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 biomaze.irویی کنکور تا دقایقی دیگر در سایت گو پاسخماز، تحلیل  liveبرنامه 

 4گزینه پاسخ:  156
های نگهبان روزنۀ هوایی هم افزایش خروج آب )بخار آب( از منفذ بین یاختهیابد، بنابراین هوای اطراف گیاه تعرق افزایش میدر صورت کاهش بخار آب در 

 یابد.می

 1پاسخ: گزینه  157
سامانۀ دفعی در کرم کنند. ها یک انتهای بسته دارند و محتویات خود را به روده تخلیه میهای مالپیگی هستند؛ این لولهسامانۀ دفعی در زنبور شامل لوله 

 است.  خاکی از نوع متانفریدی

 2پاسخ: کزینه  158
کنید، سرخرگی که در محل عصب طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

ترین الیۀ کره چشم )یعنی شود، در مجاورتِ داخلیبینایی وارد کرۀ چشم می

 شود.شکبیه( منشعب می

 2پاسخ: گزینه  159
هاي جانوران در در حفظ گونه پذیرينقشکوشند از امروژه پژوهشگران می

پذیری همانند حل مسئله، حاصل رفتار نقشاستفاده کنند.  ر انقراضخط

 ها و اثرهای محیطی است.کنش ژنبرهم

 4پاسخ: گزینه  160
ای اثر تصادفی بر جمعیت دارد و الزاماً سازگارکننده یا رانش دگره

 ها ندارد.شود، ارتباطی با سازگاری یا غیرسازگاری اللتغییراتی که توسط رانش ایجاد می غیرسازگارکننده نیست.

 1پاسخ: گزینه  161
اکسید از آن دییابد و یک مولکول کربنمحصول نهایی قندکافت، پیرووات است. پیرووات پس از ورود به میتوکندری، ابتدا در غشای داخلی آن اکسایش می

 دهد در غشای درونی راکیزه قرار دارد.نزیمی که اکسایش پیرووات را انجام میمجموعۀ آشود. خارج می

 3پاسخ: گزینه  162
 یاخته از بین رفته است.های آوند حلقوی نوعی از آوندهای چوبی هستند. در آوندهای چوبی، میانیاخته

 3پاسخ: گزینه  163
 که حاوی مرکز عصبی عطسه و بلع است. النخاع قرار داردمغزی در مجاورت بصلدر ساقه مغز انسان، پل مغزی در ترشح بزاق و اشک نقش دارد. پل 

 3پاسخ: گزینه  164
 فقط مورد ب نادرست است.

 بررسی موارد:

 تواند با تغییر در ساختار پروتئینیِ آنزیم تجزیه کنندۀ الکتوز در اشرشیاکالی، موجب تغییر جایگاه فعال آن شود.الف( جهش می

 شود؛ نه ژن!جر به تغییر مهارکننده شود؛ اما دقت کنید که مهارکننده به اپراتور متصل میتواند منب( جهش می

 تواند مانع از اتصال الکتوز به آن شود.ج( جهش با تغییر در ساختار پروتئین مهارکننده می

 از و لذا افزایش فعالیت آن شود.تواند مانع از مهار آنزیم رِنابسپارجهش با تغییر در توالی اپراتور یا ژن مهارکننده، مید( 
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 3پاسخ: گزینه  165
انسولین به انتهای آمینی  Bکنید، زنجیرۀ طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

 تر است.انسولین نزدیکپیش

 

 1پاسخ: گزینه  166
بار در دوزیستان مشاهده شد. دوزیستان از طریق پمپ برای نخستینسامانۀ گردشی مضاعف 

 کنند.های خود وارد میا به درون ششفشار مثبت، هوا ر

 2پاسخ: گزینه  167
 درست هستند. موارد الف و ج

 بررسی موارد:

