -( برخالف2
 باشد.تصل میبه الیۀ پریکارد م -ایدر تماس با مایع آبشامه -( برخالف3
 باشد.با الیۀ حاوی بافت پیوندی در ارتباط می -حاوی بافت سنگفرشی -( همانند4

 مفهومی( -سخت -104) 4پاسخ: گزینه 
ست. اپوششی سنگفرشی ساده شامه دارای بافت این الیه همانند پیراشامه و دروناند. ( قرار گرفتهشامۀ قلبن)برو کارداپیها و اعصاب قلب در الیۀ رگ

    اند.میوکارد )حاوی بافت پیوندی؛ استخوانگان( در ارتباطشامه هم با نشامه و دروو برون شامۀ قلب )حاوی بافت پیوندی(پیراشامه با برون
 بررسی سایر گزینه ها:

 ( درون شامۀ قلب نیز به میوکارد قلب متصل است اما با مایع آبشامه ای در تماس نیست.1
 اوی بافت پیوندی رشته ای و بافت سنگفرشی ساده است.( پیراشامۀ قلب ح2
 ( اپی کارد )برون شامه( و پریکارد )پیراشامه( با مایع آبشامه ای در تماس اند.        3

 
 6مرحله  -آزمون ماز    کننده قلب انسان برخالف الیه دیگر آن .............                                                الیۀ ............. کیسه محافظت -156

 ای قلب قرار دارد.در تماس با مایع آبشامه –( خارجی1
 باشد.کننده قلب میحاوی بافت چربی احاطه –( خارجی2
 باشد.ای فراوان میحاوی بافتی با فاصلۀ بین یاخته –اخلی( د3
 ای اتصال دارد.های ماهیچهبه واسطه بافت پیوندی به یاخته –( داخلی4

 مفهومی(  -متوسط-104) 4پاسخ: گزینه  3

 های دیوارة قلبالیه
 های موجود در این الیهبافت دهندهاجزای تشکیل 

 بافت پوششی سنگفرشی سادهو  ایپیوندی رشتهبافت  پیراشامه کیسة محافظتی
 ود.شپشتیبانی می، بافت پیوندیای از که توسط الیه پوششی سنگفرشی سادهبافت  شامهبرون

 بافت ماهیچۀ قلبی ماهیچۀ قلبی میوکارد
 ایبافت پیوندی رشته استخوانگان فیبری

 فرشی سادهسنگای نازک از بافت پوششی الیه شامهدرون آندوکارد
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ششی آن به باشد. بافت پومی سنگفرشیای و بافت پوششی بافت پیوندی رشتهدارای  کارد(شامه )اپیبرونکنندۀ قلب یا الیۀ داخلی کیسۀ محافظت
 کند.ای قلب( متصل می)الیه ماهیچه میوکارد قلبنیز این الیه را دقیقاً به  ایبافت پیوندی رشتهباشد و می شامهبین پیراشامه و برونسمت فضای 

 ها:بررسی سایر گزینه
 ای در تماس هستند.کنندۀ قلب با مایع آبشامهکیسه محافظت هر دو الیه داخلی و خارجی( 1
 کارد( وجود دارد؛ نه در الیه پیراشامه )پریکارد(!شامه )اپیکنندۀ قلب یا برونکیسه محافظت الیه داخلیکننده قلب در ( بافت چربی احاطه2
 ها زیاد است.یاخته دارند. در بافت پیوندی فاصلۀ بین ایبافت پیوندی رشتهکنندۀ قلب، ( هم الیه داخلی و هم الیه خارجی کیسه محافظت3
 

 6مرحله  -آزمون ماز     کند؟درستی تکمیل می کدام گزینه، جملۀ زیر را به-37

 «در قلب انسان الیۀ .................. برخالف الیۀ .................. »

 دارد.ترین الیۀ موجود در دیوارۀ قلب اتصال پریکارد، به ضخیم -( آندوکارد 1
 دارد. های کالژن فراوان میوکارد، در ساختار خود بافتی با رشته -کارد ( اپی2
 دارد.الیه پریکارد، در ساختار خود بافت پوششی سنگفرشی یک -( آندوکارد 3
 های اکلیلی و اعصاب خودمختار است.محل اصلی عبور رگآندوکارد،  -( میوکارد 4

 مفهومی(-متوسط -104) 1پاسخ: گزینه 
 های آندوکارد برخالف پریکارد با میوکارد قلب اتصال دارند.باشد. یاختهترین الیۀ قلبی میترین و آندوکارد داخلیپریکارد، خارجی

 ها:بررسی سایر گزینه
دارد که  یمیکالژن ضخ یهارشتهبافت،  نیقرار دارد. ا یبریف اسکلت متراکم به نام یارشته یوندیبافت پ یمقدارای میوکارد، های ماهیچه( بین یاخته2

 ای وجود دارد.کارد نیز بافت پیوندی رشتههمچنین در اپی ؛اندهدیها چسببه آن یاهچیماه یهااختهیاز  یاریبس و در جهات مختلف قرار گرفته
 یوندیاز بافت پ پیراشامه)پریکارد( نام دارد که سهیک نیا یخارجیۀ کننده قرار گرفته است. ال تمحافظی اسهیکه درون ک یاچهیاست ماه یقلب، اندام( 3

 یرشفسنگ یپوششنازک از بافت  یاهیتوسط ال یقلب یهاحفره یسطح داخلهمچنین ؛ شده است لیتشک ساده یفرشسنگی بافت پوششو  یارشته
 شده است. دهیپوش (آندوکارد)شامه درون به نام ساده

 تواند وارد میوکارد شود.ها میاند. و انشعابات آنقرار گرفته کارداپیها و اعصاب قلب در الیۀ رگ( 4
 

 98کنکور سراسری   مطابق با شکل زیر، کدام عبارت صحیح است؟ -192

  
 های عصبی در ارتباط است.، با رشته3برخالف بخش 2( بخش1
 ، بیش از یک نوع رشته پروتئینی دارد.2همانند بخش 1( بخش2
 ، ساختاری حاوی صفحات بینابینی دارد.4همانند بخش 3( بخش3
 ای اندک دارد. هایی با فضاهای بین یاخته، یاخته1برخالف بخش 4( بخش4

 2 پاسخ: گزینه

 هایرشته با سست پیوندی بافت هم آن که است شامهبرون نیز 2 بخش. دارد کشسان و کالژن هایرشته با سست پیوندی بافت که است پیراشامه 1 بخش
 .دارد کشسان و کالژن
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 7مرحله  -آزمون پروژه زیست ماز    گزینه درست است؟های تولیدشده در گیاهان، کدام درمورد میوه-38

 باشد.های گل می( تولید هر نوع میوه حاصل رشد و نمو یکی از حلقه1
 تواند توسط آب و باد پراکنده شود.( میوه برخالف دانۀ گرده نمی2
 توانند در نهایت به میوه تبدیل شوند.های یک گیاه می( همۀ گل3
 ها قرار دارد.سیدن آن، تحت تاثیر جیبرلین( رشد میوه برخالف ر4

 4پاسخ: گزینه 
کنندۀ رشد هستند که در فرایندهای مربوط به دو هورمون تنظیم اسید و اتیلنآبسیزیکنقش دارد.  هادانه رویشو  رشد میوهدر  جیبرلینهورمون  

 شود.نقش دارند. بنابراین، جیبرلین موجب رشد میوه و اتیلن موجب رسیدگی آن می ریزش برگ و میوه، هامیوه رسیدگیمقاومت گیاه در شرایط سخت، 
 ها:بررسی سایر گزینه

دام که میوه از کشود. با توجه به اینتشکیل می های گلرشد و نمو بقیۀ قسمتشوند. میوه نیز از تبدیل می ها به دانهدانید، تخمکطور که می( همان1
ای هها مانند سیب حاصل رشد نهنج هستند. نهنج بخش وسیعی در گل است که حلقهکنند. بعضی میوهآن را به دو نوع تقسیم میقسمت گل تشکیل شود، 

 گل بر روی آن قرار دارند. نهنج وسیع بوده و  ممکن است صاف، برآمده یا گود باشد. 
نیز  باد و آبشوند. جا میها جابهچسبند و با آنها به پیکر جانوران میمیوه بعضینیز نقش دارند.  هاپراکنش آندر  هاحفظ دانهها عالوه بر ( میوه2

 کنند.جا میرا جابه هادانهو  هامیوه
  توانند به میوه تبدیل شوند.های نر نمیتوانند به میوه تبدیل شوند که مادگی دارند! بنابراین گلهایی می( فقط گل3

 

 
 

 7مرحله  -آزمون پروژه زیست ماز یافته برای تولیدمثل جنسی در گیاهان نهاندانه، صادق است؟اختصاص چند مورد، دربارۀ ساختارِ-39

 شود.های ادریسی سبب ایجاد رنگ صورتی میتجمع آلومینیم در گل -الف
 افشانی شوند. توانند توسط زنبورها گردههای حاوی گزانتوفیل نمیگل -ب
 توان به وجود مغز ساقه در آن پی برد.یک گل میهای با توجه به تعداد گلبرگ -ج
 گردد.ها از هم جدا میای قطعاً فضای مادگی توسط دیوارۀ برچهدر گل چندبرچه -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 1پاسخ: گزینه 
 ت. اس جنسیبرای تولیدمثل  یافتهساختاری اختصاص ها، گروهی از گیاهان هستند که گل دارند و گل آن تنهافقط مورد ج درست است. نهاندانگان 

 انواع میوه

 میوۀ حقیقی:

 شود. مانند هلوای که از رشد تخمدان ایجاد میمیوه -

 میوۀ کاذب:

 های گل )به جز تخمدان( ایجاد شده استای که از تغییر سایر بخشمیوه -

 میوۀ سیب حاصل رشد نهنج است -

 دانهمیوۀ بدون 

 عدم تولید دانه:

 عدم انجام لقاح و عدم تولید تخم -

 گونه هستندهای بدون دانه اینپرتقال -

 تولید دانۀ نارس:

 رود.رویان قبل از تکمیل مراحل رشد و نمو، از بین می -

 های ریز با پوستۀ نازکدانه -

 موزهای بدون دانه این گونه هستند -
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 بررسی موارد:
است اما هنگامی  رنگصورتیهای دارای گلبرگ قلیاییهای الف( گیاه ادریسی در خاک

ه ها از صورتی بگکند، با تجمع آلومینیم، گلبررشد می اسیدیهای که این گیاه در خاک
 کنند.تغییر رنگ پیدا می آبی

ت. ها اسهای آندیسۀ یاختهدر رنگ گزانتوفیله علت وجود ب( رنگ زرد گلبرگ گیاهان ب
های زردرنگ است و توسط بینید، گل قاصد دارای گلبرگطور که در شکل مقابل میهمان

 شود.افشانی میزنبورها گرده
. ای بودن آن پی بردیا دولپه لپهتوان به تکهای یک گل میج( با توجه به تعداد گلبرگ

 شود. ای دیده میدانیم که مغز ساقه در گیاهان دولپهدرسی(. و می کتاب 4)فعالیت 
 است فضای مادگی ممکنای، های چندبرچهاست. در مادگی واحد سازندۀ مادگیبرچه ساخته شده است. در واقع برچه  یک یا تعدادید( مادگی گل از 

  اینم دقیقاً نکته کنکور شد!!!از هم جدا شوند.  هادیوارۀ برچهبا 
 

98کنکور سراسری     چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ -187
  

 های حقیقی، میوه از رشد تخمدان ایجاد شده است.الف ب در همهء میوه
 وجود آمده است.های کاذب، میوه از رشد نهنج بهب ب در همهء میوه

 اند.وجود آمده زا و زامه )اسپرم( بههای بدون دانه، از لقاح یاختهء تخمج ب بعضی میوه
 ها به طور کامل تقسیم شده است.دار، فضای تخمدان با دیوارهء برچههای دانهد ب در بعضی میوه

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

 3 پاسخ: گزینه

 .است آمده وجود به تخمدان رشد از که است ایمیوه حقیقی ی میوه. درست -الف

 !(نهنج فقط نه. )شودمی نامیده کاذب میوه شود، حاصل تخمدان جز به بخشی هر از میوه اگر. نادرست -ب

 .دانه بدون موز مثل هستند، لقاح حاصل دارند، نازک یپوسته با ریز دانه که هاییمیوه. درست -ج

 .پرتقال مثل است، شده تقسیم کامل طور به هابرچه دیواره با تخمدان فضای دار،دانه هایمیوه بعضی در که خوانیممی فعالیت در. درست -د
 
 21مرحله  -آزمون ماز های حسی انسان، به درستی بیان شده است؟کدام عبارت، در مورد اندام-40

 هستند. ژالتینی در تماسدار با مادۀ های حسی مژک( در هر مجرای حلزون گوش، گیرنده1
 گردد.های بینایی چشم چپ، توسط نهنج )تاالموس( همان سمت پردازش می( همۀ پیام2
 دار حضور دارند.های غیرعصبیِ مژکای گوش، یاختهدایره( در سراسر مجاری نیم3
 های پوششی مجاور خود، مژک دارند.های بویایی برخالف یاخته( گیرنده4

 مفهومی( -سخت -112) 4پاسخ: گزینه 
 2فصل  12طور که در شکل دار است. همانهایشان مژکهایی عصبی هستند که دندریتاند، یاختههای بویایی که در سقف حفرۀ بینی قرار گرفتهگیرنده

 دارند. های پوششی مجاور خود، مژکها برخالف یاختهکنید، این گیرندهزیست یازدهم مشاهده می
 ها:گزینهبررسی سایر 

های دار فقط در مجرای میانی حلزون گوش حضور دارند و مژکهای حسی مژککنید، گیرندهزیست یازدهم مشاهده می 2فصل  10( همانطور که در شکل 1
 ها با مادۀ ژالتینی در تماس است.آن
بینایی  های عصباز آکسون بخشیگذرند. در محل کیاسمای بینایی، های دیگر مغز مانند تاالموس میهای بینایی قبل از رسیدن به قشر مخ، از بخش( پیام2

 م نقش دارد.کرۀ مخ همان سمت، در پردازش اطالعات، هر دو چشروند. بنابراین، تاالموس هر سمت همانند نیمکرۀ مخ مقابل مییک چشم، به نیم
دایره )دو انتهای برجسته های مشخصی از مجاری نیمهای تعادل، فقط در محلکنید، گیرندهزیست یازدهم مشاهده می 2فصل 11طور که در شکل ( همان3

 اند.دایره( قرار گرفتههر مجرای نیم
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  ای دارند؟روند، چه مشخصههای عصبی که در محل کیاسمای بینایی به سمت مقابل مغز میدر انسان، همۀ رشته-41

 22مرحله  -آزمون ماز 

  برند.تر است، را به مغز می( پیام عصبی تولیدشده در بخشی از شبکیه که به بینی نزدیک1
 کنند.ای هدایت میطرفه به سمت جسم یاخته( پیام عصبی را فقط به صورت یک2
 کنند.های مخ میسری در نیمکرههای عصبی را مستقیماً وارد لوب پس( پیام3
 های حاوی مادۀ حساس به نور در شبکیه، تعلق دارند.( به یاخته4

 مفهومی( -سخت -112) 1پاسخ: گزینه 
های عصبی که در کیاسمای بینید، رشتهطور که در شکل مقابل میهمان

های عصبی در نیمۀ داخلی روند، از یاختهبینایی به سمت مقابل مغز می
های گیرند.  این نکته هم مخصوص مازی، منشأ میشبکیه به سمت بینی

 داشتنی!دوست
 ها:بررسی سایر گزینه

ل های عصبیِ شبکیه تشکیهای عصبی بینایی از آکسون یاخته( رشته4و2
 کنند. ای دور میاند و پیام عصبی را از جسم یاختهشده

 ازشها ابتدا به تاالموس منتقل شده و پردهای عصبی این رشته( پیام3
سری گیرد و سپس از تاالموس به لوب پساولیه در تاالموس صورت می

 گردد.برای پردازش نهایی اطالعات منتقل می
 
 

سب کامل می -184 سان، ............... پیام»کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به طور منا ست را ترک میدر ان شم را شبکیهء چ کنند، های بینایی که 
 98کنکور سراسری  «شوند................ می

 کنندهء سمت مقابل فرستاده( همه ل به مرکز پردازش2 ( همه ل به نهنج )تاالموس( همان سمت وارد1
 سری نیمکرهء همان سمت فرستاده ( بخشی از ل ابتدا به لوب پس4 ( بخشی از ل قبل از رسیدن به نهنج )تاالموس( متقاطع3

 3پاسخ: گزینه 
 شوند.شوند؛ قبل از رسیدن به نهنج )تاالموس( متقاطع میهای بینایی که از شبکیۀ چشم راست خارج میبینید، بخشی از پیامطور که در شکل مقابل میهمان

 
 12مرحله  -آزمون ماز      کند؟یم لیتکم ینادرست به را ریز عبارت نهیگز کدام-42

 « ی ............ اچهیماه تاری ............ اچهیماه تار هر سالم، فرد کی بدنی اسکلتی هاچهیماه ساختار در»

 .آوردیم دست به گلوکز سوزاندن از را خود انقباضی انرژ ترشیب قرمز، ل همانند دیسف( 1
 . دارد خودی آندوپالسمی شبکهی غشا دری ترشیبی میکلسی هاناقل د،یسف ل برخالف قرمز( 2
 .است خودی آندوپالسمی شبکه در میکلسی رهیذخی دارا تند، ل همانند کند( 3
 .کندیم آزاد خون بهی ترکم دیاکسید کربن خود تیفعالی ابتدا در کند، ل برخالف تند( 4

 (یمفهوم -سخت -113) 2 نهیگز: پاسخ

یم باز خودی آندوپالسمی شبکه بهی ترشیب سرعت با را میکلسی هاونی و شوندیم منقبض قرمزی اچهیماهی تارها از ترعیسر دیسفی اچهیماهی تارها
 . دارندی ترشیبی ونی یهاناقل پس گردانند،

 : هانهیگز ریسا یبررس
 .آورندیم دست به )تنفس هوازی( گلوکز سوزاندن از را خودی انرژ ترشیبی اسکلتی چهیماهی تارها تمام( 1
 . دارند رهیذخ میکلس ونی یادیز مقدار خودی آندوپالسمی شبکه در ،یاچهیماهی تارهای همه( 3
 . کنندیم دیتول دیاکسید کربنی ترکم مقدار نیبنابرا و آورندیم دست به گلوکزی هوازیب سوزاندن راه از را خودی انرژ ترشیب تند،ی اچهیماهی تارها( 4
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 کند تند یاچهیماه تار نوع
 ادیز کم یتوکندریم
 ادیز کم نیوگلوبیم

 قرمز دیسف رنگ
 یهواز ترشیب یهوازیب ترشیب یانرژ دیتول روش

 ادیز کم دیاکسیدکربن دیتول و ژنیاکس مصرف سرعت
 ادیز کم اطرافی هارگیمو در کیدرازکربنیان میآنز تیفعال

 استقامتی شنا ل استقامتی دو وزنه کردن بلند ل سرعتی دو حرکت نوع مثال
 ورزشکاران تحرککم افراد شود؟یم دهیدی افراد چه در ترشیب

 یکریپی عصب دستگاه یکریپی عصب دستگاه کنندهکیتحری عصب دستگاه
 دارد دارد دیاس کیالکت دیتولیی توانا

 

 9مرحله  -آزمون پروژه زیست ماز    کدام عبارت، درمورد ماهیچۀ دوسربازو در انسان، صادق است؟-43

 ای را دربرگرفته است.تارهای ماهیچه( هر غالف پیوندی در ماهیچه، همۀ 1
 شود.جا می( با هر میزان تغییر در طول ماهیچه، استخوان بازو به همان مقدار جابه2
 است. ATP( هر سر پروتئین میوزین برای جداشدن از رشتۀ اکتین، نیازمند مصرف 3
 کند.تولید میای با انجام تقسیمات میتوز بدون سیتوکینز، چند هسته ( هر یاختۀ ماهیچه4

 مفهومی( -متوسط -113) 3پاسخ: گزینه 
کنید، سرهای میوزین طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

 هستند. ATPبرای جداشدن از رشتۀ اکتین، نیازمند مصرف 
 ها:بررسی سایر گزینه

کنید، عالوه بر بافت طور که در شکل مقابل مشاهده می( همان1
های پوشاند، بافتکه کل ماهیچه را میایِ خارجی پیوندی رشته
ای دیگر هم درون ماهیچه قرار دارند که هر کدام، پیوندی رشته

 اند.بخشی از تارهای متعلق به ماهیچۀ دو سر بازو را در بر گرفته
( نحوۀ اتصال ماهیچه به استخوان به نحوی است که معمواًل 2

ازۀ زیادی با تغییر کوتاهی در طول ماهیچه، استخوان به اند
ل متر از طوشدن حدود یک سانتیشود. مثالً با کوتاهجا میجابه

 کند.ماهیچه جلوی بازو، ساعد دست به اندازۀ زیادی حرکت می
هم های ماهیچۀ اسکلتی، بهای بودنِ یاخته( علت چندهسته4

پیوستن در دورۀ جنینی است؛ نه میتوزِ بدون سیتوکینز! )در 
گفتیم علتش میتوزِ بدون سیتوکینز هست؛ ولی واسه نظام کنکور نظام قدیم می

ها در دورۀ جنینی هست. از جدیدا دیگه خود کتاب درسی گفته علتش ادغام یاخته
 نظر علمی هم همین درسته!(
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 98کنکور سراسری   کدام مورد، دربارهء هر تار ماهیچهء اسکلتی بدن انسان صحیح است؟ -183
 آورد.را به روش هوازی به دست می( بیشتر انرژی خود 1
 ( از به هم پیوستن چند یاخته در دوران جنینی ایجاد شده است.2
 آید.دست می( بیشتر انرژی الزم برای انقباض آن از کراتین فسفات به3
 دهد. ( مقدار زیادی میوگلوبین دارد و انرژی خود را به کُندی از دست می4

 2پاسخ: گزینه 
 شود و به همین علت چند هسته دارد. هم پیوستن چند یاخته در دورۀ جنینی ایجاد میی، هر یاخته از بهدر ماهیچۀ اسکلت

 
  ها در این است که ..................همۀ آن گردد که وجه مشترکبخش عمدۀ فتوسنتز در کره زمین توسط جاندارانی صورت می-44

 14مرحله  -آزمون ماز 
 نمایند.را تولید می NADHدر عدم حضور اکسیژن، ( 2  کنند.محیط استفاده نمی( از مواد آلی موجود در 1
 هایی درون کلروپالست خود هستند.( دارای رنگیزه4  نمایند.( اکسیژن موجود در جو را تثبیت می3

 ترکیبی( -سخت -126) 2پاسخ: گزینه 
های آغازیان و باکتری. در واقع این جانداران، همان کنندخشکی زندگی نمیدر و  گیاه نیستنددهند که بخش عمدۀ فتوسنتز را جاندارانی انجام می

 تولید کنند. NADHتوانند در عدم حضور اکسیژن، قندکافت دارند و می ها و آغازیان،. همۀ جانداران، از جمله باکتریفتوسنتزکننده هستند
 اکسیژن نیز انجام شود. تواند در عدم حضورقند کافت وابسته به حضور اکسیژن نیست و می

 ها:بررسی سایر گزینه
 کند.( اوگلنا نوعی آغازی فتوسنتزکننده است که در عدم حضور نور از ترکیبات آلی پیرامون خود استفاده می1
 کنند.اکسید درون آب استفاده میدی( جانداران فتوسنتزکنندۀ درون آب از کربن3
 ها فاقد کلروپالست هستند.( باکتری4
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 7مرحله  -آزمون ماز       نماید؟کدام گزینه، جملۀ زیر را به درستی کامل می-45

 ..................«ها ای.................. هوهسته ها ایههستدر پیش»
 وجود دارد. هاامکان فعالیت رِنابسپاراز در محل تجمع رِناتن -( همانند1
 را ترجمه نمایند. ی پیکیک رِنا توانند همزمانچندین رِناتن می -( برخالف2
 سازوکارهایی برای حفاظت از رِنای پیک دربرابر تخریب ایجاد شده است. -( همانند3
     شود.یها شناسایی مهر مولکول رِنا بدون نیاز به فرایند بلوغ، توسط رِناتن -( برخالف4

 مفهومی( -سخت -122) 1پاسخ: گزینه 
در شلللود. سلللازی دیده میافزایش سلللرعت و مقدار پروتئین ها به منظورای، تجمع رِناتنهای هوهسلللتهای و هم در یاختههسلللتههای پیشهم در یاخته

ها به علت وجود یاهگیرد. اما در هوهستیها( در مجاور همدیگر صورت منترجمه )فعالیت رِناتها به علت عدم وجود پوشش هسته، رونویسی و یاهستهپیش
های ی ژنپوشلللش هسلللته، رونویسللل

ها در دو محل ای و ترجمه آنهسلللته
صورت  سم(  سیتوپال سته و  متفاوت )ه

ستون به رونویسی یم گیرد. اما باید حوا
و ترجمه در راکیزه و سلللبزدیسللله هم 

سلللبزدیسللله و راکیزه باشللله!! درون 
ای، رونویسلللی و های هوهسلللتهیاخته

          گیرد.یترجمه در یک محل صورت م
 ها:بررسی سایر گزینه

 شود.( در هر دو دیده می2
 شود.ها دیده میای( فقط در هوهسته3
سط رِناتن4 ه ها ب( فقط رِناهای پیک تو

شوند؛ نه هر منظور ترجمه شناسایی می
 مولکول رِنا!!

 
 

سنتز را انجام می -182 ست که بخش عمدهء فتو شترک همهء جاندارانی ا شکی و آبی زندگی دهند و در محیطکدام مورد، ویژگی م های متفاوت خ
 98کنکور سراسری  کنند؟می

 رساند.پلیمراز( در طی بیش از سه مرحله، عمل رونویسی را به انجام می RNA( آنزیم رنابسپاراز )1
 ها را تحت تأثیر قرار دهند.ای، رونویسی ژنتوانند با عبور از طریق غشاهای درون یاخته( عواملی می2
 ویژهء شروع رونویسی را شناسایی کند.تواند به تنهایی نوعی توالی نوکلئوتیدی مراز( میپلی RNA( رنابسپاراز )3
 ای از رناتن )ریبوزوم(ها ساخته شوند. سر هم توسط مجموعهزمان و پشتتوانند به طور همها می( پروتئین4

 4پاسخ: گزینه 
 های خشک و آبیها و آغازیان در محیطکنند. انواعی از باکتریدهند که گیاه نیستند و در خشکی زندگی نمیبخش عمدۀ فتوسنتز را جاندارانی انجام می

زکننده( ا )آغازیان فتوسنتههای فتوسنتزکننده( و هم دربارۀ یوکاریوتها )باکتریای جواب است که هم دربارۀ پروکاریوتکنند. بنابراین، گزینهفتوسنتز می
 ها( بپردازند. )تجمع رِناتن mRNAتوانند همزمان به رونویسی یک ها چند ریبوزوم میها و هم دریوکاریوتصادق باشد. هم در پروکاریوت
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 کم ها یاخته این در پیک رنای عمر طول
 است

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

 سازی به پروتئین ها رِناتَن جمعی همکاری
 دهد می بیشتری سرعت

 و زمان هم طور به ها، پروتئین ممکن است ساخت
 انجام هارناتن از ای مجموعه هم توسط سر پشت

 شود ساخته زمان واحد در بیشتری تعداد پروتئین تا شود

سته
وه

ه
 هاای

 کارهایی برای و ساز ها یاخته این در
 وجود تخریب برابر در پیک رنای حفاظت

تر شدن عمر رنای پیک، دارد و با طوالنی
ازی وجود سفرصت بیشتری برای پروتئین

 دارد

-یها دیده مای نیز تجمع رناتنهای هوهستهیاختهدر 
 شود

 ��با ماز آینده بساز
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 22مرحله  -آزمون ماز درستی بیان شده است؟های موثر در ایجاد رنگ دانۀ نوعی ذرت، کدام عبارت بهبا توجه به ژن-46

 دو دانه با رنگ یکسان، ژنوتیپ یکسان دارند.( هر 1
 باشد.ها میسوم انواع ژنوتیپها یک( تعداد انواع فنوتیپ2
 های ژنی مختلف در ایجاد رنگ قرمزِ دانه نقش دارد.( هر الل بارز در جایگاه3
 ارند.فنوتیپ یکسان د AABBCCو  AaBbCcبه رابطۀ بارز و نهفتگی، دو ژنوتیپ  ( با توجه4

 مفهومی( -سخت -123) 3پاسخ: گزینه  2
تحت کنترل سه جایگاه است. صفت رنگ در این ذرت،  سفید تا قرمزاست. رنگ این ذرت، طیفی از  چندجایگاهی صفاتمثالی از  رنگ نوعی ذرت

کنیم. بر حسب نوع ترکیب استفاده می Cو  A،Bجایگاه، از حروف بزرگ و کوچک،  ها در این سهدادن ژندارند. برای نشان هر کدام دو اللاست که  ژنی
های دو آستانۀ طیف، شوند. بنابراین، فنوتیپرا باعث می های نهفته رنگ سفیداللو  های بارز، رنگ قرمزاللشود: های مختلفی ایجاد میها، رنگالل

های بارز بیشتر باشد، هر چه تعداد اللهای هتروزیگوس هم، را دارند. و در فنوتیپ aabbccو  AABBCCهای یعنی قرمز و سفید به ترتیب ژنوتیپ
های بارز هر سه های ژنی مختلف، در ایجاد رنگ قرمز نقش دارند. )در واقع انگار اثر اللاست. بنابراین، هر سه الل بارز در جایگاه مقدار رنگ قرمز بیشتر

 شود.(جایگاه یکسان است و منجر به ایجاد رنگ قرمز می
 ها:ایر گزینهبررسی س

، فنوتیپ یکسان )رنگ AaBbCcو  AABbcc( مثالً 1
 یکسان( و ژنوتیپ متفاوت دارند.

نوع ژنوتیپ و  27بینید، ( همانطور که در شکل مقابل می2
 نوع فنوتیپ برای این صفت قابل تصور است.  7
فنوتیپ متفاوت  AABBCCو  AaBbCcدو ژنوتیپ ( 4

 دارند.
 

