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11 با1توجه1به1گیاهان1گل1میمونی،1کدام1گزینه1عبارت1را1به1نحو1متفاوتی1نسبت1به1سایر1گزینه1ها1کامل1می1کند؟1-
»اگر1در1دانه1ای1که1سبب1پیدایش1این1گیاه1می1شود،1بخشی1که1...............1باشد،1با1قاطعیت1می1توان1برداشت1کرد1که1...............1«

۱( در دو انتهای رویان قرار گرفته، واجد ژن نمود خالص و کاماْل مشابه با پوستة دانه – هر دو دگرة R و W در ساختار درون دانه وجود دارد. 
۲( هورمون محرک رویش دانه را می سازد، واجد دو دگرة یکسان برای این صفت – بزرگ ترین یاختة کیسة رویانی، دگرة مشابِه اسپرم سازنده 

را داشته بود.
۳( ذخیرة مواد غذایی در دانة نابالغ را انجام می دهد، واجد ژن نمود RRW – دگرة R از تقسیم یاختة زایشی در لولة گرده به دانه انتقال داده شده است.
۴( تنها بخش به جا مانده از گیاه والد محسوب می شود، ژن نمود ناخالص داشته – گلبرگ های گیاه صورتی بوده و نسبت انواع دگره ها در درون دانه 

به صورت ۲ به ۱ است.

21 کدام1گزینه،1در1ارتباط1با1مطالب1بیان1شده1در1فصل121زیست1شناسی1سال1دوازدهم،1درست1است؟-
۱( هر نوع آمینواسید، اطالعات مربوط به خود را فقط در یک نوع توالی سه نوکلئوتیدی از دنا ذخیره می کند.

۲( هر پروتئینی که اطالعات مربوط به ساخت آن در DNA خطی قرار دارد، توسط رناتن  های هسته ایجاد می شود.
۳( هر نوکلئیک اسید هسته  ای دارای پیوند هیدروژنی، توانایی برقراری پیوند هیدروژنی با نوع دیگر نوکلئیک اسید را دارد.

۴( هر رشته ای از دنا که در ساخت مولکول RNA نقش دارد، تنها در جایگاه فعال یک نوع آنزیم بسپارازی قرار می گیرد. 

31 با1توجه1به1پروتئینی1که1برای1نخستین1بار،1ساختار1آن1شناسایی1شد،1کدام1گزینه1عبارت1را1به1درستی1کامل1می1کند؟1-
»در1سطحی1از1سطوح1ساختاری1این1مولکول1که1................1می1شود.«1

۱( حالت خطی رشتة پلی پپتیدی از بین می رود، قطعاْ مولکول های آب همزمان با برقراری برخی پیوندها، آزاد
۲( واحدهای سازندة این بسپار زیستی به یکدیگر نزدیک می شوند، انواعی از پیوندهای اشتراکی و غیر اشتراکی، تشکیل

۳( پیوندهایی همانند پیوندهای سازندة پله های مولکول DNA ساخته می شود، قطعاْ برخی پیوندها، سبب تثبیت ساختار بسپار زیستی
۴( زیرواحدهایی با توالی آمینواسیدی در کنار یکدیگر آرایش پیدا می کنند، نوعی پیوند اشتراکی و متصل کنندة آمینواسیدها به یکدیگر، مشاهده

41 در1خصوص1فرایند1رونویسی1از1ژن1مربوط1به1ساخت1پروتئین1میوگلوبین،1کدام1گزینه1عبارت1زیر1را1به1درستی1تکمیل1می1کند؟-
»به1طور1معمول،1در1............1مراحل1رونویسی1که1............1،1ممکن1است،1...............1«

۱( همة – نوعی پیوند اشتراکی شکسته می شود – آنزیم رونویسی کننده در طول مولکول mRNA حرکت کند.
۲( بعضی از – نوعی توالی ویژه، توسط آنزیم رنابسپاراز شناسایی می شود – پیوند هیدروژنی میان ریبونوکلئوتیدها تشکیل شود.

۳( بعضی از – آنزیم رنابسپاراز هر دو رشتة مولکول DNA را دربرمی گیرد – پیوند اشتراکی میان دئوکسی ریبونوکلئوتیدها برقرار شود. 
۴( همة – پیوند هیدروژنی میان نوکلئوتیدهای DNA و RNA شکسته می شود – بدون فعالیت آنزیم ، پیوندی میان نوکلئوتیدها برقرار شود.

51 با1در1نظر1گرفتن1مراحل1همانندسازی،1چند1مورد1عبارت1زیر1را1به1نادرستی1کامل1می1کند؟1-
»به1طور1معمول1در1مرحلة1S1چرخة1یاخته1اِی1یک1یاختة1استخوانی1نزدیک1محل1شکستگی1..................1«1

الف(1آنزیم1های1بازکنندة1پیچ1و1تاب1مولکول1دنا،1پروتئین1های1افزایش1دهندة1فشردگی1این1مولکول1ها1را1نیز1جدا1می1کنند.
ب(1آنزیم1دنابسپاراز1در1نوعی1از1فعالیت1های1خود،1پیوند1اشتراکی1میان1دو1نوکلئوتید1مجاور1در1میانة1مولکول1دنا1را1می1شکند.1

ج(1فقط1پس1از1برقراری1رابطة1مکملی1میان1یک1نوکلئوتید1با1نوکلئوتید1رشتة1مقابل،1امکان1برقراری1پیوند1فسفودی1استر1فراهم1می1شود.
د(1به1دنبال1تشکیل1ساختارهای1Y1مانند1در1مولکول1های1ذخیره1کنندة1اطالعات1وراثتی،1آنزیم1های1هلیکاز،1رشته1های1نوکلئوتیدی1را1

در1بر1می1گیرند.
 ۴ )۴    ۳ )۳    ۲ )۲    ۱ )۱

61 با1در1نظر1گرفتن1انواع1فرایندهای1رونویسی1ژن1های1مربوط1به1مصرف1الکتوز1و1تجزیة1مالتوز1در1باکتری1اشرشیاکالی،1کدام1مورد1-
تکمیل1کنندة1درستی1برای1عبارت1زیر1است؟

»در1شرایط1طبیعی،1در1هر1دو1نوع1تنظیم1مثبت1و1منفی،1................1،1اما1فقط1در1یکی1از1این1روش1ها1...............1«
۱( در مرحلة آغاز رونویسی از روی توالی راه انداز رونویسی انجام نمی شود –  نوعی پروتئین به شناسایی راه انداز توسط رنابسپاراز کمک می کند.

۲( سه ژن اطالعات ساخت آنزیم های تولیدکنندة نوعی دی ساکارید را دارند – نوعی پروتئین ضمن اتصال به دی ساکارید، از دنا جدا می شود.
۳( توالی تنظیمی مرتبط با پروتئین غیرآنزیمی در جلوی توالی راه انداز قرار دارد – پروتئین غیرآنزیمی دچار تغییر شکل می شود.

۴( نوعی پروتئین غیرآنزیمی به رنابسپاراز متصل می شود – جایگاه راه انداز به نخستین نوکلئوتید قابل رونویسی متصل است. 

زیست شناسی دوازدهم
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71 کدام1گزینه،1در1مورد1محصول1آنزیم1رنابسپاراز131در1یاختة1بنیادی1مغز1استخوان،1عبارت1را1به1نادرستی1کامل1می1کند؟-
»در1ساختار1رنای1ناقل1اولیه1...............1شکل1سه1بعدی1آن،1.................1«

۱( در مقایسه با – ریبونوکلئوتیدها در تشکیل تاخوردگی های کمتری نقش دارند.
۲( نسبت به – فاصلة میان حلقه های فاقد توالی نوکلئوتیدی پادرمزه، از یکدیگر بیشتر است.

۳( همانند – نوکلئوتید متصل به توالی محل اتصال آمینواسید، در تشکیل پیوند هیدروژنی نقش ندارد.
۴( برخالف – حلقة پادرمزه ای نسبت به سایر حلقه ها، در فاصلة بیشتری تا محل اتصال به آمینواسید قرار دارد.

81 هر1نوع1جهش1کوچکی1که1سبب1تغییر1ژن1مربوط1به1ساخت1آنزیم1هلیکاز1در1نوعی1یاخته1با1قابلیت1تقسیم1هسته1ای1می1شود1و1با1-
...............1همراه1است،1ممکن1نیست1موجب1................1شود.

۱( تبدیل رمز نوعی آمینواسید به رمز پایان – ترجمه نشدن بخشی از رشتة ریبونوکلئیک اسید حاصل از فعالیت رنابسپاراز ۲
۲( حذف سه نوکلئوتید در جایی دور از جایگاه فعال – تولید آنزیمی واجد توانایی شکستن پیوندهای هیدروژنی

۳( تشکیل پیوند بین دو باز آلی تیمین مجاور هم در دنا – اختالل در الگوبرداری از روی رشتة رمزگذار ژن
۴( تغییر توالی تعیین کنندة محل دقیق شروع ترجمه – تغییر نوع اولین رنای  ناقل برقرارکنندة رابطة مکملی با کدون آغاز

91 کدام1گزینه،1عبارت1زیر1را1در1رابطه1با1محتوای1وراثتی1اصلی1یاختة1اوگلنا1به1طور1صحیح1تکمیل1می1کند؟-
»به1طور1معمول،1وجه1تشابه1فرایندهای1»ساخته1شدن1مولکول1رنا1از1روی1بخشی1از1یک1رشتة1دنا«1و1....................1است.«

۱( ساخته شدن پلی پپتید از روی اطالعات رنای پیک، تجزیة پیوندهای هیدروژنی میان نوکلئوتیدهای ریبوزدار
۲( ساخته شدن دنای جدید از روی دنای قدیمی، برقراری رابطة مکملی میان نوکلئوتیدهای آدنین دار و یوراسیل دار

۳( ساخته شدن دنای جدید از روی دنای قدیمی، حرکت دو طرفة آنزیم بسپارازی به منظور افزایش دقت در تشکیل پیوند
۴( ساخته شدن پلی پپتید از روی اطالعات رنای پیک، جفت شدن نوکلئوتیدهای دارای قند حلقوی یکسان در مرحلة میانی فرایند

101 با1توجه1به1مفاهیم1مطرح1شده1در1فصل121کتاب1درسی1دوازدهم،1کدام1عبارت1نادرست1است؟-
۱( به منظور افزایش سرعت تولید پلی پپتید در یاخته، مجموعه ای از ریبوزوم ها با همکاری یکدیگر به صورت همزمان بر روی یک رنای پیک آغاز 

به حرکت می کنند.
۲( تعداد پیوندهای پپتیدی قابل مشاهده در رشتة آمینواسیدی در حال ساخت، با نزدیک شدن ریبوزوم به رنابسپاراز پروکاریوتی در حال فعالیت، 

افزایش می یابد.
۳( با دورشدن آنزیم رنابسپاراز پروکاریوتی از توالی راه انداز ژن، فاصلة انتهای آمینی زنجیرة پروتئینی در حال ساخت، با زیرواحد بزرگ ریبوزوم 

بیشتر می شود.
۴( سازوکارهای محافظت کننده از رنای پیک در برابر عوامل تخریب کننده، ضمن افزایش طول عمر این رنا، به فرصت بیشتر برای پروتئین سازی 

می انجامند.

111 -1 کدام1گزینه،1عبارت1زیر1را1به1درستی1تکمیل1می1کند؟1
»به1طور1معمول1..................1می1تواند1ناشی1از1رخ1دادن1.................1باشد.«

۱( ایجاد ترکیب دگره ای سازگار با محیط در زنبور های عسل نر – انتخاب طبیعی بعد از نوترکیبی و گونا گونی  دگره ای در گامت های نر
۲( کاهش تفاوت های فردی و در نتیجه کاهش گوناگونی در جمعیت - انتخاب شدن افراد واجد صفت سازگار با تغییرات شرایط محیطی

۳( ایجاد شدن یاخته های جنسی نوترکیب در مردان – پدیدة چلیپایی )کراسینگ اور( در یاخته های موجود در الیة زایندة غدد جنسی
۴( شبیه شدن نوع جایگاه های ژنی موجود در خزانة ژنی دو جمعیت به یکدیگر - فقط مهاجرت یک طرفة افراد جمعیت مبدأ به جمعیت مقصد

121 چند1مورد1از1عبارت1های1زیر،1به1ترتیب1در1ارتباط1با1جاندارانی1که1در1دنای1اصلی1خود،1دارای1توالی1افزاینده1هستند،1و1جانداری1-
که1در1آزمایش1مزلسون1و1استال1مورد1استفاده1قرار1گرفت،1صادق1است؟

الف(1عوامل1پروتئینی1متصل1به1توالی1های1غیر1راه1انداز،1آنزیم1رنابسپاراز1را1به1جایگاه1اتصال1آن1در1دنا1هدایت1می1کنند.1
ب(1با1تغییر1در1میزان1فشردگی1فام1تن1در1بخش1هایی1خاص،1دسترسی1رنابسپاراز1به1ژن1مورد1نظر1تنظیم1می1شود.

ج(1با1افزایش1طول1عمر1رنای1پیک،1میزان1تولید1محصول1آن1در1مادة1زمینة1سیتوپالسم1افزایش1می1یابد.1
د(1محل1فعالیت1آنزیم1رونویسی1کننده1از1دنای1اصلی1و1رنای1انتقال1دهندة1آمینواسید1به1جایگاه1A1ریبوزوم،1یکسان1است.

 ۳ – ۳ )۴    ۲ – ۲ )۳    ۳ – ۲ )۲    ۲ – ۳ )۱
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131 با1در1نظر1گرفتن1آمیزش1زنی1سالم1و1دارای1گروه1خونی1B+1با1مردی1مبتال1به1نوعی1بیماری1وابسته1به1X1نهفته1و1نوعی1بیماری1-
مستقل1از1جنس1نهفته1که1دارای1گروه1خونی1A-1می1باشد،1کدام1گزینه1عبارت1زیر1را1به1درستی1کامل1می1کند؟1)راهنمایی:1در1این1

سوال،1از1سایر1بیماری1های1ژنتیکی1و1غیرژنتیکی1و1کراسینگ1اور،1صرف1نظر1کنید.(
»در1طی1وقوع1این1آمیزش،1امکان1تولد1یک1فرزنِد1..................1که1هورمون1پروالکتین1در1آن،1در1تنظیم1فرایندهای1دستگاه1تولیدمثل1

نقش1..............1،1وجود1نخواهد1داشت.«
۱( ناقل از نظر هر دو نوع بیماری و دارای توانایی ظاهر کردن اثر دو دگرة مربوط به نوعی گروه خونی همراه با یکدیگر - ندارد

۲( مبتال به یک بیماری، ناقل بیماری دیگر و فاقد هر نوع مولکول زیستی مرتبط با گروه  خونی در غشای گویچه های قرمز – دارد
۳( واجد یک دگرة بارز نسبت به دگرة دیگر در گروه خونی ABO، فاقد دگرةd و دارای ژن نمود خالص برای هر دو نوع بیماری - ندارد

۴( واجد فقط یک دگره از نوعی بیماری در نوعی فام تن  و دارای دگره های یکسان در محلی باالتر از سانترومر در فام تن های شمارة ۱ - دارد

141 کدام1گزینه1برای1تکمیل1عبارت1زیر1مناسب1است؟-
»1یکی1از1ویژگی1های1مشابه1مرحله1ای1از1فرایند1ساخت1پروتئین1هموگلوبین1در1رناتن،1که1..............1با1مرحلة1..............1است.«

۱( پیوندهای پپتیدی میان دو آمینواسید تشکیل می شود – آغاز، ایجاد برخی از پیوندها بدون حضور آنزیم
 A ۲( رنای ناقل غیرمکمل از ریبوزوم خارج می شود– پایان، امکان حضور نوعی بسپار واجد پیوند هیدروژنی در جایگاه

mRNA ریبوزوم را ترک می کند – آغاز، حرکت رناتن در طول مولکول E ۳( رنای ناقل فاقد آمینواسید جایگاه
A می شود – پایان، قرارگیری رمزة غیرقابل ترجمه در جایگاه AUG ۴( موجب ترجمة نخستین توالی سه نوکلئوتیدی

151 چند1مورد،1در1خصوص1انتقال1اطالعات1در1نسل1های1جانوران1مختلف1صحیح1می1باشد؟-
الف(1هر1جانور1سازندة1گامت،1برای1نوعی1صفت1تک1ژنی،1می1تواند1واجد1ژن1نمودی1با1دگره1های1دارای1رابطة1بارزیت1ناقص1باشد.

ب(1هر1تولیدمثل1منتهی1به1تولد1زادة1نر،1با1ادغام1بخشی1از1غشای1زامه1با1غشای1نوعی1یاخته1با1توانایی1انجام1تقسیم1آغاز1می1شود.
ج(1هر1فرد،1به1منظور1بروز1شایع1ترین1نوع1هموفیلی،1دارای1فعالیت1رنابسپاراز1بر1روی1ژن1هایی1از1هر1دو1فام1تن1جنسی1خود1می1باشد.
د(1هر1زادة1زیستای1دارای1تخمدان1در1بخشی1از1خود،1در1نتیجة1انجام1نوعی1آمیزش1موفقیت1آمیز1در1حضور1والدین،1متولد1شده1است.

۴( صفر    ۳ )۳    ۲ )۲    ۱ )۱

161 با1توجه1به1انواع1رابطه1های1بین1دگره1ای1مطرح1شده1در1کتاب1درسی1زیست1شناسی1،31کدام1گزینه1درست1است؟1-
»مشخصة1نوعی1رابطة1بین1دگره1ای1که1در1آن،1................1در1این1مورد1است1که1..................1«1

۱( بروز صفت حد واسط از اثر دو دگره اتفاق می افتد – دو دگرة نسبت به یکدیگر کاماْل هم توان هستند. 
۲( تعداد رخ نمودها نسبت به ژن نمودها کمتر است – افراد با رخ نمود یکسان، الزاماْ ژن نمودهای یکسان ندارند.

۳( از روی رخ نمود هر فرد می توان به ژن نمود آن پی برد – یکی از دگره ها نسبت به دیگری، قدرت بروز کمتری دارد.
۴( اثر دگره ها به طور همزمان با یکدیگر ظاهر می شوند – فقط در حالت ناخالص، امکان بروز اثر یک دگره به تنهایی وجود دارد.

171 با1توجه1به1شکل1روبه1رو،1کدام1گزینه1از1نظر1درستی1یا1نادرستی1نسبت1به1سایر1گزینه1ها1متفاوت1است؟-
۱( رونوشت توالی های اینترون در بخش ۲، توسط نوعی آنزیم در هسته حذف می شود.

۲( تعداد نوکلئوتیدها همانند پیوند فسفودی استر در بخش ۱ و ۲ برابر با رشتة رمزگذار ژن است.
۳( نوکلئوتیدهای بخش ۲ می توانند با خروج از هسته، توسط رناتن های آزاد سیتوپالسمی الگو قرار گیرند.

۴( در برخی ژن های DNA خطی، بخش ۱ واجد توالی هایی است که رونوشت آن ها در رنای نابالغ وجود ندارد.

181 چند1مورد1عبارت1زیر1را1به1طور1نادرست1تکمیل1می1کند؟-
»در1صورت1تولد1................1می1توان1نتیجه1گرفت،1بیماری1مذکور،1قطعا1ْالگوی1توارِث1...............1دارد.«1)بیماری1راشیتیسم1مقاوم1به1

ویتامین1D1و1بیماری1هانگینتون1به1ترتیب1نوعی1بیماری1وابسته1به1X1و1مستقل1از1جنس1بارز1هستند.(
الف(1پسر1سالم1از1پدر1بیمار1و1مادر1بیمار1– مشابهی1با1بیماری1هانگینتون1

ب(1پسر1بیمار1از1پدر1بیمار1و1مادر1سالم1– مشابهی1با1کمبود1در1فاکتور1انعقادی181
1D1ج(1دختر1سالم1از1پدر1و1مادر1بیمار1– متفاوتی1با1بیماری1راشیتیسم1مقاوم1به1ویتامین

د(1دختر1سالم1و1پسر1بیمار1از1پدر1و1مادر1سالم1– متفاوتی1با1بیماری1عدم1وجود1آنزیم1تجزیه1کنندة1فنیل1آالنین
 ۱ )۴     ۲ )۳     ۳ )۲     ۴ )۱

1
2
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191 با1توجه1به1مراحل1مختلف1آزمایش1های1...........1می1توان1با1قطعیت1گفت1در1............1آزمایش1انجام1شده،1...........1دور1از1انتظار1نیست.-
۱( ایوری – دومین – بیماری زا بودن عصاره بیش از دو ظرف با فرض تزریق آن ها به موش

۲( ایوری – اولین - استخراج عصارة مشابه با عصارة مورد استفاده در سومین آزمایش گریفیت و اثر پروتئاز بر آن
۳( گریفیت – سومین –  عدم فعالیت دستگاه ایمنی موش به منظور مبارزه با عوامل خارجی وارد شده

۴( گریفیت – چهارمین – بروز نتیجه ای متفاوت با تصور گریفیت و کشف ماهیت مادة وراثتی 

201 در1کدام1گزینه،1هر1دو1عبارت1به1تالش1ها1یا1نتایج1حاصل1از1آزمایش1های1فقط1یکی1از1دانشمندان1مطرح1شده1در1فصل1اول1کتاب1-
زیست1شناسی1دوازدهم1در1ارتباط1با1مراحل1کشف1دنا1و1ساختار1مولکولی1آن1اشاره1دارند؟

۱( تهیه تصاویری از دنا با پرتوی مورد استفاده در سونوگرافی – تشخیص دورشته ای بودن و حالت مارپیچی مولکول دنا
۲( برابربودن باز های آلی پورینی و پیریمیدینی در دنا – مشخص شدن دلیل برابری نوکلئوتید های A  و T در دناهای طبیعی

۳( استفاده از دستگاه سانتریفیوژ به منظور جداسازی عصاره های باکتریایی – مشخص شدن امکان انتقال مادة وراثتی از یک یاخته به یاختة دیگر
۴( نردبانی مارپیچ مانند که عوامل موجود در ستون های آن به وسیلة پیوند  فسفو دی استر به یکدیگر متصل اند – توضیح همانندسازی دنا تا حد زیاد

211 کدام1گزینه1عبارت1زیر1را1به1طور1درست1تکمیل1می1نماید؟-
»1با1توجه1به1عوامل1و1مراحل1همانندسازی1در1دنای1..............1موجود1در1..............1امکان1ندارد1...............1.«

۱( حلقوی – سیتوپالسم ریزوبیوم ها – شاهد افزایش میزان فسفات های آزاد موجود در سیتوپالسم از دو جهت باشیم
۲( هسته ای – میکوریزاها – افزایش فاصله بین عوامل سازندة نوکلئوزوم ها زودتر از تشکیل دوراهی همانند سازی اتفاق بیفتد

۳( حلقوی -  سیتوپالسم میکروارگانیسم های همزیست با گیاه گونرا – تعداد نقاط آغاز همانندسازی در زمان های مختلف متغیر باشد
۴( هسته ای – یاخته های پارانشیمی پس از آسیب فیزیکی گیاه – سرعت فعالیت پلیمرازی دنا بسپاراز در نقاط شروع همانندسازی متفاوت باشد

221 در1صورت1ایجاد1جهش1جانشینی1در1یک1ژن1مربوط1به1نوعی1آنزیم1پروتئینی1یک1یاختة1پارانشیمی1برگ1گیاه1گل1رز1که1بیان1نیز1-
می1شود،1کدام1اتفاق1به1طور1حتم1رخ1می1دهد؟

۲( رنای ترجمه شونده در مادة زمینه ای سیتوپالسم تغییر می کند. ۱( نخستین ساختار مربوط به پروتئین مورد نظر دچار تغییر می شود.  
۴( مولکول حاصل از الگوبرداری رشتة الگوی مولکول دنا تغییر می کند. ۳( تعداد پیوندهای موجود در مولکول دنا دچار تغییر نمی شود. 

231 با1در1نظر1گرفتن1افراد1مختلف1مبتال1به1بیماری1های1زیر،1کدام1گزینه1از1نظر1درستی1یا1نادرستی،1با1سایر1گزینه1ها1در1تضاد1است؟1-
)راهنمایی:1هر1فرد1مطرح1شده1در1گزینه1ها،1تنها1به1بیماری1بیان1شده1در1آن1گزینه1مبتال1است.(

ب(1هانتینگتون1– مستقل1از1جنس1بارز 1 1 الف(1فاویسم1– وابسته1به1X1نهفته1
Y1د(1سندرم1سوایر1– وابسته1به 1 ج(1فنیل1کتونوری1– مستقل1از1جنس1نهفته1

۱( در نوزادان مبتال به بیماری فنیل کتونوری همانند افراد بالغ، آنزیم تجزیه کنندة آمینواسید فنیل آالنین به مقدار اندکی ساخته می شود.
۲( کو چک ترین یاخته های دیوارة لولة زامه ساز، برخالف یاخته های احاطه کنندة حفرة فولیکول بالغ، همواره یک دگرة سندروم سوایر دارند.

۳( گویچه های سفید دانه دار همانند یاخته های استخوانی، در آنافاز دچار افزایش تعداد فام تن های واجد دگره های بیماری هانتینگتون می شوند.
۴( در مام یاختة واجد سیتوپالسم بیشتر نسبت مام یاختة دیگر در زن بالغ، تعداد فام تن های بیشتری واجد دگرة مرتبط با بیماری فاویسم می باشد.

241 کدام1گزینه1جملة1زیر1را1به1درستی1تکمیل1می1کند؟-
»نوعی1جهش1حذفی1در1دنای1خطی1یاختة1پوششی1مردی1بالغ،1که1با1تصویر1تهیه1شده1از1کروموزوم1ها1در1مرحلة1متافاز1یاخته1قابل1تشخیص1............1«

۱( نیست، حذف سه نوکلئوتید از میانة ژن نوعی پروتئین قطعا موجب کاهش تعداد آمینواسیدهای آن می شود.
۲( است، اگر در یک انتهای کروموزوم رخ دهد، تنها با شکسته شدن یک پیوند اشتراکی همراه است.

۳( نیست، اگر در ساختار ژن باشد، همواره موجب کاهش طول فراوردة حاصل از فعالیت رناتن ها می شود. 
۴( است، در پی کاهش تعداد پروتئین های کروی هیستون، غالباً موجب مرگ می شود.

251 کدام1عبارت1جملة1زیر1را1به1درستی1تکمیل1می1کند؟-
»زنی1بالغ1که1در1یاخته1های1اصلی1بافت1عصبی1خود1دارای1..........1دگرة1HbS1در1کروموزوم1های1غیرجنسی1خود1است،1............................«

۱( دو - نسبت به انگل فاقد هسته و دنای خطی ماالریا در بدن مقاوم  است و معموالً در سنین پایین می میرد.
۲( دو - هر ژن مربوط به زنجیره های پروتئین هموگلوبین در دنای خطی، دارای جهش جانشینی شده است.
۳( یک - در مناطقی که ماالریا خیز است نسبت به مناطق غیرماالریا خیز، شانس زنده  ماندن بیشتری دارد.

۴( یک - در محیطی که ترشح نوعی هورمون از کبد افزایش می یابد، امکان تغییر شکل گویچه های قرمز وجود دارد.
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261 با1توجه1به1شواهد1تغییر1گونه1ها،1چند1مورد1صحیح1است؟-
الف(1ممکن1نیست1اندامی1وستیجیال1در1بدن1بعضی1از1جانوران،1دارای1کار1و1عملکرد1خاصی1باشد.

ب(1شواهد1سنگواره1ای1نشان1می1دهد1که1درخت1گیسو11701میلیون1سال1پیش1به1وجود1آمده1است.1
ج(1بین1میزان1توالی1های1مشابه1ژنگان1دو1جاندار1و1میزان1خویشاوندی1آنها1رابطة1مستقیم1وجود1دارد.

د(1ساختارهای1آنالوگ1دارای1طرح1ساختاری1یکسان1بوده1و1عملکرد1آن1ها1می1تواند1متفاوت1باشد.1
۴ )۴    ۳ )۳    ۲ )۲    ۱ )۱

271 کدام1گزینه1جملة1زیر1را1به1درستی1تکمیل1می1کند؟-
»در1نوعی1گونه1زایی1که1با1توقف1یکی1از1عوامل1برهم1زنندة1تعادل1در1جمعیت1ها1آغاز1...................1«

۱( می شود، تنها عوامل برهم زنندة تعادل جمعیت موجب افزایش تفاوت های بین جمعیت اولیه و جدید می شوند.
۲( می شود، جدا شدن خزانه ژنی دو جمعیت و تغییر عدد کروموزومی آنها به صورت تدریجی رخ می دهد.

۳( نمی شود، ممکن است در پدیدة مورد مشاهده توسط هوگودووری روی داده و با عدم تجزیة پروتئین های اتصالی سانترومر همراه باشد. 
۴( نمی شود، زاده های حاصل از آمیزش دو جمعیت اولیه و جدید ممکن نیست زیستا باشند.

با1نوعی1جهش1کوچک1ایجاد1شده1بر1اثر1پرتوهای1فرابنفش1که1در1ژن1مربوط1به1رنای1رناتنی1مشاهده281-1 کدام1گزینه1در1ارتباط1
می1شود،1از1نظر1درستی1یا1نادرستی1متفاوت1است؟1)ژن1مربوط1به1رنای1رناتنی1بیان1می1شود(

۱( نقطة وارسی موجود در انتهای طوالنی ترین مرحلة اینترفاز می تواند با شناسایی آن موجب مرگ یاخته شود.
۲( بین اتم های موجود در بعضی از رأس های باز آلی شش حلقه ای پیوندهای اشتراکی ایجاد می شود.

۳( قطعاً با اختالل در عملکرد دو نوع آنزیم بسپاراز، الگوبرداری از دنا با مشکل مواجه می شود.
۴( هر پیوند اشتراکی پایدار بین بازهای آلی تیمین  در نوکلئوتیدهای مجاور، حتما نوعی جهش است.

291 چند1مورد1از1عبارت1های1زیر1صحیح1نیست؟-
الف(1به1دنبال1آمیزش1فردی1از1یک1جمعیت1با1جنس1مخالف1جمعیت1دیگر،1متولد1شدن1زاده1های1زیستا1و1نازا1دور1از1انتظار1است.