 شود.شود؛ پس ادرار کمتری به مثانه وارد میسته میو همچنین آلدوسترون )در پی ترشح رنین( از حجم ادرار کا ضدادراری هورمون الف( با افزایش میزان

 های مختلف گردیزه!مویرگی کالفک درون کپسول بومن متصل است؛ نه بخشب( سرخرگ آوران فقط به شبکۀ 

 های ضدادراری و آلدوسترون بر دومین مرحله ساخت ادرار یعنی بازجذب تأثیر دارند.ج( ترشح هورمون

 شود.میخوردۀ نزدیک آغاز نخستین بخش نفرون، کپسول بومن است. در حالی که بازجذب به محض ورود مواد به لولۀ پیچد( 

 4پاسخ: گزینه  168
کنید، در برش عرضی طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

ای ای، مغز که بخشی از سامانۀ بافت زمینهساقۀ یک گیاه دولپه

 شود.است، به وضوح دیده می

 

 

 

 

 

 

 

 2پاسخ: گزینه  169
 ماز بود!!! 9عین همین گزینه در پروژه مرحله آید. با ارتعاش دریچۀ بیضی، ابتدا مایع درون مجرای حلزونی گوش به لرزش در می

 3پاسخ: گزینه  170
 تواند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار هم فعالیت کند.ای میدر انسان، دستگاه عصبی روده

 3پاسخ: گزینه  171
 شوند.جذبی روده وارد می هایهای سدیم به یاختهانتقالی و با استفاده از شیب غلظت یونهای گلوکز از طریق همدر رودۀ انسان، مولکول

 بررسی موارد:

 شود.های پروتئینی ویژه در غشای یاخته به آن وارد میالف( گلوکز از طریق مولکول

بین فضای داخل روده و درون یاخته پایدار باقی بماند، چون این پمپ به صورت مداوم  دیمسشود تا شیب غلظت پتاسیم موجب می-ب( فعالیت پمپ سدیم

 کند.سدیم را از یاختۀ پرز خارج میهای یون

 شود.حاصل از شیب غلظت سدیم تأمین میجهت شیب غلظت با استفاده از انرژی خالف ج( انتقال گلوکز در 

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

 2پاسخ: گزینه  172
ها به ترتیب در تأخیر در یابد. این هورمونهای جانبی افزایش و کاهش میدر جوانههای سیتوکینین و اکسین به ترتیب با قطع جوانۀ رأسی، میزان هورمون

 ها نقش دارند.های هوایی و رشد طولی یاختهپیرشدن اندام
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 3پاسخ: گزینه  173
گویچۀ  شوند.در طی سیتوکینز نامساوی ایجاد می منظور سوال اولین و دومین جسم قطبی است که

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

( و در لولۀ رحمی )فالوپ( رسانتروم 23کروموزومی و  23، هاپلوئید )2گویچه قطبی دوم، حاصل میوز 

 آید.به وجود می

 2پاسخ: گزینه  174
تغییر آمینواسید در هر جایگاه موجب  لوبین اولین پروتئینی بود که ساختار آن شناسایی شد.میوگ

 تواند فعالیت آن را تغییر دهد.شود و میتغییردر ساختار اول پرتئین می

 1پاسخ: گزینه  175
 دهد تا با دفعاتِ کند و به جانور این امکان را میدان ساختاری است که به ذخیرۀ غذا کمک میچینه

ملخ، غدد بزاقی در بینید، می زیرطور که در شکل کمتر تغذیه، انرژی مورد نیاز خود را تأمین کند. همان

 اند.دان قرار گرفتهدر زیر چینهکنندۀ آمیالز( )ترشح

 

 

 

 

 

 

 

 

 1پاسخ: گزینه  176
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طور که در آزمون ماز بینید و همانطور که در شکل مقابل میهمان

های اسپرماتوسیت ثانویه همانند یاختههای اشاره کردیم، یاخته

های خفن اسپرماتوگونی به هم متصل هستند. این یکی از نکته

 هامون بود!!آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4گزینه  پاسخ: 177
در ساختارِ بافتی دیوارۀ نای در انسان، الیۀ زیرمخاط در تماس با الیۀ مخاط است. 

