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تطابق آزمون های ماز با کنکور ١٤٠٠

زیست-تجربی

%88

نیاز به هیچ گونه سوادی نیست؛سوال ماز که دقیقا با ادرس ذکر شده در ازمون های ماز بوده رو بخون
 بعدش سوال کنکور رو خودت حل کن :)
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 اردیبهشت   15آزمون ماز، 

 ، کدام عبارت صحیح است؟ جانوراندر ارتباط با 

 ها، فاصلۀ خط جانبی از سطح پشتی بیشتر از سطح شکمی است.( در ماهی1
 های مکانیکی دارد. ای از هوا هستند که گیرندهها در محل اتصال پا به بدن، دارای محفظه( همۀ جیرجیرک 2
 شوند. های شیمیایی وارد و از آن خارج میهای عصبی در محل یکسانی از یاخته به گیرندهدر موی حسی پای مگس، پیام( 3
 ها از ضخامت عدسی بیشتر است.ای وجود دارد که طول آنهستههایی تک( در هر واحد بیناییِ چشم حشرات، گیرنده4

 مفهومی( - سخت  - 112) 4پاسخ: گزینه 

بینید، در هر واحد بیناییِ چشم مرکب  در شکل مقابل می  طور کههمان

ها از ضخامت  حشرات، چند یاختۀ گیرندۀ نور وجود دارد که طول آن 

 عدسی بیشتر است. 

 ها:بررسی سایر گزینه
 تر است. ( خط جانبی در ماهی ها به سطح پشتی بدن نزدیک1

همان2 می(  مقابل  شکل  در  که  محل  طور  پردۀ  بینید،  قرارگیری 

های مکانیکی در پای جیرجیرک، در نزدیک مفصلی  صماخ و گیرنده 

است که بین بند اول و بند دوم پا قرار گرفته است و در محل اتصال  

 پا به بدن نیست! 

پای  بینید، گیرنده طور که در شکل می ( همان3 های شیمیایی در 

پیام  مگس، در دو طرف خود رشتۀ عصبی دارند، که از یک طرف  

 شود. عصبی وارد، و از طرف دیگر پیام عصبی از آن خارج می 

 
 

 کنکور ببینید!   170سوال  2دقیقا همین نکته هایالیت شده رو  در گزینه 

 است؟ نادرستکدام عبارت  
 ای هر گیرندۀ شیمیایی، در بیرون موی حسی قرار دارد.( در مگس، جسم یاخته1
 های مکانیکی در محل اتصال پاهای جلویی به سینه قرار دارد.گیرنده( در جیرجیرک، 2
 شود. تر است و عصب بینایی از زیر به آن وارد می( در ماهی، لوب بینایی از مخچه و مخ بزرگ3
 اند، مژک دارند.  هایی که با پوشش ژالتینیِ کانال خط جانبی در تماس( در ماهی، بعضی از یاخته4
 

 بهمن  8آزمون ماز، 

 کند؟  تکمیل می نادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به  

 ..........« ای که دریچۀ سینی سرخرگ آئورت ............. است ........... مرحلۀ  »در چرخۀ قلب یک فرد سالم در مرحله

 ریزد. اکسیژن به دهلیز راست میها، خون کمانقباض بطن -همانند -( بسته1
 استراحت عمومی، فشار خون بطن چپ بیشتر از دهلیز چپ است. -برخالف - ( باز2
 انقباض دهلیزها، فشار خون دهلیز راست بیشتر از بطن راست است.  - همانند - ( باز3
 یابد. ها، فشار خون سرخرگ آئورت افزایش نمیانقباض بطن -برخالف -( بسته4

 مفهومی(  - متوسط - 104) 3گزینه 

انقباض بطن   سرخرگ دریچه سینی   انقباض    ها باز است. دریچه سینی سرخرگ آئورت فقط در مرحله  آئورت در مراحل استراحت عمومی و 

 ها بیشتر از فشار خون درون دهلیز راست است. باشد. فشار خون درون بطن راست در مرحله انقباض بطنها بسته میدهلیز
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 ها:بررسی سایر گزینه
به دهلیز راست در تمامی مراحل چرخه قلبی قابل مشاهده    اکسیژن( ورود خون کم 1

 است. 

ها برخالف زمان استراحت عمومی همواره  رو در زمان انقباض بطن ( مطابق جدول روبه 2

 .  فشار خون بطن چپ بیشتر از دهلیز چپ است

شود.  ها کاهش تدریجی فشار خون سرخرگ آئورت مشاهده می( در مرحله انقباض بطن4

 یابد.خش میانی انقباض بطنها فشار خون سرخرگ آئورت افزاش میاما در ب

 1پروژه ماز، مرحله 

 رود که ابتدا .................. شود.طور طبیعی در .................. مرحله از چرخۀ ضربان قلب انتظار میبه
 صدایی گنگ ایجاد شده و سپس دریچۀ سینی آئورتی باز  -( اولین1
 لختی باز شده و سپس دریچۀ سینیِ سرخرگِ ششی بسته  چۀ سه دری - ( دومین2
 ها از فشار آئورت بیشتر دریچۀ دولختی بسته شده و سپس فشار خون درون بطن -( سومین3
 ها فراهم صدای کوتاه و واضح قلب ایجاد شده و سپس شرایط برای ورود خون به بطن -( اولین4

 مفهومی(  - سخت  - 104) 4پاسخ: گزینه 

 انقباض بطنی  -3انقباض دهلیزی    -2استراحت عمومی    -1چرخۀ ضربان قلب شامل سه مرحله است:  

لختی بازشده و شرایط برای  های دولختی و سهشود و سپس دریچهبا شروع استراحت عمومی، صدای دوم قلب )صدای کوتاه و واضح( ایجاد می

 شود.  ها فراهم میورود خون به بطن 

شوند. و در  های سینی باز می بطنی بسته و سپس دریچه-های دهلیزیها ابتدا دریچه در شروع انقباض بطن   62و    61فعالیت ص    نکته: طبق

   شوند.بطنی باز می -های دهلیزیهای سینی بسته و سپس دریچهها، ابتدا دریچهشروع استراحت بطن 

 ها:بررسی سایر گزینه
 ( 3شود. )مرحله  ها ایجاد می شروع انقباض بطن   ( صدای اول قلب گنگ و قوی است و در1

 گیرد.( صورت می1لختی در مرحلۀ استراحت عمومی )مرحله  ( بازشدن دریچۀ سه 2

شود و  ها( از فشار آئورت بیشتر می ( در مرحلۀ انقباض بطنی ابتدا دریچۀ دولختی بسته شده و سپس فشار خون درون بطن چپ )نه بطن 3

 شود.  می  دریچۀ سینی آئورتی باز

نکته: فشار خون در گردش ششی کمتر از فشار خون در گردش عمومی است. پس فشار خون در بطن راست کمتر از فشار خون در بطن چپ  

 است. 

تونید این تست رو  ها اشتباه زدن! ولی فقط با دونستن نکات دو سوال باال، میهای کنکور که خیلی ترین تست ترین و چالشییکی از سخت
 جواب بدید. 

 

 کند؟به طور معمول در ارتباط با قلب انسان، چند مورد، عبارت زیر را به طور مناس بکامل می 
لختی ............... ند/اند، به طور حتم  های دولختی و سههای سینی ............... ند/اند، همانند هر زمانی که دریچه»در هر زمانی که دریچه

»...............   
  شود.الف ـ بسته ـ بسته ـ خون وارد دهلیزها می

 شود. ها وارد میب ـ بسته ـ باز ـ خون به درونِ بطن
 برند.ج ـ باز ـ باز ـ دهلیزها در حالت استراحت به سر می

 ها در حد پایینی قرار دارد.  د ـ باز ـ بسته ـ فشار خون بطن
1)1 2)2 3)3 4)4 
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 تیک آف تابستانی ماز  

 های نوری فضای بیشتری از سیتوپالسم خود را به ساختارهای حاوی مادۀ حساس به نور اختصاص نوعی از گیرندهانسان  در چشم  
 ای دارند؟  های نوری چه مشخصه ها برخالف نوع دیگر گیرنده این نوع گیرنده  اند. داده

 سازند. ر کم را ممکن می ( دیدن اجسام در نور بسیا2 سازند. ( تشخیص رنگ و جزئیات اجسام را ممکن می 1
 شوند. ( در امتداد محور نوری کرۀ چشم یافت می4 نمایند. را مصرف می  Aهای خود، ویتامین  ( در واکنش 3

 مفهومی( -سخت  -112) 2پاسخ: گزینه 
استوانه  و  نوری مخروطی  نوع گیرندۀ  انسان، دو  دارد، هماندر چشم  مقابل میای وجود  بینید،  طور که در شکل 

استوانه گیرنده  نور اختصاص  های  از سیتوپالسم خود را به ساختارهای حاوی مادۀ حساس به  ای، فضای بیشتری 

 سازند. براین، دیدن اجسام در تاریکی را ممکن می شوند؛ بناای در نور کم تحریک میهای استوانه گیرنده   اند.داده 

 ها:بررسی سایر گزینه
 گیرد.های نوری مخروطی صورت می( تشخیص رنگ و جزئیات اجسام به کمک گیرنده1

کنند. همچنین در  مصرف می   Aای برای ساخت مادۀ حساس به نور، ویتامین  ( هر دو گیرندۀ مخروطی و استوانه4و3

های مخروطی  شود با این تفاوت که در این محل، تعداد گیرنده هر دو نوع گیرندۀ نوری یافت می محل لکۀ زرد نیز،  

 بیشتر است. 

 حرف خاصی نداریم! قضاوت با شما!

 با توجه به شبکیهء چشم یک فرد سالم، کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 
 ای، مادهء حساس به نور ...............« ............... گیرندهء استوانه»در گیرندهء مخروطی 

 ( همانند ـ در مجاورت هسته قرار دارد. 2 شود. تری یافت می( نسبت به ـ کم1
 شود.  ساخته می   A( برعکس ـ در نور زیاد و به کمک ویتامین  4 ( برخالف ـ در یک انتهای یاخته وجود دارد. 3
 
 

 4پروژۀ ماز، مرحلۀ 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  

 زنندۀ تعادل جمعیت که ..................، قطعاً ..................« »هر عامل برهم

 شود. موجب تغییر پایدار در مادۀ وراثتی می -کند  تر میژنی را غنی )الل(های جدید به یک جمعیت، خزانۀ ( با افزودن دگره1
 گزیند. افراد سازگارتر با محیط را برمی -تواند منجر به کاهش فراوانی دگره )الل( ناسازگار در جمعیت شود ( می2
ک جمعیت با یکدیگر تأثیرگذار  بر احتمال آمیزش افراد مختلف ی –کند نمود )ژنوتیپ( افراد جمعیت عمل می( با توجه به ژن 3

 است.

 شود. )الل(های سازگار با محیط می  موجب کاهش فراوانی نسبی دگره  -های کوچک، تأثیر شدیدتری دارد( در جمعیت4
 مفهومی(   - سخت  - 124) 3پاسخ: گزینۀ 

این عامل بر آمیزش افراد مختلف یک جمعیت با    نمود افراد جمعیت عمل کند.تواند با توجه به ژنغیرتصادفی، میآمیزش  

 کنند.  های ظاهری و رفتاری جفت خود را انتخاب مییکدیگر تأثیرگذار است، به طوری که جانوران براساس ویژگی

 ها:  بررسی سایر گزینه

کنند. از بین  تر  را غنی  توانند با افزودن دگرۀ جدید به جمعیت، خزانۀ ژن آن جمعیتژن عواملی هستند که می( جهش و شارش1

 تواند موجب تغییر پایدار در مادۀ وراثتی شود.  این دو عامل، فقط جهش می

توانند منجر به کاهش  می  ای به صورت تصادفیدگرهرانشو با برگزیدن افراد سازگارتر با محیط و    هدفمندبه صورت    انتخاب طبیعی(  2

زنندۀ تعادل در جمعیت فقط انتخاب طبیعی، همواره افراد سازگار با محیط  از بین همۀ عوامل برهم  فراوانی دگره )الل( ناسازگار در جمعیت شوند.

 گزیند.  را برمی

ای  دگرهای به صورت تصادفی است؛ در نتیجه در اثر رانشدگره دارد. گفتیم که رانش  های کوچک اثر شدیدتریای بر جمیعتدگرهرانش(  4

    تواند کاهش و یا حتی افزایش یابد.ناسازگار میفراوانی الل  
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   آذر   26آزمون ماز، 

ای )اللی( در خزانۀ ژنی یک  دگره   موجب افزایش تنوعزنندۀ تعادل جمعیت درست است که  کدام عبارت، دربارۀ هر عامل برهم
 شود؟ جمعیت می 

   شود. های جدید می( سبب ایجاد دگره )الل(1
 تواند به افزایش پایداری گونه کمک کند. می( 2
   دهد. ( در بسیاری از موارد، خزانۀ ژنی را تغییر نمی3
 شود. نمود )فنوتیپ(ها منجر می( همواره به افزایش تفاوت در رخ4

 مفهومی(  - سخت  - 124) 2گزینه 

شوند. این دو عامل سبب  ر خزانۀ ژنی یک جمعیت  ای )اللی( دتوانند موجب افزایش تنوع دگرهعواملی هستند که می  ژنجهش و شارش  

 یابد.  شوند، در نتیجه توان بقای جمعیت افزایش میافزایش گوناگونی در میان جمعیت می

تواند در پایداری گونه مؤثر باشد؟ )جواب: در صورت تغییر شرایط محیط، بعضی صفات همچنان با محیط جدید سازگار  های فردی چگونه می تفاوت 
 شوند!( د و افراد دارای این صفت منقرض نمی هستن

 تر باشه؟ نه؟! کنکور( از درست زدنش سخت   184فکر کنم بعد از حل سواالت آزمون ماز که براتون گذاشتیم غلط زدن این تست  )سوال 

 ها، کدام عبارت درست بیان شده است؟با در نظر گرفتنِ عوامل مؤثر بر تغییر جمعیت 
 گزیند، ممکن است ژنوتیپ فرد را در جمعیت تغییر دهد. افراد سازگارتر با محیط را برمی( عاملی که 1
 سازد، ممکن است توان بقای جمعیت را در شرایط محیطی جدید باال ببرد. تر می( عاملی که خزانهء ژنی جمعیت را غنی2
 سازد. دل ژنی را در هر دو جمعیت برقرار میکند، به طور حتم تعا( عاملی که خزانهء ژنی دو جمعیت را شبیه به هم می3
های بزرگ  دهد، به طور حتم در جمعیت ای )اللی( جمعیت را بر اثر رویدادهای تصادفی تغییر می( عاملی که فراوانی دگره4

 بیشترین تأثیر را دارد. 

 

 2پروژۀ ماز، مرحلۀ 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  

 طور طبیعی در یک فرد بالغ، در نوعی بافت پیوندی که ..................« »به

 های استخوانی از مغز زرد پر شده است. ها و صفحهکند، بین میله( انتهای برآمدۀ استخوان ران پر می1
 شود. های استخوانی یافت میمرکز از تیغههایی همانهپوشاند، استو( سطح خارجی استخوان ران را می2
 کنند. گیر عمل میعنوان ضربه گلیسیرید بههای حاوی تریکند، یاخته( مجرای مرکزی استخوان بازو را پر می3
 کنند. های خونی از بین صفحات استخوانی عبور میدهد، رگهای دراز را تشکیل می( سطح درونی تنۀ استخوان 4

 ترکیبی( - متوسط - 113) 4گزینه   پاسخ: 

کنید، بافت استخوانی اسفنجی سطح  طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

-دهد. بافت استخوانی اسفنجی از میلههای دراز را تشکیل میدرونی تنۀ استخوان 

هایی وجود دارد  های استخوانی تشکیل شده است که بین آنها حفرهها و صفحه

 ها و مغز استخوان پر شده است.  که توسط رگ

 ها: بررسی سایر گزینه
می 1 پر  ران  استخوان  برآمدۀ  انتهای  اسفنجی  استخوانی  بافت  بافت  (  در  کند. 

 اسفنجی مغز قرمز وجود دارد.  

سطح خارجی استخوان ران  کنید،  طور که در شکل مقابل مشاهده می( همان2

 شود.  های استخوانی در بافت فشردۀ استخوان مشاهده می مرکز از تیغههایی همکه استوانه در حالی  شود.ای پوشیده میتوسط بافت پیوندیِ رشته 

های دراز از مغز زرد پر شده است. مغز زرد بیشتر از چربی تشکیل شده است. اما دقت کنید که بافت پیوندی چربی  ( مجرای مرکزی استخوان3

 گیری نیست!!! کند. در وسط استخوان که برای ضربه گیر عمل میا به عنوان ضربهها و پاه هایی از بدن مانند کف دستدر بخش
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 فروردین ماز  5آزمون 

 های استخوانی موجود در استخوان بازو در این است که ..................ساله، ویژگی .................. انواع بافت  40در یک مرد 

 کنند. ای استخوان پر میفضایی را بین مادۀ زمینه  های خونی ها، رگدر هردوی آن -( مشترک1
 ای را ساخته و ترشح کنند. توانند مادۀ زمینه های استخوانی میها، یاخته در هردوی آن -( مشترک2
 های خونی را دارند. های استخوانی توانایی تولید انواعی از یاختهها، یاختهفقط در یکی از آن - ( متفاوت3
 باشد. ای دارای نوعی یون مؤثر در حفظ استحکام استخوان میمادۀ زمینه ها، در یکی از آنفقط  - ( متفاوت4

 مفهومی( - متوسط - 113) 1پاسخ: گزینۀ 

های خونی، مغز قرمز  های خونی قرار دارند. در بافت اسفنجی، عالوه بر رگ ای استخوانی رگ های استخوانی، در میان مادۀ زمینه در تمامی بافت 

 استخوان نیز وجود دارد. 

 ها:بررسی سایر گزینه
 کنند.ای ترشح می ساله!(، مادۀ زمینه  40های استخوانی تا اواخر سن رشد )نه در فرد  ( یاخته2

خوانی،  های استهای خونی را دارند. همچنین، در همۀ بافتهای بنیادی )نه استخوانی!( توانایی تولید یاختهدانید، یاخته ( همانطور که می4و3

 ای حاوی یون کلسیم )یون مؤثر در استحکام استخوان( است. مادۀ زمینه 

 نیاز دارید که در دو سوال باال گفته شده:های سبز رو نگاه کنید( )هایالتکنکور به یک نکته   156برای حل تست 
 اند. ای قرار گرفتهاخلی بافت پیوندی رشتههای استخوانی در تنۀ استخوان متعلق به بافت متراکم هستند و در سطح دترین یاختهخارجی 

 فروردین ماز آورده شده است.  5در سوال آزمون  4و  1های همچنین نکات الزم برای رد گزینه

   ای دارند؟استخوان رانِ یک فرد سالم چه مشخصه  ۀ های استخوانی موجود در تنترین یاختهخارجی
 های عصبی و مغز قرمز دارند.رشتههای خونی و ( در مجاورت خود رگ1
 اند. هایی پهن و نزدیک به هم واقع شده( در سمتِ داخل یاخته2
 اند.ای با مرکزیتِ مجرای هاورس قرار گرفته( بر روی دایره3
 های نامنظم زیادی دارند.  های خود، حفره( در بین یاخته 4

 

 اردیبهشت   1آزمون ماز، 

های مختلف،  پوشاند. کدام عبارت، دربارۀ این سامانۀ بافتی در اندام های گیاه را می ، سراسر اندام نوعی سامانۀ بافتی در گیاهان
 همواره صحیح است؟

 ای تشکیل شده است. های جوان، قطعاً از یک الیه یاخته( در اندام1
 سازد.های زنده داشته باشد، قطعاً پوستک می( در صورتی که یاخته2
 های مشخصی برای تبادل گازها دارد.های هوایی، قطعاً محلاندام( در 3
 های متعلق به آن، در ایجاد مکش تعرقی در آوندها نقش دارند. ( همۀ یاخته4

 مفهومی(  - متوسط - 106) 3پاسخ: گزینه 

را می اندام گیاه  پوششی سراسر  بافت  برگسامانه  این سامانه در  و ریشهها، ساقهپوشاند.  اندامهای ج ها  روپوست و در  های مسن گیاه،  وان، 

های مشخصی برای تبادل گازها وجود دارد. در صورتی که سامانۀ پوششی  های هوایی گیاه، در سامانۀ پوششی محلپیراپوست نام دارد. در اندام

 گیرد.  جام میهای هوایی و در صورت پیراپوست بودن در محل عدسک، این تبادل اناز نوع روپوست باشد، در محل روزنه

 ها: بررسی سایر گزینه
 ( روپوست معموالً از یک الیه یاخته تشکیل شده است.  1

 ای دارد.  های گیاه خرزهره بیش از یک الیۀ یاختهطور مثال، روپوست در برگبه

سطحی از روپوست که مجاور هوا است، ترشح  سازنند که آن را به  های هوایی گیاه، ترکیبات لیپیدی مانند کوتین میهای روپوستی اندام( یاخته2

 شود. روپوست در ریشه فاقد پوستک است. کنند. به این ترکیبات، پوستک گفته میمی

   های هوایی )نه ریشه!( در ایجاد مکش تعرقی در آوندهای چوبی نقش دارند.های روپوستی در اندام ( یاخته4

های هوایی با انجام  های روپوستی در اندامید که در سوال ماز گفته شده: همۀ یاخته کنکور فقط به یک نکته نیاز دار  157برای حل تست  
 ای آب در آوندهای چوبی نقش دارند.تعرق و کمک به کشش تعرقی، در ایجاد جریان توده
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 کند؟کدام گزینه، عبارِت زیر را به طور مناسب کامل می 
 بافت ............... به طور حتم ...............  ۀهای ساماندر برگ خرزهره، ............... یاخته

 ای در نوعی آوند نقش دارند. ترین ـ پوششی ـ در ایجاد جریان توده( فراوان1
 ای از رسوبات لیگنین با اشکال متفاوت دارند. ترین ـ آوندی ـ دیواره( اصلی2
 نمایند. جا میجابهای ـ شیرۀ گیاهی را در سراسر گیاه ترین ـ زمینه( مستحکم3
 مانند و به هم متصل هستند.  ای ـ در سبزدیسه )کلروپالست(ها، فاقد ساختارهای غشایی و کیسه ترین ـ زمینه( رایج4
 

 تیک آف تابستانی ماز

 اند، درست است؟ شده  خوردگی بافت پوششی ایجادهای قلبی که در اثر چین چند مورد، دربارۀ همۀ دریچه

 نمایند.ترِ قلب را ایجاد میو طوالنیصدای قوی  -الف
 . اندبه کمک نوعی بافت پیوندی، مستحکم شده -ب
 در نیمی از دورۀ کاری قلب، بسته هستند.  -ج
 .شوندها باز میدر شروع استراحت بطن -د
1  )1 2  )2 3  )3 4  )4 

 مفهومی(  - متوسط - 104) 1پاسخ: گزینه 

و    خورده استهمان بافت پوششی است که چین ای به کار نرفته بلکه  های قلب، بافت ماهیچهدریچهفقط مورد ب درست است. در ساختار  

بطنی )دولختی و  -های دهلیزیهای قلبی شامل دریچهدریچه  کند.البته وجود بافت پیوندی به استحکام آنها کمک میسازد؛  ها را میدریچه

 آئورت است.   های سینی ابتدای سرخرگ ششی و  لختی( و دریچهسه

 بررسی سایر موارد: 
شود.                                                                                                  بطنی ایجاد می  –های دهلیزی  تر قلب )همون صدای اول( با بسته شدن دریچهالف( صدای قوی و طوالنی

ها  بطنی هم فقط در هنگام انقباض بطن -های دهلیزی/. ثانیه( باز هستند و دریچه3ها )حدود  هنگام انقباض بطن های سینی فقط در  ج( دریچه

 اند. /. ثانیه( بسته3)همون  

 شوند.    های سینی بسته میشوند در حالی که دریچهها باز می بطنی در شروع استراحت بطن  –های دهلیزی  د( دریچه

کند و های قلبی را ایجاد میخورده و دریچهدانستن یک نکته کافی بود: بافت پوششی اندوکارد قلب چین  قطفکنکور    159  برای حل تست
 کند. ها کمک میاسکلت فیبری قلب به استحکام این دریچه

 قلب انسان، صحیح است؟  ۀدیوار ۀ ترین الیدرونی  ۀخوردهای چینچند مورد، در ارتباط با بخش 
 اند. ساختارهای کامالً یکسانی را به وجود آوردهالف ـ 

 اند. هایی بسیار نزدیک به هم تشکیل شدهب ـ از یاخته
 اند. های آن توسط صفحات بینابینی با یکدیگر مرتبط شدهج ـ یاخته

 اند. های کالژن ضخیم، مستحکم گردیدهد ـ توسط بافتی حاوی رشته
1)1 2)2 3)3 4)4   
 

 اردیبهشت   15آزمون ماز، 

مشخصۀ    یابند.ها دارند که از طریق منافذ دفعی به خارج بدن راه میای از کانالسامانۀ دفعی نفریدی به شکل شبکهگروهی از جانوران،  
 مشترک این جانوران کدام است؟ 

 ها، دفع نیتروژن اضافی از سطح بدن است.( کار اصلی سامانۀ دفعی آن1
 دار هستند. های مژکهای نفریدی دارای یاخته( در طول لوله 2
 ( در نزدیک به انتهای هر لولۀ نفریدی، دارای مثانه هستند. 3
 دهند. ( مواد دفعی بدن را از دو انتهای باز نفریدی عبور می4

 ترکیبی(  - متوسط - 105) 2پاسح: گزینه 

های پروتونفریدی،  یابد. در طول کانالها است که از طریق منافذ دفعی به خارج بدن راه میای از کانال به شکل شبکه   پروتونفریدیسامانۀ دفعی  

 ها دارای مژک هستند.  شود. این یاختهای وارد میهای شعلهها به یاختهای قرار دارند. مایعات بدن از فضای بین یاختههای شعله یاخته
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  ها:بررسی سایر گزینه
است و بیشتر دفع نیتروژن از طریق سطح بدن انجام    کار اصلی آن دفع آب اضافی( سامانۀ دفعی پالناریا از نوع پروتونفریدی است که  1

   .شودمی

 شود نه در پروتونفریدی!  ( در متانفریدی در نزدیک به انتها، مثانه تشکیل می3

 است )متانفریدی دارای دو انتهای باز است(. ( پروتونفریدی دارای یک انتها باز و یک انتها بسته  4

 اردیبهشت   15آزمون ماز، 

 تواند صحیح باشد؟  زی، می مهرگان خشکیچند مورد، در ارتباط با دستگاه تنفسی در نوعی از بی 

 گیرد. ورود اکسیژن به مجاری تنفسی بدون نیاز به عبور هوا از دهان، صورت می -الف
 گیرد. مویرگی زیرپوستی از طریق سطح مرطوب بدن صورت میورود هوا به شبکۀ  -ب
 گیرد.ها صورت میتبادل گازها بین همولنف و هوا، در سطوح تنفسی درون شش -ج
 های بدن نقش دارد. ها به یاختهسامانۀ گردش مواد در انتقال اکسیژن از نایدیس -د
1  )1 2  )2 3  )3 4  )4 

 مفهومی(  - سخت  - 103) 2پاسخ: گزینه 

 موارد الف و ج درست است. 

زی هستند  مهرگان خشکیزی هستند که تنفس ششی دارند و حشرات و صدپایان، هم از بیمهرگان خشکیتنانی مانند حلزون و لیسه از بینرم

 زی است.  مهره خشکیخاکی نیز که تنفس پوستی دارد، نوعی بیکه تنفس نایدیسی دارند. در ضمن کرم

 وارد:  بررسی همۀ م
گیرد، اکسیژن  شود. در انشعابات پایانی که تبادل گازها صورت میها به این مجاری وارد میالف( در تنفس نایدیسی هوا از طریق منافذ نایدیس

 گیرد. صورت می  شود. پس در این جانوران، ورود اکسیژن به مجاری تنفسی، بدون نیاز به عبور هوا از دهان یا بینیاز آنها خارج و وارد همولنف می

کند.  های فراوان است و گازها را با هوای درون فضاهای خالی بین ذرات خاک، تبادل میخاکی دارای شبکۀ مویرگی زیرپوستی با مویرگب( کرم

 که هوا وارد خون بشود! یابند؛ نه ایناکسید از طریق سطح مرطوب پوست تبادل میدر این جانور، اکسیژن و کربن دی

پس در این حالت، همولنف در  توانند سامانۀ گردش خون باز )یعنی دارای همولنف( و همچنین تنفس ششی داشته باشند.  ان میتنج( نرم 

 انتقال گازهای تنفسی در بدن نقش دارد. )نکته احتمالی کنکور!( 

 د( در تنفس نایدیسی گردش مواد نقشی در انتقال گازهای تنفسی ندارد.  