نمودهای شود. در یک جمعیت از این گیاهان، از آمیزش دو گیاه با ژنشکل طیفی از سفید تا قرمز دیده میرنگ دانۀ نوعی ذرت به -47
AaBBCc  وAABbCc9مرحله  -آزمون ماز های حاصل قابل تصور است؟    نمود برای زادهنمود و چند نوع رخ، به ترتیب چند نوع ژن 

 شش -( دوازده4  نجپ -( شانزده3  پنج -( دوازده2  ده -( شانزده1
 مفهومی( -سخت -123) 2پاسخ: گزینه 

های مختلف هر یک از والدین را مشخص کرده و در سطر و نمود مختلف ابتدا انواع گامتطورکه از جدول پانت به یاد دارید، برای آمیزش دادن دو ژنهمان
نمودهای حاصل نمودهای تکراری انواع مختلف ژنس از اتمام نمیزش با حذف ژندهیم. پهای مختلف جدول قرار داده و در نهایت با یکدیگر نمیزش میستون

 از نمیزش به وجود خواهد نمد.
 Abcو  ABC ،AbC ،ABcتواند چهار نوع گامت تولید کند: را دارد، می AABbCcذرتی که ژنوتیپ 

 aBcو  ABC ،ABc ،aBC: تواند چهار نوع گامت تولید کنداست، می AaBBCcهمچنین ذرتی که دارای ژنوتیپ 

 حال به جدول پانت زیر توجه کنید:
 ABC ABc aBC aBc انواع کامه

ABC AABBCC AABBCc AaBBCC AaBBCc 

AbC AABbCC AABbCc AaBbCC AaBbCc 

ABc AABBCc AABBcc AaBBCc AaBBcc 

Abc AABbCc AABbcc AABbCc AaBbcc 

ها در نظر بگیریم، اند که در صورتی که تنها یکی از ننهای یکسان مشخص شدهنمودهای مشترک با رنگژنکنید، طورکه در جدول باال مشاهده میهمان
 نمود حاصل شده است.نوع ژن 12جمعاً 
( aabbccسفید )نمود نمود ایجاد کنندۀ رخنمودها، تنها ژنتواند باشد که در میان این ژننمود مختلف مینوع رخ 6دانید، رنگ ذرت دارای طورکه میهمان

 شود.مشاهده نمی



 صفحه  گروه آموزشی ماز                                                                          ماز با کنکور  های مطابقت آزمون

@biomaze   www.biomaze.ir 

 

 گروه آموزشی ماز

پ به کنیم تا انواع ژنوتیها رو کم ها رو بنویسیم و تازه تکراریراه حل تستی: ما هم میدونیم که اگه بخوایم به این روش جدول پانت بکشیم و انواع ژنوتیپ
 کنیم:ها یه راه تستی پیشنهاد میژنوتیپ انواعدست بیاد، حدوداً وقت نزمون تموم شده. به همین خاطر، ما برای به دست نوردن سریع 

نمودهای نمود همون جایگاه در والد دیگه نمیزش بدید و پس از به دست نوردن انواع ژننمودهای مربوط به هر جایگاه رو جدا کنید و با ژنابتدا بیاید ژن
 ل:عنوان مثال در این سواحاصل از هر جایگاه همۀ اونا رو در هم ضرب کنید. به

 حاصل خواهد شد. Aaو  AAنمود که دو نوع ژن  AA×Aaابتدا 
 حاصل خواهد شد. Bbو  BBنمود که دو نوع ژن BB×Bbسپس 

 حاصل خواهد شد. CCو  cc ،Ccنمود که سه نوع ژن Cc×Ccو در نهایت 
 2×2×3=12ها را در یکدیگر ضرب کنید که برابر خواهد بود با :   حال انواع ژنوتیپ

 
های بارز، رنگ قرمز و توجه به این که صببفت رنگ در نوعی ذرت، صببفتی با سببه جایگاه ژنی اسببت و هر جایگاه دو دگره )الل( دارد و دگره با -181
اینمود )ژنوتیپ(هنمود )فنوتیپ(های دو آستانهء طیف که قرمز و سفید هستند به ترتیب ژنآورند و رخهای نهفته، رنگ سفید را به وجود میدگره

AABBCC وaabbcc نمود )ژنوتیپ(هایهایی که از آمیزش دو ذرت با ژنرا دارند، بنابراین ذرتAAbbcc وaaBBCC آیند. از به وجود می
 98کنکور سراسری  نظر رنگ به کدام ذرت شباهت بیشتری دارند؟

1)aaBbCC 2)AABBCc 3)AaBBCc 4)AABbCC  
 1پاسخ: گزینه 

نهفته آید. این گیاه در ژنوتیپ خود دارای سه دگرۀ به وجود می AaBbCc، گیاهی با ژنوتیپ aaBBCCو  AAbbccهای از آمیزش دو گیاه ذرت با ژنوتیپ
نیز دارای سه دگرۀ بارز و سه دگرۀ نهفته است؛ بنابراین دارای فنوتیپ  aaBbCCو سه دگرۀ بارز است؛ بنابراین فنوتیپ حد واسط دارد. گیاهی با ژنوتیپ 

 حد واسط است.
 

 5مرحله  -آزمون ماز    .............      توانندنمیهای سفیدی که ............. دارند در خون انسان، گویچه-48

 های حاوی هیستامین را با غشای خود ادغام کنند.ریزکیسه –( هستۀ دو قسمتی روی هم افتاده 1
 ها بوجود آیند.های بنیادی میلوئیدی در استخواناز تقسیم یاخته –قسمتی و گرد( هستۀ تک2
 ها شرکت کنند.در مبارزه با انواعی از انگل –های روشن درشت یاخته با دانه( میان3
 در خارج از مغز استخوان متمایز شوند. –شکل ( هستۀ تکی خمیده یا لوبیایی4

 ترکیبی( -متوسط-104) 2پاسخ: گزینه  4

 شوند.های بنیادی لنفوئیدی ایجاد میشود که از تقسیم یاختهها دیده میقسمتی و گرد در لنفوسیتهستۀ تک
 ها:ر گزینهبررسی سای

ا غشای های برانی )ادغام ریزکیسهکنند. ترشح هیستامین با بروناز خود هیستامین ترشح می هاحساسیتو در ها هستۀ دو قسمتی روی هم افتاده ( بازوفیل1
 گیرد.ای( صورت مییاخته

ا هها غیراختصاصی است و با انواعی از انگلکنند. فعالیت این یاختهشرکت میها با انگل درشت دارند و در مبارزههای روشن یاخته با دانهها میان( ائوزینوفیل3
 کنند.مبارزه می

 آورند.های دندریتی را بوجود میخوارها یا یاختهیابند و درشتدر خارج از خون تمایز می دارند، وشکل ها هستۀ تکی خمیده یا لوبیایی( مونوسیت4
 

 9مرحله  -آزمون پروژه زیست ماز    کند؟طور مناسب کامل میبهکدام گزینه، عبارت زیر را -49

 ..................«های سفیدی که .................. ، قطعاً در انسان، همۀ گویچه»
 های تیره دارند.ای با دانههستۀ دوقسمتی و میان یاخته -کنندزا، هیستامین ترشح می( در پاسخ به مادۀ حساسیت1
 کنند.در خطوط دفاع غیراختصاصی فعالیت می -شوندخوارها( محسوب میها )بیگانهوسیتجزء فاگ (2
 کنند.ژن، پرفورین ترشح میپس از اتصال به آنتی -نمایندرا تولید می 2( اینترفرون نوع 3
 نمایند.شکل را تولید می Yهای پروتئین -شوند( از تقسیم لنفوسیت فعال ایجاد می4
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 ترکیبی( -متوسط -115) 1پاسخ: گزینه 
ها گویچۀ ها. که از این دو، فقط بازوفیلها و بازوفیلکنند: ماستوسیتزا، هیستامین ترشح میهای دستگاه ایمنی در پاسخ به مادۀ حساسیتدو گروه از یاخته

 . های تیره دارندای با دانهیاختهها هستۀ دوقسمتیِ روی هم افتاده و میانسفید هستند. بازوفیل
 ها:بررسی سایر گزینه

ها فقط در دومین خط دفاع غیراختصاصی )نه شوند. نوتروفیلخوارها( محسوب میها )بیگانهها جزء فاگوسیتهای سفید، فقط نوتروفیل( در بین گویچه2
 خطوط آن( نقش دارند.

ژن توانند به آنتیژنی ندارند و نمیهای کشندۀ طبیعی گیرندۀ آنتیشود. یاختهترشح می Tهای های کشندۀ طبیعی و لنفوسیتاز یاخته 2( اینترفرون نوع 3
 متصل شوند. 

 شوند. کنند، به یاختۀ هدف خود متصل میهایی که پرفورین ترشح مینکته: همۀ یاخته
 شوند. های خاطره تقسیم نمیهای فعال برخالف لنفوسیت( دقت کنید که لنفوسیت4
 

سمتی روی هم افتاده و میانام عبارت، دربارهء نوعی یاخته خونی که کد -8 ستهء دو ق سمی( با دانهیاختهه سیتوپال ست های تیره داردای ) ، در
 98کنکور سراسری  است؟
 ژن به سرعت تکثیر شود.تواند پس از شناسایی آنتی( می1
 خوار تبدیل شود.تواند پس از تغییر، به نوعی درشت( می2
 خطر واکنش نشان دهد.شود تا دستگاه ایمنی به مواد بیمواردی باعث می ( در3
 اندازد. ای را به راه میشدهریزی( در مواردی، به کمک نوعی بسپار )پلیمر( خود، مرگ برنامه4

 3پاسخ: گزینه 
 های حساسیت )پاسخ بهها در واکنشهای تیره دارند. بازوفیلنهای با دایاختهافتاده و میانهایی خونی هستند که هستۀ دوقسمتیِ روی همها یاختهبازوفیل
 خطر( نقش دارند.مواد بی

 
 5مرحله  -آزمون پروژه زیست ماز      کدام عبارت، به درستی بیان شده است؟-50

 ( هر دِنای خطی در یک انتهای خود دارای گروه هیدروکسیل است.1
 ضلعی به قند متصل است.پنج( هر باز آلی در نوکلئوتیدها از طریق حلقه 2
 استر است.های دِنا، جزئی از یک پیوند فسفودیفسفات در مولکول-( هر پیوند قند3
 نوکلئوتیدی به دور محور فرضی پیچیده شده است.( در هر مولکول دِنا، دو رشتۀ پلی4

 مفهومی( -سخت -121) 4پاسخ: گزینه  2
لئوتیدی ساخته شده است که به دور محوری فرضی پیچیده شده و ساختار نوکدر حقیقت از دو رشتۀ پلیهر مولکول دِنا 
 های این نردبان راستونشود. خورده مقایسه میبا یک نردبان پیچ اغلبکند. این مارپیچ را ایجاد می ایمارپیچ دورشته
-یوند فسفودیپوکلئوتید دیگر، دهند. بین قند یک نوکلئوتید و قند نتشکیل می های آن را بازهای آلیپلهو  قند و فسفات

 برقرار است. پیوند هیدروژنیروی هم، و بین بازهای آلی روبه استر
 ها:بررسی سایر گزینه

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

 کربنی در ساختار خود هستند. ای، تنها دارای یک حلقه ششحلقه( بازهای آلی تک2
 شوند.کربنی خود به قند متصل میای، از طریق حلقه پنجنکته: در ساختار نوکلئوتید، بازهای آلی دوحلقه

ات، برخالف فسف-نوکلئوتیدی قرار گرفته است، این پیوند قندته پلی( در دِناهای خطی، یک گروه فسفات در یک انتهایِ هر رش3
 کنکور 179سوال  4نکته گزینه . شودنمیاستر محسوب فسفات، جزئی از یک پیوند فسفودی-سایر پیوندهای قند
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ارد. ویژگی مشترک همۀ این ها در یک محل از یاخته وجود دکننده و ریبوزومدر انواعی از جانداران، امکان فعالیت آنزیم رونویسی-51
 20مرحله  -آزمون ماز جانداران، کدام است؟

 خود دارند. DNA( فقط یک جایگاه برای شروع فعالیت دِنابسپاراز در هر مولکول 1
 شوند.های همراه آن جدا می( قبل از شروع همانندسازی، پیچ و تاب دِنا باز شده و پروتئین2
 باشد.اسیدها را به عهده دارد، قادر به انجام فعالیت نوکلئازی نیز میبسپارازیِ نوکلئیک( هر آنزیمی که فعالیت 3
 کند.هایی که فعالیت پلیمرازی دارند، آنزیم هلیکاز مارپیچ مولکول دِنا را باز می( قبل از شروع فعالیت برخی از آنزیم4

 ترکیبی( -سخت -121) ۴پاسخ: گزینه 
د. ها در یک محل وجود دارکننده و ریبوزومهای پروکاریوتی، امکان فعالیت آنزیم رونویسیها و همچنین در یاختهست یوکاریوتدرون میتوکندری و کلروپال

ل وگیرد. قبل شروع فعالیت آنزیم دِنابسپاراز به منظور همانندسازی دِنا، آنزیم هلیکاز مارپیچ مولکدر همۀ این جانداران، رونویسی و همانندسازی صورت می
 کنند. کند. در حالی که رِنابسپارازها بدون نیاز به هلیکاز، دورشتۀ دِنا را از هم بازکرده و رونویسی میدِنا را باز می

 ها:بررسی سایر گزینه
 ها فقط دارای یک جایگاه آغاز همانندسازی است.( دِنای حلقوی در اغلب پروکاریوت1
 از ای مجموعه و است خطی صورت به تنفام هر در ِدنا شوندمی شامل را جانوران و گیاهان ها، قارچ آغازیان، که ها()یوکاریوتهاایهستههو در( 2

 حلقوی دِنای مولکول یک صورت به اصلی تنفام ها . در حالی که در پروکاریوتدارند قرار آن همراه هستند هاهیستون آنها ترین مهم که هاپروتئین

 است. غشای پالسمایی یاخته متصل به و دارد قرار سیتوپالسم در که است
 کننده برخالف دِنابسپاراز قادر به انجام فعالیت نوکلئاری نیستند. های رونویسی( آنزیم3
 

 
...... .........در جاندارانی که عامل اصلی انتقال صفات وراثتی به غشای یاخته، متصل »کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می -179

 98کنکور سراسری  «وجود دارد.
 های آن(DNA)های هیستونی همراه با دنا( است، فقط پروتئین1
 های آن(DNA)( نیست، فقط یک جایگاه آغاز همانندسازی در دنا2
 ترکیباتی متفاوتهای این عامل، ( نیست، در دو انتهای هر یک از رشته3
 استری ها، پیوند فسفودیی آن(DNA)( است، در ساختار هر واحد تکرارشوندهء دنا4

 3پاسخ: گزینه 
دیِ سازندۀ دِنا تینوکلئوها دو انتهای هر رشتۀ پلیها اینگونه نیست. در یوکاریوتدِنا به غشای یاخته متصل است؛ در حالی که یوکاریوتها، مولکول در باکتری

 دار و یک انتهای فاقد فسفات است.اند. هر رشته دارای یک انتهای فسفاتاز از نظر وجود گروه فسفات متفاوت

 همانندسازی هاتنفام 

ش
پی

سته
ه

 هاای
ری

اکت
ه ب

هم
(

 ها(

 حلقوی دِنای مولکول یک صورت به اصلی تن فام

 غشای به و دارد قرار سیتوپالسم در که است
 وراثتی های مولکولشود )پالسمایی یاخته متصل می

 اند(محصور نشده غشا در آنها
نام دیگربهدِنای  از هایی مولکول است ممکنها آن

 در اختیار داشته باشند پالزمید

 دِنای در همانندسازی آغاز جایگاه یک فقط اغلب-
 دارند خود

 نقطه یک از یعنی دندار جهتی دو همانندسازی-
، تا به یابدادامه می جهت دو در و شروع همانندسازی

 همدیگر رسیده و همانندسازی پایان یابد

سته
وه

ه
 هاای

ده 
ت زن

ودا
وج

)م
ش

ز پی
یرا

غ
سته

ه
ای

 ها(

ای صورت خطی است و به همراه مجموعهتن بههر فام
 هستند( هاهیستونها آن ترینمهم) هااز پروتئین

 شودای نامیده میدرون هسته قرار دارد و دنای هسته
 آن به که دارد وجود دِنا مقداری نیز سیتوپالسم در

 )درشود و حلقوی است گفته می سیتوپالسمی دِنای
 راکیزه و سبزدیسه(

علت وجود مقدار ها )بهایهستهتر از پیشپیچیده-
تن که زیاد دنا و قرار داشتن آن در چندین فام

 هرکدام چندین برابر دنای باکتری است(
 چندینتن برای تسریع عمل همانندسازی هر فام-

 دارد همانندسازی آغاز جایگاه
 ها ای ستهه هو در همانندسازی آغاز نقاط تعداد-
)هرچه  شود تنظیم نمو و رشد مراحل به بسته تواندمی

 سرعتتعداد نقاط آغاز مورداستفاده بیشتر باشد 
 همانندسازی نیز بیشتر است(
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 گروه آموزشی ماز

 3مرحله  -آزمون ماز     شود.وارۀ نای از .................. مشاهده میالیۀ دیدر.................. -52
  پایهدارای غشای داخل، یک نوع بافت  -( دومین1
 ای ای چندهستههای ماهیچهداخل، یاخته -( سومین2
 های االستیک اندک خارج، بافت پیوندی با رشته -( دومین3
 ترین الیۀ ساختاری مری ممتد با خارجیخارج، بافت پیوندی  -( اولین4

 ترکیبی(-متوسط-103)  4پاسخ: گزینه

های خونی و زیرمخاط که حاوی رگ -2دار ای مژکهای استوانهمخاط با یاخته -1ه بیرون عبارتند از: ساختار بافتی دیوارۀ نای چهار الیه است که از درون ب
کنید، مشاهده می 5طورکه در شکل الیۀ پیوندی. همان -4شود و پذیری نای را سبب میای که استحکام و انعطافماهیچه-الیۀ غضروفی -3اعصاب است 

 .در یک امتداد هستندبافت پیوندی پیرامون مری و نای 

 ها:بررسی سایر گزینه
 های خونی نیز از بافت سنگفرشی ساده تشکیل شده است.شود. دیوارۀ رگای مشاهده میدر زیرمخاط، بافت پوششی غده( 1
 ای هستند.هستههای آن تکماهیچۀ موجود در دیوارۀ نای، ماهیچۀ صاف بوده و یاخته (2
 ن است.آهای االستیک فراوان پذیری این بافت نیز به علت رشتهستیک فراوانی دارد. انعطافالاهای رشته ،( بافت غضروفی3
 

 11مرحله  -آزمون ماز    دارد؟کدام گزینه، وجه مشترک ساختار بافتی رودۀ باریک و نای را بیان می-53

 پوشاند.( بافت پوششی، سطح الیۀ پیوندی خارجی را می1
 شود.حاوی اعصاب دیده می( حفرۀ غدد ترشحی در الیۀ 2
  ای تشکیل شده است.های ماهیچه، عمدتاً از بافتترین الیه( قطور3
 های صاف در تماس است.( الیه زیر مخاط فقط در یک سمت خود با ماهیچه4

 ترکیبی( -سخت -102) 2پاسخ: گزینه 
شود. می و نای حفرۀ غدۀ ترشحی در الیۀ زیرمخاط مشاهدهدر روده  نید،کفصل سه کتاب درسی مشاهده می 5الف فصل دو و شکل -29همانطور که در شکل 

 های خونی و اعصاب است. این الیه حاوی رگ
 ها:بررسی سایر گزینه

 ( الیه پیوندی نای برخالف روده توسط بافت پوششی، پوشانده نشده است.2
 بافت پیوندی غضروف تشکیل شده است. ای است که عمدتاً ازماهیچه -( در نای قطورترین الیه، الیۀ غضروفی3
ای و در سمت داخل با ماهیچه مخاطی در های صاف در تماس است. در سمت خارج با الیه ماهیچه( در روده الیۀ زیرمخاط در هر دو سمت خود با ماهیچه4

 تماس است.
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 98 کنکور سراسری ؟نیستای از ساختار بافتیِ دیوارهء نای که در تماس با الیهء مخاط قرار دارد، صادق در انسان، کدام مورد، دربارهء الیه -177
 های خونی و اعصاب است.( دارای رگ2  ( تعدادی غدد ترشحی دارد.1
 دار دارد. ای مژکهای استوانه( یاخته4 ای چسبیده است.( به الیهء غضروفی ل ماهیچه3

 
 4پاسخ: گزینه 

در ساختارِ بافتی دیوارۀ نای در انسان، الیۀ زیرمخاط در تماس با الیۀ مخاط 
 شوند،؛ نه زیرمخاط!!!دارِ در مخاط دیده میای مژکههای استواناست. یاخته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقایسه بافت دیوارة نای با لولة گوارش 
الیببببببه  الیه سوم زیر مخاط مخاط 

 پیوندی
 حاوی  ی مژک دارااستوانه هایدارای یاخته نای

 غدد ترشحی
 های خونی ورگ)
 اعصاب( 

 ایماهیچه-الیۀغضروفی
 لولۀ پذیریاستحکام و انعطاف

 شود.نای را باعث می 
 باشد.ماهیچۀ نای از نوع ماهیچۀ صاف می

 الیۀ پیوندی

لبببولبببۀ 
 گوارش

بللللافللللت 
 پوششی

سلللنگفرشلللی چندالیه 
 )دهان و مری(

نه یه اسلللتوا یک ال ای 
 )معده و روده(

هلللای حلللاوی رگ
 فراوان،

 شبکۀ عصبی و 
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یۀم
ال

 ای

طط
مخ
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های خونی، حاوی رگ
اف لنفی و غدد

ص
 

فت  حلقوی خارجی با به همراه 
ست،  س پیوندی 

های خونی و رگ
 شبکۀ عصبی

مللاهللیللچللۀ 
 مخاطی

 طولی داخلی نوعی ماهیچۀ صاف
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 گروه آموزشی ماز

شوند که توان بیان داشت که مواد غذایی پس از خروج از .................. ابتدا به محلی وارد میدر ارتباط با دستگاه گوارش ملخ می-54
 8مرحله  -آزمون پروژه زیست ماز        .................. است.

  های گوارشیجایگاه ترشح آنزیم -قطورترین بخش لولۀ گوارش( 1
  های گوارشیفاقد توانایی ترشح آنزیم -دارِ لولۀ گوارش( بخش دندانه2
 جایگاه جذب انواع مونومرهای غذایی -اییاخته( محل تکمیل گوارش برون3
 یجایگاه جذب کامل مواد غذای -شده از معدههای ترشح( محل فعالیت آنزیم4

 مفهومی( -متوسط -102)  3پاسخ: گزینه 
 د.شونای(، ابتدا به معده )محل جذب مواد غذایی( وارد مییاختههای معده )محل تکمیل گوارش بروندر دستگاه گوارش ملخ، مواد غذایی پس از خروج از کیسه

 ها:بررسی سایر گزینه
 ،آمیالز بزاقکند. شود. بزاق غذا را برای عبور از دستگاه گوارش لغزنده میمی و نرمذخیره که در آن غذا  دان بخش حجیم انتهای مری استچینه( 1

یابد. سپس غذا به بخش کوچکی به نام دان ادامه میکند. )آغاز گوارش شیمیایی(. این مرحله، طی ذخیرۀ غذا در چینهرا آغاز می هاکربوهیدراتگوارش 
معده وارد کنند که به پیشهایی ترشح میهای معده، آنزیممعده و کیسهشود؛ بلکه یم گوارشی ترشح نمیمعده آنزشود. درون پیشوارد می معدهپیش
 .شوندمی
 شود.شوند که در این بخش آنزیم گوارشی ترشح میهای معده وارد میمعده به کیسه( مواد غذایی پس از پیش2
های معده و سپس به معده )جایگاه جذب کامل کنند. مواد غذایی پس از پیش معده ابتدا به کیسهمیمعده فعالیت شده از معده در پیشهای ترشح( آنزیم4

 شوند.مواد غذایی( وارد می
 

 
 
 

  

 بندی ملخ دستگاه گوارش ملخجمع 
بخش دستگاه 

 گوارش
 توضیحات جایگاه انجام

 گوارش مکانیکی و شیمیایی دهان
 ترشح آنزیم گوارشی

 مکانیکیآغاز گوارش  <<ها آرواره
 هاآغاز گوارش شیمیایی کربوهیدرات <<آمیالز بزاق

 سازد.دان را میشود و چینهانتهای مری حجیم می دانانتقال غذا به چینه مری
شدن غذا و ادامه گوارش و نرم ذخیره دانچینه

 هاکربوهیدارت
کند؛ بلکه آمیالز بزاق طی ذخیره غذا دان آنزیم گوارشی ترشح نمیچینه

 دهد.ها را ادامه میدان، گوارش شیمیایی کربوهیدراتدرون چینه
 ادامه گوارش مکانیکی <<معده های دیواره پیشدندانه ادامه گوارش مکانیکی و شیمیایی معدهپیش

 ادامه گوارش شیمیایی <<های معدی های واردشده از معده و کیسهآنزیم
 اتمام گوارش شیمیایی های معدهکیسه

 آنزیم گوارشیترشح 
شود و گوارش های معدی وارد میمعده به کیسهذرات ریز غذایی از پیش

 شود.ای کامل مییاختهبرون

 جذب مواد غذایی معده
 ترشح آنزیم گوارشی

 شود.معده وارد میهای معده به پیششده از معده و کیسههای ترشحآنزیم
 گیرد.جذب مواد غذایی در معده صورت می

 نیافته و مایعاتعبور مواد گوارش روده
 های مالپیگیشده از لولهخارج 

های مالیپگی را شده از لولهنیافته و مایعات خارجروده مواد گوارش
 کند.روده وارد منتقل میراست

 هایشده از لولهنیافته و مواد خارجها از مواد گوارشروده آب و یوندر راست محل جذب و بازجذب رودهراست
 شود.مالپیگی به ترتیب جذب و بازجذب می
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 20مرحله  -آزمون ماز  شوند................... مواد غذایی پس از عبور از .................. ابتدا به .................. منتقل میدر دستگاه گوارش -55

  دانمجرای مری و سپس به چینه -دهان -(کرم خاکی1 
 محل اصلی فعالیت آمیالزِ بزاق -انتهای مریبخش حجیم  -( ملخ2
 محل انجام گوارش مکانیکی -ترین بخش لولۀ گوارشحجیم -( کبوتر3
 جایگاه آبگیری مواد در معده  -های گوارشی جانورمحل ترشح آنزیم -( گاو4

 مفهومی( -متوسط -102) 3پاسخ: گزینه 
 شود که جایگاه گوارش مکانیکیدان است که غذا پس از عبور از آن، ابتدا به معده وارد مین چینهترین بخش لولۀ گوارش همادر دستگاه گوارش کبوتر، حجیم

 است.
 ها:بررسی سایر گزینه

 شود. ( در دستگاه گوارش کرم خاکی، غذا پس از عبور از دهان ابتدا به حلق و سپس به مری وارد می1
دان ادامه دهد. آمیالز بزاق، گوارش مواد غذایی را از دهان آغاز کرده و در چینهدان را تشکیل میه( در دستگاه گوارش ملخ، بخش حجیم انتهای مری، چین2

 دهد. می
 شود.شوند. در حالی که آبگیری مواد قبل از شیردان و درون هزارال انجام میهای گوارشی خود جانور در شیردان ترشح می( در دستگاه گوارش گاو، آنزیم4
 

 22مرحله  -آزمون ماز     نماید؟طور مناسب کامل میعبارت زیر را به کدام گزینه،-56

 .................«مشترک دستگاه گوارش ملخ با ................. در آن است که  وجه»
 امکان گوارش آنزیمی غذا در بخش انتهاییِ لولۀ گوارش وجود ندارد. -( اسب1
 گیرد.ذرات غذا صورت میدرون سنگدان گوارش مکانیکی  -( کرم خاکی2
 گیرد.گوارش میکروبی غذا قبل از گوارش آنزیمی صورت می -( گاو3
 شود.دان به معده وارد میغذا بالفاصله پس از چینه -( کبوتر4

 مفهومی( -متوسط -102) 1پاسخ: گزینه 
گیرد. در دستگاه گوارش اسب هم ب کامل غذا در معده صورت میرسد و جذدر دستگاه گوارش ملخ، گوارش مواد غذایی قبل از رسیدن به روده به اتمام می

رد. گیگیرد. و در رودۀ بزرگ، فقط گوارش میکروبی غذا صورت میکه یک پستاندارِ غیرنشخوارکننده است، گوارش آنزیمی قبل از روده بزرگ صورت می
 انور، امکان گوارش آنزیمی غذا در بخش انتهاییِ لولۀ گوارش وجود ندارد.کنند. پس در هر دو جهای ساکن رودۀ کور اسب، سلولز را آبکافت میمیکروب

 ها:بررسی سایر گزینه
 ( ملخ فاقد سنگدان است.2
 شود.( گوارش آنزیمی در ملخ با ترشح آمیالز بزاق شروع می3
 شود. های معده وارد میمعده و سپس به کیسهدان ابتدا به پیش( در ملخ، غذا پس از چینه4

  



 صفحه  گروه آموزشی ماز                                                                          ماز با کنکور  های مطابقت آزمون

@biomaze   www.biomaze.ir 

 

 گروه آموزشی ماز

 اینم سوال کنکور!
دهد تا کند و به جانور امکان میدر ............... ، ساختاری که به ذخیرهء غذا کمک می»کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می -175

 98کنکور سراسری  ...............«تر تغذیه، انرژی موردنیاز خود را تأمین کند، با دفعات کم
 کنندهء آمیالز قرار دارد.در باالی غدد ترشح( ملخ ل 1
 پردازد.گیری مواد غذایی می( گوسفند ل تا حدود زیادی به آب2
 هایی برای خرد کردن بیشتر مواد غذایی دارد.( کرم خاکی ل دندانه3
 نماید. خوار ل مواد غذایی را ابتدا به بخش عقبی معده وارد می( پرنده دانه4

 1پاسخ: گزینه 
کند و به جانور این امکان دان ساختاری است که به ذخیرۀ غذا کمک میچینه
دهد تا با دفعاتِ کمتر تغذیه، انرژی مورد نیاز خود را تأمین کند. را می
( کنندۀ آمیالزبینید، در ملخ، غدد بزاقی )ترشحطور که در شکل زیر میهمان

 اند.دان قرار گرفتهدر زیر چینه
 
 
 

 7مرحله  -آزمون ماز    ای دارد؟ئینی که ساختار آن شناسایی شد، چه مشخصهنخستین پروت-57

 پردازد.میبه ذخیرۀ اکسیژن  هِم خودهای ( به طور معمول، توسط گروه1
 شود.( پس از تولید درون شبکۀ آندوپالسمی، به دستگاه گلژی منتقل می2
 .شوندمیاز هم باز  ایهای ماهیچه( دو رشتۀ ژن سازندۀ آن فقط درون یاخته3
    شود.ساختار نهایی آن ایجاد میهای ساختار دوم، ( با تاخوردگی صفحات و مارپیچ4

 ترکیبی( -سخت -121) 4پاسخ: گزینه      5
 که هاستپروتئین بعدی سه ساختار سوم، ساختار. که ساختار نهایی آن، ساختار سوم است. بود میوگلوبین شد شناسایی آن ساختار که پروتئینی اولین

 .آیندمی در کروی شکل به دوم ساختار هایو مارپیچ صفحات بیشتر تاخوردگی با آن در
 ها:بررسی سایر گزینه

 ( میوگلوبین فقط دارای یک گروه هِم است.1
 ارد!ند. درون شبکه آندوپالسمی، رِناتن وجود ندشوها تولید می، پروتئین( در پی ترجمه رِنای پیک توسط رِناتن2
سازنده میوگلوبین، در همه یاخته3 سته( ژن  سان وجود دارد، اما فقط در گروهی از یاختههای ه شته شود. ای بیان میهای ماهیچهدار بدن ان شدن دو ر جدا

سازیژن در فرایند  صورت می همانند سی  صورت میگیرد. بنابراین در انواع یاختهو رونوی سازی دِنا  شته ژن میوگلوبین نیز در  گیرد، دوهایی که همانند ر
    شوند.یحین همانندسازی از هم جدا م

 
 6مرحله  -آزمون ماز باشد، ..................هر پروتئینی که دارای سطح ساختاری .................. می-58

 به دنبال تغییر آمینواسید در هر جایگاه، فعالیت خود را تغییر خواهد داد. -( اول1
 در سیتوپالسم تولید شده است. mRNAدر پی ترجمۀ یک مولکول  -( سوم2
 ای دارد.در زیرواحدهای خود ساختارهایی مارپیچی و یا صفحه -( چهارم3
 رساند.در سیتوپالسم یا بیرون یاخته فعالیت خود را به انجام می -( دوم4

 مفهومی( -متوسط-121) 3پاسخ: گزینه  6
که دارای  دهند. پروتئینیدر کنار یکدیگر، پروتئین را تشکیل می پپتیدیدو یا چند زنجیرۀ پلیگیرد که هنگامی شکل میها ساختار چهارم پروتئین

 شود.دیده می ایمارپیچی و صفحهکه به دو صورت  ساختار دوم نیز داردساختار چهارم است، به طور حتم، 
 ها:بررسی سایر گزینه
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 جایگاه هر در آمینواسید تغییر. است اشتراکی پیوند نوعی واقع در پیوند این. گیردمی شکل آمینواسیدها بین پپتیدی ایپیونده ایجاد با اول ساختار( 1

 (174اینم نکته جواب سوال . دهد تغییر را آن فعالیت )نه الزاماً(است ممکن و شودمی پروتئین اول ساختار در تغییر موجب
پپتیدی تشکیل شده باشد که در این صورت، هر است، ممکن است ساختار چهارم نیز داشته باشد و از چند رشتۀ پلی( پروتئینی که دارای ساختار سوم 2

 هستند.  mRNAپپتیدی آن حاصل ترجمۀ یک رشتۀ پلی
ختار دوم پروتئینی هستند و در . این منافذ دارای سااندشده منظم هم کنار در که هستند ایصفحه ساختار با هاپروتئین از ایمجموعه غشایی منافذ( 4

 نقش دارند. غشای یاخته
 

 7مرحله  -آزمون ماز    است؟ نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر -59

 «.................. باشد. تواندها که حاصل .................. است، میسطحی از سطوح ساختاری پروتئین»
 ایجادکنندۀ شکل نهایی پروتئین  -( الگوهایی از پیوندهای هیدروژنی1
 وابسته به ایجاد پیوندهای آبگریز  -پپتیدیهای رشتۀ مارپیچی پلی( تاخوردگی2
 کنندۀ شکل فضایی میوگلوبینتعیین - پپتیدی( آرایش اختصاصی زیرواحدهای پلی3
 کنندۀ شکل منافذ غشاییتعیین -تیدیپپ( تشکیل پیوندهای هیدروژنی بین یک رشتۀ پلی4

 مفهومی( -متوسط -121)  3پاسخ: گزینه  7
ساختار  پپتیدی تشکیل شده است وفقط از یک رشته پلیهاست؛ در حالی که میوگلوبین ساختار چهارم پروتئینپپتیدی، مربوط به آرایش زیرواحدهای پلی

 نهایی آن، همان ساختار سوم است.
 ها:بررسی سایر گزینه

حاصل الگوهایی از پیوندهای ها باشد. ساختار دوم پروتئین سوم ساختار تواند می نهایی ساختار دارند پپتیدپلی زنجیره یک فقط که هایی پروتئین برای( 1
 هیدروژنی است.