 شوند،؛ نه زیرمخاط!!!دیده میدارِ در مخاط ای مژکهای استوانهیاخته

 

 

 

 

 1پاسخ: گزینه  178
 توانند در کبد و طحال نیز تولید شوند.های خونی میدر جنین انسان، یاخته

 

 3پاسخ: گزینه  179
لئوتیدیِ سازندۀ دِنا نوکرشتۀ پلیهر ها دو انتهای ها اینگونه نیست. در یوکاریوتدِنا به غشای یاخته متصل است؛ در حالی که یوکاریوتمولکول  ،هادر باکتری

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

 در این سوال طراح کنکور، وجود دِنای حلقوی در میتوکندری رو در نظر نگرفته!  :نکته

 3پاسخ: گزینه  180
های حساسیت )پاسخ به نشها در واکبازوفیلهای تیره دارند. ای با دانهیاختهافتاده و میانهایی خونی هستند که هستۀ دوقسمتیِ روی همیاخته هابازوفیل

 خطر( نقش دارند.مواد بی

 1پاسخ: گزینه  181
آید. این گیاه در ژنوتیپ خود دارای سه دگرۀ نهفته به وجود می AaBbCc، گیاهی با ژنوتیپ aaBBCCو  AAbbccهای از آمیزش دو گیاه ذرت با ژنوتیپ

نیز دارای سه دگرۀ بارز و سه دگرۀ نهفته است؛ بنابراین دارای فنوتیپ  aaBbCCو سه دگرۀ بارز است؛ بنابراین فنوتیپ حد واسط دارد. گیاهی با ژنوتیپ 

 حد واسط است.



 6صفحه  داخل کشور                                         گروه آموزشی ماز 98کنکور  -شناسی زیست 

@biomaze   www.biomaze.ir 
 

 گروه آموزشي ماز

 4پاسخ: گزینه  182
های خشک و آبی ها و آغازیان در محیطکنند. انواعی از باکتریدهند که گیاه نیستند و در خشکی زندگی نمیانجام میبخش عمدۀ فتوسنتز را جاندارانی 

ها )آغازیان فتوسنتزکننده( های فتوسنتزکننده( و هم دربارۀ یوکاریوتها )باکتریای جواب است که هم دربارۀ پروکاریوتکنند. بنابراین، گزینهفتوسنتز می

 ها( )تجمع رِناتنبپردازند.  mRNAتوانند همزمان به رونویسی یک چند ریبوزوم میها ها و هم دریوکاریوتهم در پروکاریوتباشد. صادق 

 2پاسخ: گزینه  183
 شود و به همین علت چند هسته دارد. هم پیوستن چند یاخته در دورۀ جنینی ایجاد میهر یاخته از بهدر ماهیچۀ اسکلتی، 

 3پاسخ: گزینه  184
 شوند.شوند؛ قبل از رسیدن به نهنج )تاالموس( متقاطع میهای بینایی که از شبکیۀ چشم راست خارج میبینید، بخشی از پیامطور که در شکل مقابل میهمان

 4پاسخ: گزینه  185
ها در است. همۀ این یاخته و رسیده گردۀ نارس های دانۀهای کیسۀ رویانی و یاختههای نر و ماده، سایر یاختههای هاپلوئیدی در یک گیاه شامل گامتیاخته

 اند.های دیپلوئید احاطه شدههنگام تولید توسط یاخته

 1گزینه پاسخ:  186
 مورد هسته از خروج از بعد و( پیرایش جمله از) کندمی تغییراتی سپس شود،می تولید mRNA و شودمی انجام رونویسی ابتدا ها،یوکاریوت یهسته در