  

 تنوع تبادالت گازی در انواع جانداران 
انتقال گازها به کمک  سطح تنفسی  نوع جاندار  

 دستگاه گردش مواد 
 مثال

فاقد ساختار 
 تنفسی 

 هاغشای یاخته  اییاخته تک 
تبادل گازها بین  
یاخته و محیط  

 گیرد. صورت می 

 پارامسی  - 

جانوران  
 ای( )پریاخته 

 کرم پهن )مانند پالناریا(  - 
 هیدر آب شیرین )جزء مرجانیان( 

دارای ساختار 
 تنفسی 

 جانوران 
 ای( )پریاخته 

بدون نیاز به دستگاه   تنفس نایدیسی  
 گردش مواد 

 زیمهرگان خشکی گروهی از بی
 مانند حشرات و صدپایان 

  تنفس پوستی 
 
 

انتقال گازها به کمک 
 دستگاه گردش مواد 

 خاکیکرم مهرگان برخی از بی 
داران  برخی از مهره 

 دار شش
 دوزیستان 

 پوستان دریایی و سخت ستارۀ  مهرگاناز بی  تنفس آبششی 
 ها و نوزاد دوزیستان ماهی داران از مهره 

 تنانی مانند حلزون و لیسه نرم  زیمهرگان خشکی از بی  تنفس ششی 
دوزیستان بالغ، خزندگان، پرندگان و   داران از مهره 

 پستانداران 
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 کنکور به دو نکته نیاز هست که در سواالت ماز گفته شده:    160برای حل تست 
 پالناریا دستگاه تنفسی ندارد  -1
 پروتونفریدی در پالناریا آب اضافی را دفع میکند. -2

 این جاندار صادق است؟ ۀ، کدام مورد، دربارگرددنمی یک از چهار روش اصلی تنفس مشاهده  هیچ در نوعی کرم، 
 الد )هاپلوئید( را به وجود آورد. تواند با نوعی تولیدمثل، موجودی تک( در شرایطی می1
 ( حفرۀ عمومی بدن آن، عالوه بر گوارش، وظیفۀ گردش مواد را بر عهده دارد.2
 شود.ها، به خارج دفع میای از کانالآن، از طریق شبکه ( آب اضافی بدنِ 3
 یابد. های بدن آن، جریان می( همولنف مستقیماً در مجاورت یاخته4
 

 (  28/8/99) آزمون ماز 

 هر گویچۀ سفید موجود در خون انسان که .................. ، به طور حتم، ..................

 دار در اطراف هستۀ خود است.یاختۀ دانهدارای میان  -گیرددی منشا میهای بنیادی میلوئی( از یاخته1
 کند. در سومین خط دفاعی بدن فعالیت می  -دشوهای بنیادی لنفوئیدی تولید می( از تقسیم یاخته2
 ای چند قسمتی دارد.هسته -های روشن ریز استای با دانهیاخته( دارای میان3
 های روشن است.ای با دانهیاختهحاوی میان  -است( دارای هستۀ دو قسمتی 4

 3پاسخ: گزینه 

 ها هستۀ چند قسمتی دارند.های روشن ریز هستند. این گویچهای با دانهیاختهها دارای میان نوتروفیل 

 ها:بررسی سایر گزینه
  گیرند. ئیدی منشا می های بنیادی میلوها از یاختهها و مونوسیت ها، ائوزینوفیل ها، بازوفیل ( نوتروفیل 1

 دار هستند.یاختۀ دانه ها فاقد میانها مونوسیت از میان این یاخته 

های کشنده طبیعی نوعی از یاخته شوند.  لنفوئیدی تولید می های بنیادی  ها از تقسیم یاخته( لنفوسیت 2

 کنند. ها هستند که در دومین خط دفاعی بدن فعالیت می لنفوسیت 

 اند. های تیرهای با دانه یاخته ها دارای میان ها هستۀ دو قسمتی دارند. بازوفیلینوفیل ها و ائوز( بازوفیل 4

 
 تیک آف تابستانی ماز  

 هایی که .................. در آن است که ..................   در بدن انسان، وجه مشترک همۀ یاخته

 توانند دیاپدز )تراگذری( انجام دهند. می -( در شروع پاسخ التهابی نقش دارند1
 ژن نقش دارند. در دفاع اختصاصی علیه آنتی -شوندها ایجاد می( از تقسیم لنفوسیت 2
 ژنی در غشای خود هستند.فاقد گیرندۀ آنتی  -کنندترشح می II( اینترفرون نوع 3
 شوند. خوار محسوب مینوعی درشت -کنند ( در هنگام حساسیت هیستامین ترشح می4

 مفهومی( - سخت  - 115) 2پاسخ: گزینه 

شوند.  خاطره ایجاد می Tکشنده و   Tهای ، لنفوسیتTخاطره و از تقسیم لنفوسیت Bساز و لنفوسیت های پادتن، یاختهBاز تقسیم لنفوسیت 

 ژن نقش دارند.  ها در دفاع اختصاصی علیه آنتیهمۀ این یاخته

 راستی! یاختۀ کشندۀ طبیعی هم که تقسیم نمیشه! 

-ترشح می Tهای های کشندۀ طبیعی و لنفوسیتاز یاخته II( اینترفرون نوع 3

کنندۀ اینترفرون نوع  های ترشحبین یاختهکند. از  خوارها را فعال میود و درشتش

IIهای  ، لنفوسیتT   .دارای گیرندۀ آنتی ژنی هستند 
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خط  ویژگی های ظاهری محل ساخت  منشا 
 دفاعی

 نحوه عمل  عملکرد 
 هسته  میان یاخته 

یاخته   نوتروفیل 
بنیادی  
 میلوئیدی 

مغز قرمز 
استخوان  
 اسفنجی 

دوران جنینی در 
 کبد و طحال 

میان یاخته با  
دانه های روشن 

 ریز 

هسته  
 چندقسمتی 

از بین بردن عوامل   دوم
 خارجی و میکروب ها 

 

 بیگانه خواری 

یاخته   ائوزینوفیل 
بنیادی  
 میلوئیدی 

مغز قرمز 
استخوان  
 اسفنجی 

دوران جنینی در 
 کبد و طحال 

میان یاخته با  
دانه های روشن 

 درشت 

هسته  
دوقسمتی 

 دمبلی 

عوامل  مبارزه با  دوم
بیماریزای بزرگ مثل 

 کرم های انگل 

محتویات دانه های خود  
 ریزد را روی انگل می 

یاخته   مونوسیت 
بنیادی  
 میلوئیدی 

مغز قرمز 
استخوان  
 اسفنجی 

دوران جنینی در 
 کبد و طحال 

میان یاخته  
 بدون دانه 

هسته تکی  
خمیده یا  

 لوبیایی 

بیگانه خواری از طریق   دوم
تولید درشت خوار و 

 یاخته دارینه ای 

شوند، از خون خارج می
-پس از خروج تغییر می 

کنند و به درشت خوار و  
یاخته دارینه ای تبدیل  

 شود می
یاخته  
کشنده  
 طبیعی 

یاخته  
بنیادی  
 لنفوئیدی 

مغز قرمز 
استخوان  
 اسفنجی 

اندام ها و گره 
 های لنفی 

دوران جنینی در 
 کبد و طحال 

میان یاخته  
 بدون دانه 

هسته تکی  
گرد یا 
 بیضی 

ازبین بردن یاخته   دوم
های سرطانی و آلوده  

 به ویروس 

با ترشح پروتئین پرفورین، 
که منفذی در غشای یاخته  

کند و سپس  ایجاد می
واردکردن آنزیمی به درون  
یاخته سبب مرگ برنامه  

 شود ریزی شده یاخته می
 ترشح اینترفرون نوع دو 

  لنفوسیت 
B 

یاخته  
بنیادی  
 لنفوئیدی 

رمز مغز ق
استخوان  
 اسفنجی 

اندام ها و گره 
 های لنفی 

دوران جنینی در 
 کبد و طحال 

میان یاخته  
 بدون دانه 

هسته تکی  
گرد یا 
 بیضی 

نابود یا بی اثر کردن   سوم
میکروب ها از طریق  
تولید یاخته های 

 پادتن ساز 
 تولید یاخته خاطره 

تکثیر و تولید یاخته های 
پادتن ساز، این یاخته ها 

کنند و تولید میپادتن  
پادتن پس از برخورد با  

میکروب آن را نابود یا بی 
 اثر میکند 

لنفوسیت  
T 

یاخته  
بنیادی  
 لنفوئیدی 

مغز قرمز 
استخوان  
 اسفنجی 

اندام ها و گره 
 های لنفی 

دوران جنینی در 
 کبد و طحال 

میان یاخته  
 بدون دانه 

هسته تکی  
گرد یا 
 بیضی 

نابود کردن یاخته   سوم
های سرطانی، آلوده  
به ویروس یا پیوندی  

از طریق تولید  
 کشنده   Tلنفوسیت 

 تولید یاخته خاطره 

  Tتکثیر و تولید لنفوسیت 
کشنده، این یاخته با  

ترشح پرفورین و آنزیم  
سبب مرگ برنامه ریزی  

 شود شده یاخته می

 

های سبز رو خیلی خوب بنگیرید!( و اما دو نکته اصلی نیاز است در سواالت ماز گفته شده )هایالت کنکور    161حل تست  هر آن چیزی که برای  
 مورد نیاز برای حل تست:  

 ها هستۀ سه قسمتی دارند. نوتروفیل -1
 کنند. های کشندۀ طبیعی، هر دو در دفاع غیراختصاصی فعالیت می ها و یاختهنوتروفیل -2

 کند؟توجه به مطالب کتب درسی، کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می با 
 های خونی که ............... دارند، ...............« یاخته ۀ»هم

 یابند. های خاطره، در داخل مغز استخوان تمایز میهای روشنی در میان یاخته ـ برخالف همۀ یاخته( دانه1
 ها شوند. توانند باعث افزایش نفوذپذیری رگخوار، میهای بیگانهای در میان یاخته ـ برخالف همۀ یاختهتیرههای ( دانه2
 شوند. ها میسازی میکروبهای مؤثر در پاسخ ایمنی ثانویه، باعث خنثی( هستۀ دوقسمتی ـ همانند بعضی از یاخته3
   کنند.، در دفاع غیراختصاصی شرکت میIIهای تولیدکنندۀ اینترفرون  ته( هستۀ چند )بیش از دو( قسمتی ـ همانند بعضی از یاخ4

 
  



10 

 

 صفحه                                                                             1400با کنکور  زیستتطابق 

 8پروژۀ ماز، مرحلۀ 

با توجه به فعالیت تشریح مغز گوسفند، در ارتباط با زمانی که مغز طوری در ظرف تشریح قرار دارد که سطح پشتی آن دیده  
 ؟  کندطور صحیحی تکمیل می شود، کدام گزینه عبارت زیر را به می

 »بخشی از مغز انسان که ..................  معادل بخشی از مغز گوسفند است که .................. « 

 باشد.  ای میفیز و باالتر از رابطی قرار دارد که در زیر رابط پینه( در تنظیم شنوایی و حرکت نقش دارد ـ در جلوی اپی1
 .تر از اجسام مخطط و باالتر از بطن سوم و چهارم مغزی قرار داردروزی بدن نقش دارد ـ پایینهای شبانه( در تنظیم ریتم2
 اند.  باشند ـ رابطی ضعیف در بین خود دارند و در پایین بطن سوم قرار گرفتههای حسی میپیام( محل تقویت و پردازش اولیۀ 3
کند ـ در تماس مستقیم با فضایی است که مایع مغزی ـ نخاعی در آن  ( سفید رنگ است و دو نیمکرۀ مخ را به هم متصل می4

 شود.ترشح می
 مفهومی(  -  111) 4پاسخ: گزینۀ 

ای و  کنند. در مغز گوسفند، رابط پینه گوش، ساختارهای سفید رنگی هستند که دو نیمکرۀ مخ را به هم متصل میابط سه ای و ررابط پینه

های مویرگی وجود دارند که مایع مغزی ـ نخاعی ترشح  ، شبکه 2و    1های  هستند. درون بطن   2و    1های جانبی  گوش در تماس با فضای بطن سه

   کنند.می

 ها:بررسی سایر گزینه
گوش است.  تر از رابط سه فیز قرار دارد اما پایین ( مغز میانی در تنظیم شنوایی و حرکت نقش دارد. در مغز گوسفند، مغز میانی جلوتر از اپی 1

   ای قرار دارد.گوش نیز در زیر رابط پینهرابط سه 

قرار دارند و    2و    1های جانبی  روزی بدن نقش دارد. اجسام مخطط درون بطنشبانه های  فیز با ترشح هورمون مالتونین در تنظیم ریتم( اپی 2

   باشد.فیز در لبۀ پایینی بطن سوم قرار دارد اما باالتر از بطن چهارم مغز میهست. همچنین اپی  2و    1تر از بطن  فیز پاییناپی 

اولیۀ پیام ( تاالموس 3 از  اند و با کمها توسط رابطی به یکدیگر متصل شده موس های حسی هستند. تاال ها محل تقویت و پردازش  ترین فشار 

 ها جلوی )نه پایین( بطن سوم قرار دارند.  شوند. تاالموس یکدیگر جدا می 

 آذر   26آزمون ماز، 

 نماید؟چند مورد، عبارت زیر را دربارۀ تشریح مغز گوسفند به درستی کامل می

 تر است.« ................... نسبت به ................... نزدیک طور طبیعی در مغز گوسفند، »به
 فیزگوش به اپیرابط سه -اجسام مخطط -الف

 فیزبطنِ سوم به اپی -ایرابط پینه -ب
 بطن چهارم به درخت زندگی  -های چهارگانهبرجستگی -ج
 مغز میانی به بطن جانبی -تاالموس -د
1  )1 2  )2 3  )3 4  )4 

 مفهومی( - سخت  - 111) 1ه پاسخ: گزین 

 فقط مورد د درست است. 

 بررسی همۀ موارد:  
مغز    2و1های  الف( اجسام مخطط درون فضاهای بطن

-طور که در شکل مقابل مشاهده میقرار دارند. همان

-کنید، رابط سه گوش نسبت به اجسام مخطط به اپی

 تر است.  فیز نزدیک

 تر است.  فیز نزدیکای به غدۀ اپیکنید، بطن سوم نسبت به رابط پینهطور که در شکل مقابل مشاهده میب( همان

کنید، بطن چهارم نسبت به  طور که در شکل مشاهده میشود. همانج( با برش دادن کرمینۀ مخچه، درخت زندگی و بطن چهارم مشاهده می

 تر است.  های چهارگانه به درخت زندگی نزدیکبرجستگی

 تر است.  نزدیک  2و1ها نسبت به مغزمیانی به بطن جانبی  کنید، تاالموسمقابل مشاهده میطور که در شکل  د( همان

 آدرس مهم در تشریح مغز گوسفند:  8
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 - 4ارد.  های چهارگانه قرار د فیز، برجستگی در عقِب اپی  - 3فیز( قرار دارد. در لبۀ پایین بطن سوم، رومغزی )اپی  - 2ها بطن سوم قرار دارد.   در عقب تاالموس - 1
های در دو طرف رابط  - 7ای قرار دارد. گوش در زیر رابط پینهرابط سه  - 6بطن چهارم بین مخچه و ساقه مغز قرار دارد.  - 5درخت زندگی درون مخچه قرار دارد. 

 نخاعی قرار دارند - ندۀ مایع مغزیکنهای مویرگِی ترشح اجسام مخطط و شبکه  2و  1های درون بطن  - 8قرار دارد.  2و  1های بین دو نیمکره، فضای بطن 
نیازی به توضیح اضافه نیست! سوال کنکور ! ��آدرس مهم( رو دیده و تست رو طرح کرده  8زنیم که طراح کنکور این نکته )منا حدس می

 رو حل کنید. 

 است؟   نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر 
هایی که مجاور ساقۀ مغز است و با ترشح پیک دوربُرد،  بخش»در دستگاه عصبی مرکزی گوسفند، یکی از 

 کند، در ............... قرار دارد.« های بدن را تنظیم میفعالیت 
 راست و چپ مخ  ۀ( بین دو نیمکر2 ( مجاورت بطن سوم مغزی 1
 های مویرگی و اجسام مخطط  ( فضایی محتوی شبکه 4 تر مغز میانی ( مجاورت دو برجستگی بزرگ 3
 
 

 آبان  28آزمون ماز، 

  شود؟کدام گزینه، فقط دربارۀ جاندارانی درست است که در آنها هر رِنا از روی یک ژن ساخته می 

 ها را تنظیم کنند. رِنا یا پروتئین فعالیت ژن توانند با تغییر طول عمر( می1
 . رونویسی را تنظیم کنندها پس از توانند با اتصال رِناهای کوچک به رِنای پیک، بیان ژن( می2
 ها در سطح رونویسی را تنظیم کنند. ها در بخشی خاص، بیان ژنتنتوانند با افزایش فشردگی فام( می3
 ها را در سطح پیش از رونویسی تنظیم کنند. رونویسی به بخشی از ژن، بیان ژن توانند با اتصال عوامل( می4

 2پاسخ: گزینه 

  تواند از روی چند ژن مجاور رونویسی شده باشد. در ها یک رِنا میاما در پروکاریوت شودروی یک ژن ساخته می ها هر رِنا از در یوکاریوت 

 از  مثالی  پیک  رنای  به  مکمل  کوچک  رناهای  بعضی  اتصال.  شود  انجام  هم   آن   از  پس  رونویسی یا  از  پیش  تواندمی  ژن  بیان  تنظیم   هایوکاریوت 

 .است   رونویسی  از  ژن پس  بیان  تنظیم

 ها:بررسی سایر گزینه
  ها از در یوکاریوت  .کند  تنظیم  را  آن   فعالیت  پروتئین،  یا  رنا  عمر(  )طول  پایداری  در  تغییر  یاخته با  است  ممکن  مواردی  ها در( در پروکاریوت 1

  میزان   در  فرایندها  این.  شودمی  محصول   موجب افزایش  پیک  رنای  عمر  طول  افزایش.  است  پیک  رنای  عمر  طول  ژن  بیان  تنظیم  دیگر  های  روش

 . بود  خواهند  مؤثر  سازیپروتئین 

 شود.  ها انجام میتغییر طول عمر رنا هم در یوکاریوت و هم در پروکاریوت

  قرار   رنابسپارازهادسترس    در  کمتر  تن  فام  فشرده  های  بخش  معمول  طور  به.  است  تنی   فام  سطح  در  دیگر  تنظیم  ها روش( در یوکاریوت3

اما    .کند  تنظیم  نظر  مورد  ژن  به  را  رنابسپاراز  خاصی، دسترسی  هایبخش   در   تنفام  فشردگی  میزان  در  تغییر  با  تواندمی  یاخته  بنابراین  گیرندمی

 شود نه در سطح رونویسی!  باید توجه داشته باشید که در این نوع، بیان ژن پیش از رونویسی تنظیم می

ترین این شوند. از مهم های آزاد در سیتوپالسم تولید میهایی که در فشرده کردن دنا نقش دارند، همگی در خارج هسته و توسط رناتنها پروتئینیوکاریوتدر 
 ها هستند.  ها، هیستونپروتئین

 شوند. نمی  انداز و افزاینده متصل شوند که بخشی از ژن محسوبتوانند به راه ( عوامل رونویسی می4

 اینکه بتونین تشخیص بدین هر عامل، مربوط به تنظیم بیان ژن در چه سطحی هست، خیلی مهمه! 
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 هاست.تر از پروکاریوتپیچیده   + شود انجام متعددی مراحل در تواندمی ژن  بیان  تنظیم
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اتصال عوامل رونویسی  
 به توالی راه انداز )فقط( 

 شود.  ها، رونویسی با پیوستن رنابسپاراز به راه انداز آغاز میمانند پروکاریوت

رونویسی   نیازمند عوامل آن  به پیوستن برای  وکند شناسایی را انداز  راه تنهایی به تواندنمی  رنابسپاراز
 )نوعی پروتئین( است.  

 انداز هرا محل به را رنابسپاراز  ←انداز  از راه خاصی نواحی به اتصال با هاپروتئین این از گروهی  
  ←کنند می تغییر اثر عواملی در اندازراه به هاپروتئین این پیوستن تمایل چون  ←کندمی هدایت 

 کند.        هم تغییر می آن  ژن  رونویسی مقدار
 در عوامل رونویسی دنا، در خمیدگی ایجاد با و افزاینده توالی به  گروهی از عوامل رونویسی پیوستن با 

 دهد.  افزایش می را رونویسی سرعت  عوامل، این هم قرارگیری کنار  ←گیرند می قرار هم کنار
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 !یدکنمیسوال کنکور رو حل چون با حل سوال باالیی قطعن در سه سوت! ! باشهنیازی به توضیح بینی تا این حد! فکر نکنیم پیش

 دانست؟ توان مربوط به تنظیم بیان ژن پیش از رونویسی ها، چند مورد را می در یوکاریوت 
 ماده به آنزیم الف ـ میزان دسترسی پیش

 اسید ب ـ اتصال رناهای کوچک به نوعی ریبونوکلئیک
 ج ـ تغییر در فشردگی واحدهای تکراری در رشتۀ کروماتین

   (DNA)د ـ خمیدگی یا عدم خمیدگی در بخشی از مولکول دنا 
1)1 2)2 3)3 4)4 
 

 تیک آف تابستانه ماز  

 کنند، ..................ای که .................. میماهیان استخوانی طور معمول،  به

 دهند. از طریق انتشار آب از دست می -( ادرار رقیق دفع1

 نوشند.آب زیادی نمی - ها را جذب( به صورت فعال در آبشش، یون2
 نوشند. میمقدار زیادی آب   -ای، محلول نمک غلیظ دفعروده( از طریق غدد راست3
 کنند. ها را دفع میاز طریق آبشش، برخی یون  -( مادۀ مخاطی در سطح بدن خود تولید4

 مفهومی(  - متوسط - 105) 2پاسخ: گزینه 

ها شود. برای مقابله با چنین مشکلی،  تواند وارد بدن آناست بنابراین آب می  فشاراسمزی مایعات بدن از آب بیشترشیرین،  در ماهیان آب

شود.  پوشیده شده است که مانع ورود آب به بدن میمادۀ مخاطی  چنین بدن آنها با  هم  نوشندمعموالً آب زیادی نمی شیرین  ب ماهیان آ

 کنند.  دفع می  ادرار رقیق. این ماهیان حجم زیادی از آب را به صورت  هاستها با انتقال فعال از آبششجذب نمک و یون

 ها: بررسی سایر گزینه
کنند اما این ماهیان در معرض ورود آب به بدن هستند نه خروج آب از  شیرین حجم زیادی از آب را به صورت ادرار رقیق دفع می( ماهیان آب1

 بدن!  

ای هستند  رودهها، دارای غدد راستشور هستند، عالوه بر کلیهها که ساکن آبماهیها و سفره )نه استخوانی!( مثل کوسه  غضروفی( ماهیان  3

   کنند.کلرید( بسیار غلیط را به روده ترشح مینمک )سدیم  که محلول

ها از طریق آبشش جذب  ها یونشود. در این ماهیشیرین با مادۀ مخاطی پوشیده شده است که مانع ورود آب به بدن می( بدن ماهیان آب4

 شوند. می

 در روده ترشح میکنن! همین!!!!!  های غضروفی محلول نمک روکنکور فقط کافی بود بدونی ماهی  164برای حل سوال 

  

اتصال عوامل رونویسی  
به توالی افزاینده )و راه 

 انداز( 

 گیرد.  صورت نمیهمواره ایجاد خمیدگی در دنا 
 توالی افزاینده ممکن است در فاصلۀ دوری از ژن قرار داشته باشد.  

ی 
س

وی
رون

یر
 غ

حل
مرا

در 
 

 پیک.   رنای به مکمل کوچک بعضی رناهای اتصال پس از رونویسی 
 شده ساخته رنای و متوقف ترجمه عمل نتیجه، در شود می جلوگیری ِرناَتن کار با اتصال این رناها از

 شود.  تجزیه می مدتی از پس
 شود.   شود، بالفاصله پس از تولید یا خارج شدن از آن، ترجمه نمیرنای پیکی که درون هسته ایجاد می

 تنی  فام سطح در
 )قبل از رونویسی( 

 یاخته بنابراین ←گیرندمی قرار دسترس رنابسپارازها در کمتر تن فام فشرده هایبه طور معمول بخش
 مورد ژن  به را رنابسپاراز خاصی، دسترسی هایبخش در تنفام فشردگی میزان  در تغییر با تواندمی
 کند.   تنظیم نظر

 
 پس از رونویسی 

 پیک  رنای عمر تنظیم طول
 و بالعکس.   شودمی محصول موجب افزایش پیک رنای عمر طول افزایش

 گیرد.  ها صورت میها و پروکاریوترنای پیک در یوکاریوتتغییر در طول عمر 
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این جانور صحیح    ۀ ، کدام ویژگی، دربارشودنمی های کلسیم یافت  های نوعی جانور ماده، رسوبی از نمک به طور معمول در مهره 
 است؟

 نماید. ( با فشار جریان آب به سمت بیرون، به سمت مخالف حرکت می1
 ای تولید کند. ای چسبناک و ژلهدیوارهتواند تخمکی با اندوختۀ زیاد و ( می2
 کند. ای، محلول نمک بسیار غلیظ را به روده ترشح می( توسط ساختار ویژه3
 شود.  تر قلب وارد می( خون پس از عبور از سینوس سیاهرگی، ابتدا به حفرۀ بزرگ4
 

  (15/2/1400آزمون ماز ) 

کدام    کند. های حیاتی حفظ می اهمیت، انرژی خود را برای انجام فعالیت های بی محرک پوشی از  در نوعی رفتار، جانور با چشم 
 عبارت، دربارۀ این نوع رفتار، صحیح است؟  

 شود.  ( همانند رفتار موش در جعبۀ اسکینر، باعث افزایش سود خالص جانور می1
 باشد. میغازها در یک دورۀ حساس، برای بقای جاندار حیاتی ( همانند رفتار جوجه2
 ( برخالف رفتار سگ پاولف در پاسخ به صدای زنگ، با پاسخ غریزی جانور متفاوت است.  3
 های گذشتۀ جانور ندارد.  ( برخالف رفتار کالغ هنگام باال کشیدن تکۀ گوشت، ارتباطی به تجربه 4

  1پاسخ: گزینه 

  های حیاتی حفظ کند.ی خود را برای انجام فعالیت اهمیت، انرژ های بی پوشی از محرک شود جانور با چشمخوگیری موجب می 

  ( 19/3/1400) آزمون ماز 

 کنند، درست است؟کدام عبارت دربارۀ رفتارشناسانی که دیدگاه انتخاب طبیعی را بررسی می 
 شده را در آشیانۀ پرندۀ کاکایی قرار دادند. آمیزیهای رنگمرغهای نوع اول، تخم( برای پاسخ به پرسش1
 دهند که انرژی خالص داشته باشد. با بررسی رفتارهای غذایابی متوجه شدند که جانوران فقط رفتاری انجام می( 2
 طور صحیح مؤثر باشد.  دادن رفتار بهتواند در انجام( دریافتند که در رفتارهای غذایابی برخالف مهاجرت، کسب تجربه می3
توانند منجر به رکود تابستانی در جانوران دیگر  از مهاجرت پرندگان باشند، میستوانند زمینه( متوجه شدند که عواملی که می4

 شوند.
 4پاسخ: گزینه

شود  ای برگزیده می دست آوردن آن، غذایابی بهینه نام دارد. بر اساس انتخاب طبیعی، رفتار غذایابی بین محتوای انرژی غذا و هزینۀ به  ۀ( موازن2

کارآمدتر باشد؛ یعنی اینکه جانور در هر بار غذایابی، بیشترین انرژی خالص را دریافت کند. اما گاهی جانوران  دریافتی  که از نظر میزان انرژی  

خورند تا  ها خاک رس می کند. برای مثال طوطیکنند که محتوای انرژی چندانی ندارد اما مواد موردنیاز آنها را تأمین میغذایی را مصرف می

رفتارهای غذایابی، جانور ممکن است رفتاری را انجام دهد که    . پس درها خنثی کندگوارش آن   هاهی را در لولمواد سمی حاصل از غذاهای گی

 انرژی خالص برایش ندارد.  

 حرف خاصی نداریم! فقط تست رو با نکات هایالت شده مقایسه کنید. 

