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مولکول های اطالعاتی
اول
 فصل

فقط مورد )ج( صحیح می باش�د. دوس�تان عزیزم همان طور که با کتاب های الگو در پایه های مختلف آش�نا هستید همواره اولین تست هر فصل را به اولین  1  2
پاراگراف ه�ا اختص�اص می دهی�م چون اغلب ش�ما به آن ها و مقدم�ۀ فصل توجه نمی کنی�د. همان طور که می دانی�د، در هس��ته یاخته های یوکاری�وت، اطالعات ژنتیکی 
دس�تورالعمل های فعالیت یاخته، در DNA فام تن ها ذخیره ش�ده اند. حتمًا به یاد دارید که در س�اختار فام تن ها، دنا و پروتئین مشارکت دارند که مهم ترین این پروتئین ها 

در یوکاریوت ها، هیستون ها می باشند. 
 الف( در پروکاریوت ها هسته وجود ندارد. ولی در یوکاریوت ها، ویژگی های هر یاخته، مانند شکل، اندازه و توانایی های آن ها تحت کنترل ژن های هسته می باشد. / 
ب( دستورالعمل های هسته یا در حین تقسیم از یاخته ای به یاختۀ دیگر می رود و یا در حین تولیدمثل، از نسلی به نسل دیگر )با مثاًل تشکیل یاختۀ تخم( منتقل می شود.

همۀ موارد نادرس�ت هس�تند. در ابتدا لطفًا متن تس�ت را صحیح بخوانید تا ببینید منظور طراح چه بوده اس�ت. منظور این س�ؤال طبق متن کتاب درس�ی  2  4
اندامکی دو غشایی در یوکاریوت ها به نام هسته می باشد. 

 الف( نادرست است. پروتوپالست گیاهی، معادل یاختۀ جانوری است و از غشا، سیتوپالسم و هسته ایجاد شده است ولی به قید »هر« در این عبارت 
دقت کنید! اگر یادتان باش�د یاختۀ آبکش بالغ پروتوپالس�ت بدون هس�ته دارد. / ب( نادرس�ت اس�ت. ائوزینوفیل ها که در مبارزه با انگل ها فعالند، یک هستۀ دوقسمتی 
 دمبلی ش�کل دارن�د. / ج( نادرس�ت اس�ت. جان�دار تک یاخته ای می تواند پروکاری�وت یا برخی یوکاریوت ها باش�د که باکتری ها یا پروکاریوت ها، فاقد هس�ته می باش�ند. / 
د( نادرس�ت اس�ت. چرخۀ یاخته ش�امل دو مرحلۀ اینترفاز و تقسیم می باشد که کروموزوم های هسته ای به دلیل اینکه از مرحلۀ پرومتافاز تقسیم دیگر غشای هسته وجود 

ندارد، در سیتوپالسم یاخته قرار می گیرند. 
موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست هستند.  3  3

 الف( نادرس�ت اس�ت. عامل کزاز نوعی باکتری اس�ت پس هس�ته و چرخۀ یاخته ای ندارد. / ب( درست اس�ت. در کرم کبد طی تولیدمثل، عوامل 
هس�ته ای به نس�ل بعد می رسد. همان طور که می دانید، حشرات از بی مهرگان خشکی زی با لقاح داخلی و دس�تگاه تولیدمثل تخصص یافته می باشند )البته برخی حشرات 
بدون لقاح و از راه بکرزایی نیز تولیدمثل می کنند(. / ج( نادرست است. اسپرماتوگونی ها فقط توانایی میتوز دارند و فاقد قدرت تشکیل تتراد می باشند. / د( نادرست است. 

تولید زنبور عسل نر از زنبور ملکه با بکرزایی است و لقاح در آن نقشی ندارد. 
موارد )د( و )ه�( صحیح هستند.  4  2

سیاهک و زنگ گندم، نوعی قارچ مضر هستند که از گروه یوکاریوت ها می باشند و مانند هر یوکاریوت دیگری، حاوی کروموزوم هایی متشکل از دان و پروتئین می باشند که 
سؤال دنبال ویژگی مشترک این دو نوع مولکول زیستی می باشد. 

 الف( نادرست است. بین این دو بسپار، فقط دنا، ذخیره کنندۀ اطالعات وراثتی می باشد. / ب( نادرست است. در بدن ضمن تجزیۀ مواد نیتروژن دار، 
CO2 در انس�ان، م�واد آلی مث�ل اوره را از ترکی�ب مواد معدنی می س�ازد. /   ابت�دا آمونی��اک ایج�اد می ش�ود و س�پس کب�د، تنها اندامی اس�ت که با ترکی�ب آمونیاک و 
ج( نادرس�ت اس�ت. پروتئین ها و در رأس آن ها، هیس��تون ها، سبب فشردگی فام تنی می ش�وند. / د( درست است. نوکلئوزوم ها، واحدهای تکرار شونده از دنا و پروتئین در 
کروموزوم  ه�ای یوکاریوتی اس�ت. / ه�( درس�ت اس�ت. مرحل�ۀ اول چرخۀ یاخته ای، اینرتفاز اس�ت که طی آن در مرحل�ۀ S، مقدار دنا دو برابر می ش�ود و در مراحل دیگر 

G1 مرحلۀ اول اینترفاز بوده و اینترفاز به طور کلی مرحلۀ اول چرخۀ یاخته ای می باشد.(  پروتئین سازی زیاد می شود. )در تست ها همواره دقت کنید که 

محقق موردنظر سؤال جناب گریفیت بزرگ بود که از واکسن سازی رفت دنبال مادۀ وراثتی که البته در هر دو کار ناکام ماند! 5  3

از نتایج بعد از چهار آزمایش گریفیت مش�خص ش�د که مادۂ وراثیت می تواند بین یاخته ها، منتقل ش�ود ولی ماهیت مادۂ وراثیت و چگونیگ انتقال آن بین یاخته ها مش�خص 
نشد )درستی گزینۀ )3( و نادرستی گزینۀ )4(( )دقت کنید که در گزینۂ )4(، پیدا کردن نقش دان، نتایج محققین بعد از گریفیت بود نه خود گریفیت!!!(.

 گزینۀ )1(: فقط آزمایش سوم گریفیت فاقد باکتری زنده بود چون فقط حاوی باکتری های پوشینه دار کشته شده با گرما بود. وی بعد از آزمایش اول 
و دوم، فکر می کرد که پوش�ینه  عامل بیماری اس�ت و انتظار داش�ت باکتری کشته شده پوشینه دار نیز باعث مرگ موش ها شود، ولی مشاهده کرد که بعد از آزمایش سوم، 
همۂ موش ها س�الم ماندند. گریفیت از این آزمایش فهمید که پوش�ینه باکتری، به تهنایی، عامل بیماری س�ینه پهلو و مرگ موش ها نیس�ت. / گزینۀ )2(: گریفیت در ابتدا 

به دنبال کشف واکسنی بر علیه آنفلوانزا بود ولی در آزمایشات خود متوجه شد، نوعی مادۀ وراثتی، که ماهیت آن را نمی دانست،  می تواند به یاختۀ دیگری منتقل شود.
این سؤال مقایسۀ آزمایش اول و دوم گریفیت روی موش ها می باشد. در آزمایش اول، باکتری های پوشینه دار، سبب بیماری سینه پهلو در موش ها شدند و  6  3

همۀ موش ها مردند. در بررسی خون و شش موش های مرده مشاهده شد که تعداد زیادی باکتری پوشینه دار زنده وجود دارد که از اثر دفاعی سیستم ایمنی موش در امان 
مانده اند، ولی در آزمایش دوم، سیس�تم ایمنی موش موفق ش�ده، باکتری های فاقد پوش�ینه را از بین ببرد و به همین دلیل بیماری سینه پهلو در موش ها ایجاد نشد )درستی 

گزینۀ )3( و نادرستی گزینۀ )1((.

در آزمایش اول و دوم، گریفیت از باکتری )های( کشته شده استفاده نکرد ولی وی از مجموع نتایج دو آزمایش اول، ابتدا برداشت کرد که پوشینه )کپسول( ابکرتی، سبب 
ایجاد بیماری شده است )نادرستی گزینه های )2( و )4((. 
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3 موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست هستند. در این سؤال منظور فعالیت گریفیت در پیدا کردن ماده ای به نام واکسن بر علیه بیماری آنفلوانزا بود.  7  3
 الف( نادرست است. واکسن ماده ای معمواًل حاوی یک نوع آنتی ژن خاص می باشد که با تزریق به بدن سبب ایجاد حافظه ایمنی و تولید پادتن و لنفوسیت 
خاطره می شود تا به آن بیماری مصونیت ایجاد شود. دقت کنید که واکسن وسیلۀ پیشگیری است )نه درمان!(. / ب( درست است. منظور آنفلوانزای پرندگان است که سال 
یازدهم خواندید که به شش ها حمله کرده و این بیماری ویروسی، سبب تولید اینترفرون نوع 1 توسط یاخته های سنگ فرشی حبابک ها نیز می شود. / ج( نادرست است. پادتن 
آماده در سرم دیده می شود )نه واکسن!(. / د( نادرست است. عامل آنفلوانزا، نوعی ویروس است که فاقد غشا بوده و توسط پرفورین یا پروتئین مکمل و لیزوزیم از بین نمی رود. 

همۀ موارد نادرست هستند. استفاده از موش در آزمایشات این فصل تنها مخصوص گریفیت بود.  8  4
 الف( نادرس�ت اس�ت. در آزمایش گریفیت از پروتئاز و س�انتریفیوژ استفاده نشد. / ب( نادرست اس�ت. به قید »هر آزمایشی!« در ابتدای سؤال دقت 
 کنید. در آزمایش دوم و چهارم گریفیت، از باکتری زندۀ بدون پوشینه استفاده شد، ولی فقط در آزمایش چهارم به نقش انتقالی ماده وراثتی بین دو نوع یاخته پی  بردند. / 
ج( نادرست است. از آزمایش سوم در حال حاضر متوجه می شویم که پوشینه  به تنهایی عامل بیماری سینه هپلو نمی باشد )نه آنفلوانزا!(. / د( نادرست است. در آزمایش 

چهارم از دو نوع باکتری استفاده شد که یکی پوشینه دار مرده و دیگری زندۀ فاقد پوشینه بود که طی آن همۀ موش ها ُمردند. 
موارد )الف(، )ج( و )د( صحیح هستند. منظور سؤال خون )بافت پیوندی( و اندامی به نام شش در موش ها بود.  9  3

 الف( درست است. شش ها هم دارای نایژه  و نایژک انتهایی از بخش هادی تنفس و هم دارای نایژک مبادله ای و حبابک های کل بخش مبادله ای این 
دستگاه می باشند. / ب( نادرست است. خون بافت پیوندی دارد و فاقد غشای پایه می باشد. / ج( درست است. بیشتر حجم شش ها را کیسه های حبابکی دربر گرفته اند 

که به شش ها ظاهری اسفنج گونه می دهد )این هم تست های ترکیبی که دوست دارید!(. / د( درست است. گویچه های قرمز خون فاقد دنای خطی و حلقوی می باشند. 
فقط مورد )الف( نادرست می باشد. 10  3

 الف( نادرست است. وقتی انتقال ژن از باکتری پوشینه دار به فاقد پوشینه انجام شد، ابتدا با تولید رنای پیک و پروتئین سازی، آنزیم پوشینه ساز ایجاد 
شد و سپس این آنزیم )پروتئین( سبب ساخت پوشینه )کربوهیدراتی( شد.

پوشینه ماهیت هیدرات کربنی دارد و مستقیمًا از روی ژن ساخته نمی شود ولی آنزیم خاصی در ساخت آن نقش دارد.

 ب( درس�ت اس�ت. در اثر تغییر ش�کل، باکتری فاقد پوشینه به پوش�ینه دار تبدیل می شود و ش��کل ظاهری یا رخ منود این نوع از باکتری ها تغییر می کند. / ج( درست است.
قبل از نتایج آزمایش�ات ایوری، بس�یاری از دانش�مندان معتقد بودند که پروتئین ها ماده وراثتی هس�تند. / د( درس�ت اس�ت. در همۀ موش های آزمایش چهارم مس�لمًا 

باکتری های مرده، زنده نشده اند بلکه تغییر شکل و ایجاد باکتری پوشینه دار صورت گرفت و به همین دلیل همۀ موش ها مردند.

در آزمایش چهارم گریفیت، تغییر شکل تنها در برخی باکتری های فاقد پوشینه، انجام شد ولی این عمل در بدن همۀ موش های مورد آزمایش رخ داد. 

موارد )ب( و )ج( صحیح می باشند. 11  1
)باکتری های پوشینه دار را در خون و شش موش های مرده یعنی در دستگاه گردش خون و تنفس آن ها می توان مشاهده کرد.(

هر عاملی که باعث پدیدار ش�دن باکتری های زندۂ پوش��ینه دار یا مرگ موش در اثر تزریق مخلوط آزمایش چهارم گریفیت ش�ود، نش�ان دهندۀ تغییر ش�کل باکتری های 
فاقد پوشینه به پوشینه دار بوده است. این موارد را در عبارت های )ب( و )ج( مشاهده می کنیم )چون در آزمایش دوم، گریفیت از باکتری فاقد پوشینه استفاده کرده بود( 
ولی موارد )الف( و )د( س�بب مرگ موش و تغییر ش�کل باکتری  ها نش�ده اند. )برخالف گفته عبارت )د( در آزمایش گریفیت از آنزیم های هیدروالز و در آزمایش ایوری، 

از موش استفاده نشد.(

موارد )ب( و )د( نادرست هستند. گریفیت برای آنکه مطمئن شود که پوشینه عامل بیماری سینه پهلو است یا نه، در آزمایش سوم، باکتری های پوشینه دار  12  2
کشته شده را به موش ها تزریق کرد و مشاهده کرد که بیماری در موش ها ایجاد نمی شود و موش ها سالم ماندند و به این نتیجه رسید که پوشینه به تهنایی عامل بیماری 
س��ینه هپلو نیس��ت. البته پس از آزمایش دوم به این نتیجه رس�یده بود که پوش�ینه عامل بیماری است. پس فقط عبارت های )الف( و )ج( صحیح هستند. اگر هم دنبال رد 

عبارت های )ب( و )د( هستید که حتمًا می دانید گریفیت از ماهیت مادۀ وراثتی خبری نداشت. از طرفی این نتیجه که پوشینه به تنهایی عامل بیماری نیست را در آزمایش 
سوم گرفت نه چهارم! 

13  4

1( عصارۀ باکتری های پوش�ینه دار کش�ته ش�ده در مرحلۀ س�وم گریفیت را تهیه کردند و همۂ پروتئین های موجود در آن را با پروتئازها تخریب کردند و س�پس 
باقی ماندۀ محلول را به محیط کشت باکتری های زنده فاقد پوشینه اضافه کردند و مشاهده کردند که باز هم باکتری پوشینه دار ایجاد می شود. آن ها فهمیدند که 

پروتئین که همه می گفتن این کاره است، این کاره نیست و مادۀ وراثتی ماهیت غیرپروتئینی دارد! همین! 
نتیجه: مخلوط حاصل از آزمایش اول، س�بب تغییر ش�کل باکتری فاقد پوش�ینه شد و فهمیدند که پروتئین در عصاره، عامل تغییر شکل و مادۀ وراثتی نبوده است 

ولی متوجه نشدند که کدام یک از دنا یا کربوهیدرات و یا لیپید می تواند ماهیت مادۀ وراثتی را ایجاد کند و سبب انتقال صفت شده باشد!! 
2( در آزمایش دوم باز هم از عصارۀ اس�تخراج ش�ده از باکتری پوش�ینه دار کش�ته شده استفاده شد و آن را با سرعت باال، سانتریفیوژ )گریزانه( کردند و مواد آن را 
الیه الیه جدا کردند. سپس با اضافه کردن هر یک از الیه ها به صورت جداگانه به محیط کشت باکتری فاقد پوشینه، مشاهده کردند که فقط الیه ای که حاوی 

DNA بود، سبب تغییر شکل باکتری فاقد پوشینه به پوشینه دار شد )درستی گزینۀ )4( و نادرستی گزینۀ )3((.
نتیجه: برای اولین بار فهمیدند DNA مادۀ وراثیت اس�ت )یعنی دنا عامل اصلی و مؤثر در انتقال صفات بین دو یاخته اس�ت و برای بار دوم متوجه ش�دند پروتئین 

مادۀ وراثتی نیست(. 
3( ایوری و همکارانش در سومین آزمایشات خود، از انواع مختلف آنزیم های هیدروالز استفاده کردند و برای بار دوم فهمیدند که قطعًا دنا عامل وراثتی است و باز 
هم پروتئین این کاره نیست )نادرستی گزینه های )1( و )2((. چون در این آزمایش فقط محلولی که دنای آن حذف شده بود، فاقد باکتری زنده پوشینه دار می شد.
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موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست هستند. آزمایش ایوری برای شناخت نوع و ماهیت مادۀ وراثتی بود.  14  3
 الف( نادرس�ت اس�ت. در آزمایش اول و س�وم از پروتئاز اس�تفاده کردند ولی در آزمایش اول در مورد نقش دنا در مادۀ وراثتی اطالعاتی به دس�ت 
نیاوردند. / ب( نادرست است. در آزمایش های ایوری، از موش استفاده نشد! )گول نخورید!(. / ج( نادرست است. در مورد اولین آزمایشی که هم زمان متوجه شدند دنا 
عامل وراثتی است ولی پروتئین این نقش را ندارد، آزمایش دوم همراه سانتریفیوژ بود. / د( درست است. در هر سه آزمایش ایوری، از عصارۀ باکتری های مردۀ پوشینه دار 

استفاده کردند و در هر سه آزمایش فهمیدند که پروتئین مادۀ وراثتی نمی باشد. 
15  3

توج��ه: دوس��تان عزی��ز اخی��راً در بس��یاری از تس��ت های کنک��ور دی��ده ش��ده اس��ت ک��ه ی��ک مفه��وم را ط��راح مدنظ��ر می گی��رد و در م��ورد آن توضیح��ی ارائ��ه یم ده��د و س��پس 

س��ایر گزینه ه��ا را ب��ه ص��ورت ترکیب��ی از کتاب ه��ای دیگ��ر ط��رح می کن��د. ای��ن روش را در تس��ت های فصل ه��ای مختل��ف کت��اب الگ��و زی��اد مش��اهده می کنی��د )در حقیق��ت 

در خود منت سؤال، نیز یک پرسش مخیف است!(.

منظور این س�ؤال نیز پروتئین ها می باش�ند که اغلب محققین در زمان ایوری فکر می کردند عامل تغییر ش�کل، باکتری های فاقد پوش�ینه است. )دقت کنید که این سؤال 
ترکیبی با زیست دهم می باشد.(

 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. آنزیم های موجود در بزاق، یا آمیالزها برای تجزیه نشاسته به مالتوز و یا لیزوزیم ها هستند که در هر سطح مخاطی 
لولۀ گوارش و تنفس، دیوارۀ باکتری ها را از بین می برند. / گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. چون HDL و LDL لیپوپروتئینی هس�تند و عالوه بر مواد لیپیدی، مواد 
پروتئینی نیز در آن ها مش�اهده می ش�ود. / گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. در بیماری س��لیاک، نوعی پروتئین به نام گلوتن که در گندم و جو وجود دارد س�بب تخریب 
یاخته های روده شده و ریزپرزها و حتی پرزهای روده را از بین برده و سطح جذب را کاهش می دهد. / گزینۀ )4(: نادرست است. گلیکوژن در کبد و ماهیچه سبب 

ذخیره انرژی می شود. 
ایوری، پروتئین های عصارۀ حاوی باکتری های کشته شدۀ پوشینه دار را تخریب کرد که این عصاره در آزمایش سوم گریفیت نیز استفاده شده بود. 16  3

 گزینۀ )1(: ایوری در آزمایش خود از موش استفاده نکرد. / گزینۀ )2(: ایوری می دانست که پوشینه، عامل وراثتی نیست. / گزینۀ )4(: در این محلول 
یا عصاره، باکتری زنده وجود نداشت ولی در ادامه وقتی باکتری زنده فاقد پوشینه را به عصاره اولیه اضافه کردند، متوجه انتقال مادۀ وراثتی شدند و سپس مخلوط حاصل 

را وارد دستگاه سانتریفیوژ با سرعت ابال کردند.
موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست اند. واژه »واحدهای تکرار شونده« در قسمت های مختلف کتاب های درسی به کار برده شده است:  17  3

 ال�ف( درس�ت اس�ت. منظ�ور از واحده�ای تک�رار ش�ونده در کروموزوم ه�ا، نوکلئوزوم ه�ا می باش�ند ک�ه از دن�ا و هیس�تون تش�کیل ش�ده اند. / 
ب( نادرست است. هر نوکلئیک اسید، واحدهای تکرار شونده به نام نوکلئوتید دارد که فقط باز آلی آن نیتروژن دار است. / ج( نادرست است. واحدهای تکرار شوندۀ تارچه 
ماهیچه ای، سارکومرها هستند. در تارچه ها، پروتئین های اکتین، کروی هستند که وقتی کنار هم قرار می گیرند به صورت رشته درمی آیند. / د( نادرست است. نوکلئوتید، 

واحد تکرار شونده ندارد. 
موارد )ج( و )د( نادرست هستند. نوکلئیک اسید ها شامل دنا و رنا می شوند.  18  2

 الف( درس�ت اس�ت. در فصل 7 دهم آموختید که از کانال های سیتوپالسمی و مسیر سیمپالستی، نوکلئیک اسیدها بین یاخته ها در عرض ریشه عبور 
می کنند. / ب( درس�ت اس�ت. زیادی تولید اوریک اس�ید که از متابولیسم مواد نیتروژن دار ایجاد می شود، می تواند سبب بیماری التهابی نقرس در مفاصل شود که در این 
صورت مقدار هیستامین آزاد شده از ماستوسیت ها در آن زیاد می شود. / ج( نادرست است. بین فسفات و باز آلی هر نوکلئوتید، پیوندی وجود ندارد. فقط قند پنتوز به دو 

عامل دیگر متصل است. / د( نادرست است. کمتر بودن اکسیژن دنا، مربوط به قند آن است )که قند آن هم پنج ضلعی است(.
فقط مورد )الف( نادرست است.  19  1

 الف( نادرس�ت اس�ت. فقط بخش هایی از دنا که در نوکلئوزوم قرار دارند در اتصال با هیس�تون ها می باش�ند ولی بین نوکلئوزوم ها و یا حتی در هنگام 
رونویس�ی، دنا در تماس با هیس�تون نیس�ت. / ب( درس�ت اس�ت. نوکلئوتیدهای دنا و رنا همواره در نوع قند خود با هم متفاوتند )البته در برخی موارد در نوع باز آلی هم 
برای T و U متفاوتند(. / ج( درست است. رنا همواره خطی است و دو سر آزاد متفاوتی دارد )این نکته که رنا خطی است در حد کنکور باید بدانید و کاری به موارد جزئی 
در کتاب های مرجع نداشته باشید که رنای حلقوی نیز معرفی می کنند! )مرجع ما کتاب دریس است!((. / د( درست است. هر نوکلئوتید، وقتی در رشته نوکلئیک اسید قرار 

می گیرد، به صورت تک فسفاته می باشد. 
در این سؤال مقایسۀ دو DNA مدنظر است که تعداد نوکلئوتید یکسانی دارند ولی یکی به  صورت حلقوی در باکتری ها و دیگری به صورت خطی در موش  20  3

می باشد. 
 گزینۀ )1(: نادرست است. در دنا، تعداد پیوند فسفودی استر در حالت حلقوی از خطی دو عدد بیشتر است چون نوکلئوتیدهای دو سر هر رشته نیز با هم 
 در پیوند هستند و در این صورت قطعًا پیوندهای قند فسفات آن ها نیز متفاوت است. به یاد داشته باشید که هر پیوند فسفودی استر،  دارای دو پیوند قند فسفات می باشد. / 

 گزینه های )2( و )4(: نادرس�ت اند. در صورتی که توالی بازهای آلی دو مولکول را یکس�ان در نظر بگیریم، تعداد حلقه های آلی و پیوند بین بازهای آن ها یکس�ان اس�ت. / 
گزینۀ )3(: درست است. در این دو مولکول، تعداد پیوند فسفودی استر و قند فسفات متفاوت بوده ولی تعداد پیوند بین قند و باز آلی یکسان است. 

موارد )الف( و )ب( صحیح هستند.  21  2
 الف( درس�ت اس�ت. بازهای آلی پورینی، آدنین و گوانین هس�تند که هرکدام می توانند به قند ریبوز یا دئوکس�ی ریبوز متصل شوند، پس کاًل چهار نوع 
نوکلئوتید سه فس�فاته س�اخته می شود. / ب( درست اس�ت. در ساختار نوکلئیک اسیدها، فقط نوکلئوتید یک فسفاته وجود دارد که در رنا، دو نوع پیریمیدین دار با C و U و 
در دنا نیز دو نوع با C و T ساخته می شود. / ج( نادرست است. به دلیل تفاوت در نوع قندها، هیچ گاه نمی توان از نوکلئوتیدی در دنا برای رنا یا برعکس استفاده کرد. / 

د( نادرست است. یک نوکلئوتید، پیوند فسفودی استر ندارد، بلکه یک پیوند قند باز و یک پیوند قند فسفات دارد. 
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5 برای س�اخت نوکلئیک اس�یدهای DNA یا RNA، مونومر به کار رفته از نوع نوکلئوتیدها می باش�ند که منظور این س�ؤال می باشد. از آنجایی که قندها و  22  1
لیپیدها برخالف پروتئین ها و RNA ها رمز وراثتی روی دنا ندارند پس برای ساخت آن ها به آنزیم پروتئینی نیاز است که فاقد نوکلئوتید می باشد )درستی گزینۀ )1((.

FADH2 استفاده می شود که ناقلین الکترون بوده و ساختار نوکلئوتیدی نیز دارند )در فصل 5 و انتهای   گزینۀ )2(: در تنفس یاخته ای، از NADH و 
این گفتار می خوانیم(. / گزینۀ )3(: RNAهایی که در طبیعت نقش آنزیمی دارند،  حاوی نوکلئوتید می باش�ند. / گزینۀ )ATP :)4 نوکلئوتیدی اس�ت که شکل رایج انرژی 

در یاخته بوده و در واکنش های انرژی خواهی مثل فعالیت پمپ سدیم پتاسیم مؤثرند. حتمًا به یاد دارید که فعالیت این پمپ در ایجاد پتانسیل های غشایی مؤثر است. 
به جز در جهش هایی مثل دیمرتیمین، در یک رش�ته بین دو باز مکمل نمی توان پیوند هیدروژنی مش�اهده کرد )س�ؤال دربارۀ یک رشتۂ نوکلئوتیدی است(.  23  2

اگر در مولکول DNA بررس�ی کنیم، چنین چیزی بین دو رش�ته ممکن اس�ت )نه در یک رش�ته که مدنظر تست است(. البته در مورد tRNA می توان بین دو باز مکمل 
یک رشته که در اثر تاب خوردگی روبه روی هم قرار گرفته اند، پیوند هیدروژنی مشاهده کرد )اما سؤال در مورد دنای خطی است(.

 گزینۀ )1(: بین دو نوکلئوتید در یک رش��تۂ نوکلئیک اس�ید، هر قند هم به فس�فات خود و هم به فسفات نوکلئوتید دیگر در پیوند فسفودی استر متصل 
است. / گزینۀ )3(: در ساختار یک رشتۀ پلی نوکلئوتیدی در DNA ، بین دو قند دئوکسی ریبوز، یک گروه فسفات در دو نوکلئوتید مجاور موجود است.

گزین�ۀ )4(: قن�د هر نوکلئوتید توس�ط یک پیوند فسفودی اس�تر با قند نوکلئوتی�د دیگر پیوند 
برقرار می کند، بنابراین در وسط رشته، نوکلئوتیدهایی هستند که دارای دو پیوند فسفودی استر 
هس�تند )یکی ب�ا نوکلئوتید باالیی و دیگری ب�ا نوکلئوتید پایینی( فقط در ابتدا و انتهای رش�ته، 

نوکلئوتیدها دارای یک پیوند فسفودی استر هستند.
موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرس�ت هس�تند. بابا آقای هاش�می، تورو خدا!!! این  24  3

مربوط به بیشتر بدانیده! بی خیال شو! چشم ولی حاال تو به خاطر من این تست رو بزن عزیزم! 
 الف( نادرس�ت اس�ت. در نوکلئوتیدها، حلقۀ آلی به صورت 5 ضلعی هم 
در قند پنتوز فاقد نیتروژن و هم در باز آلی پورینی نیتروژن دار وجود دارد. / ب و ج( نادرس�ت 
و )د( درست است. در بازهای آلی تک حلقه ای )پیریمیدین(، یک حلقۀ نیتروژن دار 6 ضلعی و 
در نوع پورین دوحلقه ای یک حلقۀ 5 ضلعی و یک حلقۀ 6 ضلعی دارند. همواره حلقۀ 6 ضلعی 
بازه�ای آل�ی پورینی با حلقۀ 6 ضلعی باز آل�ی پیریمیدینی مکمل خود پیون�د هیدروژنی برقرار 

می کنند ولی هیچ گاه این حلقه های 6 ضلعی به گروه فسفات وصل نمی شوند.
 در مورد نادرستی عبارت )ج( دقت کنید که هیچ گاه حلقه های 5 ضلعی موجود در قند پنتوز و بازهای آلی پیریمیدینی، در ساختار دنا، پیوند هیدروژنی تشکیل نمی دهند. 

شما را بیش از این در انتظار قرار نمی دهیم، این شما و این هم محقق موردنظر ما: 25  4

در مورد مطالعات چارگاف روی مولکول DNA جانداران به نکات زیر توجه کنید:
1( قبل از چارگاف، دانشمندان تصور می کردند که چهار نوع نوکلئوتید موجود در DNA به نسبت مساوی در سراسر مولکول توزیع شده است.

2( مطالعات چارگاف این نتیجه را داش�ت که در هر مولکول DNA جانداران، مقدار A با T و C با G برابر اس�ت )البته در برخی موارد ممکن اس�ت در یک دنا، 
تعداد هر چهار نوع باز نیز با هم برابر شود ولی همیشگی نیست!(.

3( چارگاف روی DNA جانداران مختلفی تحقیق کرد.

Än¼Q¸ همواره برابر یک می باشد )نادرستی گزینۀ )1((.

¸ÄkÃµÄoÃQ

4( از مطالعات چارگاف می توان نتیجه گرفت که در DNA، نسبت 

C برابر یک، از نتایج مطالعات چارگاف می باشد )نادرستی گزینۀ )3((.
G

A و 
T

5( نسبت 

6( از مطالع�ات چ�ارگاف منی ت��وان نتیجه گرف�ت که مولکول DNA جان�داران حالت مارپیچی دارد )درس�تی گزینۀ )4(( )مارپیچی بودن ب�ه مطالعه ویلکینز و 
فرانکلین مربوط است(.

7( دلیل اینکه تعداد آدنین با تیمین و تعداد سیتوزین با گوانین در مولکول DNA هر جانداری برابر است را مطالعات و تحقیقات بعد از چارگاف به کمک استفاده 
از اشعۀ ایکس و… پیدا کردند )چارگاف، در مورد دلیل این واقعه، گاف داد و اطالعی نداشت!( )نادرستی گزینۀ )2((.

8( یادتون باشه که از مطالعات چارگاف به این نتیجه نرسیدند که DNA چند رشته دارد!

فقط موارد )ب( و )د( نادرست می باشند. 26  1

1( این روش بعد از مطالعات چارگاف و برای تهیه تصویر از دنا )DNA( انجام شد )درستی الف(.
2( با استفاده از تصاویر ایجاد شده از DNA به کمک اشعۀ ایکس برای اولین بار فهمیدند که DNA حالت مارپیچی دارد و 

بیش از یک رشتۂ پلی نوکلئوتیدی دارد ولی اینکه دقیقًا دو رشته ای است را متوجه نشدند!! )نادرستی ب(. 

3( با استفاده از اشعۀ ایکس، ابعاد مولکول DNA را نیز تشخیص دادند )درستی ج(.
4( پی�دا ک�ردن حالت مارپیچی DNA، یکی از مهم ترین نتیجه حاصل از زدن پرتو ایکس روی DNA بود ولی نردبان بودن 

آن را واتسون و کریک معرفی کردند. )نادرستی د(.

B

C

C

A

چارگاف

2 

B

نکات بررسی DNA با پرتو ایکس

3 



تلعالطه لاه لوکلوم

6

صط
اه 
لو

عامل به ارث رسیدن صفات، DNA همان محصول جدید ایران خودرو )ببخشید ایران کلمه!( به نام دان می باشد. 27  4

در مولک�ول DNA، تع�داد پورین یا پیریمیدین ها، همواره نصف تعداد کل نوکلئوتیدهای آن مولکول می باش�د و به دلی�ل اینکه پیوند هیدروژنی، همواره بین دو 
نوکلئوتید می باش�د پس همواره تعداد پورین یا پیریمیدین از تعداد پیوند هیدروژنی کمرت می باش�د. اگر به شکل بیشرت بدانید کتاب درسی دقت کرده باشید، بین 
آدنین و تیمین، دو پیوند هیدروژنی و بین س�یتوزین و گوانین س�ه پیوند هیدروژنی وجود دارد. البته نیازی به دانستن تعداد پیوند هیدروژنی بین بازها ندارید ولی 
ابید بدانید که تعداد آن ها بین C و G با بقیه حاالت بیش�تر اس�ت. آقا بقیه حاالت مگه داریم؟ مگه فقط A و T نیس�ت؟ عجله نکن این باز آلی آدنین از اون 

دوروها و زیرآبی روهاست، تو دنا به تیمین خودشو می چسبونه ولی تو رنا )RNA( می ره سراغ یوراسیل! )تییییییییییییمیییییییییین، کجایی که عشقت رو یوراسیل 
تو )رنا( بلند کرد!( )تا فصل 2 خدانگهدار!(.

 البته باید به کلمه »به طور معمول« نیز دقت کنید، چون معمواًل هر چهار نوع باز آلی در هر مولکول دنایی وجود دارد. 

 گزینۀ )1(: نادرست است. نوکلئوتیدهای موجود در مولکول DNA و RNA، همگی به صورت یک فسفاته می باشند. / گزینۀ )2(: نادرست است. 
دقت کنید که در مولکول DNA، تعداد پیوندهای اش�تراکی که بین دو نوکلئوتید قرار دارند، به تعداد پیوند فسفودی استرهاس�ت. در حقیقت هر پیوند فسفودی اس�تر در 

اثر ایجاد نوعی پیوند اشتراکی ایجاد شده است، ویل عالوه بر آن اب وجود پیوند اشرتایک بین امت های نوکلئوتید، تعداد زیادی پیوند اشرتایک دیگر هم وجود دارد. 
گزینۀ )3(: نادرست است. 

در مولکول DNA خطی، تعداد پیوند فسفودی اس�تر، دو عدد از تعداد نوکلئوتیدها و بازهای آلی کمتر اس�ت ولی در DNA حلقوی تعداد پیوند فسفودی اس�تر با تعداد 
بازهای آلی و نوکلئوتیدها برابر می باشد.

موارد )الف( و )د( را برحس�ب متن س�ؤال، »نمی توان گفت«، پاسخ موردنظر هستند. راستی اولین محققین دنا بازی که اهل مد و مدل بودند هم واتسون و  28  1
کریک بودند که خوب از نتایج قبلی ها استفاده کردند.

1( آن ها با اس�تفاده از نتایج آزمایش های چارگاف و داده های حاصل از تصاویر تهیه ش�ده با پرتو 
ایک�س و یافته ه�ای خود، مدلی به نام مارپیچ دو رش�ته ای برای مولک�ول DNA ارائه دادند که 

مورد تأیید تحقیقات امروزی نیز می باشد.
2( آن ها از نتایج محققین قبلی می دانستند که DNA مارپیچی است که بیش از یک رشته دارد 

و خود آن ها نیز از پیوند بین واحدها اطالع داشتند. 
3( آن ها بیان داش�تند که هر DNA از دو رش�تۀ پلی نوکلئوتیدی ایجاد ش�ده است و دور محوری 

فرضی پیچیده است که به صورت مارپیچ دو رشته ای می باشد.
4( آن ه�ا DNA را م�دل ن��ردابین مارپیچ تص�ور می کردند که س�تون های این نردب�ان را قند و 
فس�فات و پله ها را بازهای آلی تش�کیل می دهند، آن ها می دانس�تند که بین قند یک نوکلئوتید و 
قند نوکلئوتید مجاور پیوند اش�تراکی فسفودی استر و بین پله ها یا همان بازهای روبه رو هم پیوند 

هیدروژنی برقرار است )دقت کنید که مولکول نیتروژن دار یا باز آلی در ستون ها وجود ندارد )دلیل نادرستی )ب(((.
5( بیشتر بودن تعداد پیوند هیدروژنی بین بازهای C و G سبب نگهداری بیشتر دو رشته در کنار هم می شود!! )دلیل انتخاب )د( و نادرستی )ج((

6( آن ها و دانش�مندان امروزی با خاصیت جفت بودن بازها ثابت کردند که: 1( توالی رش�ته مقابل قابل پیش بینی اس�ت. / 2( قطر دنا ثابت اس�ت )نه طول آن( 
)دلیل انتخاب )الف((. / 3( مولکول دنا پایدار است. 

دانش�مندان با زدن اش��عۂ ایکس به مولکول DNA و تجزیه و تحلیل تصاویر حاصل از آن برای اولین بار متوجه ش�دند که مولکول DNA اس�ت که حالت  29  4
مارپیچی و بیش از یک رشته دارد. منظور این سؤال اشعۂ ایکس یم ابشد. در کتاب یازدهم خواندیم که اشعۀ ایکس در رادیولوژی به کار می رود و برخالف امواج صوتی که 
در سونوگرافی به کار می رود، برای انسان و جنین ضرر دارد )نادرستی گزینۀ )1( و )2((. این اشعه می تواند در پرتودرمانی افراد مبتال به سرطان، به طور مستقیم تقسیم یاخته ها 

را تحت تأثیر قرار دهد و سرعت تقسیم آن ها را محدود کند ولی رسکوب تقسیم همه یاخته های بدن، از ویژگی های داروهای شیمی درمانی می باشد )نادرستی گزینۀ )3((.

اشعۀ X و فرابنفش، اشعه های زیان باری هستند که سبب اشکال در تقسیم یاخته می شوند و می توانند در افرادی که مداوم تحت تأثیر آن قرار می گیرند سبب جدا نشدن 
فام تن ها و ایجاد فرزندان دچار بیماری ژنتیکی مثل سندرم داون شوند )درستی گزینۀ )4((.

فقط عبارت )د( صحیح اس�ت. منظور س�ؤال پیوند هیدروژین می باش�د که با اتصال دو باز آلی مکمل به هم، سبب اپیداری و نگهداری مولکول DNA و دو  30  1
رشته آن در کنار هم می شود. این پیوند به تنهایی انرژی کمی دارد و یک پیوند بین مولکولی می باشد. ولی هزاران یا میلیون ها تا از آن ها سبب پایداری مولکول دنا می شود. 
 الف( اتصال گروه فس�فات به گروه هیدروکس�یل قند، یک پیوند اش�تراکی از نوع فسفودی استر می باشد. / ب( پیوند هیدروژنی همواره بین دو حلقۀ 6 

ضلعی از دو باز آلی پورینی و پیریمیدینی رخ می دهد. / ج( بین A و T تعداد پیوند هیدروژنی کمتری از C و G وجود دارد.
موارد )الف( و )د( صحیح هستند.  31  2

 الف( درست است. منظور آزمایش چارگاف است که به دلیل برابری بازهای آلی A با T و C با G را مشخص نکرد. / ب( نادرست است. اولین بار با 
تصاویر حاصل از اش�عه X فهمیدند دنا بیش از یک رش�ته دارد ولی عبارت نردبان مارپیچ مربوط به واتس�ون و کریک است. / ج( نادرست است. دقت کنید که آزمایش 
ایوری برای بررسی نوع ماده وراثتی بود ولی پی به ساختار دنا نبردند. / د( درست است. در پی آزمایش واتسون و کریک روی پیوندهای فسفودی استر و هیدروژنی محققین 

پی به قطر ثابت دنا و قرارگیری جفت بازها بردند. 

B

 )DNA( دنا

4 

B

مدل واتسون و کریک

5 

A

B

C



7 در هر زنجیره DNA یا هر رشته RNA، منی توان تعداد دقیقی از نوع نوکلئوتیدها و بازهای آلی آن ها را پیش بینی کرد و محدودیتی برای بازها وجود ندارد  32  4
ولی در یک مولکول DNA تعداد پورین ها با پیریمیدین ها همواره برابر می باشد )نادرستی گزینۀ )4((.

دقت کنید که به طور تصادفی ممکن است در یک رشته DNA یا RNA، تعداد بازهای پورین با پیریمیدین برابر باشد ولی همیشگی و قانون نمی باشد )درستی گزینۀ )2((.

 گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. بین بازهای مکمل فقط در پله های دو رش�ته DNA پیوند هیدروژنی برقرار می ش�ود. / گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. دو 
نوکلئوتید مکمل دارای 3 حلقۀ نیتروژن دار آلی و به همراه دو حلقۀ بدون نیتروژن در قند پنتوز می باشند. در نتیجه مجموعًا در دو نوکلئوتید مکمل هم 5 حلقۀ آلی کربن دار 

موجود می باشد.

در این س�ؤال باید به کلمۀ »یک رش��ته« دقت کنید و امیدوارم در گزینۀ )1( گول مکمل بودن آدنین و تیمین را نخورده باش�ید چون در یک رشته نوکلئیک  33  4
اسید، پیوند بین دو نوکلئوتید از نوع فسفودی استر می باشد که در RNA نیز با هر نوع نوکلئوتیدی می تواند صورت بگیرد. 

در مورد گزینۀ )2( دقت کنید که همواره نوکلئوتید جدید به صورت سه فس�فاته روبه روی الگو قرار می گیرد و ابتدا با شکس�تن پیوند اش�تراکی )نه فسفودی اس�تر( بین 
فس�فات ها، ب�ه ص�ورت یک فس�فاته درمی آید. در نهایت بین گروه هیدروکس�یل قند نوکلئوتید اول و گروه فس�فات متص�ل به قند نوکلئوتید جدید، یک پیوند اش�تراکی 

فسفودی استر زده می شود )گفتار 2 همین فصل(.

موارد )الف( و )ب( صحیح هستند.  34  2
 الف( درست است. نوکلئوتید تیمین دار قطعًا در دنا قرار دارد و امکان ندارد با نوکلئوتید یوراسیل دار واکنش دهد. حتی برای رناسازی نیز روبه روی آن 
ریبونوکلئوتید آدنین دار قرار می گیرد. / ب( درس�ت اس�ت. در یک رش�تۀ پلی نوکلئوتیدی در حال شکل گیری، هر نوکلئوتید سه فسفاته که با نوکلئوتید دارای باز آلی تیمین 
پیوند فسفودی استر برقرار می کند، به هنگام اضافه شدن به انتهای رشتۀ پلی نوکلئوتید دو تا از فسفات های خود را از دست می دهد و به صورت تک فسفاته به رشته متصل 
می ش�ود. / ج( نادرس�ت است. نوکلئوتیدهای ش�رکت کننده در ساختار رنا، دارای قند ریبوز هستند که می توانند در هنگام ساخت )رونویسی( روبه روی نوکلئوتید تیمین دار 
قرار بگیرند. / د( نادرس�ت اس�ت. در یک رش�ته نوکلئیک اس�یدی، نوکلئوتیدهای دارای باز آلی T و C می توانند با هم پیوند برقرار کنند که این نوکلئوتیدهای مجاور هم 

دارای باز آلی تک حلقه ای  هستند.

موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست هستند )هم به دنا و هم به رنا فکر کنید(. 35  3
الف( نادرست است. در RNA ، اصاًل نوکلئوتید تیمین دار وجود ندارد. / ب( نادرست است. در یک رشتۀ پلی نوکلئوتید رابطۀ از قبل مشخص شده ای بین تعداد بازها وجود 
ندارد. / ج( نادرس�ت اس�ت. توضیح هم دلم نمی خواد بدم، چون اگه بلد نیس�تی دیگه… !!! آخه مگه آدنین و تیمین قند هستن؟ / د( درست است. خیلی هم آسون بود، 

C در مولکول DNA همواره برابر یک می باشد.
G

A و 
T

چون نسبت 

این سؤال جون می ده واسه مچ گیری و ضدحال به بی دقت ها! ابتدا دقت کنید که در سؤال ذکر کرده است، RNAای که از روی رشته مقابل )مکمل( آن  36  1
ساخته می شود کدام است. رشتۀ مقابل این توالی به صورت ATCGATCG می باشد. حاال این شد رشتۀ الگو شما، حاال راحت برو روبه روی آن باز آلی مکمل قرار بده! 

فقط به جای T از U استفاده کن! پس، مولکول RNA که از این توالی به دست می یاد به صورت UAGCUAGC می شه!

فقط مورد )ج( نادرست است. در مولکول DNA ممکن است دو نوکلئوتید مجاور هم در یک رشتۀ DNA نیز بازهای مکمل آدنین و تیمین داشته باشند  37  1
ولی بین آن ها پیوند هیدروژنی برقرار نمی شود و با پیوند فسفودی استر به هم متصل هستند.

 ال�ف( در ی�ک مولک�ول DNA، نوکلئوتیدهای یک رش�ته با باز آلی دوحلقه ای )پورین ها( در مقابل نوکلئوتیدهای رش�ته مقاب�ل با باز آلی تک حلقه ای 
)پیریمیدین ها( قرار می گیرند، به همین دلیل است که قطر مولکول DNA در تمام طول آن یکسان می باشد. / ب( در مولکول DNA، در هر رشته، نوکلئوتیدهای مجاور 
)چشماتو باز کن!( هم با پیوند فسفودی استر به هم متصل هستند. / د( طبق مدل واتسون و کریک، DNA از دو رشتۀ پلی نوکلئوتیدی تشکیل شده که حول محور فرضی 

طولی به دور یکدیگر پیچیده اند.

فقط عبارت )د( صحیح است. سؤال در مورد DNA به عنوان مولکول های وراثتی می باشد.  38  1

فام تن ه�ای یوکاریوت�ی ب�ه ص�ورت تک کروماتی�دی ب�ا ی�ک مولک�ول DNA ی�ا دوکروماتی�دی )مضاع�ف( ب�ا دو مولک�ول DNA می باش�ند ک�ه در ای�ن حال�ت
4 رشتۀ پلی نوکلئوتیدی در این دو مولکول DNA وجود دارد.

 الف( در فصل بعد متوجه می شوید که tRNA نیز همانند DNA در قسمت هایی از خود، پیوند هیدروژنی و رابطۀ مکملی بین بازهای آلی دارد. / ب( 
دقت کنید که ابز آیل تیمین ویژۀ DNA است ولی هر نوکلئوتیدی از DNA دارای قند دئوکیس ریبوز می باشد که نمی تواند در RNA قرار بگیرد. )می توان بین RNA و 
DNA ، باز آلی مشابه دید ولی نمی توان نوکلئوتید مشابه دید، چون نوع قند آن ها همیشه متفاوت است.( / ج( از آزمایش چهارم گریفیت فهمیدیم که دنای باکتری های 

کشته شدۀ پوشینه دار، در اثر گرما ویژگی خود را حفظ کرده است و به جاندار دیگری منتقل می کند. 

موارد )الف(، )ب( و )ج( صحیح هستند.  39  3
 الف( درس�ت اس�ت. پیوند هیدروژنی دو رش�ته دنا را کنار هم نگه می دارد که به تنهایی انرژی کمی دارد. / ب( درس�ت است. در یک ستون یا رشتۀ 
نوکلئیک اس�یدها، نوکلئوتیدها توس�ط پیوند اش�تراکی از نوع فسفودی استر به هم متصلند. / ج( درست است. س�تون های دنا از قند و فسفات و بدون قسمت نیتروژن دار 
تش�کیل ش�ده اند. / د( نادرس�ت اس�ت. دقت کنید، کتاب گفته اگر قمسیت از پیوندهای هیدروژنی دو رشته دنا باز ش�ود، پایداری مولکول بر هم نمی خورد ولی اگر کل دو 

رشته را از هم جدا کنیم که دیگر مولکول اولیه ای وجود ندارد. 
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موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست هستند. سؤال دربارۀ مولکول دنا با قند دئوکسی ریبوز می باشد.  40  3

س�اختار مکمل بازهای آلی و قرارگیری جفت جفت آن ها در DNA، باعث ثبات در قطر دو رش�ته DNA می ش�ود چون در دنا، همواره روبه روی یک باز آلی پیریمیدینی، 
یک باز آلی پورینی قرار می گیرد. در ضمن، ثبات قطر DNA باعث پایداری اطالعات می شود )درستی د(.

 الف( در موقع لزوم مثل همانندسازی و رونویسی در برخی نقاط، دو رشته DNA با شکستن پیوند هیدروژین از هم جدا می شوند، بدون اینکه پایداری 

A برابر یک می باشد )به عالمت ها  C
T G

×
×

A یا  G
T C

+
+

مولکول به هم بخورد و DNA وظیفه خود را انجام می دهد. / ب( دقت کنید که در مطالعه چارگاف مشخص شد که 

دقیق نگاه کنید!(. / ج( محققین قبل از چارگاف فکر می کردند که همیشه در مولکول DNA، )نه اینکه بدانند دنا دو رشته ای است( تعداد هر 4 باز آلی با هم برابر می باشد 
که نتیجۀ آن برابر بودن همیشگی پورین ها با پیریمیدین ها بود. 

این سؤال ترکیبی با زیست دهم می باشد و منظور متن سؤال قسمت ابزهای آیل نوکلئوتیدهاست که نیتروژن دار هستند و شکل و ساختار مکملی دارند. دقت  41  3
کنید که کراتین فسفات مادۀ پر انرژی در ماهیچه هاست نه غالف پیوندی روی آن ها! 

 گزینۀ )1(: ابکرتی های آمونیاک ساِز خاک، می توانند از مواد آلی نیتروژن دار اجساد جانداران موجود در خاک مثل بازهای آلی و آمینواسیدها، مولکول های 
+NH یا آمونیاک بس�ازند )زیس�ت دهم(. / گزینه های )2( و )4(: ناقلین الکترون موجود در تنفس یاخته ای راکیزه ها و تولید ماده از انرژی طی فتوس�نتز، دارای باز 

4 آمونیوم 
آلی آدنین می باشند )فصل 5 و 6(.

موارد )الف(، )ب( و )ج( مدنظر است. منظور سؤال مولکول tRNA می باشد که مسئول انتقال آمینواسیدها یا واحد سازنده هلیکاز از سیتوپالسم به رناتن  42  3
می باشد )رناتن محل تولید پیوند پپتیدی است(. این مولکول همواره خطی است و از روی قسمتی از یک رشته DNA ساخته می شود. لذا تعداد پیوند فسفودی استر آن، 

یکی کمتر از تعداد نوکلئوتیدها یا بازهای آلی آن هاست.
 الف( در مورد rRNA ، ب( در مورد mRNA و ج( در مورد نوکلئوتیدها صحیح می باشد.

)الف( بیانگر پیوند اش�تراکی فسفودی استر بین قند و فسفات دو نوکلئوتید می باشد که  43  3
دو عام�ل تش�کیل دهندۀ آن فاقد نیتروژن می باش�ند ول�ی )ب( بیانگر پیوند اش�تراکی قند باز در یک 
نوکلئوتید می باشد )که یکی از آن ها نیتروژن دارد(. از آنجایی که ATP نیز یک نوع نوکلئوتید می باشد، 

پس حاوی پیوند فسفودی استر نمی باشد.

علت نادرس�تی گزینۀ )4( این است که یکس�ان بودن قطر مولکول DNA در اثر پیوندهای هیدروژنی 
و بازهای آلی آن ها می باشد. 

موارد )الف( و )ج( صحیح می باشند. 44  1
 در ش�کل های موردنظر، A بازهای آلی نیتروژن دار، B بیانگر س�تونی از قند و فسفات و C پیوندهای 

هیدروژنی پله ها را نشان می دهد.
 الف( درس�ت اس�ت. پیوندهای هیدروژنی بین بازهای آلی نیت�روژن دار و به دلیل 
رابطۀ مکملی و س�اختار آن ها رخ می دهند. / ب( نادرس�ت اس�ت. س�تون های DNA از فسفات و قند، با 
 پیوند فسفودی استری ایجاد شده اند و قسمت های A و C سبب ایجاد پله های نردبان DNA می شوند. / 

ج( درست است. در بین قند و فسفات نوکلئوتیدها، پیوند اشتراکی ایجاد می شود نه هیدروژنی!!

همۀ موارد نادرست هستند. در بین نوکلئیک اسید ها، برخی رناها می توانند نقش آنزیمی داشته باشند.  45  4
 الف( نادرست است. RNA، هم در ساختار رناتن نقش دارد و هم می تواند آنزیم )کاتالیزور زیستی( باشد و هم در بیان ژن و کار یاخته نقش دارد. / 
ب( نادرست است. منظور mRNA )پیک( می باشد که به صورت خطی با دو سر آزاد می باشد که گروه عاملی فسفات و هیدروکسیل دارند )نه کربوکسیل!( / ج( نادرست 
اس�ت. منظور tRNA )ناقل( می باش�د ولی اطالعات پروتئین س�ازی روی mRNA می باشد. / د( نادرست است. قند رنا همواره یک اتم اکسیژن بیشتر از قند دنا دارد. 

)این عبارت نادرست است، چون دنا نقش آنزیمی ندارد.(
موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست هستند. منظور از واحد A، همان ژن می باشد ولی منظور از B و C، رنا و رشتۀ پلی پپتید است.  46  3

 الف( نادرس�ت اس�ت. ژن )A(، بخشی از یک مولکول دنا اس�ت )نه یک رشتۀ آن!(. / ب( نادرست است. فسفات می تواند در ساختار پروتئین وجود 
نداش�ته باش�د. / ج( نادرس�ت است. هم A )ژن( و هم B )رنا( از نوکلئوتید ایجاد ش�ده اند. / د( درست است. B و C، رنا و رشته پلی پپتید هستند که همواره تک رشته ای 

می باشند ولی ژن بخشی از دو رشته دنا می باشد. )یادتان باشد که از روی هر ژن، حداکثر یک رنا و یک رشته پلی پپتید ساخته می شود.(
نه نه نه! منظور mRNA نبود، لطفًا سؤال رو تا آخر بخون! منظور سؤال rRNA می باشد و فقط عبارت )ب( صحیح است. چون همواره در ساختار رناتن،  47  1

rRNA به همراه پروتئین های رناتنی قرار دارد. 

tRNA برای عمل پروتئین سازی، مسئول انتقال آمینواسید از سیتوپالسم به رناتن می باشد )نادرستی الف(. 
mRNA ، توالی های ژنتیکی ساخت هر پروتئینی را به سمت رناتن می برد )نادرستی ج(.

این نوع RNA، نقش آنزیمی و جایگاه فعال دارد و به واکنش های زیس�تی س�رعت می بخش�د. خطی بوده و همانند DNA هس�ته ای، دو س�ر آن متفاوت با گروه 
فسفات و عامل هیدروکسیل )OH( می باشد )درستی ب و نادرستی د(.
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9 منظور سؤال ATP می باشد که فقط در عبارات )الف( و )ه�( کارایی ندارد )البته عبارت )ه�( مفهوم نادرستی دارد(.  48  1
+K از یاخته پوششی به  +K از یاخته، همواره با انتش�ار تس�هیل ش�ده می باش�د و برای آن نیازی به ATP نمی باش�د )در روده خروج   الف( خروج 
صورت انتقال فعال است که با صرف ATP است(. / ب( ATP کارایی دارد. ورود پتاسیم و خروج سدیم به یاخته همواره با صرف ATP است. / ج( ATP کارایی دارد. 
جذب یا برگش�ت کلس�یم تارچه به شبکۀ آندوپالسمی ماهیچه، نوعی انتقال فعال است. / د( ATP کارایی دارد. در ماهیچه ها برای شروع انقباض، سرهای میوزین باید با 
 ATP روی اکتین ها لغزش پیدا کنند. / ه ( مفهوم نادرستی دارد چون خروج انتقال دهنده های عصبی از انتهای آکسون ها نمونه ای از اگزوسیتوز و با صرف ATP مصرف

می باشد )یعنی در این حالت قرار نیست ریزکیسه نیز خارج شود، بلکه فقط ناقل درون آن برون رانی می شود(.
ایوری در هر سه نوع آزمایش خود به این نتیجه رسید که پروتئین ها،  مادۀ وراثتی یاخته نمی باشند.  49  4

 گزینۀ )1(: گریفیت برخالف ایوری نتوانس�ت پی ببرد که DNA ، مادۀ وراثتی و عامل تغییر ش�کل باکتری ها بوده اس�ت. / گزینۀ )2(: آزمایش پرتو 
ایکس مشخص کرد که DNA مارپیچی است که بیش از یک رشته دارد ولی دو رشته ای بودن آن را مدل مارپیچ دو رشته ای واتسون و کریک مشخص کرد. / گزینۀ )3(: 

چارگاف در آزمایشات خود به این نتیجه رسید که در هر مولکول DNA جانداران مقدار بازهای آدنین با تیمین و سیتوزین با گوانین برابر است. 
موارد )الف( و )ج( صحیح است. منظور سؤال نوکلئوتید ATP می باشد که قند ریبوز به همراه سه گروه فسفات دارد.  50  2

 الف( درست است. پمپ سدیم پتاسیم، هم نقش ترابری دو نوع یون با انتقال فعال دارد و هم در سمت سیتوپالسم، نقش آنزیمی با تجریه یا هیدرولیز 
ATP دارد. / ب( نادرس�ت اس�ت. ATP نقش انتقال الکترون ندارد. بلکه منبع رایج انرژی اس�ت. / ج( درست است. ATP برای همانندسازی با قند دئوکسی ریبوز نیز 
وجود دارد ولی ATP انرژی زای یاخته، همواره قند ریبوز و باز آلی آدنین دارد که به آن ها آدنوزین گفته می ش�ود. این مولکول دارای دو پیوند اش�تراکی پر انرژی بین س�ه 

گروه فسفات خود می باشد. / د( نادرست است. ATP را با گلیکوژن اشتباه نگیرید. 
موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست هستند. منظور سؤال مولکول های RNA یم ابشند که تک رشته ای هستند و همواره از روی بخشی از یک رشته مولکول  51  3

DNA رونویسی یا ساخته می شوند.
 مولکول RNA انواع مختلفی دارد که در tRNA پیوند هیدروژنی داشته )نادرستی ب(، درون هسته یا اندامک های DNAدار ساخته شده )نادرستی الف( 

و در ساختار رناتن به صورت rRNA وجود دارد ولی در ساختار پروتئین رانتین وجود ندارند )نادرستی ج(.

rRNA به همراه پروتئین های رناتنی در ساختار رناتن شرکت دارند.

موارد )الف(، )ب( و )ج( صحیح هستند.  1  3
در آزمایشات گریفیت پی به دنا بودن مادۀ وراثتی نبردند )نادرستی د(. 

 الف( در مرحلۀ اول آزمایش موش ها مردند. همچنین طبق آزمایش بعدی متصور ش�دند که پوش�ینه عامل مرگ موش ها است. / ب(  فقط در مرحلۀ 
دوم با اس�تفاده از باکتری فاقد پوش�ینه برخالف مرحلۀ چهارم موش زنده ماند. / ج( در آزمایش آخر گریفیت که انتقال مادۀ وراثتی انجام ش�د، پوشینه س�ازی در برخی 

باکتری های زنده رخ داد.
همۀ موارد به نادرستی تکمیل می کنند. 2  4

 الف( نادرس�ت اس�ت. اولین بار با روش س�انتریفیوژ فهمیدند دنا عامل وراثتی است ولی چهار نوع آنزیم هیدروالز را در مرحلۀ سوم استفاده کردند. / 
ب( نادرس�ت اس�ت. گریفیت متوجه ش�د که پوشینه به تنهایی عامل بیماری نیست )نه ایوری!(. / ج( نادرست اس�ت. در هر مرحله از باکتری فاقد پوشینۀ زنده استفاده 

کردند. / د( نادرست است. در روش سانتریفیوژ، فقط یک الیه حاوی دنا بود )نه الیه های!(.
موارد )الف( و )ج( صحیح می باشند.  3  2

 الف( درست است. مثاًل اگر به پیوند قند فسفات که نوعی پیوند اشتراکی است، فکر کنیم، در هر پیوند فسفودی استر، دو پیوند اشتراکی قند فسفات 
است که یکی درون یک نوکلئوتید و دیگری بین دو نوکلئوتید می باشد. / ب( نادرست است. یکی از دو پیوند قند فسفات که در فسفودی استر وجود دارد، بین دو نوکلئوتید  
و دیگری درون نوکلئوتید تازه وارد ش�ده به رش�تۀ نوکلئیک اس�ید مجاور است. / ج( درست است. بین فسفات و باز آلی پیوند وجود ندارد. / د( نادرست است. کربنی که 

در نوکلئوتید به فسفات متصل می شود، خارج از حلقۀ قندی وجود دارد. 
منظور بخش اول سؤال نوکلئوتیدها می باشند ولی فعالیت آنزیم های پروتئینی، به کمک ویتامین ها و برخی فلزات )کوآنزیم ها( صورت می گیرد و به وجود  4  3

نوکلئوتید ربطی ندارد. گزینۀ )1( در مورد انرژی ATP به عنوان نوکلئوتید برای عمل پمپ س�دیم پتاس�یم غش�ایی و گزینه های )2( و )4( برای عمل فتوس�نتز و تنفس 
یاخته ای به عمل نوکلئوتیدها برای انتقال الکترون وابسته می باشد.

5  2

آزمایشات مختلف در مورد مولکول DNA نتایج زیر را به همراه داشت:
آزمایشات گریفیت  متوجه شد که باکتری ها می توانند تغییر شکل یابند و از موش نیز استفاده کردند.

آزمایشات ایوری  متوجه شد که ماهیت مادۂ وراثیت از DNA است که عامل تغییر شکل برخی باکتری ها می باشد.

G می باشد )نادرستی گزینۀ )1((. A
C T

¸Än¼Q

¸ÄkÃµÄoÃQ

= = =1 آزمایش چارگاف  متوجه شد که در مولکول DNA نسبت 

آزمایش ویلکینز و فرانکلین تاباندن پرتو ایکس  متوجه شدند که DNA مارپیچی است که بیش از یک رشته دارد، البته ابعاد مولکول DNA را نیز پیدا کردند 
)درستی گزینۀ )2( و نادرستی گزینۀ )3((.

م�دل واتس�ون و کری�ک  از س�اختارهای ش�یمیایی بی�ن نوکلئوتیده�ای DNA و پیون�د فسفودی اس�تر و هیدروژنی اط�الع داش�تند و مدل نردب�ان مارپیچ را
ارائه دادند )نادرستی گزینه های )4( و )3( چون این گزینه مربوط به پرتو ایکس نبود(.

آزمایش مزلسون و استال  دریافتند که همانندسازی DNA به صورت نیمه حفاظتی می باشد.
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موارد )الف( و )ب( صحیح می باشند. 6  1
 الف( درس�ت اس�ت. در ابتدا و قبل از آزمایش�ات چارگاف، تصور می ش�د که چهار نوع نوکلئوتید به طور مس�اوی در مولکول DNA توزیع یافته اند و 
انتظار داش�تند که در تمامی مولکول های DNA یک جاندار، مقدار چهار نوع باز آلی با یکدیگر برابر باش�د. / ب( درس�ت است. مکمل بودن بازهای آلی و اینکه روبه روی 
هر پورین یک پیریمیدین قرار می گیرد، نتایج آزمایش�ات چارگاف را نیز در مورد برابری A با T و C با G تأیید می کرد. / ج( نادرس�ت اس�ت. ثبات قطر DNA به دلیل 
قرارگیری مکملی و جفت جفت بازهای آلی می باشد که همواره روبه روی پورین یک پیریمیدین قرار دارد ولی تعداد پیوند هیدروژنی بین A و T دو عدد و بین G و C سه 
عدد می باشد. / د( نادرست است. DNA سیتوپالسمی موجود در میتوکندری و کلروپالست یاخته های یوکاریوتی نیز همانند DNA پروکاریوتی ها ساختار حلقوی دارند 

و فاقد فسفات آزاد در یک سمت و گروه هیدروکسیل قندی آزاد در سر دیگر خود می باشند.
DNA، ط�ی عم�ل همانندس�ازی مکم�ل نوکلئوتی�د تیمی�ن دار و ط�ی عم�ل 7 )ال�ف(، )ب( و )د( نادرس�ت هس�تند. نوکلئوتی�د آدنی�ن دار  م�وارد   3

RNAسازی )رونویسی( مکمل نوکلئوتید یوراسیل دار می باشد.
 الف( قند دئوکسی ریبوز DNA در کربن شماره 2 خود یک اتم اکسیژن از قند ریبوز کمتر دارد. / ب( همواره بازهای آلی دوحلقه ای توسط حلقۀ 5 ضلعی 

یا کوچک تر خود به قند پنتوز متصل می شوند. / د( همواره دو باز آلی پورین و پیریمیدین توسط دو حلقۀ 6 ضلعی با هم پیوند هیدروژنی برقرار می کنند.
یک نوکلئوتید از س�ه بخش، قند پنتوز، باز آلی نیتروژن دار و گروه فس�فات تش�کیل شده است که قند پنتوز آن توسط دو پیوند اشتراکی از یک طرف به باز  8  1

آلی نیتروژن دار و از یک طرف به گروه فسفات متصل می باشد. همان طور که می دانید مولکول های قندی فاقد نیتروژن می باشند )درستی گزینۀ )1((.
 گزینۀ )2(: کل پیوند فسفودی استر از دو پیوند قند فسفات به وجود آمده است که مجموعًا بین عوامل متصل به قند یک نوکلئوتید با قند نوکلئوتید مجاور برقرار 
می شود )قند پنتوز دارای حلقه 5 ضلعی می باشد(. / گزینۀ )3(: قسمتی که دو حلقه آلی دارد منظور باز آلی پورینی می باشد که با پیوند هیدروژنی به باز پیریمیدین نوکلئوتید 

مقابل اتصال دارد. / گزینۀ )4(: در نوکلئوتید فقط قسمت گروه های فسفاتی فاقد حلقۀ آلی می باشد که این گروه، فاقد عامل هیدروکسیل )OH( می باشد.
از آنجایی که هر نوکلئوتید در بخش پنتوز قندی خود همواره یک حلقۀ آلی 5 ضلعی داشته و در بخش باز آلی نیز یک یا دو بخش حلقوی نیتروژن دار دارد،  9  4

پس همواره تعداد نوکلئوتیدها از تعداد حلقه های آلی مولکول کمتر می باشد ولی تعداد پورین ها با پیریمیدین ها در یک مولکول همواره برابر می باشد )درستی گزینۀ )4( و 
نادرس�تی گزینۀ )1((. در DNA حلقوی تعداد بازهای آلی یا نوکلئوتیدها با تعداد پیوند فسفودی اس�تر برابر می باش�د ولی در DNA خطی تعداد پیوند فسفودی استر دوتا 
از تعداد نوکلئوتیدها کمتر می باشد )نادرستی گزینۀ )2((. اگر در یک رشتۂ DNA فقط باز آلی پیریمیدینی تک حلقه ای وجود داشته باشد، هر نوکلئوتید در آن رشته، دارای 

یک حلقۀ نیتروژن دار و یک گروه فسفات خواهد بود )نادرستی گزینۀ )3((.
10  RNA برای پروتئین س�ازی به رناتن منتقل می ش�ود، این نوع mRNA قرار دارد که توس�ط DNA اطالعات ژین س�اخت پروتئین ها )مثل آمیالز( روی  1

برخالف tRNA فاقد پیوند هیدروژنی می باشد.
 گزینۀ )2(: tRNA وظیفۀ انتقال آمینواسید به رناتن را دارد که دارای پیوندهای هیدروژنی و اشتراکی می باشد. /  گزینۀ )3(: هر نوع RNA از روی 
بخشی از یک رشتۀ DNA ساخته و رونویسی می شود. / گزینۀ )4(: مثاًل نوعی از rRNAها نقش آنزیمی دارند و با ساخت رناتن در تنظیم بیان ژن ها نیز نقش دارند.

در همانندس�ازی غیرحفاظتی که پراکندگی قطعات DNA رخ می دهد، برخالف روش نیمه حفاظتی که نصف مولکول های مادر یعنی یک رش�ته از دنای  52  4
مادر، به دختر می رسد، باید پیوند فسفودی استر هر رشته نیز شکسته شود تا قطعاتی از رشته های قبلی و رشته های جدید به صورت پراکنده در رشته قرار گیرند. 

 گزین�ۀ )1(: قس�مت اول مرب�وط ب�ه ط�رح حفاظت�ی می باش�د ک�ه از دو مولک�ول حاص�ل یکی م�ادری و یک�ی دارای دو رش�تۀ جدید می باش�د. /
گزینه های )2( و )3(: قس�مت اول در مورد طرح نیمه حفاظتی اس�ت که همانند طرح حفاظتی، فاقد پراکندگی قطعات )وجود نوکلئوتیدهای قدیمی و جدید در یک رشته( 

می باشد )به قید برخالف در گزینۀ )3( دقت کنید! آخه نیمه حفاظتی برخالف نیمه حفاظتی که نمی شه!(. 
N14 همانندسازی کنیم: 53 N15 ساخته شده اند را در محیط معمولی  اگر یک مولکول DNA که هر دو رشته آن با بازهای آلی   1

N14 جدید دارند. N15 قدیم و یک رشته   در همانندسازی نیمه حفاظتی  از دو مولکول حاصل هر دو یک رشته 
N14 جدید می باشد. N15 قدیمی و دیگری دارای دو رشته   در همانندسازی به روش حفاظتی  از دو مولکول حاصل یکی دارای هر دو رشته 

N15 می باشند. N14 و   در همانندسازی غیرحفاظتی  دو مولکول حاصل، هر دو دارای دو رشته با بازهای مخلوط 
N14 به دست می آید. /  N15 و 2 رشته   گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. از 2 مولکول یا 4 رش�ته حاصل از همانندسازی نیمه حفاظیت و حفاظیت، 2 رشته 
گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. در همانندس�ازی نیمه حفاظیت و غیرحفاظیت، هیچ مولکولی دارای دو رشته جدید نمی باشد. / گزینۀ )3(: نادرست است. فقط در همانندسازی 
N15 را می توان در یک رشته مشاهده کرد. / گزینۀ )4(: نادرست است. در همانندسازی نیمه حفاظتی، هیچ مولکولی  N14 و  غیرحفاظیت است که هر دو نوع نوکلئوتید 

دارای دو رشته جدید نمی شود.
N14 همانندسازی  54 N15 داشت که در محیط طبیعی  موارد )ب( و )د( نادرست هستند. در حالت عادی آزمایش مزلسون و استال، دنای اولیه دو رشته   2

نیمه حفاظتی می کرد. در این آزمایش طی سانتریفیوژ در ابتدا یک نوار در پایین لوله، در نسل اول یک نوار در وسط و در نسل دوم دو نوار در باال و وسط لوله تشکیل شد. 
N15 همانندس�ازی کند، در ابتدا یک نوار س�بک در باالی لوله، در نسل اول یک نوار متوسط و در  N14 در نظر بگیریم که در محیط  حال اگر دنای اولیه را با دو رش�ته 

نسل دوم، دو نوار در بخش وسط و پایین لوله مشاهده می شود. 
N15 می باشند. /   الف( درست است. تعداد نوارهای هر نسل تغییر نمی کند. / ب( نادرست است. نوار پایین تر در نسل دوم، حاوی مولکول هایی با دو رشته 
N14 دارد و در باالی لوله قرار می گیرد.  ج( درست است. در هر دو آزمایش، نسل اول فقط دارای مولکول هایی با چگالی متوسط بود. / د( نادرست است. مولکول اولیه دو رشته 

N14 بوده است.  55 موارد )الف( و )ب( نادرست می باشند. دقت کنید که مولکول اولیه چگالی سبک و دارای دو رشته   2
N14 بوده و سایر مولکول ها دو   الف( نادرس�ت اس�ت. در صورت همانندسازی حفاظتی، در نس�ل دوم، از چهار مولکول حاصله، یکی دارای دو رشته 
N15 دارد. پس طی سانتریفیوژ دو نوار یکی در باال و یکی در پایین لوله دیده می شود. )در همانندسازی حفاظتی، نواری در وسط قرار نمی گیرد.( / ب( نادرست و  رشتۀ 
)ج( درس�ت اس�ت. در نس�ل اول از همانندس�ازی نیمه حفاظتی و غیرحفاظتی )پراکنده(، فقط یک نوار در وس�ط لوله ایجاد می ش�ود. / د( درس�ت اس�ت. پس از دو نسل 

همانندسازی نیمه حفاظتی، دو مولکول با چگالی متوسط و دو مولکول سنگین ایجاد می شوند که سبب ایجاد دو نوار در وسط و پایین لوله می شوند. 
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11 N15 همانندسازی می کند.  56 N14 بوده که در محیط دارای  مولکول اولیه دارای دو رشته   4
N15 دارد. / گزینۀ )2(: نادرست است.  N14 و هم   گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. در روش پراکنده )غیرحفاظتی( هر رش�ته در هر مولکول دنا،  هم 
N15 دارد )نه اینکه تنها نیمی از هر رش�ته،  N14 و یک رش�ته به طور کامل از  روش طبیعی، نیمه حفاظتی می باش�د که هر مولکول نس�ل اول، یک رش�ته به طور کامل از 
طبیعی باش�د(. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. در روش حفاظتی، مولکول با چگالی متوسط در وس�ط لوله سانتریفیوژ دیده نمی شود. / گزینۀ )4(: درست است. پس از دو 
نسل همانندسازی نیمه حفاظتی، دو مولکول با چگالی متوسط و دو مولکول با چگالی سنگین ایجاد می شود که در دو نوار در وسط و پایین لوله یعنی دورتر از باالی لوله قرار 

می گیرند. چون هر نوار، دارای دو مولکول می باشد، قطر دو نوار در لوله سانتریفیوژ یکسان است. 
در فرایند همانندس�ازی DNA دو مولکول DNA تولید می ش�ود که هر یک دارای یک رش�تۀ DNA جدید و یک رش�تۀ DNA قدیمی هستند. بازهای  57  3

100% یک زنجیره از هر مولکول DNA دارای بازهای رادیواکتیو خواهد بود. )این سؤال دو قسمت  رادیواکتیو در تشکیل رشتۀ DNA جدید شرکت می کنند، در نتیجه 
دارد یکی چه نسبت از مولکول ها، که هر دو مولکول رادیواکتیو را دارند و دیگری نحوۀ قرارگیری در مولکول، که یک زنجیره هر مولکول رادیو اکتیو دارند.(

n2 مولکول حاصل می شود که همیشه دو مولکول آن دارای  در همانندس�ازی DNA به روش نیمه حفظ ش�ده همیش�ه اگر بازهای محیط نشان دار باش�د، در نسل n ام، 
یک رشتۀ مادر اولیه و یک رشتۀ جدید نشان دار است ولی بقیه مولکول ها هر دو رشتۀ آن جدید و نشان دار است.

مزلسون و استال برای سنجش چگالی DNAها، در هر فاصلۂ زماین 20 دقیقه )نه هر زمان(، DNA باکتری ها را استخراج می کردند و در محلول سزیم کلرید  58  2
قرار می دادند. سایر عبارات صحیح می باشند.

موارد )الف( و )د( صحیح می باشند. 59  1
 DNA مادر بدون جدا شدن دو رشته از هم )درستی الف( به نسل بعد رسیده و یک مولکول DNA در همانندسازی به روش حفاظیت فرض بر این است که یک مولکول
دختری با دو رشتۀ جدید ساخته می شود. در این حالت، فام تن مضاعف دوکروماتیدی ایجاد شده یک DNA مادری و یک DNA کاماًل دختری جدید دارد )درستی د(. 
در همانندسازی به هر مدلی، ترتیب نوکلئوتیدهای DNA دختری با مادری مشابه است و همواره از اصل چارگاف تبعیت می کنند )نادرستی ج(. برای رد عبارت )ب( کافی 
است در نظر بگیرید که تنها در طرح غیرحفاظتی است که پیوند فسفودی استر درون دنای اولیه شکسته می شود )البته طبق گفته عبارت، بدون در نظر گرفتن ویرایش!(.

در این سؤال بسیار باید دقت کنید و گزینه ها را درست بخوانید.  60  1
N15 سنگین  در همانندسازی حفاظیت، DNAای با چگالی متوسط تولید منی شود و دو نوع DNA در هر نسلی ایجاد می شود که یک مولکول آن از نوع مادری با چگالی 
N14 بوده و همگی در باالی لوله، یک نوار ایجاد می کنند. از طرفی هرچه تعداد یک نوع DNA بیشتر باشد، نواری  در اپیین لوله و سایر مولکول ها دارای چگالی سبک 
که در سانتریفیوژ ایجاد می شود قطورتر یا ضخیم تر می باشد. مثاًل در نسل اول که دو مولکول ایجاد می شود که یکی سنگین و دیگری سبک می باشد، دو نوار با قطر یکسان 
در باال و پایین لوله ایجاد می شود ولی از نسل دوم به بعد، فقط یک مولکول چگالی سنگین داشته و در پایین لوله قرار می گیرد در حالی که سایر نمونه ها در نوار باالی لوله 

و به صورت قطورتر در مجاور هم قرار می گیرند )درستی گزینۀ )1( و نادرستی سایر گزینه ها(.
61  1

حفظ ش�دن رش�ته های DNA در همانندس�ازی مخصوص م�دل حفاظیت و نیمه حفاظیت می باش�د چون فقط در روش غیرحفاظتی اس�ت که نوکلئوتیده�ای جدید در بین 
نوکلئوتیدهای قدیم مادری قرار می گیرند. پس منظور از این س�ؤال ویژگی مش�ترک دو مدل همانندس�ازی حفاظتی و نیمه حفاظتی می باش�د که در هر دو مدل، رش�ته ای به 
وجود نمی آید که هم نوکلئوتید جدید و هم قدیمی داش�ته باش�د )درس�تی گزینۀ )1((. گزینه های )2( و )3( مخصوص نوع حفاظتی بوده و گزینۀ )4( در هیچ کدام همواره 

وجود ندارد.

موارد )ب( و )د( صحیح می باشند. 62  2
N15 دارند. / ب( درست است. در روش نیمه حفاظتی  N14 و هم   الف( نادرس�ت اس�ت. در همانندس�ازی غیرحفاظیت، همۀ رشته های حاصله، هم 
N14 می باشد. پس در هر دو مولکول نسل اول، نصف  N15 و رش�تۀ دیگر آن ها  در نس�ل اول دو مولکول به دس�ت می آید که هر دو چگالی متوس�ط دارند و یک رشته 
، از 4 مولکول حاصله، 3تا دارای  N14 N15 هس�تند. / ج( نادرس�ت اس�ت. در نسل دوم از همانندس�ازی حفاظتی یک مولکول DNA با چگالی سبک  مونومرها دارای 
N14 باقی می ماند. / د( درس�ت اس�ت. در نسل دوم همانندس�ازی نیمه حفاظتی از 4 مولکول حاصل 2 تا  N15 ش�ده و فقط DNA مادری به صورت  چگالی س�نگین 

N15 دارند. چگالی متوسط موردنظر سؤال را دارد و 2 تای دیگر چگالی سنگین با دو رشته 
نوکلئوتیدها یا واحدهای س�ازنده نوکلئیک اس�یدها، وقتی در رش�تۀ جدید قرار می گیرند، دو فس�فات خود را با شکس�تن پیوند اش�تراکی پرانرژی از دس�ت  63  2

می دهند. )این عمل وظیفه دنابسپاراز است.(
 گزینۀ )1(: در یوکاریوت ها و پروکاریوت ها، باز ش�دن دو رش�تۀ DNA، تدریجی اس�ت و فقط قسمتی که می خواهد همانندسازی شود، باز می شود. / 
گزینۀ )3(: باز کردن پیچ  و تاب دنا و خروج هیس�تون ها از آن که س�بب تجزیۀ س�اختار نوکلئوزوم و کاهش فشردگی کروموزوم ها می شود، توسط آنزیم هایی، قبل از شروع 
همانندسازی رخ می دهد و سپس هلیکاز وارد فعالیت می شود )در حقیقت آغاز فعالیت هلیکاز به منزلۀ آغاز همانندسازی است(. / گزینۀ )4(: با شروع همانندسازی به جز 

هلیکاز، آنزیم های دیگری با همدیگر فعالیت می کنند که مهم ترین آن ها دنابسپاراز می باشد.
فقط عبارت )ب( صحیح است.  64  1

 الف( نادرس�ت اس�ت. بین مونومرهای هر آنزیم پروتئینی پیوند اش�تراکی به نام پپتیدی وجود دارد. / ب( درس�ت است. دنابسپاراز در همانندسازی 
می تواند پیوند فسفودی اس�تر را تش�کیل داده و در عمل ویرایش می تواند باعث تجزیه پیوند فسفودی اس�تر ش�ود./ ج( نادرس�ت اس�ت. اطالعات ساخت هر پروتئینی از 
جمله دنابسپاراز توسط مولکول mRNA از هسته وارد رناتن می شود و آمینواسیدهای مورد نیاز ساخت آن توسط tRNA وارد رناتن می شود. / د( نادرست است. آنزیم 
پروتئینی دنابسپاراز، در سیتوپالسم تولید می شود ولی در هسته فعالیت می کند )فصل 2(. از طرفی رناها نیز در هسته تولید شده ولی در سیتوپالسم به فعالیت می پردازند. 
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65  DNA منظور سؤال پروکاریوت ها یا باکتری هایی با دنای حلقوی می باشد. در پروکاریوت ها که شامل همۀ باکتری ها می شود، مولکول های وراثتی آن ها چه  3
اصلی و چه دیسک ها در غشا محصور نشده اند. )البته منظور کتاب، نداشتن اندامک غشادار و غشای درونی در یاخته بوده است چون در هر حال این دناها توسط غشای 

یاخته محصورند.( 
 گزینۀ )1(: با هر بار همانندسازی دنای دیسکی که معمواًل حاوی ژن مقاوم به آنتی بیوتیک هستند، تعداد ژن های موردنظر پروکاریوت ها زیاد می شود. / 
گزینۀ )2(: اغلب پروکاریوت ها، فقط یک نقطۀ شروع همانندسازی به صورت دوجهته و با دو دوراهی همانندسازی دارند ولی اگر تعداد نقاط شروع بیشتر باشد، تعداد دوراهی ها نیز 
افزایش می یابد. / گزینۀ )4(: در ابتدای همانندسازی باکتری ها، دوراهی ها از هم دور می شوند ولی در پایان فرایند، دوراهی های همانندسازی به هم نزدیک شده و به همدیگر می رسند.

در گزینۀ )4( اشکال این است که در صورت عدم ویرایش، نوکلئوتید غلط، در صورت تقسیم، به نسل بعد یاخته منتقل می شود نه به نسل بعد جاندار!!!  66  4
)البته فقط اگر این اشکال در ایجاد یاخته جنسی باشد، ممکن است به نسل بعد منتقل شود.( 

 گزین�ۀ )1(: دنابس�پاراز س�بب جدا ش�دن دو گروه فس�فات از نوکلئوتید آزاد ش�ده و آن را در رش�تۀ پلی نوکلئوتی�دی قرار می ده�د. / گزینۀ )2(: در 
همانندسازی عادی، مولکول دنای حاصل، دارای یک رشتۀ جدید ساخته شده و یک رشتۀ مادری می باشد. / گزینۀ )3(: با توجه به شکل کتاب، حتی نوکلئوتیدهای دارای 

باز یوراسیل نیز در دوراهی همانندسازی وجود دارند ولی استفاده نمی شوند. 
منظور این سؤال آنزیم هلیکاز می باشد که با باز کردن پیوند های هیدروژنی مولکول DNA، دوراهی هایی به شکل Y برای همانندسازی ایجاد می کند. هر  67  3

یاخته یا بافتی که قدرت تقسیم زیادی دارد، آنزیم های مورد نیاز همانندسازی نیز در آن ها فعال ترند. بافت پوششی در جانوران و بافت مریستم در گیاهان سرعت تقسیم 
باالتری نسبت به سایر بافت ها دارند.

 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. این آنزیم در هس�ته برخی از یاخته های مرده مثل س�طح پوس�ت و برخی یاخته های هس�ته دار که پس از تولد تقس�یم 
نمی ش�وند )مثل اغلب نورون ها(، غیرفعال می باش�د و دقت کنید که محل تولید این آنزیم ها در رناتن سیتوپالس�م است، نه هسته! / گزینۀ )2(: نادرست است. این آنزیم 
در راکیزه و پالس�ت ها نیز فعال می باش�د. / گزینۀ )4(: نادرس�ت است. یاخته آبکشی بالغ گیاهان، هستۀ خود را از دست می دهد و آنزیم های همانندسازی DNA هسته 

در آن ها غیرفعال است.
با انجام دور سوم همانندسازی، تعداد دناهای با چگالی سبک که هم از همانندسازی دناهای با چگالی سبک و هم از همانندسازی دناهای با چگالی متوسط  68  2

تولید می شوند، طبیعتًا افزایش می یابد.
 گزینه های )1( و )3(: با گذش�ت 50 دقیقه هنوز تقس�یم کامل نش�ده اس�ت )دور سوم همانندس�ازی(؛ بنابراین نمی توان در مورد ضخامت نوارها )که 
بستگی به تعداد دناهای با چگالی مشخص دارد( قضاوت کرد. البته اصاًل تعداد دناهای با چگالی متوسط از دور دوم همانندسازی به بعد تغییری نمی کند و اصطالح ضخامت 
نوار را براس�اس تعداد دنا می توان از طریق اس�تدالل به دس�ت آورد. / گزینۀ )4(: همان طور که در مورد گزینۀ )1( نیز گفته شد، تا هر دور تقسیم به پایان نرسد، نمی توان در 
مورد ضخامت نوار )تعداد دناها( قضاوت کرد )یعنی برای 50 دقیقه باید نتایج دقیقۀ 40 در نسل دوم را بررسی کنیم همچنین تا قبل از دقیقۀ 40، دنای سبک دیده نمی شود(.

موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست است.  69  3
 الف( نادرست است. منظور سؤال رنا و دنا می باشد که برخی رناها با نقش آنزیمی از روی دنا ساخته می شوند. / ب( نادرست است. هر پلی نوکلئوتید 
دارای پیوندهای هیدروژنی، دنای دورشته ای یا رنای ناقل تک رشته ای می تواند باشد. توجه داشته باشید با توجه به اطالعات کتاب درسی برای شکل گیری یک رشتۀ دنا 
در مقابل رشتۀ الگو عالوه بر هلیکاز انواع دیگری از آنزیم ها با همدیگر فعالیت می کنند که یکی از مهم ترین آن ها دنابسپاراز است. برای ساخت رنا، نیز رنابسپاراز نیاز است 
 اما نکتۀ مهم این اس�ت که همۀ این پروتئین ها، یک نوع یا گروه به نام آنزیم ها می باش�ند. )حتمًا می دانید که پروتئین ها انواعی دارند که یکی از آن ها آنزیم ها می باش�د.( / 

ج( نادرست است. در هر دنا، فقط یک رشتۀ آن جدید است ولی تولید پیوند هیدروژنی نیازی به آنزیم ندارد. / د( درست است. دنای هر جانداری کار یکسانی انجام می دهد. 
با توجه به شکل کتاب هر نوع نوکلئوتیدی در دو راهی همانندسازی دیده می شود ولی از ریبونوکلئوتیدها طی همانندسازی استفاده نمی شود.  70  1

 گزینۀ )2(: در پروکاریوت ها، فقط دنای اصیل به غش�ای پالس�مایی یاخته متصل اس�ت ولی در مورد دیس�ک ها این گونه نیس�ت. / گزینۀ )3(: آنزیم 
هلیکاز، ابتدا مارپیچ دنا را باز می کند و س�پس س�اختارهای Yمانند ایجاد می ش�وند که همان دوراهی های همانندسازی هستند، ولی قبل از شروع فعالیت آن پیچ  و تاب دنا و 
نوکلئوزوم ها باز شده است./ گزینۀ )4(: دنابسپاراز در فرایند ویرایش با کمک فعالیت نوکلئازی خود، پیوند فسفودی استر را برای تصحیح اشتباه می شکند که این فرایند در پی 
بازبینی نوکلئوتیدها صورت می گیرد ولی تشکیل یا تجزیه پیوند هیدروژنی آنزیم نمی خواهد. )تشکیل پیوند هیدروژنی، همواره خودبه خود و بدون نیاز به آنزیم رخ می دهد.(

در س�انتریفیوژ مخلوط دارای انواع دنا با چگالی های متفاوت، اواًل در هر نس�ل از 20 دقیقۀ اول تا … همواره دنا با چگالی متوس�ط دیده می ش�ود و در وس�ط  71  3
لوله در نوار مشخصی قرار می گیرد. ثانیًا دناها با چگالی های سبک در یک نوار در باالی لوله و با چگالی های سنگین در نوار دیگر در پایین لوله قرار می گیرند. 

در آزمایش مزلس�ون و اس�تال، در نس�ل دوم دو مولکول DNA با چگالی متوس�ط در وس�ط لوله در یک نوار قرار دارند و دو مولکول DNA با چگالی سبک در باالی لوله 
در نوار مجزایی قرار می گیرند )نادرستی گزینۀ )4((.

ش�کل بیانگر همانندسازی دوجهته باکتری ها با یک نقطۀ شروع می باشد که  72  4
محل پایان همانندسازی روبه روی نقطۀ آغاز قرار دارد. در این شکل دو دوراهی همانندسازی 
وجود دارد که در هر دوراهی یک هلیکاز و دو دنابسپاراز در حال فعالیت هستند، پس حداقل 
6 آنزی�م در این همانندس�ازی نقش دارند )درس�تی گزین�ۀ )1( و )3((. همۀ باکتری ها یک 
DNA اختصاصی اصلی دارند که به غشا چسبیده است ولی ممکن است برخی از آن ها نیز 
تعدادی DNA کمکی به نام دیس�ک داش�ته باش�ند )درس�تی گزینۀ )2((. عمل ویرایش 
همواره در حین همانندس�ازی و پس از تش�کیل هر پیوند فسفودی استر به صورت نوکلئوتید 

به نوکلئوتید صورت می گیرد نه پس از کامل شدن آن! )نادرستی گزینۀ )4((.
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1( با به کارگیری روش های علمی، متوجه روش نیمه حفاظیت همانندسازی DNA شدند.

N15 در بازهای آلی استفاده کردند )درستی الف(. 2( برای تشخیص DNA های قدیم از جدید، از ایزوتوپ سنگین 
3( هر مولکولی که چگالی بیشتری داشت، در لولۀ سانتریفیوژ، در نوار پایین تر قرار می گیرد. 

N15 کشت دادند و پس از چندین مرحله رشد و تکثیر باکتری هایی با DNA سنگین ایجاد کردند )نادرستی ب(. 4( ابتدا باکتری ها را در محیط دارای 
N14 قرار دادند و هر 20 دقیقه با یک نسل از تقسیم باکتری ها، DNA آن ها را جدا کرده و بررسی کردند. 5( باکتری های دارای DNA سنگین را در محیط معمولی 
6( DNA استخراج شده هر نسل را در محلولی حاوی زسیم کلرید )خطای چشم نداشته باش!( قرار دادند و سپس با سرعت باال سانتریفیوژ کردند )نادرستی ج(.

7( تفاوت چگالی نمونه ها را از روی میزان حرکت انواع DNA در لولۀ سانتریفیوژ بررسی کردند )درستی د(.
N15 سنگین بودند و در نوار پایین قرار گرفتند. پس از 20 دقیقه، نسل اول دارای DNA با چگالی متوسط در نوار وسط لوله  DNA )8 اولیه باکتری ها، دارای 

بود و در 20 دقیقه بعدی، نسل دوم حاوی دو نوار، یکی در وسط و دیگری در باالی لوله بود )چون مولکول هایی با چگالی متوسط و سبک ایجاد شد(.

منظور سؤال پروکاریوت ها )باکتری ها( می باشند که اغلب، فقط یک نقطۀ شروع همانندسازی دارند. در این جانداران یک DNA اصلی وجود دارد که به  74  4
غش�ای یاخته متصل اس�ت و معمواًل تعدادی DNA کمکی یا دیس�ک در سیتوپالس�م دارند که ویژگی ه�ای اضافه تری به جاندار مثل مقاومت ب�ه آنتی بیوتیک محیطی 
G2 وجود ندارد )نادرس�تی گزینۀ )2(( و معمواًل  S ، G1 و  می دهند )درس�تی گزینۀ )4( و نادرس�تی گزینۀ )1((. در باکتری ها مراحل چرخۀ یاخته ای به صورت میتوز، 

دو دوراهی همانندسازی دارند )نادرستی گزینۀ )3((.

تعداد دوراهی و نقطۀ آغاز همانندسازی متفاوت که برحسب تمایز یاخته ایجاد می شود، مخصوص یوکاریوت هاست.

موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست می باشند. 75  3
 الف( درس�ت اس�ت. در دناهای حلقوی با یک نقطه شروع همانندس�ازی، معمواًل به دلیل دو جهته بودن، دو دوراهی همانندسازی، ابتدا از هم فاصله 
گرفته و سپس به هم می رسند. / ب( نادرست است. دناهای جدید با رشط صورت گرفتن تقسیم سیتوپالسم، هرکدام به یک یاخته جدید می رسند. / ج( نادرست است. 
دنابس�پاراز با شکس�تن پیوند بین فس�فات ها، سبب افزایش مقدار آن ها در یاخته می شود. / د( نادرست اس�ت. دنای حلقوی در یوکاریوت ها در میتوکندری و کلروپالست 

وجود دارد و به غشای یاخته متصل نیست.
فقط مورد )ج( صحیح می باشد. 76  3

 الف( نادرس�ت اس�ت. هلیکاز قادر به شکستن پیوند هیدروژنی است نه دنا بسپاراز. / ب( نادرست است. تشکیل پیوند هیدروژنی آنزیم نمی خواهد. 
/ ج( درس�ت اس�ت. آنزیم دنابس�پاراز توانایی تش�کیل پیوند فسفودی اس�تر در همانندس�ازی و تجزیه آن را در ویرایش دارد البته این آنزیم پیوند اش�تراکی پر انرژی بین 

فسفات ها را نیز تجزیه می کند. / د( نادرست است. پیوند اشتراکی از نوع درون مولکولی است، ولی پیوند هیدروژنی نوعی پیوند بین مولکولی می باشد. 
در این س�ؤاالت ابتدا دقت کنید که باز ش�دن پیچ وتاب دنا و جدا ش�دن هیستون ها،  جزء مراحل همانندسازی به حساب نمی آیند. پس عبارت )ب( نباید  77  1

در گزینه ها بررسی شود. در نتیجه تا اینجا گزینه های )2( و )4( نادرست هستند. 

قبل از شروع همانندسازی، با جدا شدن هیستون ها، کاهش فشردگی کروموزوم های یوکاریوتی رخ می دهد. 

 طی همانندسازی به ترتیب اعمال زیر رخ می دهد: 

2) قرارگیري نوکلئوتید مکمل روب هروي الگو1) باز شدن مارپیچ دنا و پیوندهاي هیدروژنی دو رشت ه توسط هلیکازها 

3) شکستن پیوند اشتراکی

بین فسفا تها

4) تشکیل پیوند 

فسفود ياستر

بررسی دنا 

توسط دنابسپاراز

شکستن پیوند فسفود ياستر 

در صورت نیاز به ویرایش

ادامۀ فعالیت بسپارازي با 

آوردن نوکلئوتید مناسب

 از مورد )2( به بعد، وظیفۀ دنابسپاراز است. 
آنزی�م دنابس�پاراز ابت�دا نوکلئوتیدها را براس�اس رابطۀ مکملی مقابل هم قرار می ده�د و پس از برقراری هر پیوند فسفودی اس�تر، برمی گردد و مجدد رابطۀ  78  4

مکملی نوکلئوتید را بررسی می کند. یعنی مورد )ب( اولین مرحله می باشد. 
در مورد )الف( آنزیم دنابسپاراز نقشی در جدا کردن پیوند هیدروژنی از دنا ندارد.

در مورد )ج( شکستن پیوندهای اشتراکی بین گروه های فسفات بعد از برقراری رابطۀ مکملی رخ می دهد.
منظور س�ؤال ویژگی مش��رتک همۂ یوکاریوت ها می باش�د چون در یوکاریوت ها، تعداد نقاط شروع همانندس�ازی در مراحلی از زندگی که تقسیم بیشتری نیاز  79  2

دارن�د، افزای�ش می یابند. در بین گزینه ها، گزینۀ )4( در مورد پروکاریوت هاس�ت و نادرس�ت می باش�د ولی گزین�ۀ )2( در مورد یوکاریوت ها صحیح می باش�د چون ژنگان 
یوکاریوت ها در هس��ته به صورت خطی و در س��یتوپالمس به صورت حلقوی یم ابش��د. گزینۀ )3( نادرست است چون داشتن دیواره، مخصوص برخی یوکاریوت ها مثل گیاهان، 

قارچ ها و برخی آغازیان می باشد. در مورد گزینۀ )1( دقت کنید که در بافت هایی که قدرت تقسیم بیشتری دارند، تعداد نقاط شروع همانندسازی نیز بیشتر است که در 
گیاهان در هر مرحله از زندگی ممکن است این تمایززدایی و قدرت تقسیم زیاد رخ بدهد.

C
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6 

A

C

B

B

A

A



تلعالطه لاه لوکلوم

14

صط
اه 
لو

تنباکو نام گیاهی اس�ت که با آن در زیس�ت یازدهم آش�نا شدید؛ بنابراین یک جاندار یوکاریوت است. همان طور که حتمًا می دانید، هر رشتۀ نوکلئیک اسید،  80  3
حداکثر دو نوع باز آلی پیریمیدینی می تواند داشته باشد )یا سیتوزین و تیمین در دنا و یا سیتوزین و یوراسیل در رنا!(. 

 گزینۀ )1(: در یوکاریوت ها، آغاز همانندس�ازی در چندین نقطه در هر فام تن انجام می ش�ود که با توجه به ش�کل کتاب اندازۀ حباب ها و سرعت عمل 
آنزیم ها می تواند متفاوت باشد. / گزینۀ )2(: یک رشته دنا، در همانندسازی، الگوی عمل دنابسپاراز و در رناسازی الگوی عمل رنابسپاراز می باشد. / گزینۀ )4(: در مورد 

برخی مولکول های رنا مثل tRNA صحیح است.
در باکتری ها که بخش اعظم تثبیت نیتروژن را انجام می دهند، DNA اصلی و کمکی )دیس�ک( آن ها حلقوی بوده، اغلب یک نقطۀ ش�روع همانندسازی و  81  4

دو دوراهی همانندس�ازی دارند و قس�مت های مورد نیاز آن رونویس�ی شده و در RNAسازی به کار می رود )نادرستی گزینه های )1(، )2( و )3((. در DNAهای حلقوی، 
تعداد پیوند فسفودی استر با تعداد نوکلئوتیدها برابر می باشد که دو برابر پورین یا پیریمیدین هاست )درستی گزینۀ )4((.

موارد )ج( و )د( نادرست هستند.  82  3
 الف( درس�ت اس�ت. در همانندسازی غیرحفاظتی، بخش های جدید و قدیم به صورت پراکنده در مولکول های جدید قرار می گیرند، پس چگالی آن ها 
 همانند حالت نیمه حفاظتی می تواند متوس�ط و برابر باش�د./ ب( درس�ت اس�ت. عامل اصلی در دقت زیاد همانندس�ازی، رابطه مکملی بازهاس�ت. / ج( نادرس�ت است. 

علت پیچیده تر بودن همانندسازی یوکاریوت ها، دنای زیاد و طویل آن ها است. / د( نادرست است. تغییر در تعداد نقاط شروع همانندسازی ویژه یوکاریوت ها است.
فقط مورد )ج( نادرست است.  83  2

 الف( درست است. در همانندسازی، شکستن پیوند فسفودی استر و پیوند بین فسفات ها، که هر دو اشتراکی هستند، توسط دنابسپاراز رخ می دهد. / 
ب( درست است. طبق متن کتاب درسی گفته شده است که به جز هلیکاز، انواع دیگری از آنزیم ها با همدیگر فعالیت دارند تا DNA دختری از روی DNA مادر ساخته شود 
 DNA را باز کرده و سپس با باز کردن پیوندهای هیدروژنی، دو رشته DNA که ییک از مهم ترین آن ها دنابسپارازها هستند. / ج( نادرست است. آنزیم هلیکاز، ابتدا مارپیچ
را از هم جدا می کند. )بازکردن پیچ وتاب وظیفۀ انزیم های دیگری، قبل از شروع همانندسازی می باشد.( / د( درست است. هرچه بافتی نیاز به سرعت و مقدار تقسیم بیشتری 

داشته باشد، باید تعداد نقاط شروع همانندسازی بیشتر باشد، پس مریستم که قدرت تقسیم بیشتری از پارانشیم دارد، تعداد نقاط شروع همانندسازی بیشتری دارد.
موارد )الف(، )ج( و )د( صحیح هستند )یعنی نادرست نیستند(. 84  2

 الف( درست است. در مدل همانندسازی حفاظیت، اگر DNA مادری به صورت سنگین یا سبک باشد، هیچ گاه DNA با چگالی متوسط ایجاد نمی شود. / 
 ب( نادرس�ت اس�ت. تعداد نوارهای تش�کیل ش�ده در لولۀ س�انتریفیوژ بیانگر انواع چگایل های مختلف و س�رعت حرکت مختلف آن ها بوده اس�ت نه تعداد مولکول های اولیه!! 
)چون ممکن اس�ت تعداد زیادی از دناها همگی یک نوع چگالی داش�ته باش�ند و در یک نوار قرار بگیرند(. / ج( درست اس�ت. مولکول های قرار گرفته در یک نوار سانتریفیوژی، دارای 
چگالی، سرعت و مقدار حرکت یکسانی بوده اند. / د( درست است. فقط در روش حفاظیت همانندسازی، اصاًل جدا شدن پیوندهای هیدروژنی دو رشته DNA مادری را در نظر نمی گیرند.

همۀ موارد صحیح می باش�ند. )در ابتدا دقت کنید بر طبق س�ؤال کنکور سراس�ری 98، هر جا صحبت از یاختۀ یوکاریوت و مکانیس�م های همانندس�ازی و  85  1
رونویسی آن می شود، منظور دنای خطی هستۀ آن است!( 

 الف( درس�ت اس�ت. عمل برگشت دنابس�پاراز برای بازبینی نوکلئوتید قرار گرفته در همانندس�ازی، پس از برقراری نخستین پیوند فسفودی استر رخ 
می ده�د. چ�ون اولین پیوند فسفودی اس�تر بعد از ورود دومین نوکلئوتید دختری روب�ه روی الگوی مادری صورت می گیرد، پس اولین نوکلئوتیدی که مورد همانندس�ازی 
ق�رار می گی�رد مورد بازبینی قرار نمی گیرد )البته با توجه به جملۀ کتاب این نکته اس�تنباط می ش�ود!!!(. / ب( درس�ت اس�ت. DNA هیس�تون دار مخصوص انواع خطی 
 فام تنی در هس�ته یوکاریوت هاس�ت که دو س�ر آزاد دارند که در هر رش�ته یک س�مت گروه هیدروکس�یل )OH( و س�مت دیگر گروه فس��فات دارد. / ج( درس�ت اس�ت.
مقدار DNA، توالی آن ها و تعداد فام تن در یوکاریوت ها بیش�تر از پروکاریوت هاس�ت و هر فام تن یوکاریوت، چندین برابر یک DNA باکتری می باش�د. این مسئله سبب 
 DNA در یوکاریوت ها شده است. / د( درست است. با کاهش سرعت تقسیم یاخته در بافت های مختلف، تعداد نقاط شروع همانندسازی DNA پیچیده شدن همانندسازی

نیز کاهش می یابد و در حقیقت همه یا تعدادی از نقاط اختصاصی شروع همانندسازی غیرفعال می شوند.
جاندارانی که دارای DNA خطی می باشند؛ شامل یوکاریوت ها بوده که این جانداران برای فشردگی کروموزوم به هیستون نیاز دارند. 86  4

 گزینۀ )1(: جاندارانی که دارای DNA حلقوی می باشند، شامل پروکاریوت ها و یوکاریوت ها )در اندامک های میتوکندری و پالست( می باشند؛ اتصال 
DNA به غش�ا تهنا در پروکاریوت ها مش�اهده می شود. / گزینۀ )2(: جاندارانی که دارای DNA خطی می باشند؛ یوکاریوت ها هستند؛ وجود دیسه در آن ها مثل انسان ها 

الزامی نمی باشد. / گزینۀ )3(: جاندارانی که دارای DNA خطی نمی باشند، شامل پروکاریوت ها هستند؛ که فاقد اندامک غشادار می باشند. 

موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست هستند. با استفاده از برخورد اشعۀ ایکس به مولکول DNA و تحلیل تصاویر ایجاد شده، اطالعاتی در مورد ساختار دان  1  3
به دست آورند از جمله اینکه دنا حالت مارپیچی و بیش از یک رشته دارد و همچنین با این روش ابعاد مولکول ها را نیز تشخیص دادند )درستی ج(. 

 الف( با پرتو ایکس متوجه نش�دند که دنا دورش�ته ای اس�ت. / ب( این نتیجه چارگاف بود نه اش�عۀ ایکس. / د( از مطالعۀ اش�عه ایکس، اطالعاتی از 
پیوندهای شیمیایی به دست نیامد. 

2  مولک�ول DNA دارای دو زنجیره اس�ت که توس�ط پیون�د هیدروژنی به یکدیگ�ر اتصال دارند، یک  2
انهتای زنجیره گروه فس��فات و انتهای دیگر گروه هیدوکس�یل آزاد قرار گرفته اس�ت. از آنجا که دو انتهای یک رشته 

مثل هم نیس�ت، گفته می شود رش�تۀ پلی نوکلئوتیدی دارای دو سر متفاوت است )نادرستی گزینۀ )4((. در حل این 
سؤال اگر رشته ها را ادامه دهید، می بینید که در یک رشته، یک سر A و یک سر D دارد.

از طرفی می دانیم که در یک مولکول DNA دو سر انتهایی که در مجاورت یکدیگر به وسیلۀ پیوند هیدروژنی به هم وصل 
می شوند، نمی توانند هر دو انتهای فسفات دار یا انتهای دارای گروه هیدروکسیل قند باشند )نادرستی گزینه های )1( و )3((.

به طور جمع بندی شده فقط دو سرآزاد هر رشته انتهای متفاوت دارند. البته در هر سمت مولکول دنا نیز دو سر آزاد قطعًا دو انتهای متفاوت فسفات دار و هیدروکسیل دار 
می باشد )B و C - A و D قطعًا متفاوتند(.
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15 برای همانندسازی به سه روش مختلف باید در DNA مادری پیوندهای زیر شکسته شوند: 3  3
الف( در مدل نیمه حفاظتی  پیوند هیدروژنی دو رشته DNA مادری باید شکسته شود.

ب( در مدل حفاظتی  تغییری در DNA مادری ایجاد نمی شود.

ج( در مدل غیرحفاظتی  پیوند هیدروژنی و فسفودی استری در DNA مادری تجزیه می شود.

فقط مورد )د( صحیح است. 4  1
 الف( در همانندسازی، هر دو رشتۀ دنا به عنوان الگو استفاده می شوند./ ب( آنزیم دنابسپاراز عالوه بر ایجاد پیوند فسفودی استر )پیوند قند - فسفات( 
توانایی شکستن این پیوند را نیز دارد که فعالیت نوکلئازی این آنزیم به شمار می رود. / ج( هر مولکول دنای جدید حاصل از همانندسازی، یکی )نه نیمی( از دو رشتۀ قدیمی 
را به طور کامل دریافت می کند )نیمی از مولکول دنای قبلی(. / د( طی همانندسازی مولکول دنا به روش نیمه حفاظتی، در دنای هسته ای هر یاختۀ حاصل، فقط یک رشته 

از دنای قبلی حضور دارد.
در این شکل، آنزیم )الف( همان هلیکاز است که فقط در همانندسازی دو رشته  5  1

DNA را از هم باز می کند ولی در رونویسی و ساخت RNA ، خود رنابسپاراز این عمل را انجام 
می ده�د )نادرس�تی گزین�ۀ )4((. آنزیم های )ب( و )ج( هر دو دنابس�پاراز هس�تند که فعالیت 
یکس�ان پلیمرازی و ویرایش�ی )نوکلئازی( دارند و پس از هلیکاز فعالیت خود را ش�روع می کنند 

)نادرستی گزینۀ )2( و )3( و درستی گزینۀ )1((.
G2 که نقطۀ وارس�ی  6 G1 و  در مرحلۀ اینترفاز، فقط بخش S، نقطۀ وارس�ی ندارد. در این مرحله همانندس�ازی دنای خطی انجام می گیرد در حالی که در   2

دارند، می توان همانندسازی دنای اندامک ها را مشاهده کرد. در همانندسازی دنا، آنزیم های هلیکاز و دنابسپاراز نقش دارند. هلیکاز توانایی شکستن پیوند بین بازها در دو 
رشته یا همان پیوند هیدروژنی و دنابسپاراز توانایی شکستن پیوند بین بازها در یک رشته یا همان پیوند فسفودی استر را هنگام ویرایش دارد، ولی یک آنزیم هر دو توانایی 

را با هم ندارد. )الزم به یادآوری است که در حالت عادی بین بازها پیوند اشتراکی وجود ندارد.( 

هنگام ورود نوکلئوتیدهای سه فسفاته به نوکلئیک اسیدها، این نوکلئوتیدها دو فسفات خود را از دست می دهند. در نتیجه حجم فسفات آزاد درون یاخته افزایش می یابد.

موارد )الف( و )د( صحیح می باش�ند. منظور این س�ؤال جانداران پروکاریوت یا ابکرتی ها می باش�ند که فاقد اندامک غش�اداری مثل هس�ته، میتوکندری و  7  4
کلروپالست می باشند که DNA دارند.

 الف( درس�ت اس�ت. پیوند فسفودی اس�تر در DNA و RNA وجود دارد. دقت کنید که در پروکاریوت ها چون DNA حلقوی دارند، تعداد پیوند 
فسفودی استر و باز آلی در DNA آن ها برابر است ولی در RNA تعداد پیوند فسفودی استر یکی از بازهای آلی کمتر است. چون در این عبارت DNA یا RNA را ذکر 
 نکرده است، پس در کل یاخته باید در نظر بگیریم. / ب( نادرست است. هیستون و فشردگی نوکلئوزومی ویژۀ DNA خطی هسته یوکاریوت است. / ج( نادرست است.

پروکاریوت ها معمواًل یک نقطۀ آغاز همانندس�ازی دارند. / د( درس�ت اس�ت. باکتری ها در کل چرخه نیتروژن نقش دارند )زیس�ت دهم( و باکتری های آمونیاک س�از و 
تثبیت کننده نیتروژن وجود دارد. 

وقتی مزلسون و استال در لولۀ سانتریفیوژ نسل اول، فقط یک نوار در وسط لوله مشاهده کردند، مطمئن شدند که مدل همانندسازی قطعًا از نوع حفاظتی نمی باشد. 8  3
 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. گریفیت در آزمایش س�وم و چهارم از باکتری کشته شدۀ پوشینه دار اس�تفاده کرد، ولی فقط در آزمایش چهارم، موش ها 
مردند و باکتری در خون آن ها مشاهده شد. / گزینۀ )2(: نادرست است. ویلکینز و فرانکلین با بررسی تصاویر حاصل از اشعۀ X روی دنا، به نردبانی و دو رشته ای بودن 
آن پی نبردند ولی فهمیدند که بیش از یک رش�تۀ مارپیچی دارد و ابعاد مولکول چه اندازه اس�ت. / گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. گریفیت از ماهیت مادۀ وراثتی و دنا بودن 

آن اطالعی نداشت. 
تعداد نقاط شروع همانندسازی در موروال )گزینۀ )1(( و بالستوال )گزینۀ )2(( و پس از جایگزینی تا تولید اندام ها )گزینۀ )3(( زیاد می شود ولی پس از آن  9  2

مثل ماه آخر که سورفاکتانت ساخته می شود، کاهش می یابد. 
2  موارد )ج( و )د( صحیح است.  10

 الف( نادرس�ت اس�ت. دنابس�پاراز فقط روی یک رش�تۀ مادری قرار می گیرد. / ب( نادرس�ت اس�ت. فس�فات ها از نوکلئوتید جدید جدا می ش�وند. / 
 ATP ج( درست است. هیستون مخصوص یوکاریوت ها است که اغلب در هسته )در مرحلۀ اینترفاز( است. / د( درست است. دنای حلقوی انسان در راکیزه قرار دارد که

زیادی تولید می شود. 

موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرس�ت هس�تند. اگر خط اول گفتار 3 را به درس�تی مطالعه کرده باش�ید، کتاب گفته است که DNA و RNA )یا دان و ران!!( در  87  3
 DNA را نش�ان نمی دهد. مورد )الف( را می توانیم در RNA یا DNA یاخته، ذخیره و حمل اطالعات را بر عهده دارند. منظور این تس�ت یافتن گزینه ای اس�ت که ویژگی
)NH در بازهای آلی و داش�تن شکل  )− 2 و tRNA مش�اهده کنیم، مورد )ب( در هر دو نوع مولکول با داش�تن قند پنتوز توجیه می ش�ود و مورد )ج( با بودن گروه آمین 
س�ه بعدی با نقش آنزیمی rRNA توجیه می ش�ود ولی داش�تن پیوند پپتیدی یا اش�تراکِی )CONH( توس�ط گروه آمین و کربوکس�یل، فقط در پروتئین ها در اثر اتصال 

آمینواسیدها ایجاد می شود )درستی د(.
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منظور همان پروتئین های معروف هس�تند که طبق کتاب درس�ی همۀ موارد در مورد آن ها نادرس�ت نمی باش�د. 88  4
در مورد عبارت )د( دقت کنید هر زنجیره یا رش�ته خطی پروتئین ها دارای تعداد زیادی آمینواس�ید می باش�د. دقت کنید که هر آمینواس�ید دارای یک گروه آمینی و یک 
گروه کربوکس�یلی می باش�د ولی در کل رش�ته تعداد زیادی از این گروه ها وجود داش�ته اند که با پیوند پپتیدی به هم متصل ش�ده اند. ولی همواره آمین از آمینواسید اول و 
گروه کربوکسیل از آمینواسید آخر، در پیوند پپتیدی شرکت نمی کند. )سایر گزینه ها خط کتاب درسی هستند.( الزم به ذکر است که علی رغم اهمیت دنا و رنا، پروتئین ها 
هم نقش بسیار مهمی در فرآیندهای یاخته ای دارند که نوع، تعداد و ترتیب آمینواسیدها در پروتئین ها، ساختار و عمل آن را مشخص می کند. گروه R در آمینواسیدهای 

مختلف متفاوت است و ویژگی های مخصوص هر آمینواسید، به این گروه بستگی دارد. 
موارد )الف(، )ب( و )ج( صحیح می باشند. 89  3

 الف( درست است. 

پروتئین ها، پلی مرهای خطی از آمینواسیدها هستند که دارای یک یا چند زنجیرۀ پلی پپتیدی می باشند.

ب( درس�ت اس�ت. ش�کل پروتئین ها که در اثر ویژگی هر آمینواسید آن ایجاد شده است، عمل هر پروتئین را مشخص می کند. / ج( درست است. هر آمینواسید برحسب 
ماهیت ش��یمیایی گروه R خود س�بب ش�کل دهی به پروتئین ها می شود. / د( نادرست است. داشتن جایگاه فعال ویژه نوع خاصی از پروتئین ها به نام آنزیم هاست ولی همۀ 

پروتئین ها ساختار خاصی برای خود دارند.
در این سؤاالت که جنبه مقایسه ای به هرماه چند جای خایل دارند، ابید خییل اب دقت هر گزینه را بخوانید و در جایل خایل قرار دهید و آن ها را تجزیه و تحلیل کنید. 90  1

در این س�ؤال ابتدا دقت کنید که لیپاز را با مولکولی دیگر مقایس�ه کرده اس�ت. خب لیپاز نوعی پروتئین و آنزیم گوارش�ی است که از آمینواسید )مواد نیتروژن دار( ایجاد 
شده است و آن را با لیپید یا قند که فاقد نیتروژن هستند نباید اشتباه بگیرید. گزینۀ )1( جواب تست است چون گلوتن نیز نوعی پروتئین است و هر دو دارای آمینواسید 

بوده و مواد نیتروژن دار در مونومر آن ها وجود دارد ولی فاقد مواد هیدرات کربنی می باشد.
 گزینۀ )2(: مونومر لیپاز از آمینواسید است و همانند گیرندۀ آنتی ژنی که پروتئینی است، فاقد مونومری از مونوساکاریدهاست. / گزینۀ )3(: واحد سازندۀ 
چربی ها از اس�یدهای چرب و گلیس�رول اس�ت ولی مونومر لیپاز از آمینواسیدهاست. / گزینۀ )4(: کوتین نیز نوعی لیپید است که در واحد سازندۀ آن ها برخالف آمینواسیدها 

و نوکلئوتیدها، مواد نیتروژن دار وجود ندارد.
منظور س�ؤال عنصر نیرتوژن اس�ت که توس�ط ریزوبیوم ها در همزیستی با ریشۀ گیاهان تیره پروانه واران صورت می گیرد. این عنصر در ساختار مورد )الف(  91  1

( وجود دارد. دقت کنید که نیتروژن، در پیوند فسفودی اس�تر که بین دو قند و عوامل  CONH( )− )RNA(  که آنزیم غیرپروتئینی اس�ت و مورد )ج( )پیوند پپتیدی 
فسفات و OH )در مورد )د(( می باشد همانند قند پنتوز )در مورد )ب((، وجود ندارد.

میوگلوبین موجود در سیتوپالس�م تارهای ماهیچه ای، اولین پروتئینی بود که س�اختار آن با اس�تفاده از تصاویر حاصل از پرتوهای ایکس به دست آمد. این  92  4
پروتئین همانند هموگلوبین انتقال اکس�یژن را انجام می دهد ولی هموگلوبین در خون و میوگلوبین درون تار ماهیچه ای قرار دارد )نه درون رگ!( )نادرس�تی گزینۀ )1((. این 
پروتئین در تارهای ماهیچه ای کند )قرمز( که برای کارهای استقامتی مثل دوی ماراتن می باشد به مقدار زیادتری وجود دارد و بیشتر تنفس هوازی را تسریع می بخشد ولی 
در تارهای تند )س�فید( مقدار کمتری از میوگلوبین وجود دارد و این تارها به س�رعت انرژی خود را طی واکنش ها از دس�ت می دهند. انرژی این تارها بیش�تر از واکنش های 
بی ه�وازی و ب�ه مقدار کم تأمین می ش�ود )نادرس�تی گزینه های )1(، )2( و )3((. از زیس�ت یازدهم به یاد داری�د که در اثر ورزش می توانیم تارهای تن�د را به کند همراه با 

میوگلوبین زیاد تبدیل کنیم )درستی گزینۀ )4((.

میوگلوبین ماهیچه، دارای یک رش�تۀ آلی پلی پپتید به همراه یک گروه غیرآلی ِهم بوده و حداکثر در س�اختار س�وم پروتئین قرار می گیرد ولی هموگلوبین دارای چهار رش�تۀ 
پلی پپتید از دو نوع و چهار گروه معدنی ِهم می باشد و دارای ساختار چهارم پروتئین می باشد.

موارد )ب( و )ج( وجه مشترک RNA، پروتئین ها و سلولز می باشند. برای حل و درک این سؤال باید تسلط و درک کافی روی ساختار مولکول های زیستی  93  3
داشته باشید. در بدن انسان، سلولز مواد غذایی، RNAها و پروتئین ها ساختار خطی بدون انشعاب دارند. الزم به یادآوری است که DNA چون در میتوکندری انسان 
به صورت حلقوی می باشد و در این گروه قرار نمی گیرد. همان طور که از زیست دهم به یاد دارید سلولز توسط آنزیم سلوالز هیدرولیز می شود که این آنزیم در بدن انسان 
و بسیاری از جانوران ساخته نمی شود )نادرستی الف(. کبد انسان می تواند از ترکیب مونومرهای سلولز یعنی گلوکز تولید گلیکوژن ذخیره ای کند و از ترکیب آمینواسیدهای 
ورودی به خود می تواند انواع پروتئین ها را بسازد. از طرفی آمونیاک حاصل از تجزیه بازهای آلی و آمینواسیدها نیز توسط کبد به اوره تبدیل می شود )درستی ب(. در آخر 
برای درستی عبارت )ج( دقت کنید که عامل هیدرولیزکننده یا آنزیم برای هر نوع ماده آلی از روی اطالعات mRNA تولید می شود. )در مورد عبارت )ب( دقت کنید 

با اینکه گلوکز حاصل از تجزیه سلولز، در رودۀ باریک انسان جذب خون نمی شود ولی منظور سؤال فقط واحدسازنده سلولز یا همان گلوکز بود.( 
پادتن نوعی پروتئین می باش�د که واحد س�ازنده آن آمینواس��ید اس�ت. در هر آمینواس�ید گروه R س�بب خصوصیات منحصر به فرد آن می ش�ود و سبب  94  2

ش�کل دهی به پروتئین به کار رفته می ش�ود. ش�کل پادتن ها که شبیه دوراهی همانندسازی Y مانند هس�تند نیز به دلیل ماهیت شیمیایی گروه R آمینواسیدهای آن است 
)درس�تی گزین�ۀ )2((. ه�ر آمینواس�ید می توان�د در ه�ر پروتئینی از طبیعت وجود داش�ته باش�د در حقیقت تف�اوت پروتئین های مختل�ف، در درجۀ اول ترتی�ب و تعداد 

آمینواسیدهاست نه نوع آن ها! چون باالخره هر پروتئینی از حداکثر 20 نوع آمینواسید ایجاد شده است )نادرستی گزینۀ )1((.

گروه R عامل تفاوت آمینواسیدهای مختلف می باشد )نادرستی گزینۀ )3((.
پادتن از پالسموسیت )یاخته پادتن ساز( حاصل از لنفوسیت B تولید می شود نه لنفوسیت T )نادرستی گزینۀ )4((.

فقط مورد )ج( عبارت را به درستی تکمیل می کند. 95  1
 الف( نادرس�ت اس�ت. اگر یک رش�تۀ پلی پپتید که در ساختار دوم به  صورت صفحه ای بوده اس�ت، وارد ساختار سوم پروتئینی شود، عالوه بر ساختار 
صفحه ای دوم خود، دارای نیروی آب گریز هم می ش�ود و ش�کل س�ه بعدی خود را پیدا می کند. / ب( نادرس�ت اس�ت. پیوند یونی بین گروه های R مربوط به ساختار سوم 
می باشد ولی قطعًا این رشته از ساختار دوم گذشته است که می توانسته است توسط پیوند هیدروژنی شکل مارپیچی یا صفحه ای داشته باشد. / ج( درست است. یک رشتۀ 

Fe متصل می شود.  +2 پلی پپتیدی در میوگلوبین یا هموگلوبین نهایتًا دارای یک گروه ِهم می باشد )نه تعدادی!( و به یک اتم آهن 
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17 شکل ها بیانگر ساختار دوم پروتئین ها می باشند که قسمت )الف( ساختار مارپیچی و قسمت )ب( ساختارهای صفحه ای منظم را نشان می دهند که هر دو با  96  2
اولین تاخوردگی رشته پلی پپتید ایجاد شده اند )درستی گزینۀ )2((. 

 گزین�ۀ )1(: ه�ر دو در س�اختار دوم بر پای�ه ایجاد پیوند 

( کربوکسیل  هیدروژنی ایجاد شده اند که این پیوند در ساختار دوم بین گروه )
)NH آمین تش�کیل می ش�ود. / گزینۀ )3(: هر دو ساختار، نوع دوم را  )− و 
نشان می دهد. پس نیروهای بر هم کنش آب گریز در ساختار سوم وارد واکنش 
نشده اند. / گزینۀ )4(: با توجه به شکل مقابل می تواند در ساختار سوم، بخشی 

از رشته را به صورت مارپیچی و بخشی را به صورت صفحه ای مشاهده کرد.
شکل بیانگر ساختار اول پروتئین هاست که فقط حاوی پیوند اشتراکی پپتیدی بین آمینواسیدها می باشد که مبنای هر ساختار دیگر پروتئینی بوده و اشکال  97  1

در ساختار اول پروتئین ها، می تواند  سبب اختالل در هر سطح دیگر شود. ویژگی این پروتئین، به ماهیت شیمیایی عامل R آمینواسیدها و شکل مولکول بستگی دارد.

ویژگی 
ساختار پروتئین

گروه ایجادکنندۀ پیوند جدید نام دیگر تعداد رشته 
نکته این ساختار

همۀ سطوح دیگر به آن بستگی دارد. آمین و کربوکسیلاشتراکی پپتیدی توالی آمینواسیدهایک اول 

الگوهایی از پیوند یک دوم 
دو نوع معروف صفحه و مارپیچ با اولین آمین و کربوکسیل هیدروژنی هیدروژنی

تاخوردگی ها دارد.

ثبات نسبی و فعالیت دارد. گروه های Rیونی - اشتراکی - هیدروژنی تاخورده متصل به همیک سوم 

در برخی پروتئین ها وجود دارد. -بین زیرواحدهاآرایش زیرواحدهابیش از یکچهارم 

در این سؤال دقت کنید که در مورد »هر رشته هموگلوبین« پرسیده است. یک رشتۀ پروتئینی در نهایت ساختار سوم پیچیده ای با برهم کنش های آب گریز دارد  98  1
که توسط پیوندهای مختلفی ایجاد شده است ولی در مورد رد گزینۀ )4(، کل مولکول هموگلوبین که 4 رشتۀ پلی پپتید دارد، آرایشی از زیرواحدها را در ساختار چهارم خود دارد و 
دقت کنید که هر رشتۀ این مولکول در ساختار دوم به صورت مارپیچی می باشد و سپس در ساختار سوم، شکل به هم پیچیده تری به خود می گیرد )نادرستی گزینه های )2( و )3((.

موارد )الف(، )ب( و )د( عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند. 99  2
منظور این سؤال، DNA و پروتئین های دارای چند رشتۀ زیرواحدی )دارای هر چهار سطح ساختاری( می باشد و باید در عبارات به دنبال ویژگی غیرمشترک آن ها بگردیم تا عبارت 

را نادرست تکمیل کند.
 الف( نادرست تکمیل می کند. در نوکلئوتیدهای DNA برخالف آمینواسید پروتئین ها، قند پنتوز یا هیدرات کربن وجود دارد. / ب( نادرست تکمیل می کند. 
 پروتئین و DNA حاوی پیوند اشتراکی می باشند ولی نوع آن در پروتئین ها به صورت پپتیدی و در نوکلئیک اسیدها به صورت فسفودی استر می باشد. / ج( درست تکمیل می کند.

هر مولکول DNA و پروتئین حاوی پیوند هیدروژنی می باشد. / د( نادرست تکمیل می کند. پروتئین ها همانند مولکول DNA ، یم توانند رشتۀ صفحه ای داشته باشند ولی 
همیشگی نیست چون در برخی موارد حالت مارپیچ مانند دارند )مانند هموگلوبین که در ساختار دوم خود ساختار صفحه ای ندارد!(. 

ساختار سوم پروتئین ها، شکل تاخورده و متصل به هم سه بعدی دارد که از یک رشتۀ پلی پپتیدی ساخته شده است که می تواند دو نوع معروف صفحه ای  100  4
و مارپیچی داشته باشد )نه قطعًا!( )نادرستی گزینۀ )1((. این ساختار با نیروی آب گریز، شروع می شود )نادرستی گزینۀ )2(( و سپس توسط پیوندهای یونی اشتراکی جدید 

و هیدروژنی تکمیل و با ثبات می شود )درستی گزینۀ )4((. 
 در مورد گزینۀ )3( نیز واضح است که هر پروتئینی، لزومًا بیش از یک زیرواحد ندارد و نمی توان گفت قطعًا دارای ساختار چهارم می باشد. 

فقط مورد )ب( نادرست است.  101  3

شکل بیانگر ساختار سوم پروتئین ها می باشد که در آن 
A = ساختار صفحه ای است. 

B = پیوند هیدروژنی است. 
C = ساختار مارپیچ است. 

)B در ساختار دوم بین عوامل گروه  )  الف( درس�ت اس�ت. اولین پیوندهای هیدروژنی 
)NH بین آمینواسیدهای مختلف زده می شود. / ب( نادرست است.  ) O و گروه آمینی  C( )= کربوکسیل 
آرایش زیرواحدها مربوط به س�اختار چهارم اس�ت. / ج( درس�ت اس�ت. هموگلوبین در س�اختار دوم رش�ته 

مارپیچی دارد نه صفحه ای! / د( درست است. ساختار سوم و پس از تشکیل پیوند آب گریز صورت می گیرد 
تا به همراه سایر پیوندها به مولکول ثبات نسبی بدهد و آن را به شکل های مختلف درآورد. 

هموگلوبین عامل اصلی انتقال گازهای تنفسی در خون می باشد. هر رشتۂ پیل پپتیدی آن در ساختار سوم خود از حالت مارپیچی به شکل هنایی کروی رسیده  102  3
و ثبات نسبی همراه با ساختار سه بعدی پیدا می کند )درستی گزینۀ )3((.

 گزینۀ )1(: فرم مارپیچ مربوط به س�اختار دوم پروتئینی و با ایجاد پیوند هیدروژنی بین گروه های آمین و کربوکس�یل برخی آمینواس�یدها می باش�د. / 
گزینۀ )2(: برهم کنش آب گریز بین گروه های R می باشد نه در اثر پیوند پپتیدی!! / گزینۀ )4(: پیوند پپتیدی، مربوط به ساختار اول، پیوند هیدروژنی مربوط به ساختار 

دوم و سوم ولی آرایش زیرواحدها سبب شکل نهایی در ساختار چهارم می شود.
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ش�کل، س�اختار چهارم پروتئین ها را نش�ان می دهد که در س�اختار چهارم پروتئین ها، قرارگیری  103  2
زیرواحدها )یا هر رشتۀ پلی پپتیدی( نقش کلیدی در ایجاد مولکول دارد.

 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. پروتئی�ن فوق نمی تواند هموگلوبین باش�د، چ�ون در برخی 
بخش های خود س�اختار صفحه ای دارد ولی طبق متن کتاب درس�ی هموگلوبین فقط رش�ته های مارپیچ داشته 
است. / گزینۀ )2(: درست است. این پروتئین چهار زیرواحد دارد و برای تولید به چهار رنای پیک نیاز دارد. / 
گزینه های )3( و )4(: نادرست هستند. در ساختار چهارم، هر یک از چند زنجیره موجود و بیشتر از یکی بودن 
آن ها نقش کلیدی دارد. از طرفی گزینۀ )3( در مورد میوگلوبین تک رش�ته ای اس�ت و گزینۀ )4( نیز نادرس�ت 

است چون گویچۀ قرمز بالغ، ژن ندارد. 

ابتدا دقت کنید که س�ؤال در مورد یک زیرواحد هموگلوبین صحبت کرده اس�ت که بعد از ایجاد مجموعه پیوندهای پپتیدی، هیدروژنی، آب گریز و یونی،  104  4
تاخوردگی های زیاد سبب ثبات نسبی و ساختار نهایی می شود تا ساختار سوم پروتئینی آن ایجاد شود )درستی گزینۀ )4((.

دقت کنید که هموگلوبین درون رگ خونی است ولی میوگلوبین درون یاختۀ ماهیچه اسکلتی است )لطفًا سؤال را دقیق بخوانید و ظاهربین نباشید!(.

 گزینۀ )1(: کامل شدن شکل مولکول هموگلوبین، مربوط به آرایش زیرواحدها در کنار هم است و با شکل نهایی یک رشته که مدنظر متن سؤال است، 
کامل نمی ش�ود. / گزینۀ )2(: ایجاد برهم کنش آب گریز، اولین مرحلۀ ایجاد س�اختار س�وم پروتئینی می باش�د. بعد از آن باید نیروی یونی و تاخوردگی های بیش�تر، ش�کل 
س�اختار س�وم را کامل کند ولی دقت کنید که برهم کنش آب گریز فقط بین گروه های R برخی آمینواس�یدهای آب گریز صورت می گیرد نه هر آمینواس�یدی! / گزینۀ )3(: 

هر رشتۀ هموگلوبین در ساختار دوم خود شکل مارپیچی دارد نه صفحه ای!!!
موارد )الف( و )ج( صحیح است. منظور سؤال هموگلوبین موجود در رگ خونی می باشد )نه میوگلوبین درون یاخته ماهیچه ای!( 105  2

 الف( درست است. در هر پروتئین دارای چهار ساختار، ساختار اول نقش پایه ای دارد. / ب( نادرست است. آخرین ساختار هموگلوبین، ساختار چهارم 
با چند رشته پلی پپتید است. / ج( درست است. در آخرین ساختار یا همان ساختار چهارم، زیرواحدها کنار هم قرار می گیرند. / د( نادرست است. پیوند هیدروژنی ساختار 

دوم بین گروه های آمین و کربوکسیل است. 
میوگلوبین، اولین پروتئینی بود که س�اختار آن شناس�ایی ش�د. این پروتئین حاوی یک رشتۀ پلی پپتید به همراه یک گروه غیرپروتئینی ِهم آهن دار می باشد و  106  3

نهایتًا همانند هر رش�تۀ هموگلوبینی، به س�اختار سوم می رسد. این ساختار پس از تش�کیل پیوندهای پپتیدی و هیدروژنی ساختار اول و دوم وارد اثرگذاری می شود )درستی 
گزینۀ )3( و نادرستی گزینۀ )2((.

هم هموگلوبین و هم میوگلوبین حاوی آهن ذخیره ای و گروه هم برای ذخیرۀ اکسیژن می باشند ولی گروه ِهم در بخش ساختاری رشته پلی پپتید قرار ندارد )نادرستی گزینۀ )4((.
آمینواسیدها در طبیعت انواع گوناگون دارند اما فقط 20 نوع از آن ها در ساختار پروتئین ها به کار می روند )نادرستی گزینۀ )1((.

موارد )الف( و )ب( نادرس�ت می باش�ند. هموگلوبین منظور س�ؤال می باشد که دو نوع زنجیرۀ  107  3
پلی پپتیدی آلفا و بتا دارد. این پروتئین دارای چهار رشتۀ پلی پپتید از دو نوع مختلف می باشد.

 الف( نادرس�ت اس�ت. هموگلوبین پروتئینی اس�ت که هر رش�تۀ آن در ساختار دوم دارای 
 س�اختار مارپیچ می باش�د. / ب( نادرس�ت است. ش�کل مارپیچی هر رشته مربوط به س�اختار دوم می باشد. /  
ج( درس�ت اس�ت. این پروتئین به جز در ساختار اول، در سایر س�اختارها پیوند هیدروژنی دارد و دو نوع رشته 
آلفا و بتا و از هرکدام دو عدد دارد. / د( درست است. اگر به شکل روبه رو به دقت نگاه کنید، می بینید که هر 

رشتۀ آلفا به دو رشتۀ بتا و هر رشتۀ بتا نیز از دو طرف به دو رشتۀ آلفا متصل است.
فقط مورد )ج( عبارت را به درستی تکمیل می کند. 108  1

 الف( نادرست است. اگر یک رشتۀ پلی پپتید با ساختار دوم صفحه ای، وارد ساختار سوم پروتئینی شود، عالوه بر ساختار قبلی، دارای نیروی آب گریز 
هم می شود و شکل مختلف پیدا می کند )در ساختار سوم بین گروه های R پیوند برقرار می شود(. / ب( نادرست است. پیوند یونی بین گروه های R مربوط به ساختار سوم 
می باشد ولی قطعًا این رشته از ساختار دوم گذشته است که در ساختار اول خود پیوند اشتراکی پپتیدی و در ساختار سوم، نوع جدید اشتراکی خواهد داشت. / ج( درست 
اس�ت. یک رش�تۀ پلی پپتیدی ساختار س�وم را می تواند در نهایت داشته باش�د ولی آرایش زیرواحدها مربوط به ساختار چهارم پروتئین هاس�ت. / د( نادرست است. اولین 

تاخوردگی در اثر پیوند هیدروژنی ساختار دوم رخ می دهد. 
موارد )ج( و )د( نادرست هستند. 109  4

در شکل ها، )A( میوگلوبین بوده و )B( هموگلوبین می باشد.
 الف( درس�ت اس�ت. هموگلوبین در اثر تخریب گویچۀ قرمز 
در تولی�د مواد رنگی بیلی روبین صفراوی نقش دارد. / ب( درس�ت اس�ت. هر دو 
مادۀ پروتئینی نیتروژن دار هستند و در ایجاد مواد زائد نیتروژن دار کلیوی مؤثرند.

CO2 گازهای تنفس�ی ورودی به خون هس�تند که  O2 و  ج( نادرس�ت اس�ت. 
O2 به کمک هموگلوبین در خون منتقل می ش�ود ولی بیشترین  بیش�ترین مقدار 
CO2 به کمک آنزیم کربنیک انیدراز در خون و به صورت یون بی کربنات  مقدار 
منتقل می ش�ود. / د( نادرس�ت اس�ت. هر دو ماده در ذخیرۀ آهن ب�دن مؤثرند و 

O2 فقط توسط هموگلوبین رخ می دهد.  انتقال 
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19 پروتئین ها، متنوع ترین گروه مولکول های زیستی از نظر ساختار و عملکرد می باشند. 110  3
 گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. پروتئین های س��طحی مثل گیرنده ها با شناس�ایی میکروب ها و عوامل بیگانه، اساس کار دس�تگاه های هورمونی و ایمنی را در بدن 
 تش�کیل می دهند./ گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. برخی مانند پمپ سدیم پتاسیم هم نقش انتقال یون ها را بر عهده دارند و هم می توانند به عنوان آنزیم سبب تجزیه ATP شوند. / 
گزینۀ )3(: نادرست است. کالژن در مادۀ زمینه ای بافت پیوندی سبب محافظت از بخش های مختلف بدن می شود ولی فقط از بافت پیوندی هر بخش محافظت می کند. / 
گزینۀ )4(: درس�ت اس�ت. پروتئین هایی مانند عوامل رونویس�ی، فعال کننده و مهارکننده و… در سیس�تم های پروکاریوتی و یوکاریوتی نقش مهمی در تنظیم بیان ژن ها و 

تمایز یاخته و جاندار دارند.
موارد )الف( و )ج( صحیح می باشند. 111  4

 الف( درس�ت اس�ت. هر واکنشی در بدن نیاز به انرژی اولیه فعال س�ازی دارد. آنزیم ها با کاهش انرژی اولیه فعال سازی، سرعت واکنش های زیستی 
انجام ش�دنی را افزایش و زمان برخورد پیش ماده ها به هم را کاهش می دهند ولی امکان برخورد و یا فعالیت آن ها را افزایش می دهند. / ب( نادرس�ت اس�ت. همۀ آنزیم ها 
چه پروتئینی و چه rRNA غیرپروتئینی، جایگاه فعال دارند ولی آنزیم های پروتئینی از روی mRNA س�اخته ش�ده اند در حالی که rRNA آنزیمی اس�ت که مس�تقیمًا از 
روی DNA رونویس�ی می ش�ود. / ج( درس�ت است. سمومی مثل آرسنیک و س�یانید با پر کردن جایگاه فعال، سبب غیرفعال کردن آنزیم ها می شوند ولی برخالف دمای 
بسیار باال سبب تغییر شکل آنزیم ها نمی شوند. / د( نادرست است. دقت کنید که آنزیم ها مانند هر مادۀ شیمیایی به مرور زمان و با کارکرد زیاد عمرشان کوتاه شده و از 

بین می روند ولی تجزیه شدن هیدرولیزی آن ها فقط با آنزیم های پروتئاز یا نوکلئاز )برای rRNA( صورت می گیرد.
112  3

حرکت لغزش�ی س�ر میوزین در مجاورت اکتین ها برای انقباض ماهیچه ها ایجاد می ش�ود که هر دو نوع این پروتئین ها را در بخش تیره س�ارکومر می توان مشاهده کرد ولی 
بخش روشن فقط حاوی پروتئین های نازک اکتین می باشد )درستی گزینۀ )3((.

 گزینۀ )1(: برخی پروتئین های غشایی مثل پمپ سدیم پتاسیم، نقش آنزیمی دارند ولی برخی مثل کانال ها فاقد این نقش می باشند. / گزینۀ )2(: اگر 
 پروتئین سطح یاخته دارای فقط یک رشتۀ پلی پپتید باشد، فاقد ساختار چهارم پروتئینی می باشد. / گزینۀ )4(: تنها اگر پروتئین تنظیم بیان ژن، آنزیم باشد )مثل رنابسپاراز(

در آن ص�ورت س�رعت واکن�ش را زیاد می کند ولی در برخی موارد، پروتئین ها مثل مهارکننده ها، س�رعت را کاهش می دهن�د. )در فصل بعد عمل برخی رناهای کوچک را 
می خوانیم که نقش آنزیمی هم ندارند.( 

هورمون ها و انتقال دهنده های عصبی، س�بب انتقال پیام های بین یاخته ای می ش�وند که گیرندۀ هدف آن ها در غش�ا یا سیتوپالس�م یاخته هدف قرار دارد و  113  3
همگ�ی س�عی در تنظی�م فعالیت خاصی دارند )گیرنده هدف برخی هورمون ها در درون یاختۀ هدف قرار دارد )ش�کل فصل 4 یازده�م((. گزینۀ )2( در مورد پروتئین های 

تنظیم کننده و گزینۀ )4( در مورد آنزیم ها صادق است.
همۀ موارد نادرست می باشند. آنزیم ها می توانند ساختار پروتئینی یا غیرپروتئینی )rRNA( داشته باشند. 114  2

 الف( نادرس�ت اس�ت. برخی آنزیم ها مانند rRNA س�اختار پلی پپتیدی ندارند. / 
ب( نادرس�ت اس�ت. بدون آنزیم ها، انرژی فعال سازی زیادی صرف ش�روع واکنش ها باید شود. بدین 
دلیل بدون آن ها ممکن اس�ت در دمای بدن سوخت وس�از یاخته ها بس�یار کند شود ولی از ابتدا متوقف 
نمی ش�ود ولی در نهایت انرژی الزم برای حیات تأمین نمی ش�ود. / ج( نادرس�ت است. همان طور که در 
ش�کل مش�اهده می کنید، جایگاه فعال آنزیم، با قسمتی از پیش ماده شکل مکمل دارد و به قسمتی از آن 
متصل می شود نه به کل پیش ماده!! / د( نادرست است. آنزیم ها، واکنش هایی را در بدن انجام می دهند، 

که از اساس انجام شدین باشند. 

فقط مورد )ب( صحیح است. 115  3
pH=2 اسیدیته بهینه را   الف( نادرست است. دقت کنید که پپسینوژن معده، مجموعه پروتئازهای غیرفعال است و وقتی تبدیل به پپسین شد در 
pH=8 است. / ب( درست است. هر آنزیم در یک اسیدیته خاص، حداکثر فعالیت را دارد و تغییر اسیدیته محیط برای  دارد ولی اسیدیته بهینه برای آمیالز لوزالمعده، 
هر آنزیمی همانند دمای بس�یار باال س�بب تغییر ش�کل و غیرفعال شدن آنزیم می شود. / ج( نادرست اس�ت. فقط در حالت تبدیل دمای پایین به مناسب، آنزیم ها دوباره 
فعال می شوند، ولی تغییر دما از حالت بسیار گرم به طبیعی، سبب برگشت شکل آنزیم ها به حالت عادی نمی شود. / د( نادرست است. غلظت پیش ماده با سرعت واکنش 

تا جایی رابطۀ مستقیم دارد که جایگاه فعال آنزیم ها اشباع نشده باشد. پس از اشباع شدن سرعت واکنش ثابت می ماند.
اسیدیته محیط برای هر آنزیم متفاوت است البته بیشتر آنزیم ها در اسیدیته 6 تا 8 فعالند ولی برای هر آنزیم اسیدیته بهینه خاصی وجود دارد. 116  4

 گزینۀ )1(: درست است. در واکنش های آنزیمی هرچه غلظت پیش ماده بیشتر شود، سرعت واکنش آنزیمی باال می رود ولی تا جایی این سرعت زیاد 
می شود که آنزیم ها توسط پیش ماده ها اشباع شوند و پس از آن سرعت واکنش ثابت می ماند. / گزینۀ )2(: درست است. غلظت محصول با فعالیت آنزیم رابطۀ عکس دارد 
چون کار آنزیم ها برحسب نیاز یاخته انجام می شود. هرچه محصول کمتر باشد، آنزیم باید سریع تر آن را ایجاد کند. / گزینۀ )3(: درست است. در مورد اثر دما بر فعالیت 

آنزیم ها حتمًا می دانید که دمای خیلی باال و خیلی پایین سبب کاهش سرعت واکنش های آنزیمی می شوند ولی در دمای مناسب بیشترین فعالیت آنزیم ها وجود دارد. 
در این س�ؤال به کلمه )تغییر دما( در گزینۀ )4( دقت کنید. خب اگر دما از حالت عادی به مقدار زیادی به س�مت باال یا پایین تغییر کند، س��بب غیرفعال  117  4

شدن آنزیم ها شده ولی اگر از حالت سرما به حالت معمولی تغییر کند، می تواند فعالیت آنزیم ها را به حالت عادی برگرداند. در حالی که آنزیم هایی که در اثر گرمای زیاد، 

تغییر حالت داده اند، دیگر به حالت اولیه برنمی گردند.
 گزینۀ )1(: ویتامین ها مواد آلی هس�تند، که س�بب س�ریع تر انجام ش�دن واکنش های آنزیمی ش�ده که به آن ها کوآنزیم گفته می شود. از طرفی برخی 
س�موم مثل س�یانید و آرس�نیک نیز جایگاه فعال آنزیم را پر می کنند )ولی آن را تغییر ش�کل نمی دهند(. / گزینۀ )2(: مس، آهن و ویتامین ها سبب فعالیت بیشتر آنزیم ها 
می ش�وند )نه اینکه ممانعتی در عمل آن ها ایجاد کند( و فقط به نوع آیل آن ها کوآنزیم یا کمک کننده آنزیم گفته می ش�ود. / گزینۀ )3(: به طور معمول، واکنش های تولید 

مادۀ آلی، انرژی خواه و تجزیۀ آن ها انرژی زا می باشد. 
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پاسخ آزمون جمع بندی

در ای�ن ش�کل م�ورد )ال�ف(، باکتری های زن�دۀ پوش�ینه دار، آزمایش )ب(  1  3
باکت�ری زن�دۀ فاقد پوش�ینه، م�ورد )ج( باکتری های مرده پوش�ینه دار و م�ورد )د( مخلوط 
آزمایش چهارم گریفیت ش�امل باکتری های مرده پوش�ینه دار و زنده فاقد پوش�ینه به موش 
تزری�ق ش�ده اس�ت. در آزمایش )ال�ف( و )د( موش ها مردند و در خون و ش�ش های آن ها 
باکتری های پوش�ینه دار زیادی دیده ش�د ولی در آزمایش های )ب( و )ج( بیماری سینه پهلو 

در موش ها ایجاد نشد و باکتری عامل سینه پهلو در بدن آن ها وجود نداشت.

تغییر شکل باکتری و پوشینه دار شدن آن ها فقط در مرحلۀ )د( رخ داد )نادرستی گزینۀ )4((.

منظور سؤال آنزیم پروتئاز می باشد که پروتئین ها را در آزمایش اول و سوم ایوری از بین برد )چون بسیاری از محققین معتقد بودند که پروتئین عامل تغییر  2  2
ش�کل باکتری ها می باش�د(. در بدن انس�ان آنزیم های پروتئاز در لوزالمعده و معده تولید می شوند که ابتدا به صورت غیرفعال می باشند. پروتئازهای درون روده می توانند 
از معده به صورت پپس�ین فعال )برای تبدیل به پپتید کوچک نه آمینواس�ید!( )نادرس�تی گزینۀ )1(( و یا از لوزالمعده به صورت غیرفعال وارد دوازدهه ش�ده باشند. دقت 
کنید که لوزالمعده جزء غدد گوارشی است، یعنی از اجزای لولۂ گوارش نمی باشد )البته از خود یاخته های پوششی روده نیز پروتئاز وارد روده می شود!( )درستی گزینۀ )2( 

و نادرستی گزینۀ )3((. در مورد گزینۀ )4( هم دقت کنید که در رودۀ بزرگ، ویتامین ها توسط باکتری ها تولید می شوند که پروتئازها باعث مرگ باکتری ها نمی شوند.
)PO تشکیل شده است که امت اکسیژن در هر  3 )4 یک نوکلئوتید از س�ه بخش قند حلقوی پنتوز، باز آلی با س�اختار یک یا دو حلقه ای و گروه)های( فس�فات   3

س�ه قس�مت آن )به جز باز آلی آدنین( وجود دارد ولی نیرتوژن فقط در بخش ابز آیل آن وجود دارد. از طرفی در گزینه های )1( و )3( واحد س�ازنده لیپاز را خواس�ته اس�ت. 
همان طور که می دانید، لیپاز نوعی پروتئین بوده و واحد س�ازندۀ آن آمینواس�ید اس�ت که س�اختار حلقوی در بخش کربوکس��یل و آمین خود ندارد ولی اکس�یژن در بخش 
کربوکس�یل خود دارد )درس�تی گزینۀ )3((. دلیل نادرس�تی گزینۀ )1( این اس�ت که آمینواسید یا واحد سازندۀ لیپاز، دارای نیتروژن می باشد. در مورد دو گزینۀ )2( و )4( 
دقت کنید که یکی از دو لیپید موجود در صفرا، نوعی فس�فولیپید اس�ت که دو قس�مت اس�ید چربی و سر فسفات دار دارد )نادرس�تی گزینۀ )2((. در آخر نیز توجه داشته 

باشید که گروه فسفات در ساختار نوکلئوتیدها، فاقد بخش حلقوی و اتم نیتروژن می باشد )نادرستی گزینۀ )4((.
در مولکول DNA، نرده ها از قند حلقوی 5 کربنه )فاقد نیتروژن( و گروه فس�فات با پیوند اش�تراکی فسفودی اس�تر به وجود آمده اند ولی پله ها بازهای آلی  4  1

نیتروژن دار هستند که روبه روی پورین دوحلقه ای همواره پیریمیدین تک حلقه ای قرار می گیرد. )در دنا، هم نرده ها و هم پله ها، حاوی حلقۀ آلی می باشند.(
فقط مورد )ب( نادرست است. 5  3

 الف( درست است. در ساختار بعضی مولکول ها مثل برخی RNAهای آنزیمی، نوکلئوتیدها وجود دارند. )جایگاه فعال در آنزیم ها وجود دارد.( / ب( 
نادرس�ت اس�ت. در تنفس یاخته ای، ماده آیل تجزیه یم ش��ود ولی در فتوس�نتز، مواد آلی تولید می ش�وند. در هر دوی این واکنش ها ناقلین الکترون با س�اختار نوکلئوتیدی 
شرکت می کنند. / ج( درست است. در نقل و انتقال بعضی یون ها از عرض غشا مولکول های پروتئینی شرکت دارند که اگر پمپ باشند و با انتقال فعال کار کنند، با مصرف 
FADH2 در تنفس یاخته ای و NADPH در فتوسنتز، ساختار نوکلئوتیدی  ATP نوکلئوتیدی کار می کنند. / د( درست است. برخی ناقلین الکترون مثل NADH و 

داشته و در انتقال الکترون مؤثرند. 
منظور این س�ؤال ویژگی مش��رتک در همۂ ابکرتی ها می باش�د. چون داش�تن گروه فس�فات آزاد و هیدروکسیل قندی آزاد در دو س�مت مادۀ ژنتیکی، ویژگی  6  1

DNA خطی یوکاریوت هاس�ت که در هس�تۀ آن ها قرار دارد. باکتری ها فاقد هیستون و نوکلئوزوم های فشرده می باشند )درستی گزینۀ )1(( و فاقد DNA خطی هسته ای 
هس�تند )نادرس�تی گزینۀ )2(( و فقط DNA یا فام تن اصلی باکتری ها به غش�ای یاخته متصل است ولی دیس�ک آن ها این ویژگی را ندارد و اغلب هم اگر دیسک نداشته 

باشد، یک نقطۀ شروع همانندسازی دارد )نادرستی گزینه های )3( و )4((.
ای�ن ش�کل یک نوکلئوتید را نش�ان می دهد ک�ه )الف( پیوندهای اش�تراکی  7  4

است، )ب( باز آلی پورینی دوحلقه ای و )ج( قند پنتوز می باشد. همان طور که می دانید، قند 
ریبوز و دئوکس�ی ریبوز عامل اصلی تمایز نوکلئوتیدهای RNA و DNA می باش�د. )حتمًا 

می دانید که بازهای آلی دوحلقه ای A و G، در دنا و رنا می توانند وجود داشته باشند.( 
 گزینۀ )1(: قس�مت )ب( باز آلی اس�ت که با پیوند هیدروژنی به باز آلی 
مکمل در رشته مقابل متصل می شود )و نه پیوندی از نوع اشتراکی!(. / گزینۀ )2(: اوریک اسید 
از متابولیس�م یا تجزیۀ بازهای آلی نیتروژن دار ایجاد می ش�ود. قند فاقد نیتروژن است و در 
تولید مواد زائد نیتروژن دار ش�رکت ندارد. / گزینۀ )3(: برای ایجاد ساختار دوم پروتئین ها، 

پیوند هیدروژنی نقش اصلی را دارد نه پیوند اشتراکی!
فقط در همانندس�ازی حفاظتی می توانیم مولکولی دارای هر دو رشتۀ مادری  8  3

پیدا کنیم ولی در مدل های نیمه حفاظتی و غیرحفاظتی دو رشتۀ مادر از هم جدا شده و کاماًل وارد یک DNA دختری نمی شوند.
 گزین�ۀ )1(: در همانندس�ازی حفاظت�ی و نیمه حفاظت�ی، دو مولک�ول حاص�ل در نس�ل دوم، مجموع�ًا دارای 4 رش�ته می باش�ند ک�ه 2 ت�ای آن م�ادری و 
2 تای دیگر جدید هس�تند. / گزینۀ )2(: در نوع غیرحفاظتی هر دو رش�تۀ هر مولکول، دارای نوکلئوتید جدید و قدیمی می باش�د ولی در نوع نیمه حفاظتی در نسل اول هر دو مولکول 
حاصل دارای یک رشتۀ قدیمی و یک رشتۀ جدید می باشد. / گزینۀ )4(: فقط در نوع حفاظتی می توان همواره در هر نسلی یک مولکول مشاهده کرد که دارای دو رشتۀ مادری می باشد.

دنابسپاراز )مسئول بررسی هر فسفودی استر(، هلیکاز )مسئول تولید دوراهی همانندسازی( و هر آنزیم پلی پپتیدی دیگری در رناتن های سیتوپالسمی ساخته  9  3
می ش�وند و س�پس به محل فعالیت خود، مثاًل هس�ته می روند )نادرستی گزینه های )1( و )4((. هلیکاز فقط قادر به شکس�تن پیوند هیدروژنی می باشد ولی دنابسپاراز، هم 

پیوند فسفودی استر تشکیل می دهد و هم در ویرایش قدرت شکستن این نوع پیوند را دارد )درستی گزینۀ )3( و نادرستی گزینۀ )2((.
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21 گزینۀ )1( مخصوص هلیکاز است ولی سایر گزینه ها مخصوص عمل دنابسپاراز در کار اصلی یا ویرایش آن است. 10  1
عامل بیماری س�ینه پهلو نوعی باکتری و پروکاریوت می باش�د ولی آکاس�یا گیاهی یوکاریوت می باش�د. در پروکاریوت ها هیس�تون و نوکلئوزوم وجود ندارند  11  4

)نادرستی گزینۀ )1(( و تنظیم و تغییر تعداد نقاط شروع همانندسازی برحسب مراحل رشد و نمو جاندار را تنها در یوکاریوت ها می توان مشاهده کرد )نادرستی گزینۀ )2((. 
در هر دوراهی همانندسازی معمواًل یک هلیکاز و دو دنابسپاراز وجود دارد )درستی گزینۀ )4( و نادرستی گزینۀ )3((.

موارد )الف( و )ج( نادرست می باشند. 12  2
همان طور که در ش�کل روبه رو در مورد س�اختار آمینواس�ید می بینید، متوجه می شوید که آمینواس�ید دارای یک کربن مرکزی است که چهار 
)COOH متصل می باشد. آمینواسید  )− ، یک اتم H و یک عامل اسیدی  NH( )− 2 ظرفیت آن همواره از سه طرف به یک گروه آمینی 
همواره دارای یک گروه R می باشد که مستقیمًا به کربن مرکزی متصل است )نادرستی الف( و ماهیت شیمیایی آمینواسید و شکل و خواص 
منحصر به فرد هر آمینواس�ید )نه هر پروتئین( به همین عامل R بس�تگی دارد )درس�تی د و نادرس�تی ج(. عامل R عامل تفاوت بین انواع 

آمینواسیدها نیز می باشد )درستی ب( ولی این عامل در ایجاد پیوند پپتیدی نقشی ندارد.

ویژگی منحصر به فرد هر آمینواسید به عامل R آن بستگی دارد ولی ویژگی منحصر به فرد هر پروتئین به ساختار اختصایص آن بستگی دارد. البته این ساختار اختصاصی و 
شکل هر پروتئین نیز در اصل به خصوصیت عامل R آمینواسیدها بستگی دارد ولی مجموعه این عوامل R سبب این ویژگی در پروتئین ها می شود و در حقیقت عامل R در 

ویژگی منحصر به فرد هر پروتئین نقش دارد.

)برای حل این تس�ت باید عبارت های جلوی س�طح س�اختارهای اول تا چهارم پروتئین ها را بلد باش�ید.( در س�اختار دوم پروتئین ها )الگویی از پیوندهای  13  3
هیدروژنی(، پیوند هیدروژنی بین عامل OH از گروه کربوکس�یل با اتم هیدروژن گروه آمینی برقرار می ش�ود و گروه R نقش�ی در ایجاد این پیوند ندارد ولی در ساختار سوم 

آن ها )تاخورده و متصل به هم( بین گروه های R ، پیوندهای یونی اشتراکی و هیدروژنی برقرار می شود.
 گزینۀ )1(: در س�اختار دوم و س�وم پروتئین ها پیوند هیدروژنی برقرار می شود. / گزینۀ )2(: ساختار چهارم دارای چند رشتۀ پلی پپتید می باشد نه یک 
رشته )که در صورت سؤال ذکر شده است(. / گزینۀ )4(: در ساختار سوم فقط گروه های R در آمینواسیدهای آب گریز سبب نزدیک شدن و تاخوردگی مولکول می شوند.

ایجاد پیوند آب گریز و ایجاد ساختار سوم )تاخورده و متصل به هم( برای عدم اتصال قسمت آب گریز پروتئین ها با آب از ویژگی های ساختار سوم و چهارم  14  1
پروتئین هاست ولی در ساختار اول و دوم وجود ندارد.

 گزینۀ )2(: س�اختار تاخورده و متصل به هم، مربوط به س�اختار س�وم پروتئین هاس�ت که قطعًا پیوند هیدروژنی دارد که این نوع پیوند را بین بازهای 
آلی مکمل نیز در DNA و tRNA می توان مشاهده کرد. / گزینۀ )3(: ساختار چهارم پروتئین ها در اثر آرایش زیرواحدهای مختلف )رشته های پلی پپتیدی( یک پروتئین 
ایج�اد می ش�ود. / گزین�ۀ )4(: همواره در یک آمینواس�ید بین گروه R و کربن مرکزی یک پیوند اش�تراکی وجود دارد ولی در س�اختار اول پروتئین ه�ا بین گروه های R در 

آمینواسیدهای مختلف هیچ پیوندی وجود ندارد. 
دیگه باید این س�ؤال برای ش�ما خیلی آس�ان باشد. حتمًا به یاد دارید که با اضافه ش�دن هر نوکلئوتید جدید، ابتدا دنابسپاراز با شکستن پیوند اشتراکی بین  15  3

فسفات ها، نوکلئوتید جدید را تک فسفاته می کند. 
 گزینۀ )1(: همواره فس�فات نوکلئوتید جدیدی که دو فس�فات خود را نیز از دس�ت داده اس�ت، به گروه هیدروکس�یل نوکلئوتید قبلی متصل می شود 
تا فسفودی اس�تر کامل ش�ود. / گزینۀ )2(: جدا ش�دن دو رش�تۀ دنا از هم در ش�روع واکنش طی عمل هلیکاز و با باز کردن پیوندهای هیدروژنی صورت می گیرد )پیش از 
آغاز همانندسازی پیچ وتاب های دیگر دنا باز می شوند(. / گزینۀ )4(: همواره برای ویرایش، پس از هر پیوند فسفودی استر، دنابسپاراز برمی گردد و آن را بررسی می کند. 

موارد )ب( و )د( نادرست هستند.  16  2
FADH2 و NADPH، همگی دارای دو نوکلئوتید هستند )فصل 5 و 6(. /   ،NADH الف( درست است. در فتوسنتز و تنفس، مولکول های مختلف 
ب( نادرست است. در فصل 7 می خوانیم که بسیاری از دیسک ها ژن مقاوم به آنتی بیوتیک دارند. / ج( درست است. پس از تشکیل اندام ها مقدار سرعت همانندسازی 

جنین کمی کاهش می یابد. / د( نادرست است. پیوند اشتراکی تشکیل شده در ساختار سوم پروتئین ها، از نوع پپتیدی نمی باشد. 
این مطلب خط کتاب درسی است که اثر تغییر pH یا اسیدیته را بر پروتئین ها نشان می دهد.  17  1

 گزینۀ )2(: س�یانید و ارس�نیک با اتصال به جایگاه فعال، مانع اتصال پیش ماده به آنزیم می ش�ود )نه کوآنزیم به آنزیم!(. / گزینۀ )3(: تولید آنزیم 
پروتئینی درون یاخته صورت می گیرد ولی محل فعالیت آن می تواند، درون )در عرض( و یا بیرون غشای یاخته باشد. / گزینۀ )4(: کربوهیدرات های غشای یاخته، فقط در 
سطح بیرون آن قرار دارند ولی تجزیۀ ATP، توسط پمپ سدیم پتاسیم در سمت درون غشا یعنی در سمت سیتوپالسم صورت می گیرد )شکل گفتار 1 فصل 1 یازدهم(.

وقتی صحبت از هر گروه ِهم می شود، یعنی سؤال در مورد هموگلوبین است که چهار گروه ِهم دارد.  18  2
 گزینۀ )1(: نادرست است. اولین پروتئینی که ساختار آن شناخته شد، میوگلوبین با یک گروه ِهم و یک رشته پلی پپتید بود. / گزینۀ )2(: درست است. 
بارها گفتیم که هر پیوند پپتیدی یا هیدروژنی ایجاد شده در ساختار اول و دوم پروتئین، توسط گروه های کربوکسیل و آمین صورت می گیرد. / گزینۀ )3(: نادرست است. 

هموگلوبین و میوگلوبین، رشته) های( مارپیچی دارند نه صفحه ای! / گزینۀ )4(: نادرست است. گروه های R آمینواسیدهای آب گریز در ایجاد ساختار سوم مؤثرند!
موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست است.  19  3

 الف( نادرس�ت اس�ت. در آزمایش اول و س�وم، از پروتئاز اس�تفاده کردند که در آزمایش اول در مورد اینکه دنا مادۀ وراثتی است، چیزی نفهمیدند. / 
ب( نادرست است. ایوری اولین بار با روش سانتریفیوژ متوجه شد که دنا عامل وراثتی است. / ج( نادرست است. در مورد آزمایش اول برخالف دوم و سوم صادق نمی باشد. / 

د( درست است. در سانتریفیوژ با سرعت باال، هر الیه یک نوع مادۀ آلی داشت که آن ها را جداگانه به محیط اضافه کردند. 
فقط )ب( صحیح است.  20  1

 الف( نادرس�ت اس�ت. در مورد گویچۀ قرمز و یا یاختۀ آبکش بالغ گیاهان نادرس�ت اس�ت. / ب( درست اس�ت. هر یاخته فتوسنتزکننده چه باکتری 
باش�د و در دنای اصلی و چه در کلروپالس�ت یوکاریوت، دنای حلقوی بدون س�رهای آزاد فس�فات و OH دارد. / ج( نادرس�ت اس�ت. در یوکاریوت ها، دنای حلقوی در 
میتوکندری و پالس�ت ها وجود دارد ولی هم زمان می تواند در رناتن سیتوپالس�م به تولید پروتئین و در هس�ته به تولید رنا بپردازد. )دقت کنید که در یوکاریوت ها، در محل 
عمل رنابسپاراز، از روی رنای در حال ساخت، امکان ندارد، رناتن ها به انجام عمل ترجمه بپردازند.( / د( نادرست است. هم یاخته کبدی انسان در تولید اوره از آمونیاک 

و هم شیمیوسنتزکننده ها، ناقض این عبارت هستند. 
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پاسخ آزمون برگزیدة سؤاالت قلم چی
جانور مورد مطالعه گریفیت، موش بود که نوعی یوکاریوت اس�ت. طی همانندس�ازی دنا با فعالیت آنزیم دنابس�پاراز هنگام اس�تفاده ش�دن هر نوکلئوتید  1  2

سه فسفاته برای تولید رشتۀ جدید دو عدد از فسفات های آن جدا می شوند و نوکلئوتید به  صورت تک فسفاته به انتهای رشته متصل می شود. 
 گزینۀ )1(: ایجاد ساختار Yمانند در مولکول دنا هنگام ایجاد دوراهی همانندسازی اتفاق می افتد که این اتفاق قبل از فعالیت آنزیم دنابسپاراز روی می دهد. / 
گزینۀ )3(: قبل از همانندسازی دنا باید پیچ  و تاب دنا باز و پروتئین های همراه آن مانند هیستون ها از آن جدا شوند تا همانندسازی بتواند انجام شود. / گزینۀ )4(: ویرایش 

در مولکول دنا حین همانندسازی توسط آنزیم دنابسپاراز اتفاق می افتد نه رنابسپاراز. 
میوگلوبین نمونه ای از پروتئین های دارای ساختار سوم و ساختار نهایی هموگلوبین، ساختار چهارم است. هر ساختار پروتئین، مبنای تشکیل ساختار باالتر است.  2  2

 گزینۀ )1(: در س�اختار دوم پروتئین، بین بخش هایی از زنجیرۀ پلی پپتیدی می تواند پیوندهای هیدروژنی برقرار ش�ود؛ پس در میوگلوبین، س�اختارهای 
دوم و سوم برخالف ساختار اول پیوند هیدروژنی دارند. / گزینۀ )2(: ساختارهای اول، دوم و سوم پروتئین ها برخالف ساختار چهارم در ساختمان یک زنجیرۀ پلی پپتیدی 
تش�کیل ش�ده اند. / گزینۀ )3(: در س�اختار سوم پروتئین ها، هر زنجیرۀ پلی پپتیدی، تاخورده و شکل خاصی پیدا می کند. / گزینۀ )4(: ساختار اول پروتئین ها با ایجاد نوعی 

پیوند اشتراکی به نام پیوند پپتیدی تشکیل می شود، بنابراین در همۂ سطوح ساختاری پروتئین ها پیوند اشتراکی وجود دارد. 
تنها مورد اول صحیح است.  3  1

توجه: منظور از مولکول کاهندۀ انرژی فعال سازی واکنش، هامن آنزیم ها هستند. بیشرت آنزیم ها از جنس پروتئین و بعضی از جنس رنا هستند. 

 م�ورد دوم( در س�اختار آنزی�م rRNA، کربوهیدرات )قند ریبوز( وجود دارد. / مورد س�وم( تنه�ا ژن آنزیم های پروتئینی در یاختۀ یوکاریوتی توس�ط 
رنابس�پاراز 2 رونویس�ی می ش�ود. )در یوکاریوت ها، ژن رناهای رناتنی که نقش آنزیمی هم دارند، توسط رنابس�پاراز 1 و در پروکاریوت ها توسط رنابسپاراز تولید می شود.( / 

مورد چهارم( تنها در ارتباط با آنزیم های پروتئینی صدق می کند. 
پروتئین ها متنوع ترین گروه ملکول های زیستی از نظر ساختار شیمیایی و عملکردی هستند. در زیر یاخته های بافت پوششی، ساختاری به نام غشای پایه وجود دارد  4  3

که این یاخته ها را به یکدیگر و به بافت های زیرین آن، متصل نگه می دارد. غشای پایه، شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی )ترکیب کربوهیدرات و پروتئین( است. 
 گزینۀ )1(: بین بخش هایی از زنجیرۀ پلی پپتیدی می تواند پیوندهای هیدروژنی برقرار شود. این پیوندها منشأ تشکیل ساختار دوم در پروتئین ها هستند که 
به چند صورت دیده می شوند. دو نمونۀ معروف آن ها ساختار مارپیچ و ساختار صفحه ای است. / گزینۀ )2(: پروتئین ها در فرایندها و فعالیت های متفاوتی شرکت دارند؛ از 
جمله فعالیت آنزیمی که در آن به  صورت کاتالیزورهای زیستی عمل می کنند و سرعت واکنش های شیمیایی خاصی را زیاد می کنند. )نقش کاتالیزوری یکی از انواع نقش های 
پروتئین هاس�ت.( / گزینۀ )4(: در س�اختار سوم، تاخوردگی بیشتر صفحات و مارپیچ ها رخ می دهد و پروتئین ها به شکل نهایی درمی آیند. با تشکیل پیوندهای دیگری مانند 

هیدروژنی، اشتراکی و یونی ساختار سوم پروتئین تثبیت می شود. مجموعۀ این نیروها قسمت های مختلف پروتئین را به  صورت به هم پیچیده در کنار هم نگه می دارند. 
منظور پروتئین های دارای ساختار چهارم می باشد. می دانیم پروتئین ها در انجام فعالیت های یاخته ای نقش مهمی دارند.  5  3

 گزینۀ )1(: سطح ساختاری سوم با تشکیل ساختار سه بعدی در پروتئین ها همراه است. بعضی پروتئین ها مثل پپسین معده در محیط اسیدی فعالیت 
می کنند. در نتیجه در pH اسیدی دچار تغییر ساختار نمی شوند. / گزینۀ )2(: تمام سطوح چهارگانه ساختاری پروتئین ها تحت تأثیر توالی آمینواسیدها قرار دارند. رنگدانۀ 
قرمز تارهای ماهیچه نوع کند،  میوگلوبین اس�ت که فقط از یک زنجیرۀ پلی پپتیدی س�اخته ش�ده و فاقد س�اختار چهارم اس�ت. / گزینۀ )4(: س�طح س�اختاری سوم در اثر 

برهم کنش های آب گریز به  وجود می آید. بعضی پروتئین ها آنزیم نمی باشند و هر آنزیمی هم، پروتئینی نیست. 
عامل س�ینه پهلو باکتری اس�ترپتوکوکوس نومونیاس�ت. در این باکتری هم زمان با فعالیت آنزیم دنابس�پاراز )آنزیم تشکیل دهندۀ پیوند فسفودی استر بین  6  4

نوکلئوتیدهای دنا( از نوکلئوتیدهای سه فس�فاته ای که حین همانندس�ازی مصرف می ش�وند، دو گروه فسفات آزاد می شود که منجر به افزایش غلظت گروه های فسفات در 
سیتوپالسم آن ها می شود. 

 گزین�ۀ )1(: در یاخته ه�ای پروکاریوت�ی، هیس�تون دی�ده نمی ش�ود. / گزین�ۀ )2(: بی�ن نوکلئوتیده�ای یک رش�ته پیون�د هیدروژنی وج�ود ندارد. / 
گزینۀ )3(:آنزیم هلیکاز موجب جدا شدن دو رشتۀ دنا از یکدیگر می شود. این آنزیم در فرایند ویرایش نقشی ندارد. 

منظور صورت سؤال، یاخته های یوکاریوتی است. فقط مورد )الف( در ارتباط با این یاخته ها درست است.  7  1
 الف( طبق کتاب درسی، در یاخته های یوکاریوتی ممکن است تعداد جایگاه های آغاز همانندسازی بسته به سرعت تقسیم در دنا افزایش یا کاهش یابد. / 
ب( هر آنزیم هلیکاز، بر روی دو رشتۀ دنا اثر می گذارد و آن ها را از هم جدا می کند. / ج( آنزیم هلیکاز، دو رشتۀ دنا را از هم جدا می کند ولی این آنزیم نقشی در جدا شدن 
هیس�تون ها از مولکول دنا ندارد. / د( طبق متن کتاب درس�ی، هم زمان با افزوده ش�دن نوکلئوتید سه فسفاته به انتهای رشتۀ پلی نوکلئوتیدی، از این نوکلئوتید گروه فسفات 

آزاد می شود، نه از انتهای رشتۀ پلی نوکلئوتیدی. )وقتی در تست در مورد رشته پلی نوکلئوتید صحبت می کنیم یعنی نوکلئوتیدها یکفسفاته هستند.( 
ساختار سوم، ساختار سه بعدی پروتئین هاست که در آن با تاخوردگی بیشتر صفحات و مارپیچ های ساختار دوم به شکل های مختلف درمی آیند. تشکیل این  8  4

ساختار در اثر پیوندهای آب گریز است. تثبیت ساختار سوم با تشکیل پیوندهای دیگری مانند هیدروژنی، اشتراکی و یونی است. 
 گزین�ۀ )1(: س�اختارهای مارپیچ�ی و صفح�ه ای، تنها دو نمونه معروف هس�تند. / گزین�ۀ )2(: مثاًل ب�رای هموگلوبین صحیح نیس��ت. / گزینۀ )3(: 
ساختار اول با ایجاد پیوندهای پپتیدی بین آمینواسیدها شکل می گیرد، اما ساختار سوم نشانگر نمایی سه بعدی است. دقت کنید که ساختار سه بعدی پروتئین  به ساختار 

اول بستگی دارد ولی ساختار اول، سه بعدی نمی باشد. 
در مرحلۀ 1، به  دنبال تزریق باکتری بیماری زای زنده، مرگ موش ها دیده می شود. در این مرحله 1، اضافه شدن پوشینه به اطراف باکتری مشاهده نمی شود.  9  2

 گزینۀ )1(: مخلوط باکتری ها در مرحلۀ 4، به موش ها تزریق شد و در خون موش ها، می توان باکتری های پوشینه دار و بدون پوشینه را مشاهده کرد./ 
گزینۀ )3(: در مراحل 3 و 4، از باکتری های پوش�ینه دار کش�ته ش�ده با گرما استفاده شد. در حالی  که فقط در مرحلۀ 4 به دستگاه تنفس موش آسیب رسید. / گزینۀ )4(: 
در مرحلۀ 3 به دنبال استفاده از گرما، ساختار باکتری ها تغییر کرد. در مرحلۀ 4، باکتری بدون پوشینه نیز پوشینه دار شد. پوشینه دار شدن باکتری، به افزایش توان دفاعی 

آن در برابر دستگاه ایمنی موش کمک کرد. 
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23 جدا شدن پروتئین های همراه مولکول DNA )هیستون ها( از آن توسط آنزیمی غیر از هلیکاز صورت می گیرد.  10  4
 گزینۀ )1(: در حالت عادی نوکلئوتیدها زمانی که می خواهند در ساختار رشته پلی نوکلئوتیدی جای بگیرند دو گروه از سه گروه فسفات خود را از دست می دهند. / 
گزینۀ )2(: در صورت بروز خطا در قرارگیری نوکلئوتیدها در رش�تۀ پلی نوکلئوتیدی ممکن اس�ت دو باز دو حلقه ای در مقابل یکدیگر قرار بگیرند که در این زمان می توانیم 

شاهد فعالیت ویرایشی )نوکلئازی( دنابسپاراز باشیم. / گزینۀ )3(: در حباب های همانندسازی تعداد آنزیم های بسپارازی بیشتر از آنزیم های هلیکاز می باشد. 
در یاخته ه�ای زن�دۀ دارای مادۀ وراثتی، انواعی از مولکول های رنا وج�ود دارد که هرکدام ژن های متفاوتی روی دنا دارند؛ ضمنًا در باکتری ها به دلیل نبودن  11  2

غشای هسته، محل رونویسی )تولید رنا( و ترجمه، یکسان )سیتوپالسم( است. 
 گزینۀ )1(: نمای صفحه ای مربوط به ساختار دوم پروتئین هاست. / گزینۀ )3(: عامل اصلی بیماری زایی در باکتری استرپتوکوکوس نومونیا، دان است 
و واحد سازنده آن نوکلئوتید است. واحدهای سازنده دنا نوکلئوتیدهای دئوکسی ریبوزدار و آدنین دار، گوانین دار، سیتوزین دار و تیمین دار هستند در حالی  که ATP، شکل 

رایج انرژی در یاخته است که قند ریبوز دارد. / گزینۀ )4(: مدل نردبان مارپیچ مربوط به واتسون و کریک است نه ویلکینز و فرانکلین. 
هم یوکاریوت ها )در برخی اندامک های سیتوپالسمی( و هم پروکاریوت ها دارای مولکول های وراثتی در سیتوپالسم یاختۀ خود می باشند که در هر دو، شروع  12  1

همانندسازی با باز شدن تدریجی دو رشته دنا توسط هلیکاز می باشد. 
 گزینۀ )2(: تنها در پروکاریوت ها،  فام تن  اصلی به  صورت یک مولکول دنای حلقوی است که در غشا محصور نشده است. در یوکاریوت ها دنا هسته ای 
 در هر فام تن به  صورت خطی اس�ت و مجموعه ای از پروتئین ها که مهم ترین آن ها هیس�تون ها هس�تند همراه آن قرار دارند و توس�ط غش�ای هس�ته محصور ش�ده است. / 
 گزین�ۀ )3(: تنه�ا در یوکاریوت ه�ا تع�داد جایگاه های آغاز همانندس�ازی می تواند بس�ته به مراحل رش�د و نمو تنظیم ش�ود، در حالی  که در پروکاریوت ها چنین نیس�ت. / 
گزینۀ )4(: در اغلب پروکاریوت ها همانندس�ازی در یک نقطه ش�روع و در دو جهت ادامه می یابد تا به یکدیگر برس�ند. در حالی  که در یوکاریوت ها همانندس�ازی دنای 

هسته ای در بیش از یک نقطه آغاز شده و ساختارهای Yمانند یک حباب همانندسازی به یکدیگر نمی رسند. 
تمامی آنزیم ها با کاهش انرژی فعال سازی سرعت واکنش هایی را که در بدن موجود زنده انجام شدنی هستند، زیاد می کنند.  13  3

 گزین�ۀ )1(: برخ�ی آنزیم ها غیرپروتئینی بوده و در هس�ته س�اخته می ش�وند مثل رناهای آنزیم�ی. / گزینۀ )2(: هم آنزیم ه�ای درون یاخته ای و هم 
آنزیم ه�ای برون یاخت�ه ای می توانند روی یک یا چند پیش ماده اثر گذارند، پس می توانند س�رعت بیش از یک نوع واکن�ش را افزایش دهند. / گزینۀ )4(: تمامی آنزیم ها 

تحت تأثیر pH و دمای محیط می باشند و تغییر این عوامل می تواند سبب افزایش و یا کاهش فعالیت آن ها شود. 
اطالعات وراثتی در واحدهایی به نام ژن در دنا سازماندهی شده اند. رنا، نوکلئیک اسیدی است که دستورالعمل های دنا را به اجرا درمی آورد.  14  3

 گزینۀ )1(: اینکه اطالعات وراثتی در دنا قرار دارند از نتایج آزمایش های ایوری و همکارانش بود. )به عالوه ویلکینز و فرانکلین هم به دو رشته ای بودن 
دنا پی نبردند.( / گزینۀ )2(: همواره از روی یک ژن تنها یک نوع رنابسپاراز رونویسی می کند. / گزینۀ )4(: مزلسون و استال به دنبال آزمایش طرح های مطرح شده در 

مورد همانندسازی و رشته های دنا بودند نه شناسایی ژن ها.
موارد )الف( و )ب( صحیح هستند. منظور صورت سؤال آنزیم پپسین معده می باشد.  15  2

 الف( این آنزیم ها در محیط اس�یدی معده فعالیت دارند و هنگامی که همراه کیموس معده وارد روده باریک ش�دند، فعالیت چندانی ندارند. / ب( این 
آنزیم ها بر پروتئین ها تأثیرگذار هستند که مولکول هایی سه بعدی و بدون انشعاب هستند. / ج( با کاهش دمای محیط این اتفاق می افتد. در صورت افزایش دمای محیط 
شکل پروتئین عوض می شود و دیگر طبیعی نیست./ د( آنزیم پپسین از تأثیر اسید کلریدریک بر پپسینوژن و یا تأثیر پپسین بر پپسینوژن به  وجود می آید که این واکنش ها 

سنتز آبدهی نمی باشد. 
دقت کنید به کمک پرتو ایکس می توان تصاویر پروتئین ها و نوکلئیک اسیدها را شناسایی کرد، اما پروتئین ها برخالف نوکلئیک اسیدها قابلیت همانندسازی ندارند.  16  3
هیس��تون ها موجب افزایش فش�ردگی دنای فام تنی می ش�وند. این پروتئین ها پس از همانندسازی دنا، با اتصال به دناهای جدید، فشردگی آن ها را افزایش  17  2

می دهند چون واحدهای نوکلئوزومی را ایجاد می کنند. 
 گزینۀ )1(: پروکاریوت ها پروتئین هیستون ندارند؛ ضمنًا قبل از اتصال هلیکاز باید فشردگی دنا شروع به کاهش نماید. / گزینۀ )3(: اواًل که هیستون 
ندارند و ثانیًا اغلب پروکاریوت ها فقط یک جایگاه آغاز همانندسازی در دنای خود دارند. / گزینۀ )4(: در هر حباب همانندسازی دو هلیکاز و چهار دنابسپاراز حضور دارند 

و از طرفی هلیکاز فشردگی کروموزوم را تغییر نمی دهد. 
18  BB اولیه سنگین ترند به صورت DNA نشان دهیم و رش�ته های جدید را که نسبت به AA اولیه را که س�بک هستند به صورت DNA اگر رش�ته های  2

نش�ان دهیم، بعد از 3 نس�ل همانندس�ازی 8 مولکول DNA به وجود می آید که دوتای آن ها نیمه س�نگین اند )AB( و بقیه سنگین )BB( هستند؛ لذا پس از گریزانه این 
مولکول ها، 2 مولکول نیمه سنگین AB در وسط لولۀ آزمایش قرار می گیرند در حالی که رشته های سنگین )BB( در پایین لولۀ آزمایش قرار می گیرند. )الزم به ذکر است 

که به دلیل تعداد نمونه های دارای چگالی سنگین که بیشتر هستند، نوار پایین تر، ضخیم تر از نوار وسط لوله می باشد.( 
هیستون مختص یوکاریوت ها است. پس واحدهای نوکلئوزومی در پروکاریوت )مثل عامل کزاز و سینه پهلو( وجود ندارد.  19  4

 گزینۀ )1(: درست است. هیستون مخصوص کروموزوم های یوکاریوتی است. / گزینۀ )2(: درست است. دنای حلقوی در هر پروکاریوت و سیتوپالسم 
یوکاریوتی وجود دارد. / گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. تغییر در تعداد جایگاه آغاز همانندس�ازی، ویژه یوکاریوت ها اس�ت. / گزینۀ )4(: نادرست است. انواعی از آنزیم ها در 

همانندسازی فعالیت می کنند که تنها دوتای آن ها هلیکاز و دنابسپاراز هستند.
به هنگام همانندس�ازی DNA در هر جانداری، با توجه به ش�کل های کتاب درس�ی تعداد جایگاه های آغاز همانندس�ازی در همۀ جانداران برابر با تعداد  20  2

حباب های همانندسازی است.
 گزینۀ )1(: به هنگام همانندس�ازی مولکول DNA خطی در یوکاریوت ها، به ازای هر جایگاه آغاز همانندس�ازی، دو دوراهی همانندسازی ایجاد می شود 
 که از هم دور می ش�وند. / گزینۀ )3(: در هر دوراهی همانندس�ازی، دو آنزیم دنابس�پاراز فعالیت می کند؛ لذا تعداد دوراهی ها کمتر از تعداد آنزیم های دنابس�پاراز اس�ت. / 
گزینۀ )4(: اغلب باکتری ها در هر DNA حلقوی خود تنها یک جایگاه آغاز همانندسازی دارند و دو دوراهی همانندسازی ایجاد می کنند؛ لذا تعداد دوراهی های همانندسازی 

بیشتر از جایگاه های آغاز همانندسازی است.
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پاسخ آزمون برگزیدة سؤاالت  سراسری

در هر مولکول DNA با n جفت نوکلئوتید: 1  1
n )1 عدد باز پورین و n عدد باز پیریمیدین وجود دارد.

n2 پیوند هیدروژنی وجود دارد زیرا بین برخی بازها )A و T( دو پیوند و بین برخی )G و C( سه پیوند وجود دارد. 2( حداقل
n2 پیوند فسفودی استر دارد. n−2 پیوند فسفودی استر و اگر حلقوی باشد، 2 3( اگر خطی باشد، 

2n )4 قند دئوکسی ریبوز وجود دارد زیرا هر نوکلئوتید DNA دارای یک مولکول قند 5 کربنی دئوکسی ریبوز است. 
باکتری ها فاقد سیس�تم های اس�کلت یاخته ای ریزلوله و ریزرشته می باشند و دوک تقسیم تشکیل نمی دهند چون تکثیر آن ها به روش تقسیم دوتایی است.  2  4

)اگر نمی دانستید، می شد با رد گزینه هم به این پاسخ و درستی این گزینه برسید!( 
 گزینۀ )1(: در آزمایش گریفیت با انتقال ژن تولید پوشینه ثابت شد. / گزینۀ )2(: در مورد DNA اصلی باکتری ها صادق می شود. / گزینۀ )3(: در 

مورد عمل دیسک ها در باکتری ها صحیح می باشد.
همان طور که بارها در این کتاب گفتم مولکول اولیه را دارای 2 رشتۀ رادیواکتیو در نظر می گیریم و بعد از 3 نسل می توان 8 مولکول دید که 6 مولکول آن  3  4

هر دو رشته اش معمولی است و 2 مولکول دارای یک رشتۀ معمولی و یک رشتۀ رادیواکتیو است که در گزینۀ )4( صحیح است. 
سؤال در مورد آنزیم سلوالز می باشد و در سؤال به کلمۀ »فقط« دقت کنید. 4  1

 عبارت اول: نادرس�ت اس�ت. سلوالز اغلب توس�ط میکروب هایی مثل باکتری ها که فاقد هسته هستند ایجاد می شوند. / عبارت دوم: درست است. 
س�لوالز س�بب هیدرولیز س�لولز می شود. سلولز رشته ای بدون انشعاب می باش�د. / عبارت سوم: نادرست است. آنزیم ها از جمله س�لوالز عالوه بر pH به دمای باال نیز 

حساس هستند. / عبارت چهارم: نادرست است. سلوالز هیدرولیز می کند و آب مرصف می کند نه سنزت آب دهی!
اولین پروتئینی که س�اختار آن شناس�ایی ش�د، میوگلوبین بود. این پروتئین دارای یک زنجیرۀ پلی پپتید بوده )نادرس�تی گزینۀ )3(( و س�اختار نهایی آن در  5  2

س�اختار س�وم پروتئین ها تکمیل می ش�ود. میوگلوبین توانایی ذخیرۀ اکس�یژن در ماهیچه ها دارد )نه هر گاز تنفس�ی( )نادرستی گزینۀ )4((. در س�اختار نهایی این پروتئین 
پیوندهای اش�تراکی، غیرپپتیدی، هیدروژنی، پپتیدی و یونی در برهم کنش آب گریز نقش دارد که به آن ثبات می دهد )نادرس�تی گزینۀ )1((. تغییر در هر آمینواس�ید آن 

سبب تغییر در ساختار اول و هر ساختار دیگر آن می شود )درستی گزینۀ )2((.
6  )OH( در یوکاریوت ها، دنای اصلی به صورت خطی در هسته قرار دارد و به غشای آن متصل نمی باشد. این دناهای خطی دارای ترکیبات متفاوت هیدروکسیل  3

و گروه فسفات در دو انتهای خود می باشند.
 گزینۀ )1( و )4(: پروکاریوت ها دارای دنای متصل به غش�ای یاخته می باش�ند که فاقد هیس�تون بوده و در هر نوکلئوتید یا واحد س�اختاری آن پیوند 
فسفودی اس�تر وجود ندارد. پیوند فسفودی اس�تر، بین دو نوکلئوتید مجاور قرار گرفته اس�ت. / گزینۀ )2(: در یوکاریوت ها برخالف اغلب پروکاریوت ها، تعداد نقاط آغاز 

همانندسازی متعدد می باشد.
از نظر من این سؤال متأسفانه دو جواب صحیح )گزینه های )1( و )4(( داشت!. در یوکاریوت ها، دنا به غشای یاخته متصل نیست و دارای جایگاه های آغاز  7 ؟ 

همانندسازی و رونویسی متعددی می باشند )درستی گزینۀ )1((. از طرفی در این جانداران، هلیکاز )برای همانندسازی( و رنابسپاراز )برای رونویسی( مسئول باز کردن دو 
رشتۀ دنا از هم می باشند که رنابسپاراز قادر به قراردهی نوکلئوتید مکمل در روبه روی الگوی خود می باشد )درستی گزینۀ )4((. 

 در پروکاریوت ها که دنای اصلی به غشای یاخته متصل است یا هر جاندار دیگری، واحد سازنده یا نوکلئوتیدهای مجاور با هم پیوند فسفودی استر دارند )نه در هر واحد 
سازنده!( )نادرستی گزینۀ )2((. در مورد گزینۀ )3( دقت کنید که نوکلئوتید جدید پس از قرارگیری روبه روی الگوی خود، دو فسفات را از دست می دهد )نه اینکه از رشته 

در حال ساخت دو فسفات کاسته شود(. 
میوگلوبین اولین پروتئینی بود که س�اختار آن شناس�ایی ش�د. این پروتئین دارای یک رشتۀ پلی پپتید می باشد که در بخش هایی از آن پیوند هیدروژنی، یونی  8  3

با ساختارهای متنوع اول تا سوم وجود دارد. تغییر در هر آمینواسید آن می تواند سبب تغییر در ساختارهای مختلف و عملکرد آن شود.
آنزیم ها در بدن با کاهش انرژی فعال سازی، واکنش های انجام شدنی را سرعت می بخشند.  9  3

 گزینۀ )1(: در مورد نقش آنزیمی پمپ سدیم پتاسیم برای تجزیۀ ATP و استفاده از انرژی آن برای عمل انتقال فعال صحیح است. / گزینۀ )2(: در 
مورد عمل ویرایش دنابسپاراز صحیح است. / گزینۀ )4(: در مورد استفاده از مواد معدنی یا مواد آلی کوآنزیمی صحیح است. 

دنا و مخصوصًا رنای پیک، حامل اطالعات وراثتی می باشند که در هسته، راکیزه و پالست ها وجود دارند.  10  3
 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. دنای میتوکندری و پالس�ت ها حلقوی اس�ت از طرفی رنا همواره تک رش�ته ای اس�ت. / گزینۀ )2(: نادرست است. رنا، 
همانندس�ازی ندارد. / گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. دنا و رنا از واحدهای بخش�ی نوکلئوتید به وجود آمده اند که توس�ط پیوند فسفودی اس�تر به هم متصلند. / گزینۀ )4(: 

نادرست است. رنا جایگاه همانندسازی ندارد. 
NH برخی آمینواسیدهای نزدیک شده آن پیوند  11 س�ؤال در مورد پروتئین میوگلوبین می باش�د که در س�اختار دوم آن با تا خوردن مولکول، بین گروه  و   4

هیدروژنی برقرار می شود. 
 گزینۀ )1(: بخش آهن دار ِهم، جزء معدنی است و مربوط به بخش آلی یا پپتیدی نمی باشد. / گزینۀ )2(: میوگلوبین فقط یک زنجیرۀ پلی پپتیدی دارد. / 

گزینۀ )3(: در ساختار دوم و سوم پروتئین ها، فقط برخی آمینواسیدها با هم پیوند هیدروژنی دارند. 
فقط مورد )ج( صحیح است. مولکول حامل اطالعات وراثتی را اغلب باید رنای پیک بدانیم گرچه می توان این ویژگی را به دنا نیز نسبت داد.  12  1

 الف( نادرس�ت اس�ت. رنا جایگاه همانندس�ازی ندارد. / ب( نادرس�ت اس�ت. رنا همانندس�ازی ندارد. / ج( درس�ت اس�ت. رنا، انش�عاب ندارد و از 
نوکلئوتیدهای سه بخشی از قند، باز آلی و فسفات تشکیل شده است. / د( نادرست است. رنا همانندسازی ندارد. 
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25 این سؤال کنکور 99 را خود طراح معتقد به گزینۀ )4( بود ولی به نظر من صددرصد حرف اشتباهی زده است! ابتدا دقت کنید که یاخته برگ میوز ندارد.  13  3
با توجه به ش�کل تقس�یم سیتوپالس�م در گیاهان که در کتاب یازدهم داشته اید، شروع ایجاد صفحه بین یاخته ای و ریزکیسه های آن در مرحله آنافاز می باشد که رشته های 

دوک به کروماتیدهای تک کروماتیدی در قطبین یاخته متصل شده اند. 
 گزینۀ )1(: ایجاد پوشش هسته ای طی میتوز در اطراف همۀ کروموزوم های دو مجموعه کروموزومی هر قطب یاخته صورت می گیرد. / گزینۀ )2(: باز 
شدن فام تن ها در مرحلۀ تلوفاز می باشد. / گزینۀ )4(: قرارگیری فام تن در وسط یاخته در مرحلۀ متافاز است که دقت کنید یاخته دیپلوئید در متافاز میتوز، کروموزوم های 

غیرهم ساخت و هم ساخت آن در وسط قرار می گیرند. 
منظور سؤال پروتئین میوگلوبین است.  14  4

 گزینۀ )1(: نادرست است. میوگلوبین فقط یک زنجیره پلی پپتیدی دارد. / گزینۀ )2(: نادرست است. میوگلوبین دارای یک گروه ِهم و یک اتم آهن می باشد. / 
گزینۀ )3(: نادرست است. در ساختار دوم پروتئین ها، پیوند هیدروژنی بین برخی آمینواسیدها برقرار می شود. / گزینۀ )4(: درست است. در ساختار دوم پروتئینی، اولین 

تاخوردگی ها ایجاد می شود و پیوند هیدروژنی بین آمین و کربوکسیل برخی آمینواسیدها برقرار می شود. 
موارد )الف(، )ب( و )ج( صحیح می باشند.  15  3

 الف( درست است. در مورد عمل ویرایش دنابسپاراز صحیح است. / ب( درست است. در مورد عمل تجزیۀ ATP توسط نقش آنزیمی پمپ سدیم 
پتاسیم صحیح است که از این انرژی در انتقال فعال یون ها استفاده می کند. / ج( درست است. برخی آنزیم ها می توانند با اتصال به مواد آلی )کوآنزیم( یا معدنی، فعالیت 

خود را سریع تر کنند. / د( نادرست است. آنزیم ها واکنش های اختصاصی و انجام شدنی را سرعت می بخشند. 

C

A

B





جریان اطالعات در یاخته

پاسخ های تشریحی

فصل 2



جریان اطالعات در یاخته
دوم
 فصل

همٔه انسان ها در زندگی بی دقتی می کنند ولی آدم های بزرگ در لحظات مهم زندگی )مثل روزهای کنکور( بی دقتی نکرده اند.

همۀ موارد نادرست می باشند. 1  4
 الف( نادرست است. علت بیماری کم خونی داسی شکل یک نوع جهش یا تغییر ژین است نه فام تین! چون تغییر در 
یک جفت نوکلئوتید در یک ژن رخ داده است. )اشکال فام تنی در اثر تغییر در ساختار و تعداد فام تن رخ می دهد.( / ب( نادرست است. 
در بیماری کم خونی داسی شکل، تغییر بسیار جزیئ ژین، در اثر تغییر یک جفت از صدها جفت نوکلئوتید در DNA افراد رخ داده است. / 
ج( نادرست است. در این بیماری تغییر بسیار جزیئ در ژن رخ داده است ولی تغییر زیادی در شکل هموگلوبین و گویچۀ قرمز افراد 
رخ داده است که از حالت گرد به داسی شکل درآمده است. / د( نادرست است. این بیماری رابطه بین ژن و پروتئین را نشان می دهد 

و بیان می کند که تغییر در پروتئین درون یاخته ای می تواند سبب تغییر در شکل یاخته شود.
همان طور که می دانید هر یاختۀ هسته دار بدن، ژن های مختلف را دارد، یاختۀ لنفوئیدی با اینکه گویچۀ قرمز نمی سازد ولی ژن آن را طی همانندسازی توسط  2  3

هلیکاز باز می کند. دقت کنید که این ژن در یاختۀ میلوئیدی مغزاستخوان طی همانندسازی توسط هلیکاز و طی رونویسی توسط رنابسپاراز باز می شود. 
 گزینۀ )1(: در بیماری کم خونی داسی شکل مشاهده شد که تغییر ژنی و تغییر در برخی پروتئین ها می تواند سبب تغییر در شکل یاخته حاوی آن پروتئین شود. / 
گزینۀ )2( و )4(: دقت کنید که وقتی صحبت از گویچه های خوین می شود، هم گویچه های قرمز و هم گویچه های سفید مد نظر می باشد از طرفی می دانیم که ژن ساخت هموگلوبین 
 و تغییرات آن در یاخته میلوئیدی مغزاستخوان بیان می شوند و در سایر یاخته های هسته دار این ژن ها فقط می توانند همانندسازی شوند ولی بیان یا رونویسی و ترجمه نمی شوند.

)در بیماری داسی شکل، گویچه های سفید دچار اشکال و تغییر شکل نمی شوند )علت نادرستی گزینۀ )4((.
فقط مورد )ب( صحیح اس�ت. منظور س�ؤال مولکول های مرتبط با بیان ژن ش�امل دنا، رنا و پروتئین می باشد که همگی بسپارهایی از نوکلئوتید یا آمینواسید  3  1

می باشند که نیتروژن دار هستند. )همواره آمینواسیدها در سر آمینی خود و نوکلئوتیدها در بازهای آلی خود، حاوی نیتروژن می باشند.(
 الف( نادرست است. پروتئین ها فاقد هیدرات کربن می باشند. / ب( درست است. همگی پیوند فسفودی استر یا پپتیدی دارند. / ج( نادرست است. 

پروتئین از روی رنای پیک تولید می شود. / د( نادرست است. دنا نقش آنزیمی ندارد. 
رناتن در س�اختار خود دارای پروتئین های رناتنی و نوعی RNA به نام rRNA می باش�د. پروتئین ها در یاخته یوکاریوت در رناتن های سیتوپالسمی ساخته  4  3

شده و rRNA ، درون هسته رونویسی یا ساخته می شود.
 گزینۀ )1(: چون اغلب نورون ها فاقد قدرت تقس�یم هس�تند، پس فاقد توانایی گذر از چرخۀ یاخته ای و در نتیجه فاقد همانندس�ازی DNA می باشند. / 
گزینۀ )2(: در همۀ یاخته های یوکاریوت، ساخت پروتئین و شکل گیری کامل رناتن ها در سیتوپالسم رخ می دهد. / گزینۀ )4(: در هر یاخته یوکاریوت، مولکول های RNA پیام 
DNA هسته را وارد سیتوپالسم می کنند تا در رناتن به عمل پروتئین سازی کمک کند ولی رنای پیک ساخت پرفورین در هر لنفوسیتی به جز نوع B می تواند وجود داشته باشد.

موارد )الف( و )د( صحیح هس�تند. همانندس��ازی، فرایندی اس�ت که در هر چرخۀ یاخته ای که مخصوص یوکاریوت اس�ت، یک بار و در مرحله S یا سنتز  5  2
DNA صورت می گیرد. 

 الف( درس�ت اس�ت. همانندس�ازی برخالف رونویس�ی از محل ش�روع، به صورت دوجهته رخ می دهد و دو دوراهی همانندس�ازی ایجاد می کنند. / 
ب( نادرست است. واضح است که نادرست می باشد چون برای همانندسازی فقط یک آنزیم بسپارازی دنابسپاراز الزم است. / ج( نادرست است. همانندسازی در اینترفاز 
 ،DNA با وجود غشای هسته رخ می دهد )دقت کنید که تجزیه غشای هسته در مرحلۀ دوم چرخۀ یاخته ای یعنی در تقسیم رخ می دهد(. / د( درست است.  همانندسازی
قبل از ش�روع تقس�یم یاخته ای یعنی قبل از مرحلۀ پروفاز که غش�ای هسته تجزیه می ش�ود صورت می گیرد که این عمل بعد از طوالنی ترین قسمت اینترفاز، یعنی پس از 

G1 صورت می گیرد.  مرحله 
همۀ موارد به جز )د( نادرست می باشند. 6  2

 الف( نادرس�ت اس�ت. رونویسی فرایندی اس�ت که در هر ژن همواره یکی از دو رشته DNA به عنوان الگو استفاده می شود و از روی همۀ قسمت های 
آن رشته در آن ژن، رونویسی انجام می شود. 

رونویسی از روی بخشی از یک رشته دان صورت می گیرد ولی در هر ژن ناقل آن رشته رونویسی می شود. در نظر داشته باشید که ژن بخشی است که از آن رونویسی می شود.

ب( نادرس�ت اس�ت. در یک فام تن، در هر ژن یک رش�ته آن به عنوان الگوی رونویس�ی می باشد ولی ممکن است همانند شکل زیر، در دو ژن 1 و 2 کنار هم، اولی از رشتۀ 
باالیی و ژن دومی از رشتۀ پایینی رونویسی کند. 
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29 ج( نادرست است. فرایند رونویسی، همانندسازی و ترجمه، به آنزیم ها و انرژی نیازمند است ولی در فرایند رونویسی به مجموعه آنزیم ها، رنابسپاراز می گویند. در حالی که 
در همانندسازی انواعی از آنزیم ها با اسامی مختلف استفاده می شود که مهم ترین آن ها هلیکاز و دنابسپاراز هستند. / د( درست است. اگر به شکل قسمت )ب( توجه کنید، 
مشاهده می کنید که جهت رونویسی در ژن های مجاور هم می تواند یکسان یا متفاوت باشد ولی در ژن های دارای رونویسی هم جهت، رشته الگو، یکسان است )ژن 1 و 3( .

در همانندس�ازی، دو رش�تۀ دنای جدید از رش�ته های دنای قدیمی جدا نمی شوند، در حالی که در رونویسی، رش�تۀ رنای تولید شده از رشتۀ دنای الگو جدا  7  3
می شود )البته از واژه معمواًل استفاده کردم چون مثاًل در صورت خطای همانندسازی، در عمل ویرایش می توان جدا شدن پیوند هیدروژنی را مشاهده کرد(.

 گزینۀ )1(: در همانندسازی برخالف رونویسی، دو رشتۀ دنای مادری دیگر به هم متصل نمی شوند. / گزینۀ )2(: ریبونوکلئوتید در همانندسازی کاربرد 
ندارد )مادۀ خام مورد استفاده در همانندسازی، دئوکسی ریبونوکلئوتید است(. / گزینۀ )4(: در هر دو فعالیت، روبه روی تیمین رشتۀ الگو، نوکلئوتید آدنین دار قرار می گیرد. 

موارد )الف( و )ب( نادرست هستند.  8  2
 الف( نادرس�ت اس�ت. هر آنزیمی س�بب کاهش انرژی فعال س�ازی می شود. / ب( نادرست است. هر آنزیم رنابس�پاراز پروکاریوتی و یوکاریوتی، عمل 
رونویسی را از روی DNA انجام می دهد و برای دئوکسی ریبونوکلئوتیدهای درون رشته های دنا جایگاه فعال مکمل دارد. / ج( درست است. هر پروتئینی، از روی رمزه های 
روی mRNA ساخته یا ترجمه می شود. اگر سؤال را به خوبی بخوانید، به راحتی متوجه درستی )ج( می شوید چون محصول رنابسپاراز 2، مولکول mRNA می باشد که 
از روی آن پروتئین های مختلف از جمله انواع رنابسپاراز و … ساخته می شود ولی فراورده یا محصول رنابسپاراز 1 مولکول rRNA بوده که در ساختار رناتن شرکت دارد. 

/ د( درست است. هر پروتئینی )از جمله رنابسپاراز( همانند هر tRNA، دارای تاخوردگی و پیوند هیدروژنی می باشد. 
در مرحلۀ آغاز رونویسی، راه انداز، قبل از ژن شناسایی می شود ولی جدا شدن رنا از دنا رخ نمی دهد. 9  4

 گزینۀ )1(: در این مرحله رنابسپاراز روی ژن و راه انداز حرکت می کند و رنای کوچکی می سازد. / گزینۀ )2(: در هر مرحلۀ رونویسی سه نوع بسپاراز، 
رنابسپاراز، رنا و دنا وجود دارد. / گزینۀ )3(: چون واکنش از نوع آنزیمی است، پس انرژی فعال سازی کاهش می یابد.

موارد )ب(، )ج( و )د( در مرحلۀ طویل شدن رونویسی صورت نمی گیرد. 10  1

اولین مرحله ای از رونویس�ی که بخش�ی از RNA در حال س�اخت، از DNA الگو جدا می ش�ود، همان مرحلۂ طویل ش��دن یا دوم رونویس�ی می باش�د. در این مرحله، 
حب�اب رونویس�ی می توان�د ش�امل پن�ج ن�وع باز آل�ی در دنا و رنا باش�د )درس�تی الف( ول�ی بارها گفتیم ک�ه این حب�اب و باز ش�دن پیون�د هیدروژنی تا انته�ای توالی 
 RNA و DNA پای�ان رونویس�ی رخ می ده�د ول�ی در مرحلۀ طویل ش�دن این عمل ت�ا ابتدای توالی پای�ان صورت می گیرد )نادرس�تی ب(. جدا ش�دن رنابس�پاراز از
 نی�ز در آخ�ر مرحل�ۀ پای�ان رونویس�ی رخ می ده�د )نادرس�تی ج( و قس�مت ح�ذف رونوش�ت میانه ه�ا نیز بع�د از پای�ان رونویس�ی و ب�رای پیرایش و بل�وغ RNAها

رخ می دهد )نادرستی د(.

موارد )ب( و )ج( صحیح می باشند. 11  3
 DNA منظور س�ؤال مرحلۀ همانندس��ازی و رونوییس می باش�د که اساس این دو فرایند شباهت زیادی به هم دارد. چون الگوی هر دو فرایند، مولکول 
می باش�د، پیش ماده و فراورده آن ها س�اختار نوکلئوتیدی از DNA و یا RNA دارند ولی نقش آنزیمی مخصوص رنا و پروتئین اس�ت. )نادرستی الف و درستی ب(. در هر 
دو فرایند پیوند هیدروژنی شکسته و تشکیل می شود ولی دقت کنید که در  فرایند رونویسی، پیوند هیدروژنی بین دو رشته DNA وقتی شکسته شد و رونویسی انجام شد، 
دوباره بین همان دو رشته دنای مادر، پیوند هیدروژنی تشکیل می شود ولی در همانندسازی پیوند هیدروژنی جدیدی بین یک رشته الگو و یک رشته DNA جدید برقرار 

می شود )نادرستی د(. استفاده از رناتن مخصوص عمل ترجمه می باشد و در دو فرایند رونویسی و همانندسازی نیاز مستقیمی به رناتن نیست )درستی ج(.
فقط عبارت )د( رخ می دهد و سه تای دیگر انجام نمی شود. این از اون سؤاالتی است که بیشتر به دلیل اینکه گزینه ها را تند می خوانید دچار بی دقتی می شوید!! 12  3

 منظور از محصول مورد نظر، رانی پیک و مرحلۀ مورد نظر، مرحلۂ اپیان رونوییس است.
 با توجه به ش�کل مقابل، در مرحلۀ س�وم یا پایانی رونویس�ی پس از شناس�ایی و رونویس�ی توالی پایان 
رونویس�ی، ابتدای رنای س�اخته شده جدا می ش�ود و سپس رنابسپاراز از دو رش�ته DNA خارج می شود 

)دلیل درستی د(.
 الف( فقط کافیه خطای چشم نداشته باشی و این عبارت را راحت رد کنی! در مراحل 
 ،DNA رونویس�ی دانبسپاراز نقش�ی ندارد و این رانبسپاراز است که با شناس�ایی توالی های ویژه پایانی از
سبب رونویسی می شود. / ب( توالی پایان رونویسی قسمتی از دنا است و برحسب شکل کتاب درسی که 
مشاهده می کنید رونویسی می شود و رونوشت آن در رنا قرار می گیرد ولی محصول این سؤال mRNA یا 
رنای پیک است )نه tRNA!(. / ج( در رونویسی فقط یک رشته هر ژن، الگو می باشد و رشته دیگر مکمل 

یا رمزگذار است ولی در همانندسازی هر دو رشته DNA به عنوان الگو معرفی می شود.
فقط مورد )د( صحیح است. 13  4

 الف( نادرس�ت اس�ت. در هر س�ه مرحلۀ رونویس�ی، باز ش�دن پیوند هیدروژنی بین دو رش�ته DNA انجام می ش�ود ولی جدا ش�دن RNA در حال 
 س�اخت از دنا با شکس�تن پیوندهای هیدروژنی در مراحل طویل ش�دن و پایان رونویسی رخ می دهد )در هر مرحلۀ رونویس�ی، شکستن پیوند هیدروژنی صورت می گیرد(. / 
ب( نادرست است. در مرحله طویل شدن و پایان رونویسی، شناسایی راه انداز در بخش تنظیمی ژن صورت نمی گیرد ولی فقط در مرحلۀ پایان می توان شناسایی توالی پایان 
رونویسی را مشاهده کرد. / ج( نادرست است. در مراحل آغاز و طویل شدن، رنابسپاراز از DNA جدا نمی شود ولی جدایی رنا از دنا فقط در مرحلۀ طویل شدن و پایانی رخ 
می دهد. / د( درست است. در مراحل طویل شدن و پایانی، دو رشته DNA دوباره می توانند در محل هایی به هم متصل شوند ولی در مرحلۀ آغاز این اتفاق رخ نمی دهد 

در حالی که در مرحلۀ آغاز زنجیره کوتاهی از RNA ساخته می شود که این رنا می تواند دارای نقش آنزیمی یا کاتالیزور زیستی باشد. 
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صف
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شناسایی مرحله
راه انداز

 RNA تشکیل
با فسفودی استر

جدا شدن بخشی از
 DNA از RNA 

)باز شدن هیدروژنی(

تجزیه پیوند
فسفودی استر

تشکیل پیوند 
هیدروژنی 

 DNA با RNA

تشکیل پیوند
هیدروژنی بین 
DNA دو رشته

باز شدن پیوند
هیدروژنی دو 

DNA رشته

تجزیه 
پیوند بین 
فسفات ها

+ +  −  +  −  −  + )کم(+ آغاز

+ ++ + + + + + + + +  −  + + + + + )زیاد(− طویل شدن

+ +  +  +  −  + + − پایان

فقط مورد )ج( نادرست است. در مرحلۀ طویل شدن همانند مرحلۀ آغاز، نوکلئوتیدهای مکمل نوکلئوتیدهای رشتۀ الگوی دنا، در زنجیرۀ رنا قرار می گیرند. 14  1
 الف( تنها در مرحلۀ طویل ش�دن، حباب رونویس�ی به س�وی انتهای آن پیش می رود و در مرحلۀ پایان این پیش روی رخ نمی دهد و فقط توالی پایان 
رونویس�ی می ش�ود. / ب( در مراحل طویل ش�دن و پایان، پیوندهای هیدروژنی میان رش�ته های الگو و رمزگذار دنا که توسط آنزیم رنابس�پاراز شکسته شده بودند، مجددًا 

خودبه خود تشکیل می شوند. / د( در مراحل آغاز و طویل شدن، پیوندهای هیدروژنی میان دو رشته مولکول دنا، توسط آنزیم رنابسپاراز شکسته می شود.
سؤال در مورد ساخت رنای آنزیمی در یوکاریوت هاست. در مراحل مختلف رونویسی، آنزیم  15  1

رنابس�پاراز با فعالیت مش�ابه آنزیم هلیکاز، دو رش�تۀ دنا را از هم جدا می کند و همانند دنابس�پاراز، به تولید 
رشتۀ پلی نوکلئوتید می پردازد. 

 گزین�ۀ )2(: در گی�اه مورد مطالعه داروین س�ه نوع رنابس�پاراز وج�ود دارد که هرکدام 
راه انداز ژن های مخصوص به خود را پیدا می کنند./ گزینۀ )3(: در مرحلۀ طویل ش�دن رونویسی، در بخشی 
از طول حباب رونویس�ی، به رناتن نیازی نیس�ت )با فرایند ترجمه اشتباه نگیرید!(. / گزینۀ )4(: طبق شکل 

کتاب برقراری آخرین پیوند هیدروژنی بین دو رشتۀ دنا پس از جدا شدن رنابسپاراز رخ می دهد.

موارد )ب( و )ج( نادرست هستند. منظور سؤال مولکول های رانی مختلف در یاختۀ پوششی  16  2
الیۀ داخلی کپسول بومن کلیه می باشد. 

 الف( درس�ت اس�ت. مولکول رنا، همواره تک رش�ته ای می باشد. / ب( نادرست است. تغییرات در بسیاری از رناها انجام می شود و این مولکول ها برای 
 انجام کارهای خود دس�تخوش تغییراتی می ش�وند. یکی از تغییراتی که در یوکاریوت ها و پس از رونویس�ی متداول اس�ت، پیرایش بخش هایی از مولکول رنای پیک اس�ت

)نه هر نوع رنا!(. / ج( نادرست است. رنای تولید کالژن ویژه بافت پیوندی است نه پوششی! )این مورد فقط دربارۀ رنای پیک صحیح است(.
در این س�ؤال باید اواًل دقت کنید که توالی پایان رونویس�ی روی ژن اس�ت که خود ژن، روی DNA قرار دارد و حاوی قند دئوکس�ی ریبوز و باز آلی تیمین  17  2

می باش�د و ثانیًا باید دقت کنید که این توالی بخش انتهایی هر ژن اس�ت که رونویس�ی می ش�ود و رونوش�ت آن روی RNA قرار می گیرد. پس بین توالی پایان رونویسی و 
رونوشت آن در RNA ، رابطۀ مکملی برقرار می شود.

 گزینۀ )1(: این توالی رونویس�ی می ش�ود. / گزینۀ )3(: همانندس�ازی در یک مرحله از چرخه یاخته ای رخ می دهد )برخی ژن ها هم غیرفعال هستند و 
کاًل بیان نمی شوند(. / گزینۀ )4(: فقط ژن های مسئول ساخت رنای پیک، توسط رنابسپاراز 2 رونویسی می شوند. 

موارد )ب( و )د( نادرست می باشند. منظور سؤال رانبسپاراز پروکاریویت است. 18  4
دنابس�پاراز یک آنزیم پروتئینی اس�ت که الگوی مس�تقیم ساخت آن روی مولکول mRNA می باشد. همۀ انواع RNAها در باکتری ها توسط یک نوع رانبسپاراز رونویسی 
یا س�اخته می ش�وند و رنابس�پاراز 1 یا 2 یا 3 ویژه یوکاریوت ها می باش�ند )نادرستی ب(. رنابس�پاراز پروکاریوت برخالف انواع یوکاریوت هر ژنی را می تواند رونویسی کند و 
r را بسازد )درستی الف و ج( ولی تعداد زیادی نقطه آغاز رونویسی دارد )به ازای هر ژن یک نقطۀ آغاز رونویسی وجود دارد(.  m t( )− −  RNA می تواند انواع مختلف

لطفًا عبارت )د( که مخصوص عمل همانندسازی دنابسپاراز است را با رنابسپاراز اشتباه نگیرید )نادرستی د(.
منظور سؤال توایل های راه انداز و اپیان رونوییس می باشد.  19  4

 گزینۀ )1(: نادرست است. یکی از این دو توالی که راه انداز است، رونویسی نمی شود ولی در فرایند رونویسی مسئول نشان دادن نقطۀ شروع می باشند. / 
 DNA در حال ساخت از RNA گزینۀ )2(: نادرست است. راه انداز در مرحلۀ آغاز و توالی پایان در مرحلۀ پایان رونویسی شناسایی می شوند. شروع جدا شدن بخشی از
از مرحلۂ طویل ش��دن می باش�د که در این مرحله شناس�ایی این دو توالی صورت نمی گیرد. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. جدایی کامل RNA از DNA در مرحلۀ پایان 

رونویسی اتفاق می افتد که در این مرحله فقط شناسایی توالی پایان رونویسی رخ می دهد.

در مورد درستی گزینۀ )4( دقت کنید که در توالی بین ژنی، راه انداز و جایگاه پایان رونویسی وجود ندارد. در فصل 4 می خوانید که توالی های بین ژنی حاوی قسمت هایی 
هستند که فاقد بخش های تنظیمی و ساختاری ژن می باشند. در حقیقت ژنوم از سه بخش، توالی تنظیمی )مثل راه انداز(، ژن ها و توالی های بین ژنی ایجاد شده اند. )جایگاه 

پایان رونویسی، بخش انتهایی ژن می باشد.( 

پیوندهایی که در هر مرحله از رونویسی تولید یا تجزیه می شوند
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31 با توجه به ش�کل کتاب درسی، بخش های B ،A و C به ترتیب، آنزیم رنابسپاراز، رشتۀ الگو  20  3
و رنای رونویسی شده هستند. )بخش C، رنا می باشد که دارای رونوشت میانه هاست نه خود میانه!( )راستی 
توالی میانه و بیانه فقط روی دنا معنی دارد نه رنا! چون رونوشت همۀ آن ها در رنای پیک اولیه وجود دارد(.

 گزینۀ )1(: طبق متن کتاب درسی، آنزیم رنابسپاراز با کمک راه انداز نوکلئوتید مناسب 
را به طور دقیق پیدا کرده و رونویسی را از این محل آغاز می کند. / گزینۀ )2(: در دنا )رشتۀ الگو(، توالی های 
ویژه ای موجود اس�ت که س�بب پایان فرایند رونویس�ی می ش�ود. / گزینۀ )4(: آنزیم رنابس�پاراز در ابتدای 
رونویسی، دو رشتۀ دنا را از هم باز می کند که این فرایند با شکسته شدن پیوند هیدروژنی بین بازهای مکمل 

در دنا صورت می گیرد.
موارد )ج( و )د( مدنظر هستند. رنابسپاراز نوعی آنزیم پروتئینی می باشد. از فصل قبل به خاطر دارید که ساختار سه بعدی تاخورده و متصل به هم ویژه ساختار سوم  21  2

پروتئین هاست که قطعًا پیوند هیدروژنی، اشتراکی، آب گریز و یونی دارند ولی پیوند هیدروژنی بین گروه آمین و کربوکسیل سبب و منشأ ساختار دوم هر پروتئین می شود )نادرستی ج(.
 الف( درس�ت اس�ت. رنابسپاراز، پس از شناس�ایی راه انداز، به تولید پیوند فسفودی استر می پردازد. / ب( درست اس�ت. هر رنابسپاراز و دنابسپاراز به 

تولید یک رشتۀ نوکلئیک اسید رنا یا دنا می پردازد. 

رنابس�پاراز پروکاریوت با یوکاریوت در دو چیز متفاوتند، یکی تنوع محصول که در نوع پروکاریوت قادر به س�اخت هر نوع RNA می باش�د ولی در یوکاریوت س�ه نوع 
رنابس�پاراز وجود دارد که هرکدام یک نوع RNA می س�ازد و دیگری در شناس�ایی راه انداز می باش�د که نوع پروکاریوت مس�تقیمًا راه انداز را شناس�ایی می کند ولی انواع 

یوکاریوت به کمک پروتئین هایی به نام عوامل رونویسی، قادر به شناسایی راه انداز می باشند )گفتار 3(.

د( نادرست است. رنای ساخته شده از رشتۀ الگو جدا می شود )نه از توالی رمزگذار(.
در این سؤال ابتدا باید دقت کنید که در متن سؤال توالی رشتۂ رمزگذار آمده است. از روی رشتۀ رمزگذار، رونویسی انجام نمی شود بلکه از روی رشتۀ مقابل  22  4

آن که الگوی س�اخت RNA می باش�د، رونویس�ی انجام می شود. حاال بریم سراغ توالی، وقتی توالی رش�تۀ رمزگذار ATGCTA می باشد، الگوی ساخت RNA آن، رشته 
مکمل آن یا TACGAT می باشد و از روی آن tRNAای با توالی AUGCUA ساخته می شود. در این RNA سه ریبونوکلئوتید پورین دار اب ابزهای A ، G و A وجود دارد 

)درستی گزینۀ )4((.
 گزین�ۀ )1(: رش�ته الگ�وی س�اخت tRNA روی مولک�ول DNA می باش�د و فاق�د باز آلی U می باش�د. / گزینۀ )tRNA :)2 س�اخته ش�ده توالی 
AUGCUA دارد چون از روی رش�ته رمزگذار رونویس�ی انجام نمی ش�ود. / گزینۀ )3(: الگوی ساخت توالی هر رشته DNA باز هم رشته ای از DNA بوده است که در 

حین همانندسازی ایجاد شده است که آن رشته نیز فاقد قند ریبوز می باشد و دئوکسی ریبونوکلئیک دارد نه ریبونوکلئیک اسید!!
موارد )الف(، )ج( و )د( رخ می دهد.  23  3

 الف( درس�ت اس�ت. در رونویس�ی ژن های یوکاریوت که س�اخت پروتئین را در دس�تور کار دارند، رانبس��پاراز 2 فعال اس�ت )پس هیچ عملی از جمله 
 شکستن پیوند هیدروژنی توسط این آنزیم صورت نمی گیرد. کسانی که با دیدن رنابسپاراز 1 این عبارت را رد کردند، االن می فهمند که باید عبارت را تا آخر بخوانند(. / 
ب( نادرس�ت اس�ت. بین نوکلئوتیدهای رنا و دنا، فقط پیوند هیدروژنی برقرار می ش�ود )نه اش�تراکی(. / ج و د( درست هس�تند. هر آنزیم وظیفۀ کاهش انرژی فعال سازی 

واکنش را دارد و در آخر طی واکنش دست نخورده باقی می ماند. 
در مراحل و طویل ش�دن رونویس�ی، بین ریبونوکلئوتیدهای مولکول در حال س�اخت پیوند فسفودی استر ایجاد می شود. دقت کنید که بیشتر توالی مولکول  24  3

رنا در مرحلۀ طویل شدن ایجاد می شود و طی همین مرحله نیز با شکستن پیوند هیدروژنی از رشته الگوی دنا جدا می شوند. 
 گزین�ۀ )1(: پیون�د هیدروژن�ی بین ریبونوکلئوتید با دئوکس�ی ریبونوکلئوتید تش�کیل می ش�ود )البته بع�دًا در tRNA می توان پیون�د هیدروژنی بین 
 ریبونوکلئوتیدها دید ولی نه در همۀ رناها!(. / گزینۀ )2(: محصول رونویس�ی، مولکول رنا اس�ت که تیمین ندارد. / گزینۀ )4(: با جدا ش�دن رنابس�پاراز، توالی رش�تۀ الگو 
)نه رشتۀ حاصل از رونویسی که رنا است( به رشتۀ غیرالگو اتصال می یابد و اگر نیاز بود دوباره آنزیم دیگری رونویسی را انجام می دهد. این عمل بستگی به نیاز یاخته دارد. 

حباب رونویسی حاصل باز شدن دو رشته DNA می باشد که توسط رنابسپاراز از مرحلۀ آغاز رونویسی صورت می گیرد. این حباب رونویسی از نقطۀ آغاز  25  3
تشکیل می شود و در انتهای مرحلۀ طویل شدن به ابتدای توالی پایان رونویسی می رسد. ولی جدا شدن آنزیم از DNA و RNA در مرحلۀ پایان رونویسی اتفاق می افتد. 

)دقت کنید که جدا شدن بخشی از RNA از DNA الگو در مرحلۀ طویل شدن و پایان صورت می گیرد.( 
 گزینۀ )1(: در این گزینه تش�کیل حباب رونویس�ی و شناس�ایی راه انداز هر دو در مرحلۂ آغاز صورت می گیرد که واژه برخالف در این عبارت نادرس�ت 
می باش�د. / گزینۀ )2(: در مرحلۀ پایان رونویس�ی، با جدا ش�دن آنزیم و RNA از روی DNA و اتصال دو رش�ته DNA به هم، حباب رونویس�ی از بین می رود، حرکت 
 RNA باز می شود. / گزینۀ )4(: آغاز جدا شدن DNA زیاد آنزیم رنابس�پاراز نیز در مرحلۀ طویل ش�دن رخ می دهد ولی در هر دو مرحله پیوند هیدروژنی بین دو رش�ته
از DNA در مرحلۀ طویل ش��دن می باش�د که این مرحله از همان ابتدا دارای س�ه رش�ته می باش�د )دو رش�تۀ دنا و یک رنای در حال س�اخت(. در مرحلۀ پایان نیز آخرین 

پیوندهای فسفودی استر تشکیل می شود.
 مرحلۀ آغاز با دو رشته دنا شروع می شود ولی در نهایت به دلیل رونویسی رنای کوتاه، سه رشته ای می شود.

موارد )ب( و )ج( صحیح اس�ت. تجزیۀ پیوند فسفودی اس�تر به عنوان ویرایش، فقط در همانندس�ازی DNA صورت می گیرد ولی در رونویس�ی این اتفاق  26  2
نمی افتد. رونویسی سه مرحله دارد که در هر سه مرحله، باز شدن پیوند هیدروژنی و تشکیل آن رخ می دهد. مثاًل در هر سه مرحله بین RNA و DNA پیوند هیدروژنی 
برقرار می ش�ود. در مرحلۀ دوم و س�وم، بین RNA و DNA پیوند هیدروژنی شکس�ته می شود. در مرحلۀ دوم و سوم بین دو رشته DNA دوباره پیوند هیدروژنی برقرار 

می شود و در همۀ مراحل پیوندهای هیدروژنی دو رشته DNA نیز شکسته می شود. )درستی ب( 
 الف(نادرس�ت اس�ت. پیوند اشتراکی فسفودی استری بین فسفات و قند برقرار می شود. / ج( درست است. همواره برای رونویسی، هر نوکلئوتیدی که 
اضافه می شود، ابتدا دو گروه فسفات آن آزاد می شود )از آنجایی که ستارۀ دریایی یوکاریوت است و یاخته هایش هسته دارند، مقدار فسفات های آزاد درون هسته آن زیاد 
می ش�ود(. / د( نادرس�ت اس�ت. توالی های غیرقابل رونویسی، در مرحلۀ اول )آغاز( و برای توالی راه انداز رخ می دهد ولی در مرحلۀ دوم یا طویل شدن RNA، هر توالی از 

DNA الگو که شناسایی می شود، قطعًا رونویسی می شود. در آخر در مرحلۀ پایانی، توالی پایان نیز رونویسی می شود.
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در مرحلۀ طویل شدن رونویسی، با جلو رفتن حباب، تعدادی پیوند هیدروژنی بین رنا و دنا شکسته می شود و بخش اولیه رنا از دنا جدا می شود.  27  4
 گزینۀ )1(: شناسایی راه انداز مخصوص مرحله آغاز است. / گزینۀ )2(: در مرحلۀ پایان تعدادی پیوند فسفودی استر برای تشکیل رونوشت جایگاه پایان 

تشکیل می شود. / گزینۀ )3(: اولین جدا شدن فسفات ها مربوط به نوکلئوتید اولی است که رونویسی می شود ولی پیوند فسفودی استر با ورود نوکلئوتید دوم زده می شود. 
موارد )الف( و )ج( صحیح هستند. همۀ انواع آنزیم های رنابسپاراز و آنزیم دنابسپاراز می توانند نوکلئوتیدهای مکمل توالی TAA را در مقابل آن قرار دهند. 28  2

 الف( درس�ت اس�ت. آنزیم های رنابس�پاراز و دنابسپاراز پروتئین هستند و همۀ پروتئین ها توس�ط رناتن ها تولید می شوند. رناتن ها حاوی دو نوع بسپار 
ریبونوکلئیک اس�ید و پروتئین هس�تند. / ب( نادرست است. در مورد آنزیم دنابس�پاراز صادق نیست، چرا که در مقابل نوکلئوتیدهای حاوی دئوکسی ریبوز، نوکلئوتیدی با 
قند دئوکسی ریبوز قرار می دهد. / ج( درست است. آنزیم های رنابسپاراز و دنابسپاراز، پروتئینی هستند و در ساختار دوم و سوم خود پیوند هیدروژنی دارند. / د( نادرست است. 

دنابسپاراز در عمل ویرایش، قدرت شکستن پیوند فسفودی استر دارد. 
فقط عبارت )ج( نادرست است.  29  1

برخی از rRNAها، محصویل اب فعالیت آنزیمی و دارای جایگاه فعال اب ساختار سه بعدی است که مستقیمًا از روی ژن ساخته یم شود.
 در مورد عبارت )د( دقت کنید که س�اخت زیرواحدهای بزرگ و کوچک رناتن، درون هس�ته با تجمع rRNA و پروتئین صورت می گیرد ولی ش�کل کامل و فعال رناتن 
در سیتوپالسم وجود دارد. عبارت های )الف( و )ب( نیز خط کتاب هستند و صحیح می باشند. )دقت کنید که بسیاری از آمینواسیدها بیش از یک رمز وراثتی دارند ولی 

واژۀ برخی برای مقدار کم و زیاد به کار می رود.(
فقط مورد )ب( نادرست است. 30  1

 الف( درس�ت اس�ت. در هر ژن، همیش�ه یک رشته به عنوان الگو برای س�اخت RNA و یک رشته نیز به عنوان رشتۀ رمزگذار یا مکمل می باشد )توالی 
بازهای آلی رش�تۀ رمزگذار، به جز در تفاوت بین باز آلی T با U، در س�ایر موارد مش�ابه توالی RNA در حال ساخت می باشد(. / ب( نادرست است. با توجه به شکل زیر، 
می توانید مش�اهده کنید که در یک مولکول DNA موجود در یک فام تن، در ژن های مجاور هم ممکن اس�ت، رش�ته الگو در یک ژن، رشته باالیی DNA باشد ولی در ژن 
مجاور، رش�ته الگو، رش�ته پایینی و با جهت رونویس�ی مخالف باش�د. / ج( درس�ت است. در هر ژن، یک رش�تۀ آن یا الگو و یا رمزگذار است. / د( درست است. اگر جهت 

رونویسی دو ژن در یک فام تن، یکسان باشد، قطعًا رشتۀ الگوی آن ها یکسان است و دو راه انداز بین آن ها نمی باشد.

فقط مورد )د( صحیح اس�ت. در یک ژن که دو رش�ته DNA دارد، همواره یک رش�ته به عنوان الگوی ساخت RNA می باشد و رشتۀ دیگر را رشته مکمل  31  1
یا رمزگذار می گویند. دقت کنید که هیچ گاه از روی هر دو رشته یک ژن، رونویسی و ساخت RNA صورت نمی گیرد.

همۀ موارد نادرس�ت هس�تند. برخی از مولکول های ران دارای خاصیت آنزیمی هس�تند که در یاخته های یوکاریوت ممکن اس�ت در هس�ته، میتوکندری یا  32  4
کلروپالست تولید شوند. در همۀ این محل ها برای تولید مولکول رنا، نوعی آنزیم رنابسپاراز به بخشی از مولکول دنا متصل می شود.

 الف( در مورد رناهای هسته صحیح است. / ب( بررسی ساختارهای اول تا چهارم در مورد آنزیم های پروتئینی صحیح است. / ج( تنها در مورد رناهای 
هسته صحیح است. / د( رنا از روی دنا با قند دئوکسی ریبوز ساخته می شود. 

هر رشتۀ پلی نوکلئوتیدی که حاوی نوکلئوتید آدنین است، نوعی مولکول رنای خطی یا دنای خطی یا حلقوی )در راکیزه( می باشد. همواره برای ساخت رنا یا  33  1
دنا، نوعی آنزیم بسپاراز، باید از یک رشته مولکول الگو یا بخشی از ژن فعالیت همانندسازی یا رونویسی خود را انجام دهد. 

 گزینۀ )2(: همۀ رناها یا دناها الزامًا هر چهار نوع باز آلی را ندارند. / گزینۀ )3(: در tRNA می توان پیوند هیدروژنی را در یک رشته پلی نوکلئوتیدی 
مشاهده کرد. / گزینۀ )4(: دنای درون میتوکندری این یاختۀ حلقوی است و دو سر آزاد ندارد. 

34  DNA را از ژن های مختلف RNA ایوری روی باکتری ها آزمایش کرد که در این جانداران، فقط یک نوع رانبسپاراز وجود دارد که می تواند انواع مختلفی از  4
رونویس�ی کند. از طرفی رناتن از پروتئین رناتنی نیز س�اخته ش�ده است که mRNA مورد نیاز س�اخت آن را همان نوع رنابسپارازی می سازد که rRNA ساخت رناتن را 

ساخته است )درستی گزینۀ )4((.

گریفیت از باکتری و موش استفاده کرد که گزینۀ )1( در مورد موش صدق نمی کند. 
جاندار مورد مطالعه داروین در نورگرایی، گیاهان، یعنی یوکاریوت ها بودند که هر نوع RNA آن ها توس�ط یک نوع رنابس�پاراز خاص آن تولید می ش�ود ولی قدرت 

نوکلئازی و ویرایش ندارند )نادرستی گزینۀ )2((.
یک رنابسپاراز در هیچ جانداری نمی تواند هم زمان از روی یک ژن دو نوع RNA مختلف بسازد )ایلیا مچنیکو روی الرو ستاره دریایی یوکاریوت آزمایش کرد و پی 

به وجود بیگانه خوارها برد( )نادرستی گزینۀ )3((.

عبارت ه�ای )الف( و )د( نادرس�ت هس�تند. تغییرات RNAهای پیک انواع مختلفی دارد که یکی از آن ها پیرایش اس�ت ک�ه در یاخته های یوکاریویت رخ  35  2
می دهد نه در همۀ جانداران! که این تغییرات در RNAهای پیک صورت می گیرد )نادرس�تی الف( تغییرات پیرایش�ی درون هسته )نادرستی د( صورت می گیرد ولی سایر 
تغییرات در حین رونوییس یا پس از آن به صورت حذف یا اضافه شدن بخشی در RNA صورت می گیرد )درستی ب(. عمل پیرایش پس از رونویسی، به طور متداول در 

یوکاریوت ها و در قسمتی از mRNA اولیه صورت می گیرد )درستی ج(.
در فرایند همانندسازی برخالف پیرایش از نوکلئوتیدهای آزاد سه فسفاتۀ موجود در یاخته استفاده می شود. 36  3

توجه: در این تست ها که »نادرست و امکان ندارد« را با هم دارد، بهرت است هر دو فعل منفی را کنار بگذارید و »امکان دارد« در نظر بگیرید.
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33  گزینۀ )1(: در فرایند رونویسی پیوند فسفودی استر بین نوکلئوتیدهای دارای قند ریبوز برای ایجاد رنا تشکیل می شود ولی باز آلی T در رنا دیده نمی شود و به 
جای آن باز آلی U شرکت دارد. / گزینۀ )2(: ممکن نیست در فرایند پیرایش برخالف رونویسی پیوند هیدروژنی تشکیل شود. در پیرایش پیوند فسفودی استر شکسته و تشکیل 

می گردد. / گزینۀ )4(: در فرایند رونویسی برخالف پیرایش فقط پیوند فسفودی استر بین نوکلئوتیدها تشکیل می شود و شکسته شدن پیوند فسفودی استر مشاهده نمی شود.
میانه یا اینترون ها، قطعاتی هستند که از دنا ایجاد می شوند و در صورت کنار هم قرار دادن دنا و رنای پیک بالغ، به  صورت حلقه پدیدار می شوند.  37  4

 گزینۀ )1(: برای یک ژن خاص )نه در حالت کلی و برای همۀ ژن های یک دنا(، رونویس�ی همیش�ه و فقط از یکی از دو رش�تۀ دنا صورت می گیرد. / 
 گزین�ۀ )2(: توج�ه کنی�د توالی ه�ای بیانه و میانه، توالی هایی از دنا محس�وب می گردن�د و در روند بلوغ رناه�ای پیک، رونوش��ت میانه حذف می گردد، ن�ه خود میانه. / 

گزینۀ )3(: در فرایند رونویسی، دو رشتۀ توالی راه انداز به طور کامل باز نمی گردند. این توالی، مکان آغاز رونویسی را به آنزیم رنابسپاراز نشان می دهد.
فقط مورد )ب( صحیح است و سایر عبارات، جمله را نادرست تکمیل می کنند. 38  4

mRNA از هسته که رفت بیرون، یعنی رونوشت میانه آن پیرایش یافته است! پس اصاًل در سیتوپالسم دیگه mRNA رونوشت میانه نداره! رونوشت بیانه هم فقط از 
رمز آغاز تا پایان اون ترجمه می شه، نه همۀ قسمت هاش )از اون بی دقتی های بد کردیا!!( )نادرستی الف(.

 دقت کنید که میانه و بیانه بخش هایی از DNA هس�تند که رونوش�ت آن ها طی رونویس�ی در mRNA اولیه درون هسته دیده می شود ولی mRNA بالغ موجود در 
سیتوپالسم همه رونوشت های بیانه را دارد )نادرستی ج و د(.

در این س�ؤال نیز باید توجه کنید که میانه و بیانه قس�متی از توالی DNA می باش�د که توس�ط دنابسپاراز ساخته می ش�ود ولی رونوشت بیانه و میانه روی  39  1
mRNA اولیه یوکاریوت اس�ت که توس�ط رنابس�پاراز 2 رونویسی می شود )درستی گزینۀ )1((. از طرفی باید دقت کنید که در دنا یا رنای اولیه، دو رونوشت میانه مجاور 
ه�م، دو میان�ه یا دو بیان�ه مجاور هم وجود ندارد چون همواره بیانه  ها و میانه ها به صورت یک در میان قرار یم گیرند )نادرس�تی گزینه های )2( و )4((. در آخر نیز باید دقت 
کنی�د ک�ه دو رونوش��ت بیان��ه مجاور هم در mRNA بالغ برخالف mRNA اولیه و دنا می تواند وجود داش�ته باش�د ولی آنزیمی که پیرایش رونوش�ت های میانه و اتصال 

رونوشت های بیانه به هم را انجام می دهد رنابسپاراز نمی باشد )نادرستی گزینۀ )3((.
همۀ موارد نادرس�ت اس�ت. دقت کنید بخش های حلقه مانند )A(، همان بخش های میانه ای در دنا می باش�د و بخش مکملی در مولکول رنای ابلغ ندارند.  40  4

بخش B نیز یک رونوشت بیانه یا اگزون را نشان می دهد. 
 الف( نادرست است. B رونوشت بیانه )اگزون( است. / ب( نادرست است. از آنجا که پیرایش فقط مخصوص یوکاریوت هاست، پس همگی در هسته 
تولید می ش�وند. / ج( نادرس�ت اس�ت. رونوشت A، حذف شده اس�ت و به این دلیل A به صورت حلقه درآمده است )A خودش رونوشت نیست(. / د( نادرست است. 