 تشکیل. آیندمی در کروی شکل به دوم ساختار هایو مارپیچ صفحات بیشتر تاخوردگی با آن در که هاستپروتئین بعدی سه ساختار سوم، ساختار( 2

 آب معرض در تا شوندمی نزدیک یکدیگر به گریزند، آب که آمینواسیدهایی  Rهای روهگ که صورت این به است؛ گریز آب پیوندهای اثر در ساختار این

 .  شودمی تثبیت پروتئین سوم ساختار یونی و هیدروژنی، اشتراکی مانند دیگری هایپیوند تشکیل با سپس. نباشند
 دو به که هستند هاپروتئین در دوم ساختار تشکیل منشأ پیوندها این. شود برقرار هیدروژنی پیوندهای تواندمی پپتیدی پلی زنجیره از هاییبخش بین( 4

 با هاپروتئین از ایمجموعه غشایی منافذ. باشد دوم ساختار همین واندتمی ها پروتئین از بعضی نهایی ساختار. شوندمی دیده ایصفحه و مارپیچ صورت

 .اندشده منظم هم کنار در که هستند ایصفحه ساختار
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 کند می مشخص را آن نوع عمل پروتئین، فضایی شکل

 برندها پی می پروتئین بعدی سه ساختار محققین به دیگر، های روش ایکس و پرتوهای از از استفاده  حاصل تصاویر از استفاده با
 توانند مشخص کنندطوریکه در آن حتی جایگاه هر اتم را نیز می*به
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 خطی صورت به آمینواسیدها گرفتن قرار ترتیب
 مطرح است پروتئین هر اول ساختار در آمینواسیدها، تکرار و ترتیب تعداد، نوع،
 سییاختار این به ها در پروتئین سییاختاری دیگر سییطوح همه اول، سییاختار در آمینواسیییدها دلیل اهمیت توالی*به

 دارند بستگی
 ایجاد پیوندهای پپتیدی بین آمینواسیدها نحوه تشکیل

 شودها تعریف میپروتئینساختار اول برای همه  مثال
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 شونددیده می ایصفحه و مارپیچبه دو صورت -
 پپتیدی پلی زنجیره از هایی تشکیل پیوند هیدروژنی بین بخش نحوه تشکیل

 مثال
 شده منظم هم کنار در که هستند ای صفحه ساختار با ها پروتئین ای از مجموعه ،غشایی منافذ

 اند

 های پپتیدی مارپیچی هموگلوبینهریک از زنجیره

وم
ر س

اختا
س

 

 به
صل

 مت
ه و

ورد
تاخ

 هم

 ��با ماز آینده بساز                           هاست پروتئین بعدی سهساختار -

 شودحاصل می کروی شکل به دوم ساختار های ومارپیچ صفحات بیشتر تاخوردگی با-

 نحوه تشکیل

 گریز آب پیوندهای اثر تشکیل  در
نارهم قرار گرفتن گروه - که آب Rبا ک هایی  ید یل آمینواسیییی ند )در محیط آبی( و تشییییک گریز

 شودیها تثبیت مپیوندهای هیدروژنی، اشتراکی و یونی ساختار سوم پروتئین
ر کنار هم د پیچیده هم به صییورت به را پروتئین مختلف های قسییمت *مجموعه این نیروها

 دارندمی نگه

 مثال
 بود( میوگلوبین شد آن شناسایی ساختار که پروتئینی )اولین میوگلوبین

 وجود دارد نسبی ثباتیهای دارای ساختار سوم *در پروتئین
رم

چها
تار 

ساخ
 

دها
واح

زیر
ش 

آرای
 

 شودها مشاهده میاز پروتئین بعضیدر 
 گیری پروتئین دارندنقشی کلیدی در شکلها در این ساختار هریک از زنجیره

 ودشپپتیدی در کنار یکدیگر ایجاد میبا کنارهم قرار گرفتن دو یا چند زنجیره پلی نحوه تشکیل

 مثال
 هموگلوبین

 چهار زنجیره از دونوع متفاوت دارد
 
 

 98کنکور سراسری  صحیح است؟کدام عبارت، دربارهء اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد،  -174
 ( در تشکیل ساختار نهایی آن فقط سه نوع پیوند دخالت دارد.1
 تواند به شدت تغییر یابد.( با تغییر یک آمینواسید، ساختار و عملکرد آن می2
 پپتیدی آن، به صورت یک زیرواحد تاخورده است.های پلی( هر یک از زنجیره3
 های فراوان، توانایی ذخیرهء انواعی از گازهای تنفسی را دارد. دانه( با دارا بودن رنگ4

 2پاسخ: گزینه 
تواند فعالیت آن شود و میمیوگلوبین اولین پروتئینی بود که ساختار آن شناسایی شد. تغییر آمینواسید در هر جایگاه موجب تغییردر ساختار اول پرتئین می

 را تغییر دهد.
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 3مرحله  -آزمون ماز      در بخشی از چرخۀ قاعدگی که غلظت هورمون استروژن و پروژسترون برابر است، قطعاً .................. است. -60

 ( اندازۀ تودۀ جسم زرد در حال افزایش 1
 کمتر  FSHاز هورمون  LH( غلظت هورمون 2
 ( نخستین گویچۀ قطبی در لولۀ رحم قابل مشاهده 3
 در خون کمتر از حداکثر مقدار آن  FSHهورمون ( غلظت 4

 مفهومی(-سخت-117) 4 

در  FSHشود. در این دو روز غلظت هورمون ن و پروژسترون با یکدیگر برابر میژغلظت دو هورمون استرو ی،وچهارم چرخۀ تخمداندر روز هجدهم و بیست  
 شود.مشاهده می 14در روز  FSHحداکثر مقدار  ،زیرا ؛کمتر از حداکثر مقدار خود است ،خون

 ها:بررسی سایر گزینه
 رود.دهد و تحلیل نمیرخ دهد، جسم زرد به فعالیت خود ادامه می( اگر بارداری 1
 است. FSHاز هورمون  تربیش LH( در این روزها غلظت هورمون 2
 .روندها به علت میزان سیتوپالسم کم خود، از بین میاین یاختهارد در اغلب موشود. تولید می تخمداندر  1تقسیم میوز ( نخستین گویچۀ قطبی، با تکمیل 3

   نخستین گویچۀ قطبی در لولۀ رحم قابل مشاهده است.وچهارم، توان گفت قطعاً در روزهای هجدهم و بیستپس نمی
 
 2مرحله  -آزمون ماز    کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر، مناسب است؟-61

 «انسان، .................. به طور طبیعی در بدن »
 دهد.ترین بخش زندگی هر یاختۀ پیکری را تشکیل میای، کوتاهچرخۀ یاخته 2G( مرحلۀ 1
 ( هر کروموزوم  فشرده، در مراحل تقسیم هسته، از دو بخش شبیه به هم تشکیل شده است.2
 شود.ز، نصف میکنندۀ پروفا( در مراحل اصلی تقسیم میوز، عدد کروموزومی هر یاختۀ شروع3
 شود.( قبل از شروع تشکیل دوک تقسیم در هر اسپرماتوسیت، تعداد سانتریول ها مضاعف می4

 مفهومی(-متوسط-116) 4پاسخ: گزینه  
تریول ها توسط اسپرماتوسیت ثانویه، تعداد سان 2توسط اسپرماتوسیت اولیه و همچنین قبل از شروع تقسیم میوز  1در انسان، قبل از شروع تقسیم میوز 

 عدد می رسد( 4مضاعف می شود )از دو عدد به 
 بررسی سایر گزینه ها:

 در چرخۀ یاخته ای نمی شوند. 2G( دقت کنید که همۀ یاخته های پیکری توانایی تقسیم ندارند. بنابراین، گروهی از یاخته ها هیچگاه وارد مرحلۀ 1
ی هستند. در حالی که کروموزوم های دو کروماتیدی هستند که از دو بخش شبیه به هم به نام ( در مراحل آنافاز و تلوفاز، کروموزوم ها یک کروماتید2

 فامینک)کروماتید( تشکیل شده اند.
 ، عدد کروموزومی کاهش نمی یابد. 1برخالف میوز  2تشکیل شده است. که در تقسیم میوز  2و  1( میوز از دو مرحلۀ کلی میوز 3

 
 12مرحله  -آزمون ماز      کند؟طور مناسب کامل میچند مورد، عبارت زیر را به-62

الد از یک یاختۀ سرالدی موز، در انتهای مرحلۀ ................ یاختۀ زاینده، ................ وجود خواهد داشت. به منظور تولید دو یاختۀ سه
 کروموزوم وجود دارد( 11)در هر مجموعۀ کروموزومی موز، 

 ریزلولۀ سانتریولی 2G- 108 -خطی        د DNAمولکول  S- 66 -کروموزوم       ج 66 -آنافاز -سانترومر        ب 1G- 33 -الف
1 )1                                          2 )2                                                3 )3                                          4 )4 

 مفهومی( -متوسط -116) ۴پاسخ: گزینه 
 است. n3=33کنند. عدد کروموزومی این یاختۀ زاینده کامل می مناسبطور ارت را بهعب همۀ موارد، 

 دهد.یاختۀ سرالدی میتوز انجام می نکته:
 بررسی موارد:

 سانترومر دارد. 33مرحله !  بنابراین، یاخته در این کنکور 173سوال  3نکته اصلی برای تایید گزینه  الف( به تعداد کروموزوم، در یاخته سانترومر وجود دارد؛
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کروموزوم  66در انتهای آنافاز  شود؛ بنابراین،های یاخته در انتهای آنافاز دو برابر میهای مضاعف، تعداد کروموزومب( با جداشدن کروماتیدها از کروموزوم
 وجود خواهد داشت.

 ها خواهد بود.دو برابر تعداد کروموزوم DNAهای مضاعف، تعداد ، به دلیل وجود کروموزومSج( در انتهای مرحلۀ مرحلۀ 
 تشکیل شده است. DNAو هر کروموزوم دو کروماتیدی، از دو مولکول  DNAنکته: هر کروموزوم تک کروماتیدی، از یک مولکول 

 ها خواهیم داشت.ریزلوله در ساختار سانتریول108تا( سانتریول و 4جفت )2ها مضاعف شده و بنابراین، سانتریول 2Gد( در انتهای مرحلۀ 
 ریزلوله تشکیل شده است. 27نکته: هر سانتریول، از 

 
 21= مرحله آزمون ماز کند؟طور مناسب کامل میکدام گزینه، عبارتِ زیر را به-63

 ..................«.................. که ..................  قطعاً طور طبیعی در یک فرد بالغ، هر به»
 دهد.تواند با شروع میوز، ساختارهای چهارکروماتیدی را تشکیل می -تقسیم میتوز استحاصل  -( اووسیتی1
 آورد.وجود میدومین جسم قطبی را به -شودجا میهای دیوارۀ لولۀ رحم جابهتوسط مژک -( اووسیتی2
 د.کنهای خود را فشرده میبا شروع تقسیم، کروماتین -دو جفت سانتریول دارد -( اسپرماتوسیتی3
 آورد.دو یاختۀ هاپلوئید را به وجود می -های دوکروماتیدی داردکروموزوم -( اسپرماتوسیتی4

 ترکیبی( -سخت -117) ۴پاسخ: گزینه 
ده و دو را انجام دا 1های دوکروماتیدی هستند. اسپرماتوسیت اولیه تقسیم میوز مهای اولیه و ثانویه هر دو دارای کروموزودر یک فرد بالغ، اسپرماتوسیت

کروماتیدی( آورد. همچنین، اسپرماتوسیت ثانویه نیز تقسیم شده و دو اسپرماتید )هاپلوئید و تکوجود میاسپرماتوسیت ثانویه )هاپلوئید و دوکروماتیدی( را به
 آورد.را به وجود می

 ها:بررسی سایر گزینه
، میوز خود را شروع کرده و ساختار در دورۀ جنینیهای اولیه ینی است. اووسیت( در یک زن، اووسیت اولیه حاصل تقسیم میتوز اووگونی در دورۀ جن1

 شوند.متوقف می 1دهند و در پروفاز چهارکروماتیدی تشکیل می
د میوز توانبد میشود. این اووسیت فقط در صورتی که لقاح یاجا میهایی که در طول آن قرار دارند، جابه، توسط مژکفالوپ( اووسیت ثانویه پس از ورود به 2
 را تکمیل کرده و دومین جسم قطبی را به وجود آورد. 2
دهد، از ابتدا دارای را انجام می 2است و میوز  1( هر دو اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه، دو جفت سانتریول دارند. اما اسپرماتوسیت ثانویه که حاصل میوز 3

 زیست یازدهم(. 6فصل  16شود )شکل ، کروماتین تشکیل نمی2و میوز  1ز های فشرده است. چون در حد فاصل بین میوکروموزوم
 هست و هر کدومشون کجا تولید شدن  2گویچه قطبی دوم حاصل میوز  و 1، فقط کافیه بدونید که گویچه قطبی اول حاصل میوز سوالحاال برای حل 
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سان، همهء یاخته -173 سم به وجود آمده زایی و باهایی که در طی مراحل تخمکدر ان سیتوپال ساوی  سیم نام شد و نمو جنین فاقد تق اند و در ر
 98کنکور سراسری   اند، از نظر ............... به یکدیگر شباهت و از نظر ............... با یکدیگر تفاوت دارند.نقش
 تن )کروموزوم(های همتا ل تعداد فامینک )کروماتید(های هسته( داشتن فام1
 تن )کروموزوم(های هستهی هسته ل تعداد فام(DNA)مقدار دنا( 2
 ( تعداد سانترومرهای موجود در هسته ل محل به وجود آمدن3
 ( تعداد میانک )سانتریول(ها ل عدد کروموزومی 4

 3پاسخ: گزینه 
. شوندجاد میمنظور سوال اولین و دومین جسم قطبی است که در طی سیتوکینز نامساوی ای

سانترومر( و در تخمدان به وجود  23کروموزومی و  23، هاپلوئید )1گویچۀ قطبی اول حاصل میوز 
سانترومر( و در لولۀ  23کروموزومی و  23، هاپلوئید )2آید. گویچه قطبی دوم، حاصل میوز می

 آید.رحمی )فالوپ( به وجود می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 22مرحله  -آزمون ماز     کند؟طور مناسب کامل میبهکدام گزینه، عبارتِ زیر را -64

 «.................. را تحریک کند. شود،نوعی هورمون گیاهی که موجب .................. می»
 زایی تواند در عدم حضور سیتوکینین، ریشهنمی -چیرگی رأسی( 1
 ، رشد جوانۀ جانبی زیاد اکسینتواند در حضور مقدار می -ای هواییه( تأخیر در پیرشدن اندام2
 اسید، رویش دانهتواند در حضور آبسیزیکمی -دارِ آندوسپرم دانههای گوارشی در الیۀ گلوتن( تولید آنزیم3
 ایکنندۀ دیوارۀ یاختههای تجزیهاسید، تولید آنزیمتواند در عدم حضور آبسیزیکنمی -و میوۀ درختان ( ریزش برگ4

 مفهومی( -سخت -119) 1پاسخ: گزینه 
ین به کند. هورمون اکسزایی را تحریک میشود. در محیط کشت بافت، نسبت باالی اکسین به سیتوکینین، ریشههورمون اکسین موجب چیرگی رأسی می

 ای را تحریک کند.تواند تقسیم یاختهتنهایی نمی
 ها:بررسی سایر گزینه

شود. حضور هورمون اکسین موجب مهار سیتوکینین در رشد جوانۀ جانبی میشود. های هوایی گیاه می( هورمون سیتوکینین موجب تأخیر در پیرشدن اندام2
 (کنکور 172نکته اصلی در صورت سوال 

 ند.کیاسید رویش دانه را مهار مشود. هورمون آبسیزیکدارِ آندوسپرم در دانۀ غالت میهای گوارشی در الیۀ گلوتن( هورمون جیبرلین سبب تولید آنزیم3
ای در قاعدۀ دمبرگ کنندۀ دیوارۀ یاختههای تجزیهتواند با تحریک تولید آنزیمشود. این هورمون می( هورمون اتیلن موجب ریزش برگ و میوۀ درختان می4

 اسید ندارد.ها شود و برای این کار نیاز به حضور آبسیزیکموجب ریزش برگ
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 3مرحله  -زمون مازآ  .  نداردیابد، امکان .................. وجود هنگامی که میزان .................. افزایش می-65

 ها از ساقۀ گیاهو میوه هاریزش گستردۀ برگ -( اتیلن1
 کنکور 172نکته اصلی سوال                              های جانبیجوانهنین در محل یکاهش میزان سیتوک -( اکسین2
 های گیاهکاهش مدت زمان مرحلۀ اینترفاز در یاخته -( جیبرلین3
 های نگهبان روزنهافزایش میزان ساکارز در یاخته -اسید( آبسیزیک4

 ترکیبی(-سخت-119)  4 

 کاربرد اعمال های رشدکنندهتنظیم

نده
دار

باز
 ها

ک
سزی

و آب
ن 

اتیل
*

سید
ا

 
 فرا

در
ی

دها
ن

 ی
ت گ

اوم
 مق

 به
وط

مرب
 اهی

شرا
در 

 طی
رس

ت، 
سخ

ی
 وهیم یدگ

ا، ر
ه

ی
ش

ز
 

و م
گ 

بر
 وهی

ند.
دار

ش 
نق

 

لن
اتی
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 ها )افزایش طول ساقه(* افزایش رشد طولی یاخته
 زایی )اکسین زیاد و سیتوکینین کم(* تحریک ریشه

های جانبی )باتحریک تولید اتیلن در * جلوگیری از رشد جوانه
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 های بدون دانه*تشکیل میوه

 هاکردن میوه*درشت

 وبرگ شدن گیاهان*جلوگیری از پرشاخ

منظور ازبین بردن *تولید سموم کشاورزی به
 گیاهان خودرو در مزارع گندم

 *تولید عامل نارنجی
ین

برل
ژی

 ها
 ها*تحریک رشد طولی یاخته

 ها*تحریک تقسیم یاخته
 *افزایش طول ساقه

 *تحریک رشد میوه

 *تحریک رویش بذر غالت
 

 دانههای بدون*تولید میوه

 هاکردن میوه*درشت

 

ین
کین

یتو
س

 ها

 ای*تحریک تقسیم یاخته
 های هوایی گیاهتاخیرانداختن پیرشدن اندام* به

 های جانبی*تحریک رشد جوانه

های تمایزنیافته )اکسین کم و *تحریک تولید ساقه از یاخته
 سیتوکینین زیاد(

 

 وبرگ*تولید گیاهان پر شاخ

 بافتزایی در کشت*ساقه
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داده و  روی ها، تورژسانسشود. با تجمع ساکارز در این یاختههای هوایی مینهزروزنه، سبب بسته شدن روهای نگهبان آبسیزیک اسید، با پالسمولیز یاخته
 شود.نه باز میزرو

 ها:بررسی سایر گزینه
 ریزش میوه نقش دارد.و ریزش برگ درختان  ( اتیلن در1
 شود.ها میمانع از رشد آن های جانبی،ین در محل جوانهافزایش اتیلن و کاهش میزان سیتوکین( اکسین با 2
 شود.های گیاهی می( جیبرلین با کاهش مدت زمان اینترفاز، سبب افزایش سرعت تقسیم یاخته3
 

 3مرحله  -آزمون ماز    شود، همانند اتیلن ..................هورمونی که سبب .................. می-66

 شود.نگهبان در ریشه میهای باعث تغییر فشار اسمزی یاخته -( خفتگی دانه1
 با ترشح نوعی آنزیم در تجزیۀ دیواره نقش دارد. -( رویش دانه2
 محل تولید و اثر یکسانی ندارد. -های جدید( ایجاد یاخته3
 ا نقش دارد.هوهیم لیتشکدر  -طول ساقه شیافزا( 4

 ترکیبی(-متوسط-119)  2

 یگوارش هایآنزیم رهاشدن و تولید سبب و گذاردمی اثر آندوسپرم الیۀ ترینخارجی بر هورمون این. شودباعث رویش دانه و رویا در حال رشد می ،جیبرلین
 دیواره کنندۀ زیهتج هایآنزیم اکسین، به اتیلن نسبت افزایش به پاسخ در کنند. برگها نشاستۀ آندوسپرم را به گلوکز تجزیه میشود که این انزیممی دانه در
 .کندمی تولید را

 بررسی سایر موارد : 
سیزیک1 سید( هومون آب سته ،ا شد و دانه رویش مانع همچنین و گیاه آب حفظ نتیجه در و هاروزنه شدن سبب ب ساعد شرایط در هاجوانه ر شود، می نام

 شود.های هوایی گیاه مشخص میهای نگهبان فقط در اندامیاخته
ن در رئوس سیتوکینی اندازند.های هوایی گیاه را به تأخیر میهای جدید، پیر شدن اندامنتیجه ایجاد یاختهدر  ای وها با تحریک تقسیم یاختهسیتوکینین( 3

ای هتولید اتیلن در جوانه ،شود. اکسین نیزهای جانبی در عدم حضور اکسین میشود و باعث رشد جوانههای جانبی تولید میها و دانه و میوه و جوانهریشه
 شود.های جانبی میباعث چیرگی رأسی در جوانه ،کند و اتیلنمیجانبی را تحریک 

شد طولی یاخته( 4 سین با افزایش ر ساقه میاک سبب افزایش طول  سها،  با  اهانیگ یشیرو ریتکث یبرا ن،یکند؛ بنابرایم کیرا تحر ییزاشهیر نیشود. اک
 برند.ها نیز به کار میردن میوهکهای بدون دانه و درشتها را برای تشکیل میوهاکسین. رودیاستفاده از قلمه به کار م

 حاال خیلی راحت این سوال کنکور رو جواب بدید!
 

ساقهء یک گیاه جوان، مقدار نوعی هورمون گیاهی در جوانه -172 سی در  های جانبی گیاه افزایش و مقدار نوع دیگری هورمون در با قطع جوانهء رأ
 98کنکور سراسری  یافت. در یک گیاه دارای جوانهء رأسی ساقه، نقش این دو هورمون به ترتیب کدام است؟ها کاهش خواهد این جوانه

 هاهای هوایی ل رشد طولی یاخته( تأخیر در پیرشدن اندام2 زایی( ریزش برگ با تشکیل الیهء جداکننده ل تحریک ریشه1
 های جدید ( کاهش رشد گیاه در شرایط نامساعد محیطی ل ایجاد یاخته4 یط خشکیهای هوایی در شراای ل بستن روزنه( تحریک تقسیم یاخته3

 2پاسخ: گزینه 
 ها به ترتیب در تأخیر دریابد. این هورمونهای جانبی افزایش و کاهش میهای سیتوکینین و اکسین به ترتیب در جوانهبا قطع جوانۀ رأسی، میزان هورمون

 ها نقش دارند.طولی یاختههای هوایی و رشد پیرشدن اندام
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تر ای که به درون حفره روده نزدیکهای لوله گوارش وجود دارند. شبکه عصبیهای عصبی بین الیهدر روده انسان دو شبکه از یاخته-67
 15حله مر -آزمون ماز باشد.ای در تماس است که دارای .................. میاست، در سمت .................. خود با الیه

 ای خودهای ماهیچهبافت پیوندی سست در مجاور یاخته -( بیرونی1
 ای صاف با آرایش حلقویهای ماهیچهرشته -( داخلی2
 ای درون پرزهای خود های ماهیچهیاخته -( داخلی3
 های خونی فراوان ای طولی و رگماهیچه -( بیرونی4

 مفهومی(  -سخت -102) 1پاسخ: گزینه  2
ای بینید، در روده انسان دو شبکه عصبی در دو سمت الیه ماهیچهدر شکل مقابل می طور کههمان

تر، در سمت داخلی با الیه زیرمخاط و در سمت خارج با اند. شبکه عصبی داخلیحلقوی قرار گرفته
های ماهیچه صاف است که ای شامل یاختهطور کلی الیه ماهیچههای طولی در تماس است. بهماهیچه

  ها بافت پیوندی سست قرار دارد.یافته و در بین آننکل حلقوی و طولی سازمابه ش
 ها:بررسی سایر گزینه

ای هم در پرزهای های ماهیچه( در سمت داخل این شبکه عصبی، الیه زیرمخاط قرار دارد و یاخته3و2
 شوند.الیه مخاط دیده می

 قرار گرفته است.( در سمت بیرونی این شبکه عصبی، ماهیچه حلقوی 4
  

 3مرحله  -آزمون ماز    قطعاً ..................   گاه گوارش که ..................،هر بخشی از دست-68
 کند.در تشکیل بخشی از پردۀ صفاق شرکت می -( در فرآیند جذب مواد شرکت دارد1
 هورمون گاسترین را ندارد.توانایی ترشح  -پردازدکننده به گوارش میقطعه( به کمک حرکات قطعه2
 کند.ای فرآیندهای خود را تنظیم میروده به کمک دستگاه عصبی -شودن آغاز میآ( گوارش شیمیایی نشاسته در 3
 پردازد.ای به فعالیت میمستقل از دستگاه عصبی روده -بخشدحس حرکات کرمی را شدت می( به کمک اعصاب پادهم4

 مفهومی( -سخت-102)  2

 شود.های حفرۀ معدی ترشح میتوسط گروهی از یاخته ،که هورمون گاسترینگیرند، در حالیدر روده صورت می کننده فقطقطعهطعهحرکات ق

 ها:بررسی سایر گزینه
صورت می (1 صلی در روده  شکمیدندهولی دهان و معده نیز فرآیند جذب را به میزان اندک انجام می ،گیردجذب ا صفاق در حفرۀ  شود و دیده می . پردۀ 

 اند.روده توسط صفاق پوشیده نشدهدهان، بخش ابتدایی مری و بخش اعظم راست
 گردد.ای از مری تا مخرج مشاهده میشود. دستگاه عصبی رودهگوارش شیمیایی نشاسته در دهان و تحت تأثیر آنزیم آمیالز شروع می (3
ند و ای ارتباط دارروده حس با دستگاه عصبیحس و پادهمبی خودمختار فعالیت کند. اما اعصاب همتواند مستقل از دستگاه عصای میرودهدستگاه عصبی (4

ر شدت حرکات تأثیر تونن بحس میحس و پادهمهمای هستن ولی اعصاب یعنی از مری تا مخرج حرکات تحت کنترل دستگاه عصبی رودهگذارند. بر عملکرد آن تأثیر می
 (170سوال )نکته جواب  بزارن.

