
فصل اول: مولکول های اطالعاتی

MrKonkori : کانال آقاي کنکور

نام آزمون: شمارشی زیست دوازدهم آقاي کنکور

چند مورد از موارد زیر، عبارت مقابل را به طور نادرستی تکمیل می کند؟    . 1

هر مولکول  .................. قطعاً  ..................  

الف) پلی پپتید – دو انتهاي متفاوت دارد. 

ب) پلی پپتید – ترتیب خاصی از آمینواسیدها را دارد. 

ج) پروتئین – ساختار اول پروتئین را دارد. 

د) پروتئین – براي انجام کارهاي درون سلول شکل فضایی خاصی پیدا می کند.

1234 مورد  مورد  مورد مورد 

کدام یک از گزینه ها جاي خالی را به طور مناسبی تکمیل نمی کند؟   . 2

تغییر در یک آمینواسید پروتئینی خاص، همواره موجب تغییر  ..................  

الف) فعالیت آن می شود. 

ب) در ساختار اول پروتئین می شود.

ج) در ساختار سوم پروتئین می شود.

الف و ب و ج الف و ب فقط ب الف و ج 

چند مورد از موارد زیر از عوامل مؤثر بر ساختار سوم پروتئین ها می باشد؟   . 3

الف) پیوند هیدروژنی بین گروه هاي  آمینواسید ها 

ب) پیوند یونی بین گروه هاي  

ج) برهم کنش هاي آب گریز گروه هاي 

صفر مورد  مورد    مورد   مورد 

R

R

R

321

چند مورد از موارد زیر جاي خالی را به نادرستی کامل می کند؟    . 4

هر آمینواسید،  ..................  

الف) می تواند در شکل دهی پروتئین مؤثر باشد.             

ب) داراي ویژگی هاي منحصر به فردي است. 

ج) داراي یک گروه  با ماهیت شیمیایی ویژه است.         

د) در ساختار اول پروتئین ها مولکول آب آزاد می کند.

 مورد  مورد  مورد  مورد 

R

4321

چند مورد از موارد زیر در مورد همانندسازي کروموزوم هاي جنسی در انسان صحیح است؟   . 5

الف) در مرحله اي رخ می دهد که در انتهاي آن یاخته از سالمت دنا اطالع می یابد. 

ب) تعداد نقاط شروع همانندسازي در آن ها متفاوت است. 

ج) در خارج از بیضه ها و تخمدان ها رخ نمی دهد. 

د) در هر کدام همواره تعداد معینی نقاط شروع همانندسازي وجود دارد.

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 
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چند مورد جاي خالی را به طور نامناسب پر می کند؟   . 6

در آزمایش مزلسون و استال در صورتی که همانندسازي .................. باشد، ..................  

الف) حفاظتی – تشکیل نوار در میانۀ لوله امکان پذیر است. 

ب) نیمه حفاظتی – تشکیل نوار در انتهاي لوله امکان پذیر است. 

ج) غیر حفاظتی – تشکیل نوار در ابتداي لوله امکان پذیر نیست. 

د) حفاظتی – تشکیل نوار در انتهاي لوله امکان پذیر نیست.

4321 مورد مورد مورد مورد

چند مورد جاي خالی را به طور مناسب پر می کند:   . 7

در آزمایش مزلسون و استال در صورتی که پس از  .................. همانندسازي نوار در  .................. لوله تشکیل شود، می توان نتیجه گرفت همانندسازي قطعاً

از نوع  .................. است. 

الف) یک مرحله – میانه – نیمه حفاظتی            ب) دومرحله – میانه – نیمه حفاظتی 

ج) یک مرحله – انتهاي لوله – حفاظتی            د) دو مرحله – ابتداي لوله – نیمه حفاظتی

4321 مورد مورد مورد مورد

چند مورد از موارد زیر در هنگام همانندسازي دنا داراي چند نقطۀ همانندسازي اند؟   . 8

الف) یاخته هاي قرمز خون        ب) باکتري داراي مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک 

ج) اووسیت ثانویه                  د) زامه زا

2341 مورد مورد مورد مورد

چند مورد از موارد، جملۀ زیر را به طور صحیحی کامل می کند؟   . 9

در یاخته اي که نقطۀ آغاز و پایان همانندسازي دنا در مقابل هم قرار گرفته است ممکن است  ..................  

الف ) مسئلۀ همانندسازي دنا بسیار پیچیده باشد. 

ب ) فقط یک کروموزوم داشته باشد. 

ج ) همانندسازي به صورت دو جهته انجام نشود. 

د ) دنا به غشاي سلولی متصل باشد.

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟    . 10

«هریک از یاخته هاي بدن انسان .................. » 

الف) داراي ویژگی هایی است که تحت کنترل هستۀ خود است. 

ب) دستورالعمل ویژگی هاي سلول در حین تقسیم از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. 

ج) داراي مادة ذخیره کنندة اطالعات وراثتی دنا است.

صفر  321 مورد   مورد مورد

چند مورد جاي خالی را به طور مناسبی تکمیل می کند؟   . 11

در همانندسازي دنا، دنا بسپاراز  .................. هلیکاز  .................. دارد. 

دار  دار و  الف ) همانند – توانایی شکستن پیوند بین نوکلئوتید 

دار  دار و  ب ) برخالف – توانایی شکستن پیوند بین نوکلئوتید 

دار  دار و  ج ) همانند – توانایی تشکیل پیوند بین نوکلئوتید 

دار دار و  د ) برخالف – توانایی تشکیل پیوند بین نوکلئوتید 

 مورد مورد مورد مورد
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رابطۀ مکملی بین نوکلئوتیدها در چند مورد از موارد زیر وجود دارد؟   . 12

الف ) نوکلئوتیدهاي یک رشته رنا                       ب ) نوکلئوتیدهاي یک رشته دنا 

ج ) نوکلئوتیدهاي دنا با نوکلئوتیدهاي رنا           د ) نوکلئوتیدهاي یک رشته رنا با نوکلئوتیدها رشته رنا دیگر

4321 مورد مورد مورد مورد

چند مورد جاي خالی را به طور درست تکمیل می کند؟   . 13

در آزمایش مزلسون و استال در صورتی که همانندسازي  .................. باشد،  .................. در پایان مرحلۀ  .................. همانندسازي دیده می شود. 

اول دوم         د ) حفاظتی اول        ج ) غیرحفاظتی دوم        ب ) نیمه حفاظتی
 

الف ) حفاظتی

2 مورد  مورد  431 مورد  مورد 

چند مورد از موارد زیر نادرست است؟   . 14

الف ) هر پیوند اشتراکی بین دو آمینواسید را پیوند پپتیدي می نامند. 

ب ) در آمینواسیدها فقط گروه آمین با گروه کربوکسیل پیوند اشتراکی می دهد. 

ج ) گروه  آمینواسیدها در تشکیل پیوند پپتیدي شرکت ندارد. 

د ) در هر پیوند بین دو آمینواسید مولکول آب آزاد می شود.

 مورد  مورد  مورد  مورد 

R

4321

چند مورد از موارد زیر جاي خالی را به طورصحیح تکمیل می کند.   . 15

«هر باکتري استرپتوکوکوس نومونیا  .................. » 

الف) بدون کپسول، دستگاه ایمنی موش را تحریک می کند. 

ب) کپسول دار، فاقد ژن کپسول می باشد. 

ج) بدون کپسول، داراي ژن هاي مربوط به دنا بسپاراز است. 

د) کپسول دار، اطالعات ساختن کپسول را از محیط دریافت کرده است.

4321 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد از موارد زیر در رابطه با پروتئین ها صحیح است؟   . 16

الف ) در فرآیندهاي یاخته اي نقش بسیار مهمی دارند. 

ب ) در ساختمان آن، بعضی از آمینواسیدها دو پیوند پپتیدي دارند. 

ج ) همانند سایر بسپارها ترتیب مونومرها در عمل آن نقش دارد.

123صفر مورد مورد  مورد  مورد 

P

O

 

با توجه به شکل مقابل چند مورد از موارد زیر نادرست است؟    . 17

الف ) باز آلی آن می تواند در ساختمان دنا یا رنا حضور داشته باشند. 

ب ) نسبت به شکل رایج انرژي درون سلول فقط در  فسفر تفاوت دارد. 

ج ) تنها  پیوند اشتراکی در آن دیده می شود. 

د ) قطعاً فرآوردة آنزیمی در غشاء یاخته است.

 مورد مورد  مورد  مورد 
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چند مورد عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند.   . 18

«در مدل ارائه شده براي دنا توسط واتسون و کریک  .................. » 

الف) پیوند هیدروژنی موجود در بازها، دو رشته را در مقابل هم نگه می دارد. 

ب) دو رشته اي بودن دنا نتایج آزمایش چارگاف را نیز تأیید می کند. 

ج) قند توسط پیوند فسفودي استر به گروه فسفات  همان نوکلئوتید متصل می شود. 

د) ثبات قطر دنا در کاهش احتمال تغییر در مادة ژنتیک تأثیرگذار است.

4321 مورد  مورد  مورد  مورد 

در راکیزه چند مورد از موارد زیر جزء وظایف اصلی نوکلئوتیدها است؟   . 19

د) شرکت در رنا ج) شرکت در دنا ب) انتقال انرژي الف) انتقال الکترون 

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد از عبارات زیر در مورد آزمایش ایوري صحیح است؟   . 20

الف) می دانستند که مادة وراثتی می تواند از یاخته به یاخته اي دیگر منتقل شود. 

ب) توانستند نوکلئیک اسید را کشف کنند. 

ج) در آزمایش خود به هر قسمت از عصاره چند نوع آنزیم تخریب کننده افزودند.  

د) همانند آزمایش گریفیت باکتري بدون کپسول، کپسول دار شد.

1234 مورد  مورد مورد مورد

چند مورد از موارد زیر در مورد نوکلئوتیدها نادرست است؟   . 21

الف) در ساختار قندهاي پنج کربنه، هر کربن یک رأس یک پنج ضلعی فرضی را تشکیل می دهد. 

ب) داراي سه نوع مشابه می باشند. 

ج) هنگام پیوستن به یک نوکلئوتید دیگر، در آن ها پیوند کوواالنسی می شکند. 

د) می توانند در فعالیت هاي انرژي خواه به عنوان حامل انرژي شرکت داشته باشند.

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

در چند عبارت زیر اگر در جاي خالی «بعضی» قرار گیرد جمله به درستی تکمیل می شود.  . 22

الف ) آنزیم ها براي فعالیت به  .................. یون هاي فلزي مانند آهن نیاز دارند. 

ب )  .................. بخش هاي بدن خارج از محدوة  است. 

ج )  .................. پروتئین ها ساختار چهارم دارند. 

د )  .................. آمینواسیدها در شکل دهی پروتئین ها موثرند.

 مورد  مورد مورد مورد

PH6 − 8

1234

چند عبارت در رابطه با آنزیم ها صحیح نیست؟   . 23

الف ) بعضی از آنزیم ها در انواع واکنش هاي سوخت و سازي شرکت دارند. 

ب ) تغییر  با تأثیر بر پیوندهاي شیمیایی بسیاري از آنزیم فعالیت آن را تغییر می دهد. 

ج ) شکل هر آنزیم با شکل پیش ماده مطابقت دارد و مشابه یک دیگرند. 

د ) همۀ آنزیم ها درون سلول یک یا چند پیش ماده اختصاصی دارد.

 مورد مورد مورد مورد
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چند مورد عبارت زیر را به طور صحیحی تکمیل نمی کند؟   . 24

در حالت عادي در بدن انسان هر آنزیم  ..................  

الف ) با کاهش  غیرفعال می شود.                               ب ) با افزایش پیش ماده، فعالیتش افزایش می یابد. 

ج ) با تجزیۀ پیوند پپتیدي غیرفعال می شود.                        د ) با کاهش دما، به طور موقت غیرفعال می شود.

 مورد  مورد  مورد  مورد 

PH

1234

چند مورد نادرست است؟ هر آنزیم  ..................    . 25

الف ) براي اتصال صحیح پیش ماده به جایگاه فعال خود به توالی آمینواسیدي جایگاه فعال خود وابسته است. 

ب ) داراي یک بخش اختصاصی است که تنها به یک یا چند پیش ماده خاص متصل می شود. 

ج ) عمل اختصاصی دارد و پیش ماده به بخشی از آنزیم متصل می شود که در ساختار سوم داراي آمینواسید آب دوست است. 

د ) با افزایش امکان برخورد پیش ماده ها و کاهش انرژي فعال سازي، سرعت واکنش ها را زیاد می کند.

4321 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد از موارد زیر صحیح است؟   . 26

الف) به طور مستقیم از تک پاره هاي آنزیم ها فراوان ترین مادة دفعی آلی به وجود می آید. 

ب) تمام مواد دفعی نیتروژن دار حاصل تجزیۀ آنزیم ها است. 

ج)از تجزیۀ تمام آنزیم ها مواد دفعی نیتروژن دار به دست می آید. 

د) از تجزیۀ بیش تر آنزیم ها مادة بسیار سمی به وجود می آید.

4321 مورد  مورد  مورد مورد

چند مورد از موارد زیر صحیح است؟   . 27

الف) همۀ فرآیندهاي بدن در دماي  به بهترین شکل رخ می دهد. 

ب) همۀ فرآیندهاي محیط داخلی در  بین  به بهترین شکل رخ می دهد. 

ج) سوخت و ساز بدن با مقدار کمی آنزیم به بهترین شکل رخ می دهد.

صفر مورد  مورد  مورد  مورد 

37
∘

pH6 − 8

123

چند مورد از آنزیم هاي زیر در بدن انسان فعالیت درون یاخته اي دارند؟    . 28

الف) هلیکاز          ب) دنابسپاراز          ج) آمیالز          د) هموگلوبین          ه) روبیسکو

5432 مورد مورد مورد مورد

چند مورد از موارد زیر در ارتباط با همانندسازي دنا در سامانۀ زمینه اي یک گیاه نادرست است؟ همواره ..................   . 29

الف) در یاخته هاي نرم آکنه زنده همانند یاخته هاي سخت آکنه زنده دناي سیتوپالسمی در دو نوع اندامک دیده می شود. 

ب) در یاخته هاي نرم آکنه زنده برخالف یاخته هاي چسب اکنه زنده دنایی با یک نقطه آغاز همانندسازي وجود ندارد. 

ج) در یاخته هاي چسب آکنه زنده همانند سخت آکنه زنده دناي سلول درون دو ساختار غشادار قرار دارد. 

د) در یاخته هاي سخت آکنه زنده برخالف چسب آکنه زنده ژن هاي مربوط به پروتئین هاي دیوارة پسین وجود ندارد.

4321 مورد  مورد  مورد  مورد 

.  .................. جملۀ زیر نادرست هستند (است) که عبارت اند (است) از ..................   30

الف) ِدنا بسپاراز توانایی برقراري و شکستن پیوند فسفودي استر را دارد. 

ب) در دوراهی همانندسازي عالوه بر هلیکاز و دنا بسپارازها انواع دیگري از آنزیم ها نیز وجود دارند. 

ج) در همانندسازي دنا، انرژي الزم براي برقراري پیوندهاي فسفو دي استر از جدا شدن دو فسفات از هر نوکلئوتید سه فسفاته تأمین می شود. 

، دنا بسپارازها از خاصیت ویرایش خود زیاد استفاده می کنند. د) در همانندسازي 

یک ـ «د» ـ «الف»، «ج» و «د» ـ «ب» و «د» ـ «الف» و «ب»
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چند عبارت جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کنند؟   . 31

«هر نمونۀ تهیه شده در آزمایش مزلسون و استال پس از سانتریفیوژ که .................. به طور حتم .................. » 

الف) یک خط در آن دیده می شود ـ تأییدکنندة همانندسازي نیمه حفاظتی است. 

ب) دو خط در آن دیده می شود ـ نیتروژنی با چگالی پایین ندارد. 

ج) نیتروژن  در آن دیده می شود ـ تأییدکنندة مدل مورد تأیید همانندسازي است. 

د) نیتروژن  در آن دیده می شود ـ نیتروژن  نیز در آن وجود دارد.

N14

N15N14

4321

عبارت هاي کدام گزینه تماماً جملۀ روبه رو را به درستی تکمیل می کند؟ «هر باز آلی موجود در ساختار نوکلئوتیدهاي .................. به طور حتم  . 32

  « ..................

الف)  ـ با حلقۀ کوچک تر خود به کربن شماره یک قند وصل می شود. 

ب) یک  حلقوي ـ با پیوندي اشتراکی به دئوکسی ریبوز متصل می شود. 

ج)  ـ در ژن رمزکنندة هموگلوبین در انسان نیز دیده می شود. 

د) انرژي رایج یاخته ها ـ در ساختار  و  نیز به کار می رود.

د و ب  ج و د  ب و ج  الف و ب 

DNA

DNA

RNA

DNARNA

چند مورد از عبارات داده شده جملۀ روبه رو را به درستی تکمیل می کند؟ «ساختار پروتئینی .................. مبناي تشکیل ساختار پروتئینی ..................  . 33

می باشد.» 

الف) بر مبناي توالی آمینواسیدها ـ با الگوهایی از پیوندهاي هیدروژنی          ب) براساس الگوهایی از پیوندهاي هیدروژنی ـ تاخورده و متصل به هم 

ج) تاخورده و متصل به هم ـ مبتنی بر آرایش زیر واحدها                          د) ناشی از آرایش زیر واحدها ـ براساس الگوهایی از پیوندهاي هیدروژنی  

هـ ) تاخورده و متصل به هم ـ مارپیچی یا صفحه اي

4321

چند عبارت جملۀ روبه رو را به درستی تکمیل می کند؟ «هر ساختاري از پروتئین که .................. مسلماً .................. »   . 34

الف) حاوي یک رشتۀ پلی پپتیدي است ـ پیوندهاي آبگریزي بین گروه هاي جانبی برخی آمینواسیدهایش دارد. 

ب) به ساختار اول پروتئین بستگی دارد ـ از چندین رشتۀ پلی پپتیدي تشکیل شده است. 

ج) داراي چندین رشتۀ پلی پپتیدي است ـ آرایش بین زیرواحدهایش آن را ایجاد می کند.

د) در ایجاد شدن میوگلوبین نقش دارد ـ براي افزایش ثباتش پیوند هیدروژنی دارد.

4321

دستگاه مورد نظر جملۀ زیر با کدام دستگاه در عبارت هاي داده شده یکسان است؟   . 35

«ایوري و همکارانش با استفاده از آن مخلوط مورد آزمایش خود را الیه الیه کردند.» 

الف) دستگاهی که جریان الکتریکی یاخته هاي عصبی مغز را ثبت می کند. 

ب) دستگاهی که دو بخش از خون را از یکدیگر جدا می کند. 

ج) دستگاهی که الکترودهاي آن روي پوست قرار می گیرد و نتایج آن بر روي صفحه حساس نمایشگر ثبت می شود. 

د) دستگاهی که می تواند در محاسبه هماتوکریت افراد و شناسایی نوعی از کم خونی نقش داشته باشد.

«الف» و «د» «د» و «ج» «ب» و «د» «الف»و «ب»
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چند عبارت جملۀ روبه رو را به درستی تکمیل می کند؟        «دانشمندي به نام ..................  معتقد بود .................. »   . 36

الف) چارگاف ـ مقدار آدنین موجود در دنا همیشه با مقدار تیمین برابر است. 

ب) مونش ـ چگونگی حرکت شیره پرورده طبق الگو جریان فشاري توجیه می شود. 

ج) گریفیت ـ عامل بیماري آنفلوانزا باکتري استرپتوکوکوس نومونیا می باشد. 

N15د) مزلسون و همکارش استال ـ ِدنا را با ایزوتوپ سنگین   نشانه گذاري کردند.

4321

چند مورد عبارت زیر را بطور صحیح تکمیل می کنند؟   . 37

«اینترفرون نوع  .................. می تواند از   .................. ترشح شود و  ..................  » 

الف) ـ لنفوسیت هاي  کمک کننده ـ آنها را در برابر ویروس ها مقاوم کند. 

ب)  ـ یاخته هاي کشنده طبیعی ـ نقش مهمی در مبارزه علیه یاخته هاي سرطانی دارد. 

ج)  ـ یاخته هاي آلوده به عامل ذات الریه ـ آنها را در برابر ویروس مقاوم کند.

د)  ـ لنفوسیت  کشنده ـ در دومین خط دفاعی در واکنش هاي عمومی اما سریع نقش داشته باشد.

IT

II

I

IIT

1234

چند مورد عبارت را به درستی تکمیل می کند؟   . 38

ممکن نیست، محصول ژن، مولکولی باشد که  ..................  

الف) قدرت تخریب پیوند کوواالنسی بین کربن و نیتروژن داشته باشد. 

ب) توان حمل یک رشته پلی پپتید در سیتوپالسم داشته باشد. 

ج) قادر به تشکیل پیوندهاي هیدروژنی با بازهاي مولکولی حاوي پیوند فسفودي استر باشد. 

د)توسط نوعی مولکول با پیوند پپتیدي به نوعی دي ساکارید تبدیل شود.

0123

چند مورد از موارد زیر به نادرستی طرح شده است؟   . 39

آ) پروتئین مکمل موجود در ماده بین یاخته اي در هنگام تزریق باکتري بدون کپسول می تواند از طریق نشت سیتوپالسمی آن را از بین ببرد. 

ب) در تهیه واکسن بیماري ذات الریه، فعالیت سلول هاي تولیدکننده اینترفرون یک، مشابه سلول هاي تولیدکننده پروتئین مکمل دچار افزایش می شود. 

پ) در هنگام کشتن باکتري کپسول دار تمام پیوندهاي فسفودي استر ماده وراثتی باکتري کپسول دار از بین می رود. 

ت) در فرآیند تغییر شکل باکتري بدون کپسول به کپسول دار ژن موثر در ایجاد صفت کپسول می تواند همزمان رونویسی و ترجمه شود.

1234

چند مورد جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟   . 40

«می توان گفت همۀ آنزیم هایی که در همانندسازي از ژن مربوط به لیپاز معدة انسان نقش دارند  .................. » 

آ) پس از سنتز درسیتوپالسم، به هسته منتقل و آنجا فعالیت می کنند. 

ب) از مونومرهایی که گروه آمین و کربوکسیل دارند تشکیل شده اند. 

پ) توانایی بریدن  و شکستن پیوند فسفودي استري را دارند. 

ت) در انسان، فقط در سلول هاي اصلی غده معده فعالیت می کنند.

DNA

2341
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چند مورد درباره همانندسازي  در یوکاریوت ها صادق است؟   . 41

آ) همزمان با ایجاد حباب همانندسازي، دانه هاي (ساختارهاي) نوکلئوزوم ناپدید می شوند.  

ب) در محل هر حباب همانندسازي، دو عدد ساختار  شکل ایجاد می شود.  

پ) آنزیم  پلی مراز نسبت به آنزیم هلیکاز، پیوندهاي با انرژي پیوندي بیشتر را می شکند.  

ت) در هنگام ویرایش، یک نوکلئوتید سه فسفاته صحیح جایگزین نوکلئوتید سه فسفاته اشتباه می گردد.

DNA

Y

DNA

1234

در مورد آمینواسیدها چند مورد درست است؟   . 42

آ) هر گروه متصل به کربن مرکزي می تواند در ایجاد دو پیوند پپتیدي متوالی شرکت کند.  

، در ایجاد ساختار اول پروتئین ها نقش مهمی ندارد.   ب) ماهیت شیمیایی گروه 

پ) ماهیت شیمیایی گروه  برخالف سایر گروه هاي هر آمینواسید، در عملکرد پلی پپتید مؤثر است.  

ت) کربن مرکزي با چهار گروه در جهات مختلف پیوند اشتراکی (کوواالن) دارد.

R

R

2314

چند مورد جمله مقابل را به درستی کامل می کند؟  «در مولکول هموگلوبین، .................. .»   . 43

آ) هر زیرواحد، داراي ساختارهاي اول، دوم و سوم می باشد.  

ب) هر زیر واحد، در ساختار دوم خود، داراي ساختارهاي مارپیچ و صفحه اي است. 

پ) آمینواسیدهاي آب گریز به سمت خارج مولکول قرار گرفته اند.  

4ت)  عدد زیرواحد از دو نوع مختلف وجود دارد.

1234

در تشکیل چند مورد از مولکول هاي معرفی شده زیر رناتن داراي نقش می باشد؟   . 44

الف) ترکیبات آنزیمی موجود در صفرا 

ب) منبع رایج انرژي در یاخته 

ج) عامل کاهش  دهندة کشش سطحی درون حبابک ها 

د) عامل شکستن پیوندهاي هیدروژنی در فرایند همانندسازي 

هـ) عامل حمل  کنندة بخش عمدة گاز اکسیژن در خون

5234

چند مورد به نادرستی بیان شده است؟ «در فرایند همانندسازي  خطی یک سلول یوکاریوتی .................. »   . 45

) هلیکاز مارپیچ دنا و پروتئین هاي همراه آن  را از هم جدا می کند.  

) سرعت فعالیت آنزیم دنا بسپاراز بسته به مراحل رشد و نمو تنظیم می شود.  

) برخالف فرایند رونویسی، تولید رشته پلی نوکلوئیدي بدون تغییر می ماند.  

) آنزیم دنابسپاراز با قرار دادن هر نوکلئوتید برمی گردد و رابطه مکملی را بررسی می کند.

DNA

1

2

3

4

1234

چند مورد، براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   . 46

«در انسان، نوعی آنزیم می تواند ..................  » 

الف - پیوندي را که در یک مرحله ایجاد کرده است، در مرحلۀ دیگري بشکند. 

ب- با کمک فرآیندي انرژي زا، نوعی واکنش انرژي خواه را به انجام رساند. 

ج - از طریق اتصال با مولکول هاي دیگر، تمایل خود را به پیش ماده تنظیم کند. 

د- از طریق کاهش انرژي فعال سازي، واکنش هاي انجام نشدنی را ممکن سازد.

1234
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کدام گزینه، براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   . 47

«از میان طرح هایی که براي همانندسازي مولکول دنا پیشنهاد شده بود، در هر طرحی که شکسته شدن پیوندهاي اشتراکی (کوواالنسی) در ساختار دناي اولیه

قابل مشاهده . .................. » 

 است، چگالی مولکول هاي حاصل از نسل اول همانندسازي می تواند برابر باشد. 

 نیست، هر رشته از مولکول هاي دناي ساخته شده حاوي نوکلئوتیدهاي جدید یا قدیمی است.  

 است، نوکلئوتیدهاي حاوي باز آلی پورین  در مقابل نوکلئوتیدهاي پیریمیدین دار قرار می گیرند.  

 نیست، ترتیب نوکلئوتیدهاي به کار رفته در هر یک از دناهاي حاصل از همانندسازي، یکسان است.

چهار سه دو یک

∙

∙

∙

∙

چند مورد، براي تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟   . 48

«هر حلقۀ آلی موجود در ساختار نوکلئیک اسیدها که در تشکیل مواد زائد نیتروژن دار بدن انسان نقش  .................. » 

 دارد، حداقل به یک حلقۀ آلی دیگر اتصال دارد.   

 ندارد، مستقیماً با گروه فسفات همان زیرواحد پیوند دارد.  

 دارد، در تشکیل پیوند بین نوکلئوتیدهاي مختلف شرکت می کند. 

 ندارد، به یکى از اجزاى مربوط به نوکلئوتیدى دیگر متصل است.

چهار سه دو یک

∙

∙

∙

∙

چند مورد، مشخصۀ مشترك همۀ زیرواحدهاي بسپارهایی است که از تجزیۀ آنها در بدن انسان آمونیاك ایجاد می شود؟   . 49

 تجزیۀ بیش از حد آن ها می تواند منجر به بیماري نقرس شود.  

 در ساختار گروهی از کاتالیزورهاي زیستی درون یاخته اي شرکت می کنند.  

 می توانند از طریق پیوندهاي اشتراکی و غیراشتراکی به زیرواحدهاي مشابه خود متصل شوند.  

 اتصال آن ها به مولکول هاي مشابه خود، تنها درون اندامک هایی با غشاي فسفولیپیدي رخ می دهد.

چهار سه دو یک

∙

∙

∙

∙

چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کنند؟   . 50

نوکلئوتیدي که با نوکلئوتید داراي باز آلی پورینی پیوند برقرار کرده است، ..................  

ب) فاقد باز آلی یوراسیل است.الف) در ساختار پالزمید یک گروه فسفات دارد.

د) می تواند داراي باز آلی دو حلقه اي باشد.ج) حاوي قند پنج کربنۀ دئوکسی ریبوز است.

1234

چند مورد، عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟   . 51

«در بررسی ساختمان مولکول هاي مورد مطالعه چارگاف، تعداد .................. از تعداد پیوندهاي .................. باشد.» 

الف) نوکلئوتیدهاي داراي باز پورین، نمی تواند بیش تر - هیدروژنی در ساختمان هریک از رشته هاي آن 

ب) پیوندهاي بین دو رشتۀ مقابل هم، نمی تواند کم تر - اشتراکی بین نوکلئوتیدهاي تشکیل دهندة آن 

ج) حلقه هاي نیتروژنی قطعا - بین ساختارهاي سازندة پله هاي موجود در ساختمان آن، کم تر 

د) پیوندهاي بین حلقۀ نیتروژنی و حلقۀ کربنی ممکن نیست - میان قند و گروه فسفات، بیشتر

سه صفر یک دو
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در چند مورد از موارد زیر، ایجاد بیش از دو دوراهی همانند سازي فعال در یاخته، امکان پذیر نیست؟   . 52

الف) یاختۀ بالغ آوند آبکش درسیب    

ب) مام یاختۀ اولیه (اووسیت اولیه) 

پ) اسکلروئید موجود در میوة گالبی 

ت) نوعی باکتري مقاوم به پادزیست

صفر مورد دو مورد سه مورد یک مورد

چند مورداز موارد ذکر شده، جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟   . 53

« درهمانندسازي مولکول دناي حلقوي ..................  همانندسازي مولکول دناي خطی .................. » 

الف) همانند - در نقطۀ آغاز همانندسازي دو جهتی، دو ساختار  شکل ایجاد می شود. 

ب) برخالف - وجود بیش از یک جایگاه آغاز همانند سازي، غیرممکن است. 

پ) همانند - درمحل هر ساختار  شکِل دنا ، بیش ازیک مولکول دنا بسپاراز فعالیت دارد. 

ت) برخالف - امکان تشکیل پیوند هاي فسفودي استر درطول یکی از رشته هاي هر دناي جدید وجود دارد.

چهار مورد سه مورد دو مورد یک مورد

Y

Y

در رابطه با ساختار هر مولکول نوکلئیک اسید، چند مورد جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟   . 54

الف) تعداد باز هاي آلی نیتروژن دار پورینی، نصف تعداد پیوند هاي قند ــ باز است.  

ب) جفت بازها (بازهاي آلی مکمل) از طریق حلقۀ شش ضلعی خود با یکدیگر پیوند هیدروژنی برقرار کرده اند. 

پ) در هر رشتۀ پلی نوکلئوتیدي، قند پنج کربنۀ هر نوکلئوتید با گروه هاي فسفات آن پیوند دارد. 

ت) در هر جفت نوکلئوتید مکمل به طور قطع پنج حلقۀ آلی وجود دارد.

یک مورد   دو مورد سه مورد چهار مورد

کدام گزینه، براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟    . 55

«به طور معمول در  ..................  تعداد  .................. است.»

یاخته هایی که چندین نقطۀ آغاز همانندسازي در دناي اصلی خود دارند ــ دوراهی هاي همانندسازي با تعداد جایگاه آغاز همانندسازي برابر

جانداِر تک یاخته اي که به کمک کریچۀ انقباضی، فشار اسمزي خود را تنظیم می کند ــ حباب هاي همانندسازي از تعداد مولکول هاي دنا کمتر

همۀ یاخته هایی که واجد انواعی از پروتئین  متصل به مادة وراثتی خود هستند ــ آنزیم هاي جدا کنندة رشته هاي دنا از هم بیش از آنزیم هاي دنابسپاراز

یاخته هایی که آنزیم ها پیش از شروع همانندسازي پروتئین هیستون را از دنا جدا می کنند ــ تعداد دوراهی هاي همانندسازي با آنزیم هلیکاز برابر   

چند مورد از موارد بیان شده در ارتباط با روش همانندسازي نیمه حفاظتی در یاخته هایی که سازوکارهایی براي حفاظت از رناي پیک در برابر تخریب  . 56

دارند، به درستی بیان شده است؟  

الف) از هردو رشتۀ مولکول دناي خطی به عنوان رشتۀ الگو استفاده می شود.  

ب) آنزیم دنابسپاراز توانایی شکستن و ایجاد پیوند میان قند و فسفات را دارد.  

ج) هرکدام از دناهاي حاصل قطعاتی از رشته هاي قبلی و رشته هاي جدید را دریافت می کنند.  

د) با وجود نیتروژن سنگین در یکی از رشته هاي دناي مادر، هردو دناي دختر آن را دریافت می کنند.

1234
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چند مورد در ارتباط با مولکولی که در انتقال گازهاي تنفسی در انسان نقش داشته و براي تشکیل آن بیش از یک ژن بیان می شوند به درستی بیان  . 57

شده است؟ 

الف) اولین مولکول پروتئینی بود که محققین با استفاده از اشعۀ  به ساختار سه بعدي آن پی بردند.  

ب) بروز تغییر در ساختارهاي سازندة این مولکول، ممکن است روي فعالیت آن تأثیر گذار باشد.  

ج) داراي محل اتصال یکسانی براي گیرندة نهایی الکترون در راکیزه و مونواکسید کربن می باشد.  

د) از چهار زنجیرة پلی پپتیدي تشکیل شده است که داراي  ژن مختلف در دناي انسان هستند.

X

4

1234

چند مورد در ارتباط با یاخته هاي جانداري که داراي ساده ترین نوع آبشش می باشد، به درستی بیان شده است؟   . 58

الف) برخالف جاندار مورد آزمایش گریفیت، رونویسی با پیوستن رنابسپاراز به راه انداز آغاز می شود.  

ب) در هر حباب همانندسازي ایجاد شده در دناي اصلی یاخته، یک آنزیم هلیکاز دو دو راهی همانندسازي را می سازد.  

ج) دناي اصلی این جاندار همانند جاندار مورد آزمایش مزلسون و استال، به بسپارهایی از آمینواسیدها متصل است.  

د) آنزیمی که پیچ و تاب مولکول فامینه را باز می کند با شکستن پیوند هیدورژنی سبب جدا شدن دو رشتۀ دنا از هم می شود.

1234

چند گزاره در ارتباط با آنزیم ها به درستی عنوان شده است؟   . 59

الف) ممکن نیست انرژي مورد نیاز خود را از شیب غلظت یون ها تأمین کنند. 

ب) در صورتی که هسته اي نباشند، ممکن نیست سرعت بیش از یک واکنش شیمیایی را افزایش ببخشند. 

ج) ممکن نیست در کرم کدو در فرایند گوارش مواد نقش داشته باشند. 

د) در صورت قرار گرفتن در غشاي یاخته ممکن نیست با دو الیۀ فسفولیپیدي در تماس باشند.

0123

چند مورد از موارد جملۀ  زیر را به طور نامناسب تکمیل می کند؟   . 60

«در هریک از سطوح ساختاري پروتئین ها که .................. قطعا .................. ». 

الف- با تشکیل پیوند هیدروژنی در زنجیرة پلی پپتیدي همراه است – ساختار هاي مارپیچی و صفحه اي شکل می گیرند. 

ب- تاخوردگی بیشتر صفحات و مارپیچ ها رخ می دهد – بیشتر از دو نوع پیوند در تثبیت شکل فضایی آن موثر اند. 

ج- می تواند ساختار نهایی پروتئین باشد – برهم کنش هاي آب گریز اساس تشکیل ساختار می باشند. 

د- پیوند اشتراکی بین آمینواسیدها تشکیل می شود – رشتۀ پلی پپتید خطی تشکیل می گردد.

چهار مورد  سه مورد  دو مورد   یک مورد 

کدام گزینه با توجه به عبارت زیر مناسب است؟   . 61

«در فرایند همانندسازي، پیوند اشتراکی بین .................. فقط توسط آنزیمی .................. می شود که .................. » 

الف-  قند یک نوکلئوتید با فسفات نوکلئوتید دیگر- شکسته- مارپیچ ِِدنا را از هم باز می کند. 

ب- دو باز آلی نیتروژن داِر مقابل هم- شکسته- دو رشتۀ ِدنا را از هم باز می کند.  

ج- قند و فسفات هر نوکلئوتید- تشکیل- فعالیت بسپارازي (پلیمرازي) دارد. 

د- گروه هاي فسفات  یک نوکلئوتید- شکسته- فعالیت نوکلئازي دارد.

مورد «ب» برخالف «ج» صحیح است. مورد «ب» برخالف «د» صحیح نیست. مورد «الف» همانند «د» صحیح است. مورد «ج» همانند «الف» صحیح است.  
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فصل دوم: جریان اطالعات در یاخته
چند گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟   . 62

هر پروتئین که    .................. قطعاً  ..................  

الف. توسط یاخته اي در بدن انسان ساخته شود -  در غشاء یاختۀ تولید کننده خود قرار می گیرد. 

ب. در غشاء یاختۀ انسان قرار دارد  -  توسط همان یاخته ساخته شده است. 

ج. توسط یک یاختۀ یوکاریوت ساخته می شود -  نمی تواند در غشاء یک یاختۀ پروکاریوت قرار گیرد. 

د. در غشاء یاختۀ پروکاریوت قرار دارد - توسط همان یاختۀ پروکاریوت ساخته شده است.

1234

چند مورد از مطالب زیر درست است؟   . 63

الف) نوع پیوند هاي مولکول رنابسپاراز و پادتن ها و گیرنده هاي آنتی ژنی به هم شباهت دارد. 

ب) نوع تکپاره هاي توالی افزاینده، مهار کننده و عوامل رونویسی به هم شبیه است. 

ج) در دناي سلول هاي پروکاریوت و یوکاریوت براي  نوع آمینو اسید حداکثر  نوع رمز دیده می شود. 

د) در کدون آغاز ترجمه پروتئین،  حلقه کربن دار دیده می شود.

2064

8

4321

چند مورد جملۀ زیر را نامناسب کامل می کند؟   . 64

«در مرحلۀ طویل شدن فرآیند ترجمه .................. روي می دهد.» 

الف) تشکیل پیوند هیدروژنی در جایگاه  

ب) ترك رنا هاي ناقل غیر مکمل از جایگاه  

ت) تشکیل پیوند پپتیدي در جایگاه  

ج) ورود رناي ناقل با اسیدآمینه از جایگاه  به جایگاه  

د) ورود رنا هاي ناقل متفاوت به جایگاه  ریبوزوم 

ه) آزاد شدن اسید آمینه متصل به رناي ناقل در جایگاه  با مصرف آب

A

A

P

PE

A

P

4523

کدام عبارات در مورد یک سلول فعال بافت پوششی لولۀ گوارش آدمی درست می باشند؟   . 65

: هر کدون توسط یک آنتی کدون شناسایی و ترجمه می شود. 

: هر آمینواسید توسط چند رمز سه نوکلئوتیدي کدگذاري می شود. 

: تنوع آمینواسیدها کمتر از تنوع پادرمزه ها می باشد. 

: در بعضی از سلول ها تنظیم بیان ژن، با پایداري رنا یا پروتئین انجام می شود.

 A

 B

 C

 D

B,AC,BD,BD,C

چند مورد از موارد زیر درست است؟   . 66

الف) قند موجود در پالزمید و افزاینده و پیش مادة هلیکاز، شبیه به یکدیگر است. 

ب) تکپارهاي رنابسپاراز و هلیکاز و لسیتین به یکدیگر شبیه هستند. 

پ) ساختار شیمیایی عوامل رونویسی با اپراتور و افزاینده و پادرمزه بسیار متفاوت است. 

Ecoliت) محل انجام فرآیند همانند سازي، رونویسی و ترجمه در  یکسان است.

4321
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چند مورد دربارة سلول هایی که از مرحلۀ  چرخۀ سلولی عبور می کنند نادرست است؟  . 67

 تولید یک پروتئین می تواند حاصل بیان چندین ژن باشد. 

 تنظیم بیان ژن با حضور بخشی به نام اپراتور، سبب رونویسی یک یا چند ژن متوالی می شود. 

 بعد از رونویسی براي حفاظت از رنا، از طول آن کاسته می شود. 

 بازهاي مولکول هاي حاصل از رونویسی با رشتۀ رمزگذار رابطۀ مکملی دارند. 

 در پی فعال شدن عوامل رونویسی متصل به راه انداز، مقدار رونویسی ژن ها ممکن است تغییر کنند.

G2

⋆

⋆

⋆

⋆

⋆

6543

چند مورد از موارد زیر ممکن است صحیح باشند؟   . 68

الف) بین دو راه انداز، دو توالی پایان رونویسی وجود داشته باشد.  

ب) بین دو ژن، راه اندازي وجود نداشته باشد.  

ج) بین دو راه انداز، ژنی وجود نداشته باشد.  

د) بین دو راه انداز، یک توالی پایان رونویسی وجود داشته باشد.

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد عبارت زیر را به طور صحیحی تکمیل می کند؟   . 69

در یک مولکول دو رشته اي نوکلئیک اسید، ممکن نیست ..................  

الف) حلقه هایی با قند دئوکسی ریبوز مشاهده شود. 

ب) پیوند غیرکوواالنسی بین آدنین و یوراسیل مشاهده شود. 

ج) یک رشته تعداد کمتري قند نسبت به دیگري داشته باشد. 

د) دو رشته کامًال مکمل هم باشند.

صفر مورد   321 مورد   مورد  مورد 

چند مورد در ارتباط با همۀ یاخته هاي ترشح کنندة اریتروپویتین یک فرد سالم درست است؟   . 70

الف) گلوکز و اکسیژن را فقط از طریق رگ هاي پراکسیژن می گیرند. 

ب) گاز حاصل از تنفس سلولی خود را ابتدا از طریق بزرگ سیاهرگ زیرین وارد قلب می کند. 

ج) تحت تأثیر هورمون هاي تیروئیدي، تولید دي اکسیدکربن را درون نوعی اندامک دو غشایی افزایش می دهد. 

RNAد) درون هستۀ آن ها هر ژن در پی فعالیت عوامل رونویسی فقط توسط یک نوع آنزیم  پلی مراز رونویسی می شود.

1234

می توان گفت .................. جمله از جمالت زیر .................. هستند که عبارتند از .................. .   . 71

الف) همۀ سلول هاي پیکري یک انسان همۀ ژن ها را به طور یکسان دارند. 

ب) هر جانداري توانایی تکثیر ژن هاي والد یا والدین خود را دارد. 

ج) به علت وجود تفاوت در ژن هاي لنفوسیت هاي مختلف، آنها قادرند گیرنده هاي آنتی ژنی متنوعی تولید کنند. 

د) هر ژن در طبیعت از اگزون آغاز و به اگزون ختم می شود. 

هـ) بین نیاز یاخته به فراورده هاي یک ژن و میزان رونویسی از آن رابطۀ مستقیم وجود دارد.

2323 ـ نادرست ـ «ج» و «د» ـ درست ـ «الف»، «ب» و «د» ـ درست ـ «ب» و «هـ» ـ نادرست ـ «ب»، «ج» و «هـ»
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چند جمله را نادرست تشخیص می دهید؟ آن ها کدام اند؟   . 72

الف) محصول پروتئینی رناتن هاي شبکۀ آندوپالسمی می تواند به درون هسته راه یابد. 

ب) ریبوزوم هاي آزاد سیتوپالسم می توانند پروتئین هاي ترشحی را سنتز کنند. 

ج) رمزه هاي یک رناي پیک می تواند هم زمان توسط چند ریبوزوم ترجمه شوند. 

د) خاستگاه لیزوزوم هاي پارامسی، دستگاه گلژي است. 

هـ ) میتوکندري هاي قطعۀ میانی اسپرم به تولید بعضی از پروتئین هاي خود می پردازند.

2323 ـ «ب» و «ه» ـ «الف» و «ج» و «د» ـ «الف» و «ب» ـ «ب» و «د» و «ه»

ـ برخی ..................   ـ اغلب ..................      چند عبارت به ترتیب تکمیل کنندة عبارت هاي  و  می باشد؟          . 73

الف) آمینواسیدها می توانند بیش از یک رمز داشته باشند.          ب) آسیب ها ممکن است در محل اینترون ها رخ دهند. 

ج) ژن هاي یک یاختۀ یوکاریوت در هسته قرار دارند.                   د) ژن ها در میتوکندري و پالست ها قرار دارند. 

هـ ) پروکاریوت ها فقط یک نقطۀ آغاز همانندسازي در دناي خود دارند.

 ـ  ـ  ـ  ـ 

1212

14233241

ترتیب درستی و نادرستی عبارت هاي زیر در کدام گزینه آمده است؟   . 74

الف) اتصال پروتئین تنظیم کننده به اپراتور و الکتوز به مهارکننده به ترتیب موجب خاموش و روشن شدن ژن هاي مربوط به تجزیۀ الکتوز می شود. 

ب) در حضور الکتوز انواعی از پروتئین به نام فعال کننده به توالی خاصی از دنا متصل می شوند. 

ج) اتصال الکتوز به مهارکننده، موجب تغییر ساختار فضایی آن و جدا شدن آن از راه انداز می شود. 

د) در حضور الکتوز در محیط باکتري، تغییر شکل مهارکننده تنها موجب جدا شدن آن از اپراتور می گردد.

درست ـ نادرست ـ نادرست ـ درست درست ـ نادرست ـ نادرست ـ نادرست درست ـ درست ـ درست ـ نادرست درست ـ درست ـ نادرست ـ نادرست

ترتیب درستی و نادرستی عبارت هاي زیر در مورد تنظیم بیان ژن در مراحل غیررونویسی در کدام گزینه آمده است؟   . 75

الف) با اتصال بعضی رناهاي کوچک مکمل به رناي پیک، درنهایت عمل ترجمه متوقف می گردد. 

ب) افزایش طول عمر رناي پیک موجب کاهش محصول می شود. 

ج) در تنظیم بیان ژن در مراحل غیررونویسی گاه رناي ساخته شده پس از مدتی تجزیه می شود. 

د) میزان فشردگی کروموزوم در بخش هاي خاصی دسترسی ِرنا بسپاراز را به ژن مورد نظر تنظیم می کند.

درست ـ نادرست ـ درست ـ درست نادرست ـ درست ـ درست ـ نادرست درست ـ نادرست ـ نادرست ـ درست نادرست ـ درست ـ درست ـ نادرست

چند مورد از عبارات داده شده در مورد تنظیم مثبت رونویسی از نظر درستی یا نادرستی همانند عبارت زیر می باشد؟   . 76

«در عدم حضور مالتوز در محیط باکتري اشرشیاکالي هیچ آنزیمی ساخته نمی شود.» 

الف) در این نوع تنظیم رنا بسپاراز بدون هیچ عامل کمکی به راه انداز متصل می شود. 

ب) در حضور قند مالتوز، پروتئین فعال کننده به توالی هاي خاصی از دنا متصل می شود. 

ج) مالتوز عاملی است که باعث می شود فعال کننده به جایگاه خود متصل شود. 

د) باکتري اشرشیاکالي تنظیم بیان ژن خود را به کمک پروتئین هاي تنظیمی انجام می دهد.

4321

در رابطه با پروتئینی که با تغییر شکل آن بیماري کم خونی داسی شکل ایجاد می شود، کدام گزینه درست است؟   . 77

الف) از تخریب آن در کیسۀ صفرا بیلی روبین به وجود می آید. 

ب) در شش ها به علت فشار زیاد اکسیژن، اکسیژن به این پروتئین اتصال می یابد. 

ج) میل کربن مونواکسید نسبت به اکسیژن در اتصال به این پروتئین بیشتر است. 

د) محل اتصال مونواکسیدکربن و اکسیژن به این پروتئین متفاوت است.

«الف» برخالف «د» نادرست است. «ج» برخالف «د» نادرست است. «ب» همانند «ج» صحیح است. «الف» همانند «ب» صحیح است.
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در رابطه با میتوکندري که داراي ِدناي حلقوي است کدام گزینه صحیح است؟   . 78

الف) در تنه و سر اسپرم تعداد زیادي از آنها وجود دارد که انرژي یاخته را تأمین می کند. 

ب) تارهاي ماهیچه اي تند با توجه به دریافت انرژي بیشتر تعداد بیشتري از آن را دارند. 

ج) در آن رشتۀ پلی نوکلئوتیدي خطی وجود ندارد. 

د) یاخته هاي ریز پرزدار لوله پیچ خوردة نزدیک نفرون داراي تعداد فراوانی از آن هستند.

«ب» و «ج» برخالف «الف» درست است. «الف» و «ب» همانند «ج» درست است.

«ب» و «د» همانند «ج» نادرست است. «ج» و «الف» برخالف «د» درست نمی باشد.

در یاخته اي چندین مولکول دنا دیده می شود، اما براي هرمولکول دنا فقط یک جایگاه آغاز همانندسازي وجود دارد.    . 79

چند مورد در این یاخته عبارت درستی بیان می کند؟ 

الف) ممکن است از ترجمه یک  بیش از یک نوع پروتئین تولید شود. 

ب) انواعی از ژن ها توالی پایان رونویسی ندارند. 

ج) توالی افزاینده ممکن است با راه انداز فاصله داشته باشد. 

د) در قسمت هایی از دنا به ازاي  ژن مجاور هم فقط یک راه انداز وجود دارد.

mRNA

3

1234

چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کنند؟   . 80

در مرحلۀ  ..................  رونویسی برخالف مرحلۀ ..................  ترجمه، ..................  

الف) آغاز - پایان - در مقابل همۀ نوکلئوتیدهاي بخش بازشده، بازمکمل قرار می گیرد. 

ب) پایان - ادامه - خروج نوعی  دیده می شود. 

ج) ادامه - آغاز - مونومرها به یکدیگر متصل می شوند. 

د) آغاز - پایان - یک توالی نوکلئوتیدي فرایند را کنترل می کند.

RNA

0123

چند گزینه جمله زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟   . 81

«در رونویسی از یک ژن خاص  ..................  همانندسازي از آن،  ..................  

آ) برخالف ـ ازتوالی نوکلئوتیدي به عنوان الگو استفاده می شود.    ب) همچون ـ در طول هر چرخۀ سلولی بارها انجام می گیرد. 

DNAپ) برخالف ـ از آنزیمی با خاصیت هلیکازي استفاده نمی شود.       ت) همچون ـ هر دو رشته  به عنوان الگو استفاده می شود.

1234

چند مورد جمله مقابل را به درستی کامل می کند؟  «در مورد فرایند رونویسی می توان گفت:  .................. »   . 82

آ) شکستن پیوند هیدروژنی بین دو رشته رمزگذار و الگو، مقدم بر شکستن پیوند هیدروژنی بین رشته رمزگذار و رشته  است.  

ب) در یک ژن، رشته رمزگذار و رشته الگو می توانند در رونویسی هاي مختلف، متفاوت باشند.  

پ) رشته رمزگذار یک ژن می تواند با رشته رمزگذار ژن مجاور خود، یکسان باشد.  

ت) در محل هر حباب رونویسی، دو عدد آنزیم  پلی مراز در حال فعالیت می باشند.

RNA

RNA

1234
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چند مورد از داده هاي زیر جملۀ زیر را به نادرستی کامل می کند؟   . 83

در بخشی از  در پروکاریوت ها، مرحلۀ  ..................  در فرایند رونویسی  ..................  مرحله  ..................  می شود.  

آ) آغاز – همانند – طویل شدن، پیوند هیدروژنی بین  در حال تشکیل با زنجیرة الگو هم تشکیل و هم شکسته می شود.  

ب) طویل شدن – برخالف – پایان، پیوند بین فسفات و قند هم تشکیل و هم شکسته می شود.  

پ) طویل شدن – همانند – پایان، بخشی از  در حال ترجمه می باشد.  

ت) آغاز – برخالف – طویل شدن پیوند بین قند یک نوکلئوتید با فسفات نوکلئوتید موجود در زنجیره کوچکی از  در حال تشکیل ایجاد می شود.

DNA

RNA

RNA

RNA

1234

چند مورد از موارد زیر عبارت زیر را به درستی تکمیل می کنند.   . 84

پیرایش فرایندي است که،  ..................  

آ) در طی آن تعداد بیشتري پیوند فسفو دي استر شکسته و تعداد کمتري پیوند ایجاد می شود. 

ب) در همه  پیک هاي یوکاریوتی، صورت می گیرد. 

پ) فقط در مولکول هایی صورت می گیرد که اطالعات  را به ریبوزوم، منتقل می کنند. 

هاي بالغ کوتاه تر از  اولیه باشند. ت) یوکاریوت باعث می شود، همه 

RNA

DNA

mRNAmRNA

1234

اختالل در فعالیت آنزیم  پلی مراز  می تواند در کدام یک از عملکردهاي ذیل اثرگذار باشد؟   . 85

آ) هدایت پیام عصبی.                 ب) تحریک یا مهار نورون پس سیناپسی 

پ) اگزوسیتوز ناقلین عصبی        ت) توقف تقسیم نورون هاي دخیل در انعکاس ها 

ث) مرگ برنامه ریزي شده سلول آلوده به ویروس

آ، پ، ت، ث ب، پ، ت، ث آ، ب، پ، ث آ، ب، پ، ت

RNA2

چند مورد از موارد زیر در مرحله طویل شدن، برخالف مرحله پایان ترجمه، انجام می شود؟   . 86

آ) شکست پیوند هیدروژنی در جایگاه      ب) انتقال  فاقد آمینواسید از جایگاه  به جایگاه   

پ) ایجاد پیوند کوواالن در جایگاه        ت) تشکیل پیوند هیدروژنی در جایگاه   

ث) شکست پیوند کوواالن در جایگاه      ج) شکست پیوند هیدروژنی در جایگاه 

EtRNAPE

AE

PP

4321

چند مورد از موارد زیر در مورد تنظیم رونویسی ژن ها الکتوز در باکتري اشریشیاکالي نادرست است؟   . 87

آ) در تنظیم بیان این ژن ها، در صورت جدا شدن مهارکننده از اپراتور،  آنزیم تجزیه کننده الکتوز درون باکتري ساخته می شود. 

ب) مولکول حاصل از رونویسی از روي این ژن ها، داراي زیرواحدهایی است که همگی در ریبوزوم ترجمه می شوند. 

پ)  حاصل از رونویسی از روي این ژن ها پس از پیرایش، دستور ساخت  آنزیم پروتئینی را به ریبوزوم منتقل می کند. 

ت) پلی پپتیدهایی که در نهایت توسط این ژن ها ساخته می شوند باعث افزایش مونوساکاریدهاي درون باکتري می شوند.

2

mRNA3

2413

چند جمله زیر به درستی بیان شده است؟   . 88

آ) در اشرشیاکالي، یک راه انداز، رونویسی از چند ژن مجاور را ممکن می سازد. 

ب) در استرپتوکوکوس، محل تولید آنتی کدوِن آغاز و  پلی مراز یکسان است.

پ) در جانداري که کدون و آنتی کدون توسط یک آنزیم ساخته می شود،  پلی مراز در مجاورت کروموزوم ساخته می شود. 

ت) در جانوران، ژن همه آنزیم هاي گوارشی توسط یک نوع  پلی مراز رونویسی می شود.

RNA

DNA

RNA

1234

16

شمارشی زیست دوازدهم آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



چند مورد از موارد زیر در فرایند رونویسی بین رشته رمزگذار و رناي ساخته شده از یک ژن، مشابه است؟   . 89

الف) نوع پیوند بین مونومرها    ب) نوع قند 

ج) تعداد بازهاي پورینی           د) نوع بازها 

هـ) تعداد گروه هاي فسفات        و) تعداد حلقه هاي آلی

6234

در مرحله آغاز و مرحله طویل شدن رونویسی کدام موارد مشترك می باشد؟   . 90

الف) تشکیل پیوند فسفو دي استر میان ریبونوکلئوتیدهاي مجاور   ب) شکسته شدن پیوند هیدروژنی میان دئوکسی ریبونوکلئوتیدها 

پ) بازشدن مارپیچ مولکول دئوکسی ریبونوکلئیک اسید          ت) شکسته شدن پیوند هیدروژنی میان رشته الگو و رشته رنا

1234

چند مورد عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «هر آمینو اسیدي که به رناي ناقل متصل می شود .................. »   . 91

) انتهاي آمینی اش آزاد است.    

) از بخش کربوکسیل خود با آمینو اسید بعدي پیوند می دهد. 

) اگر متیونین باشد در جایگاه  ریبوزوم دیده می شود. 

) وارد جایگاه  ریبوزوم می شود.

1

2

3P

4A

1234

چند مورد، براى تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟     . 92

«در یاخته  هاي عصبی بدن،  ..................  رشته هاي پلی پپتیدي که از ترجمۀ یک رناي پیک توسط رناتن (ریبوزوم)هاي آزاد سیتوپالسم حاصل می شوند، 

 « ..................

• همۀ – به عنوان نوعی پروتئین درون یاخته اي عملکرد مستقلی خواهند داشت.  
• بعضی از – در خارج از اندامک هاي دوغشایی موجود در میان یاخته فعالیت می کنند.  

• همۀ – به کمک توالی هاي آمینواسیدي موجود در ساختار خود، به سمت مقصد هدایت می شوند.  
• بعضی از – با عبور از منافذ پوشش هسته، الزاماً وظیفۀ همانندسازي دناي خطی را برعهده خواهند داشت.  

چهار سه دو یک

چند مورد، در ارتباط با همۀ رناهاي سیتوپالسمی آکاسیا صادق است که از طریق توالی هاي سه نوکلئوتیدي خود تعیین می کنند که کدام آمینواسیدها  . 93

باید در ساختار رشتۀ پلی پپتیدي قرار بگیرند؟ 

• در مقایسه با محصول اولیۀ ژن، تغییر کرده اند. 
• در پی اتصال آنزیم رنابسپاراز به راه انداز ساخته شده اند. 

• نسبت به مولکول رمزکنندة خود، تعداد مونومر کم تري دارند. 
• بالفاصله پس از خروج از هسته، به زیرواحد کوچک ریبوزوم متصل می شوند.

چهار سه دو یک 

چند مورد، براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   . 94

«درون همۀ یاخته هاي زنده اي که قابلیت تولید مواد آلی از مواد معدنی را دارند، هر  .................. » 

• آمینواسیدي که به رناي ناقل متصل می شود، داراي انتهاي آمینی  آزاد است. 
• رنایى که پس از تولید دچار تغییراتی می شود، در تعیین توالی رشتۀ پلی پپتیدي نقش دارد. 

• رنابسپارازي که درون هسته فعالیت می کند، توسط رناتن هاي آزاد سیتوپالسم ساخته شده است. 
• مولکولی که توسط رناتن هاي سبزدیسه ساخته می شود، در ساختار اول خود آمینواسید متیونین دارد.

چهار سه دو یک
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چند مورد در ارتباط با فرآیند ترجمه درست می باشد؟   . 95

الف) رابطۀ مکملی بین رمزه و پادرمزه در هر سه جایگاه ریبوزوم قابل مشاهده است. 

ب) فقط در دو جایگاه ریبوزوم ممکن است  فاقد آمینواسید مشاهده شود. 

ج) در مرحلۀ پایان برخالف مرحلۀ طویل شدن، در دو جایگاه ریبوزوم به طور هم زمان زنجیرة پلی پپتید قابل مشاهده است. 

د) جدا شدن آمینواسید از  فقط در مرحلۀ طویل شدن قابل مشاهده است.

 مورد  مورد مورد مورد

tRNA

tRNA

1234

چند مورد از گزینه هاي ذکر شده، جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟   . 96

«تغییر در توالی نوکلئوتیدهاي بخش  ..................    بالغ،  ..................» 

الف) غیرقابل ترجمۀ - می تواند نتیجۀ تغییر توالی نوکلئوتیدها درهر بخش از رشته دناي الگوي آن باشد. 

ب) غیرقابل ترجمۀ - می تواند نوعی جهش ساختاري از نوع جابه جایی باشد. 

پ) قابل ترجمۀ - به طور قطع سبب تغییر در توالی آمینواسیدهاي پلی پپتید حاصل از ترجمۀ آن می گردد. 

ت) قابل ترجمۀ - می تواند سبب تغییر در تعداد رمزه هاي وارد شده به جایگاه  رناتن شود.

چهار مورد  سه مورد  دو مورد  یک مورد 

mRNA

P

چند مورد جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟   . 97

 هر رنایی که  ..................  امکان ندارد  ..................  

الف) توسط رنابسپاراز درون راکیزه رونویسی می شود - بدون عبور از غشایی چین خورده در فرآیند ترجمه به کار رود. 

ب) قابلیت اتصال به زیر واحدهاي انسولین را دارد - از روي دنایی حلقوي رونویسی شده باشد. 

پ) در ساخت پروتئین هاي تشکیل دهنده زیر واحد کوچک رناتن نقش دارد - در بین نوکلئوتیدهاي خود پیوند هیدروژنی داشته باشد. 

ت) قابلیت استقرار در جایگاه  و  رناتن را دارد - در ساختار خود توالی  داشته باشد.

سه مورد  دو مورد  یک مورد  صفر مورد 

APAUU

چند مورد ازگزینه هاي زیردر مورد فرآیند ترجمه، درست است ؟    . 98

الف- پس از آخرین جابه جایی رناتن، رناي ناقل می تواند وارد جایگاه  شود.  

ب- ممکن است در انتهاي این فرآیند، بسپاري با تنها دو آمینواسید ایجاد شود.  

پ- در جایگاه  رناتن، مصرف آب و در جایگاه  رناتن، تولید آب صورت می گیرد. 

ت- هر رناي ناقل حاوي پاد رمزة  مستقیماً به جایگاه پلی پپتید رناتن وارد می شود.

چهارمورد دومورد سه مورد یک مورد 

A

PA

UAC

چند مورد از موارد زیر از نظر درستی یا نادرستی مشابه عبارت زیر نمی باشد؟   . 99

«رمزة آغاز ترجمه، قبل از اتصال رناي ناقل متیونین، زیرواحد کوچک رناتن را به سوي  هدایت می کند». 

الف- هر مولکول رناي ناقل واردشده به رناتن، براي خروج از جایگاه  قطعا به جایگاه  نیز وارد شده است. 

ب- هم زمان با تشکیل اولین پیوند پپتیدي، رناتن به اندازة یک رمزه به سوي رمزة پایان پیش می رود. 