ها سهم یکسان دارند، کدام عبارت، به طور حتم، دربارۀ این  هگیری، هر دو جانور نر و ماده در انتخاب جفت و پرورش زاددر نوعی نظام جفت
 جانوران صحیح است؟

 کنند. ( در هر بار غذایابی، بیشترین انرژی خالص را دریافت می1
 دهند. اثری، پاسخ غریزی می( با استفاده از آزمون و خطا، به هر محرک بی2
 نمایند. جانوران دیگر، قلمرو خود را تعیین می( همواره از طریق آوازخواندن یا تهاجم به 3
   های حیاتی کنند.اهمیت، انرژی خود را صرف انجام فعالیتهای بیپوشی از محرکتوانند با چشم( می4

 
  



14 

 

 صفحه                                                                             1400با کنکور  زیستتطابق 

 فروردین 18آزمون ماز، 

های گویچهو    A-نی  ، پسری دارای گروه خو+ABو زنی سالم با گروه خونی    +Aاگر در نتیجۀ ازدواج مردی سالم با گروه خونی  
کدام گزینه در    و مقاوم نسبت به بیماری ماالریا متولد شوند،  B-قرمز گرد در همۀ شرایط و دختری سالم دارای گروه خونی  

 ارتباط با اعضای این خانواده به طور حتم صحیح است؟  

های قرمز داسی شکل  ی ناشی از گویچهو  بیماری کم خون Rhهر دو ژن نمود ناخالص برای صفت  ،( پدر و مادر این خانواده 1
 دارند.

های گروه  همۀ کربوهیدرات  داشته و توانایی تولید SHbSHbژن نمود خالص  ،( برخی فرزندان حاصل از ازدواج این مرد و زن2
 خونی را ندارند. 

های قرمز داسی شکل به طور دقیق  و بیماری کم خونی ناشی از گویچه ABO( ژن نمود پدر و مادر از نظر صفت گروه خونی  3
 قابل تعیین است.

ارتفاعات دچار  ها در های قرمز آنداشته و گویچه SHbAHbخالص  نا( برخی فرزندان حاصل از ازدواج این مرد و زن ژن نمود 4
 شود. تغییر شکل می

 مفهومی(  - سخت  - 123) 4گزینۀ پاسخ:  

باشد و باید حتماً    AAتواند بصورت خالص و  است و پدر نمیرا از مادر گرفته  Bدارد، حتماً دگرۀ    B)چون دختر گروه خونی    AOژنوتیپ پدر:  

 را به پسر داده اند(.   dاند و دگرۀ  جا که پسر گروه خونی منفی دارد، پس حتماً پدر و مادر ناخالص )از آن   Dd–را منتقل کند(    Oدگرۀ  

   AB  –Ddژنوتیپ مادر:  

 شکل:  خونی داسیژنوتیپ خانواده از نظر کم

 AHbAHbپسر:   

 SHbAHbدختر:  

 ممکن است مربوط به پدر، مادر یا هردو باشد. نیز،   SHbدگرۀ  را دارند و   AHbبا توجه به ژنوتیپ فرزندان، پدر و مادر دگرۀ  

 SHbAHbیا  است   AHbAHbپس پدر یا  

 SHbAHbیا  است   AHbAHbمادر هم یا  

های  خواهند داشت که گویچه  SHbAHbرا به اشتراک بگذارد، فرزندان ژنوتیپ    SHbو دیگری    AHbمطابق توضیحات باال: اگر یکی از والدین  

 شوند. شکل می ها در شرایطی مثل کمبود اکسیژن )در ارتفاعات( داسی قرمز آن

 ها:بررسی سایر گزینه
 باشید که پدر و مادر سالم هستند. شده، توجه کنید. دقت داشتهنوشته( به ژنوتیپ پدر و مادر و توضیحات  1

 باشند. داشته  SHbSHbتوانند فرزندی با ژنوتیپ  باشند می  SHbAHb( تنها در صورتی که ژنوتیپ هردو والد  2

ها در مورد بیماری  ژنوتیپ آن  توان دربارۀمشخص است اما نمی  ABO( به توضیحات ابتدای پاسخ دقت کنید. ژنوتیپ آنها برای گروه خونی  3

 طور دقیق و حتمی اظهار نظر کرد.  شکل بهخونی داسیکم

سختی این سوال ژنتیک کنکور به اینه که بتونیم صورت سوال رو متوجه بشیم. تعبیر صورت سوال کنکور رو قبال ما آوردیم و فکر کنم طراح 
 هست، خوشش اومده و ازش استفاده کرده.  دوازدهم 4کنکور هم از این ایده که ترکیب ژنتیک و فصل 

های قرمز خود، در معرض خطر ابتال  با توجه به مطلب کتاب درسی، در یک منطقۀ ماالریاخیز، پدر خانواده به سبب شکل گویچه
  غیرممکن به بیماری ماالریا قرار دارد، در حالی که مادر خانواده نسبت به این بیماری مقاوم است. تولد کدام فرزند در این خانواده  

 است؟
 ومیر در سنین پایینهای قرمز کامالً غیرطبیعی و در معرض خطر مرگ( پسری با گویچه1
 های قرمز طبیعی و در معرض خطر ابتال به بیماری ماالریا ( پسری با گویچه2
 ( دختری حساس نسبت به کمبود اکسیژن محیط 3
 ( دختری مقاوم نسبت به انگل ماالریا  4
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 مهر 16آزمون ماز، 

 درست است؟  شود،شده توسط غشای یک باکتری یافت می ای که در فضای احاطه فسفاتهوتیدِ سهدربارۀ هر نوکلئچند مورد، 

 شود. اسیدها مصرف می منظور ساخت نوکلئیک به -الف
 کربنی خود است. متصل به حلقۀ قند پنج OHدارای دو گروه  -ب
 کربنی متصل است.ضلعی خود به قند پنجدار از طریق حلقۀ پنجباز آلی نیتروژن -ج
 استر نقش داشته باشد.تواند از طریق بیش از یک بخش خود در ایجاد پیوندی فسفودیمی -د
1  )1 2  )2 3  )3 4  )4 

 مفهومی( - سخت  - 121) 1پاسخ: گزینه 

 فقط مورد د درست است. 

 بررسی همۀ موارد:  
استفاده قرار میاسیدها )دِنا و  نوکلئیک  الف( نوکلئوتیدها عالوه بر شرکت در ساختار انرژی در یاخته مورد  گیرند. مانند  رِنا( به عنوان منبع 

های مختلف از آن استفاده  فسفات( که به عنوان منبع رایج انرژی در یاخته است و یاخته در فعالیت)آدنوزین تری  ATPدار  نوکلئوتید آدنین

 کند.  می

های  کربنی و نوکلئوتیدمتصل به حلقۀ قند پنج  OHهای آزاد با قند ریبوز دارای دو گروه  ب( نوکلئوتید

 کربنی هستند. متصل به حلقۀ قند پنج  OHریبوز، دارای یک گروه  آزاد با قند دئوکسی

میج( همان مشاهده  مقابل  در شکل  دو  کنید،  طور که  آلی  باز  دارای  نوکلئوتید  که  در صورتی 

 شود.  قند متصل می  ضلعی 5حلقۀ ضلعی خود به    5باز آلی از طریق حلقۀ    باشد،  ایحلقه

( از قند نوکلئوتید  OHاستر، فسفات یک نوکلئوتید به گروه هیدروکسیل )د( در تشکیل پیوند فسفودی 

کربنیِ توانند از طریق از هر دو بخش فسفات و قند پنجها میشود؛ بنابراین، نوکلئوتیددیگر متصل می

 استر شرکت کنند.  گروه هیدروکسیل متصل به قند خود( در پیوند فسفودی خود )

استر شرکت دارند و هر کدام از طریق دو بخش خود )فسفات و گروه در ساختار دنای حلقوی، همه نوکلئوتیدهای قرارگرفته در ساختار دنا، در دو پیوند فسفودی
 هیدروکسیل(  

استر نوکلئوتیدی، فقط در یک پیوند فسفودیاسید خطی )دنای هستۀ یاخته یوکاریوت و ِرنا( نوکلئوتیدهای قرارگرفته در دو سر رشتۀ پلیدر ساختار نوکلئیک
 شوند.  پیوند می  شرکت دارند؛ بنابراین از یک بخش خود وارد این

استر شرکت دارند؛ یکی از طریق گروه های متفاوتی در تشکیل پیوند فسفودینوکلئوتید خطی، از طریق بخشهای قرارگرفته در دو سر یک رشتۀ پلینوکلئوتید
 فسفات و دیگری از طریق گروه هیدروکسیل!   

 آورید؟! آیا ایمان نمیاومده. های ماز که قبلش در آزمون  ☺خب بازم ایدۀ تکراری سوال کنکور 

 هر نوکلئوتید موجود در بدن یک فرد سالم صحیح است؟  ۀ چند مورد، دربار 
 ایِ متصل به ریبوز دارد. ای یا دوحلقهحلقهالف ـ باز آلیِ تک
 های فسفات آن، با پیوند کوواالنسی به قند اتصال دارد. ب ـ گروه یا گروه 

 به نوکلئوتید دیگری متصل شده است. ج ـ از طریق نوعی پیوند اشتراکی 
 د ـ طیِ فرایند اکسایش در غشای درونی راکیزه )میتوکندری( تولید گردیده است.

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

 خرداد  19آزمون ماز، 

 کدام عبارت، دربارۀ شکل زیر درست است؟    
 کند.  را به مولکول بعدی منتقل می   2FADHشده از  های خارج «، الکترون 2« همانند بخش »1( بخش »1

«، الکترون را از پروتئین قبلی گرفته و به پروتئین بعدی زنجیره منتقل  4« همانند بخش »3( بخش »2

 کند.می

 تواند الکترون دریافت کند.ل الکترون میهای موجود در زنجیرۀ انتقا «، فقط از مولکول 3« برخالف بخش »2( بخش »3

 های دارای بار منفی در میتوکندری نقش داشته باشند.  توانند مستقیماً در تولید یون «، می1« برخالف بخش »4( بخش »4
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 مفهومی(  - سخت  - 125) 4پاسخ: گزینه 

 کندری است.  های موجود در زنجیرۀ انتقال الکترون غشای داخلی میتودهندۀ پروتئینشکل نشان 

 ها:بررسی همه گزینه
(  1( منتقل شده و از اولین پروتئین زنجیره )پروتئین  2به دومین پروتئین زنجیرۀ انتقال الکترون )پروتئین   2FADHهای مولکول  ( الکترون 1

   کنند.عبور نمی

ها را از مولکول قبلی خود در زنجیره دریافت کرده و به اکسیژن مولکولی در  (، الکترون 4( آخرین پروتئین زنجیرۀ انتقال الکترون )پروتئین  2

 کند.  جیرۀ انتقال الکترون، منتقل میخارج از زن

 2FADH(، هم از  2کند. پروتئین دوم زنجیره )پروتئین  الکترون دریافت می  NADH(، فقط از  1( پروتئین اول زنجیرۀ انتقال الکترون )پروتئین  3

   .کنندی خود در زنجیره، الکترون دریافت می های زنجیره، فقط از پروتئین قبلکند. سایر پروتئینو هم از پروتئین قبلی خود الکترون دریافت می

دهد. اکسیژن با گرفتن الکترون به یون اکسید )اتم اکسیژن با دو بار منفی( تبدیل ها را به اکسیژن مولکولی انتقال می « الکترون 4( پروتئین »4

 شود. می

ه بین دو پمپ قرار گرفته است. پمپی که  شود کبه جزئی منتقل می  2FADH  یهادر زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه، الکترون 
 (  99/ 11/ 22).................. از این جز قرار دارد .................. 

 کند. ها را به مولکول اکسیژن منتقل میالکترون -( پس 1
 کند. فضای داخلی راکیزه کمک می  pHبه کاهش  - ( پیش2
 کند. دریافت می NADHیک الکترون را از هر مولکول  - ( پیش3
 شود. های آزاد میدر صورت نقص ژنی، باعث عملکرد نامناسب راکیزه در مبارزه با رادیکال -( پس 4

 مفهومی( - متوسط - 125) 4پاسخ: گزینه 

رو  شکل  به  توجه  الکترونبهبا  که  جزئی    ی هارو 

2FADH   کند میان پمپ شماره یک  را دریافت می

از    قبل و پمپ شماره دو قرار گرفته است. پمپی که  

باشد  این جزء قرار گرفته است پمپ شماره یک می

و پمپی که بعد از آن قرار گرفته پمپ شماره دو  

ژن   باشد.می در  نقص  به    ی هاگاه  مربوط 

را داشته باشد در    وبیمع  یهانی پروتئ  نیکه ا  یازه یانجامد. راکیم  وب یمع  یهان یپروتئ  انتقال الکترون، به ساخته شدن  ۀریزنج  یهان یپروتئ

 ندارد.   یآزاد، عملکرد مناسب  یهاکال ی راد  مبارزه با

 ها:بررسی سایر گزینه
در صورتی که پمپ سوم در زنجیره انتقال الکترون با دادن  ( پمپی که پس از این جزء قرار گرفته است پمپ دوم زنجیره انتقال الکترون است  1

 کند.را در فضای غشاء داخلی میتوکندری )بستره( تولید می   2O-الکترون به مولکول اکسیژن یون  

کنند. یون هیدرون در ایجاد  را به درون فضای بین دو غشاء پمپ می  های هیدروژن های قرار گرفته در غشاء داخلی میتوکندری یون( پمپ 2

 یابد. فضای داخلی افزایش می  pHمحیط اسیدی نقش دارد و با پمپ شدن آن به فضای  میان دو غشاء میتوکندری  

 .کنددریافت میNADH زنجیره انتقال الکترون دو الکترون را از هر مولکول    رو اولین پمپ دربه( مطابق شکل رو 3

 7پروژۀ ماز، مرحلۀ 

 ها درست است؟ کدام عبارت، دربارۀ زنجیرۀ انتقال الکترون موجود در غشای داخلی راکیزه 

 دهد. اکنش را کاهش میسازی نوعی وهای هیدروژن در جهت شیب غلظت، انرژی فعال( نوعی ترکیب با توانایی عبور یون1
 کند. های الزم برای تولید آب را فراهم می( نوعی ترکیب موجود در فضای بین دو الیۀ فسفولیپیدی، با فعالیت خود الکترون 2
هیدروژن را در خالف جهت شیب   آلی، یون ( نوعی مولکول موجود در انتهای زنجیره  همزمان با انتقال الکترون به یک مادۀ3

 دهد. ر میغلظت عبو
های هیدروژن فضای  ، از میزان یون 2FADHهای ( نوعی مولکول موجود در ابتدای زنجیره با استفاده از انرژی الکترون4

 کاهد. داخلی راکیزه می
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 ( 125) 2پاسخ: گزینه 

  2FADHهای  منجربه اکسایش مولکول جزء زنجیرۀ انتقال الکترون، در فضای بین دو الیۀ فسفولیپیدی قرار گرفته است. این قسمت  دومین  

در نهایت تولید    به اکسیژن وتوانند  می   NADHهای  همانند الکترون  2FADHهای  کنید، الکترون مشاهده می   8شود. همانطور که در شکل  می

 مولکول آب برسند. 

 ها:بررسی سایر گزینه
دهد اما این بخش  های هیدروژن را در جهت شیب غلظت عبور مین ساز موجود در غشای داخلی راکیزه ضمن فعالیت آنزیمی یو  ATP( آنزیم  1

 شود. جزو زنجیرۀ انتقال الکترون محسوب نمی

 دهد.( آخرین جزء زنجیرۀ انتقال الکترون، الکترون خود را به مولکول اکسیژن که نوعی مولکول معدنی است، انتقال می 3

 پردازد. های هیدروژن می های این مولکول به عبور یون تفاده از الکترونشده و با اس  NADH( اولین جز زنجیره منجربه اکسایش  4

شوند و یعنی  های متفاوتی به زنجیرۀ انتقال الکترون وارد می در محل   NADHو    FADH2های  برای حل این سوال کافیست که بدانید الکترون
 اشاره شده! بارها ای که در سوال ماز به آن همان نکته 

 توأم انسان صحیح است؟ ۀعضل ۀانتقال الکترون موجود در یاخت ۀعبارت، در خصوصِ زنجیرکدام  

 شود. های حاملِ الکترون موجود در راکیزه )میتوکندری( استفاده می( فقط از مولکول1
 های نهایی آن، مشترک است.ها از حاملین مختلف الکترون به پذیرنده( بخشی از مسیر رسیدنِ الکترون2
 دهند. های فضای بین دو غشا راکیزه )میتوکندری(، آب را تشکیل میهای اکسید در ترکیب با پروتون ون( ی3
 شود.  های حامل الکترون تأمین میها به بخش داخلی راکیزه، از مولکولکردن الکترون ( انرژی الزم برای پمپ4
 

 مهر 16آزمون ماز، 

 های حاصل از گوارش لیپیدها در رودۀ باریک، حداقل چند مورد زیر ضروری است؟  منظور جذب مولکول در انسان، به 

 گلیسریدها از میان فسفولیپیدهای غشایی یاختۀ پرز عبور تری -الف
 ها از یاختۀ پرز رانی )اگزوسیتوز( کیلومیکرونبرون -ب
 تشکیل ساختارهای کیلومیکرون درون یاختۀ پرز  -ج
  های لنفیمویرگها به ورود کیلومیکرون -د
1  )1 2  )2 3  )3 4  )4 

 مفهومی(  - سخت  - 102) 2پاسخ: گزینه 

های بافت پوششی لولۀ گوارش عبور کنند و وارد محیط داخلی های بدن باید از یاختهیاخته فقط ب و ج درست است. مواد غذایی برای رسیدن به

دهند. پس جذب یعنی عبور مادۀ  بافتی محیط داخلی را تشکیل می آب میان  شوند. ورود مواد به محیط داخلی بدن جذب نام دارد. خون، لنف و

 بافتی!مورد نظر از یاختۀ پوششی و ورود به مایع میان 

 بررسی همۀ موارد:  
  های حاصل از گوارش لیپیدها )کنید، مولکولطور که در شکل مقابل مشاهده میالف( همان 

 شوند.  پرز، با عبور از فسفولیپیدهای غشایی منتشر میگلیسریدها!( به درون یاختۀ  نه تری

ای اندک  یاختهای شکل با فضای بینهایی استوانه یعنی یاخته  های پرز )ب و ج( درون یاخته

گلسیریدها  شوند. تریهای حاصل از گوارش لیپیدها دوباره ساخته میو روی غشای پایه!(، مولکول

پروتئین با  لیپیهمراه  سایر  و  )ذرهها  کیلومیکرون  شکل  به  تریدها  شامل  گلیسرید،  هایی 

ای و سپس مویرگ  رانی به مایع بین یاختهآیند و با برونفسفولیپید، کلسترول و پروتئین( در می

 شوند.  لنفی وارد می

ل عنوان شده که حداقل برای  شود؛ بنابراین چون در صورت سوا بافتی جذب محسوب میطور که گفتیم ورود مواد به مایع )آب( میان د( همان

های حاصل از گوارش لیپیدها  ها به مویرگ لنفی جزء حداقل موارد برای جذب مولکولتوان گفت ورود کیلومیکرونجذب ضروری باشد، می

   نیست! چون قبلش جذب شده است.
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 1پروژۀ ماز، مرحلۀ 

 ریزند، چه مشخصۀ مشترکی دارند؟ ترشحات خود را به درون آن می اند و هایی که با لولۀ گوارش مرتبط در انسان، همۀ اندام 

   کنند. ( حداقل یک نوع آنزیم گوارشی تولید می1
 اند. تر از پردۀ دیافراگم قرار گرفته( در سطحی پایین2
 ( در تخلیۀ ترشحات حاوی بیکربنات به لولۀ گوارش نقش دارند. 3
 شود که ماهیچۀ صاف دارد.رد میها به بخشی از لولۀ گوارش وا( ترشحات آن4

 مفهومی(  - سخت  - 102) 3پاسخ: گزینه 

ها در  ریزند. همۀ این اندام های مرتبط با لولۀ گوارش هستند و ترشحات خود را به درون آن میهای بزاقی، پانکراس، کبد و کیسۀ صفرا اندام غده 

 تخلیۀ ترشحات حاوی بیکربنات به لولۀ گوارش نقش دارند.  

 ها و موسین است.هایی مانند بیکربنات و انواعی آنزیمکیبی از آب، یون بزاق تر •

 است. های صفراوی، بیکربنات، کلسترول و فسفولیپیدِ لسیتین  ترکیبی از نمکصفرا )مرتبط با کبد و کیسۀ صفرا(،   •

 ها و بیکربنات است. شیرۀ لوزالمعده حاوی آنزیم •

 ها:بررسی سایر گزینه
 گوارشی وجود ندارد.   ( در شیرۀ صفرا آنزیم1

 ( غدد بزاقی باالتر از دیافراگم هستند انشاهلل! 2

 شود که دارای ماهیچۀ مخطط است ( بزاق به دهان وارد می 4

راستی این سوال کنکور هم    چنین شیرۀ معده، سوال کنکور قابل حل بود.با همین دوتا سوال و مقایسۀ محل تولید صفرا، کیلومیکرون و هم 
  ها آورده بودیم.  ا آسون بود، ولی نکاتش رو در آزمون با اینکه نسبت

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
 شود.«گردد، ............... نیز ساخته می انسان که ............... یافت می ۀ»در هر یاخت

 اسید ( کیلومیکرون ـ کلریدریک 2  ( پپسینوژن ـ کیلومیکرون 1
 چگال  ( کلسترول ـ لیپوپروتئین کم4  های صفراوی ـ لسیتین ( نمک3
 

 22/5/99آزمون ماز، 

 اند. کدام عبارت، دربارۀ این غدد صحیح است؟ روئید چسبیده ریز به سطح پشتی تی در انسان، چهار غدۀ درون 

 گیرند. ( در سطح جلویی مجرای نای و مری قرار می1
  تواند منجر به پوکی استخوان شود. ها می( پرکاری آن2
 ها تأثیری ندارد.کاری این غدد در فعالیت ماهیچه ( کم3
 د است. ( مجموع اندازۀ این چهار غده به اندازۀ غدۀ تیروئی4

 ترکیبی( -متوسط -114) 2پاسخ: گزینه 
کنند. این هورمون در پاسخ به  های پاراتیروئید به تعداد چهار عدد در پشت تیروئید قرار دارند. این غدد هورمون پاراتیروئیدی ترشح می غده

کند؛ بنابراین  ای استخوان جدا میاین هورمون کلسیم را از مادۀ زمینهایستایی کلسیم نقش دارد. شود و در همکاهش کلسیم خوناب ترشح می

استخوان کاهش و   در صورت پرکاری این غدد میزان کلسیم 

 شود.  پوکی استخوان ایجاد می

ها نقش دارد؛ بنابراین تغییر  ( یون کلسیم در انقباض ماهیچه3

ایستایی میزان کلسیم  غییر در همدر فعالیت غدد پاراتیروئید با ت

   کند.ها اختالل ایجاد میبدن، در فعالیت ماهیچه

 
 

 که با حل سوال باال، به راحتی قابل حله! کنکور یکی از سواالت سخت بوده در حالی   172سوال  همین نکات رو در سوال سخت کنکور ببینید!
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 کدام گزینه، برای تکمیل عبارِت زیر مناسب است؟
کاری این غده، ............... افزایش  شود و در یک دختر بالغ مبتال به کم............... بیشتر می  ۀ»در یک پسر بالغِ مبتال به پُرکاری غد

 یابد.« می

 ( تیروئید، میزان ترشح انسولین ـ دمای بدن 1
 های عفونی ـ فشار خون( فوق کلیه، احتمال ابتال به بیماری 2
 های قلبی ـ احتمال مشکالت تنفسیید، احتمال بیماری( پاراتیروئ3
 های استخوانی استخوانی ـ تکثیر یاخته ۀهورمون رشد، تراکم تود ۀ ( سازند4
 

 4پروژۀ ماز، مرحلۀ 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  

 ....« »در یک جهش .................. در ژن رمزکنندۀ یک پروتئین، ..............

 ماند. قطعاً طول رشتۀ رِنای پیک بدون تغییر باقی می -( خاموش1
 ها ایجاد نشود. ممکن است تغییری در هیچ یک از سطوح ساختاری پروتئین  -( دگرمعنا 2
 تری دارد. شود که نسبت به پروتئین طبیعی، طول کوتاهقطعاً پروتئینی تولید می - معنا( بی3
 استر در رشتۀ رمزگذار ژن بدون تغییر بماند.عداد پیوندهای فسفودیممکن است ت -( تغییر چارچوب4

 مفهومی(  - متوسط - 124) 1پاسخ: گزینۀ 

شود.  های خاموش رمز یک آمینواسید به رمز دیگری از همان آمینواسید تبدیل میدر جهش

ندارد. در جهش پروتئین  بر  تأثیری  نوع جهش  از  این  به جای یکی  های جانشینی چون 

گیرد، طول دنا و در نتیجه طول رنای پیک  نوکلئوتیدهای دنا، نوکلئوتید دیگری قرار می

   بدون تغییر است.

 ها: بررسی سایر گزینه
شود. تغییر آمینواسید در هر جایگاه موجب تغییر در  ( در جهش جانشینی دگرمعنا رمز یک آمینواسید به رمز آمینواسید دیگری تبدیل می2

 شود و ممکن است فعالیت آن را تغییر دهد.  تئین میساختار اول پرو

   تواند منجر به عدم تولید پروتئین شود.معنا میکنید، جهش بیطور که در شکل مقابل مشاهده می( همان3

 دی  17آزمون ماز، 

 برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   کدام گزینه،

 طور حتم ..................« رمزکنندۀ نوعی پروتئین، به»هر نوع جهش .................. در ساختار ژن 

 با تغییر در ساختار چهارم پروتئین همراه است.  -( دگر معنا1
 انجامد. به تغییر در محصول نهایی ژن می -( تغییر چارچوب2
 پپتیدی همراه است.با عدم تغییر در توالی رشتۀ پلی - معنا( بی3
 شود.نوعی رمز پایان در رشتۀ الگو میمنجر به ایجاد  -( خاموش4

 
 ترکیبی(  - متوسط - 124) 2گزینه 

های حذف و اضافه که کنید، در جهشطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

شود، محصول نهایی ژن رمزکنندۀ پروتئین تغییر  منجر به تغییر چارچوب می

 و یا تعداد آنها باشد.  تواند در نوع آمینواسیدهای پروتئین  کند. این تغییر میمی

 ها: بررسی سایر گزینه
پپتیدی  ( در جهش جانشینی دگرمعنا، نوع آمینواسید موجود در رشتۀ پلی1

می پروتئینتغییر  باشید که همۀ  داشته  نظر  در  اما  را  کند.  چهارم  ساختار  ها 

   ندارند.

منجر  تواند  معنا میکنید، جهش بیطور که در شکل مقابل مشاهده می( همان3

   پپتیدی شود.به عدم تولید رشتۀ پلی
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کند. این نوع جهش تأثیری بر پروتئین نخواهد گذاشت.  ( گاهی جهش رمز یک آمینواسید را به رمز دیگری برای همان آمینواسید تبدیل می4

 نامند.  چنین جهشی را خاموش می

 26/9/99آزمون ماز،

     چند مورد، دربارۀ هر جهش در مادۀ وراثتی جانداران درست است؟

 شود.( میDNAسبب تغییر در توالی بازهای آلی دِنا ) -الف
 شود.(ی غیرطبیعی میRNAمنجر به تولید مولکول رِنا ) -ب
 شود.( تغییری ایجاد میRNA( یا رِنا )DNAدر اندازۀ مولکول دِنا ) -ج
 شود.( تغییری ایجاد می DNAدر واحد یا واحدهای سازندۀ مولکول دِنا ) -د
1  )1 2  )2 3  )3 4  )4 
 مفهومی(  - سخت  - 124) 1گزینه 

 فقط مورد د درست است.  