 
 20مرحله  -آزمون ماز چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟-69

 «تواند باعث افزایش ترشح بزاق شود .................. در انسان، هر عامل محرکی که می»
 دهد.های عصبی در پل مغزی را تغییر میفعالیت یاخته -الف
 کند.تحریک میهای حسی را در نوعی اندام حسی گیرنده -ب
 دهد.ای، فعالیت غدد بزاقی را افزایش میاز طریق دستگاه عصبی روده -ج
 کند.ها را تحریک میبا تغییر فعالیت دستگاه عصبی خودمختار، ترشح انواعی از آنزیم -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 ترکیبی( -سخت -102) 2پاسخ: گزینه 
 شوند. د دیدن، بوی غذا و حتی فکرکردن به آن باعث افزایش ترشح بزاق میهایی ماننموارد الف و د درست هستند. محرک
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 بررسی موارد: 
های شود؛ قطعاً بر فعالیت یاختههای مختلف از جمله ترشح بزاق نقش دارد. بنابراین، هر عاملی که سبب ترشح بزاق میالف( پل مغزی در تنظیم فعالیت

 عصبی در پل مغزی تأثیرگذار است.
 شود. های حسی، سبب تحریک ترشح بزاق میرکردن به غذا بدون تحریک گیرندهب( فک

 (170سوال  2کند. نکته الزم برای رد گزینه ای، تحرک و ترشح را در لولۀ گوارش )نه کل دستگاه گوارش( تنظیم میعصبی روده دستگاهج( 
له ها از جمشود. بزاق حاوی انواعی از آنزیمرساند و بزاق به شکل انعکاسی ترشح میهای بزاقی میبه غده د( دستگاه عصبی خودمختار، پیام عصبی مغز را

 آمیالز و لیزوزیم است. 
 اینم سوال کنکور!

 
 98کنکور سراسری  ای لولهء گوارش انسان درست است؟های عصبی دستگاه عصبی رودههای یاختهکدام عبارت، در ارتباط با شبکه -170

 نماید.( فقط میزان ترشح را در بخش روده تنظیم می2 کند.ای دیوارهء روده نفوذ می( فقط در الیهء ماهیچه1
 گیرد. ( به ندرت تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار قرار می4 تواند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار فعالیت کند.( می3

 3پاسخ: گزینه 
 تواند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار هم فعالیت کند.ای میرودهدر انسان، دستگاه عصبی 

 این سوال هم حجت رو بر شما تموم میکنه! سوال آخرین آموز ماز که در روز یک شنبه قبل از کنکور برگزار شد! 
 
  دارد؟ ایتر است، چه مشخصهبخشی از گوش درونی انسان که نسبت به بخش دیگر، به مجرای شیپور استاش نزدیک-70

 9مرحله  -آزمون پروژه زیست ماز 

  ( از سه مجرای عمود بر هم تشکیل شده است.1
 دهند.های آن، عصب حسی را تشکیل می( آکسونِ گیرنده2
 آید.( در پی لرزش دریچۀ بیضی، مایع درون آن به حرکت در می3
 د.دار حضور دارنهای حسی مژک( فقط در بخشی از مجرای میانی آن، گیرنده4

 مفهومی( -سخت -112) 4پاسخ: گزینه 

 تنظیم عصبی دستگاه گوارش 
 ایدستگاه عصبی روده -2

ک تحرنامند. این دستگاه، می ایدستگاه عصبی رودههای عصبی، وجود دارند. این شبکه را های یاخته( شبکهاز مری تا مخرجگوارش ) در دیوارۀ لولۀ
های با تحریک یاخته پرزهاهای درون های ماهیچهطورکه دیدید، یاختهکند.مثالً همانهای مرتبط با آن!(، تنظیم میرا در لولۀ گوارش )نه اندام و ترشح

 شوند.عصبی این دستگاه، موجب حرکت پرزها می
باط ای ارتحس با دستگاه عصبی رودهحس و پادهممستقل از دستگاه عصبی خودمختار، فعالیت کند. اما اعصاب هم تواندمیای دستگاه عصبی روده 

 گذارند.دارند و بر عملکرد آن تاثیر می



 صفحه  گروه آموزشی ماز                                                                          ماز با کنکور  های مطابقت آزمون

@biomaze   www.biomaze.ir 

 

 گروه آموزشی ماز

گوش درونی شامل دو بخش حلزونی و دهلیزی است. 
بینید، بخش حلزونی گوش طور که در شکل مقابل میهمان

 ت. تر اسدایره به شیپور استاش نزدیکنسبت به مجاری نیم
دار فقط در های حسی مژکبینید، گیرندهطور که میو همان

 نیِ حلزون گوش حضور دارند.بخشی از مجرای میا
 ها:بررسی سایر گزینه

ای شکلِ دایره( در بخش دهلیزیِ گوش، سه مجرای نیم1
 عمود بر هم )در سه جهت فضا( جود دارد.

های حسی ( عصب شنوایی و تعادلی، از آکسون نورون2
دار! اصالً های مژکشوند؛ نه آکسون گیرندهتشکیل می

 اند و ساختارپوششیِ تمایزیافتهدار یاختۀ های مژکگیرنده
 عصبی ندارند.

ها گری واسه مازی( این نکته هم فوت کوزه3
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 

آید. در حالی که مایع درمی لرزشبیضی، به 
 حرکتدایره با چرخش سر جاری نیمدرون م

 کنکور سراسری( 169نکته جواب سوال کند. می
 و اینم سوال کنکور!

 
 98کنکور سراسری  دهد؟به طور معمول در گوش انسان، با ارتعاش دریچهء بیضی، ابتدا کدام اتفاق رخ می -169

 آید.لرزش درمی( مایع درون بخش حلزونی به 2 کند.( استخوان چکشی شروع به لرزش می1
 شوند. های درون بخش دهلیزی خم میهای یاخته( مژک4 شوند.های عصبی باز میهای یونی غشای یاخته( کانال3

 2پاسخ: گزینه 
 ماز بود!!! 9آید. عین همین گزینه در پروژه مرحله با ارتعاش دریچۀ بیضی، ابتدا مایع درون مجرای حلزونی گوش به لرزش در می

 
 8مرحله  -آزمون پروژه زیست ماز     کند؟طور مناسب کامل میینه، عبارتِ زیر را بهکدام گز-71

 ..................«های حاصل از گوارش کاملِ در رودۀ انسان، همۀ مولکول»
 ها، حاوی یک گلیسرول در ساختار خود هستند.( چربی1
 اند.تشکیل شدههای روده ( نشاسته، مستقیماً از فعالیت آمیالزِ یاخته2
 شوند.ای از پروتئین در سطح خود، وارد میهای حاوی الیهگها، در نهایت به مویر( پروتئین3
 شوند.های دارای ریزپرز وارد میهای غشایی به یاختهای از پروتئینتوسط نوع ویژه ATP( گلیکوژن، با صرف 4

 مفهومی( -متوسط -102) 3پاسخ: گزینه 
های خونی روده از نوع منفذدار هسللتند که با داشللتن شللوند. مویرگهای خونی پرز وارد میها پس از جذب در روده، به مویرگف چربیآمینواسللیدها برخال

 اند.ای از پروتئین پوشیده شدهشوند که با الیهمنافذ گسترده مشخص می
 ها:بررسی سایر گزینه

 های حاصل از گوارش چربی، فاقد گلیسرول در ساختار خود هستند. کنید، بعضی مولکولزیست دهم مشاهده می 2فصل  26طور که در شکل ( همان1
سط آمیالزِ بزاق و لوزالمعده به دی2 ستۀ موجود در غذا تو شا شامل ساکارید و مولکول( ن شتی  سپس این مولکول گلوکز تبدیل می 9تا  3های در شود. 

 شود. دۀ باریک حضور دارد )و از نوع آمیالز هم نیست!!( به گلوکز تبدیل میهای روها توسط آنزیمی که در غشای یاختهمولکول



 صفحه  گروه آموزشی ماز                                                                          ماز با کنکور  های مطابقت آزمون

@biomaze   www.biomaze.ir 

 

 گروه آموزشی ماز

 کنه اسمش آمیالز نیست!ساکارید رو تجزیه میکنه اسمش پروتئاز نیست! آنزیمی هم که دیپپتید رو تجزیه مینکته: آنزیمی که دی
شلللود. این روش ، همراه با سلللدیم وارد یاختۀ پرز روده میایمولکول ناقل ویژهگلوکز با کمک شلللوند. های گلوکز ایجاد می( از تجزیۀ گلیکوژن، مولکول4

 کنکور( 171سوال و ج و د )نکته مورد الف ندارد!  ATPانتقالی نام دارد و نیازی به مصرف هم
 

  ..................ها از این یاخته ..................ای مخاط همانند خروج های استوانهبه یاخته ..................در رودۀ انسان، ورود -72
 1مرحله  -آزمون ماز  

  شود.فقط در جهت شیب غلظت انجام می -مواد معدنی -( آب1
 تواند از طریق انتشار صورت گیرد.می -گلوکز -( آمینواسید2
 گیرد.صورت می ATPفقط با آبکافت  -کیلومیکرون -( گلوگز3
 گیرد.با تشکیل کیسۀ غشایی صورت می -مونوگلیسیرید -12B( ویتامین 4

 مفهومی( -سخت -102) 2پاسخ: گزینه 
 گیرد؛همانند گلوکز و با انتقال فعال )از نوع هم انتقالی( صورت میای مخاط روده های استوانهآمینواسیدها از غشای یاختۀ پرز و ورود به یاخته بیشترعبور 

ق انتشار از طریهای روده نیز خروج گلوکز از یاختهگیرد. یشده( صورت ماز طریق انتقال غیرفعال )یعنی انتشار تسهیلسیدها از آمینوا برخیبنابراین، ورود 
          گیرد.تسهیل شده صورت می

 ها:بررسی سایر گزینه
 باشد. انتقال فعال یا انتشارتواند به روش نیز میپرز های ها از یاختهو خروج آنشوند. یفعال جذب م انتشار یا انتقال ( مواد معدنی به روش1
 ATPشود؛ نه مصرف مستقیمِ یانتقالی سدیم تأمین مهم ای روده از طریقهای استوانه( انرژی مورد نیاز برای ورود گلوکز به یاخته3

خروج کیلومیکرون و  دنگیرکیلومیکرون قرار می یند و در ساختارآگلیسیرید در می( دقت کنید که مونوگلیسریدها پس از ورود به یاختۀ پرز ابتدا به شکل تری4
               گیرد.رانی صورت میاز یاختۀ پرز با برون

 
های سدیم را به خارج یاخته های پتاسیم را به داخل یاخته و یونهای پرز روده، با مصرف انرژی یوننوعی پروتئین در غشای یاخته-73

 6مرحله  -آزمون ماز تواند نوعی واکنش آنزیمی را به انجام برساند که در آن ..................می. این پروتئین راندمی

 کند.فسفاته را مصرف می( نوکلئوتید سه2 هاست.ها بیشتر از تعداد فرآوردهماده( تعداد پیش1
 دهد.ده را تغییر میهای درون فضای رو( غلظت یون4 کند.جا میها را در جهت شیب غلظت جابه( یون3

 ترکیبی( -متوسط-121) 2پاسخ: گزینه  8
سدیم شای یاخته-پمپ  سیم در غ ضمن های روده و در قاعدۀ آنپتا ضور دارد و  ها ح

سوی غشا، مولکول جایی یونجابه سیم در دو  سدیم و پتا )نوعی نوکلئوتید  ATPهای 
صرف می سفاته( را به م سفاته )سه ف ساند و نوکلئوتید دو ف سفات DPAر ( + گروه ف

 کنکور( 171نکته مورد ب سوال کند. )تولید می
 ها:بررسی سایر گزینه

 ، تعداد پیش ماده بیشتر از فراورده نیست.!P  +ADP  ===ATP( در واکنش 1
 کند.جا میها را در خالف جهت شیب غلظت جابهپتاسیم، یون-( پمپ سدیم3
بافتی قرار دارد که در سللمت مایع میان( این پمپ در بخشللی از غشللای یاخته پرز 4

های درون روده را کند و غلظت یوناسلللت؛ بنابراین با محیط درونی روده تبادل نمی
 دهد. )شکل مقابل(تغییر نمی
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 اینم سوال کنکور!
 98کنکور سراسری  ت؟های پوششی پرز روده، چند مورد زیر ضروری اسهای گلوکز به یاختهدر انسان، به منظور ورود مولکول -171

 های ویژهء پروتئینی در غشای یاختهالف ب حضور مولکول
 دهندهء سدیم ب پتاسیمب ب فعالیت پروتئین انتقال

 ج ب انرژی حاصل از شیب غلظت سدیم
 های غشایید ب تشکیل کیسه

1)1 2)2 3)3 4)4  
 3پاسخ: گزینه 

 شوند.های جذبی روده وارد میهای سدیم به یاختهانتقالی و با استفاده از شیب غلظت یونهای گلوکز از طریق همدر رودۀ انسان، مولکول
 بررسی موارد:

 شود.می های پروتئینی ویژه در غشای یاخته به آن واردالف( گلوکز از طریق مولکول
شود تا شیب غلظت سدیم بین فضای داخل روده و درون یاخته پایدار باقی بماند، چون این پمپ به صورت مداوم پتاسیم موجب می-ب( فعالیت پمپ سدیم

 کند.های سدیم را از یاختۀ پرز خارج مییون
 شود.سدیم تأمین می ج( انتقال گلوکز در خالف جهت شیب غلظت با استفاده از انرژی حاصل از شیب غلظت

 گیرد.ها صورت نمیرانی است،؛ در حالی که جذب گلوکز از به این روشبری و یا برونهای غشایی به منظور دروند( تشکیل کیسه
 

   ..................های است که دارای یاخته ..................دهد و بافت را نشان می ..................شکل مقابل برش عرضی ساقۀ گیاهی -74
 3مرحله  -آزمون ماز 

 لی نقش دارند.آدر ذخیرۀ مواد  -2 -لپه( تک1
 ها پوستک وجود دارد.که درسطح آن -1 -( دولپه2
 های کمی در دیوارۀ خود هستند.دارای الن -2 -( دولپه3
 هیچ یک توانایی انجام فرآیند فتوسنتز را ندارند.  -1 -لپه( تک4

 مفهومی( -متوسط-106) 2

 دهد. ، مغز ساقه را نشان می2، بافت روپوستی است که در سطح خود پوستک دارد. بخش 1تصویر مربوط به برش عرضی ساقۀ یک گیاه دولپه است. بافت 
 ها:بررسی سایر گزینه

ساقه، بافت نرم( 3و  1 ش یاآکَنهمغز  ست نهیبافت زم ۀسامان از یو بخ ستندها دارای النن بافتهای ایکه یاخته ا . همچنین های زیادی در دیوارۀ خود ه
 که باهاش میتونستید تست رو جواب بدید!( 168سوال  4نکته گزینه ) های این بافت در ذخیرۀ مواد آلی نقش دارند.یاخته

 پردازند.های نگهبان روزنه در روپوست به فتوسنتز می( یاخته4
 

های آوند آبکش و چوب نخستین در مجاورت یکدیگر و درون استوانۀ آوندی قرار علفی، دستهدر برش عرضی ریشۀ نوعی گیاه -75
 11مرحله  -آزمون ماز       اند. در ساقۀ این گیاه قطعاً ..................گرفته

  (168سوال  1)نکته گزینه اند. های آوندی بین پوست و بافتِ مغز ساقه قرار گرفته( دسته1
 شود.های زندۀ جوانه محافظت مینخستین توسط یاخته ( هر سرالد2
 پوشاند.های روپوستی را میای از ترکیبات لیپیدی سطح همۀ یاخته( الیه3
 دهند.ترین قسمت استوانۀ آوندی را تشکیل میزا خارجیهای الیه ریشه( یاخته4

 ترکیبی( -سخت -106) 3پاسخ: گزینه 
های آوند آبکش و چوب نخستین در مجاورت یکدیگر و درون استوانۀ آوندی قرار دارند و در ساقۀ لپه، دستهمانند تکدر برش عرضی ریشه گیاهان دولپه ه

 پوشاند.های روپوستی را میاین گیاهان، پوستک که از ترکیبات لیپیدی مانند کوتین ساخته شده است، سطح یاخته
 ها:بررسی سایر گزینه

 شود.دیده می هاایدولپهای است که در بخشی از سامانۀ بافت زمینهو  آکنهنرمبافت  مغز ساقه( 1
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 شود.ها دیده میایلپهتکاست و در  ایکنهنرمبافت مغز ریشه  

 شوند.ها در فاصله بین دو گره نیز دیده می( سرالدهای درون ساقه، عالوه بر جوانه2
 نه ساقه! زا در استوانۀ آوندی در ریشه حضور دارند،( الیه ریشه4
 

 
  

ضی  ساختارها در برش عر سه  مقای
 لپه و دو لپه گیاهان تک

 
 رو به راحتی رد کنید! 168های سوال تونستید سایر گزینهبا استفاده از این کادر آموزشی ماز به راحتی می

 گیاه دولپه لپهگیاه تک 
ساااااهتااارهااای موجود در برش 

 عرضی ساقه
 روپوست

 آبکشی(های آوندی )چوبی و دسته
 ایبافت زمینه

 روپوست
 پوست
 های آوندی )چوبی و و آبکشی(دسته

 مغز ساقه
ساااااهتااارهااای موجود در برش 

 عرضی ریشه
 روپوست
 پوست

-زا، دستهاستوانۀ آوندی حاویِ:  الیۀ ریشه
 مغز ریشههای آوندی و 

 روپوست 
 پوست

 های آوندیزا و دستهاستوانۀ آوندی حاویِ: الیۀ ریشه

 شوند.به صورت پراکنده دیده می های آوندی در ساقهدستهآرایش 
 

 وار در اطراف مغز قرار گرفتند.به صورت منظم و دایره
)در هر دستۀ آوندی، آوند چوبی به سمت داخل و آوند آبکشی 

 به سمت خارج ساقه قرار دارد(
وار در اطراف مغز به صورت منظم و دایره های آوندی در ریشهآرایش دسته

 .قرار گرفتند
 168سوال  2نکته گزینه 

آوند آبکشی به شکل ستاره در  مغز ریشه و آوندهای آبکشی در 
 میان بازوهای آن قرار گرفتند.

 پهن و منشعب شکل و باریکنواری هاظاهر برگ
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 98کنکور سراسری  ای صادق است؟کدام عبارت، در مورد ساقهء یک گیاه علفی دولپه -168
 بین پوست و استوانهء آوندی غیرمشخص است.( مرز 1
 اند.های آوندی بر روی دوایر متحدالمرکز قرار گرفته( دسته2
 های آوندی در سمت خارج بیش از سمت داخل است.( تعداددسته3
 شود. ای است، به وضوح دیده می( مغز که بخشی از سامانهء بافت زمینه4

 

 4پاسخ: گزینه 
کنید، در برش قابل مشاهده میطور که در شکل مهمان

ای، مغز که بخشی از سامانۀ عرضی ساقۀ یک گیاه دولپه
 شود.ای است، به وضوح دیده میبافت زمینه

 
 
 
 
 
 

 11مرحله  -آزمون ماز کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟-76

 « توان در .................. بیان کرد. را می ضدادراریهای آلدوسترون و وجه .................. هورمون» 

 تاثیر بر حجم ادرار -( تشابه2  ریزتاثیر بر اندام حاوی یاخته درون -( تفاوت1
 ممانعت از افت فشار خون -( تفاوت4 ریزهای درونتولید توسط یاخته -( تشابه3

 ترکیبی( -متوسط -114) 2پاسخ: گزینه  3
س سترون به طور م ستقیم موجب افزایش بازجذب آب در کلیه میهورمون آلدو سدیم و به طور غیرم ضدادراری تقیم موجب افزایش بازجذب  شود. هورمون 

 کنکور( 167)نکته موارد الف و ج سوال شوند. شود. پس هر دو هورمون موجب کاهش حجم ادرار میهم موجب افزایش بازجذب آب در کلیه می
 ها:بررسی سایر گزینه

 ها دارای گیرنده در کلیه )اندام سازنده اریتروپویتین( تاثیر دارند.ین هورمون( هر دوی ا1
 ریز!های درونشود؛ نه یاختههای هیپوتاالموس تولید می( هورمون ضدادراری توسط نورون3
 .کنندها با افزایش میزان نب بدن و لذا میزان حجم خون، از افت فشار خون ممانعت میدوی این هورمون( هر 4
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 «طور معمول، طی مرحلۀ .................. از فرایند تشکیل ادرار، .................. به» کند؟ کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می-77

 2مرحله  -آزمون پروژه زیست ماز کنند.شده از کالفک، از دیوارۀ بیرونی کپسول بومن عبور میمواد خارج –( تراوش 1
 شوند.های اطراف گردیزه، وارد گردیزه میشده از مویرگفقط مواد خارج – ( ترشح2
 شوند.رانی و با مصرف انرژی از مویرگ خارج میها طی فرایند برونپروتئین –( تراوش 3
 شود.می آغازهای فراوان، های دارای راکیزهخروج مواد از گردیزه توسط یاخته –( بازجذب 4

 مفهومی( -سخت -105) ۴پاسخ: گزینه 
 های لولۀگردد. یاختهمی آغازخوردۀ نزدیک در لولۀ پیچ. بازجذب تراوش، بازجذب و ترشح :اند ازفرایند تشکیل ادرار، شامل سه مرحله است که عبارت

 (167)نکته مورد د سوال های فراوان دارند. خوردۀ نزدیک، راکیزهپیچ
 ها:بررسی سایر گزینه

 های آلدوسترون و ضدادراریمقایسه هورمون 
 عوامل محرک ترشح هورمون عملکرد هورمون بافت هدف محل ترشح نام هورمون

غدۀ زیرمغزی  ضدادراری
 پسین

کننده و لولۀ مجرای جمع
 کلیوی

افزایش بازجذب آب و کاهش دفع 
 آب از طریق ادرار

افزایش فشار اسمزی خون و تحریک 
 اسمزی در غدۀ زیرنهنجهای گیرنده

کننده و لولۀ مجرای جمع غدۀ فوق کلیه آلدوسترون
 کلیوی

که منجر به افزایش بازجذب سدیم )
 شود(افزایش بازجذب آب نیز می

کاهش مقدار آب خون و کاهش حجم آن -
 شودکه منجر به ترشح رنین می

 افزایش ترشح هورمون محرک فوق کلیه-
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گردد؛ ولی، از دیوارۀ بیرونی شده و وارد کپسول بومن میاز خون گلومرول خارج ها،جز پروتئینخوناب شامل آب و مواد محلول در آن به( طی فرایند تراوش، 1
 کند.آن عبور نمی

به درون  های گردیزهخود یاختهیا  ایدور لوله هایمویرگزم است دفع شوند از الموادی که ن، دهد و در آدر جهت مخالف بازجذب رخ می ،ترشح( 2
 شوند. گردیزه ترشح می

د بزرگی که دارناندازۀ  ها به علتمکان خروج مواد از آنها به خوبی فراهم است. پروتئینا خود دارند و بنابراینۀ منافذ بزرگی در دیوار ،فکالهای کمویرگ( 3
 نند.ک توانند از این منافذ عبورطور معمول نمیبه

 
 22مرحله  -آزمون ماز ، درست است؟ دربارۀ هر سرخرگ متصل به کالفک )گلومرول( در کلیۀ انسانچند مورد، -78

 های سازندۀ آنزیم رنین است.دارای یاخته -الف
 کند.خون روشن را به نوعی شبکۀ مویرگی وارد می -ب
 ها از خون نقش دارد.در انتقال مواد دفعی به محل خروج آن -ج
 شود.در بخش قشری کلیه از انشعاب سرخرگ دیگری تشکیل می -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

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

 بررسی موارد:
 سرخرگ آوران حضور دارند.های سازندۀ آنزیم رنین در دیوارۀ الف( یاخته

 کند. ای وارد میب( سرخرگ آوران خون روشن را به کالفک و سرخرگ وابران خون روشن را به شبکۀ مویرگیِ دور لوله
 شوند.ای، دفع میج( بعضی مواد دفعی در طی فرایند تراوش در کالفک و بعضی دیگر در طی فرایند ترشح در شبکۀ مویرگی دورِ لوله

 د( سرخرگِ آوران برخالف سرخرگِ وابران، از انشعاب یک سرخرگ دیگر ایجاد شده است. 
 و حاال خیلی راحت سوال کنکور رو جواب بدید!!

 
 98کنکور سراسری  های یک فرد سالم صحیح است؟چند مورد، در ارتباط با کلیه -167

 شود.اردشده به مثانه کاسته میالف ب در پی حضور نوعی ترکیب شیمیایی در خون، از حجم ادرار و
 شود.های مختلف گردیزه )نفرون( منشعب میب ب سرخرگ آوران در اطراف بخش

 ریز به طور حتم بر دومین مرحلهء ساخت ادرار تأثیرگذار است.ج ب نوعی ترشح درون
 شود.د ب به محض ورود مواد به اولین بخش گردیزه )نفرون( فرایند بازجذب آغاز می

1)1 2)2 3)3 4)4  
 2پاسخ: گزینه 

 موارد الف و ج درست هستند.
 بررسی موارد:

 شود.شود؛ پس ادرار کمتری به مثانه وارد میو همچنین آلدوسترون )در پی ترشح رنین( از حجم ادرار کاسته می الف( با افزایش میزان هورمون ضدادراری
 های مختلف گردیزه!ب( سرخرگ آوران فقط به شبکۀ مویرگی کالفک درون کپسول بومن متصل است؛ نه بخش

 ار یعنی بازجذب تأثیر دارند.های ضدادراری و آلدوسترون بر دومین مرحله ساخت ادرج( ترشح هورمون
 شود.خوردۀ نزدیک آغاز مید( نخستین بخش نفرون، کپسول بومن است. در حالی که بازجذب به محض ورود مواد به لولۀ پیچ
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 11مرحله  -آزمون ماز .................. تواندنمیدر انسان، بخشی از ساقۀ مغز که در تنظیم ترشح بزاق و اشک نقش دارد، -79

 های موثر در دم، موجب خاتمۀ دم در فرایند تنفس شود.( با اثر بر ماهیچه1
 های اعصاب خودمختار باشد.( حاوی مراکز عصبی موثر در هماهنگی بخش2
 ( با تاثیر بر اعصاب خودمختار، سبب ترشح انعکاسی بزاق در دهان شود.3
 شود.هایی سبب افزایش تعداد تنفس در دقیقه ( با ارسال پیام4

 ترکیبی( -متوسط -111) 1پاسخ: گزینه 
( مرکز تنفس در پل مغزی با اثر بر مرکز کنکور 163نکته سوال نقش دارد. ) اشکو  ترشح بزاق، تنفسهای مختلف از جمله، پل مغزی در تنظیم فعالیت

 اثر گذاشته و موجب خاتمۀ دم در فرایند تنفس شود.های موثر در دم ماهیچهالنخاع بر روی دهد. پس بصل، دم را خاتمه میالنخاعبصلتنفس در 
 ها:بررسی سایر گزینه

 النخاع و پل مغزی و در نزدیک مرکز تنظیم تنفس قرار دارند.حس در بصلحس و پادهم( مرکز هماهنگی اعصاب هم2
صبی 3 ستگاه ع صبی مغز را به غدهخودمختار( د شکل انعکهای بزاقی می، پیام ع ساند و بزاق به  شح میر سی تر یر بر با تاثتواند شود. پس پل مغزی میا

 اعصاب خودمختار، سبب ترشح انعکاسی بزاق در دهان شود.
 در تعداد تنفس در دقیقه شود. تواند سبب تغییرکند. با این کار پل مغزی میمرکز تنفسیِ درون پل مغزی، مدت زمان دم را تنظیم می( 4
 

 2مرحله  -پروژه زیست ماز کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -80

 «هر بخشی از ساقۀ مغز که .................. است، قطعاً .................. » 
 کند.های حساس به فشار خون را پردازش میپیام عصبی گیرنده -( در تنظیم فرایند دم و بازدم موثر1
 های موثر در ترشح بزاق در دهان است.حاوی نورون -چهارگانه های( حاوی برجستگی2
 دهد.ترین بخش مغز انسان را تشکیل میپایین -( حاوی مرکز عصبی بلع3
 نقش موثری در تنظیم چرخۀ قلبی دارد. -( در ترشح اشک موثر4

 ترکیبی( -سخت -111) 3پاسخ: گزینه 
مغز قرار  ترین بخشهایی مانند عطسه، بلع و سرفه است. این قسمت در پایینکند و مرکز انعکاسمیرا تنظیم  زنش قلبو  فشار خون، تنفسالنخاع بصل

 (163سوال  3نکته گزینه دارد. )
 ها:بررسی سایر گزینه

حسللاس به فشللار خون را های پیام عصللبی گیرندهالنخاع، النخاع در تنظیم فرنیندهای دم و بازدم موثر هسووتند؛ اما تنها بصوول( هم پل مغزی و هم بصللل1
 کند.پردازش می

 (163سوال  4)نکته گزینه های پل مغزی، در ترشح بزاق نقش دارند. اند؛ اما نورونهای چهارگانه، بخشی از مغز میانیبرجستگی( 2
شح بزاق، تنفسهای مختلف از جمله، ( پل مغزی در تنظیم فعالیت4 شکو  تر صل ا ضربان قلب النخاع، در نقش دارد؛ درحالیکه ب تنظیم چرخۀ قلبی و 

 کند.شرکت می
 
 5مرحله  -آزمون ماز     کند؟درستی تکمیل میکدام گزینه، جملۀ زیر را به-81

 « ..................فرآیند  ..................فرآیند سرفه » 
 بلع، با حرکت برچاکنای به سمت باال همراه است. -( همانند 1
 کند. استفراغ، زبان کوچک به سمت باال حرکت میعطسه و  -( برخالف 2
 گیرد.ای داخلی انجام میدندههای بینعطسه، با انقباض ماهیچه -( برخالف 3
 شود.، کنترل میترین ساختار موجود در مغزپایینبلع و عطسه، توسط  -( همانند 4

 ترکیبی( -سخت  - 103) 4پاسخ: گزینه    

 (163سوال  3)نکته گزینه  ترین بخش مغز و در باالی نخاع قرار دارد.خاع در پاییننالی بلع، سرفه و عطسه است. بصلهاالنخاع، مرکز انعکاسبصل
 ها:بررسی سایر گزینه
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سرفه به1 شودعلت خروج هوا از نای برچاکنای به( در طی فرآیند  سمت پایین حرکت کرده  ؛سمت باال حرکت کرده تا راه نای باز  اما طی بلع، برچاکنای به 
 تا راه نای بسته شود.