ج- بالفاصله پس از تکمیل ساختار رناتن براي ترجمه، پادرمزة ناقل دومین آمینواسید در جایگاه  مستقر می شود. 

د- به طور معمول در مرحلۀ پایان ترجمۀ یک پروتئین، همانند مرحلۀ آغاز آن، در جایگاه  پیوند هیدروژنی بین کدون و آنتی کدون تشکیل نمی شود.

چهار مورد سه مورد دو مورد یک مورد  

mRNA

EA

A

A
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فصل سوم: انتقال اطالعات در نسل ها

چند مورد از موارد زیر نادرست است؟   . 100

الف- در جانداري با جذب گوارشی در معده، همۀ توالی هاي افزاینده، رونویسی می شوند. 

ب-در نوزاد کرمی شکل (الرو) پروانۀ مونارك، تنها یک راه انداز، رونویسی از چند ژن مجاور هم را امکان پذیر می سازد. 

ها از روي چند ژن مجاور رونویسی می شوند.  ج-در تمامی باکتري هایی که خط سوم دفاع اختصاصی انسان را تحریک می کنند، برخی 

د-در ژن هاي مربوط به تجزیۀ الکتوز باکتري اشرشیاکالي، پس از اتصال الکتوز به پروتئین مهارکننده، مسیر حرکت  پلی مراز مسدود می شود.

چهار مورد سه مورد دو مورد یک مورد 

RNA

RNA

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟    . 101

«در یک یاختۀ پروکاریوتی، .................. می تواند جزئی از ویژگی هاي مربوط به مونومرهاي مربوط به .................. باشد.» 

الف- وجود نوعی گروه تعیین کنندة ساختار هاي منحصر به فرد مولکول -  آنزیم تولیدکنندة آنزیمی غیرپروتئینی  

ب- توانایی ایجاد پیوند کوواالن با مولکول هاي مشابه خود در رنایی دیگر - بخشی که طی بالغ شدن رناي پیک حذف می شود  

ج- شکسته شدن پیوند هیدروژنی در حین فعالیت آنزیم رنابسپاراز - محل اتصال رنابسپاراز به دنا  

د- توانایی تشکیل پیوند فسفودي استر با نوکلئوتیدهاي مربوط به رشتۀ رناي دیگر – رناي ناقل

1234

چند مورد از موارد زیر در مورد گروه خونی درست است؟   . 102

، کربوهیدرات  و را می سازند.  الف) در گروه خونی  آنزیم هاي  و

ب) گلبول هاي قرمز در خون، دو الل براي گروه خونی  و دو الل براي گروه خونی  دارند. 

، در فام تن  وجود ندارد.  ، ژنی، در رابطه با جایگاه ژن هاي گروه  پ) در گروه خونی 

، ژن نمود ها را می توان با توجه به رخ نمود ها با قاطعیت حدس زد. ت) در گروه خونی 

ABOABAB

RhABO

OABO9

ABO

0123

چند مورد از موارد زیر در رابطه با کم خونی داسی شکل صحیح است؟ در این بیماري ..................    . 103

الف) تنها یک جفت از صدها جفت نوکلئوتید دنا در افراد بیمار کم شده است. 

ب) بسیاري از یاخته هاي خونی به صورت داسی شکل درمی آیند. 

ج) فرد بیمار، پدر و مادر سالم داشته و جهش در شخص بیمار رخ داده است.

123صفر مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد از عبارات داده شده جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟   . 104

«اگر فردي .................. مبتال به بیماري .................. باشد می تواند فرزندي .................. داشته باشد.» 

الف) مؤنث ـ وابسته به جنس نهفته ـ مذکر و ناخالص از نظر بیماري 

ب) مذکر ـ وابسته به جنس بارز ـ مؤنث و داراي دگرة بیماري 

ج) مؤنث ـ اتوزوم نهفته ـ مذکر و خالص از نظر داشتن دگره هاي بیماري 

د) مذکر ـ اتوزوم بارز ـ مؤنث و فاقد دگرة نهفته

4321

در صورتی که دیستروفی عضالنی دوشن نوعی بیماري وابسته به  نهفته فرض شود. در نتیجۀ ازدواج مردي سالم با زنی مبتال به این بیماري،  . 105

پسري مبتال به هموفیلی متولد شده است. امکان تولد چند مورد از فرزندان زیر در این خانواده وجود ندارد؟ 

الف) دختري ناقل هر دو بیماري                                                 ب) پسري مبتال به هر دو بیماري 

ج) دختر سالم از نظر دیستروفی عضالنی دوشن و مبتال به هموفیلی    د) پسري مبتال به هموفیلی و سالم از نظر دیستروفی عضالنی دوشن

 

X

1234
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چند مورد از عبارات داده شده جملۀ روبه رو را به نادرستی تکمیل می کند؟    «در صورت ازدواج مردي .................. قطعاً همۀ .................. خواهند  . 106

داشت.» 

الف) هموفیل با زنی ناقل هموفیلی ـ فرزندان دگرة بیماري زا  

ب) ناقل فنیل کتونوري با زنی بیمار ـ پسران دگرة بیماري زا 

ج) مبتال با کم خونی داسی شکل و زنی سالم و خالص ـ دختران ژن نمودي خالص 

DRhد) فاقد پروتئین  در سطح گویچۀ قرمز و زنی با  منفی ـ فرزندان ژن نمودي خالص

4321

چند عبارت زیر نادرست است؟ آن ها کدام اند؟   . 107

الف) گروه هاي خونی  جزو صفات چند جایگاهی طبقه بندي می شوند. 

ب) گروه خونی  ازجمله صفات پیوسته به شمار می آیند. 

ج) از آمیزش گاو سیاه وسفید گوساله اي سیاه با لکه هاي سفید متولد شده است. این الگوي ژنتیکی بارزیت ناقص است. 

د) در بروز رنگ دانه هاي نوعی ذرت در طیف سفید تا قرمز بیش از یک جایگاه ژن شرکت دارد.

 _ «ب» و «د» _ سه جملۀ آخر _ «الف» ـ «ب» _ «الف»، «ب» و «ج»

ABO

Rh

2323

چند مورد از عبارات داده شده جملۀ روبه رو را به نادرستی تکمیل می کند؟    «در بارزیت ناقص  .................. »   . 108

الف) همانند هم توانی، صفات به صورت حد واسط ظاهر می شوند. 

ب) برخالف هم توانی هر دو صفت باهم ظاهر می شوند. 

ج) همانند بارز نهفتگی یکی از صفات ظاهر می شود. 

د) در حالت ناخالص صفات حد واسط حالت هاي خالص را بروز می دهند.

هـ) در حالت خالص همانند رابطه بارز نهفتگی صفت حد واسط بروز می کند.

4321

چند مورد از عبارات زیر جملۀ زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟   . 109

 «در انسان نوعی  .................. می تواند سبب  .................. شود» 

الف) الل بیماري ـ افزایش مقاومت در برابر نوعی بیماري انگلی 

ج) بیماري خودایمنی ـ  تضعیف دستگاه ایمنی

ب) بیماري گوارشی ـ افزایش ترشح پیک شیمیایی از کلیه 

د) بیماري غدد درون ریز ـ ناتوانی در انعقاد خون

1234

چند مورد صحیح است؟ «در حالت طبیعی در انسان هر یاختۀ  ..................  فقط در  ..................  یافت می شود.»   . 110

الف) پیکري که فاقد کروموزوم  است ـ زنان                         ب) پیکري که بیش از یک کروموزوم  دارد ـ زنان 

ج) حاصل از میوز که فاقد ژن فاکتور هشت است ـ مردان            د) که قبل از میوز  توانایی لقاح دارد ـ زنان 

هـ) که قبل از تولد، ساختار چهار کروماتیدي دارد ـ زنان

yx

II

1234

چند مورد جملۀ مقابل را به طور درست تکمیل می کند؟ «  ..................  ایجاد شده در یک  ..................  »   . 111

الف) زامه هاي ـ لولۀ گرده می تواند ژنوتیپ متفاوت داشته باشند.    ب) تخم زاهاي ـ تخمک ذرت، ژنوتیپ مشابه دارند. 

ج) تخم زاهاي ـ تخمدان، می توانند ژنوتیپ متفاوت داشته باشند.       د) زامه هاي ـ کیسۀ گرده، می توانند ژنوتیپ متفاوت داشته باشند.

1234
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چه تعداد از موارد زیر، عبارت سؤال را به درستی تکمیل می کنند؟ «در دانۀ گیاه لوبیا می توان  ..................  را مشاهده کرد.»   . 112

الف) سلولی به وجود آمده در قبل از لقاح و با توانایی جذب آب     

ب) رایج ترین بافت زمینه اي در گیاهان 

ج) فقط یکی از انواع تقسیم هسته اي 

د) سلولی با ژن نمود مشابه والد ماده

1234

چند مورد جملۀ زیر را به درستی کامل می کند؟   . 113

ت) فردي با گروه خونی  ........................ 

آ) دو نوع پروتئین  و  در سطح گلبول هاي قرمز وجود دارد.  

ب) حداقل روي یکی از دو کروموزوم شمارة  ژن سازندة آنتی ژن  وجود دارد.  

پ) روي هر دو کروموزوم شمارة  حتماً الل  وجود دارد.  

ت) ممکن است گامت هایی با دو الل  و  تشکیل شود.

صفر 

A+

AD

9A

1D

dO

123

چند مورد از گزینه هاي زیر، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟   . 114

در یک بیماري مستقل از جنس و نهفته، اگر یک زن طبیعی که پدرش بیمار است با مردي طبیعی که مادرش بیمار است ازدواج کند می توان پیش بینی نمود

که  ..................  فرزندان این زوج ..................  خواهند داشت. 

آ) همۀ - ژنوتیپی شبیه پدر خود        ب) بیشتر – فنوتیپی شبیه والدین خود 

پ) برخی – ژنوتیپ جدید                 ت) نیمی از – فنوتیپی شبیه مادر خود

1234

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟   . 115

در نوعی بیماري نهفته و وابسته به  ، مردي که مادر بیمار دارد، با دختر سالمی ازدواج می کند. اولین فرزند آنها دختري است بیمار.  

در این صورت امکان .................. فرزند  .................. آن ها ..................  

آ) ندارد – دوم - پسري سالم باشد.        ب) دارد – سوم - دختري سالم نباشد.  

پ) ندارد – دوم - پسري بیمار باشد.     ت) دارد – سوم - دختري بیمار نباشد.

X

1234

در رابطه با یک صفت وابسته به  نهفته، چند مورد زیر می تواند صحیح باشد؟   . 116

آ) دختر بیمار، نوه پسرِي زنی ناقل است.         ب) دختر بیمار، نوه دخترِي زنی بیمار است. 

پ) پسر بیمار، نوه دخترِي مردي بیمار است.    ت) پسر بیمار، نوه دختري زنی ناقل است.

x

1234

چند مورد از موارد زیر دربارة صفات وابسته به  درست می باشند؟   . 117

آ) یک مرد امکان ندارد، آلل مربوط به هموفیلی را، از پدرش به ارث ببرد.

ب) در مورد صفات وابسته به جنس، امکان ندارد، مردي ناقل یک صفت باشد. 

پ) زن ناقل هموفیلی، قطعا داراي دختري خواهد شد، که ژنوتیپی شبیه مادرش داشته باشد. 

ت) در یک جمعیت، مردان کمتر از زنان دچار بیماري هایی خواهند شد که ژن آن ها روي کروموزوم  وجود دارد.

x

x

1234
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چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟   . 118

اند، زاده اي با  نوع عامل تعیین کننده مربوط به گروه هاي خونی در غشاي گویچه هاي قرمز و زاده اي فاقد این عوامل، «در خانواده اي که والدین  

متولد شده است در مورد این خانواده می توان گفت .................. » 

الف) هر زاده با ژنوتیپ مشابه با هر کدام از والدین،  نوع دگره براي گروه هاي خونی دارد. 

ب) در بین زاده ها، امکان تولد زاده هایی با ژن نمود و رخ نمود مشابه هر یک از والدین وجود دارد. 

ج) هر زاده با بیش از  نوع دگره براي گروه هاي خونی،  مثبت یا منفی دارد. 

د) هر زاده با ژنوتیپ مشابه با هر یک از سایر اعضا خانواده بیش از  نوع دگره دارد.

Rh+3

4

3Rh

2

1234

.  چند مورد جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟   119

«نمی توان گفت در هر فرد .................. » 

الف) داراي  دگرة نهفته براي فنیل کتونوري، آسیب هاي مغزي ایجاد می شود. 

ب) مبتال به فنیل کتونوري، ژِن نوعی آنزیم دچار اشکال شده است. 

ج) واجد دگره بیماري زاي فنیل کتونوري، میزان این ماده در بدن افزایش می یابد. 

د) مبتال به فنیل کتونوري با تنها  نوع دگرة نهفته، عوارض مغزي در صورت عدم پیشگیري بروز می  یابند.

2

1

1234

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟   . 120

) تنها در یک آلل اشتراك دارند و اگر بدانیم در این خانواده نیمی از زاده ها، داراي گروه خونی  «در خانواده اي والدینی براي گروه خونی (

خواهند شد، می توان گفت .................. » 

الف) هر زاده با ژنوتیپ شبیه هر یک از والدین فنوتیپ نهفته ندارد. 

ب) هر زاده با کربوهیدرات  روي گویچه هاي قرمز خود، فاقد کربوهیدرات  است. 

ج) زاده هاي خالص فتوتیپی مشابه با یکی از والدین دارند. 

د) هر زاده ناخالص نوعی رخ نمود بارز را نشان می دهد.

ABOB

AB

1234

چند مورد جملۀ زیر را به شکل نادرستی تکمیل می کند؟   . 121

«در زاده  هاي حاصل از هر آمیزش، لزوماً .................. است.» 

الف) تعداد انواع رخ نمودها کمتر از تعداد انواع ژن نمودها 

ب) تعداد انواع رخ نمودهاي هم  توان بیشتر از تعداد انواع ژن نمودهاي خالص 

ج) تعداد انواع رخ نمودها برابر یا بیشتر از تعداد انواع دگره ها 

د) تعداد انواع ژن نمودها برابر یا بیشتر از تعداد انواع دگره ها

1234

چند مورد جملۀ مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ « نمی توان گفت در هنگام تشکیل سلول جنسی در نهاندانگان .................. »    . 122

آ) همیشه تقسیم نامساوي سیتوپالسم صورت می گیرد. 

ب) در محل ورود لولۀ گرده بین سانتریول ها دوك تقسیم تشکیل می شود.   

پ) تولید گامت ماده حاصل تقسیمی است که با کاهش عدد کروموزومی همراه است.  

ت) ژنوتیپ« ژن نمود» هسته هاي سلول موجود در وسط کیسۀ رویانی با تخم زا متفاوت است. 

4321 مورد  مورد  مورد  مورد 
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در یک خانواده، مادر گروه خونی  داشته و مقاوم به ماالریا است. پدر داراي گروه خونی  بوده و به تازگی از ماالریا رهایی یافته است. اگر  . 123

پسر اول این خانواده داراي گروه خونی  باشد؛ تولد چه تعداد از زاده هاي زیر در این خانواه غیرممکن خواهد بود؟ 

الف) پسري با گروه خونی  و مقاوم به ماالریا     ب) دختري با گروه خونی  و مبتال به کم خونی داسی شکل  

ج) پسري با گروه خونی  و غیرمقاوم به ماالریا     د) دختري با گروه خونی  و مقاوم به ماالریا

سه مورد  چهار مورد  یک مورد  دو مورد 

A−AB+

B
−

B+A+

O−AB−

چند مورد جمله زیر را به درستی تکمیل می کند:     . 124

«از آمیزش ذرت نري با ژنوتیپ  بر روي کاللۀ ذرت با ژنوتیپ  ..................   

الف) براي ایجاد رویان ها چهار نوع لقاح ممکن است. 

ب) همۀ آندوسپرم هاي تولید شده حداقل یک صفت بارز دارند. 

پ) ممکن نیست آندوسپرمی تولید شود که همۀ الل هاي ( دگره هاي) آن بارز باشد.  

ت) ممکن نیست درون یک کیسه رویانی رویان  وآندوسپرم  با هم دیده شوند.

AABbaaBb

AaBbAaaBbb

1234

کدام مورد، براي تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟   . 125

«در خانواده اي، یکی از فرزندان داراي یک نوع کربوهیدرات و فرزند دیگر، فاقد کربوهیدرات در غشاي فراوان ترین یاخته هاي خونی خود است. در این

صورت، امکان  .................. » 

• قرارگیري دو نوع کربوهیدرات در غشاى گویچه هاي قرمز یکی از والدین وجود ندارد.  
• تولد فرزندى با ژن نمود (ژنوتیپ) متفاوت نسبت به هر دو والد وجود دارد.  

• مشاهدة همۀ انواع گروه هاي خونی در میان فرزندان وجود ندارد. 
• داشتن ژن نمود (ژنوتیپ) خالص در هر دو والد وجود دارد.

چهار سه دو یک 

شکل مقابل، گویچۀ قرمز دختر سالمى را نشان مى دهد که از والدینى با گروه هاي خونى  و  متولد شده و ارتباط بین مغز و نخاع آن  . 126

هنوز کامل نشده است. چند مورد، در ارتباط با این فرد صحیح است؟• می تواند حداقل یکی از پروتئین هاي  یا  را در غشاي

گویچه هاي قرمز قرار دهد.  

• نمی تواند ژن  مربوط به گروه خونی  را در فراوان ترین یاخته هاي خونی خود بیان کند.  

• می تواند فاقد توانایی بیان ژن هاي مربوط به گروه خونى  در گویچه هاي قرمز نابالغ خود باشد.  
• نمی تواند در بخشی از حفرة شکمی خود یاخته هایی ایجاد کند که ارتباط میان نسل ها را تکمیل می کنند.

چهار سه دو یک 

A+AB+

AB

B

Rh

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کنند؟   . 127

در زنان سالم هر صفت وابسته به جنس چند اللی و تک جایگاهی  ..................  

الف) در همه یاخته هاي تک هسته اي، حداقل دو الل دارد. 

ب) در همه یاخته هاي بدن حداقل یک نوع الل دارد. 

ج) می توانند از طریق تخمک به فرزندان پسر منتقل شوند. 

د) در بعضی از یاخته هاي بدن بیش از دو الل دارد.

4321 مورد  مورد مورد مورد
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فصل ششم: از انرژی به ماده

فصل چهارم: تغییر در اطالعات وراثتی

چند عبارت جملۀ مقابل را به طور مناسب تکمیل می کند؟   . 128

«در نوعی از بیماري هاي مطرح شده در  فصل سوم کتاب درسی دوازدهم، با فرض اینکه مادر سالم و پدر بیمار باشد، در صورتی که تولد .................. ممکن

باشد به طور حتم نوع بیماري .................. است.» 

الف- پسري فاقد آلل بیماري – وابسته به  

ب- پسري با دو آلل یکسان - مستقل از جنس  

ج- دختر سالم با دو آلل متفاوت – وابسته به  

د- دختري با ژنوتیپ شبیه پدر - مستقل از جنس

چهار مورد سه مورد   دو مورد   یک مورد  

X

X

کدام یک در مورد میتوکندري صحیح است؟   . 129

الف) جهش در ژنوم میتوکندري هر نوع گامت می تواند به نسل بعد منتقل شود. 

ب) انرژي مورد نیاز براي انتقال  به بخش داخلی میتوکندري، توسط  و  تأمین می شود. 

ج) در شرایط کمبود اکسیژن، گلوکز در میتوکندري به جاي تبدیل به استیل  به الکتات تبدیل می شود. 

د) برخی رنگیزه هاي فتوسنتزي می توانند از میتوکندري در برابر رادیکال هاي آزاد حفاظت کنند.

فقط د  الف و ب  ب و ج  الف و د 

H+FADH2NADH

COA

چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟   . 130

«می توان گفت اگر  ..................؛ به طور قطع .................. » 

الف) تعداد جابجایی رناتن روي رناي پیک تغییر کند - یک یا چند نوکلئوتید اضافه یا حذف شده است. 

ب) امکان وقوع جهش در افراد وجود نداشته باشد - تنوعی در افراد جمعیت حاصل نمی شود. 

ج) نوعی جهش کوچک در توالی هاي اینترونی ژن رخ دهد - به یاخته هاي نسل بعد منتقل نمی گردد. 

د) جهش خاموش در توالی یک ژن اتفاق بیفتد - رمز یک آمینواسید به رمز آمینواسید دیگر تغییر می یابد. 

صفر مورد سه مورد  دو مورد یک مورد 

چند مورد صحیح است؟   . 131

الف) وجود رقابت در تعداد لکه هاي چشم مانند روي پرهاي دم طاووس نر، از عوامل برهم زنندة تعادل در جمعیت به شمار می رود.

ب) شارش دگره اي همانند رانش دگره اي و برخالف انتخاب طبیعی، تصادفی عمل می کند. 

ج) در رفتار غذایابی، انتخاب طبیعی همواره غذایی را برمی گزیند که محتواي انرژي بیشتري دارد. 

د) انتخاب طبیعی می تواند رفتاري را انتخاب کند که شانس بقاي خود یا افراد دیگرگونه را افزایش می دهد.

1234

چند مورد صحیح است؟   . 132

الف) در روند ایجاد گیاهان چندالد، در صورتی که طی تقسیم دوم میوز فقط در یکی از سلول ها، فامینک هاي خواهري جدا شوند، پس از آمیزش گامت

طبیعی نیمی از زاده ها تک الد خواهند بود. 

ب) تولید گیاهان مقاوم به شوري، یکی از کاربردهاي مهندسی ژنتیک است که هم اکنون در دسترس قرار گرفته است. 

ج) دانه هاي روغنی، منابع غنی از  به شمار می روند. 

د) در روند ایجاد گیاهان تراژن، از جاندارانی داراي دیسک و فام تن مستقل استفاده می شود.

B12

1234
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چند مورد صحیح است؟   . 133

الف) در جهش ارثی، همۀ یاخته هاي حاصل از تخم داراي آن جهش خواهند بود. 

ب) در رناي ناقل در پیش هسته اي ها، پس از رونویسی نوکلئوتیدهاي مکمل می توانند پیوند هیدروژنی ایجاد کنند. 

ج) در گل میمونی، دگرة رنگ قرمز و دگرة رنگ سفید هم توان هستند. 

د) نمودار فراوانی رخ نمود صفات چندجایگاهی، زنگوله اي است.

همۀ موارد 123

چند مورد صحیح است؟   . 134

الف) قرار گرفتن باز نادرست در توالی زنجیرة رنا، نوعی جهش محسوب می شود. 

ب) جهش در ژنگان سبزدیسه گیاهان، می تواند به نسل بعد منتقل شود. 

ج) تنظیم قند مالتوز در اشرشیاکالي، تنظیم منفی و تنظیم قند الکتوز، تنظیم مثبت است. 

د) رناي پیک در پیش هسته اي، با حذف توالی هاي میانه پیرایش می شود.

هیچ کدام 123

چند مورد از عبارت هاي زیر همواره صادق است؟   . 135

الف) ایجاد جایگاه پایان رونویسی در اواسط توالی نوکلئوتیدي یک ژن، منجر به عدم ساخت پروتئین موردنظر با عملکرد مناسب می شود. 

ب) در پروکاریوت ها، با پیوستن رنابسپاراز به توالی تنظیمی راه انداز، نوعی رنا ساخته می شود. 

ج) در صورت وجود الکتوز در محیط کشت اشرشیاکالي، مهارکننده از توالی اپراتور جدا می شود.

صفر مورد سه مورد دو مورد  یک مورد

)ي باکتري اشرشیا ُکالي باشد؟  چند مورد می تواند از پیامد هاي وقوع جهش در دنا (  . 136

الف - تغییر در جایگاه فعال آنزیم تجزیه کنندة الکتوز            ب- عدم اتصال مهار کننده به بخشی از ژن 

ج- عدم اتصال الکتوز به نوعی پروتئین                            د- افزایش فعالیت رنابسپاراز ( پلی مراز)

 مورد  مورد  مورد  مورد 

DNA

RNA

1234

کدام گزینه صحیح می باشد؟   . 137

الف) در هوهسته اي ها ژنوم به کل محتواي ژنتیک در یک جاندار گویند که همان محتواي ژنتیک هسته اي است. 

ب) اگر جهش باعث شود که تغییر در جایی دور از جایگاه فعال آنزیم رخ دهد، تغییر در عملکرد آنزیم اتفاق نمی افتد. 

ج) پرتوي فرابنفش از دسته عوامل جهش زاي فیزیکی است که باعث تشکیل پیوند بین دو تیمین مجاور می شود. 

د) جهش ارثی در گامت ها وجود دارد و قبل از لقاح جهش را به زیگوت منتقل می کند.

«د» و «ج» بر خالف «الف» نادرست می باشند. «الف» بر خالف «ج» و همانند «د» درست است.  

«الف» و «ب» بر خالف «د» نادرست هستند. «ج» بر خالف«ب» و «د» صحیح می باشد.

ترتیب درستی و نادرستی عبارات داده شده در مورد عوامل تغییردهندة فراوانی الل ها در کدام گزینه آمده است؟   . 138

الف) این که هر گامت کدام یک از کروموزوم ها را دریافت کند به آرایش تترادها در میوز  بستگی دارد. 

ب) وقتی در ژنی جهش ایجاد می شود الل جدیدي از آن ژن حاصل می شود که قطعاً در شرایط محیطی، سازگارتر از الل یا الل هاي قبلی عمل می کند. 

ج) رانش ژن فراوانی اللی را تغییر می دهد و همانند انتخاب طبیعی به سازش نمی انجامد. 

د) علت ایجاد گامت هاي مختلف، آرایش متفاوت کروموزوم ها در سطح میانی یاخته می باشد.

درست ـ درست ـ نادرست ـ درست نادرست ـ نادرست ـ درست ـ نادرست درست ـ درست ـ نادرست ـ نادرست درست ـ نادرست ـ نادرست ـ درست

I
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چند عبارت صحیح است؟   . 139

الف) گونه اي که دو یا چندگونه از تغییر آن به وجود آیند نیاي مشترك نام دارد. 

ب) زیست شناسان براي رده بندي جانداران از ساختارهاي همتا استفاده می کنند. 

ج) گونه هایی که نیاي مشترك دارند یعنی درگذشته از گونۀ مشترکی مشتق شده اند.

د) با توجه به توالی آمینواسیدها می توان فاصلۀ یک گونه از نیاي مشترك را محاسبه کرد.

4321

چند عبارت جملۀ روبه رو را به درستی تکمیل می کند؟        «جهشی که از نظر ایجاد .................. باشد، ممکن است .................. »   . 140

الف) ارثی ـ از هر دو والد به نسل بعد انتقال پیدا کند.     ب) ارثی ـ تنها از مادر انتقال پیدا کرده باشد. 

ج) اکتسابی ـ در ابتداي تولد وجود داشته باشد.              د) اکتسابی ـ در یاخته هاي سیستم تنفسی ایجاد شود.

4321

از نظر درستی یا نادرستی چند مورد از عبارات داده شده برخالف جمله زیر می باشد؟   . 141

«وجود اندام وستیجیال همانند اندام هاي همتا حاکی از رابطۀ میان جانداران با یکدیگر است.» 

الف) عاملی که باعث می شود جانداران خویشاوند در یک گروه قرار بگیرند وجود ساختارهاي همتا است. 

ب) این که کدام ژن ها در بین گونه ها مشترك است با اطالعات حاصل از مطالعۀ مولکولی به دست می آید. 

ج) اگر میان افراد یک گونه جدایی تولیدمثلی رخ دهد آنگاه خزانۀ ژنی آن ها از یکدیگر جدا می شود. 

د) در تشریح مقایسه اي با توجه به مقایسۀ پیکر جانداران مختلف می توان دریافت ساختار بدنی تمامی گونه ها از طرح مشابهی برخوردار است.

4321

چند عبارت درباره مهره دارانی که توانایی درك گرما به شکل تصویر را دارند، صحیح است؟   . 142

الف) می توانند براي پی بردن به وجود جانوران اطرافشان از گیرنده هاي شیمیایی زبان شان استفاده کنند. 

ب) این مهره داران در اسکلت خود فاقد استخوان هاي مربوط به اندام هاي حرکتی جلویی و عقبی می باشند. 

ج) توسط گیرنده هاي شیمیایی بویایی خود، فرومون هاي محیطی را دریافت می کنند. 

د) خون آنها پس از تهویه در شش ها، قبل از اکسیژن رسانی به سایر بافت هاي بدن شان، از قلب می گذرد.

1234

چند مورد عبارت را به نادرستی تکمیل می کند؟   . 143

هرگاه هنگام تقسیم، در هستۀ یک سلول، تعدادي ساختار چهارکروماتیدي ایجاد شود، به طور قطع می توان گفت که  ..................  

الف) این سلول، دو تقسیم متوالی را انجام خواهد داد.        ب) از این تقسیم، چهار گامت تولید خواهد شد. 

ج) همۀ کروموزوم هاي این سلول، دو به دو همتا هستند.      د) سلول هاي حاصل از این تقسیم، فاقد کروموزم همتا هستند.

1234

چند عبارت جملۀ زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟   . 144

«هر یاختۀ  ..................  در گل مغربی  داراي .................. مجموعه کروموزوم است و در هر مجموعه آن ..................  وجود دارد.» 

الف) پارانشیم خورش ـ چهار ـ هفت کروموزوم غیر هم تا             ب) رویشی دانه گرده ها ـ دو ـ چهارده کروموزوم ناهمتا 

ج) حاصل از میتوز دانه گرده نارس ـ دو ـ هفت کروموزوم ناهمتا    د) حاصل از میتوز سلول زایشی دانه گرده ـ دو ـ هفت کروموزوم همتا

4n

1234
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چند عبارت جملۀ زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟   . 145

«در انسان بالغ هر اووسیتی که  ..................  به طور حتم  .................. » 

الف) در واکنش به افزایش شدید  به وجود می آید ـ توانایی کراسینگ اور ندارد. 

ب) فاقد کروموزوم همتا است ـ در مرحله فولیکولی به وجود می آید. 

ج) درون لوله فالوپ تقسیم می شود ـ قبل از تخمک گذاري درون تخمدان به وجود آمده است. 

د) توسط سلول هاي فولیکولی تغذیه می شود ـ توانایی تشکیل ساختار چهارتایه دارد. 

هـ) از تخمدان آزاد می شود ـ در لوله فالوپ طی آنافاز  کروموزوم هاي آن تک کروماتیدي می شود.

LH

2

1234

چند عبارت جملۀ روبه رو را به طور صحیح تکمیل می کند؟«گیاهی که معموًال گرده هاي نارس  کروموزومی تولید می کند می تواند  .................. »   . 146

الف) گیاهانی زیستا و نازا تولید کند.

ج) درون دانه (اندوسپرم)  کروموزومی داشته باشد.

ب) از والدینی  کروموزومی به وجود آمده باشد. 

د) پوسته دانه  کروموزومی داشته باشد.

2n

6n

2n

4n

1234

چند مورد، جملۀ روبه رو را به درستی تکمیل می کند؟ «در گیاهان گل دار می تواند  ..................  »   . 147

الف) پس از لقاح ، میوه هاي بدون دانه تشکیل شوند.        ب) رویان از لقاح دو یاخته دیپلوئید تشکیل شود.  

ج) تخمدان بدون وقوع لقاح، به میوه حقیقی تبدیل شود.    د) تخم ضمیمه بیش از سه مجموعه کروموزوم داشته باشد.

1234

در چند مورد از موارد زیر، امکان مشاهده جهش گفته شده در یاخته هاي مورد نظر وجود ندارد؟   . 148

الف) یاخته هاي اریتروسیت یک زن بالغ (حذف)           ب) اسپرماتوسیت ثانویه یک مرد بالغ (مضاعف شدن) 

ج) یاخته هاي جاندار مورد مطالعه گریفیت (جابه جایی)    د) یاخته هاي واجد شیره پرورده در جاندار مورد مطالعه مونش (واژگونی)

1234

چه تعداد از موارد زیر در رابطه با جهش هاي بزرگ درست نمی باشد؟   . 149

الف) در جهش فام تنی حذفی، قسمتی از فام تن حذف می شود و در صورت بروز این جهش امکان مرگ وجود دارد. 

ب) مبتالیان بیماري نشانگان داون که داراي ناهنجاري عددي در فام تن ها می باشند، دو فام تن  اضافی دارند.  

ج) نوع دیگري از ناهنجاري هاي فام تنی، واژگونی است که در آن جهت قرارگیري فام تن در جاي خود معکوس می شود.  

د) در صورت بروز جهش مضاعف شدگی، در یکی از فام تن هاي همتا نسخه اي از قسمت جابه جا شده وجود نخواهد داشت.  

هـ) اگر در اثر جهش، قسمتی از یک فام تن به بخش دیگري از همان فام تن منتقل شود، به این جهش جابه جایی گفته می شود.

21

1234

چند مورد درست است؟   . 150

آ) همه جهش هایی که در سلول هاي غیرجنسی رخ می دهد ممکن نیست که به نسل بعد منتقل شود. 

ب) جهش هایی که در سلول هاي جنسی فرد وجود دارند، ممکن است به زاده هاي او منتقل نشود. 

پ) جهشی که قبل از مرحله  در یک کروموزوم سلول داراي تقسیم رخ دهد، به همه سلول هاي دختر حاصل منتقل می شود. 

ت) همه جهش هاي رخ داده در کروموزوم هاي جنسی یک فرد به نسل بعد منتقل می شود.

s

1234
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با بررسی کاریوتیپ چند مورد زیر می توان ناهنجاري عددي در کروموزوم ها را مشاهده کرد؟   . 151

آ) اسپرماتوسیت ثانویه یک فرد مبتال به نشانگان داون 

ب) سلول پادتن ساز (پالستوسیت) دختر مبتال به نشانگان داون 

پ) یکی از سلول هاي بافت پارانشیم خورش در گندم زراعی 

Bت) لنفوسیت  بالغ فرد مبتال به کم خونی داسی شکل

1234

چند مورد درباره تأثیر جهش درست نیست؟   . 152

آ) جهش می تواند میزان رونویسی یک ژن توسط آنزیم  پلی مراز را کاهش دهد.  

ب) تمامی جهش هاي ایجاد شده در یک فرد، قابلیت انتقال به فرزندان وي را نیز دارند.  

پ) تمامی جهش هاي درون ژنی، برخالف جهش در توالی هاي بین ژنی، بر عملکرد محصول ژن تأثیر خواهند داشت.  

ت) بیماري داون، در اثر وقوع جهش در سلول هاي جنسی رخ می دهد.  

ث) جهش، همواره میزان سازش جانداران با محیط را کاهش می دهد.

RNA

1234

چند مورد جمله  زیر را به درستی تکمیل می کند؟   . 153

«اگر در اثر جهش  ..................  شود، قطعاً  ..................  می شود» 

آ) نوکلئوتیدهاي جایگاه پایان رونویسی، حذف – رشته پلی پپتیدي حاصل از ترجمه، بلندتر  

ب) نوکلئوتیِد جایگاه آغاز رونویسی، حذف – رشتۀ پلی پپتیدي حاصل از ترجمه، کوتاه تر  

، بدون تغییر رونویسی  پ) یک نوکلئوتید به ابتداي راه انداز، اضافه – 

ت) یک توالی  تایی به نوکلئوتیدهاي میانی ژن، اضافه - کدون آغاز و پایان، بدون تغییر رونویسی

mRNA

6

1234

چند مورد درباره تغییر جمعیت ها نادرست است؟   . 154

آ) انتخاب طبیعی با تولید الل هاي جدید، منجر به ایجاد سازش می شود. 

ب) در جمعیت در حالت تعادل، جهش همانند انتخاب طبیعی رخ نمی دهد. 

پ) هر عاملی که باعث ایجاد سازش می شود فراوانی اللی را در خزانه ژنی تغییر می دهد. 

ت) در هر جمعیتی جهش همانند شارش، فراوانی اللی را افزایش می دهد ولی باعث ایجاد سازش نمی شود.

1234

چند جمله درباره «عامل سازش بعضی باکتري ها نسبت به آنتی بیوتیک ها» درست است؟   . 155

آ) فراوانی افراد ناسازگار را کاهش می دهد.  

ب) برخالف نوترکیبی، در جهت کاهش گوناگونی افراد جمعیت عمل می کند.  

پ) همانند اثر ناخالص ها، توانایی بقاي جمعیت در شرایط محیطی جدید را کاهش می دهد.  

ت) موجب کاهش تفاوت هاي فردي افراد یک جمعیت می شود.

1423
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چند مورد عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟   . 156

دیرینه شناسان با بررسی فسیل ها می توانند  ..................  

آ) تخمین بزنند که دایناسورها چند میلیون سال روي کره زمین زیسته اند. 

ب) مشخص کنند که گونه گل الله نسبت به درخت گیسو قدمت بیشتري دارد. 

پ) نشان دهند که همه موجودات زنده در گذر زمان دچار تغییرات اساسی شده اند. 

ت) نشان دهند که در هر زمان چه جاندارانی روي زمین زیسته اند.

1234

در رابطه با جهشی که منجر به ایجاد توالی  در  و در نتیجه موجب بیماري کم خونی ناشی از گلبول هاي قرمز داسی شکل  . 157

می شود، چند مورد صحیح است؟ 

آ)  در نتیجه جهش، در نقطه اي از  نوکلئوتید  به جاي  قرار گرفته است. 

ب) به هنگام ترجمه، تعداد پیوندهاي هیدروژنی بین کدون و آنتی کدون مربوط تغییر نمی کند. 

پ) تعداد بازهاي پورین کدون تغییر یافته از کدون در حالت طبیعی بیشتر است. 

ت) فعالیت نوکلئازي یک آنزیم، می تواند در مرحله اي، از دائمی شدن جهش جلوگیري کند.

GUAmRNA

DNATA

1234

در ارتباط با مطالعات هوگودووري چند مورد زیر به درستی بیان نشده است؟   . 158

آ) در گل هاي مغربی طبیعی، سلول دوهسته اي داراي  مولکول  می باشد. 

ب) گل مغربی تریپلوئید، طی میوز گامت هایی با نصف کروموزوم گیاه تتراپلوئید ایجاد می کند. 

پ) در صورت آمیزش طبیعی گل مغربی دیپلوئید و تتراپلوئید، گیاه حاصل نازا خواهد بود. 

ت) در گل مغربی تتراپلوئید، کیسۀ رویانی حاوي  سري کروموزوم ناهمتا می باشد.

14DNA

16

4321

چند مورد در ارتباط با انتخاب طبیعی صحیح است؟   . 159

الف) سبب تغییر فراوانی دگره ها در خزانه ژن می شود. 

ب) افراد سازگارتر با محیط را برگزیده و از فراوانی افراد دیگر می کاهد. 

ج) با گزینش افراد سازگارتر خزانۀ ژن نسل آینده را دستخوش تغییر می کند. 

د) نتیجه وقوع آن برخالف رانش دگره اي ایجاد سازش است.

1234

چند مورد در ارتباط با جهشی که سبب بروز بیماري کم خونی داسی شکل می شود صحیح است؟   . 160

الف) نوعی جهش کوچک جانشینی و از نوع دگر معنا به حساب می آید. 

ب) به دلیل ایجاد تغییر در جایگاه فعال آنزیم سبب تغییر عملکرد آن می شود. 

ج) سبب می شود که رمز یک آمینواسید به رمز دیگر آن تبدیل شود. 

د) به دلیل وقوع در بخش مهمی از ژن پیامد مخربی براي بدن دارد.

1234
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فردي ممکن است در اثر عوامل محیطی یا درونی دچار کم خونی شده باشد. براي درمان، اریتروپویتین تجویز شده، اما عالئم بیماري همچنان رفع  . 161

نشده است. کدام گزینه را می توان به عنوان عامل احتمالی این مقاومت مطرح کرد؟  

الف) جهش منتهی به نقص عملکرد در آنزیم  پلیمراز  در سلول هاي مغز استخوان. 

ب)  جهش منتهی به نقص عملکرد در آنزیم  پلیمراز  مربوط به زیر واحدهاي ریبوزوم مغز استخوان. 

ج) احتمال فعالیت آنزیم هاي  پلیمراز در گلبول قرمز بالغ این فرد. 

د) جهش منتهی به نقص عملکرد در ژن مولکولی که تحت اثر هورمون موجب تغییر در سلول بنیادي باشد.

«د» ـ «الف» ـ «ج» «ج» ـ «ب» ـ «الف» «د» ـ «ب» ـ «الف» «ب» ـ «ج» ـ «الف» ـ «د»

RNA1

RNA2

RNA

چند مورد، براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   . 162

«وقوع هر نوع جهش کوچک در مادة وراثتى یکی از یاخته هاي پیکري انسان که سبب  ..................  می شود،  .................. » 

• تغییر در تعداد کدون هاي قابل ترجمۀ مولکول رناي پیک – فقط در همان یاخته قابل مشاهده خواهد بود.  
• کاهش طول پلی پپتید حاصل از ترجمه – با ایجاد کدون پایان زودرس در بخشی از توالی ژن همراه است. 

• اشتباه خوانده شدن حروف سه نوکلئوتیدي – توالی دنا را با حذف یا اضافه شدن یک نوکلئوتید تغییر مى دهد. 
• ایجاد تغییر در یکى از توالی هاى تنظیمى مربوط به ژن – تعداد پیوند هاي کواالنسی ژنگان را تغییر می دهد.

سه دو یک صفر

چند مورد از موارد زیر در رابطه با عوامل برهم زنندة  تعادل جمعیت نادرست نمی باشد؟   . 163

الف)رانش آللی همانند جهش، ممکن است موجب کاهش فراوانی نسبی آلل ها نشود. 

ب)جهش همانند شارش ژنی یک طرفه، ممکن است موجب افزایش فراوانی نسبی آلل ها شود. 

ج) در اثر انتخاب طبیعی، سازگاري فرد با محیط پیرامون افزایش می یابد. 

د)آمیزش تصادفی همانند جهش، می تواند موجب افزایش فراوانی نسبی آلل ها بشود.

1234

چند مورد از موارد زیر عبارت را به شکل درستی کامل نمی کند؟ «افرادي که داراي ژنوتیپ ناخالص براي بیماري گلبول قرمز داسی شکل هستند،  . 164

 «.........................

الف)می توانند داراي هموگلوبینی باشند که به حالت داسی تغییر شکل داده است. 

ب)مولکول دناي آنها تنها در یک نوکلئوتید تغییر پیدا کرده است.

ج)در دناي آنها جاي یک باز آلی پیریمیدینی با پورینی جابجا شده و موجب جهش شده است. 

د)می توانند با ابتال به این بیماري از ابتال به نوعی بیماري انگلی پیشگیري کنند.

1234

چند مورد از عبارات زیر در رابطه با عوامل موثر بر سرطان درست می باشند؟   . 165

الف) در مناطقی که قرص هاي ضد بارداري مصرف می شوند، همانند شهري با درصد باالي افراد سیگاري، میزان ابتال به سرطان باالست.  

ب) فعالیت طوالنی مدت در حضور نور خورشید می تواند موجب افزایش فعالیت درشتخوارها بشود. 

ج) براي مقابله با عارضۀ احتمالی ناشی از مصرف غذاهاي آماده می توان، از ترکیبات اندك موجود در شیرابۀ بعضی از گیاهان بهره برد. 

د) مصرف تنباکو ممکن است باعث افزایش فعالیت سلول هایی با اندازه بزرگتر در فضاي کیسه هاي هوایی شود.

2413
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فصل پنجم: از ماده به انرژی
واکنش زیر مربوط به یک مرحله از فرآیندي است که منجر به ورآمدن خمیر نان می شود. چند مورد، دربارة مولکول حاصل شده طی این واکنش  . 166

(عالمت سوال)، به درستی بیان شده است؟ 

 

الف) پیوند(هاي) فسفودي استر دارد. 

ب) داراي دو حلقه آلی در ساختار خود است. 

ج) در مرحله اي از واکنش هاي تنفس هوازي مورد استفاده قرار می گیرد. 

د) خروج یون هاي پروتون از فضاي بین دو غشاي راکیزه منجر به تولید آن می گردد. 

چهار مورد سه مورد دو مورد  یک مورد 

P −C−C−C−P − →−−−−−−
↗

?

C−C−C

چند مورد به درستی بیان شده است؟   . 167

الف) در بدن یک انسان سالم حلق نسبت به حنجره به پردة دیافراگم نزدیک تر است. 

ب) محصوالت حاصل از تجزیۀ کربنیک اسید در انسان، همگی تأثیر یکسانی بر  خون دارند. 

ج) افزایش تنفس سلولی در سلول هاي ماهیچه اي تعداد فسفات هاي آزاد سیتوپالسم را کاهش می دهد. 

د) پل مغزي پیام هاي عصبی تنظیم مّدت زمان دم را به بصل النخاع ارسال می کند.

pH

2341

چند مورد، در ارتباط با همۀ سلول هاي پیکر یک فرد سالم درست است که توانایی هیدرولیز گلیکوژن را دارند؟   . 168

الف)  گلوکز را فقط از طریق رگ هاي پر اکسیژن می گیرند. 

ب)  تحت تأثیر گلوکاگون، گلوکز را به داخل خون وارد می کنند.   

ج) در نخستین مرحله از تنفس سلولی،  را در سطح پیش ماده می سازند. 

د) در طی تنفس سلولی، الکترون هاي  را در نهایت به نوعی پذیرندة آلی منتقل می نمایند.

ATP

NADH

1234

در هنگام تبدیل پیرووات به استیل، چند مورد از وقایع زیر رخ می دهد؟    . 169

الف) تولید ماده اي که در زنجیرة انتقال الکترون نیز تولید می شود.  

ب) گرفتن الکترون توسط  و تولید ماده اي که در زنجیرة انتقال الکترون سبب تولید  می شود.  

ج) تولید گازي که از سوختن سوخت هاي زیستی و غیرزیستی تولید می شود. 

د) پیش از آن، وارد شدن پیرووات به درون راکیزه با روش مشابه جابجایى سدیم توسط پمپ سدیم-پتاسیم رخ مى دهد.

NAD+ATP

1234

چند مورد می تواند جملۀ زیر را به درستی کامل کند؟    . 170

، طی .................. حاصل می شود.  در تنفس یاخته اي، مولکول 

الف) تبدیل پیرووات به استیل  

ب) تولید پیرووات از ترکیب شش کربنه 

ج) تبدیل مولکول شش کربنه به مولکول پنج کربنه 

د) تبدیل مولکول پنج کربنه به چهار کربنه در کربس

CO2

COA

1234
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فصل ششم: از انرژی به ماده

چند جملۀ زیر در مورد مولکول آدنوزین تري فسفات به درستی بیان شده است؟   . 171

الف) می تواند با مصرف انرژي و اضافه شدن دو گروه فسفات به نوکلئوتید تک فسفاته به وجود آید. 

، سه حلقۀ آلی به کار رفته است.  ب) در ساختار آن برخالف ساختار 

ج) مولکول آلی آدنین توسط حلقۀ بزرگ خود به قند ریبوز متصل است. 

، یک مولکول آب مصرف می شود. د) براي تبدیل آن به مولکول 

AMP

AMP

1234

در چند مورد زیر، قطعاً  تولید و یا مصرف می شود؟   . 172

الف) بیگانه خواري          ب) کربس          ج) گلیکولیز          د) انتقال فعال

ATP

1234

چند مورد صحیح است؟   . 173

«در واکنش هاي درون راکیزه ممکن است  .................. » 

 آب تولید و مصرف شود. 

  تولید و مصرف شود. 

  مصرف شود. 

  تولید و مصرف شود.

چهار مورد  سه مورد  دو مورد  یک مورد 

∙

∙ATP

∙NADH

∙FAD

چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟   . 174

«هر سلولی که ..................  تولید می کند، ..................   تولید می کند.» 

   - قطعاً

   - قطعاً 

  اکسیژن - قطعاً 

  انیدرازکربنیک - قطعاً

چهار مورد  سه مورد  دو مورد  یک مورد 

NAD+

 ∙NADH

  ∙FADH2

∙

∙

چند مورد از عبارات زیر جمله را به درستی تکمیل می کند؟   . 175

آنزیم  ساز در .................. یون هاي  را به .................. منتشر و مولکول هاي  را در .................. آزاد می کند. 

الف)  میتوکندري - بخش داخلی - بخش داخلی 

ب)  میتوکندري - فضاي بین دو غشاء - بخش داخلی 

ج)  کلروپالست - بیرون تیالکوئید - بستره 

د)  کلروپالست - بیرون تیالکوئید - بیرون تیالکوئید

صفر  مورد  مورد  مورد 

ATPH
+

ATP

123
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فصل پنجم: از ماده به انرژی
چند مورد عبارت زیر را به درستى کامل مى کند؟   . 176

« می توان گفت هر مولکول .................. موجود در راکیزه، .................. » 

• نوکلئیک  اسید – به صورت حلقوى است.  

•  – طی واکنش هاي هوازي تولید شده است.  
• نوکلئوتید دار – داراي چندین پیوند فسفودي استر است.  

• پروتئینی مربوط به تنفس یاخته اي – توسط دناي خود اندامک ساخته شده است.

صفر

NADH

123

چند مورد عبارت زیر را به درستى کامل مى کند؟   . 177

« .................. و .................. را مى توان در .................. مشاهده کرد.» 

• مصرف فسفات هاى آزاد سیتوپالسم – ایجاد ترکیب شش کربنۀ دو فسفاته – یک مرحله از قندکافت 

• تبدیل پیرووات به ترکیب دوکربنه – مصرف  – در یک مرحلۀ تخمیر الکلى  

• اکسایش مولکول  – تشکیل آدنوزین ترى فسفات – مراحل متوالی فرآیند قندکافت 

• آزاد شدن استیل کوآنزیم  – ساخته شدن مولکول شش کربنی – یک مرحله از چرخۀ کربس

صفر

NADH

NAD+

A

123

چند مورد از عبارت هاي زیر به ترتیب در تخمیر الکلی و الکتیکی قابل مشاهده هستند؟   . 178

، یک مولکول کربن  دي اکسید تولید می شود.  • همزمان با اکسایش 
• همزمان با مصرف پیرووات، نوعی ناقل الکترونی مورد استفاده قرار می گیرد. 

 •  مورد نیاز در چرخۀ کربس بازسازي می گردد. 
• مولکول کربن  دي اکسید پس از تولید، از دو غشاي راکیزه عبور می کند. 

• در اولین مرحله، ترکیب حاوي قند پنج کربنی مصرف می شود.

دو - یک  دو - دو  یک - یک  یک - دو 

NADH

NADH

چند مورد دربارة فرآیند مربوط به تولید مولکول هاي آب در اندامک راکیزه، همواره به درستی بیان شده است؟   . 179

• در بخش داخلی از فضاي درونی رخ می دهد.  
• ابتدا مولکول اکسیژن را به یون اکسید تبدیل می کند. 

• از تعداد یون هاي پروتون موجود در بخش داخلی می کاهد. 
• محصول نهایی زنجیرة انتقال الکترون غشاي داخلی راکیزه است.

123صفر

چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟   . 180

«در هر یاختۀ هوازي، انرژي فعال  سازي الزم براي انجام واکنش هاي مربوط به تجزیه گلوکز، .................. ساخته می شود.» 

• طی نوعی واکنش آنزیمی 
• با آزاد شدن مولکول آب و انرژي 

• از طریق دو روش مجزا در سطح پیش ماده 
• از یون فسفات و انرژي حاصل از انتقال الکترون ها در راکیزه

123صفر
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، امکان ندارد که ..................  انجام شود.»  چند مورد جملۀ مقابل را به طور صحیح تکمیل می کند؟ «هر سه روش تولید   . 181

الف) درون یک یاخته یوکاریوتی        ب) درون یک اندامک دو غشایی 

ج) در مجاورت کروموزوم اصلی        د) بدون فعالیت کاتالیزورهاي زیستی

ATP

1234

چند مورد در ارتباط با همه سلول هاي پیکري یک فرد سالم درست است که توانایی تولید اریتروپویتین را دارند؟   . 182

الف) گلوکز را فقط از رگ هاي پراکسیژن می گیرند.

ب) در نخستین مرحله از تنفس سلولی در عدم حضور اکسیژن  را در سطح پیش ماده می سازند. 

ج) در یکی از مراحل گلیکولیز، از دو نوع گیرنده الکترونی استفاده می نمایند. 

د) در مرحله اول تنفس سلولی، براي تبدیل قند سه کربنی به پیرووات ابتدا مولکول  تولید می کنند.

ATP

NADH

1234

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟    . 183

«در یاخته هاي ماهیچه اسکلتی درون هر اندامکی که داراي ژن سازنده پروتئین هاي مورد نیاز تنفس یاخته اي هستند ..................» 

الف) می تواند ساخت پروتئین ها به طور همزمان و پشت سرهم توسط مجموعه اي از رناتن ها انجام شود.  

ب) می تواند ضمن فعالیت آنزیم هاي درون سلولی، نوکلئیک اسیدهاي خطی با دوسر متفاوت ایجاد شود.  

ج) نمی تواند ضمن تولید پیرووات،  را در سطح پیش ماده تولید کند.  

د) هر پروتئین فعال در آن به طور قطع از شبکه آندوپالسمی و گلژي عبور نکرده است.

ATP

1234

چند مورد در رابطه با زنجیرة انتقال الکترون در میتوکندري صحیح است؟   . 184

الف) هر پروتئینی که  را از بستره به فضاي بین دو غشاء منتقل می کند، باعث انتقال الکترون هم می شود.  

ب) پروتئین  ساز در افزایش تراکم  بستره مؤثر است. 

ج) نوعی محصول تولید شده در گلیکولیز، در فعالیت زنجیرة انتقال الکترون مؤثر است. 

د) همواره پذیرندة نهایی الکترون یک مولکول غیر آلی می باشد.

  

H+

ATPH+

1234

چند عبارت جملۀ زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟    . 185

«نوعی نوکلئوتید آدنین دار که در فرایند گلیکولیز ضمن تبدیل اسید دوفسفاته به پیرووات تولید می شود می تواند ..................»  

الف) در فرایند قندکافت ضمن تبدیل گلوکز به فروکتوز مصرف شود. 

ب) در واکنش هاي چرخه کربس، ضمن تبدیل مولکول شش کربنی به چهارکربنی تولید شود. 

ج) ضمن عبور پروتون از کانالی در غشاي داخلی میتوکندري تولید شود. 

د) انرژي الزم را براي انتقال پروتون ها از بستره به فضاي بین دو غشایی میتوکندري تأمین کند.

  1234

چند عبارت جملۀ زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟    . 186

«ترکیبی دي نوکلئوتید که در فرایند گلیکولیز ضمن تبدیل قند سه کربنی به اسید دوفسفاته تولید می شود می تواند ..................»  

الف) در واکنش هاي چرخه کربس، ضمن اکسایش مولکول شش کربنی در محل هاي متفاوتی تولید شود.  

ب) در ماده زمینه سیتوپالسم برخی یاخته ها، ضمن اکسایش پیرووات و تولید بنیان استیل، تولید شود.  

ج) در ماده زمینه سیتوپالسم برخی یاخته هاي گیاهی، الکترون هاي خود را به یک پذیرنده آلی دوکربنی منتقل کند. 

د) می تواند انرژي الزم را براي انتقال پروتون ها از بستره به فضاي بین دو غشاي میتوکندري تأمین کند.

1234
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چند عبارت جملۀ زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟    . 187

«در یاخته هاي ماهیچه اي انسان، نوعی (انواعی) از محصول تولید شده در گلیکولیز می تواند ..................» 

الف) در ماده زمینه اي سیتوپالسم براي تولید  احیاء شود. 

ب) انرژي الزم براي انتقال پروتون ها از فضاي داخل میتوکندري به فضاي بین دو غشاء آن  را فراهم کند.  

ج) در ماده زمینه سیتوپالسم یاخته هاي ماهیچه اي، ضمن تبدیل کراتین فسفات به کراتین تولید و یا مصرف شود.  

د) از اکسایش هر مولکول شش کربنی در واکنش هاي چرخه کربس در محل هاي متفاوتی از چرخه تشکیل شود.

 

NAD+

1234

چند مورد صحیح است؟   . 188

«در یک فرد سالم، هنگام فعالیت عضلۀ چهار سر ران، به دنبال افزایش  ..................  درون یاخته هاي ماهیچه اي می تواند،  ..................  یابد.» 

الف) تولید استیل کوآنزیم  - تحریک گیرنده هاي شیمیایی در بصل النخاع افزایش  

ب) تولید کربن دي اکسید - میزان مصرف   افزایش 

ج) تولید الکتیک اسید - میزان تولید اسید کربنیک درون یاخته هاي قرمز خون کاهش 

د) احیاي پیرووات - تولید  درون میتوکندري کاهش

A

ADP

FADH2

1234

چند مورد صحیح است؟ «در یک فرد سالم، هنگام فعالیت عضلۀ چهار سر ران، به دنبال افزایش  ..................  درون یاخته هاي ماهیچه اي می تواند،  . 189

..................  یابد.» 

الف) مصرف مولکول شش کربنی در میتوکندري - قطر رگ هاي آن افزایش 

ب) تولید  - فعالیت آنزیم کربنیک انیدراز در گویچه هاي قرمز خون افزایش 

ج) تولید  در ماده زمینه اي سیتوپالسم - تولید کربن دي اکسید کاهش 

د) اکسایش  در ماده زمینه اي سیتوپالسم - تولید استیل کوآنزیم  درون میتوکندري کاهش

FADH2

NAD+

NADHA

1234

1

2

3
4

( )

( )

( )
( )

چند مورد درست است؟ «در یاخته هاي پارانشیمی گیاه در مرحله ..................»   . 190

»، نوعی پیش ماده آنزیم روبیسکو تولید می شود.  » همانند «  الف) «

»، دو نوع پیش ماده مصرف و دو نوع فراورده تولید می شود.  ب) «

،  و   در محل هاي متفاوتی مصرف می شود.   ،« ،  و  ج) «

»، نوعی کوآنزیم تولید می شود که میتواند به بنیان استیل متصل شود.   د) «

 23

1

234NAD+FADADP

1

1234

چند مورد صحیح است؟   . 191

«با فرض این که در یک یاخته ماهیچه اي اسکلتی انسان، نوعی ماده شیمیایی بتواند مانع ورود  به فضاي بین دو غشاي راکیزه شود. در این صورت

می توان انتظار داشت پس از مدتی  ..................  یابد.» 

الف) احیاي پیرووات و تولید الکتات افزایش    ب) تشکیل  کاهش 

ج) بازسازي  در ماده زمینه اي سیتوپالسم افزایش    د) تولید استیل کو آنزیم  کاهش

H+

FADH2

NAD+A

1234

35

شمارشی زیست دوازدهم آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



در فرایند تنفس سلولی یوکاریوت ها، چند مورد از موارد زیر فقط خارج از ماده زمینه اي سیتوپالسم انجام می گیرد؟   . 192

الف) تولید اکسایشی مولکول  از مولکول  

ب) تشکیل ترکیب دوکربنی، با آزاد شدن  از پیرووات 

، هنگام تبدیل ترکیب شش کربنی به ترکیب چهارکربنی دیگر  ج) تشکیل 

، هنگام تبدیل یک ترکیب سه کربنی به یک ترکیب سه کربنی دیگر د) تشکیل 

ATPNADH

CO2

FADH2

NADH

1234

چند مورد صحیح است؟ در یک فرد بالغ تنها برخی یاخته هایی که  توانایی هیدرولیز گلیکوژن را دارند  ..................    . 193

الف) گلوکز را به طور مستقیم از خون تیره دریافت می کنند.  

ب) در نخستین مرحله از تنفس سلولی در عدم حضور اکسیژن  را در سطح پیش ماده می سازند. 

ج) در مرحله دوم تنفس سلولی، با افزودن فسفات به نوعی مولکول، انرژي را ذخیره می کنند. 

د) آمونیاك را از طریق ترکیب آن با کربن دي اکسید به اوره تبدیل می کنند. 

هـ) در مرحله دوم تنفس سلولی، نوعی ماده گشادکننده رگ تولید می کنند.

ATP

1234

چند مورد در ارتباط با همه سلول هاي پیکري انسان درست است که داراي منشأ لنفوئیدي هستند؟   . 194

الف) در تنفس سلولی، الکترون هاي  را در نهایت فقط به نوعی پذیرنده معدنی (غیر آلی) منتقل می نمایند. 

، با افزودن فسفات به نوعی مولکول، انرژي را ذخیره می کنند.  ب) با اکسایش 

ج) با تبدیل قند شش کربنی دوفسفاته به پیرووات، از دو نوع ترکیب آلی نیتروژن دار استفاده می شود. 

د) میتوانند پیرووات و  را تولید و مصرف و  را براي تداوم قندکافت تولید کنند.

FADH2

NADH

NADHNAD+

1234

NAD

NADH

+
?

استیل

پیرووات

شکل مقابل که فرایند تنفس یاخته اي را در نوعی گیاه نشان می دهد، چند  مورد در رابطه با مولکولی که با عالمت سوال نشان داده شده صحیح  . 195

است؟ 

الف) می تواند پس از عبور از چهار الیه غشاي فسفولیپیدي، به عنوان پیش ماده آنزیم روبیسکو مصرف شود. 

ب) در چرخۀ کربس ضمن تبدیل مولکول شش کربنی به چهارکربنی تولید می شود. 

ج) در مادة زمینه اي سیتوپالسم ضمن تبدیل پیرووات به اتانول تولید می شود. 

د) می تواند در فرایند تنفس نوري، از تجزیۀ یک مولکول دوکربنی در میتوکندري تولید شود.

12

34

چند عبارت زیر درست است؟   . 196

الف) در شرایط بهینه تعداد  تولید شده از اکسایش یک مولکول گلوکز در یاختۀ یوکاریوت هوازي حداکثر  عدد است. 

ب) در باکتري هوازي، الکترون هاي  در غشاي پالسمایی احیاء می شوند. 

ج) مهار آنزیم هاي درگیر در چرخۀ کربس در پی افزایش نسبت  به  رخ می دهد. 

د) فقر غذایی شدید و طوالنی مدت باعث روي آوردن بدن به تجزیۀ پروتئین ها و لیپیدها می شود.

ATP30

NADH

ADPATP

1234

36

شمارشی زیست دوازدهم آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



تجزیۀ کامل گلوکز در بهترین شرایط در یاخته هاي داراي .................. حداکثر  مولکول  تولید می کنند، چند عبارت این جمله را به  . 197

درستی تکمیل می کند؟ 

الف) هسته و اندامک هاي غشادار        ب) سانتریول 

ج) پالزمید                                      د) سه نوع  پلی مراز اصلی

30ATP

RNA

1234

چند جمله نادرست است؟   . 198

الف) در میتوکندري، واکنش  انرژي الزم را مستقیماً از حرکت  در خالف جهت شیب غلظت خود تأمین می کند. 