ب(1هر1دو1فردی1که1قادر1به1انجام1آمیزش1با1یک1دیگر1هستند،1در1یک1گونه1جای1می1گیرند1و1قادر1به1آمیزش1با1گونة1دیگر1نمی1باشند.
ج(1زاده1های1حاصل1از1هر1آمیزش1در1صورتی1که1زنده1بمانند1و1به1زندگی1طبیعی1خود1ادامه1دهند،1نوعی1جاندار1زایا1محسوب1می1شوند.
د(1همواره1در1صورت1آمیزش1موفقیت1آمیز1بین1افراد1یک1جمعیت،1فردی1ایجاد1می1شود1که1در1تشکیل1خزانة1ژنی1نسل1بعد1نقش1دارد.

۱ )۴    ۲ )۳    ۳ )۲    ۴ )۱

301 همة1گزینه1ها،1برای1تکمیل1عبارت1زیر1نامناسب1است،1به1جز1:-
»از1جمله1ویژگی1های1شواهدی1که1تغییر1گونه1ها1در1طول1زمان1را1ثابت1می1کنند1و1نشان1دهندة1.................1هستند،1می1توان1به1.................1

اشاره1کرد.«
با بررسی توالی های  با کمتر شدن شباهت بین دنای آن ها - رده بندی موجودات و تعیین نیای مشترک  ۱( خویشاوندی نزدیک تر دو گونه 

نوکلئوتیدی
۲( رابطة خویشاوندی نزدیک گونه هایی با نیای مشترک - نقش داشتن در تعیین نوع پاسخ گونه به تغییرات محیطی و چگونگی سازش آن با 

محیط
۳( زمان تغییر یک اندام و تبدیل آن به ساختار وستیجیال با بررسی ژن های مختلف - تعیین چگونگی بروز یک ویژگی خاص در دو گونة مختلف

۴( جریان داشتن زندگی به شکل های مختلفی در طول زمان  - مؤثر بودن در تعیین یکسان بودن طرح ساختاری اندام های جلویی مهره داران

311 چند1مورد،1به1درستی1در1تکمیل1عبارت1زیر1نقش1ندارد؟1-
»در1یاخته1های1اسپرماتوسیت1اولیه1مردان،1به1دنبال1بروز1هر1نوع1ناهنجاری1کروموزومی1که1..................1دور1از1انتظار1است.«
الف(1بین1کروموزوم1های1دخیل1در1تشکیل1یک1تتراد1انجام1می1شود،1تشکیل1یاختة1هاپلوئید1فاقد1یک1یا1چند1نوع1ژن1خاص

ب(1در1رشته1های1دنای1فقط1یک1کروموزوم1رخ1می1دهد،1مشاهدة1دو1کروموزوم1همتای1متفاوت1از1نظر1محل1سانترومر1در1کاریوتیپ
ج(1قسمتی1از1یک1کروموزوم1از1بین1می1رود،1متصل1نشدن1رشتة1دوک11تقسیم1در1حین1انجام1مرحلة1متافاز111به1آن1کروموزوم

د(1قطعه1ای1بین1کروماتیدی1های1خواهری1در1مرحلة1پروفاز111مبادله1می1شود،1تشکیل1یاخته1هایی1متفاوت1از1نظر1ژنی1بعد1از1میوز11
۱ )۴    ۲ )۳    ۳ )۲    ۴ )۱

زیست شناسی پایه
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321 کدام1گزینه1به1منظور1تکمیل1عبارت1زیر1مناسب1است؟-
»در1ساختار1زیرواحدهای1سازندة1متنوع1ترین1گروه1مولکول1های1زیستی،1همة1..................1«1

۱( پیوندهای هیدروژنی، میان اتم های اکسیژن و هیدروژِن متصل به اتم کربن مولکول زیستی برقرار شده اند. 
۲( پیوندهای C-H، در ساختار گروه تعیین کنندة ویژگی های منحصر به فرد مولکول دیده می شوند. 

۳( اتم های H غیر متصل به اتم های C، در دو گروه شرکت کننده در برقراری پیوندهای پپتیدی ظاهر می شوند.
۴( گروه های چنداتمِی متصل به اتم مرکزی، توانایی شرکت در نوعی از پیوندهای تشکیل شده در سطوح ساختاری مولکول را دارند. 

کدام1گزینه1عبارت1زیر1را1به1طور1درست1تکمیل1می1کند؟331-1
»1هر1نوکلئوتید1موجود1در1یک1یاختة1تولیدکنندة1پروتئین1پرفورین1..................1«

۱( در ساختار نوعی مولکول با خاصیت اسیدی و ظاهری رشته  مانند به کار می رود.
۲( پیوندی بین گروه فسفات و اتم کربن قرارگرفته در خارج از حلقة پنج ضلعی قند دیده می شود.
۳( باز آلی نیتروژن دار موجود در ساختار آن، از طریق حلقة ۵ ضلعی، به قند پنج کربنه اتصال دارد.

۴( با قرارگیری در جایگاه فعال نوعی آنزیم بسپارازی، به انتهای رشتة پلی نوکلئوتیدی در حال ساخت اضافه می شود.

کدام1موارد،1عبارت1داده1شده1را1به1نحو1مناسبی1تکمیل1می1کنند؟-341
»به1طور1معمول،1نوعی1مولکول1پروتئینی1در1یاخته1های1یوکاریوتی1که1................1ممکن1نیست1توسط1................1شود.«

الف(1در1بیماری1سلیاک،1موجب1تخریب1پرزهای1رودة1باریک1می1شود1– رناتن1های1آزاد1سیتوپالسم1ساخته
ب(1در1فرایند1همانندسازی،1در1تشکیل1ساختارهای1Y1مانند1موثر1است1– برخی1از1ساختارهای1ریزکیسه1ای1منتقل1

ج(1به1هنگام1خونریزی11شدید،1در1تبدیل1پرترومبین1به1ترومبین1نقش1دارد1– توالی1آمینواسیدی1ویژه1ای1به1مقصد1هدایت
د(1ضمن1مصرف1مولکولATP1،1یون1های1سدیم1و1پتاسیم1را1جابه1جا1می1کند1– دستگاه1گلژی،1برای1مدت1زمان1معینی1نگهداری

۴( ب و د ۳( الف و ج   ۲( ج و د    ۱( الف و ب   

چند1مورد،1دربارة1ژن1های1در1حال1رونویسی،1عبارت1زیر1را1به1نحو1نامناسب1کامل1می1نماید؟-351
»اگر1در1مولکول1DNA1خطی1یاخته1های1پارانشیمی،1................،1آن1گاه1.................1«

الف(1جهت1حرکت1آنزیم1رنابسپاراز1بر1روی1دو1ژن1یکسان1باشد1– تعداد1پیوند1اشتراکی1درRNA1های1حاصل1برابر1است.
ب(1باز1آلی1آدنین1در1رشتة1الگوی1ژن1مربوط1به1یک1پروتئین1قرار1نداشته1باشد1– نوکلئوتیدهای1رشتة1رمزگذار1ژن1و1RNA1یکسان1می1شوند.
ج(1انواعی1از1آنزیم1های1رنابسپاراز1از1روی1یک1ژن1رونویسی1کنند1– ممکن1است1نیاز1به1ساخت1نوعی1پروتئین1تشدید1یافته1باشد.

د(1راه1انداز1مربوط1به1دو1ژن1در1مجاورت1یکدیگر1باشند1– پیوندهای1هیدروژنی1میان1دنا1و1رنا1در1دو1ژن،1در1جهت1یکسان1شکسته1می1شوند.
۴ )۴     ۳ )۳    ۲ )۲    ۱ )۱

با1در1نظر1داشتن1این1مورد1که1بیماری1کوررنگی،1نوعی1بیماری1وابسته1به1X1نهفته1است1و1در1گیرنده1های1مخروطی1افراد1مبتال361-1
به1این1بیماری،1رنگدانه1های1مربوط1به1تشخیص1جزئیات1رنگ1ها1وجود1ندارد،1کدام1گزینه1عبارت1را1به1نادرستی1کامل1می1کند؟

»1مردی1مبتال1به1کوررنگی1و1هموفیلی1با1زنی1ناقل1هر1دو1بیماری1کوررنگی1و1هموفیلی1ازدواج1کرده1است.1اگر1در1این1خانواده1...............1
به1طورحتم1...............1«1

۱( هر فرزند مبتال به هر دو بیماری، فقط از یک جنس باشد – هیچ یک از دختران خانواده، ناقل هر دو بیماری با یکدیگر نیستند.
۲( هر دختر مبتال به کوررنگی، هموفیلی نیز داشته باشد – دگره های نهفتة هر دو بیماری بر روی یکی از کروموزوم های x مادر قرار دارند.

۳( نیمی از دختران، به صورت همزمان ناقل هر دو بیماری باشند – همة پسران کوررنگ خانواده، در فرایند تشکیل لخته نیز دچار مشکل هستند.
۴( هر فرد بیمار، فقط به یکی از بیماری ها مبتال باشد – در صورت وقوع نوترکیبی، دگره های این صفات در یکی از کروموزوم های x مادر شبیه 

پدر می شود.

شکل1مقابل1یکی1از1عوامل1ایجاد1تغییر1در1جمعیت1ها1و1برهم1زدن1تعادل1آنها1را1نشان1می1دهد،1کدام1گزینه1در1ارتباط1با1آن1صحیح371-1
است؟

۱( برخالف رانش دگره ای، موجب تغییر در دنای افراد جمعیت نمی شود. 
۲( همانند آمیزش غیرتصادفی، به صورت هدفمند و انتخابی صورت می گیرد.

۳( همانند جهش، موجب تغییر در انواع دگره های درون گونه های یک جمعیت می شود.
۴( برخالف شارش دگره ای، ممکن نیست موجب کاهش توان بقای جمعیت در محیط های جدید  شود.
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چند1عبارت،1در1رابطه1با1یک1یاختة1یوکاریوتِی1تازه11تقسیم1شده1به1طور1صحیح1بیان1نشده1اند؟-381
الف(1هر1توالی1پلی1نوکلئوتیدی1بیانه1)اگزون(،1بین1دو1توالی1پلی1نوکلئوتیدی1میانه1)اینترون(1قرار1دارد.

ب(1فقط1بعضی1از1ژن1های1دنای1اصلی1یاخته،1می1توانند1به1طور1همزمان1توسط1تعداد1زیادی1رنابسپاراز1رونویسی11شوند.
ج(1هر1رنای1خارج1شده1از1هسته،1تحت1تأثیر1فرایند1پیرایش1تعدادی1از1پیوندهای1فسفودی1استر1خود1را1از1دست1می1دهد.

د(1فقط1بخشی1از1نوکلئوتیدهای1رشتة1رمزگذار1ژن،1از1نظر1ساختاری1با1نوکلئوتیدهای1رنای1تازه1ساخت1از1روی1رشتة1الگو1یکسان1اند.
۴ )۴    ۳ )۳    ۲ )۲    ۱ )۱

391 با1فرض1درست1بودن1تمامی1طرح1های1پیشنهادی1برای1همانندسازی،1کدام1گزینه1فقط1در1یکی1از1این1روش1ها1دیده1می1شود؟-
۱( تشکیل مولکول دنای جدید واجد نوکلئوتیدهای قدیمی و جدید

۲( تشکیل اشتراکی پیوند فسفودی استر بین نوکلئوتیدهای قدیمی و جدید
۳( تولید رشتة دنای جدیدی که فقط از نوکلئوتیدهای جدید تشکیل شده است

۴( دست نخورده باقی ماندن پیوندهای فسفودی استر موجود در بین نوکلئوتیدهای دنای اولیه

401 در1یاخته1هایی1که1امکان1تنظیم1بیان1ژن1با1تغییر1میزان1طول1عمر1رناها1وجود1دارد،1هر1...............-
۱( توالی  موثر در تنظیم بیان ژن، در مجاورت راه انداز قرار گرفته  است.

۲( آنزیم رنابسپاراز به کمک پروتئین ها جایگاه راه انداز را شناسایی می کند.
۳( جایگاه راه انداز، توسط آنزیم رونویسی کننده الگو قرار نمی گیرد. 

۴( پروتئین موثر در شناسایی راه انداز مستقیماً به این توالی متصل می گردد. 

411 با1توجه1به1آنزیم1های1مطرح1شده1در1زیست1شناسی1)3(،1همة1گزینه1ها1فقط1در1ارتباط1با1بعضی1از1آنزیم1های1ساخته1شده1در1بدن1-
انسان،1صدق1می1کنند،1به1جز1:1

۱( برای تولید فراورده در پی تغییر پیش ماده، به کوآنزیم نیاز دارند.
۲( در pH خارج از محدودة 6 تا 8 دارای عملکرد بهینه هستند. 

۳( فاقد زیرواحدهای نیتروژن دار در ساختار شیمیایی خود می باشند.
۴( هر دو نوع واکنش  سوخت و سازی تجزیه و ترکیب را انجام می دهند.

421 چند1مورد1از1عبارت1های1زیر،1دربارة1نوعی1سازوکار1مؤثر1در1تداوم1گوناگونی1در1جمعیت1ها1که1قبل1از1تخریب1کامل1پوشش1هسته1-
در1یاخته1های1میوز1کنندة1غدد1جنسی1انسان1رخ1می1دهد،1به1درستی1بیان1شده1است؟

الف(1ممکن1نیست1از1نظر1نقش1در1افزایش1تعداد1انواع1ژن1در1یک1کروموزوم،1مشابة1جهش1مضاعف1شدگی1باشد.

ب(1ممکن1است1با1شکسته1شدن1پیوند1فسفودی1استر1در1هر1دو1رشتة1پلی1نوکلئوتیدی1کروموزوم1ها1همراه1باشد.
ج(1ممکن1است1در1افزایش1میزان1بقای1جمعیت1در1شرایط1محیطی1جدید1با1افزایش1تفاوت1های1فردی1مؤثر1باشد.

د(1ممکن1نیست1در1پی1وقوع1آن،1تمام1یاخته1های1حاصل1از1تقسیم1میوز،1ترکیب1دگره1ای1متفاوتی1با1یکدیگر1داشته1باشند.
۴ )۴    ۳ )۳    ۲ )۲    ۱ )۱

با1توجه1به1شکل1روبه1رو1که1صفت1رنگ1در1نوعی1ذرت1را1نشان1می1دهد،1کدام431-1
گزینه1از1نظر1درستی1یا1نادرستی1نسبت1به1سایر1گزینه1ها1متفاوت1است؟1)در1

طی1خودلقاحی1گامت11نر1و1مادة1یک1گیاه1با1یک1دیگر1لقاح1می1کنند.(1
۱( هر ژن نمود در بخش ۵ می تواند در اثر لقاح میان گیاهانی واجد ژن نمودهایی در 

بخش ۲ و ۳ ایجاد شود. 
۲( هر ژن نمود موجود در بخش ۲ ضمن لقاح با گیاه AaBbCc، گیاهی واجد دو جایگاه ژنی ناخالص ایجاد می کند. 

۳( همة گیاهان واجد ۲ جایگاه  ژنی خالص، در پی لقاح با گیاهی در بخش ۳، می توانند قرمزترین ذرت را به وجود آورند.
۴( همة گیاهان واجد تنها یک جایگاه ژنی ناخالص، می توانند طی خودلقاحی حداقل یکی از دانه های دو آستانة رخ نمودی را تولید کنند.

فراوانی

سفید
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ 6 7

قرمز
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441 در1یک1خانوادة1ساکن1در1مناطق1جنوب1کشور،1پدر1سالم1تنها1دارای1کربوهیدرات1A1متعلق1به1گروه1خونی1بوده1و1فاقد1توانایی1تولید1-
پروتئین1مربوط1به1گروه1خونی1Rh1است.1مادر1این1خانواده،1مبتال1به1فنیل1کتونوری1بوده1و1توانایی1رونویسی1از1ژن1مربوط1به1آنزیم1های1
اضافه1کنندة1هر1دو1نوع1کربوهیدرات1گروه1خونی1به1سطح1فراوان1ترین1گویچه1های1خونی1را1دارد.1اگر1فرزند1اول،1کربوهیدرات1B1و1
پروتئین1D1و1دارای1ژن1نمود1خالص1برای1بیماری1هموفیلی1باشد،1تولد1چند1مورد1از1فرزندان1زیر1در1این1خانواده،1غیرمحتمل1است؟

Rh11وABO1الف(1فرزندی1واجد1عامل1انعقادی1شمارة181و1جایگاه1ژنی1خالص1برای1دو1نوع1گروه1خونی
ب(1پسری1دارای1دگره1های1بارز1مربوط1به1بیماری1فنیل1کتونوری1با1اختالل1در1فعالیت1آنزیم1پروترومبیناز

ج(1دختری1با1مشکالت1مغزی،1فاقد1دگرة1مربوط1به1آنزیم1های1اضافه1کنندة1هر1نوع1کربوهیدرات1گروه1خونی
د(1فرزندی1واجد1دگره1های1d1بر1روی1هر1کروموزوم1شمارة111و1فاقد1نوعی1از1کربوهیدرات11متعلق1به1گروه1خونی

۴ )۴    ۳ )۳    ۲ )۲    ۱ )۱

451 از1- بعضی1 با1 ارتباط1 در1 مورد1 چند1 یوکاریوتی،1 یاخته1های1 ژِن1 بیان1 تنظیم1 با1 ارتباط1 در1 درسی1 کتاب1 مطالب1 گرفتن1 نظر1 در1 با1
پروتئین1های1عوامل1رونویسی1به1درستی1بیان1شده1است؟1

الف(1پس1از1عبور1از1منافذ1نوعی1ساختار1دوغشایی،1به1توالی1نوکلئوتیدی1اتصال1پیدا1می1کنند.1
ب(1به1منظور1انجام1عملکرد1خود،1در1سطحی1جلوتر1از1آنزیم1رنابسپاراز1به1توالی1راه1انداز1متصل1می1شوند.1

ج(1به1دنبال1اختالل1در1فعالیت1آن1ها،1سرعت1حرکت1آنزیم1رنابسپاراز1بر1روی1نوکلئوتیدهای1دنا1کاهش1پیدا1می1کند.1
د(1نسبت1به1پروتئین1متصل1کنندة1ریبونوکلئوتیدها1به1یک1دیگر1در1رونویسی،1پیوندهای1اشتراکی1و1غیراشتراکی1بیشتری1دارند.

 ۴ )۴     ۳ )۳     ۲ )۲    ۱ )۱

461 کدام1گزینه1در1ارتباط1با1فرایند1ترجمه1صحیح1است؟1-
۱( هر جایگاهی از رناتن که توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی دارد، محل تشکیل پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها نیز محسوب می شود.  

۲( هر کدونی از مولکول mRNA که ترجمه نمی شود، پس از یکی از کدون های پایان در ساختار رشتة پلی نوکلئوتیدی قابل مشاهده است. 
۳( هر مولکول رنای ناقل که حداکثر در دو جایگاه از ساختار رناتن قرار می گیرد، پس از جداشدن از آمینواسید به جایگاه E رناتن انتقال پیدا می کند. 
۴( هر زیرواحد از ساختار رناتن که باعث شناسایی رمزة آغاز در مرحلة آغاز می شود، واجد آمینواسیدهای کمتری نسبت به زیرواحد دیگر می باشد. 

در1کدام1یک1گزینه1های1زیر،1آنزیم1های1مختلف1به1درستی1با1یکدیگر1مقایسه1شده11اند؟471-1
۱( آنزیم روبیسکو همانند آنزیم دنابسپاراز یوکاریوتی، قادر به انجام دو نوع واکنش شیمیایی با پیش ماده های یکسانی است.

۲( آنزیم رنابسپاراز پروکاریوتی همانند آنزیم متصل کنندة آمینواسید به رنای ناقل، از تعداد ریبونوکلئوتیدهای آزاد یاخته می کاهد.
۳( آنزیم شکنندة پیوند بین دو گروه فسفات برخالف آنزیم هلیکاز، در تغییر میزان فشار اسمزی محیط فعالیت خود نقش دارد.

۴( آنزیم آمیالز تولید شده در نوعی باکتری  برخالف آنزیم پپسین، کوچک ترین زیرواحدهای درشت  مولکول  زیستی را از هم جدا می کند.

کدام1مورد1را1می1توان1دربارة1مردی1با1گروه1خونی1A+1و1درگیر1با1همة1انواع1بیماری1های1عنوان1شده1در1فصل131زیست1شناسی481-1
سال1دوازدهم،1با1قاطعیت1بیان1داشت؟

۱( بر روی هر فام تن )کروموزوم( شمارة 9، دارای الل مربوط به ساخت آنزیم  اضافه کنندة کربوهیدرات A به غشای گویچه های قرمز است.
۲( بر روی نوعی فام تن )کروموزوم( جنسی آن، دگره )الل(  نهفتة مربوط به یکی از بیماری های مورد نظر قابل مشاهده است.

۳( بر روی بزرگ ترین کروموزوم جنسی کاریوتیپ آن، دگرة نهفتة مربوط به بیماری موثر در فعالیت مغز مشاهده می شود.
۴( بر روی بزرگ ترین کروموزوم های موجود در تصویر کاریوتیپ آن، دگرة D مربوط به گروه خونی Rh یافت می شود.

491 دربارة1بیماری1فردی1که1کم1خونی1آن1ناشی1از1داسی1شکل1شدن1گویچه1های1قرمز1است،1کدام1عبارت1صادق1نیست؟-
۱( مصرف ویتامین قابل جذب به کمک عامل داخلی  معده نمی تواند در درمان این بیماری ارثی مؤثر باشد.

۲( رمزة )کدون( مربوط به بروز این بیماری، واجد تعداد باز پیریمیدینی کمتری از باز پورینی است.
۳( بیماری کم خونی این فرد، نشان دهندة رابطة بین تغییر بسیار جزئی ژن و تأثیر آن پروتئین است.

۴( ژِن  مؤثر در بروز این بیماری، ممکن نیست در یاخته های فعال در خون روشن شود.

501 کدام1گزینه1عبارت1زیر1را1به1طور1نادرست1تکمیل1می1کند؟-
»1نوعی1یاخته1که1در1آزمایش1های1ایوری1و1همکارانش1دچار1تغییر1شد،1می1تواند1..................1«

۲( با کمک یک نوع آنزیم تمامی انواع رناها را بسازد. ۱( در محل یکسانی به تولید رنا و پروتئین بپردازد.  
۴( رناهای پیکی با طول عمر کم را در سیتوپالسم تولید کند.  ۳( تعداد جایگاه های آغاز همانندسازی را تغییر دهد.  
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با توجه به گیاهان گل میمونی، کدام گزینه عبارت را به نحو متفاوتی نسبت به سایر گزینه ها کامل می کند؟ -11
»اگر در دانه ای که سبب پیدایش این گیاه می شود، بخشی که ............... باشد، با قاطعیت می توان برداشت کرد که ............... «

۱( در دو انتهای رویان قرار گرفته، واجد ژن نمود خالص و کاماْل مشابه با پوستۀ دانه – هر دو دگرۀ R و W در ساختار 
درون دانه وجود دارد. 

۲( هورمون محرک رویش دانه را می سازد، واجد دو دگرۀ یکسان برای این صفت – بزرگ ترین یاختۀ کیسۀ رویانی، دگرۀ 
مشابِه اسپرم سازنده را داشته بود.

۳( ذخیرۀ مواد غذایی در دانۀ نابالغ را انجام می دهد، واجد ژن نمود RRW – دگرۀ R از تقسیم یاختۀ زایشی در لولۀ گرده 
به دانه انتقال داده شده است.

۴( تنها بخش به جا مانده از گیاه والد محسوب می شود، ژن نمود ناخالص داشته – گلبرگ های گیاه صورتی بوده و نسبت 
انواع دگره ها در درون دانه به صورت ۲ به ۱ است.

    2
رویان هورمون جیبرلین )محرک رویش دانه( را سنتز می کند. در صورتی که رویان دو دگرۀ RR یا WW داشته باشد، این دو دگره 
یکسان خواهند بود. در این صورت می توان نتیجه گرفت یاختۀ تخم زا و اسپرم سازندۀ گیاه، هر دو دگرۀ یکسانی دارند. همچنین 
چون یاختۀ تخم زا و یاختۀ دو هسته ای از تقسیم میتوز یاختۀ باقی مانده از تقسیم میوز یاختۀ بافت خورش ایجاد می شوند، بنابراین 

دگره های مشابهی برای این صفت دارند. 
بررسی سایر گزینه ها: 

1 ریشه و ساقۀ رویانی در دو انتهای رویان قرار گرفته اند. در صورت داشتن ژن نمود RR یا WW برای این صفت خالص هستنند. 
توجه داشته باشید اگر ژن نمود رویان به دو صورت RR یا WW باشد، ژن نمود درون دانه )آندوسپرم( به ترتیب به دو صورت RRR یا 

WWW خواهد بود. بنابراین امکان پیدایش هر دو دگره به صورت همزمان در یاخته های درون دانه وجود ندارد. 

3 اگر آندوسپرم ژن نمود RRW داشته باشد، می توان برداشت کرد RR ژن نمود یاختۀ دوهسته ای و W ژن نمود اسپرمی است که 
با یاختۀ دو هسته ای لقاح می دهد. 

4 پوستۀ دانه تنها بخشی از گیاه والد است که در گیاه باقی می  ماند و چون ژن نمود خالص دارد به صورت RW خواهد بود. بخش 
دوم این گزینه تلۀ تستی است. 

 رفقا توجه کنید که ژن نمود پوستۀ دانه کاماْل مستقل از ژن نمود بخش های مختلف رویان است. چون منشا متفاوتی دارند. بنابراین 

اگرچه ژن نمود RW در یاخته های پوستۀ دانه وجود دارد، اما رویان می تواند به صورت های RR، WW یا RW باشد. در این صورت می تواند رنگ های 

سفید و قرمز نیز داشته باشد. 

کدام گزینه، در ارتباط با مطالب بیان شده در فصل 2 زیست شناسی سال دوازدهم، درست است؟-21
۱( هر نوع آمینواسید، اطالعات مربوط به خود را فقط در یک نوع توالی سه نوکلئوتیدی از دنا ذخیره می کند.

۲( هر پروتئینی که اطالعات مربوط به ساخت آن در DNA خطی قرار دارد، توسط رناتن  های هسته ایجاد می شود.
۳( هر نوکلئیک اسید هسته ای دارای پیوند هیدروژنی، توانایی برقراری پیوند هیدروژنی با نوع دیگر نوکلئیک اسید را دارد.

۴( هر رشته ای از دنا که در ساخت مولکول RNA نقش دارد، تنها در جایگاه فعال یک نوع آنزیم بسپارازی قرار می گیرد. 
     3

 DNA در هسته، دارای پیوندهای هیدروژنی در ساختار خود هستند. مولکول tRNA و DNA با توجه به مفاهیم کتاب درسی، مولکول
در حین فرایند رونویسی، می تواند با ریبونوکلئوتیدهای mRNA، tRNA و یا rRNA پیوند هیدروژنی برقرار کند. همچنین مولکول 

tRNA در حین فرایند ترجمه، می تواند با مولکول mRNA پیوند هیدروژنی تشکیل دهد.

 تشکیل پیوند هیدروژنی میان دئوکسی ریبونوکلئوتیدها با یکدیگر: همانندسازی

تاریخ آزمون :17 فروردین 1401
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 تشکیل پیوند هیدروژنی میان دئوکسی ریبونوکلئوتیدها و ریبونوکلئوتیدها: رونویسی

 تشکیل پیوند هیدروژنی میان ریبونوکلئوتیدها با یکدیگر: تنظیم بیان ژن به کمک رناهای کوچک و فرایند ترجمه )اتصال رنای 
پیک به رنای ناقل( و تاخوردگی tRNA بر روی خود 

بررسی سایر گزینه ها:
1 همانطور که می دانید در ساخت پلی پپتیدها ۲0 نوع آمینواسید شرکت دارند. اما در مولکول DNA، 6۴ توالی سه نوکلئوتیدی 

وجود دارد. بنابراین اطالعات مربوط به برخی از آمینواسیدها، در بیش از یک توالی سه نوکلئوتیدی )رمز( قرار دارد.

 برخی از رمزهای مولکول DNA مانند رمز پایان، فاقد اطالعات مربوط به آمینواسیدها هستند.

 برخی آمینواسیدها دارای رمزهای متفاوتی در مولکول DNA هستند.

 اطالعات مربوط به برخی از آمینواسیدها تنها در یک توالی سه نوکلئوتیدی )رمز( قرار دارد. 

2 در هسته، رناتن وجود ندارد، بنابراین این گزینه کاًل از ریشه و پایه غلطه! 

 درون هسته رنا و پروتئین ممکن است دیده شود، ولی ریبوزوم درون سیتوپالسم فعالیت دارد. دقت کنید که بعضی از اجزای 
ریبوزوم درون سیتوپالسم )پروتئین( و بعضی از اجزای آن درون هسته )رنا( تولید می شوند. 

4 رشتۀ الگوی دنا، در ساخت مولکول رنا موثر است. می دانید این رشته می تواند در جایگاه فعال انواعی از آنزیم های بسپارازی )مانند 
دنابسپاراز و رنابسپاراز( قرار گیرد.

 توجه داشته باشید که هر آنزیم رنابسپاراز تنها برخی از نوکلئوتیدهای یک رشته از مولکول DNA را الگو قرار می دهد.

با توجه به پروتئینی که برای نخستین بار، ساختار آن شناسایی شد، کدام گزینه عبارت را به درستی کامل می کند؟ -31
»در سطحی از سطوح ساختاری این مولکول که ................ می شود.« 

۱( حالت خطی رشتۀ پلی پپتیدی از بین می رود، قطعاْ مولکول های آب همزمان با برقراری برخی پیوندها، آزاد
۲( واحدهای سازندۀ این بسپار زیستی به یکدیگر نزدیک می شوند، انواعی از پیوندهای اشتراکی و غیر اشتراکی، تشکیل

۳( پیوندهایی همانند پیوندهای سازندۀ پله های مولکول DNA ساخته می شود، قطعاْ برخی پیوندها، سبب تثبیت ساختار 
بسپار زیستی

۴( زیرواحدهایی با توالی آمینواسیدی در کنار یکدیگر آرایش پیدا می کنند، نوعی پیوند اشتراکی و متصل کنندۀ آمینواسیدها 
به یکدیگر، مشاهده

    2
صورت سوال چی میگه؟ میوگلوبین پروتئینی است که برای اولین بار ساختار آن شناسایی شد. ساختار نهایی این مولکول زیستی، سطح سوم 

پروتئین ها است. 