 بررسی همۀ موارد:  
 شود.  شود، تغییری در توالی بازهای آلی دنا مشاهده نمیکه در اثر پرتوی فرابنفش ایجاد می  دوپار تیمینالف( در  

 کند، دوپار تیمین است.تنها جهشی که در آن توالی بازهای آلی دنا تغییر نمی 
 ندارد. پپتیدیزنجیرۀ پلی های میانه تأثیری در توالی ژنی و توالیهای تنظیمی، بینجهش در توالی   

ها یک نوکلئوتید به جای یک نوکلئوتید دیگر در این جهش  شود. های جانشینی تغییری در اندازۀ مولکول دنا مشاهده نمیدر جهشج(  

 گیرد.  در دنا قرار می

  کند.کوچک جانشینی و جهش منجر به دوپار تیمین، اندازۀ مولکول دنا تغییر نمی  جهشدر   
هایی هست که طراح کنکور بهش عالقۀ زیادی داره و ما هم در طول سال، حواسمون های کوچک و بزرگ، از قسمت مقایسۀ انواع جهش

 ثانیه پیدا کنید!   30های سبز رو ببینید و جواب تست کنکور رو در  هایالیتبهش بوده! و حاال نکات باال رو در سوال کنکور ببینید! یا بهتره بگم،  

 کدام گزینه صحیح است؟ 
 انجامد. شده میپپتید ساخته ( جهش دگرمعنا برخالف جهش حذف، به تغییر در پلی1
 انجامد. معنا، به تغییر محصول حاصل از رونویسی می( جهش حذف برخالف جهش بی2
 شود. معنا، باعث عدم تغییر رمز یک نوع آمینواسید میهمانند جهش بی( جهش خاموش 3
   انجامد.( جهش دگرمعنا همانند جهش خاموش، به عدم تغییر تعداد نوکلئوتیدهای یک ژن می4

 

  

ی 
شین

جان
 

)تعداد نوکلئوتیدها(  DNAشکل؛ در این نوع جهش اندازۀ )طول( خونی داسیهمان کمشود مثل دیگری می نوکلئوتید جانشین ،نوکلئوتید یک
   کند.تغییر نمی

 تواند تغییرکند.  حواست باشه که در جهش جانشینی، اندازۀ محصول ژن می
 شوند.  همه سبب تغییر در توالی ژنی و رنای پیک حاصل از رونویسی ژن می

 رشتۀ مقابل، در را آن مقابل نوکلئوتید دنا در صورت همانندسازی، رشتۀ یک از نوکلئوتید یک در تغییر بازها، بین مکملی یوجود رابطه  علت  به
 .شودمی  منجر نوکلئوتید جفت  یک در جانشینی به نوکلئوتید یک در جانشینی  علت، همین به دهدتغییر می 

اع 
نو

ا
 

 بر پروتئین و توالی آمینواسیدی.   عدم تأثیر ←آمینواسید همان تبدیل رمز یک آمینواسید به رمز دیگری از  خاموش
 تغییر در توالی آمینواسیدها.               ←تبدیل رمز یک آمینواسید به رمز یک آمینواسید دیگر دگرمعنا

 شود.  تشکیل آن می عدمپپتید و یا منجر به کاهش طول رشته پلی ←تبدیل رمز یک آمینواسید به رمز پایان ترجمه معنا بی

فه 
ضا

و ا
ف 

حذ
 

 شود. یک یا چند نوکلئوتید حذف یا اضافه می
دهد اما ممکن است آمینواسیدی حذف  باشد تغییر چارچوب خواندن رخ نمی 3درصورتی که تعداد نوکلئوتیدهای حذف یا اضافه شده مضرب 

 یا اضافه شود. 
ها باعث تغییر در دهد؛ چرا که این جهش نباشد تغییر چارچوب خواندن رخ می 3درصورتی که تعداد نوکلئوتیدهای حذف یا اضافه شده مضرب 

شوند به همین دلیل هم هست که حذف  تایی خوانده میهای سهحواست باشه که رمزهای ِدنا به صورت دسته شوند. خواندن رمزهای ِدنا می 
   تونه جهش تغییر در چارچوب خواندن ایجاد کنه!، می3مضرب غیر ازیا اضافه با 
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 بهمن 17آزمون ماز، 

 است؟    نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر 

توانند مربوط به  های  .................. به ترتیب از راست به چپ مینمود )ژنوتیپ(ورتی، ژن»از آمیزش گل میمونی قرمز با گل میمونی ص 
 آندوسپرم و رویان دانۀ حاصل باشند.«

1  )RWW  –  RW 2  )RRW  –  RW 
3  )RRR-  RR 4  )RWW-  RR 

 ترکیبی(  - سخت  - 123) 4پاسخ: گزینه 

نمود  باشد و ژن  RWو یا    RRتواند  نمود رویان می( باشد، ژنRWماده صورتی )( و گل میمونی  RRدر صورتی که گل میمونی نر قرمز )

تواند  نمود رویان می( باشد، ژنRR( و گل میمونی ماده قرمز )RWباشد. و اگر گل میمونی نر صورتی )  RWWو    RRRتواند  آندوسپرم هم می

RR    و یاRW  تواند به شکل  نمود  آندوسپرم هم میباشد و ژنRRR  ا  و یRRW    .باشد 

 1400/ 26/3آزمون ماز، 

 کند؟تکمیل می  درستی به زیر را   عبارت مورد   چند
دانه( حاصل از آمیزش دو گیاه نر و ماده ..................  »با در نظر گرفتن صفت رنگ گلبرگ در گیاه گل میمونی، اگر آندوسپرم )درون

 ............« توان گفت که قطعاً ...... داشته باشد، در این صورت می
 یک نوع الل ـ رویان فنوتیپ صورتی ندارد و ژنوتیپ گیاه نر و ماده یکسان است.  -الف

 ـ رویان ژنوتیپ ناخالص دارد و فنوتیپ گیاه ماده سفید است. RWWژنوتیپ  -ب
 نیست.    RWدارد و ژنوتیپ گیاه ماده  RRـ رویان ژنوتیپ  RRRژنوتیپ  -ج
 ـ رویان فنوتیپ صورتی دارد و فنوتیپ گیاه نر قرمز نیست.  Rفقط دو الل  -د
1  )1 2  )2 3  )3 4  )4 

 مفهومی(  - سخت  - 123) 1پاسخ: گزینۀ 

است. در این حالت، ژنوتیپ رویان    RRWصورت  دارد، ژنوتیپ آندوسپرم به   Rفقط مورد )د(، صحیح است. زمانی که آندوسپرم فقط دو الل  

RW  شویم که الل  ان فنوتیپ صورتی دارد. با توجه به ژنوتیپ آندوسپرم متوجه میاست و رویW    مربوط به گامت نر است و بنابراین، در گیاه نر

 تواند فنوتیپ قرمز داشته باشد.  باشد و گیاه نر نمی   RRتواند  است و نمی  WWیا    RWوجود دارد. در نتیجه، ژنوتیپ گیاه نر    Wالل  

 بررسی سایر موارد:
تواند  است و رویان نمی  WWیا   RRاست. در نتیجه، ژنوتیپ رویان  WWWیا  RRRف( زمانی که آندوسپرم یک نوع الل دارد، ژنوتیپ آن ال

و   WWهای مختلفی وجود داشته باشد. مثالً، اگر ژنوتیپ گیاه نر فنوتیپ صورتی داشته باشد. اما دربارۀ گیاه نر و ماده ممکن است که ژنوتیپ

 باشد.    WWWتواند  تولید کنند، ژنوتیپ آندوسپرم می  Wباشد و هر دو گیاه، گامت دارای الل    RW  گیاه ماده

  Wشویم که الل  و ناخالص است. با توجه به ژنوتیپ آندوسپرم، متوجه می  RWاست، ژنوتیپ رویان    RWWب( زمانی که ژنوتیپ آندوسپرم  

توان  است. اما با قطعیت نمی  WWیا    RWوجود دارد. پس ژنوتیپ گیاه ماده    Wالل    مربوط به گیاه ماده است و قطعاً در ژنوتیپ گیاه ماده

   باشد.است و فنوتیپ آن سفید می  WWگفت که ژنوتیپ گیاه ماده  

را دارند. بنابراین، ژنوتیپ گیاه نر و    Rاست و هم گیاه نر و هم گیاه ماده، الل    RRاست، ژنوتیپ رویان    RRRج( وقتی که ژنوتیپ آندوسپرم  

 باشد.    RRیا    RWتواند  باشد اما می   WWصورت  تواند به ماده نمی 

 4پروژه ماز، مرحله 

  اگر ..............  ، کندمورد یک گل میمونی صورتی که با خودلقاحی تولید مثل می
 باشد. زا میخارج شده از رویان گیاه جدید، سفید باشد، ژنوتیپ اسپرم مشابه تخم( فنوتیپ اولین بخش 1
 کنندۀ رنگ سفید مشاهده شود.باشد ممکن نیست در یاختۀ زایندۀ نر دو الل ایجاد RWW( ژنوتیپ آندوسپرم 2
 شود. چهار عدد افزوده میهای قرمز درون کیسۀ رویانی ( فنوتیپ گل گیاه جدید قرمز باشد، پس از لقاح به تعداد الل3
  Rگیرد، دگرۀ ای که تحت تأثیر جیبرلین آزاد شده از لپه)ها( قرار میباشد، ژنوتیپ یاخته RRای ( ژنوتیپ یاختۀ دوهسته4

 دارد.
 مفهومی(  - متوسط - 123)1پاسخ: گزینۀ 

  Wزا و اسپرم هر دو  باشد پس حتماً تخم  WWشده از رویان است،  ، ژنوتیپ ریشۀ رویانی که اولین بخش خارج RWاگر در پی خود لقاحی گیاه  

ای،  چرخۀ یاخته   Sاست که در مرحلۀ    RW( یاختۀ زایندۀ نر  2اند. )تعبیر: اولین بخش خارج شده از رویان گیاه جدید= ریشۀ رویانی(/ گزینۀ )بوده
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های تک کروماتیدی، مضاعف شده و  شود. )در نتیجۀ همانندسازی، کروموزوم دو نسخه از هر الل سفید مشاهده میگیرد و  همانندسازی صورت می

باشند که در هنگام لقاح دو عدد اسپرم به کیسۀ رویانی    Rها  ( برای اینکه گیاه جدید قرمز باشد، باید اسپرم3شوند.(/ گزینۀ ) دارای دو کروماتید می

 شود نه لپه!  هورمون جیبرلین از رویان آزاد می   (  4شوند. گزینۀ )ط دو عدد دگرۀ قرمز اضافه میشوند پس فق اضافه می 

 ها!  سوالی با سوژۀ خیییلی تکراری برای مازی 

نمود است. کدام ژن   WWRنمود )ژنوتیپ( درون دانه )آندوسپرم( گل میمونی  که ژن با در نظر گرفتن این 
 ؟نیستگل میمونی، مورد انتظار  ۀگرده و کالل ۀ)ژنوتیپ( به ترتیب برای دان

1  )RW    وRR  2  )RR    وRW 
3  )RW    وWW  4  )RW    وRW   
 

 مهر 30آزمون ماز، 

 است؟   نامناسبشناسی دورۀ متوسطۀ دوم، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر زیست  هایکتاب با توجه به مطالب ذکرشده در  

 شود که ..................« هایی یافت می »در نوعی اندام لنفی در بدن انسان، مویرگ

 ۀ ضخیم هستند. های پوششی خود به همراه غشای پای( دارای منافذ زیاد در غشای یاخته 1
 شود. هایی دیده میها به شکل حفرههای پوششیِ دیوارۀ آن ( فاصلۀ بین یاخته2
 شود.شدت تنظیم میها بههای پوششی دیواره، ورود و خروج مواد در آن( با وجود ارتباط تنگاتنگ یاخته3
 ها را محدود کند. پروتئین تواند عبور انواعی از ها می( وجود الیۀ پروتئینی در غشای پایۀ آن4

 ترکیبی(  - سخت  - 104) 3پاسخ: گزینه 

ها، بافت چربی و دستگاه عصبی مرکزی  ها، ششهای بافت پوششی با همدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند. در ماهیچههای پیوسته یاختهدر مویرگ

 های لنفی نیستند.  هایی که مویرگ پیوسته دارند، جزء انداماندامشود. این  شوند که ورود و خروج مواد در آنها به شدت تنظیم مییافت می

 ها: بررسی سایر گزینه
ها در  شوند. این مویرگهای پوششی همراه با غشای پایه ضخیم مشخص میهای منفذدار با داشتن منفذ زیاد در غشای یاخته( مویرگ4و1

های منفذدار، عبور  ریز است. الیۀ پروتئینی موجود در مویرگاندام لنفی و غدۀ درونریز و روده وجود دارند. تیموس نوعی  ها، غدد درونکلیه

 کند.  ها را محدود میهای درشت مثل پروتئینمولکول

های بافت پوششی  ها، فاصلۀ یاختههای ناپیوسته وجود دارد. در این مویرگهای لنفی مانند طحال و مغز استخوان مویرگ( در برخی از اندام2

 شود.  هایی در دیوارۀ مویرگ دیده می یوارۀ آنقدر زیاد است که به صورت حفرهد

 شود. توانند به صورت غیرمستقیم منجر به افزایش ترشح اریتروپویتین میهای لنفی میدر یک فرد بالغ، گروهی از اندام 
 شود.  ز طریق سیاهرگ باب وارد کبد میطحال و آپاندیس نوعی اندام لنفی درون حفرۀ شکمی هستند که خون سیاهرگی آنها ا

 تیک آف تابستانی ماز

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   
 توانند .................. قطعاً ..................« های سفیدی که می» همۀ گویچه

 سازند. ژن میاتصالِ آنتیپادتنی با دو جایگاه   - ها را شناسایی کنندژن سطح میکروب( آنتی1

 اند. در مغز استخوان تولید شده - شده را تولید کنندریزی( آنزیمِ ایجادکنندۀ مرگ برنامه2
 دارای نوعی پادتن در سطح غشای خود هستند. -ژنی تولید کنندهای آنتی( گیرنده3
 د. در ایجاد ایمنی فعال نقش دارن - کننده ایجاد شوند( از تقسیم لنفوسیت عمل 4

 مفهومی( - متوسط - 115) 1پاسخ: گزینه  

پادتنی مشابه با  تواند  می  Bکنند. هر لنفوسیت  ها را شناسایی میها یا ذرات محلول مثل سم میکروبژن سطح میکروبآنتی  Bهای  لنفوسیت

هر پادتن دو  کنید،  ل مشاهده میطور که در شکل مقاباند. همانشکل و از جنس پروتئینYهایی  ها مولکولترشح کند. پادتن  گیرندۀ خود

  ژن دارد. جایگاه برای اتصال به آنتی

ها ژنی دارد. نوع دیگر ترشحی است و توسط پالسموسیت متصل است و نقش گیرندۀ آنتی  Bدو نوع پادتن داریم: یک نوع پادتن به غشای لنفوسیت 
 شود.ترشح می 
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 ها: بررسی سایر گزینه
شده را تولید  ریزی توانند آنزیمِ ایجادکنندۀ مرگ برنامه کشنده، می Tهای  لنفوسیتیاختۀ کشندۀ طبیعی و  (  2

در خارج از مغز استخوان نیز تولید   Tتوانند از تقسیم لنفوسیت  کشنده می Tهای  از بین این دو یاخته، لنفوسیت کنند. 

 شوند.  

اند.  ها بر دو نوعاند. پادتناز یک نوع  که همگی  ژن داردهای آنتی در سطح خود، گیرنده  Tیا    Bهر لنفوسیت  (  3

 ژنی را دارد.  )نه هر لنفوسیت!( متصل است و نقش گیرندۀ آنتی  Bغشای لنفوسیت  یک نوع از آنها به  

 ، پادتن نیست! حواستون باشههه! Tگیرندۀ سطح لنفوسیت 

 کشنده( توانایی تقسیم ندارند.  Tساز و  کننده )پادتن های عمل( لنفوسیت4

هستند و خون اونا به باب میره، مستقیما در نکته برای شما آورده بودیم. کسی که   در حفرۀ شکمی   طحال و آپاندیس نوعی اندام لنفیاینکه  
 این نکته رو خونده بوده، خیلی راحت میتونسته سوال رو حل کنه.

 صحیح است؟  شود،هرگ باب وارد می ها به سیاشده از آن های لنفی انسان که خون خارج همۀ اندام  ۀکدام دو مورد، دربار
 های موجود در سطح خود ترشح کنند.هایی مشابه با مولکولتوانند مولکولهایی است که میالف ـ محتوی یاخته

 کنند.هایی به نوعی بافت پیوندی وارد میب ـ تولیدات خود را از طریق رگ
 مؤثری دارند.های خونی مرده نقش ج ـ در آزادسازی آهن موجود در یاخته

 اند. راست بدن و باالتر از کولون افقی قرار گرفته ۀد ـ در نیم
 ( ج و د4 ( ب و د3 ( الف و ج 2 ( الف و ب 1
 

 اردیبهشت   1آزمون ماز، 

کند. چند مورد در ارتباط با این گیاهان  های مختلف نور مقایسه می تصویر مقابل، میزان فتوسنتز دو نوع گیاه مختلف را در شدت 
 رست است؟  د

 است.  pHدر آغاز روشنایی صبح، دارای کمترین  1های گیاه عصارۀ برگ -الف
 اند. های آوندی در اطراف مغز قرار گرفتهقطعاً دسته 2در برش عرضی ساقۀ گیاه   -ب
 دارند.  2COکنندۀ هر دو گیاه، در هر یاختۀ فتوسنتزکنندۀ خود فقط یک نوع آنزیم تثبیت  -ج
ها کاهش  ، در دماهای باال و شدت زیاد نور، غلظت اکسیژن را در حفرات هوایی برگ2ف برخال 1گیاه  -د

 دهد. می
1  )1 2  )2 3  )3 4  )4 

 مفهومی(  - سخت  - 126) 1پاسخ: گزینه 

در دماهای    4Cکارایی گیاهان  است.    3Cنوعی گیاه    2و گیاه    4Cنوعی گیاه    1بینید، گیاه  طور که در شکل میفقط مورد ج درست است. همان 

 است. )همان نکته جواب سوال کنکور(   3Cهای زیاد نور، بیشتر از گیاهان  باال و شدت 

 بررسی موارد:
 ای نیست. دولپه  3Cب( در برش عرضی ساقۀ گیاهان دولپه، مغز ساقه وجود دارد. اما الزاماً هر گیاه  

در آن است که هر دو در هر یاختۀ فتوسنتزکنندۀ خود، فقط یک نوع    4Cو    3Cج( وجه مشترک گیاهان  

کنندۀ کربن  م تثبیت، دو نوع آنزیCAMاکسید دارند. در حالی که در گیاهان  دیکنندۀ کربن آنزیم تثبیت

 در یاختۀ میانبرگ وجود دارد.  

بندند. و هر دو گیاه با انجام  های هوایی خود را می های زیاد نور، روزنه د( هر دو گیاه در دماهای باال و شدت 

. که در این  یابدها افزایش می کنند و غلظت اکسیژن در حفرات هوایی برگ اکسیژن تولید می های نوری فتوسنتز در این شرایط،  واکنش 

   دهد.تنفس نوری انجام می  3Cشرایط، گیاه  
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  (20/12/99) - آزمون ماز 

 کدام گزینه درست است؟   باشد، مربوط به میزان فتوسنتز در دو گیاه مختلف می  کهبا توجه به  شکل زیر  

 ناتوان است. کربن در مصرف اکسیژن کنندۀ ، هر آنزیم تثبیت2برخالف گیاه  1( در گیاه 1
اکسید فقط در طول روز مشاهده  دیهای کربن، تثبیت مولکول 1برخالف گیاه  2( در گیاه 2

 شود. می
، افزایش میزان نور تا حدی سبب افزایش میزان دومین مرحلۀ 2همانند گیاه   1( در گیاه 3

 شود. تثبیت کربن می
های  صل از تثبیت کربن در یاخته، تولید اولین ترکیب پایدار حا1همانند گیاه   2( در گیاه 4

 شود. انجام می میانبرگ
 مفهومی( - متوسط - 126) 4پاسخ: گزینه 

های میانبرگ  است. در هردوی این گیاهان اولین ترکیب پایدار حاصل از تثبیت کربن، در یاخته   4Cنوعی گیاه    2و گیاه   3Cنوعی گیاه    1گیاه  

 شوند. تولید می 

  ها:بررسی سایر گزینه
 گیاهان نیز امکان فعالیت اکسیژنازی روبیسکو وجود دارد.   گیرد پس در اینتنفس نوری به ندرت انجام می  4C( در گیاهان  1

 شود. ( تثبیت کربن در هر دوی این گیاهان در طول روز انجام می 2

 دهند.فقط در یک مرحله تثبیت کربن انجام می    3C( گیاهان  3

ما به ارائه دو نمونه   مورد سوال قرار گرفته!بارها  نکته سوال کنکور دقیقا، از همین نمودار کتاب درسی برداشت شده است که در آزمون ماز  
 ایم.  اکتفا کرده

 کدام عبارت درست است؟ 
 شود. در محل فعالیت آنزیم روبیسکو باال نگه داشته می CO2( در گیاه آناناس برخالف گیاه ذرت، میزان 1
 رسد.( در گیاه رز همانند گیاه آناناس، تنفس نوری فقط در درون سبزدیسه )کلروپالست( به انجام می2
 یابد. محیط، میزان فتوسنتز افزایش می CO2( در گیاه رز همانند گیاه ذرت، همواره با زیادشدن3
   یابد. گیری می( در گیاه ذرت برخالف گیاه رز، در شدت نور زیاد، میزان فتوسنتز افزایش چشم4
 

 خرداد   26آزمون ماز، 

 با وقایع بعد از لقاح در انسان، کدام گزینه به درستی بیان شده است؟   ارتباطدر 

 کند. تر تولید مییاختۀ کوچک ساعت بعد از لقاح، یاختۀ تخم تقسیمات خود را آغاز کرده و دو  48( حدود 1
 توانند برای جنین ایمنی غیرفعال ایجاد کنند.های موجود در خوناب )پالسمای( مادر می( بعضی پادتن2
 شود.های متعددی به دیوارۀ داخلی رحم متصل میشامۀ جنین در بخش( دو هفته پس از لقاح، درون3
 شود.نوع پردۀ محافظتی در اطراف جنین تشکیل می( در حین جایگزینی بالستوسیست، بیش از دو 4

 مفهومی( –متوسط  – 117) 2پاسخ: گزینه 

های بدن مادر برای جنین،  رسند تا جنین تغذیه و محافظت شود. پادتنها از طریق جفت به جنین میاز پادتن  بعضیمواد مغذی، اکسیژن و  

 کنند.  یحکم سرم را دارند و برای جنین، ایمنی غیرفعال ایجاد م

 ها: بررسی سایر گزینه
تر از تخم کند که در اولین تقسیم یاختۀ تخم، دو یاختۀ کوچکساعت پس از لقاح، یاختۀ تخم تقسیمات میتوزی را شروع می  36( حدود  1

 شود.  ایجاد می

شامۀ جنین  شامه )آمنیون( و بروندرون ترین آنها  شوند که مهمکننده در اطراف جنین تشکیل میمحافظت  هایجایگزینی، پردهاز    بعد(  4و3

 کند.  شود و جفت را ایجاد میهای متعددی به دیوارۀ داخلی رحم متصل می، در بخشکوریون )کوریون( هستند.  
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 مهر   2آزمون ماز، 

   ؟کدام گزینه، در ارتباط با وقایع پس از لقاح و تشکیل یاختۀ تخم در انسان درست است
 . کندشروع به ترشح می HCGشده، های هضمهمزمان با شروع تأمین مواد مغذی مورد نیاز جنین از بافت( 1
 . دهندهای زاینده را تشکیل میهای تودۀ درونی بالستوسیست، الیهبالفاصله پس از تشکیل جفت، یاخته( 2
 .شودهای آغاز همانندسازی، جدار لقاحی پاره میهمزمان با اولین افزایش تعداد جایگاه( 3
 . گردددر گره پیشاهنگ آغاز می بالفاصله پس از شروع تشکیل قلب، تولید تکانه( 4

 ترکیبی(  - سخت  - 117) 4پاسخ: گزینۀ

های  کنندۀ تکانهشود. گرۀ پیشاهنگ شروعکنند و ضربان قلب آغاز میهای اصلی شروع به تشکیل شدن میدر انتهای ماه اول دورۀ جنینی اندام

 قلبی است.  

 ها: بررسی سایر گزینه
های جدار  کنند که یاختهرا ترشح میای  کنندههای هضمهای الیۀ بیرونی بالستوسیست، آنزیم( یاخته1

ایجاد میرحم را تخریب کرده و حفره این فرایند،  کنند که بالستوسیست در آن جای میای  گیرد. به 

شده به دست  های هضم گویند. جنین در این مرحله مواد مغذی مورد نیاز خود را از بافتجایگزینی می

های جنینی )کوریون و آمنیون( بعد  شود و پردهاز کوریون ترشح می HCGکه هورمون  آورد. در حالیمی

   شوند.از جایگزینی ایجاد می

دهند که از رشد و تمایز های زاینده را تشکیل میهای تودۀ درونی الیه( همزمان با تشکیل جفت یاخته2

   شود.های مختلف جنین ساخته میآنها بافت

 هایی که باید یاد بگیرید! بندی زمان
 شود. گذاری میسبب تخمک LH، افزایش ناگهانی LHدورۀ جنسی، به دلیل بازخورد مثبت بین استروژن و  14در حدود روز   گذاری  تخمک

  شوند.   های فولیکولی از تخمدان خارج میثانویه، اولین جسم قطبی و یاختهدر این فرایند اووسیت 
 شوند.  گذاری، از طریق شیپور لولۀ فالوپ، وارد این لوله میهای خارج شده از تخمدان طی تخمکیاخته                             
 کنند.         ثانویه حرکت می ها به سمت اووسیت با ورود مایع منی به رحم، اسپرم                             

 
 
 

 فرایند لقاح  

 شود.  ای قرار دارند، وارد میهای فولیکولی اطراف تخمک که به صورت چندالیه اسپرم با فشار و با کمک تاژک خود، در بین یاخته 
 شود.  های فولیکولی اطراف اووسیت ثانویه )الیۀ خارجی(، کیسۀ آکروزوم پاره میدر حین عبور از یاخته 
 های گوارشی درون آکروزوم با اگزوسیتوز نیست! حواست باشه که خروج آنزیم 
 کنند.  ای و شفاف )الیۀ داخلی( اطراف اووسیت ثانویه را هضم میهای خارج شده از آکروزوم، الیۀ ژله آنزیم 
  
 
 
 

 ساعتی یاختۀ تخم بعد از لقاح  36توقف  
 تقسیمات 

 یاختۀ تخم  
  ای که تقریبًا به اندازۀ تخم است. ایجاد تودۀ یاخته ←نتیجۀ تقسیمات میتوزی یاختۀ تخم 
  موروال.  ←ای تودۀ چهار یاخته   ←ای تودۀ دو یاخته ←یاختۀ تخم   .حواست باشه که این تقسیمات، درون لولۀ فالوپ است 

 رسیدن موروال به رحم    
 
 

 بالستوسیست 

 تشکیل بالستوسیست!  ←شود موروال بعد از رسیدن به رحم به شکل یک کرۀ توخالی درآمده و با مایعات پر می 
  .بالستوسیست دارای یک الیۀ بیرونی به نام تروفوبالست و تودۀ یاختۀ درونی است 
  فراهم نمودن مواد مغذی برای جنین   توانایی ترشح آنزیم برای ایجاد حفره در دیوارۀ رحم به منظور جایگزینی  ←تروفوبالست +

 شامۀ جنین )پردۀ کوریون(. های هضم شدۀ دیوارۀ رحم + تشکیل بروندر زمان جایگزینی با ایجاد بافت 
  زمان با تشکیل  ای همهای مختلف جنین هستند + این تودۀ یاختهحالت بنیادی داشته و منشأ بافت  ←ای درونی تودۀ یاخته

 شود.  های مختلف جنین ساخته میدهد که از رشد و تمایز آنها، بافت زاینده را تشکیل می های جفت، الیه
 آمادۀ فرایند جایگزینی   

 جایگزینی به  
 روایت زمان!  

این   ←( قرارگیری بالستوسیست در حفرۀ ایجاد شده 2ایجاد حفرۀ در دیوارۀ رحم.  ←کننده از تروفوبالست های هضم( ترشح آنزیم1
 شود.   جایگزینی از سمتی که تودۀ درونی در بالستوسیست قرار دارد، انجام می فرایند جایگزینی نام دارد. 

 شامۀ جنین(.  شامۀ جنین( و کوریون )برونآمنیون )درون  ←ترین آنها کننده در اطراف جنین که مهم های محافظت تشکیل پرده  بعد از جایگزینی 
   کوریون: دخالت در تشکیل جفت و بندناف + ترشح هورمونHCG  های بارداری است +  شود و اساس تست که وارد خون مادر می

 تر است.  شود. + نسبت به آمینون، خارجیدارای زوائد انگشتی است که وارد جدارۀ رحم می
   .آمنیون:  در حفاظت و تغذیۀ جنین نقش دارد 
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که در موروال برای اولین  شود در حالیکنید، جدار لقاحی در مرحلۀ تشکیل بالستوسیست پاره میهده میطور که در شکل مقابل مشا ( همان3

   شود.ها مشاهده می تنهای آغاز همانندسازی در فامتعداد جایگاه بار افزایش  

نیازی به توضیح بیشتر نیست،  ! ��بندی باال طرح کرده  رو با دیدن جدول زمان 177کنیم طراح کنکور سوال نمیدونیم چرا ولی احساس می 
 سوال و پاسخ ماز رو که خوندید به راحتی تست کنکور رو جواب بدید!