ب) در تخمیر الکتیکی، ترکیب سه کربنی از ترکیب سه کربنی دیگر طی واکنش احیا در مادة زمینه حاصل می شود. 

ج) در  تنفس سلولی، اگر پیرووات وارد میتوکندري نشود، قطعاً طی فرآیندي دومرحله اي، ترکیبی دو کربنی تولید می گردد. 

د) در تخمیر الکلی، با انتقال الکترون ها از  به پیرووات، یک مولکول اتانول تولید می شود. 

هـ) در همۀ باکتري ها، همانند سلول هاي ماهیچه اي انسان، سیتوپالسم محل تولید  می باشد.

ADP +Pi→ ATPH+

NADH

NADH

2345

چند مورد جملۀ روبه رو را به نادرستی تکمیل می نماید؟ «در انسان، مولکول هاي گلوکز می توانند در سلول هاي .................. »   . 199

الف) دیافراگم، به یکدیگر بپیوندند و پلی مر بسازند.    ب) غضروف بین مهره اي، تولید الکتات را افزایش دهند. 

ج) پوششی روده، دي اکسیدکربن و آب تولید نمایند.    د) استخوانی، به ترکیبی شش کربنی و فسفات دار تبدیل شوند.

1234

چند عبارت در ارتباط با پروتئینی که باعث خروج فعال سدیم از یاخته هاي عصبی می شود، صحیح است؟   . 200

الف) در پی فعالیت بیش تر آن، غلظت پتاسیم در میان یاختۀ پُرز روده افزایش می یابد. 

ب) در پی فعالیت بیش تر آن، تولید  در میان یاخته افزایش می یابد. 

ج) فعالیت آن می تواند وابسته به زنجیره انتقال الکترون واقع در غشاي داخلی میتوکندري باشد. 

د) در پی بسته شدن کانال هاي دریچه دار پتاسیمی، غلظت پتاسیم مایع بین یاخته اي سلول هاي عصبی کاهش می یابد.

ADP

1234

چند مورد جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟ «درحین هر نوع انقباض ماهیچۀ دو سر بازو  ..................  »   . 201

الف) طول نوار تیره تغییر نمی کند. 

ج) طول رشته هاي ضخیم تغییر می کند.
ب) غلظت یون  درون شبکۀ آندوپالسمی کاهش می یابد. 

د) تولید مولکول  تنها در میتوکندري انجام می شود.

Ca2+

NAD+

1234

چند جمله متن زیر را بطور صحیح تکمیل می نماید؟ «هر یاخته خونی که  .................. به طور قطع  .................. »   . 202

الف) پس از برخورد با آنتی ژن یاختۀ خاطره تولید می کند ـ توانایی بیگانه خواري ندارد. 

ب) بصورت نابالغ از مغز استخوان وارد جریان خون می شود ـ منشأ لنفوئیدي دارد. 

ج) خارج از مغز قرمز استخوان کروموزوم هاي خود را مضاعف می کند ـ  در سطح خود فقط یک نوع گیرندة آنتی ژنی دارند. 

د) منشأ میلوئیدي دارد ـ می تواند خارج از میتوکندري، در عدم حضور اکسیژن، انرژي زیستی تولید کند.

1234
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چند مورد از موارد زیر جاي  خالی را به طور نادرستی تکمیل می کنند؟    . 203

در مراحل تنفس یاخته اي در میان یاخته، هر مولکول  ..................  

الف) قند داراي یک فسفاته از فسفاته شدن قند بدون فسفات به وجود آمده است.  

ب) قند داراي دو فسفات بعد از طی مراحلی به مولکول قند سه کربنی تبدیل می شوند. 

ج) قند بدون فسفات از طریق از دست دادن قندي فسفات دار به وجود آمده است.  

د) داراي دو فسفات از طریق گرفتن فسفات، توسط مولکول داراي فسفات کم تر تولید می شود.  

1234 مورد   مورد   مورد   مورد 

چند مورد جمله زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟    . 204

«هر جانداري که  .................. » 

آ)  را در زنجیره انتقال الکترون بازسازي کند از تجزیه کامل گلوکز حداکثر  به دست می آورد. 

ب) طی اکسایش گلوکز، اسیدي سه کربنه تولید کند برخی پلی پپتیدهاي الزم را در اندامکی دوغشایی می سازد. 

پ)  را در بستره میتوکندري احیاء کند طی واکنش اول گلیکولیز فقط یک ترکیب دوفسفاته تولید می کند.  

ت) با استفاده از شیب غلظت پروتون،  بسازد میزان تولید  در سلول هاي مختلف پیکر آن ها متفاوت است.

NAD
+

30ATP

FAD

ATPATP

1234

چند مورد جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟   . 205

«درنوعی تنفس که طی آن ترکیب دوکربنی تولید نمی شود  .................. » 

آ) مولکول هاي  و  مجدداً بازسازي می شوند.          ب) غلظت کربن دي اکسید درون سلول افزایش می یابد. 

پ) از غلظت فسفات آزاد درون سیتوپالسم کاسته می شود.           ت) گیرنده نهایی الکترون، ترکیبی کربن دار خواهد بود.

FADNAD+

1234

چند مورد از موارد زیر در ارتباط با نوعی تخمیر که در تولید خیارشور نقش دارد صحیح است؟   . 206

آ) یکی از محصوالت آن سرعت تشکیل رادیکال هاي آزاد از اکسیژن را افزایش می دهد. 

ب) ممکن است در تارهاي ماهیچه اي با رنگ روشن، بیشتر رخ دهد. 

پ) تجمع محصوالت آن در یاخته هاي گیاهی به مرگ آن ها می انجامد. 

NADHت) نوعی ترکیب دو کربنی با گرفتن الکترون هاي  کاهش می یابد.

1234

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟   . 207

«رادیکال هاي آزاد  .................. » 

آ) می توانند باعث اختالل در گوارش چربی ها شوند. 

ب) در فرایند تنفس هوازي در اندامکی با چهار الیه فسفولیپید تشکیل می شوند. 

پ) اغلب توسط نقص هاي ژنی مربوط به پروتئین هاي زنجیرة انتقال الکترون ایجاد می شوند. 

ت) در میتوکندري تجمع می یابند، اگر سرعت تشکیل آن ها از سرعت مبارزه با آن ها بیش تر باشد. 

ث) در زنجیرة انتقال الکترون در محل سومین پمپ انتقال پروتون از بخش خارجی به فضاي بین دو غشاء تشکیل می شوند.

1234

چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می کند؟ «هر فرایندي که منجر به تولید  درون سلول هاي بدن انسان می شود،  .................. »   . 208

آ) در حضور اکسیژن راه اندازي می شود.                             ب) با مصرف نوعی کربوهیدرات همراه است. 

پ) ممکن است منجر به تولید مواد زائد نیتروژن دار شود.    ت) با انتقال گروه هاي فسفات به یک مولکول  همراه است.

ATP

ADP

1234
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چند مورد عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می کند؟ «آلکالوئیدي که در گیاه تنباکو وجود دارد در .................. می تواند .................. »   . 209

الف) انسان ـ از جفت عبور کند.                   ب) گیاهخواران ـ موجب کاهش تنفس یاخته اي شود. 

پ) گیاهخواران ـ موجب مسمومیت شود.      ت) انسان ـ موجب وابستگی جسمی شود.

1234

در ارتباط با یاخته هایی که در تولیدمثل جنسی ارتباط بین نسل ها را برقرار می کنند، چند مورد به طور حتم صادق است؟   . 210

• میزان تأثیر تغییر ماندگار ایجادشده در مادة وراثتى، با تعداد نوکلئوتید هاي حذف یا اضافه شده ارتباط مستقیم دارد. 
• در صورتی که جهش در جایی دور از جایگاه فعال آنزیم رخ دهد، احتمال تغییر در عملکرد آن کم یا حتی صفر است. 

• تغییرى که درنتیجۀ یکی از جهش هاي کوچک در بخشی از توالی ژنوم ایجاد می شود، حتماً به نسل بعد انتقال پیدا خواهد کرد.  
• ایجاد جایگاه پایان رونویسی در اواسط توالی نوکلئوتیدي ژن، سبب عدم ساخت پروتئین موردنظر با عملکرد مناسب می شود.

سه دو یک صفر

چند مورد، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟   . 211

«طی فرآیند تنفس یاخته اي هوازي در یاخته هاي کناري غدد معدة انسان سالم، به طور حتم می توان گفت، .................. » 

الف) الکترون هایی که به اکسیژن مولکولی می رسند از اولین پروتئین مربوط به زنجیرة انتقال الکترون عبور کرده اند. 

ب) آخرین پروتئین زنجیره انتقال الکترون، پروتون ها را با انتشار تسهیل شده از خود عبور می دهد. 

پ) هر مولکول اکسیژن با تبدیل شدن به یک یون اکسید و ترکیب با پروتون هاي بخش داخلی راکیزه، یک مولکول آب را می سازد. 

ت) یون هاي هیدروژن با روش هاي متفاوت بین دو سوي غشاي داخلی راکیزه جابه جا می شوند.

چهار مورد  سه مورد  دو مورد  یک مورد 

چند مورد، جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کنند؟   . 212

« در یکی از روش هاي تنفس یاخته اي که  ..................، امکان ندارد  .................. » 

الف) از آن در تهیه مواد غذایی استفاده می شود – ماده اي حاصل شود که بتواند  محیط داخلی را کاهش دهد. 

ب) در آن الکترون هاي پر انرژي  صرف   سازي می شود – پروتون ها به فضاي بین دو غشاي راکیزه پمپ شوند. 

پ) در تارهاي ماهیچه اي دوندگان دوي ماراتن رخ می دهد - محصول نهایی ترکیبی سه کربنه باشد. 

ت) در تارهاي ماهیچه اي وزنه برداران رخ می دهد - گلوکز با مصرف  به قندي داراي دو فسفات تبدیل شود.

یک مورد  دو مورد  سه مورد  چهار مورد 

PH

NADHATP

ATP

چند مورد، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟   . 213

«در گاِم  ..................  گلیکولیز، ..................» 

الف) سوم -  اضافه شدن فسفات به نوعی قند با کاهش مقدار  سیتوپالسم همراه است.  

ب) دوم - تبدیل فروکتوز فسفاته به دو قند فسفاته، بدون دخالت مولکول هاي پروتئینی انجام می گیرد. 

پ) اول و سوم - با اضافه شدن فسفات از دو منبع متفاوت، نوعی قند فسفاته تولید می شود. 

ت) چهارم - فسفات به مولکول هایی داراي دو گروه فسفات، افزوده می شود.

یک مورد  دو مورد  سه مورد  چهار مورد 

NAD+

در مورد گروهی از یاخته هاي پیکري فردي سالم که توانایی ساختن گلیکوژن را دارند، چند مورد زیر به طور قطع درست است؟   . 214

الف) درپایان اولین مرحلۀ تنفس یاخته     اي، ترکیب سه کربنه اي حاصل می شود که با کمک نوعی پروتئین غشایی به راکیزه وارد می شود. 

ب) ضمن افزایش ترشح هورمون گلوکاگون، میزان فعالیت آنزیم هاي تجزیه کنندة گلیکوژن در درون یاخته کاهش می یابد. 

پ) در طی تنفس یاخته اي، الکترون هاي حاصل از اکسایش نوعی مولکول حامل الکترون، به اولین پمپ پروتئینی منتقل می شود. 

ت) در همۀ یاخته هاي مذکور، ساخته شدن  در گام چهارم قندکافت، به روش تولید در سطح پیش ماده انجام می شود.

چهار مورد  سه مورد  دو مورد  یک مورد 

ATP
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فصل ششم: از انرژی به ماده

در رابطه با اندامک داراي دناي حلقوي یک یاختۀ ماهیچۀ دلتایی انسان بالغ، چند مورد از موارد زیر به درستی بیان نشده است؟   . 215

الف)  داراي ژن هاي رمز کنندة برخی پروتئین هاي مؤثر در تنفس هوازي است که توسط رنا بسپاراز  رونویسی می شوند. 

ب) امکان ندارد همانندسازي دنا درآن با همانندسازي دناهاي هسته اي هم زمان باشد. 

پ) برخی پروتئین هاي سراسري که در غشاي داخلی آن قرار دارند در ورود پیرووات به فضاي درونی اش مؤثرند. 

ت) به طور قطع تعداد فسفولیپیدهاي غشاي خارجی آن از تعداد فسفولیپیدهاي غشاي داخلی اش کم تراست.

چهار مورد  سه مورد  دو مورد  یک مورد 

2

چند مورد از عبارات زیر درست است؟    . 216

الف) همۀ اجزاي بخش آلی خاك را می توان در نوعی کود، که استفاده بیش از حد آن به گیاهان آسیب کمتري می زند، یافت. 

ب) نوعی فرآیند که در آن آنزیم روبیسکو نقش ایفا می کند، در گیاهان بخش کمی از مواد مورد نیاز گیاه را تأمین می کند. 

ج) گیاهان آبزي، همانند باکتري ها، پس از مجاورت با گروهی از کودها، باعث مرگ گروهی از فتوسنتزکننده ها می شوند 

د) موادي که در متابولیسم سلول هاي گیاهی نقش دارند و از محیط خارج به گیاه وارد می شوند، قطعاً از طریق ریشه جذب خواهند شد.

 0123

چند مورد از موارد زیر به درستی بیان شده است؟   . 217

الف) همۀ مولکول هاي رنگیزة آنتن گیرندة نور، در انتقال انرژي نقش دارند. 

ب) جذب انرژي نور فقط در فتوسیستم  اتفاق می افتد. 

، کمبود الکترون خود را از تجزیۀ آب تأمین می کند.  ج) سبزینۀ  در فتوسیستم 

د) الکترونی که به  منتقل می شود، از  به آن می رسد.

2

a2

NADPHP700

1234

چند عبارت جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کنند؟   . 218

«هر الکترونی که در زنجیرة انتقال الکترون از مرکز واکنش فتوسیستم  جدا می شود می تواند ..................» 

الف)در زنجیره هم زمان با پروتون به پذیرندة الکترون وارد شود. 

ب) پس از طی زنجیرة انتقال الکترون به فتوسیستم  وارد شود. 

ج) دیگر وارد فضاي درون تیالکوئید نشود. 

د) از مقداري از انرژي آن براي واردکردن پروتون ها به درون تیالکوئید استفاده شود.

2

1

1234

چه تعداد از عبارت هاي زیر در مورد گیاهان  نادرست بیان شده است؟   . 219

الف) در این گیاهان با توجه به جدایی مکانی تثبیت اولیۀ کربن و چرخۀ کالوین، تنفس نوري رخ نمی  دهد. 

ب) در این گیاهان یاخته هاي میانبرگ کلروپالست ندارند و چرخۀ کالوین در یاخته هاي غالف آوندي صورت می گیرد. 

پ) این گیاهان از مسیري دو مرحله اي و دو آنزیم متفاوت براي تثبیت کربن استفاده می کنند. 

ت) اسید چهار کربنی در میانبرگ ها تشکیل شده و به کندي به یاخته هاي غالف آوندي منتقل می شود.

C4

1234

چه تعداد از عبارات زیر نادرست بیان شده است؟   . 220

الف) جانداران فتوسنتز کننده عمدتاً گیاهان هستند. 

ب) بسیاري از باکتري ها سبزینه دارند و می توانند  را به مواد آلی تبدیل کنند. 

پ) سبزینۀ موجود در باکتري هاي گوگردي ارغوانی، انرژي نور را جذب می کنند. 

ت) همۀ باکتري هاي شیمیوسنتز کننده، آمونیاك را به نیترات تبدیل می کنند.

CO2

1234

40
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چند جملۀ زیر در مورد فتوسنتز نادرست است؟   . 221

الف) براي ساختن قندهاي سه کربنی در چرخۀ کالوین به همان تعداد مولکول  مصرف می شود. 

ب) در مرحلۀ آخر چرخۀ کالوین، به ازاي ساخت هر ریبولوزبیس فسفات بیش از یک  مصرف می شود.  

پ) قندهاي ساخته شده در چرخۀ کالوین داراي دو گروه فسفات هستند. 

ت) آنزیم ها فقط در یک دماي خاص فعالیت انجام می دهند.

NADPH

ATP

4321

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟   . 222

، در دما و شدت نور باال، که در یاخته هاي نگهبان روزنۀ فشار اسمزي .................. است، در یاخته هاي .................. اسید 4 کربنی .................. در گیاه 

می شود. 

الف) پایین - غالف آوندي - تجزیه 

ب) باال - غالف آوندي - تجزیه 

ج) پایین - میانبرگ - تشکیل 

د) باال - میانبرگ - تشکیل

 مورد  مورد  مورد  مورد 

C4

1234

چند مورد از عبارات زیر نادرست است؟   . 223

الف) یکی از عوامل افزایندة  درون تیالکوئید ناشی از تجزیۀ مولکول هاي آب است. 

ب) از انرژي حاصل از انتقال الکترون براي انتقال یون هاي  به خارج تیالکوئید، خالف شیب غلظت استفاده می شود. 

ج) پروتئین هاي موجود در زنجیرة انتقال الکترون که انتقال  را برعهده دارند، در سطح خارجی غشاء تیالکوئید قرار گرفته اند. 

، یون هاي  را در جهت شیب غلظت به درون تیالکوئید انتقال می دهند. د) پروتئین هاي زنجیرة انتقال الکترون مابین فتوسیستم  و 

صفر مورد  مورد  مورد 

H+

H
+

H+

12H+

123

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟   . 224

طی روز، در هنگام .................. روزنه ها در گیاهان  و همزمان با .................. فشار اسمزي سلول هاي نگهبان روزنه، ..................  

الف) بسته بودن - کاهش - میزان اکسیژن در اطراف یاخته ها افزایش می یابد. 

ب) بسته بودن - کاهش - میزان دي اکسید کربن در اطراف یاخته ها کاهش می یابد. 

ج) باز بودن - کاهش - با کمک آنزیم روبیسکو مولکول هاي  کربنۀ دوفسفاته تشکیل می شود. 

د) بسته بودن - افزایش - یون هاي  و  با انتقال فعال به سلول هاي نگهبان روزنه وارد شده اند. 

صفر مورد  مورد  مورد 

C3

6

Cl−K+

123

چند عبارت، دربارة واکنش هاي وابسته به نور در سلول هاي پارانشیم یک گیاه علفی، صحیح است؟   . 225

، کاهش  درون تیالکوئید را به دنبال دارد.  الف) انتقال الکترون هاي تحریک شده از  به 

، به واسطه زنجیرة انتقال الکترون از فتوسیستم  جبران می گردد.  ب) کمبود الکترون هاي 

، به واسطه زنجیرة انتقال الکترون در نهایت به مولکول  می رسد.  ج) الکترون هاي برانگیخته شده 

د) عبور پروتون ها از بستره به تیالکوئید، برخالف جهت شیب غلظت و بدون مصرف  ممکن می گردد.

P680P700pH

P7002

P700NADP
+

ATP

1234
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چند عبارت در رابطه با یاخته هاي مقابل صحیح است؟الف) نوعی آغازي و جلبک سبز پر سلولی رشته اي است، که  . 226

سبزدیسه هاي نواري و دراز دارد.  

ب) مقدار اکسیژن تولید شده درون تیالکوئیدهاي آن، در محدوده طول موج هاي  تا  نانومتر کمتر از  تا 

نانومتر است.  

ج) بیش ترین تولید اکسیژن و تجمع باکتري هاي هوازي در اطراف آن، در محدوده طول موج هاي  تا  نانومتر (بنفش ـ آبی) است.  

د) اکسیژن تولید شده می تواند با عبور از پنج غشاء فسفولیپیدي به عنوان پذیرندة نهایی الکترون در نوعی زنجیرة انتقال الکترون، مصرف شود.

500600600700

400500

1234

چند مورد در ارتباط با واکنش هاي نوري فتوسنتز یک گیاه علفی درست است ؟   . 227

الف) نوعی پمپ غشایی تنها عامل موثر در افزایش تراکم یون هاي  درون تیالکوئید است. 

ساز است.  ب) تنها راه ورود پروتون ها از تیالکوئید به بستره عبور از نوعی مجموعه پروتئینی به نام آنزیم 

ج) تنها یک زنجیرة انتقال الکترون، انرژي الزم براي تولید  و  را فراهم می کند. 

د) هر ترکیب پروتئینی که یون هاي   را وارد تیالکوئید می کند، نوعی ترکیب دریافت کننده و دهنده الکترون است.

H+

ATP

ATPNADPH

H+

1234

چند عبارت در مورد واکنش هاي چرخه کالوین صحیح است؟   . 228

الف) محصول آنزیم روبیسکو، نوعی مولکول شش کربنی ناپایدار است که بالفاصله تجزیه و دو مولکول اسید سه کربنی ایجاد می کند. 

ب) ضمن تبدیل هر اسید سه کربنی به قند سه کربنی، ابتدا یک مولکول  و سپس یک مولکول  مصرف می شود. 

ج) پنج مولکول قند سه کربنی یک فسفات، بدون مصرف  به سه مولکول ریبولوز فسفات تبدیل می شوند. 

د) ضمن تبدیل هر مولکول ریبولوز فسفات به پیش ماده آنزیم روبیسکو، یک مولکول نوکلئوتید سه فسفاته مصرف می شود.

ATPNADPH

ATP

1234

چند عبارت در مورد واکنش هاي تثبیت کربن نادرست است؟   . 229

الف) هر گیاهی که تثبیت کربن در چرخه کالوین انجام می دهد، نوعی گیاه   محسوب می شود. 

ب) در همه گیاهان فتوسنتز کننده، اولین ماده آلی پایدار ساخته شده، نوعی ترکیب سه کربنی است. 

ج) به فرایندهاي استفاده از  براي تشکیل ترکیبات آلی تنها در چرخه کالوین، تثبیت کربن می گویند. 

د) انجام واکنش هاي چرخه کالوین، وابسته به  و  تولید شده در درون تیالکوئید است.

C3

CO2

ATPNADPH

1234

چند مورد صحیح است؟ «در یاخته هاي پارانشیمی گیاه ذرت، در چرخه کالوین  .................. چرخه کربس  .................. »   . 230

الف) همانند - ابتدا نوعی مولکول شش کربنی ایجاد می شود.     ب) همانند - نوعی ترکیب آغازگر چرخه، در پایان چرخه تولید می شود. 

ج) برخالف - قند سه کربنی یک فسفاته هم تولید و هم مصرف می شود.    د) برخالف - دهنده هاي الکترونی نوعی دي نوکلئوتید آدنین دار هستند.

1234

چند عبارت صحیح است؟ «در گیاهان فتوسنتز کننده،  .................. می تواند در ماده زمینه اي سیتوپالسم انجام گیرد»    . 231

الف) انتقال الکترون هاي  به یک پذیرنده آلی  

ب) تشکیل ترکیب دوکربنی، با آزاد شدن  از پیرووات 

، هنگام تبدیل یک ترکیب سه کربنی به ترکیب سه کربنی دیگر  ج) تشکیل 

د) تبدیل مولکول شش کربنی دوفسفاته به دو مولکول سه کربنی یک فسفاته

NADPH

CO2

NADP
+

1234
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 «.................. ، چند عبارت جملۀ مقابل را به طور صحیح تکمیل می کند؟ «در گیاهان  برخالف گیاهان  . 232

الف) دریاخته هاي غالف آوندي با فعالیت کربوکسیالزي روبیسکو، نوعی اسید سه کربنی پایدار تولید می شود. 

ب) با وجود عملکرد آنزیم هاي گوناگون در تثبیت کربن و تقسیم مکانی آن در دو نوع یاخته، تنفس نوري به ندرت روي می دهد. 

ج) در دماهاي باال، شدت نور زیاد و کمبود آب در حالی که روزنه ها بسته اند، عملکرد کربوکسیالزي روبیسکو باال نگه داشته می شود. 

د) آنزیمی که اولین ماده آلی پایدار حاصل از تثبیت کربن را تولید می کند، به طور اختصاصی بر روي  فعالیت کرده و تمایلی به اکسیژن ندارد.

C4C3

CO2

1234

 

چند مورد جملۀ زیر را به طور صحیح تکمیل می کنند؟ «در گیاهانی که به صورت شکل مقابل تثبیت کربن را انجام  . 233

می دهند، هنگامی که ..................  می تواند  ..................» 

الف) سلول هاي نگهبان روزنۀ هوایی گسترش طولی دارند - کربن دي اکسید در دو مرحله تثبیت کند.  

ب) اسید چهارکربنی تثبیت شده، تجزیه می شود - انتقال الکترون هاي تحریک شده از  به  تولید 

 را به دنبال داشته باشد. 

، با تجزیه مولکول آب جبران ج) با تثبیت کربن دي اکسید، اسید چهارکربنی تولید می شود - کمبود الکترون هاي 

گردد. 

د) سلول هاي نگهبان روزنه با از دست دادن آب به یکدیگر نزدیک می شوند - با خروج  از تیالکوئید، 

تولید شود.

P680P700

ATP

P680

H+ATP

1234

چند مورد عبارت مقابل را به طور صحیح تکمیل می کند؟ «درون یاخته هاي برگ آناناس زمانی که کربن به صورت اسید چهارکربنی تثبیت می شود،   . 234

 «..................

الف) می تواند ضمن تبدیل مولکول شش کربنی به چهارکربنی، کربن دي اکسید و  تولید شود.  

ب) انرژي الکترون هاي برانگیخته از  پمپ غشایی را فعال و بر تراکم یون هاي  درون تیالکوئید می افزاید. 

ساز در کاهش تراکم  فضاي بین دو غشاي میتوکندري مؤثر است.  ج) پروتئین هاي  

د) انباشت فعال بعضی یون ها و ساکارز در یاخته هاي نگهبان، مانع افزایش طول یاخته هاي نگهبان نمی شود.

NADH

P680H+

ATPH+

1234

چند مورد درباره گیاهان مقاوم به هواي گرم و خشک که در تمام روز، روزنه هاي هوایی خود را بسته نگه می دارند صحیح است؟    . 235

الف) کربن دي اکسید جو را در شب تثبیت می کنند.  

ب) استیل کو آنزیم  را فقط در روز تولید می کنند. 

ج) کربن دي اکسید در روز در چرخه کالوین به مصرف می رسد.  

د) اسیدهاي آلی تثبیت شده در روز، در واکوئول ذخیره می گردد.

A

1234

چند مورد جملۀ مقابل را به طور صحیح تکمیل می کند؟ «در واکنش هاي  .................. برخالف ..................  نمی شود.»   . 236

الف) چرخه کالوین - فرایند تنفس نوري و تخمیر الکلی، کربن دي اکسید تولید  

ب) تنفس نوري - مرحلۀ اول تنفس سلولی و واکنش هاي تیالکوئیدي فتوسنتز،  مصرف  

ج) چرخۀ کربس - مرحله بی هوازي تنفس و چرخۀ کالوین،  تولید  

، اکسیژن مصرف د) قندکافت - تنفس نوري و تولید اکسایشی 

ADP

ADP

ATP

1234
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در رابطه با شکل مقابل که برش برگ ذرت است، چند عبارت صحیح است؟ «بخشی که با شماره  . 237

..................  نشان داده شده است، .................. »  

الف)  کربن دي اکسید را فقط به صورت اسید سه کربنی تثبیت می کند.  

ب)   را به کمک آنزیمی تثبیت می کند، که فعالیت اکسیژنازي ندارد.  

ج)  با فعالیت ژن هاي خود، آنزیم هاي پوستک ساز را می سازد.  

د)  در پی جذب فعال برخی یون ها و ساکارز از یاخته هاي شماره  آب دریافت کند.  

هـ)  با تجزیه اسید چهارکربنی، کربن دي اکسید را از طریق پالسمودسم به غالف آوندي منتقل کند.

−3

−4CO2

−5

−65

−4

12

34

چند عبارت صحیح است؟ «در گیاهان محصول یا محصوالت تولید شده در چرخه کالوین می تواند .................. »   . 238

ساز، مصرف شوند.  الف) ضمن خروج یون هاي  از تیالکوئید براي فعالیت آنزیم 

ب) به عنوان پیش ماده آنزیم روبیسکو در جهت اکسیژنازي در تنفس نوري مصرف شوند. 

ج) به عنوان پذیرنده نهایی الکترون در واکنش هاي تیالکوئیدي مصرف شوند. 

د) براي ساخت آمینو اسید و نوکلئوتیدهاي گیاه مورد استفاده قرار بگیرند.

H+ATP

1234

چند مورد صحیح است؟ «در آکاسیا محصول تولیدشده در ..................  می تواند ..................  مصرف شود.»   . 239

الف) مرحله اول گلیکولیز - براي تأمین انرژي الزم براي انتقال پروتون ها به فضاي بین دو غشاء میتوکندري 

ب) چرخه کربس - براي تولید قند سه کربنی در بستره کلروپالست  

ج) واکنش هاي تیالکوئیدي - به عنوان پذیرنده نهایی الکترون براي تولید اکسایشی  

د) چرخه کالوین - در واکنش هاي وابسته به نور به عنوان پذیرنده نهایی الکترون

ATP

1234

چند مورد جملۀ روبه رو را به طور صحیح تکمیل می کنند؟ «در گیاهان  زمانی که  .................. در گیاهان .................. »   . 240

الف) یاخته هاي نگهبان هوایی انبساط طولی دارند - کربن دي اکسید به کمک روبیسکو در چرخه کالوین تثبیت می شود. 

ب) الکترون از  به  منتقل می شود - در یاخته هاي میانبرگ  با اسیدي سه کربنی ترکیب می شود. 

ج)  به صورت اسید چهارکربنی تثبیت می شود - به علت پالسمولیز یاخته هاي نگهبان، روزنه هوایی بسته هستند.  

 د) از مقدار اسید چهارکربنی تثبیت شده کاسته می شود - در یاخته هاي میانبرگ تثبیت  به صورت دو مرحله اي انجام می شود.

CAMCO4

P700NADP +CO2

CO2

CO2

1234

چند مورد جملۀ روبه رو را به طور صحیح تکمیل می کنند؟«در طول شبانه روز، در آناناس هنگامی که  .................. در گیاهان   ..................»   . 241

الف) سلول هاي نگهبان روزنۀ هوایی انبساط طولی دارند - کربن دي اکسید به صورت اسید چهارکربنی تثبیت می شوند. 

ب) کانال یونی غلظت  را در داخل تیالکوئید کاهش می دهد - در غالف آوندي با تجزیۀ اسید چهارکربنی، کربن دي اکسید تولید می شود.  

ج) از مقدار اسید چهارکربنی تثبیت شده کاسته می شود - فتوسیستم  با تجزیۀ آب کمبود الکترون خود را جبران می کند. 

 د) به مقدار اسید چهارکربنی تثبیت شده افزوده می شود - با عبور  از کانال یونی در غشاء نوعی اندامک،  تولید شود.

C4

H+

2

H+ATP

1234
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چند مورد، ویژگی مشترك همه سلول هایی را نشان می دهد که در آن ها کلروفیل  کمبود الکترون خود را از تجزیه آب به دست می آورند؟   . 242

الف) در تمام مراحل قندکافت، ترکیبات فسفات دار تولید و مصرف کنند. 

ب) برخی   ها پس از پیرایش و ایجاد تغییراتی، از هسته به سیتوپالسم وارد می شوند. 

ج) رونویسی هر ژن تنها توسط یک نوع  پلیمراز انجام می شود. 

د) ساخت پروتئین ها به طور همزمان توسط مجموعه اي از ِرناتن ها (ریبوزوم ها) انجام می شود.

a

RNA

RNA

1234

چند عبارت صحیح است؟ «نوعی جاندار تک سلولی فتوسنتزکننده که در غشاء پالسمایی خود فاقد سبزینۀ  است می تواند ..................»   . 243

الف) با تجزیۀ نوري آب، بر اکسیژن محیط بیافزاید.    ب) منبع تأمین الکترون در آن ها ترکیبی غیر از آب باشد. 

ج) رنابسپاراز به تنهایی راه انداز را شناسایی کند.          د) آنزیم هاي برش دهنده قسمتی از سامانۀ دفاعی آن ها محسوب شود.

a

1234

چند ویژگی را می توان به فتوسیستم هاي گیاهی نسبت داد؟   . 244

الف) با ترکیباتی به هم مرتبط می شوند و با از دست دادن یا گرفتن الکترون، اکسایش یا کاهش می یابند. 

ب) تنها در آن ها جذب نور توسط آنتن گیرندة نور صورت می پذیرد. 

ج) حداکثر جذب سبزینۀ  در مرکز واکنش فتوسیستم  در طول موج  نانومتر است. 

د) در هر یک از آن ها یک مرکز واکنش و چندین آنتن گیرندة نور وجود دارد.

aI700

1234

از میان ویژگی هاي زیر چند تفاوت میان فتوسیستم  و  مشاهده می کنید؟   . 245

الف) نوع مولکول هاي تشکیل دهندة آنتن هاي گیرندة نور    ب) تعداد مرکز واکنش 

ج) حداکثر جذب سبزینۀ                                            د) نحوة انتقال انرژي نوري از آنتن به مرکز واکنش

 

III

a

4321

براي تکمیل جملۀ روبه رو کدام عبارت مناسب اند؟ «آناناس گیاهی  ..................»   . 246

الف) است که با تقسیم بندي زمانی به تثبیت دو مرحله اي  می پردازد.

ب) است که با استفاده از ترکیبات خاص آب را در کریچه هاي یاخته هاي برگ و ساقۀ خود ذخیره می کند. 

ج) است که چرخۀ کالوین آن در سلول هاي غالف آوندي فعال تر از میان برگ است. 

د) سازگار با محیط گرم و خشک است که هر روزنه اي از برگ خود را هنگام روز می بندد تا آب را هدر ندهد.

«ج» ـ «د» «ب» ـ «د»   «الف» ـ «ب» «الف» ـ «ج»  

CO2

چند مورد جملۀ زیر را به صورت صحیح تکمیل می کند؟   . 247

«در رابطه با هر اندامکی که در درون خود آنزیم  ساز دارد، می توان گفت  ..................» 

الف) همواره به دنبال عبور یون هاي هیدروژن، انرژي موجود براي تولید  را به دست می آورد. 

ب) همۀ ژن هاي سازندة پروتئین هاي آن توسط یک نوع  پلی مراز رونویسی می شود. 

ج) در زنجیرة انتقال الکترون خود توسط نوعی کانال آنزیمی پیوند پرانرژي بین گروه هاي فسفات تولید می کند. 

د) همواره  و  در آن ها یافت می شود.

صفر  

ATP

ATP

RNA

O2CO2

123
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چند جمله صحیح می باشد؟   . 248

)  کمبود الکترون فتوسیستم  توبره واش همانند گونرا، از تجزیۀ نوري آب تأمین می شود. 

)  فتوسنتز باکتري هاي گوگردي سبز، برخالف تنفس ریزوبیوم ها آب تولید می کند.  

)  پذیرندة نهایی الکترون در تنفس عامل تجزیۀ سلولز معدة گاو با اسپیروژیر متفاوت است. 

)  منبع انرژي و الکترون در باکتري هاي باکتریوکلروفیل دار یک ماده می باشد.

12

2

3

4

1234

چند جمله صحیح است؟   . 249

الف) ذخیره غذایی درون دانه یا اندوسپرم در دانه همه نهان دانگان تشکیل می شود ولی در برخی باقی می ماند. 

ب) در دانه رسیده گندم رشته هاي ریز پروتئینی کوتاه می شوند و کروموزوم ها به قطبین یاخته منتقل می شود. 

ج) در گیاهی که دو نوع سلول تخم با عدد کروموزومی متفاوت ایجاد می شود عناصر آوندي نیز دیده می شود. 

د) هر گلی که حلقه هاي سوم و چهارم را دارد قطعاً یک گل دوجنسی است و قادر است خود باروري کند. 

هـ) تمام گونه هاي نواحی خشک به دلیل کمبود آب همواره روزنه هاي خود را می بندد.

23 45

در تکمیل جمله زیر، گزینه  ..................  برخالف گزینه  ..................  به درستی بیان نشده است؟   . 250

«در طیف جذبی رنگیزه هاي فتوسنتزي، در طول موجی که  .................. » 

آ) کلروفیل  داراي بیشترین جذب است، درصد جذب کلروفیل  بیشتر است. 

ب) کلروفیل  به حداقل می رسد، جذب کلروفیل  بیشتر و کارتنوئیدها کمتر است. 

پ) کارتنوئیدها بیشترین جذب را دارند، جذب کلروفیل  از کلروفیل  بیشتر است. 

ت) کلروفیل  داراي یک قله جذبی می باشد، می تواند جذب کلروفیل  کمتر باشد. 

ث) کلروفیل  داراي قله جذبی می باشد، قطعا جذب کلروفیل  کمتر است.

ت، آ ث، پ ب، آ آ، ث

ab

ba

ba

ab

ba

چند مورد به درستی بیان شده است؟   . 251

« در هر سلول رنگیزه دار گیاهی  ..................  » 

آ) رنگیزه هاي فتوسنتزي همراه با انواعی پروتئین در سامانه هایی به نام فتوسیستم  و  قرار دارند. 

ب) که امواج نوري در فتوسیستم ها جذب می شوند، آنزیم هاي پلی مراز قادرند اسید نوکلئیک خطی و حلقوي بسازند. 

پ) ترکیبات رنگی متنوعی دیده می شود که در بهبود کارکرد مغز نقش مثبتی دارند. 

ت) ناقل هاي الکترون دو فتوسیستم را به هم مرتبط می کنند که می توانند الکترون بگیرند یا الکترون از دست بدهند.

12

1234

چند مورد از موارد زیر، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟بخش مشخص شده با عالمت  . 252

سوال  ..................  .       

آ) با فعالیت خود، سبب می شود  ناحیۀ الف، به  بهینه براي فعالیت پروتئازهاي لوزالمعده

نزدیک شود. 

ب) با فعالیت خود، یونی را برخالف شیب غلظت و بدون مصرف  از نوعی غشا، عبور می دهد.

پ) با عدم فعالیت خود، سبب می شود  ناحیۀ ب، به  بهینه براي فعالیت پپسین نزدیک شود. 

ت) با عدم فعالیت خود، تولید نوعی نوکلئوتید سه فسفاته را با اختالل مواجه می کند.

PHPH

ATP

PHPH

1234
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چند گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟   . 253

«می توان گفت که در مرحله تاریکی فتوسنتز  ..................  مرحله روشنایی  .................. » 

آ) همانند – مولکول هایی که احیا می شوند، فقط در داخل بستره قرار گرفته اند. 

ب) برخالف – ماده اي که الکترون می دهد و اکسید می شود، یک ترکیب معدنی است. 

پ) همانند – مولکولی که احیا می شود، یک ماده آلی است. 

ت) برخالف – انرژي نور خورشید، در یک ماده آلی ذخیره می گردد.

2341

چندمورد از تبدیل هاي زیر در چرخه کالوین به طور مستقیم دیده می شود؟   . 254

آ) تبدیل اسیدي یک فسفاته به اسیدي دو فسفاته    ب) تبدیل قند  کربنه دوفسفاته به دو قند سه کربنه یک فسفاته 

پ) اکسایش  به              ت) تبدیل ریبولوز فسفات به ریبولوزبیس فسفات به کمک روبیسکو 

ث) تبدیل اسید سه کربنه به قند سه کربنه              ج) تبدیل  به 

6

NADPHNADP +

ADPATP

4321

در یوکاریوت ها چند مورد به درستی بیان شده است؟   . 255

«در تنفس نوري  ..................  تنفس سلولی  .................. » 

آ) همانند – تولید ترکیب  (دوکربنی) در اندامک دوغشایی انجام می گیرد. 

ب) برخالف - تولید  در فضایی که آنزیم  پلی مراز فعالیت می کند دیده می شود. 

پ) همانند – تولید ترکیب سه فسفاته و قنددار و پرانرژي دیده نمی شود. 

ت) برخالف - مصرف  در فضایی که ترجمه صورت می گیرد دیده می شود.

C2

CO2DNA

O2

1234

چند مورد از موارد زیر، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟   . 256

با افزایش  ..................  ، گیاهان .................. به نقطۀ اوج میزان فتوسنتز می رسند. 

آ) کربن دي اکسید -  نسبت به گیاهان  زودتر    ب) نور –  نسبت به گیاهان  دیرتر  

پ) کمبود آب -  نسبت به گیاهان  زودتر         ت) دما –  نسبت به گیاهان  دیرتر

C4C3C3C4

C4C3C3C4

1234

کدام گزینه ها عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟   . 257

«هر گیاهی که  .................. قطعا ..................» 

آ) کربن دي اکسید را فقط در شب تثبیت می کند – چرخه کالوین را در روز انجام می دهد. 

ب) کربن دي اکسید را فقط توسط چرخه کالوین تثبیت می کند – داراي میانبرگ نرده اي است. 

پ) در طول روز تولید نوري  را دارد – فتوسنتزي با تولید اسید چهارکربنه خواهد داشت. 

ت) تثبیت  را در دو سلول متفاوت انجام می دهد – داراي غالف آوندي کلروپالست دار است.

ب، پ ب، ت آ، پ آ، ت

ATP

CO2
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در مورد تصاویر و نمودارهاي زیر،گزینه  ..................  همانند ..................  به درستی بیان شده است.     . 258

  آ) منحنی  تاثیر شدت نور را بر میزان فتوسنتز در گیاه  نشان می دهد. 

ب) منحنی  نشان می دهد که تاثیر  در غلظت هاي باالي  در گیاه  بیشتر از گیاه  است. 

پ) منحنی  تاثیر شدت نور را در فتوسنتز گیاه  نشان می دهد که تثبیت کربن در آن،جدایی زمانی دارد. 

ت)  از  هوا بر شدت فتوسنتز در گیاه  و گیاه  تاثیر یکسانی دارد.

پ، آ ب، ت ب، پ آ، ت

13

3CO28012

22

%70CO212

چند مورد جمله زیر را به نادرستی کامل می کند؟   . 259

«هر جاندار فتوسنتزکننده  .................. » 

آ) قطعاً با استفاده از مواد معدنی، مواد آلی می سازد.            ب) توانایی تجزیه آب و تولید اکسیژن را در فتوسنتز دارد. 

پ) می تواند با استفاده از ترکیبات آلی،  تولید کند.    ت) داراي رنگیزه هاي جذب کننده نور می باشد. 

ث) حداقل نوعی اسید نوکلئیک حلقوي دارد.

ATP

1234

چند مورد از عبارات زیر در مورد تک لپه اي ها صحیح می باشد؟   . 260

الف) رگبرگ آن ها شامل غالف آوندِي فتوسنتزکننده و دسته هاي آوندي است. 

ب) فاقد نرم آکنۀ نرده اي در فضاي میان برگ خود است. 

ج) غالف آوندي آن همانند روپوست ها فقط از یک الیه سلول تشکیل شده است. 

د) روپوست رویی و زیرین آن داراي سلول هاي فتوسنتزکننده است.

1234

در مورد ساختار فتوسیستم ها کدام عبارات زیر صحیح می باشند؟   . 261

الف) هر کدام شامل آنتن هاي گیرنده نور و چندین مرکز واکنش هستند. 

ب) از رنگیزه هاي فتوسنتزي به همراه انواعی پروتئین تشکیل شده اند. 

ج) هر آنتن فقط از سبزینه  و کاروتنوئیدها تشکیل می شود. 

د) آنتن ها انرژي نور را دریافت کرده و به مرکز واکنش منتقل می کنند. 

هـ) مرکز واکنش از مولکول هاي سبزینه  در بستري از پروتئین تشکیل شده است.

ب ـ د ـ هـ الف ـ ج ـ هـ ب ـ ج ـ د ـ هـ الف ـ ب ـ ج ـ د

b

a

کدام عبارت جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کنند؟   . 262

«در چرخۀ کالوین .................. » 

الف) هر مولکول شش کربنی ناپایدار به  مولکول اسید پایدار تبدیل می شود. 

ب) اسیدهاي  کربنی جهت تبدیل به قند  کربنی نیاز به الکترون هاي  و انرژي   دارند. 

ج) بخش عمده اي از قند  کربنی جهت تولید گلوکز از چرخه خارج می شوند. 

د) جهت تبدیل ریبولوز فسفات به ریبولوز بیس فسفات نیاز به مصرف  است.

الف ـ ج ـ د ب ـ ج ب ـ ج ـ د الف ـ ب  

2

33NADHATP

3

ATP
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فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی

چند مورد از موارد زیر، پیش ماده روبیسکو را به وجود می آورد؟   . 263

الف) تنفس نوري           ب) اکسیداسیون پیرووات 

ج) اکسیداسیون استیل    د) تخمیر الکلی

1234

چند مورد عبارت مقابل را به طور مناسبی کامل می کند؟ «در .................. به روش .................. عبور .................. انجام می شود.»   . 264

الف) ریشه گیاه سس ـ انتشار تسهیل شده توسط پروتئین تسهیل کننده ـ آب از سیتوپالسم به واکوئل  

ب) ماهیچه توأم ـ انتقال فعال ـ پیرووات از سیتوپالسم به میتوکندري (راکیزه)  

ج) میانبرگ گیاه آناناس ـ انتقال فعال ـ پروتون ها از فضاي درون تیالکوئید به بستره  

د) بدن صدپایان ـ انتشار ساده ـ گازهاي تنفسی از نایدیس به سلول هاي بدن

چهار مورد  سه مورد  دو مورد  یک مورد 

چند مورد ویژگی مشترك یاخته هایی را نشان می دهد که در برگ و حفرات کوچک شاخه و دمبرگ گیاه گونرا در تثبیت کربن شرکت می کنند؟   . 265

الف- تعداد زیادي رنابسپاراز می توانند از روي یک ژن به طور هم زمان رونویسی را انجام دهند. 

ب- سامانه هاي حاوي کلروفیل  در تماس با فسفولیپیدهاي غشا قرار دارند و در تجزیۀ آب و تولید اکسیژن نقش دارند. 

ج- با تبدیل نیتروژن مولکولی به آمونیوم، در تثبیت نیتروژن نقش دارند. 

د- با اتصال پروتئین مهارکننده به توالی اپراتور، جلوي حرکت رنابسپاراز را می گیرند.

یک مورد دو مورد   سه مورد   چهار مورد  

a

چند مورد از موارد زیر دربارة انسولین مهندسی شده درست است؟   . 266

الف) تجزیۀ زنجیرة فعال کننده سبب افزایش فعالیت پروتئین می شود. 

ب) یک رنا ي پیک چند ژنی براي ترجمه به رناتن فرستاده می شود.  

پ) یک دناي ناقل داراي دو قطعۀ دناي خارجی، وارد میزبان می شود. 

ت)  زیرواحدها از دو محل به یکدیگر متصل می شوند. 

ث) پس از مصرف آب و تشکیل پیوند بین اجزاي سازنده ساختار اول تشکیل می گیرد.

2345

چند مورد از موارد زیر دربارة ذرت صحیح است؟   . 267

الف) می تواند با ژن برخی از باکتري هاي خاکزي در مقابل جاندار بدون سنگدان مقاوم شود. 

ب) طیف رنگی انواعی از گونه ها محدود به رنگ خاصی است. 

پ) لپه وظیفۀ انتقال مواد از آندوسپرم به رویان را دارد. 

ت) لپه هاي بزرگ شده در بسیاري از گونه ها فتوسنتز می کنند.

1234

چند مورد در مورد نوع میکروب مورد مطالعه گریفیت درست است؟   . 268

الف: اغلب داراي یک نقطه ي همانند سازي است. 

ب: براي تولید پروتئین می تواند از یک ژن سه نوع رناي پیک بسازد. 

پ: براي شکاف در غشاي آن از شوك الکتریکی استفاده می شود. 

ت: سیستم دفاعی آن قابلیت شکافتن پیوند فسفودي استر را ندارد. 

ث: می تواند در سطوح سازمان یابی حیات، سطح قبل از جمعیت را نداشته باشد.

1234
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 .................. روبیسکو ..................  

الف . همانند - در سبزدیسه وجود دارد. 

ب. همانند - در جایگاه فعال خود پذیراي اکسیژن است. 

پ.بر خالف - در مقابله با عوامل مهاجم نقش ندارد. 

ت.برخالف - تعداد کربن هاي پیش ماده را افزایش می دهد.

EcoR1

1234
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الف)  در دورة نوین، ماده اي تولید شد که می تواند یاخته ي تراژنی را از یاختۀ غیر تراژن جدا کند. 

ب) آمیالز می تواند بر روي یکی از محصوالت دورة کالسیک تأثیر بگذارد. 

پ) باکتري با اکسید اتانال، محصول دورة سنتی را تحت تاثیر قرار می دهد. 

ت) از جاندار تولید کنندة آمیالز مقاوم به گرما، می توان در زیست شناسی نوین استفاده کرد.

1234
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«..................  برخالف .................. ، ..................» 

الف) اولین یاخته ي مورد استفاده در ژن درمانی – یاخته ي مورد تهاجم ویروس ایدز، در خط دوم دفاع نقش دارد. 

ب) ناقل مورد استفاده در ژن درمانی – میزبان تولید کنندة فقط یک زنجیر انسولین، قادر به تولید پیرووات نمی باشد. 

پ) جاندار مهاجم به غوزة پنبه – ملخ، داراي غدد بزاقی حاوي آنزیم تجزیه کنندة نشاسته است. 

ت) جاندار تولید کنندة سم غیر فعال – عامل عفونت سینه پهلو، توانایی تولید رناي پیک از چند ژن را دارد. 

ث) جانداري از فرمانروي عامل ترش شدن شیر – جانداري از فرمانروي عامل کشف هورمون جیبرلین، توانایی میزبانی در دورة زیست شناسی نوین را

دارد.

1345
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الف) تعداد نقاط همانندسازي در یک سلول الیۀ داخلی بالستوال، بیشتر از یاخته هاي حاصل از تمایز آن است. 

ب) تعداد پیوند هیدروژنی تشکیل شده با آنزیم اتصال دهنده، بیشتر از تعداد پیوند فسفودي استر تشکیل شده است. 

، کمتر از تعداد پیوندهاي فسفودي استر است.  پ) تعداد قندهاي موجود در انتهاي چسبندة حاصل از 

ت) تعداد پیوندهاي فسفودي استر شکسته شده تا انتهاي تولید دناي نوترکیب بیشتر از تعداد پیوندهاي فسفودي استر براي تشکیل آن است.

    

EcoR1

1234
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هنگامی که  ..................  قطعاً  ..................  

الف) آنزیم برش هنده تأثیر می گذارد – دگره هاي مطلوب مشخص شده اند. 

ب) لیگاز تأثیر می گذارد – یاخته ها در محیط کشت قرار داده شده اند. 

پ) ایمنی زیستی بررسی می شود – گیاهچه در آزمایشگاه تولید شده است. 

ت) ایمنی زیستی رعایت می شود – دوراهی همانندسازي در دناي نوترکیب ایجاد می شود. 

ث) یاخته هاي نوترکیب به صورت اجتماعات پراکنده تولید می شوند – پروتئین نوترکیب تولید می شود.

    1352
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الف) همۀ باکتري ها همانند همۀ مخمرها دیسک دارند. 

ب) همۀ دیسک ها برخالف همۀ دناهاي اصلی باکتري، یک نقطۀ آغاز همانندسازي دارند. 

پ) همۀ باکتري ها آنزیم برش دهنده را برخالف دناي نوترکیب دارند. 

، نوکلئوتید تیمین دار با آدنین دار پیوند هیدروژنی برقرار می کند.  ت) در همۀ انتهاهاي چسبنده همانند همۀ محصوالت رنابسپاراز 

ث) همۀ پیوندهاي ایجاد شده توسط آنزیم اتصال دهنده همانند پیوندهاي شکسته شده توسط دنابسپاراز به صورت تکی قدرت کمی دارند.

    

3

2345

چند مورد دربارة پالستیک هاي قابل تجزیه صحیح است؟   . 275

الف) جانداري که انتقال ژن از آن صورت می گیرد، می تواند اکسیژن را به یون اکسید تبدیل کند. 

ب) جانداري که انتقال ژن به آن صورت می گیرد، می تواند درون ساختارهاي کیسه مانند، رنگیزه داشته باشد. 

پ) جانداري که به طور طبیعی بسپاري از این نوع مواد را می سازد، می تواند با تغییر شرایط محیطی شرایط خود را نسبتاً ثابت نگه دارد. 

ت) فناوري استفاده شده در تولید این مواد نمی تواند جزو فناوري هاي اطالعاتی باشد. 

ث) تولید جانداري که توانایی تولید این نوع مواد را دارد، جزو موضوعات اخالق زیستی است.

1243
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الف) جاندار مورد مطالعۀ پاولوف برخالف جاندار مورد مطالعۀ اسکینر، داراي جایگاه براي تأثیر آنزیم برش دهنده است. 

ب) جاندار مورد مطالعۀ گریفیت همانند جاندار مورد مطالعۀ داروین، توانایی کشت در دورة زیست فناوري کالسیک را دارد. 

پ) جاندار مورد مطالعۀ مچینکو برخالف همۀ دوزیستان، برجستگی هاي کوچک تنفسی دارد. 

ت) جاندار مورد مطالعۀ مزلسون و استال همانند سیانوباکتري ها، داراي فام تن اصلی متصل به غشا است. 

ث) جاندار مورد مطالعۀ زیست شناسان امروزي برخالف جاندار مورد مطالعۀ زیست شناسان گذشته، تنها هنگام کشته شدن اجزاي درون یاخته قابل رویت

دارد.

    1324
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الف) شوك گرمایی بعد از اتصال دهنده استفاده می شود. 

ب) برش دهنده قبل از لیگاز فعالیت می کند. 

پ) آمپی سیلین قبل از دنابسپاراز استفاده می شود. 

ت) انتهاي چسبنده بعد از شوك الکتریکی ایجاد می شود. 

ث) لیگاز بعد از دنابسپاراز فعالیت می کند.

    4235
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الف) پالسمین می تواند تأثیر منفی بردرمان هموفیلی داشته باشد. 

ب) اینترفرون می تواند در صورت افزایش غیرطبیعی دوپامین در بدن، افزایش یابد. 

پ) با کاهش پیوند پپتیدي، می توان پالسمین با پایداري بیشتري تولید کرد. 

ت) استفاده از آمیالزها در دورة کالسیک زیست فناوري ممکن شد. 

ث) اینترفرون ها فقط در خط اول دفاع بدن نقش ندارند.

    2345
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الف) سطحی از حیات که توانایی استفاده در تولید اللۀ گوش مصنوعی را دارد، در عامل ماالریا وجود ندارد. 

ب) سطحی از حیات که در تودة داخلی بالستوال وجود دارد، در مهندسی ژنتیک می تواند در نقش ناقل باشد. 

پ) هر سطحی که به آن دناي نوترکیب انتقال می یابد، پایین ترین سطح ساختاري حیات است. 

ت) جانداري که، توانایی از بین بردن حشرة آفت را دارد، قطعاً توانایی تشکیل اندام از بافت ها را دارد.

1234

چند مورد از موارد زیر به نادرستی بیان شده است؟   . 280

الف) کاهش فعالیت پالسمین همانند سخت شدن دیوارة سرخرگ اکلیلی می تواند باعث کاهش خون رسانی به قلب می شود. 

ب) با کاهش تعداد پیوند هاي پپتیدي در پالسمین با مهندسی پروتئین، می توان از تصلب شرائین جلوگیري کرد. 

پ) کاهش عملکرد پالسمین می تواند باعث کاهش دفع بی کربنات از طریق کاهش ترواش گلومرولی بشود. 

ت) پالسمن مهندسی شده احتمال اختالل در انقباضات ماهیچه هاي بین دنده اي را افزایش می دهد.

1234
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یاخته هاي بنیادي موروال .................. یاخته هاي تودة داخلی .................. . 

الف) همانند - در تشکیل جفت، فرایند جایگزینی و تشکیل بافت هاي جنین دخالت دارند. 

ب) برخالف - حاصل تقسیمات میتوزي متوالی، بدون افزایش حجم سلولی و حجم جنین است. 

ج) برخالف - حاصل آخرین مرحله از مراحل جنینی در لوله هاي رحمی هستند. 

د) همانند - در درون رحم می تواند الیه هاي زایندة جنینی که منشأ بافت هاي مختلف هستند را به وجود آورد.

123صفر  مورد  مورد  مورد 

چند مورد از عبارات زیر صحیح هستند؟ «در اولین مرحله از همسانه سازي، براي آن که یک رشتۀ دناي برش داده شده بلندتر از رشتۀ مقابل باشد،   . 282

  « ..................

الف) آنزیم هاي برش دهنده، باید فقط یکی از دو رشتۀ جایگاه تشخیص را برش دهند. 

ب) عالوه بر پیوندهاي فسفودي استر، باید پیوندهاي هیدروژنی بین دو رشته دنا در منطقه تشخیص شکسته شوند. 

ج) باید همۀ پیوندهاي هیدروژنی بین دو رشته دنا در جایگاه تشخیص شکسته شوند. 

د) محل شکستن پیوند فسفودي استر در جایگاه تشخیص نباید دقیقا روبه روي هم باشد.

1234

در فرایند تولید یک باکتري تراژن چند عبارت زیر درست است؟   . 283

الف) براي وارد کردن ِدناي نوترکیب، با شوك الکتریکی یا حرارتی همراه با مواد شیمیایی، در دیواره باکتري منافذي ایجاد می کنند.  

ب) چون همه باکتري ها، ِدناي نوترکیب را دریافت نکرده اند، الزم است باکتري دریافت کننده دیسک از باکتري فاقد آن تفکیک شود.    

ج) یکی از روش هاي جداسازي یاخته هاي تراژن، استفاده از دیسکی است که داراي ژن مقاومت به پادزیستی مثل آمپی سیلین است. 

د) در محیط حاوي پادزیست، باکتري هاي فاقد ِدناي نوترکیب به دلیل حساسیت به پادزیست از بین می روند.

  1234
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«در مراحل مهندسی ژنتیک آنزیمی که طی فعالیت خود می تواند پیوند فسفودي استر ایجاد کند، می تواند .................. » 

الف) پس از اتصال نوعی کربوهیدرات به پروتئین مهارکننده، اولین نوکلئوتید مناسب براي رونویسی را مورد شناسایی قرار دهد. 

ب) پس از برقراري هر پیوند فسفودي استر برگردد و رابط ة مکمل نوکلئوتیدها را مورد بررسی قرار دهد. 

ج) براي اتصال ژن کارآمد به ویروس تغییر شکل یافته و ایجاد دناي نوترکیب مورد استفاده قرار گیرد. 

د) قسمتی از سامانۀ دفاعی باکتري ها محسوب شود و در اولین مرحله از همسانه سازي مورد استفاده قرار گیرد.

1234
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الف) به عنوان ناقل همسانه سازي براي هر دناي جدا شده اي قابل استفاده  

ب) دناي دو رشته اي حلقوي درون همه باکتري ها و بعضی قارچ ها  

ج) مانند دناي باکتري ها داراي ژن مقاومت به پادزیست 

د) داراي فقط یک جایگاه تشخیص براي آنزیم برش دهنده.

1234

چند مورد صحیح است؟ «در پالزمیدها، هر نوکلئیک اسیدي که با بیان ژن ها تولید می شود، به طور حتم ..................»   . 286

الف) خطی است و گروه فسفات در یک انتها و گروه هیدروکسیل قند در انتهاي دیگر آزاد است.    

ب) توسط تنها یک نوع رنابسپاراز ( پلیمراز) ساخته شده است.  

، جایگاه تشخیص داشته باشد.   ج) نمی تواند براي آنزیم هاي برش دهنده 

د) توالی نوکلئوتیدي آن ها با مولکول هاي حاصل از بیان ژن هاي کروموزوم اصلی جاندار متفاوت است.

RNA

EcoR1

1234
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الف) داراي توانایی تکثیر زیاد و تمایز به انواع یاخته ها در پوست قرار داشته - پیوند پوست  

ب) غضروفی در محیط کشت روي داربست مناسب تکثیر - تولید غضروف جدید براي بازسازي اللۀ گوش و بینی 

ج) بنیادي کبد می توانند تکثیر شوند - تمایز به یاخته هاي کبدي و یاخته هاي مجراي صفراوي  

د) بنیادي در مغز استخوان وجود دارند - تولید رگ هاي خونی، ماهیچۀ اسکلتی و قلبی

1234
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الف) یاخته هاي ماهیچه اي در محیط کشت به مقدار کم تکثیر شده و یا اصًال تکثیر نمی شوند.  

ب) متخصصان مهندسی بافت در زمینه تولید و پیوند اعضا نیز فعالیت می کنند.  

ج) در پیوند پوست چنانچه برداشت پوست از بدن بیمار و یا اهدا کننده پوست ممکن نباشد، بهترین راه کشت بافت است.  

د) براي تولید یاخته هاي ماهیچه اي، عالوه بر یاخته هاي بنیادي جنینی از یاخته هاي بنیادي بالغ نیز می تواند استفاده شود.

1234
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الف) تغییر در توالی هر رنایی که در ساخت پروتئین نقش دارد، باعث تغییر در توالی آمینواسیدهاي آن پروتئین می شود.  

ب) آنزیم پالسمین که مانع تشکیل لخته می شود، با این فناوري داراي مدت زمان فعالیت پالسمایی بیشتري نسبت به پالسمین طبیعی می گردد. 

ج) یاخته هاي بنیادي موروال به انواع یاخته هاي جنینی و خارج جنینی (کوریون و آمنیون) متمایز می شوند. 

د) از تکثیر و تمایز یاخته هاي بافت پیوندي ممکن است یاخته هاي ماهیچه اي و عصبی و استخوانی به وجود آید.

1234
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الف) یاخته هاي بنیادي - داراي توانایی تکثیر و به وجود آوردن یاخته هاي مشابه خود هستند.  

ب) براي تولید یاخته هایی که اصًال تکثیر نمی شوند - از یاخته هاي بنیادي جنینی استفاده می شود.   

ج) از یاخته هاي بنیادي در مغز استخوان - از یاخته هاي میلوئیدي و لنفوئیدي استفاده می شود.  

د) یاخته هاي بنیادي موروال - به انواع یاخته هاي جنینی متمایز می شوند.

1234
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چند مورد از عبارات زیر درباره فناوري مهندسی پروتئین و بافت درست است؟    . 291

الف) براي بازسازي الله گوش و بینی، نوعی یاخته هاي بافت پیوندي را روي داربست مناسبی در محیط کشت تکثیر می دهند.  