همچنین در فرآیند استفراغ،  شود؛ال رفته و راه بینی بسته میشود که در این حالت زبان کوچک به سمت با( در فرآیند سرفه، هوا از طریق دهان خارج می2
 شود که در ایناما در عطسه، هوا از طریق بینی خارج می بندد؛آید و راه بینی را میه سمت باال میبرای جلوگیری از ورود مواد به درون بینی زبان کوچک ب

 صورت باید زبان کوچک در پایین قرار گرفته تا راه بینی باز شود.
ای دخلی منقبض دندههای بینم ماهیچهدر طی فرآیند بازد ؛شوندطی بازدم از دستگاه تنفسی خارج می ند سرفه و عطسه هوا تحت فشار و( در هر دو فرآی3

 شوند.می
 

های مخ واقع شده است، دارای کدام ویژگی نوعی مرکز عصبی در انسان که باالتر از مغز میانی و در زیر رابط سفیدرنگِ بین نیمکره-82
 22مرحله  -آزمون ماز        است؟

 ریز است.های درونفیز )رومغزی(، حاوی یاخته( همانند اپی1
 شود.های بویایی، جزئی از سامانۀ لیمبیک محسوب می( برخالف لوب2
 کند.های دما را دریافت میهای عصبی تولیدشده در گیرنده( برخالف هیپوتاالموس، پیام3
 کند.دارِ گوش را دریافت میهای مژک( همانند مخچه، پیام عصبی تولیدشده توسط همۀ گیرنده4

 رکیبی(ت -سخت -111) 3پاسخ: گزینه 
های تولیدشده در های حسی مثل پیامهای مخ واقع شده است. پیامهای سفید رنگِ بین نیمکرهدر مغز انسان، تاالموس باالتر از ساقۀ مغز و در زیر رابط

 های دما به تاالموسسی گیرندههای حاست؛ اما پیام هیپوتاالموس مرکز تنظیم دمای بدنشوند. های دما برای پردازش اولیه به تاالموس وارد میگیرنده
 وارد میشن تا پردازش صورت بگیره!

  ها:بررسی سایر گزینه
 ریز ندارد.فیز، یاختۀ درون( تاالموس برخالف اپی1
( سامانۀ لیمبیک با تاالموس و هیپوتاالموس ارتباط دارد، نه 2

 اینکه تاالموس و هیپوتاالموس جزء سامانۀ لیمبیک باشند. 
 ق به سامانۀ لیمبیک به رنگ بنفش مشخصهای متعلبخش
 (163سوال  2)نکته گزینه اند. شده

های شنوایی وجود های تعادلی و گیرنده( درون گوش گیرنده4
دار هستند. پیام عصبی مربوط به تعال به دارد که هر دو مژک

 شود. مخچه ارسال می
 

 و اینم سوال کنکور!!! از شباهتش به ماز تعجب نکنید!!!
 

 98کنکور سراسری  کدام عبارت، در مورد بخشی از مغز انسان که در ترشح بزاق و اشک نقش دارد، درست است؟ -163
 شود.ای )لیمبیک( محسوب می( یکی از اجزای سامانهء کناره2 کنندهء مایع مغزی ل نخاعی است.( دارای شبکهء مویرگی ترشح1
 های چهارگانه مغزی است.( حاوی برجستگی4 رار دارد.های عطسه و سرفه ق( در مجاورت مرکز انعکاس3

 3پاسخ: گزینه 
 النخاع قرار دارد که حاوی مرکز عصبی عطسه و بلع است.در ساقه مغز انسان، پل مغزی در ترشح بزاق و اشک نقش دارد. پل مغزی در مجاورت بصل
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 21مرحله آزمون ماز      است؟ نامناسبچند مورد، برای تکمیل عبارت زیر -83

منجر به ..................، در حضور الکتوز در  تواندنمی.................. در باکتری اشرشیا کالی، وقوع نوعی جهش کوچک در توالی »
 «سیتوپالسم باکتری شود.

 های مربوط به تجزیۀ الکتوزاتصال مهارکننده به اپراتور ژن -ژن رمزکنندۀ مهارکننده -الف
 ها در باکتریکاهش محصول نهایی این ژن -های مربوط به تجزیۀ الکتوزژن اندازِراه -ب
 ها در باکتریافزایش محصول نهایی این ژن -های مربوط به تجزیۀ الکتوزاپراتورِ ژن -ج
 های مجاور خودتغییر محصول نهایی ژن -های مربوط به تجزیۀ الکتوزیکی از ژن -د
1 )1   2 )2  3 )3  4 )4 

 مفهومی( -سخت -124) 3ینه پاسخ: گز
 تواند رخ دهد: های مختلفی از ژنوم میها فقط بخشی از ژنوم هستند و جهش در بخشکند. ژنفقط مورد د عبارت را به درستی کامل می

A )گذاشت نخواهد اثری ،ژن محصول بر توالی صورت این در. دهد رخ ژنی بین هایتوالی در جهش است ممکن . 
B )بود خواهد مختلف آن پیامدهای گاه آن دهد، رخ ژن درون جهش اگر : 

 در تغییر باعث جهش این آیا .است کرده تبدیل دیگری آمینواسید به را آمینواسید یک رمز و داده رخ جانشینی جهش آن ژن در که بگیرید نظر در را آنزیمی

 احتمال گاه آن شود، آنزیم فعال جایگاه در تغییر باعث جهش اگر. دارد بستگی آنزیم در تغییر وقوع محل به سؤال این پاسخ شد  خواهد آنزیم عملکرد

 کم آنزیم عملکرد در تغییر احتمال نگذارد، اثری آن بر که طوری به دهد، رخ فعال جایگاه از دور جایی در جهش اگر اما. است زیاد بسیار آنزیم عملکرد تغییر

 .است صفر حتی یا

C )مقدار « بر بلکه داشت نخواهد اثری پروتئین توالی بر جهش این .افزاینده یا انداز راه در مثالً دهد،می رخ ژن تنظیمی هایتوالی از یکی در جهش گاهی« 
 را آن محصول آن، از رونویسی میزان بر اثر با و کند تبدیل ترضعیف یا ترقوی اندازی هرا به را آن است  ممکن ژن، یک اندازراه در جهش. گذاردمی تأثیر آن

 .کند کمتر یا بیشتر نیز
 بررسی موارد: 

ای منجر به تغییر فعالیت مهارکننده شود که حتی در حضور الکتوز نیز، از تواند به گونهالف( مهارکننده نوعی پروتئین است و جهش در ژن رمزکنندۀ آن می
 اپراتور جدا نشود.

 یا بیشتر نیز را آن محصول آن، از رونویسی میزان بر اثر با و کند تبدیل ترضعیف یا ترقوی اندازی هرا به را آن است  ممکن ژن، یک اندازراه در جهشب( 

 .کند کمتر
 شوند.های موثر در تجزیۀ الکتوز نیز بیشتر رونویسی میتواند مانع از پیوستن مهارکننده به آن شود. بنابراین، ژنج( جهش در اپراتور می

شود. اما این مولکول ها تشکیل میاز رونویسی آن mRNAزیۀ الکتوز در مجاور هم قرار دارند و با هم رونویسی شده و در نهایت یک های موثر در تجد( ژن
mRNA گیرد. پس؛ وقوع یک جهش طور مستقل صورت میدارای سه کدون آغاز و سه کدون پایان رونویسی است و ترجمۀ رونوشت مربوط به هر ژن به

 های مجاور آن نخواهد داشت. کوچک در یک ژن، تأثیری بر محصوالت ژن
 

 8مرحله  -آزمون ماز کند؟، به درستی کامل میهای موثر در تجزیه الکتوزکدام گزینه، عبارت زیر را درمورد تنظیم بیان ژن-84

 شود.در باکتری اشریشیاکالی، پس از اتصال .................. می 

 انداز، رونویسی از چند ژن متوالی متوقف ( مهارکننده به راه1
  ییکننده شناسا یسیرونو یماپراتور توسط آنز( الکتوز به مهارکننده، 2
 ر، شکل پروتئین مهارکننده دچار تغییر ( الکتوز به توالی اپراتو3
 ( مهارکننده به الکتوز، شرایط بیان همزمان چند ژن متوالی فراهم4
 مفهومی( -سخت -122)صحیح است.  4 گزینه
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ی از شود. رونویسکنندۀ الکتوز فراهم میهای تجزیههای مربوط به آنزیممهارکننده از اپراتور جدا شده و امکان رونویسی از ژنمهارکننده به الکتوز،  با اتصال
  شود.انداز و اپراتور تنظیم میکنندۀ الکتوز، توسط یک راههای تجزیهسه ژن مربوط به آنزیم

بررسی سایر 
 ها:گزینه

1 )
مهارکننده 

 ...اشینانداز و اپراتور رو دونسته بدیگه باید فرق راهشود! ل نمیانداز متصبه راه
2 )RNA کند؛ نه اپراتور!انداز را شناسایی میپلیمراز توالی راه 
  ور!توالی اپرات شود، نهمتصل می ( الکتوز به پروتئین مهارکننده3

 
 
 
 
 
 

 6مرحله  -آزمون ماز       نماید؟                               می ها به درستی کاملکدام گزینه، عبارت زیر را درمورد رونویسی ژن-85

هایی که مورد شناسایی رِنابسپاراز شوند، .................. توالیهایی از دِنا که موجب پایان رونویسی میای، توالیدر یک یاختۀ هوهسته
 گیرند ..................قرار می

 شوند.بخشی از ژن محسوب می -( برخالف2 شوند.برداری میرِنابسپاراز رونوشتتوسط  -( همانند1
 فقط در رشتۀ رمزگذار ژن قرار دارند.  -( برخالف4 شود.های اگزون محسوب میجزء توالی -( همانند3

 مفهومی( -متوسط-122) 2پاسخ: گزینه 
 و جدا ساخت تازه رنای و دنا مولکول از آنزیم ها،محل این در. شوندمی رنابسپاراز آنزیم توسط رونویسی پایان موجب که دارد وجود ایویژه هایتوالی دنا در
  گردند.شوند و رونویسی میانداز، بخشی از ژن محسوب میها برخالف توالی راهاین توالی. شوند می متصل هم به دنا یرشته دو

 ها:بررسی سایر گزینه
 شود.میانداز رونویسی ن( توالی راه1
 توان آن را جزء توالی اگزون یا اینترون در نظر گرفت.شود. پس نمیانداز جزء ژن محسوب نمی( راه3
 توان گفت که توالی پایان رونویسی فقط در رشتۀ رمزگذار ژن قرار گرفته است.ای است. همچنین نمیانداز دو رشته( توالی راه4

  

داز
ه ان

را
 

گی
ویژ

 ها

 ای استدورشته
 است ریبونوکلئوتیدها ساخته شدهای از دناست و از دئوکسیتوالی نوکلئوتیدی ویژه

انداز را شللناسللایی کند؛ نام عوامل رونویسللی راههایی بهتواند بدون کمک پروتئینها رنابسللپاراز نمیایدر هوهسللته
 شناسایی کند و به آن متصل شودتنهایی این توالی را ها رنابسپاراز قادر است بهایهستهدرحالیکه در پیش

ستهدر پیش شتهتوانند یک راهها چند ژن متوالی میایه شترک دا شند مثل ژنانداز م های موثر در تجزیه الکتوز و با
 مالتوز در اشرشیاکالی

 گذاردمی بلکه بر مقدار آن اثر داشت نخواهد اثری پروتئین بر توالی جهش این*درصورت رخداد جهش در این توالی 
ست ژن، یک راه انداز در جهش سی میزان بر اثر با و کند تبدیل تر ضعیف یا تر قوی ندازیه ارا به را آن ممکن ا  از رونوی

 افزایش یا کاهش دهد نیز را آن محصول آن،

کرد
عمل

 

 خود صحیح محل از ژن شروع رونویسی کمک به-
 کند آغاز آنجا از را رونویسی و پیدا دقیق طور به را مناسب اولین نوکلئوتید رنابسپاراز شود می موجب

اند توها یک بخش تنظیمی میایهسللتهنکته: در پیش
 را کنترل کند.  چند ژنتنظیم همزمان 

10- 
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 98کنکور سراسری  ی باکتری اشرشیاک الی باشد؟(DNA)تواند از پیامدهای وقوع جهش در دناچند مورد می -164
 کنندهء الکتوزالف ب تغییر در جایگاه فعال آنزیم تجزیه
 ژنب ب عدم اتصال مهارکننده به بخشی از 
 ج ب عدم اتصال الکتوز به نوعی پروتئین

 مراز(پلی RNAد ب افزایش فعالیت رنابسپاراز )
1)1 2)2 3)3 4)4  

 3پاسخ: گزینه 
 است.فقط مورد ب نادرست 

 بررسی موارد:
 تواند با تغییر در ساختار پروتئینیِ آنزیم تجزیه کنندۀ الکتوز در اشرشیاکالی، موجب تغییر جایگاه فعال آن شود.الف( جهش می
 شود؛ نه ژن!تواند منجر به تغییر مهارکننده شود؛ اما دقت کنید که مهارکننده به اپراتور متصل میب( جهش می

 تواند مانع از اتصال الکتوز به آن شود.ساختار پروتئین مهارکننده می ج( جهش با تغییر در
 تواند مانع از مهار آنزیم رِنابسپاراز و لذا افزایش فعالیت آن شود.د( جهش با تغییر در توالی اپراتور یا ژن مهارکننده، می

 
 

 7مرحله  -آزمون ماز   دارند، کدام گزینه درست است؟        مشابه ماهیان آب شیرین  ایدر مورد، همۀ جانورانی که کلیه-86
 شوند.ها، گازهای تنفسی مبادله میهوا به شش (  در پی مکش1
 پردازند.همانند مثانه، به تنظیم اسمزی محیط داخلی می ها( کلیه2
 های مختلف بدن فرستاده می شود.ها، به بخش( خون خروجی از بطن3

  شود.با دفع نمک غلیظ، مانع افزایش فشار اسمزی خون می( نوعی غده در سر 4
 ترکیبی( -متوسط -105) 2پاسخ: گزینه 

ست. شیرین ا ستان مشابه ماهیان آب  شرایط خشکی، در همه مهره کلیه دوزی سمزی بدن را بر عهده دارد. در  شته و تنظیم ا داران، کلیه عملکرد مشابهی دا
ستان  سمزی بدن نقش دارد. ن افزایش میرا به بد بازجذب آبمثانه دوزی ستان، کلیه همانند مثانه در تنظیم ا سوال  3)نکته گزینه دهد. بنابراین در دوزی

166) 
   ها:بررسی سایر گزینه

  ها مکیده شود.شدرون شدهند؛ نه این که هوا به کنند. در واقع هوا را قورت میها منتقل میشش پمپ فشار مثبت هوا را به( دوزیستان بالغ، با سازوکار 1
  که تنها با دونستن همین نکته، میتونید سوال رو جواب بدید( 166سوال  1)نکته گزینه 

 شود.ها وارد مینکته: در سازوکار فشار منفی، هوا به کمک مکش حاصل از فشار منفی به شش 
 غلطه!!« هابطن»( دوزیستان فقط یک بطن دارند، 3
 ی هستند!( دوزیستان فاقد غدد نمک4

 نکته: برخی خزندگان و پرندگان، غدد نمکی دارند.
 

گیرند. به طور طبیعی همۀ این جانوران، داران، بیشتر تبادالت گازی از طریق شبکۀ مویرگی در زیر پوست صورت میدر گروهی از مهره-87
 18مرحله  -آزمون ماز دارای کدام ویژگی هستند؟

 اند.غذایی فراوان در محیط آبی تشکیل شدههایی با اندوختۀ ( از لقاح تخمک1
 شود.( خون روشن پس از بازگشت از سطوح تنفسی فقط به یک دهلیز وارد می2
 ها وارد کنند.توانند ضمن بازکردن بینی خود هوا را از حفرۀ دهانی به شش( می3
 نند.ها، ادرار غلیظ تولید کتوانند با افزایش بازجذب آب از کلیه( در شرایطی می4
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 ترکیبی( -سخت -104) 2پاسخ: گزینه 
پوست دوزیستان (166سوال  4نکته گزینه . است پوستتبادالت گازی از طریق  بیشتر، دوزیستان بالغدر 

 وسیعیو  یکنواختها، شبکۀ مویرگی است. در قورباغه دارانهای تنفس مهرهترین ساختار در اندامساده
دوزیستان بالغ، گردش خون مضاعف و قلب  کند.در زیر پوست قرار دارد که تبادل گازها را با محیط آسان می

ها به ای )دو دهلیز و یک بطن( دارند. در این جانوران، خون روشن از سطوح تنفسی پوستی + ششحفرهسه
 کند.ها ارسال میرا به اندام شود. و بطن، خون روشندهلیز چپ وارد شده و سپس به درون بطن وارد می

 ها:بررسی سایر گزینه
ها و دوزیستان هم به علت دوره جنینی ( در پستانداران به دلیل ارتباط خونی بین مادر و جنین، در ماهی1

 کوتاه، میزان اندوخته غذایی تخمک کم است.
هوا را از حفرۀ دهانی به درون  ( قورباغه که دارای پمپ فشار مثبت هواست، در شرایطی که بینی بسته است3

 نماید.ها منتقل میشش
ند و کتولید می ادرار رقیقبا توجه به اینکه کلیۀ دوزیستان مشابه ماهیان آب شیرین است، لذا همیشه ( 4

توانایی زیادی برای بازجذب آب ندارد؛ بنابراین دوزیستان در خشکی، به کمک مثانه )نه کلیه!( خود، به 
 پردازند.کردن ادرار میغلیظبازجذب آب و 

 
 

  کند، قطعاً ..................های خود فراهم می.................. گازهای تنفسی را برای یاختهجانوری که از طریق -88

 4مرحله  -پروژه زیست مازآزمون 

 دار در سطح بدن خود است.دارای چندین منفذ دریچه -شده با کیتینهای مفروش( لوله1
 کند.خون تیره را از قلب خود به سطوح تنفسی ارسال می -شبکۀ مویرگی زیرپوستی( 2
 ریزد.های خود را به درون آب میگامت -زده از سطح بدنهای بیرون( آبشش3
 باشد.های قلب خود میای بین بطندارای دیواره -( پمپ فشار مثبت هوا4

 2پاسخ: گزینه 
ستگاه گردش خو سی را برای یاختهجانورانی که دارای د ستی، گازهای تنف شبکه مویرگی زیر پو ستند، از طریق  ستی ه سته و تنفس پو د فراهم های خون ب

 کنند.کنند. این جانوران )مانند کرم خاکی و دوزیستان( خون تیره را از قلب خود به سطوح تنفسی ارسال میمی
 ها:بررسی سایر گزینه

شعب و مرتبطها لوله( نایدیس1 شده های من ستند که با کیتین مفروش  سطح بدن به خارج باز میاند. نایدیسبا هم ه سی  وند و شها از طریق منافذ تنف
 شود.ساختاری جهت بستن منافذ دارند که مانع از هدررفتن آب می معموالً

 (166سوال  2نکته گزینه نیستند. ) ، آبشش بیرونی دارند. جانوران نابالغ قادر به تولید گامتها و همه دوزیستانالرو برخی ماهی( 3
 ها!(شود. دوزیستان برخالف خزندگان فقط دارای یک بطن هستند )نه بطنخزندگان دیده می بعضی( پمپ فشار مثبت هوا در دوزیستان و 4
 

 های ساکن در یک زیستگاه، دارای چه مشخصۀ مشترکی هستند؟همه اعضای متعلق به یک جمعیت از قورباغه-89

 4مرحله  -وژه زیست مازپرآزمون 

 رود.شده از قلب به سطوح تنفسی می( همه خون تیره خارج1
 کند.( خون ضمن یک بار گردش در بدن، دو بار از قلب عبور می2
 یابد.ها به شدت کاهش می( در شرایط خشکی، تولید ادرار در کلیه3
 ریزند.می( در فصل تولیدمثل، تعداد زیادی یاختۀ هاپلوئید به درون آب 4

 1پاسخ: گزینه  
. نوزاد قورباغه دارای آبشش و های بالغ استها و قورباغههای نر و ماده و همچنین نوزادشامل جنسهای ساکن یک زیستگاه، یک جمعیت از قورباغه

است. هم در قورباغۀ بالغ و هم در  شش+تنفس پوستی و دستگاه گردش خون مضاعفدستگاه گردش خون ساده است؛ در حالی که قورباغۀ بالغ دارای 
   شود.شده از قلب، ابتدا به سطوح تنفسی منتقل میقورباغۀ نوزاد، همۀ خون تیرۀ خارج

 ها:بررسی سایر گزینه
 کند.( دوزیستان نابالغ، گردش خون ساده دارند و خون در هر بار گردش در بدن، یک بار از قلب عبور می2
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کند. اما مثانه این جانوران محل ذخیره آب و ه دقت کنید! کلیۀ دوزیستان مشابه ماهیان آب شیرین است و ادرار رقیق تولید می( به نکته جالب این گزین3
یابد. شود و سپس بازجذب آب از مثانه به خون افزایش میتر میشدن محیط، دفع ادرار کم و مثانه برای ذخیره بیشتر آب بزرگهاست و به هنگام خشکیون
 3ه گزینه تو این سوال بازم نکتعقلی کلیه رو میکشه! کند و این مثانه است که جور بیدوزیستان ادرار رقیق تولید می ابراین، در شرایط خشکی هم، کلیهبن

 رو دقیق توضیح دادیم!
 لید کنه!( دوزیستان لقاح خارجی دارند؛ اما حواستون باشه که در یک جمعیت، نوزاد بیچاره که نمیتونه گامت تو4
 

 نادرستبار در گروهی از جانوران شکل گرفت. کدام ویژگی، دربارهء این گروه از جانوران سامانهء گردشی مضاعف برای نخستین  -166
 98کنکور سراسری  است؟

 شود.ها وارد میهای آن( هوا به وسیلهء مکش حاصل از فشار منفی به شش1
 زده از سطح بدن است.بیرونهای خارجی ها دارای آبشش( الروی آن2
 یابد.ها به خون افزایش می( در شرایطی، بازجذب آب از مثانهء آن3
 گیرد. ها، از طریق پوست انجام می( بیشتر تبادالت گازی آن4

 1پاسخ: گزینه 
 کنند.های خود وارد میا به درون ششبار در دوزیستان مشاهده شد. دوزیستان از طریق پمپ فشار مثبت، هوا رسامانۀ گردشی مضاعف برای نخستین

 
 1مرحله  -آزمون پروژه زیست ماز    چند مورد، دربارۀ هموگلوبین در بدن انسان، درست است؟-90

 تواند در محل تولید خود، تخریب شود.در شرایطی می -الف
 ها نقش دارد.ها در جذب و انتقال یونهمانند انواع گلوبولین -ب
 شود.توسط یک ژن مخصوص در هسته کنترل میساخت هر رشتۀ آن  -ج
 های موثر در ساخت آن را همانندسازی کنند.توانند ژنهای سازندۀ آن نمییاخته -د
1 )1   2 )2  3 )3  4 )4 

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

 بررسی موارد:
در طحال  نیز مرده و دهید بیآس یخون یهااختهی بیتخر شود.یساخته م زیو طحال ن کبد مثل یگرید یدر اندام ها یخونی هااختهی ،ینیدر دوران جنالف( 

 .شودیو کبد انجام م
 .مؤثر واقع شوند خون PHتنظیم  توانند دریها مونیبا جذب و انتقال  نیها و هموگلوبنیانواع گلوبولب( 

این پروتئین توسط یک ژن کنترل  پپتیدی یکسانهر دو رشتۀ پلیاست. در واقع ساخت  نوع پپتیدی از دوچهار زنجیرۀ پلیج( هموگلوبین دارای 
 شود.می

ها توانایی تقسم دهند و دیگر این یاختههای خود را از دست میو اندامکهای قرمز( پیش از ورود به خون، هسته ها )گویچههای سازندۀ این پروتئیند( یاخته
 ژنتیکی خود را نخواهند داشت.و همانندسازی مادۀ 
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  به طور معمول، کدام ویژگی، مربوط به نوعی ترکیب شیمیایی است که منشأ مادۀ اصلی رنگی صفرا محسوب می شود؟-91
 1مرحله  -آزمون ماز  

 خون محسوب می شود. pH( تنها پروتئین موثر در تنظیم 2 ( تولید آن فقط در مغز استخوان صورت می گیرد.1
 شود. واردشده به گویچۀ قرمز به آن متصل می 2COِدرصد از  23( 4 درصدِ اکسیژن واردشده به گویچۀ قرمز نقش دارد. 100انتقال ( در 3

 ترکیبی( -متوسط -103) 3پاسخ: گزینه 
دارد. هنگام  ل گازهای تنفسی نقشباشد. هموگلوبین در انتقامی روبینهموگلوبین نوعی ترکیب شیمیایی است که منشأ مادۀ اصلی رنگی صفرا یعنی بیلی

شود. یدرصد آن به گویچۀ قرمز واردشده و به هموگلوبین متصل م 97درصد اکسیژن به صورت محلول در خوناب و  3ها، تها به بافشانتقال اکسیژن از ش
 شود.یدرصدِ اکسیژن واردشده به گویچۀ قرمز به هموگلوبین متصل شده و به کمک آن منتقل م 100بنابراین، 

 بررسی سایر گزینه ها:
صورت می گیرد. بنابراین، هموگلوبین در بخشی از زندگی فرد، در  کبد و طحالدر اندام های دیگری مانند  دوران جنینی( تولید یاخته های خونی در 1

 خارج از مغز استخوان تولید می شود.
 خون موثر باشند. pHنیز با جذب و انتقال یون ها می توانند در تنظیم  انواع گلوبولین ها( عالوه بر هموگلوبین، 2
 

 98 یکنکور سراسر  است؟ نادرستکدام عبارت،  -178
 آیند.های بنیادی مغز استخوان به وجود میهای خونی از یاخته( در جنین انسان، همهء یاخته1
 پپتیدی تنظیم شود.تواند توسط پروتئینی حاوی چهار رشتهء پلیخون می pH( در یک فرد بالغ،2
 های خونی باشد.تواند منشأ انواع مختلف یاختههای بنیادی مغز استخوان می( در یک فرد بالغ، یاخته3
 هیم باشد. ای سرنگ و بدون هستهای بیتواند در تولید قطعات یاخته( در جنین انسان، یک نوع یاختهء بنیادی می4

 1پاسخ: گزینه 
 توانند در کبد و طحال نیز تولید شوند.های خونی میدر جنین انسان، یاخته

 
 7مرحله  -آزمون پروژه زیست ماز     چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟-92

 .................. «قطعاً  n2در یک گیاه نهاندانۀ  ترین حلقۀ گلدر داخلی» 
  گردند.های هاپلوئید با توانایی لقاح تشکیل مییاخته -الف
 نماید.هر یاختۀ حاصل از میوز، شروع به تقسیم می -ب
 های دیپلوئید، تتراد تشکیل خواهند داد.یاخته -ج
 شود.تشکیل می  n3در پی لقاح، نوعی یاختۀ  -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 1پاسخ: گزینه 
اند توترین حلقۀ گل مییفقط مورد ج درست است. داخل

های ماده( و یا های دوجنسی و گل)در گل مادگی
 های نر( باشد. )در گل هاپرچم

  بررسی موارد:
های نارس و ها گردههای نر، درون پرچمالف( در گل

ها در این شوند؛ اما اسپرمهای رسیده ایجاد میگرده
رده گشوند. بلکه پس از قرارگیری دانۀ حلقه تشکیل نمی

م ها از تقسیبر روی مادگی و تشکیل لولۀ گرده، اسپرم
 شوند.یاختۀ زایشی در لولۀ گرده تشکیل می

ب( درون مادگی، از تقسیم میوز یاختۀ پارانشیم خورش، 
ها شود که فقط یکی از آنیاختۀ هاپلوئید ایجاد می 4

 کند.تقسیم شده و با تقسیمات خود، کیسۀ رویانی را ایجاد می
 دهند.، تتراد تشکیل می1کنند و در مرحلۀ پروفاز میوز های دیپلوئید میوز میهای گردۀ درون بساک، یاختهم در مادگی و هم در کیسهج( ه

  شود.تشکیل می n3د( فقط درون مادگی و در پی لقاح مضاعف، یاختۀ 

 
 

 2مرحله  -آزمون ماز      کند؟   تکمیل می نادرستیچند مورد، عبارت زیر را به -93

 «شود، .............. ای که درون .............. میدر حلقۀ .............. یک گل کامل دوالد، هر یاخته» 

 کند. لقاح نمی –ایجادتخمک، با سیتوکینز نامساوی  –الف ب چهارم
 کند.چهار گردۀ نارس ایجاد می –کیسۀ گرده، تقسیم –ب ب سوم

 های بافت خورش است.از یاخته –تخمک، تقسیم –ج ب چهارم
 شود.افشانی پراکنده میدر گرده –ایجاد n2یاختۀ  –د ب سوم

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

 مفهومی(-سخت-118) 4پاسخ: گزینه 

 کنند.همۀ موارد به نادرستی عبارت را تکمیل می
 بررسی موارد:
ای درون کیسۀ زا و دو هستههای تخمشوند. یاختههای حاصل از میوز، درون تخمک با سیتوکینز نامساوی ایجاد میهای کیسۀ رویانی و یاختهالف( یاخته

 کنند.رویانی لقاح می
 آورند.های نارس را بوجود میکنند، گردههای دوالدی که میوز میتوانند میتوز یا میوز کنند. یاختهالد میهای دوب( درون کیسۀ گرده، یاخته

 شوند. های حاصل از میوز تقسیم میهای بافت خورش و یکی از یاختهج( درون تخمک، یاخته
 های نارس!شوند؛ نه گردهپراکنده می های رسیدهشوند. گردهایجاد می 2nهای های نارس درون یاختهد( در بساک، گرده

 ساختار ایجادکنندۀ گامت در نهاندانگان

 دانۀ گرده: ایجادکنندۀ گامت نر

 شود.درون بساک )سومین حلقۀ گل( تشکیل می -

 دانۀ گردۀ رسیده حاوی دو یاختۀ هاپلوئید است. -

 دانۀ گردۀ رسیده دارای دو دیوارۀ داخلی و خارجی است -

 زا(کیسۀ رویانی: حاوی گامت ماده )تخم

 ایای + یک یاختۀ دوهستههستهیاختۀ تک 6تشکیل شده از  -

 قاح یابند.ل توانند با اسپرمزا مییاختۀ تخمای و یاختۀ دوهسته -
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                       17مرحله  -آزمون ماز   نماید؟           کدام گزینه، عبارت زیر را در مورد نهاندانگان به درستی تکمیل می-94

 « های .................. قطعًا ..................یاخته» 
 کنند.کالله، یاختۀ رویشی را ایجاد میپس از پذیرفته شدن توسط  -( گردۀ نارس1
 سازند.افشانی، لولۀ گردۀ حاوی زامه را میپس از گرده -( رویشی2
 آورند.  وجود میهای نر را بهدر پی تقسیم میوز، گامت -( زایشی3
 پس از انجام لقاح، در تشکیل رویان دخالت دارند. -زا( تخم4