 عبارت در ارتباط با یک خانم باردار صحیح است؟به طور معمول، کدام 
 آید. های بنیادی بالستوسیست، جفت به وجود می( در طیِ تمایز یاخته 1
 کنند. شدن میهای اصلی جنین شروع به تشکیلزمان با شروع تمایز جفت، اندام( هم2
 شود. ل میشکل تشکیخارجی بالستوسیست، زوائد انگشتی  ۀهای الی( با شروع ترشح آنزیم3
   گردد.مثبت می HCG( با شروع جایگزینی بالستوسیست در حفرات دیوارۀ رحم، نتیجۀ تست سنجش 4
 

 هایی که باید یاد بگیرید! ی بندزمان                                                                                   
 شود. گذاری می سبب تخمک LH، افزایش ناگهانی LHدورۀ جنسی، به دلیل بازخورد مثبت بین استروژن و  14در حدود روز  گذاری تخمک

 شوند.  های فولیکولی از تخمدان خارج میثانویه، اولین جسم قطبی و یاختهدر این فرایند اووسیت 
 شوند.  گذاری، از طریق شیپور لولۀ فالوپ، وارد این لوله میهای خارج شده از تخمدان طی تخمکیاخته                                

 کنند.          ثانویه حرکت می ها به سمت اووسیتبا ورود مایع منی به رحم، اسپرم                                                    
 
 
 

 فرایند لقاح  

 شود. ای قرار دارند، وارد میهای فولیکولی اطراف تخمک که به صورت چندالیهاسپرم با فشار و با کمک تاژک خود، در بین یاخته
 شود.  های فولیکولی اطراف اووسیت ثانویه )الیۀ خارجی(، کیسۀ آکروزوم پاره میدر حین عبور از یاخته

 های گوارشی درون آکروزوم با اگزوسیتوز نیست! آنزیمحواست باشه که خروج 
 کنند.  ای و شفاف )الیۀ داخلی( اطراف اووسیت ثانویه را هضم میهای خارج شده از آکروزوم، الیۀ ژلهآنزیم

  
 ساعتی یاختۀ تخم بعد از لقاح  36توقف                                                     

 تقسیمات 
 یاختۀ تخم  

 ای که تقریبًا به اندازۀ تخم است.  ایجاد تودۀ یاخته ← نتیجۀ تقسیمات میتوزی یاختۀ تخم 
 موروال. حواست باشه که این تقسیمات، درون لولۀ فالوپ است.  ←ای تودۀ چهار یاخته ←ای تودۀ دو یاخته  ←یاختۀ تخم  

در حال کاهش و غلظت    FSHو    LHهای  زمان با آن، غلظت هورمونهم  ❷گیرد. در هفتۀ اول مرحلۀ لوتئال صورت می  ❶تشکیل موروال:  
 استروژن  

 فعالیت ترشحی رحم در حال افزایش است.          ❸پروژسترون در حال افزایش است.  
 رسیدن موروال به رحم                                                                   
 
 

 بالستوسیست 

 تشکیل بالستوسیست!   ←شود موروال بعد از رسیدن به رحم به شکل یک کرۀ توخالی درآمده و با مایعات پر می
 بالستوسیست دارای یک الیۀ بیرونی به نام تروفوبالست و تودۀ یاختۀ درونی است. 

 فراهم نمودن مواد مغذی برای جنین در زمان   ❷توانایی ترشح آنزیم برای ایجاد حفره در دیوارۀ رحم به منظور جایگزینی.    ❶تروفوبالست:  
 شامۀ جنین )پردۀ کوریون(. برونتشکیل   ❸های هضم شدۀ دیوارۀ رحم.  جایگزینی با ایجاد بافت 

زمان با تشکیل جفت،  ای هماین تودۀ یاخته  ❷های مختلف جنین هستند. حالت بنیادی داشته و منشأ بافت   ❶ای درونی: تودۀ یاخته 
 های  الیه

 شود.  های مختلف جنین ساخته میدهد که از رشد و تمایز آنها، بافت زاینده را تشکیل می
 آمادۀ فرایند جایگزینی                                                                 

 جایگزینی به 
 روایت زمان!  

 ایجاد حفرۀ در دیوارۀ رحم   ←کننده از تروفوبالست های هضمترشح آنزیم - 1
 این فرایند جایگزینی نام دارد.  ←قرارگیری بالستوسیست در حفرۀ ایجاد شده  - 2

دهد؛ بنابراین: جسم زرد فعال است/ ترشح استروژن و پروژسترون در حال افزایش است / قطر  جایگزینی در اواسط مرحلۀ لوتئال رخ می
 دیوارۀ رحم 

 و فعالیت ترشحی آن در حال افزایش است. 
 شود.  متی که تودۀ درونی در بالستوسیست قرار دارد، انجام میجایگزینی از س

 
 بعد از جایگزینی 

 شامۀ جنین(.  شامۀ جنین( و کوریون )برونآمنیون )درون ←ترین آنها کننده در اطراف جنین که مهمهای محافظت تشکیل پرده
 های بارداری است. شود و اساس تست که وارد خون مادر می  HCGترشح هورمون  ❷دخالت در تشکیل جفت و بندناف.  ❶کوریون: 

 تر است.  نسبت به آمینون، خارجی ❹شود.  دارای زوائد انگشتی است که وارد جدارۀ رحم می ❸
 آمنیون:  در حفاظت و تغذیۀ جنین نقش دارد.  
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 تیک آف تابستانی ماز  

ماهیچه تار  درون  سارکومر  یک  رشته در  اسکلتی،  خط  ای  به  که  رشتهمتصل   Zهایی  برخالف  چه  اند  دارای  دیگر  نوع  های 
 ای هستند؟  مشخصه

  ( دارای سرهایی برای اتصال به رشتۀ دیگر هستند. 1
 گیرند. ( به هنگام انقباض در تماس با یون کلسیم قرار می2
  ( در تشکیل نوارهایِ روشن سارکومر نقش دارند. 3
 کاهند. ( در هنگام انقباض از طول خود نمی4

 مفهومی(  - متوسط - 113) 3پاسخ: گزینه 

ها به درون  این رشتهاند.  متصل  Zنازک و از یک طرف به خط    اکتینهای  رشته

میاند. همانسارکومر کشیده شده  مشاهده  مقابل  در شکل  نوار  طور که  کنید، 

 های اکتین حضو دارند.  شود که رشتهروشن در بخشی دیده می

 ها: بررسی سایر گزینه
ها  اند. این رشتههای اکتین جا گرفتههای میوزین، ضخیم و بین رشته( رشته1

   سرهایی برای اتصال به اکتین دارند.

های  شوند )انتشار تسهیل شده(. در نتیجۀ این عمل، سرهای پروتئینآزاد می  های کلسیم از شبکۀ آندوپالسمیای، یون( با تحریک یاختۀ ماهیچه2

 شوند.  های کلسیم در تماس با هر دو نوع رشته قرار گرفته و سبب اتصال آنها به هم میشوند. در واقع یونهای اکتین متصل میمیوزین به رشته

ترین این رایجکنند؛.  ؛ بلکه با همدیگه همپوشانی بیشتر پیدا می کاهنداز طول خود نمیهای پروتئینی اکتین و میوزین در هنگام انقباض  ( رشته4

   است! های تستی از بحث انقباض ماهیچهدام 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 همان نکته! اکتین سر ندارد، بلکه میوزین سر دارد!!! و سوال کنکور ..... تست ماز، همان دام آموزشی و  

 است؟  نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر 
ها در  شکل هستند، این رشتهشود که متشکل از اجزایی کرویهایی یافت می »در واحدهای تکراریِ تارچهء یک عضلهء دلتایی، رشته

 هنگام ...............« 
  کاهند.( انقباض، از وسعت نور روشن می 1
 شوند. ( استراحت، در بخشی از نوار تیره یافت می2
 شوند. های مشابه خود دور می( استراحت، از رشته 3
   گردند.های پروتئینی متصل میانقباض، از طریق سرهای خود به نوعی رشته (  4
 

  

هایی مانند هسته )چند عدد(، راکیزه، شبکۀ  اندامک  ای است؛ بنابراین دارای غشا وای همان یاختۀ ماهیچه تار ماهیچهتار و تارچه مسئله این است!  
هایی هستند که درون تار قرار دارند و در واقع بخشی از یاختۀ  ها، رشتهشود ولی تارچهآندوپالسمی و ...... است. هر تار توسط بافت پیوندی احاطه می

ها توسط غشای یاخته )تار( احاطه  ندوپالسمی وجود دارد. مجموعۀ تارچهای هستند که موازی با هم درون تار قرارگرفته و اطراف آنها شبکۀ آ ماهیچه 
دو انتهای هر یک از آنها خطی    ←( سارکومر 2)  ایجادکنندۀ ظاهر مخطط تار.  ←تشکیل شده از واحدهای تکراری به نام سارکومر  ←ها( تارچه1)شود.  می

 ← ( اکتین  3)وجود دارد + هر سارکومر دارای بخش روشن دارد که در دو طرف نوار تیرۀ مرکزی سارکومر و نیز در وسط نوار تیره قرار دارند.     Zبه نام  
ش متصل است و انتهای دیگر آن آزاد است +  بیشتر طول هر اکتین در بخ  Zهای نازک بوده و از یک طرف به خط  پروتئین اکتین تشکیل دهندۀ رشته

شوند+ تعداد آنها در هر سارکومر بیشتر از  ها به درون سارکومر کشیده میگیرد )در حالت استراحت ماهیچه( + این رشته قرار می  Zروشن مجاور خط  
م متصل  به طور مستقی  Zهای نازک بوده و به خط  های ضخیم است که در بین رشتهپروتئین میوزین تشکیل دهندۀ رشته   ← ( میوزین4)  میوزین است.

زنجیره تشکیل شده   2شوند + هر مولکول میوزین از  نیست + دارای سرهایی برای اتصال به اکتین هستند که در طی انقباض سبب حرکت دادن اکتین می
ف نوار تیره که الف( در دو طر   ←( بخش روشن سارکومر5)سر خود حالت برآمده دارند )سرهای میوزین(.    2که به دور هم پیچ خورده )دم میوزین( و در  

هایی از  در مرکز سارکومر قرار دارد )نوار تیره( و در بخش  ←( بخش تیره6)  فقط رشتۀ اکتین دارد. ب( در بخش مرکزی نوار تیره که فقط رشتۀ میوزین دارد. 
 هایی فقط میوزین وجود دارد.  آن اکتین و میوزین و در بخش
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 9پروژۀ ماز، مرحلۀ 

الد( که توانایی لقاح را ندارد و حاصل تقسیم .................. با د(، نوعی یاختۀ هاپلوئید )تک در هر گل دو جنسی دیپلوئید )دوال
   تواند .................. تقسیم نامساوی سیتوپالسم است، می 

 ترین آن، منفذدار و دارای تزئینات است.( میتوز ـ دو دیواره در اطراف خود داشته باشد که خارجی1
 شود.  های موجود در مادگی جدا ای دارای منفذ، از سایر برچه( میوز ـ توسط نوعی پوشش دو الیه2
 ترین حلقۀ گل، با تقسیمات میتوزی متوالی به یاختۀ جنسی ماده نزدیک شود. ( میتوز ـ پس از قرارگیری در داخلی3
 باشند. های مجاور خود میکند که بزرگتر از یاختهاد دهنده ایج( میوز ـ طی سه نسل تقسیم میتوزی، دو نوع یاختۀ لقاح4

 مفهومی( - سخت  - 118) 4پاسخ: گزینۀ 

زا، حاصل تقسیم نامساوی سیتوپالسم  ای و یاختۀ تخمهای حاصل از تقسیم میوز بافت خورش، یاختۀ دو هستهیاختۀ رویشی، یاختۀ زایشی، یاخته 

زا توانایی لقاح دارند. یاختۀ رویشی و یاختۀ زایشی، حاصل تقسیم میتوز  ای و یاختۀ تخمهای ذکرشده، یاختۀ دو هستههستند. از بین یاخته

 هستند.  

 ها:بررسی همه گزینه
های گرده منفذدار و  ( دانۀ گردۀ رسیده یک دیوارۀ خارجی، یک دیوارۀ داخلی، یک یاختۀ رویشی و یک یاختۀ زایشی دارد. دیوارۀ خارجی دانه 1

   ممکن است )نه همواره( صاف یا دارای تزئیناتی باشد.

 دیوارۀ خارجی منفذدار دارد!   یک نکته ساده که سوال کنکور شد، دانۀ گرده همیشه یک

 به طور معمول، کدام گزینه صحیح است؟ 
 شود.ای در زیرزمین دارد، جزو گیاهان یک یا دوساله محسوب مییافتهافقی تخصص ۀ( هر گیاهی که ساق1
 ای )پارانشیمی( است.آکنهنرمای با رویش روزمینی دارد، در مغز ریشه، حاوی بافت ( هر گیاهی که توانایی تولید دانه2
 کند. ای با دیوارۀ منفذدار تولید میهای گردههایی متصل به هم دارد، دانهجنسی نر و گلبرگ( هر گیاهی که گل تک3
 افشانی فقط وابسته به باد هستند.  کند که برای گردههایی تولید میدهد، گل( هر گیاهی که در روزهای کوتاه گل می4
 

 

 مهر 30از، آزمون م

 است؟    نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر 

 طور طبیعی در انسان، نوعی گیرندۀ حسی در ..................« »به

 کند. ( دیوارۀ سرخرگی که حاوی خون تیره است، با ارسال پیام عصبی به مغز به تنظیم فشار خون کمک می1
 کند. النخاع ارسال میعصبی مربوط به کاهش اکسیژن را به سوی بصل  ( بخش ابتدایی سرخرگ آئورت، پیام2
 تواند با ارسال پیام عصبی به مغز موجب توقف غیرارادی فرایند دم شود.دار می( مجاری تنفسی غضروف3
 اکسید حساس است، در میزان فشار سرخرگی تأثیر دارد. دی( ساقۀ مغز که نسبت به افزایش کربن4

 ترکیبی(  - سخت  - 104) 1پاسخ: گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه
اکسیژن در بخش  کنید،  طور که در شکل مقابل مشاهده می( همان2 گیرندۀ حساس به کاهش 

های حساس به کاهش اکسیژن در خارج از مغز و بیشتر  ابتدایی سرخرگ آئورت قرار دارد. گیرنده

اند.  رسانی به سر و مغز را برعهده دارند، واقعهای ناحیۀ گردن که خوندر سرخرگ آئورت و سرخرگ

   کنند.النخاع پیام عصبی ارسال میها به بصلچنانچه اکسیژن خون کاهش یابد، این گیرنده

 9پروژۀ ماز، مرحلۀ 

 بزرگسال و سالم، کدام عبارت صحیح است؟   فرددر ارتباط با یک  

 دستگاه گردش خون، از سه الیۀ اصلی تشکیل شده است. ها در شبکۀ مرتبط ( دیوارۀ همۀ انواع رگ1
 شود.ها وارد میها خارج و به سرخرگای، خون از درون بطن ( با هر ضربان قلب، به اندازۀ حجم ضربه2
 رسد.لیتر در دقیقه می  5ده قلبی به بیش از کنند، برون( به دنبال افزایش فعالیت اعصابی که عنبیه را گشاد می3
گیرد که در برش عرضی، گِرد دیده  هایی صورت میها به صورت مستقل از رگاصلی جریان خون در مویرگ ( تنظیم4

    شوند.می
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 ترکیبی(  - سخت  - 104) 3پاسخ: گزینه 

شود  انجام می  های کوچکسرخرگها براساس نیاز بافت به اکسیژن و مواد مغذی با تنگ و گشاد شدن  ( تنظیم اصلی جریان خون در مویرگ4

    شوند.ها در برش عرضی، بیشتر گِرد دیده میسرخرگ.  ها قرار دارندکه قبل از مویرگ

ها دو نکته الزم برای پاسخگویی به سوال کنکور هستن که در دو سوال ماز  های حساس به اکسیژن و ویژگی سرخرگ محل قرارگیری گیرنده
 بینید! می

 شوند که ...............هایی یافت می اند، در رگ کسیژن حساسهایی که به کاهش ا در انسان، اغلب گیرنده 
  اند. های سطحی هر اندام قرار گرفته( بیشتر در قسمت1
 شوند. ( در برش عرضی، بیشتر به شکلِ گرد دیده می2
 اند. بندی شده خود، گروه   ۀهای دیوار ( از نظر فاصله بین یاخته 3
 کنند. طرفه مییان خون را یک هایی در درون خود، جر( به کمک دریچه4
 

 اسفند  6آزمون ماز، 

های مرتبط با دستگاه تولیدمثلی، دو  درست است که در خود تنظیمیِ هورمون   زنکدام عبارت، دربارۀ نوعی هورمون در بدن  
 کند؟ نقش متضاد را ایفا می 

 گذاری است.( افزایش آن عامل اصلی در تخمک1
 شود.( فقط از طریق شبکۀ مویرگی تخمدان به خون وارد می2
 کند. موس را تحریک می( در ابتدای دورۀ جنسی، ترشح یک نوع هورمون آزادکننده از هیپوتاال3
 کند. )فولیکول(های جدید در طول دورۀ جنسی جلوگیری می ( کاهش ترشح آن از رشد انبانک4

 ترکیبی(  - متوسط - 117) 3پاسخ: گزینه 

ون جنسی  های مرتبط با دستگاه تولیدمثلی دو نقش متضاد دارد. در ابتدای دورۀ جنسی مقدار دو هورم هورمون استروژن در خودتنظیمی هورمون

ای ترشح کند. هورمون آزادکننده  دهد که هورمون آزادکننده استروژن و پروژسترون در خون کم است. این کمبود به هیپوتاالموس پیامی می

 را افزایش دهد.   LHو    FSHهای  کند تا ترشح هورمونبخش پیشین هیپوفیز را تحریک می

  LHرو تحریک میکنه! پس حواستون باشه که  FSHو  LHبر روی هیپوفیز اثر میگذاره و ترشح  ترشح میشه که GnRH)از هیپوتاالموس هورمونی به اسم  
  مشترک هستند.(و یک هورمون مهارکنندۀ دارای یک هورمون آزاد کننده  FSHو 

 ها: بررسی سایر گزینه
 گذاری است نه استروژن!  عامل اصلی تخمک  LH( افزایش هورمون  1

 شود.  کلیه ترشح میاستروژن از غدد جنسی زنانه و بخش قشری غدۀ فوق ( در زنان هورمون  2

های جنسی زنانه فقط از طریق  شود ولی هورمونکلیه به خون وارد میدر بدن مردان هورمون جنسی مردانه از طریق شبکۀ مویرگی دو غدۀ بیضه و فوق
 شوند. کلیه )غدۀ غیرجنسی( به خون وارد میغدۀ فوق

جنسی مردانه فقط از طریق   شود ولی هورمونکلیه به خون وارد مین هورمون جنسی زنانه از طریق شبکۀ مویرگی دو غدۀ تخمدان و فوقدر بدن زنا 
 شوند. کلیه )غدۀ غیرجنسی( به خون وارد میغدۀ فوق

چنین با تأثیر بر هیپوتاالموس با بازخورد منفی از ترشح  شود. هم( استروژن و پروژسترون باعث رشد دیوارۀ داخلی رحم و ضخیم شدن آن می4

   کند.های جدید در طول دورۀ جنسی جلوگیری میکاهند. این بازخورد از رشد و بالغ شدن انبانکمی  FSHو    LHهورمون آزادکنندۀ  

 اسفند  6آزمون ماز، 

ای از دورۀ جنسی یوارۀ داخلی رحم در نیمه های خونی در دطور طبیعی در بدن یک دختر جوان، بیشترین میزان رشد رگ به
 افتد که در طی آن ..................اتفاق می 

 نماید. ( ضخامت دیوارۀ داخلی رحم شروع به کاهش می1
 رسد.( فعالیت ترشحی دیوارۀ رحم به حداکثر میزان خود می2
 د. شومترشحه از هیپوفیز تکمیل می زایی تحت تأثیر هورمون ( مراحل تخمک 3
 یابد. ( ضمن رشد انبانک )فولیکول(، میزان ترشح نوعی هورمون جنسی افزایش می4
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 مفهومی(  - سخت  - 117)  4پاسخ: گزینه 

مقابل مشاهده میهمان های  بیشترین میزان رشد رگکنید،  طور که در شکل 

افتد. در نیمۀ اول دورۀ  جنسی اتفاق می   اولخونی در دیوارۀ داخلی رحم در نیمۀ  

   یابد.ها میزان ترشح هورمون استروژن افزایش میجنسی، ضمن رشد انبانک

سرعت رشد دیوارۀ داخلی رحم تا بعد از نیمۀ دروۀ جنسی ادامه دارد و پس از آن 
 یابد. شود ولی فعالیت ترشحی در آن افزایش می میسرعت رشد آن کم 
   های خونی دیوارۀ رحم در نیمۀ دوم دورۀ جنسی است.بیشترین طول رگ

 ها: بررسی سایر گزینه
( شروع به کاهش ضخامت دیوارۀ داخلی رحم در انتهای نیمۀ دوم دورۀ جنسی  1

 است.  

 رسد.  ه حداکثر خود می( فعالیت ترشحی دیوارۀ رحم در نیمۀ دوم دورۀ جنسی ب2

ها، اووسیت اولیه میوز را ادامه  شود. پس از بلوغ هر ماه در یکی از انبانکمتوقف می  1زایی در دوران جنینی آغاز ولی در پروفاز( مراحل تخمک3

شود و در صورتی که با  یشود و یاختۀ حاصل به صورت اووسیت ثانویه از تخمدان خارج مدهد ولی در نیمۀ دورۀ جنسی دوبارۀ متوقف می می

 دهد.   شود. برخورد اسپرم با اووسیت ثانویه در نیمۀ دوم دورۀ جنسی رخ میزایی کامل میتخمک  اسپرم برخورد کند، تقسیم میوز و مراحل

 بعد از خوندن سواالت ماز و نکاتش به راحتی سوال کنکور رو جواب بدید! 

 است؟   نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر 
های انبانکِ )فولیکولِ( در حال رشد، نوعی هورمون جنسی در یک فرد تا زمانی که یاخته ۀ»به طور معمول از پنجمین روز شروع دور

 کنند ...............« ترشح می 

 یابد. ( در مواقعی ترشح هورمون آزادکننده افزایش می1
 یابند. های محرک غدد جنسی کاهش می( در مواقعی هورمون 2
 رسد. رحم به حداکثر میزان خود می( به طور حتم، اندوختۀ خونی دیوارۀ داخلی 3
 شود.  دیگر جلوگیری می ۀهای )اووسیت(های اولی( به طور حتم، از رشد و تمایز مام یاخته4
 

 مهر   2آزمون ماز، 

 طور طبیعی، همۀ گیاهان ..................  به

 کنند. می( انگل، بخشی از آب و مواد غذایی خود را از گیاهان فتوسنتزکننده دریافت 1
 های فتوسنتزکننده است.هایی دارند که حاوی یاختهخوار، برگ( حشره2
 کنند. شده را فقط از ریشه دریافت میهای نیتروژن، نیتروژن تثبیت کنندهبا تثبیت ( همزیست3
 های قارچی بر سطح ریشۀ خود هستند.ای، دارای غالفی از رشته ریشه ( دارای قارچ4

 مفهومی(  - متوسط - 107) 2پاسخ: گزینه 

هایی وجود دارند  کنند که از نیتروژن فقیرند؛ بنابراین در این گیاهان قطعاً برگ اند ولی در مناطقی زندگی میخوار فتوسنتزکننده گیاهان حشره

حشرات، تغییر کرده    ها برای شکار و گوارش جانوران کوچک مانندخوار برخی برگهای فتوسنتزکننده هستند. در گیاهان حشره که حاوی یاخته 

 اند.  های این گیاهان برای شکار تمایز نیافتهاست. بسیاری از برگ 

 ها: بررسی سایر گزینه
 کنند.  ( انواعی از گیاهان انگل وجود دارند که همه یا بخشی از آب و مواد غذایی خود را از گیاهان فتوسنتزکننده دریافت می1

کنند. در حالی که بعضی دیگر از گیاهان انگل، فقط  طور کامل همۀ موارد مورد نیاز خود را از گیاهان فتوسنتزکننده تأمین می پس بعضی گیاهان انگل به 
 کنند.  کنند و بخشی دیگر را خودشان تولید می بخشی از مواد مورد نیاز خود را از گیاهان فتوسنتزکننده تأمین می 
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های نیتروژن هستند.  کنندهبا تثبیت  واران، آزوال و گونرا از گیاهان همزیست یرۀ پروانه ( گیاهان ت3

که گونرا این  کنند در حالیشده را از ریشه دریافت میواران نیتروژن تثبیتگیاهان تیرۀ پروانه

و    درون ساقه های همزیست  کند. سیانوباکتری های هوایی دریافت مینیتروژن را از طریق اندام

نیتروژن انجام می   برگ از محصوالت فتوسنتزی گیاه  )اندام هوایی( گیاه گونرا، تثبیت  و  دهند 

 کنند.  استفاده می

به صورت    یاها درون ریشه  ها همزیستی دارند. این قارچدار با قارچدرصد گیاهان دانه  90( حدود  4

 کنند.  غالفی در سطح ریشه زندگی می

 انگار طراح کنکور، جدول باال رو نگاه کرده و سوال پایین رو طرح کرده! 

 کند؟چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می 
 زمان حیات خود ...............« تواند همه یا بخشی از مواد غذایی خود را از گیاهان به دست آورد، در »هر جانداری که می

 الف ـ فاقد توانایی تولید ترکیبات آلی از مواد معدنی است.
 نماید. های مکنده به درون گیاه نفوذ میب ـ از طریق بخش

 کند.گیاه تبدیل می ۀج ـ نیتروژن جو را به نیتروژن قابل استفاد
 سازد.دونوکلئوتیدی میدار، مولکولی د ـ با کمک ترکیبی فسفات

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

  

 ا جانداران جمع بندی همزیستی گیاهان ب

 
 
 
 

 گیاهان با جانوران 

 گیاه دارای بو و شهد قوی و رنگ درخشان. 
 موثر در تولیدمثل 

 گیاهان.
با جانوران گرده افشان  

 )زنبور/خفاش( 
 همیاری

 کند. گیاه در مناطق فقیر از نیتروژن زندگی می
 تأمین مواد مغذی 

 گیاه.
گیاهان حشره خوار مثل  

 توبره واش 
 شکارچی 

معرض آسیب توسط حشرات، پستانداران  گیاه در 
 کوچک و گیاهان 

 دارزی)نوعی گیاه انگل( است. 
  ها. درخت آکاسیا با مورچه حفاظت از گیاه

گرده افشانی آکاسیا وابسته به زنبورهای گرده 
 افشان است. در فصل 

 ←های درخت آکاسیاتولیدمثل و باز شدن گل
 تولید ترکیب شیمیایی 

ها و مصون بودن زنبورهای فراری دادن مورچه ←
 گرده افشان. 

 موثر در تولیدمثل 
 گیاهان.

 همیاری درخت آکاسیا با زنبورها 

های تنباکو در زمان آسیب دیدن در زمان  یاخته
شکل حشره، مواد فّراری تولید  تغذیل نوزاد کرمی

کنند که توجه زنبورهای وحشی را به گیاه جلب می
 کند. می

 همیاری تنباکو با زنبور وحشی  حفاظت از گیاه

ها به پیکر جانوران و  چسبیدن بعضی از میوه
 ها جایی آنجابه

های رسیده، در پراکنش  جانوران با خوردن میوه
 ها نقش دارند. دانه

پراکنش دانه و 
 میوه 

 همیاری - 

 همیاری مغذی گیاه به ویژه فسفر تامین مواد  دار درصد گیاهان دانه  90حدود  گیاهان با قارچ ها

 گیاهان با گیاهان
گیاهان ناتوان در تامین مواد مغذی آلی و معدنی  

 مورد نیاز 
تامین مواد مغذی آلی و معدنی مورد نیاز گیاه 

 انگل 
 رابطه انگلی 

 نیتروژن بیشتر گیاهان با هدف جذب   برخی گیاهان با باکتری 
 باکتری تثبیت کننده نیتروژن تامین نیتروژن مورد نیاز گیاه توسط 

 )ریزوبیوم + سیانوباکتری ( 
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 14/8/99آزمون ماز، 

 است؟  غیرممکندر یک یاختۀ زنده یوکاریوتی، کدام مورد  

 ( از هر دو رشتۀ دِنا برای تولید رِنا استفاده شود.  1
 نداشته باشد. انداز متوالی، ژنی وجود ( در حدفاصل دو راه2
 رِنابسپاراز بر روی یک رشتۀ دِنا متفاوت باشد. های ( جهت الگو برداری آنزیم3
 ( تعداد نوکلئوتیدهای یک بیانه از تعداد نوکلئوتیدهای یک میانه کمتر باشد. 4

 مفهومی( - سخت - 122) 3پاسخ: گزینه 

می  مشاهده  مقابل  تصویر  در  که  یک  در  کنید،  همانطور 

آنزیم  رشته دِنا جهت حرکت  بر  از مولکول  رِنابسپاراز  های 

دِنا جهت    یک مولکولروی رشتۀ الگو یکسان است اما در  

  تواند متفاوت باشد.حرکت رِنابسپارازها می 

های الگو متفاوت  که اگر در دو ژن مختلف، رشتهدر دو ژن مختلف در صورتی که رشتۀ الگو یکسان باشد، جهت حرکت رنابسپاراز یکسان است در حالی
 کنند.  باشند، رنابسپارازها برخالف جهت یکدیگر حرکت می

 ها:بررسی سایر گزینه
 وت باشد. تواند متفا های مختلف میکنید، در یک مولکول دِنا رشتۀ الگو در ژن( همانطور که در شکل مشاهده می 1

 شود.  یها برای تولید رنا استفاده م در یک ژن همواره فقط از یکی از رشته

انداز متوالی در کنار یکدیگر قرار گرفته باشند و میان آنها ژنی وجود نداشته  توانید متوجه شوید که ممکن است دو راه ( با توجه به شکل باال می 2

 باشد. 