ب) آنزیم پالسمین که در فرآیند تشکیل لخته نقش دارد، با این فناوري داراي مدت زمان فعالیت پالسمایی بیشتري می شود. 

ج) اینترفرون تولید شده با روش مهندسی ژنتیک، فعالیت بیشتر از اینترفرون طبیعی دارد. 

د) با فناوري مهندسی پروتئین می توان آمیالزي مانند آمیالز باکتري چشمه هاي آب گرم تولید کرد.

1234

چند عبارت جملۀ مقابل را به طور مناسب تکمیل می کند؟ «در انسان بالغ، یاخته هاي بنیادي واقع در نوعی .................. »   . 292

الف) اندام لنفی، می توانند به رگ هاي کرونر، ماهیچه اسکلتی و قلبی و یاخته هاي عصبی تمایز پیدا کنند.  

ب) بافت پیوندي، می تواند منشأ یاخته هایی باشند که در حمل گازهاي تنفسی و تنظیم  خون نقش اساسی دارند.  

ج) اندام سازنده بیلی روبین، توانایی تکثیر و به وجود آوردن یاخته هاي مشابه خود و سایر یاخته ها را دارند.   

د) اندام با مویرگ هاي ناپیوسته، در تولید قطعات یاخته اي بی رنگ و بدون هسته که درون خود دانه هاي زیادي دارند، نقش دارند.

  

pH

1234

چند عبارت صحیح است؟ «در زیست فناري کشاورزي با وارد کردن .................. »   . 293

الف) ژن مربوط به نوعی سم از ژنوم باکتري به گیاه، گیاهان مقاوم به آفات مثل ذرت، پنبه و سویا تولید شده اند. 

ب) ژن هاي تولید کننده از باکتري به گیاه، امکان تولید پالستیک هاي قابل تجزیه با صرف هزینه کمتر ممکن شده است.  

ج) نوعی ژن به باکتري هاي خاکزي توانسته اند سمی تولید کنند که حشرات مضر براي گیاه را بکشند. 

د) نوعی سم به حشره کش ها، و با سمپاشی هاي متعدد می توانند نوزاد کرمی شکل درون غوزه هاي نارس پنبه را از بین ببرند.

1234

چند عبارت در رابطه با مراحل ساخت انسولین به روش مهندسی ژنتیک صحیح است؟    . 294

الف) انتقال ژن زنجیره هاي  و  انسولین بطور جداگانه به دو دیسک  متفاوت 

ب) انتقال دیسک هاي نوترکیب به باکتري و انتخاب یاخته هاي تراژن به کمک پادزیست 

ج) بیان ژن زنجیره هاي  و  و سپس استخراج زنجیره ها از باکتري و خالص کردن آن ها 

د) انتقال زنجیره هاي  و  به درون یاخته یوکاریوتی براي تبدیل پیش انسولین به انسولین فعال

AB

AB

AB

1234

چند عبارت صحیح است؟ «براي درمان نوعی نقص ژنی در دستگاه ایمنی .................. »    . 295

الف) می توان از روش هایی مانند پیوند مغز استخوان و یا تزریق آنزیم هم استفاده کرد.  

ب) می توان از ویروس ها به عنوان دناي ناقل  براي اتصال ژن آنزیم کارآمد، استفاده کرد.

ج) می توان با ترکیب ژنوم دناي نوترکیب، با ژنوم یاخته هاي بیمار، لنفوسیت هاي مهندسی شده تولید کرد.  

د) چون لنفوسیت هاي مهندسی شده بقاي زیادي دارند، دریافت لنفوسیت تنها یک بار انجام می شود.

1234

چند عبارت جملۀ مقابل را به طور صحیح تکمیل می کند؟ «به کمک زیست فناوري می توان .................. »   . 296

الف) با شناسایی نوکلئیک اسید، عامل بیماري زا را قبل از بروز عالئم بیماري شناسایی کرد. 

ب) ژن هاي جهش یافته در بیماران مستعد به سرطان را تشخیص داد. 

ج) با تعیین توالی ژنی دناي فسیل ها، به جلوگیري از انقراض گونه ها کمک کرد. 

د) با تولید پالستیک هاي قابل تجزیه و با صرف هزینه کمتر، به حفظ محیط زیست کمک کرد.

1234
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چند مورد از عبارات زیر جزء ویژگی هاي پالزمید نمی باشند؟   . 297

الف) کروموزوم هایی اند که ژن هایی متفاوت با ژن هاي کروموزوم اصلی باکتري دارند. 

ب) صرفاً داراي یک جایگاه براي تشخیص آنزیم برش دهنده می باشند. 

ج) همانند دناي ویروس ها می تواند به عنوان ناقل، به کار گرفته شوند. 

د) همانندسازي پالزمیدها در سیتوپالسم و خارج از ژنوم میزبان انجام می شود.

1234

کدام گزینه عبارت صحیحی را در مورد جداسازي یاخته هاي تراژنی بیان می کند؟   . 298

الف) در هر شرایطی، یاخته هاي تراژن با سرعت باالیی تکثیر می شوند. 

ب) براي ایجاد یاخته هاي تراژن تنها از باکتري ها می توان استفاده کرد. 

ج) براي جداسازي یاخته هاي تراژن می توان از آنتی بیوتیک استفاده کرد. 

د) دناي نوترکیب هم زمان با کروموزوم اصلی باکتري تقسیم می شود.

«د» برخالف «ج» نادرست است. «ب» برخالف «الف» نادرست است. «ب» همانند «د» صحیح است. «الف» برخالف «ج» صحیح است.  

ترتیب درستی یا نادرستی عبارت زیر در کدام گزینه آمده است؟   . 299

الف) براي وارد کردن دناي نوترکیب به باکتري به کمک شوك الکتریکی در دیوارة آن منفذ ایجاد می شود. 

ب) اثر آنزیم برش دهنده بر روي توالی هاي جایگاه تشخیص، شکستن پیوند بین فسفات یک نوکلئوتید با قند نوکلئوتید مجاور است. 

ج) پالزمیدها به طور غیرمستقیم موجب غیرکشنده شدن آنتی بیوتیک براي باکتري دریافت کنندة دناي نوترکیب می شوند. 

د) همزمان با همانند سازي دیسک نوترکیب در باکتري میزان نوکلئوتیدهاي سه فسفاته در میان یاخته افزایش می یابد.

درست ـ درست ـ درست ـ درست نادرست ـ درست ـ نادرست ـ نادرست   نادرست ـ نادرست ـ درست ـ درست درست ـ درست ـ درست ـ نادرست  

چند مورد از عبارات داده شده جملۀ روبه رو را به نادرستی تکمیل می کند؟    «یاخته هاي بنیادي موجود در بدن انسان  .................. »   . 300

الف) داراي نوع بالغی در یاخته هاي تودة داخلی بالستوال هستند. 

ب) برخالف یاخته هاي تمایزیافته سریع تکثیر می شوند. 

ج) داراي نوع جنینی است، که همواره می توانند یک جنین کامل را تشکیل دهند. 

د) نوع کبدي آن می تواند تکثیر شود و به یاخته هاي صفراوي تبدیل گردد.

4321

چند مورد از عبارات داده شده تکمیل گر جملۀ روبه رو است؟    «در مورد یاخته هاي بنیادي ..................  می توان گفت .................. »   . 301

الف) تودة سلولی داخل بالستوال ـ می تواند به انواع یاخته هاي بدن تمایز یابد. 

ب) بالغ ـ در بافت هاي مختلف بدن وجود دارد که در محیط کشت تکثیر می شوند. 

ج) جنینی ـ قادر به تشکیل همۀ بافت هاي بدن جنین هستند. 

د) موروال ـ می تواند به انواع یاخته هاي جنینی و خارج جنینی تمایز یابد.

4321

جملۀ  ..................  جملۀ  ..................  است.   . 302

الف) در کشاورزي نوین استفاده از کودها و سموم شیمیایی در افزایش میزان برداشت محصول نقش دارد اما باعث آلودگی زیست محیطی می شود. 

ب) از عواقب زیان بار افزایش میزان برداشت محصول، کاهش تنوع ژنتیکی گیاهان بوده است. 

ج) برخی از قارچ هاي خاکزي پروتئین هایی تولید می کنند که حشرات مضر گیاهان زراعی را می کشند. 

د) پیش سم لیپیدي برخی باکتري هاي خاکزي در محیط لولۀ گوارش حشرات فعال شده و باعث مرگ حشره می شود.

«د» برخالف ـ «الف» نادرست «ج» همانند ـ «ب» درست «ب» برخالف ـ «د» نادرست «الف» همانند ـ «ج» درست
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ترتیب درستی و نادرستی عبارات زیر در مورد کاربرد زیست فناوري در کشاورزي، در کدام گزینه آمده است؟   . 303

الف) پیش سم غیرفعال تولید شده توسط نوعی باکتري در اثر هضم شدن در لولۀ گوارش هر حشره اي، فعال می شود. 

ب) براي تولید گیاه مقاوم به آفت، ابتدا ژن مربوط به این سم وارد ژنوم باکتري می شود. 

ج) با انجام روش هاي مهندسی ژنتیک می توان سرعت رسیدن میوه ها را کنترل کرد. 

د) حشره در اثر خوردن گیاه مقاوم شده برخالف برخی باکتري هاي خاکزي داراي پیش سم فعال می شود.

نادرست ـ نادرست ـ درست ـ درست درست ـ درست ـ نادرست ـ نادرست نادرست ـ درست ـ نادرست ـ نادرست درست ـ نادرست ـ درست ـ درست

در رابطه با تولید واکسن عبارت هاي ..................  و ..................  داراي ایراد علمی هستند.   . 304

الف) در استفاده از واکسن هاي تولیدشده با روش مهندسی ژنتیک، احتمال بروز بیماري وجود ندارد. 

ب) واکسن ضد هپاتیت  را همانند واکسن ضدبیماري ایدز می توان به روش مهندسی ژنتیک تولید کرد. 

ج) واکسن تولید شده در روش قدیمی، برخالف روش مهندسی  ژنتیک قطعاً منجر به بیماري زایی می شود. 

د) واکسن تولید شده باید بتواند دستگاه ایمنی را براي مقابله با عوامل بیماري زا تحریک کند.

«د» و «الف» «ج» و «د» «ب» و «ج» «الف» و «ب»

B

در ارتباط با کاربردهاي زیست فناوري چند مورد صحیح می باشد؟   . 305

الف) پیش سم غیرفعال تولید شده توسط ذرت تراژنی، با شکسته شدن به وسیلۀ آمیالز بزاقی ملخ سبب تخریب یاخته هاي چینه دان و سنگدان و مرگ آن

می شود. 

ب) براي تولید گیاهان مطلوب گندم و جو در مرحله اي از زندگی که کریچه هاي یاخته هاي آن ها پر از گلوتن می باشد و به کمک مهندسی ژنتیک اصالح

می شوند. 

ج) تولید پیش انسولین در باکتري ها صورت گرفته و سپس زنجیره هاي پلی پپتیدي ساخته شده جمع آوري می شود و با جدا شدن قطعه اي از آن ها تبدیل به

انسولین فعال می شوند. 

د) تولید واکسن نوترکیب با انتقال ژن مربوط به آنتی ژن هاي سطح عامل بیمار ي زا به ویروس غیربیماري زا و بیان آن در ویروس صورت می گیرد.

1234

چند مورد جمله مقابل را به درستی کامل می کند؟    . 306

«مهندسی ژنتیک  .................. » 

آ) با انتقال ژن از یک باکتري به یک گیاه شروع شد. 

ب) یکی از روش هاي موثر در دو دوره از دوره هاي زیست فناوري می باشد. 

پ) امکان دست ورزي ژنتیکی براي باکتري ها، گیاهان و جانوران را فراهم می کند. 

ت) با انتقال ژن از یک جاندار به جاندار هم گونه، باعث ایجاد جاندار تراژنی می شود. 

ث) فقط امکان تکثیر نسخه هاي یکسان از یک ژن را به منظور مطالعه فراهم می کند.

1234

چند مورد جمله زیر را به نادرستی کامل می کند؟   . 307

«آنزیم هاي برش دهنده   ..................  » 

آ) می توانند در واکنش هاي هیدرولیزي شرکت کنند.       ب) در ژن رمزکننده خود قطعا اگزون دارند. 

پ) در جایگاه تشخیص خود فاقد کربوهیدرات هستند.    ت) در هر نوع نوکلئیک اسیدي می توانند جایگاه تشخیص داشته باشند.

DNA

1234

چند مورد درباره ژن مربوط به تولید یک آنزیم برش دهنده  درست است؟   . 308

آ) می تواند همراه با ژن هاي دیگر یک توالی تنظیمی داشته باشد.   ب) در شرایطی ممکن است توسط  پلیمراز  رونویسی شود. 

پ) تنظیم بیان آن فقط در مرحله رونویسی انجام می گیرد.           ت) در تکثیر آن آنزیمی با فعالیت نوکلئازي نقش دارد.

DNA

RNA2

1234
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چند مورد جمله روبرو را به نادرستی کامل می کند؟   . 309

     « .................. ، «آنزیم 

آ) توالی شش نوکلئوتیدي به نام جایگاه تشخیص آنزیم را در مولکول  شناسایی نموده و برش می دهد.  

ب) پیوندهاي فسفودي استر و هیدروژنی را در جایگاه تشخیص آنزیم قطع می کند.  

پ) در هر رشته  انتهاي چسبنده اي تولید می کند که چهار عدد پیوند فسفودي استر بین نوکلئوتیدهاي آن وجود دارد.  

، آن را به سه قطعه تقسیم می کند. ت) در صورت داشتن سه جایگاه تشخیص در یک مولکول 

EcoR1

DNA

DNA

DNA

1234

چند عبارت از عبارات زیر نادرست هستند؟   . 310

آ) واکسنی که با روش مهندسی ژنتیک علیه یک بیماري ویروسی ساخته شده ویروس بیماري زاي دست ورزي شده می باشد. 

ب) در مراحل ژن درمانی براي انتقال ژن بیماري به ویروس تغییریافته که قادر به تکثیر نمی باشد استفاده می کنند. 

پ) مهم ترین مرحله در ساخت انسولین به روش مهندسی ژنتیک تبدیل انسولین غیرفعال به انسولین فعال در باکتري است. 

ت) در روش ژن درمانی، موفقیت آمیز، الزم بود بیمار به طور متناوب لنفوسیت هاي سالم استخراج شده را دریافت کند.

1234

چند مورد جمله را به درستی کامل می کند؟   . 311

«براي تولید انسولین با فناوري  نوترکیب باید  .................. » 

آ) زیرواحدهاي  و  ژن انسولین، توسط یک دیسک به باکتري میزبان وارد شوند. 

ب) دیسک مورد استفاده فقط یک جایگاه تشخیص براي آنزیم برش دهنده داشته باشد. 

پ) زیرواحدهاي  و  انسولین پس از خالص سازي، با هم ترکیب شوند. 

ت) راه انداز در کنار ژن انسولین باشد تا این ژن بتواند رونویسی شود.

DNA

AB

AB

3142

در ارتباط با اینترفرون چند مورد از عبارات زیر نادرست است؟   . 312

الف) از پروتئین هاي دستگاه ایمنی است. 

ب) وقتی به روش مهندسی ژنتیک ساخته شود فعالیتی مثل اینترفرون طبیعی دارد. 

ج) به کمک مهندسی پروتئین، فعالیت ضدویروسی اینترفرون طبیعی را افزایش می دهند. 

د) علت کاهش فعالیت اینترفرون آزمایشگاهی، تشکیل پیوندهاي نادرست در هنگام ساخته شدن آن در یاخته باکتري است.

1234

کدام عبارات زیر نادرست هستند؟   . 313

الف) با جانشینی یک آمینواسید در پالسمین با آمینواسید دیگر، مدت زمان فعالیت پالسمایی آن کمتر می شود. 

ب) چنان چه به علت وسعت سوختگی، برداشت پوست از بدن بیمار ممکن نباشد، بهترین راه، کشت و پیوند پوست است. 

ج) در پوست یاخته هایی وجود دارد که توانایی تکثیر زیاد و تمایز به انواع یاخته هاي بدن را دارند.

الف ـ ب ـ ج الف ـ ج ب ـ ج الف ـ ب

در ارتباط با مراحل تولید انسولین به روش نوترکیب، چند مرحلۀ آن در سیتوپالسم باکتري اتفاق می افتد؟   . 314

الف) بیان هر زنجیرة انسولین در یک پالزمید خاص     ب) تشکیل پیوند شیمیایی بین دو زنجیره انسولین  

Cج) جداشدن زنجیرة  از مولکول پیش ساز انسولین     د) تشکیل ساختار سه بعدي مولکول انسولین فعال

4321
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فصل هشتم: رفتارهای جانوران

در رابطه با مهندسی بافت و سلول هاي بنیادي ، چند مورد زیر صحیح نیست؟   . 315

آ) سلول هاي تمایز یافته بر خالف سلول هاي بنیادي امکان تقسیم خود را از دست می دهند.  

ب) در مهندسی بافت، کشت سلول هاي بنیادي پوست برخالف سلول هاي غضروفی امکان پذیر است.  

پ) سلول هاي بنیادي موجود در مغز قرمز استخوان برخالف سلول هاي بنیادي پوست، قادرند طی میتوز، سلول مشابه خود را به وجود بیاورند.  

ت) سلول هاي بنیادي جنینی موروال بر خالف توده سلولی داخلی بالستوال قادرند همه انواع سلول هاي بدن جنین را تولید کنند.

چهار مورد  سه مورد  دو مورد  یک مورد 

چند مورد زیر دربارة رفتار شرطی شدن کالسیک به درستی بیان شده است؟   . 316

الف) پس از مدتی محرك شرطی مستقل از محرك طبیعی عمل می کند. 

ب) پس از مدتی، محرك شرطی، پاسخی جدید و متفاوت از محرك طبیعی ایجاد می کند. 

ج) ترشح بزاق در پاسخ به غذا رفتاري یادگیري است. 

د) صداي زنگ در صورتی می تواند موجب بروز پاسخ شود که با محرك طبیعی دیگر همراه باشد.

1234

چند مورد زیر به درستی بیان شده اند؟   . 317

الف) رفتارهاي غریزي درخواست غذاي جوجه کاکایی، به طور کامل در هنگام تولید جانور ایجاد می شود. 

ب) رفتار مراقبت مادري در موش، یک جزء ژنی دارد. 

ج) اغلب رفتار ها،  جزء ژنی و یادگیري دارند. 

د) پریدن شیر از حلقۀ آتش، نوعی رفتار فداکارانه و دگرخواهی است.

2

1234

چند مورد زیر می تواند از علل انتخاب جفت توسط جنس ماده باشد؟   . 318

الف) وظایفی که ماده ها انجام می دهند پر هزینه تر از نر ها است. 

ب) موفقیت تولید مثلی جنس ماده تضمین می شود. 

ج) نر ها هیچ نقشی در بزرگ کردن فرزندان ندارند. 

د) بارداري و شیر دادن به فرزندان بر عهدة جنس ماده است.

1234

چند مورد زیر از نظر روابط بین گونه ها، همانند رابطۀ بین خفاش خون آشام با پستانداران بزرگ است؟   . 319

الف) شته با گیاه                    ب) گیاه سس با گیاهی سبز 

ج) گل جالیز با گیاهان جالیزي                   د) سیانوباکتري با گیاه گونرا

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد دربارة قورباغۀ نر به درستی بیان شده است؟   . 320

الف) قلب آن داراي سه حفره است و خون بعد از خروج از قلب ابتدا به شش و پوست تلمبه می شود. 

ب) کلیۀ آن مشابه ماهیان آب شیرین است و مثانه در آن محل ذخیرة آب و یون ها است. 

ج) مادة مخاطی لغزندة پوست آن را مرطوب نگه می دارد و حذف کامل این مادة مخاطی سبب عدم انجام تنفس پوستی می شود. 

د) برخالف جیرجیرك اند، با تولید صدا اطالعاتی مانند گونه و جنسیت را به اطالع جنس ماده می رساند.

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 
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چند مورد جملۀ مقابل را به طور صحیح تکمیل می کنند ؟ «رفتار ..................  همانند رفتار .................. »   . 321

الف) عدم تمایل پرنده به خوردن پروانه مونارك - فشار دادن اهرم توسط موش در جعبه اسکینر، حاصل آزمون و خطاست. 

ب) دقیق نوك زدن هاي جوجه کاکایی - عدم پاسخ پرنده به مترسک، نشان دهنده نوعی یادگیري در شکل گیري رفتار غریزي است. 

ج) عدم پاسخ نوعی کیسه تن به حرکات مداوم آب - پیوند جوجه غازها و مادرشان، محصول برهم کنش اطالعات ژنی و یادگیري است. 

د) ترشح بزاق سگ به دنبال محرك شرطی - مراقبت مادري در موش ها، متاثر از ژن هاست.

1234

چند عبارت تکمیل کننده جملۀ داده شده است؟  «در مورد رفتار .................. می توان گفت ..................»  . 322

الف) حل مسئله ـ تنها در محیط طبیعی توسط شامپانزه ها رخ می دهد. ب) شرطی شدن فعال ـ جانور با آزمون و خطا رفتار درستی را بروز می دهد.

ج) شرطی شدن کالسیک ـ ترشح بزاق پاسخ غریزي سگ به غذاهاست. د) نقش پذیري ـ منجر به شناسایی مادر توسط جوجه غازها می شود.

هـ) خوگیري ـ جانور می آموزد دیگر به هیچ محرکی پاسخ ندهد.

5432

چند مورد از عبارات زیر نادرست هستند؟   . 323

الف) در نوعی از جیرجیرك ها جانور ماده از مواد مغذي  فراهم آمده توسط نر براي رشد و نمو جنین استفاده می کند.

ب) در نوعی از جیرجیرك ها رقابت انتخاب جفت در بین جانوران نر بیش تر است. 

ج) صفات ثانویه جنسی در برخی از جانوران براي مبارزه با نرهاي دیگر بروز می کند. 

د) در نظام تک همسري هزینۀ پرورش زاده ها به عهدة دو والد و در نظام چندهمسري به طور مستقیم به عهدة والد ماده است.

1234

در مورد اساس رفتار و بروز رفتارهاي غریزي در جانوران کدام گزینه صحیح است؟   . 324

الف) نمونه اي از واکنش هایی که جانور در پاسخ به محرك ها انجام می دهد در خرس هاي قطبی مشاهده می شود.

ب) تغییر دما همانند تغییر در میزان هورمون ها در بدن جانور از محرك هایی می باشد که موجب بروز رفتار می شود. 

ج) با ایجاد جهش در ژن  در موش مادر، موش هاي تازه متولدشده توسط موش مادر وارسی نمی گردند. 

د) محرك هایی مانند بو و رنگ برخالف تغییر طول روز موجب بروز رفتار می شوند. 

هـ) فعال شدن ژن  در زیرنهنج موش مادر موجب ارسال دستور ساخت پروتئین می شود.

«ب» همانند «ج» و برخالف «د» نادرست می باشد. «الف» همانند «ب» و برخالف «ج» صحیح می باشد.

«الف» همانند «ج» و برخالف «هـ» نادرست می باشد. «ج» همانند «د» و برخالف «هـ» صحیح می باشد.

B

B

کدام گزینه عبارت هاي درست را نشان می دهد؟   . 325

الف) جانورانی که رفتار دگرخواهی در آن ها به نفع فرد است می توانند درنهایت براي پرورش زاده هاي خود تجربه بیندوزند. 

ب) خفاش هایی که رفتار دگرخواهی دارند لزوماً خویشاوند نیستند. 

ج) ارتباط اغلب جانوران مانند زنبور عسل با استفاده از فرومون برقرار می شود. 

د) یاریگرها بعضاً پرنده هایی جوان اند که درنهایت قلمرو را تصاحب می کنند. 

هـ) رفتار دگرخواهی در خفاش ها در اثر انتخاب طبیعی برگزیده شده است.

«ج»، «د»، «هـ» «ب»، «ج»، «د»  «الف»، «ب»، «ج» «الف»، «ب»، «هـ»

چند مورد جملۀ زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟ «هرجانوري که  ..................  است، به طور حتم  .................. »   . 326

الف) فاقد مغز و طناب عصبی ـ توانایی یادگیري ندارد. 

ج) فاقد طناب عصبی شکمی ـ داراي اسکلت درونی است.

ب) داراي چشم مرکب ـ در هر بند از بدن خود یک جفت گرة عصبی دارد. 

د) فاقد طناب عصبی پشتی ـ داراي اسکلت بیرونی است.

1234
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به ترتیب چند جمله تکمیل کنندة عبارت  و عبارت  می باشد؟   . 327

) برخی  ..................   ) اغلب ..................   

الف) جانوران زندگی گروهی دارند و برقراري ارتباط الزمۀ زندگی گروهی آن ها است. 

ب) جانوران رفتار متفاوتی متناسب با موقعیت خودشان از خود بروز می دهند. 

ج) رفتارها دو جزء ژنی و یادگیري دارند. 

د) جانوران با استفاده از فرومون با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. 

هـ) جانوران می توانند از تجربه هاي قبلی خود براي حل مسئله اي که با آن روبه رو شده اند، استفاده کنند.

 _  _  _  _ 

12

12

23324114

کدام گزینه صحیح است؟   . 328

الف) غذایابی به علّت تأمین مواد موردنیاز و باهدف دستیابی به انرژي کارآمدتر انجام می شود. 

ب) قلمروطلبی به علّت دفاع از خود و باهدف فراهم شدن امکان جفت یابی صورت می گیرد. 

ج) مهاجرت به علّت نامساعد شدن شرایط محیطی و باهدف بقا و زادآوري صورت می گیرد. 

د) در لقاح خارجی جیرجیرك ها انتقال اسپرم تنها از طریق یک کیسه صورت می پذیرد.

«ج» برخالف «الف» و «ب» نادرست است. «الف» و «ب» برخالف «ج» و «د» صحیح است.

«الف» و «ب» همانند «ج» و برخالف «د» صحیح است. «ب» و «ج» برخالف «الف» و «د» صحیح است.

در ارتباط با ساختار دستگاه عصبی جانوران کدام موارد درست است؟   . 329

الف) کنترل گوارش فیزیکی غذا در لوله گوارش ملخ، برعهده بیش از یک گره عصبی است. 

ب) جانوري که حفرة گوارشی دارد می تواند دو طناب عصبی متصل به مغز داشته باشد که ساختار نردبان مانند ایجاد می کند. 

ج) هر جانوري که فاقد مغز و طناب عصبی است به طور حتم توانایی یادگیري ندارد. 

د) مهره داري که مغز آن درون جمجمه اي غضروفی جاي گرفته است همانند سخت پوستان لقاح داخلی دارد.

«الف» و «ب» و «د» «الف» و «ج» «ب» و «ج» «الف» و «ب»

دربارة رفتار تولیدمثلی جانوران، چند مورد تناسب ندارد؟   . 330

الف) تعداد لکه هاي چشم مانند روي پرهاي دم طاووس نر ـ تعداد جفت 

ب) پرداخت هزینه هاي پرورش زاده ها توسط هر دو والد ـ قمري خانگی 

ج) نقش طاووس نر و ماده در انتخاب جفت ـ سهم نامساوي 

د) تعیین نظام جفت گیري چند یا تک همسري بودن نرها ـ میزان نقش نرها در نگهداري زاده ها

صفر 321

چند مورد از این موارد در حشرات دیده می شود؟   . 331

آ) انتخاب جفت توسط جانور نر        ب) رگ هایی داراي خون تیره یا روشن 

پ) حفاظت از گیاهان                    ت) شبکۀ عصبی  

ث) مهاجرت طوالنی مدت                 ج) هشدار خطر حضور شکارچی به دیگران 

چ) شناسایی آنتی ژن هاي مختلف

3456
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در مورد ژن  و رفتار موش ماده طبیعی چند مورد از موارد زیر صحیح می باشند؟   . 332

الف) اگر بچه موشی از والد ماده دور شود، والد ماده آن را می گیرد و به سمت خود می کشد.  

ب) موش مادر ابتدا نوزادان را وارسی می کند و اطالعاتی از راه حواس به مغز آن ارسال می شود. 

ج) وقتی که ژن  در تمام یاخته هاي مغز موش مادر فعال می شود، باعث فعال شدن آنزیم ها و ژن هاي دیگر می شود. 

د) پژوهشگران با ایجاد جهش در ژن  باعث شدند که موش مادر بچه موش هاي تازه متولد شده را وارسی نکند. 

هـ) رفتار مراقبت مادري در موش اساس ژنی دارد.

B

B

B

2345

چند مورد از عبارات زیر در ارتباط با فرآیند انتخاب جفت جانوران به درستی بیان شده است؟   . 333

الف) جانوران ماده در انتخاب جفت به ویژگی ظاهري نرها توجه می کنند. 

ب) درخشان بودن رنگ پرنده نشانۀ سالمت و کیفیت رژیم غذایی آن است. 

ج) در پرندگان جفت گیري با نري که داراي پرهایی با رنگ درخشان است سالمت جانور ماده و زاده هایشان را تضمین می کند. 

د) ویژگی هاي ظاهري جانور نر نشانه اي از داشتن ژن هاي مربوط به صفات سازگارکننده نیز هستند.

1234

چند مورد از عبارات جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟    . 334

«در زندگی گروهی .................. » 

الف) احتمال شکار شدن جانور نیز کمتر است. 

ب) دسترسی به منابع غذایی نیز ممکن است افزایش یابد. 

ج) شکار گروهی نیز موفقیت بیشتري دارد. 

د) جانوران فقط از راه ترکیبات شیمیایی با هم ارتباط برقرار می کنند.

1234

در صورت آسیب به .................. رفتاري مشابه .................. در انسان بیشترین تغییر را پیدا می کند.   . 335

الف) بخش خارجی نیم کره هاي مخ - پاسخ کالغ ها به مترسک    ب) هیپوکامپ- دقیق تر نوك زدن جوجه کاکایی 

ج) هیپوکامپ - نوك زدن جوجه کاکایی به منقار والد                د) تاالموس - رفتارهاي مراقبت مادري در موش

2 143
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مورد الف ، ب و ج صحیح است و فقط مورد (د) نادرست است.  گزینه 1

مورد الف درست است چون یک انتهاي پلی پپتید گروه آمینی و در انتهاي دیگر گروه کربوکسیل وجود دارد. 

مورد ب درست است هر پلی پپتید ترتیب خاصی از آمینواسیدها را دارد. 

مورد ج درست است  همۀ پروتئین ها ساختار اول را دارند. 

 مورد د نادرست است پروتئین ها ممکن است درون یا خارج از یاخته عمل کنند. 

1

تغییر در یک آمینواسید همواره سبب تغییر ساختار اول می شود ولی ممکن است، موجب تغییر در فعالیت آن شود و ضمناً ساختار سوم در تمامی انواع پروتئین ها (تک و چند رشته اي) گزینه 1

قابل مشاهده است.

2

تشکیل ساختار سوم به این صورت است که گروه هاي  آمینواسید هایی که آب گریزند، به یک دیگر نزدیک می شوند تا در معرض آب نباشند سپس با تشکیل پیوندهایی مانند گزینه 1

هیدروژنی، اشتراکی و یونی ساختار سوم پروتئین، تثبیت می شود.

3R

موارد الف و د نادرست اند.  گزینه 3

رد مورد الف: در طبیعت انواع گوناگونی  از آمینواسیدها وجود دارد اما فقط  نوع از آن ها در ساختار پروتئین ها به کار می روند. 

ویژگی منحصر به فرد آمینواسید ها به علّت گروه  و ماهیت شیمیایی ویژة آن است. 

رد مورد د: هر دو آمینواسید یک مولکول آب تولید می کنند.

4

20

R

فقط مورد (ب) صحیح است.  گزینه 1

بررسی موارد: 

الف) همانندسازي در مرحلۀ  اینترفاز رخ می دهد در حالی که در پایان مرحلۀ  سلول از سالمت دنا اطالع حاصل می کند. 

ب) تعداد نقاط شروع در  و  متفاوت است چون اندازه هاي آن ها متفاوت است. 

ج) کروموزوم هاي جنسی در همۀ یاخته ها ي هسته دار وجود دارند. 

د) در هر کروموزوم بسته به شرایط بیان ژن ها و مرحلۀ زندگی تعداد نقاط همانندسازي می تواند متفاوت باشد.

5

SG1

xy

موارد ب و ج درست اند.  گزینه 3

بررسی موارد: 

موارد الف و د) در صورتی که همانندسازي حفاظتی در دنا رخ دهد، تشکیل نوار در ابتدا و انتهاي لوله ممکن است، ولی در میانۀ لوله ممکن نمی باشد. پس مورد الف و د نادرست می باشند. 

مورد ب) در صورت نیمه حفاظتی بودن همانندسازي دنا، تشکیل نوار در ابتدا (پس از دو نسل همانندسازي)، میانه (پس از یک نسل همانندسازي) و (در انتهاي آزمایش) لوله ممکن است. (تایید

مورد ب) 

مورد ج) در صورتی که همانندسازي غیرحفاظتی فرض شود، تشکیل نوار در ابتداي لوله امکان پذیر نخواهد بود. (تایید مورد ج) 

نکته : در همۀ مدل ها در زمان صفر امکان تشکیل نوار در انتهاي لوله وجود دارد. 

6

فقط مورد (ج) صحیح است.  گزینه 4

بررسی سایر موارد: 

مورد الف) اگر پس از یک مرحله یک نوار در میانه لوله تشکیل شود، می تواند نشانۀ همانندسازي نیمه حفاظتی یا غیر حفاظتی باشد. 

مورد ب) اگر پس از دو مرحله نوار در میانه لوله تشکیل شود، می تواند نشانۀ همانندسازي نیمه حفاظتی یا غیر حفاظتی باشد. 

مورد د) اگر پس از دو مرحله نوار در ابتداي لوله تشکیل شود می تواند نشانه همانندسازي نیمه حفاظتی یا حفاظتی باشد.

7

فقط موارد (ب)  و (د) داراي چند نقطۀ آغاز همانندسازي اند. گزینه 1

بررسی موارد: 

مورد الف) یاخته قرمز خون هسته و دنا ندارد. 

مورد ب) یاخته باکتري داراي مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک داراي پالزمید است، پس داراي بیش از یک دنا و داراي چند نقطۀ آغاز است. 

مورد ج) اووسیت ثانویه حاصل میوز  است و در بین میوز  و  همانندسازي رخ نمی دهد. 

مورد د) سلول زامه زا توانایی تقسیم میتوز دارد و داراي چند نقطۀ همانندسازي دنا است.

8

IIII

فقط مورد (ج) نادرست است.  گزینه 3

از آنجا که نقاط پایان همانندسازى در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند، با قاطعیت مى توان گفت همانندسازي به صورت دو جهته بوده است. 

بررسی سایر موارد: 

الف) در یوکاریوت ها (هوهسته اي ها) هم دناي حلقوي وجود دارد. 

ب) پروکاریوتی که دیسک ندارد فقط یک کروموزوم دارد. 

د) در پروکاریوت ها دنا به غشا متصل است. 

9

بررسی موارد: گزینه 4 10
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مورد الف) هریک از یاخته هاي بدن ما ویژگی هایی دارند ماند شکل، اندازه، توانایی و... این ویژگی ها تحت کنترل هسته است (البته به شرط این که هسته داشته باشد، گلبول قرمز هسته ندارد.) 

مورد ب) دستورالعمل ویژگی هاي سلول در حین تقسیم از سلولی به سلول دیگر و در حین تولیدمثل از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند. 

مورد ج) باید در نظر داشت که همۀ یاخته هاي بدن ما هسته ندارند مانند گلبول قرمز که فاقد هسته است. 

مورد الف و د درست می باشند.  گزینه 2

دار و دار دو رشته مقابل از نوع پیوند هیدروژنی است. پیوند بین نوکلئوتید  دار و  دار دو نوع پیوند ممکن است وجود داشته باشد پیوند بین نوکلئوتید  دار و نوکلئوتید  بین نوکلئوتید 

دار یک رشته از نوع فسفودي استر است. 

دار به اشتباه در یک رشته کنار هم باشند، طی ویرایش این اتفاق رخ می دهد و هلیکاز هم دار و  دار را دارد. اگر نوکلئوتید  دار و  آنزیم دنابسپاراز توانایی شکستن پیوند بین نوکلئوتید 

دار را قطع کند.  دار و  می تواند دو رشته را از هم جدا کند و پیوند بین نوکلئوتید 

11

TAATA

T

ATAT

AT

تنها مورد (ب) نادرست است.  گزینه 2

بررسی همه موارد: 

الف ) با توجه به شکل کتاب می توان دریافت که در یک رشته رنا هم پیوند هیدروژنی دیده می شود. 

ب ) در دنا پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتیدهاي دو رشته دیده می شود نه بین نوکلئوتیدهاي یک رشته. 

ج ) در پدیده رونویسی بین نوکلئوتیدهاي دنا و رنا رابطۀ مکملی برقرار می شود. 

د ) در پدیدة ترجمه بین نوکلئوتیدهاي رناي پیک و نوکلئوتیدهاي رناي ناقل رابطۀ مکملی برقرار می شود.

12

موارد الف، ب و ج در مراحل گفته شده واقع نمی شود.  گزینه 4

در صورتی که همانندسازي حفاظتی باشد در پایان مرحلۀ اول همانندسازي دو نوع دنا سبک و سنگین خواهیم داشت. 

پس یک نوار در ابتدا و یک نوار دیگر در انتهاي لوله خواهیم داشت. 

13

موارد الف – ب – د نادرست اند.  گزینه 2

در آمینواسیدها بین گروه آمین و گروه کربوکسیل پیوند اشتراکی برقرار شود و هم بین گروه هاي  آمینواسیدها پیوند اشتراکی و هیدروژنی یونی برقرار شود و به هنگام تشکیل پیوند

هیدروژنی آب آزاد نمی شود.

14

R

تنها مورد (د) نادرست است.  گزینه 2

زیرا که باکتري هاي کپسول دار ممکن است دنا را از نسل قبل یعنی والد خود به ارث برده باشد. 

بررسی سایر موارد: 

الف) هم باکتري کپسول دار و هم بدون کپسول ایمنی موش را تحریک می کند. 

ب) کپسول از جنس پروتئین نیست پس ژن ندارد. 

ج) همۀ باکتري ها داراي ژن هاي مربوط به دنا بسپارازاند. 

15

مورد الف ) پروتئین ها نقش بسیار مهمی در فرآیندهاي یاخته اي دارد.  گزینه 2

مورد ب ) پروتئین ها بسپارهاي خطی از آمینواسیدها هستند یعنی در آن ها فقط آمینواسید اول و آخر یک پیوند پپتیدي دارند و سایر آمینواسیدها داراي دو پیوند پپتیدي اند پس بسیاري از

آمینواسیدها دو پیوند پپتیدي دارند. 

مورد ج ) در پروتئین ها نوع، ترتیب و تعداد آمینواسیدها ساختار و عمل آن ها را مشخص می کند برخالف بسپارهاي مانند گلیکوژن یا نشاسته که مونومر آن ها فقط گلوکز است.

16

موارد ب و ج و د نادرست اند.  گزینه 2

بررسی سیار موارد: 

مورد الف: شکل، نشان دهندة نوکلئوتیدي با یک باز پورینی است. پورین ها  نوع اند گوانین  و آدنین  که این دو نوع باز، هم در دنا و هم در رنا وجود دارند. 

مورد ب: در این شکل اگر قند، ریبوز و باز آلی، آدنین باشد، مولکول آدنوزین مونوفسفات  است که نسبت به  (شکل رایج انرژي درون سلول)  گروه فسفات کمتر دارد نه

فسفر! 

مورد ج: در این شکل تعداد زیادي پیوند اشتراکی داریم ولی در کتاب پیوند بین قند – باز و پیوند بین قند – فسفات را تاکید کرده است که اشتراکی است. (رد مورد ج) 

. مورد د: طبق شکل کتاب می تواند فراورده پمپ سدیم – پتاسیم موجود در غشاي یاخته ها باشد نه 

17

2(G)(A)

(AMP)ATP2

ADPAMP

فقط مورد (د) صحیح است.  گزینه 2

بررسی سایر موارد: 

مورد الف: در مولکول دنا و مدل پیشنهادشده توسط واتسون و کریک، پیوند هیدروژنی موجود در بین بازها (نه درون بازها) دو رشته را در کنار هم نگه می دارد. این پیوند بین جفت بازهاي مکمل

تشکیل می شود.  

مورد ب: مکمل بودن بازهاي آلی نتایج آزمایش چارگاف را تأیید می کند. این موضوع سبب ثبات قطر دنا و پایداري اطالعات دنا هم می شود.

مورد ج: قند یک نوکلئوتید بوسیلۀ پیوند فسفودي استر به فسفات نوکلئوتید دیگر متصل می شود.

18

همۀ موارد صحیح است.  گزینه 4

در راکیزه طبق متن کتاب نوکلئوتیدها در انتقال الکترون نقش دارند. 

در این اندامک  ساخته می شود و دنا و رنا هم وجود دارد. 

19

ATP
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موارد (الف) و (د) صحیح است.  گزینه 2

الف) این نتیجه اي است که گریفیت به آن دست یافت. 

ب) در زمان ایوري نوکلئیک اسید کشف شده بود ولی او نقش آن را در انتقال صفات کشف کردند. 

ج) ایوري عصاره سلولی را به چند قسمت تقسیم کرد و به هر قسمت یک نوع آنزیم تخریب کننده مادة آلی را افزود. 

د) در هر دو آزمایش باکتري هاي بدون کپسول، کپسول دار شدند. 

20

موارد (ج) و (د) صحیح و موارد (الف) و (ب) نادرست اند:  گزینه 2

مورد (الف) یکى از رئوس پنج ضلعى فرضی قند تشکیل دهنده آن ها، مولکول اکسیژن می باشد. 

مورد (ب): نوکلئوتیدهاي رنا و دنا هم در نوع باز آلی و هم در نوع قند با هم تفاوت دارند. 

در مورد (ج) هم باید بدانیم که نوکلئوتیدها در حالت آزاد  فسفات و در حالت ترکیب یک فسفاته اند پس در حین تشکیل پلیمر، پیوند بین فسفات در آن ها شکسته می شود. همچنین می توانند

، را بازي کنند. نقش حامل انرژي، مثل 

21

3

ATP

موارد (ب)، (ج) و (د) صحیح اند.  گزینه 3

بررسی مورد ها: 

مورد الف ) بعضی از آنزیم ها براي فعالیت به یون هاي فلزي مانند آهن نیاز دارند، پس این مورد براي همۀ آنزیم ها صدق نمی کند و نادرست است. 

مورد ب) pH بعضی بخش هاي بدن (مانند معده) خارج از این محدوده است. 

مورد ج) فقط بعضی پروتئین ها (آن هایی که از بیش از یک زنجیره تشکیل شده اند) ساختارچهارم دارند. 

مورد د ) اگرچه آمینواسیدها در طبیعت انواع گوناگونی دارند، اما فقط بعضی از آن ها (بیست نوع) در ساختار پروتئین ها به کار می روند.

22

موارد الف و ب درست اند و ج و د نادرست اند.  گزینه 3

رد گزینه ها: 

مورد ج: شکل جایگاه فعال و پیش ماده باید مطابقت داشته باشند یعنی مکمل باشند نه مشابه. 

مورد د: برخی از آنزیم ها خارج از یاخته فعالیت دارند و درون یاخته پیش ماده ندارند. 

23

همۀ موارد نادرست اند.  گزینه 4

الف )  بهینه پپسین حدود  است. 

ب ) آنزیم هایی مانند پپسینوژن که غیرفعال اند حتی با افزایش پیش ماده فعالیتشان زیاد نمی شود. 

ج ) بیش تر آنزیم ها پروتئینی اند و پیوند پپتیدي دارند نه هر آنزیمی. 

د ) آنزیم هایی که در دماي پایین غیرفعال می شوند، با برگشت دما به حالت طبیعی می توانند به حالت فعال برگردند. (نه هر آنزیم)

24

PH2

همۀ موارد نادرست اند.  گزینه 1

موارد (الف و ج ) بیش تر آنزیم ها پروتئینی هستند. 

مورد ب ) سموم مانند سیانید و آرسنیک نیز می توانند به جایگاه فعال آنزیم متصل شوند.

مورد د ) بعضی از آنزیم ها فقط یک نوع پیش ماده دارند.

25

موارد الف و ب نادرست است.  گزینه 3

الف) فراوان ترین مادة دفعی آلی اوره است در حالی که از تجزیۀ تک پاره هاي آنزیم ها آمونیاك حاصل می شود. 

ب) مواد دفعی نیتروژن دار شامل اوره، اوریک اسید و کراتینین است که کراتینین حاصل تجزیه، کراتین فسفات است که آنزیم نمی باشد. 

26

موارد الف و ب نادرست اند.  گزینه 2

در فرآیند اسپرم سازي و تمایز اسپرم ها بهترین فعالیت در دماي  رخ می دهد. 

بررسی سایر موارد: 

مورد ب)  بیشتر مایعات  بدن  است. 

مورد ج) از آن جا که آنزیم ها در واکنش ها مصرف نمی شوند پس به مقدار کمی در بدن مورد نیازاند. 

27

34
∘

pH6 − 8

تنها الف و ب صحیح اند.   گزینه 4

بررسی سایر موارد: 

ج) آمیالز فقط خارج سلولی است زیرا که درون یاخته هاي جانوري نشاسته وجود ندارد. 

د) هموگلوبین که آنزیم نمی باشد. 

ه) روبیسکو مربوط به سبزدیسه است و انسان فاقد سبزدیسه است. 

28

موارد (الف)، (ب) و (د) نادرست اند.  گزینه 2

دناي سیتوپالسمی در دو نوع اندامک قرار دارد راکیزه (میتوکندري) و سبزدیسه (کلروپالست): 

یاخته هاي نرم آکنه (بافت پارانشیم) می توانند سبزدیسه داشته باشند ولی نه همواره (رد مورد الف)

29
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 در بافت پارانشیم دناي حلقوي در راکیزه وجود دارد (رد مورد ب) 

 در یاخته هاي یوکاریوتی زنده داراي اندامک دنا هم در هسته و هم در میتوکندري و جود دارد و در صورت سبزدیسه دار بودن در سبزدیسه هم وجود دارد ولی از آن جا که سخت آکنه و چسب

آکنه سبزدیسه ندارند پس دنا فقط در هسته و راکیزه وجود دارد (تأیید مورد ج) 

 در یاخته هاي سخت آکنه ژن هاي پروتئین هاي دیوارة پسین وجود دارد. 

∙

∙

∙

فقط عبارت «د» نادرست می باشد. چون اشتباه به ندرت رخ می دهد و این دنا بسپاراز بسیار کم از خاصیت نوکلئازي استفاده می کند.  گزینه 1

دنا بسپاراز توانایی برقراري و شکستن پیوند فسفو دي استر را دارد. 

در دوراهی همانندسازي عالوه بر هلیکاز و دو دنا بسپاراز انواع دیگري از آنزیم ها نیز وجود دارند. این ها از جمله آنزیم هاي درگیر در همانندسازي هستند! 
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تنها عبارت «ج» صحیح است.  گزینه 4

بررسی عبارت ها: 

عبارت «الف»: در نمونۀ زمان صفر و  دقیقه یک خط قابل مشاهده است. در زمان صفر همانندسازي نیمه حفاظتی تایید نشده است اما زمان  نمونه هایی دارد که تاییدکنندة همانندسازي

نیمه حفاظتی است.

عبارت «ب»: در نمونۀ دور دوم ( دقیقه) دو خط دیده می شود که در هر  نوع نیتروژن  و  در آن دیده می شود. 

عبارت «ج»: نمونۀ دور اول ( دقیقه) و دور دوم همانندسازي ( دقیقه) داراي نیتروژن  است. هر دوي این نمونه ها تاییدکنندة همانندسازي نیمه حفاظتی است. 

عبارت «د»: نیتروژن  در نمونه هاي  و 40 دقیقه دیده می شود. در نمونۀ زمان صفر تنها یک نوع نیتروژن قابل مشاهده اما در نمونۀ دیگر دو نوع نیتروژن قابل مشاهده است. 
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2020

402N14N15

2040N14

N14
20

عبارت هاي «ب» و «د» جمله را به درستی تکمیل می کنند.   گزینه 4

بررسی عبارت ها: 

عبارت «الف»: بازهاي آلی پورینی با حلقۀ کوچک تر خود به کربن شمارة  قند در ساختار نوکلئوتید متصل می شوند. (نه هر باز آلی). 

عبارت «ب»: بازهاي آلی به طور کلی با نوعی پیوند اشتراکی به قند متصل می شوند. 

عبارت «ج»: ژن قسمتی از  است که در آن باز آلی یوراسیل دیده نمی شود. 

عبارت «د»:  انرژي رایج مورد استفادة یاخته هاست که در آن باز آلی آدنین دیده می شود. این باز در  و  هم دیده می شود و محدودیتی ندارد. 

 = آدنوزین (آدنین  ریبوز) تري فسفات 

32

1

DNA

ATPDNARNA

ATP+

عبارت هاي «الف»، «ب» و «ج» صحیح اند. هر ساختاري می تواند مبناي تشکیل ساختار بعدي باشد.  گزینه 2

انواع ساختار پروتئین: 

- ساختار چهارم (آرایش زیر واحدها)  - ساختار سوم (تا خورده و متصل به هم)  - ساختار دوم (الگویی از پیوندهاي هیدروژنی)  - ساختار اول (توالی آمینواسیدها) 
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1234

تنها عبارت «ج» تکمیل کنندة صحیحی براي عبارت صورت سؤال است.  گزینه 4

بررسی عبارت ها: 

عبارت «الف»: ساختار اول، دوم و سوم پروتئین داراي یک رشتۀ پلی پپتیدي است. در این بین ساختار اول و دوم تعامالت آبگریز ندارد. 

عبارت هاي «ب» و «ج»: ساختارهاي دوم، سوم و چهارم همگی به ساختار اول پروتئین بستگی دارند. در این بین ساختار چهارم از چندین رشتۀ پلی پپتیدي ایجاد شده است. در این ساختار آرایش بین

زیرواحدها باعث ایجاد آن شده است. 

عبارت «د»: توجه کنید که ساختار اول پروتئین که پیوند هیدروژنی در آن دیده نمی شود در ایجاد شدن ساختار دوم یا سوم میوگلوبین نقش دارد. 
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ایوري و همکارانش با استفاده از دستگاه گریزانه (سانتریفیوژ) مخلوط مورد آزمایش خود را الیه الیه کردند.  گزینه 2

به کمک گریزانه می توان دو بخش خون را جدا کرد تا بعد از آن پی به درصد تشکیل دهندة اجزاي خون برد. در این صورت می توان تعیین کرد که فرد دچار کم خونی ناشی از کاهش تعداد

گلبول هاي قرمز می باشد یا نه! 

35

تمامی عبارت ها صحیح می باشند. دقت کنید که اصول چارگاف براي مولکول  و الگوي مونش براي حرکت شیرة پرورده صادق است.   گزینه 1 36DNA

مورد «الف، ب، د» صحیح است. اینترفرون نوع  از یاخته هاي آلوده به ویروس (نه باکتري)، ترشح می شود. عامل ذات الریه نوعی باکتري است گزینه 3 37I

محصول ژن،  یا پروتئین است. فقط مورد د می تواند عبارت را به درستی تکمیل کند زیرا مورد د به نشاسته و یا گلوکز داللت دارد که کربوهیدرات هستند.  گزینه 2

بررسی سایر موارد: 

الف) منظور پروتئاز است که پیوند کوواالنسی بین کربن و نیتروژن را می شکند. (شکستن پیوند پپتیدي) 

ب)  در مرحله طویل شدن قادر به حمل یک رشته پلی پپتید است. 

ج) در ترجمه، بین  و  پیوند هیدروژنی تشکیل می شود از طرفی بین ژن و  هنگام رونویسی نیز پیوند هیدروژنی تشکیل می شود. 

38RNA

tRNA

mRNAtRNARNA

مورد «آ» درست: زیرا پروتئین هاي مکمل در هنگام برخورد با میکروب می تواند منجر به ایجاد منفذ در غشا باکتري و خروج سیتوپالسم از باکتري و در نتیجه مرگ آن گردد.  گزینه 2

مورد «ب» نادرست: زیرا اینترفرون یک در اثر ابتال به بیماري ویروسی ایجاد شده و در هنگام ورود واکسن به بدن تولید نمی گردد. 

مورد «پ» نادرست: زیرا بخشی از پیوندهاي فسفودي استر در ماده وراثتی از بین می رود.
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مورد «ت» درست: زیرا در باکتري ها به علت عدم وجود هسته امکان انجام فرآیند رونویسی و ترجمه همزمان امکان پذیر می باشد.

مورد «آ» درست: آنزیم هایی که در همانندسازي نقش دارند عبارتند از  پلیمراز و هلیکاز که پروتئینی هستند. تمام پروتئین هاي موجود در هسته ابتدا در سیتوپالسم ساخته گزینه 1

شده و بعد به هسته منتقل می شوند تا نقش خود را به انجام برسانند. به عبارتی در هسته پروتئین سازي انجام نمی شود. 

مورد «ب» درست: مونومر سازنده پروتئین ها، آمینواسید است که گروه آمین و کربوکسیل دارند. 

مورد «پ» نادرست: آنزیم هلیکاز فقط می تواند پیوند هیدروژنی را بشکند و برخالف  پلی مراز توانایی شکستن پیوند فسفودي استري را ندارد. 

مورد «ت» نادرست: این آنزیم ها در همه سلول هایی که قدرت تقسیم دارند فعالیت می کنند مثًال در سلول هاي بنیادي مغز استخوان.

40DNA

DNA

موارد ب و پ درست می باشند.   گزینه 2

مورد «آ» نادرست: قبل از همانندسازي  باید پیچ و تاب آن باز و پروتئین هاي همراه آن یعنی هیستون ها از آن جدا شوند تا همانندسازي بتواند انجام شود. بنابراین به صورت موقت

ساختارهاي نوکلئوزوم ناپدید می شوند.  

مورد «ب» درست: در محل هر حباب، دو عدد دوراهی همانند سازي (ساختار  شکل) ایجاد می شود.  

مورد «پ» درست: آنزیم هلیکاز پیوندهاي هیدروژنی بین جفت بازهاي مکمل را می شکند و آنزیم  پلیمراز در هنگام ویرایش، پیوند فسفودي استر بین دو نوکلئوتید یک رشته را

می شکند. می دانیم پیوندهاي فسفودي استر نسبت به پیوندهاي هیدروژنی قوي تر بوده و انرژي پیوند باالتري دارند. 

، دو عدد از فسفات هاي خود را از دست می دهند. مورد «ت» نادرست: نوکلئوتیدهاي سه فسفاته پس از اضافه شدن به مولکول 
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DNA

Y

DNA

DNA

) و یک اتم  متصل است و تنها گروه هاي  و  مورد «آ» نادرست: زیرا به هر آمینواسید  گروه (گروه  ، گروه  و گروه  گزینه 1

به ترتیب هر کدام با  آمینواسید قبل از خود و بعد از خود در پیوندي اشتراکی (کوواالن) به نام پیوند پپتیدي مشارکت می کنند. 
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انتهای آمینانتهای کربوکسیل

پیوند پپتیدیپیوند پپتیدی
 

مورد «ب» درست: در ایجاد ساختار اول تنها گروه هاي  و  مشارکت می کنند و ماهیت  در تولید ساختار اول مهم نیست. اینکه زنجیر جانبی آمینواسید، هر چه باشد،

نقشی در پیوند پپتیدي با آمینواسیدهاي مجاور خود ندارد. 

مورد «پ» درست: عملکرد پروتئین با ایجاد ساختار نهایی سوم در یک زنجیره پلی پپتیدي تعیین می شود و مهم ترین عامل در ایجاد ساختار سوم، زنجیره جانبی  آمینواسیدهاي آن است.

(گروه هاي  و  در عملکرد نقشی ندارند.) 

مورد «ت» نادرست: کربن مرکزي با گروه هاي  ،  و  و نیز یک اتم  در جهات مختلف پیوند اشتراکی دارد و  یک اتم است نه یک گروه ! 

بنابراین گزینه  پاسخ سوال می باشد. 

423−NH2−COOHRH−NH2−COOH

N− − COOHH2 C
|

H

|
R

−NH2−COOHR

R

NH2COOH

NH2COOHRHH

1

موارد آ و ت صحیح می باشند.  گزینه 2

مورد «آ» درست: هر یک از زیرواحدها (زنجیره هاي پلی پپتیدي) هموگلوبین، سطوح ساختاري اول تا سوم را دارا می باشند. 

مورد «ب» نادرست: در هموگلوبین، زنجیره هاي پلی پپتیدي مارپیچی با همکاري هم، مولکول هموگلوبین را می سازند.  

مورد «پ» نادرست: در شکل گیري ساختار پروتئین ها، همواره آمینواسیدهاي آب دوست به سمت خارج (در معرض آب) و آمینواسیدهاي آب گریز، به سمت داخل مولکول (دور از آب) قرار

می گیرند. 

مورد «ت» درست: مولکول هموگلوبین از دو زیرواحد آلفا و دو زیرواحد بتا تشکیل شده است. 
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فقط در تشکیل موارد «د و هـ» که ساختار پروتئینی دارند رناتن نقش دارد.  گزینه 2

مورد الف: هیچ یک از ترشحات صفرا آنزیمی نیستند. 

مورد ب: منبع رایج انرژي  است که نوکلئوتیدي می باشد. 

مورد ج: عامل کاهش  دهندة کشش سطحی در حبابک ها سورفاکتانت است که نوعی لیپید محسوب می شود. 
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مورد د: هلیکاز که نوعی آنزیم پروتئینی است در فرایند همانندسازي پیوندهاي هیدروژنی بین دو رشته دنا را می شکند. 

O2مورد هـ : پروتئین هموگلوبین بخش عمدة گاز  را در خون حمل می کند. 

همه موارد نادرست است.   گزینه 4

»: پروتئین هاي همراه دنا قبل از همانندسازي از آن جدا شده اند.  گزینۀ «

»: تعداد جایگاه هاي آغاز همانندسازي می تواند بسته به مراحل رشد و نمو تنظیم شود. سرعت فعالیت آنزیم تحت اثر عواملی مانند دما،  و تعداد پیوند هیدروژنی و ...... تغییر می کند. گزینۀ «

»: در فرایند همانندسازي رشته هاي پلی نوکلئوتیدي حاصل پیچ و تاب می خورد و دناي دختري حاصل می شود.   گزینۀ «

»: آنزیم پس از برقراري پیوند فسفودي استر بر می گردد و رابطه مکملی را بررسی می کند نه پس از قرار دادن هر نوکلئوتید!  گزینۀ «
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2PH

3

4

تنها مورد چهارم به نادرستی بیان شده است.  گزینه 3

بررسی موارد: 

مورد الف) آنزیم دنابسپاراز طی عمل پلیمرازي پیوند فسفو دي استر را می سازد و طی عمل نوکلئازي آن را می شکند. (تأیید گزینه)
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مورد ب) تجزیۀ  و تبدیل آن به  نوعی واکنش انرژي زا است. از این انرژي می توان در فرآیندهاي سنتز که انرژي خواه هستند، استفاده کرد. (تأیید گزینه) 

مورد ج) کوآنزیم با اتصال به آنزیم، سبب افزایش تمایل آن به پیش ماده می شود. (تأیید گزینه) 

مود د) آنزیم امکان برخورد مناسب مولکول ها را افزایش و انرژي فعال سازي واکنش را کاهش می دهد. همچنین با این کار سرعت واکنش هایی را که در بدن موجود زنده انجام شدنی هستند زیاد

می کند؛ بنابراین تغییري در واکنش هاي انجام نشدنی ایجاد نخواهند کرد. (رد گزینه)

ATPADP

تمامى موارد به درستى بیان شده اند.   گزینه 4

پیوندهاي فسفودي استر در رشته هاي مادري در روش غیرحفاظتی دستخوش تغییر شده و پیوندهاي جدید با نوکلئوتیدهاي جدید ایجاد می شود؛ بنابراین، در طرح هاي حفاظتی و نیمه حفاظتی،

شکسته شدن پیوندهاي اشتراکی (کوواالنسی) در ساختار دناي اولیه رخ نمی دهد.  

بررسی موارد: 

 

- مطابق شکل باال دیده می شود که بخش هاي جدید و قدیم به صورت پراکنده هستند، پس چگالی آن ها می تواند برابر باشد.  مورد 

- در طرح هاي همانندسازي حفاظتی یا نیمه حفاظتی، هر رشته از مولکول دناي ساخته شده، تنها از یک نوع نوکلئوتید جدید یا قدیمی ساخته شده است.   مورد 

- تمامی طرح هاي همانندسازي از قوانین چارگاف تبعیت می کند که در آن نوکلئوتیدهاي پورین دار در مقابل نوکلئوتیدهاي پیریمیدین دار قرار گیرند.  مورد 

- مولکول هاي حاصل از همانند سازي یک مولکول دنا، از نظر ترتیب باز هاي آلی دقیقاً مشابه هم هستند و این مسئله ارتباطی به نوع همانند سازي ندارد.  مورد 
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تنها مورد اول به درستى بیان شده است.   گزینه 3

حلقه هاي آلی موجود در نوکلئوتید ممکن است قند یا هر یک از حلقه هاي موجود در باز آلی باشد. حلقه (هاي) مربوط به بازهاي آلی داراي اتم نیتروژن در ساختار خود بوده و در تشکیل مواد زائد

نیتروژن دار در پیکر جانوران نقش دارند.  

بررسی موارد: 

- حلقۀ آلی موجود در ساختار قند نوکلئوتیدها به یکی از حلقه هاي بازهاي آلی متصل می باشد. همچنین در بازهاي آلی دوحلقه اي، حلقۀ شش ضلعی به حلقۀ پنج ضلعی متصل است. حلقۀ مورد 

شش ضلعی در ساختار باز آلی تک حلقه اي نیز به وسیلۀ پیوند به مولکول قند متصل است. 

- مطابق شکل زیر واضح است که فسفات به یک کربن در خارج از حلقۀ آلی متصل است.  مورد 

 

- مثًال در ساختار مولکول رناي پیک، حلقۀ شش ضلعی به کار رفته در ساختار بازهاي آلی پورین، در تشکیل پیوند بین دو نوکلئوتید مختلف (هیدروژنی و فسفو دي استر) شرکت نمی کند.  مورد 

- در ارتباط با نوکلئوتیدى که در انتهاى رشتۀ مربوط به یک دناي خطی قرار دارد، این مورد نادرست است؛ زیرا این نوکلئوتید، با نوکلئوتید دیگرى پیوند فسفودى استر برقرار نکرده و مورد 

حلقۀ قند مربوط به آن، به گروه فسفات نوکلئوتید دیگر، متصل نیست.  
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2

3

4

موارد دوم و سوم به درستى بیان شده اند.   گزینه 2

مدنظر صورت سؤال، آمینواسیدها و نوکلئوتیدها هستند. 