برخی توالی های اگزون در ترجمه نقش دارند. 
موارد )الف( و )ج( درس�ت هس�تند. در ابتدا دقت کنید که هلیکاز پروتئینی اس�ت و مونومرهای آن آمینواسید هستند اما مونومرهای راه انداز، دنا و رنا هر  41  3

سه از نوع نوکلئوتیدهای ریبوز یا دئوکسی ریبوزدار هستند.
 الف( درست است. این عبارت ها در رابطه با آمینواسید هستند که شکل نهایی هر پروتئین به آمینواسیدها و ماهیت شیمیایی گروه R آن ها بستگی دارد. / 
ب( نادرس�ت اس�ت. راه انداز رونویس�ی نمی شود و رونوشت ندارد. / ج( درست اس�ت. کروموزوم از دنا و پروتئین در واحدهای نوکلئوزومی به وجود آمده است که هر دو 

پیوند هیدروژنی دارند. / د( نادرست است. نوکلئوتید C و Uدار رنا، یک حلقه قند 5ضلعی و باز آلی 6ضلعی دارند )این عبارت فقط برای پورین ها صحیح است(.
42  1

چون توبره واش نوعی گیاه و یوکاریوت است پس:
گزینۀ )1(: در هس�ته برای بلوغ mRNA، بین رونوش��ت های بیانه پیوند فسفودی اس�تر برقرار می شود. همچنین بین DNA هسته و mRNA نیز، عمل رونویسی در 
هسته صورت می گیرد. / گزینۀ )2(: شکستن پیوند رونوشت های میانه از رونوشت های بیانه mRNA در هسته صورت می گیرد ولی پیوند پپتیدی بین هر دو آمینواسید 
در رناتن در سیتوپالمس صورت می گیرد. / در گزینۀ )3(: پیوند بین نوکلئوتیدهای دو رمزه، در هنگام رونویسی با اتصال هر نوکلئوتید به نوکلئوتید قبلی در هسته صورت 
می گیرد ولی پیوند بین tRNA و mRNA در س��یتوپالمس برای ترجمه صورت می گیرد. / گزینۀ )4(: شکس�تن پیوند بین آمینواس�ید و tRNA در جایگاه P رناتن در 

سیتوپالمس ولی تشکیل پیوند بین مونومرهای rRNA در هسته و در هنگام رونویسی صورت می گیرد.

نقطۀ آغاز رونویس�ی، روی DNA می باش�د و حاوی نوکلئوتیدی با قند دئوکس�ی ریبوز می باش�د ولی آنزیم غیرپروتئینی س�اختاری از RNA دارد که در  43  4
نوکلئوتیدهای آن ها قند ریبوز به کار رفته است.

 گزین�ۀ )1(: رونوش�ت میانه ه�ا mRNA اولیه حاوی نوکلئوتیدهایی با قند ریبوز در می باش�ند. برخی از واحدهای س�ازنده آن ه�ا می تواند آدنین دار 
 با قند ریبوز باش�د که برای س�اخت ATP انرژی زا اس�تفاده می ش�ود. این ATP می تواند در فرایندهای یاخته ای، مثل تأمین انرژی پمپ س�دیم پتاس�یم مصرف شود. /

گزینۀ )2(: آمینواس�یدهای به کار رفته در رنابس�پاراز هر یاخته ای می تواند از هیدرولیز پروتئین های موجود در رودۀ انس�ان باش�د که مثاًل در ساختار آنزیم هایی مثل لیپاز 
به کار رفته اند )گول لیپاز بودن آن را نخورید. لیپاز دارای جایگاه فعال برای لیپیدهاست اما خودش لیپیدی نیست(. / گزینۀ )3(: از نوکلئوتیدهای موجود در DNA که 

در توالی های مختلفی مثل بیانه، راه انداز و … حاصل شده اند طی واکنش های شیمیایی می توان آمونیاک و سپس اوره یا اوریک اسید ایجاد کرد )زیست دهم فصل 5(.
44  2

 در رونویسی هم زمان چند رنابسپاراز از یک ژن، چند RNA یکسان از روی آن ساخته می شود. در این عمل هر آنزیمی که به نقطۀ پایان نزدیک تر باشد، طول 
RNA آن بلندتر می باشد ولی در آخر رونویسی همه مانند هم یک نوع RNA می شوند.

 ولی در پرس�ش باال در تس�ت گفته چند ژن؟ پس چون باکتری یک نوع رنابس�پاراز دارد گزینۀ )1( نادرس�ت اس�ت، از آنجایی که چند ژن مطمئنًا دستورالعمل 
س�اخت چند RNA متفاوت دارند )چون ژن ها اختصاصی عمل می کنند( پس گزینۀ )2( درس�ت اس�ت. مثاًل ممکن اس�ت یک ژن mRNA بسازد و ژن  بعدی 

tRNA بسازد )تازه اگه همۀ ژن ها هم mRNA بسازند باز هم مثل هم اطالعات مشابه که ندارند!!(.
 اگر پرسش در مورد یوکاریوت ها بود بهترین گزینه  چی بود؟ باید چند رنابسپاراز و چند RNA را انتخاب می کردید؟ چرا؟ جلوتر می فهمی…
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منظور سؤال ژن های سازندۀ رنای رناتنی )rRNA( می باشد که در یاخته های تازه تقسیم شده بسیار فعالند )البته چون متن کتاب درسی است به ژن های  45  2
دیگر در کنکور کاری نداریم!(.

 گزینۀ )1(: نادرست است. در باکتری ها توسط رنابسپاراز پروکاریوتی ساخته می شود. / گزینۀ )2(: درست است. رنا پروتئین در هر زیرواحد کوچک 
و بزرگ رناتن وجود دارد. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. این رناها با میکروس�کوپ الکترونی دیده می ش�وند. / گزینۀ )4(: نادرس�ت است. ژن rRNA ساز، میانه و بیانه 

ندارد )این اصطالحات و رونوشت آن ها ویژۀ رنای پیک است(.
فقط مورد )د( نادرست است چون در یوکاریوت ها وقتی از روی یک ژن، تعداد زیادی RNA در حال ساخته شدن می باشد، یعنی یک نوع رانبسپاراز در حال  46  1

ساخت تعداد زیادی RNA یکسان از یک نوع بوده است.
 ال�ف و ب( ه�ر RNAای ک�ه ب�ه توالی پایان رونویس�ی 
نزدیک تر اس�ت درازتر می باش�د چ�ون زودتر رونویس�ی خود را ش�روع کرده 
 اس�ت ول�ی در نهایت هم�ۀ آن ها هم اندازه ه�م و به اندازۀ ژن خواهند ش�د. / 
ج( از طرفی هر محصول کوتاه تر است، دیرتر رونویسی آن شروع شده است. 

ش�کل مقابل بیانگر رونویسی هم زمان و متعدد از دو ژن مجاور  47  3
هم می باشد که در یوکاریوت ها بین آن ها توالی بین ژنی نیز وجود دارد. در این 
ش�کل چند رانبس��پاراز که می توانند از یک نوع یا دو نوع باشند در حال ساخت دو 
نوع RNA می باشند )این دو نوع RNA توالی متفاوتی دارند که ممکن است 

یک�ی RNA پی�ک و دیگ�ری RNA ناق�ل یا رناتنی باش�د و توس�ط دو نوع 
رنابسپاراز ایجاد شوند و یا ممکن است دو نوع mRNA مختلف باشد که هر 

دو را رنابسپاراز 2 می سازد(. به هر حال هبرتین گزینه )3( می باشد. 

ب�رای س�اخت پروتئین از روی پیام های DNA، نش�انه های س�ه حرفی به نام رمز وج�ود دارد. این رمزهای DNA ابتدا به رمزه ه�ای روی mRNA یا رمزه  1  4
رونویسی می شوند و سپس در فرایند ترجمه، سبب پروتئین سازی می شوند. در این سؤال منظور رمز های روی DNA می باشند که 64 نوع مختلف می باشند. همه این رمزها 
به دلیل داشتن 3 نوکلئوتید، دارای دو پیوند فسفودی استر و 3 پیوند قند باز می باشند. )رمز دنا برای ذخیرۀ اطالعات و رمزۀ رنای پیک برای انتقال اطالعات وراثتی می باشد.(

 گزینۀ )1(: ممکن است دو نوع رمز دارای ابزهای آیل یکساین ابشند، مثاًل TAG و ATG، دو نوع رمز مختلف می باشند ولی بازهای آلی یکسانی دارند که 
ترتیب قرارگیری آن ها متفاوت است. این گزینه را قرار دادم تا آن هایی که هر نوکلئوتید DNA را منظور سؤال فکر کرده بودند به اشتباه خود پی ببرند. چون تفاوت نوکلئوتیدهای 
 mRNA وجود دارد، همگی با رونویس�ی در DNA در باز آلی آن هاس�ت ولی هر نوکلئوتید نش�انه ذخیره اطالعات نمی باش�د. / گزینۀ )2(: از 64 نوع رمزی که در DNA
مکمل سازی می شوند ولی 61 نوع آن ها برای ترجمه آمینواسیدها می باشند در حالی که سه رمزه نیز محل پایان پروتئین سازی را پس از رونویسی در mRNA نشان می دهند و 
مربوط به آمینواس�ید خاصی نمی باش�ند. )س�ه رمز ATC ،ACT و ATT در DNA که مکمل سه رمزه UAG ، UGA و UAA می باشند، مربوط به پایان پروتئین سازی 
بوده و رمزی معنی دار برای ترجمه آمینواسید نمی باشند.( / گزینۀ )3(: هر رمز DNA، یا پیام رمز یک نوع آمینواسید یا رمز پایان ترجمه می تواند باشد. دقت کنید که با توجه 

به بودن 64 نوع رمز و 20 نوع آمینواسید، مشخص می شود که اغلب آمینواسیدها بیش از یک پیام رمز دارند ویل هر رمز حداکرث پیام رمز یک نوع آمینواسید یم ابشد.
همۀ موارد به جز مورد )ج(، عبارت را نادرست تکمیل می کنند. سؤال در مورد مراحل ساخت رنای پیک برای تولید پروتئین رناتنی می باشد  )مواظب باشید  2  4

گول کلمه رناتنی را نخورید و زود سراغ rRNA نرید!(. لطفًا ابتدا در جدول زیر خالصه فرایندهای هر مرحلۀ رونویسی را به ترتیب واکنش ها دوره کنید:

شکلترتیب فرایندهامرحلۀ رونویسی

آغاز

1( اتصال رنابسپاراز به راه انداز
2( حرکت رنابسپاراز روی DNA و باز کردن پیوند هیدروژنی بخشی 

 DNA کوچک از دو رشته
3( ایجاد حباب رونویسی توسط رنابسپاراز

4( شروع ساخت RNA با مکمل سازی بازها
 DNA و RNA 5( تشکیل خودبه خودی پیوند هیدروژنی بین باز

6( شکستن پیوند اشتراکی بین فسفات های نوکلئوتید جدید
 RNA 7( ایجاد تعداد کمی پیوند فسفودی استر بین ریبونوکلئوتیدهای

 RNA 8( تولید قطعه ای کوتاه از

طویل شدن

1( ادامه ساخت RNA و طویل شدن آن 
2( باز کردن پیوند هیدروژنی DNA به سمت توالی پایان رونویسی

3( جلو رفتن حباب رونویسی در یک جهت 
4( جدا شدن RNA در حال ساخت از رشته DNA الگو با باز شدن 

پیوند هیدروژنی از عقب حباب 
5( تشکیل دوباره پیوند هیدروژنی بین دو رشته DNA الگو و رمزگذار آن

RNA )6سازی تا ابتدای جایگاه پایان

B

B

B

1 
B

C

مراحل رونویسی

3  



35 شکلترتیب فرایندهامرحلۀ رونویسی

پایان

1( شناسایی و رونویسی توالی پایان رونویسی و اتمام RNAسازی 
DNA 2( جدا شدن رنا از رنابسپاراز و

3( جدا شدن رنابسپاراز از دنا 
4( اتصال مجدد دو رشته مولکول DNA اولیه

 الف( نادرس�ت اس�ت.  باز کردن پیوندهای هیدروژنی دو رش�ته DNA، پس از شناس�ایی راه انداز،  در مراحل آغاز و طویل ش��دن رونویس�ی توس�ط 
رنابس�پاراز رخ می دهد ولی س�اخت رنا از روی راه انداز رخ نمی دهد. / ب( نادرس�ت اس�ت. آنزیم رنابسپاراز 2 برای س�اخت mRNA در تمام طول رونویسی روی هر دو 
رش�ته DNA قرار می گیرد که رونویس�ی را فقط از روی یک رش�ته DNA انجام می دهد. / ج( درست است. در همۀ مراحل رونویسی برای ساخت RNA، تجزیۀ پیوند 
اش�تراکی بین فس�فات ها،  ایجاد پیوند فسفودی استر بین ریبونوکلئوتیدها و پیوند هیدروژنی بین بازهای مکمل RNA و DNA برقرار می شود. / د( نادرست است. دقت 

کنید که سؤال در مورد رونویسی است نه پروتئین سازی. 
منظور همانندسازی و رونویسی و ترجمه است. تشکیل پیوند هیدروژنی بدون نیاز به انرژی زیستی است. 3  3

 گزینۀ )1(: در رونویس�ی، آنزیم رنابس�پاراز ضمن جدا کردن دو رش�تۀ دنا، رش�تۀ رنا را می س�ازد که در آن پیوند فسفودی اس�تر تش�کیل می دهد. / 
گزینۀ )2(: دقت کنید در طی فرایند ترجمه، بین نوکلئوتیدهای mRNA و tRNA پیوند هیدروژنی تش�کیل می ش�ود. / گزینۀ )4(: با توجه به نقش آنزیم رنابس�پاراز و 

بر اساس شکل های کتاب، هر دو رشتۀ دنا برای باز شدن در جایگاه فعال این آنزیم قرار می گیرند ولی این آنزیم از روی یک رشته رونویسی می کند. 
جایگاه پایان رونویسی طی همانندسازی تولید می شود و طی رونویسی، رونوشت آن ساخته می شود. هم در رونویسی و هم در همانندسازی، الگوی ساخت،  4  3

مولک�ول DNA اس�ت ک�ه دارای دئوکس�ی ریبونوکلئوتید می باش�د. در مورد س�ایر گزینه ها باید گفت گزینۀ )1( نادرس�ت اس�ت چ�ون تنها در محصول همانندس�ازی، 
دئوکس�ی ریبونوکلئوتید به کار رفته اس�ت، نه ریبونوکلئوتید. گزینۀ )2( نادرست اس�ت چون در همانندسازی، دو رشتۀ DNA الگو که از هم جدا شده اند، مجددًا تشکیل 
پیوند هیدروژنی نمی دهند، بلکه هرکدام با یک رش�تۀ جدید، تش�کیل یک مولکول DNA می دهند. گزینۀ )4( نادرس�ت است، چون همانندسازی در هر چرخۀ یاخته ای، 

فقط یک بار انجام می شود ولی رونویسی بسته به نیاز یاخته انجام می شود.
ریزوبیوم نوعی باکتری تثبیت کنندۀ نیتروژن است. 5  1

 الف( در صورتی که محصول یک ژن بیش�تر مورد اس�تفاده قرار گیرد، چندین رنابس�پاراز به طور هم زمان رونویسی انجام می دهند )نه یک رنابسپاراز(. / 
ب( از بین رناهای مختلف فقط رنای پیک به عنوان الگوی س�اخت پلی پپتید قرار می گیرد. / ج( یک رش�ته از هر ژن می تواند توس�ط رنابس�پاراز یا دنابسپاراز به عنوان الگو 

قرار گیرد. / د( نوکلئوتیدهای یک رشته از طریق باز آلی خود با رشتۀ مکمل پیوند هیدروژنی برقرار می کنند.
فقط مورد )ب( دیده نمی شود. اگر به خوبی در شکل زیر دقت کنید، متوجه می شوید که دو راه انداز می توانند در مجاور و نزدیک هم باشند )در ژن 2 و 3(  6  1

ولی قطعًا جهت رونویسی متفاوتی را رهبری می کنند تا دو آنزیم رنابسپاراز به سمت ژن های مربوط به خود بروند )درستی ب(.

در این شکل می توانید یک ژن رونویسی شونده بین دو راه انداز یا دو راه انداز یا دو توالی پایان رونویسی در مجاور هم مشاهده کنید. البته قطعًا بین آن ها توالی کوچک 
بین ژنی وجود دارد و کاماًل به هم چسبیده نمی باشند.

وجود دو راه انداز مجاور هم یا دو ژن رونویسی شونده مجاور هم، در مورد ژن هایی دیده می شود که جهت رونویسی متفاوتی در دو ژن آن ها وجود دارد.

را هانداز را هاندازرا هانداز رنابسپاراز

رنابسپارازژن3

رنابسپاراز

ژن1

ژن2

رناي در حال رونویسی

 ال�ف( اگ�ر ژن 2 و راه ان�داز ژن در کروم�وزوم باال نب�ود، ژن 1 بین دو راه انداز قرار می گرفت. / ج( در مورد ژن های 1 و 2 ش�کل باال صحیح اس�ت. / 
د( در مورد ژن 2 و 3 شکل باال صحیح است. 

فقط مورد )ج( صحیح است. منظور سؤال mRNAها می باشد که اغلب آن ها قابلیت پیرایش رونوشت میانه را دارند و همگی در یوکاریوت ها یک رمزه آغاز و یک  7  4
 رمزه اپیان ترجمه دارند ولی تعداد رونوش�ت میانه آن ها با بیانه اولیه متفاوت و یکی کمتر می باش�د )راس�تی اصاًل رنای بالغ که رونوش�ت میانه نداره!( )نادرستی الف، ب و د(. 

دقت کنید که مورد )ج( صحیح است چون بیشرتین مرحلۂ RNAسازی در مرحلۂ دوم رونوییس یا طویل شدن رخ یم دهد.

هرگونه تغییر برای بلوغ mRNA یا RNA پیک در خود مولکول RNA اولیه صورت می گیرد نه در ژن سازنده آن )نادرستی گزینۀ )3((.  8  3
 تغییرات مورد نیاز برای بلوغ mRNAها سبب تفاوت طول RNA سیتوپالسمی بالغ با mRNAهای اولیه شده و به مقصود توانایی انجام واکنش توسط این مولکول ها 
می انجامد )درس�تی گزینۀ )1( و )2((. این تغییرات می تواند در حین رونوییس یا پس از آن به صورت اضافه یا کم ش�دن قطعه ای به قس�مت های مختلف mRNA یا در 

عمل پیرایش به حذف بخش هایی از درون mRNA اولیه بیانجامد )درستی گزینۀ )4((.
در ساختار مورد نظر تعداد زیادی رنابسپاراز یکسان در حال ساخت چند RNA یکسان می باشد.  9  1

 گزینۀ )2(: رناتن مربوط به س�اخت پروتئین اس�ت و نمی تواند مس�تقیمًا از ژن ماده ای بس�ازد. / گزینۀ )3(: آنزیم ویرایش کننده دنابسپاراز است نه 
رنابسپاراز. / گزینۀ )4(: رنابسپاراز زنجیرۀ پلی پپتیدی نمی سازد.
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در ساختارهایی که بر اثر فعالیت هم زمان چندین آنزیم رنابسپاراز روی ژن ایجاد می شود، همۀ رنابسپارازها با استفاده از یکی از رشته های دنا )نه رشته های دنا(،  10  3
مقدار فراوانی از یک نوع می سازند.

 گزینۀ )1(: به واسطۀ فعالیت نوعی آنزیم رنابسپاراز که ممکن است 1 یا 2 یا 3 باشد )نه انواعی از آنزیم ها(، مقدار نوکلئوتیدهای آزاد یاخته به سبب 
تولید رنا رو به کاهش اس�ت. / گزینۀ )2(: توجه داش�ته باش�ید که رونویسی از ژن همواره توسط رنابس�پارازها و از ابتدای ژن شناسایی به کمک راه انداز صورت می گیرد و 
 در این س�اختارها، رنابس�پارازهایی که به توالی پایان رونویس�ی نزدیک تر هستند به این خاطر که فرایند رونویس�ی را زودتر شروع کرده اند، رنای بلندتری ایجاد می کنند. /

گزینۀ )4(: تشکیل پیوند هیدروژنی بین بازهای مکمل نوکلئوتیدها، بدون دخالت آنزیم و بدون صرف انرژی صورت می گیرد.

همۀ موارد در ترجمه و ساخت پروتئین درست است.  48  4
 الف( انرژی این فرایند از ATP تأمین می شود. / ب( رنا یا آنزیم و رناتن به کار رفته در ترجمه همگی نیتروژن دار هستند. / ج( طی آن بین رنای پیک 

و ناقل پیوند هیدروژنی برقرار می شود. / د( محل حضور هیستون در هسته ولی محل انجام ترجمه، سیتوپالسم است. 
موارد )الف(، )ب( و )د( نادرس�ت هس�تند. رمز ژنتییک ش��امل توایل س��ه نوکلئوتیدی موجود در DNA یم ش��ود که 64 نوع مختلف دارد، از روی آن پس از  49  3

رونویسی 64 نوع رمزه ایجاد می شود. از این 64 نوع رمزه، 61 نوع آن در ترجمه، برای آمینواسیدها به کار می رود و سه نوع UGA ، UAA و UAG را رمزه بی معنی 
برای آمینواس�یدها یا رمزه پایان ترجمه می دانند. این رمزه های پایانی از روی رمزهای ACT ، ATT و ATC رونویس�ی ش�ده اند )نادرستی الف و ب(. پادرمزه توالی سه 
نوکلئوتیدی روی بخش�ی از tRNA می باش�د که مکمل رمزه های قابل ترجمه )همه به جز رمزه های پایانی( می باش�ند )درس�تی ج(. در حقیقت هر توالی س�ه نوکلئوتیدی 
tRNA را پادرمزه و مکمل یک رمزه نمی گوییم بلکه فقط یک بخش از tRNA که حلقه پایینی آن اس�ت، حاوی توالی پادرمزه ای اس�ت که آن قس�مت مکمل رمزه های 

mRNA می باشد )نادرستی د(.

هر قسمتی از tRNA چه پادرمزه و چه غیر آن از روی ژن های DNA رونویسی شده اند. توالی پادرمزه با بازهای رمزه نیز در ترجمه مکمل می شود. مثاًل توالی پادرمزه ای 
GUA در حین رونویسی از توالی DNA شامل بازهای CAT رونویسی شده اند ولی در عمل ترجمه و درون رناتن با بازهای CAU در رمزه mRNA جفت می شوند.

در ابکرتی ها، همه انواع RNA توسط یک نوع رنابسپاراز تولید می شود. در بین گزینه ها فقط گزینۀ )4( در مورد همۀ باکتری ها صدق می کند، چون تنفس  50  4
CO2 بین یاخته و محیط صورت می گیرد. O2 و  همۀ باکتری ها به صورت انتشار ساده و مستقیمًا با تبادل 

 گزینۀ )1(: در بین باکتری ها، دو نوع ریزوبیوم ها و سیانوابکرتی ها را برای تثبیت نیتروژن می شناسیم. ریزوبیوم ها، مصرف کننده هستند و نمی توانند 
مواد معدنی را به آلی تبدیل کنند. )برخالف سیانوباکتری ها که فتوسنتز کننده اند و می توانند از مواد معدنی به تولید مواد آلی بپردازند.( / گزینۀ )2(: باکتری ها همواره 
تک یاخته ای هس�تند و همگی هم ایس�تایی دارند )باید به یاخته ها توجه می کردید!(. / گزینۀ )3(:  فقط DNA اصیل هر باکتری به غش�ای یاخته متصل اس�ت که بیش�تر 

ویژگی ه�ای اصلی باکتری ها را ایجاد می کند ولی معمواًل باکتری ها حاوی DNAهای کمکی به نام دیس�ک ها درون سیتوپالس�م می باش�ند ک�ه ویژگی های دیگری نیز به 
باکتری ها می دهند مثاًل برخی از آن ها را به آنتی بیوتیک مقاوم می کنند )دقت کنید که دیسک ها به غشای باکتری متصل نیستند(.

51  . mRNA موارد )الف( و )د( نادرست است. فرایند ترجمه یعنی ساخت رشتۀ پلی پپتید از روی رمزه های موجود در  2
 الف( نادرست است. رنای پیک در یوکاریوت ها فقط محصول رنابسپاراز 2 می باشد ولی در پروکاریوت ها، رنابسپاراز به تولید هر نوع رنایی می پردازد ولی از 
بین آن ها فقط رنای پیک ترجمه می شود. / ج و ب( درست اند. هر نوع رنا در تولید پروتئین نقش دارد. محصوالت رنابسپاراز 1 و 3 که rRNA و tRNA هستند در ترجمه 

نقش دارند ولی از روی توالی آن ها پروتئینی ساخته نمی شود. / د( نادرست است. فقط tRNA در ساختار نهایی خود پیوند هیدروژنی دارد که محصول رنابسپاراز 3 است. 
فقط مورد )الف( نادرست است.  52  3

 الف( نادرس�ت اس�ت. قند رمزه و پادرمزه هر دو از نوع ریبوز هس�تند. / ب( درست اس�ت. رمزه رنای پیک از روی رمز رنا رونویسی شده است پس 
روبه روی پورین، پپریمیدین آمده اس�ت. / ج( درس�ت اس�ت. نوکلئوتید دنا و رنا در نوع قند همواره متفاوت اند. / د( درست است. رمزۀ آغاز AUG است که از روی رمز 

TAC ساخته شده و پادرمزۀ UAC دارد )پس رمز و پادرمزه در داشتن T و A با هم متفاوتند(.
فقط مورد )ج( درست است. منظور سؤال tRNA یا رنای ناقل آمینواسید می باشد.  53  1

tRNA پس از رونویسی شدن از روی DNA ، در ساختار هنایی خود بین نوکلئوتیدهای مکمل خود در برخی 
مناطق پیوند هیدروژنی برقرار می کند به همین علت با تاخورده اولیه، ایجاد پیوند هیدروژنی آس�ان می ش�ود. 
 ، tRNA ولی ایجاد س�اختار س�ه بعدی آن با تاخوردگی های مجدد در حالت فعال آن ایجاد می شود. پادرمزه
61 نوع مختلف دارد که می تواند مانند CCC بدون پورین یا مثل GGC دارای پورین و پیریمیدین باش�د. 
در انتها دقت کنید که با توجه به شکل مقابل پیوندهای هیدروژنی فقط در بخشی از tRNA ایجاد می شوند 

و قسمت های حلقه ای و جایگاه اتصال آمینواسید، فاقد پیوند هیدروژنی می باشند.

 الف( نادرس�ت اس�ت. بخش متصل ش�ونده رنای ناقل به آمینواسید، فاقد س�اختار حلقه ای و پیوند هیدروژنی می باشد. / ب( نادرست است. ساختار 
سه بعدی با تا خوردگی های متعدد کامل می شود. / ج( درست است. تفاوت 61 نوع رنای ناقل در توالی سه نوکلئوتیدی پادرمزه آن هاست. / د( نادرست است. این ژن های 

بسیار فعال، مخصوص ساخت رنای رناتنی هستند. 
فقط مورد )ج( درست است. این از اون سؤاالتی است که خیلی باید بهش دقت کنی!! 54  1

پادرمزه ای با توالی CAU دارای رمزه مکمل با توالی GUA می باش�د و توالی DNA رمزکنندۀ آن GTA بوده اس�ت ولی در عبارت )ج( رش�تۀ رمزگذار را خواسته است 
که مکمل GTA یعنی CAT می شود )علت درستی ج(.
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ببین عزیزم! اگه تو تستی گفته بود، رمز DNA مثاًل TGA می باشد، دو جور پرسش می تونه مطرح کنه:
1( چه پادرمزه یا چه رمزه ای از روی آن ساخته می شود؟

 DNA می باش�د، چون هر دو همیش�ه از روی ACU چون گفته از روی آن س��اخته یم ش��ود پس باید رونوییس کنیم و جواب برای رمزه و پادرمزه یکس�ان و 
رونویسی می شوند.

2( چه پادرمزه ای در ترجمۀ آن شرکت دارد؟
 در این صورت چون کلمۀ ترجمه آمده اول باید رمزه mRNA آن یعنی ACU را پیدا کنی و بعد پادرمزه مکمل آن یعنی UGA جواب می شود.

پرسش: اگر رمز روی DNA به صورت ATC باشد، به دو پرسش زیر پاسخ دهید؟
الف( چه اپدرمزه ای از روی آن رونویسی می شود؟

پاسخ: UAG می باشد که مکمل رمزه AUC می شود.
ب( چه پادرمزه ای در ترجمۀ آن شرکت می کند؟

پاسخ: AUC )نمی باشد( می دونی چرا؟ چون گفتیم اول رمزه اون رو پیدا کن که می شه UAG که چون نوعی رمزه بی معنی )یکی از سه رمزه پایان ترجمه( است، 
پادرمزه روبه روی آن نمی آید.  )پس از روی رمزهای DNA به صورت ATT، ATC و ACT هیچ گاه اپدرمزه ای  برای ترجمۂ آن ها، آمینواسید منی آورد.(

 الف( اگر پادرمزه UGA باش�د، روبه روی رمزه معنی دار ACU قرار می گیرد و آمینواس�ید حمل می کند )پادرمزه ها می توانند توالی مش�ابه رمزه های 
 پایان ترجمه داش�ته باش�ند(. / ب( پادرمزه ACU اصاًل وجود ندارد چون باید روبه روی رمزه پایان UGA قرار گیرد که در این صورت اصول ترجمه زیر س�ؤال می رود. / 
د( پادرمزه و رمزه مستقیمًا طی رونویسی از روی دنا ساخته می شوند و فقط طی ترجمه مکمل هم می شوند. )خالصه یادتون باشه که پادرمزه هیچ وقت از روی رمزه ساخته نمی شه!(

دقت کنید که هر س�ه نوع RNA پیک، ناقل و رناتنی برای پروتئین س�ازی در یاخته اس�تفاده می شوند. این مولکول ها تک رشته ای هستند و همگی از روی  55  3
کل رشته الگوی ژن خود از نقطۀ آغاز تا آخر جایگاه پایان، رونویسی می شوند. 

 گزینۀ )1(: هیس�تون مخصوص یوکاریوت هاس�ت که دارای س�ه نوع رنابسپاراز می باش�ند. / گزینۀ )2(: پیرایش، فقط مخصوص رنای پیک و پس از 
پایان رونویسی می باشد. / گزینۀ )4(: هیچ رنایی دورشته ای نمی باشد.

توالی های س�ه نوکلئوتیدی mRNA به نام رمزه، مش�خص می کنند که کدام آمینواس�ید باید در س�اختار پروتئین قرار بگیرد. این توالی ها دارای دو پیوند  56  4
فسفودی اس�تر بوده که در پروکاریوت ها توس�ط رنابس�پاراز و در یوکاریوت ها توسط رنابسپاراز 2 رونویسی و ساخته می شوند. این آنزیم های پروتئینی در ساختار دوم و سوم 

خود قطعًا پیوند هیدروژنی دارند. 
 گزینۀ )1(: در پروکاریوت ها توس�ط رنابس�پاراز پروکاریوتی که یک نوع اس�ت، تولید می شوند. / گزینۀ )2(: سؤال در مورد رنای پیک است نه ناقل! / 

گزینۀ )3(: رمزه قند ریبوز دارد. 
موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست است. سؤال در مورد آنزیمی پروتئینی است که آمینواسید را به tRNA متصل می کند تا پروتئین سازی انجام می شود.  57  3

 الف( نادرس�ت اس�ت. این آنزیم از روی یک رش�ته رنای پیک س�اخته می شود. / ب( نادرس�ت است. این آنزیم، برحس�ب توالی اپدرمزه رنای ناقل، 
 tRNA می تواند به آمینواسید مخصوص متصل شود. / ج(نادرست است. اتصال آمینواسید به رنای ناقل فرایندی انرژی خواه است. / د( درست است. این آنزیم هم به

و هم به آمینواسید متصل می شود که هر دو نیتروژن دار هستند. 
همۀ موارد نادرست می باشند. منظور سؤال مولکول tRNA می باشد.  58  4

 ال�ف( س�اخت رن�ای ناق�ل در میتوکن�دری و کلروپالس�ت نی�ز ص�ورت می گیرد. / 
ب( tRNA فق�ط پ��س از رونوییس دچار تغییراتی می ش�ود ک�ه این تغییرات با ویژگی ه�ای اختصاصی در 
بی�ن RNAه�ا از جمله ایجاد پیوند هیدروژنی و تاخوردگی برای س�ه بعدی ش�دن ص�ورت می گیرد. این 
 مولک�ول در حال�ت غیرفعال ب�ه صورت تاخورده اولی�ه و در حالت فعال به صورت س�ه بعدی قرار دارد. / 
 ج( پیوند اشتراکی بین رنای ناقل و آمینواسید از نوع پپتیدی نمی باشد. )پپتیدی بین دو آمینواسید است(. / 
د( در حلقه های رنای ناقل که هیچ پیوند هیدروژنی مش�اهده نمی ش�ود، بیش از س�ه نوکلئوتید وجود دارد 

)در شکل می توانید با دقت این موضوع را پیدا کنید(.

شکل، بیانگر ساختار سه بعدی فعال با تاخوردگی های مجدد tRNA می باشد که آمینواسید  59  1
خ�اص آن ب�ه قس�مت )الف( یا توالی اتصال آمینواس�ید متصل می ش�ود ول�ی این اتصال برحس�ب توالی 
پادرمزه ای قس�مت )ب( می باش�د. قس�مت )ب( یا پادرمزه، قس�متی اس�ت که در حین ترجمه با پیوند 

هیدروژنی با رمزه مکمل می شود ولی قسمت )الف( با پیوند اشتراکی به آمینواسید وصل می شود.
 گزینۀ )2(: شکل، ساختار تاخورده اولیه را نشان نمی دهد. / گزینۀ )3(: به جز پادرمزه، 
برحسب متن کتاب درسی، سایر قسمت های همۂ رناهای ناقل، توالی یکسانی دارند. / گزینۀ )4(: با توجه 

به شکل کتاب درسی، کل tRNA در جایگاه آنزیم اتصال دهندۀ آمینواسید به آن قرار می گیرد. 

tRNAسازی

5 

B

A

C

توالی پادرمزه

پیوند هیدروژنی

این حلقه فقط شامل
پادرمزه نیست

C

B



تخنل ه لوکلاهطاهنلیرج

38

صف
اهط
لو

موارد )الف( و )ب( عبارت را نادرست تکمیل می کنند. 60  2
مولکول مقابل بیانگر ساختار سه بعدی tRNA می باشد که در اثر تاخوردگی های مجددی ایجاد شده اند و نمونه فعال مولکول می باشد.
 الف( نادرس�ت است. tRNA در ساختار تاخوردگی اولیه و س�ه بعدی خود، دارای پیوند هیدروژنی می باشد 
و ب�رای اتص�ال به آمینواس�ید مخصوص خود نی�از به هیدرولی�ز ATP دارد ولی هیدرولی�ز ATP را آنزیم�ی انجام می دهد 
ک�ه می خواه�د tRNA را به آمینواس�ید وصل کند )خود tRNA قدرت هیدرولیز ATP ندارد(. / ب( نادرس�ت اس�ت. در 
یوکاریوت ها، tRNA توسط رنابسپاراز 3 ایجاد می شود ولی در پروکاریوت ها فقط یک نوع رنابسپاراز وجود دارد )در سؤال به 
قید »به طور حتم« توجه کنید!!(. قس�مت B حاوی پادرمزه می باش�د که بین ابزهای آن پیوندی اعم از اش�تراکی یا  هیدروژنی 
وجود ندارد ولی بین نوکلئوتیدهای آن پیوند فسفودی اس�تر وجود دارد. / ج( درس�ت است. در tRNAها فقط، توالی پادرمزه 
عام�ل تمای�ز بین انواع مختلف آن هاس�ت که بخش B بیانگر پادرمزه می باش�د. / د( درس�ت اس�ت. پیون�د بین tRNA و 

آمینواسید از نوع اشتراکی می باشد که برحسب نوع پادرمزه یا همان قسمت B صورت می گیرد.
موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست می باشند. 61  1

 الف( نادرس�ت اس�ت. در یاخته، تنوع رنای ناقل و پادرمزه آن از رنای پیک و رمزه های آن کمتر اس�ت ولی از نظر تعداد، برای ترجمه هر رنای پیک، 
تعداد زیادی رنای ناقل مورد نیاز است. / ب( نادرست است. 

ایجاد ساختار نهایی tRNA ، با پیوند هیدروژنی شروع می شود و به ساختار تاخورده اولیه غیرفعال تبدیل می شود ولی با تاخوردگی های مجدد ساختار سه بعدی فعال ایجاد می شود.

ج( نادرست است. جایگاه اتصال آمینواسید و پادرمزه در هر دو ساختار غیرفعال )تاخورده اولیه( و فعال )سه بعدی( وجود دارد. / د( درست است. تفاوت tRNAها فقط 
در جایگاه پادرمزه می باشد که فاقد پیوند هیدروژنی است ولی قسمت های دیگر از جمله بخش های دارای پیوند هیدروژنی و فاقد آن، توالی مشابهی دارند.

در س�اختار tRNAها، نوکلئوتیدهای مکمل، پیوند هیدروژنی ایجاد می کنند و یک رش�ته روی هم تا می خورد تا س�اختاری به نام تاخورده اولیه غیرفعال با  62  1
حلقه های خود ایجاد کند )درس�تی گزینۀ )1( و نادرس�تی گزینۀ )4((. س�پس tRNA در حالت فعال، اتخوردیگ های مجددی پیدا می کند تا س�اختار س�ه بعدی ایجاد کند 

)نادرستی گزینۀ )3((. دقت کنید که در حلقه ها نیز بازهای مکمل وجود دارند ولی بین آن ها پیوند هیدروژنی برقرار نمی شود )نادرستی گزینۀ )2((.
موارد )الف(، )ب( و )د( نادرس�ت هس�تند. واضح اس�ت که منظور سؤال رانتن می باشد. رناتن از دو زیرواحد با س�اختاری نوکلئوپروتئینی از دو نوع بسپار  63  3

rRNA و پروتئین های رناتنی ایجاد شده است.
 الف( در مورد رناتن پروکاریوت ها که در سیتوپالسم و کنار DNA اصلی یاخته است نادرست می باشد. / ب( در مورد RNA می باشد که نادرست است. / 

د( رناتن می تواند آزاد در سیتوپالسم یا روی شبکۀ آندوپالسمی باشد. 
موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست می باشند.  64  3

 الف( نادرست است. دنای پیک ساخت فاکتور داخلی معده توسط یاختۀ کناری بیان می شود نه یاخته اصلی! )از طرفی کوتاه شدن رنا، مخصوص رنای 
 AUU در حقیقت توالی( داشته باشد AUU نادرست است. رنای ناقل منظور سؤال است که در هر قسمتی به جز پادرمزه خود می تواند توالی )پیک یوکاریوتی است(. / ب
چون مکمل رمزه پایانی UAA است، هیچ گاه به عنوان پادرمزه وجود ندارد(. / ج( درست است. رنای ناقل پیوند هیدروژنی دارد که اطالعاتی برای ساخت پروتئین حمل نمی کند. / 

د( نادرست است. رناتن سازندۀ پپسینوژن ها چون اگزوسیتوز می شوند روی شبکه آندوپالسمی قرار دارند )نه آزاد(. 
موارد )ب( و )ج( نادرست است.  65  2

 الف( درس�ت اس�ت. رناتن از دو مادۀ rRNA و پروتئین های رناتنی ایجاد ش�ده اس�ت. rRNAها در هس�ته و طی رونویس�ی ایجاد می ش�وند ولی 
پروتئین های رناتنی مانند هر پروتئین دیگری درون سیتوپالسم از روی mRNA ساخته می شوند. این پروتئین های رناتنی، پس از ساخت از سیتوپالسم وارد هسته شده و 
با قرار گرفتن در کنار rRNAها، سبب تشکیل زیرواحدهای رناتنی می شوند. البته هر دو ماده رنای رناتنی و پروتئین روی دنا دارای رمز می باشند. / ب( نادرست است. 
 ، A هر رناتن دو زیرواحد کوچک و بزرگ دارد که ابتدا کامل نیس�تند و فقط وقتی در ترجمه دو زیرواحد روی هم قرار می گیرند، س�اختار رناتن کامل می ش�ود و سه جایگاه
P و E آن کامل می شود. / ج( نادرست است. رنای رناتنی برخالف پروتئین و رنای ناقل، پیوند هیدروژنی ندارد. / د( درست است. در تولید پروتئین، درون رناتن، وجود 

هر سه نوع رنا الزامی است، پس هر سه نوع رنابسپاراز نیز نقش دارند.
خروج tRNA آغازگر از جایگاه P رناتن بالفاصله پس از تشکیل نخستین پیوند پپتیدی برای تولید پروتئین آلبومین رخ می دهد. 66  3

 گزینۀ )1(: رمزه آغاز هرگز به جایگاه A وارد یا از آن خارج نمی شود بلکه از جایگاه P خارج می شود. / گزینۀ )2(: بعد از تشکیل آخرین پیوند پپتیدی رمزه پایان 
وارد جایگاه A می شود و برای رمزه پایان tRNA وجود ندارد. / گزینۀ )4(: عوامل آزادکننده وارد جایگاه P رناتن نمی شوند بلکه در جایگاه A به شناسایی رمزۀ پایان می پردازند.

جاندار مورد مطالعه ایوری، باکتری )پروکاریوت( بود. دقت کنید که در مولکول mRNA آخرین tRNA، از جایگاه P جدا می شود و دیگر وارد جایگاه E نمی شود.  67  3
 گزینۀ )1(: قرار داشتن آخرین رمزۀ ترجمه در رونوشت توالی پایان رونویسی الزامی نیست )همان طور که در شکل کتاب می بینیم، بعد از رمزۀ پایان، 
رمزه های دیگری هم هس�تند که مورد رونویس�ی قرار نمی گیرند. همین طور در گفتار بعد خواهیم دید که در پروکاریوت ها سیس�تم های چند ژنی مش�اهده می ش�ود که در 
نتیجه برخی ژن ها می توانند پس از رمزه پایان ترجمه وجود داش�ته باش�ند(. / گزینۀ )2(: در مرحلۀ آغاز ترجمه، بخش های اولیه رنای پیک، س�بب هدایت رناتن به سوی 
رمزه آغاز رنای پیک می ش�ود. از روی این توالی ها که قبل از رمزۀ آغاز واقع هس�تند، ترجمه ای صورت نمی گیرد. / گزینۀ )4(: در باکتری ها ممکن اس�ت عمل رونویسی و 
ترجمه هم زمان صورت بگیرد، یعنی قبل از پایان رونویسی، ترجمۀ mRNA آغاز شود. در این حالت، در حالی که رناتن روی رنای پیک در حال ترجمه است، رنابسپاراز 

در حال انتهای فرایند رونویسی از روی دنا می باشد. 
فقط مورد )ب( صحیح است.  68  1

ساختار رناتن در انتهای مرحلۀ آغاز ترجمه با حضور دو زیرواحد، کامل می شود. هر دوی این زیرواحدها، دارای پروتئین و رنای رناتنی می باشد. هر رشته پروتئینی آن در 
س�اختار دوم خود، حاوی اولین پیوندهای هیدروژنی می باش�د. دقت کنید که ایجاد پیوند هیدروژنی در مرحلۀ آغاز ترجمه، فقط در جایگاه P بین رمزه و پادرمزه صورت 

می گیرد که منظور این سؤال نبوده است.
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39  الف( پادتن در پالسموسیت تولید می شود نه بازوفیل! / ج( دومین رمزه در مرحلۀ آغاز، ترجمه نمی شود./ د( tRNA آغازگر ابتدا در مرحلۀ آغاز وارد 
جایگاه P رناتن می ش�ود ولی توجه داش�ته باش�ید که سپس در مرحلۀ طویل ش�دن با حرکت رناتن از جایگاه P به E می رود تا از رناتن خارج شود ولی این tRNA هیچ گاه 

وارد جایگاه A نمی شود )ادامۀ این عبارت در مورد عامل آزادکننده صحیح است(.
منظور س�ؤال س�اخت پروتئینی به نام رنابس�پاراز می باش�د ک�ه در مرحلۀ ترجمه، به تدریج که رنات�ن، mRNA را قرائت می کند و ب�ه رمزه پایان نزدیک  69  1

می شود، از رمزه آغاز نیز دور می شود. )دقت کنید که سنزت یا تولید هر آنزیمی به جز رانهای آنزیمی )کااتلیزوری(، منظور مراحل ترجمه است.(
 در مورد گزینۀ )2( توجه داشته باشید که آمینواسیدها که در رشتۀ پلی پپتیدی قرار گرفته اند، همراه با رناتن جلو می روند و از رمزۀ آغاز دور و به رمزۀ پایان نزدیک می شوند.

موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست هستند.  70  3
 الف( گسستن پیوند بین اولین tRNA و آمینواسید در مرحلۀ طویل شدن اتفاق می افتد. / ب( در مرحلۀ آغاز به tRNA ، یک اسید آمینه متصل است،

نه اسیدهای آمینه. / ج( در مرحلۀ آغاز، روبه روی توالی جایگاه A، آمینواسید و رنای ناقل قرار نمی گیرد. / د( در مرحلۀ طویل شدن، پیوند پپتیدی در ساختار اول پروتئین 
رخ می دهد نه هیدروژنی ساختار دوم در تاخوردگی ها )سؤال در مورد مرحلۀ آغاز است(.

چهارمین نوکلئوتیدی که وارد P یم ش��ود س��یتوزین دار یم ابش��د. ببین، این هم از پرس�ش هایی که فقط دقت دانش آموز رو س�نجش می کنه… 71  2

سؤال گفته چهارمین نوکلئوتیدی که وارد جایگاه A می شود )نه چهارمین رمزه(! که بعد از رمزه دوم ترجمه که CAG است و سه تا نوکلئوتید داره، نوکلئوتید بعدی یعنی 
A وارد جایگاه A به عنوان چهارمین نوکلئوتید می شود. این نوکلئوتید، باز آلی پوریین دارد که مکمل آن پیریمیدیین است. پس گزینه های )1( و )4( مرخص شدند. اگر 

خوب دقت کنید، بازهای آخرین پادرمزه ای که وارد P و A می شوند مکمل رمزه UUU یعنی پادرمزه AAA می باشند که جواب تست است.

سؤال در مورد ترتیب مراحل ترجمه یا پروتئین سازی می باشد. دقت کنید که مورد )ب( در مورد رونویسی است.  72  3
ترتیب مراحل:الف( اتصال اولین رنای ناقل به جایگاه P رناتن، وقتی رخ می دهد که هنوز زیرواحد بزرگ روی کوچک نیامده است و شکل رناتن کامل نشده است. 

د( تشکیل دومین پیوند پپتیدی در جایگاه A پس از ورود رنای ناقل سوم صورت می گیرد.
.E ج( حرکت رناتن و ورود رنای ناقل دوم به جایگاه

فقط مورد )ج( عبارت را به درستی تکمیل می کند. 73  1
در ترجمه mRNA مقابل رمزه ها و پادرمزه هایی که وارد جایگاه های مختلف رناتن می شوند به صورت زیر می باشد.

برو دقیق خودت اول تست رو حل کن بعد از این جدول دلیل رد هر عبارت رو تحلیل کن!!

P رمزهP پادرمزه A رمزهA پادرمزه E رمزهE پادرمزه

UAC توالی AUG UAC CCG GGCCCG اولین

CCG GGC GGC CCGAUG  GGC دومین 

GGC CCG UAC AUG CCG CCG سومین

UAC AUG -- GGC AUG چهارمین

دقت کنید که وقتی پادرمزه UGA در جایگاه A استقرار یابد، پس رمزه معنی دار ACU در A بوده است و ترجمه شده است، پس حاال وقت جدا شدن  74  2
 ، E های خارج شونده از جایگاهtRNA پیوند پپتیدی جدید زده ش�ود. در مورد گزینۀ )4( دقت کنید که A از آمینواس�یدهای خود اس�ت تا در جایگاه P جایگاه tRNA
همواره آمینواسید خود را از دست داده اند. یعنی هنگامی که tRNA می خواهد از جایگاه E خارج شود، فاقد آمینواسید می باشد چون پیل پپتید ساخته شده در رانتن، یا در 

جایگاه P و یا در جایگاه A یم ابشد.

75  2

 A رناتن ش�وند و به دلیل عدم مکمل بودن با رمزه نمی توانند در A رناهای ناقل زیادی می توانند وارد جایگاه ،A در مرحلۀ طویل ش�دن، برای ترجمۀ رمزه ها در
استقرار یابند و به همین دلیل از A خارج می شوند. 

در فرایند ترجمه، در مرحلۀ دوم یا طویل ش�دن رش�تۀ پلی پپتیدی، آمینواس�یدها از دومی تا آخری در جایگاه A ترجمه می ش�وند و س�پس از tRNA جایگاه P جدا 
می ش�وند تا وارد جایگاه A برای ایجاد پیوند پپتیدی ش�وند. در نظر بگیرید که tRNA ضمن این عمل از جایگاه P وارد A نمی ش�ود و فقط آمینواسید اول یا پلی پپتید آن 

وارد می شود )نادرستی گزینۀ )2((.
قرارگیری هر رمزه ای بین رمزه های آغاز ترجمه تا پایان در جایگاه E ، جدا ش�دن پیوند اش�تراکی بین tRNA و آمینواس�ید )به جز آخرین tRNA( در مرحلۀ دوم یا 

طویل شدن رخ می دهد )درستی گزینه های )1( و )3((.
در مورد گزینۀ )4( دقت کنید که چند بار تکرار کردم، توالی UAA فقط در mRNAها یک توالی یا رمزه پایان ترجمه به حساب می آید ولی این توالی می تواند در 

tRNA یا rRNA نیز وجود داشته باشد و به هر جایگاهی از رناتن وارد شود.

موارد )الف( و )ب( رخ نمی دهد.  76  2
 الف( نادرست است. در مراحل آغاز و پایان ترجمه هیچ tRNA و پادرمزه ای به جایگاه A وارد نمی شود. / ب( نادرست است. در مرحلۀ آغاز و پایان 
ترجمه، پیوند پپتیدی تشکیل نمی شود. / ج( درست است. در مرحلۀ پایان ترجمه، پس از خروج آخرین رنای ناقل از جایگاه P، دو زیرواحد رناتن و عامل آزادکنندۀ هم زمان 
.)E صورت می گیرند P در آخر ترجمه از روی رنای پیک جدا می شوند. )در مرحلۀ پایان برخالف طویل  شدن، خروج رنای ناقل و شکسته شدن پیوند هیدروژنی در جایگاه
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77  UAG است و مکمل AUC اپدرمزه تعیین کننده نوع آمینواسید انتقالی است که نمی تواند مکمل رمزه بی معنی )پایان( باشد پس گزینۀ )3( که پادرمزه  3
است نمی تواند در tRNA به عنوان پادرمزه وجود داشته باشد چون روبه روی رمزه بی معنی UAG، پادرمزه قرار نمی گیرد. 

توالی پادرمزه ای AUC اصواًل وجود ندارد چون این توالی از روی رمز DNA به صورت TAG اصاًل رونویسی نمی شود. )البته پادرمزه های AUU و ACU نیز وجود ندارد.(
 گزین�ۀ )1( ه�م ب�ه این علت نادرس�ت اس�ت که نوکلئوتی�د تیمین دار اصاًل در هیچ ی�ک از انواع رنا دیده نمی ش�ود و در دنا نیز نوکلئوتید یوراس�یل دار دیده نمی ش�ود 

)البته قسمت دوم گزینۀ )1( دلیل رد این گزینه می باشد(. گزینه های )2( و )4( نیز می توانند وجود داشته باشند.
در انتهای مرحلۀ آغاز ترجمه، زیرواحد بزرگ روی کوچک رناتن آمده و شکل رناتن کامل می شود تا بعد از آن در ابتدای مرحله ادامه ترجمه، tRNA دوم  78  4

)نه آغازگر!!( وارد A ش�ود و رمزه دوم ترجمه ش�ود این عمل با ایجاد پیوند هیدروژنی در جایگاه A صورت می گیرد. بعد از آن پیوند پپتیدی تش�کیل می ش�ود )نادرس�تی 
گزینۀ )2(( و سپس با حرکت رناتن، خروج رنای ناقل از E را شاهد هستیم )نادرستی گزینۀ )3((.

فقط در مرحلۀ ادامه می توانیم دو tRNA را هم زمان در رناتن ببینیم که یا در جایگاه P و A و یا در جایگاه های P و E قرار می گیرند. 79  1
 گزینۀ )2(: در مرحلۀ دوم یا طویل ش�دن ترجمه، تش�کیل پیوند پپتیدی و ترجمه رمزه ها در جایگاه A صورت می گیرد. )فقط ترجمۀ رمزه آغازین در 
جایگاه P صورت می گیرد.( / گزینۀ )3(: در انتهای مرحلۀ طویل شدن و مرحلۀ پایان، رمزه پایان وارد جایگاه A رناتن می شود که به طور هم زمان خروج tRNA نیز در 
مرحلۀ طویل ش�دن رخ می دهد. / گزینۀ )4(: دقت کنید که آمینواس�ید آغازین برخالف tRNA آغازین، برای تش�کیل پیوند پپتیدی، باید در مرحلۀ طویل ش�دن وارد 

جایگاه A شود و بعد از آن هم همراه با رشتۀ پپتیدی بارها به این جایگاه وارد می شود پس ورود آمینواسید آغازین به این جایگاه مقایرتی با آموخته های ما ندارد.
موارد )ج( و )د( عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند. 80  2

 ال�ف( بع�د از اتصال زیرواح�د کوچک رناتن به RNA پیک، پیوند هیدروژنی بین RNA پیک و RNA ناقل ایجاد می ش�ود. / ب( بعد از قرارگیری 
عامل مؤثر در پایان ترجمه در جایگاه A رناتن، RNA ناقل از جایگاه P رناتن خارج می شود. / ج( دقت کنید قبل از اینکه زیرواحد بزرگ و کوچک رناتن از هم جدا شوند، 
پیوند بین رش�تۀ پلی پپتیدی و RNA ناقل شکس�ته می ش�ود. / د( برقراری اولین رابطۀ مکملی بین رمزه آغاز و پادرمزۀ مربوط به مرحلۀ آغاز اس�ت که بعد از این مرحله 

ابتدا RNA ناقل بعدی وارد جایگاه A رناتن می شود و بعد از تشکیل پیوند پپتیدی است که رناتن حرکت می کند. 
از آنجایی که در ابتدای فرایند ترجمۀ همۀ رناهای پیک، رمزۀ آغاز مربوط به آمینواس�ید متیونین وجود دارد، پس در همۀ زنجیره های آمینواس�یدی که در  81  2

رناتن می تواند دیده شود، آمینواسید متیونین وجود دارد.
 گزین�ۀ )1(: عام�ل بیماری س�ینه پهلو نوعی پروکاریوت اس�ت و تنها یک نوع آنزیم رنابس�پاراز دارد. / گزین�ۀ )3(: در مرحلۀ آغاز رونویس�ی، تنها در مقابل 
نوکلئوتیدهای آغازین زنجیرۀ الگوی دنا، ریبونوکلئوتیدهای مکمل آن قرار می گیرد، نه در مقابل نوکلئوتیدهای بخش باز شدۀ رشته رمزگذار. / گزینۀ )4(: در مرحلۀ طویل شدن فرایند 
ترجمه، ممکن است رناهای ناقل مختلفی وارد جایگاه A رناتن شوند، ولی فقط رنایی که مکمل رمزۀ جایگاه A است، استقرار پیدا می کند و با رمزه پیوند هیدروژنی کامل بروز می کند. 

موارد )ب( و )د( درست هستند.  82  1
 ال�ف( نادرس�ت اس�ت. هنگامی ک�ه آخری�ن پیون�د پپتی�دی در جای�گاه A رناتنی تش�کیل می ش�ود، رناتن آخری�ن حرکت خ�ود را انج�ام می دهد تا 
پلی پپتید س�اخته ش�ده وارد جایگاه P ش�ود و رمزه پایان وارد جایگاه A ش�ود و بعد با شناس�ایی رمزۀ پایان فعالیت های مرحلۀ پایانی رخ می دهد. / ب( درس�ت اس�ت. 
در عم�ل ترجم�ه، ب�ا آخری�ن ه�ر حرکت رنات�ن، tRNAای که آمینواس�ید خود را از دس�ت داده اس�ت از جایگاه P خ�ارج و به E وارد می ش�ود تا از رناتن خارج ش�ود. 
 دق��ت داش��ته ابش��ید ک��ه به ج��ز آخری��ن رانی انقل ک��ه از P و پ��س از ورود عام��ل آزادکننده خارج یم ش��ود، هم��ۂ دیگر رانهای انقل از E خارج یم ش��وند. / ج( نادرس�ت اس�ت. 

P به A ای که حداقل دو آمینواسید دارد از جایگاهtRNA ،اولین جابه جایی رناتن بعد از تشکیل اولین پیوند پپتیدی در مرحلۀ طویل شدن رخ می دهد که با این حرکت 
وارد می شود. / د( درست است. براساس متن صریح کتاب درسی، عوامل آزادکننده، پروتئین هایی هستند که هم پیوند بین رشتۀ پلی پپتید و رنای ناقل در جایگاه P را جدا 

می کنند و هم دو زیرواحد رناتن را از هم جدا می کنند. 
83  4

طی عمل ترجمه، فقط جایگاه P )پلی پپتید( در هر سه مرحله آغاز، طویل شدن و پایان، حاوی رنای ناقل می باشد. 

 گزینۀ )1(: تمام اعمال همانندسازی، رونویسی و ترجمه، همانند تقسیم یاخته، 
فرایندی پیوسته می باشد که برای راحتی درک، آن ها را به مراحلی تقسیم بندی می کنیم ولی ترجمه 
در هس�ته رخ نمی ده�د./ گزین�ۀ )2(: در مرحلۀ آغاز ترجم�ه، بخش های��ی از mRNA، زیرواحد 
کوچک رناتن را به س�وی رمزه آغاز هدایت می کند )نه آنزیم(. / گزینۀ )3(: اگر به ش�کل روبه رو 
دقت کنید، می فهمید که tRNA آغازگر در بخش زیرواحد کوچک رناتن قرار نمی گیرد و کاماًل در 
زیرواحد بزرگ قرار دارد ولی rRNA در ساختار رناتن و mRNA نیز درون رناتن دیده می شود.

در زمانی که رشتۀ پلی پپتیدی به جایگاه P وارد می شود، هنوز tRNA بعدی وارد نشده است و در نتیجه پیوند هیدروژنی در جایگاه A دیده نمی شود. در  84  4
مرحلۀ آغاز نیز زمانی که اولین tRNA وارد جایگاه P می شود، هنوز tRNA بعدی به رناتن وارد نشده است.

 گزینۀ )1(: در مرحلۀ پایان ترجمه، پیوند هیدروژنی شکسته می شود، اما پس از آن جابه جایی رناتن صورت نمی گیرد. / گزینۀ )2(: مولکول آب برای 
ایجاد پیوند پپتیدی در طی فرایند سنتز آبدهی آزاد می شود که در این زمان یعنی در مرحلۀ طویل شدن، دو tRNA در رناتن وجود دارند. / گزینۀ )3(: در مرحلۀ آغاز و 

پایان، فقط برای ایجاد پیوند پپتیدی یک رنای ناقل در رناتن وجود دارد ولی عامل آزادکننده فقط در مرحلۀ پایان در رناتن دیده می شود. 
موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست هستند. 85  3

توالی AUG یک توالی سه نوکلئوتیدی روی RNA می باشد که توسط رنابسپاراز، از روی توالی DNA با نوکلئوتیدهای TAC رونویسی شده است )درستی ج(. دقت داشته 
باشید که توالی AUG نباید شما را همواره یاد رمزه آغاز ترجمه بیاندازد چون این توالی می تواند در هر جای mRNA به عنوان رمزه متیونین یا در rRNA یا tRNA باشد. 
پس فقط اگر این توالی مربوط به رمزه متیونین در mRNA بود، با پادرمزه UAC مکمل می شد )نادرستی الف(. ولی اگر توالی AUG قسمتی در rRNA یا tRNA باشد، 
سبب نادرستی موارد )ب( و )د( می شود )دقت کنید اگر توالی AUG پس از اولین بار نیز دوباره در رنای پیک تکرار شده باشد، فقط به اولین AUG رمزه آغاز گفته می شود(.
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41 خوب دقت کنید که mRNA ساخته شده از روی این DNA به صورت می باشد  که tRNAهای آورنده آمینواسید  86  3

UUU باشد.  CAA UAA GAA( ) ( ) ( ) ( )− − −4 3 2 1 برای آن ها در قسمت پادرمزه آن باید به ترتیب به صورت پادرمزه های 
 گزینۀ )1(: نادرست است. وقتی رمزه UUU باشد، رنای ناقل دارای پادرمزۀ AAA، آمینواسید فنیل آالنین را حمل می کند. / گزینۀ )2(: نادرست است. پادرمزۀ 
GUU در این توالی کاربردی ندارد. / گزینۀ )3(: درست است. پادرمزۀ UAA روبه روی رمزه AUU می تواند قرار بگیرد. / گزینۀ )4(: نادرست است. پادرمزۀ CUU نیز وجود ندارد. 

اگ�ر به ترجمه mRNA روب�ه رو دقت کنی�د، می بینید که وقتی  87  4
پادرم�زۀ GCA می خواه�د از جای�گاه E خ�ارج ش�ود، پادرم�زه CGU در P و 

  UGG در A قرار دارد.

اگر س�ؤال را خوب بخوانید، متوجه می ش�وید که منظور طراح این دو پادرمزه ای 
ک�ه در ح�ال حاض�ر در جای�گاه P و A ق�رار دارند، نبوده اس�ت، چون در س�ؤال 
گفت�ه اب اولی��ن حرک��ت رانت��ن، پ�س بای�د پیوند پپتی�دی جدیدی در A زده ش�ود 
 ، E وارد GCA و ی�ک رم�زه ب�ه س�مت جل�و بروی�م. در ای�ن حال�ت رم�زه 
رمزه ACC و پادرمزه UGG وارد P می شود و رمزه GCA )قبل از رمزه پایانی( 

وارد A می شود تا پادرمزه CGU روبه روی آن قرار بگیرد.
فقط مورد )ج( نادرست است. 88  2

 الف( درس�ت اس�ت. مولکول tRNA یک رشتۀ پلی نوکلئوتید طویلی می باش�د که فقط سه نوکلئوتید آن به عنوان پادرمزه به کار می رود ولی در سایر 
بخش های خود می تواند هر توالی مناس�بی در RNA از جمله AUC را داش�ته باش�د ولی توالی AUC فقط نمی تواند به عنوان پادرمزه وجود داش�ته باش�د چون در آن 

ص�ورت روب�ه روی رمز پایان UAG قرار می گیرد. / ب( درس�ت اس�ت. همان طور که می دانید، رونویس�ی از روی رش�تۀ الگو در 
DNA صورت می گیرد و رشتۀ رمزگذار در حقیقت مکمل رشتۀ الگو می باشد. اگر توالی رمزگذار DNA به صورت TAA باشد، 
توالی الگو به صورت ATT بوده اس�ت که در حین رونویس�ی و س�اخت tRNA از روی آن پادرمزه UAA ایجاد می ش�ود. این 
پادرمزه وجود دارد چون مقابل رمزه AUU قرار می گیرد که متعلق به رمز یک آمینواسید می باشد، ولی اگر TAA به عنوان توالی 
الگوی ساخت پادرمزه بود، از روی آن رونویسی انجام نمی شد چون پادرمزه AUU ساخته می شد که مکمل رمزه پایانی می شود. / 

 tRNA شوند. در این حالت A ج( نادرست است. برحسب کتاب درسی، مرحلۀ دوم یا طویل شدن تا جایی ادامه می یابد که یکی از سه رمزه پایانی وارد رناتن در جایگاه
و پلی پپتید متصل به آن در جایگاه P قرار دارد ) و جایگاه A فاقد رنای ناقل می باش�د(. / د( درس�ت اس�ت. به جز tRNA آخر، خروج هر tRNA از جایگاه E صورت 
 UAC نمی ش�ود. پس اگر توالی E نیز خارج می ش�ود و دیگر وارد P ش�ده و از P می ش�ود، پس از آخرین حرکت رناتن وارد A می گیرد. آخرین پادرمزه ای که وارد جایگاه

را آخرین پادرمزه در نظر بگیریم، می تواند وارد A شده و از P خارج شود.
موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست می باشند. 89  1

نوکلئاز نوعی پروتئین است که طی فرایند ترجمه ساخته می شود. در ابتدای ترجمه، قمسیت از mRNA ، سبب می شود که رناتن به سوی رمزه آغاز ترجمه هدایت شود. 
منظور سؤال mRNA می باشد که حاوی پیوند فسفودی استر است ولی فاقد پیوند هیدروژنی، قند دئوکسی ریبوز و ساختار پلی پپتیدی می باشد.

تنها موارد )ج( و )د( درست هستند. 90  2
در مرحلۀ طویل شدن فرایند ترجمه در جایگاه های A و P رناتن، tRNA متصل به زنجیرۀ آمینواسیدی می تواند دیده شود.

 الف( نادرس�ت اس�ت. در مرحلۀ پایان ترجمه، پیوندهای هیدروژنی بین رنای پیک و رنای ناقل در جایگاه P شکس�ته می ش�ود. / ب( نادرس�ت است. 
جایگاه A تنها در مرحلۀ طویل ش�دن توس�ط رنای ناقل اش�غال می ش�ود )در مرحلۀ آغاز همواره جایگاه A خالی است و در مرحلۀ پایان نیز عوامل آزادکننده روبه روی آن می آید(. / 
ج( درس�ت اس�ت. در مرحلۀ طویل ش�دن، پیوند هیدروژنی میان رنای ناقل و پیک در جایگاه A در مرحلۀ آغاز پیوند هیدروژنی میان رنای ناقل و پیک در جایگاه P تشکیل می شود. / 
 A متصل به هرآمینواسید جدید در جایگاه tRNA و در مرحلۀ طویل ش�دن P متصل به آمینواس�ید متیونین، در جایگاه tRNA د( درس�ت اس�ت. در مرحلۀ آغاز ترجمه

می تواند دیده شود.
عبارات )الف( و )ب( عبارت را نادرست تکمیل می کنند. 91  1

منظور سؤال جایگاه P رناتن می باشد که در مرحلۀ طویل شدن و پایان، پیوند بین tRNA و آمینواسید آن هیدرولیز می شود.
 ال�ف( نادرس�ت تکمی�ل می کند. به طور معمول جدا ش�دن رم�زه و پادرمزه در جایگاه E و با شکس�تن پیوند هیدروژنی ب�رای خروج tRNA صورت 
می گیرد، ولی آخرین tRNA از جایگاه P خارج می ش�ود. / ب( نادرس�ت تکمیل می کند. عوامل آزادکننده در مرحلۀ پایان ترجمه، وارد جایگاه A می ش�وند. / ج( درس�ت 
تکمیل می کند. با هر حرکت رناتن در مرحلۀ دوم و س�وم رونویس�ی، از دی پپتید تا پلی پپتید تش�کیل ش�ده از جایگاه A وارد جایگاه P رناتنی می شوند. / د( درست تکمیل 

می کند. هر tRNAای که در ترجمه شرکت می کند باید به جایگاه P وارد شود که اولین tRNA از خارج رناتن ولی بقیه از جایگاه A رناتن وارد جایگاه P می شوند.

دانش آموزان عزیز در تس�ت ها دقت کنید که خروج tRNA از یک جایگاه، به معنی شکس�تن پیوند هیدروژنی نمی باش�د چون با حرکت رناتن روی mRNA ، می توان 
انتقال tRNA متصل به رمزه را از جایگاه A به P یا از P به E مش�اهده کرد. شکس�تن پیوند هیدروژنی برای ترجمه معمواًل در جایگاه E برای خروج tRNA از رناتن 
صورت می گیرد. در آخر همواره دقت کنید که آخرین tRNA از جایگاه P به خارج از رناتن می رود و اصاًل وارد جایگاه E نمی شود. در حقیقت پیوند هیدروژنی بین آخرین 

رمزه و پادرمزه ترجمه شده در جایگاه P شکسته می شود.

در مراحل آغاز و پایان ترجمه، رنای ناقل و پادرمزه وارد جایگاه A نمی شود. در هر دو مرحله، زیرواحدهای رناتن می توانند به صورت جدا از هم نیز دیده شوند. 92  4
 گزینۀ )1(: در مرحلۀ طویل ش�دن، در جایگاه A پیوند پپتیدی تش�کیل می ش�ود. اگر رمزۀ ACU وارد جایگاه P رناتن ش�ود، توالی UGA می تواند 
به عنوان پادرمزه در جایگاه P باشد. / گزینۀ )2(: در مرحلۀ طویل شدن پیوند هیدروژنی شکسته و تشکیل می شود )به ترتیب در جایگاه E و A(. فقط در مرحلۀ پایان، 
جایگاه A توس�ط عوامل آزادکننده اش�غال می ش�ود. / گزینۀ )3(: در مرحلۀ آغاز و پایان ترجمه، فقط یک رنای ناقل در جایگاه P دیده می ش�ود، اما در مرحله  آغاز، خروج 

رنای ناقل بدون آمینواسید از جایگاه E مشاهده نمی شود.
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موارد )ج( و )د( عبارت را نادرست تکمیل می کنند. 93  4

در ترجمه، همواره اولین پادرمزه وارد شده به جایگاه P و E ، توالی UAC دارد و آخرین پادرمزه وارد شده به P و A نیز یکسان و مشابه می باشد، چون مکمل رمزه قبل 
از رمز پایانی می باشد.

شبکۀ آندوپالسمی در تأمین کلسیم انقباض ماهیچه نقش دارد. این اندامک در تولید کافنده تن ها برای گوارش درون یاخته ای بیگانه خوارها نیز مؤثر است.  94  2
 گزینۀ )1(: قس�مت اول مربوط به دس�تگاه گلژی اس�ت ولی این اندامک در تولید پروتئین های هس�ته، راکیزه و دیس�ه ها نقشی ندارد. / گزینۀ )3(: 
 کافنده تن و واکوئول ها توس�ط دس�تگاه گلژی و ش�بکۀ آندوپالس�می تولید می ش�وند ولی هیستون و س�ایر پروتئین های هس�ته در رناتن آزاد سیتوپالس�م تولید می شوند / 
گزینۀ )4(: قسمت اول مربوط به هسته است که در رناتن آزاد سیتوپالسم تولید می شوند ولی برخی از پروتئین های مورد نیاز در میتوکندری و پالست ها توسط رناتن های 

درون همان اندامک ها تولید می شوند. 
موارد )ب( و )د( در رناتن رخ نمی دهد.  95  2

 الف( شکستن پیوند هیدروژنی رمزه و پادرمزه در جایگاه های E و P رناتن رخ می دهد. / ب( تشکیل پیوند اشتراکی بین tRNA آزاد و آمینواسید در 
سیتوپالسم و درون آنزیم ویژه ای صورت می گیرد و سپس وارد رناتن می شوند. / ج( در مرحلۀ پایان از جایگاه P رخ می دهد. / د( این عمل در دستگاه گلژی رخ می دهد.

پروتئین های آزادکننده که مس�ئول شناس�ایی رمزه پایان هستند، با نقش آنزیمی خود سبب جدا کردن پلی پپتید از tRNA جایگاه P و همچنین جدا کردن  96  4
دو زیرواحد رناتن از همدیگر می شوند. این پروتئین ها از روی mRNA ساخته می شوند )نادرستی گزینۀ )1(( و چون از یاخته خارج نمی شوند و به لیزوزوم و واکوئول نیز 

نمی روند، در سیستم گلژی نیز بسته بندی نمی شوند )نادرستی گزینۀ )2((.

رناتن )محل ساخت پروتئین(

آن ها که به شبکۀ آندوپالسمی و گلژی می روند  بسته بندی شده
به درون واکوئول می روند. 

به لیزوزوم می روند )گوارشی(.
از یاخته ترشح می شوند.

آن ها که به شبکۀ آندوپالسمی 
نمی روند  بدون بسته بندی 

در سیتوپالسم می مانند )آنزیم های ترجمه یا گلیکولیزی(.
به میتوکندری برای تنفس می روند.

به پالست ها برای فتوسنتز و… می روند.
به هسته برای فعالیت های مختلف می روند )آنزیم های همانندسازی و رونویسی(.

اندامک مس�ئول هضم مواد در داخل یاخته، همان لیزوزوم )کافنده تن( می باش�د که این اندامک و پروتئین های آن ها بعد از س�اخت در رناتن، وارد ش�بکۀ  97  3
آندوپالسمی و گلژی می شوند.

 گزینه ه�ای )1( و )2(: پروتئین ه�ای ترش�حی از یاخت�ه و پروتئین ه�ای واکوئولی باید از مس�یر ش�بکۀ آندوپالس�می و بس�ته بندی گل�ژی بگذرند. / 
گزینۀ )4(: پروتئین های موجود در میتوکندری، کلروپالست و هسته و همچنین آن ها که در مایع سیتوپالسمی فعالیت دارند از مسیر شبکۀ آندوپالسمی و گلژی عبور نمی کنند.

در مرحلۀ طویل شدن ترجمۀ دو tRNA درون رناتن یافت می شوند که بالفاصله قبل از آن، یک tRNA وارد جایگاه A شده است و با mRNA پیوند  98  2
هیدروژنی برقرار می کند، بالفاصله بعد از آن نیز آمینواسید)های( متصل به tRNA جایگاه P ، به جایگاه A منتقل شده و پیوند پپتیدی تشکیل می گردد.

 گزین�ۀ )1(: بالفاصل�ه پ�س از ای�ن مرحل�ه، آمینواس�ید)های( متصل ب�ه tRNA درون جای�گاه P ب�ه tRNA درون جایگاه A منتقل می ش�ود. / 
گزینۀ )3(: شکسته شدن پیوندهای هیدروژنی بین tRNA و mRNA در جایگاه A رخ نمی دهد. / گزینۀ )4(: هیچ گاه از جایگاه tRNA ، A فاقد آمینواسید خارج نمی شود.

99  3

در رونویسی، پیوند هیدروژنی بین RNA در حال ساخت و رشتۀ الگو ژن تشکیل می شود، ولی رشتۀ رمزگذار یا مکمل الگو با محصول یا RNA ، پیوند هیدروژنی ندارد.

 گزینۀ )1(: در ترجمه بین نوکلئوتیدهای پادرمزه و رمزه پیوند هیدروژنی برقرار می شود. / گزینۀ )2(: پروتئین هایی با یک رشتۀ پلی پپتیدی خطی در 
ساختار دوم و سوم خود دارای پیوند هیدروژنی می باشند. / گزینۀ )4(: در tRNA به صورت عادی پیوند هیدروژنی ایجاد می شود.

در طی ترجمه، به جز رمزه اول که از A نمی گذرد و رمزه پایانی که از P نمی گذرد، بقیه رمزه ها هم از A و هم از P عبور می کنند. 100  4
 گزینۀ )1(: در مرحلۀ آغاز، ترجمه و استقرار رنای ناقل برای رمزه آغاز در جایگاه P و در مرحله ادامه ترجمه سایر رمزه ها در جایگاه A صورت می گیرد. / 
گزینۀ )2(: rRNA و mRNA همواره در ساختار رناتن به همراه پروتئین های رناتنی وجود دارند. / گزینۀ )3(: پادرمزۀ اول )UAC( هیچ گاه از جایگاه A عبور نمی کند 

ولی هر پادرمزه ای از P می گذرد. 
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43 موارد )الف(، )ج( و )د( صحیح می باشند. هرکدام از این عبارات نکتۀ مهمی دارند که خود می توانند یک سؤال کنکور باشند. 101  4
 الف( درست است. یک رناتن پس از پایان ترجمه و جدا شدن دو زیرواحد آن، دوباره می تواند از روی همان mRNA ترجمه کند. / ب( نادرست است. 
در مرحلۀ پایان ترجمه، عوامل آزادکننده، وارد شده به جایگاه A، هم سبب شناسایی رمزه پایان ترجمه )نه رونویسی در ژن!( می شوند و هم دو زیرواحد رناتن را از هم جدا 
کرده و نیز mRNA را از رناتن خارج می کنند. / ج( درست است. در ترجمه، اولین پادرمزه از جایگاه A و آخرین پادرمزه از جایگاه E عبور نمی کند ولی همۀ پادرمزه ها به 
جایگاه P وارد می شوند. / د( درست است. دقت کنید که در متن سؤال از رمزه آغاز تا پایان را صحبت کرده است که در این صورت دو رمزه آخر از جایگاه E نمی گذرند 

ولی از جایگاه A فقط رمزه اول و از جایگاه P فقط رمزه آخر عبور نمی کند.
102  2

در مراحل ترجمه، شکس�تن پیوند هیدروژنی در جایگاه های E و P برای خروج tRNA از رناتن صورت می گیرد ولی در جایگاه A ، این عمل صورت نمی گیرد در حایل که 
در جایگاه A ، همۂ پیوندهای پپتیدی تشکیل یم شوند.

 گزینۀ )1(: منظور قسمت اول جایگاه E می باشد که توالی سه نوکلئوتیدی قبل از AUG اول در آن قرار می گیرد. از جایگاه E همۀ tRNAها به جز آخری 
 )A( صورت می گیرد که در مرحلۀ آغاز و پایان این جایگاه A تش�کیل پیوند هیدروژنی بین رمزه و پادرمزه در مرحلۀ دوم ترجمه در جایگاه :)خارج می ش�وند. / گزینۀ )3

فاقد پادرمزه می باشد. / گزینۀ )4(: آمینواسیدهای در حال ترجمه هیچ گاه وارد جایگاه E نمی شوند و البته رمزه پایان نیز فقط در جایگاه A قرار می گیرد.
فقط مورد )ج( نادرس�ت اس�ت. در مرحلۀ طویل ش�دن، هنگامی که با حرکت رناتن، رنای ناقل از جایگاه A رناتن خارج می ش�ود، به جایگاه P وارد می شود  103  1

این رنای ناقل حاوی رشتۀ پلی پپتیدی در حال ساخت است. دقت کنید که در این حالت، پیوند هیدروژنی در جایگاه P تشکیل نمی شود بلکه رنای ناقل بدون شکستن یا 
تشکیل دادن پیوند هیدروژنی، از A وارد P شده است. 

 ال�ف( اگ�ر آخرین رنای ناقل از جایگاه A خارج ش�ود، عوامل آزادکننده فعالیت می کنند و وارد رناتن می ش�ود تا پلی پپتی�د را از رنای ناقل جدا کند. / 
ب( در صورتی که با حرکت بعدی رناتن، یکی از رمزه های معنی دار وارد A ش�ود، رنای ناقل جدیدی نیز دوباره در جایگاه A مس�تقر می ش�ود. / د( اگر آخرین رنای ناقل 

جایگاه A، پادرمزۀ UAC داشته باشد، در این صورت این رنای متصل به متیونین وارد P می شود. 
موارد )ب( و )ج( دربارۀ ساخت اغلب هورمون ها که پروتئینی هستند نادرست است.  104  2

 الف( درست است. پس از جابه جایی رناتن رمزه جدید، وارد جایگاه آمینواسید )A( می شود و مورد شناسایی پادرمزۀ اختصاصی خود یا عامل آزادکنندۀ پایان 
ترجمه قرار می گیرد. / ب( نادرس�ت اس�ت. جابه جایی رناتن پس از برقراری پیوند پپتیدی انجام می ش�ود و س�پس رناتن به اندازۀ یک رمزه و س�ه نوکلئوتید روی mRNA جلو 
می رود )نه سه رمزه!(. / ج( نادرست است. توالی UAG ورودی به A می تواند در رمزه یا پادرمزه باشد. در پی ورود رمزه UAG )نوعی رمزه پایان( به جایگاه A ، مرحلۀ پایان 
 شروع می شود، اما توالی UAG می تواند توالی پادرمزه در tRNA باشد که مکمل رمزۀ AUC می باشد و در این حالت پروتئین آزادکننده ای فعال نمی شود. / د( درست است. 
با اتصال tRNA آغازین به رمزۀ آغاز و برقراری پیوندهای هیدروژنی در جایگاه P، بخش بزرگ رناتن به بخش کوچک رناتن متصل می شود و ساختار رناتن کامل می شود.

پ�س از خال�ی ش�دن جایگاه A اگر رم�زه ای غیر از رمزۀ پایان در جایگاه A قرار بگیرد، رانی انقل بعدی وارد آن می ش�ود و اگر رمزۀ پایان در جایگاه A قرار  105  4
بگیرد، عوامل آزادکننده وارد آن می شود که هر دو نوعی بسپار زیستی هستند.

 گزینۀ )1(: تنها در صورت ورود رنای ناقل این اتفاق رخ می دهد. / گزینۀ )2(: اتصال آمینواسید به رنای ناقل، در خارج از رناتن صورت می گیرد. /
گزینۀ )3(: این اتفاق قبل از ورود رنای ناقل متصل به پلی پپتید به جایگاه P رخ می دهد. در ضمن در صورتی که رمزۀ موجود در جایگاه A ، یکی از رمزه های پایان باشد، 

انتقال زنجیرۀ پلی پپتیدی به جایگاه A صورت نمی گیرد.
موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست هستند. در مرحلۀ پایان ترجمه فقط رمزه پایانی توسط عامل آزادکننده شناسایی می شود و در این مرحله رمزۀ خاصی ترجمه  106  3

نمی شود. عمل ترجمۀ رمزه در مرحلۀ آغاز و طویل شدن رخ می دهد )درستی الف(.
 ب( در مرحلۀ آغاز و پایان ترجمه، یک پادرمزه در جایگاه P وجود دارد ولی در مرحلۀ طویل ش�دن و پایان، درون رناتن، 3 رمزه مورد نیاز ترجمه در 
 mRNA وجود دارد. / د( تشکیل پیوند هیدروژنی بین P حاوی آمینواسید فقط در جایگاه tRNA ،وجود دارد. / ج( در مرحلۀ آغاز و پایان ترجمه E و P ، A جایگاه های

و tRNA مخصوص مرحلۀ آغاز و طویل شدن می باشد.
همیشه هنگام ترجمه، محل تشکیل پیوند پپتیدی بین دو آمینواسید، جایگاه A رناتن می باشد که این جایگاه محل تشکیل پیوند هیدروژنی در مرحلۀ طویل  107  2

شدن نیز می باشد. 

پیوند پپتیدی همانند پیوندهای قند با فسفات، قند با باز آلی، فسفودی استر و بین  رنای ناقل و آمینواسید، از نوع اشتراکی یا کوواالنسی می باشد.

پیوند پپتیدی فقط در مرحلۀ طویل ش�دن ترجمه تش�کیل می ش�ود و همچنین رنای ناقل فقط در مرحلۀ پایان از جایگاه P از رناتن خارج می شود )در مرحلۀ  108  2
طویل ش�دن، از جایگاه E خارج می ش�ود(، در مرحلۀ طویل ش�دن برخالف مرحلۀ پایان، جایگاه A توسط رنای ناقل اش�غال می شود که ساختاری نوکلئوتیدی دارد )دقت 

داشته باشید که عوامل آزادکننده که در مرحلۀ پایان در این جایگاه قرار می گیرند، پروتئین بوده و ساختار آمینواسیدی دارند(.
 گزینۀ )1(: در مرحلۀ آغاز ترجمه فقط جایگاه P پر می ش�ود و همچنین در مرحلۀ پایان زیرواحدهای رناتن از هم جدا می ش�وند. عالوه بر این، دقت 
داش�ته باش�ید که رناتن، در مرحلۀ آغاز و پایان ترجمه، حرکت نمی کند )راس�تی خنده دار نیس�ت بگوییم »مرحلۀ پایان برخالف مرحلۀ پایان …«!(. / گزینۀ )3(: عوامل 
آزادکننده در مرحلۀ پایان فعالیت می کنند و در مرحلۀ طویل ش�دن، رنای ناقل وارد جایگاه A می ش�ود. در مرحلۀ طویل ش�دن برخالف پایان، تش�کیل پیوند پپتیدی رخ 
می دهد. / گزینۀ  )4(: در تمامی مراحل ترجمه حداقل یک مولکول رنای ناقل درون رناتن وجود دارد و همچنین ساختار رناتن در مرحلۀ اول ترجمه کامل می شود )باز هم 

نمی توان گفت »مرحلۀ آغاز برخالف مرحلۀ آغاز …«(.
عبارات )الف( و )ج( نادرست هستند.  109  1

در ترجمه هنگامی که پادرمزه وارد رناتن کامل می شود، قطعًا در جایگاه A پیوند هیدروژنی برقرار می شود و سپس پیوند اشتراکی در جایگاه P بین tRNA و آمینواسید شکسته 
ش�ده و در جایگاه A پیوند پپتیدی بین آمینواس�یدها برقرار می ش�ود )درستی ب( ویل در ترجمه، تجزیه پیوند پپتیدی و شکس��نت پیوند هیدروژین در جایگاه A هیچ گاه صورت 
نمی گیرد )نادرستی الف و ج( در حالی که وقتی رناتن روی mRNA حرکت می کند، tRNA جایگاه E با شکستن پیوند هیدروژنی از رمزه mRNA جدا می شود )درستی د(.
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110  2

در طی ترجمه در مرحلۀ طویل شدن، tRNA ها از جایگاه E و در مرحلۀ پایان از جایگاه P خارج می شوند. پس باید گزینه ای را انتخاب کنیم که نکته مشرتیک برای جایگاه 
P و E داشته ابشد. جایگاه P و E در مرحلۀ طویل شدن دارای tRNA می شوند چون رناتن همواره در حال ترجمه و حرکت می باشد.

 گزینۀ )1(: بیش�تر رمزه ها در جایگاه A ترجمه می ش�وند و فقط رمزه آغاز ترجمه یا AUG اول در جایگاه P ترجمه می ش�ود. )ترجمه رمزه به معنی 
قرارگیری tRNA همراه آمینواسید مناسب در روبه روی آن است.( / گزینۀ )3(: در مرحلۀ آغاز، tRNA اولیه در جایگاه P استقرار می یابد و رمزۀ آغاز را ترجمه می کند. / 

گزینۀ )4(: عامل آزادکننده فقط وارد جایگاه A می شود تا رمزه پایان را شناسایی کند.
دقت کنید که در مرحلۀ طویل شدن ودر جایگاه A رناتن، رمزه فقط tRNA متصل می باشد، که این رنای ناقل در خارج رناتن و توسط آنزیم به آمینواسید  111  1

متصل شده است. 
 گزینۀ )2(: آنزیم اتصال دهندۀ رنای ناقل به آمینواس�ید وارد رناتن نمی ش�ود. / گزینۀ )3(: در این مرحله در جایگاه A یا یک آمینواس�ید و یا تعداد 

زیادی آمینواسید به رنای ناقل متصل است. / گزینۀ )4(: عامل آزادکننده در مرحلۀ طویل شدن وارد جایگاه A نمی شود. 
آنزیم های ATPس�از، آنزیم های سیتوپالس�می در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم یا راکیزه هستند که در فصل های آینده در مورد آن می خوانیم که این آنزیم ها  112  3

از مسیر شبکۀ آندوپالسمی و گلژی عبور نمی کنند.
 گزینۀ )1(: س�اخت س�لوالز ویژۀ پروکاریوت هاس�ت نه یاخته های جانوری. / گزینۀ )2(: هلیکاز، پس از ساخته شدن در رناتن وارد هسته می شود که 

محل ساخت RNA می باشد. / گزینۀ )4(: پروتئین های غشایی از مسیر شبکۀ آندوپالسمی و گلژی عبور می کنند.
فقط مورد )ج( درس�ت اس�ت. منظور سؤال هر یاخته یوکاریوت می باشد. چون در یوکاریوت ها، سازوکارهایی برای حفظ mRNA از تخریب و افزایش طول  113  3

عمر آن ها وجود دارد. همان طور که می دانید برخی یاخته های یوکاریوتی )مثاًل یاخته های جانوری( قدرت فتوسنتز ندارد )نادرستی الف(، ولی اجتماع  رناتن ها را به صورت 
تجمع رناتنی برای ترجمه در س��یتوپالمس تش�کیل می دهند )نادرستی ب( یوکاریوت ها فقط همانندس�ازی دوطرفه دارند ولی رونویسی همواره فرایندی یک جهته می باشد 

)نادرستی د( در آخر دقت کنید که هر یاخته یوکاریوت، فرصت بیشتری برای ترجمه دارد چون mRNA آن عمر طوالنی تری دارد )درستی ج(.
تا وقتی که پادرمزه وارد جایگاه A می ش�ود، یعنی رمزه پایان وارد رناتن نش�ده اس�ت و ترجمه در حال طی کردن مرحلۀ طویل ش�دن یا دوم می باشد. پایان  114  1

این مرحله با ورود یکی از رمزه های پایانی به رناتن صورت می گیرد. دقت کنید که وقتی پادرمزه ای توانایی ورود به A  می یابد که پلی پپتید ساخته شده در جایگاه P باشد.
در آغاز ترجمه، قس�متی از mRNA س�بب هدایت زیرواحد کوچک رناتن به س�مت رمزه آغاز ترجمه می شود. پس از این مرحله، tRNA آغازگر باید به  115  3

رمزه مکمل خود متصل ش�ود و بعد زیرواحد بزرگ رناتن روی کوچک قرار بگیرد و ش�کل رناتن کامل ش�ود )س�پس با پایان مرحلۀ آغاز، اتفاقات گزینه های )1( و )2( در 
مرحلۀ طویل شدن رخ می دهد(.

موارد )الف(، )ج( و )د( صحیح می باشند. 116  3
 E و P می شود ولی دو جایگاه tRNA خالی از A الف( درست است. در ترجمه، حرکت های رناتنی در مرحلۀ طویل شدن رخ می دهد که طی آن جایگاه 
حاوی tRNA می ش�وند. / ب( نادرس�ت اس�ت. عامل آزادکننده ویژۀ ترجمه است نه رونویسی! / ج( درست است. طی ترجمه، همیشه جدایی آمینواسید از رنای ناقل در 
جایگاه P صورت می گیرد )چه در مرحلۀ طویل ش�دن و چه در مرحلۀ پایان ترجمه!(. / د( درس�ت اس�ت. عامل آزادکننده، پروتئینی اس�ت که برای شناسایی رمزه پایان و 

جدا کردن پلی پپتید از tRNA و دو زیرواحد رناتن وارد عمل می شود.
آغازگر همانندس�ازی، آنزیم هلیکاز اس�ت. از طرفی آنزیم های رنابسپاراز و دنابسپاراز مس�ئول برقراری پیوند فسفودی استر می باشند و مقدار نوکلئوتید آزاد  117  4

یاخته را کاهش می دهند، ولی شکستن این پیوند در گزینۀ )1( فقط در ویرایش و توسط دنابسپاراز رخ می دهد در حالی که شکستن پیوند هیدروژنی نیز از وظایف هلیکاز 
و رنابسپارازها می باشد )در مورد گزینۀ )3( هم دقت کنید که رنابسپاراز پیوند فسفودی استر برقرار می کند نه پپتیدی!(.

گویچه های قرمز بالغ برخالف نابالغ، فاقد هسته می باشند و قدرت همانندسازی و رونویسی ندارند ولی با ذخیره RNAها، هر دو نوع گویچۀ قرمز بالغ و  118  4
نابالغ قدرت تولید رشتۀ پلی پپتید و پروتئین سازی را دارند.

این س�ؤال مقایس�ه دو یاخته یوکاریوت در عروس دریایی با پروکاریوت در باکتری ریزوبیوم می باش�د )ریزوبیوم ها باکتری های مصرف کننده ای هستند که  119  2
ق�درت تثبی�ت نیت�روژن را دارند!(. در یوکاریوت ها، س�ازوکارهایی وجود دارد ک�ه mRNA را در برابر تخریب محافظت می کند و آن ها به نس�بت پروکاریوت ها، فرصت 

بیشتری برای پروتئین سازی از روی یک mRNA دارند. 
 گزینۀ )1(: اندامک های غشاداری مانند گلژی، میتوکندری، آندوپالسمی و… در پروکاریوت ها وجود ندارند. / گزینه های )3( و )4(: پروکاریوت ها به 
دلیل عمر کوتاه mRNA آن ها به نسبت یوکاریوت ها، فرصت کمتری برای ترجمه یا پروتئین سازی دارند ولی در آن ها نیز عواملی طول عمر رنا و پروتئین را تغییر می دهند.

فقط مورد )د( نادرست است. دقت کنید پروتئین های موجود در راکیزه و دیسه ها، توسط رناتن های آزاد سیتوپالسم ساخته می شوند و شبکۀ آندوپالسمی  120  1
در تولید آن ها فاقد نقش مستقیم است.

 الف( ترجمۀ هم زمان چند رناتن از یک رنای پیک در همۀ جانداران امکان پذیر است. / ب( در گفتار بعد می خوانید که پروکاریوت ها نیز توانایی تغییر 
در طول عمر رنای پیک و پروتئین دارند. / ج( این ویژگی به دلیل نبودن غشای هسته در پروکاریوت ها دیده می شود. 

در یوکاریوت ها، همانندسازی می تواند از نقاط متعدد یک DNA صورت بگیرد ولی در این جانداران به دلیل وجود غشای هسته، عمل رونویسی از ترجمه  121  4
جدا می باشد و نمی توانیم اجتماع  رناتن ها را روی mRNA هم زمان با عمل رونویسی آن مشاهده کنیم.

 گزینۀ )1(: برخی س�یانوباکتری ها، هم زمان قدرت فتوس�نتز و تثبیت نیتروژن دارند که چون پروکاریوت اند و غش�ای هس�ته ندارند، عمل رونویس�ی 
و ترجم�ه را هم زم�ان انجام می دهند. / گزینۀ )2(: منظور از یاخته در این گزینه همان یاخته هرماه نهاندانگان می باش�د که چون یوکاریوت هس�تند، mRNA آن ها عمر 
طوالنی تری دارد و عوامل محافظتی در برابر تخریب mRNA دارند. / گزینۀ )3(: در پروکاریوت ها، همۀ RNAها توس�ط یک نوع رنابس�پاراز رونویس�ی می ش�وند و در 

آن ها عالوه بر DNA اصلی، تعدادی DNA کمکی یا دیسک نیز مشاهده می شود.
فقط مورد )د( درست است. حذف شدن بخش هایی از رنای پیک در یوکاریوت ها مشاهده می شود. در یاخته های یوکاریوت سازوکارهایی برای حفاظت رنای  122  1

پیک در برابر تخریب وجود دارد، بنابراین فرصت بیشتری برای پروتئین سازی هست.
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45  ال�ف( آنزی�م رنابس�پاراز در یوکاریوت در رناتن آزاد سیتوپالس�م تولید می ش�ود، ولی فعالیتش را در هس�ته انجام می ده�د. / ب( نمی توان گفت همۀ 
یاخته های یوکاریوتی، راکیزه دارند )مثل گویچۀ قرمز بالغ(. / ج( در یوکاریوت ها، ترجمه نمی تواند پیش از پایان رونویسی رنای پیک شروع شود.

در یوکاریوت ها، فارغ از توجه به راکیزه و سبزدیس�ه، بر طبق کنکور سراس�ری 98 ، ش�روع ترجمه نمی تواند هم زمان با رونویسی از روی رنای پیک در حال  123  4
ساخت رخ دهد. گزینه های )1( و )3( در مورد پروکاریوت ها می باشد که در هیچ کدام تجمع رناتن روی دان رخ نمی دهد و رنا که نوعی نوکلئیک اسید اصلی است به غشای 
یاخته متصل نیست. گزینه های )2( و )4( در مورد یوکاریوت ها می باشد که هرکدام از سه نوع رنا توسط نوعی رنابسپاراز خاص تولید می شود ولی گزینۀ )4( صحیح است 

چون مدت زمان ترجمه به دلیل عوامل مؤثر در عدم تخریب رنای پیک، در یوکاریوت ها از پروکاریوت ها بیشتر است.
در پروتئین س�ازی، پس از کامل ش�دن رناتن، باید tRNA وارد جایگاه A ش�ود و رمز دوم mRNA، ترجمه شود. دقت کنید که در سؤال اولین عمل را با  124  1

ذکر کلمه بالفاصله خواسته است. بدیهی است که بعد از ترجمۀ رمزه دوم، باید پیوند پپتیدی و سپس حرکت رناتن اتفاق بیفتد.
در یوکاریوت ها و پروکاریوت ها انتهای هر tRNA )ناقل( همواره توالی مشابه برای اتصال به آمینواسید وجود دارد و تنها تفاوت آن ها در توالی پادرمزۀ آن ها می باشد.  125  2

 گزینۀ )1(: برای 20 نوع آمینواسید، 61 نوع رنای ناقل وجود دارد. / گزینۀ )3(: در این یاخته ها ممکن است بارها برحسب نیاز یاخته RNA تکراری 
ساخته شود و به سیتوپالسم بیاید. / گزینۀ )4(: هر رنابسپاراز 2، مثاًل می تواند همه راه اندازهای ژن ها سازندۀ رنای پیک در ژن های متعدد را شناسایی کند. 

اواًل خوب دقت کنید که در ابتدای ترجمه، دو توالی AUG دنبال هم قرار دارد ولی فقط اولین AUG به عنوان رمزه یا رمزۀ آغاز معرفی می ش�ود. ثانیًا  1  4
حواس�تون باش�ه، هنگامی که پادرمزه GGC باش�د، رمزه آن در رنای پیک، CCG خواهد بود )پس اول رمزۀ CCG را پیدا کنید(. وقتی رمزۀ CCG در جایگاه A رناتن 
 قرار گیرد، باید رمزۀ قبل از آن، که AUG اس�ت )ولی رمزۀ آغاز ترجمه نیس�ت(، در جایگاه P رناتن باش�د )در این پرس�ش ها ابتدا از رمز آغاز ترجمه یعنی AUG اولی، 

3 تا 3 تا جدا کنید تا راحت باشید(. 
در مورد قسمت دوم سؤال، باید بدانید که رمزه CCG که در این حالت در جایگاه A قرار دارد، با اولین حرکت رناتنی از جایگاه A به P منتقل می شود.

قسمت اول این سؤال در مورد rRNA سازی یا رونوییس می باشد ولی قسمت دوم آن در مورد ترجمه یا پروتئین سازی می باشد. هر دو فرایند، سه مرحلۀ  2  4
پیوسته آغاز )اول(، طویل شدن )دوم( و پایانی )سوم( دارند. در مرحلۀ سوم رونویسی شناسایی توالی پایان رونویسی صورت می گیرد ولی در مرحلۀ طویل شدن رمزه پایان 

وارد رناتن می شود ولی شناسایی آن توسط عامل آزادکننده در مرحلۀ سوم یا پایانی ترجمه صورت می گیرد.
 گزینۀ )1(: در مرحلۀ دوم یا طویل ش�دن رونویس�ی و ترجمه، پیوند اش�تراکی بین مونومرها صورت می گیرد. واحد س�ازنده در رونویس�ی به  صورت 
نوکلئوتید و در ترجمه، آمینواس�یدها می باش�ند. / گزینۀ )2(: در مرحلۀ س�وم )پایان( رونویس�ی، از روی توالی پایان، رونویس�ی و ایجاد پیوند اشتراکی صورت می گیرد ولی 
در مرحلۀ س�وم ترجمه، با شناس�ایی رمزه پایان، پیوند اش�تراکی تشکیل نمی شود ولی پیوند میان آخرین آمینواسید و tRNA شکسته می شود. / گزینۀ )3(: در مرحلۀ اول 

رونویسی ساخت توالی کوتاهی از RNA صورت می گیرد ولی در مرحلۀ آغاز ترجمه، پیوندی بین آمینواسیدها ایجاد نمی شود.
موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست است. منظور سؤال مرحلۀ طویل شدن ترجمه می باشد.  3  3

در طی عمل ترجمه، فقط رمزه اول یا همان AUG اول اس�ت که در جایگاه P ترجمه می ش�ود و س�ایر رمزه ها در جایگاه A رناتن و در مرحلۀ دوم یا طویل ش�دن، ترجمه 
می ش�وند. در این مرحله یک رمزه جدید وارد جایگاه A می ش�ود که برای ترجمه آن، انواع tRNA وارد رناتن می ش�ود ولی فقط tRNA مناسب با رمزه خود جفت شده 

و مستقر شود. در مرحلۀ دوم ترجمه، tRNA آغازگر و سایر tRNA ها از جایگاه E خارج می شوند )درستی ب(.

 الف( در مرحلۀ دوم یا طویل شدن ترجمه ضمن حرکت رناتن، هر tRNAای که از جایگاه A وارد جایگاه P می شود، حداقل دو آمینواسید دارد )چون 
حداقل عالوه بر آمینواس�ید اختصاصی خود، متیونین آغازگر را هم دارد(. / ج( پس از پایان ترجمه، رناتن می تواند مجددًا مراحل ترجمه را تکرار کند تا چندین نس�خه از 
یک پلی پپتید از روی یک mRNA ساخته شود. / د( خروج پلی پپتید از جایگاه P و وارد شدن آن به جایگاه A می تواند در مرحلۀ دوم یا طویل شدن رخ دهد ولی دقت 

کنید که خروج پلی پپتید از رانتن فقط در مرحلۀ اپیان ترجمه رخ می دهد.
موارد )الف(، )د( و )ه ( صحیح می باشند. دقت کنید که تمام مراحل ترجمه در رناتن می باشد و پس از پایان ترجمه، پروتئین های غشایی، ابتدا وارد شبکۀ  4  1

آندوپالسمی و دستگاه گلژی می شوند )نادرستی ب(.

1( ورود tRNA به جایگاه A و ایجاد پیوند هیدروژنی در این جایگاه )درستی د(.
2( جدا شدن آمینواسید از tRNA در جایگاه P با عمل هیدرولیز ولی این پیوند پپتیدی نیست )نادرستی ج(.

3( تشکیل پیوند پپتیدی در جایگاه A بین آمینواسیدها.
4( ورود tRNA به جایگاه E و شکستن پیوند هیدروژنی آن برای خروج از رناتن )درستی الف(.

 .mRNA 5( حرکت رناتن روی
6( بودن دو tRNA در رناتن یا در جایگاه P و A و یا در جایگاه P و E )درستی ه (.

.A 7( ورود رمزه پایان در آخرین حرکت رناتن به جایگاه

در مرحلۀ آغاز و پایان ترجمه یک tRNA ولی در مرحلۀ دوم )طویل شدن(، دو مولکول tRNA در رناتن دیده می شود. 5  2
 گزینۀ )1(: دقت کنید در مرحلۀ طویل ش�دن و پایان برخالف مرحلۀ آغاز، پیوند بین آمینواس�ید و نوکلئوتید tRNA شکسته می شود. / گزینۀ )3(: 
در مرحلۀ اول tRNA قبل از کامل شدن ساختار رناتن در بخشی که جایگاه P تشکیل می شود، قرار می گیرد، اما این بدان معنا نیست که ترجمه صورت نمی پذیرد، چرا 
که ترجمه یعنی برقراری پیوند بین مولکول tRNA و mRNA، پس در هر دو مرحله ش�اهد ترجمه هس�تیم )س�اخته شدن رشتۀ پلی پپتیدی صرفًا در مرحلۀ طویل شدن 

ترجمه انجام می شود(. / گزینۀ )4(: در مرحلۀ طویل شدن و پایان، tRNA به ترتیب از جایگاه های E و P خارج می شود.
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در طی ترجمه، اولین توالی که وارد جایگاه E می ش�ود چون قبل از رمزۀ آغاز و ش�روع ترجمه بوده اس�ت، هر توالی می تواند داشته باشد )حتی توالی مشابه  6  4
رمزه پایانی UAA( و آخرین رمزه وارد شده به A نیز می تواند رمزه پایانی UAA باشد ولی در جایگاه P هیچ گاه رمزه پایانی قرار نمی گیرد. منظور این سؤال ویژیگ مشرتک 
دو جایگاه E و A در طی ترجمه یم ابش��د. در مرحلۀ دوم ترجمه، پیوند هیدروژنی در جایگاه A برخالف E تش�کیل می ش�ود و این پیوند در جایگاه E برخالف A شکس�ته 

می ش�ود )نادرس�تی گزینه های )1( و )2((. آمینواس�یدهای ترجمه شده نیز در جایگاه E قرار نمی گیرند )نادرستی گزینۀ )3(( ولی در مرحلۀ آغاز ترجمه، رمزه آغاز فقط در 
جایگاه P قرار دارد و وارد A یا E نمی شود )درستی گزینۀ )4((. البته رمزه آغاز و پادرمزه مکمل آن در مرحلۀ طویل شدن وارد جایگاه E می شوند.

موارد )الف( و )ج( نادرست می باشند. 7  2
 الف( نادرس�ت اس�ت. پیش س�ازها یا واحد س�ازنده رناتن�ی مانند رنای رناتن�ی و دو زیرواحد رناتن، درون هس�ته نیز وجود دارند ول�ی رناتن فعال در 
سیتوپالس�م، میتوکندری و کلروپالس�ت وجود دارد. / ب( درس�ت است. توالی آمینواس�یدی که در هر پروتئین وجود دارد، سبب هدایت پروتئین به مقصد آن می شود. / 
 )RNA نه( در حال ترجمه یا پروتئین س�ازی می باشند و تولید هم زمان چند رشتۂ پیل پپتید mRNA نادرس�ت اس�ت. اجتماعی از رناتن های فعال، هم زمان روی یک )ج

یکسان را در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها انجام می دهند. / د( درست است. 

هسته، پالست ها و میتوکندری، اندامک های دو غشایی هستند که پروتئین های آن ها پس از تولید در رناتن های آزاد سیتوپالسمی وارد سیستم شبکۀ آندوپالسمی و گلژی نمی شوند.

سرنوش�ت هر یک از پروتئین های س�اخته ش�ده در سیتوپالس�م یاختۀ یوکاریوت را توالی های آمینواس�یدی که در آن ها وجود دارند، تعیین می کند. توالی  8  2
آمینواسیدها در ارتباط با ساختار اول پروتئین ها است و هر ساختار دیگر نیز از آن منشأ می گیرد. 

 گزینۀ )1(: پروتئین هایی که وارد ش�بکۀ آندوپالس�می نمی شوند در این مورد نقض می ش�وند. / گزینۀ )3(: همۀ پروتئین ها در رناتن تولید می شوند و 
این موضوع ربطی به مقصد پروتئین ندارد. / گزینۀ )4(: هر یاختۀ هسته دار، دارای هر ژن جاندار می باشد و ربطی به این مسئله ندارد. 

این تست از آن دسته سؤاالتی است که با رد گزینه راحت تر می توانید به آن پاسخ دهید. 9  3
 گزینۀ )1(: نادرست است. برخی رمزه ها بی معنی هستند و تعیین کنندۀ آمینواسید نمی باشند. / گزینۀ )2(: نادرست است. قورباغه یوکاریوت است و
رنابس�پاراز 1 ، 2 و 3 آن مس�ئول تولید RNAها متفاوت می باش�د. / گزینۀ )4(: نادرست است. یکی از تغییراتی که در اغلب mRNAهای یوکاریوت رخ می دهد حذف 

رونوشت میانه ها و کوتاه شدن طول mRNA در هسته می باشد.
خب؛ وقتی مطمئن هس�تید این س�ه گزینه نادرس�ت هستند، پس جواب گزینۀ )3( می باشد. همان طور که می دانید ژن ها برحسب نیاز بدن و تنظیم بیان ژن ها به صورت 

غیرتصادفی و حساب شده رونویسی می شوند.
فق�ط مورد )د( درس�ت اس�ت. طول عم�ر RNA پیک در یاخته ه�ای پروکاریوت مانند عامل س�ینه پهلو کمت�ر از یاخته های یوکاریوت می باش�د چون در  10  3

یوکاریوت ها، عواملی از تخریب mRNA جلوگیری می کنند.
 الف( نادرست است. 

توالی ابتدای mRNA سبب هدایت رانتن به رمزه آغاز برای ترجمه می شود ولی توالی آمینواسیدی هر پروتئین مشخص کننده مقصدی است که هر پروتئین باید به آن سمت برود.

ب( نادرس�ت اس�ت. در پروکاریوت ها به دلیل فقدان هس�ته، اعمال همانندسازی، رونویس�ی و ترجمه، همگی در سیتوپالسم صورت می گیرد و عمل پروتئین سازی ممکن 
اس�ت حتی قبل از پایان رونویس�ی، ش�روع ش�ود ولی دقت کنید که در یوکاریوت ها نیز می توان هم زمان، رونویس�ی و ترجمه را در دو ژن مختلف در یاخته مش�اهده کرد 
)همان طور که گفته بودم بر اساس رویکرد کنکور 98 در بررسی ساختار یوکاریوت، دیگر راکیزه و سبزدیسه را مدنظر قرار نمی دهیم(. / ج( نادرست است. اجتماع رناتن ها، 

در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها، سبب تولید هم زمان چند رشتۀ پلی پپتید یکسان از روی یک mRNA می شوند.

موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست می باشند. 126  1
 الف( نادرس�ت اس�ت. تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها وجود دارد. بافت ها، اجتماع یاخته ها بوده و فقط مخصوص جانداران یوکاریوت 
پریاخته ای در گیاهان و جانوران می باش�ند. از طریف دقت کنید که متایز ابفیت حاصل تنظیم بیان ژن یم ابش��د نه برعکس!! / ب( نادرس�ت است. مقدار، مدت و زمان استفاده از 
ژن ها در یاخته های مختلف یک جاندار ممکن است فرق داشته باشند. / ج( نادرست است. ایجاد یاخته های پیکری از یاخته تخم، حاصل عمل میتوز می باشد که سپس 
با تنظیم بیان ژن ها سبب عملکرد و رشد متفاوتی در بین یاخته ها می شود. / د( درست است. یاخته های پیکری یک جاندار، ژن های یکسانی دارند ولی با تنظیم بیان ژن ها، 

عملکرد و شکل این یاخته ها متفاوت می شوند. / ه�( درست است. تنظیم بیان ژن، تحت کنترل محیط به سازش جاندار می انجامد. 
موارد )الف(، )ب( و )د( نادرس�ت هس�تند. در یوکاریوت ها به دلیل وجود غش�ای هسته، فرایند رونویس�ی از ترجمه جدا بوده و زمان بیان ژن طوالنی تر از  127  3

پروکاریوت هاست )همچنین غشاهای درون یاخته ای باعث می شوند مادۀ تأثیرگذار مجبور به گذر از چند غشا برای تأثیرگذاری باشد(. در این سؤال، منظور یاختۀ پروکاریوت 
است که معمواًل یک نقطۀ آغاز همانندسازی به صورت دوجهته دارد و دو هلیکاز برای همانندسازی DNA آن کفایت می کند.

 الف( وجود اجتماع رناتن ها و ترجمه هم زمان از یک mRNA ، از ویژگی های یاخته پروکاریوت و یوکاریوت است. / ب( در یوکاریوت ها، هر راه انداز، 
تنظیم رونویسی برای یک ژن را انجام می دهد ولی در این گفتار دیدیم که در پروکاریوت ها، یک راه انداز می تواند در برخی حاالت تنظیم رونویسی چند ژن مجاور و مرتبط 
ب�ه ه�م را انج�ام ده�د. / د( مهارکننده و فعال کننده هم زمان در ی�ک یاخته پروکاریوتی وجود دارند ولی بیان هر ژن یا ژن های مرتبط به هم در یک زمان مش�خص فقط به 

مهارکننده یا فعال کننده نیاز دارد. 
م�وارد )ب( و )د( صحی�ح اس�ت. مهارکننده و عامل آزادکننده )عامل متصل ش�ونده به رم�زه پایان موجود در جایگاه A رناتن( و عوامل رونویس�ی، همگی  128  2

پروتئین هستند ولی عبارت )الف( در مورد الکتوز است که ماده دی ساکاریدی است. بیشترین مولکول زیستی غشا، فسفولیپید است )رد ج(.
ژن های مربوط به تجزیۀ الکتوز، با بیان منیف رونوییس تنظیم می شوند. در این فرایند، الکتوز به پروتئین مهارکننده متصل شده که با تغییر شکل آن باعث  129  2

جدایی آن از اپراتور می شود. مهارکننده نیز مانند هر پروتئینی از روی mRNA ساخته می شود )درستی گزینۀ )2(( ولی از جنس آمینواسید بوده و قدرت شناسایی اپراتور 
را دارد نه راه انداز! )نادرستی گزینه های )1( و )3((.

 جایگاه فعال کننده مخصوص تنظیم مثبت رونویسی پروکاریوت هاست که در سیستم تجزیه مالتوز دیده می شود نه الکتوز!!! )نادرستی گزینۀ )4((.
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47 قفط مورد )ب( صحیح است. در سیستم تنظیم مثبت رونویسی، جایگاه اتصال فعال کننده )ب( در بخش تنظیمی وجود دارد.  130  4
 الف( مهارکننده و اپراتور ویژه تنظیم بیان ژن منفی می باش�د. / ج( عامل رونویس�ی ویژه یوکاریوت هاس�ت. / د( در مورد توالی های چند ژن مجاور هم، این 
ویژگی در همۀ سیستم های ژنی پروکاریوت می تواند وجود داشته باشد و ربطی به تنظیم مثبت یا منفی رونویسی آن ها ندارد )به قید »فقط« در صورت سؤال توجه داشته باشید(.

در پروکاریوت ه�ا، ی�ک نوع رنابس�پاراز و اغل�ب یک نقطۀ آغاز همانندس�ازی وجود دارد این آنزیم می تواند رونویس�ی را از هر ژن و برای س�اخت هر نوع  131  4
RNA ای انجام دهد و راه انداز ژن ها را شناسایی کند. 

 گزینۀ )1(: در تنظیم مثبت رونویسی، رنابسپاراز می تواند به تنهایی 
راه انداز را شناسایی کند ولی اتصال آن به راه انداز به کمک پروتئین هایی به نام فعال کننده 
ص�ورت می گی�رد. / گزینۀ )2(: ح�ذف و پیرایش رونوش�ت های میان�ه ای، مخصوص 
یوکاریوت ها می باشد. / گزینۀ )3(: دقت کنید که چون در پروکاریوت ها، در اغلب موارد 

چند ژن مجاور هم به صورت هم زمان رونویس�ی می ش�وند، پس جایگاه آغاز رونویس�ی در ابتدای ژن اول و توالی پایان رونویس�ی در انتهای آخرین ژن وجود دارد ولی ژن های 
وسط آن ها فاقد توالی آغاز و پایان رونوییس می باشد. )هر ژن، الگوی رمزه آغاز و پایان ترجمه را دارد ولی در این سؤال، در توالی های آغاز و پایان رونویسی مدنظر بوده اند.(

موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست هستند.  132  3
 الف( نادرست است. در زمان تنظیم بیان ژن مربوط به مصرف الکتوز و مالتوز محیط، یک مولکول RNA پیک از روی سه ژن مختلف تولید می شود. / 
ب( نادرست است. از روی رنای پیک مربوط به تجزیۀ الکتوز و مالتوز، در نهایت سه رشته پلی پپتیدی مختلف تولید می شود. / ج( نادرست است. بیان ژن همواره به تولید رنا 
 و ایجاد پیوند فسفودی استر می انجامد ولی تنظیم بیان ژن می تواند سبب کاهش یا افزایش یا ترجمه شود و بر روی رونویسی و تشکیل پیوند فسفودی استر تأثیر نداشته باشد. / 

د( درست است. می توان گفت ممکن است چندین رناتن به صورت هم زمان و برحسب نیاز یاخته، ترجمۀ یک مولکول RNA پیک را در هر جانداری شروع کنند.
در باکتری اشرشیاکالی، ژن های مسئول تجزیه الکتوز و مالتوز، هنگامی وارد عمل می شوند که مقدار گلوکز محیط کم باشد تا با تجزیه این قندها، بتوانند  133  1

گلوکز مورد نیاز را تأمین کنند.
 گزینۀ )2(: بخش تنظیم کنندۀ هر ژن، مس�ئول تنظیم مقدار رونویس�ی از ژن ها می باش�د ولی الگوسازی یا رمزگردانی ساخت پروتئین بر عهدۀ ژن های 

سازنده آن هاست )نه اپراتور و جایگاه اتصال فعال کننده(. / گزینۀ )3(:

در سیس�تم ژن های تجزیه کننده الکتوز، تنظیم منفی رونویس�ی وجود دارد و اپراتور تنظیم کننده بین راه انداز و ژن های رمزکننده پروتئین ها وجود دارد ولی در سیس�تم ژنی 
تجزیه کننده مالتوز، تنظیم مثبت رونویسی وجود دارد و راه انداز بین ژن ها و جایگاه فعال کننده قرار دارد.

گزینۀ )4(: بخش تنظیم کننده، در هیچ ژنی رونویسی نمی شود بلکه مقدار و سرعت رونویسی را تنظیم می کند.
فقط مورد )ب( صحیح است. در تنظیم بیان سیستم های ژنی تجزیه مالتوز، تنظیم مثبت رونویسی و پروتئین های فعال کننده وجود دارند. این پروتئین ها،  134  1

پس از اتصال به مالتوز و بدون تغییر شکل به جایگاه اتصال خود وصل شده و سبب هدایت رنابسپاراز به راه انداز می شوند )درستی ب(. 
 الف( قند ش�یر همان الکتوز اس�ت که بخش تنظیم کنندۀ آن، پروتئین مهارکننده دارند نه فعال کننده!! / ج( در حضور دی س�اکارید الکتوز، پروتئین 
مهارکننده با تغییر ش�کل از اپراتور جدا می ش�ود. س�پس فعالیت رنابس�پاراز با ادامه رونویسی تشدید می ش�ود )این عبارت در سراسری 99  آمده بود(. / د( محصول نهایی 

آمیالز بزاق، همان مالتوز است که فاقد اپراتور می باشد.
در سیس��مت های ژین پروکاریوت ها، یا اپراتور بین راه انداز و نقطۂ آغاز رونوییس اس��ت )مثل سیسمت ژین تجزیۂ الکتوز( و یا راه انداز بین جایگاه اتصال فعال کننده و  135  3

نقطۂ آغاز رونوییس ژن یم ابشد )مثل سیسمت ژین تجزیۂ مالتوز(.

 گزینه های )1(، )2( و )4(: در سیستم های چندژنی، به جز ژن اول 
که دارای جایگاه آغاز رونویس�ی اس�ت و ژن آخر که توالی پایان رونویسی را دارد، سایر 

ژن هایی که بین آن ها قرار دارند فاقد جایگاه آغاز و پایان رونویسی می باشند.
فقط عبارت )ج( صحیح است. در باکتری اشرشیاکالی، سیستم های تجزیۀ الکتوز و مالتوز در صورتی فعال می شوند که گلوکز محیط کم ولی مقدار الکتوز  136  1

یا مالتوز کافی باشد، پس در حضور گلوکز، این دو ماده اثری روی بیان ژن ها ندارند.
 الف( در تنظیم مثبت رونویسی، پروتئین های خاصی به نام فعال کننده سبب کمک به اتصال رنابسپاراز به راه انداز می شوند. / ب( در سیستم ژنی تجزیه 
الکتوز، وجود الکتوز وقتی سبب بیان ژن می شود که مقدار گلوکز محیط کم باشد. / د( در تنظیم منفی رونویسی، پروتئین مهارکننده با اتصال به اپراتور، مانع بیان ژن می شود.

بیم�ار دارای خودایمن�ی ب�ر ضد جزایر النگرهانس، دیابت نوع اول دارد ک�ه قند خون )گلوکز( آن از حد نرمال باالتر اس�ت. در این صورت محیط باکتری  137  3
اشرش�یاکالی دارای گلوکز زیاد بوده و دیگر نیازی به بیان ژن های تجزیه کننده الکتوز و مالتوز در این باکتری نمی باش�د. پس این سیس�تم های ژنی در باکتری غیرفعال 

هستند، یعنی پروتئین مهار کننده روی اپراتور آن ها قرار دارد ولی فعال کننده به مالتوز و توالی خود متصل نمی شود. 
پروتئین های هیستونی، در کنار ژن های پروکاریوت دیده نمی شوند )درستی گزینۀ )3((. 138  3

 گزینۀ )1(: هر ژنی همواره دارای راه انداز است. / گزینۀ )2(: رنابسپاراز 1 ، 2 و 3 مخصوص رونویسی یوکاریوت هاست. / گزینۀ )4(: به طور معمول 
تنظیم بیان ژن پروکاریوتی در مرحلۀ رونویسی می باشد.

پروتئین مهارکننده در هر دو حالت غیاب و حضور الکتوز وجود داشته، در صورت عدم اتصال به الکتوز، توانایی اتصال به اپراتور را دارد. 139  2
 گزینۀ )1(: عوامل رونویسی و توالی افزاینده در یوکاریوت ها وجود دارد )نه پروکاریوت ها(. / گزینۀ )3(: از بخش راه انداز رونویسی صورت نمی گیرد. /

گزینۀ )4(: پروتئین مهارکننده در نتیجۀ اتصال به الکتوز توانایی اتصال به اپراتور را از دست می دهد و هیچ گاه تمایل و ساختاری برای اتصال به راه انداز ندارد. 
در پروکاریوت ها )ریزوبیوم ها(، در تنظیم مثبت رونویسی، رنابسپاراز به  140  1

کمک فعال کننده به راه انداز متصل شده و سپس برای رونویسی راه انداز را طی کرده و 
پ�س از عب�ور از راه انداز، به دلیل نبودن اپراتور، س�ریعًا رونویس�ی را از روی ژن ها آغاز 

می کند )در شکل مقابل نیز قابل مشاهده است(.
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همچنین در بررسی سایر عبارات بدانید که عدم نیاز رنابسپاراز به عوامل کمکی برای اتصال به راه انداز در تنظیم منفی دیده می شود که پیش از آغاز رونویسی، رنابسپاراز 
به راه انداز متصل است و منتظر برداشته شدن مهارکننده از روی اپراتور و آغاز رونویسی است.

 گزینۀ )2(: در تنظیم منفی رونویسی، رنابسپاراز به راحتی به راه انداز متصل می شود ولی در صورت پر بودن اپراتور نمی تواند از روی توالی های مربوط 
به ژن عبور کند )توجه داشته باشید که راه انداز با توالی آغاز رونویسی متفاوت است(. / گزینۀ )3(: ایجاد خمیدگی بین توالی افزاینده و راه انداز از ویژگی ژن های یوکاریوت 
می باشد نه پروکاریوت!! / گزینۀ )4(: در تنظیم منفی رونویسی، عامل محیطی یا باعث بلند شدن مهارکننده از روی اپراتور می شود و یا مانع اتصال آن به اپراتور می شود.

فقط مورد )د( نادرست است.  141  2
 الف( درس�ت اس�ت. مهارکننده ها، پروتئین های پروکاریوت هستند که واحد سازنده آمینواس�یدی دارند و با پیوند پپتیدی و برخی با پیوند هیدروژنی 
در ساختار دوم و سوم به هم متصل می باشند. / ب( درست است. مهارکننده ها به دلیل تنظیم ژن های مختلف، همواره در حال ساخته شدن هستند. / ج( درست است. 
الکتوز ورودی به یاخته، ابتدا به مهارکننده متصل ش�ده و آن را تغییر ش�کل می دهد. این عمل یا باعث خالی ش�دن اپراتور می ش�ود و یا مانع اتصال مهارکننده به اپراتور و 

خالی ماندن آن می ش�ود. / د( نادرس�ت اس�ت. مهارکننده ها، همواره در سیس�تم تنظیم منیف رونویس�ی در پروکاریوت ها نقش دارند.
مهارکننده اس�م دیگر پروتئین تنظیمی اس�ت که در س�اختار ژنی وجود ندارد )دنای متعلق به ژن ها دارای توالی های س�اختاری ژن و تنظیمی می باشند(. در  142  4

سیس�تم های ژنی تجزیه الکتوز، یک نقطۀ آغاز و پایان رونویس�ی و س�ه رمز وراثتی برای الگوی رمزه آغاز و پایان ترجمه وجود دارد چون هر ژن از س�ه ژن مربوط به این 
سیستم در نهایت پیام رمز یک رشته پلی پپتید است، در نتیجه هر بخش رونوشت آن یک رمزۀ آغاز و یک رمزه پایان ترجمه دارد. 

143  mRNA سیستم های ژنی که در اشرشیاکالی مسئول تجزیه مالتوز می باشند، دارای 3 ژن متصل به هم بوده که از روی همۀ آن ها ابتدا یک رشتۀ پلی نوکلئوتیدی  4
 AUG ساخته ش�ده، تعداد زیادی mRNA ایجاد می ش�ود. الگوی س�اخت آن یک جایگاه آغاز رونویس�ی و یک توالی پایان رونویس�ی داشته اس�ت. دقت کنید که روی
می تواند وجود داشته باشد ولی رمزه آغاز ترجمه یا AUG اولی، به تعداد 3 عدد در این mRNA وجود دارد. از طرفی سه رمزۀ پایان نیز روی این رنای پیک مورد نیاز 

می باشد تا محل پایان سه فرایند ترجمه را نشان دهد. 
در سیس�تم های تجزیه الکتوز، تنظیم منفی رونویس�ی و پروتئین های مهارکننده وجود دارند و از طرفی محصول اولیه بیان آن ها نیز mRNA می باش�د. در  144  4

پروتئین ها و mRNAها، قند دئوکیس ریبوز وجود ندارد.
 گزینۀ )1(: پروتئین و رنا، روی دنا دارای رمز وراثتی هس�تند. / گزینۀ )2(: پروتئین مهارکننده، پیوند فسفودی اس�تر ندارد. / گزینۀ )3(: پروتئین در 

ساختار دوم و سوم خود پیوند هیدروژنی دارد. 
هر دو سیستم ژنی تجزیه مالتوز و الکتوز در اشرشیاکالی با وجود دی ساکاریدهای مالتوز یا الکتوز کافی و در صورت نبودن گلوکز کافی، بیان می شوند )درستی  145  1

گزینۀ )1(( )از آنجایی که کنکور توجه ای به این قیدها نداشته، بهتر است شما هم هر وقت عبارت این گزینه را دیدید، آن را درست بگیرید و نگران عدم حضور گلوکز نباشید(.
 گزین�ۀ )2(: توال�ی بی�ن ژنی جدا از توالی های تنظیمی و ژن ها می باش�د که ویژۀ ژن های یوکاریوت و پروکاریوت آن ها اس�ت. در نتیجه نیازی به عبور 
 رنابس�پاراز از روی آن ها نیس�ت. / گزینۀ )3(: تنظیم مثبت رونویس�ی در سیس�تم ژنی مالتوز وجود دارد ولی سیس�تم ژنی تجزیه الکتوز، تنظیم منفی رونویس�ی دارد. / 

گزینۀ )4(: اتصال فعال کننده به جایگاه اتصال آن، سبب تحریک رونویسی می شود ولی اتصال مهارکننده به اپراتور، سبب مهار آن می شود.
سه ژن مربوط به تجزیۀ الکتوز، یک راه انداز دارند و هر سه با هم یک رنای پیک ایجاد می کنند. از ترجمۀ این رنای پیک سه نوع رشتۀ پلی پپتیدی ایجاد می شود. 146  3

 گزینۀ )1(: توجه کنید که جدا شدن مهارکننده از اپراتور قبل از تشکیل ساختار مورد نظر در رونویسی رخ می هد. / گزینۀ )2(: با فعال شدن رونویسی 
ژن های تجزیۀ الکتوز، مصرف نوکلئوتیدهای سه فسفاته و تولید فسفات آزاد افزایش می یابد )چون برای قرارگیری در رشته باید دو فسفات از دست بدهند(. / گزینۀ )4(: 

اگر مهارکننده جدا شده و رنابسپاراز به راه انداز )بخشی که رونویسی نمی شود( متصل شود، ژن های تجزیه کنندۀ الکتوز بیان خواهند شد.
قارچ ها یوکاریوت هستند و در تنظیم بیان ژن های آن ها در مرحلۀ رونویسی، عوامل رونویسی سبب شناسایی راه انداز آن ها می شوند. 147  3

 گزینۀ )1(: در تنظیم مثبت رونویس�ی، اپراتور و مهارکننده ها نقش�ی ندارند. / گزینۀ )2(: تنظیم مثبت و منفی رونویس�ی مربوط به پروکاریوت هاست 
نه قارچ ها!! / گزینۀ )4(: عامل سینه پهلو، پروکاریوت است که فعال کننده یا مهارکننده در تنظیم رونویسی آن مؤثر است. 

موارد )الف( و )ب( نادرس�ت هس�تند. اتصال رنابس�پاراز به راه انداز به کمک عوامل کمکی، یکی در تنظیم مثبت رونویس�ی پروکاریوت ها و یکی دیگر در  148  2
یوکاریوت ها دیده می شود. 

 الف( نادرس�ت اس�ت. فقط در مورد تنظیم منفی رونویس�ی مصداق دارد که مهارکننده از اپراتور جدا می ش�ود. / ب( نادرست است. توالی افزاینده در 
پروکاریوت ها وجود ندارد. / ج( درس�ت اس�ت. در هر دو سیس�تم فوق راه انداز در مجاورت و اتصال با ژن ها یا ژن رونویسی شونده می باشد. / د( درست است. در هر بیان 

ژنی ابتدا یک رنای خطی با دو سر آزاد متفاوت تولید می شود. 
رنابسپارازها، محصوالت رنایی متنوعی دارند که از بین آن ها فقط بخش هایی از رنای پیک ترجمه می شود. 149  4

 گزینۀ )1(: باید بدانید برخی بخش های دنا رونویس�ی نمی ش�وند )مانند رش�تۀ رمزگذار هر ژن( همچنین توالی های تنظیمی و بین ژنی دنا نیز هیچ گاه 
رونویسی نمی شوند. / گزینۀ )2(: درشت خوارها پادتن ترشح نمی کنند پس قادر به بیان ژن های آن نیز نیستند. / گزینۀ )3(: در تنظیم بیان هر ژن یوکاریوتی توالی راه انداز 

به عنوان یک توالی تنظیمی همیشگی حضور دارد اما برخی می توانند توالی افزاینده هم داشته باشند. 
150  2

در سیستم ژنی تجزیۀ الکتوز در اشرشیاکالی  اتصال الکتوز به مهارکننده )رد گزینۀ )1((

در تنظیم منفی رونویسی نقش دارد.
در تغییر شکل مهارکننده و غیرفعال شدن آن نقش دارد.

سبب خالی شدن اپراتور می شود.
سبب روشن شدن ژن ها و شروع رونویسی می شود.

در سیستم ژنی تجزیۀ مالتوز در اشرشیاکالی
  اتصال مالتوز به فعال کننده

اتصال مجموعۀ آن ها به جایگاه اتصال فعال کننده، رنابسپاراز را فعال می کند. 
اتصال مجموعۀ آن ها به رنابسپاراز، تمایل آن را برای اتصال به راه انداز تشدید می کند )رد گزینۀ )3((.

القا و بیان ژن و شروع رونویسی را انجام می دهد. 
تنظیم مثبت رونویسی را انجام می دهد. 

 در مورد گزینۀ )4( دقت داشته باشید که مالتوز سبب فعال شدن فعال کننده می شود و نه توالی محل اتصال آن! 
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49 همۀ عبارات نادرست تکمیل می کنند. 151  3
 الف( نادرست است. mRNA حاصل از سیستم های ژنی تجزیه مالتوز، 3 رمزه آغاز و 3 رمزه پایان ترجمه دارد و از روی آن 3 رشتۀ پلی پپتید ساخته می شود. /  
ب( نادرست است. الگوی mRNA در سیستم های ژنی تجزیه مالتوز، همان DNA است که یک جایگاه آغاز رونویسی و یک جایگاه پایان رونویسی دارد. / ج( نادرست است. 
mRNA فاقد توالی تنظیمی است و توالی تنظیمی و ساختاری مربوط به ژن است. / د( نادرست است. در این mRNA توالی هایی که بین رمزه های رشته های پلی پپتیدی 

واقع است و همچنین رمزه های پایان ترجمه منی شوند.
موارد )ب( و )ج( صحیح است. 152  2

 الف( نادرس�ت اس�ت. این سیس�تم مربوط به ژن ه�ای تجزیه الکتوز 
می باش�د و )الف( بیانگر پروتئین مهارکننده می باشد. / ب( درست است. در ژن های تجزیۀ 
الکتوز، اتصال این دی س�اکارید به مهارکننده )الف( و تغییر شکل آن، سبب تشدید فعالیت 
رنابسپاراز )ب( شده و در رونویسی انجام می شود. / ج( درست است. در صورت وجود گلوکز 
 کافی، این ژن ها غیرفعال هس�تند چون مهارکننده فعال ش�ده و به اپراتور متصل می ش�ود. / 

د( نادرست است. مهارکننده )الف( هیچ گاه به راه انداز متصل نمی شود. 
موارد )الف( و )ب( صحیح می باشند. 153  1

عوامل رونویسی، پروتئین هایی یوکاریوتی می باشند که برای بیان ژن ها به کار می روند. این پروتئین ها به اتصال رنابسپارازهای مختلف به راه انداز کمک می کنند. 
 الف( درست است. الگوی ساخت هر پروتئینی، مولکول mRNA می باشد که در یوکاریوت ها توسط رنابسپاراز 2 ساخته می شود. / ب( درست است. 
تمایل پیوس�تن عامل رونویس�ی به راه انداز در اثر عواملی تغییر می کند و مقدار رونویس�ی ژن را نیز تغییر می دهد. / ج( نادرس�ت اس�ت. رنابسپاراز یوکاریوت به بخشی از 
راه انداز متصل می شود نه افزاینده!! / د( نادرست است. عوامل رونویسی متنوع هستند، برخی به توالی خاصی از راه انداز متصل می شوند و برخی به توالی افزاینده متصل 

می شوند )به قید هرکدام توجه کنید!!(.
دقت کنید راه انداز برخالف توالی افزاینده در اتصال رنابس�پاراز به توالی نوکلئوتیدی ژن نقش دارد و توالی افزاینده فقط می تواند رسعت رونویس�ی و مقدار  154  4

آن را افزایش دهد.
 گزینۀ )1(: در یاخته های یوکاریوت توالی افزاینده برای دنای خطی موجود در هسته است، اما راه انداز می تواند در ساختار مولکول دنای حلقوی میتوکندری 
 یا کلروپالس�ت مش�اهده ش�ود. / گزینۀ )2(: توالی های افزاینده و راه انداز در تنظیم بیان ژن نقش دارند، اما هیچ گاه توس�ط رنابس�پاراز به عنوان بیانه رونویس�ی نمی شوند. / 

گزینۀ )3(: دقت کنید گروهی از ژن ها، توالی تنظیمی افزاینده را ندارند. 
در یوکاریوت ها )مثل کرم خاکی( آنزیم رنابسپاراز )هر 3 نوع( نمی تواند مستقاًل و بدون واسطه به راه انداز در بخش تنظیمی ژن وصل شود و برای این کار  155  2

به عامل رونویسی نیاز دارد ولی عوامل رونویسی به راحتی به توالی افزاینده و راه انداز و رنابسپاراز وصل می شوند.
عبارت های )ب( و )ج( درست هستند. 156  1

منظور س��ؤال آنزیم رانبس��پاراز 1 یوکاریوت اس��ت که در عامل س�ینه پهلو که باکتری و پروکاریوت اس�ت وجود ندارد )نادرس�تی الف(. این آنزیم مانند سایر رنابسپارازهای 

یوکاریوتی، به کمک عامل رونویسی به راه انداز متصل شده ولی از روی راه انداز رونویسی نمی کند )درستی ب(. در هسته پارامسی )یوکاریوت( فعالیت رونویسی را به کمک 
عوامل رونویسی پروتئینی با تنوع و کار متفاوت انجام می دهد )درستی ج و نادرستی د(.

منظور سؤال آنزیم دانبسپاراز یم ابشد که قطعه DNA بین توالی راه انداز و افزاینده را ایجاد می کند. این آنزیم در حین همانندسازی، پیوند فسفودی استر  157  1
ایجاد کرده و برای ویرایش توانایی شکستن این پیوند را دارد )درستی گزینۀ )1((.

 گزینۀ )2(: الگوی ساخت رنابسپارازها، mRNAها می باشند که توسط رنابسپاراز تولید می شود. / گزینۀ )3(: دنابسپاراز عمل همانندسازی را از چند 
نقطه انجام می دهد نه رونویسی! / گزینۀ )4(: هلیکاز و رنابسپارازها قدرت باز کردن پیوندهای هیدروژنی را دارند.

فقط مورد )د( عبارت را صحیح تکمیل می کند. 158  1
ش�کل بیانگر تنظیم بیان ژن یوکاریوت در مرحلۀ رونویس�ی می باش�د که سبب ایجاد 
خمیدگی یا حلقه ای بین توالی افزاینده و راه انداز شده است. در این شکل دخالت چند 
توایل از جمله راه انداز و افزاینده را برای رونویس�ی مش�اهده می کنید )درس�تی د( ولی 

بلوغ mRNA بعد از پایان رونویسی صورت می گیرد )نادرستی الف(.

 عبارت )ب( نادرست است چون ریزوبیوم نوعی پروکاریوت است ولی عوامل رونویسی مربوط به یوکاریوت ها هستند.
 عبارت )ج( نیز نادرست است چون اتصال RNA کوچک مکمل به ابتدای mRNA از موارد تنظیم بیان یوکاریوت ها، پس از رونوییس می باشد ولی شکل بیانگر مرحلۀ 

اول رونویسی و فعال شدن رنابسپاراز می باشد.
خوب دقت کنید: 159  2

1( چون این رشتۀ به عنوان رمزگذار است، پس ابتدا باید رشتۀ الگوی رونویسی را بسازیم که توالی آن به صورت زیر می باشد:
CTACATGAATGCAATCGCTACGGGTTGATCG  

2( سپس از روی آن با رونویسی mRNA می سازیم:

3( همان طور که می بینید، این یک mRNA دو ژین ویژۂ پروکاریوت هاس��ت و دس�تورالعمل س�اخت دو رشتۀ پلی پپتید را می دهد، پس گزینۀ )2( درست است. )البته وقتی 
در سؤال ذکر کرده است که پروتئین حاوی ساختار چهارم می باشد یعنی بیش از یک زیرواحد یا رشتۀ پلی پپتید دارد.(

 گزینۀ )1(: توالی فوق دو ژنی مربوط به پروکاریوت هاست / گزینۀ )3(: این رشته، الگوی ساخت دو رشتۀ پلی پپتیدی است. / گزینۀ )4(: کاًل هشت 
آمینواسید ترجمه می شود. 
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در سیس�تم های ژن�ی یوکاری�وت، همواره هر راه انداز، تنظی�م بیان یک ژن کنار خود را انج�ام می دهد ولی در پروکاریوت ها می توانیم مش�اهده کنیم که یک  160  2
راه انداز، بیان ژن یک ژن یا چند ژن مجاور هم را انجام می دهد.

 در تنظیم مثبت رونویسی: جایگاه اتصال فعال کننده  راه انداز  یک یا چند ژن مجاور هم )درستی گزینۀ )1((.
  در تنظیم منفی رونویسی: راه انداز  اپراتور  یک یا چند ژن مجاور هم )درستی گزینۀ )3((.

 در تنظیم رونویسی یوکاریوت ها: ممکن است افزاینده وجود نداشته باشد. )راه انداز  یک ژن( )درستی گزینۀ )4((. افزاینده  توالی واسطه  راه انداز  یک ژن
فقط مورد )د( قطعًا صورت نمی گیرد. جهش در ژن ساخت عوامل رونویسی مربوط به یوکاریوت هاست که برای نشان دادن راه انداز به رنابسپاراز و تقویت  161  1

رونویسی است ولی مهارکننده در عبارت )د( مربوط به پروکاریوت هاست و به آن ربطی ندارد. در مورد )ج( منظور از پروتئین متنوع، عوامل رونویسی هستند.
فقط عبارت )الف( نادرست است.  162  2

عروس دریایی یک جانور کیسه تن است که از گروه یوکاریوت ها می باشد. تنظیم بیان ژن آن ها، از قبل از رشوع رونوییس ات پس از اپیان ترجمه رخ یم دهد ولی سؤال فقط در 
مورد مراحل غیر رونویس�ی اس�ت )نادرس�تی الف(. عواملی مانند تغییر در فش�ردگی فام تن ها که به کمک پروتئین های هیستونی صورت می گیرد، بیان ژن ها را در مراحل 
قبل از رونویسی تحت تأثیر قرار می دهد )درستی ب(. قرارگیری RNA کوچک مکمل به ابتدای mRNA ، مانع از شروع ترجمه رناتن ها در یوکاریوت ها می شود که به 

نوعی تنظیم بیان ژن پس از رونوییس عنوان می شود )درستی ج(.
 دقت کنید که هر چه طول عمر رنای پیک بیشتر شود، قطعًا مدت زمان الزم برای پروتئین سازی بیشتر می شود )درستی د(.

موارد )ج( و )د( نادرست هستند. تنظیم بیان ژن، پیش از رشوع رونوییس، ویژیگ یوکاریوت ها یم ابشد.  163  2
الف( درس�ت اس�ت. در یوکاریوت ها، عالوه ب�ر راه انداز، توالی افزاین�ده نیز وجود دارد که 
س�رعت و مقدار رونویسی را بیش�تر می کند. / ب( درست است. یوکاریوت ها راه اندازهایی 
با توالی های مختلف دارند که برخی قسمت های آن ها برای اتصال رنابسپاراز و برخی برای 
اتصال عوامل رونویس�ی می باشد. / ج( نادرست است. بیان چند ژن مجاور هم توسط یک 
راه انداز، از ویژگی های پروکاریوت ها می باش�د که عالوه بر نداش�تن تنظیم بیان ژن قبل از 
رونویس�ی، فاقد عامل رونویسی نیز هستند. / د( نادرست است. در مرحلۀ متافاز، حداکثر 

فشردگی فام تن دیده می شود که سبب کاهش دسترسی رنابسپاراز به ژن ها می شود.
عبارات )الف( و )ج( نادرست هستند. 164  1

 )A( و قسمت )شکل در مورد بیان ژن یوکاریوت برای عمل رونوییس است )نادرستی الف
نمایانگر عامل رونوییس است که ابتدا به توالی راه انداز متصل شده است )نادرستی ج( ولی 
این عمل برای ترجمه نمی باش�د )نادرستی الف(. عمل فوق در شروع رونویسی و بیان ژن 

یوکاریوت مثل تولید پپسینوژن مؤثر است )درستی ب و د(.

فقط مورد )الف( نادرست است. برخی از عوامل رونوییس به توالی افزاینده متصل می شوند. 165  3
 الف( نادرست است. برخی ژن های هسته ای توالی افزاینده ندارند. / ب( درست است. عوامل رونویسی متصل به افزاینده با توالی راه انداز در تماس 
قرار نمی گیرد بلکه با عوامل رونویس�ی متصل به آن و آنزیم رنابس�پاراز در تماس اس�ت. / ج( درس�ت است. عوامل رونویس�ی متصل به افزاینده سبب تقویت رونویسی و 
در نتیجه افزایش مقدار و س�رعت رونویس�ی می ش�وند. / د( درست است. همۀ این عوامل پروتئینی هس�تند، در نتیجه رونویسی از توالی ژنی مربوط به آن ها تحت کنترل 

توالی راه انداز خود قرار دارد.
عامل رونویسی، پروتئینی مخصوص یوکاریوت هاست که الگوی ساخت آن یعنی mRNA ، توسط رنابسپاراز 2 ساخته می شود. این آنزیم در طی رونویسی به  166  3

کمک عوامل رونویسی قبلی به بخشی از راه انداز متصل می شود )درستی گزینۀ )3(( ولی برخالف دنابسپاراز قدرت ویرایش ندارد )نادرستی گزینۀ )2((. رنابسپاراز یوکاریوتی 
در سیتوپالس�م تولید و در هس�ته فعالیت می کند. )نادرس�تی گزینۀ )4((. در آخر دقت کنید که جایگاه اتصال آمینواس�ید در tRNA قرار دارد که توس�ط رنابسپاراز 3 ایجاد 

می شود )نادرستی گزینۀ )1((.
167  2

نکتۀ این سؤال خیلی قشنگه!!! خوب دقت کنید.
پرسش اینجاست: به چه دلیل در پروکاریوت ها همیشه تعدادی پروتئین با هم ساخته می شوند؟ مثاًل می دانیم که تحت رهبری  سیستم های ژنی تجزیۀ الکتوز 3 رشتۀ 

پلی پپتیدی ساخته می شود و پرسش این است که: چرا همیشه این 3 رشتۀ پلی پپتیدی با هم ساخته می شوند؟ چرا ممکن نیست فقط یکی از آن ها ساخته شود؟
گزینۀ )1( س�ؤال معتقد اس�ت که دلیل این امر مربوط به تنظیم بیان ژن هاس�ت، در صورتی که ش�ما می دانید مکانیس�م های تنظیم بیان ژن، خاموش و یا روش�ن ش�دن 
سیس�تم های ژن�ی را کنت�رل می کنن�د. مثاًل وقتی قند الکتوز وارد محیط باکتری اشرش�یاکالی ش�ود، مکانیس�م های تنظیم بیان ژن س�بب روش�ن ش�دن  سیس�تم های 
 ژن�ی تجزی�ۀ الکت�وز و رونویس�ی آن می ش�وند تا از رونویس�ی سیس�تم های ژنی تجزی�ۀ الکتوز ی�ک mRNA س�ه ژنی و از ترجمۀ آن 3 رش�تۀ پلی پپتی�دی حاصل آید.

اما مکانیس�م های تنظیم بیان ژن نمی توانند کاری کنند که رونویس�ی سیس�تم های ژنی تجزیۀ الکتوز نصف نیمه رها شود و مثاًل فقط یکی از ژن های این سیستم رونویسی 
ش�ود. به عبارت دیگر مکانیس�م های تنظیم بیان ژن در مورد 3 رش�تۀ پلی پپتیدی حاصل از سیستم های ژنی تجزیۀ الکتوز با قانون »همه یا هیچ« عمل می کنند، یعنی این 
مکانیسم ها سبب می شوند که کل سیستم های ژنی تجزیۀ الکتوز رونویسی شود و در نهایت 3 رشتۀ پلی پپتیدی تحت رهبری آن ها حاصل آید، یا سیستم های ژنی تجزیۀ 
الکتوز رونویس�ی نش�ود و هیچ پلی پپتیدی از آن حاصل نش�ود. اما پرس�ش هنوز باقی است: چرا همیش�ه 3 زنجیرۀ پلی پپتیدی حاصل از سیستم های ژنی تجزیۀ الکتوز با 
هم دیده می شوند؟ پاسخ این پرسش بسیار ساده در گزینۀ )2( وجود دارد. چون ژن الگوی ساخت این 3 زنجیرۀ پلی پپتیدی با هم در یک سیستم های ژنی تجزیۀ الکتوز 
قرار گرفته اند، به عبارت دیگر نحوۂ سازماندهی ژن ها به گونه ای بوده است که 3 ژن کنترل کنندۀ جذب و تجزیۀ الکتوز در یک سیستم ژنی )اپران( و در فاصلۀ بین یک 
راه انداز و جایگاه پایان قرار گیرند تا در زمان رونویس�ی با هم رونویس�ی ش�وند. پس به خاطر بسپاریم که نحوۀ سازماندهی ژن ها، تعیین کنندۀ آن است که کدام پروتئین ها 

با هم ساخته شوند و مکانیسم های تنظیم بیان ژن  تعیین کنندۀ این است که در چه زمانی پروتئین یا پروتئین هایی باید ساخته شوند و در چه زمانی نباید سنتز گردند. 
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51 به چه دلیل در پروکاریوت ها، برخی ژن ها در فواصل زمانی بلند و برخی در فواصل زمانی کوتاه، رونویسی می شوند؟تمریر: 
4( نحوۀ عملکرد رناتن 3( نحوۀ عملکرد رنابسپاراز  2( نحوۀ سازماندهی ژن ها  1( نحوۀ تنظیم بیان ژن ها 

گزینۀ )1( درست است. باز هم تکرار می کنیم که مکانیسم های تنظیم  بیان ژن تعیین کنندۀ زمان فعال یا غیرفعال شدن یک یا چند ژن می باشند.پاسیخ تمریر: 
فقط مورد )ج( صحیح است. منظور سؤال، یاختۀ یوکاریوت است، چون نقاط وارسی در چرخۀ یاخته ای وجود دارد و در یوکاریوت ها مشاهده می شود. 168  1

 الف( نادرس�ت اس�ت. به غیر از رنای پیک، رناهای دیگری مثل رنای ناقل نیز پس از تولید دس�تخوش تغییر می ش�وند ولی تعیین توالی پروتئین تنها 
توس�ط رمزه های رنای پیک تعیین می ش�ود. / ب( نادرست است. برخی از آمینواسیدها در ایجاد ساختارهای صفحه ای یا مارپیچی شرکت نمی کنند )البته این دو مورد، دو 
نمونۀ معروف هس�تند نه همۀ حاالت(./ ج( درس�ت اس�ت. ژن ممکن است عالوه بر راه انداز، توالی افزاینده هم داشته باشد که به کمک عوامل رونویسی در کنار راه انداز 
قرار گرفته و سرعت رونویسی را افزایش می دهد. / د( نادرست است. توجه کنید آنزیم های رنابسپارازی که در حال رونویسی از یک ژن خاص هستند، همگی از یک نوع 

هستند چون هر ژن مسئول ساخت یک نوع رنا می باشد. 
در انسان و هر یوکاریوت، رنابسپارازهای متنوع، برای اتصال به راه انداز، نیاز به پروتئین هایی به نام عوامل رونویسی دارند )نادرستی گزینه های )1( و )4((.  169  3

در پروکاریوت ها نیز در سیس�تم ژنی تجزیه مالتوز که تنظیم مثبت رونویس�ی دارند، اتصال رنابس�پاراز به راه انداز به کمک پروتئین فعال کننده صورت می گیرد )نادرس�تی 
گزینۀ )2(( ولی در سیستم ژنی تجزیه الکتوز در پروکاریوت، رنابسپاراز برای اتصال به راه انداز، نیازی به پروتئین کمکی ندارد.

در سیستم های یوکاریوت نیز همانند پروکاریوت ها، بیشتر تنظیم بیان ژن ها در مرحلۀ رونویسی اتفاق می افتد ولی در یوکاریوت ها قبل از رونویسی و با تغییر  170  3
در می�زان فش�ردگی فام تن ه�ا نیز بیان ژن تحت تأثیر قرار می گیرد و این مراحل ت�ا پس از ترجمه نیز ادامه دارد. مثاًل اتصال RNA کوچک به ابتدای mRNA یا حذف 

میانه ها و طول عمر RNAها نمونه هایی از تنظیم بیان در مراحل پس از رونویسی می باشد.

تنظیم بیان ژن، گاهی پس از ترجمه نیز اتفاق می افتد، به این صورت که پروتئین ساخته شده باید تغییراتی ایجاد کند تا کارایی دار شود.

 گزین�ۀ  )1(: اتص�ال رنای کوچک به رنای پیک، پس از رونویس�ی می باش�د. / گزینۀ  )2(: هر دو پس از رونویس�ی رخ می ده�د. / گزینۀ  )4(: عوامل 
رونویسی در حین رونویسی نقش دارد )نقش میانه می تواند پس از رونویسی باشد(.

عوامل رونویسی که به توالی افزاینده متصل می شوند، سبب ایجاد حلقه یا خمیدگی در DNA می شوند تا به عوامل رونویسی روی راه انداز نزدیک شوند.  171  3
این عوامل همگی در بیان ژن های یوکاریوت مثل ژن ساخت سانتریول جانوران نقش دارند.

 گزینۀ )1(: عامل س�ینه پهلو، پروکاریوت اس�ت و توالی افزاینده ندارد. / گزینۀ )2(: عوامل رونویس�ی، س�بب ش�روع رونویس�ی می شوند نه ترجمه!! / 
گزینۀ )4(: عوامل رونویسی که سبب خمیدگی DNA می شوند، بعد از اتصال رنابسپاراز و عوامل رونویسی دیگر روی راه انداز، با اتصال به افزاینده سبب این عمل می شوند.

موارد )الف(، )ب( و )د( نادرس�ت هس�تند. الگوی ساخت هر پروتئینی مثل هورمون های پلی پپتیدی )اکسی توسین و انسولین(، نوکلئازها، عامل رونویسی و  172  3
مهارکننده ژن از نوع mRNA و حاوی ریبوز می باش�د ولی الگوی س�اخت هر RNA و DNA باز هم مولکول DNA می باش�د. یادتان باش�د که کیتین و کاًل قندها و 

لیپیدها اصاًل الگو یا رمزی روی DNA ندارند. 
الکتوز )قند شیر( برخالف گلوکز، دی ساکارید است. 173  3

 گزینۀ )1(: قند مورد سؤال، الکتوز است که برای بیان ژن ابتدا از غشای باکتری عبور کرده تا به مهارکننده متصل شود. / گزینۀ )2(: تجزیۀ الکتوز 
دارای سه ژن در باکتری می باشد. / گزینۀ )4(: الکتوز و یا مالتوز قابلیت انرژی زایی مستقیم ندارند بلکه ابتدا باید به واحد سازنده مونوساکاریدی هیدرولیز شوند و سپس 

گلوکز در تنفس یاخته ای تجزیه می شود. 
تنظیم بیان ژن یوکاریوت و پروکاریوت، در س�طوح پس از رونویس�ی در سیتوپالس�م رخ می دهد. )جاندار عامل بیماری و مورد مطالعۀ گریفیت باکتری و  174  4

پروکاریوت بود.( 
 گزینۀ )1(: توالی های چندژنی مجاور هم ویژۀ پروکاریوت هاست. / گزینۀ )2(: ایجاد خمیدگی در DNA و فرصت بیشتر برای بیان ژن، ویژگی یوکاریوت هاست. /
گزینۀ )3(: تغییر در فعالیت رناتن، از مراحل تنظیم بیان ژن، پس از رونویسی می باشد که مثاًل با قرار گرفتن RNA کوچک مکمل روی ابتدای mRNA صورت می گیرد.

در صورتی که عوامل رونویس�ی قرار گرفته روی توالی افزاینده، نتوانند در کنار عوامل رونویس�ی موجود در راه انداز قرار گیرند، رنابس�پاراز با کمک عوامل  175  3
رونویسی، به راه انداز متصل می شود اما رونویسی با سرعت کمتری انجام می شود و یا اصاًل انجام نمی شود.

 گزینه های )1( و )4(: اتصال عوامل رونویسی متصل شده به توالی افزاینده به عوامل رونویسی متصل به راه انداز بر سرعت و مقدار رونویسی ژن مؤثر است. / 
گزینۀ )2(: در این صورت اصاًل رونویسی انجام نمی شود.

در یک یاخته، ژن ها عالوه بر ساخت رشتۀ پلی پپتیدی، مسئول تولید انواع مختلف RNA نیز می باشند و عالوه بر آن از آنجایی که یک پروتئین می تواند،  176  2
چند رشتۀ پلی پپتید داشته باشد، پس تعداد ژن هایی که بیان می شوند، بیشتر از تعداد پروتئین هایی است که ساخته شده اند.

 گزین�ۀ )1(: عامل رونویس�ی ویژۀ یوکاریوت هاس�ت و در بیان ژن باکتری ها تأثیری ندارد. / گزین�ۀ )3(: در یوکاریوت ها )جانور، گیاه، قارچ و آغازی( 
همۀ طول میانه ها و بیانه ها رونویسی می شود ولی فقط برخی قسمت های رونوشت بیانه ترجمه می شود. / گزینۀ )4(: فعال کننده پروتئینی است و از آمینواسید ایجاد شده 

است ولی اپراتور از جنس DNA است و نوکلئوتیدی می باشد.
دقت کنید که در باکتری ها، ژن ها یا در DNA اصلی به غش�ای یاخته متصلند و یا در دیس�ک های سیتوپالس�می قرار دارند و کاًل باکتری فاقد اندامک  177  4

غش�ادار می باش�د. در مورد یوکاریوت ها نیز حتمًا می دانید که هسته، میتوکندری و پالست ها )کلروپالست( حاوی DNA و ژن می باشند. پس منظور سؤال جانداری است 
که پالست دارد و خب قطعًا اب فتوسنزت قدرت تولید مواد آیل از معدین را دارد.

 گزینۀ )1(: مراحل بیان ژن یوکاریوت ها از قبل از رونویس�ی تا پس از ترجمه ادامه دارد و به دلیل وجود غش�ای هس�ته، مراحل بیش�تر و پیچیده تری 
از یوکاریوت ها دارد. / گزینۀ )2(: مش�اهدۀ اجتماع رناتن های فعال، از روی یک mRNA معرف ترجمه هم زمان از یک رنا می باش�د که این س�اختارها در پروکاریوت ها و 
یوکاریوت ها وجود دارد. / گزینۀ )3(: در فصل فتوس�نتز و تنفس می خوانیم که تولید ATP ، در میتوکندری، کلروپالس�ت و مادۀ زمینه ای سیتوپالس�م )گلیکولیز( صورت 

می گیرد. )پس در دو اندامک میتوکندری و کلروپالست آن ها، ATPسازی صورت می گیرد.(
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وجود یک ژن و بیان آن در یک یاخته، ربطی به حضور ژن دیگر در آن یاخته ندارد. پس بیان ژن تجزیۀ مالتوز، ربطی به وجود ژن تجزیۀ الکتوز در باکتری ندارد. 178  4
 گزینۀ )1(: وجود عامل فعال کننده، روی ژن س�بب افزایش بیان و رونویس�ی از ژن های تجزیۀ مالتوز می ش�ود چون این ژن ها تنظیم مثبت رونویس�ی 
دارند از طرفی این گزینه دو واقعه مختلف از یاخته را بررسی می کند. / گزینۀ )2(: مالتوز کافی در محیط در صورتی که گلوکز محیط کم باشد، سبب بیان ژن های مربوط 
ب�ه تجزی��ۂ مالتوز در باکتری می ش�ود )در اینجا ب�ه دلیل قید »هر« وجود گلوکز را نیز باید در نظر بگیریم(. / گزینۀ )3(: در سیس�تم های تجزیۀ مالتوز، پروتئین مهارکننده 

وجود ندارد. پروتئین های مهارکننده در مکانیسم های تنظیم منفی رونویسی دخالت دارند.
عبارات )الف(، )ج( و )د( صحیح می باشند. 179  3

منظور سؤال جانداران یوکاریوت می باشد که بیش از یک نقطه شروع همانندسازی دارند و به دلیل همانندسازی دوجهته، بیش از دو دوراهی همانندسازی دارند.
 الف( درس�ت اس�ت. در طی مراحل اول و دوم رونویس�ی، با تشکیل پیوند فسفودی استر و ساخته شدن RNA ، تعداد فسفات های آزاد یاخته زیاد می شود 
ولی در ترجمه پیوند پپتیدی تش�کیل و آب آزاد می ش�ود. / ب( نادرس�ت است. تنظیم مثبت و منفی رونویسی، اصطالحی برای بیان ژن های پروکاریوت می باشد نه یوکاریوت!! / 
 ج( درس�ت اس�ت. تغییرات ش�دید در pH و دمای باال، با غیرفعال کردن آنزیم ها، بیان ژن ها پس از رونویس�ی را دستخوش تغییرات شدیدی می کنند. / د( درست است. 

در یوکاریوت ها، تنظیم بیان ژن، از قبل از شروع رونویسی و با فشرده کردن فام تن ها در هسته شروع می شود و تا پس از پایان ترجمه در سیتوپالسم ادامه دارد.
در هستۀ یوکاریوت ها که اندامکی دو غشایی می باشد، ژنگان خطی و دارای پروتئین های هیستونی دیده می شود )نادرستی گزینۀ )4((. )گزینۀ )1( در مورد  180  1

عدم وجود هیستون در میتوکندری صحیح می باشد. گزینۀ )2( در مورد کلروپالست و DNA حلقوی آن و گزینۀ )3( در مورد هسته و داشتن هیستون ها رد می شوند.(
در اثر رونویس�ی از ژن های الگوی rRNA ، محصولی به نام rRNA ایجاد می ش�ود که در هس�ته به همراه پروتئین های رناتنی، سبب ایجاد پیش سازهای  181  4

رناتنی می شوند.
 گزینۀ )mRNA :)1 محصول رونویسی از ژن های الگوی ساخت پروتئین فعال کننده می باشد که این مولکول نوکلئیک اسیدی است و پیوند فسفودی استر 
دارد. / گزینۀ )2(: محصول این ژن، مولکول tRNA آغازگر می باش�د که توالی UAC ، مخصوص توالی پادرمزه ای آن می باش�د )نه جایگاه اتصال به آمینواس�ید آن(. / 

گزینۀ )3(: توالی آغاز و پایان رونویسی روی DNA قرار دارد ولی محصول رونویسی از ژن، نوعی mRNA است که دارای رمزه آغاز و پایان ترجمه می باشد.
ژن مهارکننده مسئول تولید پروتئین مهارکننده و ژن فعال کننده مسئول تولید پروتئین فعال کننده است. ژن مهارکننده و فعال کننده در پروکاریوت ها و توالی  182  4

افزاینده در یوکاریوت ها دیده می شود.
 گزینۀ )1(: ژن  های مربوط به پروتئین فعال کننده و مهارکننده برای تولید پروتئین مهارکننده و فعال کننده بیان می شوند. / گزینۀ )2(: ژن مهارکننده و 
 RNA و DNA حلقوی وجود دارد. پروکاریوت ها هسته ندارند. / گزینۀ )3(: ژن فعال کننده و مهارکننده هر دو رونویسی می شوند. هر توالی روی DNA فعال کننده در

حداکثر 4 مونومر دارد.
از روی هر رنای پیک یوکاریوتی تنها یک رشتۀ پلی پپتیدی ایجاد می شود و هر رشتۀ پلی پپتیدی، نهایتًا به ساختار سوم پروتئینی می رسد چون ساختار چهارم  183  4

دارای چند رشتۀ پلی پپتید می باشد.
 گزین�ۀ )1(: هی�چ دو آمینواس�یدی در پروتئین ه�ا، دارای رمزه مش�ترک نمی باش�ند. بلکه یک آمینواس�ید می تواند توس�ط چند رمزه ترجمه ش�ود. / 
گزینۀ )2(: tRNA حمل کنندۀ آمینواس�ید، س�اختاری با تاخوردگی زیاد و س�ه بعدی دارد چون ش�کل فعال مولکول را ش�امل می ش�ود. / گزینۀ )3(: در یوکاریوت ها، هر 

راه انداز، تنظیم بیان یک ژن را انجام می دهد.
موارد )ب( و )د( صحیح می باشند. 184  2

 الف( نادرست است. توالی افزاینده نام قسمتی از توالی تنظیمی یوکاریوت است و پروتئینی نمی باشد. / ب( درست است. مهارکننده ها، پروتئین هایی هستند 
که در تنظیم منفی رونویسی، به توالی اپراتور متصل می شوند. / ج( نادرست است. پروتئین های فعال کننده در پروکاریوت ها، در حین تنظیم مثبت رونویسی، به توالی اختصاصی 

قبل از راه انداز متصل می شوند. / د( درست است. عوامل رونویسی می توانند به دو توالی راه انداز و افزاینده در پشت نقطه آغاز رونویسی ژن یوکاریوت ها متصل شوند.

چون فعال کننده ها در تنظیم مثبت رونویسی پروکاریوت، سبب کمک به اتصال رنابسپاراز به راه انداز می شوند، پس اشکال در آن ها، بیان ژن تجزیۀ مالتوز  185  1
را به مشکل می اندازد. )در این حالت اتصال رنابسپاراز به راه انداز به راحتی انجام نمی شود.(

 گزینۀ )2(: حتمًا به خاطر دارید که مهارکنندۀ در سیس�تم های تنظیم مثبت رونویس�ی تأثیری ندارند. / گزینۀ )3(: پروتئین فعال کننده، رنابس�پاراز 
را به راه انداز هدایت می کند. / گزینۀ )4(: با تخریب یا عدم س�اخت فعال کننده، رونویس�ی این مجموعه متوقف می ش�ود )در ضمن قرار اس�ت این مجموعه تجزیه مالتوز 

انجام دهد نه سنتز آن!(. 
همۀ موارد نادرست هستند. 186  3

آنزیم های هیدرولیزکنندۀ کربوهیدرات های غذای انسان، توسط غدد بزاقی، یاخته های پانکراس و دیوارۀ رودۀ باریک و همچنین باکتری ها )برای تجزیۀ سلولز( تولید می شود.
 الف( نادرست است. در مورد باکتری ها صحیح نیست. / ب( نادرست است. در یوکاریوت ها آنزیم پلیمراز، به کمک عوامل رونویسی به راه انداز متصل می شود. /

ج( نادرست است. این مورد فقط برای رنای پیک می تواند درست باشد.
در یوکاریوت ها، تش�کیل حلقه یا خمیدگی در بخش تنظیمی ژن، س�بب رونویس�ی می ش�ود که در این جانداران قطعات رونوشت میانه پیرایش می شود ولی  187  4

سایر موارد در گزینه ها مربوط به ژن های پروکاریوت می باشند.
در یوکاریوت ها برخالف پروکاریوت ها، رمزه mRNA توسط رنابسپاراز 2 و پادرمزه توسط رنابسپاراز 3 رونویسی می شوند. در یوکاریوت ها اجتماع رناتن ها  188  1

روی mRNA وج�ود دارد، ط�ول عمر mRNA طوالنی تر از پروکاریوت هاس�ت و مانند هر یاختۀ دیگری س�اخت پروتئین را در سیتوپالس�م انجام می دهند )نادرس�تی 
گزینه های )2(، )3( و )4(( ولی ترجمه در آن ها بعد از پایان رونویسی صورت می گیرد )درستی گزینۀ )1((.

189  4

فقط برخی از ژن ها )نه همۀ آن ها( در هر یاخته بیان می شوند، چون پشه جانداری تمایز یافته است )نادرستی گزینۀ )1((. توالی افزاینده جزئی از توالی تنظیمی است که 
توالی تنظیمی نیز هیچ گاه رونویسی نمی شود )نادرستی گزینۀ )2((. تفاوت در یاخته های پیکری گندم به علت تفاوت در بیان ژن آن ها است. پروتئین تنظیمی مهارکننده 

برخالف فعال کننده سبب خاموشی ژن ها می شود )درستی گزینۀ )4((.
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53 پس از اتصال مهارکننده )پروتئین تنظیمی( به الکتوز که عامل تنظیمی محیطی است سیستم ژنی روشن و رنابسپاراز با عبور از دنا، نقطۀ آغاز را شناسایی و  190  4
رونویسی شروع می شود تا یک mRNA 3 ژنی بسازد. 

در همۀ پروکاریوت ها، ژن های مجاور هم در یک سیستم چند ژنی، توسط یک راه انداز و یک آنزیم رنابسپاراز رونویسی می شوند ولی می توانند توالی تک ژنی  191  3
هم داشته باشند )نادرستی گزینۀ )2( و درستی گزینۀ )3((.

ولی اغلب باکتری ها یک DNA حلقوی به جز دیس�ک دارد )نه همۀ آن ها( )نادرس�تی گزینۀ )1(( و در سیس�تم های چندژنی همه با هم، یک بخش تنظیم کننده دارند. از 
طرفی پروتئین تنظیمی مهارکننده توسط ژن دیگری ساخته می شود.

هس�ته، مرکز تنظیم ژنتیک در یاخته های یوکاریوت می باش�د که برای رونویس�ی نیاز به عوامل رونویسی دارند ولی گزینۀ )1( فقط در مورد توالی خاصی از  192  4
مولکول tRNA درست است، گزینۀ )2( و )3( به ترتیب در مورد فقط tRNA و mRNA صادق می باشد.

یاخته ای که سانتریول مضاعف شده دارد، یوکاریوت جانوری است که می خواهد تقسیم کند، پس باید رشته های دوک در اطراف هسته آن ها تشکیل شود.  193  3
)برحسب کتاب درسی، گزینۀ )3( صحیح است.( 

 گزینۀ )1( در مورد رشتۀ رمز گذار دنا رد می شود. در گزینۀ )2( هر ژن توسط یک نوع آنزیم رونویسی می شود. گزینۀ )4( در مورد ژن های rRNA و tRNA ساز رد می شود.
194 :E.coli با زیاد شدن الکتوز در محیط باکتری  3

الف( مقداری الکتوز وارد یاخته می ش�ود )نادرس�تی گزینۀ )1((. / ب( الکتوز به پروتئین مهارکننده روی اپراتور متصل ش�ده و آن را تغییر شکل می دهد )درستی گزینۀ )3((. / ج( 
اپراتور از مهارکننده خالی می شود تا با رونویسی یک mRNA سه ژنی و سپس سه آنزیم برای جذب و تجزیۀ الکتوز به گلوکز و گاالکتوز صورت بگیرد )نادرستی گزینۀ )2((. / 

د( پروتئین مهارکننده از روی ژن مخصوص خود بیان می شود نه ژن های مربوط به تجزیۀ الکتوز! )نادرستی گزینۀ )4((.
ریزوبیوم نوعی باکتری اس�ت ولی عامل ماالریا یا نوعی یوکاریوت اس�ت. همان طور که می دانید، پروتئین مهارکننده، ویژۀ پروکاریوت ها می باش�د و انواع  195  3

مختلف آن در پروکاریوت ها، توالی آمینواسیدی متفاوتی برای اتصال به مواد مختلف دارند.
 گزینۀ )1(: نادرست است. بیان چند ژن توسط یک راه انداز و یک رنای پیک ویژه پروکاریوت هاست. / گزینۀ )2(: نادرست است. هر دو مورد سؤال پروکاریوت 
هستند و قید برخالف نادرست است. / گزینۀ )4(: نادرست است. پارامسی نوعی آغازی یوکاریوتی است که از پروکاریوت ها مدت زمان بیشتری برای تنظیم بیان ژن ها دارد. 

در تنظیم مثبت رونویسی پروکاریوت ها، پروتئین های فعال کننده با اتصال به مالتوز و جایگاه اتصال خود روی ژن، سبب متصل شدن رنابسپاراز به راه انداز  196  3
شده و در پی آن می تواند به کمک راه انداز، نقطۀ شروع رونویسی را پیدا کند.

 گزینۀ )1(: در تنظیم مثبت، اتصال مالتوز به فعال کننده سبب شروع واکنش می شود. / گزینۀ )2(: در این مثال، باکتری در پی تجزیۂ مالتوز است نه سنتز. / 
گزینۀ )4(: عوامل رونویسی ویژۀ یوکاریوت هاست.

ترجمه رمزه ها، از رمزۀ آغاز ش�روع و تا قبل از رمزۀ پایان انجام می گیرد. نوکلئوتیدهای قبل از رمزۀ آغاز، رمزۀ پایان و بعد از رمزۀ پایان با آنکه بخش�ی از  197  2
رونوشت بیانه هستند ولی ترجمه نمی شوند )البته رمزۀ پایان در عمل ترجمه نقش دارد ولی خودش مورد ترجمه قرار نمی گیرد(.

 گزینۀ )1(: rRNA و tRNA نیز محصول رونویسی اند اما ترجمه نمی شوند. / گزینۀ )3(: برای عمل رونویسی در یوکاریوت ها نیاز به پروتئین های 
ویژه ای )عوامل رونویسی( است و آنزیم های رونویسی کننده با کمک گروهی از پروتئین ها محل دقیق رونویسی را شناسایی می کنند. / گزینۀ )4(: در یوکاریوت ها، رونویسی 

از دنای خطی، در هسته ولی ترجمۀ رونوشت آن ها در سیتوپالسم رخ می دهد. 

پاسخ آزمون جمع بندی

این سؤال متن زیبا و نکته داری دارد. آنزیمی که به کمک عامل رونویسی، راه انداز را شناسایی می کند، می تواند رنابسپاراز 1 یا 2 یا 3 یوکاریویت باشد. این  1  4
آنزیم خود طی فرایند ترجمه از روی رنای پیک تولید می شود ولی ضمن فعالیت خود به رونوییس ژن ها در هسته می پردازد. 

 گزینۀ )1(: نادرست است. ساخت این آنزیم طی ترجمه صورت می گیرد که طی مرحلۀ طویل شدن آن پیوندهای پپتیدی زیادی تشکیل می شوند )نه 
فسفودی استر!(. / گزینۀ )2(: نادرست است. فعالیت این آنزیم در فرایند رونویسی است که در مرحلۀ آغاز آن رنای کوچک تولید می شود و از رناتن و جایگاه P استفاده 
نمی شود. / گزینۀ )3(:نادرست است. سؤال در مورد یوکاریوت هاست و عمل عامل رونویسی در دنای حلقوی آن نقش ندارد. / گزینۀ )4(: درست است. در مرحلۀ آغاز 

از ترجمه یا ساخت این آنزیم، فقط آمینواسید متیونین  اول ترجمه می شود و هنوز هیچ پیوند پپتیدی تشکیل نشده است. 
سؤال در مورد رنای پیک یا mRNA یوکاریوتی می باشد.  2  4

 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. هیچ گاه رنای پیک به آمینواس�ید متصل نمی ش�ود. / گزینۀ )2(: نادرست اس�ت. در یوکاریوت ها به دلیل وجود غشای 
هس�ته، همواره فرایند رونویس�ی در هس�ته و ترجمه در سیتوپالس�م به طور مجزا صورت می گیرد. یعنی نمی توان رنایی یافت که هم در انتهای خود در حال رونویس�ی و 
مکمل گذاری با دنا باشد و هم از ابتدای خود به رنای ناقل برای ترجمه متصل باشد. / گزینۀ )4(: درست است. رنای پیک یوکاریوتی، پس از ساخته شدن، طی پیرایش، 
با حذف رونوش�ت های اینترون  )میانه( کوتاه می ش�ود. این رنای پیک ممکن اس�ت در هنگامی که یاخته نیازی به ترجمۀ یک نوع رنای پیک ندارد، قطعه ای رنای کوتاه با 

ابتدای آن مکمل شود و با پیوند هیدروژنی به آن متصل شود تا رناتن نتواند رمزۀ آغاز ترجمه را تشخیص دهد. 
در حالتی که گلوکز کم ولی الکتوز و مالتوز در اطراف باکتری اشرش�یاکالی زیاد باش�د، این دی س�اکاریدها با ورود به یاخته و مکانیسم های مختلف تنظیم  3  2

منفی و مثبت رونویسی سبب بیان ژن های تجزیه کننده این دی ساکاریدها می شوند. 
 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. طبق متن کتاب درسی، ابتدا مجموعه مالتوز و فعال کننده به جایگاه مخصوص خود در قبل از راه انداز متصل می شوند و 
س�پس رنابس�پاراز به آن ها و راه انداز می پیوندد. / گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. در پی اتصال الکتوز )قند شیر( به مهار کنندۀ روی اپراتور، با تغییر شکل مهارکنندۀ اپراتور  که 
میان راه انداز و ژن است، خالی شده و رنابسپاراز برای رونویسی تحریک می شود و به راه می افتد. / گزینۀ )3(: نادرست است. فعال کنندۀ مربوط به تنظیِم مثبت رونویسی 
در ژن های تجزیه کنندۀ مالتوز اس�ت و به اپراتور کاری ندارد. / گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. در ژن های تجزیه کنندۀ مالتوز، اتصال دی ساکارید به فعال کننده سبب تغییر 

شکل آن نمی شود ولی در ژن های تجزیۀ الکتوز، دی ساکارید با تغییر شکل مهارکننده، به فعالیت می پردازد. 
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سؤال در مورد مراحل رونویسی برای ساخت رنای پیک است. توجه داشته باشید که در این تست، مرحلۀ بعدی را خواسته نه همان مرحله ای که اتفاقات  4  4
مذکور رخ داده اند. در گزینۀ )4(، دقت کنید که شناسایی بخش تنظیمی )راه انداز( در مرحلۀ آغاز رخ می دهد و پس از آن در مرحلۀ طویل شدن شروع جدایی رنا از دنا 

صورت می گیرد. 
 گزینۀ )1(: هر دو کار در مرحلۀ آغاز رونویسی است. / گزینۀ )2(: شناسایی رمزه پایان مربوط به مرحلۀ پایان ترجمه است نه رونویسی! / گزینۀ )3(: 

جدایی آخرین گروه فسفات با رونویسی آخرین نوکلئوتید توالی پایان صورت می گیرد که مرحلۀ بعدی ندارد. 
5  1

در صورتی که در یک مولکول دنا یوکاریوتی، بین دو ژن متوالی 
راه اندازی نباشد  قطعًا جهت رونویسی در رشتۀ الگوی آن ها متفاوت است.
دو راه انداز باشد  قطعًا جهت رونویسی و رشتۀ الگوی آن ها متفاوت است. 

یک راه انداز باشد  قطعًا جهت رونویسی و رشتۀ الگوی یکسانی دارند. 

 گزینۀ )2(: در یاخته های تازه تقس�یم ش�ده، ژن های س�ازندۀ رانی رناتنی بس�یار فعالند. / گزینۀ )3(: اتصال رنای کوچک به رنای پیک، پس از اپیان 
رونویسی و برای مهار ترجمه رخ می دهد. / گزینۀ )4(: رونوشت اینترون )میانه( مربوط به رنای نابالغ است. دقت کنید که دنا دارای بیانه و میانه است نه رونوشت آن ها 

و در حلقه های تشکیل شده، خود میانه بر روی دنا دیده می شود! 
موارد )الف( و )ج( صحیح هستند.  6  2

 الف( درس�ت اس�ت. در رنای ناقل و الگوی س�ازنده آن ها، تفاوت فقط در توالی پادرمزۀ آن هاست و سایر قسمت های مولکول از جمله دو سر آن  توالی 
مش�ابهی در همه انواع آن دارد. / ب( نادرس�ت اس�ت. اتصال رنای ناقل به آمینواس�ید، به توالی پادرمزه بستگی دارد. )نه رمزه!( / ج( درست است. رناتن از رنا و پروتئین 
رناتنی ایجاد ش�ده و کروماتین از دنا و پروتئین اس�ت که هر دو نوکلئوپروتئینی هس�تند. / د( نادرس�ت است. هم در ساختار تاخوردۀ اولیه و هم در ساختار سه بعدی نهایی 

رناهای ناقل، پیوند هیدروژنی دیده می شود. 
در مرحلۀ طویل ش�دن ترجمه، با هر حرکت رناتن، رنای ناقل به همراه رش�ته پلی پپتید خود از جایگاه A به P می آید و tRNA موجود در جایگاه P، بدون  7  4

آمینواسید، برای خروج از رناتن به جایگاه E می رود. 
 گزینۀ )1(: در مرحلۀ طویل شدن، ترجمه هر رمزه ای فقط در جایگاه A صورت می گیرد. / گزینۀ )2(: در مرحلۀ آغاز پیوند پپتیدی تشکیل نمی شود. 

/ گزینۀ )3(: نوع پیوند اشتراکی بین tRNA و آمینواسید، از نوع پپتیدی نمی باشد. 
حلق�ۀ انقباض�ی برای تقس�یم یاختۀ جان�وری کاربرد دارد که در سیتوپالس�م فعالی�ت می کند، پس پروتئین ه�ای اکتین و میوزین آن توس�ط رناتن آزاد در  8  2

سیتوپالسم تولید می شود. 
 گزینۀ )1(: آنزیم های گوارش درون یاخته ای، در رناتن ش�بکۀ آندوپالس�می تولید شده ولی در کافنده تن ها فعالیت می کنند. / گزینۀ )3(: همواره طی 
ترجمه، هر رناتن می تواند یک رشتۀ پلی پپتید بسازد و از طرفی در هر دو نوع جاندار چندین رناتن می تواند از یک رنای پیک ترجمه کند. / گزینۀ )4(: برخی پروتئین های 

راکیزه و دیسه ها، توسط رناتن سیتوپالسم و برخی توسط خود اندامک تولید می شود. 
فقط مورد )الف( صحیح است.  9  1

 الف( درس�ت اس�ت. واژه بیان ژن به معنی فعالیت و رونویس�ی از ژن اس�ت ولی تنظیم بیان ژن را می توان هم برای روش�ن شدن و هم برای خاموش 
شدن ژن در نظر گرفت. / ب( نادرست است. در تنظیم مثبت رونویسی، تغییر شکلی در پروتئین فعال کننده ایجاد نمی شود. / ج( نادرست است. در تنظیم بیان ژن های 
تجزیه الکتوز، این قند با اتصال به مهارکنندۀ روی اپراتور، وارد فعالیت می ش�ود. / د( نادرس�ت اس�ت. رنابس�پاراز پروکاریوتی قادر به شناسایی راه انداز خود می باشد ولی 

برای اتصال به آن ها در ژن هایی با تنظیم مثبت، نیاز به فعال کننده دارد. 
موارد )ب( و )ج( صحیح است. سیاهک غالت نوعی قارچ و یوکاریوت می باشد. 10  2

 الف( نادرس�ت اس�ت. عامل س�ینه پهلو نوعی پروکاریوت اس�ت و عامل رونویس�ی ندارد. / ب( درس�ت است. براساس ش�کل کتاب درسی راه انداز 
یوکاریوتی جایگاه های مختلفی دارد که عوامل رونویس�ی به قبل از محل اتصال رنابس�پاراز متصل می ش�وند. / ج( درس�ت است. عوامل رونویسی با تمایل مختلف خود به 
راه انداز و افزاینده، مقدار رونویس�ی و س�رعت آن را تحت تأثیر قرار می دهند. / د( نادرس�ت است. هم رنابسپاراز و هم عوامل رونویسی روی راه انداز، پس از تاخوردگی دنا، 

توانایی اتصال به عوامل رونویسی روی افزاینده را دارند. 
در صورت اشکال در پروتئین فعال کنندۀ ژن های مربوط به تجزیۀ مالتوز، بیان نمی شوند و پیوند بین گلوکزهای تشکیل دهندۀ آن ها نیز هیدرولیز نمی شود. 11  4

 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. در ژن های مربوط به تجزیۀ مالتوز، راه انداز به ژن اول متصل اس�ت و بین آن ها توالی خاصی وجود ندارد. / گزینۀ )2(: 
نادرس�ت اس�ت. بخش تنظیمی مربوط به ژن، در تولید س�اختار رنا و پروتئین نقش ندارد و فقط مقدار آن را تحت تأثیر قرار می دهد. / گزینۀ )3(: نادرست است. باکتری 

عامل رونویسی ندارد.
منظور مرحلۀ طویل شدن رونویسی است که طی آن عالوه بر نوکلئوتیدهای دنای الگو و رمزگذار، نوکلئوتیدهای ریبوزدار رنا هم وجود دارد. 12  3

 گزینۀ )1(: نادرست است. تولید رنا مربوط به رونویسی است که زنجیره کوچک در مرحلۀ آغاز تولید می شود ولی جدایی رنا از دنا مربوط به مرحلۀ 
طویل ش�دن اس�ت. / گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. منظور مرحلۀ پایان ترجمه است ولی دقت کنید که رنابسپاراز مربوط به عمل رونویس�ی است. / گزینۀ )4(: نادرست 
اس�ت. در مرحلۀ طویل ش�دن ترجمه، تعداد زیادی رنای ناقل وارد رناتن در جایگاه A می ش�ود ولی فقط یکی از آن ها مستقر می شود. از طرفی عامل آزاد کننده در مرحلۀ 
پایان ترجمه وارد رناتن می ش�ود. دقت کنید که در این عبارت عنوان کرده که عامل آزادکننده در یاخته وجود ندارد که این غلط اس�ت چون این عامل در مرحلۀ طویل 

شدن هنوز وارد رناتن نشده است )باالخره در یاخته وجود دارد ولی هنوز وارد رناتن نشده است(. 
موارد )ب(، )ج( و )د( صحیح هستند.  13  3

 الف( نادرس�ت اس�ت. در تنظیم بیان ژن، پس از رونویس�ی، برخی موارد در یوکاریوت ها، رنای کوچکی به ابتدای رنای پیک مکمل و اضافه می ش�ود 
)نه رنای ناقل!(. / ب( درس�ت اس�ت. با توجه به تنظیم بیان ژن قبل از ش�روع رونویس�ی یوکاریوت ها، هر چه تراکم کروموزوم و نوکلئوزوم ها بیش�تر باش�د، امکان شروع 
رونویس�ی کمتر اس�ت )این عامل همان قارچ جیبرال یوکاریوتی اس�ت که در فصل آخر یازدهم خواندید(. / ج( درست است. تغییر در پایداری و طول عمر رنا و پروتئین در 

پروکاریوت و یوکاریوت دیده می شود. / د( درست است. محل تولید و حذف رونوشت های اینترون در هسته می باشد. 
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در پروکاریوت ها، به طور معمول تنظیم بیان ژن در مرحلۀ رونویسی انجام می شود ولی در مواردی هم ممکن است یاخته با تغییر در پایداری RNA یا پروتئین، فعالیت آن را 
تنظیم کند ولی این موارد در تنظیم منفی و مثبت رونویسی انجام نمی شود )از طرفی در یوکاریوت ها نیز سازوکارهایی برای افزایش طول عمر رنا و بیان بیشتر ژن ها وجود دارد(. 

 گزینۀ )1(: چند ژن مجاور هم برای س�اخت یک mRNA ویژگی تنظیم بیان در اغلب ژن های پروکاریوت های می باش�د ولی دقت کنید که داش�تن 
 اپرات��ور، مخص�وص تنظی�م منفی بیان ژن و جایگاه اتصال فعال کننده مخصوص تنظیم مثبت بیان ژن می باش�د پس توالی اپراتور در تنظیم مثبت رونویس�ی نقش�ی ندارد. / 

گزینۀ )2(: در تنظیم منفی رونویسی، توالی اپراتور بین راه انداز و ژن های رونویسی شونده وجود دارد ولی در تنظیم مثبت رونویسی، راه انداز در کنار ژن های رونویسی شونده 
و بین اولین ژن و توالی اتصال فعال کننده می باشد.

گزینۀ )4(: عوامل رونوییس مخصوص تنظیم بیان ژن یوکاریوت هاست و به تنظیم منیف یا مثبت پروکاریوت ربطی ندارد.
در تنظیم مثبت رونویسی برای ژن های تجزیه مالتوز، وجود فعال کننده و عامل محیطی سبب کمک به اتصال رنابسپاراز به راه انداز می شود، پس جهش یا  15  3

اختالل در ژن ساخت فعال کننده، مانع این اتصال می شود )درستی ج(.
 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. در سیس�تم ژنی تجزیه الکتوز، اتصال الکتوز به اپراتور صورت نمی گیرد، چون الکتوزها ابتدا به مهارکننده متصل ش�ده 
تا آن ها را از اپراتور جدا کنند. / گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. اش�کال در عامل رونویسی، شناس�ایی راه انداز توسط رنابسپاراز یوکاریوتی را به مشکل می اندازد. / گزینۀ )4(: 

نادرست است. در تنظیم مثبت رونویسی برای ژن های تجزیۀ مالتوز، مهارکننده نقشی ندارد و از سوی دیگر، مالتوز هیچ گاه به راه انداز متصل نمی شود.
جیرجی�رک نوع�ی یوکاری�وت اس�ت پس توایل چندژین مجاور هم ندارد )نادرس�تی گزین�ۀ )1(( و تنظیم بی�ان ژن آن از قبل از رونوییس تا پ�س از ترجمه در  16  4

سیتوپالس�م صورت می گیرد که مهم ترین مرحلۀ آن ش�روع رونویس�ی است )نادرستی گزینۀ )2( و درستی گزینۀ )4(( و به دلیل وجود غشای هسته فرصت بیشرتی برای 
مراحل بیان ژن دارد )نادرستی گزینۀ )3((.

17  4

پپسینوژن، انسولین، هلیکاز و سایر پروتئین ها همگی در سیتوپالسم یاخته پپتیک )اصلی( و در رناتن ساخته می شوند ولی توالی افزاینده قسمتی از DNA یوکاریوت است 
که در هسته با همانندسازی ساخته می شود. )فاکتور داخلی معده و HCl در یاخته های حاشیه ای معده تولید می شود.(

فقط مورد )د( نادرست می باشد. 18  3
 الف( درس�ت اس�ت. همواره در رونویس�ی، یک نقطۀ آغاز و یک جایگاه پایان رونوییس وجود دارد. آن چیزی که متفاوت است، تعداد رمزه های آغاز و 
پایان ترجمه می باشد که در توالی های چند ژنی پروکاریوت، به ازای هر ژن، یک رمزه آغاز و یک رمزه پایان ترجمه در mRNA وجود دارد. / ب( درست است. در تنظیم 
مثبت رونویسی، به جز راه انداز، توالی اتصال فعال کننده و در تنظیم منفی رونویسی، به جز راه انداز، توالی اپراتور هم در بخش تنظیمی پروکاریوت ها وجود دارند. / ج( درست 
اس�ت. همواره اپراتور، توالی در بخش تنظیمی ژن ها می باش�د که در تنظیم منفی رونویس�ی شرکت داشته و با پر شدن توسط پروتئین مهارکننده، سبب خاموش شدن ژن ها 

می شود. / د( نادرست است. در تنظیم مثبت رونویسی، رنابسپاراز می تواند مستقاًل راه انداز را شناسایی کند ولی برای اتصال به آن، عوامل کمکی مثل فعال کننده دارد.
الکتوز باید به درون باکتری E.coli وارد شود و با اتصال به پروتئین تنظیمی مهارکننده سبب تغییر سه بعدی آن شده و اپراتور را خالی می کند تا ژن روشن  19  4

شود ولی الکتوز مستقیمًا به اپراتور متصل نمی شود. 
منظور آنزیم رنابسپاراز یوکاریوتی است.  20  4

 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. ساخت این آنزیم در مرحلۀ ترجمه می باشد که پیوند پپتیدی تش�کیل می شود نه فسفودی استر. / گزینۀ )2(: نادرست 
اس�ت. فعالیت رنابس�پاراز در رونویس�ی کردن می باش�د که رمزه و جایگاه P در آن تأثیر ندارد. / گزینۀ )3(: نادرست است. رنابس�پاراز یوکاریوتی از دنای خطی رونویسی 

می کند. / گزینۀ )4(: درست است. در آغاز ترجمه رنابسپاراز، پیوند پپتیدی در رناتن تشکیل نمی شود. 

پاسخ آزمون برگزیدة سؤاالت قلم چی

در پروکاریوت ه�ا فام ت�ن اصلی به صورت یک مولکول حلقوی بوده که به غش�ای یاخته متصل می باش�د. در جانداران آنزیم ه�ای ویژه ای وجود دارد که با  1  4
تشخیص پادرمزه در رنای ناقل، آمینواسید مناسب را با صرف انرژی به آن متصل می کنند. 

 گزینۀ )1(: دقت کنید در گروهی از باکتری ها فقط یک فام تن مشاهده می شود و لفظ فام تن ها نادرست است. / گزینۀ )2(: دیسک ممکن است در 
باکتری ها وجود نداشته باشد. / گزینۀ )3(: پیرایش از ویژگی های یاخته های یوکاریوتی است و در باکتری ها دیده نمی شود. 

ویرای�ش در یاخته ه�ای یوکاریوتی و پروکاریوتی در طی همانندس�ازی می تواند انجام ش�ود. در ای�ن یاخته ها گروهی از آنزیم ها )کاهندۀ انرژی فعال س�ازی  2  4
واکنش( رناهای آنزیمی دارای پیوند فسفودی استر هستند. 

 گزینۀ )1(: در یاخته های پروکاریوتی رنای پیک طول عمر کوتاهی دارد ولی فرایند پیرایش مخصوص یوکاریوت ها است. / گزینۀ )2(: ویرایش در یاخته های 
پروکاریوتی و یوکاریوتی می تواند انجام شود. توالی های اینترون و اگزون در پروکاریوت ها وجود ندارد. / گزینۀ )3(: ساختار رناتن پس از ترجمۀ رمزۀ آغاز کامل می شود. 
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فقط مورد سوم عبارت را به  درستی تکمیل می کند.  3  1
رشتۀ الگوی آنزیم های رنابسپاراز از جمله رنابسپاراز 3، از جنس دنا و فراوردۀ آن ها رنا می باشد. )فقط tRNA می تواند به آمینواسید متصل شود.(

 مورد اول( برای مثال رنابس�پاراز پروکاریوتی، محصوالت متنوعی تولید می کند. محصول آنزیم های رنابس�پاراز می تواند نوعی RNA دارای خاصیت 
آنزیم�ی باش�د. آنزیم های رنابس�پاراز پروکاریوتی توانایی تولی�د انواع متنوعی از مولکول های RNA را دارن�د. / مورد دوم( آنزیم رنابس�پاراز 2 از مولکول دنای یوکاریوتی 
رونویسی می کند. دنای هسته ای یوکاریوت ها خطی است. دقت کنید که دنای پروکاریوت ها توالی میانه ندارد. / مورد چهارم( برای رنابسپاراز پروکاریوتی صادق نیست. 
چون آنزیم رنابسپاراز پروکاریوتی هر سه نوع رنا را می سازد. این سه نوع رنا از جمله رنای ناقل که پیوند هیدروژنی دارد، در تولید پروتئین رناتنی و ایجاد شکل جایگاه های 

P و A رناتن مؤثر هستند. 
توالی راه انداز به رنابسپاراز اجازه می دهد رونویسی را از جای صحیح آغاز کند. راه انداز توسط رنابسپاراز رونویسی نمی شود )درستی گزینۀ )2((. اما دقت کنید  4  1

که راه انداز در طی همانندس��ازی قطعًا پیوندهای هیدروژنی خود را از دس�ت می دهد همچنین وقتی رنابس�پاراز می خواهد رونویس�ی را آغاز کند با تش�کیل حباب رونویسی، 
تعدادی از پیوندهای هیدروژنی دو رشتۀ راه انداز می شکند )نادرستی گزینۀ )1((. راه انداز موجب می شود رنابسپاراز اولین نوکلئوتید مناسب را به طور دقیق پیدا و رونویسی را 

از آنجا آغاز کند )درستی گزینۀ )3((. نوکلئوتید یوراسیل دار تنها در رناها دیده می شود و نمی توان این نوع نوکلئوتید را در ساختار دنا مشاهده کرد )درستی گزینۀ )4((. 
بخش های مشخص شده در شکل به  ترتیب شماره عبارتند از: )1( رشتۀ الگوی دنا، )2( رشتۀ رمزگذار دنا، )3( آنزیم رنابسپاراز و )4( رنای در حال ساخت.  5  4

از بین گزینه ها فقط عبارت موجود در گزینۀ )4( جمله را به  درستی تکمیل می کند چون هر دو رشتۀ دنا می تواند در ژن های مختلف، الگوی ساخت رنا باشد. 
 گزینۀ )1(: آنزیم رنابس�پاراز درون سیتوپالس�م س�اخته می ش�ود و پس از آن با عبور از منافذ موجود در پوش�ش هس�ته، وارد هس�ته می ش�ود. رنای 
س�اخته  ش�ده نیز می تواند پس از تکمیل س�اخت، از همین طریق از هس�ته خارج ش�ود. / گزینۀ )2(: رش��تۂ الگو در این ژن می تواند الگویی برای س�اخت رنای پیک و 
 س�پس آنزیم رنابس�پاراز باش�د. / گزینۀ )3(: در هنگام تقس�یم یاخته که پوش�ش هسته ناپدید می شود، دنای هس�ته ای در تماس مستقیم با سیتوپالس�م قرار می گیرد. / 

گزینۀ )4(: در هنگام همانندسازی، هر دو رشتۀ دنا الگویی برای ساخت رشتۀ پلی نوکلئوتیدی هستند )البته در دو ژن مختلف(.
فقط مورد )ب(  صحیح است. در مرحلۀ آغاز رونویسی، برخالف سایر موارد گسستن پیوند هیدروژنی میان یوراسیل رنا و آدنین رشته الگو رخ نمی دهد.  6  3

 الف( در مرحلۀ آغاز رونویسی، رنای در حال ساخت کوتاه است و از رشتۀ الگوی خود جدا نمی شود. / ج( در فرایند رونویسی، ویرایش مشاهده نمی شود. / 
د( در مرحلۀ طویل شدن، همانند مرحلۀ پایان رونویسی، پس از جدا شدن رنا از رشتۀ الگوی خود، دو رشتۀ الگو و رمزگذار مجددًا با یکدیگر پیوند هیدروژنی تشکیل می دهند. 

در طی فرایند ترجمه ابتدا بخش هایی از رانی پیک، زیرواحد کوچک رناتن را به سمت رمزۀ آغاز هدایت می کنند که به  معنای اتصال زیرواحد کوچک رناتن  7  1
با رنای پیک است. بعد از آن رنای ناقل حاوی پادرمزه مکمل رمزۀ آغاز که حامل آمینواسید متیونین است، به جایگاهی که پس از کامل شدن ساختار رناتن، جایگاه P را 

به  وجود می آورد، وارد شده و سپس زیرواحد بزرگ رناتن به مجموعۀ قبلی می پیوندد. 
در مرحلۀ طویل شدن ترجمه، می توان به طور هم زمان دو رانی انقل داخل رناتن مشاهده کرد. در همۀ مراحل در جایگاه های P ،A و E رناتن، رمزه های سه  8  3

نوکلئوتیدی دیده می شود. 
 گزینۀ )1(: عوامل آزادکننده در مرحلۀ اپیان به جایگاه A وارد می شوند؛ در این مرحله تنها یک tRNA در جایگاه P رناتن مشاهده می شود. / گزینۀ 
)2(: در مرحلۀ طویل  شدن ساخت رشتۀ پلی پپتیدی ادامه می یابد و در جایگاه A رناتن پیوندهای هیدروژنی و پپتیدی برقرار می شوند. / گزینۀ )4(: در مرحلۀ طویل شدن 

پیوند بین آمینواسید و رنای ناقل آن که نوعی پیوند کوواالنسی است شکسته شده و پیوندهای پپتیدی که نوعی پیوند کوواالنسی هستند، تشکیل می شوند. 
در مرحلۀ پایان ترجمه، با ورود رمزه پایان به جایگاه A رناتن، آخرین tRNA در جایگاه P رناتن قرار می گیرد؛ زیرا برای رمزۀ پایان، پادرمزه ای وجود ندارد  9  4

)البته کتاب درسی ورود پادرمزه را در آخر مرحله طویل شدن در نظر گرفته است(.
 گزینۀ )1(: در مرحلۀ آغاز رونویس�ی، رنابس�پاراز، ریبونوکلئوتیدهای )نه دئوکس�ی ریبونوکلئوتید( مکمل را مقابل دئوکس�ی ریبونوکلئوتیدهای رشتۀ الگوی 
DNA قرار می دهد. / گزینۀ )2(: در مرحلۀ پایان رونویسی، رنابسپاراز رونویسی را از توالی ویژه ای در رشتۀ الگو )نه رمزگذار( DNA انجام می دهد و رونویسی پایان می یابد. / 
گزینۀ )3(: در مرحلۀ آغاز ترجمه، اولین پادرمزه در محل ش�کل گیری جایگاه P رناتن با اولین رمزه جفت می ش�وند. در مرحلۀ آغاز فقط جایگاه P پر ش�ده اس�ت و جایگاه 

A و E خالی می ماند. 
در مرحلۀ طویل شدن ممکن است رناهای ناقل مختلفی وارد جایگاه A رناتن شوند ولی فقط رنایی که مکمل رمزۀ جایگاه A است، استقرار پیدا می کند؛  در  10  1

غیر این صورت بدون ورود به جایگاه E، جایگاه را ترک می کند. در مرحلۀ اپیان نیز، طبق ش�کل کتاب درس�ی، رنای ناقل بدون ورود به جایگاه E از رناتن خارج می ش�ود؛ 
پس در دو مرحلۂ طویل شدن و اپیان، رانی انقل یم تواند بدون ورود به جایگاه E از رانتن خارج شود. 

در مرحلۀ طویل شدن، پس از ورود رنای ناقلی که مکمل رمزۀ جایگاه A است، آمینواسید یا رشتۀ پلی پپتیدی موجود در جایگاه P از رنای ناقل خود جدا می شود )شکسته  
ش�دن پیوند میان نوکلئوتید و آمینواس�ید( و با آمینواس�ید جایگاه A پیوند برقرار می کند )تشکیل ش�دن پیوند میان دو آمینواسید(. پس از آن رناتن به اندازۀ یک رمزه به 
س�وی رمزۀ پایان پیش می رود، در این موقع رنای ناقل که حامل رش�تۀ پپتیدی در حال س�اخت اس�ت در جایگاه P قرار می گیرد و جایگاه A خالی می ش�ود تا پذیرای رنای 

ناقل بعدی باشد و رنای ناقل بدون آمینواسید در جایگاه E قرار می گیرد و سپس از این جایگاه خارج می شود )گسستن پیوند هیدروژنی میان دو نوکلئوتید(. 
در مرحل�ۀ پای�ان، عوام�ل آزادکننده باعث جدا ش�دن پلی پپتید از آخرین رنای ناقل می ش�وند )شکس�ته ش�دن پیوند میان نوکلئوتید و آمینواس�ید(. همچنین جدا ش�دن 
زیرواحدهای رناتن از هم و آزاد شدن رنای پیک روی می دهد. طبق شکل کتاب، در مرحلۀ پایان، آخرین رنای ناقل از رمزۀ مکمل خود جدا می شود )شکسته شدن پیوند 

هیدروژنی میان دو نوکلئوتید(. در این مرحله تشکیل پیوند بین دو آمینواسید و بین آمینواسید با نوکلئوتید رخ نمی دهد )نادرستی گزینه های )2(، )3( و )4((.
نتیجه: بنابراین می توان گفت در هر دو مرحلۀ طویل شدن و پایان، شکسته شدن پیوند هیدروژنی میان دو نوکلئوتید و نیز شکسته شدن پیوند میان نوکلئوتید و آمینواسید 

روی می دهد. 
رش�تۀ پلی پپتی�د در مرحل�ۀ اپی��ان ترجمه به طور کامل از رناتن خارج می ش�ود. قبل از آن، طی مرحلۀ طویل ش�دن، در جایگاه P نمی توانیم شکس�ت پیوند  11  4

هیدروژنی را مشاهده کنیم. )فقط در مرحلۀ پایان پیوند هیدروژنی رمزه و پادرمزه در جایگاه P شکسته می شود.( 
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57  گزینۀ )1(: پیوند پپتیدی در مرحلۀ طویل شدن تشکیل می شود. بعد از آن در مرحلۀ پایان در جایگاه A، آمینواسید منفرد و متصل به رنای ناقل یافت 
نمی شود اما پروتئین های آزادکننده دیده می شود که دارای آمینواسید در ساختار خود است. / گزینۀ )2(: در مرحلۀ طویل شدن، جابه جایی رناتن به اندازۀ یک رمزه دیده 
می ش�ود. قبل از آن در مرحلۀ آغاز، پیوند اش�تراکی آمینواس�ید و رنای ناقل در جایگاه P دیده می شود. / گزینۀ )3(: در مرحلۀ طویل شدن ترجمه، پیوند بین آمینواسیدها 
تشکیل می شود و در مرحلۀ بعد آن )مرحلۀ پایان( در جایگاه A رنای ناقل دیده نمی شود که منجر به برقراری پیوند پپتیدی شود، اما عوامل آزادکننده در این جایگاه قرار 

می گیرند که مولکول هایی پروتئینی اند و در ساختار خود پیوند پپتیدی و هیدروژنی دارند. 
بخش هایی از مولکول دنا که رونوشت آن ها در mRNA بالغ حذف شده است، توالی هایی به نام میانه )اینرتون( می باشند. توالی های اینترون )میانه( و اگزون )بیانه(  12  4

در یوکاریوت ها وجود دارد و همان طور که در فصل 1 زیست شناسی دوازدهم خواندید، دنای خطی در یوکاریوت ها در دو سرخود دارای دو گروه عاملی متفاوت است. 
 گزینۀ )1(: رونوش�ت توالی های بیانه )اگزون( در رنای پیک )mRNA( بالغ باقی می ماند اما توجه کنید که تمامی این توالی ها، ترجمه نمی ش�وند و 
حتی ممکن است اصاًل وارد رناتن نشوند. / گزینۀ )2(: رونوشت توالی های اینترون و اگزون فقط توسط رنابسپاراز های یوکاریویت ایجاد می شوند. پروکاریوت ها توالی های 
اگزون و اینترون ندارند. / گزینۀ )3(: یکی از )نه تنها!( تغییراتی که در رنای پیک رخ می دهد، حذف رونوشت توالی های اینترون و حفظ رونوشت توالی های اگزون است 

و تغییرات دیگری نیز ممکن است بر رونوشت اگزون ها اعمال شود. 
در صورت عدم حضور گلوکز و بعد از حضور الکتوز در محیط، این قند به پروتئین مهارکننده متصل می شود و سبب تغییر شکل آن می شود )رد گزینۀ )1((.  13  4

س�اختار اول پروتئین که نوع، تعداد، ترتیب و تکرار آمینواس�یدها اس�ت در این تغییر شکل دستخوش تغییر نمی شود )درستی گزینۀ )4((. بعد از آن دیگر مانعی بر سر راه 
رنابس�پاراز وجود نخواهد داش�ت و در این مرحله این آنزیم رونویس�ی از ژن آنزیم تجزیه کننده الکتوز را کامل می کند. در مورد گزینۀ )2(  نیز توجه داش�ته باشید که چه 

الکتوز در محیط باکتری باشد و چه نباشد، رونویسی از ژن سازنده پروتئین مهارکننده انجام می شود و پروتئین مهارکننده ساخته می شود. 
در جایگاه E پیوند هیدروژنی تشکیل نمی شود )ولی مشاهده و شکسته می شود(.  14  4

 گزینۀ )1(: مرحلۀ آغاز و طویل شدن - مرحلۀ آغاز و طویل شدن - مرحلۀ طویل شدن )جهت خروج tRNA( / گزینۀ )2(:مرحلۀ طویل شدن - مرحلۀ 
آغاز و طویل شدن - مرحلۀ طویل  شدن / گزینۀ )3(: مرحلۀ پایان - مرحلۀ آغاز )بین رمزه و پادرمزه آغاز( - در مرحلۀ طویل شدن / گزینۀ )4(: مربوط به جایگاه P در مرحلۀ 

پایان است - مربوط به جایگاه A مرحلۀ پایان - تشکیل پیوند هیدروژنی و در جایگاه E مشاهده نمی شود. 
موارد )الف( و )د( صحیح هستند.  15  2

 الف و ج( آنزیم رنابسپاراز، ریبونوکلئوتیدها را براساس رابطۀ مکملی در مقابل نوکلئوتیدهای دنا قرار می دهد و آنزیم دنابسپاراز، دئوکسی ریبونوکلئوتیدهای 
مکمل را در مقابل نوکلئوتیدهای دنا قرار می دهد. آنزیم رانبسپاراز هم زمان به هر دو رشتۀ دنا متصل می شود، اما فقط از یکی از رشته ها رونویسی می کند. در حالی  که آنزیم 
دانبس�پاراز، تنها به ییک از رش�ته ها متصل ش�ده و فقط از همان رش�ته همانندسازی می کند. / ب( آنزیم دنابسپاراز در هنگام همانندس�ازی، پیوند قند - فسفات بین گروه 

فس�فات از یک نوکلئوتید و قند دئوکس�ی ریبوز از نوکلئوتید دیگر، تش�کیل می دهد. در صورت بروز اشتباه در این فرایند این آنزیم می تواند برگردد و پیوند فسفودی استر را 
بش�کند و نوکلئوتید اش�تباه را با نوکلئوتید صحیح جایگزین کند. آنزیم دنابس�پاراز بر پیوند بین قند و فسفات داخل یک نوکلئوتید اثری ندارد. / د( DNA )دنا( ساختاری 
شبیه به نردبان پیچ خورده دارد که پله های آن از بازهای آلی و پیوندهای هیدروژنی تشکیل شده است. آنزیم هلیکاز و رنابسپاراز می توانند پیوندهای هیدروژنی را بشکنند. 
آنزیم رنابس�پاراز بیش از یک بار در یاخته فعالیت می کند. در صورتی که دیس�ک در یاخته پروکاریوتی وجود نداش�ته باش�د، آنزیم هلیکاز در هر چرخۀ زندگی یاخته، تنها 

یک بار فعالیت می کند، اما در صورت وجود دیسک می تواند بیش از یک بار در یاخته فعالیت کند. 
در رشتۀ الگو از یک ژن، بخش هایی که با رنای پیک بالغ حاصل از ژن مکمل هستند را اگزون می نامند. از آنجایی که حاصل رونویسی از این ژن رنای پیک  16  4

است، بیان آن به رونویسی ختم نشده و الزم است تا رنای پیک ترجمه شود. 
 گزینۀ )1(: ژن ها اگر روی کروموزوم های غیرجنیس باشند، انتقال اطالعات و صفت های مربوط به آن ها مستقل از جنس خواهد بود. / گزینۀ )2(: در 
مجاورت اگزون ها،  توالی اینترون قرار دارد. دقت کنید که اینترون هرگز حذف نمی ش�ود؛ بلکه رونوش�ت آن ها از رنا حذف می ش�ود. / گزینۀ )3(: تعیین کربوهیدارت های 
مربوط به گروه خونی )ABO( غشای گویچۀ قرمز به حضور یا فقدان دو آنزیم A و B وابسته است. یک ژن به تنهایی نمی تواند ساخت دو آنزیم مختلف را کنترل کند 

)البته این نکات را در فصل 3 می آموزید!(.
بخش ه�ای 1، 2، 3 و 4 ب�ه  ترتی�ب عبارتن�د از: »توالی هایی از دنای باکتری، رنابس�پاراز، فعال کنن�ده و مهار کننده« و بخش های )ال�ف( و )ب( در تنظیم  17  3

رونویسی مثبت، به ترتیب »جایگاه اتصال فعال کننده و راه انداز« و در تنظیم رونویسی منفی، به  ترتیب »راه انداز و اپراتور« می باشند )نادرستی گزینۀ )1((. 
 گزینۀ )2(: نادرست است. تنظیم رونویسی در این باکتری برای استفاده از قند مالتوز از نوع مثبت می باشد. / گزینۀ )3(: درست است. قند الکتوز 
پس از ورود به درون باکتری به مهارکننده متصل و باعث تغییر شکل آن می شود. این تغییر شکل به گونه ای است که مهارکننده از اپراتور جدا می شود تا رنابسپاراز بتواند 

رونویسی را آغاز کند. / گزینۀ )4(: نادرست است. فعال کننده آنزیم نیست و فاقد جایگاه فعال می باشد. 
مطابق شکل واضح است که رشته های رنای سمت چپ کوتاه تر از سمت راست است، پس جهت رونویسی از چپ به راست است.  18  3

 گزینۀ )1(: دقت کنید در ش�کل دو ژن مختلف در حال رونویس�ی اس�ت، پس ممکن است از یکی رنای پیک و از دیگری مثاًل رنای ناقل تولید شود. / 
گزینۀ )2(: بخش�ی که با عالمت س�ؤال نش�ان داده شده اس�ت، توالی های بین ژنی هستند که از جنس دنا )با قند دئوکسی ریبوز( هستند. / گزینۀ )4(: دقت کنید در این 

نوع رونویسی، قبل از اینکه یک آنزیم به توالی پایان برسد، آنزیم دیگر رونویسی را شروع می کند )به همین دلیل است که رشته های متعدد ایجاد شده است(.
رنای ناقل در همۀ جانداران در اتصال به رشتۀ پلی پپتید در حال ساخت نقش دارد. این مولکول رنا توسط یک رنابسپاراز ساخته شده است. )دقت کنید در  19  3

سؤال نگفته است »یک نوع رنابسپاراز«(.
 گزینۀ )1(: در باکتری ها ممکن است یک رنای پیک از روی چندین ژن مجاور رونویسی شده باشد. / گزینۀ )2(: پروکاریوت ها هسته و پیرایش رنای 

پیک ندارند. / گزینۀ )4(: دقت کنید ممکن است محصول رونویسی، رنای ناقل یا رنای رناتنی باشد که رمزه ندارند.
AUG رمزه ای است که ترجمه از آن آغاز می شود، پس هر رنای پیک سالم چه یوکاریوت و چه پروکاریوت این رمزه را دارد. 20  3

 گزینۀ )1(: اگر آمینواسیدی فقط یک نوع رمزه داشته باشد، فقط یک نوع رنای ناقل می تواند آن را حمل کند. / گزینۀ )2(: بیان همۀ ژن ها الزامًا توسط 
افزاینده تنظیم نمی شود چون توالی افزاینده، وجود آن الزامی نیست. / گزینۀ )4(: عوامل رونویسی متصل به افزاینده بر سرعت و مقدار رونویسی مؤثر است نه آغاز آن.
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پاسخ آزمون برگزیدة سؤاالت  سراسری

منظور سؤال قند دی ساکاریدی الکتوز می باشد که ماهیت هیدرات کربنی دارد و وجود آن سبب روشن شدن ژن ها می شود. 1  3
2  mRNA می باشد و CAT-TTT-ACT به صورت DNA ابتدا توجه کنید که در تست مکمل رشتۀ رونویسی شونده داده شده است. مکمل این رشتۀ  2

رونویس�ی ش�ده از روی آن به صورت GUA-AAA-UGA اس�ت و با توجه به اینکه tRNA روبه روی رمزه های قابل ترجمه )GUA( آمینواسید می آورد، پادرمزه ها 
از چپ به راست به صورت UUU و CAU خواهند بود. )دقت کنید که روبه روی UGA، پادرمزه قرار نمی گیرد.(

در ط�ی ترجم�ه، پس از تش�کیل ه�ر پیوند پپتیدی، با هر حرکت رناتن، رمزه جدیدی وارد جایگاه A ش�ده و پیل پپتید س�اخته ش�ده ب�ه جایگاه P می رود  3  2
 ، A 2((. در مورد گزینۀ )1( دقت کنید که رمزه جدید وارد ش�ده به( درس�تی گزینۀ( خارج می ش�وند E قبلی از جایگاه tRNA س�پس پادرمزه و .))نادرس�تی گزینۀ )3( 
اگر نوعی رمزه پایان باش�د، دیگر پذیرای tRNA حاوی آمینواس�ید نمی ش�ود )نادرس�تی گزینۀ )1((. در مورد گزینۀ )4( دقت کنید که همواره با حرکت رناتن تعدادی 

آمینواسید وارد جایگاه P می شود نه فقط یک آمینواسید!
در مورد این تست اول گزینۀ )3( را حذف کنید چون روبه روی رمزه UGA که آمینواسید قرار نمی گیرد. ولی همان طور که می دانید گزینه های )1( و )2(  4  4

در جایگاه A و گزینۀ )4( در جایگاه P در آخر ترجمه صورت می گیرند.
وقتی جهش در اپراتور صورت گیرد، ممکن اس�ت پروتئین تنظیمی به آن نپیوندد )ولی به اتصال رنابس�پاراز به راه انداز ربطی پیدا نمی کند(. در گزینه های  5  1

)3( و )4( عمل مهارکننده در اتصال به اپراتور مهم می باشد و یک جهش می تواند جایگاه اتصال الکتوز را به گونه ای تغییر دهد که دیگر پذیرای الکتوز نباشد و یا شکل و 
تمایل محل اتصال به اپراتور را تغییر دهد و در مورد گزینۀ )2( هم دقت کنید که پروکاریوت، عامل رونویسی ندارد. 

مگس سرکه، جانور و نوعی یوکاریوت است که توالی های چندژنی مجاور هم ندارد )نادرستی گزینۀ )2((. همان طور که می دانید مراحل بیان ژن از رونویسی  6  4
که مهم ترین مرحله است و در هسته صورت می گیرد تا پس از ترجمه در سیتوپالسم ادامه دارد )نادرستی گزینۀ )1((. قطعًا می دانید که در یوکاریوت ها، 3 نوع رنابسپاراز 

وجود دارد )نادرستی گزینۀ )3((. ولی در رونویسی آن ها عالوه بر راه انداز، توالی های افزاینده هم نقش دارد )درستی گزینۀ )4((.
وقتی الکتوز در محیط نیس�ت پس سیس�تم ژنی تجزیۀ الکتوز خاموش اس�ت و رونویس�ی انجام نمی شود )نادرستی گزینۀ )1(( و تجزیۀ الکتوز هم صورت  7  3

نمی گیرد )نادرستی گزینۀ )2((. عامل رونویسی نیز مخصوص یوکاریوت هاست )نادرستی گزینۀ )4((. ولی ژن سازنده پروتئین مهارکننده همواره در حال ساخت پروتئین 
مهارکننده می باشد و ربطی به خاموش یا روشن بودن سایر ژن ها ندارد.

موارد )الف(، )ب( و )ج( صحیح می باشند. 8  2
 الف( درست است. در مرحلۀ اول یا آغاز رونویسی، رنابسپاراز، راه انداز را شناسایی کرده و پس از شناسایی  نقطۀ آغاز رونویسی، قطعه کوتاهی از ابتدای 
RNA را می سازد )دقت کنید که آنزیم خودش بعد از شناسایی راه انداز، حرکت می کند و به نقطه آغاز می رسد(. / ب( درست است. رنابسپاراز در مرحلۀ دوم رونویسی، 
هم از جلو پیوندهای هیدروژنی دو رش�تۀ DNA را باز می کند و هم از عقب RNA در حال س�اخت را از رش�تۀ DNA الگو جدا می کند. / ج( درس�ت است. بر طبق متن 
 tRNA رناتن قرار می گیرد. / د( نادرس�ت اس�ت. ورود A کتاب درس�ی، در مرحلۀ دوم یا طویل ش�دن ترجمه، با آخرین حرکت رناتن، یکی از س�ه رمزه پایانی در جایگاه

آغازین به رناتن و جفت شدن آن ها با رمزه، قبل از اتصال زیرواحد بزرگ رناتن به کوچک آن صورت می گیرد.
س�ؤال در مورد یاختۀ یوکاریوتی اس�ت، چون نقطۀ وارس�ی دارد، پس باید برای شروع رونویسی، رنابس�پاراز به مجموعۀ راه انداز و پروتئین عوامل رونویسی  9  1

هدایت شود چون یاختۀ یوکاریوت، سه نوع رنابسپار دارد. 
 گزینۀ )2(: بودن یک نوع آنزیم رنابس�پاراز برای س�اخت انواع رناها، مخصوص پروکاریوت هاس�ت. / گزینه های )3( و )4(: ترجمه فقط از روی رنای 

پیک انجام می شود که فقط حاصل عمل رنابسپاراز 2 می باشد. 
منظور سؤال بسیاری از گیاهان می باشد که سانتریول ندارند ولی رشتۀ دوک به کمک پروتئین های سیتوپالسمی و غشایی تشکیل می شود. همان طور که می دانید  10  2

برخی رناها، نقش آنزیمی دارد که در سیتوپالسم در تشکیل پیوند پپتیدی حین عمل ترجمه نقش دارد. این آنزیم ها دارای مونوساکارید ریبوز در ساختار خود می باشند.
 گزینۀ )1(: مولکول حاصل از رونویس�ی، با رش�ته الگوی خود مکمل اس�ت نه با رش�ته غیرالگو!! / گزینۀ )3(: یکی از تغییراتی که در mRNAهای 
یوکاریوت صورت می گیرد حذف رونوشت میانه ها و کوتاه شدن طول mRNA طی پیرایش می باشد. / گزینۀ )4(: چلیپایی شدن یا مبادله قطعات بین فام تن های همتا، 

فقط مخصوص یاخته هایی است که می خواهند میوز کنند.
ژن بخشی است که قطعًا در رونویسی شرکت می کند. هر جهش کوچک جانشینی یا تغییر در تعداد، در هر صورت روی رنای محصول اثر می گذارد. )دقت  11  4

کنید که اگر جهش روی توالی غیر از ژن مانند راه انداز یا توالی بین ژنی باشد، روی توالی رنای محصول اثر ندارد.( 
 گزینۀ )1(: هر دو جاندار از نوع پروکاریوت هستند و قید برخالف اشتباه است. / گزینۀ )2(: هر دو مورد باکتری هستند که هر نوع رنای آن توسط یک 
نوع رنابسپاراز تولید می شود. / گزینۀ )3(: بین راه انداز، توالی افزاینده، اپراتور، جایگاه فعال کننده و نقطۀ آغاز رونویسی، همواره تعدادی نوکلئوتید می تواند وجود داشته باشد. 

موارد )الف( و )د( صحیح می باشند )البته نظر من با طراح تست آن سال متفاوت است!(. 12  2
جهش، در اصطالح زیست شناسی به هرگونه تغییر در توالی نوکلئوتیدهای دنا )DNA( گفته می شود.

جهش می تواند روی رونویسی اثر کرده و نوع RNA را تغییر دهد که در صورت تغییر در mRNA، می تواند روی پروتئین نیز اختالل ایجاد کند.
 الف( درس�ت اس�ت. در صورت جهش در س�ه ژن س�ازندۀ آنزیم الکتاز صحیح اس�ت. / ب( نادرست اس�ت. اصاًل مهارکننده هیچ گاه به ژن متصل 
نمی ش�ود که در اثر جهش این اتصال به مش�کل بخورد. / ج( نادرس�ت اس�ت. الکتوز نوعی قند اس�ت و به طور مس�تقیم از روی ژن ساخته نمی ش�ود )البته طراح محترم 
 دقت نکرده اس�ت که جهش ممکن اس�ت س�بب عدم تولید پروتئین مهارکننده ش�ود و دیگر الکتوز به آن وصل نخواهد ش�د ولی چه کنیم که س�ؤال کنکور اس�ت؟!(. /

د( درست است. برخی جهش ها مثل تغییرات روی توالی تنظیمی راه انداز، می توانند سبب افزایش یا کاهش فعالیت محصول پروتئینی مثل رنابسپاراز شوند.
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59 در یوکاریوت ها، رنای در حال رونویسی درون هسته قرار دارد ولی رناتن فعال برای پروتئین سازی درون سیتوپالسم واقع است. پس هیچ گاه نمی توان در مورد  13  1
ژن های یوکاریوت هستۀ آن ها، هم زمانی رونویسی و ترجمه را مشاهده کرد. در حالی که در پروکاریوت ها این عمل هم زمانی به دلیل عدم وجود غشای هسته صورت می گیرد.

قابل توجه داشته باشید که براساس این تست وقتی در تست کنکور در مورد یوکاریوت صحبت می کند، نباید به ژن های راکیزه و پالست توجه کنید! 

 گزینۀ )2(: همواره پروتئین سازی از انتهای آمینی و با آمینواسید متیونین به سمت انتهای کربوکسیل رشتۀ پلی پپتیدی صورت می گیرد. / گزینۀ )3(: 
در یک مولکول دنا، هر ژن می تواند یکی از دو رش�ته دنا را به عنوان رش�تۀ الگوی ویژۀ خود داش�ته باش�د. / گزینۀ )4(: در یوکاریوت ها، تغییرات رنا در حین رونویس�ی یا 

پس از آن رخ می دهد.
سیستم ژن های تجزیه کنندۀ مالتوز در باکتری اشرشیاکالی به صورت تنظیم مثبت رونویسی بوده تا در صورت کمبود گلوکز، باکتری بتواند با تجزیۀ مالتوز،  14  4

نی�از خ�ود را برط�رف کند. در این ژن ها، برای بیان ش�دن، ابتدا پروتئین های متنوع فعال کننده به جایگاه اتصال خود در قبل از راه انداز متصل می ش�وند و س�پس به اتصال 
رنابسپاراز به راه انداز کمک می کنند. در حقیقت مالتوز با اتصال به فعال کننده، سبب چسبیدن فعال کننده به جایگاه اتصال خود در دنا شده و سپس به اتصال رنابسپاراز به 
راه انداز و حرکت آن به سمت نقطۀ شروع رونویسی کمک می کند. در این ژن ها، عوامل رونویسی )گزینۀ )1((، مهارکننده  )گزینۀ )2(( و سنتز مالتوز )گزینۀ )3(( وجود ندارد.

فقط عبارت )د( صحیح است. 15  1
برحسب متن کتاب دوازدهم در فصل 6 می خوانیم که بخش عمدۀ فتوسنتز را گیاهان انجام نمی دهند، بلکه باکتری ها )پروکاریوت ها( و گروهی از آغازیان )یوکاریوت ها( 

انجام می دهند که در محیط خشکی و آبی زندگی می کنند. پس منظور سؤال هم پروکاریوت و هم یوکاریوت است.
 RNA الف( نادرست است. شروع ترجمه قبل از پایان رونویسی، ویژۀ پروکاریوت هاست. / ب( نادرست است. محصول اولیۀ رونویسی می تواند هر سه نوع 
باشد نه فقط mRNA و از طرفی رناهای آن ها تغییر نمی کند. / ج( نادرست است. عوامل رونویسی ویژۀ تنظیم بیان ژن در یوکاریوت هاست. / د( درست است. در همۀ 

جانداران، می توان فرایند ترجمه از روی یک mRNA را به صورت هم زمان توسط مجموعه ای از رناتن ها مشاهده کرد.
در هر جانداری هر رنای ناقل که به آمینواسیدها متصل است، توسط یک رنابسپاراز رونویسی شده است )دقت کنید که در این گزینه یک رنابسپاراز منظور  16  3

بوده است نه یک نوع!(.
 گزینۀ )1(: نادرست است. رناهای پروکاریوت در برخی موارد مثل ژن های تجزیۀ الکتوز و مالتوز در اشرشیاکالی، از روی سه ژن ساخته شده ولی کاًل
یک رنا از روی همۀ این س�ه ژن رونویس�ی می ش�ود. / گزینۀ )2(: نادرست است. mRNAهای یوکاریوت که رمزه دارند، می توانند در هسته یا سیتوپالسم پیرایش شوند 
ولی نوع حذف رونوش�ت میانه در هس�ته صورت می گیرد. از طرفی پروکاریوت ها، هس�ته ندارند )به قید همه در این تست دقت کنید!(. / گزینۀ )4(: نادرست است. هر 

نوع رنایی می تواند باز آلی مشابه رشتۀ رمزگذار و مکمل رشتۀ الگوی خود داشته باشد و حتمًا این نکته نباید مربوط به mRNA باشد.
در هر جانداری، ژن های متفاوتی روی یک دنا قرار گرفته اند، ولی هرکدام می توانند از یک رش�تۀ خاص دنا رونویس�ی انجام دهند. مثاًل در ش�کل زیر، رشته  17  4

الگوی دو ژن 1 و 2، متفاوت است. 

لايراهاهنداز لايراهاهندازلايراهاهنداز لايرهنابسپالايراز

لايرهنابسپالايرازژن3

لايرهنابسپالايراز

ژن1

ژن2

لايروهنو�س� حال دلاير لايرهناي

 گزین�ۀ )1(: تغیی�رات رناه�ا می توانند در حین رونویس�ی یا پس از آن انجام ش�وند. / گزین�ۀ )2(: ترجمه از رمزۀ آغاز ص�ورت می گیرد که زودتر نیز 
رونویسی شده است. / گزینۀ )3(: اولین آمینواسید ترجمه شونده، همواره متیونین از روی رمزه AUG می باشد که در انتهای آمیین هر رشتۀ پلی پپتید قرار گرفته است.

در این ژن ها، الکتوز محرک فعالیت رنابس�پاراز به طور غیرمس�تقیم است چون مس�یر عبور آن را از روی اپراتور خالی می کند. همان طور که می دانید الکتوز  18  4
نوعی دی ساکارید است. 

 گزینۀ )1(: مهارکننده همواره به اپراتور تمایل دارد و این الکتوز اس�ت که با اتصال به مهارکننده در آن تغییر ش�کل می دهد و اپراتور را خالی می کند 
 )نظ�ر اش�تباه طراح تس�ت با توجه به متن کتاب درس�ی(. / گزینۀ )2(: شناس�ایی راه انداز توس�ط پروتئین ویژه، مخص�وص یوکاریوت ها و ژن های تجزیۀ مالتوز اس�ت. / 

گزینۀ )3(: ژن های تجزیۀ الکتوز، به پروتئین فعال کننده نیازی ندارند. 
همواره در ترجمه، پس از تش�کیل هر پیوند پپتیدی، رناتن روی رنای پیک به اندازۀ یک رمزه جلو می رود و رنای ناقل بدون آمینواس�ید از جایگاه P برای  19  1

خروج به جایگاه E می رود و بعد از آن است که رنای ناقل آمینواسید »چهارم« وارد رناتن می شود.
 گزین�ۀ )2(: دومی�ن پیون�د پپتیدی روی رنای ناقل س�وم براقرار می ش�ود. / گزینۀ )3(: جدایی آمینواس�ید از رنای ناقل در جای�گاه P رخ می دهد. / 
گزینۀ )4(: وقتی دومین پیوند پپتیدی تشکیل شده است، یعنی رشتۀ پلی پپتید حاوی سه آمینواسید است. در این حالت، با حرکت رناتن، چهارمین آمینواسید ترجمه می شود. 

به جز آخرین tRNA که از جایگاه P در مرحلۀ پایان ترجمه خارج می ش�ود، س�ایر tRNAها از جایگاه E و در مرحلۀ طویل ش�دن خارج می ش�وند. پس  20  1
منظور سؤال آخر مرحلۀ طویل شدن می باشد که طی آن باید tRNAیی که وارد هر جایگاه P می شود از 2 تا تعداد زیادی آمینواسید داشته باشد. 

 گزینۀ )2(: جدا شدن آمینواسید از tRNA، فقط در جایگاه P رخ می دهد. / گزینۀ )3(: در صورتی که رمزۀ پایانی وارد جایگاه A در انتهای مرحلۀ 
طویل شدن بشود، رنای ناقل وارد جایگاه A نمی شود. / گزینۀ )4(: پیوند پپتیدی همواره فقط در جایگاه A تشکیل می شود. 
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انتقال اطالعات در نسل ها

پاسخ های تشریحی
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انتقال اطالعات در نسل ها
سوم
 فصل

الف( مفاهیم پایه 

فقط عبارت )ج( صحیح اس�ت. در اواخر قرن نوزدهم، زمانی که هنوز س��اختار و عمل ژن ها معلوم نبود، دانش�مندی به نام گریگور مندل با کش�ف قوانین  1  1
بنیادی وراثت باعث شد که پیش بیین صفات فرزندان، صورت بگیرد.

 الف( ارتباط بین نسل ها را گامت ها برقرار می کنند ولی دقت کنید که در برخی جانداران، با تولیدمثل غیرجنیس نیز ویژگی هر والد به فرزندان می رسد. 
در این جانداران، گامت در انتقال صفات نقیش ندارد.

 باکتری ها، برخی قارچ ها و اغلب آغازیان، فقط قدرت انجام تولیدمثل غیرجنسی دارند که صفات خود را بدون تولید گامت ولی به طور کامل به فرزند می رسانند. در این 
جانداران به دلیل عدم انجام تقسیم میوز، تنوع جامعه فقط در اثر جهش ژنی رخ می دهد.

ب( پس از مندل، ساختار و عمل دنا کشف شد ولی محققین قبل از او، تصور می کردند که فرزندان همواره صفات حد واسطی از والدین دارند. 
د( ساختار و عمل ژن ها در اثر آزمایشات گریفیت، ایوری، واتسون و کریک و… صورت گرفت ولی مندل به بررسی چگونیگ انتقال صفات بین نسل ها پرداخت.

گامت ها یاخته هایی جنس�ی هس�تند که در تولیدمثل جنس�ی، ارتباط بین نس�ل ها را برقرار می کنند. این یاخته ها، همواره نصف یاخته تخم آن گونه، فام تن  2  3
دارند. به طور مثال اسپرم زنبور نیز که حاصل میتوز است، همۀ ژن های زنبور نر را دارد ولی دارای نصف ژن های جاندار مادۀ آن گونه می باشد. 

 گزینۀ )1(: گامت ها در گیاهان، قارچ ها، برخی آغازیان و زنبور عس�ل نر با تقس�یم میتوز ایجاد می ش�وند ولی در س�ایر جانوران و برخی آغازیان 
حاصل تقسیم کاستمانی یا میوز می باشند. / گزینۀ )2(: در مورد عدد فام تنی و تعداد مجموعه فام تنی گامت ها، باید دقت کنید که جاندار اولیه چند n فام تنی بوده 
، گامت ها، هاپلوئید  n2 با س�ه مجموعه فام تنی هس�تند که با میتوز حاصل ش�ده اند ولی در جانوران  n3 ،گامت ها یاخته های  n( )6 اس�ت. مثاًل در گندم هگزاپلوئید
هستند و یک مجموعه فام تن دارند یا مثاًل در جانداران تتراپلوئید، گامت ها دارای دو مجموعه فام تن بوده و دیپلوئید می شوند. / گزینۀ )4(: سانتریول را ویژۀ جانوران 

در نظر می گیریم. 
فقط مورد )ج( صحیح اس�ت. در علم ژنتیک به ویژگی های اریث جانداران، صفت می گویند. ژن شناس�ی به عنوان ش�اخه ای از زیست شناسی می باشد که به  3  1

چگونگی وراثت صفات از نسیل به نسل دیگر می پردازد.

 به ویژگی های ارثی جاندار، صفت می گویند که هر صفت شکل های مختلفی دارد. عواملی که سبب ایجاد شکل های مختلف یک صفت می شوند را دگره می گویند. دگره ها 
در جایگاه یکسان و مشابهی از فام تن های همتا قرار می گیرند.

 الف( رنگ چش�م و رنگ پوس�ت هر دو صفاتی ارثی می باش�ند ولی تغییر رنگ پوس�ت )مثاًل از روشن به تیره(، چون در اثر عوامل محیطی مثل آفتاب 
زیاد رخ می دهد، دیگر ویژگی ارثی نیست و به محیطی بستگی دارد که جاندار در آن زندگی می کند. 

ب( ژن شناسی شاخه ای از علم زیست شناسی است که در سال دهم خواندیم که مانند هر علم تجربی، اساس آن مشاهده است. 
د( صفاتی که در جامعه بیش�تر از دو ش�کل رخ نمودی )ظاهری( دارند، معمواًل بین برخی یا همۀ دگره های آن ها رابطۀ بارز و نهفتگی وجود ندارد. حالت مو یک صفت دو 

دگره ای بدون رابطۀ بارز و نهفتگی می باشد که به سه صورت صاف، موج دار و فر دیده می شود. رنگ چشم نیز دارای حالت های مختلف در جامعه می باشد.
وراثت انتقال صفات بین نسل ها، شاخۀ ژنتیک )ژن شناسی( از علم زیست شناسی است که یکی از شاخه های علم تجربی می باشد. از سال دهم به یاد دارید  4  3

که زیست شناسی به بررسی علمی جانداران و فرایندهای زیستی می پردازد. 
 گزینۀ )1(: برخی از ویژگی ها از والدین و برخی از محیط به ما رس�یده اس�ت. / گزینۀ )2(: تیره ش��دن رنگ پوس�ت یا کاًل تغییر رنگ پوست را صفت 

وراثتی به  حساب نیاورید. / گزینۀ )4(: برخی افراد جمعیت نازا هستند و ویژگی خود را به نسل بعد نمی دهند. 
صفات وراثتی یا ارثی، صفاتی هستند که ویژگی های اریث جانداران را شامل می شوند ولی صفاتی مثل رنگ پوست تیره شده فقط یک صفت رنگ پوست آن  5  4

در ابتدا ارثی بوده است ولی تیره شدن آن در اثر عوامل محیطی رخ داده است و این تغییر رنگ، یک صفت به  حساب نمی آید. حاال بریم یکی یکی تعداد صفات ارثی هر 
گزینه را بررسی کنیم.

 جنسیت یک فرد )زن یا مرد، نر یا ماده بودن( جزء یک صفت به حساب نمی آیند، چون در اثر تفاوت در فام تن ها رخ داده است نه تفاوت در بیان ژن های آن ها!!

 گزینۀ )1(: در این گزینه حالت مو )موج دار(، رنگ یا صفت داشتن پوست به همراه دو نوع گروه خونی A و مثبت Rh بودن هرکدام یک صفت می باشند 
که جمعًا 4 نوع یم شود ولی بلند یا کواته بودن مو و یا تیره شدن پوست، یک صفت جداگانه نمی باشد. / گزینۀ )2(: در این مورد، گروه خونی )A(، رنگ چشم )مشکی(، گویچۀ 
 داسی شکل )aa( و پروتئین Rh مثبت )D( هرکدام یک صفت هستند که جمعًا 4 نوع صفت می شوند. / گزینۀ )3(: در این گزینه دقت کنید که در گیاهان گلدار به طور عموم، دانه،

آوند چوبی تراکئیدی و یاخته همراه ایجاد می شود که وجود آن ها به عنوان صفت ارثی به حساب می آید. از طرفی گلبرگ قرمز یا سفید آن ها اگر بحث شود در علم ژنتیک 
به بررس�ی آن صفت می پردازد. در این گزینه داش�تن تراکئید، طول س�اقه و رنگ گلبرگ س��ه صفت یا ویژیگ اریث می باشند. / گزینۀ )4(: در این گزینه، رنگ مو )قهوه ای(، 

حالت مو )موج دار(، طول قد )بلند( به همراه دو گروه خونی O و منفی بودن Rh، جمعًا 5 صفت ارثی را در برمی گیرد.
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63 موارد )ج( و )د( صحیح می باشند. 6  4
 به دستورالعمل های الزم برای به ارث رسیدن صفت، ژن های آن صفت می گوییم.

 به عواملی که شکل های مختلف یک صفت را تعیین می کنند و جایگاه یکساین در فام تن های همتا دارند، دگره می گویند.
 در صفات تک جایگاهی، دستورالعمل های مختلف ژن های یک صفت با هم دگره هستند. )در تعریف الل، مهم محل ژن ها است که باید در جایگاه مشابه از کروموزوم های 

همتا باشند.( 
 در صفات چندجایگاهی، چند ژن با هم در بروز یک صفت نقش دارند که هر جایگاه ژنی آن دگره های مخصوص به خود دارد )نادرستی ب(.

 به شکل های ظاهری مختلف یک صفت، رخ نمود می گویند )نادرستی الف و درستی ج(.
 به ترکیب دگره های یک صفت، ژن نمود فرد در آن صفت می گویند )درستی د(.

فقط مورد )ب( صحیح است. به عواملی مانند ژن های D و d از یک صفت که سبب ایجاد شکل های مختلف یک صفت می شوند و در جایگاه ژنی یکسانی  7  1
از دو فام تن همتا قرار دارند، دگره گفته می شود )شکل )1((.

 الف( فاصله تا س�انترومر نمی تواند معیار دقیقی برای دگره ها باش�د چون ممکن است دو ژن با فاصله برابر 
از س�انترومرهای دو فام تن همتا باش�ند که یکی در باالی س�انترومر و دیگری در پایین سانترومر قرار داشته باشند )شکل )2((. 
در ش�کل )2(، دو ژن A و B ، فاصل�ۀ یکس�انی تا س�انترومر دارند ولی دگره همدیگر نیس�تند. / ج( دگره ه�ا روی فام تن همتا 
هس�تند )نه فامینک ها(. / د( ژن های دگره باید در جایگاه یکس�ان از فام تن های همتا باش�ند نه از یک فام تن!! / ه�( در صفات 
چندجایگاه�ی، فق�ط ژن های�ی با هم الل هس�تند ک�ه روی کروموزوم های همتا باش�ند. مث�اًل در صفت رنگ نوع�ی ذرت که 

سه جایگاهی است، ژن A با B و C الل نمی باشد ولی همگی صفت رنگ دانه را ایجاد می کنند.

فقط مورد )ب( نادرست است. تعیین انواع مختلف ترکیب دگره ها در گامت ها، به نحوۀ قرارگیری دگره ها در متافاز میوز 1 یاخته بستگی دارد که در استوای  8  1
یاخته قرار می گیرند. این ترکیبات دگره ای با حالت های مختلف به یاخته های حاصل می رسند. )در آنافاز میوز 1 ، فقط دگره ها از هم جدا می شوند.(

 الف( درست است. ژن نامطلوب در جامعه می تواند به صورت بارز یا نهفته وجود داشته باشد. البته اغلب ژن های نامطلوب مثل کم خونی داسی شکل یا
عدم تولید عامل انعقادی VIII خون، صفات نهفته هستند ولی گاهی بیماری هایی می تواند در اثر یک ژن بارز ایجاد شوند. در این حالت وجود یک دگره بیماری نیز در فرد 
ناخالص )Aa(، بیماری را نمایان می کند. / ج( درست است. بروز حالت ظاهری یک دگره یا ژن را هم در حالت بارز و نهفتگی و هم در حالت هم توانی می توانیم مشاهده 
کنیم. البته در حالت بارزیت ناقص نیز یک دگره مثل R، اثر بیش�تری از دگره W در ش�کل ظاهری جاندار می گذارد. / د( درس�ت اس�ت. وقتی صفتی مستقل از جنس یا 
،XY غیرجنس�ی اس�ت، در هر  هس�ته یاختۀ پیکری دیپلوئید انسان دو دگره برای آن صفت در جفت فام تن همتا وجود دارد ولی در مورد صفت وابسته به جنس، در فرد 

یک ژن یا دگره از آن صفت وجود دارد.
در تعریف دگره باید دقت کنید که همواره وقتی به دو ژن واژه »دگره« اطالق می کنیم یعنی جایگاه آن ها روی مکان مش�خصی از دو فام تن همتا می باش�د  9  4

که می توانند دس�تورالعمل یکس�ان یا متفاوتی داش�ته باش�ند. دو ژن یک صفت می توانند با هم دگره باشند که در این صورت در فام تن همتا قرار دارند ولی اگر یک صفت 
تحت کنترل دو ژن در دو جایگاه مختلف باشد، در این صورت برخی ژن های آن روی فام تن های همتا قرار ندارند.