( با توجه به شکل مقابل، ممکن است در یک ژن طول یک میانه 4

 بیشتر از یک بیانه باشد.   

 از برای پاسخدهی به سوال کنکور کافیه! فقط نکته هایالیت شده م

های  نوعی جاندار صحیح است که بدون نیاز به روش   ۀمطابق با مطلب کتاب درسی، کدام عبارت، دربار
 تواند آمیالز مقاوم به گرما بسازد؟ فناوری می زیست 

 های آن را تحت تأثیر قرار دهند. زا پس از عبور از غشاهایی، ژن( ممکن است، مواد شیمیایی جهش1
 کند. خود را تنظیم می هاییا پروتئین، فعالیت ژن  (RNA)( همواره، از طریق تغییر در پایداری رنا 2
رانی دفع بری جذب و مواد زائد را از طریق برون ( به طور معمول، ذرات بزرگ غذایی را از طریق درون3

 کند. می
   و در منطقۀ بعد، رشتۀ دیگر آن، الگو باشد. (DNA)( ممکن است در یک منطقه از ژنگان )ژنوم( آن، یکی از دو رشتۀ دنا  4
 

 تیک آف تابستانی ماز  

شناسان در تالش هستند با تغییر در ژن، گیاهان را نسبت به نوعی هورمون غیرحساس کنند. کدام عبارت، دربارۀ  امروزه زیست 
 است؟   نادرست این هورمون  

 شود. های سرالدی میته( افزایش مقدار آن در جوانۀ جانبی، موجب کاهش تقسیم یاخ1
 ها نقش اساسی دارد. دیدگی بافت( در فرایند مقاومت گیاه به هنگام آسیب2
 ها شد. توان مانع اثر آن بر روی میوه( با استفاده از ترکیباتی می3
 شود. های هوایی میشدن روزنه ( در شرایط خشکی، سبب بسته4

 مفهومی( - متوسط - 119) 4پاسخ: گزینه 

های  برند که با اتصال به گیرندهترکیباتی به کار میها هنگام ذخیره یا انتقال، تولید اتیلن در آنهاست. برای رفع این مشکل،  دالیل خراب شدن میوهیکی از  

غیرحساس   اتیلن نسبت به اند با تغییر در ژن، گیاهان را  شناسان در تالش. اکنون زیستشونداتیلن که در یاخته وجود دارند، سبب توقف فرایند رسیدگی می

 شود.  های هوایی در شرایط خشکی میاست که سبب بسته شدن روزنه اسید آبسیزیککنند. اما هورمون 

ها، ریزش برگ و میوه  کنندۀ رشد هستند که در فرایندهای متفاوت مانند مقاومت گیاه در شرایط سخت، رسیدگی میوهاسید و اتیلن: دو تنظیم آبسیزیک 
 نقش دارند. 

 یابد! در شرایط غرقابی، ترشح اتیلن افزایش می 
 کند. اسید را در گیاه تحریک میشرایط نامساعد محیط مانند خشکی، تولید آبسیزیک 
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 اسید:  اثر آبسیزیک 
 ها  و حفظ آب گیاه در شرایط خشکی       شدن روزنه بسته  - 
 ممانعت از رویش دانه و رشد جوانه در شرایط نامساعد  - 
 هد. ی، رشد گیاهان را در پاسخ به شرایط نامساعد کاهش میطور کلبه - 

 ها: بررسی سایر گزینه
تولید اتیلن در جوانۀ جانبی  اکسینِ جوانۀ رأسی،  های جانبی در حضور جوانۀ رأسی یا انتهایی است. عامل چیرگی رأسی است و مانع رشد جوانه  اکسین(  1

 شود. های جانبی، رشد آنها متوقف میو در نتیجه با افزایش اتیلن در جوانه کند را تحریک می

ها، ریزش برگ و میوه نقش  کنندۀ رشدند که در فرایندهای متفاوتی مانند مقاومت گیاه در شرایط سخت، رسیدگی میوهاسید و اتیلن دو تنظیم( آبسیزیک2

 دارند.  

 رو بخون!     4( دوباره پاسخ گزینۀ  3

 مهر 2آزمون ماز، 

کنندۀ رشد گیاهی دیگری  این ماده و تنظیم.  سازدکنندۀ رشد می رویان غالت در هنگام رویش دانه، مقدار فراوانی از نوعی تنظیم 
 . دخالت دارند ………… و   ………… کند، به ترتیب در  که اثری متقابل با آن در گیاه ایفا می

 ریزش برگ درختان   -های گیاه  دار اندامرشد جهت( 1
 پالسمولیز یاختۀ نگهبان روزنه  -های بدون دانه ( تولید میوه2
 ها ممانعت از رشد جوانه  - ( تمایز ساقه از تودۀ کال 3
 تکثیر رویشی گیاهان با قلمه -ای ( تحریک تقسیم یاخته4

 مفهومی(  - سخت  - 119) 2پاسخ: گزینۀ

شود؛ بنابراین این دو هورمون  اسید مانع رشد رویش دانه و جوانه میسازند. آبسیزیکگام رویش دانه، مقدار فراوانی جیبرلین میرویان غالت در هن

اسید  های بدون دانه و در شرایط نامساعد مانند خشکی، تولید آبسیزیککنندۀ رشد( اثری مقابل هم دارند. از جیبرلین برای تولید میوه)تنظیم

 شود.  ها و در نتیجه حفظ آب گیاه میشود. این هورمون سبب بسته شدن روزنهن تحریک میدر گیاها

 ها: بررسی سایر گزینه
نامند. در نورگرایی، هورمون اکسین نقش دارد. در فرایند ریزش برگ،  جانبه را نورگرایی میهای گیاه در پاسح به نور یکدار اندام( رشد جهت1

 یابد.  ر الیۀ جداکننده افزایش مینسبت اتیلن به اکسین د

 ( هورمون سیتوکینین در تمایز ساقه از تودۀ کال نقش دارد.  3

اکسین برای تکثیر رویشی گیاهان با استفاده  ها و تقسیم آنها نقش دارد ولی  ( جیبرلین در افزایش طول ساقه از طریق تحریکِ رشد طولی یاخته4

 رود.از قلمه به کار می

های ماز قبل از برگزاری کنکور! مطابقت از این بهتر که نکتۀ گزینۀ درست رو قبل از کنکور تکراری دیدن نکات کنکور در آزمون   دوبارۀ داستان
  توی آزمون ببینی! 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
 »نوعی هورمون گیاهی که ...............« 

 شود. های فسیلی نیز رها میشود، از سوختاستفاده میکش ( در کشاورزی به عنوان علف1
 شود. درون دانه اثر بگذارد، در غلظتی معین باعث رشد ریشه می ۀترینِ الیتواند بر خارجی( می2
 رساند. های تکثیر رویشی را در گیاهان به انجام میرود، یکی از روشهای جانبی می( از جوانۀ راسی به جوانه 3
 شود.  های قابل ترمیم گیاهان نیز تولید میهای غالت شود، در بافتتواند مانع تولید و رهاشدن آمیالز در جوانه ( می4
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 اردیبهشت  15 -آزمون ماز

 است؟ نادرست، کدام گزینه مقابل به شکل  توجهبا 

 رسد. ای غذا به اتمام مییاخته ، گوارش برونFبرخالف   E( در بخش 1
، غذا را برای عبور از لولۀ گوارش لغزنده  Dبرخالف   C( ترشحات بخش 2

 کند. می
ها به محیط داخلی بدن جانور  ، در ورود گروهی از یونBبرخالف  G( بخش 3

 نقش دارد. 
کنند، در بخش دیگری از  فعالیت می  Aهای گوارشی که در بخش ( همۀ آنزیم4

 شوند. لولۀ گوارش ترشح می
 
 مفهومی(  - متوسط - 102) 4: گزینه پاسخ

اند. غدد بزاقی ملخ جزء لولۀ گوارش نیستند! )ولی  های غدد بزاقی ترشح شده های فعال در این بخش از یاختهدان است. آنزیم، چینهAبخش  

 جزء دستگاه گوارش هستند( 

 ها: بررسی سایر گزینه
کنند که به ها، ذرات ریزی ایجاد میمعده و عملکرد آنزیمانیکی پیشدهد. حرکات مک ، معده را نشان میFهای معده و بخش  ، کیسهE( بخش  1

 گیرد.  شود. جذب، در معده صورت میمی  ای کاملیاختههای معده وارد و گوارش برونکیسه

 کند.  دهد. بزاق، غذا را برای عبور از لولۀ گوارش لغزنده می، لولۀ مالپیگی را نشان میDغدد بزاقی و بخش    C( بخش  2

روده به همولنف  شوند؛ یعنی از محیط داخل راستبازجذب می  هاآب و یونروده،  ، راست روده است. در راستGمعده و بخش  ، پیشBبخش  (  3

   گیرد.معده، گوارش مکانیکی و شیمیایی ادامه دارد و هنوز جذب مواد غذایی صورت نمیکه در پیششوند. در حالی)محیط داخلی بدن( وارد می

 
 از پاهای میانی و جلویی است.  بیشترطول پاهای عقبی ملخ 

 شود بزاقی درشکل مشاهده می  عدد غده 7 
 های بزاقی قرار دارد.  غده باالیدان و مری در بخش چینه

 طول آن یکسان نیست و در ابتدا ضخیم ولی در ادامه نازک است.    تمام ضخامت روده در 

ها  حواست باشه شروع گوارش مکانیکی غذا در ملخ خارج از دهان )لوله گوارش( و توسط آرواره
 گیرد. صورت می

 28/8/99ازمون ماز، 

 است؟   نامناسبچند مورد، برای تکمیل عبارت زیر 

ها وارد و در  با مصرف انرژی به درون این لوله دار سامانۀ دفعی به روده متصل هستند و مواد زائد نیتروژنهای » در جانورانی که لوله
 شود، .................. « نهایت از بدن دفع می

 شوند. های خونی معده جذب میای، توسط مویرگیاختهآمینواسیدهای حاصل از گوارش برون -الف
     یابد.ها، با بیان ژن سازندۀ نوعی پروتئین موجود در خون، افزایش میانتقال اکسیژن به یاخته -ب
 شوند. های سنگفرشی موجود در انتهای روده بازجذب میها توسط یاختهآب و یون -ج
 کند.گاه عضالت عمل میپوشش سخت و ضخیم روی بدن، به عنوان تکیه -د
1  )1     2  )2    3  )3 4  )4 

 3پاسخ: گزینه 

 د صحیح است.  تنها مورد

 آب   آن  پی  در  و  ترشح،  های مالپیگیلوله   به  همولنف  از  وکلر  پتاسیم  هایهای مالپیگی دارند. یونحشرات سامانۀ دفعی متصل به روده به نام لوله

 شود. می  ترشحها  لوله  به  اسید  اوریک  سپس.  شودمی  هالوله   وارد این  اسمز  طریق  از

 بررسی موارد:
  در و  شودمی  وارد بدن هاییاخته  بین فضای به همولنف مستقیماً و ندارند  مویرگ  جانوران  اینالف( حشرات دارای گردش خون باز هستند. 

 یابد. می   جریان  آنها  مجاورت
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پس باید توجه    .ندارد  تنفسی  گازهای   انتقال  نقشی در   مواد،  گردش  دستگاه  جانوران  این  ب( حشرات دارای تنفس نایدیسی هستند. در

 هم نقشی در انتقال گازها نخواهد داشت.   های موجود در خون های پروتئینداشته باشید که در این جانوران بیان ژن

ها را بازجذب  ای است که آب و یونهای پوششی استوانهکنید، روده دارای یاختهکتاب درسی مشاهده می  5فصل    16طور که در شکل  ج( همان

    کند.می

  وظیفۀ  حرکت،  به  کمک  بر  عالوه  جانوران، اسکلت  این  در.  هستند  بیرونی   اسکلت  دارای  جانوران  از  هایینمونه   پوستان  سخت  و  حشراتد(  

 .شود  ترضخیم  و  تربزرگ  باید  هم  خارجی آن  اسکلت  جانور،  اندازۀ  افزایش  با.  دارد  هم  حفاظتی

 دهد، کدام عبارت صحیح است؟ نوعی جاندار را نشان می های بدنِ  با توجه به شکل زیر که بخشی از دستگاه
 

 

 
 

  نماید.ها را بازجذب می، آب و یون1همانند بخش   2( بخش 1
 کند. های مؤثر در هضم مواد غذایی را ترشح می، آنزیم2همانند بخش   3( بخش 2
 نماید. دریافت میبافتی را شده از مایع میانهای ترشح، یون3برخالف بخش   4( بخش 3
 کند.  اسیدها را دریافت میوساز نوکلئیک حاصل از سوخت  ۀ، نوعی ماد1برخالف بخش   4( بخش 4
 

 تیر  2آزمون ماز، 

( حامل اطالعات الزم برای ساخت پرفورین به زبان  mRNAکدام عبارت در ارتباط با مراحل تبدیل زبان نوکلئوتیدی رِنای پیک )
 یحی بیان شده است؟طور صحپپتیدی، به  پلی
 های ریبوزوم وارد شوند.متفاوت ممکن است به یکی از جایگاه ( در مرحلۀ دوم همانند مرحلۀ اول، رِناهای ناقل با توالی1
 های ریبوزوم، رِنای ناقل با رِنای پیک پیوند هیدروژنی دارد. ( در مرحلۀ سوم برخالف مرحلۀ اول، فقط در یکی از جایگاه2
 شود.  دوم همانند مرحلۀ سوم، نوعی پیوند اشتراکی بین آمینواسید و رِنا در جایگاه میانی ریبوزوم تجزیه می( در مرحلۀ 3
  های ریبوزوم قرار بگیرد.تواند در یکی از جایگاه( در مرحلۀ اول برخالف مرحلۀ دوم، رِنای حامل آمینواسید متیونین می4

 مفهومی(  - متوسط - 122) 3پاسخ: گزینۀ 

  Pدر جایگاه    tRNAپپتیدی و  شود. در مرحلۀ دوم ترجمه، پیوند بین رشتۀ  پپتیدی تبدیل میاسیدی رِنا به زبان پلی نوکلئیک در فرایند ترجمه، زبان  

جمه نیز پیوند  در مرحلۀ پایان تر دهد.  پیوند پپتیدی تشکیل می   Aپپتیدی با آمینواسید در جایگاه  شود و رشتۀ  )جایگاه میانی ریبوزوم( شکسته می 

 شود.  پپتید از ریبوزوم خارج می شود و پلیشکسته می  Pدر جایگاه    tRNAپپتید و  پلی  بین

 ها:بررسی سایر گزینه
  tRNAهای ریبوزوم بعد از استقرار  دهد و در ضمن، جایگاه ی آغازگر با کدون آغاز، پیوند تشکیل می tRNA( در مرحلۀ آغاز ترجمه، فقط  1

  Aکدون مکمل کدون جایگاه ی دارای آنتیtRNAشوند تا می  Aهای مختلفی وارد جایگاه tRNAشدن، در مرحلۀ طویل شوند. اما تشکیل می

 در آن استقرار یابد.  

 مشاهده کرد.    tRNAتوان  ریبوزوم می  Pرحلۀ اول ترجمه، فقط در جایگاه  ( هم در مرحلۀ سوم و هم م2

4 )tRNA ی آغازگر حامل آمینواسید متیونین است و در مرحلۀ آغاز در جایگاهP  بر مرحلۀ آغاز، در  دقت داشته باشید که عالوه شود. دیده می

 ی حامل آمینواسید متیونین وارد ریبوزوم شود.  tRNAشدن نیز ممکن است  مرحلۀ طویل

 هر رنای ناقل حاوی متیونین، لزوما رنای ناقل آغازگر نیست. 
 اما رنای ناقل آغازگر، قطعا دارای متیونین است. 
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 17/10/99ازمون ماز،

 برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  کدام گزینه، 

 شود.«طور حتم .................. می شود، بهای از .................. می »در هر مرحله

 پیوند بین دو رشتۀ ژن برقرار  -( ساختهRNAای از رِنا )( رونویسی که زنجیره1
 و دِنا ایجاد پیوند بین رِنا  -( گسستهDNA( رونویسی که پیوند بین دو رشتۀ دِنا ) 2
 خارج Eرِنای ناقل از جایگاه  -گسسته  tRNAپپتیدی و ( ترجمه که پیوند بین رشتۀ پلی3
 گسسته   tRNAپیوند بین آمینواسید و  Eدر جایگاه    -( ترجمه که پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها ایجاد4

 مفهومی(  - سخت  - 122) 2پاسخ: گزینه 

شود و در همۀ این  ( توسط رنابسپاراز گسسته میDNAپایان رونویسی پیوند هیدروژنی بین دو رشتۀ دِنا )شدن و در هر سه مرحلۀ آغاز، طویل

 شود.  مراحل هم پیوند هیدورژنی بین نوکلئوتیدهای رنای در حال ساخت با نوکلئوتیدهای رشتۀ الگو تشکیل می

 ها: بررسی سایر گزینه
شود اما تشکیل پیوند بین دو رشتۀ ژن فقط در مراحل طویل شدن و پایان رونویسی  رنا ساخته می( در هر سه مرحلۀ رونویسی بخشی از زنجیرۀ  1

 شود.  مشاهده می

شدن و پایان رونویسی هر بخشی از دنا که باز می شود  که در مراحل طویلشود در حالیدر مرحلۀ آغاز رونویسی بخش باز شدۀ ژن دوباره بسته نمی
 شود.  دوباره بسته می

ولی خروج رنای ناقل بدون  شود رناتن گسسته می Pدر جایگاه  tRNAپپتیدی و شدن و پایان ترجمه پیوند بین رشتۀ پلی( در مراحل طویل3

   گیرد.انجام می  Pو در مرحلۀ پایان از جایگاه    Eشدن از جایگاه  آمینواسید از رناتن در مرحلۀ طویل 

رناتن   Pهمیشه در جایگاه    tRNAپپتیدی و  شود. پیوند بین رشتۀ پلیشدن، ایجاد می( پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها فقط در مرحلۀ طویل  4

 شود.  گسسته می

 مقایسه با شما! توضیح خاصی نیاز نیست.  

 ها درست است؟چند مورد، در ارتباط با مراحل ترجمه در یوکاریوت 
 شود.رناتن )ریبوزوم( وارد می Aکه فقط حامل یک آمینواسید است، ابتدا به جایگاه   tRNAالف ـ هر 

 کند. شود، با رمزه )کدون( ارتباط مکملی برقرار میرناتن )ریبوزوم( می Aکه وارد جایگاه  tRNAب ـ هر 
 شود.ناتن )ریبوزوم( منتقل میر Eکند، به جایگاه ای از آمینواسیدها قطع میکه ارتباط خود را با زنجیره tRNAج ـ هر 
 ای از آمینواسیدها متصل گردد. تواند به توالیشود، میکه پس از تکمیل رناتن )ریبوزوم( در جایگاه خود مستقر می tRNAد ـ هر 

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

 26/3/1400ازمون ماز، 

 ( 1400/ 3/ 26) شود، .................. که در .................. انجام می  تخمیری در هر نوع فرایند 
 شود.  توسط ترکیب آلی انجام می NADHشود، کاهش ترکیب دو نوکلئوتیدیِ های ماهیچۀ اسکلتی انجام می( یاخته1
 شوند. فت فراهم میتولید شده و مواد الزم برای تداوم قندکا   ATPشود، هوازی انجام میهای بی( در باکتری2
 شود.کربنی اسیدی تولید میشود، ترکیب دو کربنی الکلی یا ترکیب سههای فاقد اکسیژن انجام می( در محیط3
 کند. های مولکول ناقل الکترون را دریافت میشود، محصول نهایی گلیکولیز، الکترون دار انجام می( در یک یاختۀ دیواره4

 مفهومی( - متوسط - 125) 2پاسخ: گزینۀ 

  NAD+شود و  طی فرایند گلیکولیز تولید می   ATPتوانند انجام شوند. در همۀ انواع تخمیر،  ها، انواع مختلفی از فرایندهای تخمیری می در باکتری 

   برای تداوم قندکافت ضروری است.  NAD+شود.  بازسازی می 

 ها:بررسی سایر گزینه
یافتۀ شکلِ کاهش  NADHاست.  NADHشود. منظور از ترکیب دو نوکلئوتیدی، های ماهیچۀ اسکلتی، تخمیر الکتیکی انجام می( در یاخته1

 تواند مجدداً کاهش یابد. مولکول است و نمی 

 دهد: تخمیر الکتیکی تعبیر: نوعی تخمیر که در ماهیچۀ اسکلتی رخ می 

شوند. دقت داشته باشید  کربنی اسیدی( تولید می دو کربنی الکلی( و در تخمیر الکتیکی، الکتات )ترکیب سه  ( در تخمیر الکلی، اتانول )ترکیب3

 که تخمیر الکلی و تخمیر الکتیکی، فقط دو نوع تخمیر هستند و انواع دیگری از تخمیر نیز وجود دارد.  
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تواند انجام شود.  ند. در گیاهان، هم تخمیر الکلی و هم تخمیر الکتیکی میای هستهای دارای دیوارۀ یاخته های گیاهی، از جملۀ یاخته( یاخته4

کند. اما در تخمیر الکلی،  )مولکول ناقل الکترون( دریافت می NADHها را از  در تخمیر الکتیکی، پیرووات )محصول نهایی گلیکولیز( الکترون 

 کند.دریافت می  NADHاتانال الکترون را از  

 9مرحلۀ پروژۀ ماز، 

 ترتیب .............. و ........... در این نوع تخمیر است. ویژگی مشترک و متفاوت تنفس هوازی و نوعی تخمیر که .............، به 

   ATPعدم تولید ( ورآمدن خمیر نان به علت انجام آن است ـ تولید ترکیب دو کربنی ـ  1
 اکسیدعدم تولید کربن دیـ شدن با قندکافت )گلیکولیز( های شیری نقش دارد ـ آغاز ( در تولید فراورده2
 کربنیـ تولید دو نوع ترکیب اسیدی سه NAD+شود ـ تداوم قندکافت )گلیکولیز( با بازسازی  ( سبب فساد غذا می3
 یتوسط یک ترکیب آل NADHهای دارای دیواره ـ اکسایش شدن در یاختهانجامشود ـ ( در ماهیچۀ اسکلتی انجام نمی4

 مفهومی(  - سخت  - 125) 2پاسخ: گزینۀ 

شوند؛  دهد، سبب فساد غذا می شدن شیر رخ میها، مانند آنچه در ترشدهند. بعضی از این باکتری ها، تخمیر الکتیکی را انجام میانواعی از باکتری 

هایی مانند خیارشور نقش  های شیری و خوراکی فراورده روند. تخمیر الکتیکی در تولید  کار میهای غذایی به ها در تولید فراورده اما انواعی از آن 

اکسید طی فرایند اکسایش  شوند. در تنفس هوازی، کربن دیدارد. تخمیر الکلی و الکتیکی مانند تنفس هوازی با قندکافت )گلیکولیز( آغاز می 

(. برای تداوم قندکافت )گلیکولیز(،  2ود )درستی گزینۀ  شاکسید تولید نمی شود. اما در تخمیر الکتیکی کربن دیپیرووات و چرخۀ کربس تولید می

شود. در تنفس انجام می   NAD+ضروری است و در فرایند تخمیر همانند زنجیرۀ انتقال الکترون در تنفس هوازی، بازسازی    NAD+حضور  

تخمیر الکتیکی، سه نوع ترکیب اسیدی    شوند. درکربنی دو فسفاته و پیرووات( تولید می کربنی )اسید سههوازی، دو نوع ترکیب اسیدی سه 

 (. 3شوند )نادرستی گزینۀ  کربنی دو فسفاته، پیرووات و الکتات( تولید می کربنی )اسید سه سه

 ها:بررسی سایر گزینه
شوند. در تنفس ( ورآمدن خمیر نان به علت انجام تخمیر الکلی است. اتانال و اتانول، ترکیب دو کربنی هستند که در تخمیر الکلی تولید می1

ماده در گلیکولیز و چرخۀ  در سطح پیش   ATP  تولید  شود که نوعی ترکیب دو کربنی است. در تنفس هوازی،هوازی، بنیان استیل تولید می 

ماده  در سطح پیش  ATPشود. در تخمیر الکلی نیز تولید هم در زنجیرۀ انتقال الکترون انجام می  ATPشود و تولید اکسایشی کربس انجام می 

 شود. در گلیکولیز )اولین مرحلۀ تخمیر( انجام می 

های  هم تخمیر الکلی و هم تخمیر الکتیکی در یاختهشود.  شود ولی تخمیر الکلی انجام نمی ( در ماهیچۀ اسکلتی، تخمیر الکتیکی انجام می 4  

شود.  توسط ترکیب آلی انجام می  NADHی نیز اکسایش  شوند. هم در تخمیر الکلی و هم تنفس هواز های دارای دیواره( انجام می گیاهی )یاخته

توسط پروتئین اول زنجیره    NADHیابد و در زنجیرۀ انتقال الکترونِ تنفس هوازی نیز  توسط اتانال اکسایش می  NADHدر تخمیر الکلی،  

   شود.اکسید می 

 کنکور رو اشتباه زده باشه؟!   191های ماز بوده و سوال به نظرتون کسی پیدا میشه که در آزمون

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
هایی برای تأمین انرژی، حیات  های گیاهی ممکن است به سبب تجمع محصوالت نهایی حاصل از روش»یاخته

 شود.«وجودآمدن ............... می زمان با بهها، هماین روش ۀخود را از دست بدهند، در هم

1)NAD+ ترکیب نهایی،  2  اکسید تولید ، کربن دی )NADH   مصرف 
 مصرف    ADPکربنی،  ( نوعی قند سه4  تولید  +NADکربنی،  ( ترکیب سه3

 

 تیک آف تابستانی ماز

 است؟  نامناسبچند مورد، برای تکمیل عبارت زیر 
 ای که .................. دارد، قطعاً .................. است.« ساز یک مرد، هر یاختههای اسپرم»در لوله

 حاصل تقسیم میتوز  -دو مجموعۀ کروموزومی دو کروماتیدی -الف

 دارای یک جفت سانتریول -های دو کروماتیدیکروموزوم -ب
 دار تاژک -کروماتیدییک مجموعه کروموزومِ تک -ج
 کروماتید 23دارای    -یک مجموعۀ کروموزومی -د
1  )1 2  )2 3  )3 4  )4 
 ( ترکیبی  - سخت  - 117) 3 گزینه  پاسخ 
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  فقط مورد الف درست است.

 بررسی همۀ موارد:  
ارای دو مجموعۀ کروموزومی دو کروماتیدی هستند، این  اولیه د  های اسپرماتوسیتیاختهکنید،  طور که در شکل مقابل مشاهده میالف( همان

های اسپرماتوگونی نیز در شروع تقسیم، دو مجموعۀ کروموزومی  شوند. همچنین یاختههای اسپرماتوگونی ایجاد میها از تقسیم میتوز یاختهیاخته

 اند. یگر تشکیل شده های اسپرماتوگونی دها نیز از تقسیم میتوز، یاختهدوکروماتیدی دارند؛ این یاخته 

اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه و  های  کنید، یاختهطور که در شکل مقابل مشاهده میب( همان

شوند؛ در نتیجه ها تقسیم میهای دو کروماتیدی هستند. این یاختهدارای کروموزوم   اسپرماتوسیت ثانویه

 ه و دارای دو جفت سانتریول هستند.  های خود را همانندسازی کردقبل از شروع تقسیم، سانتریول 

طور که در  کروماتیدی هستند. همانهای اسپرماتید و اسپرم دارای یک مجموعه کروموزومِ تکج( یاخته

 کنید، اسپرماتیدها قبل از تمایز یافتن به اسپرم فاقد تاژک هستند.  شکل مشاهده می

یاخته و  د(  اسپرماتید  ثانویه،  اسپرماتوسیت  ولی  های  هستند.  کروموزومی  مجموعۀ  یک  دارای  اسپرم 

کروماتید، اما اسپرم و اسپرماتید    46کروموزوم دوکروماتیدی است؛ یعنی  23اسپرماتوسیت ثانویه دارای  

 کروموزوم تک کروماتیدی دارند. 23

 مهر   2آزمون ماز، 

دیگر نسبت به یک.............. از نظر  اند،هم پدید آمده زایی و به صورت متصل به هایی که در طی مراحل اسپرم ، همۀ یاخته در انسان 
 . دارند................. 