بررسی موارد: 

- از متابولیسم اسیدهاي نوکلئیک، اوریک اسید تولید می شود و رسوب آن در مفاصل می تواند باعث نقرس شود. این مورد در ارتباط با پروتئین ها و اسیدهاي آمینه صادق نیست.   مورد 

- آمینواسیدها در ساختار پروتئین ها شرکت داشته و گروهی از پروتئین ها نیز خاصیت آنزیمی دارند. نوکلئوتیدها نیز در ساختار اسیدهاي نوکلئیک شرکت مى کنند. رناها نقش آنزیمی و مورد 

دخالت در تنظیم بیان ژن نیز دارند. 
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- نوکلئوتیدهاي موجود در ساختار دنا (همچنین رناي ناقل)، در تشکیل پیوندهاي اشتراکی (فسفودي استر) و غیراشتراکی (هیدروژنی) با سایر زیرواحدها شرکت می کنند.   مورد 

- آمینواسیدها در ریبوزوم هاي سیتوپالسم نیز می توانند به یکدیگر متصل شوند.  مورد 

3

4

موارد ب و ج عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند.  گزینه 2

بررسی موارد: 

الف) در پالزمید که نوعی  حلقوي است، در هنگام همانندسازي و رونویسی هر نوکلئوئید سه فسفاته که با نوکلئوتید داراي باز الی گوانین و یا آدنین پیوند فسفودي استر برقرار می کند، به

هنگام اضافه شدن به انتهاي رشتۀ پلی نوکلئوتیدي دو تا از فسفات هاي خود را از دست می دهد و به صورت تک فسفاته به رشته متصل می شود 

) پیوند فسفودي استر برقرار کند.  ، نوکلئوتید یوراسیل دار می تواند با نوکلئوتیدهاي داراي باز آلی پورینی ( و  ب) در ساختار مولکول 

ج) نوکلئوتیدهاي شرکت کننده در ساختار ِرنا، داراي قند ریبوز می باشند. 

) نیز می توانند با این نوکلئوتید پیوند فسفودي استر برقرار کنند.  د) نوکلئوتیدهاي داراي باز آلی دو حلقه اي ( و 
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DNA

RNAAG

AG

چارگاف روي دناي جانداران مختلف تحقیق می کرد. عبارت هاي (ب) و (د) در مورد مولکول هاي دنا به مطلب درستی اشاره می کنند.  گزینه 1

بررسی همۀ عبارت ها: 

الف) به طور طبیعی، نیمی از نوکلئوتیدهاي هر موکلول دنا، باز پورین دارند اما در یک رشتۀ مولکول دنا، هیچ پیوند هیدروژنی وجود ندارد. 

ب) در ساختمان مولکول دنا، هر جفت نوکلئوتید، حداقل با دو پیوند هیدروژنی در مقابل هم قرار گرفته اند؛ بین نوکلئوتیدهاي هر رشته هم، فقط یک پیوند اشتراکی از نوع فسفودي استر وجود

دارد. بنابراین در مولکول دنا، تعداد پیوندهاي هیدروژنی نمی تواند کم تر از تعداد پیوندهاي فسفودي استر باشد. 

ج) هر پله در ساختمان دنا شامل سه حلقۀ نیتروژنی است اما ممکن است فقط دو پیوند هیدروژنی در آن وجود داشته باشد؛ بنابراین نمی توان گفت تعداد حلقه هاي نیتروژنی قطعا کم تر از تعداد

پیوندهاي هیدروژنی است. 

د) در هر نوکلئوتید، فقط یک پیوند بین حلقۀ نیتروژنی باز آلی و حلقۀ کربنی قند آن وجود دارد؛ اما هر پیوند فسفودي استر شامل دو پیوند میان گروه فسفات و قند است. بنابراین تعداد پیوندهاي
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بین حلقۀ نیتروژنی و حلقۀ کربنی ممکن نیست بیشتر از پیوندهاي قند و گروه فسفات باشد. 

پاسخ گزینۀ  است.(فقط مورد پ)  گزینه 1

تحلیل موارد : 

الف) یاختۀ بالغ آوند آبکش فاقد هسته ولی داراي سیتوپالسم است پس احتمال وجود راکیزه ها و همانند سازي دناي درون آن ها را نیز نباید از نظر دور داشت. (هرراکیزه دناي حلقوي و هر دناي

حلقوي حداقل دو دوراهی همانند سازي دارد) 

ب) مام یاختۀ اولیه (اووسیت اولیه) یوکاریوتی است و دردناي هسته اي یوکاریوت ها جایگاه هاي آغاز همانند سازي متعددي وجود دارد. 

پ) اسکلروئید ها فاقد پروتو پالست (بخش زندة یاختۀ گیاهی) هستند، پس نه هسته دارند و نه اندامک دنا دار! 

ت) باکتري مقاوم به پادزیست داراي دیسک ( پالزمید) است. در همانند سازِي دناي فام تن اصلی باکتري ، دو دوراهی و در همانند سازِي هر دیسک نیز دو دوراهی همانند سازي ایجاد می شود.(جمعاً

بیش از دو دوراهی همانند سازي در باکتري مذکور تشکیل خواهد شد).
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تحلیل موارد :  گزینه 2

الف) منظور ازساختار  شکل ، دوراهی همانند سازي است. در هر دو مورد همانند سازي دو جهتی بوده و دو دوراهی همانند سازي ایجاد می شود. 

ب) اغلب پروکاریوت ها (که فقط دناي حلقوي دارند) فقط یک جایگاه آغاز همانند سازي در دناي خود دارند (یعنی برخی از آن ها می توانند بیش از یک جایگاه آغاز همانند سازي داشته باشند). 

پ) درمحل هر دوراهی همانند سازي ، دو مولکول دنا بسپاراز فعالیت دارند. 

ت) در هر دو مورد (همانندسازي مولکول دناي خطی و حلقوي) با فعالیت دنابسپاراز ، ضمن تشکیل پیوند هاي فسفودي استر، بسپار جدید (یکی ازدو رشته هر دناي جدید) ساخته می شود.
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Y

بررسی موارد:  گزینه 1

الف) این جمله در مورد انواع رنا ها صدق نمی کند. در هر اسید نوکلئیک تعداد پیوند هاي قند ــ باز با تعداد نوکلئوتید ها برابر است (چون در هر نوکلئوتید یک پیوند بین باز و قند وجود دارد) ولی

فقط در دنا است که تعداد باز هاي پورینی (یا پیریمیدینی) نصف تعداد کل نوکلئوتید هاست.  

ب) در مولکول دنا، جفت بازها (بازهاي آلی مکمل) از طریق حلقۀ شش ضلعی خود با یکدیگر پیوند هیدروژنی برقرار می کنند ولی این جمله به طور قطع در مورد رناي پیک صدق نمی کند.

پ) نوکلئوتیدها به صورت تک فسفاته درون رشتۀ پلی نوکلئوتیدي قرارمی گیرند. پس قند پنج کربنۀ هر نوکلئوتید با یک گروه فسفات (نه گروه هاي فسفات!) آن پیوند دارد. 

ت) پیوندهاي هیدروژنی بین جفت نوکلئوتید مکمل، در دنا و بخشی از ساختار نهایی رناي ناقل دیده می شوند. 

در هر جفت نوکلئوتید مکمل، دو حلقۀ آلی در پورین، یک حلقۀ پیریمیدین و دو حلقه هم در قندهاي هریک از نوکلئوتیدها (جمعاً پنج حلقۀ آلی) وجود دارد. رناي پیک تک رشته اي است و جفت

نوکلئوتیدهاي مکمل (که با پیوندهاي هیدروژنی بین بازهایشان به هم متصل شده باشند) ندارد. 
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پروتئین هیستون مخصوص یاخته هاي یوکاریوتی است. در هر حباب همانندسازي، تعداد دوراهی هاي همانندسازي با تعداد آنزیم هاي هلیکاز برابر است همچنین در این حباب ها گزینه 4

تعداد آنزیم هاي دنابسپاراز دو برابر تعداد آنزیم  هلیکاز است.  

بررسی سایر گزینه ها:  

»: در یاخته هاي یوکاریوتی چندین نقطۀ آغاز همانندسازي مشاهده می شود. در این یاخته ها تعداد دوراهی هاي همانندسازي دو برابر تعداد جایگاه  آغاز همانندسازي است.   گزینۀ «

»: در بسیاري از تک یاخته اي ها تنظیم اسمزي با کمک انتشار انجام می شود. ولی در برخی دیگر مانند پارامسی، آبی که در نتیجۀ اسمز وارد می شود به همراه مواد دفعی توسط ُکریچه هاي گزینۀ «

انقباضی دفع می شود. پارامسی نوعی جاندار یوکاریوتی است و داراي دناي خطی در هسته و دناي حلقوي در راکیزة خود می باشد. در هر نقطۀ آغاز همانندسازي، یک حباب همانندسازي ایجاد

می شود. با توجه به این که در دناي خطی تعداد زیادي نقطۀ آغاز همانندسازي وجود دارد تعداد حباب هاي همانندسازي از تعداد مولکول هاي دنا کمتر است.  

»: دقت داشته باشید که پروتئین هاي متصل به دنا هم در یاخته هاي یوکاریوتی و هم در یاخته هاي پروکاریوتی دیده می شوند. تعداد آنزیم هاي هلیکاز در فرایند همانندسازي همواره نصف گزینۀ «

تعداد آنزیم هاي دنابسپاراز است.
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موارد (الف) و (ب) به درستی بیان شده اند.  گزینه 2

بررسی همۀ موارد:   

الف) در روش نیمه حفاظتی، از هردو رشتۀ مولکول دنا به عنوان رشتۀ الگو استفاده می گردد.  

ب) آنزیم دنابسپاراز هم می تواند پیوند فسفودي استر را ایجاد کند و هم می تواند در فرایند ویرایش، این پیوندها را از بین ببرد.  

ج) در همانندسازي غیر حفاظتی، هرکدام از دناهاي حاصل، قطعاتی از رشته هاي قبلی و رشته هاي جدید را دریافت می کنند. 

د) هرکدام از دناهاي حاصل، تنها یکی از رشته هاي دناي مادر را دریافت می کنند بنابراین با وجود نیتروژن سنگین در یکی از رشته ها دناي مادر، تنها یکی از دناهاي دختر آن را دریافت می کنند.  

56

موارد (ب) و (ج) به درستی بیان شده اند.  گزینه 2

بررسی همۀ موارد:   

الف) میوگلوبین پروتئینی بود که محققین با استفاده از اشعۀ  به ساختار سه بعدي آن پی بردند. 

ب) تغییر آمینواسید در هر جایگاه موجب تغییر در ساختار اول پروتئین می شود و ممکن است فعالیت آن را تغییر دهد. 

ج) محل اتصال کربن مونوکسید به هموگلوبین همان محل اتصال اکسیژن (گیرندة نهایی الکترون در راکیزه) است.  

د) هموگلوبین از چهار زنجیرة پلی پپتیدي تشکیل شده است. دو زنجیره از نوع آلفا و دو زنجیره از نوع بتا است. بنابراین هموگلوبین تنها واجد دو ژن در دنا است.  
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X

مورد (ج) به درستی بیان شده است.  گزینه 1

بررسی همۀ موارد:  

الف) در یوکاریوت ها همانند پروکاریوت ها، رونویسی با پیوستن رنابسپاراز به راه انداز آغاز می شود. جاندار مورد آزمایش گریفیت، استرپتوکوکوس نومونیا بود. 

ب) در هر حباب همانندسازي، دو آنزیم هلیکاز و چهار آنزیم دنابسپاراز فعال هستند.

58
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ج) دناي اصلی یوکاریوت ها دناي خطی است. در یوکاریوت ها همانند پروکاریوت ها پروتئین هایی به دنا متصل هستند اما دقت داشته باشید پروتئین هاي هیستون مخصوص یوکاریوت ها هستند. 

د) آنزیم هلیکاز سبب باز شدن مارپیچ دنا می شود و در باز شدن پیچ و تاب دنا نقشی ندارد.  

هیچ کدام از گزاره ها به درستی بیان نشده اند.  گزینه 1

الف) انرژي مورد نیاز براي تولید  درآنزیم  ساز، از شیب غلظت یون هاي هیدروژن عبوري از بخش کانالی آن تأمین می شود. 

ب) آنزیم روبیسکو در کلروپالست هم فعالیت اکسیژنازي و هم فعالیت کربوکسیالزي دارد. 

ج) آنزیم هایی که در گوارش درون سلولی نفش دارند در همۀ موجودات زنده دیده می شوند. 

د)آنزیم هاي غشایی ممکن است سراسري باشند مانند پمپ سدیم پتاسیم. 
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ATPATP

موارد الف، ج و د عبارت فوق را به طور نادرست و مورد ب عبارت را به طور مناسب تکمیل می کند.  گزینه 3

بررسی موارد: 

الف- تشکیل پیوند هیدروژنی در زنجیرة پلی پپتیدي در ساختار دوم و سوم رخ می دهد، ولی تشکیل ساختار هاي مارپیچی و صفحه اي مربوط به ساختار دوم است.  

ب- در ساختار سوم، تاخوردگی بیشتر صفحات و مارپیچ ها رخ می دهد. و پروتئین ها به شکل کروي درمی آیند. تشکیل این ساختار در اثر برهم کنش هاي آب گریز صورت می گیرد، سپس با

تشکیل پیوند هاي دیگري مانند هیدروژنی، اشتراکی و یونی ساختار سوم تثبیت می شود. 

ج- برهم کنش هاي آب گریز در ساختار سوم تشکیل می شوند. در حالی که ساختار سوم و چهارم می توانند نهایی باشند. 

د- در ساختار اول و سوم پروتئین ها، پیوند اشتراکی بین آمینواسید ها تشکیل می شود. در حالی که فقط ساختار اول خطی می باشد. 
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در فرایند همانندسازي، آنزیم دنابسپاراز فعالیت بسپارازي و نوکلئازي دارد. این آنزیم ضمن انجام فعالیت بسپارازي خود هنگام اضافه کردن هر نوکلئوتید سه فسفاته به انتهاي رشته گزینه 3

پلی نوکلئوتیدي، دوتا از فسفات هاي آن را از نوکلئوتید جدا می کند و نوکلئوتید به صورت تک فسفاته به رشته متصل می شود. پس مورد «د» کامال درست است. 

بررسی سایر موارد: 

الف- شکستن پیوند بین قند یک نوکلئوتید با فسفات نوکلئوتید دیگر، توسط آنزیم دنابسپاراز صورت می گیرد. در حالی که بازشدن مارپیچ دنا توسط هلیکاز صورت می گیرد. (نادرست) 

ب- پیوند بین دو باز آلی مقابل هم از نوع هیدروژنی و غیراشتراکی است. (نادرست) 

ج- تشکیل پیوند بین قند و فسفات در یک نوکلئوتید، مربوط به فرایند همانندسازي نیست! بلکه در فرایند سنتز نوکلئوتیدها دیده می شود. (نادرست) 

61

بررسی گزینه ها:  گزینه 4

. پرفورین، پروتئینی است که توسط یاختۀ کشنده طبیعی ساخته می شود ولی در غشاء یاختۀ آلوده به ویروس یا یاخته سرطانی قرار می گیرد.  گزینه  و 

. پروتئین مکمل توسط یاختۀ انسان ( یوکاریوت ) ساخته می شود .اما می تواند در غشاء یاختۀ پروکاریوت قرار گیرد.  گزینه  و 
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34

مورد الف: درست، چون تمام موارد پروتئینی اند بین اجزاي آنها پیوند پپتیدي برقرار می شود.  گزینه 3

مورد ب: نادرست، تکپاره هاي توالی افزاینده نوکلئوتید است، در حالیکه دو مورد دیگر آمینواسیدي اند. 

مورد ج: نادرست، در دناي سلول ها براي  نوع اسید آمینه  رمز دیده می شود نه  تا. ( رمز براي رمزه هاي پایان) 

، آدنین و گوانین دو حلقه اي و یوراسیل یک حلقه اي است و هر کدام یک قند ریبوز یک حلقه اي دارند که مجموعاً  حلقۀ آلی دارند.  مورد د: درست، چون در 

63

2061643

AUG8

موارد الف، ب، د و ه درست هستند. در مرحلۀ طویل شدن، پروتئین رناهاي ناقل متفاوتی وارد جایگاه  رناتن می شوند ولی فقط رنایی که مکمل رمزة جایگاه  است استقرار پیدا گزینه 3

می کند بنابراین پیوند هیدروژنی در این جایگاه هم درست و هم تخریب می شوند. 

مورد (ب): رناها براي ورود به فرآیند ترجمه از جایگاه  وارد می شوند و در صورتی که مکمل نباشند از همان جا هم خارج می شوند. 

مورد (ه): آزاد شدن اسید آمینۀ روي رناي ناقل در جایگاه  با مصرف آب و شکستن پیوند اشتراکی است. 

بررسی موارد: 

 . مورد (ت):  در مرحلۀ طویل شدن در فرآیند ترجمه پیوند پپتیدي در جایگاه  تشکیل می شود، نه در جایگاه 

مورد (ج): در مرحلۀ طویل شدن رناي ناقل بدون آمینو اسید از جایگاه  به جایگاه  وارد می شود.

64AA

A

P

AP

PE

: کدون هاي پایان، آنتی کدون یا پادرمزه ندارند.  مورد   گزینه 4

: دو اسید آمینه داریم که فقط یک رمز دارند، مثل متیونین، بنابراین همۀ آنها چند رمز ندارند.  مورد 

مورد  :  نوع آمینو اسید داریم که از  نوع پادرمزه یا آنتی کدون تنوع کمتري دارند. 

مورد  : در بعضی موارد تنظیم بیان ژن در سطح بعد از رونویسی یا ترجمه انجام می شود، مثل اینکه پپسینوژن بعد از ترجمه به پپسین تبدیل شود. 

65A

B

C2061

D

بررسی موارد:  گزینه 2

) می باشند که قند آن ها دئوکسی ریبوز است.  الف) درست است، چون پالزمید و توالی افزاینده و پیش مادة هلیکاز، همگی از دنا (

ب) نادرست است، چون زیر واحدهاي آنزیم هاي دنابسپاراز و هلیکاز آمینواسید است ولی لسیتین یک نوع لیپید است. 

پ) درست است، چون ساختار شیمیایی عوامل رونویسی پروتئین است ولی اپراتور، توالی افزاینده و پادرمزه همگی از جنس اسید نوکلئیک هستند. 

ت) درست است چون سلول  پروکاریوت است و غشاء هسته ندارد و محل دناسازي و رناسازي و پروتئین سازي در سیتوپالسم است. 

66

DNA

Ecoli

پیام: سلول هایی که از مرحلۀ  رد می شوند همان سلول هاي یوکاریوت هستند. گزینه 4 67G2
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 تولید یک پروتئین می تواند حاصل بیان چند ژن باشد مثل تمام پروتئین هایی که ساختار چهارم دارند مثل هموگلوبین پس این مطلب درست است. 

 در سلول هاي هوهسته اي یا یوکاریوت اصوًال مفهوم اپراتور وجود ندارد. رد این مطلب است که در سلول هایی که از  رد می شوند، اپراتور وجود ندارد. 

 بعد از رونویسی براي حفاظت از رنا ممکن است به طول آن ها افزوده شود نه اینکه طول آن ها کاسته شود. 

 بازهاي مولکول هاي حاصل از رونویسی چه در پروکاریوت و چه در یوکاریوت با رشتۀ رمزگذار رابطۀ مکملی دارند. پس این مطلب درست است. 

 در پی فعال شدن عوامل رونویسی متصل به راه انداز، پس این مطلب هم درست است. 

⋆

⋆G2

⋆

⋆

⋆

همه موارد ممکن است صحیح باشند:  گزینه 4

با توجه به شکل مقابل می توان به نتایج زیر رسید:  

، دو توالی پایان رونویسی دیده می شود.   و راه انداز ژن  مورد الف) بین راه انداز ژن 

راه اندازراه اندازرنابسپاراز

رنای در حال رونویسی

رنابسپاراز

2ژن

1ژن3ژن

راه انداز رنابسپاراز

 

مورد ب) در بین ژن  و ژن  هیچ راه اندازي وجود ندارد.  

مورد ج) در بین راه انداز ژن  و راه انداز ژن  هیچ ژنی وجود ندارد.  

مورد د) در صورتی که در دو ژن مجاور از یک رشته رونویسی انجام شود ممکن است، بین دو راه انداز فقط یک توالی پایان رونویسی وجود داشته باشد.  

68

12

12

23

همۀ موارد نادرست است.   گزینه 4

دانشمندان رناي  پیک بالغ را با رشتۀ الگوي دنا مجاورت دادند و مولکول دو رشته اي ایجاد شد. پس مولکول دو رشته اي هم ممکن است دنا باشد و هم مجاورت دادة دنا و رناي بالغ که در این

صورت همۀ موارد نادرست است.  

69

موارد «ب، ج و د» صحیح است. «الف» نادرست. کبد ممکن است گلوکز و اکسیژن خود را از طریق سیاهرگ باب دریافت کند که این سیاهرگ داراي خون تیره (کم اکسیژن) می باشد. گزینه 3

«ب» درست. هم کبد و هم کلیه، کربن دي اکسید تولیدي خود را وارد رگی می کنند که در سطح پایینی قلب بوده و وارد بزرگ سیاهرگ زیرین می شود. «ج» درست. هم کبد و هم کلیه داراي

سلول هاي هسته دار بوده و تحت تأثیر هورمون تیروئیدي قرار می گیرد. این هورمون فعالیت متابولیسمی همۀ یاخته هاي هسته دار را افزایش می دهد یعنی چرخۀ کربس افزایش یافته و تولید

دي اکسیدکربن در میتوکندري افزایش می یابد. «د» درست. در هر سلول یوکاریوت هر ژن فقط توسط یک نوع  پلی مراز رونویسی می شود. همۀ ژن هاي درون هسته براي بیان شدن نیاز به

عوامل رونویسی دارند.

70

RNA

بررسی عبارت هاي نادرست:  گزینه 3

عبارت «الف»: گویچه هاي قرمز بالغ انسان و بسیاري از پستانداران فاقد هسته و ژن هستند. 

عبارت «ج»: ژن هاي سلول هاي پیکري هسته دار یک انسان یکسان است. 

عبارت «د»: آیا همۀ ژن ها گسسته (داراي اگزون و اینترون) هستند؟ آیا همۀ آنها اگزون و اینترون دارند؟ پاسخ منفی است!

71

جمالت «الف» و «ب» نادرست اند. محصول پروتئینی ریبوزوم هاي مستقر بر غشاي شبکۀ آندوپالسمی یا به بیرون سلول ترشح می شوند یا در عرض غشاي سلول قرار می گیرند یا در گزینه 3

واکوئل ها قرار می گیرند و یا در لیزوزوم هاي یاخته قرار می گیرند چون لیزوزوم از شبکۀ آندوپالسمی زبر و دستگاه گلژي نشأت می گیرد. همان گونه که گفته شد پروتئین هاي ترشحی توسط

ریبوزوم هاي شبکۀ آندوپالسمی زبر ساخته می شوند.

72

بررسی نکات سؤال:  گزینه 3

اغلب آمینواسیدها بیش از یک رمز دارند نه بعضی از آنها. 

برخی آسیب ها ممکن است در محل اینترون ها رخ دهند. 

اغلب ژن ها در هسته قرار دارند و برخی در میتوکندري و کلروپالست ها. چون ژنوم اصلی در هسته قرار دارد. 

اغلب پروکاریوت ها فقط یک نقطۀ آغاز همانندسازي در دناي خود دارند نه برخی از آنان!!

برخی ژن ها در میتوکندري و پالست قرار دارند. 

73

بررسی عبارت هاي نادرست:  گزینه 3

عبارت «ب»: در تنظیم مثبت رونویسی در حضور قند مالتوز، انواعی از پروتئین ها به نام فعال کننده به توالی  هاي خاصی از دنا متصل می شوند. 

عبارت «ج»: اتصال الکتوز به مهارکننده موجب تغییر ساختار فضایی آن و جدا شدن آن از اپراتور می شود. 

عبارت «د»: در حضور الکتوز در محیط باکتري، تغییر شکل مهارکننده موجب جدا شدن از اپراتور و مانع اتصال آن به اپراتور می گردد.

74

تنها عبارت «ب» نادرست می باشد. افزایش طول عمر رناي پیک موجب افزایش محصول می شود. گزینه 4 75

عبارت داده شدة صورت سؤال همانند «الف» نادرست می باشد زیرا در صورت نبود مالتوز در محیط باکتري اشرشیاکالي آنزیم هاي تجزیه کنندة مالتوز تولید نمی شوند (نه هر آنزیمی)، گزینه 4

همچنین در تنظیم مثبت رونویسی رنابسپاراز به کمک پروتئین هاي خاصی به راه انداز متصل می شود.

76
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هموگلوبین پروتئینی است که در بیماري کم خونی داسی شکل تغییر شکل می دهد.  گزینه 2

بررسی عبارت ها: 

عبارت «الف»: از تخریب گویچه هاي قرمز در کبد ماده اي رنگی به نام بیلی روبین ایجاد می شود. 

عبارت «د»: محل اتصال مونواکسیدکربن و اکسیژن به پروتئین هموگلوبین یکسان است. اتصال  و یا جدا شدن آن تابع فشار آن در اطراف هموگلوبین است. 

77

O2

فقط عبارت «د» درست می باشد.  گزینه 3

بررسی عبارت هاي نادرست: 

عبارت «الف»: میتوکندري ها در قطعۀ میانی اسپرم اطراف قاعدة تاژك را احاطه کرده اند. 

عبارت «ب»: این ویژگی متعلق به تارهاي کند است. 

عبارت «ج»: در میتوکندري،  وجود دارد که رشتۀ پلی نوکلئوتیدي خطی است.  

78

RNA

سؤال به یاخته پروکاریوتی اشاره می کند. فقط مورد ج عبارت نادرستی بیان می کند زیرا باکتري ها توالی افزاینده ندارند.  گزینه 3

در تنظیم منفی رونویسی باکتري اشرشیاکالي مربوط به متابولیسم قند الکتوز سه ژن مجاور هم فقط یک راه انداز دارند. ژن اولی و وسطی در انتهاي خود توالی پایان رونویسی ندارند. 

رونویسی شده داراي سه رونوشت ژن است و بعد از ترجمه سه نوع رشته پلی پپتید ساخته می شود. 

79

mRNA

بررسی موارد:   گزینه 1

الف) با توجه به شکل زیر، در مرحلۀ آغاز در مقابل همۀ نوکلئوتیدهاي بخش بازشده، نوکلئوتید مکمل قرار نگرفته است. به عالوه توجه کنید که در مقابل نوکلئوتیدهاي یکی از رشته هاي ژن، به

هیچ وجه باز مکملی قرار نخواهد گرفت. 

بسپارازرنا 

راه انداز توالی پایان

راه اندازرنا

رنابسپاراز

رنابسپاراز

رنا

راه انداز

مرحله پایانپ

مرحله طویل شدنب

الفمرحله آغاز

GGCC A C

G C C T GG

GG C C U G

دنا

رنارشته الگو

رشته رمزگذار

 

ب) توجه کنید که در مرحلۀ ادامۀ ترجمه هم، شاهد خروج  هستیم. بنابراین لفظ «برخالف» صحیح نیست. 

ج) توجه کنید در مرحلۀ آغاز ترجمه هم مونومرهاي به هم چسبیده در آنتی کدون به مونومرهاي کدون متصل می شوند. 

د) در مرحلۀ آغاز رونویسی توالی راه انداز و در مرحلۀ پایان ترجمه، توالی کدون پایان فرایند را کنترل می کنند. 

80

tRNA

مورد «آ» نادرست: هم در رونویسی و هم در همانندسازي از یک ژن خاص از توالی هاي نوکلئوتیدي به عنوان الگو استفاده می شود.  گزینه 4

مورد «ب» نادرست: در طی یک چرخه سلولی، یک ژن ممکن است بارها رونویسی شود و مورد استفاده قرار بگیرد و چند رشته  ساخته شود اما در هر چرخه سلولی فقط یک بار و آن هم

در فقط در مرحله  همانندسازي از ژن هسته اي انجام می گیرد. 

مورد «پ» نادرست: در رونویسی از آنزیم  پلی مراز استفاده می شود که هم نقش پلی مرازي و هم نقش هلیکازي دارد البته در همانندسازي آنزیم  پلی مراز داراي خاصیت

پلی مرازي و نوکلئازي است و نقش هلیکازي ندارد. آنزیم جداگانه اي (آنزیم هلیکاز) موجب جدا شدن دو رشته می شود.

81

RNA

S

RNADNA
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مورد «ت» نادرست: فقط در همانندسازي هر دو رشته  به عنوان الگو مورد استفاده قرار می گیرند اما در رونویسی از یک ژن خاص فقط یکی از رشته ها مثًال رشته باالیی الگو می شود. البته

ممکن است براي ژن دیگري رشته پایینی به عنوان الگو استفاده شود اما در یک نقطه خاص فقط یکی از رشته ها رونویسی می شود.

DNA

تنها مورد «پ» درست است.   گزینه 1

مورد «آ» نادرست: پیوند هیدروژنی بین رشته  در حال ساخت و رشته الگو ایجاد می شود و نه رشته رمزگذار.  

مورد «ب» نادرست: در هر ژن، یکی از دو رشته همیشه مورد رونویسی قرار می گیرد که به آن رشته الگو می گویند.  

، الگو و رشته دیگر رمزگذار است که این رشته می تواند براي دو ژن مجاور هم، یکسان یا متفاوت باشد.   مورد «پ» درست: در هر ژن، یکی از دو رشته 

مورد «ت» نادرست: در محل هر حباب رونویسی، فقط یک عدد آنزیم  پلی مراز فعالیت دارد. 

82

RNA

DNA

RNA

مورد «آ» نادرست: در مرحله آغاز بین ریبونوکلئوتیدهاي آزاد با نوکلئوتیدهاي زنجیرة الگو، پیوند هیدروژنی تشکیل می شود؛ اما بین  در حال تشکیل با زنجیره الگو پیوند گزینه 4

هیدروژنی شکسته نمی شود. در مرحله طویل شدن و پایان، بین  با زنجیره الگو، پیوند هیدروژنی شکسته می شود. 

مورد «ب» نادرست: فرایند ویرایش در فرایند رونویسی صورت نمی گیرد در نتیجه پیوند بین فسفات یک نوکلئوتید با قند نوکلئوتید دیگر تشکیل می شود، اما شکسته نمی شود.  

مورد «پ» نادرست: فرایند ترجمه در پروکاریوت ها می تواند در هنگام رونویسی انجام گیرد؛ اما نه در هر بخشی از  که رونویسی می شود ممکن است آن بخش الگوي  نباشد.  

مورد «ت» نادرست: پیوند بین فسفات یک نوکلئوتید با قند نوکلئوتید زنجیره در حال ساخت تشکیل می شود نه اینکه بین قند نوکلئوتید با فسفات نوکلئوتید موجود در زنجیره در حال تشکیل. 

83RNA

RNA

DNAmRNA

مورد «آ» درست: همیشه تعداد پیوندهاي فسفو دي استر بیشتر شکسته می شود به طوري که با شکستن دو پیوند فسفو دي استر، یک پیوند فسفو دي استر تشکیل می شود.  گزینه 2

هاي اولیه یوکاریوتی انجام می گیرد بنابراین برخی از  یوکاریوتی فاقد توالی اینترون هستند.  مورد «ب» نادرست: پیرایش فرایندي است که در بسیاري از 

مورد «پ» درست: پیرایش فرایندي است که روي  اولیه صورت می گیرد. 

هاي اولیه یوکاریوتی اینترون ندارند که دچار پیرایش شوند. مورد «ت» نادرست: همه 
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mRNAmRNA

mRNA

mRNA

،  می سازد که دستور تولید پروتئین را به ریبوزوم می دهد. در صورت ایجاد اختالل در عملکرد آنزیم  پلی مراز  در سلول هاي یوکاریوتی با رونویسی از  گزینه 2

این آنزیم، در تولید پروتئین هاي عملکردي سلول ها اشکال ایجاد می گردد. 

مورد «آ» درست: زیرا هدایت پیام عصبی در طول یک نورون ناشی از فعالیت هاي کانال ها و پمپ هاي پروتئینی است. 

مورد «ب» درست: زیرا تحریک یا مهار نورون پس سیناپسی به سالمت عملکرد گیرنده هاي پروتئینی بستگی دارد. 

مورد «پ» درست: زیرا اگزوسیتوز ناقلین عصبی به تولید  وابسته است و این فرآیند تولید به عملکرد مناسب پروتئین ها در غشاي میتوکندري وابسته می باشد. 

مورد «ت» نادرست: زیرا نورون هاي دخیل در انعکاس هاي عصبی فاقد توانایی تقسیم هستند. 

مورد «ث» درست: زیرا سلول هاي لنفوسیت  کشنده با تولید پروتئین پرفورین موجب مرگ برنامه ریزي شده سلول هاي آلوده به ویروس و سرطانی می گردد.

85RNA2mRNADNA

ATP

T

مورد «آ» درست: پیوند هیدروژنی بین کدون و آنتی کدون در مرحله طویل شدن، در جایگاه  گسسته و به این ترتیب،  فاقد آمینواسید از جایگاه  ریبوزوم خارج گزینه 1

یی به جایگاه  منتقل نمی شود که بخواهد جدا شود.  می شود. در مرحله پایان جابه جایی ریبوزوم صورت نمی گیرد و بنابراین 

مورد «ب» درست: این کار به دنبال جابه جایی ریبوزوم در مرحله طویل شدن انجام شده ولی در مرحله پایانی به علت عدم انجام جابه جایی، رخ نمی دهد. 

مورد «پ» درست: منظور از پیوند کوواالنی که در جایگاه  تشکیل می شود، همان پیوند پپتیدي است که در مرحله طویل شدن در این جایگاه تشکیل می شود ولی در مرحله پایان، هیچ پیوند

پپتیدي در این جایگاه ایجاد نمی شود. و در این مرحله تمام اجزاء شرکت کننده در پروتئین سازي از یکدیگر جدا می شوند. 

مورد «ت» نادرست: در هیچ یک از مراحل آغاز، طویل شدن و پایان، هرگز پیوند هیدروژنی بین کدون و آنتی کدون در جایگاه  تشکیل نمی شود. 

مورد «ث» درست: پیوند کوواالنی که در جایگاه  شکسته می شود، پیوند بین آمینواسید و  حامل آن است. می دانید که در مرحله طویل شدن آمینواسید جایگاه  به همراه سایر

آمینواسیدهایی که به آن متصل هستند، از  خود جدا شده و با آمینواسید مستقر در جایگاه  پیوند پپتیدي ایجاد می کند. این اتفاق درمرحله پایان انجام نمی شود. 

، نه تشکیل می شود و نه می شکند. تشکیل این پیوندها در جایگاه  و شکست آن در جایگاه  مورد «ج» نادرست: در مرحلۀ طویل شدن، پیوند هیدروژنی بین کدون و آنتی کدون، در جایگاه 

صورت می گیرد.

86EtRNAE

tRNAE

A

E

PtRNAP

tRNAA

PAE

گزینه  نادرست: با توجه به شکل  تعداد ژن هاي مربوط به آنزیم هاي تجزیه کننده الکتوز  عدد می باشد. پس در صورت جدا شدن مهارکننده از اپراتور،  آنزیم تجزیه کننده الکتوز گزینه 4

درون باکتري ساخته می شود.  

رنا بسپاراز
مهارکننده

عدم رونویسی

ژن های مربوط به تجزیه الکتوز

راه انداز اپراتور

راه انداز اپراتور

مهارکننده تغییر شکل یافته
الکتوز

انجام رونویسی

الف)

ب)
 

گزینه  نادرست: منظور از مولکول حاصل از رونویسی  است که داراي زیرواحدهاي نوکلئوتیدي می باشد – دقت داشته باشید کدون هاي پایان قابل ترجمه نمی باشند. 

گزینه  نادرست: ژن الکتوز در باکتري اشریشیاکالي می باشد که از گروه جانداران پرکاریوت است و در یوکاریوت ها عمل پیرایش از رونویسی انجام نمی شود. 
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گزینه  درست: منظور از این پلی پپتیدها، آنزیم هاي تجزیه کننده الکتوز می باشند که قادرند الکتوز را به مونوساکاریدهاي گلوکز و گاالکتوز تبدیل کنند و میزان این مونوساکاریدها را درون

باکتري براي مصرف افزایش دهد. 

4

مورد «آ» درست: در اشرشیاکالي، یک راه انداز، براي چند ژن که محصول مرتبط دارند، وجود دارد.  گزینه 4

مورد«ب» درست: در باکتري استرپتوکوکوس، آنتی کدون که یک توالی  نوکلئوتیدي روي  است در سیتوپالسم ساخته می شود (عمل رونویسی در سیتوپالسم) و  پلی مراز که

یک آنزیم است نیز توسط ریبوزوم ها در سیتوپالسم ترجمه و ساخته می شود. 

) توسط یک نوع  پلی مراز ساخته می شوند،  پلی مراز در سیتوپالسم و مجاور کروموزوم ساخته ) و آنتی کدون ( مورد «پ» درست: در پروکاریوت ها کدون (
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3tRNARNA

mRNAtRNARNADNA

می شود (ترجمه می شود). 

ي حاصل به آنزیم ترجمه شود (این روند در همه یوکاریوتی ها رخ مورد «ت» درست: در همه جانوران، ژِن مربوط به آنزیم ها توسط  پلی مراز  رونویسی می شود تا 

می دهد). 

RNAIImRNA

بررسی موارد:  گزینه 4

مورد الف: بین نوکلئوتیدهاي رنا و بین نوکلئوتیدهاي یک رشته از دنا پیوند فسفودي استر وجود دارد. 

مورد ب: نوع قند در رشتۀ رمزگذار، دئوکسی ریبوز و در رشتۀ رنا ریبوز است. 

) می باشد یعنی هر جا در رشته رمزگذار  داریم در رناي ساخته شده از رشته الگو  قرار ) و تیمین ( مورد ج: تفاوت بین بازهاي رشته رمزگذار و رناي ساخته شده تنها در  باز یوراسیل (

خواهد گرفت. 

،   و  است.   ، ، و  است و در رشته رنا  مورد د: نوع بازها در رشتۀ رمزگذار  ،

مورد هـ : تعداد فسفات در واقع معرف تعداد نوکلئوتیدهاست که در دو رشته باید یکسان باشد. 

مورد و: با توجه به توضیحات [مورد ج] تعداد بازهاي  حلقه اي و همچنین تک حلقه اي در رشته رمزگذار و رناي ساخته شده از یک ژن مشابه است بنابراین تعداد حلقه هاي آلی این دو نیز مشابه

می باشد. 
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2UTTU

ATCGAUCG

2

الف، ب و پ صحیح هستند. ت نادرست است با پیش روي آنزیم رنابسپاراز در مرحله طویل شدن، دو زنجیره دنا در جلوي آن باز و چندین نوکلئوتید عقب تر رشته رنا از دنا جدا گزینه 3

می شود و دو زنجیره دنا با پیوند هیدروژنی به هم می پیوندند.  

90

آمینو اسید ابتداي پلی پپتید از بخش کربوکسیل خود به بخش آمین آمینواسید دوم متصل می شود پس باید بخش آمین آمینواسید متصل به رناي ناقل آزاد باشد.  گزینه 3

متیونین اول درجایگاه  قراردارد و به جایگاه  وارد نمی شود. اگردر پلی پپتید متیونین دیگري نیز باشد به جایگاه  هم وارد خواهد شد. 
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PAP

موارد دوم و سوم به درستی بیان  شده اند.   گزینه 2

با توجه به شکل دیده مى شود که پروتئین هایی که توسط رناتن (ریبوزوم)هاي آزاد موجود در سیتوپالسم ساخته مى شوند، دو نوع سرنوشت مختلف خواهند داشت: 

آزاد شدن پروتئین

ساخته شدن پروتئین

راکیزه
سبزدیسه

تنکافنده 

واکوئول

گلژیدستگاه 

هسته

یاختهغشای  یاختهخارج 
رانیبرون 

 

الف) در درون سیتوپالسم فعالیت کنند.  

ب) به اندامک هاي دوغشایی موجود در میان یاخته (هسته و میتوکندري) وارد شوند.  

بررسی موارد: 

- از ترجمۀ یک رناي پیک توسط رناتن (ریبوزوم)هاي آزاد سیتوپالسم، یک زنجیرة پلی پپتیدي پدید خواهد آمد. این زنجیره می تواند به صورت یک پروتئین درون یاخته اي عملکرد مستقلی مورد 

داشته باشد، اما اگر قرار باشد که این زنجیره، در ساختار یک پروتئین چند رشته اي (حاوي ساختار چهارم) شرکت کند، دیگر به تنهایى پروتئینی را شکل نمی دهد و نقش مستقلى نخواهد داشت.  

- بعضى از این پروتئین ها، درون سیتوپالسم فعالیت مى کنند.   مورد 

- براساس مقصدي که هر پروتئین باید برود، توالی هاي آمینواسیدي در آن وجود دارد که پروتئین را به مقصد هدایت می کند.   مورد 

- در یاخته هاي عصبی همانندسازي مادة وراثتى صورت نمى گیرد.   مورد 
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1

2

3

4

موارد دوم و سوم به درستى بیان شده اند.  گزینه 2

توالی هاي سه نوکلئوتیدي رناي پیک تعیین می کنند که کدام آمینواسیدها باید در ساختار پلی پپتید قرار بگیرند.  

بررسی موارد: 

- رناي پیک ممکن است دستخوش تغییراتی در حین رونویسی و یا پس از آن شود. بنابراین، امکان عدم اعمال هرگونه تغییر در رناى پیک نیز وجود دارد.   مورد 

- ساخت همۀ رناها، پس از اتصال رنابسپاراز به توالى راه انداز صورت مى گیرد.   مورد 

، تعداد نوکلئوتیدهاي کم تري نسبت به مولکول دنایی دارد که از آن ساخته شده است.  - رونویسی از ژن مورد نظر، فقط از یک رشتۀ آن صورت می گیرد. پس  مورد 

- توجه داشته باشید در یوکاریوت ها، ممکن است اتصال بعضی رناهاي کوچک مکمل به رناي پیک، از کار رناتن جلوگیري کند. بنابراین، ممکن است گروهى از رناهاى پیک خارج شده از مورد 

هسته، تحت تأثیر این نوع از تنظیم بیان ژن قرار گیرند و ترجمه را آغاز نکنند.
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1

2

3RNA

4

موارد اول و سوم صحیح هستند.   گزینه 2

یاخته هاي یوکاریوتی فتوسنتزکننده و یاخته هاي دیگري مانند یاخته هاي کبدي انسان، می توانند از مواد معدنی، مادة آلی تولید کنند. 

بررسی موارد: 

94
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- آمینواسید ابتدایی پلی پپتید، از بخش کربوکسیل خود به بخش آمین آمینواسید دوم متصل می شود، پس باید بخش آمین آمینواسید متصل به رناي ناقل آزاد باشد.  مورد 

- به غیر از رناي پیک رناي ناقل نیز پس از تولید دستخوش تغییر می شود.  مورد 

- یاخته هاي کبدي انسان، فاقد اندامک سبزدیسه هستند.   مورد  

- پروتئین هایی که درون هسته فعالیت می کنند، توسط رناتن هاي آزاد سیتوپالسم ساخته شده اند. مورد 

1

2

3

4

الف) در هر سه جایگاه  و  و  می توان بین رمزة  با پادرمزه  پیوند هیدروژنی (رابطۀ مکملی) را مشاهده کرد.  گزینه 4

ب) فقط در جایگاه  و  می توان  فاقد آمینواسید را مشاهده کرد. در جایگاه  همواره  به آمینواسید یا دي پپتید و یا پلی پپتید متصل است. 

ج) در مرحلۀ طویل شدن  متصل به پلی پپتید در جایگاه  و یا در جایگاه  مشاهده می شود و به طور همزمان در جایگاه  و  پلی پپتیدي دیده نمی شود، اما در مرحلۀ پایان ترجمه

95APEmRNAtRNA

PEtRNAAtRNA

tRNAAPAP

می توان هم زمان  متصل به پلی پپتید را در جایگاه  و عوامل آزادکننده که از جنس پروتئین هستند و داراي زنجیرة پلی پپتیدي می باشند را در جایگاه  مشاهده کرد. 

د) جدا شدن آمینواسید از  فقط در مرحلۀ طویل شدن اتفاق می افتد اما جدا شدن پلی پپتید از  در مراحل طویل شدن و پایان اتفاق می افتد.

tRNAPA

tRNAtRNA

موارد الف و ب و پ جملۀ مورد نظر را به نادرستی تکمیل می کنند.  گزینه 3

تحلیل موارد:  

الف- اگر در بخش هاي اینترونی رشته دناي الگو، تغییر توالی رخ دهد منجر به تغییر در توالی نوکلئوتیدهاي   بالغ (چه بخش غیرقابل ترجمه و چه بخش قابل ترجمه) نخواهد شد. 

ب- تغییر ماندگار در نوکلئوتیدهاي مادة وراثتی (دنا) را جهش می نامند، نه تغییر درتوالی نوکلئوتیدهاي رناي پیک! 

پ- اگر تغییرمورد نظر، تغییر رمزة مربوط به یک آمینواسید  به رمزه دیگري از همان آمینواسید باشد (جهش جانشینی از نوع خاموش)، در توالی آمینواسیدهاي پلی پپتید حاصل از ترجمۀ آن

تغییري ایجاد نمی شود. 

ت- توالی نوکلئوتیدي بخش قابل ترجمۀ   بالغ، همان رمزه ها هستند. اگررمزة تغییریافته  ابتدایی باشد. در فرآیند ترجمه تعداد رمزه هاي وارد شده به جایگاه  رناتن کمتر

می شود و یا اگریکی از رمزه هاي مربوط به آمینواسید به رمزة پایان تبدیل شود می تواند سبب کاهش رمزه هاي وارد شده به جایگاه  رناتن شود.
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mRNA

mRNAAUGP

P

هر چهار گزینه نادرست هستند.  گزینه 1

تحلیل موارد:  

الف) همه رناهاي راکیزه را شامل می شود انجام تمامی مراحل ترجمه درون مادة زمینه اي راکیزه (بدون عبور رناهاي مذکور از غشاهاي راکیزه و ورودشان به سیتوپالسم) ممکن است.  

ب) انسولین هورمونی پلی پپتیدي است. منظور این گزینه، رناي ناقل است که به آمینواسیدها  متصل می شود. رناهاي ناقل در یاخته هاي پروکاریوتی از روي دناي حلقوي آن ها رونویسی می شوند. 

پ) همه رناها را شامل می شود. در ساختار نهایی رناي ناقل، پیوندهاي هیدروژنی بین برخی نوکلئوتیدها (که باهم مکمل هستند) دیده می شود. 

ت) همه رناها می توانند هم در جایگاه  و هم در جایگاه   قرارگیرند. 

در رناي پیک و رناي رناتنی وجود هر توالی محتمل است. رناي ناقلی با پاد رمزة  نداریم ولی دقت کنید درگزینه نوشته نشده توالی پادرمزه! پس این امکان وجود دارد توالی 

دربخش دیگري از ساختاررناي ناقل (غیر از ناحیۀ پادرمزه) قرار داشته باشد. 
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AP

AUUAUU

موارد الف و پ درست هستند.  گزینه 3

تحلیل موارد: 

الف- پس از آخرین جابه جایی رناتن یعنی شروع مرحلۀ پایان. در مرحلۀ پایان هم رناهاي ناقل  مختلفی می توانند وارد جایگاه  شوند ولی چون هیچکدام پادرمزه اي که مکمل رمزه هاي پایان

باشد ندارند، مستقر نمی شوند. 

ب- هربسپار بیش از دو زیر واحد دارد! ترکیب دو آمینواسید، دي پپتید است و پلی پپتید محسوب نمی شود.  

پ- در مرحلۀ پایان ترجمه، با هیدرولیز پیوند بین آخرین رناي ناقل موجود در جایگاه  با پلی پپتید، آب مصرف می شود و در جایگاه  حین تشکیل پیوند پپتیدي بین آمینواسیدها آب تولید

می  شود.  

، جفت می شود!  ) با رمزه آغاز  ت- فقط پاد رمزة  رناي ناقل متیونین آغازي است که مستقیماً (بدون عبور از جایگاه 

(عالوه بر آن دقت کنید که در این زمان هنوز دو زیر واحد کوچک و بزرگ رناتن به هم ملحق نشده اند و جایگاه هاي رناتن کامل نشده است!)  
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P

PA

UACAAUG

زیرواحد کوچک رناتن توسط توالی ویژه اي که قبل از رمزة آغاز قرار دارد و ترجمه نمی شود، به سمت  هدایت می شود. این توالی ویژه قبل از رمزة آغاز قرار دارد. پس گزینه 1

رمزة آغاز زیرواحد کوچک رناتن را به سمت  هدایت نمی کند. بنابراین جملۀ مورد نظر نادرست است. با توجه به صورت سوال باید عبارت(هاي) درست را پیدا کنیم. 

بررسی موارد: 

الف- اولین رناي ناقل به جایگاه  وارد نمی شود ولی از جایگاه  ریبوزوم خارج می شود. (نادرست) 

ب- جابه جایی ریبوزوم (رناتن) پس از تشکیل پیوند پپتیدي انجام می شود نه هم زمان. (نادرست) 

ج- بالفاصله پس از تکمیل ساختار رناتن براي ترجمه، رناي ناقل دومین آمینواسید در جایگاه  مستقر می شود. نه پادرمزة ناقل دومین آمینواسید! (نادرست) 

د- در مراحل آغاز و پایان ترجمه هیچ  و آنتی کدونی به جایگاه  وارد نمی شود. پس پیوند هیدروژنی اي بین رمزه و پادرمزه تشکیل نمی شود. (درست) 

99mRNA
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AE

A

tRNAA

موارد الف، ب و د نادرست و مورد ج صحیح می باشد.  گزینه 3

بررسی موارد: 

الف- جاندار با جذب گوارشی در معده، ملخ (نوعی یوکاریوت) می باشد. توالی افزاینده جزئی از توالی تنظیمی است که در جایگاه قبل از راه انداز و نقطۀ آغاز قرار دارد پس رونویسی نمی شود.

(نادرست) 

ب- نوزاد کرمی شکل (الرو) پروانۀ مونارك نوعی حشره، جانور و یوکاریوت است. بنابراین توالی چند ژنی مجاور هم ندارد. (نادرست) 

ج- همۀ باکتري ها به عنوان غیرخودي می توانند خط سوم دفاع اخصاصی را تحریک کنند. در همۀ پروکاریوت ها، می توان رونویسی  از چند ژن مجاور را توسط یک راه انداز و یک

رنابسپاراز مشاهده کرد ولی می توانند سیستم تک ژنی نیز داشته باشند. (درست) 

د- در زمان حضور الکتوز و ورود آن به درون باکتري، الکتوز با اتصال به مهارکننده، شکل آن را تغییر می دهد و در نتیجه الکتوز و مهارکننده از اپراتور جدا شده و مسیر حرکت آنزیم آزاد

می شود. (نادرست) 

100

mRNA

تنها مورد (الف) عبارت مورد نظر را به درستی تکمیل می کند. گزینه 1 101
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بررسی همۀ موارد:  

الف- آنزیم تولید کنندة آنزیمی غیرپروتئینی، آنزیم رنابسپاراز است. رنابسپاراز نوعی آنزیم پروتئینی بوده و از آمینواسید تشکیل شده است. در آمینواسید  گروه  بخشی است که ویژگی هاي

منحصر به فرد هر آمینواسید به آن بستگی دارد.  

ب- مونومرهاي مربوط به میانه، از جنس رنا هستند. نوکلئوتیدها در رناي پیک میانه هیچگاه پیوند کوواالن با رشته اي دیگر برقرار نمی کنند.  

ج- محل اتصال رنابسپاراز به دنا، راه انداز است. در طی رونویسی هیچگاه رونویسی از راه انداز صورت نگرفته و پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتیدهاي راه انداز باز نمی شود.  

د- نوکلئوتیدهایی که در رناي ناقل یافت می شوند، با رشتۀ رناي دیگر (رناي پیک) تنها پیوند هیدروژنی برقرار می کنند. 

R

الف) نادرست، آنزیم  و  کربوهیدرات را نمی سازند، بلکه به غشاي گویچه اضافه می کنند.  گزینه 1

ب) نادرست، گلبول هاي قرمز داخل خون، هسته ندارند پس هیچ اللی ندارند. 

، ژن در جایگاه ژن هاي گروه  وجود دارد، ولی این ژن هیچ یک از آنزیم هاي  و  را نمی سازد.  پ) نادرست، در گروه خونی 

ت) نادرست، ژن نمود هاي هم توان  و مغلوب  را می توان حدس زد ولی نمی توان ژن نمود مربوط به رخ نمود هاي  و را با قاطعیت حدس زد. 

102AB

OABOAB

(AB)(O)AB

تنها مورد ب صحیح است.   گزینه 2

الف) در افراد بیمار تنها یک جفت از صدها جفت نوکلئوتید دنا تغییر کرده است (کم نشده است) 

ب) بیش تر یاخته هاي خونی از نوع یاخته هاي قرمزاند که در این بیماري داسی شکل می شوند؛ ولی یاخته هاي سفید خون داسی شکل نمی شوند.  

ج) این بیماري ارثی است و می تواند به فرد به ارث رسیده باشد، نه این که فقط از طریق جهش در خود فرد به وجود بیاید.  

103

بررسی عبارت ها؛ عبارت «الف»: در بیماري وابسته به جنس نهفته فرد مذکر ناخالص نداریم. ناخالص در این الگوي وراثتی می تواند فقط زن باشد (مثل ). پس این عبارت گزینه 4

نادرست است. عبارت «ب»: درست است. از پدر  می تواند دختري متولد شود که این دختر قطعاً  را از پدر به ارث برده است و داراي دگرة بیماري است. عبارت«ج»: اگر مادر بیماري

اتوزوم نهفته داشته باشد  و پدر نیز بیمار  یا ناقل  باشد می توانند پسر خالص  از لحاظ این بیماري داشته باشند. عبارت «د»: اگر پدر  (بیمار مبتال به بیماري اتوزوم

بارز) باشد و مادر نیز  باشد و دختر آن ها  بشود پس دگرة نهفته  در دختر مشاهده نمی شود.

104xHxh

YXAxA

(aa)(aa)(Aa)(aa)HH

HHHH(h)

به علت تولد پسري مبتال به هموفیلی پس مادر ناقل هموفیلی می باشد. هر دو بیماري وابسته به  نهفته می باشند پس بر روي یک کروموزوم  قرار دارند.  گزینه 2

 

105XX

Y ×XH
D XH

d X
h
d ⇒ + + +

1

4
YXH

d
  

پسر مبتال به دیستروفی و سالم از نظر هموفیلی

1

4
XH

DX
H
d

  

دختر سالم از نظر هموفیلی و ناقل دیستروفی عضالنی

1

4
YXh

d
  

پسر مبتال به هر دو بیماری

1

4
XH

DX
h
d

  

دختر ناقل هر دو بیماری

بیماري کم خونی داسی شکل اتوزوم نهفته است.   گزینه 3

 

بررسی عبارت ها؛ 

عبارت «الف»: به درستی تکمیل می کند. 

 

عبارت «ب»: 

 

عبارت «ج»: به نادرستی تکمیل می کند. 

عبارت «د»: 

 

106

H H H H H HbA bA سالم bA bs سالم ناقل bs bs بیمار

Y × = Y + Y + X +Xh XHXh 1

4
XH 1

4
Xh 1

4
Xh 1

4
XhXh

Pp × pp = Pp + pp
1

2

1

2

H H × H H = H Hbs bs bA bA
1

1
bA bs

dd × dd = dd
1

1

بررسی عبارت هاي نادرست؛ عبارت «الف»: گروه خونی صفت تک جایگاهی می باشد. عبارت «ب»: گروه خونی  از جمله صفات گسسته می باشد.عبارت «ج»: در بارزیت ناقص، گزینه 4

صفت در حالت ناخالص، به صورت حد واسط حالت هاي خالص مشاهده می شود.صفت معرفی شده در این جمله «هم توانی» است. چون هر دو صفت توأم بروز کرده اند.

107Rh

در خصوص هموفیلی از دو پسر این خانواده یکی سالم است، پس  از پسران سالم و  از آن ها هموفیلی اند. بررسی عبارت ها؛ عبارت «الف»: در هم توانی صفات به صورت حد واسط گزینه 1

ظاهر نمی شوند، بلکه هر دو صفت، توأم بروز می کنند. عبارت «ب»: فقط براي هم توانی صحیح است. عبارت «ج»: بروز همزمان دو صفت تنها در رابطه هم توانی قابل بیان است. عبارت «د»: در

بارزیت ناقص صفت در حالت ناخالص به صورت حد واسط حالت هاي خالص مشاهده می شود. 

عبارت «هـ»: در این الگو صفت حد واسط متعلق به ژنوتیپ ناخالص است.  

1081

2

1

2

همۀ موارد صحیح است. «الف» وجود یک الل مربوط به بیماري کم خونی داسی شکل در افراد ناخالص  سبب مقاومت این افراد به انگل ماالریا می شود. «ب» بیماري هاي گزینه 4

، سلول ها براي تأمین گوارشی که سبب ایجاد کم خونی می شوند (مثل کاهش تولید فاکتور داخلی معده) سبب ترشح اریتروپویتین از کبد و کلیه می گردند. «ج» در بیماري دیابت شیرین نوع 

انرژي

109(H H )bA bS
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خود چربی ها و پروتئین ها را تجزیه می کنند. تجزیۀ پروتئین هاي دستگاه ایمنی (پادتن ها، پروتئین هاي مکمل و ...) سبب تضعیف دستگاه ایمنی خواهد شد. «د» کم کاري غدد پاراتیروئید می تواند

سبب کاهش بیش از حد کلسیم در خون شود. کلسیم یکی از مواد الزم براي زنجیره واکنش هاي انعقاد خون می باشد، که در این صورت انعقاد خون با مشکل مواجه می شود.

موارد «ج، د و هـ» صحیح می باشد. «الف» نادرست. گلبول هاي قرمز بالغ هم در مردان و هم در زنان، فاقد هسته و هرگونه کروموزوم می باشد. «ب» نادرست. یاخته هاي ماهیچۀ اسکلتی گزینه 3

چند هسته اي می باشند. در مردان این یاخته ها به دلیل چند هسته اي بودن، چند کروموزوم  نیز دارند ولی توجه کنید که در هر هستۀ سلول هاي پیکري مردان فقط یک کروموزوم  وجود دارد.

«ج» درست. ژن فاکتور انعقادي هشت روي کروموزوم  بوده و در تمام سلول هاي حاصل از میوز در زنان یافت می شوند در حالی که نیمی از سلول هاي حاصل از میوز در مردان فاقد کروموزوم 

می باشند. «د» درست. گامت در مردان قطعاً پس از میوز  و تمایزات صورت گرفته توانایی لقاح پیدا می کند در حالی که در زنان اووسیت ثانویه قبل از میوز  توانایی لقاح دارد و پس از لقاح با

اسپرم میوز  را انجام می دهد. «هـ» درست. تشکیل تتراد در مردان فقط پس از سن بلوغ جنسی رخ می دهد ولی دختران در هنگام تولد در هر تخمدان خود حدود یک میلیون اووسیت اولیه دارند

که در پروفاز میوز  با تترادهایی تشکیل شده، متوقف شده اند.

110

xx

xx

22

2

1

تنها مورد «ج» صحیح می باشد. درون یک تخمدان می تواند چندین عدد تخمک وجود داشته باشد. درون هر تخمک فقط یکی از یاخته هاي حاصل از میوز به طور تصادفی باقی می ماند. گزینه 1

بنابراین هر تخمک یک تخم زا ایجاد می کند که می تواند با تخم زاي تخمک دیگر ژنوتیپ متفاوت داشته باشد.  

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ  «الف» نادرست. در هر لولۀ گرده دو عدد اسپرم ایجاد می شود که هر دو ژنوتیپ یکسان دارند، چون حاصل تقسیم میتوز هستند. 

گزینۀ  «ب» نادرست. هر تخمک فقط یک عدد گامت ایجاد می کند (نه گامت ها).  

گزینۀ  «د» نادرست. توجه کنید که درون کیسۀ گرده گامت تولید نمی شود.  

111

همۀ موارد عبارت را به درستی تکمیل می کنند. «الف» در پوستۀ دانه به مقدار زیادي ترکیبات پکتینی وجود دارد که توانایی جذب آب دارند. «ب» رایج ترین بافت زمینه اي، بافت نرم گزینه 4

آکنه اي است که به فراوانی در دانه گیاه دیده می شود. «ج» حین رویش دانه، رویان با تقسیمات میتوزي رشد کرده و دانه رست را پدید می آورد. «د» پوسته ژنوتیپ و فنوتیپ همانند والد ماده دارد.

زیرا از پوستۀ تخمک منشأ گرفته است.

112

مورد «ت»: درست و بقیه نادرست است.   گزینه 2

مورد «آ» نادرست: مادة  که روي گلبول هاي قرمز قرار دارد، نوعی کربوهیدرات می باشد و مادة  نوعی پروتئین است.  

مورد «ب» نادرست: بر روي کروموزوم  ژن سازندة آنزیم  وجود دارد که این آنزیم، کربوهیدرات  را به غشاي گلبول قرمز اضافه می کند. آنتی ژن  از جنس کربوهیدرات است. 

، گروه خونی مثبت دارند. پس فردي با گروه خونی مثبت الزم نیست حتماً دو الل  باشد.   مورد «پ» نادرست: افرادي با ژنوتیپ هاي  و 

، ممکن است دو نوع ژنوتیپ  یا  داشته باشد.   مورد «ت» درست: این فرد از نظر گروه خونی  می تواند دو نوع ژنوتیپ  یا  داشته باشد. همچنین از نظر گروه خونی 

چنانچه این فرد داراي ژنوتیپ هاي  و  باشد، ممکن است در یک گامت این فرد، دو الل  و  وجود داشته باشد.  
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) در مربع پانت زیر مشخص ) چون پدرش بیمار است. و مرد طبیعی نیز چنین وضعیتی دارد. فرزندان احتمالی این زن و مرد ( زن طبیعی، از نظر بیماري ناخالص است ( گزینه 2

شده اند. 