10  1

هر دگره دارای یک دس�تورالعمل برای نقش در بروز یک ش�کل خاص از یک صفت می باش�د. مثاًل دگره D در Rh ، بیانگر بروز Rh مثبت می باش�د یا دگره R در 
رنگ گل میمونی، بیانگر بروز رنگ قرمز می باشد. پس هیچ گاه وقتی صفتی تحت تأثیر محیط قرار نمی گیرد )مانند رنگ گل ادریسی(، تعداد انواع دگره ها از تعداد انواع 

شکل های یک صفت بیشتر نمی شود )درستی گزینۀ )1((.
 pH خاک محیط قرار می گیرد می توان مش�اهده کرد که گیاه با داش�تن یک ن�وع دگره، در خاک هایی با pH در صفات�ی مث�ل رنگ گل گیاه ادریس�ی که تحت تأثیر

مختلف، دارای دو شکل صورتی )خنثی یا قلیایی( یا آبی )اسیدی( متفاوت شود )پس در این حالت شرایط محیطی عوض شده است(.

 گزینۀ )2(: در صفاتی که رابطۀ بارز و نهفتگی بین دگره های آن وجود ندارد، تعداد شکل هایی که با دگره ها 
و اثر آن ها روی هم ایجاد می ش�ود، از تعداد انواع دگره های آن بیش�تر اس�ت. مثاًل در رنگ گل میمونی، صفت دو دگره ای است 
ولی سه شکل قرمز، سفید و صورتی برای آن در جامعه وجود دارد. / گزینۀ )3(: در صورتی که صفت دو اللی هم توان و وابسته 
به X باشد، مثاًل در XXها می توان سه نوع رخ نمود مشاهده کرد ولی در XYها دو نوع ژن نمود دارد. / گزینۀ )4(: در مورد 
صفت رنگ گلبرگ گیاه ادریسی گفتیم که با یک نوع ژن نمود گیاه می تواند در زمان و خاک متفاوت رنگ مختلفی داشته باشد.

برای رد گزینه های )1( و )4( دقت کنید که در مورد صفات هم توان، برخالف حالت رابطه اللی بارزیت ناقص، مش�اهدۀ اثر هم زمان رخ نمود های هر دو  11  2
دگره را داریم ولی در بارزیت ناقص، حالت حد واسطی از دو صفت بروز پیدا می کند.

 گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. چون در مورد صفات بارز ناقص، نس�بت های ژن نمودی و رخ نمودی دقیقًا برابرند )مثال گل میمونی(. بنابراین هر ژن نمود 
نمایانگ�ر ی�ک رخ نمود خاص اس�ت و از روی رخ نمود می ت�وان به ژن نمود دقیق پی برد )مثاًل در م�ورد گل میمونی، رخ نمود گل صورتی نماین�دۀ ژن نمود RW، گل قرمز 
ژن نمود RR و گل سفید حتمًا ژن نمود WW را داراست(./ گزینۀ )3(: نادرست است. در مورد دگره هایی با رابطۀ بارزیت ناقص، رخ نمود و حالت بارز کامل نادرست است.

12  WW( ، صاف( RR( ) حالت مو و Rh هر دو صفتی دو دگره ای غیرجنسی می باشند. در صفت حالت مو، دو نوع دگرۀ R و W ، سبب ایجاد 3 شکل فر  1
و موج دار )RW( می شود در حالی که در صفت Rh، دو دگرۀ D و d وجود دارد که در حالت Rh مثبت می تواند به صورت DD یا Dd بروز نماید )به کلمه نوع در گزینه ها 
، فقط گام�ت R ایجاد می کند ولی فرد Rh مثبت ناخالص Dd ، توانایی ایجاد دو نوع گامت  RR( ) دق�ت کنی�د(. در م�ورد گامت ها نیز دقت کنید که فرد دارای موی فر

D و d دارد. )در مورد گزینۀ )3(، قید »برخالف« آن را غلط کرده است، چون باالخره چه در حالت خالص و چه ناخالص، آن جاندار، برای صفت دو الل دارد.( 
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موارد )ب(، )ج( و )د( صحیح می باشند. 13  2
 الف( نادرس�ت اس�ت. زنان و مردان در 44 فام تن غیرجنس�ی 
 XX خ�ود تفاوت�ی با هم ندارند ولی در جفت فام تن جنس�ی، زن�ان دارای یک جفت
همت�ا بوده و ژن ه�ای دگره دارند ولی مردان حاوی فام تن های XY غیرهمتا بوده که 
فاقد ژن های دگره می باشند )مثاًل در شکل مقابل صفت )1( در زنان دو دگره ولی در 

هر مرد یک دگره دارد(.
 ب( درس�ت اس�ت. در مردان هر ژن موجود در X یا Y می تواند بیانگر ایجاد یک صفت خاص باش�د ولی در زنان چون XX با هم همتا می باش�ند، هر دو ژن دگره آن ها 
مربوط به یک صفت خاص می باشد. مثاًل اگر در فام تن های شکل باال در XX دو صفت بررسی شود، در XYها، 4 صفت بررسی می شود. / ج( درست است. چون فام تن 
X از Y طویل تر است در نتیجه به طور طبیعی، تعداد ژن های بیشتری روی آن قرار دارد. در زنان دو فام تن X طویل وجود دارد ولی مردان حاوی یک فام تن X طویل و 
یک Y کوتاه می باش�ند. / د( درس�ت اس�ت. چون فام تن Y ، همتای فام تن X نمی باشد، در نتیجه دارای دگره متقابل برای یک صفت نمی باشد. از این رو صفات وابسته به 
 Y و X البته در دانش�گاه می خوانید که برخی قس�مت های کروموزوم( ها وجود نداردXY در )…چه به صورت خالص و چه به صورت ناخالص )حد واس�ط، هم توان و X

دارای الل می باشند ولی این نکته خارج از درس و کنکور شما می باشد(.
موارد )الف( و )ب( نادرست هستند. دقت کنید که یک کروموزوم دختری در حقیقت یک کروماتید با یک مولکول دنا بوده است و هیچ گاه دستورالعمل  14  2

ژنی روی آن یکسان نیست )متن سؤال در مورد حداقل دو مولکول دنا است )نادرستی الف((.
 در یک جفت فام تن همتای موجود در یک چهارتایه، هر فام تن از یک والد به ارث رسیده است، پس هرکدام می توانند در برخی ژن ها دستورالعمل یکسان یا متفاوت داشته 
 باش�ند ولی دقت کنید که چهارتایه )تتراد(، دارای چهار مولکول دنا می باش�د )نادرس�تی ب(. از طرفی هر دو دنای یک فام تن مضاعف، ژن های مش�ابه دارند )درس�تی ج(. 
G1 دارای دو دنای هم اندازه با ژن های الل می باشند که در اثر همانندسازی DNA ایجاد شده اند و هر فام تن یک نسخه دارد )درستی د(. به طور معمول دو فام تن مرحلۀ 

در این سؤال باید دقت کنید که در این فصل دو نوع گروه خونی انسان را مطالعه کردیم. یکی مربوط به Rh و دیگری مربوط به سیستم ABO می باشد  15  3
که دو صفت مختلف می باش�ند. Rh صفتی دو دگره ای با رابطۀ بارز و نهفتگی در فام تن های جفت یک می باش�د ولی سیس�تم ABO ، دارای 3 ژن دگره در فام تن جفت 9 

می باشد. هر فرد در هر هسته یاخته دیپلوئید خود دارای 4 ژن از این دو صفت می باشد که دو به دو با هم دگره هستند.
 گزینۀ )1(: مثاًل ژن D در Rh مثبت با ژن A در گروه خونی ABO ، دگره نمی باشد چون دو نوع صفت مختلف از دو نوع گروه خونی می باشند. 

گزینۀ )2(: فقط سیستم گروه خونی ABO ، دارای 3 دگره می باشد ولی Rh صفتی دو دگره ای است. 
گزینۀ )4(: گویچه های سفید دارای هسته، دنا و ژن می باشند. 

فقط مورد )د( نادرس�ت اس�ت. منظور گویچۀ قرمز خونی اس�ت و عامل اضافه کنندۀ کربوهیدرات A و B، آنزیم می باش�د. این یاخته در حالت بلوغ، هیچ  16  1
رمز وراثتی برای هیچ فعالیتی ندارد )چون فاقد دنا می باشد(.

 الف( درس�ت اس�ت. کلس�ترول قطعًا در غشای گویچه های قرمز دیده می ش�ود، ولی وجود کربوهیدرات A و B بستگی به گروه خونی دارد. این فرد 
می تواند گروه خونی O، بدون کربوهیدرات A و B داش�ته باش�د. / ب( درس�ت اس�ت. بخش ِهم، در هموگلوبین، آهن دار اس�ت و غیرپروتئینی است که فاقد آمینواسید 
O2 خون دارد و توسط  می باش�د ولی گلوبین آن پروتئینی و با پیوند هیدروژنی اس�ت. / ج( درس�ت است. گویچۀ قرمز، توس�ط هموگلوبین خود، بیشترین نقش در انتقال 

CO2 خون نیز مؤثر است.  آنزیم کربنیک انیدراز و هموگلوبین، در انتقال مقدار زیادی از 
چند بار در همین چند سؤال اول گفتم که در برخی صفات مثل رنگ گیاه ادریسی، جاندار در تمام طول زندگی برای هر صفت خاص مثل رنگ گلبرگ، یک  17  2

نوع ژن منود دارد ولی در خاک های مختلف چند رخ نمود مختلف را نمایان می کند. پس در صفاتی که تحت تأثیر محیط هس�تند، این نکته صادق می باش�د.

 گزینۀ )1(: وقتی بین دگره های یک صفت رابطۀ بارز و نهفتگی وجود نداش�ته باش�د، تعداد ژن نمود ها با رخ نمود ها برابر می ش�ود. این نکته هم در مورد 
رابطۀ ابرز انقص و هم در مورد هم تواین صحیح می باش�د. / گزینۀ )3(: در صفات چند دگره ای، اگر حداقل یک رابطۀ بارز و نهفتگی بین دگره ها دیده ش�ود، در این صورت 
تع�داد ژن نمود ه�ای آن صفت از رخ نمود ها بیش�تر می ش�ود. مثاًل در گروه خونی ABO ، همۀ دگره ها بر هم بارز نیس�تند )A و B هم توانند( ول�ی 6 نوع ژن نمود و 4 نوع 
رخ نمود دیده می شود. / گزینۀ )4(: اگر صفتی دو یا چند دگره ای باشد و بین دگره ها هیچ رابطۂ ابرز و هنفتیگ وجود نداشته ابشد، همواره تعداد ژن نمود با رخ نمود برابر است.

م�وارد )ج( و )د( نادرس�ت هس�تند. در ابتدا دقت کنید که منظور س�ؤال یاخته نوع دوم حبابک های شش�ی می باش�د. این یاخته مانن�د هر یاخته پیکری  18  2
هسته دار دیگری، ژن های کامل یک انسان را دارد ولی فقط ژن هایی را بیان می کند که به کار آن ربط داشته باشد )مثل ژن ساخت عامل سطح فعال = سورفاکتانت(.

در حل این تس�ت ها که تعداد دگره ها را در یاخته می خواهد، اگر مرحلۀ چرخۀ یاخته ای را در س�ؤال ذکر کرده بود و ش�ما در مورد تک یا دوکروماتیدی بودن آن اطالع 
n2 یا n بودن یاخته را در نظر بگیرید ولی به یاد داشته  داشتید، باید تعداد ژن ها را برای تک کروماتیدی، یکی و برای مضاعف ها، دوتا در نظر بگیرید. در غیر این صورت 

باشید که دو ژن روی یک کروموزوم مضاعف تا وقتی به هم متصل هستند، دو الل به حساب نمی آیند. 

 الف( درس�ت اس�ت. به علت مضاعف ش�دن مادۀ ژنتیک در مرحلۀ S ، دو ژن غالب A در این یاخته ناخالص AO وجود دارد که روی دو کروماتید 
خواهری می باش�د که هر دو یک نوع الل هس�تند. / ب( درس�ت اس�ت. مرحلۀ پروفاز حاوی کروموزوم های مضاعف اس�ت که در حالت خالص AA، چهار ژن روی دو 
 کروموزوم مضاعف دارد. / ج( نادرس�ت اس�ت. دقت کنید تعداد ژن ها در آنافاز میتوز تغییر نمی کند بلکه تعداد س�انترومرها و کروموزوم ها و الل ها دو برابر می ش�ود. / 

د( نادرست است. دگره های مربوط به گروه خونی در یاخته های کیسه های حبابکی بیان نمی شوند.
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65 مردان در جفت فام تن جنسی خود به صورت XY هستند و چون این دو فام تن با هم غیرهمتا می باشند، نمی توانند سبب ایجاد صفت وابسته به جنس با  19  3
R وجود ندارد چون X و Y دو فام تن همتا نیستند(. در مورد صفات غیروابسته به جنس، در زن و مرد می توان صفات را به  WX Y حالت هم توان یا حد واسط شوند )
صورت خالص یا ناخالص )هم توان یا حد واسط( مشاهده کرد. مردی که دو صفت هم توان RW و MN را بروز می دهد، قطعًا این دو صفت او مستقل از جنس بوده است 
AX یا غیرجنسی و به صورت خالص AA یا ناخالص Aa باشد  Y ولی صفتی که در این فرد به صورت ابرز نمود داشته است، می تواند جنسی وابسته به X به صورت 

)درستی گزینۀ )3((.
AX باشد. / گزینۀ )2(: اگر در این مرد صفت بارز را به صورت  Y  گزینۀ )1(: صفت بارز این فرد می تواند مستقل از جنس Aa یا وابسته به جنس 
وابسته به X در نظر بگیریم، این صفت، از کروموزوم X، فقط به دختران این فرد می رسد، چون از پدر به پسر فقط فام تن Y به ارث می رسد )در این مثال، صفت بارز را 

.)Aa( صفت بارز موردنظر سؤال می تواند به صورت ناخالص و مستقل از جنس به ارث برسد :)در نظر بگیریم(. / گزینۀ )4 X می توانیم وابسته به
موارد )الف(، )ب( و )ج( صحیح می باشند. 20  1

)O دارد که ژن نمود آن OOdd می باشد.  )−  الف( درست است. فردی که فاقد کربوهیدرات B ، A و پروتئین D گروه خونی می باشد، گروه خونی 
 / ب( درس�ت اس�ت. ف�ردی ک�ه کربوهی�درات A را برخالف B دارد، ممکن اس�ت ژن نمود AO یا AA را در گروه خونی ABO داش�ته باش�د. / ج( درس�ت اس�ت.

وقتی فردی کربوهیدرات A و B را دارد، گروه خونی AB دارد و اگر پروتئین D را ندارد، پس Rh منفی با ژن نمود ABdd بوده است. / د( نادرست است. وقتی فردی 
کربوهیدرات A و B را ندارد، گروه خونی OO داشته است ولی وقتی از Rh صحبتی نکرده است، می تواند Rh مثبت یا منفی داشته باشد. )دقت کنید که Rh نیز نوعی 

گروه خونی می باشد.(
فردی با گروه خونی AO نمی تواند فرزند BB داشته باشد. 21  4

 ABDd بدهد، می تواند مثاًل فرزند Bd می دهد که برحسب اینکه همسر او گامت AD گامت ،AADD گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. گروه خونی 
داش�ته باش�د. / گزینۀ )2(: نادرس�ت است. فرد ABDd مدنظر است که می تواند صاحب فرزند AADD یا … شود. / گزینۀ )3(: نادرست است. گروه خونی هم توان 

AB است و در فرد B دیده نمی شود. 
اف�رادی ب�ا گ�روه خون�ی A و B ، قطع�ًا ژن های سیس�تم گروه خون�ی ABO را در خود بی�ان کرده اند و برای س�اخت آنزیم های الزم ب�رای اضافه کردن  22  3

کربوهیدرات گروه خونی، نیاز به فعالیت RNA پلیمراز 2 و تولید mRNA داشته اند. )ژن های مربوط به تولید آنزیم های مورد نیاز برای ایجاد گروه خونی ABO روی 
فام تن جفت 9 می باشند که این دو فام تن، جفت 9 از 23 جفت فام تن های انسانی می باشند.(

 گزینۀ )1(: عمل ترجمه در سیتوپالمس یاخته ها صورت می گیرد تا پروتئین های الزم در هر قسمتی از یاخته تأمین شود ولی چون این آنزیم ها مسئول 
CO2 با آب می باشد در  انتقال مواد در س�طح غش�ا هستند توس�ط رناتن های شبکۀ آندوپالسمی تولید می شوند. / گزینۀ )2(: پروتئین کربنیک انیدراز که مسئول ترکیب 
هر فرد س�المی وجود دارد. / گزینۀ )4(: اگر فرد اول با گروه خونی A دارای ژن نمود AO باش�د، در این صورت ژن O برای س�اخت عوامل گروه خونی غیرفعال می باشد 

و رنا یا آنزیم خاصی را نمی سازد.
دو صفت Rh و گروه خونی ABO ، هر دو مس�تقل از جنس می باش�ند. ژن های مربوط به ارث رسیدن Rh در جفت  23  3

فام تن اول انس�ان ها واقع اس�ت که در Rh مثبت به صورت DD یا Dd می باشد ولی ژن های سیستم گروه خونی ABO روی جفت 
فام تن 9 و همتای آن در فام تن دیگر جفت 9 می باشد. ژن های گروه خونی A می توانند به صورت AA یا AO روی این فام تن ها قرار 

بگیرند. )دقت کنید که جفت کروموزوم اول انسان، طویل ترین جفت کروموزوم در کاریوتیپ می باشند.( 
 گزینۀ )1(: ژن های Rh روی جفت فام تن 1 می باش�ند که طول آن ها از س�ایر کروموزوم ها باید بلندتر باشد ولی در 
این گزینه ژن های گروه خونی ABO روی فام تن بلندتر نش�ان داده ش�ده اس�ت. / گزینۀ )2(: ژن های دو صفت گروه خونی، روی یک 
جفت فام تن قرار ندارند. / گزینۀ )4(: در این گزینه، حالت نشان دادن ژن های متفاوت A و O در دو کروماتید خواهری نادرست است. 

24  OOdd دارد که به صورت خالص O− فقط مورد )الف( صحیح اس�ت. فردی که فاقد ژن های فعال گروه خونی ABO و Rh باش�د یعنی گروه خونی   1
می باشد و فقط گامت Od با دو الل نهفته می دهد. 

 ب( وقتی فردی فقط یک ژن فعال برای اضافه کردن کربوهیدرات A دارد، یعنی گروه خونی AO منفی داش�ته اس�ت پس چون Rh منفی دارد، در 
این صفت گروه خونی خالص dd دارد. )دقت کنید که ژن های Rh وی به  دلیل قید »فقط« در ابتدای این عبارت غیرفعال در نظر گرفته می ش�ود.( / ج( فردی که س�ه 
+AB دارد که در صفت ABO خ�ود، ژن نمود AB هم توان دارد ولی در Rh مثبت خود  ن��وع ژن گ�روه خون�ی آن فعال باش�د )به کلمۀ »نوع« دقت کنید!( گروه خونی 

می توان�د خال�ص DD ی�ا ناخالص Dd باش�د. / د( فرد موردنظر به دلیل قید »فقط«، Rh مثبت همراه با گروه خونی OO دارد که در صفت Rh، خالص DD می باش�د 
)چون دو ژن فعال دارد(. این فرد فقط یک نوع گامت OD ایجاد می کند.

یاخته غضروفی انسان، یاخته ای تک هسته ای گرد با هستۀ مرکزی در بافت پیوندی می باشد. هستۀ این یاخته، دیپلوئید می باشد که برای هرکدام از سه صفت  25  3
حالت مو، گروه خونی ABO و گروه خونی Rh ، دو دگره دارد. از س�ال قبل به یاد دارید که اس�پرماتید یاخته ای هاپلوئید می باش�د که برای هرکدام از سه صفت غیرجنسی 
G1 دارای 46  فوق، یک دگره دارد )هر هستۀ دیپلوئید در این صفات دارای 6 دگره و در هستۀ هاپلوئید دارای 3 دگره می باشد(. دقت کنید که یاختۀ غضروفی در مرحلۀ 
کروموزوم تک کروماتیدی است. یعنی برای هر صفت فوق دو ژن دارد ولی اسپرماتید محصول میوز 2 می باشد که یاخته ای هاپلوئید با 23 کروموزوم تک کروماتیدی است 

که برای هر صفت فوق یک ژن دارد. 
 گزینۀ )1(: یاخته دیپلوئید تک کروماتیدی برای س�ه صفت فوق 6 ژن دارد که ژن ها دوتا دوتا در هر صفت با هم دگره می باش�ند نه اینکه هر 6 ژن 
با هم دگره باش�ند. / گزینۀ )2(: این س�ه صفت در کل جامعه مجموعًا 7 نوع ژن دارند )چون گروه خونی س�ه اللی اس�ت( ولی هر یاختۀ دیپلوئید فرد دارای 6 ژن برای این 
س�ه صفت می باش�د. / گزینۀ )4(: اغلب یاخته های ماهیچه قلبی دارای یک هس��ته دیپلوئید می باش�ند. در این یاخته ها نیز همانند غضروف، هس��ته ای دارای 6 ژن برای 

این صفات وجود دارد.
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منظور سؤال، مردان می باشند که طی هر میوز خود، چهار اسپرم ایجاد می کنند ولی زنان در هر میوز خود، در هر ماه می توانند یک تخمک یا اووسیت ثانویه ایجاد  26  4
کنند. دقت کنید که هر یاخته ای که وارد مرحلۀ S اینترفاز می شود، ضمن همانندسازی دنا، کروماتین های خود را مضاعف می کند که با این کار تعداد ژن های آن دو برابر می شود. 
 گزینۀ )1(: عالوه  بر یاخته های ماهیچۀ اسکلتی که چندهسته ای هستند و تعداد دگره بیشتری دارند، برخی از یاخته های ماهیچۀ قلبی نیز دوهسته ای 
)O دیده ش�ود. /  )  هس�تند. / گزینۀ )2(: اگر این مرد برای صفت گروه خونی A، ناخالص باش�د، ممکن اس�ت در یک یاختۀ جنس�ی هاپلوئید خود،  فقط دگرۀ مغلوب 

گزینۀ )3(: اوِل پاسخ گفتم که سؤال در مورد مردان است. همان طور که می دانید میوِز مردان در بیضه ها انجام می شود که در خارج حفرۀ شکمی قرار دارند. 
ای�ن م�رد موردنظ�ر متن س�ؤال در حالت موج دار موی خ�ود ژن نمود RW دارد. چون در س�طح گویچۀ خود پروتئین D دارد، پس Rh مثبت داش�ته که  27  3

می تواند به دو صورت DD یا Dd باشد. در مورد گروه خونی ABO، چون می دانیم که فقط کربوهیدرات A را دارد، پس می تواند ژن نمود AO یا AA داشته باشد. 
 B و چهارتا A چهارتا ،AB در غشای گویچۀ قرمز دارد ولی در فرد A گزینۀ )1(: نادرست است. این فرد برحسب شکل کتاب مثاًل 8 کربوهیدرات 
وجود دارد. / گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. هر میوز در حالت عادی چهار اس�پرم از دو نوع می دهد مگر اینکه عمل کراس�ینگ اور انجام دهد و چهار نوع اسپرم بدهد که در 
فصل بعد می خوانیم. / گزینۀ )3(: درست است. اسپرماتوسیت ثانویه یاخته ای هاپلوئید محصول میوز 1 است پس دارای کروموزوم های مضاعف می باشد که از هر جایگاه 
ژنی، دو ژن مش�ابه هم دارد. پس اسپرماتوس�یت آن قطعًا از این س�ه صفت مثاًل س�ه نوع ژن D ،R و A دارد که چون کروموزوم مضاعف دارد از هر ژن دو نس�خه دارد. / 
گزینۀ )4(: نادرست است. این فرد و هر فرد دیگر می تواند هر دو نوع کربوهیدرات را در خون خود داشته باشد ولی در گویچۀ قرمز آن فقط کربوهیدرات A اضافه می شود. 

این سؤال نیز مانند سؤال قبلی پر از نکته و ترکیب با مطالب زیست پایه می باشد. 28  2
اووس��یت اولیه، یاختۀ دیپلوئید زایش�ی می باش�د که پس از ش�روع بلوغ در زنان، میوز 1 خود را ادامه می دهد. این یاخته که دیپلوئید XX می باش�د در حالت حداکثر و 

+A به نکات زیر دقت کنید: حداقل گامت ها، در مورد صفت موی صاف )WW( خود، یک نوع گامت )W( ایجاد می کند ولی در مورد گروه خونی 
الف( اگر حداکرث انواع گامت هایی که این یاخته توانایی ایجاد آن ها را دارد را سؤال کرده بود، باید این دو صفت را ناخالص و به صورت AODd در نظر بگیرید که تواانیی 
Od دارد ول�ی در هر میوز آن فقط یک گامت )تخمک( می تواند ایجاد کند به همراه س�ه گویچۀ قطبی! / ب( اگر حداقل  OD Ad AD( )− − − ایج�اد چه�ار نوع گامت 
، دو حالت خال�ص AADD را در نظر بگیرید که فق�ط یک نوع گامت و  A+ ان�واع گامت های�ی ک�ه این یاخته توانایی ایجاد آن ها را دارد س�ؤال کردن�د باید در صفات
گویچه های با ژن نمود AD ایجاد می کند. / ج( این یاخته به دنبال هر میوز 1، یک نوع اووس�یت ثانویه و در نهایت در صورت برخورد اس�پرم به آن و انجام میوز 2، یک 
نوع تخمک )گامت( ایجاد می کند )نادرس�تی گزینه های )1( و )3((. / د( علت نادرس�تی گزینۀ )4( قید )های( در انتهای اووسیت ثانویه می باشد! اووسیت های ثانویه این 
زن، یاخته ای هاپلوئید با فام تن های دوکروماتیدی )مضاعف( می باشند که فاقد صفات خالص یا ناخالص هستند. چون یاختۀ هاپلوئید، از هر صفت فقط یک دگره دارد و 

خالص یا ناخالصی در آن معنا ندارد ولی دقت کنید که از هر اووسیت اولیه، طی میوز 1، فقط یک اووسیت ثانویه به همراه نخستین گویچۀ قطبی ایجاد می شود. 
 در مورد علت درس�تی گزینۀ )2( باید از کتاب یازدهم به خاطر داش�ته باش�ید که هم اووس�یت ثانویه و هم گویچۀ قطبی توانایی ش�روع لقاح دارند ولی تخم حاصل از 

شروع لقاح با اووسیت ثانویه به تولید فرزند می انجامد. 
+O وجود دارد و این پروتئین مستقیمًا توسط رانتن سنتز یا ترجمه شده است، اما عامل ایجادکنندۀ گروه خونی  29 پروتئین D در سطح غشای گویچۀ قرمز فرد   1

ABO کربوهیدراتی است که برای اضافه شدن آن ها ابتدا آنزیم های A و B ساخته می شود، سپس آنزیم ها این کربوهیدرات ها را به سطح غشای یاخته اضافه می کنند.
 گزین�ۀ )2(: ژن پروتئی�ن D روی فام تن 1 )بزرگ ترین فام تن( قرار دارد. / گزینۀ )3(: واکنش آنزیمی برای کربوهیدرات های A و B می باش�د )البته 

آنزیم در هر کاری نیاز است و قید برخالف، نادرست است(. / گزینۀ )4(: عامل گروه خونی ABO، کربوهیدرات است و پیوند پپتیدی ندارد. 
بخش غیرپالسمایی خون انسان، حدود 45 درصد از حجم خون را در افراد بالغ شامل می شود که در آن یاخته های قرمز و سفید خونی به همراه قطعاتی از  30  1

سیتوپالس�م یاخته ها به نام پالکت ها وجود دارند. در بین این اجزاء، فقط گویچه های س�فید هس�ته دارند و حاوی ژن های مختلف جاندار می باش�ند. ژن های تولید عوامل 
گروه خونی ABO و Rh در گویچه های سفید خون وجود دارند ولی این ژن ها فقط در یاخته های بنیادی میلوئیدی مغز استخوان و برای مسیر تولید گویچه های قرمز فعال 

می شوند )مثاًل در مگاکاریوسیت فعال نمی شوند(.
 گزینۀ )2(: گویچه های قرمز که حاوی کربوهیدرات های س�طحی گروه خونی ABO هس�تند، در حالت پیر و فرس�وده ش�ده توسط آنزیم های کبد و 
طحال تخریب می ش�وند. / گزینۀ )3(: کربوهیدرات و پروتئین س��طحی در هر غش��ای یاخته ای از بدن وجود دارد. مثاًل گویچه های س�فید پروتئین های گیرنده سطحی پادگنی 
دارند و از طرفی حاوی هسته و ژن های مختلف جاندار نیز می باشند. / گزینۀ )4(: منظور این گزینه، گویچۀ قرمز با Rh مثبت و کربوهیدرات A گروه خونی می باشد که 

CO2 خون نقش دارد. هموگلوبین درون آن در انتقال 23 درصد 
همان ط�ور ک�ه باره�ا گفتیم، دو نوع گ�روه خونی Rh و ABO وج�ود دارد که ژن های Rh روی جف�ت فام تن اول و ژن های سیس�تم ABO روی فام تن  31  4

جفت 9 وجود دارند. این دگره ها در هر یاخته هس��ته داری از جمله یاخته های لنفوئیدی و میلوئیدی مغز اس�تخوانی وجود دارند ولی این ژن ها فقط در یاخته های میلوئیدی 
که برای ساخت گویچۀ قرمز تمایز می یابند بیان می شوند. 

 گزینۀ )1(: در این گزینه خیلی باید دقت کنید که دگره های مس�ئول س�اخت پروتئین D یا Rh مثبت روی فام تن جفت 1 واقع می باش�ند ولی آنزیم 
سازندۀ این پروتئین که در رناتن برای ترجمه آن نقش داشته است، ممکن است در فام تن ها و ژن های دیگری واقع باشد. / گزینۀ )2(: اگر فردی با گروه خونی AO را در 
نظر بگیریم، این فرد دو دگره برای گروه خونی ABO دارد که یکی بیان می شود و آنزیمی برای اضافه کردن کربوهیدرات A می سازد و دیگری دگره O می باشد که اصاًل 
 ژن تولید آنزیمی خاص برای اضافه کردن کربوهیدرات را ندارد. این ژن بیان نمی شود ولی با دیگر ژن های مسئول اضافه کردن کربوهیدرات های A و B ، دگره می باشند. /
 گزینۀ )3(: در این گزینه دقت کنید که کربوهیدرات O وجود ندارد، بلکه ژنی وجود دارد که چون بیان نمی شود، آنزیمی برای اضافه کردن کربوهیدرات A و B نمی سازد.

به این ژن به اصطالح دگره O یا i گفته می شود.
منظ�ور گزین�ۀ )2(، گویچه ه�ای قرم�ز اس�ت ک�ه آنزیم کربنیک انی�دراز دارن�د. این یاخت�ه مانند هر یاخت�ۀ دیگری در س�طح خارجی الیه غش�ای خود،  32  2

 کربوهیدرات هایی در تماس با برخی فسفولیپیدها و پروتئین ها دارد. 
CO2 خون ندارند. /  O2 و   گزینۀ )1(: منظور بازوفیل های خونی اس�ت که در موقع حساس�یت، هیس�تامین ترش�ح می کنند ولی نقش�ی در انتقال 
 گزین�ۀ )3(: ه�ر یاخت�ۀ دفاعی خون )گویچۀ س�فید(، ق�درت دیاپدز و خروج از خون دارد ول�ی هیچ کدام از این یاخته ها ژن فعال س�اخت عوامل گروه خون�ی را ندارند. / 
گزینۀ )4(: پرفورین سازها، لنفوسیت های T و کشندۀ طبیعی هستند که قدرت میتوز و همانندسازی دنا دارند ولی این یاخته ها ژن های گروه خونی را بیان )رونویسی( نمی کنند.
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67 33  Rh و ABO را اگر ناخالص در نظر بگیریم، در مردان هر میوز دو نوع گامت ایجاد می کند. دقت کنید که دو صفت گروه خونی B+ +A و  گروه خونی  3
دارای ژن هایی روی فام تن های مختلف می باشند و نمی توانند دچار چلیپایی شدن شوند )در زنان، هر میوز، حداکثر یک گامت می دهد(.

 به دنبال هر میوز در حالت عادی )بدون چلیپایی شدن( دو نوع گامت ایجاد می شود ولی در اثر چلیپایی شدن در دو صفتی که روی یک فام تن باشند، می توانند چهار نوع 
گامت نیز ایجاد کنند )فصل بعد در مورد این فرایند می آموزید!(.

)BODd  تواانیی ایجاد 4 نوع  ) +B  در انواع مختلف میوزها  +A   / ف�رد   ف�رد

گامت دارد )دانش آموزان عزیز دقت کنید که طول جفت کروموزوم یک از 9 بلندتر است(.
 گزینۀ )1(: روی فام تن 9 برای صفت گروه خونی ABO ، برای هر صفت، یک دگره وجود دارد. مثاًل فردی که گروه خونی AO دارد، اگر یک دگره 
+B را اگر در همۀ  +A و  برای A روی فام تن 9 داشته باشد، دگره دیگر آن O غیرفعال بوده که روی فام تن همتای آن در جفت 9 قرار دارد. / گزینۀ )2(: گروه خونی 

صفات به انواع ژن نمود های خالص یا ناخالص در نظر بگیریم، چهار نوع ژن نمود می توان در نظر گرفت.
 AODD AADd AODd AADD( )− − −  

گزینۀ )4(: اگر گروه خونی A و B را به طور ناخالص AO و BO در نظر بگیریم، هرکدام در دگره O خود فاقد توانایی ایجاد آنزیم سازندۀ کربوهیدرات می باشند.
موارد )ب(، )ج( و )د( صحیح هس�تند. همۀ یاخته های پیکری هس�ته دار بدن ما حاصل تقس�یمات میتوزی یاختۀ تخم هستند. بنابراین دارای محتوای ژنی  34  3

مشابه هم خواهند بود.
G0 باق�ی می مانند. /   ال�ف( نادرس�ت اس�ت. به ط�ور معمول، نورون های طبیعی هس�ته دارن�د ولی پس از تول�د فاقد چرخۀ یاخته ای هس�تند و در 
 ب( درس�ت اس�ت. برخی از یاخته های ماهیچۀ قلبی می توانند دارای دو هس�ته باش�ند، آنگاه یاختۀ موردنظر دارای 2 نس�خه از دگرۀ A خواهد بود. / ج( درس�ت اس�ت. 

هر یاختۀ لولۀ اسپرم ساز، هسته دارد که در حالت هاپلوئید یا دیپلوئید ژن های گروه خونی را دارد. / د( درست است. گرده )پالکت(، فاقد هسته و ژن می باشد.
موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست تکمیل می کنند.  35  4

در مورد گروه خونی ABO دگره های A و B به O بارز می باشند ولی A و B ، هم توان هستند.
 الف( نادرست است. فقط افراد AB ، ناخالص هایی هستند که هر دو ژن آن ها برای این صفت بیان می شود ولی دقت کنید که AB یک گروه خونی هم توان است
 )ن�ه ح�د واس�ط!(. / ب( نادرس�ت اس�ت. گ�روه خون�ی ABO دارای سیس�تم ژن�ی مس�تقل از گ�روه خون�ی Rh دارد و دگره ه�ای آن روی ه�م اث�ری ندارن�د. /

 ج( نادرس�ت اس�ت. گروه خونی OO که هیچ دگره فعالی برای اضافه کردن کربوهیدرات های گروه خونی ندارد، حالت خالص دارد نه ناخالص!! )متن س�ؤال یادت نره!(. / 
د( درست است. افراد ناخالصی در گروه خونی که فقط یک دگره فعال دارند همان افراد AO یا BO هستند که بین دگره های آن ها A و B همواره به دگره O بارز می باشند.

A4 رابطۀ بارزیت ناقص وجود دارد. 36 A3 و   ، A2 صفت 4 دگره ای فوق بین دگره های آن رابطۀ زیر برقرار است، که بین   2

A1 را نمایان کند. / گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. ، می تواند رخ نمود دگره یعنی  A A1  گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. همواره فقط، هر ژن نمود خالص 1
A دارای رابطۀ بارزیت ناقص بین دگره ها می باشد و حالت حد واسط را نشان  A3 4 A و  A2 4  ، A A2 3 در این صفت 6 حالت ناخالص وجود دارد که نصف آن ها یعنی 
A را دارند(./ گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. در حالت بارزیت ناقص، فرد  A A» ,4 3 2 ، به ترتیب رخ نمود های بارز  A A A A A A− −1 4 1 3 1 2 می دهند )ناخالص های 

 A3 A بیانگر رخ نمود  A3 1 A1 بارز می باش�د، پس حالت ناخالص  A3 به  ناخالص را حد واس�ط می گویند )نه هم توان!(. / گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. چون دگره 
می باشد و شکل حد واسطی را نشان نمی دهد.

موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست هستند.  37  3
 ال�ف( نادرس�ت اس�ت. تع�داد کربوهیدرات A در اط�راف هر گویچۀ قرم�ز فرد AA با AO تفاوتی ندارد. / ب( درس�ت اس�ت. در ف�رد B، همۀ 
کربوهیدرات های گروه خونی از نوع B می باش�د ولی در فرد AB، نصف آن ها A و نصف دیگر B می باش�د. / ج( نادرس�ت است. پروتئین گروه خونی فقط در Rh وجود 

دارد که هر دو از نوع مثبت و دارای پروتئین D می باشند. / د( نادرست است. در سطح گویچۀ قرمز، ژن وجود ندارد )بی دقتی نکن!(.
در متن س�ؤال به قید »قطعًا« دقت کنید. فرد موردنظر س�ؤال، قطعًا فاقد دگره O گروه خونی ABO و فاقد دگره d از Rh می باش�د. پس می تواند یکی از  38  3

سه نوع ژن نمود BBDD ، AADD یا ABDD را داشته باشد. این فرد می تواند دارای دو نوع ژن نمود اول با دو گروه خونی خالص باشد و یا حالت سوم با یک صفت 
خالص Rh و یک صفت ناخالص AB داشته باشد )نادرستی گزینۀ )2((. گزینۀ )1( نادرست است چون فقط در حالت ABDD، دو نوع گامت می دهد. 

هر س�ه این ژن ها چون مربوط به ژنگان یوکاریوت می باش�ند و برای س�اخت پروتئین به کار می روند، ابتدا توس�ط رنابس�پاراز 2 رونویس�ی می شوند و سپس از روی 
mRNA حاصله، ترجمه انجام می شود )درستی گزینۀ )3((.

در ژنگان یوکاریوت، هر راه انداز تنظیم بیان رونویسی یک ژن را انجام می دهد. پس نمی توان مانند ژنگان پروکاریوت یک راه انداز مشترک را برای رونویسی از دو نوع 
ژن Rh و ABO پیدا کرد. از طرفی می دانید که این دو ژن روی دو کروموزوم متفاوت 1 و 9 قرار دارند )نادرستی گزینۀ )4((.
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فقط مورد )ج( نادرس�ت اس�ت. پدر و مادر هر دو دارای گروه خونی B بوده اند چون از لقاح آن ها دختری داون با س�ه کروموزوم 21 و گروه خونی OO به  39  1
دنیا آمده است. پس پدر و مادر از نظر گروه خونی B به صورت ژن نمود BO بوده اند. 

توجه: فام تن شامرۀ 9 را که حاوی دگرۀ گروه خونی است، بزرگ تر و فام تن 21 را کوچک تر نشان می دهیم.
مراحل گامت سازی در این والدین به صورت زیر بوده است: 

اول�ه اسپرماتوس�ت

اسپرم سپس و اسپرمات�د

م�وز2

تخمچ�

اول�ه اووس�ت

قطب� گو�چۀ هنخست�ن

O

ثاهنو�ه اسپرماتوس�ت

م�وز2

ثاهنو�ه اووس�ت

م�وز2 م�وز2

م�وز1

قطب� گو�چههاي دوم�ن

خوهن� گروه با داون Oدختران

B B BB

BB OOBB O

O BBOOBB O

O OO O

OO

عادي

عادي عادي

م�وز1غ�رعادي

 الف( درس�ت اس�ت. در یاخته های پیکری والدین، 44 کروموزوم غیرجنسی وجود داشته اس�ت. / ب( درست است. اووسیت ثانویه شروع کنندۀ لقاح در 
 مادر است که هاپلوئید مضاعف است. این یاخته دو کروموزوم 21 مضاعف یعنی چهار کروماتید دارد ولی دارای یک کروموزوم 9 مضاعف با دو ژن O گروه خونی می باشد. / 
ج( نادرس�ت اس�ت. نخس�تین گویچۀ قطبی به جای 23 کروموزوم، 22 تا دارد که یک کروموزوم 21 آن وارد اووس�یت ش�ده است. س�پس الل B را به صورت دو ژن در 
کروموزوم 9 دارد ولی واجد 21 کروموزوم غیرجنس�ی می باش�د )کروموزوم ش�مارۀ 21 ندارد(. / د( درس�ت اس�ت. یاخته های ش�روع کنندۀ لقاح، اسپرم و اووسیت ثانویه 

می باشند که مجموعًا یک ژن در اسپرم و دو ژن در اووسیت ثانویه به صورت الل های O وجود داشته اند. 
فقط مورد )ب( عبارت را به درستی تکمیل می کند. 40  2

 DNA الف( نادرست است. دگره، به ژن هایی اطالق می شود که روی مکان های مشابهی در یک جفت فام تن همتا قرار دارند ولی به ژن های موجود در دو 
 مش�ابه که روی یک فام تن مضاعف قرار دارند، دگره گفته نمی ش�ود )البته وقتی این ژن ها از هم جدا ش�وند، می توان به آن ها لفظ دگره اطالق کرد(. / ب( درس�ت اس�ت. 
دو دگره یک صفت در دو فام تن چهارتایه ای مضاعف در مرحلۀ آنافاز 1 و با جدا ش�دن این دو فام تن از هم جدا می ش�وند. / ج( نادرس�ت است. دو فام تن تک کروماتیدی 
G1 و آنافاز و تلوفاز میتوز دیده می ش�وند. )در آنافاز 2 ، دو کروماتید خواهری از هم جدا می ش�وند ولی دگره ها در آنافاز میوز 1  که دارای ژن های دگره هس�تند در مراحل 

از هم جدا می شوند.( / د( نادرست است. فام تن های جنسی مردان، XY می باشند که با هم همتا نیستند و ژن های روی آن ها، نسبت به همدیگر، دگره نمی باشند.
وقتی جانداری تتراپلوئید می باش�د، دارای گامت های دیپلوئید بوده و دارای دو دگره برای هر صفت تک جایگاهی می باش�د ولی یاخته های پیکری تتراپلوئید  41  1

این جاندار، برای این صفت، 4 دگره دارند.
 ، B یا A می توان پی به ژن نمود برد ولی ژن نمود افراد دارای گروه خونی AB و O در رخ نمود های ، ABO گزینۀ )2(: از 4 نوع رخ نمود گروه خونی 
می تواند خالص یا ناخالص باشد. / گزینۀ )3(: در صفات وابسته به X، وجود یک الل، سبب ایجاد صفت، در مردان XY می شود. / گزینۀ )4(: کربوهیدرات های گروه 

خونی ABO برخالف پروتئین های Rh، رمز وراثتی ندارند. 
فقط مورد )الف( صحیح است. منظور سؤال گروه خوین O یم ابشد که می توان پی برد که فقط یک حالت ژن نمودی خالص OO دارد. این افراد دارای دو  42  1

دگره غیرفعال برای س�اخت آنزیم هایی می باش�ند که مس�ئول اضافه کردن کربوهیدرات گروه خونی هستند )درستی الف و نادرستی ب( ولی اصاًل آنزیم O در این صفت 
را داشته باشند )نادرستی د(. Rh+ وجود ندارد )نادرستی ج( ولی می توانند زائدۀ گروه خونی 

همۀ موارد نادرست هستند.  43  4
 الف( اسپرماتوس�یت های ثانویه در پی تقس�یم خود، دو نوع اس�پرماتید غیرفعال تولید می کنند که پس از تبدیل به اس�پرم تمایز می یابند و س�پس در 
اپیدیدیم متحرک می شوند. / ب( بین میوز 1 و 2، اینترفاز وجود ندارد بلکه وقفۀ کوچکی برای همانندسازی سانتریول دیده می شود. / ج( اسپرماتوسیت ثانویه، کروموزوم 
مضاعف دارند و از هر جایگاه، دو ژن مشابه دارند. / د( این یاخته ها در زمان آغاز تقسیم کاستمان دوکروماتیدی بوده و هر فام تن دارای دو نیمۀ همانند هم است ولی دقت 

کنید که این یاخته ها کاستمان یا میوز 2 را انجام می  دهند. 

CO2 ب�ا آب در گویچه های قرمز وج�ود دارد. از طرفی فردی که گروه خون�ی AB دارد، حاوی  1 آنزی�م کربنیک انی�دراز در ه�ر ف�رد طبیعی برای ترکیب   2
آنزیم هایی برای اضافه کردن کربوهیدرات های A و B گروه خونی می باشد.

 گزینۀ )1( و )4(: در گویچۀ قرمز بالغ، DNA ، هسته و ژن وجود ندارد ولی حاوی آنزیم های الزم برای فعالیت خود به صورت ذخیره شده می باشد. 
)در مورد گزینۀ )4( دقت کنید که در گروه خونی ABO، آنزیم A و B، سازندۀ کربوهیدرات نیستند، بلکه آن ها را به غشای گویچۀ قرمز اضافه می کنند.(

گزینۀ )3(: عامل Rh )پروتئین D(، نوعی پروتئین گیرنده سطحی می باشد و از جنس کربوهیدرات یا دارای نقش آنزیمی نمی باشد.
منظور مقایسۀ پروتئین D در Rh و آنزیم پروتئینی برای اضافه کردن کربوهیدرات A و B می باشد.  2  2

 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. پیوند یونی و هیدروژنی در س�اختار سوم هر پروتئینی وجود دارد. / گزینۀ )2(: درست است. هر دو در ساختار اول پیوند 
اشتراکی پپتیدی و در ساختار سوم، پیوند اشتراکی غیرپپتیدی دارند ولی کم کردن انرژی فعال سازی ویژۀ آنزیم هاست. / گزینۀ )3(: نادرست است. هر دو دارای کربن، 

هیدروژن، اکسیژن و نیتروژن هستند. / گزینۀ )4(: نادرست است. هر دو طی ترجمه از روی رنای پیک ساخته می شوند. 

C

C

B

B

C

1 
C

C



69 فقط مورد )ب( صحیح است. عامل اضافه کنندۀ کربوهیدرات های گروه خونی، نوعی آنزیم است که مانند هر آنزیمی )مثل برخی رناها( جایگاه فعال دارد  3  1
ولی هیستون نقش آنزیمی و جایگاه فعال ندارد )پمپ سدیم پتاسیم نقش آنزیمی برای تجزیۀ ATP دارد(. 

 ،AB نقش آنزیمی ندارد، پس س�بب کاهش انرژی فعال س�ازی واکنش ها نمی ش�ود. / ج( صفت گروه خونی ،D ی�ا همان پروتئین ،Rh ال�ف( زائ�ده 
هم توان است نه بارز ناقص!، پس حالت حد واسط در مورد آن نادرست است. / د( این ژن در یاختۀ میلوئیدی مغز استخوان بیان می شود که منشأ لنفوسیت ها نمی باشد. 

شکل ریشۀ غدۀ تربچه به صورت های گرد، کشیده و بیضی که حد واسط این دو صفت است دیده می شود. پس تحت کنترل دو دگره بوده که نسبت به  4  4
هم رابطۀ بارز ناقص داشته اند )رابطۀ بارز و نهفتگی و هم توانی ندارند(.

 گزینۀ )1(: در این حالت چهار نوع رخ نمود دیده می ش�ود، س�ه تا برای هر دگره و یکی برای دو دگره بدون رابطۀ بارز و نهفتگی! / گزینۀ )2(: در این 
حالت شش ژن نمود و شش رخ نمود بروز می یابد. / گزینۀ )3(: متن سؤال در مورد صفت دارای حد واسط است نه هم توان! )در هم توانی، اثر دگره ها با هم ظاهر می شوند!( 

این س�ؤال، صفت گروه خونی ABO و یک صفت چهار دگره ای دیگر غیرجنیس را بررس�ی کرده اس�ت. گروه خونی ABO دارای ژن هایی روی فام تن 9  5  2
می باش�د ولی چون در متن س�ؤال عنوان کرده اس�ت که صفت دیگر روی فام تن حاوی ژن Rh اس�ت، پس ژن های این صفت روی جفت فام تن اول قرار دارند. ش�کل زیر 

حالت قرارگیری عامل این صفات را روی فام تن ها نشان می دهد.

 گزینه ه�ای )1( و )3(: نادرس�ت هس�تند. یاخت�ه ای که از ای�ن دو صفت 4 نوع دگره دارد، قطعًا دیپلوئید بوده اس�ت. از آنجایی  که تقس�یم میوز فقط 
مخصوص یاخته های زایشی یعنی اسپرماتوسیت اولیه و اووسیت اولیه می باشد، پس نمی توان گفت که در هر یاخته دیپلوئید، آنافاز 1 رخ می دهد و دگره ها از هم جدا می شوند 
G0 می مانند و به ندرت وارد تقس�یم و عبور از نقطه وارس�ی  )نادرس�تی گزینۀ )1((. از طرفی دیگر نیز دقت کنید که برخی یاخته ها مثل نورون ها تقریبًا همیش�ه در مرحله 
می شوند )نادرستی گزینۀ )3((. / گزینۀ )2(: درست است. یاخته ای که دو دگره برای دو صفت مستقل دارد، قطعًا برای هر صفت یک دگره داشته است و یاخته ای جنسی 
هاپلوئید می باشد. پس این دو ژن در این یاختۀ هاپلوئید، با هم دگره نمی باشند و هرکدام مربوط به یک صفت می باشد )مثاًل یک دگره برای گروه خونی A و یک دگره برای 

(. این یاخته اس�پرم یا تخمک یا گویچۀ قطبی اس�ت که وارد اینترفاز نمی ش�وند بلکه می توانند لقاح کنند. / گزینۀ )4(: نادرس�ت است. خب حتمًا  B1 صفت چهار دگره ای 
می دانید که یاخته هاپلوئید که دو ژن از کل این دو صفت دارد، این دو ژن را در دو کروموزوم متفاوت 1 و 9 دارد پس الگوی رونویسی نمی تواند در آن ها یکسان باشد.

موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست هستند. تعریف ژن های دگره این است که همگی در جایگاه یکسان و مشابهی  6  3
 A داشته باشند. در شکل مقابل ژن های دگره Bb یا متفاوت AA از دو فام تن همتا قرار دارند و می توانند دستورالعمل یکسان
با A و B با b را مشاهده می کنید )درستی ب و نادرستی ج( ولی در هسته هاپلوئید گامت ها، از هر دو ژن، یک دگره آن موجود 

است )نادرستی الف(.
 در مورد صفاتی که تحت کنترل دو ژن هم توان یا بارزیت ناقص می باش�ند، باید دقت کنید که ش�کل های مختلف آن صفت 

تحت کنترل اثر الل ها روی هم به صورت RW نیز بروز می یابد )نادرستی د(.

دو صف�ت حال�ت موی انس�ان و رنگ گل میمونی، هیچ کدام رابطۀ بارز و نهفتگی ندارند و هر دو بارزی�ت ناقص بین دگره ها دارند به همین دلیل در هر دو  7  1
آن ها تعداد ژن نمود با رخ نمود برابر می باشد.

 گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. هم در روابط هم توانی و هم در روابط بارزیت ناقص، در حالت ناخالص RW، هر دو ژن بیان می ش�وند و اثر خود را روی 
رخ نمود می گذارند. با این تفاوت که در هم توانی، هر دو ویژگی الل ها بارز می شود ولی در حد واسط، یک ویژگی از اثر دو الل روی هم ایجاد می شود. / گزینۀ )3(: نادرست 
است. دو صفت فوق هرکدام تحت کنترل دو ژن دگره می باشند. / گزینۀ )4(: نادرست است. هر دو صفت غیروابسته به جنس هستند و در هر جنسیتی می توان هر نوع 

رخ نمود آن ها را مشاهده کرد. 
ش�کل مقاب�ل بیانگر یک جف�ت فام تن مضاعف همتا می باش�د که دو نوع DNA دارد )چ�ون هر دو کروماتید  8  3

خواه�ری ی�ک نوع DNA دارد(. اگر ف�ردی با گروه خونی BO را در نظر بگیریم و دگره B در محل )2( باش�د، در کروماتید 
خواهری آن نیز در بخش )1(، دگره B وجود دارد که قدرت تولید آنزیمی برای اضافه کردن کربوهیدرات B دارد ولی ژن های 

)3( و )4( دارای ژن O می باشد که فاقد قدرت تولید آنزیم برای اضافه کردن کربوهیدرات های گروه خونی هستند.
موارد )الف(، )ب( و )د( صحیح هستند.  9  3

 الف( درس�ت اس�ت. یاختۀ س�رتولی چون دوالد است، 6 ژن از این صفات دارد ولی همگی در این یاخته غیرفعال هستند. / ب( درست است. گویچۀ 
قطبی اول هاپلوئید مضاعف است که سه الل این صفات را دارد ولی از هر الل دو نسخه دارد که مجموعًا شش ژن می شود. / ج( نادرست است. گویچه های سفید، دوالد 

هستند و می توانند شش ژن متفاوت داشته باشند. / د( درست است. غالف دور ماهیچه، پیوندی و تک هسته ای است که شش ژن )الل( از این صفات دارد. 
فقط مورد )ج( صحیح است. قبل از کشف قوانین وراثت توسط مندل، اغلب دانشمندان فکر می کردند که فرزندان حالت حد واسطی از ویژگی های والدین  10  1

خود دارند که این حالت در ایجاد گلبرگ صورتی گل میمونی از والدینی با گلبرگ های س�فید و قرمز دیده می ش�ود )نه تعداد گلبرگ که در گزینۀ )1( گفته اس�ت(. در این 
سؤال فقط عبارت )ج( در مورد حالت مو، خاصیت بارز ناقص دارد و صفت حد واسط ایجاد می کند. 
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ب( مفهوم صفات مستقل از جنس و وابسته به جنس 

صفاتی که همۂ جایگاه های ژنی آن ها روی فام تن های غیرجنیس باشد را صفات مستقل از جنس می گویند ولی صفاتی که ژن های آن ها روی یکی از دو نوع  44  4
فام تن جنسی می باشند، به صفات وابسته به جنس می شناسند. دقت کنید که اگر مثاًل صفتی دارای 3 جایگاه ژنی باشد که دو جایگاه آن در فام تن های غیرجنسی و یک 

جایگاه آن روی فام تن های جنسی باشد آن را نیز یک صفت وابسته به جنس می نامیم. البته در اینجا سؤال در مورد صفت تک جایگاهی است. 
 گزینۀ )1(: نادرست است. صفات مستقل از جنس تک جایگاهی، همواره دارای دو ژن در هر فرد روی دو کروموزوم همتا می باشد ولی از همین اولین 
گزینه یادتون باشه که صفت وابسته به جنس می تونه روی X یا Y دارای جایگاه ژنی باشه! / گزینه های )2( و )3(: نادرست هستند. صفت وابسته به X، همواره 5 نوع 

ژن نمود در جامعه دارد ولی انواع رخ نمود بستگی به رابطه بین الل ها دارد. 
در این مثال ها باید به مستقل از جنس یا وابسته به جنس بودن صفت و قید قطعًا در متن سؤال دقت کنید!! 45  2

، موی فر به صورت یک صفت خالص RR می باشد که دگره های آن، رابطۀ بارزیت ناقص  h hX X  گزینۀ )1(: زن هموفیل که به صورت نهفته خالص 
دارند. اگر این فرد فاقد کربوهیدرات B باش�د، می تواند به صورت گروه خونی A یا O باش�د که در حالت گروه خونی A می تواند خالص AA یا انخالص AO باش�د. در 
نهایت وقتی فاقد پروتئین D می باش�د، یعنی Rh منفی دارد )dd( و خالص اس�ت )در مورد صفت گروه خوین A این گزینه رد یم ش��ود(. / گزینۀ )2(: پاس�خ تست است، چون 
موی صاف، ژن نمود خالص WW دارد و وقتی فاقد کربوهیدرات و پروتئین س�طحی گروه خونی می باش�د یعنی OOdd بوده اس�ت و در آخر چون بیماری داسی شکل دارد 
S دارد )Hb نش�انه هموگلوبین و S الل داسی ش�کل اس�ت(. / گزینۀ )3(: فردی که از نظر هموفیلی س�الم است، می تواند دختری  Sb Hb(H ) در این صفت نیز ژن نمود 

H داشته باشد )در فنیل کتونوری هم می تواند Ff باشد(. در این گزینه هر سه صفت می توانند ناخالص باشند. / گزینۀ )4(: فردی که از  hX X سالم ناخالص با ژن نمود 
نظر فنیل کتونوری سالم است، می تواند ژن نمود خالص FF یا انخالص Ff داشته باشد )از طرفی در گروه خونی A می تواند، الل O را از پدر گرفته باشد(.

فقط مورد )د( صحیح است. همان طور که در زیست یازدهم آموختید در هنگام لقاح، فقط هستۀ اسپرم وارد اووسیت ثانویه شده و تنۀ )قطعۀ میانی( اسپرم  46  1
به آن وارد نمی شود. پس می توان نتیجه گرفت که هیچ یک از میتوکندری های اسپرم که در تنه قرار دارند، وارد اووسیت نشده و از آنجا که بیماری موردنظر فقط از مادر 
به فرزندان می رسد و پدر نقشی ندارد، در نتیجه این صفت مربوط به ژن های سیتوپالسمی است )البته انتقال بیماری وابسته به Y نیز فقط از پدر به پسر منتقل می شود 

و تنها در پسران مشاهده می شود نه همۀ فرزندان(.

 ژن این بیماری قرار گرفته در دنای حلقوی راکیزه ها است که این دنا، فاقد دو سر آزاد فسفات و هیدروکسیل می باشد )درستی د(.

 الف( دقت کنید فام تن های هسته ای در مرحلۀ S همانندسازی می کنند ولی تقسیم دنای میتوکندری مستقل از مراحل چرخۀ یاخته ای هسته می باشد 
)از طرفی ویژگی که ژن آن روی ژنوم هس�ته ای نیس�ت، به جنس�یت فرد ربطی پیدا نمی کند(. از طرفی کوچک ترین کروموزوم هس�ته ای Y اس�ت که ارتباطی به ژن های 
راکیزه ندارد. / ب( دقت کنید همان طور که در متن تست هم اشاره شده است، دنای سیتوپالسمی از مادر، هم به فرزندان دختر منتقل می شود و هم به فرزندان پسر )فقط 
دختران، طی هر میوز، یک گامت می توانند ایجاد کنند(. / ج( رونویسی ژن های سیتوپالسمی در هسته صورت نمی گیرد پس رنابسپاراز 2 در انجام این فرایند نقشی ندارد.

+B دارای یک صفت وابسته به X )هموفیلی( و دو صفت گروه خونی Rh و ABO غیرجنسی می باشد. در صفت هموفیلی،  47 مردی هموفیل با گروه خونی   1
 B می تواند داش�ته باش�د که در هر چهار عبارت دیده می ش�ود. گروه خونی Y یا hX hX می باش�د و در اس�پرم های خود دو نوع گامت  Y ژن نمود این فرد به صورت 
می تواند دارای دو نوع ژن نمود BB یا BO باشد که ژن های B یا O آن همانند هر چهار عبارت فوق، می تواند در اسپرم ها دیده شود. در مورد صفت Rh مثبت نیز این 
مرد دارای دو نوع ژن نمود DD یا Dd می تواند باش�د که گامت هایی با ژن های D یا d داش�ته باش�د که در هر چهار عبارت دیده می شود. در نتیجه هر چهار عبارت فوق 

می توانند گامت های این فرد باشند. مرد موردنظر، چهار حالت ژن نمودی با انواع اسپرم های مقابل را می تواند داشته باشد.
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موارد )ب( و )ج( صحیح هس�تند. این نکته که در تس�ت گفته، یک رخ نمود فقط در زن ها دیده می ش�ود این مطلبو می رس�ونه که این صفت، قطعًا صفیت  48  2
R دیده می ش�ود. یعنی ژن نمود ناخالص باید دارای رخ نمود  WX X وابس��ته به X اس��ت. چون یک رخ نمود فقط در فرد دارای دو X )زن ها( و به صورت ناخالص مثل 

R و  WX X  ، R RX X حد واسط یا هم توان باشد پس می توان صفت را دو دگره ای فرض کرد ولی بدون رابطۀ بارز و نهفتگی در این صورت انواع رخ نمود به صورت 
WX مشاهده می شود(. Y RX و رخ نمود W در مردان  Y R فقط در زن ها دیده می شود )رخ نمود R در مردان  WX X W است که حالت  WX X

 الف( نادرس�ت اس�ت. در صفت مس�تقل از جنس، مرد یا زن بودن در بروز اغلب صفت ها فرقی ندارند. / ب( درس�ت است. در ابتدا توضیح دادم. / 
، رخ نمود W را بروز می دهد. / د( نادرست است. صفت موردنظر، سه دگره ای نمی باشد.  WX ، رخ نمود R و RX ج( درست است. این صفت با وجود

هرگاه در مورد صفتی در زن و مرد احتمال بروز درصد متفاوتی داش�ته باش�د، آن صفت را وابس�ته به X در نظر می گیریم )در صفات وابس�ته به Y، اصاًل بروزی در 
زنان نمی بینیم(.

در مورد عبارت )د( دقت کنید که اگر صفت سه دگره ای و بدون رابطۀ بارز و نهفتگی باشد، شش نوع ژن نمود و رخ نمود بروز می یابد. 

در ابتدا الزم به یادآوری است که یاخته های اسپرماتوگونی، اووگونی، اسپرماتوسیت اولیه و اووسیت اولیه، از نوع دیپلوئید می باشند ولی گویچه های قطبی،  49  3
اووسیت ثانویه، اسپرماتید و اسپرماتوسیت ثانویه یاخته های هاپلوئیدی می باشند.
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71  گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. اس�پرماتید و اس�پرم یاخته هایی هاپلوئید تک کروماتیدی در مردان هستند که اگر حاوی فام تن Y باشند در این صورت 
ژن صفات وابسته به X را ندارند. این یاخته ها، از سه دگره B ، A و O، در فرد دارای هر نوع گروه خونی، فقط یک دگره دارند. این اسپرماتید یا اسپرم در صورت Xدار 
بودن، یک دگره از صفت وابس�ته به X و یک دگره از گروه خونی ABO دارد. در نتیجه حداقل یک ژن )در حالت Y داش��نت( و حداکرث دو ژن )در حالت X داش��نت( از این دو 
صفت را دارند. / گزینۀ )2(: نادرست است. اووگونی یک یاختۀ دیپلوئید و XXدار در دوران جنینی می باشد که از صفت وابسته به X ، دو دگره و از Rh مثبت نیز دو دگره 

DD یا Dd را دارد. پس کاًل از این دو صفت 4 دگره دارد. )دقت کنید که اصاًل فرد بالغ و کاًل دخترها پس از تولد اووگونی ندارند.( / گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. یاخته 
  XY قطعًا دارای دو دگره می باشد ولی این یاخته اگر مربوط به مردان باشد که B الیه درونی معده، یک یاخته پوششی با هسته دیپلوئید می باشد که در مورد گروه خونی
می باش�ند، در صفات وابس�ته به X خود دارای یک دگره می باش�ند و مجموعًا 3 دگره )ژن( در این دو صفت دارند ولی در یاخته معده زنان که XX می باشد، دارای 4 دگره 
می ش�ود یعنی از هر صفت دو دگره دارند )دو دگره برای گروه خونی و یک دگره به ازای هر فام تن X(. / گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. گویچۀ قطبی اول همواره کروموزوم 
مضاعف دارد که از صفت وابس�ته به X، دارای دو ژن مش�ابه و از گروه خونی نیز دو ژن مش�ابه دارند ولی گویچۀ قطبی دوم، کروموزوم های تک کروماتیدی دارد که یک 

ژن برای وابسته به Xها و یک ژن برای گروه خونی دارند )پس حداقل تعداد این ژن ها در گویچۀ قطبی اول برابر 4 می باشد(. 
موارد )ب(، )ج( و )د( عبارت را نادرست تکمیل می کنند. صفت اول وابسته به X با دگره های R و W می باشد ولی صفت دوم همانند Rh دارای دگره های  50  2

بارز و نهفتگی می باشد.
 الف( درس�ت تکمیل می کند. گویچۀ قطبی اول و اس�پرماتیدها، هر دو یاخته هایی هاپلوئید هس�تند که گویچۀ قطبی، قطعًا حاوی X می باشد و یک دگره از 
صفات وابسته به X را حمل می کند ولی در نصف اسپرماتیدها، فام تن Y وجود دارد که فاقد صفات وابسته به X می باشد. هر دو نوع یاخته گویچۀ قطبی و اسپرماتید، هاپلوئیدند 
و حاوی یک نوع دگره از هر ژن در صفات غیرجنس�ی )مس�تقل از جنس( می باش�ند. / ب( نادرس�ت تکمیل می کند. دقت کنید که فقط اووسیت های ثانویه ای در لقاح شرکت 
 XY می کنند که اسپرم به آن ها برخورد کند. در آن صورت میوز 2 را انجام داده و صفات خود را به نسل بعد منتقل می کنند. / ج( نادرست تکمیل می کند. یاختۀ دیپلوئید 
الیه زاینده، برای دو صفت فوق دارای سه دگره )ژن( می باشد که یکی مربوط به صفت وابسته به X است و دوتای دیگر که با هم دگره می باشند، مربوط به صفت مستقل از جنس 
دو دگره ای هستند )پس هر سه ژن با هم دگره نمی باشند(. / د( نادرست تکمیل می کند. یاخته های گویچۀ قرمز خونی، فاقد هسته و دگره برای صفت های مختلف می باشند.

موارد )الف( و )د( صحیح هستند.  51  2
 الف( درس�ت اس�ت. یاختۀ پیکری دیپلوئید در مردان حاوی یک جفت فام تن جنس�ی غیرهمتا به صورت XY می باشد که برای هر صفت وابسته به 
جنس، یک دگره دارد و فاقد حالت خالص یا ناخالصی می باش�د ولی برای صفات غیرجنس�ی دارای دو ژن نمود خالص یا ناخالص می باش�د. / ب( نادرست است. هر یاختۀ 
پوششی دیپلوئید زنان دو فام تن همتای جنسی XX دارد و مانند صفات غیرجنسی، در ژن های صفت وابسته به X و غیرجنسی، دارای دو دگره می باشد )داشتن سه نوع 
دگره هیچ ارتباطی به اینکه چند دگره بر روی کروموزوم ها دیده ش�وند، ندارد(. / ج( نادرس�ت اس�ت. نصف اس�پرم ها، فام تن Y دارند و به دلیل عدم وجود فام تن X در 
آن ها، ژن های وابسته به X هم ندارند. / د( درست است. در زنان و مردان، برخی یاخته ها مثل ماهیچۀ اسکلتی، چندهسته ای هستند و از هر صفت، بیشتر از دو الل دارند. 

در صفات وابس�ته به X نمی توان در مردان )که XY هس�تند( صفتی پیدا کرد که در هس�تۀ یاخته ها دارای دو دگره باش�د. بارها گفتیم که افراد XY در  52  1
A دیده  BX Y صف�ات وابس�ته ب�ه جنس خود یک دگره از ه�ر ژن را دارند. موی موج دار ژن نم�ود ناخالص RW دارد و همانند گروه خون�ی AB در مردان به صورت 
نمی ش�ود چون در متن س�ؤال این دو صفت را وابس�ته به X در نظر گرفته اس�ت )دقت کنید که در زنان، وابس�ته به X بودن صفتی نباید شما را اذیت کند، چون همواره 

مانند صفت مستقل از جنس انواع رخ نمودها و ژن نمودها را می توانند داشته باشند(. 
A دیده می شود. / گزینۀ )4(: در هر دو  BX Y R برخالف مردی  W

B BX X W وجود دارند. / گزینۀ )3(: زنی 
BX Y R و 

AX Y  گزینۀ )2(: مردانی 
حالت در مردان AB و BO، ژن  نمود به صورت وابسته به X دیده نمی شوند. چون فقط یک X دارند ولی B و A باید روی کروموزوم های همتا به صورت الل قرار بگیرند. 

H دارد.  53 hX X ، قطعًا زن انقل بوده است که ژن نمود  hX( ) فرد بالغ سالم و حاوی ژن بیماری هموفیلی   2
 گزینۀ  )1(: نادرست است. هر فردی چه سالم و چه بیمار ژن ساخت فاکتور 8 را دارد، حاال این ژن می تواند در فرد سالم، فعال شود و در فرد بیمار، 
hX دارند که ژن س�الم یا بیمار را به نس�ل بعد می دهند. / گزینۀ )2(: درس�ت است.  HX و یا  غیرفعال باش�د. از طرفی یاخته های حاصل از میوز این زن نیز، همگی یا 
منظور اووس�یت ثانویه با حجم سیتوپالس�م زیاد اس�ت که با برخورد اس�پرم به آن، مکانیسم لقاح آغاز می شود. / گزینۀ )3(: نادرست است. طی میوز، الل سالم و یا بیمار 
)HX دلیلی بر داشتن سیتوپالسم بیشتر نمی باشد. / گزینۀ )4(: نادرست  ) به طور اتفاقی می تواند در گویچۀ قطبی یا اووسیت این خانم قرار بگیرد. پس داشتن الل سالم 

است. همیشه در تست ها دقت کنید که گویچۀ خونی، فقط گویچۀ قرمز نیست، بلکه گویچه های سفید با هسته دیپلوئید طبیعی نیز هستند که هر ژنی را دارند. 
اسپرماتید یاخته ای هاپلوئید تک کروماتیدی و محصول میوز 2 می باشد که اگر X دار باشد، در این صفت یک دگره را دارد ولی اگر حاوی فام تن Y باشد،  54  2

فاقد دگره های صفاتی هستند که ژن آن ها روی فام تن X می باشد.
 گزینۀ )1(: اسپرماتوسیت ثانویه دیپلوئید XY است که ژن های این صفت را روی کروموزوم مضاعف X خود دارد که حداکثر دو ژن و یک نوع الل می باشد. / 
گزینۀ )3(: اووس�یت ثانویه هاپلوئید مضاعف اس�ت که همواره یک نوع ژن ولی دو نس�خه از آن را دارد. / گزینۀ )4(: دقت کنید که گول صفت 3 اللی را نخورید چون هر 

فرد در هر هسته یاخته پیکری خود حداکثر دو الل آن را دارد )ولی در گویچۀ اول قطبی، یک الل دارد(. 
فقط مورد )ج( نادرست است. ممکن است یک صفت وابسته به X و چند جایگاهی باشد و فقط یک جایگاه آن روی کروموزوم های جنسی باشد.  55  1

 الف( درس�ت اس�ت. فراوانی صفات وابس�ته به جنس برای پسران و دختران متفاوت اس�ت. / ب( درست است. در صفات وابسته به X، پدر همواره 
کروموزوم X خود را به دخترانش می دهد. / د( درست است. چون از پدر، کروموزوم X به پسران نمی رسد. 

در این سؤال به بررسی یک صفت دو دگره ای در حالت غیرجنسی و جنسی در انسان ها می پردازیم ولی از رابطۀ بین دگره ها خبری نداریم. 56  3
 گزینۀ )1(: نادرست است. در زنان چون XX هستند و همواره در صفات جنسی و غیرجنسی، دو دگره یک صفت را می پذیرند، پس سه نوع ژن منود  
A در آن ها می توان مشاهده کرد. / گزینۀ )2(: نادرست است. اگر صفت غیرجنسی باشد، انواع ژن نمود و رخ نمود آن در مردان و زنان  AX X A و  aX X  ، a aX X
تفاوتی ندارد. صفت فوق در حالت هم توانی یا بارزیت ناقص بین دگره ها، می توان سه حالت WW و RR ، RW در آن مشاهده کرد. / گزینۀ )3(: درست است. مردان 
در صفات وابس�ته خود به تعداد دگره های یک صفت می توانند ژن نمود یا رخ نمود داش�ته باش�ند که در این مثال حداقل و حداکثر دو نوع می باش�د ولی در زنان، سه نوع 
ژن نمود دیده می شود پس در کل جامعه، 5 نوع ژن نمود می توان مشاهده کرد. / گزینۀ )4(: نادرست است. اگر صفت غیرجنسی بدون رابطۀ بارز و نهفتگی )هم توانی یا 

بارزیت ناقص( باشد، در این صورت در صفت 2 دگره ای، 3 نوع ژن نمود و 3 نوع رخ نمود، در زنان مشاهده می شود.
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عام�ل انعق�ادی VIII )هش�ت(، پروتئینی انعقادی اس�ت که ژن آن روی فام تن جنس�ی X واقع می باش�د. این ژن ه�ا در زنان در حالت س�الم، دو حالت  57  4
h می باش�ند )پس دو حالت خالص می تواند داش�ته باش�د(. از طرفی  hX X H )ناخالص( دارند و در حالت بیمار دارای ژن های خالص  hX X H )خالص( و  HX X

صفت گروه خونی ABO ، چون مستقل از جنس می باشد، سه حالت خالص BB ، AA و OO در مردان و زنان ایجاد می کند.
. / گزینۀ )2(:  hX Y( )  گزینۀ )1(: نادرست است. هموفیلی چون صفتی وابسته به X می باشد در هر هسته یاخته پیکری مردان دارای یک دگره می باشد 
نادرس�ت اس�ت. ژن تولید عامل انعقادی VIII ، همانند Rh یک صفت دو دگره ای با رابطۀ بارز و نهفتگی می باش�د. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. صفت حالت مو در انسان، 

غیرجنیس بوده که در مرد و زن می تواند به صورت خالص یا ناخالص بروز یابد ولی هموفیلی، وابسته به X بوده و فقط در زنان به صورت ناخالص یا خالص بروز می یابد.

تعریف چلیپایی شدن را در فصل بعد می خوانیم. چلیپایی شدن عملی است که در پروفاز میوز 1 رخ می دهد و با  58  2
تبادل قطعه بین ژن های موجود در دو فامینک غیرخواهری از یک جفت فام تن همتا، سبب ایجاد تنوع ژنتیکی و ترکیبات متنوع 
دگره ها می شود. برای عمل چلیپایی شدن الزم است که ژن های دو یا چند صفت روی یک جفت فام تن همتا ابشند. در این تست فقط 
در گزینۀ )2( می توان دو صفت وابس�ته به X مش�اهده کرد که می توانند با هم تبادل قطعه کنند و تنوع ژنتیکی ایجاد کنند ولی 
در سایر گزینه ها ژن های گروه خونی Rh در فام تن جفت 1 و ژن های گروه خونی ABO روی جفت فام تن 9 می باشد. )در مورد 
گزینۀ )4( دقت کنید که این شیوه در کنکور 99 آمده است و یادتون باشه که در این فصل دو بیماری انسانی نهفته، فنیل کتونوری 

و هموفیلی بحث شده است که یکی مستقل از جنس و دیگری وابسته به X است، پس با هم کراسینگ اور نمی دهند.(
فقط عبارت )ب( صحیح است.  59  1

 Dd را بسازد پس اگر فرد موردنظر D دارای ژنی هستند که نمی تواند پروتئین ،Dd منفی و یا مثبت ناخالص Rh الف( نادرست است. افراد با گروه خونی 
باشد، فقط یک ژن آن در این صفت رونویسی و ترجمه می شود. / ب( درست است. فردی که Rh مثبت دارد، در حالت ناخالص )Dd( یا خالص )DD(، هر والدی از آن 
 که الل D را به او داده اس�ت، قطعًا Rh مثبت داش�ته اس�ت. / ج( نادرس�ت است. در همۀ افراد س�الم، ژن های Rh بخشی از فام تن شمارۀ یک را به خود اختصاص داده اند. / 

د( نادرست است. در گامت ها، هسته دارای فقط یک الل Rh و صفات دیگر می باشند. 
60  3

)AX باشد:  ) اگر یک بیماری وابسته به X با دگره بارز )غالب( با کروموزوم 

AX Y( )  مرد بیمار 
قطعًا دارای دخترانی بیمار خواهد شد.

A قطعًا مادری بیمار داشته است. AX X A یا  aX X

)aX باشد:  ) اگر یک بیماری وابسته به X با دگره نهفته 

 a aX X( )  زن بیمار 
 aX Y قطعًا پدری بیمار داشته است. 

 aX Y قطعًا همۀ پسران وی بیمار خواهند شد. 

A داشته  aX X a می تواند مادر سالم  aX X aX داش�ته باشد. / گزینۀ )2(: دختر بیمار  Y A می تواند پس�ر س�الم  aX X  گزینۀ )1(: زن بیمار 
A داشته باشد.  aX X aX می تواند مادر سالم  Y aX است(. / گزینۀ )4(: پسر بیمار  Y( ) باشد )ولی پدرش قطعًا بیمار 

عبارات )الف(، )ب( و )ج( صحیح هستند.  61  3
منظور سؤال، اووسیت ثانویه و گاهی اولین جسم قطبی است که هاپلوئید بوده و هر فام تن آن ها دوکروماتیدی است.

 ال�ف( درس�ت اس�ت. در حالت عادی و ب�دون عمل کراس�ینگ اور، همواره هر کروموزوم مضاعف، دو نیمۀ مش�ابه ی�ا همان کروماتید خواه�ری دارد. / 
HX دارد. / ج( درست است. همۀ این یاخته ها یکی از دو فام تن های جنسی را دارند،  hX و دیگری سالم  ب( درست است. هر دو یاخته فوق هاپلوئید بوده که یکی دگره هموفیلی 

در نتیجه ژن های مسئول تعیین جنسیت را نیز دارند. / د( نادرست است. بعضی صفات چند جایگاه ژنی دارند، در نتیجه بیش از یک عامل )ژن( برای این صفات وجود دارد.
62  4

 در این سؤاالت باید در صورت مهبم بودن ژن منود فرد، برای حاالت دارای رخ منود ابرز هر حالت خالص و انخالص را در نظر بگیرید. دقت کنید که این سؤال از نوع عددی 
و محاسباتی است ولی واال از طراحان کنکور )مخصوصًا کنکور 99( بعید نیست که سؤال بدن! در این سؤاالت به ازای رخ نمودهای نهفته، عدد 1 و برای بارزها یا حاالت 

متعدد اغلب عدد 2 را قرار می دهیم و آن ها را در هم ضرب می کنیم: 

 

 
h

A RRh
X Y AA AO DD Dd RR RW

®ÃÎ¼µÀ jo¶
Âº¼i ½»o¬ oÎ ®²H ÁHnHj Á¼¶SLX¶ ( )

( ) ( ) ( ) ( )− − −

× × × = ⇒1 2 2 2 8 گزینۀ )1(: 8 نوع ژن نمود می تواند داشته باشد.  

 
H H H h

AB Rh
X X X X AB DD Dd RW

Â±ÃÎ¼µÀ nj ´²Iw ·p
nHjïZ¼¶ Á¼¶Âº¼i ½»o¬ SLX¶ 

( ) ( ) ( ) ( )− −

× × × = ⇒2 1 2 1 4 گزینۀ )2(: 4 نوع ژن نمود می تواند داشته باشد.  

 
h

Rh
X Y PP Pp DD Dd

Â±ÃÎ¼µÀ nj ´²Iw jo¶
Án¼º¼T¨ï®Ã¹Î nj ´²Iw jo¶ SLX¶ 

( ) ( ) ( )− −

× × = ⇒1 2 2 4 گزینۀ )3(: 4 نوع ژن نمود می تواند داشته باشد.  

 
H H H h

A W
X X X X PP Pp AA AO RW WW

Â±ÃÎ¼µÀ nj ´²Iw ·p
Án¼º¼T¨ï®Ã¹Î nj ´²Iw ·p  Âº¼i ½»o¬ ÂÎIÅ ®²H ÁHnHj( )

( ) ( ) ( ) ( )− − − −

× × × = ⇒2 2 2 2 16 گزینۀ )4(: 16 نوع ژن نمود می تواند داشته باشد.  
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73 63  AX( ) AX داشته است. این پسر، فام تن  Y موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست هستند. در بیماری وابسته به X بارز، اگر پسری بیمار باشد، قطعًا ژن نمود   3
A بوده است که در هر دو صورت بیمار می باشد )درستی ب(. aX X A و یا  AX X خود را از مادرش به ارث برده است که چون بیماری بارز است، مادر وی یا 

 در بیماری دارای ژن وابسته به X بارز، پسر بیمار، قطعًا مادر بیمار دارد و در آینده نیز همۀ دختران وی بیمار خواهند شد.

، ناقل گفته نمی شود، چون این افراد بیمارند ولی واژه  A aX X  الف( در بیماری هایی که ژن بارز سبب ایجاد بیماری می شود به افراد ناخالص Aa یا 
 a aX X )aX برای ایجاد زن بیمار  ) )aX بروز می یابد ولی در زنان وجود هر دو  ) ناقل به افراد سالم اطالق می شود. / ج( بیماری وابسته به X نهفته در مردان با یک 
الزم اس�ت، پس فراوانی زنان بیمار کمتر می باش�د. / د( در فصل بعد می خوانیم که برخی بیماری ها مثل کم خونی داسی ش�کل در نواحی ماالریاخیز یا عوامل تغذیه ای در 

فنیل کتونورها، می توانند فراوانی ژن آن ها در اثر عوامل محیطی تغییر یابند ولی بسیاری از بیماری های ارثی، تحت تأثیر محیط قرار نمی گیرند.
موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست هستند. در این سؤال ابتدا به میوز در یک خانم بالغ دقت کنید: 64  3

در کتاب یازدهم یاد گرفتید که میوز زنان از دوران جنینی توس�ط اووس�یت اولیه آغاز می ش�ود و تا پروفاز 1 طی می ش�ود، یعنی 23 چهارتایه آن در دوران جنینی تش�کیل 
 ش�ده اس�ت و به دنبال اتمام تقس�یم میوز 1 رخ نمی دهد )نادرس�تی د(. ادامه میوز 1 اووسیت اولیه پس از شروع دوران بلوغ آغاز می ش�ود و تا حوالی روز 14 دورۀ جنسی، 
 یک اووسیت اثنویه و یک گویچۂ قطیب در تخمدان ایجاد می شود )نه یک گامت! یا همان تخمک!( )نادرستی الف و ج(. در نهایت در صورت وجود اسپرم در لولۀ فالوپ )لولۀ رحم(، 

از هر اووسیت ثانویه، یک گامت یا تخمک در لولۀ رحم ایجاد می شود )درستی ب( و سه تا یاخته دیگر گویچۀ قطبی می باشند.

 ) hX F HX و  F  ، hX f  ، HX f H داش�ته است که توانایی ایجاد 4 نوع گامت ) hX X Ff  اووس�یت اولیه ای که ناقل فنیل کتونوری و هموفیلی می باش�د، ژن نمود 
دارد ولی در هر میوز، یک نوع اووسیت ثانویه و سپس تخمک یا گامت ایجاد می کند.

هموفیلی صفتی است که ژن آن روی فام تن X قرار دارد، بنابراین هیچ گاه از پدر به پسر انتقال نمی یابد. زیرا پسرها،  تنها فام تن X خود را از مادر دریافت  65  4
می کنند )اینم یه سؤال آسون! دقت کنید که قرار نیست همۀ سؤاالت تو کنکور دو کیلومتر پاسخ داشته باشند!(.

hABX اس�ت. در این فرد، اسپرماتوس�یت های اولیه  66 Yff ژن نم�ود صحی�ح مرد هموفیل )h( مبتال به فنیل کتونوری )f( با گروه خونی AB به صورت   1
hX هموفیلی و دو ژن ff فنیل کتونوری بوده )دو نوع ژن بیماری دارند(. از طرفی اسپرماتوسیت های ثانویه نیز هاپلوئید مضاعف هستند که نصف  دیپلوئید دارای یک ژن 

hX را دارند و نصف دیگر Yf دارند ولی همگی طی ادامه میوز ابتدا سانتریول های خود را مضاعف می کنند.  f آن ها دو الل بیماری 
 گزین�ۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. اواًل آنزی�م س�ازندۀ کربوهی�درات A و B گروه خونی در بررس�ی ژن های گروه خون�ی موردنظر ما نیس�ت بلکه آنزیم 
اضافه کنندۂ آن ها به گویچۀ قرمز مورد بررس�ی قرار می گیرند. ثانیًا این آنزیم ها نیز در گویچۀ قرمز فعالند. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. یاختۀ سرتولی، دیپلوئید است و 

هر دو ژن مربوط به آنزیم اضافه کنندۀ کربوهیدرات A و B را به گویچۀ قرمز دارد. / گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. تبدیل اس�پرماتید به اسپرم با تقسیم سیتوپالسم همراه 
نمی باشد بلکه به همراه از دست دادن مقدار زیادی از سیتوپالسم می باشد )که از نوع تقسیم هسته نیست(.

67  AX در به ارث رسیدن صفت وابسته به X بارز، شرط این است که مرد بیمار باید قطعًا مادرش بیمار باشد و در آینده همۀ دخترانش هم بیمار شوند. چون   4
حاوی دگره بارز بیماری را از مادر خود گرفته و به همۀ دختران خود می دهد و آن ها را بیمار می کند.

aX داشته باشد. /  Y A می تواند پسر سالم  aX X aX س�الم داش�ته باشد. / گزینۀ )2(: زن بیمار  Y A می تواند پدر  aX X  گزینۀ )1(: زن بیمار 
A داشته باشد.  aX X aX می تواند خواهر بیمار  Y گزینۀ )3(: پسر سالم 

68  aX Y چون پسران فقط فام تن Yشان را از پدر می گیرند پس صفت وابسته به X در مورد پسران از مادر به ارث می رسد. اما ژن نمود مردی به صورت   1
aX داش�ته  Y aX را از پدر به ارث برده و این دختر هم می تواند پس�ری با ژن نمود  A باش�د که  aX X را در نظر بگیرید. فرزند این مرد می تواند دختری با ژن نمود 

باشد. پس بیماری از مرد به نوۂ پرسی اش یم تواند به ارث برسد. این مورد در زنان هم قابل بررسی است.

ج( آمیزش و پانت 

موارد )ب(، )ج( و )د( نادرس�ت هس�تند. وقتی در مس�ئله ای از آمیزش بین افراد س�خن به میان آمد، همیشه اول ژن نمود والدین را پیدا کنید و سپس  اگر  69  3
دوس�ت داش�تید می توانید مربع پانت را برای فرزندان بکش�ید و س�پس هر گزینه را تحلیل کنید!! و یا اینکه کمی که متبحر شدید و تست های الگو  را زدید، دیگه با چشم 

هم می توانید در مورد فرزندان تحلیل کنید. 
بریم سر وقت مسئله: 

 می دانی�م ک�ه صف�ت رنگ گلبرگ های گل میمونی، دو دگره ای غیرجنس�ی با رابطۀ بارزیت ناقص بوده اند که دو حالت ژن نمود خالص قرمز RR و س�فید WW و یک 
1 احتمال دارد. 

4
حالت ناخالص صورتی RW دارد. با توجه به آمیزش بین دو گل صورتی RW، مربع پانت برای فرزندان به صورت زیر می باشد که هر مربع آن 

 الف( درس�ت اس�ت. زاده های خالص همان RR و WW در جدول پانت هس�تند که رخ نمود قرمز )RR( و سفید )WW( دارند که با شکل ظاهری 
صورتی در والدین متفاوتند. / ب و د( نادرس�ت هس�تند. زاده های RR و RW دارای دگره قرمزی )R( هس�تند که یکی از آن ها یعنی RRها، خالص می باش�ند و دو تای 
دیگر یعنی RWها، صورتی را بروز می دهند. / ج( نادرس�ت اس�ت. رخ نمود جدید یعنی آن هایی که صورتی نیس�تند و با والدین متفاوتند که همگی یعنی هم RRها و هم 

WWها خالص می باشند.
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70  )RW( در این سؤال دقت کنید که نسل دوم حاصل از آمیزش دو گل میمونی قرمز و سفید را خواسته است. در این مثال در نسل اول، همۀ زاده ها صورتی  4
می شوند و در نسل دوم هر سه نوع زاده ایجاد می شوند که طبق جدول پانت به بررسی گزینه ها می پردازیم:

 گزینۀ )1(: نادرست است. در نسل دوم هر رخ نمود یا ژن نمودی که ایجاد می شوند یا 
 F1 F1 وجود داشته است و هیچ نوع جدیدی ایجاد نشده است. )وقتی دو نسل P و  در نسل P یا در نسل 
F1 وجود نداشته اند.( / گزینۀ )2(:  ، آن هایی هستند که در P و  F2 را در مسئله داده است، افراد جدید در 
نادرس�ت اس�ت. بوته های نس�ل دوم، س�ه نوع رخ نمود قرمز، س�فید و صورتی دارند که فقط نصف آن ها 
، صورتی می باشند. / گزینۀ )3(: نادرست است. دقت کنید که در نسل اول، همۀ زاده ها  F1 همانند نسل 
صورتی می ش�وند نه در نس�ل دوم!! / گزینۀ )4(: درست اس�ت. با توجه به جدول پانت، می توان مشاهده 
ک�رد ک�ه از دو خانه جدول پانت که زاده های خالص RR و WW دارند، نصف آن ها قرمز )RR( و نصف 

دیگر سفید )WW( می شوند.
خب قرار بود اول بدویم تا به ژن نمود والدین برس�یم! ابتدا در مورد کلمۀ انقل دقت کنید که وقتی در بیماری می بینید، نش�ان  دهندۀ این اس�ت که بیماری  71  4

+AB می باشد. این مرد با زنی ناقل  aX می گیریم که دارای همه نوع زائدۀ گروه خونی به صورت  Y از نوع نهفته است. خب مرد سالم از نظر وابسته به X نهفته را 
+B ناخالص دارد، یعنی BODd است آمیزش می کند )توجه داشته باشید در این مواقع وقتی ناخالص ذکر می شود، مربوط به هردو صفت  A که گروه خونی  aX X

aاست(. تا اینجا تنها ابهام در ژن نمود والدین، Rh مثبت پدر است که می تواند DD یا Dd باشد. 

A a
X YAB DD Dd

X X BODd

IÄ( )
 

AX وجود دارد. / گزینۀ )2(: نادرست است.  Y aX و پسر سالم  Y  گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. در این خانواده احتمال به دنیا آمدن پس�ر بیمار 
AX و یا  Y یادتون باش�ه، اصاًل کربوهیدرات O نداریم، بلکه نوع A و B داریم )البته الل یا ژن O داریم ها!(. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. فرزند س�الم می تواند پسر 
A باش�د )همچنین هیچ قطعیتی در رابطه با منفی ش�دن آن ها نیس�ت چون که ژن نمود پدر، نهایی نش�ده است(. / گزینۀ )4(: درست است.  AX X A و  aX X دختر 

A بوده که می توانند مانند مادر، ژن نمود BODd را نیز داشته باشند.  aX X فرزند سالم ناخالص به صورت 

HX از تخمک مادر به ارث رسیده است،  72 HX است که Y از اسپرم پدر و  Y عبارات )الف( و )ب( صحیح هستند. ژن نمود پسر برای هموفیلی به شکل   2
H بوده است.  hX X hX و مادر ناقل  Y h به دنیا آمده است، پس پدر بیمار  hX X HX وجود دارد. از طرفی چون دختر هموفیل  پس در یاخته های مادر 

 در مورد گروه خونی چون پس�ر BBdd به دنیا آمده اس�ت، هر والد دو دگره )الل( B و d را داش�ته اس�ت. از طرفی وقتی دختر A به دنیا آمده است پس یک والد گروه خونی 
H و یک والد Dd و AB بوده است.  hX X ، مادر  hX Y AB داشته است و چون دختر آن ها گروه خونی Rh مثبت دارد پس یک والد، قطعًا Dd بوده است. پس قطعًا پدر 
 الف( درست است. یک والد AB بوده است ولی والد دیگر می تواند AB یا BO باشد. / ب( درست است. یک والد قطعًا Dd است ولی والد دیگر یا 
hX است و ناقل در آن معنی ندارد.  Y dd و یا Dd می باشد. / ج( نادرست است. مادر و هر دختری پس از تولد، فاقد اووگونی می باشد. / د( نادرست است. پدر بیمار 

موارد )ج( و )د( صحیح هستند.  73  2
+AB یعنی همراه با DD یا Dd دارد. از طرفی پدر فقط در گروه خونی A ابهام دارد و به صورت  H بوده که گروه خونی  hX X H یا  HX X در این سؤال مادر سالم 

hX می باشد.  Y AA AO ddIÄ( )

 AA وجود دارد )اگر مادر، ناقل و AAdd با گروه خونی مشابه مادر به صورت hX Y( )  الف( نادرست است. احتمال به دنیا آمدن پسر هموفیل 
و پدر Dd باشد(. / ب( نادرست است. احتمال به دنیا آمدن فرزندی با ژن نمود ABDd وجود دارد )در صورتی که پدر Dd باشد(. / ج( درست است. قطعًا چون پدر، 
hX بیمار را دارد. / د( درست است. وقتی یکی از والدین، گروه خونی  hX خود را به هر دختر خود منتقل می کند و هر دختر وی حداقل یک  بیماری هموفیلی دارد، الل 

AB دارد، امکان فرزندی با گروه خونی )O( وجود ندارد. 
در یک خانوادۀ 4نفره در دو حالت، گروه خونی همۀ اعضا با هم متفاوت است. 74  3

حالت اول: ژن نمود پدر و مادر به صورت AB و OO باشد، که در نتیجه فرزندان ژن نمود های AO و BO را نشان می دهند. / حالت دوم: ژن نمود پدر و مادر به صورت 
AO و BO باشد، که در نتیجه ژن نمود دو فرزند اول می تواند به صورت AB و OO باشد )البته ژن نمود های دیگری هم ممکن هستند که نیازی به آن ها نداریم(.

با توجه به موارد فوق در هیچ یک از حاالت، فرزندان کربوهیدرات مش�ابه روی گویچۀ قرمز ندارند )توجه داش�ته باش�ید که الل O، نه آنزیمی می س�ازد و نه کربوهیدراتی 
به گویچۀ قرمز اضافه می کند(.

 گزین�ۀ )1(: تنه�ا در حال�ت اول، یکی از والدین دارای ژن نمود ناخالص اس�ت. / گزین�ۀ )2(: در حالت اول، والدین فاقد دگرۀ مش�ابه گروه خونی در 
فام تن ش�مارۀ 9 خود هس�تند. / گزینۀ )4(: با توجه به موارد فوق، در حالت اول، هر دو فرزند و در حالت دوم یکی از فرزندان، آنزیم )هایی( که کربوهیدرات را به غش�ای 

گویچه های قرمز اضافه می کند، داراست.
75  BODd و AODd از ف�رض س�ؤال به ط�ور قط�ع متوجه می ش�ویم که والدین گ�روه خون�ی  4

داش�ته اند )چون فقط در این حالت هر چهار نوع گروه خونی O - AB - B - A به همراه س�ه نوع ژن نمود 
Dd ،DD یا dd به دنیا می آید(. می توانید مانند حالت روبه رو، جدول پانت فرزندان را در هر دو صفت گروه 

خونی رسم کنید تا با خیال راحت مسئله را حل کنید. 

A

C

C

B

B

B



75  گزینۀ )1(: نادرست است. در مورد کربوهیدرات A به صورت AO یا AB ناخالص هستند ولی در مورد Rh نادرست است چون می تواند خالص 
DD یا ناخالص Dd باش�د. / گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. دو صفت خالص به صورت OODD یا OOdd می باشد که در حالت اول گروه خونی مثبت با زائدۀ پروتئین 

D دارد. / گزینۀ )3(: نادرست است. زائدۀ D از نوع پروتئین است نه کربوهیدرات! / گزینۀ )4(: درست است. والدین این خانواده همواره دو صفت ناخالص دارند.
خب بدون از دست دادن وقت چون اطالعات زیادی از والدین نداریم باید بریم سر وقت گزینه ها!  76  3 

گزینۀ )1(: نادرست است. فرض کنید پدر و مادر ناقل فنیل کتونوری )Ff( با گروه خونی AB بوده اند. در این صورت احتمال پسر ffAA و پسر BBFf نیز وجود دارد. / 
h به دنیا بیاید. / گزینۀ )3(: درست است. اگر دختر فنیل کتونور ff با گروه  hX X HX امکان ندارد، دختر هموفیل  Y( ) گزینۀ )2(: نادرست است. وقتی پدر سالم است 
خونی AB به دنیا بیاید، چون فرض بر مشابه بودن گروه خونی ناخالص والدین است پس هر دو AB بوده اند و امکان به دنیا آمدن فرزندی با گروه خونی O وجود ندارد. / 
H بوده است. از طرفی چون گروه خونی BO به دنیا آمده است، پس  hX X( ) hX به دنیا بیاید، مادر سالم ناقل  Y( ) گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. اگر پس�ر هموفیل 

h وجود ندارد.  hX X HX است، امکان متولد شدن دختر بیمار  Y والدین هر دو BO بوده اند ولی چون پدر سالم 
موارد )الف( و )ج( نادرست هستند.  77  2

BO و یا  AB( )×  ، AO AB( )× طب�ق معم�ول اول ب�ه دنب�ال ژن نمود والدین می رویم. چون س�ه نوع رخ نمود گروه خون�ی احتمال تولد دارد، پس والدی�ن به صورت 
AB بوده اند.  AB( )×

 الف( نادرس�ت اس�ت. در حالت آمیزش بین والدین AB، این حالت نقض می ش�ود. / ب( درس�ت اس�ت. در این آمیزش ها، قطعًا هیچ والدی گروه 
خونی O ندارد )اگر یکی از والدین گروه خونی O داشته باشد، حداکثر دو نوع گروه خونی در فرزندان مشاهده می شود(. / ج( نادرست است. مادر در دو نوع آمیزش اول 

می تواند AO یا BO باشد. / د( درست است. در هر سه نوع آمیزش، قطعًا هر دو والد، ژن نمود ناخالص دارند.
م�وارد )ال�ف(، )ج( و )د( نادرس�ت هس�تند. از آنجا که والدین دارای گروه خون�ی مثبت و فرزند آن ها دارای گروه خونی منفی اس�ت، درمی یابیم که هر دو  78  3

ناخالص )Dd( هستند. از طرفی چون دختر آن ها دارای گروه خونی B است، ژن نمود پدر که گروه خونی A دارد، به صورت AO است، پس ژن نمود گروه خونی والدین 
به صورت ABDd و AODd است.

دقت داشته باشید، از آنجا که از پدر و مادری سالم، فرزندی بیمار متولد شده است، این بیماری نوعی بیماری هنفته است، اما اگر ژن آن بر روی فام تن جنسی باشد، برای 
اینکه فرزند دختر مبتال باشد، پدر نیز باید به آن بیماری مبتال باشد که چنین نیست، پس این بیماری، نوعی صفت هنفته و مستقل از جنس مثل فنیل کتونوری )ff( است.

 ال�ف( نادرس�ت اس�ت. بیماری مس�تقل از جنس اس�ت و احتم�ال ابتال ب�ه آن، ربطی به جنس�یت ندارد. / 
ب( درس�ت اس�ت. با توجه به جدول ژن نمود والدین، به راحتی قابل درک اس�ت. / ج( نادرس�ت اس�ت. صد بار گفتم دقت کن! 
گویچۀ س�فید هم گویچۀ خونیه ولی زائده گروه خونی نداره! / د( نادرس�ت اس�ت. ژنوم سیتوپالس�می هر فرزند، از مادر به ارث 

می رسد که تخمک این مادر با گروه خونی AB، امکان ندارد که الل O داشته باشد. 
این سؤال جذابیت و زیبایی یک معما را دارد!!  79  4

در ابتدا فقط می دانیم که مادری با گروه خونی A ا)AA یا AO( با پدری با گروه خونی B ا)BB یا BO( آمیزش کرده است در 
این صورت فقط از هر والد یک دگره آن ها مشخص می باشد: 

 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. اگر فرزندی با گروه خونی O متولد ش�ود، قطعًا هر دو والد دگره O را داش�ته اند و پدر و مادر وی AO و BO بوده اند. / 
گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. اگر از این زوج، فرزندی با گروه خونی B به دنیا بیاید، قطعًا مادر AO بوده و AA نمی باش�د )چون در صورتی که مادر AA باش�د، امکان 
ندارد فرزندی بدون کربوهیدرات A روی غش�ای گویچۀ قرمز و با گروه خونی B به دنیا بیاید(. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. همانند توضیح گزینۀ )2(، اگر فرزندی با 
گروه خونی A به دنیا بیاید، پدر قطعًا BO بوده است و نمی تواند BB باشد. / گزینۀ )4(: درست است. اگر در این زوج فرزندی با گروه خونی AB ایجاد شود، ژن نمود 

AA BO( )× AO و یا  BB( )× AO یا  BO( )× ⇐ این زوج را نمی توان بررسی کرد چون در این سؤال، در حاالت مقابل می توانند این فرزند را ایجاد کنند 
پس�ری که به بیماری مس�تقل از جنس نهفته )aa( مبتالس�ت، قطعًا دارای دو دگرۀ نهفته )aa( است که هر یک از دگره ها را از یکی از والدین دریافت کرده  80  4

است )والدین می توانند ناقل )Aa( یا بیمار )aa( باشند(.
H داش�ته باشد. / گزینۀ )2(:  hX X HX و مادر سالم ناقل  Y hX اس�ت که می تواند پدر سالم  Y  گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. پس�ر هموفیل، 
نادرس�ت اس�ت. هر س�ه می توانند DD باشند. / گزینۀ )3(: نادرست اس�ت. دقت کنید که عوامل دیگری مانند کمبود کلس�یم و کمبود ویتامین K نیز در انعقاد خون 
اختالل ایجاد می کنند که بیماری ژنتیکی محس�وب نمی ش�وند )از دو منظر دیگر هم به س�ؤال نگاه کنید، اواًل هر میوزی در زنان به تولید تخمک نمی انجامد و از طرفی هر 

مشکل انعقاد خون ناشی از هموفیلی و صفت وابسته به X نمی باشد(.
hX داش�ته است، پس زن خانواده، قطعًا سالم  81 Yff موارد )ج( و )د( درس�ت می باش�ند. چون پدر این زن دو بیماری هموفیلی و فنیل کتونوری به صورت   2

H و با گروه خونی A )به صورت AA یا AO( بوده است.  hX X Ff ناقل، به  صورت 
HX که گروه خونی B دارد، آمیزش کند، ممکن اس�ت صاحب پسری هموفیل و فنیل کتونور با گروه  YFf  الف( نادرس�ت اس�ت. اگر با مرد س�الم 
 خونی B ش�وند )اگر مادر AO باش�د(. / ب( نادرس�ت اس�ت. اگر زن AO باش�د، اووس�یت اولیه که دیپلوئید اس�ت الل های A و O خواهد داشت. / ج( درست است. 
 O داشته باشد، می توان انتظار داشت، دختری سالم ناقل هموفیلی ولی مبتال به فنیل کتونوری با گروه خونی O باشد و گروه خونی آن الل Ff اگر مرد ناقل فنیل کتونوری

hX داشت.  Yff hX می توان انتظار پسری  Yff به دنیا بیاید. / د( درست است. از آمیزش زن موردنظر با مردی  H hX X ffOO به صورت  
در این مثال ها که فقط یکی از والدین مش�خص هس�تند، مجبورید همۀ گزینه ها را به ترتیب بررسی کنید تا به پاسخ صحیح برسید. چون فقط مرد هموفیل  82  3

R مش�خص اس�ت )دقت کنید که دگره های صفت هم توان، وابس�ته به X بوده و فاقد رابطۀ بارز و نهفتگی می باش�د(. مادر در این خانواده، سالم است 
hX Y این خانواده 

H باشد.  hX X H یا  HX X که می تواند 

C

C
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FfAODdپدر

FfABDdمادر
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R می ش�وند  W
h hX X R و یا  R

H hX X R آمیزش دهیم، دختران )XX( آن ها یا  W
H hX X R را با خانمی 

hX Y  گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. اگر مرد 

W با رخ نمود  R
h hX X ، هر دختر بیمار به صورت  W W

H hX X R با خانمی 
hX Y که در حالت دوم هموفیل و هم توان می باشد. / گزینۀ )2(: نادرست است. از آمیزش 

W باشد، همواره  W
H hX X R و مادر 

hX Y RW می ش�ود )دقت کنید که این گزینه نگفته اس�ت که هر دختری بیمار خواهد ش�د(. / گزینۀ )3(: درست است. وقتی پدر 

، در پسران آن ها  R WX X R با 
hX Y R از پدر به همۀ دختران می رسد پس یک کروموزوم X با دو الل R و H ندارند. / گزینۀ )4(: نادرست است. از آمیزش 

hX( )

1 آن ها رخ نمود R و نصف دیگر W می شوند. )دقت کنید که احتمال پسر با رخ نمود W در این خانواده وجود دارد.( 
2

WX ایجاد می شود که  Y RX و  Y دو حالت 

هموفیلی نوعی بیماری ژنتیکی اس�ت که در آن فرایند لخته ش�دن دچار اختالل می ش�ود. هموفیلی نوعی صفت وابس�ته به X و نهفته اس�ت. تنها زنان که  83  4
دارای دو فام تن X هستند، می توانند ناقل بیماری های وابسته به X باشند. زنان تنها دارای یک نوع فام تن جنسی هستند.

 گزینۀ )1(: کامه های ماده می توانند دارای ژن این بیماری باش�ند، ولی تنها یک فام تن X دارند. در ضمن ماهیچه های اس�کلتی، چندهس�ته ای اند و 
چندین فام تن جنس�ی دارند. / گزینۀ )2(: ش��ایع ترین نوع هموفیلی مربوط به فقدان عامل انعقادی هش�ت )VIII( است )پس انواع دیگری نیز از این بیماری وجود دارد 

ولی همگی مشکل انعقاد خون دارند(. / گزینۀ )3(: مردان نمی توانند ناقل صفات وابسته به X باشند.

HX و  84 Y H بوده است که در این خانواده، پسران هم سالم  hX X hX و مادر  Y موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست هستند. در این خانواده، قطعًا پدر   3
hX هستند و دختران نیز می توانند بیمار یا سالم ناقل باشند. Y هم بیمار 

 الف( نادرست است. فرزند سالم می تواند دختر ناقل یا پسر سالم باشد )لفظ ناقل در صفت وابسته به X، مخصوص فرزندان دختر می باشد(. / ب( 
HX را نیز در  Y hX گرفته اند. / د( نادرست است. پسران  نادرست است. پسران بیمار، الل خود را از مادر گرفته اند. / ج( درست است. همۀ دختران از پدر خود یک 

HX می باشند.  نظر بگیرید که سالم و دارای یک نوع الل 

hX دارد. چون پسر اول سالم است یعنی  85 Y ff در این آمیزش، پدر هموفیل و فنیل کتونور است و ژن نمود   3
H بوده است.  hX X( ) hX می باشد. پس در صفت هموفیلی مادر ناقل  Y HX دارد و پسر دوم که هموفیل است،  Y
در مورد فنیل کتونوری نیز، چون پسر اول سالم است پس مادر الل F را داشته است ولی چون پسر دوم بیماری ff دارد پس 

مادر در این صفت نیز ناقل )Ff( بوده است. 
h به دنیا بیاید. /  hX X ff  گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. پس�ر هیچ گاه در هموفیلی ناقل نمی باش�د. / گزینۀ )2(: نادرست است. ممکن است دختر 
 H hX X Ff H بوده است که دو الل بیماری h و f دارد. / گزینۀ )4(: نادرست است. دختران سالم آن ها  hX X Ff گزینۀ )3(: درست است. دختر سالم آن ها قطعًا 

مانند مادر می شوند. 
موارد )ب(، )ج( و )د( صحیح می باشند.  86  3

Ff در این صورت هر فرزند، قبل از تولد می تواند  ff( )×  الف( نادرست است. اگر والدین را به صورت یکی سالم ناقل و دیگری بیمار در نظر بگیریم 
Ff یا ff باش�د یعنی مش�ابه هر دو والد امکان دارد بش�ود. در این حالت، والدین ژن نمود یکس�ان نداش�ته اند. / ب( درست اس�ت. فقط در آمیزش ff با FF است که هر 
فرزندی Ff می ش�ود که به صورت س�الم ناقل می ش�ود. در این حالت این فرزندان، ژن نمود متفاوت با والدین خود دارند )این فرزندان همگی سالم هستند و توانایی تولید 
آنزیمی دارند که فنیل آالنین را تجزیه می کند(. / ج( درس�ت اس�ت. فقط از آمیزش ff با Ff اس�ت که هر فرزند یا Ff و یا ff می ش�ود که قبل از تولد ممکن است رخ نمود 
هر دو والد را داشته باشد. در این صورت یک والد سالم ناقل و یک والد بیمار بوده است )دقت کنید که در این عبارت از واژۀ رخ منودها استفاده شده پس باید در فرزندان 

FF بوده اند که همۀ فرزندان با رخ  نمود سالم و متفاوت با والد ff به دنیا می آیند.  ff× هر دو نوع رخ نمود بیاید(. / د( درست است. در این صورت والدین، فقط 
موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست هستند. علت درستی مورد )ب( این است که در صورتی که برخی از فرزندان پسر، سالم و برخی بیمار هموفیلی می شوند،  87  3

پس باید مادر، ناقل بیماری باش�د، یعنی از نظر این بیماری س�الم و واجد یک دگرۀ بیماری اس�ت. از آنجا که فام تن Y فاقد جایگاه برای برای ژن بیماری هموفیلی اس�ت، 
پدر نقشی در بیمار شدن پسران ندارد و می تواند سالم و یا بیمار باشد.

h بوده است چون اگر مادر  hX X( )  الف( وقتی هر دختر یک خانواده هموفیل می شود، یعنی پدر قطعًا هموفیل بوده است و مادر نیز قطعًا هموفیل 

h هموفیلی، یکی از دگره های بیماری را از پدر خود دریافت می کند، بنابراین  hX X( ) H باش�د، امکان دارد نصف دختران س�الم ش�وند. / ج( دختر بیمار  hX X( ) ناقل 

باش�ند، باید  hX Y( ) پدر این فرد حتمًا باید بیمار باش�د )اصاًل مردان نمی توانند در این صفت، ناقل یا همان ناخالص باش�ند(. / د( برای اینکه همۀ فرزندان پس�ر بیمار 

h باشد و همان طور که در ابتدا توضیح داده شد، پدر نقشی در هموفیل شدن پسران خود ندارد و نمی توان ژن نمود آن را به طور قطع مشخص کرد. hX X( ) مادر، بیمار 
چون هموفیلی وابس�ته به X اس�ت، وقتی پس�ری مبتال به هموفیلی از مادری س�الم به دنیا آمده اس�ت، حتمًا مادر او ناقل هموفیلی است، زیرا پسر همواره  88  4

فام تن X را از والد مادر دریافت می کند.
)hX را از پدر خود دریافت می کنند و می توانند آن را به نس�ل  ) ، همۀ )نه نیمی از( دختران خانواده الزامًا ژن بیماری  hX Y( ) دق�ت کنی�د در ص�ورت بیمار بودن پدر 

بعد منتقل کنند )نادرستی گزینۀ )4((.
 گزینۀ )1( و )2(: از ازدواج پدر سالم و مادر ناقل هموفیلی تمامی زاده های دختر، سالم هستند، ولی نیمی از آن ها ژن هموفیلی را دارند و ناقل محسوب 
می ش�وند و دختر ناقل می تواند ژن هموفیلی را به پس�ران نس�ل بعد انتقال دهد. نیمی دیگر از دختران س�الم و خالص هس�تند، پس هیچ گاه نمی توانند دخترانی مبتال به 
هموفیلی در نسل بعد داشته باشند. / گزینۀ )3(: از ازدواج پدر هموفیل و مادر ناقل نیمی از دختران، بیمار می شوند، یعنی ژن هموفیلی را در هر دو فام تن X دارند. نیمی 

از دختران نیز ناقل می شوند بنابراین این دختران همواره پسران هموفیلی در نسل بعدی ایجاد می کنند.
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77 فقط مورد )ج( نادرست است. اگر فرض کنیم دگرۀ مربوط به انگشت اشارۀ کوتاه تر را با S و دگرۀ مربوط به انگشت اشارۀ بلندتر را با R نمایش دهیم، در  89  1
جمعیت مردان دگرۀ S بر R غالب اس�ت و در جمعیت زنان دگرۀ R بر S غالب اس�ت. در نتیجه مردان با ژن نمود های SS و RS دارای انگش�ت اش�ارۀ کوتاه تر و مردان با 
ژن نمود RR دارای انگشت اشارۀ بلندتر هستند. همچنین زنان با ژن نمود RS و RR دارای انگشت اشارۀ بلندتر و زنان با ژن نمود SS دارای انگشت اشارۀ کوتاه تر هستند.

 الف( درست است. مردان با ژن نمود ناخالص )RS( و زنان دارای ژن نمود خالص و مغلوب )SS(، دارای انگشت اشارۀ کوتاه تر هستند.
 RR RS SS·Hjo¶ k¹±M  ½IU¼¨: ,→ →  
 RS RR SS·Iºp  k¹±M ½IU¼¨: , → →  
ب( درست است. پسر دارای انگشت اشارۀ بلندتر ژن نمود RR دارد، در نتیجه والدین آن ممکن است به صورت RS و RS باشند که در این صورت مادر دارای انگشت 
اشارۀ بلندتر و پدر دارای انگشت اشارۀ کوتاه تر است. / ج( نادرست است. دختر دارای انگشت اشارۀ کوتاه تر دارای ژن نمود SS است که پدر او می تواند ژن نمود RS یا 
SS داش�ته باش�د که در هر صورت انگش�ت اش�ارۀ کوتاه تر دارد و مادر فرد ممکن است ژن نمود SS یا RS داشته باشد، در نتیجه مادر ممکن است انگشت اشارۀ بلندتر 
)RS( و یا کوتاه تر )SS( داشته باشد. / د( درست است. مردان دارای انگشت اشارۀ کوتاه تر ژن نمود های SS و RS دارند و زنان دارای انگشت اشارۀ بلندتر، ژن نمود های 
RS و RR دارند. واضح اس�ت که هر یک از مردان و زنان فوق با هم آمیزش انجام دهند، قطعًا امکان تولد زاده ای با ژن نمود RS وجود دارد که در پس�ران به صورت 

انگشت اشارۀ کوتاه تر و در دختران به صورت انگشت اشارۀ بلندتر خود را نشان می دهد.
موارد )الف( و )د( صحیح می باشند. از پدر و مادر سالم از نظر هموفیلی، امکان ندارد که دختری هموفیل )مثل عبارت  90  2

)ب(( ب�ه دنی�ا بیاید چ�ون باید هر دو کروموزوم جنس�ی آن، حاوی الل بیماری باش�ند ولی پدر وی فاقد دگره ه�ای بیماری هموفیلی 
)hX می باشد. از طرفی عبارت )ج( هم نادرست است چون پسران نیز در بیماری وابسته به X حالت ناقل ندارند. از نظر بیماری  )

فنیل کتونوری که مستقل از جنس نهفته است و هر دو والد، ناقل هستند، احتمال تولد هر نوع فرزندی وجود دارد )توجه داشته باشید 
که پرهیز والدین از فنیل آالنین، هیچ ارتباطی به عدم انتقال ژن های بیمار به نسل بعد ندارد(. 

hX و ناقل Ff نیز وجود دارد.  Y ( وجود دارد. / د( احتمال  H hX X  الف( احتمال دختر ناقل با ژن نمود )Ff و 
دختر بیمار دارای ژن نمود BB اس�ت که یک دگرۀ B را از پدر و دگرۀ B دیگر را از مادر خود دریافت کرده اس�ت. وجود یک دگرۀ B در پدر وی، س�بب  91  1

بروز بیماری طاسی می شود، بنابراین قطعًا پدری طاس دارد )رد گزینۀ )3( و درستی گزینۀ )1((.
از سوی دیگر مادر می تواند دارای ژن نمود BB و یا Bb باشد. فرد مؤنث تنها در حالت BB می تواند طاسی را بروز دهد )رد گزینۀ )2( و )4((.

در این سؤال به قید برخی در متن سؤال دقت کنید چون فقط می توان در حالتی که هر دو والد Aa باشند، فرزندی مثاًل AA یا aa مشاهده کرد که ژن نمود  92  4
( و یا هر فرزند حداقل مانند یک  aa AA× متفاوت با والدین Aa دارند. اگر هر حالت دیگر آمیزش را در نظر بگیرید، یا همۀ فرزندان با والدین متفاوت می شوند )مثل 

Aa که مدنظر تست است، والدین ژن نمود و رخ نمود مشابه دارند.  Aa× (. پس در آمیزش  Aa AA× Aa یا  aa× والد می شود )مثل 
 گزینۀ )1(: در مورد فرزند aa نادرس�ت اس�ت چون والدین بارز و این فرزند نهفته اس�ت. / گزینۀ )2(: فرزند AA هم ممکن اس�ت به دنیا بیاید که 

رخ نمود بارز )مشابه والدین( دارد ولی خالص است. / گزینۀ )3(: در این خانواده سه نوع ژن نمود و دو نوع رخ نمود می توان مشاهده کرد. 
موارد )الف( و )ج( نادرست هستند.  93  2

دلیل نادرس�تی موارد )الف( و )ج( این اس�ت که در بیماری هایی که ژن هنفته باعث بیماری می ش�ود، همواره چه در حالت غیرجنس�ی و چه جنسی، از والدین بیمار، 
فقط فرزند بیمار به دنیا می آید چون به ترتیب دارای بیماری های نهفته مستقل از جنس و نهفته وابسته به X هستند(.

در بیماری هایی که ژن ابرز سبب ایجاد بیماری می شود، در حالت مستقل از جنس بارز، اگر والدین بیمار باشند، در صورتی  که ناخالص Aa بوده باشند، امکان دارد 
که صاحب پسر یا دختر سالم و بیمار شوند )درستی ب(.

A هستند ولی  aX X A و یا  AX X AX دارد و قطعًا همۀ دختران وی بیمار می ش�وند که یا  Y در بیماری وابس�ته به X بارز، وقتی پدر، بیمار می باش�د، ژن نمود 
AX شود )درستی د(.  Y aX یا پسر بیمار  Y A باشد، می تواند صاحب پسر سالم  aX X در این بیماری مادر بیمار اگر ناخالص 

همۀ موارد به نادرستی تکمیل می کنند.  94  4
a دارد، پس قطعًا یک X را از پدر خود  aX X  الف( نادرس�ت اس�ت. وقتی دختری مبتال به یک بیماری وابس�ته به جنس نهفته می باش�د، ژن نمود 
دریافت کرده است. این پدر، خود Yاش را از پدرش و Xاش را از مادرش )مادربزرگ دختر( به ارث برده است. / ب( نادرست است. وقتی پسری مبتال به یک بیماری 
AX خود را از مادرش به ارث برده اس�ت. ح�ال این مادر یا  AX دارد. این پس�ر فام تن Y خود را از پ�درش و فام تن  Y وابس�ته ب�ه جن�س بارز اس�ت، قطع�ًا ژن نمود 
AX را از پدر خود )پدربزرگ پسر( دریافت کرده باشد و  A اس�ت که می تواند  aX X A اس�ت که در این حالت قطعًا پدرش )پدربزرگ پس�ر( مبتالس�ت و یا  AX X

aX را از مادرش )مادربزرگ پسر(، پس نمی توان گفت احتمال بیمار بودن پدربزرگ پسر در هر حالتی صفر است. / ج( نادرست است. اگر فردی )چه پسر و چه دختر( 
مبتال به یک بیماری غیرجنسی مغلوب باشد، نمی توان گفت حتمًا از بدو تولد عالئم آن بیماری را هم نشان می دهد )ممکن است اولین عالمت بیماری در چندسالگی فرد 
آشکار شود(. می توان بیماری فنیل کتونوریا را مثال زد که توارث غیرجنسی مغلوب دارد و کودک در بدو تولد عالئم را نشان نمی دهد، لذا پزشکان به آزمایش خون متوسل 
می ش�وند تا بیماری را تش�خیص دهند. / د( نادرس�ت اس�ت. دایی بیمار، حداقل یکی از الل های بیماری زا را دارد. در صورتی که در نظر بگیریم پدر یا مادر این ش�خص 
)پدربزرگ یا مادربزرگ فرد موردنظر( ناخالص بوده باشند، ممکن است حداقل یک الل نهفته )سالم( را به دختر خود داده باشند و آن دختر هم همان الل سالم را به فرزند 

خود بدهد که در صورت اینکه پدر هم الل سالم را بدهد، دایی بیمار و خواهرزاده سالم خواهند بود.
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موارد )الف( و )د( نادرس�ت هس�تند. هنگامی که در خانواده ای پدر به یک بیماری نهفته وابس�ته به جنس )مثل کوررنگی a( مبتال باشد و مادر خالص بارز  95  2
A بوده است. در این خانواده برحسب قوانین احتماالت، دو نوع فرزند می تواند ایجاد شود.  AX X aX و مادر  Y یعنی سالم باشد، در حقیقت ژن نمود پدر به صورت 

A می توانند بشوند.  aX X AX و سالم می شوند ولی همۀ دختران آن ها سالم ناقل به  صورت  Y همۀ پسران آن ها 

)aX فقط در دختران به صورت نهفته وجود دارد. )  همۀ فرزندان آن ها سالم می شوند ولی ژن بیماری 

 الف( نادرس�ت اس�ت. همۂ پس�ران سالم هستند. / ب( درست اس�ت. فقط دختران، دگرۀ بیماری  را دارند. / ج( درست است. هر دختر آن ها ناقل و 
دارای دگرۀ بیماری است. / د( نادرست است. فرزند بیمار در این خانواده به دنیا نمی آید. 

باید در هر صفت از روی گزینه ها، ژن نمود والدین را نوشته و سپس به بررسی درستی هر گزینه بپردازیم. 96  2
hX وجود  Yff H باش�د، هر دو سالمند ولی احتمال داشتن پسری هموفیل و فنیل کتونور  hX X Ff HX و مادر  YFf گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. اگر ژن نمود پدر 
دارد. / گزینۀ )2(: درست است. اگر پدر و مادر سالم را FF در نظر بگیریم، هیچ گاه فرزند بیمار ff به دنیا نمی آید. / گزینۀ )3(: نادرست است. وقتی پدر و مادر از نظر 
h با انعقاد خون  hX X( ) )HX را می گیرند و امکان ندارد بیمار  ) انعقاد خون )هموفیلی( سالم هستند، قطعًا همۀ دختران آن ها سالم می شوند، چون همواره از پدر دگره 
غیرطبیعی به دنیا بیاید. از طرفی اگر هر دو والد در فنیل کتونوری سالم ناقل باشند، احتمال تولد دختر بیمار ff وجود دارد. / گزینۀ )4(: نادرست است. چون فرزند آن ها، 

1 می تواند 
4

پس�ر هموفیل به دنیا آمده اس�ت، پس مادر، ناقل این بیماری بوده اس�ت و اگر والدین در بیماری فنیل کتونوری، س�الم ناقل باشند، در هر فرزندی، به احتمال 
فنیل کتونور )aa( به دنیا بیاید )یعنی بروز هموفیلی اصاًل ربطی به بروز فنیل کتونوری ندارد(.

موارد )ج( و )د( صحیح هستند. در حل این مسئله برای اینکه شما بهتر و راحت تر متوجه شوید، بیماری هموفیلی را در نظر می گیریم. )در کنکور نیز وقتی  97  2
می توانید، نوعی بیماری را جایگزین قرار دهید، اینگونه با بررسی آن راحت تر هستید.( 

hX شوند. / ب( نادرست است. از آمیزش  Y( ) ، می توانند صاحب پسر بیمار  H hX X( ) HX و زن ناقل  Y( )  الف( نادرس�ت اس�ت. مرد سالم 

H وجود دارد. / ج( درست است. در بیماری های نهفته، وقتی والدین بیمارند،  hX X( ) ، احتمال به دنیا آمدن دختر ناقل  H hX X( ) hX با زن ناقل  Y( ) مرد بیمار 

hX خواهند شد.  Y( ) ، قطعًا همۀ پسران آن ها بیمار  h hX X( ) HX با زن بیمار  Y( ) قطعًا فرزندان نیز بیمار خواهند شد. / د( درست است. از آمیزش مرد سالم 

98  T tX X( ) tX و دختر  Y( ) 4  چون پدر از نظر بیماری سالم است ولی دختر آن ها بیمار است، لذا صفت بیماری وابسته به جنس، ابرز بوده است. یعنی پدر 
)dd است  ) T است. ژن نمود پدر از نظر گروه خونی Rh یا خالص نهفته  tX X( ) T یا ناخالص  TX(X ) بیمار شده است. ژن نمود مادر از نظر بیماری یا خالص بارز 

)Dd است. ) یا ناخالص 

−O از آن ها به دنیا آمده  −A داش�ته و پدر خانواده گروه خونی B با Rh نامش�خص دارد. چون فرزند   خب: چون مادر خانواده، فقط زائده A دارد، پس گروه خونی
tاست، پس گروه خونی مادر AOdd و پدر BOdd یا BODd بوده است. حاال کل ژن نمود والدین را می نویسیم: 

T
X YBO dd Dd

X X AOdd

nkQ IÄ

njI¶
?

: ( )

:

t سالم بوده و گروه خونی متفاوت با والدین دارد. / گزینۀ )2(: نادرست است.  tX X OO T باشد، دختر  tX X  گزینۀ )1(: نادرست است. اگر مادر 
T باشد. / گزینۀ )3(: نادرست است. این فرزند می تواند مثل پسر یا دختری بیمار با  tX X tX داشته باشند اگر مادر  YABDd این زوج می توانند پسر فوق را به صورت 
T داشته باشند.  TX X −B باشد. / گزینۀ )4(: درست است. چون این زوج به دلیل اینکه پدر فاقد الل بیماری است نمی توانند فرزندی با دو الل بیماری  +B یا  گروه خونی 

، قطعًا از نظر فنیل کتونوری، حالت ناخالص Ff یا ناقل دارد. از طرفی به دلیل به  99 ff( ) مرد س�الم خانواده به دلیل بیماری مس�تقل از جنس نهفتۀ پدرش  2
H بوده است. در این خانواده  hX X HX و زن، ناقل هموفیلی یا  Y دنیا آمدن فرزندی مبتال به هموفیلی از دو والد سالم، در مورد این بیماری، نتیجه می گیریم که مرد 
h که نتواند فاکتور انعقادی 8 خون را بس�ازد، به هیچ عن�وان وجود ندارد چون این دختر نمی تواند پدری س�الم از نظر  hX X ام�کان تول�د دخت�ری هموفی�ل به صورت 

هموفیلی داشته باشد. )به طور قطع مطمئن هستم که سایر عبارات را خودتان تحلیل می کنید!( 
 H h HX X ff X YFfnjI¶    nkQ  : :× ⇒ احتمال به دنیا آمدن فرزندان گزینه های )1(، )3( و )4( وجود دارد.   

وقتی در بیماری هموفیلی که وابسته به X و نهفته است بحث می کنیم، اگر پدر و مادر سالم باشند و فرزند بیمار به دنیا آمده باشد، قطعًا آن فرزند، پرسی  100  4
H بوده و احتمال تولد دختری هموفیل از آن ها وجود نداش�ته اس�ت. از طرفی در بیماری فنیل کتونوری که  hX X HX و مادرش  Y هموفیل بوده اس�ت. چون پدرش 

HX و مادر  YFf مس�تقل از جنس نهفته اس�ت، پدر و مادر س�الم وقتی دارای فرزند بیمار می ش�وند که هر دو ناقل با ژن نمود Ff بوده باش�ند. در این حالت که پدر 
H بوده است و فاقد اسپرم می باشد. hX X Ff H می باشد، فرزندی که در هر دو بیماری ناقل به دنیا آمده است، قطعًا دخرتی با ژن نمود  hX X Ff

hX و دارای سه دگره بیماری بوده است )رد گزینۀ )1((. Yff  فرزند اول آن ها پسری با ژن نمود 
H وجود دارد )رد گزینۀ )2((. hX X Ff  احتمال دختری با ژن نمود ناقل دو بیماری به صورت 

HX باشد )رد گزینۀ )3((. YFf )f را دارد، می تواند از نظر هر دو صفت سالم و به صورت  )  پسری با ژن نمود ناقل از نظر فنیل کتونوری که دگره بیماری 
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79 عبارت های )ب( و )ج( جمله را به نادرستی تکمیل می کنند. 101  4
ابتدا در این سؤاالت پی به ژن نمود پدر و مادر ببرید و سپس به راحتی و با آرامش، احتمال ایجاد هر صفت در هر فرد را پیدا کنید.

 بررسی ژن نمود پدر خانواده:
+AB دارد. HX می باشد که گروه خونی  Y مرد سالم از نظر هموفیلی 

HX بوده است. YABDd از طرفی چون فرزند اول آن ها فاقد پروتئین  D بوده و Rh منفی )dd( دارد، پس ژن نمود پدر خانواده به صورت 
 بررسی ژن نمود مادر خانواده: 

−A دارد، پ�س قطعًا به صورت  H می باش�د که چون فرزن�د اول آن ها گروه خونی  hX X B D    ? ? +B دارد، به صورت  خانم�ی ناق�ل هموفیل�ی که گروه خونی 
BODd بوده است )چون اگر مادر BB بوده باشد، دیگر فرزندی با گروه خونی A نمی تواند داشته باشد(.

H می باشد. hX X BODd   ژن نمود مادر خانواده به صورت
 حاال با توجه به ژن نمود های پدر و مادر خانواده، یکی یکی احتمال فرزندان هر عبارت را بررسی می کنیم:

+AB قطعًا از این زوج احتمال تولد دارد. / ب( نادرس�ت است. پسری هموفیل که فاقد قدرت تولید عامل 8 خون است،  الف( درس�ت اس�ت. فرزندی س�الم با گروه خونی 
H بوده که از این زوج حاصل می شود ولی از  hX X( hX بوده که می تواند با گروه خونی BB خالص و dd منفی به دنیا بیاید. / ج( نادرست است. دختر ناقل هموفیلی، ( Y

h از این آمیزش ایجاد نمی شود چون پدر خانواده هموفیلی ندارد. hX X طرفی نمی توان گروه خونی A خالص )AA( از این زوج به دنیا آورد. / د( درست است. دختر بیمار 
Aa مدنظر می باشد که برخی از زاده ها AA یا aa هستند و با ژن نمود متفاوت از والدین به دنیا می آیند. 102 Aa× با توجه به توضیحات سؤال فقط آمیزش بین   4

 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. فرزند Aa، ناخالص اس�ت و دندان آس�یاب دارد. / گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. در این صفت، دو نوع رخ نمود ابرز و 
 هنفته وجود دارد. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. در این آمیزش در فرزندان س��ه نوع ژن نمود ایجاد می ش�ود ولی والدین یک نوع ژن نمود دارند )س�ه برابر و نه دو برابر(. / 

گزینۀ )4(: درست است. در مورد یاخته های چندهسته ای ماهیچۀ اسکلتی صحیح است. 
ابتدا طبق معمول باید بجنگیم تا به ژن نمود والدین برس�یم! خانواده چهار نفره دارای دو فرزند می باش�د،  103  3

h(X دارد که از مادرش گرفته اس�ت ولی این پس�ر بیماری کام   ) چون فرزند اول پس�ری هموفیل ش�ده اس�ت پس 
h بوده است. این پسر 

TX Y شکاف دار وابسته به X ندارد )الل t برای این بیماری باشد( پس X این پسر به صورت 
 AB+ H که گروه خونی 

t tX X? −A دارد. دختر این خانواده فقط مبتال به کام  شکاف دار )t( است که  گروه خونی 
H بوده است )توجه کنید که در سؤال 

tX Y H و پدر  h
t TX X دارد. تا اینجا می فهمیم که در این خانواده مادر ژن نمود 

ذکر شده بدون در نظر گرفتن کراسینگ اور، در نتیجه هر کروموزوم که به فرزندان رسیده باید عینًا در پدر و مادر وجود 
داشته باشد و ما نمی توانیم به طور انتخابی یک بار الل بیماری کام شکاف دار را به یکی بدهیم و دفعۀ بعد به دیگری(. 

 با توجه به جدول روبه رو، دختر خانواده در صفت هموفیلی سالم خالص است. 
 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. هیچ کدام از دو والد مبتال به هموفیلی نیس�تند. / گزینۀ )2(: نادرس�ت است. مادر نمی تواند گروه خونی O داشته باشد 

چون فرزند AB دارد. / گزینۀ )3(: درست است. با توجه به جدول صحیح است. / گزینۀ )4(: نادرست است. پدری که دختر بیمار دارد، قطعًا کام شکاف دار دارد.

د( صفات پیوسته و گسسته

موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست هستند و مورد )د( صحیح است چون در یک فرد مبتال به بیماری هموفیلی، به علت اختالل در تولید عامل های انعقادی،  104  3
در پی خونریزی های ش�دید، لخته تش�کیل نش�ده و در نتیجه حجم زیادی از خون بدن از دس�ت می رود. از طرفی در پی این کم خونی میزان مصرف آهن و فولیک اس�ید و 
B12 برای تولید گویچه های قرمز افزایش پیدا می کند، در نتیجه میزان ذخایر آهن کبدی کاهش می یابد. در این افراد مغز زرد در تنۀ استخوان های دراز به مغز  ویتامین 

قرمز تغییر می کند تا به کمبود گویچۀ قرمز بپردازد. 
 الف( نادرست است. دقت کنید اگر خونریزی و آسیب اندک باشد، در نتیجه درپوش پالکتی تشکیل شده و مانع خونریزی می شود. حتمًا از زیست 
دهم به یاد دارید که در خونریزی های کوچک، لخته تش�کیل نمی ش�ود و در نتیجه به وجود عامل انعقادی نیازی نیس�ت. در واقع در بیماری هموفیلی تش�کیل درپوش با 
اختالل مواجه نمی ش�ود )همچنین در همۀ انواع هموفیلی، تولید ترومبین دچار اختالل نمی ش�ود بلکه ممکن اس�ت پروتئین های دیگری با مش�کل مواجه ش�وند(. / ب( 
نادرس�ت اس�ت. در بیماری هموفیلی ممکن اس�ت اختالل در تولید نوع دیگری از عامل انعقادی باشد. اگر دقیق متن کتاب را بررسی کنید متوجه می شوید که ذکر شده، 

hX بوده باشد.  شایع ترین نوع آن مربوط به عامل انعقادی VIII است. / ج( نادرست است. اگر فرد بیمار، پسر باشد، فقط ممکن است مادر وی دارای این الل 

موارد )الف(، )ب(، )ج( و )د( از تفاوت های صفات پیوسته و گسسته می باشند. 105  1

صفات پیوسته

1( صفاتی با رخ نمودهایی از کمیت های مختلف در بین دو بازه یا طیف می باشند )درستی الف(.
2( ژن های متعدد بروز دهندۀ آن ها در جایگاه های متفاوت و معمواًل در چند جفت فام تن مجزا قرار دارند )درس�تی ب(.

3( رنگ ذرت، طول قد، رنگ پوست و… را شامل می شود.
4( تحت کنترل ژن و محیط قرار می گیرند و نمودار توزیع آن ها در جامعه زنگوله مانند اس�ت.

صفات گسسته )غیرپیوسته(

1( صفاتی تک جایگاهی می باشند )برخالف صفات پیوسته چندجایگاهی نیستند( )درستی ج(.
2( برخی از آن ها تحت تأثیر محیط نیز می باشند )اثر میزان اکسیژن هوا بر بیماری داسی شکل(.

3( گروه های خونی، رنگ گل میمونی و… را شامل می شود که دو یا چند دگره ای می باشند.
4( کمیت های عددی با رخ نمود زیاد ندارند )طیف های رخ نمودی ندارند(.
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در هر دو نوع صفت، هر جفت فام تن همتا چه جفت جنس�ی )XX( و چه مس�تقل از جنس ها، معمواًل دو دگره از هر جایگاه ژنی را می پذیرد )درس�تی ج( و هر دو 
O2 محیط(. می توانند تحت تأثیر محیط قرار بگیرند )مثل طول قد و تغییر گویچۀ قرمز در افراد ناخالص داسی شکل در کمبود 

صفات گسسته، فاقد ژن های مجزا روی جفت کروموزوم غیرهمتا می باشند ولی در صفات پیوسته این ژن ها وجود دارند )درستی د(.

صفات چندجایگاهی، مثل رنگ دانۀ ذرت، برای به ارث رس�یدن به بیش از دو ژن نیاز دارند ولی صفتی که حداکثر دو ژن یا الل دارد، قطعًا تک جایگاهی  106  4
می باشد. دقت داشته باشید که صفت تک جایگاهی حداکثر در حالت مستقل از جنس، سه نوع ژن نمود دارد ولی انواع ژن نمود در صفت بیش از یک جایگاهی، حداقل 9 

نوع ژن نمود در حالت دو جایگاهی دارد. )هر جایگاه ژنی می تواند سه نوع ژن نمود aa - Aa - AA داشته باشد.( 
 گزینۀ )1(: به طور معمول صفات تک جایگاهی از انواع صفات گسس��ته بوده ولی صفات چندجایگاهی از نوع صفات پیوس��ته با کمیت های مختلف و 
نم�ودار زنگول��ه ای می باش�ند. / گزینۀ )2(: صفات تک جایگاهی می توانند به دو حالت بارز و نهفتگی )مثل Rh( و یا س�ه حال�ت در صورت هم توانی یا بارزیت ناقص دیده 
ش�وند ولی صفات چندجایگاهی، حداقل اگر دو جایگاه با رابطۀ بارز و نهفتگی نیز داش�ته باش�ند، بیش از دو طیف رخ نمودی دارند )5 طیف دارند(. / گزینۀ )3(: نمودار 

توزیع زنگوله ای از ویژگی های صفات چندجایگاهی می باشد.
موارد )الف(، )ب( و )د( نادرس�ت هس�تند. از کتاب زیست یازدهم حتمًا به خاطر دارید که یاخته های پیکری موز، تریپلوئید از رشد آندوسپرم می باشند و  107  3

3 دگره از دو نوع از هر جایگاه ژنی را در هستۀ خود دارند. اگر صفتی در موز تک جایگاهی باشد، هر هسته دارای 3 دگره از دو نوع با توجه به رابطۀ بین آن ها )بارز و نهفتگی 
یا بارزیت ناقص یا هم توانی( وجود دارد. اگر صفت دارای چند جایگاه ژنی باشد، در هر جایگاه 3 دگره دارد که می توانند از یک یا دو نوع مختلف باشند. 

 الف( نادرست است. در هر جایگاه ژنی آندوسپرم، حداکثر دو نوع الل وجود دارد )یکی مربوط به اسپرم و دوتای مشابه مربوط به یاختۀ دوهسته ای!(. 
/ ب( نادرست است. در صورت دوجایگاهی بودن، هر جایگاه حداکثر دو نوع دگره دارد )مجموعًا 4 تا(. / ج( درست است. در صورت سه جایگاهی بودن، چون هر جایگاه 

حداکثر دو نوع ژن دارد، پس حداکثر 6 نوع ژن دارد. / د( نادرست است. در صفات چندجایگاهی، فقط ژن های هر جایگاه با هم دگره هستند. 
فرزن�د دخت�ر در اغلب یاخته های پیکری هس�ته دار 2 عدد فام تن X دارد، ولی ممکن اس�ت در بعضی صفات وابس�ته به X ، 2 دگ�ره ای که از پدر و مادر  108  4

دریافت می کند، 2 دگرۂ مشابه باشند، یعنی یک نوع دگره دریافت کند.
صفات وابسته به X ، تنها بر روی فام تن X هستند و تنها از طریق فام تن X به ارث می رسند، اما توجه داشته باشید صفات وابسته به X می توانند تک جایگاهی یا چندجایگاهی 
باش�ند )درس�تی گزینۀ )3((. در صفات مس��تقل از جنس در ش�رایط عادی، هر فرد دیپلوئید برای صفات تک جایگاهی از هر والد خود تنها یک دگره دریافت می کند )درس�تی 

گزینۀ )1((. فرزند دختر در مورد متام صفات، چه وابسته به X و چه مستقل از جنس از هر والد، یک دگره برای صفات تک جایگاهی دریافت می کند )درستی گزینۀ )2((.
در یک صفت مستقل از جنس، هر جایگاه ژنی می تواند در افراد مختلف جامعه، پذیرای n نوع ژن دگره باشد ولی در هر یاختۀ دیپلوئید، هر جایگاه، 2 دگره  109  4

)یکسان یا غیریکسان( بوده ولی در یاختۀ هاپلوئید دارای یک دگره می باشد. در این سؤال چون صفت تحت کنترل دو جایگاه است، در یاختۀ دیپلوئید مضاعف، چهار جفت 
 AaBb یا از چهار نوع مختلف AaBB یا از سه نوع AAbb ژن دیده می شود که دو به دو اب هم دگره هستند )نادرستی گزینۀ )3(( که ممکن است این چهار ژن از دو نوع
باشند )نادرستی گزینۀ )1((. در یاختۀ هاپلوئید، هر جایگاه یک ژن دارد و دو جایگاه دارای دو ژن می باشد که قطعًا دگره همدیگر نیستند چون روی دو فام تن غیرهمتا قرار 

دارند )درستی گزینۀ )4( و نادرستی گزینۀ )2((.

G1 با کروموزوم های  110 G0 ی�ا  م�وارد )الف(، )ب( و )ج( صحیح هس�تند. پالسموس�یت یا یاختۀ پادتن س�از، چون قدرت تقس�یم ندارد، همواره در مرحلۀ   1
تک کروماتیدی قرار دارد. 

 الف( درس�ت اس�ت. این س�ؤال تفاوت یک صفت تک جایگاهی چهار دگره ای را با یک صفت دارای 4 جایگاه ژنی بررسی کرده است. باید توجه داشته 
باش�ید که صفت چهار دگره ای، در جامعه توس�ط 4 ژن دگره در یک جایگاه ژین کنترل می ش�ود ولی هر فرد، در هر هسته یاخته پیکری دیپلوئید خود، دو دگره از آن را دارد. 
همچنین صفتی که تحت کنترل 4 جایگاه ژن می باش�د، هر جایگاه آن حاوی ژن های دو دگره ای می باش�د. / ب( درس�ت اس�ت. صفت چهارجایگاهی در هر جایگاه، دو ژن 
دارد که آن فرد هر 8 ژن آن را دارد ولی صفت چهاردگره ای، تک جایگاهی اس�ت و دو ژن دارد. / ج( درس�ت اس�ت. هر جایگاه ژنی در هر صفتی، در جامعه می تواند تحت 

کنترل دو یا چند ژن باشد. / د( نادرست است. صفات چندجایگاهی می توانند، طیفی از رخ نمودهای مختلف داشته باشند. 
اگر به ش�کل دقت کنید، جفت فام تن 23 یعنی فام تن های جنس�ی این مرد نیز در صفت فوق دخیل هستند  111  3

 )چ�ون جف�ت آخر هم اندازه و همتا نیس�تند( پس وراثت این صفت به X و جنس�یت وابس�ته می باش�د. صف�ت فوق دارای 
3 جایگاه ژن می باشد که 2 تای آن در جفت فام تن غیرجنسی و یک جایگاه در جفت فام تن جنسی )جفت 23( آن هاست. 

 گزینۀ )1(: نادرست است. اینکه این صفت در جامعه چند دگره دارد با ژن نمود یک فرد مشخص نمی شود. / 
گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. این صفت دارای سه جایگاه ژن می باشد که در هستۀ یاخته دیپلوئید، 5 ژن دارد )اما همان طور که 
 در گزینۀ )1( هم گفته شد، نمی توان تعداد کل دگره های موجود برای هر جایگاه را از شکل فهمید(. / گزینۀ )3(: درست است. 
 ای�ن صف�ت چ�ون ی�ک جای�گاه ژن آن روی کروم�وزوم X اس�ت، پ�س ب�روز آن در دخت�ر و پس�ر متف�اوت اس�ت. / 
گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. یکی از جایگاه های ژنی روی جفت 23 اس�ت و این صفت وابس�ته به X اس�ت )که به معنای 

عدم احتمال وقوع یکسان در جنسیت های مختلف است. همچنین باز هم می گویم که نمی توان تعداد دگره ها را فهمید(. 
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81 وقتی یک صفت در یک فرد تحت کنترل 6 ژن فوق باشد، نشان دهندۀ این است که سه جایگاه ژین در بروز آن نقش داشته است )درستی گزینۀ )3(( که  112  3
دو به دو با هم دگره هستند ولی ژن های هر جایگاه، با هم دگره نیستند )رد گزینۀ )2((. در ژن نمود AaRWDd ، قطعًا صفتی که با Aa نمایان شده است، رابطۀ بارز و 

نهفتگی دارد )رد گزینۀ )4(( ولی اینکه هر صفت در جامعه حاوی چند دگره باشد مشخص نیست )رد گزینۀ )1((.
113  )a و A( بروز می یابد، تحت کنترل دو جایگاه ژنی بوده است که در جایگاه AaRW به نادرستی تکمیل می کنند. صفتی که با 4 ژن )موارد )الف(، )ب( و )د  3

دارای رابطۀ بارز و نهفتگی ولی در جایگاه دیگر، R و W رابطۀ بارز و نهفتگی ندارد. این صفت در جامعه در هر جایگاه خود اگر دو دگره ای باشد، برای بروز در یاختۀ پیکری 
هسته دار، نیازمند به 4 ژن می باشد )تأیید ج(.

 الف( نادرس�ت اس�ت. صفت فوق دوجایگاهی است ولی مشخص نیست که هرکدام در جامعه، چند اللی هستند. / ب( نادرست است. این چهار ژن، 
دو به دو با هم الل هستند نه اینکه همه با هم الل )دگره( باشند. / د( نادرست است. صفات چندجایگاهی معمواًل از نوع پیوسته با نمودار زنگوله ای می باشند. 

این سؤال نکته بسیار ریزی دارد که تنها دانش آموز دقیق و با سواد به آن پاسخ می دهد. 114  3
همان طور که می دانید اس�پرم طبیعی یک مرد، دارای 22 فام تن مس�تقل از جنس و یک فام تن جنس�ی X یا Y می باش�د. وقتی صفتی دارای س�ه ژن در یک اسپرم باشد، 
می توان تصور کرد که مثاًل این صفت تحت کنترل سه جایگاه ژن بوده باشد که هر سه روی سه فام تن مستقل از جنس باشد. ولی از طرفی ممکن است این صفت تحت 
کنترل چهار جایگاه ژنی بوده است که سه تای آن در فام تن غیرجنسی و یک جایگاه نیز روی فام تن X باشد. حال اگر این اسپرم حاوی فام تن Y باشد، فقط سه ژن مستقل 
از جنس را دارد. پس بهترین پاس�خ، همان گزینۀ )3( می باش�د. در مورد گزینۀ )1( نیز دیگر برای ش�ما تکراری شده که بگویم هر جایگاه ژنی دارای ژن های دگره می باشد 

و ژن های جایگاه های مختلف، به عنوان دگره به حساب نمی آیند )پس این صفت 6 ژن دارد و هیچ اجباری ندارد که ژنی از آن روی X باشد(.
این صفت شبیه صفت گروه خونی در انسان سه دگرۀ 1، 2 و 3 دارد. هر هستۀ یاخته این فرد می تواند حداکثر 2 دگره  115  4

از این 3 دگره را داشته باشد. دگرۀ 3 به سایر دگره ها نهفته می باشد و چون زاده، رخ نمود دگرۀ 3 را دارد، پس هر دو دگرۀ آن 3 است 
و ه�ر ی�ک را از یکی از والدین خود دریافت کرده اس�ت، پس هر یک از والدین حداقل ی�ک دگرۀ 3 دارد، اما دربارۀ دگرۀ دیگر والدین 

نمی توان نظر داد و هرکدام از سه دگره می تواند باشد، یعنی:
ژن نمود احتمالی برای هرکدام از والدین: )3 و 1( یا )3 و 2( یا )3 و 3(

 گزین�ۀ )1(: دیدی�د ک�ه ه�ر ی�ک از والدی�ن ممک�ن اس�ت ژن نم�ود 3 و 3 داش�ته باش�د، ل�ذا گزین�ۀ )1( همیش�ه نمی توان�د درس�ت باش�د. / 
گزین�ۀ )2(: طب�ق توضیحات داده ش�ده در پاس�خ گزینۀ )1(، این گزینه هم نادرس�ت اس�ت. / گزین�ۀ )3(: هر یک از والدین ممکن اس�ت رخ نم�ود )2( را به صورت )23( 
 داش�ته باش�د. / گزین�ۀ )4(: اگ�ر والدی�ن رخ نم�ود دگ�رۀ 1 را داش�ته باش�ند، یعنی ژن نمود ه�ر یک )3 و 1( اس�ت، لذا فرزن�دان یا رخ نم�ود 1 را خواهند داش�ت یا 3،

پس این گزینه درست است.
صفات پیوس�ته، دارای رخ نمود هایی از کمیت ها یا طیف های رخ نمودی می باش�ند. در این صفات توزیع فراوانی آن ها به صورت نمودار زنگوله ای می باشد.  116  4

در این صفات مثل رنگ دانۀ ذرت، مثاًل می توان دو ژن نمود خالص aaBBcc و AAbbcc با رخ نمود یکسان یافت. هر دو نوع صفت می توانند تحت تأثیر محیط قرار 
بگیرند و رابطه های مختلفی بین دگره ها داشته باشند )نادرستی گزینۀ )1(، )2( و )3((.

فقط مورد )الف( صحیح اس�ت. در این تس�ت دقت کنید که: الف( درس�ت اس�ت. در صفات چندجایگاهی، یک رخ نمود در اثر دستورالعمل ها و بروز کل  117  1
ژن های آن صفت ایجاد می ش�ود و هر 6 ژن در بروز هر رخ نمود نقش دارد. / ب( نادرس�ت اس�ت. مثالً  در دو طرف طیف، دو نوع رخ منود وجود دارد که هر دو یک حالت 

ژن منود دارند. / ج( نادرست است. در وسط نمودار مشاهده می کنید که مثاًل ژن نمود AABbcc در دو جایگاه اول و سوم، خالص است. 

 بررس��ی ش��کل زی��ر: در ای��ن من��ودار ک��ه رخ منوده��ای پیوس��ته رن��گ دان��ه نوع��ی ذرت را در محی��ط نش��ان می ده��د صفت��ی س��ه جایگاهی اس��ت ک��ه 27 ن��وع ژن من��ود در قال��ب 
می باش��ند.  ب��ارز  ژن  س��ه  ب��ا  من��ودار  وس��ط  در  ک��ه  اس��ت  ژن منودهای��ی  ب��ه  ذرت ه��ا،  مرب��وط  فراوان��ی  بیش��رتین  می بینی��د،  ک��ه  هامن ط��ور  می ش��ود.  مش��اهده  رخ من��ود   7

دو طیف آستانه فقط یک نوع ژن منود خالص در همٔه جایگاه ها دارند و کمرتین فراوانی را در محیط دارند. 

در ای��ن من��ودار فق��ط ب��ه تع��داد ژن ه��ای ب��ارز ه��ر ژن من��ود دق��ت کنی��د و آن ه��ا را 

براب��ری  تقریب��اً  5( ک��ه فراوان��ی  )1 و  بش��امرید. هامن ط��ور ک��ه می بینی��د، رخ من��ود 

ش��ش  هرک��دام  نی��ز   )4 و   2( رخ من��ود  می باش��ند.  ژن من��ود  س��ه  دارای  دارن��د، 

ژن من��ود   7 ب��ا   )3( رخ من��ود  ب��ه  مرب��وط  فراوان��ی  بیش��رتین  ول��ی  دارن��د  ژن من��ود 

می باشد که سه ژن بارز دارد. 

دقت کنید رنگ گل گیاه ادریسی که یک ژن نمود خاص دارد، می تواند تحت اثر pH خاک دچار تغییر رنگ شود و رخ نمود آن تغییر کند. سایر گزینه ها،  118  3
خط کتاب درسی و واضح است. 

با تغییر pH خاِک محیط زیست گیاه ادریسی، از خنثی به اسیدی، گل های این گیاه به دلیل ذخیرۀ آلومینیوم، به رنگ آبی درمی آید و از اسیدی به خنثی،  119  3
صورتی می شود. در این حالت دقت کنید که ژن نمود تغییر نمی کند، بلکه محیط سبب تغییر بیان ژن و ایجاد رخ نمود جدید می کند. همچنین دربارۀ گزینۀ )4( باید گفت 

که طبق کتاب دهم، رنگ گلبرگ های این گل، در خاک خنثی و قلیایی یکسان و صورتی است.
صفاتی که ژن آن ها روی فام تن جنس�ی X می باش�د، چه یک جایگاه ژن آن ها روی یک فام تن جنس�ی باشد و چه همۀ ژن های آن ها روی فام تن های جنسی  120  3

باشد، در هر صورت در مردان )که XY هستند(، نمی توانند صفت انخالص داشته باشند چون فام تن های X و Y همتا نیستند و دگره های یک جایگاه را نمی پذیرند.
 گزین�ۀ )1(: در زن�ان ک�ه XX هس�تند به صورت هم توان، ب�روز می یابد. / گزینۀ )2(: زنان در ه�ر جایگاه خود، بر روی کروم�وزوم، دو دگره دارند، 
چه در ژن های چندجایگاهی و چه تک جایگاهی ها. / گزینۀ )4(: در صفت دوجایگاهی، در زنان به ازای هر جایگاه س�ه ژن نمود مش�اهده می ش�ود )چه تک جایگاهی و چه 

چندجایگاهی( که در مجموع دو جایگاه به 9 ژن نمود می رسد.
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)aX باشد. علت نادرستی )ج(،  121 ) )AX یا نهفته  ) موارد )ج( و )د( نادرست هستند. در ابتدا دقت کنید که صفت یا بیماری فوق می تواند وابسته به X بارز   2
AX باشد. مورد )د( نیز  aX و مادر بیمار و دارای  Y A باشد، ممکن است پدر سالم  aX X این است که اگر صفت وابسته به X بارز باشد و دختر، بیمار به صورت 

نادرست است، چون صفت وابسته به جنس، اگر روی فام تن Y باشد، در فرزند دختر وجود ندارد.
 الف و ب( درست است. در بیماری وابسته به X، هر پسری، کروموزوم X خود را از مادر دریافت کرده است و اگر بیماری بارز و مادر ناخالص بیمار 

aX به دنیا بیاید.  Y A باشد، ممکن است پسر سالم  aX X به صورت 
البته این سؤال مسئله ای عددی است که دلم تنگ شده بود و طرح کردم )ببخشید!(. در این سؤال سه صفت مد نظر قرار گرفته است که به ترتیب آن ها  122  1

را بررسی می کنیم )دوست نداری ولش کن فقط واسه رتبه های برتر نوشتم!(.
الف( صفت رنگ پوست که 4 جایگاهی تصور شده است. در این صفت فرض بر این است که یک جایگاه روی فام تن X و سه جایگاه دیگر در مستقل از جنس ها می باشد. 

برای این صفت، یاختۀ جنسی هاپلوئید اگر حاوی فام تن X باشد، حداکثر دارای 4 نوع ژن و اگر دارای فام تن Y باشد، حداکثر واجد 3 نوع ژن می باشد.
یاخته ه�ای دیپلوئی�د در ص�ورت XX بودن، دارای حداکثر 8 نوع ژن )4 جفت دگرۀ متفاوت( و اگر XY باش�ند، حداکثر دارای 7 نوع ژن )6 نوع در 3 جفت مس�تقل از 

جنس و یکی روی X( می باشد.
ب( صفت حالت موی انس��ان یک صفت مس�تقل از جنس دو دگره ای )W و R( می باش�د که یاختۀ هاپلوئید دارای یک نوع ژن می باش�د و یاختۀ دیپلوئید نیز حداکثر دو 

نوع ژن یا دگره آن را دارد.
ج( صفت گروه خوین ABO ، مستقل از جنس 3 دگره ای است که هر یاختۀ هاپلوئید فرد دارای یک دگره بوده و یاختۀ دیپلوئید حاوی دو دگره آن می باشد.

 هر فام تن مضاعف حاوی دو ژن یکس�ان از یک صفت می باش�د. در این س�ؤال به کلمه حداکرث چند نوع دقت کنید چون فام تن تک کروماتیدی یک مولکول DNA دارد 
ولی همان فام تن در حالت مضاعف، به دلیل داشتن دو مولکول DNA از هر ژن دو تا دارد )در واقع هر یاختۀ مضاعف دیپلوئید زنان، حداکثر 24 ژن از 12 نوع دارد(.

 گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. اس�پرماتوگونی، یاخته ای دیپلوئید مضاعف و XY می باشد که برای رنگ پوست حداکرث دارای 7 نوع ژن، برای حالت مو، 
دو نوع ژن و برای گروه خونی AB نیز دو نوع ژن دارد که مجموعًا برای این سه صفت حداکرث می تواند حاوی 11 نوع ژن می باشد. / گزینۀ )2(: نادرست است. اووسیت 

ثانویه، یاختۀ هاپلوئید مضاعف Xدار است که برای صفت رنگ پوست حداکثر 4 نوع ژن دارد. برای صفات حالت مو، گروه خونی ABO نیز از هرکدام یک نوع ژن دارد. 
پس جمعًا 6 نوع ژن می شود.

 چون اووس�یت ثانویه یاخته مضاعف اس�ت، در فام تن های خود، 12 ژن از این س�ه صفت دارد ولی 
چون دو کروماتید خواهری، DNA یکسانی دارد، این 12 ژن، 6 نوع ژن می باشند. مثاًل در این دو 

ژن، فام تن مضاعف 4 ژن از دو نوع دارد.

 ، ABO هستند، یک نوع ژن برای گروه خونی Y گزینۀ )3( و )4(: نادرس�ت اس�ت. اسپرماتید یا اسپرماتوس�یت ثانویه یا اسپرم هایی که در حالت حداقلی، حاوی فام تن
یکی برای حالت مو و سه نوع ژن برای رنگ پوست در فام تن های مستقل از جنس دارند که مجموعًا 5 نوع ژن می شوند. اگر یاخته های هاپلوئید در حالت حداکثری دارای 

فام تن X باشند، در این صورت 6 نوع ژن برای این سه صفت دارند )4 تا برای رنگ پوست و 2 تا برای گروه خونی و حالت مو(.
هر 3 صفت فوق گسسته و تک جایگاهی می باشند که Rh ، دو دگره ای بوده، گروه خونی ABO ، سه دگره ای و صفت تولید عامل انعقادی VIII )هشت(  123  2

وابسته به X دو دگره ای می باشد.
در صفات چندجایگاهی، چند ژن در جایگاه های مختلف در بروز یک صفت نقش دارند که ژن های هر جایگاه با جایگاه دیگر دگره نمی باشند. این ژن ها معمواًل  124  3

روی جفت فام تن های مختلف قرار دارند. این صفات اغلب تحت تأثیر محیط قرار می گیرند ولی تعیین هسم هر ژن در ایجاد آن رخ نمود، بسیار دشوار می باشد. این صفات از 
نوع پیوسته با کمیت های عددی مختلف می باشد و نمودار توزیع فراوانی آن ها زنگوله ای می باشد. یعنی فراوانی افراد دارای رخ نمود های وسط طیف از دو سر آن بیشتر می باشد.
 گزینۀ )1(: ژن های جایگاه های مختلف با هم دگره نمی باشند. / گزینۀ )2(: جایگاه های ژنی مختلف می توانند روی جفت کروموزوم های متفاوتی باشند. / 

گزینۀ )4(: صفات چندجایگاهی، در برخی موارد، تحت کنترل محیط، بیان آن ها متفاوت می شود. 
موارد )ب( و )د( صحیح هستند. وقتی والدین در ذرت به صورت والد )1( AAbbCc و والد )aaBbcc )2 باشند. 125  2

 ال�ف( نادرس�ت اس�ت. ذرت های حاصله همگ�ی در جایگاه ژن�ی اول به صورت Aa می ش�وند که مانند ژن نم�ود هیچ کدام از دو والد نمی باش�ند. / 
ب( درست است. از آمیزش آن ها احتمال ایجاد ذرتی با یک الل بارز مثل Aabbcc با رخ نمود والد )2( وجود دارد و از طرفی احتمال ایجاد ذرتی با سه الل بارز و رخ نمود 
والد )1( نیز مثاًل به صورت AaBbCc وجود دارد. / ج( نادرست است. از آمیزش آن ها در جایگاه اول همواره Aa ایجاد می شود که مانند هیچ کدام از رخ نمودهای دو طرف 
آستانه )aa و AA( نمی باشد. / د( درست است. رخ نمود ذرت AAbbcc دارای دو الل بارز است که می تواند مثاًل در اثر آمیزش آن ها در ذرت AaBbcc دیده شود. 

صف�ات چند ژنی، از نوع پیوس��ته می باش�ند که هر جایگاه می تواند تحت کنترل چند ژن دگره هم باش�د. این دگره ها رخ نمود ه�ای کمیتی متفاوتی را بروز  126  3
می دهند که تحت تأثیر محیط بروز ژن متفاوتی دارند. 

 گزینۀ )1(: در هر جایگاه ژنی، حداکثر دو دگره وجود دارد. / گزینۀ )2(: بیان ژن آن ها معمواًل تحت تأثیر محیط است )وزن، قد و …(. / گزینۀ )4(: 
ژن های جایگاه های مختلف با هم دگره نیستند. 

موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست می باشند. 127  1
در نوعی ذرت، رنگ دانه توس�ط س�ه جایگاه ژن دو دگره ای )نه س�ه اللی( کنترل می شود )نادرس�تی ب( که دگره ها در هر سه جایگاه رابطۀ بارز و نهفتگی دارند و برحسب 
ترکیب دگره ها رنگ های مختلفی با درجات مختلف از س�فید تا قرمز کم رنگ به س�وی قرمز پر رنگ دارند )درس�تی ج( ولی فاقد رنگ کاماًل صورتی مثل حالت حد واسط 
می باشند )در وسط زنگوله، رخ نمودی تقریبًا صورتی رنگ دیده می شود اما در دو طرف آن رخ نمود، ذرت ها سفید و قرمز نیستند بلکه کمی قرمزتر و کمی سفیدتر هستند و 
نه قرمز و سفید کامل( )نادرستی د و درستی ج(. در نمودار زنگوله ای توزیع آن ها سفید و قرمز فراوانی کم ولی دانه های وسط نمودار فراوانی بیشتری دارند )نادرستی الف(.
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83 با توجه به توضیحات، رنگ بدن مرغابی تحت کنترل دو جفت ژن است یعنی دو ژن دودگره ای.  128  2
 گزینۀ )1(: این صفت دو جایگاه ژنی دارد. / گزینۀ )3(: این صفت دو جفت ژن دارد که دوتا دوتا دگره هستند 
)نه اینکه چهارتا با هم دگره باشند(. / گزینۀ )4(: دقت کنید که دگره های پیوسته متفاوت از صفات یا رخ نمودهای پیوسته هستند 
و ب�ه دگره هایی گفته می ش�ود که روی یک فام تن ق�رار دارند ولی صفات یا رخ نمود های پیوس�ته در صفات چندجایگاهی مثل رنگ 

دانه ذرت دیده می شود.
موارد )ج( و )د( نادرست می باشند. 129  2

بیماری فنیل کتونوری )PKU( ، یک بیماری مس��تقل از جنس هنفته می باش�د که به س�ه نوع ژن نمود FF )س�الم خالص(، Ff )س�الم ناقل یا ناخالص( و ff )بیمار( دیده 
می ش�ود. ای�ن بیماری مانند س�ایر بیماری های ژنتیکی معمواًل درم��ان ندارد ولی می توان با تغییر عوام��ل محیطی، بروز اثر ژن را مهار کرد )درس�تی الف(. در بیماران، در اثر 
جهش ژنی، آنزیمی پروتئینی که مسئول تجزیه فنیل آالنین اضافی می باشد، وجود ندارد )آمینواسیدها را در بدن می توان تجزیه کرد ویل هیدرولیز منی شوند چون خود واحد 
س�ازنده مولکول های آلی پروتئینی می باش�ند( )درستی ب و نادرس�تی ج(. تجمع فنیل آالنین در بدن بیماران سبب ایجاد ترکیبات خطرانیک می شود که آن ترکیب خطرناک، 

به مغز افراد آسیب می رساند )نادرستی د(.

علت بیماری: تغذیه از پروتئین هایی که حاوی آمینواسید ضروری فنیل آالنین می باشند )به علت نقص ژنی در تجزیۀ آن ها(.
پیشگیری از بروز عالئم: می توان با تغذیه نکردن از خوراکی های حاوی فنیل آالنین، مانع بروز اثرات بیماری شد.

راه درمان: درمان ندارد.
راه انتقال: از طریق اسپرم و تخمک دارای الل f )بیمار( به فرزندان منتقل می شود. 

عالئم: نوزاد بیمار وقتی متولد می شود، عالئمی آشکار ندارد ولی تغذیه نوزاد با شیر مادر سبب آسیب مغزی می شود چون شیر مادر حاوی فنیل آالنین است.
غربالگری: نوزادان را در بدو تولد با آزمایش خون )از پاشنۀ پا( غربالگری می کنند تا ابتالی احتمالی آن ها مشخص شود.

 در صورت ابتال به این بیماری، به نوزاد شیر خشک فاقد فنیل آالنین می دهند و در رژیم غذایی آینده او از غذاهایی با مقدار کم یا بدون فنیل آالنین استفاده می شود.

در نوزادان برای مهار بروز اثر ژن فنیل کتونوری باید از شیر خشک های فاقد فنیل آالنین استفاده کرد ولی در بالغین از رژیم غذایی با فنیل آالنین کم یا بدون  130  2
این آمینواسید استفاده می شود. )حتمًا می دونید که در رژیم غذایی بالغین، شیر خشک وجود ندارد.(

در این بیماری آنزیمی )نوعی کاتالیزور زیستی( که آمینواسید فنیل آالنین را می تواند تجزیه کند، وجود ندارد. 131  4
 گزینۀ )1(: اثر محیط نیز در بروز بیماری نقش دارد )یعنی باید ابتدا یک مقدار فنیل آالنین موجود باشد که رخ نمود بروز کند(. / گزینۀ )2(: ترکیبات 
خطرناک ایجاد شده توسط تجمع آن،  باعث آسیب می شود. / گزینۀ )3(: اگر اثر محیطِی مناسب )وجود مقدار مناسبی فنیل آالنین( وجود داشته باشد، آسیب مغزی داریم.

موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست می باشند. 132  1
 الف( نادرس�ت اس�ت. افراد فنیل کتونور، ژن تجزیه کنندۀ فنیل آالنین را به صورت جهش یافته دارند. / ب( درس�ت است. در بیماران فنیل کتونوری، 
آسیب مغزی و به دنبال آن آسیب ذهنی ایجاد می شود. / ج( نادرست است. افراد مبتال به فنیل کتونوری، تنها در بدو تولد و یا در صورت عدم تغذیه از فنیل آالنین عالئم 
آشکاری ندارند ولی در صورت تغذیه با مواد دارای فنیل آالنین باال دچار اشکاالت مغزی می شوند. / د( نادرست است. تغذیه و رژیم درمانی باعث درمان بیماری ژنتیکی 

نمی شود بلکه از بروز یا بیان ژن آن می تواند جلوگیری کند.
برخی صفات مثل س�اخته ش�دن س�بزینه در گیاهان یا طول قد در جانوران عالوه بر عوامل ژنتیکی، محتاج عوامل محیطی می باش�ند و ژن آن ها در رشایط  133  3

محیطی متفاوت، مقدار و نحوۂ بروز و بیان مختلیف دارند. این صفات اغلب تحت تأثیر چند جایگاه ژین بوده و از نوع صفات پیوسته می باشند.

م�وارد )ال�ف(، )ب( و )ج( نادرس�ت تکمی�ل می کنن�د. صفات�ی که تح�ت تأثیر عوام�ل محیطی ب�روز ژن آن متفاوت می ش�ود )مانند رنگ پوس�ت، قد و  134  3
فنیل کتونوری(، در افراد مختلف و حتی در دوقلو های همسان نیز به صورت های مختلفی بروز می یابند ولی صفاتی مثل هموفیلی یا گروه خونی و حالت مو فقط تابع عوامل 

ژنتیکی می باشند و در دوقلوی همسان قطعًا بروز یکسان دارند.
دوقلوهای غیرهمسان از دو تخم مختلف ایجاد شده اند که هیچ تفاوتی با سایر فرزندان یک خانواده از نظر عوامل ارثی و محیطی ندارند )همچنین صفت قد  135  4

قطعًا وابسته به محیط است و نمی توان اثبات کرد که محیط بر آن تأثیری ندارد( )نادرستی گزینه های )1( و )3((. دوقلوهای همسان، ژنگان یکسانی دارند و در محیط مشابه، 
بروز ژن های آن ها نیز مشابه می باشد )درستی گزینۀ )4(( ولی اگر در دو محیط مختلف قرار بگیرند، هرکدام سازش متفاوتی می توانند داشته باشند که نشان دهندۀ اثر عامل 

محیطی است )نادرستی گزینۀ )2((. حتمًا می دانید که ژن های دوقلو های همسان، مشابه و یکسان می باشد چون از تقسیم یک تخم ایجاد شده اند.
در صف�ت چندجایگاه�ی دان�ۀ ذرت، طیف رنگ از س�فید تا قرمز پررنگ برحس�ب تع�داد دگره های بارز می باش�د. یعنی رخ نم�ود دو دانه AAbbcc و  136  4

aaBbCc با هم مشابه می باشد، چون هر دو دارای 2 دگرۀ بارز می باشد. وقتی والدین این آمیزش به صورت AaBBDd و aaBBDd می باشد، پس هر زادۀ آن ها در 
جایگاه ژنی دوم یعنی )B و b( به صورت BB به دنیا می آید. پس هر زاده حداقل دو دگرۀ بارز را دارد. در نتیجه نمی توان انتظار داشت دانه ای با رخ نمود گزینۀ )4( که 

فقط یک دگرۀ بارز دارد به دنیا بیاید.

 دقت کنید که در این س�ؤال، گزینه ها زاده های این دو ذرت نیس�تند بلکه زاده هایی را می خواهیم که رخ نمودی مانند گزینه ها داش�ته باش�ند. مثاًل اگر ذرتی با ژن نمود 
aaBBdd به دنیا بیاید رخ نمودی همانند گزینۀ )2( یعنی AaBbdd با دو دگرۀ بارز داشته است.
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زوج های )الف(، )ب( و )ج( می توانند فرزندانی با رنگ پوست پدر و مادر را داشته باشند. همان طور که می دانید در این سؤاالت که طریقۀ به ارث رسیدن  137  3
آن ها مشابه رنگ دانۀ ذرت است، فقط کافی است به تعداد الل های بارز دقت کنیم که االن باید بریم یکی  یکی هر خانواده را بررسی کنیم: 

الف( درست است. والد اول )راست( دارای دو الل بارز و والد دوم یک الل بارز دارد که از آمیزش آن ها می توان فرزند AaBbcc با دو الل بارز و یا Aabbcc با یک الل 
بارز مانند دو والد فوق مشاهده کرد. / ب( درست است. والد اول دارای پنج الل بارز و والد دوم دارای سه ژن بارز می باشد که از آمیزش آن ها فرزند AaBBCC مانند 
 AaBbCc مانند والد دوم می ش�ود. / ج( درس�ت اس�ت. والد اول دارای س�ه الل بارز و والد دوم چهار الل بارز دارد. از آمیزش آن ها فرزند AaBbCc والد اول و فرزند
و AABbCc مانند هر دو والد می باش�ند. / د( نادرس�ت اس�ت. والد اول دارای یک الل بارز و والد دوم دارای پنج الل بارز می باشد، از این آمیزش هیچ گاه فرزندی دارای 

یک الل بارز به دنیا نمی آید، چون همواره حداقل در هر فرزند دو الل A و B وجود دارند. 
ب�ا توج�ه به نمودار مقابل، رخ نمودهای )0 و 6(، )1 و 5( و )2 و 4(  138  1

تعداد ژن نمود برابری دارند و تقریبًا فراوانی آن ها نیز در جامعه برابر است. 
 گزینۀ )2(: تنها رخ نمودهای دو طرف آستانه )قرمز و سفید(، 
کمت�ر از س�ه ژن نمود دارند که حالت س�فید، فاق�د الل بارز اس�ت. / گزینۀ )3(: 
بیش�ترین فراوانی مربوط به رخ نمودی در وس�ط نمودار اس�ت که 7 نوع ژن نمود 
ب�ا س��ه ژن ابرز دارد. / گزین�ۀ )4(: دو رخ نمود )0 و 6(، فق�ط حالت خالص در هر 

جایگاه ژنی دارند که در دو طرف آستانه ای نمودار هستند. 

عوام�ل محیط�ی مثل تغذیه مناس�ب با رژی�م غذایی دارای فنیل آالنی�ن کم می تواند بی�ان ژن ایجاد فنیل کتون�وری را در فرد بیمار مهار کن�د )افراد ناقل  139  2
فنیل کتونوری هیچ مشکلی از بابت تجزیۀ فنیل آالنین ندارند(.

از طرفی ژن بیماری کم خونی داسی شکل در افراد ناخالص )ناقل( در محیط کم اکسیژن سبب تغییر در بروز ژن می شود )فصل 4 می خوانیم(.
طبق توضیحات س�ؤال، دگره های مربوط به این صفت فقط در بعضی از فرزندان این خانواده دیده می ش�ود، پس در واقع این صفت نمی تواند مس�تقل از  140  4

جنس و یا وابسته به X باشد، زیرا این صفات در تمام فرزندان، دارای دگره هستند و صفت موردنظر صورت سؤال، صفت وابسته به فام تن Y است که فقط در فرزندان 
پسر خانواده دیده می شود و در فرزندان دختر دیده نمی شود. با توجه به اینکه در فرزندان پسر فقط یک فام تن Y وجود دارد، در نتیجه برای این صفت تعداد ژن نمود و 

رخ نمود با هم برابر می باشد.
 گزینۀ )1(: دقت کنید صفات وابس�ته به فام تن Y فقط از پدر به ارث می رس�ند، نه از والدین. / گزینۀ )2(: نیازمند وقوع جهش نمی باش�یم )توجه 
 X داش�ته باش�ید که میوز با اینکه باعث تغییر تعداد فام تن های یاخته می ش�ود اما به هیچ وجه جهش به حس�اب نمی آید(. / گزینۀ )3(: ممکن اس�ت صفات وابس�ته به
چندجایگاهی باشند و در نتیجه حتی فرزندان پسر خانواده که کروموزوم Y دارند نیز بیش از یک دگره برای این صفات داشته باشند )حداکثر یک دگره نادرست است(.

ه�( ژنتیک جانوران 

موارد )ب(، )ج( و )د( صحیح می باشند. 141  2
در زنب�ور عس�ل، نره�ا هاپلوئی�د و ماده ه�ا دیپلوئید می باش�ند ولی در مارهای حاص�ل از بکرزایی، در ه�ر صفت، ژن نمود های خالص دیده می ش�وند چ�ون در اثر ترکیب  

کروموزوم های تخمک، ایجاد شده است که دو ردیف ژن مشابه دارند. 
 الف( نادرست است. وقتی زنبور ملکه ماده، ژن نمود AaBB دارد، 
تخمک ه�ای او نیز AB یا aB می ش�ود که از میت�وز آن ها و طی بکرزایی زنبورهای نر به 
صورت AB یا aB ایجاد می شوند )پس امکان دارد(. / ب( درست است. اگر مار ماده 
به صورت Aabb باش�د، می تواند دو نوع تخمک Ab یا ab ایجاد کند که در اثر دو برابر 
ش�دن و ترکیب هرکدام می توان دو نوع مار AAbb یا aabb در نس�ل بعد آن ها مشاهده 
 کرد )پس این عبارت صحیح اس�ت چون نباید ماری با ژن نمود Aabb به وجود بیاید(. / 
ج( درس�ت اس�ت. اگر زنبور عسل ماده به صورت AaBB باشد، فقط زنبوران نر حاصل 
از آن با بکرزایی ایجاد می شوند که چون در اثر میتوز تخمک ها حاصل می شوند یا ژن نمود 
AB دارند و یا aB. )زنبور دیپلوئید، قطعًا ماده است که در اثر لقاح ایجاد شده است.( / 
د( درس�ت اس�ت. فرزندان حاصل از بکرزایی مارها چون در اثر ترکیب شدن دو تخمک 

مشابه ایجاد می شوند، پس منی توانند ژن نمود انخالص داشته باشند.
با توجه به شکل روبه رو هر چهار مورد نادرست است. 142  4

 ال�ف( دق�ت کنی�د هر زنب�ور م�اده ای، الزام�ًا در آمیزش ش�رکت 
نمی کن�د. در واق�ع فقط زنبورهای ملکه در آمیزش ش�رکت می کنن�د )زنبورهای کارگر، 
ماده های نازا هس�تند(. / ب( زاده های حاصل از آمیزش همگی ماده هس�تند و زاده های 
ن�ر، حاص�ل بکرزایی هس�تند./ ج( دقت کنید نوترکیب�ی در طی می�وز رخ می دهد، در 
صورتی که گامت های زنبور نر در طی میتوز تولید می ش�وند. / د( دقت کنید زنبورهای 

مادۀ کارگر حاصل از این آمیزش، بعد از بلوغ در تولید گامت شرکت نمی کنند.
143  aB یا AB باشد، زنبوران نر حاصل بکرزایی می توانند AaBB در زنبورها، فقط نرها که هاپلوئید هس�تند، حاصل بکرزایی می باش�ند. اگر ملکه به صورت  3

باشند، پس احتمال ایجاد زنبوری با دو دگره بارز )AB( وجود دارد )رد گزینۀ )1(( ولی احتمال ایجاد نری با دو دگره نهفته )ab( وجود ندارد )دلیل انتخاب گزینۀ )3((. 
از طرف�ی می دانی�م که زنبوران ماده، حاصل لقاح هس�تند و دیپلوئید می باش�ند. وقتی ملکه AaBB باش�د، می تواند تخمک های AB و aB ایج�اد کند که در اثر لقاح با 

اسپرم های مختلف ممکن است انواع ژن نمود ها و رخ نمود ها را در نسل بعد ایجاد کند )رد گزینه های )2( و )4((.
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85 فقط مورد )ب( نادرست است. صفت فوق تک جایگاهی است و دو دگرۀ بلندی B و کوتاهی K دارد که در حالت ناخالص BK، طول شاخک متوسط ایجاد  144  1
می کند. قبل از وارد شدن به عبارات، یادآوری می کنم که زنبور نر، هاپلوئید است و یا الل B بلندی و یا K کوتاهی دارد. یعنی زنبور نر متوسطی وجود نخواهد داشت ولی 

n2 است، هر نوع ژن نمود و رخ نمودی به صورت KK - BK - BB محتمل است.  در زنبور ماده که 
 الف( درست است. فقط زنبورهای ماده می توانند BK با شاخک متوسط باشند که فقط ملکه ها )نه همۀ ماده ها از جمله کارگرها!( برای تولید تخمک، تقسیم 
میوز را با تشکیل تتراد انجام می دهند. / ب( نادرست است. شاخک متوسط در زنبورهای نر دیده نمی شود که این جانوران، اسپرم خود را با میتوز ایجاد می کنند. / ج( درست است. 
کوتاه خالص KK در زنبورهای ماده دیده می شود که دیپلوئید بوده و کروموزوم همتا دارند. / د( درست است. در زنبورهای نر، حداکثر دو نوع رخ نمود B و K دیده می شود که 

اسپرم خود را با تقسیم میتوز ایجاد می کنند. پس اگر تنوعی بین یاخته حاصل و اولیه ایجاد شود، قطعًا در اثر جهش هایی بوده است که در حین تقسیم رخ داده است. 
دیگه فکر کنم به راحتی متوجه ش�دید که زنبور ماده، دیپلوئید ولی زنبور نر، هاپلوئید اس�ت و دو این صفت دو دگره ای که رابطۀ بارز و نهفتگی یا هم توانی بین  145  2

دگره های آن وجود داشته باشد، در زنان یا زنبور ماده 3 نوع ژن نمود و رخ نمود W ، R و RW در حالت هم توانی و دو نوع رخ نمود A و a در حالت بارز و نهفتگی مشاهده کرد.
 در مردان که XY هستند یا در زنبوران نر، در هر صفت وابسته به X با هر رابطه بین دگره ای، دو نوع ژن نمود و دو نوع رخ نمود ایجاد می شود ولی در زنان )XX( یا 

زنبورهای ماده هر حالت ژن نمود یا رخ نمودی ایجاد می شود.
از زیس�ت یازدهم به یاد دارید که کرم  خاکی و کرم  پهن )کرم کبد( دارای دو نوع دس�تگاه تولیدمثلی نر و ماده هس�تند. البته کرم  خاکی قدرت دگرباروری  146  3

)لقاح دوطرفی( دارد ولی کرم کبد فقط خودبارور است. 
 گزینۀ )1(: نادرست است. هر زادۀ کرم کبد، فقط یک والد داشته است. / گزینۀ )2(: نادرست است. کرم خاکی اول فقط اسپرم A دریافت می کند 
ولی کرم خاکی دوم اسپرم A و a دریافت می کند. / گزینۀ )3(: درست است. در کرم کبد اول، طی خودباروری سه نوع زاده aa - Aa - AA می تواند ایجاد شود ولی 

کرم دوم می تواند فقط زاده AA ایجاد کند. / گزینۀ )4(: نادرست است. کرم خاکی، خودباروری ندارد بلکه لقاح دوطرفی دارد. 
فقط مورد )ب( صحیح است. در صورت خودلقاحی در جانداران نرماده و یا گیاهان دوجنسی، و یا مار حاصل از بکرزایی، ممکن است هر دو دگره فرزند در  147  1

این صفت، از یک والد دریافت شده باشد.
 الف( نادرس�ت اس�ت. در صورتی که صفت وابس�ته به X باشد، دگرۀ نهفته در مردها به تنهایی توانایی بروز صفات را دارد چون مردان XY بوده و در 
این صفات هر اللی که دارند، ویژگی آن را بروز می دهند. / ج( نادرست است. زنبور کارگر، مادۀ دیپلوئید و عقیم است که قدرت زایش ندارد. / د( نادرست است. در صورتی 

که رابطۀ دگره ها از نوع هم توانی یا بارزیت ناقص باشد، انواع ژن نمودها برابر با انواع رخ نمودهاست )یا این صفت در یک جانور هاپلوئید مثل زنبور نر بررسی می شود(. 
در یاختۀ پیکری هاپلوئید زنبور نر و هاپلوئید اووسیت ثانویه )n( موارد )د( و )ه�( امکان ندارد.  148  3

صفت وابسته به X به صورت خالص یا ناخالص فقط در یاخته ها یا افراد XX مشاهده می شود ولی در مردان که یاخته های پیکری XY دارند یا یاخته های هاپلوئید مرد 
و زن نمی توان صفات را به صورت خالص یا ناخالص مشاهده کرد.

 ال�ف، ب و ج( اووگون�ی، اووس�یت اولیه و یاخته پیکری زنب�ور ماده یاخته هایی دیپلوئید با کروموزوم های جنس�ی همتا می باش�ند که می توانند حالت 
ناخالص یا خالص را در صفات وابس�ته به X نش�ان دهند. / د و ه�( یاخته های پیکری هاپلوئید زنبور نر یا یاخته های هاپلوئیدی مثل اسپرماتوس�یت و اووس�یت ثانویه یا 

n2 ولی XYدار نمی توانند در صفات وابسته به X دارای حالت خالص یا ناخالص باشند چون فاقد دو کروموزوم X هستند.  گویچه های قطبی و یاخته های 
n3 که منشأ آندوسپرم است  149 n3 فام تنی می باشد. اگر از زیست یازدهم به خاطر داشته باشید، تخم  آندوسپرم در نهاندانگان، دارای یاخته های تریپلوئید یا   3

از لقاح یک مجموعه فام تن هسته اسپرم با دو مجموعه فام تن یکسان از یاخته دوهسته ای ماده ترکیب می شود. در این یاخته های تریپلوئید حداکرث دو نوع دگره در هر جایگاه 
ژنی یک صفت وجود دارد، یک نوع مربوط به اسپرم نر )مثاًل R( و دو تا دگره که با هم مشابه هستند )مثاًل )WW یا RR(( که مربوط به یاخته دوهسته ای می باشد.

 گزینۀ )1(: در کیسۀ رویانی نهاندانگان، هسته های یاخته دوهسته ای، چون از میتوز یک یاخته هاپلوئید ایجاد شده اند، دو مجموعه فام تن مشابه دارند، در 
نتیجه از هر صفت یک نوع دگره دارند )در رنگ گلبرگ یا RR و یا WW می باشند(. / گزینۀ )2(: دانه گرده رسیده نهاندانگان، دارای دو هستۀ رویشی و زایشی هاپلوئید می باشد 
/ .)WW یا RR( که هر دو در اثر میتوز یاختۀ هاپلوئید گرده نارس ایجاد شده اند پس  ژن نمود مشابهی دارند، در نتیجه فقط یک نوع دگره در هر صفت ولی به تعداد دو عدد دارند 

گزینۀ )4(: پوستۀ دانۀ نهاندانگان، دیپلوئید بوده و فقط از والد ماده حاصل شده است. یاخته های آن می تواند در حالت خالص )RR یا WW( دارای یک نوع و در حالت 
ناخالص )RW( دارای دو نوع دگره از یک صفت باشد.

چون پرتقال، درخت و دارای رشد پسین می باشد، پس دولپه ای است. از طرفی در متن سؤال هم گفته شده رشد آن مانند لوبیا است، پس رشد دانه و لپه ها  150  2
)به صورت روزمینی( دارد. در این گیاه، گرده های نارس زیادی درون کیسه های گرده و تخمک هایی درون تخمدان ایجاد می شوند. به علت تقسیم میوز درون کیسۀ گرده 

و بافت های خورش هر تخمک، در یاخته های حاصل از میوز مثل گردۀ نارس یا کیسۀ رویانی می توان چهار نوع مختلف aW ،AW ،AR و aR مشاهده کرد.
 گزینۀ )1(: گردۀ نارس حاصل میوز اس�ت و چهار حالت می تواند داش�ته باش�د. / گزینۀ )3(: یک کیس�ۀ رویانی، حاصل میتوز بوده و تعدادی هس�تۀ 

مشابه هم دارد. / گزینۀ )4(: یاخته های خورش همواره در هر تخمک، ژن نمود دوالد از والد ماده به صورت AaRW دارند.
151  3

اگر در دانۀ رس�یده، یاختۀ اندوخته دار، 2n باش�د  یعنی دانه دو لپۀ قطور پر از اندوختۀ غذایی داش�ته اس�ت )نادرس�تی گزینۀ )1((.
در این سؤال اندوختۀ 3n نمی تواند BBb باشد، چون در این صورت اسپرم، الل b داشته است که در والد نر این الل دیده نمی شود )نادرستی گزینۀ )2((.

 اگر اندوختۀ دانه به صورت دیپلوئید و aaBbdd باشد، با توجه به والد نر که الل b ندارد، پس اسپرم aBd و تخم زا abd بوده است. در این صورت یاختۀ دوهسته ای 
نیز به صورت aabbdd در لقاح مضاعف و ایجاد تخم ضمیمه شرکت کرده است )درستی گزینۀ )3((.

 اگر در دانۀ رسیده، یاختۀ اندوخته دار، 3n باشد  یعنی دانه غالت بوده و یک لپۂ انزک فقط برای انتقال غذا به رویان داشته است )نادرستی گزینۀ )4((.

این یک تس�ت هوش اس�ت! در اندوختۀ aaaBBbDDD، اس�پرم abD و تخم زا aBD بوده است )چون یاختۀ دو هسته ای aaBBDD بوده است( که  152  4
گل والد ماده فاقد الل B می باش�د. پس این اندوخته تش�کیل نمی شود )توجه داشته باشید که در بررسی ژن نمود آندوسپرم، الل هایی که دوتایی شبیه هم هستند، مربوط 
 aBD به والد ماده و یاختۀ دوهس�ته ای می باش�ند(. در مورد قس�مت دوم نیز علم ش�ما مهم است چون یاختۀ جنسی ایجاد ش�ده در خامۀ همان اسپرم است که می تواند

باشد و مثل گزینۀ )2( نمی تواند ژن A داشته باشد چون والد نر فاقد این ژن می باشد.
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153  Aa یا AA می باش�د )پس گزینۀ )2( َپر!(. از طرفی تخم اصل�ی در این لقاح می تواند Aa ابت�دا دق�ت کنید که پوس�تۀ دانه همواره ژن نمود مادر را دارد و  4
باش�د. اگر تخم اصلی را AA در نظر بگیریم، تخم ضمیمه قطعًا باید AAA باش�د )نادرس�تی گزینۀ )3(( و اگر تخم اصلی Aa باش�د، تخم ضمیمه با توجه به نبودن الل 

a در والد نر، باید Aaa باشد چون قطعًا تخم زا a بوده و یاختۀ دوهسته ای نیز aa در لقاح شرکت کرده است.
n2 و دو نوع یاخته دوهسته ای )AA یا aa( ایجاد می شود.  در نتیجه از این آمیزش چهار نوع اندوخته 

154   AaaBBbMMN ³oPw»kºA: این سؤال دو قسمت دارد:   3

)AaaBBbMMN فقط می توانیم متوجه ش�ویم که یاخته های جنس�ی نر و ماده  ) n2 از گیاه ماده را دارد. از این آندوس�پرم  قس�مت اول: پوس�ته دانه فرمول ژنتیکی 
 ایجاد کنن�ده آن، ب�ه ترتی�ب AbN و aBM بوده اند. پس پوس�ته که فقط ژن های مادر را دارد باید قطعًا ژن های یاختۀ جنس�ی ماده یعنی aBM را داش�ته باش�د که در 

گزینۀ )2( ژن M و در گزینۀ )3( ژن a دیده نمی شود )پس جواب تا اینجای کار یا گزینۀ )2( است و یا گزینۀ )3((.
قسمت دوم: یاختۀ باقی مانده از میوز پارانشیم خورش را خواسته است. در این صورت چون این یاخته طی چند نسل میتوز،  هر هسته کیسۀ رویانی را تولید کرده است، پس ژن نمود 
تخم زا که یکی از هسته های آن است همانند آن باید باشد. در نتیجه یاختۀ موردنظر ژن نمود aBM را دارد )حتمًا به راحتی می توانید ژن های تخم زا را از این آندوسپرم به دست بیاورید(.

لوبیا، دانه ای دولپه و ذرت دانۀ تک لپه دارد. در هر دو دانه، پوسته دانه و تخمک و قسمت های ماده، ژن نمود یکسان والد ماده )AaBb( را دارند )درستی  155  2
n3 یعنی  n2 ولی در تک لپه ای ها )گن�دم و ذرت( به صورت  بخ�ش دوم( ول�ی دق�ت کنید که یاخت�ه اندوخته دار در دانه دولپه ای ها )نخود و لوبی�ا( به صورت لپه های 

آندوسپرم می باشد که هیچ گاه نمی توانند به دلیل تفاوت عدد کروموزومی، ژن نمود یکسان داشته باشند )درستی بخش اول(.
 گزینۀ )1(: یاختۀ دوهس�ته ای آن ها می تواند در هر دو مثاًل AABB باش�د. / گزینۀ )3(: پوس�تۀ دانۀ آن ها همواره مشابه ژن نمود والد ماده است. /  

گزینۀ )4(: در بخش اول، یعنی لپه )ها( با هم تفاوت دارند،  اما در بخش دوم، هر دو می توانند برگ رویانی یا لپۀ یکسانی به صورت Aabb داشته باشند.
این هم یک سؤال ترکیبی از انواع دگره ها بین گیاهان و جانوران!!! 156  1

این س�ؤال مقایس�ه ای بین صفت دو دگره ای رنگ گل میمونی با رابطۀ بارزیت ناقص )W و R( و صفت س�ه دگره ای گروه خونی ABO در انس�ان می باشد که به بررسی 
هر گزینه می پردازیم.

گزین�ۀ )1(: درس��ت اس�ت. کیس�ۀ رویان�ی لق�اح نکرده از س�ه نس�ل میتوز ی�ک یاخت�ه )هاپلوئید( ایجاد ش�ده اس�ت و دارای 8 هس�ته هاپلوئید مش�ابه می باش�د. این 
هس�ته ها، همانن�د اس�پرماتید ک�ه یاخت�ۀ هاپلوئی�د می باش�د ب�رای هرک�دام از ای�ن دو صف�ت، یک ن�وع دگره دارن�د. مثاًل ه�ر 8 دگ�ره واقع در کیس�ۀ رویان�ی از یک 
ن�وع R ی�ا W ب�وده اس�ت و دگ�ره گ�روه خونی نی�ز در اس�پرماتید دارای یک ن�وع دگره A یا O می باش�د )مواظب باش�ید یاختۀ دوهس�ته ای ش�ما را گ�ول نزند چون 
هم�ۀ الل ه�ای آن ه�ا، ب�ا هم مش�ابه اند و در واقع ی�ک نوع دگره اند(. / گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. دانه گرده رس�یده دارای دو هس�ته هاپلوئید مش��ابه به نام رویش�ی 
و زایش�ی می باش�د ک�ه چون هر دو هس�ته در اثر میت��وز ایجاد ش�ده اند، دارای دگره های یکس��ان از یک صفت یم ابش��ند. از طرفی اسپرماتوس�یت اولیه یاخت�ه ای دیپلوئید 
 می باش�د ک�ه می توان�د در حال�ت خال�ص، ی�ک نوع دگ�ره گ�روه خون�ی و در حالت ناخال�ص دو ن��وع دگره داش�ته باش�د. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. الل�ۀ گوش و
یاختۀ پیکری ریش�ه، هر دو دیپلوئید تک هس��ته ای هس�تند و از هر صفت غیروابس�ته به جنس دارای دو دگره می باش�ند ولی دقت کنید که دگره آن ها غیرفعال است چون 
این ویژگی ها در ریشه یا اللۀ گوش ایجاد نمی شوند. / گزینۀ )4(: نادرست است. کیسۀ رویانی لقاح کرده دارای 10 مجموعه فام تنی می باشد که حداکرث از دو نوع مختلف 
بوده است )8 مجموعه مشابه هم در هسته های ماده و 2 مجموعه مشابه هم در اسپرم ها(. از طرفی یاخته ماهیچه اسکلتی که 5 هسته دیپلوئید دارد نیز برای هر صفت، 

گروه خونی 10 دگره دارد که حداکرث دو نوع در حالت ناخالص می باشند. 
دقت کنید در همۀ حالت هایی که یک ژن بخواهد در طی تقسیم یاخته به نسل بعد منتقل شود، باید قبل از وقوع تقسیم، در مرحلۀ S چرخۀ یاخته ای در  157  3

یوکاریوت ها همانندسازی کرده و نسخه)های( آن مضاعف شوند.
 گزین�ۀ )1(: دق�ت کنید یاخته های جنس�ی در گیاهان در پی تقس�یم میتوز )بدون تغییر عدد فام تنی( ایجاد ش�ده اند. کامه ه�ای گیاهان تتراپلوئید به 
ص�ورت دیپلوئی�دی بوده و برای هر صفت تک جایگاهی دو دگره دارند. / گزینۀ )2(: در تولیدمثل غیرجنس�ی در گیاهان، تقس�یم می�وز صورت نمی گیرد )دقت دارید که 
سؤال در مورد جاندار است و نه جانور(. / گزینۀ )4(: دقت کنید برخی صفات در برخی یاخته ها به علت تنظیم بیان ژن ممکن است بیان نشوند و اثر خود را بروز ندهند 

)مانند عدم بروز ژن های گروه خونی در یاخته های عصبی(.

پاسخ آزمون جمع بندی )1(

1  2

 دق�ت کنی�د ک�ه فام ت�ن مضاعف یا دوکروماتیدی از هر ژن، دو عدد روی یک فام تن دارد ولی این دو ژن تا وقتی به هم متصلند و روی کروماتید خواهری قرار دارند، دگرۀ 
همدیگر نیس�تند، چون تعریف دگره در مورد ژن های روی دو فام تن همتا می باش�د )وقتی در مرحلۀ آنافاز میتوز یا آنافاز 2 میوز، دو کروماتید خواهری از هم جدا ش�دند و 

کروموزوم های دختری ایجاد شدند، حاال به این دو ژن جدا شده، دو الل اطالق می شود(. این دو دگره می توانند مشابه مثاًل AA یا متفاوت AO باشند. 

 گزینۀ )1(: نادرست است. در زن بالغ و حتی هر نوزاد دختر، پس از تولد دیگر اووگونی وجود دارد، ولی اسپرماتوسیت ثانویه چون فام تن مضاعف دارد، 
در این صفت، دو ژن دارد که با هم بر روی یک فام تن قرار دارند و دگره نمی باشند. / گزینۀ )2(: درست است. اسپرماتوگونی و اووسیت اولیه، دیپلوئید مضاعف هستند و 
از گروه خونی ABO، هر هسته دارای چهار ژن می باشد که دو به دو با هم در فام تن  های همتا دگره می باشند. / گزینۀ )3(: نادرست است. این دو یاخته، هاپلوئید مضاعف 
هس�تند و دو ژن در دو مولکول DNA دارند. / گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. در یاختۀ موجود در آنافاز، کروماتیدهای خواهری از هم جدا ش�ده اند و هرکدام، یک فام تن به 
حساب می آیند، پس یاختۀ بنیادی در مرحلۀ آنافاز، دارای 4 دگره و 4 ژن بر روی چهار فام تن می باشد ولی در پروفاز دارای 4 ژن بوده که روی دو فام تن مضاعف قرار دارند.

A

C

A

C

C

C
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در زنبورهای عسل، دقت کنید که نرها، هاپلوئید هستند و از بکرزایی تخمک والد ماده ایجاد می شوند، یعنی در ایجاد آن ها، آمیزش یا ترکیب گامت ها اتفاق نمی افتد 
)نادرستی الف و ج(.

اسپرم های زنبور نر در اثر میتوز ایجاد می شوند و محصول میوز نمی باشند )نادرستی د(.

مادۀ شاخک بلند ناخالص )Dd( می تواند از ادغام یا لقاح دو گامت فوق با ژن های D و d ایجاد شود )دلیل درستی ب(.
وقتی پدر و مادر هر دو س�الم هس�تند، اگر دختر بیمار به دنیا بیاید، قطعًا بیماری مس�تقل از جنس نهفته بوده اس�ت. در این حالت دختر aa به دنیا آمده  3  3

است و همۀ فرزندان این دختر در آینده حداقل یک دگرۀ a برای بیماری را از مادر خود به ارث می برند.
h به دنیا بیاید. / گزینۀ )2(: اگر فرزندی بیمار در حالت  hX X HX اس�ت، امکان ندارد دختر هموفیلی  Y  گزینۀ )1(: چون پدر خانواده، س�الم 
صفت ابرز به دنیا بیاید، قطعًا هر والدی که این دگرۀ بیمار را داش�ته اس�ت نیز بیمار بوده اس�ت )پس نمی شود، فرزندی بیمار، دارای دو والد سالم باشد(. / گزینۀ )4(: در 

حالت مستقل از جنس نهفته نیز ممکن است از والدین سالم ناقل، پسر یا دختر بیمار aa به دنیا بیاید.
4  X نادرس�تی گزینۀ )1((. از طرفی این بیماری وابس�ته به( Y اس�ت نه X وقتی هر دو والد بیماری وابس�ته به جنس دارند، پس ژن این صفت روی فام تن  4

aX بوده است.  Y AX می باش�د و فرزند به دنیا آمده نیز پس�ر س�الم  Y( ) A و پدر بیمار  aX X( ) )AX بوده اس�ت و مادر در این صفت قطعًا بیمار ناخالص  ) بارز 
)AX بوده اس�ت و کلمۂ انقل در مورد این بیماری  ) در این خانواده نصف یاخته های حاصل از میوز مادر که می تواند گویچه یا اووس�یت ثانویه باش�د، حاوی دگرۀ بیماری 

که ابرز است مفهویم ندارد )نادرستی گزینۀ )2( و )3((.

aX باشد که در نصف اسپرم های خود که Y دارند، فاقد دگرۀ بیماری فوق می باشد )درستی گزینۀ )4((. Y( )  در این خانواده، فرزند سالم فقط می تواند پسر 

5  RW را دارد. در این آمی�زش، گیاه نر RR پوس�تۀ دان�ه همواره ژن نمود والد م�اده یعنی  1
)صورتی( بوده و دو نوع اسپرم R یا W ایجاد می کند ولی گامت ماده یا تخم زا فقط دگرۀ R دارد. در این 
 RW دارند. اگر دانه در رویان خود ژن نمود RR صورت دانه های حاصل همگی در پوستۀ خود یاخته های
داش�ته باش�د، قطعًا یاختۀ دوهس�ته ای کیس�ۀ رویانی آن RR بوده و تخم 3n آن برای تولید آندوس�پرم 
RRW می باشد )نادرستی گزینه های )2( و )4( و درستی گزینۀ )1((. در مورد دانۀ دیگر دقت کنید که 

اگر رویان RR شود، آندوسپرم نیز باید RRR شود )نادرستی گزینۀ )3((.

 آندوسپرم با دو دگرۀ W در این لقاح ایجاد نمی شود چون والد ماده، دگرۀ W ندارد.

hX می باش�د ولی فنیل کتونوری، مستقل از جنس نهفته است  6 Y( ) ، حتمًا دارای پدر بیمار  h hX X( ) هموفیلی وابس�ته به X نهفته اس�ت و دختر بیمار   3
و دختر بیمار )aa( می تواند والدین سالم ناقل )Aa( داشته باشد. 

 گزینۀ )1(: در شایع ترین نوع هموفیلی، در بدن فرد بیمار فاکتور انعقادی 8 خون ساخته نمی شود. / گزینۀ )2(: در بیماری وابسته به Y، دگرۀ بیمار 
فقط از پدر به پسر می رسد. / گزینۀ )4(: در هر نوع بیماری هموفیلی، تولید لخته و رشته های فیبرین دچار اختالل می شود. 

با توجه به داده های مسئله، در صفت فوق چون عنوان کرده است که رنگ زرد، فقط در حالت خالص ایجاد می شود )ZZ( پس دگرۀ زرد )Z( به دو دگرۀ  7  1
قرمز )R( و س�بز )S( نهفته اس�ت، ولی بین دگره های س�بز و قرمز رابطۀ بارزیت ناقص برقرار اس�ت. چون س�بز به صورت ناخالص با زرد )SZ( بارز می شود ولی با قرمز 

)RS( به صورت یمشی )حد واسط( درمی آید.
 گزینۀ )1(: درست است. فرض کنید سبز ناخالص SZ را با قرمز ناخالص RZ آمیزش می دهید، 

در این صورت به جدول پانت روبه رو توجه کنید که چهار نوع رخ نمود می توانند داشته باشند. 
گزینۀ )2(: نادرست است. اصاًل در این آمیزش الل سبز )S( وجود ندارد. 

 

ZZ RR RZ
S

jnp q¶o¤

IÄ

.kÄAÂµº IÃºj ¾M  â½o¬j IM qLw ½I¬_ÃÀ

( )×
↓

گزینۀ )3(: نادرست است. در این حالت دو نوع رخ نمود به وجود می آید. 
یشمیزرد

 ZZ RS
⇒ : فرزندانقرمز RZسبز SZدو نوع رخ نمود جدید و متفاوت با والدین در فرزندان دیده می شود

گزینۀ )4(: نادرست است.

 

SZ SS SR

ZZ

qLw ÂµzÄ

IÄ

.kÄAÂµº IÃºj ¾M jnp â½jHp ½I¬_ÃÀ

( )

( )

×
↓

فقط مورد )ج( صحیح است. فرد موردنظر گروه خونی AODd دارد چون مادرش OOdd بوده است.  8  1
   الف( نادرست است. پالکت ها )ِگرده ها( دانۀ فراوان دارند ولی هسته و ژن خطی ندارند. / ب( نادرست است. این فرد ژن نمود AO در هستۀ یاختۀ پیکری دارد. / 
ج( درس�ت اس�ت. گامت این فرد می تواند یک دگرۀ س�ازندۀ آنزیم A و یک دگره برای پروتئین D داش�ته باش�د. / د( نادرست است. از س�ال یازدهم به یاد دارید که در 

ماهیچه، عالوه  بر یاخته های بافت ماهیچه ای، یاختۀ پیوندی نیز وجود دارد که این یاخته ها همواره تک هسته ای و با دو الل برای صفت تک جایگاهی می باشند.

در تست ها دقت کنید که یاخته یا بافت ماهیچه ای را با ماهیچه به عنوان یک اندام اشتباه نگیرید. 

C

1 

2 

B

C

B

B

C

سبز ناخالصقرمز ناخالص
 RZSZ

SZ سبزSR یشمی
: فرزندان

ZZ زردRZ قرمز

×

×
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در بیماری ه�ای ژنتیک�ی، هرگاه در مورد نوعی بیماری در والدی یا فرزندی صحبت نکرده بود و 
قیدی نیز در سؤال نداشت، باید آن فرد را سامل در نظر بگیریم. در این خانواده چون فرزند اول گروه 
hX را به  hX و مادر وی دگرۀ  Y( ) −B دارد و هموفیل اس�ت، یعنی پس�ری بوده اس�ت  خونی 

fX مربوط به فاویسم  همراه گروه خونی AODd، به صورت ناقل داشته است. از طرفی پدر نیز گروه خونی ABDd دارد. از فرزند دوم متوجه می شویم که مادر دگرۀ 
، باید فرزند دوم پسری با دو بیماری فاویسم و هموفیلی به دنیا می آمد. در  f

hX( ) را در X دیگر خود دارد. چون اگر هر دو دگرۀ فاویسم و هموفیلی روی یک X بودند 
آخ�ر از آنجای�ی که فرزند دوم فنیل کتونوری دارد )aa(، پس والدین آن ها س�الم ناقل )Aa( بوده اند )دقت کنید ک�ه در مورد صفت کوررنگی، مادر نمی تواند دارای دگرۀ 

cX باشد چون در این صورت یک پسر وی از دو فرزند اول باید کوررنگ می شد.  بیماری 
فرزند اول قطعًا دختر نبوده است چون در این صورت، پدر خانواده باید هموفیلی نیز داشته باشد که ندارد. 

h پسر موردنظر است که هیچ گاه به دلیل عدم داشتن فام تن X در مادر که حامل دگره های 
fX Y AO AA dd IÄ [ ( )  گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. [

 که فقط مبتال به فنیل کتونوری است از آمیزش 


c
hX X aa AB
Án¼º¼T¨ï®Ã¹Î

+ بیماری هموفیلی و فاویسم با هم باشد، به دنیا نمی آید. / گزینۀ )2(: درست است. دختری با ژن نمود 

+AB اس�ت که از این آمیزش ایجاد  این پدر و مادر به دنیا می آید. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. گویچۀ قرمز دارای هر س�ه زائده گروه خونی، مربوط به گروه خونی 
می ش�ود ولی هیچ گاه پس�ر کوررنگ به دنیا نمی آید چون مادر این ژن را ندارد. / گزینۀ )4(: نادرس�ت است. فرزند این خانواده نمی تواند گروه خونی BB داشته باشد ولی 

می تواند الل های سه بیماری کوررنگی، هموفیلی یا فاویسم و فنیل کتونوری را داشته باشد. 
در بیماری مستقل از جنس نهفته )مثل فنیل کتونوری(، پدر خالص aa یا AA است که اگر دختر سالم خالص AA داشته باشد، قطعًا فاقد دگرۀ بیماری  10  4

بوده است و AA می باشد. 
hX را داش�ته اند. / گزینۀ )2(: در وابس�ته به X بارز، اگر دختر س�الم اس�ت  h هموفیل قطعًا هر دو والد آن دگرۀ  hX X( )  گزینۀ )1(: دختر بیمار 

A باش�د. / گزینۀ )3(: در بیماری مس�تقل از جنس بارز، اگر فرزند س�الم aa به دنیا  aX X a یا بیمار ناخالص  aX X a بوده اس�ت، مادر می تواند س�الم  aX X یعنی 
بیاید، والدین ممکن است بیمار ناخالص Aa باشند.

11 AabbCc AabbCc( )× C ایجاد می شوند که از آمیزش یا خودلقاحی آن ها  A»( ) در آمیزش این دو ذرت، نسل اول به صورت AabbCc با دو دگرۀ بارز   3
، نسل دومی ایجاد می شود. در نسل دوم اگر ذرتی با چهار دگرۀ بارز مثل AAbbCC ایجاد شود، رخ نمودی مانند AaBBCc خواهد داشت.

توجه: در حل این سؤاالت شام فقط دنبال شمردن تعداد الل های بارز باشید. 

 گزینۀ )1(: دانه های نسل اول همگی AabbCc خواهند شد که دو دگرۀ بارز دارند ولی رخ نمود آن ها با والدینشان که یکی بدون دگرۀ بارز و دیگری 
با چهار دگرۀ بارز می باش�د، متفاوت اس�ت. / گزینۀ )2(: در نس�ل دوم، ذرتی با دگرۀ B به دنیا نمی آید چون در نس�ل اول هر والد ژن نمود bb دارد. / گزینۀ )4(: در این 

صفت، هستۀ دیپلوئید 6 ژن دارد ولی این 6 ژن دوتا دوتا با هم دگره هستند و همۀ آن ها با هم دگره و روی فام تن همتا قرار ندارند.
hX و فنیل کتونوری )ff(، این پس�ر،  12 Y( ) در این خانواده که والدین س�الم هس�تند، به دلیل به دنیا آمدن پس�ری با گروه خونی B با دو بیماری هموفیلی   2

HX داشته است. YFfAO h و پدر ژن نمود  HX X FfAB hX دارد. در این خانواده، مادر قطعًا ژن نمود  YffBO ژن نمود 
HX دارد و خالص یا ناخالصی   گزینۀ )1(: نادرست است. اگر فرزند سالم آن ها را پسر فاقد بیماری هموفیلی در نظر بگیریم، این پسر فقط یک دگرۀ 
H باشد ولی هر دو دگرۀ  hX X AAFf در آن صفت XYها معنی ندارد. / گزینۀ )2(: درست است. دختر سالم آن ها با گروه خونی AA )خالص( می تواند به صورت 
hX در نظر بگیریم که در آینده مانند  Y ( را به  صورت ناقل داشته باشد. / گزینۀ )3(: نادرست است. فرزند فوق را قطعًا باید پسر هموفیل با ژن نمود  hX بیماری )f و 
هر مردی، در هر میوز 4 گامت ایجاد می کند، ولی زنان در هر میوز خود یک گامت و سه گویچه ایجاد می کنند. / گزینۀ )4(: نادرست است. در این خانواده، دختر هموفیل 

HX است. Y h به دنیا نمی آید چون پدر خانواده سالم  hX X
صفت خال دار ش�دن گوش در مردان به صورت نهفته و در زنان به صورت بارز می باش�د. چون در حالت ناخالص Aa، مردان در گوش خود، خال ندارند  13  4

ولی در زنان مشاهده می شود، پس:
AA Aa aa ژن نمود

بی خالخال دارخال دارزنان 

بی خالبی خالخال دارمردان
 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. زن دارای گوش خال دار به صورت AA یا Aa می باش�د و اگر پس�ر وی گوش خال دار )AA( داش�ته باش�د، در مورد پدر 
وی فقط می دانیم که دگرۀ A داش�ته اس�ت که می تواند AA خال دار یا Aa بدون خال باش�د. / گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. زن بدون خال در گوش به صورت aa می باشد 
 که نمی تواند پس�ر دارای گوش خال دار به صورت AA داش�ته باش�د. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. زن بدون خال در گوش به صورت aa، اگر پس�ر بدون خال در گوش
 ب�ه ص�ورت Aa یا aa داش�ته باش�د، ممکن اس�ت پدر این پس�ر نیز همانند مادر ژن نمود aa داش�ته باش�د که پس�ر آن ه�ا aa و بدون خ�ال در گوش به دنیا آمده اس�ت. / 
گزینۀ )4(: درست است. زنی با گوش خال دار به صورت AA یا Aa می باشد که اگر پسر وی گوش بدون خال به صورت Aa یا aa داشته باشد و پسر به صورت خالص یعنی 

cX ژن نمود پدر  YABDdAa:

f ژن نمود مادر hX X AODdAa:

کوررنگی دگرۀ فنیل کتونوری

C

1 

2 

B

B

C

C



89 aa باشد، در این صورت مادر وی Aa خال دار بوده ولی پدر این پسر باید فقط دگرۀ a داشته باشد که در هر صورت چه Aa و چه aa باشد، فردی بدون خال در گوش می باشد.
موارد )الف( و )د( نادرست می باشند. در بکرزایی مارها همواره از تخمک حاصل شده ابتدا یک نسخه ایجاد می شود سپس از آن نسخه همانندسازی شده  14  1

 ab و Ab باشد، چون تخمک آن به دو حالت Aabb و از ادغام کروموزوم های مش�ابه در نس�ل بعد، زاده هایی خالص در همۀ صفات ایجاد می ش�ود. مثاًل اگر مار ماده ای
تولید می ش�ود، تخمک Ab از روی خود یک ردیف Ab دیگر می س�ازد و آن ها را با هم ادغام کرده به  صورت AAbb درمی آید. پس در نهایت، این مار در اثر دو حالت 
بکرزای�ی، زادۀ AAbb و aabb ایج�اد می کن�د. دق�ت کنید که در بکرزایی مارها، دو تخمک مختلف با هم لقاح نمی کنند و ماری با ژن نمود Aabb ایجاد نمی ش�ود پس 

حتمًا تعداد الل های بارز یا نهفته حاصله باید عددی زوج باشند. )اصاًل در بکرزایی مارها، زاده ای با صفت ناخالص ایجاد نمی شود.( 
 الف( نادرست است. اگر مار ماده AaBb باشد، چون چهار نوع تخمک Ab ،ab ،AB و aB ایجاد می کند، از ادغام تخمک های مشابه، می توان در 
 نس�ل بع�د ماره�ای AAbb ،aabb ،AABB و aaBB مش�اهده ک�رد ول�ی مث�اًل م�اری با یک یا س�ه دگ�رۀ بارز به ص�ورت Aabb ی�ا AABb ایجاد نمی ش�ود. / 
ب( درس�ت اس�ت. اگ�ر م�ار م�اده AABb ب�ا س�ه دگرۀ بارز باش�د، تخم�ک آن AB ی�ا Ab می باش�د که در این ص�ورت زاده ه�ای حاص�ل از بکرزایی ی�ا به صورت 
AAbb می باشند که یا چهار یا دو دگرۀ بارز دارند. / ج( درست است. اگر مار ماده Aabb با یک دگرۀ بارز باشد، طی بکرزایی  Ab( )= ×2 AABB و یا AB( )= ×2
تخمک Ab به تولید مار AAbb می پردازد و تخمک ab به تولید مار aabb می پردازد. در بین این دو زاده فقط aabb آس�تانه ای می باش�د. / د( نادرس�ت اس�ت. مار 
AABb که در یک صفت خالص اس�ت در این صورت تخمک AB آن به تولید مار AABB با چهار دگرۀ بارز می پردازد و تخمک Ab آن س�بب تولید مار AAbb با 

دو دگرۀ بارز می شود ولی ماری با یک دگرۀ بارز ایجاد نمی شود )خالصه مار حاصل از بکرزایی تعداد دگرۀ بارز یا نهفته آن باید زوج باشد(.
س�ؤال در مورد بیماری مس�تقل از جنس بارز می باش�د چون مرد نمی تواند در صفات جنس�ی، کروموزوم های همتا داشته باش�د. در این مثال، پدر خانواده  15  3

ژن نمود AA و رخ نمود بیمار داش�ته اس�ت، در حالی که مادر خانواده، س�الم و دارای ژن نمود aa می باش�د. در این خانواده همۀ فرزندان اعم از دختر و پس�ر Aa و بیمار 
خواهند شد. دقت کنید که در سؤال نگفته، فقط دختران آن ها سالم نمی شوند بلکه گفته دختری سالم متولد نمی شود. در صورتی که پسر سالم هم متولد نمی شود. 

 گزین�ۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. این بیماری مس�تقل از جنس بارز اس�ت و در زن یا مرد با یک ال�ل بیماری به  صورت ناخالص Aa نی�ز بروز می کند. / 
گزینۀ )2(: نادرست است. در این بیماری امکان ندارد از والدین سالم )aa(، فرزند بیمار با الل A به دنیا بیاید. / گزینۀ )3(: درست است. در بیماری های ارثی بارز، وجود 
یک دگره، باعث بروز بیماری می شود ولی در بیماری های نهفتۀ مستقل از جنس، وجود هر دو دگرۀ بیماری برای بروز بیماری ضروری است. / گزینۀ )4(: نادرست است. 
در بیماری مستقل از جنس بارز، مرد که XY است، نمی تواند ناخالص یا خالص باشد ولی دقت کنید که در هر بیماری بارز، این صفت در هر فردی می تواند به صورت 
انخالص )نه ناقل!( سبب بیماری شود ولی کلمۀ انقل را نباید برای آن به کار ببریم چون واژۀ انقل، مخصوص بیماری های هنفته می باشد که در افراد انخالص دیده می شود.

بیماری وابسته به Y، فقط در مردان دیده می شود و بروز می یابد که در این حالت چون Y فاقد فام تن همتا می باشد، پس فقط یک دگره دارد. 16  3
 گزینۀ )1(: بیماری وابس�ته به Y، فقط در مردان و فقط برای آن یک دگره وجود دارد که چون الل متقابلی ندارد به صورت بارز یا نهفته در رخ نمود 
، همواره دختران بیمار  AX Y A بروز می یابد که در این صورت مرد بیمار  aX X نمایان می شود. / گزینۀ )2(: بیماری وابسته به X بارز، در زنان به صورت ناخالص 
( ولی این مرد می تواند، صاحب پسر سالم یا بیمار شود. / گزینۀ )4(: اگر ژن بیماری خاصی فقط از تخمک به فرزندان برسد، قطعًا آن ژن  A aX X A یا  AX X دارد )

روی ژنوم سیتوپالسمی تخمک بوده است که فقط از مادر به فرزندان دختر و پسر می رسد. پس این ژن در هسته نبوده و هیستون ندارد. 
h بوده  17 H

A aX X هر دو بیماری وابسته به X هنفته هستند، پس دختر سالم واجد هر دو دگرۀ بیماری روی دو کروموزوم X متفاوت، دختر ناقلی به  صورت   3

aX را دارد. hX و والد دیگر دگرۀ بیماری  که هر فام تن X را از یک والد گرفته است پس یک والد، دگرۀ هموفیلی 
h داشته باشد. / گزینۀ )2(: اگر پدر هر دو بیماری  H

a AX X H به دنیا بیاید که مادری ناقل هر دو بیماری  H
A AX X  گزینۀ )1(: ممکن است دختر به صورت 

، پسران وی Y پدر را می گیرند و هر ژن نمودی ممکن است توسط مادر خود داشته باشند. / گزینۀ )4(: اگر والدین سالم باشند، فقط پسر آن ها می تواند  h
aX Y( ) را داشته باشد 

هر دو بیماری را داشته باشد که پسران، میوز را در بیضه ها در خارج حفرۀ شکمی انجام می دهند )دختران، میوز خود را در دوران جنینی در حفرۀ شکمی مادر انجام می دهند(. 
تولید فاکتور 8 خون در صفت وابسته به X هموفیلی می باشد، حالت مو صفتی دو اللی مستقل از جنس و گروه خونی ABO، صفتی مستقل از جنس سه  18  2

اللی می باشد. 
 گزینۀ )1(: نادرست است. اسپرماتوسیت ثانویه ای که فاقد کروموزوم X باشد، به طور قطع ژن تولید فاکتور 8 خون را ندارد ولی گویچۀ قطبی در هر حالتی 
ژن سالم یا بیمار آن را دارد. / گزینۀ )2(: درست است. اسپرماتوسیت اولیه و اسپرماتوگونی، دیپلوئید XY هستند که برای این سه صفت به ترتیب، یک الل برای هموفیلی روی 
X، دو الل برای حالت مو و دو الل برای گروه خونی ABO دارند. / گزینۀ )3(: نادرست است. گویچۀ قطبی ثانویه حاصل از میوز 2 اووسیت ثانویه، تک کروماتیدی می باشد 
و از هر ژن فقط یک نس�خه  دارد ولی اووس�یت ثانویه، از هر ژن، دو نس�خه مش�ابه دارد. / گزینۀ )4(: نادرست است. در مورد انواع الل ها اشتباه نکنید و به دیپلوئید و هاپلوئید 

HX داشته باشد.  AR H باشد و همانند اووسیت ثانویه  هاپلوئید، سه نوع الل  HX X AARR بودن توجه نکنید. مثاًل ممکن است اووسیت اولیه دیپلوئید به صورت 
کرم پهن کبد، جانوری نرماده ولی خودلقاح می باشد که اسپرم و تخمکی از بدن خارج نمی کند. در حقیقت تخمک های آن توسط اسپرم های خودش بارور  19  2

می شود )پس زحمت نکشید و این کرم های بی احساس را کنار هم قرار ندهید چون خودشون از پس خودشون برمیان!(. 
 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. این کرم ها قدرت دگرباروری ندارند. / گزینۀ )2(: درست است. کرم دوم با ژن نمود AaBbDd توانایی ایجاد هر نوع 
گامت و هر زاده ای دارد ولی در کرم اول زاده ای با الل D به دنیا نمی آید. / گزینۀ )3(: نادرست است. این نکته در مورد بکرزایی مار بود و ربطی به ادغام اسپرم و تخمک 

متفاوت یک کرم ندارد. / گزینۀ )4(: نادرست است. در کرم اول به دلیل نداشتن الل D، امکان ندارد کرمی مانند کرم دوم با ژن نمود Dd ایجاد شود. 
کرم خاکی، جانوری نرماده ولی دگربارور اس�ت. در حقیقت اس�پرم آن با تخمک خودش لقاح نمی کند. در این جانور، اس�پرم از بدن هر کرم خارج ش�ده و  20  3

تخمک کرم مجاور را بارور می کند. پس همۀ ژن ها و ترکیبات ژنی هر کرم می تواند در اس�پرم پدیدار ش�ود و وارد کرم دیگر ش�ود و هر نوع تخم یا زاده ای در هر دو کرم 
ممکن است مانند هم ایجاد شود. 

 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. کرم خاکی خودباروری ندارد. / گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. انواع زاده های هر دو کرم مشابه هم می باشد )چون دارای 
گامت های هر دو نوع کرم می ش�وند(. / گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. از آمیزش آن ها، کرمی با دو صفت خالص می تواند aaRR یا aaWW باشد، پس قطعًا فاقد الل بارز 
A می باشد )الل های R و W رابطۀ بارز و نهفتگی ندارند(. / گزینۀ )4(: نادرست است. کرمی با رخ نمود حد واسط قطعًا حالت RW را داشته است که می تواند در صفت 
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دیگر به  صورت ناخالص Aa یا خالص aa باشد. 

پاسخ آزمون جمع بندی )2(

HX یا  1 Y رخ نمود مادر بدون توجه به جنس�یت به صورت حالت موی صاف و س�الم می باش�د که در بین فرزندان این زوج به صورت WW و همراه با   3
H می توان متصور شد. hX X

 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. رخ نمود پدر بدون توجه به جنس�یت به صورت 
موی موج دار و مبتال به هموفیل می باشد که از آمیزش این زوج می توان موی موج دار RW هم در 
h متصور بود. / گزینۀ )2(: نادرس�ت است. ژن نمود  hX X hX و هم دختر بیمار  Y پس�ر بیمار 

H می باش�د که این نوع ژن نمود را از آمیزش این دو فرد می توان در بین دختران آن ها انتظار داش�ت. / گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. حالت  hWWX X مادر به صورت 
مو به صورت صاف )WW(، مجعد )RR( و موج دار )RW( می باشد که نوع صاف و موج دار آن در پدر و مادر به صورت WW و RW وجود داشته است. از آمیزش 

این دو نفر، امکان ندارد حالت موی جدید مثل مجعد یا فر RR به دنیا بیاید.
−B است. قطعًا ژن نمود مادر به صورت AODd بوده است ولی در مورد پدر، فقط می دانیم که دو الل B و d را دارد.  2 +A و جنین  وقتی مادر   1

 گزینۀ )1(: درست است. کرۀ توپر جنین مرحلۀ موروال در لولۀ رحم است که تغذیه آن از باقی ماندۀ یاخته های فولیکویل اووسیت می باشد. این یاخته ها 
مربوط به مادر هس�تند که ژن های آنزیم اضافه کنندۀ کربوهیدرات A و پروتئین D مربوط به Rh را دارد )البته یاختۀ موردنظر این ژن ها را دارد ولی آن ها را رونویس�ی یا 
 B بیان نمی کند(. / گزینۀ )2(: نادرست است. بالستوسیست در حال جایگزینی از یاخته های تخریب شده آندومرت مادر تغذیه می کند که ژن های اضافه کنندۀ کربوهیدرات
را برخالف A ندارد. / گزینۀ )3(: نادرست است. محافظت و تغذیه جنین، پس از جایگزینی تا تشکیل جفت، برعهده کوریون می باشد که از یاخته های جنینی ایجاد شده 
است. این یاخته ها ژن های Rh منفی دارد که مربوط به ساخت پروتئین D نمی باشد. / گزینۀ )4(: نادرست است. تغذیه اووسیت اولیه برعهده یاخته های فولیکولی اطراف 

آن است که ژن های آن رمز وراثتی آنزیمی دارد که کربوهیدرات A را نمی سازد بلکه آن را به صورت آماده به غشای گویچۀ قرمز اضافه می کند. 
موارد )الف( و )د( صحیح هستند.  3  2

 الف( درست است. در صفت تک جایگاهی، جایگاه ژن های آن صفت یکسان بوده و با هم الل می باشند. از طرفی پالسموسیت یاخته ای بدون قدرت 
G0 می ماند و کروموزوم های تک کروماتیدی دارد، یعنی نمی تواند دو ژن مربوط به یک صفت در یک کروموزوم مضاعف داش�ته باشد. /  تقس�یم می باش�د که همواره در 
ب( نادرست است. در هر جایگاه ژنی، ممکن است برای بروز یک صفت، دو یا چند الل در آن جایگاه نقش داشته باشد ولی در هر فرد چون دو کروموزوم همتا وجود دارد، 
حداکثر دو الل مشابه یا متفاوت وجود دارد )البته به جز پلی پلوئیدها(. / ج( نادرست است. الل )دگره( به دستور العمل های مختلف یک ژن در هر جایگاه می گویند که اثر 
آن ها روی هم می تواند س�بب ایجاد ش�کل های مختلف یک صفت ش�ود. مثل حالت موی موج دار، ش�کل صفت حالت مو اس�ت که توسط دو الل R و W کنترل می شود 
)الل ها، ش�کل های صفت را ایجاد می کنند(. / د( درس�ت اس�ت. کراس�ینگ اور، تبادل قطعه بین دو کروماتید غیرخواهری از دو کروموزوم همتا می باشد ولی ژن های گروه 

خونی ABO روی کروموزوم 9 و گروه خونی Rh روی جفت 1 قرار دارد و کراسینگ اور نمی دهند. 
در این صفت 27 ژن نمود، 7 رخ نمود و 6 ژن وجود دارد. 4  3

 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. ایجاد ویژگی هر دو الل در حالت ناخالصی، در مورد الل های هم توان است. در حالت بارز ناقص، شکل جدید حد واسط 
آن ها ایجاد می ش�ود. / گزینۀ )2(: نادرس�ت است. در صفات چندجایگاهی، نمودار زنگوله مانند مربوط به رخ نمودها است. / گزینۀ )4(: نادرست است. صفات گسسته، 

تک جایگاهی هستند و طیف رخ نمودی و جایگاه های ژنی مختلف ندارند. 
اگر در بیماری مستقل از جنس بارز، دختر بیمار را ناخالص Aa در نظر بگیریم، این دختر می تواند الل a را از پدر سالم aa خود گرفته باشد. در حالت وابسته  5  4

aX داشته باشد. Y A می تواند پدر سالم  aX X به X بارز نیز دختر بیمار 
 X 2(: نادرست است. هموفیلی صفت وابسته به( پدر فقط ژن خود را به پسران می دهد. / گزینۀ ،Y نادرست است. در صفات وابسته به :)گزینۀ )1 
H می ش�وند. همان طور که می دانید، میوز زنان در صورت برخورد اس�پرم به اووسیت ثانویه کامل می شود و به تولید یک  hX X( ) اس�ت که فقط زنان در آن صفت، ناقل 
تخمک )گامت( می پردازد )پس خیلی از میوزهای زنان، به تولید گامت یا تخمک منجر نمی شود چون میوز 2 انجام نمی شود(. / گزینۀ )3(: نادرست است. در بیماری های 

بارز، واژه انقل نادرست است و نباید به کار برود )ناقل مربوط به بیماری های نهفته و در افراد سالم ناخالص است(. 
موارد )ج( و )د( صحیح هس�تند. در مورد زنبور عس�ل به یاد داش�ته باش�ید که نرها، هاپلوئید هستند، برای این صفت یکی از سه الل B ،A یا C را دارند و  6  2

حاصل بکرزایی از تخمک زنبور ماده هس�تند، یعنی لقاحی برای آن ها ایجاد نمی ش�ود. ولی زنبور عس�ل ماده )کارگر و ملکه( دیپلوئید بوده و حاصل لقاح اس�پرم و تخمک 
می باشد. )در این سؤال الل A به B و C بارز است و BC رخ نمود حد واسط دارد.( 

 الف( نادرست است. اگر ملکه ژن نمود AC و زنبور نر ژن نمود B داشته باشد، از لقاح اسپرم B با تخمک C می توان زنبور ماده کارگر BC ایجاد کرد 
که رنگ چش�م حد واس�ط دارد و عقیم اس�ت. / ب( نادرست اس�ت. زنبور کارگر، مادۀ عقیم است که رفتار دگرخواهی برای تغذیۀ زاده های ملکه دارد. / ج( درست است. 
زنبور کارگر با چشم حد واسط BC، حتمًا والد نر آن مثاًل رنگ B و ملکه، الل C را از میوز ژن نمود CC یا ژن نمود AC و یا BC داشته است که هیچ کدام از این ملکه ها 
رنگ چشم B مانند والد نر ندارد. / د( درست است. زنبور نر با چشم A به صورت  هاپلوئید است که این الل را از تخمک مادر طی بکرزایی گرفته است. پس وقتی ملکه، 

الل A دارد و الل A به سایر الل ها بارز است پس امکان ندارد ملکۀ مادر چشم حد واسط )BC( داشته باشد. 
ابتدا باید با آرامش به دنبال ژن نمود پدر و مادر باشید و سپس با آرامش بیشتر مسئله را حل کنید:  7  4

−O به دنیا آمده است، پس پدر AODd و مادر BODd است. ، فرزندی  B+ +A و   در مورد گروه خونی چون از پدر و مادر 
HX بوده است.  Y H و پدر  hX X h(X به دنیا آمده است، پس مادر قطعًا سالم ناقل  Y)  وقتی از زوج سالم، پسری هموفیل 

B

h H hRW X Y WW X X
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91  وقتی یک فرزند ناقل فنیل کتونوری Ff به دنیا آمده است، پس یکی از والدین سالم، قطعًا ناقل Ff بوده است )فرض می کنیم پدر Ff است(.
 گزینۀ )1(: نادرست است. اگر مادر نیز ناقل فنیل کتونوری باشد، فرزند پسر موردنظر 
( به دنیا بیاید. / گزینۀ )2(: نادرس�ت است. اگر  hX YffOODD این گزینه می تواند به صورت )dd یا 
hX ایجاد کند. /  ، می تواند در آینده اسپرم  h(X Y) پس�ری ff به دنیا بیاید، که مبتال به هموفیلی باش�د 

+AB با هر نوع زائدۀ گروه خونی باشد. / گزینۀ )4(: درست  H می باشد که می تواند گروه خونی  hX X Ff گزینۀ )3(: نادرست است. دختر ناقل دو بیماری به  صورت 
است. خب عزیز جان! دقت کن در صورت سؤال ذکر کرده ایم که فرزند دوم آن ها که اولین دختر آن ها نیز می باشد، ناقل فنیل کتونوری است، پس قطعًا ژن f را دارد. 

a بوده و  8 aX X در بیماری های بارز، اگر والدی س�الم باش�د، یعنی ژن آن بیماری را اصاًل نداش�ته اس�ت، پس مثاًل اگر مادری سالم باشد به  صورت aa یا   4
ژن بیماری ندارد که به پسر یا دختر خود بدهد. 

 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. در بیماری های بارز، اگر مادر، ژن بیماری را داش�ته باش�د به هر فرزند خود می تواند آن را منتقل کند و آن را بیمار کند. 
/ گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. بیماری های وابس�ته به Y نیز وابسته به جنس هستند که فقط از پدر به پسران می رسد. / گزینۀ )3(: نادرست است. در مورد بیماری های 

مربوط به ژن های راکیزه، همواره از تخمک مادر به هر فرزند می رسد.
فقط عبارت )د( نادرست است. بیماری های دو اللی قطعًا تک جایگاهی به صورت وابسته به جنس یا مستقل از جنس می باشند. از طرفی وقتی بیماری دو  9  1

اللی است،  وابسته به Y نیست. 
 الف( درس�ت اس�ت. وقتی از والدین س�الم، فرزند بیمار به دنیا می آید، ژن بیماری هنفته است. حاال اگر دخرت بیمار به دنیا بیاید، قطعًا وابسته به X به 
hX باش�د(. پس بیماری، مس��تقل از جنس هنفته بوده اس�ت. / ب( درست است. اگر از والدین  Y h نبوده اس�ت )چون در این حالت باید پدر نیز بیمار  hX X صورت 
a باشد، پدر نیز قطعًا سالم  aX X بیمار، دخرت سامل به دنیا بیاید، بیماری از نوع ابرز و قطعًا مستقل از جنس بوده است، چون در حالت وابسته به X بارز، اگر دختر سالم 
A یا AA در بیماری های ابرز بوده است. چون فقط  AX X aX می باشد، نه بیمار. / ج( درست است. دختر بیماری که هر پسر او بیمار می شود، قطعاً  به دو صورت  Y

AX یا AA یا Aa داش�ته اس�ت. / د(  Y AX یا A به هر فرزند وی می رس�د. در این حالت، این مادر قطعًا پدری بیمار به صورت  در ای�ن حال�ت بیم�اری از ال�ل بارز 
نادرست است. اگر در صفت مستقل از جنس بارز، پسر بیمار Aa، الل بیماری )A( را از پدر بیمار خود گرفته باشد، ممکن است مادری سالم aa داشته باشد. 

در این صفت بلندی B را به کوتاهی b بارز می گیریم. گلبرگ زرد A را به سبز a بارز می گیریم و صافی دانه D را به چروک بودن d آن بارز در نظر می گیریم  10  4
AaBbDd AaBbDd¸Äk²H»: × )لطفًا این سه صفت مستقل را با صفت سه جایگاهی رنگ دانه ذرت اشتباه نگیرید(.  

 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. س�اقۀ کوتاه قطعًا خالص bb اس�ت و چروکیده نیز خالص dd می باش�د ولی زردی گلبرگ می تواند AA یا Aa باشد. / 
گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. ژن های این س�ه صفت روی سه کروموزوم مجزا اس�ت، پس بروز آن ها به هم ربطی ندارد. / گزینۀ )3(: نادرست است. ممکن است زاده ای 
 AABbdd ب�ا س�ه ال�ل ب�ارز A ،A و B باش�د ولی در صفت حالت دان�ه )D و d( رخ نمود والدین )D( را ندارد )این س�ه صفت را با ذرت و رنگ آن اش�تباه نگیرید(. / 
گزینۀ )4(: درست است. وقتی بوته ای در هر سه صفت با والدین متفاوت باشد، یعنی رخ نمود کوتاه )bb(، سبز )aa( و چروکیده )dd( داشته باشد که در هر سه صفت 

خالص است. چون والدین رخ نمود ساقه بلند B، گلبرگ زرد A و صاف D دارند. 
طبق معمول ابتدا به دنبال ژن نمود والدین بگردیم!  11  4

+B داشته است.  hX است، از طرفی فقط کربوهیدرات A ندارد، پس B و D را دارد، در نتیجه گروه خونی  Y  مرد یا پدر خانواده، هموفیل دارد و 
−A دارد.  ( که فقط کربوهیدرات A دارد، پس گروه خونی  H HX X H یا  hX X  زن یا مادر خانواده، سالم است )

H بوده است و در گروه خونی ABO، والدین قطعًا BO و AO بوده اند.  hX X hX است و گروه خونی OO دارد. پس مادر قطعًا  Y  پسر اول آن ها هموفیل 
 تا اینجا تنها ابهام ژن نمود والدین، Rh پدر است که می تواند DD یا Dd باشد. 

h با ژن نمود BODd وجود  hX X  گزینۀ )1(: نادرست است. احتمال دختر هموفیل 
دارد )اگر پدر را Dd در نظر بگیریم(. / گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. در میزراه مردان عالوه بر ادرار، اسپرم 
+AO می خواهیم که  HX با گروه خون�ی  Y هم می تواند وجود داش�ته باش�د. پس احتمال پس�ر س�الم 

h با گروه خونی  hX X احتمال تولد دارد )البته بعد که بزرگ ش�د اس�پرم تولید می کند نه در بدو تولد!(. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. احتمال تولد دختری هموفیل 
ABdd از آن ها وجود دارد. / گزینۀ )4(: درست است. آخه بی دقت مگه قراره گروه خونی در اووسیت ساخته بشه؟! یا ژنش فعال بشه!؟

موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست هستند. در این سؤال اگر دندان آسیاب ظاهر شود، فرد، صفت  12  3
بارز AA یا Aa مستقل از جنس داشته است ولی اگر این دندان ها ظاهر نشوند به صورت aa بوده است. 

 الف( درس�ت اس�ت. در این حالت پدر را AA و مادر را aa در نظر می گیریم که فرزندان Aa با ژن نمود متفاوت می ش�وند. در این صورت هر فرزند 
Aa بوده است که برخی فرزندان مانند ژن نمود والدین  Aa× Aa اس�ت و دندان آس�یاب در آن ظاهر می ش�ود. / ب( نادرست اس�ت. در این حالت آمیزش بین والدین 
Aa شده و دارای این دندان می شوند ولی برخی ژن نمود متفاوت به صورت AA دارند که با ظهور این دندان یا aa با عدم ظهور این دندان دارند. / ج( نادرست است. 
مانند حالت 1 والدین AA )با ظهور این دندان( و aa )با عدم ظهور این دندان( هستند ولی همۀ فرزندان Aa با توانایی ظهور این دندان می باشند. / د( نادرست است. 

Aa در نظر بگیریم در فرزندان aa، این دندان ها ظاهر نمی شوند.  Aa× اگر والدین را 
در مردان، انگش�ت اش�اره )E( کوتاه تر از انگشت وس�ط )V( به  صورت بارز است و در زنان  13  2

نهفته است. 
دقت کنید که در هر دو جنس افراد AA، دارای ژن هایی هس�تند که انگش�ت اشاره کوتاه تری از وسط دارند 
 ،Aa ولی در افراد (E V)> . افراد aa نیز در هر دو جنس انگشت اشارۀ بلندتری از وسط دارند  (E V)>

HX YFfAODdژن نمود پدر
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. V E( )> E) ولی در زنان انگشت وسط کوتاه تر است  V)> در مردان انگشت اشاره کوتاه تر است 
 گزینۀ )1(: نادرست است. مرد با انگشت اشاره بلندتر به صورت aa است و خانم آن دارای انگشت وسط بلندتر AA می باشد. در این صورت همۀ 
فرزندان Aa می ش�وند که پس�ران اش�اره کوتاه تر و دختران اشاره بلندتر از وس�ط دارند. / گزینۀ )2(: درست است. از آمیزش مرد aa )اشاره بلندتر( با زنی دارای انگشت 
اشاره بلندتر به صورت Aa یا aa است، دو نوع فرزند Aa یا aa ایجاد می شود. این فرزندان دخترانی با اشاره بلندتر و پسرانی با دو حالت متفاوت هستند )پس دخترانی 
با اشاره کوتاه تر به دنیا نمی آیند(. / گزینۀ )3(: نادرست است. مرد با اشاره کوتاه تر AA یا Aa می باشد. با خانمی با انگشت وسط بلندتر AA، مدنظر است که دو نوع 
فرزند AA یا Aa به دنیا می آید. در این حالت انگش�ت اش�اره بلندتر، فقط در دخرتان Aa ناخالص دیده می ش�ود. / گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. مرد با اشاره کوتاه تر به 
صورت AA یا Aa است، با خانمی AA ازدواج می کند، فرزندان دو حالت AA یا Aa می شوند که در دختران AA انگشت وسط بلندتر و در Aa، اشاره بلندتر دارند.