در سومین سطح ساختاری، گروه R آمینواسیدهای آبگریز به یکدیگر نزدیک می شوند، در این زمان انواعی از پیوندهای اشتراکی و 
غیر اشتراکی در زنجیرۀ پلی پپتیدی تشکیل می شود. 

 برهم کنش هایی که بین گروه های R آمینواسیدهای آبگریز تشکیل می شوند، منشا تشکیل 
سطح سوم هستند. سپس با برقراری پیوندهای اشتراکی، یونی و هیدروژنی این سطح تثبیت می شود. 

بررسی سایر گزینه ها: 
و  پلی پپتیدی  زنجیرۀ  تاخوردگی  امکان  پروتئین ها  و سوم  دوم  در سطح  باشید  داشته  توجه   1
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خارج شدن آن از حالت خطی وجود دارد. در سطح دوم پروتئین ها، پیوندهای هیدروژنی میان آمینواسیدها برقرار می شود. 

 عزیزان دقت کنید که برقراری پیوندهای هیدروژنی در دومین سطح ساختاری پروتئين ها، بدون نیاز به آزادسازی مولکول آب 

انجام می شود. درزمان برقراری پیوندهای اشتراکی، همزمان با برقراری پیوند، یک مولکول آب آزاد می شود. 

3 منظور پیوندهای هیدروژنی است که در پله های مولکول DNA یافت می شوند. در دومین و سومین سطح پروتئین ها، پیوندهای 
هیدروژنی تشکیل می شوند. دقت کنید تثبیت پروتئین برای اولین بار در سطح سوم دیده می شود نه دوم! 

4 در سطح چهارم پروتئین ها، زیرواحدهای متفاوت در کنار یکدیگر آرایش پیدا می کنند. در این سطح، انواع پیوندهایی که در 
سطوح قبلی تشکیل می شوند، قابل مشاهده هستند. اما پس چرا این گزینه غلط شد؟ 

 دوستان دقت کنید باالتر هم گفتیم، سطح سوم، سطح نهایی ساختار پروتئین میوگلوبین است! این پروتئین سطح چهارم ندارد! 

به صورت اصلی سوال دقت کافی داشته باشید! 

ویژگی های مخصوصانواع پیوندهاساختار پروتئینی

ساختار اول
پیوند پپتیدی )اشتراکی( 
بین گروه کربوکسیل و 

آمینی

۱( در همۀ پروتئین ها وجود دارد و سایر ساختارهای پروتئین را تعیین می کند.
۲( ساختار نهایی هیچ مولکول پروتئینی نمی باشد.

۳( ترتیب، تعداد و نوع آمینواسیدها در این ساختار اهمیت دارد.

ساختار دوم
پیوند هیدروژنی بین گروه 

NH و COO

۱( در همۀ پروتئین ها ساختار دیده می شود. )مثاًل ساختار مارپیچی در هموگلوبین دیده 
می شود!(

۲( بیشتر به دو صورت صفحه ای )با پیوند هیدروژنی کمتر( و مارپیچی )ساختاری شبیه 
دنا(

۳( هر دو ساختار صفحه ای و مارپیچی در یک زنجیرۀ پلی پپتیدی ممکن است دیده شوند.

ساختار سوم
تشکیل  پیوندهای آبگریز
تثبیت  پیوندهایی مانند 
یونی، اشتراکی و هیدروژنی

۱( موجب ایجاد شکل کروی می شود و مربوط به یک زنجیرۀ پلی پپتیدی است.
۲( هم زمان با تشکیل این ساختار، فاصلۀ گروه های R آمینواسیدهای آب گریز کاهش می یابد.

۳( ساختار نهایی میوگلوبین است.

گفته نشده است!ساختار چهارم
در پروتئین های واجد چند زنجیرۀ پلی پپتیدی دیده می شود و درنتیجۀ قرارگیری این زیر 

واحدها ایجاد می شود.

به درستی -41 را  زیر  عبارت  گزینه  کدام  میوگلوبین،  پروتئین  به ساخت  مربوط  ژن  از  رونویسی  فرایند  در خصوص 
تکمیل می کند؟

»به طور معمول، در ............ مراحل رونویسی که ............ ، ممکن است، ............... «
۱( همۀ – نوعی پیوند اشتراکی شکسته می شود – آنزیم رونویسی کننده در طول مولکول mRNA حرکت کند.

۲( بعضی از – نوعی توالی ویژه، توسط آنزیم رنابسپاراز شناسایی می شود – پیوند هیدروژنی میان ریبونوکلئوتیدها تشکیل شود.
۳( بعضی از – آنزیم رنابسپاراز هر دو رشتۀ مولکول DNA را دربرمی گیرد – پیوند اشتراکی میان دئوکسی ریبونوکلئوتیدها 

برقرار شود. 
میان  پیوندی  آنزیم ،  فعالیت  بدون   – RNA شکسته می شود  و   DNA نوکلئوتیدهای  میان  پیوند هیدروژنی   – ۴( همۀ 

نوکلئوتیدها برقرار شود.
     4

بخش اول این گزینه، در مورد مراحل طویل شدن و پایان رونویسی درست است. توجه کنید در هر دو مرحله، پیوندهای هیدروژنی بین 
نوکلئوتیدها تشکیل می شوند. تشکیل پیوندهای هیدروژنی به صورت خودبه خودی بوده و بدون نیاز به حضور آنزیم صورت می گیرد.

 تشکیل پیوندهای هیدروژنی برخالف شکسته شدن آن ها بدون حضور آنزیم صورت می گیرد. همچنین به منظور شکسته شدن و 
یا تشکیل شدن آن ها، مولکول های آب مصرف و یا تولید نمی شوند. بنابراین استفاده از کلمۀ آبکافت برای این پیوندها، نادرست است. 
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بررسی سایر گزینه ها:
ریبونوکلئوتیدها  در  فسفات   – فسفات  پیوند  رونویسی،  فرایند  در  سه فسفاته  ریبونوکلئوتیدهای  شدن  تک فسفاته  منظور  به   1

شکسته می شود. این پیوند، نوعی پیوند اشتراکی است. 
توجه  شود.  انجام  می تواند  پدیده  این  آغاز  مرحلۀ  در 
کنید حرکت آنزیم رنابسپاراز در طول رنای پیک، در 
مرحلۀ آغاز صورت نمی گیرد. نظرت در ارتباط با سایر 

مراحل چطوره؟  

از  رونویسی  فرایند  طی  در  کنید  دقت   
امکان  اما  نمی شود.  فسفودی استر شکسته  پیوند  ژن ها، 
شکسته شدن پیوند اشتراکی )پیوند فسفات – فسفات در 

ساختار ریبونوکلئوتیدها( وجود دارد.

پایان  مرحلۀ  در  و  راه انداز  توالی  آغاز،  مرحلۀ  در   2
شمار  به  ویژه  توالی های  از  پایان  توالی  رونویسی، 
اما  می شوند.  شناسایی  رنابسپاراز  توسط  که  می روند 

باید دقت داشته باشید که در هیچ یک از این مراحل بین ریبونوکلئوتیدها پیوند هیدروژنی برقرار نمی شود. 
3 در هیچ یک از مراحل رونویسی، پیوند فسفودی استر میان دئوکسی ریبونوکلئوتیدها تشکیل نمی شود. جدول بعدی رو هم قبالً دیدی 

و برای جمع بندی مطالب آوردیم. بخش هایی که خط تیره گذاشتیم، یعنی با توجه به متن کتاب درسی اظهارنظر دقیقی برای آن نمی توان داشت! 

پایان رونویسیطویل شدن رونویسیآغاز رونویسیمورد مقایسه

-üüتشکیل پیوند هیدروژنی بین دنا و رنا

ûüüتشکیل پیوند هیدروژنی بین دو رشتۀ دنا
ûüüشکسته شدن پیوند هیدروژنی بین دنا و رنا
-üüشکسته شدن پیوند هیدروژنی بین دنا و دنا

-üüتشکیل پیوند فسفودی استر

ûûûشکسته شدن پیوند فسفودی استر
-üüشکسته شدن پیوند بین فسفات ها

üûûشناسایی راه انداز
üûüتوالی خاص از دنا شناسایی می شود

با در نظر گرفتن مراحل همانندسازی، چند مورد عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟ -51
»به طور معمول در مرحلۀ S چرخۀ یاخته اِی یک یاختۀ استخوانی نزدیک محل شکستگی .................. « 

الف( آنزیم های بازکنندۀ پیچ و تاب مولکول دنا، پروتئین های افزایش دهندۀ فشردگی این مولکول ها را نیز جدا می کنند.
ب( آنزیم دنابسپاراز در نوعی از فعالیت های خود، پیوند اشتراکی میان دو نوکلئوتید مجاور در میانۀ مولکول دنا را می شکند. 
ج( فقط پس از برقراری رابطۀ مکملی میان یک نوکلئوتید با نوکلئوتید رشتۀ مقابل، امکان برقراری پیوند فسفودی استر 

فراهم می شود.
رشته های  هلیکاز،  آنزیم های  وراثتی،  اطالعات  ذخیره کنندۀ  مولکول های  در  مانند   Y ساختارهای  تشکیل  دنبال  به  د( 

نوکلئوتیدی را در بر می گیرند.
 ۴ )۴    ۳ )۳    ۲ )۲    ۱ )۱
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    4
همۀ موارد نادرست هستند. 

بررسی موارد: 
الف اگر چه آنزیم هایی که پیچ و تاب مولکول دنا را باز می کنند، پروتئین های افزایش دهندۀ فشردگی مولکول دنا را نیز از آن جدا 

می کنند. اما باید به تلۀ تستی این گزینه دقت کنید! 

 توجه داشته باشید در صورت سوال »مراحل همانندسازی« مد نظر است. این مورد پیش از شروع فرایند همانندسازی انجام 

می شود. 

ب این مورد نیز نکتۀ مهمی دارد. آنزیم دنابسپاراز دو نوع فعالیت دارد. یک فعالیت بسپارازی که طول رشتۀ نوکلئوتیدی را افزایش 
می دهد و دیگری فعالیت نوکلئازی! دقت کنید در فعالیت نوکلئازی این آنزیم، اگر رابطۀ میان نوکلئوتید با نوکلئوتید رشتۀ مقابل 
مکمل نباشد، این آنزیم پیوند فسفودی استر نوکلئوتید با نوکلئوتید مجاور را شکسته و آن از را از مولکول دنا جدا می کند. توجه کنید 
در این لحظه آنزیم دنابسپاراز در انتهای رشتۀ پلی نوکلئوتیدی در حال ساخت قرار دارد و در هیچ گونه از فعالیت های خود نمی تواند 

پیوند اشتراکی میان دو نوکلئوتید مجاور در میانۀ مولکول دنا را بشکند. 
ج تا بعد تلۀ تستی این گزینه رو هم بررسی کنیم. توجه داشته باشید در فرایند همانندسازی اول پیوند رابطۀ مکملی، یک نوکلئوتید 
با نوکلئوتید رشتۀ مقابل تشکیل می شود و سپس پیوند فسفودی استر بین همان نوکلئوتید با نوکلئوتید مجاور برقرار می شود. اما آیا 

همواره این گونه است و فقط پس از برقراری رابطۀ مکملی، امکان تشکیل پیوند فسفودی استر وجود دارد؟ 

 توجه داشته باشید در فرایند ویرایش، آنزیم دنابسپاراز نقشی در شکسته شدن پیوند هیدروژنی ندارد. 

د تلۀ تستی این مورد را متوجه شدی!؟ 
 دقت کنید در پی فعالیت آنزیم هلیکاز است که پیوندهای هیدروژنی در برخی قسمت های DNA شکسته شده و دوراهی های 

همانندسازی )ساختارهای Y مانند( تشکیل می شوند نه اینکه پیش از فعالیت هلیکاز، این ساختارها تشکیل شوند. 

با در نظر گرفتن انواع فرایندهای رونویسی ژن های مربوط به مصرف الکتوز و تجزیۀ مالتوز در باکتری اشرشیاکالی، -61
کدام مورد تکمیل کنندۀ درستی برای عبارت زیر است؟

»در شرایط طبیعی، در هر دو نوع تنظیم مثبت و منفی، ................ ، اما فقط در یکی از این روش ها ............... «
۱( در مرحلۀ آغاز رونویسی از روی توالی راه انداز رونویسی انجام نمی شود –  نوعی پروتئین به شناسایی راه انداز توسط 

رنابسپاراز کمک می کند.
۲( سه ژن اطالعات ساخت آنزیم های تولیدکنندۀ نوعی دی ساکارید را دارند – نوعی پروتئین ضمن اتصال به دی ساکارید، 

از دنا جدا می شود.
۳( توالی تنظیمی مرتبط با پروتئین غیرآنزیمی در جلوی توالی راه انداز قرار دارد – پروتئین غیرآنزیمی دچار تغییر شکل می شود.
۴( نوعی پروتئین غیرآنزیمی به رنابسپاراز متصل می شود – جایگاه راه انداز به نخستین نوکلئوتید قابل رونویسی متصل است. 

     1
در هر دو روش تنظیم مثبت و منفی، در مرحلۀ آغاز رونویسی از روی راه انداز رونویسی انجام نمی گیرد. اما دقت داشته باشید که 
در تنظیم مثبت رونویسی، پروتئین  فعال کننده به شناسایی راه انداز توسط رنابسپاراز کمک می کند، در صورتی که چنین چیزی در 

تنظیم منفی رونویسی دیده نمی شود. 
بررسی سایر گزینه ها:

2 به منظور تولید آنزیم های تجزیه کنندۀ )نه تولیدکننده( مالتوز و الکتوز، سه ژن دخالت دارند. در تنظیم منفی رونویسی برخالف 
تنظیم مثبت آن، پروتئین تنظیمی با اتصال دی ساکارید الکتوز به پروتئین مهارکننده، این پروتئین از توالی اپراتور که در مولکول 

DNA قرار دارد، جدا می شود. اما پروتئین فعال کننده با اتصال به مالتوز، به محل اتصال خود در مولکول DNA، متصل می شود.

3 در تنظیم مثبت رونویسی، توالی تنظیمی )محل اتصال پروتئین فعال کننده به دنا( در عقب راه انداز و در تنظیم منفی رونویسی، 
توالی تنظیمی اپراتور، در جلوی راه انداز قرار گرفته است. همچنین به این نکته توجه داشته باشید که فقط در تنظیم منفی رونویسی، 

با اتصال دی ساکارید به پروتئین مهارکننده، این پروتئین غیرآنزیمی دچار تغییر شکل می شود.
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4 در تنظیم مثبت رونویسی برخالف تنظیم منفی رونویسی، پروتئین غیرآنزیمی به آنزیم رنابسپاراز متصل می شود. از طرف دیگر 
در تنظیم مثبت رونویسی، راه انداز به نخستین نوکلئوتید قابل رونویسی متصل است، ولی در تنظیم منفی رونویسی، توالی اپراتور بین 
نخستین نوکلئوتید قابل رونویسی و راه انداز قرار گرفته است. جدول زیر رو تو آزمون های قبلی دیدی ولی خب برای مرور و جمع بندی بد 

نیست که یه نگاه دوباره بهش داشته باشیم: 

تنظیم مثبت بیان ژنتنظیم منفی بیان ژن

تعداد ژن های 

مؤثر در تجزیۀ 

دی ساکارید

سه ژنسه ژن

تعداد بخش های 

تنظیمی قبل ژن ها
دو بخش : جایگاه اتصال فعال کننده و راه اندازدو بخش : اپراتور و راه انداز

اتصال رنابسپاراز 

به راه انداز قبل از 

حضور دی ساکارید 

در سیتوپالسم

üû

جایگاه راه انداز 

نسبت به بخش 

تنظیمی دیگر

بعد از جایگاه اتصال فعال کنندهقبل از اپراتور

عبور رنابسپاراز از روی 

بخش های تنظیمی 

غیر از راه انداز
üû

عدم شناسایی 

راه انداز توسط 

رنابسپاراز به تنهایی
ûü

تعداد رنای تولیدی 

در هر بار رونویسی 

کامل ژن ها

یک رنای پیک سه ژنییک رنای پیک سه ژنی

دارای جایگاه آغاز رونویسیدارای جایگاه آغاز رونویسیویژگی ژن اول

فاقد جایگاه آغاز و پایان رونویسیفاقد جایگاه آغاز و پایان رونویسیویژگی ژن دوم

دارای جایگاه پایان رونویسیدارای جایگاه پایان رونویسیویژگی ژن سوم

شکل

ژن های مربوط به تحزیه الکتوز

مهارکننده

راه اندازاپراتور

راه اندازاپراتور

رنابسپاراز

رنابسپاراز
مهارکنندۀ تغییرشکل یافته

الکتوز

الف) عدم رونویسی

ب) انجام رونویسی

جهت حرکت آنزیم
فعال کننده

ژن های مربوط به تجزیۀ مالتوز
 جایگاه اتصال
فعال کننده

راه انداز
رنابسپاراز الف) عدم رونویسی

فعال کننده
مالتوز

راه انداز
رنابسپاراز

جایگاه اتصال
فعال کننده 

ب) انجام رونویسی
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 دی ساکارید ............... در نوعی تنظیم رونویسی باکتری اشرشیاکالی نقش دارد که ...............
۱( الکتوز – نخستین نوکلئوتید قابل رونویسی، از یک سو با آخرین نوکلئوتید توالی راه انداز پیوند فسفودی استر برقرار کرده است.
۲( مالتوز – تغییر شکل پروتئین  تنظیمی، زمینۀ شروع تشکیل پیوند فسفودی استر توسط آنزیم رنابسپاراز را فراهم می کند.
۳( الکتوز – افزایش فاصلۀ میان بازوهای نوعی پروتئین تنظیمی، تمایل اتصال این پروتئین به مولکول دنا را افزایش می دهد.
۴( مالتوز – از نظر توانایی هدایت آنزیم رنابسپاراز به کمک عوامل پروتئینی به جایگاه راه انداز، با یاختۀ اوگلنا مشابهت دارد.

    4
الکتوز در تنظیم منفی رونویسی، و مالتوز در تنظیم مثبت رونویسی باکتری اشرشیاکالی دخیل است.

در تنظیم مثبت رونویسی، اتصال فعال کننده به جایگاه ویژۀ خود در دنا، آنزیم رنابسپاراز را به جایگاه راه انداز هدایت می کند. در 
یوکاریوت ها )مانند اوگلنا( نیز اتصال عوامل رونویسی به راه انداز، باعث هدایت رنابسپاراز به محل راه انداز می شود.

 اوگلنا، نوعی آغازی تک یاخته ای و فتوسنتزکننده است. این جاندار در حضور نور فتوسنتز می کند و در صورتی که نور نباشد، 
سبزدیسه های خود را از دست می دهد و با تغذیه از مواد آلی، ترکیبات مورد نیاز خود را به دست می آورد. )فصل 6 دوازدهم(

بررسی سایر گزینه ها:
1 در تنظیم منفی رونویسی، توالی اپراتور نقش دارد که ما بین راه انداز و نخستین نوکلئوتید ژن قرار گرفته است. نخستین نوکلئوتید 

قابل رونویسی نیز همین اولین نوکلئوتید ژن است که با اپراتور اتصال دارد. 

2 در تنظیم منفی رونویسی  1 توالی های راه انداز، اپراتور و جایگاه اتصال به فعال کننده قابل رونویسی نیستند.   دو نکته: 
برخالف تنظیم مثبت رونویسی، نخستین نوکلئوتید ژن به راه انداز متصل نیست! 

تنظیم منفی  تغییر نمی شود. در  فعال کننده است( دچار  پروتئین تنظیمی )که  تنظیم مثبت رونویسی، شکل  2 توجه کنید در 
رونویسی، با اتصال الکتوز به مهارکننده، شکل این پروتئین تغییر می کند و از اپراتور جدا می شود.

3 همان طور که گفته شد، با اتصال الکتوز به مهارکننده، شکل این پروتئین تغییر می کند، به صورتی که فاصلۀ بین دو بازوی 
پروتئینی آن افزایش می یابد، و از اپراتور جدا می شود؛ این یعنی کاهش تمایل اتصال مهارکننده به دنا!

کدام گزینه، در مورد محصول آنزیم رنابسپاراز 3 در یاختۀ بنیادی مغز استخوان، عبارت را به نادرستی کامل می کند؟-71
»در ساختار رنای ناقل اولیه ............... شکل سه بعدی آن، ................. «

۱( در مقایسه با – ریبونوکلئوتیدها در تشکیل تاخوردگی های کمتری نقش دارند.
۲( نسبت به – فاصلۀ میان حلقه های فاقد توالی نوکلئوتیدی پادرمزه، از یکدیگر بیشتر است.

۳( همانند – نوکلئوتید متصل به توالی محل اتصال آمینواسید، در تشکیل پیوند هیدروژنی نقش ندارد.
۴( برخالف – حلقۀ پادرمزه ای نسبت به سایر حلقه ها، در فاصلۀ بیشتری تا محل اتصال به آمینواسید قرار دارد.

     4
می دانید محصول آنزیم رنابسپاراز ۳ همان رنای ناقل است. همان طور که در شکل های روبه رو مشاهده می کنید، هم در ساختار رنای 

ناقل واجد تاخوردگی اولیه و هم در ساختار رنای ناقل 
واجد شکل سه بعدی، حلقۀ واجد توالی پادرمزه نسبت 
به سایر حلقه های این مولکول، در فاصلۀ بیشتری تا 

محل اتصال به آمینواسید قرار دارد.
بررسی سایر گزینه ها:

ناقل  رنای  در  بیشتر  تاخوردگی های  در صورت   1
اولیه، رنای ناقل واجد شکل سه بعدی ایجاد می شود. 
بنابراین میزان تاخوردگی ها در رنای ناقل واجد شکل 

سه بعدی نسبت به رنای ناقل اولیه، بیشتر است.
2 با توجه به شکل روبه رو، فاصلۀ میان حلقه های 
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فاقد توالی پادرمزه در رنای ناقل واجد تاخوردگی اولیه نسبت به رنای ناقل واجد شکل سه بعدی از یکدیگر بیشتر است.
3 با توجه به شکل های صفحه قبل، نوکلئوتید متصل به توالی محل اتصال آمینواسید در رنای ناقل )هم در رنای اولیه و هم در رنای 

ناقل ثانویه(، در تشکیل پیوند هیدروژنی شرکت نمی کند. 

 در ارتباط با رناهای ناقل به نکات زیر توجه کنید:
1 ضمن ایجاد تاخوردگی های بیشتر در مولکول رنای ناقل اولیه، رنای ناقل واجد شکل سه بعدی ایجاد می شود.

2 هم در رنای ناقل اولیه و هم در رنای ناقل واجد شکل سه بعدی، پیوند هیدروژنی میان برخی از ریبونوکلئوتیدها مشاهده می شود. 
 توالی پادرمزه همانند جایگاه اتصال به آمینواسید در رنای ناقل، واجد سه ریبونوکلئوتید است.

 ریبونوکلئوتیدهای موجود در حلقه های رنای ناقل، در تشکیل پیوند هیدروژنی نقش ندارند.
 فاصلۀ میان حلقۀ واجد توالی پادرمزه نسبت به سایر حلقه ها از محل اتصال رنای ناقل به آمینواسید بیشتر است.

 فاصلۀ میان حلقه های فاقد توالی پادرمزه در رنای ناقل اولیه نسبت به رنای ناقل واجد شکل سه بعدی بیشتر است.
 ریبونوکلئوتیدی که به ریبونوکلئوتیدهای محل اتصال آمینواسید متصل است، در تشکیل پیوند هیدروژنی نقش ندارد. 

هر نوع جهش کوچکی که سبب تغییر ژن مربوط به ساخت آنزیم هلیکاز در نوعی یاخته با قابلیت تقسیم هسته ای -81
می شود و با ............... همراه است، ممکن نیست موجب ................ شود.

۱( تبدیل رمز نوعی آمینواسید به رمز پایان – ترجمه نشدن بخشی از رشتۀ ریبونوکلئیک اسید حاصل از فعالیت رنابسپاراز ۲
۲( حذف سه نوکلئوتید در جایی دور از جایگاه فعال – تولید آنزیمی واجد توانایی شکستن پیوندهای هیدروژنی

۳( تشکیل پیوند بین دو باز آلی تیمین مجاور هم در دنا – اختالل در الگوبرداری از روی رشتۀ رمزگذار ژن
۴( تغییر توالی تعیین کنندۀ محل دقیق شروع ترجمه – تغییر نوع اولین رنای  ناقل برقرارکنندۀ رابطۀ مکملی با کدون آغاز

    4
منظور از توالی تعیین کنندۀ محل دقیق شروع ترجمه کدون آغاز است. در صورتی که کدون آغاز به کدون دیگری تبدیل شود، 
نخستین AUG که بعد از آن قرار دارد، به محل شروع ترجمه تبدیل می گردد. بنابراین در هر حالتی، کدون آغاز AUG است و رنای 

ناقلی که با آن رابطۀ مکملی برقرار می کند، حامل آمینواسید متیونین است. 
بررسی سایر گزینه ها:

1 در جهش بی معناست که رمز نوعی آمینواسید به رمز پایان تبدیل می شود. در اثر این جهش، بخشی از رنای پیک به عنوان رشتۀ 
ریبونوکلئیک اسید حاصل از فعالیت رنابسپاراز ۲ ترجمه نشده و پلی پپتید حاصل از آن کوتاه تر خواهد بود.

2 توجه داشته باشید از آنجا که این جهش حذف، در جایی دور از جایگاه فعال رخ داده است، می توان گفت احتمال تغییر در آنزیم 
بسیار کم بوده و ممکن است آنزیم هلیکازی با توانایی شکستن پیوندهای هیدروژنی تولید شود.

3 با تشکیل پیوند بین دو باز آلی تیمین مجاور هم در دنا، دیمر تیمین تشکیل می شود که می تواند در عملکرد آنزیم دنابسپاراز و درنتیجه 
در الگوبرداری از روی رشتۀ رمزگذار ژن طی همانندسازی اختالل ایجاد کند؛ بنابراین می توان گفت وقوع این مورد نیز ممکن است.

کدام گزینه، عبارت زیر را در رابطه با محتوای وراثتی اصلی یاختۀ اوگلنا به طور صحیح تکمیل می کند؟-91
»به طور معمول، وجه تشابه فرایندهای »ساخته شدن مولکول رنا از روی بخشی از یک رشتۀ دنا« و .................... است.«

۱( ساخته شدن پلی پپتید از روی اطالعات رنای پیک، تجزیۀ پیوندهای هیدروژنی میان نوکلئوتیدهای ریبوزدار
۲( ساخته شدن دنای جدید از روی دنای قدیمی، برقراری رابطۀ مکملی میان نوکلئوتیدهای آدنین دار و یوراسیل دار

۳( ساخته شدن دنای جدید از روی دنای قدیمی، حرکت دو طرفۀ آنزیم بسپارازی به منظور افزایش دقت در تشکیل پیوند
۴( ساخته شدن پلی پپتید از روی اطالعات رنای پیک، جفت شدن نوکلئوتیدهای دارای قند حلقوی یکسان در مرحلۀ میانی فرایند

    4
2 ساخته شدن  1 ساخته شدن دنای جدید از روی دنای قدیمی: همانندسازی  صورت سوال چی میگه؟ اول تعاریف مطرح شده رو شفاف کنیم: 

مولکول رنا از روی بخشی از یک رشتۀ دنا )رشتۀ الگو(: رونویسی  ساخته شدن پلی پپتید از روی اطالعات رنای پیک: ترجمه

در مرحلۀ طویل شدن رونویسی، پس از جداشدن رشتۀ رنا از رشتۀ الگوی دنا، دو رشتۀ دنای بازشده، مجدداً شروع به اتصال به یکدیگر 
می کنند؛ بدین صورت که میان نوکلئوتیدهای آنها پیوند هیدروژنی برقرار می شود. نوکلئوتیدهای دنا، دارای قند دئوکسی ریبوز هستند.
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در مرحلۀ طویل شدن ترجمه، میان ریبونوکلئوتیدهای توالی آنتی کدون رنای ناقل و کدون های رنای پیک، در جایگاه A ریبوزوم، پیوند 
هیدروژنی برقرار می گردد. ریبونوکلئوتیدها دارای قند ریبوز هستند.

 ریبوز، یک اکسیژن بیشتر از دئوکسی ریبوز دارد.

بررسی سایر گزینه ها:
1 دقت کنید در رونویسی، میان ریبونوکلئوتیدها اصاًل پیوند هیدروژنی برقرار نمی شود تا بخواهد تجزیه شود!

 در مراحل طویل شدن و پایان ترجمه، ریبونوکلئوتیدهای توالی کدون و آنتی کدون از یکدیگر جدا شده و این یعنی، پیوندهای 
هیدروژنی میان آنها تجزیه می شوند.

با دئوکسی ریبونوکلئوتیدها  باز آلی تیمین دنا شده است. در همانندسازی، تنها  باز آلی یوراسیل در رنا، جایگزین  2 دقت کنید 
سروکار داریم و امکان تشکیل پیوند هیدروژنی میان باز آلی آدنین و یوراسیل در همانندسازی وجود ندارد.

 در دوراهی همانندسازی، نوکلئوتیدهای یوراسیل دار نیز مشاهده می شوند؛ اما مورد استفاده قرار نمی گیرند.

3 حرکت دو طرفۀ آنزیم بسپارازی به منظور افزایش دقت در تشکیل پیوند، به فرایند ویرایش اشاره می کند که تنها در همانندسازی 
قابل انجام است. در صورتی که دنابسپاراز نوکلئوتیدی را به اشتباه جایگذاری کرده باشد، پیوند فسفودی استری که تشکیل  داده را 

تجزیه می کند و نوکلئوتید مناسب را در رشتۀ دنای در حال ساخت قرار می دهد.

 در رونویسی، امکان تجزیۀ پیوند فسفودی استر وجود ندارد. 