 تفاوت  -امکان تماس با ترشحات حاوی فروکتوز  (  2  شباهت  -ساخت  هم (  کروموزوم)تن  فقدان فام (  1
 تفاوت  -  FSHقرار داشتن تحت تأثیر هورمون  (  4  شباهت  -ها در تاژک  یابی ریزلوله عدم سازمان (  3

 مفهومی(  - سخت  - 117) 3پاسخ: گزینۀ

اولیه،  های اسپرماتوسیتزایی یاختهدر طی مراحل اسپرمکنید  طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

ها فاقد تاژک همگی این یاخته  آیند.هم پدید میها به صورت متصل بهاسپرماتوسیت ثانویه و اسپرماتید

 شوند.  یابی نمیها برای ایجاد تاژک سازمانههستند؛ بنابراین در آنها ریزلول

 شوند. هم متصل هستند ولی در هنگام تمایز از هم جدا مینکته: اسپرماتیدها در زمان ایجاد به
 ها: بررسی سایر گزینه

 ساخت)همتا( هستند.  های همهای اولیه دارای کروموزوم( اسپرماتوسیت1

 حاوی فروکتوز تماس داشته باشند.  توانند با ترشحات  ها می( فقط اسپرم2

های اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه  ها را هدایت کند؛ بنابراین یاختهکند تا تمایز اسپرمهای سرتولی را تحریک مییاخته  FSH( در مردان هورمون  4

 نیستند!   FSHها تحت تأثیر هورمون  و اسپرماتید

نکتۀ الزم برای حل این سوال بارها ها مطرح کنی!  ال کنکور اومده رو قبلش در آزمون ای که در گزینۀ درست، سومطابقت یعنی همون نکته 
 مهر رو بنگرید!   2های ماز سوال شده. سوال آزمون و بارها در آزمون

 فرد بالغ، کدام عبارت صحیح است؟  یکبا توجه به مراحل تولید زامه )اسپرم( در 
 دهند. تن )کروموزوم( مضاعف دارند، تقسیم کاستمان )میوز( انجام میهایی که فامیاخته ۀ( هم1
 اند. تن )کروموزوم( غیرمضاعف دارند، توسط تقسیم کاستمان )میوز( به وجود آمدههایی که فامیاخته ۀ( هم2
 شوند. ای تغذیه میای ویژهههایی که دوالد )دیپلوئید( هستند، از هم جدا هستند و توسط یاختهیاخته ۀ( هم3
   های دیگر متصل هستند.اند و به یاختهای غیرفشردهتن )کروموزوم( همتا دارند، حاوی هستههایی که فام( همۀ یاخته4
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 7پروژه ماز، مرحله 

 فناوری در پزشکی است؛ در ساخت انسولین به این روش، پس از ...........  زیست  کاربردهایساخت انسولین، یکی از 

 کنند. ها را جداگانه خالص میای یاختۀ میزبان، زنجیره های هسته( افزایش فعالیت آنزیم1
 شود. آن به یک مولکول ناقل وارد می Bو  Aهای  دهنده، ژن زنجیره( برش یک مولکول ناقل توسط آنزیم برش2
 شود. کنند و شکل نهایی انسولین ایجاد میها را خالص می، آنBو  Aهای ( ایجاد پیوند شیمیایی بین زنجیره3
 شود.پپتیدی از هر یاختۀ میزبان استخراج میها، یک نوع زنجیرۀ پلی( اختالل در تولید فروکتوز فسفاته بسیاری از باکتری4

  4پاسخ: گزینۀ

ها، به کمک پادزیست و در مرحلۀ  ای باکتری شود و اختالل در فرایند تنفس یاخته ای تولید می فروکتوز فسفاته در مرحلۀ گلیکولیز تنفس یاخته 

 شود.  های ساخته شده از هر باکتری خارج میدهد. سپس زنجیره دوم تولید انسولین به روش مهندسی ژنتیک رخ می

 شوند. های جداگانه ساخته می در باکتری Bو  Aهای دقت کنید که زنجیره 
 ها:بررسی سایر گزینه

 ها فاقد هسته هستند.ها هستند و باکتری دانید یاختۀ میزبان در این فرایند، باکتری ( همانطور که می 1

یک مولکول ناقل دیگر وارد  نیز به    Bبه یک مولکول ناقل و ژن زنجیرۀ    Aدهنده، ژن زنجیرۀ  ( پس از برش مولکول ناقل توسط آنزیم برش 2

 شود نه اینکه ژن هر دو زنجیره به یک مولکول ناقل متصل شود! می

   کنند.ها در محیط آزمایشگاه، پیوند شیمیایی برقرار می کنند و سپس بین آنرا خالص می  Bو    Aهای  ( ابتدا زنجیره 3

 ترین مرحله در ساخت انسولین به روش مهندسی ژنتیک، کدام است؟مهم 
 پپتیدی انسولین( برقراری پیوند شیمیایی بین زیرواحدهای کوتاه پلی1
 ی نوترکیب به درون باکتری با شوک الکتریکی یا گرمایی (DNA)( واردکردن دنا 2
 بیوتیک(ی نوترکیب و دارای ژن مقاومت به پادزیست )آنتی(DNA)( تشکیل دو نوع دنا  3
 های محیط کشت  های حاوی دیسک )پالزمید( نوترکیب از سایر باکتری( جداسازی باکتری4

 

 19/3/1400ازمون ماز، 

(،  E.coliهای مربوط به تجزیۀ الکتوز و مالتوز در باکتری اشرشیا کُالی )تنظیم بیان ژن   فرایندبا توجه به ترکیبات موجود در  
 است؟     نامناسبکدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر 

 »ترکیبی که .................. است، قطعاً ..................« 

 ارید با یک مولکول دیگر در ساختار خود دارد. ( قادر به اتصال به پروتئین مهارکننده ـ پیوند اشتراکی بین مونوساک1
انداز ـ در حضور مولکول قندی، تمایل خود برای اتصال به دِنا را تغییر ( فقط قادر به اتصال به نوعی توالی تنظیمی غیر از راه2

   دهد.می
ر محیط اطراف باکتری، در یاخته ژنی ـ در صورت عدم حضور الکتوز و مالتوز د(ی سهRNAهای رِنا ) ( فراوردۀ نهایی مولکول 3

 شود. دیده نمی
تنهایی قادر به اتصال به مولکول دِنا ـ هنگام حضور گلوکز و الکتوز در محیط اطراف باکتری، در اتصال با بخشی از  ( همواره به 4

 شود.دِنا دیده می
 مفهومی(  - متوسط - 122) 3پاسخ: گزینه 

هایی که شرکت  ها در واکنش ها هستند. آنزیمهای الزم برای تجزیۀ این مولکول توز و مالتوز، آنزیمهای مربوط به تجزیۀ الکفراوردۀ نهایی ژن

ها  ها به مقدار کم به آنزیمها استفاده کند. به همین دلیل یاختهمانند تا بدن بتواند بارها از آننخورده باقی می ها دست کنند، در پایان واکنش می

های الزم برای  شود. بنابراین، زمانی که آنزیم های جدید می روند و یاخته محبور به تولید آنزیمها از بین میر مقداری از آن نیاز دارند. البته به مرو

مانند و بعد از آن، حتی در صورت عدم حضور الکتوز و مالتوز، در یاخته دیده  تجزیۀ الکتوز و مالتوز در یاخته تولید شدند، در باکتری باقی می 

 د.  شون می

 ها:بررسی سایر گزینه
کربنی توانند به پروتئین مهارکننده متصل شوند. در ساختار مولکول دِنا، قند پنج( توالی تنظیمی اپراتور )بخشی از مولکول دِنا( و قند الکتوز می1

اشتراکی تشکیل می دئوکسی پیوند  و گروه فسفات  آلی  باز  با  نوعی دی ریبوز  نیز  ادهد. الکتوز  بین دو  ساکارید  پیوند  آن،  و در ساختار  ست 

 شود.  مونوساکارید دیده می 



40 

 

 صفحه                                                                             1400با کنکور  زیستتطابق 

شوند. وقتی که الکتوز به مهارکننده متصل  کننده متصل میترتیب، فقط به اپراتور و جایگاه اتصال فعال کننده، بهمهارکننده و فعال  ( پروتئین 2

شود، شکل آن  کننده متصل مییابد. وقتی که مالتوز به فعالاپراتور کاهش میشود، شکل مهارکننده تغییر کرده و تمایل آن برای اتصال به می

اپراتور و جایگاه اتصال فعال کننده افزایش می کند و تمایل آن برای اتصال به جایگاه اتصال فعال تغییر می کننده، بخشی از مولکول دِنا  یابد. 

   هستند.

پلیمراز( بعد از اتصال  RNAولکول دِنا متصل شوند. اما در تنظیم مثبت رونویسی، آنزیم رِنابسپاراز )تنهایی به متوانند به( مهارکننده همواره می4

تواند به دِنا اتصال یابد. زمانی که گلوکز در کننده نیز پس از اتصال به مالتوز میانداز متصل شود و فعالتواند به راه کننده به مولکول دِنا میفعال 

 های مربوط به تجزیۀ الکتوز خاموش هستند و مهارکننده به اپراتور متصل است.  شد، ژن محیط اطراف باکتری با

 9پروژه ماز، مرحله 

ساکاریدی در باکتری اشرشیا ُکالی، درست  های مربوط به تجزیۀ یک قند دیهای تنظیم رونویسی ژنکدام عبارت، دربارۀ بعضی از روش
 است؟

 از(، نوعی مولکول پروتئینی دیگر توانایی اتصال به توالی تنظیمی ژن را دارد.   پلیمرRNAبر رِنابسپاراز )( عالوه1
 شونده به ترکیب قندی برای پیوستن به دِنا، در میزان رونویسی مؤثر است.( تغییر میزان تمایل نوعی پروتئین متصل2
 ط در حضور مولکول قندی ممکن است.کنندۀ محل صحیح آغاز رونویسی، فقکننده به توالی مشخص( اتصال آنزیم رونویسی3
( حاصل از رونویسی، در تجزیه مولکول قندی مؤثر mRNA( یک نوع پروتئین تولیدشده از روی مولکول رِنای پیک )4

 باشد.  می
 مفهومی(  - سخت  - 122) 3پاسخ: گزینۀ 

شود.  رتیب با تنظیم منفی و مثبت رونویسی انجام میتهای مربوط به تجزیۀ الکتوز و مالتوز در باکتری اشرشیا کُالی، بهتنظیم رونویسی ژن

 های تنظیم مثبت یا منفی رونویسی درست باشه.ای باشیم که فقط دربارة یکی از روشحواستون باشه که توی صورت سؤال قید بعضی استفاده شده و باید دنبال گزینه

  ها:بررسی همه گزینه
تواند  کننده میتواند به توالی تنظیمی اپراتور متصل شود. در تنظیم مثبت رونویسی، فعال ( در تنظیم منفی رونویسی، پروتئین مهارکننده می 1

 کننده متصل شود.  به توالی جایگاه اتصال فعال 

شود؛ در  یابد و مهارکننده از اپراتور جدا میکاهش می   دِنا( در تنظیم منفی رونویسی، پس از اتصال الکتوز به مهارکننده، تمایل مهارکننده به  2

یابد و این  افزایش می   دِناکننده به  کننده، تمایل فعالشود. در تنظیم مثبت رونویسی، پس از اتصال مالتوز به فعال نتیجه رونویسی آغاز می 

 . شودکننده متصل میپروتئین به جایگاه اتصال فعال 

پلیمراز  RNAانداز است. در تنظیم منفی رونویسی، تا قبل از حضور الکتوز نیز آنزیم  یح آغاز رونویسی، راه کنندۀ محل صح( توالی مشخص 3

پلیمراز  RNAتواند رونویسی را انجام دهد. اما در تنظیم مثبت رونویسی، فقط پس از حضور مالتوز، آنزیم  انداز متصل شود ولی نمیتواند به راه می

 صل شود.  انداز متتواند به راه می

شوند  ژنی تولید شده که از روی آن، سه نوع پروتئین مختلف تولید میی سهmRNA( در هر دو نوع تنظیم رونویسی ذکرشده، یک مولکول 4

 سازند.  و این سه نوع پروتئین، تجزیۀ الکتوز یا مالتوز را ممکن می

وردیم. ابتدا اون دو سوال رو حل کنید و بعدش در سه سوت! سوال کنکور رو در سوال باالیی براتون آ   195همۀ نکات الزم برای حل سوال  
 کنکور رو با خاک یکسان کنید!  

 وجه مشترک هر دو نوع تنظیم مثبت و منفی رونویسی در باکتری اشرشیاکُالی کدام است؟ 
آن با نوع   ۀ های سازندگیرد، ژن یا ژنقرار می DNA( هر پروتئینی که بر روی توالی خاصی از 1
 یگری رنابسپاراز، رونویسی شده است.د
تواند به قند  دهد، میانداز حرکت میکننده را به سمت راه( هر پروتئینی که آنزیم رونویسی2

 ساکاریدی اتصال یابد. دی
انداز  کننده به راهکند، توسط فعالقند را رونویسی می ۀهای مربوط به تجزی( هر پروتئینی که ژن3

 شود. متصل می
 کننده نقش دارد.  گردد، در شروع حرکت آنزیم رونویسیپروتئینی که به قندی متفاوت از گلوکز متصل می( هر 4
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 آذر   12آزمون ماز، 

تواند در  ای که می یکی از عناصر مورد نیاز گیاهان، اساس تمام مواد آلی تولیدشده در گیاه است. هر اندامی از یک گیاه دولپه
 ای است؟ طور حتم دارای چه مشخصه به  داشته باشدجذب این عنصر نقش 

 ای وجود دارد که نسبت به آب نفوذناپذیر است.( در سطح سامانۀ پوششی آن ماده1
 کند. ها، مقدار فراوانی آب جذب میساکاریدی در کریچهکمک ترکیبات پلی( به2
 کند. ی )پارانشیمی( فتوسنتز میاآکنه های نرم( به کمک نوعی از یاخته3
 بخش متمایز در برش عرضی )یا طولی( خود است.  ( دارای سه 4

 ترکیبی(  - متوسط - 107) 4پاسخ: گزینه 

ای گیاه  وارد فضای بین یاخته  هاروزنه اکسید به همراه سایر گازها از طریق  ، اساس تمام مواد آلی تولیدشده در گیاه است. کربن دی کربن 

جذب شود.    ها یا ریشهبرگتواند توسط  آید که میکربنات در میبا حل شدن در آب به صورت بی  اکسید همشود. مقداری از کربن دیمی

بخش    توانند در جذب کربن نقش داشته باشند. پیکر گیاهان آوندی دارای سه می  ها و ریشهبرگ)از طریق روزنۀ هوایی(    ساقۀ جوانبنابراین  

 ای و آوندی.  ها عبارتند از: سامانۀ بافتی پوششی، زمینهبخشمتمایز در برش عرضی )یا طولی( خود است. این  

ها ها قابل تشخیص است؛ به هر یک از این بخش ای و آوندی در آن اگر ریشه، ساقه و برگ را در نهاندانگان برش دهیم، سه بخش پوششی، زمینه 
 گویند.سامانۀ بافتی می 

 ها: بررسی سایر گزینه
 ( در سطح ریشۀ گیاهان دولپۀ علفی پوستک وجود ندارد.  1

کنند و های خود دارند. این ترکیبات مقدار فراوانی آب جذب میساکاریدی در کریچههای پلیاز گیاهان مناطق گرم و خشک ترکیب  بعضی(  2

 آب استفاده کند.  آبی از این  های کمها ذخیره شود. گیاه در دورهشوند تا آب فراوانی در کریچهسبب می

 تواند کامالً انگل و غیرفتوسنتزکننده باشد. ( ریشۀ گیاهان فاقد یاختۀ فتوسنتزکننده است. در ضمن گیاه می3

 ها مطرح کردیم. تنها نکته الزم برای حل این سوال چالشی کنکور رو ما براتون قبلش توی آزمون

 زمین به طور حتم درست است؟   ۀکدام عبارت، در ارتباط با بیشترین گیاهان روی کر
 ها، به طول شب و روز بستگی دارد. یافته برای تولیدمثل جنسی آن ( تشکیل ساختار اختصاص1
 شود. ها، جذب میهای هوایی و زمینی آنهای تمایزیافتۀ انداماکسید از طریق یاخته( کربن دی2
 گیرد. ور مرئی صورت میها، در بخش زرد و نارنجی ن( بیشترین جذب کاروتنوئیدهای آن3
 یابد.  ها، مقدار کاروتنوئیدها افزایش میهای آنشدن سبزینه )کلروفیل( برگ( با تجزیه4

 

 2پروژه ماز، مرحله

 توانند در نتیجۀ تجزیۀ نوکلئوتیدها حاصل شوند، کدام است؟ دار در ادرار انسان که می وجه مشترک همۀ مواد آلیِ زائدِ نیتروژن 

 کی به تشکیل بلور در کلیه دارند. ( تمایل اند1
 توانند در نتیجۀ تجزیۀ آمینواسیدها نیز تولید شوند. ( می2
 شوند. دارِ غیرآلی در بدن ایجاد میزدایی نوعی مادۀ نیتروژن ( همواره در پی سم3
 کنند. هایی تولید شوند که ژن سازندۀ اریتروپویتین را بیان میتوانند درون یاختهمی( 4

 ترکیبی(  - متوسط - 105) 4ینه پاسخ: گز

شوند. آمونیاک در کبد از طریق  توانند در نتیجۀ تجزیۀ نوکلئوتیدها حاصل  داری هستند که میمواد زائد نیتروژن  اسیدآمونیاک و اوریک

تولید شود. در بدن انسان ژن های کبدی  تواند در یاختهاسید هم میشود و از طرفی اوریکاکسید به اوره تبدیل میترکیب شدن با کربن دی

   شود.های کبد و کلیه بیان میسازندۀ اریتروپویتین در یاخته

 ها: بررسی سایر گزینه
 پذیری زیادی در آب ندارد؛ بنابراین تمایل آن به رسوب کردن و تشکیل بلور زیاد است.  اسید انحالل( اوریک1

 شود.  حاصل می اسیدها  اسید فقط در نتیجۀ تجزیۀ نوکلئیک( اوریک2

   دار معدنی )غیرآلی( است. شود. آمونیاک یک مادۀ نیتروژنزدایی آمونیاک در کبد ایجاد می( اوره به دنبال سم3

 های سبز حل کنید!! و هایالت��نیازی به توضیح خاصی نیست! سوال کنکور رو با عشق 
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اندام  همۀ  با  ارتباط  دوربُردِدر  پیک شیمیایی  تولید  با  که  فراوان   هایی  تعداد  یاخته یکسان،  تنظیم  ترین  را  انسان  های خونی 
 است؟ نادرستکنند، کدام مورد می
 نمایند. های آلی بدن کمک می( به دفع بعضی مولکول1
 دارند. ( فشار اسمزی خون را در حد مناسبی نگه می2
 ( بر فرایند انعقاد خون در محل خونریزی نقش مؤثری دارند.3
   دار، از میزان سمیت آن بکاهند.گیری از نوعی مادۀ دفعی نیتروژنتوانند با تغییر در مقادیر چشممی( هر یک  4

 

 با توجه به الگوی جریان فشاری ارنست مونش، چند مورد، صحیح است؟

 شود.  جایی مواد آلی مشاهده می«، جابه1« و »3در مرحلۀ » -لفا
 توانند آب را مبادله کنند. «، آوندهای چوبی می4« و »2در مرحلۀ » -ب
 است.  ATPجایی مواد نیازمند مصرف انرژی «، جابه3« و »4در مرحلۀ » -ج
 شود. های آوندی زنده زیاد می«، نوعی فشار درون یاخته2« و »1در مرحلۀ » -د
1  )1 2  )2 3  )3 4  )4 

 مفهومی(  - سخت  - 107) 3پاسخ: گزینۀ 

 ارد این سؤال، به جدول بعدی دقت کنید:فقط مورد )ج(، غلط است. برای بررسی مو

 

 

 

 

 

 

 

(، بدون مصرف  3( و )2جایی مواد در مرحلۀ )وجود دارد و جابه   ATP(، مصرف انرژی  4( و )1بینید، فقط در مرحلۀ )همانطور که در جدول می

ATP   .است 

 بررسی سایر موارد:
ای مواد آلی را به سمت محل  (، جریان توده3شود. در مرحلۀ )(، انتقال فعال مواد آلی از محل منبع به آوند آبکش مشاهده می 1الف( در مرحلۀ )

 برد.  مصرف می 

 رود.  (، آب از آوند آبکش به آوند چوبی می4شود و در مرحلۀ )(، آب از آوند چوبی وارد آوند آبکش می 2ب( در مرحلۀ )

فزایش فشار اسمزی در آوند  کند. ا(، تحت تأثیر ورود مواد آلی به درون آوند آبکش، فشار اسمزی در آوند آبکش افزایش پیدا می 1د( در مرحلۀ )

(، آب از آوند چوبی وارد آوند آبکش شود. افزایش فشار ناشی از تجمع مواد آلی و آب در آوند آبکش، منجر  2شود که در مرحلۀ )آبکش، باعث می

 شود.  ( می3ای در مرحلۀ )به آغاز جریان توده 

 1/2/1400ازمون ماز، 

 کند؟ل می کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کام

 »در گیاهان، در انتقال آب و مواد معدنی در مسیر کوتاه ..................« 

 تواند سرعت انتشار را به چند متر در روز برساند. ای می( جریان توده1
 پذیر است.( حرکت آب در استوانۀ آوندی فقط در دو مسیر مختلف امکان2
 های زنده نیست.به فعالیت یاخته( برای انجام بارگیری چوبی در ریشه، نیازی 3
 تواند شرایط را برای افزایش سرعت اسمز فراهم کند. ها می( افزایش رونویسی برخی ژن4

 ترکیبی(  - متوسط - 107) 4پاسخ: گزینه 

کنندۀ عبور  است. پروتئین تسهیل   انتقال مواد در عرض ریشهو    ایانتقال مواد در سطح یاخته جایی مواد در مسیرهای کوتاه شامل  جابه 

کند و با وجود این پروتئین، سرعت اسمز )انتشار  ای کمک میهایی است که به انتقال مواد در سطح یاخته آب در عرض غشا، یکی از مولکول 

 ATPبدون مصرف انرژي  ATPبا مصرف انرژي  مرحله 

 ای در آوند آبکش جریان توده  انتقال آب  انتقال فعال مواد آلی 

 بارگیری آبکشی  ۱
 )از محل منبع به آوند آبکش( 

 از محل منبع به آوند آبکش 
 )همراه با مواد آلی( 

 ندارد 

 ندارد  چوبی به آوند آبکش از آوند  ندارد  ۲

 دارد )آب و مواد آلی(  ای همراه با جریان توده  ندارد  ۳

 باربرداری آبکشی  ۴
 )از آوند آبکش به محل مصرف( 

 ندارد  از آوند آبکش به آوند چوبی 
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ن پروتئین،  های مؤثر در ساخت اییابد. بنابراین، افزایش رونویسی ژن یا ژنها تشدید میآبی ساخت این پروتئینیابد. هنگام کمآب( افزایش می 

 انجامد. به افزایش سرعت اسمز می

 ها:بررسی سایر گزینه
متر در روز است ولی  شود. سرعت انتشار آب و مواد در گیاه، چند میلیای انجام می توسط جریان توده   مسیرهای طوالنیجایی مواد در  ( جابه 1

 رسد. ای، این سرعت به چندین متر در روز میدر جریان توده 

دهند که تنها  ها عبارات کاماًل درستی قرار می کنند و در گزینه های طراحان سوال این است که از یک تعبیر استفاده می وال: یکی دیگر از دام تکنیک حل س
خوانی ندارد و به همین  کاماًل درست است، اما با تعبیر سوال هم  1طور مثال عبارت ذکرشده در گزینه ها عدم تطابق با تعبیر سوال است. بهمشکل آن 

 علت جواب نیست.  

 یابد. ( در عرض ریشه، حرکت در هر سه مسیر )آپوپالستی، سیمپالستی و عرض غشایی( در استوانۀ آوندی ادامه می2

ها با انتقال فعال  است. این یاخته  پوستهای درون های زنده درون استوانۀ آوندی و یاخته یاخته( انجام بارگیری چوبی، نیازمند فعالیت 3

 . شودها و در نتیجه ورود آب به درون آوندهای چوبی می های معدنی به درون آوندهای چوبی، موجب کاهش پتانسیل آب درون آنیون

شود. که به این  تر می طوالنی  جایی برای مسیرهایآب و مواد پس از عبور از هر سه مسیر در استوانۀ آوندی، به آوندهای چوبی منتقل، و آمادۀ جابه 
 جایی مواد در مسیرهای کوتاه است. شود. فرایند بارگیری چوبی هم بخشی از جابه فرایند، بارگیری چوبی گفته می 

برای حل سوال زیر فقط به یک نکته نیاز دارید: هم بارگیری چوبی و هم بارگیری آبکشی، با مصرف انرژی هست و دقیقا در دو سوال باال 
 ه شده!گفت

 کند؟در ارتباط با یک گیاه علفی، کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می 
 نوع بارگیری ...............« »در هر 

   یابد.( آب از نوعی آوند به نوعی دیگر انتقال می1
 شود.گیاهی با مصرف انرژی به درون آوند وارد می ۀ( شیر2
 شود. ای مرده منتقل میای زنده به یاخته ( ترکیباتی از یاخته3
 نماید.  ای از مواد به سمت محل مصرف حرکت میگیاهی به صورت توده ۀ( شیر4
 

 8پروژۀ ماز، مرحلۀ 

 کند؟میل می با توجه به شکل مقابل، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تک 
 ی شمارۀ .................. « ی ..................  مشخص شده است، ..................  دریچهای که با شماره»دریچه

 شود. «، با انقباض خود مانع از بازگشت خون به بطن می2« ـ همانند ـ »1( »1
 کند. «، فشار خون بیشتری را تحمل می3« ـ نسبت به ـ »2( »2
 «، در سمت چپ بدن قرار گرفته است.4« ـ برخالف ـ »3( »3

 است. «، از سه بخش تشکیل شده 1« ـ برخالف ـ »4( »4
 
 
 

 مفهومی(   – 104) 2پاسخ: گزینۀ 

دولختی، ی  « : دریچه3ی سینی سرخرگ آئورت، »« : دریچه2ی سینی سرخرگ ششی، »« : دریچه1ها به این ترتیب است، »نامگذاری دریچه

 لختی.ی سه« : دریچه4»

 ها:بررسی همه گزینه
  بلکه،  نرفته  کار  به  ایماهیچه  بافت  ،ی دستگاه گردش خونهادریچه  ساختار  در(  1

  وجود   البته  سازد؛می  را  هادریچه  و  است  خورده  چین  که  است  پوششی  بافت  همان

ی »انقباض«  کاربردن کلمه به . پس  کندمی  کمک   آنها  استحکام  به  پیوندی  بافت

دریچه برای  برای  ماهیچه  فاقد  چون  است،  نادرست  مواد،  گردش  دستگاه  های 

 انقباض هستند.
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ها بیشتر از دهلیزهاست. از طرفی، حداکثر فشارخون ایجادشده توسط بطن  ی بطن( با توجه به جدول روبرو، به طور کلی فشار خون بیشینه2

شود. از آنجا که بیشترین فشار  های قلبی وارد می ها به دریچهاین فشار خون ایجاد شده توسط دهلیزها و بطن  چپ بیشتر از بطن راست است.