 مفهومی( -سخت -118) 4پاسخ: گزینه 
یل زا، تخم اصلی )دیپلوئید( تشکها با یاختۀ تخمکند، از آمیزش یکی از اسپرماز آن که لولۀ گرده، دو اسپرم )زامه( را به درون کیسۀ رویانی منتقل میپس 
 یابد.شود. این تخم به رویان نمو میمی

 ها:بررسی سایر گزینه
 شود.کند و از رشد آن، لولۀ گرده حاصل میرشد می( در صورتی که کالله، گردۀ رسیده را بپذیرد، یاختۀ رویشی 1
آن، لولۀ  کند و از رشدگویند. در صورتی که کالله، گردۀ رسیده را بپذیرد، یاختۀ رویشی رشد میافشانی می( به انتقال دانۀ گرده از بساک به کالله، گرده2

 !باید گزینۀ صحیح تر رو تو این سوال انتخاب کنیدشود. گرده تشکیل می
های نارس، با انجام دادن یک تقسیم میتوز )رشتمان( و تغییراتی در دیواره، به دانۀ گردۀ آیند. هر یک از گردههای نارس از تقسیم میوز پدید می( گرده3

م ها از تقسیاست. اسپرم های گردۀ رسیده دارای یک دیوارۀ خارجی، یک دیوارۀ داخلی، یک یاختۀ رویشی و یک یاختۀ زایشیشوند. دانهرسیده تبدیل می
 شوند.زایشی در لولۀ گرده ایجاد می یاخته میتوز

 
 98کنکور سراسری  ای دارند؟الد )هاپلوئید(ی موجود در یک گیاه دوجنسی چه مشخصههای تکهمهء یاخته -185

 مانند.( پس از تشکیل، به یکدیگر متصل باقی می1
 شوند.تغییر می( پس از تشکیل، از نظر دیواره دستخوش 2
 دهند.تشکیل، تقسیم رشتمان )میتوز( انجام می ی( در ابتدا3
 شوند. های دوالدی )دیپلوئیدی( احاطه می( در زمان تشکیل، توسط یاخته4

 4پاسخ: گزینه 
ر ها دۀ نارس و رسیده است. همۀ این یاختههای دانۀ گردهای کیسۀ رویانی و یاختههای نر و ماده، سایر یاختههای هاپلوئیدی در یک گیاه شامل گامتیاخته

 اند.های دیپلوئید احاطه شدههنگام تولید توسط یاخته
 

کند، کدام عبات در مغز دریافت می عصبی را از چند گره عصبیهای در مورد جانورانی که یک طناب عصبی در سطح شکمی پیام-95
 4مرحله  -آزمون پروژه زیست ماز         درست است؟

 واحدهای بینایی متشکل از چندین قرنیه و عدسیِ مستقل از هم دارند.( 1
 اند.شده با کیتین در اسکلت خارجی قرار گرفتههایی مفروش( لوله2
 گیرد.های نر و ماده در خارج از بدن صورت می( لقاح گامت3
 شود.دار از قلب خارج می( همولنف از طریق منافذ دریچه4

 2پاسخ: گزینه 
های دارای یک طناب عصبی در سطح شکمی و چند گره عصبی در مغز خود هستند. حشرات تنفس نایدیسی و اسکلت خارجی دارند. بنابراین، نایدیسحشرات 
 شود.شده با کیتین در اسکلت خارجی این جانوران دیده میمفروش

 ها:بررسی سایر گزینه
 نور است. قرنیه، یک عدسی و چند یاخته گیرندۀمتشکل از ( در چشم مرکب حشرات، هر واحد بینایی 1
 زی هستند و لقاح داخلی دارند.( حشرات جانوران خشکی3
های این منافذ به هنگام انقباض قلب بسته یچهشود. دردار قلب به درون آن وارد می( در سامانۀ گردش خون باز حشرات، همولنف از طریق منافذ دریچه4

 98کنکور  196ال . اینم نکته جواب سوشودمی
 



 صفحه  گروه آموزشی ماز                                                                          ماز با کنکور  های مطابقت آزمون

@biomaze   www.biomaze.ir 

 

 گروه آموزشی ماز

 توان از نوعی جاندار استفاده کرد، کدام ویژگی، دربارهء این جاندار صادق است؟برای تعیین سرعت و ترکیب شیرهء پروردهء گیاه می -196
 98کنکور سراسری  ( مغز آن، از چند گرهء مجزا تشکیل شده است.1
 .گردددار به قلب بازمی( همولنف آن از طریق منافذ دریچه2
 دار سامانهء دفعی آن، مستقیماً با مایعات بدن ارتباط دارد.( دهانهء قیف مژک3
 گیرد. های کوچک و پراکندهء پوستی صورت می( تنفس آن از طریق برجستگی4

  2 پاسخ: گزینه

 گردد.دار قلب، به آن بازمیطریق منافذ دریچهبرای تعیین سرعت و ترکیب شیرۀ پرورده از شته استفاده میشود. شته نوعی حشره است. در حشرات همولنف از 
 

اکسید از ساختارِ محصول نهایی دیطی آن، یک کربنکدام عبارت، دربارۀ هر واکنشی در یک یاختۀ گیاهی درست است که در -96
 9مرحله  -آزمون پروژه زیست ماز        شود؟می قندکافت خارج

 رسد.انجام می هایی در غشای درونِی راکیزه به( توسط آنزیم1
 شود.های ناقل آن می( منجر به انتقال الکترون به مولکول2
 کند.فراهم می ATP ( شرایط را برای ساخت مولکول3
 شود.( مولکولی دوکربنی در راکیزه تولید می4

 ترکیبی( -سخت -125) 3پاسخ: گزینه 
اکسید، اکسایش یافته و استیل دیوارد راکیزه شده و ضمن تولید یک کربن -1: پیرووات حاصل از قندکافت در یک یاختۀ گیاهی سه مسیر پیش رو دارد

در سیتوپالسم مانده و  -2بینید که سوال ماز یک سر و گردن باالتر از کنکور هست حتی!( ! میکنکور سراسری 161نکته سوال . )کندرا ایجاد می Aکوآنزیم 
شود و ضمن دریافت الکترون از وارد تخمیر الکتیک اسید می -3شود. اکسید از آن آزاد میدیشود که در طی آن هم ابتدا یک کربنوارد تخمیر الکلی می

NADHشود که هر دو فرایند شرایطاکسید آزاد میدیای یا تخمیر الکلی، از پیرووات، کربنت اول و دوم، یعنی تنفس یاختهیابد. پس در دو حال، کاهش می 
 کنند.فراهم می ATPرا برای ساخت مولکول 

 است. ATPبه منظور ادامه انجام قندکافت و تداوم تولید  NAD+نکته: هدف از فرایند تخمیر، بازسازی 
 ها:بررسی سایر گزینه

 ( فقط درباره مسیر اول درست هستند.4و2و1
 

وند، شهای نوری چشم انسان انجام میای که به دنبال مصرف یک مولکول گلوکز در گیرندههای تنفس یاختهکدام عبارت، دربارۀ واکنش-97
 21مرحله  -آزمون ماز درست است؟

 شود.می( ضمن کاهش هر مولکول حامل الکترون، یک یون هیدروژن آزاد 1
 کند.اکسید را تولید میدیکربنی تجزیه شده و یک مولکول کربن( هر مولکول شش2
 کند.کربنی را ایجاد می، یک ترکیب ششAهای استیل کوآنزیم ( هر مولکول چهارکربنی با دریافت کربن3
کنکور  161)بازم نکته سوال  شود.آزاد می NADHل از تولید اکسید قبدیکربنیِ فاقد فسفات، تجزیه شده و ابتدا یک مولکول کربن( هر مولکول سه4

  سراسری(
 مفهومی( -سخت -125) 4پاسخ: گزینه 

، چرخۀ Aم کوآنزیهای نوری، واکنش قندکافت، تبدیل پیرووات به استیلبه دنبال مصرف یک مولکول گلوکز در گیرنده
رووات کربنیِ فاقد فسفات، پیها، تنها مولکول سهشود. در این واکنشاندازی میکربس و سپس زنجیرۀ انتقال الکترون راه

 شود. از اکسایش آن، آزاد می NADHاکسید قبل از ایجاد دیشده و ابتدا یک کربناست که تجزیه
 

ات
یرو

ش پ
سای

اک
 

 شودیق انتقال فعال( و قبل از چرخه کربس، اکسایش آن آغاز میپس از ورود پیرووات به راکیزه )از طر
 شودراکیزه انجام میبخش داخلی این فرایند در 

 دارد قرار راکیزه درونی غشای در دهد می انجام پیرووات را اکسایش که آنزیمی مجموعۀ
 شودشود، تولید میمحسوب می نیز که نوعی حامل انرژی NADH وCO2در این فرایند 
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  کنکور اشاره میکنه!!! 161هم به نکته سوال  زیرنمودار 
 ها:بررسی سایر گزینه

 شود.، یون هیدروژن آزاد نمیNADHبرخالف  2FADH( ضمن تولید 1
 کند.کربنی را ایجاد میکربنی تجزیه شده و دو مولکول سههای قندکافت، مولکول شش( در واکنش2

 کربنی را ایجاد کند.، ترکیب ششAهای استیل کوآنزیم تواند با دریافت کربنبس میهای چهارکربنیِ ایجادشده در چرخۀ کر( فقط یکی از مولکول3
 مازی باش و با خیال راحت سواالت کنکورو حل کن حاال!!!

 
در هر یاختهء غدهء سپردیس )تیروئید ب انسان، به منظور تغییر محصول نهایی قندکافت )گلیکولیز( و ورود آن به چرخهء کربس الزم  -161

 98کنکور سراسری   است تا این محصول ابتدا ...............
 متصل شود. A( در درون راکیزه )میتوکندری(، به کوانزیم2 تولید کند. CO2( در راکیزه )میتوکندری(،1
 تولید نماید. ATP( در غشای خارجی راکیزه )میتوکندری(،4 بسازد. NADHیاخته )سیتوپالسم(،( در مادهء زمینهء میان3

 1پاسخ: گزینه 
آن  ید ازاکسدییابد و یک مولکول کربنمحصول نهایی قندکافت، پیرووات است. پیرووات پس از ورود به میتوکندری، ابتدا در غشای داخلی آن اکسایش می

 دهد در غشای درونی راکیزه قرار دارد.شود. مجموعۀ آنزیمی که اکسایش پیرووات را انجام میخارج می
 

 17مرحله  -آزمون ماز کند؟تکمیل می نادرستیچند مورد، عبارت زیر را به -98

 .....................ای که فاقد ..................... است، قطعاً ای، یاختهدر یک گیاه نهاندانه

 قادر به تولید و مصرف انرژی نیست. -هسته -ب  پروتوپالست زنده دارد. -لیگنین -الف
 برای انتقال شیرۀ خام نیازمند الن است. -دیوارۀ عرضی -د  پالسمودسم و الن ندارد. -دیوارۀ نخستین -ج
1 )4 2 )3 3 )2 4 )1 

 مفهومی( -سخت -106) 1پاسخ: گزینه 

 کنند.رد عبارت را به نادرستی تکمیل میهمۀ موا
 بررسی موارد:

نکته ) هستند. فاقد پروتوپالست زنده، های چوبییاختههای پیراپوست( نیز همانند ای شده است )مثل یاختهپنبهها چوبهایی که دیوارۀ آنالف( یاخته
 رو جواب بدید!( 162فقط با همین نکته که یاخته های آوند چوبی پروتوپالست زنده ندارن، میتونید سوال  کنکور 162سوال  3گزینه 

 که فاقد هسته هستند؛ اما پروتوپالست زنده و فعال دارند؛ لذا قادر به مصرف انرژی هستند.های آوند آبکشی با وجود اینب( یاخته
 داشته باشند.توانند النهستند؛ اما میج( آوندهای چوبی فاقد دیوارۀ نخستین 

 تواند بدون عبور از الن در طول آوند حرکت کند.ای تشکیل شده است؛ لذا شیرۀ خام مید( در عناصر آوندی دیوارۀ عرضی از بین رفته و لولۀ پیوسته

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 

 Aکوآنزیم

ایجاد استیل 
 +Aکوآنزیم

NADH 
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 تعبیر نامه سلول و بافت گیاهی به سبک ماز                                            
 نام بافت یا سلول   تعبیر  

 روپوست / پیراپوست / اسکلرانشیم  بافت گیاهی با نقش محافظتی              

 اسکلرانشیم / کالنشیم / آوندی ) چوب (  بافت گیاهی دارای نقش استحکامی 

 کالهک ریشه / نگهبان روزنه / کرک / اسکلرید  سلول گیاهی با نقش حفاظتی 
 سلول چوب پنبه ای / یاخته روپوستی  

 اسکلرید / فیبر / کالنشیم  سلول گیاهی با نقش استحکامی   

 پارانشیم  بافت گیاهی با هاصیت ترمیم کنندگی  

 کالهک ریشه / درون پوست ریشه / سلول چوب پنبه  سلول گیاهی که دارای چوب پنبه در دیواره می باشد  
 ای پیراپوست 

 تراکئید / عناصر آوندی / اسکلرئید / فیبر   سلول گیاهی که دارای لیگنین در دیواره می باشد 

 سلول گیاهی که دارای دیواره سلولی غیر یکنواهت است  
 ) بدون در نظر گرفتن الن ( 

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

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

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

یاخته پارانشیمی/ هاگ ماده )ایجاد کیسه رویانی( / هاگ نر مریستمی / یاخته  سلول گیاهی با توانایی میتوز  
 دانه گرده( )ایجاد

 پارانشیم   بافت مورد استفاده در فن کشت بافت  

 سلول گیاهی با توانایی فتوسنتز    
/ دارای رنگیزه فتوسنتزی / وجود  ATP) تثبیت کربن / تولید نوری  

  چرهه کالوین (

 نگهبان روزنه / میانبرگ اسفنجی ، نرده ای ) نوعی 
 4Cان پارانشیم هستند ( / غالف آوندی در گیاه

 پارانشیمی   بافت گیاهی با بیشترین فضای بین سلولی 

 فیبر و کالنشیم  سلول گیاهی که دارای شکل دراز و کشیده است  

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

 سلول آبکشی  زنده  سلول گیاهی بدون هسته ) در حالت بلوغ (  

 عناصر آوندی / تراکئید / فیبر و اسکلرئید ) در   مرده  
 صورت مرگ سلول ( 

 آکنه در گلبرگ )ذخیره مواد رنگی( تارکشنده / سلول آبکشی/ نرم سلول گیاهی با کریچه ) مرکزی ( بزرگ  

 زمینه ای / پوششی ) روپوست (  سامانه بافتی گیاهی دارای سلول های فتوسنتز کننده  

 زمینه ای / آوندی   سامانه بافتی گیاهی دارای سلول های مریستمی  

 زمنیه ای / آوندی /  سامانه بافتی گیاهی دارای سلول های استحکامی  
 
 

  ای دارند؟اند، چه مشخصههایی که سه نوع آوند در دستۀ آوندی را احاطه کردهدر برش عرضی ساقۀ زنبق، یاخته-99
 22مرحله  -آزمون ماز  

 هایی با پروتوپالست مرده در دستۀ آوندی، در استحکام گیاه نقش دارند.( برخالف یاخته1
 پذیری ساقه، دیوارۀ ضخیم دارند.  های موثر در انعطاف( همانند یاخته2
 های غیرآبکشی در دستۀ آوندی، دیوارۀ لیگنینی دارند.( همانند همۀ یاخته3
 تۀ آوندی، در دو انتهای خود صفحۀ آبکشی دارند.ها در دس( برخالف قطورترین یاخته4
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 مفهومی( -سخت -106) 2پاسخ: گزینه 
، های فیبرکنید، یاختهطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

ۀ ها را در یک دستسه نوع آوند آبکشی، عناصر آوندی و نایدیس
های های فیبر همانند یاختهکنند. یاختهآوندی احاطه می

ای پذیری ساقه( دیوارۀ یاختهی )موثر در انعطافکالنشیم
های کالنشیمی، دیوارۀ ضخیم دارند. با این تفاوت که در یاخته
های فیبر، دیوارۀ پسین نخستین ضخیم است ولی در یاخته

 ضخیم است. 
 ها:بررسی سایر گزینه

د. شوشدن دیواره موجب افزایش استحکام آن می( لیگنینی1
 های آوند چوبی نیز در استحکام گیاه نقش دارند.بنابراین، یاخته

در  ای نیزاکنههای نرمهای غیرآبکشی، یاخته( عالوه بر یاخته3
ها دیوارۀ غیرچوبی و دستۀ آوندی حضور دارند. این یاخته

 پروتوپالست زنده دارند.
سوال  2)نکته الزم برای رد گزینه شود. آبکشی دیده می های آوندهمچنین، صفحۀ آبکشی در یاخته( قطورترین آوندها عناصر آوندی هستند. 4

162) 
 

 هایی دارند؟در برش عرضی ساقۀ گیاه زنبق، آوندهایی که دارای کمترین و بیشترین قطر هستند، به ترتیب چه ویژگی-100

 7مرحله  -آزمون پروژه زیست ماز 

 اند.را تشکیل دادهای لولۀ پیوسته -دارای صفحۀ آبکشی در دیوارۀ جانبی خود هستند( 1
  فقط دیوارۀ پسین دارند. -کنند( ترکیبات درون خود را در همۀ جهات منتقل می2
 اند.های فیبر قرار گرفتهدر مجاور یاخته -( فاقد پروتوپالست زنده هستند3
 فاقد دیوارۀ عرضی هستند. -باشند( حاوی لیگنین در دیوارۀ خود می4

 2پاسخ: گزینه 
کنید، در شکل مقابل مشاهده می طور که درهمان

برش عرضی یک دستۀ آوندی، آوندهای آبکشی دارای 
کمترین قطر و عناصر آوندی دارای بیشترین قطر 

 هستند. 
توانند ترکیبات شیرۀ پرورده را در آوندهای آبکشی می

همچنین در همۀ جهات درون خود منتقل کنند. 
انده م قیشده باآوندهای چوبی فقط دیوارۀ پسینِ چوبی

 است.
 ها:بررسی سایر گزینه

ه شود کهایی ساخته میآوند آبکشی از یاخته( 4و 1،3
 در دیوارۀ عرضیدارند.  دیوارۀ نخستین سلولزی

 ها گرچهدارد. این یاخته صفحۀ آبکشیها، این یاخته
ها از یاختۀ آن؛ زیرا میاناندزنده، اما هسته ندارند

، نهاندانگانهای آبکش بین نرفته است. در کنار آوند
 کنند. می در ترابری شیرۀ پرورده کمکها به آوندهای آبکش قرار دارد. این یاخته های همراهیاخته

 های آوند چوبی، پروتوپالست زنده ندارن! همین!!!! برای پاسخ به این سوال کافیست بدونید که یاخته
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 98کنکور سراسری  کدام عبارت، در ارتباط با گیاهان صحیح است؟ -162
 دار یکنواخت است.های آوند الن( ضخامت دیواره در یاخته1
 های آوند مارپیچی، صفحهء آبکشی وجود دارد.( در دیوارهء عرضی یاخته2
 های آوند حلقوی از بین رفته است.یاخته )سیتوپالسمِ( یاختهمیان( 3
 ده نقش اصلی را دارند. جا نمودن شیرهء پرورهای آوند نردبانی، در جابه( یاخته4

 3پاسخ: گزینه 
 یاخته از بین رفته است.های آوند حلقوی نوعی از آوندهای چوبی هستند. در آوندهای چوبی، میانیاخته

 
 10مرحله  -آزمون ماز      نمودن عبارت زیر مناسب است؟کدام گزینه، برای کامل-101

 که .................. قطعاً .................. زنندۀ تعادل جمعیتهر عامل برهم
 شرایط را برای فعالیت انتخاب طبیعی فراهم کند. -دهد( گوناگونی را در خزانۀ ژنی افزایش می1
 دهد.سازگاری افراد را افزایش می -کندهای ظاهری افراد عمل می( با توجه به ویژگی2
 شود.موجب کاهش تنوع می -بیافزاید های ناسازگار راتواند فراوانی دگره( می3
 انجامد.به سازگاری گونه می -( با کاهش شدید اندازۀ جمعیت همراه است4

 مفهومی( -سخت -124) 1پاسخ: گزینه 
حیط اد سازگارتر با مکنند که به انتخاب افر، شرایط را برای انتخاب طبیعی فراهم میپردازندهمۀ عواملی که به افزایش گوناگونی و تنوع در خزانۀ ژنی می

 بپردازد. 
 ها:بررسی سایر گزینه

کنند. اما دقت کنید که انتخاب طبیعی موجب افزایش نمود( عمل میهای ظاهری افراد)رخبا توجه به ویژگی های غیرتصادفیانتخاب طبیعی و آمیزش( 2
 شود.سازگاری جمعیت )نه افراد( با محیط می

توانند منجر به افزایش ناسازگار در یک جمعیت شوند. اما هر دوی این عوامل میهای توانند منجربه افزایش دگرهمیهای نامطلوب ( شارش ژنی و جهش3
 تنوع در جمعیت شوند.

م کته الز)نتواند منجربه کاهش سازگاری جمعیت و گونه شود. جمعیت همراه است. این عامل با کاهش تنوع افراد می ۀای با کاهش شدید انداز( رانش دگره4
 کنکور( 160سوال  4بردن به نادرستی گزینه برای پی

 
 «تحت تاثیر .................. ممکن است بدون تغییر باقی بماند. » نماید؟ کامل می نامناسبطور کدام گزینه، عبارت مقابل را به-102

 16مرحله  -آزمون ماز 
 ها در جمعیت( جهش ژنی، فراوانی نسبی آلل2 ( شارش ژن، تنوع آللی در جمعیت مقصد1
 ها در جمعیت( رانش ژن، تنوع فنوتیپ4 های نامطلوب در جمعیت( انتخاب طبیعی، فراوانی نسبی آلل3

  3پاسخ: گزینه 

یت های مطلوب در جمعنتخاب طبیعی، همواره در جهت افزایش فراوانی نسبی آللکند. لذا انظام طبیعت، همواره انواع سازگارتر نسبت به محیط را انتخاب می
 کند.های نامطلوب عمل میو کاهش فراوانی نسبی آلل

 ها:بررسی سایر گزینه

 جمعیت

 کنند می زندگی مکان و زمان یک در و دارند تعلق یک گونه به که افرادی
 شود می حفظ دیگر نسل به نسلی از ها نمود ژن یا ها گره د نسبی فراوانی درحال تعادل

 درحال تغییر

 کندنمودها از نسلی به نسل دیگر تغییر میها یا ژنفراوانی نسبی دگره

 عوامل موثر

 جهش-
 ایرانش دگره-
 شارش ژن-
 آمیزش غیرتصادفی-
 انتخاب طبیعی-
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جمعیت مقصد وارد های جمعیت مبدا را با خود به دگرهکنند، در واقع تعدادی از هنگامی که افرادی از یک جمعیت به جمعیت دیگری مهاجرت می( 1
؛ در صورتی که فرد مهاجر دارای )مقصد( شود باعث افزایش تنوع درون جمعیت پذیرنده تواندمی ،گویند. شارش ژنکنند. به این پدیده، شارش ژن میمی

 ها در جمعیت مقصد تغییری نخواهد کرد.های مشابهی با جمعیت مقصد باشد، تنوع دگرهدگره
های ژنی نخواهند شد. توجه داشته باشید که اگر جهش منجربه تولید دگرۀ جدیدی شود، تاثیر باشند، باعث تغییر دگرهی که بیهای ژنی در صورت( جهش2

 های یک جمعیت را تغییر خواهد داد.تاثیر گذار بوده و فراوانی دگره
 های جمعیت نیز دچار تغییر نخواهد شد.پها در یک جمعیت نشود، تنوع فنوتیدگره( در صورتی که رانش ژن منجربه حذف برخی از 4

 جمعیت در حال تعادل 
گویند جمعیت در حال تعادل ژنی است. و تا وقتی که گاه میاز نسلی به نسل دیگر حفظ شود، آن نمودهاژنیا  هاهفراوانی نسبی دگراگر در جمعیتی، 

از تعادل خارج شود، روند تغییر را در پیش گرفته است. و سیمای جمعیت تغییر  جمعیت در حال تعادل است، تغییر در آن مورد انتظار نیست. اگر جمعیت
 کند.می

 :که جمعیتی در تعادل باشد، باید اندازۀ بزرگی داشته باشد. و منظور از اندازۀ جمعیت، تعداد افراد آن است.برای آن نکته 

 کنکور( 160سوال  2زنندة تعادل در جمعیت )نکته گزینه عوامل برهم
  جهش: -الف

تغییر در شوند که این یعنی ایجاد می های جدیدیدگرهگاه ، آناگر جهش رخ دهدشود. دقیقه تقسیم می 20یک باکتری را در نظر بگیرید که هر 
ها تأثیر فوری از جهش بسیاریدهد. می افزایشرا  گوناگونیکند و می ترغنیهای جدید، خزانۀ ژنی را . در واقع جهش با افزودن دگرههافراوانی دگره

های ا دگرهی ممکن است دگرۀ جدید، سازگارتر از دگره تغییر شرایط محیطو بنابراین ممکن است تشخیص داده نشوند. اما با  ندارندنمود )فنوتیپ( بر رخ
 قبلی عمل کند. 

 :زایی دگرمیهنی هستند.جهش، نوترکیبی و انتخاب طبیعی از نیروهای موثر در گونه نکته 

 ای:رانش دگره -ب
ایی که به نسل ه، بعضی از افراد ممکن است فرزندان بیشتری نسبت به بقیه داشته باشند یا اینکه اصالً فرزندی نداشته باشند. بنابراین ژنهر جمعیتیدر  

گوسفند در  100ای شامل کنید گله ! به مثال دیگر توجه کنید. فرضترندشانسهای خوشهای سازگارتر نیستند؛ بلکه ژنلزوماً ژنرسند، بعد می
کنند. اگر این دو گوسفند پیش از رسیدن به سن تولیدمثل مرده باشند، شانس انتقال اند. حین عبور، دو گوسفند به پایین سقوط میحال عبور از ارتفاعات

 اند.های خود را به نسل بعد نداشتهژن
ای رانش دگره کنکور(. 160سوال  1)نکته گزینه  گویندمی ایرانش دگرهشود، می رویدادهای تصادفیبراثر  ایتغییر فراوانی دگرهبه فرایندی که باعث 
. به مثال دیگری توجه کنید. گاهی در حوادثی نظیر سیل، زلزله، انجامدبه سازش نمیدهد اما برخالف انتخاب طبیعی ها را تغییر میاگرچه فراوانی دگره

زرگ های جمعیت بمانند. بنابراین، فقط بخشی از دگرههایی باشند که زنده میهایی که میمرند ممکن است بیشتر از آنآن سوزی و نظایر آن، تعدادآتش
ها فراوانی دگرهمانده تشکیل خواهد شد. در این صورت نیز، های برجایمانده خواهد رسید و جمعیت آینده از همین دگرهاولیه به جمعیت کوچک باقی

 . نداردها با محیط و انتخاب طبیعی آن ارتباطی با سازگاریاما این تغییر در فراوانی،  کندتغییر می
 :که جمعیتی در تعادل باشد، باید اندازۀ بزرگی نای اثر بیشتری دارد. به همین علت، برای آتر باشد، رانش دگرههر چه اندازۀ یک جمعیت کوچک نکته

 کنکور( 160سوال  3داشته باشد. )نکته گزینه 

 :زایی دگرمیهنی موثر است.ای نیز با افزایش تفاوت بین دو جمعیت در گونهرانش دگره نکته 
  شارش ژن: -پ

کنند. به این های جمعیت مبدأ را به جمعیت مقصد وارد میکنند، در واقع تعدادی از دگرهمی مهاجرتوقتی افرادی از یک جمعیت به جمعیت دیگری 
 ود.شمی  هم شبیهادامه یابد، سرانجام خزانۀ ژن دو جمعیت به  شارش ژن به طور پیوسته و دوسویهویند. اگر بین دو جمعیت، گپدیده، شارش ژن می

 :شود. و عدم شارش بین دو جمعیت، منجر به افزایش تفاوت دو جمعیت نسبت زایی دگرمیهنی با توقف شارش ژن بین دو جمعیت ممکن میگونه نکته
 شود.به هم می

  آمیزش غیرتصادفی: -ت
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 16آزمون ماز مرحله  توانند ..................ای و شارش ژنی در آن است که میوجه اشتراک فرآیندهای رانش دگره-103

 منجربه کاهش تعداد افراد موجود در یک جمعیت شوند.( 1
 در یک نوع جمعیت شوند. ها( منجربه افزایش تنوع برخی از دگره2
 ها، منجربه سازش یک جمعیت با محیط شوند.با تغییر فراوانی دگره( 3
 های ژنی میان جانداران یک نوع جمعیت عمل کنند.( در افزایش شباهت4

  1پاسخ: گزینه 

تواند شوند. همچنین شارش ژنی، میهای تصادفی، باعث کاهش تعداد افراد نن جمعیت میای با حذف برخی از افراد یک جمعیت بر اثر رخدادرانش دگره
 )اینم دیگه گفتن نداره!!(منجربه به کاهش تعداد افراد جمعیت مبدا شود. 