 حرکت آنزیم رنابسپاراز در فرایند رونویسی به صورت یک طرفه و در یک جهت است.

با توجه به مفاهیم مطرح شده در فصل 2 کتاب درسی دوازدهم، کدام عبارت نادرست است؟-101
۱( به منظور افزایش سرعت تولید پلی پپتید در یاخته، مجموعه ای از ریبوزوم ها با همکاری یکدیگر به صورت همزمان بر 

روی یک رنای پیک آغاز به حرکت می کنند.
رنابسپاراز  به  ریبوزوم  نزدیک شدن  با  در حال ساخت،  آمینواسیدی  رشتۀ  در  مشاهده  قابل  پپتیدی  پیوندهای  تعداد   )۲

پروکاریوتی در حال فعالیت، افزایش می یابد.
۳( با دورشدن آنزیم رنابسپاراز پروکاریوتی از توالی راه انداز ژن، فاصلۀ انتهای آمینی زنجیرۀ پروتئینی در حال ساخت، با 

زیرواحد بزرگ ریبوزوم بیشتر می شود.
۴( سازوکارهای محافظت کننده از رنای پیک در برابر عوامل تخریب کننده، ضمن افزایش طول عمر این رنا، به فرصت بیشتر 

برای پروتئین سازی می انجامند.
    1

مقدار  به  که  پروتئین هایی  برای  باشید  داشته  توجه 
بیشتری مورد نیازند، ساخت پروتئین ها به طور همزمان 
انجام  ریبوزوم ها  از  مجموعه ای  توسط  هم،  سر  پشت  و 
می شود تا تعداد پروتئین بیشتری در واحد زمان ساخته 
شود. حاال این گزینه چرا غلطه؟! آغاز حرکت ریبوزوم ها 
می تواند  تنها  آغاز  کدون  زیرا  باشد!  همزمان  نمی تواند 
توسط یک ریبوزوم اشغال شود و تا زمانی که آن ریبوزوم 
نکند،  آزاد  را  آغاز  کدون  و  نکند  شروع  را  خود  حرکت 

ریبوزوم بعدی نمی تواند فرایند ترجمه را آغاز نماید.
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بررسی سایر گزینه ها:
2 مطابق شکل، هر چه ریبوزوم به آنزیم رنابسپاراز 
حال  در  پلی پپتیدی  رشتۀ  طول  می شود،  نزدیک تر 
ساخت آن نیز افزایش می یابد؛ با افزایش طول رشتۀ 
پیوندهای  تعداد  و  آمینواسیدها  تعداد  پلی پپتیدی، 

پپتیدی این زنجیره نیز بیشتر می شود. 

ترجمه،  و  رونویسی  فرایند  همزمان  انجام   
تنها در پروکاریوت ها مشاهده می شود.

3 باز هم مطابق شکل های روبرو، هر چه رنابسپاراز 
بیشتر بر روی ژن حرکت کند و فاصلۀ آن تا راه انداز )که پیش از ابتدای ژن وجود داشت( بیشتر شود، طول زنجیرۀ پلی پپتیدی در 
حال ساخت نیز افزایش می یابد. توجه دارید که نخستین آمینواسید هر زنجیرۀ پلی پپتیدی متیونین است و در انتهای آمینی زنجیره 
قرار دارد. با افزایش طول زنجیرۀ پلی پپتیدی، آمینواسید ابتدای زنجیره )انتهای آمینی زنجیره( از زیرواحدهای ریبوزوم دورتر می شود.

 آمینواسید متیونین ابتدای زنجیره، تنها از طریق گروه کربوکسیل خود در تشکیل پیوند پپتیدی شرکت می کند.

 آمینواسیدها از طریق انتهای کربوکسیل خود به رنای ناقل متصل می شوند.

4 در یوکاریوت ها، سازوکارهایی برای حفاظت رنای پیک در برابر تخریب وجود دارند. بنابراین، فرصت بیشتری برای پروتئین سازی 
وجود دارد. این عوامل، موجب طوالنی ترشدن عمر رنای پیک پیش از تجزیه آن می شوند.

کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  -111
»به طور معمول .................. می تواند ناشی از رخ دادن ................. باشد.«

۱( ایجاد ترکیب دگره ای سازگار با محیط در زنبور های عسل نر – انتخاب طبیعی بعد از نوترکیبی و گونا گونی  دگره ای در 
گامت های نر

۲( کاهش تفاوت های فردی و در نتیجه کاهش گوناگونی در جمعیت - انتخاب شدن افراد واجد صفت سازگار با تغییرات 
شرایط محیطی

۳( ایجاد شدن یاخته های جنسی نوترکیب در مردان – پدیدۀ چلیپایی )کراسینگ اور( در یاخته های موجود در الیۀ زایندۀ 
غدد جنسی

۴( شبیه شدن نوع جایگاه های ژنی موجود در خزانۀ ژنی دو جمعیت به یکدیگر - فقط مهاجرت یک طرفۀ افراد جمعیت 
مبدأ به جمعیت مقصد

    2
از عواملی که می تواند منجر به کاهش تفاوت های فردی و در نتیجه کاهش گوناگونی در جمعیت شود، فرایند انتخاب طبیعی است. 
در این فرایند، افراد واجد صفت سازگار با تغییرات شرایط محیطی انتخاب خواهند شد و الل ها و ژن های سایر افراد به نسل های بعد 

نخواهد رسید.
بررسی سایر گزینه ها:

1 توجه کنید ممکن نیست نوترکیبی در جمعیت زنبور های عسل نر رخ دهد! این فرایند، در یاخته های دارای توانایی تقسیم میوز 
و حداقل دارای دو مجموعۀ کروموزومی، در پروفاز میوز ۱ انجام می شود در حالی که زنبور های عسل نر، همگی هاپلوئید بوده و فاقد 

توانایی انجام تقسیم میوز و در نتیجه فاقد نوترکیبی هستند.
3 منظور از یاخته های موجود در الیۀ زایندۀ بیضه ها به عنوان غدد جنسی مردان، یاخته های اسپرماتوگونی هستند. توجه کنید ایجاد 
شدن یاخته های جنسی نوترکیب در مردان، می تواند ناشی از رخ دادن پدیدۀ کراسینگ اور در یاخته های اسپرماتوسیت اولیه به عنوان 

یاخته های انجام دهندۀ میوز ۱ باشد نه ناشی از تقسیم اسپرماتوگونی ها که تنها می توانند میتوز کنند!
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4 شبیه شدن نوع جایگاه های ژنی موجود در خزانۀ ژنی دو جمعیت به یکدیگر می تواند ناشی از رخ دادن شارش ژنی باشد. توجه 
کنید در صورتی خزانۀ ژنی دو جمعیت مشابه یکدیگر می شوند که شارش ژن به صورت پیوسته و دوسویه و با مهاجرت افراد هر دو 

جمعیت به یکدیگر رخ دهد، نه فقط با شارش ژن از جمعیت مبدأ به جمعیت مقصد! 

افزاینده -121 توالی  دارای  اصلی خود،  دنای  در  که  جاندارانی  با  ارتباط  در  ترتیب  به  زیر،  عبارت های  از  مورد  چند 
هستند، و جانداری که در آزمایش مزلسون و استال مورد استفاده قرار گرفت، صادق است؟

الف( عوامل پروتئینی متصل به توالی های غیر راه انداز، آنزیم رنابسپاراز را به جایگاه اتصال آن در دنا هدایت می کنند. 
ب( با تغییر در میزان فشردگی فام تن در بخش هایی خاص، دسترسی رنابسپاراز به ژن مورد نظر تنظیم می شود.

ج( با افزایش طول عمر رنای پیک، میزان تولید محصول آن در مادۀ زمینۀ سیتوپالسم افزایش می یابد. 
د( محل فعالیت آنزیم رونویسی کننده از دنای اصلی و رنای انتقال دهندۀ آمینواسید به جایگاه A ریبوزوم، یکسان است.

 ۳ – ۳ )۴   ۲ – ۲ )۳    ۳ – ۲ )۲   ۲ – ۳ )۱
    2

صورت سوال چی میگه؟ توالی افزاینده در دنای خطی یوکاریوت ها مشاهده می شود. در آزمایش مزلسون و استال از باکتری اشرشیاکالی استفاده شد.

موارد »ب« و »ج« در رابطه با یوکاریوت ها، و موارد »الف«، »ج« و »د« در ارتباط با پروکاریوت ها صحیح هستند.
بررسی همۀ موارد:

الف توجه کنید هدایت آنزیم رنابسپاراز به توالی راه انداز، در تنظیم مثبت رونویسی در پروکاریوت ها مشاهده می شود. پروتئین 
فعال کننده که به جایگاه اتصال خود در دنا )عقب راه انداز( وصل می شود، رنابسپاراز را به سمت راه انداز هدایت می کند.

 توجه داشته باشید در یوکاریوت ها نیز عوامل رونویسی باعث هدایت آنزیم رنابسپاراز به راه انداز می شوند. اما این پروتئین ها خود 

به راه انداز متصل اند!

ب این عبارت مطابق خط کتاب درسی، در رابطه با تنظیم بیان ژن در مراحل غیررونویسی )پیش از رونویسی( یوکاریوت ها، درست است.
در  هم  پیک  رنای  عمر  در طول  تغییر  می شود.  منجر  آن  روی  از  پلی پپتید  تولید  افزایش  به  پیک،  رنای  عمر  افزایش طول  ج 

یوکاریوت ها و هم در پروکاریوت ها انجام می شود.
از این دنا که توسط رنابسپاراز  بنابراین رونویسی  اندامک ندارند و دنای آنها در سیتوپالسم قرار دارد.  د پروکاریوت ها، هسته و 
انجام می شود نیز درون سیتوپالسم اتفاق می افتد. رنای ناقل نیز درون سیتوپالسم این یاخته ها فعالیت می کند. در یوکاریوت ها، محل 

فعالیت آنزیم رنابسپاراز بر روی دنای اصلی درون هسته است. رنای ناقل نیز درون سیتوپالسم این یاخته ها فعالیت می کند.

 رنای ناقل، آمینواسیدها را برای استفاده در پروتئین سازی به سمت ریبوزوم ها می برد.

پروکاریوت هایوکاریوت هامورد مقایسه

باکتری هاجانوران، گیاهان، آغازیان و قارچ هافرمانرو ها

تعداد یاخته

تک یاخته ای )پارامسی و اوگلنا و عامل بیماری ماالریا(
پر یاخته ای )همۀ جانوران و گیاهان و بسیاری از 

قارچ ها و بسیاری از آغازیان(

تک یاخته ای )همۀ باکتری ها مانند 
استرپتوکوکوس نومونیا، اشرشیاکالی، 

سیانوباکتری، ریزوبیوم و ...(

اندامک درون یاخته ای )اندامک 

غشادار( 
ندارند!دارند

دارند )فقط رنا(دارند )دنای هسته ای و رنا(نوکلئیک اسید خطی

نوکلئیک اسید حلقوی
دارند )دنای سیتوپالسمی درون میتوکندری و 

کلروپالست(
دارند )دنای اصلی و دیسک(

اصلی و دیسک )پالزمید(هسته ای )اصلی( و سیتوپالسمیانواع دنا

ندارند!دارندچرخۀ یاخته ای و میوز و میتوز
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انواع رنابسپاراز
چهار نوع )رنابسپاراز ۱، ۲ و ۳ و رنابسپاراز پروکاریوتی 

درون میتوکندری و کلروپالست(
یک نوع )رنابسپاراز پروکاریوتی(

انواع رنا
mRNA، tRNA، rRNA و رنای کوچک )البته در کتاب درسی حرفی از وجود رنای کوچک در 

پروکاریوت ها زده نشده است(

تک ژنی و چند ژنیساخته شده از روی دنای هسته ای : تک  ژنینوع رنای پیک

توانایی فشرده سازی دنا به وسیلۀ 

هیستون
ندارند! )فاقد پروتئین هیستون(دارند

رونویسی تا بعد از ترجمهقبل از رونویسی تا بعد از ترجمهتنظیم بیان ژن

روش تنظیم بیان ژن

به کمک عوامل رونویسی متصل شونده به راه انداز و 
افزاینده، اتصال برخی  رنا های کوچک به رنای پیک 

)ممانعت از ترجمه(، تغییر در مقدار فشردگی 
کروموزوم ها، تغییر در طول عمر رنای پیک

تنظیم مثبت و منفی رونویسی

دارند! )اپران لک در اشرشیاکالی(- توالی اپراتور

دارنددارندتوالی راه انداز

شناسایی راه انداز توسط رنابسپاراز
رنابسپاراز به تنهایی نمی تواند راه انداز را شناسایی کند 

و به کمک عوامل رونویسی انجام می شود.

پروتئین فعال  کننده به شناسایی راه انداز توسط 
رنابسپاراز کمک می کند. در بعضی موارد رنابسپاراز 

به تنهایی می تواند راه انداز را شناسایی کند.

دارند-پروتئین مهارکننده و فعال کننده

ندارند!دارندعوامل رونویسی

سیتوپالسمهسته و درون میتوکندری و کلروپالستمحل انجام همانندسازی و رونویسی

سیتوپالسمسیتوپالسم و درون میتوکندری و کلروپالستمحل انجام ترجمه

تنظیم سرعت و مقدار پروتئین سازی
حفاظت از رنای پیک در برابر تخریب و طوالنی  کردن 

طول عمر رنای پیک پیش از تجزیه
تغییر در طول عمر رنا – تنظیم در سطح 

رونویسی

توانایی رونویسی چندین رنابسپاراز 

پشت سر هم از روی ژن
دارنددارند

توانایی ترجمۀ یک رنای پیک توسط 

چندین رناتن  به صورت همزمان
دارنددارند

درون سیتوپالسمدرون سیتوپالسم محل فعالیت ریبوزوم

ندارند! دارندریبوزوم متصل به شبکۀ آندوپالسمی

دنای  اصلی متصل به غشای پالسمایی
ندارند! )در مورد میتوکندری و کلروپالست در کتاب 

درسی چیزی گفته نشده است.(
دنای  اصلی این گونه است. دیسک به غشای 

پالسمایی متصل نمی باشد.

تعداد جایگاه آغاز همانندسازی دنای 

اصلی

در یوکاریوت ها بسته به مراحل رشد و نمو تنظیم می شود.

اغلب یکی و گاهی بیشتر از یکبیش از یک در هر کروموزوم

نوع همانندسازی
در یوکاریوت ها بسیار پیچیده تر از پروکاریوت هاست.

نیمه حفاظتی  نیمه  حفاظتی 

توانایی انجام فتوسنتز
در آغازیانی چون جلبک ها و اوگلنا و در بیشتر گیاهان 

)به غیر از برخی از گیاهان انگل( دیده می شود.
در سیانوباکتری ها و باکتری های گوگردی سبز 

و ارغوانی دیده می شود.
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با در نظر گرفتن آمیزش زنی سالم و دارای گروه خونی +B با مردی مبتال به نوعی بیماری وابسته به X نهفته -131
و نوعی بیماری مستقل از جنس نهفته که دارای گروه خونی -A می باشد، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل 

می کند؟ )راهنمایی: در این سوال، از سایر بیماری های ژنتیکی و غیرژنتیکی و کراسینگ اور، صرف نظر کنید.(
»در طی وقوع این آمیزش، امکان تولد یک فرزنِد .................. که هورمون پروالکتین در آن، در تنظیم فرایندهای دستگاه 

تولیدمثل نقش .............. ، وجود نخواهد داشت.«
۱( ناقل از نظر هر دو نوع بیماری و دارای توانایی ظاهر کردن اثر دو دگرۀ مربوط به نوعی گروه خونی همراه با یکدیگر - ندارد
با گروه  خونی در غشای گویچه های  بیماری دیگر و فاقد هر نوع مولکول زیستی مرتبط  ناقل  بیماری،  ۲( مبتال به یک 

قرمز – دارد
۳( واجد یک دگرۀ بارز نسبت به دگرۀ دیگر در گروه خونی ABO، فاقد دگرۀd و دارای ژن نمود خالص برای هر دو نوع 

بیماری - ندارد
۴( واجد فقط یک دگره از نوعی بیماری در نوعی فام تن  و دارای دگره های یکسان در محلی باالتر از سانترومر در فام تن های 

شمارۀ ۱ - دارد
    3

بچه ها، در صورت این سوال، اسم بیماری خاصی آورده نشده و صرفاً طراح به وجود نوعی بیماری وابسته به X نهفته و مستقل از 
جنس نهفته اشاره کرده! برای اینکه کارمون راحت تر باشه، میایم بیماری وابسته به X نهفته رو هموفیلی و بیماری مستقل از جنس 

نهفته رو فنیل کتونوری در نظر می گیریم!
این خصوص، می تواند دارای ژن نمودهای  باید ژن نمود زن و مرد را مشخص کنیم. زن دارای گروه خونی +B است، پس در  ابتدا 

BBDD، BODD، BBDd و BODd باشد. مرد نیز، گروه خونی -A دارد و می تواند دارای ژن نمودهای AAdd یا AOdd باشد.

از طرفی، زن سالم است. پس برای بیماری وابسته به X نهفته، دارای ژن نمودهای XHXH و یا XHXh بوده و برای بیماری مستقل از 
جنس نهفته نیز، ژن نمود PP و یا Pp دارد.

مرد اّما به هر دو نوع بیماری مبتال است. پس برای بیماری وابسته به X نهفته، دارای ژن نمود XhY بوده و برای بیماری مستقل از 
جنس نهفته، ژن نمود pp دارد.

تا اینجا، ژن نمود پدر و مادر را مشخص کردیم، اّما برای ادامۀ کار و پاسخ به گزینه ها، باید بدانیم که هورمون پروالکتین در کدام 
جنس در تنظیم فرایندهای دستگاه تولیدمثل نقش دارد و در کدام جنس، فاقد نقش است! در فصل »۴« یازدهم خواندید که این 
هورمون، در تنظیم فرایندهای دستگاه تولیدمثلی مردان نقش دارد. پس گزینۀ »۲« و »۴« باید در خصوص فرزند پسر باشد و گزینه 

»۱« و »۳« در خصوص فرزند دختر!
حال، برویم سراغ تحلیل گزینۀ »۳«! چرا این گزینه درست است؟ در گروه خونی ABO، وقتی صحبت از وجود یک دگرۀ بارز نسبت 
به دگرۀ دیگر می شود، می توان به ژن نمودهای AO و BO اشاره کرد. امکان تولد دختری با این ژن نمودها در این آمیزش وجود دارد. 
از طرفی، دختر می توان ژن نمود XhXh برای بیماری وابسته به X نهفته و pp برای بیماری مستقل از جنس نهفته داشته باشد و در 
این مورد نیز، طبق این گزینه، دارای ژن نمود خالصی باشد. اّما دقت داشته باشید که چون فرزندان، دگرۀ d خود را حتماً از پدر دریافت 

می کنند، نمی توان گفت که فاقد دگرۀ d هستند!
بررسی سایر گزینه ها:

1 دختر متولد شده در نتیجۀ این آمیزش، می تواند دارای ژن نمود XHXh و Pp بوده و از نظر هر دو نوع بیماری ناقل باشد. از طرفی این 
فرد می تواند واجد گروه خونی AB باشد و در این مورد، اثر هر دو دگرۀ مربوط به این نوع گروه خونی را همراه با یکدیگر ظاهر می کند.

2 پسر متولد شده در نتیجۀ انجام این آمیزش، می تواند دارای ژن نمود Pp بوده و از نظر این بیماری ناقل باشد. از طرفی این فرد، 
می تواند ژن نمود XhY داشته و فردی بیمار )از نظر بیماری وابسته به X( نیز باشد. )مبتال به یک بیماری و ناقل بیماری دیگر( در 

ضمن، این فرد می تواند دارای گروه خونی OOdd بوده و فاقد هر نوع مولکول زیستی مرتبط با گروه  خونی در غشای 
گویچه های قرمز خود باشد.

4 پسر متولد شده در نتیجۀ انجام این آمیزش، می تواند در ارتباط با یک بیماری وابسته به X نهفته، فقط یک 
دگره در فام تن  جنسی X داشته باشد. از طرفی، این فرد می تواند دارای گروه خونی Rh منفی )dd( بوده و در نتیجه، 
طبق شکل روبه رو، در جایگاه ژن  گروه خونی Rh که در محلی باالتر از سانترومر فام تن های شمارۀ ۱ قرار دارد، دارای 

دگره های یکسان باشد. 
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 یک تلۀ شایغ در آزمون های آزمایشی این است که بگویند فردی با گروه خونی خاصی )مثال گروه خونی A( درون گویچه های 
قرمز خون خود دگرۀ مربوط به تولید کربوهیدرات A را دارد. دقت کنید که این عبارت نادرست است، زیرا که گویچه های قرمز بالغ خون فاقد دگره 

و هسته و ژن و اینجور چیزها هستند. 

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟-141
» یکی از ویژگی های مشابه مرحله ای از فرایند ساخت پروتئین هموگلوبین در رناتن، که .............. با مرحلۀ .............. است.«

۱( پیوندهای پپتیدی میان دو آمینواسید تشکیل می شود – آغاز، ایجاد برخی از پیوندها بدون حضور آنزیم
 A ۲( رنای ناقل غیرمکمل از ریبوزوم خارج می شود– پایان، امکان حضور نوعی بسپار واجد پیوند هیدروژنی در جایگاه

mRNA ریبوزوم را ترک می کند – آغاز، حرکت رناتن در طول مولکول E ۳( رنای ناقل فاقد آمینواسید جایگاه
A می شود – پایان، قرارگیری رمزۀ غیرقابل ترجمه در جایگاه AUG ۴( موجب ترجمۀ نخستین توالی سه نوکلئوتیدی

     2
 A در مرحلۀ طویل شدن ترجمه، رناهای ناقلی که نمی توانند با رمزۀ رنای پیک در جایگاه
رناتن رابطۀ مکملی برقرار کنند، از همین جایگاه از ریبوزوم خارج می شوند. در این مرحله در 
جایگاه A، رنای ناقل و در مرحلۀ پایان در این جایگاه، عامل آزادکننده مشاهده می شوند. هر 

دو نوع مولکول زیستی، دارای پیوند هیدروژنی در ساختار خود هستند.
بررسی سایر گزینه ها:

1 در مرحلۀ طویل شدن ترجمه و در جایگاه A رناتن، پیوند پپتیدی میان آمینواسیدها تشکیل می شود. هم در این مرحله و هم در 
مرحلۀ آغاز، پیوند هیدروژنی میان پادرمزه و رمزه، بدون نیاز به حضور آنزیم و به صورت خودبه خودی ایجاد می شود. اما توجه داشته 

باشید که میان دو آمینواسید، یک پیوند پپتیدی )نه پیوندهای پپتیدی( تشکیل می شود. 

 همواره به جمع و مفرد بودن کلمات در گزینه ها توجه کنید. این نکته در کنکور 1400 مطرح شده بود. 

فاقد  ناقل  رنای  طویل شدن،  مرحلۀ  در   3
آمینواسید از جایگاه E، رناتن را ترک می کند. 
مرحلۀ  در  تنها  رناتن  که  باشید  داشته  توجه 
طویل شدن ترجمه می تواند در طول رنای پیک 

حرکت کند.

مرحلۀ  در  مولکول،  این  خارج شود.  ساختار  این  درونی  فضای  از  رناتن،  جایگاه های  همۀ  توسط  می تواند  ناقل  رنای  مولکول   
طویل شدن از جایگاه های A و E رناتن و در مرحلۀ پایان، از جایگاه P رناتن خارج می شود.

4 قسمت اول این گزینه در ارتباط با مرحلۀ آغاز است. می دانید در مرحلۀ پایان، در جایگاه A رناتن، رمزۀ پایان قرار می گیرد که 
غیر قابل ترجمه است. اما در مرحلۀ آغاز رمزه ای که در جایگاه A رناتن قرار دارد، قابل ترجمه است و در مرحلۀ طویل شدن مورد 

ترجمه قرار می گیرد. باز هم برویم به سراغ یک جدول برای جمع بندی مراحل ترجمه! 

مرحلۀ پایان ترجمهمرحلۀ طویل شدن ترجمهمرحلۀ آغاز ترجمه

نداردداردداردتشکیل پیوند هیدروژنی

داردداردنداردشکستن پیوند هیدروژنی

نداردداردنداردتشکیل پیوند پپتیدی

نداردنداردنداردشکستن پیوند پپتیدی

نداردنداردنداردتشکیل پیوند بین رنای ناقل و آمینواسید مربوط به آن

داردداردنداردشکستن پیوند بین رنای ناقل و آمینواسید
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نداردداردنداردورود رنای ناقل از جایگاه A به ریبوزوم

ورود رنای ناقل از جایگاه P به ریبوزوم

جای بحث دارد )قبل از تکمیل 
ساختار ریبوزوم، به محل مربوط 

به جایگاه P وارد می شود.(
نداردندارد

نداردنداردنداردورود رنای ناقل از جایگاه E به ریبوزوم

ندارددارد )غیرمکمل ها!(نداردخروج رنای ناقل از جایگاه A به بیرون از ریبوزوم

داردنداردنداردخروج رنای ناقل از جایگاه P به بیرون از ریبوزوم

نداردداردنداردخروج رنای ناقل از جایگاه E به بیرون از ریبوزوم

چند مورد، در خصوص انتقال اطالعات در نسل های جانوران مختلف صحیح می باشد؟-151
الف( هر جانور سازندۀ گامت، برای نوعی صفت تک ژنی، می تواند واجد ژن نمودی با دگره های دارای رابطۀ بارزیت ناقص باشد.
ب( هر تولیدمثل منتهی به تولد زادۀ نر، با ادغام بخشی از غشای زامه با غشای نوعی یاخته با توانایی انجام تقسیم آغاز می شود.
ج( هر فرد، به منظور بروز شایع ترین نوع هموفیلی، دارای فعالیت رنابسپاراز بر روی ژن هایی از هر دو فام تن جنسی خود می باشد.
د( هر زادۀ زیستای دارای تخمدان در بخشی از خود، در نتیجۀ انجام نوعی آمیزش موفقیت آمیز در حضور والدین، متولد 

شده است.
۴( صفر     )۳    ۲ )۲     )۱

    4
هیچ یک از عبارات به طور صحیح بیان نشده است. 

بررسی همۀ موارد: 
الف در رابطۀ بارزیت ناقص در بین دگره ها، صفت در حالت ناخالص، به صورت حدواسط حالت های خالص مشاهده می گردد. پس در 
این زمان، باید حداقل دو دگره با هم و به صورت ناخالص ژن نمودی را تشکیل دهند تا رخ نمود حد واسط، مشاهده شود. برای مثال، 
زنبور عسل نر جانوری تک الد و دارای توانایی تولید گامت است. دقت داشته باشید که این جانور، به سبب تک الد بودن، نمی تواند 

دارای دو دگره برای یک صفت تک ژنی باشد. در نتیجه امکان مشاهدۀ رابطۀ بارزیت ناقص برای صفتی در آن وجود ندارد.
ب برای رد این مورد هم، باید سری به زنبورها بزنیم! در نتیجۀ بکرزایی در زنبور ملکه، زنبور نر متولد می شود. اّما باید دقت داشته 
باشید که در این تولیدمثل، لقاح اتفاق نمی افتد و زامه شرکت ندارد. پس ادغام بخشی از غشای زامه با غشای نوعی یاخته از بدن فرد 

ماده نیز، مشاهده نمی گردد!
ج هموفیلی یک بیماری وابسته به X و نهفته است یا به عبارتی دیگر، دگرۀ این بیماری که روی فام تن X قرار دارد، نهفته می باشد. 
حواستان باشد که در فام تن Y، جایگاهی برای دگره های هموفیلی وجود ندارد. پس در مردان، صرفاً یک فام تن جنسی، در بروز این 

بیماری دخالت دارد نه هر دو فام تن جنسی!
د برای رد این مورد، باید به کرم کبد دقت داشته باشیم! کرم کبد، جانوری واجد تخمدان است اّما به منظور تولید آن، تنها یک 

جانور در تولیدمثل شرکت می کند و نیازی به حضور والدین نیست!

با توجه به انواع رابطه های بین دگره ای مطرح شده در کتاب درسی زیست شناسی 3، کدام گزینه درست است؟ -161
»مشخصۀ نوعی رابطۀ بین دگره ای که در آن، ................ در این مورد است که .................. « 

۱( بروز صفت حد واسط از اثر دو دگره اتفاق می افتد – دو دگرۀ نسبت به یکدیگر کاماْل هم توان هستند. 
۲( تعداد رخ نمودها نسبت به ژن نمودها کمتر است – افراد با رخ نمود یکسان، الزاماْ ژن نمودهای یکسان ندارند.

۳( از روی رخ نمود هر فرد می توان به ژن نمود آن پی برد – یکی از دگره ها نسبت به دیگری، قدرت بروز کمتری دارد.
۴( اثر دگره ها به طور همزمان با یکدیگر ظاهر می شوند – فقط در حالت ناخالص، امکان بروز اثر یک دگره به تنهایی وجود دارد.

    2
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در رابطۀ بارز و نهفتگی، میزان رخ نمودها نسبت به ژن نمودها کمتر است. به عنوان مثال گروه خونی Rh نوعی صفت با الگوی بارز و 
نهفتگی است. در این حالت، افرادی که رخ نمود یکسان دارند، الزاماْ ژن نمود یکسان ندارند. به عنوان مثال افرادی که واجد پروتئین 

D هستند، به دو صورت DD یا Dd وجود دارند و الزاماْ ژن نمود یکسانی ندارند. 
بررسی سایر گزینه ها: 

1 در بارزیت ناقص، بروز صفت حد واسط از اثر دو دگره ممکن است. توجه کنید در این حالت نمی توانیم بگوییم این دو دگره 
هم توان هستند. چون اثر هر دو دگره ظاهر نمی شود بلکه یک حالتی در ما بین این دو دگره ایجاد می شود. 

3 در رابطۀ هم توانی و بارزیت ناقص، برای هر رخ نمود فقط یک ژن نمود وجود داشته و بنابراین می توان از روی رخ نمود هر فرد، 
ژن نمود آن را حدس زد. توجه کنید در رابطۀ با صفاتی که دگره های آن ها بارز و نهفته می باشند، یکی از دگره ها نسبت به دیگری 

قدرت بروز کمتری دارد؛ نه در این دو صفت! 
4 در رابطۀ هم توانی اثر دگره ها همراه با یکدیگر ظاهر می شوند. توجه کنید در این حالت، ژنوتیپ به صورت ناخالص است؛ اما اثر 

هر دو با هم مشهود است، نه فقط یکی از آن ها! 