موارد )ب( و )ج( نادرست هستند. هموفیلی )h( و کوررنگی )d( وابسته به X نهفته می باشند.  14  2
H است و گروه خونی A به صورت AA یا AO دارد ولی هموفیلی نبوده است. مادر خانواده سالم 

dX Y  پدر خانواده کوررنگ 

h بوده است. از طرفی این 
DX hX است، پس مادر دارای  Y است و گروه خونی AB دارد. چون فرزند اول فقط مبتال به هموفیلی 

 BO بود، امکان فرزندی با گروه خونی AO بوده است )چون اگر AA داش�ته باش�د، پس پدر قطعًا B فرزند نمی تواند گروه خونی
.) D dX X D است یا  DX X وجود داشت(. پس والدین ژن نمود مقابل را دارند )تا اینجا نمی دانیم که مادر در مورد کوررنگی 

 الف( درس�ت اس�ت. دختر بیمار آن ها قطعًا هموفیل نمی ش�ود چون پدر در این صفت س�الم اس�ت ولی اگر مادر ناقل کوررنگی باشد می توان دختری 
d انتظار داش�ت که از مادر یا پدر خود قطعاً  الل A یا B گروه خونی برای اضافه کردن کربوهیدرات به گویچۀ قرمز بگیرد. / ب( نادرس�ت اس�ت. ممکن اس�ت  dX X

hX اس�ت که می تواند مادری با دو صفت ناخالص هموفیلی و گروه  Y hX باش�د. / ج( نادرس�ت اس�ت. فرزند هموفیل، قطعًا پسر بیمار  Y فرزند بیمار پس�ر هموفیل 
H در نظر بگیریم،  h

D DX X . / د( درس�ت است. اگر مادر را در کوررنگی خالص به صورت  H h
D DX X AB خونی AB و یک صفت خالص س�الم در مورد کوررنگی باش�د 

H می باش�د که امکان دارد دو صفت خالص داش�ته باشد و در گروه خونی AA خالص می شود. )پسران نیز نمی توانند در این صفات  H
d DX X دختر س�الم وی به صورت 

وابسته به X خالص شوند.( 
همۀ موارد نادرست است.  15  4

 الف( نادرست است. در این بیماری آنزیمی که آمینواسید فنیل آالنین را تجزیه می کند، وجود ندارد. / ب( نادرست است. مغز بیماران فنیل کتونوری در 
اثر تجمع ترکیبات خطرناک حاصل از فنیل آالنین آسیب می بیند. / ج( نادرست است. به نوزادان باید شیر خشک فاقد فنیل آالنین داده شود )مقدار کم فنیل آالنین را می توان 

به بالغین بیمار داد(. / د( نادرست است. با تغییر عوامل محیطی و تغذیه ای، فقط از بروز عالئم بیماری جلوگیری می کنیم ولی به ارث رسیدن آن از طریق لقاح می باشد. 
خب بارها در مورد صفت سه جایگاهی ذرت صحبت کرده ایم و می دانید که اصل داستان شمردن تعداد الل های بارز است.  16  3

 گزینۀ )1(: نادرست است. پوستۀ دانه ژن نمود گیاه ماده را دارد که به صورت aaBbDd می باشد و دارای فقط دو ژن بارز بوده است )B و D(، پس 
رنگ دانه آن با دانه ای که س�ه ژن بارز در AaBBdd دارد متفاوت اس�ت. / گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. ذرت تک لپه است و واژۀ لپه ها در مورد آن غلط است. / گزینۀ 
)3(: درس�ت اس�ت. ذرتی با س�ه جایگاه ژنی خالص می تواند aaBBdd باش�د که مانند والد ماده دو ژن بارز دارد ولی والد نر دارای سه ژن بارز است و هیچ گاه در حالت 
خالص تعداد ژن های مش�ابه عدد فرد نمی ش�وند. / گزینۀ )4(: نادرس�ت است. والد ماده فاقد الل A می باشد، پس در آندوسپرم آن نمی توان AAa مشاهده کرد. چون 

در AAa، الل a مربوط به اسپرم و دو الل AA مربوط به هستۀ دو تایی می باشد. 
دانۀ گردۀ گیاه aaRW به دو صورت aR یا aW می باشد ولی تخم زا یا گامت ماده به چهار صورت aR - AR - AW و aW می تواند باشد.  17  4

 گزینۀ )1(: نادرست است. اگر تخم زا AR باشد و اسپرم aR بوده باشد، آندوسپرمی به صورت AAaRRR ایجاد می شود. / گزینۀ )2(: نادرست 
اس�ت. لوبیا دانه ای اس�ت که در حالت بلوغ بدون آندوس�پرم و با دو لپۀ بزرگ می باش�د. در حقیقت در دانۀ بالغ، یاخته اندوخته دار، همان یاخته های لپه ها می باش�ند. از 
طرفی پوستۀ دانه همان ژن نمود مادر را به صورت AaRW دارد. پس ببینیم می توان از لقاح اسپرم aW )حاصل از یاخته زایشی aW(، تخم اصلی یا منشأ لپه به صورت 
AaRW ایجاد کرد؟ قطعًا می  شود چون اگر تخم زا AR باشد در این لقاح، تخم اصلی AaRW ایجاد می شود. / گزینۀ )3(: نادرست است. این عبارت در قسمت اول 
غلط است چون دقت داشته باشید که در آندوسپرم AaaRRW، اسپرم دارای ژن نمود AW بوده است ولی در این سؤال لوبیای نر فاقد الل A می باشد. / گزینۀ )4(: 
درس�ت اس�ت. اگر یاخته دوهس�ته ای AAWW باشد، پس تخم زا به صورت AW بوده اس�ت. دقت کنید که والد نر، اصاًل الل A ندارد، پس امکان ندارد که اسپرمی 

به صورت AW ایجاد شود. 
موارد )الف(، )ب( و )ج( صحیح هستند. در این خانواده، پدر سالم است چون دختران فاقد بیماری هستند ولی پسران می توانند سالم یا بیمار باشند، پس  18  3

این الل روی کروموزوم X مادر بوده است. از طرفی این بیماری نهفته است چون والدین سالمند ولی ژن بیماری را به فرزند داده اند )به جدول )1( توجه کنید(. 
 )a( درست است. از شش نفر فوق، س�ه نفر دارای الل بیماری )الف( درس�ت اس�ت. دختران ناقل مدنظر هس�تند که مانند پدر س�الم هس�تند. / ب 
می باشند. / ج( درست است. اگر جدول )2( را مدنظر قرار دهیم، دو فرد ناخالص Aa و یک خالص AA وجود دارد )پسران در صفات وابسته به X، خالص یا ناخالص 

ندارند(. / د( نادرست است. در صفات وابسته به X، امکان ندارد که ژن نمود پسر با مادر یکسان باشد. 
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جدول 1
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چند سالی بود که در نظام جدید دیگه از این مدل سؤاالت فراموش شده بود! ولی خب تو الگو از هر دری یک سخنی هست!  19  1
 وقتی در متن س�ؤال در مورد صفتی عنوان می کند که مثاًل فالن حالت، فقط یا بیش��رت در یک نوع جنس�یت بروز می یابد، به طور قطع بدانید که آن صفت دارای ژن هایی 

روی کروموزوم های جنسی می باشد که بروز آن در دو جنس متفاوت شده است )بلند را با B و کوتاه را با الل K نشان می دهیم(. 
 در این صفت چون همۀ زاده های نر و ماده در نس�ل اول بال متوس�ط دارند )BK( پس قطعًا صفت طول بال مس�تقل از جنس اس�ت چون اگر وابس�ته به جنس بود در 

XY امکان نداشت رخ نمود BK بروز پیدا کند.  نرهای
 از طرفی صفت رنگ چشم وابسته به X است، چون اعالم کرده که در نسل دوم فقط برخی نرها این صفت را دارند. 

 پس طول بال مس�تقل از جنس اس�ت و چون متوس�ط دارد، بین الل ها رابطۀ بارز و نهفتگی نیس�ت و رنگ چشم وابسته به X است و سفید بارز است چون در نسل اول 
همه سفید شده اند. 

F2 مطابق کادر مقابل، مگس چشم سفید )A( و بال متوسط )BK( در نر و ماده   گزینۀ )1(: درست است. در 

 . A A aX X KK X YBB»( ) F2 احتمال تولد دارد   ایجاد می ش�ود. / گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. هر دو مگس نس�ل P در 

/ گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. فقط صفت طول بال )B و K( مس�تقل از جنس با رابطۀ بارزیت ناقص اس�ت ولی صفت رنگ 
F1 وجود دارد. aX فقط در ماده های  چشم، وابسته به X است. / گزینۀ )4(: نادرست است. الل 

AabbCc در نظر می گیریم.  20 AabbCc× فقط مورد )ب( صحیح است. والدین را به  صورت   1
n3 است که یک n را از اسپرم و دو n مشابه را از والد ماده در یاختۀ دوهسته ای می گیرد. پس از   الف( نادرست است. درون دانه همان آندوسپرم 
لقاح اسپرم AbC با یاختۀ دوهسته ای AAbbcc می توان انتظار درون دانه AAAbbbCcc داشت. / ب( درست است. ذرت تک لپه آندوسپرم دار است، پس هر دانۀ 
 AAbbCC دارای چهار ژن بارز است. از لقاح دو والد سؤال ما نیز ممکن است ذرتی به صورت ،AABBcc رسیده آن یک لپۀ انزک دارد. / ج( نادرست است. گیاه ذرت
به وجود بیاید که چهار ژن بارز داش�ته باش�د و ژن نمود و رخ نمود مش�ابه فرض این عبارت داشته باشد. / د( نادرست است. در دانۀ تک لپه ای ها،  هورمون جیبرلین توسط 

رویان تولید می شود که دیپلوئید است و می تواند aabbcc باشد. 

پاسخ آزمون برگزیدة سؤاالت قلم چی

ب�رای م�رد ژن نمود ه�ای AO و AA و برای زن ژن نمود های BO و BB را می توان در نظر گرفت. در همۀ این حاالت، این امکان وجود دارد که مرد یکی  1  1
از دگره های A خود را به اش�تراک بگذارد و زن هم یکی از دگره های B خود را به نس�ل بعد منتقل کند و فرزندی با گروه خونی AB متولد ش�ود. بنابراین در همۀ حاالت، 

تولد فرزندی با گروه خونی AB در این خانواده، قابل انتظار است )قابل انتظار است نه اینکه لزومًا متولد شود!(. 
AO باشد، این امکان وجود دارد که هر دو والد دگره های O خود را به نسل بعد منتقل کنند و  BO×  گزینۀ )2(: در صورتی که آمیزش به  صورت 
فرزندی با گروه خونی O متولد شود پس این مورد می تواند در یک حالت قابل انتظار باشد! / گزینۀ )3(: در صورتی که مرد دارای ژن نمود AA باشد، هیچ گاه فرزندانی 
با گروه خونی B نخواهد داش�ت. / گزینۀ )4(: در صورتی که زن ژن نمود BO داش�ته باش�د و دگرۀ O خود را به نس�ل بعد منتقل کند و مرد هم دگرۀ A را به نس�ل بعد 

منتقل کند؛ امکان تولد فرزندانی با ژن نمود AO و گروه خونی A وجود دارد. 
+A متولد می ش�وند،  می توانند گروه های خونی B ،A و AB داش�ته باش�ند. همچنین از نظر  2 +AB و  افرادی که از آمیزش والدینی با گروه های خونی   2

گروه خونی Rh نیز می توانند گروه خونی مثبت یا منفی داش�ته باش�د. فارغ از این مس�ائل، دقت داشته باشید که گویچه های قرمز موجود در جریان خون، هستۀ خود را از 
دست داده اند و فاقد ژن و کروموزوم درون هسته می باشند. 

موارد )ب( و )ج( عبارت را به درستی تکمیل می کنند.  3  2
دگره های گروه خونی ABO بر روی کروموزوم شمارۀ 9 قرار می گیرند. 

 AA می باش�د. اگر ژن نمود مادر به صورت O ،می باش�د ABO الف( نادرس�ت اس�ت. گروه خونی فردی که دارای دو دگرۀ نهفته برای گروه خونی 
 B یا A ،است ABO متولد نمی ش�ود. / ب( درست اس�ت. گروه خونی مردی که دارای یک دگرۀ نهفته برای گروه خونی O( ) باش�د، فرزندی با گروه خونی مش�ابه پدر 

B می باشد. در این صورت اگر گروه خونی مادر O باشد، قطعًا امکان تولد فرزندی با گروه های خونی A یا B و O وجود دارد. / ج( درست است.  AI i I i IÄ ( ) ناخالص 

B و یا AB می باشد که اگر گروه خونی مادر AB باشد، قطعًا  B A AI I I IÄ (I ) گروه خونی مردی که دارای دو دگرۀ بارز برای گروه خونی ABO است، A یا B خالص 
در همۀ حاالت امکان تولد فرزندانی با گروه خونی مش�ابه والدین وجود دارد. / د( نادرس�ت اس�ت. ژن نمود مرد می تواند به صورت AO یا BO باش�د. اگر ژن نمود مادر 

BB باشد و ژن نمود پدر AO باشد، گروه خونی هیچ یک از فرزندان مشابه پدر نخواهد بود. 
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گل میمون�ی صورت�ی، ژن نم�ود RW دارد. زمانی  که گل RW و RW آمیزش انجام دهند، ژن نمود رویان نیز می تواند RW و رخ نمود آن صورتی باش�د.  4  2
دقت داشته باشید که در ژن نمود آندوسپرم، دو الل مشابه اللی هست که در یاختۀ تخم زا نیز وجود دارد و الل دیگر، مشابه الل دانۀ گرده است. بنابراین اگر یاختۀ تخم زا 

الل W و دانۀ گرده الل R داشته باشد، ژن نمود آندوسپرم باید دو الل W داشته باشد و ژن نمود آندوسپرم به صورت RWW است. 
 گزینۀ )1(: گل قرمز )مربوط به دانۀ گرده(، ژن نمود RR و گل سفید )مربوط به کالله( ژن نمود WW دارد. برای این آمیزش ژن نمود قابل انتظار 

، قطعًا دو الل مشابه هم را باید یاختۀ دو هسته ای والد ماده داده باشد.(  n3 برای درون دانه RWW است نه RRW. )در تخم 
 R و یاختۀ تخم زا الل W دارد. برای اینکه رویان رخ نمود صورتی داش�ته باش�د، دانۀ گرده الل RW و گل صورتی ماده،  ژن نمود WW گزینۀ )3(: گل س�فید نر ژن نمود

باید داشته باشد. در این حالت،  آندوسپرم ژن نمود RRW خواهد داشت )چون نر فقط یک اسپرم W می دهد(. 
گزینۀ )4(: ژن نمود گل صورتی، RW و گل سفید، WW است. برای اینکه رویان رخ نمود صورتی داشته باشد، دانۀ گرده الل R و یاختۀ تخم زا الل W باید داشته باشد. 

در این حالت، آندوسپرم ژن نمود RWW خواهد داشت. 
از آمیزش ذرت های ذکر ش�ده در صورت س�ؤال )با کمک مربع پانت(، ذرت های ایجاد شده فقط دارای ژن نمود AABbcc می باشند. این ذرت ها دارای  5  2

. برای پاسخ به این سؤال باید تعداد دگره های قرمز هر یک از گزینه ها را بشماریم و در نهایت گزینۀ مناسب را انتخاب کنیم: B A A( , , ) 3 دگره رنگ قرمز می باشند 
B که این ژن نمود، شدت رنگ قرمزی که ایجاد می کند دارای بیشترین شباهت با ذرت  C C( , , ) گزینۀ )1(: تعداد دگره های رنگ قرمز در این گزینه، 3 عدد می باشد 

حاصل از آمیزش در صورت سؤال است. 
A که ش�دت رنگ قرمزی که این ژن نمود در گیاه ذرت می سازد دارای بیشترین  A B B C( , , , , ) گزینۀ )2(: تعداد دگره های رنگ قرمز در این گزینه،  5 عدد می باش�د 

اختالف با ژن نمود ذکر شده در گیاه ذرت حاصل از آمیزش در صورت سؤال است )الزم به ذکر است این ذرت اولیه دارای 3 عدد دگره قرمز بود(.
A که تنها یک دگره بیش�تر از ذرت های حاصل از آمیزش موجود در صورت س�ؤال  A B C( , , , ) گزینۀ )3(: تعداد دگره های رنگ قرمز در این گزینه، 4 عدد می باش�د 
دارد و در بین گزینه ها، مورد مناسبی برای انتخاب نیست زیرا ژن  نمود ذکر شده در گزینۀ قبل، دارای 2 عدد اختالف با تعداد دگره های غالب سازندۀ رنگ قرمز در این 

گیاه است و طبیعتًا میزان شباهت کمتری با ذرت حاصل از آمیزش در صورت سؤال دارد.
A و طبق توضیحات گزینۀ )3(، مورد مناسبی برای انتخاب برای کمترین شباهت نیست زیرا  B( , ) گزینۀ )4(: تعداد دگره های رنگ قرمز در این گزینه 2 عدد می باشد 

تنها یک عدد دگره رنگ قرمز کمتر از ذرت حاصل شده از آمیزش در صورت سؤال دارد. 
6  A را از پدر و دگرۀ O هستند(. فرزند دگرۀ AO و فرزند BO را ندارد، پس هم پدر و هم فرزند، ناخالص هستند )پدر B با توجه به اینکه فرزند وی دگره  3

را از مادر خود گرفته است. از این نتیجه می گیریم که مادر این فرد به طور حتم دارای دگرۀ A می باشد و در غشای گویچه های قرمز بالغ خود، کربوهیدرات A را دارد. 
)BO اما ژن نمود مادر AO یا AA یا AB می تواند باش�د. / گزینۀ )2(: با توجه به اینکه ژن نمود مادر  )  گزینۀ )1(: ژن نمود پدر مش�خص اس�ت 
قاب�ل تعیی�ن نیس�ت نمی ت�وان چنین نظری داد، برای مثال اگر ژن نمود مادر AA باش�د، در این خان�واده هیچ گاه گروه خونی O دیده نمی ش�ود. / گزینۀ )4(: برای مادر 

ژن نمود های AA ،AB و AO قابل تصور است. پس تنها اگر گروه خونی مادر AB باشد صدق می کند. 
در پیکر یک فرد سالم همواره یاخته های ماهیچۀ اسکلتی، چندهسته ای بوده و در نتیجه برای صفات تک جایگاهی این یاخته ها بیش از دو دگره دارند.  7  3

 گزینۀ )1(: دقت کنید ژن های سیتوپالمسی یاخته های پیکر یک فرد،  فقط از مادر فرد به ارث می رسند؛ زیرا طبق شکل کتاب درسی زیست شناسی 2، 
فقط سر اسپرم به درون تخمک وارد می شود و سایر بخش های اسپرم وارد تخمک نمی شوند.

گزینۀ )2(: دربارۀ یک صفت چند جایگاهی صادق نیست، زیرا این صفات ممکن است بیش از دو ژن در یاخته داشته باشند. 
گزینۀ )4(: مثاًل دوقلوهای همس�ان ایجاد ش�ده از یک یاختۀ تخم مش�ترک، به علت اثر عوامل محیطی می توانند علی رغم داشتن ژن های کاماًل یکسان )ژن نمود یکسان(، 

رخ نمود های مختلفی داشته باشند؛ به  عنوان مثال صفت مربوط به رنگ پوست، تحت اثر محیط قرار دارد. 
عل�ت ب�روز PKU، اختالل در ژنی اس�ت که آنزیم تجزیه کنندۀ فنیل آالنین را رمز می کند. تجمع این آمینواس�ید در ب�دن فرد رخ داده که منجر به تولید  8  2

ترکیبات خطرناک و در نهایت منجر به آسیب مغزی می شود. 
 گزینۀ )1(: در بیماری PKU می توان با تغییر عوامل محیطی و حذف فنیل آالنین از رژیم غذایی، از بروز اثر ژن معیوب جلوگیری کرد و به این ترتیب 
بیماری را مهار )نه درمان( نمود. / گزینۀ )3(: دقت کنید تجمع ترکیبات خطرناک ناش�ی از تجمع آمینواس�ید در بدن باعث آس�یب مغزی می ش�ود؛ نه خود آمینواسید به 

 صورت مستقیم!! / گزینۀ )4(: طبق جملۀ کتاب رژیم غذایی فرد در سنین باالتر باید فاقد )یا کم( فنیل آالنین باشد. 
یاخته های هاپلوئید درون کیسۀ گرده از میوز یاختۀ زاینده به  وجود آمده اند که در اثر میوز دو یاخته دارای الل R و دو یاخته دارای الل W هستند.  9  3

 گزینۀ )1(: در گل میمونی در لولۀ گرده دو اس�پرم از تقس�یم میتوز یاختۀ زایشی به  وجود می آیند که همواره دارای ژن نمود مشابهی با یکدیگر هستند 
چرا که از تقسیم میتوز به  وجود آمده اند. / گزینۀ )2(: یاخته های کیسۀ رویانی در پی تقسیمات میتوزی یک یاخته به  وجود می آیند. این یاخته ها نیز دارای ژن نمود مشابهی 
با یکدیگر هس�تند. / گزینۀ )4(: دانه گرده رس�یده از تقس�یم میتوز یکی از یاخته های دانۀ گردۀ نارس ایجاد می شوند بنابراین یاخته های درون دانۀ گردۀ رسیده نیز همگی 

دارای ژن نمود مشابهی هستند که به آن ها یاختۀ رویشی و زایشی گفته می شود. 
در نوزادان و کودکان سالم، ارتباط بین مغز و نخاع آن ها کامل نشده است. گامت ها، یاخته های ارتباط دهنده میان نسل های مختلف هستند که با تقسیم  10  2

میوز ایجاد می شوند. افراد انابلغ توانایی انجام تقسیم میوز ندارند )رد گزینۀ )1((. اطالعات وراثتی در هستۀ یاخته ها در بخش دنا قرار دارد. گویچه های قرمز بالغ موجود 
در خون، هس�تۀ خود را از دس�ت داده اند و فاقد دنا می باش�ند )رد گزینۀ )3((. یاخته های اسپرماتوس�یت اولیه توانایی انجام تقس�یم میوز )تش�کیل تتراد و س�اختار چهار 

کروماتیدی( دارند اما برخالف اسپرماتوگونی در خارجی ترین بخش دیوارۀ لوله های اسپرم ساز نیستند )رد گزینۀ )4((. 
دلیل درستی گزینۀ )2(: دقت کنید گویچه های قرمز بالغ هر فردی دارای تعدادی پروتئین یاخته ای مانند کربنیک انیدراز است. 

در این سؤال، الل های فنیل کتونوری را با حروف F و f نشان می دهیم. دقت داشته باشید که فنیل کتونوری یک بیماری نهفته است و الل f، الل بیماری زا  11  4
محسوب می شود و افراد دارای ژن نمود ff بیمار هستند. برای حل سؤال، ابتدا باید ژن نمود پدر و مادر را مشخص کنیم. 

پدر از نظر فنیل کتونوری سالم است و حداقل یک الل F به  صورت FF یا Ff دارد و گروه خونی AB نیز دارد و ژن نمود آن برای این صفت، قطعًا AB است. 
مادر فاقد کربوهیدرات های گروه خونی ABO اس�ت و گروه خونی O دارد. بنابراین، ژن نمود آن برای این صفت، ii یا OO اس�ت. مادر پروتئین D را نیز ندارد و گروه 
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95 خونی Rhاش منفی است و بنابراین، ژن نمود dd دارد. همچنین مادر مبتال به فنیل کتونوری است و نمی تواند آنزیم تجزیه کنندۀ فنیل آالنین را بسازد و ژن نمود ff دارد. 
hX دیگر را از مادر گرفته اس�ت. پس پدر دارای  hX را از پدر و کروموزوم   h دارد. دختر یک کروموزوم  hX X  دختر خانواده مبتال به هموفیلی اس�ت و ژن نمود 
hX دارد. دختر مبتال به فنیل کتونوری است و ژن نمود ff دارد؛ بنابراین یک الل f از پدر یک الل f از مادر گرفته است،  پس  hX است و مادر نیز یک الل  Y ژن نمود 
 d را دارد و بنابراین، الل Rh گروه خونی d است. دختر گروه خونی مثبت نیز دارد. می دانیم که مادر فقط الل Ff ،را دارد و ژن نمودش برای فنیل کتونوری f پدر نیز الل

را به دختر خود منتقل می کند پس دختر الل D را از پدر خود دریافت کرده است و پدر، یک الل D دارد. 
hX نیز دارد؛ بنابراین ژن نمود مادر برای هموفیلی،  HX را از مادر خود دریافت کرده اس�ت. گفتیم که مادر یک الل  HX اس�ت و الل  Y  پس�ر از نظر هموفیلی س�الم 
 d الل ،D از مادر گرفته اس�ت. پس پدر عالوه  بر الل d از پدر و یک الل d دارد و یک الل dd اس�ت. پس�ر گروه خونی منفی و ژن نمود H hX X ناخالص س�الم به صورت 

نیز دارد و ژن نمودش Dd است. 
H است. حاال ببینیم که چه رخ نمود هایی برای هر صفت قابل  hX X OOddff hX و ژن نمود مادر به صورت  YABDdFf پس در مجموع، ژن نمود پدر به صورت 

انتظار است: 
بررسی هر صفت: 

: فرزندان حاصل از آمیزش افراد Ff و ff، ژن نمود ff یا Ff خواهند داشت. بنابراین، بعضی از فرزندان می توانند بیمار باشند و دارای محدودیت  PKU( ) فنیل کتونوری 
در تغذیه از شیر مادر یا عقب ماندگی ذهنی باشند. 

گروه خونی Rh: فرزندان حاصل از آمیزش فرد Dd و dd، ژن نمود dd یا Dd خواهند داشت. بنابراین، بعضی از فرزندان گروه خونی مثبت و بعضی دیگر گروه خونی منفی دارند. 
گ��روه خون��ی ABO: فرزندان حاصل از آمیزش فرد AB و OO، ژن نمود AO یا BO خواهند داش�ت. بنابراین، فرزندان گروه خونی A یا B دارند و همگی فقط روی 
گویچۀ قرمز یک کربوهیدرات گروه خونی را دارند. پس تولد فرزندی با ویژگی های بیان شده در گزینۀ )4( غیرممکن است چون فرزندی با دو کربوهیدرات A و B یعنی 

با گروه خونی AB به دنیا نمی آید. 
hX را منتقل می کند. پس بعضی از دختران سالم و بعضی  HX یا  ، به دختران الل  H hX X hX را می دهد. از طرفی مادر  hX به همۀ دختران الل  Y هموفیلی: پدر 

hX را انتقال می دهد و بعضی از پسران سالم و بعضی دیگر بیمار می شوند.  HX یا  بیمار می شوند. مادر به پسران نیز الل 
 لطفًا خوداتن بعد از زدن این همه تست در کتاب زیست شنایس نرش الگو ییک ییک صفات را برریس کنید! 

در حالتی که ژن نمود آندوس�پرم فقط یک دگره نهفته داش�ته باش�د، در این دانه به طور حتم این دگره نهفته مربوط به گامت های نر اس�ت چون در حالت  12  1
، حداقل داشتن دو دگره نهفته الزامی اس�ت. پس اگر ژن نمود آندوسپرم دارای یک دگرۀ نهفته باشد، خود  n3 داش�تن دگره نهفته در کیس�ۀ رویانی، در یاخته آندوس�پرم 

رویان نیز به طور حتم دارای یک دگرۀ نهفته خواهد بود، پس رخ نمود این دانه مشابه دانه هایی نظیر AABBCc است که یک دگرۀ نهفته دارند. 
 گزینۀ )2(: اگر دو دگرۀ نهفته در ژن نمود آندوس�پرمی نظیر AaaBBBCCC دیده ش�ود، ژن نمود رویان به ش�کل AaBBCC خواهد بود. این 
دانه دارای رخ نمودی مش�ابه دانه هایی با یک دگرۀ نهفته اس�ت. پس این گزینه غلط اس�ت! / گزینۀ )3(: آندوس�پرمی با ژن نمود aaaBBBCCC را در نظر بگیرید. 
در این دانه، رویان aaBBCC خواهد بود. چنین دانه ای رنگی مش�ابه دانه هایی با دو دگره نهفته خواهد داش�ت! / گزینۀ )4(: آندوس�پرم موردنظر اگر ژن نمودی مش�ابه 
aaaBBbCCC داشته باشد، ژن نمود رویان aaBbCC خواهد بود. در چنین حالتی، رخ نمود رویان شبیه دانه هایی با سه دگره نهفته است. یکی از حالت های دیگر هم 

می تواند آندوسپرمی با ژن نمود AaaBbbCCC )رویان: AaBbCC( باشد که در این صورت دانۀ رخ نمودی مشابه دانه هایی با دو دگرۀ نهفته خواهد بود. 
ابتدا به تعیین ژن نمود والدین می پردازیم. از آنجا که از آمیزش والدینی با موهای صاف و فر، دختری با موهای موج دار )حالت حد واسط( متولد شده است،  13  4

می ت�وان فهمی�د که دگره های صفت حالت مو دارای رابطۀ بارزیت ناقص هس�تند. اگر این صفت نوعی صفت مس�تقل از جنس بود، تمام�ی فرزندان باید موهای موج دار 
می داشتند اما می بینیم که پسری با موهای صاف متولد شده است؛ بنابراین صفت حالت مو نوعی صفت وابسته به جنس )X( است. اگر دگرۀ موهای صاف را S و موهای 

فر را W در نظر بگیریم، ژن نمود والدین از نظر صفت حالت مو و گروه خونی به صورت زیر خواهد بود: 
WX )دقت کنید که در واقعیت، حالت مو، مستقل از جنس است ولی اینجا فرض مسئله را داریم بررسی می کنیم(. Ydd S / پدر:  SX X Dd مادر: 

با توجه به ژن نمود والدین می توان متوجه شد که تمامی پسران این خانواده موهای صاف خواهند داشت، بنابراین امکان تولد پسری با ژن نمود مشابه پدر وجود نخواهد داشت. 
 گزینۀ )1(: در غشای گویچه های قرمز و به طور کلی همۀ یاخته ها، پروتئین های زیادی )بدون در نظر گرفتن پروتئین D( وجود دارد. بنابراین هیچ گاه 
امکان تولد فرزندی سالم فاقد پروتئین در غشای یاخته های خود وجود نخواهد داشت. / گزینۀ )2(: اگر دگرۀ d از مادر و یکی از دگره های d از پدر به فرزند برسد، می تواند 
گروه خونی مشابه با پسر خانواده )گروه خونی منفی( داشته باشد. / گزینۀ )3(: با توجه به ژن نمود والدین می توان متوجه شد که تمامی دختران این خانواده دارای موهای 

موج دار خواهند بود. بنابراین هیچ دختری نمی تواند رخ نمود مشابه با مادر خود داشته باشد. 
d از طرفی بر روی یکی از کروموزوم های مادر، دگرۀ مربوط به هموفیلی  14

HX Y( ) dX است ولی دگرۀ هموفیلی را ندارد  Y( ) پدر دارای بیماری دیستروفی   4
وجود دارد و بر روی دیگری دگرۀ هموفیلی وجود ندارد )مادر ناقل اس�ت( در صورتی که مادر دگرۀ س�الم از نظر هموفیلی را به فرزندان پس�ر خود منتقل کند، این افراد از 

d D D
H H hX Y X X¸Äk²H» OÃU¼ºr  : × نظر این صفت سالم خواهند بود.   

h متولد نخواهد شد.  hX X( )  گزینۀ )1(: هیچ گاه در این خانواده دختر هموفیل 
گزینۀ )2(: امکان ندارد! چون دگرۀ بیماری )نهفتۀ( هموفیلی و دیستروفی بر روی یک کروموزوم مادر این خانواده قرار ندارد )در واقع مادر دگرۀ نهفتۀ دیستروفی را ندارد(. 

h به دنیا نمی آید. 
dX Y در این خانواده پسر 

dX را دارند.  )dX را از پدر دریافت خواهند کرد و حداقل یک الل  ) گزینۀ )3(: اگر دقت کنید خواهید فهمید که همۀ دختران این خانواده، دگرۀ نهفتۀ دیستروفی 

dX متولد شده است، پس ژن نمود مادر برای کوررنگی  15 Y( ) ابتدا به تعیین ژن نمود والدین خانواده می پردازیم. از آنجا که از مادری سالم، پسری کوررنگ   2
 O دارند، هر دو والد دارای ژن نمود ناخالص دارای الل )O همچنین از آنجایی که فرزندی فاقد کربوهیدرات گروه خونی )دارای گروه خونی . D dX X( ) ناخالص است 

C

C

B

C



 لرسلطه لوکلاهطاهلااه ل

96

لف
هل
وا
ل

D می باشد. اگر گروه خونی دختری در این خانواده بخواهد مشابه پدر )گروه  dAOX X dBOX و  Y گروه خونی می باشند. پس ژن نمود پدر و مادر خانواده به  ترتیب 
خونی B( و تنها دارای یک نوع دگرۀ گروه خونی باشد )یعنی گروه خونی BB خالص باشد(، تولد چنین فرزندی از این والدین ممکن نیست. 

)DX به فرزند پسر آن منتقل شود، امکان تولد پسر سالم  )  گزینۀ )1(: از آنجایی که ژن نمود مادر برای صفت کوررنگی ناخالص است، اگر دگرۀ سالم 
)AB نیز  ) وجود دارد. از طرفی اگر برای صفت گروه خونی از پدر و مادر به  ترتیب دگره های B و A منتقل شوند، امکان تولد فرزندی با دو نوع کربوهیدرات گروه خونی 

)dX می باش�ند. از طرفی اگر برای صفت گروه خونی از پدر و مادر به  ) وجود دارد. / گزینۀ )3(: تمام دخترانی که در این خانواده متولد می ش�وند، دارای دگرۀ کوررنگی 
 ترتیب دگره های  B و A منتقل شوند، گروه خونی فرزند AB خواهد بود که متفاوت با سایر اعضای خانواده است. / گزینۀ )4(: اگر دگرۀ بیمار از مادر به فرزند پسر منتقل 

شود، پسر ژن نمودی مشابه پدر برای کوررنگی خواهد داشت. از طرفی اگر دو دگرۀ O از والدین به فرزند منتقل شود، می تواند دارای دو دگرۀ یکسان گروه خونی باشد. 
موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست هستند. 16  3

 الف( نادرست است. یاختۀ اسپرم گیاه نهاندانه همانند یاختۀ رویشی هاپلوئید بوده و در پی تقسیمات میتوزی یک یاختۀ اولیه ایجاد شده اند پس ژن نمود 
یاختۀ رویشی مشابه اسپرم گیاه است. اما دقت کنید نحوۀ قرارگیری دگره ها بر روی کروموزوم ها می تواند متفاوت با شکل B باشد. مثاًل ممکن است یاخته برای این صفت دو 
 کروموزوم داش�ته باش�د که بر روی یک کروموزوم دو دگرۀ a و B و بر روی کروموزوم دیگر دو دگرۀ N و m قرار داش�ته باش�د. / ب( درس�ت اس�ت. یاختۀ تخم زا اگر مش�ابه 
)n می باش�د و برای این صفت 6 ژن دارد. یاخته های احاطه کنندۀ کیس�ۀ رویانی، همان باقی ماندۀ بافت خورش هستند که عدد  )2 ش�کل A باش�د، در واقع یاخته ای دیپلوئید 
)n هستند و در نتیجه 12 ژن برای این صفت دارند. / ج( نادرست است. ژن نمود رویان دانۀ تک لپه  )4 کروموزومی این یاخته ها دو برابر تخم زا می باشد و این یاخته ها تتراپلوئید 
به صورت AaBbMmNn می باشد. بافت ذخیرۀ دانه در تک لپه ای ها، آندوسپرم است و در این گیاه مورد سؤال، یاخته های آندوسپرم تریپلوئید بوده و مطابق دادۀ شکل سؤال 
)ساختار کروموزومی و اینکه هیچ قطعه ای بین کروموزوم ها جابه جا نمی شود( می توان صرفًا دو نوع ژن نمود AAaBBbMMmNNn و AaaBbbMmmNnn برای این 
یاخته ها تصور کرد. واضح است در حالت دوم 8 ژن نهفته مشاهده می شود. / د( نادرست است. مریستم بین دستجات آوندی همان مریستم پسین آوندساز است. این مریستم 
مخصوص رشد پسین است و گیاهان دولپه رشد پسین دارند؛ در صورتی  که طبق فرض سؤال گیاه موردنظر در این سؤال، تک لپه است و اصاًل مریستم پسین و رشد پسین ندارد. 

hX بوده اس�ت ولی مادر  17 Y h داش�ته و پدر خانواده قطعًا هموفیل و به صورت  hX X وقتی در خانواده ای دختری هموفیل به دنیا آمده اس�ت پس ژن نمود   2
HX شود. Y H در نظر بگیریم، نصف پسران خانواده احتمال دارد سالم  hX X h باشد. در این صورت اگر مادر را  hX X H یا بیمار  hX X خانواده می تواند سالم ناقل 
h باشد،   hX X hX می باشد. / گزینۀ )3(: وقتی دختری بیمار هموفیل  Y h است، پدر نیز، قطعًا بیمار و  hX X  گزینۀ )1(: در این خانواده چون دختر بیمار 

hX باشد. h با دو دگره بیماری  hX X hX خواهند شد. / گزینۀ )4(: مادر می تواند همان طور که از اول گفتیم بیمار  Y با هر شخصی که ازدواج کند، پسران وی همگی بیمار 
وقتی زن گروه خونی A دارد، یا AA و یا AO می باشد حاال که دختری با گروه خونی A و پسری با گروه خونی B به دنیا آمده است، پس پدر یا BO و  18  3

یا AB بوده است. در هر دو حالت ژن یا الل اضافه کردن کربوهیدرات B را دارد. 
H می باشد. از طرفی هر دو در Rh، ناخالص Dd هستند.  19 hX X hX و مادر سالم  Y چون دختر خانواده هموفیلی دارد، پس پدر بیمار   4

 H h hABDdX X BODdX Y×
HBBDdX یا AO )دارای گروه خونی مثبت( ممکن است.  Y گزینۀ )1(: از آمیزش فوق، تولد پسر 

hBBddX یا AO )دارای گروه خونی منفی( ممکن است.  Y گزینۀ )2(: از آمیزش فوق، پسر 

H ممکن است.  hDD
AB X X

Dd
 
 
  

گزینۀ )3(: از آمیزش فوق، دختر 

گزینۀ )4(: از آمیزش فوق، دختر OO ممکن نیست.
همۀ موارد نادرست است.  20  4

 الف( نادرست است. در جمعیت زنبورهای عسل، زنبورهای نر هاپلوئید و زنبورهای ماده دیپلوئید هستند. اگر زاده ای نر و بیمار )t( باشد، دارای والد مادۀ 
ناقل  )Tt( و یا بیمار )tt( بوده اس�ت. / ب( نادرس�ت اس�ت. در بیماری بارز و مس�تقل از جنس، مادۀ بیمار )TT یا Tt( می تواند دارای والد ماده ای با ژن نمود Tt باشد و دگرۀ 
بیماری را دریافت کرده باشد )دقت کنید که بیماری بارز و T عالمت بیماری است(. / ج( نادرست است. اگر ملکه، مادر بیمار tt باشد، در صورتی که والد نر سالم T باشد در 
این صورت ماده سالم Tt به دنیا می آید. / د( نادرست است. زنبور نر سالم با ژن نمود هاپلوئید T، می تواند از ملکه ماده ای دیپلوئید سالم TT یا Tt طی بکرزایی ایجاد شود. 

پاسخ آزمون برگزیدة سؤاالت  سراسری
فنیل کتونوری بیماری مستقل از جنس نهفته است. پس اگر زوجی سالم بتوانند صاحب دختری بیمار ff شوند، قطعًا این زوج سالم ناقل Ff بوده اند.  1  1

 گزینۀ )2(: در صورتی که یک والد سالم خالص FF باشد، فرزند بیمار به دنیا نمی آید. / گزینۀ )3(: با دو ژن نمود خالص AA یا aa، تمام مفروضات 
مسئله باطل می شوند. / گزینۀ )4(: ژن بیماری فنیل کتونوری روی کروموزوم غیرجنسی قرار دارد. 

مرد یا پدر خانواده که مادرش موی موج دار RW و پدرش موی صاف WW دارد، یا موی RW موج دار و یا موی صاف WW دارد. از طرفی خانمی که  2  2
پدرش موی فر RR و مادرش موی صاف WW دارد، حتمًا موی موج دار RW دارد. پس پدر خانواده )RW یا WW( است ولی مادر قطعًا RW می باشد. 

 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. فرزند با موی موج دار به صورت RW می باش�د که در هر دو صورت پدر با ژن نمود RW یا WW امکان پذیر اس�ت. / 
گزینۀ )2(: درست است. موی فرفری در فرزند نشانه RR است در این صورت هر دو والد الل R را داشته اند و هر دو RW بوده اند. / گزینۀ )3(: نادرست است. فرزند 
با موی صاف WW می باش�د که می تواند پدر WW و مادر RW داش�ته باش�د. / گزینۀ )4(: نادرس�ت است. حالت موی ناخالص فقط به صورت RW می باشد که در 

این صورت پدر هر دو حالت RW یا WW را می تواند داشته باشد. 

C

A

A

B

C

A

A



97 3  1

 در بیماری های مس�تقل از جنس نهفته و وابس�ته به X نهفته اگر والدین هر دو بیمار باش�ند، قطعًا همۀ فرزندان آن ها بیمار خواهند شد )نادرستی گزینه های )2( و )4((. 
AX دارای ویژگی بیماری را به آن ها می دهد. تنها در صفات  AX باشد، حتمًا همۀ دخترانش بیمار خواهند شد، چون  Y( ) در صفات وابسته به X بارز، اگر پدر بیمار 

مستقل از جنس بارز است که والدین بیمار به صورت Aa می توانند فرزندان سالم به صورت aa داشته باشند. 

اگر بین همۀ دگره های یک صفت رابطۀ بارز و نهفتگی برقرار نباشد، در این صورت، همواره تعداد ژن نمود با رخ نمود آن صفت برابر است. 4  4
 گزین�ۀ )1(: در ای�ن حال�ت مثل گروه خونی ABO، چهار نوع ژن نمود و ش�ش نوع رخ نمود دیده می ش�ود. / گزینۀ )2(: در این صورت ش�ش نوع 
A3 و شش نوع ژن نمود دیده می شود. A2 و   ، A1 A دیده می شود. / گزینۀ )3(: این حالت سه نوع رخ نمود  A2 3 A3 و   ، A2  ، A1 ژن نمود ولی چهار رخ نمود 

H و قطعًا زن می باشد. این فرد صرف نظر از هر نوع ژن نمودی در هر ابر میوز در نهایت می تواند در صورت وجود  5 hX X فردی که ناقل هموفیلی است،   1
اسپرم، یک نوع گامت )تخمک( و حداکثر سه گویچۀ قطبی ایجاد کند. در این سؤال، اگر توانایی ایجاد چند نوع گامت در انواع میوزها را می خواست، چون می توان ژن نمود 
H دو نوع گام�ت می تواند در میوزهای مختلف خود ایجاد کند )یک  hX X AARR H را در نظ�ر بگیری�م، حداکث�ر 8 نوع گامت و حداقل در حالت  hX X AODd

میوز در هر زن، یک یاخته جنسی و سه گویچه می دهد(.
aX می باشد. این پسر قطعًا Y خود را  6 Y در صفت وابسته به X و با رابطۀ بارز و نهفتگی بین دگره ها، پسری که رخ نمود نهفته دارد یعنی دارای ژن نمود   1

aX را داشته است. A بوده است که حتمًا دگره  aX X a و یا  aX X aX خود را از مادرش گرفته است. پس مادر وی قطعًا یا  از پدر و 
A هم  aX X  گزینه های )2( و )3(: در صفات وابسته به X، بین پدر و پسر، رابطه ای از کروموزوم X وجود ندارد. / گزینۀ )4(: مادر اگر ناخالص 

aX ایجاد شود.  Y باشد، باز هم ممکن است پسر با رخ نمود نهفته
AX باشد. 7 Y( ) a نمی تواند پدرش سالم  aX X( ) در صفت وابسته به X نهفته مثل هموفیل، هیچ گاه دختر بیمار   3

a وج�ود دارد )گزین�ۀ )1( ام�کان انتق�ال دارد(. /  aX X( ) aX باش�د احتمال دخت�ر بیمار Y( ) A و پدر بیم�ار aX X( )  اگ�ر م�ادر س�الم ناق�ل

aX می شوند )گزینۀ )2(امکان انتقال دارد(. / اگر مادر سالم ناقل  Y a باشد، تمام پسران آن ها بیمار و به صورت  aX X  اگر در بیماری وابسته به X نهفته، مادر بیمار 
A باشد، به فرزندان پسرش می تواند صفت بیماری را منتقل کند و صفت وابسته به Y هم از پدر به پسر منتقل می شود )گزینۀ )4( امکان انتقال دارد(. aX X( )

D با گروه خونی AO می باش�د. وقتی پس�ر  8 dX X dX با گروه خونی BO و زن س�الم ناقل  Y ابتدا باید ژن نمود پدر و مادر را بنویس�یم. مرد کوررنگ   1
dX را گرفته است.  آن ها کوررنگ شده است و زائده گروه خونی ندارد یعنی گروه خونی OO داشته و از مادر سالم خود کروموزوم 

d با گروه خونی OO، دو صفت خالص دارد.  dX X  گزینۀ )1(: درست است. دختر بیمار 
D با گروه خونی BO به دنیا می آید. / گزینۀ )3(: نادرس�ت  dX X / گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. دختر ناقل 
d با گروه خونی BO رخ نمودی مثل پدر دارد. / گزینۀ )4(: نادرست است. فرزندی  dX X است. دختر بیمار 

با گروه خونی AA خالص به دنیا نمی آید. 
در مورد صفت رنگ ذرت دقت کنید که سه جایگاه ژن در کنترل آن نقش دارد. هر چه تعداد الل ها )ژن های( بارز بیشتر باشد، رخ نمود قرمز نمایان تر شده و هر  9  1

چه دگره های نهفته بیشتر باشد، رخ نمود سفید بیشتر بروز می کند. مثاًل رخ نمود دانه ای با ژن نمود AaBBCc که 4 ژن بارز دارد از دانۀ AaBbCc که سه ژن بارز دارد، قرمزتر 
نمایان می شود )چون یک ژن بارز بیشتر دارد(. در این مثال والدین به صورت AAbbcc و aaBBCC هستند و بدیهی است که زاده های آن ها به صورت AaBbCc درمی آیند 

که دارای سه ژن بارز و سه ژن نهفته می باشند. در بین گزینه ها فقط گزینۀ اول با ژن نمود aaBbCC دارای سه ژن بارز بوده و از همه به زاده ها رخ نمود شبیه تری دارد.
این تس�ت در مورد ژنتیک گیاهی بود که اس�پرم W می تواند در کیس�ه های رویانی که هس�ته هایی با ژن نمود R یا W دارند، لقاح کند. حتمًا می دانید که  10  4

رویان آن ها 2n )دیپلوئید( ولی آندوسپرم یا اندوختۀ اولیۀ آن ها به صورت 3n می باشد.
حالت اول: اگر اس�پرم W با کیس�ۀ رویانی دارای هس�ته های R لقاح کند، در این صورت رویان RW با رخ نمود صورتی به همراه آندوس�پرم هایی با ژن نمود RRW ایجاد 

می شود )نادرستی گزینه های )1( و )2((.

 همیشه در لقاح مضاعف برای تشکیل تخم 3n باید الل اسپرم را با دو الل مشابه یاختۀ دوهسته ای در کیسه رویانی ماده لقاح دهید. 

حالت دوم: اگر اس�پرم W با کیس�ۀ رویانی حاوی هس�ته های W لقاح کند، در این صورت رویان WW با رخ نمود س�فید به همراه آندوس�پرم WWW به دست می آید 
)درستی گزینۀ )4( و نادرستی گزینۀ )3((.

+AB دارد و فاقد بیماری هموفیلی می باشد. از طرفی پدر خانواده  11 مادر این خانواده گروه خونی   4
hX اس�ت )چون عامل انعقادی 8 را نمی س�ازد(.  Y( ) +B دارد ول�ی مبتال به بیماری هموفیلی  گ�روه خون�ی 
hX دارد. وقتی دختر این  Y می دانید که هموفیلی یک بیماری وابسته به X و نهفته است که پدر قطعًا ژن نمود 

 hX h داش�ته اس�ت و از هر والد خود یک کروموزوم  hX X خانواده نیز به دلیل عدم س�اخت عامل 8 انعقادی خون، مبتال به هموفیلی اس�ت، پس این دختر، ژن نمود 
H بوده است. از طرفی این دختر به دلیل عدم تولید پروتئین D یا Rh دارای ژن نمود dd بوده  hX X گرفته است. در نتیجه مادر خانواده، قطعًا سالم ناقل و به صورت 
و دارای والدینی ناخالص یا Dd می باشد. دختر فوق گروه خونی A دارد چون فقط کربوهیدرات A گروه خونی را در سطح گویچۀ قرمز دارد، پس پدر خانواده قطعًا گروه 

خونی BO داشته است )در صورتی که پدر BB بود امکان تولد فرزندی با گروه خونی A وجود نداشت(.
 HX Y  گزینۀ )1(: امکان به دنیا آمدن دارد: احتمال به دنیا آمدن پسری با گروه خونی A )یک نوع کربوهیدرات گروه خونی( و Rh مثبت و سالم 

A

A

B

A

B

B

ژن نمود پدر مادر
والدین D dX X AOdX YBO

A

B

ژن نمود مادرژن نمود پدر

hX YBODdH hX X ABDd
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hX که دارای یک نوع هیدرات  Y( ) (. / گزین�ۀ )2(: امکان به دنیا آمدن دارد: احتمال به دنیا آمدن پس�ری هموفیل  HX YAODD از نظ�ر هموفیل�ی وج�ود دارد )
کربن گروه خونی A به صورت AO باش�د و Rh منفی dd داش�ته باش�د نیز وجود دارد. / گزینۀ )3(: امکان به دنیا آمدن دارد: از آمیزش این زوج احتمال به دنیا آمدن 
H وجود دارد. / گزینۀ )4(: امکان ندارد به دنیا بیاید:  hX X دختری با گروه خونی AB )هر دو نوع کربوهیدرات( و Rh مثبت )D( و سالم از نظر هموفیلی با ژن نمود 
h وجود دارد ولی اینکه فاقد هر دو نوع کربوهیدرات گروه خونی با ژن نمود OO باشد، امکان ندارد. hX X از آمیزش این زوج احتمال تولد دختری هموفیل به صورت 

با توجه به اطالعات اولیۀ تس�ت، متوجه می ش�وید که پدر و مادر فاقد بیماری هموفیلی هس�تند و Rh مثبت دارند. از طرفی چون پسر آن ها به دلیل عدم  12  4
 H hX X hX خود را از مادر دریافت کرده اس�ت، پس مادر وی ناقل هموفیلی و با ژن نمود  توانایی تولید عامل انعقادی 8 خون، دارای بیماری هموفیلی اس�ت و دگرۀ 
بوده اس�ت. از طرفی چون این فرزند فاقد کربوهیدرات گروه خونی )OO( و پروتئین )D( یا عامل Rh می باش�د پس دارای Rh منفی با ژن نمود dd بوده اس�ت و والدین 

در هر دو صفت گروه خونی خود ناخالص هستند. پس ژن نمود والدین به صورت روبه رو بوده است:
 گزینۀ )1(: امکان دارد. دختری سالم با Rh مثبت و گروه خونی O قطعًا می تواند به دنیا بیاید. 

hX با یک نوع  Y( ) HX با یک نوع گروه خونی A یا B و Rh منفی می تواند ایجاد ش�ود. / گزینۀ )3(: امکان دارد. پسری هموفیل Y( / گزینۀ )2(: امکان دارد. پس�ری س�الم(
h به دنیا نمی آید. چون پدر همواره  hX X گروه خونی A یا B و Rh منفی می تواند ایجاد شود. / گزینۀ )4(: امکان ندارد. از آمیزش این زوج به هیچ وجه دختر هموفیل با ژن نمود 

HX را می دهد و هر دختر وی از نظر هموفیلی، سالم می باشد.  الل 
در مس�ائل مختلف رنگ دانۀ ذرت، گفتیم که مهم ش�مردن تعداد الل های بارز می باش�د. از آمیزش دو والد فوق، همۀ دانه ها ژن نمود AaBbCc را پیدا  13  2

می کنند که دارای سه ژن بارز می باشند. پس دانه ای رنگ مشابه تری به آن ها دارد که یا سه ژن بارز داشته باشد و یا تعداد ژن های بارز آن به سه نزدیک تر باشد. در بین 
گزینه ها و با ش�مردن ژن های بارز هرکدام به ترتیب گزینۀ )1(، دارای چهار ژن بارز، گزینۀ )2(، س�ه ژن بارز، گزینۀ )3(، پنج ژن بارز و گزینۀ )4(، ش�ش ژن بارز دارد. در 

نتیجه پاسخ صحیح گزینۀ )2( می باشد. 
در این خانواده، وقتی دختر آن ها بیماری فنیل کتونوری ff دارد، پس هر دو والد سالم، به  14  2

hX داش�ته و مادر  Y صورت ناقل Ff بوده اند. از طرفی وقتی پس�ر آن ها هموفیل اس�ت یعنی ژن نمود 
H بوده اس�ت. در مورد گروه خونی والدین که یکس�ان  hX X س�الم وی، قطعًا در این بیماری نیز ناقل 
بوده و توانایی ایجاد فرزند با گروه خونی A یا B داش�ته اند. فقط در حالتی ممکن اس�ت که هر دو والد 

AB باشند. پس ژن نمود والدین به صورت مقابل بوده است:
 ،AB 2(: درست است. احتمال پسر( در این خانواده وجود ندارد. / گزینۀ OO نادرست است. احتمال فرزندی با گروه خونی :)گزینه های )1( و )3 
h در این خانواده وجود ندارد  hX X( ) HX ولی مبتال به فنیل کتونوری ff وجود دارد. / گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. احتمال دختر هموفیل  Y س�الم از نظر هموفیلی  

HX است.  Y( ) چون پدر خانواده سالم 
در صفات هم توان مثل گروه خونی AB، اثر هر دو الل A و B در جفت کروموزوم غیرجنسی شمارۀ 9 در فرزندان با هم ظاهر می شود.  15  2

 گزینۀ )1(: در صفات وابس�ته به X، در مورد افراد XY، با وجود یک الل روی X، صفت بروز می یابد. / گزینۀ )3(: غش�ای گویچۀ قرمز و خود این 
یاختۀ بالغ، ژن یا الل ندارد. / گزینۀ )4(: پروتئین D در Rh مثبت هم در افراد DD )خالص( و هم در افراد Dd )ناخالص( ایجاد می شود. 

ذرت aaBBCC دارای چه�ار ژن ب�ارز می باش�د ک�ه ب�ه ذرت گزینۀ )1( که س�ه ژن ب�ارز دارد، رنگ ش�بیه تری دارد. گزینۀ )2( دارای ش�ش ژن بارز،  16  4
گزینۀ )3( دارای دو ژن بارز و گزینۀ  )4( دارای یک ژن بارز A می باشد و بیشترین تفاوت را با نمونه سؤال دارد. 

در فصل 3 کتاب درسی دوازدهم، بیماری های تدریس شده از نوع وابسته به X نهفته مثل هموفیلی و مستقل از جنس نهفته مثل فنیل کتونوری می باشد.  17  4
پس منظور طراح بامزه این تست بیماری های نهفته بوده است )امیدوارم در سال آینده نگویند در مورد همۂ ابکرتی های گفتار 1 فصل 7 دهم …!(.

 اگر در صفات نهفته، پدر بیمار و مادر سالم باشند، حاالت مختلف ناقل )ناخالص( را نیز باید در مورد مادر در نظر داشته باشید. حاال بریم یکی یکی هر گزینه را بحث کنیم! 
 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. در هر دو بیماری جدول روبه رو اگر مادر ناقل باشد، 
hX یا ff وجود دارد. / گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. در هر دو بیماری جدول  Y احتمال به دنیا آمدن 
 Ff ، HX Y ، ff و پس�ر سالم  h hX X روبه رو اگر مادر ناقل باش�د، احتمال به دنیا آمدن دختر بیمار 
وجود دارد. / گزینۀ )3(: در هر دو حالت جدول روبه رو احتمال تولد دختری با ژن نمود مادر به صورت 
H وجود دارد. / گزینۀ )4(: درست است. در هیچ کدام از دو بیماری جدول مقابل چون  hX X Ff یا 

H به دنیا بیاید.  HX X پدر بیمار است، امکان ندارد دختر سالم خالص FF یا 
در غشای گویچۀ قرمز، الل یا ژن وجود ندارد )از طرفی کربوهیدرات روی دنا، رمز وراثتی ندارد(. 18  1

 Dd یا ناخالص DD نیازمند وجود دو الل به صورت خالص Rh گزینۀ )2(: در مورد صفات هم توان صحیح است. / گزینۀ )3(: در هر حالت، صفت 
می باشد و حتی افراد منفی نیز دو الل dd دارند. / گزینۀ )4(: در صفات وابسته به X در مردان صحیح است که فقط با یک الل، یک صفت بروز می یابد. 

خب در س�ؤال 17 مفصل توضیح دادم که منظور طراح دو بیماری فنیل کتونوری و هموفیلی اس�ت ولی در این س�ؤال ویژگی گزینۀ مورد قبول باید فقط در  19  4
یک بیماری دیده شود. به جدول مقابل دقت کنید: 

 Ff گزینۀ )1(: نادرست است. اگر مادر ناخالص باشد، در این صورت هم احتمال 
H وجود دارد. / گزینۀ )2(: نادرست است. در هر دو حالت اگر مادر ناقل باشد،  hX X و هم احتمال 
( وجود دارد. / گزینۀ  )3(: نادرست  HX Y ( و پس�ر س�الم )Ff یا  h hX X احتمال دختر بیمار )ff یا 
اس�ت. در هر دو بیماری اگر مادر س�الم خالص باش�د، می توان دختری با ژن نمود متفاوت به صورت 
 ،X مش�اهده ک�رد. / گزینۀ )4(: درس�ت اس�ت. فقط در م�ورد بیماری مس�تقل از Ff ی�ا H hX X
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99  XX با مادر XY ژن نمود پس�ر ،X با ژن نمود مادر مش�اهده کرد ولی هیچ گاه در صفات وابس�ته به Ff باش�د، می توان پس�ری Ff فنیل کتونوری اس�ت که اگر مادر ناقل
یکسان نمی شود. 

همیشه ابتدا در پی یافتن ژن نمود والدین باشید!  20  2
 چون والدین هر دو سالم هستند و دختر فنیل کتونور ff دارند، پس هر دو والد سالم ناقل Ff می باشند. 

H بوده است.  hX X hX است، پس مادر خانواده ناقل سالم  Y  چون پسر آن ها هموفیل دارد و 
 چون گروه خونی والدین یکسان است و دو فرزند با گروه خونی A و B دارند، پس والدین فقط می توانند گروه خونی AB داشته باشند. 

 گزینۀ )1(: نادرست است. احتمال دختر هموفیل و بدون فاکتور 8 خون به صورت 
 HX Y h وجود ندارد. / گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. احتمال پسر AB، سالم از نظر هموفیلی  hX X
ول�ی مبت�ال به فنیل کتونوری ff وجود دارد. / گزینه های )3( و )4(: نادرس�ت اس�ت. احتمال فرزندی با 

گروه خونی O از آن ها وجود ندارد. 

B

HX YFfABژن نمود پدر

H hX X FfAB ژن نمود مادر



تغییر در اطالعات وراثتی
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تغییر در اطالعات وراثتی
چهارم

 فصل

موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست می باشند.  1  1
 الف( نادرست است. پایداری اطالعات در سامانه های زنده، یکی از ویژگی های مادۀ وراثتی می باشد. / ب( نادرست است. مادۀ وراثتی به طور محدود 
تغییرپذیر اس�ت و س�بب گوناگونی افراد و افزایش توان بقای جمعیت می ش�ود. )تغییرات گسترده اغلب سبب نابودی افراد می شوند.( / ج( درست است. هرچه تنوع در 
جمعیت بیشتر باشد، شانس سازگاری آن جمعیت در محیط متغیر بیشرت شده و توان بقای جمعیت افزایش می یابد.  / د( نادرست است. همواره تغییرات و گونه زایی در 

شرایط محیطی متغیر رخ می دهد تا افراد دارای صفات سازگارتر، از بین سایرین انتخاب شوند و جامعه به سمت تکامل برود.
در مورد بیماری کم خونی داسی شکل به نکات زیر توجه کنید: 2  4

1( در اثر جهش ژین از نوع جانشیین رخ می دهد که یک جفت نوکلئوتید در ژنگان دچار تغییر شده است.
2( در این بیماری، یک آمینواسید والین به جای گلوتامیک اسید در یک نوع رشتۀ پلی پپتیدی نوع بتا قرار گرفته است )درستی گزینۀ )1( و )3((.

3( جهش جانشینی در اثر تغییر نوکلئوتید Aدار به جای Tدار صورت گرفته است.
4( جهش ژنی آن باعث تغییر شکل هموگلوبین از حالت گرد به بیضی یا داسی شکل می شود )درستی گزینۀ )2((.

5( این بیماری رابطۀ بین ژن و پروتئین را نشان می دهد که حمل اکسیژن در این افراد دچار مشکل می شود.
6( بیماری ارثی از نوع مستقل از جنس نهفته می باشد که در محیط ماالریاخیز، فراوانی ژن آن تحت تأثیر محیط و عامل ماالریا باال می رود. در این محیط ها، گویچۀ قرمز 

افراد ناخالص به صورت داسی درمی آید تا با از بین بردن عامل ماالریا، شانس بقای فرد را حفظ کند )نادرستی گزینۀ )4((.
دقت کنید س�ؤال در مورد کم خونی داسی ش�کل اس�ت و افراد مبتال به کم خونی داسی شکل معمواًل در س�نین پایین می میرند، در نتیجه نمی توان گفت که  3  4

به طور قطع ژن های مربوط به این صفت را از طریق گامت به فرزندان منتقل می کنند. 
 گزینۀ )1(: از ساختار اول تا چهارم هموگلوبین تغییر می کند. / گزینۀ )2(: برخی یاخته های قلبی، دوهسته ای و چهار اللی می باشند. / گزینۀ )3(: در 

یاخته  میلوئیدی و گویچۀ قرمز نابالغ این ژن جهش یافته وجود دارد. 
موارد )ب(، )ج( و )ه ( وجه مشترک می باشد. 4  2

هر جهشی، بیانگر تغییر دامئی در نوکلئوتیدهای مادۀ وراثتی می باشد )درستی ج(.
 به ط�ور کل�ی دو ن�وع جهش کوچک و بزرگ در ژنگان جانداران دیده می ش�ود که حاوی نکات زیر می باش�ند. هر دو نوع می توانند س�بب تغییر در محصول ژن ها ش�وند 

)درستی ب(. در حالت جهش کوچک از نوع جانشینی و بزرگ از نوع واژگونی یا برخی جابه جایی ها، طول فام تن جهش یافته را تغییر نمی دهند )درستی ه (.
نکات جهش های بزرگنکات جهش های کوچک

یک یا چند ژن را در برمی گیرد.یک یا چند نوکلئوتید را در برمی گیرد.

نوع واژگونی و برخی جابه جایی های آن تغییری در طول فام تن ایجاد انواع جانشینی آن تغییری در طول DNA ایجاد نمی کند.
نمی کند.

انواع حذف، مضاعف شدگی و برخی جابه جایی های آن سبب تغییر در انواع حذف و اضافۀ آن، طول DNA را تغییر می دهد.
طول برخی فام تن ها می شود.

معموالً جهش خاموش ندارند و اغلب سبب مرگ تخم می شود.جهش خاموش و بی اثر نیز در آن ها دیده می شود.
تغییری در ساختار و تعداد فام تن ایجاد نمی کند و توسط 

کاریوتیپ فام تنی مشخص نمی شود.
ناهنجاری های ساختاری و عددی در فام تن ها ایجاد می کند و اغلب 

توسط کاریوتیپ فام تنی مشخص می شوند.

اگر جهش در توالی بین ژنی یا تنظیمی رخ دهد، در خزانۀ ژنی جمعیت تغییری ایجاد نمی شود چون خزانۀ ژنی فقط مجموع الل ها یا ژن ها می باشد )نادرستی د(.

منظور س�ؤال از جهش هایی که فقط یک یا چند نوکلئوتید مجاور را دربر می گیرند، همان جهش های کوچک هس�تند. این جهش ها به دو نوع جانش�ینی  و  5  2
حذف یا اضافه تقسیم بندی می شوند. در نوع جانشینی، طول دنا و ژن تغییر نمی کند و معمواًل طول RNA حاصل از رونویسی نیز تغییر نمی کند )نادرستی گزینۀ )4((. 
این جهش ها به طور معمول س�بب تغییر در چارچوب خواندن mRNA در حین ترجمه نمی ش�وند )دقت کنید که ممکن اس�ت طول رشتۀ پلی پپتید حاصله را تغییر دهند 

ولی چارچوب خوانده شدن mRNA توسط رناتن تغییر نمی کند( )درستی گزینۀ )2((.
ن�وع دیگ�ر از جهش ه�ای کوچک که طول دنا و ژن را تغییر می دهند، نوع حذف یا اضافه نوکلئوتیدی می باش�د که اگر یک یا دو نوکلئوتید اضافه یا کم ش�ود، چارچوب 
خواندن mRNA عوض می ش�ود ولی اگر س�ه یا مضربی از سه اضافه یا کم ش�ود، سبب تغییر در چارچوب خواندن رمزها نمی شوند )نادرستی گزینۀ )3((. در این نوع 

 mRNA جهش ها ممکن است حذف یا اضافه شدن نوکلئوتید، تغییری در طول محصول پروتئینی ایجاد نکند. )مثاًل در
مقابل اگر در محل عالمت س�ؤال، یک نوکلئوتید G دار اضافه ش�ود، باز هم رمز پایان ایجاد ش�ده اس�ت و طول پروتئین 

تغییر نکرده اس�ت.(

فصل چهارم
تغییر در اطالعات وراثتی
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ابتدا به کلمۀ »جهش کوچک« در متن سؤال دقت کنید و به راحتی گزینۀ )1( را رد کنید چون تغییر در تعداد فام تن ها، نوعی جهش بزرگ به حساب می آید. 6  4
حاال به بررسی سایر گزینه ها در مورد انواع جهش های کوچک می پردازیم.

گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. تغییر در چارچوب خواندن رمزها، در اثر حذف یا اضافه ش�دن یک یا دو نوکلئوتید رخ می دهد. با توجه به این مورد ممکن اس�ت طول رشتۀ 
پلی پپتیدی حاصله افزایش یا کاهش یابد. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. جهش های خنثی، جهش هایی هس�تند که س�بب تغییر در محصول پروتئینی ژن نمی ش�وند. این 
جهش ه�ا می توانن�د ب�ه صورت انواع جهش های کوچک در توالی های بین ژنی )میانه( رخ دهند. حتی ممکن اس�ت از نوع جانش�ینی س�بب ایجاد رم�ز جدیدی از همان 
آمینواسید شود که به آن جهش خاموش می گویند )شکل الف( یا مانند شکل )ب( در اثر اضافه شدن نوکلئوتید رخ دهد ولی نوع آمینواسیدهای محصول تغییری نکنند.

گزینۀ )4(: درس�ت اس�ت. هم در اثر جهش جانش�ینی و هم در اثر تغییر در تعداد، اگر جهش س�بب ش�ود که بعد از رمزه AUG اول، یک رمزه پایان در mRNA قرار 
گیرد، پیوند پپتیدی تشکیل نمی شود و فقط رمزه اول ترجمه می شود.

موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست هستند. جهش جانشینی از نوع خاموش، سبب تغییر پروتئین و رخ نمود جاندار نمی شود )از اسمش معلومه که خاموشه!(. 7  3
 توالی افزاینده در باکتری وجود ندارد )نادرس�تی ب(، جهش در DNA س�بب تغییر در توالی مولکول خطی RNA طی رونویس�ی می شود )نادرستی ج(. اگر این جهش 

در بخش تنظیمی یا بین ژنی رخ دهد روی RNA و توالی آن اثری ندارد )نادرستی د(.
هر نوع جهش کوچک به علت ایجاد تغییر در دنا، سبب تغییر رنای حاصل نیز می شود ولی در نوع جانشیین، تغییری در طول دنا و رنا ایجاد نمی کند.  8  3

 گزینۀ )1(: میوگلوبین، پروتئینی تک رشته ای است و ساختار چهارم ندارد. / گزینۀ )2(: در جهش بی معنی، طول رشتۀ پلی پپتید کوتاه می شود، چون 
زودتر رمز پایان تش�کیل می ش�ود. / گزینۀ )4(: جهش، در بخش پروتئینی گلوبین تغییر ایجاد می کند ولی اکس�یژن به گروه هم که معدنی است متصل می شود. از طرفی 

ممکن است این جهش، جایگاه اتصال گروه ِهم به هر رشتۀ پلی پپتیدی را تغییر ندهد. 
بسیار سؤال زیبایی است!! به جملۀ »پس از رشوع ترجمه« دقت کنید. 9  1

در mRNA مقابل اگر در قسمت الف G به جای C قرار گیرد، AUG ساخته می شود ولی بالفاصله بعد از آن رمز پایان UAA قرار می گیرد و ترجمه ادامه نمی یابد. 
در نتیجه تغییر یاد شده مانع تشکیل پیوند بین آمینواسیدها یم شود. چون برای تشکیل پیوند پپتیدی حداقل دو 

رم�زه معن�ی دار باید دنبال هم قرار بگیرد. دقت کنید که گزینۀ )3( اگر صورت گیرد، اصاًل آمینواس�یدی دیگر در 
ترجمه ش�رکت نمی کند و ترجمه ش�روع نمی شود چون رمزه آغاز تغییر یافته است ولی در سؤال عنوان شده است، 

»پس از شروع ترجمه« پس این حالت غیرممکن است. 

فقط مورد )ج( درست است. 10  1

جه�ش کوچ�ک از نوع جانش�ینی، بدون تغییر در تعداد نوکلئوتیدها و رمزها می باش�د که ممکن اس�ت توالی پروتئین را تغییر ده�د ولی جهش کوچک دیگر از نوع 
تغییر در تعداد نوکلئوتیدها می باش�د که در برخی موارد، باعث تغییر در چارچوب خواندن mRNA و تغییر در طول پروتئین حاصل از ترجمه می ش�ود. در هر دو نوع 
جهش، چون درون ژن تغییر رخ داده است، قطعًا این جهش به RNA پیک منتقل می شود ولی ممکن است روی پروتئین اثر نکند. )RNA پیک محصول عمل آنزیم 

رنابسپاراز 2 هسته می باشد.(
هر جهش در قسمت درون ژن، سبب تغییر در mRNA برای ساخت پروتئین می شود. این تغییر می تواند سبب تغییر در نوع یا تعداد آمینواسید ها شود. قسمت )الف( 

فقط در اثر جهش های تغییر در تعداد رخ می دهد )نه جانشینی!(. 
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103 در این س�ؤال دقت کنید که محصول حاصل از عمل رنابس�پارازها، همان RNAهایی هس�تند که رونویس�ی ش�ده اند و محصول عمل ترجمۀ رناتن ها نیز  11  2
رشته های پلی پپتیدی می باشند.

 اگر پاسخ این سؤال را با دقت تحلیل کنید، بسیاری از نکات جهش کوچک را یاد می گیرید!!!

 لطف�ًا ابتدا یک ژن فرضی با توالی روب�ه رو را در نظر بگیرید تا در مورد 
هر گزینه بتوانیم با سند بحث کنیم!!! این ژن توانایی رمز کردن و ساخت 

پروتئینی با 4 آمینواسید دارد. 

 گزینۀ )1(: نادرست است. محصول رنابسپاراز 2 در 
پارامس�ی )یوکاریوت( نوعی mRNA می باشد. اگر در DNA مقابل، 
نوکلئوتی�د )C( در الگ�وی س�اخت رم�زه پای�ان ATC در اث�ر جهش 
کوچ�ک حذف ش�ود، باز هم چ�ون نوکلئوتید بعدی C می باش�د محل 
رمزه پایان تغییر نمی کند. / گزینۀ )2(: درس�ت است. اگر طول رشتۀ 
پلی پپتیدی حاصل از ترجمه، کوتاه ش�ود، معنی آن این است که تعداد 
رمزه قابل ترجمه کاهش یافته است و تعداد آمینواسید کمتری ترجمه 
ش�ده است. این تغییر می تواند در اثر جهش جانشینی یا تغییر در تعداد 
رخ دهد. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. محصول رنابس�پاراز 1، مولکول 
rRNA می باش�د که فاقد رمزه است. / گزینۀ )4(: نادرست است. اگر 
در اث�ر جهش، رمزه پایان جدیدی، قبل از رمزه پایان واقعی ایجاد ش�ود، 
طول رشتۀ پلی پپتیدی کوتاه می شود ولی این جهش همانند شکل روبه رو 

در الگوی رمزه پایان نبوده است.
جهش ها می توانند سبب بروز گوناگونی در جمعیت شوند و در نتیجه بر توان بقای جمعیت ها تأثیر دارند. از طرفی این سؤال در مورد جهش های بزرگ از  12  4

نوع تغییر در س�اختار یا تعداد کروموزوم اس�ت که در هر نوع آن یک نتیجه خاص حاصل می ش�ود. گزینۀ )1( در مورد واژگونی، گزینۀ )2( در مورد جهش های تغییر در 
تعداد کروموزوم ها و گزینۀ )3( در مورد مضاعف شدگی رد می شوند.

فقط مورد )د( درست است. )منظور سؤال جهش کوچک از نوع حذف یا اضافه کردن می باشد.(  13  4
 ال�ف( نادرس�ت اس�ت. در جهش ه�ای کوچ�ِک تغیی�ر در تع�داد نوکلئوتیده�ا، ح�ذف ی�ا اضاف�ه ک�ردن ی��ک ی��ا دو نوکلئوتی��د، چارچ�وب خواندن 
رمزه�ا را ع�وض می کن�د ول�ی تغیی�ر در دو رمز یعن�ی اضافه یا کم ش�دن 6 نوکلئوتی��د که چون مض�رب 3 می باش�د، چارچوب خوان�دن تغییر نمی کند. / ب( نادرس�ت 
اس�ت. ه�ر جه�ش کوچک�ی می توان�د پیام�د وخیمی ایج�اد کن�د. در حالتی ک�ه یک رم�ز اضافه ش�ود، فقط چارچ�وب خواندن عوض نمی ش�ود ول�ی س�اختار پروتئین 
احتم�ااًل تغیی�ر می کن�د. / ج( نادرس�ت اس�ت. در ای�ن س�ؤال دق�ت کنی�د ک�ه جهش ه�ای کوچ�ک از ن�وع ح�ذف ی�ا اضاف��ه ش��دن، تغیی�ر در نوکلئوتید م�ورد نظر 
 ب�وده اس�ت ک�ه تغیی�ر در ی�ک ژن می باش�د ن�ه تغیی�ر در س�اختار فام تن. / د( درس�ت اس�ت. هر جه�ش کوچکی اع�م از جانش�ینی ی�ا تغیی�ر در تع�داد نوکلئوتیدها 

)حذف و اضافه(، به دلیل رابطۀ مکملی بین بازها، تغییر در هر دو رشتۀ دنا اتفاق خواهد افتاد. 
در س�ؤاالت قبل هم گفتم که وقتی س�ؤال به طور کلی در مورد جهش های کوچک می پرس�د، جهش جانش�ینی س�بب تغییر در چارچوب خواندن رمزهای  14  3

DNA نمی ش�ود ولی می تواند با تغییر در رمزهای مختلف، س�بب تغییر در نقطۀ ش�روع رونویسی و ترجمه شود )درستی الف و نادرستی ج(. از طرفی جهش های حذف و 
اضافه نیز می توانند برحسب نوع خود چارچوب خواندن رمزها یا بیان ژن را تغییر بدهند یا ندهند )نادرستی ب و د(.

موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست هستند. 15  4
انواع جهش بزرگ چه از نوع ناهنجاری عددی که تعداد فام تن تغییر می کند و چه ناهنجاری س�اختاری که تعداد فام تن را تغییر نمی دهد، توس�ط مش�اهده کاریوتیپ )ردیف 
کردن فام تن های متافازی( می توان از وجود آن ها آگاه شد )فقط برخی واژگونی ها در صورت عدم تغییر در محل سانترومر می تواند در کاریوتیپ مشخص نشود( )درستی الف(. 
 ب( در ناهنجاری ساختاری از نوع واژگوین،  جهت قرارگیری قسمتی از یک فام تن در جای خود معکوس می شود. پس در نوع واژگونی، طول فام تن تغییر نمی کند.

ج( جهش جانشیین از نوع جهش های کوچک می باشد. قسمت دوم این عبارت مربوط به جهش جابه جایی می باشد )نه جانشینی!(

توجه: دقت کنید که احتامل استفاده از واژۀ جهش های جانشیین با جابه جایی در تست ها توسط طراحان زیاد است تا روی بی دقتی شام مانور بدهند!

د( در جهش بزرگ از نوع حذِف قسمتی از یک فام تن، غالبًا سبب مرگ می شود که از نوع ناهنجاری ساختاری می باشد نه ناهنجاری عددی!!!
موارد )الف( و )د( نادرست هستند. 16  1

 الف( نادرست است. جهش های کوچِک حذف یا اضافه و جانشینی از جهش های ژین هستند نه فام تنی!! / ب( درست است. چون اگر یاخته پیکری 
دچار جهش ش�ود و قدرت تقس�یم میتوز داش�ته باشد تغییرات آن ها قطعًا با میتوز به یاخته بعدی منتقل می شوند. / ج( درست است. چون جهش حذف یا اضافه در یک 
یا دو نوکلئوتید می تواند منجر به تغییر در چارچوب ش�ود ولی اگر این تغییر مضرب 3 باش�د باعث تغییر چارچوب نمی ش�ود. )واژۀ »یم تواند« به دلیل این اس�ت که اگر 
س�ه نوکلئوتید اضافه یا کم ش�ود، چارچوب خواندن رمزها تغییر نمی کند.( / د( نادرس�ت است. چون اگر جهش در قسمت توالی بین دو ژن یا بخش تنظیمی مثل راه انداز 

رخ دهد به RNA منتقل نمی شود.
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فقط عبارت )د( درس�ت اس�ت. تغییر در ساختار فام تن در هر 4 مورد، حذف، مضاعف شدگی، جابه جایی و واژگونی با شکسته شدن قسمتی از فام تن همراه  17  1
است. جهش ژنی کوچک در نوع اول جانشینی است و در نوع دوم که تغییر در تعداد نوکلئوتید است، ممکن است با تغییر در چارچوب خواندن رمزها همراه باشد. 

 الف( ممکن اس�ت در توالی تنظیمی یا بین ژنی رخ دهد که این توالی ها را به عنوان بخش�ی از ژن به حس�اب نمی آوریم. / ب( ممکن اس�ت با جهش 
جانشینی بی معنا رخ دهد. / ج( تغییر چارچوب با اضافه یا کم کردن یک یا دو نوکلئوتید رخ می دهد نه رمز سه حرفی!

عبارت های )الف( و )ب( صحیح می باشند.  18  1 
 الف( درس�ت اس�ت. در جهش مضاعف ش�دگی، ممکن است سبب شود مانند شکل زیر، دو دگره یک صفت با هم روی یک فام تن قرار گیرند و دیگر 

اصل جدا شدن دگره ها در آنافاز 1 در مورد آن ها در یاخته زاینده برای میوز رعایت نشود.

ب( درست است. در صورتی که جهش واژگونی صورت بگیرد در قسمت واژگون شده دیگر دگره های یک صفت در جفت فام تن همتای آن ها روبه روی هم نیست.

ج( نادرس�ت اس�ت. در جهش ه�ای تغیی�ر در س�اختار فام تن، تع�داد فام تن یاخته تغیی�ر نمی کند )مث�اًل در جهش حذف، فقط قس�متی از فام تن حذف می ش�ود نه کل 
کروموزوم!(. / د( نادرست است. اسپرماتید، یاخته ای  هاپلوئید است که کروموزوم همتا ندارد. پس جهش مضاعف شدن در آن رخ نمی دهد. 

جه�ش جابه جای�ی وقت�ی صورت می گیرد که قس�متی از یک فام تن جدا ش�ده و به فام تن غیرهمتا یا ب�ه بخش دیگری در همان فام تن اولیه منتقل ش�ود.  19  2
ش�امپانزه گونه ای 2n=48 می باش�د. در ش�امپانزه نر، که XY بوده، هر فام تن جنس�ی آن فاقد جفت همتا می باش�د و می تواند با 47 فام تن دیگر و حتی با خودش جهش 
جابه جایی انجام دهد که مجموعًا 48 فام تن می ش�ود. ولی ش�امپانزده ماده دارای جفت فام تن جنس�ی XX و همتا می باش�د. هر فام تن جنسی X آن به جز با جفت همتای 

)X دیگر( با سایر فام تن ها )46 عدد( و فام تن خودش می تواند جهش جابجایی انجام دهد که مجموعًا 47 فام تن می شود.
مردان XY هس�تند و 44 فام تن غیرجنس�ی )22 جفت همتا( دارند ولی زنان عالوه بر 44 فام تن غیرجنس�ی )22 جفت همتا(، یک جفت جنسی XX همتا  20  3

نی�ز دارن�د. ه�ر فام تن جنس�ی X یا Y م�ردان می تواند عالوه بر خودش با 45 فام ت�ن دیگر که غیرهمتا می باش�د، جهش جابه جایی ایجاد کند ولی ق�ادر به ایجاد جهش 
 )X( در زنان هر فام تن جنسی .))مضاعف شدگی نمی باشد )چون جفت کروموزوم جنسی مردان فاقد فام تن همتا می باشند( )درستی گزینۀ )3( و نادرستی گزینۀ )4( و )1
می توان�د ب�ا یک فام تن X دیگر جهش مضاعف ش�دگی ایجاد کند. از طرفی قادر اس�ت عالوه بر خ�ودش با 44 فام تن غیرهمتای خود جه�ش جابه جایی ایجاد کند یعنی 

می تواند با 45 فام تن جهش جابه جایی انجام دهد )نادرستی گزینۀ )2((.

)Y یا X( هر فام تن جنسی مردان
با 44 فام تن غیرجنسی دیگر می تواند جهش جابه جایی ایجاد کند )23 نوع فام تن(.

با خودش می تواند جهش واژگونی یا جابه جایی ایجاد کند.
 قادر به ایجاد جهش مضاعف شدگی نمی باشد.

)X( هر فام تن جنسی زنان
با 44 فام تن غیر جنسی دیگر می تواند جهش جابه جایی ایجاد کند )22 نوع فام تن دیگر(.

با خودش جهش جابه جایی و واژگونی می تواند ایجاد کند.
قادر به ایجاد جهش مضاعف شدگی با فام تن X همتای خود می باشد.

اگر جهش ایجاد شده از نوع افزایش ساخت محصول باشد نیز نوعی جهش مضر به حساب می آید.  21  4
سایر گزینه ها صحیح هستند. 

H می باش�د و همس�ر وی نیز مرد XY بوده است. زنان به دلیل داشتن جفت فام تن جنسی همتا، قادر به  22 hX X فردی که ناقل هموفیل اس�ت، قطعًا زن   4
ایجاد جهش مضاعف ش�دگی در صفت جنس�ی خود هس�تند ولی مردان فاقد این ویژگی می باش�ند. )درس�تی گزینۀ )4(( هر دو جنس می توانند در هر فام تن خود جهش 
جابه جای�ی ایج�اد کنن�د )نادرس�تی گزینۀ )2(( ول�ی جابه جایی بین دگره ها در هر جفت جنس�ی مردان صورت نمی گیرد. چ�ون دگره ها روی جفت فام تن همت��ا قرار دارند 

)نادرستی گزینۀ )3((.
 در مورد نادرستی گزینۀ )1( کافی است که دقت داشته باشید!!! که جهش جانشیین از انواع جهش های کوچک می باشد.

جهش در توالی های بین ژنی که از روی آن ها رونویسی رخ نمی دهد، در توالی پلی پپتید اثری ندارد، زیرا رنایی از روی آن ساخته نمی شود )عامل ماالریا نوعی یوکاریوت است(. 23  2
 گزینۀ )1(: جایگاه اتصال فعال کننده در باکتری، محلی اس�ت که در آن پروتئین های فعال کننده به رنابس�پاراز کمک می کنند تا به دنا متصل  ش�ود. 
جهش در این توالی می تواند موجب عدم اتصال فعال کننده به دنا ش�ده و در این حال رنابس�پاراز به راه انداز متصل نمی ش�ود و رونویسی و ترجمه انجام نمی گیرد و آنزیمی 
 نیز تولید نمی ش�ود. / گزینۀ )3(: ش�قایق دریایی یوکاریوت اس�ت و توالی اپراتور ندارد )پس این گزینه از اس�اس غلط اس�ت و به بررس�ی عوامل دیگر آن نمی پردازیم(. / 
گزینۀ )4(: افزاینده، توالی اس�ت که با کمک عوامل رونویس�ی متصل به آن، در تقویت و افزایش س�رعت رونویس�ی نقش دارد، پس تغییر آن موجب تغییر در س�رعت 

رونویسی و مقدار تولید رنا می شود.
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105 زنبور عسل نر جانداری با یاخته های هاپلوئید )پیکری و گامتی( می باشد. چون هر یاختۀ بدن آن هاپلوئید است و محصول میتوز بوده و برای هر صفت یک  24  1
دگره دارد )نه دگره ها(. ژن ها نیز با میتوز به اس�پرم ها منتقل می ش�وند )از طرفی گامت فقط توس�ط برخی یاخته های دس�تگاه تولیدمثلی تولید می ش�ود نه هر یاختۀ بدن!( 

)نادرستی گزینۀ )1((.
 گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. در صفات چندجایگاهی می تواند چند ژن غیرالل داش�ته باشد )کاًل به یاد داشته باشید که در مسائل تعداد ژن یا الل یک 

صفت همواره به صفات چندجایگاهی باید فکر کنید!(. / گزینۀ )3(: درست است. 

مضاعف ش�دن فام تن ها یعنی دو کروماتید ش�دن آن ها که در مرحلۀ S چرخه یاخته ای میتوز هر یوکاریوتی رخ می دهد ولی جهش مضاعف ش�دگی ویژه یاخته های دارای 
فام تن همتا می باشد.

گزینۀ )4(: درست است. زنبور عسل نر هاپلوئید و حاصل بکرزایی از تخمک های زنبور ملکه دیپلوئید می باشد. 
O بر روی مکان دیگری از خود همان فام تن می باشد. /  25 N( , ) 3  گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. ش�کل بیانگر جابه جایی قسمت جدا ش�ده 

)O و جابه جایی یک طرفه از فام تن 1 به 3 بوده است. / گزینۀ )3(: نادرست است. چون نشان دهندۀ  ) گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. چون نشان دهندۀ حذف قس�مت ژن 
a و واژگوین قمست d و b بوده است نه جابه جایی!! / گزینۀ )4(: درست است. چون جابه جایی دو طرفه بین فام تن 2 و 3 را نشان می دهد.  A( , ) مضاعف شدن 

وقتی جایگاه تعدادی از ژن ها در یک فام تن تغییر یافته است، جهش جابه جایی در همان فام تن یا واژگونی رخ داده است که طول فام تن ثابت مانده است.  26  3
جهش جانشینی در مورد نوکلئوتیدهای یک ژن کاربرد دارد.

جهش مضاعف شدن موجب می شود تا بخشی از ژن های یک فام تن جدا شده و به فام تن همتا متصل شود. در این حالت فام تن همتا از آن ژن ها دارای دو  27  4
نسخه خواهد بود. این نوع جهش اگر در اسپرماتوگونی رخ دهد، چون میتوز می کند به هر یاختۀ حاصل از آن متصل می شود.

 گزین�ۀ )1(: جه�ش ح�ذف ب�ا جابه جایی همراه نمی باش�د. / گزینۀ )2(: اگ�ر جهش واژگونی جای س�انترومر را در فام تن تغییر ده�د، امکان دارد در 
کاریوتیپ قابل تشخیص باشد. همان طور که می دانید در این نوع جهش تعداد و اندازۀ فام تن ها تغییری نمی کند. / گزینۀ )3(: جهش واژگونی و جهش جابه جایی که در 

یک فام تن رخ دهد، که فقط جهش واژگونی در همان محل رخ می دهد.
م�وارد )ال�ف(، )ب( و )د( نادرس�ت هس�تند. جهش فوق نوعی واژگوین بوده اس�ت چ�ون ردیف ژن های CDEF معکوس ش�ده اند. ای�ن جهش از نوع  28  3

جهش های بزرگ بوده و اگر محل سانترومر را تغییر دهد، با کاریوتیپ قابل تشخیص است. دقت کنید که تغییر چارچوب مربوط به جهش کوچک درون یک ژن می باشد 
)نادرستی الف و ب(.

در اثر جهش واژگونی، در قس�مت معکوس ش�ده، دیگر دگره های صفات روبه روی هم قرار ندارند ولی در مرحلۀ آنافاز 1 به دلیل جدا ش�دن دو فام تن همتا، این دگره ها از 
هم جدا شده و به یاخته های مجزایی می رسند )درستی ج و نادرستی د(.

در نظر داش�ته باش�ید که هر جهش بزرگی با کاریوتیپ قطعًا مش�خص نمی ش�ود. مثاًل اگر جهش واژگونی در یک محدوده کوچک از کروموزوم رخ دهد و محل سانترومر 
نیز عوض نشود، با کاریوتیپ نمی توانیم از وجود آن باخبر شویم. 

در واژگونی، تعداد نوکلئوتید و طول هر فام تن تغییر نمی کند ولی در محل هایی جابه جایی قطعات انجام می شود و دیگر در آن محل ها دگره های آن صفات  29  3
روبه روی هم نیستند. در جابه جایی دوطرفه دگره ها در فام تن های غیرهمتا قرار می گیرند. 

فق�ط م�ورد )الف( صحیح اس�ت. در جهش واژگونی ط�ول فام تن و تعداد نوکلئوتیدها تغییر نمی کند ولی )ب( در مورد نداش�تن هیچ ژنی در یاخته، )ج( در  30  3
مورد یاخته های چندالدی و )د( در مورد نوعی از جهش جابه جایی در همان فام تن رد می شوند.

A14 یا کروموزوم  غیرجنسی به همراه XX یا XY داشته است. 31 در این پاسخ کروموزوم های غیرجنسی را با عالمت )A( نشان می دهیم. این پروانه   2

در حالت عادی هر یاخته حاصل از تخمک زایی این پروانه 7 فام تن غیر جنسی به همراه یکی از 2 فام تن جنسی X یا Y را دارد.

)XY می باشد! ) توجه شود چون در صورت سؤال گفته شده در هنگام تخمک زایی پس جنسیت پروانۀ ماده یعنی 
n A XY A X YÁjIø ¦µhU IÄ ³»p¼¶»o¨( )= ⇒ + ⇒ = + =2 16 14 7 8

چون یک جفت فام تن اتوزوم با هم مانده اند پس ممکن است یک یاخته 6 فام تن غیر جنسی به همراه یکی از 2 فام تن جنسی X یا Y را داشته باشد و یاخته دیگر 8 فام تن 
غیرجنسی به همراه یکی از 2 فام تن جنسی X غیرجنسی یا Y را داشته باشد.
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منظور س�ؤال جهش مضاعف ش��دیگ می باش�د که طی آن قطعه ای از یک فام تن، پس از جدا ش�دن به فام تن  همتای خود متصل می شود و در فام تن گیرنده،  32  1
هر دو دگره برخی ژن ها وجود دارند. این جهش در یاخته های هاپلوئید مثل هسته های کیسه رویانی یا گامت ها رخ نمی دهد )نادرستی گزینۀ )3(( و مانند جهش جابه جایی 

در همان فام تن نیز رخ نمی دهد )نادرستی گزینۀ )4((.

جهش مضاعف شدگی در هر جفت فام تن زنان )ناقالن بیماری وابسته به X( می تواندرخ دهد )درستی گزینۀ )1(( ولی در جفت فام تن جنسی مردان که غیرهمتا هستند 
رخ نمی دهد )نادرستی گزینۀ )2((.

این س�ؤال که ترکیبی با زیس�ت یازدهم می باش�د، هدف جالبی را دنبال می کند. همان طور که می دانید جهش یک یاخته در اثر میتوز طبیعی به هر یاخته  33  2
حاصل می رسد ولی در اثر میوز و به دلیل آرایش چهارتایه ها در وسط یاخته، تنوع ژنی در یاخته های حاصله ایجاد می شود. 

دانه گرده در گیاهان معمواًل دارای دو هسته هاپلوئید به نام رویشی و زایشی می باشد که در اثر میتوز یاختۀ زایشی، دو  اسپرم یا گامت نر مشابه و یکسان ایجاد می کند. 
پس هر جهش آن به اسپرم ها نیز منتقل می شود )درستی گزینۀ )2((.

اووس�یت اولیه، اووگونی، اس�پرماتوگونی، اسپرماتوس�یت اولیه و پارانشیم خورش، یاخته هایی دیپلوئید هس�تند که در چرخۀ زندگی، ادامه یاخته های حاصل از آن ها یا خود 
آن ها وارد میوز می ش�وند و ممکن اس�ت ژن جهش یافته را به یاختۀ مورد نظر ندهند. مثاًل اگر اووس�یت اولیه با ژن نمود Aa حاوی ژن کم خونی داسی ش�کل )a( باش�د. 

اووسیت ثانویه می تواند ژن نمود A یا a داشته باشد. 
 گزینۀ )1(: هر اووس�یت ثانویه، نصف کروموزوم های اووس�یت اولیه را می گیرد. / گزینۀ )3(: در یک اس�پرماتوگونی دارای جهش در اثر میتوز و میوز 
دنباله آن، برخی اس�پرماتیدها می توانند ژن جهش یافته را بگیرند. / گزینۀ )4(: از هر چهار یاختۀ حاصل از میوز پارانش�یم خورش، فقط یکی از آن ها س�بب تولید کیس�ۀ 

رویانی و تخم زا می شود. 

در مورد انتقال جهش دقت کنید که اب میتوز و یا میوز 2، هر یاخته های حاصل، قطعًا از یاختۀ مولد، ژن می گیرد.

میوگلوبین پروتئینی با یک رشته پلی پپتید است. هر چهار مورد نادرست می باشند. 34  4
 

الف( در مورد جهش جانشینی نیز صادق نیست. / ب( در صورتی که جهش جانشینی بی معنا روی دنا، در ارتباط با آخرین رمزه معنی دار صورت گیرد و رمزه پایان تولید 
شود، یک آمینواسید در نهایت حذف خواهد شد. به عنوان مثال بروز جهش در توالی AAC روی رشتۀ الگو و تبدیل آن به ATC ، در نهایت به رمزه پایان UAG ختم 
می ش�ود. / ج( اگر در ژن ها نیز جهش جانش�ینی رخ دهد، تعداد نوکلئوتید RNA حاصله و طول آن تغییری نمی کند. / د( تبدیل رمزه اپیان )یب معین( به یک رمزه معین دار 

سبب افزایش طول محصول ترجمه یم شود و ربطی به طول RNA ندارد. 

موارد )الف( و )د( درست هستند. انسانی که از نظر هموفیلی ناقل است، قطعًا زن است و XX، پس باید 23 فام تن هسته و یکی برای میتوکندری را بررسی  35  2
کرد ولی برای مرد باید 25 فام تن ردیابی ش�ود. در مورد هس�ته گونه انس�ان 24 فام تن )22 اتوزوم به همراه X و Y(. در مورد )د( دقت کنید که در جانداران هاپلوئید، به 

تعداد کل فام تن ها، همۀ آن ها را باید ردیابی کرد چون در آن ها کروموزوم همتا وجود ندارد. 
36  3

برای توالی یابی ژنی باید از یاخته دارای هس��ته و اندامک های کامل DNAدار اس�تفاده کرد که در یک گونه مثل انس�ان باید از یاخته XY استفاده کرد که هر دو نوع فام تن 
H )ناخالص هموفیلی است( و گویچۀ قرمز نیز فاقد اندامک است ولی گزینۀ )4( هم نادرست است  hX X جنس�ی را داش�ته باشد )نادرس�تی گزینۀ )1( و )2((. چون زن 
چون کرک که یاخته تخصص یافته روپوسیت است، فاقد قدرت فتوسنزت و کلروپالست است ویل یاخته نگهبان روزنه گیاهان، میتوکندری، هسته و کلروپالست دارد پس می توان 

ژنگان کامل گیاه را از آن به دست آورد.

موارد )ب(، )ج( و )ه ( می توانند درست باشند. 37  2
دقت کنید که در متن س�ؤال ذکر کرده اس�ت که جهش بر توایل محصول پروتئین اثر نمی گذارد. پس این جهش یا در بخش بین ژین غیرتنظیمی رخ داده اس�ت و یا در بخش 
تنظیمی آن مثل راه انداز یا افزاینده رخ داده است یا حتی تغییر در توایل میانه ای رخ داده باشد. )درستی ب، ج و ه�( چون از روی این قسمت ها پروتئین سازی صورت نمی گیرد. 

 الف( اگر رمزه آغاز ترجمه جابه جا ش�ود، قطعًا توالی آمینواس�یدی پروتئین حاصله و س�اختارهای اول تا چهارم پروتئینی تغییر می کند. / د( دقت کنید 
که اگر الگوی ساخت هر قسمتی از آنزیم تغییر یابد، توالی پروتئینی محصول عوض شده است ولی ممکن است این تغییر در عملکرد پروتئین حاصله اثر نکند. )مثل تغییر 

در قسمتی از آنزیم که دورتر از جایگاه فعال می باشد.(
جهش حذف می تواند از نوع کوچک یا بزرگ باش�د. در نوع بزرگ که با بررس�ی کاریوتیپ افراد مش�خص می ش�ود، قسمتی از یک فام تن جدا می شود که  38  4

غالبًا اگر در یاخته تخم رخ دهد، سبب مرگ فرد می شود ولی جهش حذف از نوع کوچک می تواند سبب تغییر در چارچوب خواندن رمزهای یک ژن شود.

جهش حذف از انواع بزرگ، درصورتی که در تخم رخ دهد، اغلب سبب مرگ می شود ولی در افراد بالغ اگر قسمتی از یک فام تن حذف شود می تواند بی تأثیر باشد.

 CTG مثاًل از DNA گزین�ۀ )1(: جه�ش خاموش وقتی صورت می گیرد که نوع آمینواس�ید و پروتئین س�ازی تغییر نکند. اگر بازهای آلی ی�ک رمز 
به GCT تغییر کند، با اینکه نوع همۀ بازهای آلی آن یکس�ان اس�ت، باز هم س�بب تغییر در محصول می ش�ود که جهشی خاموش نمی باشد. / گزینۀ )2(: با تغییر در نوع 
نوکلئوتیدهای DNA، طول mRNA یا رش�تۀ پلی نوکلئوتیدی حاصل از رونویس�ی تغییر نمی کند ولی ممکن اس�ت طول رشتۀ پلی پپتیدی حاصل از ترجمه عوض شود. / 
گزینۀ )3(: جهش های ارثی، توس�ط گامت ها منتقل می ش�وند و به تخم می رس�ند. در اثر تقس�یم میتوز تخم، هر یاخته پیکری جاندار دارای جهش می شود. ولی این فرزند 
 Aa به تخم a را ژن جهش یافته بدانیم که از گامت a جهش یافته برای ایجاد گامت، تقسیم میوز کاهشی می دهد که ممکن است این ژن را به نسل بعد ندهد. مثاًل اگر

رس�یده اس�ت، نصف گامت های وی یم توانند ژن A را حمل کنند که فاقد ژن جهش یافته یم ابش��ند.
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107 شکل بیانگر جهش مضاعف شدگی بین دو فام تن همتا می باشد. از فصل قبل به یاد دارید که ژن های گروه خونی ABO در کروموزوم 9 ولی ژن های گروه  39  4
خونی Rh در کروموزوم 1 قرار دارد که با هم  همتا نمی باشند و بین آن ها جهش مضاعف شدگی رخ نمی دهد. 

 H hX X  گزینۀ )1(: زنبور نر، هاپلوئید است و فاقد فام تن همتا و جهش مضاعف شدگی می باشد. / گزینۀ )2(: انسان ناقل از نظر هموفیلی، قطعًا زن 
می باشد که در فام تن های جنسی آن جهش مضاعف شدگی می تواند رخ دهد. / گزینۀ )3(: هستۀ رویشی و زایشی گیاهان، هاپلوئیدند و فاقد فام تن همتا می باشند.

موارد )الف( و )ب( درست هستند. 40  4

س�بک زندگی، تغذیۀ س�الم، ورزش، وزن مناس�ب، غذاهای گیاهی دارای ترکیبات پاداکسنده )مثل مواد رنیگ واکوئول ها و پالس��ت های رنیگ( و الیاف های سلولزی از 
عواملی هستند که باعث پیشگیری از بروز سرطان می شوند )درستی الف(.

در مناطقی که مصرف غذاهای نمک سود دودی شده رایج است، شیوع سرطان باالتر است. در حال حاضر ارتباط بین برخی سرطان ها با مصرف زیاد غذاهای کباب 
شده یا سرخ شده مشخص شده است )درستی ب(.

ترکیبات نیتریت داری مثل سدیم نیرتیت، که برای ماندگاری محصوالت پروتئینی به سوسیس و کالباس اضافه می کنند در بدن ابتدا به ترکیبایت تبدیل یم شوند که 
تحت رشایطی قابلیت سرطان زایی دارند )نادرستی ج(. پس خود سدیم نیتریت پیش ماده و عامل مستقیم واکنش نمی باشد.

فقط مورد )ب( درست است.  41  2
پرتو فرابنفش که در نور خورش�ید وجود دارد، نوعی عامل فیزییک جهش زا می باش�د که می تواند برای افرادی که به مدت زیادی در معرض نور خورش�ید قرار می گیرند، 
عامل س�رطان زا باش�د )نادرس�تی الف(. این پرتوها، سبب برقراری پیوند بین دو تیمین مجاور در DNA می شوند که به آن دوپار تیمین گفته می شود. این جهش می تواند 

در ایجاد مرگ برنامه ریزی شده یاخته ای و حذف یاخته های پیر و آسیب دیده نقش داشته باشد )درستی ب(.
 الف( پرتو فرابنفش عامل فیزیکی جهش زا می باشد )توضیح عبارت )الف( در مورد مادۀ شیمیایی بنزوپیرن در دود سیگار می باشد(. / ج( اشعه به کار 
رفته در س�ونوگرافی، امواج ماوراء صوت می باش�د که جهش زا نمی باش�د )از نوع فرابنفش نمی باشد(. / د( برای ماندگاری محصوالت پروتئینی مثل سوسیس و کالباس، از 

مواد شیمیایی مثل سدیم نیتریت استفاده می کنند.
آندوسپرم نهاندانگان قسمتی مغذی با یاخته های اغلب تریپلوئید )3n( می باشند که در هر دسته فام تنی، سه فام تن همتا وجود دارد. این فام تن ها می توانند  42  2

با همدیگر تبادل قطعه به صورت جهش مضاعف شدگی انجام دهند. 
 گزین�ۀ )1(: دوپارتیمی�ن ک�ه در اث�ر پرتو فرابنفش ایجاد می ش�ود )عامل فیزیکی(، تغیی�ری درون ژنی از نوع جهش کوچک می باش�د. / گزینۀ )3(: 
جهش ه�ای ب�زرگ اغل�ب باعث مرگ )رانش( و کاه�ش خزانۀ ژنتیکی جمعیت می ش�وند. / گزینۀ )4(: جهش مضاعف ش�دگی در هر جفت فام تن همت�ا مثل فام تن های 

غیرجنسی مردان، زنان و جفت XX زنان رخ می دهد. )در جفت XY مردان جهش مضاعف شدگی رخ نمی دهد.(
فقط مورد )ج( درست تکمیل می کند. از مواد شیمیایی جهش زا می توان به بنزوپیرن اشاره کرد که در دود سیگار وجود دارد و جهشی ایجاد می کند که به  43  3

رسطان منجر می شود. همان طور که در زیست یازدهم آموختید، بدن برای مبارزه با سرطان، پرفورین و اینترفرون نوع 2 تولید می کند )درستی ج(.

 الف( دیمرتیمین س�بب اختالل در همانندس�ازی دنابس�پاراز در مرحلۀ اول چرخۀ یاخته ای یعنی در مرحله اینترفاز می ش�ود. )دقت کنید که وقتی از 
مراحل یک چرخۀ یاخته ای صحبت می شود، باید در نظر بگیرید که دو مرحلۀ اینترفاز و تقسیم مدنظر است که هرکدام مراحل کوچک تری دارند.( / ب( جهش می تواند 
به خاطر خطا در همانندسازی نیز رخ دهد )در این صورت نه فیزیکی بوده و نه شیمیایی!(. / د( پرتوی فرابنفش سبب ایجاد دوپارتیمین پیریمیدینی می شود. تیمین فقط 

در ساختار دنا شرکت می کند.
فقط عبارت )د( نادرست است. 44  4

ترکیبات نیتریت دار مثل س�دیم نیتریت که برای ماندگاری پروتئین ها به موادی مثل سوس�یس و کالباس اضافه می ش�وند، در بدن به ترکیباتی تبدیل می ش�وند که تحت 
رشایطی )نه شرایط مختلف(! قابلیت سرطان زایی دارند. 

 الف( زنبور ماده دیپلوئید است. اگر 20 فام تن داشته باشد باید 10 نوع آن در هسته )از هر دو تا همتا یکی!!( برای ژنگان هسته ای و یک DNA حلقوی 
 DNA میتوکندری برای ژنگان سیتوپالسمی آن ردیابی شود. / ب( خط کتاب درسی است که می گوید »گرچه ساز و کارهای دقیقی برای اطمینان از صحت همانندسازی
وجود دارد اما با وجود این ها گاهی جهش هایی رخ می دهد و ویرایش صورت نمی گیرد.« / ج( جهش های ارثی برخالف اکتسابی، توسط گامت ها منتقل شده اند و در تخم 

وجود داشته اند. پس هر یاختۀ پیکری که حاصل میتوز تخم است، دارای این اختالالت می باشد.
در یک کروموزوم، جهش واژگونی در همان محل ولی جهش جابه جایی در محل دیگری تغییر رخ می دهد.  45  3

 گزینۀ )1(: کروموزوم متافازی به صورت عادی، مضاعف بوده و دارای دو دنای یکسان و دو نسخه از هر ژن می باشد. / گزینۀ )2(: ممکن است در 
جهش کوچک نیز تعداد کمی مثاًل دو نوکلئوتید حذف شود. / گزینۀ )3(: در واژگونی جهت گیری قسمتی از فام تن که حاوی یک یا چند ژن است )نه همۀ ژن های فام تن(، 

معکوس می شود. / گزینۀ )4(: ممکن است جهش تغییر در تعداد کروموزوم رخ داده باشد! 
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همۀ عبارات جمله را به نادرستی تکمیل می کنند. 1  1
در ابتدا باز هم دقت کنید که تغییرات در مادۀ وراثتی افراد به صورت محدود می باشد چون تغییرات گسترده یا نامحدود سبب مرگ افراد جامعه می شود )نادرستی ب و د(.
از طرفی هرچه تغییرات محدود در مادۀ وراثتی بیشرت باشد، گوناگونی افراد جامعه بیشرت بوده و این تنوع شانس سازگاری افراد با محیط متغیر را افزایش می دهد و زمینه 

را به سمت گونه زایی فراهم می کند )نادرستی الف و ج(.

 

همان طور که گفتیم جهش های کوچک مخصوص تغییرات نوکلئوتیدی می باش�ند که برخالف جهش های بزرگ س�بب تغییر در س�اختار یا تعداد فام تن ها  2  1
نمی شوند. جهش های کوچک برخالف انواع بزرگ توسط کاریوتیپ مشخص نمی شوند )نادرستی گزینۀ )3((.

 گزینۀ )1(: صحیح و جواب اس�ت و گزینۀ )2( نادرس�ت اس�ت. در انواع جهش های کوچک در جانشینی یا تغییرات حذف و اضافه ای، به دلیل رابطۂ 
مکمیل بین ابزها، تغییر در نوکلئوتید یک رشته، طی همانندسازی سبب تغییر در نوکلئوتید رشته مقابل آن نیز می شود.

گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. تغییر در اندازۀ پروتئین، می تواند هم در اثر جهش جانش�ینی، با بر هم زدن توالی رمزه پایان ترجمه رخ دهد و هم در اثر تغییر در چارچوب 
یعنی تغییر در محل رمز پایان ترجمه رخ دهد.

برای پاسخ گویی به این تست باید mRNA مورد نظر را در دو حالت قبل و بعد از تغییر بررسی کنیم: 3  1
همان ط�ور که می بینی�د mRNA مورد نظر قب�ل از تغییر، دارای 
5 رم�زه قابل ترجمه در بخش رمزگردان خود بوده اس�ت، اما بعد 
از تغیی�ر دارای 6 رمزه قابل ترجمه در بخش رمزگردان خود ش�ده 
اس�ت، به ع�الوه محل های ش�روع و پای�ان ترجمه هم ک�ه تغییر 
کرده اند و در mRNA تغییر چارچوب خواندن نیز رخ داده است. 

بنابراین گزینۀ )1( نادرست است، چون نه تنها طول پروتئین حاصل از ترجمۀ mRNA  تغییر یافته کوتاه نمی شود، بلکه به اندازۀ یک آمینواسید نیز بلندتر می شود.

توج��ه: در کنک��ور جه��ش تغیی��ر در چارچ��وب خوان��دن را ب��رای جهش ه��ای جانش��ینی در نظ��ر منی گیری��م ول��ی در ای��ن م��دل س��ؤاالت اگ��ر توال��ی mRNA را داد، بس��یار 
بسیار با دقت به آن پاسخ دهید!!

موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست تکمیل می کنند. اگر درون یک ژن، در تعداد نوکلئوتیدها تغییر صورت بگیرد، در اثر رونویسی، طول RNA نیز تغییر  4  3
می کند ولی ممکن است این تغییر مثاًل روی توالی میانه بوده باشد و در پروتئین سازی اثری نداشته باشد. )درستی د(.

توجه: دقت کنید که وقتی واژۀ »ژن« می آید یعنی بخشی از دنا که از آن رونویسی صورت می گیرد که به آن قسمت، توالی ساختاری نیز گفته می شود.

 الف( در متن کتاب درس�ی برای جهش بزرگ از نوع جابه جایی عنوان ش�ده اس�ت که می تواند قطعۀ جدا شده به فام تن غیر همتا و یا به بخش دیگری 
از همان فام تن متصل ش�ود. اگر قطعه جدا ش�ده به فام تن غیر همتا متصل ش�ود، طول آن فام تن طویل تر می ش�ود ولی در صورت اتصال به بخش دیگری از همان فام تن 

تغییری در طول فام تن ایجاد نمی شود.

ب( جهش تغییر در چارچوب با افزایش یا کاهش یک یا دو نوکلئوتید در یک ژن رخ می دهد ولی تغییر در یک یا دو رمز چون هر رمز3 نوکلئوتید دارد، سبب تغییر در چارچوب 
نمی ش�ود. / ج( در اینجا دقت کنید که مثاًل در فرد Aa که ناقل ژن فتیل کتونوری می باش�د اگر در اثر جهش، دگره a وارد اس�پرم یا اووس�یت وی ش�ود، این گامت قرار 
نیس�ت قطعًا در لقاح ش�رکت کند و صفت را به نس�ل بعد بدهد. در بدن تعداد زیادی گامت تشکیل می شود که در صورت لقاح، ویژگی ژنی خود را به نسل بعد می دهند 

ولی واضح است که اغلب اسپرم ها یا تخمک ها در لقاح شرکت نمی کنند!!

1 
B

A

C

B



109 موارد )الف( و )ج( نادرست است. 5  1  

1( جه��ش حذف )کاه��ش(: یعنی قس�متی از یک فام تن 
ح�ذف و جدا ش�ود که در ای�ن صورت اگر جه�ش در یاخته 
تخ��م ص�ورت گیرد در بس�یاری از م�وارد باع�ث مرگ تخم 

می شود )مثاًل اگر در یاخته پوست ما این جهش رخ دهد که 
ما نمی میریم!( )نادرستی الف(.

جهش ه��ای  ک��ه  اس��ت  ش��ده  عن��وان  درس��ی  کت��اب  در  توج��ه: 

حذف��ی غالب��اً باع��ث م��رگ می ش��ود ولی قطع��اً منظ��ور نویس��نده، 

جه��ش در تخ��م ب��وده اس��ت ول��ی در کنک��ور باید ای��ن جمل��ه را با 

بررسی دقیق و رد سایر گزینه ها پاسخ دهید.

2( جه��ش واژگونی: یعنی قس�متی از یک فام تن 
ج�دا ش�ده و برعک�س روی جای�گاه خ�ودش در 
هم�ان فام ت�ن ق�رار بگی�رد، در این ص�ورت تعداد 
نوکلئوتیده��ای ی�ک فام ت�ن عوض نمی ش�ود ولی 

ممکن اس�ت این جدا ش�دن از وسط یک ژن باشد، 
پ�س دیگر آن ژن در فام تن وج�ود کاربردی ندارد 

)نادرستی ج(.

3( جهش مضاعف شدگی: یعنی قسمتی از یک فام تن جدا 
ش�ود و به فام تن همتای خود متصل شود که در این صورت 
فام ت�ن گیرنده می تواند از برخی صفات ه�ر دو ژن )دگره( را 
داشته باشد و دو دگره یک صفت روی یک فام تن واقع شود. 
چ�ون افراد XX ی�ک گونه در فام تن جنس�ی خود نیز جفت 
همتا دارند، پس در یک گونه، احتمال جهش مضاعف شدگی 

در XXها از XYها بیشتر است )درستی ب(.

4( جه��ش جابه جای��ی: یعن�ی حذف قس�متی از 
یک فام ت�ن و اتصال به فام تن غیرهمت��ا یا اتصال به 
قس�مت دیگری از همان فام تن. در این صورت این 
جه�ش در افراد XY بیش�تر از XXهای یک گونه 
صورت می گی�رد. در جهش های جابه جایی می توان 
بین دو فام تن جابه جایی دو طرفه مش�اهده کرد. این 
جهش در یاخته های n که فقط فام تن غیرهمتا دارد 
مث�ل قارچ ه�ا و زنبور ن�ر می توان�د برخالف جهش 

مضاعف شدگی صورت گیرد )درستی د(.

هر چهار مورد نادرست می باشند.  6  4
 الف( نادرست است. جهش هایی که درون ژن رخ می دهد از نوع جهش های کوچک هستند )جهش های بزرگ، فام تنی هستند و چند ژن کم یا زیاد می شوند(. / 
ب( نادرست است. اگر جهش جانشینی سبب تغییر در توالی آمینواسیدها شود به طوری که نوع، ترتیب و تعداد را عوض کند، باعث تغییر در ساختار اول تا چهارم پروتئین ها 
 می ش�ود، ولی اگر مثاًل در آنزیم ها این تغییر در محلی دورتر از جایگاه فعال رخ دهد، می تواند تأثیری در فعالیت آنزیمی )کاتالیزوری( آن نداش�ته باش�د. / ج( نادرس�ت اس�ت. 

تغییر در مقدار محصول در اثر جهش هایی رخ می دهد که روی توالی های تنظیمی مثل راه انداز یا افزاینده رخ داده است. البته وقتی تغییر در پروتئین های تنظیمی رخ می دهد 
یعنی جهش در درون ژن رخ داده اس�ت ولی این محصول می تواند در کم یا زیاد ش�دن محصول س�ایر ژن ها تأثیر داش�ته باشد. / د( نادرست است. جهش در بخش تنظیمی 

روی مقدار ساخت پروتئین حاصله یا RNA حاصله اثر می گذارد ولی جهش در درون ژن یا در بخش رونویسی شونده آن سبب تغییر در عملکرد محصول پروتئینی می شود.
در مضاعف شدگی چون قسمتی از یک فام تن به فام تن همتا خود متصل می شود، پس می تواند یک فام تن هر دو دگره برخی ژن ها را دارا شود. در این جهش،  7  2

فام تن دهنده دچار حذف می شود ولی طول فام تن همتای آن طویل تر می شود.

دقت کنید که متن سؤال در مورد صفت تک جایگاهی است وگرنه در صفات چندجایگاهی در حالت عادی، می توان تعدادی ژن یک صفت را در یک فام تن مشاهده کرد.
نکات جهش: در جهش های ناهنجاری ساختار فام تن ها، تعداد فام تن ها تغییر نمی کند. 

1( حذف یا کاهش = قسمتی از فام تنی جدا می شود ولی به قسمتی دیگر متصل نمی شود. اغلب اگر در یاخته تخم صورت گیرد، باعث مرگ می شود. 
2( واژگونی = قسمتی از فام تن که جدا شده و به طور معکوس در جایگاه خود قرار می گیرد. 

3(  مضاعف شدگی = یعنی قسمتی که از فام تنی جدا شده به فام تن همتای آن متصل می شود. در این صورت فام تن گیرنده در برخی صفات هر 2 دگره را دارد. توجه 
شود این جهش در جانداران n فام تنی مثل زنبور نر تعریف نمی شود. 

4( جابه جایی = قسمت جدا شده به فام تن غیرهمتا یا به بخش دیگری از همان فام تن متصل می شود.

فق�ط مورد )ب( نادرس�ت اس�ت. مل�خ نوعی جانور بوده و یوکاریوتی می باش�د. پس همان طور که در فص�ل 2 خواندیم، فاقد پروتئین ه�ای تنظیمی از نوع  8  2
فعال کننده یا مهارکننده می باشد )نادرستی ب(.

 )الف( و )ج( درست هستند. اگر توالی تنظیمی، مثاًل راه انداز یا افزاینده دچار جهش شود، مقدار رونویسی تغییر می کند. مثاًل تغییر در راه انداز مربوط 
به ژن سازندۀ رنابسپاراز 2، ممکن است رونویسی و ساخت این آنزیم را زیاد یا کم یا متوقف کند. اگر این جهش مقدار ساخت رنابسپاراز 2 را زیاد کند، این آنزیم می تواند 
س�اخت mRNA را از س�ایر ژن ها افزایش دهد. / د( درس�ت اس�ت. هر جهشی که درون ژن و در توالی های مربوط به س�اخت پروتئین رخ دهد، می تواند سبب تغییر در 

س�اختار پروتئین ها ش�ود. اگر این پروتئین، یک آنزیم باش�د و جهش مورد نظر در جایگاه فعال آن رخ داده باش�د، احتمال تغییر عملکرد آنزیم بس��یار زیاد اس��ت.
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انواع جهش های ناهنجاری ساختاری در فام تن ها
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موارد )الف(، )ج( و )د( درست هستند. 9  1
ژنوم یا ژنگان، به کل محتوای مادۀ وراثتی یک گونه گفته می ش�ود که مجموع مواد وراثتی با DNA خطی در هس�ته و با DNA حلقوی در سیتوپالس�م )در میتوکندری و 

کلروپالست( را شامل می شوند. 

در پیدا کردن ژنگان باید از هر نوع فام تن، یک نسخۀ آن را بررسی کنیم. یعنی از دو فام تن همتا،  فقط به بررسی عوامل روی یکی از آن ها می پردازیم.
ژنگان،  مشخص می کند که هر ژن، توالی بین ژنی و تنظیمی ها در چه جایگاهی از فام تن آن گونه قرار دارند. 

 الف( درس�ت اس�ت. زنبور عسلی که اسپرم می س�ازد، زنبور نر می باشد که دارای یاخته های پیکری هاپلوئید می باشد. این جانور اسپرم های خود را با 
میتوز ایجاد می کند و فاقد فام تن های همتا در هس�تۀ خود می باش�د. پس برای بررس�ی ژنگان هس�تۀ آن گونه نیز باید هر 16 فام تن را در DNA خطی آن ها ردیابی کنیم 
n است که برای بررسی ژنگان هسته آن  =2 46 )زنبورهای ماده، همین ژن ها و توالی های نر را دارند ولی از هر ژن دو الل دارند.( / ب( نادرس�ت اس�ت. انس�ان جانداری 
22 نوع فام تن غیرجنسی )از هر دوتا همتا یک فام تن( به همراه فام تن های جنسی X وY را باید ردیابی کنیم. در این عبارت واژۀ ژنگان انسان به کار رفته است، پس باید 
عالوه بر ژنگان هسته، ژنگان سیتوپالسمی، را با DNA موجود در میتوکندری نیز بررسی کنیم. / ج( درست است. وقتی تخمک شامپانزه 24 فام تن دارد،  یعنی 23 فام تن 
n بوده است. برای بررسی ژنگان هسته آن باید 23 نوع فام تن غیرجنسی و 2 فام تن  =2 48 غیرجنسی و یک فام تن X داشته است و گونۀ اصلی دارای یاخته های پیکری 
جنس�ی X و Y را بررس�ی کنیم )25 مولکول DNA خطی(. الزم به ذکر اس�ت که برای بررس�ی ژنگان سیتوپالس�می آن نیز باید یک DNA حلقوی سیتوپالس�می در 
میتوکندری را بررسی کنیم. / د( درست است. جلبک سبز فتوسنتزکننده اسپیروژید از نوع آغازیان و یوکاریوتی می باشد که ژنگان سیتوپالسمی آن در DNAهای حلقوی 

میتوکندری و کلروپالست قرار دارد ولی قارچ ها یوکاریوت هایی فاقد پالست هستند. 
فقط مورد )الف( درست است.  10  4

 الف( درس�ت اس�ت. همانندسازی DNA معمواًل با س�ازوکار دقیقی صورت می گیرد. در این عمل، آنزیم دنابسپاراز با فعالیت بسپارازی خود ابتدا
پیوند فسفودی اس�تر برقرار می کند و س��پس بریم گردد و بازهای آلی مکمل را برریس می کند تا اگر مکمل هم نباش�ند با فعالیت ویرایش نوکلئازی، نوکلئوتید نامناس�ب را 
بردارد و نوع مناس�ب را قرار دهد. در اثر اختالل در این عمل، جهش ایجاد می ش�ود. / ب( نادرس�ت اس�ت. دوپارتیمین در اثر پرتو فرابنفش نور خورشید ایجاد می شود 
که در یک رشته DNA، دو باز آلی تیمین )مجاور( را به هم وصل می کند. پرتو فرابنفش نوعی عامل جهش زای فیزییک است ولی بنزوپیرین موجود در دود سیگار، سبب 
ایجاد س�رطان دس�تگاه تنفس ش�ده که یک عامل ش��یمیایی جهش زا می باشد. / ج( نادرست اس�ت. بیماری های بارز را می توان با گرفتن یک دگره بیماری )A( از نسل 
، وجود دو دگره  a aX X( ) )aa یا وابس�ته به X نهفته در زنان  ) قبل به صورت ارثی به دس�ت آورد ولی برای به ارث رس�یدن بیماری های نهفته در حالت غیرجنس�ی 
)aX خود را  ) aX باش�ند و دگره بیمار  Y بیمار الزم اس�ت که باید از گامت های هر دو والد به ارث برس�د ولی مردان در صفت نهفته وابس�ته به X، می توانند بیمار 

فقط از مادر خود به ارث برده باش�ند.

انتخاب طبیعی فرایندی است که افراد سازگارتر با محیط، انتخاب می شوند و با افزایش شانس بقا و زادآوری خود، فراواین افراد سازگار را در نسل بعد بیشتر  46  4
می کند. دقت کنید که انتخاب طبیعی، فرد را انتخاب می کند ولی فرد را تغییر نمی دهد، بلکه چهرۀ جمعیت را با افزایش فراوانی سازگارها تغییر می دهند تا به سمت تغییر 

گونه برسند )نادرستی گزینۀ )4((. 
 گزینۀ )1(: جمعیت باکتری ها به تدریج نس�بت به آنتی بیوتیک مقاوم می ش�ود )نه هر باکتری چون مهم ترین نکته در ابتدای این گفتار این اس�ت که 
طی انتخاب طبیعی، قرار اس�ت جمعیت و ویژگی های آن عوض ش�ود نه خود هر باکتری!(. / گزینۀ )2(: تفاوت فردی جمعیت الزمه بقای آن اس�ت. / گزینۀ )3(: محیط 

تعیین کننده سازگاری یا ناسازگاری یک صفت است. 
طبق انتخاب طبیعی، تفاوت های فردی بین باکتری ها، سبب شد که به تدریج با تکثیر باکتری های مقاوم، فراوانی این باکتری ها زیاد شود و جمعیت جدید  47  1

مقاوم تولید شود. در این روش، به ترتیب از ابتدا طبق مورد )د( تعداد کمی از باکتری ها دارای خاصیت و ژن مقاوم به آنتی بیوتیک بودند و سپس وقتی پادزیست ها اضافه 
ش�دند، تع�داد زی�ادی از باکتری ها که مق�اوم نبودند طبق مورد )الف( از بین رفتند. در آخر باکتری های باقی مانده طبق م�ورد )ج( با تکثیر خود جمعیتی ایجاد کردند که 

بیشتر آن ها و سپس کاماًل مقاوم شدند. )دقت کنید که قرار نیست طبق مورد )ب( ژن اولیه جاندار عوض شود.(
انتخاب طبیعی فرایندی اس�ت که افراد س�ازگارتر انتخاب می ش�وند تا با افزایش فراوانی آن ها، نسل به نسل، چهرۀ جمعیت دگرگون شود و به سمت تکامل  48  1

بهتر رود.
خزانۀ ژنی با ژنوم )ژنگان( متفاوت اس�ت. ژنگان انس�ان در هر جمعیتی یکس�ان و مش�ابه اس�ت و به محل هر ژن یا توالی روی دنا بستگی دارد. مثاًل ژنوم  49  2

انسان های آمریکا با ایران یکسان است. ولی خزانه ژنی به بررسی الل ها و ژن های یک جمعیت محدود می پردازد. در حقیقت خزانه ژنی کاری به توالی بین ژنی و تنظیمی 
ن�دارد و ب�ه بررس�ی ه�ر ژن در هر کروموزوم همتا و غیرهمتا در همه افراد جامعه می پردازد. مثاًل فراوانی الل رنگ چش�م آبی را در آمری�کا با ایران در دو جمعیت متفاوت 

بررسی می کند که قطعًا فراوانی متفاوتی دارند. 
 گزینۀ )1(: قبل از کش�ف مفاهیم ژنتیک، تعریف جمعیت بر حس�ب ویژگی های ظاهری افراد یا رخ نمود آن ها بود. / گزیۀ )3(: خزانۀ ژنی به بررس�ی 

همۀ دگره های همۀ جایگاه های ژنی افراد می پردازد. / گزینۀ )4(: انتخاب طبیعی همواره فراوانی سازگارها را زیاد کرده و ناسازگارها را کاهش می دهد.
مورد )ج( نادرست می باشد. 50  2

 الف و ب( درست است. تعادل ژنی جامعه تا هنگامی برقرار است که فراوانی دگره ها یا نسبت ژن نمود ها در جامعه به هم نخورد. پس در حالتی مثل 
آمیزش های غیرتصادفی که فراوانی نس�بی دگره ها تغییر نمی کند ولی نس�بت ژن نمودی خالص ها به ناخالص ها تغییر می کند، می توان تغییر را در جامعه مش�اهده کرد. 
)عواملی مثل جهش، رانش، شارش و انتخاب طبیعی، با تغییر در فراوانی دگره ها، تعادل ژنی جامعه را بر هم می زند.( / ج( نادرست است. تا وقتی جامعه ای در حال تعادل 
ژنی است و عواملی مثل جهش، رانش، شارش، انتخاب طبیعی و آمیزش های غیرتصادفی در آن تغییری ایجاد نکند، تغییرات در آن مورد انتظار نیست ویل انتخاب طبیعی 

همواره در صوریت که بین افراد جامعه تفاوت وجود داشته ابشد، رخ یم دهد.
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111 یادتون باشه که عوامل برهم زنندۀ تعادل ژنی همان عوامل تغییردهندۀ گونه ها می باشد. 51  3

ه�رگاه در جمعیت�ی ش�رایط الزم برای تعادل ژنی برقرار باش�د، آن جمعیت در حال دگرگونی و تغییر نیس�ت. پس عواملی را که س�بب به ه�م خوردن تعادل ژنی 
می شوند، می توان نیروهای تغییردهندۀ گونه ها نامید. این عوامل عبارت اند از:

1( جهش  فراوانی الل ها را تغییر می دهد  خزانه ژنی را غنی می کند. 
2( شارش ژن  فراوانی الل ها را تغییر می دهد  خزانه ژنی را غنی می کند.

3( آمیزش های غیرتصادفی یعنی احتمال آمیزش برای هر ژن نمود یا رخ نمودی با سایر افراد یکسان باشد. 
فراوانی الل ها را تغییر نمی دهد.

فراوانی ژن نمود ها را تغییر می دهد.
سبب تغییر در جامعه می شود. 

4( رانش ژن مخصوصًا در جمعیت کوچک  فراوانی الل ها را تغییر می دهد  تنوع را کم می کند. 
5( انتخاب طبیعی  فراوانی الل ها را تغییر می دهد  تنوع را کم و سازگاری را زیاد می کند. 

4  فقط عبارت )ج( درست است.  52
منظور سؤال عاملی به نام جهش می باشد که همواره اگر در ژن ها رخ دهد، سبب ایجاد دگره جدید در جامعه می شود. )دقت کنید که شارش نیز در صورت مهاجرت سبب 

افزایش خزانۀ ژنی می شود ولی در متن سؤال افراد اولیه جامعه را خواسته است و منظور جهش است.(
 الف( نادرس�ت اس�ت. جهش در هر گونه ای منش�أ ایجاد تنوع می باش�د و زمینه س�از عمل انتخاب طبیعی بوده اس�ت. )جهش و انتخاب طبیعی در 
جاندارانی که تولید مثل جنس�ی یا غیرجنس�ی دارند، رخ می دهد.( / ب( نادرس�ت است. جهش با ایجاد دگره جدید سبب غنی تر شدن خزانۀ ژنی می شود ولی ژنگان گونه 
را تغییر نمی دهد )چون فقط روی برخی افراد رخ می دهد ولی ژنگان مربوط به ژن ها و توالی های عادی و س�الم همۀ افراد آن گونه در همۀ جمعیت هاس�ت(. / ج( درس�ت 
اس�ت. بس��یاری از جهش ها، تأثیر فوری روی رخ نمود یا ش�کل ظاهری افراد ندارند و دیر تش�خیص داده می ش�وند. / د( نادرست است. همواره تغییر رشایط محیط، سبب 
می شود که انتخاب طبیعی افراد سازگارتر را انتخاب کند، ولی جهش فرایندی تصادفی است و روی سازگاری و ناسازگاری تأثیر مستقیم ندارد. )جهش ممکن است با ایجاد 
یک الل جدید به مقدار بسیار اندک، در فراوانی الل های جامعه تغییر ایجاد کند ولی آن فرایندی که تغییر قابل مالحظه می دهد، انتخاب طبیعی در جهت سازش است.(

همۀ موارد نادرست هستند. 53  2
 منظور متن سؤال، رانش دگره ای می باشد که در اثر رویدادهای تصادفی مثل سیل، زلزله، آتش سوزی و … رخ می دهد و یک جمعیت کوچک تر بر جای می گذارد. 

 الف( نادرس�ت اس�ت. رانش ژن س�بب تغییر در فراوانی دگره ها می ش�ود چون تعدادی به صورت تصادیف از بین می روند. / ب( نادرس�ت اس�ت. رانش 
پدیده ای تصادفی است. پس ممکن است ژنی مفید ولی بدشانس، در اثر مرگ جاندار قبل از رسیدن به سن بلوغ از بین برود و به نسل بعد منتقل نشود. / ج( نادرست است. 
رانش همانند انتخاب طبیعی فراوانی دگره ها را تغییر می دهد ولی برخالف آن به سازش نمی انجامد. / د( نادرست است. این عبارت در مورد شارش ژن صحیح است نه رانش!!!

در رانش ژن، اگر در اثر عامل مخرب وسیعی به صورت تصادفی، جمعیت باقی مانده، تعداد زیادی نداشته باشند )مثاًل یک زلزلۀ وحشتناک قوی(، در این  54  1
صورت خزانۀ ژنی محدودتر ش�ده و آمیزش بین دگره های محدودتری رخ می دهد و نس�ل بعد هم ش�بیه تر می ش�وند. در این صورت معمواًل سازش محیط در اثر کاهش 

تنوع افراد، کم می شود.
 گزینۀ )2(: هرچه جمعیتی کوچک تر باش�د، تغییرات رانیش در آن س�ریع تر اس�ت و نمود بیش�تری خواهد یافت. )شاید نتوانیم دقیقًا اثر شارش را بر 
جمعیت کوچک بررسی کنیم ولی قطعًا می دانیم که رانش، بر جمعیت های کوچک تر اثر بیشتری دارد.( / گزینۀ )3(: دو جمعیت نزدیک به هم می توانند از دو گونۀ مختلف 
باشند و رانش و شارش آن ها ربطی به آمیزش باقی مانده ها و شبیه شدن خزانۀ ژنی آن ها نداشته باشد. / گزینۀ )4(: اگر جمعیتی تعداد افراد بسیار کمی داشته باشد )مثاًل 
(. اگر در اثر عامل تصادفی، مثاًل گوس�فندی همۀ گل های RR و RW را بخ�ورد در این صورت فراوانی دگره قرمزی )R( در  RR RW WW+ +2 4 18 ی�ک مزرع�ه گل 

جامعه و نسل بعد آن ها صفر می شود.
شارش ژنی، اگر بین دو جمعیت مبدأ و مقصد به صورت دوطرفه اتفاق بیفتد، سرانجام خزانۀ ژن دو جمعیت به هم شبیه می شود، اما رانش ژن فقط برای  55  1

یک جمعیت مطرح است که فراوانی دگره ها تغییر می کند.
 گزین�ۀ )2(: ران�ش ژن با حذف برخ�ی از افراد جمعیت طی رخداد تصادفی می تواند در کاهش تعداد افراد یک جمعیت که س�همی نیز در خزانۀ ژنی 
نسل بعد دارند، نقش داشته باشند )به قید »برخالف« دقت کنید!(. / گزینۀ )3(: شارش و رانش ژن هر دو تصادفی هستند و هیچ یک به صورت انتخابی عمل نمی کنند. 

/ گزینۀ )4(: در رانش ژن تغییر فراوانی دگره ها تصادفی است و نمی تواند به سازش جمعیت ها با محیط منجر شود.
انتخاب طبیعی فرایندی است که فراوانی نسبی صفات را بر حسب سازش آن ها با محیط تغییر می دهد. مثاًل در مناطق سردسیر، درصد فراوانی افراد مقاوم  56  3

به سرما را افزایش داده و در مناطق گرمسیر از درصد فراوانی آن ها می کاهد. این پدیده گوناگونی و تفاوت های فردی جامعه را کم می کند. 
 گزینۀ )1(: انتخاب طبیعی تغییرات س�ازگار را حفظ می کند نه هر تغییری که فراوانی بیش�تری در جامعه داش�ته باش�د. )مثاًل اگر ٪90 یک جامعه 
به آب و هوای س�رد، مقاوم باش�ند، در صورتی که این جمعیت به مناطق گرمس�یر مهاجرت کنند، ٪10 از جامعه که به گرما مقاوم ترند انتخاب می ش�وند.( / گزینۀ )2(: 
انتخاب طبیعی برخالف جهش، س�بب پیدایش دگره جدید نمی ش�ود. / گزینۀ )4(: آمیزش غیرتصادفی، از عواملی اس�ت که برخالف انتخاب طبیعی جامعه را به س�وی 

تغییر فراوانی الل ها سوق نمی دهد.
هرچ�ه ران�ش و عوام�ل تصادف�ی ایجادکننده آن قوی تر باش�د، جمعیت محدودت�ری باقی می ماند )مثل ی�ک زلزله قوی(. از آنجایی ک�ه این جمعیت  57  1

باقی مان�ده، نس�ل بع�د را ایج�اد می کنند، پس خزانۀ ژنی نس�ل بعد از هم�ان جمعیت محدود باقی مانده ایجاد خواهد ش�د چ�ون از ترکیب یا آمی�زش بین الل های 
محدودتری ایجاد شده است. 

 گزینۀ )2(: واژۀ صفت هبرت را زیست شناس�ان علمی نمی دانند و معتقدند واژۀ صفت س��ازگارتر مناس�ب اس�ت. / گزینۀ )3(: جهش، دگره جدید ایجاد 
می کند ولی تغییر در فراوانی دگره جدید از اعمال انتخاب طبیعی است. / گزینۀ )4(: شارش ژن از یک جمعیت )1( به جمعیت )2( سبب کاهش تنوع در جمعیت )1( و 

افزایش تنوع در جمعیت پذیرنده )2( می شود. )در صورت دو سویه و پیوسته بودن خزانه ژنی دو جمعیت غنی تر و شبیه تر می شود.( 
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رانش معمواًل س�بب کاهش تنوع و کاهش س�ازش در جامعه می ش�ود ولی ش�ارش س�بب کاهش تنوع در جمعیت دهنده و افزایش تنوع در جمعیت  58  2
پذیرنده می شود.

هر دو پدیده شارش و رانش تصادفی هستند و در مورد هر ژن نمودی رخ می دهد، پس معمواًل به دگره های مطلوب یا نامطلوب ربطی ندارند.

ش�ارش ژن می تواند س�بب افزایش تنوع درون جمعیت پذیرنده )مقصد( ش�ود. از س�وی دیگر اگر روند مهاجرت در دو جهت ادامه یابد، با گذشت زمان  59  3
خزانۀ ژنی دو جمعیت شبیه به هم می شود. به این ترتیب می توان گفت که شارش ژن به صورت دوسویه در جهت کاهش تفاوت بین جمعیت ها عمل می کند.

 گزینۀ )1( و )4(: ش�ارش ژن می تواند باعث افزایش تنوع درون جمعیت پذیرنده )مقصد( ش�ود. / گزینۀ )2(: ش�ارش موجب کاهش تنوع جمعیت 
اولیه می شود ولی اگر بین دو جمعیت به صورت یکسان صورت گیرد، فراوانی اللی و تنوع را به هم نمی زند.

منظور متن س�ؤال، پدیدۀ رانش می باش�د که طی آن، حذف برخی دگره ها در جمعیت های کوچک احتمال بیش�تری دارد. رانش فرایندی تصادیف اس�ت که  60  3
فراوانی دگره ها را به هم می زند ولی ارتباطی با سازگاری افراد باقی مانده و انتخاب طبیعی ندارد.

در اثر رانش، افراد باقی مانده به هم شبیه نمی شوند ولی در اثر آمیزش بین خزانۀ ژنی محدود باقی مانده، افراد نسل بعد به هم شبیه تر و با خزانۀ ژنی محدودتری می شوند 
)نادرستی گزینۀ )1((. رانش در هر جمعیتی رخ می دهد ولی اثر آن در جمعیت های کوچک نمود بیشتری دارد )نادرستی گزینۀ )4((.

فقط مورد )ج( درست است. وقتی تعدادی از افراد به محیط جدید و خالی از سکنه مهاجرت می کنند، در این صورت نسل بعد دارای خزانۀ ژنی مشابه  61  1
با جمعیتی می شوند که مهاجرت کرده بودند. در این حالت شانس بقا و سازگاری جمعیت اولیه را کم می کنند چون در آن جمعیت رانش رخ داده است. در این حالت 
ممکن اس�ت برخی صفات که در جامعه اولیه وجود داش�ته اند، در نس�ل بعد دیده نش�وند. )دربارۀ علت اش�تباه مورد )د( دقت کنید که اثر جهش بیشتر به محیط 

بستگی دارد.(
فقط مورد )ج( درست است. این شکل نشان می دهد که هرچه رانش قوی تر باشد، بنیان گذاران نسل بعد، محدودتر شده و ممکن است فراوانی دگره ای  62  1

در جامعه حذف ش�ود ولی چون این خزانه محدود نس�ل بعد را می س�ازد، نس�ل بعد به هم شبیه تر می باش�ند. )اگر به خوبی دقت کنید برخی رخ نمودها در نسل آخر 
وجود ندارند.(

 اگر به شکل کتاب درسی دقت کنید، مشاهده می کنید که دانه های قرمز در نسل جدید وجود ندارند و الل ایجاد آن ها طی رانش از خزانۀ ژنی حذف شده است.
 عبارات )الف( و )د( در مورد ش�ارش اس�ت ولی ش�کل در مورد اثر رانش در یک محیط خالی از س�کنه می باش�د. در مورد عبارت )ب( نیز چیزی از این ش�کل در مورد 

رانش جدید در جمعیت اولیه برداشت نمی شود.
خزانه ژنتیکی، مجموع همۀ دگره ها یا الل های همه جایگاه های ژنی در همۀ فام تن های همۀ افراد یک جمعیت می باشد. در حقیقت خزانه ژنی بررسی می کند  63  3

که در انسان ها که هرکدام 46 کروموزوم هسته ای دارند، چند الل مثاًل برای Rh مثبت و چند الل Rh منفی وجود دارد. در برریس خزانه ژین برخالف ژنوم )ژنگان( به مطالعه 
محل ژن ها و برریس توایل های بین ژین و تنظیمی منی پردازیم.

آمیزش ه�ای غیرتصادف�ی عام�ل بر هم زنندۀ تعادل ژنی می باش�ند که برخالف جهش، ش�ارش، رانش و انتخاب طبیعی، فق�ط در تولیدمثل جنیس نقش  64  4
مس�تقیم دارد. در آمیزش های غیرتصادفی، ش�انش آمیزش افراد برحس�ب رخ نمود یا ژن نمود آن ها انتخاب می شود و دقت کنید که این عامل فراوانی الل ها را در جامعه 

تغییر نمی دهد، بلکه با تغییر در نسبت ژن نمودها، تعادل را به هم می زند. 
 گزینۀ )1(: انتخاب جفت برحسب ویژگی فیزیکی ظاهری یا ژن نمودی اثر آمیزش غیرتصادیف می باشد. / گزینۀ )2(: جهش، دگره جدید ایجاد می کند 
ولی انتخاب طبیعی فراوانی س�ازگارها را زیاد می کند. / گزینۀ )3(: آمیزش های غیرتصادفی، عاملی اس�ت که فراوانی دگره ها را بر هم نمی زند ولی همانند انتخاب طبیعی و 

سایر عوامل، جامعه را به سمت تغییر می برد.
اثر رانش دگره ای در جمعیت های کوچک تر ش�دیدتر اس�ت. دقت کنید که رانش دگره ای برخالف انتخاب طبیعی سبب سازش نمی شود )رد گزینۀ )1((.  65  2

در اثر رانش، دگره ها ممکن اس�ت از جمعیت حذف ش�وند )به ش�کل کتاب درس�ی نگاه کنید، دگرۀ قرمز پس از رانش دگره ای حذف ش�ده است( )رد گزینۀ )4((. رانش 
دگره ای چون پدیدۀ تصادفی است، پس در جمعیت های مختلف آثار مختلفی ایجاد می کند )رد گزینۀ )3((.

اگر آمیزش ها تصادفی باشد و به ژن نمود یا رخ نمود ارتباطی نداشته باشد، تعادل به هم نمی خورد ولی در صورت جهش یک طرفه و ایجاد انتخاب طبیعی،  66  4
تعادل به هم می خورد و همچنین در برخی حاالت تعادل به هم می خورد، ولی فراوانی دگره به هم نمی خورد )مثل آمیزش های غیرتصادفی(.

برای برقرار ماندن تعادل ژنی در جمعیتی، باید در آن جمعیت: 
A برابر باشند. a( )← a تبدیل می کنند، با تعداد جهش های برگشت  A a ( )← 1( جهش رخ ندهد، یا اینکه تعداد جهش های رفت که دگره A را به 

2( مهاجرت صورت نگیرد یا دوطرفه یکسان باشد.
3( آمیزش ه�ا تصادف�ی باش�د، یعنی جفت گیری ها به ژن نمود و رخ نمود افراد وابس�ته نباش�د.  در ای�ن حالت فراوانی الل ها به هم نمی خورد )و فقط نس�بت 

ژن نمودها عوض می شود( )علت رد گزینۀ )3((.
4( جمعیت به قدری بزرگ باشد که اثر عوامل مختلف قبل رانش سبب نوسانات تصادفی در فراوانی دگره ها نشود.

5( انتخاب طبیعی رخ ندهد؛ یعنی شانس بقا و تولید مثل برای همۀ افراد آن یکسان باشد.
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113 آمیزش های غیر تصادفی مثل ازدواج های فامیلی یا انتخاب جفت بر اس�اس ش�کل ظاهری، س�بب برهم خوردن تعادل ژنی جامعه می ش�ود. پس اگر این  67  1
عوامل رخ ندهد، تعادل باقی می ماند. )سایر عوامل تعادل را به هم می زنند.(

جهش، تنوع ژنی ایجاد می کند. از طرفی شارش ژن در جمعیت مقصد هم می تواند سبب تنوع ژنی شود )انتخاب طبیعی و رانش تنوع را در جامعه کم می کنند(. 68  3
شکل صورت سؤال، رانش دگره ای را نشان می دهد که می تواند شانس انتقال ژن ها را به نسل بعد تغییر دهد ولی به سازش نمی انجامد. 69  1

گزینۀ )2(: ش�کل معرف رانش اس�ت که در این گزینه عمل س�ازش نادرس�ت اس�ت. / گزینۀ )3(: رانش بر جمعیت کوچک اثر بیشتر دارد. / گزینۀ )4(: رانش فراوانی 
الل و ژن نمودها را تغییر می دهد.

فقط مورد )ج( نادرست است. 70  2
 الف( درس�ت اس�ت. انتخاب طبیعی به تدریج فراوانی س�ازگارهای محیط را زیاد و ناسازگارها را کم می کند. در این صورت به تدریج تفاوت های فردی 
جامعه و گوناگونی در جامعه کاهش می یابد ولی عواملی مثل نوترکیبی، آرایش چهارتایه ها، چلیپایی شدن و برتری ناخالص ها سبب حفظ و افزایش تنوع می شود تا انتخاب 
طبیعی پایدار بماند. / ب( درس�ت اس�ت. هرگونه تنوعی که در اثر آرایش چهارتایه ای، جهش، نوترکیبی و یا… رخ دهد، زمینه س�از ورود انتخاب طبیعی ش�ده تا اگر ویژگی 
سازگاری بود، فراوانی آن را زیاد کند. / ج( نادرست است. چلیپایی شدن نوعی جهش منی ابشد و دگره جدیدی ایجاد نمی کند، بلکه می تواند ترکیب جدیدی از دگره ها را وارد 
یاخته های حاصل از میوز کند. )چلیپایی ش�دن در صورتی که بین دو دگره متفاوت رخ دهد، س�بب تنوع در گامت ها می ش�ود.( / د( درست است. باال بودن شانس زندگی 

ناخالص ها سبب می شود همواره دو دگره A و a در افراد ناخالص Aa باقی بماند.
اگر گزینۀ )1( را زده اید بی دقتید! چون که صورت س�ؤال گفته همۂ جانداران، گزینۀ )1( برای جاندارانی اس�ت که تولیدمثل جنسی دارند ولی تولید مثل و  71  4

جهش در همۀ جانداران حتی باکتری ها هم وجود دارد. )لقاح نیز فقط مربوط به تولیدمثل جنیس است ویل گوشه چمشی هم به زنبور نر و اینکه بدون میوز، گامت تولید یم کند 

و لقاح یم کند هم داشته ابشید.(

چلیپایی شدن یعنی جابه جایی قطعات بین کروماتیدهای غیرخواهری از فام تن های همتا که در پروفاز 1 رخ می دهد، یکی از عوامل نوترکیبی یا تنوع ژنتیکی  72  2
است ولی جدا شدن دگره ها یا ژن ها در آنافاز 1 رخ می دهد که در نهایت به ایجاد گامت ها می انجامد.

هر دو عامل در حفظ تنوع در جامعه نقش دارند، ولی تغییر تعادل ژنی در اثر جهش، رانش، شارش، انتخاب طبیعی و آمیزش های غیر تصادفی رخ می دهد.
عبارت های )ب(، )ج( و )د( نادرست هستند. وقتی جمعیتی در حال تعادل ژنی باشد، اگر هرکدام از 5 عامل بر هم زنندۀ تعادل رخ دهد، جامعه به سمت  73  3

دگرگونی می رود. مثاًل در عبارت )الف( عدم لقاح افراد فنیل کتونور در حقیقت بیانگر ایجاد آمیزش غیرتصادیف می باشد که تعادل ژنی جامعه را در این صفت به هم می زند. 
 ب( نادرس�ت اس�ت. ش�ارش دوسویه یکسان، تعادل ژنی جامعه را به هم نمی زند. فرض کنید از جامعۀ )1(، 10 نفر AA به جامعۀ )2( برود و همین 
حالت نیز از جامعۀ )2( به )1( انجام شود. پس تعادلی عوض نمی شود. / ج( نادرست است. این گزینه بیانگر چلیپایی شدن است که فرایندی عادی است و سبب عدم 
تعادل نمی شود. / د( نادرست است. گوناگونی ترکیب دگره ها در گامت ها یا نوترکیبی نیز از عواملی است که سبب حفظ گوناگونی در جامعه می شود )کاًل عواملی می تواند 

سبب تغییر در جامعه شود که فراوانی الل ها را به هم بزند یا نسبت ژن نمودی عوض کند(.
وقتی صحبت از هر جمعییت می شود باید به فکر آن هایی که فقط تولیدمثل غیرجنسی دارند )مثل باکتری ها، آمیب، …( نیز باشید که در آن ها تولید گامت،  74  1

میوز )جدایی فام تن همتا( و چلیپایی شدن معنا ندارد ویل جهش در هر گونه ای زمینه  ساز تنوع یم ابشد.
خداییش خیلی تابلوئه. چون همان طور که می دانیم شارش ژن در جهت شبیه کردن دو جمعیت عمل می کند، پس تفاوت بین جمعیت ها هم کم می شود.  75  4

ولی مانند جهش اگر دوسویه و یکسان باشد، فراوانی دگره ها و تعادل را به هم نمی زند. 
انتخاب طبیعی برخالف حفظ ناخالص ها می تواند گوناگونی جمعیت ها را کاهش دهد. 76  2

 گزینۀ )1(: نادرست است. نوترکیبی می تواند باعث حفظ گوناگونی گردد ولی جهش مقدار آن را زیاد می کند. / گزینۀ )3(: نادرست است. جهش و 
شارش باعث ایجاد گوناگونی در جمعیت ها می گردند. / گزینۀ )4(: نادرست است. گوناگونی دگره ای باعث حفظ گوناگونی در جمعیت ها می گردد.

شارش عاملی است که اگر دوسویه بین جمعیت ها رخ دهد، خزانۀ ژنی آن ها را به هم شبیه می کند ولی نوترکیبی و کراسینگ اور در حفظ تنوع مؤثرند. 77  2
 گزینۀ )1(: انتخاب طبیعی اگر به تنهایی رخ دهد، با افزایش فراوانی س�ازگارها، تنوع و گوناگونی جامعه را کم می کند. / گزینۀ )3(: رانش در جمعیت 
کوچک اثر بیش�تری دارد و چون تصادفی اس�ت می تواند ژنی س�ازگار ولی بدشانس را در اثر عوامل محیطی نابود کند. / گزینۀ )4(: جهش که خزانۀ ژنی را غنی تر می کند 

و در بسیاری از مواد روی شکل ظاهری افراد اثر فوری ندارد و ممکن است سریع تشخیص داده نشود.
جهش مادۀ خام و عامل اولیه تغییر گونه هاست ولی جهت آن توسط محیط و انتخاب طبیعی با انتخاب سازگارها تأمین می شود. 78  4

 گزینۀ )1(: انتخاب طبیعی همواره باعث کمتر ش�دن دگره انمطلوب می ش�ود نه نهفته! )مثاًل در مورد بیماری بارز، س�الم ها )aa( نهفته اند و بیشتر در 
جامعه باقی می مانند(. / گزینۀ )2(: مهم ترین نقش جهش، ایجاد تنوع است. / گزینۀ )3(: چلیپایی شدن و گوناگونی دگره ها در گامت ها، هر دو فرایندی هستند که سبب 

ایجاد ترکیبات جدیدی از دگره ها در کنار هم می شوند.
ران�ش دگ�ره ای و انتخاب طبیعی هر دو منجر به تغییر فراوانی دگره ای و کاهش تنوع می ش�وند، اما رانش دگره ای برخالف انتخاب طبیعی، بدون توجه به  79  4

سازگاری دگره ها با محیط، باعث تغییر فراوانی آن ها می شود.
نوترکیبی یعنی ایجاد گامت های جدید با ترکیب ژن های متفاوت نسبت به گامت های قبلی!. دقت کنید که جهش، انواع جدید دگره ایجاد می کند )نادرستی  80  2

گزینه ه�ای )3( و )4(( ول�ی نوترکیب�ی ترکیبی از انواع دگره ها ایجاد می کند. در حقیقت نوترکیبی س�بب ایجاد دگره جدید نمی ش�ود بلکه اگر ق�رار بود در فردی با ژن نمود 
AaBb، دگرۀ A همواره با دگرۀ B وارد یک گامت شود، طی نوترکیبی ممکن است A و b نیز وارد یک گامت بشوند. 
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نیازی به توضیح ندارد چون در پاس�خ س�ؤال قبل توضیح دادم که در میوز به دلیل نوترکیبی، گامت و ترکیب جدید ایجاد می ش�ود بدون اینکه جهش�ی رخ  81  3
داده باشد.

 گزینۀ )1(: نادرست است. توان سازگاری بیشتر ناخالص ها در حفظ تنوع در جمعیت مؤثر است نه افزایش تنوع. / گزینۀ )2(: نادرست است. نوترکیبی 
برخالف جهش سبب ایجاد دگره جدید نمی شود ولی ترکیب جدیدی از دگره ها را طی تقسیم میوز ایجاد می کند. / گزینۀ )4(: نادرست است. چلیپایی شدن همیشه سبب 

A در  B
a B

   
   

        

ایجاد ترکیبات جدید دگره ای منی شود و تنها هنگامی این پدیده رخ می دهد که قطعات مبادله شده حامل دگره های متفاوت از یکدیگر باشند. مثاًل در فرد 
صورت چلیپایی شدن یا عدم آن دو نوع گامت aB یا AB ایجاد می شود و نوترکیبی خاصی صورت نمی گیرد. 

دقت کنید که طی چلیپایی شدن نیز، تعدادی پیوند فسفودی استر شکسته و دوباره تشکیل می شود ولی جهش به حساب نمی آید چون الل جدیدی در فرد  82  4
ایجاد نمی شود. 

نوترکیب�ی ب�ه ط�رز قرارگی�ری آرای��ش چهاراتی��ه ای در متاف��از 1 بس�تگی دارد ک�ه س�بب ایج�اد گامت ه��ای جدی��د در می��وز می ش�ود. دق�ت کنی�د ک�ه اگ�ر در ف�ردی
 هم�ۀ صف�ات خال�ص باش�د … AABB دیگ�ر از دس�ت نوترکیب�ی ب�رای ایج�اد تن�وع کاری برنمی آی�د، چون هم�ۀ ان�واع گامت های آن AB می ش�وند مگ�ر اینکه
در ای�ن ص�ورت نوترکیب�ی و گوناگون�ی دگره ه�ا در می�وز می توانن�د گام�ت جدی�د Ab ه�م ایج�اد کنن�د A a( )→  در اث�ر جه�ش، دگ�ره ای جدی�د ایج�اد ش�ود 

)دلیل درس�ت بودن گزینه های )1( ، )2( و )3(( ولی حتمًا متوجه ش�ده اید که چلیپایی ش�دن نوعی جهش نمی باشد بلکه نوعی نوترکیبی به حساب می آید که در پروفاز 1 
میوز )در هنگام تشکیل چهارتایه( رخ می دهد.

نوترکیبی، چلیپایی شدن و برتری ناخالص ها بدون نیاز به پیدایش دگره های جدید بر تنوع ژنتیکی گامت ها می افزاید ولی فراوانی دگره ها را تغییر نمی دهد.  83  4
)برعکس جهش، شارش، رانش و انتخاب طبیعی(

عواملی مثل ایجاد ترکیبات جدید دگره ای، نوترکیبی )چلیپایی شدن( و برتری )اهمیت( ناخالص ها، تعادل ژنی جامعه را بر هم نمی زنند و سبب حفظ گوناگونی در جامعه می شوند.

84  2

هرچه در ژن نمودی، تعداد ژن های ناخالص بیش�تر باش�د، فراوانی و احتمال نوترکیبی )چلیپایی ش�دن( در ژن های قرار گرفته روی یک فام تن بیش�تر می ش�ود. مثاًل 
در گزینۀ )4( با چلیپایی ش�دن 4 نوع گامت ایجاد می ش�ود که دوتای آن جدید اس�ت چون دو جایگاه ژنی ناخالص دارد ولی در گزینۀ )2( با چلیپایی ش�دن 8 نوع گامت 

می آید که 6تای آن جدید است )چون سه جایگاه ژنی ناخالص دارد که هرکدام دو نوع الل به گامت ها می دهند(.
همواره در میوز، به ازای هر چلیپایی ش�دن، در صورت ایجاد 4 نوع یاخته با ترکیب ژنتیکی متفاوت، دو ترکیب آن، بدون عمل چلیپایی ش�دن هم ایجاد می ش�وند و 

فقط دو گامت آن جدید می باشد. 

 در این سؤال، گزینۀ )1(، یک جایگاه ناخالص، گزینۀ )2(، سه جایگاه ناخالص، گزینۀ )3(، همگی خالص هستند و گزینۀ )4(، دو جایگاه ناخالص دارد.

دقت کنید که کراسینگ اور ویژۀ میوز است که در جانور به تولید گامت می پردازد ولی در گیاهان گامت حاصل مستقیم میتوز است )نه میوز!(.

این سؤال ظاهری ساده دارد ولی بسیار پر نکته می باشد! در این پرسش لطفًا ابتدا دقت کنید که هیچ گاه در گامت طبیعی نباید هر دو دگره یک صفت یعنی  85  2
دارد نادرس�ت اس�ت و حاصل جهش مضاعف ش��دیگ و حذف بوده اند. س�پس دقت کنید که  Aa هم A و هم a  وجود داش�ته باش�د، پس گزینه های )1( و )4( که Dd یا 
چلیپای�ی ش�دن در اث�ر تبادل قطعه در یک جف�ت فام تن همتا رخ داده و ژن های روی یک فام تن مثل AB و ab در آن نق�ش دارد که وقتی گامتی AbDF به وجود آمده 
یعنی در b و B چلیپایی شدن رخ داده است ولی در گزینه  های )3( بدون چلیپایی شدن و با چلیپایی شدن هم این گامت ها به طور عادی و با ایجاد آرایش چهارتایه ای ایجاد 

می شود. در مورد گزینۂ )4( دقت کنید که هم جهش و هم چلیپایی شدن رخ داده است ویل در منت سؤال کلمۂ )فقط( آورده شده است.
برای پاسخ به این سؤال باید نکتۀ زیر را بدانید: )C.O = چلیپایی شدن( 86  3

C )چلیپایی شدن( حساب کنید. اگر تفاوتی بین انواع یاخته های حاصل نبود )مثل گزینۀ )3((،  O. C و یک  بار بدون  O. گزینۀ )3( درست است چون ابتدا انواع گامت ها را با 
C تنوع یاخته ای ایجاد نمی کند. O. یعنی 

دوستان عزیز هدف من از طرح این سؤال، محاسبات آن نبود. بلکه شما باید بدانید که طی کراسینگ اور بین ژن هایی که روی یک کروموزوم قرار دارند، حداقل باید دو 
صفت ناخالص وجود داشته باشد که سبب تنوع شود که این مطلب فقط در گزینۀ )3( وجود ندارد. 

 گزینۀ )1(: در کروموزوم دارای AaBb آن تنوع ایجاد می ش�ود. / گزینۀ )2(: در کروموزوم دارای EeFf آن تنوع ایجاد می ش�ود. / گزینۀ )4(: در 
بین الل های AaMN آن تنوع ایجاد می شود. 
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شدن ندارد. )جهش همان تغییر پایدار در DNA می باشد.(

AaBb هستند، باید افرادی را در نسل دوم حساب کنیم که  88 دقت کنید که گامت های والدین در ابتدا فقط AB و ab بوده است. در نسل اول که همه   4
ab نداش�ته باش�ند ک�ه فقط در گزینۀ )4( دیده می ش�ود، چون اف�راد AAbb فقط در اثر لقاح بین گامت های Ab ایجاد می ش�وند ک�ه ترکیب آن ها در  AB و  گام�ت 
گامت های والدین وجود نداشته اند و نوترکیب هستند. گامت های ab و AB که در والدین اولیه وجود داشته اند، گامت ab در گزینه های )1(، )2( و )3( وجود دارند که 

قدیمی هستند.
در این پرس�ش منظور این بوده اس�ت که چه ش�رایطی باعث حفظ تنوع در جامعه می ش�ود. همان طور که می دانیم اهمیت و برتری ناخالص ها باعث این  89  2

موضوع می شود که هرگاه شانس بقا و لقاح ناخالص ها از هر دو خالص بیشتر باشد این برتری رخ می دهد و تنوع حفظ می شود )مانند مثال کم خونی داسی شکل در نواحی 
ماالریاخیز(.

منظور س�ؤال بیماری کم خونی داسی ش�کل می باش�د که افراد ناخالص آن ها در نواحی ماالریاخیز، اگر به این انگل مبتال ش�وند، سالم می مانند،  چون سریعًا  90  4
گویچۀ قرمز حاوی انگل ماالریا، به صورت داسی درمی آید و عامل ماالریا از بین می رود ولی در سایر افراد بیماری ایجاد می کند.

 گزینۀ )1(: این توضیح در مورد بیماری فنیل کتونوری می باش�د نه کم خونی داسی ش�کل. در این بیماری فرد ناخالص نس�بت به سالم خالص، برتری 
ندارد. / گزینۀ )2(: جهش ژنی جانشیین کوچک در آن ها رخ داده است نه جابه جایی!! / گزینۀ )3(: در شرایطی که اکسیژن محیط کاهش یابد، افراد ناخالص دچار مشکل 

می شوند و این مشکل از بیماری کم خونی داسی شکل آن هاست که ربطی به ماالریا و مقاوم بودن آن ها به این انگل ندارد.
1  فق�ط م�ورد )ب( صحیح اس�ت. با توجه به مق�اوم بودن افراد ناخالص بیماری کم خونی داسی ش�کل به ماالریا، محققین به این نتیجه رس�یده اند که در  91

SHb که مربوط به بیماری ماالریا می باش�د، بیش�تر از س�ایر مناطق می باشد )نادرستی الف و درستی ب(. اگر بیماری ماالریا در فرد  مناطق ماالریاخیز، فراوانی دگره 
A رخ دهد، مقداری از گویچه های قرمز فرد که دارای انگل هستند، از حالت گرد به داسی تبدیل می شوند تا مانع ادامۀ چرخۀ  SHb Hb( ) ناقل کم خونی داسی شکل 
زندگی این انگل تک یاخته ای ش�ود و ماالریا فرد بهبود یابد ولی داس�ی شدن تعدادی از گویچه های قرمز افراد ناخالص، سبب بیماری داسی شکل و مرگ آن ها نمی شود 

)نادرس�تی ج و د(.

بخشی از چرخۀ زندگی انگل عامل ماالریا در بدن انسان و بخشی در بدن نوعی پشه مخصوص می باشد.

گزینۀ )1( که بیمار دارای داسی ش�کل دارد کاماًل نادرس�ت است، چون در هر ش�رایطی در اثر بیماری داسی شکل می میرند. گزینۀ )2( و )3( درست است  92  4
SHb در مناطق ماالریاخیز نیس�تند در حالی که گزینۀ )4( کاماًل درس�ت می باشد چرا که مقاومت کم  ولی پاس�خ پرس�ش نیس�ت، زیرا از علت اصلی در افزایش فراوانی 
AHb در جامعه می ش�ود. این امر س�بب  A در مقابل ماالریا، س�بب افزایش مرگ و میر این افراد و در نتیجه از بین رفتن این افراد و کاهش فراوانی دگره  AHb Hb

SHb می شود.  AHb و افزایش فراوانی  کاهش فراوانی 
ها در دو نوع محیط است، چون افراد ناخالص در هر دو محیط شانس بقا  A AHb Hb دقت کنید که تفاوت شانس بقا در این صفت فقط مربوط به افراد سامل خالص یا 

و لقاح مساوی دارند.
در بی�ن عوام�ِل برهم زنن�دۀ تعادل در جمعی�ت، جهش می تواند دگره های جدیدی به وجود آورد که ممکن اس�ت با تغیی�ر در دگره ها موجب ایجاد ژن های  93  1

مقاومت به پادزیست ها در باکتری ها شود و باکتری های غیرمقاوم را در برابر پادزیست ها مقاوم کند.
 گزینۀ )2(: اگر جهش در یاخته های پیکری رخ دهد )مانند یاخته های پوس�ت و...(، ممکن نیس�ت از طریق گامت ها به نس�ل بعدی منتقل ش�ود. / 
گزینۀ )3(: جهش همانند رانش دگره ای سبب تغییر فراوانی دگره ها در خزانۀ ژنی می گردد. / گزینۀ )4(: در آمیزش غیرتصادفی، جانوران می توانند جفت خود را براساس 

ویژگی های ظاهری و رفتاری انتخاب کنند، ولی جهش به صورت تصادفی رخ می دهد و مادۀ وراثتی را تغییر می دهد.
وقتی دو یاخته روی هم 8 گامت تولید می کند یعنی از هرکدام 4 تا گامت تولید شده است، پس هر دو زایندۀ اسپرم و مربوط به مردان بوده است چون در  94  2

زنان از هر یاخته اووسیت اولیه، یک تخمک و سه گویچۀ قطبی حاصل می شود.
چون زنان دو فام تن X دارند، بنابراین ش�انس بیش�تری دارند که مبتال به بیماری وابس�ته به X بارز شوند. چون هرکدام از Xها دگره بارز را داشته باشند،  95  3

فرد مبتال خواهد شد. )ولی صفت وابسته به X نهفته در XYها شایع تر است و در بیماری های مستقل از جنس نیز شیوع بیماری به جنسیت ربطی ندارد. 

بیماری وابسته  به X بارز، در زنان و وابسته به X نهفته در مردان احتمال بروز بیشتری دارد.

چلیپایی ش�دن نوعی نوترکیبی اس�ت )نه جهش!( که بی�ن دو کروماتید غیرخواهری از فام تن های همتا رخ می دهد و ترکیب جدی��دی از دگره ها ایجاد می کند  96  2
)نه دگره جدید!( و طی آن برای تبادل پیوند اشتراکی شکسته و تشکیل می شود.

 گزینۀ )1(: کراس�ینگ اور، الل جدیدی ایجاد نمی کند و خزانه ژنی را غنی نمی کند چون جهش نمی باش�د. این فرایند فقط ترکیب جدیدی بین الل ها 
ایجاد می کند. / گزینۀ )3(: کراسینگ اور بین قطعایت از دو کروماتید غیرخواهری رخ می دهد )نه کل آن!(. / گزینۀ )4(: این فرایند الل جدید نمی دهد. 

دقت کنید در بدن پسری که هنوز ابلغ نشده است، تقسیم میوز مشاهده نمی شود. 97  3
 Rh و ABO گزینۀ )1(: چلیپایی ش�دن بین دو دگره که روی یک جفت فام تن همتا قرار دارند، رخ می دهد، در حالی که دگره های گروه های خونی 
روی یک جفت فام تن همتا قرار ندارند. )تبادل قطعه بین دو فام تن غیرهمتا، همواره نوعی جهش جابه جایی است.( / گزینۀ )2(: اگر قطعات مبادله شده در چلیپایی شدن 

حاوی دگره های متفاوتی باشند )نه به طور قطع( کامه های نوترکیب ایجاد می شود. / گزینۀ )4(: در زمان تشکیل چهارتایه ها ممکن است چلیپایی شدن صورت بگیرد.

A

B

B

B

C

A

C

B

B

B

BB



وثررخهطاه لوکلاهصا یرم

116

اف
 ل
اهچ
لو

از زیست دهم به یاد دارید که یک اجمتاع زیسیت از چند جمعیت مختلف ایجاد شده است. تعریف خزانۀ ژنی، ویژۀ هر جمعیت می باشد )نادرستی گزینۀ )1((.  1  4
خزانه ژنی، مجموعۀ همۀ دگره های همۀ جایگاه های ژنی افراد یک جمعیت می باشد )در حالی که گزینۀ )3( در مورد تعریف ژنگان است(.

تعریف جمعیت: مجموعۀ افراد یک گونه که در یک زمان و در یک مکان در حال زندگی هستند.
تعریف اجتماع زیستی: مجموعۀ چند جمعیت که در یک محیط با هم ارتباط دارند.

 نکتۀ بسیار مهم این است که دقت کنید، در خزانۀ ژنی، توالی بین ژنی و تنظیمی بررسی نمی شوند ولی جایگاه هر ژن در هر کروموزوم افراد مختلف بررسی می شود.
2  1

انتخاب طبیعی باعث تغییر چهرۂ جمعیت می شود و در انتها شرایط را برای گونه زایی فراهم می کند و فراوانی سازگار را زیاد و ناسازگار را کم می کند. دقت کنید که انتخاب 
طبیعی برخالف جهش، دگره جدیدی در خزانه ایجاد نمی کند )سایر گزینه ها از ویژگی های انتخاب طبیعی هستند و آن ها را به خاطر بسپارید!(.

رانش پدیده ای است که در اثر عوامل تصادفی، تعدادی از افراد و دگره های جامعه از بین می رود. ولی این افراد اگر قبل از رانش به سن بلوغ رسیده باشند  3  2
و آمیزش کرده باش�ند، ژن های خود را به خزانۀ ژنی نس�ل بعد منتقل کرده اند. از طرفی ممکن اس�ت افراد دیگر جامعه آن ژن ها را به صورت نهفته در خود داش�ته باشند 

)نادرستی گزینۀ )2((. 
 گزینۀ )1(: در اثر رانش گاه ممکن اس�ت افرادی که ژن های س�ازگارتری داش�ته اند 
نیز از بین بروند، پس بهتر اس�ت به دگره هایی که پس از رانش باقی مانده اند، دگره های خوش ش�انس تر 
بگویی�م. / گزین�ۀ )3(: رانش فراوانی دگره ها را به طور تصادفی تغییر می دهد که این موضوع به س�ازش یا 
ناس�ازگاری آن ه�ا یا اثر انتخاب طبیعی ربطی ن�دارد. / گزینۀ )4(: همواره جمعیتی که تحت تأثیر رانش از 
بین نمی روند را جمعیت برجای مانده گویند که نسل بعد بیشتر شبیه آن ها می شوند چون از خزانۀ ژنتیکی 

آن ها ایجاد شده اند.

وقتی رانش�ی بزرگ در یک جمعیت رخ می دهد، جمعیت برجای مانده، پس از مدتی ش�روع به آمیزش و 
ایجاد نسل بعد می کنند. دقت کنید که خزانۀ ژنی نسل بعد، بسیار شبیه به جمعیت برجای مانده می باشد.

فقط عبارت )ج( صحیح اس�ت. انتخاب طبیعی، یکی از عوامل بر هم زنندۀ تعادل ژنی جامعه می باش�د که اب انتخاب کردن افراد س��ازگارتر، تفاوت های فردی و  4  1
گوانگوین در جامعه را کاهش یم دهد. انتخاب طبیعی س�بب تغییر در خزانۀ ژنی نس�ل بعد می ش�ود چون فراوانی افراد س�ازگار و دگره های آن ها را زیاد می کند. )طبق متن 

کتاب درسی، با انتخاب شدن افراد سازگارتر، تفاوت های فردی و گوناگونی جامعه کاهش می یابد.(
 )الف( در مورد جهش و شارش، )ب( در مورد هر عاملی به جز انتخاب طبیعی و )د( در مورد نوترکیبی و چلیپایی شدن صحیح می باشد.

5 2

جهش، مادۀ خام و منشأ تنوع در افراد جمعیت می باشد و تا جهش صورت نگیرد و تنوع ایجاد نشود، انتخاب طبیعی رخ نمی دهد. جهش فرایندی تصادفی و دائمی است 

a برابر باشد، فراوانی دگره ها را  A→ A با جهش  a→ و هدفمند رخ نمی دهد )درستی گزینۀ )2( و نادرستی گزینۀ )3((. اگر جهش دوطرفه باشد، مثاًل تعداد جهش 
به هم نمی زند )نادرس�تی گزینۀ )1((. جهش به تنهایی اگر رخ دهد، در صورتی که س�ایر عوامل تغییردهنده جمعیت وجود نداش�ته باشد، مدت بسیار طوالنی الزم است 

تا باعث تغییر در فراوانی دگره ها شود )نادرستی گزینۀ )4((. 

6  3

در ای�ن س�ؤال دق�ت کنید ک�ه در گزینۀ )1( دگره های این گام�ت همگی از اول روی یک فام تن بوده اند و در صورت عدم یا ایجاد فرایند چلیپایی ش�دن ایجاد می ش�وند.
 در گزینۀ )2( قس�مت Aa که در یک گامت دگره می آید یعنی جهش حذف و مضاعف ش�دگی رخ داده اس�ت و قس�مت DM آن از اول روی یک فام تن بوده اس�ت ولی 

در گزینۀ )3( و )4( با اینکه دگره b با جهش می آید ولی قسمت DN در آن گامت حمتًا اب چلیپایی شدن ایجاد می شود.

کم خونی داسی ش�کل نوعی بیماری اتوزومی نهفته می باش�د که در اثر جهش جانش�ینی در یک جفت نوکلئوتید و تغییر در یک آمینواس�ید از یک نوع رشتۀ  7  4
پلی پپتید آن ها، به این بیماری ارثی مبتال شده اند. برای بررسی نکات این بیماری در نواحی عادی و ماالریاخیز، جدول زیر را مطالعه کنید:

انواع ژن نمود بیماری 
در محیط ماالریاخیزدر محیط دارای اکسیژن کمدر محیط عادیرخ نمودکم خونی داسی شکل

A AHb Hbزنده هستند سالم خالص
)گویچۀ قرمز کروی(

زنده هستند
)گویچۀ قرمز کروی(

اگر ماالریا بگیرند، مقاومتی ندارند و معموالً در 
اثر ماالریا می میرند.

A SHb Hbزنده هستندسالم ناقل
)گویچۀ قرمز کروی دارند.(

برخی گویچه های آن ها داسی 
شده و کمی مشکل دارند.

اگر آلوده به عامل ماالریا شوند، گویچۀ دارای 
انگل آن ها داسی شده و در حقیقت بیماری ماالریا 

نمی گیرند. این افراد مقاوم به ماالریا هستند.

S SHb Hbمعموالً در سن پایین در اثر بیمار
بیماری داسی شکل می میرند.

معموالً در سن پایین در اثر 
بیماری داسی شکل می میرند.

معموالً در سن پایین در اثر بیماری داسی شکل 
می میرند ولی به ماالریا مقاوم هستند.
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در گیاهان و جانورانی مثل زنبور عسل نر، گامت آن ها محصول میتوز می باشد. در این جانداران گامت در اثر میتوز ایجاد می شود و ترکیب جدید در آن ها فقط در اثر جهش 
می تواند ایجاد شود )نادرستی گزینه های )1( و )4((.

در جانوران )به جز زنبور نر( و سایر گروه هایی که گامت را در اثر تقسیم میوز ایجاد می کنند، در اثر نوترکیبی، چلیپایی شدن و نحوۀ قرارگیری دگره ها در متافاز 1، گامت هایی 
با ترکیب دگره ای و قدیمی و یا جدید ایجاد می شوند )درستی گزینۀ )3( و نادرستی گزینۀ )2((.

جهش با ایجاد دگره جدید، تنوع زایی می کند )نادرستی گزینۀ )1( و )4((. از طرفی شانس بیشتر بقای ناخالص ها سبب حفظ تنوع دگره ها می شود. در حالی  9  2
که نوترکیبی، چلیپایی ش�دن و آرایش های مختلف چهارتایه ای در اس�توای متافاز 1 از عواملی هس�تند که بدون ایجاد دگره جدید، فقط با ایجاد ترکیب جدیدی از دگره ها، 

سبب ایجاد و افزایش گامت هایی با ترکیب دگره جدید می شوند.
نوترکیبی در یک فرد یعنی ایجاد ترکیب دگره ای جدید یک گامت که قباًل در فرد وجود نداش�ته اس�ت که به طرز قرارگیری چهارتایه ها در متافاز میوز 1 یا  10  2

عمل چلیپایی شدن بستگی دارد. در این حالت خزانۀ ژنی غنی تر نشده است بلکه در بین صفات مختلف ترکیبات جدیدتری ایجاد شده است. 

، نوترکییب منی دهد چون فقط یک نوع گامت یم دهد. )پس به عنوان دقت یادتون باشه چون زیاد ربطی به این سؤال نداشت!( AAbbDD( ) دقت کنید که فردی اب ژن منود خالص 

فقط مورد )ب( نادرست است )به دلیل قید آن(. در سنگواره ماموت های منجمد شده یا حشرات موجود در ترشحات رزین های گیاهی، همۂ قسمت های  98  1
بدن جاندار را حفظ کرده اند. 

 الف( س�نگواره بقایای یک جاندار یا آثاری از جاندارانی اس�ت که در گذش�تۀ دور زندگی می کرده اند. / ج( از زیس�ت یازدهم به یاد دارید که ترکیباتی 
که در اثر زخم های گیاهی ترش�ح می ش�ود، گاهی آنقدر از نظر مقدار، زیاد ش��ده و حجم آن ها افزایش یم یابد که می تواند پس از س�خت شدن، حشرۀ درون خود را به صورت 
س�نگواره کامل دربیاورد. )یادتون باش�ه که در اثر زخم های گیاهی، ترش�ح هورمون اتیلن نیز از گیاه افزایش می یابد.( / د( س�نگواره معمواًل حاوی قسمت های سخت بدن 

جانداران مثل استخوان یا اسکلت خارجی می باشد.
3  موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست هستند.  99

 الف( نادرست است. کروکودیل برخالف دایناسور در حال حاضر وجود دارد. / ب( نادرست است. گل الله جانور نمی باشد. / ج( درست است و خط 
کتاب است. / د( نادرست است. گربه همانند گل الله، از گونه هایی بوده است که امروزه نیز وجود دارند ولی برخالف گل گیسو در زمان گذشتۀ دور وجود نداشته است.

مطالعۀ س�نگواره های مختلف نتایج متفاوتی ایجاد کرده اس�ت. با بررس�ی سنگواره ها، دیرینه شناسان توانس�تند عمر و زمان تقریبی پیدایش گونه ها را پیدا  100  2
کنند. مثاًل متوجه ش�دند که درخت گیس��و امروزی، ش�باهت زیادی با سنگواره 170 میلیون سال قبل آن دارد ولی در مورد بررسی گربه و گل الله فهمیدند که این دو گونه 

جدید می باشند و در گذشتۀ دور زندگی نمی کردند )یعنی علت رد گزینۀ )3( عدم قدمت زیاد آن هاست(.
 در مورد گزینۀ )1( فقط باید دقت می کردید که دایناسور، نمونۀ امروزی ندارد.

از تشریح مقایسه ای می توانیم هم به قسمت های هم ساختار به نام اندام همتا و هم ساختارهای همکار آنالوگ پی ببریم و شباهت ها و تفاوت های بین گونه ها  101  3
را پیدا کنیم )رد گزینه های )1( و )2((. از طرفی می توانیم دریابیم که برخی گونه ها مثل مهره داران، دارای نیای مشترک بوده اند و با هم خویشاوند هستند )رد گزینۀ )4((. 
در بررسی تشریح مقایسه ای به این نتیجه می رسیم که جاندارانی که در گذشتۀ نزدیک تری از یک نیای مشترک ایجاد شده اند )مثل شیر کوهی و دلفین که هر دو پستاندار 
هس�تند( به هم ش�بیه ترند تا جاندارانی مثل دلفین و کوس�ه ماهی که نیای مشترک قدیمی تری  دارند )البته شیر کوهی و کوسه نیز با هم شباهت هایی دارند. در اینجا بحث 

ما مقایسه ای است( )درستی گزینۀ )3((.
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س�اختارهای همتا فارغ از عمل آن ها، اس�اس ساختاری یکسانی دارند )درستی گزینۀ )3(( ولی می توانند کار متفاوتی داشته باشند و در گونه های خویشاوند  102  3
با نیای مش�ترک دیده می ش�وند )مثل دست انس�ان و بال عقاب( ولی ساختارهای آنالوگ، دارای کار یکسان ویل ساختار متفاوت می باشند. ساختارهای آنالوگ نشان دهندۀ 

این است که جانداران برای پاسخ به یک نیاز، به روش های مختلیف سازش می کنند )نادرستی گزینه های )1(، )2( و )4((.
موارد )ب(، )د( و )ه ( نادرست می باشند. 103  2

1( در تشریح مقایسه ای اجزای پیکر جانداران گونه های مختلف با یکدیگر مقایسه می شوند.
2( در مقایسۀ تشریح، می توان متوجه شد که ساختار بدنی بعیض گونه ها )مثل اندام حرکتی جلویی مهره داران( از طرح ساختاری مشابهی برخوردار هستند )نادرستی ب(.
3( اندام ه�ای حرکت�ی جلوی��ی مهره داران دارای طرح س�اختاری یکس�ان با ش�کل و کار متفاوت می باش�ند که به آن ها س�اختار همتا گفته می ش�ود. البته برخی 

ساختارهای همتا می توانند پرکار یا کم کار باشند )درستی ج(.
4( علت وجود س�اختارهای همتا، داش�تن نیای مش�ترک می باشد که س�ایر جانداران از آن ها مشتق شده اند. به گونه های مش�تق شده از نیای مشترک، گونه های 

خویشاوند می گویند )درستی الف(.
5( ساختارهایی که در بین جانداران، کار یکسانی دارند ولی طرح ساختاری متفاوتی دارند آانلوگ می گویند، مثل بال پروانه با بال پرنده.

6( از اندام های همتا برای رده بندی جانداران و قرار دادن جانداران خویشاوند در یک گروه استفاده می کنند )نادرستی ه (.
7( ساختارهای آنالوگ نشان می دهد که جانداران برای اپسخ به یک نیاز )پرواز(، به روش های مختلیف سازش می کنند )بال پروانه و کبوتر(.

8( تشریح مقایسه ای، اندام هایی که طی تکامل، کارایی آن ها کم شده است یا فاقد کارایی شده است را وستیجیال )ردپا( می نامد )نادرستی د(. مثاًل بقایای پا در لگن 
مار پیتون وستیجیال است که نشان دهندۀ ردپایی از تکامل و تغییر گونۀ آن بوده است.

موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست هستند. اندام های وستیجیال نشان دهندۀ رداپیی از تغییرات جانداران در گذشته می باشند. این اندام ها یا کارایی کمی  104  3
دارند و یا با ساختار ساده، ضعیف شده و کوچک خود فاقد کارایی شده اند. مثاًل بقایای اپی مار پیتون نوعی اندام وستیجیال است که حاکی از رابطۀ آن با سایر مهره داران 

می باشد ولی پای سوسمار کارایی زیادی دارد )درستی د(.
 در عبارات )الف(، )ب( و )ج( همۀ اندام های به کار برده شده دارای کارایی هستند و کوچک یا ساده نشده اند که وستیجیال به حساب بیایند. 

س�اختارهای وس�تیجیال نشان دهندۀ رداپیی از تغییرات گونه و ارتباط آن ها اب هم می باشد. این ساختارها مثل بقایای پای مار پیتون در لگن، به صورت ساده،  105  3
کوچک یا ضعیف شده اب کارایی کم یا فاقد کارایی می باشند )نادرستی گزینۀ )4( و درستی گزینۀ )3((.

 گزینۀ )1( در مورد ساختار همتا و گزینۀ )2( معرف ساختار آنالوگ می باشد.
همۀ موارد نادرست می باشند که به بررسی آن ها می پردازیم: 106  2

الف( نادرس�ت اس�ت. بالۀ دلفین و بال کبوتر، اندام های همتا و هم س�اختار می باشند. 
ولی س�ازش با س�اختار متفاوت برای پاسخ به یک نیاز مربوط به تکامل اندام های آانلوگ 
می باش�د. / ب( نادرست اس�ت. برای رده بندی جانداران از مقایسۀ ساختارهای همتا 
استفاده می کنند ولی بال پروانه که جانور بی مهره است، نسبت به بال کالغ که مهره دار 
اس�ت، اندامی آانلوگ به حس�اب می آید. / ج( نادرست است. تشریح مقایسه ای عالوه 
بر آش�کار کردن خویش�اوندی گونه ها، اطالعات دیگری مثل اندام های وس�تیجیال در 

ردپای تغییر گونه ها نیز به محققین می دهد. / د( نادرس�ت اس�ت. در سیس�تم تکاملی 
روب�ه رو مش�اهده می کنی�د ک�ه کوس�ه ماهی و دلفین، یک�ی ماهی غضروف�ی و دیگری 
پستاندار است که هر دو مهره دار بوده و نیای مشترک دارند ولی نیای مشترک آن ها به 
گذشتۀ دور و به اولین مهره داران برمی گردد. )دلفین با سایر پستانداران نیای مشترک 

نزدیک دارد. نباید گول محل زندگی آن ها و شنا کردن آن ها در دریا را بخورید!!(
فقط مورد )الف( نادرست است. برای رده بندی از اندام های همتا استفاده می شود. حال به بررسی هر عبارت می پردازیم: این اندام ها ممکن است در یک  107  1

گونه برای پرواز و در گونۀ دیگر برای راه رفتن یا شنا کردن تکامل یافته باشند )نادرستی الف( ولی این اندام ها بیانگر یک نیای مشترک هستند )درستی ب(. ساختار همتا، 
اساس ساختمانی یکسانی دارند )درستی ج(. / ولی می توانند کارایی داشته یا نداشته باشند که در این صورت یک اندام وستیجیال هستند )درستی د(.

فقط مورد )ج( نادرست است. گاهی بین دو اندام همتا، می توان مشاهده کرد که یکی از آن ها در گونه ای بسیار کارآمد می باشد ولی دیگری و در گونۀ دیگر  108  1
به دلیل تکامل و س�ازگاری کوچک، س��اده یا ضعیف ش��ده اس�ت. به این اندام ضعیف ش�ده وس��تیجیال گوییم )نادرس�تی ج(. تا هنگامی که اندامی کارایی مناس�بی دارد 

وستیجیال نیست. اندام وستیجیال نشان دهندۀ رابطه گونه دارای آن با دیگر گونه های دارای نیای مشترک می باشد )درستی الف(.

پای سوسمار با بقایای پای مار همتا می باشند ولی در سوسمار کارایی باال دارد و وستیجیال به حساب نمی آید، در حالی که در مار یک اندام وستیجیال و فاقد کارایی می باشد 
)درستی د و ب(.

اس�تخوان بازو که اتصال دهندۀ اندام جلویی به تنه می باش�د، اس�تخوانی دراز است که تنۀ آن در بالغین حاوی مغز زرد می شود )دلیل انتخاب گزینۀ )1((.  109  1
در اس�تخوان های مختلف، تیغه های کلس�یمی در مادۀ زمینه ای این بافت پیوندی وجود دارد )درس�تی گزینۀ )2((. اندام های جلویی مهره داران با هم همتا یا هم س�اختار 
می باش�ند ولی آنالوگ نمی باش�ند چون در برخی گونه ها کار متفاوت دارند )درس�تی گزینۀ )3((. این اندام ها در برخی گونه ها مثل بالۀ دلفین، برای ش�نا کردن و در برخی 

مثل بال پرندگان برای پرواز به کار می روند )درستی گزینۀ )4((.
قس�مت های موجود در اندام  جلویی مهره داران با هم، همتا یا همولوگ اند چون اس�اس س�اختمانی یکس�انی دارند )زند زیرین در این دو گونه وس�تیجیال  110  1

نمی باشد(. دوستان عزیز این سؤال از بیشتر بدانید طرح نشده است و مفهوم آن مدنظر است!
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119 موارد )الف(، )ب( و )د( نادرس�ت هس�تند. اندام های حرکتی جلویی مهره داران با هم به صورت همتا یا هم س�اختار می باشند )رد الف و درستی ج( ولی این  111  3
اندام های مخصوص پرواز،  بین مهره دار و بی مهره پروازکننده با هم آنالوگ یا غیر هم س�اختار هس�تند )رد ب(. در بین بی مهرگانی مثل حش�رات )ملخ و پروانه( اندام های 

پروازی همتا می باشند )رد د(.
فقط مورد )ب( نادرست است.  112  3

 الف( درس�ت اس�ت. مطالعات ژنگان شناس�ی مقایسه ای، ژن های مش�ترک بین گونه های مختلف و یا ژن های خاص هر گونه را بررسی می کند. / ب( 
نادرست است. توالی های حفظ شده، شامل بخش های مشرتک بین گونه های مختلف است ولی ویژگی های خاص هر گونه در ژن های ویژۀ آن گونه وجود دارد. / ج( درست 

است. با مقایسۀ توالی DNA گونه های مختلف می توان به فاصلۀ مشتق شدن آن ها از نیای مشترک پی برد.
دلفین و شیر کوهی هر دو به علت داشتن نیای مشترک در یک گروه قرار می گیرند. 113  2

 گزینۀ )1(: بال کبوتر و بال پروانه آانلوگ اند، نه همتا. / گزینۀ )3(: گل الله جزء جانداران جدید اس�ت. درخت گیس�و 170 میلیون س�ال زندگی کرده 
است. / گزینۀ )4(: بقایای پا در لگن مار پیتون به صورت وستیجیال موجود است.

موارد )ب(، )ج( و )د( نادرس�ت می باش�ند. با توجه به اینکه هرچه دو  114  3
گونه در گذش�تۀ نزدیک تری نس�بت به هم مش�تق ش�ده باش�ند، توالی ژن و پروتئین 
شبیه تری دارند، شیر کوهی و دلفین که هر دو پستاندار هستند، نسبت به کوسه ماهی، 

شباهت بیشتری به هم دارند )درستی الف و نادرستی ب(.
از طرفی سوس�مار و مار نیز هر دو خزنده هس�تند و سیس�تم تکاملی و نیای مشترک از 
سوس�مار به س�مت مار دارند و ش�باهت آن ها به هم بیشتر از ش�باهت آن ها نسبت به 

ماهیان غضروفی یا کوسه ماهی می باشد )نادرستی ج و د(.
خوب اگر این تس�ت را غلط زده اید یک بار دیگر تعریف س�اختار همتا را بخوانید. می دانیم که مثاًل اندام های جلویی مهره داران با هم همتا هس�تند که در  115  3

گزینۀ )3( بال پروانه همکار بال پرنده اس�ت و هر دو برای پرواز اس�ت، ولی همتا و با س�اختار یکس�ان نمی باشد چون پروانه یب مهره است و فاقد ساختار استخوانی می باشد 
ولی به عنوان اندام های آنالوگ به حساب می آیند.

ب�ال کالغ و ب�ال پروان�ۀ مونارک مربوط به س�اختارهای آنالوگ می باش�ند و اندام های جلویی دلفین و ش�یر کوهی مربوط به س�اختارهای همتا می باش�ند.  116  3
ساختارهای همتا و آنالوگ بخشی از تشریح مقایسه ای هستند. تشریح مقایسه ای خویشاوندی گونه ها را آشکار می کند )حتمًا به QR Code گوش دهید!(.

فقط مورد )ج( نادرس�ت اس�ت. در سیر تکاملی مهره داران، دلفین و ش�یر کوهی چون هر دو پستاندار هستند ژن های شبیه تری نسبت به کوسه ماهی دارند  117  1
)نباید گول شنا کردن دلفین و کوسه ماهی را بخورید!!(.

 الف( نیای مشترک همانند گونه هایی که از آن مشتق شده اند، دارای ساختارهای همتای متعددی می باشد. / ب( وجود نیای مشترک را هم با مقایسه 
تش�ریح و هم با مقایس�ه ژنگان شناس�ی چند گونه می توان ثابت کرد. / د( یک اجمتاع زیس�تی از چند جمعیت با گونه های مختلف ایجاد شده است، پس می توان بین آن ها 

مقایسۀ تشریح یا ژنی انجام داد ولی یک جمعیت حاوی افراد یک گونه می باشند که ژنوم و تشریح مشابهی دارند.
بررسی اندام های همتا یا آنالوگ، در تشریح مقایسه ای صورت می گیرد نه مقایسۀ گونه ها در تراز ژنگان! 118  3

توجه: سایر عبارات صحیح است و از نتایج و بررسی هایی است که روی ژنگان گونه های مختلف یک اجتامع انجام می دهیم.

فقط مورد )ج( صحیح اس�ت. این ش�کل، نش�ان  119  1
می ده�د ک�ه همۀ گونه ه�ای A ت�ا E دارای یک نیای مش�ترک 
بوده اند ولی ش�باهت گونه های A و B یا C و D به هم بیشتر از 
س�ایر گونه هاس�ت چ�ون در گذش�تۀ نزدیک ت�ری از ی�ک نیای 

مشترک مشتق شده اند )نادرستی الف(.
از طرفی گونۀ A از نظر نیای مش�ترک با سایر گونه ها به جز B از 
یک جای نمودار مش�تق ش�ده اند که قدیمی می باشند )نادرستی 

ب و درستی ج(.
در آخر برای بررسی عبارت )د( می توانید به توالی های حفظ شدۀ 
آن ه�ا دق�ت کنید و گزین�ه را رد کنید. )بین A و C، س�ه توالی 

مشترک ولی بین B و E چهار توالی مشترک وجود دارد.(
جدایی تولید مثلی اگر بین افراد یک گونه اتفاق بیفتد، آنگاه خزانۂ ژین آن ها به عنوان دو جمعیت مجزا، از هم جدا ش�ده و احتمال تش�کیل گونۀ جدید فراهم  120  3

می شود، ولی بین دو گونه از ابتدا خزانۀ ژنی و ژنگان جدا و متفاوت بوده است. 
 گزینۀ )1(: تعریف ارنس�ت مایر در مورد افراد زیس�تا و زایا و آمیزش هاس�ت که فقط در گونه های دارای تولید مثل جنیس کاربرد دارد. / گزینۀ )2(: 
جدای�ی تولید مثل�ی مان�ع از آمی�زش برخی افراد یک گونه با بعضی دیگر از افراد همان گونه می ش�ود. / گزینۀ )4(: منظور از آمیزش موفقیت آمیز ایجاد فرزند زیس�تا و زایا 

می باشد.
طبق خط کتاب درسی، اگر میان افراد یک گونه، جدایی تولید مثیل رخ دهد، ابتدا خزانۀ ژنی آن ها از یکدیگر جدا شده و احتمال تشکیل گونۀ جدید فراهم  121  2

می ش�ود. دقت کنید که تا هنگامی که گونه زایی انجام نش�ود، دو جمعیت یک گونه، ژنوم )ژنگان( یکس�انی دارند. )جدایی تولیدمثلی در یک زیس�تگاه  یا در دو زیس�تگاه 
می تواند رخ دهد.(

 گزینۀ )1(: دقت کنید که جدایی جغرافیایی، سبب ایجاد دو خزانۀ ژنی جدید )نه ژنوم جدید( می شود. وقتی می گوییم ژنوم جدا شده است که دیگر 
افراد دو جمعیت قدرت یا تمایل آمیزش با هم نداشته باشند ولی خزانۀ ژنی در اثر شارش دوباره می تواند یکی شود. / گزینۀ )3(: جدایی جغرافیایی به طور ناگهانی خزانۀ 

ژنی را تغییر می دهد ولی به طور تدریجی ژنوم و گونه زایی می کند. / گزینۀ )4(: جدایی تولیدمثلی در یک زیستگاه نیز رخ می دهد.
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موارد )الف( و )ج( صحیح می باشند. 122  3
در اثر جدایی تولید مثلی، عواملی مانع آمیزش بعضی از افراد یک گونه با بعضی دیگر از افراد همان گونه می شود.

این امر به تدریج سبب ایجاد دو ژنگان مختلف شده تا گونۀ جدیدی ایجاد شود. در بین عبارت ها )ب( و )د( بین دو گونۀ مختلف می باشند که اصاًل خزانۀ ژنی و از همه 
مهم تر ژنوم آن ها از قبل جدا شده اند. عبارت های )الف( و )ج( را می توان انتخاب کرد چون بین افراد یک گونه، جدایی های جغرافیایی یا زمان تولیدمثلی و انتخاب جفت، 

می تواند سبب عدم آمیزش شود تا زمینۀ گونه زایی فراهم شود. 
موارد )الف( و )د( نادرست می باشند.  123  1

منظور س�ؤال گونه زایی دگر میهین می باش�د که رخدادهای زمین شناختی و سدهای جغرافیایی س�بب جدایی آن ها و توقف شارش می شود ولی رانش همواره می تواند در اثر 
عوامل تصادفی رخ دهد )نادرستی الف(.

برای این نوع گونه زایی، ابتدا یک جمعیت، به دو قس�مت تبدیل می ش�ود و دارای دو خزانۀ ژنی متفاوت می ش�ود )درستی ب( و هر قسمت بر حسب عوامل محیطی خود، 
دارای جهش، انتخاب طبیعی، س�ازش و نوترکیبی گامتی می ش�ود تا خزانۀ ژنی دو قس�مت به تدریج تفاوت های بیش�تری پیدا کنند )درس�تی ج(. در گونه زایی دگرمیهنی، 
پس از مدتی آنقدر دو جمعیت از نظر رفتار و ش�کل ظاهری متفاوت ش�ده اند که در صورت از بین رفتن س�د جغرافیایی باز هم جدایی تولید مثلی بین آن ها وجود دارد و دو 

گونه شده اند.

اگر جمعیتی که از جمعیت اصلی جدا می شود، اندازۀ کوچیک داشته باشد، اثر رانش نیز در آن جمعیت دارای اندازۀ کوچک نمود پیدا می کند )نادرستی د(.
نوترکیبی باعث حفظ تنوع می شود ولی انتخاب طبیعی پس از آن سبب افزایش تفاوت دو جمعیت می شود.

همۀ موارد صحیح می باشند.  124  4
منظور گونه زایی هم میهین می باشد که بدون سدها و جدایی های جغرافیایی ایجاد می شود )درستی الف(.

معم�واًل ای�ن گونه زایی در اثر اختالل در تقس�یم یاخته ای ایجاد ش�ده )درس�تی ب( ک�ه در گیاهان، زمینۀ ایج�اد انواع چندالدی زیس��تا و زایا می کند که ق�ادر به آمیزش 
موفقیت آمیز با نیای خود نمی باش�د. به همین دلیل گونۀ  پلی پلوئید، گونۀ جدیدی به حس�اب می آید )درس�تی ج(. در این گونه زایی ناگهان گونۀ جدیدی با خزانه و ژنوم 

جدید ایجاد می شود. 
گل مغربی با خطای میوزی در آنافاز، پلی پلوئید ش�د، چون گامت های دیپلوئید ایجاد ش�ده در اثر خودلقاحی، گیاه 4n را ایجاد کردند. به علت درس�تی بقیۀ  125  3

گزینه ها توجه کنید: برای صحت گزینۀ )1( می توان گیاهان گل مغربی را مثال زد که گیاهان تتراپلوئیدی بدون نیاز به هیچ گونه سد جغرافیایی ایجاد شدند و در مورد گزینۀ 
)2( گیاهان حاصل از آمیزش دو گونۀ مختلف، به جای دو دست فام تن همتا، یک دست فام تن از هر گونه دارند که در هنگام میوز خوب با هم جفت نمی شوند و چهارتایه 

تشکیل نمی دهند و این گیاهان غالبًا نازا می باشند و در مورد گزینۀ )4( هم دقت کنید که جدایی تولید مثلی می تواند سبب عدم آمیزش بین گونه های مختلف شود.
منظ�ور از گزین�ۀ )2(، رانش دگره ای اس�ت که بر اثر عواملی مانند س�یل، زلزل�ه و... تعداد زیادی از افراد از بین می روند، ول�ی این ویژگی فقط در جمعیت  126  2

کوچک مؤثر است و اگر هیچ کدام از دو جمعیت جداشده، کوچک نباشند، تأثیرگذار نیست.
 گزینۀ )1(: هر نوع گونه زایی دگرمیهنی با ایجاد سد جغرافیایی آغاز می شود. / گزینۀ )3(: منظور رخ دادن انتخاب طبیعی است. / گزینۀ )4(: منظور 

رخ دادن جهش است.
طی گونه زایی دگرمیهنی، با جدایی جغرافیایی، ابتدا دو خزانۀ ژنی جدید ایجاد شده، در نهایت با پیدایش گونه جدید، دو ژنگان جدید ایجاد می شود.  127  3

وقتی صحبت از جدایی جغرافیایی می شود، منظور گونه زایی دگرمیهنی است که فقط شارش از نیروهای تغییر دهندۀ ساختار ژنی متوقف شده است )نادرستی گزینۀ )1((. 
این گونه زایی به صورت تدریجی و در طی نسل های ممتادی رخ می دهد )نادرستی گزینۀ )2( و )4((.

در هر دو گونه زایی، جدایی تولیدمثلی رخ می دهد با این تفاوت که در نوع دگرمیهنی به دلیل جدایی جغرافیایی ولی در نوع هم میهنی به دلیل ایجاد انواع  128  4
پلی پلوئید ولی در یک زیستگاه صورت می گیرد.

گزینۀ )1( و )3( در مورد گونه زایی هم میهنی و گزینۀ )2( در مورد دگرمیهنی صحیح می باشند. 
موارد )الف(، )ب( و )ج( صحیح می باشند. )این سؤال آموزش بسیار باالیی مانند یک کالس درس برای شما دارد.( 129  1

 الف( درس�ت اس�ت. اگر در یک وال�د، گامت ها به 
ص�ورت طبیعی هاپلوئید باش�ند ولی در والد دوم، جدا نش�دن فام تن ها، 
فق�ط در می�وز 1 رخ دهد، وال�د دوم، دارای دو گام�ت خالی و دو گامت 
دیپلوئی�د خواهد ش�د. حال با آمیزش گامت های ای�ن دو والد همان طور 
که در شکل می بینید، افراد 3n )تریپلوئید( یا هاپلوئید ایجاد می شوند که 
 قدرت ایجاد چهارتایه ندارند و میوز نمی دهند به همین دلیل نازا هستند.
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121 ب( درس�ت اس�ت. اگر یک والد گامت های هاپلوئید طبیع�ی ایجاد کند در حالی 
ک�ه وال�د دیگر، میوز 1 عادی را انجام داده ولی یک یاخته در میوز 2 آن دچار جدا 
نش�دن فام تن ها ش�ود، والد دوم در نهایت دو گامت ع�ادی هاپلوئید، یک گامت 
خال�ی و ی�ک گامت دیپلوئید خواهد داش�ت. ح�اال در صورت لقاح این س�ه نوع 
گام�ت با گامت طبیع�ی هاپلوئید والد اول، احتمال ایجاد دو تخم 2n طبیعی، یک 

تخم هاپلوئید نازا و یک تخم تریپلوئید نازا وجود دارد.
ج( درس�ت اس�ت. گل مغربی ه�ای دیپلوئی�د در حال�ت عادی گام�ت هاپلوئید 
دارند. گل مغربی ه�ای تتراپلوئید نیز در حالت عادی، حاوی گامت های دیپلوئید 
می باش�ند. اگ�ر لقاح بین گامت های ع�ادی هاپلوئید و دیپلوئی�د این دو گونه رخ 

دهد، تخم های تریپلوئید نازای دورگه ایجاد می شوند.

واژۀ دورگ�ه وقت�ی به جانداری اطالق می ش�ود که والدی�ن آن از دو گونۀ مختلف 
باشند. )پس خود دورگه تا وقتی که زاده های زیستا و زایا ایجاد نکند به عنوان گونۀ 

جدیدی به حساب نمی آید.(

د( نادرست است. دقت کنید که دو رگه ها، گونۀ جدیدی نیستند. بلکه از دو گونۀ 
مختلف ایجاد شده اند که گاهی در اثر خطای میوزی در آن ها، گونۀ جدید با تعداد 

فام تن بیشتر ایجاد می شود. 
در گونه زای�ی هم میهن�ی، اگر یک گیاه تتراپلوئید بتوان�د خودلقاحی انجام دهد و یا با گیاه دیگری با همان تعداد فام تن دگرلقاحی انجام دهد، گیاه تتراپلوئید  130  3

زایا به وجود می آید، پس اعضای زایای گونۀ جدید می توانند در نتیجۀ خودلقاحی یا دگرلقاحی ایجاد شده باشند.
در اثر بروز خطای میوزی در آنافاز 1 در گیاهی 2n، گامت های 2n حاصل ش�ده اند که در اثر آمیزش دو گامت 2n یک گیاه تتراپلوئید )4n( و زایا حاصل  131  3

می شود. )این عمل به دلیل جدا نشدن فام تن ها در آنافاز 1 بوده است.(
n داش�ته اس�ت. این گیاه چهار مجموعۀ فام تنی دارد. در مقابل گل  132 =7 n اس�ت یعنی هر مجموعه آن عدد کروموزومی  =4 28 گل مغربی تتراپلوئید،   1

، با 7 فام تن غیرهمتا می باشد یعنی در هر نوع گیاه گل مغربی، در هر مجموعه 7 فام تن وجود دارد. گل مغربی  n =7 n بوده که هر مجموعۀ آن  =3 مغربی تریپلوئید 21
تتراپلوئید، همانند تریپلوئید و دیپلوئید، زیستا می باشد ولی گونه متفاوتی با نوع دیپلوئید دارد.

هیچ یک از موارد، از ویژگی های مشترک عوامل برهم زنندۀ تعادل نیست. جهش، انتخاب طبیعی، رانش دگره ای، شارش ژنی و آمیزش غیرتصادفی موجب  133  4
بر هم خوردن تعادل در جمعیت می شوند.

 الف( در گونه زایی دگرمیهنی ابتدا یک س�د جغرافیایی ایجاد می ش�ود تا یک جمعیت را به دو جمعیت تبدیل نماید. در این حالت ش�ارش ژن بین دو 
جمعیت قطع می ش�ود و در نتیجه این عامل دیگر نمی تواند در ایجاد گونۀ جدید دخالت داش�ته باش�د. / ب( در بین عوامل تغییر دهندۀ جمعیت از حالت تعادل، عاملی 
مثل آمیزش های غیرتصادفی می تواند فراوانی ژن منودها را تغییر دهد. / ج( جهش و ش�ارش ژن می توانند موجب افزایش تنوع دگره ها در خزانۀ ژنی جمعیت ش�وند. / د( 

رانش دگره ای و جهش، پدیده های تصادفی هستند و وقوع آن ها ارتباطی به ژن نمود یا رخ نمود افراد ندارد.
گیاهان مورد مطالعه هوگو دووری، گیاهان گل مغربی تتراپلوئید و دیپلوئید هستند که لقاح مضاعف با ایجاد تخم اصلی و ضمیمه دارند. از آمیزش بین این  134  4

گیاهان خواهیم داشت:

فقط )ج( درست است. در همه نوع گونه زایی جلوی رانش و انتخاب طبیعی را نمی توان گرفت )درستی ج(. 135  4
 عبارت )الف( نادرست است چون، در صورت شیوع ماالریا، شانس بقای ناخالص ها با منطقه عادی فردی نمی کند ولی فراواین آن ها زیاد می شود.

 عبارت )ب( نادرست است چون، نو ترکیبی برخالف شارش در گونه زایی دگرمیهنی متوقف نمی شود. 
 عبارت )د( نادرست است چون، چلیپایی شدن ترکیب جدیدی از دگره ها در گامت ایجاد می کند نه اینکه دگره جدید ایجاد کند )دگره جدید محصول جهش است(. 
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136  3

گروه 1  اشکال در میوز 1  گامت های دیپلوئید و خالی دارند. دقت کنید که در این جمعیت دو نوع افراد مد نظر هستند. 
گروه 2  اشکال در میوز 1 و 2  ایجاد گامت های دیپلوئید و خالی دارند. 

از آمیزش گامت ها حاالت زیر می تواند رخ دهد: الف( آمیزش گامت های خالی از فام تن  ایجاد تخم های خالی از فام تن  هسته ای که فقط در میتوکندری یا کلروپالست 
خود DNA یا ژنگان حلقوی دارند )درستی گزینۀ )3((. / ب( آمیزش بین گامت های 2n با 2n  ایجاد تخم های 4n زیستا و زایا )نادرستی گزینۀ )2((. / ج( آمیزش 
بین گامت های 2n با گامت های فاقد هس�ته )خالی(  ایجاد تخم های 2n طبیعی زیس�تا و زایا )نادرس�تی گزینۀ )1((. / امکان ایجاد تخم تریپلوئید بین گامت های 

آن ها وجود ندارد )نادرس�تی گزینۀ )4((.

در طرح این تس�ت و پاس�خ بودن گزینۀ )1( آن تهنا هدف من خواندن دقیق کتاب دریس توس��ط مشا بود!! در کتاب درسی عنوان شده است که هوگو دووری  137  1
n کار می کرد، متوجه شد که ییک )نه گروهی!( از گل های مغربی ظاهری متفاوت با بقیه دارد )نادرستی گزینۀ )1((. )بعد در اثر خودلقاحی  =2 14 که با گیاهان گل مغربی 

یا دگرلقاحی بین 4nها ممکن است گروهی تتراپلوئید ایجاد شده باشد!(
 گزین�ۀ )2(: تولی�د اولین گل مغربی های 4n در اثر خطای میوزی بوده اس�ت ولی ازدیاد آن ها با خودلقاح�ی گامت های 2n آن ها یا با دگرلقاحی 4n با 
4n دیگری رخ می دهد. / گزینۀ )3(: اگر میوز 1 گیاه 2n دچار جدا نش�دن فام تن ش�ود ولی میوز 2 عادی داش�ته باش�د، حاصل نهایی میوز، دو نوع گامت بدون فام تن یا 
دیپلوئید می باشد که از خودلقاحی گامت های دیپلوئید، گیاه 4n ایجاد می شود. / گزینۀ )4(: دورگۀ حاصل از آمیزش گیاهان 4n با 2n از نوع 3n نازا می باشد که قدرت 

انجام میوز و ایجاد چهارتایه ندارد.
موارد )الف(، )ب( و )د( عبارت را نادرست تکمیل می کنند. 138  1

اگر در گیاهی که دیپلوئید اس�ت میوز 1 عادی رخ دهد ولی یکی از یاخته های میوز 1، در انجام میوز 2 خود دچار جدا نش�دن فام تن ها ش�ود، یک گامت خالی، یک گامت 
دیپلوئید و دو گامت هاپلوئید می تواند مانند شکل زیر ایجاد کند.

 ح�ال در ص�ورت خودلقاحی ان�واع حاالت زیر در تخ�م رخ می دهد ⇐ دقت 
کنی�د که در ای�ن خودلقاحی، امکان ندارد تخم ترتاپلوئید ایجاد ش�ود چون فقط 
ی�ک گام��ت دیپلوئی��د وج�ود دارد. )دقت کنید ک�ه در س�ؤال خودلقاحی را بین 
گامت های همین یک تقس�یم در نظر گرفته است نه اینکه گامت 2n این تقسیم 

با گامت 2n تقسیم نادرست دیگری لقاح کند و جاندار 4n بسازد.(
1( لق�اح دو گام�ت هاپلوئی�د ع�ادی  تخ�م دیپلوئید ایجاد می ش�ود. )پس 

عبارت )الف( رد می شود.(
2( لقاح گامت هاپلوئید با گامت خالی از فام تن  تخم هاپلوئید ایجاد می شود. 

)پس عبارت )ج( صحیح می باشد.(
3( لق�اح گام�ت هاپلوئید با دیپلوئید  تخم تری پلوئید ایجاد می ش�ود. )پس 

عبارت )ب( رد می شود.(
4( لقاح گامت دیپلوئید با خالی  تخم دیپلوئید ایجاد می شود. )پس عبارت 

)الف( باز هم رد می شود.(
انتخاب طبیعی باعث به هم خوردن تعادل می ش�ود و در واقع باعث تغییر فراوانی دگره ها می ش�ود ولی آمیزش های تصادفی تغییری در الل ها و ژن نمودها  139  1

ایجاد نمی کند. 
 گزینۀ )2(: دقت کنید اگر جهش در ژنگان میتوکندری یاختۀ اس�پرم رخ دهد، به فرزندان منتقل نمی ش�ود )از طرفی ممکن اس�ت این گامت در لقاح 
ش�رکت نکن�د(. / گزینۀ )3(: برای گویچه های قرمز صادق نیس�ت. / گزینۀ )4(: دقت کنید جانداران دورگۀ نازا می توانند تقس�یم میت�وز انجام دهند و اطالعات ژنتیکی 

والدین خود را تکثیر کنند.
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123 در ش�کل روبه رو بای�د دقت کنید که در اث�ر خود لقاحی در  140  2
 4n 2 ایجاد شده است که لقاح کرده اند و نوعn یک تقسیم میوز، دو گامت

ایجاد کرده اند.
فق�ط زمان�ی این حالت رخ می دهد که در میوز 1 جدا نش�دن فام تن ها 
رخ داده باش�د ولی میوز 2 عادی بوده باش�د. ابتدا در میوز 1، یکی از 

و یک یاخته خالی از فام تن می شود. n =2 6 یاخته ها 

 حاال میوز 2 عادی که همواره مثل یک تقسیم میتوز است رخ داده و دو 
n تک کروماتی�دی ایجاد ش�ده اس�ت. دقت کنی�د که این  =2 6 یاخت�ه 
یاخته های حاصله از میوز در گیاهان، ابتدا هاگ هس�تند که با میتوز س�بب 
n می شوند و از خودلقاحی  =2 6 ایجاد گامت )اس�پرم و تخم زا( به صورت 

n زیستا و زایا ایجاد می شود.  =4 12 آن ها تخم 

فقط مورد )د( عبارت را به درستی تکمیل می کند. 141  3
 الف( امکان دارد. اگر میوز 1 و هر دو یاخته شروع کنندۀ میوز 2 دچار جدا نشدن فام تن ها شود:

ب( امکان دارد. میوز 1 عادی ولی هر دو یاخته شروع کننده میوز 2 دچار جدا نشدن فام تن ها شود: 

ج( امکان دارد. میوز 1 عادی رخ دهد ولی یک یاخته شروع کننده میوز 2 تقسیم غیرعادی داشته باشد: 

B

C
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د( امکان ندارد. میوز 1 غیرعادی و یک یاخته شروع کننده میوز 2 تقسیم غیرعادی داشته باشد.

دقت کنید که این یاخته ها و گامت هایی که درون آن ها کلمۀ »خالی« نوش�ته ایم، منظورمان خالی از ژنگان هس�ته ای می باشد ولی ژنگان سیتوپالسمی را در میتوکندری و یا 
شاید در کلروپالست خود دارد.

پاسخ آزمون جمع بندی

موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست می باشند. الف( نادرست است. هر رشته بتای هموگلوبین داسی شکل یک آمینواسید غیرعادی دارد. پس کل مولکول دو  1  3
رش�ته بتا و دو آمینواس�ید غیرعادی دارد. / ب( درس�ت است. هر رشته پلی پپتید در هموگلوبین، مارپیچی شکل بوده و یک گروه غیرپروتئینی هم به آن متصل است. / ج( 
نادرست است. افراد ناقل در جمعیت عادی و ماالریاخیز شانس زندگی برابری دارند )البته شانس زندگی آن ها در نواحی ماالریاخیز، از افراد سالم خالص بیشتر می باشد(. 

A ممکن است به عامل ماالریا آلوده شوند ولی دچار ابتال به بیماری ماالریا و عالئم آن نمی شوند.  SHb Hb / د( نادرست است. افراد ناخالص 
اسپرماتوسیت اولیه دو کروموزوم غیرهمتای X و Y دارد. پس اگر بین دو کروماتید غیرخواهری آن ها تبادل قطعه رخ دهد، قطعًا کراسینگ اور نبوده است  2  2

بلکه نوعی جهش جابه جایی بوده است.

 / گزینۀ )3(: جهش 
A

B

C

C

B

A

واژگوهن�

 گزینۀ )1(: اگر واژگونی ژن ها در بین سه ژن در دو طرف سانترومر رخ دهد،  محل سانترومر نیز عوض می شود. 

دگرمعن�ی ن�وع آمینواس�ید را عوض می کند ولی طول رش�تۀ حاص�ل از ترجمه را تغییر نمی ده�د. / گزینۀ )4(: اگر جهش ه�ای تغییر در تعداد نوکلئوتیدها یک رمز س�ه 
نوکلئوتیدی را اضافه کند با اینکه چارچوب به هم نخورده است ولی نوع پروتئین عوض شده و جهش خنثی نمی باشد. 

موارد )ب( و )ج( صحیح می باشند.  3  2
 الف( نادرست است. خزانه ژنی برخالف ژنوم به بررسی توالی های تنظیمی و بین ژنی نمی پردازد و فقط به بررسی الل ها و توالی های درون ژنی توجه 
دارد. / ب( درس�ت اس�ت. منظور آنزیم دنابس�پاراز اس�ت که با جدا کردن پیوند بین فس�فات ها، نوکلئوتید سه فسفاته را به صورت یک فس�فاته درمی آورد و در رشته قرار 
می دهد. سپس مقدار فسفات هسته را زیاد کرده ولی از مقدار نوکلئوتید آزاد آن می کاهد. / ج( درست است. سدیم نیتریت که برای نگهداری بیشتر به محصوالت گوشتی 
می زنند در ش�رایطی پس از تبدیل ش�دن به ترکیباتی می توانند س�رطان زایی کنند که در پی آن مقدار اینترفرون نوع 2 و پرفورین در فرد باال می رود. / د( نادرس�ت اس�ت. 

توالی افزاینده در یوکاریوت ها ولی مهارکننده ویژۀ پروکاریوت هاست. 
رانش و انتخاب طبیعی تنوع افراد را در جامعه کم می کنند که رانش به سازگاری ربطی ندارد. 4  3

 گزینۀ )1(: در مورد ش�ارش نادرس�ت اس�ت. / گزینۀ )2(: انتخاب طبیعی، س�ازگاری جمعیت را زیاد می کند ولی تنوع الل ها را تغییر نمی دهد و الل 
جدیدی ایجاد نمی کند. / گزینۀ )4(: آمیزش های غیرتصادفی به تولیدمثل جنس�ی وابس�ته اس�ت و نسبت ژن نمود ها در جامعه را بر هم می زند و از این طریق سبب تغییر 

در تعادل جامعه می شود ولی این عامل فراوانی الل ها را برهم نمی زند. 
برتری ناخالص ها مثاًل در مورد بیماری کم خونی داسی شکل در محیط ماالریاخیز، سبب حفظ بیشتر الل و افراد ناخالص دارای بیماری می شود که به رابطۀ  5  2

صفت و محیط می پردازد. 
 گزینۀ )1(: نوترکیبی سبب ایجاد ترکیب جدیدی از الل ها می شود ولی خزانۀ ژنی همان جمعیت را تغییر نمی دهد )تنها عوامل افزایش دهندۀ تنوع در 
خزانۀ ژنی، شارش و جهش می باشد(. / گزینۀ )3(: کراسینگ اور منظور این عبارت است که سبب ایجاد الل جدید نمی شود بلکه ترکیب جدیدی از الل ها را ایجاد می کند. 

/ گزینۀ )4(: انتخاب طبیعی سبب سازگاری جامعه می شود که الل جدیدی ایجاد نمی کند. 
موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست هستند.  6  3

 الف( نادرست است. فسیل یا دیرینه شناسی منظور قسمت اول عبارت است که به آشکار کردن روابط خویشاوندی نمی پردازد. / ب( نادرست است. 
س�اختارهای آنالوگ برخالف همتا )همولوگ( به بررس�ی روابط خویش�اوندی نمی پردازند بلکه به بررسی سازش در اثر پاس�خ به یک نیاز مشترک می پردازند. / ج( درست 
اس�ت. در مطالعات مولکولی و بررس�ی ژن ها، با توجه به توالی های حفظ ش�ده می توان به بررسی خویشاوندی گونه ها پرداخت. / د( نادرست است. دو ساختار دارای طرح 

متفاوت و کار یکسان را ساختار آنالوگ می گویند نه همتا!
همۀ موارد نادرست می باشند.  7  4

 الف( نادرست است. در گونه زایی دگرمیهنی با جدایی جغرافیایی ابتدا دو خزانۀ ژنی متفاوت از یک گونه با ژنوم یکسان ایجاد می شود. / ب( نادرست 
اس�ت. در گونه زایی هم میهنی از ابتدا جدایی تولیدمثلی و گونه جدید با ژنوم و خزانۀ جدید ایجاد می ش�ود. / ج( نادرس�ت است. گونۀ جدید هوگو دووری، گل مغربی های 
n2 و دارای کروموزوم همتا در هسته تلوفاز میتوز دارند. چون گامت گیاهان با میوز و تلوفاز 2 ایجاد نمی شود. / د( نادرست است. در گونه زایی  n4 بودند که گامت های 

دگرمیهنی، رانش، فقط در صورتی مؤثر است که جمعیت جدید تعداد اندکی داشته باشد. 

C

B

C

B

B

C

C



125 وقتی تعداد دفعات اتصال راه انداز به رنابسپاراز زیاد شده باشد، یعنی تعداد دفعات رونویسی عوض شده است و جهش در بخش تنظیمی رخ داده است.  8  2
در این حالت تغییری در ژن و انواع آنزیم های یاخته رخ نمی دهد. 

 گزینۀ )1(: خزانه ژنی به ژن ها و تغییرات آن ها ربط دارد نه توالی تنظیمی و بین ژنی! / گزینۀ )3(: این جهش عالوه بر عوامل محیطی ممکن اس�ت 
در اثر اشکال در همانندسازی رخ داده باشد. / گزینۀ )4(: اگر یاخته را پروکاریوتی در نظر بگیریم فاقد توالی افزاینده می باشد. 

9  2

 UAC به معنی دار UAA طول رشتۂ پیل نوکلئوتید تغییر نمی کند ولی چون در اثر این جهش رمزه پایان ،ATG به ATT دقت کنید که در اثر جهش جانشینی تبدیل
تبدیل می شود، پروتئین سازی ادامه یافته تا به رمزه پایان برسد و طول رشته پیل پپتید بلندتر یم شود.

دو جهش س�اختاری بزرگ ب�ه نام های واژگ��وین و جابه جایی  10  1
می توانند قطعۀ جدا ش�ده از فام ت�ن را به همان فام تن اولیه متصل کنند. در 
نوع واژگونی، قطعه جدا شده به همان بخش فام تن ولی به صورت معکوس 
متصل می شود. در این قسمت دیگر دگره ها با نوع همتای خود روبه روی هم 
واقع نمی شوند که در شکل روبه رو مشاهده می کنید )نادرستی گزینۀ )4((.

از طرفی در نوعی از جهش بزرگ، به نام جابه جایی، قطعه جدا شده می تواند 
ب�ه فام ت�ن غیرهمتا یا به هم�ان فام تن اولیه ولی در جایی غی�ر از مکان اولیه 

متصل شود )نادرستی گزینۀ )3((.

در هر دو نوع جهش جابه جایی و واژگوین می توان عدم تغییر در طول فام تن را مشاهده کرد و در هر دو شکستن قطعه باید رخ دهد ولی در هیچ کدام قطعه جدا شده به فام تن 
همتا وصل نمی شود )درستی گزینۀ )1( و نادرستی گزینۀ )2((.

اگ�ر در توال�ی بی�ن ژنی، جهش در یکی از توالی های تنظیمی )در پروکاریوت ها: راه انداز، محل اتص�ال فعال کننده - در یوکاریوت ها: راه انداز و افزاینده( رخ  11  4
دهد، بر توالی پروتئین اثری نخواهد داشت، بلکه بر مقدار و سرعت رونویسی اثر می گذارد. از طرفی جهش در توالی های دیگر بین ژنی، نه نوع محصول و نه مقدار محصول 

را تغییر نمی دهد. 
 گزینۀ )1(: جهش در محل س�اخت جایگاه فعال رخ داده اس�ت که در این حالت احتمال تغییر عملکرد آنزیم بس��یار زیاد اس�ت )نه به طور قطع!(./ 
گزینۀ )2(: اگر جهش در جایی دور از جایگاه فعال رخ دهد، با توجه به ش�رطی که کتاب درس�ی گذاش�ته است، به طوری که بر آن اثری نگذارد، احتمال تغییر در عملکرد 

آنزیم کم یا حتی صفر است. / گزینۀ )3(: فقط در مورد آنزیم های پروتئینی صادق است و مثاًل در مورد نقش آنزیمی رنا صادق نیست.
فقط عبارت )ج( نادرست است. چون دگره های صفاتی که مطلوب اند. در جمعیت از فراوانی نسبی بیشتری برخوردار هستند. اگر دگره بارز، صفتی کشنده  12  2

باشد، این دگره به دلیل نامطلوب بودن از فراوانی نسبی کمی در جمعیت برخوردار خواهد بود. درست بودن سایر عبارات را بارها بحث کرده ایم.
جهش های ژنی )نوکلئوتیدی( و فام تنی )مثل واژگونی( منش�أ گوناگونی در جامعه هس�تند. دقت کنید که چلیپایی شدن جهش منی ابشد و نوعی نوترکییب به  13  1

حساب می آید که به همراه تفکیک دگره ها، در گامت ها تنوع ایجاد می کنند. )گزینه های )2(، )3( و )4( نوعی جهش می باشند.(
14 4

نوترکیب�ی مخص�وص تقس�یم می��وز با جدا کردن دگره ه�ا و تولیدمثل جنس�ی در جانداران دارای تنوع دگره اس�ت ولی جدا ش�دن کروماتیدهای خواهری ی�ا همان ایجاد 
کروموزوم های دختری، در هر تقس�یم میتوز و میوز 2 وجود دارد. از طرفی اگر یاخته ش�روع کننده میوز، در همه صفات خود ژن نمود خالص داش�ته باشد، یعنی دگره های 
یکس�انی داش�ته باش�د )AAbbdd( در این صورت نوترکیبی در گامت های وی ایجاد نمی ش�ود، چون همواره یک نوع گامت )…Abd( می دهد. در افراد دارای صفات 

ناخالص، می توان بدون نیاز به جهش، تنوع ژنتیکی در ترکیب دگره ها پیدا کرد.

S )بیمار( از نظر صفت بیماری داسی ش�کل می باش�د. هر دوی این افراد به دلیل  15 SHb Hb A و یا خالص نهفته  SHb Hb منظور س�ؤال یا افراد ناخالص   4
اکسیژن رسانی ناقص به بافت ها در محیطی که فشار اکسیژن کم است دچار مشکل می شوند.

علت درس�تی گزینۀ )4(: در معده انس�ان، در نواحی باالی پیلور فاکتور داخلی معده ترش�ح می ش�ود که نقش مهمی در زایش طبیعی گویچه های قرمز دارد، پس در افراد 
دارای دگره کم خونی داسی شکل چه ناخالص و چه خالص بیمار، باعث کم خونی شدید می شود.

فقط عبارت )ب( باعث نادرستی جملۀ فوق می شود. 16  2
 الف( درس�ت اس�ت. اندام های آنالوگ، کارایی یکس�انی دارند ولی طرح س�اختاری متفاوتی دارند. / ب( نادرست اس�ت. اندام های همتا، قطعًا طرح 
س�اختاری یکس�ان دارند ولی اندازه و کار متفاوتی می توانند داش�ته باشند. / ج و د( درست است. اندام های همتا، ممکن است هر دو وستیجیال باشند و فاقد کارایی باشند 

یا هر دو کارایی زیاد داشته باشند و یا یکی وستیجیال و یکی با کارایی باال باشد.

B

B

B

B

B

A

A

B

C



وثررخهطاه لوکلاهصا یرم

126

اف
 ل
اهچ
لو

شارش عاملی است که در گونه زایی دگرمیهین برخالف هم میهنی متوقف می شود. شارش اگر بین دو جمعیت به صورت دو سویه و پیوسته رخ دهد، خزانۀ  17  3
ژنی آن ها را به هم شبیه می کند. شارش فراوانی دگره ها را نیز تغییر داده و تعادل ژنی جامعه را بر هم می زند.

 گزینۀ )1( در مورد رانش است و در گزینۀ )2( دقت کنید که شارش در نوع دگرمیهنی متوقف شده است. 
n می باش�د ک�ه در ه�ر مجموع�ه فام تن�ی آن ه�ا ک�ه ب�ا n براب�ر اس�ت 7 فام ت�ن غیرهمت�ا دارند  18 =4 28 n و تتراپلوئی�د  =2 14 گل مغرب�ی دیپلوئی�د   1

)درس�تی گزین�ۀ )1(( ول�ی در دیپلوئید ه�ا یاخته های محصول می�وز و گامت ها به ص�ورت هاپلوئید با یک مجموعۀ فام تنی می باش�ند ول�ی در تتراپلوئیدها، محصول میوز 
یاخته های دیپلوئید می باشند.

n4 به صورت دیپلوئید با دو مجموعه کروموزوم می باشد. / گزینۀ )4(:   گزینۀ )2(: هر مجموعه کروموزوم همتا ندارد. / گزینۀ )3(: گامت در گیاهان 
از زیست یازدهم به یاد دارید که هر گامت نر و ماده گیاهان گل دار فقط در حلقۀ داخلی یعنی در حلقۀ ماده ایجاد می شود. 

رانش، جهش و انتخاب طبیعی، در هر دو نوع گونه زایی نقش دارد. اما برای جدایی بیشتر در گونه زایی هم میهنی، رانش و در گونه زایی دگرمیهنی رانش در  19  3
جمعیت کوچک و انتخاب طبیعی نقش بیشتری دارند. 

 گزینۀ )1(: قطع ش�ارش ویژۀ دگرمیهنی اس�ت. / گزینۀ )2(: هم میهنی در یک زیس�تگاه رخ می دهد. / گزینۀ )4(: هم میهنی به صورت ناگهانی ولی 
دگرمیهنی تدریجی می باشد. 

اندام های آنالوگ، کار یکسان با طرح ساختاری غیر مشابه دارند )بال پروانه با بال عقاب(. 20  2
این اندام های آنالوگ، برای چند گونه در اثر پاسخ به یک نیاز مشترک )پرواز( ایجاد شده اند ولی مهم این است که طرح ساختاری متفاوت دارند و وجود نیای مشترک را از 

آن ها نمی توان حدس زد )نادرستی گزینۀ )3( و درستی گزینۀ )2((.
 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. قسمت اول آن در مورد اندام های همتا ولی قسمت دوم آن در مورد اندام های وستیجیال است. / گزینۀ  )4(: نادرست 
اس�ت. قس�مت اول آن مقایس�ۀ دو ساختار همتا که یکی وستیجیال می باشد. قسمت دوم این عبارت در مورد توایل های حفظ شده می باشد، این توالی ها در ژن هر ساخت 

ساختارهای همتا که بین گونه های مختلف مشترک است دیده می شوند.

پاسخ آزمون برگزیدة سؤاالت قلم چی

در جهش حذف، برخی از ژن ها از روی فام تن حذف می شوند و در نتیجه تنها یک نسخه از آن ها بر روی فام تن ها باقی می ماند؛ اما در جهش واژگونی، هیچ  1  3
ژنی حذف نمی شود.

 گزین�ۀ )1(: در ه�ر دو نوع جهش مضاعف ش�دگی و جه�ش جابه جایی، برخی از ژن ها از روی یک فام تن حذف می ش�وند و به فام تن های دیگر انتقال 
می یابن�د )در جه�ش مضاعف ش�دگی فام تن همتا و در جه�ش جابه جایی فام تن غیرهمتا(. / گزین�ۀ )2(: در جهش حذف، برخی از ژن ها از روی فام تن حذف می ش�وند و 
هیچ نسخه ای از آن ها روی آن فام تن باقی نمی ماند. در جهش جابه جایی نیز برخی از ژن ها از روی فام تن حذف می شوند و به فام تن دیگر انتقال می یابند و درنتیجه هیچ 
نس�خه ای از آن ها روی یکی از فام تن ها باقی نمی ماند. / گزینۀ )4(: در جهش واژگونی، مضاعف ش�دگی و جابه جایی، هیچ نوکلئوتید و ژنی از ژنگان یک یاختۀ پیکری قبل 

از تقسیم حذف نمی شود.
در جهش فام تنی از نوع حذف قسمتی از فام تن از دست می رود، بنابراین مقدار دنای یاخته کاهش می یابد. 2  3

 گزینۀ )1(: در جهش های جابه جایی و مضاعف شدن نیز مقدار ژن های موجود در هسته می تواند دچار تغییر نشود. / گزینۀ )2(: در جهش مضاعف 
ش�دن قس�متی از یک فام تن به فام تن همتا منتقل می ش�ود. / گزینۀ )4(: جهش های فام تنی حذفی غالبًا باعث مرگ یاخته می شوند، بنابراین به ندرت ممکن است در این 

نوع جهش نیز یاخته به رشد و نمو خود ادامه دهد.
همۀ موارد نادرست است. 3  4

 ال�ف( جهش های�ی ک�ه در بخش بین ژنی رخ می دهن�د، بر توالی محصول ژن و بر س�اختار رنای پیک تأثیر نمی گذارند. / ب( ای�ن مورد تنها در مورد 
جهش تغییر چارچوب صحیح است. / ج( جهش خاموش روی ساختار یا عملکرد پروتئین ها اثر نمی گذارد. / د( در جهش جانشینی مقدار مادۀ وراثتی کم یا زیاد نمی شود.

جهشی که همواره بین دو فام تن همتا رخ می دهد، جهش مضاعف شدگی است که طی آن بخشی از یک فام تن به فام تن همتا متصل می شود. 4  2
 گزینۀ )1(: جهش مضاعف ش�دگی در همۀ فام تن های مردان رخ نمی دهد، زیرا فام تن های X و Y همتا نیس�تند، در حالی که می تواند در زنبور عس�ل 
دارای توانایی بکرزایی )ملکه 2n( رخ دهد. / گزینۀ )3(: جهش حذف و اضافه هم س�بب تغییر در تعداد نوکلئوتیدها می ش�ود، ولی در بررس�ی کاریوتیپ مشخص نیست. 

/ گزینۀ )4(: در جهش خطای میوزی )با هم ماندن فام تنی( هم ممکن است دگره های یک صفت با هم به ارث برسند.
از آنجا که در کامه های طبیعی در مردان، تنها نیمی از کامه ها دارای فام تن جنسی X هستند، پس جهش های ارثی موجود در فام تن X تنها در نیمی از این  5  4

کامه ها دیده می شوند.
 گزین�ۀ )1(: عوام�ل جهش زای ش�یمیایی نیز می توانند منجر به بروز جهش های اکتس�ابی ش�وند. / گزینۀ )2(: جهش های ارث�ی از یک یا هر دو والد 
به فرزند می رس�ند. / گزینۀ )3(: جهش های ارثی در همۀ یاخته های حاصل از یاختۀ تخم دیده می ش�وند و جهش های اکتس�ابی با توجه به جایگاه جهش )به عنوان مثال 

یاخته های دستگاه تنفس در اثر عوامل جهش زای سیگار( در همۀ یاخته های حاصل از تخم دیده نمی شوند.
6  A SHb Hb انتخاب طبیعی فرایندی اس�ت که در آن افراد س�ازگارتر با محیط انتخاب می شوند. در مناطقی که ماالریا شایع تر است، افراد دارای ژن نمود   3

SHb افزایش می یابد. در مورد گزینۀ )4(  A در برابر ماالریا مقاوم تر هستند. در نتیجه فراوانی این افراد و فراوانی دگرۀ  AHb Hb نسبت به افراد سالم دارای ژن نمود 
قید همواره نادرست است چون جهش نیز ممکن است به طور شانسی تفاوت ها را کم کند.

A

A

A

C

B

A

B

C

B

A



127 انتخاب طبیعی در »فرد« تغییر ایجاد نمی کند، اما جهش اثرات متفاوتی را بر فرد می گذارد. 7  3
 گزینۀ )1(: ش�ارش می تواند س�بب افزایش تنوع در جمعیت پذیرنده ش�ود. / گزینه های )2( و )4(: انتخاب طبیعی همانند رانش، می تواند س�بب 

کاهش گوناگونی دگره ای و کاهش گوناگونی افراد شود.
همۀ موارد نادرست است. 8  4

 الف( تبادل قطعات فام تنی در چلیپایی ش�دن نیز رخ می دهد که جهش محس�وب نمی ش�ود. / ب( در رانش ژن تغییر فراوانی جمعیت بدون ارتباط با 
سازگاری با محیط اتفاق می افتد. / ج( رانش ژن به غنی تر شدن خزانۀ ژنی کمک نمی نماید. / د( آرایش فام تن ها در متافاز 1 به تنوع کامه ها می انجامد.

در بیماری کم خونی داسی شکل، شکل گویچه های قرمز فرد از حالت گرد به داسی شکل تغییر می یابند. در این بیماری افراد دارای ژن نمود خالص، همواره  9  3
یا گویچه های قرمز طبیعی و یا داسی شکل دارند و در شرایط محیطی مختلف شکل گویچه های آن ها تغییر نمی کند.

AHb هس�تند، در برابر ماالریا مقاوم ان�د. / گزینۀ )2(: کم خونی داسی ش�کل در اثر نوعی جهش  A ک�ه دارای دگرۀ  SHb Hb  گزین�ۀ )1(: اف�راد 
دگرمعنا ایجاد می شود که در آن تنها نوع یک آمینواسید عوض می شود و تعداد آمینواسیدها تغییری نمی کند. / گزینۀ )4(: دقت داشته باشید که انگل ایجادکنندۀ بیماری 
A را آلوده کند، اما پس از آلوده ش�دن، ش�کل آن ها تغییر ک�رده و انگل می می�رد، بنابراین می تواند  SHb Hb ماالری�ا می توان�د گویچه ه�ای قرم�ز اف�راد دارای ژن نمود 

گویچه های قرمز فرد را آلوده کند، ولی نمی تواند در فرد سبب ایجاد بیماری شود.
گوناگونی دگره ای و نوترکیبی بر اثر چلیپایی ش�دن س�بب حفظ تنوع در جمعیت می ش�وند که به ترتیب در مراحل متافاز 1 و پروفاز 1 میوز انجام می شوند.  10  4

در این مراحل قطعًا به سانترومر هر فام تن هسته ای یک رشتۀ دوک از یک سمت در اتصال است.
 در مورد گزینۀ )3( دقت کنید که همۀ رشته های دوک به فام تن های مضاعف متصل نمی شوند.

1  گزینۀ )2(: به علت وجود رابطۀ مکملی بین بازها، تغییر در یک نوکلئوتید از یک رشتۀ دنا، نوکلئوتید مقابل آن را در رشتۀ دیگر تغییر  11
می دهد. به همین علت جانش�ینی در یک نوکلئوتید به جانش�ینی در یک جفت نوکلئوتید منجر می ش�ود. / گزینۀ )3(: یوکاریوتی ها توانایی تولید عوامل رونویسی را دارند. 

عامل بیماری ماالریا نوعی جاندار هوهسته ای است. / گزینۀ )4(: کم خونی داسی شکل یک نقص ارثی است.
A نیز در برابر ماالریا مقاوم نیستند. 12 AHb Hb S هستند، معمواًل در کودکی می میرند و به سن بزرگسالی نمی رسند. ضمنًا افراد  SHb Hb دقت کنید افرادی که   2

 گزینۀ )1(: هر دو مورد جهش محسوب می شود. / گزینۀ )3(: بی�ماری ماالریا نوعی بیم�اری انگلی است که طی آن تعداد ائوزینوفیل ها افزایش می یابد. /
گزینۀ )4(: به علت بروز کم خونی، میزان ترشح هورمون اریتروپویتین افزایش می یابد.

برخی از حشرات مانند زنبور عسل نر برای تولید گامت، تقسیم میتوز انجام می دهند و در طی تقسیم میتوز گامت نوترکیب تولید نمی شود. 13  4
2  گزینۀ )1(: الزامًا س�اختار وس�تیجیال از اندام حرکتی مش�تق نمی شود و ممکن اس�ت مربوط به هر ساختار دیگری باشد. / گزینۀ )3(:  14

س�اختارهای وس�تیجیال می توانند غیراس�تخوانی نیز باش�ند و لزومی ندارد که حتمًا اس�تخوانی باشد. / گزینۀ )4(: س�اختارهای وستیجیال، س�اختارهای کوچک، ساده یا 
ضعیف شده ای هستند که ممکن است عالوه بر دارا بودن طرح ساختاری مشابه، عملکرد یکسان نیز داشته باشند.