 .نمایند ترجمه را رونویسی حال در رنای هارناتن نیست ممکن بنابراین،. گیردمی قرار ترجمه برای رناتن یاستفاده

 

 .است نداده قرار نظر مد را مطلب این کنکور طراح ولی هست همزمان یترجمه و رونویسی امکان کلروپالست، و میتوکندری در کنید دقت
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 3 گزینهپاسخ:   187
 .است آمده وجود به تخمدان رشد از که است ایمیوه حقیقی ی میوه. درست -الف

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

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

 .پرتقال مثل است، شده تقسیم کامل طور به هابرچه دیواره با تخمدان فضای دار،دانه هایمیوه بعضی در که خوانیممی فعالیت در. درست -د

 

 4 گزینهپاسخ:  188
 رویانی یکیسه تولید برای را W یا R الل است ممکن صورتی، ماده گیاه اما. کندمی تولید W الل حاوی ایگرده یدانه حتماً نر، سفید میمونی گل گیاه

 :کنیممی ترسیم ممکن هایلقاح برای پانت جدول دو نتیجه در. کند استفاده

 

 ایدوهسته زاتخم 

 R RR 

W زامه اول RW صورتی  

W زامه دوم  WRR 

 
 !نیست هاگزینه در جدول این نتایج که

 

 ایدوهسته زاتخم 

 W WW 

W زامه اول WW سفید  

W زامه دوم  WWW 

 
 !هست هاگزینه در جدول این نتایج ولی

 4 گزینهپاسخ:  189
 تراگذری و هستند سفید هایگویچه جزء هایاخته این دوی هر. هستند کشنده T لنفوسیت و  طبیعی کشنده لنفوسیت ،II اینترفرون ترشح به قادر هاییاخته

 .است سفید هایگویچه یهمه هایویژگی از ،(دیاپدز)

 4 گزینهپاسخ:  190
 شروع و اندازراه به رنابسپاراز اتصال موجب ادامه در شود،می متصل کنندهفعال اتصال جایگاه نام به دنا در خاصی توالی به کنندهفعال پروتئین که هنگامی

 .گیردمی قرار شناسایی مورد رنابسپاراز توسط رونویسی برای مناسب نوکلئوتید اولین آن، آغاز یمرحله در که شودمی رونویسی فرآیند

 1 گزینهپاسخ:  191
 کالوین یچرخه در که دوم تثبیت ولی شب، در اول تثبیت گیاهان این در. هستند CAM گیاهان شود،می باز شب در معمول طور به شانروزنه که گیاهانی

 .شوندمی انجام روز هنگام در دو هر که هستند تثبیت مرحله دو دارای C۴ گیاهان. شودمی انجام روز هنگام در است

 2 گزینهپاسخ:  192
 هایرشته با سست پیوندی بافت هم آن که است شامهبرون نیز 2 بخش. دارد کشسان و کالژن هایرشته با سست پیوندی بافت که است پیراشامه 1 بخش

 .دارد کشسان و کالژن

 2 گزینهپاسخ:  193
 نیتروژن یعنی دارند، نیتروژن تثبیت توانایی ها،باکتری این دوی هر. هستند هاسیانوباکتری بعضی و هاریزوبیوم گیاهان، با زیستهم مهم هایباکتری گروه دو

 .کنندمی تبدیل آمونیوم به را جو مولکولی
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 3 گزینهپاسخ:  194
 :است شده کشیده تصویر به روبرو شکل در ماهیچه انقباض مراحل

 

 شدن جدا فقط بلکه! بینیمنمی ADP به فسفات اتصال ایمرحله هیچ در ،ماهیچه انقباض حین در

 .بینیممی 2 یمرحله در را ATP از فسفات

 

 

 

 1گزینه  پاسخ: 195
 رتئین ساخته شده است. پانواعی از و اروتنوئیدها( کو  ها)کلروفیلای متفاوت هاز رنگیزهر آنتن ههای گیرندۀ نور است و فتوسیستم شامل آنتنهر 

  2 پاسخ: گزینه 196

 گردد.دار قلب، به آن بازمیبرای تعیین سرعت و ترکیب شیرۀ پرورده از شته استفاده میشود. شته نوعی حشره است. در حشرات همولنف از طریق منافذ دریچه

  2 پاسخ: گزینه 197
 موارد الف و د درست هستند.