  هر رابطۀ بین اللی که ............

1 وجود یکی از دگره ها اثر بروز دگرۀ دیگر را می پوشاند  بارز و نهفتگی
2 در حالت ناخالص رخ نمود حاصل با محصول هر یک از ژن نمودهای دیگر متفاوت است  هم توانی – بارزیت ناقص

 تعداد رخ نمودهای ممکن )فارغ از تاثیر محیط( برابر تعداد ژن نمودهاست  هم توانی – بارزیت ناقص

 در یکی از رخ نمودها حد واسط حالت های خالص دیده می شود  بارزیت ناقص

 تعداد ژن نمودهای ممکن )فارغ از تاثیر محیط( بیشتر از رخ نمود است  بارز و نهفتگی

 هر رخ نمود، ژن نمود مخصوص به خود را دارد  هم توانی – بارزیت ناقص
 در ژن مربوط به گروه خونی اصلی انسان دیده می شود  بارز و نهفتگی – هم توانی

با توجه به شکل روبه رو، کدام گزینه از نظر درستی یا نادرستی نسبت به سایر گزینه ها متفاوت است؟-171
حذف  هسته  در  آنزیم  نوعی  توسط   ،۲ بخش  در  اینترون  توالی های  رونوشت   )۱

می شود.
رشتۀ  با  برابر   ۲ و   ۱ بخش  در  فسفودی استر  پیوند  همانند  نوکلئوتیدها  تعداد   )۲

رمزگذار ژن است.
۳( نوکلئوتیدهای بخش ۲ می توانند با خروج از هسته، توسط رناتن های آزاد سیتوپالسمی الگو قرار گیرند.

۴( در برخی ژن های DNA خطی، بخش ۱ واجد توالی هایی است که رونوشت آن ها در رنای نابالغ وجود ندارد.
     3

صورت سوال چی میگه؟ بخش های 1 و 2 در شکل، به ترتیب نشان دهندۀ رشتۀ الگوی دنا و رنای پیک بالغ هستند. 

رنای پیک بالغ که در هسته قرار دارد، می تواند از راه منافذ موجود در آن، وارد سیتوپالسم شده و با قرارگیری در رناتن های آزاد 
سیتوپالسمی، مورد ترجمه قرار گیرد.

بررسی سایر گزینه ها:
1 توجه داشته باشید که رونوشت های توالی اینترون در رنای پیک نابالغ )نه رنای پیک بالغ(، توسط آنزیمی در هسته حذف می شوند.

 فرایند پیرایش در هستۀ )نه سیتوپالسم( یاخته ها صورت می گیرد. توجه داشته باشید که در هسته، امکان مشاهدۀ رناهای پیک 
نابالغ و رناهای پیک بالغ به طور همزمان وجود دارد.

2 تعداد نوکلئوتیدها همانند پیوند فسفودی استر در رشتۀ الگو و رمزگذار ژن با یکدیگر برابر هستند. اما تعداد آن ها در رنای پیک 
بالغ )به دلیل حذف رونوشت توالی های اینترون(، نسبت به رشتۀ رمزگذار کمتر است.

 به تفاوت بین رونوشت توالی و خود توالی توجه داشته باشید. رونوشت توالی های اینترون در مولکول های رنای پیک و خود این 
توالی ها در مولکول دنا وجود دارند.

۱
۲

t.me/Azmoonha_Azmayeshi

http://t.me/iazmon


آزمون آنالین زیست شناسی

18

4 توجه کنید، رونوشت مربوط به همۀ نوکلئوتیدها در ژن، در رنای نابالغ وجود دارد. با تبدیل رنای نابالغ به رنای بالغ، رونوشت 
مربوط به توالی های اینترون حذف می شوند.

 توجه کنید تنها رونوشت مربوط به توالی اینترون برخی از ژن ها )نه همه(، از مولکول رنای حاصل از رونویسی حذف می شود.

رنای پیک بالغرنای پیک نابالغ

فقط دارای رونوشت اگزون است.دارای رونوشت اگزون و اینترون است.

هم در هسته و هم در سیتوپالسم یافت می شود.فقط در هسته یافت می شود.

قدرت ترجمه شدن دارد.قدرت ترجمه شدن ندارد.

طول کمتری نسبت به رنای پیک نابالغ دارد.طول بیشتری نسبت به رنای پیک بالغ دارد.

دارای کدون آغاز و پایان است.دارای کدون آغاز و پایان است.

چند مورد عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟-181
»در صورت تولد ................ می توان نتیجه گرفت، بیماری مذکور، قطعاْ الگوی توارِث ............... دارد.« )بیماری راشیتیسم مقاوم 

به ویتامین D و بیماری هانگینتون به ترتیب نوعی بیماری وابسته به X و مستقل از جنس بارز هستند.(
الف( پسر سالم از پدر بیمار و مادر بیمار – مشابهی با بیماری هانگینتون 

ب( پسر بیمار از پدر بیمار و مادر سالم – مشابهی با کمبود در فاکتور انعقادی 8 
 D ج( دختر سالم از پدر و مادر بیمار – متفاوتی با بیماری راشیتیسم مقاوم به ویتامین

د( دختر سالم و پسر بیمار از پدر و مادر سالم – متفاوتی با بیماری عدم وجود آنزیم تجزیه کنندۀ فنیل آالنین
 ۱ )۴    ۲ )۳    ۳ )۲    ۴ )۱

    2
سه مورد )الف، ب و د( نادرست هستند. 

بررسی همۀ موارد: 
الف دقت کنید اگر از پدر و مادر بیمار، پسری سالم متولد شود، بیماری می تواند به صورت وابسته به X بارز و یا مستقل از جنس 

بارز باشد! )غ(
ب اگر از پدر بیمار و مادر سالم، پسر بیمار متولد شود، دگرۀ بیماری می تواند به صورت مستقل از جنس نهفته باشد و یا به صورت 

وابسته به X نهفته. بنابراین در این مورد هم حتمیتی وجود ندارد! )غ(
ج اگر دختر سالمی از پدر و مادر بیمار متولد شود. به طور حتم بیماری نمی تواند به صورت وابسته به X بارز )مثل بیماری راشیتیسم 

مقاوم به ویتامین D( باشد. چراکه اگر پدر مریض باشد، حتما دختر بیمار خواهد داشت. )ص(
د دقت کنید اگر بیماری مستقل از جنس نهفته باشد، می توان از پدر و مادر سالم، هم فرزند بیمار داشت و هم سالم! در این حالت 

الگوی توارث بیماری مشابه با بیماری فنیل کتونوری خواهد بود. )غ(

با توجه به مراحل مختلف آزمایش های .............. می توان با قطعیت گفت در .............. آزمایش انجام شده، .............. -191
دور از انتظار نیست.

۱( ایوری – دومین – بیماری زا بودن عصاره بیش از دو ظرف با فرض تزریق آن ها به موش
۲( ایوری – اولین - استخراج عصارۀ مشابه با عصارۀ مورد استفاده در سومین آزمایش گریفیت و اثر پروتئاز بر آن

۳( گریفیت – سومین –  عدم فعالیت دستگاه ایمنی موش به منظور مبارزه با عوامل خارجی وارد شده
۴( گریفیت – چهارمین – بروز نتیجه ای متفاوت با تصور گریفیت و کشف ماهیت مادۀ وراثتی 

    2
ایوری و همکارانش در اولین آزمایش خود، از عصارۀ استخراج شده از باکتری های کشته شدۀ پوشینه دار )این عصاره درسومین آزمایش 
گریفیت نیزمورداستفاده قرارگرفت( استفاده کردند و در آن تمامی پروتیئن های موجود در عصاره را تخریب کردند )می دانید با اثر 
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آنزیم پروتئاز، پیوند پپتیدی بین آمینواسیدهای مختلف یک پروتئین را می توان شکست و آن را تخریب کرد( .
بررسی سایرگزینه ها:

1 در دومین آزمایش ایوری پس از سانتریفیوژکردن عصاره باکتری های پوشینه دار کشته شده، مواد آن را بصورت الیه الیه جدا 
کردند و پس از انتقال مادۀ هر الیه به محیط کشت باکتری های فاقد پوشینۀ زنده، مشاهده کردند انتقال صفت فقط در ظرفی انجام 

می شود که دنا به آن وارد شده است. پس فقط باکتری های یک ظرف می توانند سبب سینه پهلو در موش ها شوند. 
3 در هر چهار آزمایش گریفیت به دلیل ورود عامل بیگانه در بدن موش ها، سیستم ایمنی آن ها برای مقابله با این عوامل بیگانه 
فعالیت می کند. در سومین آزمایش گریفیت، با این  که باکتری زنده ای به موش وارد نمی شود؛ اما مولکول های زیستی موجود در 

کپسول باکتری می توانند توسط سیستم ایمنی موش به عنوان عامل بیگانه تلقی شوند.
باید دقت کنید که گریفیت هیچ گاه  ولی  بود  آزمایش های وی  به مرحلۀ چهارم  با تصور گریفیت مربوط  نتیجۀ متفاوت  بروز   4

نتوانست ماهیت مادۀ وراثتی را مشخص کند. 

مقایسه آزمایشات گریفیت با آزمایشات ایوری و همکارانش

ایوری و همکارانشگریفیت

۳ مرحله آزمایش۴ مرحله آزمایشتعداد مراحل آزمایش

آزمایش ۱ و ۲ و ۳آزمایش ۱ و ۳ و ۴استفاده از باکتری پوشینه دار

آزمایش ۱ و ۲ و ۳آزمایش ۲ و ۴استفاده از باکتری فاقد پوشینه

آزمایش ۱ و ۲ و ۳آزمایش ۴استفاده از باکتری پوشینه دار و بدون پوشینه

آزمایش ۲ و û۳استفاده از گریزانه

آزمایش ۱ و û۳استفاده از آنزیم های تخریب کنندۀ مواد آلی

آزمایش ۱ و ۲ و ۳آزمایش ۴انتقال صفات

üûاستفاده از موش )جاندار یوکاریوت(
ûüاستفاده از محیط کشت

نحوه متوجه شدن انتقال صفت؟
مرگ موش و سپس بررسی خون و شش های 

موش مرده
مشاهده محیط کشت

کشف عامل مؤثر در انتقال صفتساخت واکسن آنفوالنزاهدف اولیۀ آزمایش

نتیجه نهایی آزمایش
صفات می توانند به یاخته دیگری منتقل 

شوند.
دنا ماده وراثتی است

آزمایش ۱ و ۲ و ۳آزمایش ۴تغییر ظاهر باکتری ها

در کدام گزینه، هر دو عبارت به تالش ها یا نتایج حاصل از آزمایش های فقط یکی از دانشمندان مطرح شده در -201
فصل اول کتاب زیست شناسی دوازدهم در ارتباط با مراحل کشف دنا و ساختار مولکولی آن اشاره دارند؟

۱( تهیه تصاویری از دنا با پرتوی مورد استفاده در سونوگرافی – تشخیص دورشته ای بودن و حالت مارپیچی مولکول دنا
مشخص شدن دلیل برابری نوکلئوتید های A  و T در دناهای  ۲( برابربودن باز های آلی پورینی و پیریمیدینی در دنا – 

طبیعی
۳( استفاده از دستگاه سانتریفیوژ به منظور جداسازی عصاره های باکتریایی – مشخص شدن امکان انتقال مادۀ وراثتی از 

یک یاخته به یاختۀ دیگر
۴( نردبانی مارپیچ مانند که عوامل موجود در ستون های آن به وسیلۀ پیوند  فسفو دی استر به یکدیگر متصل اند – توضیح 

همانندسازی دنا تا حد زیاد
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   4
با توجه به مدل واتسون و کریک هر مولکول دنا در حقیقت از دو رشتۀ پلی نوکلئوتیدی ساخته شده است که به دورمحور فرضی 
پیچیده شده و ساختار مارپیچ دور رشته ای را ایجاد می کند که مانند نردبان می باشد. ستون های این نردبان را قند و فسفات تشکیل 
می دهند که به وسیلۀ پیوند فسفودی استر به یکدیگر متصل می شوند. در این پیوند، فسفات یک نوکلئوتید به گروه هیدروکسیل از قند 
مربوط به نوکئوتید دیگر متصل می شود. با توجه به مدل واتسون کریک و وجود رابطۀ مکملی بین بازها تا حد زیادی فرایند همانند 

سازی دنا قابل توضیح است.
برسی سایر گزینه ها:

1 اشعۀ X در رادیولوژی استفاده می شود که برای جنین ضرر دارد. )یازدهم - فصل 7( این پرتو در آزمایش های ویلکینز و فرانکلین 
مورد استفاده قرار گرفت. دقت کنید که در سونوگرافی از پرتو X استفاده نمی شود. )بنابراین این گزینه غلطه!( همچنین دقت داشته 

باشید ویلکینز و فرانکلین به دو رشته ای بودن دنا پی نبردند بلکه فقط فهمیدند دنا بیش از یک رشته دارد!
2 طبق آزمایش های چارگاف، مقدار آدنین موجود در دنا با مقدار تیمین برابر است و مقدار گوانین در آن با سیتوزین برابری می کند. 
طبق آزمایش های بعدی مشخص شد که یک باز آلی تک حلقه ای )پیریمیدینی( در مقابل یک باز دو حلقه ای )پورینی( قرار می گیرد. 
مکمل بودن باز های آلی نتایج آزمایش های چارگاف را تایید می کند. اّما دقت کنید تحقیقات دانشمندان بعدی )نه چارگاف!( دلیل 

برابری نوکلئوتیدهای موجود در دنا را مشخص کرد.
3 هم در آزمایش های مزلسون و استال و هم در آزمایش های ایوری و همکارانش، از دستگاه سانتریفیوژ به منظور جداسازی عصاره 
باکتریایی استفاده شد؛ اّما از نتایج آزمایش های گریفیت مشخص شد که مادۀ وراثتی می تواند از یاخته ای به یاختۀ دیگر منتقل شود.

نام دانشمند
جاندار مورد 

مطالعه
نتایج پژوهش

گریفیت

باکتری 
استرپتوکوکوس 

نومونیا
و موش

مراحل 
آزمایش

تزریق باکتری زنده پوشینه دار باعث بروز عالئم بیماری می شود.آزمایش اول

آزمایش دوم
تزریق باکتری زنده بدون پوشینه باعث بروز عالئم بیماری نمی شود. پس احتماالً 

پوشینه عامل بیماری زایی باکتری است.

آزمایش سوم
تزریق باکتری پوشینه دار کشته شده باعث بیماری نشد! پس نتیجه گرفت که 

پوشینه به تنهایی عامل بیماری زایی موش نیست.

آزمایش چهارم
تزریق مخلوط باکتری کشته شده پوشینه دار و باکتری زنده بدون پوشینه باعث 

بروز عالئم بیماری شد و باکتری های زنده پوشینه دار را درخون و شش های موش 
مشاهده کرد. پس نتیجه گرفت که بین باکتری ها انتقال صفت انجام شده است.

ایوری و 
همکارانش

باکتری 
مراحل 
آزمایش

پروتئین مادۀ وراثتی نیست.آزمایش اول

دنا مادۀ وراثتی است.آزمایش دوم

دنا قطعاً مادۀ وراثتی است.آزمایش سوم

مقدار تیمین در دنا با مقدار آدنین در دنا برابر است. مقدار گوانین در آن با مقدار سیتوزین برابری می کند.-چارگاف

ویلکینز و 
فرانکلین

دنا حالت مارپیچی و بیش از یک رشته دارد. ابعاد مولکول دنا نیز مشخص شد.-

واتسون و 
کریک

ارائه مدل مولکولی نردبان مارپیچ-

مزلسون و 
استال

E.coli باکتری
مراحل 
آزمایش

یک نوار در انتها لوله تشکیل شددقیقه صفر

یک نوار در میانۀ لوله تشکیل شد و طرح همانندسازی حفاظتی رد شد.دقیقه ۲0

دقیقه ۴0
یک نوار در میانۀ لوله و یک نوار در باالی لوله تشکیل شد و طرح همانند سازی 

پراکنده )غیرحفاظتی( رد شد.
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کدام گزینه عبارت زیر را به طور درست تکمیل می نماید؟-211
» با توجه به عوامل و مراحل همانندسازی در دنای .............. موجود در .............. امکان ندارد ............... .«

۱( حلقوی–سیتوپالسم ریزوبیوم ها – شاهد افزایش میزان فسفات های آزاد موجود در سیتوپالسم از دو جهت باشیم
۲( هسته ای–میکوریزاها – افزایش فاصله بین عوامل سازندۀ نوکلئوزوم ها زودتر از تشکیل دوراهی همانند سازی اتفاق بیفتد
۳( حلقوی- سیتوپالسم میکروارگانیسم های همزیست با گیاه گونرا – تعداد نقاط آغاز همانندسازی در زمان های مختلف 

متغیر باشد
شروع  نقاط  در  بسپاراز  دنا  پلیمرازی  فعالیت  سرعت   – گیاه  فیزیکی  آسیب  از  پس  پارانشیمی  هسته ای–یاخته های   )۴

همانندسازی متفاوت باشد
    3

در پروکاریوت ها که شامل همه باکتری ها می شوند، دنای اصلی در غشا محصور نشده و فام تن اصلی به صورت یک مولکول دنای 
حلقوی است که در سیتوپالسم قرار دارد و به غشای پالسمایی یاخته متصل است. سیانوباکتری های تثبیت کننده نیتروژن، می توانند 
درون ساقه و دمبرگ گیاه گونرا فعالیت داشته باشند. )دهم - فصل 7( دقت داشته باشید تنظیم و تغییر تعداد نقاط آغاز همانندسازی 

بسته به مراحل رشد و نمو در یوکاریوت ها انجام می شود و درهیچ پروکاریوتی قابل انجام نیست. 
بررسی سایر گزینه ها:

1 باکتری های تثبیت کننده نیتروژن در گرهک های گیاهان تیرۀ پروانه واران ریزوبیوم نام دارند. )دهم - فصل 7( در اغلب پروکاریوت ها 
فقط یک جایگاه آغاز همانندسازی وجود دارد و به دنبال آن همانندسازی در دو جهت در دنای باکتری ها انجام می شود. در هر جهت 
که همانندسازی در حال انجام است، یک نوکلئوتید به انتهای رشته پلی نوکلئوتیدی در حال ساخت اضافه شده و با از دست دادن دو 

فسفات خود، میزان فسفات های آزاد سیتوپالسم افزایش می یابد.
2 حدود 90 درصد گیاهان دانه دار با میکوریزاها )قارچ ریشه ای( همزیستی دارند. )دهم - فصل 7( قارچ ها جزئی از یوکاریوت ها 

تاب  و  پیچ  باید  همانندسازی  از  قبل  یوکاریوت ها  در  هستند. 
عوامل  عبارتی  به  و  شوند  جدا  هم  از  هیستون ها  و  کروماتین 
سازنده نوکلئوزوم از یکدیگر فاصله بگیرند تا همانندسازی بتواند 
انجام شود و سپس آنزیم هلیکاز مارپیچ دو رشته دنا را باز کرده 

و دو راهی همانندسازی را ایجاد می کند.
4 یاخته های پارانشیمی نهاندانگان وقتی گیاه زخمی می شود 
ترمیم  را  آن  گیاه،  در  زخم  ایجاد  هنگام  در  و  شده  تقسیم 
می کنند )دهم - فصل 7( همۀ یاخته های گیاهی یوکاریوت اند. 
با توجه به شکل ۱۴ صفحه ۱۴ کتاب دوازدهم، چون دناهای 
پس  دارند،  متفاوتی  اندازه  بسپارازها  دنا  توسط  شده  ساخته 

سرعت همانندسازی دنا بسپارازها نیز متفاوت است. 

توضیحباکتری

نوعی باکتری است که در معده عفونت ایجاد می کند. این عفونت به وسیلۀ درون بینی قابل تشخیص است.هلیکوباکترپیلوری

باکتری های 
تثبیت کنندۀ نیتروژن

- به صورت آزاد در خاک و یا همزیست باگیاهان زندگی می کنند.
NH۴ تبدیل می کنند. 

- نیتروژن جو )N۲( را به آمونیوم +
- نیتروژن تثبیت شده توسط این باکتری ها به مقدار زیاد دفع می شود و یا پس از مرگشان در دسترس گیاهان قرار 

می گیرد. 

باکتری های 
آمونیاک ساز

با استفاده از مواد آلی، آمونیوم می سازند.
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باکتری های 
نیترات ساز

- آمونیوم تولید شده توسط باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن و باکتری های آمونیاک ساز را به نیترات تبدیل می کنند. 
- جزئی از باکتری های شیمیوسنتزکننده محسوب می شوند. 

ریزوبیوم

- نوعی باکتری تثبیت کنندۀ نیتروژن است، پس همۀ ویژگی های باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن رو داره، اما بنا به 
اهمیتش، اینجا ویژگی های اختصاصی اون رو می گیم!

- این باکتری در گرهک های موجود در روی ریشۀ گیاهان تیرۀ پروانه واران )سویا، نخود، لوبیا، عدس، شبدر و یونجه( 
زندگی می کند. 

- ریزوبیوم مواد معدنی را از گیاه دریافت می کند و نیتروژن تثبیت شده را به گیاه می دهد.
- پس از مرگ گیاهان تیرۀ پروانه واران، گرهک های آن ها در خاک باقی می مانند و گیاخاک غنی از نیتروژن ایجاد 

می کنند. 

سیانوباکتری ها

- همۀ آن ها فتوسنتز کننده هستند. برخی از آن ها تثبیت نیتروژن نیز انجام می دهند.
- سیانوباکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن با گیاه آزوال و گیاه گونرا همزیستی دارند و نیتروژن تثبیت شده را در اختیار 

آن ها می گذارند. همچنین از محصوالت فتوسنتزی این گیاهان استفاده می کنند. 
- عضوی از باکتری های فتوسنتزکنندۀ اکسیژن زا محسوب می شوند و سبزینۀ a دارند. 

در زخم های شدید که احتمال فعالیت باکتری کزاز وجود دارد، از سرم ضد کزاز استفاده می شود. عامل کزاز

استرپتوکوکوس 
نومونیا

همون باکتری  بود که توی در آزمایش های گریفیت و ایوری استفاده شد. این باکتری به طور مفصل توی گفتار یک 
بررسی شد!

اشرشیا کالی

- در آزمایش مزلسون و استال استفاده شد.
- قند ترجیحی مصرفی آن، گلوکز است.

- تنظیم مصرف الکتوز در آن به صورت تنظیم منفی رونویسی و تنظیم مصرف مالتوز در آن به صورت تنظیم مثبت 
رونویسی است. 

باکتری های 
شیمیوسنتزکننده

- انرژی مورد نیاز برای ساخت مواد آلی از مواد معدنی را از واکنش های اکسایش به دست می آورند.
- در معادن، اعماق اقیانوس ها و دهانۀ آتشفشان های زیر آب یافت می شوند.

- پژوهشگران بر این باورند که این باکتری ها، از قدیمی ترین جانداران کرۀ زمین هستند. 

باکتری های 
فتوسنزکننده

- سبزدیسه ندارند، اما رنگیزۀ دریافت کنندۀ نور را دارند. 
- به دو گروه اکسیژن زا و غیراکسیژن زا تقسیم می شوند.

- باکتری های اکسیژن زا، سبزینه دارند و با استفاده از کربن دی اکسید و نور خورشید، مادۀ آلی می سازند. 
- باکتری های غیراکسیژن زا مانند باکتری های گوگردی ارغوانی و سبز، سبزینه ندارند و رنگیزۀ فتوسنتزی آن ها، 

باکتریوکلروفیل است. این باکتری ها کربن دی اکسید جذب می کنند، اما منبع الکترون در آن ها آب نیست و به همین 
دلیل، اکسیژن تولید نمی کنند. در باکتری های گوگردی، منبع الکترون H۲S است و گوگرد تولید می کنند. از این 

باکتری ها در پاکسازی فاضالب ها از هیدروژن سولفید )H۲S( استفاده می شود. 

باکتری های دیگر

کودهای زیستی از باکتری هایی تشکیل شده اند که برای خاک مفیداند و با فعالیت خود، مواد معدنی خاک را افزایش 
می دهند.

بعضی باکتری ها تخمیر الکتیکی انجام می دهند و از آن ها در تهیه مواد غذایی نظیر فراورده های شیری و خیارشور 
استفاده می شود. 

برخی باکتری های خاکزی پروتئین هایی را می سازند که برای حشرات مضر برای گیاهان زراعی، سمی هستند. این 
پروتئین ها در باکتری غیرفعال هستند، اما در بدن حشره فعال شده و حشره را از بین می برند. 

از بعضی باکتری ها در تولید انسولین انسانی استفاده می شود. انسولین غیرفعال، دارای زنجیرۀ A، B و C است و برای 
فعال شدن آن باید زنجیرۀ C از بین برود. این اتفاق در باکتری صورت نمی گیرد و به همین دلیل در باکتری تبدیل 

انسولین غیرفعال به انسولین فعال صورت نمی گیرد. 
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در صورت ایجاد جهش جانشینی در یک ژن مربوط به نوعی آنزیم پروتئینی یک یاختۀ پارانشیمی برگ گیاه گل -221
رز که بیان نیز می شود، کدام اتفاق به طور حتم رخ می دهد؟

۱( نخستین ساختار مربوط به پروتئین مورد نظر دچار تغییر می شود.
۲( رنای ترجمه شونده در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم تغییر می کند.

۳( تعداد پیوندهای موجود در مولکول دنا دچار تغییر نمی شود.
۴( مولکول حاصل از الگوبرداری رشتۀ الگوی مولکول دنا تغییر می کند.

    4
مولکول حاصل از الگوبرداری رشتۀ الگو، مولکول رنا است که حاصل فعالیت آنزیم رنابسپاراز است. مولکول رنای حاصل از رونویسی 

به طور حتم در پی این جهش جانشینی دچار تغییر می شود. 

 در گیاهان، یاخته های مریستمی و پارانشیمی توانایی تقسیم دارند. یاخته های پارانشیمی برای ترمیم گیاه، تقسیم می شوند.
)دهم-فصل6(

 مولکول دنای حلقوی درون میتوکندری و سبزدیسه مستقل از چرخۀ یاخته ای می توانند تقسیم شوند و دنای خود را همانندسازی کنند.

بررسی سایر گزینه ها:
1 ممکن است جهش جانشینی از نوع خاموش باشد، به طوریکه رمز یک آمینواسید را به رمز دیگری برای همان آمینواسید تبدیل 

کند. این نوع جهش تأثیری بر ساختار پروتئین نخواهد گذاشت.
2 ممکن است ژن مورد نظر در دنای حلقوی میتوکندری یا سبزدیسه باشد و توسط رناتن های درون این اندامک ها ترجمه شود.

3 دقت کنید که در پی جهش جانشینی، تعداد پیوندهای فسفودی استر تغییری نمی کند. اما تعداد پیوندهای هیدروژنی بین بازهای 
آلی مکمل می تواند دچار تغییر شود.

بازها به صورت  این پیوندها بین جفت  ِدنا را در مقابل هم نگه می دارند.   پیوندهای هیدروژنی بین بازهای آلی، دو رشته 
اختصاصی تشکیل می شوند. آدنین )A( با تیمین )T( روبه روی هم قرار می گیرند و گوانین )G( با سیتوزین )C( جفت می شوند. به این جفت 

بازها بازهای مکمل می گویند. بین C و G نسبت به A و T پیوند هیدروژنی بیشتری تشکیل می شود.)دوازدهم-فصل1(

نوع آمینواسیدهاطول رشتۀ پلی پپتیدیطول رنای پیکطول ژننوع جهش

نوع یکی از آمینواسیدها تغییر می کندثابتثابتثابتدگرمعنا

تغییر نمی کندثابتثابتثابتخاموش

........کاهش می یابدثابتثابتبی معنا

با در نظر گرفتن افراد مختلف مبتال به بیماری های زیر، کدام گزینه از نظر درستی یا نادرستی، با سایر گزینه ها در -231
تضاد است؟ )راهنمایی: هر فرد مطرح شده در گزینه ها، تنها به بیماری بیان شده در آن گزینه مبتال است.(

ب( هانتینگتون – مستقل از جنس بارز الف( فاویسم – وابسته به X نهفته   
Y د( سندرم سوایر – وابسته به ج( فنیل کتونوری – مستقل از جنس نهفته  

۱( در نوزادان مبتال به بیماری فنیل کتونوری همانند افراد بالغ، آنزیم تجزیه کنندۀ آمینواسید فنیل آالنین به مقدار اندکی 
ساخته می شود.

۲( کو چک ترین یاخته های دیوارۀ لولۀ زامه ساز، برخالف یاخته های احاطه کنندۀ حفرۀ فولیکول بالغ، همواره یک دگرۀ 
سندروم سوایر دارند.

۳( گویچه های سفید دانه دار همانند یاخته های استخوانی، در آنافاز دچار افزایش تعداد فام تن های واجد دگره های بیماری 
هانتینگتون می شوند.

۴( در مام یاختۀ واجد سیتوپالسم بیشتر نسبت مام یاختۀ دیگر در زن بالغ، تعداد فام تن های بیشتری واجد دگرۀ مرتبط 
با بیماری فاویسم می باشد.
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    4
مام یاختۀ اولیه، نسبت به مام یاختۀ ثانویه دارای سیتوپالسم بیشتری می باشد. مام یاختۀ اولیه دوالد است و واجد ۲ فام تن جنسی 
X ! در حالی که مام یاختۀ ثانویه، صرفاً یک فام تن X دارد. پس در مام یاختۀ اولیۀ یک زن بالغ و بیمار، نسبت به مام یاختۀ ثانویۀ آن، 

تعداد فام تن بیشتری واجد دگرۀ مرتبط با بیماری فاویسم هستند.
بررسی سایر گزینه ها: 

1 برای رد این گزینه، باید دقت داشته باشید که در بیماری فنیل کتونوری، آنزیمی که آمینواسید فنیل 
آالنین را می تواند تجزیه کند وجود ندارد )نه اینکه به میزان اندک ساخته می شود!( 

زنان  در  چون  که  هستند  دوالد  انبانکی  یاخته های  بالغ،  فولیکول  حفرۀ  کنندۀ  احاطه  یاخته های   2
کروموزوم Y وجود ندارد، فاقد دگره های مرتبط با سندروم سوایر می باشند. اّما کوچک ترین یاختۀ دیوارۀ 
لولۀ زامه ساز، اسپرماتید است. بعضی از اسپرماتیدها درون خود واجد فام تن Y بوده و این دگره در آن 

مشاهده می شود اّما دقت داشته باشید که این مورد، همیشگی نیست! زیرا ممکن است یک اسپرماتید فام تن Y نداشته باشد و درون 
آن، فام تن جنسی X مشاهده شود! پس این گزینه به دلیل به کار بردن کلمۀ »همواره« نادرست است.