در هر دو نوع گونه زایی، جدایی تولیدمثلی بین افراد جمعیت ایجاد می شود )درستی گزینۀ )1((. 15  4
در گونه زایی دگرمیهنی حتی اگر دو جمعیت کنار هم باشند، آمیزشی بین آن ها رخ نخواهد داد، اما در گونه زایی هم میهنی اگر کامه های گیاه اولیه که تک الدند با کامه های 

گیاه جدید که دوالد هستند لقاح کنند، گیاه سه الد تشکیل خواهد شد. این گیاهان زیستا ولی نازا هستند )درستی گزینۀ )2((.
گونه زایی هم میهنی بدون وجود سد جغرافیایی صورت می گیرد و علت آن می تواند خطا در انجام تقسیم کاستمان باشد، مانند تشکیل گیاهان چندالدی )درستی گزینۀ )3((.

گونه زایی دگرمیهنی نیاز به زمان طوالنی تر داش�ته و تدریجی اس�ت، اما گونه زایی هم میهنی در زمان بسیار کوتاه تر و اغلب به شکل ناگهانی )نه تدریجی( صورت می پذیرد 
)نادرستی گزینۀ )4((.

چندالدی شدن و با هم ماندن فام تن ها نوعی جهش بزرگ محسوب می شود. 16  4
 گزینۀ )2(: اگر یاخته ای که تقسیم می شود برای آن صفت خاص دارای ژن نمود خالص باشد، تعداد انواع دگره در یاخته های حاصل تغییری نمی کند.
گزینۀ )1( و )3(: چندالدی ش�دن و باهم ماندن فام تن ها، نمونه هایی از خطاهای میوزی هس�تند. اش�تباه در تقس�یم می تواند هم در تقسیم میتوز و هم در تقسیم میوز رخ 

دهد، ولی چون فقط بعضی از یاخته های حاصل از میوز در ایجاد نسل بعد دخالت مستقیم دارند، از اهمیت بیشتری برخوردارند.
3  گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. در هر ن�وع روش گونه زایی، گونه های جدید در آمیزش با گونۀ نیای�ی نمی توانند آمیزش موفقیت آمیزی  17

داشته باشند. / گزینۀ )2(: نادرست است. عامل به وجود آورندۀ تنوع، در گونه زایی دگرمیهنی، جهش و نوترکیبی دگره هاست و در گونه زایی هم میهنی جهش های عددی 
اس�ت، جدایی دو جمعیت و قطع ش�ارش ژنی تنوع زا نیس�ت. / گزینۀ )4(: نادرست اس�ت. در گونه زایی دگرمیهنی، شارش ژنی )دگره ای( میان دو جمعیت جدا شده قطع 

می شود، یعنی یکی از عوامل برهم زنندۀ تعادل متوقف می شود.
)n خواهد بود که در هستۀ خود سه  18 )=3 21 ، تخم اصلی حاصل تریپلوئید  n( )=4 28 )n و تتراپلوئید  )=2 14 در اثر آمیزش گیاه گل مغربی دیپلوئید   2

مجموعۀ فام تن 7تایی دارد.
 گزینۀ )1(: اگر گیاه نر 4n و گیاه ماده 2n باش�د، در این صورت گامت نر 2n و یاختۀ دوهس�ته ای نیز 2n خواهد بود و از آمیزش آن ها تخم اصلی 
3n و تخم ضمیمه 4n تش�کیل می ش�ود. / گزینۀ )3(: گیاه 3n نازاس�ت و میوز نمی کند. / گزینۀ )4(: در این آمیزش گیاهان نسل اول نمی توانند آمیزش کنند، در نتیجه 

گیاهان نسل دوم ممکن نیست ایجاد شوند.
2  گزین�ۀ )1(: در گونه زای�ی هم میهنی برخالف گونه زایی دگرمیهنی، جدایی جغرافیایی رخ نمی دهد. / گزینۀ )3(: در گونه زایی هم میهنی  19

همانند گونه زایی دگرمیهنی، خزانۀ ژنی افراد یک گونه از هم جدا می شود. / گزینۀ )4(: در گونه زایی هم میهنی برخالف گونه زایی دگرمیهنی، بین جمعیت هایی که در یک 
زیستگاه زندگی می کنند، جدایی تولیدمثلی اتفاق می افتد.

جهش پیش زمینه ای برای گونه زایی است، یعنی اگر جهش نباشد، گونۀ جدیدی ایجاد نمی شود. 20  1
 گزینۀ )2(: در گونه زایی هم میهنی تبادل مادۀ ژنتیک بین دو گونه ممکن اس�ت روی دهد، اما گیاه حاصل زایا نیس�ت. / گزینۀ )3(: ممکن اس�ت در 
جمعیت های بزرگ مهاجرت به گونه ای صورت گیرد که فراوانی دگره ها در جمعیت تغییر نکند و ثابت بماند. / گزینۀ )4(: الزامًا در پی هر نوع جهش گونه زایی رخ نمی دهد.
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پاسخ آزمون برگزیدة سؤاالت  سراسری

ها در هر جامعه ای بسیار کم بوده و معمواًل قبل از رسیدن به سن بلوغ در اثر کم خونی  1 S SHb Hb شانس بقا و زادآوری افراد مبتال به کم خونی داسی شکل   4
A نیز در جامعۀ عادی و ماالریاخیز ش�انس بقا و زادآوری باالیی دارند و حتی در صورت آلوده  SHb Hb( ) داسی ش�کل می میرند. افراد ناخالص که س�الم ناقل هس�تند 

A هستند، در محیط عادی شانس زندگی ٪100 دارند ولی در نواحی ماالریاخیز در صورت  AHb Hb شدن به انگل، ماالریا، سالم می مانند. ولی افراد خالص بارز که سالم 
ابتال به ماالریا از بین می روند.

n است و همیشه به تعداد 2n یعنی نصف عدد کروموزومی یا 14 عدد چهارتایه به هنگام میوز تشکیل می دهد )درستی  2 =4 28 گیاه گل مغربی تتراپلوئید   3
گزینۀ )3( و رد گزینۀ )1((. این گونه در اثر خطای میوزی ایجاد شده )رد گزینۀ )4(( و قادر به انجام میوز می باشد چون زیستا و زایا می باشد. این گونه در گامت خود که 

n4 نیز ایجاد شود.( دیپلوئید می باشد، دو مجموعه کروموزوم دارد )رد گزینۀ )2((. )البته در مورد گزینۀ )4( دقت کنید که گیاه تتراپلوئید می تواند از گیاه 
آمیزش ه�ای غیرتصادف�ی فراوانی دگره را به هم نمی زند ولی کاهش تن�وع معمواًل می تواند در اثر رانش رخ دهد و عاملی که همواره تنوع را در جامعه زیاد  3  4

می کند جهش است. 
عوامل مؤثر در تعادل ژنی جمعیت: جهش و شارش رخ ندهد یا تعادلی رخ بدهد، انتخاب طبیعی رخ ندهد، رانش رخ ندهد، آمیزش ها تصادفی باشند  4  3

)برای پایداری تعادل ژنی در جامعه باید فراوانی دگره ها و نسبت ژن نمود ها تغییر نکنند(.
اواًل در این سؤال به کلمۀ جهش کوچک و قید )همواره( دقت کنید! ثانیًا به واژۀ »درون ژن« دقت کنید! 5  4

می دانید که جهش کوچک دو نوع جانشینی )بدون تغییر در تعداد نوکلئوتیدها( و تغییر در تعداد نوکلئوتیدها دارد. پس:
 گزین�ۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. چون فقط در صورت تغییر در تع�داد نوکلئوتیدها در اثر اضافه یا کاهش یک یا دو نوکلئوتید، باع�ث تغییر در چارچوب خواندن و ترتیب 

آمینواسیدها می شود.
 گزینۀ )2(: نادرست است. اگر جهش جانشینی کوچک رخ دهد، تعداد مونومرهای mRNA تغییر نمی کند.

 گزینۀ )3(: نادرست است. اگر فقط رمزه معنی داری به رمزه پایان یا برعکس تبدیل شود طول رشتۀ پلی پپتیدی تغییر می کند )جهش خاموش تغییری در تعداد و نوع 
ایجاد نمی کند(. 

 گزینۀ )4(: درست است. چون باالخره هر نوع جهشی، تغییری در مولکول حاصل از رونویسی یعنی در RNA ایجاد می کند. )مهم دقت به کلمه درون ژن است چون 
اگر در بخش تنظیمی یک ژن جهش کوچک صورت گیرد، این جهش نوع نوکلئوتیدهای RNA حاصله را تغییر نمی دهد و مقدار رونویسی را تحت تأثیر قرار می دهد.(

جهش کوچک دو نوع دارد: 1- جهش جانشینی که نوع نوکلئوتید را تغییر می دهد. 2- جهش تغییر در تعداد که می تواند باعث تغییر در چارچوب شود.  6  4
 گزین�ۀ )1(:  جه�ش کوچک نوع جانش�ینی یا تغییر در تعداد دارد. / گزینۀ )2(:  جه�ش در توالی بین ژنی این تأثیرات را ندارد. / گزینۀ )3(: جهش 

در ژن می تواند سبب تغییر رنا شود. 
n4 بوده است. 7 n2 است، پس گیاه اصلی  وقتی گامت طبیعی گیاهی   4

n2 با گامت n می سازد.  n2 باشد، طی میتوز گیاه  n4 بسازد. / گزینۀ )2(: تخم گیاهان اگر   گزینۀ )1(: با جدا نشدن کروموزوم ها می تواند گامت 
n4 ایجاد کرده اند )مانند گل مغربی تتراپلوئید از انواع دیپلوئید(. مهم این اس�ت  n2 بوده اند و با جدا نش�دن فام تن ها فرزند  /گزینۀ )3(: ممکن اس�ت والدین آن ها هم 

که تخم سازنده این گیاه 4n بوده است و با میتوز جاندار 4n ایجاد کرده است. 
جهش کوچک نوعی به نام جهش جانش�ینی دارد که تعداد نوکلئوتیدها و اندازه DNA که عامل تغییر ش�کل ظاهری است را تغییر نمی دهد ولی می تواند  8  3

در بیان ژن یا محصوالت ژن تغییر ایجاد کند )اگر جهش جانش�ینی نقطۀ آغاز رونویس�ی را تغییر دهد، می تواند اندازه رونوش�ت ساخته شده را نیز تغییر دهد که البته این 
عبارت جالبی نبود که طراحان کنکور 94 طرح کرده بودند(. 

جهش و شارش عواملی برای ایجاد تنوع در افراد جامعه هستند که در خزانۀ ژنی جمعیت نقش اساسی دارند. 9  3
 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. منظور، انتخاب طبیعی می باش�د که دگره جدید ایجاد نمی کند ولی فراوانی دگره های ناس�ازگار را کم می کند. / گزینۀ )2(: 
نادرس�ت اس�ت. انتخاب طبیعی عاملی اس�ت که بر س�اختار ژنی جمعیت و جهت تغییرات اثر می گذارد )دقت کنید که هر عامل برهم زنندۀ تعادل ساختار ژنی جمعیت را 
برهم می زند ولی جهش فقط سبب تغییر در ساختار ژنی فرد می شود(. / گزینۀ )4(: نادرست است. انتخاب طبیعی چهرۀ جمعیت را تغییر می دهد ولی دگره های نامطلوب 

را کاهش می دهند نه اینکه حذف کنند.
ملخ جانوری با تولیدمثل جنسی است که در اثر چلیپایی شدن اگر الل ها متفاوت باشند، یم تواند در گامت زایی خود تنوع ایجاد کند ولی همیشگی نیست  10  2

)درستی گزینۀ )2((. ولی فقط جهش در یاختۀ جنسی آن به نسل بعد منتقل می شود )نادرستی گزینۀ )1((. جهش های جانشینی، تغییر در تعداد نوکلئوتید ایجاد نمی کند 
n2 زایشی آن میوز می کند )نادرستی گزینۀ )4((.  )نادرستی گزینۀ )3((. در ملخ مانند هر گونۀ دیگری، فقط یاخته های 

نیروه�ای تغیی�ر دهنده جمعیت )جهش، ش�ارش، رانش، انتخاب طبیع�ی و آمیزش های غیرتصادفی( در هر جمعیتی از جمل�ه جمعیت کوچک وجود دارد  11  4
)درس�تی گزینۀ )1((. در جمعیت های کوچک احتمال آمیزش های غیرتصادفی زیاد می ش�ود و آمیزش بین افراد ش�بیه نیز اتفاق می افتد و رانش ش�دید یا مهاجرت زیاد 
می تواند فراوانی یک دگره را دچار تغییرات شدید کند و یا حتی دگره ای را از جمعیت حذف کند )درستی گزینه های )2( و )3(( ولی برخی تغییرات مثل جهش های ناسازگار 

می تواند اثر مضر روی شانس بقا و زادآوری افراد داشته باشد )نادرستی گزینۀ )4((.
شارش ژن در اثر مهاجرت است ولی ساختار ژنی فرد را برخالف جهش تغییر نمی دهد )ولی ساختار ژنی جامعه را عوض می کند(.  12  3

 گزینۀ )1(: رانش تصادفی است و اثر متفاوت دارد. / گزینۀ )2(: شارش دوطرفه سبب شباهت دو جامعه می شود. / گزینۀ )4(: آمیزش غیرتصادفی، 
فراوانی و نسبت ژن نمودی جامعه را عوض می کند. 
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129 جهش سبب تغییر در ساختار ژنی فرد و خزانه ژنی جامعه می شود ولی شارش فقط خزانه ژنی جامعه را دستخوش تغییر می کند.  13  3
 گزینۀ )1(: هر دو فراوانی الل ها را تغییر می دهند. / گزینۀ )2(: اگر آمیزش بین افراد مش�ابه رخ دهد، در این صورت فراوانی خالص ها زیاد می ش�ود. / 

گزینۀ )4(: رانش و انتخاب طبیعی تنوع جامعه را کم می کنند که رانش در جهت سازش نمی باشد ولی انتخاب طبیعی سبب سازش می شود. 
رانش دگره ای در اثر از بین رفتن برخی دگره های افراد صورت می گیرد. رانش برخالف انتخاب طبیعی به سازش نمی انجامد ولی در اثر حوادث طبیعی مثل  14  4

سیل، زلزله و… رخ داده و جامعه را از حالت تعادل دگره ای خارج می کند. این فرایند در جمعیت های کوچک تر که تعداد افراد کمتری دارند، تأثیر و نمود بیشتری دارد.
انتخاب طبیعی در جهت س�ازگاری جمعیت ها گام برمی دارد و فراوانی دگره ها و افراد س�ازگار را باال می برد ولی در زاده های فرد س�ازگار به دلیل میوز و تنوع  15  2

گامتی و لقاح تصادفی می توان زادۀ ناسازگار نیز مشاهده کرد که شانس بقای او در نسل بعد باال نیست.
 گزین�ۀ )1(: بس�یاری از جهش ه�ا س�بب تغییر ف�وری در پروتئینی خاص و ایج�اد تغییر رخ نمودی نمی ش�وند و اندکی از آن ها این ویژگ�ی را دارند. / 
گزینۀ )3(: ش�ارش در جمعیت پذیرنده و جهش در هر جمعیتی س�بب افزایش تنوع ژنی و دگره ای آن جمعیت می ش�ود. / گزینۀ )4(: رانش از عواملی اس�ت که در اثر 

فرایندهای تصادفی، سبب تغییر در فراوانی دگره ای جمعیت می شود.
ناهنجاری های فام تنی وس�یع از نوع مضاعف ش�دگی سبب تغییر در ساختار فام تن می شود ولی در تعداد آن ها تغییری ایجاد نمی کند. این جهش های بزرگ  16  3

را می توان با بررسی کاریوتیپ مشاهده کرد )درستی گزینۀ )1( و نادرستی گزینۀ )3((. اگر این جهش که در اثر جابه جایی قطعه ای از فام تن یا فام تن همتا رخ می دهد در 
یاختۀ زایشی صورت گیرد، با انجام میوز می توان اختالل را در گامت های فرد نیز مشاهده کرد )درستی گزینۀ )4((. در آخر دقت کنید که جهش مضاعف شدگی در حقیقت 

نوعی جهش جابه جایی بین فام تن های همتا می باشد )درستی گزینۀ )2((.
در مورد گونه هایی که تولیدمثل جنسی دارند، روند گونه زایی وقتی کامل می شود که گامت ها با هم لقاح کنند و نسل جدید زایا ایجاد نکنند. )البته در مورد  17  1

گونه هایی با تولیدمثل غیرجنسی این تست غلط است(.
 گزینۀ )2(: انتخاب طبیعی س�بب تغییر در جامعه می ش�ود نه در افراد. / گزینۀ )3(: در گونه زایی دگرمیهنی فقط در صورت اینکه جمعیت کوچکی 

ایجاد شود، رانش تأثیر مهمی دارد. / گزینۀ )4(: فقط در گونه زایی دگرمیهنی، شارش متوقف می شود و مانع جغرافیایی وجود دارد. 
طبق تشریح مقایسه ای، اندام های همتا برخالف آنالوگ برای بررسی خویشاوندی و وجود نیای مشترک به کار می رود.  18  1

 گزینۀ )2(: ساختار آنالوگ فقط برای توجیه سازش اندام ها در جهت کار آن ها می باشد. / گزینۀ )3(: توالی های حفظ شده در گونه های متعدد با نیای 
مشترک وجود دارند. / گزینۀ )4(: اندام وستیجیال ممکن است کارایی نداشته باشد یا کوچک و ساده با کارایی کم باشد. 

فقط عبارت )ب( درست است.  19  1
 الف( نادرس�ت اس�ت. اگر جهش در رمزهای ایجاد جایگاه فعال آنزیم رخ دهد، ممکن اس�ت روی کار آنزیم خلل ایجاد کند )در غیر این صورت بعید اس�ت(. / 
ب( درست است. در جهش مضاعف شدگی، قسمتی از یک کروموزوم جدا شده و به کروموزوم همتا متصل می شود. / ج( نادرست است. فراوردۀ ژن، ابتدا رنا و سپس پروتئین است. 
دقت کنید که جهش روی دنا رخ می دهد نه رمزه پایان! اگر منظور جهش منتقل شده روی رمزه پایان باشد، این عبارت درست است و طول رشتۀ پلی پپتید می تواند زیاد 
ش�ود ولی از نظر من این عبارت نادرس�ت اس�ت. / د( نادرس�ت است. از نظر من این عبارت نیز نادرست است چون هر جهش کوچک یا به صورت جانشینی و یا حذف و 

اضافه می باشد و هر دو با هم نمی باشد. 

متأسفانه طراح کنکور دو مورد را درست در نظر گرفته است و مثل همیشه از دادن پاسخ ترشیحی ترس دارد! از نظر بنده و با سند و دالیلی که گفتم گزینٔه )1( جواب است. 

موارد )الف( و )د( صحیح هستند.  20  2
 الف( درست است. زیست شناسان اندام های همتا را در گونه های خویشاوند و با نیای مشترک در نظر می گیرند. / ب( نادرست است. اندام وستیجیال 
می تواند دارای نقش جزئی و یا فاقد نقش باشد. / ج( نادرست است. زیست شناسان ساختار آنالوگ را فقط در پی سازش گونه های مختلف برای یک نیاز می دانند و از آن 
در رده بندی و گونه زایی استفاده نمی کنند. / د( درست است. هر دو گونه ای که در گذشتۀ نزدیک تری از یک نیای مشترک ایجاد شده باشند، ردیف ژن ها و آمینواسیدهای 

مشابه تری با هم دارند. 
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از ماده به انرژی
پنجم
 فصل

فقط مورد )الف( نادرست می باشد. 1  2
 الف( اندرست است. انسان و زرافه هر دو از جانوران هستند و توانایی تولید مواد آلی مورد نیاز خود را از مواد معدنی ندارند. جانوران قدرت تولید مواد 
آلی مورد نیاز خود را ندارند و همگی از سوزاندن مواد آلی، انرژی به دست می آورند. منبع غذایی زرافه فقط از برگ گیاهان می باشد در حالی که انسان جانوری همه چیزخوار 
است که از مواد جانوری و گیاهی، مواد مورد نیاز خود را جذب می کند. )منظور کتاب درسی از شیوۀ یکسان غذای آن ها، استفاده از مواد آلی سایر جانداران بوده است.( 

ب( درست است.

ورزش و فعالیت های بدنی ش�دید، از یک طرف س�بب گرمازایی در بدن می ش�وند و از طرفی در اثر عرق کردن س�بب از دس�ت دادن مقداری از آب بدن می شود. با باال 
رفتن دمای بدن، بخشی از مغز به نام هیپواتالموس فعال می شود که مرکز تنظیم عصبی دمای بدن می باشد. از طرفی هیپوتاالموس حاوی گیرنده های اسمزی می باشد 
که در اثر کاهش آب خوناب و افزایش فش�ار اس�مزی تحریک می ش�وند. هیپوتاالموس مرکز تش�نگی نیز می باشد و با تولید هورمون ضد ادراری و باز جذب آب از کلیه ها، 

سبب کنرتل فشار امسزی خوانب می شود.

ج( درس�ت اس�ت. در هر نوع واکنش های تنفس یاخته ای، مواد آلی مغذی تجزیه می ش�وند و مقداری ATP به دس�ت می آید. البته میزان تولید ATP در تنفس هوازی 
بسیار بیشتر از تنفس بی هوازی می باشد.

شیوه کسب انرژیتوانایی تبدیل مواد معدنی به آلیمنبع اولیه انرژیجانداران

فتوسنتز کنندهدارندنور خورشیدگیاهان
فتوسنتز کنندهدارندنور خورشیدبرخی باکتری ها
مصرف کنندهندارندمواد آلیبیشتر باکتری ها
شیمیوسنتز کنندهدارندمواد معدنیبرخی باکتری ها

مصرف کنندهندارندمواد آلیقارچ ها
مصرف کنندهندارندمواد آلیبرخی آغازیان

دارندنور خورشیدبرخی آغازیان
فتوسنتز کننده - )جلبک ها و 

اوگلنا(
مصرف کنندهندارندمواد آلی جانوریجانور گوشت خوار

مصرف کنندهندارندمواد آلی گیاهیجانور گیاه خوار )زرافه(
مصرف کنندهندارندمواد آلی گیاهی و جانوریجانور همه چیزخوار )انسان(

توجه: این جدول فقط برای آمادگی ذهن شام در مورد انواع تنفس های یاخته ای رایج می باشد. 

CO2 تولید ATPمادۀ تجزیه شوندهنوع تنفس قندکافتمصرف اکسیژنتولید 

داردداردداردداردگلوکزتنفس هوازی
داردنداردداردداردگلوکزتخمیر بی هوازی الکلی

داردنداردنداردداردگلوکزتخمیر بی هوازی الکتیکی

H و ATP، محصول واکنش های آن می باشد. 2 O2  ، CO2 با توجه به فرمول زیر در مورد تنفس هوازی به این نتیجه می رسیم که سه نوع ماده،   3
 C H O O ADP P CO H O ATPÁnHk£¶ RIÿvÎ ÁnHk£¶( )+ + + → + +6 12 6 2 2 26 6 6   
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O2 و CO دارای یک جایگاه اتصال  CO2 و CO را دارد.   ، O2 دلی��ل انتخاب گزینۀ )3(: هموگلوبین موجود در گویچۀ قرمز انس�ان توانایی اتصال به مولکول ه�ای 
CO2 متفاوت است. مشرتک در هموگلوبین می باشند ولی همان طور که از متن کتاب هم می توان برداشت کرد، محل اتصال 

هموگلوبینمولکول

پروتئینی با 4 زنجیره )پلی پپتیدی(نوع

چهارم پروتئینیساختار

پپتیدی - هیدروژنی - آب گریز - یونی )هر رشتۀ آن مارپیچی است(پیوندها

4 رشتۀ پلی پپتیدی و 4 گروه هم آهن دارمواد سازنده

O2 هر گروه هم آن به طور برگشت پذیر متصل می شود.اتصال به مولکول 

CO متصل می شود.اتصال به مولکول O2 هر گروه هم آن به طور محکم به CO در محل اتصال 

CO2 از محل اختصاصی به طور برگشت پذیر به گروه های هم وصل می شود.اتصال به 

O2 در خون O2 خون را منتقل می کند.انتقال  ٪  97 مقدار 

CO2 در خون CO2 را منتقل می کند.انتقال  ٪ 23 مقدار 

 گزینۀ )1(: همواره مقدار س�دیم همواره در خارج یاخته های بدن، یعنی در محیط داخیل یا آب سیتوپالس�می از درون یاخته ها بیش�تر اس�ت. به همین 
Na از یاخته های بدن با مکانیسم انتقال فعال و مرصف ATP صورت می گیرد. ATP یکی از محصوالت همیشگی تنفس یاخته ای می باشد. / گزینۀ )2(:  + دلیل خروج 
CO2 اس�تفاده می کنند تا مواد آلی  برخ�ی باکتری ه�ا ق�درت تولید مواد آلی از م�واد معدنی دارند که به آن ها تولیدکننده گفته می ش�ود. این باکتری ها برای این عمل از 
بسازند. )در فصل 6 می خوانیم.( / گزینۀ )4(: آنزیم پپسین معده، نوعی پروتئاز می باشد که با هیدرولیز پیل پپتیدها سبب تولید پپتیدهای کوچک تر می شود. این آنزیم 

در حین فعالیت خود به تجزیه آب )هیدرولیز( و مصرف انرژی از ATP نیاز دارد.
موارد )ج( و )د( نادرست می باشند. 3  1

ATP یا آدنوزین تری فس�فات، ش��کل رایج و قابل اس��تفاده انرژی در یاخته ها می باش�د. این مولکول، نوکلئوتیدی با قند ریبوز می باشد که حاوی باز آلی دو حلقه ای آدنین و 
سه گروه فسفات است. 

 الف( درست است.

طب�ق مت�ن کتاب درس�ی، هیچ جانداری نمی تواند بدون انرژی زنده بماند، رش�د کند و ب�ه فعالیت خود ادامه دهد. حفظ هر یک از ویژگی های جانداران مثل رش�د و نمو و 
تولیدمثل به در اختیار داشتن ATP وابسته است. 

ب( درس�ت اس�ت. در س�اختار ATP، همان طور که مش�اهده می کنید یک قند ریبوز پنج ضلعی وجود دارد که از یک 
ط�رف ب�ه ب�از آلی دوحلقه ای آدنین متصل اس�ت )آدنین دو حلقۀ 5 و 6 ضلعی دارد ک�ه از حلقۀ 5 ضلعی خود با پیوند 
اش�تراکی به قند ریبوز متصل اس�ت و آدنوزین را تشکیل می دهد(. حلقۀ قند ریبوز از سمت دیگر، با یک پیوند اشتراکی 
به گروه فس�فات متصل می باش�د. / ج( اندرس��ت است. سؤال در مورد ATP می باش�د ولی این عبارت گلوکز را معرفی 
می کند که در اثر تنفس یاخته ای س�بب تولید ATP می ش�ود. / د( اندرس��ت است. در مولکول ATP، افزوده شدن سه 
گروه فس�فات به قند موجود در آدنوزین در س�ه مرحله روی می دهد. در هر مرحله با صرف انرژی ابتدا AMP، س�پس 

ADP و در آخر ATP تولید می شود. )دقت کنید که فسفات های ATP، به ابز آیل متصل منی شوند.(

انرژی اتصال فسفات ها به آدنوزین، از مواد غذایی تجزیه شده به دست می آید.
در نوکلئوتیدها دقت کنید که فس�فات به باز آلی مثل آدنین متصل نمی ش�ود ولی به آدنوزین که مجموعۀ قند و 

باز آلی است، متصل می شود. 

ترتیب افزوده شدن گروه های فسفاتپیوندهااجزاء

آدنوزین + فسفات + انرژی  AMPبین قند و باز آلی  اشتراکیقند ریبوز
AMP + فسفات + انرژی زیاد  ADPبین قند و فسفات  اشتراکیباز آلی آدنین

ADP + فسفات + انرژی زیاد  ATPبین فسفات ها  اشتراکی پر انرژیسه گروه فسفات

هموگلوبین

3  

B

1 
2 

ATP ساختار

4  



133 در ب�دن جانداران، معم�واًل ATP از ترکیب ADP و گروه  4  1
فس�فات به دس�ت می آید که این واکنش انرژی خواه و همراه س��نزت آبدهی 
می باش�د. انرژی این واکنش به طور معمول از مواد مغذی حاصل می ش�ود 
)درس�تی گزینۀ )1( و نادرستی گزینۀ )3((. این واکنش سبب تولید انرژی 
نمی ش�ود )نادرس�تی گزین�ۀ )2((. تجزی�ه ATP ب�ه ADP ب�ا واکن�ش 
هیدرولیز و مرصف آب انجام می ش�ود که س�بب آزاد ش�دن ان�رژی پیوند 
پرانرژی بین دو گروه فس��فات می ش�ود. این انرژی در تأمین انرژی مورد نیاز 

یاخته نقش دارد )نادرستی گزینۀ )4((.

در سیستم های زیستی، تولید مادۀ آلی، انرژی خواه و تجزیه آن انرژی زا می باشد.

س�اخته ش�دن ATP در یاخته ه�ای مختلف جان�داران، به دو صورت تولید ATP در س�طح پیش ماده و تولید ATP به کمک زنجی�رۀ انتقال الکترون )به  5  2
صورت ATP اکسایشی یا ATP نوری( می باشد. ساخته شدن ATP در سطح پیش ماده را به کمک کراتین فسفات در ماهیچه ها و در سایر یاخته ها در مرحلۀ قندکافت 
یا چرخۀ کربس می توان مشاهده کرد. ساخته شدن ATP به کمک انرژی حاصل از انتقال الکرتون ها را یا به صورت ATP اکسایشی در واکنش های غشای درونی راکیزه 

و یا به صورت ATP نوری در واکنش های زنجیرۀ انتقال الکترون تیالکوئیدها می توان بررسی کرد.

دقت کنید که در تنفس یاخته ای منظور از مرحلۀ اکسایش گروه استیل، همان واکنش های چرخۀ کربس می باشد که در آن ATP در سطح پیش ماده آلی تولید می شود.

 گزینۀ )1(: تولید ATP به کمک کراتین فسفات، ابتدا سبب تولید کراتین شده و سپس مادۀ زائد نیتروژن دار کرآتینین ایجاد می شود. این مدل تولید 
ATP همانند تولید ATP در قندکافت )گلیکولیز( که در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم هر یاخته ای رخ می دهد، از نوع تولید ATP در سطح پیش ماده فسفات دار می باشد. 
)قید برخالف در این عبارت نادرست می باشد.( / گزینۀ )3(: هر دو مدل تولید ATP به صورت نوری در سبزدیسه )اندامک DNAدار( یا به صورت اکسایشی در راکیزه 
رناتن دار نیازمند مصرف انرژی از زنجیرۀ انتقال الکترون ها می باش�د. / گزینۀ )4(: تولید ATP در قندکافت و در مس�یر تبدیل کراتین فس�فات به کرآتین، هر دو به کمک 

پیش ماده فسفات دار صورت می گیرد و یب نیاز از انرژی زنجیرۂ انتقال الکرتون یم ابشد.

مدل تولید 
ATP

نیاز به انرژی حاصل نوع تولید آن
تولید توسط محل واکنشاز انتقال الکترون ها

نوع واکنشکانال پروتونی

به کمک کراتین 
فسفات

تولید در سطح 
درون یاختۀ نداردپیش ماده

نداردماهیچه ای

تولید در مرحلۀ 
آخر قندکافت

تولید در سطح 
مادۀ زمینه ای نداردپیش ماده

نداردسیتوپالسم

تولید در چرخۀ 
کربس

تولید در سطح 
در واکنش اکسایش گروه استیل و در تنفس نداردبسترۀ راکیزهنداردپیش ماده

هوازی تولید می شود.

ATP اکسایشی
تولید به کمک 
زنجیرۀ انتقال 
الکترون راکیزه

داردبسترۀ راکیزهدارد
  

 ATP نوری
تولید به کمک 
زنجیرۀ انتقال 

الکترون تیالکوئید
داردبسترۀ سبزدیسه هادارد

  

فقط مورد )الف( صحیح است. 6  4
در یاخته ه�ای ماهیچ�ه ای عالوه بر اینکه مانند س�ایر یاخته ها، تولی�د ATP در واکنش های تنفس 
یاخته ای صورت می گیرد، تولید این مولکول توسط آنزیمی که در شکل مشاهده می کنید در تبدیل 

کراتین فسفات به کراتین نیز صورت می گیرد.
همان طور که می بینید، این آنزیم 5 بخش برای اتصال پیش ماده های خود یعنی کراتین فسفات و ADP دارد. از این 5 قسمت، 3 قسمت میاین برای اتصال سه گروه فسفات بوده 
)درستی الف( و 2 قسمت نیز برای قرارگیری کراتین پروتئینی و آدنوزین )حاوی قند ریبوز( می باشد )نادرستی ب(. در اثر عمل این آنزیم عالوه بر تولید ATP در سطح پیش ماده 
)نادرستی د(، مولکول کراتین تولید می شود. این ماده توسط واکنش های دیگری به مادۀ زائد نیتروژن داری به نام کرآتینین تبدیل شده تا توسط کلیه ها از بدن دفع شود )نادرستی ج(.

C

C

ATP انواع تولید

5  

آنزیم آنزیم
P

P

P

ADP

P

P

P

کراتین

آدنوزین

ATP

کراتین فسفات

آدنوزین

C
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اولین مرحله هر نوع تنفس یاخته ای، واکنش های قند کافت یا گلیکولیز می باشد که در  7  4
ه�ر یاخت�ه زن�ده ای رخ می دهد. این مرحل�ه در مادۂ زمین��ه ای س��یتوپالمس انجام می ش�ود. در مادۀ 
زمینه ای سیتوپالسم یاخته یوکاریوتی به جز در مرحلۀ تقسیم یاخته، DNA یا مادۀ وراثتی وجود ندارد 

چون DNA یا ژنوم یاخته درون مادۀ زمینه ای هسته، راکیزه و سبزدیسه وجود دارد.

سیتوپالسم حاوی دو قسمت مادۀ زمینه ای و اندامک ها )البته به جز هسته( می باشد که مادۀ زمینه ای 
آن فاقد DNA می باشد ولی برخی اندامک ها مثل راکیزه و سبزدیسه آن دارای DNA می باشد. کاًل 

یاخته از سه قسمت غشا، سیتوپالسم و هسته تشکیل شده است.

 گزین�ۀ )1(: در مراحل مختلف تنفس یاخته ای هوازی، تولید ATP در دو مرحلۀ 
O2 به  قندکافت و بخش هوازی تنفس انجام می ش�ود. از بین این دو مرحله، قند کافت بدون نیاز به 
تولی�د ATP می انجام�د ول�ی واکنش های مربوط به تولی�د ATP در بخش هوازی نیازمند اکس�یژن 
می باش�د. / گزینۀ )2(: واکنش های قند کافت، دارای چهار مرحله می باش�د که در هر چهار مرحلۀ آن 
م�واد قندی یا قنددار تولید یا مصرف�ی دارد. / گزینۀ )3(: طی قندکافت، مرحلۀ اول، مصرف ATP و 
 ADP پیش م�اده ای و مصرف ATP ص�ورت می گی�رد ولی مرحلۀ آخر س�بب تولی�د ADP تولی�د

می شود. 

نوع تنفس در 
محلمرحلۀ اولیوکاریوت ها

مرحلۀ اول
محصوالت 
محل مرحلۀ مرحلۀ دوممرحلۀ اول

دوم
محصوالت
مرحلۀ دوم

مادۀ زمینه ای قند کافتتنفس هوازی
سیتوپالسم

 ATP - پیرووات
 - NADH H, راکیزهبخش هوازی+

 H O2  - ATP - CO2  

 NAD FAD+ +  
تنفس بی هوازی 

)تخمیر(
)در گفتار 3 
می خوانید(

مادۀ زمینه ای قند کافت
سیتوپالسم

  ATP - پیرووات
 - NADH H, +

ادامه تخمیر 
بی هوازی

مادۀ زمینه ای 
سیتوپالسم

 NAD CO Ï¼ºIUH
+ + +2

یا
 NAD+ الکتات + 

نکات
نوع واکنشمحصولپیش مادهمراحل قندکافت   

قند فروکتوز دوفسفاته + 2ADPگلوکز + 2ATPاول

دو تا قند سه کربنه یک فسفاتهقند فسفاته شدهدوم

سوم
قند سه کربنی یک فسفاته 
+ دو تا فسفات آزاد + 

 NAD+2

دو تا قند سه کربنی دوفسفاته 
 NADH H, +2

دو تا ترکیب سه کربنی چهارم
4ADP + دوفسفاته

دو تا پیرووات + 4ATP )در سطح 
پیش ماده(

C

واکنش های تنفس یاخته ای

6  

واکنش های قند کافت )گلیکولیز(

7  



135 موارد )الف(، )ب( و )د( نادرس�ت می باشند. همان طور که در ایستگاه قندکافت در سؤال  8  3
قبل مش�اهده کردید و در ش�کل مقابل هم مالحظه می کنید، مواد قندی فس�فاته ش�ده یکی قند فروکتوز 
ش�ش کربنی دوفس�فاته محصول مرحلۀ اول می باشد و یکی هم قند س�ه کربنی دوفسفاته محصول مرحلۀ 
سوم می باشد. برای تولید هر قند شش کربنی )غیر سه کربنی( دوفسفاته، دو مولکول ATP در مرحلۀ اول 

مصرف می شود و دو تا ADP تولید می شود )درستی ج(.
 الف( در قند کافت، هر مولکول قند ش�ش کربنی دوفسفاته در نهایت به دو تا ترکیب 
س�ه کربنی دوفس�فاته تبدیل می ش�ود که در مرحلۀ آخر چهار مولکول ATP )از هر سه کربنی دوفسفاته، 
دو ATP( ایجاد می شود. / ب( پیرووات مولکولی سه کربنی می باشد که هرکدام آن از تبدیل یک ترکیب 
س�ه کربنی دوفس�فاته و آزاد شدن دو تا ATP به دس�ت می آید. / د( در مرحلۀ قندکافت، استیل کوآنزیم 
A ایج�اد نمی ش�ود. )دقت کنید که دو تا پی�رووات حاصل از قندکافت در مرحلۂ ه��وازی تنفس به دو تا 

استیل کوآنزیم A تبدیل می شود ویل در این سؤال مراحل قندکافت مورد بحث قرار گرفته است.(

محصول در قندکافت
بازده محصوالت نهایی هر ماده طی قندکافتماده قندکافت

NADH گلوکز H, +2  + 2ATP + دو تا پیرووات

NADH قند شش کربنی فسفاته شده H, +2  + 4ATP + دو تا پیرووات

NADH ترکیب سه کربنی H, +  + 2ATP + یک پیرووات

فقط مورد )الف( مورد نظر است.  9  1

یک راه تولید ATP در یاخته در سطح پیش ماده است. به این مفهوم که از انتقال یک گروه فسفات از مولکولی فسفات دار به ADP، مولکول ATP ساخته می شود. در 
مرحلۀ آخر قندکافت هر مولکول س�ه کربنی که دارای دو گروه فس�فات اس�ت، هنگام تبدیل شدن به پیرووات، 2 گروه فسفات خود را به 2 مولکول ADP انتقال می دهد 

ATP2 می شود. )تولید ATP در سطح پیش ماده، هم در چرخۀ کربس و هم در مرحلۀ آخر قندکافت رخ می دهد.( و باعث ایجاد 
 ATP ترکیب و ADP در س�طح پیش ماده نمی باش�د، زیرا در س�طح پیش ماده یک فسفر معدنی با ATP در زنجیره های انتقال الکترون، به صورت تولید ATP س�اخت
FADH2 از پمپ های غشایی، توسط کانال انتقال دهنده پروتون، ATP تولید  تولید می شود ولی در زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه به ازای عبور مولکول های NADH و 

می شود. در سبزدیسه نیز همراه با انتقال الکترون، انرژی آن صرف تولید ATP نوری در کانال انتقال دهندۀ پروتون می شود. 

 گزینۀ )2(: باکتری ها از جمله عامل سینه پهلو، فاقد راکیزه می باشند. / گزینۀ )3(: تولید ATP در مراحل قندکافت و چرخه های کربس از نوع ATPسازی 
در سطح پیش ماده می باشد. / گزینۀ )4(: در فصل 6 می خوانیم که تولید ATP نوری سبزدیسه ها، همانند تولید ATP اکسایشی در راکیزه ها، نیازمند واکنش های زنجیرۀ 

انتقال الکترون می باشد و از نوع ATP پیش ماده ای نیستند.
این سؤال در مورد قسمتی از قندکافت می باشد که از قند سه کربنی یک فسفاته تا پیرووات را بررسی می کند. این مسیر به صورت زیر می باشد: 10  3

 به ازای مراحل تجزیه قند سه کربنی یک فسفاته تا رسیدن به پیرووات، کاًل دو مولکول ATP، یک مولکول NADH و یک مولکول پیرووات ایجاد می شود.
در مرحلۀ آخر قندکافت آنزیمی 4 گروه فس�فات را از دو ترکیب س�ه کربنه دوفس�فاته جدا کرده و 4 عدد ATP در س�طح پیش ماده می س�ازد. همراه این  11  4

واکنش ها مولکول های ADP مصرف ش�ده و 2 مولکول س�ه کربنه ایجاد می ش�ود که به آن ها پیرووات می گوییم. یعین در این مرحله از هر مولکول س��ه کربنه 2 فسفات جدا 
یم شود و یک پیرووات به هرماه دو ات ATP ساخته یم شود.

 گزینۀ )1(: درست است. دقت کنید که محصول مرحلۀ اول قندکافت، ترکیب قندی شش کربنه دوفسفاته است که چون انرژی دو ATP در آن ذخیره 
 اس�ت، بازدهی بیش�تری از مولکول گلوکز اولیه برای تولید انرژی دارد )در قندکافت، هر گلوکز، بازدهی دو ATP ولی هر فروکتوز دوفس�فاته، بازدهی چهار ATP دارد(. / 
 گزینۀ )2(: درست است. در مرحلۀ 2 قندکافت، مولکول شش کربنه ناپایدار، تجزیه شده و دو تا قند سه کربنه یک فسفاته می سازد. / گزینۀ )3(: درست است. در مرحلۀ 3، 
به هر مولکول سه کربنه، یک فسفات اضافه شده که در این مرحله همانند مرحلۀ اول عمل فسفاته شدن رخ می دهد. به طور کلی در مراحل اول و سوم قندکافت، فسفاته 

شدن مادۀ قندی رخ می دهد )با این تفاوت که محصول اولی قند اما محصول دومی اسید است(. 
12  1

بازده قندکافت به ازای تجزیه گلوکز تا رس�یدن به دو پیرووات ، دو نوع ترکیب فس�فاته ش�ده ش�ش و س�ه کربنی به همراه یک نوع ناقل الکترونی NADH می باش�د. در 
قندکافت، دو ترکیب سه کربنی دوفسفاته و دو ترکیب سه کربنی یک فسفاته ایجاد می شود.

B

محصوالت هر ماده در قندکافت

8  

C

B

C

A
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م�وارد )ال�ف(، )ب( و )ج( منظور هس�تند. قندکافت فرایندی اس�ت که فق�ط در یاخته های مرده متوقف می ش�ود. بنابراین در آوند چوب�ی، چوب پنبه ها و  13  3
اسکلرانشیم گیاهان که بافت مرده اند، قندکافت دیده نمی شود. ساخته شدن نوری ATP در بافت های فعال سبزدیسه دار رخ می دهد )نادرستی الف(. انتقال مواد معدنی 
را در آوند چوبی می توان دید )نادرس�تی ب(. هر دو بافت مرده اسکلرانش�یم و آوند چوبی، نقش اس�تحکامی دارند و چون مرده اند به مواد آلی نیاز ندارند )انتقال مواد آلی 

در گیاه مخصوص بافت زنده آبکش می باشد.( )نادرستی ج و درستی د(.
موارد )الف(، )ب( و )د( در مورد یاخته های ماهیچه اسکلتی نادرست می باشند. 14  1

این س�ؤال ترکیبی با زیس�ت یازدهم می باش�د. می دانید که یاخته های ماهیچه اسکلتی دارای چند هسته می باشند. این یاخته ها به طور معمول از گلوکز و گلیکوژن ذخیره ای 
به عنوان منبع انرژی اس�تفاده می کنند )نادرس�تی الف( ولی تجزیه گلوکز به صورت هوازی و در حضور اکس�یژن فقط تا چند دقیقه می تواند انرژی الزم آن ها را تأمین کند 
)نادرس�تی ب( و س�پس وارد تنفس بی هوازی گلوکز و تولید الکتیک اس�ید می ش�وند. زیادی الکتیک اسید و تجمع آن در ماهیچه س�بب ایجاد درد می شود که با استراحت 
و تجزی�ۀ ای�ن م�اده، درد به تدریج کاهش می یابد )نادرس�تی د(. این یاخته ها برای انقباضات طوالنی تر از تجزیۀ اس�یدهای چرب به عنوان منبع انرژی اس�تفاده می کنند 

)درستی ج(. 

یاخته های ماهیچه ای از کراتین فسفات نیز به عنوان منبع انرژی استفاده می کنند ولی متابولیسم آن برخالف تخمیر الکتیکی، سبب درد ماهیچه ای نمی شود.

واکنش و نکاتمنبع انرژی ماهیچه

سوختن هوازی گلوکز
1( از تجزیه گلیکوژن ذخیره ای ماهیچه و گلوکز رگ خونی تأمین می شود.

CO2 ایجاد می کند. 2( مقدار زیادی ATP به همراه 
3( در هنگام ورزش فقط تا چند دقیقه، ATP مورد نیاز خود را تأمین می کند.

سوختن گلوکز به صورت 
بی هوازی

O2 ایجاد می کند. 1( در فعالیت شدید ماهیچه ای رخ می دهد که مقدار کمی ATP بدون مصرف 
CO2 تولید نمی کند. 2( الکتیک اسید تولید می کند که باعث درد ماهیچه ای می شود ولی 

3( با استراحت و تجزیۀ الکتیک اسید، درد ماهیچه ای کم می شود.
در انقباضات طوالنی تر ماهیچه ای کاربرد دارد.اسیدهای چرب

1( سبب تولید ATP در سطح پیش ماده و کراتین می شود.کراتین فسفات
2( کراتین، سپس به کرآتینین تبدیل می شود که مادۀ زائد نیتروژن دار از طریق کلیه ها می باشد.

)C بدون فسفات به قند دوفسفاته تبدیل  15 )6 در واکنش های قندکافت، دو مرحله برای فسفاته شدن ماده قندی اولیه وجود دارد. یکی مرحلۀ اول که گلوکز   1
می ش�ود که این مرحله نیاز به ATP دارد. مرحلۀ دیگر در بخش س�وم واکنش رخ می دهد که قند س�ه کربنی یک فسفاته با استفاده از فسفات های آزاد )نه ATP!( به قند 
سه کربنی دوفسفاته تبدیل می شود. پس در هر دو مرحله تعداد کربن مواد اولیه و محصول تغییر نمی کند. )گزینۀ )2( و )3( فقط در مرحلۀ اول قندکافت و گزینۀ )4( در 

مرحلۀ سوم قندکافت رخ می دهد.(
در مرحلۀ اول قندکافت، انرژی فعال س�ازی مورد نیاز اس�ت. در این مرحله تجزیه دو مولکول ATP صورت گرفته و  واکنش هایی انرژی زا می باش�د که طی  16  1

آن قند شش کربنی )گلوکز( به قند شش کربنه )فروکتوز( دوفسفاته دیگری تبدیل می شود.
 گزین�ۀ )ADP :)2 در مرحل�ۀ آخر وارد واکنش های قندکافت می ش�ود که در آن ترکیب س��ه کربنی دوفس�فاته بدون تغیی�ر در تعداد کربن، به بنیان 
پیرووات سه کربنی تبدیل می شود. / گزینۀ )3(: در مرحلۀ سوم قند کافت )گلیکولیز( بدون اینکه ATP تجزیه شود، هر یاخته ای از فسفات های آزاد استفاده کرده و قند 
سه کربنی یک فسفاته را به اسید سه کربنی دوفسفاته تبدیل می کند. / گزینۀ )4(: ترکیب دوفسفاته در مرحلۀ دوم و چهارم وارد واکنش های قند کافت می شود که در مرحلۀ 
دوم سبب نصف شدن تعداد کربن قند شش کربنه به دو مولکول قندی سه کربنی می شود ولی در مرحلۀ چهارم ترکیب سه کربنی به پیرووات سه کربنی تبدیل می شود.

برای پاسخ دادن راحت به این گونه سؤاالت ابتدا ایستگاه زیر را مطالعه کنید تا بعد به راحتی در مورد آن بحث کنیم و راه زدن این مدل تست ها را پیدا کنید. 17  1

قندکافتمرحلۀ تنفسی
اکسایش 

پیرووات تا 
A استیل کوآنزیم

اکسایش استیل 
در چرخۀ کربس

زنجیرۀ انتقال 
الکترون

واکنش های تخمیر 
الکتیکی بعد 
از قندکافت

واکنش های تخمیر 
الکلی بعد از 

قندکافت

تولید ATP در 
نداردنداردنداردداردنداردداردسطح پیش ماده

نداردنداردداردنداردنداردنداردتولید ATP اکسایشی

تولید حامل الکترونی 
 NADH

)دی نوکلئوتیدی(
نداردنداردندارددارددارددارد

C

B

منبع انرژی در یاخته های ماهیچه ای

9  

B

B

B

محصوالت هر مرحلۀ انواع تنفس یاخته ای در یک نگاه

10  
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قندکافتمرحلۀ تنفسی

اکسایش 
پیرووات تا 

A استیل کوآنزیم

اکسایش استیل 
در چرخۀ کربس

زنجیرۀ انتقال 
الکترون

واکنش های تخمیر 
الکتیکی بعد 
از قندکافت

واکنش های تخمیر 
الکلی بعد از 

قندکافت

تولید حامل الکترونی
 FADH2  

)دی نوکلئوتیدی(
نداردنداردنداردداردنداردندارد

H نهایی O2 نداردنداردداردنداردنداردنداردتولید 

 NAD+ دوباره سازی 
داردداردداردنداردنداردندارد)گیرنده الکترونی(

 FAD دوباره سازی
نداردنداردداردنداردنداردندارد)گیرنده الکترونی(

CO2 داردنداردنداردداردداردنداردتولید 

حاال برگردیم به حل تست: با توجه به این ایستگاه متوجه می شویم که دو مرحلۀ قندکافت و چرخۀ کربس، مراحلی هستند که هم تولید ATP دارند و هم حامل الکترونی 
FADH2 ی�ا هر دو( را تولید می کنند. در هر دو این واکنش ها در مرحلۀ اول آن ها فراورده ش�ش کربنی ایجاد می ش�ود. )دقت کنید که در   ،NADH( دی نوکلئوتی�دی

CO2 تولید می شود ولی ATP ایجاد نمی شود.( مرحلۀ تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم A ، فقط NADH و 
O2 محتاج هس�تند. / گزینۀ )3(: وجود پروتئین های   گزینۀ )2(: واکنش های چرخۀ کربس از نوع هوازی هس�تند و برخالف قندکافت و تخمیر به 
کانالی یا پمپ های انتقال دهنده پروتون، مخصوص واکنش های زنجیرۀ انتقال الکترون می باش�د که طی آن ناقل الکترونی اکس�ایش می ش�ود تا دوباره س�ازی گیرنده های 

الکترونی انجام شود. / گزینۀ )4(: در واکنش های چرخۀ کربس مولکول آلی سه کربنی وجود ندارد.
18  FADH2 NADH و  H, + +NAD و FAD به عنوان گیرنده های الکترونی و پروتونی می باشند که به ترتیب به  در طی واکنش های تنفس یاخته ای،   2

+H نیز همواره همراه NADH در واکنش ها وجود دارد که  +NAD به NADH، دو الکترون و یک پروتون مورد نیاز اس�ت ولی یک  تبدیل می ش�وند. برای تبدیل 
+H جداگانه ای به همراه آن منتقل نمی شود. FADH2 دقت کنید که دو الکترون و دو پروتون را حمل می کند و  NADH می گویند. در مورد  H, + به آن ها 

گیرنده 
الکترونی

مخصوص شرکت 
محل تولیدمحل مصرفنکات واکنشساختاردر واکنش های…

 NAD+
تنفس یاخته ای 

هوازی 
و بی هوازی

دی نوکلئوتیدی 
آلی

 NAD با یک الکترون به صورت خنثی شده
در می آید، سپس یک اتم هیدروژن می گیرد تا 

NADH شود و به همراه یک پروتون به صورت 

NADH منتقل می شود. H, +

مادۀ زمینه ای
 سیتوپالسم + 

راکیزه

پمپ اول زنجیرۀ 
انتقال الکترون 

در غشای درونی 
راکیزه

FADدی نوکلئوتیدی ویژه چرخۀ کربس
آلی

دو الکترون و دو پروتون به صورت یک 
H2 به آن متصل می شود و  مولکول 

FADH2 می شود.

فقط بستره 
راکیزه

زنجیرۀ انتقال 
الکترون 
راکیزه

 O2  
انتهایی تنفس 

مولکول معدنیهوازی

ابتدا مولکول اکسیژن به یون اکسید دو بار منفی تبدیل 
می شود و سپس با گرفتن دو تا پروتون، آب می سازد.

 O e O O H H O− − − ++ → ⇒ + →2 2
2 2

1 2 2
2

زیر پمپ سوم 
زنجیرۀ انتقال 

الکترون در بستره 
راکیزه

فتوسنتز

 NADP+ واکنش های نوری
فتوسنتز )فصل 6(

مادۀ آلی
دی نوکلئوتیدی

 NADP− ابتدا دو تا الکترون گرفته و 
+H ترکیب و  می شود و سپس با یک 

NADPH می شود و در آخر همراه یک 

NADPH منتقل می شود. H, + +H به صورت 

بستره 
سبزدیسه 

)مرحلۀ نوری(

بستره سبزدیسه 
)مرحلۀ مستقل 

از نور(

B

گیرنده های الکترونی در واکنش های سوخت و سازی

11 
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ه�دف واکنش ه�ای تنفس یاخته ای، آزاد ک�ردن انرژی موجود در پیوندهای کربن - هیدروژن مولکول گلوکز می باش�د. این مولکول )گلوکز( ابتدا با گرفتن  19  2
ان�رژی از دو مولک�ول ATP، ب�ه صورت پرانرژی ترین ماده واکنش یعنی قند فروکتوز دوفس�فاته در می آید و س�پس در مرحلۀ بعدی قندکافت نصف ش�ده تا به دو تا قند 

FADH2 مقدار انرژی مولکول ها نیز کاهش می یابد. سه کربنی یک فسفاته تبدیل شود. هرچه در تنفس جلوتر می رویم با آزاد شدن NADH ،ATP و 
گزینۀ )1( در مورد ماده شش کربنی چرخۀ کربس، گزینۀ )3( در مورد گلوکز اولیه و گزینۀ )4( در مورد پیرووات می باشد.

ترتیب مواد پر انرژی در واکنش های تنفس هوازی: 

 ATP  > FADH2  > NADH > قند فروکتوز شش کربنی دوفسفاته < گلوکز < ترکیب سه کربنی دوفسفاته < پیرووات < استیل

، دو پمپ را فعال می کند، ان شاءاهلل در دانشگاه می خوانید که انرژی بیشتری  FADH2  از آنجا که NADH، هر سه پمپ زنجیرۀ انتقال الکترون را فراهم می کند ولی 
از اکسایش NADH ایجاد می شود. 

منظور از کانال پالسمودسمی، سیتوپالسم موجود در بین دو یاختۀ گیاهی است که مرحلۀ قندکافت در آن انجام می شود. لطفًا گول تنفس هوازی را نخورید  20  1
چون این تنفس، دو بخش غیرهوازی )قندکافت( و هوازی )از اکسایش پیرووات( دارد. 

 گزینۀ )1(: درست است. در مرحلۀ آخر قندکافت که اسید سه کربنی دوفسفاته به پیرووات تبدیل می شود، همراه با تولید هر ATP یک مولکول آب 
نیز تولید می ش�ود. / گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. کوآنزیم A در بخش هوازی و درون راکیزه اس�تفاده می ش�ود. / گزینۀ )3(: نادرست است. شکستن فروکتوز دوفسفاته 
+NAD باشند که فقط همراه  مدنظر است که به دو قند سه کربنی یک فسفاته تبدیل می شود. / گزینۀ )4(: نادرست است. مواد نوکلئوتیدی می توانند ATP ،ADP و 

)H به همراه NADH، ایجاد می شود.  )+ ، یک پروتون  NAD+ با مصرف 
21  3

ADP2 به پیرووات سه کربنه و دو مولکول  دقت کنید که هر مادۀ شروع کننده در مرحلۀ آخر قندکافت، ترکیب سه کربنه دوفسفاته می باشد، که هرکدام آن ها اب مرصف 
ATP تبدیل می شود )به قید هر مولکول دقت کنید!!(.

22  ATP اکسایشی )در راکیزه(، هم ATP یاخته نگهبان رو پوست گیاهان، هم دارای راکیزه و هم دارای سزبدیسه های فتوسنتزی می باشد. در این یاخته هم  3
نوری )در سبزدیسه( و هم تولید ATP در سطح پیش ماده )سیتوپالسم و راکیزه( صورت می گیرد. منظور این سؤال راکیزه می باشد که هم ATP اکسایشی در واکنش های 
مرحل�ۀ زنجی�رۀ انتق�ال الکترون و هم ATP در س�طح پیش ماده برای واکنش ه�ای چرخۀ کربس تولید می کند. راکیزه اندامکی اس�ت که به مرصف اکس��یژن می پردازد و 
واکنش های مربوط به اکسایش پیرووات، اکسایش استیل کوآنزیم A در چرخۀ کربس و زنجیرۀ انتقال الکترون را انجام می دهد. )گزینۀ )1( در مورد سبزدیسه، گزینۀ )2( 

در مورد سیتوپالسم و گزینۀ )4( در مورد هسته می باشد. دقت کنید که راکیزه محل تجزیۀ مواد آلی و سبزدیسه محل تولید مواد آلی کربوهیدراتی می باشد.(
راکیزه برای انجام نقش خود در تنفس یاخته ای به پروتئین هایی وابسته است. ژن های مورد نیاز برای ساخت بعضی از آن ها در دنای هسته و بعضی دیگر  23  4

در دنای راکیزه قرار دارند.
فقط مورد )د( وجود ندارد. دقت کنید که بس�تره راکیزه، همانند سیتوپالس�م باکتری اس�ت، پس فرایندهای همانندس�ازی، رونویس�ی و ترجمه در آن رخ  24  1

می دهد. ولی عامل رونویسی و توالی افزاینده که ویژۀ سامانۀ یوکاریوتی است در آن وجود ندارد. سایر موارد همانند پروکاریوت ها در بسترۀ راکیزه و سبزدیسه انجام می شود.
موارد )ب( و )ج( نادرست می باشند. 25  1

 ال�ف( درس�ت اس�ت. راکیزه ه�ا ب�رای انج�ام 
واکنش ه�ای تنفس یاخته ای به پروتئین هایی وابس�ته می باش�ند که 
 )DNA( خط�ی هس�ته و برخی توس�ط دن�ا DNA برخ�ی توس�ط
حلق�وی راکیزه رمزگردانی می ش�ود. محل تولید ای�ن پروتئین ها نیز 
 برخی در رناتن سیتوپالس�می و برخی در رناتن راکیزه ای می باش�د. / 
ب( نادرس�ت است. رناتن های موجود در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم 
یوکاریوت ه�ا، هم�واره عم�ل ترجم�ه را پ�س از رونویس�ی و خروج 
mRNA از مناف�ذ هس�ته انج�ام می دهن�د ول�ی در پروکاریوت ها، 
راکیزه و سبزدیس�ه ها، رناتن هایی وجود دارند که هم زمان با س�اخت 
 RNA و عم�ل رنابس�پاراز، فعالی�ت ترجم�ه را آغ�از می کنن�د. /
ج( نادرس�ت اس�ت. همان طور که در فصل 2 دوازدهم یاد گرفتید، 
پروتئین های�ی پس از س�اخت، از ش�بکۀ آندوپالس�می و گلژی عبور 
می کنن�د ک�ه هدف خروج از یاخته دارند و ی�ا در درون واکوئول ها و 

لیزوزوم )کافنده تن( ها قرار می گیرند.

در شکل کتاب مشاهده می کنید که پروتئین های وارد شده از سیتوپالسم به هسته، راکیزه و سبزدیسه، از دستگاه گلژی و شبکۀ آندوپالسمی عبور نمی کنند.

د( درس�ت اس�ت. ATP اکسایش�ی و ATP نوری به ترتیب در راکیزه ها و سزبدیس��ه ها به کمک نقش زنجیرۀ انتقال الکترون تولید می ش�وند. پروتئین های س�اخت این 
فرایندها یا در رناتن سیتوپالسم و بدون نیاز به عبور از گلژی و شبکۀ آندوپالسمی تولید می شود و یا در رناتن مخصوص خود اندامک ایجاد می شود.
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139 شکل، میتوکندری است.  26  3
 گزینۀ )1(: در باکتری ها، میتوکندری و کلروپالس�ت، این س�ه فرایند صورت می گیرد. / گزینۀ )2(: با توجه به ش�کل کتاب درسی، اندازۀ آن بزرگ تر 
از 0/2 میکرومت�ر اس�ت. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. میتوکندری رناتن مخصوص ب�ه خود را دارد، پس ژن های مرتب�ط با تولید رناتن را دارد. / گزین�ۀ )4(: انواعی از 

پروتئین های مورد نیاز تنفس یاخته ای توسط رناتن های مادۀ زمینه ای سیتوپالسم و انواعی نیز توسط رناتن های میتوکندری ساخته می شود.
راکیزه دارای دو غشا می باشد. غشای خارجی آن سبب تبدیل دو فضا در یاخته به نام فضای خارج راکیزه ای )سیتوپالسمی( و فضای درون راکیزه ای می شود.  27  3

این غشا صاف بوده و فاقد آنزیم های مورد نیاز در تنفس یاخته ای می باشد )درستی گزینۀ )3( و نادرستی گزینۀ )1((. غشای درونی راکیزه، غشایی است که فقط به مست 
داخل اندامک چین خوردگی هایی دارد و س�بب تبدیل فضای درون راکیزه به دو بخش بیرونی )فضای بین دو غش�ا( و درونی یا بس�تره شده است )نادرستی گزینۀ )2((. این 

غشا با توجه به شکل کتاب دارای آنزیم های الزم برای تبدیل پیرووات به استیل و اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون می باشد )ولی دقت کنید که اکسایش پیرووات در بستره 
رخ می دهد( )نادرستی گزینۀ )4((.

فقط مورد )الف( نادرست تکمیل می کند.  28  3
منظور از مرحلۀ اول تنفس یاخته ای، »قندکافت« است که؛ 

الف( نادرس�ت اس�ت. در یاخته های مردۀ گیاهی مانند اسکلرانش�یم و آوند چوب، تنفس یاخته ای و واکنش های سوخت وس�ازی دیده نمی ش�ود. / ب( درس�ت است. در 
 قندکافت، پس از شکستن گلوکز دوفسفاته در مرحلۀ دوم، همۀ پیش ماده ها و محصوالت اصلی دارای سه کربن می باشند. / ج( درست است. ADP تولیدی در مرحلۀ 1 
 و ATP تولی�دی در مرحلۀ 4، هر دو نوکلئوتید هس�تند ولی تعداد فس�فات آن ها متفاوت می باش�د. ای�ن دو نوکلئوتید در واکنش های قندکافت به هم تبدیل می ش�وند. / 

د( درست است. در قندکافت، در مرحلۀ پس از استفاده از ATP، قند شش کربنه دوفسفاته حاصله از وسط نصف می شود.
اولین مرحلۀ فسفاته شدن در ابتدای قندکافت است که یک قند دوفسفاته و دو ADP ایجاد می شود و سپس در مرحلۀ سوم و طی فسفاته شدن دیگری،  29  3

دو ترکیب سه کربنی دوفسفاته ایجاد می شود.
 گزینۀ )1(: درست است. در مرحلۀ آخر قندکافت، همراه با تولید پیرووات ها، تعدادی ATP تولید شده ولی در مرحلۀ اول ATP مصرف می شود که 
تنها مرحله انرژی خواه واکنش های تنفس یاخته ای می باش�د. / گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. فسفات مورد اس�تفاده در مرحلۀ اول قندکافت از ATP تأمین می شود و ترکیب 
ش�ش کربنه حاصل می ش�ود ولی فس�فات مورد استفاده در مرحلۀ بعدی فسفاته شدن از فسفات آزاد یاخته به دس�ت می آید. / گزینۀ )4(: درست است. در مرحلۀ سوم 

قندکافت، قند سه کربنی یک فسفاته واکنش را آغاز می کند که همانند AMP یک گروه فسفات دارد.
در گلیکولیز، مولکول های دوفسفاته عبارتند از: ADP، قند شش کربنی دوفسفاته و ترکیب اسیدی سه کربنی دوفسفاته، در مورد گزینه های )1(، )3( و )4(  30  2

به تبدیل ATP و ADP به هم نیز دقت کنید. در این تست، تنها گزینۀ )2( برای هر سه مورد صحیح است چون واکنش ها آنزیمی هستند و تولید این سه ماده همراه با 
 ATP اتصال گروه فسفات به یک ترکیب آلی می باشد. از طرفی دقت کنید که گلوکز، فروکتوز دوفسفاته و قندهای سه کربنی یک فسفاته ماهیت هیدرات کربنی دارند، ولی

و ADP دارای هیدرات کربن با ماهیت نوکلئوتیدی می باشند.
فقط مورد )د( صحیح است. تولید NADH در تنفس یاخته ای در مراحل قندکافت، تبدیل پیرووات به استیل و اکسایش استیل در چرخۀ کربس صورت  31  1

CO2 نمی باشد. فضای خارج راکیزه همان مادۀ زمینه ای سیتوپالسم است که واکنش های قندکافتی  می گیرد ولی فقط در مرحلۀ قندکافت، تولید NADH همراه با تولید 
در آن صورت می گیرد )درستی د(.

 ال�ف( می توانن�د مربوط به واکنش پروتئین س�ازی در رناتن راکیزه باش�ند ک�ه رمزه و پادرمزه به هم متصل می ش�وند. / ب( مربوط به دوباره س�ازی 
+H یا همان تراکم پروتون در فضای بین دو غشای راکیزه ایجاد می شود که به  +NAD و FAD می باشد که در غشای درونی راکیزه رخ می دهد. / ج( شیب غلظت 

آن بخش خارجی فضای درونی راکیزه می گویند.
در این س�ؤال ابتدا به کلمۀ »فضای« درون راکیزه دقت کنید و آن را با بخش هایی از راکیزه اش�تباه نگیرید. در راکیزه دو غش�ا و دو فضا وجود دارد. این دو  32  2

+H در عمل زنجیرۀ انتقال الکترون اس�ت و بخش درونی حاوی مایع  فض�ای درون راکی�زه، در بخ�ش بیرونی که بین دو غش�ای اندامک قرار دارد محل تجمع یون های 
بستره است که DNA حلقوی، رناتن مخصوص، عمل همانندسازی، رونویسی و ترجمه دارد.

 گزینۀ )1(: رناتن مخصوص و دنای راکیزه هر دو در بخش درونی فضای راکیزه ای وجود دارند. / گزینۀ )3(: پروتئین های درون راکیزه هم در رناتن 
FADH2 نیز وجود دارد. / گزینۀ )4(: مجموعه  راکیزه و هم در رناتن های سیتوپالسمی تولید می شوند. در بستره، آنزیم کاهش دهندۀ الکترونی FAD برای تبدیل به 
آنزیمی اکس�ایش قند س�ه کربنی در مادۀ زمینه ای سیتوپالس�م واقع می باشد نه در فضاهای اندامک! در غش�ای درونی میتوکندری، پمپ های زنجیرۀ انتقال الکترون، هم 

مسئول انتقال الکترون و هم پروتون می باشند. )متن سؤال در مورد عوامل موجود در فضای راکیزه می باشد، نه غشای راکیزه!(
موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست تکمیل می کنند. 33  3

+NAD مصرف می ش�ود. در این  NADH تولید ش�ده و  CO2 و  در مرحلۀ تولید اس�تیل کوآنزیم A از پیرووات واکنش به صورت زیر انجام می ش�ود که طی آن، 

C پیرووات NAD A C CoA CO NADH´ÄqºA¼¨
++ + → + +3 2 2 FADH2 تولید نمی شود.  مرحله از تنفس، ATP و 

فقط مورد )د( نادرست می باشد.  34  3
در این سؤال نیز بهتر است ابتدا یک ایستگاه برای دوره چرخۀ کربس داشته باشیم و سپس به بررسی آن بپردازیم.

FADH2 با عالمت  نشان داده شده است که شما نیازی به حفظ مراحل تولید این مواد ندارید. در این ایستگاه محل تولید NADH ،ATP و 
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نوع واکنش در محل بسترۀ راکیزهمحصوالت هر مرحلهمواد اولیه هر مرحلهمراحل چرخۀ کربس

ماده چهارکربنی + اول
A مولکول شش کربنیاستیل کوآنزیم

دوم
مولکول شش کربنی + 

 NAD+

مولکول پنج کربنی + 

 CO2  + NADH H, +  

سوم
مولکول پنج کربنی + 
 NAD+  + ADP

مولکول چهارکربنی + 
   CO NADH H ATP, ++ +2

چهارم
مولکول چهارکربنی + 
 FAD NAD++  

مولکول چهارکربنی اولیه + 
 NADH H FADH, + + 2

 ، CO2 واکنش های چرخۀ کربس برای اکسایش گروه استیل می باشد که در بسرته راکیزه صورت می گیرد. طی این واکنش ها، در مراحل مختلفی در هر چرخه دو مولکول 

FADH2 به دست می آید. NADH و  H, +  ، ATP تعدادی

C4 می ش�ود که همانند مرحلۀ آخر به تولید  C5 به  CO2 آزاد می کند، س�بب تبدیل   الف( درس�ت اس�ت. دومین مرحله ای که در چرخۀ کربس، 
ماده چهارکربنی می انجامد. / ب( درس�ت اس�ت. دومین مرحله ای که مادۀ چهارکربنی تولید می ش�ود، همانند مرحلۀ چهارم یا آخر واکنش است که مادۀ چهارکربنی اولیه 
در اثر تغییر مادۀ چهارکربنی دیگری به دست می آید ولی در مرحلۀ اول واکنش، مادۀ چهارکربنی با استیل ترکیب شده و شش کربنی می شود. / ج( درست است. در دومین 
CO2 آزاد می شود. همچنین در مرحلۀ اکسایش پیرووات تا تبدیل شدن به گروه استیل نیز دو مرحله  بخش چرخۀ کربس مادۀ شش کربنی به پنج کربنی تبدیل شده و 

، NADH و بنیان استیل تولید می شوند و در مرحلۀ دوم آن استیل کو آنزیم A ایجاد می شود. / د( نادرست است. در مراحل 1، 2 و 3  CO2 وجود دارد که مرحلۀ اول آن 

CO2 مخصوص مرحلۀ دوم و سوم چرخه می باشد. )قید برخالف در این عبارت  چرخۀ کربس، تغییر در تعداد کربن مواد شروع کننده و محصول رخ می دهد ولی تولید 
سبب نادرستی آن شده است.(

لطفًا قبل از دیدن پاسخ این سؤال ایستگاه زیر را بررسی کنید تا مسیر اکسایش یک مولکول پیرووات را در تنفس هوازی تا پایان زنجیرۀ انتقال الکترون دوره کنید. 35  3

واکنش های چرخۀ کربس

12 

C

اکسایش پیرووات

13 



141 CO2 تولید می شوند و سپس   گزینۀ )1(: نادرست است. با توجه به مسیر تولید استیل کوآنزیم A از پیرووات مالحظه می کنید که ابتدا NADH و 
کوآنزیم A به بنیان اس�تیل متصل می ش�ود. / گزینۀ )2(: نادرس�ت است. به ازای اکس�ایش هر پیرووات در تنفس هوازی تا رسیدن به ماده پنج کربنی چرخۀ کربس، دو 
CO2 در مرحله تبدیل ماده ش�ش کربنی چرخۀ کربس ب�ه پنج کربنی!! /  CO2 در تبدیل پیرووات تا اس�تیل و یک  CO2 تولی��د یم ش��ود )ن��ه م��رصف!(. یک   مولک�ول 
CO2 آزاد می ش�ود و دو مولکول دیگر تا رسیدن به اولین مولکول  گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. در اکس�ایش یک مولکول پیرووات، ابتدا تا رسیدن به استیل، یک مولکول 

CO2 آزاد می شود. چهارکربنی چرخۀ کربس می باشد که مجموعًا سه تا 

C4 با گروه  گزینۀ )4(: نادرست است. مواد کمک کننده آنزیمی همان کوآنزیم ها می باشند. در تنفس یاختۀ کوآنزیم A در مرحلۀ اول چرخۀ کربس و در هنگام ترکیب 
C6 تولید شود. استیل آزاد می شود تا مولکول 

از اکسایش هر مولکول پیرووات در مرحلۀ دوم تنفس یاخته ای یعنی در تنفس هوازی با آزاد کردن یک CO2 و یک NADH به یک گروه استیل تولید می شود. 36  1
CO2 )ب( تولی�د می کن�د و با  37 ، CoA در تبدی�ل پی�رووات ب�ه اس�تیل  3

+NAD )ال�ف(، NADH )ج( ایج�اد می ش�ود و س�پس بنیان اس�تیل به  اس�تفاده از 
کوآنزیم A متصل می شود.

FADH2 در واکنش های چرخۀ کربس صورت می گیرد که برای اکسایش گروه استیل در چرخۀ کربِس بستره راکیزه انجام می شوند. 38 در تنفس یاخته ای، تولید   3
 گزین�ۀ )1(: تولی�د مادۀ ش�ش کربنی هم در مرحل�ۀ اول قندکافت با مصرف ATP همراه می باش�د و هم در مرحلۀ اول چرخ�ۀ کربس رخ می دهد. / 
CO2 برای  گزینۀ )2(: در برخی واکنش های چرخۀ کربس و در مراحل 1، 3 و 4 قندکافت تعداد کربن پیش ماده ها و محصوالت یکس�ان می باش�د. / گزینۀ )4(: تولید 
تبدیل پیرووات به اس�تیل با عمل مجموعه آنزیمی موجود در غش��ای دروین راکیزه رخ می دهد )البته این موضوع در ش�کل کتاب مش�خص اس�ت ولی جایگاه فعال واکنش 

هایی که در چرخۀ کربس تولید می شوند توسط آنزیم های موجود در بستره راکیزه ایجاد شده اند. CO2 اکسایش پیرووات در بسترۀ راکیزه می باشد(. ولی 

+NAD گیرندۀ الکترون اس�ت،  39 با اینکه در کتاب دقیقًا عنوان نش�ده اس�ت، ولی از آنجا که   1
+NAD به NADH ابتدا با گرفتن یک الکترون آغاز می شود که به صورت NAD در می آید  برای تبدیل 
+H با گرفتن یک الکترون به یک اتم H تبدیل می ش�ود. این H به NAD متصل ش�ده و به  و س�پس یک 

+H نیز منتقل می شود.  صورت NADH در می آید. البته همواره همراه NADH، یک 
FADH2 ایجاد شود. H2 به FAD متصل شده تا  ، ابتدا دو تا پروتون به دو الکترون می پیوندد و سپس  FADH2  برای تبدیل FAD به 

 FAD e H FADH− ++ + → 22 2  

O و تولید ATP در بستره راکیزه ولی نزدیک به غشای درونی  40 −2 ، ایجاد یون اکسید  O2 در واکنش های پس از چرخۀ کربس، تولید آب، الکترون گیری   3
این اندامک رخ می دهد. در حالی که انتقال الکترون و پروتون در پمپ ها، در غشای درونی راکیزه صورت می گیرد. 

 گزینۀ )1(: این واکنش در گلیکولیز رخ می دهد که اصاًل قبل از مرحلۀ مورد نظر در سؤال می باشد و نباید آن را در نظر بگیرید. 
+H در بسرته راکیزه رخ می دهد. ADP توسط بخش آنزیمی کانال  P+  گزینۀ )2(: تولید ATP اکسایشی از واکنش 

O ایجاد کنند. −2  گزینۀ )4(: الکترون های کم انرژی خارج شده از پمپ سوم به اکسیژن مولکولی بسرته می پیوندند تا یون اکسید 
41  4

CO2 تجزیه شود. بخشی از این تجزیه در قندکافت و بخشی در مراحل اکسایش پیرووات و چرخۀ کربس  مولکول گلوکز در تنفس هوازی باید تا حد تشکیل مولکول های 
CO2 در انتقال مواد از پمپ سدیم پتاسیم نقشی ندارد ولی این پمپ برای فعالیت به ATP یا انرژی زیستی نیاز دارد. صورت می گیرد. 

1( به عنوان ماده اولیه در فتوسنتزکننده ها و سایر جانداران تولید کننده برای ساخت مواد آلی به کار می رود.
2( در اثر استفاده از سوخت های فسییل و همچنین با استفاده از سوخت های زیسیت ایجاد می شود.

3( طی تنفس یاخته ای هوازی، تخمیر الکلی و تنفس نوری گیاهان ایجاد می شود ولی در تخمیر الکتییک تولید نمی شود.
4( بیش�ترین مق�دار آن )٪ 70( در خ��ون به صورت یون یب کربنات و به کمک عمل کربنیک انیدراز گویچۀ قرمز منتقل می ش�ود ول�ی مقداری از آن )حدود ٪ 23( با 

اتصال به هموگلوبین و فقط مقدار کمی از آن )حدود ٪ 7( نیز به صورت محلول در پالسما منتقل می شود.
5( در مجاورت مویرگ بافتی به صورت برگشت پذیر به هموگلوبین متصل شده و در نزدیکی شش از آن جدا می شود.
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O2 و CO متفاوت می باشد. CO2 به هموگلوبین با محل اتصال  6( محل اتصال 

CO2 وجود دارد که با تحریک آن ها آهنگ تنفسی زیاد می شود. 7( در بصل النخاع گیرنده های شیمیایی حساس به 

CO2 را در مقایسه با سایر رگ های بدن دارد. 8( رسخرگ شیش بیشترین نسبت 

CO2 همانند سایر گازهای تنفسی به صورت محلول در خون وجود دارد و با انتشار هم از راه منافذ و هم از دیوارۀ مویرگ عبور می کند.  )9

CO2 با تأثیر بر ماهیچه های صاف دیوارۀ رگ ها، رسخرگ های کوچک را گشاد کرده و بنداره مویرگی انتهای آن ها را با به استراحت درآوردن ماهیچه ها ابز می کند   )10

تا میزان جریان خون موضعی بافت را افزایش دهد )رد گزینۀ )3((.
CO2 در خون با تحریک گیرنده های ش��یمیایی س�رخرگ های بزرگ، به کمک سیس�تم عصیب سبب سازوکار انعکایس برای حفظ فشار خون رسخریگ  11( افزایش 

می شود )رد گزینۀ )2((.
CO2 در مرحلۀ اکس�ایش پیرووات تا تولید اس�تیل CoA توس�ط آنزیم های موجود در غش�ای درونی راکیزه تولید می ش�ود. در چرخۀ کربس نیز توس�ط   )12

CO2 صورت می گیرد )رد گزینۀ )1((. آنزیم های موجود در بستره راکیزه در دو مرحله تولید 

، با  42 NAD+ در تنف�س یاخته ه�ا منظور از مرحلۀ اول تنفس، همان قند کافت یا گلیکولیز اس�ت که طی آن بدون حضور اکس�یژن، فق�ط گیرنده الکترونی   3
الکترون گیری کاهش می یابد. مرحلۀ دوم تنفس، یا به صورت تنفس هوازی و یا تخمیر بی هوازی می باشد. در نوتروفیل که تنفس هوازی دارد، در مرحلۀ دوم )در حضور 
FADH2 تبدیل می ش�وند و س�پس در واکنش های زنجیرۀ  +NAD و FAD ابتدا کاهش یافته و به NADH و  O2 و رد گزینه ه�ای )1( و )2((، دو ن�وع گیرن�ده 

انتقال الکترون اکسایش می شوند )درستی گزینۀ )3((.

، مقداری ATP در سطح پیش ماده آلی تولید می شود. O2  مرحلۀ اول هر نوع تنفسی، بی هوازی می باشد که همان مرحلۀ قند کافت است. در این مرحله بدون نیاز به 
تولید ATP در سطح پیش ماده آلی را در سه واکنش به خاطر بسپارید:

1( تولید ATP در مرحلۀ آخر قندکافت همراه با تولید پیرووات ها 
2( تولید ATP در مرحله ای از چرخه های کربس برای اکسایش گروه استیل )رد گزینۀ )4((.

3( تولید ATP به کمک کراتین فسفات در ماهیچه ها

موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست می باشند. 43  4
CO2 ویژۀ  CO2 در دو مرحله تولید و تجزیه ماده پنج کربنی صورت می گیرد )مصرف   الف( نادرس�ت اس�ت. در واکنش های چرخۀ کربس تولید 

CO2 تولید می شود. / ج( نادرست است. در  فتوس�نتز می باش�د(. / ب( درس�ت است. در مرحلۀ سوم چرخۀ کربس با تبدیل ماده پنج کربنی به چهارکربنی، یک مولکول 

+NAD همانند ADP به مصرف می رس�ند. / د( نادرس�ت اس�ت. آزاد شدن کوآنزیم A در  CO2 تولید می ش�وند )نه مصرف!!( ولی FAD و  چرخۀ کربس ATP و 

C4 با گروه اس�تیل، مادۀ ش�ش کربنی تولید می ش�ود و در حین این عم�ل کوآنزیم A از مولکول  چرخ�ۀ کرب�س، محصول واکنش مرحلۀ اول می باش�د که در اثر ترکیب 
دوکربنی جدا می شود. 

منظور س�ؤال قند ش�ش کربنی دوفس�فاته قندکافت می باشد که در مرحلۀ دوم واکنش های قندکافت سیتوپالس�می به دو ماده سه کربنی یک فسفاته تبدیل  44  4
می شود. این ماده شش کربنی در مرحلۀ اول قندکافت و با مرصف دو مولکول ATP به دست آمده است که تنها مرحلۀ انرژی خواه یا ATP خواه تنفس یاخته ای می باشد.

C5 تبدیل می ش�ود و از وسط نصف نمی شود.  CO2 به مولکول  ماده ش�ش کربنی دیگری در مرحلۀ اول چرخۀ کربس نیز تولید می ش�ود که این ماده با از دس�ت دادن 
این ماده در مرحلۀ اول چرخۀ کربس همراه با آزادسازی CoA )کوآنزیم A( ایجاد شده است )نادرستی گزینه های )1(، )2( و )3((.

FADH2 در واکنش های چرخۀ کربس صورت می گیرد که در این چرخه ماده سه کربنی وجود ندارد. 45 تولید   4
C5 تبدیل می ش�ود. / گزینۀ )2(:  CO2 به ماده   گزینۀ )1(: در مرحلۀ دوم چرخۀ کربس، ماده ش�ش کربنی واکنش را ش�روع کرده و با آزاد کردن 

CO2 به استیل تبدیل می شود. / گزینۀ )3(: تولید NADH در قسمت های مختلف چرخۀ کربس  در ابتدای اکس�ایش پیرووات، این ماده س�ه کربنی با از دس�ت دادن 
که حاوی ماده چهارکربنی نیز می باشد، صورت می گیرد.

موارد )الف(، )ج( و )د( نادرس�ت هس�تند. در تنفس یاخته ای تولید ماده های پنج کربنی و چهارکربنی فقط در چرخۂ کربس صورت می گیرد که در این چرخه  46  3
FADH2 صورت می گیرد ولی تولید ADP و ماده سه کربنی صورت نمی گیرد )درستی ب و نادرستی الف و د(.  ، NADH ،ATP و  CO2 تولید 

در تنفس یاخته ای، مولکول شش کربنی در مراحل قندکافت و چرخۀ کربس وجود دارد که تولید کوآنزیم A مخصوص چرخۀ کربس است ولی NADH در هر دو واکنش 
تولید می شود )نادرستی ج(.

پارامس�ی یک یوکاریوت آغازی هوازی مصرف کننده می باش�د که گروه اس�تیل را در چرخۀ کربس موجود در بس�تره راکیزه خود اکسایش کرده. این عمل  47  3
+NAD و FAD می شود. سبب کاهش یا الکترون گیری 
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143 فقط مورد )ب( عبارت را به درستی تکمیل می کند. 48  2

 عبارت )الف( و )ج( نادرست می باشند، چون پیرووات با صرف انرژی وارد راکیزه شده )نادرستی ج( و سپس اکسایش می شود یعنی الکترون از دست می دهد )نادرستی الف(.

 نکتۀ باال دلیل درس�تی عبارت )ب( را نیز نش�ان می دهد. در مورد نادرس�تی عبارت )د( دقت کنید که اتصال اس�تیل با ماده چهارکربنی س�بب تولید ماده ش�ش کربنی 
CO2 تولید نمی شود. می شود و در این واکنش 

موارد )الف( و )ج( متفاوت می باش�ند. انتقال پیرووات محصول قندکافت از مادۀ زمینه ای سیتوپالس�م به درون راکیزه با انتقال فعال )اب رصف انرژی( و به  49  3
کمک پروتئین های انتقال دهنده در غشاهای راکیزه صورت می گیرد.

 الف( متفاوت است. خروج پروتئین مثل آمیالز از یاخته چون درشت مولکول می باشد به صورت برون رانی یا اگزوسیتوز رخ می دهد که نوعی انتقال 
فعال نمی باشد. / ب( یکسان است. انتقال پروتون در فضاهای درون راکیزه از بخش درونی )بستره( به بخش بیرونی )فضای بین دو غشا( با انتقال فعال و توسط پمپ ها 
صورت می گیرد. / ج( متفاوت اس�ت. انتقال گلوکز از یاخته پرز روده به فضای بین یاخته ای با مکانیس�م انتش��ار تهسیل ش��ده رخ می دهد. / د( یکسان است. جذب آهن و 

کلسیم در رودۀ باریک همانند جذب برخی مواد معدنی و برخی ویتامین های محلول در آب به صورت انتقال فعال صورت می گیرد.
ابتدا طرح زیر را بررسی کنید تا به راحتی به درستی گزینۀ )3( پی ببرید. 50  3

CO22 آزاد شده و سپس هرکدام وارد یک چرخۀ کربس می شوند. در   از تجزیۀ گلوکز، دو مولکول پیرووات حاصل می ش�ود که تا رس�یدن به اس�تیل CoA دوکربنی، 
CO22 تا تولید استیل  CO22 در چرخه های کربس و  CO2 آزاد می شود که چون دو تا چرخۀ کربس انجام شده است ، یک  C5 هر چرخۀ کربس تا تولید اولین ماده 

CO24 می شود.  CoA ایجاد شده است که کاًل 

CO26 تنفس هوازی تولید شده است. C4 در چرخۀ کربس، همه   در این مرحله تا تولید اولین ماده 
در قند کافت که بخش بی هوازی تنفس یاخته ای می باش�د، چهار نوع ماده دوفس�فاته وجود دارد، یکی ADP که در مرحلۀ اول در واکنش تجزیه ATP و  51  1

C6 ایجاد می ش�ود. دیگری قند ش�ش کربنی دوفس�فاته اس�ت که همانند ترکیب سه کربنی دوفس�فاته این واکنش ها در اثر فسفاته شدن ایجاد شده است  C6 به  تبدیل 
 C3 C3 به  )ADP در اثر واکنش فسفاته شدن ایجاد نشده است(. البته از NADH هم نگذرید که این شیطون هم دو فسفات در دو نوکلئوتید خود دارد و در مرحلۀ 

تولید می شود.
م�وارد )ال�ف(، )ب( و )د(، فاق�د این ویژگی غش�ای درونی راکیزه می باش�ند. درون راکیزه دو فضا وجود دارد که در دو طرف غش�ای درونی چین خورده این  52  4

اندامک می باشد. در حقیقت وجود غشای دروین راکیزه سبب ایجاد بخش بیرونی یا فضای بین دو غشا و بخش درونی به نام بستره می شود. این غشا فقط به سمت داخل 
FADH2 می شود  +H می باش�د که س�بب اکسایش NADH و  یعنی به س�مت بس�تره چین خوردگی دارد )رد ب( و حاوی پروتئین های زنجیرۀ انتقال الکترون و کانال 

)درستی ج(.

DNA حلقوی و مکانیسم تولید آب در بستره راکیزه ها وجود دارد )رد الف و د(.

در بررسی این تست کل اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون را برای شما تشریح کرده ایم! 53  4

، در فرایند فتوس�نتز درون فضای تیالکوئی�د و در تنفس هوازی در فضای بین دو غش�ای راکیزه رخ می ده�د. در راکیزه، ناقل  H+ ش�یب غلظ�ت ی�ا همان تراکم
پروتئینی که بین پمپ دوم و سوم زنجیرۀ انتقال الکترون قرار دارد، در تماس با بخش های آب دوست فسفولیپیدهای الیۀ خارجی غشای راکیزه می باشد. 

 ، H+ +H در فضای بین دو غش�ای اندامک و در تماس با س�رهای فس�فولیپیدی آن دو غش�ا وجود دارد ولی در سبزدیس�ه ها، تراکم زیاد  در راکیزه ها، تراکم زیاد 
درون تیالکوئید رخ می دهد که فقط در تماس با سرهای آب دوست فسفولیپیدهای یک غشای تیالکوئیدی قرار دارد.
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، به سمت بستره راکیزه  H+  برای بررس�ی این تس�ت باید ش�کل زیر را کاماًل خوب تحلیل کرده باش�ید. در این ش�کل مش�اهده می کنید که قسمت ATP س�از کانال 
+NAD و FAD در عوامل زنجیرۀ انتقال الکترون در غش�ای راکیزه رخ می دهد که باز هم به س�مت بس�تره می باش�د  می باش�د )نادرس�تی گزینۀ )1((. دوباره س�ازی 

)نادرستی گزینۀ )2((.

ناقل پروتئینی که در شکل باال با حرف A نمایان کرده ایم، بین دو پمپ اول و دوم در وسط غشای درونی راکیزه قرار دارد که در مجاور دم های آب گریز فسفولیپیدها 
قرار دارد. این ناقل الکترونی، با فضای بین دو غشا در ارتباط نیست )نادرستی گزینۀ )3((. 

+H زیادی دارد قرار گرفته اس�ت )درستی گزینۀ )4((. )این  ناقل پروتئینی بین پمپ دوم و س�وم در غش�ای درونی راکیزه به س�مت فضای بین دو غش�ا که تراکم 
ناقل را در شکل باال با حرف B نشان داده ایم.(

جزء زنجیرۀ مولکول
انتقال الکترون

انتقال 
نحوۀ قرارگیریبازده عملانتقال پروتونالکترون

داردمی باشدپمپ غشایی اول
+H به  انتقال فعال 
سمت فضای بین دو 

غشا دارد

 NADH با اکسایش
سبب دوباره سازی 
+NAD می شود. 

کاماًل در عرض غشای درونی می باشد. 
قسمت آب دوست و آب گریز دارد.

ناقل پروتئینی بین 
نداردداردمی باشدپمپ اول و دوم

 ، FADH2 با اکسایش 
 FAD سبب دوباره سازی

می شود.

به صورت آب گریز در وسط غشای درونی 
راکیزه می باشد.

داردمی باشدپمپ غشایی دوم
+H به  انتقال فعال 
سمت فضای بین دو 

غشا دارد

الکترون را بین دو 
پروتئین ناقل منتقل 

می کند.

کاماًل در عرض غشای درونی راکیزه است. 
قسمت آب دوست و آب گریز دارد.

ناقل پروتئینی بین 
عبور الکتروننداردداردمی باشدپمپ دوم و سوم

به صورت آب دوست در سطح خارجی غشای 
درونی راکیزه در تماس با فضای بین دو غشا 

می باشد.

داردمی باشدپمپ غشایی سوم
+H به  انتقال فعال 
سمت فضای بین دو 

غشا دارد

الکترون های کم انرژی را 
به اکسیژن می دهد

کاماًل در عرض غشای درونی راکیزه 
می باشد. قسمت آب دوست و آب گریز دارد.

نداردمنی ابشدکانال پروتونی

انتشار تسهیل شده 
+H را به سمت 

بستره انجام می دهد.

 ATP قدرت تولید
اکساییش دارد

قسمت آنزیمی آن با صرف انرژی 
درون بسرته ATP می سازد.

+H که نقش ATP سازی دارد،  54 فقط مورد )ج( صحیح می باش�د. با توجه به ایس�تگاه قبل حتمًا می توانید به این س�ؤال سخت پاس�خ دهید. به جز کانال   3
سایر پمپ ها و پروتئین ها، در انتقال الکترون های حاملین الکترون نقش دارند ولی همگی از انرژی انتقال الکترون استفاده می کنند. 

+H حاوی بخش های آب دوست و آب گریز در کل عرض غشای داخلی راکیزه می باشند ولی به طور مثال پروتئین   الف( نادرس�ت اس�ت. پمپ های 
ناقلی که بین دو پمپ اول زنجیره قرار دارد فقط ویژگی آب گریز دارد و با دم اسیدهای چرب در تماس می باشد. / ب( نادرست است. انتقال پروتون را فقط پمپ ها و کانال 
+H انجام می دهند ولی ناقلین پروتئینی ارتباط دهندۀ پمپ ها فقط در عبور الکرتون ها نقش دارند. / ج( درس�ت اس�ت. همۀ عوامل موجود در زنجیرۀ انتقال الکترون، با 

+H برخالف ش�یب غلظت از بس�تره به فضای بین دو غشا کمک می کنند. /   انتقال الکترون، س�بب انرژی گیری از الکترون ها ش�ده و به فعال ش�دن پمپ ها برای عبور 
FADH2 را به بس�تره بر می گرداند تا به مولکول اکس�یژن برساند.  د( نادرس�ت اس�ت. در زنجیرۀ انتقال الکترون، فقط پمپ س�وم، الکترون های کم انرژی NADH و 

)O ایجاد می شود )دقت کنید که یون اکسید رادیکال آزاد نمی باشد(. )−2 سپس در بستره یون اکسید 
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145 فقط مورد )د( صحیح می باشد. 55  2
منظور این س�ؤال مپپ دوم در زنجیرۂ انتقال الکرتوین راکیزه ها می باش�د که بین دو عامل پروتئینی کوچک قرار دارد. این دو عامل پروتئینی فقط مخصوص انتقال الکترون 
+NAD و یا الکترون دهی به اکس�یژن ها نمی باش�د و فقط  می باش�ند ولی پروتون ها را عبور نمی دهند. پمپ دوم در زنجیرۀ انتقال الکترون قادر به دوباره س�ازی FAD و 

FADH2 می باشد. عاملی برای انتقال پروتون ها و الکترون های حاصل از اکسایش NADH و 
موارد )الف(، )ب( و )د( به نادرستی تکمیل می کنند. 56  3

FADH2 تولید شود. در بستره راکیزه، DNA حلقوی و همانندسازی توسط  ، فقط در بستره راکیزه در مرحله ای از چرخۀ کربس مورد استفاده قرار می گیرد تا FAD+

دنابسپاراز به همراه ویرایش وجود دارد )نادرستی الف(.

سیس�تم های بیان ژن در راکیزه و سبزدیس�ه همانند پروکاریوت ها می باش�ند، پس عمل رونویس�ی را هم زمان با ترجمه انجام می دهد )نادرستی ب(. تولید ATP در سطح 
+NAD در پمپ اول زنجیرۀ انتقال الکترون موجود در غش��ای دروین راکیزه  پیش ماده در بس�تره راکیزه یعنی در چرخۀ کربس رخ می دهد )نادرس�تی د(. دوباره س�ازی 

صورت می گیرد )درستی ج(.
موارد )الف(، )ب( و )د( در بخش بیرونی فضای درون راکیزه یعنی در فضای بین دو غش�ای راکیزه رخ نمی دهد. چون عبارت )الف( که دس�تگاه گلژی را  57  2

بررسی می کند در بیرون راکیزه وجود دارد، عبارت )ب( در بستره یا بخش درونی راکیزه یعنی در رناتن های مخصوص راکیزه رخ می دهد و در انتها مورد )د( نیز نادرست 
است چون انتقال پروتون به فضای بین دو غشای راکیزه همراه با انتقال الکترون به این فضا صورت نمی گیرد.

+H از بستره به سمت فضای بین دو غشای راکیزه با انتقال فعال ولی به کمک انرژی الکرتون های عبوری صورت می گیرد و ATP برای آن مصرف نمی شود.  انتقال 
+H از فضای بین دو غشای راکیزه به بستره نیز توسط کانال پروتئینی و با انتشار تسهیل شده انجام می شود که بی نیاز از مصرف ATP می باشد  از طرفی انتقال 

)درستی ج(.

زنجیرۀ انتقال الکترون در باکتری هوازی در غشای یاخته ولی در یوکاریوت در غشای داخیل راکیزه می باشد، پس گزینۀ )4( درست است. در اسپیروژیر که  58  4
جلب�ک س�بز می باش�د، دارای زنجی�رۀ انتقال الکترون در غش�ای درونی راکیزه اس�ت و کانال ATPس�از نیز در این غش�ا وج�ود دارد. عامل ماالریا و ق�ارچ مخمر نان از 

یوکاریوت ها هستند ولی عامل سینه پهلو نوعی پروکاریوت است که فاقد اندامک های غشادار مثل راکیزه و… هستند.

زنجیرۀ انتقال الکترون و کانال ATP ساز در غشای داخلی راکیزه همۀ یوکاریوت های هوازی و غشای تیالکوئید یوکاریوت های تولیدکننده وجود دارند.

+H می باشد که فعالیت خود را پس از عمل زنجیرۀ انتقال الکترون  59 موارد )الف(، )ب( و )ج( صحیح می باش�ند. منظور این س�ؤال بررس�ی کاانل پروتئیین   1
به  صورت جداگانه آغاز می کند ولی برای فعالیت وابسته به زنجیرۀ انتقال الکترون می باشد.

بخش های کانال 
ATP ساز

جزء زنجیرۀ عملمحل
انتقال الکترون

انتقال 
الکترون

مصرف انرژی
زیستی

قسمت عبور دهنده 
پروتون

در غشای درونی راکیزه 
متصل به بخش آب دوست و 

آب گریز اسیدهای چرب

+H از فضای بین  انتشار تسهیل شده 
دو غشای راکیزه به بسترۀ آن بدون 

صرف انرژی
نداردنداردنمی باشد

قسمت آنزیمی 
ATP ساز

در بستره راکیزه
ترکیب ADP و گروه فسفات با رصف 

داردنداردنمی باشدانرژی برای تولید ATP اکساییش

 الف( درست است. با توجه به شکل مقابل به راحتی مالحظه می کنید که بخش 
آنزیمی کانال ATP ساز که خود مجموعه ای از آنزیم ها می باشد در بخش درونی راکیزه یا بستره آن 
قرار دارد. / ب( درست است. بخش انتقال دهندۀ پروتون این مجموعه، در عرض غشای درونی و در 

تماس با قسمت های آب دوست و آب گریز اسیدهای چرب وجود دارد. / ج( درست است. 

+H خود، انرژی زیس�تی مصرف نمی کند ول�ی برای تولید  ای�ن مولک�ول در وظیف�ه انتقالی 
 ADP نیاز به انرژی حاصل از شیب غلظت پروتون دارد تا همانند هر واکنش ترکیب دیگری ATP

را با فسفات ترکیب کند.
عبور مواد در اثر انتشار همراه با انرژی جنبشی ماده عبوری می باشد ولی یاخته برای آن انرژی 

مصرف نمی کند.

+H وظیفۀ انتقال الکترون ندارد چون جزء زنجیرۀ انتقال الکترون نمی باشد. د( نادرست است. کانال 

B

B

B

A

C

ویژگی کانال عبور دهنده پروتون در غشای درونی راکیزه
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موارد )الف(، )ب( و )د( به نادرس�تی تکمیل می کنند. NADH ماده ای اس�ت که به طور مش�ترک هم در قندکافت و هم در تولید استیل از پیرووات ایجاد  60  3
های مراحل مختلف تنفس یاخته ای در نهایت در زنجیرۀ انتقال الکترون تنفس هوازی اکسایش می یابند. FADH2 می شود. همۀ NADHها و 

مورد )الف( نادرس�ت اس�ت چون NADH در چرخۀ کربس که مخصوص اکس�ایش گروه اس�تیل می باشد نیز ایجاد می ش�ود ولی موارد )ب( و )د( به ترتیب مربوط به 
CO2 می باشد.  ATP و 

+NAD )در مرحلۀ سوم( و ADP )در مرحلۀ چهارم( استفاده می شود و از طرفی در چرخۀ  61 در قندکافت سه نوع مادۀ نوکلئوتیدی ATP )در مرحلۀ اول(،   4
 NADH H, + +NAD و FAD استفاده می شود. ویژگی مشترک واکنش های قندکافت و چرخۀ کربس، تولید ATP و   ،ADP کربس نیز سه نوع ماده نوکلئوتیدی
CO2 در قندکافت رخ نمی دهد(.  می باشد )ATP شکل رایج و قابل استفاده انرژی در یاخته است. فسفاته شدن ترکیب سه کربنی ویژۀ قندکافت می باشد ولی آزادسازی 

FADH2 اکس�ایش می ش�وند ولی مصرف ADP ی�ا تولید ATP در واکنش های مربوط به  دق�ت کنید که در زنجیرۀ انتقال الکترون دو مادۀ نوکلئوتیدی NADH و 
مجموعۀ آنزیمی کانال ATPساز رخ می دهد.

FADH2 را عبور نمی دهد. این پمپ در دوباره س�ازی  62 فقط مورد )ج( صحیح اس�ت. منظور س�ؤال مپپ اول در زنجیرۀ انتقال الکترون اس�ت که الکترون   1

+NAD نقش دارد.  گیرندۀ الکترونی 
 الف( نادرس�ت اس�ت. در زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه ها، مپپ س��وم وظیفۀ انتقال الکترون های کم انرژی ش�ده به مولکول اکسیژن را دارد تا به تولید 
+H با انرژی گیری از عبور الکترون های NADH و انتقال پروتون ها به فضای بین دو غشای راکیزه  آب بیانجامد. / ب( نادرست است. پمپ اول در ایجاد شیب غلظت 
نق�ش دارد ول�ی دق�ت کنید که این فضا جزء بخش بیرونی فضای دروین راکیزه ها اس�ت نه جزء بخ�ش بیرونی راکیزه!! )بخش بیرونی راکی�زه معنی فضایی در خارج این 
+H است، این کانال وظیفۀ عبور الکترون ندارد و باید دقت کنید که جزء عوامل  ، وظیفۀ کانال  H+ اندامک می دهد.( / د( نادرست است. تولید ATP پس از انتقال 

موجود در زنجیرۀ انتقال الکترونی نمی باشد!!! )در سؤال أتکید شده است که کدام عامل زنجیرۂ انتقال الکرتون…!(
فقط در مورد )د( مصرف ATP صورت نمی گیرد. 63  3

 الف( نادرس�ت اس�ت. در تنفس یاخته ای، مرحلۀ اول قند کافت نیاز به تجزیه 2ATP دارد تا انرژی فعال س�ازی برای تجزیۀ گلوکز در واکنش تهیه 
 ATP ش�ود. / ب( نادرس�ت اس�ت. پیرووات های حاصل از قندکافت از مادۀ زمینه ای سیتوپالسم با انتقال فعال وارد بس�تره راکیزه می شوند. این عمل با صرف انرژی از
صورت می گیرد. همان طور که یم دانید بس��رته راکیزه، بس��رته سزبدیس��ه و مادۂ زمینه ای س��یتوپالمس حاوی رانتن هایی برای ترجمه یم ابشند. / ج( نادرست است. در راکیزه 
با اینکه دنا و رناتن وجود دارد و برخی پروتئین های مورد نیاز تنفس یاخته ای س�اخته می ش�ود ولی برخی دیگر از پروتئین ها توس�ط دنای خطی هس�ته و رناتن سیتوپالس�م 
تولید می شود. این پروتئین ها برای ورود به راکیزه از شبکۀ آندوپالسمی و گلژی عبور نمی کنند ولی برای عبور از غشای راکیزه با مکانیسم آندوسیتوز )درون بری( و صرف 

انرژی وارد می شوند. / د( درست است.

انتقال پروتئین بین فضاهای درون راکیزه به دو روش زیر صورت می گیرد:
+H از بخش درونی به بیرونی  توسط پمپ های غشای درونی و با استفاده از انرژی عبوری الکترون ها انجام می شود. 1( انتقال 

+H صورت می گیرد. این عمل با انتشار تسهیل شده و بدون صرف انرژی زیستی می باشد. +H از بخش بیرونی به درونی  توسط کانال  2( انتقال 

CO2 حاصل از تنفس یاخته ای، دو تا در واکنش های اکسایش دو پیرووات تا تولید دو استیل کوآنزیم A و چهار تا نیز در واکنش های دو  64 از شش مولکول   4
تا چرخۀ کربس برای اکسایش دو گروه استیل ایجاد می شود.

CO2 تولید می شود  ، یک  C4 C5 به   گزینۀ )1(: ماده چهارکربنی در دو مرحلۀ آخر چرخۀ کربس ایجاد می شود. در مرحلۀ 3 این چرخه، با تبدیل 

CO2 صورت نمی گیرد. /  C4 دیگر رخ داده اس�ت و تولید  C4 اولیه از یک  ولی در مرحلۀ آخر این چرخه تغییری در تعداد کربن رخ نداده چون فقط بازس�ازی مولکول 

+H از بخش درونی به بیرونی فضاهای راکیزه یعنی از بس�تره به فضای بین دو غش�ا، با صرف انرژی و در خالف ش�یب غلظت پروتون با انتقال فعال  گزینۀ )2(: انتقال 
+H دارای دو نقش می باشد  صورت می گیرد ولی دقت کنید که ورود پیرووات از سیتوپالسم به راکیزه نیز با انتقال فعال صورت می گیرد. / گزینۀ )3(: پروتئین کانالی 
+H نقش مؤثری دارد. نقش دیگر این  +H از بخش بیرونی به درونی فضای راکیزه که بدون صرف انرژی یاخته ای است ولی برای آن انرژی جنبشی یون  یکی ترابری 

کانال، نقش آنزیمی ATP ساز می باشد که با صرف انرژی بوده و سبب ترکیب ADP و گروه فسفات می شود.

NADH در خود دو الکترون و دو پروتون  65 H, + NADH نیز تولید می ش�ود. هر  H, + ، یک مولکول  CO2 از تبدیل هر پیرووات به اس�تیل، عالوه بر   2

1 مولکول اکسیژن و تولید یک مولکول آب می شود.
2

گنجانده است که در انتهای زنجیرۀ انتقال الکترون سبب کاهش 
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147 e−2 ایجاد می کند که برای تولید یک مولکول آب از  H+2 و  ، در اثر اکسایش خود،  FADH2 NADH یا  H, +  گزینۀ )1(: درست است. هر 

O2 نیاز می باشد. 1 مولکول 
2

NADH هم در مادۀ زمینه ای سیتوپالس�م یعنی در واکنش های قندکافت )خارج راکیزه( ایجاد می شود و هم به همراه  H, + گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. ناقلین الکترونی 
O2 و تولید آب می شوند. / گزینۀ )4(: درست  FADH2 در بستره راکیزه تولید می شود که همۀ آن ها در واکنش های موجود در زنجیرۀ انتقال الکترون سبب کاهش 

O2 می پیوندد و یون اکسید  اس�ت. در انتهای واکنش های زنجیرۀ انتقال الکترون، ابتدا الکترون های کم انرژی خارج ش�ده از پمپ س�وم، درون بس�تره راکیزه به مولکول 

H می شود. O2 H+2 سبب تولید  O با اتصال به  −2 )O را ایجاد می کند و سپس  )−2

+H که وظیفۀ ATP س��ازی دارد، جزء زنجیرۀ انتقال الکترون نمی باش��د. پس انهتای زنجیرۀ انتقال الکترون در حقیقت قس��متی  همان طور که بارها گفتیم کانال 
است که پس از ورود الکترون ها از پمپ سوم به بستره راکیزه بوده و سبب الکترون گیری یا کاهش اکسیژن و تولید آب می شود. 

نکات
CO2 حاصلمحلاکسایِش …  نوع واکنش هاتعداد 

 C( )6 گلوکز 
قند کافت در سیتوپالسم و 

قند کافت  بی هوازی6ادامه واکنش در راکیزه
بعد از قند کافت  هوازی

 C( )3 هوازی در بستره3درون راکیزهپیرووات 

 C( )2 هوازی در بستره یعنی در چرخۀ کربس2درون راکیزهگروه استیل 

NADHهوازی در زنجیرۀ انتقال الکترونصفرغشای درونی راکیزه

 FADH2 هوازی در زنجیرۀ انتقال الکترونصفرغشای درونی راکیزه 

دانش آموزان عزیز دقت کنید که واکنش اکس�ایش پیرووات، منظور تبدیل پیرووات به اس�تیل کوآنزیم A می باش�د ولی اگر در تستی گفت از اکسایش کامل پیرووات، در 
این حالت باید چرخۀ کربس را نیز در نظر بگیرید. 

هر جانداری برای تنفس یاخته ای خود، مجبور است مرحلۀ قندکافت را داشته باشد که طی آن با تجزیۀ گلوکز، مقداری ATP پیش ماده ای و NADH در  66  1
مادۀ زمینه ای سیتوپالسم تولید می شود ولی راکیزه در هر جانداری وجود ندارد.

CO2 در بستره راکیزه ولی اکس�ایش آن در ناقل موجود در غشای درونی  67 ، اکس�ایش پیرووات ها و تولید اس�تیل ها همراه با آزاد ش�دن  FADH2 تولید   4
راکیزه رخ می دهد. همان طور که یک بار در تست های قبلی گفتیم، بستره راکیزه هم محل تولید ATP اکسایشی در کانال ATPساز و هم محل تولید ATP پیش ماده ای 

در چرخۀ کربس می باشد.
هم�ۀ موارد نادرس�ت می باش�ند. ط�ی تنفس یاخته ای ابت�دا در واکنش ه�ای قندکاف�ت، پی�رووات، NADH و ATP تولید می ش�ود. ATP به مصرف  68  2

انرژی خواهی یاخته می رس�د ولی پیرووات و NADH در تنفس هوازی، از سیتوپالس�م وارد راکیزه می ش�وند. پیرووات ها به س�مت اکس�ایش و تولید استیل کوآنزیم A و 
چرخۀ کربس می روند ولی NADHها باید به زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای درون راکیزه وارد نشوند )پس منظور این سؤال NADH و پیرووات می باشد(.

 الف( نادرس�ت اس�ت. انتقال پیرووات از مادۀ زمینه ای سیتوپالس�م به راکیزه با انتقال فعال و توسط پمپ های غشایی صورت می گیرد )نه کانال ها(. / 
ب( نادرست است. NADH دارای دو نوکلئوتید و باز آلی آدنین می باشد. / ج( نادرست است. NADH برخالف پیرووات وارد واکنش های چرخۀ کربس نمی شود. / 

د( نادرست است. NADH برخالف پیرووات، طی واکنش های اکسایشی خود به گروه استیل تبدیل نمی شود.
یاخته های دیوارۀ رودۀ کرم خاکی همانند یاخته های دیوارۀ رودۀ باریک نوزاد قورباغه که گیاه خوار است مواد حاصل از تجزیۀ سلولز یا گلوکز را جذب می نمایند. 69  1

 گزینۀ )2(: جانوران آنزیم سلوالز نمی سازند. / گزینۀ )3(: کرم خاکی فاقد معده است. / گزینۀ )4(: در مرحلۀ دوم تخمیر ATP جدیدی تولید نمی شود.
فقط مورد )ب( مدنظر می باش�د. اگر به شکل مقابل نگاه عمیقی بیندازید،  70  1

متوجه می ش�وید که منظور سؤال مولکول پروتئینی ناقل الکترونی است که بین مپپ اول و 
دوم واقع ش�ده اس�ت. این مولکول در وس��ط غش�ای درونی راکیزه و در اتصال با دم های 

FADH2 بوده تا FAD مورد  آب گریز اسید چرب می باشد. این مولکول مسئول اکسایش 

FADH2 را  نیاز چرخۀ کربس را فراهم کند. همچنین الکترون های حاصل از اکس�ایش 
ب�ه پمپ دوم می ده�د و در انتقال الکترون های NADH از پم�پ اول به دوم نیز کارایی 

دارد.

، سایر مولکول ها در انتقال پروتون نقشی ندارند )نادرستی ب(. H+ در غشای درونی راکیزه، به جز پمپ ها و کانال 

اکسایش ها در تنفس یاخته ای
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71  2

+H با انتقال فعال از بس�تره راکیزه به فضای بین دو غش�ا می روند و کانال ATPس�از آن ها  در واکنش های تنفس یاخته ای و در مرحلۀ زنجیرۀ  انتقال الکترون، یون های 
را در جهت ش�یب غلظت به بس�تره راکیزه برمی گرداند. )دقت کنید که فضای بیرون راکیزه یعنی فضای خارج از اندامک ولی بخش بیرونی فضای درون راکیزه، معنی 

فضای بین دو غشای راکیزه ای می دهد.(

هیچ کدام از عبارت ها صحیح نمی باشند. 72  4
در ابتدا دقت کنید که درون یک ماهیچه، عالوه بر یاخته های ماهیچه ای، یاخته های بافت پیوندی )در بین تارهای ماهیچه ای( و یاخته های عصبی و پوششی نیز در رگ ها 

و اعصاب آن وجود دارد. حاال به بررسی هر عبارت می پردازیم:
الف( نادرس�ت اس�ت. در تست ها زود تا ترکیب س�ه کربنه دوفسفاته و قندکافت را دیدید، نتیجه نگیرید که حتمًا ATP درست می شود. این عبارت به طور کلی نادرست 
اس�ت، چون در قندکافت بر عکس این گفته انجام می ش�ود. در مرحلۀ س�وم قندکافت، ترکیب قندی سه کربنه یک فسفاته با گرفتن فسفات، به ترکیب سه کربنی دوفسفاته 
تبدیل می ش�ود )نه برعکس!(. / ب( نادرس�ت اس�ت. تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم A که در بس�تره راکیزه ها و در واکنش های تنفس هوازی برای اکسایش پیرووات 

CO2 ایجاد می شود.  صورت می گیرد به تولید ATP نمی انجامد. در این واکنش فقط NADH و 

ج( نادرست است. تولید کراتین از کراتین فسفات به تولید ATP در سطح پیش ماده منجر می شود ولی این عمل فقط در یاخته های ماهیچه ای صورت می گیرد نه در هر 
یاخته موجود در ماهیچه!! )به طور مثال یاخته های پیوندی بین تارهای ماهیچه ای قدرت تولید ATP از کراتین فسفات ندارند.( / د( نادرست است. ساخته شدن اکسایشی 

ATP در راکیزه ها و ساخته شدن نوری این مولکول در سبزدیسه ها، نمونه ای از تولید ATP در سطح پیش ماده نمی باشد.

+H از فضای بین دو غش�ا به بس�تره راکیزه در جهت ش�یب غلظت اس�ت، نوعی انتشار تسهیل ش�ده بوده و انرژی زیستی نمی خواهد، پس  73 چون انتقال   1
+H توس�ط کانال، بدون صرف انرژی است ولی عمل ATP س�ازی آن )نقش کاتالیزوری(، با صرف انرژی  توس�ط پروتئین کانالی انجام می ش�ود؛ دقت کنید که انتقال 

صورت می گیرد )تولید مادۀ آلی انرژی خواه است. در مورد گزینه های )2( و )4( دقت کنید که پروتئین ها هم پیوند اشتراکی و هم پیوند هیدروژنی دارند(. 
+H از طریق کانال پروتئینی به بس�تره راکیزه وارد می ش�وند، توس�ط قس�مت آنزیمی کانال، ATP تولید می ش�ود که به این ATP، تولید  74 وقتی یون های   1

ATP در سطح پیش ماده آلی نمی گوییم )درونی ترین فضای راکیزه همان بستره می باشد(.
 کانال ها و پمپ های غشایی، نوعی پروتئین در عرض غشای درونی راکیزه هستند که کانال ها فقط پروتون عبور می دهند و نقش آنزیمی در تولید ATP دارند. 

75  FADH2 م�وارد )ال�ف(، )ج( و )د( ب�ه نادرس�تی تکمیل می کنند. در تجزیۀ گلوکز، ان�رژی تجزیه پیوندهای این ماده ص�رف تولید NADH ،ATP و   3
می شود که همگی نوکلئوتیدی می باشند. ATP نوکلئوتیدی با سه گروه فسفات بوده و دو ماده دیگر نیز دارای دو نوکلئوتید می باشند و قطعًا می دانید که در هر نوکلئوتید، 

حلقۀ آلی پنتوز هیدرات کربنی وجود دارد.
FADH2 در واکنش های قندکافتی یا قند کافت تولید نمی شود. / ج( اکسایش استیل در چرخۀ کربس رخ می دهد که محصوالت مختلف آن   الف( 
 ATP( .اکسایش می شوند FADH2 طبق متن کتاب درسی در مراحل و واکنش های مختلف این چرخه تولید می شوند. / د( در زنجیرۀ انتقال الکترون فقط NADH و 

در زنجیرۀ انتقال الکترون، اکسایش نمی شود.(
+H می باشد که در غشای درونی راکیزه قرار دارد و نقش انتقال پروتون ها  76 اگر سؤال را به دقت بخوانید، متوجه می شوید که منظور سؤال قسمتی از کانال   3

+NAD و FAD صورت می گیرد و زنجیرۀ انتقال الکترون این بخش، انرژی مورد نیاز برای س�اخت ATP را  را بر عهده دارد. در غش�ای درونی راکیزه ها دوباره س�ازی 

FADH2 و NADH در بستره تولید می شوند(. فراهم می کند )این انرژی از انتقال پروتون در کانال تأمین می شود. 

FAD حاصل می ش�وند که این مولکول ها برای انجام  77 +NAD و  FADH2 به ترتیب  در زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه ها، از اکس�ایش NADH و   4
تنفس های بعدی و ادامۀ روند تولید ATP الزامی می باشند.

+H به بخش خارجی راکیزه )فضای بین دو غش�ا( به کمک پمپ و با رصف انرژی زیس��یت حاصل از الکترون ها می باش�د. /   گزینۀ )1(: انتقال یون های 
FADH2 توسط پروتئین زنجیره، اکسید شده )الکترون از دست می دهد و عدد اکسایش آن باال می رود(  گزینۀ )2(: در بین دو پمپ اول زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه، 

+H ترکیب می ش�ود تا آب بسازد )محل  O2 الکترون می گیرد و س�پس با  و FAD بازس�ازی می گردد. / گزینۀ )3(: در انتهای زنجیرۀ انتقال الکترون در بس��رته راکیزه، 
تجمع پروتون، بخش بیرونی از فضاهای درون راکیزه است نه بیرون راکیزه!(.

موارد )ج( و )د( نادرست می باشند. 78  1
در حل این تست ابتدا باید به دو نکته توجه کنید:

بخش هوازی تنفس یاخته ای به معنای اکسایش پیرووات است که نیازمند حضور اکسیژن است.
همچنین یاخته های دیواره مویرگ های ماهیچه اسکلتی، بافت پوششی هستند و تنها تنفس هوازی دارند و از کراتین فسفات هم استفاده نمی کنند )رد ج(.

CoA و دو عدد در هر چرخۀ کربس ایجاد  های حاصل از تنفس یاخته ای، دو عدد هم زمان با تولید دو مولکول استیل  CO2  الف( درس�ت اس�ت. 
های تولیدی  ATP ها طی واکنش اکسایش پیرووات ها تا انتهای چرخۀ کربس ایجاد می شوند.( / ب( درست است. به جز  CO2 CO26 می شود. )همۀ  می شود که کاًل 
 ATP های تنفس یاخته ای، در زنجیرۀ انتقال الکترون از فس�فاِت آزاد، تولید می ش�وند که به آن هاATP ه�ای محص�ول چرخه های کربس، س�ایر ATP در قندکاف�ت و 
اکسایشی گفته می شود. / ج( نادرست است. تولید پیرووات مخصوص قندکافت و بخش بی هوازی تنفس است. / د( نادرست است. در مرحلۀ تبدیل پیرووات به استیل، 

FADH2 تولید نمی شود. CO2 به همراه NADH تولید می شود و در این مرحله 
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149 موارد )الف(، )ج( و )د( صحیح می باشند. 79  2
+NAD در واکنش ها ش�رکت دارد ولی برای اکسایش گروه   الف( درس�ت اس�ت. از تجزیۀ گلوکز یا تولید اس�تیل کوآنزیم A، فقط گیرندۀ الکترونی 
، مولکول FAD نیز به عنوان گیرندۀ الکترون فعالیت می کند. / ب( نادرست است. دقت کنید که در هبرتین حالت، مقدار  NAD+ استیل در چرخۀ کربس، عالوه بر 
کل ATP تولیدی از تجزیۀ گلوکز به اندازه 30 مولکول ATP می شود. این ATPها، هم از نوع پیش ماده ای و هم از نوع اکسایشی )نه فقط زنجیرۀ انتقال الکترون( تولید 

می شوند. / ج و د( درست است.

مقدار تولید ATP در تنفس یاخته ای، بستگی به بافت های مختلف و شرایط محیطی و نیاز بدن دارد.

80  2

اندازه گیری های واقعی )نه تجربی!!( در ش�رایط هبینه )نه متفاوت( آزمایش�گاهی نش�ان می دهد که مقدار ATP تولید ش�ده در ازای تجزیۀ کامل گلوکز در هبرتین رشایط 
)نه در هر ش�رایطی!( یاخته ای در یوکاریوت ها )نه در هر یاخته ای!(، حداکثر 30 مولکول ATP می باش�د.

 پس 4 غلط علمی )واقعی - بهینه - بهترین شرایط - یوکاریوت ها( در این عبارت موجود است.

توجه: ببینید این تست نشان می دهد که چقدر توجه به منت کتاب درسی مهم می باشد! و البته بدانید که بارها از این تست ها در کنکور تکرار شده است.

سؤال بسیار جالبی است!! 81  2
ابتدا باید سؤال را به دقت بخوانید تا در بررسی گزینۀ )3( دچار توهم توطئه نشوید!!

، وظیفۀ انتقال الکترون ندارد و جزئی از زنجیرۀ انتقال  H+ در س�ؤال عنوان کرده اس�ت که »در بین مولکول های انتقال دهنده الکرتون…«، همان طور که می دانید کانال 
الکترون به حساب نمی آید. گزینۀ )2( جواب تست است چون همان طور که در شکل زیر مشاهده می کنید، دوباره سازی FAD در پروتئین ناقل الکترونی که بین دو پمپ 

اول و دوم قرار گرفته است صورت می گیرد که این پروتئین در انتقال پروتون نقشی ندارد.

+NAD دارد و هم در انتقال پروتون ها در   گزینۀ )1(: در ش�کل مش�خص کرده ایم که پمپ اول از زنجیرۀ انتقال الکترون، هم وظیفۀ دوباره س�ازی 
+H می باشد که انتقال الکترون انجام نمی دهد.  خالف شیب غلظت از بستره راکیزه به فضای بین دو غشای اندامک نقش دارد. / گزینۀ )ATP :)3 سازی وظیفۀ کانال 
دقت کنید که این کانال، پروتون ها را طی انتش�ار تس�هیل ش�ده وارد بستره راکیزه می کند و به ATP سازی می پردازد ولی در متن سؤال که مولکول انتقال دهنده الکترون 
را عنوان کرده است، جای نمی گیرد. / گزینۀ )4(: پمپ سوم از زنجیرۀ انتقال الکترون، سبب انتقال الکترون های کم انرژی به بستره راکیزه می شود. این پمپ همانند دو 

، در ایجاد شیب غلظت پروتونی در فضای بین دو غشای راکیزه نقش دارد. H+ پمپ دیگر با انتقال فعال 

CO2 تولید می ش�وند. پس موارد )ب( و )ج(  82 اولین مرحله قبل از چرخۀ کربس تبدیل پیرووات به اس��تیل کوآنزیم A اس�ت. در این واکنش NADH و   2
درست می باشند. در واقع طی این واکنش، پیرووات اکسایش می یابد )الکترون از دست داده( )رد د(، به استیل کوآنزیم A تبدیل می شود و NADH نیز ایجاد شده است 

)رد الف(. در این مرحله کوآنزیم A که یک مادۀ آلی کمک کننده به عمل آنزیم هاست وارد واکنش می شود.

+H  صورت می گیرد و سپس تولید  83 +H فعال می شود که ابتدا عمل کانالی آن با انتشار تسهیل شده برای عبور در قسمت انتهایی تنفس یاخته ای، کانال   4
ADP صورت می گیرد. P+ ATP در بخش آنزیمی آن با سنتز آبدهی و ترکیب 

 گزینۀ )1(: مصرف ATP فقط در مرحلۀ اول قندکافت رخ می دهد که بالفاصله پس از آن فس�فاته ش�دن گلوکز و تش�کیل قند شش کربنی )فروکتوز( 
CO2 همراه با تولید ماده پنج کربنی چرخۀ  CO2 در تبدیل پیرووات به اس�تیل صورت می گیرد. )تولید دومین  دوفس�فاته صورت می گیرد. / گزینۀ )2(: ش�روع تولید 
CO2 به ماده  کربس می باش�د.( / گزینۀ )3(: دوباره س�ازی کوآنزیم A در مرحلۀ اول چرخۀ کربس صورت می گیرد که پس از آن مادۀ ش�ش کربنی با از دس�ت دادن 

پنج کربنی تبدیل می شود. )نصف شدن مادۀ شش کربنی، ویژۀ قندکافت و چرخۀ کالوین در فتوسنتز می باشد.(
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موارد )ج( و )د( نادرست می باشند.  84  4
FADH2 ها را در بستره راکیزه به مولکول اکسیژن  منظور این سؤال مپپ سوم از زنجیرۀ انتقال الکترون است که الکترون های کم انرژی حاصل از اکسایش NADHها و 
می رساند )درستی الف(. این پمپ نیز همانند سایر پمپ ها در انتقال فعال پروتون به فضای بین دو غشای راکیزه )بخش بیرونی فضای درون اندامک( نقش دارد )درستی 
ب و نادرس�تی ج(. واکنش س�نتز آبدهی در تولید ATP و در بخش آنزیمی کانال ATPس�از صورت می گیرد )به تولید آب در آخر واکنش تنفس یاخته ای س�نتز آبدهی 

نمی گویند چون سنتز مادۀ آلی رخ نداده است که همراه آن آب آزاد شود( )نادرستی د(.
85  3

1( با اندازه گیری واقعی در ش�رایط هبینه آزمایش�گاهی، مقدار ATP تولید ش�ده به ازای تجزیه کامل یک گلوکز در هبرتین ش�رایط یاخته یوکاریویت 30 مولکول 
ATP می باشد.

2( مقدار تولید ATP در یاخته های متفاوت و متناسب اب نیاز بدن فرق می کند.
3( میزان تولید ATP در واکنش های تنفس یاخته ای تحت کنترل میزان ATP و ADP یاخته می باشد )درستی گزینۀ )1((.

4( در صورت زیادی ATP در یاخته، آنزیم های مورد نیاز برای فرایندهای قندکافت و چرخۂ کربس مهار می شوند تا انرژی یاخته صرف تولید ATP نشود )درستی 
گزینه های )2( و )4((.

5( در صورت کمبود ATP و زیادی ADP، آنزیم های قندکافت و چرخۀ کربس برای تولید ATP فعال می ش�وند تا انرژی مورد نیاز واحد زیس�تی فراهم ش�ود 
)نادرستی گزینۀ )3((.

6( یاخته ه�ای ب�دن به ط�ور معم�ول ابتدا از گلوکز آزاد خون و س�پس به کمک هورمون گلوکاگون و ب�ا تجزیۀ گلیکوژن کبد به گلوکز از ای�ن ماده در تأمین انرژی 
استفاده می کنند.

7( در صورت کمبود گلوکز، یاخته ها برای تأمین انرژی به ترتیب به تجزیه چریب ها و پروتئین ها می پردازند. 
8( اف�رادی ک�ه رژیم غذایی نامناس�ب دارند یا غذای کاف�ی در اختیار ندارند، در طوالنی مدت به دلیل تجزیۀ چربی ها و پروتئین ها دچار تحلیل و ضعیف ش�دن 

ماهیچه ها و ضعف سیستم ایمنی در اثر سوء تغذیه می شوند.

هیچ موردی صحیح نمی باشد. 86  2
 الف( تراوش اوره، ATP نمی خواهد و بر اس�اس ریزی یا درش�تی مواد و برحس�ب فش�ار تراوش�ی خون از غش�ای گلومرول کالفکی عبور می کند. / 

+H از بس�تره راکیزه به فضای بین دو غش�ا، توس�ط زنجیرۀ انتقال الکترون  ب( پیرووات با انتقال فعال و مصرف ATP وارد راکیزه می ش�ود. / ج( انرژی الزم برای ورود 
تأمین می شود. / د( در مکانیسم خروج ناقل عصبی از آکسون، ریزکیسه برون رانی نمی شود بلکه فقط ناقل درون آن با صرف انرژی خارج می شود. 

موارد )الف( و )ج( صحیح می باشند. 87  2
 الف( درس�ت اس�ت. منبع انرژی یاخته های بدن، به طور معمول از تجزیۀ گلوکز در تنفس یاخته ای ایجاد می ش�ود که ذخیرۀ آن به صورت گلیکوژن 
در کبد و ماهیچه می باش�د. / ب( نادرس�ت اس�ت. کراتین فس�فات نوعی منبع انرژی برای یاخته های ماهیچه ای می باشد. / ج( درست اس�ت. انرژی زایی زیاد از چربی و 

پروتئین ها می تواند سبب اختالل در سیستم ایمنی شود. / د( نادرست است. یاخته های بخش بیرونی اپیدرم مرده اند و متابولیسم ندارند. 

+NAD مصرف و NADH تشکیل می شود. 88 منظور قندکافت یا گلیکولیز است که در آن برای تولید اسید سه کربنی دوفسفاته،   2
 گزینۀ )1(: منظور مرحله ای از چرخۀ کربس اس�ت که در بخش داخلی میتوکندری رخ می دهد. / گزینۀ )3(: در مس�یر تبدیل فروکتوز دوفس�فاته به 
پیرووات، در مرحله آخر ADP مصرف و ATP ساخته می شود )تولید ADP در ابتدای قندکافت و برای تولید فروکتوز دوفسفاته رخ داده است(. / گزینۀ )4(: در آنزیم 
ATPس�از، هم زمان با ورود پروتون به بخش داخلی میتوکندری، ATP س�اخته می ش�ود. آنزیم ATPس�از جزء زنجیرۀ انتقال الکترون نیس�ت، ولی دقت کنید که تولید 

ATP اکسایشی نیازی به جدا شدن فسفات از یک ترکیب آلی ندارد.

H و ATP بوده که در اثر عمل زنجیره های انتقال الکترونی  89 O2 H می باش�د ولی منظور س�ؤال  O2 ، ATP و  CO2 محصوالت نهایی تنفس یاخته ای،   1
راکیزه ها ایجاد می شوند. همان طور که می دانید تولید پروتئین در رناتن ها با واکنش های سنزت آبدهی و مرصف انرژی صورت می گیرد تا بین آمینواسیدها پیوند پپتیدی برقرار 

شود. پس تولید آب و مصرف ATP در این عمل صورت می گیرد.

+H در بین دو فضای درون راکیزه به مولک�ول ATP نیازی ندارد. /   گزین�ۀ )2(: در عم�ل ویرای�ش آب مورد نیاز نمی باش�د. / گزینۀ )3(: انتق�ال 
 گزین�ۀ )4(: تولی�د گلوک�ز از قن�د گلیکوژن ذخی�ره ای کبد در اثر هیدرولیز و مصرف آب ایجاد می ش�ود که انرژی زا ب�وده ولی این انرژی به صورت گرما آزاد می ش�ود نه 

ATP( ATP در اثر تجزیه مونومرها در واکنش های انرژی زا مثل تنفس یاخته ای ایجاد می شود(. 

90  ATP و CO2 پمپ ها و ناقلین بین آن ها، اعضای زنجیرۀ انتقال الکترون می باشند که پمپ ها در انتقال فعال پروتون نیز نقش دارند ولی واکنش های تولید   4
را انجام نمی دهند. 

 گزینۀ )1(: پمپ س�وم پروتونی س�بب الکترون رسانی به مولکول های اکس�یژن و ایجاد یون اکسید می شود. / گزینۀ )2(: ناقل الکترونی بین دو پمپ 
اول، در دوباره سازی FAD مؤثر است. / گزینۀ )3(: در زنجیرۀ انتقال الکترون، پمپ ها وظیفۀ انتقال فعال پروتون را بر عهده دارند )کانال پروتونی نیز از اعضای زنجیرۀ 

انتقال الکترون نمی باشد!(.
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+NADP اس�ت که در فتوس�نتز )فصل 6 می خوانیم( کارایی دارد نه تنفس یاخته ای!! )نادرس�تی  دقت کنید که نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید فس�فات نام دیگر 
+H را با اس�تفاده از  FADH2 )فالوین آمید آدنین دی نوکلئوتید( باعث فعال س�ازی پمپ 2 و 3 در زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه ش�ده تا  گزینه های )1( و )2(( ولی 

انرژی الکترون های خود، از فضای بخش داخلی راکیزه به بخش خارجی یعنی فضای بین دو غشا منتقل کند.

مولکول )د( پروتئینی کانالی اس�ت که یون های هیدروژن را از فضای بین دو غش�ا به درون بس�تره راکیزه انتش��ار می دهد و درون بستره راکیزه سبب تولید  92  3
+NAD در )الف( و FAD در ناقل الکترونی بین )الف( و )ب( رخ می دهد(. مولکول )ج( پمپ سومی است که الکترون های  مولکول های ATP می شود )دوباره سازی 

کم انرژی را به بخش خارجی فضای درون راکیزه وارد می کند ولی به بخش خارج راکیزه یا مادۀ زمینه ای سیتوپالسم وارد نمی کند.

همۀ موارد صحیح می باشند. 93  3
+NAD و FADها در واکنش های زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه ای ایجاد می ش�وند. از بین آن ها،   ال�ف( در ی�ک یاخته با تنفس کاماًل هوازی، همۀ 

+NAD ها باید در قندکافت اس�تفاده ش�وند و به سیتوپالس�م برگردند، پس باید از دو غش�ای راکیزه عبور کنند تا خارج شوند. / ب( FAD درون راکیزه تولید  برخی از 

+NAD درون راکیزه بازسازی می شود ولی در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم قند کافت و درون راکیزه مصرف می شود. /  شده و در چرخۀ کربس راکیزه نیز مصرف می شود ولی 
 FADH2 ج( در کنار پمپ اول زنجیرۀ انتقال الکترون که فقط مسئول انتقال الکترون های NADH می باشد، پمپ های دوم و سوم در انتقال الکترون های NADH و 

CO2 تولید می کند. +NAD دارد و هم ATP پیش ماده ای و  نقش دارند. / د( چرخۀ کربس که مخصوص اکسایش گروه استیل می باشد، هم مصرف FAD و 

ATP دارای قن�د ریب�وز اس�ت که با پیوند اش�تراکی به باز آلی آدنین و زنجیره ای از گروه های فس�فات متصل اس�ت. این مولک�ول در چرخۀ کربس برای  94  4
اکسایش استیل برخالف واکنش اکسایش پیرووات تولید می شود. 

CO2 نیز تولید می شود. اکسایش استیل کوآنزیم A در چرخه ای از واکنش های آنزیمی، به نام چرخۀ   گزینۀ )1(: در پی اکسایش مولکول پیرووات، 

FADH2 نوعی مولکول نوکلئوتیددار و حامل الکترون اس�ت. این  CO2 ایجاد می ش�ود. / گزینۀ )2(:  کرب�س در بخ�ش داخل�ی راکی�زه انجام می گیرد که طی آن نیز 

مولکول در پی گرفتن دو الکترون و دو پروتون توسط مولکول FAD، تولید می شود. 

+NAD به اضافۀ الکترون و پروتون تشکیل می شود. این مولکول در روند اکسایش پیرووات در درون  در انسان NADH، حامل الکترون است، دو نوکلئوتید دارد و از 

+NAD سبب گرفتن الکترون های پیرووات می شود )درستی گزینۀ )3((. میتوکندری تولید می شود، ولی دقت کنید که 

CO2 طی این تنفس تولید نش�ده است، در نتیجه در اثر کاهش عمل  95 وقتی تولید الکتیک اس�ید در ماهیچه زیاد ش�ود یعنی تنفس الکتیکی انجام ش�ده و   2

CO2 و ATP می باش�د که در این صورت کربنیک اسید  O2 به منزلۀ تنفس هوازی و تولید زیاد  کربنیک انیدراز، میزان بی کربنات خون نیز کم می ش�ود. مصرف زیاد 

خون زیاد می شود.

ش�کل بیانگر مجموعۀ پروتئینی کانال ATPس�از می باش�د که بخش )الف( با اس�تفاده از  96  3
انرژی زیستی از اختالف شیب غلظت پروتون، ATP تولید می کند )رد گزینۀ )2(( و بخش )ب( قسمت 
کانالی آن می باش�د که پروتون ها با انتش�ار تسهیل ش�ده و به کمک انرژی جنبشی از آن عبور می کنند )رد 

گزینۀ )1((. فعالیت هر دو بخش به زنجیرۀ انتقال الکترون وابسته می باشد )رد گزینۀ )4((.

97  2

یاخته های بافت های بدنی انسان به طور معمول ابتدا از گلوکز و ذخایر قندی گلیکوژن کبدی خود برای انرژی زایی استفاده می کنند. در صورتی که این منابع کافی نباشند، 
این یاخته ها برای تأمین انرژی به سراغ تجزیه چربی ها و سپس پروتئین ها می روند. با تجزیه پروتئین ها، تحلیل و ضعف ماهیچه ای و ضعف سیستم ایمنی )در اثر تجزیه 

پروتئین های دفاعی( ایجاد می شود که همۀ این عوامل از عوارض سوء تغذیه و فقر شدید غذایی شدید و طوالنی مدت می باشد.

 پر واضح است که وقتی فردی دچار کمبود تأمین انرژی می شود، مواد غذایی مناسبی به بدن وی نرسیده است.
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+NAD و FAD الکترون های پر انرژی حاصل از شکستن پیوندهای  98 O2 وجود دارد.  ، FAD و  NAD+ در تنفس یاخته ای، سه نوع گیرنده الکترونی   1
FADH2 به س�مت تولید ATP اکسایش�ی در زنجیرۀ انتقال الکترون بروند )رد  کربن هیدروژن گلوکز، پیرووات یا اس�تیل را جذب می کنند تا پس از ایجاد NADH و 

O2 گیرنده الکترون های کم انرژی  گزینۀ )4((. دقت کنید که NADHهای تولید شده در قندکافت باید برای ATPسازی بیشتر وارد راکیزه شوند )رد گزینۀ )3((. ولی 

O می سازد و سپس با پروتون ترکیب شده و آب تولید می کند  −2 خارج شده از پمپ سوم زنجیرۀ انتقال الکترون می باشد که ابتدا با الکترون ها ترکیب شده و یون اکسید 
)رد گزینۀ )2((.

99  A م�وارد )الف( و )ه ( از اش�تراک های آن ها می باش�د. منظور این س��ؤال آنزیم ه��ای الزم برای زنجی��رۂ انتقال الکرتون و اکس��ایش پیرووات به اس��تیل کوآنزیم  3
FADH2 نمی باشند ولی برخی از واکنش های هر دو نوع آنزیم ها در بستره راکیزه صورت می گیرد. یم ابشند. این دو مجموعه آنزیمی قادر به ایجاد 

+NAD و مصرف ADP در اجزاء یا مراحل مرتبط زنجیرۀ انتقال الکترون صورت می گیرد ولی آنزیم های مورد نیاز اکسایش پیرووات به تولید یا مصرف   دوباره سازی 
CO2 و NADH در اکسایش پیرووات رخ می دهد(. ATP نمی  پردازند )البته تولید 

موارد )ج( و )د( صحیح می باشند. در غشای درونی راکیزه دو نوع مولکول یعنی مپپ ها و کاانل ATP ساز، به انتقال پروتون مشغول هستند. 100  1
+H به  FADH2 نقشی ندارد. / ب( نادرست است. پمپ ها با ورود  +H در عبور الکترون های ناقلین NADH و   الف( نادرس�ت اس�ت. کانال 

+H در این قسمت  +H از این فضا سبب کاهش تراکم  +H نقش دارند ولی کانال با انتشار تسهیل شده و خروج  فضای بین دو غشای راکیزه در ایجاد شیب غلظت 
+H رخ می دهد ولی زنجیرۀ انتقال الکترون نیز با ایجاد شیب غلظت در  می ش�ود./ ج( درس��ت اس�ت. دقت کنید که تولید ATP اکسایش�ی توس�ط بخش آنزیمی کانال 
فضای بین دو غشای راکیزه در فعال سازی کانال و ATPسازی نقش دارد )به کلمۀ »نقش دارد« در تست ها نگاه ویژه کنید!!(. / د( درست است. پمپ و کانال های غشای 

درونی راکیزه به اندازه ای بزرگ هستند که کل عرض غشا را اشغال می کنند و با بخش های آب دوست و آب گریز اسیدهای چرب در تماس می باشند.
زنجیرۀ انتقال الکترون از پروتئین ها و پمپ هایی تشکیل شده است که در غشای درونی راکیزه قرار دارند و همگی می توانند الکترون بگیرند یا از دست دهند.  101  1

هیچ یک از این مولکول ها از انرژی ذخیره ش�ده در مولکول ATP )رایج ترین انرژی زیس�تی یاخته( اس�تفاده نمی کنند. )دقت کنید که انرژی الزم برای انتقال پروتون ها از 
FADH2 فراهم می شود.( الکترون های پرانرژی NADH و 

 گزینۀ )2(: پروتئین های موجود در بین پمپ های زنجیرۀ انتقال الکترون، پروتون ها را به فضای بین دو غشای راکیزه پمپ نمی کنند و فقط مخصوص 
انتقال الکترون هس�تند. / گزینۀ )3(: تنها آخرین مولکول زنجیرۀ انتقال الکترون می تواند با انتقال الکترون به اکس�یژن مولکولی، آن را به یون اکس�ید تبدیل کند تا آماده 
ترکیب با پروتون و تش�کیل آب ش�ود. / گزینۀ )4(: پروتئین ناقل الکترونی که در زنجیرۀ انتقال الکترون بین پمپ دوم و س�وم قرار دارد، تنها در تماس با یکی از الیه های 

فسفولیپیدی غشای درونی راکیزه می باشد )شکل کتاب درسی(. 
با س�وء تغذیه یا فقر غذایی طوالنی مدت، ضعف سیس�تم ایمنی ایجاد می ش�ود که این ضعف به دلیل تجزیه پروتئین های دفاعی برای تأمین انرژی بوده  102  4

است. )گزینۀ )1( در مورد بیماری های خودایمنی مثل دیابت نوع I و MS می باشد و به سوء تغذیه ربطی ندارد.(

در اثر تجزیه شدید چربی ها به منظور تأمین انرژی نیز ضعف ماهیچه اسکلتی شروع می شود که این عمل در صورت عدم کافی بودن گلیکوژن ذخیره ای صورت می گیرد 
نه فقدان آن!! )مثانه در گزینۀ )2(، یک ماهیچۀ صاف است نه اسکلتی!(.

)باز هم قندکافت( 103  1
 باباجون دیگه این نکته طرح تس�ت طراحان عزیز نخ نما ش�ده! هر یاخته زنده ای توانایی انجام واکنش های قندکافت دارد پس پیرووات و NADH می س�ازد و سپس از 

FADH2 و استیل کوآنزیم A مخصوص تنفس هوازی می باشد. آن در فرایند هوازی یا بی هوازی آن ها را مصرف می کند ولی 

FADH2 دلیلی بر عدم توانایی تنفس  104 وقوع هم زمان ترجمه و رونویس�ی در سیتوپالس�م از ویژگی پروکاریوت ها می باشد و از طرفی نداشتن قدرت تولید   2
هوازی می باش�د. پس س�ؤال در مورد پروکاریوت یب هوازی می باش�د که فاقد زنجیرۀ انتقال الکترون است و فقط یک نوع رنابسپاراز برای رونویسی دارد. حتمًا از قبل به یاد 

دارید که پروکاریوت ها معمواًل یک نقطۀ آغاز همانندسازی دارند و فاقد چرخۀ یاخته ای و نقاط وارسی می باشند.
همۀ موارد صحیح می باشند. 105  4

O2 بیش�تری دارند. با گش�اد ش�دن عروق توسط هیستامین اکسیژن رس�انی به بافت ها نیز بیشتر می شود. /   الف( یاخته ها برای تنفس بهتر نیاز به 

ب( گلوکاگ�ون باع�ث افزایش تجزیۀ گلیکوژن به گلوکز و افزایش انرژی در دس�ترس یاخته ها می ش�ود. / ج( هورمون های یددار تیروئیدی با افزایش متابولیس�م و تنفس 

−HCO در خون و گویچۀ قرمز Rbc آن می ش�وند. / د( انس�ولین نفوذپذیری یاخته ها را به قند زیاد می کند که در برخی اندام ها 
3 CO2 و  هوازی باعث افزایش تولید 

مثل کبد و ماهیچه باعث تولید گلیکوژن ولی در هر یاخته ای باعث تولید ATP در اثر واکنش های تنفس یاخته ای نیز می شود.
عبارت اول و آخر صحیح است. 106  2

 عبارت اول: درس�ت اس�ت. برخی مواد در اثر انتش�ار و انرژی جنبیش خود )نه زیس�تی یاخته!( مولکول از فس�فولیپید غش�ا می گذرند. / عبارت دوم: 
نادرست است. عبور مواد در خالف جهت شیب غلظت انتقال فعال و با رصف انرژی زیسیت می باشد. / عبارت سوم: نادرست است. در انتشار و جهت شیب غلظت انرژی 
زیس��یت برخالف انرژی جنبش�ی مصرف نمی ش�ود. / عبارت چهارم: درست است. در خالف جهت ش�یب غلظت انرژی زیستی مصرف می شود ولی پمپ برخالف کانال 

وجود دارد.
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تولید ATP درون یاخته ها به طور معمول در اثر اضافه شدن یک گروه فسفات به ADP صورت می گیرد ولی می توان این مولکول را از ترکیب سه گروه فسفات  1  3
به آدنوزین در سه مرحله نیز ایجاد کرد )نادرستی گزینۀ )2((. واکنش های تولید ATP از ADP یا AMP همگی همراه با مرصف انرژی از مواد مغذی و تولید آب می باشد 

)نادرستی گزینۀ )1( و )4((.
دق�ت کنی�د که انرژی مورد نی�از این واکنش ها از تجزیۀ مواد مغذی بزرگ تر مثل تبدیل بس�پار ها )پلیمرها( به مولکول های کوچک تر ی�ا تجزیۀ مولکول های کوچک مثل 

گلوکز ایجاد می شود.

نکتهآبانرژیمواد اولیهواکنش                مواد

ADP از ATP تولیدADP + P )به طور معمول این واکنش در سیستم های زیستی تولید می شودمی خواهد)فسفات
انجام می شود.

AMP از ATP تولیدAMP + به ندرت رخ می دهد و طی دو مرحله می باشد.تولید می شودمی خواهددو گروه فسفات

به ندرت و طی سه مرحله رخ می دهد.تولید می شودمی خواهدسه گروه فسفات + آدنوزینتولید ATP از آدنوزین

ADP به ATP تجزیهATP + H O2 به طور معمول در واکنش های انرژی خواه یاخته ای مصرف می شودآزاد می کند 
صورت می گیرد.

م�وارد )الف(، )ج( و )د( نادرس�ت می باش�ند. در جانداران حفظ هر ویژگی مثل رش��د و منو ی��ا تولید مثل به در  2  3
اختیار داشتن انرژی زیستی یا ATP وابسته می باشد. منظور این سؤال برریس مولکول ATP یم ابشد.

در مولکول ATP، س�ه گروه فس�فات معدنی به قند ریبوز متصل می باشد که دو پیوند پرانرژی بین فسفات ها وجود دارد ولی 
پیوند بین فسفات و قند از نوع کم انرژی می باشد.

 ال�ف( ای�ن عبارت در مورد مولکول DNA صادق اس�ت ن�ه ATP ! / ج( آدنوزین از قند ریبوز و باز آلی 
آدنین تشکیل شده است که فسفات ها فقط به قند ریبوز آن متصل اند. / د( ساختار سه بعدی در قند یا باز آلی و فسفات وجود 

ندارد )ساختار سه بعدی در دنا، رنا و پلی پپتید وجود دارد(.

در قندکافت همان طور که بارها گفتیم، بیشتر مراحل با یک مولکول قندی آغاز می کند. قندهای شش کربنی مراحل 1 و 2 قندکافت را آغاز می کنند که در  3  4
مرحلۀ اول به یک قند شش کربنه دوفسفاته و در مرحلۀ دوم به دو قند سه کربنی یک فسفاته تبدیل می شود )درستی گزینۀ )4( و نادرستی گزینۀ )2((. ترکیبات سه کربنی 

مراحل 3 و 4 قندکافت را آغاز می کنند که هرکدام آن ها در هنایت دو مولکول ATP به همراه یک مولکول پیرووات ایجاد می کنند )نادرستی گزینه های )1( و )3((.
در مورد قندکافت که اولین و مرحلۀ هر نوع تنفس اس�ت. فقط مورد )د( صحیح می باش�د. در قندکافت فقط در مرحلۀ دوم که قند ش�ش کربنی دوفسفاته  4  1

از وس�ط نصف می ش�ود، تعداد کربن محصول از ماده اولیه کمتر می باش�د. در این مرحله فروکتوز دوفس�فاته به دو تا قند س�ه کربنی یک فسفاته تبدیل می شود ولی تولید 
، مصرف ATP و فسفاته شدن رخ به همراه آن منتقل نمی شود. CO2

فقط مورد )ب( صحیح می باشد. 5  3
 الف( نادرست است. اکسایش پیرووات بعد از قندکافت و با ورود این ماده به راکیزه رخ می دهد تا به استیل کوآنزیم A تبدیل شود. آنزیم های مورد 
نیاز اکسایش پیرووات در بخش درونی راکیزه قرار دارند )در ایستگاه بعد می خوانیم.( / ب( درست است. اکسایش گروه استیل، طی تنفس هوازی در چرخۀ کربس یعنی 
در بس�تره راکیزه صورت می گیرد که این فضا حاوی دنای حلقوی می باش�د. / ج( نادرس�ت است. ترکیب سه کربنی دوفس�فاته در مرحلۀ قندکافت یعنی در مادۀ زمینه ای 
سیتوپالسم رخ می دهد ولی ماده پنج کربنی در چرخۀ کربس یعنی در بستره راکیزه ایجاد می شود. / د( نادرست است. قند شش کربنی دوفسفاته در مرحلۀ اول قندکافت 

در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم ایجاد می شود. دقت کنید که بخش بیرونی فضای درونی راکیزه، همان فضای بین دو غشای راکیزه است.

2 1 
B

انواع تولید یا تجزیه ATP درون یاخته
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در شکل

تجزیه یا اکسایش گلوکز  در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم رخ می دهد.

توسط آنزیم های واقع در راکیزه رخ می دهد.اکسایش پیرووات به استیل
درون بسترۀ راکیزه رخ می دهد.

اکسایش استیل  طی چرخۀ کربس در بسترۀ راکیزه رخ می دهد.
FADH2  طی زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای درونی راکیزه رخ می دهد. اکسایش NADH و 

مجموعه آنزیم های مورد نیاز برای اکسایش پیرووات تا تبدیل به استیل کوآنزیم A در درون راکیزه قرار دارند و واکنش های آن یا جایگاه فعال آن ها در بستره راکیزه 
واقع است و واکنش ها را در این فضا کاتالیز می کنند.

فضای بیرونی راکیزه را با بخش بیرونی فضای درون راکیزه اشتباه نگیرید. فضای بیرونی راکیزه همان مادۀ زمینه ای سیتوپالسم یاخته می باشد که واکنش های قندکافتی 
تنفس یاخته ای و تخمیر در آن صورت می گیرد ولی فضای درون راکیزه حاوی دو بخش بیرونی )در بین دو غشای راکیزه( و بخش درونی یا همان بستره راکیزه می باشد.

واکنش هانوع و محلساختارهای راکیزه 

در واکنش تنفسی نقشی ندارد )البته در عبور پیرووات مؤثرند(.صافغشای خارجی

چین خورده به سمت غشای درونی
داخل اندامک

+H در آن قرار دارد. 1( زنجیرۀ انتقال الکترون )پمپ ها و عوامل انتقالی( به همراه کانال 
+NAD و FAD می کند. 2( دوباره سازی 

بخش بیرونی فضای درون 
راکیزه

بین دو غشای راکیزه 
+H در واکنش های تنفس هوازی در زنجیرۀ انتقال الکترون می باشد.قرار دارد. محل تجمع 

بخش درونی فضای درون 
راکیزه

بستره محصور شده 
توسط غشای چین خورده 

راکیزه می باشد.

DNA )1 حلقوی مستقل از هسته و رناتن مخصوص به خود دارد.
2( همراه با یاخته یا مستقل از آن تقسیم می شود.

3( رونویسی و ترجمه )پروتئین سازی( برای ساخت برخی پروتئین های مورد نیاز در 
تنفس یاخته ای دارد.

4( برخی پروتئین های تنفس یاخته ای آن توسط ژن های هسته و رناتن سیتوپالسم تولید می شود.
5( محل واکنش های تنفس هوازی، تبدیل پیرووات به استیل، چرخۀ کربس و تولید آب 

و ATP اکسایشی می باشند.

1 

2 

ساختار میتوکندری )راکیزه( و واکنش های درون آن

20 



155 موارد )الف( و )ج( در فضاهای درون راکیزه که شامل فضای بین دو غشا و فضای درون بستره می باشد، وجود ندارند. 6  1
 الف( آنزیم های اکس�ایش کننده قند ش�ش کربنی در سیتوپالس�م یا مادۀ زمینه ای خارج از اندامک هس�تند. / ب( آنزیم های مورد نیاز برای اکسایش 
گروه اس�تیل، در بس�تره یا فضای درونی راکیزه هس�تند که واکنش های چرخۀ کربس را انجام می دهند. / ج( عوامل زنجیرۀ انتقال الکترون در غش�ای درونی راکیزه واقع 

+H که مسئول ساخت ATP می باشد در بخش درونی فضای راکیزه یا همان بستره قرار دارد. هستند نه در فضاها! / د( بخش آنزیمی کانال 
+NAD و FAD مورد اس�تفاده قرار می گیرد. هرکدام از ای�ن دو ماده از دو نوکلئوتید  7 منظ�ور این س�ؤال مرحله چرخۂ کربس می باش�د که دو نوع گیرنده   1

FADH2 تبدیل می شوند. در چرخۀ کربس، تولید ATP در سطح پیش ماده صورت  NADH و  H, + تشکیل شده اند و با گرفتن الکترون و پروتون کاهش یافته و به 
می گیرد و تولید ATP اکسایشی که به کمک انرژی انتقال الکترون ها می باشد در این مرحله وجود ندارد.

C6 به  CO2 تولید می ش�ود که این دو مولکول یکی در مرحلۀ تبدیل   گزینۀ )2(: در چرخۀ کربس به ازای اکس�ایش هر گروه اس�تیل، دو مولکول 
C4 رخ می دهد. / گزینۀ )3(: اکس�ایش گروه اس�تیل در بخش درونی راکیزه در چرخۀ کربس رخ می دهد که واکنش های این  C5 به  C5 و دیگری در مرحلۀ تبدیل 

)C به  )2 C4 آغاز می شود که با اتصال به گروه استیل  مرحله به صورت چرخه ای انجام می شود نه زنجیره ای! / گزینۀ )4(: در چرخۀ کربس، واکنش ها با یک مولکول 
C6 تبدیل می شود. مادۀ 

ها به همراه تعدادی ATP در سطح پیش ماده ایجاد می شوند.  8 FADH2 ها، NADHها و  CO2 در تنفس یاخته ای تا آخر واکنش های چرخۀ کربس همۀ   1

+NAD و FAD ایجاد می شوند. پس از چرخۀ کربس در زنجیرۀ انتقال الکترون و واکنش های وابسته به آن، تعدادی ATP اکساییش و آب به همراه دوباره سازی 

 گزینۀ )2(: تولید آب در واکنش های تنفس یاخته ای، بعد از واکنش های چرخۀ کربس یعنی در زنجیرۀ انتقال الکترون صورت می گیرد. / گزینۀ )3(: 
درون راکی�زه تولی�د ATP، تعدادی به ص�ورت ATP پیش ماده ای در واکنش های چرخۀ کربس و تعدادی به صورت ATP اکسایش�ی بعد از چرخۀ کربس، در زنجیرۀ 
FADH2 در زنجیرۀ انتقال الکترون رخ می دهد. )در بس�تره، FAD طی مرحله ای از  انتقال الکترون صورت می گیرد. / گزینۀ )4(: دوباره س�ازی FAD برخالف تولید 

FADH2 تبدیل می شود.( چرخۀ کربس، الکترون گیری کرده و به 
آخرین پذیرندۀ الکترون در تنفس هوازی، اکس�یژن اس�ت که طی الکترون گیری و س�پس در بس��رته طی ترکیب با یون هیدروژن، آب تولید می کند. )برای  9  2

O با پروتون ها واکنش می دهد.( −2 تولید آب، مولکول های اکسیژن توسط زنجیرۀ انتقال الکترون، کاهش یافته و سپس یون اکسید 
10  2

+H از طریق پروتئین کانالی بدون صرف انرژی از فضای بین دو غش�ا به بخش داخلی  در غش�ای درونی چین خورده راکیزه ها و در واکنش های زنجیرۀ انتقال الکترون، 
راکیزه )بستره( می رسد ولی بعد با صرف انرژی حاصل از انتقال پروتون ها، مولکول ATP در بخش آنزیمی آن در بستره ساخته می شود.

سؤال همان طور که قطعًا می دانید در مورد مرحلۀ قندکافت هر یاختۀ زنده می باشد.  11  2
+NAD مصرف می شود )نه تولید(. / گزینۀ )2(: درست است. در مرحلۀ تولید قند سه کربنی یک فسفاته،   گزینۀ )1(: نادرست است. در قندکافت 
فقط تجزیۀ فروکتوز دوفس�فاته صورت می گیرد و فس�فات به ماده ای اضافه نمی ش�ود )ولی در مرحلۀ اول، فس�فات به گلوکز اضافه می ش�ود و در دو مرحلۀ بعد از آن نیز، 
فس�فات ها به قند س�ه کربنی و ADP وصل می ش�وند(./ گزینۀ )3(: نادرست اس�ت. در مرحلۀ تجزیۀ فروکتوز دوفسفاته به قندهای یک فس�فاته، مادۀ نوکلئوتیدی مثل 
+NAD و در مرحلۀ آخر برای تولید  ATP ،ADP و NADH تولید یا مصرف نمی شود. / گزینۀ )4(: نادرست است. مصرف ADP و تولید ATP، پس از مصرف 

پیرووات ها ایجاد می شوند. 
محصول نهایی قندکافت، پیرووات ها هستند ولی ماده وارد شونده به چرخۀ کربس، گروه استیل می باشد.  12  2

 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. در واکنش اکسایش پیرووات تا تولید اس�تیل کوآنزیم A، هیچ ATPای تولید نمی شود. / گزینۀ )2(: درست است. در 
 NADH به  عنوان نوعی مادۀ آلی به کار آنزیم ها کمک می کند. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. در اکس�ایش پیرووات، فقط ناقل A واکنش اکس�ایش پیرووات، کوآنزیم
CO2 تولید می شود که سبب  FADH2 تولید می شود. / گزینۀ )4(: نادرست اس�ت. در هر دو واکنش،  تولید می ش�ود ولی در اکس�ایش اس�تیل، هم NADH و هم 

افزایش فعالیت آنزیم کربنیک انیدراز در گویچۀ قرمز می شود. 
موارد )ب( و )ج( صحیح هستند.  13  2

 الف( نادرست است. پروتئین انتقال دهندۀ الکترون که بین پمپ اول و دوم قرار دارد، فقط با بخش  های آب گریز دو الیه فسفولیپیدی در تماس است. / 
ب( درس�ت اس�ت. بخش ATPس�از، کانال آنزیمی اس�ت که الکترون عبور نمی دهد )دقت کنید که سؤال دربارۀ موارد مرتبط با زنجیره نیز هست!(. / ج( درست است. 

+NAD و FAD در بخش بستره ای این زنجیره انجام می شود. / د( نادرست است. پروتئین های بین پمپ ها، فقط به انتقال الکترون می پردازند.  تولید 

C

B

B

تنفس در یک نگاه برای چندمین بار!
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+H که در غشای راکیزه قرار دارد، حاوی دو بخش زیر با دو فعالیت متفاوت می باشد: 14 پروتئین کانالی   3
: این بخش کاماًل در غشای درونی راکیزه جای دارد و وظیفه انتشار تسهیل شده پروتون ها  H+ الف( بخش انتقال دهنده 
را از فضای بین دو غش�ای راکیزه به بس�تره دارد. این عمل بدون صرف انرژی زیس�تی انجام می ش�ود ولی انرژی مورد نیاز 

قسمت دیگر را فراهم می کند. 
ب( بخش آنزیمی: این بخش از کانال در بستره راکیزه قرار دارد که طی آن از انرژی حاصل از عبور پروتون ها استفاده کرده 
، صرف انرژی و تولید آب صورت  ADP P+ و به تولید ATP اکسایشی می پردازد. تولید ATP اکسایشی با ترکیب کردن 

+H و تغییر pH فضاهای درون راکیزه نقش مستقیمی ندارد.  می گیرد. این بخش از کانال در انتقال 

، جزء زنجیرۀ انتقال الکترون نیست و در عبور الکترون نقشی ندارد )نادرستی گزینۀ )4((. H+ کانال 

+H می باشد. 15 فضای بین دو غشای راکیزه فاقد DNA می باشد ولی این فضا اشباع از یون های   1

ژن های هس��ته و بس��رته راکیزه در تولید پروتئین های تنفس یاخته ای نقش دارند. گزینۀ )2( در مورد ژن های موجود در هس�ته ولی گزینه های )3( و )4( در مورد ژن های 
درون راکیزه رد می شوند.

ایجاد پیرووات ها در فرایند قندکافت همانند فرایند ترجمه برای س�اخت پادتن، در خارج اندامک ها و در مادۀ زمینه ای سیتوپالس�م رخ می دهد ولی س�ایر  16  4
، اس�تیل CoA در راکی�زه و تولید rRNA در هس�ته و راکیزه ص�ورت می گیرد )دقت کنید ک�ه تولید NADH، هم در م�ادۀ زمینه ای  FADH2 م�وارد مث�ل تولی�د 

سیتوپالسم برای قندکافت و هم در اکسایش پیرووات و استیل در راکیزه ایجاد می شود(. 
ATP پیش ماده ای تنفس، در قندکافت در مادۀ زمینه ای سیتوپالس�م و در چرخۀ کربس در بس�تره راکیزه تولید می ش�ود. گزینه های )1( و )4( در مورد  17  2

FADH2 نیز در همین مناطق یاخته ای رخ می دهد ولی  فرایند ترجمه یا پروتئین سازی می باشند که در دو محل فوق صورت می گیرد و تولید دی نوکلئوتید NADH یا 
انتقال الکترون بین پمپ ها در غشای درونی راکیزه و ایجاد شیب غلظت در فضای بین دو غشای راکیزه رخ می دهد.

+NAD را دارد، )ب( پروتئینی بین دو پمپ  18 در این شکل )الف( بیانگر پمپ اول زنجیرۀ انتقال الکترون می باشد که توانایی اکسایش NADH و تولید   3
اول و دوم برای دوباره سازی FAD می باشد. )ج( پمپ سومی است که الکترون های کم انرژی را در بستره راکیزه به اکسیژن می رساند. )د( کانال ATPساز می باشد که 

در سمت بستره راکیزه فعالیت آنزیمی برای تولید ATP دارد.

در یک تنفس هوازی، برای تولید یک مولکول اس�تیل کوآنزیم A ، الزم اس�ت تا پس از واکنش های قندکافت، پیرووات های حاصل با انتقال فعال و صرف  19  4
انرژی زیستی از سیتوپالسم وارد راکیزه شوند که برای این عمل باید از دو غشای این اندامک عبور کنند.

 گزینۀ )1( و )3(: مربوط به پس از تولید استیل CoA می باشد و محصوالت حاصل به سمت اکسایش و انرژی زایی می روند. / گزینۀ )2(: اکسایش 
پیرووات، پس از ورود پیرووات به راکیزه و الکترون دهی آن رخ می دهد.

20  2

 ATP و FADH2 ، از اکسایش یک مولکول پیرووات، تعدادی NADH و  O2 دومین مرحلۀ تنفس یاخته ای در لنفوسیت ها، مرحلۀ هوازی تنفس است که در حضور 
CO2 معادل س��ه مولکول به اندازه تعداد کربن هر مولکول پیرووات اس�ت، ولی از هر پیرووات، یک  پیش ماده ای تا آخر چرخۀ کربس تولید می ش�ود ولی بازده آن برای 

مولکول استیل کوآنزیم A ایجاد می شود. )دقت کنید که لنفوسیت ها برخالف یاخته ماهیچۀ اسکلتی، قدرت تخمیر ندارند.(
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هدف کلیمرحلۀ دوممرحلۀ اولمرحله

قندکافت )گلیکولیز( تخمیر
ادامه تنفس بی هوازیبی هوازی

کل واکنش در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم رخ می دهد.
راکیزه، زنجیرۂ انتقال الکرتون و اکسیژن در آن نقشی ندارند.

O2 کافی می باشد. روشی برای تأمین انرژی بدون حضور 

مرحلۀ اول 
--تخمیر

همان قندکافت )گلیکولیز( بی هوازی در سیتوپالسم است.
NADH و 2 پیرووات می سازد. H( , )+2  ، ATP2 چهار مرحله دارد که در نهایت 

مرحلۀ دوم 
--تخمیر

انواع مختلفی مثل الکلی یا الکتیکی دارد.
به صورت بی هوازی در سیتوپالسم می باشد.

+NAD را به کمک یک گیرندۀ الکترونی آلی  این دو نوع تخمیر، دوباره سازی 
انجام می دهند.

 الف( درست است. تخمیر از روش های تأمین انرژی در شرایط کمبود یا فقدان اکسیژن می باشد که در انواعی از جانداران رخ می دهد. / ب( درست 
است. در فرایندهای تخمیری، هیچ گاه واکنش ها به حضور اکسیژن وابسته نمی باشند و هیچ مرحله ای از واکنش ها در راکیزه رخ نمی دهد. یعنی تخمیر مستقل از اکسیژن، 
زنجیرۀ انتقال الکترون و راکیزه می باشد. / ج( اندرست است. مرحلۀ اول هر نوع تنفس یاخته ای، چه تخمیری )تنفس بی هوازی( باشد چه تنفس هوازی باشد، واکنش هایی 
+NAD و تولید NADH می ش�ود. / د( درس�ت اس�ت. مرحلۀ دوم تخمیر که همانند مرحلۀ اول در مادۀ  از نوع قندکافت بی هوازی صورت می گیرد که س�بب مرصف 
 ATP می باشد تا این مولکول س�بب انجام دوبارۀ واکنش های قندکافت ش�ود. با این همکاری، تولید NAD+ زمینه ای سیتوپالس�م رخ می دهد، مس�ئول دوباره س�ازی 

قندکافت در شرایط کمبود یا فقدان اکسیژن ادامه می یابد.
CO2 است که سبب گشاد شدن سرخرگ کوچک می شود. 108 این سؤال با فصل چهارم از کتاب زیست دهم ترکیب شده است که منظور   3

CO2 تولید نمی شود. CO2 ندارد چون در مرحلۀ اول و آخر چرخۀ کربس  در بین گزینه های این سؤال، گزینۀ )3( نقشی مستقیم در تولید 
در مرحلۀ اول، از اس�تیل کوآنزیم A و ترکیب چهار کربنه، یک ترکیب ش�ش  کربنه به دس�ت می آید و در مرحلۀ آخر، ترکیب چهار کربنه آغازکنندۀ چرخه، از یک ترکیب 

چهار کربنه دیگر بازسازی می شود.
 ،A بنیان اس�تیل ایجاد می  ش�ود و س�پس با اتصال به کوآنزیم ، CO2  گزینۀ )1(: در اکس�ایش پیرووات توس�ط آنزیم های راکیزه ای، با آزاد ش�دن 
CO2 تولید می شود. / گزینۀ )4(: در اولین واکنش مرحلۀ دوم تخمیر الکلی در تبدیل  استیل کوآنزیم A ایجاد می شود. / گزینۀ )2(: در مرحلۀ دوم و سوم چرخۀ کربس، 

CO2 تولید می شود. پیرووات به اتانال، 

تخمیر الکتیکیتخمیر الکلینوع تخمیر

قندکافتقندکافتمرحلۀ اول

مادۀ زمینه ای سیتوپالسممادۀ زمینه ای سیتوپالسممحل مرحلۀ اول

ATP2 - 2 پیروواتمحصوالت مرحلۀ اول  - NADH H, +2 ATP2 - 2 پیرووات   - NADH H, +2  
بی هوازی الکتیکیبی هوازی الکلیمرحلۀ دوم

مادۀ زمینه ای سیتوپالسممادۀ زمینه ای سیتوپالسممحل مرحلۀ دوم

)Cماده الکترون گیرنده )2 پیروواتاتانال 

محصوالت و واکنش های 
مرحلۀ دوم

ورآمدن خمیر نان در عمل قارچ مخمر نانمورد استفاده

1( باکتری فاسدکننده شیر
2( تولید خیارشور و محصوالت لبنی

3( فعالیت شدید در ماهیچه های اسکلتی
4( تنفس گویچۀ قرمز خونی بالغ

B

تخمیر
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B

انواع تخمیر و مراحل آن ها
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NADH2 و دو پیرووات  109  ، ATP2 تخمیر، در حقیقت همان واکنش های تنفس بی هوازی می باش�د که مرحلۀ اول آن قندکافت )گلیکولیز( می باش�د که   4
می دهد ولی مرحلۀ دوم تخمیر برحسب نوع محصول، دو نوع مهم الکتیکی و الکلی دارد.

+NAD دوباره سازی می شود.  مرحلۀ دوم تخمیر از هر نوعی که باشد واکنش هایی کاهشی )الکترون گیری( برای پیرووات یا اتانال می باشد که طی آن دو مولکول
ها، دوباره در مرحلۀ قندکافت مصرف می ش�وند. پس دقت کنید که مرحلۀ دوم تخمیر ATP تولید نمی کند یعنی بازده تنفس بی هوازی، فقط دو مولکول  NAD+ این 

ATP در مرحلۀ قندکافت است. 
CO2 ندارد. بعد از خواندن درسنامه ها و نکات زیر متوجه می شوید که تخمیر الکتیکی قدرت تولید 

الف( مرحلۀ دوم تخمیر الکلی: در سیتوپالسم قارچ مخمر )نوعی یوکاریوت( نان رخ می دهد که دومرحله ای می باشد. در این تخمیر مادۀ دو کربنه به نام اتانال 
CO2 حاصل از مرحلۀ اول آن باعث ورآمدن خمیر نان می شود. کاهش می یابد و از NADH الکترون می گیرد، در این فرایند، 

 وقتی می گوییم تخمیر الکلی یا تنفس بی هوازی الکلی یعنی مجموع قندکافت و مرحلۀ دوم تخمیر الکلی!!
ب( مرحلۀ دوم تخمیر الکتیکی: در سیتوپالس�م باکتری هایی مانند باکتری های فاس�دکننده ش�یر )ترش کننده( و سازنده خیارشور رخ می دهد که مهم ترین کار 
+NAD است. در این تخمیر، خود پیرووات با الکترون گیری از NADH، کاهش می یابد و به الکتات تبدیل می شود. این  آن مانند تخمیر الکلی، دوابره سازی
عمل در ماهیچه هنگام ورزش شدید با تجمع الکتیک اسید ایجاد درد می کند. الکتات اضافی با جریان خون از یاخته های ماهیچه ای دور می شود که اگر این عمل 

صورت نگیرد، مقدار آن در ماهیچه افزایش می یابد و باعث ایجاد درد در ماهیچه می شود.

نکتۀ آخر تخمیر: هر اتانول و هر الکتات مقدار زیادی انرژی یا ATP به صورت ذخیره دارند )اگه گفتی چرا؟ واسه همینه که چراغ الکلی نور تولید می کنه!(.

فق�ط م�ورد )ال�ف( صحیح اس�ت. کاهش یا الکترون گی�ری پی�رووات در تخمیر الکتیکی ص�ورت می گیرد، که محل انج�ام مراحل آن در م�ادۀ زمینه ای  110  1
سیتوپالسم است.

رناتن سیتوپالس�م، محل تولید رش�تۀ پلی پپتیدی می باش�د ولی استیل کوآنزیم A در بستره راکیزه تولید می شود )نادرس�تی ج(. فعالیت دنابسپاراز، رنابسپاراز و راه انداز در 
FADH2 فقط در بستره راکیزه صورت  هسته و راکیزه است )نادرستی د(. دقت کنید که تولید NADH در قندکافت )سیتوپالسم( و راکیزه صورت می گیرد ولی تولید 

می گیرد )نادرستی ب و درستی الف(.
منظور سؤال یاخته ماهیچه اسکلتی است که قدرت انرژی گیری از کراتین فسفات را دارد. کاهش یا الکترون گیری پیرووات در تخمیر الکتیکی رخ می دهد،  111  1

+NAD تولید می شود )گزینۀ )2( در مورد اکسایش پیرووات در تنفس هوازی می باشد(. گزینۀ  که در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم صورت گرفته و الکتیک اسید به همراه 
)4( نادرست است چون تولید کراتین، هیچ ارتباطی به فرایند تخمیر الکتیکی و تولید پیرووات ندارد.

موارد )الف(، )ب( و )د( عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند. 112  1
CO2 و NADH به دست می آیند. NADH عالوه بر راکیزه در واکنش های قندکافت سیتوپالسم نیز   از اکس�ایش پیرووات تا ایجاد اس�تیل کوآنزیم A موادی مثل 

همراه پیرووات ایجاد می شود )نادرستی الف(.
CO2 در  CO2 تولید می ش�ود )  در مرحلۀ اول تخمیر الکلی یا همان قندکافت، NADH تولید می ش�ود ولی در مرحلۀ دوم آن برای تولید اتانال از پیرووات، مولکول 

اکسایش پیرووات نیز تولید می شود( )نادرستی ب(. 
 در مرحل�ۀ دوم تخمی�ر الکتیک�ی، فقط پی�رووات کاهش می یابد تا به الکتات یا همان بنیان الکتیک اس�ید تبدیل ش�ود. طی این تبدیل NADH اکس�ایش یافته و به 

+NAD تبدیل می شود )درستی ج(.

CO2 یک پیش ماده برای آنزیم کربنیک انیدراز گویچه های قرمز می باشد. حتمًا به یاد دارید که هماتوکریت درصد حجمی یاخته های خونی می باشد )نادرستی د(.  
در مورد قس�مت اول س�ؤال که به راحتی باید گزینۀ )1( و )3( را کنار بگذارید چون مرحلۂ اول هر نوع تخمیری، همان قندکافت می باش�د که دو مولکول  113  4

NADH تولید می کند.
دقت کنید که بیش��رتین ATP، ضمن تجزیۀ گلوکز در بخش هوازی تنفس و در واکنش های مرتبط با زنجیرۀ انتقال الکترون به صورت اکسایش�ی به دس�ت می آید، پس 

در تخمیر که زنجیرۀ انتقال الکترون ندارد، بیشتر انرژی گلوکز در محصوالت نهایی مثل اتانول یا الکتیک اسید جمع می شود.
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+NAD می ده، تا قندکافت تنفس بعدی ATP بده( انواع مرحلۀ دوم تخمیر )شعار: تخمیر
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159 همۀ موارد به نادرستی تکمیل می کنند.  114  4

O2 جو کم باش�د یا اکس�یژن به بدن کم برس�د )مثل صعود به ارتفاعات یا ورزش ش�دید( در بعضی در یاخته ها، تخمیر بی هوازی رخ می دهد که در  در صورتی که مقدار
CO2 تولید می شود، سپس ماده دو کربنه، الکترون می گیرد و به اتانول تبدیل می شود، ولی در تخمیر الکتیکی، خود پیرووات سه کربنی )رد گزینۀ )2((  تخمیر الکلی، ابتدا 

O2 کافی در تنفس هوازی می باشد(. الکترون یم گیرد و الکتات تولید می شود )در مورد )د( دقت کنید که تولید استیل در صورت وجود 
آخرین پذیرندۀ الکترون در تنفس هوازی، اکسیژن است. حاال سؤال از ما می پرسد اگر اکسیژن نباشد، کدام فرایند انجام نمی شه یعنی کدام فرایند است که تنها به  115  3

FADH2 و استیل CoA است که فقط در چرخۀ کربس و بستره راکیزه تولید می شوند. صورت هوازی رخ می دهد و محصولش با قندکافت بی هوازی مشترک نیست. جواب 

تولید ATP یا مصرف ADP هم در تنفس هوازی و هم در تنفس بی هوازی اتفاق می افتد ولی در بخش بی هوازی تنفس، ATP کمتری تولید می شود.

NADH هم در هر دو بخش هوازی و بی هوازی تنفس تولید می شود.
فقط مورد )الف( نادرست است. در اثر تخمیر الکلی یا الکتیکی در گیاهان، تجمع ااتنول )الکل( یا الکتیک اسید در یاخته های گیاهی سبب مرگ آن ها می شود. 116  1

 ب( گیاهان نیز مانند س�ایر جانداران می توانند تخمیرهای مختلفی مثل تخمیر الکلی یا الکتیکی داش�ته باش�ند که در آن ها به ترتیب اتانال یا پیرووات 
کاهش می یابند. / ج( گیاهانی که در ش�رایط غرقابی رش�د می کنند س�ازوکارهای تأمین اکس�یژن مورد نیاز خود را با تش�کیل بافت پارانشیمی هوادار )در گیاهان آبزی( که 
فضای بین یاخته ای زیادی دارد و ش�ش ریش�ه ها )در درختان حرا دیده می ش�ود( فراهم می کنند. / د( در صورت کمبود یا عدم وجود اکسیژن، گیاهان نیز مجبور به تخمیر 

می شوند )پس تخمیر لزومًا در نبود اکسیژن نیست(.
ATP را دارند. مثل اتانول و  117 فقط عبارت )د( نادرست است. در مرحلۂ دوم تخمیر، ATP تولید منی شود ولی مولکول هایی تولید می شود که توانایی تولید   1

CO2 ندارد ویل س��ایر  الکتیک اس�ید که هرکدام مقداری ATP ذخیره دارند. دقت کنید که تخمیر الکتیکی، تنها تنفس یاخته ای در کتاب ما می باش�د که قدرت تولید 
عبارات درابرۂ تخمیر الکتییک یه روزی یا یه جایی، به دردت یم خوره!

تنفس مشترک بین تار ماهیچه ای و عصبی، همان تنفس هوازی است.  118  2
 گزینۀ )1(: نادرست است. الکترون گیری پیرووات مربوط به تخمیر الکتیکی است که ویژۀ ماهیچۀ اسکلتی و گویچۀ قرمز است. / گزینۀ )2(: درست 
اس�ت. در قندکافت، برای ایجاد اولین NADH، قند س�ه  کربنی یک فس�فاته اکس�ایش شده و به اسید سه کربنی دوفس�فاته تبدیل می شود. / گزینۀ )3(: نادرست است. 
 ،ATP در چرخۀ کربس، در بسترۀ راکیزه رخ می دهد ولی بازسازی آن توسط زنجیرۀ انتقال الکترون رخ می دهد. / گزینۀ )4(: نادرست است. اولین تولید FAD مصرف

در مرحلۀ آخر قندکافت است که طی آن اسید سه کربنی دوفسفاته به پیرووات تبدیل می شود. 
+NAD را دوباره سازی می کند که این عمل در ورزش شدید و شرایط کمبود  119 در تخمیر الکتیکی خود پیرووات کاهش می یابد و الکتات تولید می شود و   3

O2 محیط و بدن، ترشح اریتروپویتین از کبد و کلیه ها بیشتر می شود(.  اکسیژن در ماهیچه های اسکلتی رخ می دهد )راستی، هنگام کاهش 
ماهیچه های اس�کلتی در هنگام فعالیت ش�دید، تخمیر الکتییک دارند که در آن پیرووات آیل س��ه کربنه با الکترون گیری کاهش می یابد )احیا می ش�ود و عدد  120  2

CO2 تولید نمی شود و فعالیت کربنیک انیدراز  اکسایش آن کاهش می یابد( و الکتات تولید می شود )توجه کنید که خود الکتات کاهش نمی یابد(. در اثر تخمیر الکتیکی، 
CO2 با آب و تولید کربنیک اسید می باشد. گویچه های قرمز کم شده و مقدار بی کربنات خون نیز کم می شود چون کار کربنیک انیدراز ترکیب 

موارد )ج( و )د( نادرست تکمیل می کنند. مرحلۀ اول تخمیر، قندکافت است ولی مرحلۀ دوم برحسب نوع تخمیر الکلی یا الکتیکی متفاوت است.  121  2
 الف( درس�ت اس�ت. در تخمیر الکلی، گیرندۀ الکترون مرحلۀ دوم، اتانال دوکربنی می باش�د. / ب( درس�ت است. طی مرحلۀ دوم تخمیر الکلی، مادۀ 
+NAD ایجاد می ش�ود. / ج( نادرس�ت اس�ت. در تخمیر الکلی، الکتات تولید نمی ش�ود. / د( نادرست است. مخمر  CO2 یا مادۀ آلی اتانول و یک گیرندۀ آلی  معدنی 

CO2 ایجاد می شود.  نان تخمیر الکلی دارد که در مرحلۀ دوم آن، 
3  گزینۀ )1(: نادرست است. قسمت اول در مورد تارهای تند )سفید( و قسمت دوم در مورد تارهای قرمز )کند( است ولی میتوکندری کم  122

 فقط در تارهای تند وجود دارد. / گزینۀ )2(: نادرست است. هر دو قسمت در مورد تارهای تند )سفید( می باشد و قید »برخالف« در مورد آن ها بی معنی است. / گزینۀ )3(: 
درست است. هر تار ماهیچه ای فقط برای به انقباض درآمدن به پیام عصبی نیاز دارد. / گزینۀ )4(: نادرست است. حرکات استقامتی برای فعالیت تارهای کند است ولی 

در این عبارت برای تارهای تند در نظر گرفته است. 
م�وارد )الف(، )ج( و )د( در تخمی�ر الکلی رخ می دهد. در قارچ مخمر  123  3

نان )ساکارومایس�س سرویزیه(، تخمیر الکیل رخ می دهد. در مرحلۀ اول این تخمیر یا 
تنفس بی هوازی، واکنش های قندکافت رخ می دهد که به ازای تولید دو تا پیرووات از 
گلوک�ز، دو ATP و دو مولک�ول NADH نی�ز بازدهی دارد )پ�س در قندکافت برای 
NADH تولید می شود( )درستی الف(. در  H, ایجاد هر پیرووات، یک ATP و یک 
CO2 جدا شده و یک اتانال تولید  مرحلۀ دوم تخمیر الکلی، ابتدا از هر پیرووات، یک 
CO2 سبب ورآمدن خمیر نان می شود )چون از تجزیۀ یک مولکول  می ش�ود که این 
 CO2 گلوکز، دو تا پیرووات در مرحلۀ اول ایجاد شده است، پس دو تا اتانال و دو تا 
ایجاد می ش�ود( )نادرس�تی ب(. در آخرین قس�مت مرحلۀ دوم تخمیر الکلی، ااتانل با 
، کاهش یافته و به اتانول تبدیل می ش�ود که ضمن  NADH H, + الکترون گیری از 
+NAD ایجاد می ش�ود )با تبدیل ه�ر اتانال به اتانول، یک  این عمل دوباره س�ازی، 

+NAD دوباره سازی می شود( )درستی ج و د(. NADH اکسایش و یک 
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موارد )الف( و )ب( نادرست هستند.  124  2
CO2 نیز قادر به اتصال به هموگلوبین می باشد. / ب( نادرست است. فقط در  CO2 تولید می شود که   الف( نادرس�ت اس�ت. فقط در تخمیر الکلی 
تخمیر الکتیکی پیرووات ماده الکترون گیرنده از NADH می باش�د. / ج( درس�ت اس�ت. هر نوع تخمیری، بی نیاز از راکیزه، زنجیرۀ انتقال الکترون و اکس�ایش پیرووات 
می باش�د. / د( درس�ت اس�ت. در هر نوع تخمیر، از تجزیۀ هر گلوکز، فقط دو تا ATP در مرحلۀ قندکافت، بازدهی می شود که نسبت به واکنش تبدیل پیرووات به استیل 

که ATP تولید نمی شود، بازده انرژی بیشتری دارند. 
موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست هستند. مخمر نان قارچی است که عالوه بر تخمیر الکلی بی هوازی، تنفس هوازی نیز دارد. دقت کنید که سؤال در مورد  125  3

O2 می باشد(.  O2 گیرندۀ نهایی الکترون و پروتون است )پس سؤال در مورد  تنفس هوازی است، که در تنفس هوازی، 

، سبب تنفس هوازی می شود نه تخمیر  O2  الف( نادرس�ت اس�ت. الکل و رادیکال آزاد س�بب نکروز بافتی می شوند. / ب( نادرست است. زیاد بودن 

O2 خطرناک تر است. / د( درست است. کرم خاکی تنفس پوستی و مویرگ دارد.  CO2 از کمبود  الکتیکی. / ج( نادرست است. زیادی 

+NAD سبب  126 +NAD در ش�رایط بی هوازی در تار ماهیچه ای با الکترون گیری یا کاهش پیرووات انجام می شود )تخمیر الکتیکی(. بازسازی  بازس�ازی   4
تسهیل فرایند قندکافت می گردد که همۀ این واکنش ها در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم رخ می دهند.

CO2 آزاد ش�ده و یک ترکیب  127 ش�کل، فرایند تخمیر الکلی را نش�ان می دهد چون   1
CO2 اس�ت که  دوکربن�ی به نام اتانال کاهش یافته اس�ت. دقت کنید که حاصل تخمیر الکلی، 
سبب ورآمدن خمیر نان در قارچ مخمر نان می شود ولی ترش شدن شیر، ایجاد محصوالت لبنی و 

یا خیارشور در تخمیر الکتیکی کاربرد دارد )نه برعکس(.

فرایند تولید خیارشور، ترش شدن شیر، ورزش شدید در ماهیچه و تولید محصوالت لبنی نیازمند تخمیر الکتیکی بوده ولی فرایند مورد نیاز برای ورآمدن خمیر نان  128  4
در تخمیر الکلی رخ می دهد.

CO2 تولید نمی شود )درستی گزینۀ )4((.  در تخمیر الکتیکی برخالف نوع الکلی آن 

C2 در تخمیر الکلی در هنگام تبدیل پیرووات به اتانال صورت می گیرد. / گزینۀ )2(: هر دو فرایند تولید خیارشور  C3 به   گزینۀ )1(: تبدیل ترکیب 
و ترش شدن شیر در تخمیر الکتیکی رخ می دهند و قید برخالف نادرست است. / گزینۀ )3(: در ابتدای ورزش، تنفس هوازی برای تجزیه کامل گلوکز وجود دارد و دقت 

کنید که در هر نوع تنفس یاخته ای دوباره سازی گیرنده های الکترونی صورت می گیرد.
قارچ مخمر نان در ش�رایط کمبود اکس�یژن محیط، تخمیر الکیل انجام می دهد. مرحلۀ اول این تنفس، قندکافت می باش�د که چهار مرحله دارد ولی مرحلۀ  129  2

دوم آن دارای دو بخش می باشد.

بخش های مرحلۀ دوم تخمیر الکلی
CO2 به ااتانل تبدیل می شود )درستی گزینۀ )1((. بخش 1: پیرووات با از دست دادن یک مولکول 

بخ�ش 2: اتان�ال با گرفت�ن الکترون های NADH ، کاهش می یابد و به اتانول تبدیل می ش�ود. ضم�ن تولید اتانول یک 
+NAD نیز بازسازی می شود )درستی گزینۀ )4( و نادرستی گزینۀ )2((.

اکس�یژن می ش�ود  آزاد  رادیکال ه�ای  تولی�د  افزای�ش س�رعت  ال�کل س�بب  زی�ادی  باق�ی می مان�د.  اتیلی�ک  ال�کل  در  گلوک�ز  ان�رژی  بیش�تر  الکل�ی،  تخمی�ر  در 
)درستی گزینۀ )3((.

فق�ط م�ورد )ج( صحیح اس�ت. در ماهیچه ها، به هر یاخته آن ها تار ماهیچ�ه ای می گویند و به واحدهای درون هر تار نیز تارچه گفته می ش�ود. تارچه محل  130  1
قرارگیری پروتئین های انقباضی اکتین و میوزین می باش�د ولی در خارج آن در سیتوپالس�م، راکیزه و س�ایر اندامک ها وجود دارند. به طور کلی واکنش های تنفسی در تارچه 
ماهیچه ای صورت نمی گیرد ولی بخش درونی تار ماهیچه ای حاوی مادۀ زمینه ای سیتوپالس�م و اندامک هاس�ت که در راکیزه، چرخۀ کربس برای اکسایش استیل صورت 

می گیرد )درستی ج(.
 الف( اکسایش پیرووات معنی تنفس هوازی می دهد که در راکیزه رخ می دهد تا استیل کوآنزیم A ساخته شود، ولی تولید الکتات در تخمیر الکتیکی 

رخ می دهد./ ب( واکنش های تنفسی در تارها رخ می دهد نه تارچه ها! / د( در تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم A ، اکسایش پیرووات و تولید NADH رخ می دهد.

پیرووات

اکسایش یابد
+NAD را به NADH تبدیل می کند.

CO2 می باشد. محصول آن، استیل کوآنزیم A و 
مربوط به تنفس هوازی است.

کاهش یابد
+NAD تبدیل می کند. NADH را به 
محصول آن الکتات یا الکتیک اسید است.
مربوط به تخمیر )تنفس بی هوازی( است.

تنفس هوازی به طور معمول فقط ات چند دقیقه می تواند نیاز به ATP ماهیچه ها را در تحرک یا ورزش تأمین کند که این ATP در پروتئین کانالی وابسته به  131  1
عمل زنجیرۀ انتقال الکترون ایجاد می ش�ود ولی در ورزش طوالنی مدت، ماهیچه به س�مت تنفس بی هوازی )تخمیر الکتیکی( )گزینۀ )4((، تجزیه اس�ید چرب و کراتین 

فسفات می رود )گزینه های )2( و )3((.
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161 قسمت اول سؤال در مورد تخمیر الکلی و قسمت دوم در مورد تخمیر الکتیکی است. 132  4
+NAD با گرفتن الکترون، کاهش و NADH با از دس�ت دادن الکترون، اکس�ایش می یابد. این مطلب در مورد س�ایر مولکول ها نیز   گزینۀ )1(: 
ص�دق می کن�د ک�ه با گرفتن الکترون کاهش و با از دس�ت دادن الکترون اکس�ایش می یابند. در تخمی�ر الکلی، NADH صرف کاهش اتان�ال )دوکربنی( ولی در تخمیر 
الکتیکی صرف کاهش پیرووات )سه کربنی( می شود. / گزینۀ )2(: در هر دو تخمیر، فرایند قندکافت انجام می شود. در قندکافت، تشکیل اسید دوفسفاته از قند دوفسفاته 
+NAD ضروری است و اگر نباشد، قندکافت متوقف می شود و در نتیجه تخمیر انجام  +NAD است، بنابراین برای تداوم قندکافت، وجود  همراه با ایجاد NADH از 
CO2 تولید نمی شود. هر چند  +NAD است )نه NADH(. / گزینۀ )3(: در تخمیر الکتیکی،  نمی شود. پس تشکیل اسید دوفسفاته از قند فسفاته، وابسته به وجود 
CO2 هم زمان با تولید اتانال از پیرووات اس�ت )در واقع این  ک�ه در تخمی�ر الکل�ی، اکس�ایش حامل الکترونی NADH هم زمان با تولید اتانول از اتانال اس�ت، اما تولید 

عبارت برای تخمیرها نادرست است(.
در دو نوع تنفس یاخته ای می توان واکنش تبدیل مواد سه کربنی به دوکربنی مشاهده کرد. یکی در تنفس هوازی و در مرحلۀ اکسایش پیرووات به استیل  133  1

می باشد و دیگری در تخمیر الکیل است که پیرووات به اتانال تبدیل می شود. دقت کنید که در هیچ کدام از این دو نوع تنفس، پیرووات ها الکترون گیری نمی کنند )کاهش 
CO2 را دارند. نمی یابند( ولی هر دو نوع تنفس )برخالف تخمیر الکتیکی( قدرت تولید 

CO2 در تنفس هوازی و تخمیر الکلی رخ می دهد که در نوع هوازی، پیرووات ها و استیل ها اکسایش می یابند. / گزینۀ )3(: قسمت اول   گزینۀ )2(: تولید 
CO2 در مرحلۀ آخر تنفسی، مربوط به تخمیر الکلی یا تنفس  سؤال در مورد تنفس هوازی می باشد که در باکتری های هوازی بدون راکیزه نیز رخ می دهد. / گزینۀ )4(: تولید 

CO2 رخ نمی دهد ولی در مرحلۀ قبل از آن که قندکافت می باشد، ATP در سطح پیش ماده تولید می شود. هوازی صورت می گیرد. در مرحلۂ دوم تخمیر الکتییک، تولید 
فقط مورد )ج( صحیح است. یادی کرده باشیم از جناب آقای گیاهی! منظور سؤال بافت پارانشیم هوادار می باشد که در هنگام زخم های بافتی قدرت تقسیم  134  1

و ترمیم بافت را دارد. این بافت دیواره نخستین نازک غیرچوبی )نادرستی الف( دارد ولی برخالف مریستم، قدرت تقسیم دائمی ندارد.
 دیوارۀ نخستین ضخیم مخصوص کالنشیم می باشد و چوبی شدن دیوارۀ پسین نیز مخصوص اسکلرانشیم و آوند چوبی می باشد )نادرستی ب و د(.

CO2 زیادی تولید می شود و واکنش های کربنیک انیدراز را فعال تر می کند.  135 CO2 با آب می باشد. در تنفس هوازی،  آنزیم کربنیک انیدراز مسئول ترکیب   4
همان طور که می دانید در تنفس هوازی، ATP اکسایشی در زنجیرۀ انتقال الکترون ایجاد می شود.

CO2 در واکنش های اکسایش پیرووات و استیل بوده   گزینۀ )1(: کاهش انجام واکنش کربنیک انیدراز، در پی کاهش تنفس هوازی و کاهش تولید 
رس�انی به بافت ها باش�د. / گزینۀ )3(: الکترون گیری پیرووات ها در تخمیر  O2 اس�ت. / گزینۀ )2(: کاهش فعالیت آنزیم کربنیک انیدراز، می تواند نش�ان دهنده کمبود 

CO2 تولید نمی شود و فعالیت آنزیم کربنیک انیدراز کاهش می یابد. الکتیکی رخ می دهد که در این تنفس، 
ایجاد درد، محصول عمل تخمیر الکتیکی در ماهیچه اس�ت که الکتیک اس��ید و  136  2

+NAD تولی�د می کن�د ولی اگر پس از مدتی تنفس به س�مت اس�تفاده از اکس�یژن و تنفس 

CO2 و آب بس�ازند، درد ماهیچه کم می ش�ود. در این حالت پیرووات   ،ATP ه�وازی برود و
اکسایش می یابد.

صورت سؤال را لطفًا دقیق یک بار دیگر بخوانید! 137  2

+NAD دوباره س�ازی ش�ود تا دوباره به مرحلۀ قندکافت برود و س�اخت ماده س�ه کربنه دوفس�فاته به عنوان  فرایند مرحلۀ دوم تخمیر بدین دلیل انجام می ش�ود که 
پیش ماده ساخت ATP صورت گیرد. سپس تولید پیرووات و ATP در مرحلۀ آخر آن صورت گیرد. 

در تخمیر الکتیکی، ماده سه کربنه پیرووات در اثر الکترون گیری از NADH به ماده سه کربنه الکتات تبدیل می شود )نادرستی گزینۀ )4(( و ضمن این  138  3
CO2 تولید نمی شود، پس فعالیت آنزیم کربنیک انیدراز موجود در گویچۀ قرمز و  +NAD دوباره سازی می شود )نادرستی گزینۀ )1((. چون در تخمیر الکتیکی  عمل 

H در خون انسان کم می شود و بی کربنات خون انسان پایین می آید )نادرستی گزینۀ )2( و درستی گزینۀ )3((. CO2 3 تولید 

( بوده که استیل کوآنزیم  A ایجاد می شود. ادامه این  139 NAD+ تبدیل پیرووات به ماده دوکربنی، یکی در تنفس هوازی همراه با تولید NADH )مصرف   3
روند در تنفس هوازی به تولید مقدار زیادی ATP می انجامد. این ATP می تواند با فعال کردن پمپ سدیم پتاسیم سبب ورود پتاسیم و خروج سدیم از یاخته شود.

+NAD تولید می شود ولی ATPای تولید نمی شود تا پمپ سدیم   دیگری تبدیل پیرووات به ماده دوکربنی در تخمیر الکلی نیز رخ می دهد که در ادامه این واکنش، 
پتاسیم را فعال کند.

همواره در یاخته های بدن و در هر حالتی، مقدار سدیم در بیرون یاخته و مقدار پتاسیم در داخل یاخته ها بیشتر می باشد.

موارد )الف( و )د( نادرست هستند و عبارت را نادرست تکمیل می کنند. 140  3
+NAD و تولید NADH همراه می باشد. / ب( درست است. در یاخته های   الف( نادرس�ت اس�ت. اکس��ایش پیرووات در تنفس هوازی با مرصف 
زردپی چون بافت پیوندی اس�ت، تخمیر وجود ندارد. )تخمیر در انس�ان مخصوص یاخته های ماهیچه ای و گویچه های قرمز بالغ و از نوع الکتیکی می باش�د.( / ج( درست 
اس�ت. دقت کنید مرحلۀ دوم هر نوع تخمیری، همانند قندکافت، فرایندی بی هوازی اس�ت ولی تولید ATP، فقط در مرحلۀ قندکافت )مرحلۀ اول تخمیر( رخ می دهد. / 

CO2 صورت نمی گیرد.  CO2 آزاد می شود، مثاًل در تخمیر الکتیکی، تولید  د( نادرست است. نمی توان گفت طی هر تخمیری گاز 
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+NAD و در  +NAD فقط در تخمیر و زنجیرۀ انتقال الکترون صورت می گیرد )رد گزینه های )1( و )2(( که در تخمیر، به ازای هر گلوکز، دو مولکول تولید

+NAD تولید می ش��ود چون مقدار تولید NADH در تنفس هوازی بیشتر از تنفس بی هوازی می باشد. )البته تعدادی  زنجیرۀ انتقال الکترون، مقدار بیش��تری 
مولکول FAD هم دوباره سازی می شود.(

+NAD همانند فسفاته شدن گلوکز و قند سه کربنی صورت می گیرد. این واکنش ها در  142 سؤال در مورد واکنش های قندکافت توضیح می دهد که مصرف   3
+NAD در تخمیر الکتیکی عضالت، جدا ش�دن فسفات ها از اسید سه کربنی  خارج راکیزه یعنی در مادۂ زمینه ای س��یتوپالمس رخ می دهند. در این محل، دوباره س�ازی 
CO2 و NADH مربوط به واکنش های تنفس  برای تولید ATP در مرحلۀ آخر قندکافت و تولید پروتئین ها مثل رنابسپاراز 2 در رناتن صورت می گیرد ولی تولید هم زمان 

هوازی یم ابشد.

یاخته نگهبان روزنه هوایی گیاهان، یک یاخته فتوسنتزکننده می باشد که در تست ها خیلی کاربرد دارد چون هم تنفس یاخته ای و هم فتوسنتز آن را می شود  143  2
مورد سؤال قرار داد. در این سؤال منظور مولکول ATP می باشد که در مرحلۀ اول قندکافت تجزیه شده و در مرحلۀ آخر تولید می شود. 

 گزینۀ )1(: امکان دارد. در فصل 6 به طور مفصل می خوانیم که ATP به همراه یک ناقل الکترونی NADPH ، انرژی الزم برای س�اخت قند را در 
فتوس�نتز تأمین می کند. / گزینۀ )2(: امکان ندارد. ATP توس�ط آنزیم های موجود در غش�ای داخیل راکیزه در کانال ATPس�از تولید می شود نه در غشای خود یاخته!! / 
گزینۀ )3( و )4(: امکان دارد. تولید ATP در واکنش های قندکافت مادۀ زمینه ای سیتوپالس�م که محل کاهش پیرووات در تخمیر اس�ت یا در راکیزه که محل اکس�ایش 

پیرووات است، صورت می گیرد.
در مرحلۀ آخر قندکافت پیرووات به همراه ATP در سطح پیش ماده تولید می شوند که: 144  4

گزینۀ )1(: نادرست است. پیرووات شروع کننده مرحلۀ دوم تنفس چه به صورت هوازی و چه به صورت بی هوازی )تخمیری( می باشد که در نوع هوازی قطعًا برای تولید 
CO2 آزاد می کند. / گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. ATP در تأمین انرژی الزم برای فرایندهای انتقال فعال غش�ای یاخته، مثل پمپ س�دیم  اس�تیل کوآنزیم A ، مولکول 
پتاس�یم مؤثر اس�ت. / گزینۀ )3(: نادرست اس�ت. پیرووات در یاختۀ ماهیچه ای انسان با تنفس هوازی اکسایش یافته و در تخمیر الکتیکی کاهش می یابد. / گزینۀ )4(: 
درس��ت اس�ت. غش�ای صاف راکیزه محل واکنش های تنفس یاخته ای نمی باش�د )از طرفی ورود پیرووات به راکیزه از طریق پمپ غشایی و با انتقال فعال صورت می گیرد 

ولی کلمۀ جایگاه فعال مخصوص عمل آنزیم است(.

+NAD در حضور پذیرندۀ هیدروژن گفته می شود. در تخمیر الکتیکی که در فاسد کردن  145 موارد )ب(، )ج( و )د( نادرس�ت هس�تند. تخمیر به بازس�ازی   3
شیر و تولید فراورده شیری و خیارشور نقش دارد پذیرندۀ آلی الکترون، پیرووات است و در تخمیر الکلی )عامل ایجاد نکروز کبدی( پذیرندۀ آلی الکترون، ترکیب دو کربنه 

اتانال )نه اتانول( است.
146  1

 NAD+ FADH2 و اکسایش گروه استیل فقط در چرخۀ کربس یعنی در بستره راکیزه رخ می دهد. پس FAD فقط در آنجا مصرف می شود. واکنش تولید 

در قندکافت، مراحل تولید استیل کوآنزیم A و چرخۀ کربس مصرف می شود. )ATP و ADP هم که نخود هر آش یاخته اند و در همه جا مصرف ATP داریم 
ولی تولید ATP قندکافت در سیتوپالسم و تولید ATP نوری در سبزدیسه یاخته گیاهی نیز صورت می گیرد.(

فقط مورد )ج( صحیح است. سؤال در مورد ویژگی تخمیر می باشد. چون در تنفس بی هوازی، راکیزه، FAD و واکنش های زنجیرۀ انتقال الکترون نقشی ندارند. 147  1
 الف( نادرست است. انتقال پیرووات با صرف انرژی از غشاهای راکیزه مربوط به تنفس هوازی می باشد. / ب( نادرست است. تولید ATP اکسایشی 
ویژه واکنش های زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه می باش�د. در تنفس بی هوازی، تولید ATP فقط به صورت پیش ماده ای و در قندکافت رخ می دهد. / ج( درس��ت اس�ت. در 
 CO2 NADH2 می باشد. / د( نادرست است. تولید  مرحلۀ اول هر تخمیری، واکنش های قندکافت رخ می دهد که بازده آن دو پیرووات و دو مولکول ATP به همراه 

و سپس الکترون گیری ماده آلی اتانال از NADH ، مخصوص تخمیر الکلی است و در هر تخمیری رخ نمی دهد.
پیرووات و NADH از محصوالت قندکافتند که برای اکس�ایش و تولید ATP بیش�تر وارد راکیزه می ش�وند. اس�تیل کوآنزیم A خودش در راکیزه تولید  148  2

می شود و الکتیک اسید فقط در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم وجود دارد.
دقت کنید که مرحلۂ اول بخش هوازی تنفس، تولید استیل CoA دو کربنه از پیرووات در بستره راکیزه می باشد که چون درون این اندامک DNA حلقوی  149  4

نیز وجود دارد پس با آنزیم های هلیکاز و دنابسپاراز همانندسازی می شود.
مرحلۀ اول تنفس یاخته ای، قندکافت است که محصول نهایی بدون فسفات آن پیرووات است. پیرووات ها در یاخته راکیزه دار، می توانند وارد تنفس هوازی  150  4

O2 مناس�ب، فقط تنفس هوازی کرده و باید واکنش تبدیل  یا بی هوازی )مثل ماهیچه( ش�وند )نادرس�تی گزینه های )1(، )2( و )3(( ولی در یاخته فتوس�نتزکننده با تولید 
پیرووات به استیل را انجام دهد.

موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست تکمیل می کنند. 151  3

، استیل CoA و چرخۀ کربس را طی مسیر ایجاد کند )رد الف( ولی در اثر  FADH2  ، CO2 اگر پیرووات الکرتون دهی کند، یعنی وارد تنفس هوازی شده و می تواند 
 CO2 +NAD و الکتیک اسید تولید شده است )رد ب و درستی د(. طی تجزیه پیرووات در تخمیر الکلی،  الکترون گیری، تخمیر الکتیکی در یاخته، صورت گرفته و 

و ماده آلی دو کربنه الکترون گیرنده ایجاد می شوند )رد ج( )همواره تجزیۀ پیرووات به معنی تنفس هوازی نیست و می تواند الکلی هم باشد(.
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163 فقط مورد )ج( نادرس�ت می باش�د. در تخمیر الکتیکی، خود پیرووات کاهش می یابد و به الکتیک اس�ید تبدیل می ش�ود، یعنی مادۀ الکترون گیرنده، خود  152  3
مولکول پیرووات می باشد )نادرستی ج(.

FADH2 می باش�د. /  O2 گیرنده نهایی الکترون و پروتون های کم انرژی ش�دۀ حاصل از اکس�ایش NADH و   الف( در زنجیرۀ انتقال الکترون، 
O2 کافی، تخمیر صورت گرفته و الکترون های NADH در تخمیر  ب( در تخمی�ر الکل�ی، م�اده آلی دو کربنه اتانال الکترون از NADH می گی�رد. / د( در صورت نبود 

الکتیکی به ترکیب آلی پیرووات منتقل می شوند که پیرووات یکی از محصوالت قندکافت می باشد.
O2 کافی، واکنش های تنفسی، پس از قندکافت به سمت تخمیر الکتیکی می روند که  153 در یاختۀ چندهس�ته ای موجود در عضالت اس�کلتی انسان، در نبود   3

O2 در تنفس هوازی گیرنده الکترون می باشد.( یک ماده آلی به نام پیرووات مسئول پذیرش الکترون و واکنش های کاهشی می شود. )ماده معدنی 

، طی تخمیر انجام می شود. NAD+ FADH2 صورت نمی گیرد ولی دوباره سازی  ، واکنش های هوازی مثل تولید استیل CoA و  O2 در کمبود 

CO2 از دس�ت  154 مرحلۀ دوم تنفس یاخته ای می تواند نوع هوازی با اکس�ایش پیرووات یا نوع بی هوازی )تخمیر( باش�د که در تخمیر الکلی، پیرووات، ابتدا   4
می دهد ولی در نوع الکتیکی، پیرووات ها، کاهش می یابند )الکترون می گیرند(. 

 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. مصرف ATP در تنفس یاخته ای فقط در ابتدای گلیکولیز اس�ت. / گزینۀ )2(: نادرس�ت است. در تخمیر الکتیکی که 
CO2 از پیرووات در تنفس هوازی و تخمیر الکلی رخ می دهد ولی اتانال در  CO2 تولید نمی ش�ود. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. جدا ش�دن  پیرووات کاهش می یابد، 
CO2 تولید کنند،  تنفس هوازی ایجاد نمی ش�ود. / گزینۀ )4(: درس�ت است. پیرووات ها در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم طی قندکافت تولید می شوند. اگر در همین محل  

+NAD به تولید الکل اتانول می پردازند.  یعنی تخمیر الکلی انجام داده اند که قطعًا در مرحلۀ آخر با بازسازی 
در واکنش تولید هر پیرووات از اسید سه کربنی دوفسفاته، دو مولکول ATP در سطح پیش ماده ایجاد می شود.  155  2

، ط�ی الکترون گیری مواد دو یا س�ه کربنی آلی ص�ورت می گیرد. /  NAD+  گزین�ۀ )1(: در ه�ر تخمی�ری از ن�وع الکل�ی یا الکتیکی، دوباره س�ازی 
گزینۀ )3(: زیادی ATP، سبب مهار آنزیم های ATPساز در قندکافت، چرخۀ کربس و … در راکیزه می شود. / گزینۀ )4(: ماهیچه ها عالوه  بر گلوکز، از کراتین فسفات 

نیز انرژی می گیرند. 
O2 ندارد. در ابتدا توجه کنید که برای یک باکتری  156 موارد )ج( و )د( صحیح هس�تند. س�ؤال در مورد یک باکتری بی هوازی اس�ت. پس توانایی استفاده از   2

O2 رخ می دهد، قندکافت می باش�د. در قندکافت مقدار کمی ATPس�ازی در مسیر تولید پیرووات از گلوکز شش کربنی  یا هر موجود زنده ای، واکنش�ی که در بود و نبود 
ایجاد می شود )درستی د(.

 الف( نادرس�ت اس�ت. چون بخش�ی از یک واکنش تنفس هوازی است. / ب( نادرست اس�ت. نمی توان گفت که این باکتری ها قطعًا تخمیر الکتیکی 
، در تخمیر، در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم رخ می دهد. NAD+ دارند. / ج( درست است. چون دوباره سازی 

فقط مورد )د( مورد نظر است. دوباره سازی FAD در زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه ها رخ می دهد ولی مراحل تولید پروتئین در رناتن )موارد )الف( و )ب((  157  1
و تخمیر الکلی مخمرها )مورد )ج(( در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم که حاوی رناتن نیز می باشد، رخ می دهند.

158  NADH2 ATP2 و  همان طور که بارها گفتیم تخمیر دو مرحله دارد. مرحلۀ اول آن قندکافت یا گلیکولیز است که طی تجزیه بی هوازی گلوکز به ساخت   1
+NAD می باشد که این مراحل قدرت تولید ATP ندارند. در حقیقت مرحلۀ  به همراه دو مولکول پیرووات می پردازد. مرحلۀ دوم تخمیر واکنش هایی برای دوباره سازی 

+NAD سبب می شود که قندکافت تنفس بعدی انجام شود و دوباره با ATPسازی، انرژی در اختیار یاخته قرار گیرد. دوم تخمیر با تولید گیرندۀ دی نوکلئوتیدی 

CO2 به اتانال دوکربنی تبدیل می شوند و سپس اتانال با گرفتن الکترون های NADH و دوباره سازی  در تخمیر الکلی، پس از قندکافت، ابتدا پیرووات ها با از دست دادن 

+NAD به اتانول یا الکل اتیلیک تبدیل می شود.

در تخمیر الکلی، پذیرنده نهایی الکترون، ماده آلی دوکربنی اتانال می باش�د )نادرس�تی گزینۀ )4(( ولی در واکنش های هوازی و تخمیر الکتیکی، به ترتیب  159  4
+NAD )نوعی گیرندۀ  O2 )محص�ول فتوس�نتز( و پی�رووات )محصول نهای�ی قندکافت( آخرین پذیرنده الکترون می باش�ند. در واکن�ش تبدیل پیرووات به اس�تیل، 

NADH تبدیل می شود. H, + الکترونی دی نوکلئوتیدی(، با الکترون گیری به 
موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست هستند.  160  3

 ال�ف( نادرس�ت و )ب( درس�ت اس�ت. در زنجی�رۀ انتقال الکترون راکیزه، اکس�یژن گیرن�ده نهایی الکترون و س�پس پروتون می باش�د. این مولکول، 
FADH2 که در اثر اکسایش از آن ها خارج شده را می گیرد و به یون اکسید تبدیل می شود. مورد )ج( نادرست  الکترون های دو نوع ناقل NADH )نه NADPH( و 
است، چون یون اکسید دیگر الکترون نمی گیرد بلکه با یونی فاقد الکترون یا همان پروتون ترکیب می شود. مورد )د( نیز نادرست است چون FAD از اکسایش استیل در 

FADH2 تبدیل شود. چرخۂ کربس الکترون می گیرد تا به 

درون یاخت�ۀ ماهیچ�ه ای، زمانی که اکس�ایش پیرووات در تنفس هوازی صورت  نگیرد، پیرووات های حاص�ل از قندکافت با الکترون گیری از NADH، به  161  4
CO2 کاهش یافته ولی مقداری الکتیک اسید در ماهیچه جمع می شود. سمت تخمیر الکتیکی می روند. در این حالت دیگر تنفس هوازی انجام نمی شود و میزان 

در یاختۀ ماهیچه ای، در صورت تنفس هوازی یا بی هوازی باالخره NADHها و پیرووات های حاصل از قندکافت، به مصرف یاخته می رس�ند و تغییری در مقدار آن ها به 
نسبت قبل در یاخته ایجاد منی شود.
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+NAD مصرف می شود. سایر عبارات  162 فقط مورد )د( جواب اس�ت. در فرایند تبدیل پیرووات به اس�تیل کوآنزیم A ، مولکول NADH تولید می شود و   1
+NAD داریم. +NAD است که در تخمیر )عبارات ب و ج( و زنجیرۀ انتقال الکترون هوازی، دوباره سازی  روش های بازسازی

CO2 کم حاصل از تنفس هوازی بوده اس�ت. پس در این حالت مقدار ATP جاندار نیز کم اس�ت و برای  163 کمبود فعالیت کربنیک انیدراز، نش�ان دهندۀ   1
جبران باید پیرووات ها با انتقال فعال و صرف انرژی وارد راکیزه شوند تا با تنفس هوازی، تولید ATP زیاد شود. 

 گزینۀ )2(: نادرست است. زیادی ATP، مقدار اکسایش پیرووات و کربس را کم می کند. / گزینۀ )3(: نادرست است. زیادی ADP نشانۀ کمبود 
CO2 و تنفس  ATP اس�ت که در این صورت پیرووات ها باید به س�مت اکس�ایش در راکیزه بروند. / گزینۀ )4(: نادرست است. زیادی کربنیک اسید، به جز در زیادی 

هوازی زیاد و وجود ATP زیاد است که در این صورت واکنش های اکسایش پیرووات کاهش می یابد. 
C در دو نوع تنفس هوازی و تخمیر الکلی )در مخمرها( صورت می گیرد. در بخش هوازی تنفس این واکنش در بستره راکیزه  164 CO C( )→ +3 2 2 واکنش   4

در تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم A رخ می دهد ولی آنزیم های مسئول این عمل در راکیزه که اندامکی برای تبدیل ماده به انرژی است قرار دارند )رد گزینۀ )1((.
O2 کافی بستگی دارد )رد گزینۀ )2((. این واکنش در تنفس هوازی به مقدار 

واکنش فوق، در تخمیر الکلی نیز رخ می دهد که طی آن NADH ساخته نمی شود )رد گزینۀ )3((.
+NAD دوباره سازی می شود. +NAD رخ نمی دهد بلکه در تخمیر الکلی، پس از این واکنش و ضمن تبدیل اتانال به اتانول، مولکول  طی این واکنش هیچ گاه دوباره سازی 

موارد )الف(، )ب( و )د( نادرس�ت می باش�ند. یاخته ای که توانایی تخمیر الکتیکی دارد، قادر به تخمیر الکلی نمی باش�د )و برعکس( )تأیید ج( ولی ممکن  165  3
است در شرایطی خاص به تنفس هوازی بپردازند )مثل مخمر نان یا یاخته ماهیچه ای انسان(.

O2 می سازند، رد می شود. FADH2 می سازند و هم در فتوسنتز   الف( در مورد یاخته های فتوسنتزکننده گیاهان که هم در تنفس 
 تولید اتانال و ترکیب سه کربنی فسفاته شده، هر دو در تخمیر الکلی ولی به ترتیب در مرحلۀ دوم و اول )قندکافت( آن رخ می دهد )رد ب(.

CO2 و ATP زیاد در تنفس هوازی و الکتات در تنفس بی هوازی را دارد )رد د(.  یاخته ماهیچه اسکلتی انسان، قدرت تولید 
م�وارد )ال�ف(، )ب( و )د( نادرس�ت تکمیل می کنند. گیرنده نهایی الکترون، در تخمیر یوکاریوت ها )الکلی ی�ا الکتیکی( یک ماده آلی ولی در تنفس هوازی،  166  3

O2 معدنی است. همان طور که بارها گفتیم، تخمیر نیازی به راکیزه و زنجیرۀ انتقال الکترون ندارد )درستی ج(. 

CO2 به هموگلوبین متصل می شوند ولی سؤال در مورد گیرندۀ نهایی الکترون است که در تخمیر الکلی، اتانال می باشد و توانایی اتصال  O2 و   الف( 
O2 که گیرندۀ الکترونی نهایی در تنفس هوازی است، ماده ای معدنی است. / د( در تخمیر واکنشی وارد راکیزه نمی شود.  به هموگلوبین ندارد. / ب( 

CO2 تولید می شود و ترکیب آن با آب موجود در خون سبب تشکیل کربنیک اسید می شود. در نتیجه pH خون کاهش می یابد. 167 در تنفس هوازی،   3
B1 )تیامین( می تواند منجر به اختالل در واکنش تولید استیل کوآنزیم A از پیرووات و توقف تنفس هوازی شود. /   گزینۀ )1(: اختالل در جذب ویتامین 
گزینۀ )2(: هرچه چرخۀ کربس بیش�تر انجام ش�ود، گلوکزهای بیش�تری تجزیه می ش�ود و به دنبال آن ذخایر گلیکوژن کاهش می یابد که پس از مدتی، مقدار این تنفس، 
تنظیم می ش�ود. / گزینۀ )4(: در لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک، بازجذب بیکربنات صورت می گیرد که بازجذب این یون به حفظ تعادل pH خون و جلوگیری از اس�یدی ش�دن 
CO2 ایجاد نمی شود و در پی  CO2 کم می شود چون در تخمیر الکتیکی،  آن کمک می کند. با افزایش ش�دید فعالیت بدن و زیاد ش�دن ش�دت تنفس بی هوازی، مقدار 

آن تولید بی کربنات خون هم کاهش یافته تا بازجذب آن در کلیه باالتر برود.
168  ، CO2 FADH2 و مصرف اکس�یژن باال می رود و س�پس مقدار   ، CO2 در فعالی�ت عضل�ۀ اس�کلتی )دلتایی(، اگر تنفس هوازی صورت بگیرد، تولید   2

CO2 خون و فعالیت کربنیک انیدراز کم  +H و فعالی�ت کربنیک انیدراز در خون باال می رود ولی در اثر تنفس بی هوازی، مقدار الکتیک اس�ید زیاد ش�ده و  بی کربن�ات، 
، واکنش چرخۀ کربس سریع تر می شود.( O2 می شود. )در مورد رد گزینۀ )4( دقت کنید که با افزایش مصرف 

CO2 در تنفس هوازی، یاخته را به س�مت مهار واکنش های هوازی ببرد. بلکه منظور این  دقت کنید که در این تس�ت، تنظیم تنفس مد نظر نبوده اس�ت که مثاًل زیادی 
سؤال، اثر افزایش عبارت اول در کاهش عبارت بعدی بوده است.

H را  169 O2 O و تولید  −2 O2 در زنجیرۀ انتقال الکترون شوند و تولید یون اکسید  سیانیدها و مونواکسید کربن می توانند مانع انتقال الکترون به مولکول   1
در ای�ن واکنش ه�ا متوقف کنند. )باز هم دقت کنید که در س�ؤال گفته در انهتای زنجیرۂ انتقال الکرتون چه واکنش�ی متوقف می ش�ود. تولی�د ATP در کانال پروتونی جزء 

زنجیرۀ انتقال الکترون نمی باشد.(
+NAD نیز از NADH تولید ش�ود، فرایندی در ارتباط با تخمیر الکتیکی رخ داده اس�ت  170 اگر هم زمان با کاهش یا الکترون گیری یک مولکول پیرووات،   3

CO2 ندارد!( که در این صورت قطعًا کربن دی اکسید آزاد نمی شود. )تخمیر الکتیکی قدرت تولید 
CO2 نیز تولید   گزین�ۀ )1(: در تخمی�ر الکل�ی الکترون های NADH به ترکیب دوکربنی اتانال )ماده آلی( منتقل می ش�وند که در ای�ن نوع تخمیر، 
می شود. / گزینۀ )2(: استفاده از انرژی ذخیره شده در NADH برای تولید ATP در زنجیرۀ انتقال الکترون صورت می گیرد و مربوط به تنفس هوازی است که در چرخۀ 
CO2 همراه بوده اس�ت. )برخی باکتری ها تنفس هوازی دارند.( / گزینۀ )4(: تولید NADH در مرحله های مختلف چرخۀ کربس صورت می گیرد که  کربس با تولید 

CO2 نیز صورت می گیرد. در این چرخه، تولید دو مولکول 
موارد )ب(، )ج( و )د( مدنظر هس�تند. در تخمیر الکتییک، پیرووات ها به طور مس�تقیم الکترون می گیرند و به یک ترکیب س�ه کربنه به نام الکتات تبدیل  171  3

+NAD برای انجام فرایند قندکافت و تولید ATP در غیاب اکسیژن می باشد ولی استیل تولید نمی شود )نادرستی ب( و الکلی برای  می شوند. هدف این فرایند بازسازی 
ایجاد رادیکال آزاد تولید نمی ش�ود )نادرس�تی ج(. تخمیر الکتیکی در باکتری ها می تواند س�بب تولید مواد ش�یری یا فاسد شدن ش�یر شود )درستی الف( ولی استیل تولید 

نمی شود )نادرستی ب( در یوکاریوت های دارای دنابسپاراز و سه نوع رنابسپاراز نیز این نوع تخمیر انجام پذیر است )نادرستی د(. 
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165 موارد )ب( و )ج( صحیح هستند. تولید ترکیب سه کربنی دوفسفاته در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم یاخته ها که جایگاه واکنش های قندکافت می باشد، رخ می دهند.  172  3
 الف( نادرس�ت اس�ت. در یاختۀ یوکاریوتی، اکس�ایش پیرووات در بس�تره راکیزه رخ می دهد تا به اس�تیل CoA تبدیل ش�ود. / ب( درس�ت است. 
الکترون گیری و کاهش اتانال، مخصوص واکنش های تخمیر الکلی در سیتوپالس�م می باش�د. / ج( درس�ت اس�ت. هر زیرواحد پلی پپتیدی در رناتن س�اخته می ش�ود که 
 در میوگلوبین که فقط یک رش�تۀ پلی پپتید دارد نیز در سیتوپالس�م ایجاد می ش�ود. / د( نادرس�ت اس�ت. فعالیت رنابس�پارازهای یوکاریوتی در هس�ته صورت می گیرد. / 

ه ( نادرست است. اپراتور در یاخته یوکاریوتی وجود ندارد.
چ�ون در صورت س�ؤال از اکس��ایش پی��رووات حرف زده پس نوع تنفس، هوازی اس�ت که اکس�ایش پیرووات در راکیزه رخ می ده�د و محصوالت آن هم  173  2

CO2 و NADH می باشند. )در تنفس بی هوازی که ماهیچه های اسکلتی در ورزش شدید انجام می دهند، پیرووات کاهش می یابد.( ،CoA مشخص است که استیل

+NAD در تنفس هوازی و بی هوازی ایجاد می شود. 174 O2 یا هوازی بوده ولی  FADH2 فقط مخصوص واکنش های محتاج  تولید   4
( صورت می گیرد ولی مادۀ دوکربنی در تنفس یاخته ای  O2  گزینۀ )1(: تولید یا دوباره سازی کوآنزیم A طی چرخۀ کربس یا تنفس هوازی )محتاج 
O2 می باش�د )البته در تنفس هوازی نیز مادۀ دوکربنی اس�تیل ایجاد می ش�ود(. / گزینۀ )ATP :)2 اکسایشی فقط در تنفس  مخصوص تخمیر الکلی اس�ت که بی نیاز از 
O2 انجام  هوازی ولی ATP پیش ماده ای در قندکافت بی هوازی و چرخۀ کربس هوازی نیز رخ می دهد. / گزینۀ )3(: اکسایش پیرووات فقط در تنفس هوازی و وابسته به 

می شود ولی تولید NADH در بخش قندکافت و هوازی رخ می دهد. 
موارد )الف(، )ب( و )ج( صحیح می باشند. 175  4

NADH های تولید شده در تنفس هوازی جانوران، به جز دو مولکول که طی قندکافت تولید می شوند، بقیهNADH الف( درست است. از بین کل 
O2 گیرنده نهایی الکترون در تنفس هوازی می باشد  ها در بس�تره راکیزه و در حین اکس�ایش پیرووات و اس�تیل ایجاد می شوند. / ب( درست است.  FADH2 ها و کل 

 H+ که خود، محصول فتوسنتز در سبزدیسه یا اندامک دو غشایی دیگری می باشد. برای انجام فتوسنتز به انرژی نور خورشید، نیاز می باشد. / ج( درست است. کانال 
+H از فضای بین دو غشا به بستره، وظیفه تولید ATP را در بخش آنزیمی خود دارد که این بخش در بستره  در غشای درونی چین خورده راکیزه عالوه بر نقش انتقالی 
راکیزه قرار گرفته است. / د( نادرست است. در تنفس بی هوازی )تخمیر( به جای اکسایش پیرووات، واکنش های تجزیه پیرووات در تخمیر الکلی یا الکرتون گیری )کاهش( 

پیرووات در تخمیر الکتیکی صورت می گیرد.
C فق�ط در مرحل�ۀ اول قندکاف�ت رخ می ده�د. این واکن�ش در هر یاختۀ فع�ال و زنده ای ص�ورت می گیرد ولی یاخته ه�ای مرده مثل  176 C←6 6 واکن�ش   1

اسکرانش�یم ها )گزینۀ )1((، همانند آوندهای چوبی قدرت انجام قندکافت ندارند. س�ایر گزینه ها در مورد یاخته های زندۀ گیاهی بوده که واجد فرایند قندکافت می باش�ند 
)هدف این تست، شکل شناسی بود(.

فقط مورد )ج( صحیح می باشد. 177  2
FADH2 در  NADH و  H, +  الف( نادرس�ت اس�ت. بستره راکیزه محل تولید NADH ، اکسایش پیرووات و گروه استیل می باشد ولی تجزیه 
واکنش های زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای دروین راکیزه رخ می دهد. / ب( نادرست است. آزاد شدن CoA ، در مرحلۀ اول چرخۀ کربس و هم زمان با ترکیب استیل با 
+NAD و FAD متصل شده  ماده چهارکربنی صورت می گیرد. / ج( درس�ت اس�ت. در چرخۀ کربس با آزادس�ازی الکترون ها و پروتون های بنیان استیل، این عوامل به 

FADH2 تبدیل شوند. / د( نادرست است. پروکاریوت های دارای تنفس هوازی، فاقد راکیزه می باشند. NADH و  H, + تا به 

178  NAD+ +NAD )نه NADH( برای شروع واکنش های قندکافت بعدی و تولید ATP می باشد. اگر  هدف از انجام مرحلۀ دوم فرایند تخمیر، بازسازی   1
بازسازی نشود، قندکافت )نه زنجیرۀ انتقال الکترون( و تولید ATP نیز متوقف می شوند )باید بدانید که الکل تولید شده در این فرایند ارتباطی با تأمین انرژی یاخته ندارد(.

موارد )الف(، )ب( و )د( به نادرستی تکمیل می کند. در هر دو نوع تنفس هوازی و بی هوازی ATP تولید می شود )فقط در تنفس نوری ATP تولید نمی شود  179  3
)فصل 6((. هر یاخته ای که تنفس یاخته ای دارد، لزومًا راکیزه ندارد )مثل باکتری ها و ...( و اکسیژن هم مصرف نمی کند )مثل یاخته های بی هوازی( مورد )د( نیز فقط در جانداران 

تولیدکننده ای مثل گیاهان، جلبک ها و برخی باکتری ها دیده می شود )البته برخی یاخته های انسان مثل کبدی ها نیز می توانند به تولید اورۀ آلی از مواد معدنی بپردازند(. 
یاخته های خونی شامل گویچه های قرمز و گویچه های سفید است. گویچه های قرمز فاقد هسته و راکیزه می باشند. به همین جهت تولید ATP در گویچه های  180  3

+NAD از طریق مرحلۀ دوم تخمیر بازسازی می شود. در گویچه های سفید به علت وجود راکیزه تولید ATP عالوه بر قندکافت از طریق  قرمز وابسته به قندکافت است و 
تنف�س هوازی نیز انجام می ش�ود. با این توضیحات، موارد ذکر ش�ده در هم�ۀ گزینه ها در یاخته های خونی اتفاق می افتد به جز گزینۀ )3( ک�ه مربوط به تخمیرهای الکلی و 

الکتیکی می باشد که در هیچ یک از یاخته های خونی از جمله گویچۀ قرمز به طور هم زمان رخ نمی دهد. )گزینۀ )4( در مورد مرحلۀ اول قندکافت می باشد.(
O2 کم( داشته باشند ولی سؤال در مورد غالف  181 موارد )ب( و )د( نادرست هستند. دقت کنید که تارهای عضلۀ دلتایی می توانند تنفس هوازی یا بی هوازی )در   2

+NAD یاختۀ پیوندی فقط در تنفس هوازی و راکیزه می باشد  پیوندی دور آن است که فقط تنفس هوازی دارد. در این صورت مورد )الف( صحیح است چون محل تولید 
FADH2 نیز تولید می ش�ود. / ب و د( نادرس�ت هس�تند. چون در یاختۂ پیوندی عمل تخمیر صورت نمی گیرد و الکتیک اسید یا الکترون گیری پیرووات ها  که در این محل 

CO2 در یاخته پیوندی فقط طی تنفس هوازی و درون راکیزه رخ می دهد که در این محل استیل CoA نیز تولید می شود.  انجام نمی شود. / ج( درست است. تولید 
منشأ یاخته های خونی گویچۀ قرمز، سفید و پالکت ها از یاخته های بنیادی مغز استخوان می باشد. در بین این یاخته ها، گویچه های سفید، یک یاخته طبیعی  182  1

با همه اندامک ها می باشند که حاوی تنفس هوازی می باشند. گویچه های قرمز فاقد هسته و راکیزه می باشند و فقط تخمیر الکتیکی دارند و پالکت ها نیز فقط حاوی بخشی 
از سیتوپالسم هستند که حاوی راکیزه و تنفس هوازی می باشند.

FADH2 را دارند. / گزینۀ )2(:   گزینۀ )1(: درست است. گویچه های سفید خون دیاپدز )خروج از خون( دارند و قدرت تنفس هوازی همراه تولید 
نادرست است. گویچه های سفید و پالکت ها حاوی تنفس هوازی و زنجیرۀ انتقال الکترون هستند که پالکت ها فاقد هسته و DNA خطی می باشند. / گزینۀ )3(: نادرست 
O2 می باشند که این یاخته ها، تنفس بی هوازی الکتیکی دارند که قدرت  CO2 و بیشترین مقدار  است. گویچه های قرمز حاوی هموگلوبین برای انتقال مقداری )23٪( 
CO2 ندارند./ گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. نوکلئوزوم در ژنوم هسته وجود دارد که پالکت ها و گویچه های قرمز فاقد آن می باشند. در بین این یاخته ها، پالکت ها  تولید 

برخالف گویچۀ قرمز قادر به تنفس هوازی و دوباره سازی کوآنزیم A می باشند.
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همۀ موارد نادرست می باشند. 183  4
 ال�ف( نورون ه�ا تخمی�ر انجام نمی دهند )الکترون گی�ری پیرووات در تخمیر الکتیک�ی رخ می دهد(. / ب( تار عصبی حرکتی عضالت اس�کلتی از نوع 

اعصاب پیکری هستند نه خودمختار!! )پس فاقد عصب گیری از بخش های سمپاتیک و پاراسمپاتیک می باشند(.

اعصاب پیکری با عضالت اسکلتی و اعصاب خودمختار با عضالت صاف و قلبی در سیناپس هستند.

ج( NADH، الکترون ه�ای خ�ود را ب�ه مپپ های پروتئین غش�ای داخلی راکیزه می دهد نه کاانل پروتئینی!! )مواظب تفاوت پمپ و کانال باش�ید(. / د( کلس�یم از ش�بکۀ 
آندوپالسمی به درون سیتوپالسم یاختۀ ماهیچۀ اسکلتی رها می شود ولی به درون فضای سیناپسی رها نمی شود.

موارد )ب( و )ج( نادرست می باشند. 184  4
+NAD سبب می شود تا در تنفس های بعدی نیز واکنش های قندکافت  در واکنش های تخمیری، مرحلۀ اول به تولید ATP می پردازد و مرحلۀ دوم آن با دوباره سازی 

و تولید ATP یاخته ادامه یابد.
+NAD یم ابشد.  منظور سؤال مولکول 

+NAD در واکنش های قندکافت در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم و در بستره راکیزه برای تولید و اکسایش استیل کوآنزیم   الف( درست است. مصرف 
، گیرنده الکترونی دی نوکلئوتیدی است که دو قند پنتوز به همراه دو باز آلی و دو فسفات دارد. / ج( نادرست است.  NAD+ A صورت می گیرد. / ب( نادرست است. 
NADH وارد زنجیرۀ انتقال الکترون می ش�ود. /  H, + +H به صورت  +NAD ط�ی ترکی�ب ب�ا دو الکترون و یک پروتون ب�ه صورت NADH درمی آید و به همراه 

 H+ +NAD از NADH به همراه یک  +NAD دارای یک بار مثبت می باش�د و با گرفتن یک الکترون خنثی می ش�ود. / ه ( درست است. تولید  د( درس�ت اس�ت. 
+NADH, H در یاخته منتقل می شود. صورت می گیرد. چون همواره مولکول NADH، به صورت 

185  NAD+ +NAD می باش�د که دوباره در قندکافت، الکترون گیری می کند ولی گزینۀ )1( فقط در مورد مرصف  مادۀ مش�ترک حاصل از هر نوع تخمیر،   3
در چرخۀ کربس صحیح می باش�د. گزینۀ )2( در مورد الکل یا الکتات حاصل از تنفس بی هوازی یاخته های گیاهی می باش�د که س�بب مرگ آن ها می ش�ود. گزینۀ )4( در 

مورد ایجاد الکتیک اسید برای فاسد کردن شیر است. 
در تم�ام باکتری ه�ا )ب�ه عنوان کوچک ترین جان�داران( و نیز یاخته های ماهیچۀ مخط�ط، واکنش های قندکافت، به عنوان اولین مرحل�ۀ تجزیۀ گلوکز روی  186  2

+NAD و ADP رخ می دهد.( می دهند که طی آن، دو مولکول ATP به طور خالص و دو مولکول NADH ایجاد می شوند. )مصرف 
تخمیر الکیل در یاخته ماهیچه ای وجود ندارد )نادرستی گزینۀ )1((. در فتوسنتز گلوکز یا ماده آلی تولید می شود )نادرستی گزینۀ )3((. یاخته ماهیچه ای در تخمیر الکتیکی 

CO2 را ندارد )نادرستی گزینۀ )4((. خود، قدرت تولید 
اینم به سؤال با عبور از خط قرمز! )طرح سؤال عددی در کنکور ممنوع است!( خب دلم تنگ شده بود یدونه طرح کردم! که به مطلب، عمقی تر فکر کنید!  187  1

FADH2 در یک چرخۀ کربس ایجاد می ش�ود. پس هر  از ه�ر پی�رووات یک NADH تا تولید اس�تیل کوآنزیم A و با توجه به فرض س�ؤال، س�ه ت�ا NADH  و یک 
FADH21 در طی اکسایش کامل خود دارد.  پیرووات توانایی ایجاد 4NADH و 

FADH21 را دارد. هر استیل فقط در یک چرخۀ کربس اکسایش می یابد که قدرت تولید 3NADH و 
گلوکز تا مرحلۀ تبدیل به دو تا پیرووات توانایی ایجاد 2NADH دارد. با توجه به محصوالت اکس�ایش هر پیرووات که باالتر ذکر کردیم، پس از تجزیۀ کامل هر گلوکز، 

FADH22 به دست می آید. طی تنفس هوازی 10NADH و 

FADH2 سبب فعال سازی دو  در زنجیرۀ انتقال الکترون یاد گرفتید که الکترون های هر NADH ، سبب فعال شدن سه مپپ پروتوین می شوند ولی اکسایش هر 
مپپ پروتوین آن ها می شود.

همان طور که در ابتدای این پاسخ گفتیم، از اکسایش هر پیرووات )این عبارت یعنی تنفس هوازی!( یعنی بعد از مرحلۀ قندکافت، چهار NADH به ازای هر پیرووات 
 A و 3 تا در هر چرخۀ کربس تولید می شود. جدول زیر موارد تولید شده از اکسایش هر مولکول پیرووات و استیل کوآنزیم CoA ساخته می شود، که یکی در مرحلۀ استیل
FADH2 به مقدار فعال س�ازی دو پمپ و تولید یک آب، در  را نش�ان می دهد و دقت کنید که از هر NADH به مقدار فعال س�ازی س�ه پمپ و تولید یک آب و از هر 

زنجیرۀ انتقال الکترون محصول به دست می آید.

C

C

B

B

C

FADH21 دارد خالصۀ تنفس هوازی با فرض اینکه هر چرخۀ کربس قدرت تولید 3NADH و 

25 

1 

2 



167 تعداد پمپ های فعال شده آب حاصل از آن هاCO2NADHFADH2ماده

61021234گلوکز
341514پیرووات

231411استیل کوآنزیم

ها را در  FADH2 نتیجه گیری نهایی: برای پیدا کردن تعداد پمپ های فعال شده، باید در اکسایش ماده، تعداد NADHهای تولید شده را در سه ضرب کنیم و تعداد 

1 مولکول اکسیژن )1 اتم اکسیژن( مصرف می شود.
2

، یک مولکول آب در زنجیرۀ انتقال الکترون تولید می شود و  FADH2 دو ضرب کنیم ولی به ازای هر NADH یا هر 

، NADH و دو نوع مادۀ س�ه کربنی یک و  188 O2 بازوفیل ه�ا دارای تنف�س هوازی می باش�ند که در مرحل�ۀ اول آن )قندکافت(، با تولید ATP بدون نیاز به   4

 ATP رخ می دهد، در این مرحله هم FADH2 ، FAD و  NAD+  ، NADH دوفسفاته ایجاد می شود. در مرحلۀ دوم که تنفس هوازی می باشد، دوباره سازی و تولید
اکسایشی و هم ATP پیش ماده ای ایجاد می شود.

در تخمیر الکتیکی، پیرووات گیرندۀ نهایی الکترونی می باشد. در حالی که در تخمیر الکلی، ترکیب دو کربنه اتانال، گیرندۀ نهایی الکترون می باشد و پس از  189  1
گرفتن الکترون، به اتانول تبدیل می گردد.