 ها:بررسی سایر گزینه
های تواند منجربه افزایش تنوع دگرهدهد؛ اما، نمیهای جمعیت را کاهش میدر یک جمعیت، تنوع دگرههای موجود ( شارش ژنی با حذف برخی از دگره2

 یک جمعیت شود.
 .انجامدیبه سازش نم ی،عیاما برخالف انتخاب طب ؛دهدیم رییها را تغدگره یگرچه فراوان یارانش دگره( 3
ن مختلف آن جمعیت شود. همچنین شارش ژنی نیز در تواند منجربه افزایش شباهت ژنی میان جاندارامیای با کاهش تنوع افراد یک جمعیت، ( رانش دگره4

 های جاندران مختلف در دو جمعیت متفاوت شود )نه یک جمعیت!(تواند منجربه افرایش شباهتصورت پیوسته بودن میان دو جمعیت، می
 

 5مرحله  -زیست ماز پروژه است؟ نادرستکدام گزینه، در مورد شارش ژنی، -104

 (160سوال  1)نکته گزینه  دهد.ها را تغییر میطور تصادفی فراوانی الل( همانند رانش، به1
 تواند سبب افزایش تنوع الل در جمعیت شود.           ( همانند جهش، می2
 ( همانند نوترکیبی، در اشتقاق دوگونۀ جدید از یک گونه موثر است.3
 تواند تنوع افراد یک جمعیت را کاهش دهد.طبیعی، می( همانند انتخاب 4

 مفهومی( -متوسط -124) 3پاسخ: گزینه 
 کند!زایی ممانعت میشود و در واقع، از گونهشارش ژنی سبب کاهش تفاوت بین دو جمعیت می

 زایی دگرمیهنی موثر است.نکته: نوترکیبی، با افزایش تفاوت بین دو جمعیت جداشده، در گونه
 ها:ی سایر گزینهبررس

 کنند.( شارش و رانش ژنی برخالف انتخاب طبیعی، به طور تصادفی عمل می1
و درنتیجه تنوع تواند سبب ایجاد الل جدید در جمعیت شود. در شارش، در صورت مهاجرت افرادی با الل جدید، در جمعیت مقصد الل جدید ( جهش می2

 آید.پدید میاللی 
 یابد.تواند تنوع افراد یک جمعیت را کاهش دهد. در شارش، در جمعیت مبدا ممکن است تنوع افراد کاهش می( انتخاب طبیعی، می4

 تونستید سوال پایین رو جواب بدید! حتی بدون نگاه کردن به کتاب درسی!(آموز مازی بودید! به راحتی میحاال اگه دانش
  

هر فرد با تصادفی باشند. آمیزش تصادفی آمیزشی است که در آن احتمال آمیزش  ها در آنکه جمعیتی در حال تعادل باشد، الزم است آمیزشبرای آن
داشته باشد، دیگر تصادفی نیست. برای مثال، جانوران جفت  نمود بستگینمود یا ژنرخها به در آن جمعیت یکسان باشد. اگر آمیزش افراد جنس دیگر

 کنند؛ بنابراین آمیزش غیرتصادفی دارند. انتخاب می ظاهری و رفتاریهای خود را بر اساس ویژگی
 انتخاب طبیعی: -ث
. به این کاهدگزیند و از فراوانی دیگر افراد میبرمی دهد. انتخاب طبیعی افراد سازگار با محیط راها را در خزانۀ ژنی تغییر میانتخاب طبیعی فراوانی دگره 

 ا( سازشهها نسبت به تغییر شرایط )حضور پادزیست، بعضی باکتریانتخاب طبیعیشود. مثالً در نتیجۀ ترتیب، خزانۀ ژن نسل آینده دستخوش تغییر می
 اند.پیدا کرده

 زنندۀ تعادل جمعیت: های مشترک همۀ عوامل برهمویژگی 
 شوند.نمودها در خزانۀ ژنی جمعیت میعث تغییر در فراوانی ژنبا -
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 98کنکور سراسری  است؟ نادرستای کدام گزینه، در مورد رانش دگره -160
 شود.شدن جمعیت از حالت تعادل می( باعث خارج2  دهد.( در اثر حوادث طبیعی رخ می1
 شود. ماندهء جمعیت با محیط می( باعث سازگاری دگره )الل(های باقی4 تر تأثیر بیشتری دارد.هایی با اندازهء کوچک( در جمعیت3

 4پاسخ: گزینه 
اری یا شود، ارتباطی با سازگفی بر جمعیت دارد و الزاماً سازگارکننده یا غیرسازگارکننده نیست. تغییراتی که توسط رانش ایجاد میای اثر تصادرانش دگره

 ها ندارد.غیرسازگاری الل
 

 3مرحله  -آزمون ماز     .................. تواندنمی م، اندامی که ..................،در بدن یک فرد سال-105

 هایی با غشای پایۀ ناقص باشد.  دارای مویرگ -کندتین ترشح می( سکر1
 چند نوع یاختۀ بنیادی داشته باشد. -( در ساختار خود مویرگ ناپیوسته دارد2
 نوعی شیرۀ گوارشی فاقد آنزیم را بسازد. -کند( هورمون اریتروپویتین ترشح می3
 ترین مادۀ آلی ادرار بپردازد.فراوانبه تولید  -ریزد( خون تیرۀ سیاهرگ باب به آن می4

 ترکیبی(-سخت-104)  1

 های منفذدار وجود دارد که غشای پایۀ کامل دارند.مویرگ ،باریک ۀشود. در رودهای موجود در دوازدهه ترشح میسکرتین توسط گروهی از یاخته

 های ناپیوسته غشای پایه ناقص است.در مویرگ نکته:

 ها:بررسی سایر گزینه
 شود.های بنیادی میلوئیدی و لنفوئیدی مشاهده میهای ناپیوسته وجود دارد. در مغز استخوان یاختهدر ساختار استخوان، کبد و طحال مویرگ (2
 سازد.صفرا )نوعی شیرۀ گوارشی فاقد آنزیم( را می ،شود. کبدها ترشح می( هورمون اریتروپویتین توسط کبد و کلیه3
 ریزد.خون تیرۀ سیاهرگ باب به کبد می .شوداکسید و آمونیاک تولید میدیاوره در کبد از ترکیب کربن .اوره است ،لی ادرارترین مادۀ آ( فراوان4
 

 6مرحله  -آزمون ماز کدام گزینه، دربارۀ هر مویرگ خونی در کبد انسان، درست است؟-106

 کند.بافتی وارد می( خوناب غنی از اکسیژن را به مایع میان1
 یابد.ها از مویرگ، فشار اسمزی خون کاهش میخروج پروتئین ( با2
 شود.( در بیشتر طول آن جریان خوناب به سمت داخل مویرگ دیده می3
 ( فشار خون و مقدار مونومرهای غذایی در ابتدای مویرگ بیشتر از انتهای آن است.4

 ترکیبی( -سخت -104) 4پاسخ: گزینه  9
-مویرگ-سرخرگ»و هم « سیاهرگ-مویرگ-سیاهرگ»شود. بنابراین هم سرخرگی و هم خون تیره از سیاهرگ باب وارد میبه کبد انسان هم خون روشن 

شده( را به کبد وارد میدیده می« سرخرگ شده از لولۀ گوارش )حاوی مواد غذایی جذب  سیاهرگ باب خون خارج  کند؛ بنابراین غنی از مواد شود. چون 
های خونی، فشللار خون و مقدار روشللن وارد شللده به کبد نیز غنی از مواد غذایی اسللت. بنابراین، در هر دو گروه از این مویرگغذایی اسللت. همچنین خون 

 مونومرهای غذایی در ابتدای مویرگ بیشتر از انتهای آن است.
سحرکت خون در طول انواع رگ نکته:  شار خون بین ابتدا و انتهای رگ ا شار خون ت؛ بنابراین در هر دو نوع مویرگهای خونی نیازمند اختالف ف ها، ف

 در ابتدای مویرگ بیشتر از انتهای آن است.
 ها:بررسی سایر گزینه

 شود، غنی از اکسیژن نیست.( مویرگی که در ادامۀ سیاهرگ باب تشکیل می1
 های قرمز درون این مویرگ نیز، حاوی مقداری اکسیژن هستند.گویچه نکته: 

صویر مقابل میطور که د( همان2 سمزی خون در طول مویرگ تغییر ر ت شار ا بینید، ف
 کند.نمی

های خونی، جریان خوناب به سمت خارج است. و تقریباً در ( در بیشتر طول مویرگ3
 شوند.سومِ انتهایی مویرگ نیروی فشار خون و فشار اسمزی با هم برابر مییک
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  .................. یافته است، .................. به دور از انتظار است. هایختهدر افرادی که به مدت طوالنی، میزان فعالیت یا-107

 8مرحله  -آزمون ماز

 های خونی در حمل اکسیژنکاهش توان گویچه -( کناری موجود در غدد معده، کاهش1
 ایدندههای بیندر انواع ماهیچه ATPافزایش مصرف  -ۀ سورفاکتانت، کاهشکنند( ترشح2
 های محلول در نب در مغز استخوانکاهش مصرف ویتامین -ریز کبد، افزایشبخش درون( 3
 هادر الیۀ میانی رگ ATPکاهش مصرف  -ها، کاهشکنندۀ یون پتاسیم به درون نفرون( ترشح4
 مفهومی( -سخت -104)صحیح است.  3 گزینه
یابد و های قرمز در مغز استخوان افزایش میکنند. در پی افزایش ترشح این هورمون، تولید گویچهریز کبد هورمون اریتروپویتین را ترشح میهای درونیاخته

 شود.در مغز استخوان مصرف می 12Bاسید و ویتامین ها، آهن، فولیکبرای تولید این گویچه
 ها:بررسی سایر گزینه

شح می( یاخته1 ست. اختالل در رودۀ باریک و حفاظت آن در برابر آنزیم 12Bکنند که برای جذب ویتامین های کناری عامل داخلی معده را تر ضروری ا ها 
شود. در هنگام کمو در نهایت کم 12Bتواند منجر کمبود ویتامین ها میدر فعالیت این یاخته سیخونی توان گویچهخونی  ژن کاهش های خونی برای حمل اک

 یابد.می
شدن حبابک2 سورفاکتانت، باز شح  شش( با کاهش تر صورت میهای  سختی  سط ماهیچهها به  شتری تو صرفگیرد و برای تنفس انرژی بی سی م  های تنف

 گردد.می
ر به بنابراین افزایش آن در خون منج یابد. پتاسیم از جمله مواد گشادکنندۀ رگی است؛ها، میزان پتاسیم خون افزایش می( با کاهش ترشح پتاسیم در کلیه4

 یابد.در آن نیز کاهش می ATP، مصرف شود. با کاهش انقباض ماهیچهها میشدن آنها و شلکاهش انقباض ماهیچه در الیۀ میانی رگ
 

  ای دارد؟کند، چه مشخصهدر انسان، هر اندام مرتبط با لوله گوارش که ترشحات خود را به درون آن تخلیه می-108

  1مرحله  -آزمون پروژه زیست ماز

 کاهد.( از میزان بیکربنات در محیط داخلی بدن می2 کند.( موسین و آنزیم را به درون شیره خود ترشح می1
 کند.ای، ترشحات خود را تنظیم می( تحت تاثیر دستگاه عصبی روده4  ( نقش مستقیمی در دفع مواد زائد بدن ندارد.3

 مفهومی( -ختس -102) 2پاسخ: گزینه  2
 راخود  ترشحات هاکه به جز کیسه صفرا که ترشحات ندارد، سایر اندام اندمرتبط گوارش ۀبا لول صفرا ۀسیلوزالمعده،کبد و ک پانکراس ،یبزاقی هاغده

 داخلی بدن نقش دارند. کربنات به درون لولۀ گوارش و کاهش میزان این یون در محیطها در ورود بی. تمامی این اندامزندیریم لولهبه درون 
 ها:بررسی سایر گزینه

 .است نیتیلس دِیپیکلسترول و فسفول کربنات،یب ،یصفراو یهااز نمک یبیو ترک ندارد میصفرا آنزسازند. ی، صفرا را م(جگر)کبد  یها اخته( ی1
 .نقش دارد یاضاف کلسترولو  (دیآیکبد به وجود م در قرمز یهاچهیگو نیهموگلوب بیکه از تخر یاماده) نیروبیلیمواد، مانند ب یصفرا در دفع برخ( 3
 .دندارای قرار تحت تاثیر دستگاه عصبی روده ترشحات غدد بزاقی( 4
 

 1مرحله  -آزمون پروژه زیست ماز    چند مورد، دربارۀ هموگلوبین در بدن انسان، درست است؟-109

 تواند در محل تولید خود، تخریب شود.در شرایطی می -الف
 ها نقش دارد.ها در جذب و انتقال یونهمانند انواع گلوبولین -ب
 شود.ساخت هر رشتۀ آن توسط یک ژن مخصوص در هسته کنترل می -ج
 های موثر در ساخت آن را همانندسازی کنند.توانند ژنهای سازندۀ آن نمییاخته -د
1 )1   2 )2  3 )3  4 )4 

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

 بررسی موارد:
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در طحال  نیز مرده و دهید بیآس یخون یهااختهی بیتخر شود.یساخته م زیو طحال ن کبد مثل یگرید یدر اندام ها یخونی هااختهی ،ینیدر دوران جنالف( 
 .شودیو کبد انجام م

 .مؤثر واقع شوند خون PHتنظیم  توانند دریها مونیبا جذب و انتقال  نیها و هموگلوبنیانواع گلوبولب( 
این پروتئین توسط یک ژن کنترل  پپتیدی یکسانهر دو رشتۀ پلیاست. در واقع ساخت  پپتیدی از دو نوعچهار زنجیرۀ پلیج( هموگلوبین دارای 

 شود.می
ها توانایی تقسم دهند و دیگر این یاختههای خود را از دست میامکو اندهای قرمز( پیش از ورود به خون، هسته ها )گویچههای سازندۀ این پروتئیند( یاخته

 و همانندسازی مادۀ ژنتیکی خود را نخواهند داشت.
 

گردد، چند شببود، ذخیره میدر یک فرد بالغ، آهن آزادشببده از هموگلوبین در داخل اندامی از بدن که خون لولهء گوارش ابتدا به آن وارد می -202
 98کنکور سراسری   این اندام صحیح است؟مورد، دربارهء 

 الف ب در تولید کلسترول نقش دارد.
 های قرمز خون تأثیرگذار است.ب ب بر سرعت تولید یاخته

 نماید.های قرمز را تولید میهای بنیادی خود، گویچهج ب از طریق یاخته
 های آن بسیار زیاد است.های بافت پوششی در مویرگد ب فاصلهء یاخته

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

 3 پاسخ: گزینه
تخان به مغز اسهای قرمز ریزد. آهن آزادشده از هموگلوبین یا برای تولید گویچهفقط مورد ج نادرست است. خون لولۀ گوارش از طریق سیاهرگ باب به کبد می

 گردد.شود یا به کبد فرستاده شده و در آنجا ذخیره میارسال می
 بررسی موارد:

  الف( کبد صفرا را تولید و ترشح میکند. در ترکیب صفرا کلسترول وجود دارد.
 خواهد بود.!!! 2ن صورت گزینه البتهههه: تولید کلسترول در کتاب نظام جدید ذکر نشده و ممکن است طراح آن را در نظر نگرفته باشد. در ای

 شود.های قرمز میب( کبد با تولید هورمون اریتروپویتین باعث افزایش سرعت گویچه
 اشاره شده است.« فرد بالغ»گیرد. در صورت سوال به های قرمز در کبد، طحال و مغز استخوان صورت میج( در دورۀ جنینی تولید گویجه

 شود.های پوششی آن مشاهده میوجود دارد که فاصلۀ زیادی بین یاختههای ناپیوسته د( در کبد مویرگ
 

، منقبض های اسکلتی به صورت غیرارادیدر طی آن ماهیچهچند مورد، دربارۀ هر فرایندی در بدن یک فرد سالم درست است که -110
 9مرحله  -آزمون پروژه زیست ماز شوند؟می

  د.شوصدور پیام انقباض توسط نخاع صادر می -الف
 شود.فعالیت نوعی نورون رابط دچار تغییر می -ب
 شود.تولید می ATPدر عدم حضور اکسیژن،  -ج
 شوند.های حس وضعیت تحریک میگیرنده -د
 1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 ترکیبی( -سخت -111) 3پاسخ: گزینه 

 دهد. های اسکلتی به صورت غیرارادی رخ میدر طی انعکاس، انقباض ماهیچه
 بررسی موارد: 

 گیرد.کشیدن دست پس از برخورد به جسم داغ( صورت میعقب الف( صدور پیام عصبی در طی انعکاس توسط ساقۀ مغز )مثل بلع( و یا توسط نخاع )انعکاس
ر این براین، نوعی نورون رابط دب( برای هر نوع انقباض، باید نورون حرکتی متصل به ماهیچه، توسط نورون رابط در دستگاه عصبی مرکزی، تحریک شود. بنا

 فرایندها دخیل است.
 شود.تولید می ATPهای بدن قادر به انجام قندکافت هستند و در طی قندکافت، در عدم حضور اکسیژن، ج( همۀ یاخته
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 های حس وضعیتکلتی گیرندههای اسها حس وضعیت هستند؛ پس در طی انقباض ماهیچههای اسکلتی، زردپی و کپسول مفصلی دارای گیرندهد( ماهیچه
 شوند.نیز تحریک می

 20مرحله  -آزمون ماز      چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟-111

 «تواند باعث افزایش ترشح بزاق شود .................. در انسان، هر عامل محرکی که می»
 دهد.های عصبی در پل مغزی را تغییر میفعالیت یاخته -الف
 کند.های حسی را در نوعی اندام حسی تحریک میگیرنده -ب
 دهد.ای، فعالیت غدد بزاقی را افزایش میاز طریق دستگاه عصبی روده -ج
 کند.ها را تحریک میبا تغییر فعالیت دستگاه عصبی خودمختار، ترشح انواعی از آنزیم -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

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

 بررسی موارد: 
های شود؛ قطعاً بر فعالیت یاختههای مختلف از جمله ترشح بزاق نقش دارد. بنابراین، هر عاملی که سبب ترشح بزاق میالف( پل مغزی در تنظیم فعالیت

 صبی در پل مغزی تأثیرگذار است.ع
 شود. های حسی، سبب تحریک ترشح بزاق میب( فکرکردن به غذا بدون تحریک گیرنده

 کند.ای، تحرک و ترشح را در لولۀ گوارش )نه کل دستگاه گوارش( تنظیم میعصبی روده ج( دستگاه
له ها از جمشود. بزاق حاوی انواعی از آنزیمساند و بزاق به شکل انعکاسی ترشح میرهای بزاقی مید( دستگاه عصبی خودمختار، پیام عصبی مغز را به غده

 آمیالز و لیزوزیم است. 

 تنظیم عصبی دستگاه گوارش 
 دستگاه عصبی هودمختار -1

به  دهد. فعالیت این دستگاه ناخودآگاه است. مثالً وقتیانجام می خودمختارتنظیم عصبی دستگاه گوارش را بخشی از دستگاه عصبی به نام دستگاه عصبی 
حس(، دستگاه عصبی خودمختار، پیام عصبی مغز را به ( و سمپاتیک )همحسشود. با فعالیت اعصاب پاراسمپاتیک )پادهمکنیم، بزاق ترشح میغذا فکر می

 شوند.هایی مانند دیدن، بوی غذا و حتی فکرکردن به آن، باعث افزایش ترشح بزاق میشود. محرکرساند و بزاق به شکل انعکاسی ترشح میهای بزاقی میغده
کنند. عمل این دو بخش به طور معمول برخالف عصبی خودمختار هستند که حالت پایدار بدن را حفظ می سمپاتیک و پاراسمپاتیک، دو بخش دستگاه

پاتیک شود. پاراسمیابد و ضربان قلب کم میشود. در این حالت فشار خون کاهش مییکدیگر است. عمل پاراسمپاتیک باعث برقراری حالت آرامش در بدن می
های روانی یا جسمی بر پاراسمپاتیک غلبه دارد و بدن را به شود. بخش سمپاتیک در مواقع هیجانهای گوارشی میالیتدر دستگاه گوارش، باعث آغاز فع

شود و همچنین جریان خون را به سوی دارد. در این حالت بخش سمپاتیک سبب افزایش فشار خون، ضربان قلب و تعداد تنفس میحالت آماده باش نگاه می
 کند.اسکلتی هدایت میهای قلب و ماهیچه

 شود.بنابراین فعالیت اعصاب سمپاتیک سبب کاهش ترشح بزاق و فعالیت اعصاب پاراسمپاتیک سبب افزایش ترشح بزاق می 

های دامان گذارد؛ اما مستقیماً بر فعالیتای، بر فعالیت حرکتی و ترشحی لولۀ گوارش تاثیر میدستگاه عصبی خودمختار با تاثیر بر دستگاه عصبی روده 
 گذارد.مرتبط با لولۀ گوارش )مانند غدد بزاقی و پانکراس( تاثیر می

 دهند.حس فعالیت این دستگاه را کاهش میحس فعالیت دستگاه گوارش را افزایش و اعصاب هماعصاب پادهم معموالً 
 ایدستگاه عصبی روده -2

ک تحرنامند. این دستگاه، می ایدستگاه عصبی رودههای عصبی، وجود دارند. این شبکه را های یاخته( شبکهاز مری تا مخرجدر دیوارۀ لولۀ گوارش )
های با تحریک یاخته پرزهاهای درون های ماهیچهطورکه دیدید، یاختهکند.مثالً همانهای مرتبط با آن!(، تنظیم میرا در لولۀ گوارش )نه اندام و ترشح

 شوند.موجب حرکت پرزها میعصبی این دستگاه، 
باط ای ارتحس با دستگاه عصبی رودهحس و پادهممستقل از دستگاه عصبی خودمختار، فعالیت کند. اما اعصاب هم تواندمیای دستگاه عصبی روده 

 گذارند.دارند و بر عملکرد آن تاثیر می
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 1مرحله  -ماززیست آزمون پروژه  کند؟چند مورد، عبارت زیر را به درستی کامل می-112

.................. اند، ها پخش شدهای بطنهای ماهیچههای عصبی آن در بین یاختهفعالیت بخشی از دستگاه عصبی خودمختار که رشته
 دهد.می
 ده قلبی را افزایش برون -ب  را کاهش میزان تراوش پالسما در کلیه -الف
 خونرسانی به طحال را کاهش  -د   ترشح انعکاسی بزاق را افزایش -ج
1 )1   2 )2  3 )3  4 )4 

 ترکیبی( -سخت -10۴) 3پاسخ: گزینه  ۴

 دهند.میپخش هستند، فعالیت قلب را افزایش  هاای بطنهای ماهیچهبین یاختهفقط مورد ج نادرست است. تحریک اعصاب سمپاتیک که در 
 بررسی موارد:

ا هخونی این اندامهای متصل هستند تا در حالت فعالیت یا فشار روانی، رگ ها، طحال و پوستها، رودههای خونیِ کلیهرگالف و د( اعصاب سمپاتیک به 
ها باعث کاهش میزان تراوش پالسما از طریق های اسکلتی برود. کاهش خونرسانی به کلیهکنند. تا خون بیشتری به سمت قلب، مغز و ماهیچه را تنگ
 شود. های کلیه میکالفک

 شوند.ده قلبی میب( اعصاب سمپاتیک با افزایش ضربان قلب باعث افزایش برون
 یابد. در واقع اعصاب پاراسمپاتیک، افزاینده ترشح بزاق هستند.ت اعصاب سمپاتیک، ترشح بزاق کاهش میج( با فعالی

 حس(:همحس و پادنقش دستگاه عصبی )اعصاب هم 
صاب  صاب  هابطنهای ماهیچۀ که در بین یاخته حسهمتحریک اع ستند، فعالیت قلب را افزایش داده و تحریک اع که به حس پادهمپخش ه

 دهد.متصل هستند، فعالیت قلب را کاهش می شبکۀ هادی
صاب هم شار روانی، رگ پوستو  طحال، هاروده، هاکلیهدر  های خونیرگحس همچنین به اع ستند تا در حالت فعالیت یا ف صل ه های مت

 ها را تنگ کنند.خونی این اندام

 شود.میحس منجر به افزایش فشار خون نیز شدن عروق توسط اعصاب همتنگ 
قرار دارد و همکاری این مراکز، نیاز بدن به مواد  تنظیم تنفسو در نزدیکی مرکز  النخاع و پل مغزیبصبلاین اعصللاب در  مرکز هماهنگی

 کند.مغذی و اکسیژن را در شرایط خاص به خوبی تامین می
 

 98کنکور سراسری  کند؟چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می -197
 «قش است.انسان، انجام ............... عضالت بدن، متأثر از بخش ............... دستگاه عصبی محیطی است و این بخش در تنظیم ترشح غدد فاقد ن در»

 الف ب همهء حرکات ارادی ب پیکری
 ب ب همهء حرکات غیرارادی ب خودمختار

 ج ب فقط بعضی از حرکات ارادی ب خودمختار
 حرکات غیرارادی ب پیکرید ب فقط بعضی از 

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

  2 پاسخ: گزینه
 موارد الف و د درست هستند.

 بررسی موارد:
 گیرد.الف و ج( همۀ حرکات ارادی بدن تحت تأثیر اعصاب پیکری صورت می

 شود.ای از حرکات غیرارادی هستند که تحت تأثیر اعصاب پیکری انجام میها نمونهب و د( انعکاس
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دهد. در این گیاه فقط .................. خودلقاحی انجام می AaBbنمود یک گیاه با ژن» چند مورد، برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ -113
 16مرحله  -آزمون ماز      «بینی است. .................. قابل پیشنمود برای نوع ژن

 رویانِ دانه -9 -د های متحرککامه -4 -ج آندوسپرم -16 -بپوستۀ دانه                 -1 -الف
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

  4پاسخ: گزینه 

 کنند. همۀ موارد عبارت را به درستی کامل می
 بررسی موارد:

مود نهای گیاه مادر هستند و ژندهندۀ آن، همان یاختههای تشکیلشود. بنابراین یاختهالف( در گیاهان، پوستۀ دانهِ از تغییر شکل پوستۀ تخمک ایجاد می
 گیاه والد دارند.مشابه با 

نوع  9ها نیز، حداکثر باشد. و از لقاح این کامهج و د( این گیاه قادر به تولید چهار نوع کامه می 
 ها قابل تصور است.نمود در بین زادهژن
 
 

  یازدهم: 8ترکیب با فصل 
شود که این تخم به رویان تخم اصلی تشکیل میزا، ها با یاختة تخمگیرد. از آمیزش یکی از زامهدر نهاندانگان، لقاح مضاعف صورت می

 دانهشود که با تقسیمات متوالی خود، بافتِ درون، تخم ضمیمه تشکیل میاتیاختة دو هستهیابد. و از آمیزش زامة دیگر با نمو می
 آورد. وجود می)آندوسپرم( را به

ن باشد. بنابراین، برات هر ژرویانی است و حاصل میتوزِ یاختة هاپلوئید میهات کیسة اتِ یکی از یاختهطور که گفتیم، یاختة دو هستههمان
 خود، دو دگره یکسان دارد. 

هات است و در صورت لقاح این دو یاخته با اسپرم A  +Aات باشد، ژن نمود یاختة دو هسته Aزا، پس به طور مثال، اگر ژن نمود یاختة تخم
 خواهد بود.  AABو ژن نمود تخم ضمیمه  AB، ژن نمود تخم اصلی Bنر با ژن نمود 

 باشد.دارد که برات هر ژن، حداقل دارات دو دگره یکسان می  n3نمود پس تخم ضمیمه، ژن
، تخم اصلی با Bو اسپرم با ژن نمود  Aنمود زا با ژنهاست. از لقاح تخمنمودنمود تخم اصلی با تخم ضمیمه در انواع ژنتفاوت دیگر، ژن

-تشکیل می  ABنمود زا با ژننیز، باز هم تخم Aو اسپرم با ژن نمود  Bزا با ژن نمود شود. همچنین از لقاح تخمتشکیل می ABنمود ژن
و در حالت دوم تخم  AABنمود شود. اما اگر همین دو نوع لقاح را برات تخم ضمیمه در نظر بگیریم، در حالت اول تخم ضمیمه با ژن

 نمود تکرارت نیستند.شود. پس در واقع، برات این دو ژنتشکیل می ABBنمود ضمیمه با ژن
نمود برات تخم نوع ژن ۴( و BBو  AA ،ABنمود برات تخم اصلی )نوع ژن 3( در گیاهان، Bو  Aژنی و دو دگرهی )پس برات یک صفتِ تک

 ( قابل تصور است. BBBو  AAA ،AAB ،ABBاصلی )
 ات، دگره nیک ژن توان گفت که برات طور کلی میبه

2n هات ضمیمه در یک جمعیت قابل تصور است. نوع ژن نمود برات تخم 
+𝒏 𝒏ات، همچنین، برات یک ژن دو دگره  نوع ژن نمود برات تخم اصلی )و لذا افراد( در یک جمعیت قابل تصور است.  