 ی سینی سرخرگ آئورت است. ها مربوط به دریچهمتعلق به بطن چپ است، پس بیشترین فشار تحمل شده توسط دریچه

   های قلبی در سمت چپ بدن هستند.دریچهی  ( دقت کنید که کل قلب در سمت چپ بدن قرار دارد، پس همه3

 های ششی و آئورت، از سه بخش تشکیل شده است. های سینی ابتدای سرخرگ ( همانطور که در شکل صورت سوال مشخص است، دریچه4

 های قلب از سه بخش تشکیل شده اند. ی دریچه ی دولختی که از دو قسمت تشکیل شده است، بقیه به جز دریچه 
 ل کنکور همانند حل سوال ماز، فقط نیاز بود که سمت راست و چپ قلب رو تشخیص بدید! برای حل سوا 

دهد، کدام عبارت درست  با توجه به شکل زیر، که بخشی از دستگاه گردش خونِ انسان را نشان می 
 است؟

  نماید.، ابتدا خون را به دهلیز راست وارد می1همانند بخش   2( بخش 1
 نماید. ، خون نواحی چپ قلب را دریافت می1 برخالف بخش  2( بخش 2
 کند. ، ابتدا خون را به نواحی چپ قلب هدایت می2برخالف بخش   1( بخش 3
 ، در ایجاد صدای قوی و گنگ قلب نقش اصلی را دارد.  2همانند بخش   1( بخش 4

 

 10/99/ 17آزمون ماز، 

 . نداردشده در کتاب درسی پایه دوازدهم، امکان تولد .................. از ازدواج .................. وجود های مطرح در هیچ یک از بیماری 
 مرد بیمار با زن ناقل بیماری  -( دختری سالم1
 مرد سالم با زن سالم   -( دختری بیمار و ناخالص 2
 زن ناقل بیماریمرد بیمار با   -( پسری ناقل بیماری3
 مرد بیمار با زن ناقل بیماری  -( دختری بیمار و خالص4

 مفهومی(  - سخت  - 123) 2پاسخ: گزینه 

کتونوری(، مثالی مطرح شده است.  نهفته )مثل هموفیلی( و مستقل از جنس نهفته )مثل فنیل  Xهای وابسته به  در کتاب درسی، برای بیماری

 نمود آن قطعاً خالص خواهد بود.  د بیمار باشد، ژنهای نهفته در صورتی که فردر بیماری

 ها: بررسی سایر گزینه
 ( امکان تولد دختری سالم وجود دارد.  hXHX( با زن ناقل بیماری )YhX( در بیماری هموفیلی در صورت ازدواج مرد بیمار ) 1

 ( در بیماری مستقل از جنس نهفته امکان تولد پسری ناقل بیماری وجود دارد.  3

 کتونوری، از ازدواج مرد بیمار با زن ناقل بیماری، امکان تولد دختری بیمار و خالص وجود دارد.  ( در هر دو بیماری هموفیلی و فنیل4

 1/1400/ 18آزمون ماز، 

 هایو گویچه  A-، پسری دارای گروه خونی  AB+و زنی سالم با گروه خونی    A+سالم با گروه خونی    مردیاگر در نتیجۀ ازدواج  
ارتباط  الریا متولد شوند، کدام گزینه در  و مقاوم نسبت به بیماری ما  B-شرایط و دختری سالم دارای گروه خونی    قرمز گرد در همۀ 

 ؟  با اعضای این خانواده به طور حتم صحیح است

ی قرمز داسی شکل  هاو  بیماری کم خونی ناشی از گویچه Rhهر دو ژن نمود ناخالص برای صفت  ،( پدر و مادر این خانواده 1
 دارند.

های گروه  همۀ کربوهیدرات  داشته و توانایی تولید SHbSHbژن نمود خالص  ،( برخی فرزندان حاصل از ازدواج این مرد و زن2
 خونی را ندارند. 

ق  های قرمز داسی شکل به طور دقیو بیماری کم خونی ناشی از گویچه ABO( ژن نمود پدر و مادر از نظر صفت گروه خونی  3
 قابل تعیین است.

ارتفاعات دچار  ها در های قرمز آنداشته و گویچه SHbAHbخالص  نا( برخی فرزندان حاصل از ازدواج این مرد و زن ژن نمود 4
 شود. تغییر شکل می

 مفهومی(  - سخت  - 123) 4گزینۀ پاسخ:  

باشد و باید حتماً    AAتواند بصورت خالص و  است و پدر نمیرا از مادر گرفته  Bدارد، حتماً دگرۀ    B)چون دختر گروه خونی    AOژنوتیپ پدر:  

 را به پسر داده اند(.   dاند و دگرۀ  جا که پسر گروه خونی منفی دارد، پس حتماً پدر و مادر ناخالص )از آن   Dd–را منتقل کند(    Oدگرۀ  

   AB  –Ddژنوتیپ مادر:  
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   شکل:خونی داسیژنوتیپ خانواده از نظر کم

 AHbAHbپسر:   

 SHbAHbدختر:  

 ممکن است مربوط به پدر، مادر یا هردو باشد. نیز،   SHbدگرۀ  را دارند و   AHbبا توجه به ژنوتیپ فرزندان، پدر و مادر دگرۀ  

 SHbAHbیا  است   AHbAHbپس پدر یا  

 SHbAHbیا  است   AHbAHbمادر هم یا  

های  خواهند داشت که گویچه  SHbAHbرا به اشتراک بگذارد، فرزندان ژنوتیپ    SHbو دیگری    AHbمطابق توضیحات باال: اگر یکی از والدین  

 شوند. شکل می ها در شرایطی مثل کمبود اکسیژن )در ارتفاعات( داسی قرمز آن

 ها:بررسی سایر گزینه
 باشید که پدر و مادر سالم هستند. شده، توجه کنید. دقت داشتهنوشته( به ژنوتیپ پدر و مادر و توضیحات  1

 باشند. داشته  SHbSHbتوانند فرزندی با ژنوتیپ  باشند می  SHbAHb( تنها در صورتی که ژنوتیپ هردو والد  2

ها در مورد بیماری  ژنوتیپ آن  توان دربارۀمشخص است اما نمی  ABO( به توضیحات ابتدای پاسخ دقت کنید. ژنوتیپ آنها برای گروه خونی  3

 طور دقیق و حتمی اظهار نظر کرد.  شکل بهخونی داسیکم

 کنکور پاسخ میدید!   202بهتون قول میدیم که با حل دو سوال باال به راحتی آب خوردن به سوال چالشی 

مرد سالمی با یکدیگر، تولد چند مورد  های قرمز، در صورت ازدواجِ هر زن و  شدن گلبول های هموفیلی و داسیبا توجه به بیماری 
 زیر ممکن است؟ 

 الف ـ پسری سالم 
 ب ـ پسری بیمار

 ج ـ دختری بیمار و خالص 
 د ـ دختری سالم و ناخالص

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

 5پروژۀ ماز، مرحلۀ 

باشد، چند مورد صحیح  با توجه به تصویر مقابل که مربوط به ساختارهای تولیدشده در گیاهان نهاندانۀ دوالد )دیپلوئید( می
 است؟  

 تواند به کمک باد پراکنده شود.می 1همانند ساختار  2ساختار  -الف

 تشکیل هر دو ساختار نیازمند ایجاد سرالد زایشی در گیاه است. -ب
 شود.اندازه تشکیل میفقط از دو یاختۀ غیرهم 2برخالف ساختار  1ساختار  -ج
 شود.هایی از گل تشکیل میاز رشد و نمو بخش 2برخالف ساختار  1ساختار  -د
1  )1 2  )2 3  )3 4  )4 

 ترکیبی( - متوسط - 118) 3پاسخ: گزینه 

 فقط مورد د نادرست است.  

 باشد.  نوعی گیاه می  میوۀ( مربوط به  2دهد و شکل )می  یک گیاه را نشان  دانۀ گردۀ رسیده(  1شکل )

 بررسی همۀ موارد:  
 های گیاهان نقش داشته باشند.  های گردۀ رسیده و میوهتوانند در پراکنش دانهالف( باد و آب می

دانۀ دهد که سرالد رویشی درون جوانه به سرالدِ گل یا زایشی تبدیل شود. تشکیل  ب( گیاه هنگامی گل می

 ها وابسته به تشکیل گل در گیاه است.  گردۀ رسیده و میوه

ج( دانۀ گردۀ رسیده دارای یک دیوارۀ خارجی، یک دیوارۀ داخلی، یک یاختۀ رویشی و یک یاختۀ زایشی 

های رویشی و زایشی درون دانۀ گردۀ رسیدۀ  کنید، یاختهطور که در شکل مقابل مشاهده میاست. همان

 ه نیستند!  انداز گیاهان هم

   تر از یاختۀ زایشی دارد.ای بزرگ یاختۀ رویشی اندازه 
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 شوند.  هایی از گل ایجاد مید( میوه از رشد و نمو بخش

 15پروژه ماز، مرحله 

 (  5کند؟)پروژۀکدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می 

 .....« طور طبیعی در یک گیاه دوالد )دیپلوئید( هر یاختۀ ............. »به

 ( دانۀ گردۀ رسیده، دارای یک دیوارۀ خارجی و یک دیوارۀ داخلی است.1
 های مجاور خود است.( دوالد )دیپلوئید( در کیسۀ گرده دارای فاصلۀ اندکی با یاخته2
 تواند با عبور از نقاط وارسی تقسیم رشتمان )میتوز( انجام دهد. ( حاصل از تقسیم دانۀ گردۀ نارس، می3
 کند. طور مساوی بین دو یاختۀ جدید تقسیم میحاصل از تقسیم تخم اصلی، پس از رشتمان )میتوز( سیتوپالسم را به( 4

 مفهومی( - متوسط - 118) 2پاسخ: گزینه 

ای اندکی  های درون کیسۀ گرده فاصلۀ بین یاختهکنید، یاختهطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

 از هم دارند.  

 ها: زینهبررسی سایر گ 
یک دیوارۀ خارجی، یک دیوارۀ داخلی، یک یاختۀ رویشی و یک یاختۀ زایشی    دانۀ گردۀ رسیده(  1

 دارد. 

های رویشی و زایشی حاصل  شود. یاختههای نارس با انجام تقسیم میتوز و تغییراتی در دیواره به دانۀ گردۀ رسیده تبدیل می( هر یک از گرده3

   یاختۀ رویشی توانایی انجام تقسیم میتوز را ندارد. از تقسیم گردۀ نارس هستند.  

کند.  ( یاختۀ تخم اصلی در نخستین تقسیم خود، دو یاختۀ بزرگ و کوچک را ایجاد می4

ها توانایی انجام تقسیم میتوز کنید، این یاختهطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

یاختۀ بزرگ حاصل  کنند. ا دارند ولی سیتوپالسم را لزوماً به صورت برابر تقسیم نمیر

از تقسیم تخم اصلی، پس از انجام میتوز، سیتوپالسم خود را به صورت نابرابر  

   کند. تقسیم می

 

 مهر   2آزمون ماز، 

  کند؟کامل می  نادرستیکدام گزینه عبارت زیر را به 
 است.« .................  در گیاه آلبالو، در..... .......... »ویژگی مشترک

 هایی دوالدی )دیپلوئیدی(شدن توسط یاختهاحاطه  - های حاصل از میوز ( یاخته1
 پیدایش به دنبال انجام تقسیم رشتمان )میتوز(  -های موجود در لولۀ گرده ( هسته2
 انجام لقاح مضاعف )دوتایی( شرکت در  -مانده  های حاصل از تقسیم یاختۀ باقی( یاخته3
 های رویانی ها در برگشدن محتویات آن جذب و ذخیره -دانه )آندوسپرم( های درون( یاخته4

 مفهومی( - متوسط - 118) 3پاسخ: گزینۀ

شود و با تقسیم میوز چهار یاختۀ هاپلوئیدی  های بافت خورش بزرگ مییکی از یاخته

ماند که با تقسیم میتوز، ساختاری  یکی باقی می  کند. از این چهار یاخته فقطایجاد می

ایجاد می یاخته  تعدادی  با  رویانی  نام کیسۀ  یاختۀ دوهستهکند. تخمبه  و  از  زا  ای 

 کنند.  های نر شرکت میاند که در لقاح با گامتهای کیسۀ رویانییاخته

 ها: بررسی سایر گزینه
کنید، هم در پرچم و هم در مادگی  طور که در شکل مقابل مشاهده می( همان1

 شوند.  هایی دوالد احاطه میهای حاصل از تقسیم میوز توسط یاختهیاخته
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می( همان2 مشاهده  مقابل  در شکل  یاختۀ  طور که  گرده هستۀ  لولۀ  در  کنید، 

ها به دنبال تقسیم شوند. همگی این یاختهها مشاهده میزایشی، رویشی و اسپرم

   وند.ش میتوز ایجاد می

( آلبالو نوعی گیاه دولپه است. در دانه گیاهان دولپه مواد غذایی آندوسپرم جذب  4

ای  اند، بخش ذخیره ها که بزرگ شدهشوند، در نتیجه لپهها و در آنجا ذخیره میلپه

گویند؛ زیرا در بسیاری  های رویانی نیز میها برگدهند. به لپهدانه را تشکیل می

 کنند.  آیند و به مدت کوتاهی فتوسنتز مییرون میها از خاک باز گونه

 

 

 تر دانۀ گردۀ رسیدۀ گیاه کدو، درست است؟ کدام عبارت، دربارۀ یاختۀ بزرگ 
 سازد. ( با انجام تقسیمات متوالی، لولۀ گرده را می2 کند.( چهار یاختۀ متصل به هم را ایجاد می1
   دهد.( در درون لولۀ گرده، یک تقسیم رشتمان )میتوز( انجام می 4 یابد. تمایز میالد )هاپلوئید(ی،  ( به بخشی حاوی سه هستۀ تک3
 

 1/2/1400آزمون ماز، 

 کند، هر ..................  ای غشایی که فضای درون سبزدیسه را به دو بخش مختلف تقسیم می طور طبیعی در گیاهان، در سامانهبه
 کند. منتقل می NADP+( ناقل الکترونی که فقط با یک الیۀ غشا در تماس است، الکترون پرانرژی را به 1
 کند. اط است، الکترون برانگیخته را به سطح خارجی غشا منتقل می( فتوسیستمی که با هر دو الیۀ غشا در ارتب2
 نقش دارد.  ATPدهد، در تأمین انرژی مورد نیاز برای ساخت های هیدروژن را از غشا عبور می( پروتئینی که یون3
 کند. فت می( جزئی از زنجیرۀ انتقال الکترون که حاوی کاروتنوئید است، فقط توسط یک نوع رنگیزه، الکترون دریا4

 مفهومی(  - سخت  - 126) 4پاسخ: گزینه 

  تیالکوئیدای غشایی به نام  سبزدیسه همانند راکیزه دارای غشای بیرونی و درونی است که از هم فاصله دارند. فضای درونی سبزدیسه با سامانه 

شود و هر  ها یافت میبه دو بخش فضای درون تیالکوئید و بستره تقسیم شده است. در غشای تیالکوئید، کاروتنوئید فقط در ساختار فتوسیستم

( و P 700یا  680Pاز یک نوع وجود دارد )مثالً  aتوسیستم دارای یک مرکز واکنش است. در مرکز واکنش هر فتوسیستم، تعدادی کلروفیل ف

 کنند.  ها هستند که الکترون برانگیختۀ خود را از دست داده و الکترون دیگری را دریافت میفقط این نوع رنگیزه 

 ها:بررسی سایر گزینه
بینید، سه ناقل الکترونی فقط با یک الیه از غشا در طورکه در شکل مقابل می( همان1

 کند.منتقل می NADP+ها، الکترون پرانرژی را به  تماس هستند، اما فقط یکی از آن

( هر دو نوع فتوسیستم با هر دو الیه از غشا در ارتباط هستند، اما فقط فتوسیستم 2

 کند.به سطح خارجی غشا منتقل می ، الکترون برانگیخته را  1

آنزیم  3 همچنین  و  الکترون  انتقال  زنجیرۀ  در  پروتون  پمپ   )ATPیون های  ساز، 

انتقال فعال یونهیدروژن را از غشا عبور می های هیدروژن در  دهد. پمپ پروتون با 

 نقش دارد.   ATPتأمین انرژی مورد نیاز برای ساخت  

 سوال کنکور رو قورت بدید! بخش هایالت شده رو بخونید و بعدش 

ها از ............... غشای توان بیان داشت که با عبور الکترون با توجه به سازوکار اجزای زنجیره انتقال الکترون در برگ لوبیا می
 شود. تیالکوئید است، ............... می

 از بستره به فضای درون تیالکوئید منتشر +H( دو جزء )ساختار( از زنجیره که متعلق به هر دو ـ تعدادی1
 منتقل  2ها به فتوسیستم ( یک جزء )ساختار( از زنجیره که متصل به سطح داخلی ـ الکترون2
 نوری آب انجام ۀفسفولیپیدی ـ تجزی  ۀ( یک جزء )ساختار( از زنجیره که مجاور با هر دو الی3
   تولید NADPHی از زنجیره که متصل به سطح خارجی ـ  ( دو جزء )ساختار( متوال4
 

 مهر 16آزمون ماز، 
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 است؟   نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر 

 (ی خطی ..................« DNA»پس از شروع همانندسازی یک دِنا) 

   شود.( پیچ و تاب فامینه )کروموزوم( از هم باز می1
 کند. ( را از هم باز میDNAدِنا )( آنزیم هلیکاز مارپیچ 2
 ( بیش از یک نوع آنزیم در ساخت یک رشتۀ دِنا در مقابل رشتۀ الگو دخالت دارد. 3
 کند. استر، رابطۀ مکملی نوکلئوتیدها را بررسی می( آنزیم دِنابسپاراز پس از برقراری هر پیوند فسفودی4

 مفهومی( - متوسط - 121) 1پاسخ: گزینه 

 گیرد.  های همراه آن، قبل از شروع همانندسازی انجام میب فامینه و جدا شدن پروتئینباز شدن پیچ و تا

 ها: بررسی سایر گزینه
( با شکستن پیوندهای هیدروژنی بین بازهای آلی مکمل از هم باز  DNA( در شروع فرایند همانندسازی با فعالیت آنزیم هلیکاز، مارپیچ دِنا )2

 شود.  می

ترین  کنند تا یک رشتۀ دِنا در مقابل رشتۀ الگو ساخته شود. یکی از مهمبا همدیگر فعالیت می  هاانواع دیگری از آنزیم( عالوه بر آنزیم هلیکاز،  3

   کند، دنابسپاراز است.آنها که نوکلئوتیدهای مکمل را با نوکلئوتیدهای رشتۀ الگو جفت می

نه    )  گاهیدهد ولی  اگرچه دنابسپاراز، نوکلئوتیدها را براساس رابطۀ مکملی مقابل هم قرار میگیرد.  انجام می( همانندسازی با دقت زیادی  4

گردد و رابطۀ مکملی  استر، برمیپیوند فسفودی هربنابراین آنزیم دنابسپاراز پس از برقراری  گیرد؛در این مورد اشتباهی هم صورت می  همیشه!(

 کند که رابطۀ آن درست یا اشتباه.  ینوکلئوتیدها را بررسی م

 مهر 16آزمون ماز، 

 ها کدام عبارت درست است؟ ( در باکتری DNAدر ارتباط با همانندسازی دو جهتی دِنا )

 طور طبیعی جایگاه آغاز و پایان قطعاً در دو نقطۀ مقابل هم قرار دارند.( به1
 شود.پیچ و تاب دِنا از هم باز میهای آن ( هنگام شروع همانندسازی دِنا در همۀ بخش2
 گیرد. های متفاوتی صورت میها و جداشدن دو رشتۀ دِنا توسط آنزیم( جداشدن هیستون 3
 شوند. های همانندسازی، هر دو رشتۀ دِناهای جدید به حالت مارپیچی دیده می( ضمن افزایش فاصله بین دوراهی4

 مفهومی( - سخت  - 121) 4پاسخ: گزینه 

مقابل مشاهده میطور کهمان باکتریه در شکل  دنا در  بین دوراهیکنید، در همانندسازی دوجهتی  فاصله  افزایش  با  های همانندسازی،  ها 

 شوند. های دِنای جدید به حالت مارپیچی دیده میرشته

 ها: بررسی سایر گزینه
کنید، در صورتی که در دنای باکتری  ر شکل مقابل مشاهده میطور که دآغاز همانندسازی دارند. همان  فقط یک جایگاهها  پروکاریوت  اغلب(  1

پایان   و  آغاز  جایگاه  باشه،  داشته  وجود  همانندسازی  آغاز  جایگاه  یک 

گیرند ولی اگر بیش از یک جایگاه آغاز  همانندسازی مقابل هم قرار می

ها( آنگاه جایگاه آغاز  همانندسازی داشته باشیم )مثل برخی از پروکاریوت

 گیرند.  ن در مقابل هم قرار نمیو پایا

 گیرد.  انجام می  به تدریجوتاب دنا در همانندسازی  ( بازشدن پیچ2

طور که گفتیم  ها هیستون ندارند! همان ها برخالف یوکاریوت ( پروکاریوت 3

 گیرد. ها( قبل از شروع همانندسازی صورت می های همراه )یعنی هیستونها، جداشدن پروتئین در یوکاریوت
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 16/7/99ازمون ماز، 

  ........... طور حتم .......( در هر جاندار .................. بهDNAبه منظور تکثیر مولکول دِنا )

 کنند. های دِنابسپاراز بر روی مولکول متصل به غشا، در دو جهت حرکت میآنزیم -اییاخته( تک1
 شوند. تن )نوکلئوزوم( از هم باز میهایی، ساختارهای هستهبا فعالیت آنزیم -ای( پریاخته2
 کنند. حداکثر دو نوع آنزیمِ پروتئینی فعالیت می -( پروکاریوتی 3
 شود. دِنایی با دو انتهای متفاوت ایجاد می - یوکاریوتی( 4

 ترکیبی(  - سخت  - 121) 2پاسخ: گزینه 

تن )نوکلئوزوم( است. در هر  ها هر رشتۀ فامینه دارای واحدهای تکراری به نام هستهای همگی یوکاریوت هستند. در یوکاریوتجانداران پریاخته 

از    نه بعد! نه ضمن! و نه همزمان!(  )  قبلمولکول پروتئینی به نام هیستون پیچیده است.    8دور در اطراف    2تن، مولکول دنا حدود  هسته

تن  شوند؛ بنابراین ساختارهای هستهها جدا میهای همراه آن یعنی هیستونفامینه باز و پروتئین نه مارپیچ!(  ) وتاب پیچهمانندسازی دنا 

   شود.)نوکلئوزوم( از هم باز می

 ها: ینهبررسی سایر گز
 ها، مولکول دِنا به غشا متصل است.  ها هستند. فقط در پروکاریوتها و گروهی از یوکاریوتای شامل همۀ پروکاریوتیاخته( جانداران تک1

مانند دیسک که نوعی دنای  تواند به غشا متصل نباشد؛ ها، ِدنا می ها فقط ِدنای اصلی به غشا متصل است. در پروکاریوتحواستون باشه که در پروکاریوت
 و هم یوکاریوت باشه!   تونه هم پروکاریوتحلقوی است. پس اگه بهت گفتن هر جانداری که دنا به غشا متصل نیست، می

ک رشتۀ کنند تا یها با همدیگر فعالیت میدیگری از آنزیمانواع  کند،  ( به منظور همانندسازی به جز هلیکاز که دو رشتۀ دنا را از هم باز می3

کند، دنابسپاراز است.  ترین آنها که نوکلئوتیدهای مکمل را با نوکلئوتیدهای رشتۀ الگو جفت میدنا در مقابل رشتۀ الگو ساخته شود. یکی از مهم

   بنابراین در همانندسازی بیش از دو آنزیم فعالیت دارند. 

ها هم دنای خطی )در هسته( و هم دنای حلقوی )در دیسه و راکیزه( وجود دارد. فقط دنای خطی دارای دو انتهای متفاوت است.  ( در یوکاریوت4

   البته حواست باشه که در دنای خطی هر رشتۀ دارای دو انتهای متفاوت است وگرنه در هر دو انتهای ِدنای خطی هم گروه فسفات و
    شه!!!هم گروه هیدروکسیل مشاهده می 

 

 

 9پروژه ماز، مرحله

   انسان، کدام عبارت، دربارۀ عوامل و مراحل مؤثر در همانندسازی درست است؟ 1کروموزوم شمارۀ  همانندسازی پس از شروع 

 شوند. ها از آن جدا میوتاب دِنا باز و هیستون ها، پیچ( ابتدا با کمک گروهی از آنزیم1
 شود. شود، توسط یک آنزیم تشکیل میمولکول آنزیمی شکسته می( هر نوع پیوندی که توسط یک  2
 مراز( برای ساخت رشتۀ جدید در مقابل رشتۀ الگو کافی است. پلیDNA( فعالیت آنزیم دِنابسپاراز )3
 شوند. مانند، برای تشکیل رشتۀ جدید استفاده میY( فقط بعضی از انواع نوکلئوتیدهای حاضر در محل ساختار 4

 مفهومی( - سخت  - 121) 4نۀ پاسخ: گزی

دار نیز وجود دارند.  مانند(، نوکلئوتیدهای یوراسیل Yهمانطور که در شکل کتاب درسی مشخص است، در محل دو راهی همانندسازی )ساختار 

 شوند.  وجود دارند و در همانندسازی استفاده نمی   رِنادار در ساختار  اما نوکلئوتیدهای یوراسیل

 DNAهای مرتبط با  مقایسه آنزیم 

 برش دهنده  لیگاز  هلیکاز  رنا بسپاراز  دنا بسپاراز  

                                       استر تشکیل پیوند فسفودی 

      استر شکستن  پیوند فسفودی 

      تشکیل پیوند هیدروژنی  

      شکستن پیوند هیدروژنی  
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 ها:بررسی سایر گزینه
ها از آن جدا شوند تا  های همراه آن یعنی هیستونوتاب دِنا باز و پروتئیناز همانندسازی دِنا )نه پس از شروع همانندسازی( باید پیچ  قبل(  1

 شود.  هایی انجام می همانندسازی بتواند انجام شود. این کارها با کمک آنزیم

تواند تشکیل شود. پیوند هیدروژنی توسط آنزیم  توسط همین آنزیم نیز می  شود واستر توسط آنزیم دِنابسپاراز شکسته می ( پیوند فسفودی 2

 خودی و بدون نیاز به آنزیم است. صورت خودبه شود اما تشکیل آن بههلیکاز شکسته می 

 یادتون باشه که تشکیل پیوند هیدروژنی نیاز به آنزیم نداره! 

ها که  ترین آنکنند تا یک رشتۀ دِنا در مقابل رشتۀ الگو ساخته شود. یکی از مهم عالیت می ها )نه فقط دِنابسپاراز( با همدیگر ف( انواعی از آنزیم3

 مراز( است.  پلیDNAکند، دِنابسپاراز )نوکلئوتیدهای مکمل را با نوکلئوتیدهای رشتۀ الگو جفت می 

 30/7/99آزمون ماز، 

 های سوخت و ساز هستند، درست است؟ جام واکنش های مولکولی که در بدن انسان مسئول ان کدام گزینه، در مورد گروه 

 های فلزی نیاز دارند. از نوع یون هایی ( بعضی از آنها جهت فعالیت خود به کوآنزیم1
 ها را دارند. سازی واکنشخاص توانایی کاهش انرژی فعال PH( همۀ آنها فقط در یک 2
 گذارند. ماده خاص اثر می( همۀ آنها از طریق جایگاه فعال خود بر روی یک پیش  3
 شوند. ( بعضی از آنها به طور مستقیم از طریق اطالعات ژنی درون یاخته تولید می4

 خط به خط(- متوسط- 121) 4پاسخ: گزینه 

س  ها از جن. بیشتر آنزیم شوند یانجام م   میشوند با حضور آنزی سوخت وساز مطرح م  یبدن موجود زنده که با عنوان کل  انجام واکنش ها در

 شوند. هایی که از جنس رِنا هستند به طور مستقیم از روی اطالعات ژنی تولید می ها از جنس رِنا هستند. آنزیم اند اما بعضی از آنزیمپروتئین 

 ها:بررسی سایر گزینه
  میکه به آنز)نه فلزها(    یمواد آل به  . دارند    ازیها نن یتامیمثل و  یمواد آل  ایمانند آهن، مس و    یفلز   یهاونیبه    تیفعال  یها برا م یآنز  یبعض(  1

 .ندیگویم  میکنند کوآنزیکمک م

خاص    PHتوان گفت که هر آنزیم فقط در یک پس نمی  ند؛یگویم نهی به pHرا دارد که به آن  تیفعال نی بهتر ژهیو pH کیدر  میهر آنز( 2

 توانایی انجام فعالیت دارد. 

 . دارند  یاختصاص  ها عملم یشود که آنزیگفته م  نیماده خاص مؤثر است. بنابرا  شیپ  چند ا ی کی  یرو  میهر آنز(  3

کنکور   205های هایالت شده رو با سوال  که عطار بگوید« بخشیاد اون ضرب المثل افتادم که میگه »مشک آن است که خود ببوید نه آن 
 مقایسه کنید چون به شدت بوی کنکور میدن!  

 ها، چند مورد صحیح است؟ فرایند همانندسازی در یوکاریوت در ارتباط با 
تواند نوکلئوتیدها را به صورت  آورد، میژنتیکی ممانعت به عمل می ۀالف ـ آنزیمی که از وقوع جهش در ماد

 نوکلئوتیدی متصل نماید.پلی ۀفسفاته به رشتتک
آن را  ۀو دو رشت (DNA)ود، مارپیچ دنا شمی  (DNA)ها از مولکول دنا ب ـ آنزیمی که باعث جداشدن هیستون

 کند. از هم جدا می
 دهد. سازی واکنش را کاهش میدهد، انرژی فعالروی هم قرار میج ـ آنزیمی که نوکلئوتیدها را به صورت مکمل روبه

 شود. محسوب میکند، تنها آنزیم دوراهی همانندسازی مکمل را برقرار می ۀد ـ آنزیمی که پیوندهای هیدروژنی بین دو رشت
1)1 2)2 3)3 4)4 
 

 