+NAD بازسازی می گردد نه   گزینۀ )2(: در انتهای هر نوع تخمیر، 
NADH . / گزینۀ )3(: در مرحلۀ دوم هر دو نوع تخمیر، از تعداد یون های هیدروژن مادۀ 
زمین�ه ای سیتوپالس�م کاس�ته می گردد، چون م�واد آلی ب�ه گرفتن الکترون ه�ا و پروتون ها 

می پردازند. مطابق معادلۀ روبه رو:
گزین�ۀ )4(: در تخمی�ر الکل�ی هم زم�ان با مص�رف ترکی��ب دوکرب��ین اتانال )ن�ه پیرووات( 

NADH مصرف می گردد.
شکل مورد نظر هیدرولیز ATP را نشان می دهد که در مرحلۀ اول قندکافت رخ می دهد نه در دو مرحلۀ آخر آن! 190  1

 در ماهیان ساکن آب شیرین به دلیل زیاد بودن غلظت نمک درون بدن جانور، جذب نمک و یون ها با انتقال فعال و صرف ATP صورت می گیرد )رد گزینۀ )2((.
 ورود یون های پتاس�یم و کلر به لولۀ مالپیگی حش�رات با انتقال فعال بوده و ورود پیرووات حاصل از قندکافت از مادۀ زمینه ای سیتوپالس�م به بستره راکیزه نیز نمونه ای 

از انتقال فعال همراه مصرف ATP می باشد )رد گزینه های )3( و )4((.
یاخته های کبدی و ماهیچه ای قدرت هیدرولیز گلیکوژن و ایجاد گلوکز را دارند، این یاخته ها طی تنفس هوازی، مقدار زیادی ATP از گلوکز به دست می آورند. 191  1

 آنزیم های خارج شده از یاخته پوششی پرز روده باریک نیز قدرت هیدرولیز مالتوز و ایجاد گلوکز را دارند.
 گزینۀ )2(: همۂ یاخته های زنده بدن قدرت تنفس هوازی و ایجاد مقدار زیادی ATP از گلوکز را دارند ولی هیدرولیز پیوند بین دو گلوکز برای ایجاد 
گلوکز ویژه یاخته های کبدی و ماهیچه ای و آنزیم های مالتاز خارج شده از یاختۀ رودۀ باریک می باشد. / گزینۀ )3(: تجزیۀ گلوکز همراه تولید مقدار کمی ATP در تخمیر 
رخ می دهد. این واکنش فقط در یاخته های ماهیچه اس�کلتی رخ می دهد ولی هیدرولیز نشاس�ته در انس�ان توس�ط آنزیم های غدد بزاقی در دهان و س�پس در روده باریک 
توسط آمیالز لوزالمعده رخ می دهد. / گزینۀ )4(: یاخته های ماهیچه ای قدرت تخمیر الکتیکی و تولید ATP مختصری از تجزیۀ گلوکز دارند ولی این یاخته ها آنزیم های 

الزم برای هیدرولیز گلیکوژن ذخیره ای را دارند نه نشاسته!
یاخته های راکیزه دار یوکاریوتی، معمواًل تنفس هوازی انجام می دهند، ولی برخی مانند مخمرها یا یاخته ماهیچه اس�کلتی انس�ان، قادرند در صورت کمبود  192  1

+NAD رخ می دهد. O2 محیط به تخمیر بی هوازی بپردازند. در هر دو نوع تنفس هوازی و بی هوازی تولید ATP و دوباره سازی 

تخمیر و تنفس هوازی، هر دو، واکنش هایی برای مصرف پیرووات می باشند. در تنفس هوازی، پیرووات ها اکسایش می یابند ولی در نوع بی هوازی )تخمیر(  193  4
CO2 و اتانال ایجاد می شود )درستی گزینۀ )4((. الکتیکی، پیرووات ها الکترون می گیرند و کاهیده می شوند و یا در نوع تخمیر الکلی تجزیه می شود و از آن 

+NAD را دوباره س�ازی می کنند. / رد گزین�ۀ )2(: تخمیر الکتیکی،   رد گزین�ۀ )1(: ه�ر دو فراین�د تخمی�ر و زنجیرۀ انتقال الکترون تنفس هوازی، 
CO2 دارند که ٪23 این مولکول در خون با اتصال به هموگلوبین منتقل می ش�ود. / رد گزینۀ )3(:  CO2 تولید نمی کند ولی تخمیر الکلی و تنفس هوازی قدرت تولید 

O2 معدنی، گیرندۀ نهایی الکترون و پروتون می باشد. در تخمیر، معمواًل ماده آلی و در تنفس هوازی، 

موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست هستند. تبدیل پیرووات به الکتات طی تخمیر الکتیکی، در سیتوپالسم یاخته ماهیچه ای انسان و همچنین در برخی باکتری ها  194  3
+H )پروتون( نیز می کنند )درستی ب(. مثل تولیدکننده های خیارشور یا مواد لبنی مثل تولید ماست انجام می شود که این یاخته ها در قندکافت همراه با NADH ، تولید 

 موارد )الف( و )د( دربارۀ یاخته ماهیچه ای که حاوی راکیزه اس�ت و باکتری ها که فاقد پروتئین انقباضی اکتین و میوزین می باش�ند، رد می ش�وند و مورد )ج( نیز دربارۀ 
مرحلۀ قندکافت و تولید ATP در غیاب اکسیژن، در مورد هر یاخته زنده ای رد می شود.

همۀ موارد دربارۀ ابفت ماهیچه ای انسان که تخمیر بی هوازی نیز دارد صحیح می باشند. 195  1
+NAD در  CO2 از تجزیۀ گلوکز حاصل می ش�ود. / ب( تولید و مصرف  ATP2 بدون تولید   الف( در تخمیر الکتیکی عضالت اس�کلتی، تولید 
مرحلۀ تخمیر الکتیکی رخ می دهد. / ج( عضالت با تولید کراتین از کراتین فسفات به تأمین انرژی می پردازند و سپس کراتین را به مادۀ زائد نیتروژن دار کراتینین تبدیل 
می کنند. / د( عضالت در ورزش ش�دید و نیاز زیاد خود به ATP به اکس�ایش و تجزیه اس�یدهای چرب نیز می پردازند که اسیدهای چرب در ساختار فسفولیپیدهای غشا 

قرار گرفته اند. )فسفولیپیدها بیشتر مولکول های غشایی هستند.(
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+NAD در سه نوع  196 +NAD می باش�د.  فقط مورد )ب( مدنظر اس�ت. پمپ اول زنجیرۀ انتقال الکترون، مس�ئول اکس�ایش NADH و دوباره س�ازی   1
واکنش زیر می تواند دوباره سازی شود:

1( تولید الکتات از پیرووات در تخمیر الکتیکی )الکترون گیری پیرووات در تار ماهیچه اسکلتی( )رد الف و د(.
2( تولید اتانول از اتانال در تخمیر الکلی )رد ج(.

3( واکنش اکسایش NADH در پمپ اول زنجیرۀ انتقال الکترون.

NADH تبدیل می شود )نه برعکس(. H, + +NAD به  در چرخۀ کربس 

+H در فضای بین دو غشای راکیزه قرار دارد که بین آن ها غشای خارجی صاف راکیزه  197 تولید پیرووات در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم رخ می دهد ولی تجمع   1
وجود دارد. این غشا برخالف غشای چین خورده داخلی، فاقد آنزیم های الزم برای اکسایش پیرووات )ساخت استیل( و زنجیرۀ انتقال الکترون می باشد )با توجه به شکل 

کتاب آنزیم های اکسایش دهندۀ پیرووات در غشای درونی راکیزه قرار دارند ولی جایگاه فعالیت آن ها در بسترۀ اندامک است(.

FADH2 توسط آنزیم های موجود در بسرته راکیزه در چرخۀ کربس صورت می گیرد که توسط غشای دروین راکیزه با محل تجمع   گزینۀ )2(: ساخت 

+H در فضای بین دو غش�ای راکیزه فاصله دارد. / گزینۀ )3(: واکنش های تخمیری در مادۀ زمینه ای سیتوپالس�م رخ می دهد ولی مصرف FAD در بستره  ش�یب غلظت 
O2 برای تولید آب در  راکیزه )چرخۀ کربس( انجام می شود که بین آن ها دو غشای راکیزه یکی صاف خارجی و دیگری چین خورده داخلی وجود دارد. / گزینۀ )4(: مصرف 

+H در فضای بین دو غشای راکیزه است که بین آن ها غشای درونی راکیزه واقع شده و با مادۀ زمینه ای سیتوپالسم برخوردی ندارد. بستره راکیزه رخ می دهد ولی تجمع 
در یاخت�ه ماهیچ�ه ای، پ�س از انجام  198  3

O2 کافی  قندکاف�ت و تولی�د پی�رووات )الف( اگ�ر 
باشد، تنفس هوازی در مس�یر اکسایش پیرووات در 
س�مت راس�ت صورت می گیرد و در ص�ورت کمبود 
، پی�رووات به س�مت کاهیده ش�دن در مس�یر  O2
س�مت چپ به علت اینکه ماهیچه اس�کلتی اس�ت، 
ب�رای تخمیر الکتیکی و تولی�د الکتات )ب( می رود. 
قندکاف�ت  مرحل�ۀ  از  حاص�ل   NADH نی�ز  )ج( 

می باشد.

1  در این شکل )الف( محصوالت فرعی حاصل از قندکافت یعنی NADH یا ATP می تواند باشد که تا اینجا هر چهار گزینه صحیح می باشند. 199
، ATP ، FAD یا آب باشند  NAD+  س�پس در س�ؤال قس�مت )ج( را خواس�ته است که محصول واکنش های وابس�ته به زنجیرۀ انتقال الکترون اس�ت که می توانند 

)گزینۀ )2( رد می شود(.
, NADH یا ATP باشند که  H+  ، FADH2  ، CO2  س�پس قس�مت )ب( را س�ؤال کرده است که همان محصوالت چرخۀ کربس می باش�ند. این مواد می توانند 

هر سه گزینۀ باقی مانده می تواند صحیح باشد.
 در قدم آخر قس�مت )د( را س�ؤال کرده اس�ت که 
محصول مرحلۂ دوم تخمیر الکیل است. در این تخمیر 
+NAD ب�ه دس�ت  CO2 و  ب�ه هم�راه اتان�ول، 

می آید که فقط گزینۀ )1( پاسخ است.
 دقت کنید که تولید ATP و NADH در مرحلۀ 
اول تخمی�ر رخ می ده�د ولی در قس�مت )د( مرحلۀ 

دوم تخمیر را خواسته است.
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169 ATP ایجاد می کند. این  200 های مراح�ل قبلی، تعدادی  FADH2 زنجی�رۀ انتق�ال الکترون در غش�ای داخلی راکیزه صورت می گیرد که از NADH ها و   2

+NAD می کند )درس�تی  ها را در پمپ اول و FADها را در پروتئین بین پمپ اول و دوم انجام می دهد، ولی تخمیر فقط دوباره س�ازی  NAD+ زنجیره دوباره س�ازی 
گزینۀ )2( و نادرستی گزینۀ )4((. این زنجیره ATP در سطح پیش ماده ایجاد نمی کند و به تولید ATP اکساییش می پردازد )نادرستی گزینۀ )1((.

الکترون گیری پیرووات ها مخصوص عمل تخمیر الکتیکی می باشد و در تنفس هوازی رخ نمی دهد )نادرستی گزینۀ )3((.

در نتیجۀ عمل زنجیرۀ انتقال الکترون غشای چین خورده راکیزه با افزوده شدن گروه فسفات به ATP ، ADP تولید می شود. ATP مولکول آلی پر انرژی  201  4
اس�ت ک�ه ان�رژی را به طور موقت در خود ذخی�ره می کند. البته تولید ATP در خود زنجیره صورت نمی گیرد بلکه در کانال ATPس�از و در واکنش های مربوط با زنجیرۀ 

انتقال الکترون صورت می گیرد. 
 گزینۀ )1(: یون های هیدروژن برخالف ش�یب غلظت از گروهی از پروتئین های غش�ایی زنجیرۀ انتقال الکترون به نام پمپ ها، به س�مت فضای بین دو 
غش��ای راکی��زه می رون�د. / گزین�ۀ )2(: این گزینه مرب�وط به تخمیر الکلی مخمر نان می باش�د نه زنجیرۀ انتقال الکت�رون که معرف تنفس هوازی می باش�د. / گزینۀ )3(: 

H+2 ترکیب شده و آب می سازد. O با  −2 O2 می رسند و سپس یون  الکترون های کم انرژی عبور کرده از پمپ ها، ابتدا به مولکول 

موارد دوم و چهارم صحیح می باشند. 202  1
 عبارت اول: نادرست است. )الف( و )ه ( مولکول ADP می باشند ولی I بیانگر استیل کوآنزیم A می باشد. / عبارت دوم: درست است. همگی معرف 
CO2 می باشد که 23٪  +NAD می باش�ند. / عبارت س�وم: نادرس�ت است. D معرف کوآنزیم A بوده ولی A همانند سایر موارد این عبارت بیانگر  گیرندۀ الکترونی 

آن در خون توسط هموگلوبین منتقل می شود. / عبارت چهارم: درست است. D و II کوآنزیم A می باشند که برای کمک به فعالیت آنزیم ها نقش دارند.
موارد اول، دوم و سوم نادرست می باشند. 203  1

 عبارت اول: نادرست است. )ب(، C ، )1( و )4( همگی NADH هستند که در واکنش های هوازی، )ب( و C در زنجیرۀ انتقال الکترون تنفس هوازی 
CO2 هستند ولی )3( محصول تخمیر الکلی است که در انسان صورت  ولی )1( و )4( در تخمیر اکسایش می شوند. / عبارت دوم: نادرست است. A و )3( مولکول های 

+NAD می باشند که گیرنده الکترونی هس�تند نه ناقل الکترونی. / عبارت چهارم: درست است.   نمی گیرد./ عبارت س�وم: نادرس�ت اس�ت. B ، )ز(، )5( و )2( همگی 
 A و III نیازی ندارند ولی O2 CO2 می باشد که هر دو در خارج راکیزه و در مرحلۀ اول و دوم تخمیر الکلی تولید می شوند که به  )ب( معرف NADH و )3( معرف 

O2 می باشند. CO2 حاصل از اکسایش مواد در تنفس هوازی بوده که محتاج  مولکول های 

فقط مورد )د( صحیح است.  204  1
 الف( نادرس�ت اس�ت. یون اکسید، رادیکال آزاد نیست، چون الکترون جفت نشده ندارد. / ب( نادرست است. کاروتنوئیدها و آنتوسیانین ها، مانع اثر 
 رادیکال های آزاد روی مولکول های زیس�تی می ش�وند. / ج( نادرس�ت اس�ت. نکروز کبدی در اثر الکل نوعی بافت مردگی با مرگ تصادفی اس�ت )نه برنامه ریزی ش�ده(. / 

O2 ممانعت می کنند، در این صورت احتمال ایجاد رادیکال آزاد از اکسیژن ها زیاد می شود. د( درست است. سیانید و کربن مونواکسید از انتقال الکترون به 

مواد پاداکسنده ای مثل کاروتنوئیدها می توانند از دو غشای سبزدیسه خارج شوند و با عبور از دو غشای راکیزه وارد بستره شده و سبب خنثی سازی رادیکال  205  2
آزاد حاصل از اکسیژن در راکیزه شوند )نادرستی گزینۀ )2((.

 دلیل درستی گزینه های )1(، )3( و )4( را به طور کامل می توانید در توضیح سؤاالت قبل بررسی کنید.
فقط مورد )ب( صحیح است.  206  1

 الف( به دلیل وجود قید »همواره« نادرست است.

)O با یون های هیدروژن ترکیب می شوند و آب تولید می کنند اما گاه پیش یم آید که درصدی از اکسیژن ها  )−2 در انتهای زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه، یون های اکسید 
وارد واکنش تشکیل آب نمی شوند و به صورت رادیکال های آزاد درمی آیند که از عوامل ایجاد سرطان هستند.

ب( درس��ت اس�ت. راکیزه ها برای مقابله با اثر مسی رادیکال های آزاد به ترکیبات پاداکس�نده وابس�ته اند. / ج( نادرست اس�ت. وجود الکل مانع از عمل راکیزه ها در خنثی 
کردن رادیکال های آزاد می شود. همچنین الکل سرعت تولید رادیکال های آزاد از اکسیژن را افزایش می دهد و در نهایت سبب نکروز )بافت مردگی( بافتی در کبد می شود 
)ترکیب شدن با رادیکال های آزاد، از ویژگی های الکل نمی باشد(. / د( نادرست است. نقص های ژنی با تولید پروتئین های معیوب در زنجیرۀ انتقال الکترون، سبب عملکرد 

نامناسب راکیزه در مبارزه با رادیکال های آزاد می شوند و یا قدرت ایجاد یون اکسید را کاهش می دهند )الزم به یادآوری است که یون اکسید، رادیکال آزاد نمی باشد(. 
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همۀ موارد نادرست می باشند. 207  4
 الف( الکل س�رعت تش�کیل رادیکال های آزاد از اکس��یژن را باال می برد نه هر نوع رادیکال آزاد!! / ب( الکل سبب می شود که راکیزه نتواند رادیکال های 
آزاد اکس�یژن را خنث�ی کن�د )ن�ه واکوئول!!( / ج( در اثر الکل، رادیکال های آزاد ب�ه DNA راکیزه حمله می کنند )نه رناتن آن!( / د( نکروز یک آس�یب بافتی یا همان بافت 

مردگی است که در اثر مرگ یاخته ای ایجاد می شود )نه برعکس(.
موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست می باشند. 208  2

 الف( درس�ت اس�ت. نقص ژنی در یاخته ها که س�بب تولید پروتئین های معیوب در زنجیرۀ انتقال الکترون می شود، سبب می شود که راکیزه نتواند در 
مبارزه با رادیکال های آزاد، عملکرد مناسبی داشته باشد. )ژنوم هسته و راکیزه در ساخت عوامل مورد نیاز تنفس یاخته ای مؤثرند.( / ب( نادرست است. مواد سمی فراوان 
با مهار یک یا تعدادی واکنش های تنفس هوازی، سبب توقف تنفس و مرگ یاخته ای می شود. / ج( نادرست است. سیانیدها، واکنش هنایی مربوط به انتقال الکترون ها از 

 O −2 ، س�بب توقف واکنش های ATPسازی و تولید آب می شوند یعنی مانع تولید  O− − پمپ س�وم زنجیرۀ انتقال الکترون به اکس�یژن را مهار می کنند و با مهار تولید 
می ش�وند )از طرفی ش�انس تولید رادیکال آزاد اکس�یژن را زیاد می کند(. / د( نادرس�ت اس�ت. کربن مونواکس�ید با اتصال به جایگاه اکس�یژن در مولکول هم )قس�متی از 

−O را کم می کند. از طرفی این ماده سبب مهار فعالیت پمپ سوم در الکترون رسانی صحیح  − هموگلوبین(، سبب کاهش اکسیژن رسانی به بافت ها شده و احتمال ایجاد 

−O را کاهش می دهد. − O2 شده و تولید  به 
موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست می باشند. )این سؤال عبارات ترکیبی از کل زیست شناسی دارد.( 209  2

 الف( نادرس�ت اس�ت. در فصل آخر زیس�ت یازدهم، خواندید که گیاهان س�ازوکارهای متفاوتی برای جلوگیری از اثر سیانیدها بر تنفس یاخته ای خود 
دارند. گیاهان، ترکیبات س�یانیدداری بر علیه جانوران گیاه خوار می س�ازند که برای خود گیاه س�می نیس�ت، ولی این مواد پس از ورود به لولۀ گوارش جانوران گیاه خوار و 

تجزیه شدن، سیانیدی ایجاد می کنند که سمی است و با اثر بر تنفس یاخته ای جانور، سبب مرگ جانور مزاحم می شود. 
ب( درست است.

دقت کنید که سیانید در هر جانداری سبب توقف تنفس می شود ولی ترکیبات سیانیددار به دلیل عدم تجزیه در گیاهان و عدم ایجاد سیانید خالص، ترکیبات مضری به 
حساب نمی آیند بلکه ترکیبات دفاعی در برابر جانوران گیاه خوار می باشند.

ج( نادرست است. سیانیدها و آرسنیک ها از مواد سمی هستند که با قرار گرفتن در جایگاه فعال آنزیم، مانع فعالیت این ماده و مهار برخورد با پیش ماده خود می شوند که 
برخی س�بب مرگ می ش�وند. )روی آنزیم ها اثر می کنند نه کوآنزیم ها!( / د( نادرست است. آلکالوئیدها برخالف سیانیدها در شیرابه برخی گیاهان به مقدار فراوانی وجود 

دارند. این مواد هم نقش دفاعی در برابر گیاه خواران دارند و هم در تولید داروهای مسکن، آرام بخش و ضد سرطان کاربرد دارند ولی برخی اعتیادآورند.
CO2 و کربن مونواکسید ندارد )نادرستی ب((. 210 موارد )الف( و )ج( صحیح می باشند )میوگلوبین برخالف هموگلوبین قدرت اتصال به   3

اثر کربن مونواکسید
بر تنفس هوازی

اثر بر هموگلوبین

در جایگاه اتصال اکسیژن در گروه های هم اتصال پایداری ایجاد می کند )درستی الف(.
O2 را در خون کاهش می دهد. ظرفیت حمل 

CO2 را کاهش می دهد )نادرستی د(. میزان تنفس هوازی و تولید 
، کم می کند. CO2 فعالیت کربنیک انیدراز را با کاهش تولید 

سبب اختالل در تنفس یاخته ای می شود و حتی سبب مرگ می شود )گاز گرفتگی(.

اثر بر زنجیرۂ 

انتقال الکرتون

سبب توقف واکنش مربوط به انتقال الکترون کم انرژی از پمپ سوم به اکسیژن می شود.
مانع کامل شدن زنجیرۀ انتقال الکترون می شود )درستی ج(.

4  گزینۀ )1(: نادرست است. اندامک مورد نظر راکیزه است که در آن پاداکسنده ها مانع اثر رادیکال آزاد روی مولکول های زیستی می شوند  211
)نه اینکه مانع تولید رادیکال آزاد شود(. / گزینۀ )2(: نادرست است. یون اکسید رادیکال آزاد و سمی نیست. / گزینۀ )3(: نادرست است. کاروتنوئیدها و آنتوسیانین ها، فقط 

دو نوع از پاداکسنده ها هستند. / گزینۀ )4(: درست است. رادیکال آزاد سمی، سبب ایجاد سرطان می شوند )سرطان نیز در اثر اختالل در تنظیم تقسیم یاخته می باشد(. 
منظور سؤال موادی مثل الکل و عواملی مثل نقص ژنی می باشد که همگی احتمال ایجاد رادیکال آزاد و تخریب مولکول های زیستی را زیاد می کنند.  212  3

 گزینۀ )1(: فقط نقص ژنی س�بب ایجاد پروتئین معیوب می ش�ود. / گزینۀ )2(: الکل س�رعت تشکیل رادیکال آزاد را فقط از اکسیژن )نه انواعی( زیاد 
می کند. / گزینۀ )4(: این عوامل اشکال در تولید پیرووات ایجاد نمی کنند. 

عبارت های )الف( و )ج( صحیح هستند.  213  2
 الف( درس�ت اس�ت. منظور ژنوم راکیزه در اثر برخورد با رادیکال آزاد اس�ت که از نوع حلقوی بوده و س�ر آزاد فسفات و هیدروکسیل ندارد. / ب( نادرست 
است. این عبارت در مورد بیماری سلیاک و اثر بر رودۀ باریک است )نه کبد(. / ج( درست است. این مولکول های سمی، رادیکال های آزاد از اکسیژن هستند که الکترون های 
جفت نشده دارند. / د( نادرست است. این حمله رادیکال آزاد به کبد، سبب نکروز و مرگ تصادفی یاخته های کبدی می شود ولی کبد چرب در اثر زیادی کلسترول و لیپیدها است. 

عبارات )الف(، )ب( و )د( نادرست می باشند. 214  1
 الف( نادرس�ت اس�ت. نکروز کبدی همان بافت مردگی کبدی اس�ت که پس از تخریب دنا یاخته کبدی در اثر عواملی مثل الکل ایجاد می ش�ود. / 
ب( نادرس�ت اس�ت. رادیکال های آزاد اکس�یژن به دانی راکیزه حمله می کنند نه دانی هسته! / ج( درس��ت است. نکروز کبدی سبب اختالل در کار کبد و از کار افتادن آن 
در اثر نوش�یدن زیاد مش�روبات الکلی می باش�د. همان طور که می دانید کبد در تولید لیپوپروتئین های خون نقش مستقیم دارد و در تولید گویچۀ قرمز نیز با تولید هورمون 
اریتروپویتین مؤثر است. / د( نادرست است. نکروز کبدی در اثر حمله رادیکال های آزاد اکسیژن به دنای راکیزه رخ می دهد. نرسیدن الکترون های زنجیرۀ انتقال الکترون 
به اکس�یژن در راکیزه در اثر عواملی س�می مثل س�یانید یا مونواکسید کربن رخ می دهد که در آن صورت مقدار تولید رادیکال آزاد از اکسیژن زیاد می شود )البته در ادامه 

این رادیکال ها می توانند یاخته را تخریب کنند اما وقتی مشخصًا در مورد نکروز کبد صحبت می کنیم، باید بدانیم که عامل آن، نوشیدن الکل است(.
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171 موارد )الف( و )ه ( صحیح می باشند. 215  1
در بدن انسان یاخته های بافت ماهیچه ای و کبدی قدرت ذخیرۀ گلیکوژن دارند که این پلی ساکارید را از سنتز آبدهی گلوکز تولید و ذخیره می کنند.

CO2 و آب و مقدار زیادی ATP تبدیل می کنند )توجه داشته باشید   الف( درست است. یاخته های ماهیچه ای و کبدی، در تنفس هوازی، گلوکز را به 
که هیچ یاختۀ ماهیچۀ اسکلتی نیست که قادر به انجام تنفس هوازی نباشد(. / ب( نادرست است. افزایش الکتات و تخمیر الکتیکی در کبد برخالف ماهیچه اسکلتی رخ 
نمی دهد. / ج( نادرست است. نکروز یا بافت مردگی در اثر مصرف شدید الکل، در کبد رخ می دهد./ د( نادرست است. فقط کبد عالوه بر تولید پروتئین و گلیکوژن، به 
ذخیرۀ آهن و برخی ویتامین ها می پردازد )زیست دهم فصل 2( )دقت کنید که آهن در میوگلوبین وجود دارد ولی برای فعالیت های دیگر بدن، آزاد نمی شود(. / ه ( درست 
اس�ت. همۀ بافت های بدن برای هورمون های تیروئیدی در سوخت وس�از بدن و هورمون انس�ولین برای نفوذپذیری به گلوکز، گیرنده ویژه دارند )زیس�ت یازدهم فصل 4 

هورمون ها(.
همۀ موارد نادرست است.  216  4

 الف( نادرس�ت اس�ت. نقص ژنی در پروتئین های زنجیرۀ انتقال الکترون اثر می گذارند )نه کانال ATPس�از(. / ب( نادرست است. خود سیانید مانع 
رس�یدن الکترون به اکس�یژن می ش�ود نه ترکیبات س�یانیددار. / ج( نادرست است. مواد س�می مورد نظر این عبارت فقط روی واکنش های تنفس هوازی )متن کتاب( اثر 
می گذارند. / د( نادرس�ت اس�ت. کربن مونواکس�ید، با دو مکانیس�م متفاوت اثرگذاری می کند که یکی با اتصال به هموگلوبین و دیگری با ممانعت از رس�یدن الکترون به 

اکسیژن عمل می کند )این دو به هم ربطی ندارند(. 

پاسخ آزمون جمع بندی

بخش اول هر تخمیری، همان گلیکولیز یا قندکافت است که در هر مرحله از واکنش های آن حداقل یک ترکیب فسفات دار اصلی یا ATP و یا ADP ایجاد می شود.  1  1
 H+ CO2 تولید نمی ش�ود. / گزین�ۀ )3(: مولکول های ADP در واکنش های مرحلۀ اول قندکافت با تولید   گزین�ۀ )2(: در هیچ واکنش قندکافتی، 

+NAD در مرحلۀ دوم تخمیرها می باشد.  ایجاد نشده اند. / گزینۀ )4(: دوباره سازی 
موارد )ب( و )د( نادرست هستند. ماهیچه های اسکلتی، توانایی تأمین انرژی از سوختن گلوکز طی تنفس هوازی و بی هوازی و همچنین از کراتین فسفات و  2  2

اسیدهای چرب دارد. 
 الف( درست است. در مورد تولید الکتیک اسید در تخمیر الکتیکی و تحریک گیرندۀ درد صحیح است )درد نوعی حس با سازوکار محافظتی است(. / 
ب( نادرس�ت اس�ت. منظور کراتین فس�فات اس�ت که ضمن تولید ATP از آن کراتین به دس�ت می آید که به خودی  خود مادۀ زائد نمی باشد. / ج( درست است. آخرین 
O2 منتقل می کند. / د( نادرس�ت اس�ت. واکنش های  FADH2 را به  عضو زنجیرۀ انتقال الکترون در تنفس هوازی، پمپ پروتونی اس�ت که الکترون های NADH و 

اکسایش پیرووات و استیل به تولید NADH می پردازد )نه اکسایش آن(.
فقط مورد )د( جمله را به درستی تکمیل می کند ولی )الف(، )ب( و )ج( به نادرستی تکمیل می کنند )این تست ترکیب شده با فصل 3 یازدهم می باشد(. 3  3

 الف( نادرس�ت اس�ت. ماهیچۀ مثانه، نوعی ماهیچۀ صاف اس�ت و یاخته های ماهیچه ای آن، فقط طی تنفس هوازی و با اکس�ایش پیرووات انرژی به 
دست می آورند و تحت کنترل اعصاب خودمختار می باشند. دقت کنید که منظور از الکترون گیری پیرووات، همان تخمیر الکتیکی است که ویژۀ ماهیچۀ اسکلیت است. / 
ب( نادرست است. ماهیچۀ توأم، نوعی ماهیچۀ اسکلیت است و تارهای کند آن، اغلب طی اکسایش پیرووات، تنفس هوازی دارند. این تارها، میوگلوبین )شبیه هموگلوبین( 
زیادی دارند. / ج( نادرست است. ماهیچۀ دیافراگم اسکلیت است و تاری که در آن بیشتر پیرووات ها الکترون دهی می کنند، یعنی بیشتر در تنفس هوازی شرکت دارد. این 

تارها، از نوع کند )قرمز( هس�تند که انرژی خود را س�ریع از دس�ت نمی دهند. / د( درس�ت است. ماهیچۀ شکمی، از نوع اسکلتی بوده و دو نوع تار دارد. تارهایی که اغلب 
پیرووات آن ها وارد واکنش کاهیش می شوند، تارهای سفید )تند( هستند که بیشتر تنفس یب هوازی انجام می دهند و مسئول انجام انقباضات رسیع هستند.

نوکلئوتید سه فسفاته، همان ATP می باشد که در مرحلۀ اول تنفس یا قندکافت مصرف می شود ولی تولید استیل کوآنزیم A مخصوص واکنش های مرحلۀ  4  4
دوم تنفس�ی یا تنفس هوازی می باش�د )تنفس همواره دو مرحله دارد، مرحلۀ اول هر نوع آن، قندکافت بی هوازی اس�ت ولی مرحلۀ دوم می تواند هوازی یا بی هوازی )ادامۀ 

تخمیر( باشد(. 
 ATP در بخش هوازی تنفس یعنی در زنجیرۀ انتقال الکترون ص�ورت می گیرد. در بخش هوازی تنفس، هم تولید FADH2  گزین�ۀ )1(: مص�رف 
اکسایش�ی در زنجی�ره و ه�م ATP پیش م�اده ای در چرخۀ کربس صورت می گی�رد. / گزینۀ )2(: مرحلۀ اول تنفس همان قندکافت می باش�د ک�ه مصرف ATP و تولید 
CO2 به همراه مصرف دو ن�وع گیرنده الکترونی  NADH ب�ه عن�وان ناق�ل الکترون�ی دی نوکلئوتی�دی در آن صورت می گیرد. / گزین�ۀ )3(: در چرخۀ کربس، تولی�د 

+NAD و FAD صورت می گیرد. دی نوکلئوتیدی، یعنی 
همۀ موارد نادرست هستند. 5  4

 الف( نادرس�ت اس�ت. در مرحلۀ اول چرخۀ کربس، مادۀ چهارکربنی ش�روع کننده چرخه با اس�تیل کوآنزیم A ترکیب می شود. طی این واکنش، مادۀ 
ش�ش کربنی تولید ش�ده و کوآنزیم A از چرخه خارج می ش�ود تا به گروه اس�تیل جدیدی متصل ش�ود. این عمل در بس�ترۀ راکیزه که دنادار اس�ت رخ می دهد ولی قند 
ش�ش کربنی دوفس�فاته ایجاد نمی ش�ود )این قند محصول مرحلۀ اول قندکافت در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم است(. / ب( نادرست است. در فضای بین دو غشای راکیزه، 
C صورت می گیرد ولی  C( )+2 4 گروه کوآنزیم A نه مصرف و نه آزاد می شود. / ج( نادرست است. بازسازی کوآنزیم A در مرحلۀ اول چرخۀ کربس و همراه با ترکیب 
CO2 همراه با تولید استیل کوآنزیم A )نه با مصرف کوآنزیم A( و مراحل 2 و 3 چرخۀ کربس صورت می گیرد )بخش محصور شده توسط غشای چین خوردۀ  آزاد شدن 

)H انجام شده  )+ CO2 و ایجاد NADH و پروتون  راکیزه، همان بس�تره می باش�د(./ د( نادرست است. در بسترۀ راکیزه، هم زمان با اکسایش پیرووات ها، ابتدا تولید 
و سپس کوآنزیم A مصرف می شود. 

C

C

B

C

C

B

C
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وقتی صحبت از بخش هوازی تنفس می ش�ود، منظور س�ؤال از اکس�ایش پیرووات به بعد در راکیزه یوکاریوت ها می باش�د. در اکسایش پیرووات به ترتیب  6  2
FADH2 صورت می گیرد.  ، ATP و  CO2  ،NADH و س�پس در چرخۀ کرب�س، تولید CoA مصرف ، NADH H, + +NAD و تولید  ، کاهش  CO2 تولی�د 

در انتها نیز طی مرحلۀ زنجیرۀ انتقال الکترون، تولید آب و ATP اکسایشی انجام می شود. 

در این سؤال دقت کنید که ATP اکسایشی در بخش هوازی تولید می شود )نه هیدرولیز( پس به ترتیب )ب  الف  د( صورت می گیرد. 

ترتیب واکنش هامرحله

قندکافت )بی هوازی(

اکسایش پیرووات تا 
استیل CoA )هوازی(

اکسایش استیل در 
چرخۀ کربس

FADH2 بحثی نکرده است و شما نیز نیازی به دانستن محل هر مرحلۀ  کتاب در مورد مرحله تولید NADH ،ATP و 

CoA مهم است. CO2 و مرحلۂ اول واکنش ها برای آزاد شدن  آن ها ندارید ویل مراحل 2 و 3 برای تولید 

زنجیرۀ انتقال الکترون
O با پروتون ها ترکیب می شوند. −2 نکته: در تولید آب، ابتدا اکسیژن ها الکترون می گیرند و سپس یون اکسید 

نکته: تولید آب آخرین واکنش اعضای موجود در زنجیرۀ انتقال الکترون است.
+H رخ می دهد که این کانال از اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون منی ابشد. نکته: تولید ATP اکسایشی در کانال 

موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست می باشند. 7  1
NADH می باش�د. این مولکول در تخمیر الکلی یا الکتیکی پس از واکنش های قندکافت با اکس�ایش خود  H, +  منظور س�ؤال به طور واضح مولکول 
+NAD دوباره س�ازی می ش�ود )نادرس�تی الف و ج(. در مورد )ج( دقت کنید که از هیدرولیز گلیکوژن، گلوکز  نقش الکترون دهی به یک ترکیب آلی دارد و به صورت 

حاصل می شود.
ب( نادرس�ت اس�ت. NADH ، ماده دی نوکلئوتید با باز آلی آدنین دوحلقه ای می باش�د. / د( درس�ت است. NADH در تخمیر و تنفس هوازی، اکسایش می یابد با این 
تفاوت که الکترون های آن در تخمیر الکلی و الکتیکی صرف کاهش یک مادۀ آلی مثل پیرووات یا اتانال می شود ولی در بخش هوازی تنفس یعنی در انتهای زنجیرۀ انتقال 

الکترون، سبب کاهش مادۀ معدنی اکسیژن برای تشکیل یون اکسید و تولید آب می شود.
همۀ موارد نادرست می باشند. منظور سؤال رادیکال های آزاد می باشند.  8  4

 الف( هر نوع ماده دارای بار الکتریکی، رادیکال آزاد نیس�ت بلکه انواع دارای کمبود الکترون یا الکرتون اضایف با قدرت واکنش دهی باال، رادیکال آزاد 
هستند. از طرفی واکنش مواد رنگی مثل کاروتنوئید و آنتوسیانین با رادیکال های آزاد مانع تخریب مولکول های زیستی می شوند. / ب( رادیکال های آزاد از عوامل رسطان زا 
 H+2 O با دو تا پروتون  −2 هس�تند که در اثر واکنش با بافت های بدن س�بب تخریب آن ها نیز می ش�وند. / ج( آب در واکنش های تنفس هوازی از ترکیب یون اکس�ید 
O2 یا اکسیژن سرطان زا نمی باشد بلکه درصدی  ایجاد می شود که هیچ کدام رادیکال آزاد نیستند ولی اتم اکسیژن قدرت تبدیل شدن به رادیکال آزاد دارد. / د( مولکول 

از آن ها در راکیزه ممکن است ضمن جدا شدن اتم های آن از هم به رادیکال آزاد و ماده سرطان زا تبدیل شوند.

عواملی هستند که به علت داشتن الکترون های جفت نشده در ساختار خود، واکنش پذیری باالیی دارند. تعریف رادیکال آزاد

رادیکال های آزاد می توانند با مولکول های تشکیل دهنده ابفت های بدن واکنش دهند و به آن ها آسیب برسانند. آسیب کلی در بدن
رادیکال های آزاد از عوامل ایجاد سرطان هستند.

عوامل مقابله کننده
 با رادیکال های آزاد

ترکیبات اپداکس��نده مثل ترکیبات رنگی موجود در واکوئول ها )آنتوس��یانین( و رنگ دیسه ها )کاروتنوئیدها( موجود در 
میوه ها و سبزیجات با رادیکال آزاد واکنش می دهند و مانع اثر تخریبی آن ها می شوند )آلکالوئیدها پاداکسنده نیستند(.

B

ترتیب واکنش ها در تنفس یاخته ای هوازی

26 

B

C

نکات رادیکال های آزاد

27  



173 اگر سرعت تشکیل رادیکال های آزاد از سرعت مبارزه با آن ها بیشتر باشد، این رادیکال ها مثاًل در راکیزه ها جمع تجمع رادیکال های آزاد
می شوند و سبب تخریب اندامک و یاخته می شوند.

علل تجمع رادیکال
الکل - نقص ژنی آزاد در راکیزه

اثر الکل در تجمع
رادیکال آزاد راکیزه

 الکل از یک طرف رسعت تشکیل رادیکال آزاد از اکسیژن را در راکیزه افزایش می دهد و از طرف دیگر مانع عمل 
راکیزه در خنثی کردن آن ها می شود.

 رادیکال های آزاد به دانی راکیزه حمله کرده  راکیزه و سپس یاخته را تخریب می کند  بافت مردگی )نکروز 
کبدی( می دهد.

 به همین دلیل نوشیدن زیاد مشروبات الکلی سبب اختالل در کار کبد می شود.

اثر نقص ژنی در 
رادیکال آزاد راکیزه

نقص در ژن سازنده پروتئین های زنجیرۀ انتقال الکترون و ایجاد پروتئین معیوب سبب عدم قدرت خنثی سازی 
رادیکال های آزاد حاصل از حاصل از اکسیژن توسط راکیزه می شود.

عوامل توقف دهنده
زنجیرۀ انتقال الکترون

1( مواد سمی

مواد سمی زیادی هستند که یک یا چند واکنش تنفس هوازی را متوقف کرده و سبب مرگ می شوند.

سیانید

O2 را مهار می کند و مانع  واکنش هنایی مربوط به انتقال الکترون از پمپ سوم به 

O می شود. −2 تولید یون های اکسید 
سبب توقف زنجیرۀ انتقال الکترون و تولید آب و ATP اکسایشی می شود.

برخی ترکیبات سیانیدداری که گیاه می سازد، پس از تجزیه شدن و ایجاد سیانید، برای 
جانور گیاه خوار سمی می باشد.

2( گاز مونواکسید 
 CO( ) کربن 

الف( اثر بر هموگلوبین

با اتصال به جایگاه اکسیژن در مولکول هموگلوبین، ترکیب 
اپیداری با این ماده می دهد.

O2 را در خون کاهش می دهد. ظرفیت حمل 
سبب اختالل در واکنش های تنفس یاخته ای هوازی می شود.

ب( گاز مونواکسید کربن عالوه بر اثر بر هموگلوبین، می تواند سبب توقف واکنش مربوط به 
O برای تشکیل آب شود. −2 انتقال الکترون ها به اکسیژن شود و مانع ایجاد 

دود سیگار و دود خارج شده از خودروها از منابع تولید مونواکسید کربن هستند.

9  ،CoA موارد سوم و چهارم صحیح می باشند. دقت کنید که واکنش پیرووات به استیل  1
CO2 آزاد ش�ده و تبدیل )1( به )2( به ترتیب همان  مربوط به تنفس هوازی اس�ت و ماده )3( همان 

+NAD به NADH آزاد شده در این مرحله است ولی واکنش تبدیل پیرووات به اتانول، مربوط به 

CO2 آزاد ش�ده در مرحلۀ اول پس از قندکافت اس�ت و )ب( و )ج( به  تخمیر الکلی اس�ت که )الف( 
+NAD اصاًل اکسایش نمی یابد(. +NAD می باشد ) ترتیب تبدیل NADH به 

+NAD )1( الکترون دهی می کند ولی  دقت کنید که در تنفس هوازی پیرووات اکس�ایش یافته و به 
در تنفس بی هوازی، پیرووات از NADH )ب( الکترون می گیرد )درستی عبارت آخر(.

 عبارت اول: نادرس�ت اس�ت. ت�ار ماهیچه ای قدرت تخمیر الکلی ندارد. / عبارت دوم: نادرس�ت اس�ت. واکنش های تخمیری، فاق�د زنجیرۀ انتقال 
الکترون می باشند. / عبارت سوم: درست است. همراه با تولید NADH، همواره یک پروتون نیز آزاد می شود. 

CO2 تنفس یاخته ای در قسمت های زیر تولید می شود ولی در یاخته ماهیچه ای که سارکومر دارد، تخمیر الکلی رخ نمی دهد. 10   4
الف( مرحلۀ 2 تخمیر الکلی  در عضالت انجام نمی شود.

ب( مرحلۀ 2 و 3 چرخۀ کربس  در تنفس هوازی
ج( مرحلۀ تولید پیرووات به استیل کوآنزیم A  در تنفس هوازی

د( مرحلۀ آخر تنفس نوری )در راکیزه(  در فصل 6 می خوانیم.
س�یانیدها همانند مونواکس�ید کربن مانع رس�یدن الکترون های زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه به مولکول اکسیژن می ش�وند که این عمل در اثر اختالل در  11  2

فعالیت پمپ س�وم زنجیره برای انتقال الکترون کم انرژی به اکس�یژن صورت می گیرد. در این صورت احتمال ایجاد رادیکال آزاد از اکس�یژن که یون هایی با الکترون های 
اضافی جفت نشده می باشند زیاد می شود.

+NAD یا برعکس که به ترتیب در گزینۀ )1( و )3( رخ می دهد در ایجاد یونی با الکترون اضافی نقشی ندارد و رادیکال آزاد ایجاد نمی کند.  تولید NADH از 
 در مورد نادرس�تی گزینۀ )4( دقت کنید که این دو ماده مانع رس�یدن الکترون ها به اکس��یژن می ش�وند و خودبه خود واکنش بعدی یعنی بین یون اکسید و پروتون ها نیز 

برای تولید آب برقرار نمی شود.

C

A

B
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O2 موجود در اتصال  12 O2 دارد و مقدار  دود سیگار و خودروها منبع تولید مونواکسید کربن می باشد. این ماده قدرت اتصال به گروه هم در جایگاه اتصال   2
با گویچۀ قرمز را کاهش می دهد ولی در مقدار ٪3 اکسیژن محلول در پالسما بی تأثیر است.

O جلوگیری  −2 O2 را در تنفس هوازی متوقف کنند و از ایجاد   گزینۀ )1(: سیانیدها همانند مونواکسید کربن می توانند واکنش انتقال الکترون به 

O2 کافی به هموگلوبین می شود.  می کنند در  این صورت تولید آب نیز دچار اختالل می شود. / گزینۀ )3(: وقتی CO )مونواکسید کربن( در خون زیاد شود، مانع اتصال 

، محل  O2 CO2 نیز کاهش می یابد. / گزینۀ )4(: مونواکسید کربن و  O2 خون شده و با کاهش مقدار تنفس هوازی، تولید ATP و  این موضوع سبب کاهش ظرفیت 

O2 اتصال برگشت پذیر دارد. )هموگلوبین در  اتصال یکس��ان و مش��رتیک در گروه های هم موجود در هموگلوبین دارند با این تفاوت که مونواکس�ید کربن اتصال پایدار ولی 
ساختار دوم خود حاوی رشته های مارپیچی می شود.(

CO2 به همراه تولید NADH مخصوص مرحلۀ تبدیل پیرووات به اس�تیل در تنفس هوازی می باش�د  13 تولید   4
CO2 به همراه تولید  )نادرس�تی گزینۀ )2( و )3((. برای تبدیل پیرووات به اس�تیل دو واکنش صورت می گیرد اولی آزاد شدن 
NADH و بنیان استیل. در واکنش بعد، ترکیب بنیان استیل با کوآنزیم A صورت گرفته و استیل کوآنزیم A ساخته می شود. 

پس از تولید استیل کوآنزیم A ، گروه استیل برای اکسایش به واکنش های چرخۀ کربس وارد می شوند.

، بین فضای بین دو غشای راکیزه با بسترۀ این  14 H+ منظور س�ؤال عواملی هس�تند که سبب ایجاد شیب غلظت   2
FADH2 به دست  اندامک می شوند. می دانید که این شیب غلظت و فعالیت پمپ های پروتونی در اثر انرژی گیری از NADH و 
 A هم در اکس�ایش پیرووات و تبدیل به اس�تیل کوآنزیم ،)NADH می آی�د. ای�ن دو ماده ه�م در واکنش های قندکافت )با تولید 
( رخ می دهد. ولی گزینۀ  FADH2 )با تولید NADH( و هم در چرخۀ کربس با اکس�ایش اس�تیل )برای تولید NADH و 

+NAD در مادۀ زمینه ای سیتوپالس�م اس�ت که مربوط به تخمیر می باشد و ربطی به زنجیرۀ انتقال  )2( دربارۀ دوباره س�ازی 
الکترون ندارد. 

FADH2 در زنجیرۀ انتقال الکترون، توسط پروتئینی در مرحلۀ دوم تنفس هوازی صورت می گیرد که در بین دو پمپ پروتونی اول و دوم قرار  15 اکسایش   3
دارد. این واکنش قس�مت انتهایی بخش هوازی تنفس می باش�د. الزم به یادآوری اس�ت که هر نوع تنفس یاخته ای، دو مرحله دارد. مرحلۀ اول قندکافت بوده ولی مرحلۀ 

دوم تخمیر یا بخش هوازی تنفس می باشد.
 گزینۀ )1(: دقت کنید که تشکیل استیل کوآنزیم A طی اکسایش پیرووات درون راکیزه انجام می شود ولی گویچۀ قرمز انسانی فاقد راکیزه، هسته و 
+NAD در مرحلۀ دوم تخمیر و مرحلۀ دوم تنفس هوازی دیده می شود. مرحلۀ اول تخمیر که همان  NADH و تولید  تنفس هوازی می باشد. / گزینۀ )2(: اکسایش 
واکنش های قندکافت اس�ت، با تولید NADH می باش�د. / گزینۀ )4(: دقت کنید که یاختۀ ماهیچه ای اس�کلتی توانایی انجام دو نوع تنفس بی هوازی )تخمیر الکتیکی( و 

هوازی دارد که در تخمیر الکتیکی کاهش پیرووات دیده می شود ولی اکسایش پیرووات در تنفس هوازی آن رخ می دهد.
موارد )الف(، )ب( و )ج( به نادرستی تکمیل می کنند. ماهیچه توأم نوعی ماهیچه اسکلیت است که یاخته های چندهسته ای رشته ای شکل دارد. این ماهیچه  16  3

با انقباض خود در برگرداندن خون سیاهرگ ها به دهلیز راست نقش دارد )نادرستی ب(. ماهیچه های اسکلتی در هنگام ورزش فقط ات چند دقیقه قدرت تجزیه هوازی گلوکز 
O2 به تخمیر الکتیکی می پردازند که تجمع الکتات سه کربنی سبب درد در ماهیچه می شود.  FADH2 دارند )نادرس�تی ج(. این ماهیچه ها در ش�رایط کمبود  و تولید 
این ماده ش�کل کاهش یافته پیرووات می باش�د، پس عدد اکس�ایش کربن آن کمتر از پیرووات اس�ت )درس�تی د( ولی پس از ورزش با تجزیه تدریجی الکتیک اسید، درد 

کاهش می یابد )فصل 3 یازدهم( )نادرستی الف(.
CO2 با آب بوده است. این حالت در هنگامی که  17 باال بودن میزان بی کربنات خون، نشان دهنده فعالیت زیاد کربنیک انیدراز گویچه های قرمز در ترکیب   3

 FADH2  ، A اکسایشی در زنجیرۀ انتقال الکترون، تولید استیل کوآنزیم ATP خون باالست و در اثر تنفس هوازی رخ می دهد. در این حالت مقدار تولید CO2 مقدار 

+H )در اثر تجزیه اسیدکربنیک( باال رفته است. در این حالت واکنش ها به سمت تخمیر الکتیکی که پیرووات به ماده سه کربنی دیگری تبدیل می شود، نرفته اند  و یون 
CO2 در تنفس هوازی سه برابر تخمیر الکلی می باشد.( CO2 و ازدیاد یب کربنات خون وجود ندارد. )در ضمن مقدار تولید  چون در تخمیر الکتییک تولید 

CO2 در ساخت مواد آلی فتوسنتزی نقش دارد. 18 CO2 و ATP محصوالت مشترک تنفس هوازی و تخمیر الکلی می باشند که ATP در انتقال فعال مواد و    3
 گزینۀ )ATP :)1 محصول مش�ترک هر نوع تنفس یاخته ای می باش�د که اغلب واکنش های انرژی خواه یاخته به مصرف آن متکی می باشد ولی برخی 
واکنش ه�ا مث�ل انتقال فعال پروتون از پمپ های زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه و سبزدیس�ه بدون ص�رف ATP ، انرژی می گیرد )در حقیقت ATP، رایج ترین منبع انرژی 
یاخته اس�ت نه تنها منبع!(. / گزینۀ )ATP :)2 محصول مش�ترک تنفس هوازی و تخمیر الکتیکی می باش�د که به عمل کربنیک انیدراز و اشباع هموگلوبین ربطی ندارد. / 

گزینۀ )4(: محصول مشترک این دو تخمیر، ATP است ولی فراورده های شیری و خیارشور فقط در اثر واکنش های تخمیری الکتیکی ایجاد می شوند!
موارد )الف( و )ب( نادرست می باشند. 19  2

هر یاخته ماهیچه اسکلتی، هم می تواند تنفس هوازی و هم می تواند تخمیر الکتیکی داشته باشد. 
 الف( نادرس�ت اس�ت. هر یاخته ماهیچه اس�کلتی، چندهس�ته ای می باشد که هر هس�ته آن دیپلوئید بوده و دو ژن برای ساخت یک رشتۀ پلی پپتیدی 
خاص دارد. پس در یک یاخته برحسب تعداد هسته، تعداد زیادی ژن وجود دارد. / ب( نادرست است. پمپ های زنجیرۀ انتقال الکترون فقط در تنفس هوازی وجود دارد 
ولی در تخمیر الکتیکی آن ها انجام نمی شود. / ج( درست است. مرحلۀ بی هوازی تنفس، همان قندکافت می باشد که در مرحلۀ اول هر نوع تنفس یاخته ای ایجاد می شود 
+NAD در تخمیر الکتیکی و تنفس هوازی به ترتیب در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم و  و بازده آن دو ATP در س�طح پیش ماده اس�ت. / د( درس�ت اس�ت. دوباره س�ازی 

غشای درونی راکیزه انجام می شود.
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175 الکتیک اس�ید حاصل از تخمیر الکتیکی، س�بب ترش ش�دن ش�یر شده که در تولید خیارش�ور هم کاربرد دارد. از طرفی عاملی که سبب ورآمدن خمیر نان  20  4
CO2 حاصل از تبدیل پیرووات به اتانال در تخمیر الکلی مخمر نان می باشد. می شود، 

CO2 در تخمیر الکتیکی یاخته ماهیچه ای ایجاد نمی ش�ود. / گزینۀ )2(: نادرست است. هم الکتات به الکتیک اسید   گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. 
CO2 و تخمیر  CO2 در اثر ترکیب با آب، توسط آنزیم کربنیک انیدراز می تواند به اسید کربنیک تبدیل شود. / گزینۀ )3(: نادرست است.  می تواند تبدیل شود و هم 

CO2 که در اثر  +NAD بوده است ولی تولید  الکلی در تولید خیارش�ور نقش�ی ندارد. / گزینۀ )4(: درس�ت اس�ت. تولید الکتات از پیرووات هم زمان با دوباره س�ازی 

+NAD همراه نیست و پیش از واکنش تولید این ماده رخ می دهد. تبدیل پیرووات به اتانال ایجاد می شود با تولید 

پاسخ آزمون برگزیدة سؤاالت قلم چی
موارد )الف( و )د( ادامۀ جمله را به درستی تکمیل می کنند. 1  2

+NAD است که در صورت فقدان آن چون واکنش زنجیره ای می باشد، زنجیره جلوتر نمی رود   الف( درست است. گیرندۀ الکترونی در قندکافت، 
و در مرحلۀ آخر نیز تولید ATP با گرفتن گروه های فس�فات از ماده س�ه کربنی صورت نمی گیرد. / ب( نادرس�ت است. دو نوع مولکول های سه کربنه در قندکافت وجود 
دارد، یکی نوع دوفسفاته که محصول مرحلۀ 3 و دیگری نوع یک فسفاته در مرحلۀ 2 ایجاد می شود که سطح انرژی متفاوتی دارند. / ج( نادرست است. در قندکافت ماده 
ش�ش کربنه دوفس�فاته در مرحلۀ 2 به دو تا س�ه کربنه یک فس�فاته تبدیل می شود ولی در مرحلۀ 4، مواد سه کربنه دوفس�فاته به پیرووات ها تبدیل می شوند. / د( درست 

است. پیرووات حاصل در قندکافت در تخمیر الکتیکی با گرفتن الکترون از NADH کاهش یافته و به الکتات تبدیل می شود.
راکیزه برای انجام نقش خود در تنفس یاخته ای به پروتئین هایی وابسته است. ژن های مورد نیاز برای ساخت بعضی از آن ها در دنای هسته و بعضی دیگر  2  1

در دنای راکیزه قرار دارند، ولی سایر گزینه ها در مورد ساختار راکیزه کاماًل صحیح و خط کتاب درسی می باشند.
با توجه به ش�کل روبه رو که واکنش تبدیل پیرووات به اس�تیل کوآنزیم A را نش�ان می دهد، مولکول های تولید  3  4

، NADH و استیل کوآنزیم A که از هیچ کدام، ترکیب سه کربنی در بخش داخلی میتوکندری  H+  ، CO2 شده عبارتند از: 
تولید نمی شود. 

 گزینۀ )NADH :)1 حاوی الکترون های پرانرژی اس�ت و چون دو نوکلئوتید دارد، دو باز آلی نیتروژن دار 
CO2 از میتوکندری خارج می شود، بنابراین از غشای داخلی و خارجی میتوکندری عبور می کند که هرکدام  دارد. / گزینۀ )2(: 

دو الیۀ فسفولیپیدی دارند. / گزینۀ )3(: استیل کوآنزیم A در چرخۀ کربس با مولکول چهارکربنی ترکیب می شود.

تنها مورد اول عبارت را به طور مناسب کامل می کند. 4  1

انرژی زیستی مربوط به مصرف ATP و انتقال فعال است ولی انرژی جنبشی مولکول ها در فعالیت انتشاری آن ها نقش دارند.

 مورد اول: اکسیژن در جهت شیب غلظت با کمک انرژی جنبیش خود از بین مولکول های فسفولیپید )فراوان ترین مولکول های غشا( وارد بستره راکیزه 
می ش�ود. / مورد دوم: حرکت در خالف جهت ش�یب غلظت با اس�تفاده از انرژی زیس��یت است نه انرژی جنبش�ی خود مولکول! / مورد سوم: حرکت در جهت شیب غلظت 
بدون صرف انرژی زیستی است و با انرژی جنبشی خود ماده صورت می گیرد. / مورد چهارم: حرکت در خالف جهت شیب غلظت با مصرف انرژی زیستی است، اما از 

طریق پروتئین های غشایی که دارای منفذ هستند، رخ می دهد.
+H آن باعث ATP سازی می شود ولی این  5 یاخته مش�یمیه یک یاخته عادی س�وماتیک )پیکری( بدن انس�ان با قدرت تنفس هوازی می باش�د که کانال   1

+H به بس�تره راکیزه نیاید، با توقف ATPس�ازی، مولکول  کانال جزء زنجیرۀ انتقال الکترون نیس�ت و الکترون از آن عبور نمی کند. پس اگر این کانال فعال نش�ود و 
H در زیر پمپ سوم زنجیرۀ انتقال الکترون ایجاد نمی شود. )دقت کنید که در سؤال عنوان کرده در انتهای زنجیرۀ انتقال الکترون چه فرایندی متوقف می شود؟( O2

آخری�ن ج�زء زنجیرۀ انتقال الکترون، پمپ س�وم ناقل غش�ایی اس�ت ک�ه یون هیدروژن را در خالف جهت ش�یب غلظ�ت پمپ می کن�د و الکترون ها را به  6  3
O2 و الکترون ها، مقدار اکسیژن )آخرین پذیرنده الکترون( در بستره راکیزه  مولکول های اکس�یژن تحویل می دهد. اگر این پروتئین مهار ش�ود، ابتدا با عدم ترکیب شدن 

افزایش می یابد.
دقت کنید گویچه های قرمز میتوکندری و چرخۀ کربس ندارند. 7  3

 گزینۀ )1(: ضعف سیستم ایمنی بدن )توانایی پروتئین های دفاعی بدن( از عوارض فقر غذایی طوالنی مدت و شدید می باشد. / گزینۀ )2(: آنزیم های 
مؤثر در اکسایش استیل کوآنزیم A در فضای درونی راکیزه می باشند و آنزیم های مؤثر در اکسایش پیرووات نیز در بخش درون راکیزه قرار دارند. / گزینۀ )4(: در تخمیر 

الکتیکی، آخرین پذیرندۀ الکترون پیرووات می باشد که ترکیبی سه کربنی است.
موارد )الف( و )د( عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند. منظور فعالیت شدید تیروئید در ایجاد هورمون های یددار تیروئید می باشد.  8  2

 الف( نادرست. تولید استیل کوآنزیم A در میتوکندری رخ می دهد، در حالی که گویچۀ قرمز بالغ که حاوی هموگلوبین است، موجود در خون میتوکندری ندارد. /
ب( درس�ت. افزایش هورمون های تیروئیدی، تنفس یاخته ای بیش�تر می ش�ود، میزان مصرف گلوکز و نیز میزان تولید و مصرف پیرووات بیش�تر می شود. / ج( درست. با 
افزایش اکس�ایش گلوکز، کربن دی اکس�ید، آب و ATP تولید می ش�ود که دو تای اول به کمک آنزیم کربنیک انیدراز گویچه های قرمز به کربنیک اسید تبدیل می شود. / 

د( نادرست. دقت کنید که غالف دور ماهیچه از بافت پیوندی است و قدرت تخمیر یا همان الکترون گیری پیرووات را ندارد.
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9  ،A تولید می شود و بنیان استیل تولید می شود و سپس با اتصال بنیان استیل به کوآنزیم CO2 در مرحلۀ دوم تنفس، ابتدا با مصرف پیرووات، یک مولکول   2
استیل کوآنزیم A تولید می شود.

 A یک مولکول شش کربنی و کوآنزیم ،A گزینۀ )1(: طبق شکل کتاب درسی، در چرخۀ کربس، با مصرف یک مولکول چهارکربنی و استیل کوآنزیم 
+NAD حاوی  +NAD تبدیل می شود.  تولید می شود. / گزینۀ )3(: در صورت نبود اکسیژن و طی تخمیر، با مصرف پیرووات )بنیان پیروویک اسید(، NADH به 

FADH2 در زنجیرۀ انتقال الکترون، مولکول آب تولید می شود. دو نوکلئوتید است. / گزینۀ )4(: مطابق شکل کتاب درسی، با مصرف مولکول 

در روند تخمیر الکتیکی، مولکول الکتات که نوعی مولکول سه کربنی است، تولید می شود. در فرایند تخمیر الکتیکی، کربن دی اکسید تولید نمی شود.  10  1
+NAD در پی مص�رف مولکول NADH صورت می گیرد. در تخمیر   گزین�ۀ )2(: در ه�ر دو روش تخمی�ر )الکتیکی و الکلی( و تنفس هوازی تولید 
الکتیکی مولکول دوکربنی تولید نمی شود، اما در تخمیر الکلی مولکول دوکربنی تولید می شود. / گزینۀ )3(: تخمیر الکلی در ورآمدن خمیر نان نقش مهمی دارد. / گزینۀ )4(: 

تخمیر الکتیکی، در یاخته های ماهیچه ای بدن انسان مشاهده می شود. الکتیک اسید نوعی مادۀ شیمیایی است که سبب تحریک گیرندۀ درد می شود.
فقط مورد )ج( نادرست است. 11  4

ماهیچه دوسر بازو ماهیچه ای مخطط اسکلتی است که تحت تأثیر انسولین، گلوکز را به گلیکوژن ذخیره ای تبدیل می کند )درستی د(. اگر این ماهیچه، تنفس هوازی انجام 
−HCO در خون زیاد شده که سبب گشاد کردن سرخرگ های کوچک بدن 

3 O2 باال رفته و فعالیت کربنیک انیدراز و تولید  ، استیل CoA و مصرف  CO2 دهد، تولید 
می شود. ضمنًا در اثر تنفس هوازی، تولید ATP نیز زیاد می شود )درستی الف، ب و ه (.

ای در این نوع تنفس تولید نمی شود )نادرستی ج(. CO2 در صورت تنفس بی هوازی در ماهیچۀ مخطط )تخمیر الکتیکی(، 

تبدیل پیرووات به الکتات، بیانگر تخمیر الکتیکی است که هم در پروکاریوت ها و هم در یوکاریوت ها مثل یاختۀ ماهیچه اسکلتی رخ می دهد. در این فرایند  12  2
NADH تبدیل می کنند. این واکنش در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم هر دو )پروکاریوت و یوکاریوت( رخ می دهد.  H++ +NAD را به  طی قندکافت، این یاخته ها 

 گزینۀ )1(: یاخته های ماهیچه ای، راکیزه و غشای درونی چین خورده دارند ولی در مواقع کاهش اکسیژن خون می توانند تخمیر الکتیکی داشته باشند. / 
گزین�ۀ )3(: یاخته ه�ای ماهیچه ای، در صورت اتمام ذخایر قندی، با تجزیه اس�یدهای چرب یا کراتین فس�فات به تولید انرژی ادام�ه می دهند. / گزینۀ )4(: باکتری های 
دارای تخمی�ر الکتیک�ی، اکتی�ن و میوزین ندارند، این پروتئین های انقباضی در تارچه ماهیچه های بدن برای انقباض و در یاخته های دارای تقس�یم سیتوپالس�م برای ایجاد 

کمربرند انقباضی وجود دارند، فعالند.
در تنفس یاخته ای هوازی و بی هوازی )تخمیر الکلی(، یک مولکول کربن دی اکسید از هر پیرووات جدا می شود.  13  2

 گزینۀ )1(: نادرست است. در تخمیر الکلی، واکنش های چرخۀ کربس صورت نمی گیرد. / گزینۀ )2(: درست است. در تنفس یاخته ای همواره قبل 
از تولید پیرووات، در واکنش های گلیکولیز، تعدادی ATP در س�طح پیش ماده تولید می ش�ود. / گزینۀ )3(: نادرس�ت است. برای پروکاریوت ها و تخمیر صادق نیست. / 

گزینۀ )4(: نادرست است. در تنفس هوازی زنجیره انتقال الکترون مؤثر است.
موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست تکمیل می کنند. دقت کنید که یاخته ماهیچه اسکلتی انسان یا تنفس هوازی و یا تخمیر الکتیکی دارد. 14  4

FADH2 در میتوکندری رخ می دهد، نه مادۀ زمینه ای سیتوپالس�م. / ب( نادرست است. هنگام تولید الکتیک اسید   الف( نادرس�ت اس�ت. تولید 

CO2 تولید نمی ش�ود )پس میزان فعالیت کربنیک انیدراز افزایش نمی یابد(. / ج( نادرس�ت است. تولید اتانول در تنفس انسان رخ نمی دهد. / د( درست است. مصرف 

پیرووات در مادۀ زمینه ای سیتوپالس�م یاختۀ ماهیچه ای یعنی تخمیر الکتیکی صورت گرفته اس�ت و هنگام تبدیل پیرووات به الکتات، با اکس�ایش NADH ، بر مقدار 
+NAD یاخته افزوده می شود.

سم سیانید همانند گاز کربن مونواکسید باعث مهار انتقال الکترون به مولکول اکسیژن می شود. 15  2
 گزینۀ )1(: این مواد سبب پیشگیری از سرطان می شوند، نه درمان! / گزینۀ )3(: این مواد مانع اثر رادیکال های آزاد تشکیل شده بر روی مولکول های 

زیستی می شوند. / گزینۀ )4(: الکل سبب نکروز یا مرگ بافتی از نوع مرگ تصادفی می شود.
O2 توسط هموگلوبین شدیدًا کاهش می یابد. در نتیجه فرایند هوازی تنفس و ورود پیرووات به راکیزه و  16 با ورود مقادیر زیاد CO به خون، ظرفیت حمل   1

CO2 به شدت کاهش یافته و به دنبال آن فعالیت آنزیم کربنیک انیدراز نیز کم می شود. در این حالت  در نتیجه چرخۀ کربس به شدت کاهش می یابد. در نتیجه تولید 
بازس�ازی FAD نیز به دلیل عدم ورود پیرووات به راکیزه متوقف می ش�ود. چون FAD فقط در تنفس هوازی )چرخۀ کربس(، مصرف ش�ده و تولید آن در زنجیرۀ انتقال 

الکترون می باشد.
منظور عبارت سؤال آدنوزین تری فسفات می باشد که موارد )ب( و )د( در مورد آن نادرست است. 17  2

 الف( درس�ت اس�ت. این مولکول در ابتدای واکنش های قندکافت که بی هوازی هستند،  فسفات خود را از دست می دهد تا انرژی فعال سازی را تأمین 
کند، ولی در بخش هوازی فسفاتی از دست نمی دهد. / ب( نادرست است. تولید ATP در اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون رخ نمی دهد، بلکه توسط مجموعه آنزیمی کانالی 
ATPس�از در خارج از زنجیرۀ انتقال الکترون و در فضای محصور ش�ده توس�ط غشای چین خورده تولید می ش�ود. / ج( درست است. ATP دارای سه حلقۀ آلی می باشد، 
یکی پنج ضلعی ریبوز و دو تا حلقه مربوط به باز آلی آدنین. این دو حلقه یکی پنج ضلعی است که توسط پیوند اشتراکی به ریبوز متصل است و دیگری حلقه شش ضلعی! / 

د( نادرست است. ATP دارای باز آلی آدنین می باشد که مکمل آن در دنا، تیمین و در رنا، یوراسیل می باشد که هر دو پیریمیدینی هستند.

توجه: وقتی در تس��تی می گوید اجزای زنجیرٔه انتقال الکرتون، کانال ATPس��از را در نظر منی گیریم ولی اگر بگوید، عوامل مؤثر در مرحلۂ زنجیرٔه انتقال الکرتون یا مرتبط با زنجیره، آن وقت 
کانال را نیز در نظر می گیریم! 
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177 تراکم یون های هیدروژن در بخش خارجی از فضای درون راکیزه یعنی در فضای بین دو غشای میتوکندری بسیار زیاد است. بنابراین پمپ غشایی با انتقال  18  3
فعال، یون های هیدروژن را به فضای بین دو غش�ای میتوکندری می راند و به انرژی نیاز دارد. برای انتقال فعال از انرژی زیس�تی رایج یا همان ATP اس�تفاده نمی کند بلکه 

از انرژی الکرتون ها استفاده می کند. 
 گزینه های )2( و )4(: مجموعه آنزیمی ATPساز، ADP را در سطح دروین راکیزه به ATP اکسایشی تبدیل می کند ولی جزء زنجیرۀ انتقال الکترون 
نیست. از طرفی فعالیت ATPسازی آن در پی انتشار پروتون صورت می گیرد )نه برعکس!(. / در مورد گزینۀ )1( دقت کنید که پمپ غشایی با مصرف انرژی الکترون 

)نه ATP( این کار را انجام می دهد.
تنفس یاخته ای )هوازی( دارای دو مرحله است: 1- گلیکولیز که به اکسیژن نیاز ندارد، 2- مرحلۀ دوم که در راکیزه ها انجام شده و به اکسیژن نیاز دارد.  19  3

در آغاز گلیکولیز، ATP )انرژی زیستی( مصرف می شود. برای آغاز مرحلۀ دوم نیز، پیرووات با انتقال فعال و مصرف انرژی وارد راکیزه می شود.
 گزینۀ )1(: در هر دو مرحله ATP تولید می ش�ود./ گزینۀ )2(: کربن دی اکس�ید تنها در داخل راکیزه تولید می ش�ود. / گزینۀ )4(: در هر دو مرحله 

NADH تولید می شود. NADH حاوی دو نوکلئوتید بوده و حامل دو الکترون است.
فقط مورد )ب( صحیح است. 20  3

 الف( نادرس�ت اس�ت. طبق توضیحات کتاب درس�ی، یون اکسید تولید ش�ده الزامًا منجر به تولید مولکول آب نمی شود، بلکه ممکن است به صورت 
یک رادیکال آزاد در یاخته باشد. / ب( درست است. دقت کنید در میتوکندری جابه جایی یون های هیدروژن در دو سوی غشا به طور دائم صورت می گیرد. / ج( نادرست 
FADH2 باش�ند، از یکی از پروتئین های زنجیرۀ انتقال الکترون عبور نمی کنند. / د( نادرس�ت اس�ت. همچنین دقت  اس�ت. دقت کنید اگر الکترون ها مربوط به تجزیۀ 

کنید آخرین بخش زنجیرۀ انتقال الکترون، الکترون ها را به اکسیژن مولکولی می رساند و پروتئین ATPساز جزء زنجیره محسوب نمی شود.

پاسخ آزمون برگزیدة سؤاالت  سراسری
C6 به ترکیب پنج کربنه و همچنین طی تبدیل ترکیب پنج کربنه به ترکیب چهار کربنه در چرخۀ کربس همانند تبدیل  1 در تنفس یاخته ای طی تبدیل اولین   2

CO2 آزاد می شود. )همۀ این فرایندها طی بخش هوازی تنفس در بستره یا فضای درونی راکیزه صورت می گیرند.( پیرووات به استیل،
ای را تولید  CO2 CO2 تولید می شود ولی تبدیل ترکیب سه کربنی دوفسفاته به پیرووات در یاخته هوازی   در یاخته  هوازی طی تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم A هم

نمی کند چون پیرووات نیز ماده ای سه کربنی می باشد.

C4 در بس��رته راکیزه رخ می دهد نه در غش��ای دروین آن! اگر این س�ؤال از نوع شمارشی بود، خیلی از شما عزیزان  C5 به  گزینۀ )3( دام آموزش�ی دارد، چون فرایند تبدیل 
در مورد گزینۀ )3( قطعًا بی دقتی می کردید!!

O2 کافی به بدن رسیده است و در ماهیچه به جای تخمیر الکتیکی، واکنش های تنفس  2 در فعالیت عضلۀ دوسر ران اگر تولید الکتیک اسید کم شود، یعنی   2
CO2 باال، زیاد می شود. )دقت کنید که تنفس هوازی برخالف بی هوازی فعالیت کربنیک انیدراز و بی کربنات خون را  هوازی زیاد ش�ده اس�ت و بی کربنات خون با تولید 

باال می برد.(
بای�د ی�ادآوری کنم که در تنفس هوازی، پیرووات اکس�ایش و در تنفس بی هوازی الکتیکی، پیرووات کاهش می یابد. تخمیر فق��ط در یاخته های ماهیچه ای  3  1

+NAD را بازسازی می کنند  انس��ان صورت می گیرد پس یاخته های اس�توانه ای چشم انسان فقط تنفس هوازی و اکس�ایش پیرووات دارند و در زنجیرۀ انتقال الکترون، 

ها صرف تولید مقداری ATP می ش�وند )نادرس�تی گزینۀ )3((. در مرحلۀ قندکافت،  FADH2 NADH و  )نادرس�تی گزینۀ )2((. در کانال ATPس�از، انرژی های 
NADH همواره در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم تولید می شوند )نادرستی گزینۀ )4((. مولکول های 

فقط مورد )ب( نادرست است. 4  1
 مولکول های گلوکز در انسان می توانند در یاخته های کبدی و ماهیچه ای )مثل دیافراگم( به صورت بسپاره گلیکوژن درآیند و ذخیره شوند )درستی الف(. 

 تخمیر الکتیکی فقط در یاخته های ماهیچه اسکلتی به صورت تنفس بی هوازی صورت می گیرد، نه در یاخته های غضروفی )نادرستی ب(.
H و مقدار زیادی ATP وجود دارد )درستی ج(. O2 CO2 و   در همۀ یاخته های بدن از جمله یاخته پوششی روده انسان، تنفس هوازی به همراه تولید 

 در همۀ یاخته های بدن، قندکافت و تولید ترکیب شش کربنه دوفسفاته در مرحلۀ اول واکنش صورت می گیرد )درستی د(.
+H از فضای بین دو غش�ای راکیزه به بخش درونی آن، در اثر عمل کانال پروتونی ATPس�از رخ می دهد. در صورت ممانعت از عمل این کانال،  5 انتقال   4

انرژی الزم برای ساخت ATP اکسایشی فراهم نمی شود.
فقط مورد )د( درست است. 6  1

Ca در خود ذخیره دارد. طی هر نوع انقباض در ماهیچه، با تحریک عصبی  +2 دور تا دور تارچه های ماهیچه ها را شبکۀ آندوپالسمی پرکلسیم فرا گرفته است که مقداری 
Ca را به داخل تارچه ها وارد می کند )درستی د(. +2 مقداری 

 الف( انقباضی از ماهیچه های اسکلتی که سبب تغییر در قطر ماهیچه شود، در عبور خون سیاهرگی مؤثر می باشند. / ب( دقت کنید که اواًل راکیزه های 
 ، O2 ماهیچ�ه، درون سیتوپالس�م یاخت�ه ماهیچه ای قرار دارد نه داخل تارچه ها که جایگاه قرارگیری پروتئین های انقباضی می باش�ند و ثانی�ًا در برخی موارد ضمن کمبود 
FADH2 که طی چرخۀ کربس دیده می شود، صورت نمی گیرد. /  یاخته های ماهیچه ای تنفس بی هوازی به صورت تخمیر الکتیکی انجام می دهند. در تخمیر، تشکیل 
ج( الکترون گیری پیرووات ها توس�ط مولکول NADH، طی تنفس بی هوازی الکتیکی انجام می گیرد. دقت کنید یاخته های ماهیچه ای انس�ان، فقط در ورزش ش�دید و یا 

در شرایط کاهش اکسیژن به سمت واکنش های بی هوازی می روند.
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O2 به تولید ATP یا انرژی زیستی می پردازند. 7 همۀ یاخته های زنده در واکنش قندکافت بدون نیاز به   3
 گزینۀ )1(: تجزیه س�لولز توس�ط میکروب های موجود در س��یرایب و نگاری و طی دو مرحله قبل و بعد نشخوار صورت می گیرد. / گزینۀ )2(: سیرابی و 

نگاری، هر دو در مجاور غذای دوباره جویده شده قرار می گیرد. / گزینۀ )4(: جذب غذا در رودۀ باریک و پس از خروج غذا از شیردان آغاز می شود.
CO2 دارند که همۀ آن ها در واکنش های مرحلۀ اول قندکافت، با مصرف دو مولکول  8 باکتری هایی که تنفس هوازی یا تخمیر الکلی دارند توانایی آزاد کردن   4

ATP، مولکول قندی دوفسفاته به همراه ADP ایجاد می کنند.
گزینۀ )1( فقط در مورد تخمیر الکلی، گزینۀ )2( و )3( فقط در مورد تنفس هوازی صادق می باشد.

ابز هم قندکافت!!! عشق طراحان کنکور!!! 9  3
سؤال در مورد تخمیر الکتیکی می باشد که پیرووات سه کربنه توسط NADH پرانرژی الکترون می گیرد )نادرستی گزینۀ )2((.

CO2 آزاد منی ش��ود )نادرس�تی گزینۀ )1(( ولی تولید ATP به عنوان مولکول پرانرژی سه فس�فاته در مرحلۀ آخر قندکافت صورت می گیرد.  در واکنش های تخمیر الکتییک 

گزینۀ )4( نیز صحبت از چرخۀ کربس یا تنفس هوازی کرده است که در مورد سؤال که تخمیر الکتیکی است نادرست است.
در مرحلۀ آخر قندکافت با تولد هر ماده کربن دار بدون فسفات )پیرووات(، دو مولکول ATP در سطح پیش ماده تولید می شود. 10  2

گزین�ۀ )1( و )3( در م�ورد ع�دم تولید ATP در مرحلۀ س�وم و ع�دم تولید NADH در مرحلۀ اول رد می ش�وند چون در این دو مرحله، ماده کربن دار دوفس�فاته تولید 
می ش�ود. / گزینۀ )4(: تولید ماده کربن دار یک فس�فاته در مرحلۀ دوم قندکافت صورت می گیرد که هیچ مادۀ دیگری تولید و مصرف نمی ش�ود و دقت کنید که مصرف 

FAD مربوط به تنفس هوازی می باشد.
تس�ت در م�ورد یاخت�ۀ زنده ای صحبت می کند که در غش�ای خود رنگی�زه جذب نور ندارد. این س�ؤال را اگر دقت کنید طیف وس�یعی از هر یاختۀ زندۀ  11  1

مصرف کنندۀ طبیعت اعم از باکتری تا انسان را می تواند دربر بگیرد. پس باید دنبال گزینۀ بسیار کلی در مورد جانداران بگردید. 
 گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. مصرف گلوکز در غیاب اکس�یژن ویژه گلیکولیز و تنفس بی هوازی اس�ت که در هر سلول زنده ای توانایی آن وجود ندارد. 
درگلیکولیز ترکیبات سه کربنه یک فسفاته و دوفسفاته ایجاد می شود. / گزینۀ )2(: نادرست است. تولید ATP می تواند عالوه بر تنفس هوازی در زنجیرۀ انتقال الکترون، 
در سطح پیش ماده نیز مثاًل در گلیکولیز صورت بگیرد. / گزینۀ )3(: نادرست است. این واکنش مربوط به فتوسنتزکننده ها است ولی در انسان به طور مثال رخ نمی دهد.

توج��ه: طب��ق معم��ول ه��ر س��ال بای��د دق��ت کنی��د ک��ه وقت��ی س��ؤالی ب��ه ای��ن وس��عت جان��داران طبیع��ت می دهن��د بای��د ی��اد گلیکولی��ز و تنف��س یاخت��ه ای بیفتی��د ک��ه در 
هر یاختٔه زنده ای رخ می دهد.

گزینۀ )4( مراحل بعد از گلیکولیز را معرفی می کند که یاخته را به س�مت تخمیر الکلی یا الکتیکی می برد ولی ممکن اس�ت یاخته وارد تنفس هوازی و اکس�ایش پیرووات 
نیز برود که در گزینه ذکر نشده است.

فقط عبارت )ج( صحیح است.  12  1
توانایی هیدرولیز گلیکوژن در یاخته های کبدی و ماهیچه ای رخ می دهد، این سؤال ویژگی مشترک این دو نوع یاخته را می خواهد.

 الف( نادرست است. سیاهرگ باب که رگی پر از غذا می باشد و از راه روده، مواد پر گلوکز و غذا را منتقل می کند، می تواند گلوکز به کبد برساند ولی این 
رگ حاوی خون تیره می باشد. / ب( نادرست است. بافت هدف گلوکاگون، فقط کبد می باشد تا سبب تسریع در هیدرولیز گلیکوژن و باال بردن قند خون شود تا انرژی در 
دسترس یاخته ها زیاد شود. / ج( درست است. نخستین مرحلۀ تنفس یاخته ای، قندکافت است که در هر یاخته ای رخ می دهد. در مرحلۀ آخر قندکافت ATP پیش ماده ای 

تولید می شود. / د( نادرست است. انتقال الکترون های NADH به یک پذیرنده آلی، مخصوص تخمیر می باشد که در کبد برخالف ماهیچه اسکلتی رخ نمی دهد.
لوله های اسرپم س��از و اپیدیدیم حاوی مجاری پر پیچ و خمی در دس�تگاه تناس�لی مردان می باشد. این یاخته ها مانند هر یاخته فعال دیگری، در مرحلۀ دوم  13  4

تنفس یا بخش هوازی آن قدرت تولید ATP اکسایشی با اتصال فسفات به ADP دارد.
 گزین�ۀ )1(: تقس�یم می�وز و تولی�د یاخته هاپلوئید فقط ویژه یاخته های میوز دهنده یا اسپرماتوس�یت های اولیه در لوله های اسپرم س�از می باش�د. )در 
اپیدیدیم، فقط اسپرم ها متحرک می شوند.( / گزینۀ )2(: اپیدیدیم در خارج بیضه ها قرار دارند و در مجاور یاخته های بینابین لوله های اسپرم ساز که مسئول تولید هورمون 

+NAD استفاده می کند. جنسی هستند، قرار ندارند. / گزینۀ )3(: مرحلۀ اول تنفسی، قندکافت یا گلیکولیز می باشد که فقط از یک نوع گیرنده الکترونی 
هر دو یاختۀ مورد نظر س�ؤال، فقط توانایی تنفس هوازی دارند که در مرحلۀ اول تنفس یاخته ای که قندکافت می باش�د، همواره برای تولید بنیان پیرووات  14  4

+NAD استفاده می شود تا در نهایت پیروواتی تولید شود که فاقد فسفات نیز می باشد. )بنیان اسید پیروویک(، از گیرنده الکترونی 
 گزینۀ )1(: مرحلۀ دوم تنفس این یاخته ها، بخش هوازی می باشد. در هر یاخته دارای تنفس هوازی، در مرحلۀ تبدیل پیرووات به استیل، یک مولکول 
CO2 تولید نمی ش�ود. / گزینۀ )3(: در چرخۀ  +NAD مصرف و NADH تولید می ش�ود. / گزینۀ )2(: در مرحلۀ اول تنفس یاخته ای که همان قندکافت می باش�د، 

CO2 تولید می شود. FADH2 و   ، NADH ، ATP ،کربس برای اکسایش استیل در هر یاخته ای که تنفس هوازی دارد

FADH2 مش�ترک  15 در س�ؤال دق�ت کنید ک�ه از عوامل درون زنجیرۀ انتقال الکترون صحبت کرده اس�ت که همگی در انتقال الکترون های NADH یا   3
+H از بس�تره راکیزه به فضای بین  هس�تند )البته پمپ اول فقط الکترون NADH را عبور می دهد(. این عوامل با انرژی گیری از الکترون ها، زمینه را برای انتقال فعال 

دو غشای راکیزه فراهم می کنند.
+H رخ می دهد که این کانال عضو زنجیرۀ انتقال الکترون نمی باشد.   گزینۀ )1( فقط در کانال 

 گزینه های )2( و )4( در مورد پروتئین های قرار گرفته بین پمپ های پروتونی نادرست می باشند )این پروتئین ها فقط الکترون عبور می دهند که اولی آب دوست و دومی 
آب گریز است(.

سؤال بسیار ساده است و مرحله اکسایش پیرووات تا تولید استیل کوآنزیم A را بررسی می کند. در این واکنش، ابتدا باید پیرووات ها در راکیزه، یک مولکول  16  1
از دست بدهند.  CO2
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179 ، تعدادی پروتئین آب دوست و آب گریز وجود دارند که وظیفۀ  17 H+ در زنجیرۀ انتقال الکترون و کانال پروتونی مرتبط با آن، عالوه بر پمپ ها و کانال عبوری   4
آن ها فقط عبور الکترون می باشد. 

 گزینۀ )1(: بدیهی اس�ت که پمپ ها به جای ATP از الکترون عبوری انرژی می گیرند. / گزینۀ )2(: برای تش�کیل آب، دو مرحله مورد نیاز اس�ت، 
یکی رس�یدن الکترون ها به اکس�یژن  و تولید یون اکس�ید و در ادامه ترکیب یون اکسید با پروتون ها و ایجاد آب در بسترۀ راکیزه. / گزینۀ )3(: پروتون ها طی مرحلۀ زنجیرۀ 
انتقال الکترون و کانال، فقط از مجموعۀ آنزیمی با نقش کانالی عبور می کنند که این مجموعه در غشای درونی راکیزه وجود دارد و پروتون ها را وارد بسترۀ راکیزه می کند. 

س�ؤال در مورد مقصد پیرووات ها می باش�د. از آنجایی که یاختۀ پوشش�ی مری، فق�ط توانایی تنفس هوازی دارد، پس ای�ن پیرووات ها پس از ورود فعال به  18  2
CO2 از دست می دهند و NADH تولید می کنند و سپس، مادۀ دوکربنی استیل، با کوآنزیم A واکنش می دهد و استیل کوآنزیم A می سازد.  راکیزه، ابتدا طی اکسایش، 

فقط مورد )ب( صحیح است.  19  1
سیانیدها، واکنش های مرحلۀ آخر زنجیرۀ انتقال الکترون در پمپ سوم را مختل کرده و مانع انتقال الکترون به اکسیژن می شود که در پی آن آب در راکیزه تولید نمی شود. 
 الف( نادرس�ت اس�ت. تجزیۀ NADH در پمپ اول رخ می دهد ولی س�یانید بر انتهای زنجیره اثر می گذارد. / ج( نادرس�ت است. آنزیم ATPساز 
همان کانال پروتونی در غشای درونی راکیزه است )نه خارجی(. / د( نادرست است. اواًل که پمپ شدن پروتون ها از فضای درونی یا بستره به فضای بین دو غشای راکیزه 

رخ می دهد و ثانیًا سیانید روی این واکنش ها اثری ندارد. 
دقت کنید که منظور سؤال مرحلۀ قندکافت تا رسیدن به فقط هر مادۀ اسیدی سه کربنی دوفسفاته می باشد )یکی از آن ها( چون این ماده، ماهیت غیرقندی  20  1

داشته و سه کربنی دوفسفاته می باشد. طی مراحل تولید این ماده هنوز تولید ATP و مصرف ADP صورت نگرفته است )ATP در مرحلۀ آخر قندکافت تولید می شود(.
 گزینۀ )1( صحیح است چون از شروع واکنش، با تجزیۀ گلوکز، ابتدا دو مولکول ATP مصرف و دو تا ADP تولید می شود. در ادامه به ازای تولید هر اسید سه کربنی 

+H نیز تولید می شود.  +NAD مصرف و یک NADH و  دوفسفاته، یک 
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از انرژی به ماده

پاسخ های تشریحی

فصل 6



از انرژی به ماده
ششم

 فصل

CO2 مصرفی  1 فتوس��نزت فرایندی اس�ت که میزان آن در گیاهان و س�ایر جاندارانی که از آب به عنوان منبع الکترون واکنش استفاده می کنند از روی مقدار   1
O2 تولید شده اندازه گیری می شود. در فتوسنزت همواره از انرژی نور خورشید استفاده یم شود که توسط مولکول های رنگیزه جذب می شود و با تثبیت کربن موجود در  یا 

CO2 به تولید مواد آلی می پردازد.

H ب��ه عن��وان منب��ع الکت��رون در گفت��ار 3 صحب��ت مفص��ل می کنی��م ول��ی چ��ون در مت��ن س��ؤال از اکس��یژن تولی��د صحب��ت ک��رده اس��ت، پ��س  S2 تذک��ر: البت��ه در م��ورد مص��رف 

H باشد.  O2 قطعاً باید منبع الکترون، 

 گزینۀ )2(: وجود اندامکی مثل سبزدیسه که سامانۀ تبدیل انرژی یا فتوسیستم در آن جای دارد مخصوص یوکاریوت های فتوسنتزکننده مثل گیاهان 
و جلبک ها می باشد در حالی که پروکاریوت های فتوسنتزکننده فاقد این ویژگی هستند. / گزینۀ )3(: در فتوسنتز برخالف تنفس یاخته ای، مواد آلی تولید می شوند و انرژی 
نور خورش�ید در پیوندهای آن ذخیره می ش�ود. تجزیۀ انرژی ذخیره شده در مولکول های آلی هیدرات کربنی، ویژۀ تنفس یاخته ای می باشد. / گزینۀ )4(: وقتی در واکنش 

H بوده است. O2 فتوسنتزی صحبت از اکسیژن تولید شده می شود، دقت کنید که منبع الکترون واکنش مولکول 

رنگیزه برای تولید مثالمنبع الکترونمنبع انرژیجاندار تولیدکننده
O2 اندامکمادۀ آلی نوع تنفستولید

فتوسنتزکننده 
گیاهان + جلبک ها + آبنور خورشیدیوکاریوتی

برخی اوگلناها
دارند )سبزینه و 

هوازیدارنددارندکاروتنوئید(

پروکاریوت های 
فتوسنتزکننده

دارندسیانوباکتری هاآبنور خورشیدسیانوباکتری ها
هوازی + دارندندارند)سبزینۀ a دارند(

بی هوازی

H نور خورشیدباکتری گوگردی S2 دارندگوگردی سبز و ارغوانی 
بی هوازیندارندندارند)باکتریوکلروفیل(

مواد معدنیشیمیوسنتزکننده ها
مواد معدنی 

H S2

 NH3

برخی در چرخۀ نیتروژن 
خاک فعال هستند 

)باکتری های نیترات ساز(
اغلب هوازیندارندندارندندارند

موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست هستند. یاخته های روزنۀ هوایی بخش های هوایی از جمله برگ ها به عنوان بخش سبز و فتوسنتزکنندۀ نهاندانگان محسوب  2  3
می شود که یاختۀ آن همانند سایر یاخته های گیاه دانه دار دیگری فاقد سانتریول می باشد )درستی ب(.

 الف( تولید ATP نوری در سبزدیسه و ATP اکسایشی در راکیزه ولی مقداری نیز ATP در سطح پیش ماده در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم ایجاد می شود. / 
ج( درون سبزدیس�ۀ این یاخته ها، س�اختارهای غش�ایی و کیس�ه مانندی به نام تیالکوئید در اتصال با هم وجود دارد. / د( پالسمودسم منافذی حاوی مایع سیتوپالسمی در 

دیوارۀ بین دو یاختۀ زنده می باشد )در هر صورت پالسمودسم، بدون مایع سیتوپالسمی مفهومی ندارد(.
موارد )ب( و )د( صحیح می باشند. 3  1

وقتی از جانداران تولیدکنندۀ مواد آلی از مواد معدنی صحبت می شود، منظور، هم فتوسنتزکننده ها و هم شیمیوسنتزکننده ها می باشد.
 الف( نادرس�ت اس�ت. باکتری های شیمیوسنتزکننده در اعماق اقیانوس ها یا اطراف دهانۀ آتشفش�ان های زیر آب زندگی می کنند که در آن مناطق، نور 
وجود ندارد. در بین تولیدکننده ها، فقط فتوسنتزکننده ها از انرژی نور خورشید استفاده می کنند. / ب( درست است. هر جاندار تولیدکننده ای نیاز به مجموعه آنزیم یا سیستمی 
NH3 باشد. /  H یا  S2  برای ذخیرۀ انرژی دارد. / ج( نادرس�ت اس�ت. در باکتری های شیمیوس�نتزکننده، منبع انرژی و الکترون می تواند نوعی مادۀ معدنی یکس�ان مثاًل 

CO2 را تثبیت کرده و آن را در ساختار مولکول آلی قرار دهند. د( درست است. جانداران تولیدکننده، همواره برای تولید مواد آلی باید کربن موجود در مولکول 

بس�ترۀ سبزدیس�ه و راکیزه ح�اوی DNA حلقوی، رناتن مخصوص، دنابس�پاراز، رنابس�پاراز و  4  4
هلیکاز می باش�د. قس�مت )الف( بیانگر تیالکوئیدها بوده که در غشای خود رنگیزه های مخصوص برای جذب 
نور خورشید دارند. )ب( معرف بسترۀ سبزدیسه می باشد و )ج( دو غشای صاف سبزدیسه می باشند. یک ماده 
)مثاًل قند( برای انتقال از بستره به مادۀ زمینه ای سیتوپالسم که محل واکنش های قندکافت می باشد باید از دو 
غش�ای صاف سبزدیس�ه عبور کند. هر غش�ا نیز دو الیۀ فس�فولیپیدی دارد که مجموعًا 4 الیۀ فس�فولیپیدی 

می شود.

فصل ششم
از انرژی به ماده
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سبزدیسه اندامکی در گیاهان و برخی آغازیان )جلبک ها و برخی اوگلناها( می باشد که وظیفۀ فتوسنتز و ساخت مادۀ آلی از مادۀ معدنی را دارد. 5  2

 قبل از بررسی گزینه ها بهتر است ابتدا در ایستگاه زیر ساختار و ویژگی های سبزدیسه را دوره کنید!

وظیفهمحلساختار سبزدیسه
غشای خارجی 

صاف
بین مادۀ زمینه ای سیتوپالسم و 

غشایی صاف از دو الیۂ فسفولیپیدی برای عبور مواد می باشد.فضای بین دو غشای اندامک است.

بین فضای بین دو غشای اندامکغشای داخلی صاف
غشایی صاف از دو الیۀ فسفولیپیدی برای عبور مواد می باشد.و بستره می باشد.

به صورت کیسه های غشادار تیالکوئیدها
درون بسترۀ سبزدیسه قرار دارد.

ساختارهایی تک غشایی از دو الیۀ فسفولیپید بوده که کیسه مانند هستند و به هم متصلند.
غشای آن محل قرارگیری فتوسیستم های )سامانۀ جذب انرژی( حاوی رنگیزه ها و 

زنجیرۀ انتقال الکترون می باشد.
+H می باشد. O2 و تراکم زیاد  فضای درون آن محل تجزیۀ آب، تولید 

 تیالکوئید محل انجام واکنش های وابسته به نور فتوسنتزی می باشد.

فاصلۀ بین غشای داخلی سبزدیسهبستره
و غشای تیالکوئید می باشد.

حاوی RNA ، DNA ، رناتن، عمل همانندسازی مستقل از هسته یاخته، رونویسی و 
ترجمه می باشد که برخی پروتئین های مورد نیاز خود را می سازد.

 بستره محل واکنش های قندسازی یا تثبیت کربن می باشد که مستقل از نور می باشند.

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. مادۀ ژنتیکی یا دنای سبزدیس�ه در بس�تره آن یعنی در فضای بین غشای تیالکوئید و غشای داخلی سبزدیس�ه وجود دارد. / گزینۀ )2(: درست است. 
تیالکوئیدها در سبزدیس�ه به صورت مجموعه ای در اتصال به هم قرار دارند. در بین این مجموعه ها، بس�تره اندامک قرار دارد که حاوی رناتن برای پروتئین س�ازی می باش�د ولی در 
فضای درون کیس�ه های تیالکوئیدی، دنا، رنا، رناتن و پروتئین س�ازی وجود ندارد. / گزینۀ )3(: نادرس�ت است. فضای بین تیالکوئید تا غشای درونی، همان فضای بستره است که 
حاوی RNA ، DNA و رناتن می باشد. / گزینۀ )4(: نادرست است. رونویسی، همانندسازی و ترجمه در بسترۀ اندامک های سیتوپالسمی راکیزه و سبزدیسه رخ می دهد ولی فضای 

بین دو غشای آن ها و فضای درون تیالکوئیدها، فاقد رناتن، RNA و DNA می باشد. از طرفی دقت کنید که غشای داخلی سبزدیسه ها برخالف راکیزه، چین خوردگی ندارد.
برگ مناسب ترین ساختار فتوسنتزی در اکثر گیاهان می باشد که تعداد فراوانی سبزدیسه برای فتوسنتز دارد )البته برگ، ریشه، ساقه و آوند در برخی گیاهان  6  3

ابتدایی مثل خزه گیان وجود ندارد(.

کامبیوم، ساختاری از بافت مریستمی است که در ریشۂ ساقۂ دولپه ای ها دیده می شود ویل در برگ ها بین روپوست و دستجات آوندی را میانربگ پر کرده است. 

نوع گیاه
برگ دولپه ای هابرگ تک لپه ای هاساختار

پوششی )روپوستی(، زمینه ای و آوندی دارند.پوششی )روپوستی(، زمینه ای و آوندی دارد.سامانۀ بافتی

سامانۀ روپوستی
روپوست فوقانی و تحتانی دارد.

روپوست تحتانی روزنه و یاختۀ نگهبان سبزدیسه دار 
بیشتری از روپوست فوقانی دارد.

روپوست فوقانی فاقد روزنه و تحتانی روزنه دار با یاختۀ نگهبان دارد.
روزنه های هوای��ی و یاخته های نگهبان در روپوس��ت تحتانی در مجاور 

میانبرگ اسفنجی قرار دارد.

سامانۀ زمینه ای
)میانبرگ(

 فق��ط یاخته ه��ای میانبرگ پارانش��یمی اس��فنجی 
سبزدیسه دار دارد.

 فاقد میانبرگ نرده ای می باشد.

یاخته های میانبرگ پارانشیمی فتوسنتزکننده آن ها، مجاور روپوست فوقانی به 
صورت چند الیه نرده ای به هم فشرده قرار دارد ولی در مجاورت روپوست 

تحتانی به صورت چند الیه اسفنجی با فاصله و با ضخامت کمتر می باشد.

سامانۀ آوندی
)رگبرگ(

آوندهای چوبی به سمت روپوست فوقانی و 
آوندهای آبکش به سمت روپوست تحتانی می باشد.
 دور آوندها غالف آوندی سبزدیسه دار وجود دارد.

آوندهای چوبی به س��مت روپوست فوقانی و آوندهای آبکش به سمت 
روپوست تحتانی می باشند.

 دور آوندهای آن ها، معموالً غالف آوندی فاقد سبزدیسه وجود دارد.

C

ساختار سبزدیسه )کلروپالست(

2 

B

ساختار برگ نهاندانگان

3  
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دارای پهنک و دمبرگ می باشد.فاقد پهنک و دمبرگ می باشد.ویژگی

 گزین�ۀ )1(: ب�رگ ح�اوی یاخته ه�ای پارانش�یمی و مق�داری کالنش�یمی دارای سبزدیس�ه می باش�د که درون سبزدیس�ه ها، کیس�ه های غش�ایی به 
 ن�ام تیالکوئی�د وج�ود دارد. / گزین�ۀ )2(: ب�رگ نهاندان�گان دو لپه ای ها برخالف تک لپه ای ه�ا واجد پهنک و دمبرگ می باش�د و از طرف�ی از کتاب یازدهم ب�ه یاد دارید

که دانۀ رس�یده دولپه ای ها )حبوبات( فاقد آندوس�پرم های ذخیره ای بوده و بیش�تر حجم دانه آن ها را لپه ها پر کرده است. / گزینۀ )4(: در اطراف آوندهای چوبی و آبکش 
برگ نهاندانگان، یک الیه فشرده غالف آوندی وجود دارد که در تک لپه ای ها پر از سبزدیسه بوده ولی در دولپه ای ها معمواًل غالف آوندی آن ها سبزدیسه ندارد و قدرت 

فتوسنتز نیز در این یاخته ها دیده نمی شود.
CO2 مولکولی معدنی است که در تولید مادۀ آلی هر فتوسنتزکننده ای استفاده می شود در حالی که برخی فتوسنتزکنندگان  7 فقط مورد )د( صحیح می باشد.   2

مثل باکتری های گوگردی از آب به عنوان منبع الکترون استفاده نمی کنند.
 الف( نادرست است. CO2 در تنفس یاخته ای از نوع تخمیر الکتیکی، تولید نمی شود. / ب( نادرست است. تولید هر پلیمری، معمواًل با واکنش های سنتز 
 آبده�ی و تولید آب انجام می ش�ود. / ج( نادرس�ت اس�ت. بیش�ترین مقدار CO2 موجود در خون به ص�ورت یون بیکربنات و در اثر عمل کربنیک انی�دراز صورت می گیرد. /

O2 می باشد که سبب افزایش آهنگ تنفسی می شود. CO2 و کاهش  د( درست است. بصل النخاع دارای گیرندۀ شیمیایی حساس به افزایش 
همۀ موارد عبارت را نادرست تکمیل می کنند. 8  2

دو اندامک راکیزه و سبزدیسه به ترتیب در غشای درونی چین خورده و غشای تیالکوئید خود دارای آنزیم هایی برای ساخت ATP می باشد. به تولید این نوع ATP در 
راکیزه، ATP اکسایشی و در سبزدیسه به آن ATP نوری گفته می شود.

 الف( نادرست است. راکیزه و سبزدیسه، اندامک هایی دارای دو غشا در اطراف خود می باشند که این دو غشا مجموعًا 4 الیۀ فسفولیپیدی دارند ولی 
درون سبزدیسه ها، هر کیسۂ تیالکوئیدی نیز یک الیه غشایی اب دو الیه فسفولیپیدی دارند. 

به طور کلی می توان گفت، سبزدیسه بیشترین اندامکی در یاخته می باشد که حاوی غشا و الیۀ فسفولیپیدی می باشد.

O2 می باش�د. / ج( نادرست است. تولید  O2 می باش�د ولی راکیزه ها در تنفس هوازی، مصرف کننده  ب( نادرس�ت اس�ت. سبزدیس�ه در فرایند فتوس�نتز، تولیدکننده 
پروتئین، در رناتن های موجود در مادۀ زمینه ای سیتوپالس�م و بس�تره راکیزه و سبزدیس�ه صورت می گیرد. اندامک هیدرولیزکننده مواد آلی همان لیزوزوم یا کافنده تن ها 
می باشند که فاقد رناتن می باشد. )راکیزه مواد آلی را طی تنفس یاخته ای تجزیه می کند ولی هیدرولیز نمی کند.( / د( نادرست است. ژن های درون هسته همانند ژن های 
درون راکیزه یا سبزدیس�ه می توانند پروتئین های الزم برای عمل اندامک را بس�ازد ولی حاوی ژن های مش�ابهی نمی باش�ند. در حقیقت برخی ژن های درون هسته همراه با 

ژن های سیتوپالسمی در یک فعالیت زیستی، مثل فتوسنتز یا تنفس یاخته ای همکاری می کنند.
موارد )الف( و )ج( صحیح می باشند. گیاه دارای پهنک و دمبرگ، دولپه ای ها می باشند.  9  1

 الف( درس�ت اس�ت. یاخته های میانبرگ آن ها به س�مت روپوست رویی، پارانش�یم نرده ای به هم فشرده فتوس�نتزکننده و به سمت روپوست زیرین، 
پارانش�یم اس�فنجی یا کروی س�بزینه دار با فضای بین یاخته ای بیشتر دارد. / ب( نادرست است. در شکل کتاب درسی به وضوح نشان داده شده است که غالف آوندی را 

باید جزء رگبرگ یا دسته های آوندی در نظر بگیریم که دور دستجات آوندی قرار دارند )یعنی غالف آوندی را نباید از اجزای میانبرگ به حساب بیاوریم(.

یاخته های غالف آوندی در گیاهان دولپه ای برخالف تک لپه ای ها، معمواًل فاقد سبزدیسه می باشد.
ج( درس�ت اس�ت. طب�ق ش�کل کت�اب، ب�رگ دولپه ای ها حاوی روزنه ه�ای هوایی با تع�داد زیاد در روپوس�ت زیرین و ب�ا تعداد کمتر در روپوس�ت رویی خود می باش�د. 
 پارانشیم های اسفنجی که برخالف نرده ای ها، غیرفشرده می باشند، در مجاور این روپوست قرار دارند و می توانند گازهای تنفسی را به راحتی بین خود و محیط مبادله کنند. 

د( نادرست است. یاخته های پارانشیمی برای ترمیم بافتی قادر به تقسیم و عبور از نقاط وارسی چرخۀ یاخته ای خود می باشند.
10  DNA دار می باش�د در هس�تۀ یوکاریوت ها دیده می شود ولیOH خطی که دارای س�رهای آزاد فس�فات دار و DNA .فقط مورد )الف( مش�ترک نیس�ت  1

حلقوی که سر آزاد ندارد در سیتوپالسم پروکاریوت ها، بسترۀ راکیزه و سبزدیسه وجود دارد.
 آنزیم های مورد نیاز برای همانندسازی و رونویسی و انواع مختلف RNA در هسته، راکیزه و سبزدیسه که اندامک های دو غشایی می باشند وجود دارد.

11  3
در نهاندانگان تک لپه ای و دولپه ای، لقاح مضاعف وجود دارد. یعنی طی لقاح آن ها، هر دو اس�پرم تولید ش�ده در لوله گرده در کیس�ۀ رویانی به تولید تخم می پردازند. پس 
= لوبیا، نخود، عدس( لپه ها، همۀ اندوخته آندوسپرم را به مصرف خود  از لقاح، لپه )ها( از تخم 2n و آندوسپرم از تخم 3n ایجاد می شود. در دانه بالغ دولپه ای )حبوبات 
می رسانند و حاوی دو لپه حجیم می شوند که به آن ها دانۀ بدون آندوسپرم گفته می شود ولی در تک لپه ای ها مثل غالت، لپۀ نازک باقی مانده و اندوخته دانه رسیده در همان 

آندوسپرم باقی می ماند. به دانه های غالت، آندوسپرم دار گفته می شود.
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 روپوست فوقانی )رویی( برگ دولپه ای ها تعداد روزنه و یاختۀ نگهبان کمتری نسبت به روپوست زیرین دارد )نادرستی گزینۀ )1((. رگبرگ نهاندانگان 
حاوی دستجات آوندی چوبی و آبکش می باشد که توسط الیه یاخته ای غالف آوندی محافظت می شود. این الیه در برگ دولپه ای ها برخالف تک لپه ای ها فاقد سبزدیسه و 
قدرت فتوسنتز می باشد و فتوسیستم به همراه رنگیزه فتوسنتزی ندارد. در دولپه ای ها جیبرلین در رویش دانه مؤثر و الیه گلوتن دار مؤثر نمی باشد )نادرستی گزینۀ )2((.

 در روپوست زیرین آن ها، روزنۀ هوایی )نه آبی!( در مجاورت دو یاختۀ نگهبان فتوسنتزکننده می باشد )نادرستی گزینۀ )4((.
با توجه به شکل کتاب درسی، غالف آوندی که دور آوندهای برگ قرار گرفته است، در دولپه ای ها برخالف تک لپه ای ها فاقد سبزدیسه و قدرت فتوسنتز می باشد. 12  1

 گزین�ۀ )2(: یاخته ه�ای آون�د چوبی برگ در بین دو روپوس�ت رویی و زیرین قرار دارند و مرده اند. این یاخته ها فاقد فعالیت زیس�تی می باش�ند و فقط 
وظیفۀ هدایت آب و مواد معدنی )ش�یره خام( را بر عهده دارد. / گزینۀ )3(: یاخته های تراکئیدی و عناصر آوندی که ویژه آوندهای چوبی می باش�ند در برگ دولپه ای ها و 
تک لپه ای ها به س�مت روپوس�ت باالیی می باشد. در دولپه ای ها در مجاورت روپوست باالیی، یاخته های میانبرگ نرده ای ولی در تک لپه ای ها پارانشیم اسفنجی وجود دارد. 

/ گزینۀ )4(: تعداد روزنه در روپوست زیرین تک لپه ای ها از روپوست باالیی بیشتر است و تعرق بیشتری انجام می دهد.
فقط مورد )ج( صحیح است. در بین دو روپوست برگ گیاهان دولپه ای لوبیا، یاخته های پارانشیم نرده ای، اسفنجی، غالف آوندی و بافت های آوندی چوبی  13  1

و آبکش وجود دارد. در بین این یاخته ها، بافت آوند چوبی و اسکلرانشیم ها دارای یاخته های مرده بدون هسته می باشند که همگی همانند فیبرها در رگبرگ قرار دارند.
 الف( در بین یاخته های سبزدیس�ه دار برگ دولپه ای ها، پارانش�یم نرده ای برخالف اس�فنجی ها، به هم فشرده می باشند. / ب( یاخته های به هم فشرده 
 می توانن�د غ�الف آوندی یا پارانش�یم های ن�رده ای و یا آوندهای رگبرگ باش�ند که غالف آون�دی دولپه ای ها و آوندهای هم�ۀ گیاهان به طور معمول سبزدیس�ه ندارند. / 
د(رگبرگ حاوی آوندها و غالف آوندی می باش�د. یاخته های بالغ آوند چوبی و آبکش رگبرگ، هس�ته ندارند ولی تفاوت آن ها در این اس�ت که آوند چوبی بالغ، یاخته های 
مرده هس�تند ولی یاخته های آبکش�ی بالغ، زنده فاقد هس�ته می باشند. این یاخته های آبکش بالغ، با اینکه فاقد هس�ته می باشند ولی فعالیت زیستی دارند و مواد مورد نیاز 

خود را از یاختۀ همراه می گیرند.
موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست تکمیل می کنند. چوب پنبه ای شدن یا کوتینی شدن ممکن است در دیوارۀ یاخته ها رخ دهد ولی یاخته های روپوستی گیاه  14  3

جوان، زنده می باش�ند و چوب پنبه ای نمی ش�وند )درس�تی د(. فتوسنتز در یاخته های نگهبان اپیدرمی )رد الف( صورت می گیرد و در رد مورد )ب( باید گفت کرک و برخی 
نگهبان ها، برآمده اند و همچنین کرک های برگ ها و ساقه همانند تارهای کشنده روپوست ریشه دارای یاخته های رشته ای با نسبت سطح به حجم باال می باشد )رد ج(. 

موارد )ب( و )ج( نادرست می باشند. 15  2
در سبزدیسه گیاه که کیسه های تیالکوئیدی دارند، مقدار زیادی رنگیزه سبزینه ای و کمی نیز رنگیزه کاروتنوئیدی وجود دارد.

 الف( درست است. کاروتنوئیدها و مواد رنگی درون واکوئول ها خاصیت پاداکسنده دارند 
ک�ه از اث�ر رادیکال های آزاد در بدن ممانعت به عمل می آورند. از طرفی می دانیم که مصرف زیاد الکل س�بب 
تسریع در تولید رادیکال های آزاد اکسیژن شده و در ادامه، نکروز با بافت مردگی کبدی می شود، پس استفاده 
از کاروتنوئیدها و آنتوسیانین ها، زمان ایجاد نکروز کبدی را افزایش می دهد. / ب( نادرست است. کاروتنوئیدها 
تنها در یک محدوده طول موج 450 تا 550 نانومتر که مخصوص جذب نورهای س��زب و آیب می باش�د بیشترین 
ج�ذب را دارند ولی س�بزینه یا س�بزینه، رنگیزه ای اس�ت که در دو مح��دودۂ 400 ت�ا 500 و 600 تا 700 نانومتر 
بیش�ترین قدرت جذب نور خورش�ید را دارند. / ج( نادرس�ت اس�ت. نام دیگر فتوسیس��مت ها که در غش�ای 
تیالکوئید قرار دارند، س��امانۂ تبدیل انرژی می باشد که از آن در طرح تست استفاده می شود. در فتوسیسمت ها 

دو قمست آننت ها و مرکز واکنش وجود دارند که کاروتنوئیدها برخالف سزبینه ها فقط در بخش آننت ها قرار دارند.

پروتئین و سبزینه در هر دو بخش آنتن ها و مرکز واکنش فتوسیستم ها وجود دارند.

د( درست است. در زیست دهم خواندیم که در سبزدیسه ها، کاروتنوئیدها توسط رنگیزه سبزینه ها پوشیده می شوند و به دلیل انعکاس رنگ سبز توسط سبزینه ها، برگ ها 
معمواًل به رنگ سبز دیده می شوند.

ماکزیمم طول موج های محلنوع رنگیزه
جذب نور خورشید

بیشترین رنگ های 
جذب کننده

کمترین رنگ های 
جذب کننده

 a آنتن و مرکز واکنش سبزینه
فتوسیستم ها

400 تا 500 نانومتر
 600 تا 700 نانومتر 

بنفش و آبی
سبز و زردنارنجی و قرمز

b سبز و زردآبی و بنفش400 تا 500 نانومترآنتن های فتوسیستم هاسبزینه
زرد، نارنجی و قرمزآبی و سبز450 تا 500 نانومترآنتن های فتوسیستم هاکاروتنوئید

، نوعی سبزینۀ a می باشد که فقط در مرکز واکنش وجود دارد. P680 P700 یا  سبزینۀ a در آنتن ها و مرکز واکنش فتوسیستم ها وجود دارد ولی 

O2 فتوسنتزی و بخار آب حاصل از تعرق را دارد. 16 منظور سؤال روپوست و روزنۂ هوایی گیاهان می باشد که وظیفۀ وارد کردن CO2 برای فتوسنتز و خارج کردن   3
 گزینۀ )1(: نادرست است. در دو طرف روزنه های هوایی، دو یاخته لوبیایی شکل فتوسنتزکننده به نام یاخته های نگهبان وجود دارد. / گزینۀ )2(: نادرست است. 
 در مجاور روزنه های هوایی، یاخته های نگهبان فتوس�نتزکننده وجود دارد که فتوسیس�تم های آن ها، آنتن ها و مراکز واکنش دارند. در باز و بس�ته ش�دن روزنه های هوایی، 
قطر یاختۀ نگهبان به دلیل وجود رشته های سلولزی شعاعی ثابت می باشد. / گزینۀ )3(: درست است. در روپوست پهنک برگ گیاهان یاخته های اسفنجی و نرده ای وجود 
ندارد. این یاخته ها )اس�فنجی و نرده ای( مربوط به بخش میانبرگ می باش�د )نه روپوس�ت که مدنظر سؤال می باشد(. / گزینۀ )4(: نادرست است. در برگ گیاهان همواره 

بیشترین تعداد روزنه های هوایی در روپوست زیرین وجود دارد.
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رنگیزه های فتوسنتزی یوکاریوت ها
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185 در گیاه، یاخته های آوند آبکش ابلغ، هسته و اندامک های خود را از دست می دهند تا وظیفۀ انتقال شیرۀ پرورده را بر عهده بگیرند. این یاخته ها قدرت انجام  17  2
O2 به تولید ATP پیش ماده ای می پردازند. واکنش های قندکافت را دارند و بدون نیاز به 

 گزینۀ )1(: تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم A در راکیزه یاخته رخ می دهد. / گزینۀ )3(: انتقال شیرۀ خام، وظیفۀ یاخته های آوند چوبی می باشد که 
مرده و فاقد فعالیت زیستی می باشند. / گزینۀ )4(: ساخت آمینواسید در یاخته های آبکش صورت نمی گیرد. آوند آبکش وظیفۀ هدایت شیرۀ پرورده )پر از قند و آمینواسید( 

از برگ به همه جای گیاه دارد.
اواًل چ�ون در ص�ورت س�ؤال عنوان کرده جان�داری که حاوی یاخته هایی می باش�د، پس این جاندار پریاخته ای می باش�د. در پریاخته ای ه�ا، عمل هم زمان  18  3

CO2 در تنفس هوازی دارد. رونویسی و ترجمه در راکیزه ها و سبزدیسه ها صورت می گیرد. در این یاخته ها به دلیل وجود راکیزه، قدرت تولید ATP اکسایشی و ایجاد 
 گزین�ۀ )1(: تولی�د م�واد آل�ی از مواد معدنی وی�ژه جانداران پریاخته ای فتوس�نتزکننده ای مثل گیاهان و برخی آغازیان می باش�د. / گزین�ۀ )2(: فقط در 
 یاخته های فتوس�نتزکننده از جانداران یوکاریوتی می توان در هس�ته، راکیزه و سبزدیس�ه، آنزیم های هلیکاز، دنابس�پاراز و رنابسپاراز مش�اهده کرد )بیش از دو نوع اندامک(. / 

گزینۀ )4(: یوکاریوت ها دارای توالی افزاینده و سه نوع رنابسپاراز می باشند.
)O می باشد. 19 )2 درون فضای تیالکوئید، گاز حاصل از تجزیۀ آب، اکسیژن   4

O2 می خواهد از فضای تیالکوئید به خارج از سبزدیسه برود پس از یک غشای تیالکوئید و دو غشای سبزدیسه باید عبور کند  گزینۀ )1(: درست است. 
O2 از ی�ک غش�ای تیالکوئی�د، دو غش�ای سبزدیس�ه، غش�ای یاخته خودی، غش�ای یاخت�ۀ مجاور  )3 غش�ا و 6 الی�ۀ فس�فولیپیدی(. / گزین�ۀ )2(: درس�ت اس�ت. 
O2 از یک غشای تیالکوئید، دو غشای سبزدیسه  و دو غش�ای راکیزه باید عبور کند که کاًل از 7 غش�ا و 14 الیۀ فس�فولیپیدی عبور می کند. / گزینۀ )3(: درست است. 
O2 از غشای تیالکوئید، دو غشای سبزدیسه، یک  و یک غشای واکوئول، کاًل از 4 غشا یا 8 الیۀ فسفولیپیدی عبور می کند. / گزینۀ )4(: نادرست است. در این مسیر، 

غشای یاخته خودی و یک غشای یاختۀ مجاور باید کاًل از 5 غشا و 10 الیۀ فسفولیپیدی عبور کند.
فقط مورد )الف( در س�بزینه دیده نمی ش�ود. در برگ گوجه فرنگی، بیش�ترین رنگیزه ای که وجود دارد، سزبینه می باشد که در آنتن های فتوسیستمی هر دو  20  1

نوع a و b آن وجود دارد ولی در مرکز واکنش فتوسیستمی، فقط سبزینۀ a در بستری از پروتئین وجود دارد.
 ب( س�بزینه ها به همراه کاروتنوئیدها در آنتن های گیرندۀ نوری فتوسیس�تمی وجود دارند. / ج( سبزینه ها در نور سبز و زرد کمترین جذب و در نورهای 
قرمز، آبی، نارنجی و بنفش بیشترین قدرت جذب را دارند./ د( سبزینه a برخالف سبزینه b در مرکز واکنش فتوسیستمی قرار دارد که در بستری از پروتئین واقع شده است.

وظیفهمحلپروتئینرنگیزه های موجود در آن هااجزای فتوسیستم

غشای انواع پروتئین داردانواع سبزینه ها و کاروتنوئیدهاآنتن های گیرندۀ نور
تیالکوئیدها

انرژی نوری را توسط مجموعه رنگیزه ها گرفته تا در نهایت 
به سبزینه a مرکز واکنش تحویل دهد.

در بستری پروتئینی سبزینه aمرکز واکنش
قرار دارد.

غشای 
تیالکوئیدها

 مسئول خارج کردن الکترون از فتوسیستم می باشد.
P680 در فتوسیستم 2 دارد.  سبزینه a از نوع 
P700 در فتوسیستم 1 دارد.  سبزینه a از نوع 

در غش�ای تیالکوئیدها، بین فتوسیس�تم ها، مولکول هایی به نام ناقل الکترون وجود دارد که فتوسیستم ها را با انتقال الکترون به هم وصل می کنند. این مولکول ها با گرفتن 
الکترون، کاهش می یابند و با از دست دادن الکترون، اکسایش می یابند.

موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست می باشند. 21  2
سامانه های تبدیل انرژی همان فتوسیستم های 1 و 2 هستند که در غشای تیالکوئیدها مسئول تبدیل انرژی نوری به انرژی شیمیایی موجود در ATP و NADPH می باشند.
 الف( نادرست است. در فتوسیستم ها، قسمت آنتن ها حاوی انواعی از پروتئین ها و رنگیزه های فتوسنتزی می باشد. / ب( نادرست است. بخش مرکز 
P680 نام دیگر سبزینه a می باش�د که به همراه بستری  P700 می باش�د. / ج( نادرس�ت اس�ت.  P680 یا  واکنش در فتوسیس�تم ها، حاوی یک نوع س�بزینه a از نوع 
 پروتئینی س�بب ایجاد فتوسیس�تم 2 ش�ده اند )در حقیقت P680 یا P700 نام دیگر س�بزینۀ a موجود در فتوسیستم می باش�د نه نام فتوسیستم 2 و 1(. / د( درست است.

دو نوع فتوسیستم 1 و 2 در غشای تیالکوئید وجود دارد که توسط ناقلین الکترونی به هم متصلند.
موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست تکمیل می کنند. گیاهان دولپه ای پهنک و دمبرگ دارند که مانند هر گیاه زنده ای، یاخته هایی دارای پروتوپالست، واجد ریزلوله های  22  3

دوک برای تقسیم یاخته ای و سایر موارد در اسکلت پروتئینی داربست درون یاخته ای می باشد که قادر به ترجمه در رناتن و انجام فرایند تنفس یاخته ای نیز می باشد.
 واکوئول در اغلب یاخته های گیاهی بالغ و ژن ساخت مواد در هر یاخته هسته دار یک گیاه وجود دارد ولی ممکن است آن ژن فعال نباشد از طرفی دقت 
کنید که گیاهان دانه دار فاقد سانتریول می باشند )نادرستی الف و ب(. داشتن دیواره دوم )پسین( دلیل غیرزنده بودن یاخته نیست )مثل آوند آبکش و برخی پارانشیم ها( 

ولی اگر دیوارۀ دوم آن ها چوبی شود، آن موقع آن یاخته در معرض مرگ قرار می گیرد )نادرستی د(.
منظور این سؤال روپوست باالیی در نهاندانگان تک لپه یا دولپه می باشد که روزنه و یاختۀ نگهبان کمی دارد. این روپوست، در گیاهان دولپه ای که دمبرگ  23  2

دارند، در مجاور چند الیه یاختۀ پارانشیمی نرده ای به هم فشرده قرار دارد. 
 گزینۀ )1(: نادرست است. محل های مجاور از فضای اشباع از بخار آب باید در مجاور روزنه های هوایی باشند ولی در این روپوست، تعداد روزنه ها کم است. / 
گزینۀ )3(: نادرست است. هر روپوست اندام های هوایی جوان گیاه، قطعًا حاوی پوستک کوتینی از مواد لیپیدی می باشد )دقت کنید که پوستک، فاقد یاخته می باشد(. / 

گزینۀ )4(: نادرست است. در برگ، همواره آوند چوبی به سمت روپوست رویی و آوند آبکش به سمت روپوست زیرین می باشد. 
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هیچ دو شکلی در یک قسمت مربوط به یک نوع گیاه نمی تواند باشد. 24  2

 

تک لپه ای ها )غالت(گیاه نهاندانه
گندم - جو - ذرت

دولپه ای ها )حبوبات(
لوبیا - نخود - عدس

ریشه

ساقه

برگ

موارد )الف(، )ب( و )ج( صحیح می باشند. 25  1
 در روپوس�ت ب�رگ درخت�ان، فق��ط یاخته ه�ای نگهب��ان روزن�ه هم زم�ان ح�اوی سزبدیس��ه و راکی��زه ب�ا دو ن�وع دن�ای حلق�وی می باش�ند و س�ایر یاخته ها مث�ل کرک یا

یاختۀ معمولی روپوستی فقط در راکیزۀ خود دنای حلقوی دارند.
 الف( درس�ت اس�ت. یاخته های نگهبان روزنه رش�ته های سلولزی شعاعی در یاخته دارند که س�بب ثابت ماندن قطر هر یاخته در باز و بسته شدن روزنۀ 
هوایی می شوند. / ب( درست است. در سبزدیسه هر یاخته ای، فتوسیستم ها دارای آنتن هایی با انواع رنگیزه های فتوسنتز و پروتئین های مختلف می باشند. / ج( درست است. 
ATP اکسایشی یاخته های نگهبان توسط کانال ATPساز قرار گرفته در غشای داخلی چین خورده راکیزه صورت می گیرد. / د( نادرست است. پروتئین های مهارکننده و 

فعال کننده ویژه سیستم های تنظیم بیان ژنی در پروکاریوت ها می باشند )نه یاختۀ یوکاریوتی مدنظر تست ما(.
دقت کنید که همۀ جانداران تولیدکننده، مواد معدنی را با صرف انرژی به مواد آلی تبدیل می کنند.  26  3

 گزینۀ )1(: شیمیوسنتزکننده ها انرژی خود را از مواد شیمیایی )معدنی( به دست می آورند، پس همۀ تولیدکنندگان از نور خورشید انرژی نمی گیرند. /
گزین�ۀ )2(: در فص�ل )2(، خواندی�د ک�ه در پروکاریوت ه�ا، ی�ک mRNA می توان�د پیام رمز چند رش�تۀ پلی پپتی�د را منتقل کن�د. / گزینۀ )4(: فقط گیاه�ان، آغازیان 

فتوسنتزکننده و سیانوباکتری ها، از آب به عنوان منبع الکترون استفاده می کنند.
راکی�زه و سبزدیس�ه دو اندام�ک دن�اداری در برخی یاخته های یوکاریوتی می باش�ند که می توانند مس�تقل از هس�ته به تکثیر و تقس�یم دوتا ش�دن و  27  2

همانندسازی بپردازند.
راکیزه انرژی شیمیایی پیوندهای گلوکز را در مولکول ATP ذخیره می کند و سبزدیسه نیز انرژی نور خورشید را در پیوندهای ماده آلی مثل گلوکز ذخیره نگه می دارد.

 گزینۀ )1(: سامانه غشایی مستقل در بستره، همان تیالکوئید است که مخصوص سبزدیسه می باشد ولی در راکیزه وجود ندارد. / گزینۀ )3(: شیب غلظت 
+H در فضای بین دو غشای راکیزه و در فضای درون تیالکوئیدهای سبزدیسه دیده می شود اما در سبزدیسه این شیب بین دو غشای سبزدیسه نیست و در بین فضای  یا تراکم 
 داخل تیالکوئید و بس�تره دیده می ش�ود )دقت کنید وقتی از غش�اهای سبزدیس�ه صحبت می کنیم، منظور همان دو غش�ا است و غش�اهای تیالکوئید را در نظر نمی گیریم(. / 

گزینۀ )4(: وجود مرکز واکنشی حاوی رنگیزه در بستره پروتئینی از ویژگی های فتوسیستم ها در غشای تیالکوئید سبزدیسه ها می باشد.
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مقایسه ای زیبا از شکل اندام های رویشی برگ، ریشه و ساقه در گیاهان دولپه ای و تک لپه ای
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187 موارد اول، دوم، چهارم و پنجم صحیح می باشند. 28  1
برحسب متن کتاب، پهنک برگ شامل سه قسمت روپوست )رویی و زیرین(، میانبرگ )پارانشیم نرده ای و اسفنجی( و دسته های آوندی یا رگبرگ می باشد. وقتی به شکل 
کتاب توجه کنید، مشاهده می کنید که غالف آوندی )یاخته های دور دسته های آوندی( به همراه آوندهای چوبی و آبکش را در کتاب به عنوان رگبرگ معرفی کرده است. 

رگبرگ = غالف آوندی + بافت های آوندی
بلوط نهاندانه ای دولپه ای می باشد که به بررسی عبارات می پردازیم. )اغلب عبارات حاوی نکته هایی ترکیبی با زیست دهم می باشد.(

عبارت اول: درس�ت اس�ت. یاخته ه�ای تراکئیدی در آون�د چوبی گیاهان به 
ص�ورت دوک�ی دراز ب�وده که بدون فعالیت زیس�تی می باش�ند چ�ون دیوارۀ 
 چوب�ی ش�ده دارند و در حالت بلوغ مرده اند. / عبارت دوم: درس�ت اس�ت. 
بلوط نوعی نهاندانه اس�ت که در آوندهای چوب�ی آن، عنارص آوندی به صورت 
 لول�ه ای پیوس�ته و ب�دون دی�واره عرض�ی از یاخته ه�ای کوت�اه وج�ود دارد. / 
عبارت س�وم: نادرس�ت اس�ت. چون در متن س�ؤال گفت�ه پهنک دارد، 
پ�س بل�وط دولپه ای اس�ت که حاوی پارانش�یم ن�رده ای و اس�فنجی در 
میان��ربگ خ�ود می باش�د )نه رگب�رگ(. / عبارت چهارم: درس�ت اس�ت. 

/ فاق�د سبزدیس�ه می باش�د.  آون�دی در رگب�رگ دولپه ای ه�ا   غ�الف 
عبارت پنجم: درس�ت است. در بین بافت آوند آبکش گیاهان، یاخته های 
پارانشیمی و فیبر اسکلرانشیمی وجود دارد. / عبارت ششم: نادرست است. 
یاخته های بالغ آوند چوبی و آبکش هستۀ خود را از دست داده اند. دقت کنید 
که یاخته های همراه آوندی نیستند ولی جزء بافت آوندی بوده و هسته دارند.

29  4

عناصر آوندی مخصوص آوند چوبی نهاندانگان )گیاهان گل دار( می باشد که دو نوع تک لپه ای و دولپه ای دارد. گیاهان 
تک لپه ای در برگ خود، فاقد، دمبرگ و پارانشیم نرده ای می باشند )منظور سؤال گیاهان تک لپه یم ابشد(.

 بیشترین نسبت پوست به استوانه آوندی، در ریشۀ دولپه ای ها دیده می شود )درستی گزینۀ )4((.
 گزینۀ )1(: تک لپه ای ها دارای دانه ای با یک لپۀ نازک و آندوسپرم زیاد با ذخیرۀ مواد غذایی می باشند. / 
گزینۀ )2(: ساقۀ تک لپه ای ها، همان طور که در شکل مشاهده می کنید حاوی دستجات متعدد آوندی در دوایر متعدد 
می باش�د که دس�تجات محیطی تر، تعداد بیش�تر با اندازۀ کوچک تر دارند. / گزینۀ )3(: س�اقۀ تک لپه ای ها در برش 

عرضی خود پوست نامشخص و بسیار نازکی دارد.
30  2

در گیاهان، پلی س�اکارید ذخیره کنندۀ انرژی، نشاس��ته می باش�د. پلی ساکارید سلولز در گیاهان، برخالف نشاسته نقش ساختاری و اس��تحکایم  دارد. نشاسته، در ساقه و 
ریشۀ گیاهان ذخیره می شود. دقت کنید، پارانشیم ها بافت و یاختۀ ذخیرۀ پلی ساکاریدی گیاهی می باشند که در سامانۀ زمینه ای این اندام ها قرار گرفته اند. توجه به این 
نکته نیز ضروری اس�ت که یاخته های غالف آوندی فقط درون برگ گیاهان دیده می ش�ود لذا ذخیرۀ نشاس�ته نمی کند بلکه در تک لپه ای ها در اثر فتوس�نتز به تولید قند 

می پردازد. گیاه در موقع نیاز به کمک آمیالزهای درون یاخته ای نشاسته های ذخیره ای را هیدرولیز می کند.

CO می باشد.  31 H O C H O O+ → +2 2 6 12 6 2 فقط مورد )د( صحیح است. فرمول کلی فتوسنتز گیاهان به صورت   1
 الف( نادرس�ت اس�ت. مواد آلی در فتوس�نتز تولید می شوند )نه مصرف(. / ب( نادرست اس�ت. گلوکز طی قندکافت در سیتوپالسم تجزیه می شود. / 
CO2 در تنفس بی هوازی از نوع تخمیر الکتیکی تولید نمی شود. / د( درست است. گلوکز حاصل از فتوسنتز، طی مرحلۀ اول قندکافت با فسفات های  ج( نادرست است. 

دو مولکول ATP، ترکیب می شود. 
میانبرگ تک لپه ای ها، فقط پارانشیم اسفنجی دارد )نرده ای ندارد( که این گیاهان دانۀ تک لپه ای دارند.  32  3

 گزینۀ )1(: دولپه ای ها در میانبرگ خود یاخته های پارانش�یمی اس�فنجی و نرده ای دارند و دانه آن ها نیز اغلب به دلیل رش�د زیاد س�اقۀ رویانی، دارای 
رویش روزمینی بوده و لپه های آن ها در خارج از خاک باز می شوند. / گزینۀ )2(: دانه رسیدۀ آندوسپرم دار ویژه تک لپه ای ها )غالت( می باشد که همانند هر نوع نهاندانه ای 
دارای یاخته همراه در اطراف آوند آبکش خود می باش�د. / گزینۀ )4(: دس�تجات آوندی در یک دایره، ویژۀ س�اقۀ دولپه ای هاس�ت که این گیاهان می توانند در نوع درختی 

خود دارای کامبیوم برای رشد پسین )قطری( باشند.
موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست می باشند.  33  2

رنگیزه های گیاهان در واکوئول و پالست ها )دیسه ها( وجود دارند ولی در بین آن ها، انواع موجود در فتوسیستم های سبزدیسه ها در فتوسنتز کارایی دارند.
P680 نام دیگر   الف( نادرست است. رنگیزه های فتوسنتزی در فتوسیستم های قرار گرفته در غشای تیالکوئیدها وجود دارند. / ب( نادرست است. 
سزبینه a موجود در مرکز واکنش فتوسیستم 2 می باشد. این فتوسیستم دارای یک مرکز واکنش و تعدادی آنتن های گیرنده ای می باشد. / ج( درست است. کاروتنوئیدها 

همانند رنگیزه های درون واکوئولی )آنتوس�یانین ها( خاصیت پاداکس�نده ای برای مقابله با رادیکال های آزاد دارند. همان طور که می دانید کاروتنوئیدها به همراه سبزینه ها و 
انواعی از پروتئین ها در آنتن های فتوسیس�تمی وجود دارند. / د( نادرس�ت است. رنگیزه های فتوسنزتی در سبزدیسه ها وجود دارند. سایر پالست ها )دیسه ها( برای ذخیرۀ 

مواد کارایی دارند )به عالوه در واکوئول هم کاروتنوئید وجود ندارد(.
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( می باش�د که در بس�تری پروتئینی قرار گرفته ان�د. در بخش آنتن های  34 P700 P680 یا  ( a در فتوسیس�تم ها، مرک�ز واکن�ش حاوی مولکول های س�بزینه  2
فتوسیستمی، انواع مختلف کاروتنوئیدها و سبزینه ها به همراه انواع پروتئین ها وجود دارند که انرژی نور را جذب می کنند )درستی گزینۀ )2( و نادرستی گزینۀ )1((. 

 سبزینه a قدرت زیادی در جذب نور قرمز، آبی، نارنجی و بنفش دارد و کاروتنوئیدها در نور سبز و آبی حداکثر جذب را دارا می باشند که هر دو با هم در آنتن ها به همراه 
انواع مختلف پروتئین ها قرار دارند )نادرستی گزینۀ )3((.

P700 دارد، باید ب�رای خروج الکترون خود از همۀ رنگیزه ه�ای آنتن های خود انرژی بگیرد  P680 یا   مرک�ز واکن�ش فتوسیس�تمی که فقط یک نوع س�بزینه a از نوع 
)نادرستی گزینۀ )4((.

موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست می باشند. 35  1
جلبک س�بز اس�پیروژیر نوعی آغازی پریاخته ای فتوس�نتزکننده می باش�د که رنگیزه هایی همانند گیاهان دارد. این 
جاندار جلبک سبز رشته ای می باشد که سبزدیسه های نواری درازی در سیتوپالسم خود دارد )نه اینکه خودش نواری 

O2 تولید می کند )درستی د(. باشه!( )نادرستی الف( و از آب به عنوان منبع الکترون فتوسنتز استفاده می کند و 
 این یوکاریوت قادر است در هسته و سیتوپالسم )راکیزه و سبزدیسه( عمل همانندسازی را انجام دهد ولی 

ترجمه در رناتن های هسته صورت نمی گیرد )نادرستی ب(.
 غشای تیالکوئیدی سبب تقسیم سبزدیسه )نه یاخته( به دو بخش درون تیالکوئیدی و بستره می شود )نادرستی ج(.

موارد )ب( و )ج( نادرس�ت هس�تند. مورد )ب( نادرس�ت است چون بستره در فاصله غشای درونی و غش�ای تیالکوئید قرار دارد. مورد )ج( نیز نادرست  36  2
است چون سبزدیسه و راکیزه حاوی دنای حلقوی می باشند که هرکدام برخی پروتئین های مورد نیاز خود را توسط ژنوم خطی هسته و ترجمه در رناتن های سیتوپالسمی به 
دست می آورند ولی به طور مستقل نیز می توانند با بیان ژن های خود برخی پروتئین های مورد نیاز خود را بسازند. البته راکیزه به تولید پروتئین های مورد نیاز تنفس یاخته ای 

و سزبدیسه به ساخت پروتئین های مورد نیاز فتوسنزت یم پردازد.

 ال�ف( غش�اهای سبزدیس�ه، همگ�ی صاف می باش�ند که دو غش�ای اطراف این اندام�ک حاوی فضایی ب�رای تبادل مواد با سیتوپالس�م می باش�د. / 
د( ریزوبیوم ها نوعی پروکاریوت هس�تند که به دلیل نداش�تن هس�ته، عمل رونویسی و ترجمه را هم زمان توسط رنابسپاراز و رناتن ها انجام می دهند. این ویژگی در راکیزه ها 

و سبزدیسه ها نیز دیده می شود.
37  3

چون سبزینه گیاهان، بیشتر نور سبز و زرد را به جای جذب کردن و استفاده در فتوسنتز، اغلب منعکس می کنند پس در این صورت جذب نور در این گیاه خاص به خوبی 
صورت نمی گیرد و خروج الکترون از فتوسیستم و شروع فتوسنتز به مخاطره می افتد.

فقط مورد )ب( صحیح است. وقتی جسمی به رنگ خاصی دیده می شود، یعنی رنگیزه های موجود در آن سبب بازتاب آن رنگ شده است. پس در گیاهان  38  3
به دلیل سبزینه زیاد و انعکاس یا بازتاب نور سبز و زرد است که اغلب گیاهان و مخصوصًا برگ های آن ها به رنگ سبز دیده می شوند.

 الف( نادرس�ت اس�ت. سبزینه در واکوئول که محل ذخیرۀ آنتوسیانین است، وجود ندارد. / ب( درست است. سامانۀ تبدیل انرژی، فتوسیستم است 
که سبزینه هم در مرکز واکنش و هم در آنتن های آن وجود دارد. / ج( نادرست است. هر فتوسیستم، یک مرکز واکنش دارد )نه مراکز(. / د( نادرست است. این نکته در 

مورد کاروتنوئیدهاست. 
موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست می باشند. 39  1

 منظور سؤال یاخته نگهبان روزنه می باشد که به دلیل وجود رشته های سلولزی شعاعی همواره در اعمال مختلف آن قطر یاخته تغییری نمی کند.
 الف( نادرست است. یاخته نگهبان جزء یاخته های روپوستی می باشد. / ب( درست است. هسته، راکیزه و سبزدیسه های درون یاخته نگهبان روزنه، 
قدرت تولید RNA و DNA دارند. / ج( نادرست است. مرکز واکنش فتوسیستم ها، فقط حاوی سبزینه a می باشد. / د( نادرست است. یاختۀ نگهبان و روزنۀ هوایی در 

روپوست رویی و زیرین برگ تک لپه ای ها )ذرت( وجود دارد ولی ذرت تک لپه است و فاقد یاخته های نرده ای به هم فشرده می باشد. 
فقط مورد )د( صحیح اس�ت )موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرس�ت هس�تند(. در یاختۀ نگهبان روزنه، راکیزه اندامکی مس�ئول تبدیل ماده به انرژی در تنفس  40  3

یاخته ای است و سبزدیسه ها اندامک هایی مسئول تبدیل انرژی به ماده در فرایند فتوسنتز می باشند. 
 الف( نادرس�ت اس�ت. میتوکندری، در بین دو غش�ای خود، دنا، رنا و رناتن ندارد و همان طور که در فصل قبل یاد گرفتید، مولکول های انتقال الکترون 
 در غش�ای درونی آن قرار دارد. / ب( نادرس�ت اس�ت. در کلروپالس�ت، درون داخلی ترین غش�ا، فضای تیالکوئید قرار دارد که فاقد دنا، رنا، ترجمه و رناتن می باش�د. / 
ج( نادرست است. در میتوکندری، درونی ترین غشا، همان غشای چین خورده داخل است و غشای درونی تری وجود ندارد. / د( درست است. فضای بین دو غشای بیرونی 

صاف سبزدیسه ها، فاقد دنا، رنا و رناتن و رنگیزه می باشد. 
فقط عبارت )د( نادرس�ت اس�ت. هر فتوسیستم حاوی تعدادی آننت گیرنده نور و یک مرکز واکنش می باش�د. س�ایر عبارات صحیح و خط کتاب می باش�ند. 41  1
منظور سؤال سزبینۂ a و b می باشد که در طول موج های 400 تا 500 نانومتر و 600 تا 700 نانومتر بیشترین جذب را دارند. این دو نوع رنگیزه در نور سبز  42  1

و زرد قدرت جذب مناسبی ندارند و بیشتر این دو رنگ را منعکس می کنند که این موضوع به دلیل مقدار زیاد سبزینه در گیاه، سبب دیده شدن گیاهان و مخصوصًا برگ 
آن ها به رنگ سبز می شوند.

 گزینۀ )2(: سبزینه a هم در آنتن ها و هم در مرکز واکنش فتوسیستمی قرار دارد ولی سبزینه b فقط در آنتن ها قرار دارند. / گزینۀ )3(: ناقلین الکترونی 
 a در نور سبز و آبی و در سبزینه b بین دو فتوسیستم، فاقد رنگیزه می باشند و وظیفۀ انتقال الکترون در آن ها مشترک می باشد. / گزینۀ )4(: حداکثر جذب نوری سبزینه
در قرمز، آبی، نارنجی و بنفش می باشد )با توجه به نمودار مقابل در محدودۀ 400 تا 500 نانومتر، قلۀ جذب نور از قلۀ بین طول موج های 600 تا 700 نانومتر باالتر است(.
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189 در ش�کل موردنظ�ر، )الف( بیانگر س�بزینه a می باش�د که در آنتن ها و مراک�ز واکنش وجود  43  3
دارند. )ب( همان سبزینه b می باشد که فقط در آنتن های فتوسیستم وجود دارد که انواع پروتئین و رنگیزه ها 
را دارد ول�ی برخ�الف مرکز واکنش فتوسیس�تمی، فاقد بس�تری پروتئینی می باش�د. )ج( نی�ز کاروتنوئیدها 

می باشد که در آنتن ها برخالف مرکز واکنش فتوسیستمی وجود دارند.

عبارات کلیدی هر فتوسیستم 

آنتن های گیرندۀ نور  چند عدد 
a یک مرکز واکنش حاوی سبزینۀ

بستر پروتئینی در مرکز واکنش 
کاروتنوئید و انواع پروتئین در آنتن ها 

P700 همان س�بزینه a موجود در فتوسیستم 2 و 1 می باشد که به همراه رنگیزه های دیگر و  44 P680 و  موارد )ب(، )ج( و )د( نادرس�ت هس�تند. منظور از   3
انواع پروتئین، فتوسیستم را می سازند. این نوع رنگیزه، در نور قرمز و بنفش بیشترین جذب نور و در سبز و زرد کمترین جذب را دارد.

، حداکرث توانایی جذب آن ها در طول موج 700 یا 680 نانومتر است! )نه فقط در آن طول موج(. P680 P700 یا   در مورد علت نادرستی عبارت )ج( دقت کنید که 

O2 تولید می کند، سبزینه a دارد.« سبزینه a ، عالوه بر یوکاریوت های فتوسنتزکننده در سیانوباکتری ها نیز وجود دارد. به طور کلی می توان گفت، »هر جانداری که طی فتوسنتز 

طول موج های نور مرئی بین 400 تا 700 نانومتر می باش�د که در یک س�ر طیف نور بنفش و در س�مت دیگر نور قرمز با طول موج باال )700( و انرژی کمتر  45  3
O2 در این میانه  وجود دارد. بیش�ترین قدرت جذب هر نوع رنگیزه س�بزینه b ، a و کاروتنوئیدها در س�مت طول موج های 400 تا 500 نانومتر صورت می گیرد و تولید 
O2 تولیدی نیز در بین طول موج های 500 تا 600 نانومتر می باشد. )در شکل زیر می توانید میزان فتوسنتز  بیشتر از سایر طول موج ها می باشد و کمترین مقدار فتوسنتز و 

زیاد را در دو محدودۀ طول 400 تا 500 و 600 تا 700 نانومتر مشاهده کنید.(

O2 بیشتر می باشد. / گزینۀ )2(: با توجه   گزینۀ )1(: با توجه به شکل، در طول موج های 400 تا 500 و 600 تا 700 نانومتر، شدت فتوسنتز و تولید 
به شکل، در طول موج های 400 تا 500 نانومتر، هر سه نوع رنگیزه در حداکثر جذب خود در ناحیه مرئی قرار دارند. / گزینۀ )4(: کاروتنوئیدها حاوی قدرت پاداکسندگی 

می باشند که در طول موج های 400 تا 500 نانومتر، حداکثر جذب را دارند ولی از طول موج 600 نانومتر به باال، قدرت جذب آن ها بسیار کم می شود.
با توجه به ش�کل مقابل، س�بزینه b در طول موج مناسب خود )حدود 500 نانومتر( بیشترین  46  3

ج�ذب را در ن�ور آب�ی دارد و نمودار جذب آن در ان�دازۀ باالتری وجود دارد. ای�ن رنگیزه ها در مرکز واکنش 
فتوسیستم وجود ندارند ولی در آنتن ها وجود دارند.

 a گزینۀ )1(: دقت کنید که در شکل مقابل کاماًل واضح است که حداکثر جذب سبزینه 
در طول موج حدود 400 نانومتر در نور بنفش می باشد که این رنگیزه ها در آننت های فتوسیستم وجود دارند 
ولی سبزینه a موجود در مرکز واکنش فتوسیستم 1 و 2 به ترتیب در طول موج های 700 و 680 نانومتر جذب 
/ نمی باش�د.(  نم�ودار  اول   a س�بزینه  ان�دازه  ب�ه   P700 ی�ا   P680 ج�ذب  )مق�دار  دارن�د.   ن�ور 
گزینۀ )2(: کانال های پروتونی ATPس�از و فسفولیپیدها نیز در غشای تیالکوئید، فاقد رنگیزه می باشد ولی 
در انتقال الکترون نیز نقشی ندارد. / گزینۀ )4(: از زیست دهم به یاد دارید که با شروع پاییز و کاهش طول 
روز، تغییر رنگ برگ ها از س�بز به زرد یا نارنجی تبدیل می ش�ود که این تغییر رنگ در اثر تجزیۀ سبزینه ها و 

تولید کاروتنوئید بیشتر رخ می دهد. 

در تغییر رنگ برگ ها، سبزینه نمی تواند به کاروتنوئید تبدیل شود ولی سبزدیسه به رنگ دیسه تبدیل می شود )فصل 6 دهم(.

موارد )ج( و )د( صحیح هستند.  47  2
 الف( نادرس�ت اس�ت. تبدیل ماده به انرژی ویژه تنفس یاخته ای در راکیزه اس�ت. / ب( نادرست اس�ت. تبدیل انرژی نوری ویژه تیالکوئید است. / 

ج( درست است. در هر غشایی، کانال پروتئینی وجود دارد. / د( درست است. هر دو حاوی مقدار زیادی فسفولیپید هستند که در صفرا نیز وجود دارد. 
کاروتنوئیدها )رنگیزۀ برگ های پاییزی( همانند رنگیزه های واکوئول ها )آنتوس�یانین ها( قدرت پاداکس�نده دارند و می توانند رادیکال آزاد اکس�ید حاصل از  48  2

نوشیدن زیاد مشروبات الکلی را خنثی کنند.
 گزینۀ )1(: آنتوسیانین ها که سبب ایجاد رنگ ریشۀ چغندر قرمز، کلم بنفش و میوه هایی مانند پرتقال توسرخ می شوند در فتوسنتز گیاه نقشی ندارند. /
گزینۀ )3(: ریشۀ گیاه هویج کاروتن نارنجی دارد و حتمًا می دانید که هویج قرمز نیست! / گزینۀ )4(: رنگ چغندر قند به دلیل ریشۀ گیاه می باشد که اندامی زیرزمینی 

است و قرمزی آن نیز به دلیل آنتوسیانین واکوئول های یاخته های آن می باشد.
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منظور سؤال برگ گیاهان می باشد. در دولپه ای ها که برگ دارای پهنک و دمبرگ می باشد، یاخته های پارانشیمی نرده ای آن ها در سطح باالیی میانبرگ و در  1  3
مجاور روپوست رویی به صورت فشرده چندالیه ای قرار گرفته اند.

 گزینۀ )1(: در روپوس�ت گیاهان، به جز یاخته های نگهبان روزنه، س�ایر یاخته ها مثل کرک، فاقد سبزدیس�ه می باش�ند. / گزینۀ )2(: با توجه به شکل 
کتاب درس�ی، غالف آوندی جزء رگبرگ می باش�د که به صورت خارجی ترین الیه رگبرگ در اطراف بافت های آوندی گیاه قرار دارد. / گزینۀ )4(: یاختۀ نگهبان روزنه نیز 

در همۀ نهاندانگان و غالف آوندی تک لپه ای ها دارای سبزدیسه بوده و فتوسنتزکننده می باشد.
س�اقۀ گیاهان دولپه ای در بخش زمینه ای خود حاوی مغز می باش�د که از پارانشیم ها تشکیل شده اند. در دولپه ای ها خارجی ترین قسمت رگبرگ، الیه غالف  2  1

آوندی می باشد که یاخته های به هم فرشده ویل غیرسزبدیسه دار یم ابشند )نادرستی گزینۀ )3( و درستی گزینۀ )1((.

 در دولپه ای ه�ا خارجی تری�ن الیه میانبرگ به س�مت روپوس�ت رویی، یاخته های پارانش�یمی فتوس�نتزکننده نرده ای به هم فش�رده بوده )نادرس�تی گزین�ۀ )4(( ولی در 
خارجی ترین الیه به س�مت روپوس�ت زیرین، یاخته های پارانش�یمی اسفنجی با فضای بین یاخته ای اش�باع از بخار آب دارد )دقت کنید که خارجی ترین قسمت میانبرگ، را 

روپوست در نظر نگیرید!( )نادرستی گزینۀ )2((. 
P700 ولی در فتوسیستم 2  3 تفاوت فتوسیستم 1 و 2 در غشای تیالکوئیدها، در نوع سزبینه a موجود در مرکز واکنش آن ها می باشد که در فتوسیستم 1 دارای   3

P680 می باشد. دارای 
 گزین�ۀ )1(: در ه�ر آنتن فتوسیس�تمی، انواعی از بس�پارهای پروتئینی و رنگیزه ها وج�ود دارد. / گزینۀ )2(: عوامل زنجیرۀ انتق�ال الکترون در بین دو 

فتوسیستم، شامل پروتئین های ناقل الکترون می باشند ولی رنگیزه ندارند. / گزینۀ )4(: مرکز واکنش فتوسیستمی فقط دارای سبزینه a در بستری پروتئینی می باشد.
P680 دو نوع س�بزینه a هس�تند که مخصوص مراکز واکنش فتوسیس�تمی می باش�ند ولی در آنتن های فتوسیس�تم ها، انواعی از رنگیزه های  4 P700 و    4

کاروتنوئیدی و سبزینه ای به همراه انواع پروتئین ها وجود دارند.
فقط عبارت )ب( نادرست می باشد. 5  3

 الف( درست است. بستره در راکیزه کاماًل در فضای محاصره شده توسط غشای درونی قرار دارد ولی در سبزدیسه بین غشای درونی و غشای تیالکوئید 
قرار دارند. غش�ای درونی این دو اندامک با فضای بین دو غش�ا و بس�تره در تماس می باشد. / ب( اندرست است. سبزدیسه، دارای دو غشای بیرونی صاف می باشد ولی در 
 راکیزه، غش�ای بیرونی صاف به همراه غش�ای درونی چین خورده وجود دارد که چین خوردگی های غش�ای درونی آن فقط به س�مت بس�تره یا فضای درون راکیزه می باشد. / 
ج( درست است. بستره راکیزه و سبزدیسه، توانایی همانندسازی DNA حلقوی، رونویسی با رنابسپاراز و ترجمه در رناتن دارد. / د( درست است. فقط برخی پروتئین های مورد 

نیاز راکیزه و سبزدیسه توسط ژن ها و رناتن های خود اندامک ساخته می شود و برخی دیگر توسط هسته در ژنوم خطی یاخته، رمزگردانی می شود.
بهترین جذب س�بزینه a در نور قرمز و بنفش و کمترین جذب در س�بز و زرد، س�بزینه b بیش�ترین جذب را در آبی و کمترین جذب را در س�بز و زرد و در  6  4

کاروتنوئیدها بیشترین جذب در آبی و سبز و کمترین در زرد و نارنجی است. )با توجه به شکل و نمودار کتاب می توان به آن پی برد.(
منظور از سامانه های تبدیل انرژی، همان فتوسیستم ها می باشد.  7  2

CO2 ربطی ندارند. / گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت.   گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. این س�امانه ها ویژۀ جذب نور هس�تند و به چرخۀ کالوین و مصرف 
حداکثر جذب سبزینۀ a همواره در آنتن فتوسیستم ها و در طول موج 400 تا 500 نانومتر است ولی در مرکز واکنش، حداکثر جذب آن ها در طول موج 680 یا 700 نانومتر می باشد. / 
P680 فقط نام س�بزینه a درون مرکز واکنش است. / گزینۀ )4(: نادرست است. واژۀ بستر پروتئینی  P700 تا  گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. بارها در این گفتار گفتم که 

مربوط به مرکز واکنش فتوسیستمی است )البته آنتن ها نیز پروتئین مختلف دارند(.
O2 مشاهده می شود. 8 با توجه به نمودار کتاب، در حداکثر طول موج جذب رنگیزه ها در 400 تا 500 نانومتر، حداکثر شدت فتوسنتز و تولید   3

 گزین�ۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. حداکث�ر قدرت جذب س�بزینه ها در طول م�وج 400 تا 500 نانومتر در آنتن ها اس�ت. / گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. 
آنتن بستر پروتئینی ندارد )در سؤال قبل هم گفتیم(. / گزینۀ )4(: نادرست است. دقت کنید که منظور از رنگیزه هایی که در آنتن ها بعد از طول موج 500 نانومتر قدرت 
جذب ندارند، کاروتنوئیدهاست. همان طور که می دانید در آنتن ها، هم سبزینه و هم کاروتنوئید وجود دارد ولی امیدوارم از سال دهم )فصل 6( به یاد داشته باشید که در 

سبزدیسه ها، رنگیزه های سبزینه ای در اطراف کاروتنوئیدها قرار دارند. 
آنتوسیانین های واکوئولی و کاروتنوئیدها خاصیت آنتی اکسیدانی دارند که در اندامک های آن ها پروتئین نیز به صورت ذخیره یا فعال وجود دارد. 9  1

 گزینۀ )2(: نادرست است. در کوتاه  شدن طول روز در پاییز، سبزدیسه به رنگ دیسه تبدیل می شود که طی این عمل، سبزینه ها تجزیه شده و مقدار 
کاروتنوئیدها زیاد می شود. / گزینۀ )3(: نادرست است. در مورد آنتوسیانین ها رد می شود )چون آن ها نیز همانند کاروتنوئیدها خاصیت پاداکسندگی دارند(. / گزینۀ )4(: 

نادرست است. در مورد سبزینه ها نادرست است. 
O2 به جو  10 CO2 از محیط دریافت شده و کربن آن در مواد آلی تثبیت می شود و در ازای آن گاز  با توجه به فرمول فتوسنتز در گیاهان درمی یابیم که گاز   4

O2 تولید شده می باشد(. برگردانده می شود )منظور سؤال 

: فرمول فتوسنتز در گیاهان  CO H O C H O OkÃ{n¼i n¼º+ → +2 2 6 12 6 26 6 6

O2 در واکنش های تنفس هوازی سایر جانداران نقش آخرین پذیرندۀ الکترون و پروتون را دارد. گاز 

CO2 در فتوس�نتز این یاخته ها تثبیت و مصرف می ش�ود ولی در سیتوپالس�م آن ها تولید نمی شود مگر اینکه تخمیر الکلی داشته باشد. /   گزینۀ )1(: 

O2 به کار نمی رود چون قندکافت واکنش هایی از نوع بی هوازی می باشند. /  O2 در فتوسنتز آن ها تولید می شود ولی در تولید پیرووات از گلوکز در قندکافت،  گزینۀ )2(: گاز 

. CO2 گزینۀ )3(: منشأ اکسیژن های آزاد شده در فرایند فتوسنتز گیاهان از تجزیۀ نوری مولکول آب می باشد نه 
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191 دق�ت کنی�د که سبزدیس�ه خودش دو غش�ا دارد ولی درون آن تعداد زیادی تیالکوئید یک غش�ایی وجود دارد. پس سبزدیس�ه ح�اوی تعداد زیادی الیۀ  49  3
O2 قسمت مهمی از  فس�فولیپیدی می باش�د، در صورتی که هس�ته و راکیزه دو غشا و چهار الیۀ فس�فولیپیدی دارد. در چرخۀ کالوین، تولید ATP ، NADPH نوری و 

واکنش های فتوسنتز است ولی در فصل قبل خواندیم که چرخۀ کربس و تولید استیل کوآنزیم A مربوط به تنفس هوازی در بستره راکیزه است.

پیرایش mRNA و فعالیت انواع مختلف رنابسپاراز در هسته که اندامک دو غشایی است، صورت می گیرد.

فقط مورد )الف( عبارت را به نادرستی تکمیل می کند. 50  3
 الف( نادرست است. در سیانوباکتری ها و سایر باکتری های فتوسنتزکننده )گوگردی ها(، سبزدیسه و تیالکوئید وجود ندارد به همین دلیل واکنش های 
تیالکوئید یا زنجیره های انتقال الکترون در غش�ای یاخته انجام می ش�ود که این غش�ا همانند غشای تیالکوئید در تولید ATP نوری نقش دارد. / ب( درست است. تولید 
ATP در سطح پیش ماده آلی مخصوص واکنش های قندکافیت و چرخۂ کربس می باشد که به ترتیب در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم و بستره راکیزه انجام می شوند. در غشای 
داخیل چین خورده راکیزه واکنش هایی در ارتباط اب تولید ATP اکس��اییش ایجاد یم ش��ود. / ج( درس�ت است. در یوکاریوت ها، غشای یاخته در تولید ATP نقشی ندارد ولی 

می تواند در برخی پمپ های غش�ایی به مصرف ATP بپردازد. / د( درس�ت اس�ت. تولید ATP اکسایش�ی فقط در واکنش های تنفس هوازی و درون راکیزه به واس�طه 
عمل زنجیرۀ انتقال الکترون صورت می گیرد. ATP اکس��اییش راکیزه ها همانند ATP نوری سزبدیس��ه ها نتیجۂ فعالیت کاانل پروتوین ATPساز یم ابشد که در ادامه عمل 

زنجیره های انتقال الکرتون انجام یم شود.

در ش�کل مقابل می توانید مش�اهده کنید که مرکز واکنش، انرژی خود را از بیش��رت  51  4
آنتن های خود می گیرد چون عالوه بر انرژی که خودش جذب کرده، تا حدی به انرژی نیاز دارد که 
بتواند الکترون خود را برانگیخته کرده و از مدار و فتوسیس�تم خود خارج کند. در ش�کل مقابل، دو 

آنتن وجود دارد که در انتقال انرژی به مرکز واکنش شرکت نکرده اند.
P680 یا   گزینه ه�ای )1( و )2(: الکترون ه�ای برانگیخت�ه در مرکز واکنش از 
P700 خ�ارج می ش�وند و فتوسیس�تم را ب�ه س�مت زنجی�رۀ انتق�ال الکت�رون ت�رک می کنند ولی 
الکترون های برانگیخته آننت های هر فتوسیس�تم به مولکول های دیگر همان آنتن منتقل می شوند./ 
گزینۀ )3(: الکترونی که در یک آنتن برانگیخته می ش�ود یا انرژی خود را به س�ایر رنگیزه ها داده و 
خ�ودش ب�ه همان رنگیزه برمی گردد یا از رنگیزه خود که خارج ش�د، به رنگیزه یا مولکول پروتئینی 

دیگری در همان آنتن منتقل می شود.

آنتن ها به هم و به مرکز واکنش انرژی پاس می دهند تا مرکز واکنش، الکترون آزاد کند. 

P680 می گیرند ولی انرژی گیری مراکز واکنش  52 مراکز واکنش فتوسیس�تمی، الکترون های جایگزین خود را در فتوسیس�تم 2 از آب و در فتوسیس�تم 1 از   3
فتوسیستم ها، فقط از آنتن ها صورت می گیرد.

 گزین�ۀ )1(: الکت�رون خ�ارج ش�ده از هر رنگی�زه می تواند با از دس�ت دادن انرژی خود به س�ایر رنگیزه ها، به م�دار خود در همان رنگی�زه برگردد. / 
گزینه های )2( و )4(: الکترون برانگیخته از آنتن ها می تواند به یک رنگیزه یا مولکول پروتئینی دیگری در آنتن ها منتقل شود.

موارد )ب( و )د( نادرست می باشند. 53  1
، ATP  و NADPH تولید می شود که تولید ATP در راکیزه ها نیز که دنا دارند، رخ می دهد. / ب( نادرست است.  O2  الف( درست است. در مرحلۀ نوری، 
در بین فتوس�نتزکنندگان غیرگیاهی، جلبک ها نیز یوکاریوت تولیدکننده هس�تند که همانند گیاهان حاوی سبزدیس�ه برای فتوسنتز می باشند )به سبزدیسه و سبزینه داشتن 
جلبک ها در فعالیت کتاب در اسپیروژیر اشاره شده است(. / ج( درست است. سلولز گیاه و نشاسته ذخیره ای گیاهان حاصل تغییر و ترکیب در محصوالت حاصل از چرخۀ 

کالوین فتوسنتز می باشند. / د( نادرست است. ریشۀ گیاهان نیز، پارانشیم های ذخیرۀ مواد قندی دارد ولی معمواًل در ریشه ها فتوسنتزی رخ نمی دهد.
موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست می باشند. 54  2

 الف( نادرس�ت اس�ت. اس�پیروژیر جلبکی س�بز پریاخته ای 
رش�ته ای می باشد که سزبدیسه یا کلروپالس�ت آن نواری دراز می باشد نه سزبینه 
آن! »امان از بی دقتی!« / ب( نادرس�ت اس�ت. هر الکت�رون موجود در رنگیزه های 

فتوسنتزی، اگر به اندازۂ کایف انرژی کسب کنند، به صورت برانگیخته درمی آیند 
و از مدار خود خارج می ش�وند )دقت داش�ته باش�ید که هر طول موجی نمی تواند 
سبب خروج الکترون شود، مثاًل طول موج باالی 700 نانومتر این توانایی را ندارد(./ 
ج( درس�ت اس�ت. به طور معمول و با توجه به شکل های کتاب، همۀ رنگیزه های 
فتوسنتزی، الکترون آزاد دارند که الکترون آن ها در اثر برانگیخته شدن می تواند 
ب�ه رنگیزه ی�ا مولکول دیگری )پروتئینی( منتقل ش�ود یا با ص�رف انرژی دوباره 
در همان رنگیزه قرار گیرد./ د( نادرس�ت اس�ت. با توجه به شکل روبه رو متوجه 
می شوید که مرکز واکنش یک فتوسیستم انرژی خود را از آنتن های گیرندۀ نوری 

همان فتوسیستم می گیرد.
 در هر فتوسیس�تم، یک مرکز واکنش از چند آنتن مختلف همان فتوسیس�تم، 

انرژی می گیرد.
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فقط عبارت )د( صحیح است. با توجه به شکل روبه رو  55  1
و متن سؤال متوجه می شوید که منظور سؤال، دو عامل پروتئینی ناقل 
الکترون بوده اس�ت که بین دو فتوسیستم و در دو طرف پمپ پروتون 
قرار دارند. در بین این عوامل برخالف پروتئین های ناقل الکترونی بعد 
از فتوسیستم 1، هیچ کدام به سطح خارجی تیالکوئید متصل نیستند.

نکتهمسیر عبور الکترون آنانتقال موادویژگیمحلمرتبط با زنجیره

فتوسیستم 2 
)جزء زنجیره نیست(

غشای 
تیالکوئید

در کل عرض غشا 
فقط الکترونوجود دارد

الکترون های آب را از فضای 
تیالکوئید می گیرد و در غشای 
تیالکوئید به ناقل بعدی می دهد.

رنگیزه گیرنده انرژی نوری دارد.
شروع کنندۀ زنجیره اول 

الکترونی است.

ناقل پروتئینی اول 
)شروع زنجیره(

وسط غشای 
تیالکوئید

در اتصال با بخش 
آب گریز اسیدهای 

چرب می باشد.
فقط الکترون

الکترون P680 را در عرض 
 H+ غشا گرفته و به پمپ 

منتقل می کند.

بین فتوسیستم 2 و پمپ 
+H می باشد.

پمپ پروتونی
در کل 

عرض غشای 
تیالکوئید

با سرهای آب دوست 
و دم آب گریز 

اسیدهای چرب در 
تماس است.

1( پروتون ها را برخالف 
ش��یب غلظت از بستره 
ب��ه فض��ای تیالکوئی��د 

انتقال می دهد.
2( الکت��رون را نیز بین 

دو ناقل عبور می دهد

الکترون های ناقل قبلی را از 
وسط غشای تیالکوئید گرفته 
و از راه درون تیالکوئیدی به 

ناقل بعدی می دهد.

به همراه تجزیۀ آب سبب 
+H درون  ایجاد تراکم زیاد 

تیالکوئید می شود.

ناقل پروتئینی بعد از 
 H+ پمپ 

چسبیده 
به سطح 

داخلی غشای 
تیالکوئید

آب دوست و در تماس 
با فضای تیالکوئید 
و سر آب دوست 
اسیدهای چرب

فقط عبور الکترون 
کم انرژی از پمپ

 P700 +H به   

از فضای تیالکوئید الکترون 
 P700 گرفته و از همین راه به 
در مرکز فتوسیستم 1 می رساند.

+H و فتوسیستم 1،  بین پمپ 
الکترون کم انرژی را عبور 

می دهد.

فتوسیستم 1 )جزء 
زنجیره نیست(

غشای 
تیالکوئید

در کل عرض غشای 
فقط الکترونتیالکوئید قرار دارد.

الکترون ها را به صورت کم انرژی 
از ناقل قبلی گرفته و به صورت 
پرانرژی به سطح خارجی غشای 

تیالکوئید می رساند.

رنگیزه گیرنده نوری دارد و با 
آزاد کردن الکترون، زنجیرۀ 
الکترونی دوم را آغاز می کند.

ناقلین الکترونی بعد 
از فتوسیستم 1 
)شروع زنجیرۀ 2(

سطح خارجی 
غشای 
تیالکوئید

به سرهای 
آب دوست اسیدهای 

چرب در غشای 
تیالکوئید به سمت 

بستره متصلند.

دو عدد هستند که
فقط الکترون
عبور می دهند

P700 به  الکترون ها را از 
+NADP می دهد.

بعد از فتوسیستم1 قرار دارند 
که آخرین قسمت زنجیرۀ 

انتقال الکترون هستند.

+NADP و مجموعۀ آنزیمی ATPساز جزء زنجیرۀ انتقال الکترونی نمی باشند.  فتوسیستم ها، 

فقط مورد )ب( نادرست است. ماده اصلی دهندۀ الکترون و پروتون در فتوسنتز گیاهان، آب می باشد. 56  1
CO2 می رسند تا قند تولید ش�ود. / ب( نادرست است. آب، الکترون های   الف( درس�ت اس�ت. الکترون های آب در بس�ترۀ سبزدیسه در نهایت به 

P680 در مرکز واکنش فتوسیستم 2 می دهد. / ج و د( درست است. تجزیۀ آب در فضای تیالکوئید و توسط فتوسیستم 2 صورت می گیرد.   خود را مستقیمًا به 

H O H O e
´ÄqºA#»#n¼º

( )+ −→ + +2 2
12 2
2

 

NADP H+ ++

ATP ADP P+

به چرخۀ
کالوین

آنزیم ATP ساز
غشاي تیالکوئید

H2 ++H+

H O2

O2

فتوسیستم 1 فتوسیستم 2
نور

+Hبستره: تراکم کمتر

فضاي درون تیالکوئید: 
+Hتراکم بیشتر

نور

NADPH

1

2

منظور سؤال این دو مولکول میباشد.

e-

e-e-

e-

C

عوامل مرتبط با زنجیرۀ انتقال الکترون
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193 واکنش های تیالکوئیدی یا نوری فتوس�نتز، غیروابسته به  57  1
CO2 می باشند. در غشای تیالکوئید ناقل های الکترونی که دقیقًا در دو 
طرف فتوسیس�تم 1 قرار گرفته اند، فقط به یک س�مت غشای تیالکوئید 
متصلند )ناقل قبل از فتوسیس�تم 1 به س�طح درونی غش�ای تیالکوئید و 
ناقلی�ن پس از آن به س�طح خارجی غش�ای آن وصل می باش�ند(. از این 
P700 شده و عدد اکسایش  ناقلین الکترونی، یکی سبب الکترون دهی به 
آن را کاه�ش می ده�د و دیگ�ری ک�ه پ�س از فتوسیس�تم 1 می باش�د با 
P700 می شود )درستی گزینۀ )1((.  الکترون گیری از آن سبب اکسایش 
 عل�ت نادرس�تی س�ایر گزینه ه�ا را با توجه به ش�کل روب�ه رو به راحتی 
می توانی�د پی�دا کنید. چون ناقلین الکترون آب دوس�ت ک�ه فقط به یک 
س�مت غشای تیالکوئید متصلند، هم در زنجیرۀ اول در دو سمت پمپ و 

هم در زنجیرۀ دوم در سطح خارجی غشای تیالکوئید قرار دارند.
58  4

مرکز واکنش فتوسیستم 1، الکترون های از دست دادۀ خود را از مرکز واکنش فتوسیستم 2 می گیرد و مرکز واکنش در فتوسیستم 2 نیز الکترون های خود را از آب می گیرد.
هیچ گاه یک مرکز واکنش از آنتن ها، الکترون گیری نمی کند.

P680 در مرکز  P700 از طریق سه ناقل الکترونی، از   گزینۀ )1(: در زنجیرۀ انتقال الکترون اول، سبزینۀ a موجود در مرکز واکنش فتوسیستم 1 یعنی 
واکنش فتوسیس�تم 2 الکترون می گیرد. / گزینۀ )2(: مرکز واکنش هر فتوسیس�تم، انرژی مورد نیاز خود را هم از رنگیزۀ خود و هم از آنتن های همان فتوسیس�تم می گیرد. / 
P680 را از تجزیه آب )ماده معدین( جایگزین می کند و کاهش می یابد. الزم به توجه است که آب جزء  گزینۀ )3(: مرکز واکنش در فتوسیستم 2، الکترون خارج کرده از 

زنجیرۀ انتقال الکترون نمی باشد.
هر دو فتوسیستم انرژی خود را صرف تولید دو مادۀ فسفات دار نوکلئوتیدی به نام ATP و NADPH می کنند.  59  3

P700 در فتوسیس�تم 1 الکترون می گیرد، در عرض غش�ا قرار ندارد، بلکه به س�طح خارجی غشای تیالکوئید متصل است. /   گزینۀ )1(: ناقلی که از 
+H در بستره می شوند )نوع 1 با تولید NADPH و نوع 2 با فعالیت پمپ(. / گزینۀ )4(: فقط الکترون های فتوسیستم 2  گزینۀ )2(: هر دو فتوسیستم سبب کاهش 

به پمپ پروتونی می رسند.
فقط مورد )ج( عبارت را به نادرستی تکمیل می کند )سؤایل پر از نکته های زیبا!(.  60  2

1 مولکول اکسیژن تولید می شود که این عمل توسط 
2

 از تجزیۀ نوری آب در فضای تیالکوئید، همان طور که در واکنش زیر مشاهده می کنید، دو پروتون، دو الکترون و 
 H O H O e+ −→ + +2 2

12 2
2

فتوسیستم 2 صورت می گیرد.  

P680 در مرکز واکنش فتوسیستم 2  O2 از یاخته و اندامک خارج می شود، الکترون ها به   الف( درست است. در بین محصوالت تجزیۀ نوری آب، 
غش�ای تیالکوئید می رس�ند و فقط پروتون ها در فضای تیالکوئید جمع می ش�وند. این پروتون ها به همراه پروتون های وارد ش�ده توس�ط پمپ پروتونی، س�بب ایجاد شیب 
O2 ماده ای است که می تواند در بین محصوالت تجزیۀ نوری آب، از سبزدیسه خارج  غلظت پروتونی شده تا کانال پروتونی ATPساز را فعال کنند. / ب( درست است. 
ش�ود و در راکیزه همان یاخته یا جاندار دیگر س�بب تنفس هوازی و تجزیه یا اکس�ایش کامل گلوکز ش�ود. / ج( نادرس�ت است. الکترون های حاصل از تجزیۀ نوری آب به 

P700 در فتوسیستم 1 نمی شوند. / د( درست است. P680 در غشای تیالکوئید منتقل می شوند و هیچ گاه مستقیمًا وارد 

O2 و الکترون های حاصل از تجزیۀ نوری آب، از فضای تیالکوئید خارج می ش�وند. الکترون های آن در زنجیرۀ انتقال الکترون همان تیالکوئید نقش دارند و اکس�یژن نیز در هر 
O2 باعث عدم انجام زنجیرۀ انتقال الکترون در راکیزه می شود.(  جانداری می تواند به عنوان گیرندۀ نهایی الکترون و پروتون در زنجیرۀ انتقال الکترونی راکیزه ها نقش ایفا کند. )نبود 

موارد )الف(، )ب( و )د( صحیح می باشند. 61  1
P700 منتقل می کند و هم با استفاده از انرژی این الکترون های  P680 را به س�مت  منظور این س�ؤال مپپ پروتوین می باش�د که هم در زنجیرۀ الکترونی اول، الکترون های 

عبوری، سبب انتقال فعال پروتون ها از بستره به درون تیالکوئید می شود.
 الف( درست است. با توجه دقیق به شکل کتاب پی می برید که بخشی از پمپ پروتونی که بین دو فتوسیستم قرار دارد، به درون فضای تیالکوئید نیز وارد شده 
+H فاقد قدرت ATPسازی می باشد. )ATPسازی  است. / ب( درست است. باز هم با توجه به همان شکل کتاب به درستی این عبارت نیز پی می برید. / ج( نادرست است. پمپ 
+H در زنجیرۀ اول الکترونی تیالکوئید در بین دو فتوسیستم 2 و 1 قرار دارد. وظیفۀ کانال پروتونی می باشد که جزء زنجیرۀ انتقال الکترون نمی باشد.( / د( درست است. پمپ 

+H را از فضای تیالکوئید به بس�تره  62 منظور این تس�ت، کانال پروتونی ATPس�از بوده که هم بدون صرف انرژی و با مکانیس�م انتش�ار تس�هیل ش�ده،   4
سبزدیس�ه )خ�ارج تیالکوئی�د( وارد می کند و هم با صرف ان�رژی، تولید ATP را انجام می دهد. )همواره تولید مادۀ آلی با صرف انرژی اس�ت که تولید ATP هم صرف 

انرژی دارد و از نوع سنتز آبدهی می باشد.(

کانال ATPساز، از اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون نمی باشد و فقط در انتقال پروتون و تولید ATP نقش دارد.

)H به درون تیالکوئیدها با انتقال فعال و خروج آن به صورت انتشار تسهیل شده می باشد. از طرفی جذب آهن و کلسیم در رودۀ باریک  63 )+ ورود پروتون   3
+K از غشای نورون ها به صورت انتشار تسهیل شده از کانال های فاقد دریچه یا دریچه دار صورت می گیرد. به صورت انتقال فعال بوده ولی خروج 
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 H+  گزینۀ )1(: بیشتر بازجذب و ترشح مواد در کلیه ها با انتقال فعال صورت می گیرد. / گزینۀ )2(: ورود پیرووات به درون بستره راکیزه و انتقال 
به فضای بین دو غشای راکیزه، هر دو با انتقال فعال صورت می گیرند. / گزینۀ )4(: خروج اوره با انتشار ولی جذب کلسیم و آهن در روده با انتقال فعال صورت می گیرد.

64  ATP از طریق پمپ پروتونی وارد کیس�ۀ غش�ایی به نام تیالکوئید می ش�وند، که این پمپ، انرژی خود را از الکترون عبوری می گیرد نه از H+ یون های   1
)درستی گزینۀ )1((.

 گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. آب ماده ای الکترون دهنده می باش�د که پس از تجزیه ش�دن درون تیالکوئید، سبب رس�اندن الکترون به فتوسیستم 2 
 H+ +NADP آخرین ماده ای است که در واکنش های نوری،  می ش�ود. )حتمًا می دانید که آب، مولکول معدنی اس�ت و باز آلی ندارد.( / گزینۀ )3(: نادرس�ت است. 
P700 از الکترون های  می گیرد و چون دی نوکلئوتید اس�ت دو عدد قند پنتوز )پنج کربنی( دارد. / گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. در فتوسیستم 1 ، کمبود الکترونی رنگیزه 

P680 دریافت می شود و چون سبزینه a ، گیرندۀ الکترون است، قدرت جذب نور را نیز مانند هر رنگیزه ای دارد. فتوسیستم 2 یا از 
زنجیرۀ انتقال الکترون در غش�ای تیالکوئید، خود حاوی دو زنجیرۀ می باش�د. در زنجیرۀ اول که بین فتوسیس�تم 2 تا 1 می باشد، انرژی نوری صرف تولید  65  2

ATP می ش�ود که نوعی نوکلئوتید سه فس�فاته می باش�د و در زنجیرۀ دوم که از فتوسیستم 1 به بعد می باشد، انرژی نوری به دام افتاده، صرف تولید NADPH می شود 
که NADPH نوعی مادۀ دی نوکلئوتیدی پرانرژی می باشد.

 گزین�ۀ )1(: زنجی�رۀ دوم، فاقد پمپ می باش�د. / گزینۀ )3(: ورود پروتون مخصوص زنجیرۀ اول بین دو فتوسیس�تم اس�ت. / گزینۀ )4(: در زنجیرۀ 
 الکترونی اول، اولین ناقل الکترونی آب گریز است ولی در زنجیرۀ دوم، هر دو ناقل آب دوست می باشند.

CO : واکنش کلی فتوسنتز )به غیر از باکتری های گوگردی( H O C H O O
½qÃ«ºn

n¼º

+ → +2 2 6 12 6 26 6 6

نکته: فتوس�نتز فرایندی انرژی خواه اس�ت که در یوکاریوت ها درون سبزدیس�ه و در باکتری های فتوس�نتزکننده در غش�ا و سیتوپالس�م یاخته انجام می گیرد.
 فتوسنتز را می توان به دو مرحلۀ وابسته به نور )تیالکوئیدی( و مستقل از نور )تثبیت کربن( تقسیم بندی کرد:

مرحلۀ نوری
O2 متصاعد می شود که این مرحله  بخش اول: انرژی نور خورشید توسط رنگیزه های درون فتوسیستم 2 به دام افتاده، مولکول آب تجزیه و 

در غشا و فضای تیالکوئید رخ می دهد.
بخش دوم: انرژی نور خورش�ید در مولکول های موقت پرانرژی ATP و NADPH ذخیره ش�ده تا در مرحلۀ مس�تقل از نور از آن ها استفاده 

شود. این مرحله از زنجیره های انتقال الکترون ایجاد شده که در غشای تیالکوئید قرار دارند.
CO2 رخ می دهد که  CO2 می باشد یعنی هم در حضور و هم در نبود  نکته: مرحلۀ نوری فقط در حضور نور از طلوع خورشید تا غروب رخ می دهد و مستقل از 

واکنش های آن به صورت زیر است:
H : واکنش بخش اول O e H OkÃG¼¨°ÃU#ÁI…Î

(2´TvÃw¼TÎ)n¼º

− +→ + + ↑2 2
12 2
2

ADP : واکنش بخش دوم P NADP e H ATP NADPH H,+ − + ++ + + + → +2 2

H : خالصۀ واکنش نوری O ADP P NADP ATP NADPH O,H+ ++ + + → + + ↑2 2
1
2

H استفاده می کنند. این باکتری ها اکسیژن زا نیستند و گوگرد آزاد می کنند. S2 نکته: در باکتری های فتوسنتزکننده گوگردی، به جای آب از مواد گوگردی مثل 
CO2 و ایجاد یک مادۀ آلی می باشد. طی این مرحله در  مرحلۀ مستقل از نور: این مرحله در بستره سبزدیسه رخ می دهد که برای تثبیت و کاهش کربن های موجود در 
 ، NADPH, H+ ATP و الکت�رون و پروتون های   واکنش های�ی به نام چرخۀ کالوین که رایج ترین حالت تثبیت کربن در جانداران س��زبینه دار اس�ت به کمک انرژی
مادۀ هیدرات کربنی ساخته می شود. این مرحله مستقل از نور است ولی چون انرژی خود را از مرحلۀ نوری تأمین می کند، پس فقط در حضور نور ادامه پذیر می باشد.
n4 الکترون پروتون مصرف شود. n2 مولکول NADPH و  n3 مولکول ATP و  نکتۀ مهم: برای ساخت قند n کربنه باید، n مولکول کربن تثبیت شده و 

: واکنش مرحلۀ مستقل از نور فتوسنتز n n nnCO nATP nNADPH C H O nADP nNADP½oTvM ++ + → + +2 23 2 3 2
)پروتون های واکنش وارد مولکول قند می شوند.( 

همۀ موارد نادرست می باشند. 66  3
+H از طریق کانال ATPساز، به روش انتشار تسهیل شده )در جهت شیب غلظت( و بدون صرف انرژی   برای تولید ATP نوری و اکسایشی در سبزدیسه و راکیزه، 
منتقل می ش�ود )نادرس�تی ب و د(. در راکیزه و برای تولید ATP اکسایش�ی، پروتون ها از فضای بین دو غشا به بستره می آیند که درونی ترین فضای اندامک می باشد ولی 

در تولید ATP نوری، پروتون ها از فضای درون تیالکوئید که درونی ترین فضای اندامک می باشد به بستره وارد می شوند )نادرستی الف و ج(.

بستره، درونی ترین فضای درون راکیزه می باشد ولی در سبزدیسه ها، فضای درون تیالکوئید را به عنوان درونی ترین فضای اندامک می شناسیم.

نور خورشید بر هر رنگیزه ای اثر متفاوتی دارد و در حقیقت هر نوع رنگیزه ای، در یک طول موج خاص، جذب متفاوتی دارد )درستی گزینۀ )2((. 67  2
 مصرف NADPH در واکنش های مس�تقل از نور رخ می دهد )نادرس�تی گزینۀ )1(( ولی نور خورش�ید در واکنش های نوری، سبب تولید ATP و NADPH می شود 

)نادرستی گزینۀ )4((.

در صورت وجود نور زیاد که همراه با دمای ش�دید می باش�د اگر محیط خش�ک در اطراف گیاه وجود داش�ته باش�د، ترش�ح آبسیزیک اس�ید در گیاه باال می رود تا با بستن 
روزنه های هوایی، تعرق گیاه کم شده و آب گیاه حفظ شود )نادرستی گزینۀ )3((.
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195 همۀ موارد نادرست می باشند. 68  3
 الف( نادرست است. پروکاریوت های فتوسنتزکننده، کلروپالست )سبزدیسه( ندارند. / ب( نادرست است. تمام رنگیزه ها به همراه یک سری پروتئین 
در آنتن های سیس�تم های نوری یا فتوسیس�تم درون غش�ای تیالکوئید قرار دارند. / ج( نادرست است. در واکنش های نوری فتوسنتز، با تحریک فتوسیستم 2 و آزاد شدن 
O2 متصاعد می شود. / د( نادرست است. حداکثر جذب نوری سبزینه a در مرکز واکنش فتوسیستم 1 یا P700 در تابش 700 نانومتر  الکترون از آن و سپس تجزیۀ آب، 

و در فتوسیستم 2 در 680 نانومتر است ولی در آنتن های فتوسیستم ها، انواع سبزینه های a وجود دارند که در طول موج 400 تا 500 نانومتر بیشترین جذب را دارند.
سبزینۀ a در آنتن ها و مرکز واکنش فتوسیستم ها وجود دارند ولی اصطالح P680 و P700 مخصوص سبزینۀ a موجود در مرکز واکنش در فتوسیستم های 2 و 1 می باشند. 69  1

 گزینۀ )2(: بین دو فتوسیستم پروتئین های انتقال دهنده الکترونی وجود دارد. / گزینۀ )3(: در فتوسیستم ها، الکترون های برانگیخته در آنتن ها و مرکز 
P680 در مرکز واکنش خارج ش�ده باشد و این الکترون ها هستند که در زنجیرۀ دوم  P700 یا  واکنش ایجاد می ش�وند ولی فقط الکترونی فتوسیس�تم را ترک می کند که از 
−NADP تبدیل شده  +NADP ابتدا با گرفتن دو الکترون به  انتقال الکترون، ابتدا به مولکول های ناقل در س�طح خارجی غش�ای تیالکوئید می رس�ند. / گزینۀ )4(: 

که این الکترون ها را از فتوسیستم 1 می گیرد.
موارد )الف( و )ب( صحیح می باشند. 70  3

زنجیرۀ انتقال الکترون
FADH2 می شود. راکیزه ای  به تولید ATP اکسایشی کمک می کند  در ابتدا سبب اکسایش NADH و 
سبزدیسه ای  به تولید ATP نوری کمک می کند  در نهایت سبب تولید ناقل الکترونی NADPH می شود.

71  H+ +H به فضای تیالکوئید می باشند که با کمک همدیگر سبب ایجاد تراکم زیاد  منظور این سؤال فتوسیستم 2 در تجزیۀ آب و پمپ پروتونی در ورود   2
، هر دو الکترون خود را در زنجیرۀ انتقال الکترون به نوعی پروتئین بدون رنگیزه منتقل می کنند. H+ درون تیالکوئید می شوند. این دو عامل یعنی فتوسیستم 2 و پمپ 

، می تواند پروتون ها را از بستره به داخل  H+ +H برخالف فتوسیستم ها، فاقد رنگیزه فتوسنتزی می باشد. / گزینۀ )3(: فقط پمپ   گزینۀ )1(: پمپ 
تیالکوئید منتقل کند. / گزینۀ )4(: فتوسیستم 2 برخالف فتوسیستم 1 و پمپ پروتونی، فقط از یک طرف به ناقل پروتئینی زنجیره مرتبط می باشد.

P680 کمبود  72 P680 در مرکز واکنش فتوسیس�تم 2 جبران می کند )نه برعکس( ولی  P700 در مرکز واکنش فتوسیس�تم 1 ، کمبود الکترون خود را از   3
+NADP ابتدا توس�ط  الکترون ه�ای خ�ارج ش�دۀ خود را با الکترون ه�ای حاصل از تجزیۀ آب )مادۀ معدنی( جب�ران می کند. در مورد گزینۀ )4( نیز حتمًا می دانید که 

الکترون های P700 کاهش می یابد )الکترون می گیرد یا احیا می شود(.
P700 در غش�ای تیالکوئید حرکت کرده و هنگام عبور از مپپ غش��ایی مقدار زیادی از انرژی خود را از دس�ت  73 P680 به س�مت  الکترون های برانگیخته از   2

می دهند. این پمپ پروتونی، بین دو پروتئین ناقل الکترونی قرار دارد که یکی آب دوس�ت و دیگری آب گریز می باش�د. )قبل از پمپ پروتونی، یک ناقل آب گریز قرار دارد 
ولی بعد از این پمپ، یک ناقل الکترونی آب دوست وجود دارد.(

موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرس�ت هس�تند. فرایند انتقال پروتون به درون تیالکوئید، با انتقال فعال و رصف انرژی، از الکترون عبوری و توس�ط مپپ پروتونی  74  3
صورت می گیرد که مانند برگشت کلسیم به شبکۀ آندوپالسمی، پس از پایان انقباض ماهیچه  می باشد.

 الف( نادرست است. مکانیسم ورود سدیم به یاخته، همواره غیرفعال و از طریق کانال ها می باشد. / ب( نادرست است. ترشح و بازجذب کلیوی، اغلب 
به صورت فعال و از طریق مپپ های غشایی صورت می گیرد )نه کانال(. / ج( نادرست است. مکانیسم خروج ناقل عصبی با برون راین و به کمک ریزکیسه ها می باشد. 

+H به دست می آید  75 موارد )الف(، )ج( و )د( مدنظر می باشند. در مرحلۀ اول فتوسنتز که درون تیالکوئید رخ می دهد، آب تجزیه می شود و اکسیژن، الکترون و   3
+NADP صورت می گیرد. و سپس ATP و NADPH تولید شده و در مرحلۀ آخر که مستقل از نور می باشد، در چرخۀ کالوین، تولید قند به همراه دوباره سازی ADP و 

NADPH در بستره الکترون گیری کرده است و سپس در همان جا باعث الکترون رسانی و کاهیدن اسید سه کربنه می شود یعنی به اسید سه کربنه چرخۀ  76  4
P700 در فتوسیستم 1 گرفته تا در مرحلۀ مستقل از نور در  کالوین الکترونی می دهد تا به قند تبدیل شود ولی الکترون های پر انرژی خود را در مراحل نوری، در اصل از 

تولید پیوند کربن - هیدروژن نقش ایفا کند. )انرژی الکترون های خارج شده از فتوسیستم 1 توسط رنگیزه های موجود در آنتن ها و مرکز واکنش جذب شده است.(
چرخۀ کالوین در بس�ترۀ سبزدیس�ه ها و تجزیۀ آب در درون تیالکوئید صورت می گیرد ولی س�ایر موارد یا به س�طح داخلی یا خارجی یا در عرض غش�ای  77  4

تیالکوئید متصلند که بارها مورد بحث قرار گرفته اند.
موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست هستند. این هم آخر سؤال ریز از شکل زیر!! 78  3

پروتئین ناقل الکترونی که درس�ت بعد از فتوسیستم 2 قرار دارد، فقط 
در وس�ط غش�ای تیالکوئید و در تم�اس با بخش آب گریز اس�یدهای 
چرب واقع می باش�د. ای�ن پروتئین بین فتوسیس�تم 2 و پمپ پروتونی 

قرار دارد )درستی الف(.
+H مسئول گرفتن الکترون  ب( با دقت زیاد در شکل می بینید که پمپ 
از وس�ط غشای تیالکوئید است و آن ها را پس از انرژی گیری از راه درون 
تیالکوئیدی به ناقل متصل به سطح درونی غشای تیالکوئید می رساند. / 
ج( ناقلی پروتئینی که درست قبل از فتوسیستم 1 قرار گرفته است )بین 
+H و فتوسیس�تم 1(، الکترون ه�ا را در فض�ای تیالکوئی�د و در  پم�پ 
P700 در مرکز واکنش  +H گرفته و به  نزدیکی س�طح درونی از پمپ 
فتوسیستم 1 می رساند. / د( دو ناقل الکترونی بعد از فتوسیستم 1 سبب 
P700 در جهت س�طح خارجی غشای  عبور الکترون های خارج ش�ده از 
+NADP برسانند. )این دو  تیالکوئید می شوند تا در نهایت آن ها را به 

ناقل با توجه به شکل در سطح خارجی غشای تیالکوئید قرار دارند.( 

A

B

B

C

A

A

B

A

B

A

C



 ژه لخزاه جهتلطه

196

صف
هل
وا
ل

فقط مورد )الف( مدنظر می باش�د. تولید آب مربوط به واکنش های تنفس هوازی بوده و تجزیه ATP نیز در مرحلۀ واکنش های مس�تقل از نور فتوس�نتز  79  1
+H به تیالکوئید بدون مصرف ATP مربوط به واکنش های  +NADP برای تولید NADPH ، ورود و خروج  صورت می گیرد )درستی الف(. تولید ATP و مصرف 

مرتبط با زنجیرۀ انتقال الکترون فتوسنتز می باشد )نادرستی ب و ج( )در زنجیرۀ انتقال الکترون مصرف ATP و NADPH صورت نمی گیرد(. 

با توجه به ش�کل کتاب درس�ی، الکترون های حاصل از تجزیۀ آب، در مس�یر خود از عرض غش�ای تیالکوئید و سطح داخلی غش�ا عبور می کنند و پس از فتوسیستم 1 در 
+NADP می رسند )نادرستی د(. سطح بیرونی غشا به 

CO2 حاصل می شوند. 80 O2 متصاعد شده، از تجزیۀ آب می باشد و سایر اکسیژن های محصوالت از اکسیژن نشان دار شده  در فتوسنتز فقط منشأ اکسیژن یا   1

در واکنش های فتوس�نتزی یوکاریوت ها و س�یانوباکتری ها برای تولید یک مولکول گلوکز، 12 مولکول آب تجزیه می ش�ود و 6 مولکول آب دوباره سازی می شود که بازده آن 
در حقیقت 6 مولکول آب مصرف شده می باشد. )کتاب درسی به 6 مولکول آب تولیدی در عمل باکتری های گوگردی اشاره کرده است.(

P700 در فتوسیس�تم 2 و 1 می باشد که مس�ئول خروج الکترون های برانگیخته از فتوسیستم هستند. این رنگیزه ها  81 P680 و  منظور س�ؤال س�بزینه a یا   4
انرژی خود برای خروج الکترون برانگیخته از مدار فتوسیستمی را هم خود جذب می کنند و هم از انرژی رنگیزه های آنتن های خود می گیرند.

P700 الکترون بدهد ولی عکس این عمل صورت نمی گیرد. / گزینۀ )2(: سبزینه ها در نور سبز قدرت جذب باالیی ندارند. /   گزینۀ )P680 :)1 می تواند به 
P680 به طور مستقیم، الکترون های آب را جذب می کند. گزینۀ )3(: فقط 

همۀ موارد نادرست می باشند. )به عبارت ها لطفًا به دقت توجه کنید!( 82  4
O2 در واکنش های نوری فتوسنتزی صورت می گیرد نه تنفس یاخته ای هوازی یا بی هوازی!! / ب( نادرست است. چرخۀ   الف( نادرست است. تولید 
O2 فقط در واکنش های وابسته به نور، در  O2 تولید نمی ش�ود ) کالوین واکنش مس�تقل از نور فتوس�نتز برای تولید مواد آلی می باش�د که همانند تنفس یاخته ای، در آن 
O2 وابسته نیست. / د( نادرست است. برای ایجاد چرخۀ کربس  فتوسنتزکنندگان اکسیژن زا تولید می شود(. / ج( نادرست است. تخمیر واکنش بی هوازی می باشد که به 

O2 در انتهای زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه صورت می گیرد. O2 مورد نیاز است ولی مصرف  که بخشی از مرحلۀ هوازی می باشد، وجود 
موارد )ب(، )ج( و )ه�( صحیح هستند.  83  1

+NADP در مرحلۀ مستقل از نور،   الف( نادرست است. ATP در مرحلۀ وابسته به نور، توسط کانال پروتونی در بستره سبزدیسه تولید می شود ولی 
+H به درون و بیرون تیالکوئید  در بستره سبزدیسه تولید می شود، پس محل تولید آن ها برخالف مرحلۂ تولید آن ها یکسان است. / ب( درست است. صد بار گفتیم که انتقال 
به مصرف ATP نیاز ندارد بلکه انرژی ورود به تیالکوئید را از الکترون عبوری می گیرد. / ج( درست است. رنگیزه در واکوئول و پالست های )دیسه ها( یاخته گیاهی موجود 
 ، a داده تا سبزینه P680 می باش�ند ولی فقط رنگیزه های سبزدیس�ه ای در فتوس�نتز مؤثرند. / د( نادرست است. همۀ رنگیزه های موجود در فتوسیس�تم 2، انرژی خود را به
P680 اثری ندارند. / ه ( درست است. در زنجیرۀ انتقال الکترون، کمترین انرژی  الکترون خود را خارج کند ولی رنگیزه های درون فتوسیستم 1 در برانگیخته کردن الکترون 

P700 خارج می شود.  +H مقدار زیادی انرژی از دست داده است و بیشترین هنگامی است که از  P700 می رسد چون در حین عبور از پمپ  در الکترونی است که به 
دقت کنید که کانال پروتئینی، جزء عوامل موجود در زنجیرۀ انتقال الکترون نمی باشد و اصاًل الکترون از کانال پروتونی عبور نمی کند، در حقیقت فعالیت  84  3

این کانال پروتئینی به عمل زنجیره وابسته بوده و در تکمیل فعالیت های آن صورت می گیرد تا ATP تولید شود )نادرستی گزینۀ )3((.

ب�ا توجه ب�ه ش�کل روب�ه رو، الکترون ه�ای آب از فض�ای درون 
تیالکوئید به فتوسیستم 2 رسیده و سپس در عرض غشای تیالکوئید، 
+H را طی می کنند و س�پس دوباره وارد  مولکول ه�ای ناقل و پم�پ 
فضای تیالکوئید شده تا از طریق پروتئین ناقل به فتوسیستم 1 در مرکز 
 واکنش برس�ند. س�پس عرض غش�ای تیالکوئید را در فتوسیس�تم 1 
طی می کنند تا در سطح خارجی غشای تیالکوئید به پروتئین های ناقل 

+NADP برسند )درستی گزینه های )1( و )2((. الکترونی و 
+H درون تیالکوئید کم شده و تفاوت  برای تولید ATP، مقدار 
+H در دو طرف غش�ای تیالکوئید کم می شود ولی با  ش�یب غلظت 
+H در بستره کم شده و شیب غلظت این  تولید NADPH، مقدار 
یون در دو طرف غشای تیالکوئید بیشتر می شود )درستی گزینۀ )4((.

موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست هستند. 85  1

+H است که جزء زنجیرۀ انتقال الکترون است  یادتون باشه که کانال پروتئینی جزء پروتئین های زنجیرۀ انتقال الکترون نیست. گول عبارت )الف( رو نخوری، این پمپ 
+H را به داخل  ، فقط  H+ O2 می باش�د. دقت کنید که پمپ  +H را برخالف جهت ش�یب غلظت وارد تیالکوئید می کند که این فضا محل تجزیۀ آب و تولید  و 

تیالکوئید می آورد و مبادله نمی کند )نادرستی د(.

در غش�ای تیالکوئید، حرکت الکترون ها در عرض غش�ا با عبور از ناقل پس از فتوسیس�تم 2، ابتدا این پمپ فعال ش�ده و انرژی می گیرد )گزینۀ )2(( تا به  86  2
+H ایجاد کند )گزینۀ )3(( س�پس انرژی الزم برای س�اخت ATP در کانال ایجاد می شود )گزینۀ )4(( در  کمک تجزیۀ آب، ش�یب غلظت را درون تیالکوئید طی ورود 

انتهای مرحلۀ نوری نیز NADPH )گزینۀ )1(( ساخته می شود.
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197 +H از بستره سبزدیسه کم شده و در تیالکوئید تجمع می یابند )درستی گزینۀ )1((. 87 در غشای تیالکوئید با فعالیت پمپ،   1
+NADP برس�ند. /   گزینۀ )2(: حرکت الکترون های خارج ش�ده از فتوسیس�تم 1، به س�مت س�طح خارجی تیالکوئید بوده تا به ناقل الکترونی و 
+NAD مربوط به تنفس یاخته ای اس�ت  +H در فضای تیالکوئید کم می کند و به مقدار آن در بس�تره می افزاید. / گزینۀ )4(:   گزینۀ )3(: پروتئین کانالی، از مقدار 

+NADP در واکنش های نوری فتوسنتز شرکت می کند. در حالی که 
همۀ موارد به جز مورد )الف(، عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند. 88  2

P680 را در فتوسیس�تم 1 و 2 ترک می کند. /  P700 و   ال�ف( درس�ت اس�ت. در واکنش ه�ای نوری، الکترون برانگیخته، هر دو س�بزینه a از ن�وع 
ب( نادرست است. شیب غلظت در طرفین غشای تیالکوئید ایجاد می شود نه غشای سبزدیسه که این شیب از سمت داخل تیالکوئید به بستره می باشد. / ج( نادرست 
اس�ت. تجزیۀ آب در س��طح دروین غش��ای تیالکوئید و توس�ط فتوسیس�تم 2 صورت می گیرد. / د( نادرست اس�ت. انتقال پروتون در واکنش های فتوسنتزی بدون مصرف 
+H صورت می گیرد که این پمپ یکی از پروتئین های ناقل الکترون در زنجیرۀ اول الکترونی بین فتوسیس�تم 2 و 1 می باش�د که انرژی خود را از  ATP و توس�ط پمپ 

الکترون های عبوری تأمین می کنند )دقت کنید که زنجیرۀ دوم الکترونی، پروتون ها را عبور نمی دهد(.
ناقل الکترونی NADPH در مرحله ای مصرف می شود که اسید سه کربنی به قند سه کربنی تبدیل می شود.  89  3

 گزینۀ )1(: در مرحلۀ اول، تولید مادۀ ش�ش کربنی ناپایدار به همراه عمل آنزیم روبیس�کو و کاهش انرژی فعال س�ازی صورت می گیرد. / گزینۀ )2(: 
در مرحلۀ آخر، ضمن تولید ADP و قند ریبولوزبیس فس�فات، نوکلئوتید ATP، طی هیدرولیز به ADP تبدیل می ش�ود. / گزینۀ )4(: در مرحلۀ آخر چرخۀ کالوین، قند 

ریبولوزبیس فسفات و ADP ایجاد می شود که همگی دوفسفاته هستند. در این مرحله قند ریبولوز یک فسفاته مصرف می شود. 
+H را با کمترین  90 در زنجیرۀ انتقال الکترون تیالکوئیدها، پروتئین ناقلی که به سطح داخلی غشای تیالکوئید متصل است، الکترون های عبور کرده از پمپ   1

P700 در مرکز واکنش فتوسیستم 1 می رساند. انرژی به 
 گزینۀ )2(: فتوسیس�تم 1 س�بب انتقال الکترون به پروتئین های ناقل الکترونی در س�طح خارجی غش�ای تیالکوئید می ش�ود. همان طور که می دانید 
O2 ب�ه عنوان یک ماده محل�ول در لیپید، به راحتی و با انتش�ار از  +H بین دو س�مت غش�ای تیالکوئید نقش�ی ندارن�د. / گزینۀ )3(: خروج  فتوسیس�تم ها در انتق�ال 
O2 و انتق�ال الکت�رون ب�ه ناق�ل آب گری�ز غش�ای تیالکوئی�د نق�ش دارد. /   فس�فولیپیدهای غش�ا ص�ورت می گی�رد ول�ی فتوسیس�تم 2 فق�ط در تجزی�ۀ آب، تولی�د 
+NADP در انتهای زنجیرۀ انتقال الکترون و به کمک پروتئین های ناقلی در سطح خارجی غشای تیالکوئید صورت می گیرند که پس از  گزینۀ )4(: انتقال الکترون به 

فتوسیستم 1 واقع شده اند )این ناقلین، تنها به سرهای آب دوست اسیدهای چرب متصلند(.
فقط مورد )الف( نادرست است. 91  4

 ال�ف( نادرس�ت اس�ت. تولی�د ATP ن�وری از ADP، در اثر واکنش های تیالکوئیدی و همراه س�نتز آبدهی صورت می گیرد. / ب( درس�ت اس�ت. در 
 NADPH نوری می ش�ود و زنجیرۀ دوم به تولید ATP واکنش های تیالکوئید یا وابس�ته به نور فتوس�نتز، دو زنجیرۀ انتقال الکترون وجود دارد که زنجیرۀ اول س�بب تولید
می پردازد و س�پس هر دوی این مواد در واکنش های چرخۀ کالوین مورد اس�تفاده قرار می گیرند. / ج( درس�ت است. تولید ATP در اثر عمل زنجیرۀ اول تیالکوئیدی و تولید 
+H ، ناقل الکترون نمی باشد و ATP نوری تولید می کند نه ATP اکسایشی!! +NADP در زنجیرۀ دوم صورت می گیرد. / د( درست است. کانال  NADPH با کاهش 

، الکترون ها را برخالف پروتون، عب�ور نمی دهد ولی پمپ هر دو را عبور می دهد )آخه اصاًل کان�ال جزء زنجیرۀ انتقال الکترون  92 H+ چن�د ب�ار گفت�م! کانال   2
نیست!( )نادرستی گزینۀ )2((.

+H را در بستره سبزدیسه کم کرده و pH آن را نیز زیاد می کند. /  +H ، با ورود این یون به درون تیالکوئید، غلظت   گزینۀ )1(: درست است. پمپ 
گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. پمپ پروتونی، انرژی خود را از الکترون خارج ش�ده از فتوسیس�تم 2 که تجزیه کنندۀ آب است به دست می آورد. / گزینۀ )4(: درست است. 

P680 است. پروتئین کانالی ATP ساز، انرژی خود را از شیب غلظت می گیرد که حاصل فعالیت الکترون های خارج شده از پمپ و 
موارد )الف(، )ب( و )ج( درست می باشند. 93  2

واکنش ه�ای مرحلۀ مس�تقل از ن�ور، برای انجام، به نور نیازی ندارند ولی فقط در حضور نور صورت می گیرند چ�ون ATP و NADPH مورد نیاز واکنش آن ها از مراحل 
نوری فتوسنتز تأمین می شود )نادرستی د(. در این مرحله با استفاده از ATP و NADPH مرحلۀ نوری که هر دو نوکلئوتیدی هستند، انرژی نورانی به شکل شیمیایی در 

CO2 در ترکیبات آلی تثبیت می شود )درستی الف، ب و ج(. ترکیبات آلی ذخیره می شود و بدین ترتیب کربن موجود در مولکول 
منظور سؤال راکیزه و سزبدیسه می باشد که حاوی دنای مخصوص و رنا و رناتن مخصوص برای ساخت برخی پروتئین های مورد نیاز خود می باشند. در این  94  2

+H از بستره با صرف انرژی ولی بدون مصرف ATP صورت می گیرد و ورود پروتون به بستره آن ها نیز با انتشار تسهیل شده و بدون صرف انرژی  دو اندامک خروج 
صورت می گیرد )رد گزینۀ )1( و )3((.

 تولید ATP توسط عوامل موجود در غشای درونی اندامک ویژه راکیزه می باشد که آنزیم ATPساز را در غشای داخلی چین خورده خود دارد ولی در سبزدیسه ها، تولید 
ATP توسط آنزیم های غشای تیالکوئید صورت می گیرد نه غشای اندامک! )دلیل انتخاب گزینۀ )2((.

 در پروکاریوت ها، راکیزه ها و سبزدیسه ها می توان فعالیت هم زمان رونویسی و ترجمه را از یک رنای در حال ساخت مشاهده کرد.
CO2 در فتوسنتز کرد، منظور مرحلۀ مستقل از نور آن است که در بستره سبزدیسه  95 عبارات )الف(، )ج( و )د( نادرست هستند. در سؤال، هرگاه صحبت از   3

+NADP می باشد ولی تولید ATP در مرحلۀ نوری  صورت می گیرد. بس�تره دارای DNA ، همانندس�ازی، رونویسی، ترجمه بوده و محل تولید NADPH ،ATP و 
+NADP در مرحلۀ مستقل از نور است که همراه هم صورت نمی گیرند. و دوباره سازی 

96  2

C6 که در اثر روبیسکو حاصل شده است از وسط نصف شوند و 12 مولکول  CO2 در چرخۀ کالوین وقتی صورت می گیرد که شش مولکول ماده ناپایدار  تثبیت 6 مولکول 
C3 ایجاد می ش�ود که دو تای آن از چرخه خارج  اس�ید س�ه کربنه ایجاد ش�ود. در مرحلۀ بعد با مصرف 12 مولکول ATP و 12 مولکول NADPH ، 12 مولکول قند 

شده تا گلوکز بسازد و 10 قند دیگر در چرخه مصرف می شود.
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CO2 که وارد چرخۀ کالوین می ش�ود، ابتدا یک قند ریبولوزبیس فس�فات مصرف ش�ده و یک مولکول مادۀ شش کربنه ناپایدار تولید می شود )نادرستی گزینۀ  هر 
)4(( و در مرحلۀ بعد، هر اسید سه کربنی برای تبدیل شدن به قند سه کربنی، به دو مولکول NADPH و دو مولکول ATP نیازمند است )نادرستی گزینۀ )1(( )دقت 

CO26 نوشته است ولی این سؤال متفاوت است(. کنید که چرخۀ کتاب موارد به کار رفته را برای 

CO2 ، ترکیبی از چرخه خارج نمی ش�ود بلکه حداقل تثبیت کربن در س�ه  در مرحلۀ س�وم چرخۀ کالوین بعد از تولید قندهای س�ه کربنی در اثر ورود دو مولکول 

CO2 نیاز دارد تا ضمن تولید 6 قند سه کربنی، یکی از چرخه خارج شود )نادرستی گزینۀ )3((. مولکول 

CO2 می باش�د، همراه با تبدیل ریبولوز مونوفس�فات به ریبولوزبیس  در واکنش ه�ای مرحل�ۀ آخ�ر چرخۀ کالوین، در هر دور که معادل مصرف و تثبیت کربن یک 
فسفات، یک ATP مصرف و یک ADP تولید می شود.

+NADP دوباره س�ازی می ش�وند )به طور  98 C3 تولید ش�ده که طی آن ADP و  ، ATP و NADPH مصرف می ش�وند و قند  CO2 در چرخۀ کالوین   1
CO2 وجود ندارد(. کلی در فتوسنتز، آزادسازی 

+NADP دوباره سازی می شوند. /   گزینۀ )2(: در مرحلۀ تبدیل اسید سه کربنی به قند سه کربنی، مصرف ATP و NADPH صورت می گیرد و ADP و 
گزینۀ )3(: در واکنش های مرحلۀ انتهایی چرخۀ کالوین، قند پنج کربنه یک فسفاته، با مصرف ATP )رایج ترین انرژی زیستی( به قند پنج کربنه دو فسفاته تبدیل می شود./ 

، یکی از محصوالت تنفس یاخته ای می باشد. CO2 C5 دو فسفاته صورت می گیرد که  CO2 با قند  گزینۀ )4(: تولید مادۀ شش کربنی ناپایدار در اثر ترکیب 

99  1

آب در واکنش نوری یا تیالکوئیدی، درون فضای تیالکوئیدی و NADPH در بسترۀ سبزدیسه، در مرحلۀ مستقل از نور الکترون از دست می دهد و اکسید می شوند ویل 
، گیرندۀ الکترون است.( NADP+ الکرتون دهی NADH، مربوط به تنفس یاخته ای است. )در مورد گزینۀ )3( دقت کنید که 

+H و رنگیزه های فتوسنتزی، در غشای تیالکوئید وجود دارند. در  100 فقط مورد )ب( عبارت را به درستی تکمیل می کند. در گیاهان، پروتئین انتقال دهندۀ   3
بس�تره سبزدیس�ه، DNA حلقوی، رونویسی و همانندسازی )تشکیل پیوند فسفودی اس�تری(، ترجمۀ mRNA )تشکیل پیوند پپتیدی( و آنزیم روبیسکو وجود دارد ولی 

تولید اکسیژن و نوکلئوزوم در آن وجود ندارد )نوکلئوزوم ساختار DNA یوکاریویت )خطی( است و در پروکاریوت ها و راکیزه و سزبدیسه، دیده منی شود(. 
انواع مختلف تولید ATP به سه نوع ATP پیش ماده ای )در کراتین فسفات، قندکافت و چرخۀ کربس(، ATP اکسایشی )در راکیزه( و ATP نوری )در سبزدیسه(  101  4

تقسیم بندی می شود. 
 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. کرک فاقد توانایی فتوس�نتز و تولید ATP نوری می باش�د. در نتیجه ATPهای پیش ماده ای آن در اثر انتقال الکترون 
در زنجیره حاصل نش�ده اس�ت. / گزینۀ )2(: نادرست است. تولید ATP نوری و اکسایش�ی، توسط کانال های پروتونی راکیزه و سبزدیسه صورت می گیرد ولی در چرخۀ 
کربس، تولید ATP به زنجیرۀ الکترونی و پروتونی نیاز ندارد. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. هر یاخته جانوری دارای توانایی تقس�یم سیتوپالس�م، حلقۀ انقباضی حاوی 
اکتین و میوزین دارد ولی کراتین فسفات فقط در یاختۀ ماهیچۀ اسکلتی به تولید ATP پیش ماده ای می پردازد. / گزینۀ )4(: درست است. تولید ATP در مادۀ زمینه ای 

سیتوپالسم ویژۀ مرحلۀ آخر قندکافت است که به عبور پروتون نیازی ندارد. 
فقط مورد )الف( صحیح اس�ت. تجزیۀ نوری آب در س��طح دروین تیالکوئید صورت می گیرد که درون این س�طح فقط پروتئین ناقلی از الکترون قرار دارد که  102  1

+H و فتوسیستم 1 می باشد که به سطح درونی غشای تیالکوئید متصل می باشد. بین پمپ 
+H در غش�ای تیالکوئید می باش�د، بخش ATPس�از کانال پروتونی در س�مت بس�تره سبزدیس�ه وجود دارد و ناقل الکترونی پس از   بیش�تر مولکول پمپ پروتونی 

فتوسیستم 1 در سطح خارجی غشای تیالکوئیدی قرار دارد )نادرستی ب، ج و د(.
NADPH ذخیره می ش�ود تا در مرحلۀ مستقل از نور از این انرژی برای  103 ATP و  در مرحلۀ نوری فتوس�نتز، انرژی خورش�ید به طور موقت در مولکول های   4

ساخت ترکیبات آلی که می توانند انرژی شیمیایی را در خود ذخیره کنند، استفاده شود. این مواد ابتدا سبب تبدیل اسید سه کربنی به قند سه کربنی در چرخۀ کالوین می شوند.
فقط مورد )ج( صحیح است. این سؤال ترکیبی بسیار جالبی است. 104  1

 غالف آوندی، در تک لپه ای ها، یاخته ای سبزدیسه دار می باشد )غالت تک لپه ای ها هستند(.
+H موجود در غش��ای تیالکوئید در دو طرف خود دو پروتئین  با توجه به ش�کل های کتاب، مش�اهده می کنید که مپپ دوم زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه و همچنین مپپ 

ناقل الکترونی دارند که قبل از آن ها ناقل آب گریز در وسط غشا و بعد از این پمپ ها، پروتئین ناقل آب دوست واقع شده است.
 الف و د( نادرست است. پمپ پروتونی دوم در زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه همانند پمپ پروتونی تیالکوئیدی، از یک ناقل الکترونی آب گریز الکترون 
می گیرن�د و کاه�ش می یابند و به یک پروتئین آب دوس�ت الکترون دهی می کنند که خود پمپ ها اکس�ایش می یابند. / ب( نادرس�ت اس�ت. پمپ ه�ای پروتونی راکیزه و 
+H در بستره و افزایش pH این فضا می شود. /  +H از بس�تره به فضای بین دو غش�ای راکیزه یا فضای تیالکوئید می شوند که باعث کاهش  سبزدیس�ه، س�بب انتقال 
+NAD در پمپ  +NADP در واکنش های مستقل از نور صورت می گیرد ولی در راکیزه دوباره سازی  ج( درست است. دوباره سازی گیرندۀ الکترونی فتوسنتز یعنی 

اول و FAD در ناقل الکترونی بین دو پمپ اول زنجیرۀ انتقال الکترون صورت می گیرد.

105  NADP+ روبیس�کو در چرخۀ کالوین باعث تولید قند س�ه کربنه می ش�ود. در چرخۀ کالوین ATP و NADPH مصرف می شوند، در نتیجه ADP و   3
تولید می شود تا این دو ماده دوباره در واکنش های وابسته به نور استفاده شوند.
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199 موارد )د( و )ه ( درست می باشند )سؤال در مورد چرخۀ کالوین است(.  106  1
 الف( نادرست است. در چرخۀ کالوین و در مراحل تولید قندهای سه کربنی و ریبولوزبیس فسفات، ATP مصرف می شود ولی اصاًل در مراحل چرخۀ 
 C5 C3 و قند  +NADP در مراحل نوری فتوسنتز صورت می گیرد.( / ب( نادرست است. در مراحل تولید قند  کالوین تولید ATP نداریم. )تولید ATP و مصرف 
دو فس�فاته، هم ADP تولید می ش�ود ولی مصرف NADPH فقط در مرحلۀ تولید قند س�ه کربنی چرخۀ کالوین می باش�د. / ج( نادرست است. تولید قند پنج کربنه در 
C3 و مصرف  CO2 در مرحلۀ اول و به کمک عمل کربوکسیالزی روبیسکو صورت می گیرد. / د( درست است. تولید قند  مرحلۀ آخر چرخۀ کالوین است ولی مصرف 
، یکی از چرخه خارج می ش�ود. / ه ( درس�ت اس�ت. در چرخۀ کالوین همراه با تولید  C3 NADPH در یک مرحله از چرخۀ کالوین صورت می گیرد که به ازای هر 6 قند 

+NADP تولید می شود و ATP مصرف می شود. قند سه کربنی، 
C5 در مرحلۀ آخر چرخۀ کالوین و همراه با مصرف ATP که نوکلئوتید سه فسفاته است، صورت می گیرد. 107 دوباره سازی قند   4

 گزینۀ )1(: در دو مرحله از چرخۀ کالوین، ADP تولید یا ATP مصرف می ش�ود ولی مادۀ ش�ش کربنه س�اخته شده توسط روبیسکو، چون اناپیدار است، 
تجزیه می شود که طی تجزیه یا تولید آن ATP به کار نمی رود. / گزینۀ )2(: تولید مادۀ شش کربنه ناپایدار در مرحلۀ اول و طی عمل کربوکسیالز روبیسکو رخ می دهد که به 
+NADP ایجاد می شود. C3 تولید می شود ماده NADPH حاصل از مرحلۀ نوری فتوسنتز اکسایش یافته و  ATP نیاز ندارد. / گزینۀ )3(: در مرحله ای از کالوین که قند 

میانبرگ اس�فنجی، یاخته ای فتوس�نتزکننده می باشد که هم راکیزه و هم سبزدیسه دارد. در صورتی که فعالیت مپپ پروتونی غشای تیالکوئید متوقف شود  108  3
+H وارد تیالکوئید نشود، الکترون برانگیخته از فتوسیستم 2 به فتوسیستم 1 در P700 نمی رسد و الکترون خارج شده آن جبران نمی شود. تا 

+H وارد بس�تره نمی ش�ود. در این حالت، ابتدا تولید ATP در بخش آنزیمی آن متوقف   گزینۀ )1(: در صورت عدم فعالیت کانال ATPس�از راکیزه، 
+H از بسترۀ راکیزه می شود. / گزینۀ )2(: در صورت  +NAD در پمپ اول زنجیرۀ انتقال الکترون رخ می دهد که این پمپ س�بب خروج  می ش�ود. از طرفی دوباره س�ازی 
+H در فضای تیالکوئید بیشتر و ش�یب غلظت آن نیز بیشتر می شود. / +H وارد بس�تره سبزدیس�ه نمی ش�ود و تراکم   عدم فعالیت کانال ATPس�از غش�ای تیالکوئید، 
+H به فضای بین دو غش�ای این اندامک مختل ش�ده و تولید آب و انتقال الکترون به  گزینۀ )4(: در صورت توقف در عمل پمپ های پروتونی غش�ای داخلی راکیزه، ورود 
مشکل می خورد. البته در نهایت، با عدم ایجاد شیب غلظت پروتون در این فضا، تولید ATP نیز مختل می شود )فاصله زمانی اتفاقات در این گزینه، از گزینۀ )3( بیشتر است(.

109  4

O2 در تنفس یاخته ای هوازی که در فصل قبل خواندیم که  +NADP آخرین گیرندۀ الکترون و پروتون در واکنش های وابس�ته به نور یا تیالکوئیدی اس�ت )معادل 

+NADP گیرندۀ الکترون و پروتون ولی  +NADP در چرخۀ کالوین دوباره س�ازی می ش�ود. دقت کنید که  O2 نیز گیرندۀ الکترون و پروتون اس�ت(، این ماده یعنی 
CO2 به قند سه کربنی استفاده می شود )نادرستی گزینۀ )3((. NADPH ناقل الکترون و پروتون است که در چرخۀ کالوین و در مرحلۀ تبدیل اسید سه کربنی تثبیت کننده 

+NADP عضوی از زنجیرۀ انتقال الکترون نمی باشد و فاقد ساختار پروتئینی یا رنگیزه ای می باشد )نادرستی گزینۀ )1( و )2((. 

+NADP یک مولکول گیرندۀ الکترون اس�ت که الکترون های پرانرژی را برای ساخت پیوندهای کربن هیدروژن در مرحلۀ  110 فقط مورد )د( مدنظر اس�ت.  1
نوری فتوس�نتز تولید می کند و به صورت NADPH در مرحلۀ مس�تقل از نور مصرف می ش�ود. این ماده یک دی نوکلئوتید اس�ت و همانند ATP دارای باز آلی پورین 
P700 تأمین می کند. در مورد عبارت )د( دقت کنید که  )آدنین( می باشد. نام علمی آن، نیکوتین آمیدآدنین دی نوکلئوتید فسفات است که انرژی ساخت آن را سبزینه 
را دوباره سازی می کند )نه NADPH( تا دوباره  NADP+ CO2 اس�ت، ضمن الکترون دهی به اسید سه کربنی  NADPH ، در بس�تره سبزدیس�ه که محل مصرف 

به واکنش های نوری برگردد. )دانش آموزان عزیز در تست ها بسیار دقت کنید که گیرنده الکترون را با ناقل یا حامل آن اشتباه نگیرید.(
+NADP می شوند.  111 P700 در مرکز واکنش فتوسیستم 1 و یا  الکترون های خارج شده از زنجیرۀ انتقال الکترون، مستقیمًا باعث کاهش یا الکترون گیری   2

+NADP و NADPH به اس�ید س�ه کربنه الکترون می دهد. )راستی سبزینه b و کاروتنوئیدها در  P700 به   ، P680 بقیۀ گزینه ها کاماًل صحیح اس�ت، چون آب به 
گرفتن الکترون های خارج شده از فتوسیستم ها نقش ندارند چون در آنتن ها قرار دارند.(

+NADP صورت  112 ، ATP و NADPH و در مرحلۀ مس�تقل از نور، اس�ید و قند س�ه کربن�ه، ADP و  O2 در مرحل�ۀ ن�وری فتوس�نتز گیاهان، تولید   2
می گیرد. ایجاد شیب غلظت هم مربوط به مرحلۀ نوری در فضای درون تیالکوئید می باشد.

113  C H O( )6 12 6 محصوالت نهایی و کلی فتوس�نتز در گیاهان، جلبک ها و س�یانوباکتری ها که از آب به عنوان منبع الکترون استفاده می کنند، دو ماده قند   3
O2 در فتوسیس��مت 2 و در واکنش های نوری ایجاد می ش�ود ولی قند محصول واکنش های مستقل از نور در بستره سبزدیسه می باشد. منظور این سؤال  O2 می باش�د.  و 

فتوسیسمت 2 می باشد. این فتوسیستم فقط در زنجیره الکترون اول که بین فتوسیستم 2 تا 1 می باشد، وجود دارد.

 گزینۀ )1(: فتوسیس�تم 2 انرژی الزم برای تولید ATP نوری را در کانال ATPس�از فراهم می کند ولی دقت کنید که این ATP در س�طح پیش ماده 
تولید نمی ش�ود و انرژی تولید خود را از انتقال الکترون می گیرد. / گزینۀ )2(: پرانرژی ترین الکترون های زنجیرۀ انتقال الکترون تیالکوئیدی از P700 خارج می ش�ود چون 
مقداری انرژی گرفته اند و مقداری نیز از الکترون های وارد شده به آن تأمین شده است )این عبارت در کنکور سراسری تکرار شده بود(. / گزینۀ )4(: فتوسیستم 1، عاملی 

+NADP را فراهم می کند. است که مستقیمًا الکترون های 
+H به بس�تره  114 فقط مورد )د( مدنظر اس�ت. همان طور که می دانید در سیس�تم های زیس�تی تولید ماده با صرف انرژی می باش�د ولی در مورد )د( انتقال   1

سبزدیس�ه به صورت انتش�ار تس�هیل شده می باشد که انرژی نیاز ندارد ولی در مورد )ج( فعالیت آنزیمی کانال برای تولید ATP ، انرژی خواه است. )موارد )الف( و )ب( 
در چرخۀ کالوین نیازمند مصرف ATP می باشد.(

 انتشار مواد بین دو غشا با انرژی جنبشی مولکول موردنظر صورت می گیرد.

توجه: منظور از انرژی زیستی، ATP یا سایر موارد انرژی زای یاخته می باشند.
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+H و الکترون آب را گرفته و در چرخۀ کالوین در تثبیت کربن، دوباره سازی می شود.  115  ، NADP+  4
+NADP ج�زء زنجیرۀ انتقال الکترون نیس�ت، بلکه گیرندۀ الکترون اس�ت که NADPH آن به چرخ�ۀ کالوین الکترون   دلی�ل رد گزین�ۀ )1(: 
، دارای دی نوکلئوتید و مقدار زیادی پیوند کوواالنسی در بین اتم های مولکول خود می باشد. / دلیل رد گزینۀ )3(: در چرخۀ  NADP+ می دهد. / دلیل رد گزینۀ )2(: 

+NADP تولید می شود )نه مصرف(. NADPH برای تبدیل اسید سه کربنه به قند سه کربنه استفاده می شود و  کالوین، 
+H را بدون صرف انرژی زیستی انجام داده ولی پس از آن با انرژی زیستی حاصل  116 +H باعث ساخته شدن نوری ATP می شود که عبور  فعالیت کانال یونی   2

، با نقش آنزیمی، ATP می سازد. بخش آنزیمی این کانال در بستره سبزدیسه قرار دارد و این کانال در فعال سازی روبیسکو نقش مستقیمی ندارد. H+ از شیب غلظت 
موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست می باشند. 117  2

 الف( نادرست است. اگر جذب انرژی از نور خورشید توسط الکترون ها به اندازه ای باشد که از مدار خود خارج شوند، به آن ها برانگیخته گفته می شود. 
)طبق متن کتاب درس�ی، ش�رط برانگیخته بودن خروج از فتوسیستم است.(/ ب( نادرست است. کروموپالست ها یا رنگ دیسه ها، فقط کاروتنوئید دارند و به طور مستقیم 
در فتوسنتز نقشی ندارند. / ج( درست است. در فتوسیستم ها، انرژی الکترون های برانگیخته در رنگیزه های موجود در آنتن ها از رنگیزه ای به رنگیزه دیگر منتقل می شود 
 تا در نهایت س�بب ایجاد الکترون برانگیخته در مرکز واکنش فتوسیس�تمی ش�ده و الکترون از فتوسیس�تم خارج ش�ود تا واکنش های زنجیرۀ انتقال الکترون را آغاز کند. / 
د( نادرس�ت اس�ت. س�بزینه های a موجود در مراکز واکنش فتوسیس�تم 1 و 2 ، می توانند الکترون های برانگیخته خود را از فتوسیستم خارج کنند. همان طور که می دانید 

سبزینه a در طول موج های 500 تا 600 نانومتر جذب نوری کمی در رنگ های سبز و زرد دارد.
دو عامل موردنظر س�ؤال، فتوسیس��مت 2 و مپپ پروتوین تقریبًا به طور کامل در غش�ای تیالکوئیدی می باشند. این دو عامل در کل عرض غشای تیالکوئید  118  4

قرار دارند و در تماس با بخش های آب دوست و آب گریز اسیدهای چرب موجود در فسفولیپیدهای غشا می باشند )درستی گزینۀ )4((.
 گزینۀ )1(: پمپ های پروتونی قدرت انتقال الکترون و پروتون دارند ولی فتوسیستم 2 فقط قدرت عبور الکترون دارد. / گزینۀ )2(: رنگیزه های مخصوص 

جذب نور خورشید در پمپ ها برخالف فتوسیستم ها وجود ندارد. / گزینۀ )3(: تولید ATP نوری توسط کانال پروتونی رخ می دهد نه فتوسیستم ها یا پمپ های پروتونی!!
موارد )الف( و )ج( صحیح می باشند.  119  3

+NADP وجود دارد که الکترون ها و پروتون های واکنش ها را جذب می کنند.  ، FAD ی�ا  NAD+  ، O2 در تنف�س یاخته ای و فتوس�نتز، چهار نوع گیرندۀ الکترونی 

 NADP+ O2 و  +H جذب می کند. پس منظور سؤال  +NAD ابتدا با گرفتن یک الکترون خنثی می شود و FAD هر الکترون را از طریق  در بین این چهار عامل 

−NADP ایجاد کرده و بعد با یون هیدروژن وارد واکنش می شوند. −O یا  − بوده که ابتدا با دو الکترون واکنش می دهند و سپس یون منفی 

+NADP در اثر تبدیل اسید سه کربنی به قند سه کربنی در چرخۀ کالوین ایجاد می شود )درستی الف و ج(.  O2 در واکنش های تجزیۀ آب در فضای تیالکوئید و   

+NAD و عبارت )د( در مورد دوباره سازی FAD می باشد. عبارت )ب( برای دوباره سازی 
120  1

+H را در بستره به داخل تیالکوئید می آورد  +H یکی از اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون است پس توانایی انتقال الکترون را دارد و از آنجا  در سبزدیسه ها، پمپ غشایی 
+H را دارد و جزئی از زنجیرۀ انتقال الکترون نمی باشد. پس توانایی انتقال پروتون هم دارد، در حالی که کانال غشایی فقط توانایی عبور 

 گزینۀ )2(: براساس شکل کتاب درسی، قسمت آنزیمی کانال پروتونی که وظیفۀ ساخت ATP را دارد در قسمت بستره واقع شده است ولی هیچ قسمتی 
از پمپ پروتونی در بستره قرار ندارد. / گزینۀ )3(: کانال غشایی انتشار تسهیل شده پروتون را انجام می دهد و به یاد دارید که در مورد انتشار هدف این است که طی آن، غلظت 
+H به بستره باعث کاهش  ماده عبوری در تمام دو طرف غشا برابر شود ولی در انتقال فعال مواد از جای پرتراکم به کم تراکم می روند. / گزینۀ )4(: کانال غشایی با وارد کردن 

pH بستره را کمی باال می برد. +H بستره کم کرده در نتیجه  +H از بستره به داخل تیالکوئید از  pH بستره و اسیدی شدن آن می شود؛ پمپ غشایی با وارد کردن 

121  1

در واکنش های سوخت وس�ازی در یاخته، هر واکنش�ی که با گرفتن یا از دس�ت دادن الکترون همراه باشد، عدد اکسایش کربن در مادۀ الکترون گیرنده، کاهش می یابد و 
FADH2 یا NADPH ایجاد می ش�وند یا   ، NADH در م�ادۀ الکت�رون دهنده یا اکس�ایش یافته، افزایش می یابد. در این واکنش ها مولکول های ناقل الکترونی مثل

+NADP می شوند. ، FAD یا  NAD+ سبب اکسایش آن ها و تولید 
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201  برای بررسی گزینه های این سؤال ابتدا به دو مثال زیر توجه کنید:

مثال 1( 

در مثال مقابل مادۀ x الکترون های خود را از دس�ت داده اس�ت و به مادۀ y تبدیل ش�ده اس�ت. الکترون های مادۀ x صرف 
+NAD ش�ده اس�ت. در این مثال اتم های کربن موجود در y نسبت به x عدد اکسایش باالتری  کاهش یا الکترون گیری 

دارند. چون y در حقیقت شکل اکسایش یافتۀ x می باشد که الکترون کمتری دارد.
مثال 2(

در این مثال NADH اکسایش یافته است و الکترون های آن در مولکول y ذخیره شده است. در حقیقت مادۀ x الکترون گیری 
کرده یا کاهش یافته اس�ت و به y تبدیل ش�ده اس�ت. در این مثال عدد اکس�ایش y از x کمتر اس�ت چون y شکل الکترون 

گیرنده یا نیازمند بار منفی می باشد.

 گزینۀ )1(: درست است. در تنفس هوازی و در تبدیل پیرووات به استیل، بنیان پیرووات اکسایش می یابد و سبب تولید NADH می شود، پس عدد 
 اکس�ایش در کربن گروه اس�تیل از گروه پیرووات باالتر می رود. )اس�تیل ش�کل الکترون دهنده پیرووات بوده که بار منفی آن کم شده است.( / گزینۀ )2(: نادرست است. 
+NAD می کند. پس اتانول الکترون بیشتری از اتانال دارد و عدد اکسایش کربن  در مرحلۀ دوم تخمیر الکلی، اتانال با الکترون گیری به اتانول تبدیل می شود و دوباره سازی 
آن نسبت به اتانال کاهش یافته است. / گزینۀ )3(: نادرست است. همانند تخمیر الکلی در تخمیر الکتیکی نیز الکتات شکل الکترون گرفته پیرووات می باشد که عدد اکسایش 
+NAD را دوباره س�ازی کرده اس�ت. / گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. در چرخۀ کالوین و در واکنش تبدیل اسید سه کربنی به قند سه کربنی،  کربن آن کاهش یافته اس�ت و 
+NADP دوباره سازی می شود که طی این عمل قند سه کربنی شکل الکترون گرفته و کاهش یافته اسید سه کربنی می باشد که عدد اکسایش کربن آن کاهش یافته است.

 توج��ه مه��م: دانش آم��وز باه��وش و تی��ز و زرن��گ می توان��د وقت��ی در کنک��ور ب��ا همچی��ن س��ؤالی مواج��ه می ش��ود از راه رد گزین��ه ه��م ب��ه ج��واب برس��د. کاف��ی اس��ت اس��تدالل کن��د ک��ه 

 !ش��ده اس��ت NADP+ +NAD ی��ا  +NAD ب��ه NADH تبدی��ل می ش��ود ول��ی س��ه گزین��ٔه دیگ��ر ب��ا اکس��ایش ناق��ل الکترون��ی، س��بب دوباره س��ازی  در واکن��ش گزین��ٔه )1( 

)اگر هم دانش آموزی مفهوم عدد اکسایش را بلد نبود، فقط کافیه مقایسه کنه که الکترون از کدام ها خارج شده یا وارد شده، هرکدام با بقیه متفاوت بود، جواب تسته!(.

O2 و پروتون ایجاد می شود. این فضا  122 موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرس�ت هس�تند. منظور س�ؤال فضای درون تیالکوئید است که با تجزیۀ آب در این فضا،   3
فاقد آنزیم روبیس�کو می باش�د )نادرستی الف(. گیرندۀ نهایی الکترون در فتوسنتز، اسید آلی س�ه کربنه است که در بستره سبزدیسه واقع می باشد )نادرستی ب(. فضای 
+H به تیالکوئید بدون مصرف ATP می باش�د ولی با مکانیس�م انتقال فعال و صرف انرژی از  درون تیالکوئید برخالف غش�ای آن رنگیزه ندارد )نادرس�تی ج(. ورود 

الکترون عبوری انجام می شود )درستی د(.
موارد )ب( و )ج( صحیح هستند. 123  1

 الف( نادرس�ت اس�ت. قند س�ه کربنی خارج ش�ده از چرخۀ کالوین دارای یک گروه فسفات است. / ب( درست است. در دو مرحله از چرخۀ کالوین، 
+NADP در  ATP مصرف می شود که در اولی، اسید سه کربنی یک فسفاته و در دومی، قند پنج کربنی یک فسفاته واکنش را شروع می کند. / ج( درست است. تولید 
مرحلۀ تبدیل اسید سه کربنی یک فسفاته به قند سه کربنی یک فسفاتۀ صورت می گیرد. / د( نادرست است. در چرخۀ کالوین NADPH مصرف می شود )نه تولید!(.

124  2

ATP و NADPH ه�ر دو دارای ابز آیل آدنی��ن می باش�ند ک�ه ج�زء پورین ه�ا ب�ا دو حلق�ۀ آلی نیتروژن دار می باش�ند )درس�تی گزین�ۀ )1(( و هر دو در مرحلۀ وابس�ته 
ب�ه ن�ور تولی�د و در مرحل�ۀ مس�تقل از نور مصرف می ش�وند. البت�ه ATP در دو مرحل�ه چرخۀ کالوین ول�ی NADPH فقط در یک مرحله مصرف می ش�ود )درس�تی 
یم ابش��د  پران��رژی  الکرتون ه��ای  حام��ل   ،  NADPH چ��ون  یم ابش��د  ان��رژی  انق��ل   NADPH همانن��د  ویل  منی ابش��د  الک��رتون  انق��ل   ATP  .))4( و   )3(  گزینه ه�ای 

)علت اندرسیت گزینۂ )2((.

( در دو قسمت یاخته می تواند زیاد باشد، یکی در فضای بین دو غشای  125 H+ در یاخته های فتوسنتزکننده، مثل نگهبان های روزنه، تراکم پروتون ها )یون های   1
+H را فعال کند. این کانال عالوه  +H س�بب ایجاد یک ش�یب غلظت ش�ده تا کانال  راکیزه ها و دیگری در فضای درون تیالکوئید!! در هر دو این فضاها این تراکم زیاد 

بر نقش انتقالی خود، خاصیت آنزیمی )کاتالیزوری در ساخت ATP( دارد.
+NADP رخ می دهد.  تولید ATP اکسایشی در بستره راکیزه، تجزیۀ نوری آب در فضای درون تیالکوئید و دوباره سازی یک نوع گیرندۀ الکترونی در بستره سبزدیسه برای تولید 

+NAD و FAD می باش�د ولی ه�دف نهایی زنجیرۀ انتقال الکترون  126 یک�ی از اهداف زنجیرۀ انتقال الکترونی راکیزه ها، دوباره س�ازی گیرنده های الکترونی   4
سبزدیسه ای، تولید ناقل الکترونی NADPH می باشد.

زنجیرۀ انتقال الکترونی

در راکیزه ها
O2 را وارد واکنش می کند. FADH2 و   ، NADH

، FAD و آب می سازد. NAD+

به دوباره سازی دو نوع گیرندۀ الکترونی و اکسایش دو نوع ناقل الکترونی می پردازد.

در تیالکوئید
+NADP )گیرندۀ الکترونی( را وارد واکنش می کند. H و  O2

O2 و NADPH )ناقل الکترونی( می سازد.

 
 کاهش یا اکسایش )البته این بحث را به طور کامل در شیمی آموخته اید.(
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+H را در جهت ش�یب  127 +H )برخالف الکترون( نقش دارد که  منظور س�ؤال پروتئین کاانیل اس�ت که جزء زنجیرۀ انتقال الکترون نیس�ت ولی در انتقال   2
+H حاصل از تجزیۀ آب را عبور داده و پس از  غلظت و بدون صرف انرژی به بس�تره سبزدیس�ه برمی گرداند )نادرس�تی گزینه های )1( و )4((. این مجموعۀ پروتئینی، 
آن با صرف انرژی، ADP را با فسفات طی سنتز آبدهی و صرف انرژی ترکیب کرده و ATP نوری می سازد. )در مورد علت رد گزینۀ )3( دقت کنید که پروتئین کانالی 

، این یون را در جهت شیب غلظت عبور می دهد و از اختالف و شیب در دو طرف غشای تیالکوئید می کاهد.( H+

موارد )الف(، )ج( و )د( درست می باشند.  128  3

توجه: وقتی صحبت از فتوسنتز می کنیم، توجه داشته باشید که فقط دارای دو مرحلٔه وابسته به نور و مستقل از نور می باشد.

NADPH می س�ازد. /  +NADP نیز مصرف ش�ده و   ال�ف( درس�ت اس�ت. تولی�د ATP در مرحلۀ نوری فتوس�نتز می باش�د ک�ه در این مرحله 
 NADPH و مصرف ADP در مرحلۀ نوری صورت می گیرد. / ج( درست است. تولید NADP+ ب( نادرست است. تولید قند سه کربنه در مرحلۀ مستقل از نور ولی مصرف 

C3 و مصرف ATP در مرحلۀ مستقل از نور فتوسنتز صورت می گیرد. در مرحلۀ مستقل از نور فتوسنتز در چرخۀ کالوین صورت می گیرد. / د( درست است. تولید قند 

129  4

دقت کنید که به هیچ وجه انتقال فعالی را نمی توان یافت که بدون رصف انرژی عمل کند؛ نکته ای که شاید ذکر آن، در اینجا مفید باشد، عمل انتقال فعال در پمپ موجود 
در غش�ای تیالکوئید و غش�ای داخلی راکیزه اس�ت؛ این پمپ ها از ATP »انرژی« دریافت نمی کنند بلکه از عبور الکترون های برانگیخته »انرژی« می گیرند، پس انرژی 

دریافت می کنند!!