های ممکن برای نمودهای ممکن برای تخم ضمیمه )آندوسپرم(، باید ابتدا انواع ژننمودبرای به دست آوردن انواع ژن AaBbنمود ب( از خودلقاحی گیاه با ژن
نمود برای تخم ضمیمه نوع ژن 4نمود برای تخم اصلی و ، سه نوع ژنAaهر ژن را به طور جداگانه حساب کنیم و سپس در هم ضرب کنیم. از خودلقاحی 

 قابل تصور است.
 نمود برای تخم ضمیمه قابل تصور است.نوع ژن 4نمود برای تخم اصلی و ژن ، سه نوعBbهمچنین از خودلقاحی 

 نمود برای تخم ضمیمه )آندوسپرم( قابل تصور است.نوع ژن 16=  4×  4پس با در نظر گرفتن هر دو ژن، 
 نمود برای تخم اصلی )رویان( قابل تصور است.نوع ژن 9=  3×  3همچنین با در نظر گرفتن هر دو ژن، 

 
  

ab aB Ab AB کامه 
AaBb AaBb AABb AABB AB 
Aabb AaBb AAbb AABb Ab 
aaBb aaBB AaBb AaBB aB 
aabb aaBb Aabb AaBb ab 
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نمود )فنوتیپ( برای رویان و کدام ، کدام رخ(RW)بر روی ک الله گل میمونی صورتی (WW)با قرارگرفتن دانهء گردهء گل میمونی سفید -188
98کنکور سراسری     نه )آندوسپرم( مورد انتظار است؟نمود )ژنوتیپ( برای درون داژن

  
 WWW( سفید لWRR 4( سفید لRRR 3( صورتی لWWR 2صورتی ل( 1

 ۴ پاسخ: گزینه

 رویانی یکیسه تولید برای را W یا R الل است ممکن صورتی، ماده گیاه اما. کندمی تولید W الل حاوی ایگرده یدانه حتماً نر، سفید میمونی گل گیاه
 :کنیممی ترسیم ممکن هایلقاح برای پانت جدول دو نتیجه در. کند استفاده

 

م  وهسته زات  ای

 R RR 

W زامه اول RW صورتی  

W وم  WRR  زامه 

 
 !نیست هاگزینه در جدول این نتایج که

 

م  وهسته زات  ای

 W WW 

W زامه اول WW سفید  

W وم  WWW  زامه 

 
 

 !هست هاگزینه در جدول این نتایج ولی
 

شود. کدام عبارت، های چوبی تحت تأثیر دو عامل مهم به همراه خواص ویژگی آب انجام میای در آونددر گیاه شبدر، جریان توده-114
 22مرحله  -آزمون ماز        دربارۀ این عوامل صادق است؟

 شوند.دارای پتانسیل بیشتر به محل دارای پتانسیل کمتر می ( موجب حرکت آب از محل1
 کنند.( شرایط را برای خروج قطرات آب از انتهای آوندهای چوبی برگ فراهم می2
 های زنده در استوانۀ آوندی هستند.خواه یاخته( وابسته به فعالیت انرژی3
 ند.منجر به کاهش فشار در آوندی چوبی شو توانند( در شرایطی می4

 مفهومی( -سخت -107) 1پاسخ: گزینه 
جایی هم در ایجاد فشار شود. مکانیسم جابهای و تعرق، و با همراهی خواص ویژۀ آب انجام میای در آوندهای چوبی، تحت اثر دو عامل فشار ریشهجریان توده

 شود. ارای پتانسیل کمتر میریشه و هم در تعرق، هر دو منجر به حرکت آب در محل دارای پتانسیل بیشتر به محل د
 ها:بررسی سایر گزینه

)نکته الزم برای رد گزینه دهد.  ( افزایش تعرق برخالف افزایش فشار ریشه، شانس ایجاد تعریق )خروج قطرات آب از انتهای آوندهای چوبی( را کاهش می2
  کنکور( 156سوال  1
 های زنده در استوانۀ آوندی است.پوست و یاختهدرون های( فشار ریشه برخالف تعرق وابسته به فعالیت یاخته3
 شود.ها میهای چوبی و تعرق منجر به کاهش فشار در آنای منجر به افزایش فشار در آوند( فشار ریشه4
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ترکی ی مشکربنی تثبیت کنند، چه ویژگاکسید را به شکل اسید سهدیتوانند کربنهای روپوستی که میدر گیاه لوبیا، همۀ یاخته-115
 21آزمون ماز مرحله           دارند؟

 شود.های شکمی و پشتی در هنگام تورژسانس میهای سلولزی سبب انبساط نابرابر دیواره( آرایش شعاعی رشته1
 شود.ها را کاهش دهد، منجر به کاهش مکش تعرقی در آوندهای چوبی می( هر عاملی که پتانسیل آب آن2
 شود.شکمی نسبت به دیوارۀ پشتی آن، مانع از گسترش عرضی یاخته می ( ضخامت بیشتر دیوارۀ3
 کنند.ها و ساکارز را با صرف انرژی زیستی به پروتوپالست خود وارد می( در اوایل صبح، یون4

 ترکیبی( -متوسط -107) 4پاسخ: گزینه 
ه شکل اسید اکسید را بدیهای مستقل از نور فتوسنتز، کربنتوانند فتوسنتز کنند و در واکنشهای نگهبان روزنه میهای روپوستی، فقط یاختهدر بین یاخته

ها و نهای هوایی، یوازشدن روزنهبرای بشود. های هوایی در گیاه لوبیا مینمایند. افزایش مقدار نور در اوایل صبح، باعث بازشدن روزنهکربنی، تثبیت میسه
 های مجاور بهها کاهش یافته و آب از یاختهکه در پی آن پتانسیل آب در این یاختهشوند، های نگهبان روزنه انباشته میساکارز به صورت فعال در یاخته

 156سوال  3نکته الزم برای رد گزینه )شوند. های هوایی باز میها، تورژسانس رخ داده و روزنهشود. با ورود آب به این یاختههای نگهبان روزنه وارد مییاخته
  کنکور(

 ها:بررسی سایر گزینه
 شود تا در هنگام تورژسانس یاخته، دیوارۀ پشتی بیشتر منبسط شود. ضخامت بیشتر دیوارۀ شکمی نسبت به دیوارۀ پشتی، سبب می (1
شود. با افزایش تعرق، مکش تعرقی در های هوایی و لذا تعرق بیشتر میها و ساکارز، در نهایت منجر به بازشدن روزنه( کاهش پتانسیل آب در پی ورود یون2

 یابد.آوندهای چوبی افزایش می
 شود. های سلولزی دیواره که مانند کمربندی دور یاختۀ نگهبان روزنه قرار دارد، مانع از گسترش عرضی یاخته به هنگام تورژسانس می( آرایش شعاعی رشته3

 های نگهبان روزنهیاختهساختار 
یعنی با افزایش حجم یاختۀ نگهبان روزنه، کنند. پیدا می طولد که با جذب آب، افزایش های نگهبان روزنه، ساختار خاصی دارندیوارۀ یاختهدر واقع، 

 کند؛ نه عرض آن!طول این یاخته افزایش پیدا می
 های نگهبان روزنه به هنگام تورژسانسشدن یاهتههای همعلت

شته، های نگهبانشدن یاختهعوامل موثر در خمیکی  -1 شعاعی ر سلولزیآرایش  ست که مانند کمربندی دور دیوارۀ یاخته های  های نگهبان ا
 وند. ش، ولی مانع افزایش طول یاخته نمیمانع از گسترش عرضی یاخته شدهروزنه قرار دارند. این کمربندهای سلولزی، هنگام تورژسانس یاخته، 

 شود.پس این عامل، موجب افزایش طول یاخته می 
است. هنگام تورژسانس، به علت ضخامت )دیوارۀ شکمی( های نگهبان در محل تماس دو یاخته اختهضخامت بیشتر دیوارۀ یعامل دیگر،  -2

 شود.بیشتر در بخش شکمی این دیواره، دیوارۀ پشتی یاخته بیشتر منبسط می
 ۀ شکمی است.شود تا هنگام افزایش طول، یاخته خم شود؛ چون افزایش طولِ دیوارۀ پشتی، بیشتر از دیواراین عامل نیز موجب می 

ها خمیدگی پیدا کنند و منفذ روزنۀ هوایی باز شلود. در این حالت امکان تبادل شلود تا هنگام جذب آب و تورژسلانس، یاختهاین دو ویژگی باعث می
 شود.گازها، فراهم می

 بررسی شکل
شته شعاعی ر صویر مقابل، نقش آرایش  شته در ت سلولزی ر های 

دهد. مالحضللله روزنه را نشلللان میهای نگهبان در دیوارۀ یاخته
ها در هر دو تصللویر، اندازۀ کنید، که هنگام بادشللدن بادکنکمی

شده در حالتی که نوار چسب به دور بادکنک پیچیده  منفذ ایجاد
 شود، بیشتر از حالت اولیه است.می
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 3مرحله  -آزمون ماز -33سوال 

 مفهومی(-سخت-106)  2

 دهد.میهای گیاهی را نشان ، پالسمولیز یاخته2، تورژسانس و وضعیت 1کنند. وضعیت موارد الف و د عبارت داده شده را به درستی تکمیل می
 بررسی موارد:

های یابد. در این صورت امکان خروج مولکولو امکان تعرق گیاهی کاهش می های هوایی بسته شدهنگهبان روزنه، روزنههای الف( در صورت پالسمولیز یاخته
 بیشتر خواهد شد. های نبی و در واقع فرنیند تعریقآب از طریق روزنه

صورت ب( همان شد، در  شاره  سته میهای نگهبان روزنه، روزنهپالسمولیز یاختهطورکه ا شود. در این حالت به علت کاهش خروج نب از طریق های هوایی ب
 .یابدها کاهش میهای چوبی نیز کاهش یافته و میزان نب وارد شده به برگها، کشش تعرقی در نوندروزنه

. در این حالت و به علت افزایش یابدها افزایش میخروج آب از طریق این روزنهیی باز شده و های هواهای نگهبان روزنه، روزنهج( در صورت تورژسانس یاخته
سرعت حرکت آب در آوند شش تعرقی آوندهای چوبی افزایش یافته و  شتر میفرآیند تعرق، ک  156سوال  2. )نکته الزم برای رد گزینه شودهای چوبی بی

  کنکور(
 این یابد که در این حالت میزان فشووار اسوومزیها افزایش مییاختههای این میزان پتانسللیل آب کریچه نگهبان روزنه،های د( به هنگام تورژسللانس یاخته

 ها کمتر خواهد بود و توجه داشته باشید که فشار اسمزی با میزان پتانسیل نب رابطۀ عکس دارد.کریچه
 

 11مرحله  -آزمون ماز هش تعرق را به درستی ذکر کرده است؟کدام گزینه به ترتیب محل انجام تعرق و سازش گیاهان برای کا

 های فرورفته در گیاهان بیابانیروزنه -های هوایی در پیراپوست درخت( روزنه1
 هاافزایش تعداد نوعی یاختۀ تمایزیافته روپوستی در برگ -های سطح ساقۀ چوبی( برآمدگی2
 هابودن روزنۀ هوایی در طول روز در همۀ کاکتوسبسته -پوشاندمیهای روپوستی را ای که سطح بیرونی یاخته( الیه3
 های نگهبان روزنهتفاوت ضخامت در دیوارۀ یاخته -های گیاه که بافت پوششی فقط از یک الیه تشکیل شده است( در هر یک از اندام4

 مفهومی( -سخت -107) 2پاسخ: گزینه 
ستواند از طریق روزنهتعرق می سکهای هوایی، پو شود.تک و عد سک ها انجام  شاهده میها بهعد سطح اندام  م سک صورت برآمدگی در  شود. در محل عد
  آید.ای شده وجود دارد؛ لذا امکان تبادل گازها فراهم میپنبههای چوباز یاخته اندکیضخامت 

 های گیاهان بیابانی برای کاهش تعرق:سازش

و  بمانند ها بستهطول روز، روزنهشود در ، در حضور نور متفاوت است و سبب میهابعضی کاکتوسانند م گیاهان نواحی خشک برخیای رفتار روزنه
شیده، های فرورفتهروزنه، هاکاهش تعداد روزنهاز هدر رفتن آب جلوگیری شللود.  سطح برگو ها شدن برگ از کرکپو نیز از  هاکاهش تعداد یا 

 
 
 
 

 آرایش شعاعی

 های سلولزیرشته 

 ضخامت بیشتر 

 دیوارۀ شکمی

شدن یاخته طویل
 هنگام تورژسانس

شدن یاخته هنگام خم
 افزایش طول

 بازشدن منفذ 

 روزنۀ هوایی
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ها در کاهش های هوایی هستند. کرکهای تمایزیافتۀ روپوستی در اندامها یاختهکرک های خشک هستند.در محیطهای گیاهان برای زندگی دیگر سازگاری
 دهند و لذا در جلوگیری از افزایش دمای برگ نیز نقش دارند.در کاهش تبخیر آب از سطح برگ نقش دارند و نور خورشید را بازتاب می

 ها:بررسی سایر گزینه
 د روزنۀ هوایی و دارای عدسک است.( پیراپوست فاق1
 بندند.های هوایی خود را میها در طول روز، روزنه( بعضی کاکتوس3
ست. درواقع در محل کالهک، چند الیه یاخته حضور دارند. تعرق  معموالًهای گیاه، ( بافت پوششی در اندام4 شده ا شکیل  شه( از یک الیه یاخته ت )نه همی

 گیرد.ها( صورت می)ساقه و برگهای هوایی گیاه در اندام

 های گیاهان بیابانی برای کاهش تعرقسازش 

و از  بمانند ها بستهطول روز، روزنهشود در متفاوت است و سبب مینور  ، در حضورهابعضی کاکتوسمانند  نواحی خشک گیاهان برخیای رفتار روزنه
 هدر رفتن آب جلوگیری شود.

 کند.ها در محیط کمک میمشترک جانداران است که به ماندگاری آن ویژگیهفت سازش با محیط یکی از :1ترکیب با فصل 

 کنند.های خود را باز میها( در طول شب روزنهها )نه همۀ آنکاکتوس بعضی دقت کنید که 

توانند در مناطق بیابانی زندگی کنند، توانایی باالیی برای جذب آب و سازوکارهایی برای کاهش تبخیر آب گیاهانی که می :6ترکیب با فصل 
 دارند.

کاهش تبخیر آب از سطح برگ نقش دارند و نور در که های هوایی هستندمتمایزیافتۀ روپوستی در اندا هاییاختهها کرک :6ترکیب با فصل 
 در جلوگیری از افزایش دمای برگ نیز نقش دارند.در نتیجه  ←دهند خورشید را بازتاب می

صل  ست از:  خرزهرههای گیاه سازش :6ترکیب با ف ضخیم در برگ1برای کاهش تعرق، عبارت ا ستک  هوایی  های( قرارگیری روزنه2ها ( پو
هوا، اتمسببفر مرطوبی در  انداختن رطوبتها با به داماین کرکهای غارمانند )( وجود کرک در فرورفتگی3های غارمانند در فرورفتگی
 کنکور( 156سوال  4)نکته گزینه  شوند.کنند و مانع خروج بیش از حد آب از برگ میها ایجاد میاطراف روزنه

 
 ها رو هم گفته بود!شود؛ اما ماز نکته سایر گزینهکافیست که بدانید افزایش رطوبت هوا موجب کاهش تعرق میبرای پاسخ به این سوال، 

 98کنکور سراسری  «یکی از شرایط ............... گیاه است.»است؟  نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر  -156
 ایافزایش مقدار فشار ریشه ها،( افزایش خروج قطرات آب از انتها یا لبهء برگ1
 های هوایی( حرکت آب و امالح در آوندهای چوبی، مکش ناشی از سطح بخش2
 هایهای نگهبان روزنههای هوایی، جذب آب به دنبال انباشت مواد محلول در یاخته( باز شدن روزنه3
 آب در هوای اطراف  های هوایی، کاهش بخارهای نگهبان روزنه( کاهش خروج آب از منفذ بین یاخته4

 4پاسخ: گزینه 
های نگهبان روزنۀ هوایی هم افزایش یابد، بنابراین خروج آب )بخار آب( از منفذ بین یاختهدر صورت کاهش بخار آب در هوای اطراف گیاه تعرق افزایش می

 یابد.می
 

  

 هاکاهش تعداد روزنه های فرورفتهروزنه اهشدن برگ از کرکپوشیده هاکاهش تعداد یا سطح برگ

 های خشک هستند.های گیاهان برای زندگی در محیطاز دیگر سازگاری 
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 18له مرح -آزمون ماز     ای است؟هر لولۀ متانفریدی در کرم خاکی دارای چه مشخصه-116

 کند.دار خود، مایعات دفعی را دریافت میهای مژک( توسط قیف1
 ( در سراسر طول خود توسط شبکۀ مویرگی احاطه شده است.2
 است. ( به طور کامل درون یک حلقه از بدن جانور قرار گرفته3
 کند.( توسط بخشی قطور در انتهای خود، مثانه را ایجاد می4

 مفهومی( -سخت -105) 4پاسخ: گزینه 
 دارمژک قیفای است که در جلو، مهرگان، متانفریدی است. متانفریدی لولهسامانۀ دفعی در بی ترپیشرفتهنوع 
در خارج از بدن ختم  منفذ ادراریکه به ( 157سوال  3نکته گزینه ) است مثانهنزدیک انتها، دارای و در 
( اکیکرم خ)نظیر  حلقویهای کرم بیشتررتباط دارد. شود. دهانۀ این قیف به طور مستقیم با مایعات بدن امی
یک جفت شده که هر کدام هایی تشکیلسامانۀ دفعی متانفریدی دارند. بدن کرم خاکی از حلقه تناننرمو 

  دارند. متانفریدی

منفذ درونی  (157سوال  2نکته گزینه ) خود دارای منفذ است هر دو سمتای است که در متانفریدی، لوله
د. یابگیرد. منفذ بیرونی نیز به خارج از بدن راه میدار است که در تماس با مایعات بدن قرار میهمان قیف مژک

های متانفریدی راه گیرند. مایعات از حفره درونی بدن به لولهاطراف هر لوله را فرا می هامویرگای از شبکه
بافتی هستند. در حین حرکت این مایع ذایی و دفعی موجود در مایع میانیابند، این مایعات حاوی انواع مواد غمی

ها و ...از لوله خارج شده و توسط شبکه درون مجاری متانفریدی، مواد مورد نیاز و مفید مانند آب، گلوکز، نمک
منفذ بیرونی مانده مواد درونی لوله، همان مواد دفعی است که از طریق شوند. و باقیمویرگی اطراف بازجذب می

 یابند.می به بدن راه

 ها:بررسی سایر گزینه
 دار است.( هر لوله متانفریدی دارای یک قیف مژک1

 (157سوال  4)نکته گزینه بینید، بخشی از متانفریدی توسط شبکۀ مویرگی احاطه شده است. طور که در شکل مقابل می( همان2

ا از بافتی راز بدن کرم خاکی، یک جفت متانفریدی وجود دارند. اما متانفریدی موجود در یک بند، مایع میانبینید، در هر بند طور که در شکل میهمان( 3
در واقع بخش ابتدایی متانفریدی و ادامۀ آن در دو حلقه مختلف از بدن  یابد!کند ولی منفذ آن در سطح همان بند به بیرون راه میآوری میجمع بند جلویی

 اند.جانور قرار گرفته
 

 18مرحله  -آزمون ماز های خود دارند، کدام گزینه درست است؟درمورد سامانۀ دفعی در جانورانی که چندین واحد بینایی در چشم-117

 شوند.های سدیم و پتاسیم با صرف انرژی به لولۀ مالپیگی وارد می( یون1
 شود.می( هر لولۀ مالپیگی به طور مستقل به یک محل از لوله گوارش متصل 2
 شود.های مالپیگی ترشح میپذیری اندک در آب، به درون لولهدار با انحالل( مادۀ نیتروژن3
 شوند.های مالپیگی در انتهای لولۀ گوارش با صرف انرژی بازجذب میشده به درون لولههای تراوش( یون4

 مفهومی( -متوسط -105) 3پاسخ: گزینه 
 کلر و پتاسیمهای های مالپیگی دارند. یونبه نام لوله حشرات سامانۀ دفعی متصل به روده

ها وارد این لوله اسمزاز طریق  آب، و در پی آن ترشحهای مالپیگی از همولنف به لوله
های مالپیگی به روده، شود. محتوای لولهها ترشح میاسید به لولهشود. سپس اوریکمی

 رودهراستدر  هاآب و یونو با عبور مایعات در روده،  (157سوال  1)نکته گزینه  تخلیه
اسید از طریق روده به همراه مواد دفعی شوند. اوریک)بخش انتهایی روده( بازجذب می

 پذیری زیادی در آب ندارد.اسید انحالل. اوریکشوددستگاه گوارش دفع می
 ها:بررسی سایر گزینه

 های پتاسیم و کلر!( یون1

 شوند.مالپیگی به یک محل از روده تخلیه می(چند لوله 2

 شوند؛ نه تراوش!ها به درون لوله مالپیگی ترشح می( یون4
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 این سوالم که دیگه بحثی نداره!!
 98کنکور سراسری  ای دارد؟سامانهء دفعی در زنبور برخالف سامانهء دفعی در کرم خاکی چه مشخصه -157

 دو انتها باز است. ( در2  شود.( به روده تخلیه می1
 ( در بخشی از طول با شبکهء مویرگی ارتباط دارد. 4 ( نزدیک به انتها به صورت مثانه در آمده است.3

 

 1پاسخ: گزینه 
ر کرم ۀ دفعی دکنند. سامانها یک انتهای بسته دارند و محتویات خود را به روده تخلیه میهای مالپیگی هستند؛ این لولهسامانۀ دفعی در زنبور شامل لوله 

 خاکی از نوع متانفریدی است. 
 

 8مرحله  -آزمون پروژه زیست ماز    کدام عبارت، درمورد چشم انسان، به درستی بیان شده است؟-118

 دهندۀ شبکیه در لکۀ زرد نسبت به اطراف آن بیشتر است.های تشکیل( ضخامت الیه1
 سفیدرنگِ چشم قرار گرفته است.( عنبیه همانند جسم مژگانی، در تماس با پردۀ 2
 دار چشم است.های آن، بیشتر از الیۀ رنگدانه( ضخامت شبکیه در همۀ قسمت3
 ( مایعی شفاف و فاقد یاخته در دو طرف بخش رنگین چشم حضور دارد.4

 مفهومی( -سخت -112) 4پاسخ: گزینه 
 وجود جهت تغذیۀ عدسی( و هم در جلوی آن )جهت تغذیۀ قرنیه(پشت عنبیه )، هم در زاللیه که نوعی مایع شفاف و فقط یاخته استدر چشم انسان، 

 اینکه قرنیه توسط زاللیه تغذیه میشه نه سرخرگ چشم!( 158سوال  4دهد. )نکته گزینه دارد. عنبیه بخش رنگین چشم انسان را تشکیل می
 ها:بررسی سایر گزینه

شکل ( همان1 صل  4طور که در  ست یازدهم  2ف زی
کنید، در محل لکۀ زرد، فرورفتگی در مشلللاهده می

شبکیه در محل  ضخامت  ست و  شده ا شبکیه ایجاد 
 لکه زرد کمتر از اطراف آن است. 

ای ترین الیۀ کره چشلللم از صللللبیه )پرده( خارجی2
سلللفیدرنگ و محکم( و قرنیه )پردۀ شلللفاف جلوی 

ه اسللت. جسللم مژگانی برخالف چشللم( تشللکیل شللد
 عنبیه، در تماس با صلبیه قرار دارد.

شکل ( همان3 صل  4طور که در  ست یازدهم  2ف زی
های کنید، ضللخامت شللبکیه در بخشمشللاهده می

شم  ست و در نیمۀ جلویی چ شم متفاوت ا مختلف چ
 ضخامت آن کمتر است.

 
 
 

کند، های نوری آن متمرکز میپرتوهای نوری را روی شبکیه و گیرنده کدام عبارت، درمورد نوعی ساختار شفاف در چشم انسان که-119
 21مرحله  -آزمون ماز است؟ نادرست

 شود.های مژگانی سبب افزایش همگرایی آن می( انقباض ماهیچه2  ( در دو طرف خود با نوعی مایع شفاف در تماس است.1
  پوشاند.مت رنگین چشم، بخشی از آن را میقس( 4   یابد.( با افزایش سن، توان همگرایی آن کاهش می3

 خط به خط( -متوسط -112) 1پاسخ: گزینه 
عدسی در جلوی خود با مایع شفاف زاللیه و در فضای پشت خود، کند. های نوری آن متمرکز میدر چشم انسان، عدسی پرتوهای نور را روی شبکیه و گیرنده

 کنکور( 158سوال  3)نکته گزینه  .ای و شفاف( در تماس استبا زجاجیه )مادۀ ژله
 ها:بررسی سایر گزینه
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 شود. های متصل به عدسی و افزایش ضخامت عدسی  و لذا افزایش توان همگرایی آن میشدن رشتههای مژگانی سبب شل( در هنگام تطابق، انقباض ماهیچه2
های مژگانی، تغییر چندانی در ضخامت عدسی یابد. چون با وجود انقباض ماهیچهپذیری عدسی و لذا توان همگرایی آن کاهش می( با افزایش سن، انعطاف3

 شود. ایجاد نمی
عدسی قرار گرفته و بخشی از  ای در جلویبه صورت دایره عنبیه )بخش رنگین چشم(کنید، زیست یازدهم مشاهده می 2فصل  4طور که در شکل ( همان4

 پوشاند. آن را می
 

 98کنکور سراسری  شود، صحیح است؟کدام مورد، دربارهء سرخرگی که از محل عصب بینایی وارد کرهء چشم انسان می -158
 شود.ترین الیهء کرهء چشم منشعب می( در مجاورت داخلی2 کند.( ناحیهء وسط بخش رنگین چشم را تغذیه می1
 شود. ( انشعابات انتهایی آن به پردهء شفاف جلوی چشم وارد می4 ای قرار دارد.انشعابات آن در مجاورت مایعی غیرشفاف و ژله( 3

 2پاسخ: کزینه 
یعنی ترین الیۀ کره چشم )شود، در مجاورتِ داخلیکنید، سرخرگی که در محل عصب بینایی وارد کرۀ چشم میطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

 شود.شکبیه( منشعب می

 
 باشد، صادق است؟  چند مورد، دربارۀ نوعی رفتار یادگیری که با عدم بروز رفتاری خاص در برابر نوعی محرک همراه می-120

 21مرحله  -آزمون ماز 

 تواند با استفاده از آزمون و خطا صورت گیرد.می -الف
 ها و اثرهای محیطی است.کنش ژنقطعاً حاصل برهم -ب
 قطعاً تجربیات گذشته در بروز این رفتار نقش موثری دارد. -ج
 های مصرفی جانور موثر باشد.تواند در جهت کاهش هزینهمی -د
1 )1   2 )2  3 )3  4 )4 

 مفهومی( -سخت -128) 4پاسخ: گزینه 
ار رفتآموزد که بین شدن فعال، جانور میچنین در شرطیاثر همراه است. همهمۀ موارد صحیح هستند. رفتار خوگیری با عدم پاسخ جانور به یک محرک بی

ه به طور مثال، سلللگی ککند. می رفتاری را تکرار یا از انجام آن خودداریکند، ارتباط برقرار کرده و در آینده که دریافت می پاداش یا تنبیهیبا  خود
 شدن فعال(، این عمل را انجام ندهد و به این محرک پاسخ ندهد. شرطیشدن )توان با تربیتخورد، میآن را سریع می پیتزا!قبالً با دیدن 
 بررسی موارد:

 گیرد. شدن فعال با آزمون و خطا صورت میالف( رفتار شرطی 
 وان جواب!(به عن 2تایید گزینه و  159سوال  1)نکته الزم برای رد گزینه ها و اثرهای محیطی هستند. کنش بین ژنب( رفتارهای یادگیری حاصل برهم

 گیری و بروز هر رفتار یادگیری، تجربه نیز نقش دارد.ج( در شکل
پایین آوردن سر خود و ها با جوجه در ابتدابینند. های در حال افتادن را در باالی سر خود میاجسام گوناگونی مانند برگ پرندگانجوجۀ  طور مثالد( به
 . ندارند ایخطر یا فایدهها برایشان گیرند که آن، یاد میدر حال حرکت دیدن مکرر اجسامبا  دهند. اماها پاسخ میبه این محرک ماندنآرام

ه ک محرک تکرارینامند. در این یادگیری، پاسخ جانور به یک می خوگیری. این یادگیری را دهندپاسخ نمیها این محرک بهها دیگر در نتیجه، جوجه
 . ندهدها پاسخ محرک برخیآموزد به کند و جانور میدا میپی کاهش، سود یا زیانی برای آن ندارد

پوشی از شود جانور با چشمها، نیازمند صرف انرژی زیادی است. خوگیری موجب میهای متعددی قرار دارند که پاسخ به همۀ آنجانوران در معرض محرک
 .های حیاتی حفظ کنداهمیت، انرژی خود را برای انجام فعالیتهای بیمحرک
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 9مرحله  -آزمون پروژه زیست ماز     کند؟کدام گزینه، عبارتِ زیر را به درستی کامل می-121

 .«گیردنمیدهند، به منظور افزایش احتمال .................. خود صورت رفتاری که .................. بروز می»
 بقای  -های گرسنههای سیر نسبت به خفاش( خفاش1
 بقای -نگهبان هنگام مشاهدۀ شکارچیهایِ عصایی( دم2
 بقای -( جوجه غازهای تازه متولدشده نسبت به صدای مادر خود3
 تولیدمثل -گونههای نر در دفاع از قلمروی خود در برابر افراد هم( طاووس4

 خط به خط( -آسان -128) 2پاسخ: گزینه 
د. دهند تا به موقع فرار کننحضور شکارچی را به دیگران هشدار می تولید صداکه با هستند  نگهبانیدارند، افراد  بین جانورانی که زندگی گروهیدر 

 دهند. میاحتمال بقای خود را کاهش ها با این کار توجه شکارچی را به خود جلب کرده و لذا البته آن
 کند.فریاد آگاه می(، جانور نگهبان در هنگام احساس وجود شکارچی، دیگران را با meercat) عصاییدمدر جانوران 

 ها:بررسی سایر گزینه
ها خون کنند. غذای آنزندگی می غارها یا سوراخ درختانبه طور گروهی درون  آشامهای خونخفاش( 1

ی . خفاشگذارنداند با یکدیگر به اشتراک میخونی را که خوردهها هاست. این خفاشمثل دام پستانداران بزرگ
صورت خفاش گرداند تا خفاش گرسنه آن را بخورد. در غیر اینشده را برمیخون خورده از کمیاست،  که غذا خورده

. اگر جبران انجام کندکار خفاش دگرخواه را در آینده جبران میکرده،  گرسنه خواهد مرد. خفاشی که غذا دریافت
 شود. نشود، این خفاش از اشتراک غذا کنار گذاشته می

در واقع، رفتار دگرخواهی که در اثر انتخاب  لزوماً خویشاوند نیستند.دهند، ام میهایی که دگرخواهی انجخفاش
 شود. منجر می هابقای آنطبیعی برگزیده شده است، به 

را که  متحرکیجسم  نخستین، آمدن از تخمبیرون پس از غازهاجوجه ( 3
ن کردالهاست. این دنبمادر آن معموالً کنند. جسم متحرک بینند، دنبال میمی

غازها و مادرشان در نتیجۀ  شود. پیوند جوجهمی ها با مادرپیوند جوجهموجب 
شود. نقش پذیری نوعی یادگیری ایجاد می پذیرینوعی یادگیری به نام نقش

 پذیری جوجهشود. نقشانجام می در دورۀ مشخصی از زندگی جانوراست که 
دورۀ د. این زمان، دهپس از خروج از تخم رخ می چندساعت طیغازها 

جوجه  شود.انجام می موفقیت بیشترینپذیری با است که در آن نقش حساسی
ها برای بقای جوجهاین شناسایی . شناسندمیپذیری مادر خود را غازها با نقش
رفتارهای اساسی مانند پذیری، ها با نقشاست بمیرند. افزون بر آن، جوجه ممکنگیرند و قرار نمی مراقبت مادرها تحت ، بدون آن جوجهحیاتی است

 پذیری اشاره دارد(بردن به مفهوم صورت سوال که به رفتار نقشنکته الزم برای پی) گیرند.را نیز از مادر یاد می جست و جوی غذا
ها دهد. طاووس نر در نگهداری زادهها را انجام میداری زادهپرورش و نگه نیکی از والدیدارد. در این نظام،  چندهمسریگیری ( طاووس نر، نظام جفت4

ند. ها کمک کبه ماده غیرمستقیم، به طور هاشکارچی از نگهداری از قلمرو، منابع غذایی، محل النه و پناهگاه ایمنتواند با ، البته مینداردنقشی 
 یابد. افزایش میدرنتیجه، موفقیت تولیدمثلی هر دو جانور نر و ماده 

 حاال خیلی راحت سوال زیر رو جواب بدید!
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های جانورانی که در معرض خطر انقراض قرار دارند، استفاده کنند. کوشند تا از نوعی رفتار جهت حفظ گونهامروزه پژوهشگران می -159
 98کنکور سراسری   کدام عبارت، دربارهء این رفتار صحیح است؟

 شود.شدن فعال، فقط تحت تأثیر پاداش آموخته میشرطی( همانند رفتار 1
 ها و اثرهای محیطی است.کنش ژن( همانند رفتار حل مسئله، حاصل برهم2
 گردد.ریزی میپذیری، بر اساس تجارب گذشته و موقعیت جدید برنامه( برخالف رفتار نقش3
 شدن کالسیک، انجام آن نیازمند یک محرک شرطی یا محرک طبیعی است. ( برخالف رفتار شرطی4

 2پاسخ: گزینه 
پذیری همانند حل مسئله، حاصل استفاده کنند. رفتار نقش های جانوران در خطر انقراضدر حفظ گونه پذیرینقشکوشند از امروژه پژوهشگران می

 است.ها و اثرهای محیطی کنش ژنبرهم
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