 

گزینه  نادرست: برخی از فرزندان، ژنوتیپ  خواهند داشت. 

گزینه  درست: سه چهارم فرزندان از نظر فنوتیپی، سالم خواهند بود. 

گزینه  درست: برخی فرزندان ژنوتیپ  خواهند داشت که نسبت به والدین، یک ژنوتیپ جدید است. 

گزینه  نادرست: فنوتیپ مادر، سالم است. و سه چهارم فرزندان نیز سالم خواهند شد. 

114AaA Aaa∗

Aa AA Aسالم و ناخالص سالم و خالص

aa Aa aبیمار سالم و ناخالص

1aa

2

3aa

4

گزینه 2

  گامت ها

   

  

 در یک بیماري وابسته به  و نهفته، اگر مادر بیمار باشد تمام پسرانش بیمار می شوند. چون دختر این دو فردي که ازدواج کرده اند بیمار است پس مادر این دختر سالم اما ناخالص است. 

 پسر مورد سوال به بیماري مبتالست و دختر سالم نیز از نظر بیماري، ناخالص است. فرزندان احتمالی حاصل از این ازدواج در مربع زیر رسم شده اند. 

مورد «آ» نادرست: احتمال تولد پسر سالم وجود دارد. 

مورد «ب» درست: احتمال تولد دختر بیمار وجود دارد. 

مورد «پ» نادرست: احتمال تولد پسر بیمار وجود دارد.    مورد «ت» درست. 

115

زن سالم و خالص× مرد بیمار

× YXHXh Xh

XhXH

XhXhXhXHXh

YYXhYXH

x

) خود دریافت کرده است. ) یا بیمار ( ) خود را از مادر ناقل ( ) دارد که ( )، پدري بیمار ( مورد «آ» درست: دختر بیمار ( گزینه 4 116XhXhYXhXhXXhXhXh
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) دریافت کرده باشد.  ) خود را از مادر بیمارش ( ) خود را از مادرش دریافت کرده است. مادر نیز ممکن است ( )، یک ( مورد «ب» درست: دختر بیمار (

) دریافت کرده باشد.  ) را از پدر بیمارش ( ) را از مادرش دریافت کرده است. مادر نیز ممکن است ( )، الل بیماري ( مورد «پ» درست: پسر بیمار (

) خود دریافت کرده باشد.  ) را از مادر ناقل ( ) را از مادرش دریافت کرده است. مادر نیز ممکن است ( )، الل بیماري ( مورد «ت» درست: پسر بیمار (

XhXhXhXhXhXh

YXhXhXhYXh

YXhXhXhXXh

مورد «آ» درست: هر مرد دو کروموزوم جنسی  و  دارد که  از مادر و  را از پدر دریافت می کند چون آلل مربوط به هموفیلی روي کروموزوم جنسی  قرار دارد بنابراین مرد گزینه 2

همیشه  را از مادر دریافت می کند. 

مورد «ب» درست: مرد داراي کروموزوم هاي جنسی  و  می باشد چون مرد فقط یک  دارد بنابراین مرد ناقل این گونه صفات وجود ندارد. 

مورد «پ» نادرست: زن ناقل هموفیلی داراي ژنوتیپ  می باشد. بنابراین به احتمال  درصد داراي دختر سالم و  درصد دختر ناقل خواهد بود. 

مورد «ت» نادرست: چون مردان فقط داراي یک کروموزوم جنسی  هستند پس در یک جمعیت خیلی بیشتر از زنان دچار بیماري هایی خواهند شد که ژن آن ها روي کروموزوم جنسی  می باشد. 

117xyxyx

x

xyx

XHXh
5050

xx

زاده اي که سه نوع عامل تعیین کننده مربوط به گروه هاي خونی، یعنی کربوهیدرات هاي  و  و پروتئین  را در غشاي گویچه هاي قرمز خود داراست،  است و زاده اي که گزینه 2

فاقد این عوامل است  می باشد و چون والدین هر دو  مثبت اند، گروه خونی والدین به صورت  می باشد مورد «الف» صحیح است چون هر زاده با ژنوتیپ مشابه با

،  نوع دگره براي گروه هاي خونی دارد، مورد «ب» نیز صحیح است. چون امکان تولد زاده هایی با ژن نمود  و رخ نمود  و هر یک از والدین یعنی ژنوتیپ  یا 

همچنین ژن نمود  و رخ نمود  وجود دارد، مورد «ج» نادرست است چون زاده اي که بیش از  نوع دگره براي گروه هاي خونی دارد [یعنی  نوع دگره دارد] لزوماً  مثبت خواهد

بود و مورد «د» نادرست است. چون اعضا خانواده شامل دو فرزند اول نیز می شوند و زاده مشابه با فرزندي که گروه خونی  دارد، تنها داراي  نوع دگره براي گروه هاي خونی می باشد.

118ABDAB+

O−RhAODd × BODd

AODdBODd4AODdA+

BODdB+
34Rh

O−
2

[مورد الف] درست است چون نمی توان گفت در هر فرد داراي دو دگره نهفته براي بیماري فنیل کتونوري آسیب هاي مغزي ایجاد می شود چون بروز آسیب هاي مغزي در افراد  به گزینه 2

تغذیۀ آن ها با مواد غذایِی داراي فنیل  آالنین یا به عبارتی به محیط نیز بستگی دارد [مورد ج] درست است چون اساساً نمی توان گفت هر فرد واجد دگرة بیماري زاي فنیل کتونوري به این بیماري مبتال

است چون ممکن است داراي ژن نمود ناخالص  بوده و ناقل باشد اما [موارد ب و د] نادرست اند چون در هر فرد مبتال به فنیل کتونوري آنزیم تجزیه  کننده فنیل  آالنین به دلیل بروز اختالل در ژن

آن وجود ندارد [مورد د] نیز نادرست است چون اگر فردي تنها داراي یک نوع دگره براي بیماري فنیل کتونوري از نوع نهفته باشد یعنی ژن نمود  دارد و در صورت عدم پیشگیري عوارض

بیماري در او ایجاد می شود.

119pp

Pp

pp

با توجه به اطالعات سوال، گروه خونی والدین  است و مورد الف لزوماً صحیح است، موارد «ب» و «د» به دلیل امکان تولد فرزندي با گروه خونی  که هم گزینه 2

کربوهیدرات  و هم کربوهیدرات  را دارد و رخ نمود هم توان نشان می دهد، نادرست اند و مورد «ج» به دلیل آن که تنها زاده خالص خانواده، ژنوتیپ  داشته و فنوتیپ شبیه یکی از والدین

[والدي که  است] دارد، صحیح می باشد.

120AB × BOAB

ABBB

BO

همۀ موارد [الف تا د] به شکل نادرستی مطرح شده اند؛ چون ممکن است در آمیزشی مثل  تعداد انواع رخ نمودها و ژن نمودها برابر شود و همچنین در آمیزش گزینه 4

 تعداد انواع رخ نمودهاي هم توان برابر تعداد انواع ژن نمودهاي خالص می شود [رد موارد الف و ب] و «مورد ج» نادرست است، چون در آمیزش  تعداد انواع

رخ نمودها کمتر از تعداد انواع دگره ها است و «مورد د» نیز نادرست است، چون از آمیزش  تعداد انواع ژن نمودها کمتر از تعداد انواع دگره ها است.

121RW × RW

AB × ABRR × WW

AA × BB

هر چهارعبارت جمله را به درستی تکمیل می کنند. چون مشخص نکرده بخش مادگی یا پرچم، در نتیجه هر دو بخش را باید در نظر گرفت.  گزینه 1

در درون تخم سیتوکینز نامساوي را هنگام میوز پارانشیم خورش داریم ولی در هیچ مرحله اي از تولید گامت نر شاهد سیتو کینز نامساوي نیستیم. 

در محل ورود لولۀ گرده که منفذ تخمک است تقسیم نداریم و در ضمن در تقسیم سلول هاي گیاهی نهاندانگان سانتریول نخواهیم داشت.  

تولید گامت ماده درون کیسۀ رویانی با تقسیم میتوز صورت می گیرد و در میتوز کاهش عدد کروموزومی نداریم. 

تمام هسته هاي موجود در کیسۀ رویانی حاصل میتوز یکی از سلول هاي باقی مانده از میوز یکی از سلول هاي پارانشیم خورش می باشد که هاپلوئید است پس ژنوتیپ همۀ آن ها یکسان است. 

122

ب و ج امکان پذیر نمی باشد.   گزینه 1

ژنوتیپ والدین به صورت مقابل است:  

 مادر 

 پدر

123

: dd H HIAi bA bs

: DdH HIAIB bA bA

فقط مورد ت نادرست است. هردو درون یک کیسه رویانی تشکیل می شوند.  گزینه 3

 

124

AABb aaBb

↓ ↓

{ { → گامت های نر}
AB

Ab
گامت های ماده

aB

ab
 دو هسته ای ها

aaBB

aabb

= ژنوتیپ رویان× گامت نر گامت ماده

= ژنوتیپ آندوسپرم× گامت نر دو هسته ای

(AaBB,AaaBBB) (AaBb,AaaBbb)

(Aabb,Aaabbb) (AaBb,AaaBBb)
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موارد سوم و چهارم به نادرستى بیان شده اند.   گزینه 2

فرزندان داراي گروه هاي خونی  و  یا  هستند، با این وجود مى توان نتیجه گرفت که دگرة  باید در هر دو والد وجود داشته باشد. 

بررسی موارد: 

- از آن جا که والدین حتماً باید یک دگرة  در ژن نمود خود داشته باشند، بنابراین هیچ گاه به صورت  (داراي دو نوع کربوهیدرات) نخواهند بود.  مورد 

- تولد فرزندى با گروه خونى  از والدینى با گروه هاي خونی  و  ممکن است.   مورد 

- اگر والدین به صورت  و  باشند، امکان مشاهدة همه انواع گروه هاي خونی در میان فرزندان وجود دارد.   مورد 

- مجدداً تأکید مى کنیم که هر دو والد باید دگرة  را داشته باشند؛ با این حال اگر قرار باشد هر دو داراى ژنوتیپ خالص باشند، باید هر دو به صورت  درآیند که در این صورت مورد 

امکان تولد فرزند با گروه خونى  (اشاره شده در سوال) وجود ندارد.  

125

OOAOBOO

1OAB

2ABAOBO

3AOBO

4OOO

AO

موارد دوم و چهارم به درستی بیان شده اند.   گزینه 2

،  و  داشته باشند، همچنین از نظر گروه خونی Rh نیز می توانند گروه خونی افرادي که از آمیزش والدینی با گروه هاي خونى  و  متولد می شوند، می توانند گروه هاي خونی 

مثبت یا منفی داشته باشد.  

بررسی موارد: 

 .( - گلبول قرمز در این فرد می تواند داراي کربوهیدرات هاي  یا  باشد (نه پروتئین هاي  و  مورد 

- دقت کنید گویچه هاي قرمز موجود در جریان خون، هستۀ خود را از دست داده اند و فاقد ژن و کروموزوم درون هسته می باشند.  مورد 

- با توجه به شکل دیده مى شود که این فرد پروتئین  را در سطح گویچه هاي قرمز خود دارد.   مورد 

- در نوزادان و کودکان سالم، ارتباط بین مغز و نخاع آنها کامل نشده است. گامت ها، یاخته هاي ارتباط دهندة میان نسل هاي مختلف هستند که با تقسیم میوز ایجاد می شوند. افراد نابالغ مورد 

توانایی انجام تقسیم میوز ندارند.  

126

A+AB+ABAB

1ABAB

2

3D

4

موارد ج و د عبارت را به درستی تکمیل می کنند.  گزینه 3

بررسی گزینه ها: 

الف) تخمک از یاخته هاي تک هسته اي در زنان است که فقط داراي یک کروموزوم  و در نتیجه یک عدد الل براي هر صفت وابسته به جنس چند اللی و تک جایگاهی می باشد. 

ب) گلبول هاي قرمز فاقد هسته و فاقد کروموزوم  هستند. پس هیچ اللی براي این صفت وابسته به جنس ندارند. 

ج) پسران داراي یک کروموزوم  هستند که آن را از مادر دریافت می کنند. 

د) یاخته هاي ماهیچه اي اسکلتی چند هسته اي هستند و در هر هسته دو کروموزوم  دارند بنابراین یاخته هاي ماهیچه اي اسکلتی براي این صفت بیش از دو عدد الل دارند. 

127

x

x

x

x

موارد الف و ب و د صحیح و مورد ج نادرست است.  گزینه 3

الف- اگر پدر بیمار باشد و پسر هیچ آللی از بیماري نداشته باشد قطعا بیماري وابسته به  می باشد زیرا در بیماري هاي وابسته به  پدر  خود را و مادر   خود را به پسر منتقل می کند. چون

پسر هیچ آلل بیماري ندارد پس آلل بیماري مربوط به  پدر است که به پسر منتقل نمی شود. اما باید بیماري مستقل از جنس هم در نظر داشته باشید. در بیماري مستقل از جنس بارز، پسر

می تواند فاقد عالئم بیماري باشد. (نادرست) 

ب-اگر بیماري وابسته به  یا وابسته به جنس باشد در هر صورت پسر یک  و یک  خواهد داشت. حال اگر پسري واجد دو آلل یکسان مربوط به نوعی بیماري باشد پس حتما بیماري

وابسته به  نبوده و مستقل از جنس است. (درست) 

ج-دختري سالم با دو آلل متفاوت به معناي دختري ناقل است که هم می تواند وابسته به  باشد و آلل بیماري را  از  پدر و آلل سالم را از  مادر دریافت کرده است. می تواند مستقل از

جنس باشد و آلل بیماري را از پدر و آلل سالم را از مادر دریافت کند. پس به طور حتم نمی توان گفت این بیماري وابسته به  است. (نادرست)

د-اگر دختري بخواهد ژنوتیپی شبیه پدر خود داشته باشد، باید بیماري مستقل از جنس باشد. زیرا اگر وابسته به  یا وابسته به جنس باشد پدر یک  و یک  خواهد داشت که به هیچ عنوان

ژنوتیپ دختر و پدر یکسان نخواهد شد. (درست) 

128

XXYX

X

XXY

X

XXX

X

XXY

الف) جهش در ژنوم میتوکندري گامت هاي ماده می تواند به میتوکندري هاي نسل بعد منتقل شود. میتوکندري هاي اسپرم وارد یاخته تخم نمی گردند. گزینه 4

ب)  به فضاي بین دو غشا منتقل می شود نه بخش داخلی میتوکندري. 

ج) گلوکز در سیتوپالسم به الکتات تبدیل می شود. 

د) کاروتنوئیدها از مواد آنتی اکسیدان هستند که از میتوکندري در برابر رادیکال هاي آزاد حفاظت می کنند.

129

H+

تمامی موارد به نادرستی بیان شده اند.  گزینه 4

بررسی موارد: 

الف) وقوع هر نوع جهش کوچک می تواند تعداد جابجایی هاي ریبوزوم را روي رناي پیک تغییر دهد. 

ب) عوامل دیگري (از جمله کراسینگ اور) می توانند بدون دخالت جهش به عنوان عوامل ایجاد کنندة تنوع عمل کنند. 

ج) جهش در توالی هاي مختلف ژن می تواند در نتیجه همانندسازي به نسل بعدي منتقل شود. 

د) تغییر کدون پایان به کدون پایانی دیگر می تواند نتیجه نوعی جهش خاموش محسوب شود ولی رمز اسیدآمینه تغییر نمی کند.

130

مورد الف) درست، این عامل به تصادفی نبودن انتخاب جفت منجر می شود و بنابراین از عوامل برهم زنندة تعادل جمعیت است.  گزینه 3

مورد ب) درست، شارش و رانش دگره اي تصادفی و انتخاب طبیعی جهت دار یا غیرتصادفی است.

131
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مورد ج) نادرست، گاهی جانور غذایی را مصرف می کند که محتواي انرژي چندانی ندارد اما مواد مورد نیاز او را تأمین می کند. 

مورد د) درست، اشتراك گذاشتن خون خورده شده توسط خفاش ها، که باعث می شود افراد دیگرگونه شانس بقاء داشته باشند، یک نوع رفتار است که از طریق انتخاب طبیعی برگزیده شده. 

الف) نادرست، طبق شکل پایین، در این صورت  زاده ها تک الد یا مونوپلوئید خواهند بود.   گزینه 2

ب) درست است. 

ج) نادرست،  فقط در منابع جانوري یافت می شود. 

د) درست است. 

1321

4

B12

الف) درست است.  گزینه 3

ب) درست، هم در هوهسته اي ها و هم پیش هسته اي ها، رناهاي ناقل داراي تاخوردگی هستند.

ج) نادرست، دگرة رنگ سفید و رنگ قرمز نسبت به هم بارزیت ناقص دارند. 

د) درست، نمودار توزیع فراوانی صفات چندجایگاهی شبیه زنگوله است. 

133

الف) نادرست، جهش به تغییر پایدار در مادة وراثتی اطالق می شود، جهش در  الزاماً تغییر پایدار نیست.  گزینه 1

ب) درست، اگر این جهش در کامه ها باشد، به نسل بعد انتقال پیدا می کند. 

ج) نادرست، تنظیم مالتوز مثبت و تنظیم الکتوز منفی است. 

د) نادرست، پیرایش مختص هوهسته اي هاست. پروکاریوت ها اگزون و اینترون ندارند. 

134RNA

بررسی موارد:  گزینه 4

الف) ممکن است ژن مربوط به یک پروتئین نباشد؛ مثال رناي رناتنی را رمز کند. 

ب) در تنظیم منفی رونویسی در پروکاریوت ها، اگر پروتئین مهارکننده به اپراتور متصل باشد، رنابسپاراز توانایی حرکت روي ژن ها و ساخت رنا را ندارد. 

ج) حضور قند الکتوز در محیط کشت اشرشیاکالي، در صورت عدم وجود قند گلوکز باعث فعال شدن ژن ها می گردد.

135

موارد الف، ج و د درست هستند.  گزینه 3

بررسی موارد (الف، ج، د) 

مورد الف) تغییر در جایگاه فعال آنزیم تجزیه کنندة الکتوز می تواند ناشی از جهش در قسمتی از ژن این آنزیم باشد. 

مورد ج) اگر جهش در قسمتی از ژن تولید کنندة پروتئین مهار کننده رخ دهد که سبب تغییر جایگاه اتصال الکتوز به مهار کننده شود، می تواند مانع از اتصال الکتوز به مهار کننده شود. 

مورد د) جهش، تغییر دائمی در نوکلئوتید هاي مادة وراثتی می باشد. هر ژن مسئول ساخت یک رشتۀ پلی پپتیدي است. اگر ژن نوعی پروتئین در اثر جهش تغییر کند، پروتئین سنتز شده ممکن

است تغییر کند؛ با توجه به این مطلب، اگر ژن مربوط به پروتئین مهار کننده در اثر جهش تغییر کنند، ممکن است این پروتئین نتواند مانع از حرکت رنابسپاراز از روي دنا شود و در واقع در این

صورت فعالیت رنابسپاراز افزایش می یابد. 

بررسی مورد (ب) 

همان طور که گفته شد، ژن پروتئین مهار کننده می تواند تحت اثر جهش قرار گیرد و مانع از اتصال پروتئین مهار کننده به اپراتور شود؛ ولی اپراتور بخشی از ژن نیست. 

136

بررسی عبارت هاي نادرست؛  گزینه 3

عبارت «الف»: ژنوم به کل محتواي ژنتیک گفته می شود و در یوکاریوت ها برابر است با مجموع محتواي ژنتیک هسته اي و سیتوپالسمی. ژنوم هسته اي را کل محتواي ژنتیک در یک مجموعه

کروموزوم در نظر می گیرند. عبارت «ب»: اگر تغییر ناشی از جهش در جایی دور از جایگاه فعال رخ دهد به طوریکه در آن اثري نگذارد احتمال تغییر در عملکرد آنزیم کم یا صفر است. عبارت «د»:

جهش ممکن است ارثی یا اکتسابی باشد. جهش ارثی از یک یا هر دو والد به فرزند می رسد. این جهش در گامت ها وجود دارد که پس از لقاح جهش را به زیگوت منتقل می کند.

137

بررسی عبارت هاي نادرست؛ عبارت «ب»: وقتی در ژنی جهش ایجاد می شود  الل جدید ایجاد می شود که ممکن است در شرایط محیطی سازگارتر از الل یا الل هاي قبلی عمل کند. گزینه 1

عبارت «ج»: رانش ژن اگرچه فرآیندهاي اللی را تغییر می دهد اما بر خالف انتخاب طبیعی به سازش نمی انجامد.

138
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تمامی عبارت هاي داده شده، صحیح بیان شده اند. گزینه 1 139

تنها عبارت «ج» نادرست است. جهش ها از نظر نوع ایجاد به ارثی و اکتسابی تقسیم می شوند. بررسی عبارت ها؛ عبارات «الف» و «ب»: در انتقال بیماري هاي اتوزوم نهفته،  گامت هر  گزینه 2

والد داراي ژن جهش یافته هستند اما در بیماري بارز وجود الل داراي جهش در یک گامت کافی است. توجه کنید در بیماري هاي وابسته به  که نهفته هستند، در صورت بیمار بودن پسر در

خانواده، او الل بیماري را قطعاً از مادر به ارث برده است. عبارت هاي «ج» و «د»: جهش هاي اکتسابی، از محیط و عوامل محیطی کسب می شوند و در ابتداي تولد وجود ندارند. سیگار می تواند موجب

جهش یاخته هاي تنفسی و حتی سرطان شود.

14022

x

عبارت داده شده و عبارت هاي «الف» و «ب» و «ج» صحیح اند.بررسی عبارت هاي نادرست؛  عبارت «د»: در تشریح مقایسه اي، اجزاي پیکر جانداران گونه هاي مختلف با یکدیگر مقایسه گزینه 4

می شود، این مقایسه نشان می دهد که ساختارهاي بدنی بعضی گونه ها از طرح مشابهی برخوردار هستند.

141

موارد «الف و د» صحیح می باشند. برخی مارها توسط گیرنده هاي ویژه حرارتی موجود در سر خود امواج فروسرخ را دریافت می کنند و توسط مغز خود توانایی درك این امواج به شکل گزینه 2

تصویر را دارند. به همین دلیل به خوبی در تاریکی نیز می توانند طعمه را تشخیص داده و آن را شکار کنند. «الف» درست. مارها با گیرنده هاي شیمیایی زبان شان، فرومون هاي موجود در محیط را

حس کرده و از وجود جانوران در اطرافشان مطلع می گردند. «ب» نادرست. در مارها استخوان هاي مربوط به اندام هاي حرکتی عقبی، به شکل وستیجیال درآمده است و نمی توان گفت این جانداران

فاقد استخوان هاي مربوط به اندام هاي حرکتی عقبی می باشند. «ج» نادرست. دریافت فرومون هاي محیط توسط گیرنده هاي شیمیایی موجود در زبان مار انجام می شود. نه توسط گیرنده هاي شیمیایی

بویایی بینی. «د» درست. در گردش خون مضاعف، خون پس از تهویه در شش ها، ابتدا به قلب و سپس به سایر بافت هاي بدن ارسال می گردد.

142

هر  مورد عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند. «الف» ممکن است گویچۀ قطبی اولیه تقسیم نشود. «ب»در زنان از تقسیم میوز تنها یک گامت تولید می شود . «ج» ممکن است جاندار گزینه 4

 باشد و کروموزوم ها  تا  همتا باشند. «د» در گل مغربی  ، سلول هاي حاصل از میوز  هستند.  

1434

4n444n2n

موارد «الف و ج» صحیح اند. «الف» درست. هر یاخته پارانشیم خورش در گل مغربی  داراي چهار مجموعه کروموزومی است که هر مجموعه داراي  کروموزوم غیرهمتا می باشد. گزینه 2

«ب» نادرست. یاخته رویشی دانه گرده در گل مغربی  به شکل  می باشد که در هر مجموعه  کروموزوم غیرهمتا وجود دارد. «ج» درست. هر یاخته حاصل از میتوز دانه گرده نارس در گل

مغربی  (یاخته زایشی و رویشی)  بوده و در هر مجموعه آن  کروموزوم غیرهمتا وجود دارد. «د» نادرست. هر یاخته حاصل از میتوز یاخته زایشی دانه گرده در گل مغربی  (اسپرم)

 بوده و در هر مجموعه آن  کروموزوم غیرهمتا وجوددارد.

1444n7

4n2n7

4n2n74n

2n7

عبارت هاي «الف، ب و ج» صحیح هستند. «الف» درست. اووسیت ثانویه در واکنش به افزایش شدید  به وجود می آید چون هاپلوئید است توانایی کراسینگ اور ندارند «ب» درست. گزینه 3

اووسیت ثانویه فاقد کروموزوم همتا است و در مرحله فولیکولی به وجود می آید. «ج» درست. اووسیت ثانویه درون لوله فالوپ تقسیم می شود و قبل از تخمک گذاري درون تخمدان به وجود آمده

است. «د» نادرست. اووسیت اولیه و ثانویه توسط سلول هاي فولیکولی تغذیه می شوند، اووسیت ثانویه توانایی تشکیل ساختار چهارتایه(تتراد) ندارد. «هـ» نادرست. اووسیت از تخمدان آزاد می شود

ولی الزاماً میوز  را انجام نمی دهد اگر لقاح صورت بگیرد در لوله فالوپ طی آنافاز  کروموزوم هاي خود را تک کروماتیدي می کند.

145LH

22

گیاهی که به طور معمول گردة نارس دیپلوئید ایجاد می کند، تتراپلوئید است (مانند گل مغربی تتراپلوئید) که زیستا و زایا است. اگر گیاه گل مغربی تتراپلوئید را با دیپلوئید آمیزش گزینه 4

دهید، زادة آنها تریپلوئید خواهد شد که زیستا و نازا است. گل مغربی تتراپلوئید به طور معمول از گل مغربی هاي تتراپلوئید به وجود می آید ولی می تواند حاصل خطاي میوزي از والدینی دیپلوئید به

وجود آمده باشد. در گل مغربی تتراپلوئید، تخم ضمیمه  است و پوستۀ دانۀ آن تتراپلوئید است.

146

6n

همۀ موارد عبارت را به درستی تکمیل می کنند. «الف» در تشکیل بعضی دیگر از میوه هاي بدون دانه، لقاح انجام می شود اما رویان، قبل از تکمیل مراحل رشد و نمو از بین می رود. اگر چه گزینه 4

به این نوع میوه ها نیز میوه هاي بدون دانه می گویند اما واقعیت این است که درون این نوع میوه ها، دانه هاي نارس و ریزي وجود دارند که پوستۀ آن ها نازك است؛ مانند موز. «ب» در گل مغربی

تتراپلوئید از لقاح اسپرم دیپلوئید و تخم زاي دیپلوئید، رویانی ایجاد می شود که تتراپلوئید است. «ج» در تشکیل بعضی از میوه هاي بدون دانه، بدون آن که لقاح صورت بگیرد، بخش هایی از گل با

کمک تنظیم کننده هاي رشد گیاهی، رشد و نمو می کنند و میوه بدون دانه پدید می آید؛ مانند پرتقال بدون دانه. «د» در گل مغربی تتراپلوئید ، تخم ضمیمه  است.

147

6n = 42

در هیچکدام از موارد گفته شده،امکان مشاهدة جهش مورد نظر وجود ندارد.  گزینه 4

بررسی همه موارد: 

الف) اریتروسیت هاي بالغ فاقد هسته و دنا بوده و به تبع آن جهش نیز ندارند. 

ب) اسپرماتوسیت ثانویه یک یاختۀ تک الد است و امکان مضاعف شدن در آن وجود ندارد. 

ج) گریفیت یک باکتري شناس بود و باکتري ها نیز توانایی انجام جهش جابه جایی (بدون در نظرگیري پالزمید) را ندارند. 

د) آوند آبکش هسته و دنا ندارد!! پس واژگونی نیز ندارد. 

148

موارد «ب» و «ج» نادرست و سایر موارد درست می باشند.  گزینه 2

بررسی موارد: 

مورد «الف»: در جهش فام تنی حذفی، قسمتی از فام تن حذف می شود و این نوع جهش غالباً باعث مرگ می شوند، پس در صورت بروز این جهش امکان مرگ وجود دارد. 

مورد «ب»: مبتالیان بیماري نشانگان داون، یک فام تن  اضافی دارند. تغییر در تعداد فام تن ها را ناهنجاري عددي در فام تن ها می نامند. 

مورد «ج»: نوع دیگري از ناهنجاري هاي فام تنی، واژگونی است که در آن جهت قرارگیري قسمتی از یک فام تن در جاي خود معکوس می شود.  

مورد «د»: در جهش مضاعف شدگی، قسمتی از یک فام تن به فام تن همتا جابه جا می شود و در فام تن همتا، از آن قسمت دو نسخه دیده می شود، در صورتی که فام تن دیگري فاقد این قسمت می باشد.

مورد «هـ»: در ناهنجاري جابه جایی، قسمتی از یک فام تن به فام تن غیرهمتا یا حتی بخش دیگري از همان فام تن منتقل می شود.  

149
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مورد «آ» نادرست: اگر جهش در سلول هاي زایندة غدد جنسی رخ دهد ممکن است به نسل بعد منتقل شود. گزینه 1 150
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مورد «ب» درست: همه سلول هاي جنسی فرد، لقاح نمی یابد که منجر به تولید زاده اي جدید شود. 

مورد «پ» نادرست: اگر جهش قبل از  باشد، در یک مولکول  رخ داده است و پس از همانندسازي  که در مرحله  واقع می شود، در مولکول  دیگر نیز وجود خواهد

داشت. پس هردو کروماتید یک کروموزوم، داراي جهش خواهند بود. حال اگر تقسیم میتوز رخ دهد در هر دو سلول دختر حاصل یکی از کروماتیدهاي داراي جهش جاي می گیرند اما اگر میوز

صورت گیرد فقط در دو سلول دختر از چهار سلول، کروماتیدهاي جهش دار وجود دارند. 

مورد «ت» نادرست: جهش چه در کروموزوم هاي جنسی و چه در کروموزوم هاي غیرجنسی واقع شده باشد، به شرطی به نسل بعد منتقل می شود که در سلول جنسی شرکت کننده در لقاح رخ داده

باشد؛ نه در هر سلول جنسی. 

SDNADNASDNA

) و قادر به انجام میوز  است. در یک فرد مبتال به نشانگان داون لزوماً همه اسپرماتوسیت هاي ثانویه مورد «آ» نادرست: اسپرماتوسیت ثانویه هاپلوئید ( گزینه 1

 نیستند، بلکه نیمی از سلول هاي حاصل از میوز  عدد کروموزومی طبیعی  دارند. 

) ناهنجاري عددي کروموزومی دارند اما پالسموسیت ها قادر به تقسیم شدن نیستند. براي تهیه کاریوتیپ از تصویر مورد «ب» نادرست: پالسموسیت هاي دختر سندروم داون (

کروموزوم هاي در حال تقسیم باید استفاده شود. 

) هست و سلول هاي پارانشیم خورش قابلیت تقسیم دارند به این ترتیب امکان تهیه کاریوتیپ از سلولی که ناهنجاري عددي کروموزومی دارد، مورد «پ» درست: گندم زراعی هگزاپلوئید (

فراهم می شود. 

مورد «ت» نادرست: لنفوسیت  بالغ قابلیت تقسیم شدن و تهیه کاریوتیپ را دارد اما بیماري کم خونی داسی شکل ناشی از یک جهش ژنی جانشینی است که از طریق بررسی کاریوتیپ قابل

تشخیص نمی باشد. 

151nII

n = 24(23 + x y)یاI(n = 23)

2n = 47

6n

B

مورد «آ» درست: جهش در توالی هاي تنظیمی می تواند میزان رونویسی ژن را کاهش یا افزایش دهد.   گزینه 3

مورد «ب» نادرست: تنها جهش هاي ایجاد شده در گامت ها می توانند به نسل بعد منتقل شوند.  

مورد «پ» نادرست: برخی از جهش هاي درون ژنی (جهش هاي خاموش) بر عملکرد محصول ژن تأثیري ندارند.  

مورد «ت» درست: عامل ایجاد فرزندان داون، کاهش یا افزایش تعداد کروموزوم ها در سلول هاي جنسی است که نوعی جهش کروموزومی می باشد.  

مورد «ث» نادرست: الل جدید حاصل از جهش ممکن است در شرایطی سازگارتر از الل یا الل هاي قبل عمل کند. 

152

مورد «آ» نادرست: حذف جایگاه پایان رونویسی سبب افزایش طول  می شود اما لزوماً همه توالی  ترجمه نمی شود. در صورت حذف کدون پایان، رشته گزینه 2

پلی پپتید بلندتر می شود. 

 مورد «ب» نادرست: حذف نوکلئوتید جایگاه آغاز رونویسی سبب می شود رشته  به اندازه یک نوکلئوتید کوتاه تر شود اما آنچه طول رشته پلی پپتیدي را تعیین می کند محدوده کدون آغاز

 ! و پایان خواهد بود نه طول 

مورد «پ» درست: توالی راه انداز رونویسی نمی شود. رونویسی از جایگاه آغاز رونویسی شروع می شود و تغییرات پیش از آن در  دیده نمی شود. اضافه شدن یک نوکلئوتید  به ابتداي

راه انداز مانع شناسایی آن توسط  پلی مراز نمی شود. 

) تغییر چارچوب ایجاد نمی کند. هرچند کدون هاي میانی و بعد از ترجمه، توالی آمینواسیدي تغییر می کند اما کدون آغاز و پایان بدون تغییر مورد «ت» درست: اضافه شدن  نوکلئوتید (مضرب 

رونویسی می شود. 
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مورد «آ» نادرست: انتخاب طبیعی الل جدید تولید نمی کند، الل هاي جدید توسط جهش ایجاد می شوند.  گزینه 2

مورد «ب» درست: جمعیتی در حالت تعادل قرار دارد که در آن جهش، شارش، رانش و انتخاب طبیعی صورت نگیرد. 

مورد «پ» درست: انتخاب طبیعی ضمن تغییر فراوانی الل ها باعث سازش جانداران با محیط می شود. 

مورد «ت» نادرست: جهش می تواند فراوانی اللی را افزایش یا کاهش دهد. شارش معموًال در جمعیت پذیرنده فراوانی اللی را افزایش و در جمعیت مبدأ فراوانی اللی را کاهش می دهد البته این در

صورتی است که شارش ژن یک طرفه باشد. 

154

عامل سازش بعضی باکتري ها نسبت به آنتی بیوتیک ها انتخاب طبیعی است.   گزینه 4

بررسی گزینه ها و جمالت: 

مورد «آ» درست: انتخاب طبیعی با گزینش افراد سازگارتر با محیط، فراوانی افراد ناسازگار را کاهش می دهد.  

مورد «ب» درست: نوترکیبی، گوناگونی افراد جمعیت را افزایش می دهد در حالی که انتخاب طبیعی تفاوت هاي فردي و گوناگونی را کاهش می دهد.  

مورد «پ» نادرست: اثر ناخالص ها (هتروزیگوت ها) توانایی بقاي جمعیت در شرایط محیطی جدید را (با حفظ الل مغلوب) افزایش می دهد. انتخاب طبیعی نیز جمعیتی سازگارتر با شرایط محیطی

جدید به وجود می آورد.  

مورد «ت» درست: انتخاب طبیعی تفاوت هاي فردي افراد یک جمعیت را کاهش می دهد.  

155

مورد «آ» درست: دیرینه شناسان با روش عمرسنجی می توانند سن فسیل ها را مشخص کرده و در نتیجه تخمین بزنند جانورانی مانند دایناسورها چند میلیون سال روي کره زمین گزینه 2

زندگی کرده اند.  

مورد «ب» نادرست: فسیل ها نشان می دهند که جاندارانی مانند گل الله امروز زندگی می کنند که در گذشته زندگی نمی کرده اند. به عالوه آثار فسیلی نشان داده است که گونه هایی هستند که از

گذشته هاي دور تا زمان حال زندگی می کرده اند. مانند درخت گیسو (کهن دار).  

مورد «پ» نادرست: فسیل ها نشان می دهند که گونه هایی هستند که از گذشته هاي دور تا زمان حال زندگی می کرده اند. مانند درخت گیسو (کهن دار). شواهد فسیلی نشان می دهد که این جاندار در

 میلیون سال پیش هم وجود داشته است. براساس شواهد فسیلی جاندارانی مانند درخت گیسو در طول زمان دچار تغییرات اساسی نشده اند. 

مورد «ت» درست: بر اساس اطالعات به دست آمده از فسیل ها دیرینه شناسان می دانند در هر زمان چه جاندارانی وجود داشته اند و همچنین می دانند در زمان هاي مختلف زندگی به شکل هاي

مختلفی جریان داشته است. 
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مورد «آ» درست: مقایسه ژن هاي هموگلوبین در افراد بیمار و سالم نشان می دهد که در رمز مربوط به آمینواسیدي از هموگلوبین، نوکلئوتید  به جاي  قرار گرفته است. هم چنین گزینه 3

، نوکلئوتید مقابل در رشته دیگر را تغییر می دهد.  باید به این نکته توجه داشت که به علت وجود رابطه مکملی بین بازها، تغییر در یک نوکلئوتید از یک رشته 

( مورد «ب» درست:  کدون آمینواسید در حالت طبیعی است، آنتی کدون آن  می باشد و تعداد پیوندهاي هیدروژنی برابر با  است. در رابطه با کدون در حالت غیرطبیعی (

و آنتی کدون آن، تعداد پیوندها برابر با حالت طبیعی است. 

مورد «پ» نادرست: در کدون تغییریافته دو باز پورین و در کدون طبیعی  باز پورین وجود دارد. 

مورد «ت» درست: جهش تغییر دائمی در نوکلئوتیدهاي ماده وراثتی است و تغییر در یک نوکلئوتید از میلیون ها نوکلئوتید انسان می تواند پیامدي وخیم داشته باشد (همانند کم خونی ناشی از

گلبول هاي قرمز داسی شکل) گاهی در همانندسازي  اشتباهی صورت می گیرد و آنزیم  پلی مراز براي جلوگیري از اثر این اشتباه برمی گردد و طی ویرایش، با فعالیت نوکلئازي

(شکستن پیوند فسفودي استر) نوکلئوتید نادرست را از  حذف می کند، اما در صورتی که عمل ویرایش رخ ندهد این تغییر دائمی خواهد بود (جهش) 
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بررسی موارد:  گزینه 4

مورد «آ» درست: گل مغربی طبیعی دیپلوئید می باشد که در سلول دو هسته اي در هر هسته  کروموزوم تک کروماتیدي و در مجموع   وجود دارد. 

مورد «ب» نادرست: گل مغربی تریپلوئید نازاست و قادر به تقسیم میوز و آمیزش  جنسی نیست. 

مورد «پ» درست: گل مغربی  طی میوز گامت  و گل مغربی  طی میوز گامت  تولید می کنند و طی آمیزش تخم  ایجاد می شود که گیاه حاصل نازاست. 

مورد «ت» درست: در گل مغربی تتراپلوئید، کیسۀ رویانی حاوي  هستۀ  می باشد که در مجموع  سري کروموزوم و در هر سري  کروموزوم ناهمتا قرار دارند. 

158

714DNA

2nn4n2n3n

82n167

همۀ موارد ذکر شده در عبارات را به عنوان اثرات انتخاب طبیعی به  خاطر بسپارید. گزینه 4 159

جهش منتهی به بروز بیماري کم خونی داسی شکل سبب تغییر در ساختار پروتئین هموگلوبین می شود که نقش آنزیمی ندارد و به همین علت [مورد ب] نادرست است اّما چون این گزینه 2

جهش در بخش مهمی از ژن رخ داده است وقوع آن پیامد وخیمی براي فرد مبتال خواهد داشت [تأیید مورد د] ضمناً جهش مورد نظر از نوع کوچک جانشینی و دگرمعنا است یعنی سبب تبدیل رمز

یک آمینواسید به رمز یک آمینواسید دیگر می شود [تأیید مورد الف] و نهایتاً توجه داشته باشید که در این جهش رمز یک آمینواسید به رمز دیگر همان آمینواسید تبدیل نخواهد شد! [رد مورد ج]

160

ي مستقر در دو مورد «الف» درست: زیرا؛ براي تولید پروتئینی نظیر هموگلوبین نیاز به سالمت عملکرد و ساختار ریبوزوم ها است. آنزیم  پلیمراز  مسئول تولید  گزینه 1

زیرواحد ریبوزوم است. نقص در این مولکول، تولید پروتئین را با مشکل مواجه می شود. مورد «ب» درست: زیرا؛ آنزیم  پلیمراز  مسئول تولید  مربوط به پروتئین هاي

ریبوزومی است و در صورت نقص، تولید این زیرواحدها و تولید هموگلوبین با مشکل مواجه می کند. مورد «ج» درست: زیرا؛ گلبول قرمز بالغ فاقد هسته،  و آنزیم هاي  پلیمراز

است. اما اگر فرد به بیماري ماالریا مبتال شده باشد و انگل تک سلولی یوکاریوت وارد گلبول قرمز شده باشد. در آنجا چرخه اي از زندگی خود را طی می کند که نتیجه آن فعالیت انواع آنزیم هاي

 پلیمراز درون گلبول قرمز است. مورد «د»:درست. زیرا؛ هورمون اریتروپویتین که در اثر کاهش اکسیژن رسانی از بافت کبد و کلیه ترشح می گردد به گیرنده هاي پروتئینی خود در

سلول هاي بنیادي مغز استخوان متصل شده، موجب تحریک تقسیم سلولی و تولید گلبول هاي قرمز جدید می گردد. در صورتی که ژن مربوط به تولید این گیرنده ها دچار جهش ناقص کننده ساختار

و عملکرد شده باشد، اتصال هورمون به گیرنده امکان پذیر نخواهد بود و عالئم کم خونی علی رغم تولید اریتروپویتین همچنان پابرجا خواهد بود.
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تمامی موارد به نادرستی بیان شده اند.   گزینه 1

بررسی موارد: 

- اگر سلول پیکري مورد نظر، قدرت تقسیم داشته باشد، جهش می تواند در سلول هاي حاصل از تقسیم نیز مشاهده شود.  مورد 

- توجه داشته باشید کدون در توالی  قرار دارد نه در توالی خود ژن.  مورد 

- جهش تغییر در چارچوب الزاماً حذف یا اضافه شدن یک نوکلئوتید نیست؛ بلکه ممکن است تعداد بیشتري نوکلئوتید حذف یا اضافه شود. ولی حتماً باید مضربی از عدد سه نباشد. مورد 

- طى وقوع جهش جانشینى تغییرى در تعداد نوکلئوتیدهاى مادة وراثتى ایجاد نمى شود. مورد 
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1

2mRNA
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4

موارد الف و ب درست می باشند.  گزینه 2

بررسی عبارات: 

الف)اگر از هر نوع آلل به مقدار مساوي حذف شود فراوانی نسبی آلل ها تغییر نمی کند! بلکه تنها فراوانی آنها کاهش پیدا می کند.  

ب)جهش ممکن است با افزودن آللی که قبال در خزانه ژنی وجود داشته باعث افزایش فراوانی نسبی آن آلل شود. همچنین شارش ژنی یک طرفه ممکن است باعث افزایش فراوانی نسبی یک آلل

در جمعیت مقصد شود. 

ج)توجه شود که انتخاب طبیعی جمعیت را تغییر می دهد نه فرد را ! 

د)این مورد در رابطه با آمیزش غیر تصادفی صحیح است نه تصادفی! 

163

تنها مورد"د"درست می باشد  گزینه 2

بررسی سایر عبارات: 

الف) توجه شود که با اینکه گلبول قرمز می تواند داسی شود، ولی هموگلوبین تنها تغییر شکل می دهد. هموگلوبین تغییرشکل می دهد اما داسی شکل نمی شود. 

ب) جهش جانشینی در یک نوکلئوتید منجر به تغییر در یک جفت نوکلئوتید می شود. 

ج) توجه شود که در این جهش یک نوکلئوتید به وسیله نوکلئوتید دیگر جانشین می شود نه اینکه باز آلی مستقیما جانشین شود! 

164

همۀ عبارات بیان شده به جز عبارت سوم صحیح می باشند.  گزینه 4

بررسی عبارات:
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الف) قرص هاي ضدبارداري (فصل  یازدهم) و مصرف سیگار(فصل  دوازدهم ) هر دو از عوامل سرطان زایی می باشند. 

ب) اشعۀ فرابنفش جذب شدة ناشی از فعالیت طوالنی مدت در حضور نور آفتاب می تواند موجب ایجاد جهش و سرطان شود. در اثر این رخداد مرگ برنامه ریزي شده رخ می دهد که در اثر آن

یاخته می میرد. درشتخوارها یاختۀ مرده را بیگانه خواري می کنند. 

ج) در شیرابۀ بعضی گیاهان، آلکالوئیدها به مقدار فراوان (نه اندك) وجود دارند. می توان از آلکالوئیدها براي مقابله با سرطان استفاده نمود. 

د) مصرف تنباکو و سیگار می تواند باعث ایجاد جهش در سلول هاي شش ها شود که در صورت ایجاد جهش سلول می میرد و درشتخوارها، سلول هاي مرده را پاکسازي می کنند. 

64

موارد (ج) و (د) به درستی بیان شده اند.  گزینه 2

تخمیر الکلی با قندکافت (گلیکولیز) آغاز می شود. در گام چهارم قندکافت، به ازاي یک مولکول گلوکز مصرف شده، از هر اسید سه کربنی دو فسفاته، دو مولکول  ایجاد می شود.  

بررسی موارد: 

 الف)  یک ریبونوکلئوتید است. پیوند فسفودي استر در ساختار یک نوکلئوتید قابل مشاهده نیست! این ایده به شکل دیگري در آزمون سراسري  مورد پرسش قرار گرفته بود. 

ب) آدنوزین تري فسفات داراي سه حلقه آلی در ساختار خود است. دو حلقه مربوط به باز آلی آدنین و یک حلقه نیز مربوط به قند پنج کربنی ریبوز است. 

ج) گلیکولیز می تواند بخشی از تنفس یاخته اي هوازي نیز باشد .  در نخستین گام از قندکافت مورد استفاده قرار می گیرد.  

د) با عبور یون هاي پروتون از کانال مجموعه آنزیمی موجود در غشاي داخلی میتوکندري، این آنزیم با افزودن گروه فسفات به آدنوزین دي فسفات،  تولید می کند. 
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موارد (ج) و (د) صحیح هستند.  گزینه 1

 بررسی موارد: 

الف) هوا از حلق عبور می کند و وارد ناي می شود، حنجره هم در ابتداي ناي قرار گرفته است پس در واقع حلق باالتر از حنجره قرار دارد و از دیافراگم دورتر است. و هوا از طریِق حنجره از حلق به

ناي وارد می شود. 

ب) افزایش یون هاي بی کربنات موجب افزایش  خون و افزایش یون هاي هیدروژن موجب کاهش  خون می شود. 

 

ج) طی تنفس سلولی،  با فسفات هاي آزاد سیتوپالسم ترکیب شده و  تولید می شود. پس افزایش تنفس سلولی مقدار فسفات هاي آزاد سیتوپالسم را کاهش می دهد. 

د) پل مغزي با اثربر مرکز تنفس در بصل النخاع، مّدت زمان دم را تنظیم می کند. درواقع با تنظیم زمان توقف دم، مّدت زمان آن را هم کنترل می کند و هر دو عمل را با اثر بر بصل النخاع انجام

می دهد.
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ADPATP

فقط مورد (ج) درست است.  گزینه 1

منظور سوال، سلول هاي ماهیچه اي و سلول هاي کبدي است که داراي ذخیرة گلیکوژن هستند. تقریباً تمام سلول هاي زنده توان تنفس سلولی و انجام گلیکولیز دارند و می دانیم در گام چهارم

گلیکولیز تولید  درسطح پیش ماده صورت می گیرد. 

بررسی سایر موارد : 

الف) نادرست – سلول هاي کبدي، گلوکز را مانند اکثر سلول هاي بدن از راه سرخرگ و همچنین از راه سیاهرگی که از روده به کبد می رود (سیاهرگ باب) دریافت می کنند ولی سلول هاي

ماهیچه اي فقط از راه خون سرخرگی گلوکز دریافت می کنند. 

ب) نادرست – هورمون گلوکاگون فقط بر روي سلول هاي کبدي داراي گیرنده است و پس از اتصال به آن باعث افزایش تجزیه گلیکوژن به گلوکز و افزایش قند خون می شود ولی بر روي

سلول هاي ماهیچه اي فاقد گیرنده است و اثر ندارد. 

د) نادرست – در تنفس سلولی هوازي، بازسازي   به کمک اکسیژن صورت می گیرد (هم سلول ماهیچه اي و هم سلول کبدي) اما سلول هاي ماهیچه اي برخالف کبدي توان تنفس

بی هوازي (تخمیر) را هم دارند که در آن بازسازي  به کمک پذیرندة آلی هیدروژن صورت می گیرد؛ یعنی الکترون هاي  به نوعی پذیرندة آلی (پیرووات) منتقل می شود و

تخمیر الکتیکی صورت می گیرد. 
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ATP
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مورد ب و ج و د، رخ می دهند.   گزینه 3

براي تبدیل پیرووات به بنیان استیل، پیرووات به روش انتقال فعال به درون راکیزه وارد می شود و در طی تولید بنیان استیل  و  نیز تولید می شود. در زنجیرة انتقال الکترون

 ،  و مولکول هاي آب تولید می شوند.

169

CO2NADH

NAD+FAD

فقط در واکنش مطرح شده در مورد(ب) تولید نمی شود.  گزینه 3

مولکول کربن دي اکسید در تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم  و در مرحلۀ دوم و سوم کربس تولید می شود ولی در گلیکولیز، طی تولید پیرووات مولکول  تولید نمی شود.
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ACO2

فقط مورد (الف) به درستی بیان شده است.  مولکولی از جنس نوکلئوتید است و می توان آن را یک نوکلئوتید تک فسفاته محسوب کرد که دو گروه فسفات به آن اضافه شده و گزینه 1

یک مولکول  فسفاته را ایجاد کرده است.

علت نادرستی سایر موارد: 

،  و  سه حلقۀ آلی (یک حلقه مربوط به قند ریبوز و دو حلقه مربوط به باز آلی آدنین) به کار رفته است.  مورد ب) در ساختار 

مورد ج) باز آلی آدنین داراي دو حلقه است که از طریق حلقۀ کوچک تر خود به قند پنتوز موجود متصل شده است. 

مورد د) براي تبدیل آن به مولکول  باید  پیوند شکسته شود و  مولکول آب مصرف می شود. 
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الف و ب و ج درست می باشند، در بیگانه خواري انرژي مصرف می شود و در گلیکولیز، انرژي هم تولید و هم مصرف می شود، در کربس نیز  تولید می شود، در انتقال فعال، گزینه 3

انرژي مصرف می شود ولی الزاماً انرژي حاصل از مصرف  نیست.

172ATP

ATP

تمام حاالت امکان پذیر است. در طی واکنش هاي تنفس هوازي درون راکیزه آب فقط تولید می شود. اما صورت سؤال نگفته واکنش هاي تنفس، بلکه هر واکنش درون راکیزه می تواند گزینه 4

بررسی شود. از این رو در بسترة راکیزه واکنش هاي هیدرولیز قطعاً صورت می گیرد، مانند تجزیه پروتئین ها و یا فعالیت نوکلئازي  بسپاراز در ویرایش همانندسازي . طی این واکنش ها

مشاهده می شود.  درون راکیزه آب مصرف می شود.  نیز طی واکنش هاي تنفس توسط کانال  ساز تولید می شود اما در واکنش هاي دیگر درون بستره راکیزه مصرف 

بستره یک محیط کامًال فعال است که درون آن همانندسازي  ، رونویسی ژن ها و پروتئین سازي رخ می دهد. 

در تنفس هوازي NADH و FAD هم تولید و هم مصرف می شوند.
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گزینه 4 در تمام سلول هاي زنده در واکنش هاي قند کافت مصرف می شود. تمام سلول هاي زنده  را بازسازي می کنند. یا به روش هوازي و به کمک زنجیرة انتقال

الکترون و یا به روش هاي بی هوازي یعنی تخمیر. درنتیجه اگر سلول زنده باشد قطعاً  بازسازي می کنند. همچنین  در طی چرخۀ کربس تولید می شود (واکنش هوازي) که

به دنبال آن در زنجیرة انتقال الکترون قطعاً  بازسازي می شود. 

مورد آخر، انیدرازکربنیک در گلبول قرمز نابالغ موجود در مغز استخوان تولید می شود این سلول نیز قطعاً به روش بی هوازي (به دلیل داشتن میتوکندري) همانند سلولی که  تولید می کند زنده

است و  را بازسازي می کند.  براي فرآیند قند کافت بازسازي می کنند.

174NAD+NAD+

NAD+FADH2
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بررسی موارد:  گزینه 4

مورد الف) درست - در میتوکندري آنزیم  ساز در جهت شیب غلظت یون هاي  را از فضاي بین دو غشاء به بخش داخلی می فرستد و سبب تولید  و آزاد شدن آن در بخش

داخلی می شوند. 

مورد ب) نادرست - هم یون هاي  و هم مولکول  در بخش داخلی وارد می شود. 

مورد ج) درست - در کلروپالست برعکس میتوکندري آنزیم  ساز یون هاي  را از درون تیالکوئید به بیرون، یعنی بستره، می فرستد و  نیز در بستره تشکیل می شود. 

مورد د) درست - بیرون تیالکوئید همان فضاي بستره است. 
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تمامى موارد عبارت را به نادرستى کامل مى کنند.   گزینه 1

بررسى موارد: 

- در درون راکیزه، فرآیند رونویسى نیز انجام مى گیرد. درنتیجه درون آن نوکلئیک اسید خطی (رنا) قابل مشاهده است. 

-  هاى ایجاد شده طى گلیکولیز که نوعى واکنش بی هوازي محسوب می شود، پس از ورود به میتوکندرى، در زنجیرة انتقال الکترون غشاى داخلى آن اکسایش می یابند. 

- توجه کنید عالوه بر رنا و دنا،  نیز در سختار خود داراى دو نوکلئوتید است. بین دو نوکلئوتید، یک (نه چندین) پیوند فسفودي استر قابل مشاهده است.  

- راکیزه براي انجام نقش خود در تنفس یاخته اي به پروتئین هایی وابسته است که ژن هاي آن ها در هسته قرار دارند و به وسیلۀ رناتن هاي سیتوپالسمی ساخته می شوند. 
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تمامى موارد عبارت را نادرستی کامل می کنند.  گزینه 1

بررسى موارد: 

- ایجاد ترکیب شش کربنۀ دو فسفاته در نخستین مرحلۀ گلیکولیز قابل مشاهده است؛ در این مرحله، براى افزودن فسفات به ترکیب از فسفات مولکول هاي  استفاده مى شود.

- در طى تخمیر الکلى، ابتدا پیرووات کربن از دست مى دهد؛ سپس توسط  کاهش خواهد یافت. این دو فرآیند در یک مرحله قابل مشاهده نیستند.  

- ایجاد  و  را مى توان به ترتیب در مراحل چهارم (نهایی) و سوم گلیکولیز مشاهده کرد؛ اما توجه کنید تشکیل  درنتیجۀ کاهش  صورت مى گیرد نه

اکسایش آن. 

 . - در نخستین گام کربس، تشکیل ترکیب  کربنی، با آزاد شدن کوآنزیم  همراه است؛ نه استیل کوآنزیم 

177

1ATP

2NADH

3ATPNADHNADHNAD+

46AA

بررسى موارد:  گزینه 1

- در تخمیر الکتیکى، مولکول کربن  دي اکسید آزاد نمی گردد. در تخمیر الکلی نیز آزاد شدن کربن  دي اکسید در مرحله اي متفاوت از اکسایش  رخ می دهد. درنتیجه این مورد مورد 

در هیچ نوع تخمیري قابل مشاهده نمی باشد.  

- در تخمیر الکتیکى، پیرووات مستقیماً به الکتات تبدیل می شود و در این حین نوعی ناقل الکترون مورد استفاده قرار می گیرد و دچار اکسایش می شود.   مورد 

) مورد نیاز در چرخۀ کربس صورت می گیرد. درنتیجه این مورد در هیچ نوع تخمیري قابل مشاهده نمی باشد.   ، بازسازى  (نه  - طی تخمیر با اکسایش  مورد 

- جایگاه وقوع هر نوع تخمیر در سیتوپالسم است؛ درنتیجه کربن  دي اکسید ایجاد شده طی تخمیر الکلی از غشاي راکیزه عبور نمی کند. درنتیجه این مورد در هیچ نوع تخمیري قابل مورد 

مشاهده نمی باشد.  

- هر دو نوع تخمیر الکلی و الکتیکی با گلیکولیز آغاز مى شوند. طی نخستین مرحله از گلیکولیز،  (در حلقۀ قند نوکلئوتید) مورد استفاده قرار می گیرد.  مورد 
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5ATP

تنها مورد اول به درستى بیان شده است.   گزینه 2

توجه داشته باشید در درون میتوکندرى، عالوه بر تولید مولکول هاي آب درنتیجه زنجیرة انتقال الکترون، حین ساخته شدن پروتئین ها و اتصال اسیدهاي آمینه به یکدیگر و همچنین حین تکثیر

دناى حلقوى و یا ساخته شدن مولکول هاي رنا، با اتصال نوکلئوتید ها به یک دیگر مولکول آب آزاد می شود.  

تمامى فرآیندهاى نام برده شده در بخش داخلى میتوکندرى رخ می دهند؛ چرا که تشکیل مولکول آب طی زنجیرة انتقال الکترون، همانندسازي دناي حلقوي، رونویسی و ترجمه در بخش داخلی این

اندامک انجام می گیرد.
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سایر موارد فقط دربارة تولید آب طی زنجیرة انتقال الکترون صادق است. 

مولکول  انرژى فعال سازى الزم براى انجام واکنش هاي مربوط به تجزیۀ گلوکز را فراهم مى کند.  گزینه 2

بررسى موارد: 

- تولید  تحت هر شرایطى توسط نوعى کاتالیزور زیستى (آنزیم) صورت مى گیرد. (درست) 

- ساخته شدن  از  و آزاد سازي انرژي در نتیجه شکستن پیوند ها به مصرف آب نیاز دارد. (نادرست) 

، یکى از روش هاي ساخت انرژي زیستی در سطح پیش ماده است؛ برداشت فسفات از مولکول - برداشته شدن گروه فسفات از یک ترکیب فسفات دار (پیش ماده) و افزودن آن به 

کراتین فسفات و انتقال آن به  که روش دیگر ساخت  در سطح پیش ماده است، تنها در یاخته هاي ماهیچه اي دیده می شود. (نادرست) 

- یاخته هاي هوازي پروکاریوتى فاقد راکیزه و هر گونه اندامک در درون خود هستند. (نادرست) 
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روش هاي تولید  اکسایشی، در سطح پیش ماده و نوري می باشد.  گزینه 2

«الف» نادرست است. در یاخته هاي فتوسنتزکننده داراي تنفس یاخته اي هوازي هر سه روش تولید  مشاهده می شود. 

«ب» درست است. اندامک هاي دو غشایی یاخته، هسته، میتوکندري و کلروپالست هستند. در میتوکندري تنها به روش اکسایشی و پیش ماده و در کلروپالست به روش نوري  تولید می شود

و در هسته نمی توان تولید   را مشاهده کرد. 

«ج» نادرست است. در باکتري هاي هوازي فتوسنتزکننده ممکن است هر سه روش تولید  در مجاورت کروموزوم یاخته و در مادة زمینه اي سیتوپالسم انجام شود. 

«د» درست است. انجام واکنش ها در بدن موجود زنده با حضور آنزیم ها انجام می شود. آنزیم ها کاتالیزورهاي زیستی محسوب می شوند.
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یاخته هاي درون ریز کبد و کلیه توانایی تولید و ترشح اریتروپویتین به درون خون را دارند.  گزینه 2

«الف» نادرست است. سیاهرگ باب که خونی پر گلوکز را دربردارد ابتدا وارد کبد می شود. این سیاهرگ داراي خون کم اکسیژن می باشد. 

«ب» درست است. همۀ یاخته هاي زنده بدن انسان، در طی قندکافت می توانند  را در سطح پیش ماده بدون حضور   بسازند. 

) استفاده می شود.  «ج» نادرست است. در طی قندکافت تنها یک نوع گیرندة الکترونی (

«د» درست است. در طی قندکافت، در مرحلۀ سوم با تبدیل قند  کربنی تک فسفاته به اسید دوفسفاته ابتدا مولکول  تولید می شود. تبدیل قند  کربنی به پیرووات مراحل سوم و

چهارم قندکافت را شامل می شود.
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اندامک هاي هسته و میتوکندري داراي ژن هاي سازندة پروتئین هاي مورد نیاز به تنفس یاخته اي هستند.  گزینه 3

«الف» نادرست است. درون هسته هیچ گاه فعالیت پروتئین سازي صورت نمی گیرد. 

«ب» درست است. در هسته و میتوکندري طی فرایند رونویسی می تواند تولید نوکلئیک اسیدهاي خطی با دو سر متفاوت صورت بگیرد. 

«ج» درست است. فرایند قندکافت تنها در مادة زمینه اي سیتوپالسم صورت می گیرد که طی آن ضمن تولید پیرووات،  در سطح پیش ماده تولید می شود. 

«د» درست است. پروتئین هاي ترشحی (مانند پادتن ها، انسولین) و پروتئین هاي موجود در غشاء یاخته (مانند پمپ سدیم - پتاسیم) و پروتئین هاي لیزوزوم و واکوئول ها (مانند گلوتن) از شبکۀ

آندوپالسمی و جسم گلژي عبور می کنند. پروتئین هاي موجود در هسته و میتوکندري و کلروپالست از چنین مسیري عبور نمی کنند.
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ATP

«الف» درست است. همۀ پروتئین هاي زنجیرة انتقال الکترون، توانایی انتقال الکترون را دارند اما بعضی از آن ها توانایی انتقال یون هیدروژن را نیز دارند.  گزینه 4

«ب»درست است. کانالی موجود در آنزیم  ساز با انتقال پروتون ها در جهت شیب غلظت در افزایش تراکم  بستره نقش دارد. 

«ج»درست است. یکی از محصوالت تولید شده در قندکافت  می باشد که در فعالیت زنجیرة انتقال الکترون موثر است. 