3 در آنافاز رشتمان، به دلیل جدا شدن کروماتیدهای خواهری فام تن ها از یکدیگر، تعداد فام تن ها دو برابر می شوند. پس چرا این 
گزینه نادرسته؟

 دقت داشته باشید که گویچه های سفید دانه دار، شامل بازوفیل، ائوزینوفیل و نوتروفیل هستند که توانایی انجام تقسیم ندارند، 
پس چیزی به نام مرحلۀ آنافاز در آن ها معنا ندارد!

کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟-241
»نوعی جهش حذفی در دنای خطی یاختۀ پوششی مردی بالغ، که با تصویر تهیه شده از کروموزوم ها در مرحلۀ متافاز یاخته 

قابل تشخیص ................... «
۱( نیست، حذف سه نوکلئوتید از میانۀ ژن نوعی پروتئین قطعا موجب کاهش تعداد آمینواسیدهای آن می شود.

۲( است، اگر در یک انتهای کروموزوم رخ دهد، تنها با شکسته شدن یک پیوند اشتراکی همراه است.
۳( نیست، اگر در ساختار ژن باشد، همواره موجب کاهش طول فراوردۀ حاصل از فعالیت رناتن ها می شود. 

۴( است، در پی کاهش تعداد پروتئین های کروی هیستون، غالباً موجب مرگ می شود.
     4

صورت سوال چی میگه؟ دو نوع جهش حذفی کوچک و بزرگ وجود دارد که جهش حذفی بزرگ برخالف جهش حذفی کوچک توسط کاریوتیپ 

قابل تشخیص است.

 کاریوتیپ تصویری از فام تن ها با حداکثر فشردگی است که براساس اندازه، شکل و محل قرارگیری سانترومرها، مرتب و 
شماره گذاری شده اند. در متافاز کروموزوم ها بیشترین فشردگی را دارند.)یازدهم-فصل6(

در جهش بزرگ، یک تکه از کروموزوم که شامل مولکول دنا و پروتئین های هیستون است، بریده و حذف می شود. این نوع جهش 
غالباً باعث مرگ می شود.

 همواره در مجاورت مولکول دنای خطی موجود در هستۀ یاخته های یوکاریوتی، پروتئین های هیستون وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:
1 دقت کنید که اگر این سه نوکلئوتید در محل میانه )اینترون( باشند، در تعداد آمینواسیدهای پروتئین مورد نظر تغییری ایجاد 

نمی شود.

 به نواحی که درمولکول دنا وجود دارد ولی رونوشت آن در رنای پیک سیتوپالسمی حذف شده میانه )اینترون( می گویند. به 
سایر بخش های مولکول دنا، که رونوشت آنها حذف نمی شوند بیانه )اگزون( گفته می  شود.)دوازدهم-فصل2(

2 دقت کنید که وقتی یک قسمت از کروموزوم بریده می شود، در واقع دو پیوند فسفودی استر شکسته می شود، زیرا هر مولکول دنا 
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دارای دو رشتۀ پلی نوکلئوتیدی به هم پیچ خورده است.
پلی پپتید است. در صورتی که این جهش حذفی، موجب تغییر محل کدون پایان شود به طوری که  3 محصول فعالیت رناتن ها  

فاصلۀ کدون آغاز و پایان افزایش یابد، طول پلی پپتید حاصل از فعالیت ریبوزوم افزایش خواهد یافت.

کدام عبارت جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟-251
»زنی بالغ که در یاخته های اصلی بافت عصبی خود دارای .......... دگرۀ HbS در کروموزوم های غیرجنسی خود است، ............................«

۱( دو - نسبت به انگل فاقد هسته و دنای خطی ماالریا در بدن مقاوم  است و معموالً در سنین پایین می میرد.
۲( دو - هر ژن مربوط به زنجیره های پروتئین هموگلوبین در دنای خطی، دارای جهش جانشینی شده است.
۳( یک - در مناطقی که ماالریا خیز است نسبت به مناطق غیرماالریا خیز، شانس زنده  ماندن بیشتری دارد.

۴( یک - در محیطی که ترشح نوعی هورمون از کبد افزایش می یابد، امکان تغییر شکل گویچه های قرمز وجود دارد.
    4

صورت سوال چی میگه؟ افراد مبتال به بیماری گویچه های قرمز داسی شکل ژن نمود HbsHbsدارند)دارای دو دگرۀ بیماری(. ژن نمود ناخالص ها

HbAHbS است)دارای یک دگرۀ بیماری(.

افراد ناخالص و دارای یک دگرۀ بیماری در محیطی که اکسیژن کم باشد، دچار تغییر رخ نمود شده و گویچه های قرمز سالم آنها، 
داسی شکل می شوند. 

 هورمون اریتروپویتین ترشحی از کلیه و کبد، به طور طبیعی به مقدار کم ترشح می شود تا کاهش معمولی تعداد گویچه های 
قرمز را جبران کند. اما هنگام کاهش مقدار اکسیژن خون، این هورمون افزایش می یابد که این حالت در کم خونی، بیماری های تنفسی و قلبی، 

ورزش های طوالنی یا قرار گرفتن در ارتفاعات، ممکن است رخ دهد.)دهم-فصل4(
بررسی سایر گزینه ها:

1 افراد دارای دو دگرۀ HbS نسبت به ماالریا مقاوم هستند و معموالً به دلیل داسی شکل بودن گویچه های خود در سنین پایین 
می میرند. اما دقت کنید که انگل ماالریا یوکاریوت است و دارای هسته می باشد.

2 هموگلوبین از چهار زنجیرۀ پلی پپتیدی تشکیل شده است. دو زنجیره از نوع آلفا و دو زنجیره از نوع بتا است. در بیماری داسی 
شکل شدن گویچه های قرمز، تنها زنجیرۀ بتا دچار تغییر می شود و ژن مربوط به زنجیرۀ آلفا، سالم است و دچار جهش نشده است.

3 افراد ناخالص نسبت به ماالریا مقاوم هستند و دچار این بیماری نمی شوند. اما نمی توان گفت که نسبت به مناطق غیرماالریا خیز، 
شانس زنده ماندن بیشتری پیدا می کنند. در واقع می توان گفت شانس زنده ماندن آنها در مناطق ماالریا خیز و غیرماالریا خیز یکسان 

است. اما افراد سالم در مناطق ماالریا خیز نسبت به مناطق غیرماالریا خیز شانس زنده ماندن کمتری دارند.

 همه چیز دربارۀ کم خونی داسی شکل:
1 نوعی بیماری ارثی است و رابطۀ بین ژن و پروتئین را نشان می دهد.

2 علت این بیماری، نوعی جهش جانشینی است که درآن، در رشتۀ الگوی ژن زنجیرۀ بتای هموگلوبین، نوکلئوتید Aدار به جای نوکلئوتید 
Tدار قرار می گیرد و در رشتۀ رمزگذار نوکلئوتیدT دار به جای Aدار قرار می گیرد. در نتیجه در مولکول دنا یک جفت نوکلئوتید دچار تغییر 

می شود. )جهش کوچک(
 برای ایجاد این جهش، پیوندهای فسفودی استر شکسته و سپس تشکیل می شوند.

 در این بیماری رخ نمود تغییر می کند، به طوریکه گویچه های قرمز فرد از حالت گرد به حالت داسی تغییر می یابند.

 تفاوت هموگلوبین طبیعی با هموگلوبین تغییر شکل یافته در ششمین آمینواسید زنجیره های بتای آن هاست. ) نه ششمین توالی سه نوکلئوتیدی رنا!(
 در این بیماری همۀ ساختارهای پروتئین هموگلوبین دچار تغییر می شوند. زیرا همۀ ساختارها به ساختار اول وابسته اند و با تغییر یک 

آمینواسید سایر ساختارها نیز دچار تغییر می شوند.
 با تغییر شکل پروتئین هموگلوبین، عملکرد آن نیز دچار اختالل می شود. )شکل فضایی پروتئین، نوع عمل آن  را مشخص می کند.(

 ژن نمود فرد سالم HbAHbA و HbAHbS است و ژن نمود فرد بیمار  HbSHbS است.
 رخ نمود فرد HbAHbS می تواند هم شبیه فرد سالم باشد و هم شبیه فرد بیمار! این فرد اگر در مناطقی که اکسیژن کافی دارد قرار بگیرد 
دارای هموگلوبین طبیعی خواهد بود. اما اگر در مناطقی قرار بگیرد که اکسیژن محیط کم است یا آلوده به انگل ماالریا شود، دارای گویچه های 

قرمز داسی شکل خواهد بود.
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 افراد خالص نهفته )بیمار( معمواًل در سنین پایین می میرند و شانس انتقال ژن های خود به نسل بعد را از دست می دهند.
 از آنجایی که نوعی کم خونی است، پس انتقال گازهای تنفسی در این بیماری دچار اختالل می شود. با کاهش اکسیژن رسانی به بافت ها، 

میزان ترشح هورمون اریتروپویتین از کبد و کلیه افزایش می یابد.

با توجه به شواهد تغییر گونه ها، چند مورد صحیح است؟-261
الف( ممکن نیست اندامی وستیجیال در بدن بعضی از جانوران، دارای کار و عملکرد خاصی باشد.

ب( شواهد سنگواره ای نشان می دهد که درخت گیسو 170 میلیون سال پیش به وجود آمده است. 
ج( بین میزان توالی های مشابه ژنگان دو جاندار و میزان خویشاوندی آنها رابطۀ مستقیم وجود دارد.

د( ساختارهای آنالوگ دارای طرح ساختاری یکسان بوده و عملکرد آن ها می تواند متفاوت باشد. 
۴ )۴    ۳ )۳    ۲ )۲    ۱ )۱

     1
تنها مورد )ج( صحیح است.

بررسی همۀ موارد:
الف ساختارهایی وجود دارند که در یک عده بسیار کارآمد هستند اما در عدۀ دیگر، کوچک یا ساده شده و حتی ممکن است فاقد 
کار خاصی باشند.)بنابراین این اندام ها ممکن است دارای کار و عملکرد خاصی نیز باشند!( این ساختارهای کوچک، ساده یا ضعیف 

شده را ساختارهای وستیجیال )به معنی ردپا( می نامیم.
ب گونه هایی وجود دارند که از گذشته های دور تا زمان حال زندگی کرده اند مثل درخت گیسو. شواهد سنگواره ای نشان می دهند 

که این درخت در ۱70 میلیون سال پیش هم وجود داشته است)نه اینکه به وجود آمده است!(
ج زیست شناسان از مقایسۀ بین دنای جانداران مختلف برای تشخیص خویشاوندی آن ها استفاده می کنند. هرچه دنای دو جاندار 
شباهت بیشتری داشته باشد، خویشاوندی نزدیک تری دارند. بنابراین بین میزان توالی های مشابه ژنگان دو جاندار و میزان خویشاوندی 

آنها رابطۀ مستقیم وجود دارد.
د ساختارهایی را که کار یکسان اما طرح متفاوت دارند، ساختارهای آنالوگ می نامند. 

 سازش با محیط: جانداران ویژگی هایی دارند که برای سازش و ماندگاری در محیط، به آن ها کمک می کنند؛ مانند موهای 
سفید خرس قطبی)دهم-فصل1(

تشریح 

مقایسه ای

اجزای پیکر جانداران مختلف با هم مقایسه می شوند.در آن چه کاری انجام می شود؟

ساختارهای 

همتا

اندام هایی هستند که طرح ساختاری آن ها یکسان است.تعریف

جانداران دارای ساختارهای همتا از گونۀ مشترکی مشتق شده اند.وجود آن ها نشان دهندۀ چیست؟

رده بندی جانداران / اثبات خویشاوندی جانداراناز آن ها چه استفاده ای می شود؟

اندام های جلویی مهره داران مانند دست انسان، بال پرنده، بالۀ دلفین و دست گربه مثال

ساختارهای 

آنالوگ

ساختارهایی هستند که کار یکسان اما ساختار متفاوت دارند.تعریف

برای پاسخ دادن به یک نیاز، جانداران به روش های گوناگونی سازش پیدا کرده اند.چه چیزی را نشان می دهند؟

بال کبوتر و بال پروانهمثال

ساختارهای 

وستیجیال

تعریف
ساختارهای ساده، کوچک و ضعیف شده ای هستند که ممکن است فاقد کار 

خاصی باشند. 

وجود ارتباط میان جانداران دارای اندام وستیجیال و سایر مهره دارانوجود آن ها حاکی از چیست؟

ردپای تغییر گونه ها هستند.ویژگی مهم

بقایای پا در لگن مارمثال

t.me/Azmoonha_Azmayeshi

http://t.me/iazmon


سؤاالت و پاسخنامه دوازدهم

27

کدامگزینهجملۀزیررابهدرستیتکمیلمیکند؟2727
»...................آغازهاجمعیتدرتعادلزنندۀبرهمعواملازیکیتوقفباکهزاییگونهنوعیدر«

)1میشود،تنهاعواملبرهمزنندۀتعادلجمعیتموجبافزایشتفاوتهایبینجمعیتاولیهوجدیدمیشوند.
)2میشود،جداشدنخزانهژنیدوجمعیتوتغییرعددکروموزومیآنهابهصورتتدریجیرخمیدهد.

اتصالی هایپروتئین تجزیۀ عدم با و داده روی هوگودووری توسط مشاهده مورد پدیدۀ در است ممکن ،شودنمی )3
.باشدهمراهسانترومر

)4نمیشود،زادههایحاصلازآمیزشدوجمعیتاولیهوجدیدممکننیستزیستاباشند.
    3

صورت سوال چی میگه؟ گونه زایی دگرمیهنی با توقف شارش ژنی )یکی از عوامل برهم زنندۀ تعادل در جمعیت ها( آغاز می شود. اما گونه زایی هم 

میهنی اینگونه نیست.

شودمیمنجرگیاهانیتولیدبهشدنچندالدی.استمیهنیهمزاییگونهازخوبیمثال،)پلوئیدیچندالدی)پلیگیاهانپیدایش
ایگونهبنابراینوآورندپدیدزایاوزیستاهایزاده،خودنیاییگونۀافرادباآمیزشنتیجۀدرتوانندنمیاماهستندزایاوزیستاکه
آنافازمرحلۀدرهاکروموزومهمۀسانترومرناحیۀاتصالیپروتئنتجزیۀعدمپیدرتواندمیشدنچندالدی.روندمیشماربهجدید

.دادرخهوگودوویتوسطمغربیگلگیاهانبررسیزماندرپدیدهاین.دهدرخ2میوزیامیتوز
بررسی سایر گزینه ها:

هاجمعیتدرتعادلزنندۀبرهمعواملازنوترکیبی.داردنقشهاجمعیتبینتفاوتافزایشدرنیزنوترکیبیزاییگونهنوعایندر 1
نیست.

مشاهدهکروموزومیعددتغییر،زاییگونهنوعایندرامادهدمیرختدریجیصورتبهمیهنیهمبرخالفمیهنیدگرزاییگونه 2
نمیشود.

هازادهاستممکنبنابراین.بودنخواهندزایاوزیستاًقطعاهازادهاما،کنندآمیزشیکدیگربابتوانندجمعیتدواستممکن 4
زیستاباشند،ولینازاباشند!

عامل مقایسه
تعداد جمعیت 

آغازکننده

توقف شارش الزم 

است؟

جدایی مکانی الزم 

است؟

جدایی تولیدمثلی 

داریم؟
مثالمدت زمان

گونه زایی 

هم میهنی

درجمعیتیک
یکزیستگاه

آرهنهنه
طیدروسریع

یکنسل

گیاهانکشف
توسطپلوئیدیپلی

هوگودووری

گونه زایی 

دگرمیهنی

دودرجمعیتدو
زیستگاه

آرهآرهآره
طیدروتدریجی

چندنسل

ماهیانتغییر
دودرموجود
زیستگاهمختلف

 کند؟نمیتکمیلدرستیبهرامقابلعبارت،موردچند
»....................دگرمیهنیهمانندمیهنیهمزاییگونه،معمولطوربه«

الف(بهدنبالرخدادهایزمینشناختیاتفاقمیافتد.
ب(پسازتقسیمیکجمعیتبهدوقسمتجداگانهآغازمیشود.
.استهمراهدیگریکازجمعیتیکافرادژنیخزانۀجداییبا)ج

د(بدونانجامشدنرانشدگرهایسببتشکیلگونۀجدیدمیگردد.
4)4   3)3   2)2   1)1

    3
موارد)الف،بود(عبارترابهدرستیتکمیلنمیکنند.

بررسی همۀ موارد:
.دهدمیرویشناختیزمینرخدادهایدنبالبهمیهنیهمزاییگونهبرخالفدگرمیهنیزاییگونه الف
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.استصادقدگرمیهنیزاییگونهمورددرفقطمورداین ب
هردوگونهزاییباجداییخزانۀژنیافرادیکجمعیتوایجادگونۀجدیدهمراههستند. ج

دردموردبنابرایندهد؛رختواندمیایدگرهرانش،باشدکوچک،اولیهجمعیتازجداشدهجمعیتاگردگرمیهنیزاییگونهدر د
.کندنمیصدقدگرمیهنیزاییگونهمورد

2827رناتنیرنایبهمربوطژندرکهفرابنفشپرتوهایاثربرشدهایجادکوچکجهشنوعیباارتباطدرگزینهکدام
مشاهدهمیشود،ازنظردرستییانادرستیمتفاوتاست؟)ژنمربوطبهرنایرناتنیبیانمیشود(

)1نقطۀوارسیموجوددرانتهایطوالنیترینمرحلۀاینترفازمیتواندباشناساییآنموجبمرگیاختهشود.
)2بیناتمهایموجوددربعضیازرأسهایبازآلیششحلقهایپیوندهایاشتراکیایجادمیشود.

)3قطعاًبااختاللدرعملکرددونوعآنزیمبسپاراز،الگوبرداریازدنابامشکلمواجهمیشود.
)4هرپیونداشتراکیپایداربینبازهایآلیتیمیندرنوکلئوتیدهایمجاور،حتمانوعیجهشاست.

    3
صورت سوال چی میگه؟ پرتو فرابنفش یکی از عوامل جهش زای فیزیکی است. این پرتو، که در نور خورشید وجود دارد، باعث تشکیل پیوند بین دو 

تیمین مجاور هم می شود که به آن دوپار)دیمر( تیمین می گویند.

.آوردمتفاوتیدالیلتوانمیگزینهاینردبرای.استنادرستهاگزینهسایربرخالف3گزینۀ
دربنابراین.ندهدانجامرادنامولکولهمانندسازیونشودتقسیمنظرموردیاختۀ،استممکن
ایجادژنرمزگذاررشتۀدرتیمیندیمراستممکن!شودنمیایجاداختاللیآنزیماینفعالیت

شدهباشدودرفعالیتآنزیمرنابسپارازنیزاختاللیایجادنشود!
بررسی سایر گزینه ها:

اگر.شودمیمطمئنآنسالمتازوکندمیبررسیرادناوارسینقطۀاین.داردوجوداصلیوارسینقطۀG1مرحلۀانتهایدر 1
،اصالحعدمصورتدرتیمیندیمروجودبنابراین.میندازدراهبهرااییاختهمرگفرایندهای،نشوداصالحوباشددیدهآسیبدنا

میتواندموجبمرگیاختهایشود.

 مرحلۀ G1 طوالنی ترین مرحلۀ اینترفاز است.)یازدهم-فصل6(
ایجاد  و در شرایط خاص  یاخته ها  برنامه ریزی شده است که در بعضی  فرایندهای دقیقًا  یاخته ای شامل یک سری  برنامه ریزی شدۀ  مرگ 
می شود. این فرایند با رسیدن عالیمی به یاخته شروع می شود. به دنبال این رخداد، در چند ثانیه پروتئین های تخریب کننده در یاخته شروع 

به تجزیۀ اجزای یاخته و مرگ آن می کنند.)یازدهم-فصل6(

باتوجهبهشکل،درایننوعجهش،پیوندهایاشتراکیبینرأسهایدوبازآلیتیمین6ضلعیایجادمیشود. 2
تغییرنوعی،آنهابینپیوندایجادصورتدربنابراین.نداردوجودپیوندایجادامکان،تیمینآلیبازهایبینعادیحالتدر 4

غیرعادیدرمولکولدنااتفاقافتادهاستونوعیجهشبهحسابمیآید.

چندموردازعبارتهایزیرصحیحنیست؟2927
الف(بهدنبالآمیزشفردیازیکجمعیتباجنسمخالفجمعیتدیگر،متولدشدنزادههایزیستاونازادورازانتظاراست.
ب(هردوفردیکهقادربهانجامآمیزشبایکدیگرهستند،دریکگونهجایمیگیرندوقادربهآمیزشباگونۀدیگرنمیباشند.
ج(زادههایحاصلازهرآمیزشدرصورتیکهزندهبمانندوبهزندگیطبیعیخودادامهدهند،نوعیجاندارزایامحسوبمیشوند.
بعدنسلژنیخزانۀتشکیلدرکهشودمیایجادفردی،جمعیتیکافرادبینآمیزموفقیتآمیزشصورتدرهمواره)د

نقشدارد.
1)4   2)3   3)2   4)1

    1
هیچیکازمواردصحیحنیستند.

بررسی همۀ موارد:
زیستا(.باشدانتظارقابلاستممکننازاوزیستاهایزادهشدنمتولد،باشندمتفاوتیهایگونهازجمعیتدوکهصورتیدر الف

)!نیستزایاو
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آمیزشافرادسایرباتوانندنمیوگیرندمیقرارگونهیکدرفرددو،باشدآمیزموفقیتشدهگفتهآمیزشکهصورتیدرتنها ب
گونهیکدرپسنباشد؛آمیزموفقیتاماباشندداشتهآمیزشهمبافرددواستممکنباشیدداشتهدقت.باشندداشتهآمیزموفقیت

.گیرندنمیقرار
.شوندمیمحسوبزایاکنندتولیدمثلبتوانندفرزندانکهصورتیدر.شوندمیمحسوب)زایانه(زیستابمانندزندهفرزنداناگر ج

.برودبینازایدگرهرانشمانندعواملیاثربروتولیدمثلازقبلشدهایجادفرداستممکنزیرانیست؛گونهاین د

همۀگزینهها،برایتکمیلعبارتزیرنامناسباست،بهجز:3027
بهتوانمی،هستند.................دهندۀنشانوکنندمیثابترازمانطولدرهاگونهتغییرکهشواهدیهایویژگیجملهاز«

.................اشارهکرد.«
بامشترکنیایتعیینوموجوداتبندیرده-هاآندنایبینشباهتشدنکمترباگونهدوترنزدیکخویشاوندی)1

بررسیتوالیهاینوکلئوتیدی
ومحیطیتغییراتبهگونهپاسخنوعتعییندرداشتننقش-مشترکنیایباهاییگونهنزدیکخویشاوندیرابطۀ)2

چگونگیسازشآنبامحیط
ویژگییکبروزچگونگیتعیین-مختلفهایژنبررسیباوستیجیالساختاربهآنتبدیلواندامیکتغییرزمان)3

خاصدردوگونۀمختلف
هایاندامساختاریطرحبودنیکسانتعییندربودنمؤثر-زمانطولدرمختلفیهایشکلبهزندگیداشتنجریان)4

جلوییمهرهداران
    4

فقطگزینۀ4درستبیانشدهاستوسایرگزینههابرایتکمیلعبارتنامناسبهستند.
بررسی همۀ گزینه ها: 

نهشدخواهدبیشترنیزهاآندنایبینشباهت،باشدترنزدیکگونهدوبینخویشاوندیهرچهمولکولیمطالعاتدرکنیدتوجه 1
کمتر!طیمطالعاتمولکولیاستکهبهموجوداتوتعییننیایمشترکبابررسیتوالیهاینوکلئوتیدیپرداختهمیشود.

توجه.دارندنقشمحیطباآنسازشچگونگیومحیطیتغییراتبهگونهپاسخنوعتعییندرکههستندآنالوگساختارهای 2
همتاساختارهای،واقعدر!باشندمشترکنیایبا هاییگونهنزدیکخویشاوندیدهندۀنشانتوانندنمیآنالوگساختارهایکنید

هستندکهچنینویژگیدارند.
دادهنشانمختلفهایژنبررسیباوستیجیالساختاربهآنتبدیلواندامیکتغییرزمانکهاستمولکولیمطالعاتطی 3
بانهشودمیتعیینمختلفگونۀدودرخاصویژگییکبروزچگونگیکهاستایمقایسهتشریحهایروشباکنیدتوجه.شودمی

مطالعاتمولکولی!
باشید داشته توجه .است داشته جریان زمان طول در مختلفی هایشکل به زندگی دهندمی نشان که هستند هاسنگواره  4

سنگوارههادرتعیینیکسانبودنطرحساختاریاندامهایجلوییمهرهدارانوبهطورکلیساختارهایهمتانقشدارند.

3127ندارد؟نقشزیرعبارتتکمیلدردرستیبه،موردچند
»دریاختههایاسپرماتوسیتاولیهمردان،بهدنبالبروزهرنوعناهنجاریکروموزومیکه..................دورازانتظاراست.«
الف(بینکروموزومهایدخیلدرتشکیلیکتترادانجاممیشود،تشکیلیاختۀهاپلوئیدفاقدیکیاچندنوعژنخاص

درسانترومرمحلنظرازمتفاوتهمتایکروموزومدومشاهدۀ،دهدمیرخکروموزومیکفقطدنایهایرشتهدر)ب
کاریوتیپ

ج(قسمتیازیککروموزومازبینمیرود،متصلنشدنرشتۀدوکتقسیمدرحینانجاممرحلۀمتافاز1بهآنکروموزوم
ازبعدژنینظرازمتفاوتهایییاختهتشکیل،شودمیمبادله1پروفازمرحلۀدرخواهریهایکروماتیدیبینایقطعه)د

1میوز
1)4   2)3   3)2   4)1

    1
هیچکدامازمواردنمیتوانندعبارترابهدرستیتکمیلکنند.
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بررسی همۀ موارد:
،شدگیمضاعفجهشبروز چسبیدنهمبه صورتدر کنید دقت .دهندمیتشکیل تتراد ،یکدیگر با همتا هایکروموزوم  الف
ازبعضیوباشندخاصژننوعچندیایکفاقدتوانندمیهاپلوئیدهایییاختهعنوانبهشدهتولیدثانویۀهایاسپرماتوسیتازبعضی

اسپرماتوسیتهایثانویهدونسخهازاینژنهاداشتهباشند.بنابراین،اینموردقابلانتظاراست،نهدورازانتظار!
یکفقطدنایهایرشتهدرتوانندمیکههستندکروموزومیهایناهنجاری ،واژگونیوجاییجابه،شدگیحذفهایجهش ب
کروموزومبهنسبتکروموزومسانترومرمحلاستممکن،هاجهشاینازکدامهربروزصورتدرکنیدتوجه.دهندرخکروموزوم
مشاهدهراکاریوتیپدرسانترومرمحلنظرازمتفاوتهمتایکروموزومدوتوانیممیصورتایندرکهکندتغییرخودطبیعیهمتای

کنیم؛بنابرایناینموردنیزقابلانتظاراست!
درکنیدتوجه.شودکروموزومیکازقسمتیرفتنبینازبهمنجرتواندمیکهاستکروموزومیناهنجارینوعی،شدگیحذف ج
آنبه1متافازمرحلۀانجامحیندرتقسیمدوکهایرشتهاستممکن،ناهنجاریایناثردرسانترومرناحیۀشدنحذفصورت

کروموزوممتصلنشوند؛درنتیجهمیتوانگفتاینموردنیزقابلانتظاراست.
به1میوزازحاصلیاختۀدوکهکنیدتوجهبایدهمآنازبعد.دهدنمیرخخواهریهایکروموزومبیناورکراسینگکهًاوال د
ایناگرودارندرایکیفقطهمتاکروموزومدوهراز،هایاختهاینازکدامهرزیرا.اندغیریکسانژنیاطالعاتلخاظاز،طبیعیطور
هاییاختهازیکیکهکنیدتوجههماینبهًضمنا.دارندمتفاوتیژنیمحتوایکهگرفتنتیجهتوانمی،باشندناخالصصفاتیدرافراد

.داشتخواهدYکروموزوم،هاآنازیکیوداردXکروموزوم،حاصل

کدامگزینهبهمنظورتکمیلعبارتزیرمناسباست؟3227
»..................همۀ،زیستیهایمولکولگروهترینمتنوعسازندۀزیرواحدهایساختاردر«

.اندشدهبرقرارزیستیمولکولکربناتمبهمتصلهیدروژِنواکسیژنهایاتممیان،هیدروژنیپیوندهای)1
.شوندمیدیدهمولکولفردبهمنحصرهایویژگیکنندۀتعیینگروهساختاردر،C-Hپیوندهای)2

)3اتمهایHغیرمتصلبهاتمهای،Cدردوگروهشرکتکنندهدربرقراریپیوندهایپپتیدیظاهرمیشوند.
مولکولساختاریسطوحدرشدهتشکیلپیوندهایازنوعیدرشرکتتوانایی،مرکزیاتمبهمتصلچنداتمِیهایگروه)4

.دارندرا
    4

کربناتمبهکههستنداتمیچندهایگروهRوCOOH،NH2هایگروه،کنیدمیمشاهدهآمینواسیدهاساختاردرکهطورهمان
هایگروه.کنندشرکتپروتئینساختاریسطوحاشتراکیپیوندهایازنوعیدرتوانندمیهاگروهاینهمۀ.هستندمتصلمرکزی
ساختاریسطحسومیندراصلیپیوندهایمنشاکههمRگروه.کنندمیشرکتپپتیدیپیوندبرقراریدرکهNH2وCOOH

.استهاپروتئین
بررسی سایر گزینه ها: 

هایاتم میان ،هیدروژنی پیوندهای باشید داشته توجه  1
کهباشیدداشتهدقتبایداما.شوندمیبرقرارهیدروژنواکسیژن
ساختاربهمربوطهیدروژنیپیوندتشکیلدرکههیدروژنیاتم
متصلنیتروژناتمبهسمتیکاز،کندمیشرکتپروتئیندوم

!کربناتمنه،است
متصلمرکزیکربناتمبهمستقیمطوربهکههیدروژنیاتم 2
بنابراین .است شده متصل C-H پیوند نوعی طریق از ،است
ساختارازخارجدرهیدروژنوکربناتمبینپیوندهایازبعضی

.شوندمیدیدهRگروه
بنابراین.شوندمشاهدهآمینواسیدRگروهیاکربوکسیلی،آمینیگروهساختاردرتوانندمیCهایاتمبهمتصلغیرHهایاتم 3
پیوندتشکیلدرR گروهوکنندمیشرکتپپتیدیپیوندهایتشکیلدرکههستندآمینیوکربوکسیلگروهفقطکنیددقت

.نداردنقشپپتیدی
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3327کند؟میتکمیلدرستطوربهرازیرعبارتگزینهکدام
»..................پرفورینپروتئینتولیدکنندۀیاختۀیکدرموجودنوکلئوتیدهر«

)1درساختارنوعیمولکولباخاصیتاسیدیوظاهریرشتهمانندبهکارمیرود.
)2پیوندیبینگروهفسفاتواتمکربنقرارگرفتهدرخارجازحلقۀپنجضلعیقنددیدهمیشود.
)3بازآلینیتروژندارموجوددرساختارآن،ازطریقحلقۀ۵ضلعی،بهقندپنجکربنهاتصالدارد.