NADPH الکترون پرانرژی مورد نیاز چرخۀ کالوین را فراهم می کند ولی ATP نیز انرژی این واکنش را تأمین می کند. /   گزینۀ )1(: دقت شود که 
NADPH حامل الکترون پرانرژی می باش�د. / گزینۀ )3(: در چرخۀ کالوین، برای تولید و  ATP در گروه فس�فات آن ذخیره می ش�ود در حالی که  گزینۀ )2(: انرژی 

ATP9 مورد نیاز می باشد. CO23 و  خروج یک قند سه کربنی از چرخۀ کالوین، 

O2 محیط روی فرایند فتوسنتز، همواره اثر منفی دارد. 130 CO2 در حد معین از عوامل مؤثر و مفید در فتوسنتز است ولی افزایش  نور، دما و   4
فقط مورد )الف( درست است.  131  2

، مولکول NADPH با الکترون دهی اکس�ایش می یابد و ضمن تولید  C3 C3 به قند   الف( درس�ت اس�ت. در چرخۀ کالوین، هنگام تبدیل اس�ید 

، س�بب الکترون گیری اس�ید س�ه کربنی می شود )عدد اکسایش کربن در قند سه کربنی کمتر از اسید سه کربنی می باشد(. / ب( نادرست است. انرژی الزم  NADP+

+H درون تیالکوئید، رخ داده اس�ت. حتمًا به یاد  P680 از آب و تجمع  +H تأمین می ش�ود که در اثر کس�ب الکترون  ، از ش�یب غلظت  H+ تولید ATP در کانال 
C5 یک فسفاته تبدیل  C3 به قند  دارید که در تیالکوئیدها، فتوسیستم 2، قبل از شروع زنجیرۀ الکترونی اول قرار دارد. / ج( نادرست است. در چرخۀ کالوین ابتدا قند 

C5 دو فس�فاته در مرحلۀ آخر، مولکول ATP نیز هیدرولیز می شود. / د( نادرست است. بر اساس شکل کتاب  C5 یک فسفاته به  می ش�ود. دقت ش�ود که برای تبدیل 
درسی، در چرخۀ کالوین، برای تبدیل اسید به قند سه کربنی، ابتدا هیدرولیز ATP و سپس اکسایش NADPH صورت می گیرد.

موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست هستند.  132  4
 الف( نادرس�ت اس�ت. محل فعالیت روبیس�کو و هلیکاز )مورد نیاز در همانندسازی DNA( در بستره سبزدیسه است ولی محل فعالیت رنابسپاراز 2 
مربوط به هس�تۀ یوکاریوت هاس�ت. / ب( نادرس�ت است. س�بزینه به دلیل ابزاتب نور سبز، باعث ایجاد رنگ سبز در گیاهان می ش�ود. / ج( نادرست است. فقط الکترون 
+H ب�ه درون تیالکوئی�د می ش�ود. )مرب�وط ب�ه زنجیرۀ انتق�ال الکت�رون بین دو فتوسیس�تم می باش�د.( / P680 اس�ت ک�ه ان�رژی آن ص�رف انتق�ال   برانگیخت�ه از 
د( درست است. در مرحلۀ اول قندکافت، هیدرولیز ATP و تولید ADP و فروکتوز دو فسفاته صورت می گیرد و در مرحلۀ آخر چرخۀ کالوین نیز مادۀ پنج کربنه دو فسفاته 

به همراه ADP حاصل از هیدرولیز ATP ایجاد می شود.
موارد )الف(، )ب( و )د( مدنظر می باشند.  133  3

 H+ +H به درون تیالکوئید، با انتقال فعال و صرف انرژی الکترون ها است و انرژی زا نمی باشد. / ب( نادرست است. ورود   الف( نادرست است. ورود 
 ATP مولکول ، C5 به فضای بین دو غشای راکیزه نیز انرژی خواه است که از الکترون های عبوری، انرژی می گیرند. / ج( درست است. در چرخۀ کالوین با دوباره سازی 

مصرف می شود که انرژی خواه می باشد. / د( نادرست است. پس از قندکافت، پیرووات ها با مکانیسم انتقال فعال )انرژی خواه( وارد بستره راکیزه می شوند.
موارد )ب(، )د( و )ه ( درست هستند. 134  4

 الف( نادرس�ت اس�ت. از حداکثر 30 مولکول ATP حاصل در تنفس یاخته ای، تعدادی از آن ها )چهارتا( مس�تقیم در س�طح پیش ماده )در قندکافت و 
FADH2 در زنجیرۀ انتقال الکترون حاصل می شوند. / ب( درست است.  NADH و  چرخۀ کربس( ایجاد می شوند و سایر ATPها به صورت اکسایشی از اکسایش 
 پی�رووات، حاص�ل قندکاف�ت و الکت�ات، محص�ول مرحل�ۀ دوم نوعی تخمیر اس�ت که ه�ر دو فرایند به ط�ور کامل در م�ادۀ زمینه ای سیتوپالس�م ص�ورت می گیرند. / 
(. / د( درست است. قند تولید  NAD+ +NADP گیرنده آن است )نه  ج( نادرست است. در واکنش های فتوسنتزی هر یوکاریوتی، آب، دهندۀ الکترون و پروتون و 
شده در بستره سبزدیسه باید برای مصرف کامل به راکیزه برود که چون هر دو اندامک، دو غشایی هستند، پس این ماده از چهار غشا می گذرد. / ه ( درست است. برای 

، 12 مولکول NADPH ، 24 الکترون و پروتون به همراه 18 مولکول ATP مصرف شود. CO2 )C باید 6 مولکول  )6 تولید گلوکز 

فرایند عبارت )د( یعنی فعالیت آنزیم روبیسکو در بستره سبزدیسه در چرخۀ کالوین رخ می دهد ولی سایر عبارات صحیح می باشند. 135  1
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203 موارد )الف( و )ج( صحیح می باشند.  136  2
، طول موج، ش�دت و مدت زمان تابش نور بر فتوسنتز مؤثر  CO2  الف( درس�ت اس�ت. مقدار 
است و اثر مثبت دارند. / ب( نادرست است. فتوسنتز واکنشی آنزیمی است و در یک گسترۀ دمایی خاص )نه متفاوت( 

انجام می شود. / ج( درست است. مقدار اکسیژن محیط روی فتوسنتز، اثر عکس دارد. 

فقط مورد )ب( صحیح است. اگر به شکل های زنجیرۀ انتقال الکترون در کتاب )فصل 5 و 6( دقت کنید، می بینید که در فتوسنتز، ناقلی که بین فتوسیستم 2  137  1
+H و فتوسیستم 1 است، آب دوست می باشد. در راکیزه ناقل بین پمپ اول و دوم به صورت  +H است، آب گریز در وسط غشا است ولی ناقلی که بعد از پمپ  و پمپ 
آب گریز و ناقل بین پمپ دوم و سوم، آب دوست می باشد و به خارج غشا متصل است. )ناقلی که فقط به دم های اسید چرب فسفولیپید غشا متصل باشد، آب گریز بوده 

و آن هایی که به سر فسفات دار متصلند، آب دوست می باشند.(
موارد )ب(، )ج( و )د( مدنظر می باش�ند. طی تنفس هوازی در بس�تره راکیزه در مراحل چرخۀ کربس و زنجیرۀ انتقال الکترون ATP تولید می ش�ود و در  138  3

+ATP ، H نوری ساخته می شود. قندکافت که در سیتوپالسم رخ می دهد هم ATP تولید می شود. از طرفی در مجاور بخش خارجی غشای تیالکوئید در کانال 
، سه نوع محصول دیگر حاوی باز آلی آدنین )پورینی(  139 CO2 ایجاد می شود که به جز FADH2 ، NADH ، ATP و  CO2 در چرخۀ کربس، محصوالتی مثل  2

می باشند )برای سریع تر شدن پاسخ گویی می توانید فکر کنید که کدام یک انجام می شود؟(.
C3 از چرخه، یک نوع اسید سه کربنی و یک   گزینۀ )1(: در چرخۀ کالوین، از مرحلۀ اول که روبیسکو شروع به کربوکسیالزی می کند تا خروج قند 
CO2 آزاد می ش�ود. / C3 ب�ه وج�ود می آی�د. / گزین�ۀ )3(: در چرخۀ کرب�س از جدا ش�دن CoA در مرحل�ۀ اول تا اولین م�ادۀ چهار کربن�ی، دو مولکول   ن�وع قن�د 

گزینۀ )4(: در چرخۀ کالوین، ATP مصرف می شود نه تولید!
موارد )ج( و )د( درست می باشند. 140  3

دقت کنید که ورود یون های معدنی از الیه ریشه زا به آوند چوبی و حرکت قند شیرۀ پرورده از محل منبع به آوند آبکش طی انتقال فعال پس یعنی در خالف جهت شیب 
غلظت انجام می گیرد ولی در )الف( و )ب( هر دو نوع مکانیسم فعال و غیرفعال وجود دارد.

کانال های پروتونی در غش�ای تیالکوئید و غش�ای داخلی راکیزه ابتدا پروتون ها را به بس�تره اندامک وارد می کنند و س�پس س�بب تولید ATP در بس�تره  141  4
می شوند که این نقش با فعالیت بخش آنزیمی کانال ATPساز صورت می گیرد.

+H در آن ها می باشد که این عمل را مپپ های پروتوین انجام می دهند. این پمپ ها از الکترون های عبوری   باال بردن pH بستره در راکیزه و سبزدیسه ها به دلیل کاهش 
+H به بستره، سبب کاهش pH این فضا می شوند.  انرژی می گیرند تا عمل انتقال فعال انجام دهند ولی ساخت ATP توسط کانال ها انجام می شود که این کانال ها با ورود 

CO2 همراه می باشد نه تولید ATP! )نادرستی گزینۀ )2((.  تبدیل پیرووات به استیل با تولید NADH و 
 تولید ترکیبات دو فس�فاته ش�ش کربنی یا س�ه کربنی در قندکافت با تولید ATP همراه نمی باش�د. تولید ATP در قندکافت در مرحلۀ تولید پیرووات در انتهای واکنش 

رخ می دهد )نادرستی گزینۀ )3((.
موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست تکمیل می کنند. یاخته ای که در گیاه NADPH می سازد، سبزدیسه دارد، پس قطعًا راکیزه نیز دارد و NADH نیز می سازد.  142  3

 الف( نادرس�ت اس�ت. بیشتر فتوس�نتز گیاه در بافت پارانشیم رخ می دهد که دیوارۀ نازک دارد. / ج( نادرست اس�ت. پارانشیم جوان میتوز دارد ولی 
همگی فتوس�نتز نمی کنند )مثل پارانش�یم ها در ریشۀ جوان(. / د( نادرست اس�ت. یاخته های ریشه و بسیاری دیگر از یاخته های گیاهی راکیزه دارند و NADH می سازند 

ولی فتوسنتز و تولید NADPH فقط در برخی یاخته ها رخ می دهد.
مل�خ نوع�ی جان�ور مصرف کنن�ده اس�ت، پ�س واکنش ه�ای فتوس�نتزی، تولی�د NADPH و تثبی�ت کرب�ن ن�دارد )نادرس�تی گزینه ه�ای )2( و )4((  143  3

و بسته بندی پروتئین هم که در شبکۀ گلژی صورت می گیرد )نادرستی گزینۀ )1(( ولی اکسایش پیرووات در راکیزه آن رخ می دهد.
144  2

+H از آن و ورود به فضای تیالکوئید توسط پمپ غشایی و در خالف جهت شیب  ، فضای بسرته سبزدیسه در چرخۀ کالوین می باشد که خروج  NADP+ محل تولید 
+H آن و ورود به فضای بین دو غشای راکیزه، باز هم برخالف شیب  ساز، بسرته راکیزه است که خروج  FADH2 غلظت و با صرف انرژی می باشد. همچنین فضای 

غلظت و با صرف انرژی است. این دو عمل، از ATP )نوکلئوتید( انرژی نمی گیرند ولی الکترون هایی از آن ها از پمپ سراسری در عرض غشا عبور می کنند.

موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست هستند. در سامانۀ زمینه ای ساقۀ جوان، سه نوع بافت پارانشیمی، کالنشیمی و اسکلرانشیمی وجود دارد که دیوارۀ دوم بافت های  145  3
اسکلرانشیم و دیوارۀ نخستین کالنشیم دارای ضخامت و دیوارۀ استحکامی می باشند. منظور این سؤال بافت اپرانشیمی می باشد که همگی راکیزه دارند و فقط برخی از آن ها حاوی 
+NAD در غشای درونی چین خورده راکیزه ای وجود دارد. سبزدیسه و قدرت فتوسنتز می باشند. در زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه ای هر یاختۀ پارانشیمی، دوباره سازی FAD و 

 تولید NADPH و واکنش های فتوسنتزی مخصوص یاخته های فتوسنتزکننده می باشد )نادرستی ب و د(.
FADH2 در غشای درونی راکیزه رخ می دهد )نادرستی ج(. FADH2 در بستره راکیزه رخ می دهد ولی دوباره سازی FAD یا اکسایش   تولید 

اکسیژن در مرحلۀ نوری فتوسنتز درون تیالکوئید تولید می شود و با عبور از پنج غشا )یک غشای تیالکوئید، دو غشای سبزدیسه و دو غشای راکیزه( و ده  146  2
الیۀ فسفولیپیدی وارد راکیزه می شود.

 گزینۀ )1(: در واکنش های قندکافت، پیرووات، NADH و ATP ایجاد می شود که به جز پیرووات، دو محصول دیگر نیز در چرخۀ کربس ایجاد می شوند. / 
گزینۀ )3(: در اولین مرحلۀ قندکافت، در اثر تجزیۀ ATP ، مولکول ADP ایجاد می شود که این واکنش در مراحل تبدیل اسید به قند سه کربنی و تبدیل قندهای پنج کربنی 

CO2 یکی از محصوالت چرخۀ کربس می باشد که در فعالیت کربوکسیالزی آنزیم روبیسکو مؤثر است. به یکدیگر در چرخۀ کالوین نیز انجام می شود. / گزینۀ )4(: 
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147  CO2 در مرحلۀ اول چرخه های کربس و کالوین مادۀ شش کربنه تولید می شود که محصول اول چرخۀ کربس از وسط نصف نمی شود، بلکه با آزاد کردن   4
به یک مادۀ پنج کربنی تبدیل می شود.

+NAD یا NADPH استفاده می شود که هر دو »نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید« را دارند   گزینۀ )1(: درست است. در هر دو چرخۀ کربس و کالوین از 
C5 مشترک می باشند  C6 و  +NADP تولید می کنند. / گزینۀ )2(: درست است. در چرخه های کربس و کالوین مولکول های  پس دی نوکلئوتید را به صورت NADH یا 
C4 می باشد. / گزینۀ )3(: درست است. در مرحله ای از چرخۀ کربس ADP که نوکلئوتید  C3 هم وجود دارد در صورتی که چرخۀ کربس حاوی  ولی در کالوین مادۀ 

دو فسفاته است، ATPسازی در سطح پیش ماده رخ می دهد ولی در چرخۀ کالوین ATP مصرف می شود. 
CO2 و NADH است که در این واکنش، مولکول ATP تولید یا مصرف نمی شود.  148 تولید استیل CoA از پیرووات با آزادسازی   4

ATP2 ص�ورت می گیرد تا گلوکز دو فس�فاته ایجاد ش�ود و انرژی فعال س�ازی واکنش تأمین ش�ود. /   گزین�ۀ )1(: مرحل�ۀ اول قندکاف�ت ب�ا صرف 
گزینۀ )2(: در چرخۀ کالوین برای تبدیل اسید سه کربنه، به قند سه کربنه، ATP و NADPH مصرف می شود. / گزینۀ )3(: در مرحلۀ آخر چرخۀ کالوین، ATP مصرف می شود.

فقط مورد )ب( بین این واکنش ها مشترک می باشد. 149  3
 الف( نادرس�ت اس�ت. ترکیب�ات قندی )هیدرات کربنی( س�ه کربنی در واکنش های چرخۂ کرب��س برخالف قندکافت و چرخۀ کالوی�ن وجود ندارند. /
+NAD به  ب( درست است. در هر سه نوع واکنش های موردنظر، در مرحلۀ اول آن مادۀ شش کربنی ایجاد می شود. / ج و د( نادرست اند. در چرخۀ کربس گیرنده های 
FADH2 ایجاد کنند ولی در چرخۀ کالوین برخالف دو نوع قبلی،  +NAD مصرف می شود تا ناقلین الکترونی NADH و  همراه FAD و در قندکافت گیرندۀ الکترونی 

+NADP دوباره سازی می شود. NADPH به عنوان ناقل الکترونی مصرف شده و 
این هم یک س�ؤال س�اده در مورد مرحلۀ نوری فتوس�نتز اس�ت. زنجیرۀ انتقال الکترون در سبزدیسه انرژی نوری را به انرژی ش�یمیایی تبدیل می کند ولی  150  1

.)ATP زنجیرۀ انتقال الکترون در راکیزه انرژی شیمیایی را از نوعی به نوع دیگر تبدیل می کند )گلوکز به
ATP اکسایش�ی محصول عمل زنجیرۀ انتقال الکترون ولی در کانال پروتونی می باش�د که در بس�تره راکیزه رخ می دهد ولی تجزیۀ نوری آب درون فضای  151  4

تیالکوئید صورت می گیرد.
+H و چرخۀ کالوین در بس�تره سبزدیس�ه ص�ورت می گیرد. / گزینۀ )2(:  +NADP به ترتیب محصول کانال   گزین�ۀ )1(: تولی�د ATP نوری و 
اکسایش گروه استیل در چرخۀ کربس همانند تولید ATP اکسایشی در بستره راکیزه رخ می دهد. / گزینۀ )3(: تولید ATP در سطح پیش ماده در واکنش های قندکافت 
)در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم( و چرخۀ کربس در بستره راکیزه رخ می دهد و همان طور که می دانید، عامل رونویسی، پروتئینی ویژه رونویسی در یوکاریوت هاست که طی 

ترجمه در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم تولید می شود.
فقط مورد )الف( متوقف نمی شود بلکه کم می شود. 152  3

دقت کنید که در این سؤال مهم، ATPسازی پروتئین های کانالی راکیزه و سبزدیسه مورد بحث قرار گرفته است که ATP راکیزه ای در همه جای یاخته ولی ATP سبزدیسه ای 
فقط در چرخۀ کالوین همان اندامک مصرف می شود.

 الف( نادرس�ت اس�ت. کش�ش تعرقی به انتقال آب درون آوند چوبی گفته می ش�ود که چون بدون صرف انرژی اس�ت پس در نگاه اول نباید تأثیری 
داش�ته باش�د ولی یادتون باش�ه که در اثر فتوس�نتز که آب گیاه مصرف می ش�ود، کشش تعرقی بیش�تر می ش�ود، پس اگر این عمل صورت نگیرد از کشش تعرقی کاسته 
می ش�ود ولی متوقف نمی ش�ود. / ب( درس�ت اس�ت. در نفرون ها و مجاری جمع کنندۀ ادرار، بیش��رت مکانیس�م های بازجذب و ترش�ح به صورت فعال صورت می گیرد که 
 ه�ر دو ب�ه ATP نی�از دارد، پس این فرایندها متوقف می ش�وند. / ج( درس�ت اس�ت. بارگیری و باربرداری آبکش�ی با انتقال فعال اس�ت، پس به ATP محتاج اس�ت. /

د( درس�ت اس�ت. بعد از پایان پتانس�یل عمل، با بیش�ترین فعالیت پمپ سدیم پتاسیم، که به ATP محتاج است، مقدار یون های دو س�وی غشای نورون به حالت اولیه 
برمی گردد، پس این عمل هم به ATP نیازمند اس�ت. / ه ( درس�ت اس�ت. چون فشار ریشه ای ایجاد شده توسط الیه ریشه زا با انتقال فعال یون های معدنی به آوند چوبی 

صورت می گیرد، نیازمند ATP است.
ی تولیدی فتوسنتز نیز برای فعالیت های حیاتی خود استفاده می کنند ولی انرژی خود را همیشه از گلوکز می گیرند.  153 H O2 O2 و  دقت شود که گیاهان از   2

گزینۀ )1( در مورد گیاهان و آغازیان تولیدکننده سبزدیس�ه دار صحیح می باش�د و منظور گزینۀ )4( کوآنزیم آلی A می باش�د که برای انتقال گروه اس�تیل به چرخۀ کالوین 
مورد نیاز است.

دقت شود که NADPH مولکولی مهم در جریان فتوسنتز است و از آن در راکیزه استفاده ای نمی شود. 154  4
 گزینۀ )1(: بر اساس فعالیت و متن کتاب درسی، میزان اکسیژن جو می تواند بر سطح بهینۀ فتوسنتز تأثیرگذار باشد که با فتوسنتز رابطۀ عکس دارد. /
گزینۀ )2(: بر اس�اس متن کتاب درس�ی صحیح اس�ت ولی الزم به ذکر است که لزومًا تنفس یاخته ای آزاد کردن انرژی از قند نیست. در بخش بیشتر بدانید کتاب برای 
تجزیۀ اسید چرب و… به آن اشاره شده است. / گزینۀ )3(: برای تولید ATP در زنجیرۀ انتقال الکترون غشای راکیزه و مرحله ای از قندکافت که برای تولید ترکیب سه 

کربنی دو فسفاته انجام می شود، یاخته از فسفات معدنی بهره می گیرد.
 در مرحله ای از قندکافت، برای تبدیل قند سه کربنی یک فسفاته به ترکیب دو فسفاته، فسفات های معدنی آزاد نیاز می باشد.

CO2 و ATP در  155 مولکول چهار کربنه ویژه چرخۂ کربس در واکنش های تنفس یاخته ای می باش�د که چرخه منظور این س�ؤال می باش�د. در چرخۀ کربس،   3
FADH2 ساخته می شود ولی مصرف NADH و ATP صورت نمی گیرد. سطح پیش ماده ای به همراه NADH و 

FADH2 تولید می ش�وند و   گزین�ۀ )1(: اکس�ایش گروه اس�تیل در چرخۀ کرب�س رخ می دهد که طی آن مولکول ه�ای ناقل الکترون NADH و 

+NAD و FAD مصرف می ش�وند. / گزین�ۀ )2(: در اولین مرحلۀ چرخۀ کربس، طی ترکیب گروه اس�تیل با مادۀ چه�ار کربنی، ماده ای به نام   گیرنده ه�ای الکترون�ی 
کوآنزیم A آزاد می ش�ود )نه اس�تیل کوآنزیم A(. / گزینۀ )4(: واکنش های چرخۀ کربس در بس�تره راکیزه رخ می دهد نه بستره سبزدیسه! از طرفی در فتوسنتز مادۀ چهار 

کربنی تولید یا مصرف نمی شود. 
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205 موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست می باشند. 156  2
 الف( نادرست است. دقت کنید که دو نوع واکنش از زنجیرۀ انتقال الکترون در کتاب درسی دیده می شود: 1- در سبزدیسه 2- در راکیزه طی عبور الکترون 
+H را از بستره وارد  NADPH تولید می شود. / ب( درست است. پمپ غشایی موجود در غشای تیالکوئید، با انتقال فعال  از زنجیرۀ انتقال الکترون نهایی در سبزدیسه، 
ATP را در  ATP تأمین نمی کند بلکه از انرژی الکترون های برانگیخته استفاده می کند پس مصرف  سبزدیسه می  کند، نیازمند انرژی است ولی انرژی مورد نیاز خود را از 
یاخته کم می کند. / ج( نادرس�ت اس�ت. دقت ش�ود که کانال یونی طی انتش�ار تسهیل شده عمل می کند و نیازمند انرژی زیس�تی نیست بلکه از انرژی جنبشی مولکول و 
کانال یونی استفاده می کند. / د( نادرست است. در زنجیرۀ انتقال الکترون موجود در غشای راکیزه آب تولید می  شود و طی عبور الکترون در غشای سبزدیسه، توسط آنزیم 

FADH2 دیده نمی شود ولی در راکیزه دیده می شود. تجزیه کنندۀ آب، آب تجزیه می شود. / ه ( درست است. در زنجیرۀ انتقال الکترون سبزدیسه، مولکول 
تنفس هوازی دارای چهار مرحله، قندکافت، تبدیل پیرووات به اس�تیل کو A ، چرخۀ کربس و زنجیرۀ انتقال الکترون می باش�د که در س�ه مرحلۀ اول آن، تولید  157  2

NADH می باشد. این ماده با NADPH که در سبزدیسه تولید می شود، فقط در یک گروه فسفات متفاوت می باشد. H, + NADH مشترک می باشد. پس منظور این سؤال 

FADH2 تنها در چرخۀ کربس تولید می شود و در ناقل الکترونی بین دو پمپ اول زنجیرۀ  NADH در پمپ پروتونی اول ولی  H, +   گزینۀ )1(: 
انتقال الکترون راکیزه اکسایش می یابد. / گزینۀ )3(: NADH به عنوان ناقل الکترونی می باشد نه گیرندۀ الکترونی! / گزینۀ )NADH :)4 نوعی مادۀ دی نوکلئوتیدی 

است که ناقل الکترون می باشد ولی یاخته به طور رایج از ATP برای انرژی زیستی استفاده می کند.
دقت کنید که در حضور زنجیرۀ انتقال الکترون فتوسنتز که مرحلۀ نوری است، تولید NADPH رخ می دهد ولی مصرف ATP در چرخۀ کالوین می باشد. 158  3

 گزینۀ )1(: در فتوس�نتز، آب توس�ط فتوسیس�تم 2 تجزیه می ش�ود و از الکترون حاصله از این تجزیه، الکترون زنجیره تأمین می ش�ود. در این زنجیره 
، طی عملکرد پروتئین کانالی، ATP تولید می ش�ود. / گزینۀ )2(: طی تنفس هوازی، از الکترون های حاصله از اکسایش  H+ به طور غیرمس�تقیم و با تولید ش�یب غلظت 
 NADH و FADH ، در نهای�ت در کان�ال پروتون�ی، ATP تولی�د می ش�ود و در انته�ای زنجی�ره، یون ه�ای هیدروژن با اکس�یژن ترکیب ش�ده و آب تولید می ش�ود. / 

گزینۀ )4(: دقت کنید که NADPH  هیچ نقشی در تنفس یاخته ای ندارد.
موارد )ب( و )د( عبارت را به نادرستی تکمیل می کند. 159  1

این سؤال ترکیبی از فصل 5 و 6 در مورد واکنش های تنفس یاخته ای و فتوسنتز می باشد که به بررسی هر عبارت می پردازیم:
CO2 تولید می ش�ود. / ب( نادرس�ت است. در تخمیر الکتیکی  الف( درس�ت اس�ت. در تخمیر الکلی برای تبدیل پیرووات به اتانال همانند مراحل 2 و 3 چرخۀ کربس، 
CO2 صورت  CO2 نمی پردازد. / ج( درست است. در مرحلۀ دوم تخمیر الکلی تولید  C3 تبدیل شده و همانند چرخۀ کالوین به تولید  )C به دو الکتات  )6 گلوکز 

CO2 رخ نمی دهد. CO2 رخ می دهد. / د( نادرست است. در تخمیر الکتیکی تولید  می گیرد ولی در چرخۀ کالوین مصرف 
دقت کنید که در چرخۀ کالوین گیاهان، ATP فقط مصرف می ش�ود ولی در قندکافت ATP هم تولید و هم مصرف می ش�ود. در قندکافت، چرخۀ کربس  160  2 

و چرخۀ کالوین ماده شش کربنی وجود دارد )قندکافت برخالف چرخه های کالوین و کربس، مادۀ پنج کربنی ندارد(.
در چرخۀ کربس، مولکول چهار کربنه و در چرخۀ کالوین قند پنج کربنه دو فسفاته واکنش ها را آغاز کرده و در نهایت دوباره سازی می شوند. هر دو ماده در  161  4 

مرحلۀ اول به ماده ش�ش کربنه تبدیل می ش�وند که البته در چرخۀ کربس مادۀ پایدار ولی در چرخۀ کالوین ناپایدار اس�ت و از وس�ط نصف می ش�ود. از بین این دو ماده 
دوباره سازی شده، فقط در چرخۀ کالوین قند پنج کربنه دو فسفاته اولیه، با مصرف ATP تولید می شود.

162  3
ATP تولید نمی شود بلکه در دو مرحلۀ آن برای تولید قند سه کربنی و پنج کربنی دو فسفاته،   گزینۀ )1( نادرست است. چون در چرخۀ کالوین اصاًل 
ای در آن مصرف نمی ش�ود. /  ATP ATP مصرف می ش�ود. / گزینۀ )2( نادرس�ت اس�ت. چون تولید ترکیب ش�ش کربنۀ ناپایدار در مرحلۀ اول کالوین می باش�د که 
 NADPH +NADP می باشد. / گزینۀ )4( نادرست است. چون مصرف  ADP و  گزینۀ )3( درست است. چون تولید قند سه کربنه از اسید سه کربنی، همراه با تولید 

.)ATP می باشد )نه تولید ATP در مرحله ای از کالوین و به دنبال مصرف 
یاختۀ غیرزندۀ گیاهی چون دیوارۀ چوبی دارد در اس�تحکام نقش دارد. )یاخته های اس�تحکامی در بافت اسکلرانش�یم و هادی چوبی به دلیل داش�تن دیوارۀ  163  2

چوبی، نقش استحکامی دارد.(
 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. یاخته های اسکلرانش�یمی و هادی چوبی نیز مرده و فاقد هس�ته می باش�ند ولی انتقال ش�یرۀ پرورده را انجام نمی دهند. / 
 گزین�ۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. یاخته ه�ای دارای دی�وارۀ دوم چوب�ی ه�م دی�وارۀ نخس�تین و تیغ�ۀ میان�ی را دارن�د ول�ی دیگ�ر رش�د طول�ی و تقس�یم یاخت�ه ندارن�د. / 

NADH )نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید( را نیز دارد. گزینۀ )4(: نادرست است. یاختۀ نگهبان روزنه در سطح خارجی خود کوتین چوب پنبه ای دارد ولی توانایی تولید 
بافت آبکش از یاخته های آبکشی بدون راکیزه، یاخته همراه با اندامک و پارانشیم محافظ آبکشی دارای اندامک تشکیل شده است که در هیچ کدام، فتوسنتز  164  3

NADPH صورت نمی گیرد )نادرس�تی گزینۀ )2((. ولی چون همگی یاخته های زنده قادر به انجام قندکافت بی هوازی می باش�ند، پس قادرند مادۀ ش�ش  و اس�تفاده از 
کربنی دو فسفاته را به پیرووات تبدیل کنند که در این بین به تولید NADH و ATP نیز می پردازند )درستی گزینۀ )3((.

C4 صورت می گیرد. چرخۀ کربس تولیدکنندۀ ATP می باشد نه مصرف کنندۀ آن )نادرستی گزینۀ )1((.  راه اندازی چرخۀ کربس با ترکیب استیل و مادۀ 
+H از بستره راکیزه به فضای بین دو غشا همواره با صرف انرژی و انتقال فعال است )نادرستی گزینۀ )4((. انتقال 

دقت کنید که یاخته های هدایت کنندۀ شیرۀ خام یا همان آوند چوبی با یاخته های مرده تشکیل می دهند که این یاخته های مرده، فاقد توانایی تقسیم شدن  165  2
و رونویسی و پروتئین سازی می باشند.

نیاز دارند و  NADP+  گزینۀ )1(: یاخته های برگ، همگی لزومًا دارای سبزدیس�ه نیس�تند بلکه برخی مثل یاخته های نگهبان فتوس�نتزکننده اند و به 
برخی مانند سایر یاخته های روپوستی، فاقد سبزدیسه اند و توانایی تولید NADPH و فتوسنتز ندارند. / گزینۀ )3(: بخش خارجی پوست ساقه های جوان را بافتی به نام 
کالنشیم یا پارانشیم می پوشاند که یاخته های آن، طی قندکافت هم ATP را تولید و هم مصرف می کنند. / گزینۀ )4(: دقت کنید که یاخته های همراه نیز جزئی از بافت 
آبکش هس�تند، به س�بب داش�تن راکیزه و تأمین انرژی برای حرکت مواد قندی داخل آوند آبکش نظیر ساکارز، تنفس یاخته ای دارند. در چرخۀ کربس این یاخته ها و طی 

FADH2 ایجاد می شود. اکسایش استیل، هم NADH و هم 
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1  NADPH اس�ت ولی در فتوس�نتز این زنجیره، به تولید ATP و H O2 +NAD و FAD و تولید  هدف زنجیرۀ انتقال الکترون در تنفس، بازس�ازی   3

+NADP را مصرف کرده است. البته این زنجیره ها در تولید ATP اکسایشی و نوری نیز نقش دارند. پس گزینۀ )3( نادرست است. می پردازد و 

یاختۀ نگهبان روزنه در گیاهان همانند یاخته های جلبک سبز اسپیروژیر هم راکیزه و هم سبزدیسه دارند که تنفس یاخته ای و فتوسنتز را توامًا انجام می دهند.

فقط مورد )ج( در مورد غشای تیالکوئیدها صحیح است. 2  1

پروتئین ه�ای کانالی پروتون ها که در غش��ای تیالکوئید ق�رار دارند، یون های هیدروژن از 
طریق آن ها به خارج از تیالکوئید با انتش�ار تس�هیل شده منتقل می شوند. این پروتئین ها، هم 
کان�ال یونی هس�تند و هم عمل آنزیمی دارند؛ یعنی در حین عب�ور دادن یون های هیدروژن از 
بخ�ش کانالی خود، توس�ط بخش آنزیمی به ADP گروه فس�فات می افزاین�د و ATP تولید 
P680 نیز نوعی س�بزینه a می باش�د که در فتوسیس�تم های درون غشای  می کنند. از طرفی 
تیالکوئی�د وج�ود دارد ولی عبارات )الف( و )ب( در مورد بس�تره سبزدیس�ه و عبارت )د( در 

فضای تیالکوئید است.
بخش انتقال دهندۀ پروتون در کانال ATPساز، در غشای تیالکوئید واقع است ولی بخش آنزیمی ATPساز آن در بستره قرار دارد.

در فتوسیستم 2، ابتدا الکترون های برانگیخته شده به ناقل قرار گرفته در مجاور آن که متصل به بخش آب گریز اسیدهای چرب می باشد، منتقل می شوند  3  1
و سبب کاهش یا الکترون گیری آن می شوند. پس از اکسایش یا الکترون دهی فتوسیستم 2 ، قسمت تجزیه کنندۀ آب آن فعال می شود و در سطح درونی تیالکوئید سبب 

تجزیۀ نوری آب می شود.
، ATP و NADPH دارند. 4 O2 واکنش های تیالکوئیدی همان واکنش های وابسته به نور فتوسنتز می باشند که طی فرمول زیر محصوالتی شامل   2

 H O ADP P NADP O ATP NADPH HkÃG¼¨°ÃU

n¼º

,+ ++ + + → ↑+ +2 2
1
2

 

O2 تولیدی در راکیزه همان یاخته یا راکیزه  از بین س�ه نوع محصول آن، ATP و NADPH در واکنش های مس�تقل از نور همان یاخته صرف تولید قند می ش�وند ولی 
یاخته دیگر همان جاندار یا هر جاندار هوازی دیگری در دنیا، سبب تجزیۀ کامل گلوکز در تنفس هوازی می شود. الکترون گیری اکسیژن در زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه ای 

+NAD و FAD به عنوان انواعی از گیرنده های الکترونی می شوند )درستی گزینۀ )2((. سبب دوباره سازی 
O2 ای�ن مرحله در راکیزه   گزین�ۀ )ATP :)1 و NADPH حاص�ل از سبزدیس�ه در همان اندامک س�بب تولید قند در چرخۀ کالوین می ش�ود اما 
O2 مورد استفاده در سایر یاخته ها سبب تجزیۂ قند گلوکز در تنفس هوازی می شود. /  می تواند س�بب واکنش های هوازی از جمله اکس�ایش پیرووات ش�ود. / گزینۀ )3(: 

گزینۀ )4(: تولید ATP و NADPH فقط در روز صورت می گیرد و مصرف آن ها نیز با اینکه در واکنش های مستقل از نور صورت می گیرد ویل ابز هم چرخۂ کالوین در هر 
جانداری فقط در روز صورت یم گیرد.

+H را از بس�تره به تیالکوئید وارد کند. )دقت  5 P680 باعث فعال ش�دن مپپ پروتوین می ش�ود، تا پمپ با انتقال فعال  انرژی الکترون های خارج ش�ده از   3
+H عبور نمی کنند.( کنید که الکترون ها از پروتئین کانالی 

، تجزیۀ  H+ +NADP و مصرف ATP می باشد  ولی تراکم زیاد  ، دوباره س�ازی  CO2 همان طور که می دانید بس�تره محل ایجاد چرخۀ کالوین در واکنش های تثبیت 
O2 در فضای تیالکوئید صورت می گیرد. آب و تولید 

فقط مورد )الف( صحیح اس�ت. در راکیزه و سبزدیس�ه اس�پیروژیر که اندامک های دارای دنای حلقوی می باشند، سه زنجیرۀ انتقال الکترون وجود دارد که  6  1
در ادامه به بررسی تک تک آن ها می پردازیم:

، در تولید ATP اکسایشی  FADH2 الف( زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه ای: دارای سه پمپ پروتونی و ناقلین آب دوست و آب گریز بوده که ضمن اکسایش NADH و 

+H ش�رایط را برای تولید ATP ن�وری فراهم می کند. /   در کان�ال پروتئین�ی نق�ش دارد. / ب( زنجی�رۀ بی�ن دو فتوسیس�تم 2 و 1 در تیالکوئیدها: این زنجیره با انتقال 
+NADP و تولید NADPH می ش�ود  +H و تولید ATP نمی پردازد ولی س�بب کاهش  ج( زنجی�رۀ بی�ن فتوسیس�تم 1 تا تولی�د NADPH: این زنجیره به انتقال 

)درستی الف و نادرستی سایر عبارات را در قالب این موضوع گفتم!(.

+NADP وجود ندارد. ناقل الکترونی آب گریز، فقط در زنجیرۀ بین فتوسیستم 1 و 

در چرخۀ کالوین تولید قند سه کربنی از اسید سه کربنی به ترتیب نیازمند استفاده از انرژی ATP و الکترون ها و پروتون های NADPH می باشد.  7  2
 گزینۀ )1( و )3(: مصرف ATP همراه با تولید قند س�ه کربنی و قند پنج کربنی دو فس�فاته می باش�د ولی تولید ماده ش�ش کربنی ناپایدار در اثر عمل 
CO2 با قند پنج کربنی ریبولوزبیس فسفات صورت می گیرد. / گزینۀ )4(: تولید اسید سه کربنی در اثر شکستن ماده شش کربنی پرانرژی  آنزیم روبیسکو و طی ترکیب 

C3 از این اسید با مصرف ATP و NADPHهای مرحلۀ نوری همراه می باشد. ایجاد می شود و سپس تولید قند 

2 
B

B

ATP ADP P+

آنزیم ATP ساز
غشاي تیالکوئید

فضاي درون تیالکوئید: 
+Hتراکم بیشتر

1 

2 

B

C

B

C

B
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این چرخه که رایج ترین ش�کل تثبیت کربن در جانداران س�بزینه دار اس�ت، در بسرتۂ سزبدیس��ۂ موجود در یوکاریوت ها صورت می گیرد. چرخۀ کالوین، مجموعه 
واکنش های�ی مس�تقل از نور فتوس�نتز می باش�د ک�ه فقط در حضور نور ص�ورت می گیرند تا ضمن مص�رف ATP و NADPH مرحلۀ نوری، ب�ه تولید مواد آلی 
CO2 تولید می شود. چون اولین مادۂ اپیدار  C3 یا سه کربنه است که با تثبیت کربن های 3 مولکول  بپردازند. این چرخه مراحلی دارد و محصول نهایی آن قند 

C3 هم می گویند. در آن یک اسید سه کربنه است به آن تثبیت کربن به صورت 
C4 شروع کنندۀ چرخۀ کربس(. نکته: در این چرخه قند پنج کربنه دو فسفاته، هم تولید و هم مصرف می شود )همانند ماده 

مراحل کالوین: )واکنش ها را برای تولید گلوکز نشان داده ایم(
مرحلۀ اول: قند پنج کربنۀ دو فسفاته )ریبولوزبیس فسفات( به کمک آنزیم روبیسکو طی عمل 
CO2 ترکیب و ترکیب ش�ش کربنۀ پرانرژی ناپایدار می سازد و سپس با تجزیۀ  کربوکس�یالز با 

هر مادۀ شش کربنی، دو مولکول اسید سه کربنی پایدار ایجاد می شود.
مرحل��ۀ دوم: در ای�ن مرحل�ه ب�ه ترتیب ب�ا مص�رف ATP و NADPH ، ب�ا الکترون گیری 
اسیدهای سه کربنی، مولکول های قندی سه کربنه ساخته می شوند )در این مرحله پروتون ها به 

درون ساختار قند وارد می شوند(.

مرحلۀ سوم: از هر 12 قند سه کربنه دو تا از چرخه خارج و به مصرف یاخته می رسد و 10 تای 
دیگر دوباره در چرخه مصرف می شود.

C5 دو فسفاتۀ اولیه تبدیل شده و چرخه دوباره  C5 یک فسفاته تبدیل شده و هرکدام با مصرف یک ATP به قند  C3 ابتدا به 6 قند  مرحلۀ چهارم: 10 قند 
تکرار می شود.

NADPH12 مصرف شود. ATP18 و   ، CO26 C6 باید  نکته: برای ساخت قند 
C5 دو فسفاته، می باشد. C5 یک فسفاته به  نکته: در هر چرخۀ کالوین مقدار مصرف ATP، در مرحلۀ تبدیل اسید سه کربنی به قند سه کربنی دو برابر مرحلۀ تبدیل 
 در مرحلۀ خروج قند از چرخۀ کالوین، قندهای سه کربنۀ خارج شده از چرخه، برای ساخت ترکیب های آلی مانند گلوکز، نشاسته و ساکارز مصرف می شوند.

+NADP جزء چرخۀ کالوین اس�ت و در بس��رته سبزدیس�ه رخ می دهد ولی محل بقیۀ واکنش ها صحیح می باشد. در مورد  8 فرایند تبدیل NADPH به   4 

گزینۀ )3( دقت کنید که فعالیت هلیکاز در بستره سبزدیسه برای همانندسازی DNA حلقوی در مجاورت چرخۀ کالوین می باشد.
طبق متن کتاب درس�ی، الکترون برانگیخته اگر از مدار خارج ش�ود، به وس�یلۀ رنگیزه یا مولکول دیگری گرفته می ش�ود ولی اگر فقط انرژی خود را بدهد و  9  3

خودش به مدار اولیه برگردد، در این حالت انرژی خود را به مولکول رنگیزه بعدی داده است. 
 گزینۀ )1(: انرژی الکترون های آنتن ها، هم به سایر آنتن ها و هم به مرکز واکنش منتقل می شود. / گزینۀ )2(: هم در مرحلۀ تبدیل اسید به قند سه کربنی 
می باشد  H+ ، همواره با گرفتن  NADP+ و هم مرحلۀ تبدیل دو قند پنج کربنی به هم، همۀ مواد اولیه و محصوالت اصلی، دارای فسفات می باشند. / گزینۀ )4(: مصرف 

+H را در بستره کم می کند. با این عمل، تفاوت شیب غلظت درون و بیرون تیالکوئید زیاد و زیادتر می شود.  که این کار در بسترۀ سبزدیسه انجام شده و مقدار 

چرخۀ کالوین

11 

C CO C C
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فقط مورد )ب( صحیح است.  10  1
+H غشای تیالکوئید را مهار کنیم، در حقیقت در رسیدن الکترون به فتوسیستم 1   الف( نادرست است. در صورتی که ناقل الکترونی بعد از پمپ 
و ایجاد NADPH جلوگیری به عمل آمده اس�ت ولی ایجاد ش�یب غلظت پروتونی برای تولید ATP نوری قبل از آن انجام ش�ده است. / ب( درست است. اگر از انتقال 
+H و ایجاد ش�یب غلظت در دو طرف غش�ای تیالکوئید مختل می ش�ود. / ج(  الکترون به ناقل الکترونی بعد از فتوسیس�تم 2 جلوگیری به عمل بیاید، فعالیت پمپ 
نادرس�ت اس�ت. اگر از ادامه مس�یر الکترون بعد از فتوسیستم 1 جلوگیری به عمل آید، بالفاصله تولید NADPH و سپس تولید قند در چرخۀ کالوین مختل می شود. / 
 NADP+ ، ابتدا تولید ATP نوری مختل می شود و در ادامه در نبود این ماده واکنش های چرخۀ کالوین و دوباره سازی  H+ د( نادرست است. در صورت مهار کانال 

نیز اختالل می یابد )در تست به قید »بالفاصله« دقت کنید!(.

موارد )ب( و )ج( عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند. 166  2

O2 از سبزدیسه خارج می شود،  ، ATP نوری و NADPH می باشند. از بین این مواد،  O2 محصوالت مرحلۀ نوری فتوسنتز در همۀ یوکاریوت ها )گیاهان و جلبک ها(، 
ATP نوری در دو بخش از مراحل چرخۀ کالویِن سبزدیس�ه، برای تولید قند س�ه کربنی و پنج کربنی دو فس�فاته مصرف می ش�ود و NADPH نیز فقط در مرحلۀ تبدیل 

اسید به قند سه کربنی در چرخۀ کالوین مصرف می شود.

 الف( درست است. منظور NADPH می باشد که الکترون های برانگیخته از P700 در فتوسیستم 1 را به کمک پروتئین های ناقل الکترونی می گیرد و 
مستقیمًا در بستره به چرخۀ کالوین می آورد تا سبب الکترون رسانی به اسید سه کربنی شود. / ب( نادرست است. منظور این عبارت ATP می باشد که این مولکول پرانرژی 
 در ه�ر ن�وع تنف��س یاخت��ه ای ه�وازی یا بی هوازی تولید می ش�ود ولی در نوعی واکنش به ن�ام تنفس نوری در گیاهان، تولید ATP صورت نمی گیرد. / ج( نادرس�ت اس�ت. 
CO2 محصول مرحلۀ نوری نمی باشد. / د( درست است. ATP مولکولی است که در هر دو مرحله ای از چرخۀ  CO2 تثبیت می شود که  در چرخۀ کالوین، کربن مولکول 
کالوین که مصرف می شود به تولید نوعی قند می پردازد. یکی مرحلۀ تبدیل اسید به قند سه کربنی و دیگری مرحلۀ تبدیل قند پنج کربنی یک فسفاته به دو فسفاته می شود.

CO2 به گیاه شدت  167 فقط مورد )ب( صحیح است. اگر یاخته های نگهبان روزنه تورژسانس یابند، روزنه های هوایی باز می شوند، سپس با ورود مقدار زیادی   1
CO2 به گیاه می شود. مورد )د( نیز شرایط را برای  فتوس�نتز افزایش می یابد ولی افزایش هورمون آبسیزیک اس�ید )مورد الف(، س�بب مسدود شدن روزنه ها و عدم ورود 

تنفس نوری فراهم می کند و در مورد )ج( نیز به طور معمول سبزینه ها تجزیه می شوند و فتوسنتز کاهش می یابد.
C5 دو فس�فاته اثر می کند که در فتوس�نتز سبب ترکیب آن با  168 موارد )الف(، )ب( و )د( صحیح هس�تند. روبیس�کو در بس�تره سبزدیس�ه همواره روی قند   3

، اکسیژناسیون می کند. O2 CO2 طی کربوکسیله کردن شده ولی در تنفس نوری در اثر ترکیب با 
 الف( درس�ت اس�ت. در فصل 2 آموختید که مقصد هر پروتئینی برحسب توالی آمینواسیدی آن است که در کجای یاخته استفاده شود. / ب( درست 
است. هر آنزیمی انرژی فعال سازی واکنش خود را کاهش می دهد و روبیسکو نیز همواره در هر فعالیت خود، روی قند دوفسفاته اثر می کند. / ج( نادرست است. آنزیم ها 
واکنش های انجام شدنی یاخته را سرعت می بخشند. / د( درست است. کار هر آنزیمی اختصاصی است که روبیسکو، دارای دو فعالیت کربوکسیالزی و اکسیژنازی است. 

1( فعالیت کربوکسیالزی  در نسبت باالی

 گیاه کربوکسیالسیون انجام می دهد
CO
O

2

2

C6 ناپایدار می سازد. CO2 ترکیب می کند و مادۀ  ریبولوزبیس فسفات را با 
سبب شروع واکنش های چرخۀ کالوین می شود.

مصرف ATP و NADPH حاصل از مرحلۀ نوری را افزایش می دهد.
تولید مواد آلی و رشد گیاه را افزایش می دهد.

2( فعالیت اکسیژنازی  در نسبت باالی

 با عمل اکسیژنازی انجام می دهد
O

CO
2

2

C5 ناپایدار می شود. O2 و تولید مولکول  سبب ترکیب ریبولوزبیس فسفات با 
با شروع تنفس نوری سبب تجزیۀ مادۀ آلی و مانع غذاسازی گیاهان می شود.

رشد گیاه و ماده سازی آن را کاهش می دهد.

خالصه واکنش های تنفس نوری: 
C O C¾Äq\U ¼§vÃM»n

(½oTvM)

nHkÄIQIº ← ← +5 2 5

C3  در بستره سبب بازسازی ریبولوزبیس فسفات می شود.

C2  از سبزدیسه وارد راکیزه می شود
CO2 ایجاد می کند. یک 

ATP تولید نمی کند.
C5 می باشند که هر دو مولکول هایی ناپایدار بوده و تجزیه می شوند. C6 و  نکته: محصوالت روبیسکو در عمل کربوکسیالزی و اکسیژنازی، به ترتیب 

169  2

واکنش های چرخۀ کالوین که به واکنش های مستقل از نور معروف اند، برای انجام، به طور مستقیم به اشعۀ نوری نیازی ندارند ولی انرژی خود را از ATP و NADP های 
C4 یا CAMها، در هنگام روشنایی صورت می گیرد )نادرستی گزینۀ )2((.  ، C3 مرحلۀ نوری می گیرند. پس واکنش های چرخۀ کالوین در هر گیاهی اعم از 

CO2 مادۀ تولیدی است و در فرایندهای نوری فتوسنتز نیز تولید و  CO2 می باش�ند. در تنفس نوری،   تنفس نوری و واکنش های نوری فتوس�نتز، بی نیاز و مس�تقل از 
CO2 صورت نمی گیرد )رد گزینۀ )1((. مصرف 

C

C

A

C

روبیسکو

12 

C
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در گیاهان حداقل دو نوع واکنش سوخت وسازی می شناسیم که به حضور نور و نقش آن در انجام واکنش محتاج است، یکی تنفس نوری و دیگری واکنش های تیالکوئیدی 
CO2 یا چرخۀ کالوین نیز فقط در حضور نور انجام می ش�وند ولی وجود نور در  سبزدیس�ه یا همان واکنش های وابس�ته به نور فتوس�نتزی! )البته واکنش های وابس�ته به 

راه اندازی آن ها نقش غیرمستقیم با تولید ATP و NADPH دارد(.

O2 می باشند )رد گزینۀ )3((. ، قادر به تخمیر الکلی یا الکتیکی می باشند که واکنش های بی نیاز از  O2 در فصل قبل خواندیم که برخی یاخته های گیاهی در شرایط کمبود 
اوگلنا، آغازی یوکاریوت فتوسنتزکننده می باشد که در حضور نور، تولیدکننده است ولی در صورت عدم وجود نور در محیط، با از دست دادن سزبدیسه های خود، از 

مواد آلی انرژی به دست می آورد و به عنوان یک جاندار مصرف کننده زندگی می کند )رد گزینۀ )4((.

محس�وس ترین عام�ل محیطی در فتوس�نتز، نور می باش�د که منبع انرژی واکنش می باش�د. در مرحلۀ آخر فتوس�نتز ی�ا چرخۀ کالوین، ب�دون نیاز به نور،  170  2
+NADP صورت می گیرد )درس�تی گزینۀ )1((. اگر مقدار نور از یک حدی بیش�تر ش�ود، مقدار فتوسنتز ثابت می شود چون  واکنش های تولید قند همراه دوباره س�ازی 
C3 معروف هستند، اگر نور از حد  رنگیزه ها اش�باع ش�ده اند و قادر به جذب مقدار بیش�تری از آن نمی باشند )نادرستی گزینۀ )2((. در بس�یاری از گیاهان که به گیاهان 
CO2 به چرخۀ کالوین می ش�ود و واکنش های تنفس نوری آغاز می شود )درستی گزینۀ )3((. دقت کنید که انرژی  خاصی بیش�تر ش�ود، طی فرایندهایی مانع وارد ش�دن 

نوری در ATP و NADPH که ساختار نوکلئوتیدی دارند، ذخیره می شود تا در مرحلۀ چرخۀ کالوین به مصرف قندسازی برسد )درستی گزینۀ )4((.
همۀ موارد نادرست نمی باشند، یعنی صحیح می باشند. 171  2

 دقت کنید که هر عبارت این س��ؤال نکتۂ مفهویم خایص دارد که به تهنایی یم تواند یک تس��ت کنکور ابش��د!
 الف( درست است. روبیسکو توانایی دو نوع واکنش کربوکسیالزی و اکسیژانزی دارد که هر دو نوع واکنش را در بسرته و روی قند ریبولوزبیس فسفات 

انجام می دهد که در هر دو واکنش به تولید مادۀ ناپایدار می انجامد.

ب( درس�ت اس�ت. در بررس�ی عبارت )الف( توضیح دادم که مادۀ سه کربنی که در تنفس نوری ایجاد می شود در بس�ترۀ سبزدیسه به مصرف دوباره سازی ریبولوزبیس 
فسفات می رسد که این عمل همانند مرحلۀ آخر چرخۀ کالوین در دوباره سازی این ماده می باشد. حمتًا یم دانید که ریبولوزبیس فسفات، همواره ییک از پیش ماده های آنزیم 
روبیس��کو یم ابش��د. / ج( درس�ت اس�ت. این عبارت خط کتاب درسی اس�ت، چون در نور و دمای زیاد با اینکه روزنۀ هوایی بسته می شود تا گیاه آب زیادی از دست ندهد 

ولی واکنش های نوری فتوسنتز ادامه دارد. )منظور کتاب از فتوسنتز، همان واکنش های نوری فتوسنتز بوده است، چون در برخی گیاهان، این شرایط سبب توقف در فعالیت 
روبیس�کو مرحلۀ آخر فتوس�نتز می ش�ود.( / د( درست است. دوباره سازی ریبولوزبیس فسفات در دو نوع واکنش چرخۀ کالوین یا پس از تنفس نوری صورت می گیرد. در 
، در  C5 چرخۀ کالوین دوباره س�ازی این قند در اثر ورود بیش�تر قندهای س�ه کربنی تولید ش�ده به چرخه می باش�د ولی در تنفس نوری، مادۀ سه کربنی حاصل از تجزیه 

همان بستره می ماند و بعدًا به مصرف بازسازی ریبولوزبیس فسفات می رسد.
گزینۀ )4( فرایندی مربوط به تنفس نوری اس�ت و در چرخۀ کالوین رخ نمی دهد ولی بقیۀ موارد مربوط به واکنش های چرخۀ کالوین اس�ت که گزینۀ )1(  172  4

در مرحلۀ اول، گزینۀ )2( در مرحلۀ آخر و گزینۀ )3( نیز در مرحلۀ آخر صورت می گیرد.
موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست هستند. در تنفس نوری، مولکول سه کربنی مورد نیاز برای دوباره سازی قند ریبولوزبیس فسفات، در بسترۀ سبزدیسه تولید  173  3

و مصرف می شود.

 در بستره شروع می شود به صورت زیر می باشد:
O

CO
2

2
 در واکنش های تنفس نوری که در حالت نسبت باالی 

C5 ناپایدار ایجاد می شود. O2 می شود که یک ماده  A( ابتدا آنزیم روبیسکو با عمل اکسیژناسیون در بسترۀ سبزدیسه سبب ترکیب قند ریبولوزبیس فسفات با 

C5 ناپایدار در سبزدیسه تجزیه می شود که به دو مادۀ سه کربنی و دو کربنی تبدیل می شود. B( مولکول 

C( مولکول سه کربنی حاصله در همان بسترۀ سبزدیسه برای بازسازی قند ریبولوزبیس فسفات مصرف می شود. پس مولکول سه کربنه از سبزدیسه خارج نمی شود. 
 )درستی الف(

CO2 را در راکیزه انجام می دهد. ، از سبزدیسه خارج شده و به درون راکیزه می رود و بخشی از واکنش های خود برای تولید  C5 C2 حاصل از تجزیۀ  D( مادۀ 

 )نادرس�تی ب، ج و د( 

)با عبور از دو غشای صاف(.

1 
2 

C

C

A

B

تنفس نوری
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174  CO2 O2 در گیاه بستگی دارد. یعنی اگر در دمای باال یا پایین، گیاه بتواند شرایطی ایجاد کند که نسبت  CO2 به  فعالیت روبیسکو در اصل به نسبت   4
را باال ببرد، روبیسکو نیز به کربوکسیالزی می پردازد.

C6 ناپایدار می س�ازد که پس از تجزیه به دو اس��ید س��ه کرب��ین تبدیل می ش�ود ولی در عمل   گزین�ۀ )1(: روبیس�کو در عم�ل کربوکس�یالزی، م�ادۀ 
C5 ناپای�دار می س�ازد که پس از تجزیه ب�ه مواد دو کربنی و س��ه کربین تبدیل می ش�ود. / گزینۀ )2(: روبیس�کو، هنگامی که به س�مت واکنش های  اکس�یژنازی، م�ادۀ 
کربوکس�یالزی می رود، س�بب مصرف ATP نوری و NADPH می ش�ود که محصوالت مرحلۀ نوری می باش�ند. / گزینۀ )3(: هیچ عمل روبیس�کو ولو اینکه وارد چرخۀ 

کالوین یا تنفس نوری شود، به تولید ATP نمی انجامد. در چرخۀ کالوین، ATP مصرف شده و در تنفس نوری نیز تولید یا مصرف ATP صورت نمی گیرد.
در تنفس نوری و با اکسیژنازی ریبولوزبیس فسفات، مادۀ پنج کربنۀ ناپایداری ایجاد می شود که از تجزیۀ آن یک مادۀ سه کربنی و یک مادۀ دو کربنی تولید می شود. 175  2

در تنفس نوری از هر ریبولوزبیس فسفات، یک مادۀ سه کربنی ایجاد می شود ولی در چرخۀ کالوین از هرکدام، در نهایت دو اسید سه کربنی تولید می شود.

O2 از آن عبور نمی کند ولی  CO2 و   گزینۀ )1(: در هنگام تنفس نوری، روزنه های هوایی گیاهان تقریبًا بس�ته می باش�ند و آب و مواد معدنی مثل 
ب�رای بس�ته ش�دن روزنه های هوایی، یاخته های نگهب�ان باید به یاخته های روپوس�تی مجاور خود آب و امالح بدهند و آن ها را تورژس�انس کنند ولی خ�ود یاختۀ نگهبان، 
پالسمولیز می شود )دقت کنید که باز بودن روزنۀ هوایی سبب خروج آب از بین دو یاختۀ نگهبان می شود نه از خود نگهبان ها!(. / گزینۀ )3(: در گیاهان واکنش های نوری 
فتوس�نتز هم زمان با واکنش تنفس نوری، همچنان ادامه می یابد و تولید ATP و NADPH در یاخته های سبزدیس�ه دار ادامه می یابد. / گزینۀ )4(: در ش�رایطی که دما و 

نور شدید باشد، تولید هورمون آبسیزیک اسید در دانه و جوانه گیاه زیاد می شود تا هم از رشد گیاه در این شرایط ممانعت کند و هم روزنه های هوایی را مسدود کند.
176  4

 ATP تولید نمی شود )نادرستی گزینۀ )1(( ولی همانند تنفس یاخته ای، تجزیۀ قند را انجام می دهد. با این تفاوت که در تنفس نوری، انرژی زایی و تولید ATP ،در تنفس نوری
( وجود ندارد که این برخالف تنفس یاخته ای است که همواره ATPزا و تولیدکنندۀ نوعی ناقل الکترونی می باشد )درستی گزینۀ )4((. FADH2 و ناقل الکترونی )NADH یا

C2 وجود ندارد بلکه این دو ماده به  C3 و  C5 وجود دارد ولی در تنفس یاخته ای تولید هم زمان  دق�ت کنی�د ک�ه در هر دو واکنش تنفس نوری و یاخته ای، تجزیۀ قند 
دنبال هم در اکسایش پیرووات به استیل تولید می شوند )نادرستی گزینۀ )2( و )3((.

می باشد که با هم رابطۀ  177 C3 O2 محیط در گیاه  نمودار س�ؤال مقایس�ه شدت فتوسنتز در اثر مقدار   2
O2 در گیاه، تنها فعالیت اکس�یژنازی روبیس�کو و تنفس نوری را زیاد کرده و س�بب عدم  عک�س دارن�د. زی�ادی 
 O2 مصرف NADPH و ATP ، در چرخۀ کالوین می شود. در این حالت در اغلب گیاهان، یعنی در نسبت باالی 
O2 سبب افزایش تجزیۀ آب در واکنش های نوری  ، فعالیت اکسیژنازی روبیسکو را باال می برد. کمبود  CO2 به 

فتوسنتز می شود.
فقط مورد )ب( درست است.  178  2

 الف( نادرست است. دقت کنید قندی که از چرخۀ کالوین خارج می شود، سه کربین می باشد که هر دو تای آن سپس تشکیل یک گلوکز می دهد )یعنی 
CO2 ایجاد  C2 در راکیزه، یک  C5 ، از هر مولکول  هیچ گاه گلوکز به طور مستقیم از چرخۀ کالوین خارج نمی شود(. / ب( درست است. در تنفس نوری، پس از تجزیۀ 
می ش�ود. / ج( نادرس�ت است. ساخته ش�دن نوری ATP فقط در سبزدیسه صورت می گیرد. )در راکیزه، صرفًا ساخته شدن ATP در سطح پیش ماده در چرخۀ کربس و 
 ATP یک پیوند پرانرژی بین فسفات ها وجود دارد ولی ADP اکسایشی، به کمک زنجیرۀ انتقال الکترون صورت می گیرد.( / د( نادرست است. در مولکول ATP تولید

حاوی دو پیوند پرانرژی بین فسفاتی می باشد. )همواره پیوند بین قند و اولین گروه فسفات، نوعی پیوند کم انرژی می باشد.(
CO2 ایجاد کند )نادرستی گزینۀ )2((.  از تجزیۀ  179 منظور این سؤال مادۀ دو کربنی تنفس نوری می باشد که از بسترۀ سبزدیسه به بسترۀ راکیزه می رود تا   1

C2 یا مادۀ دو کربنی آن  C5 )ریبولوزبیس فس�فات( برسد )نادرستی گزینۀ )4((.  C3 آن در سبزدیس�ه می ماند تا به مصرف دوباره س�ازی قند  C5 در تنفس نوری، 
CO2 یکی از  CO2 می پردازد )نادرس�تی گزینۀ )3((. همان طور ک�ه می دانید  وارد راکی�زه می ش�ود و در واکنش های�ی ک�ه بخیش از آن در راکی�زه رخ می دهد به تولید 

مولکول های مورد نیاز برای شروع چرخۀ کالوین می باشد )درستی گزینۀ )1((.
180  4

آنزیم روبیس�کو )ریبولوزبیس فس�فات کربوکسیالز اکس�یژناز( مانند هر پروتئینی طی ترجمۀ mRNA تولید می شود ولی فقط در بستره سبزدیسه فعالیت می کند که یا 
C2 تبدیل  C3 و  C5 را در بستره سبزدیسه اکسیژناز کرده که  به  C5 را در چرخۀ کالوین، کربوکسیله می کند تا قند سه کربنی بسازد یا طی تنفس نوری، قند  قند 

می شود ولی در هیچ یک از موارد، ATP نمی سازد و مصرف هم نمی کند. 

C4 به راحت�ی می توانید گزینۀ )4( را انتخاب کنید )در این س�ؤاالت دق�ت کنید که یاخته های نرده ای و اس�فنجی، همگی  181 ب�ا توج�ه به درس�نامۀ گیاهان   4
، فقط میانبرگ اسفنجی دارند و به احتمال زیاد منظور طراح از میانبرگ، یاختۀ اسفنجی است. دقت کنید  C4 یاخته های میانبرگ سبزدیسه دار هستند. البته اغلب گیاهان 
C4 در  ها، پس از تثبیت اولیه کربن به صورت اس�ید  C4 C4 با توجه به ش�کل گفتار 1 کتاب درس�ی، در میانبرگ یاخته های نرده ای وجود ندارد(. در  که در گیاهان 

میانبرگ، در غالف آوندی سبزدیسه دار آن ها چرخۀ کالوین و تثبیت کربن به صورت اسید سه کربنی انجام می گیرد.

)CO در میانبرگ ها و تثبیت ثانویه و چرخۀ کالوین در غالف آوندی صورت می گیرد ولی هر دو یاخته سبزدیسه دار می باشند. )2 ، تثبیت اولیه کربن  C4 در گیاهان 
ها سبزدیسه دارند. C3 C4 برخالف  غالف آوندی خارجی ترین یاخته های رگبرگی می باشد که در گیاهان 
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 آنزیم روبیس�کو یا ریبولوزبیس فس�فات کربوکسیالز اکسیژناز، آنزیمی است که در بس�ترۀ سبزدیسه قرار دارد و مانند افراد نون به نرخ روزخور برحسب محیط 
رنگ عوض کرده و دو عمل کربوکسیالزی برای راه اندازی چرخۂ کالوین و اکسیژانزی برای راه اندازی تنفس نوری انجام می دهد که مخالف عمل یکدیگر می باشند:

 باال باشد، روبیسکو باعث عمل کربوکسیالز برای قند پنج کربنۀ ریبولوزبیس فسفات می شود 
CO
O

2

2
الف( عمل کربوکس��یالزی روبیسکو: اگر در گیاه نسبت

C3 در چرخۀ کالوین  و با ورود به چرخۀ کالوین، قندسازی و مرحلۀ مستقل از نور فتوسنتز را به راه می اندازد. این واکنش ها باعث تثبیت کربن به صورت اسید 
شده و مصرف ATP و NADPHهای مرحلۀ نوری فتوسنتز افزایش می یابند.

 زیاد باشد که در نور و دمای شدید و رطوبت کم همراه با روزنه های هوایی مسدود شده رخ می دهد، 
O

CO
2

2
ب( عمل اکسیژنازی روبیسکو: اگر در گیاه نسبت

C5 و ورود به تنفس نوری می ش�ود. این واکنش ها مخالف مرحلۀ قندسازی یا همان چرخۀ کالوین فتوسنتزی می باشند.  روبیس�کو باعث واکنش اکس��یژانزی قند
O2 یک ترکیب  تنفس نوری به صورت دو مرحله ای صورت می گیرد، مرحلۀ اول در بس��رته سزبدیس��ه اس�ت که روبیسکو با ترکیب کردن ریبولوزبیس فسفات با
پنج کربنی اناپیدار س�اخته که ضمن تجزیه ش�دن آن، مولکول س�ه کربنه و مادۀ دو کربنه حاصل می ش�ود. در مرحلۀ بعد که بخیش از آن در راکیزه رخ می دهد، 
CO2 تبدیل می شود ولی تنفس نوری برخالف تنفس یاخته ای، ATP تولید نمی کند. مادۀ سه کربنی نیز در همان بسترۀ سبزدیسه  مادۀ دو کربنه در راکیزه به

به مصرف دوباره سازی ریبولوزبیس فسفات می رسد.
 در تنفس نوری، قند ریبولوزبیس فسفات با اکسیژن ترکیب شده و ضمن اکسایش، پرانرژی می شود.

چرا فعالیت اکسیژنازی روبیسکو، در نور و دمای شدید رخ می دهد؟
در نور و دمای ش�دید و رطوبت کم، روزنه های هوایی به کمک هورمون آبسیزیک اس��ید مس�دود شده و 
CO2 است،  دیگرCO2 جو از راه روزنه ها وارد گیاه نمی شود، ولی چون مرحلۀ نوری فتوسنتز مستقل از
O2 و ATP و NADPH در گیاه زیاد می شود. از  پس مرحلۀ نوری بی اشکال انجام شده و به تدریج

 در گیاه 
O

CO
2

2
O2 تولید شده نیز خارج نشده و به تدریج نسبت طرفی به دلیل بسته بودن روزنه ها،

زیاد می شود و روبیسکو به سمت اکسیژنازی و تنفس نوری می رود. در این حالت قندسازی گیاه در 
C4 و CAM سازش هایی را انجام دهند. چرخۀ کالوین کاهش می یابد مگر اینکه مانند گیاهان

، گیاهان�ی غالب�ًا تک لپه ای می باش�ند و تا حدی به گرما مقاوم هس�تند و در دمای باال و ش�دت نور زیاد یم توانن��د بر تنفس نوری غلب��ه کنند. کارایی  C4 گیاه�ان 
فتوسنتزی این گیاهان در دمای باال و شدت نور زیاد بیشرت از سایر گیاهان است و تنفس نوری به ندرت در این گیاهان رخ می دهد.

: C4 در گیاهان 
C4 پایدار در یاخته های میانربگ انجام می گیرد )چرخه ای به جز کالوین(. این  1( نخستین تثبیت کربن در روز به صورت اسید 
CO2 و تولید اسید چهار کربنی صورت می گیرد و آنزیم مؤثر در این عمل با روبیسکو  واکنش در اثر ترکیب اسید سه کربنی با 

CO2 دارد.  متفاوت است و فقط به طور اختصاصی قدرت اتصال اسید سه کربنی به 
 C3 CO2 آن آزاد می ش�ود و اسید  C4 از طریق پالسمودس�م ها از میانبرگ به غالف آوندی رفته و در آنجا  2( اس�ید پایدار 

غالف آوندی دوباره از راه پالسمودسم ها به میانبرگ برمی گردد.
C3 در چرخۀ کالوین یاخته های غالف آوندی سزبدیسه دار  3( در ادامه، تثبیت همان کربن یک بار دیگر در روز به صورت اسید 

صورت می پذیرد.
CO2 یاخته ای و فعالیت آنزیم روبیس�کو در یاخته های غ��الف آوندی انجام  4( واکنش ه�ای چرخ�ۀ کالوی�ن و باالترین می�زان 

C5 را انجام می دهد. می شود که عمل کربوکسیالزی قند
C3 رشد دارند. 5( بیشترین کارایی فتوسنتزی را در شرایط گرم و خشک بین گیاهان دارند و تقریبًا دو برابر گیاهان

6( حتی در دماهای باال و شدت نور زیاد بر تنفس نوری غلبه دارند و به ندرت در آن ها تنفس نوری رخ می دهد.
7( آنزیم های گوناگونی در تثبیت کربن در مناطق مختلف گیاه فعالیت می کنند و میزان زیادی CO2 را در غالف آوندی وارد می کنند.

8( روزنه های هوایی آن ها در طول روز در اقلیم گرم و خشک تقریبًا بسته است )به دلیل باال بودن هورمون آبسیزیک اسید(.

روبیسکو و تنفس نوری

14 

C4 گیاهان

15  
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CO2 در دو مکان مختلف )یاختۀ میانبرگی و یاختۀ غالف آوندی(  C4 دقت کنید. در این گیاهان کربن   به طرح زیر در رابطه با نحوۀ تثبیت کربن در گیاهان
ولی هر دو در طی روز رخ می دهد. 

C4 در شب ابز و در روز بسته است  C3 و  این گیاهان مانند آناناس در مناطق بیابانی خیلی خشک زندگی می کنند، روزنه های هوایی آن ها برخالف حالت عادی
و کارایی فتوسنتز آن ها از بقیۀ گیاهان کمرت است.

، تثبیت کربن در دو زمان متفاوت ولی در دو بخش متفاوت یک یاخته انجام می شود. C4  در این نوع از گیاهان برخالف گیاهان
CO2 زیادی از جو وارد گیاه شده و با اسید سه کربنی ترکیب شده و اسید آلی چهار کربنی )با مکانیسم کراسوالسه ای(   شب که روزنه های هوایی ابز می شوند، 

تشکیل می دهد )تثبیت اول(. این اسید آلی سبب نگهداری آب در واکوئول های گیاه می شود.
C4 جدا شده و وارد سبزدیسه می شود، سپس روبیسکو فعالیت کربوکسیالزی و چرخۀ کالوین را آغاز می کند )تثبیت کربن  CO2 آن ها از اسید   هنگام روز، 

.) C3 به صورت
 این گیاهان، همانند هر گیاه دیگری، چرخۀ کالوین و مصرف ATP و NADPH را در روز به کار می برند ولی رشد کمی دارند.

 گیاهان در طول 24 ساعت شبانه روز به تثبیت کربن می پردازند.

نکته: برگ، ساقه یا هر دوی آن ها در گیاهان CAM، شکل گوشیت پرآب دارند و حاوی ترکیباتی برای نگهداری آب در واکوئول های خود می باشند.

C5 ناپایدار مواد دو و سه کربین ایجاد می شود. مادۀ دو کربنی به تولید  182 C3 رخ می دهد که از تجزیۀ مادۀ  در هوای گرم و خشک، تنفس نوری در گیاهان   1
CO2 و ریبولوزبیس فسفات دو مادۀ آغازگر چرخۀ کالوین  CO2 می پردازد و مادۀ سه کربنی به مصرف دوباره سازی ریبولوزبیس فسفات می رسد )همان طور که می دانید 

می باش�ند( )گزینه های )2( و )4( تنها در مورد عمل کربوکس�یالزی روبیس�کو می باشند که رد می شوند(. گزینۀ )3( نیز در مورد محل تولید مادۀ دو کربنی در سبزدیسه و 
محل مصرف آن در راکیزه رد می شود.

15 

گیاهان CAM )َکم مثل آناناس(

16 

B



213 C5 در چرخۀ  183 2  گزینۀ )1(: نادرست است. ATP تولید شده در مرحلۀ نوری فتوسنتز، در مرحلۀ مستقل از نور آن برای کربوکسیالزی 
کالوین اس�تفاده می ش�ود )ولی در انتخاب مسیر کربوکسیالزی یا اکسیژنازی تأثیر ندارد(. / گزینۀ )2(: درست است. تولید ATP نوری توسط پروتئین انتقالی کانالی ولی 
واکنش های تنفس نوری در راکیزه و سزبدیسه صورت می گیرد. / گزینۀ )3(: نادرست است. تنفس نوری به راکیزه که دو فضای درونی دارد نیاز دارد ولی هر دو واکنش 
به سبزدیسه که 3 فضا دارد، محتاج است. )فضاهای سبزدیسه، شامل فضای تیالکوئیدی، بستره و فضای بین دو غشای اندامک می باشد.( / گزینۀ )4(: نادرست است. 

در تنفس نوری ATP تولید نمی شود.
184  2

CO2 در ابتدا فقط در مرحلۀ مس�تقل از نور یا چرخۀ کالوین فتوس�نتز تأثیر دارد. در گیاهان مختلف و در حضور نور، مراحل نوری فتوس�نتز بی اش�کال انجام  مقدار
NADPH تولید می شوند ولی مصرف آن ها بستگی به عمل کربوکسیالزی روبیسکو دارد )مصرف ADP در تست ها، معنی تولید ATP می دهد(. می شود. پس ATP و

+NADP می شود و در طوالنی مدت روی تولید NADPH نیز اثر می گذارد. عدم انجام چرخۀ کالوین در گیاهان، سبب مهار عمل دوباره سازی 

185  4

C4 خواسته که اگر کمی دقت کنید در چرخۀ  C3 و لطفًا خوب دقت کنید: می دونم خیلی ها گول خوردن و دقت نکردن که اولین مادۀ اپیدار چرخۂ کالوین را در گیاهان

C3 می باشد. کالوین همواره اولین مادۀ پایدار اسید

، قادرند در شب نیز کربن را تثبیت کنند که این تثبیت به صورت  186 C4 C3 و  موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست هستند. گیاهان CAM برخالف گیاهان   3
C4 )متابولیسم کراسوالسیون( می باشد. از طرفی می دانید که در گیاهان CAM ، برگ، ساقه یا هر دوی آن ها گوشیت پرآب می باشد )درستی د(.  اسید 

C4 و یک بار در روز به کمک چرخۀ کالوین تثبیت کنند. / ب( روزنۀ هوایی گیاهان  CO2 جو را یک بار در شب به صورت اسید   الف( CAMها، باید 
CAM در ش�ب باز می ش�ود که برای باز ش�دن آن ها نیاز به آب گیری و تورژس�انس یاخته های نگهبان می باش�د. / ج( گیاهان CAM در واکوئول های خود ترکیباتی برای 

نگهداری آب دارند )نه در دیسه های خود(.
، همانند CAMه�ا، در روزهای گرم  187 C4 C4 می باش�د که غالف آوندی سبزدیس�ه دار با قدرت فتوس�نتز باال دارن�د. در گیاهان  منظ�ور س�ؤال گیاهان   3

CO2 آن ها در روز بس�یار اندک می باش�د. این دو نوع گیاه با س�ازش هایی که انجام داده اند، قادر به انجام چرخۀ کالوین در  روزنه های هوایی بس�ته دارند و قدرت جذب 

 ،CAM تثبیت کربن را فقط در روز انجام می دهند ولی در گیاهان ، C4 CO2 ذخیره ای خود در تنفس هوازی یا تنفس نوری استفاده می کنند. گیاهان  روز می باشند و از 
عمل تثبیت کربن در شب و روز رخ می دهد.

CO2 موجود در گیاه   ، C4 C4 به ندرت رخ می دهد. / گزینۀ )2(: گیاهان   گزینۀ )1(: فرایند اکسیژنازی روبیسکو یا همان تنفس نوری در گیاهان 

CO2 جو در ش�ب وارد گیاه می ش�ود و در روز برای بار دوم تثبیت می شود. /   را با اینکه در روز روزنه های بس�ته دارند ولی در مادۀ آلی تثبیت می کنند ولی در CAMها، 

CO2 واکنش می دهند و برخالف  C4 و CAM در سیس�تم آنزیمی خایص صورت می گیرد که فقط به طور اختص��ایص با  CO2 در گیاهان  گزین�ۀ )4(: اولی�ن تثبی�ت 
روبیسکو تمایلی به اکسیژن ندارند.

C4 خود را در ش�ب نیز در  188 C4 و CAM فقط طی روز انجام می ش�ود. البته گیاه�ان CAM، تثبیت  چرخ��ۂ کالوی��ن در بس�ترۀ سبزدیس�ه و در گیاه�ان   2
واکنش های غیر چرخۀ کالوین انجام می دهند )در بسترۀ سبزدیسه، رناتن فعال، دنابسپاراز و رنابسپاراز فعال وجود دارد(.

، اس�ید چهار کربنی را در روز تولید می کنند، که در این گیاهان، تثبیت اول در میانبرگ  189 C4 1  گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. فقط گیاهان 
( انجام می شود. / گزینۀ )2(: نادرست است. منظور گیاهان CAM می باشند که ذخیرۀ ترکیبات فوق  C3 ( و تثبیت دوم در غالف آوندی )به صورت  C4 )به صورت 

CO2 واکنش می دهد  را در واکوئول انجام می دهند. / گزینۀ )3(: نادرست است. در گیاهانی که دو نوع تثبیت کربن دارند، آنزیم تولیدکنندۀ اسید چهار کربنی، فقط با 

C4 اس�ت که این گیاهان برخالف CAMها طی شب به باز کردن کامل  O2 ترکیب نمی ش�ود(. / گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. قس�مت اول سؤال در مورد گیاهان  )با 
روزنۀ هوایی خود نمی پردازند. 

یاخته های غالف آوندی دور تا دور هر رگبرگ را گرفته اند که فشار اسمزی آن ها، مستقیمًا باعث کشیده شدن ستون آب از درون آوند چوبی می شود چون  190  1
باعث آبگیری از آوند چوبی برای عمل فتوسنتز می شود. 

 در محیط برای تنفس نوری مهم 
CO
O

2

2
CO2 و س�ایر گازهای تنفس�ی، با انتش�ار تبادل می یابند. / گزینۀ )3(: دقت ش�ود که نس�بت   گزینۀ )2(: 

! / گزینۀ )4(: چرخۀ کالوین وابسته به نور نیست ولی فقط در روز و به کمک ATP و NADPH رخ می دهد. در بین روش های تثبیت  O2 CO2 یا  است، نه فقط مقدار 
کربن، اولین تثبیت کربن در گیاهان CAM، در شب و در نبود نور صورت می گیرد.

ابتدا قابل توجه اس��ت که در برگ ذرت )گیاهان تک لپه ای(، میانربگ نرده ای وجود ندارد. در گیاهان تک لپه ای می بینیم که یاخته های تش�کیل دهندۀ فاصلۀ بین  191  4
روپوست باالیی و پایینی به ترتیب این گونه اند: )البته سؤال فقط در مورد یاخته های پارانشیمی پرسیده است.(

1- میانبرگ اسفنجی 2- غالف آوندی 3- پارانشیم آبکش در آوندهای گیاهی
 هر یاختۀ زنده، طی قندکافت، برای تولید پیرووات، به تولید NADH نیز می پردازد.
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C4 می باش�د، تثبیت   گزینۀ )1(: در گیاهان تک لپه مثل ذرت که از نوع گیاه 
کرب�ن ط�ی دو مرحل�ه در یاخته ه�ای متفاوتی با سیس�تم آنزیمی مجزای�ی انجام می گی�رد. در ابتدا 
دی اکس�ید کربن جو در یاخته های میانبرگ اس�فنجی با مولکولی س�ه کربنی، ترکیب شده و تشکیل 
مولک�ول چه�ار کربنه ای می دهد تا بدی�ن صورت اولین مرحلۀ تثبیت کربن انجام گیرد، س�پس این 
مولکول چهار کربنی به یاخته های غالف آوندی منتقل شده و دی اکسید کربن آن آزاد می شود و طی 
چرخۀ کالوین و تش�کیل قند س�ه کربنی، دوباره تثبیت کربن انجام می ش�ود. اگر خوب دقت کرده 
باش�ید از یاخته های رگبرگ که حاوی پارانش�یم آبکش هم می باش�ند، سخنی به میان نیامد، پس این 
گزینه نادرست است. )دقت کنید که CO2 جو را فقط یاخته های میانبرگ دارای فضای بین یاخته ای 
زی�اد تثبی�ت می کنند.( / گزین�ۀ )2(: آنزیم های چرخۀ کالوین، تنه�ا درون یاخته های غالف آوندی 
 اس�تفاده می ش�ود و تثبی�ت کرب�ن در میانب�رگ اس�فنجی دارای سیس�تم آنزیمی مجزایی اس�ت. / 
FADH2 در مراح�ل مختل�ف چرخۀ کربس  CO2 و   ، NADH ، ATP گزین�ۀ )3(: تولی�د

صورت می گیرد ولی هر مرحلۀ آن به تولید همۀ مواد نمی پردازد.
CO2 آزاد  192 ، طی فتوس�نتز در غالف آوندی )نزدیک ترین یاخته ها به دس�تجات آوندی( اسید چهار کربنی را تجزیه می کنند )دکربوکسیالز( و  C4 گیاهان   1

C4 از یاخته های میانبرگ وارد غالف آوندی شده است. می کنند. این اسید 
C4 دارد. C3 و   در گیاهان CAM هر یاختۀ سبزدیسه داری قدرت تثبیت کربن را در دو مرحلۀ 

193  C4 گیاهان CAM هر دو نوع تثبیت کربن را در یک یاخته انجام می دهند. آناناس جزء گیاهان CAM می باشد که یک بار تثبیت کربن را در شب به صورت  4
C3 انجام می دهد ولی دقت کنید که روزنه های آیب آن ها همانند س�ایر گیاهان همواره ابز می باش�ند )باز شدن برای روزنه آبی،  و یک بار در روز و در سبزدیس�ه به صورت
در شب باز می شوند. از طرفی از زیست دهم به یاد دارید که تعرق از طریق روزنه ها، عدسک ها  C4 C3 و  بی معنی می باشد(. روزنۀ هوایی این گیاهان برعکس گیاهان 

)در صورت وجود( و پوستک در تمام گیاهان دیده می شود.
C4 که در روز به دو نوع تثبیت کربن می پردازند، سازگارهایی دارند تا در محیط گرم و خشک بر تنفس نوری غلبه  194 فقط مورد )د( نادرست است. گیاهان   1

کنند )نادرستی د(.
 الف( ش�روع واکنش های تنفس نوری در سبزدیس�ه و بخش�ی از آن در راکیزه )میتوکندری( صورت می گیرد. / ب( تنفس نوری در نور زیاد رخ داده و 
C3 هس�تند  CO2 تولید می کند. / ج( در برخی گیاهان تنفس نوری همراه فتوس�نتز صورت می گیرد ولی در اغلب گیاهان که  O2 می گیرد و  مانن�د تنف�س یاخت�ه ای، 

تنفس نوری باعث کاهش فتوسنتز و عمل روبیسکو می شوند.
CO2 جو تا حد کمی در افزایش س�رعت فتوس�نتز مؤثر اس�ت )در نمودار کتاب هم کاماًل  195 ، به دلیل بس�ته بودن روزنه ها در روز، افزایش  C4 در گیاهان   4

C4 وارد یاختۀ غالف آوندی می شود و طی تجزیۀ اسید چهار کربنی،  C4 در روز درون میانبرگ صورت گرفته و این اسید  مشهود است( )نادرستی گزینۀ )4(( ولی تولید 
CO2 در غالف آوندی، آنزیم روبیسکو را در جهت فعالیت کربوکسیالزی پیش ببرد. CO2 جدا شده تا  C3 و یک  یک اسید 

فقط مورد )د( صحیح می باشد. 196  2
CO2 انجام می ش�وند ولی چون انجام واکنش های آن محتاج ATP و   الف( نادرس�ت اس�ت. واکنش های چرخۀ کالوین، مس�تقل از نور و وابسته به 
NADPH محصوالت نوری می باشند، به همین دلیل واکنش های چرخۀ کالوین و کل فرایند فتوسنتز فقط در حضور نور انجام می شود. / ب( نادرست است. از واکنش های 
CO2 بوده و از ATP و NADPH انرژی می گیرد ولی در این  وابس�ته به نور گیاهان دو نوع را می توان مثال زد یکی واکنش های وابس�ته به نور فتوس�نتزی که محتاج 
C5 ریبولوزبیس فسفات مورد نیاز است ولی  O2 و قند  گفتار مشاهده کردیم که واکنشی به نام تنفس نوری در گیاهان مناطق گرم و خشک رخ می دهد. در تنفس نوری 
 CO2 C3 که اغلب گیاهان طبیعت را ش�امل می شوند، گیاهانی هستند که کربن  تولید و مصرف ATP و NADPH در آن رخ نمی دهد. / ج( نادرس�ت اس�ت. گیاهان 
C3 گفته  C4 و CAM نیز قادر به انجام چرخۀ کالوین می باش�ند ولی به آن ها گیاه  را در فتوس�نتز خ�ود فق��ط در چرخۀ کالوین تثبی�ت می کنند. دقت کنید که گیاهان 
 O2 CO2 و نور به تولید قند و  نمی شود )چون اولین مولکول حاصل از تثبیت کربن آن ها سه کربنی نمی باشد(. / د( درست است. فتوسنتز فرایندی است که به کمک 

O2 محیط سبب کاهش فتوسنتز می شود. ، نور و دما تا حد معینی بر میزان فتوسنتز می افزاید ولی افزایش مقدار  CO2 می پردازد، پس میزان 
در گیاهان CAM واکنش تثبیت کربن در شب توسط آنزیم روبیسکو رخ نمی دهد. دقت کنید که روبیسکو فقط در بستره سبزدیسه و برای شروع تنفس  197  4

نوری یا چرخۀ کالوین فعالیت می کند ولی سایر عبارات در مورد CAMها درست می باشند که خط کتاب درسی می باشند.
فقط عبارت )د( نادرست است.  198  1

C4 دارند  C3 و  با توجه به شکل مقابل، یاخته های میانبرگ سبزدیسه دار در گیاهان CAM قدرت تثبیت کربن را به دو صورت 
CO2 را از  C3 انجام می دهند. این گیاهان در روز  C4 و در روز به صورت چرخۀ کالوین و تثبیت  که در ش�ب به صورت اس�ید 
C4 به دس�ت می آورند ولی ش�ب هنگام، روزنه های هوایی خود را باز می کنند و کربن را در اسید چهار کربنی تثبیت  تجزیۀ مولکول 

CO2 از اسید چهار کربنی آن ها در طی روز صورت می گیرد تا وارد سبزدیسه شود.  و ذخیره می کنند. جدا شدن 

 این گیاهان یک تثبیت را در شب )به صورت اسید چهار کربنی( و تثبیت دیگر را در روز )به صورت اسید سه کربنی( انجام می دهند. 

روپوست رویی

میانبرگ

روپوست زیرین

رگبرگ

یاختۀ غالف آوندي

آوند چوبی

روزنآوند آبکش

روزنه
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C

C

B

C

A
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215 فرایند گزینۀ )3( در غشای درونی راکیزه رخ می دهد، اما بقیۀ گزینه ها در سبزدیسه ها رخ می دهد. 199  3
 گزینۀ )1(: هسته، سبزدیسه ها و راکیزه ها حاوی دنا و رنا بوده و برای تولید آن ها آنزیم های همانندسازی کننده و رونویسی کننده فعالند. / گزینۀ )2(: 
در CAMه�ا تثبی�ت دوم کربن در چرخۀ کالوین یعنی در بس�ترۀ سبزدیس�ه ها رخ می دهد. / گزینۀ )3(: زنجی�رۀ انتقال الکترون در راکیزه به دوباره س�ازی گیرنده های 
+NADP به ناقل NADPH می ش�ود )قباًل هم گفتم که مراقب گیرنده و  +NAD و FAD می پردازد ولی در سبزدیس�ه ها س�بب تبدیل گیرندۀ الکترونی  الکترونی 

ناقل باشید!(. / گزینۀ )4(: تولید و مصرف ATP نوری در واکنش های نوری و مستقل از نور فتوسنتز در سبزدیسه ها رخ می دهد.
در روزهای دارای نور و دمای شدید، تولید هورمون آبسیزیک اسید در گیاهان زیاد می شود که سبب پالسمولیز و آبدهی یاختۀ نگهبان به یاخته های کناری  200  2

شده تا روزنه های هوایی مسدود شوند )در حقیقت خود یاختۀ نگهبان پالسمولیز می شود نه یاخته های کناری آن( )نادرستی گزینۀ )2((.
، ATP و NADPH تا ح�دی در گیاهان زیاد می ش�ود. /  O2  گزین�ۀ )1(: در ن�ور و دم�ای ش�دید، ب�ا افزای�ش واکنش های نوری فتوس�نتز، تولی�د 

 
O

CO
2

2
CO2 مختل می شود. در این حالت نسبت  O2 حاصل از مراحل نوری فتوسنتز و ورود  گزینۀ )3(: در حالتی که روزنه های هوایی گیاهان مسدود می شوند، خروج 

 C3 در اغلب گیاهان باال رفته و روبیس�کو به س�مت اکس�یژنازی و تنفس نوری می رود و مصرف ATP و NADPHهای فتوسنتزی در چرخۀ کالوین اغلب گیاهان که 
هستند و سازشی ندارند، کاهش می یابد. / گزینۀ )4(: روبیسکو در هر شرایطی که یا کربوکسیالزی و یا اکسیژنازی انجام می دهد، در هر صورت به ترتیب یک مادۀ شش 

کربنی یا پنج کربنی اناپیدار می سازد که بالفاصله تجزیه می شود.
موارد )ب( و )ج( نادرست هستند.  201  1

، قادر به  C4 C3 و   الف( درست است. گیاهان CAM، در واکوئول های خود ترکیباتی آب دوست برای نگهداری آب دارند. این گیاهان برخالف انواع 
تثبیت کربن در شب می باشند. / ب( نادرست است. ترکیبات درون واکوئولی CAMها در حفظ آب مؤثرند تا این گیاهان در محیط هایی با خشکی شدید نیز سازش یابند. /  
+NADP است.( /  ج( نادرست است. اسید سه کربنه، گیرندۀ نهایی الکترون در واکنش های مستقل از نور است نه نوری!! )گیرندۀ نهایی الکترون در واکنش های نوری فتوسنتز، 
C4 انجام می دهند.  C4 تثبیت می کنند، همواره تثبیت اول را در یاختۀ میانبرگی و به صورت  C3 و  C4 و CAM که کربن را در دو نوبت به صورت  د( درست است. در گیاهان 

فقط مورد )الف( صحیح است چون محل این فعالیت در میانبرگ می باشد که در خارج رگبرگ قرار گرفته اند.  202  1
CO2 در یاختۀ سبزدیسه دار غالف آوندی صورت می گیرد )نادرستی ب(. C3 و  C4 به   هم تشکیل و هم تجزیۀ 

O2 قادر به انجام تخمیر می باشند )فصل 5( )نادرستی ج(.  یاخته های گیاهی در شرایط نامساعد کمبود 
+NADP در غالف آوندی رخ می دهد که در مجاور آوندها می باشد نه روپوست )نادرستی د(.  چرخۀ کالوین و دوباره سازی 

C3 به حساب می آیند،  203 چرخۀ کالوین و تثبیت کربن در اسید سه کربنی در بسترۀ سبزدیسه هر دو گیاه در روز دیده می شود. در خزه گیان که از گیاهان   3
CO2 را طی دو مرحله   ، C3 بافت آوندی از جمله تراکئید دیده نمی ش�ود )نادرس�تی گزینۀ )4((. هر دو از نور خورش�ید انرژی می گیرند )نادرس�تی گزینۀ )2((. گیاهان 

تثبیت نمی کنند )نادرستی گزینۀ )1((.
C4 و CAM می باشد که قدرت سازش و مقابله با تنفس نوری دارند.  204 سؤال در مورد گیاهان   1

 گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. تثبیت کربن در اس�ید س�ه کربنی، همان واکنش های چرخۀ کالوین اس�ت که در هر گیاهی، فقط در روز انجام می شود. / 
C4 و جدایی مکانی محل دو نوع تثبیت کربن آن هاست. / گزینۀ )3(: نادرست است.  C4 از پالسمودسم بین دو یاخته، ویژۀ گیاهان  C3 و  گزینۀ )2(: نادرست است. عبور 
بی دقتی نکن! چرخۀ کالوین، فقط یک بار کربن را به صورت اسید سه کربنی تثبیت می کند. / گزینۀ )4(: نادرست است. واکوئول پر از ترکیبات پلی ساکاریدی، تنها ویژگی 

گیاهان CAM است. 
، همانند س�ایر برگ ها، یاخته های نگهبان روزنه برخالف س�ایر یاخته های روپوستی دارای سبزدیسه هستند ولی هیچ کدام قدرت تثبیت کربن  205 C4 در برگ   4

، فاقد  C4 C4 ندارند. غالف آوندی در س�طح خارجی هر رگبرگ که مجموع آوندهای چوبی و آبکش اس�ت وجود دارد. نکتۀ مهم این اس�ت که برگ گیاهان  به صورت 
C4 می باشد.( پارانشیم نرده ای می باشد. )غالف آوندی همان الیۀ فشردۀ خارجی ترین الیۀ رگبرگ در گیاهان 

سؤال بسیار جالب و پرنکته ای است. 206  1

C3 و CAMها، همگی در داش�تن آنزیم روبیس�کو مش��رتک هس�تند و این آنزیم در همۀ آن ها در حضور نور و در بس�ترۀ سبزدیسه فعالیت می کند.   ، C4 گیاهان 
O2 در گیاه بستگی دارد. CO2 به  فعالیت آنزیم روبیسکو، دو نوع اکسیژنازی )تنفس نوری( و کربوکسیالزی )چرخۀ کالوین( دارد که هر دو فعالیت آن ها به نسبت 

 CO2 O2 ندارد و فقط اختصاصی با  C4 و CAM ، ع�الوه ب�ر روبیس�کو، آنزیم دیگری نیز برای تثبیت کربن وجود دارد که اصاًل ق�درت اتصال به  در گیاه�ان 
C4 در روز و در یاخته های  CO2 با اسید سه کربنی شده و اسید چهار کربنی می سازد. نوعی از آنزیم های مذکور در گیاهان  واکنش می دهد. این آنزیم ها سبب ترکیب 

میانربیگ فعالیت می کند ولی فعالیت نوع دیگر این آنزیم در گیاهان CAM در شب رخ می دهد.

207  ، B و گیاه C4 چون با شدت نور زیاد، گیاه A بیشتر و تقریبًا دو برابر B رشد کرده است، گیاه A ، نوعی گیاه   4
C3 می باشد. حاال به بررسی گزینۀ نادرست می پردازیم: از نوع 

C3 افزایش می یابد، )نه فعالیت کربوکسیالزی( ولی در هر دو گیاه در  در هوای گرم و خشک فعالیت اکسیژنازی در گیاه 
شرایط دما و نور شدید چون روزنه های هوایی را می بندند، باید تورژسانس یاخته های نگهبان خود را کم کنند.

، این چرخه در هر یاختۀ سبزدیسه داری  C3 C4 چرخۀ کالوین فقط در غالف آوندی رخ می دهد ولی در گیاهان  در گیاه 
در شرایط مساعد رخ می دهد.
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فقط مورد )ج( نادرست می باشد. 208  2
 الف( درست است. تثبیت کربن در هر گیاهی یا در یک اسید سه کربنی )چرخۀ کالوین( و یا در اسید چهار کربنی صورت می گیرد. / ب( درست است. 
CO2 مورد نیاز این آنزیم ها  CO2 به طور اختصاصی واکنش می دهد. مقدار  C4 فقط نقش تثبیت کربن در اس�ید چهار کربنی دارد که آنزیم آن فقط با  میانبرگ گیاه 
ها می توانند از تنفس نوری یا تنفس یاخته ای تأمین شوند. / ج( اندرست است. گیاهان CAM در شب قدرت  CO2 حتی در بسته بودن روزنه ها نیز تأمین می شود. این 
 ، C4 تثبیت کربن به صورت اس��ید چهار کربین دارند که باعث افزایش تولید مادۀ اس�یدی در ش�ب و کاهش pH یاختۀ میانبرگی می ش�ود. / د( درس�ت است. در گیاهان 

اسید چهار کربنی حاصل از تثبیت اولیه کربن از میانبرگ گیاه و از راه پالسمودسم ها وارد غالف آوندی می شود. )غالف آوندی قسمت خارجی رگبرگ می باشد.(
کارایی فتوسنتز گیاهان CAM )مثل آناناس(، باال نیست و رشد کمی دارند )درستی گزینۀ )1((.  209  3

گیاهان CAM، تثبیت اولیۀ کربن را در ش�ب و س�پس ذخیرۀ آن را در واکوئول تک غشایی برای حفظ آب انجام 
می دهند و تثبیت دوم را در سبزدیسه دوغشایی همان یاخته انجام می دهند )درستی گزینۀ )2((. چون روزنه های گیاهان 
 CAM در ش�ب باز می باش�ند، پس فش�ار تورژس�انس یاخته های نگهبان روزنۀ آن ها زیاد اس�ت )درستی گزینۀ )4((.

گیاهان CAM هر دو نوع تثبیت کربن را در میانربگ خود انجام می دهند.

C4 تقریبًا بسته می شوند ولی کارایی فتوسنتز باالیی دارند و  210 در هوای گرم و خشک، ترشح آبسیزیک اسید در گیاه زیاد می شود و روزنه های هوایی گیاهان   2
CO2 در اطراف روبیسکو در غالف آوندی زیاد می باشد تا باعث فعالیت کربوکسیالزی آنزیم شود.  تقریبًا بر تنفس نوری غلبه می کنند. در این گیاهان، همواره تراکم 

قطر هر یاختۀ نگهبان به دلیل وجود رشته های سلولزی شعاعی آن ها، در حالت بسته یا باز شدن روزنه، همواره ثابت می باشد )نادرستی گزینۀ )2((.

C2 ویژۂ مرحلۂ اول تنفس نوری اس�ت که پس از عمل اکس�یژنازی  211 C3 و  فقط مورد )ج( نادرس�ت اس�ت. تبدیل یا تجزیۀ مادۀ پنج کربنی به دو مولکول   1
FADH2 در واکنش های چرخۀ کربس در بسرتۂ راکیزه صورت می گیرد. روبیسکو، در بسترۀ سبزدیسه رخ می دهد ولی محل تولید 

CO2 از  C4 در چرخۀ کربس و خروج  C5 به  CO2 )برای عمل کربوکسیالز روبیسکو(، تبدیل ترکیب   در بسترۀ راکیزه واکنش هایی مثل تولید 
مادۀ دو کربنی حاصل از تنفس نوری رخ می دهد.

این سؤال نیز بسیار جالب و پرنکته می باشد. 212  3
C4 و CAM توانایی دارند یک کربن را دو بار تثبیت کنند که در گیاهان  بررس��ی درس��تی گزینۀ )3(: گیاهان 

C4 و هر  C4 این عمل در دو یاختۀ مختلف ولی در گیاهان CAM در یک یاخته صورت می گیرد. در گیاهان 

CO2 س�بب افزایش کربوکسیالس�یون روبیس�کو و باال رفتن قدرت غذاسازی در چرخۀ  گیاه دیگری، افزایش 
 CO2 کالوین می ش�ود ولی این افزایش تا حدی رخ می دهد که آنزیم های گیاه اش�باع ش�ده باش�د و باال رفتن 
بیشتر از یک حد خاص، سبب توقف در شدت عمل فتوسنتز می شود. با توجه به نمودار روبه رو متوجه می شوید 

C4 و شدت فتوسنتز آن ها دارد. CO2 محیط، در ابتدا اثر سریع تری در رشد گیاهان  که افزایش مقدار 
C3 توانایی تثبیت کربن   گزینۀ )1(: روزنه های آبی در همۀ گیاهان، همواره باز می باشند و در اثر عوامل محیطی تغییر حالت نمی دهند. / گزینۀ )2(: گیاهان 
در یک نوع واکنش یعنی در چرخۀ کالوین را دارند، این گیاهان نیز برای زیستن در محیط گرم و خشک نیاز به مواد نگه دارندۀ آب می باشد تا ضمن تعرق زیاد از بین نروند. / 

گزینۀ )4(: گیاهان CAM ، توانایی تثبیت یک کربن در دو منطقه یک یاخته دارند که سازشی برای مقابله با تنفس نوری و زندگی در شرایط گرم و خشک محسوب می شوند.
C4 به نسبت سایر گیاهان توانایی بیشتری برای مقاومت و زیستن در محیط گرم و خشک دارند، در این گیاهان همۀ مراحل فتوسنتزی در شرایط  213 گیاهان   1

C4 دوباره  ، اسید سه کربنی حاصل از تجزیۀ مادۀ اسیدی  C4 نور و دمای ش�دید رخ می دهد و ذخیرۀ رنگیزه فتوس�نتزی آن ها کافی می باش�د. در غالف آوندی گیاهان 
CO2 دیگری را جذب و تثبیت کنند )به شکل زیر دقت کنید(. از راه پالسمودسم ها به یاخته های میانبرگی برمی گردند تا گروه 

 ، C4 C4 بسیار کم رخ می دهد. / گزینۀ )3(: در گیاهان   گزینۀ )2(: مادۀ پنج کربنه ناپایدار محصول عمل روبیسکو در تنفس نوری می باشد که در گیاهان 
CO2 در محل عمل آنزیم روبیس�کو یعنی در غالف آوندی باال می باش�د تا چرخۀ کالوین از کار نیفتد. / گزینۀ )4(: تنفس نوری واکنش�ی اس�ت که در نور و  همواره مقدار 

دمای شدید رخ می دهد ولی در شب انجام نمی شود.
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217 موارد )الف( و )ب( صحیح می باشند. 214  3
منظور سؤال واکوئول های گیاه CAM )آناناس( می باشد که حاوی ترکیباتی هستند که قادر به نگهداری آب گیاه می باشند.

 الف( درس�ت اس�ت. ذخیرۀ آب در واکوئول گیاهان CAM ، س�بب می ش�ود که برگ، س�اقه یا هر دوی آن ها در این گیاهان به صورت گوشتی پرآب 
درآیند تا بر محیط خش�ک کم آب غلبه کنند. / ب( درس�ت است. واکوئول ها، حاوی مواد رنیگ مثل آنتوسیانین ها می باشند که به همراه کاروتنوئیدها قدرت اپداکسندیگ 
و خنثی کردن یون های اکسید را به عنوان رادیکال های آزاد دارند. / ج( نادرست است. آنتوسیانین ترکیب پروتئینی نمی باشد و از طرفی پروتئین ها نیز مواد رنگی ندارند.

د( نادرست است. انجام واکنش تنفس نوری، نیازمند داشتن روبیسکو می باشد که این آنزیم فقط در سبزدیسه ها وجود فعال دارد.
، تثبیت کربن فقط توس�ط  215 C3 C4 و CAM دو نوع آنزیم برای تثبیت کربن وجود دارد. در گیاهان  موارد )ب(، )ج( و )د( نادرس�ت هس�تند. در گیاهان   3

 ، C3 ، قدرت ترکیب شدن دارد )توجه کنید، در گیاه  CO2 O2 و هم با  روبیسکو در چرخۀ کالوین انجام می شود. روبیسکو برخالف آنزیم دیگر تثبیت کنندۀ کربن، هم با 
قطعًا آنزیم تثبیت کنندۀ کربن، توانایی ترکیب با اکسیژن دارد( )نادرستی ب و درستی الف(.

زمان مخصوِص… نوع آنزیم
فعالیت

قدرت ترکیب
 O2 با 

قدرت ترکیب 
 CO2 با 

نوع فعالیت و محصوالت نهایی

روبیسکو

هر یاختۀ سبزینه دار 
ها، غالف آوندی  C3

ها و میانبرگ  C4
CAMها

دارد روز
)تنفس نوری(

دارد 
)چرخۀ کالوین(

آنزیم 
تثبیت کنندۀ 
کربن در 
یک اسید

چهار کربنی

ها C4 داردنداردروزمیانبرگ 

داردنداردشبمیانبرگ CAMها

 عبارت های )ج( و )د( نادرست هستند که در جدول باال توضیح داده ایم. 
C4 می باشد که غالف آوندی سبزدیسه دار دارد. 216 شکل بیانگر برگ گیاه   4

این گیاهان هر دو نوع تثبیت کربن خود را در روز و به ترتیب در یاخته های میانبرگی )الف( و غالف آوندی )ب( 
انجام می دهند )نادرستی گزینۀ )1( و )2((.

C3 انجام می دهد ولی  CO2 و اس�ید  C4 را با ترکیب کردن   یاخت�ۀ )ال�ف( فقط تثبیت کربن به صورت 

C4 ندارد )نادرستی گزینۀ )3((. CO2 از اسید  CO2 در چرخۀ کالوین و یا آزاد کردن  قدرت مصرف 

C4 گرفته ش�ده از میانبرگ ها را دارد که ضمن  ، یاختۀ غالف آوندی هم قدرت تجزیۀ اس�ید  C4 در گیاهان 
CO2 در چرخۀ کالوین  C3 ایجاد می کند و از طرفی غالف آوندی قدرت مصرف  CO2 و اسید  این عمل، 

و تثبیت کربن آن را در اسید سه کربنی دارد )درستی گزینۀ )4((.

فقط منظور زنجیرۀ انتقال الکترون بعد از فتوسیستم 1 است که ناقل NADPH ایجاد می کند )این زنجیره فاقد پمپ پروتونی است(.  217  2
 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. قند س�ه کربنی یک فسفاته در مرحلۀ قندکافت هم ایجاد می شود که از شکستن قند شش کربنی ایجاد شده است )نباید 
فقط به چرخۀ کالوین توجه کنید!(. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. اس�ید س�ه کربنی که در غالف آوندی ذرت، در اثر تجزیۀ اسید چهار کربنی ایجاد می شود، دوباره وارد 

یاختۀ میانبرگ می شود تا کربن دیگری را تثبیت کند. / گزینۀ )4(: نادرست است. در مورد اولین محصول چرخۀ کربس این یاخته نادرست است. 
موارد )الف( و )د( درست می باشند. 218  1

 الف( درست است. در یاخته های غالف آوندی چون چرخۀ کالوین و کربوکسیالزی روبیسکو صورت می گیرد پس دوباره سازی ریبولوزبیس فسفات 
به مقدار زیادی در این مس�یر صورت می گیرد ولی دقت کنید که در این گیاهان به ندرت تنفس نوری نیز رخ می دهد که طی آن از اس�ید س�ه کربنی نیز در دوباره س�ازی 
، قابل مش�اهده اس�ت که این یاخته ها فضای  C4 C3 در غالف آوندی گیاهان  ریبولوزبیس فس�فات اس�تفاده می ش�ود. / ب( نادرس�ت اس�ت. چرخۀ کالوین و تولید قند 

C4 تثبیت می شود )چرخۀ  CO2 به صورت اسید  CO2 در ش�ب می باشد ولی در شب کربن این  بین یاخته ای کمی دارند. / ج( نادرس�ت اس�ت. در CAMها، جذب 
کالوین همواره در روز انجام می شود(. / د( درست است. طبق متن کتاب درسی در یک یاخته، در صورت تنفس نوری واکنش های مرحلۀ چرخۀ کالوین به مخاطره می افتد 

چون روبیسکو به جای کربوکسیالزی به سمت اکسیژنازی می رود.

C

C

آنزیم های تثبیت کنندۀ کربن
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موارد )الف( و )ب( نادرست می باشند. متن سؤال در مورد ویژگی گیاهان CAM برای نگهداری آب را بیان می کند که: 219  1
CO2 جو وارد  CO2 جو را در شب به صورت اسید چهار کربنی تثبیت می کنند ولی در روز که روزنه های هوایی بسته می باشند،   ، CAM الف( نادرست است. گیاهان
گیاه نمی ش�ود و همان کربن تثبیت ش�دۀ دیش�ب، دوباره باید به صورت اسید سه کربنی در چرخۀ کالوین تثبیت شود. / ب( نادرست است. آنزیم روبیسکو، فقط طی روز 
فعال اس�ت که در عمل کربوکسیالس�یون خود، س�بب تثبیت کربن در اس�ید سه کربنی چرخۀ کالوین می ش�ود. آنزیمی که در تثبیت به صورت اسید چهار کربنی شرکت 
CO2 یک بار در شب و یک بار در روز ولی در یک یاخته صورت می گیرد. /  ها، تثبیت  C4 می کند، روبیسکو نمی باشد. / ج( درست است. در گیاهان CAM برخالف 

C4 و CAM ، همگی هر کربن را یک بار در چرخۀ کالوین و در اسید سه کربنی تثبیت می کنند.  ، C3 د( درست است. گیاهان 

ATP در طی روز در سبزدیس�ه ولی در ش��ب و روز در راکیزه برای تنفس یاخته ای صورت می گیرد ولی گیاهان CAM در روز از اس�ید چهار کربنی، 220 تولید   3
CO2 آزاد می کنند و اسید سه کربنی را دوباره سازی می کنند.

C4 می باشد. 221 ، گیاه B از نوع CAM و گیاه C از نوع  C3 گیاه A از نوع   1
C4 و CAM، دوبار قادرند تا یک کربن را تثبیت کنند. / گزینۀ )2(: درس�ت است. گیاه CAM جدایی زمانی و   گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. گیاهان 

CO2 می باشند. /  O2 و  C4 جدایی مکانی برای تثبیت کربن دارند. / گزینۀ )3(: درست است. همۀ گیاهان فتوسنتزکننده، دارای آنزیم روبیسکو با قابلیت ترکیب با  گیاه 

CO2 برای ایجاد اسید چهار کربنی مبادرت کنند.  ، قادرند در روز به مصرف اسید سه کربنی و ترکیب کردن آن با  C4 گزینۀ )4(: درست است. فقط گیاهان 

O2 به ترکیبی اضافه می شود مانند واکنش های تنفس هوازی، عمل اکسیژنازی  222 عمل اکسیژانزی فقط مخصوص روبیسکو منی ابشد، بلکه در هر واکنشی که   1
صورت می گیرد )نادرستی گزینۀ )1((.

، نوعی پارانش�یم فتوس�نتزکننده می باش�ند. به عبارتی از نوع بافت پارانش�یم می باش�ند ولی برخالف س�ایر پارانش�یم ها، فضای  C4 یاخته های غالف آوندی در گیاهان 
بین یاخته ای ندارند و به هم فش�رده اند و از آوندها محافظت می کنند. فعالیت زیاد روبیس�کو )چرخۀ کالوین(، قدرت میتوز برای ترمیم زخم ها، توانایی فتوس�نتز و انتقال 
ش�یرۀ پرورده به آوند آبکش )بارگیری آبکش�ی( و مجاور یاخته های آوندی بودن ویژگی غالف آوندی می باش�د )در گیاهان گلدار، هم تراکئید با منافذ باریک و هم عناصر 

آوندی لوله ای و هم آوند آبکش با صفحۀ منفذدار درشت وجود دارد(.

، بر شدت فتوسنتز خود می افزایند )نمودار )1((  223 CO2 ، سریع تر با افزایش اندک  C4 با توجه به دو نمودار زیر می توانید به راحتی نتیجه بگیرید که گیاهان   4
C3 می باشد )رد گزینۀ )1((. C4 تقریبًا دو برابر گیاهان  ولی در نمودار )2( می توانید بررسی کنید که با افزایش روشنایی، شدت فتوسنتز در گیاهان 

CO2 و نور در هر گیاهی تا یک حد خاصی بر شدت فتوسنتز می افزایند و هنگامی که آنزیم ها یا رنگیزه های فتوسنتزی اشباع شوند، شدت فتوسنتز تقریبًا ثابت می مانند.

C4 باالتر می رود )رد گزینۀ )2((. C3 از  CO2 محیط از حدی )60 به باال( باالتر برود، مقدار فتوسنتز در گیاهان  با دقت در نمودار )1( متوجه می شوید که وقتی مقدار 

C3 و CAM در روز فقط  C3 و CAM ، در روز ابتدا شروع به تثبیت کربن به صورت اسید چهار کربنی می کنند ولی در گیاهان  C4 برخالف گیاهان  گیاهان 
تثبیت کربن را در اسید سه کربنی یا همان چرخۀ کالوین انجام می دهند )رد گزینۀ )3((. 

CO2 طی تنفس هوازی در کل شبانه روز در هر یاختۀ زندۀ گیاهی رخ می دهد.  فراموش نکنید که تولید 

224  1

در گیاهان CAM مثل آناناس، تثبیت کربن در ش�ب به صورت اس�ید چهار کربنی )متابولیس�م کراسوالس�یون( و در روز نیز به صورت اسید سه کربنی در چرخۀ 
CO2 جو در شب صورت می گیرد )درستی گزینۀ )1( و نادرستی گزینۀ )2((. کالوین صورت می گیرد ولی چون روزنه های هوایی در شب باز می شوند، جذب 

CO2 در روز از تعداد کمی از روزنه هایی  C4 و چرخۀ کالوین صورت می گیرد و جذب  C4 )مثل ذرت(، تثبیت کربن فقط در روز به دو صورت اس�ید  در گیاهان 

C4 در روز تثبیت می ش�وند  ها در گیاه  CO2 CO2 جذب کنند ولی همۀ  که باز هس�تند، صورت می گیرد و در ش�ب نیز برحس�ب نیاز می توانند روزنه را باز کرده و 
)نادرستی گزینۀ )3( و )4((.
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219 C4 در میانبرگ اسفنجی با فضای بین یاخته ای زیاد صورت می گیرد )و بالعکس مرحلۀ دوم در یاخته های به هم فشرده غالف  225 مرحلۀ اول تثبیت در گیاهان   3
آوندی صورت می گیرد(. 

 گزینۀ )1(: درست است. همواره هر نوع تثبیت کربن در یک مادۀ اسیدی آیل صورت می گیرد که این اسید یا سه کربنی و یا چهار کربنی می باشد. / 
CO2 واکنش می دهند و تمایلی  C4 و CAM برخالف روبیسکو، به طور اختصاصی با  گزینۀ )2(: درست است. آنزیم های اولین مرحلۀ تثبیت کنندۀ کربن در گیاهان 
CO2 ترکیب  C5 با  C4 و CAM ، همان چرخۀ کالوین است که قند  O2 ندارد./ گزینۀ )4(: درست است. مرحلۀ دوم تثبیت کربن در گیاهان  برای ترکیب شدن با 

C5 در مرحلۀ آخر چرخه با مصرف ATP )هیدرولیز ATP( دوباره سازی می شود. می شوند که این قند 
همۀ موارد نادرست هستند.  226  4

، در گیاهان CAM همۀ روزنه های هوایی و آبی باز می باشند. / ب( نادرست  C4  الف( نادرس�ت اس�ت. در ش�ب و هم زمان با تثبیت کربن در اس�ید 
C4 در ش�ب به درون واکوئول وارد می ش�ود تا به نگهداری آب بپردازد. / ج( نادرست اس�ت. در روز که روبیسکو در  اس�ت. در CAMها کربن تثبیت ش�ده در اس�ید 
CO2 را از جو نمی گیرد. / د( نادرست است.  CO2 جو که در ش�ب گرفته ش�ده است در فتوسنتز ش�رکت می کند چون در روز  CAMها در حال چرخۀ کالوین اس�ت، 

C4 و CAM، بین مصرف اسید سه کربنی و تولید اسید چهار کربنی رخ می دهد.  اولین تثبیت کربن در گیاهان 

CO2 مورد نیاز فتوسنتز در کالوین را در روز از تجزیۀ اسید آلی چهار کربنی تأمین می کنند. 227  ، CAM گیاهان  4
 ATP برای فتوسنزت، فقط یک زنجیرۀ انتقال الکترون که بین دو فتوسیستم است، انرژی مورد نیاز ساخت ، C3  گزینۀ )1(: نادرست است. در گیاهان 
C4 )مثل ذرت(، در شب تثبیت کربن صورت نمی گیرد، یعنی هر دو نوع تثبیت کربن را در روز انجام می دهند./  را فراهم می کند. / گزینۀ )2(: نادرست است. در گیاهان 
C4 برخالف CAMها معمواًل روزنۀ هوایی باز در ش�ب ندارند و فقط برای تنفس، روزنۀ خود را باز می کنند )مهم این اس�ت که در هیچ  C3 و  گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. گیاهان 

گیاهی، چرخۀ کالوین در شب انجام نمی شود(. 
موارد )الف( و )ب( نادرست می باشند. 228  3

 الف( نادرست است. ترکیب دو کربنه تنفس نوری که از سبزدیسه خارج می شود، با واکنش هایی که بخش هایی از آن در راکیزه ادامه می یابد به تولید 
O2 ترکیب ش�ده و به مادۀ پنج کربنی ناپایدار تبدیل می ش�ود. /  C5 با  CO2 ولی بدون تولید ATP می پردازد. / ب( نادرس�ت اس�ت. در تنفس نوری، ترکیب   یک 
ج( درس�ت اس�ت. در عبارت )الف( توضیح دادم. / د( درس�ت است. در اثر تنفس نوری، شدت واکنش کربوکسیالسیون روبیسکو و چرخۀ کالوین کم می شود و ATP و 

NADPHهای تولید شده در مرحلۀ نوری، مصرف نمی شوند.
229  2

CO2 از اسید چهار کربنی جدا شود )گزینۀ )3((، بعد در مرحلۀ نوری فتوسنتز  C3 در گیاهان CAM در روز اتفاق می افتد که به ترتیب باید  دقت کنید که تولید قند 
C3 از  در کانال پروتونی، ATP بسازد )گزینۀ )1((، بعد در مرحلۀ دوم چرخۀ کالوین ترکیب شش کربنه ناپایدار تجزیه شود )گزینۀ )4(( و در انتها هنگام ساخت قند 

+NADP رخ دهد )مصرف ATP و NADPH رخ می دهد( )درستی گزینۀ )2((. C3 دوباره سازی ADP و  اسید 

230  1

منبع جانداران
انرژی گیری

قدرت 
تولیدکنندگی

قدرت تولید 
اکسیژن

منبع 
الکترون

توانایی 
مثالفتوسنتز

از اسفنج ها تا انسانندارندمواد آلیندارندندارندمواد آلیجانوران

مخمر نان - زنگ و سیاهک غالتندارندمواد آلیندارندندارندمواد آلیقارچ ها

از خزه گیان تا گیاهان گل داردارندآب دارنددارندنور خورشیدگیاهان

جلبک های سبز - قرمز - قهوه ای - اسپیروژیر دارندآبدارنددارندنور خورشیدجلبک ها و برخی اوگلناها

عامل ماالریا - آمیب - پارامسیندارندمواد آلیندارندندارندمواد آلیآغازیان مصرف کننده

عامل سینه پهلو، ریزوبیوم ها و… ندارندمواد آلیندارندندارندمواد آلیباکتری های مصرف کننده

باکتری های تبدیل کنندۀ آمونیوم به نیتراتندارندمواد معدنیندارنددارندمواد معدنیباکتری های شیمیوسنتزکننده

باکتری های فتوسنتزکنندۀ 
سیانوباکتری هادارندآب دارنددارندنور خورشیداکسیژن زا

باکتری های فتوسنتزکنندۀ 
ندارنددارندنور خورشیدغیراکسیژن زا

مواد معدنی 
 H S2 (
و …(

دارند
باکتری های گوگردی سبز یا ارغوانی رنگیزه 

باکتریوسبزینه دارند.
گوگردی ها سبب تولید گوگرد می شوند.

C

C

C

C
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 گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. باکتری های رنگیزه دار تولیدکننده از نوع گوگردی ها یا س�یانوباکتری ها بوده که از نور خورش�ید انرژی می گیرند ولی منبع 
انرژی باکتری های شیمیوسنتزکننده، مواد معدین می باشد. / گزینۀ )2(: نادرست است. ریزوبیوم نوعی باکتری مصرف کننده می باشد که از مواد آلی انرژی می گیرد ولی 
برخی آغازیان فتوس�نتزکننده مثل اوگلناها، اگر در ش�رایط غیرنوری قرار بگیرند، با از دس�ت دادن سبزدیس�ه های خود به صورت مصرف کننده درمی آیند و منبع انرژی 
همانند ریزوبیوم خواهد داش�ت. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. قارچ ها و جانوران، همگی مصرف کننده می باش�ند ولی آغازیان آبزی می توانند فتوسنتزکننده )جلبک ها( یا 
مصرف کنن�ده )مث�ل آمیب( باش�ند )نوع مصرف کننده همانند قارچ از مواد آلی انرژی می گیرد(. / گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. جانداران سبزدیس�ه دار، فتوس�نتزکننده 
، ان�رژی و الکترون می گیرند  H S2  می باش�ند و از ن�ور خورش�ید ان�رژی می گیرند ول�ی باکتری های آزادکنن�دۀ گوگرد می توانند از نوع شیمیوس�نتزکننده ای باش�ند که از 

)منبع انرژی هر فتوسنتزکننده ای نور خورشید است(.
موارد )ب(، )ج( و )د( به نادرستی تکمیل می کنند. اکسایش پیرووات در مرحلۀ هوازی تنفس و درون راکیزه رخ می دهد که در این اندامک، همانندسازی،  231  3

رونویسی و ترجمه صورت می گیرد )درستی الف(.
، در خارج سبزدیس�ه  C4 C4 و CAM، تثبیت کربن به صورت اس�ید  C3 در سبزدیس�ه رخ می دهد ولی در گیاهان   ب( تثبیت کربن به صورت 
C4 و CAM رد می ش�ود.( /   رخ می ده�د، ول�ی رونویس�ی مخصوص هس�ته، راکیزه و سبزدیس�ه می باش�د. )م�ورد )ب( در مورد مح�ل اولین تثبیت کرب�ن در گیاهان
 ج( نگهداری آب در آناناس که گیاه CAM اس�ت، در واکوئول ها رخ می دهد ولی در واکوئول ها برخالف راکیزه و سبزدیس�ه ها، زنجیرۀ انتقال الکترون انجام نمی ش�ود. / 

د( رناتن فعال در راکیزه و سبزدیسه وجود دارد ولی تولید ATP نوری فقط در واکنش های نوری فتوسنتز رخ می دهد.
موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست تکمیل می کنند. 232  1

H به عنوان منبع الکترون اس�تفاده می کنند تا مواد آلی بسازند. )دقت  S2 در طبیعت ابکرتی های فتوس��نزتکننده گوگردی و برخی شیمیوس��نزتکننده ها طی واکنش زیر از 
کنی�د ک�ه از واکن�ش زیر می توانید پی ببرید که همواره در فتوس�نتز و تولید مواد آلی، مقداری آب نیز تولید می ش�ود ولی مصرف آب ب�ه عنوان منبع الکترون، مخصوص 

گیاهان، جلبک ها و سیانوباکتری ها می باشد.(
CO H S C H O S H O+ → + +2 2 6 12 6 26 12 12 6

H به تولید گوگرد می پردازند.  S2 O2 نیس�تند و برخی از آن ها با اس�تفاده از  شیمیوس�نتزکننده ها و باکتری های فتوس�نتزکننده غیرس�یانوباکتری ها، قادر به تولید 

 الف( نادرس�ت اس�ت. س�یانوباکتری ها قدرت آزاد کردن گوگرد ندارند و اکس�یژن زا می باش�ند ولی چون پروکاریوت هس�تند، فاقد عوامل رونویسی 
H و آزاد کردن گوگرد دارند ولی واکنش های فتوسنتزی ندارند. / ج( درست است. تثبیت کربن  S2 می باشند. / ب( نادرست است. شیمیوسنتزکننده ها قدرت استفاده از 
ویژۀ هر جاندار تولیدکننده می باش�د )در صورت س�ؤال فقط این گونه جانداران بررس�ی شده اند(. / د( نادرست اس�ت. باکتری های گوگردی، فتوسنتزکننده هستند و از نور 

O2 نمی کنند. خورشید انرژی می گیرند ولی تولید
عبارت گزینۀ )4( ویژگی مش�ترک در همۀ فتوس�نتزکنندگان طبیعت می باش�د. باید توجه ش�ود که برخی از باکتری ها نیز فتوس�نتز کننده اند ولی هس�ته و  233  4

کلروپالست )سبزدیسه( ندارند و تمام فرایندهای فتوسنتزی را در غشا یا سیتوپالسم یاخته خود انجام می دهند.

DNA حلقوی یا در سیتوپالس�م پروکاریوت فتوس�نتزکننده و یا در بس�تره سبزدیس�ه یوکاریوت های فتوس�نتزکننده وجود دارد ولی س�بزینه a و b در برخی باکتری های 
فتوسنتزکننده مثل گوگردی ها وجود ندارد.

  تولیدکنندگان؛ جاندارانی هس�تند که با اس�تفاده از نور خورش�ید و یا انرژی موجود در مواد معدنی، ترکیبات آلی مورد نیاز خود را از مواد معدنی می س�ازند که 
خود دو نوع می باشند:

الف( فتوس��نتزکنندگان: همیگ از انرژی خورش��ید برای تبدیل مواد معدین به مواد آیل اس��تفاده یم کنند. 
نکته: بخش عمده فتوسنتز را جانداران غیرگیاه مثل باکتری و آغازیان آبزی و کمی نیز خشکی زی ها انجام می دهند.

 آب، منبع الکترون در بیشرت فتوسنتزکنندگان )تمامی گیاهان، تمامی جلبک های سبز، قرمز و قهوه ای، برخی اوگلناها و نیز سیانوباکتری ها )پروکاریوتی((، می باشد 
H )هیدروژن س�ولفید( به عنوان منبع الکترون می باشد که  S2 O2 تولید می کنند ولی در برخی فتوس�نتزکنندگان مثل باکتری های گوگردی س�بز و ارغوانی؛  که 

این باکتری ها غیراکسیژن زا هستند.
 فتوس�نتزکنندگان، برای س�اخت مواد آلی، کربن دی اکس�ید را جذب و تثبیت می کنند مثل: اغلب گیاهان، جلبک ها و... ولی برخی گیاهان بیابانی )CAMها( 

کربن دی اکسید را در عدم حضور نور )شب( جذب می کنند، مثل: کاکتوس، آناناس و... .
CO2 می باشد ولی منبع اکسیژن آزاد شده از آب می باشد.  منبع کربن فتوسنتزکننده ها، ترکیبات غیرآلی یا همان 

ب( شیمیوسنتزکنندگان: همگی از انرژی مواد معدین برای ساخت مواد آلی استفاده می کنند. مثال: باکتری های نیترات ساز در خاک از اکسایش آمونیوم انرژی 
و الکترون به دست می آورند.

توجه: جاندارانی که زندگی شیمیوس�نتزکننده دارند، همگی از فرمانرو باکتری ها هس�تند که در معادن، اعماق اقیانوس ها یا اطراف دهانه آتشفش�ان های زیر آب 
زندگی می کنند.

 مصرف کننده ها، جاندارانی هستند که انرژی و الکرتون خود را از مواد آیل که توسط دیگر جانداران تولیدکننده ساخته شده اند، به دست می آورند.
مثال: آمیب، مژک داران )پارامسی(، کپک و پالسمودیوم عامل ماالریا و ... از فرمانروی آغازیان، ریزوبیوم، استرپتوکوکوس نومونیا، اشرشیاکالی و... از فرمانروی 

ابکرتی ها و همۂ اعضای فرمانروی قارچ ها و جانوران مصرف کننده اند.
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221 به غیر از مورد )الف( سایر موارد دربارۀ شیمیوسنتزکننده ها صحیح می باشد. ابکرتی های شیمیوسنزتکننده، تنها جاندارانی هستند که از مواد معدنی مثل  234  2
H به عنوان منبع انرژی اس�تفاده می کنند. S2 NH3 یا 

 الف( نادرست است. تثبیت نیتروژن ویژگی باکتری هایی مصرف کننده مثل ریزوبیوم ها یا فتوسنتزکننده مثل برخی سیانوباکتری ها می باشد ولی برخی 
باکتری های شیمیوسنتزکننده های خاک پس از واکنش های تثبیت نیتروژن، شروع به عمل می کنند تا به نیترات سازی بپردازند.

ب( درس�ت اس�ت. هم�ۀ باکتری های شیمیوس�نتزکننده، قدرت تثبی�ت کربن در مواد آلی دارن�د ولی این عمل را بدون حضور نور انجام می دهند. / ج( درس�ت اس�ت. 
باکتری های شیمیوس�نتزکننده در مناطقی بدون حضور نور مثل معادن، اعمال اقیانوس ها و اطراف دهانۀ آتشفش�ان های زیر آب قرار دارند. / د( درس�ت است. با توجه به 
)NH ایجاد می کنند، این عمل بعد از عمل باکتری های آمونیاک ساز  )+

4 بررسی مورد )الف(، می بینید که باکتری های شیمیوسنتزکننده، نیترات ها را از تغییر شکل آمونیوم 
NH3 به عنوان منبع الکترون و انرژی  H یا  S2 و ریزوبیوم ها یا س�یانوباکتری ها فعالیت می کند. / ه ( درس�ت اس�ت. باکتری های شیمیوسنتزکننده، از مواد معدنی مثل 

H نمی تواند منبع انرژی و الکترون این باکتری ها باشد.( O2 O2 تولید نمی کنند. ) استفاده می کنند و 
در بین باکتری های تولیدکننده، فقط سیانوابکرتی ها و شیمیوسنزتکننده ها فاقد باکتریوکلروفیل می باشند که منظور سؤال این دو نوع باکتری می باشند. 235  1

رنگی�زه باکتریوکلروفی�ل ویژۀ باکتری های فتوس�نتزکننده غیراکس�یژن زا می باش�د. این گروه از آب به عنوان منبع الکترون اس�تفاده نمی کنند ک�ه از جملۀ آن ها می توانیم 
باکتری های گوگردی سبز یا ارغوانی را مثال بزنیم.

O2 می پردازند. /   گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. سیانوباکتری ها هم فتوسنتزکننده هستند و هم به دلیل استفاده از آب به عنوان منبع الکترون، به تولید 
گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. شیمیوس�نتزکننده ها از مواد معدنی انرژی می گیرند. / گزینۀ )3(: نادرست است. تبدیل آمونیوم به نیترات توسط برخی شیمیوسنتزکننده ها 
 ص�ورت می گی�رد ک�ه از آمونی�اک به عن�وان منبع ان�رژی و الکترون اس�تفاده می کنند ول�ی این گروه برخ�الف س�یانوباکتری ها آنزی�م تثبیت کنندۀ نیت�روژن ندارند. / 
گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. دقت کنید که برخی از باکتری های شیمیوس�نتزکننده ها از آمونیاک )آمونیوم( به عنوان منبع انرژی استفاده می کنند و نیترات می سازند. این 

H استفاده می کنند(. S2 ویژگی در هر باکتری شیمیوسنتزکننده ای یافت نمی شود )فقط برخی از 
236  1

باکتری هم زیس�ت با ریش�ۀ یونجه باکتری های مرصف کننده ای به نام ریزوبیوم می باش�ند. این باکتری ها به علت عدم قدرت تولیدکنندگی، از مواد آلی تولید شده در سایر 
جانداران انرژی می گیرند. در ضمن عوامل رونوییس نیز مختص یوکاریوت ها می باشد )درستی گزینۀ )1((.

 گزینۀ )2(: ریزوبیوم ها معمواًل در برجس�تگی های گرهکی روی ریش�ۀ گیاهان تیرۀ پروانه واران مانند س�ویا، نخود، عدس، لوبیا و ش�بدر زندگی می کنند و 
 CO2 نیتروژن را به آمونیوم یا همان ترکیبات آمونیاکی تبدیل می کنند. )دقت کنید که نیترات سازی وظیفۀ برخی باکتری های شیمیوسنتزکننده می باشد.( / گزینۀ )3(: تثبیت
نش�انه ای از تولیدکننده بودن اس�ت که در فتوسنتزکنندگان و شیمیوسنتزکننده ها صورت می گیرد. / گزینۀ )4(: نقش شیمیوسنتزکننده ها در چرخۀ نیتروژن تولید نیترات 

N2 ایجاد می کنند. از آمونیوم می باشد )یعنی نیترات می سازند( در حالی که ریزوبیوم ها، تثبیت نیرتوژن می کنند و آمونیاک را از 
موارد )الف(، )ج( و )د( به نادرستی تکمیل می کنند. 237  3

باکتری های تثبیت کنندۂ نیرتوژن شامل برخی از سیانوابکرتی های فتوسنزتکننده و ریزوبیوم های مرصف کنندۂ مواد آیل می باشند. سیانوباکتری ها که از نور خورشید انرژی 
می گیرد ولی ریزوبیوم ها از مواد آلی تولید ش�ده در س�ایر جانداران، انرژی به دس�ت می آورند، پس هیچ کدام از آن ها برخالف شیمیوس�نتزکننده ها، از مواد معدین انرژی 

نمی گیرند )درستی ب و رد الف(.

 NADPH تولید نیترات از آمونیوم توسط شیمیوسنتزکننده های خاک صورت می گیرد )رد ج(. / ریزوبیوم  ها مصرف کننده بوده و فتوسنزت منی کنند بنابراین قدرت تولید
ندارند )رد د(.

238  3

در بی��ن ابکرتی ه��ا، س��یانوابکرتی ها فتوس��نزتکنندگاین هس��تند که منبع الکترون آن ها، آب می باش�د )رد گزین�ۀ )2((. هنگامی که ضمن تجزیۀ ن�وری آب،  مقداری 

الکترون آزاد شود آب اکسید می شود یا اکسایش می یابد. برخی سیانوباکتری ها قادر به تثبیت نیتروژن و هم زیستی با برخی گیاهان مثل آزوال و گونرا دارند ولی از جهت 
پروکاریوت بودن، عوامل رونویسی ندارند )رد گزینۀ )1(( و از نور خورشید، انرژی گیری و از آب الکترون گیری می کنند )رد گزینه های )2( و )4((.

در ش�یمی آموخته اید که به ماده ای که الکترون از دس�ت می دهد به اصطالح می گویند که اکس�ید ش�ده یا اکسایش یافته و به ماده ای که الکترون به دست آورد به 
اصطالح می گویند کاهش یافته یا احیا شده است.

سیانوباکتری ها و Ecoli )اشرشیاکالی( باکتری هایی فاقد نوکلئوزوم و توایل افزاینده اند چرا که پروکاریوت هستند ولی تنظیم بیان ژن منفی یا مثبت را دارا  239  4
می باش�ند )نادرس�تی گزینه های )1( و )3((. در غش�ای باکتری های فتوس�نتزکننده، رنگیزه های فتوس�نتزی مختلفی وجود دارد که این رنگیزه ها در Ecoli که یک باکتری 
غیرفتوسنتزکننده می باشد، مشاهده نمی شود. در آخر دقت کنید که هر یاختۀ زنده ای طی فرایند قندکافت می تواند به تولید یا مصرف ATP بپردازد )نادرستی گزینۀ )2((.
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رایج ترین شکل نیتروژن مورد استفادۀ گیاهان، نیرتات یا آمونیوم می باشد. در شکل زیر مشاهده می کنید که نیترات پس از ورود به ریشۀ گیاه، دوباره باید  240  2
به آمونیوم تبدیل شود. این مولکول، طی فرایند نیترات سازی باکتری های شیمیوسنتزکنندۀ خاک تولید می شود که منبع انرژی و منبع الکترون این باکتری ها یک نوع مادۀ 
غیرآلی یا معدنی می باش�د )نادرس�تی گزینۀ )3( و درس�تی گزینۀ )2((. ریزوبیوم ها با گیاهان تیرۀ پروانه واران همیاری دارند. ریزوبیوم ها مصرف کنندۀ مواد آلی هستند نه 
شیمیوس�نتزکننده )نادرس�تی گزینۀ )1((. کاًل در باکتری ها، رنابس�پاراز مس��تقیمًا راه انداز را شناس�ایی می کند و حلقه ای برای رونویس�ی آن ها در بخش تنظیمی ژن ایجاد 

نمی شود )چون اصاًل توالی افزاینده ندارند( )نادرستی گزینۀ )4((.

موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست هستند. تبدیل آمونیاک به نیترات، مختص شیمیوسنتزکننده هاست نه فتوسنتزکنندگان. همچنین همۀ فتوسنتزکنندگان،  241  3
CO2 می کنند و منبع انرژی همۀ آن ها، نور خورشید می باشد. تثبیت 

 الف( در مورد شیمیوس�نتزکننده ها رد می ش�ود که تثبیت کربن می کنند ولی فاقد رنگیزه برای گرفتن نور هس�تند. / ب( در مورد گوگردی ها که فتوسنتزکننده اند و از نور 
انرژی می گیرند نادرست است. / ج( در مورد تثبیت نیتروژن در برخی سیانوباکتری ها نادرست است.

همۀ باکتری های تولیدکننده، منظور هم فتوسنتز و هم شیمیوسنتزکننده ها می باشد که همگی تثبیت کربن دارند و NADH را در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم  242  4
CO2 ندارند. )قندکافت( تولید می کنند ولی مصرف کننده ها، اصاًل تثبیت کربن 

دقت کنید که در باکتری ها چون سیس�تم چند ژنی دارند و چند ژن مرتبط و کنار هم، هم زمان رونویس�ی می ش�وند )مثل 3 ژن برای تجزیۀ الکتوز(، تعداد ژن ها از تعداد 
نقاط آغاز رونویس�ی بیش�تر اس�ت )نادرستی گزینۀ )2((. منبع انرژی مصرف کننده ها از مواد آلی می باشد )نادرستی گزینۀ )1( و درستی گزینۀ )4(( ولی تنفس هوازی در 

O2 ندارند( )نادرستی گزینۀ )3((. باکتری های گوگردی نیز که تولیدکننده می باشند، دیده نمی شود )این باکتری ها توانایی تولید و مصرف 

یاختۀ فتوسنتزکننده،  اگر پروکاریوتی باشد، در دنای اصلی خود و اگر یوکاریوتی باشد، در سبزدیسه و راکیزۀ خود، دنای حلقوی دارد.  243  2
 گزینۀ )1(: گوگردی ها، فقط یکی از گروه های باکتری های فتوسنتزکننده غیر اکسیژن زا هستند. / گزینۀ )3(: الکترون فتوسیستم از مرکز واکنش خارج 

می شود نه آنتن ها! / گزینۀ )4(: شیمیوسنتزکننده ها نیز غیر اکسیژن زا هستند ولی فتوسنتز نمی کنند. 
، سبب افزایش قدرت تولید ATP در  244 O2 یوکاریوت های فتوسنتزکننده و سیانوباکتری ها از آب به عنوان منبع الکترون استفاده می کنند و به دلیل تولید   1

واکنش های تنفسی می شوند.
در گزینۀ )3( به نقش نیترات س�ازی شیمیوس�نتزکننده ها اش�اره ش�ده و در گزینه های )2( و )4( کلمۀ قطعًا و منی توانند جمله را نادرس�ت می کند چون گزینۀ )2( عامل 

رونویسی در مورد یوکاریوت و گزینۀ )4( در مورد سیانوباکتری ها رخ می دهد )سیانوباکتری ها و هر باکتری دیگری فاقد تیالکوئید می باشند(.
CO2 می رسانند.  245 فقط مورد )ب( موردنظر است. همۀ پروکاریوت های فتوسنتزکننده، کربن را تثبیت می کنند و الکترون ها را از یک مادۀ اکسایش یافته به   1

O2 محیط در فتوسنتز آن ها بی تأثیر بوده و دارای تنفس بی هوازی  برخی مثل گوگردی ها ترکیبات گوگردی را تجزیه می کنند و گوگرد آزاد می کنند. در این باکتری ها مقدار 
هستند و چرخۀ کربس ندارند )نادرستی ج و د( ولی تیالکوئید بخشی از سبزدیسه است که در هیچ پروکاریوتی وجود ندارد )نادرستی الف(.

باکتری های نیترات ساز سبب تبدیل آمونیوم به نیترات می شوند )نه اینکه آمونیوم تولید کنند( )نادرستی گزینه های )1( و )3((. این باکتری ها، شیمیوسنتزکننده  246  2
می باشند و از مواد معدنی، انرژی می گیرند )درستی گزینۀ )2(( ولی فتوسنتزکننده نیستند و چرخۀ کالوین ندارند. این باکتری ها در خاک عمل می کنند نه در گیاه!!

موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست می باشند. 247  1
 NH+

4 NH3 یا   الف( نادرس�ت اس�ت. برخ�ی از باکتری های شیمیوس�نتزکننده، به تولید نیت�رات می پردازند که منب�ع انرژی آن ها م��واد معدین 
H باشند، می توانند منبع الکترون باکتری های گوگردی نیز باشند )ولی در همۀ موارد این موضوع صادق نمی باشد(./ ب( درست است.  S2 می باشد. این مواد معدنی اگر 
H باش�د، می تواند منبع الکترون برای باکتری های  S2 باکتری های شیمیوس�نتزکنندۀ موجود در اعماق اقیانوس ها، از مواد معدین انرژی می گیرند که اگر این منبع انرژی 
گوگردی باشد. / ج( نادرست است. باکتری های ریزوبیومی تولیدکننده نیستند. / د( نادرست است. باکتری های دارای رنگیزه باکتریوکلروفیل، فتوسنتزکننده هستند که 

+NH می باشد.
4 از نور خورشید انرژی می گیرند ولی منبع الکترونی باکتری های نیترات ساز، مواد معدنی مثل 

248  3

H معدنی به عنوان منبع الکترون استفاده می کنند که فقط پروکاریوت ها  S2 یوکاریوت های فتوسنتزکننده و سیانوباکتری ها از آب )مادۀ معدنی( و باکتری های گوگردی از 
در غشای یاخته ای خود رنگیزۀ فتوسنتزی دارند. این پروکاریوت ها همانند هر پروکاریوت دیگری می توانند قبل از پایان رونویسی، پروتئین سازی خود را آغاز کنند )درستی 

O2 وجود دارد )نادرستی گزینۀ )4((. گزینۀ )3((. در سیانوباکتری ها تولید 

 انرژی گیری از مواد معدنی در شیمیوس�نتزکننده ها دیده می ش�ود نه در فتوسنتزکننده ها )نادرس�تی گزینۀ )2(( و در آخر دقت کنید که پروکاریوت های فتوسنتزکننده یا 
سبزینۀ a و یا باکتریوکلروفیل دارند ولی کاروتنوئید ندارند )نادرستی گزینۀ )1((.
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223 منبع اصلی انرژی هر فتوسنتزکننده ای اعم از باکتری گوگردی سبز، گوگردی ارغوانی و سیانوباکتری های دارای سبزینۀ a، نور می باشد. 249  3
H و سایر ترکیبات می باشد  S2  گزینۀ )1(: نادرست است. منبع الکترون باکتری های گوگردی و سایر غیراکسیژن زاها به ترتیب ترکیبات گوگردی مانند 
ولی باکتریوکلروفیل نام رنگیزۀ نوری آن هاست. / گزینۀ )2(: نادرست است. منبع انرژی باکتری های دارای رنگیزه باکتریوکلروفیل، نور خورشید می باشد ولی نیترات سازها 

( و در سیانوباکتری ها، آب می باشد. H S2 از مواد معدنی انرژی می گیرند. / گزینۀ )4(: نادرست است. منبع الکترون گوگردی ارغوانی، مواد گوگردی )مثل 

دقت کنید که هر جانداری در اثر تنفس یاخته ای خود، با تجزیۀ مواد آلی به تولید انرژی یا ATP می پردازد ولی منظور از منبع انرژی در هر جاندار، آن منبعی می باشد 
که س�بب ایجاد مادۀ آلی در بدن می ش�ود. این منبع در فتوس�نتزکننده ها نور خورشید و در شیمیوس�نتزکننده ها، مواد معدنی بوده ولی در مصرف کننده ها، همان مادۀ آلی 

گرفته شده از محیط بیرون می باشد.

موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست هستند. 250  1
 الف( نادرست است. سیانوباکتری ها و کاًل پروکاریوت ها، فاقد اندامک غشادار سبزدیسه و تیالکوئید می باشند. / ب( درست است. تجزیۀ پیرووات 
C4 )ذرت(،  FADH2 چرخۀ کربس اس�ت صورت می گیرد. / ج( نادرست است. در گیاه  و تولید اس�تیل CoA در تنفس هوازی ملخ در بس�ترۀ راکیزه که محل تولید 
CO2 بدهد(.  C4 جدا کند )نه اینکه مستقیمًا  CO2 را از اسید  C4 تولیدی خود را از راه پالسمودسم به غالف می دهد تا خود غالف آوندی،  میانبرگ اسفنجی اسید 

/ د( نادرست است. مخمر، تخمیر الکلی دارد که طی آن مادۀ آلی دو کربنه الکترون گیری می کند نه پیرووات.
O2 را تولید نمی کنند. می دانیم عوامل رونویسی در باکتری ها وجود ندارند  251 جانداران تولیدکنندۀ موردنظر می توانند از گروه باکتری های گوگردی باشند که   1

و مختص یوکاریوت ها هستند )درستی گزینۀ )1((.
H معدنی در واکنش های متابولیسمی مانند فتوسنتز و یا داشتن mRNA چندژنی )یک mRNA از روی چند ژن مجاور( و همچنین  S2 گوگردی ها، قدرت استفاده از 

تولید هم زمان و هم مکان )سیتوپالسم( پیرووات )به علت قندکافت( و NADPH )به علت فتوسنتز( را دارند )نادرستی گزینه های )2(، )3( و )4((.
فقط مورد )ج( درست است. باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن، ریزوبیوم مصرف کننده و برخی سیانوباکتری های فتوسنتزکننده می باشند. 252  2

 الف( نادرست است.

دقت کنید که ریزوبیوم که از مواد آلی انرژی می گیرد با ریشۀ گیاهان تیرۀ پروانه واران همیاری می کند که یاخته درون کیسه گردۂ آن ها ضمن انجام میوز، تتراد نیز تشکیل 
می دهد، ولی تخم آن مانند هر گیاهی میتوز می کند و تتراد )مربوط به پروفاز میوز 1( تشکیل نمی دهد.

ب( نادرس�ت اس�ت. باکتری ه�ای تثبیت کنن�دۀ نیت�روژن، شیمیوس�نتزکننده نیس�تند ول�ی در چرخ�ۀ نیت�روژن، آمونیوم س�ازی می کنن�د. / ج( درس��ت اس��ت. منظور، 
O2 و س�بزینۀ a دارن�د ک�ه س�بزینۀ a آن ه�ا در ن�ور دو ط�رف طی�ف مرئ�ی یعنی بنف�ش و قرمز بیش�ترین ج�ذب ن�وری را دارد. /   سیانوباکتری هاس�ت ک�ه تولی�د 

د( نادرست است. ریزوبیوم ها، بیشترین تثبیت نیتروژن را انجام می دهند که باکتری مصرف کننده می باشند ولی از گروه جانوران نمی باشند. )امان از بی دقتی!!(
253  4

هرگاه بعد از قندکافت در تس�تی عنوان ش�د، پیرووات اکس��ایش می یابد یعنی منظور سؤال، تنفس هوازی است ولی اگر عنوان شد، پیرووات الکترون گیری می کند، منظور 
تخمیر الکتیکی است. 

 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. دقت کنید که س�یانوباکتری ها فتوس�نتزکنندگانی باکتریایی در طبیعت هس�تند که از آب الکترون می گیرند ولی قدرت 
کاه�ش پی�رووات یعنی تنف�س بی هوازی از نوع تخمیر الکتیکی ندارند. / گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. در بی�ن باکتری های تثبیت کنندۀ نیت�روژن، ریزوبیوم ها برخالف 
CO2 می باش�ند. /  N2 و  O2 نمی باش�ند. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. س�یانوباکتری ها واج�د توانای�ی تثبیت دو م�ادۀ معدنی   س�یانوباکتری ها، ق�ادر ب�ه تولی�د 
FAD به معنی تنفس هوازی و مصرف قند گلوکز است. +NADP به معنی فتوسنتز و تولید قند گلوکز می باشد ولی تولید گزینۀ )4(: درست است. دقت کنید که تولید

موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست هستند.  254  3
 الف( نادرست است. چون باکتری های نیترات ساز، شیمیوسنتزکننده اند و انرژی خود را از برداشتن الکترون از مواد غیرآیل به دست می آورند و کمبود 
ن�ور هی�چ تأثی�ری روی آن ه�ا ن�دارد. )شیمیوس�نتزکننده ها در محیط ب�دون نور فعالی�ت و زندگی می کنند.( / ب( نادرس�ت اس�ت. فق�ط باکتری های گوگ��ردی و برخی 
H به عنوان منبع الکترون یا انرژی اس�تفاده می کنند. / ج( درس��ت است. باکتری هایی که از نور خورش��ید انرژی می گیرند، فتوسنزتکننده اند و  S2 شیمیوس�نتزکننده ها از 
CO2 محیط، در متابولیس�م آن ها اثربخش اس�ت. / د( نادرس�ت اس�ت. باکتری های غیراکس�یژن زا  CO2 را به مواد آلی تبدیل کنند. در این گروه، قطعًا مقدار  باید 

می توانند، گوگردی، شیمیوسنتزکننده ها و برخی غیرگوگردی ها و … باشند که آب در فعالیت متابولیسمی تولیدکنندگی آن ها بی تأثیر است.
فقط مورد )ج( مورد قبول است. 255  1

CO2 داشته باشند. / ب( نادرست اس�ت. ریزوبیوم ها و سیانوباکتری ها با  N2 و   الف( نادرس�ت اس�ت. س�یانوباکتری ها می توانند تثبیت هم زمان 
گیاه�ان در تثبی�ت نیت�روژن همیاری دارند. / ج( درس�ت اس�ت. پروکاریوت ها، نوکلئوزوم و فش�ردگی DNA ندارند. / د( نادرس�ت اس�ت. هر تولیدکنن�ده ای، در طی 

واکنش های خود به تولید آب می پردازد.
همۀ باکتری ها با یک نوع رنابسپاراز، همۀ انواع RNAهای خود را می سازند. 256  3

علت نادرس�تی گزینه های )1( و )2(: دقت کنید که باکتری های نیترات س�از که شیمیوس�نتزکننده اند، اصاًل فتوس�نتز نمی کنند ولی جزء تولیدکنندگان مواد آلی از مواد 
H می باش�د. علت نادرس�تی گزین�ۀ )4(: صدبار گفتم!!  S2 +NH یا 

4 معدن�ی می باش�ند. در شیمیوس�نتزکننده ها، منب�ع انرژی و الکت�رون، یک نوع مادۀ معدنی مثل 
باکتری های نیترات ساز، تثبیت نیتروژن را انجام نمی دهند.
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منظور سؤال باکتری های گوگردی و شیمیوسنتزکننده ها می باشند که: 257  3
H استفاده می کنند، تنفس بی هوازی دارند و استیل CoA تولید نمی کنند ولی انواع شیمیوسنتزکنندۀ هوازی  S2 گزینۀ )1(: نادرست است. مثاًل باکتری های گوگردی که از 
H انرژی و الکترون می گیرند، رنگیزه و جذب نور ندارند. /  S2  وجود دارد که به تولید اس�تیل CoA می پردازد. / گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. شیمیوس�نتزکننده ها که از 
گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. چون باکتری ای که از پیرووات به عنوان یک مادۀ آلی انرژی می گیرد، باکتری تولیدکننده نمی باش�د. باکتری های مصرف کننده می باشند که 

همانند جانوران و قارچ ها از مواد آلی انرژی می گیرند. / گزینۀ )4(: نادرست است. برخی شیمیوسنتزکننده ها هوازی هستند ولی گوگردی ها بی هوازی هستند.
CO2 و هیدروژن ه�ای منبع الکترونی  258 در واکنش ه�ای تولیدکنندگ�ی جان�داران، هم��واره مقداری آب تولید می ش�ود. ای�ن آب از ترکیب اکس�یژن مولکول   4

 . CO H x C H O x H O( )+ → + +2 2 6 12 6 26 12 12 6 به دست می آید 
 مصرف آب مخصوص گیاهان، آغازیان و سیانوباکتری های فتوسنتزکننده بوده که طی واکنش های فتوسنتزی خود هم به تولید و هم به مصرف آب می پردازند.

Ecoli باکتری مصرف کننده می باش�د که قدرت تثبیت کربن ندارد ولی مانند هر باکتری دیگری دنای حلقوی اصلی آن متصل به غش�ای یاخته اس�ت.  259  3
ای�ن باکت�ری می توان�د در تنفس خ�ود همانند هر باکتری دیگ�ری در قندکافت، دو مولک�ول ATP تولید کند. در انتها دق�ت کنید که هر باکت�ری می تواند یک مولکول 

mRNA را از روی چند ژن مجاور هم رونویسی کند. 

باکتری گوگردی سبز، فتوسنتزکننده است و تثبیت کربن می کند ویل غیراکسیژن زا بوده و فاقد سزبینۂ a یم ابشد.

اوگلناها نوعی آغازی تک یاخته ای سبزدیس�ه دار فتوس�نتزکننده می باش�ند که در عدم حضور نور، سزبدیس��ه ها یا کلروپالست های خود را از دست داده و از  260  3
مواد آلی سایر جانداران انرژی گیری می کنند )سبزینه را تغییر نمی دهند( )رد گزینۀ )4((. این آغازی در راکیزه خود DNA حلقوی دارد )رد گزینۀ )1((.

 همان طور که از فصل 1 به خاطر دارید، یوکاریوت ها برحسب نیاز به همانندسازی می توانند تعداد نقاط شروع همانندسازی خود را تغییر دهند )رد گزینۀ )2((.
اوگلن�ا نی�ز مانن�د هر جاندار دیگری برای ش�روع تنفس یاخته ای خود، واکنش های قندکافت انجام می دهد که طی آن مواد ش�ش کربنی فس�فات دار را به  261  3

بنیان هایی به نام پیرووات تبدیل می کنند.
O2 به کمک تجزیۀ آب تا هنگامی در اوگلنا رخ می دهد که سبزدیس�ه خود را از دس�ت نداده باش�د. / گزینۀ )2(: منبع انرژی در   گزینۀ )1(: تولید 
اوگلنای سبزدیس�ه دار از نور خورش�ید و تنها در نوع فاقد سبزدیس�ه از تجزیۀ مواد آلی می باشد )دقت داشته باشید که وقتی جانداری قادر به ساخت مواد آلی است، منبع 
انرژی آن جاندار را همان منبع انرژی تولیدکنندگی آن می دانیم(. / گزینۀ )4(: فعالیت هم زمان رونویسی و ترجمۀ مخصوص پروکاریوت ها می باشد که فاقد هسته هستند. 

)ژن های اصلی همواره در هستۀ یوکاریوت ها مثل اوگلناها واقعند.(
فقط مورد )الف( درست می باشد. 262  1

 الف( درس�ت اس�ت. هر یاختۀ فتوس�نتزکنندۀ پروکاریوتی، حاوی دانی حلقوی بوده. در یوکاریوت ها نیز در سبزدیس�ۀ آن ها دنای حلقوی و فاقد گروه 
فسفات آزاد وجود دارد. / ب( نادرست است. جاندار تک یاخته ای یوکاریویت مانند آمیب یا اوگلنا دارای اندامک های غشادار درونی مثل راکیزه، سبزدیسه یا هر دو می باشد./ 
ج( نادرست است. گویچۀ قرمز بالغ و یاختۀ آبکش بالغ، هسته، راکیزه و سبزدیسه ندارند، یوکاریوت اند ولی قدرت همانندسازی ندارند. / د( نادرست است. یاختۀ آبکش 

بالغ و گویچه های قرمز بالغ، هسته و نوکلئوزوم ندارند ولی ژن های پروکاریوتی نیز در آن ها دیده نمی شود.
مرحلۀ نوری فتوس�نتز در فضا و غش�ای تیالکوئید رخ می دهد و چرخۀ کالوین هم که در بس�تره سبزدیس�ه رخ می دهد ولی هیچ مرحله ای از فتوس�نتز در  263  3

سیتوپالس�م رخ نمی ده�د )نادرس�تی گزین�ۀ )3((. واکنش های تنفس ن�وری در راکیزه و سبزدیس�ه، تنفس یاخته ای در سیتوپالس�م و راکیزه و تخمی�ر در مادۀ زمینه ای 
سیتوپالسم رخ می دهد.

 پاسخ آزمون دوره فصل پنجم و ششم 

CO2 تولید می شود و مادۀ پنج کربنی نیز وجود دارد. 1 فقط عبارت )ب( صحیح است. در هر دو فرایند چرخۀ کربس و تنفس نوری   1

 CO2  الف( در تنفس نوری، گیرندۀ الکترونی نقشی ندارد. / ج( چرخۀ کربس وابسته به نور نیست و در هر شرایطی رخ می دهد ولی در هر دو فرایند، 
تولید می شود. / د( مرحلۀ ابتدایی تنفس نوری در سبزدیسه و بخشی دیگر در راکیزه صورت می گیرد ولی چرخۀ کربس کاماًل در راکیزه رخ می دهد.

ATP تولید می ش�ود که این عمل در همۀ یاخته های زنده  2 ATP2 مصرف و در مرحلۀ آخر تعدادی  چن�د ب�ار توضیح دادم! در قندکافت در مرحلۀ اول   4
رخ می دهد. طی گلیکولیز )قندکافت( از گلوکز و مادۀ شش کربنی دو فسفاته، در نهایت دو مولکول پیرووات تولید می شود. 

 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. قندکافت به نور وابس�ته نمی باشد. / گزینۀ )2(: نادرست است. قندکافت در هر گیاهی رخ می دهد ولی ربطی به تثبیت 
کربن ندارد. / گزینۀ )3(: نادرست است. تنفس نوری مانع مرحلۀ تولیدکنندگی فتوسنتز است که در آن ATP تولید نمی شود. 

CO2 صورت نمی گیرد. 3 در قندکافت که تبدیل گلوکز به دو تا پیرووات صورت می گیرد، تولید   4
 گزینۀ )1(: نادرست است. در روز در گیاهان CAM ، اسید چهار کربنی که در شب تولید شده است، ابتدا در روز CO2 از آن جدا شده و سپس برای انجام 
 چرخۀ کالوین به سبزدیس�ه می رود. / گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. ٪23 کربن دی اکس�ید بافت ها با هموگلوبین ترکیب ش�ده که در مویرگ مجاور ش�ش ها از آن جدا می شود. / 

CO2 تولید می شود. گزینۀ )3(: نادرست است. در تنفس نوری از تجزیۀ مادۀ دو کربنی، در واکنش هایی که بخشی از آن در راکیزه انجام می شود، 
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225 تجزیۀ نوری آب ویژۀ فتوس�نتز می باش�د که در فضای درون تیالکوئید رخ می دهد نه بس�تره! ولی تولید ATP در س�طح پیش ماده در بس�تره راکیزه در  4  4
واکنش های چرخۀ کربس رخ می دهد.

 گزینۀ )1(: در بستره راکیزه و سبزدیسه ها، دنابسپاراز برای دنای حلقوی اندامک همانندسازی می کند. / گزینۀ )ATP :)2 نوری در هنگام روز در بستره 
CO2 در  CO2 از تجزیۀ پیرووات به استیل در بستره راکیزه و مصرف  سبزدیسه و ATP اکسایشی در طول شبانه روز در بستره راکیزه تولید می شود. / گزینۀ )3(: تولید 

چرخۀ کالوین در هنگام روز می تواند رخ دهد.
فقط مورد )الف( درست است. 5  2

FADH2 ایجاد می کند ولی   الف( درس�ت اس�ت. هر اس�تیل وارد یک چرخۀ کربس شده و با اکسایش خود ATP مس�تقیم، مقداری NADH و 
اکس�ایش پیرووات یک مرحله اضافه تر یعنی تبدیل پیرووات به اس�تیل دارد که در این واکنش نیز یک NADH برای تولید ATP ایجاد می ش�ود. / ب( نادرست است. 
CO2 ص�ورت نمی گیرد.  ، ش�رایط را ب�رای تنف�س نوری آم�اده می کند ن�ه زیادی روبیس�کو!! / ج( نادرس�ت اس�ت. در تخمیر الکتیک�ی، تولید  O2  افزای�ش غلظ�ت 
+NAD را توس�ط تنفس هوازی و در زنجیرۀ انتقال الکترون بازس�ازی  د( نادرس�ت اس�ت. مثانه نوعی ماهیچۀ صاف می باش�د و قدرت تخمیر ندارد. این یاخته ها فقط 

می کنند. )تخمیر الکتیکی در ماهیچۀ اسکلتی رخ می دهد.(
هورمون های تحریک کنندۀ گیاهی مثل جیبرلین ها، اکس�ین ها و س�یتوکینین ها، س�بب افزایش رش�د و فتوسنتز گیاهان می ش�وند که این عمل را با افزایش  6  4

فعالیت کربوکسیالزی روبیسکو انجام می دهند.
 گزینۀ )1(: انسولین با پایین آوردن گلوکز خون، انرژی در دسرتس یاخته ها را کاهش یم دهد. انسولین روی همۀ یاخته های بدن اثر دارد و نفوذپذیری 
یاخته ها به گلوکز را زیاد می کند. )محیط داخلی بدن، شامل خون، لنف و آب سیتوپالسمی می باشد.( / گزینۀ )2(: غدۀ تیروئید در باالی دیافراگم با افزایش سوخت وساز 
 ب�دن و غ�دۀ لوزالمع�ده در زی�ر دیافراگم با تولی�د هورمون گلوکاگون برای باال بردن گلوکز خون، در نهایت س�بب افزایش اکس�ایش گلوکز در تنفس یاخته ای می ش�ود. /

گزینۀ )3(: هورمون های اتیلن و آبسیزیک اسید، اثر منفی در رشد گیاه داشته و مقدار فتوسنتز را در آن ها کاهش می دهد.
دقت کنید که در سؤال گفته کدام »نادرست« نمی باشد، یعنی گزینۀ درست را می خواهد. 7  1

در مرحلۀ وابسته به نور فتوسنتز، انرژی نوری به انرژی شیمیایی تبدیل می شود و ضمن تجزیۀ آب، مولکول های ATP و NADPH تولید می شوند )درستی گزینۀ )1((.
 گزینۀ )2(: پرتوی فروس�رخ از آن جهت که طول موج بیش�تر از 700 نانومتر دارد برای ما مرئی نیس�ت ولی جانورانی مثل برخی مارها می توانند این 
پرتو را به صورت گرما احساس کنند )در حقیقت زنبور عسل، فرابنفش را می بیند ولی ما گرمای آن را احساس می کنیم!(. / گزینۀ )3(: برخی واکنش های تنفس نوری در 
راکیزه نیز رخ می دهد. تنفس نوری، واکنشی وابسته به نور می باشد ولی راکیزه فاقد رنگیزه می باشد. )واکنش های نوری فتوسنتز و تنفس نوری، از واکنش های وابسته به 
P700 می گوییم که در س�یانوباکتری ها نیز وجود دارند ولی  P680 و  ای که در فتوسیس�تم قرار دارد  a نور گیاهان می باش�د.( / گزینۀ )4(: دقت ش�ود که به س�بزینه 

سبزینه ها، فاقد پروتئین هستند. )P680 یا P700 ، فقط شامل سبزینۀ a موجود در مرکز فتوسیستم ها می باشد.(
مواد دفعی نیتروژن دار از تجزیۀ کامل و متابولیس�م آمینواس��یدها و ابزهای آیل نیرتوژن دار ایجاد می ش�وند. در تنفس نوری هیچ مادۀ نیتروژن داری شرکت  8  4

ندارد و حتی ATP نیز تولید نمی شود، پس مادۀ زائد نیتروژن داری نیز ایجاد نمی شود.
، بقیه حاوی باز آلی نیتروژن دار آدنین بوده  CO2 FADH2 می باشند که به جز  ، NADH ، ATP و  CO2  گزینۀ )1(: محصوالت چرخۀ کربس 
، ATP و NADPH می باش�د که در بی�ن آن ها ATP و O2  و از تجزی�ۀ آن ه�ا م�ادۀ زائ�د نیتروژن دار ایجاد می ش�ود. / گزینۀ )2(: محصوالت نوری فتوس�نتز ش�امل 

NADPH ذخیره کنندۀ انرژی و دارای باز آلی آدنین بوده که در اثر تجزیه می تواند به مادۀ زائد نیتروژن دار تبدیل شود. / گزینۀ )3(: محصوالت مرحلۀ قندکافت )گلیکولیز(، 
عالوه بر پیرووات های نهایی که فاقد نیتروژن می باشند، موادی مثل ATP و NADH بوده که از تجزیۀ باز آلی آن ها می توان مادۀ زائد نیتروژن دار را ایجاد کرد.

C2 در راکیزه صورت می گیرد ولی تبدیل پنج کربنه به چهار  9 CO2 از  C5 ناپایدار در سبزدیسه توسط روبیسکو و خروج  در تنفس نوری، تجزیۀ مولکول   2
کربنه در چرخۀ کربس راکیزه رخ می دهد )گزینۀ )4( نیز در واکنش های متابولیسمی رخ نمی دهد(.

واکنش های چرخۀ کالوین و کل فرایند فتوسنتز هر گیاهی فقط در روز انجام می شود. 10  4
واکنش های فتوسنتزی دو مرحله دارند:

الف( وابسته به نور
O2 دارند. تجزیۀ آب و تولید 

زنجیرۀ انتقال الکترون دارند
زنجیرۀ بین دو فتوسیستم 2 و 1  انرژی ساخت ATP را فراهم می کند.

زنجیرۀ بعد از فتوسیستم 1  انرژی ساخت NADPH را فراهم می کند.

CO2 می باشد.( ب( مستقل از نور  چرخۀ کالوین )محتاج 
ATP نوری و NADPH را مصرف می کند.

+NADP می سازد. قند سه کربنی، ADP و
 گزینۀ )1(: آنزیم روبیسکو دو نوع فرایند تنفس نوری و چرخۀ کالوین را با یک پیش مادۀ ریبولوزبیس فسفات انجام می دهد. / گزینۀ )2(: چرخۀ کالوین، 
CO2 را تثبیت می کند. / گزینۀ )3(: آنزیم روبیسکو واکنش تنفس نوری را فقط در حضور نور و دمای شدید انجام  واکنشی در هر گیاهی است که فقط کربن موجود در 
می دهد ولی واکنش های مستقل از نور چرخۀ کالوین را نیز انجام می دهد که این عمل نیز در طی روز و روشنایی صورت می گیرد. ولی واکنش های آن، مستقیمًا به انرژی 

نورانی نیازمند نمی باشند.
همۀ موارد صحیح می باشند. 11  1

C3 را در همۀ گیاهان جلبک ها دارد. از طرفی هر یاختۀ فتوسنتزکننده، اگر پروکاریوت   الف( دقت کنید که سبزدیسه توانایی تثبیت کربن به صورت اسید 
باشد، در DNA اصلی و اگر یوکاریوت باشد، در سبزدیسۀ خود، DNA حلقوی دارد. / ب( دقت شود که آنزیم روبیسکو در سزبدیسه دیده می شود، از طرفی سبزدیسه دارای 
 رناتن ه�ای کوچک�ی در خ�ود ب�وده و عام�ل آزادکنن�ده ترجم�ه نی�ز در آن دی�ده می ش�ود ت�ا پلی پپتی�د تولی�د ش�ده را از tRNA موج�ود در جای�گاه P رناتن ج�دا کند. / 
ج( دیوارۀ دوم چوبی ش�ده مخصوص اسکلرانش�یم ها و بافت هادی چوبی می باش�د که برخالف پارانشیم ها قدرت فتوسنتز ندارند. / د( فعالیت زیستی در یاخته های زندۂ 

گیاهی دیده می شود. از طرفی تمام یاخته های زنده، درون سیتوپالسم خود، توانایی انجام قندکافت با تولید پیرووات را دارند.
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موارد )ب( و )د( نادرست هستند. 12  2
 الف( درست است. اکسیداسیون پیرووات قطعًا طی تولید استیل CoA و تنفس هوازی رخ می دهد ولی واکنش های کاهشی آن طی الکترون گیری در 
 CAM تنفس بی هوازی یا تخمیر الکتیکی درون مادۀ زمینه ای سیتوپالسم انجام می گیرد. / ب( اندرست است. گیاهی که دارای متابولیسم اسید کراسوالسه می باشد، از نوع
مثل آناناس بوده که برگ یا ساقۀ گوشتی آبدار دارد و برای سازش با محیط گرم و خشک دارای روزنه های کمتری می باشد که فرو رفته در روپوست هستند. )نه برآمده!( / 
CO2 را در یک اسید آلی تثبیت می کنند تا از مواد  ج( درست است. جانداران تولیدکنندۀ طبیعت، چه فتوسنتز کنند و چه شیمیوسنتزکننده باشند، در هر صورت کربن 
معدنی بتوانند مواد آلی تولید کنند. / د( اندرست است. تبدیل اسید سه کربنی به قند سه کربنی یکی از مراحل چرخۀ کالوین می باشد که لزومًا در سبزدیسه گیاهان رخ 

می دهد که حاوی فتوسیستم 1 و 2 می باشد.
موارد )الف( و )د( درست است. 13  3

NADH نیز می باشد  NADPH است، دارای راکیزه ای با تولید   الف( درس��ت اس�ت. دقت کنید که هر یاختۀ گیاهی که دارای سبزدیس�ه با تولید 
ولی حواستان باشد که  برعکس آن صادق نیست، مثل یاخته های کرک روپوستی، سبزدیسه ندارند ولی راکیزه دارند. )دقت کنید یاخته های نگهبان روزنه، یاخته های تمایز 
یافتۀ روپوس�تی هس�تند ولی برخالف یاخته های روپوستی دیگر دارای سبزدیسه اند.( / ب( نادرست است. تبدیل پیرووات به الکتات در تخمیر الکتیکی فقط در یاخته های 
ماهیچه ای انسانی دیده می شود. )گیرنده های بینایی توانایی تخمیر الکتیکی ندارند.( / ج( نادرست است. دقت شود که در طی مرحلۀ اول تخمیر یا همان قندکافت، مصرف 
NADPH در  CO2 بعد از قندکافت صورت می گیرد. / د( درس��ت است. پروتئین مسئول سنتز  NADH ایجاد می ش�ود ولی آزاد ش�دن  +NAD دیده می ش�ود و 

+NADP می رساند. P700 را به  اوگلناهای فتوسنتزکننده به دلیل وجود سبزدیسه، در سطح خارجی غشای تیالکوئید دیده می شود که الکترون های خارج شده از 
C3 در چرخۀ کالوین دارند  14 دقت کنید که در گیاهان، اندامیک که دارای روبیسکو می باشد، سبزدیسه ها بوده که فقط قدرت تثبیت کربن به صورت اسید   2

)در این گزینه دقت کنید که اندامک موردنظر بوده است نه یاخته!!(.
 گزینۀ )1(: دقت کنید که جانداران تثبیت کنندۀ نیتروژن سیانوباکتری ها و ریزوبیوم ها که همگی پروکاریوت هستند را شامل می شود و از آنجایی که 
پروکاریوت ها، طی تقس�یم دوتایی تقس�یم می  شوند، تشکیل دوک در آن ها دیده نمی ش�ود. / گزینۀ )3(: با توجه به توضیحات گزینۀ )1(، جانداران تثبیت کنندۀ نیتروژن، 
سیانوباکتری ها )دارای یک نوع رنابسپاراز پروکاریوتی( و ریزوبیوم )دارای یک نوع رنابسپاراز پروکاریوتی( را شامل می شود. / گزینۀ )4(: دقت کنید که یاخته ای که فاقد 

روبیسکو است، یعنی سبزدیسه ندارد، ولی می تواند شبکۂ گلژی متشکل از تعدادی کیسه های غشادار داشته باشد.
15  2

B1 )تیامین(، تولید اس�تیل کوآنزیم A در نتیجه تنفس یاخته ای را افزایش می دهد و  باکتری های رودۀ بزرگ مقدار کمی ویتامین B و K می س�ازند، که باال رفتن ویتامین 
از طرفی غدۀ تیروئید موجود در گردن نیز در افزایش سوخت وساز یاخته ها مؤثر می باشد.

 گزینۀ )1(: ترکیب چهار کربنی در گیاهان CAM، در شب ایجاد می شود و دی اکسید کربن حاصل از تجزیۀ این ترکیب چهار کربنی در روز، به درون 
 C3 سبزدیس�ه انتش�ار می یابد )نه خود آن( تا در همان یاخته به س�مت ایجاد چرخۀ کالوین برود. / گزینۀ )3(: دقت کنید که متام گیاهان چرخۀ کالوین دارند. گیاهان 

C4 و CAM عالوه بر چرخۀ کالوین، می توانند قبل از آن، کربن را در یک اسید چهار کربنی تثبیت کنند. /  فقط توانایی تثبیت کربن در چرخۀ کالوین دارند، ولی گیاهان 
گزینۀ )4(: باکتری ها سبزدیسه ندارند ولی تمام مراحل فتوسنتز را در صورت تولیدکننده بودن انجام می دهند. تنفس هوازی، چرخۀ کربس و تولید استیل CoA نیز در 

باکتری های هوازی رخ می دهند.
دقت کنید که هر یاختۀ گیاهی سبزدیسه داری، قطعًا حاوی راکیزه نیز می باشد پس ATP نوری در سبزدیسه و ATP اکسایشی را در راکیزه های خود ایجاد می کنند. 16  3

 گزینۀ )1(: اگر اوگلناهای فتوس�نتزکننده مدتی در عدم حضور نور قرار بگیرند، سبزدیس�ه ها و روبیس�کو خود را از دس�ت داده و به عنوان یک آغازی 
مصرف کننده از مواد آلی محیط، انرژی گیری می کنند. / گزینۀ )2(: دقت کنید که در گیاهان CAM، تثبیت کربن طی دو مرحله و عمل آنزیمی متفاوت صورت می گیرد 
CO2 دارد )نه خود  ک�ه تمام�ی ای�ن مراح�ل درون یک یاخته ولی در دو اندام�ک مجزا انجام می گیرد، ابت�دا طی عمل کربوکس�یالزی آنزیمی که فقط قدرت اتصال ب�ا 

CO2 با یک اسید سه کربنه ترکیب و اسید چهار کربنه ای با متابولیسم کراسوالسیون تشکیل می دهد، این یعنی غیر از روبیسکو در اندامک دیگری  روبیسکو(، مولکول 
نیز، آنزیمی جهت کربوکسیالز وجود دارد. / گزینۀ )4(: مژک دارانی مثل پارامسی واکوئول های تنظیم آب و حفرۀ دهانی در یاخته دارند.

موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست تکمیل می کنند. 17  2
 الف( نادرس�ت اس�ت. تولید اکس�یژن مولکولی در تولیدکنندگانی مثل گیاهان، جلبک ها، برخی اوگلناها و سیانوباکتری ها رخ می دهد ولی باکتری های 
O2 ندارند. / ب( نادرست اس�ت. رنگیزۀ گیرندۀ نور در یاخته های استوانه ای و مخروطی چشم انسان نیز  فتوس�نتزی غیراکس�یژن زا و شیمیوس�نتزکننده ها قدرت تولید 
وجود دارد پس لزومًا هر جاندار دارای رنگیزه گیرندۀ نور، تولیدکنندۀ مواد آلی از معدنی نمی باش�د. / ج( درس��ت اس�ت. جانداران فتوس�نتزکننده، از نور خورش�ید به طور 
CO2 در یک اس�ید آلی به تولید مواد آلی می پردازند. / د( نادرس�ت اس�ت. س�بزینه a در سیانوباکتری ها، گیاهان و  مس�تقیم انرژی می گیرند و با تثبیت کربن مولکول 

جلبک ها وجود دارد ولی تولید مواد آلی در سزبدیسه ها مخصوص یوکاریوت های فتوسنتزکننده می باشد و در سیانوباکتری ها صدق نمی کند. 
هر نوع تولید ATP یاخته ای، به صورت سنتز آبدهی، طی ترکیب ADP و فسفات با واکنش انرژی خواه صورت می گیرد.  18  4

 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. در تولید ATP اکسایش�ی و نوری، فسفات به صورت آزاد تأمین می ش�ود. / گزینۀ )2(: نادرست است. تولید ATP با 
 H+ کراتین فسفات به صورت پیش ماده ای است )نه اکسایشی(. / گزینۀ )3(: نادرست است. تولید ATP نوری و اکسایشی توسط مجموعۀ آنزیمی ATPساز در کانال 

ایجاد می شود که این کانال جزئی از زنجیرۀ انتقال الکترون نیست. 

C

C

C

B

C

C

B



227 19  4

 O2 همۀ فتوسنتزکنندگان، به جز باکتری های غیراکسیژن زا، از آب به عنوان منبع الکترون )نه گیرندۀ الکترون!( استفاده می کنند. این باکتری ها برخالف سیانوباکتری ها، 
تولید نمی کنند و یادتون باشه که باکتری ها، فتوسنتز را در غشای خود )و نه درون تیالکوئید( انجام می دهند و می دانید که آب بیشترین مادۀ طبیعت و بدن انسان است. 

شایان توجه است که هر جاندار تولیدکننده ای از جمله گوگردی ها، طی فتوسنتز خود به تولید مقدار کمی آب نیز می پردازد.

 آب ماده ای است که منشأ اکسیژن طی عمل فتوسنتز گیاهان و جلبک ها می باشد که از این ماده در سیانوباکتری ها نیز استفاده می شود.
موارد )ج( و )د( صحیح می باشند. 20  4

 تا اینجا خیلی گفتیم که تولید مواد آلی از مواد معدنی در فتوسنتزکنندگان و شیمیوسنتزکننده ها رخ می دهد ولی این به معنی همۀ مواد آلی مورد نیاز جاندار می باشد. 
NH3 می توانند به مادۀ آلی اوره تبدیل شوند.  CO2 و  دقت کنید که در کبد انسان نیز مواد معدنی 

 الف( نادرس�ت اس�ت. شیمیوسنتزکننده ها برخالف فتوسنتزکننده ها، عمل تولیدکنندگی خود را بدون جذب نور انجام می دهند. / ب( نادرست است. 
شیمیوس�نتزکننده ها برخالف فتوس�نتزکننده ها، عمل تولیدکنندگی خود را بدون نیاز به س�امانه های تبدیل انرژی نوری به ش�یمیایی انجام می دهند. / ج( درست است. هر 
جاندار برای ادامۀ حیات به قندکافت و واکنش فوق محتاج اس�ت. / د( درس�ت اس�ت. DNA حلقوی در سبزدیسه یوکاریوت های تولیدکننده یا به صورت DNA اصلی 

باکتری های تولیدکننده وجود دارند )در کبد انسان نیز، راکیزه ها، دنای حلقوی دارند(.
موارد )الف( و )د( درست می باشند. 21  1

 NADP+  الف( درست است. در یوکاریوت های فتوسنتزکننده، مولکول آب، دهندۀ الکترون واکنش های فتوسنتزی می باشد. / ب( نادرست است. مولکول 
به زنجیرۀ انتقال الکترون واقع در غشای تیالکوئید وارد شده و پس از تبدیل به NADPH ، به بستره می رود. / ج( نادرست است. تحریک فتوسیستم 1 )توسط نور( باعث 
 ، ATP می شود. / د( درست است. روبیسکو آنزیمی برای مرحلۀ مستقل از نور فتوسنتز و عامل تولیدکنندۀ )a س�بزینه( P700 خروج الکرتون پرانرژی از آن و اکس�ید ش�دن 

پروتئین کانالی است که هر دو از زیرواحدهای آمینواسیدی تشکیل شده اند و روی DNA حلقوی یاخته، رمز های وراثتی سه حرفی دارند.
راکیزه سبب تبدیل نوعی انرژی شیمیایی )گلوکز( به شیمیایی دیگر )ATP( می شود ولی سبزدیسه سبب تبدیل انرژی نوری به شیمیایی )گلوکز( می شود.  22  1

+H نیست. / گزینۀ )4(: برخی   گزینۀ )2(: سبزدیسه غشای چین خورده ندارد. / گزینۀ )3(: داخلی ترین فضای راکیزه، بستره است و محل تجمع 
پروتئین های راکیزه و سبزدیسه توسط ژن های هسته ای رمز می شوند. 

یوکاریوت های فتوس�نتزکننده )گیاهان و جلبک ها( و س�یانوباکتری ها دارای س�بزینه a می باش�ند. در طیف نور مرئی که بین 400 تا 700 نانومتر طول موج  23  1
دارند، سبزینۀ a در دو طیف 400 تا 500 نانومتر و 600 تا 700 نانومتر حداکثر جذب را دارد.

H ویژۀ  S2  گزینۀ )2(: پالسمودسم راه ارتباطی سیتوپالسمی ویژۀ گیاهان می باشد ولی در سیانوباکتری ها وجود ندارد. / گزینۀ )3(: الکترون گیری از 
باکتری های گوگردی و برخی شیمیوس�نتزکننده ها می باش�د که همگی فاقد سبزینه a می باش�ند. / گزینۀ )4(: سیانوباکتری ها همانند هر پروکاریوت دیگری فقط یک نوع 

رنابسپاراز دارند.
24  CO2 H و سیانوباکتری ها با استفاده از آب که هر دو مادۀ معدنی هستند، در تثبیت کربن، با مولکول  S2 باکتری های گوگردی با استفاده از الکترون های   2

به تولید مواد آلی می پردازند.
 گزینۀ )1(: عالوه بر شیمیوسنتزکننده ها، باکتری های گوگردی و سیانوباکتری ها نیز برای تأمین الکترون در ساخت مادۀ آلی، از مواد معدنی استفاده 
می کنند ولی بدانیم که فقط گروه شیمیوسنتزکننده ها، انرژی فعالیت خود را نیز از همین مادۀ معدنی به دست می آورند. / گزینۀ )3(: در بین باکتری ها، فقط سیانوباکتری ها، 
O2 نمی باشند(. / گزینۀ )4(: برخی شیمیوسنتزکننده ها همانند  اکسیژن زا می باشند )در این گزینه، قید »برخالف« سبب نادرستی شده است چرا که هر دو قادر به تولید 

H الکترون می گیرند. S2 همۀ گوگردی ها از 
فقط مورد )الف( صحیح می باشد. 25  2

 الف( درست است. بخش عمدۀ فتوسنتز طبیعت را جاندارانی انجام می دهند که گیاه منی ابشند و در خشیک زندیگ منی کنند. / ب( نادرست است. 

انواعی از باکتری ها و آغازیان در محیط های مختلف خشکی یا آبی فتوسنتز می کنند.

ج( نادرس�ت اس�ت. س�ؤال در مورد جانداران فتوسنتزکننده می باشد نه باکتری های فتوس�نتزکننده! دقت کنید که در بین انواع اکسیژن زای جانداران، گیاهان و جلبک ها، 
H الکترون می گیرند. S2 سبزدیسه دار می باشند. / د( نادرست است. در بین باکتری های فتوسنتزکننده غیراکسیژن زا، فقط گوگردی ها )سبز و ارغوانی( از 

26  O2 در بین باکتری های فتوسنتزکننده، فقط سیانوباکتری ها مشابه گیاهان، سبزینه a دارند که این گروه از آب )نوعی مادۀ معدنی( الکترون گیری کرده و   1
تولید می کنند )اکسیژن زا هستند(.

 گزینۀ )2(: رنگیزه باکتریوکلروفیل ویژۀ همۀ باکتری های فتوس�نتزکننده غیراکس�یژن زا می باش�د که یکی از انواع گوگردی سبز و ارغوانی می باشند که 
H الکترون می گیرد ولی اکسیژن زا  O2 H الکترون گیری می کنند. / گزینۀ )3(: سیانوباکتری ها را می توان برای مثال نقض این عبارت به کار برد که از مادۀ معدنی  S2 از 
می باش�د. / گزینۀ )4(: گوگردی س�بز و ارغوانی هر دو رنگیزه فتوس�نتزی باکتریوکلروفیل دارند و نمونه ای از باکتری های غیراکسیژن زا می باشند ولی از نظر ظاهری، یکی 

سبز و دیگری ارغوانی می باشد.
در طبیعت به جز سیانوباکتری ها، سایر باکتری ها، غیراکسیژن زا می باشند. یعنی همۀ باکتری های شیمیوسنتزکننده، همۀ باکتری های مصرف کننده و هر باکتری  27  3

فتوسنتزکننده به جز سیانوباکتری از نوع غیراکسیژن زا می باشند. همۀ این جانداران در ابتدای تنفس یاخته ای خود، طی واکنش های قندکافت قدرت تولید NADH و ATP دارند.
 O2  گزینۀ )1(: رنگیزه باکتریوکلروفیل فقط در فتوسنزتکننده های غیر از سیانوابکرتی وجود دارد اما در مصرف کننده ها وجود ندارد. / گزینۀ )2(: مصرف 
در باکتری های هوازی دیده می شود که می توانند شیمیوسنتزکننده یا مصرف کننده باشند. / گزینۀ )4(: تولید مواد آلی از معدنی ویژۀ باکتری ها و کاًل جانداران تولیدکننده 

می باشد ولی در بین باکتری غیراکسیژن زا برخی نیز مصرف کننده اند و قدرت تولید مواد آلی از مواد معدنی ندارند.
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H الکترون می گیرند و تولیدکننده هستند. 28 S2 فقط مورد )الف( در بین ابکرتی های گوگردی و برخی شیمیوسنزتکننده ها یکسان می باشد. زیرا فقط این دو گروه از   2
 الف( مش�ترک اس�ت. اکس�یژن زایی و دارا بودن س�بزینه a ویژۀ باکتری هایی به نام س�یانوباکتری می باشد. / ب( غیرمش�ترک است. از باکتری های 
 گوگ�ردی فق�ط ب�رای تصفی�ه فاضالب ها در حذف س�ولفید هیدروژن اس�تفاده می کنند. / ج( غیرمش�ترک اس�ت. باکتری ه�ای گوگردی، شیمیوس�نتزکننده نیس�تند. / 

د( غیرمشترک است. انواع سبز و ارغوانی و انرژی گیری از نور خورشید ویژۀ گوگردی هاست ولی در شیمیوسنتزکننده ها دیده نمی شود.
CO2 الزامی است. 29 در فتوسنتز هر جانداری وجود نور و   3

رنگیزه فتوسنتزی باکتری ها در سیانوباکتری ها از نوع سبزینه a ولی در سایر فتوسنتزکننده ها از نوع باکتریوکلروفیل می باشد.

 P680 :)2( الکترون می گیرند. / گزینۀ H S2  گزینۀ )1(: در بین باکتری های فتوسنتزکننده ای که رنگیزه باکتریوکلروفیل دارند، فقط گوگردی ها از 
یا P700 همان س�بزینه a می باش�د که مش�ابه آن ها در سیانوباکتری ها نیز دیده می ش�ود. ولی این باکتری ها از نور خورشید، انرژی می گیرند و از آب به عنوان منبع الکرتون 

استفاده یم کنند )نه انرژی(. / گزینۀ )4(: قدرت زندگی در اعماق اقیانوس ها و مناطق بدون نور ویژۀ شیمیوسنتزکننده هاست که فتوسنتزکننده نمی باشند.

H ک�ه گازی بی رنگ با بویی ش�بیه تخم مرغ گندیده  30 S2 فق�ط م�ورد )الف( ویژگی مش�ترک باکتری های گوگردی و برخی شیمیوسنتزکننده هاس�ت که از   1
می باشد، الکترون می گیرند.

CO2 را در یک مادۀ آلی تثبیت می کنند تا به تولید مواد آلی مورد نیاز خود بپردازند. /    الف( درست است. همۀ تولیدکننده های طبیعت، کربن مولکول 
ب( نادرست است. فقط شیمیوسنتزکننده ها قادر به زندگی در معادن، دهانۀ آتشفشان ها و اعماق اقیانوس یعنی محیط بدون نور می باشند. / ج( نادرست است. شیمیوسنتزکننده ها 

قادر به جذب نور خورشید نیستند و رنگیزه فتوسنتزی ندارند. / د( نادرست است. باکتری های گوگردی برخالف شیمیوسنتزکننده ها از نور خورشید انرژی می گیرند.
CO2 در چرخۀ کالوین )مستقل از نور( صورت می گیرد. 31 آزاد شدن گروه های فسفات و مصرف   3

 O2 است که در مرحلۀ نوری مصرف شده ولی قند در مستقل از نور )کالوین( تولید می شود. / گزینۀ )2(: تولید  NADP+  گزینۀ )1(: گیرندۀ الکترون 
CO2 در مرحلۀ مستقل از نور است. / گزینۀ )4(: آب در هر واکنش فتوسنتزی مصرف نمی شود )مثل گوگردی ها(.  در مرحلۀ نوری ولی تثبیت 

+NADP هردو در بسترۀ سبزدیسه صورت می گیرد.  32 C5 در آن را در نظر بگیریم، این عمل و تولید  اگر تنفس نوری و تجزیۀ   2
در سبزدیسه ولی  CO2  گزینۀ )1(: اکسایش استیل در راکیزه ولی اکسایش NADPH در بسترۀ سبزدیسه صورت می گیرد. / گزینۀ )3(: مصرف 

CO2 از ترکیب دو کربنی در انتهای تنفس نوری در راکیزه رخ می دهد. / گزینۀ )4(: قسمت اول در سبزدیسه ولی قسمت دوم در راکیزه رخ می دهد.  آزاد شدن 
موارد )الف( و )د( ویژگی مشترک شیمیوسنتزکننده هاست. 33  1

منظور سؤال باکتری های شیمیوسنتزکننده می باشد که با استفاده از انرژی و الکترون مواد معدین، به تولید مواد آلی می پردازند.
، هم زمان به عنوان منبع انرژی و الکترون اس�تفاده کنند.  NH3 H یا  S2  الف( درس�ت اس�ت. شیمیوس�نتزکننده ها می توانند از مواد معدنی مثل 
ب( نادرست است. نیترات سازی، عمل برخی شیمیوسنتزکننده های خاک در چرخۀ نیتروژن می باشد. / ج( نادرست است. شیمیوسنتزکننده ها رنگیزه ای برای جذب نور 
و فتوس�نتز ندارند. / د( درس�ت اس�ت. پروتئین های مهارکننده یا فعال کننده در تنظیم منفی و مثبت رونویس�ی در بیان ژن های پروکاریویت مؤثرند. / ه ( نادرس�ت اس�ت. 

کروموزوم کمکی )دیسک( در برخی باکتری ها وجود دارد.
تولی�د 2ATP در واکنش ه�ای قندکافت از مرحلۀ اول هر تخمیری در هر یاختۀ زنده ای صورت می گیرد )کل واکنش های تخمیری از هر نوعی که باش�ند،  34  2

بازدهی دو مولکول ATP در همان قندکافت دارند( ولی چرخۀ کالوین و تنفس نوری قدرت تولید ATP ندارند.
باکتری ها تولیدکننده یا فتوسنتزکننده اند و از نور انرژی می گیرند و یا شیمیوسنتزکننده اند و از مواد معدنی انرژی می گیرند )نور در سوخت وساز و فرایندهای  35  4

شیمیوسنتزکننده ها تأثیر ندارد(. 
 H S2  گزینۀ )1(: سیانوباکتری ها از آب الکترون می گیرند که فقط سبزینۀ a دارند. / گزینۀ )2(: برخی شیمیوسنتزکننده ها نیز عالوه بر گوگردی ها، 

الکترون می گیرند ولی از نور خورشید استفاده نمی کنند. / گزینۀ )3(: فقط برخی سیانوباکتری ها به تثبیت نیتروژن می پردازند. 
CO2 تولید می کنند.( 36 CO2 دارد. )تنفس نوری، هوازی و الکلی،  هر نوع تنفسی به جز تخمیر الکتیکی، قدرت تولید   1

 CO2 CO2 نمی پردازد. / گزینۀ )3(: هم در چرخۀ کربس و هم در تخمیر الکلی، تولید   گزینۀ )2(: چرخۀ کالوین، همانند تخمیر الکتیکی به تولید 
CO2 می پردازند. صورت می گیرد. / گزینۀ )4(: هم تنفس نوری و هم تخمیر الکلی به تولید 

موارد )ج( و )د( نادرست می باشند. 37  3
 در فتوس�نتز دو مرحله وجود دارد. در مرحلۀ نوری ADP مصرف ش�ده تا ATP نوری س�اخته ش�ود و در مرحلۀ مس�تقل از نور )چرخۀ کالوین(، ATP تجزیه ش�ده و 

ADP تولید می شود.
 تنف�س ه�وازی دو مرحل�ه دارد، مرحلۀ اول آن قندکافت اس�ت که تولید و م��رصف ADP و ATP صورت می گیرد ولی در مرحلۀ دوم ی�ا بخش هوازی آن فقط مصرف 

ADP یا همان تولید ATP صورت می گیرد.
منظور س�ؤال برحس�ب متن کتاب درسی، ویژگی مشترک باکتری ها و آغازیان فتوسنتزکننده می باشد. در حقیقت سؤال در مورد ویژگی مشترک پروکاریوت  38  4

و یوکاریوت پرسیده است. 
 گزینۀ )1(: نادرست است. واضح است که رونویسی و ترجمه، سه مرحلۀ آغاز، طویل شدن و پایان دارند. / گزینۀ )2(: نادرست است. پروکاریوت ها، 
غشاهای درون یاخته ای ندارند. / گزینۀ )3(: نادرست است. شناسایی راه انداز به طور مستقیم و به تنهایی، ویژگی رنابسپاراز پروکاریوتی است. / گزینۀ )4(: درست است. 

در همۀ جانداران، در صورت نیاز، تعدادی رناتن می توانند، هم زمان از روی یک رنای پیک به ترجمه بپردازند. 
آنزیم روبیس�کو از آنزیم های چرخۀ کالوین اس�ت و طی کربوکسیالس�یون، مراحل چرخۀ کالوین را آغاز می کند. طی این چرخه مولکول های NADPH و  39  1

ATP تولید شده در زنجیرۀ انتقال الکترون، مصرف می شوند. )تنفس نوری در اثر عمل اکسیژنازی روبیسکو رخ می دهد.(
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229 موارد )ب(، )ج( و )د( به نادرستی تکمیل می کنند.  40  3

ATP شکل رایج و قابل استفادۀ انرژی در یاخته است که در واکنش های تنفس نوری برخالف هر نوع تنفس یاخته ای تولید نمی شود.

تنفس یاخته ایتنفس نوری

در همۀ جانداران در همه زمان رخ می دهد.در جانداران سبزینه دار در نور و دمای شدید رخ می دهد.

C5 دو فسفاتۀ پرانرژی تولید و تجزیه می شود. C6 ابتدا دو فسفاته پرانرژی شده و سپس تجزیه می شود )رد ج(.قند قند

CO2 می دهد )رد ب(. CO2 برای فتوسنزت الزم یم ابشد )رد ب(.O2 می گیرد و CO2 می دهد.   O2 می گیرد و

در سیتوپالسم و راکیزه رخ می دهد )رد د(.در سبزدیسه و راکیزه رخ می دهد.

ATP می دهد ولی روبیسکو نمی خواهد. ATP نمی دهد و آنزیم روبیسکو می خواهد )درستی الف(.

پاسخ آزمون جمع بندی

اولین گیرندۀ الکترونی در چرخۀ کالوین، اس��ید س��ه کربنه می باش�د که از NADPH ، الکترون گیری می کند تا کاهش یابد ولی در تخمیر الکتیکی اولین  1  4
+NAD می باشد که ساختار نوکلئوتیدی دارد )دقت کنید که قندکافت، مرحلۀ اول هر نوع تخمیر و تنفس یاخته ای هوازی می باشد(. مادۀ گیرندۀ الکترون 

+NAD می باش�د که س�اختار دی نوکلئوتیدی دارد. / گزینۀ )2(:   گزین�ۀ )1(: ه�م در تخمیر الکلی و هم در تنفس هوازی، اولین گیرندۀ الکترونی، 
+NAD در تبدیل پیرووات به استیل می باشد )که حاوی قند پنتوز در هر نوکلئوتید خود می باشد( ولی در مرحلۀ نوری  اولین گیرندۀ الکترونی واکنش های هوازی تنفس، 
 FAD ، NAD+ +NADP می باشد.  P700 الکترون می گیرد )گیرندۀ الکترون در واکنش نوری فتوسنتز،  +NADP  است که از  فتوسنتز اولین گیرندۀ الکترونی 
+NADP همگی ساختار دی نوکلئوتیدی دارند(. / گزینۀ )3(: گیرندۀ الکترونی در مرحلۀ دوم تخمیر الکتیکی، مولکول پیرووات می باشد که همانند اسید سه کربنی  و 

گیرندۀ الکترونی چرخۀ کالوین، هر دو از مواد سه کربنی می باشند.

آخرین گیرندۀ الکترونیاولین گیرندۀ الکترونیواکنش

+NAD در قندکافتتنفس هوازی O2 در انتهای زنجیرۀ انتقال الکترون   

+NAD در تبدیل پیرووات به استیلبخش هوازی تنفس O2 در انتهای زنجیرۀ انتقال الکترون   

+NAD در قندکافتتخمیر الکلی اتانال 

+NAD در قندکافتتخمیر الکتیکی پیرووات 

+NADP بخش نوری فتوسنتز  -

-اسید سه کربنیبخش غیرنوری فتوسنتز

+NADP کل فتوسنتز اسید سه کربنی 

فقط مورد )ب( صحیح است. 2  2
 الف( نادرس�ت اس�ت. در بین رنگیزه های فتوس�نتزی در آنتن های فتوسیس�تم، همگی قادر به خروج الکترون می باش�ند ولی این الکترون را در همان 
P در مرکز واکنش فتوسیستمی خارج شده است که سایر  P a( , )700 680 فتوسیستم منتقل می کنند. الکترونی که از کل فتوسیستم 1 یا 2 خارج می شود فقط از سبزینه 

رنگیزه ها برای خروج آن، انرژی جذب کرده اند. )هر مرکز واکنش فتوسیسمتی، یک نوع سزبینۂ a دارد.( / ب( درست است. آزاد شدن هیستامین با اگزوسیتوز )برون رانی( 
+H به درون تیالکوئید با انتقال فعال اس�ت )البته هر دو فرایند با صرف انرژی صورت می گیرد(. / ج( نادرس�ت اس�ت. در واکنش های وابسته  اس�ت ولی انتقال و ورود 
به نور فتوسنتز، آب الکترون دهنده اصلی می باشد ولی در واکنش های مستقل از نور چرخۀ کالوین، مولکول NADPH نقش الکترون دهی را ایفا می کند که البته در کل 
فتوس�نتز، این الکترون ها نیز مربوط به تجزیۀ آب بوده اند ولی آب در واکنش های مس�تقل از نور به طور مس�تقیم به عنوان الکترون دهنده ش�رکت نمی کند. / د( نادرست 

+NADP می رسند ولی تولید ATP در اثر انرژی گیری فتوسیستم 2 صورت می گیرد.  P700 در فتوسیستم 1 به  است. دقت کنید که انرژی و الکترون های 

B

مقایسۀ تنفس نوری و تنفس یاخته ای
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گیرنده های الکترونی
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آنتوسیانین ها در pHهای مختلف رنگ متفاوت دارند که در اندامک تک غشایی واکوئول دیده می شود.  3  3
 گزینۀ )1(: آنتوسیانین ها و کاروتنوئیدها، خاصیت پاداکسنده و حفظ کننده مولکول های زیستی از اثر رادیکال های آزاد دارند که آنتوسیانین در دیسه ها 
یافت نمی ش�ود )بلکه در واکوئول ها هس�تند(. / گزینۀ )2(: کاروتنوئیدها در پاییز زیاد می ش�وند که باالتر از طول موج 520 یا 530 نانومتر دیگر قدرت جذب نور ندارند. / 

گزینۀ )4(: در سیانوباکتری ها، سبزینۀ a وجود دارد ولی باباجون هر فتوسیستم، یک مرکز که بیشتر نداره! )بعد از این همه تست دیگه نباید بی دقتی کنی!( 
+NAD می سازد،  4 بخش اول در مورد زنجیرۀ الکترونی بعد از فتوسیستم 1 می باشد که ناقل NADPH می سازد، این زنجیره برخالف زنجیرۀ راکیزه که   4

فاقد پمپ پروتونی می باشد. 
 گزینۀ )1(: نادرست است. هر دو زنجیرۀ فوق دارای پروتئین های آب دوست، آب گریز و پمپ پروتونی می باشند. / گزینۀ )2(: نادرست است. زنجیرۀ 
انتقال الکترون بعد از فتوسیس�تم 1، پروتئینی با نقش انتقال پروتون ندارد. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. قس�مت اول در مورد زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه ای و زنجیره 

+NAD و FAD دارد.  بین دو فتوسیستم می باشد که فقط اولی توانایی دوباره سازی 
+H با سنتز آبدهی از مولکول ADP تولید می شود )درستی گزینۀ )4((. 5 منظور سؤال مرحلۀ وابسته به نور فتوسنتز است که نوکلئوتید سه فسفاته ATP توسط کانال   4

+NADP و ADP مصرف می شود )نادرستی گزینۀ )1((. O2 تولید و   در مرحلۀ نوری 
+NADP الکترون می گیرد که گیرندۀ الکترون است نه ناقل الکترون!! )اگر ناقل الکترون بود، الکترون می خواست چکار!(   دقت کنید که در واکنش نوری فتوسنتز، 

)نادرستی گزینۀ )2((.
CO2 انجام می شوند )نادرستی گزینۀ )3((.  همان طور که می دانید، واکنش های وابسته به نور فتوسنتز، مستقل از 

در یک یاخته فتوسنتزکننده یوکاریوتی زنجیره های انتقال الکترون هم در راکیزه ها و هم در سبزدیسه ها دیده می شود که در سبزدیسه دو نوع زنجیره، یکی  6  4
بین دو فتوسیستم و دیگری از فتوسیستم 1 به بعد وجود دارد.

محصوالت محصوالت مستقیمفعالیتنوع زنجیره
غیرمستقیم

عوامل غیررنگیزه دار موجود در 
محلزنجیره 

زنجیره درون 
راکیزه ای

انتهای بخش هوازی 
تنفس یاخته ای برای 
تولید ATP اکسایشی

O2 و تولید  الکترون رسانی به 

H و دوباره سازی  O2

FAD و NAD+

کمک به تولید 
ATP اکساییش 

 H+ در کانال 

سه پمپ پروتونی و 
دو پروتئین ناقل یکی آب گریز و 

دیگری آب دوست دارد

غشای درونی 
راکیزه

زنجیره بین 
فتوسیستم 2 و 1 

در تیالکوئیدها
به تجزیۀ آب در فتوسیستم 2 بخش نوری فتوسنتز

کمک می کند.

کمک به تولید 
ATP نوری در 

 H+ کانال 

 H+ یک پمپ پروتونی که ناقل 
هم هست و دو ناقل الکترونی 
آب گریز و آب دوست دارد.

غشای 
تیالکوئید

زنجیره بین 
فتوسیستم 1 و 
 NADP+

NADPH بخش نوری فتوسنتز H, +  -
دو پمپ پروتئینی آب دوست در 
سطح خارجی غشای تیالکوئید 

دارد.

غشای 
تیالکوئید

+NAD و FAD را انجام می دهد. /   گزینۀ )1(: نادرست است. منظور از زنجیره ای که سه پمپ دارد، زنجیره درون راکیزه می باشد که دوباره سازی 
+H به بسترۀ  +H از بستره اندامک ها می شوند. دقت کنید که ورود  گزینۀ )2(: نادرست است. زنجیره های انتقال الکترونی در راکیزه و سبزدیسه، سبب خروج فعال 
راکیزه یا سبزدیسه توسط کانال پروتونی رخ می دهد که جزء اعضای زنجیرۀ انتقال الکترون نمی باشد. / گزینۀ )3(: نادرست است. زنجیرۀ اول انتقال الکترون تیالکوئید 
+H برای انتقال پروتون از بستره به فضای تیالکوئید می باشد. / گزینۀ )4(: درست است. زنجیرۀ انتقال الکترونی دوم  که بین فتوسیستم 2 و 1 قرار دارد، حاوی پمپ 
در تیالکوئیدها که بعد از فتوسیس�تم 1 قرار دارد در تولید ATP نقش�ی ندارد ولی زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه و زنجیرۀ انتقال الکترون بین دو فتوسیس�تم تیالکوئید در 

+H نقش دارند. تولید ATP در کانال 
7  4

 NADPH موجود در فتوسیس�تم 2 الکترون می دهد، در مرحلۀ مس�تقل از نور، مادۀ آلی P( )680  a در مرحلۀ نوری، آب )مادۀ معدنی( به ترکیب آلی یا همان س�بزینۀ 
، دهندۀ الکترون به اسید سه کربنۀ آلی می باشد ولی تولید ATP فقط در مرحلۀ نوری صورت می گیرد.

مصرف ATP در واکنش های مستقل از نور )چرخۀ کالوین( در دو مرحله صورت می گیرد، یکی در مرحلۀ تولید قند سه کربنی از اسید سه کربنی و دیگری  8  4
C5 یک فسفاته که در هر دو مرحله تولید یک ماده قندی )هیدرات کربنی( صورت می گیرد. C5 دو فسفاته از قند  در مرحلۀ تولید قند 

CO2 و ATP می باشند ولی دقت کنید ATPهایی که در چرخۀ کالوین مصرف می شوند، در مراحل نوری   گزینۀ )1(: محصوالت تنفس یاخته ای 
CO2 استفاده می شود. / گزینۀ )2(: خروج قند  C5 با  CO2 در واکنش آنزیم روبیسکو برای ترکیب  فتوسنتز تولید شده اند نه در راکیزه! از طرفی در چرخۀ کالوین از 
C3 از چرخۀ کالوین پس از تولید این قندها در اثر مصرف ATP و NADPH صورت می گیرد. / گزینۀ )3(: تولید مادۀ ش�ش کربنی ناپایدار توس�ط آنزیم روبیس�کو 

C6 و ناپایداری آن به صورت خودبه خودی رخ می دهد. صورت می گیرد ولی تجزیۀ آن به دو اسید سه کربنی در اثر پرانرژی بودن 

B

C

B

C
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231 +NADP )گیرندۀ الکترونی( می پردازد ولی چرخۀ کربس، تولید ATP و ناقل الکترونی NADH و FADH دارد.  9 چرخۀ کالوین به تولید ADP و   3
 گزینۀ )1(: هر دو ابتدا مادۀ پرانرژی ناپایدار ش�ش و پنج کربنی می س�ازند. / گزینۀ )2(: هر واکنش بخش هوازی تنفس در راکیزه یوکاریوت ها رخ 

می دهد. / گزینۀ )4(: کرک، توانایی فتوسنتز و انجام چرخۀ کالوین ندارد. 
از واکنش تجزیۀ نوری آب در فتوسیس�تم 2 تا تولید اس�ید س�ه کربنی چرخۀ کالوین، ATP نوری تولید می ش�ود ولی مصرف ATP در فتوسنتز در چرخۀ  10  2

کالوین و بعد از تولید اسید سه کربنی صورت می گیرد.
 گزین�ۀ )1(: در ابت�دای واکنش ه�ای قندکاف�ت، برای تأمین انرژی فعال س�ازی ش�روع واکنش، تجزیه ش�دن ی�ا مصرف ATP ص�ورت می گیرد. / 
 گزین�ۀ )3(: در چرخ�ۀ کالوی�ن از عم�ل روبیس�کو در مرحل�ۀ اول ت�ا تولید قند س�ه کربن�ی، مولکول های ATP در تبدیل اس�ید به قند س�ه کربنی مصرف می ش�وند. / 
+NADP در چرخۀ کالوی�ن، مصرف مولکول ATP صورت می گیرد که این واکنش قبل از  گزین�ۀ )4(: از تولی�د NADPH در انتهای مرحلۀ نوری فتوس�نتز تا تولید 
اکس�ایش NADPH صورت می گیرد. )باز هم یادآوری می کنم که در مرحلۀ تبدیل اس�ید به قند س�ه کربنی چرخۀ کالوین، ابتدا تجزیۀ ATP صورت می گیرد و سپس 

NADPHها اکسایش می یابند.(
11  4

+NAD را دارد.   هر یاختۀ زنده توانایی تنفس یاخته ای و تولید و مصرف 

 گزین�ۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. یاخت�ۀ آبک�ش بالغ، راکیزه و س�ایر اندامک های خ�ود را از دس�ت می دهد و فقط واکوئولی پر از ش�یرۀ پ�رورده دارد. / 
گزینۀ )2(: نادرست است. یاختۀ اسکلرئید مرده استحکامی را معرفی می کند که متابولیسم ندارد. / گزینۀ )3(: نادرست است. کرک ها فتوسنتز نمی کنند.

+NADP شده و الکترون و پروتون آن ها در واکنش ها مصرف می شود ولی در چرخۀ کربس طی واکنش های  12 NADPH تبدیل به  2  در چرخۀ کالوین 
FADH2 یا NADH تبدیل شود. +NAD )که گیرندۀ الکترون هستند( الکترون گیری کرده تا به  اکسایشی، FAD یا 

 گزینۀ )1(: در چرخۀ کالوین به دلیل اینکه مادۀ شش کربنۀ دو فسفاته ناپایدار است، خود به خود شکسته شده و به دو اسید سه کربنی تبدیل می شود 
ولی در قندکافت، از شکسته شدن مادۀ شش کربنی، دو تا قند سه کربنی ایجاد می شود. / گزینۀ )3(: ترکیب شش کربنۀ حاصله از چرخۀ کربس، نصف نمی شود بلکه با 
C6 همانند قندکافت از وس�ط نصف می ش�ود.( / گزینۀ )4(: دقت ش�ود که در مرحلۀ  CO2 به یک مادۀ پنج کربنی تبدیل می ش�ود. )در چرخۀ کالوین مادۀ  آزاد کردن 

ATP مصرف می شود )نه تولید!!(. آخر چرخۀ کالوین، برای دوباره سازی ریبولوزبیس فسفات، 
منظور تولید ATP )تک نوکلئوتیدی( در واکنش نوری فتوسنتز است که انرژی آن از شیب غلظت و انتشار تسهیل شده پروتون از درون تیالکوئید به بسترۀ  13  4

سبزدیسه تأمین می شود. 
 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. تولید اس�ید سه کربنی از تجزیۀ مادۀ شش کربنی حاصل می ش�ود و برخالف تولید قند سه کربنی، ATP نمی خواهد. / 
گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. مصرف فس�فات در مراحل اول، س�وم و آخر قندکافت صورت می گیرد که در مرحلۀ اول، ضمن تجزیۀ ATP، فروکتوز دوفسفاتۀ شش کربنی 
CO2 صورت می گیرد.  C4 در مراحل آخر بدون کاهش کربن و آزادسازی  C4 به  تولید می شود. / گزینۀ )3(: نادرست است. با توجه به شکل کتاب درسی، تبدیل 

موارد )الف(، )ب( و )ج( عبارت را به درستی تکمیل می کنند. 14  1
، فاقد سبزدیسه و واکنش های فتوسنتزی برای تولید یا تجزیۀ NADPH می باشد. / ب( درست است.  C3  الف( درست است. غالف آوندی در گیاهان 
C4 می پردازد. در این یاخته های NADPH ساخته می شود ولی  C4 سبزدیسه داشته ولی به جای چرخۀ کالوین به فعالیت تثبیت کربن به صورت  میانبرگ در گیاهان 
، در روز سبب تثبیت کربن در  C4 +NADP در غالف آوندی این گیاهان صورت می گیرد. / ج( درست است. غالف آوندی در گیاهان  چرخۀ کالوین و دوباره سازی 
چرخۀ کالوین، تنها به صورت اسید سه کربنی می شود. / د( نادرست است. آنزیم روبیسکو چه کربوکسیالزی در چرخۀ کالوین کند و چه اکسیژنازی در تنفس نوری انجام 

دهد، دارای واکنش های دوباره سازی ریبولوزبیس فسفات می باشد.
C4 می پردازد که هر دو تثبیت در  15 CO2 در گیاهان  ش�کل به بررس�ی دو نوع تثبیت کربن مولکول   1

روز و در یاخته های متفاوت صورت می گیرد )نادرس�تی گزینۀ )4((. یاختۀ )الف( همان میانبرگ بوده که کربن را ابتدا 

CO2 آزاد کرده و آن  های میانبرگ  C4 C4 تثبیت می کند و یاختۀ )ب( غالف آوندی است که از  به صورت اسید 
را در چرخۀ کالوین تثبیت می کند. هر دو یاخته قادر به تنفس هوازی در راکیزه های خود می باشند و ATP اکسایشی 
C4 ایجاد کنند )نادرستی گزینۀ )2(( ولی  می سازند )درستی گزینۀ )1(( و طی چرخۀ کربس خود می توانند مادۀ آلی 

+NADP فقط در چرخۀ کالوین یعنی در یاختۀ )ب( صورت می گیرد )نادرستی گزینۀ )3((. دوباره سازی 

، سبزدیس�ه دار می باشند. در این  16 C3 C4 می باش�ند که بخش خارجی رگبرگ یا همان یاخته های غالف آوندی آن ها برخالف گیاهان  منظور س�ؤال گیاهان   4
گیاهان، تولید اولین ماده ای که کربن در آن تثبیت می شود در میانبرگ بوده که به صورت اسید چهار کربنی می باشد ولی تجزیۀ این اسید در یاختۀ غالف آوندی صورت 

C4 فقط در یاخته های غالف آوندی رگبرگ رخ می دهد.( می گیرد. )چرخۀ کالوین گیاهان 
CO2 دارد ولی  C4 و CAM ، آنزیمی که کربن را برای اولین بار تثبیت می کند، فقط تمایل به اتصال با   گزینۀ )1(: در یاخته های میانربگ گیاهان 
، کربن را طی روز در دو مرحله ولی در دو یاختۀ متفاوت تثبیت می کند. / گزینۀ )3(: در گیاهان  C4 O2 واکنشی از نوع اکسیژنازی انجام نمی دهد. / گزینۀ )2(: گیاهان  با 
CO2 آن در غالف آوندی، این بار اسید سه کربنی از غالف آوندی  ، یاختۀ میانبرگی، اسید چهار کربنی را از راه پالسمودسم به غالف آوندی می دهد و پس از آزاد شدن  C4

و از راه پالسمودسم به یاختۀ میانبرگی برمی گردد )در واقع این تبادل به صورت یک طرفه است و هیچ گاه اسید سه کربنه از میانبرگ به غالف آوندی نمی رود(.
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موارد )الف( و )ب( نادرست می باشند. 17  1
، از پالسمودسم های یاخته میانبرگ به سوی غالف آوندی می رود. C4 منظور سؤال اسید چهار کربین می باشد که پس از تولید در میانبرگ گیاهان 

CO2 مولکولی اس�ت که بیش�ترین مقدار آن در خون انس�ان به صورت یون بی کربنات و در اثر عمل کربنیک انیدراز منتقل   الف( نادرس�ت اس�ت. 

 CO2 C4 تجزیه می شود و  می ش�ود ولی منظور س�ؤال اس�ید چهار کربنی می باشد. / )ب( نادرس�ت و )ج( درست است. اسید سه کربنی، ابتدا در غالف آوندی گیاهان 
حاصل از آن به مصرف کربوکسیالزی روبیسکو می رسد. )غالف آوندی در برگ گیاهان، یاخته هایی به هم فشرده برای محافظت از آوندها می باشند.( / د( درست است. 

CO2 در محل عمل آنزیم روبیسکو یعنی در غالف آوندی باال می باشد. C4 به دلیل تثبیت کربن در اسید چهار کربنی، همواره مقدار  در گیاهان 

در صورت سؤال به فتوسنزت اشاره شده است، بنابراین باید این را به خاطر بسپاریم که منبع انرژی آن ها همواره نور خورشید می باشد ولی منبع الکترون آن ها  18  4
 H O2 H و  S2 یک مادۂ معدین یا آیل می باش�د. این س�ؤال مربوط به یوکاریوت های فتوس�نتزکننده، باکتری های گوگردی و سیانوباکتری هاس�ت که از مواد معدنی مثل 

الکترون می گیرند.
+NAD را در غشای یاخته دوباره سازی می کنند ولی گوگردی ها بی هوازی   گزینۀ )1(: این گروه ها می توانند هوازی باشند )مانند سیانوباکتری ها( که 
+NAD آن ها طی تخمیر در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم دوباره سازی می شود. / گزینۀ )2(: در صورتی که فتوسنتزکننده، یوکاریوت باشد  O2 ندارند. بوده و تولید و مصرف 

پروتئین مهارکننده نخواهیم داشت. / گزینۀ )3(: باکتری ها معمواًل می توانند پالزمید داشته باشند و طی گلیکولیز در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم، NADH تولید کنند. 

 فتوسنتزکنندگان: 1- گیاهان 2- آغازیان، )جلبک ها و برخی اوگلناها( 3- باکتری های فتوسنتزکننده )اکسیژن زا و غیراکسیژن زا( 

فقط مورد )د( نادرست است. 19  2
 الف( درس�ت اس�ت. منبع الکترون زنبق که گیاه فتوس�نتزکننده اس�ت آب می باش�د ولی در باکتری گوگردی ارغوانی و س�بز، منبع الکترون، ترکیبات 
گوگ��ردی اس�ت. / ب( درس�ت اس�ت. منب�ع ان�رژی در فتوس�نتزکنندگان )از قبیل باکت�ری گوگردی س�بز، گوگردی ارغوان�ی و…( نور خورش�ید اس�ت، در حالی که در 

H و در سیانوباکتری ها  S2 شیمیوسنتزکننده ها که از قدیمی ترین باکتری ها هستند، منبع انرژی، مواد معدنی می باشد. / ج( درست است. منبع الکترون باکتری گوگردی از 
ک�ه اکس�یژن زا می باش�ند از آب الکت�رون می گیرند. / د( اندرس��ت اس�ت. منبع انرژی گوگردی ها نور خورش�ید اس�ت )فتوس�نتز کننده اند(. از آنجا که س�بزینۀ a نیز در 

سیانوباکتری های فتوسنتزکننده دیده می شود، پس منبع انرژی این گروه ها از نور خورشید می باشد.
موارد )ب( و )ج( صحیح می باشند. 20  2

 الف( نادرست است. دقت کنید که شیمیوسنتزکننده های خاک، با اکسایش آمونیوم، از آن انرژی و الکترون گرفته و نیترات می سازند )نه برعکس(. / 
H است ولی منظور سؤال، شیمیوسنتزکننده ها هستند که در محیط بدون نور زندگی  S2 ب( درست است. منبع انرژی باکتری های گوگردی، نور خورشید و منبع الکترون آن ها، 

H به عنوان منبع انرژی و الکترون اس�تفاده می کنند. / ج( درس�ت اس�ت. ریزوبیوم ها طی عمل تثبیت نیتروژن، نیتروژن گازی را به آمونیوم  S2 می کنند و برخی از آن ها از 

H به عنوان  S2 تبدیل می کنند. همان طور که می دانید، آمونیوم و نیترات، دو مادۀ نیتروژن داری هستند که وارد گیاه می شوند. / د( نادرست است. برخی شیمیوسنتزکننده ها از 

H به عنوان منبع الکرتون استفاده می کنند چون انرژی خود را از نور خورشید می گیرند. S2  منبع الکرتون و منبع انرژی استفاده می کنند در حالی که باکتری های گوگردی از 

پاسخ آزمون برگزیدة سؤاالت قلم چی

سبزینه های a و b می توانند در محدودۀ 600 تا 700 نانومتر انرژی نور را جذب کنند. سبزینه ها در برخورد با نور، الکترون برانگیخته ایجاد می کنند.  1  2
 گزینۀ )1(: هر س�ه رنگیزۀ کاروتنوئید، س�بزینه a و س�بزینه b، در آنتن های گیرندۀ نور فتوسیس�تم ها دیده می شوند. تنها سبزینه a در مرکز واکنش 
فتوسیستم ها دیده می شود. / گزینۀ )3(: کاروتنوئیدها گروهی از رنگیزه های فتوسنتزی موجود در سبزدیسه ها هستند که می توانند در رنگ دیسه ها )کروموپالست ها( نیز 
وجود داش�ته باش�ند. بیش�ترین جذب کاروتنوئیدها در بخش آبی و سبز نور مرئی اس�ت. / گزینۀ )4(: هر سه رنگیزۀ کاروتنوئید، سبزینه a و سبزینه b، حداکثر جذبشان 

در محدودۀ 400 تا 500 نانومتر است. تنها سبزینه ها رنگیزۀ اصلی در فتوسنتز محسوب می شوند. 
، اسیدهای سه کربنی و چهار کربنی در حالت تبادل است.  2 C4 در پالسمودسم سیتوپالسم های میانبرگ و غالف آوندی در گیاهان   2

O2 ن�دارد. /  CO2 در یاخته ه�ای میانب�رگ در اط�راف یاخته ه�ای غ�الف آون�دی، میل�ی ب�رای اتصال به   گزین�ۀ )1(: آنزی�م مؤث�ر در تثبی�ت 

CO2 مصرف می کنند تا  گزینۀ )3(: در صورتی که تثبیت از طریق کالوین باش�د، درس�ت می باش�د ولی یاخته های میانبرگ، تثبیت غیرکالوینی دارند و اسید سه کربنه و 

CO2 به صورت یک مرحله ای است.  اسید چهار کربنه تولید کنند. / گزینۀ )4(: در یاخته های نگهبان روزنه تثبیت 

CO2 باز می کنند و واکوئول های آن ها حاوی ترکیبات نگهدارندۀ آب است.  3 گیاهان CAM، شب ها روزنه های هوایی خود را برای جذب   3
، یاخته های اطراف دس�ته های آوندی برگ های آن ها س�بزینه دارند و فتوس�نتز می کنند، اما توجه کنید چوبی شدن دیواره  C4  گزینۀ )1(: در گیاهان 
اغلب س�بب مرگ یاخته می گردد نه همیش�ه. / گزینۀ )2(: یاخته های پارانش�یمی فتوس�نتزکننده می توانند از نقاط وارس�ی عبور کنند و تقسیم ش�وند. / گزینۀ )4(: برای 

یاخته های گیاهان CAM صادق نیست.
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233 CO2 را جذب کند.  4 باکتریوکلروفیل نوعی رنگیزه می باشد و منجر به جذب انرژی نورانی می شود و ممکن نیست مستقیمًا   1
 گزین�ۀ )2(: باکتری ه�ای آمونیاک س�از موج�ب س�اخت آمونیوم می ش�وند و باکتری های نیترات س�از ای�ن آمونیوم را ب�ه نیترات تبدی�ل می کنند. / 
گزینۀ )3(: س�یانوباکتری ها می توانند به کمک س�بزینۀ a، موجب جذب انرژی نوری ش�وند و موجب تثبیت نیتروژن در برخی گیاهان تاالب های شمال کشور می شوند. / 
گزینۀ )4(: به عنوان مثال باکتری های گوگردی در فتوسنتز به جای مصرف آب،  از ترکیبات گوگردی استفاده می کنند اما با توجه به واکنش کلی فتوسنتز، در این باکتری ها 

آن ها آب را تولید می کنند. 
C4 ب�ا افزای�ش بی�ش از حد دما و نور، روزنه ها جهت جلوگیری از تبخیر آب بس�ته می ش�وند و در گیاهان CAM ه�م در روز روزنه ها  5  ، C3 در گیاه�ان   4

، ریبولوزبیس فس�فات در واکنش های  C3 C4 و CAM، ریبولوزبیس فس�فات عمدتًا در واکنش های چرخۀ کالوین و در گیاهان  بس�ته اند. در این ش�رایط، در گیاهان 
تنفس نوری در یاختۀ میانبرگ مصرف می شود.

C4 و CAM با افزایش بیش از حد دما و نور، سازوکاری سبب کاهش تنفس نوری می شود. گیاهان CAM تثبیت کربن را   گزینۀ )1(: در گیاهان 
C4 و CAM با افزایش بیش از حد دما و نور، آنزیم روبیسکو به فعالیت خود ادامه می دهد.   ، C3 هم در روز و هم در شب انجام می دهند. / گزینۀ )2(: در همۀ گیاهان 
C3 نمی توانند کربن دی اکس�ید را با اسیدی سه کربنی ترکیب کنند. /  ، فعالیت اکس�یژنازی دارد. گیاهان  C3 دقت کنید که در این ش�رایط آنزیم روبیس�کو در گیاهان 
 C4 C4 و CAM، با افزایش بیش از حد دما و نور، میزان کربن دی اکس�ید در محل عملکرد آنزیم روبیس�کو باال نگه داش�ته می ش�ود. گیاهان  گزینۀ )3(: در گیاهان 

کربن را در زمان های متفاوت تثبیت نمی کنند )فقط به هنگام روز تثبیت می کند(.
C4 تثبیت کربن دی اکس�ید در دو یاختۀ متفاوت انجام می ش�ود، اما در گیاهان CAM در یک یاخته و در دو زمان متفاوت انجام می ش�ود.  6 در گیاهان   4

+NAD به NADH تبدیل می شود. گیاهان همانند سایر جانداران در تمام طول عمر خود توانایی انجام گلیکولیز را دارند. در گلیکولیز 
 گزینۀ )1(: در تنفس نوری، ATP تولید نمی ش�ود. / گزینۀ )2(: دقت کنید که گیاهان CAM برای مقابله با تنفس نوری، با اس�تفاده از اس�یدهای 
 O2 آلی، غلظت کربن دی اکس�ید را در میانبرگ افزایش می دهند نه اینکه غلظت اکس�یژن را کاهش دهند. چون تجزیۀ مولکول های آب برای فتوس�نتز رخ می دهند و 

تولید می شود. / گزینۀ )3(: دقت کنید که ترکیب شش کربنی ناپایدار است و خودبه خود به دو اسید سه کربنی تجزیه می شود.
واکنش های مس�تقل از نور به صورت مس�تقیم نیازی به نور ندارند، اما نبود ATP، موجب توقف چرخۀ کالوین در مرحلۀ تولید قند س�ه کربنی از مولکول  7  2

سه کربنی می شود )و همین طور مرحلۀ تبدیل ریبولوز فسفات به مولکول ریبولوزبیس فسفات(.
 گزین�ۀ )1(: تولی�د ATP از ADP و گ�روه فس�فات همراه ب�ا تولید مولک�ول آب خواهد بود. با توجه به ش�کل کتاب، در ص�ورت اختالل در آنزیم 
ATPساز، مولکول آب نیز از این طریق تولید نخواهد شد. / گزینۀ )3(: اولین مولکول کربن دار پایدار تولید شده در چرخۀ کالوین، یک مولکول سه کربنی است. واکنش 
 pH ،س�ازATP نمی باش�د. / گزین�ۀ )4(: با افزایش تراکم یون های هیدروژن در تیالکوئید و عدم خروج از طریق کانال آنزیم ATP تولی�د ای�ن مولکول نیازمند انرژی و

فضای درونی تیالکوئید کاهش یافته و در مقابل pH بستره افزایش می یابد.
CO2 را مصرف می کند )برخالف چرخۀ کربس(. 8 ، همان واکنش های چرخۀ کالوین است که  C3 واکنش های تثبیت کربن در گیاهان   3

 گزین�ۀ )1(: در تخمی�ر الکتیک�ی، الکترون ه�ای NADH ب�ه ترکیباتی س�ه کربنی )پیرووات( منتقل می ش�وند. دق�ت کنید که در چرخ�ۀ کالوین، 
الکترون های NADPH )نه NADH( به ترکیبات سه کربنی منتقل می شوند. / گزینۀ )3(: در واکنش های چرخۀ کربس، مولکول کربن دی اکسید تنها تولید می شود و 
مصرف نمی شود. / گزینۀ )2(: در واکنش های قندکافت، مولکول های آدنوزین دی فسفات هم تولید و هم مصرف می شوند. اما در واکنش های چرخۀ کالوین، مولکول های 
آدنوزین دی فسفات فقط تولید می شوند. / گزینۀ )4(: در واکنش های گلیکولیز، گلوکز که ترکیبی شش کربنی است، ابتدا دو فسفاته شده و سپس به دو ترکیب سه کربنی 

تجزیه می شود. در چرخۀ کالوین نیز، ترکیبی شش کربنی و ناپایدار تولید می شود که به دو اسید سه کربنی تجزیه می شود.
عبارت های )الف(، )ب( و )د( نادرست هستند. 9  2

 الف( نادرس�ت اس�ت. برای اوگلنا )نوعی آغازی تک یاخته ای( صادق نیس�ت. / ب( نادرست است. باکتری های شیمیوس�نتزکننده، انرژی مورد نیاز 
برای س�اختن مواد آلی از مواد معدنی را از واکنش های ش�یمیایی، به ویژه اکس�ایش ترکیبات معدنی به دست می آورند. / ج( گیاهان و گروهی از آغازیان دارای کلروپالست 
 و تیالکوئید هس�تند که همگی از مولکول آب برای تأمین الکترون برای زنجیرۀ انتقال الکترون بین فتوسیس�تم 2 و فتوسیس�تم 1 اس�تفاده می کنند. / د( نادرس�ت اس�ت. 

برای آغازیان فتوسنتزکنندۀ آبزی صادق نیست.
جبران الکترون های برانگیخته شده از فتوسیستم دارای P700 توسط پروتئینی واقع در سمت داخلی غشای تیالکوئید تأمین می شود.  10  1

 گزینۀ )2(: پروتون ها توس�ط پروتئین ها از بس�تره به فضای درون تیالکوئیدها پمپ می ش�وند، نه انتشار. / گزینۀ )3(: با توجه به شکل کتاب درسی، 
واکنش تش�کیل مولکول های آب می تواند در محل ناقل پروتئینی که مجاور مجموعۀ آنزیمی ATPس�از اس�ت، انجام ش�ود. / گزینۀ )4(: مولکول های NADH )حامل 
الکترون و نوکلئوتیددار( تولید شده در مرحلۀ چرخۀ کربس بدون عبور از غشاهای راکیزه در واکنش های زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای داخلی راکیزه شرکت می کنند.

در هنگامی که روزنۀ برگ بسته است تبادل گازهای کربن دی اکسید از روزنه ها متوقف می شود اما تجزیۀ آب و تولید اکسیژن همچنان ادامه دارد. بنابراین  11  3
در حالی که میزان کربن دی اکس�ید برگ کم می ش�ود، میزان اکس�یژن در آن افزایش می یابد. در چنین حالتی وضعیت برای فعالیت اکس�یژنازی آنزیم روبیس�کو مساعد 
می ش�ود. در پی ترکیب اکس�یژن و ریبولوزبیس فس�فات ترکیب ناپایداری ایجاد می ش�ود که به دو مولکول دو کربنی و سه کربنی تجزیه می شود. مولکول سه کربنی برای 

بازسازی ریبولوزبیس فسفات مصرف می شود )درستی گزینۀ )3((.
 گزینۀ )1(: در تنفس نوری برخالف تنفس یاخته ای ATP ایجاد نمی ش�ود. / گزینۀ )2(: ترکیب ریبولوزبیس فس�فات با اکس�یژن در کلروپالس�ت 

صورت می گیرد نه در راکیزه. / گزینۀ )4(: در این حالت میزان کربن دی اکسید در درون برگ برخالف اکسیژن در حال کاهش است.
تولید و مصرف NADPH و ATP، هر دو در بستره رخ می دهد.  12  2

CO2 ترکیب می ش�ود، اما تجزی�ۀ آب درون تیالکوئیدها   گزین�ۀ )1(: ریبولوزبی�س فس�فات در چرخ�ۀ کالوین که داخل بس�تره انج�ام می گیرد با 
انجام می گیرد. / گزینۀ )3(: یون هیدروژن در بستره مصرف می شود و ارتباطی به فضای تیالکوئید ندارد. / گزینۀ )4(: در فتوسنتز، قند 4 کربنۀ دوفسفاته نداریم. 
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2  هر دو فتوسیستم به وسیلۀ رنگیزه های متفاوت موجود در آنتن ها، انرژی حاصل از نور را به مرکز واکنش منتقل می کنند.  13
 گزینۀ )1(: انرژی حاصل از الکترون های خارج ش�ده از فتوسیس�تم 2 برخالف الکترون های خارج ش�ده از فتوسیستم 1 سبب پمپ یون های هیدروژن 
به درون تیالکوئید و در نتیجه کاهش میزان pH فضای درون تیالکوئید می ش�ود. / گزینۀ )3(: دقت کنید هیچ یک از فتوسیس�تم ها به طور مس�تقیم این توانایی را ندارند. / 

گزینۀ )4(: فقط فتوسیستم 2 کمبود الکترون های خود را از طریق تجزیۀ مولکول های آب جبران می کند. 
منظور صورت س�ؤال آنزیم ATPس�از اس�ت که در ساختار غش�ای تیالکوئید قرار دارد و موجب می شود تا مولکول الزم برای تغییر اسید سه کربنی به قند  14  4

سه کربنی تأمین گردد. 
 گزینۀ )1(: بخش برجستۀ آنزیم ATPساز در سمت بستره قرار دارد. / گزینۀ )2(: این آنزیم توانایی انتقال یون هیدروژن در جهت شیب غلظت را دارد. / 
گزینۀ )3(: این پروتئین برای فعالیت خود به انرژی الکترون های برانگیخته نیاز ندارد، بلکه از انرژی ش�یب غلظت پروتون ها اس�تفاده می کند. در واقع چنین چیزی راجع 

به پمپ هیدروژن درست است. 
کاهش FAD در چرخۀ کربس در بسترۀ راکیزه اتفاق می افتد؛ خروج پروتون از بستره از طریق پمپ های غشایی و با مصرف انرژی است.  15  4

 گزینۀ )1(: ریبولوزبیس فس�فات در طی چرخۀ کالوین در بس�ترۀ سبزدیس�ه تولید می ش�ود؛ خ�روج پروتون ها از تیالکوئید به ص�ورت غیرفعال و از 
 طریق آنزیم ATPس�از رخ می دهد. / گزینۀ )2(: مصرف اس�تیل کوآنزیم A در بس�ترۀ راکیزه است؛ ورود پروتون ها به بستره همراه با تولید ATP است؛ نه خروج آن. / 
گزین�ۀ )3(: تولی�د اکس�یژن در اثر تجزیۀ آب در درون تیالکوئیدهای سبزدیس�ه رخ می ده�د؛ ورود پروتون به درون تیالکوئیدها از طریق مص�رف انرژی زنجیرۀ انتقال 

.)ATP( الکترون است نه انرژی زیستی
یکی از اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون که بین فتوسیستم 1 و 2 قرار دارد، پروتئینی است که پروتون ها را از بستره به فضای درون تیالکوئیدها پمپ می کند.  16  4

بنابراین، با گذش�ت زمان تعدادی پروتون از بس�تره به فضای درون تیالکوئید وارد می شود. تعدادی پروتون نیز از تجزیۀ آب، درون فضای تیالکوئید به وجود می آید. در 
نتیجه، به تدریج بر تراکم پروتون ها در فضای درون تیالکوئیدها نس�بت به بس�تره افزوده می ش�ود؛ پس ش�یب غلظت پروتون از درون تیالکوئید به سمت بستره است و 
پمپ موجود در زنجیرۀ انتقال الکترون که در نهایت به تولید NADPH ختم می ش�ود، پروتون ها را در خالف جهت ش�یب غلظت جابه جا می کند. در غش�ای تیالکوئید، 
مجموعه ای پروتئینی به نام آنزیم ATPس�از وجود دارد. این آنزیم مش�ابه آنزیم ATPس�از در راکیزه اس�ت. پروتون ها فقط از طریق این آنزیم می توانند در جهت شیب 
غلظت خود و به بس�تره منتش�ر ش�وند. همانند آنچه در راکیزه رخ می دهد، همراه با عبور پروتون ها از این آنزیم، ATP ساخته می شود، پس جابه جایی پروتون ها در جهت 

شیب غلظت در تولید NADPH نقشی ندارد. 
می رس�د؛ حداکثر جذب س�بزینۀ a در مرکز واکنش فتوسیستم 1، در طول  NADP+  گزینۀ )1(: الکترون برانگیخته از فتوسیس�تم 1 در نهایت به 
P700 می گویند. / گزینۀ )2(: تجزیۀ نوری آب در مجاورت فتوسیس�تم 2 و در س�طح داخلی  موج 700 نانومتر اس�ت. بر همین اس�اس به س�بزینۀ a در فتوسیس�تم 1، 
تیالکوئید انجام می ش�ود. حاصل تجزیۀ آب، الکترون، پروتون و اکس�یژن است؛ حداکثر جذب سبزینۀ a در مرکز واکنش فتوسیستم 2، در طول موج 680 نانومتر است. 
P680 می گویند. / گزینۀ )3(: طبق شکل کتاب درسی، پس از تابش نور به مولکول های رنگیزه در فتوسیستم 1، الکترون  بر همین اساس به سبزینۀ a در فتوسیستم 2، 
انرژی می گیرد و ممکن اس�ت از مدار خود خارج ش�ود که پس از خروج الکترون از این فتوسیس�تم، الکترونی که از س�بزینه a در مرکز واکنش فتوسیس�تم 2 می آید، کمبود 
الکترون سبزینه a در فتوسیستم 1 را جبران می کند. هر فتوسیستم شامل آنتن های گیرندۀ نور و یک مرکز واکنش است. هر آنتن که از رنگیزه های متفاوت )سبزینه ها و کاروتنوئیدها( 

و انواعی پروتئین ساخته شده است، انرژی نور را می گیرد و به مرکز واکنش منتقل می کند. 
مرکز واکنش شامل مولکول های سبزینه است نه کاروتنوئید.  17  4

 گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. س�امانۀ تبدیل انرژی یا فتوسیس�تم ش�امل رنگیزه های فتوس�نتزی به همراه انواع پروتئین که در غش�ای تیالکوئید قرار 
 دارند. غش�ای تیالکوئید بین بس�تره و فضای درون تیالکوئید قرار دارد. / گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. هر آنتن گیرندۀ نور دارای رنگیزه های متفاوت اس�ت نه یکس�ان. / 
گزین�ۀ )3(: درس�ت اس�ت. فتوسیس�تم های 1 و 2 با مولکول های ناقل الکترون به هم مرتبط هس�تند که ناقل ه�ای الکترون می توانند الکت�رون بگیرند )کاهش( یا اینکه 

الکترون از دست بدهند )اکسایش(. 
منظور صورت سؤال رنگیزه های سبزینه است که در طول موج های باالتر از 530 نانومتر برخالف کاروتنوئیدها قادر به جذب انرژی نور خورشید هستند.  18  2

این رنگیزه ها در محدودۀ 400 تا 500 نانومتر دارای حداکثر جذب نوری هستند. 
 گزینۀ )1(: توضیح این گزینه با توجه به شکل کتاب درسی زیست شناسی 3 نادرست است. / گزینۀ )3(: در ساختار مرکز واکنش فتوسیستم ها فقط 

سبزینه a دیده می شود ولی سبزینه b نه! / گزینۀ )4(: توضیح این گزینه مربوط به کاروتنوئیدها است. 
ATP و NADPH که انرژی و الکترون مورد نیاز برای واکنش های چرخۀ کالوین را تأمین می کنند، در واکنش های وابسته به نور فتوسنتز تولید می شوند. 19  4

 گزینۀ )1(: در مورد مولکول اکسیژن صحیح نیست. / گزینۀ )2(: در مورد کربن دی اکسید و ریبولوزبیس فسفات صحیح نیست. / گزینۀ )3(: مواد 
+NADP می باشد که آب و فسفات از طریق ریشه ها جذب گیاه می شود و سایر مواد  مورد نیاز برای واکنش های وابسته به نور فتوسنتز شامل آب، ADP و فسفات و 

توسط خود گیاه تولید می شوند. 
تنها مورد )الف( صحیح است.  20  1

یاخته های تولیدکننده و برخی یاخته های مصرف کننده )مانند یاختۀ کبدی انس�ان( می توانند کربن دی اکس�ید را مصرف کنند و در مقابل نوعی ترکیب آلی مانند گلوکز و 
یا اوره تولید کنند. 