«د»درست است. پذیرنده نهایی در زنجیرة انتقال الکترون همواره اکسیژن می باشد که نوعی مولکول غیرآلی می باشد. 
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منظور صورت سؤال مولکول  می باشد که در مرحلۀ چهارم قندکافت ضمن تبدیل اسید دوفسفاته به پیرووات تولید می شود.  گزینه 3

«الف» درست است. در مرحلۀ اول قندکافت مولکول  ضمن تبدیل گلوکز به فروکتوز مصرف می شود. 

«ب» درست است. از اکسایش هر مولکول شش کربنی در واکنش هاي چرخۀ کربس مولکول  تولید می شود. 

«ج» درست است. ضمن عبور پروتون از آنزیم  ساز، مولکول  به روش اکسایشی تولید می شود. 

«د» نادرست است. مولکول هاي  و  می توانند انرژي الزم براي انتقال پروتون ها از بستره به فضاي بین دو غشاي میتوکندري را از طریق پمپ هاي غشایی فراهم کنند.
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مولکول مد نظر صورت سؤال مولکول  می باشد.  گزینه 4

«الف» درست است. از اکسایش هر مولکول شش کربنی در واکنش هاي چرخۀ کربس مولکول  در محل هاي متفاوتی از چرخه تولید می شود. 

«ب» درست است. در مادة زمینه اي سیتوپالسم باکتري هاي هوازي، ضمن اکسایش پیرووات، مولکول  تولید می شود. 

«ج» درست است. در تخمیر الکلی در یاخته هاي گیاهی می توان انتقال الکترون هاي  را به اتانال (پذیرندة آلی دوکربنی) مشاهده کرد. 

«د» درست است. در طی زنجیرة انتقال الکترون مولکول  با استفاده از الکترون هاي پر انرژي خود می تواند انرژي الزم براي انتقال پروتون ها از بستره به فضاي بین دو غشاي

میتوکندري را تأمین کند.

186NADH

NADH

NADH

NADH

NADH

، به طور مستقیم در مادة زمینه اي سیتوپالسم یاخته هاي ماهیچه اي توسط  «الف» درست است. پیرووات محصول نهایی گلیکولیز، طی تخمیر الکتیکی براي تولید  گزینه 4

احیا می شود.

187NAD+NADH
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«ب» درست است. در طی تنفس هوازي،  یکی از محصوالت گلیکولیز با استفاده از زنجیرة انتقال الکترون انرژي الزم براي انتقال پروتون ها از بستره به فضاي بین دو غشا را تأمین

می کند. 

«ج» درست است. ضمن تبدیل کراتین فسفات به کراتین  مصرف و  تولید می شود. در مرحلۀ اول قندکافت  و در مرحلۀ چهارم قندکافت  تولید می شود. 

«د» درست است. از اکسایش هر مولکول شش کربنی در واکنش هاي چرخۀ کربس  و  در محل هاي متفاوتی از چرخه تشکیل می شوند.

NADH

ADPATPADPATP

NADHATP

«الف» درست است. با افزایش تولید استیل کوآنزیم  در یاخته، تولید مولکول  افزایش می یابد و به دنبال افزایش تولید  در خون گیرنده هاي شیمیایی حساس به گزینه 4

افزایش  در بصل النخاع مغز تحریک می شوند. 

«ب» درست است. در پی افزایش چرخۀ کربس، تولید  در یاخته افزایش می یابد و به دنبال افزایش چرخۀ کربس تولید  و مصرف  در یاخته افزایش می یابد. 

«ج» درست است. در صورت افزایش تولید الکتیک اسید و تخمیر الکتیکی در یاخته هاي ماهیچه اي، میزان چرخۀ کربس کاهش یافته و میزان تولید  در آن ها و میزان تولید کربنیک اسید در

یاخته هاي قرمز خون کاهش می یابد. 

«د» درست است. در صورت افزایش احیاي پیرووات در تخمیر الکتیکی، چرخۀ کربس در یاخته هاي ماهیچه اي و تولید  طی آن کاهش می یابد.

188ACO2CO2

CO2

CO2ATPADP

CO2

FADH2

«الف» درست است. به دنبال افزایش مصرف مولکول شش کربنی و چرخۀ کربس در یاخته هاي ماهیچه اي تولید  در آن ها افزایش یافته و در اثر افزایش غلظت  قطر گزینه 4

رگ هاي آن افزایش می یابد. 

«ب» درست است. به دنبال افزایش چرخۀ کربس در یاخته هاي ماهیچه اي تولید  و  نیز در آن افزایش می یابد و در اثر افزایش تولید  فعالیت آنزیم انیدراز کربنیک در

گویچه هاي قرمز افزایش می یابد. 

،  تولید می شود. یعنی تنفس بی هوازیست بنابراین اکسیژن درون یاخته «ج» و «د» درست است. در یاخته هاي ماهیچه اي زمانی که در ماده زمینه اي سیتوپالسم از اکسایش 

، چرخه کربس تولید و ماهیچه کاهش یافته، با کاهش اکسیژن درون این یاخته ها، پیرووات، کم تر وارد میتوکندري می شود و اکسایش پیرووات، تولید  و تولید و مصرف استیل کوآنزیم 

، فعالیت زنجیره انتقال الکترون کاهش می یابد. مصرف 

189CO2CO2

FADH2CO2CO2

NADHNAD+

CO2A

FAD

» به دنبال کاهش تعداد کربن مادة آلی تولید  مشاهده می شود. کربن دي اکسید براي آنزیم روبیسکو در چرخه کالوین » همانند مرحلۀ « «الف» درست است. در طی مرحلۀ « گزینه 4

پیش ماده محسوب می شود. 

» استیل کوآنزیم  و مادة چهارکربنی و دو نوع فراوردة آن مادة شش کربنی و کوآنزیم  می باشد.  «ب» درست است. دو نوع پیش ماده در مرحلۀ «

») مصرف شده و » و « » ،« ،  و  در محل هاي متفاوتی از چرخه (مراحل « «ج» درست است. در طی اکسایش مولکول شش کربنی در چرخۀ کربس مولکول هاي 

،  و  تولید می شوند. 

» کوآنزیم  تولید می شود که می تواند به بنیان استیل متصل شده و استیل کوآنزیم  را تولید کند. «د» درست است. در طی مرحلۀ «

19023CO2

1AA

ADPNAD+FAD234

ATPFADH2NADH

1AA

یاخته هاي ماهیچه اي اسکلتی داراي تنفس هوازي و تخمیر الکتیکی بوده و در صورت کاهش تنفس هوازي در آنها تخمیر الکتیکی افزایش می یابد.  گزینه 4

«الف» و «ج» درست هستند. در صورت اختالل در انتقال  به فضاي بین دو غشاي میتوکندري بازسازي  از طریق فعالیت بی هوازي (تخمیر) افزایش یافته و احیاي پیرووات و تولید

الکتات و بازسازي  در مادة زمینه اي سیتوپالسم افزایش می یابد. 

، تولید استیل کوآنزیم  و  در یاخته کاهش می یابد. «ب» و «د» درست هستند. با کاهش فعالیت هوازي یاخته و کاهش تولید اکسایشی 

191

H+NAD+

NAD+

ATPAFADH2

«الف» درست است. در یاخته هاي یوکاریوتی تولید اکسایشی  و تولید  تنها در میتوکندري و در بخش داخلی آن صورت می گیرد.  گزینه 2

«ب» نادرست است. در طی تخمیر الکلی با از دست دادن  توسط پیرووات در مادة زمینه اي سیتوپالسم، تولید اتانال صورت می گیرد. 

«ج» درست است. تشکیل  در یاخته هاي یوکاریوتی تنها در طی چرخۀ کربس در بسترة راکیزه طی تبدیل ترکیب شش کربنی به چهارکربنی صورت می گیرد. 

«د» نادرست است. تشکیل  در طی مرحلۀ سوم قندکافت طی تبدیل یک ترکیب سه کربنی به ترکیب سه کربنی دیگر همواره در مادة زمینه اي سیتوپالسم صورت می گیرد.  

192ATPFADH2

CO2

FADH2

NADH

یاخته هاي ماهیچه اي و کبدي توانایی هیدرولیز گلیکوژن را دارند و با توجه به قید بعضی در صورت سؤال، گزینه ها باید در رابطه با یکی از دو نوع یاخته صحیح باشد.  گزینه 2

«الف» درست است. یاخته هاي کبدي توانایی دریافت گلوکز از خون تیره سیاهرگ باب را دارند. 

«ب»، «ج» و «هـ» نادرست هستند. هر دو نوع یاخته داراي تنفس هوازي بوده و در طی آن در مرحلۀ اول  را در سطح پیش ماده و در مرحلۀ دوم  و  را در میتوکندري تولید

می کنند. 

«د» درست است. یاخته هاي کبدي بر خالف یاخته ماهیچه اي از طریق ترکیب آمونیاك با کربن دي اکسید اوره تولید می کنند.

193

ATPATPCO2

در بدن انسان لنفوسیت ها داراي منشأ لنفوئیدي هستند.  گزینه 4

«الف» و «ب» درست هستند. همۀ این یاخته ها داراي تنفس یاخته اي هوازي می باشند و توانایی انتقال الکترون هاي  و  به مولکول اکسیژن را از طریق زنجیرة انتقال الکترون

دارند و از این طریق نیز  تولید می کنند. 

) استفاده می کنند و «ج» و «د» درست هستند. همۀ این یاخته ها در فرایند قندکافت ضمن تبدیل قند شش کربنی دوفسفاته به پیرووات از دو نوع ترکیب آلی نیتروژن دار ( و 

 را در زنجیرة انتقال الکترون براي تداوم قندکافت تولید می کنند.

194

NADHFADH2

ATP

ADPNAD+

NAD+

مولکول مورد سؤال  است که:  گزینه 4

«الف» درست است. در صورت وجود مولکول  در مادة زمینه اي سیتوپالسم یاختۀ گیاهی فتوسنتزکننده،  با عبور از  الیه غشاي سبزدیسه ( الیه فسفولیپید) وارد فضاي درونی

195CO2

CO2CO224
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سبزدیسه و چرخۀ کالوین می شود. 

«ب» درست است.  در چرخۀ کربس، ضمن تبدیل مولکول شش کربنی به چهارکربنی، مولکول هاي  و  و  و  در محل هاي متفاوتی از چرخه تولید می شوند. 

«ج» درست است. در یاخته هایی با توانایی انجام فرایند تخمیر الکلی، در مادة زمینه اي سیتوپالسم ضمن تبدیل پیرووات به اتانول، یک مولکول  تولید می شود. 

«د» درست است. در بعضی گیاهان، به علت وجود تراکم باالي مولکول  در اطراف آنزیم روبیسکو در بسترة کلروپالست، همراه با فتوسنتز فرایندي انجام می شود که از آن یک مولکول

دوکربنی حاصل می شود که با انجام واکنش هایی که بخشی از آنها در راکیزه انجام می گیرد، از آن مولکول  آزاد می شود.

ATPFADH2NADHCO2

CO2

O2

CO2

تنها عبارت «ج» نادرست است. دقت کنید که افزایش نسبت  به  آنزیم هاي دخیل در چرخۀ کربس و گلیکولیز را مهار می کند.  گزینه 3

بررسی عبارت ها؛ عبارت «د»: پروتئین ها و چربی ها نیز براي تأمین انرژي به کار می روند. فقر غذایی شدید و طوالنی مدت باعث تجزیۀ پروتئین ها و لیپیدها می شود و درنهایت استیل کوآنزیم 

از آن ها ساخته می شود. عبارت «الف»: در سلول هاي یوکاریوتی از سوختن هر گلوکز حداکثر  مولکول  تولید می شود. 

عبارت «ب»: باکتري ها راکیزه ندارند به همین دلیل در گونه هاي هوازي آن زنجیرة انتقال الکترون در غشاي باکتري مستقر است.

196ATPADP

A

30ATP

چنین یاخته هایی یوکاریوت اند. به جز عبارت «ج» بقیه جمالت مربوط به یاخته هاي یوکاریوت می باشند. گزینه 3 197

گزینه 4 تمامی عبارت ها نادرست اند. بررسی عبارت ها؛ عبارت «الف»:  در جهت شیب الکتروشیمیایی حرکت می کند و انرژي الزم براي تولید  را در اختیار کانال هیدروژنی قرار

می دهد.عبارت «ب»: تخمیر در سیتوپالسم انجام می شود. عبارت «ج»: ممکن است پیرووات وارد تخمیر الکتیکی شود که در این واکنش از ترکیب سه کربنی (پیرووات) ترکیب سه کربنی دیگر

یعنی الکتات طی یک مرحله تولید می شود.عبارت «د»: در تخمیر الکلی  اکسید و  مولکول  به ترکیب واسط دو کربنی منتقل می شوند و اتانول تولید می گردد. عبارت

«هـ»: بیش تر موجودات زنده از طریق فرآیند تنفس سلولی انرژي موجود در ترکیب آلی را به  تبدیل می کنند؛ یعنی تنفس سلولی در همۀ جانداران به انجام نمی رسد.

198H+ATP

NADHH+NADH

ATP

سلول هاي غضروف، آنزیم هاي الزم براي تخمیر را ندارند. الکتیک اسید در سلول هایی می تواند تولید شود که قابلیت انجام تخمیر الکتیکی را داشته باشند (مثل سلول هاي ماهیچه گزینه 1

مخطط). غضروف ها سلول هوازي اجباري دارند و تخمیر انجام نمی دهند.

199

همۀ عبارت ها درست هستند. پمپ سدیم ـ پتاسیم پروتئینی است که باعث خروج فعال سدیم از یاخته هاي عصبی می شود. «الف» با افزایش فعالیت پمپ، پتاسیم بیشتري به درون یاخته گزینه 4

وارد شده و غلظت پتاسیم میان یاخته افزایش می یابد. «ب» براي افزایش فعالیت پمپ، مقدار مصرف  افزایش یافته که در پی آن مقدار تولید  و فسفات آزاد درون میان یاخته

افزایش می یابد. «ج» فعالیت پمپ وابسته به  است و زنجیره انتقال الکترون در غشاي داخلی میتوکندري  الزم را فراهم می کند. «د» پمپ سدیم ـ پتاسیم در پایان پتانسیل عمل در

پی بسته شدن کانال هاي دریچه دار پتاسیمی، با ورود بیشتر پتاسیم به درون یاخته، غلظت پتاسیم مایع بین یاخته اي سلول هاي عصبی را کاهش می دهد.

200

ATPADP

ATPATP

موارد «ج و د» نادرست می باشد. «الف» درست. طول نوار تیره همواره در طی انقباض و عدم انقباض ثابت می باشد. «ب» درست. براي هر نوع انقباضی وجود کلسیم الزم بوده و غلظت گزینه 2

یون کلسیم در لوله هاي عرضی کاهش می یابد. «ج» نادرست. هیچ گاه طول اکتین و میوزین در سلول ماهیچه اي تغییر نمی کند. «د» نادرست. ممکن است در ماهیچه تخمیر الکتیکی مشاهده گردد که

در این صورت تولید  در سیتوپالسم انجام می گیرد.

201

NAD+

همۀ موارد عبارت را به درستی تکمیل می کنند. «الف» هر یاخته اي که تولید سلول خاطره می کند قطعاً منشأ لنفوئیدي دارد و توانایی بیگانه خواري را ندارد. «ب» لنفوسیت هاي  پس از گزینه 4

تولید در مغز استخوان بصورت نابالغ وارد خون می شوند و منشأ لنفوئیدي دارند. «ج» هر یاختۀ خونی که خارج از مغز قرمز استخوان تقسیم می شود. قطعاً لنفوسیت و دفاع اختصاصی دارد. «د» همۀ

سلول هاي خونی در ماده زمینۀ سیتوپالسم یعنی خارج از میتوکندري، در فرایند گلیکولیز(قندکافت) ضمن تبدیل گلوکز به پیرووات، انرژي زیستی تولید می کنند.

202T

همۀ موارد نادرست اند.   گزینه 4

الف) قند داراي یک فسفات طی قندکافت از تجزیۀ قند داراي دو فسفات (گلوکز فسفاته) به وجود آمده است.  

ب) قندي داراي دو فسفات به نام فروکتوز فسفاته طی یک مرحله به قند سه کربنی تبدیل می شود.  

ج) گلوکز آغازکنندة قندکافت از طریق از دست دادن قند فسفات دار به وجود نیامده است.  

د) در مراحل قندکافت هم قند دوفسفاته و هم  (مولکول دو فسفاته) به وجود می آید که این موضوع در ارتباط با  نادرست است.  

203

ADPADP

مورد «آ» نادرست: در سلول هاي هوازي (یوکاریوت یا پروکاریوت) بازسازي  در زنجیره انتقال الکترون اتفاق می افتد این زنجیره در یوکاریوت ها در غشا داخلی میتوکندري گزینه 4

و در پروکاریوت ها در غشا سلولی قرار دارد. طبق متن کتاب درسی، به ازاي تجزیه کامل گلوکز در بهترین شرایط در سلول یوکاریوت، حداکثر  تولید می شود نه در همه سلول ها، در

باکتري ها از این میزان بیشتر است.  

مورد «ب» نادرست: هر سلول زنده اي گلیکولیز انجام داده و طی این مسیر، پیروویک اسید (یک اسید  کربنی) تولید می کند. اما همه سلول ها و از جمله باکتري ها اندامک دوغشایی (میتوکندري و

یا کلروپالست) ندارد.  

مورد «پ» نادرست: احیا  در بستره میتوکندري در یوکاریوت هاي هوازي رخ می دهد طی واکنش اول گلیکولیز در این سلول ها عالوه بر قند  کربنه دوفسفاته دو مولکول 

(آدنوزین دي فسفات) نیز تولید می شود که داراي دو گروه فسفات هستند.  

مورد «ت» نادرست: استفاده از شیب غلظت پروتون براي تولید  در سلول هاي هوازي اتفاق می افتد (یوکاریوت یا پروکاریوت). در سلول یوکاریوتی این شیب پروتون بین بستره

میتوکندري و فضاي بین دوغشاء آن و در باکتري ها بین بیرون و داخل سلول به وجود می آید. انواعی از یوکاریوت پرسلولی نیستند (مانند پارامسی و آمیب) بنابراین این جانداران در پیکر خود

سلول هاي مختلفی ندارند. 

204NAD+

30ATP

3

FAD6ADP

ATP

مورد «آ» نادرست: در تنفس سلولی هوازي و تخمیر الکلی ترکیب دوکربنی تولید می شود اما در تخمیر الکتیکی ترکیب دوکربنی تولید نمی شود. بنابراین منظور این سوال، تخمیر گزینه 2

الکتیکی است. در تخمیر الکتیکی  بازسازي می شود اما بازسازي   فقط در تنفس هوازي و در زنجیره انتقال الکترون انجام می گیرد. مطابق شکل
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مورد «ب» نادرست: در تخمیر الکتیکی برخالف تنفس سلولی هوازي و تخمیر الکلی، کربن دي اکسید تولید نمی شود.  

مورد «پ» درست: تخمیر الکلی و الکتیکی مانند تنفس هوازي با گلیکولیز آغاز می شوند و پیرووات ایجاد می کنند؛ در واکنش آخرگلیکولیز، با انتقال چهار گروه فسفات از دو ترکیب سه کربنی

دوفسفاته، چهار مولکول  در سطح پیش ماده تولید می شود. از این چهار گروه فسفات، دوگروه آن از فسفات آزاد سیتوپالسمی و دوگروه دیگر آن از مولکول هاي  که در واکنش

اول گلیکولیز براي تامین انرژي فعال سازي مصرف می شوند فراهم می شوند. بنابراین طی گلیکولیز از غلظت فسفات آزاد درون سیتوپالسم کاسته می شود. 

مورد «ت» درست: در تخمیر الکتیکی، گیرنده نهایی الکترون پیروواِت سه کربنی است. 

ATPATP

تخمیر الکتیکی در تولید فرآورده هاي شیري و خوراکی هایی مانند خیارشور نقش دارد.  گزینه 2

مورد «آ» نادرست: الکل سرعت تشکیل رادیکال هاي آزاد از اکسیژن را افزایش می دهد. الکل یکی از محصوالت تخمیر الکلی است نه الکتیکی. 

مورد «ب» درست: تارهاي ماهیچه اي با رنگ روشن، میوگلوبین و میتوکندري کمتر دارند و به همین دلیل احتمال بروز تخمیر الکتیکی در آن ها بیشتر است. 

مورد «پ» درست: هر دو نوع تخمیر الکلی و الکتیکی در گیاهان وجود دارد. تجمع الکل یا الکتیک اسید در یاخته گیاهی به مرگ آن می انجامد. 

، کاهش می یابد. در تخمیر الکلی اتانال با گرفتن الکترون هاي  کاهش می یابد.  مورد «ت» نادرست: در تخمیر الکتیکی، پیرووات که  کربنی است با گرفتن الکترون هاي 
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3NADHNADH

بررسی موارد:  گزینه 2

مورد «آ» درست. 

مورد «ب» درست: رادیکال هاي آزاد در تنفس هوازي و در اندامک میتوکندري که دو غشا (و چهار الیۀ فسفولیپیدي) دارد تشکیل می شوند. 

مورد «پ» نادرست: گاه نقص در ژن هاي مربوط به پروتئین هاي زنجیرة انتقال الکترون به ساخته شدن پروتئین هاي معیوب می انجامد. 

مورد «ت» درست: اگر به هر علت سرعت تشکیل رادیکال هاي آزاد از سرعت غیرفعال شدن آن ها بیش تر باشد، در چنین شرایطی تجمع رادیکال هاي آزاد در میتوکندري باعث تخریب آن و

در نتیجه تخریب سلول می شود. 

مورد «ث» نادرست: دقت کنید اختالل در محل پمپ سوم در زنجیرة انتقال الکترون که پروتون ها از بخش داخلی میتوکندري به فضاي بین دو غشا پمپ می شوند، باعث ایجاد رادیکال هاي آزاد

می شود. 

207

فقط عبارت «پ» صحیح است. مثًال از مصرف کراتین فسفات در سلول هاي ماهیچه اي، کراتینین تولید می شود که نوعی مادة زائد نیتروژن دار است.  گزینه 1

نکته: در گلیکولیز تولید  بدون نیاز به اکسیژن انجام می گیرد. ـ به جز کربوهیدرات ها، چربی ها و در شرایطی پروتئین ها هم در تولید  نقش دارند. ـ با اضافه شدن یک گروه

،  تولید می شود.  فسفات به 
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ATPATP

ADPATP

آلکالوئید موجود در گیاه تنباکو، نیکوتین است. فقط مورد ب، نادرست است زیرا نیکوتین در گیاهخواران موجب توقف تنفس یاخته اي می شود.   گزینه 3 209

تمامی موارد به نادرستی بیان شده اند.   گزینه 1

گامت ها، یاخته هایی هستند که ارتباط بین نسل ها را برقرار می کنند.  

بررسی موارد: 

: به عنوان مثال حذف یا اضافه شدن سه نوکلئوتید در مقایسه با حذف یا اضافه شدن دو نوکلئوتید اثر کمتري دارد، چون چارچوب خواندن ممکن است تغییر ندهد.  مورد 

: اگر جهش در جایی دور از جایگاه فعال رخ دهد، به طوري که بر آن اثري نگذارد (یعنی یک شرط گذاشته و به طور قطع نیست) احتمال تغییر در عملکرد آنزیم کم یا حتی صفر است.  مورد 

: دقت کنید مثًال ممکن است جهش در ژنوم میتوکندریایی یاختۀ اسپرم انسان صورت بگیرد، در این صورت از آنجا که ژنوم میتوکندریایی اسپرم به نسل بعد منتقل نمى شود، درنتیجه این مورد 

جهش نیز به نسل بعد انتقال پیدا نمی کند.  

: ممکن است ژن مربوط به یک پروتئین نباشد؛ مثًال رناي رناتنی را رمز کند. مورد 
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فقط مورد ت درست است.  گزینه 1

تحلیل موارد: 

الف) اگر الکترون ها حاصل اکسایش  باشند، از اولین پروتئین زنجیرة انتقال الکترون عبور نمی کنند. 

ب) دقت کنید پروتئینی که پروتون ها را با انتشار تسهیل شده از خود عبور می دهد، آنزیم  ساز است که جزء زنجیرة انتقال الکترون محسوب نمی شود! آخرین پروتئین زنجیره انتقال

الکترون، پروتون ها را با پمپ کردن (خالف شیب غلظت) از خود عبور می دهد. 

پ) هر مولکول اکسیژن به دو یون اکسید تبدیل می شود نه یکی! 
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ت) پروتون ها در سه محل از زنجیرة انتقال الکترون از بخش داخلی به فضاي بین دو غشا پمپ می شوند و براثر شیب غلظت از راه کانال آنزیم  ساز از فضاي بین دو غشا به بخش داخلی

برمی گردند. (درست) 

ATP

هر چهار مورد جمله را به نادرستی تکمیل می کنند.  گزینه 1

تحلیل موارد: 

الف- در تخمیر الکلی و الکتیکی به ترتیب  و الکتیک اسید تولید می شود. که هردو می توانند محیط داخلی را اسیدي کنند.  

ب- در تنفس هوازي که با  اکسایش  و  سازي اکسایشی همراه است، پروتون ها   به فضاي بین دو غشاي راکیزه پمپ می   شوند. 

پ- در دوندگان دوي ماراتن تعداد تارهاي ماهیچه اي کند از تند بیشتر است (پس هم  تارهاي ماهیچه اي کند و هم تند  دارند!) محصول نهایی تخمیر الکتیکی در تارهاي ماهیچه اي تند، الکتات

(ترکیبی سه کربنه) است. 

ت- در وزنه برداران نیز تارهاي ماهیچه اي کند و تند وجود دارند. در هر روش تنفس یاخته اي (هوازي و بی هوازي) قند کافت رخ می  دهد که در گام اول آن گلوکز با مصرف  به فروکتوز
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دو فسفاته تبدیل می  شود. 

موارد الف و ت جملۀ مورد نظر را به درستی تکمیل می کنند.  گزینه 3

تحلیل موارد: 

الف) در گام سوم گلیکولیز با اضافه شدن فسفات به قند فسفاته، اسید دو فسفاته تشکیل می شود. در همین گام   تولید می شود، پس  مصرف شده و مقدار آن در سیتوپالسم

کاهش می یابد. 

ب) در گام دوم گلیکولیز، تجزیۀ فروکتوز فسفاته به دو قند سه کربنی تک فسفاته  قطعاً یک واکنش آنزیمی است.  

پ) در گام اول گلیکولیز فسفات  به گلوکز و در گام سوم فسفات آزاد به قند فسفاته  افزوده می شود. ولی دقت داشته باشید در گام سوم اسید دو فسفاته تولید می شود نه قند! 

ت) در گام چهارم گلیکولیز مولکول هاي  که داراي دو فسفات هستند با دریافت فسفات به  تبدیل می شوند. 
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NADHNAD+
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فقط مورد «ت»  به طور قطع درست است.  گزینه 1

توجه: یاخته هاي پیکري انسان که توانایی ساختن گلیکوژن را دارند، یاخته هاي کبدي و ماهیچه اي هستند.  

تحلیل موارد: 

الف) اولین مرحلۀ تنفس یاخته اي (چه هوازي و چه بی هوازي) قندکافت است. پیرووات سه کربنۀ حاصل از قندکافت  فقط درتنفس هوازي است که با انتقال فعال به راکیزه وارد می شود! 

ب) هورمون گلوکاگون موجب افزایش سطح گلوگز خون می شود. افزایش فعالیت آنزیم هاي تجزیه کنندة گلیکوژن (نه کاهش) در درون یاخته منجر به افزایش سطح گلوگز در خون می شود.  

پ) این مورد (اکسایش  در زنجیرة انتقال الکترون) فقط در مورد تنفس هوازي درست است نه بی هوازي! 

ت) در گام چهارم قندکافت، ساخته شدن  به روش تولید در سطح پیش ماده انجام می شود.
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ATP

فقط مورد «الف» به درستی بیان نشده است.   گزینه 1

صورت سؤال به راکیزه یاختۀ ماهیچه اسکلتی در انسان بالغ، اشاره می کند. 

تحلیل موارد: 

الف) راکیزه ها داراي ژن هاي رمز کنندة برخی پروتئین هاي مؤثر در تنفس هوازي در دناي حلقوي خود هستند ولی این ژن ها توسط رنا بسپاراز  رونویسی نمی شوند! (راکیزه مانند یاختۀ

پروکاریوتی فقط یک نوع رنا بسپاراز دارد.) 

ب) به سؤال دقت کنید! ماهیچۀ دلتایی، ماهیچه اي اسکلتی است. هر یک از یاخته هاي ماهیچه هاي اسکلتی از به هم پیوستن چند یاخته در دورة جنینی ایجاد می شوند و هیچ گاه بعد از تولد تقسیم

نمی شوند. پس در انسان بالغ یاخته هاي مذکور همانندسازي دناي هسته اي ندارند. 

پ) در تنفس هوازي ورود پیرووات به فضاي درونی راکیزه با انتقال فعال (با نقش مؤثر برخی پروتئین هاي سراسري غشاهاي راکیزه) صورت می گیرد. 

ت) غشاي درونی راکیزه چین خوردگی زیادي دارد پس به طور قطع سطح آن وسیع تر و تعداد فسفولیپیدهاي آن از تعداد فسفولیپیدهاي غشاي خارجی بیشتراست.
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2

تنها مورد ج صحیح است.  گزینه 2

بررسی موارد: 

الف) نادرست، در بخش آلی خاك می توان جانداران زنده را یافت در حالیکه کودهاي آلی فاقد جاندار زنده هستند. 

ب) نادرست، فرآیندي که در آن آنزیم روبیسکو نقش ایفا می کند، فتوسنتز است که بخش زیادي از مواد مورد نیاز بسیاري از گیاهان طی این فرآیند تولید می شود. 

ج) صحیح، جلبک ها، گیاهان آبزي و باکتري در صورت مجاورت با کودهاي شیمیایی به سرعت رشد کرده و مانع ورود نور و اکسیژن به آب می شوند  گروهی از فتوسنتزکنندگان به دلیل

کمبود نور از بین خواهند رفت. 

د) نادرست، گروهی از مواد که در متابولیسم سلول هاي گیاهی نقش دارند از جمله گازها از طریق برگ ها نیز جذب گیاه می شوند.
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⇐

فقط مورد (ج) به درستی بیان شده است.  گزینه 1

بررسی موارد: 

مورد الف) با توجه به مسیر فلش، همۀ رنگیزه ها در انتقال انرژي شرکت نمی کنند.

 

مورد ب) جذب انرژي نور در هر دو فتوسیستم اتفاق می افتد. 

، کمبود الکترون خود را از تجزیۀ آب تأمین می کند.  مورد ج) سبزینۀ  در مرکز واکنش فتوسیستم 

. مورد د) الکترون به  منتقل می شود نه به 
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گزینه 3
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تراکم بیشتر :فضای درون

بررسی مورد ج) با توجه به شکل باال الکترون پس از عبور از پمپ پروتون به پروتئینی که در فضاي داخلی تیالکوئید است، وارد می شود.

سایر موارد از مراحل انتقال الکترون در واکنش هاي نوري هستند.

218

گزینه 4

 بررسی عبارت ها: 

عبارت الف) تنفس نوري به ندرت رخ می دهد. 

 عبارت ب) یاخته هاي میانبرگ نیز با توجه به شکل مقابل کلروپالست دارند. 

 عبارت پ) از دو آنزیم استفاده نمی کنند و از تعداد آنزیم هاي زیاد گوناگونی استفاده می کنند که این آنزیم ها در دو مرحلۀ تثبیت

اولیه و تثبیت کالوین فعالیت انجام می دهند. 

 عبارت ت) به سرعت به یاخته هاي غالف آوندي منتقل می شود.

219

همۀ موارد نادرست اند.  گزینه 4

بررسی موارد: 

مورد الف) گیاهان، فتوسنتزکنندگان عمدة روي زمین نیستند. 

مورد ب)  بعضی از باکتري ها سبزینه دارند. 

مورد پ) باکتري هاي گوگردي سبزینه ندارند و به جاي آن باکتریوکلروفیل دارند. 

مورد ت)  باکتري هاي نیترات ساز، آمونیوم را به نیترات تبدیل می کنند. (که جزء باکتري هاي شیمیوسنتز کننده هستند) 

220

موارد (ب)، (پ) و (ت) نادرست هستند.  گزینه 2

بررسی موارد: 

مورد الف) طبق چرخۀ کالوین مقابل، تعداد  هاي مصرف شده با قندهاي  کربنه تولید شده یکسان است. 

مورد ب) به ازاي ساخت هر ریبولوزبیس فسفات، یک  مصرف می شود. 

مورد پ) قندهاي ساخته شده تک فسفاتی هستند. 

مورد ت) آنزیم ها در یک گسترة دمایی خاص بیشترین فعالیت را دارند نه فقط در یک دما. 
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NADPH3

ATP

الف - درست     ب - نادرست     ج - درست     د - نادرست  گزینه 2

وقتی فشار اسمزي سلول نگهبان روزنه پایین باشد، آب از دست داده (پالسمولیز) و روزنه ها بسته می شود. وقتی فشار اسمزي باال باشد سلول دچار تورژسانس شده و روزنه ها باز می شود. گیاهان

 در دما و شدت نور باال روزنه ها را می بندند. پس یاخته هاي نگهبان روزنه دچار پالسمولیزند. 

ولی در هر دو حالت همیشه در گیاهان  سلول هاي میانبرگ  را با اسید  کربنی ترکیب و اسید  کربنه تولید می کنند. این ماده از راه پالسمودسم ها به یاخته هاي غالف آوندي منتقل و

مولکول  کربنه تجزیه شده و  آن آزاد و وارد چرخۀ کالوین می شود. 
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C4

C4CO234

4CO2

بررسی موارد:  گزینه 4

مورد الف) درست - فعالیت پمپ هاي زنجیرة انتقال الکترون و تجزیۀ آب باعث افزایش  درون تیالکوئید می شوند. 

مورد ب) نادرست - با کمک پمپ هاي زنجیرة انتقال الکترون، یون هاي  به درون تیالکوئید منتقل می شوند. 

مورد ج) نادرست - این پروتئین ها سطحی نبوده، بلکه سراسر عرض غشاء را پر کرده اند و به این ترتیب قادرند یون ها را منتقل کنند. 

مورد د) نادرست - پمپ ها خالف شیب غلظت  را از بستره به درون تیالکوئید منتقل می کنند.
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H+
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بررسی موارد:  گزینه 3

مورد الف) درست - در هنگام بسته بودن روزنه ها، فشار اسمزي سلول نگهبان کمتر بوده و پالسمولیز رخ داده است. با توجه به بسته بودن روزنۀ هوایی، اکسیژن تولیدشده در فتوسنتز در اطراف
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یاخته ها تجمع خواهد یافت.

مورد ب) درست - به همین دلیل، دي اکسید کربن وارد برگ نشده و میزان آن کاهش می یابد. 

مورد ج) نادرست - چون روزنه باز است، پس در سلول هاي نگهبان فشار اسمزي افزایش یافته و دچار تورژسانس شده است و به دلیل رسیدن دي اکسید کربن، اولین واکنش از چرخۀ کالوین انجام

می شود. 

+Cl−Kمورد د) نادرست - روزنه بسته است؛ پس سلول ها دچار پالسمولیزند؛ یعنی فشار اسمزي آن ها کاهش یافته است و این به دلیل خروج یون هاي  و  از سلول نگهبان است. 

«الف» درست است. در پی انتقال الکترون هاي برانگیخته از  به  و فعالیت پمپ پروتئینی غلظت پروتون درون تیالکوئید افزایش یافته و  درون تیالکوئید کاهش گزینه 4

می یابد. 

«ب» درست است. الکترونی که از سبزینه  در مرکز واکنش فتوسیستم  می آید، کمبود الکترون سبزینه  در فتوسیستم   را جبران می کند. 

«ج» درست است. الکترون هاي برانگیخته از فتوسیستم  به وسیلۀ ناقلین الکترون در نهایت به  منتقل می شود. 

«د» درست است. عبور پروتون ها از پمپ پروتئینی تیالکوئید برخالف شیب غلظت و بدون نیاز به  است. (در این فرایند از انرژي الکترون هاي برانگیخته استفاده می شود.)

225P680P700pH

a2a1(P700)

1NADP +

ATP

بررسی عبارت ها:  گزینه 4

عبارت «الف» درست است. شکل صورت سوال اسپیروژیر است که سبزدیسه هاي نواري و دراز دارد. 

عبارت هاي «ب» و «ج» درست است. طبق شکل زیر مقدار اکسیژن تولید شده درون تیالکوئید در محدوده طول موج  تا  نانومتر از  تا  نانومتر کم تر بود و بیش ترین مقدار

اکسیژن تولید شده در محدوده طول موج  تا  نانومتر است. 

عبارت «د» درست است. اکسیژن تولید شده با عبور از غشاي تیالکوئید، غشاي درونی و خارجی کلروپالست، غشاي خارجی و داخلی میتوکندري در زنجیرة انتقال الکترون تنفس یاخته اي هوازي در

راکیزه مصرف می شود.
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«الف» نادرست است. در فرایند تجزیه آب درون تیالکوئید در فتوسیستم  نیز یون هیدروژن تولید شده و در افزایش تراکم غلظت یون هیدروژن در تیالکوئید مؤثر است.  گزینه 2

ساز عبور می کنند.  «ب» درست است. پروتون ها در جهت شیب غلظت بدون مصرف  از کانالی واقع در آنزیم 

«ج» نادرست است. یک زنجیرة انتقال الکترون انرژي الزم براي تولید  و هر دو زنجیرة انتقال الکترون انرژي الزم براي تولید  را فراهم می کنند. 

«د» درست است. پمپ پروتئینی که بین فتوسیستم  و  قرار دارد در زنجیرة انتقال الکترون به عنوان ترکیب دریافت کننده و دهندة الکترون عمل می کند.

2272

ATPATP

ATPNADPH

21

«الف» درست است. هر مولکول شش کربنی حاصل فعالیت روبیسکو مولکولی شش کربنی است که ناپایدار بوده، بالفاصله تجزیه شده و دو مولکول اسید سه کربنی ایجاد می کند.  گزینه 4

«ب» درست است. در چرخۀ کالوین ضمن تبدیل هر اسید سه کربنی به مولکول قند سه کربنی ابتدا یک مولکول  به  تبدیل می شود و سپس مولکول  به

 تبدیل می گردد. 

«ج» درست است. در انتهاي چرخۀ کالوین، پنج مولکول قند سه کربنی تک فسفاته به سه مولکول ریبولوز فسفات تبدیل می شوند. 

«د» درست است. ضمن تبدیل هر مولکول ریبولوز فسفات به ریبولوزبیس فسفات (پیش ماده آنزیم روبیسکو) یک مولکول  مصرف می شود.

228

ATPADPNADPH

NADP +

ATP

«الف» نادرست است. گیاهان  و  نیز توانایی تثبیت کربن به شکل اسید سه کربنی در چرخه کالوین را دارند.  گزینه 4

، اولین ماده آلی پایدار ساخته شده در فرایندهاي تثبیت کربن، اسید سه کربنی یک فسفاته می باشد. «ب» نادرست است. تنها در گیاهان 

«ج» نادرست است. به فرایند استفاده از  براي تشکیل ترکیب هاي آلی، تثبیت کربن می گویند (نه تنها در چرخۀ کالوین). 

«د» نادرست است.  و  طی زنجیرة انتقال الکترون در بسترة کلروپالست (نه در تیالکوئید) تولید می شود.

229C4CAM
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گزینه 4

«الف» درست است. در چرخۀ کربس ابتدا ترکیب شش کربنی و در چرخۀ کالوین ابتدا مولکول شش کربنی ناپایدار از ترکیب  و ترکیب پنج کربنی تولید می شود. 

«ب» درست است. مولکول پنج کربنی در چرخۀ کالوین نوعی ترکیب آغازگر چرخه است که در پایان چرخه نیز تولید می شود. در چرخۀ کربس مولکولی چهارکربنی در ابتداي چرخه با استیل

کوآنزیم  ترکیب می شود که این مولکول نیز در پایان چرخۀ کربس تولید می شود. 

«ج» درست است. در چرخۀ کالوین با مصرف اسید سه کربنی قند سه کربنی یک فسفاته تولید می شود و این مولکول می تواند در تولید مولکول پنج کربنی آغازگر چرخه مصرف شود. در چرخۀ

کربس قند سه کربنی تک فسفاته تولید یا مصرف نمی شود. 

«د» درست است. در چرخۀ کالوین دهندة الکترونی  می باشد که نوعی د ي نوکلئوتید آدنین دار می باشد. در چرخۀ کربس دهنده هاي الکترونی ترکیبات آلی کربن دار هستند که

الکترون خود را به  و  منتقل می کند. 
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«الف» نادرست است. انتقال الکترون هاي  در یاخته هاي گیاهی تنها در چرخه کالوین در کلروپالست به مولکول سه کربنی انجام می شود.  گزینه 2

«ب» درست است. در طی تخمیر الکلی در یاخته هاي گیاهی، تشکیل اتانال با آزاد شدن  از پیرووات در مادة زمینه اي سیتوپالسم رخ می دهد. 

«ج» نادرست است. در یاخته هاي گیاهی تبدیل مولکول سه کربنی به قند سه کربنی در چرخۀ کالوین با مصرف  تنها در کلروپالست انجام می شود. 

«د» درست است. در طی گلیکولیز فروکتوز فسفاته (مولکول شش کربنی دوفسفاته) در مادة زمینه اي سیتوپالسم به دو مولکول سه کربنی یک فسفاته تجزیه می شود.

231NADPH
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«الف» درست است. یاخته هاي غالف آوندي در گیاهان  سبزدیسه دارند و محل انجام چرخه کالوین اند، در حالی که یاخته هاي غالف آوندي در گیاهان  سبزدیسه ندارند.  گزینه 4

«ب» درست است. در گیاهان  با وجود عملکرد آنزیم هاي گوناگون در تثبیت کربن و تقسیم مکانی آن در دو نوع یاخته، میزان  در محل فعالیت آنزیم روبیسکو، به اندازه اي باال نگه

داشته می شود که بازدارندة تنفس نوري است، بنابراین تنفس نوري به ندرت در این گیاهان روي می دهد. 

«ج» درست است. این گیاهان در دماهاي باال، شدت هاي زیاد نور و کمبود آب در حالی که روزنه ها بسته شده اند، همچنان میزان  را در محل عملکرد آنزیم روبیسکو باال نگه می دارند. 

«د» درست است. اولین ماده حاصل از تثبیت کربن ترکیب چهارکربنی تولید شده در میانبرگ است که آنزیم آن برخالف روبیسکو به طور اختصاصی با  عمل می کند و تمایلی به اکسیژن

ندارد.

232C4C3

C4CO2

CO2

CO2

گیاه صورت سوال گیاه  می باشد.  گزینه 4

«الف» درست است. در طی روز با باز بودن روزنه ها نیز تثبیت کربن در این گیاهان در دو مرحله، ابتدا در یاخته هاي میانبرگ و سپس یاخته هاي غالف آوندي انجام می شود. 

«ب» درست است. در روز اسید چهارکربنی تجزیه می شود که در فرایندهاي تیالکوئیدي انتقال الکترون هاي برانگیخته از  به  تولید  را به دنبال دارد. 

، با تجزیۀ مولکول آب جبران «ج» درست است. در روز با تثبیت  در یاخته هاي میانبرگ، اسید چهارکربنی تولید می شود. در همین هنگام در فتوسیستم  کمبود الکترون هاي 

می گردد. 

«د» درست است. در دماهاي باال، شدت هاي زیاد نور و کمبود آب سلول هاي نگهبان روزنه با از دست دادن آب به یکدیگر نزدیک می شوند. در همین هنگام در روز در فرایندهاي وابسته به نور با

ساز، مولکول  تولید می شود. خروج  توسط آنزیم 

233C4

P680P700ATP

CO22P680

H+ATPATP

،  و  تولید می شود.  «الف» درست است. در چرخۀ کربس ضمن اکسایش ترکیب شش کربنی و تبدیل آن به ترکیب چهارکربنی،  گزینه 3

«ب» نادرست است. در شب کربن به صورت اسید چهارکربنی تثبیت می شود. در طول شب هیچ گاه فرایند نوري انجام نمی شود. 

ساز، به وسیلۀ کانال واقع در خود، در کاهش تراکم  فضاي بین دو غشاي میتوکندري مؤثر است. «ج» درست است. آنزیم 

234CO2NADHATP

ATPH+
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−K+CI«د» درست است. انباشت فعال بعضی یون ها مانند  و  و ساکارز در یاخته هاي نگهبان، مانع افزایش عرض یاخته هاي نگهبان می شود (نه طول).

«الف» درست و «د» نادرست است. گیاهان  توانایی دارند که در تمام روز، روزنه هاي هوایی خود را بسته نگه دارند و کربن دي اکسید جو را در شب تثبیت می کنند که این گزینه 2

مولکول ها با ترکیب با اسیدي سه کربنی، در شب اسید چهارکربنی را تولید می کنند. 

«ب» نادرست است. فرایندهاي تنفس هوازي و تولید استیل کوآنزیم  در همۀ شبانه روز می تواند انجام شود. 

«ج» درست است. این گیاهان در روز کربن دي اکسید حاصل از تجزیه اسید چهارکربنی را در چرخه کالوین تثبیت می کنند.  

235CAM

A

«الف» درست است. در چرخه کالوین برخالف فرایند تنفس نوري و تخمیر الکلی مولکول کربن دي اکسید تولید نمی شود.  گزینه 4

«ب» درست است. هیچ گاه در طی تنفس نوري مولکول  تولید یا مصرف نمی شود. 

«ج» درست است. در چرخۀ کربس و واکنش هاي نوري فتوسنتز  مصرف نمی شود، بنابراین  تولید نمی شود. در گلیکولیز (مرحلۀ بی هوازي تنفس) و چرخۀ کالوین و فرایند تخمیر

 مصرف نمی شود، بنابراین  تولید نمی شود. 

«د» درست است. در تنفس نوري و تولید اکسایشی  برخالف واکنش هاي قندکافت، اکسیژن مصرف می شود.

236

ATP

ATPADP

ATPADP

ATP

،  را در چرخۀ کالوین به صورت قند سه کربنی تثبیت می کنند.  «الف» درست است. یاخته هاي غالف آوندي در گیاهان  گزینه 4

«ب» درست است. یاخته هاي میانبرگ،  را با استفاده از آنزیمی که تمایلی به اکسیژن ندارد تثبیت می کنند. 

«ج» درست است. سلول هاي روپوستی با استفاده از ژن هاي خود آنزیم هاي پوستک ساز را می سازند. 

) یاخته هاي روزنۀ هوازي هستند که با جذب برخی یون ها و ساکارز ابتدا فشار اسمزي آن ها افزایش پیدا می کند و در پی آن آب از یاخته هاي مجاور آب وارد «د» درست است. یاخته هاي شماره (

آن ها می شود. یاخته هاي روپوستی مجاور یاخته هاي نگهبان فاقد کلروپالست هستند. 

«هـ » نادرست است. تجزیۀ اسید چهارکربنی و تولید  در یاخته هاي غالف آوندي انجام می شود.

237C4CO2
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ساز مصرف شود.  «الف» درست است.  تولید شده در طی چرخۀ کالوین می تواند ضمن خروج یون هاي  از تیالکوئید براي فعالیت آنزیم  گزینه 4

«ب» درست است. مولکول ریبولوزبیس فسفات در طی چرخۀ کالوین تولید شده که می تواند به عنوان پیش ماده آنزیم روبیسکو در جهت اکسیژنازي در تنفس نوري مصرف شود. 

«ج» درست است. مولکول  تولید شده در چرخۀ کالوین به عنوان پذیرندة نهایی الکترون در واکنش هاي تیالکوئیدي مصرف می شود. 

«د» درست است. قند سه کربنی ساخته شده می تواند براي ساخت آمینواسید و نوکلئوتیدهاي گیاه مورد استفاده قرار گیرد.

238ADPH+ATP

NADP +

«الف» نادرست است. مولکول  در مرحله اول گلیکولیز تولید می شود که نقشی در تأمین انرژي الزم براي انتقال پروتون ها به فضاي بین دو غشاي میتوکندري ندارد.  گزینه 3

«ب» درست است. مولکول  تولید شده در طی چرخه کربس می تواند براي تولید قند سه کربنی در کلروپالست به کار رود. 

«ج» درست است. مولکول  تولید شده طی تجزیه نوري آب می تواند در راکیزه به عنوان پذیرندة نهایی الکترون در زنجیرة انتقال الکترون براي تولید  به کار رود. 

«د» درست است. مولکول  تولید شده در چرخه کالوین در واکنش هاي وابسته به نور پذیرنده نهایی الکترون محسوب می شود.

239ADP

CO2

O2ATP

NADP +

«الف» نادرست است. در شب در گیاهان  سلول هاي نگهبان روزنۀ هوایی انبساط طولی دارند که در گیاهان  فعالیت هاي فتوسنتزي انجام نمی شود.  گزینه 2

«ب» درست است. در روز فعالیت هاي تیالکوئیدي در گیاهان  انجام می شود که در گیاهان  در روز در یاخته هاي میانبرگ  با اسید سه کربنی ترکیب می شوند. 

«ج» درست است. در شب  به صورت اسید چهارکربنی تثبیت می شود که در این زمان در گیاهان  به علت پالسمولیز یاخته هاي نگهبان، روزنه هاي هوایی بسته اند. 

«د» نادرست است. دقت کنید که در میانبرگ گیاهان  تنها تثبیت  به صورت اسید چهارکربنی مشاهده می شود.

240CAMC4

CAMC4CO2

CO2C4

C4CO2

«الف» نادرست است. در آناناس در شب سلول هاي نگهبان روزنه انبساط طولی دارند اما  در گیاهان  در روز به صورت اسید چهارکربنی تثبیت می شود.  گزینه 3

«ب» درست است. فعالیت پمپ پروتئینی در فعالیت هاي تیالکوئیدي همانند تجزیۀ اسید چهارکربنی در غالف آوندي در روز انجام می شود. 

«ج» درست است. در گیاه  در طول روز با تجزیه اسید چهارکربنی از مقدار اسید چهارکربنی کاسته می شود. در گیاهان  نیز در طول روز فتوسیستم  با تجزیۀ آب، کمبود الکترونی

خود را جبران می کند. 

، با عبور  از کانال «د» درست است. در شب با تثبیت  جو در گیاهان  به مقدار اسید چهارکربنی تثبیت شده افزوده می شود. در همین هنگام در اندامک راکیزه در گیاهان 

یونی، مولکول  تولید می شود.

241CO2C4

CAMC42

CO2CAMC4H+

ATP

در گیاهان، آغازیان فتوسنتزکننده و سیانوباکترها سبزینۀ  کمبود الکترون هاي خود را از تجزیۀ آب به دست می آورد.  گزینه 3

«الف» درست است. در همۀ یاخته هاي زنده در تمام مراحل قندکافت ترکیبات فسفات دار تولید و مصرف می شوند.

«ب» نادرست است. سیانوباکترها فاقد فرایند پیرایش و هسته هستند. 

«ج» درست است. رونویسی هر ژن در هر یاخته اي تنها توسط یک نوع رنابسپاراز به طور برنامه ریزي و تنظیم شده (نه تصادفی) صورت می گیرد. 

«د» درست است. هم در یوکاریوت ها و هم در پروکاریوت ها ساخت پروتئین ها از یک رناي پیک می تواند توسط چندین رناتن به طور همزمان صورت بگیرد.

242a

اوگلنا نوعی تک سلولی یوکاریوتی است و در غشاي پالسماي خود فاقد سبزینۀ  است، چون در یوکاریوت ها سبزینۀ  در غشاي تیالکوئید قرار دارد. باکتري هاي گوگردي سبز و گزینه 4

ارغوانی در غشاي خود سبزینۀ  ندارند، بلکه رنگیزة فتوسنتزي آن ها باکتریوکلروفیل است. پس جاندار مورد سؤال ما می تواند پروکاریوت و یا یوکاریوت باشد. 

«الف» درست است. در اوگلنا آب، منبع الکترون بوده و با تجزیۀ نوري آن در تیالکوئید بر اکسیژن محیط افزوده می گردد. 

«ب» درست است. باکتري هاي گوگردي سبز و ارغوانی داراي منبع تأمین الکترون غیر از آب می باشد.

243aa
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«ج» درست است. باکتري هاي گوگردي سبز و ارغوانی پروکاریوت بوده و در آن ها رنابسپاراز به تنهایی راه انداز را شناسایی می کند. 

«د» درست است. در باکتري ها آنزیم هاي برش دهنده بخشی از سامانۀ دفاعی محسوب می شوند.

) حداکثر جذب سبزینۀ  در مرکز ) با ترکیباتی به هم مرتبط می شوند که با از دست رفتن یا گرفتن الکترون، اکسایش یا کاهش می یابند.  ویژگی هاي فتوسیستم هاي گیاهی:  گزینه 3

) در هر یک از آن ها یک مرکز واکنش اّما چندین گیرندة نور وجود دارد. واکنش فتوسیستم  در طول موج  نانومتر است. 

24412a

I7003

در میان تمامی عبارات تنها عبارت «ج» تفاوت بین فتوسیستم  و  را نشان می دهد؛ به این صورت که فتوسیستم  در  نانومتر و فتوسیستم  در  نانومتر حداکثر گزینه 4

جذب را توسط کلروفیل  دارند.

245IIII700II680

a

عبارت هاي «الف» و«ب» صحیح اند. بررسی عبارت ها؛ عبارت «ب»: گیاهان  در کریچه هاي خود ترکیباتی دارند که آب را در خود نگه می دارند. عبارت «ج»: در گیاهان  گزینه 2

چرخۀ کالوین در یاخته هاي غالف آوندي بیش تر انجام می شود. در آناناس چرخۀ کالوین در یاختۀ میان برگ بیش تر به انجام می رسد. عبارت «د»: روزنه هاي آبی گیاهان همیشه باز هستند.

246CAMC4

صورت سؤال هم به کلروپالست و هم به میتوکندري داللت دارد.  گزینه 1

بررسی عبارت ها: 

الف)  می تواند در سطح پیش ماده نیز تولید شود. 

ب) برخی از پروتئین هاي موجود در راکیزه و سبزدیسه درون ریبوزوم هاي درون سیتوسل ساخته می شوند که  هاي آن ها درون هسته رونویسی شده است. 

ج) کانال سازندة  جزء زنجیرة انتقال الکترون نیست. 

د) در طول شب درون سبزدیسه  و  یافت نمی شود. 

247

ATP

mRNA

ATP

O2CO2

جملۀ  غلط است .  گزینه 3

. ص هر دو کمبود الکترون فتوسیستم  خود را از آب می گیرند. 

. غ در فتوسنتز باکتري هاي گوگردي سبز آب مصرف نمی شود و آبی هم تولید نمی شود زیرا از ترکیبات گوگرد دارد مانند سولفید هیدروژن الکترون می گیرند و گوگرد تولید می کنند.

ریزوبیوم ها باکتري هاي هوازي تجزیه کننده و تثبیت کنندة نیتروژن هوا در خاك و یا همزیست با ریشۀ گیاهان پروانه واران هستند که در تنفس هوازي شان آب تولید می شود .  

. ص پذیرندة نهایی الکترون در تنفس باکتري هاي بی هوازي عامل تجزیۀ سلولز در سیرابی و نگاري گاو، اکسیژن نمی باشداما اسپیروژیر آغازي جلبک سبز رشته اي داراي تنفس هوازي می باشد

و پذیرندة نهایی الکترون اکسیژن می باشد. 

. ص هر دو از ترکیبات گوگرد دار بدست می آید هم انرژي و هم الکترون 

2482

12

2

3

4

موارد الف و ب و ج و د صحیح است.  گزینه 3

بررسی موارد: 

مورد الف) گیاهان تک لپه دانه هایی تولید می کنند که اندوسپرم تریپلوئید در آن ها به عنوان اندوخته ذخیره اي دانه حفظ می شود (درست) 

مورد ب) میتوز در دانه رسیده گندم در رویان دیده می شود بنابراین دوك ها می توانند کوتاه شوند. (درست) 

مورد ج) در نهان دانگان لقاح مضاعف است. نهان دانگان عناصر آوندي دارند. (درست) 

مورد د) گلی که حلقه سوم و چهارم را دارد یعنی پرچم و مادگی را دارد پس ممکن است خودباروري هم داشته باشد (درست) 

مورد ه ) گیاهان  (َکم) در شب روزنه هایشان را باز می کنند تا مرحله اول تثبیت کربن دي اکسید را انجام دهند. 
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CAM

مطابق شکل   گزینه 3

 

مورد «آ» نادرست. 

مورد «ب» نادرست. 

مورد «پ» درست. 

مورد «ت» درست: یکی از دو قله جذبی کلروفیل  در طول موج نزدیک  نانومتر می باشد که جذب کلروفیل  کمتر است. 

مورد «ث» نادرست: در یکی از قله هاي جذب کلروفیل  یعنی نزدیک  نانومتر،جذب کلروفیل  کمتر است نه در هردو قله جذبی آن. 

250

a700b

b500a

گزینه  نادرست: هر سلول رنگیزه دار گیاهی می تواند داراي کریچه یا پالست ها باشد مانند کلروپالست یا کروموپالست [رنگ دیسه]. در این صورت سامانه هاي فتوسیستم را فقط در گزینه 2

کلروپالست می توان دید. 

گزینه  درست: جذب امواج نوري در سلول هاي گیاهی کلروپالست دار صورت می گیرد که درون بستره این اندامک همانندسازي و رونویسی صورت می گیرد در این حالت هم آنزیم 

پلی مراز و هم آنزیم  پلی مراز فعالیت می کند و  حلقوي و  خطی تولید می کنند. 

گزینه  درست: ترکیبات رنگی متنوع درون واکوئل و کلروپالست شامل انواع کاروتنوئیدها می باشند که حاوي گزانتوفیل و کاروتن و لیکوپن اند که جزء ترکیبات پاداُکسنده [آنتی اکسیدان]

2511

2DNA

RNADNARNA

3

33

شمارشی زیست دوازدهم آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



می باشند که در پیشگیري از سرطان و بهبود کارکرد مغز و اندام هاي دیگر نقش مثبتی دارند. 

4گزینه  نادرست: همانطور که گفته شد فتوسیستم ها را تنها در سلول هاي گیاهی کلروپالست دار می توان دید. 

مورد «آ» درست: عالمت سوال، پمپ موجود در غشاي تیالکوئید را نشان می دهد که بخشی از زنجیرة انتقال الکترون بین فتوسیستم دو و یک است. این پمپ سبب انتقال پروتون از گزینه 3

بستره به فضاي تیالکوئید می شود.

252

در نتیجه سبب کاهش  فضاي تیالکوئید (ناحیه ب) و افزایش  بستره (ناحیه الف) می شود . توجه کنید که  بهینه براي تریپسین لوزالمعده حدود  است. 

مورد «ب» درست: پمپ مورد نظر، با انتقال فعال و با استفاده از انرژي الکترون برانگیخته، پروتون ها را از بستره به فضاي تیالکوئید منتقل می کند. 

مورد «پ» نادرست: در صورت عدم فعالیت این پمپ،  فضاي درون تیالکوئید، کاهش چندانی پیدا نمی کند . دقت کنید که  بهینه براي فعالیت آنزیم پپسین، حدود  است. 

مورد «ت» درست: اگر پمپ پروتون از کار بیفتد، تجمع پروتون درون تیالکوئید و ساخت  با اختالل مواجه می شود. 

PHPHPH8

PHPH2

ATP

. از بین این مولکول فقط مورد «آ» نادرست: در مرحله روشنایی فتوسنتز هم مولکول هاي کلروفیل داخل فتوسیستم ها الکترون می گیرند و احیا می شوند و هم مولکول  گزینه 2

 است که همانند اسیدهاي سه کربنی در واکنش هاي تاریکی فتوسنتز، در داخل بستره احیا می شوند. مولکول هاي کلروفیل در داخل فتوسیستم هاي موجود در غشا تیالکوئیدي احیا

می شوند. 

مورد «ب» نادرست: موادي که در مرحله روشنایی الکترون می دهند و اکسید می شوند، آب و کلروفیل ها هستند که آب ماده معدنی و کلروفیل ها ماده آلی هستند. ولی در مرحله تاریکی

 است که الکترون می دهد و اکسید می شود و  یک ماده آلی است نه معدنی. 

مورد «پ» درست: در مرحله تاریکی فتوسنتز، اسیدهاي  کربنی الکترون ها را از  دریافت کرده و احیا می شوند و در مرحله روشنایی هم مولکول هاي کلروفیل و 

الکترون دریافت کرده و احیا می شوند که در هر دو مرحله موادي که احیا می شوند، از گروه مواد آلی می باشند. 

مورد «ت» نادرست: انرژي نور خورشید در مرحله روشنایی در مولکول هاي  و  ذخیره می شوند که هر دوي این مولکول ها آلی هستند. قند سه کربنه مرحله تاریکی فتوسنتز

هم که ذخیره کننده انرژي است یک ماده آلی می باشد. 

253NADP +

NADP +

NADPHNADPH

3NADPHNADP +

ATPNADPH

مورد «پ و ث»: در چرخه کالوین به صورت مستقیم دیده می شود. مطابق شکل پیوست زیر:  گزینه 3
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مورد «آ» درست: در تنفس نوري درون استروما ترکیب پنج کربنی ریبولوزبیس فسفات پس از اکسیژناسیون به دو ترکیب  و  تجزیه می شود در تنفس سلولی هم پیرووات گزینه 1

درون میتوکندري به ترکیب  استیل کوآنزیم  تبدیل می شود. 

مورد «ب» نادرست: درون استروما و ماتریکس آنزیم  پلی مراز فعالیت می کند. 

مورد «پ»  نادرست: منظور از ترکیب سه فسفاته و قنددار و پرانرژي  است که طی تنفس نوري تولید نمی شود اما در تنفس سلولی هدف تولید  است. 

مورد «ت» نادرست: مصرف  به ترتیب در استروما طی تنفس نوري و در ماتریکس طی تنفس سلولی صورت می گیرد که در هر دو امکان ترجمه وجود دارد. 
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مطابق شکل زیر   گزینه 3
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Co2محیط نمودارنمودار 12

مورد «آ» درست: بر اساس نمودار، با افزایش کربن دي اکسید جو، ابتدا گیاهان  به حداکثر میزان فتوسنتز (نقطۀ اشباع فتوسنتز) می رسند. در گیاهان  با افزایش کربن دي اکسید جو، میزان

فتوسنتز نیز در حال افزایش است.
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مورد «ب» نادرست: براساس نمودار، گیاهان  با افزایش شدت نور، زودتر به نقطۀ اوج فتوسنتز خود می رسند. درگیاهان  با افزایش نور، بسیار دیرتر به نقطۀ اوج فتوسنتز خود می رسند. 