)4باقرارگیریدرجایگاهفعالنوعیآنزیمبسپارازی،بهانتهایرشتۀپلینوکلئوتیدیدرحالساختاضافهمیشود.
    2

نوعیطریقازفسفاتگروه،نوکلئوتیدهادر،کنیدمیمشاهدهدرسیکتابشکلدرکهطورهمان
خارجدر،کربنهایاتمازیکیوفسفاتگروهبینپیوند.استمتصلکربناتمبهاشتراکیپیوند
محلدرکربناتماین.نداردقرارحلقهداخلدرکربناین.شودمیدیدهکربنهپنجقندساختاراز

.شودمیدیدهقندوفسفاتبینتیرۀخطخمیدگی
بررسی سایر گزینه ها: 

.روندمیکاربهRNAیاDNAمولکولساختاردرنوکلئوتیدهاازگروهیفقطباشیدداشتهتوجه 1

 مولکول های DNA و RNA، مولکول هایی با خاصیت اسیدی و ظاهری رشته ای هستند. 

 دقت کنید گروهی از نوکلئوتیدها مانند حاملین الکترون در فرایند تنفس یاخته ای، NADH و ... از جمله نوکلئوتیدهایی هستند 
که در خارج از ساختار مولکول های DNA و RNA قرار می گیرند. 

بازهای و ایحلقه دو ،پورینی بازهای .شوندمی تقسیم پیریمیدینی و پورینی بازهای دستۀ دو به دارنیتروژن آلی بازهای  3
بهخودضلعی6حلقۀطریقازپیریمیدینیبازهایوخودضلعی۵حلقۀطریقازپورینیبازهای.هستندایحلقهتک،پیریمیدینی

.هستندمتصلکربنهپنجقندساختار
همانطورکهاشارهشد،همۀنوکلئوتیدهادرساختارمولکولDNAیاRNAقرارنمیگیرند. 4

کدامموارد،عبارتدادهشدهرابهنحومناسبیتکمیلمیکنند؟3427
»بهطورمعمول،نوعیمولکولپروتئینیدریاختههاییوکاریوتیکه................ممکننیستتوسط................شود.«

الف(دربیماریسلیاک،موجبتخریبپرزهایرودۀباریکمیشود– رناتنهایآزادسیتوپالسمساخته
منتقلایریزکیسهساختارهایازبرخی –استموثرمانندYساختارهایتشکیلدر،همانندسازیفراینددر)ب

ج(بههنگامخونریزیشدید،درتبدیلپرترومبینبهترومبیننقشدارد– توالیآمینواسیدیویژهایبهمقصدهدایت
د(ضمنمصرفمولکول،ATPیونهایسدیموپتاسیمراجابهجامیکند– دستگاهگلژی،برایمدتزمانمعینینگهداری

)4بود  جوالف)3   دوج)2  بوالف)1
     1

موارد)الف(و)ب(،عبارتموردنظررابهدرستیتکمیلمیکنند.
بررسی همۀ موارد:

پروتئیناین.شودافرادازبعضیدرسلیاکبیماریایجادموجبتواندمی،داردوجودجووگندمدرکهگلوتنپروتئین،داریدیادبهکههمانطور الف
درواکوئولهاییاختههایگیاهیقراردارد.درنتیجهتوسطرناتنهایمتصلبهشبکۀآندوپالسمیزبر)نهرناتنهایآزادسیتوپالسم(ساختهمیشود.

 در بیماری سلیاک بر اثر پروتئین گلوتن )که در گندم و جو وجود دارد( یاخته های روده تخریب می شوند و ریزپرزها و حتی پرزها از 
بین می روند. در نتیجه، سطح جذب مواد، کاهش شدیدی پیدا می کند و بسیاری از مواد مغذی موردنیاز بدن جذب نمی شوند. )دهم – فصل 2(

 پروتئین، یکی دیگر از ترکیباتی است که در واکوئول ذخیره می شود. ِگلوتن یکی از این پروتئین هاست که در بذر گندم و جو 
ذخیره می شود و هنگام رویش بذر برای رشدونمو رویان به مصرف می رسد. گلوتن ارزش غذایی دارد، اما بعضی افراد با خوردن فراورده های 

گلوتن دار، دچار اختالل رشد و مشکالت جّدی در سالمت می شوند. 
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آنزیماین.شودمی)شکلYساختارهای(همانندسازیهایدوراهیایجادموجب،همانندسازیفراینددرهلیکازآنزیمدانیدمی ب
ساختهسیتوپالسمیآزاد هایرناتن توسط که هاییپروتئین .دارد قرار کلروپالست و میتوکندری مانند هاییاندامک و هستهدر

میشوند،توسطریزکیسهحملنمیشوند.

2 پادتن 1 دوراهی همانندسازی   در زیست دبیرستان به دو نوع ساختار Y شکل اشاره شده است:

هاپروتئین،درسیکتابمتنبهتوجهبا.داردنقشترومبینبهپروترومبینتبدیلدر،لختهتشکیلهنگامبهپروترومبینازآنزیم ج
.کنندمیهدایتخودمقصدبهراهاآنکههستندایویژههایتوالیدارای

 در خونریزی های شدیدتر، ِگرده ها در تولید لختۀ خون، نقش اصلی دارند. آن ها با ترشح مواد و با کمک پروتئین های خون مثل 
فیبرینوژن، لخته را ایجاد می کنند که تشکیل لخته در محل زخم، جلوی خونریزی را می گیرد. وجود ویتامین k و یون Ca در انجام روند انعقاد 

خون و تشکیل لخته الزم است. )دهم – فصل 4(

از.کنندجاجابهراپتاسیموسدیمهاییونتواندمیATPهایمولکولمصرفبا،هایاختهغشایدرپتاسیم  –سدیمپمپ د
،خودمسیردروشدهساختهآندوپالسمیشبکۀبهمتصلهایرناتنتوسطبنابراین،گیردمیقرارغشادرپروتئیناینکهجاییآن

برایمدتیدردستگاهگلژیقرارمیگیرد.
چندمورد،دربارۀژنهایدرحالرونویسی،عبارتزیررابهنحونامناسبکاملمینماید؟3527

».................گاهآن،................،پارانشیمیهاییاختهخطیDNAمولکولدراگر«
الف(جهتحرکتآنزیمرنابسپارازبررویدوژنیکسانباشد– تعدادپیونداشتراکیدرRNAهایحاصلبرابراست.

RNAوژنرمزگذاررشتۀنوکلئوتیدهای –باشدنداشتهقرارپروتئینیکبهمربوطژنالگویرشتۀدرآدنینآلیباز)ب
یکسانمیشوند.

ج(انواعیازآنزیمهایرنابسپارازازروییکژنرونویسیکنند– ممکناستنیازبهساختنوعیپروتئینتشدیدیافتهباشد.
یکسانجهتدر،ژندودررناودنامیانهیدروژنیپیوندهای –باشندیکدیگرمجاورتدرژندوبهمربوطاندازراه)د

شکستهمیشوند.
4)4   3)3   2)2   1)1

     4
بهشکلزیردقتکنید،همۀمواردبهمنظورتکمیلعبارتموردنظر،نامناسبهستند.
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بررسی همۀ موارد:
هاژنایناما.استیکسان3و1ژندوالگویهایرشتهرویبررنابسپارازآنزیمحرکتجهت،پیداستشکلدرکههمانطور الف
دارایتوانندمی،نیزهاآنرونویسیازحاصلمولکولنتیجهدر.باشندخودساختاردرمتفاوتینوکلئوتیدهایتعداددارایتوانندمی

تعدادپیوندهایاشتراکیمتفاوتیدرساختارخودباشند.
الگویرشتۀدربازایناگرحتی.هستندیوراسیلوتیمینبازهای،ترتیببهرناودنادرآدنینآلیبازمکملکنیدتوجه ب
ازحاصلرنایبارمزگذاررشتۀ،ریبونوکلئوتیدهاوریبونوکلئوتیدهادئوکسیدرقندبودنمتفاوتدلیلبه،باشدنداشتهوجودژنی

رونویسییکساننمیشود.
طوربهتوانندمیرنابسپارازآنزیمچندین،یاختهدرهاپروتئینساختبهشدیدنیازصورتدر،درسیکتابمتنبهتوجهبا ج

همزماندرحالرونویسیازژنموردنظرباشند.امابهایننکتهدقتداشتهباشیدکههمۀاینآنزیمها،ازیکنوعهستند.

 در صورت نیاز شدید یاخته به ساخت پروتئین ها، چندین آنزیم رنابسپاراز که همگی از یک نوع هستند، می توانند به طور همزمان 
در حال رونویسی از مولکول DNA باشند. اما به این مورد توجه داشته باشید که این آنزیم ها، به طور همزمان فرایند رونویسی از ژن را شروع 

نمی کنند. برای همین امکان مشاهدۀ رناهای پیک با طول متفاوت در حین فرایند رونویسی وجود دارد. 

هاآنرویازرونویسیجهتوژندواینالگویرشتۀ.دارندقراریکدیگرکناردر3و2ژندواندازراه،روروبهشکلبهتوجهبا د
شکستهیکسانیجهتدر،هاژناینازرونویسیفراینددررناودنامیانهیدروژنیپیوندهایبنابراین.استمتفاوتدیگریکبا

نمیشوند.بازهمیکمرورازمطالبآزمونهایقبلی:

 با توجه به شکل داریم:
1 ممکن است راه انداز دو ژن کنار هم طوری قرار گرفته باشد که بین آن ها فقط توالی های بین ژنی دیده شود 

و هیچ ژنی بین آن ها وجود نداشته باشد. مثل قسمت مقابل: 
2 رنابسپارازهایی که از روی رشتۀ یکسانی از مولکول دنا رونویسی می کنند، جهت حرکت یکسانی دارند.

 رشته های مورد استفاده در رونویسی از دو ژن می توانند متفاوت باشند. اما باید دقت داشته باشید که در هر ژن، همواره تنها یک رشته 
مورد رونویسی قرار می گیرد.

 ممکن است جهت حرکت رونویسی ژن های مجاور هم با یک دیگر متفاوت باشد.
 با حرکت و دورشدن از جایگاه راه انداز یک ژن، میزان طول رنای در حال ساخت از روی آن افزایش می یابد.  

3627مخروطیهایگیرندهدرواستنهفتهXبهوابستهبیمارینوعی،کوررنگیبیماریکهمورداینداشتننظردربا
نادرستیبهراعبارتگزینهکدام،نداردوجودهارنگجزئیاتتشخیصبهمربوطهایرنگدانه،بیماریاینبهمبتالافراد

کاملمیکند؟
خانوادهایندراگر.استکردهازدواجهموفیلیوکوررنگیبیماریدوهرناقلزنیباهموفیلیوکوررنگیبهمبتالمردی«

»...............طورحتمبه...............
یکدیگربابیماریدوهرناقل،خانوادهدخترانازیکهیچ –باشدجنسیکازفقط،بیماریدوهربهمبتالفرزندهر)1

نیستند.
هایکروموزومازیکیرویبربیماریدوهرنهفتۀهایدگره –باشدداشتهنیزهموفیلی،کوررنگیبهمبتالدخترهر)2

xمادرقراردارند.
لختهتشکیلفراینددر،خانوادهکوررنگپسرانهمۀ –باشندبیماریدوهرناقلهمزمانصورتبه،دخترانازنیمی)3

نیزدچارمشکلهستند.
از یکی در صفاتاین هایدگره ،نوترکیبی وقوع صورتدر  – باشد مبتال هابیماری از یکی به فقط ،بیمار فرد هر )4

کروموزومهایxمادرشبیهپدرمیشود.
    1

صورت سوال چی میگه؟ فردی که به کوررنگی و هموفیلی مبتال باشد، ژن نمودی به صورت XhkY دارد. اما زنی که برای هر دو بیماری ناقل است، 

1 دو دگرۀ نهفته بیماری، بر روی یک کروموزوم و دو دگرۀ بارز بر روی کروموزوم دیگر قرار داشته باشند  می تواند دو نوع ژن نمود داشته باشد. 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi

http://t.me/iazmon


آزمون آنالین زیست شناسی

34

)XHkXhK( .2 دگره های نهفته و بارز این دو بیماری به صورت ضربدری بر روی کروموزوم ها قرار گرفته باشند  )XHKXhk(

هربهمبتالفرزندهرداشتانتظارتواننمی،حالتیهیچدر،مادربرایحالتدواینازیکهرگرفتننظردرباباشیدداشتهتوجه
سالمیاخانوادهپسرهر،بگیریمنظردرمادربرایرا)XHKXhk(نمودژناگرمثالعنوانبه!باشدجنسیکازفقط،بیماریدو
نمودژناگرهمچنین.استمبتالهمبابیماریدوبهیااستناقلیاخانودهدخترهرطرفیاز.استمبتالبیماریدوهربهیااست
فقطنیزخانوادهپسرانهمینطور!کوررنگیفقطیادارندهموفیلیفقطیاخانوادهدختران،بگیریمنظردرمادربرایرا)XHkXhK(
دوهرازیا!باشندجنسیکازفقط،بیماریدوهربهمبتالافرادهمۀکهنداریمحالتیبنابراین.هستندمبتالهابیماریازیکیبه

.هستندمبتالهابیماریازیکیبهفقطیابودخواهندجنس
بررسی سایر گزینه ها؛ 

حالتایندرکهطورهمان.داشتخواهدنیزهموفیلی،کوررنگیبهمبتالدخترهر،باشد)XHKXhk(صورتبهمادرنمودژناگر 2
.دارندقرارمادرXهایکروموزومازیکیرویبر،بیماریدوهرنهفتۀهایدگره،کنیدمیمشاهده

هرناقلهاآنازنیمیوهستندمبتالهمزمانبیماریدوهربهدخترانازنیمی،باشد)XHKXhk(صورتبهمادرنمودژناگرباز 3
هموفیلیبهبنابراین.گیردمیخودمادرازراXhkدگرۀ،باشدکوررنگپسریاگرحالتایندر.هستندهمزمانصورتبهبیماریدو

.استاختاللدچارلختهتشکیلفراینددروبودخواهدمبتالنیز
توجه.بودخواهندمبتالهابیماریازیکیبهفقطخانوادهدختریاپسرهر،باشد)XHkXhK(صورتبهمادرنمودژنکهصورتیدر 4
،هاکروموزومایندرنوترکیبیوقوعصورتدر.هستندضربدریصورتبهبیمارینهفتۀوبارزهایدگرهحالتایندرباشیدداشته
حالتیچنیندر.داردوجود،دیگرکروموزومرویبربارزدگرۀدووهاکروموزومازیکیرویبرنهفتهدگرۀدوهرقرارگیریامکان

.شودمیپدرکروموزومشبیهدقیقامادرXهایکروموزومازیکی

3727درگزینهکدام،دهدمینشانراآنهاتعادلزدنبرهموهاجمعیتدرتغییرایجادعواملازیکیمقابلشکل
ارتباطباآنصحیحاست؟

.شودنمیجمعیتافراددنایدرتغییرموجب،ایدگرهرانشبرخالف)1
)2همانندآمیزشغیرتصادفی،بهصورتهدفمندوانتخابیصورتمیگیرد.

)3همانندجهش،موجبتغییردرانواعدگرههایدرونگونههاییکجمعیتمیشود.
)4برخالفشارشدگرهای،ممکننیستموجبکاهشتوانبقایجمعیتدرمحیطهایجدیدشود.

    2
صورت سوال چی میگه؟ شکل نشان دهندۀ انتخاب طبیعی در جمعیتی از میکروب هاست.

،نیزغیرتصادفیآمیزشدر.شوندمیانتخابسازگارترندمحیطباکهجاندارانی،انتخابیوهدفمندصورتبه،طبیعیانتخابدر
رفتاریوظاهریهایویژگیاساسبرراخودجفتجانورانمثالبرای،کنندمیانتخابراخودجفتهدفمندصورتبهجانداران

»انتخاب«میکنند.
بررسی سایر گزینه ها:

دچارجمعیتافراددنایطبیعیانتخابهمانندرانشدربنابراین.میرندمیتصادفیصورتبهافرادازبرخیایدگرهرانشدر 1
تغییرنمیشود.

هایدگرهانواعافزایشموجبتواندمینیزجهش.شودمیژنیخزانۀدرموجودهایدگرهانواعکاهشموجبطبیعیانتخاب 3
موجوددرجمعیتشود.امادقتکنیدکههرجمعیتشاملیکگونهاست،نهگونههاً

.شودجدیدهایمحیطدرجمعیتبقایتوانکاهشموجباستممکن،جمعیتدرتنوعکاهشباطبیعیانتخاب 4

نکات مهم

-1ممکناستتأثیرفوریبررخ نمودنداشتهباشد.-2/برافراداثرگذاراست.جهش

رانش دگره ای

واستتصادفی-2/.می شوددگره هاتعدادکاهشباعثومی زندبرهمراتعادلکوچکجمعیت هایدربیشتر-1
/.دهدرخاستممکنزلزلهوآتش سوزی،سیلمانندطبیعیحوادثبراثر-3/.نداردمحیطباسازگاریبهارتباطی
خزانۀتنوعکاهشباعثاستممکن-۵/.داردجمعیتآناندازۀمیزانبهبستگی،جمعیتبرآناثرگذاریمیزان-4

ژنیجمعیتشود.
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شارش ژن یک طرفه
موجودجمعیتدو-2/.می دهدکاهشرامبدأجمعیتژنیخزانۀوافزایشرامقصدجمعیتژنیخزانۀدگره های-1

درزیستبومرامی توانددرگیرکند.-3/ممکناستباعثافزایشتنوعدرجمعیتمقصدشود.

شارش ژن دوطرفه
افزایشموجباستممکن-2/.می شودشبیههمبهجمعیتدوژنیخزانۀسرانجام،یابدادامهدوسویهصورتبهاگر-1

تنوعخزانۀژنیدرهردوجمعیتشود.

-1بهرخ نمودوژن نمودوابستهاست.-2/احتمالآمیزشهمۀافرادباافرادجنسمخالفخودبرابرنیست.آمیزش غیرتصادفی

انتخاب طبیعی
/!افرادبرنه،می گذارداثرجمعیتبر-2/.می کندسازگارترراجمعیتومی کاهدجمعیتناسازگارافرادتعداداز-1

-3ازتفاوت هایفردیدرجمعیتمی کاهد.

چندعبارت،دررابطهبایکیاختۀیوکاریوتِیتازهتقسیمشدهبهطورصحیحبیاننشدهاند؟3827
الف(هرتوالیپلینوکلئوتیدیبیانه)اگزون(،بیندوتوالیپلینوکلئوتیدیمیانه)اینترون(قراردارد.

ب(فقطبعضیازژنهایدنایاصلییاخته،میتوانندبهطورهمزمانتوسطتعدادزیادیرنابسپارازرونویسیشوند.
ج(هررنایخارجشدهازهسته،تحتتأثیرفرایندپیرایشتعدادیازپیوندهایفسفودیاسترخودراازدستمیدهد.

الگورشتۀرویازساختتازهرناینوکلئوتیدهایباساختارینظراز،ژنرمزگذاررشتۀنوکلئوتیدهایازبخشیفقط)د
یکساناند.

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

موارد»الف«،»ج«و»د«نادرستهستند.
بررسی همۀ موارد:

مشاهدهاینترونتوالی،آنطرفیکدرتنهاگاهآنباشد؛داشتهقرارژنانتهاییکدراگزونتوالیاستممکنکنیددقت الف
میشود.

 توالی های اینترون و اگزون، در رشتۀ الگوی مولکول دنا وجود دارند؛ رونوشت این توالی ها در رنای نابالغ مشاهده می شود.

تعدادهمزمان،هاژننوعایندر.اندفعالبسیار،شدهتقسیمتازههاییاختهدررناتنیرنایسازندۀهایژنمانندهاژنبعضی ب
زیادیرنابسپارازازژنرونویسیمیکنند.

اینتأثیرتحت،رناتنیرنایوناقلرنای.شودمیانجامهستهازخروجازپیشوپیکرنایرویبرتنهاپیرایشکنیددقت ج
فرایندقرارنمیگیرند.ضمناًیادتانباشدکهفرایندپیرایشقبلازخروجازهستهرخمیدهد.

 همچنین توجه به این نکته مفید به نظر می رسد که مطابق خط کتاب درسی، یکی از تغییرات رنای پیک، پیرایش است؛ ممکن 
است تغییرات دیگری در رنای پیک صورت گیرد که باعث حذف توالی های آن نشود.

باقندنوعدرهمیشهزیرا!نیستندیکساندنانوکلئوتیدهایازکدامهیچبارنانوکلئوتیدهایازکدامهیچباشیدداشتهتوجه د
همتفاوتدارند.قندریبوزدرنوکلئوتیدهایرنا،وقنددئوکسیریبوزدرنوکلئوتیدهایدناوجوددارد.

 توالی بازهای آلی رشتۀ رمزگذار، شبیه توالی رشتۀ رنایی است که از روی رشتۀ الگوی آن ساخته می شود.

3927دیدههاروشاینازیکیدرفقطگزینهکدام،همانندسازیبرایپیشنهادیهایطرحتمامیبودندرستفرضبا
میشود؟

)1تشکیلمولکولدنایجدیدواجدنوکلئوتیدهایقدیمیوجدید
)2تشکیلاشتراکیپیوندفسفودیاستربیننوکلئوتیدهایقدیمیوجدید

)3تولیدرشتۀدنایجدیدیکهفقطازنوکلئوتیدهایجدیدتشکیلشدهاست
)4دستنخوردهباقیماندنپیوندهایفسفودیاسترموجوددربیننوکلئوتیدهایدنایاولیه
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    2
همانندسازیطرحدرولی،شودمیتشکیلاسترفسفودیپیوندجدیدوقدیمینوکلئوتیدهایبینغیرحفاظتیهمانندسازیطرحدر

.شودنمیدیدهچیزیچنینحفاظتیوحفاظتینیمه
بررسی سایر گزینه ها:

امکاناینغیرحفاظتیهمانندسازیطرحدروحفاظتینیمههمانندسازیطرحدر 1
هم و جدید نوکلئوتیدهای هم که شود تشکیل جدیدی دنای مولکول که دارد وجود

.باشدداشتهقدیمینوکلئوتیدهای
نوکلئوتیدهایاز تنهاکهدناییرشتۀتولیدامکان،حفاظتیهمانندسازیطرحدر 3
نیزحفاظتینیمههمانندسازیطرحدرآنبرعالوه.داردوجود،باشدشدهتشکیلجدید

.باشدجدیدنوکلئوتیدهایدارایفقطکهداردوجوددناییرشتۀتولیدامکان

 به تفاوت چند جملۀ زیر توجه کنید:
1 طرح همانندسازی که در آن، امکان تولید رشتۀ دنای جدیدی وجود دارد که در آن فقط 

نوکلئوتیدهای جدید دیده می شوند  نیمه حفاظتی و حفاظتی
2 طرح همانندسازی که در آن امکان تولید مولکول دنای جدیدی وجود دارد که در آن فقط 

نوکلئوتیدهای جدید دیده می شوند  حفاظتی 

شکستهاولیهدناینوکلئوتیدهایبیناسترفسفودیپیوندهایازیکهیچ،حفاظتینیمهطرحوحفاظتیهمانندسازیطرحدر 4
.شودنمی

مقایسه سه نوع همانندسازی

همانندسازیغیرحفاظتیهمانندسازینیمهحفاظتیهمانندسازیحفاظتیمورد مقایسه ای

ûûüشکسته شدن پیوند فسفودی استر دنای اولیه
ûüüتشکیل پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای جدید و قدیم

ûûüتشکیل پیوند فسفودی استر بین نوکلئوتیدهای جدید و قدیم
üûûدست نخورده ماندن مولکول دنای اولیه

üüûدست نخورده ماندن رشته های دنای اولیه
ûûüوجود نوکلئوتید قدیمی و جدید در یک رشتۀ دنا

ûü        üوجود نوکلئوتیدهای قدیمی و جدید در یک مولکول دنا

4027...............هر،داردوجودرناهاعمرطولمیزانتغییرباژنبیانتنظیمامکانکههایییاختهدر
)1توالیموثردرتنظیمبیانژن،درمجاورتراهاندازقرارگرفتهاست.

)2آنزیمرنابسپارازبهکمکپروتئینهاجایگاهراهاندازراشناساییمیکند.
.گیردنمیقرارالگوکنندهرونویسیآنزیمتوسط،اندازراهجایگاه)3

.گرددمیمتصلتوالیاینبهًمستقیمااندازراهشناساییدرموثرپروتئین)4
    3

صورت سوال چی میگه؟ در یاخته های یوکاریوتی و پروکاریوتی این امکان وجود دارد تا با تغییر طول عمر رناها، تنظیم بیان ژن صورت گیرد. 

درهردویاینیاختهها،جایگاهراهاندازرونویسینمیشود.
بررسی سایر گزینه ها:

برایرداینگزینهکافیستکهبهوجودتوالیافزایندهفکرکنیمکهممکناستدرفاصلۀدوریازژنقرارگرفتهباشد. 1
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درپروکاریوتهااینامکانوجودداردکهرنابسپارازبدونکمکپروتئینهاراهاندازراشناساییکند. 2
اندازراهشناساییبهکهدارندرااینتواناییهاپروکاریوتدرکنندهفعالپروتئینوهایوکاریوتدررونویسیعواملهایپروتئین 4

!اندازراهبهنه،گرددمیمتصلخودشاتصالجایگاهبهکنندهفعالپروتئینکهکنیددقت.کنندکمکرنابسپارازتوسط

4127ساختههایآنزیمازبعضیباارتباطدرفقطهاگزینههمۀ،)3(شناسیزیستدرشدهمطرحهایآنزیمبهتوجهبا
:جزبه،کنندمیصدق،انسانبدندرشده

)1برایتولیدفراوردهدرپیتغییرپیشماده،بهکوآنزیمنیازدارند.
.هستندبهینهعملکرددارای8تا6محدودۀازخارجpHدر)2

)3فاقدزیرواحدهاینیتروژنداردرساختارشیمیاییخودمیباشند.
)4هردونوعواکنشسوختوسازیتجزیهوترکیبراانجاممیدهند.

    3
ساختاردروآمینواسیدهاساختاردر.هستندغیرپروتئینی،رناها از گروهینظیردیگربرخیوهستندپروتئینی،هاآنزیم بیشتر
زیرواحدهای)فاقد(واجد،)3(شناسیزیستدرشدهمطرحهایآنزیمهمۀگفتتوانمیبنابرایندارد؛وجودنیتروژن،نوکلئوتیدها

نیتروژنداردرساختارشیمیاییخودمیباشند.

 بارها قباًل در آزمون های زیستاز گفتیم که عبارت )بعضی از( در کنکور سراسری می تواند به )تعداد کم( یا )تعداد زیاد( اشاره 
داشته باشد ولی باید دقت کنید که این عبارت، مخالف عبارت )همه( می باشد. در واقع هر جا )بعضی از( را دیدید، آن را مخالف )همه( در 

نظر بگیرید. 
بررسی سایر گزینه ها:

مثلآلیموادیاومس،آهنمانندفلزیهاییونبهفعالیتبرایهاآنزیمبعضی«:درسیکتابمتنازبخشاینبهتوجهبا 1
فراوردهتولیدبرای،هاآنزیمازبعضیگفتتوانمی».گویندمیکوآنزیم،کنندمیکمکآنزیمبهکهآلیموادبه.دارندنیازهاویتامین

درپیتغییرپیشماده،بهکوآنزیمنیازدارند.
بهینۀpHمثالبرای.باشندداشتهبهینهعملکرد8تا6محدودۀازخارجpHدرتاهستندقادر،انسانبدندرهاآنزیمازبعضی 2

.باشدمی2حدودپپسین
اشتباهویرایشهنگامبهنوکلئازیفعالیتحینوترکیبسازیوسوختواکنش،خودبسپارازیفعالیتحین،دنابسپارازآنزیم 4

.دهدمیانجامراتجزیهسازیوسوختفعالیت،همانندسازی

آنزیم

تعریف
سازیفعالانرژیکاهشباعثودهندمیافزایشراشیمیاییهایواکنشسرعتکهشیمیاییهایمولکول

آنهامیشوند.