 ارد:بررسی مو

 گیرد.الف و ج( همۀ حرکات ارادی بدن تحت تأثیر اعصاب پیکری صورت می

 شود.ای از حرکات غیرارادی هستند که تحت تأثیر اعصاب پیکری انجام میها نمونهب و د( انعکاس

  3 پاسخ: گزینه 198
 دهد.شکل تغییر وضعیت میگنبدیدر فرآیند دم عادی و دم عمیق با انقباض دیافراگم، این ماهیچه از حالت مسطح به حالت 

 1 پاسخ: گزینه  199
کنند. مشخص شده است ها کمک میها به والدین آنع خود فرد است. در میان پرندگان، افراد یاریگری وجود دارد که در پرورش زادهفگاهی دگرخواهی به ن

کنند و تجربه کسب می نهالپرندگان جوانی هستند که با کمک والدین صاحب ها را افزایش میدهد یاریگرها اغلب که وجود این یاریگرها احتمال بقای زاده

ها را تصاحب کنند و خود های زادآور قلمرو آنهای خود استفاده کنند و یا با مرگ احتمالی جفتها برای پرورش زادهتوانند از این تجربههنگام زادآوری می

 به زادآوری بپردازند.

 4 پاسخ: گزینه 200
است. بنابراین احتمال تولد دختری که فاقد هر دو نوع  BIAI HXhX rRو ژنوتیپ مادر  iBI YhX Rrعات مسئله ژنوتیپ پدر به صورت براساس اطال

 باشد، وجود ندارد. (OO) های گروه خونیکربوهیدرات

  2 پاسخ: گزینه 201
 ها وجود دارد.ژندر هر پادتن دو محل برای شناسایی و اتصال به آنتی

 3 پاسخ: گزینه 202
های قرمز به مغز استخان ریزد. آهن آزادشده از هموگلوبین یا برای تولید گویچهفقط مورد ج نادرست است. خون لولۀ گوارش از طریق سیاهرگ باب به کبد می

 گردد.شود یا به کبد فرستاده شده و در آنجا ذخیره میارسال می

 بررسی موارد:

  کیب صفرا کلسترول وجود دارد.الف( کبد صفرا را تولید و ترشح میکند. در تر

 خواهد بود.!!! 2این صورت گزینه تولید کلسترول در کتاب نظام جدید ذکر نشده و ممکن است طراح آن را در نظر نگرفته باشد. در  ههه:البته

 شود.های قرمز میب( کبد با تولید هورمون اریتروپویتین باعث افزایش سرعت گویچه

 اشاره شده است.« فرد بالغ»گیرد. در صورت سوال به های قرمز در کبد، طحال و مغز استخوان صورت میج( در دورۀ جنینی تولید گویجه

 شود.های پوششی آن مشاهده میود دارد که فاصلۀ زیادی بین یاختههای ناپیوسته وجد( در کبد مویرگ

  1 پاسخ: گزینه 203
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 گروه آموزشي ماز

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

  4 پاسخ: گزینه  204
 شوند.ای بدن میهای ماهیچهتانسیل عمل در یاختهدار، باعث ایجاد پهای عصبی تحریکی با تحریک باز شدن کانال دریچههدهندانتقال

  4 پاسخ: گزینه 205
 کنند.ها مقدار فراوانی سبزینه )کلروفیل( ذخیره میها در گیاهان وجود دارند. فقط رنگدیسهانواعی از دیسه
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