، با کمبود آب و در دماي باال، در حالی که روزنه ها بسته شده اند تا از تبخیر آب جلوگیري شود، همچنان میزان  را در محل عملکرد مورد «پ» نادرست: با توجه به سازگاري گیاهان 

آنزیم روبیسکو باال نگه می دارند. این ویژگی باعث می شود که با کمبود آب، دیرتر به نقطۀ اوج فتوسنتز برسند. 

مورد «ت» نادرست: پاسخ تشریحی مورد پ را ببینید. 

C3C4

C4CO2

مورد «آ» نادرست: هیچ گیاهی تثبیت کربن دي اکسید را فقط در شب انجام نمی دهد. همه گیاهان حداقل یک مرحله تثبیت  را در روز انجام می دهند و در گیاهان  گزینه 2

تثبیت دو مرحله اي  ابتدا در شب و سپس در روز صورت می پذیرد. 

مورد «ب» درست: گیاهان  تثبیت کربن دي اکسید را فقط در چرخه کالوین انجام می دهند، و این گیاهان داراي میانبرگ نرده اي و نیز اسفنجی هستند. 

، تولید اسید چهار کربنه صورت می گیرد و سپس  مورد «پ» نادرست: در همه گیاهان تولید نوري  انجام می شود اما فقط در گیاهان  و  در مرحلۀ اول تثبیت 

آزاد شده از این اسید  کربنه وارد چرخه کالوین می شود. 

مورد «ت» درست: گیاهان  تثبیت دو مرحله اي  را دو سلول متفاوت انجام می دهند و با استفاده از این راهکار از فعالیت اکسیژنازي روبیسکو و تنفس نوري ممانعت به عمل می آورند. در

این گیاهان سلول هاي غالف آوندي برخالف گیاهان  داراي کلروپالست اند. 
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مورد «آ» نادرست: منحنی  تاثیر شدت نور را بر میزان فتوسنتز در گیاه  نشان می دهد. گیاه  آناناس است که یک گیاه  می باشد.  گزینه 3

مورد«ب» درست: منحنی  نشان می دهد که تاثیر  در غلظت هاي باالي  در گیاه  بیشتر از گیاه  است. گل رز یک گیاه  و ذرت یک گیاه  می باشد. 

مورد «پ» نادرست: تثبیت کربن در گیاه ذرت، جدایی مکانی دارد. 

مورد «ت» درست: نمودار  و  در غلظت   هوا به هم می رسند که نشان می دهد در این غلظت، شدت فتوسنتز گیاهان  و  یکسان است.  

2581C43CAM

3CO280C3C4C3C4

12%70CO2C3C4

مورد «آ» درست: همه جانداران فتوسنتز کننده در فتوسنتز با استفاده از مواد معدنی مانند کربن دي اکسید، آب یا هیدروژن سولفید، می توانند ترکیبات آلی مانند گلوکز بسازند.  گزینه 1

مورد «ب» نادرست: برخی باکتري هاي فتوسنتز کننده مانند باکتري هاي گوگردي به جاي آب از ترکیبات دیگري مانند هیدروژن سولفید به عنوان منبع الکترون استفاده می کنند اینها غیراکسیژن زا

هستند و به جاي اکسیژن، گوگرد ایجاد می کنند. 

مورد «پ» درست: همه جانداران فتوسنتزکننده، توانایی انجام تنفس سلولی را دارند، در تنفس سلولی با استفاده از ترکیبات آلی،  تولید می شود. 

مورد «ت» درست: جانداران فتوسنتزکننده براي جذب نور نیازمند رنگیزه هاي جذب کننده نور می باشند. 

مورد «ث» درست: گیاهان و آغازیان فتوسنتزکننده در کلروپالست و میتوکندري داراي  حلقوي هستند و باکتري هاي فتوسنتز کننده هم  حلقوي دارند. 
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ATP

DNADNA

با توجه به شکل زیر  تمام موارد ذکر شده در مورد تک لپه اي ها صحیح است.  گزینه 4
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عبارات ب، د، هـ صحیح هستند.  گزینه 4

) و کاروتنوئیدها تشکیل می شود [رد ج] توجه هر کدام از فتوسیستم ها شامل چندین آنتن گیرنده نور و فقط یک مرکز واکنش است [رد الف]. طبق متن کتاب درسی هر آنتن از کلروفیل ها (

شود که فقط کلروفیل  موجود در مرکز واکنش می تواند بر اثر جذب نور با از دست دادن الکترون اکسایش پیدا کند و کلروفیل  موجود درون آنتن ها این ویژگی را ندارد. 
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b,a

aa

عبارات ب و ج به نادرستی جملۀ مورد نظر را تکمیل می کنند.  گزینه 3

در چرخۀ کالوین، اسیدهاي سه کربنی جهت تبدیل به قند سه کربنی نیاز به الکترون هاي  دارند [رد ب]، فقط بخش کمی از قند سه کربنِی تولید شده در کالوین، جهت تولید گلوکز

و ترکیبات آلی دیگر از چرخه خارج می شوند [رد ج]. 
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NADPH

،  و یا ترکیب  کربنِی ریبولوز بیس فسفات باشد و در تنفس نوري، اکسیداسیون پیرووات، اکسیداسیون استیل و تخمیر الکلی تولید  پیش ماده روبیسکو می تواند  گزینه 4

مشاهده می شود.

263CO2O25CO2

گزینه هاي ب و د درست است، گیاه سس فاقد ریشه است (نادرستی الف) و در گیاه پروتون ها از فضاي درون تیالکوئید با روش انتشار تسهیل شده به بستره منتقل می شوند (نادرستی گزینه 2

ج)  

264

سیانوباکتري ها و یاخته هاي میانبرگ در برگ  و حفرات کوچک شاخه و دمبرگ گونرا فعالیت تثبیت کردن را انجام می دهند.  گزینه 3

الف- درست. در یاخته هاي یوکاریوتی و پروکاریوتی تعداد زیادي رنابسپاراز می توانند یک ژن را به طور هم زمان رونویسی کنند. 

ب- درست. کلروفیل  در همۀ آن ها در تماس با فسفولیپید هاي غشا بوده و در تجزیۀ آب و تولید اکسیژن نقش دارد (در سیانوباکتري ها در تماس باغشاي پالسمایی و در یاخته هاي میانبرگ در

تماس با غشاي تیالکوئید). 
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ج- نادرست. یاخته هاي گیاهی توانایی تثبیت نیتروژن را ندارند. 

د- نادرست. در یاخته هاي میانبرگ پروتئین مهارکننده و توالی اپراتور وجود ندارد. 

بررسی موارد:  گزینه 1

الف) نادرست. افزایش فعالیت انسولین در نتیجۀ تجزیۀ توالی فعال کننده یا  نیست و فقط آغاز فعالیت منوط به این تجزیه می باشد. 

ب) درست. رناي  پیک باکتري در شکل به صورت چند ژنی تولید شده و به سمت رناتن براي ترجمه فرستاده می شود. 

پ) نادرست. هر دناي ناقل (دیسک) یک قطعۀ دناي خارجی می گیرد و در میزبان دو دناي ناقل(دیسک) وارد می شوند.
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C
ت) درست. طبق شکل زیر واحد ها از دو محل به یکدیگر متصل شده اند. 

ث) نادرست. حین تشکیل پیوند پپتیدي بین آمینواسید ها، آب تولید می شود نه مصرف.
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بررسی موارد:  گزینه 2

الف: درست. با مقاوم سازي ذرت حشرة گیاه خوار که در دستگاه گوارش خود سنگدان ندارد، توانایی تهاجم به بخش هاي اصلی گیاه را از دست می دهد. 

ب: نادرست. یک نوع ذرت طیف رنگی دارد و این براي تمامی انواع ذرت صادق نیست. 

پ: درست. انتقال مواد از آندوسپرم به رویان برعهدة لپه است. 

ت: نادرست. در لوبیا این اتفاق می افتد و در ذرت لپه ها از خاك خارج نمی شوند.
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موارد (الف) و (ث) صحیح هستند.  گزینه 2

میکروب مورد مطالعۀ گریفیت (باکتري استرپتوکوکوس نومونیا) بود. 

بررسی موارد: 

الف: باکتري ها معموال داراي یک نقطۀ آغاز همانند سازي هستند. 

ب:از یک ژن همواره یک نوع رنا ولی به تعداد مورد نیاز ساخته می شود همچنین در باکتري اشرشیا کالي یک نوع رنا از روي  ژن ساخته می شود. 

پ: شوك الکتریکی براي ایجاد منفذ در دیواره استفاده می شود. 

ت: آنزیم هاي محدود کننده، جزء سامانه دفاعی باکتري ها هستند که قابلیت شکستن پیوند فسفودي استر را در جایگاه تشخیص خود دارند. 

ث: باکتري ها سطح قبل از جمعیت که اجتماع دستگاه ها(فرد یا بدن) است را ندارند.
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فقط مورد (ب) به درستی تکمیل می کند.  گزینه 1

الف . روبیسکو در کلروپالست است ولی آنزیم برش دهنده در باکتري ها است که فاقد اندامک اند. 

ب. روبیسکو در جایگاه فعال خود اکسیژن و یا کربن دي اکسید را می گیرد و پیش مادة  نیز نوکلئوتید است که در ساختارش اتم هاي اکسیژن فراوانی وجود دارد و قند آن هم اکسیژن

دارد. 

پ.  آنزیم برش دهنده بوده و جزء سامانۀ دفاعی باکتري ها است. 

ت. روبیسکو با ترکیب  با ترکیب  کربنی و ایجاد ترکیب  کربنی ناپایدار، تعداد کربن هاي پیش ماده را افزایش می دهد. 
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EcoR1

EcoR1

CO256

موارد (الف) و (پ) نادرست هستند.  گزینه 2

بررسی سایر گزینه ها: 

الف) تولید پادزیست (آمپی سیلین) که به جداسازي یاخته هاي تراژن کمک می کند در دورة کالسیک صورت گرفت.

ب) آمیالز در صنایع غذایی استفاده می شود و نتایج دورة کالسیک تولید پادزیست ها، مواد غذایی و آنزیم هاست. 

پ) ترش شدن شیر با تخمیر الکتیکی است نه الکلی. 

ت) جاندار تولید کنندة آمیالز مقاوم به گرما باکتري چشمۀ آب گرم است که می تواند میزبان مهندسی ژنتیک در دورة نوین باشد. 

270

موارد (الف)، (پ) و (ت) به طور نامناسب کامل می کنند.  گزینه 2

بررسی موارد: 

مورد الف: نادرست، اولین یاختۀ مورد استفادة ژن درمانی لنفوسیت بود و یاختۀ مورد تهاجم ایدز نیز لنفوسیت  کمک کننده. هر دوي این یاخته ها در خط سوم دفاع یعنی دفاع اختصاصی نقش

دارند. 

مورد ب: درست، ناقل ژن درمانی ویروس است و میزبان تولید کنندة یک زنجیره انسولین باکتري. ویروس ها توانایی تولید انرژي ندارند؛ زیرا یاخته نیستند و باید از انرژي و مواد میزبان استفاده

کنند، پس گلیکولیز و تولید پیرووات در ویروس ها دیده نمی شود. 

مورد پ: نادرست، مهاجم غوزه حشرة گیاه خوار است درست مثل ملخ. حشرات گیاه خوار داراي آنزیم آمیالز در بزاق خود هستند که نشاسته را به مواد کوچکتر تبدیل می کند. 

مورد ت: نادرست، نوعی باکتري خاکزي سم غیر فعال تولید می کند و عامل سینه پهلو نیز باکتري استرپتوکوکوس نومونیا است. هردوي این ها باکتري بوده و توانایی رونویسی همزمان از چند ژن

و تولید رناي پیک چند ژنی را دارند. 

مورد ث: درست، عامل ترش شدن شیر باکتري است و عامل کشف جیبرلین قارچ جیبرال. باکتري ها و مخمر ها (از قارچ ها) توانایی میزبانی مهندسی ژنتیک یعنی دورة نوین زیست شناسی را دارند. 
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T

بررسی موارد:  گزینه 2

الف) درست. در سلولی که تقسیم زیادي انجام می دهد (مثل الیۀ داخلی بالستوال) برعکس سلول هایی حاصل از تمایز (مثل سلول هاي اندام ها) همانندسازي زیاد و نقاط آغاز همانندسازي نیز زیاد

است. 

ب) نادرست. آنزیم اتصال دهنده اصال پیوند هیدروژنی تشکیل نمی دهد و  پیوند فسفودي استر تشکیل می دهد. 

پ) نادرست. انتهاي چسبنده توالی   دارد. هر نوکلئوتید یک قند دارد پس  قند دارد اما بین هر دو نوکلئوتید یک پیوند فسفودیی استر تشکیل می شود پس سه پیوند دارد. 

ت) درست.  پیوند در جداسازي دناي اصلی و  تا در خطی کردن ناقل شکسته اند. اما  پیوند فسفودي استر فقط براي اتصال این دو قطعه به هم تشکیل شده است. 
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424

موارد (الف)، (پ) و (ت) به درستی تکمیل می کنند.  گزینه 2

مراحل تولید جاندار تراژن به این صورت است: 

- تولید گیاه تراژنی  - بررسی دقیقی ایمنی زیستی و اثبات بی خطر بودن براي - آماده سازي و انتقال ژن به گیاه  - استخراج ژن یا ژن هاي صفت مورد نظر  - تعیین صفت یا صفات مطلوب 
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- تکثیر و کشت گیاه تراژنی با رعایت اصول ایمنی زیستی  سالمت انسان و محیط زیست 

 

بررسی تک تک موارد: 

الف) تعیین صفات با دگره هاي مطلوب قبل از جداسازي قطعۀ دنا صورت می گیرد. 

ب) اتصال دناي نوترکیب قبل از کشت یاخته هاي نوترکیب صورت می گیرد. 

پ) تولید جاندار تراژنی قبل از بررسی ایمنی زیستی صورت می گیرد. 

ت) رعایت ایمنی زیستی در مرحلۀ تکثیر جاندار تراژنی صورت می گیرد که ضمن تکثیر دوراهی هاي همانندسازي ایجاد شده اند. 

ث) یاخته هاي نوترکیب در محیط کشت به صورت پراکنده پخش شده اند اما الزامی وجود ندارد که ژن نوترکیب را بیان کنند. 

6

موارد (الف)، (ت) و (ث) به نادرستی بیان شده است.  گزینه 2

بررسی تک تک موارد: 

الف) دیسک معموًال در باکتري ها و بعضی قارچ ها مثل مخمرها وجود دارد. 

ب) دناي اصلی در باکتري ها اغلب داراي یک نقطۀ آغاز همانندسازي است و می تواند بیش از یکی داشته باشد. 

پ) آنزیم هاي برش دهنده در همۀ باکتري ها وجود دارد و قسمتی از سامانۀ دفاعی آنها هستند اما دناي نوترکیب را همۀ باکتري ها جذب نمی کنند. 

ت) انتهاي چسبنده تک رشته اي است و پیوند هیدروژنی بین بازها در دو رشتۀ پلی نوکلئوتیدي ایجاد می شود. 

ث) به صورت تکی ضعیف بودن براي پیوندهاي هیدروژنی به کار برده شده در حالیکه آنزیم اتصال دهنده پیوند فسفودي استر ایجاد می کند. 
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فقط مورد (الف) نادرست است.  گزینه 3

بررسی تک تک موارد: 

الف) نادرست؛ انتقال ژن از باکتري صورت می گیرد که راکیزه ندارد و نمی توانداکسیژن را به یون اکسید تبدیل کند. 

ب) درست، انتقال ژن به گیاه صورت می گیرد که سبزدیسه دارد که ساختارهاي کیسه مانند آن (تیالکوئید) رنگیزه دارند. 

پ) درست، باکتري به طور طبیعی بسپاري از این مواد را می سازد که هم ایستایی از ویژگی هاي آن است. 

ت) درست، زیست فناوري در فناوري هاي مهندسی  ژنتیک طبقه بندي می شود. 

ث) درست، تولید جاندار تراژنی از موضوعات اخالق زیستی است. 
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موارد (الف)، (ب) و (ث) نادرست است.  گزینه 2

بررسی تک تک موارد: 

الف) نادرست؛ همۀ جانداران دنا دارند و می توانند داراي جایگاه تشخیص براي آنزیم برش دهنده باشند. 

ب) نادرست؛ گریفیت به مطالعۀ باکتري هاي پوشینه دار و بدون پوشینه پرداخت که کشت میکروارگانیسم ها در دورة زیست فناوري کالسیک بود و گیاه از تیره گندمیان (مورد مطالعۀ داروین)

جزء آنها نیست. 

پ) درست؛ ستارة دریایی برخالف همۀ دوزیستان ساده ترین آبشش که برجستگی هاي کوچک پوستی است را دارد. 

ت) درست، باکتري مورد مطالعۀ مزلسون و استال و سیانوباکتري ها فام تن اصلی متصل به غشا دارند. 

ث) نادرست، در گذشته براي رویت اجزاي درون سلول ابتدا آنرا می کشتند و رنگ می کردند اما امروزه چنین نیست. 
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در همسانه سازي ترتیب استفاده از آنزیم ها و شوك ها به شکل مقابل است:  گزینه 3

برش دهنده (جداسازي ژن) – برش دهنده (جداسازي ناقل) – اتصال دهنده یا لیگاز (تشکیل دناي نوترکیب) – شوك (وارد کردن دناي نوترکیب) – دنابسپاراز (همانندسازي) – آمپی سیلین

(جداسازي یاخته هاي تراژنی) 

پس موارد «پ، ت و ث » غلط هستند. 
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فقط مورد (پ) به نادرستی بیان شده است.  گزینه 3

بررسی تک تک موارد: 

الف) در هموفیلی لخته شدن خون دچار اختالل می شود و پالسمین نیز با تجزیه لخته امکان قطع خونریزي را به طور کامل از بین می برد. 

ب) اعتیاد به الکل منجر به افزایش غیرطبیعی دوپامین (هنگام مصرف) می شود و در اعتیاد به الکل، امکان پیدایش سرطان بیشتر می شود، در صورت ابتال به سرطان نیز اینترفرون ها براي مبارزه با

یاخته هاي سرطانی تولید می شوند. 

پ) جانشینی یک آمینواسید در پالسمین مهندسی شده تغییري در تعداد پیوند پپتیدي ایجاد نمی کند. 

ت) در دورة کالسیک تولید مواد غذایی، آنزیم ها، پادزیست ها و کشت میکرو ارگانیسم ها صورت گرفت. آمیالز هم آنزیم است و هم در صنایع غذایی کاربرد دارد. 

ث) اینترفرون ها در خط دوم (دفاع غیراختصاصی) و خط سوم (دفاع اختصاصی) بدن نقش دارند. 
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بررسی تک تک موارد:  گزینه 2

الف) درست، بافت غضروف در تولید الله گوش مصنوعی کاربرد دارد. عامل ماالریا انگل تک یاخته اي است که بافت ندارد. 

ب) نادرست، تودة داخلی بالستوال یاخته هاي بنیادي جنینی هستند. ناقلین مهندسی ژنتیک می توانند یاخته  (باکتري و مخمر) باشند. 

پ) درست، دناي نوترکیب به یاخته انتقال می یابد که یاخته پایین ترین سطح ساختاري حیات است. 

ت) نادرست، برخی باکتري هاي خاکزي و گیاه مهندسی شده می توانند حشرة آفت را از بین ببرند اما باکتري ها بافت و اندام ندارند. 
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موارد (الف) و (ت) به نادرستی بیان شده اند. گزینه 2 280

بررسی موارد: 

الف) سخت شدن دیوارة سرخرگ کرونري (تصلب شرائین) و سکتۀ قلبی به خاطر ماندگاري لخته (کاهش فعالیت پالسمین) باعث کاهش خون رسانی به قلب می شود. 

ب) پالسمین مهندسی شده فقط یک آمینواسید جانشین شده دارد پس تغییري در تعداد پیوند ها پپتیدي ایجاد نمی شود. 

پ) با ایجاد لخته در ریه ها و ماندگاري آن، جریان خون کاهش و دفع بی کربنات نیز کاهش می یابد، زیرا تراوش کاهش می یابد. 

ت) با ایجاد لخته  مغزي و ماندگاري آن، احتمال آسیب به بصل النخاع و آسیب به مرکز تنفس و آهنگ انقباضات ماهیچه هاي بین دنده اي وجود دارد. اما پالسمین مهندسی شده لخته را تجزیه می 

کند و مدت اثر طوالنی تري دارد. 

یاخته هاي بنیادي موروال به جنین و پرده هاي اطراف جنین تمایز می یابند؛ ولی سلول هاي تودة داخلی به جنین تمایز می یابند.  گزینه 3

بررسی موارد: 

مورد الف) نادرست - این جمله در مورد موروال درست است؛ ولی تودة داخلی فقط بافت هاي جنینی را می دهد. 

مورد ب) درست - در مرحلۀ موروال سلول هاي جنینی مرتب تقسیم می شوند؛ ولی حجم سلول و حجم کل جنین در مقایسه با سلول تخم اولیه تغییر نمی کند. و در مرحلۀ بالستوال که داراي تودة

سلول هاي داخلی است، افزایش حجم جنین صورت می گیرد. 

مورد ج) درست - موروال آخرین مرحله در مراحل جنینی است که در لولۀ رحمی شکل می گیرد؛ ولی مرحلۀ بالستوال در درون رحم انجام می شود. 

مورد د) نادرست - مرحلۀ موروال در لوله هاي رحمی است و اگر در این مرحله خارج شود، در شرایط آزمایشگاهی بافت هاي جنینی و پرده هاي اطراف آن را ایجاد می کند. بالستوال درون رحم می 

تواند بخش هاي مختلف را بسازد. 
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«الف» نادرست است. همۀ آنزیم هاي برش دهنده، چه آن هایی که انتهاي چسبنده ایجاد می کنند و چه آن هایی که انتهاي چسبنده ایجاد نمی کنند، هر دو رشتۀ جایگاه تشخیص را برش گزینه 2

می دهند. یعنی در هر جایگاه تشخیص، دو پیوند فسفودي استر را برش می دهند (در هر رشته یک پیوند). 

«ب» درست است. در حین فعالیت آنزیم هاي برش دهنده، براي تشکیل انتهاي چسبنده، پیوندهاي هیدروژنی بین دو رشته دنا در منطقه تشخیص شکسته می شوند. 

، پیوندهاي هیدروژنی بین بازهاي مکمل  و  شکسته «ج» نادرست است. دقت کنید که براي تشکیل انتهاي چسبنده، همۀ پیوند هیدروژنی شکسته نمی شود. مثًال هنگام فعالیت 

نمی شود. 

«د» درست است. براي تشکیل انتهاي چسبنده نباید محل برش دقیقاً روبه روي هم باشد. اگر شکستن پیوند فسفودي استر روبه روي هم باشد. انتهاي چسبنده تشکیل نمی شود.
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EcoR1GC

«الف» درست است. به منظور وارد کردن دناي نوترکیب به یاخته میزبان باید در دیواره باکتري منافذي ایجاد شود. این منافذ را می توان با کمک شوك الکتریکی و یا شوك حرارتی گزینه 4

همراه با مواد شیمیایی ایجاد کرد. 

«ب» درست است. بر طبق اطالعات به دست آمده، مشخص شده همه باکتري ها دناي نوترکیب را دریافت نمی کنند. بنابراین الزم است باکتري دریافت کنندة دیسک از باکتري فاقد آن تفکیک شود. 

«ج» درست است. یکی از روش هاي جداسازي یاخته هاي تراژنی استفاده از دیسکی است که داراي ژن مقاومت به پادزیستی مثل آمپی سیلین است. 

«د» درست است. باکتري هاي فاقد دناي نوترکیب به دلیل نداشتن ژن مقاومت به آنتی بیوتیک و حساسیت به پادزیست در چنین محیطی از بین می روند.
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در طی مهندسی ژنتیک آنزیم هاي لیگاز (تولید دناي نوترکیب)، دنابسپاراز (همانندسازي و تکثیر دناي نوترکیب) و رنابسپاراز (هنگام رونویسی از ژن مقاومت به پادزیست) می توانند گزینه 3

پیوند فسفودي استر ایجاد کنند. 

«الف» درست است. در ژن هاي مربوط به تجزیۀ الکتوز، پس از اتصال الکتوز به پروتئین مهارکننده، این پروتئین تغییر شکل یافته و از اپراتور جدا می شود و با برداشته شدن مانع از سر راه آنزیم

رنابسپاراز، این آنزیم می تواند اولین نوکلئوتید مربوط به این ژن ها را شناسایی کند. 

«ب» درست است. دنابسپاراز در طی همانندسازي پس از برقراري هر پیوند فسفودي استر برمی گردد و رابطۀ مکملی بین نوکلئوتیدها را مورد بررسی قرار می دهد. 

«ج» درست است. آنزیم لیگاز با ایجاد پیوند فسفودي استر براي اتصال ژن کارآمد به ویروس تغییر شکل یافته و ایجاد دناي نوترکیب در مهندسی ژنتیک مورد استفاده قرار می گیرد. 

«د» نادرست است. آنزیم هاي برش دهنده قسمتی از سامانۀ دفاعی باکتري ها محسوب می شوند. این آنزیم ها توانایی برقراري پیوند فسفودي استر را ندارند.
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«الف» نادرست است. دقت کنید در مهندسی ژنتیک، از پالزمیدي به عنوان ناقل استفاده می شود که براي آنزیمی که دناي خارجی برش داده ایم، یک جایگاه تشخیص داشته باشد.  گزینه 4

«ب» نادرست است. پالزمید یک مولکول دناي دو رشته اي و خارج فام تنی است که معموًال درون باکتري و بعضی قارچ ها مثل مخمرها وجود دارد. 

«ج» نادرست است. بسیاري پالزمیدها داراي ژن مقاومت به نوعی پادزیست می باشند.پالزمیدها حاوي ژن هایی هستند که در فام تن اصلی باکتري وجود ندارند. 

«د» نادرست است. پالزمیدها ممکن است فاقد جایگاه تشخیص، داراي یک جایگاه تشخیص و یا بیش از یک جایگاه تشخیص براي نوعی آنزیم برش دهنده باشند.
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رنا نوعی نوکلئیک اسید است که در پی بیان ژن ها طی فرایند رونویسی تولید می شود.  گزینه 4

«الف» درست است. همۀ مولکول هاي رنا خطی هستند و دو سر متفاوت دارند و گروه فسفات در یک انتها و گروه هیدروکسیل قند در انتهاي دیگر آزاد است. 

«ب» درست است. هر دنایی در هر یاخته به طور قطع توسط یک نوع رنابسپاراز ساخته شده است. 

«ج» درست است. جایگاه تشخیص براي آنزیم هاي برش دهنده تنها در مولکول هاي دو رشته اي دنا یافت می شود. 

«د» درست است. پالزمیدها را فام تن هاي کمکی نیز می نامند چون حاوي ژن هایی هستند که در فام تن اصلی باکتري وجود ندارند.
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بررسی عبارت ها:  گزینه 4

عبارت  «الف» درست است. ثابت شده است که در پوست یاخته هایی وجود دارد که توانایی تکثیر زیاد و تمایز به انواع یاخته هاي پوست را دارند. 

عبارت  «ب» درست است. جراحان بازسازي کنندة چهره می توانند به کمک روش هاي مهندسی از بافت غضروف براي بازسازي اللۀ گوش و بینی استفاده کنند. در این روش یاخته هاي غضروفی را در

محیط کشت روي داربست مناسب تکثیر و غضروف جدید را براي بازسازي اندام آسیب دیده تولید می کند. 

عبارت  «ج» درست است. یاخته هاي بنیادي کبد می توانند تکثیر شوند و به یاختۀ کبدي یا یاختۀ مجراي صفراوي تمایز پیدا کنند. 

عبارت  «د» درست است. عالوه بر یاخته هاي بنیادي میلوئیدي و لنفوئیدي یاخته هاي بنیادي دیگر در مغز استخوان وجود دارند که می توانند به رگ هاي خونی ماهیچۀ اسکلتی و قلبی تمایز پیدا کنند. 
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«الف» درست است. یاخته هاي تمایز یافت هاي مانند یاخته هاي ماهیچه اي در محیط کشت به مقدار کم تکثیر می شوند و یا اصًال تکثیر نمی شوند.  گزینه 4

«ب» درست است. متخصصان مهندسی بافت در زمینۀ تولید و پیوند اعضا نیز فعالیت می کنند. 

«ج» درست است. چنانچه اهداکننده پوست مناسب وجود نداشته باشد و یا به علت وسعت زیاد سوختگی برداشت پوست از بدن بیمار ممکن نباشد، بهترین راه کشت بافت و پیوند پوست است. 

«د» درست است. براي تولید یاخته هاي ماهیچه اي از منابع یاخته اي که سریع تکثیر می شوند مثل یاخته هاي بنیادي جنینی و یا یاخته هاي بنیادي بالغ استفاده می شود.
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«الف» نادرست است. هر سه نوع رناي پیک، رناي ناقل رناي ریبوزومی در ساخت پروتئین نقش دارند. تغییر در توالی رناي پیک تنها سبب تغییر در توالی آمینواسیدهاي پروتئین گزینه 2

می شود. 

«ب» نادرست است. دقت کنید که آنزیم پالسمین لختۀ به وجود آمده را تجزیه می کند و توانایی جلوگیري از تشکیل لخته را ندارد. 

«ج» درست است. یاخته هاي بنیادي موروال و بالستوسیت به انواع یاخته هاي جنینی و خارج جنینی متمایز می شود. 

«د» درست است. از تکثیر و تمایز یاخته هاي پیوندي موجود در مغز قرمز استخوان یاخته هاي ماهیچه اي، عصبی، استخوانی و خونی به وجود می آید.
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«الف» نادرست است. یاخته هاي بنیادي می توانند تکثیر و به انواع متفاوت یاخته تبدیل شوند.  گزینه 4

«ب» نادرست است. براي تولید یاخته هایی مانند یاخته هاي ماهیچه اي که در محیط کشت به مقدار کم تکثیر می شوند یا اصًال تکثیر نمی شوند، اما از یاخته هاي بنیادي جنینی یا یاخته هاي بنیادي بالغ

استفاده می کنند. 

«ج» نادرست است. انواع دیگري از یاخته هاي بنیادي در مغز استخوان وجود دارند که می توانند به رگ هاي خونی ماهیچه اسکلتی و قلبی تمایز پیدا کنند. 

«د» نادرست است. یاخته هاي بنیادي موروال به همه انواع یاخته هاي جنینی و خارج جنینی (جفت و پرده ها) متمایز می شوند.
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«الف» درست است. براي بازسازي اللۀ گوش، یاخته هاي غضروفی را در محیط کشت روي داربست مناسب تکثیر می کنند و غضروف جدید را براي بازسازي اندام آسیب دیده استفاده گزینه 2

می کنند. 

«ب» نادرست است. دقت کنید که آنزیم پالسمین در تجزیۀ لختۀ ایجاد شده در خون نقش دارد (نه فرایند تشکیل لخته). 

«ج» نادرست است. مهندسی پروتئین با تغییر در توالی آمینواسیدي اینترفرون سبب می شود فعالیت ضد ویروسی این پروتئین به اندازة پروتئین طبیعی افزایش یابد (نه بیشتر). 

«د» درست است. با فرایند مهندسی پروتئین می توان آمیالزهاي مقاوم به گرما مانند آمیالزهاي تولید شده توسط باکتري هاي گرمادوست در چشمه هاي آب گرم تولید کرد.
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«الف» درست است. یاخته هاي بنیادي واقع در مغز استخوان که نوعی اندام لنفی است. می توانند به رگ هاي خونی (مانند کرونر) یاخته هاي ماهیچه اي و یاخته هاي عصبی تمایز پیدا کنند.  گزینه 4

«ب» درست است. یاخته هاي مغز استخوان بافت پیوندي هستند که می توانند منشأ یاخته هاي گویچه قرمز که در حمل گازهاي تنفسی و تنظیم  خون نقش دارند، قرار گیرند. 

«ج» درست است. کبد اندام سازنده بیلی روبین و داراي مویرگی هاي ناپیوسته می باشد. یاخته هاي بنیادي کبد می توانند تکثیر شوند و به یاخته کبد یا یاخته مجراي صفرا وي تمایز پیدا کنند. 

«د» درست است. مغز قرمز استخوان داراي مویرگ هاي ناپیوسته است که با تمایز یاخته هاي بنیادي میلوئیدي خود می تواند در تولید یاختۀ مگاکاریوسیت و پالکت (گرده) نقش داشته باشد.
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pH

«الف» درست است. براي تولید گیاهان مقاوم به آفت ابتدا ژن مربوط به نوعی سم پروتئینی را از ژنوم باکتري جداسازي و پس از همسانه سازي، به گیاه مورد نظر انتقال داده می شود. گزینه 2

تاکنون با این روش چند نوع گیاهان مقاوم به آفات مثل ذرت، پنبه و سویا تولید شده اند. 

«ب» درست است. به کمک روش هاي زیست فناوري، با جداسازي ژن هاي تولید کننده از باکتري و انتقال آن به گیاه، امکان تولید پالستیک هاي قابل تجزیه با صرف هزینه کمتر ممکن شده است. 

«ج» نادرست است. دقت کنید که برخی باکتري هاي خاکزي خودشان ژن تولیدکنندة سم پروتئینی را دارند، بنابراین الزم نیست که ژن را وارد آن ها کنند. این باکتري ها در مرحله اي از رشد خود

نوعی پروتئین سمی می سازند که ابتدا به صورت مولکولی غیرفعال است. این مولکول ها در لولۀ گوارش حشره شکسته و فعال می شوند و سرانجام باعث مرگ حشره می شوند. 

«د» نادرست است. دقت کنید که در روش زیست فناوري، سم را به حشره کش ها اضافه نمی کنند، بلکه ژن سازندة سم پروتئینی را وارد گیاه می کنند. یعنی در این روش حشره کش نمی سازند بلکه

گیاه مقاوم به حشره تولید می کنند.
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مراحل ساخت انسولین به روش مهندسی ژنتیک:  گزینه 3

الف) انتقال ژن زنجیره هاي  و  انسولین به طور جداگانه به دیسک 

ب) انتقال دیسک هاي نوترکیب به باکتري و انتخاب یاخته هاي دریافت کننده به کمک پادزیست 

پ) بیان ژن زنجیره هاي  و  و خالص کردن زنجیره ها 

ت) ترکیب زنجیره هاي  و  براي تولید انسولین فعال در خارج از یاخته 

موارد «الف»، «ب» و «ج» درست و مورد «د» نادرست است.  
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AB

AB

AB

«الف» درست است. براي درمان نوعی نقص ژنی در دستگاه ایمنی، می توان از روش هایی مثل پیوند مغز استخوان و یا تزریق آنزیم استفاده کرد.  گزینه 3

«ب» درست است. از ویروس هاي دنا دار می توان به عنوان ناقل همسانه سازي در فرایند ورود ژن به یاخته هاي بدن بیمار استفاده کرد. 

«ج» درست است. با ترکیب ژنوم دناي نوترکیب با ژنوم یاخته هاي لنفوسیت بیمار، لنفوسیت هاي مهندسی شده تولید می گردد. 

«د» نادرست است. چون لنفوسیت ها قدرت بقاي زیادي ندارند، الزم است بیمار به طور متناوب لنفوسیت هاي مهندسی شده را دریافت کند.
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گزینه 4  296

تنها عبارت «ب» نادرست است. بررسی عبارت ها؛ عبارت «الف»: پالزمیدها ژن هایی متفاوت از ژن هاي کروموزوم اصلی باکتري را دارند. مثًال آن ها داراي ژن مقاومت به آنتی بیوتیک گزینه 1

هستند که موجب مقاومت باکتري به آنتی بیوتیک ها می شود. عبارت «ب»: پالزمید ممکن است براي تکثیر یک ژن یا چند ژن به کار گرفته شود. پس می تواند داراي چند جایگاه تشخیص براي

آنزیم برش دهنده باشد. عبارت «ج»: نوعی ویروس دنادار می تواند به عنوان ناقل براي تکثیر ژن ها استفاده شود. به این منظور آن را وارد باکتري می کنند.  

297

تنها عبارت «ج» صحیح است. بررسی عبارت هاي نادرست؛ عبارت «الف»: در شرایط مناسب، یاخته هاي تراژنی با سرعت باالیی تکثیر می شوند نه در هر شرایطی! عبارت «ب»: براي گزینه 4 298
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ایجاد یاخته هاي تراژنی می توان از یاخته هاي گیاهی یا سایر جانداران هم استفاده کرد. عبارت «د»: دناي نوترکیب مستقل از کروموزوم اصلی باکتري تقسیم می شود.  

تنها عبارت «د» نادرست است. بررسی عبارت نادرست؛ عبارت «د»: در هنگام انجام فرایند همانندسازي نوکلئوتیدهاي سه فسفاته مصرف می شوند و میزان آنان کاهش پیدا می کند. گزینه 1 299

عبارت هاي «ب» و«د» صحیح اند. بررسی عبارت هاي نادرست؛ عبارت «الف»: یاخته هاي بنیادي بالغ در بافت ها یافت می شوند. عبارت «ج»: نوع جنینی یاخته هاي بنیادي اگر زود جداسازي گزینه 3

شوند می توانند یک جنین کامل را تشکیل دهند.  

300

تمامی موارد صحیح می باشد. (تمامی آن ها را به خاطر بسپارید.)  گزینه 1

یاخته هاي بنیادي جنینی عالوه بر قادر بودن به تشکیل تمامی بافت هاي بدن جنین اگر در مراحل اولیۀ جنینی جداسازي شوند توانایی این را دارند که یک جنین کامل را تشکیل دهند. این یاخته ها

پس از جداسازي کشت داده شده و براي تشکیل بسیاري از انواع یاخته ها تحریک می شوند. 

یاخته هاي بنیادي موروال به تمامی انواع یاخته هاي جنینی و خارج جنینی (جفت و پرده ها) تمایز می یابند. 

یاخته هاي بنیادي تودة داخلی بالستوال به انواع یاخته هاي بدن جنین تمایز می یابند.

301

عبارت هاي «الف» و«ب» صحیح است. بررسی عبارت هاي نادرست؛ عبارت «ج»: باکتري هاي خاکزي با تولید پروتئین هایی حشرات مضر براي گیاه را می کشند، نه قارچ هاي خاکزي! گزینه 4

عبارت «د»: دقت کنید که این پیش سم ها پروتئینی هستند و باید در محیط لولۀ گوارش قرار گیرند تا بتوانند فعال شوند.

302

عبارت هاي «ج» و«د» صحیح اند. بررسی عبارت هاي نادرست؛ عبارت «الف»: پیش سم غیرفعال در اثر هضم در لولۀ گوارش نوعی حشره فعال می شود. عبارت «ب»: براي تولید گیاه مقاوم گزینه 4

به آفت، ابتدا ژن مربوط به این سم از ژنوم باکتري جداسازي و پس از همسانه سازي به گیاه موردنظر انتقال داده می شود. دقت کنید که این انتقال از باکتري به گیاه است نه برعکس.  
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بررسی عبارت هاي نادرست؛ عبارت «ب»: نمی توان براي بیماري ایدز واکسن مناسب تهیه کرد ولی در رابطه با هپاتیت  این عمل ممکن است.  گزینه 2

عبارت «ج»: واکسنی باید تهیه شود که منجر به بیماري زایی نشود اما چنانچه در مراحل تولید آن در روش قدیمی خطایی رخ دهد احتمال بروز بیماري در اثر تزریق وجود دارد اما قطعی نیست. 
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بررسی عبارت ها:  گزینه 2

الف) نادرست - پیش سم غیرفعال پروتئینی بوده و توسط آمیالز تجزیه نمی شود. 

ب) درست - بذر جو و گندم سرشار از گلوتن در کریچه هاي یاخته هاي خود می باشد. 

ج) نادرست 

د) نادرست. بیان ژن در ویروس صورت نمی گیرد. 
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مورد «آ» نادرست: زیست فناوري نوین با انتقال ژن از یک ریزاندام گان به ریزاندام گان دیگر آغاز و مهندسی ژنتیک ابتدا با باکتري ها شروع شد.  گزینه 1

مورد «ب» نادرست: مهندسی ژنتیک یکی از روش هاي موثر در دوره زیست فناوري نوین می باشد. در زیست فناوري سنتی و کالسیک از مهندسی ژنتیک استفاده نشده است. 

مورد «پ» درست: اگرچه مهندسی ژنتیک ابتدا با باکتري ها آغاز شد اما پیشرفت هاي بعدي امکان دست ورزي ژنتیکی براي سایر جانداران مثل گیاهان و جانوران را نیز فراهم کرد. 

مورد «ت» نادرست: مطابق تعریف کتاب زیست دهم، جاندارانی که ژن هاي افراد دیگري را در خود دارند تراژن هستند. و در زیست دوازدهم جانداري را تراژن می گویند که با مهندسی ژنتیک

داراي ترکیب جدیدي از مواد ژنتیکی شده است. بنابراین با انتقال ژن از یک جاندار به جاندار هم گونه، جاندار تراژنی ایجاد نمی شود. 

) یکی از اهداف مهندسی ژنتیک است که به منظور دست ورزي، تولید یک ماده بخصوص و یا مطالعه مورد استفاده مورد «ث» نادرست: تکثیر نسخه هاي متعدد از یک ژن (همسانه سازي 

قرار می گیرد. 
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DNA

، قطع پیوند فسفودي استر است که نوعی واکنش هیدرولیزي می باشد.  مورد «آ» درست: نقش آنزیم هاي برش دهنده  گزینه 3

، فقط در پروکاریوت ها وجود دارند و در یوکاریوت ها وجود ندارند پس ژن مربوط به آن ها نمی تواند اگزون داشته باشد چون توالی هاي اگزون مورد «ب» نادرست: آنزیم هاي برش دهنده 

و اینترون در ژن هاي یوکاریوتی دیده می شوند. 

، توالی هاي نوکلئوتیدي کوتاه دو رشته اي در  هستند، در ساختار نوکلئوتیدهاي جایگاه تشخیص، قند دئوکسی ریبوز مورد «پ» نادرست: جایگاه تشخیص آنزیم برش دهنده 

وجود دارد که یک کربوهیدرات  کربنه است. 

، فقط در مولکول هاي  جایگاه تشخیص دارند و در  فاقد جایگاه تشخیص هستند.  مورد «ت» نادرست: آنزیم هاي برش دهنده 
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DNA

DNADNA

5

DNADNARNA

فقط مورد «پ» نادرست است.  گزینه 3

مورد «آ» درست: ژن آنزیم برش دهنده در پروکاریوت ها وجود دارد. در پروکاریوت ها این امکان وجود دارد که چندین ژن داراي یک توالی تنظیمی باشند که به عنوان نمونه می توان به ژن هاي

دخیل در متابولیسم الکتوز و متابولیسم مالتوز در باکتري اشرشیاکالي اشاره کرد. 

مورد «ب» درست: در حالت معمول ژن آنزیم محدودکننده توسط  پلیمراز پروکاریوتی رونویسی می شود، اما در شرایطی (انتقال این  گونه ژن ها از باکتري به یک سلول یوکاریوتی با

مهندسی ژنتیک) این امکان وجود دارد که توسط  پلیمراز  که مسئول تولید  یوکاریوتی است، رونویسی شود. 

مورد «پ» نادرست: تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها در مراحل مختلفی انجام می گیرد اما به طور معمول هنگام رونویسی است نه فقط مرحله رونویسی. 

مورد «ت» درست: در تکثیر ژن ها (همانندسازي)، آنزیم هاي مختلفی از جمله  پلیمراز نقش دارد که عالوه بر فعالیت پلیمرازي نقش نوکلئازي هم دارد. 
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RNA

RNA2mRNA

DNA

مورد «آ» نادرست: جایگاه تشخیص آنزیم حاوي شش جفت نوکلئوتید ( نوکلئوتید) است.   گزینه 4

مورد «ب» نادرست: آنزیم هاي برش دهنده فقط پیوندهاي فسفودي استر را قطع می کنند.  

مورد «پ»  نادرست: هر انتهاي چسبنده حاصل از برش آنزیم  حاوي  عدد نوکلئوتید است که بین آن ها سه پیوند فسفودي استر وجود دارد.  

مورد «ت» نادرست: اگر  خطی باشد،  قطعه ایجاد می شود. 
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مورد «آ» نادرست: در تهیه واکسن، ژن مولد آنتی ژن یک ویروس بیماري زا را از ویروس جدا سپس این ژن را به  ویروس غیر بیماري زا منتقل می کنند، درواقع ویروس گزینه 4

دستوري شده یک ویروس غیربیماري زاست. 

مورد «ب» نادرست: در مراحل ژن درمانی ژن بیمار را انتقال نمی دهند بلکه ژن سالم را به سلول فرد بیمار انتقال می دهند در این روش یاخته هایی را از بدن بیمار خارج و ژن سالم را با کمک ناقل

وارد آن ها می کنند. سپس یاخته هاي تغییریافته را به بدن بیمار بازمی گردانند. 

مورد «پ» نادرست: مهم ترین مرحله در ساخت انسولین به روش مهندسی ژنتیک، تبدیل انسولین غیرفعال به انسولین فعال می باشد اما این تبدیل در باکتري انجام نمی گیرد. 

مورد «ت» نادرست: اگرچه اولین ژن درمانی موفقیت آمیز بوده و یاخته هاي تغییریافته پس از انتقال به بیمار توانستند آنزیم مورد نیاز بدن را بسازند ولی چون این سلول ها قدرت بقاي زیادي

ندارند الزم بود بیمار به طور متناوب لنفوسیت هاي مهندسی شده را دریافت کند نه این که سلول هاي سالم استخراج شده را. 

310DNA

گزینه 4

 مورد «آ» نادرست: زیرواحد  توسط یک دیسک و زیرواحد  توسط یک دیسک دیگر به باکتري هاي میزبان وارد می شوند مطابق شکل باال. 

مورد «ب» درست: در مهندسی ژنتیک دیسک مورد استفاده باید فقط یک جایگاه تشخیص براي آنزیم برش دهنده داشته باشد اگر تعداد جایگاه هاي تشخیص بیشتر از یکی باشد، دیسک

قطعه قطعه خواهد شد و نمی توان از آن استفاده کرد. 

مورد «پ» درست: براساس شکل زیرواحدهاي  و  توسط باکتري هاي مختلفی تولید می شود که پس از خالص کردن زنجیره ها، آن ها را با یکدیگر ترکیب می کنند تا انسولین فعال به دست آید. 

مورد «ت» نادرست: با توجه به شکل بین راه انداز و ژن هریک از زیرواحدها، یک قطعه  دیگر وجود دارد. درواقع این قطعه یک ژن است که همراه با راه انداز خود در کنار ژن هریک از

زیرواحدها قرار می گیرد. 
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جمالت (ب) و (ج) در ارتباط با اینترفرون به نادرستی بیان شده اند.  گزینه 2

اینترفرونی که با روش مهندسی ژنتیک ساخته می شود، فعالیتی بسیار کمتر از اینترفرون طبیعی دارد [رد (ب)] و علت این کاهِش فعالیت، تشکیل پیوندهاي نادرست در هنگام ساخته شدن آن در

یاخته باکتري است و به کمک فرایند مهندسی پروتئین توالی آمینواسیدهاي اینترفرون را طوري تغییر می دهند که فعالیت ضدویروسی اینترفرون ساخته شده را به اندازه پروتئین طبیعی افزایش

می دهد [رد (ج)]. 

312

جمالت (الف) و (ج) نادرست هستند.  گزینه 3

با جانشینی یک آمینواسید در پالسمین با آمینواسید دیگر، مدت زمان فعالیت پالسمایی آن بیشتر می شود. [رد الف] 

در پوست یاخته هایی وجود دارد که توانایی تکثیر زیاد و تمایز به انواع یاخته هاي پوست را دارند. [رد ج] 

313

در تولید انسولین به روش نوترکیب، دو توالی نوکلئوتیدي جداگانه براي زنجیره هاي  و  در دو پالزمید مجزا در دو باکتري مختلف بیان می کنند سپس زنجیره هاي پروتئینی  و گزینه 4

 خالص شده و ادامه فرایند یعنی تشکیل پیوند بین آنها و ایجاد ساختار سه بعدي فعال در لوله آزمایش اتفاق می افتد. در ضمن در تولید انسولین به روش مهندسی ژنتیک بخش  اصًال تولید

نمی شود.  

314ABA

BC

«آ»، «ب» و «پ» نادرست هستند.   گزینه 3

بررسی گزینه ها: 

مورد «آ» نادرست: سلول هاي تمایزیافته (مانند سلول هاي ماهیچه اي )در محیط کشت ،به مقدار کم تکثیر می شوند و یا اصًال تکثیر نمی شوند. بسیاري از سلول هاي تمایزیافته توان تقسیم خود را

محفوظ نگاه می دارند.  

مورد «ب» نادرست: سلول هاي بنیادي پوست به دنبال تکثیر و تمایز، سبب افزایش و ترمیم بافت می گردد و نیز با تکثیر بافت غضروف، بازسازي الله گوش و بینی صورت می گیرد.   

مورد «پ» نادرست: همه سلول هاي بنیادي قابلیت تقسیم و تولید سلول هاي مشابه خود را دارند. 

مورد «ت»: طبق اطالعات کتاب درسی ، سلول هاي موروال از نوع سلول هاي بنیادي همه توان بوده (یعنی قادرند همه نوع سلول بدن جنین را ایجاد کنند). اما سلول هاي درونی بالستوال از نوع

سلول هاي بنیادي همه توان نیستند. 
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مورد الف و د به درستی بیان شده اند.  گزینه 2

علت نادرستی سایر موارد: 

ب) محرك شرطی، پاسخ جدیدي ایجاد نمی کند. 

ج) ترشح بزاق در پاسخ به غذا، رفتاري غریزي است. 

316

مورد ب و ج به درستی بیان شده اند.  گزینه 2

علت نادرستی سایر موارد: 

مورد الف) رفتار درخواست غذا، در ابتدا دقیق نیست ولی به تدریج و با تمرین، این رفتار دقیق تر می شود. 

مورد د) رفتار یادگیري پریدن از حلقۀ آتش نوعی رفتار شرطی شدن فعال است. 

317

مورد الف، ب و د با توجه به نقش هایی که معموًال جنس ماده در پرورش فرزندان دارد درست است.  گزینه 3

علت نادرستی ج: نر ها با حفظ قلمرو در پرورش فرزندان نقش دارند. 

318

رابطۀ بین خفاش خون آشام با پستانداران بزرگ از نوع انگلی است. رابطۀ بین شته با گیاه و سس با گیاهان سبز و گل جالیز با گیاهان جالیزي از نوع انگلی است؛ ولی رابطۀ گزینه 3

سیانوباکتري با گیاه گونرا از نوع همزیستی است. 

319

موارد (ج) و (د) نادرست هستند.  گزینه 2

ج)  مادة مخاطی لغزنده به افزایش کارایی تنفس پوستی کمک می کند و حذف این مادة مخاطی نمی تواند مانع تنفس پوستی شود. 

د) صداي جیرجیرك نر، اطالعاتی مانند گونه و جنسیت را به اطالع جیرجیرك ماده می رساند. 

320

«الف» درست است. عدم تمایل پرنده به خوردن پروانه مونارك همانند فشار دادن اهرم توسط موش در جعبه اسکینر رفتار شرطی شدن فعال بوده و حاصل آزمون و خطا در جانور گزینه 4

می باشد. 

«ب» درست است. رفتار دقیق نوك زدن جوجه کاکایی همانند عدم پاسخ پرنده به مترسک نوعی یادگیري می باشد که در شکل گیري رفتار غریزي نقش دارند. 

«ج» درست است. عدم پاسخ شقایق دریایی به حرکات مداوم آب (خوگیري) همانند پیوند جوجه ها و مادرشان (نقش پذیري) نوعی یادگیري بوده و محصول برهم کنش اطالعات ژنی و یادگیري

می باشند. 

«د» درست است. ترشح بزاق سگ به دنبال محرکی شرطی نوعی یادگیري و مراقبت مادري در موش ها نوعی رفتار غریزي می باشد. در هر دو رفتار اساس ژنی در بروز رفتار نقش دارد.

321

عبارت «ب»، «ج» و «د» صحیح اند. بررسی عبارت هاي نادرست؛ عبارت «الف»: رفتار حل مسئله در شامپانزه در یک اتاق با جعبه ها و موز آویزان از سقف و نیز در کالغ سیاه براي باال گزینه 3

کشیدن تکه گوشت مشاهده می شود.محیط اتاق در واقع محیطی آزمایشی محسوب می شود. عبارت «هـ»: در خوگیري جانور می آموزد به برخی محرك ها پاسخ ندهد. این نوع رفتار ساده ترین نوع

یادگیري می باشد.

322

تنها عبارت «ب» نادرست است. بررسی عبارت ها؛ عبارت «الف»: در انواعی از جیرجیرك ها، جانور نر، اسپرم خود را درون کیسه اي به همراه مقداري مواد مغذي به جانور ماده منتقل گزینه 1

می کند که هنگام تشکیل تخم براي رشد و نمو جنین توسط جانور ماده استفاده می شود. عبارت «ب»: در جیرجیرك ها (انواعی از آن ها) انتخاب جفت توسط جانور نر انجام می شود و رقابت بین

جانوران ماده براي انتخاب شدن بیش تر است. عبارت «ج»: در گوزن نر شاخ هاي بزرگ و پهن صفت ثانویه جنسی محسوب می شود که براي مبارزه هنگام رقابت با نرهاي دیگر به کار می رود.

عبارت «د»: در نظام تک همسري هزینه بر عهدة هر دو والد ولی در چند همسري هزینۀ نگهداري با ماده است و هزینه هاي غیرمستقیم همچون نگهداري از قلمرو، النه و پناهگاه با جنس نر می باشد.

323

عبارت «الف»، «ب» و «هـ» صحیح می باشد. بررسی عبارت هاي نادرست؛ بررسی عبارت «ج»: ایجاد جهش در ژن  موجب می شود ابتدا موش مادر، موش تازه متولدشده را وارسی کند، گزینه 1

اما بعدها آن ها را نادیده می گیرند.بررسی عبارت «د»: محرك هایی که موجب بروز رفتار می شوند عبارتند از: 

) تغییر در میزان هورمون ها در بدن جانور ) تغییر طول روز  ) تغییر دماي محیط  ) صدا  ) رنگ  ) بو 

324B

123456

عبارت هاي «الف»، «ب» و «هـ» صحیح هستند. بررسی عبارت هاي نادرست؛ عبارت «ج»: ارتباط برخی جانوران مانند زنبور عسل با استفاده از فرومون برقرار می شود نه اغلب جانوران. گزینه 1

عبارت «د»: یاریگرها اغلب پرنده هایی جوان اند که در نهایت پس از کسب تجربه قلمرو را تصاحب می کنند (نه بعضاً.)

325

هر چهار مورد نادرست است. «الف» هیدر فاقد مغز و طناب عصبی می باشد، اما داراي توانایی یادگیري از نوع خوگیري است. «ب» حشرات داراي چشم مرکب هستند که در هر بند از گزینه 4

بدن آنها تنها یک گرة عصبی (نه یک جفت) وجود دارد. «ج» هیدر و مهره داران فاقد طناب عصبی شکمی هستند که هیدر فاقد اسکلت درونی است «د» هیدر و بی مهرگان فاقد طناب عصبی پشتی

هستند که هیدر فاقد اسکلت بیرونی است.

326

جمالت «ب» و «ج» جملۀ  و سایرین، جملۀ  را تکمیل می کند. گزینه 1 32712

تنها عبارت «د» نادرست است. بررسی عبارت ها؛ عبارت «الف»: غذایابی نوعی رفتار است که به منظور تأمین مواد غذایی موردنیاز جانور و با هدف دستیابی به انرژي دریافتی کارآمدتر و گزینه 4

موفقیت تولیدمثلی انجام می شود.عبارت «ب»: قلمروطلبی به علت دفاع از خود و قلمرو خود صورت می گیرد که اهداف جانور از آن ها استفاده اختصاصی از منابع، امکان جفت یابی، دسترسی به

پناهگاه می باشد. عبارت «ج»: مهاجرت همزمان با تغییر فصل و به علّت نامساعد شدن شرایط محیط و کاهش منابع موردنیاز جانوران به منظور رسیدن به زیستگاه هاي مناسب تر براي تغذیه، بقا و

زادآوري انجام می گیرد. عبارت «د»: جیرجیرك ها لقاح داخلی دارند و انتقال اسپرم در آن ها تنها از طریق یک کیسه صورت می پذیرد.  

328

موارد «الف، ب و د» صحیح است. «الف» درست. هر بند از بدن حشرات یک گره دارد که فعالیت ماهیچه هاي آن بند را کنترل می کند. فعالیت گوارشی توسط بیش از یک بند در گزینه 4

حشرات کنترل می شود. «ب» درست. پالناریا حفرة گوارشی دارد و می تواند دو طناب عصبی متصل به مغز داشته باشد که ساختار نردبان مانند ایجاد می کند. «ج» نادرست. کیسه تنان فاقد مغز و طناب

عصبی هستند ولی توانایی یادگیري عادي شدن (خوگیري) را دارند. «د» درست. در کوسه ماهی طناب عصبی درون سوراخ مهره ها و مغز درون جمجمه اي غضروفی قرار دارد و لقاح داخلی دارد.  

329

گزینه 4

 عبارت نادرستی وجود ندارد.  

تعداد لکه هاي چشم مانند روي پرهاي دم طاووس نر، می تواند متناسب با موفقیت در فرایند جفت گیري باشد. 

پرداخت هزینه هاي پرورش زاده ها توسط هر دو والد متناسب با رفتار قمري خانگی می باشد. 

نقش طاووس نر و ماده در انتخاب جفت سهم نامساوي دارند. 

تعیین نظام جفت گیري چند یا تک همسري بودن نرها متناسب با میزان نقش نرها در نگهداري زاده ها است. 

  

330

موارد «آ، پ، ث، ج، چ» در حشرات دیده می شود.  گزینه 3

مورد «آ» درست: در جیرجیرك، جانور نر از بین ماده ها، جفت خود را انتخاب می کند و جیرجیرك هاي ماده براي انتخاب شدن رقابت می کنند. 

مورد «ب» نادرست: حشرات داراي همولنف هستند و از آن جایی که سیستم تنفسی آنان از نوع نایدیسی می باشد، گازهاي تنفسی توسط همولنف جابه جا نمی شود. بنابراین اصطالح خون تیره یا

روشن براي آنان کاربرد ندارد. 

مورد «پ» نادرست: انواعی از مورچه ها، به جانورانی که قصد خوردن برگ هاي درخت آکاسیا را دارند هجوم می برند و به این ترتیب از این گیاه حفاظت می کنند. 

مورد «ت» نادرست: شبکه عصبی در هیدر دیده می شود نه در حشرات. 

مورد «ث» درست: مهاجرت در حشرات دیده می شود.
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مورد «ج» درست: زنبور از فرومون ها براي هشدار خطر حضور شکارچی به دیگران استفاده می کند. 

مورد «چ» درست: در مگس میوه مولکولی کشف شده که می تواند آنتی ژن هاي مختلف را شناسایی کند. 

جمالت الف، ب و هـ صحیح هستند.   گزینه 2

ژن  تنها در برخی یاخته هاي مغز موش مادر فعال می شود و دستور ساخت پروتئینی را می دهد که آنزیم ها و ژن هاي  دیگري را فعال می کند [رد «ج»] پژوهشگران با ایجاد جهشی در ژن 

باعث شدند که موش مادر بچه موش هاي تازه متولد شده را وارسی کند ولی بعد آن ها را نادیده می گیرد و رفتار مراقبت را نشان نمی هد [رد «د»]. 

332

BB

با توجه به متن کتاب درسی تمام موارد ذکر شده درارتباط با فرآیند انتخاب جفت جانوران به درستی بیان شده است. گزینه 4 333

موارد الف، ب، ج به درستی جمله مربوطه را تکمیل می کنند.  گزینه 3

جانوران در زندگی گروهی از راه هاي گوناگون مثل تولید صدا، عالمت هاي دیداري، بو و لمس کردن با یکدیگر ارتباط برقرار ساخته و اطالعات مبادله می کنند. 

334

بخش خارجی نیمکره هاي مخ همان قشر مخ است که در کنار هیپوکامپ فرایند یادگیري را به اشکال مختلف (خوگیري، شرطی شدن، حل مسئله و نقش پذیري) رقم می زند. پس با گزینه 4

آسیب به این نواحی رفتارهایی مشابه پاسخ کالغ ها به مترسک (خوگیري)، دقیق تر نوك زدن جوجه کاکایی (نوعی یادگیري) دچار تغییر می شود. این در حالیست که رفتار نوك زدن جوجه کاکایی

رفتاري غریزي است و تغییر شدیدي با آسیب به هیپوکامپ مشاهده نمی شود. همچنین با توجه به اینکه براي بروز رفتار مادري نیازمند جمع آوري اطالعات از حواس مختلف است و تاالموس محل

تجمیع اولیه این اطالعات است. می توان انتظار داشت تا آسیب به این ناحیه در تغییر رفتارهاي ذکر شده تأثیر شدید دارد.
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206 2

207 2

208 1

209 3

210 1

211 1

212 1

213 3

214 1

215 1

216 2

217 1

218 3

219 4

220 4

221 2

222 2

223 4

224 3

225 4

226 4

227 2

228 4

229 4

230 4

231 2

232 4

233 4

234 3

235 2

236 4

237 4

238 4

239 3

240 2

241 3

242 3

243 4

244 3

245 4

246 2

247 1

248 3

249 3

250 3

251 2

252 3

253 2

254 3

255 1

256 3

257 2

258 3

259 1

260 4

261 4

262 3

263 4

264 2

265 3

266 1

267 2

268 2

269 1

270 2

271 2

272 2

273 2

274 2

275 3

276 2

277 3

278 3

279 2

280 2

281 3

282 2

283 4

284 3

285 4

286 4

287 4

288 4

289 2

290 4

291 2

292 4

293 2

294 3

295 3

296 4

297 1

298 4

299 1

300 3

301 1

302 4

303 4

304 2

305 2

306 1

307 3

308 3
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309 4

310 4

311 4

312 2

313 3

314 4

315 3

316 2

317 2

318 3

319 3

320 2

321 4

322 3

323 1

324 1

325 1

326 4

327 1

328 4

329 4

330 4

331 3

332 2

333 4

334 3

335 4

شمارشی زیست دوازدهم آقاي کنکور
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