ویژگی های عمومی

سرعتافزایش.3/شیمیاییهایواکنشسازیفعالانرژیکاهش.2/موادبینمناسببرخوردافزایش.1
جایگاهنامبهبخشیکمکبا.۵/.استیاختهدرونهاآنزیمهمۀتولیدمحل.4/شیمیاییهایواکنش
pHودماشدیدتغییرات.6/.شوندمی)ها(فراوردهتولیدموجبوگذاشتهاثرخود)ماده)هایپیشبرفعال
ها8.آنزیم/.شوندنمیمصرفشیمیاییهایواکنشطیدر.7/.شودمیهاآنزیمعملکرددراختاللباعث

عملکرداختصاصیدارند.

ویژگی های متنوع

برخیفعالیتمحلویاختهازبیرونگروهیفعالیتمحلویاختهدرونهاآنزیمازگروهیفعالیتمحل.1
/.باشندمیرناجنساز،هاآنازبرخیوهستندپروتئینیهاآنبیشتر.2/.استیاختهغشایسطحدر
بهفعالیتبرایهاآنزیمبعضیو)مس،آهنمثل(فلزیهاییونوجودبهفعالیتبرایهاآنزیمبعضی.3
،دهندمیافزایشراشیمیاییواکنشنوعیکسرعتهاآناغلب.4/.دارندنیاز)کوآنزیم(آلیموادوجود

ولیبرخیازآنهاسرعتبیشازیکنوعواکنششیمیاییرابیشترمیکنند./
)8(باریکرودۀpHدربرخیو)2(معدهpHدربرخیو)7.4(انسانخونpHدرهاآنزیمازبرخی.۵

فعالیتبهینهرادارندوبرخیدیگردرpHهایدیگر!
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4227کاملتخریبازقبلکههاجمعیتدرگوناگونیتداومدرمؤثرسازوکارنوعیدربارۀ،زیرهایعبارتازموردچند
پوششهستهدریاختههایمیوزکنندۀغددجنسیانسانرخمیدهد،بهدرستیبیانشدهاست؟

الف(ممکننیستازنظرنقشدرافزایشتعدادانواعژندریککروموزوم،مشابۀجهشمضاعفشدگیباشد.

ب(ممکناستباشکستهشدنپیوندفسفودیاستردرهردورشتۀپلینوکلئوتیدیکروموزومهاهمراهباشد.
ج(ممکناستدرافزایشمیزانبقایجمعیتدرشرایطمحیطیجدیدباافزایشتفاوتهایفردیمؤثرباشد.

د(ممکننیستدرپیوقوعآن،تمامیاختههایحاصلازتقسیممیوز،ترکیبدگرهایمتفاوتیبایکدیگرداشتهباشند.
4)4   3)3   2)2   1)1

    4
صورت سوال چی میگه؟ نوعی سازوکار مؤثر در تداوم گوناگونی در جمعیت ها که قبل از تخریب کامل پوشش هسته در یاخته های میوز کنندۀ غدد 

جنسی انسان رخ می دهد، کراسینگ اور است که در مرحلۀ پروفاز میوز 1، به دنبال تشکیل تتراد انجام می شود.

همۀموارددرارتباطباکراسینگاوربهدرستیبیانشدهاند.
بررسی همۀ موارد:

،شدگیمضاعفجهشدر!شودنمیمحسوبجهشاما،استهمراههمتاهایکروموزومبینقطعاتیجاییجابهبااورکراسینگاگرچه الف
قطعاتیبینکروموزومهایهمتاجابهجامیشودوبرخالفکراسینگاور،درافزایشتعدادژندریکیازکروموزومهاهمتاینقشدارد.)درست(

 بسیار مهم است که حواست باشد که )کراسینگ اور جهش محسوب نمی شود.( 

اینکهبهتوجهباکردبرداشتتوانمیمقابلشکلبهتوجهبا ب
صورتهمتاهایکروموزومبینقطعاتیمبادلۀپیدراورکراسینگ
هردراسترفسفودیپیوندشدنشکستهباگفتتوانمی،گیردمی

دورشتۀپلینوکلئوتیدیکروموزومهاهمراهباشد.)درست(
شرایطدرجمعیتبقایمیزانافزایشدرتواندمیاورکراسینگ ج

محیطیجدیدباافزایشتفاوتهایفردیمؤثرباشد.)درست(
صورتدرکهکردبرداشتتوانمیمقابلشکلبهتوجهبا د
ایدگره ترکیب هاگامت تمام است ممکن ،اورکراسینگ وقوع
ازگامتدوونوترکیبگامتدواینکهیاوباشندداشتهیکسانی

نوعوالدینخواهندبود.)درست(

 با توجه به شکل باال که چلیپایی شدن را نشان می دهد، داریم:
1 قطعًاتی که بین دو کروموزوم مبادله می شوند، طول برابری داشته و حاوی ژن هایی با موضوعات یکسان )مثال گروه خونی( هستند. 

2 در طی فرایند چلیپایی شدن، محل سانترومر و طول کروموزوم ها تغییر نکرده و به همین دلیل، این فرایند از طریق تهیۀ کاریوتیپ قابل 
تشخیص نیست. 

 در طی فرایند چلیپایی شدن، پیوند فسفودی استر هم شکسته می شود و هم تشکیل می گردد. بنابراین در طی این فرایند هم مصرف و هم 
آزادشدن مولکول آب را شاهد هستیم.

 بروز چلیپایی شدن در زمان تشکیل تترادها صورت می گیرد که در طی پروفاز 1 اتفاق می افتد. 

4327را ذرت نوعی در رنگ صفت که روروبه شکل به توجه با
سایربهنسبتنادرستییادرستینظرازگزینهکدام،دهدمینشان
گیاهیکمادۀونرگامتخودلقاحیطیدر(است؟متفاوتهاگزینه

).کنندمیلقاحدیگریکبا
.شودایجاد3و2بخشدرنمودهاییژنواجدگیاهانیمیانلقاحاثردرتواندمی۵بخشدرنمودژنهر)1

.کندمیایجادناخالصژنیجایگاهدوواجدگیاهی،AaBbCcگیاهبالقاحضمن2بخشدرموجودنمودژنهر)2
)3همۀگیاهانواجد2جایگاهژنیخالص،درپیلقاحباگیاهیدربخش،3میتوانندقرمزترینذرترابهوجودآورند.

نمودیرخآستانۀدوهایدانهازیکیحداقلخودلقاحیطیتوانندمی،ناخالصژنیجایگاهیکتنهاواجدگیاهانهمۀ)4
.کنندتولیدرا

فراوانی

سفید
1 2 3 4 ۵ 6 7

قرمز
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     4
یکدارایکهگیاهانی.باشندمینهفتهخالصژنیهایجایگاههمۀ،نمودژنایندر.استدرستهاگزینهسایربرخالف4گزینۀ
داشته را AABBCc و Aabbcc،aaBbcc،aabbCc،AaBBCC،AABbCC نمودهایژن توانندمی،هستندناخالص ژنی جایگاه
و)AABBCcوAaBBCC،AABbCC(کنندتولیدخودلقاحیطیاستممکنرا7ایآستانهنمودرخگیاهاناینازبعضی.باشند

)Aabbcc،aaBbcc،aabbCc(.کنندتولیدخودلقاحیطیاستممکنرا1ایآستانهنمودرخگیاهاناینازبعضی
بررسی سایر گزینه ها:

درموجودگیاهانکهباشیدداشتهتوجه.هستندنهفتهدگرۀ2وبارزدگرۀ4دارای،گیرندمیقرار۵بخشدرکهگیاهانی 1
گیاهانمیانلقاحاثردرایجادشدهگیاهبنابراین.هستندبارزدگرۀ2دارای،3بخشدرموجودگیاهانوبارزدگرۀ1دارای،2بخش

قرارگرفتهدربخشهای2و،3حداکثرمیتوانند3دگرۀبارزداشتهباشند.
تواندمی ،Aabbcc گیاه مثال برای .شوندمی aabbCc و Aabbcc، aaBbcc شامل دارند قرار 2 بخش در که نمودهاییژن  2
نمودژندارای،AaBbCcنمودژنباگیاهیتقسیمازحاصلجنسییاختۀاگر.کندایجادabcوAbcنمودژنباجنسیهاییاخته

ABCباشدوبایاختۀجنسیabcلقاحیابد،آنگاهگیاهایجادشدهدارای3جایگاهژنیناخالصخواهدبود.

کهگیاهانیبالقاحپیدر،باشدداشتهرا2بخشبهمربوطنمودهایژن،خالصژنیجایگاه2واجدگیاهاگرباشیدداشتهتوجه 3
دربخش3قرارداشتهو2دگرۀبارزدارند،نمیتواندقرمزترینگیاهذرتکهژننمودAABBCCرادارد،ایجادکند.

4427بودهخونیگروهبهمتعلقAکربوهیدراتدارایتنهاسالمپدر،کشورجنوبمناطقدرساکنخانوادۀیکدر
تواناییوبودهکتونوریفنیلبهمبتال،خانوادهاینمادر.استRhخونیگروهبهمربوطپروتئینتولیدتواناییفاقدو
هایگویچهترینفراوانسطحبهخونیگروهکربوهیدراتنوعدوهرکنندۀاضافههایآنزیمبهمربوطژنازرونویسی
چندتولد،باشدهموفیلیبیماریبرایخالصنمودژندارایوDپروتئینوBکربوهیدرات،اولفرزنداگر.داردراخونی

موردازفرزندانزیردراینخانواده،غیرمحتملاست؟
RhوABOخونیگروهنوعدوبرایخالصژنیجایگاهو8شمارۀانعقادیعاملواجدفرزندی)الف

ب(پسریدارایدگرههایبارزمربوطبهبیماریفنیلکتونوریبااختاللدرفعالیتآنزیمپروترومبیناز
ج(دختریبامشکالتمغزی،فاقددگرۀمربوطبهآنزیمهایاضافهکنندۀهرنوعکربوهیدراتگروهخونی

د(فرزندیواجددگرههایdبررویهرکروموزومشمارۀ1وفاقدنوعیازکربوهیدراتمتعلقبهگروهخونی
4)4   3)3   2)2   1)1

     3
برایبنابرایناستسالمخانوادهپدر.نیستمحتملخانوادهایندر»د«و»ج«و»ب«موارددرشدهبیانمشخصاتبافرزندانیتولد
گروهAکربوهیدراتدارایهمچنین.استXHYو)PPیاPp(نمودهایژندارایترتیببههموفیلیوکتونوریفنیلهایبیماری
همچنین.باشدddو)AOیاAA(نمودهایژندارایتواندمیبنابراین.استRhخونیگروهبهمربوطDپروتئینفاقدوABOخونی
دارایتوانندمیدخترفرزندانتنها.باشدمیABنمودژن،خونیگروهبرایوppنمودژندارایکتونوریفنیلبیماریبهمبتالمادر
.استXHXH،هموفیلیبیماریبرایمتولدشدهدخترنمودژن،پدربودنسالمعلتبه.باشندهموفیلیبیماریبرایخالصنمودژن
هایگروهبرایمتولدشدهدخترهمچنین.استسالمًقطعابنابراین،باشدداشتهراXHXhیاXHXXنمودژنتواندمیمادربنابراین
نمودژنو.داردراDdیاDDنمودژن،خونیگروهبهمربوطپروتئینبرایمادربنابراین.استDdوBOنمودهایژندارایخونی

AAبرایگروهخونیپدر،محتملنیست.

بررسی همۀ موارد:
اگرپدرومادرخانوادهبهترتیبژننمودهایXHYAOddوXHXH/hABDdداشتهباشند.اینگزینهمحتملاست. الف

دارای تواندنمی ،متولدشده پسر فرزند بنابراین .است PP یا Pp پدر و pp نمودژن دارای کتونوری فنیل بیماری برای مادر  ب
داشتهراXhYنمودژن،هموفیلیبیماریبرایتواندمیاما.داردراآنسالمدگرۀیکحداکثروباشدبیماریاینبرایبارزهایدگره

باشد.بنابرایندرروندتشکیللختهکهبافعالیتآنزیمپروترومبینازایجادمیشود،میتواندمشکلداشتهباشد.)غیرمحتمل(
دلیلبهباشیدداشتهتوجهاما.شودمیمغزیآسیبدچار،باشدآالنینفنیلآمینواسیدکنندۀتجزیهآنزیمفاقدکهدختری ج
خونیگروهبهمربوطهایکربوهیدراتازیکیحداقلساختتوانایی،دختربنابراین،استABخونیگروهدارایخانوادهمادراینکه

رادارد.)غیرمحتمل(
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داشتهراDdیاDDنمودژنتواندمینیزمادر.استصفتاینبرایddنمودژندارایبنابراین.استDپروتئینفاقد،خانوادهپدر د
کروماتیدیتککروموزومهردرکهباشیدداشتهتوجهنکتهاینبهاما.باشدddنمودژندارایتواندمیمتولدشدهفرزندبنابراین.باشد
رویبرdهایدگره«عبارتازاستفادهنتیجهدر.داردوجودخونیگروهپروتئینبهمربوطهایدگرهبرایژنیجایگاهیک،1شمارۀ

هرکروموزومشمارۀ»1نادرستاست.)غیرمحتمل(

4527باارتباطدرموردچند،یوکاریوتیهاییاختهژِنبیانتنظیمباارتباطدردرسیکتابمطالبگرفتننظردربا
است؟شدهبیاندرستیبهرونویسیعواملهایپروتئینازبعضی

.کنندمیپیدااتصالنوکلئوتیدیتوالیبه،دوغشاییساختارنوعیمنافذازعبورازپس)الف
.شوندمیمتصلاندازراهتوالیبهرنابسپارازآنزیمازجلوترسطحیدر،خودعملکردانجاممنظوربه)ب

.کندمیپیداکاهشدنانوکلئوتیدهایرویبررنابسپارازآنزیمحرکتسرعت،هاآنفعالیتدراختاللدنبالبه)ج
بیشتریغیراشتراکیواشتراکیپیوندهای،رونویسیدردیگریکبهریبونوکلئوتیدهاکنندۀمتصلپروتئینبهنسبت)د

دارند.
4)4   3)3   2)2   1)1

    2
.هستندصحیحدوجمواردفقط

بررسی همۀ موارد: 
عواملهایپروتئین همۀباشید داشتهتوجه  الف
،یاختهآزادهایرناتنتوسطتولیدازپس،رونویسی
غشای در موجود منافذ طریق از و سیتوپالسم در
توالی به و کرده پیدا راه هسته درون به ،هسته

.شوندمیمتصلافزایندهیااندازراه
از یکهیچ با ارتباط در مورد این کنید دقت  ب

.نیستدرسترونویسیعواملهایپروتئین

 همان طور که در شکل کتاب درسی مشاهده می کنید، پروتئین های عوامل رونویسی که به توالی راه انداز متصل می شوند. در 
سطحی عقب تر از مولکول رنابسپاراز به دنا متصل می شوند، نه جلوتر! 

.استدرستافزایندهتوالیبهمتصلرونویسیعواملهایپروتئینباارتباطدرفقطمورداین ج

کنید  دقت  می شوند.  متصل  افزاینده  توالی  به  آن ها،  از  گروهی  و  راه انداز  توالی  به  رونویسی  عوامل  پروتئین های  از  گروهی   
پروتئین هایی که به توالی افزاینده متصل می شوند برخالف پروتئین هایی که به توالی راه انداز متصل می شوند، سرعت رونویسی از مولکول دنا 
و حرکت آنزیم رنابسپاراز بر روی نوکلئوتیدهای دنا را افزایش می دهند. بنابراین در صورت اختالل در عملکرد آن ها، سرعت حرکت آنزیم 

رنابسپاراز بر روی نوکلئوتیدهای دنا کاهش پیدا می کند. 

مشخصدرسیکتابشکلدرکهطورهمان.استرونویسیفراینددرریبونوکلئوتیدهاکنندۀمتصلپروتئین،رنابسپارازآنزیم د
.هستندرنابسپارازآنزیمازتربزرگگروهیوترکوچکرونویسیعواملهایپروتئینازگروهی،است

 عوامل رونویسی که به توالی راه انداز متصل می شوند، کوچک تر و پروتئین های عوامل رونویسی که به توالی افزاینده متصل 
می شوند، اندازه ای بزرگ تر از آنزیم رنابسپاراز دارند. 

توالی افزاینده و عوامل رونویسی مربوط به آن
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4627است؟صحیحترجمهفرایندباارتباطدرگزینهکدام
محسوبنیزآمینواسیدهابینپپتیدیپیوندتشکیلمحل،داردهیدروژنیپیوندتشکیلتواناییکهرناتنازجایگاهیهر)1

.شودمی
نوکلئوتیدیپلیرشتۀساختاردرپایانهایکدونازیکیازپس،شودنمیترجمهکهmRNAمولکولازکدونیهر)2

.استمشاهدهقابل
جایگاهبهآمینواسیدازجداشدنازپس،گیردمیقراررناتنساختارازجایگاهدودرحداکثرکهناقلرنایمولکولهر)3

.کندمیپیداانتقالرناتنE
نسبتکمتریآمینواسیدهایواجد،شودمیآغازمرحلۀدرآغازرمزۀشناساییباعثکهرناتنساختاراززیرواحدهر)4

.باشدمیدیگرزیرواحدبه
    4

طورهمان.داردنقشآغازکدونشناساییدر،کوچکزیرواحد،ترجمهآغازمرحلۀدر.استکوچکوبزرگزیرواحددوواجدرناتن
.دارددیگرزیرواحدبهنسبتتریکوچکاندازۀ،رناتنکوچکزیرواحد،استمشخصکه

بررسی سایر گزینه ها: 
از.استهیدروژنیپیوندهایتشکیلمحلشدنطویلمرحلۀدرAجایگاهوآغازمرحلۀدرPجایگاه،رناتنجایگاهسهمیاناز 1

.نداردویژگیچنینAجایگاهولی،استپپتیدیپیوندتشکیلمحل،Aجایگاه،دیگرطرف

 در مرحلۀ طویل شدن، ممکن است مولکول های رنای ناقلی که وارد جایگاه A می شود، بدون استقرار در آن، این جایگاه را ترک 
کنند. بنابراین جایگاه A فقط با برخی از رناهای ناقلی که مستقیمًا به درون آن وارد می شود، پیوند هیدروژنی برقرار می کند. 

ازقبلیاباشندداشتهقرارپایانکدونازپسیااستممکن،شوندنمیترجمهکهپیکرنایمولکولازهاییکدونکنیددقت 2
.شودنمیترجمه،باشدداشتهوجودپیکرنایمولکولدر)AUG(آغازکدوناولینازقبلکدونیاگرمثالعنوانبه!آغازکدون

کدون.گیرندمیقراررناتنازجایگاهدودرفقط،آخربهیکیکدونوگیردمیقرارPجایگاهدرآغازمرحلۀدرکهآغازکدون 3
.شودمیخارجPجایگاهازنهایتدر،Eجایگاهبهورودبدون،آخربهیکی

4727اند؟شدهمقایسهیکدیگربادرستیبهمختلفهایآنزیم،زیرهایگزینهیککدامدر
)1آنزیمروبیسکوهمانندآنزیمدنابسپارازیوکاریوتی،قادربهانجامدونوعواکنششیمیاییباپیشمادههاییکسانیاست.
)2آنزیمرنابسپارازپروکاریوتیهمانندآنزیممتصلکنندۀآمینواسیدبهرنایناقل،ازتعدادریبونوکلئوتیدهایآزادیاختهمیکاهد.
)3آنزیمشکنندۀپیوندبیندوگروهفسفاتبرخالفآنزیمهلیکاز،درتغییرمیزانفشاراسمزیمحیطفعالیتخودنقشدارد.
ازرازیستیمولکولدرشتزیرواحدهایترینکوچک،پپسینآنزیمبرخالفباکترینوعیدرشدهتولیدآمیالزآنزیم)4

همجدامیکند.
    3

شدنشکستهدرهلیکازآنزیم.شودمیخودفعالیتحینآبمولکولمصرفسبب،یکدیگربافسفاتگروهدوپیوندشکنندۀآنزیم
بینپیوندشکنندۀآنزیمگفتتوانمیبنابراینشود؛نمیمصرفیاتولیدآب،آنشکستنحینکهداردنقشهیدروژنیپیوندهای

دوگروهفسفاتبرخالفآنزیمهلیکاز،درتغییرمیزانفشاراسمزیمحیطفعالیتخودنقشدارد.
بررسی سایر گزینه ها:

مولکول با را اکسیددیکربن ،خود کربوکسیالزی فعالیت حین .دارد اکسیژنازی و کربوکسیالزی فعالیت ،روبیسکو آنزیم  1
توضیحاتاینبهتوجهبا.کندمیترکیبفسفاتریبولوزبیسمولکولبارااکسیژن،خوداکسیژنازیفعالیتحینوفسفاتریبولوزبیس
پیشونکردهتغییر)فسفاتریبولوزبیسمولکول(هامادهپیشازیکی،روبیسکواکسیژنازیوکربوکیسالزیفعالیتطیگفتتوانمی
،خودفعالیتدوهردر.داردنوکلئازیوبسپارازیفعالیت،دنابسپارازآنزیم.کندمیتغییر)اکسیژنواکسیددیکربن(دیگریمادۀ

واکنشیراسرعتمیبخشدکهپیشمادههایآندئوکسیریبونوکلئوتیدهاهستند.
.شودمی )یاخته آزاد ریبونوکلئوتیدهای نه( آمینواسیدها تعداد کاهش سبب ،ناقل رنای به آمینواسید کنندۀ متصل آنزیم  2

رنابسپاراز،بامصرفریبونوکلئوتیدهایآزادیاخته،سببایجادرشتۀرنامیشود.
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هاپروتئین ،پپسینآنزیم و نشاسته،)گرمآبهایچشمهگرمادوستهایباکتری( باکتری نوعی درشدهتولید آمیالزآنزیم  4
،هاپروتئینزیرواحدهایترینکوچکومونوساکاریدها،نشاستهزیرواحدهایترینکوچک.کندمیتجزیهتریکوچکقطعاتبهرا

.نداردراهاآنایجادتواناییآنزیمدواینکهباشندمیآمینواسیدها

48273فصلدرشدهعنوانهایبیماریانواعهمۀبادرگیروA+خونیگروهبامردیدربارۀتوانمیراموردکدام
زیستشناسیسالدوازدهم،باقاطعیتبیانداشت؟

غشای به A کربوهیدرات کنندۀاضافه آنزیم ساخت به مربوط الل دارای ،9 شمارۀ )کروموزوم( تنفام هر روی بر )1
گویچههایقرمزاست.

2(برروینوعیفامتن)کروموزوم(جنسیآن،دگره)الل(نهفتۀمربوطبهیکیازبیماریهایموردنظرقابلمشاهدهاست.

)3بررویبزرگترینکروموزومجنسیکاریوتیپآن،دگرۀنهفتۀمربوطبهبیماریموثردرفعالیتمغزمشاهدهمیشود.
)4بررویبزرگترینکروموزومهایموجوددرتصویرکاریوتیپآن،دگرۀDمربوطبهگروهخونیRhیافتمیشود.

     2
و)AOیاAA(نمودهایژنخونیگروهبرایتواندمی،استشدهگرفتهنظردرسوالصورتدرکهفردیباشیدداشتهتوجهابتدا
کتونوریفنیلوهموفیلیشامل،استشدهاشارههاآنبهژنتیکفصلدرکههاییبیماریهمچنین.باشدداشتهرا)DdیاDD(
کروموزومدربنابراین.استppوXhYترتیببهکتونوریفنیلوهموفیلیبیماریبرایآننمودژن،مردبودنبیمارعلتبه.شوندمی

جنسی،Xدارایدگرۀنهفتۀمربوطبهبیماریهموفیلیمیباشد.
بررسی سایر گزینه ها:

بهمربوطدگرۀ،خود9شمارۀهایکروموزومازیکیدرفقطآنگاه،باشدABOخونیگروهبرایAOنمودژندارای،فرداگر 1
ساختآنزیمهایاضافهکنندۀکربوهیدراتAبهغشایگویچههایقرمزرادارد.

ترکوچکXجنسیکروموزومبهنسبتYجنسیکروموزوم،روروبهکاریوتیپتصویربهتوجهبا 3
بیماریباشیدداشتهتوجه.شودمغزهایفعالیتدراختاللباعثتواندمیکتونوریفنیلبیماری.است

فنیلکتونورینوعیبیماریمستقلازجنساست.
فقطآنگاه.باشدداشتهراDdنمودژن،خونیگروهپروتئینبرایتواندمیفردکهباشیدداشتهتوجه 4
.استDدگرۀدارای،)1شمارۀکروموزوم(کاریوتیپتصویردرموجودهایکروموزومترینبزرگازیکیدر

دربارۀبیماریفردیکهکمخونیآنناشیازداسیشکلشدنگویچههایقرمزاست،کدامعبارتصادقنیست؟4927
)1مصرفویتامینقابلجذببهکمکعاملداخلیمعدهنمیتوانددردرماناینبیماریارثیمؤثرباشد.

2(رمزۀ)کدون(مربوطبهبروزاینبیماری،واجدتعدادبازپیریمیدینیکمتریازبازپورینیاست.
)3بیماریکمخونیاینفرد،نشاندهندۀرابطۀبینتغییربسیارجزئیژنوتأثیرآنپروتئیناست.

)4ژِنمؤثردربروزاینبیماری،ممکننیستدریاختههایفعالدرخونروشنشود.
    2

مربوطکدون.باشدمیمبتالشکلداسیخونیکمبیماریبه،استقرمزهایگویچهشدنشکلداسیازناشیآنخونیکمکهفردی
GUAنوکلئوتیدیتوالیدارای،استهموگلوبینبتایزنجیرۀساختۀبهمربوطپیکرنایکدونششمینکهبیماریاینبروزبه
پیریمیدین،)U(یوراسیلو)C(سیتوزین،)T(تیمینآلیبازهایوایحلقهدویاپورین،)G(گوانینو)A(آدنینآلیبازهای.باشدمی
یاتکحلقهایهستند؛بنابراینکدونمربوطبهبروزاینبیماری،واجدتعدادبازپیریمیدینیبیشتری)نهکمتری(ازبازپورینیاست.

بررسی سایر گزینه ها: 
بیمارینوعی،شکلداسیخونیکمبیماریاینکهبهتوجهبا.استB12همان،معدهداخلیعاملکمکبهجذبقابلویتامین 1
ژنتیکیبودهوناشیازکمبودویتامینB12نیست،میتوانبرداشتکردکهاینبیماریارثیبامصرفاینویتامیندرماننمیشود!

 به دلیل کاهش اکسیژن رسانی به بافت ها در این فرد، اگرچه میزان ترشح اریتروپویتین باالست، ولی ساخت گویچۀ قرمز طبیعی 
در این فرد به دلیل جهش یافته بودن ژن مربوط به ساخت زنجیرۀ بتای  هموگلوبین، ممکن نیست! راه های درمان بیماری این فرد عبارت اند 

2 ژن درمانی.  1 پیوند مغز استخوان  از:
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آنازحاصلهموگلوبینپروتئینشودمیباعثکهاستژنیتغییرنوعیبیماریاینعلت«:درسیکتابخطوطاینبهتوجهبا 3
آندرواستجزئیبسیار،ژنیتغییراین.استشکلداسیبهگردحالتازقرمزگویچۀشکلتغییرآننتیجۀکهشودتغییردچار
پروتئینوژنبینرابطۀ،نوعیبهبیماریاینهمچنین.استیافتهتغییربیمارافراددردنانوکلئوتیدجفتصدهاازجفتیکتنها

رانشانمیدهد.«اینگزینهدربارۀبیماریکمخونیداسیشکلصادقاست.
قرمزهایگویچهدرفقطهموگلوبینسازندهژنمانندهاژنبعضیچرا«:درسیکتابمتندرشدهمطرحسوالاینبهتوجهبا 4
جهشژنهمانیابیماریاینبروزبهمربوطژناینکهو»کنند؟نمیبروزپوستپوششیبافتهاییاختهدرمثاًلوکنندمیبروز
درفعالقرمزهایگویچهاینکهوکندمیپیدابروزدارهستهقرمزهایگویچهدرفقط،هموگلوبینبتایزنجیرۀساختبهمربوطیافتۀ

.شودروشنخوندرفعالهاییاختهدرنیستممکن،بیماریاینبروزدرمؤثرژِنگفتتوانمی،هستندهستهفاقدخون

کدامگزینهعبارتزیررابهطورنادرستتکمیلمیکند؟5027
»..................تواندمی،شدتغییردچارهمکارانشوایوریهایآزمایشدرکهیاختهنوعی«

.بپردازدپروتئینورناتولیدبهیکسانیمحلدر)1
)2باکمکیکنوعآنزیمتمامیانواعرناهارابسازد.
.دهدتغییرراهمانندسازیآغازهایجایگاهتعداد)3

.کندتولیدسیتوپالسمدرراکمعمرطولباپیکیرناهای)4
    3

صورت سوال چی میگه؟ یاخته های استرپتوکوکوس نومونیا در آزمایش های ایوری و همکارانش دچار تغییر شدند که یاخته هایی پروکاریوتی 

محسوب می شوند. 

!هاپروکاریوتدرنه،شودمیدیدههایوکاریوتدرکهاستویژگیهمانندسازیآغازهایجایگاهتعدادتغییر
بررسی سایر گزینه ها:

.شودتولیدپروتئینورنا،سیتوپالسمدرونتاداردوجودامکاناینپروکاریوتیهاییاختهدر 1
آنزیمرنابسپارازپروکاریوتیقادراستتاهمۀانواعرناهاراتولیدکند. 2

.شوندمیدیدهپروکاریوتیهاییاختهدرکمعمرطولباپیکرناهای 4
 توی این آزمون، آخرین سوال رو تستی ساده دادیم تا جایزه ای باشد برای آن دسته از دانش آموزانی که توانسته اند، زمان خود را 

مدیریت کنند و تمامی تست ها را یک دور بخوانند. بنابراین، گاهی اوقات ممکن است در انتهای آزمون ها تست های ساده ای وجود داشته باشند 

و اگر شما خودتان را درگیر تست های سخت کنید، ممکن است این تست ها را از دست بدهید. پس همیشه یادت باشد که مدیریت آزمون یک 

مهارت بسیار کمک کننده در سر جلسۀ کنکور خواهد بود. 
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