 الف( درس�ت اس�ت. این مورد کاماًل صحیح اس�ت زیرا همۀ این یاخته ها در طی گلیکولیز ترکیبات سه کربنی مختلفی تولید می کنند. این عبارت عین 
جملۀ س�ؤال کنکور 96 بوده اس�ت. / ب( نادرس�ت است. در جانداران فتوسنتزکننده، ترکیبات آلی مختلف از تغییر قندهای سه کربنی چرخۀ کالوین ایجاد می شود. اما در 
یاخته های شیمیوسنتزکننده و یاختۀ کبدی این ویژگی وجود ندارد. / ج( نادرست است. برخی گیاهان دارای تنفس بی هوازی هستند و الکترون های NADH در آن ها به 

ترکیبات آلی منتقل می شود. / د( نادرست است. یاخته های شیمیوسنتزکننده و کبدی فتوسنتزکننده نمی باشند. 
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موارد )الف( و )ج( نادرست هستند.  1  2
C3 دولپه ای می باش�د، پس تثبیت کربن در شب و  دقت کنید که ش�کل مقابل مربوط به یک گیاه 
در واکوئول ندارد )نادرستی الف( و ایجاد اسید چهار کربنه در تثبیت کربن هم ندارد )نادرستی ج(. 
یاخته های )2( که روپوس�تی می باش�ند، آنزیم هایی می سازند تا پوس�تک یا کوتیکول محافظ را ایجاد 
NADH را در  کنند )درس�تی ب(. یاخته های )4( نیز روپوس�تی هس�تند و چون هوازی می باشند، 

مسیر تولید استیل CoA از پیرووات ایجاد می کنند )درستی د(.

یاخته تمایز یافتۀ روپوستی برگ یا نگهبان فتوسنتزکننده و یا کرک و سایر یاخته های بدون سبزدیسه و روبیسکو می باشند )نادرستی گزینه های )1( و )3((،  2  4
نگه�داری آب ب�ا ترکیب�ات واکوئول ویژۀ CAMها می باش�د )نادرس�تی گزینۀ )2((، ولی باز ه�م تکرار می کنم که همگ�ی قندکافت یا بخش بی ه�وازی تنفس برای تولید 

NADH2 در قندکافت آن ها ایجاد می شود.  , H+ +NADH, H تولید می شود، پس  +H به صورت  NADH دارند و چون هر NADH به همراه یک 

طراحان کنکور از سال 93 و 94 خیلی به قندکافت و طراحی سؤاالت از آن عالقه مند بوده اند!!

O2 ایجاد کنند )بازم کنکور و قندکافت(. 3 هر گیاهی که در شرایط سخت به کندی رشد می کند، زنده است و یاخته های آن می توانند در قندکافت ATP را بدون حضور   4
C3 در ش�ب و گزینۀ )3( در مورد گیاهان CAM با کارایی فتوس�نتز  ، گزینۀ )2( در مورد عدم باز بودن کامل روزنه های هوایی گیاهان  C3 گزینۀ )1( در مورد گیاهان 

کم، نادرست می باشند.
فقط مورد )ب( صحیح است. در واکنش های نوری فتوسنتز: 4  1

P680 پس  +H در فضای درون تیالکوئید، هم تجزیۂ آب و هم فعالیت پمپ پروتونی است. / ب( درست است. الکترون های  الف( نادرست است. عامل تراکم دهنده 
P680 در زنجیرۀ انتقال الکترون بین دو  +H توسط الکترون های  P700 می رسد. / ج( نادرست است. پمپ  از عبور از زنجیرۀ انتقال الکترون کم شدن انرژی آن ها به 
فتوسیس�تم 2 و 1 فعال می ش�ود. / د( نادرس�ت اس�ت. یک زنجیرۀ انتقال الکترون بین فتوسیستم 2 و 1 برای ساخت ATP و زنجیرۀ دیگر )از فتوسیستم 1 به بعد( برای 

ساخت NADPH انرژی را تأمین می کنند.

+NAD می تواند در قندکافت به طور مداوم ATP بسازد )بازم قندکافت!(. 5 هر باکتری که از آب الکترون می گیرد، سیانوباکتری است که در صورت دوباره سازی   4
 گزین�ۀ )1( در م�ورد تنف�س بی هوازی، گزینۀ )2( ب�ه دلیل هوازی بودن برخی شیمیوس�نتزکننده ها و گزینۀ )3( به دلیل شیمیوس�نتزکننده ها که فاقد توانایی فتوس�نتز 

+NAD با پذیرندۀ آلی، همان واکنش های تخمیر می باشد.( می باشند، پاسخ صحیح نمی باشند. )منظور طراح از بازسازی 
، می تواند بدون حضور اکسیژن، در طی عمل قندکافت، NADH و ATP بسازد )بازم قندکافت!(. 6 C3 هر یاختۀ زنده ای از جمله گیاهان   3

CO2 کند(. گزینۀ )2( نادرست است   گزینۀ )1( نادرست است چون هر گیاهی چرخۀ کالوین را در روز فعال می کند )هیچ گیاهی وجود ندارد که فقط در شب تثبیت 

C3 نیز  CO2 به صورت  C4 باید  C4 و CAM ، پس از تثبیت  CO2 را فقط به صورت ترکیب چهار کربنه تثبیت کند و در گیاهان  چون هیچ گیاهی قادر نیس�ت 
در چرخۀ کالوین تثبیت شود.

C4 و غلبه آن ها به تنفس نوری و عمل اکسیژنازی روبیسکو رد می شود.  گزینۀ )4( در مورد گیاهان 

در مرحلۀ نوری فتوس�نتز گیاهان دو زنجیرۀ انتقال الکترون وجود دارد که اولی بین فتوسیس�تم 2 و 1 انرژی الزم را به طور موقت برای ATP س�ازی فراهم  7  4
+H به  +NADP و بعد  کرده و دومی که پس از فتوسیس�تم 1 می باش�د، انرژی الزم برای تولید NADPH س�ازی را فراهم می کند که در این زنجیره، الکترون ها به 

آن ها می پیوندد. )گزینۀ )1( در زنجیرۀ اول وجود دارد و گزینۀ )2( مخصوص واکنش های مرحلۀ مستقل از نور می باشد.(
CO2 آزاد شده را وارد سبزدیسه  8 منظور طراح گیاهان CAM بیابانی مثل آناناس می باش�د که در ش�ب کربن را در اس�ید آلی تثبیت می کنند ولی در روز   2

کرده تا چرخۀ کالوین را به راه بیاندازند. این گیاهان با این روش بر تنفس نوری فائق می آیند.
تس�ت در مورد یاخته زنده ای صحبت می کند که در غش�ای خود رنگیزه جذب نور ندارد )یعنی همۀ یاخته های زنده به جز باکتری های فتوس�نتزکننده!(. 9  1

 گزینۀ )1(: درست است. مصرف گلوکز در غیاب اکسیژن ویژه قندکافت و تنفس بی هوازی است که در هر یاختۀ زنده ای توانایی آن وجود ندارد. در 
قندکافت ترکیبات س�ه کربنه یک فس�فاته و دو فسفاته و بدون فسفات ایجاد می ش�ود )بازم قندکافت!(. / گزینۀ )2(: نادرست است. تولید ATP می تواند عالوه بر تنفس 
هوازی در زنجیرۀ انتقال الکترون، در س�طح پیش ماده نیز مثاًل در قندکافت صورت بگیرد. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. این واکنش مربوط به فتوس�نتزکننده ها است که 
در مرحلۀ اول چرخۀ کالوین انجام می شود. / گزینۀ )4(: نادرست است. طبق معمول هر کنکور باید دقت کنید که وقتی سؤالی به این وسعت جانداران طبیعت می دهند 
باید یاد قندکافت و تنفس یاخته ای بیفتید که در هر یاخته زنده ای رخ می دهد. گزینۀ )4( مراحل بعد از قندکافت را معرفی می کند که یاخته را به س�مت تخمیر الکلی یا 

الکتیکی می برد ولی ممکن است یاخته وارد تنفس هوازی و اکسایش پیرووات نیز برود که در گزینه ذکر نشده است.
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CO2 را با ترکیب  10 C3 و CAM، همگی قادرند چرخۀ کالوین را انجام دهند که در واکنش های اولیۀ این چرخه، به کمک آنزیم روبیسکو،   ، C4 گیاهان   3
قندی پنج کربنی ریبولوزبیس فسفات ترکیب می کنند و مادۀ شش کربنی ناپایدار می سازند.

CO2 از مادۀ دو کربنی دارند. /  ، به ندرت تنفس نوری و تولید  C3 C4 بر تنفس نوری خود غلبه می کنند و برخالف گیاهان   گزینۀ )1(: گیاهان 

ها با سازش�ی که  C3 C4 برخالف  C4 تثبیت می کنند. / گزینۀ )4(: گیاهان  C3 و  C4 و CAM ی�ک کربن را در دو مرحله در اس�یدهای آلی  گزین�ۀ )2(: گیاه�ان 

دارند بر تنفس نوری و فعالیت اکسیژنازی روبیسکو غلبه می کنند. 
P700 در مرکز واکنش خود دارند که با جذب انرژی مناسب توسط همۀ رنگیزه ها، سبب  11 P680 یا  فتوسیستم 2 و 1، هرکدام یک نوع سبزینۀ a از نوع   3

آزاد شدن الکترون برانگیخته از سبزینۀ a خود در مرکز واکنش می شوند )نادرستی گزینۀ )1( و درستی گزینۀ )3((.
P680 در مرکز واکنش فتوسیستم 2 را جبران می کنند )نادرستی گزینۀ )2((.  الکترون های حاصل از تجزیۀ آب، به طور مستقیم فقط کمبود الکترونی 

 در بین فتوسیستم ها، فقط الکترون های فتوسیستم 2 از پمپ غشایی عبور می کنند )نادرستی گزینۀ )4((.
C3 باز می شوند )البته طراح دقت نکرده است که روزنۀ  12 C4 و  منظور سؤال گیاهان CAM هستند که روزنۀ هوایی آن ها در شب برخالف سایر گیاهان   1

آبی آن ها همواره باز است و باز نمی شود! حاال اگر ما تو الگو این سؤال را داده بودیم! کل کشور بسیج می شد که )َاْیَن تذهبون؟!( آهای قیصر کجایی که داشته کشتن! زیست 
الگو چی نوشته! خداروشکر که کنکور گفته!(. 

 گزینۀ )1(: درست است. چرخۀ کالوین هر گیاهی فقط در روز انجام می شود )به جز گیاهان انگل(. / گزینۀ )2(: نادرست است. گیاهان CAM، در 
CO2 جو را در ش�ب و در اسید چهار کربنی  ش�ب فقط یک نوع تثبیت کربن به صورت اس�ید چهار کربنه دارند. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. گیاهان CAM، کربن 

تثبیت می کنند. / گزینۀ )4(: نادرست است. فقط گیاهان CAM، هر دو نوع تثبیت کربن را در یک یاخته انجام می دهند. 
دقت کنید که سؤال در مورد هر فتوسیستم 1 یا 2 می باشد.  13  1

 گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. هر آنتن یک فتوسیس�تم، دارای س�بزینه، کاروتنوئید و انواعی از پروتئین ها می باش�د. / گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. هر 
فتوسیستم، یک مرکز واکنش دارد. / گزینۀ )3(: نادرست است. فتوسیستم 2 به ترکیب آب گریز که در تماس با هر دو الیه است، الکترون می دهد ولی فتوسیستم 1 فقط 

به ترکیب آب دوست در سطح خارجی غشای تیالکوئید الکترون می دهد. / گزینۀ )4(: نادرست است. هر فتوسیستم، یک مرکز واکنش و تعدادی آنتن دارد. 
هر یاخته زنده، در اولین مرحلۀ تنفس یاخته ای یا قندکافت خود، به مصرف ATP به عنوان منبع انرژی برای فعال سازی واکنش نیاز دارد.  14  2

 گزین�ۀ )1(: پروتئین ه�ای م�ورد نی�از تنفس یاخته ای و فتوس�نتز، برخی در هس�ته و برخ�ی در اندامک راکیزه یا سبزدیس�ه رمز گردانی می ش�وند. / 
 ATP نوری ندارد و فقط ATP گزینۀ )3(: در مورد باکتری های فتوس�نتزکنندۀ گوگردی نادرس�ت اس�ت. / گزینۀ )4(: یاخته ای که فاقد سبزدیسه اس�ت، قدرت تولید

پیش ماده ای و اکسایشی )در صورت وجود راکیزه( می سازد. 
منظور سؤال ویژگی مشترک پروکاریوت ها و یوکاریوت ها است چون منظور سؤال هم پروکاریوت فتوسنتزکننده و هم آغازیان مثل جلبک ها و اوگلنا می باشد.  15  1

 الف( نادرست است. دقت کنید که وقتی صحبت از یوکاریوت ها می شود،  منظور سیستم های ژنی یوکاریوتی در هستۀ آن هاست مگر اینکه صراحتًا در 
مورد سیتوپالس�م حرف زده باش�د. در این عبارت حجت برای کس�انی که فکر راکیزه و سبزدیسه هستند برای همیشه تمام شده است. با اینکه در این سؤال کلمۀ هسته 
ذکر نشده است ولی مشخص است که این عبارت از نظر طراح کنکور غلط بوده است یعنی شروع عمل ترجمه قبل از پایان رونویسی را فقط ویژۀ پروکاریوت ها می داند نه 
میتوکندری و پالست ها )یا همان راکیزه و دیسه ها(. / ب( نادرست است. محصول رونویسی، رنا می باشد ولی پیش ساز رنای پیک، رنای نابالغ است. / ج( نادرست است. 
عوامل رونویسی در پروکاریوت ها وجود ندارد. / د( درست است. این عبارت یعنی ترجمۀ هم زمان چند رناتن از یک رنای پیک در هر جاندار یوکاریوتی یا پروکاریوتی صحیح است. 

در مرکز هر فتوسیستم، سبزینۀ a در بستری از پروتئین وجود دارد.  16  3
 گزینۀ )1(: کاماًل برعکس است چون آنتن ها به مرکز واکنش انرژی می دهند. / گزینۀ )2(: هر آنتن سبزینه و کاروتنوئید به همراه گروهی از پروتئین ها 

P700 می باشد نه اینکه هر دو طول موج باعث آغاز واکنش آن شود.  P680 یا  دارد. / گزینۀ )4(: شروع فعالیت هر فتوسیستم، با آزاد کردن الکترون از 
منظور گیاهان CAM و باز شدن روزنۀ هوایی آن ها است.  17  4

C3 همواره به سمت اکسیژنازی می روند ولی گیاهان CAM قادر به شرایط اکسیژنازی   گزینۀ )1(: نادرست است. در مناطق گرم و خشک، گیاهان 

CO2 را در یک زمان و در روز انجام می دهند. / گزینۀ )3(:  C4 )مثل ذرت( دو مرحلۀ تثبیت  و غلبه به این شرایط هستند. / گزینۀ )2(: نادرست است. فقط گیاهان 

نادرس�ت اس�ت. گیاهان CAM در ش�ب و با روزنۀ هوایی باز نیز به تثبیت کربن به صورت اس�ید چهار کربنی می پردازند. / گزینۀ )4(: درس�ت اس�ت. فقط در گیاهان 
CAM، هر دو نوع تثبیت کربن در یک یاخته ولی در دو زمان مختلف صورت می گیرد. 

C3 می باشد. در این گیاهان و هر گیاه دیگری  18 C4 و  متن این سؤال در مورد اینکه گیاهانی که فقط در روز تثبیت کربن می کنند قطعًا مربوط به گیاهان   2

CO2 باید به قند پنج کربنی دو فسفاته ریبولوزبیس فسفات متصل شود. اما...  قطعًا برای انجام چرخۀ کالوین، مولکول 

 گزینۀ )1(: این عبارت ابهام دارد و به نظر من اش��کان هامشی این عبارت نیز می تواند درس�ت باش�د چون تنفس نوری در ش�رایط گرم و خشک، در 
O2 با قند ریبولوزبیس فس�فات پنج کربنی ترکیب ش�ود. / گزینۀ )3(: این  C4 رخ می دهد و طی آن می تواند  C3 و طبق متن کتاب درس�ی به ندرت در گیاهان  گیاهان 

C2 تبدیل می شود که البته این عمل به دلیل پر انرژی بودن  C3 و  C5 به  C4 تنفس نوری رخ دهد، مادۀ  عبارت نیز شک برانگیز است چون اگر در برخی گیاهان 

، انجام نمی شود.  C3 C5 خودبه خود است ولی کتاب به آن اشاره نکرده است. / گزینۀ )4(: نادرست است. این عمل در مورد گیاهان 

B

C

C

B

A

C

B

B

B



237 به راحتی گزینۀ )4( مش�خص اس�ت که نادرس�ت اس�ت چون مثاًل شیمیوس�نتزکننده ها نیز تک یاخته ای و تولیدکننده اند و تثبیت کربن می کنند ولی این  19  4
باکتری ها رنگیزه فتوسنتزی ندارند. 

 گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. این عبارت که در کنکور متأس�فانه آمده است کاماًل خارج از کتاب می باشد و مایۀ تأسف است! با توجه به این عبارت که 
مشخص است منظور باکتری های شیمیوسنتزکننده است، لطفًا طراح کنکور توضیح دهد که کجای کتاب نوشته است این باکتری ها تنفس هوازی و زنجیرۀ انتقال الکترون 
دارند؟ )ش�اید هم منظورش واکنش های تولید ATP در تولیدکنندگی بوده اس�ت!! که !! )خداروش�کر که در الگو بارها گفته بودم که شیمیوسنتزکننده ها می توانند هوازی یا 
رخ می دهد. / گزینۀ )3(: درست است.  NAD+ بی هوازی باشند!!((. / گزینۀ )2(: درست است. در مرحلۀ دوم تخمیر الکتیکی که قندکافت است،  قطعًا دوباره سازی 

هر تک یاخته اکسیژن زا، قدرت فتوسنتز و تولید مواد آلی از معدنی دارد. 
4  در این سؤال هم طبق اعتیاد طراحان کنکور به مبحث گلیکولیز، سؤال کلی طرح شده است که البته سؤال بسیار زیبایی است.  20

 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. شیمیوس�نتزکننده ها، تولیدکنندۀ مواد آلی و تثبیت کنندۀ کربن هستند ولی فتوسنتزکننده نیس�تند )بارها در کتاب الگو این 
 H S2 موضوع را گوشزد کرده بودیم!(. / گزینۀ )2(: نادرست است. این نکته در مورد باکتری های فتوسنتزکنندۀ گوگردی نادرست است چون این گروه، با جذب نور به تجزیۀ 

H یا هر مادۀ معدنی  S2 و آزادسازی S می پردازند و غیراکسیژن زا هستند )البته این مطلب در باکتری های شیمیوسنتزکننده نیز وجود دارد ولی انرژی خود را به جای نور از 

 دیگری می گیرند(. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. در مورد س�یانوباکتری هایی که توانایی تثبیت نیتروژن و کربن دارند و از نور خورش�ید انرژی می گیرند نادرس�ت است. / 
گزینۀ )4(: درست است. در مورد قندکافت هر یاختۀ زنده و تولید قند سه کربنی تک فسفاته در اثر شکستن فروکتوز دو فسفاته صحیح است. 
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فناوری های نویر زیستی
هفتم
 فصل

1  3

به طور کلی به هرگونه فعالیت هومشندانۂ آدیم در تولید و بهبود محصوالت گوناگون با اس�تفاده از موجود زنده را زیس��ت فناوری می گویند.

 گزینۀ )2( در مورد مهندس�ی ژنتیک بوده که ش�اخه ای از زیس�ت فناوری می باش�د و گزینه های )1( و )4( نیز تعریف کاملی برای زیس�ت فناوری نمی باشد. در تعریف 
زیست فناوری اشاره به موجود زنده برای ساخت فراورده الزامی است و دقت کنید که زیست فناوری در جهت رفع نیاز همۀ موجودات رخ می دهد نه فقط نیازهای انسانی!!

موارد )الف(، )ج( و )د( صحیح می باشند. 2  2

در حال حاضر کاربردهای فراوان زیس��ت فناوری، باعث ش�ده اس�ت که از آن به عنوان نش��انۂ پیرشفت کش��ورها در قرن حاضر و یکی از ابزارهای مهم برای تأمین نیازهای 
متنوع نام برده شود.

 الف( درست است. زیست فناوری، قلمروی بسیار گسترده در روش هایی مثل مهندسی ژنتیک، مهندسی پروتئین و بافت دارد. از طرفی چون شاخه ای از 
علم زیست شناسی )علم تجربی( است، پس مشاهده، اساس آن می باشد. / ب( نادرست است. در روش زیست فناوری نوین هم از انتقال ژن و هم برای تمایز بافتی در مهندسی 
بافت استفاده می کنند. / ج( درست است. زیست فناوری از گرایش های دیگر علم تجربی مانند علوم زیستی، فیزیک، ریاضیات و علوم مهندسی بهره می برد. / د( درست است. 
در حال حاضر، زیست فناوری به یکی از ابزارهای مهم برای تأمین نیازهای متنوع تبدیل شده است که چون شاخه ای از زیست شناسی است، از سال دهم به یاد دارید که به بررسی 

علمی جانداران و فرایندهای زیستی می پردازد.
در زیست فناوری نوین، انتقال ژن، سبب تغییر در خصوصیات میکروارگانیسم ها و ایجاد محصوالت متنوع با کارایی باال شد. 3  1

 گزینۀ )2(: کش��ت ریزاندامگان در زیس�ت فناوری کالس��یک ش�روع ش�د ولی انتقال ژن در زیس�ت فناوری نوی�ن صورت گرفت. / گزین�ۀ )3(: تولید 
محصوالت تخمیری ش�روعی برای زیس�ت فناوری س��نیت بود ولی تولید اپدزیست در زیست فناوری کالسیک انجام شد. / گزینۀ )4(: اولین بار تولید آنزیم در زیست فناوری 

کالسیک شروع شد ولی تغییر و اصالح جانداران مرهون زیست فناوری نوین می باشد.

منظور سؤال روش زیست فناوری می باشد. 4  4
 گزینۀ )1(: نادرست است. محصوالت تخمیری از روش زیست فناوری سنتی شروع شد ولی تولید پادزیست از روش کالسیک آغاز شد. / گزینۀ )2(: 
نادرست است. زیست فناوری دانشی جدید نیست و روش سنتی آن خیلی زمان است که انجام می شود. در حقیقت زیست فناوری نوین، روش جدیدی است. / گزینۀ )3(: 
نادرست است. همسانه سازی ژن انسولین با مهندسی ژنتیک است نه پروتئین! / گزینۀ )4(: درست است. کشت ریزاندامگان، بار اول در روش زیست فناوری کالسیک 

و با تولید پادزیست انجام شد ولی در روش نوین نیز کشت باکتری ها باید صورت بگیرد که در این روش، پادزیست استفاده می شود.
الکترون گیری پیرووات و اتانال به ترتیب در تخمیر الکتیکی و الکلی صورت می گیرد که هر دو اولین بار در زیست فناوری سنیت برای تولید مواد غذایی به  5  1

کار رفتند.
موارد )الف(، )ب( و )د( در مورد زیست فناوری کالسیک که مدنظر سؤال است، نادرست می باشند. در مهندسی ژنتیک برای جدا کردن یاخته های تراژنی  6  3

از یاخته های فاقد ژن انتقال یافته، معمواًل از آنیت بیوتیک یا اپدزیس��یت اس�تفاده می ش�ود که ژن مقاومت به آن روی دیسک میزبان قرار دارد. اپدزیست ها اولین بار در روش 
زیس��ت فناوری کالس��یک ایجاد ش�دند. در این روش زیست فناوری، عالوه بر پادزیس�ت ها، انواع آنزیم ها )کاتالیزگرهای زیس�تی( و مواد غذایی نیز با روش های تخمیری یا 

کشت ریزاندامگان ها نیز تولید شدند.
 تولید نان همواره به عمل تخمیری نیاز دارد که همانند محصوالت تخمیری لبنی اولین ابر در زیس�ت فناوری س��نیت ایجاد ش�د )نادرس�تی گزینه های ب و د(. انتقال ژن 

نیز در روش زیست فناوری نوین استفاده می شود )نادرستی الف(.
در زیس�ت فناوری نوین که با تغییر و اصالح خصوصیات ریزاندامگان، س�بب تولید ترکیبات جدید با مقدار و کارایی باال ش�د، اولین بار با انتقال ژن بین دو  7  4

میکروارگانیمس )ریزاندامگان( شروع شد. )ریزاندامگان ها، باکتری ها یا یوکاریوت های تک یاخته ای می باشند.(

 گزین�ۀ )1( در م�ورد روش های جدید زیس�ت فناوری نوین می باش�د که محصوالت انس�انی را توس�ط ریزاندامگان ها ایج�اد می کند و گزینه ه�ای )2( و )3( نیز در مورد 
زیست فناوری سنتی و کالسیک صورت می گیرد.

موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست هستند. 8  3

دقت کنید که در مهندس�ی ژنتیک، باید قطعه ای از دنای یک یاخته را توس�ط ناقل ژنی )مثاًل دیس�ک( به یک یاختۀ دیگر به نام میزبان منتقل کنیم. در این حالت 
به ناقل ژنی به همراه قطعۀ دنای مورد نظر، DNA نوترکیب می گویند. به یاختۀ گیرندۀ DNA نوترکیب یا همان میزبان، یاختۂ دس��ت ورزی ش��ده و دارای صفت جدید 

می گویند و به جانداری که از طریق مهندسی ژنتیک دارای ترکیب جدید ژنتیکی شده، جاندار تغییر یافتۂ ژنتییک یا تراژن می گوییم.
جاندار تراژنی یا تغییر یافتۀ ژنتیکی، اگر تک یاخته ای باش�د که در همان تک یاختۀ آن دنای جدید قرار گرفته اس�ت که البته این تغییر در دنای کمکی ژن یاخته مثل 

دیسک رخ می دهد ولی اگر جاندار پریاخته ای باشد، معمواًل باید این تغییر در ژن های همۂ یاخته های آن رخ داده باشد تا لفظ تراژن برای آن کاربرد داشته باشد.

فصل هفتم
فناوری های نویر زیستی
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در شکل های زیر می توانید طریقۀ دست ورزی کردن یاخته و تراژنی کردن جانداران تک یاخته ای و پریاخته ای را مشاهده کنید:

دناي نوترکیب

پروکاریوتیدناي اصلی یاخته 
یاختۀ میزبان دس تورزي

 شده یا تراژنی

تکثیر زیگوت
هسته

ژنوم خطی

یاختۀ دستورزي شده یوکاریوتی

نوترکیب DNA 

وارد کردن آن به یک زیگوت یوکاریوتی پریاختهاي

دیسک اولیه قطعۀ دناي مورد نظر

دیسک
وارد کردن به یاخته

قطعۀ دناي مورد نظر

نوترکیب شده DNA    

ایجاد جانداري پریاخت هاي تراژنی 

که در همۀ یاخت ههاي بدن خود

 قطعۀ دناي مورد نظر را دارد.

+

 الف( دست ورزی در باکتری صورت می گیرد. / ب( دنای جدا شدۀ انسانی را به دنای کمکی باکتری اضافه می کنند. / ج( دست ورزی شدن در مورد 
یاخته به کار می رود که البته ابتدا در خارج میزبان صورت می گیرد.

دق�ت کنی�د که در س�ؤال ژن رمزگردان ی�ک rRNA یوکاریویت را وارد ابکرتی کرده ایم. باکتری ابتدا به همسانه س�ازی این ژن توس�ط هلیکاز و دناپلیمراز  9  4
پروکاریوتی می پردازد و س�پس در صورت بیان ش�دن، توس�ط رناپلیمراز پروکاریوتی به تولید رنا رناتنی یوکاریوتی می پردازد )نه پروتئین رناتنی( )نادرستی گزینه های )1( و 
ای نیز حاوی پیوندهای اش�تراکی  DNA )3((. حتمًا می دانید که رمزه، توالی س�ه حرفی ویژه mRNA )پیک( می باش�د )نادرس�تی گزینۀ )2(( و از طرفی هر RNA یا 

)کوواالنسی( بوده ولی از نوع پپتیدی نمی باشد و این ژن یوکاریوتی جدا شده همواره یک نقطۀ آغاز و یک توالی پایان رونویسی دارد.
موارد )الف(، )ب( و )د( در مورد پروکاریوت ها نادرست می باشد. انتقال ژن بین دو جاندار در مهندسی ژنتیک، اولین بار به کمک ابکرتی ها انجام شد. برخی  10  3

باکتری ها مثل اشرش�یاکالی می توانند س�امانه های سه ژنی مجاور هم برای تجزیۀ الکتوز و مالتوز داشته باشند ولی نوکلئوزوم، انواع رناپلیمراز و DNA خطی و تیالکوئید 
از ویژگی یوکاریوت ها می باشد.

دورۀ زیست فناوری نوین با انتقال ژن از یک ریزاندامگان به ریزاندامگان دیگر آغاز شد. 11  3
 گزینۀ )1(: پس از اولین روش های زیس�ت فناوری در مهندس�ی ژنتیک که با باکتری ها انجام شد، در حال حاضر می توانند امکان دست ورزی ژنتیکی 
ب�رای س�ایر موج�ودات زنده مثل گیاه�ان و جانوران را نیز انج�ام دهند. / گزینۀ )2(: اولین ب�ار روش ژن درماین که در آخ�ر این فصل مطالعه می کنید در لنفوس�یت های 

دختربچه ای دارای نقص ژنی صورت گرفت. / گزینۀ )4(: اولین روش های مهندسی ژنتیک با باکتری ها شروع شد )مخمرها از قارچ ها هستند(.
موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست می باشند. 12  4

برای ایجاد یک گیاه زراعی تراژنی با مهندسی ژنتیک، ابتدا باید یاخته ای گیاهی ایجاد کنیم که حاوی دنای 
نوترکیب شده باشد. برای این عمل موارد زیر به ترتیب انجام می شود:

1( تعیی�ن صف�ت یا صفاتی مطل�وب از یک گیاه دیگر )مثاًل ژن مقاومت گیاهان خودرو در محیط بس�یار س�رد( یا 
بررسی ژنوم گیاه خاص.

2( اس�تخراج ژن یا ژن های ایجادکنندۀ صفت مطلوب مورد نظر توس�ط آنزیم های برش دهندۀ پروکاریوتی 
)نادرستی الف(.

3( نوترکی�ب کردن ژن حاوی صفت مطلوب با دنای دیس�کی باکتریایی )ژن کمیک( و ازدیاد آن در باکتری 
)نادرستی د(.

4( آماده سازی یاخته ای از گیاهی زراعی برای ورود دنای نوترکیب شده از دیسک و ژن مفید گیاهی.
5( نوترکیب شدن یاختۀ گیاهی پس از ورود دنای نوترکیب به آن )درستی ج(.

6( کشت یاخته های دست ورزی شدۀ گیاهی در محیط مخصوص.
7( ایجاد گیاهچه ای تراژنی از تکثیر یاخته های نوترکیب در محیط کشت.

8( تولید گیاه تراژن که همۀ یاخته های آن مشابه یاخته ای بود که در ابتدا نوترکیب شده بود.
9( بررسی دقیق ایمنی زیستی و اثبات بی خطر بودن آن ها برای سالمت انسان و محیط زیست.

10( در انتها تکثیر و کش�ت گیاه تراژنی با رعایت اصول ایمنی زیس�تی تا مجموعه ای از گیاهان تراژنی ایجاد 
شوند )نادرستی ب(.

موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست تکمیل می کنند. 13  2
ابکرتی ها اولین جاندارانی بودند که تحت دس�ت ورزی ژنتیکی قرار گرفتند و در مهندس�ی ژنتیک، تراژن ش�دند )یعنی ژن بیگانه را از گونه دیگر دریافت کردند(.

 الف( درس��ت اس�ت. ابکرتی ها از ش�روع زیست فناوری سنتی با روش های تخمیری تا امروزه در مهندسی ژنتیک در تولید مواد مختلف نقش داشته اند. / 
ب( نادرست است. هر نوع پروتئین، از روی بخش غیرتنظیمی ژن، رونویسی می شود. یعنی هیچ گاه از توالی تنظیمی یک ژن )راه انداز، اپراتور و…( مستقیمًا رونویسی صورت 
نمی گیرد. / ج( نادرست است. از فصل 2 به یاد دارید که پروتئین های فعال کننده در تنظیم مثبت رونویسی پروکاریوت ها، هیچ گاه به توایل راه انداز متصل منی شوند بلکه جایگاه 

اتصال مخصوص به خود در قبل از توالی راه انداز دارند. / د( نادرست است. پروکاریوت ها توانایی تولیدمثل جنسی و ایجاد تخم ندارند.
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241 برای همسانه سازی ژن انسانی تولیدکنندۀ هورمون رشد و همچنین ازدیاد اولیه ژن برای ایجاد گیاهان زراعی، ابتدا باید ژن مورد نظر را با یک ناقل ژنی مثل  14  1
دیسک باکتریایی، نوترکیب کنیم.

 گزینۀ )2(: برای تولید هورمون رشد انسانی، در همان یاختۀ باکتریایی، با رونویسی و ترجمه، هورمون رشد ساخته می شود ولی در ساخت گیاه تراژنی 
بای�د ژن م�ورد نظر را به یاختۀ گیاهی وارد کرد. / گزینۀ )3(: کش�ت یاختۀ نوترکیب و ایجاد جاندار تراژن�ی در گیاهان زراعی کاربرد دارد. / گزینۀ )4(: انتقال ژن به ژنوم 

یوکاریوتی در تولید هورمون رشد انسانی توسط باکتری صورت نمی گیرد، ولی برای تولید گیاهان تراژنی رخ می دهد.
دقت کنید که در متن سؤال، هدف مهندسی ژنتیک در همسانه سازی دان را ذکر کرده است. همسانه سازی دنا فقط برای انبوه سازی ژن به کار می رود ولی  15  1

انبوه سازی محصول با بیان ژن های فوق رخ می دهد که یکی از اهداف دیگر مهندسی ژنتیک می باشد.
 گزینۀ )2(: جداس�ازی یک یا چند ژن و تکثیر آن ها را همسانه س�ازی دنا می گویند. / گزینۀ  )3(: در همسانه س�ازی دنا، مادۀ وراثتی با ابزارهای مختلف 
در خارج از یاخته، تهیه می شود. / گزینۀ )4(: همواره پس از جدا کردن ژن های مورد نظر، باید به وسیلۀ یک ناقل همسانه سازی )مثاًل دیسک(، DNA نوترکیب حاصله 

را به درون ژنوم میزبان منتقل کنند.
فقط مورد )ج( استفاده نمی شود. تولید انبوه از یک دنای خالص می تواند برای دست ورزی ژنی )د(، تولید یک مادۀ مخصوص )ب( و یا مطالعۀ ژنی )الف(  16  1

استفاده شود ویل تغییر در ساختار سه بعدی محصوالت مربوط به مهندیس پروتئین و تولید پروتئین یا محصول ژین یم ابشد.

در روش مهندسی ژنتیک، هدف انبوه سازی ژن یا محصول آن می باشد ولی تغییری در ژن یا محصول آن ایجاد نمی شود. در حالی که در مهندسی پروتئین، ابتدا در ژن ها 
تغییراتی ایجاد کرده تا سبب تولید پروتئین هایی با کارایی جدید شوند. )د(

اولین جاندار دست ورزی شده، نوعی ابکرتی بود که رناهای کوچک آن و همۀ انواع رناهای دیگر آن را رنابسپاراز پروکاریویت می سازد. در این جانداران، رشتۀ  17  1
الگو برای ساخت پروتئین هلیکاز، نوعی رنای پیک )mRNA( بوده که این مولکول نیز توسط همان نوع رنابسپاراز یاختۀ پروکاریوتی تولید می شود.

فقط مورد )الف( جواب اس�ت. زیس�ت فناوری از هر سه مدل سنتی، کالسیک یا نوین، عبارت است از هرگونه فعالیت هومشندانۂ انساین در تولید و بهبود  18  1
محصوالت گوناگون با استفاده از موجود زنده! در )الف( واکنش های تخمیری به طور عادی در طبیعت رخ داده است و تحت کنترل هوشمندانۀ آدمی نبوده است.

در س�ؤال عنوان ش�ده که می خواهیم ژنی یوکاریوتی را وارد یاختۀ پروکاریوتی )پیش هس�ته ای( کنیم تا آن ژن بیان شود. دقت کنید که تمام موارد بیان این  19  4
ژن در یاختۀ جدید، تحت کنترل و عمل یاختۀ پروکاریوتی رخ می دهد که این یاخته فاقد عامل رونویسی می باشد )درستی گزینۀ )4((. برای رونویسی از این ژن، رنابسپاراز 
پروکاریوتی وارد عمل می ش�ود که از روی mRNA ترجمه ش�ده اس�ت )نادرستی گزینۀ )2((، می تواند چند ژن مجاور هم مثل ژن های تجزیۀ الکتوز را هم زمان رونویسی 

کند )نادرستی گزینۀ )1((. این آنزیم رنابسپاراز پروکاریوتی است و انواع 1، 2 و 3 ندارد )نادرستی گزینۀ )3((.
فقط مورد )ب( صحیح می باشد. 20  3

همۂ آنزیم های محدودکننده، آنزیم های ابکرتیایی هس�تند که طی عمل خود در هر جایگاه تش��خیص، دو انهتای چس��بنده ایجاد می کنند ولی روی هر دنا می توانند تعداد 

جایگاه تش�خیص متعددی داش�ته باشند )نادرستی الف(. ژن س�ازندۀ این آنزیم توسط DNA حلقوی باکتری رمزگردانی شده که فاقد توالی افزاینده می باشد ولی قدرت 
برش در DNA یوکاریویت و پروکاریویت دارد که دارای توالی افزاینده و اپراتور نیز می باشند )درستی ب(.

 این آنزیم ها همواره در هر جایگاه تش�خیص دو پیوند فسفودی اس�تر می ش�کنند و به دنبال عمل آن ها تعدادی پیوند هیدروژنی بدون نیاز مس�تقیم به فعالیت این آنزیم 
شکسته می شود )نادرستی ج(. 

 راه انداز ژن های پروکاریوتی مستقیمًا اب رانبسپارازها شناسایی می شود و برخالف رنابسپاراز یوکاریوتی به عوامل رونویسی نیازی ندارند )نادرستی د(.
موارد )الف(، )ب( و )د( به نادرستی تکمیل می کند. )در متن سؤال به قید بعضی دقت کنید( در مهندسی ژنتیک هبرت است که از دیسکی استفاده شود که  21  3

برای آنزیم محدودکنندۀ خاص، فقط یک جایگاه تشخیص داشته باشد ولی برخی دیسک ها می توانند بیش از یک جایگاه نیز داشته باشند.
 الف( دیس�ک ها، دناهای حلقوی کمیک هس�تند که عالوه بر باکتری ها در برخی قارچ ها مثل مخمرها نیز دیده می ش�وند. همان طور که می دانید قارچ ها 
یوکاریوت هستند و حاوی دنای خطی در هستۀ خود می باشند. / ب( همۂ دیسک ها، برای تکثیر خود محتاج آنزیم های همانندسازی کنندۀ میزبان خود می باشند ولی مستقل 

از زمان تکثیر دنای اصلی میزبان، همانندسازی می کنند. / د( همۀ دیسک ها، دنای دورشته ای حلقوی خارج از فام تن اصیل میزبان خود می باشند.
فقط مورد )الف( صحیح می باشد. 22  3

»ناقلین ژنی که به طور معمول در مهندسی ژنتیک استفاده می شوند، همان دیسک ها می باشند.«
 الف( درست است. مطابق شکل روبه رو، دیسک ها، پس از نوترکیب شدن با قطعه DNA خاص، 
حداقل دارای دو جایگاه تشخیص برای آنزیم برش دهنده در دو سمت آن قطعۀ خاص می باشند. / ب( نادرست است. 

این تعریف مربوط به جایگاه تشخیص آنزیم برش دهنده می باشد. 
ج( نادرست است.

دقت کنید که دیسک یا ناقل ژنی یک توالی خاص ژنی نمی باشد بلکه یک DNA حلقوی کامل بوده که معمواًل در باکتری ها و برخی قارچ ها وجود دارد که از توالی های 
ژنی متعددی ایجاد شده است و در داخل جاندار ولی خارج از فام تن اصلی یاخته قرار دارند.

د( نادرس�ت اس�ت. تکثیر ناقل ژنی )دیس�ک( همانند تکثیر راکیزه ها و سبزدیسه های یاخته یوکاریوتی، مستقل از تکثیر میزبان انجام می شود ولی این بدان معنی است که 
حتی اگر ژنوم اصلی یاخته نیز تکثیر نیابد، آن ها می توانند تکثیر کنند ولی توجه کنید که همواره تکثیر این عوامل، محتاج آنزیم های میزبان می باشد.
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موارد )ج( و )د( صحیح هستند. 23  1

در مهندسی ژنتیک، اهداف مختلیف دنبال می شود که ییک از مهم ترین آن ها تولید ژن و فراورده های آن بدون تغییر در توالی آن ها می باشد )نادرستی الف(.

 در مهندسی ژنتیک، برای همسانه سازی از جاندار ساده ای مثل باکتری )نه فقط باکتری !! نادرستی ب( استفاده می کنند، دلیل استفاده از این جانداران، سرعت تقسیم 
باالی آن ها می باشد. 

 جداسازی یک یا چند ژن برای تکثیر آن ها را همسانه سازی ژنی می گویند )درستی ج(.
 اولین ابزار الزم در مهندس�ی ژنتیک، آنزیم برش دهنده ژین اس�ت که با فعالیت نوکلئازی س�بب شکس�ته شدن دو پیوند اش�تراکی از نوع فسفودی استری در هر جایگاه 

تشخیص خود می شود )درستی د(.
دیس�ک به طور معمول در ابکرتی ها و برخی قارچ ها مثل مخرمها وجود دارند. منظور این س�ؤال ویژگی مش�ترک دو فرمانرو ابکرتی ها )پروکاریوت ها( و قارچ ها  24  3

می باشد. هر دوی این جانداران در همۀ گونه های خود قادر به تنفس یاخته ای و تولید NADH و ATP در مرحلۀ قندکافت تنفسی می باشند.
 گزینۀ )1(: قارچ ها هیچ گاه قدرت فتوسنتز و جذب نور ندارند ولی برخی باکتری ها که فتوسنتزکننده اند سبزینه a یا باکتریوکلروفیل دارند. / گزینۀ )DNA :)2 کمکی 
در این یاخته ها، همان دیسک آن هاست که به صورت حلقوی در خارج کروموزوم اصلی آن ها قرار دارد. در حقیقت کروموزوم اصلی در قارچ ها به صورت خطی می باشد. / گزینۀ )4(: نقاط 

وارسی مربوط به یاخته های دارای میتوز می باشد که چرخۀ یاخته ای دارند. این ویژگی مخصوص یوکاریوت ها بوده که در قارچ ها برخالف باکتری ها دیده می شود.
25  3

دیسک ها را فام تن های کمیک می خوانند چون حاوی ژن هایی هستند که در فام تن اصلی میزبان وجود ندارند. یکی از این ژن ها می تواند ژن مقاومت به نوعی پادزیست باشد.

این سؤال بسیار ظریف و حاوی نکتۀ جالبی است. در متن کتاب ذکر کرده است که هبرت است در مهندسی ژنتیک از دیسکی استفاده شود که فقط یک جایگاه  26  3
تشخیص برای آنزیم برش دهنده داشته باشد ولی قید هبرت است دارد نه اینکه اجبار باشد )این نکته به دلیل عدم جدا کردن ژن مهمی از دیسک می باشد که در درسنامه 

به طور کامل بررسی کردم( )نادرستی گزینۀ )1((. 

در مهندس�ی ژنتیک با هدف همسانه س�ازی ژن، نباید کاری کنیم که تکثیر دیس�ک متوقف شود، بدیهی اس�ت که اگر جایگاه تشخیص آنزیم برش دهنده در توالی 
شروع همانندسازی باکتری باشد، با برش آن، تکثیر دیسک متوقف می شود چون دناپلیمراز قادر به شناسایی توالی شروع همانندسازی نمی باشد.

برای به موفقیت رسیدن روش مهندسی ژنتیک، جایگاه تشخیص آنزیم برش دهنده نباید در توالی شروع همانندسازی و توالی مقاومت به پادزیست وجود داشته باشد.

م�وارد )ال�ف(، )ب( و )ج( نادرس�ت  27  3
هس�تند. در مهندس�ی ژنتی�ک پ�س از تولی�د دنای 
نوترکی�ب )قطعۀ مورد نظر + دیس�ک( باید با هموار 
کردن ش�رایطی آن ها را وارد یاخته های میزبان کنیم. 
در این مرحله که با شوک الکتریکی یا حرارتی صورت 
می گی�رد، فق��ط تع��داد کم��ی از یاخته ه�ای میزب�ان، 
دناه�ای نوترکیب را دریافت می کنند. دلیل این نکته 
این است که طبق شکل روبه رو، پس از اضافه کردن 
پادزیس�ت ها به محیط، فقط تعداد کم��ی از ابکرتی ها 
باقی می مانند و اکثر آن ها از بین می روند. در حقیقت 
باکتری های از بین رفت�ه همان هایی بوده اند که فاقد 

دنای نوترکیب می باش�ند.
 الف( نادرس�ت اس�ت. دیس�ک ها که حاوی ژن مقاوم به پادزیس�ت می باش�ند در برخی قارچ ها مثل مخمرها وجود دارند. / ب( نادرس�ت اس�ت. در 

مهندسی ژنتیک، قطعه دنای خاصی را به دنای دیسک اضافه می کنیم ولی ژنی یا قطعه ای را از دیسک جدا نمی کنیم. 
ج( نادرست است.

دقت کنید که در مهندس�ی ژنتیک رشط الزم این اس�ت که از یک نوع آنزیم برش دهنده باید اس�تفاده ش�ود »نه اینکه هبرت اس��ت!!«. در حقیقت بهتر اس�ت که از دیسکی 
استفاده شود که فقط یک جایگاه تشخیص برای برش دهندۀ خاص داشته باشد.

28  1

در این سؤال فقط باید دقت کنید که آنزیم های برش دهندۀ ژنی، فقط قادرند که مولکول DNA را از محل های خاصی برش دهند ولی روی RNA و پروتئین اثری ندارند.

 گزینۀ )1(: درست است. آنزیم های غیرپروتئینی از نوع RNA می باشند که الگوی آن ها DNA بوده که آنزیم برش دهنده روی آن مؤثر است ولی الگوی 
ساخت آنزیم های پروتئینی، مولکول رنای پیک می باشد که آنزیم برش دهنده روی آن اثری ندارد. / گزینۀ )2(: نادرست است. آنزیم برش دهندۀ ژنی، نه روی مولکول هموگلوبین 
پروتئینی مؤثر است و نه روی الگوی آن که RNA پیک می باشد. / گزینۀ )3(: نادرست است. در این عبارت، قید برخالف نادرست است چون هر دو قسمتی از دنا بوده که آنزیم 

برش دهنده روی آن مؤثر است. / گزینۀ )4(: نادرست است. رونوشت اگزون و اینترون برخالف توالی پایان رونویسی، بخشی از mRNA می باشد.
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243 موارد )ب( و )د( صحیح می باشند. 29  1
 بس��یاری از دیس�ک ها دارای ژن های مقاومت به پادزیس�ت ها می باشند. چنین ژن هایی سبب می ش�وند که به باکتری توانایی تغییر دادن پادزیست به مواد غیرکشنده بدهند و 

بتوانند از این مواد تغییر یافته برای خود استفاده کنند )درستی د(. در ادامه با مقاوم شدن، این باکتری ها قادر به انتقال تعدادی از این دیسک ها به سایر باکتری ها می باشند تا تعداد 
باکتری های مقاوم را در جمعیت خود زیاد کنند. در حقیقت انتخاب طبیعی س�بب تغییر جمعیت آن ها در جهت مقاوم ش�دن می ش�ود )درستی ب(.   دیسک ها کروموزوم کمکی 
هستند و سبب تغییر در دنای اصلی باکتری نمی شوند )نادرستی الف(. باکتری با تغییر پادزیست ها آن ها را به مواد غیرکشنده و قابل استفاده تبدیل می کند )نادرستی ج(.

30  4

آنزیم های برش دهنده، همواره س�بب ایجاد قطعات خطی در دناهای خطی و حلقوی می ش�وند ولی آنزیم لیگاز یا اتصال دهنده، در مهندسی ژنتیک همواره سبب اتصال دو 
قطعۀ دنای خطی شده می شود. ضمن عمل لیگاز، می توان یک دنای حلقوی یا خطی ایجاد کرد.

فقط مورد )د( نادرست است. 31  1

در جایگاه تشخیص EcoR1 که توالی یک رشتۀ آن به صورت GAATTC می باشد، در هر رشته 3 باز آلی پورین )A و G( و 3 پیریمیدین )C و T( وجود دارد )درستی الف(.

 در انهتای چسبنده تک رشته ای حاصل از عمل آن که AATT می باشد، 2 پورین و 2 پیریمیدین وجود دارد )درستی ب(.
همیشه EcoR1 پیوند فسفودی استر بین A و G یعنی دو نوکلئوتید پورین دار را می شکند )درستی ج(.

در یک جایگاه تش�خیص آنزیم، تعداد پیوندهای هیدروژنی )بین A و T، 2 پیوند هیدروژنی و بین C و G، 3 پیوند( 14 عدد و پیوندهای فسفودی اس�تر 10 عدد اس�ت. پس 
تعداد 8 پیوند هیدروژنی بین A و T که شکس�ته می ش�وند 4 برابر تعداد پیوند فسفودی اس�ترهای شکس�ته شده اس�ت ولی دقت کنید که آنزیم برش دهنده فقط توانایی 

شکستن پیوند فسفودی استر دارد و در ادامۀ عمل آن پیوندهای هیدروژنی شکسته می شوند. )نادرستی د(
موارد )الف(، )ب( و )ج( صحیح می باشند. 32  2

در مرحلۀ وارد کردن ِدنای نوترکیب به یاختۀ میزبان الزم است که پس از قرار دادن نمونه ها در محیط کشت مناسب، از شوک گرمایی یا الکتریکی همراه با مواد شیمیایی 
استفاده شود تا دناهای نوترکیب وارد میزبان های خود شوند و شروع به همسانه سازی ژن یا تولید محصول در درون میزبان کنند.

 در این مرحله دناهای نوترکیب، در درون میزبان توسط دنابسپاراز و هلیکازها همانندسازی می کنند )درستی الف(.
 ب�ا ورود دن�ای نوترکی�ب به میزب�ان، قطعًا تعداد نقاط ش�روع همانندس�ازی در میزبان ک�ه حاوی دنای 
نوترکیب ش�ده است بیش�تر می ش�ود چون عالوه بر فام تن اصلی باکتری، حاال خود دنای نوترکیب نیز یک 

جایگاه آغاز همانندسازی برای هلیکازها دارد )درستی ب(.
 در متن کتاب عنوان شده است که با شوک الکتریکی و گرمایی، منافذی در دیوارۂ ابکرتی ها ایجاد می شود 
ت�ا دن�ای نوترکیب را جذب کنند ولی با دقت در ش�کل مش�اهده می کنید که این منافذ ع�الوه بر دیواره در 

غشای پالسمایی یاخته نیز ایجاد شده اند )درستی ج(.
 فعالیت لیگاز برای ایجاد دنای نوترکیب در خارج از باکتری و قبل از مرحلۀ مورد نیاز ش�وک الکتریکی یا 

گرمایی صورت می گیرد )نادرستی د(.
در توالی تش�خیص آنزیم های برش دهنده، نوکلئوتیدهای قرینه در یک رشته، دارای بازهای  33  1

آلی مکمل هم می باشند. ابتدا باید توالی تشخیص را کامل کنید که به صورت مقابل می باشد.
 نوکلئوتید )4( در دنا حاوی قند دئوکسی ریبوز می باشد و دئوکسی ریبونوکلئوتید سیتوزین دار است.
 در مورد گزینۀ )4( دقت کنید که یک حلقه برای قند دئوکسی ریبوز و دو حلقه پورین وجود دارد.

در این پرسش 10 قطعه DNA را برای حواس پرتی شما گفته! اگر دقیق به متن پرسش نگاه کنید، می توانید بفهمید که یک قطعه DNA که در وسط آن  34  4
ژن تولید پروتئین رناتنی اس�ت، با EcoR1 جدا ش�ده اس�ت. حاال می خواهیم این قطعه را از دو طرف به DNA دیس�کی وصل کنیم که چون دو جایگاه تش�خیص برای 

اتصال آن ها تولید می شود چهار پیوند فسفودی استر تشکیل می شود.

در قسمت دوم سؤال دقت کنید که میزبان را مخرم در نظر گرفته است که یوکاریوتی می باشد و از طرفی چون پروتئین رناتنی را رمزگردانی می کند، پس ابتدا باید از روی 
آن یک mRNA توسط رناپلیمراز 2 تولید شود. )امیدوارم پروتئین رناتنی را با RNA رناتنی اشتباه نگرفته باشید!!(

35  2

توالی نوکلئوتیدهای یک رشته از جایگاه تشخیص آنزیم برش دهندۀ دنا، باید با رشتۀ مکمل آن از طرف مقابل یکسان باشد، نه اینکه در همان رشتۀ خودش یکسان 
باشد )پس گزینۀ )4( رفت کنار(، بعد حمتًا ابید تعداد نوکلئوتیدها در یک رشته زوج ابشد تا مکمل آن نیز با خودش از دو طرف یکسان شود چون در این صورت مکمل آن 

در گزینۀ سوم،  TAGTA می شود که در نوکلئوتید سوم، با هم متفاوتند )پس گزینۀ )3( غلط است(.
 از همه مهم تر این است که گول گزینۀ )1( را نخوری! چون حتمًا اطالع دارید که جایگاه تشخیص روی DNA است که نباید یوراسیل 

داشته باشد.
در جایگاه تشخیص نوکلئوتیدهای قرینه از دو طرف در یک رشته باید بازهای مکمل داشته باشند مثل گزینۀ )2(.
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موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرس�ت هس�تند. وقتی دو انتهای چسبنده با دو نوع آنزیم برش دهنده ایجاد می شود یعنی یا توالی تشخیص آن ها متفاوت بوده  36  3
اس�ت و یا محل برش آنزیم آن ها در یک جایگاه تش�خیص متفاوت بوده اس�ت )نادرس�تی الف(. دو انتهای چس�بنده که حاصل دو آنزیم متفاوت می باشد، دیگر از طریق 
هیدروژنی به هم متصل نمی ش�وند و حتمًا می دانید که لیگاز در اتصال هر انتهای چس�بندۀ تک رش�ته ای به یک قسمت دورشته ای دنا تأثیر دارد. چون دو انتهای چسبنده 

فقط با پیوند هیدروژنی به هم متصل می شوند که لیگاز فاقد این توانایی است )نادرستی ب(.
دقت کنید که محصوالت دو نوع آنزیم برش دهندۀ ژنی مختلف، قطعًا بازهای آن ها نمی توانند کاماًل مکمل هم باشند و قید ممکن است اشتباه می باشد )نادرستی ج(. 

هر انتهای چس�بندۀ تک رش�ته ای قادر اس�ت تعدادی پیوند هیدروژنی با بازهای مکمل خود و یک پیوند فسفودی اس�تر اش�تراکی با انتهای مکمل در ژن دیگر برقرار کند 
)درستی د(.

پیش س�از یا واحد س�ازندۀ EcoR1، اس��یدآمینه است چون آنزیمی پروتئینی می باش�د ولی پیش مادۀ آن، DNA بوده که حاوی نوکلئوتید است و آن را با  37  3
فعالیت نوکلئازی برش می دهد )پیش ماده، ماده ای اس�ت که آنزیم روی آن اثر می گذارد(. دقت کنید که LDL خون از جنس لیپوپروتئین، عامل گروه خونی ABO از 

جنس هیدرات کربن، عامل Rh از جنس پروتئین و دیسک نیز از جنس نوکلئوتید دنا می باشد.
38  1

انقل های ژین که به طور معمول در ابکرتی ها وجود دارند، همان دیسک ها می باشند که دارای DNA حلقوی بوده و اگر تعداد نوکلئوتیدهای دو رشتۀ آن را با n نشان 

n پورین و پیریمیدین دارد ولی به تعداد پیوند فسفودی اس��رت که nتا می باش�د فس��فات وجود دارد. این مولکول حلقوی بوده و فاقد فس�فات آزاد 
2

دهیم، نصف آن ها یعنی 

در دو س�ر خود می باش�د و تعداد پیوندهای قند فس�فات آن 2n می باش�د چون در هر نوکلئوتید یک پیوند قند فس�فات و بین هر دو نوکلئوتید نیز یک پیوند قند فسفات 
وجود دارد.

در مولکول های نوکلئوتیدی تعداد زیادی پیوندهای اشتراکی یا کوواالنسی بین اتم ها وجود دارد )نادرستی گزینۀ )4((.

موارد )ب( و )ج( درست هستند. 39  3
هر دیس�ک به کار گرفته ش�ده در مهندس�ی ژنتیک بهتر اس�ت که فقط یک جایگاه تشخیص برای هر آنزیم برش دهنده داشته باش�د، ولی مهم نیست که این جایگاه در بین 
توالی آغاز همانندس�ازی و ژن مقاومت به پادزیس�ت باش�د. نکتۀ مهم این اس�ت که این جایگاه تش�خیص درون این دو توالی نباش�د تا این دو توالی از وسط شکسته نشوند 
)نادرستی الف(. عبارت )ب( درست است چون بیان شده دیسک همانندسازی مستقل از ژنوم اصلی میزبان دارد ولی این عمل را توسط آنزیم های میزبان انجام می دهد. 
علت اس�تفاده از دیس�ک عالوه بر همانندس�ازی مستقل، دارا بودن ژن مقاومت نسبت به پادزیست ها می باشد. همان طور که گفته شد در زمان زیست فناوری کالسیک نیز 
قبل از زیست فناوری نوین، پادزیست ها را توسط کشت میکروارگانیسم ها یا… از موجود زنده به دست آوردند )درستی ج(. عبارت )د( را جملۀ کتاب رد می کند )دیسک ها را 

کروموزوم های کمکی می نامند، چون حاوی ژن هایی هستند که در کروموزوم اصلی میزبان وجود ندارند(.
40  1

عم�ل آنزیم های برش دهندۀ ژنی مثل EcoR1 در مهندس�ی ژنتیک شکس�تن پیوند فسفودی اس�تر در خ�ارج از میزبان بوده ولی لیگاز یا اتصال دهنده در تش�کیل پیوند 
فسفودی استر نقش دارد و همانند EcoR1 فعالیت خود را در خارج از میزبان انجام می دهد )درستی گزینۀ )1( و نادرستی گزینۀ )2((.

 آنزیم های برش دهنده برخالف لیگاز به طور طبیعی درون باکتری ها به عنوان جزئی از سامانۀ دفاعی آن ها به حساب می آیند )نادرستی گزینۀ )3(( و در آخر دقت کنید 
که هر دو آنزیم فعالیت خود را در خارج از فام تن اصلی میزبان و خارج از یاختۀ آن انجام می دهند )نادرستی گزینۀ )4((.

جایگاه تشخیص برای برش هر آنزیم برش دهنده منحصر به فرد است، لذا باید تنها یک نوع آنزیم برای بریدن ناقل ژنی و قطعۀ ژن مورد نظر به کار برده  41  2
شود تا دو انتهای چسبندۀ مکمل هم پدید آید. 

باید توجه کرد که جواب های )3( و )4( هیچ ربطی به این سؤال ندارند و اگر آن ها را انتخاب کردی دیگه بقیۂ سؤال ها رو نزن و یک ابر دیگه برو این گفتار رو دوره کن!!
موارد )الف(، )ب( و )د( صحیح می باشند.  42  3

ابتدا یک بار دیگر صورت سؤال را به درستی بخوانید! در سؤال مد نظر داشته که قبل از استفاده از ناقل ژنی چه اتفاقاتی رخ داده است؟
خب حتمًا می دانید که ابتدا باید جایگاه ژن مورد نظر برای همسانه س�ازی را در کل ژنوم پیدا کنیم )درس�تی د(. س�پس باید با آنزیم برش دهنده که قس�متی از س�امانۀ 
دفاعی باکتری ها می باش�د، آن ژن را جدا کنیم )درس�تی الف(. برای جدا کردن ژن فوق حداقل دو جایگاه ژنی در اطراف ژن مورد نیاز اس�ت که سبب شکستن چهار پیوند 
فسفودی استر می شود )درستی ب(. ولی ژن مقاومت به پادزیست روی ناقل ژنی وجود دارد که در صورت سؤال مراحل قبل از استفادۀ آن را خواسته است )نادرستی ج(.

فق�ط م�ورد )ال�ف( عب�ارت را به درس�تی تکمیل می کن�د. جایگاه تش�خیص EcoR1 به صورت  می باش�د ک�ه چون ای�ن آنزیم پیوند  43  1

فسفودی استر بین G و A را در هر رشته برش می دهد پس هر انتهای چسبندۀ آن توالی AATT دارد که دارای دو باز آلی A و دو تا T می باشد که در این انتهای چسبنده 
فقط 3 پیوند فسفودی استر دارد )قسمت تک رشته ای پیوند هیدروژنی ندارد(.

برای جدا کردن یک ژن از DNA نوترکیب باید در دو جایگاه تش�خیص آنزیم برش ایجاد کنیم که در هر جایگاه دو پیوند فسفودی اس�تر شکس�ته می شود  44  1
که کاًل چهار پیوند اشتراکی شکسته می شود. )برای جدا کردن یک ژن، دو جایگاه تشخیص از دو طرف خارجی ژن مورد نیاز است که در هر جایگاه دو پیوند فسفودی استر 

توسط آنزیم برش دهنده شکسته شده و در ادامه تعدادی پیوند هیدروژنی که در مورد EcoR1، هشت پیوند است، می شکند.(

دقت کنید که اضافه کردن اپدزیست در این مرحله برای جدا کردن یاخته های تراژنی از یاخته هایی است که دنای نوترکیب مورد نظر را ندارند.
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245 ابتدا ایستگاه زیر را مطالعه کنید: 45  4

فراورده ها و اعمال انجام شدهآنزیم ها و مواد مورد نیازمراحل مهندسی ژنتیک

آنزیم برش دهنده1( جداسازی قطعه ای از دنا
محل قطعۀ مورد نظر را در کل ژنوم بررس��ی می کنیم و توسط 
آنزی��م برش دهنده برش می دهیم تا قطع��ۀ مورد نظر را با دو 

انتهای چسبنده جدا کنیم.

2( اتصال قطعۀ دنا به ناقل ژنی و 
تشکیل دنای نوترکیب در خارج 

یاخته

آنزیم برش دهنده + آنزیم لیگاز
 + ناقل ژنی

ناق��ل ژنی مثل دیس��ک را با هم��ان آنزی��م برش دهندۀ قبلی 
برش می دهیم و س��پس به کمک آنزیم لیگاز و ایجاد 4 پیوند 

فسفودی استر، دنای نوترکیب ساخته می شود.

3( وارد کردن دنای نوترکیب به 
یاختۀ میزبان

شوک الکتریکی یا گرمایی + سامانۀ 
همانندسازی درون میزبان

منافذی در غشا و دیوارۀ میزبان اضافه می کنیم تا برخی میزبان ها، 
دنای نوترکیب را بپذیرند و س��پس توسط سامانۀ همانندسازی 
و عمل هلیکاز و دناپلیمراز میزبان، تعداد زیادی دنای نوترکیب 

درون میزبان ایجاد شود )ایجاد یاخته های تراژنی(.

4( جداسازی یاخته های تراژنی
استفاده از پادزیست ها 

جدا کردن یاخته های تراژنی از سایر 
میزبان ها

با اضافه کردن پادزیست ها، تعداد کمی باکتری ها یا میزبان هایی 
که حاوی دنای نوترکیب مورد نظر می باش��ند را جدا می کنیم. 
)در این مرحله نیز به تعداد دناهای نوترکیب در درون میزبان 

افزوده می شود.(

 گزینۀ )1(: نادرست است. در مرحلۀ سوم که ناقل ژنی نوترکیب شده را وارد باکتری می کنیم، درون باکتری، دناپلیمرازها به تولید دناهای نوترکیب و 
انبوه سازی آن ها می پردازند. / گزینۀ )2(: نادرست است. انبوه سازی ژن تا آخرین زمانی که باکتری گیرندۀ دنای نوترکیب زنده است رخ می دهد. / گزینۀ )3(: نادرست 
اس�ت. در مرحلۀ دوم مهندس�ی ژنتیک از هر دو نوع آنزیم برش دهنده و لیگاز اس�تفاده می شود. / گزینۀ )4(: درست اس�ت. تولید دنای نوترکیب در مراحل دوم، سوم و 

چهارم مهندسی ژنتیک رخ می دهد ولی جدا کردن ژن مورد نظر برای انبوه سازی در مرحلۀ اول رخ می دهد.
ابتدا باید کل جایگاه تشخیص این آنزیم برش دهنده به همراه انتهای چسبندۀ حاصل از آن را رسم کنید. 46  1

باید در توالی شناسایی نوکلئوتیدهای دو رشته، از دو طرف با مکمل خود مثل هم خوانده شوند.

C...

G...

ACG

T

T

A C G

...G

...C

اثر آنزیم بر شدهنده

انتهاي چسبنده با 4 نوع نوکلئوتید

انتهاي چسبنده با 4 نوع نوکلئوتید

- G - A - C - G - T

- C 

- T - G - C - A - G -

 C - 

یم دانیم که همیشه در هر جایگاه تشخیص، آنزیم برش دهنده دو پیوند فسفودی اسرت می شکند و با توجه به پرسش که بیان کرده این آنزیم بین C و T را می شکند، پس 

هر انتهای چس�بندۀ تک رش�ته ای حاصله دارای 4 نوع نوکلئوتید با بازهای مختلف T ، G ، C ، A می باش�د. برای اتصال قطعه ای از DNA خارجی به دیسک، ابتدا پس 
از جاس�ازی آن ها در روبه روی هم، باید بین دو انهتای چس��بندۂ آن ها پیوند هیدروژین برقرار ش�ود که این عمل به صورت خود به خود و بدون نیاز به آنزیم انجام می ش�ود 
)نادرس�تی گزینۀ )2( و درس�تی گزینۀ )1((. س�پس آنزیم لیگاز از دو طرف )انتهای مکمل( نوکلئوتیدهای دارای باز آلی C و T را دوباره با تش�کیل چهار پیوند اش�تراکی 

فسفودی استر به هم وصل می کند که هر دو دارای باز آلی پیریمیدین )C و T( می باشند )نادرستی گزینۀ )4((.
تولید دنای نوترکیب در مرحلۀ دوم مهندسی ژنتیک در خارج باکتری و با ایجاد چهار پیوند فسفودی استر توسط لیگاز صورت می گیرد ولی تشکیل دنای نوترکیب در 
مرحلۀ سوم و چهارم مهندسی ژنتیک، درون میزبان و به کمک سیستم همانندسازی یعنی هلیکاز و دناپلیمراز میزبان صورت می گیرد که تعداد زیادی پیوند فسفودی استر 

تشکیل می شود.

موارد )ب( و )ه ( از جنس پروتئین هستند و پیوند پپتیدی بین واحدهای سازندۀ آن ها در رناتن ایجاد می شود. 47  1
الف و د( ناقل ژنی و جایگاه تش�خیص آنزیم برش دهندۀ ژن از جنس دنا می باش�ند که در رناتن تولید نمی ش�وند. / ب و ه ( آنزیم برش دهندۀ ژنی و هیس�تون ها که عامل 
فش�رده ش�دن فام تن های یوکاریوتی می باش�ند، همگی پروتئینی بوده و پیوند بین واحد سازندۀ آن ها در رناتن ایجاد می شود. / ج( رنای پیک )mRNA( الگوی ساخت هر 

آنزیم پروتئینی می باشد که پیوند بین آن ها طی رونویسی ایجاد می شود ولی در رناتن تولید نمی شود.
دقت کنید که وقتی دو انتهای چس�بنده تک رش�ته ای کنار هم قرار می گیرند، ابتدا خود به خود پیوند هیدروژین تش�کیل می شود ولی بعد از آن لیگاز با ایجاد  48  3

چهار فسفودی اس�تر چهار انهتای چس��بنده را به قمست دورش��ته ای قطعۂ مجاور وصل یم کند. )گزینۀ )1( با عمل لیگاز نادرس�ت اس�ت. گزینه های )2( و )4( در مورد پیوند 
اشتراکی نادرست هستند و هیدروژنی پروتئین ها نیز در رناتن برقرار نمی شود.(
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همسانه سازی یا انبوه کردن ژن یعنی از روی DNA نوترکیب، DNAهای همانند آن درون میزبان ساخته شود که این کار را DNA پلیمراز و هلیکاز انجام می دهند ولی 
چون ژن مورد نظر مسئول ساخت tRNA است پس محصول آن حاصل رونوییس است و به RNA پلیمراز نیاز دارد.

 برای همسانه سازی پروتئین ها، به وجود رناتن نیاز می باشد.

فقط مورد )د( صحیح است.  50  3
منظور س�ؤال مانند ش�کل مقابل ناقل ژنی مثل دیسک می باشد که قطعۀ ژن مورد نظری را به آن نوترکیب کرده اند 

و دو جایگاه تشخیص آنزیم در دو سمت ژن مورد نظر دارد.
این دنای نوترکیب، قطعًا در خارج میزبان و توسط لیگاز ایجاد شده است )نادرستی الف( و همواره به صورت حلقوی 
می باش�د )نادرس�تی ب(. این مولکول حاوی دیسک مناسبی برای مهندسی ژنتیک بوده است چون در حالت قبل از 
نوترکیب ش�دن فقط یک جایگاه تش�خیص برای آنزیم برش دهنده داش�ته اس�ت )چون هیچ ژنی از آن حذف نشده 

است( )نادرستی ج(.
 برای تولید و دس�ت ورزی این DNA ، آنزیم های برش دهنده و لیگاز نیاز بوده اند ولی س�پس در درون میزبان به 

کمک هلیکاز و دناپلیمراز همانندسازی می کند )درستی د(.
موارد )الف( و )د( عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند. 51  3

 tRNA دنای ناقل همان دیسک، باکتریوفاژ یا… می باشند که می توان قطعه ای از دنا را به آن متصل کرد تا سبب انتقال و همسانه سازی آن شود ولی رنای ناقل همان 
می باشد که مسئول انتقال آمینواسید برای پروتئین سازی می باشد.

 الف( اندرس��ت اس�ت. دنای ناقل فقط برخی پروتئین ها را برای میزبان ایجاد می کند ولی رنای ناقل در ترجمۀ هر پروتئینی نقش دارد. / ب( درس�ت 
اس�ت. دنای ناقل به عنوان یک دنای کمکی به طور مس�تقل در برخی یاخته ها وجود دارد و از روی دنای اصلی ایجاد نش�ده اس�ت. / ج( درست است. دنا و رنای ناقل، به 

ترتیب به قطعۀ دنا و آمینواسید وصل می شوند که هر دو دارای نیتروژن می باشند. / د( اندرست است. رنای ناقل یا tRNA، دارای ژن نمی باشد.
موارد )الف(، )ج( و )د( نادرس�ت هس�تند. آنزیم های هلیکاز و RNA پلیمراز در فعالیت خود، مس�تقیمًا س�بب شکس�تن پیوند هیدروژنی بین دو رش�تۀ  52  3

نوکلئیک اس�یدی می ش�وند ولی دناپلیمراز در عمل ویرایش و آنزیم های برش دهندۀ ژنی مس�ئول شکستن پیوند فسفودی اس�تر بوده و در ادامۀ عمل آن ها، تعداد کمی نیز 
پیوند هیدروژنی تجزیه می ش�وند ویل این تجزیه ش��دن از کارهای مس��تقیم این دو آنزیم منی ابش��د.

53  3

در مرحلۀ پایان ترجمه، عامل آزادکنندۀ وارد شده به رناتن، هم پلی پپتید را از tRNA جایگاه P جدا می کند و هم tRNA را از mRNA جدا می کند.

 گزینۀ )1(: رنابسپاراز در تولید پیوند پپتیدی نقشی ندارد. / گزینۀ )2(: تولید پیوند هیدروژنی به آنزیم نیازی ندارد. / گزینۀ )4(: آنزیم برش دهندۀ 
ژنی فقط توانایی شکستن پیوند اشتراکی دارد.

منظ�ور س�ؤال از دو آنزیم�ی که توانایی شکس�تن پیوندهای درون یک رش�تۀ دنا یعنی فسفودی اس�تر دارد، ییک آنزی��م برش دهندۂ ژین می باش�د و دیگری  54  2
دانبسپاراز درون میزبان در عمل ویرایش می باشد.

 ایجاد دوراهی همانندسازی و شناخت جایگاه آغاز همانندسازی از وظایف هلیکاز می باشد )نادرستی گزینه های )1( و )3((.
 ایجاد DNA نوترکیب در خارج باکتری از وظایف لیگاز بوده ولی ایجاد منفذ در دیوارۀ باکتری های میزبان در اثر عمل شوک الکتریکی یا گرمایی به کمک مواد شیمیایی 

صورت می گیرد )نادرستی گزینۀ )4((.
موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست هستند. همان طور که می دانید در مهندسی ژنتیک مراحل به ترتیب عبارتند از: 55  3

1( برش و جدا کردن قطعۀ دنای مورد نظر با آنزیم برش دهنده  البته تا جایگاه ژن شناسایی نشود، از آنزیم برش دهنده هم استفاده نمی شود.
2( خطی کردن ناقل ژنی و ساخت DNA نوترکیب )با محدودکننده و لیگاز(

3( همسانه سازی ژن در درون باکتری )با هلیکاز و DNA پلیمراز(
4( جداسازی یاخته های تراژنی توسط پادزیست ها

مورد )ج( در مراحلی که دنای نوترکیب چه در خارج میزبان و چه در داخل میزبان تولید می ش�ود، رخ نمی دهند )دنای نوترکیب در خارج میزبان توس�ط  56  3
لیگاز و در داخل میزبان توسط هلیکاز و دنابسپاراز تولید می شود(. استفاده از شوک گرمایی در مرحلۀ انبوه سازی ژن در درون میزبان رخ می دهند )رخ دادن الف(. استفاده 
از پادزیست ها در مرحلۀ آخر مهندسی ژنتیک برای جدا کردن یاخته های تراژنی رخ می دهد ولی در این مرحله نیز دنای نوترکیب در حال تکثیر می باشد )درستی ب(. جدا 
کردن قطعۀ ژنی مورد نظر در مرحلۀ اول مهندسی ژنتیک و قبل از تشکیل دنای نوترکیب رخ می دهد )نادرستی ج(. افزودن و نوترکیب کردن ژن یا ژن های مورد نظر به 

ناقل ژنی در مرحلۀ تولید دنای نوترکیب در خارج میزبان رخ می دهد )رخ دادن د(.
در طبیعت، دیسک به طور طبیعی در باکتری ها و برخی قارچ ها مثل مخمرها وجود دارد. با بودن دیسک درون یک یاخته و با علم به اینکه خود یاخته نیز  57  1

حداقل یک دنای حلقوی )در باکتری ها( دارد، پس تعداد نقاط ش�روع همانندس�ازی که توس�ط هلیکاز شناسایی می شوند حداقل یکی برای دیسک و یکی برای ژنوم اصلی 
باکتری می باشد. پس هر یاخته دارای دیسک بیش از یک جایگاه آغاز برای فعالیت هلیکاز دارد.

 گزینۀ )2(: در برخی مخمرها که دیسک دارند، راکیزه نیز همراه با غشای داخلی چین خوردۀ ATPساز آن وجود دارد. / گزینۀ )3(: در مخمر نان که 
CO2 آزاد می ش�ود. / گزینۀ )4(: پروکاریوت ها معمواًل دیسک  نوعی یاختۀ دیس�ک دار می باش�د، طی تخمیر الکلی، پس از واکنش های قندکافت از پیرووات یک مولکول 

دارند ولی فقط یک نوع رنابسپاراز دارند.
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247 فقط مورد )ج( نادرست می باشد. 58  3
 الف( درست است. در مرحلۀ آخر مهندسی ژنتیک، برای جداسازی یاخته های تراژنی از سایر باکتری ها، از روش های متفاویت می توان استفاده کرد که 
یکی از این روش ها استفاده از پادزیست می باشد. / ب( درست است. در مرحلۀ آخر مهندسی ژنتیک، با اضافه کردن پادزیست خاصی مثل آمپی سیلین به محیط، اغلب 

باکتری ها که تراژن نشده اند از بین می روند. پس این باکتری قادر نبوده است که پادزیست ها را به موادی غیرکشنده تبدیل کند تا از آن ها استفاده کند.

میزبان های تراژن شده با دیسک قادرند، پادزیست های خاصی را به موادی کشنده و قابل استفاده تبدیل کنند چون این مولکول ها ژن مقاومت به آنتی بیوتیک خاص را دارند.

ج( نادرست است. اگر کتاب درسی را به دقت مطالعه کرده باشید، خواهید دید که عنوان کرده: »در شرایط مناسب )نه در هر شرایطی!(، باکتری های تراژن با سرعت باالیی 
تکثیر می یابند.« / د( درست است. پس از جدا کردن یاخته های تراژن، می توان از آن ها در ایجاد محصوالت، مطالعات بیولوژیک و… استفاده کرد.

موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرس�ت اس�ت. آنزیم اتصال دهنده یا لیگاز همواره دو نوکلئوتید انتهایی از دو قطعۀ دنا را به هم متصل می کند ولی دنابس�پاراز  59  3
مس�ئول اتصال نوکلئوتید آزاد جدید به نوکلئوتیدهای قدیمی موجود در رش�تۀ دنا می ش�ود. پس منظور س��ؤال لیگاز یم ابش��د. این آنزیم همواره سبب اتصال دو قطعه دانی 

خطی به هم و ایجاد یک دانی نوترکیب به کمک ناقل ژنی می شود.

 )الف( در مورد آنزیم برش دهندۀ ژنی می باشد، )ب( در مورد هلیکاز و )ج( در مورد دنابسپاراز می باشد.
منظور سؤال زیست فناوری سنیت می باشد که مواد غذایی را اولین بار با روش های تخمیری توسط موجودات زنده ایجاد کرد. همان طور که در فصل 5 زیست  60  3

+NAD را در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم  دوازدهم مطالعه کردید، تخمیر واکنش هایی بی هوازی بوده که راکیزه و زنجیرۀ انتقال الکترون در آن نقشی ندارد و دوباره سازی 
انجام می دهد )نادرستی گزینۀ )1( و درستی گزینۀ )3((.

 گزینۀ )2( در مورد زیست فناوری نوین و گزینۀ )4( در مورد زیست فناوری کالسیک می باشد.
گزینۀ )1( در مورد زیس�ت فناوری س�نتی با تخمیر می باش�د که از همه قدیمی تر اس�ت. گزینۀ )2( در مورد زیس�ت فناوری کالسیک بوده که پس از آن با  61  4

زیس�ت فناوری نوین توانس�تند در مهندس�ی ژنتیک به تولید محصوالتی مثل هورمون رش�د توس�ط باکتری ها بپردازند. ولی در جدیدترین روش زیس�ت فناوری نوین، از 
مهندسی پروتئین برای تغییر در نوع فعالیت پروتئین ها استفاده می شود. گزینۀ )4( از همه جدیدتر می باشد.

در مرحلۀ وارد کردن دنای نوترکیب به یاختۀ میزبان، به ترتیب با توجه به نوش�ته های ش�کل زیر، ابتدا میزبان در محیط کش�ت مناسب قرار دارد و سپس  62  1
شوک الکتریکی یا گرمایی را به کمک مواد شیمیایی اضافه می کنند تا دیواره و غشا دارای منافذی برای عبور دنای نوترکیب شوند و سپس دوباره این منافذ بسته می شوند 

)پالسمودسم مخصوص یاختۀ گیاهی می باشد(.

63  2

ژن مقاومت به آنتی بیوتیک که در بس��یاری از دیس�ک ها وجود دارد، س�بب می ش�ود که یاختۀ دارای این ژن بتواند با بیان ژن خود، محصولی ایجاد کند که پادزیست ها را 
به موادی غیرکشنده تبدیل کند و از آن ها استفاده کند. در مرحلۀ آخر مهندسی ژنتیک، با اضافه کردن پادزیست ها، بسیاری از باکتری های محیط از بین می روند و فقط 

آن هایی باقی می مانند که با دیسک نوترکیب تراژن شده اند و ژن مقاومت به آنتی بیوتیک خاصی مثل آمپی سیلین دارند.

حالت اول: اگر دو جایگاه تشخیص آنزیم برش دهندۀ ژنی در دیسک مورد استفاده مهندسی ژنتیک، در بین توالی های آغاز همانندسازی و ژن مقاومت به  64  1
آنتی بیوتیک نباشد، در اثر برش، دو قطعۀ دنای خطی ایجاد می شود که همانند شکل زیر یکی دارای هر دو توالی مقاومت به آنتی بیوتیک و جایگاه آغاز همانندسازی بوده 

و توالی دیگر فاقد هر دو توالی می باشد )نادرستی گزینه های )2( و )4((.

جایگاه شرو ع

همانندسازي

ژن مقاومت

به پادزیس ت

دو جایگاه تشخیص

اثر آنزیم

 بر شدهنده

قطع هاي که فاقد جایگاه

آغاز همانندسازي و ژن مقاوم

 به پادزیست است.

قطع هاي که داراي هر دو 

توالی مقاومت به آنتیبیوتیک و 

جایگاه آغاز همانندسازي است.

ژن مقاوم 

به پادزیست

جایگاه شروع

همانندسازي
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حالت دوم: اگر از بین دو جایگاه تش�خیص آنزیم برش دهندۀ ژنی، فقط یکی بین توالی آغاز همانندس�ازی و توالی مقاومت به پادزیس�ت باش�د، در این صورت با برش این 
دنا، دو قطعه حاصل می شود که یکی دارای توالی شروع همانندسازی بوده و دیگری دارای ژن مقاومت به پادزیست می باشد.

جایگاه تشخیص آنزیم

جایگاه آغاز

همانندسازي

ژن مقاومت

به پادزیس ت

EcoR1پالزمید داراي دو جایگاه تشخیص براي

جایگاه تشخیص آنزیم

برش با

EcoR1

ایجاد دو

قطعۀ خطی

جایگاه آغاز همانندسازي

ژن مقاومت به آنت یبیوتیک

EcoR1

پالزمید داراي دو 

جایگاه تشخیص

آنزیم برشدهنده

EcoR1

یک قطعه فاقد ژن مقاوم

 به آنتیبیوتیک است.

یک قطعه فاقد جایگاه 

آغاز همانندسازي میباشد.

ادامۀ مراحل
مهندسی ژنتیک به
مشکل میخورد.

منظور این سؤال اضافه کردن اپدزیست در مرحلۀ جدا کردن یاخته های تراژین می باشد که سبب فعال شدن ژن مقاومت به پادزیست شده و با بیان این ژن،  65  1
عواملی ایجاد می ش�وند که س�بب غیرفعال کردن پادزیس�ت ها و قابل استفاده شدن آن ها برای باکتری می شود. در مرحلۀ جداسازی یاخته های تراژنی، به طور معمول، این 
یاخته ها با سرعت زیاد در درون خود به همسانه سازی دنای نوترکیب می پردازند ولی آنزیم لیگاز، ایجاد منافذ دیواره ای و تولید انتهای چسبنده در این مرحله رخ نمی دهد.

همواره برای جدا کردن باکتری های تراژن از پادزیس�تی باید اس�تفاده کنیم که ژن مقاومت به آن روی دنای نوترکیب ش�ده با قطعه ژن مورد نظر باشد. در  66  1
این مثال چون هدف همسانه سازی دنای جدا شده است باید از آنتی بیوتیک تتراسایکلین استفاده کرد.

فقط مورد )الف( جواب است. آنزیم برش دهندۂ ژین این امکان را ایجاد کرد که بتوان قسمتی از ژنوم را جدا کنیم که مولکول پروتئینی می باشد و فاقد پیوند  67  1
فسفودی استر است. این مولکول ها واجد پیوند پپتیدی بوده و فقط بخشی از ژنوم را شناسایی می کند و برش می دهد. می توان ژن خاصی را با آن جدا کرد و به دست آورد. 
هر قس�مت از DNA را می تواند ببرد. این آنزیم باکتریایی اس�ت و RNA پلیمراز باکتری mRNA س�اخت آن را ساخته است. خود این آنزیم طی عمل ترجمه از روی 

mRNA ایجاد می شود.
دیسک یک ناقل ژنی از جنس دنا می باشد و ساختار یاخته ای ندارد )نادرستی گزینه های )1( و )4((. از طرفی می دانید که رمز ساخت هر پروتئینی از جمله  68  2

هلیکاز روی mRNA قرار دارد.

کاتالیزورهای زیستی همان آنزیم ها هستند که توسط عواملی مثل کوآنزیم ها فعالیت آن ها زیاد می شود.

69  4

ساخت DNA نوترکیب در بیرون باکتری توسط DNA لیگاز و درون باکتری توسط DNA پلیرماز باکتری )پروکاریوت( صورت می گیرد که این آنزیم قدرت ویرایش و 
نوکلئازی دارد و در تولید آن بیان ژن مثبت یا منفی پروکاریوتی رخ می دهد ولی به عامل رونویسی نیازی ندارد. این آنزیم در ساخت RNA نقشی ندارد.

70 4

بین دو انتهای چس�بنده همواره فقط پیوند هیدروژین تش�کیل می ش�ود که در فرایند ترجمه برای اتصال رمزه به پادرمزه )مثل س�اخت لیپاز پروتئینی(، رونویسی در اتصال 
RNA به DNA )مثل ساخت tRNA( و همانندسازی برای اتصال دو رشتۀ DNA دختری )مثل ساخت راه انداز( صورت می گیرد ویل در بلوغ mRNA، حذف رونوشت 

اینرتون ها صورت یم گیرد که ربطی به پیوند هیدروژین ندارد.

در مهندسی ژنتیک برای برش DNA و خطی کردن ناقل ژنی، از آنزیم برش دهنده با فعالیت نوکلئازی مثل EcoR1 استفاده می کنیم و برای اتصال دو  71  1
قطعۀ DNA به هم و ساخت DNA نوترکیب از DNA لیگاز در آزمایشگاه )خارج یاخته( استفاده می کنیم. 

در مرحلۀ آخر مهندس�ی ژنتیک با بیان ژن مقاومت کننده به پادزیس�ت ابتدا رناپلیمراز س�بب رونویسی شده و با ترجمه، عواملی ایجاد می شود که سبب تغییر پادزیست ها 
به مواد غیرکشندۀ قابل استفاده می شوند.

استفاده از آنزیم برش دهنده در دو مرحلۀ اول مهندسی ژنتیک برای جدا کردن قطعۀ ژنی مورد نظر و برش ناقل ژنی استفاده می شود. 72  3
آنزی�م برش دهن�دۀ ژنی فقط قدرت ب�رش دنا را دارد و عمل نوکلئازی انجام می دهد و هلیکاز نیز پیون�د هیدروژنی را برش می دهد. ولی آنزیم های  73  2

دیگ�ر توانایی تش�کیل پیوند فسفودی اس�تر را دارن�د )RNA پلیمراز 2 در هنگام رونویس�ی بین نوکلئوتیدهای mRNA ایجاد ش�ده پیوند فسفودی اس�تر ایجاد 
می کند(. لیگاز برای تش�کیل پیوند فسفودی اس�تر بین DNA خارجی و دیس�ک به کار می رود و DNA پلیمراز نیز در همانندسازی برای تشکیل پیوند هیدروژنی 

و ویرایش استفاده می شود.
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249 زیاد ش�دن دنای نوترکیب در درون میزبان در مرحلۀ س�وم و چهارم مهندس�ی ژنتیک رخ می دهد که برخالف دو مرحلۀ اول از آنزیم های برش دهندۀ ژنی  74  2
استفاده نمی کنند.

 گزینۀ )1(: ازدیاد دنای نوترکیب همواره با آنزیم های بسپاراز که مواد شیمیایی هستند، صورت می گیرد و از طرفی در مرحلۀ ورود دنای نوترکیب به میزبان 
نیز شوک الکتریکی یا گرمایی را به همراه مواد شیمیایی انجام می دهند. / گزینۀ )3(: برای تولید دنای نوترکیب در درون میزبان، قطعًا به هلیکاز و دناپلیمراز میزبان احتیاج 
می باشد. / گزینۀ )4(: استفاده از پادزیست ها در مرحلۀ آخر مهندسی ژنتیک صورت می گیرد که در این مرحله نیز در یاخته های تراژنی با سرعت زیاد همسانه سازی ژن صورت 

می گیرد. )در حقیقت ساخت دنای نوترکیب در درون باکتری و استفاده از پادزیست، هر دو در مرحلۀ آخر مهندسی ژنتیک استفاده می شود.(
75  1

در مرحلۀ جداس�ازی یاخته های تراژنی، با اضافه ش�دن پادزیس�ت ها، باکتری هایی که ژن مقاومت نس�بت به آنتی بیوتیک را ندارند یعنی در حقیقت DNA نوترکیب را 
ندارند از بین می روند )وقتی DNA نوترکیب س�اخته ش�د، تعداد کمی از باکتری ها آن ها را جذب می کنند( و در مرحلۀ آخر، پس از عمل پادزیس�ت ها، همۀ باکتری ها 

حاوی DNA نوترکیب می باشند.

ژن مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک باعث مقاومت باکتری به آنتی بیوتیک در این مرحله می شود که قسمتی از ژنوم ناقل ژنی دیسکی می باشد. باید بدانیم  76  3
که باکتریوفاژ نیز نوعی وکتور است اما ژن مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک را ندارد.

این خیلی پرس�ش قش�نگیه!! با توجه به ش�کل کتاب می بینید که دیسک وقتی با EcoR1 بریده شده است، ژن مقاومت به آنتی بیوتیک آن از وسط بریده  77  1
نشده است، پس نتیجه می گیریم که این ژن فاقد GAATTC بوده است که جایگاه تشخیص EcoR1 می باشد. بدیهی است که اگر ژنی را با یک نوع آنزیم برش دهنده 
جدا کرده باشیم، یعنی در وسط آن توالی تشخیص نبوده است و این ژن از دو طرف خارجی آن برش داده شده است پس وسط آن جایگاه تشخیص EcoR1 نبوده است، 

چون اگه بود که ژن مورد نظر رو از وسط قاچ می داد نه؟! )جالب بود؟(
در مهندسی ژنتیک پس از اینکه دنای نوترکیب را وارد میزبان کردیم، سرعت همانندسازی یا تقسیم دوتا شدن باکتری و تکثیر ژن های دیسکی نقش مهمی  78  4

در انتشار و ازدیاد این ژن در جمعیت باکتری های محیط دارد.
 در مورد گزینۀ )3( دقت کنید که هر دو مرحله بعد از ورود دنای نوترکیب می باشد و تقسیم باکتری در آن مؤثر است.

در مرحلۀ وارد کردن دنای نوترکیب به میزبان که با شوک الکتریکی یا گرمایی رخ می دهد، DNA نوترکیب وارد تعداد کمی از باکتری ها می شود تا تعداد  79  3
زیادی نسخۀ یکسان از روی آن ساخته شود پس دنابسپاراز در تعداد کمی از باکتری ها برای ساخت دیسک فعال است تا به همراه هلیکاز از جایگاه آغاز همانندسازی، شروع 

به ساخت DNA نوترکیب کند ولی در سایر یاخته ها نیز DNA پلیمراز برای تقسیم دوتایی یاختۀ غیرتراژنی فعال می باشد.
فقط مورد )د( مدنظر اس�ت. در دو مرحلۀ آخر مهندس�ی ژنتیک، آنزیم برش دهنده اس�تفاده نمی شود، ولی از س�ه مورد دیگر برای تولید پروتئیِن مقاوم به  80  1

آنتی بیوتیک استفاده می شود که موجب بروز مقاومت می گردد. با مصرف پادزیست ها، ابتدا با تنظیم بیان ژن، ژنی که مقاوم به پادزیست می باشد بیان شده و با رونویسی، 
mRNA الزم برای تولید عامل تغییر شکل دهندۀ پادزیست را می سازد. این عامل طی ترجمه و به کمک tRNA و… ایجاد می شود.

81  1

همان طور که می دانید ژن از اون مرموزهاس�ت که فقط پش�ت صحنه  بازی می کند ولی آن هایی که در خط مقدم ش�رکت می کنند و باعث مقاومت، بیماری یا حساس�یت 
می ش�وند محصول ژن یعنی پروتئین ها می باش�ند که جنس�ی مانند مهارکنندۀ پروکاریوتی که پروتئینی اس�ت، دارد.

82  1

دقت کنید!
دیس��ک حاوی ژن هایی اس��ت که در کروموزوم اصلی باکرتی وجود ندارند پس در این حالت ژن مقاومت به ترتاس��ایکلین در دیس��ک وجود ندارد و از این آنتی بیوتیک منی توان در جداس��ازی 

یاخته های هدف استفاده کرد، چون همٔه باکرتی ها باقی می مانند و متایزی بین باکرتی های حاوی DNA نوترکیب و بدون آن ها ایجاد منی شود.

در مرحلۀ س�اخت یاختۀ تراژنی، درون باکتری DNA پلیمراز فعالیت دارد که هم در س�اخت پیوند فسفودی اس�تر و هم در ویرایش با عمل نوکلئازی آن  83  3
نقش دارد ولی آنزیم برش دهنده که در برش و در استخراج ژن خارجی استفاده می شود فقط فسفودی استر را می شکند.

تشکیل پیوند هیدروژنی، به آنزیم نیاز ندارد.

ماالریا در اثر نوعی انگل تک یاخته ای )یوکاریوت( ولی عامل بیماری ایدز در اثر نوعی ویروس )فاقد س�اختار یاخته ای( در انس�ان پدید می آید. دقت کنید  84  2
که دیسک ها در باکتری ها و برخی قارچ ها وجود دارند و در هیچ کدام از این دو نوع وجود ندارند.

EcoR1 یک آنزیم باکتریایی برش دهندۀ ژنی بوده که در هر جایگاه تشخیص خود، دو پیوند اشتراکی از یک نوع به نام فسفودی استری را برش می دهد  85  3
)نادرس�تی گزین�ۀ )1((. ای�ن آنزیم روی دنای خطی و حلقوی دارای جایگاه تش�خیص خ�ود اثر کرده و یک یا تعدادی قطعۀ دنای خطی ایج�اد می کند که هر قطعه حاوی 
فسفات آزاد در دو سر خود می باشد )درستی گزینۀ )3((. دقت کنید که یک دنا می تواند فاقد جایگاه تشخیص GAATTC برای EcoR1 باشد و یا حتی ممکن است 

دیسکی دارای جایگاه تشخیص این آنزیم در توالی ژن مقاومت به پادزیست باشد که سبب برش آن ژن شود )نادرستی گزینه های )2( و )4((.
ژن رمزکنندۀ آنزیم برش دهنده در پروکاریوت ها وجود دارد و این آنزیم مختص باکتری ها است. برای گزینۀ )1( گویچۀ قرمز بالغ که فاقد کروموزوم است  86  3

G1 یا  و برای گزینۀ )2( نوزادان پس�ر را می توان مثال زد که یاخته های پیکری آن ها یک کروموزوم X دارند. در مورد گزینۀ )4( نیز یاخته های پیکری موجود در مرحلۀ 
S اینترفاز را می توان مثال زد.

ترتیب )د  ب  الف  ج( درست است. 87  1
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در مهندسی ژنتیک ترتیب مراحل به صورت زیر می باشد:
1( شناسایی ژن مورد نظر برای همسانه سازی از ژنوم جاندار

2( برش دنا و جدا کردن ژن مورد نظر با اثر آنزیم برش دهنده بر توالی کوتاه جایگاه تشخیص
3( برش ناقل ژنی دیسک توسط همان آنزیم برش دهنده و خطی کردن آن

4( جاسازی و نوترکیب کردن ژن مورد نظر و دیسک با لیگاز
5( ورود دنای نوترکیب به میزبان با شوک الکتریکی یا گرمایی
6( همسانه سازی ژن درون میزبان توسط هلیکاز و دنابسپاراز

7( جداسازی یاخته های تراژن از سایر یاخته ها توسط پادزیست ها
8( استفاده از ژن یا محصول مورد نظر در بخش های مختلف

موارد )ب( و )د( نادرست می باشند. آنزیم های برش دهنده، آنزیم هایی باکتریایی هستند که از روی mRNA تولید می شوند. رنای پیک الگوی آن ها مانند  88  2
س�ایر رنا پیک های پروکاریوتی عمر کوتاهی دارد و این آنزیم نیز قادر به برش RNA نمی باش�د )درس�تی الف و ج(. در پروکاریوت ها اپراتور در برخی ژن های دارای تنظیم 
بیان منفی رونویس�ی وجود دارد که این توالی بین راه انداز و نقطۀ ش�روع رونویس�ی ژن وجود دارد )نادرستی ب(. حتمًا به یاد دارید که اتصال رنای کوچک به رناهای پیک 

برای ممانعت از ترجمه، ویژۀ یوکاریوت ها می باشد )نادرستی د(.
آنزیم برش دهنده ویژۀ پروکاریوت هاست ولی رنای کوچک برای جلوگیری از ترجمه در اتصال به mRNA یوکاریوتی عمل می کند. 89  4

 گزینۀ )1(: برخی قارچ ها مثل مخمرها هم دارای دیسک هستند و هم دارای سه نوع رنابسپاراز می باشند. / گزینۀ )2(: درون قارچ های دارای دیسک 
چون یوکاریوتند، دیس�ک و تنظیم بیان ژن قبل از رونویس�ی دیده می ش�ود. / گزینۀ )3(: باکتری های فتوس�نتزکننده می توانند عالوه بر رنگیزه فتوس�نتزی، دارای آنزیم 

برش دهنده نیز باشند.
90  3

ب�رای تهی�ۀ انس�ولین )ک�ه نوعی هورمون پروتئینی اس�ت( به روش مهندس�ی ژنتیک ابتدا باید ژن تولید انس�ولین و ژن دیس�ک مورد نظر را ب�ا یک نوع آنزیم 
برش دهنده ببرند، س�پس با کمک DNA لیگاز بین این دو، پیوند فسفودی اس�تر ایجاد کنند و بعد دیس�ک های نوترکیب را وارد باکتری کنند تا در آنجا این ژن 
به وسیلۀ هلیکاز و دنابسپاراز، همسانه سازی ژنی شود. سپس این ژن ها توسط RNA پلیمراز بیان و رونویسی شوند تا پس از فرایند ترجمه، مادۀ مورد نظر یعنی 

انسولین ساخته شود.

کروموزوم های کمکی یا دیسک ها DNA های حلقوی هستند که مستقل از تکثیر ژنوم یاخته زیاد می شوند و ژن هایی دارند که در ژنوم اصلی باکتری وجود  91  4
ندارند )مثل ژن مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک(. هر آنزیم برش دهنده به طور معمول یک جایگاه تشخیص »در هر DNA به کار رفته« دارد و دقت کنید که در رد گزینۀ )2( 

ممکن است دیسکی توسط EcoR1 بریده نشود چون ممکن است اصاًل جایگاه تشخیص آن را نداشته باشد.

تغیی�ر خصوصی�ات میکروارگانیس�م ها و ایج�اد جانداران تراژنی فقط در زیس�ت فناوری نوین کاربرد دارد که س�بب ایجاد محصوالتی متن�وع با کارایی باال  1  3
می شود.

 گزینۀ )1(: نادرست است. تولید مواد غذایی تخمیری در زیست فناوری سنیت و کالسیک وجود دارد. 
گزینۀ )2(: نادرست است.

از ریزاندامگان در زیست فناوری سنتی و کالسیک برای عمل تخمیر و در نوع نوین برای انتقال ژن و نوترکیب کردن آن ها کاربرد دارند.

گزینۀ )4(: نادرست است. تولید آنزیم از محصوالت زیست فناوری کالسیک بوده که عالوه بر روش تخمیری از کشت میکروارگانیمس ها نیز بهره می برد.
موارد )ج( و )د( به نادرستی تکمیل می کنند. 2  1

ابکرتی ها اولین جاندارانی بودند که در مهندس�ی ژنتیک، ژن بیگانه را پذیرفتند و تراژن ش�دند.

 الف( درس�ت اس�ت. هر باکتری، حداقل به یک نوع دناپلیمراز و یک نوع رناپلیمراز برای تکثیر نوکلئیک اس�یدهای خود نیازمند اس�ت. / ب( درست 
اس�ت. در باکتری ها، رنای پیک چندژنی می توان یافت. مثاًل در سیس�تم های ژنی مربوط به تجزیۀ الکتوز یا مالتوز به خاطر دارید که ابتدا یک mRNA س�ه ژنی ایجاد 
می ش�ود. در این حالت می توان تصور کرد که هم زمان س�ه رناتن از روی هر س�ه رونوش�ت ژن آن ش�روع به ترجمه کند. / ج( نادرس�ت اس�ت. طول عمر رناهای پیک 
)mRNAه�ا( در پروکاریوت ه�ا ک��واته می باش�د. به همین دلیل ممکن اس�ت عمل ترجمه یا تولید پروتئین هم زمان با عمل رونویس�ی آغاز ش�ود. / د( نادرس�ت اس�ت. 

پروکاریوت ها راکیزه ندارند و فقط دارای یک غشا می باشند.

موارد )ب( و )د( نادرست می باشند. منظور این سؤال آنزیم برش دهندۂ ژین می باشد که مانند هر آنزیمی نقش کاتالیزگری دارد. 3  1
 الف( درست است.

ترتیب اعمال مهندسی ژنتیک
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251 آنزیم های برش دهنده در باکتری ها وجود دارند و قسمتی از سامانۂ دفاعی آن ها برای مقابله با عوامل بیگانه محسوب می شوند.

ب( نادرست است. وجود اگزون و اینترون ویژۀ ژن های یوکاریوتی می باشد. 
ج( درست است.

هر آنزیم یا کاتالیزگری وظیفۀ کاهش انرژی فعال س��ازی را در واکنش های سوخت وس�ازی دارد.

د( نادرست است. وجود ژن مقاوم به نوعی پادزیست، ویژگی دناهای کمکی مثل دیسک ها می باشد.
اگه می بینی اشتباه زدی به دلیل مشکل بینایی است که »……… شده« را ندیدی!!! 4  4

در اولین تجربۀ مهندسی ژنتیک که با فرض سؤال بین دو باکتری انتقال ژن صورت گرفته است، قطعۀ ژنی را از DNA حلقوی باکتری جدا کرده و سپس با دنای دیسک 
بای�د نوترکی�ب کنیم. دقت کنید که ابتدا دنای دیس�ک را با آنزیم برش دهنده به صورت خطی درمی آوریم و در انتها توس�ط آنزی�م لیگاز آن ها را به هم متصل می کنیم تا 

حلقوی نوترکیب شوند.

5  3

در ش�کل روبه رو مشاهده می کنید که در جایگاه تشخیص EcoR1 پیوند فسفودی استر بین 
نوکلئوتیدهای دارای بازهای آلی G و A که هر دو از نوع پورین هس�تند، شکس�ته می ش�ود. 
دقت کنید که هیچ گاه در DNA عادی، دو باز آلی کنار هم، با هم پیوندی ندارند. )امیدوارم 

عجوالنه گزینۀ )1( رو نزده باشی!!(

دیس�ک به طور معمول در باکتری ها وجود دارد که همانند دنای اصلی، درون یاخته هس�تند ولی در خارج از فام تن اصلی قرار دارند و به غش�ای پالس�مایی  6  1
متصل نمی باشند )نادرستی گزینۀ )1( و درستی گزینۀ )3((. این مولکول ها می توانند مستقل از تکثیر دنای اصلی، همانندسازی کرده و تعداد بیشتری از یک عدد در هر 

باکتری ایجاد کنند )درستی گزینه های )2( و )4((.
بعد از 20 دقیقه یک باکتری تبدیل به 2 باکتری می شود. بعد از 40 دقیقه 2 باکتری، 4 باکتری می شود و در پایان یک ساعت 8 باکتری تشکیل می شود.  7  4

با هر بار تقسیم باکتری ها، دیسک ها مستقل و بیشتر از باکتری تقسیم می شوند چون همانندسازی مستقل دارند، پس در پایان یک ساعت بیش از 8 نسخه دیسک تولید 
می شود که این دیسک ها در باکتری های محیط پخش می باشند.

در مرحلۀ س�وم مهندس�ی ژنتیک که با ش�وک الکتریکی و گرمایی، منافذی در دیواره و غش�ای باکتری میزبان ایجاد می ش�ود، برش دنا توس�ط آنزیم های  8  4
برش دهنده رخ نمی دهد.

 گزینۀ )1(: در مرحلۀ جدا کردن یاخته های تراژنی در آخر مهندسی ژنتیک، پادزیست به محیط اضافه می کنند تا یاخته های تراژنی که تعداد آن ها به 
س�رعت زیاد می ش�ود را از س�ایر یاخته های فاقد دنای نوترکیب جدا کنند. / گزینۀ )2(: اولین یاختۀ تراژنی در مرحلۀ وارد کردن دنای نوترکیب به میزبان صورت می گیرد 
ک�ه در ای�ن مرحل�ه ش�وک الکتریکی یا گرمایی برای ایجاد منافذ دیواره ای به هرماه مواد ش��یمیایی داده می ش�ود. / گزینۀ )3(: در مرحلۀ تولی�د دنای نوترکیب در خارج 
میزبان، از آنزیم لیگاز یا اتصال دهنده استفاده می شود که در این مرحله ابتدا باید دیسک را توسط آنزیم برش دهندۀ ژن از حالت حلقوی به خطی دربیاوریم که با تجزیۀ 

پیوند فسفودی استر صورت می گیرد.
موارد )الف(، )ب(، )ج( و )د( درس�ت هس�تند. همۂ آنزیم های برش دهندۀ ژنی توانایی شکستن پیوند فسفودی استر کوواالنسی )درستی الف( و دارا بودن  9  2

جایگاه تشخیص دورشته ای )درستی ج( و ساخته شدن در باکتری که فاقد عامل رونویسی است )درستی د( را دارند. این آنزیم ها طی عمل خود به تولید انتهای چسبنده 
تک رشته ای بلندتر می پردازند )درستی ب(. فقط EcoR1 جایگاه GAATTC دارد )نادرستی ی( و هیچ کدام از آنزیم های برش دهنده توانایی تشکیل پیوند فسفودی استر 

ندارند )نادرستی ه (.
در مرحلۀ جداس��ازی یاخته های تراژین، از یک پادزیس�ت مثل آمپی س�یلین استفاده می شود که در این مرحله تعداد زیادی از باکتری ها از بین می روند و فقط  10  2

آن هایی می مانند که DNA نوترکیب دارند. در این مرحله همۀ باکتری ها در حال تقسیم دو تا شدن بوده اند.

زیس�ت فناوری س�ه ش�اخۀ اصلی مهندس�ی ژنتیک، مهندس�ی پروتئین و مهندس�ی بافت دارد. در مهندس�ی ژنتی�ک، ژن خاصی را جدا می کنن�د تا آن را  92  3
همسانه سازی کنند یا محصول آن که رنا یا پروتئین است را به همان صورت طبیعی ایجاد کنند ولی در مهندسی پروتئین، ابتدا در ژن تولید یک پروتئین خاص، تغییرایت 
جزیئ یا گسرتده ایجاد می کنند تا در نهایت پروتئینی با ساختار و فعالیت بهینه تر ایجاد کنند. به همین دلیل محققین در مهندسی پروتئین همواره نیازمند به شناخت کامل 

از ساختار و عملکرد پروتئین می باشند. در مهندسی بافت نیز، محققین از یاخته های بنیادی استفاده می کنند.

الزم به توجه می باشد که در تست های این قسمت، بسیار به کلمات مهندسی ژنتیک، مهندسی پروتئین یا بافت باید دقت کنید.

فقط مورد )ج( صحیح است. در مهندسی پروتئین، ابتدا در ژن تولید پروتئینی خاص دستکاری می کنند و سپس از این ژن های تغییر یافته در تولید پروتئین  93  1
جدی�دی اس�تفاده می کنن�د که کارایی یا پای�داری بهتری ایفا می کند. در )ج( دقت کنید که در حالت عادی اینرتفرون نوع 2 که از یاخته های لنفوس�یت کش�ندۀ طبیعی یا 
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لنفوس�یت T ترش�ح می ش�ود عملکرد ضد رسطاین دارد. اگر بتوانیم در آزمایشگاه با عمل مهندس�ی پروتئین، اینترفرون نوع 2 را طوری تغییر دهیم که همانند نوع 1 عمل 
ضد ویروسی داشته باشد، می توان از آن به نوعی زیست فناوری اشاره کرد.

 الف( یکی از نکاتی که باید در زیس��ت فناوری بودن یک واکنش توجه کنید، این اس�ت که این فرایند توس�ط آدیم به طور هومشندانه و توسط موجودات 
زنده به دست آمده باشد. تبدیل پپسینوژن به پپسین عملی طبیعی بوده است و زیست فناوری به حساب نمی آید. / ب( جهش های ژنی عادی که در محیط رخ می دهد و 

سبب تغییر در عملکرد یک پروتئین خاص می شود را نمی توان یک واکنش زیست فناوری به حساب آورد چون در زیست فناوری باید فعالیتی به صورت هوشمندانه توسط 
آدمی رخ دهد. / د( در مهندس�ی پروتئین همواره برای تغییرات جزئی یا گس�ترده باید ابتدا ژن تولید پروتئین خاص را تغییر دهیم تا پروتئین مورد نیاز در اثر رونویس�ی و 

سپس ترجمه در موجود زندۀ میزبان ایجاد شود.
دقت کنید که مهندسی پروتئین که سبب تغییر در ویژیگ یک پروتئین می شود، با تغییرات جزئی یا کلی در ساختار پروتئین رخ می دهد. در هر دو نوع این  94  1

تغییرات، ابتدا روی ژن دس�تکاری می کنند و س�پس این ژن تغییر یافته در یک واحد زنده به تولید پروتئینی با س�اختار و ویژگی جدید می پردازد. در تغییرات جزئی تغییر 
در یک یا چند آمینواسید رخ می دهد ولی اگر یک یا چند رشتۀ پلی پپتید تغییر کند، این یک تغییر گسترده یا کلی در ساختار پروتئین می باشد.

موارد )الف( و )ب( صحیح می باشند. 95  1
 الف( درس�ت اس�ت. در تغییرات گس�ترده برای مهندسی پروتئین، قسمتی از یک ژن که مسئول تولید بخشی از یک پروتئین می باشد را جدا می کنند 
تا پروتئینی با رشته های پلی پپتیدی کوتاه تر بسازند. / ب( درست است. در تغییرات گسترده مهندسی پروتئین می توان از ترکیب کردن بخش  هایی از چند ژن مختلف که 
مس�ئول س�اخت چند نوع پروتئین می باش�د، استفاده کرد. / ج( نادرست است. در مهندسی پروتئین، تغییر را ابتدا در ژن سازنده انجام می دهند تا پروتئین جدیدی ایجاد 
شود. اگر در یک پروتئین ترجمه شده مثل هموگلوبین، تغییری ایجاد کنیم، آن را به عنوان یک تحقیق می توان در نظر گرفت ولی یک روش مهندسی پروتئین نمی باشد. / 
د( نادرست است. اگر ژنی جهش یافته باشد و با خروج آن، محصولش را توسط موجود زنده ایجاد کنیم، این یک روش مهندسی ژنتیک است نه مهندسی پروتئین چون 

به صورت آگاهانه این تغییر رخ نداده است.
هر رشتۀ پلی پپتیدی در هموگلوبین به طور طبیعی دارای ساختار سوم پروتئینی و سه بعدی می باشد که این نشانه ای از مهندسی پروتئین نمی باشد. 96  3

افزایش پایداری پروتئین ها در دمای باال )گزینۀ )1((، سرعت بیشتر فعالیت آنزیمی با کاهش سریع تر انرژی فعال سازی واکنش ها )گزینۀ )2(( و عملکرد سریع تر هلیکاز 
برای شروع همانندسازی )گزینۀ )4(( مثال هایی از اهداف مهندسی پروتئین می باشد.

یکی از اهداف مهندسی پروتئین، ساخت محصوالتی است که اپیداری بیشرتی در مقابل گرما دارند. 97  4
 گزینۀ )1(: هیچ پروتئینی به هر تغییرات دما و pH مقاوم نمی باشد بلکه سعی در افزایش مقاومت آن ها است. / گزینۀ )2(: هدف مهندسی پروتئین، 
افزایش سرعت عمل آنزیم ها با کاهش انرژی فعال سازی واکنش ها می باشد. / گزینۀ )3(: خنک کردن محیط واکنش در صنعت به دلیل از بین نرفتن آنزیم هاست و به 

کاهش آلودگی میکروب ربطی ندارد )اتفاقًا میکروب ها نیز در دمای باال از بین می روند(.
موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست می باشند. 98  1

آنزیم آمیالز در لولۀ گوارش توسط انواع غدد بزاقی و بخش برون ریز لوزالمعده تولید و ترشح می شود.
 الف( نادرس�ت اس�ت. آمیالزها در تبدیل نشاس�ته به قندهای س�اده تر و در نهایت به دی س��اکارید مالتوز نقش دارند )حتی در بدن انسان نیز بعد از 
عمل آمیالزها، سرانجام آنزیم مالتاز خارج شده از یاخته های رودۀ باریک، سبب هیدرولیز مالتوز و ایجاد گلوکز می شود(. / ب( نادرست است. فیبرین پروتئینی نامحلول، 
مخصوص انعقاد خون می باش�د که توس�ط پالمسین ها تجزیه می ش�وند. / ج( درس��ت اس�ت. از آمیالز در بخش های مختلف صنعتی مثل صنایع غذایی، نس�اجی و تولید 
ش�وینده ها اس�تفاده می ش�ود. / د( نادرست اس�ت. آمیالز مقاوم به گرما به طور طبیعی و توس�ط رناتن یاخته ای در باکتری های گرمادوست موجود در چشمه های آب گرم 

ایجاد می شود. این نوع آنزیم در این ابکرتی ها با روش زیست فناوری ایجاد نشده است.
هدف از تولید آمیالزهای مقاوم به گرما که توسط مهندسی پروتئین ایجاد شده اند، دو مورد زیر بوده است: 99  4

الف( کاهش زمان واکنش  یعنی با کاهش سریع تر انرژی فعال سازی، واکنش تجزیۀ نشاسته به مالتوز را تسریع می بخشد )گزینۀ )1((.
ب( صرفه جویی اقتصادی و افزایش بهره وری  دیگر نیازی به دستگاه خنک کننده نمی باشد )گزینۀ )2((.

آمیالزهای طبیعی مقاوم به گرما در باکتری های گرمادوست سبب زندگی عادی آن ها در چشمه های آب گرم و استفاده از منابع غذایی می شود )گزینۀ )3((.
این نکته را کتاب در مورد اینترفرون ها ذکر کرده است نه آمیالزها!! )نادرستی گزینۀ )4( و دلیل انتخاب آن(.

چ�ون بس��یاری از مراح�ل تولید صنعتی در دمای باال انجام می ش�ود، بنابراین اس�تفاده از آمیالز پایدار در برابر گرما ضرورت ایج�اد پیدا کرد. پس از تولید  100  3
موفقیت آمیز آن با مهندس�ی پروتئین به این نتیجه رس�یدند که با اس�تفاده از این نوع مواد می توان صرفه جویی بیشتر و بهره وری باالتری انجام داد و زمان واکنش ها را نیز 

کاهش داد و اتفاقًا آلودگی های میکروبی را نیز کاهش داد.
باکتری های گرمادوس�ت موجود در چش�مه های آب گرم در مناطق آبی با دمای باالی آب زندگی کرده و از مواد آلی مثل نشاس�ته انرژی می گیرند و مانند  101  4

هر پروکاریوتی یک نوع رنابسپاراز دارند. این باکتری ها به دلیل زندگی در محیط دارای دمای باال، واکنش هایی با سرعت باال دارند.
اگر به دقت کتاب درسی یا درسنامۀ الگو را مطالعه کرده باشید، به راحتی گزینۀ )4( را انتخاب می کنید. 102  4

اینترفرون های تولید شده با مهندسی ژنتیک، به دلیل پیوندهای اندرسیت که دارند، فعالیت بسیار کمرتی از نوع طبیعی دارند.
اینترفرون های تولید شده با مهندسی پروتئین، فقط در یک آمینواسید با نوع عادی متفاوتند، فعالیت ضد ویروسی آن ها به اندازۂ نوع طبیعی )اینترفرون 1( می باشد 

ولی از نوع طبیعی اپیدارتر می باشد.

موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست می باشند. 103  1
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253  الف( نادرس�ت اس�ت. در روش های زیس�ت فناوری، تغییرات به صورت دلخواه و هومشندانه توس�ط آدیم صورت می گیرد. / ب( نادرست است. در 
مهندس�ی پروتئین، س�عی در ایجاد تغییرات جزئی و گس�ترده در پروتئین ها برای افزایش کارایی می باشد ولی ساختار آن پروتئین را تغییر می دهند. / ج( درست است. خط 
کتاب درسی است و توجه به قید بسیاری در آن مد نظر بوده است. / د( نادرست است. طبق متن کتاب درسی، اینترفرونی که با مهندسی ژنتیک ایجاد شده است، فعالیتی 

بسیار کمرت از نوع طبیعی دارد. )هدف دقت به قید بسیار کمی در طرح این عبارت بوده است.(

موارد )الف(، )ب( و )د( به نادرس�تی تکمیل می کنند. با مهندس�ی پروتئین و ایجاد اینترفرونی که پایداری بیش�تری دارد، می توان از پیشگیری بیماری های  104  3
ویروسی مثل ایدز یا نقص ایمنی اکتسابی جلوگیری کرد. )درستی ج(

 عب�ارات )ال�ف( و )ب( در م�ورد کارب�رد مهندس�ی ژنتیک و ایجاد باکتری تراژن می باش�د و در عبارت )د( می توان با تغییر در پروتئین گیاه، س�بب مقاوم ش�دن آن به 
علف کش شد که این پروتئین تغییر یافته را می توان با مهندسی پروتئین ایجاد کرد.

موارد )ب( و )ج( نادرست می باشند. در زیست فناوری از نوع مهندیس ژنتیک، به دلیل اینکه ابکرتی های میزابن، پیوندهای نادرست در تولید اینترفرون  105  1
ایجاد می کنند، محصول اینترفرونی آن ها نس�بت به نوع طبیعی فعالیت بس�یار کمتری دارد. سؤال در مورد ویژگی فرمانرو ابکرتی ها می باشد که به بررسی عبارت های 

سؤال می پردازیم:
الف( درس�ت اس�ت. در باکتری ها انواع مختلف مصرف کننده، فتوس�نتزکننده و شیمیوس�نتزکننده وجود دارد که به ترتیب از مواد آلی، نور خورشید و مواد معدنی انرژی 
می گیرند. / ب( نادرس�ت اس�ت. باکتری ها فاقد ژنوم هس�ته ای می باش�ند. / ج( نادرس�ت اس�ت. تنظیم بیان ژن پروکاریوت ها در مراحل س�اخت رنا یا پروتئین یعنی در 
رونویس�ی یا ترجمه صورت می گیرد. / د( درس�ت اس�ت. در پروکاریوت ها به دلیل عمر کوتاه mRNA و عدم وجود غش�ای هس�ته، می توان ش�روع فرایند ترجمه را در 

هنگامی مشاهده کرد که هنوز رنابسپاراز تولید RNA را تمام نکرده است )برخالف یوکاریوت ها(.
موارد )ب( و )د( نادرست می باشند. 106  1

 الف( درس�ت اس�ت. تغییراتی که در اثر مهندس�ی پروتئین در اینترفرون رخ می دهد، اندازۀ فعالیت آن را حداکثر در حد نوع طبیعی نگه می دارد و 
در مهندس�ی ژنتیک نیز اندازۀ فعالیت آن بس�یار کمتر از نوع طبیعی می ش�ود. / ب( نادرس�ت اس�ت. در مهندسی ژنتیک کاهش ش�دید فعالیت اینترفرون به دلیل نوع 
پیوندهای نادرستی است که توسط باکتری در این مولکول ایجاد شده است. / ج( درست است. در مهندسی پروتئین برای ایجاد اینترفرون، فقط تغییر در یک آمینواسید 
رخ داده اس�ت که قطعًا در س�اختار اول پروتئین تغییر ایجاد می کند. این تغییر پایداری مولکول را نس�بت به نوع طبیعی بیش�تر کرده ولی اندازۀ فعالیت آن را در حد نوع 
طبیعی نگه داشته است. / د( نادرست است. اینترفرون پایدارتر در مهندیس پروتئین ایجاد شده اند که تغییر جزئی در حد رمز یک آمینواسید در ژن آن ها رخ داده است 

)در مهندسی ژنتیک تغییری در ژن جدا شدن نمی دهیم(.
تولید آنزیم پالس�مین و پروتئین اینترفرون در مهندس�ی پروتئین با جانش�ین کردن یک آمینواس��ید و یک تغییر جزیئ رخ داده اس�ت که مانند هر فرایند  107  3

زیست فناوری در اثر عمل هومشندانۂ آدیم و به کمک موجود زنده رخ داده است )نادرستی گزینۀ )4( و درستی گزینۀ )3((.
 گزینۀ )1( به دلیل کلمۀ طبیعی نادرست است و باید این تغییر آگاهانه باشد.

 تغییر هر دو مورد از نوع جزئی بوده است )نادرستی گزینۀ )2((.
موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست می باشند. 108  2

 الف( درست است. پالسمین ها و اینترفرون های ایجاد شده در مهندسی پروتئین، پایدارتر بوده و طول عمر بیشتر آن ها سبب استفادۀ دارویی از آن ها 
شده است./ ب( نادرست است. اینترفرون و پالسمین را نیز مانند هر پروتئینی می توان با مهندسی ژنتیک ایجاد کرد. / ج( نادرست است. پالسمین ها آنزیمی پالسمایی 
بوده که س�بب تجزیۀ لخته ایجاد ش�ده در خون می ش�وند. از زیس�ت دهم به یاد دارید که لخته در اثر ترکیب فیربین های نامحلول و یاخته های خونی ایجاد می ش�ود. / 
د( نادرس�ت اس�ت. پالسمین های طبیعی در پالس�ما مدت اثر خیلی کوتاهی دارند ولی نوع تولید شده با مهندسی پروتئین مدت زمان فعالیت پالسمایی بیشتر همراه با 

اثرات درمانی دارد.
پالسمین ها در خون نقش آنزیمی دارند و با تجزیۀ لخته یا رشته های فیبرین در رگ های بدن در ممانعت از بسته شدن رگ عمل می کنند. عمل پالسمین ها  109  1

در سرخرگ های قلبی )کرونر( و مغزی می تواند ضد ایجاد سکته باشد.
 گزینۀ )2( و )4(: پروترومبینازها س�بب تبدیل پروترومبین به ترومبین در پالمسا می ش�وند. / گزینۀ )3(: پالس�مین قادر به تجزیۀ لخته تشکیل شده 

یعنی فیبرین می باشد و در تبدیل پروترومبین به ترومبین نقشی ندارد.
فقط )د( پاس�خ مورد نظر اس�ت. تولید پالس�مین های پردوام تر در پالسما با اثرات دارویی بیشتر از اهداف مهندس�ی پروتئین می باشد ولی این پالسمین ها  110  1

مقاوم به گرما نمی باشند )نادرستی الف و درستی د(.
 پپسین در حالت عادی در محیط اسیدی معده فعال است )نادرستی ب(.

 تولید اینترفرون پایدارتر در مهندسی پروتئین رخ می دهد که تغییرات ژنی آن فقط در یک رمز وراثتی یعنی برای یک نوع آمینواسید رخ داده است )نادرستی ج(.
موارد )الف( و )د( صحیح می باشند. 111  3

 الف( درس�ت اس�ت. طبق متن کتاب، پالس�مین تولید شده در مهندس�ی پروتئین، اثرات درمانی بیشتری از نوع عادی دارد، پس نوع طبیعی نیز اثر 
درمانی داش�ته اس�ت. از طرفی می دانید که پالس�مین نوعی آنزیم می باشد که دارای جایگاه فعال و ساختار سه بعدی می باشد. / ب و ج( نادرست است. هر نوع پالسمین 
فعالیت آنزیمی یا کاتالیزوری دارد که سبب از بین بردن لخته برای ممانعت از بسته شدن رگ می شود. در حقیقت لخته ابعث ممانعت از خونریزی شده ویل پالمسین سبب 
ممانعت از بس��ته ش��دن رگ یم ش��ود. / د( درست اس�ت. مویرگ های بدن در قلب، شش و مغز از نوع پیوس��ته و بدون منافذ و حفرات یاخته ای می باشند. در صورت کمبود 

پالسمین و ایجاد لخته در سرخرگ های این اندام ها، ورود خون به مویرگ های آن ها مختل می شود.
موارد )ج( و )د( به نادرستی عبارت را تکمیل می کنند. 112  1

 )الف( درست و )ج( نادرست است. در مهندیس ژنتیک، بدون تغییر در توالی آمینواسیدی اینترفرون، نوعی از آن توسط باکتری ساخته می شود که به 
دلیل داشتن پیوندهای نادرست در حین ترجمه فعالیت بسیار کمتری از نوع طبیعی دارد. / )ب( درست و )د( نادرست است. در مهندسی پروتئین، اینترفرون تولیدشده 

فعالیتی به اندازۀ نوع طبیعی دارد ولی به دلیل پایداری طوالنی مدت مصرف دارویی دارد.
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هر فعالیتی که مربوط به زیست فناوری از نوع مهندسی ژنتیک، مهندسی پروتئین یا بافت باشد، ماده ای خاص توسط موجود زنده ایجاد می شود )نادرستی  113  3
گزینۀ )1((. از طرفی دقت کنید که پالسمین، نوعی پروتئین با فعالیت آنزیمی است و هورمون نمی باشد )نادرستی گزینۀ )2((.

 اینترفرون با فعالیت کمرت از حالت عادی در اثر مهندس�ی ژنتیک ایجاد ش�ده اس�ت ولی اینترفرون و پالس�مین با پایداری زیاد و آمیالزهای مقاوم به گرما در مهندس�ی 
پروتئین ایجاد ش�ده اند )درس�تی گزینۀ )3(( که پالس�مین و اینترفرون حاصل مصرف دارویی دارند )نادرس�تی گزینۀ )4( به دلیل قید برخالف می باش�د(.

وجود لخته و تولید فیبرین زیاد در رسخرگ های مهم مثل قلب و مغز سبب بروز سکتۀ قلبی یا مغزی در اثر کاهش خون رسانی به آن ها می شود. دقت کنید  114  3
که پالسمین با تجزیۀ این لخته ها سعی در ممانعت از بروز سکته می شود، پس با کاهش فعالیت آن ها در سرخرگ ها )لخته در مویرگ تشکیل منی شود!(، احتمال بروز سکتۀ 

قلبی یا مغزی زیاد می شود.
موارد )ج( و )د( در مورد رسخرگ شیش که خون تیره دارد و منظور سؤال می باشد، صحیح می باشند. 115  2

 ال�ف( نادرس�ت اس�ت. ورود و خ�روج م�واد در مویرگ ه��ا کنت�رل می ش�ود ول�ی در س�رخرگ ها و س�یاهرگ ها م�واد از جدار رگ ه�ا عب�ور نمی کنند. / 
 ب( نادرست است. در رگ ها حفرۀ داخلی گسترده مربوط به سیاهرگ ها می باشد. / ج( درست است. در دیوارۀ سرخرگ ها خاصیت ارتجاعی و کشسانی زیادی وجود دارد. / 

د( درست است. سرخرگ ششی حاوی خون تیره می باشد که خون خارج شده از بطن راست را به شش ها در باالی دیافراگم منتقل می کند.
پالسمین ها به طور طبیعی آنزیم های پالمسایی می باشند. در یک فرد عادی حدود 55 درصد حجم خون را پالسما و 45 درصد دیگر را یاخته های خونی یا  116  1

O2 انجام می شود. CO2 و ٪3 انتقال  هماتوکریت تشکیل می دهند که در پالسما حدود ٪70 انتقال 

O2 در خون ٪97  ترکیب با هموگلوبین  انتقال به کمک هماتوکریتانتقال 
٪3  محلول در پالس�ما

CO2 در خون انتقال 
٪77  به کمک پالس�ما

٪7 محلول در پالسما
٪70 به صورت یون بی کربنات در اثر عمل کربنیک انیدراز

٪93  انتقال توسط هماتوکریت  ٪23 به صورت ترکیب با هموگلوبین

H در پالس�ما تجزیه ش�ده و به  O2 CO2 و  CO2 در خون به کمک آنزیم کربنیک انیدراز گویچه های قرمز می باش�د ولی کربنیک اس�ید حاصل از ترکیب  انتقال 70٪ 
صورت یون بی کربنات در پالسمای خون منتقل می شود.

منظور این سؤال اندام هایی مثل قلب، مغز و شش می باشند که کاهش پالسمین در پالسما، سبب افزایش احتمال لخته در آن ها و مرگ می شود )مخصوصًا  117  1
در قلب و مغز(. این اندام ها حاوی مویرگ هایی پیوسته بوده )درستی گزینۀ )1(( که فقط در شش قدرت تصفیۀ خون را دارند. محافظت با قفسۀ سینه فقط برای شش ها 

و قلب بوده و سکته نیز در اثر انسداد در رگ های قلب و مغز رخ می دهد )نادرستی گزینه های )2(، )3( و )4((.
آمیالز و پالس�مین هر دو نوعی آنزیم می باش�ند که در خارج از یاخته در لولۀ گوارش )برای تجزیۀ نشاس�ته( و در پالس�ما )لخته زدا( می باشند. از فصل 1 به  118  1

خاطر دارید که آنزیم ها وظیفۀ انجام فرایندهای سوخت وسازی را در بدن بر عهده دارند.
 گزین�ۀ )2(: اینترف�رون برخ�الف پالس�مین نقش آنزیمی ندارد و انرژی فعال س�ازی واکنش�ی را کاهش نمی ده�د. / گزینۀ )3(: اینترف�رون و آنزیم 
برش دهندۀ ژن، پروتئین هایی در س�امانۀ دفاعی می باش�ند ولی آنزیم برش دهنده مخصوص س�امانۀ دفاعی باکتری می باشد. / گزینۀ )4(: پالسمین در پالسما فعال است 

که جزء محیط داخلی بدن می باشد ولی آمیالزها در لولۀ گوارش به تجزیۀ نشاسته می پردازند که این فضا جزء محیط داخلی بدن نمی باشد.

محیط داخلی بدن عبارت است از خون، لنف و فضای بین یاخته ای.

مورد سوم و چهارم صحیح نمی باشند. 119  3

در فردی که به علت سوختیگ وسیع نیاز به پیوند پوست دارد، هبرتین راه پیوند پوست از فرد دیگر یم ابشد ولی اگر فرد دهندۀ مناسب وجود نداشته باشد یا برداشت 
پوست به دلیل آسیب شدید مقدور نباشد، در این حالت، هبرتین راه کشت ابفت به هرماه پیوند پوست ایجاد شده می باشد.

در روش مهندس�ی بافت ثابت ش�ده اس�ت که در پوس�ت یاخته هایی وجود دارد که توانایی تکثیر زیاد و تمایز به انواع یاخته های پوس��ت را دارد )نه انواع یاخته های 
بدن!( چون یاخته های بنیادی پوستی از نوع بالغ می باشند و به همۀ یاخته های بدن تمایز نمی یابند )نادرستی عبارت آخر(.

موارد )الف( و )ج( صحیح می باشند. 120  1
 الف( درس�ت اس�ت. تولید یاخته و جاندار تراژن و نوترکیب در مهندس�ی ژنتیک و مهندسی پروتئین صورت می گیرد که می خواهیم ژنی را انبوه سازی 
کنیم یا با تغییر در آن س�بب ایجاد یک نوع پروتئین ش�ویم ولی هدف مهندس�ی بافت، تولید و کشت یک بافت با استفاده از یاختۀ بنیادی می باشد. / ب( نادرست است. 
در مهندس�ی ژنتیک و مهندس�ی پروتئین با تغییرات گس�ترده باید دو ژن مختلف )ژن های جدا کرده و ناقل ژنی( را وارد میزبان کنیم تا به محصول برس�یم ولی اگر هدف 
تغییر در پروتئین باش�د که در مهندس�ی پروتئین رخ می دهد، نیازمند به ش�ناخت آن پروتئین هس�تیم ولی در مهندس�ی ژنتیک ممکن اس�ت هدف فقط انبوه سازی ژن یا 
ساخت یک محصول غیرپروتئینی مثل rRNA باشد. / ج( درست است. در صورت تراژنی کردن و ورود ژن بیگانه به یاخته، این روش مهندسی ژنتیک نام برده می شود 
نه مهندسی بافت. / د( نادرست است. در مهندسی بافت که در تولید و پیوند اعضا فعالیت می کند، کل یاخته و ژنوم آن را تکثیر کرده تا بافت مشخص همراه یاخته های 

تمایز یافته ایجاد شود.
متخصصان بازس�ازی چهره می  توانند با کمک روش های مهندس�ی از بافت غرضوف که نوعی بافت پیوندی اس�ت، برای بازسازی اللۀ گوش و بینی استفاده  121  1

کنند. در این روش، یاخته های غضروفی را در محیط کشت روی داربست مناسب تکثیر داده تا غضروف جدید را برای بازسازی اندام آسیب دیده تولید کنند.
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هر نوع یاختۀ بنیادی )جنینی یا بالغ( ضمن تکثیر ابتدا مقداری یاختۀ بنیادی می سازد و به همراه آن ها مقداری نیز یاخته برای تمایز و ایجاد بافت های دیگر می سازد. هر 
دو نوع یاختۀ بنیادی بالغ و جنینی قادر به ایجاد انواعی از یاخته ها می باشند با این تفاوت که یاختۀ بنیادی جنینی همۀ یاخته های مورد نیاز یک بدن کامل را تولید می کند 

و به یک جاندار کامل نمو می یابد ولی یاختۀ بنیادی ابلغ در تولید یک ابفت یا عضو با چند بافت مختلف می پردازد.

بالس�توال یا بالستوسیس�ت توده ای جنینی اس�ت که در هفتۂ دوم ابرداری در رحم مادر تش�کیل می ش�ود. این توده دارای یک الیه یاخته در اطراف و  123  2
تع�دادی ت�ودۀ یاختۀ درونی می باش�د. الیه های اطراف طی تمایز ب�ه پرده های خارج جنیین )جفت و کوریون( تمایز می یابند و ت�ودۀ درونی نیز به تولید همۀ اندام های 

جنینی می پردازد.

در شکل مقابل اگر یاختۀ بنیادی توده های موروالیی را کشت دهیم، هم الیه های بیرونی جنین 
و هم جنین تشکیل می شود.

 گزین�ۀ )1(: یاخته ه�ای تمایز یافت�ه ای مثل ن�ورون و ماهیچه که قدرت 
G0 چرخۀ یاخته ای قرار می گیرند و در  تکثیر زیادی ندارند یا اصاًل تکثیر نمی شوند در مرحلۀ 
مهندس�ی بافت کارایی ندارند. / گزینۀ )3(: یاخته های بنیادی بالغ در بافت هایی مثل پوست، 
مغز اس�تخوان، کب�د و… وجود دارند ولی یاخته های بنیادی جنین�ی در دوران قبل از تولد در 
ابت�دای مراح�ل جنین�ی در بخش موروال یا بالس�توال واقع می باش�ند. / گزین�ۀ )4(: در روش 
مهندس�ی بافت می توان در برخی موارد از یاخته های تمای�ز یافته ای که طی تمایززدایی دوباره 
بنیادی ش�ده اند نیز در مهندس�ی بافت استفاده کرد. مثال این مورد را در ابفت کال گیاهان به 

یاد دارید که در تولیدمثل روییش گیاه استفاده می شوند )زیست یازدهم(.

فقط عبارت )ب( نادرست می باشد. 124  3
الف و ج( درست است. تودۀ درون لولۀ رحم در مرحلۀ موروال )توتاله( قرار دارد که یاخته های آن طی تمایز قادر به تولید یاخته های خارج جنینی )پرده های اطراف جنین( 

و یاخته های جنین کامل می شود ولی تودۀ جایگزین شده در رحم همان بالستوال بوده که فقط تودۀ درونی آن ها توانایی ایجاد یک جنین کامل دارد.
ب( نادرس�ت اس�ت. در محیط آزمایش�گاهی برخالف درون بدن مادر، یاخته های موروالیی یا بالس�توالیی هنوز نمی توانند به گونه ای تنظیم بیان ژن کنند که همۀ انواع 

یاخته های بدن جنین را تشکیل دهند ولی بسیاری از آن ها را می سازند.
125  1

یاخته های بنیادی بالغ، یاخته هایی تمایز نیافته در بافت های مختلف بدن می باشند که قدرت تکثیر و تمایز در بدن و محیط کشت دارند.

 گزینۀ )2(: نادرست است.

یاخته های بنیادی کبد در اثر تکثیر و تمایز قادرند تعدادی یاختۀ کبدی یا یاختۀ مجرای صفراوی )نه کیسۀ صفرا( ایجاد کنند.

گزینۀ )3(: نادرست است.

یاخته های میلوئیدی یا لنفوئیدی مغز اس�تخوان قادر به تولید یاخته های خونی می باش�ند ولی در مغز اس�تخوان عالوه بر این دو نوع، یاخته های بنیادی دیگری نیز وجود 
دارند که می توانند به رگ های خوین، ماهیچۂ اسکلیت و قلیب تمایز یابند.

گزینۀ )4(: نادرست است. یاخته های بنیادی بالغ را باید از فرد ابلغ برداشته و کشت داده شوند نه از جنین یا نوزاد!
چون هس�تۀ همۀ یاخته های پیکری یک جاندار ژنوم یکس�ان و مش�ابهی دارند و تفاوت یاخته ها در عوامل سیتوپالس�می می باش�د، به همین دلیل، عوامل  126  4

سیتوپالس�می هر یاخته، در تمایز ژن های مختلف هس�ته و بلوغ یاخته نقش دارد. مثاًل در تخم همان هس�ته ای وجود دارد که در یاختۀ نورونی یا پوس�ت واقع اس�ت ولی 
عوامل سیتوپالسمی تخم سبب تحریک تکثیر تخم شده و همۀ ژن های آن یاخته تمایز نیافته را بیان می کند ولی عوامل سیتوپالسمی در یاختۀ ماهیچه ای سبب عدم تکثیر 

هسته می شود و فقط برخی ژن های مربوط به فعالیت ماهیچه ای را بیان می کنند.
 در این مثال چون هس�تۀ یاخته تخم را وارد یک یاختۀ ماهیچه ای کرده ایم، پس عوامل سیتوپالس�می یاختۀ ماهیچه ای فعال اس�ت و س�بب عدم تکثیر یا تکثیر کم این 

هسته می شود.

اگر هستۀ یک یاختۀ ماهیچه ای را به جای هستۀ یک تخم قرار دهیم، در این صورت عوامل سیتوپالسمی تخم، سبب بیان ژن های مختلف هسته شده و با تکثیر آن سبب 
ایجاد یک جنین کامل می شود. )در این سؤاالت همواره به عوامل سیتوپالسمی آن یاخته توجه کنید.(
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منظ�ور س�ؤال یاخته های ت��ودۂ موروالیی در لولۀ رحم می باش�ند که در اث�ر تمایز، هم  127  2
الیه های خارج جنینی )پرده های اطراف جنین( و هم الیه های جنینی را می سازند. این توده به صورت 
یک کرۀ توپر در لولۀ رحم از حدود 16 یاختۀ کوچک ایجاد ش�ده اس�ت که س�پس به توده ای با حفرۀ 
درونی به نام بالستوال تبدیل می شود )گزینه های )1(، )3( و )4( مربوط به تودۀ بالستوالیی می باشند(. 

128  4

توجه: برای درک این تست باید نکات فصل 6 کتاب یازدهم را نیز به خاطر داشته باشید!

 تودۀ بالستوالیی درون رحم )نه لولۀ رحم!( حاوی یک الیۀ یاخته ای در اطراف برای ایجاد پرده های جنینی و یک تودۀ یاخته ای درونی برای ایجاد اندام های جنین می باشد 
)نادرس�تی گزینۀ )1((. یاخته های اطراف پس از جایگزینی در دیوارۀ رحم، س�بب تولید کوریون و جفت می ش�وند )نادرستی گزینۀ )3((. منظور سؤال الیۀ درونی بالستوال 
می باش�د که در تولید آن ها تقس�یم میتوز بدون افزایش حجم یاخته ای رخ داده اس�ت )درس�تی گزینۀ )4(( و الیۀ بیرونی آن ها به کوریون و جفت یا همان پرده های جنینی 

تمایز می یابند )نادرستی گزینۀ )2((.
از تکثیر و تمایز یاخته های بنیادی بالغ کبدی، یاخته های کبدی و مجاری صفراوی حاصل می ش�وند که این دو قس�مت در تولید آنزیم الزم برای هضم مواد  129  3

غذایی در لولۀ گوارش، نقشی ندارند )صفرا فاقد آنزیم می باشد(.
 کب�د در ذخی�ره ک�ردن لیپیده�ای موجود در کیلومیکرون ه�ای خون و ذخیرۀ آهن و برخی ویتامین ها مؤثر اس�ت و مج�اری صفراوی نیز در انتقال صف�را به عنوان مادۀ 

کمک کننده در هضم چربی ها از کبد به دوازدهه مؤثر می باشد )دلیل رد گزینه های )1(، )2( و )4((.
تودۀ بالستوسیست )بالستوال( در رحم جایگزین می شود که تودۂ دروین یاخته های آن حاوی یاخته های بنیادی بوده که می توانند طی تکثیر و تمایز به همۀ  130  3

اندام های بدن تبدیل شوند. این تودۀ درونی قدرت ایجاد کوریون و جفت ندارند ولی همانند الیۀ بیرونی یاخته ها، همگی از میتوز تخم ایجاد شده اند و ژنوم یکسانی دارند 
)رد گزینۀ )1( و درستی گزینۀ )3((.

 در ت�ودۀ بالس�توال برخ�الف موروال، یک فضای درونی پرمایع وجود دارد که تودۀ یاختۀ درونی در مجاور آن هاس�ت. تودۀ یاخته ه�ای درونی قادر به ایجاد هر چهار نوع 
بافت اصلی ماهیچه ای، عصبی، پیوندی و پوششی می باشد )رد گزینه های )2( و )4((.

فقط مورد )ج( صحیح می باشد. 131  4
 الف( نادرس�ت اس�ت. در ش�رایط آزمایش�گاهی برخالف رحم مادر، یاخته های بنیادی جنینی قادر به تولید همۀ اندام ها و بافت ها نمی باش�ند. / ب( 
نادرس�ت اس�ت. ایجاد چند جنین از یاخته های بنیادی ویژۀ تودۀ یاختۀ درونی بالس�توال یا تودۀ موروالیی است که به دو قلوی همسان زایی می انجامد. / ج( درست است. 

هر یاختۀ بنیادی طی تمایز می تواند به تعدادی یاخته یا بافت متمایز شود. / د( نادرست است. در روش مهندسی بافت از ژن نوترکیب استفاده نمی شود.

در زیس�ت فناوری از نوع مهندس�ی ژنتیک، کل ژن مورد نظری را جدا کرده و بدون تغییر در توالی آن، توس�ط یک میزبان زنده آن را همسانه سازی کرده و  1  2
س�پس از محصول آن نیز اس�تفاده می کنند ولی در مهندس�ی پروتئین، باید در قسمتی از ژن تغییر ایجاد کرد تا پروتئینی با خاصیت جدید ایجاد شود )درستی گزینۀ )2( و 

نادرستی گزینۀ )1((.
 برای مهندس�ی پروتئین در تغییراتی از نوع جزئی در این روش می توان با تغییر در یک نوکلئوتید، س�بب تغییر در یک رمز ژنتیکی ش�د تا تغییر در یک آمینواس�ید س�بب 

ایجاد پروتئین جدیدی شود )نادرستی گزینۀ )4((.

در برخی تغییرات کیل که در مهندسی پروتئین ایجاد می شود، می توان قمسیت از چند ژن مختلف را با هم ترکیب کرد تا یک پروتئین با ویژگی و ساختار جدید ایجاد کرد.

در انواع مختلف مهندس�ی پروتئین، تغییرات ژنی جزئی یا کلی ایجاد ش�ده، ابتدا س�بب تغییر در ساختار پروتئین می شود که برای این عمل شناخت کامل  2  1
از عملکرد و س�اختار پروتئین مورد نیاز اس�ت. در این روش باید به کمک ناقل ژنی، آن ژن تغییر یافته را در میزبان وارد کرد تا بیان ش�ود و پروتئین جدید س�اخته ش�ود 

)شباهت در گزینه های )2(، )3( و )4((.

در برخی موارد مثل تولید اینترفرون با مهندسی پروتئین، مشاهده می شود که محصول ایجاد شده به نسبت نوع طبیعی اندازۂ فعالیت مشابهی دارد ولی پایداری بیشتری 
نیز دارد )دلیل انتخاب گزینۀ )1((.
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257 همۀ عبارات نادرست می باشند. 3  2
 الف( نادرس�ت اس�ت. به طور طبیعی اینترفرون، پروتئین هایی کمکی در دفاع غیراختصاصی هس�تند که نوع )1( آن ها فعالیت ضد ویرویس و نوع )2( 
ضد رسطاین دارد. / ب( نادرس�ت اس�ت. زیس�ت فناوری باکتریایی می تواند در مهندس�ی ژنتیک یا مهندس�ی پروتئین باش�د. در مورد اینترفرون ها، انواعی که با مهندسی 

 ژنتیک ایجاد می ش�وند، فعالیت بس�یار کمتری از نوع عادی دارند و انواعی که با مهندس�ی پروتئین ایجاد ش�ده اند، فعالیتی به اندازۀ نوع طبیعی دارند ولی پایدارترند. / 
ج( نادرست است. ایجاد پیوندهای نادرست در اینترفرون، حاصل تولید آن در مهندسی ژنتیک باکتریایی بوده است که تغییری در توالی آمینواسیدها ایجاد نمی کنند. 

د( نادرست است.

در مهندسی پروتئین، تولید اینترفرون و پالسمین با تغییر جزئی ژنی رخ داده است که فقط یک نوع آمینواسید تغییر یافته است.

چند بار در تست های مختلف ذکر کردیم که تمام روش های زیست فناوری طبق تعریف آن، توسط موجود زنده و با فعالیت هومشندانۂ انسان رخ می دهد.  4  3
در مورد مادۀ لخته زدای پالس�مین و اینترفرون ضد ویروس نیز یک جهش جانش�ینی توس�ط انس�ان به صورت مصنوعی در ژن آن ها ایجاد شده است و سپس توسط یک 

موجود زنده این پروتئین ها تولید شده اند که در هر دو مورد ساختار اول پروتئینی آن ها کمی تغییر یافته است ولی باعث پردوام شدن آن ها شده است.
پالسمین، آنزیمی با نقش لخته زدا می باشد. لخته حاوی فیربین و یاخته های خوین می باشد ولی فاقد پروترومبین و فیبرینوژن می باشد. 5  3

 در لخته، فیبرین حاوی رشته های پروتئینی نامحلول، یاخته های خونی مثل پالکت های منشأ گرفته از مگاکاریوسیت ها و سایر یاخته های خونی می باشد که از یاخته های 
میلوئیدی مغز استخوان ایجاد شده اند.

در مهندسی پروتئین برای تولید پالسمین، تعداد آمینواسیدها تغییر نمی کند بلکه یک نوع از آمینواسید به جای نوع دیگری قرار می گیرد. 6  3
 گزینۀ )1(: در هموفیلی مش�کل عدم انعقاد خون اس�ت، پس پالسمین های پالس�مای این افراد که ضد پایداری لخته می باشند، سبب افزایش مشکل 
در هموفیلی ها می ش�وند. / گزینۀ )2(: هر دو نوع پالس�مین طبیعی و تولید ش�ده در مهندسی پروتئین اثر درمانی دارند. / گزینۀ )4(: پالسمین های تولید شده با مهندسی 

پروتئین پایدارترند ولی این پایداری آن ها به دلیل مقاوم بودن به گرما نمی باشد.
آنزیم ه�ای برش دهن�ده و DNA پلیمراز قادرند پیوند بین دو نوکلئوتید در DNA را بش�کنند ولی روی رونوش�ت اینترون که در مولکول mRNA اولیه  7  4

واقع شده است، اثری ندارد.
 گزینۀ )1(: DNA پلیمراز همانند آنزیم برش دهنده قادر به شکستن پیوند فسفودی استر است اما قادر به ایجاد انتهای چسبنده نمی باشد. / گزینۀ )2(: 
پروتئین ها توس�ط پپس�ین معده به مونومرهای آمینواس�یدی خود تبدیل نمی ش�وند بلکه به پپتیدهای کوچکی تبدیل شده و س�پس در رودۀ باریک ضمن تجزیۀ کامل به 

آمینواسید تبدیل می شوند )زیست دهم فصل 2(. / گزینۀ )3(: ژن آنزیم برش دهنده روی توالی یوکاریوتی وجود ندارد.
در مغز اس�تخوان انس�ان یاخته ه�ای بنیادی متنوعی مثل لنفوئی�دی، میلوئیدی و… وجود دارد. یاخته ه�ای لنفوئیدی در اثر تمایز، لنفوس�یت ها را ایجاد  8  3

می کنند که در دفاع اختصاصی نقش دارند. یاخته های میلوئیدی در اثر تمایز س�بب تولید گویچه های قرمز، یاختۀ مگاکاریوس�یتی و پالکت ها )گرده ها( و یاخته های دفاع 
غیراختص��ایص مث�ل نوتروفیل ه�ا، بازوفیل ها، ائوزینوفیل ها و مونوس�یت ها می ش�وند. در مغز اس�تخوان یاخته های بنی�ادی بالغ دیگری نیز وجود دارند ک�ه در اثر تمایز به 

یاخته های استخوانی، ماهیچه ای، رگ خونی و عصبی و … نیز تبدیل می شوند.
پالس�مینی که با مهندس�ی پروتئین تولید می شود، هم اثرات درمانی و هم دوام بیش�تری از نوع عادی دارد ولی اینترفرون تولیدی با این روش، اثر درمانی  9  1

مشابه با نوع عادی ولی پایداری بیشتر دارد. 
 گزینۀ )2(: پالس�مین و اینترفرون را قطعًا می دانیم که در روش مهندس�ی پروتئین در یک آمینواس�ید با نوع عادی متفاوت اس�ت. / گزینۀ )3(: هم 
اینترفرون و هم پالسمین حاصل از مهندسی پروتئین، پایداری بیشتری از نوع عادی دارد. / گزینۀ )4(: اینترفرون تولید شده با مهندسی ژنتیک )نه مهندسی پروتئین!(، 

دارای پیوندهای نادرست می باشد.
آمیالز و اینترفرون تولید ش�ده با مهندس�ی پروتئین، قرار نیس�ت فعالیت متفاوت تری با نوع عادی انجام دهند، بلکه آن ها نس�بت به نوع عادی، به گرما  10  4

مقاوم تر می شوند و یا پایداری بیشتری پیدا می کنند.
CO2 برقرار می کند. پس اگر   گزینۀ )1(: همان طور که می دانید، هموگلوبین در حال طبیعی، پیوند پایدار با کربن مونواکسید و ناپایدار با اکسیژن و 
O2 دارد، یعنی نوع جدید اس�ت و با مهندسی پروتئین تولید شده است. /  هموگلوبینی تولید ش�د که برخالف نوع عادی، خاصیت ناپایدار با کربن مونواکس�ید یا پایدار با 
گزینۀ )2(: اینترفرون و پالس�مین و آمیالز حاصل از مهندس�ی پروتئین، پایداری بیش�تری از نوع عادی دارند. / گزینۀ )3(: در مهندس�ی پروتئین با تغییر در ژن، نوع 

امحصول را عوض می کنند ولی روی توالی راه انداز یا تنظیمی دیگر که مقدار محصول را تغییر می دهد، کاری ندارند.

فقط مورد )ج( صحیح است. 132  1

محققین در حال حاضر با زیست فناوری نوین و به کمک مهندسی ژنتیک توانسته اند، گیاهان مقاوم به حشرات آفت، گیاهان دارای بذر دست ورزی شده و یا گیاهان مقاوم 
به علف کش تش�کیل دهند. قبل از این فناوری روش های نوآوری کش�اورزی در حد کش�ت انواع محصول بهتر، افزایش سطح زیر کشت، استفاده از کود و سموم شیمیایی 

و استفاده از ماشین آالت مدرن تر بود که آلودگی های محیطی و سایر مضرات را به همراه داشت.

روش های قدیمی مورد استفاده در کشاورزی مانند استفاده از سموم شیمیایی یا کشت گیاهانی با محصوالت بیشتر، به تدریج سبب کاهش تنوع محصوالت  133  4
و افزایش آلودگی محیطی و… می شده است ولی در حال حاضر با مهندسی ژنتیک و تولید گیاهان تراژن شده، کیفیت زندگی انسان ها و محیط اطراف ارتقاء یافته است.

فقط مورد )ب( مدنظر است. 134  1

با اینکه در حال حاضر گیاهان تراژن شده مقاوم به علف کش یا حشرات آفت ایجاد شده اند ولی باز هم نیاز به علف کش ها و سموم حشره کش به طور کامل متوقف نشده 
است. البته روش های جدید در کاهش تخریب جنگل ها، مراتع و آلودگی محیط زیست اثر بسزایی داشته است.
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موارد )الف( و )ج( نادرست می باشند. 135  1
برخی از ابکرتی های خاکزی قادرند پروتئین مسی برای مقابله با حشرات آفت گیاهان ایجاد کنند.

 الف( نادرس�ت اس�ت. باکتری های مورد نظر خاکزی می باشند. / ب( درست است. ژن های رمزکنندۀ آنزیم های برش دهندۀ دنا روی ژنوم باکتریایی 
قرار دارند که این آنزیم ها فعالیت نوکلئازی داشته و در سامانۀ دفاعی باکتری نقش دارند. / ج( نادرست است. این باکتری ها، در مرحله ای از رشد خود، نوعی پروتئین سمی 
به صورت غیرفعال ترش�ح می کنند. / د( درس�ت اس�ت. پروتئین های سمی مورد نظر برای باکتری تولیدکننده و گیاه غیرسمی بوده ولی در لولۀ گوارش بدن حشرات آفت 

به پروتئین فعال سمی تبدیل می شوند.
هر سه مورد نادرست می باشند. 136  4

پروتئین های ترشح شده از باکتری های خاکزی که سبب مسمومیت حشرات آفات گیاهی شوند، سبب حفظ گیاهان زراعی مثل ذرت، پنبه و سویا می شوند.
 الف( نادرس�ت اس�ت. در گیاهان و جانوران، تخم حاصل از لقاح با تقس�یم میتوز، جاندار بالغ را ایجاد می کند. / ب( نادرس�ت اس�ت. گیاهان خودرو 
برخالف گیاهان زراعی به محیط های مختلف س�ازگارند و در آن ها رویش می کنند. )گیاهان مورد نظر این تس�ت از نوع زراعی می باش�ند.( / ج( نادرس�ت اس�ت. تبدیل 

پیش سم غیرفعال باکتریایی به سم فعال در بدن حشرات آفت گیاهی مثل کرم ها صورت می گیرد.
موارد )الف(، )ب( و )ج( در مورد حرشات که سبب تبدیل پیش سم باکتریایی به سم فعال می شوند، نادرست می باشند. 137  1

 الف( نادرست است. در مغز حشرات تعدادی گرۀ جوش خورده به هم وجود دارد که هر گره از تعدادی جسم یاخته ای ایجاد شده است. / ب( 
نادرس�ت اس�ت. این عبارت در مورد باکتری ها می باش�د نه حشرات! / ج( نادرست است. این عبارت در مورد گیاهان آوندی می باشد نه حشرات! / د( درست است. 
حشرات از بی مهرگان می باشند که فقط دفاع غیراختصاصی دارند ولی در دفاع غیراختصاصی آن ها یاخته های لنفوسیتی کشندۀ طبیعی قادر به تولید پرفورین دفاعی 

می باشند.
پروتئین های مترش�حه از باکتری های خاکزی به صورت پیش س�م و غیرفعال ترش�ح می ش�وند. این مواد در لولۀ گوارش حش�رات توسط آنزیم های خارج  138  2

یاخته ای شکسته شده و فعال می شوند. این سموم فعال با تخریب یاخته های لولۀ گوارش حشره سبب مرگ آن ها و حفظ گیاهان می شوند.
 گزینۀ )1(: پروتئین های مورد نظر از روی رنای پیک )mRNA( پروکاریوتی باکتری ها تولید ش�ده اند که این رنا توس�ط رنابس�پاراز پروکاریوتی تولید 
شده است. / گزینۀ )3(: سموم فعال در لولۀ گوارش حشرات سبب تخریب یاخته های لولۂ گوارش می شود نه غدد گوارشی! / گزینۀ )4(: پروتئین های غیرفعال مورد نظر 

همانند پپسینوژن با شکسته شدن و جدا شدن قسمتی از آن به نوع فعال تبدیل می شوند.
ژن سازندۀ پروتئین سمی گیاه پنبه، توسط باکتری ها و سیستم ژنی پروکاریوتی بیان می شود که در رونویسی آن یک نوع آنزیم رنابسپاراز نقش دارد. تجزیۀ  139  3

این پروتئین س�می توس�ط آنزیم های حش�رات آفت و سیستم یوکاریوتی رخ می دهد که ژن آن نیز توسط یک نوع آنزیم به نام رنابسپاراز 2 رونویسی می شود، چون باید به 
تولید نوعی mRNA برای تولید این آنزیم های پروتئاز بپردازند.

 گزینۀ )1(: همانند با نقاط متعدد ش�روع، معمواًل ویژه سیس�تم همانندس�ازی یوکاریوتی می باش�د. / گزینۀ )2(: توالی افزاینده در کمک به رونویسی 
اغلب ژن های یوکاریوتی نقش دارد. / گزینۀ )4(: پیرایش یا حذف رونوشت های اینترون ویژۀ سیستم های ژنی یوکاریوت ها می باشد.

پنبه های معمولی که با مهندسی ژنتیک تغییر نیافته اند را با سم پاشی های متعدد و متوالی حفظ می کنند تا آفت به درون آن ها وارد نشود. در اثر سم پاشی  140  4
زیاد نیز بدون شک آلودگی زیادی در محیط ایجاد می شود.

 گزین�ۀ )1(: سم پاش�ی های متع�دد در ای�ن پنبه ها برای از بین بردن آفاتی می باش�د که به درون غوزۀ پنبه نفوذ کرده ان�د. / گزینۀ )2(: پنبه های فاقد 
ژن مقاوم به آفات به این معنی هس�تند که با ژن باکتری دس�ت ورزی نش�ده اند. / گزینۀ )3(: در صورت تولید گیاهان پنبه با روش مهندسی ژنتیک که مقاوم به حشرات 

می باشد، نیاز به سم پاشی را تا حدود زیادی کاهش می دهد ولی سم پاشی متوقف نمی شود.
هیچ عبارتی دربارۀ عمل مهندیس پروتئین در کشاورزی مدرن نمی باشد. همۀ عبارت های فوق در مورد مهندسی ژنتیک می باشد نه مهندسی پروتئین. در  141  4

روش های مورد نظر هر گزینه، ماده ای در ایجاد یک ویژگی مناسب در گیاه می باشد که این عمل با انتقال ژن صورت می گیرد ولی برخالف مهندسی پروتئین، تغییری در 
ژن اولیه ایجاد نمی کنند.

در مهندسی ژنتیک گیاهان مقاوم به علف کش ایجاد شده اند ولی در مورد حشرات دقت کنید که گیاهان مقاوم به حشرات با این روش ایجاد شده اند ولی  142  4
گیاه مقاوم به حرشه کش یا آفت کش، هنوز ایجاد نشده است.

 گزینۀ )1(: در مهندس�ی ژنتیک گیاهان مقاوم به حرشه ایجاد ش�ده اس�ت نه مقاوم به حش�ره کش! / گزینۀ )2(: حش�ره کش س�بب کاهش اس�تفاده 
می ش�ود. / گزینۀ )3(: وقتی گیاهان مقاوم به علف کش ایجاد می کنند، مقدار اس�تفاده از علف کش در محیط کاهش نمی یابد، بلکه با مقاوم بودن گیاهان فقط علف های 

هرز از بین می روند و خود گیاه آسیب نمی بیند. این علف کش ها نیز می توانند در ایجاد آلودگی هوا شرکت کنند.
کرم های آفت گیاهی تمایل دارند به درون غوزۀ انرس پنبه ها وارد شوند )نادرستی گزینۀ )2(( تا در معرض آفت های محیطی قرار نگیرند )درستی گزینۀ )3((.  143  3

به همین دلیل در این مزارع نیاز به سم پاشی های متناوب و متعددی می باشد تا آفت درونی را نیز از بین ببرند. در مزارعی که دارای پنبه های مقاوم شده به آفات می باشند، 
نیاز به سم پاش�ی مزارع تا حدود زیادی کاهش می یابد ولی حش�ره به بخش های خارجی گیاه آس�یب رس�انده در حالی که مانند قبل فرصت ورود به غوزه را از دس�ت داده 

است )نادرستی گزینۀ )4((.

کرم های آفت گیاهان پنبه، به طور معمول و بدون تغییر یافتن ژنتیکی، قادر به تغییر پروتئین غیرسمی به نوع سمی می باشند )نادرستی گزینۀ )1((.
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259 موارد )ج( و )د( رخ نمی دهند. 144  3
برای مقاوم سازی گیاهانی مثل پنبه، ذرت و سویا به حشرات یا آفات، ابتدا ژن تولید پروتئین خاص باکتریایی را توسط ناقل ژنی همسانه سازی می کنیم و سپس این ژن را 
به همراه ناقل وارد برخی یاخته های گیاهی می کنیم )درستی الف(. این ژن بیگانه پروکاریوتی درون یاخته های گیاهی )یوکاریوتی( بیان می شود )درستی ب( ولی با ژنوم گیاه 
ادغام نمی ش�ود )نادرس�تی ج(. دقت کنید که پیش س�م باکتریایی غیرفعال توسط ژنوم گیاهی تولید می شود. در انتها الزم به ذکر است که در این روش ژن بیگانه را منتقل 

یم کنیم نه خود محصول یا پیش مس مورد نظر را!! )اندرسیت د(

145  RNA ژن تولید پیش سم باکتریایی، یا درون باکتری های خاکزی و یا درون برخی یاخته های گیاهی دست ورزی شده وجود دارد. این ژن در باکتری توسط  3
پلیمراز پروکاریوتی و در گیاه توس�ط RNA پلیمراز 2 رونویس�ی می ش�ود تا mRNA از روی آن ساخته شود ولی در حشراِت آفت، ژنی وجود دارد که محصول آن آنزیمی 

برای تبدیل پیش سم غیرفعال به نوع فعال می باشد.
 گزینۀ )1(: ژن فوق در پروکاریوت ها و گیاهان به ترتیب توسط دنابسپاراز پیش هسته ای ها یا هوهسته ای ها )در گیاهان(، همانندسازی می شود. 

گزینۀ )2(: در گیاه دست ورزی شده، ژن تولید پیش سم فعال ابتدا رونویسی شده و سپس توسط رناتن موجود در سیتوپالسم گیاه یوکاریوتی ترجمه می شود. 
گزینۀ )4(: پیش سم پروتئینی فوق توسط آنزیم های لولۀ گوارش حشره به ترکیبی سمی فعال تبدیل شده که سبب تخریب یاخته های لولۀ گوارش حشره می شود. در لولۀ 

گوارش آن ها نیز، پیش معده، معده و روده وجود دارد.
ترکیب کردن دو ژن برای ساخت یک نوع پروتئین جدید، نمونه ای از عمل زیست فناوری در مهندسی پروتئین می باشد نه مهندسی ژنتیک! 146  1

 گزینه های )2(، )3( و )4( در مورد استفاده از مهندسی ژنتیک در کشاورزی می باشد.
بارها گفتیم که گیاهان، پروتئین سمی غیرفعال را می سازند و این پروتئین ها در بدن آفت )حشره( به صورت فعال درمی آیند.  147  3

 گزینۀ )1( و )2( که خط کتاب درسی می باشند ولی در گزینۀ )3( دقت کنید که گیاه در تولید پروتئین انسانی نقش ندارد.
فقط موارد )الف( و )د( مدنظر است. ایجاد پروتئین باکتریایی در گیاه که به صورت پیش سم غیرفعال می باشد، با مهندسی ژنتیک رخ می دهد نه مهندسی  148  2

پروتئین! چون تغییری در پروتئین اولیه ایجاد نمی کنند ولی گزینه های دیگر را بارها در مورد مهندس�ی ژنتیک توضیح داده ایم )مورد )د( دربارۀ کش�اورزی نوین اس�ت نه 
زیست فناوری نوین(.

داروهایی که با روش غیرمهندس�ی ژنتیک تولید می ش�وند، چون اغلب از منابع غیرانس��این تهیه می شوند، اپسخ های ایمین ایجاد می کنند ولی دارویی که با  149  2
مهندیس ژنتیک ایجاد می شود سبب تحریک سیستم ایمنی فرد نمی شود.

 گزینۀ )1(: انسولین در زیست فناوری به روش مهندیس ژنتیک )نه مهندسی پروتئین( ایجاد می شود که همانند انسولین با منبع غیرانسانی در درمان 
دیابت نوع I کاربرد دارند. / گزینۀ )3(: تولید انسولین در بدن فرد یا جانور پستاندار از روی یک ژن و یک mRNA ترجمه شده است و پس از تولید یک زنجیرۂ پیل پپتیدی 
حاوی قسمت های B ، A و C ، ابتدا انسولین غیرفعال می سازد و سپس با حذف قسمت C یا اتصال رشته های A و B به هم، انسولین فعال تولید می شود. / گزینۀ )4(: 

انسولین با روش مهندسی ژنتیک تولید شده است نه مهندسی پروتئین!!
موارد )ج(، )د( و )ه ( رخ نمی دهند. 150  1

 ال�ف( رخ می ده�د. در مهندس�ی ژنتی�ک ژن های یوکاریوتی دارای ت��وایل افزاینده را برای همسانه س�ازی وارد یاختۀ پروکاریوت�ی می کنند تا این یاخته 
دارای توالی هایی مانند اپراتور، به تولید و بیان ژن یوکاریوتی بپردازد. / ب( رخ می دهد. در مهندس�ی ژنتیک مثاًل می توانیم ژن پروکاریوتی تولید پروتئین س�می ضد جانور 
گیاه خوار را در یاختۀ گیاهی وارد کرد تا با بیان این ژن در یاختۀ یوکاریوتی، به محصول مورد نظر برسیم. / ج( رخ نمی دهد. ترکیب بخیش از دو ژن مختلف فقط در مهندیس 
پروتئین کاربرد دارد. / د( رخ نمی دهد. جاندار فاقد س�ه نوع RNA پلیمراز، همان پروکاریوت ها می باش�ند. در باکتری ها مهم ترین بخش تولید انس�ولین که تبدیل نوع 

پیش هورمون یا انس�ولین غیرفعال به فعال با حذف زنجیرۀ C می باش�د، رخ نمی دهد. )درون باکتری های مورد اس�تفاده در مهندسی ژنتیک برای تولید انسولین، فقط دو 
زنجیرۀ پلی پپتیدی A و B در باکتری صورت می گیرد.( / ه ( رخ نمی دهد. باکتری های خاکزی و گیاهان دس�ت ورزی ش�ده، فقط پیش س�م یا س�م غیرفعال برای مقابله با 

جانوران گیاه خوار می سازند ولی تبدیل سم غیرفعال به فعال در درون بدن حشره صورت می گیرد.
151  2

در پس�تانداران )انس�ان، گاو، موش و… (، انس�ولین ابتدا به صورت یک مولکول پیش هورمون س�اخته می ش�ود که س�پس در آن ها با حذف بخشی از آن پروتئین که به 
زنجیرۀ C معروف اس�ت به انس�ولین فعال تبدیل می ش�ود. مرحلۀ تبدیل انس�ولین غیرفعال به فعال که در ش�کل زیر مش�اهده می کنید، در ابکرتی ها صورت منی گیرد.
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هر چهار مورد نادرست می باشند. 152  1
 الف( نادرس�ت اس�ت. دقت کنید که هر س�ه توالی دنای B ، A و C موجود در رمزگردانی انس�ولین مربوط به یک ژن می باش�د. پس دو توالی دنای 
 B و A را جدا کردند نه دو ژن مربوط به آن ها!! / ب و ج( نادرست است. در تولید انسولین به روش مهندسی ژنتیک، باید دو توالی دنای B و A مربوط به زنجیره های

را به دو دیسک یا ناقل ژنی مختلف نوترکیب کرد و وارد دو باکتری مجزا کنیم تا بیان شوند.

A

A
A

B

B

A B

را هانداز

ژن مقاومت به پادزیست

ژن انسولین
Aزیرواحد

را هانداز

ژن مقاومت به پادزیست

ژن انسولین

Bزیرواحد

Aزنجیرة

انسولین
Aزیرواحد

پیوندهاي شیمیایی

انسولین فعال

انسولین
Bزیرواحد

Bزنجیرة

 B و A الف) انتقال ژن زنجیرههاي

انسولین بهطور جداگانه به دیسَک

ب) انتقال دیسَکهاي نوترکیب به 

باکتري و انتخاب یاختههاي 

دریافتکننده به کمک پادزیست

پ) خالص کردن زنجیرهها

 B و A ت) ترکیب زنجیرههاي

براي تولید انسولین فعال B

د( نادرست است. پس از تولید دو رشتۀ آمینواسیدی A و B در باکتری ها، ابتدا آن ها را استخراج کرده و سپس با پیوندهای شیمیایی این دو رشته را به هم وصل کرده 
ولی این عمل مربوط به آنزیم لیگاز و ایجاد پیوند فسفودی اس�تر نمی باش�د چون این دو رش�ته حاوی آمینواس�ید می باشند نه نوکلئوتید! )لیگاز روی اتصال دو نوکلئوتید اثر 

دارد نه اتصال دو آمینواسید!(
هر سه توالی آمینواسیدی B ، A و C مربوط به انسولین مربوط به ترجمه و رمزگردانی یک ژن و یک mRNA بوده است که در لوزالمعده ابتدا به صورت  153  4

یک رش�تۀ پلی پپتیدی س�اخته می ش�ود. ترتیب س�اخت این قسمت ها به ترتیب از قسمت های B ، س�پس C و در آخر A می باشد که پس از این مرحله، توالی C پیرایش 
می یابد تا با تنظیم بیان ژن پس از ترجمه، انسولین فعال ایجاد شود.

م�وارد )ال�ف(، )ب( و )ج( نادرس�ت اس�ت. انس�ولینی ک�ه روی یاخته ه�ای مختل�ف بدن اثر  154  3
می گذارند، همان هورمون فعال انسولین می باشد که از خون خارج شده است و فاقد زنجیره یا توالی آمینواسیدی 

C می باشد. انسولین فعال، دو زنجیرۀ کوتاه پلی پپتیدی به نام A و B دارد.
 الف( با دقت در شکل انسولین فعال روبه رو مشاهده می کنید که در هورمون فعال، دو سر 
−COOH  در سمت دیگر قرار دارند. /  NH2 رش�تۀ A و B در یک س�مت و دو سر مشابه اسیدی  آمینی 

ب( در بدن انسان برخالف باکتری، ژن تولید انسولین توسط یک رنابسپاراز 2 رونویسی می شود ولی در باکتری 
دو RNA پلیمراز س�بب تولید دو mRNA برای رش�ته های A و B می ش�ود. / ج( در انس�ولین فعال بین دو 
بخش A و B ، پیوندهای شیمیایی وجود دارند ولی در انسولین غیرفعال بین آن ها عالوه بر پیوند شیمیایی، یک 

زنجیرۀ آمینواسیدی C وجود دارد.
انس�ولین فعال، هورمونی اس�ت که دو زنجیرۀ پلی پپتیدی کوتاه مجزا از هم دارد و طبق دسته بندی پروتئین ها ساختاری مشابه نوع چهارم پروتئین ها دارد.  155  4

ای�ن هورم�ون فع�ال در باکتری ها تولید نمی ش�ود بلکه فقط دو توالی کوتاه پلی پپتی�دی A و B آن در باکتری های مجزایی ایجاد می ش�ود. )همان طور که می دانید پروتئین 
مهارکننده ویژۀ پروکاریوت ها می باشد.(

C

A

C

C



261  A گزینۀ )1(: انسولین پروتئینی است که یک جایگاه ژنی دارد و در ابتدا به صورت یک رشتۀ پلی پپتیدی تولید شده است. / گزینۀ )2(: دو زنجیرۀ 
و B انسولین فعال توسط پیوندهای شیمیایی به هم متصلند ولی این پیوندها از نوع پپتیدی نمی باشند. / گزینۀ )3(: انسولین اولیه پس از ترجمه مولکولی غیرفعال است 

که با جدا شدن توالی C آن به صورت انسولین پایدار فعال درمی آید.

)COOH زنجیرۀ B و از طرف دیگر به سر آمینی  156 )− با توجه به شکل روبه رو، زنجیرۀ پلی پپتیدی C در انسولین غیرفعال از یک طرف به سر کربوکسیل   2
)NH زنجیرۀ A متصل می باشد. )− 2

 گزین�ۀ )1(: انس�ولین نوع�ی هورمون می باش�د که از غ�دد درون ریز به خون 
وارد می ش�ود. دق�ت کنی�د ک�ه محص�والت بخ�ش برون ری��ز لوزالمع�ده )آنزیم ه�ا و بی کربنات( 
هم�راه با مجرای صفراوی مش�ترک ش�ده و ب�ه دوازدهه وارد می ش�ود. / گزینۀ )3(: هم انس�ولین 
 غیرفعال و هم نوع فعال، هر دو دارای پیوندهای ش�یمیایی بین دو بخش A و B خود می باش�ند. / 
گزین�ۀ )4(: پیش هورمون غیرفعال انس�ولین در پس�تانداران از روی یک ژن و ی��ک mRNA تولید 

می شود که حاوی سه توایل پیل پپتیدی روی یک زنجیره می باشند.

برای تولید هورمون انسولین با روش طبیعی یک mRNA مورد نیاز است ولی در مهندسی ژنتیک، در باکتری، دو mRNA برای تولید آن ایجاد می شود.

فقط عبارت )ج( صحیح می باشد. 157  3
در روش تولی�د انس�ولین ب�ا مهندس�ی ژنتیک، حداقل به دو باکتری برای تولید زنجیره های A و B نیاز می باش�د که در هرکدام ناقل ژن�ی نوترکیب را وارد می کنیم. برای 

جداسازی این یاخته های تراژن نیاز به پادزیستی اختصاصی داریم که ژن مقاومت به آن روی دیسک های نوترکیب قرار گرفته باشند.
 الف( انسولین تولید شده در لوزالمعدۀ گاو به روش مهندسی ژنتیک نمی باشد. / ب( اتصال توالی دنای A و B مربوط به انسولین به کمک انقل ژین 
یا ژن کمکی باکتری صورت می گیرد که برخالف دنای اصلی باکتری به غش�ای میزبان متصل نمی باش�د. / د( اتصال دو زنجیرۀ A و B انس�ولین ساخته شده در باکتری 

در خارج ابکرتی و در آزمایشگاه صورت می گیرد.

در روش مهندسی ژنتیک و به کمک باکتری ها، ابتدا باید از ژنوم انسان، دو توالی دنایی مربوط به رشته های A و B را جدا کنیم که برای جدا کردن هرکدام  158  2
نیاز به دو جایگاه برش می باشد. این کار توسط آنزیم های برش دهندۂ ژین و در چهار جایگاه تشخیص صورت می گیرد.

توالی پروتئینی C از مولکول انسولین فقط در یاختۀ درون ریز انسولین ساز لوزالمعده پستانداران رونوییس و ترجمه می شود )چون در مهندسی ژنتیک توسط  159  4
باکتری، زنجیرۀ C تولید نمی ش�ود(. یاختۀ لوزالمعده یک یاختۀ یوکاریوتی اس�ت که فاقد تنظیم بیان ژن مثبت یا منفی رونویس�ی همراه با پروتئین های تنظیم کننده مهاری 
یا فعال کننده می باشد )درستی گزینۀ )4((. البته دقت کنید یوکاریوت ها قادر به پذیرش دیسک در مهندسی ژنتیک می باشند ولی در حالت عادی فاقد دیسک می باشند 

)نادرستی گزینۀ )1((.
 تولید زنجیره های A و B انسولین در یاخته های یوکاریوت پستانداران و پروکاریوتی مورد استفاده در مهندسی ژنتیک صورت می گیرد )نادرستی گزینه های )2( و )3((.

اگر به شکل مقابل دقت کنید و با توجه به اینکه می دانید در ساخت رشتۀ پلی پپتید،  160  1
)COOH می باش�د، پ�س تولید  )− )NH به س�ر اس�یدی  )− 2 مراح�ل س�اخت از س�ر آمینی 
زنجیره های پلی پپتیدی انسولین از سر دارای گروه آمین آزاد یعنی رشتۀ B به سمت سر دارای گروه 

اسیدی آزاد یعنی رشتۀ A صورت می گیرد که رشتۀ C بین آن ها می باشد.

همان ط�ور ک�ه می دانی�د باکتری ه�ا قادر ب�ه تبدیل  161  4
پیش هورمون انسولین به نوع فعال نمی باشند، پس گزینه های )1( و 
)3( نادرست می باشند. در پستانداران همان طور که در شکل روبه رو 
مشاهده می کنید، ابتدا پیش هورمون انسولینی که تولید می شود، هم 
بین دو قسمت A و B آن پیوند شیمیایی وجود دارد و هم بین آن ها 
زنجی�رۀ C ترجمه ش�ده اس�ت ول�ی برای بل�وغ یا فعال ش�دن این 
هورمون، در نهایت زنجیرۀ C با برش دو پیوند پپتیدی بین دو س�ر 

رشتۀ C با رشته های A و B جدا می شود.
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162  1

تولید واکسن در روش زیست فناوری کالسیک با ضعیف کردن یا کشتن میکروب و یا سم آن صورت می گرفت که خطای انسانی می توانست سبب بروز بیماری شود ولی 
اگر واکسن را در روش زیست فناوری نوین با مهندسی ژنتیک ایجاد کنند، خطری از بابت انتقال بیماری ایجاد نمی کند. در روش مهندسی ژنتیک از ژن مربوط به پادگن 

و ناقلین ژنی دست ورزی شده استفاده می شوند.

163  2

برای تهیۀ واکس�ن باید ابتدا ژن تولید پروتئین س�طحی )پادگن( میکروب را با آنزیم برش دهندۀ ژنی جدا کرد و س�پس توس�ط لیگاز آن را با ناقل ژنی نوترکیب کنند و در 
نهایت آن ها را وارد یک میکروب غیربیماری زا کنند تا مقداری آنتی ژن سطحی ایجاد کند و در واکسن سازی از آن استفاده کنند. دقت کنید که برای تولید واکسن پس از این 

مرحله دیگر نیازی به جداسازی ژن و محصول مورد نظر منی ابشد و همان میکروب های غیربیماری زای دست ورزی شده را به عنوان واکسن استفاده یم کنند.

فقط مورد )الف( نادرست می باشد. 164  3
 B و A الف( نادرس�ت و )ج( درس�ت اس�ت. دقت کنید که باکتری ها در روش تولید انسولین با مهندسی ژنتیک فقط دناهای مربوط به زنجیره های( 
را به طور جداگانه بیان می کنند و اصاًل زنجیرۀ C در این روش تولید نمی ش�ود ولی خیلی باید توجه کنید که اتصال دو زنجیرۀ A و B برای تولید انس�ولین فعال، توس�ط 
محققین در خارج ابکرتی صورت می گیرد. / ب( درس�ت اس�ت. تبدیل انس�ولین غیرفعال )پیش هورمون( به نوع فعال توس�ط یاختۀ لوزالمعدۀ پس�تانداران و در یاخته های 

درون ریز هورمون ساز صورت می گیرد که این یاخته ها برخالف غدد برون ریز، مجرای مشخصی برای خروج فراوردۀ خود ندارند.

در س�اخت انس�ولین به روش مهندس�ی ژنتیک، توالی ساخت بخش C را از ژن تولید انس�ولین جدا کردند چون باکتری قادر به فعال کردن پیش هورمون  165  2
انسولین نمی باشد. دقت کنید که در این روش باکتری فقط قادر به تولید دو زنجیرۀ A و B می باشد ولی اتصال این دو زنجیره در خارج باکتری یعنی در آزمایشگاه صورت 

می گیرد.
 گزین�ۀ )1(: در روش تولی�د انس�ولین در باکت�ری از دو توالی کوتاه دنا برای تولید زنجیره های A و B اس�تفاده کردند ول�ی هورمون فعال را در خارج 
باکتری ایجاد می کنند. / گزینۀ )3(: در مهندسی ژنتیک دو باکتری مختلف، با تولید دو mRNA غیریکسان به تولید انسولین کمک می کنند. / گزینۀ )4(: برای ساخت 
 A س�اخته می شود ولی در پستانداران، ابتدا یک رشتۀ پلی پپتید B و A انس�ولین، یک ژن مورد نیاز اس�ت که در باکتری ها دو رش�تۀ پلی پپتید جدا از هم برای زنجیره های

، B و C ایجاد می شود.
در تهیۀ واکسن با مهندسی ژنتیک، باید ژن تولید پادگن یا آنتی ژن سطحی عامل بیماری زا را به یک باکتری یا ویروس غیربیماری زا منتقل کنیم. )جدا کردن  166  2

آنتی ژن های سطحی مربوط به روش تولید واکسن در زیست فناوری کالسیک بود.(
فقط مورد )الف( صحیح می باشد. 167  2

1( برای درمان افرادی که نقص مادرزادی ارثی دارند، کاربرد دارد.
2( یکی از روش های درمان برای بیماری های ژنتیکی می باشد.

)درستی الف(3( ژن درمانی، مجموعه ای از روش ها می باشد.

4( قرار دادن نس�خۀ س�الم یک ژن در برخی یاخته های فرد که دارای ژن ناقص آن می باش�د، صورت می گیرد )نادرس�تی ب( ولی ژن ناقص را از آن یاخته خارج 
نمی کنیم )نادرستی د(.

5( در این روش یاخته هایی از بدن بیمار را در خارج از بدن مورد ژن درمانی انجام می دهند.
6( ژن سالم را به کمک ناقل ژنی وارد یاختۀ فرد بیمار می کنند )نادرستی ج(.

7( یاخته های دست ورزی شده را به بدن فرد بیمار وارد می کنند.
8( بیان ژن سالم و تولید محصول هورمونی، پروتئینی و… در بدن فرد بیمار صورت می گیرد.

9( مقداری یاختۀ فرد بیمار را در آزمایشگاه نگه می دارند تا آن ها را همواره در معرض ژن سالم قرار دهند و متناوبًا وارد بدن فرد بیمار کنند.
10( در مورد یاخته هایی نتیجه بخش می باشد که قدرت تکثیر دارند.

11( در مورد بیماری های اکتسابی، ژن درمانی انجام نمی شود.

لنفوسیت که منظور این تست می باشد، فقط فاقد ویژگی )د( می باشد. 168  1
اولین ژن درمانی موفقیت آمیز در بدن دختربچۀ دارای نقص ایمنی انجام شد و یاخته های لنفوسییت وی دچار ژن درمانی قرار گرفتند.

 الف( نادرست است. یاختۀ هیستامین ساز خونی، بازوفیل ها می باشند که از یاختۀ میلوئیدی مغز استخوان منشأ گرفته است ولی یاختۀ لنفوسیتی خون 
از یاختۀ بنیادی لنفوئیدی مغز اس�تخوان منش�أ می گیرد. / ب( نادرست است. لنفوس�یت ها دارای هستۀ تکی گرد یا بیضی با سیتوپالسم بدون دانه می باشند. دقت کنید 
که در متن س�ؤال ذکر کرده لنفوس�یت فاقد کدام ویژگی اس�ت و به همین دلیل موارد )الف( و )ب( را نادرس�ت در نظر می گیریم. / ج( نادرست است. لنفوسیت ها اغلب 
ویژۀ دفاع اختصاصی هس�تند ولی نوعی از آن ها به نام لنفوس��یت کش��ندۂ طبیعی در دفاع غیراختصاصی نیز نقش دارد. / د( درست است. هستۀ لنفوسیت دختربچۀ فوق 
حاوی دو کروموزوم X و 23 نوع کروموزوم )غیرجنس�ی و جنس�ی( بود ولی یک نوع نیز دنای راکیزه ای دارد. دقت کنید که وقتی صحبت از هس�ته نمی ش�ود باید ژنوم 

سیتوپالسمی را نیز در نظر بگیرید.
ژن درمانی اولین بار در دختربچۀ 4 ساله ای و با انتقال ژن سالم به یاختۀ لنفوسیتی دارای ژن ناقص توسط ناقل ژنی ویروسی صورت گرفت. 169  4

 البته به جز ژن درمانی، در این فرد می توانستند با مهندسی بافت به پیوند مغز استخوان یا تزریق آنزیم مورد نظر نیز بپردازند.
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263 اولین ژن درمانی برای ایجاد آنزیمی مهم در لنفوس�یت های دختربچۀ 4 س�اله رخ داد. همان طور که می دانید آنزیم ها وظیفۀ واکنش های سوخت وس�ازی  170  2
میزبان را با کاهش انرژی فعال س�ازی انجام می دهند. گزینه های دیگر در مورد نقش پادتن یا پرفورین )گزینۀ )1((، هموگلوبین گویچه های قرمز )گزینۀ )3(( و لنفوس�یت 

B پادتن ساز )پالسموسیت( در گزینۀ )4( می باشد. 
موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرس�ت اس�ت. بس�یاری از ناهنجاری های ژنتیکی زمانی ایجاد می ش�وند که فرد نس�خۀ فعال یک ژن خاص را نداش�ته باش�د.  171  3

ژن درمانی یعنی قرار دادن یک نسخۀ سالم از یک ژن درون یاخته های فردی که دارای نسخه ای ناقص از همان ژن است. فنیل کتونوری نوعی بیماری ژنتیکی نهفته است 
که می توان همانند برطرف کردن نقص ایمنی ارثی در انسان آن را ژن درمانی کرد.

 الف( ماالریا و سینه پهلو هر دو در اثر عامل بیگانه منتقل می شوند و مربوط به نقص ژنی در انسان نمی باشد. / ب( کم خونی داسی شکل و تاالسمی هر 
دو بیماری ارثی نقص ژنی بوده و می توانند مورد ژن درمانی قرار بگیرند. / ج( سندرم داون بیماری کروموزومی است و با ژن درمانی بهبود نمی یابد.

دقت کنید که نقص ایمنی اکتسابی مربوط به ایدز می باشد که نمی توان آن را ژن درمانی کرد ولی نقص ایمنی ارثی را در برخی موارد می توان ژن درمانی کرد.

در اولین ژن درمانی موفقیت آمیز روی دختربچۀ 4 ساله، بعد از تغییر ژنوم ویروس که سبب ممانعت از تکثیر آن می شد، ابتدا ژن سالم را در ژنوم ویروس  172  2
جاسازی کردند و سپس این دنای نوترکیب را وارد یاختۀ لنفوسیتی کردند تا با ژنوم آن ترکیب شود.

موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست هستند. اولین تالش ها برای ژن درمانی در دختر بچۀ مبتال به نوعی ناهنجاری دستگاه ایمنی بود که طی آن دستگاه ایمنی  173  3
XX+44 است، پس لنفوسیت وی برای تمامی ژن های روی دو کروموزوم X همتا از جمله  یک آنزیم مهم )پروتئین دفاعی( دستگاه ایمنی را نمی ساخت. از آنجا که دختر 

عامل انعقادی 8 خون )ضد هموفیلی( در حالت عادی 2 نسخه دارد.(
 لنفوس�یت ها از بافت خونی دارای پروتئین فیبرینوژن می باش�ند )نه فیبرین( و منش�أ آن ها از یاختۀ بنیادی لنفوئیدی می باشد که با منشأ گرده ها متفاوت است )نادرستی 

ب، ج و د(.
اولی�ن ژن درمان�ی در م�ورد دختربچه ای بود که آنزیم مهمی در سیس��مت دفاع بدن تولید نمی ش�د ول�ی آنزیم از گروه پروتئین های آنزیمی اس�ت نه دفاعی.  174  2

پرفورین نقش آنزیمی ندارد و در گروه پروتئین دفاعی برای ایجاد منافذ در غشای میکروب استفاده می شود.
ش�کل بیانگ�ر تولید پیش هورم�ون اولیۀ انس�ولین در نوعی یاخت�ۀ درون ریز جزایر  175  3

النگرهانس لوزالمعده می باش�د که کروموزوم ها یا فام تن های آن برخالف باکتری به غش�ای یاخته 
متصل نمی باشند )درستی د(.

 الف( یاختۀ انسولین س�از جزایر النگرهانس لوزالمعده فقط به تولید انس�ولین 
می پ�ردازد که قند خون را کاه�ش می دهند ولی در بخش درون ریز لوزالمع�ده، یاخته های دیگری 
ب�رای تولی�د گلوکاگون وجود دارد که س�بب باال بردن قند خون می ش�ود. )دق�ت کنید که در این 
عبارت یاخته مد نظر بوده است نه اندام!( / ب( صفرا در کبد تولید می شود نه لوزالمعده! / ج( ژن 
تولی�د هر ماده ای در بدن در هر یاختۀ هس�ته دار موجود می باش�د ولی بی�ان ژن و تولید رنای پیک 

پپسینوژن ساز در یاخته های حاشیه ای غدد معده صورت می گیرد.

ژن درمانی اولین بار روی یک دختربچه صورت گرفت که یاخته های لنفوس�یتی خون وی را دچار تغییر ژنتیکی کردند و ژن س�الم را وارد یاختۀ دارای نسخۀ  176  3
غیرفعال آن کردند. یاخته های لنفوس�یتی، هس�تۀ گرد یا بیضی و میان یاختۀ بدون دانه دارند. این یاخته های دیپلوئید برای هرکدام از دو گروه خونی ABO و Rh دارای 

دو ژن مجزا هستند که کاًل 4 ژن می شود.
 گزین�ۀ )1(: پزش�کان، در ای�ن روش درمانی، یاخته های لنفوس�یتی جدا کرده را به طور زنده نگه داش�تند تا متناوبًا از آن ها اس�تفاده کنند، پس تنفس 
یاخته ای را در آن ها متوقف نکردند. / گزینۀ )2(: به دلیل اینکه یاختۀ ژن درمانی شده طول عمر کوتاهی دارد، نیاز به ژن درمانی های متعدد و متناوب همواره وجود دارد. / 

گزینۀ )4(: در یوکاریوت ها برخالف پروکاریوت ها هر ژن برای خود یک راه انداز مستقل دارد.
آنزیم برش دهنده در س�امانۀ دفاعی باکتری س�ازندۀ خود نقش دارد و از طرفی نخس�تین فردی که مورد ژن درمانی قرار گرفت دارای نقص در یک آنزیم  177  3

مهم دستگاه ایمین بود که لنفوسیت دفاعی آن در آزمایش به کار گرفته شد )درستی گزینۀ )3( و نادرستی گزینۀ  )4((.
 گزینۀ )1(: آنزیم برش دهنده آنزیم باکتریایی است و پروکاریوت ها فاقد اندامک اند. / گزینۀ )2(: هر دو آنزیم بوده و دارای جایگاه فعال اند که سبب 

کاهش انرژی فعال سازی در واکنش های سوخت وسازی می شود.
اولین ژن درماین )نه اولین روش مهندس�ی ژنتیک( در یاخته های لنفوس�یتی حاصل از مغز اس��تخوان دخرتبچه ای انجام ش�د که حاوی هس�ته با دو کروموزوم  178  4

جنسی XX بود. این یاخته ها دارای قدرت بیگانه خواری نمی باشند )رد گزینه های )1( و )3((. انسولین زیستی به کمک باکتری ها ایجاد شد که باکتری فاقد عامل رونویسی 
می باشد )رد گزینۀ )2((. اولین فردی که مورد ژن درمانی قرار گرفت تراژن نشد، چون ژن مربوط به گونۀ خود را گرفته است نه گونۀ دیگر!! )دلیل انتخاب گزینۀ )4((.

موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست هستند. در ژن درمانی ابتدا یاخته های مورد نظر فرد بیمار را در محیط کشت می دهند، سپس ژن سالم و ناقل ژنی تغییر  179  3
یافته را نوترکیب کرده و وارد تعدادی یاختۀ فرد بیمار می کنند. پس از ادغام ژنوم آن ها، این یاخته های تغییر یافته یا ژن درمانی ش�ده را به فرد بیمار تزریق می کنند تا در 

نهایت ژن سالم در فرد بیمار بیان شود.
 الف( ممانعت از تکثیر ناقل ژنی، قبل از نوترکیب ش�دن انجام می ش�ود. / ج( ابتدا باید دنای نوترکیب را ایجاد کنند. / د( تا ژن را جاس�ازی نکنند که 

بیان نمی شود.
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ب�ر حس�ب ن�وع ژنی که در ژن درمانی ق�رار می گیرد، فرد دارای این ژن می تواند ب�ه تولید فراورده آنزیمی، هورمونی و… بپ�ردازد. در اولین آزمایش برای  180  2
ژن درمانی کردن، یک آنزیم سیستم ایمنی دچار نقص بود نه هورمون!

 گزینۀ )1(: دلیل اینکه فرد دارای بیماری ماالریا را نمی توان ژن درمانی کرد این است که این بیماری ژنتیکی نمی باشد و توسط یک میکروب انگلی به 
فرد رسیده است. / گزینۀ )3(: آزمایش ادرار و خون روش های تشخیص معمولی می باشد ولی در حال حاضر روش هایی مبتنی بر دنا در تشخیص بیماری ها نقش دارد که 
این مولکول های دنا را از خون فرد به دست می آورند و باز هم به خون گیری نیاز دارد. / گزینۀ )4(: آزمایش های زیست فناوری با شناسایی نوکلئیک اسید عامل بیماری زا 

می تواند به وجود آن پی ببرد )نه پروتئین های خونی!(.
معمول ترین ناقلین ژنی مورد اس�تفاده در مهندس�ی ژنتیک، دیس�ک ها یا دیسک ها می باشند که همواره مستقل از ژنوم میزبان تکثیر می یابند ولی مانند هر  181  2

ناقل ژنی دیگری برای تکثیر نیاز به آنزیم های میزبان خود دارند.
 گزینۀ )1(: برای تولید جانوران تراژنی که بتوانند ژن های مورد نظر )مثاًل نوعی پروتئین انسانی( را بسازند، باید ابتدا ژن مورد نظر را به همراه دیسک 
نوترکیب کنیم )مثاًل در تولید دام های تراژن از ناقلین دیسکی استفاده می کنند(. / گزینۀ )3(: دیسک ها به طور طبیعی در برخی باکتری ها و قارچ هایی مثل مخمرها وجود 
دارند، پس دیسک های قارچی در ژنوم فاقد اپراتور ایجاد شده اند. / گزینۀ )4(: در ژنوم دیسک، می توان ژن شروع کنندۀ همانندسازی را مشاهده کرد که همانند ژن های 

مربوط به این عمل در ژنوم اصلی میزبان، توسط هلیکاز و سپس دنابسپاراز میزبان شناسایی می شوند.
در واکسن سازی با روش مهندسی ژنتیک، تعداد کمی آنتی ژن های سطحی بیماری زا در سطح میزبان غیربیماری زا صورت می گیرد. 182  4

 گزینۀ )1(: پروتئین غیرفعال س�می برای فعالیت ضد آفات گیاهی در مهندس�ی ژنتیک و توس�ط خود گیاهی مثل پنبه، س�ویا و ذرت تولید می شود. / 
گزینۀ )2(: تولید انسولین به روش مهندسی ژنتیک همانند نوع عادی سبب کاهش قند خون و افزایش ذخایر گلیکوژنی می شود. / گزینۀ )3(: برای ژن درمانی ابتدا باید 

ژن های سالم جدا شده از افراد را با همسانه سازی تولید کنیم و سپس آن ها را به کمک ناقل ژنی وارد یاختۀ فرد بیمار کنیم.
در ژن درمانی با بیان ژن انسانی در فرد بیمار، به تدریج بیماری فرد از بین می رود. 183  3

 گزینۀ )1(: در ژن درمانی برای توقف تکثیر ویروس، ابتدا دنای آن را برش می دهند. / گزینه های )2( و )4(: در ژن درمانی باید ژن نوترکیب انسانی و 
ویروس را به فرد بیمار بزنیم. / گزینۀ )3(: یاخته های غده های پستانی استخراج شدند و در محیط کشت ویژه ای که چرخۀ یاخته ای را متوقف می کند، قرار داده شدند.

موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست می باشند. 184  1
بیماری نقص ایمنی اکتسابی همان ایدز می باشد که از طریق ویروس HIV وارد نوع خاصی از لنفوسیت های T به نام کمک کننده می شوند و سبب نقص در کل سیستم 

ایمنی می شود.
 الف( نادرست است. برای تشخیص ایدز باید کل DNA موجود در پالمسا و هماتوکریت را بررسی کنند چون ژنوم این ویروس وارد برخی یاخته های 
خونی موجود در هماتوکریت می ش�وند نه پالس�ما! / ب( نادرس�ت اس�ت. با روش زیست فناوری به تش��خیص دنای ویروس می پردازند ولی برای جدا کردن آن ها از دنای 
عادی میزبان باید از روش های آزمایشگاهی مثل سانتریفیوژ و … استفاده کرد. از طرفی دقت کنید که گویچۀ قرمز، دنا ندارد. / ج( درست است. تنها راه تشخیص ایدز 
در مراحلی که عالئم بیماری مش�اهده نمی ش�ود، انجام آزمایش�ات خاص پزشکی می باشد )زیست یازدهم فصل 5(. / د( نادرست است. در حال حاضر درمان قطعی برای 

ایدز وجود ندارد ولی با تشخیص زودرس می توان از بروز عالئم جلوگیری کرد و نیز از انتقال آن به سایر افراد پیشگیری کرد.
وقتی هنوز عالئم یک بیماری در بدن ظاهر نش�ده اس�ت، میزان عامل بیماری زا در بدن پایین می باش�د و مشکل بتوان با آزمایش خون یا ادرار معمولی این  185  2

بیماری را تشخیص داد ولی امروزه با روش زیست فناوری و شناسایی نوکلئیک اسید عامل بیماری زا می توان به وجود آن پی برد.
موارد )الف( و )د( صحیح می باشند. 186  1

آنزیمی که در لوزالمعده سبب تبدیل پیش هورمون انسولین به نوع هورمون فعال می شود، باید قدرت جدا کردن رشتۀ پلی پپتید C را از دو توالی آمینواسید A و B داشته باشد. 
این عمل با هیدرولیز پیوند پپتیدی توسط پروتئازی درون یاخته ای انجام می شود.

 الف( درس�ت اس�ت. پروتئازهای لوزالمعده می توانند برای عمل گوارش به صورت غیرفعال وارد دوازدهه ش�وند و در آنجا با فعال ش�دن به هیدرولیز 
نهای�ی پروتئین ه�ای غذایی بپردازند )زیس�ت دهم فصل 2(. / ب( نادرس�ت اس�ت. پروتئازهای درون معده همان پپس�ین می باش�ند که س�بب هیدرولی�ز پروتئین ها به 
 C پپتیده�ای کوچ�ک می ش�وند ول�ی آن ه�ا را تا حد آمینواس�ید تجزیه نمی کنند. / ج( نادرس�ت اس�ت. آنزیم مورد نیاز برای فعال س�ازی انس�ولین برای جدا ک�ردن زنجیرۀ 
از نوع پروتئاز می باشد ولی آنزیم های برش دهندۀ ژنی فعالیت نوکلئازی دارند. / د( درست است. هر پروتئین یوکاریوتی از روی رنای پیکی که توالی های رونوشت اینترون 

آن ها در هسته پیرایش یافته اند، تولید می شود.
با دقت در خواندن گزینه ها به راحتی می توانید به انتخاب گزینۀ )1( پی ببرید. چون بارها تأکید کرده ایم که واکسن وسیلۂ پیشگیری یم ابشد نه درمان! 187  1

 گزینه های )2(، )3( و )4( از موارد استفادۀ مهندسی ژنتیک در بیماری ها، فسیل شناسی و ژن شناسی بوده است.
دقت کنید که جانور تراژین یعنی جانوری که با دستکاری در تخم سازندۀ آن، در همۀ یاخته های بدن آن، ژن مورد نظر یا تغییر یافته وجود داشته باشد. از  188  2

جانوران تراژنی برای مطالعۀ ژن های خاص مثل اثر هورمون رش�د در رش�د بهتر دام ها، عملکرد ژن های مختلف در بیماری ها و تولید پروتئین های مورد نیاز انس�ان استفاده 
می شود. دقت کنید که هورمون رشد دامی را توسط باکتری ها ایجاد می کنند نه جانوران تراژنی!!

پیوند مغز استخوان از فرایندهای مهندسی بافت می باشد نه مهندسی ژنتیک! 189  4
 گزینه های )1(، )2( و )3( از موارد استفادۀ مهندسی ژنتیک در پزشکی، کشاورزی و دامپروری می باشد.
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265 فقط مورد )ب( نادرست می باشد. 190  2
 الف( درس�ت اس�ت. هر جانداری که ژنی از گونۀ دیگر دریافت کرده اس�ت و در یاخته های خود حاوی ژن گونۀ بیگانه می باش�د را تراژن به حس�اب 

می آوریم. ب( نادرست است.

لنفوسیت ها اولین یاختۀ انسانی بودند که ژن درمانی موفقیت آمیزی روی آن ها انجام شد. این یاخته از بدن دختربچه استخراج شد که فاقد کروموزوم Y بود. پس کل ژنوم 
انسان ها را نمی توان با آن ها بررسی کرد.

ج( درست است. شیر غنی از پروتئین انسانی تولید شده در مهندسی ژنتیک، برای انسان نسبت به شیر طبیعی گاو، مناسب تر می باشد. / د( درست است. فرد مبتال به 
ایدز وقتی عامل بیماری در وی بروز می یابد دیگر توانایی خود را برای دفاع در مقابل عوامل بیماری زا از دست داده است.

طی ایجاد گوسفند تراژنی، از یاختۀ تخم تمایز نیافته استفاده شد که ناقل ژنی حاوی ژن انسانی را به آن وارد کردند. در این یاخته لقاح گامت ها ابتدا سبب  191  2
تولید تخم شده بود و سپس ناقل ژنی نوترکیب را وارد این یاخته کردند.

فقدان عامل انعقادی شمارۀ 8 باعث بیماری هموفیلی می شود )نه خود عامل ضد انعقادی 8(. گزینۀ )2( در مورد ویروس های دنادار ژن درمانی، گزینۀ )3(  192  1
در مورد تبدیل پروتئین سمی غیرفعال باکتریایی به نوع فعال در جانوران آفت و گزینۀ )4( در مورد تقسیم میتوز یاخته های بنیادی صحیح می باشند.

فقط مورد )الف( نادرست می باشد. 193  2
الف( نادرست است. بسیار واضح است که این عبارت به دلیل قید »فقط« نادرست می باشد چون در زیست فناوری عالوه بر جنبه های اخالقی و اجتماعی، دقت به مسائل 

ایمنی زیستی نیز بسیار مهم می باشد. / )ب(، )ج( و )د( درست است. همگی خط کتاب درسی در تیتر آخر این فصل می باشند.
اینترفرون و انسولین برخالف پالسمین و لیگاز )اتصال دهنده( نقش آنزیمی یا همان واکنش های سوخت وسازی ندارد. 194  2

پاسخ آزمون جمع بندی

منظور س�ؤال زیس�ت فناوری کالسیک می باشد که اولین بار به تولید آنزیم ها همراه با کش�ت باکتری ها پرداخت. در روش زیست فناوری کالسیک به تولید  1  4
آنتی بیوتیک از راه کش��ت ریزاندامگان می پردازد ولی در روش زیس�ت فناوری نوین، از پادزیس�ت ها در جدا کردن یاخته های دارای ژن های بیگانۀ نوترکیب ش�ده با دیسک 

استفاده می شود.
 گزینۀ )1(: در روش زیست فناوری کالسیک ویژگی باکتری کشت داده شده تغییر نمی کند و انتقال ژن بین دو جاندار رخ نمی دهد. / گزینۀ )2(: در 
زیس�ت فناوری س�نتی و کالس�یک از تخمیر برای ایجاد مواد غذایی استفاده می شود. / گزینۀ )3(: تولید مواد دارویی مثل پادزیست ها اولین بار در زیست فناوری کالسیک 

ایجاد شد.
اولین جانداری که برای زیست فناوری ژن به آن منتقل شد، ابکرتی بود. اگر فرض کنیم ژن مربوط به یوکاریوتی ها به آن منتقل شود، این ژن توسط آنزیم  2  1

برش دهندۀ پروکاریویت جدا ش�ده اس�ت )درس�تی گزینۀ )1(( ولی دقت کنید که درون باکتری تمام موارد همسانه س�ازی و بیان آن ژن توس�ط سیس�تم پروکاریوتی انجام 
می شود )نادرستی گزینه های )3( و )4((. در آخر توجه کنید که راه انداز و توالی هر ژن، مخصوص به خود ژن می باشد )نادرستی گزینۀ )2((.

در انتهای چسبندۀ حاصل از عمل EcoR1 ، بازهای TTAA، فسفات و پیوند فسفودی استر وجود دارد، زیرا نوکلئوتیدها، بازهای آلی نیتروژن دار، آدنین،  3  3
تیمین و فسفات و قند پنتوز دارند که در اثر عمل EcoR1 تشکیل می شود ولی فاقد سیتوزین، گوانین، پیوند هیدروژنی و قند ریبوز می باشد.

4  3

همانندس�ازی یا تکثیر راکیزه ها، سبزدیس�ه ها و دیس�ک های )دیسک( درون یاخته به صورت مستقل از تکثیر ژنوم هسته ای یا ژنوم اصلی میزبان آن ها انجام می شود یعنی 
تکثیر آن ها می تواند با تکثیر ژنوم اصلی یاختۀ میزبان هم زمانی داش�ته باش�د یا نداش�ته باشد ولی دقت کنید که همۀ آن ها برای تکثیر خود نیازمند به استفاده از آنزیم ها و 

امکانات میزبان خود می باشند )نادرستی گزینۀ )1( و درستی گزینۀ )3((.

 دیسک ها را می توان به طور معمول در باکتری ها و یا در برخی قارچ ها مشاهده کرد، پس بیان ژن های آن ها برحسب نوع میزبان آن ها توسط سیستم رونویسی پروکاریوتی 
یا یوکاریوتی صورت می گیرد )نادرستی گزینه های )2( و )4((.

موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست تکمیل می کنند. 5  2

در مرحلۀ وارد کردن دنای نوترکیب ش�ده به میزبان، در مهندس�ی ژنتیک، از آنزیم اصیل DNA پلیرماز )دانبس��پاراز( میزابن برای تش�کیل پیوند فسفودی اس�تر اس�تفاده 
می کنیم ولی پیوند هیدروژنی خود به خود تشکیل می شود و تشکیل آن به آنزیم نیاز ندارد )درستی ج(، آنزیم هلیکاز برای شکستن پیوند هیدروژنی در همانندسازی مورد 
نیاز است. دقت کنید که در تولید دنای نوترکیب در درون میزابن تعداد پیوندهای فسفودی استر زیادی برای کل مولکول ایجاد می شود ولی برای تولید دنای نوترکیب در 

خارج میزابن، چهار پیوند فسفودی استر تشکیل می شود )نادرستی د(.

 آنزیم دنابسپاراز در عمل ویرایش، باز شدن پیوندهای هیدروژنی را انجام نمی دهد )نادرستی الف(. 
 در همانندسازی دنا، بعد از شناسایی نقطۀ آغاز همانندسازی توسط هلیکاز و باز شدن دو رشته، DNA پلیمراز فعالیت خود را آغاز می کند )نادرستی ب(.

6  1

س�اخت DNA درون یاخته، همواره بر عهدۀ DNA پلیرماز و هلیکاز اس�ت، پس س�اخت DNA نوترکیب هم در یاخته بر عهدۀ DNA پلیمراز و هلیکاز اس�ت، ولی در 
خارج باکتری ابتدا آنزیم برش دهنده و بعد DNA لیگاز، برای س�اخت DNA نوترکیب مورد نیاز اس�ت که برش دهنده برای جداس�ازی قطعات و لیگاز برای اتصال دو 

قطعۀ دنا می باشد.
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تولید اولین یاختۀ تراژنی در مرحلۀ سوم مهندسی ژنتیک رخ می دهد که دنای نوترکیب را وارد میزبان می کنند و تولید اولین دنای دست ورزی یا نوترکیب  7  3
شده نیز در مرحلۀ دوم و همراه با عمل لیگاز صورت می گیرد.

 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. در مرحلۀ س�وم از لیگاز اس�تفاده نمی ش�ود. / گزینۀ )2(: نادرست اس�ت. در هیچ کدام از این دو مرحله از پادزیست ها 
اس�تفاده نمی ش�ود./ گزینۀ )3(: درس��ت است. آنزیم برش دهندۀ ژنی در دو مرحلۀ اول کاربرد دارد. / گزینۀ )4(: نادرست است. خطی شدن دیسک فقط در مرحلۀ دوم 

رخ می دهد.
فقط مورد )د( مدنظر است. اینترفرون های تولیدی در مهندیس پروتئین همانند اینترفرون طبیعی نوع 1 عمل ضد ویروس )مانند مقابله با عامل آنفلوانزای  8  1

پرندگان( دارند. این پروتئین ها از نوع طبیعی پردوام تر و پایدارتر می باشند ولی فعالیتی به اندازۀ نوع طبیعی دارند.

س�ؤال در مورد مویرگ های مغزی و قلیب مطرح ش�ده اس�ت که با بسته شدن سرخرگ قبل از آن ها، احتمال سکته  9  2
در فرد باال می رود. از زیست دهم به یاد دارید که مویرگ های دستگاه عصبی مغزی، ماهیچه ها )قلب( و شش ها از نوع پیوسته 
بوده که غش�ای پایه کامل داش�ته و مانع عبور مواد مضر زیادی به بافت مجاور می ش�وند. یاخته های بافت پوششی سنگ فرشی 
ج�دار ای�ن مویرگ ها ارتباط تنگاتنگی با هم دارن�د و فاقد منافذ یا حفره های یاخته ای می باش�ند و ورود و خروج مواد در آن ها به 

شدت کنترل می شود.
 گزین�ۀ )1(: موی�رگ فاق�د منفذ در سیس�تم عصبی مرک�زی آن هم در برخی مویرگ های مغز مش�اهده می ش�ود. / گزینۀ )3(: یاخته ه�ای پرمنفذ در 
مویرگ های منفذدار کلیه ها، غدد درون ریز و روده مش�اهده می ش�ود. / گزینۀ )4(: حفره های بین یاخته ای در مویرگ های ناپیوس�ته جگر، طحال و مغز اس�تخوان مشاهده 

می شود.
محققین زیس�ت فناوری در ش�اخۀ کش�اورزی برای ایجاد گیاهان زراعی مقاوم به حشرات آفت، ژن انبوه سازی شده باکتریایی برای تولید پروتئین سمی را به  10  2

کمک ناقل ژنی در مهندسی ژنتیک وارد گیاه می کنند تا خود گیاه به تولید آن پروتئین غیرفعال اولیه بپردازد و حشره با خوردن و تغییر آن ها، مسموم شود.
ایجاد گیاهان تغییر یافتۀ ژنی که به حشره مقاوم شده اند نیاز به حشره کش را کاهش داده است و ارتباطی به شخم زدن زمین در این عمل ایجاد نمی شود.  11  4

در مهندسی ژنتیک با تولید گیاهان مقاوم به حشره باعث شد که استفاده از حشره کش که آالینده محیط زیست است، کاهش یابد )رد گزینۀ )1((.
 در مورد ایجاد گیاهان مقاوم به شوری، خشکی و … شرایط ارزش غذایی در محیط باال رفته است )رد گزینۀ )2((.

 ایجاد گیاهان مقاوم به محیط های نامناسب از اعمال مهندسی ژنتیک در کشاورزی می باشد )رد گزینۀ )3((.
اگر به شکل های زیر توجه کنید، مشاهده می کنید که پیوندهای شیمیایی بین دو توالی A و B هم قبل از حذف توالی C و هم بعد از آن وجود دارد. 12  1

)COOH توالی B و  )−  گزینۀ )2(: در پیش هورمون انس�ولین، زنجیرۀ آمینواس�ید C بین دو بخش A و B قرار دارد که به بخش عامل اس�یدی 
 B و A متصل می باش�د. / گزینۀ )3(: هم در پیش هورمون انس�ولین و هم در انسولین فعال، بین دو سر آمینی و اسیدی زنجیره های A بخش NH( )− 2 قس�مت آمینی 

پیوندی وجود نداش�ته اس�ت. / گزینۀ )4(: پیش هورمون انس�ولین دارای یک رشتۀ پلی پپتیدی به هم پیوسته با سه بخش C ، B و A می باشد ولی هورمون انسولین فعال 
دو رشتۀ پلی پپتید مجزای B و A دارند.

تبدیل پیش هورمون انسولین به نوع فعال با عمل پروتئازی و جدا کردن پیوند پپتیدی زنجیرۀ C صورت می گیرد که عملی همانند آنزیم پپسین معده دارد  13  4
که هر دو سبب تجزیۀ پروتئین ها به پپتیدهای کوچک می شود.

 آنزیم هایی که پیوند اشتراکی از نوع فسفودی استر ایجاد می کنند: دنابسپارازها، انواع رنابسپارازها و اتصال دهندۀ ژنی )لیگاز(
 آنزیم هایی که توانایی شکستن پیوند فسفودی استر دارند: دنابسپاراز در ویرایش و آنزیم های برش دهنده

 آنزیم هایی که در شکسته شدن پیوند هیدروژنی نقش مستقیم دارند: هلیکاز و RNA پلیمراز
 آنزیم های غیرپروتئینی مثل rRNA در ساختار رناتن قرار دارند و در ایجاد پیوند پپتیدی مؤثرند.

14  4

در روش ژن درمانی بدون اینکه ژن انقص را برداریم، ژن سالم نوترکیب شده را به یاخته دارای ژن ناقص وارد می کنیم تا پس از بیان ژن، مقدار محصول در فرد زیاد شود.

 گزینۀ )1(: لنفوس�یت مورد اس�تفاده در این روش، محصول یاخته های بنیادی بالغ لنفوئیدی از مغز استخوان می باشد. / گزینۀ )2(: اولین ژن درمانی 
موفقیت آمیز برای ایجاد یک آنزیم مهم سیس�تم ایمنی دختر بچۀ 4 س�اله بود. / گزینۀ )3(: در اثر تقس�یم یاخته های لنفوس�یتی در بدن، تعداد یاخته های دارای ژن سالم 

نیز در بدن زیاد می شود.
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1( برای یک دختربچۀ 4 ساله دارای نوعی نقص ژنی انجام شد.
2( دختر بیمار ژن جهش یافته ای داشت که نمی توانست یک آنزیم مهم دستگاه ایمنی را بسازد.

3( ابتدا تعدادی از لنفوسیت های فرد بیمار را از خون وی جدا کردند و در خارج از بدن کشت دادند.
4( از ویرویس به عنوان ناقل ژنی استفاده کردند.

5( ژن ویروس مورد نظر را برش دادند تا مانع تکثیر آن در یاختۀ میزبان شوند.
6( ژن کارآمد سالم بیماری فوق را از افراد سالم جدا کردند و درون ژنوم ویروس جاسازی کردند.

7( ویروس تغییر یافته یا نوترکیب شده با ژن سالم را وارد یاختۀ لنفوسیتی دارای نسخۀ ناقص ژنی کردند.
8( ژنوم ویروس و یاختۀ لنفوسیتی میزبان با هم ادغام شد.

9( یاخته های فرد بیمار را که دست ورزی شده بود و حاوی ویروس و ژن سالم بود، وارد بدن فرد بیمار کردند.
10( پس از تزریق یاخته های تغییر یافته در بدن فرد بیمار، به تدریج با بیان ژن های سالم، پروتئین یا هورمون یا در این مثال آنزیم مورد نظر ساخته شد.

11( چون طول عمر یاخته های تغییر یافته کوتاه بود، الزم بود این عمل به طور متناوب همراه لنفوس�یت های کش�ت داده ش�ده به تدریج وارد بدن فرد بیمار شوند 
و مقدار آنزیم مورد نظر در بدن فرد حاصل شود.

12( برای درمان این افراد می توان از روش های پیوند مغز استخوان و تزریق آنزیم نیز استفاده کرد.

15  1

در ژن درماین فقط باید ژن نوترکیب را در باکتری با DNA پلیمراز زیاد کنیم و بعد از استخراج DNA نوترکیب، محصول آن در یاخته جاندار ژن درمانی شده رونوییس و ترجمه 
می شود و از رناتن و RNA پلیمراز میزبان استفاده می شود )یعنی باکتری در ساخت محصول ژن نقشی ندارد(. در گزینۀ )2( و )3( دستگاه ترجمه میزبان برای ساخت 
انس�ولین و هورمون رش�د دامی نیز مورد نیاز می باش�د. در گزینۀ )4( نیز دقت کنید که در س�اخت واکس�ن برای پیش�گیری از بیماری ها، باید ژن جدا کرده در میزبان 

غیربیماری زا بیان و ترجمه شود تا پادگن سطحی در سطح میزبان قرار گیرد.

مهم ترین مرحلۀ تولید انس�ولین، تبدیل هورمون غیرفعال یا پیش انس�ولین به نوع فعال اس�ت. در این روش، با جدا شدن زنجیرۀ C ، یک سر آزاد آمینی و  16  1
یک سر آزاد کربوکسیلی جدید ایجاد می شود.

 گزینۀ )2(: هورمون انس�ولین فعال، دارای دو س�ر آزاد آمینی در یک س�مت و دو س�ر آزاد کربوکس�یل در س�مت دیگر می باش�د. / گزینۀ )3(: بین 
زنجیره های A و B پیوند شیمیایی ایجاد شده از نوع پپتیدی نمی باشد. / گزینۀ )4(: در مهندسی ژنتیک، اصاًل زنجیره C انسولین تولید نمی شود.

منظور سؤال پالسمین طبیعی در پالسما می باشد. 17  3
 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. پالس�مین نقش آنزیمی و کاهش انرژی فعال س�ازی دارد ولی اینترفرون فاقد نقش آنزیمی است. / گزینۀ )2(: نادرست 
اس�ت. پایداری پالس�مین طبیعی در پالسما بسیار کوتاه اس�ت. / گزینۀ )3(: درست است. پالسمین و اینترفرون تولید شده در مهندسی پروتئین، پایداری بیشتر دارند. / 

گزینۀ )4(: نادرست است. پالسمین و اینترفرون، هر دو با تغییر کوچک در ژن سازنده ایجاد شده اند.
ابتدا یک بار دیگر متن تست را درست بخوانید و دقت کنید سؤال در مورد مهندسی ژنتیک است )نه پروتئین(. 18  2

 الف( نادرس�ت اس�ت. در مهندس�ی ژنتیک، اصاًل قرار نیس�ت ژنی را تغییر دهیم پس عبارت )الف( نباید در هیچ گزینه ای باش�د )دلیل نادرس�تی 
گزینه های )1( و )4((. / ج( در مهندس�ی ژنتیک، از پادزیس�ت برای از بین بردن باکتری های حس�اس اس�تفاده می کنند که دیسک ندارند )نه باکتری مقاوم( پس عبارت 
)ج( هم نباید در گزینه ها باشد )دلیل نادرستی گزینۀ )3((. دقت کنید که در مهندسی ژنتیک، برش دیسک )عبارت )ب(( قبل از استفاده از دنابسپاراز برای همسانه سازی 

)عبارت )د(( به کار می رود.
در مهندسی ژنتیک بهتر است که از ناقلی استفاده کنیم که یک جایگاه تشخیص برای آنزیم برش دهنده داشته باشد. 19  1

 گزینۀ )2(: همۀ ویروس مورد اس�تفاده در ژن درمانی دنا دارند و با دنابس�پاراز میزبان تکثیر می شوند. / گزینۀ )3(: برای ایجاد جاندار تراژنی می توان 
فقط ناقل ژنی را وارد تخم آن ها کرد و س�پس با میتوز این ویژگی در کل بدن پخش ش�ود. / گزینۀ )4(: آنزیم های برش دهنده، باکتریایی هس�تند و در پی روش�ن ش�دن 

ژن هایی تولید می شوند که فاقد توالی افزاینده می باشند.
20  3

قبل از پیدایش روش مهندس�ی ژنتیک، برای درمان دیابت نوع I، داروی انس�ولین را از لوزالمعدۀ گاو اس�تخراج می کردند. این دارو می توانس�ت در بدن مقداری تحریک 
سیس�تم ایمنی ایجاد کند. در دیابت نوع I سیس�تم ایمنی به یاخته های خاص انسولین س�از در جزایر النگرهانس لوزالمعده حمله کرده و آن ها را تخریب می کند که نوعی 
بیماری خودایمین بوده که در سنین اپیین رخ می دهد. همان طور که از زیست دهم باید به خاطر داشته باشید، لوزالمعده غده ای در زیر و موازی با معده متمایل به سمت 

چپ بدن می باشد.

 گزینۀ )1(: هورمون گلوکاگون سبب تجزیۀ ذخایر قندی کبد می شود ولی انسولین سبب ورود گلوکز خون به کبد و ماهیچه و تبدیل آن ها به گلیکوژن 
ذخیره ای می ش�ود. / گزینۀ )2(: در دیابت مش�کل انعقادی در خون مطرح نمی باش�د. / گزینۀ )4(: اش�کال در گیرنده های پاسخ دهنده به انسولین در دیابت نوع II رخ 

می دهد که مقدار انسولین کافی است ولی در اثر چاقی، گیرنده ها به آن پاسخ نمی دهند.

مراحل اولین ژن درمانی موفقیت آمیز در انسان
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پاسخ آزمون برگزیدة سؤاالت قلم چی

1  2
 گزینۀ )1(: مهندس�ی ژنتیک ممکن اس�ت در جهت تکثیر نوعی ژن صورت بگیرد. / گزینۀ )3(: برای هر مهندس�ی ژنتیک، الزامی برای اس�تفاده از 

باکتری نیست. / گزینۀ )4(: جایگاه تشخیص دورشته ای است، در نتیجه تعداد نوکلئوتیدهای آن نمی تواند عددی فرد باشد.
همانندسازی ناقل همسانه سازی می تواند مستقل از فام تن )کروموزوم( اصلی یاخته انجام شود، نه مستقل از خود یاخته، ناقل به منظور همانندسازی خود  2  4

نیاز به استفاده از آنزیم های یاختۀ میزبان دارد.
G اس�ت. پس هم زوج اس�ت و ه�م دارای پیوند 

C T T A A− − − −  گزین�ۀ )1( و )3(: انته�ای چس�بندۀ حاص�ل از آنزی�م EcoR1، دارای توالی 

فسفودی استر است. / گزینۀ )2(: هر ناقل همسانه سازی که به منظور انتقال ژن خارجی به یک جاندار مورد استفاده قرار می گیرد، از جنس دنا است. در نتیجه به طور حتم 
فاقد قند ریبوز و باز آلی یوراسیل در ساختار خود است.

3  4
 گزین�ۀ )1(: ب�ه ب�دن تزری�ق نمی کنی�م، بلکه یاخته ه�ای خاصی را خ�ارج کرده و ژن م�ورد نظر را ب�ه یاخته ها )در خ�ارج از ب�دن( وارد می کنیم. / 
 گزینۀ )2(: به طور مثال برای اولین ژن درمانی ذکر شده که چون لنفوسیت ها بقای زیادی ندارند، الزم است که به طور متناوب لنفوسیت های مهندسی شده را تزریق کنیم. / 

گزینۀ )3(: طبق شکل کتاب درسی باید ویروس را تغییر دهیم )تغییر یافته( تا نتواند در یاخته های بدن تکثیر شود.
کشت میکروارگانیسم ها در محیط کشت در دو دورۀ زیست فناوری کالسیک و زیست فناوری نوین دیده می شود. برای اولین بار، محصوالت تخمیری مانند  4  3

سرکه، نان و فراورده های لبنی در دورۀ زیست فناوری سنتی دیده شد. 
 گزینۀ )1(: در هر س�ه دورۀ زیس�ت فناوری، مواد جدیدی نس�بت به قبل تولید ش�دند. ورآمدن نان به علت تخمیر الکلی اس�ت که توس�ط انواعی از 
جانداران رخ می دهد. / گزینۀ )2(: در هر سه دورۀ زیست فناوری سنتی، کالسیک و نوین، مواد غذایی تولید می شود و در زیست فناوری نوین مواد غذایی، در مقدار بیشتر 

و کارایی باالتری می توانند تولید شوند.
گزین�ۀ )4(: در دورۀ زیس�ت فناوری نوی�ن، با انتقال ژن به ریزاندامگان )میکروارگانیس�م(، خصوصیات آن ها تغییر کرد. در این دوره نیز محصوالتی مثل پادزیس�ت ها، با 

کیفیت بهتری تولید شدند.
5  3

 گزینۀ )1(: اثر درمانی آن همانند داروهای تهیه ش�ده از منابع غیرانس�انی می باش�د اما برخالف آن ها پاس�خ ایمنی ایجاد نمی کنند. / گزینۀ )2(: در 
مراحل مهندسی ژنتیک پیوند فسفودی استر که نوعی پیوند اشتراکی می باشد، هم شکسته و هم تشکیل می شود. / گزینۀ )3(: داروهای تولید شده در مهندسی ژنتیک در 
زیس�ت فناوری پزش�کی پاس�خ های ایمنی ایجاد نمی کنند که در فصل 5 کتاب زیست شناسی 2 به این فرایند تحمل ایمنی می گفتیم! / گزینۀ )4(: داروهای معمولی به این 

روش تهیه می شوند )نه داروهای تولید شده در زیست فناوری پزشکی(.
6 4

در مولکول انسولین فعال، دو انتهای آمینی زنجیره ها در مقابل یکدیگر قرار می گیرند.  7  3
 گزینۀ )1(: تولید ش�کل فعال انس�ولین در باکتری انجام نمی شود. / گزینۀ )2(: خزندگان، پرندگان و پستانداران دارای قلب چهار حفره ای می باشند. 
در پستانداران از جمله انسان، انسولین از دو زنجیرۀ کوتاه پلی پپتیدی به نام های A و B تشکیل شده است. / گزینۀ )4(: زنجیره های A و B پلی پپتیدی هستند. می دانیم 

در تشکیل پیوند بین آمینواسیدها، آنزیمی از جنس دنا نقش ندارد. با توجه به اطالعات کتاب، دناها نقش آنزیمی ندارند.
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 گزینۀ )1(: طبق متن کتاب درسی، یاخته های بنیادی کبد در صورت تمایز می توانند به یاخته های مجرای صفراوی تبدیل شوند که یاخته های مجرای 
صفراوی جزء یاخته های کبدی به ش�مار نمی آیند. / گزینۀ )2(: یاخته های بنیادی جنینی، همان یاخته های تودۀ داخلی بالس�توال هس�تند و یاخته های بنیادی جنینی قادر 
به تش�کیل همۀ بافت های بدن هس�تند. / گزینۀ )3(: طبق متن کتاب درس�ی یاخته های بنیادی بالغ در مغز اس�تخوان وجود دارند. / گزینۀ )4(: طبق متن کتاب درسی 

اصالحات مفید در مهندسی پروتئین حداکثر سرعت واکنش را می توانند تغییر دهند.
موارد )ب(، )ج( و )د( عبارت را به درستی تکمیل می کنند. 9  3

 ال�ف( در ش�رایط آزمایش�گاهی، یاخته های جنینی نمی توانند به گونه ای تنظیم ش�وند ک�ه به همۀ یاخته های جنینی تمایز پی�دا کنند. / ب( یاخته های 
بنیادی بالغ براس�اس ش�کل کتاب درس�ی، می توانند تقس�یم شوند و یاخته های بنیادی تش�کیل دهند که قدرت تقس�یم و تمایز باالیی دارند. / ج( یاخته های الیۀ خارجی 
بالستوال )تروفوبالست( در تولید جفت )رابط میان بند ناف و دیوارۀ رحم( نقش دارند. / د( یاخته های الیۀ تروفوبالست تودۀ بالستوال، هورمون HCG را ترشح می کنند. 
یاخته های الیۀ خارجی، آنزیم های هضم کنندۀ دیوارۀ رحم را تولید و ترش�ح می کنند. جنین در فرایند جایگزینی، مواد مغذی مورد نیاز خودش را از بافت های هضم ش�ده 

به دست می آورد.
لخته ها به طور طبیعی در بدن توسط آنزیم پالسمین تجزیه می شوند. فیبرین به همراه گویچه های قرمز لخته را می سازد. 10  4

 گزینۀ )1(: پالس�مین و ترکیبات پاداکس�نده کاربرد درمانی دارند و ترکیبات پاداکس�نده در پیشگیری از سرطان و نیز بهبود عملکرد مغز و اندام های 
دیگر نیز نقش مثبتی دارند. / گزینۀ )2(: مدت اثر پالسمین در پالسما خیلی کوتاه است. / گزینۀ )3(: جانشینی یک آمینواسید پالسمین با آمینواسید دیگر، باعث می شود 
که مدت زمان فعالیت پالس�مایی و اثرات درمانی آن بیش�تر ش�ود. / گزینۀ )4(: اگر اینترفرون به روش مهندس�ی ژنتیک س�اخته ش�ود، فعالیت کمتری نسبت به حالت 
طبیعی دارد که به کمک فرایند مهندس�ی پروتئین و تغییر یکی از آمینواس�یدها، می توان فعالیت ضدویروس�ی اینترفرون س�اخته ش�ده را به اندازۀ پروتئین طبیعی افزایش 

داد. )این عبارت در مورد پالسمین صحیح نمی باشد.(
هر دو فراورده پس از تولید در باکتری، با انواع مورد استفاده در بدن تفاوت دارد.  11  3

 گزینۀ )1(: مش�کل تولید انس�ولین در باکتری، تبدیل انس�ولین غیرفعال به فعال اس�ت )نه پیوندهای اضافی(. / گزینۀ )2(: طی تولید انس�ولین در 
باکتری، پروتئین به صورت غیرفعال تولید می شود. / گزینۀ )4(: طی تولید انسولین در باکتری، مولکول پیش ساز به طور طبیعی تولید می شود.

اولین جاندارانی که از نظر ژنتیکی تغییر یافتند، باکتری ها بودند. 12  4
 گزینۀ )1(: همۀ باکتری ها فتوس�نتزکننده نیس�تند و گروه ویژه ای از آن ها اکس�یژن تولید می کنند. / گزینۀ )2(: هر باکتری لزومًا تخمیر الکلی ندارد. / 
گزینۀ )3(: معمواًل )نه همواره( باکتری ها دارای دیسک هایی می باشند که در خارج از فام تن اصلی قرار گرفته اند و می تواند مستقل از فام تن اصلی تکثیر شود. / گزینۀ )4(: 

باکتری ها آنزیم های برش دهنده دارند که این آنزیم ها در اولین مرحلۀ همسانه سازی برای جداسازی ژن ها استفاده می شوند.
انواعی از باکتری ها تخمیر الکتیکی انجام می دهند. بعضی از این باکتری ها مانند آنچه در ترش ش�دن ش�یر رخ می دهد، س�بب فساد مواد غذایی می شوند  13  2

اما انواعی از آن ها در تولید مواد غذایی به کار می روند. تخمیر الکتیکی در تولید فراورده های شیری و خوراکی هایی مانند خیارشور نقش دارد.
زیست فناوري سنتي: تولید محصوالت تخمیري مانند سرکه، نان، لبنیات با استفاده از فرایندهاي زیستي مربوط به این دوره است.

زیست فناوری کالسیک: با استفاده از روش های تخمیر و کشت میکروارگانیسم ها تولید موادی از قبیل آنتی بیوتیک ها، آنزیم ها و مواد غذایی انجام شد.
14  3

 گزینۀ )1(: برش جایگاه در اطراف ژن مطلوب - بخش دوم این مورد صحیح اس�ت )در ضمن برش ژن در مرحلۀ جداس�ازی قطعه ای از دنا صورت 
می گی�رد ن�ه در مرحل�ۀ اتصال قطعۀ دنا به ناقل و تش�کیل دنای نوترکیب(. / گزینۀ )2(: این مورد مربوط به جداس�ازی یاخته های تراژن می باش�د - در وارد کردن دنای 
نوترکیب به یاختۀ میزبان پیوند فسفودی اس�تر شکس�ته و تش�کیل نمی ش�ود. / گزینۀ )3(: هر دو مورد درست اس�ت. / گزینۀ )4(: این مورد مربوط به تکثیر شدن دنای 

نوترکیب است - منافذ در دیواره نیز ایجاد می شود نه فقط در غشا.
در مورد گزینه های )1( و )3(: برای برش دادن ژن انسولین از دنای خطی انسان و همچنین برای برش دادن دیسک از آنزیم EcoR1 استفاده می شود.  15  2

این آنزیم برای برش ژن انسولین باید 2 جایگاه تشخیص آنزیم داشته باشد و 4 پیوند فسفودی استر را برش دهد و با این حال دنای حاصل همچنان خطی است، ولی برای 
برش دادن دیس�ک وجود یک جایگاه تش�خیص آنزیم کافی اس�ت و با ایجاد برش در دیس�ک، از حالت حلقوی به خطی تبدیل می شود. / در مورد گزینۀ )2(: آنزیم لیگاز 
برای چس�باندن ژن انس�ولین به دیس�ک، مورد اس�تفاده قرار می گیرد و این کار را با ایجاد 4 پیوند فسفودی اس�تر بین نوکلئوتیدهای آدنین دار و گوانین دار انجام می دهد و 

باعث ایجاد دنای حلقوی می شود.
آنزیمی که در مرحلۀ اول مهندس�ی ژنتیک )برش دنا( اس�تفاده می ش�ود، فقط آنزیم برش دهنده اس�ت؛ آنزیم های برش دهنده همگی هنگام برش جایگاه  16  4

تشخیص خود، دو عدد پیوند فسفودی استر را هیدرولیز می کنند.
 گزینۀ )1(: برای اتصال دنای مورد نظر به دیسک، آنزیم لیگاز استفاده می شود. این آنزیم پیوند فسفودی استر بین دو انتهای مکمل را ایجاد می کند. 
منظور از آنزیم های بسپاراز، دنابسپاراز )DNA پلیمراز( و رنابسپاراز )RNA پلیمراز( است که توانایی تشکیل پیوند فسفودی استر دارند. / گزینۀ )2(: هنگام ساختن دنای 
نوترکیب )به دلیل تشکیل پیوند بین دو انتهای چسبنده(، همانندسازی دنای نوترکیب و جداسازی یاخته های تراژنی )به دلیل فعالیت دستگاه رونویسی( پیوند هیدروژنی 
تش�کیل می ش�ود، پ�س لزومًا تعداد نس�خه های ژن افزایش نمی یابد. / گزینۀ )3(: دن�ای نوترکیب را به درون یاختۀ میزبان مثاًل باکت�ری منتقل می کنند. پس اجباری بر 

استفاده از یاخته های باکتریایی نیست. در باکتری ها رونویسی از انواع ژن ها توسط یک نوع آنزیم رنابسپاراز انجام می شود.
آنزیم های برش دهنده، هنگام فعالیت و ایجاد انتهای چسبنده، عالوه بر پیوندهای فسفودی استر، پیوندهای هیدروژنی را می شکنند و اگر انتهای چسبنده  17  2

تشکیل نشود، پیوند هیدروژنی نیز شکسته نمی شود.
 گزینۀ )1(: قرارگیری جفت بازها به صورت مکمل باعث ثبات قطر دو رش�ته می ش�ود که در توالی جایگاه تش�خیص آن ها، به دلیل دو رش�ته ای بودن 
همانند توالی دو انتهای چس�بنده روی هم قرار گرفته، دیده می ش�ود. / گزینۀ )3(: آنزیم های برش دهنده، با شکس�تن پیوند فسفودی اس�تر، اس�کلت های قند فس�فات 
رشته های دنا را می شکافند و می توانند انتهای چسبنده را که نامتقارن می باشد، ایجاد کنند. / گزینۀ )4(: آنزیم EcoR1 پیوند فسفودی استر بین نوکلئوتیدهای گوانین دار 

و آدنین دار هر دو رشته را برش می دهد که گوانین همانند آدنین، نوعی باز آلی پورینی می باشد.
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آنزیم های برش دهنده در باکتری ها س�اخته می ش�وند که در آن ها، مرحلۀ آخر ترجمه با ورود عوامل آزادکننده )دارای ساختارهای پروتئینی(، زیرواحدهای  18  3
رناتن جدا می شوند و رنای پیک آزاد می شود و در نتیجه ترجمه پایان می یابد.

 گزینۀ )1(: در نوکلئیک اسیدها، در مولکول های دنا مقدار سیتوزین و گوانین برابر است )به دلیل رابطۀ مکملی بازها( ولی در مولکول های رنا )RNA( که 
تک رشته ای هستند، این عبارت لزومًا صحیح نمی باشد. / گزینۀ )2(: ساخته شدن روبیسکو و رونویسی از ژن آن، فقط در باکتری های فتوسنتزکننده صورت می گیرد. / گزینۀ )4(: 
در پیش هس�ته ای ها )پروکاریوت ها(، رمزه در رنای پیک )mRNA( و پادرمزه در رنای ناقل )tRNA( قرار دارد؛ که در این یاخته ها یک نوع رنابس�پاراز در س�اختن انواع 

رناها نقش دارد.
لیگاز فاقد توانایی شکستن پیوند فسفودی استر می باشد.  19  4

 گزینۀ )1(: رنابس�پاراز فاقد توانایی شکس�تن پیوند فسفودی استر می باش�د. / گزینۀ )2(: پیوند هیدروژنی نه هیدرولیز می شود، نه سنتز آبدهی! بلکه 
تشکیل و یا شکسته می شود. / گزینۀ )3(: پیوند هیدروژنی به صورت خودبه خودی تشکیل می شود )نه با کمک آنزیم ها(.

فقط عبارت )ب( درست است.  20  1
 الف( نادرس�ت اس�ت. کروموزوم های کمکی دارای چند جایگاه آغاز رونویس�ی و معمواًل یک جایگاه آغاز همانندس�ازی می باشند. / ب( درست است. 
دیسک ها نوعی دنای )DNA( حلقوی می باشند. دناها فاقد نوکلئوتید یوراسیل دار هستند. / ج( نادرست است. همۀ آن ها حاوی ژن هایی هستند که در فام تن )کروموزوم( 
اصلی موجود نمی باشد. دیسک در مخمرها هم وجود دارد. / د( نادرست است. دیسک مورد استفاده برای مهندسی ژنتیک بهتر است که فقط یک جایگاه تشخیص برای 

آنزیم برش دهنده داشته باشد، یعنی می تواند بیشتر هم داشته باشد.

پاسخ آزمون برگزیدة سؤاالت  سراسری
1  3

در باکتری هایی که دیس�ک )کروموزوم کمکی( دارند در واقع ما دو نوع DNA داریم؛ DNA اصلی باکتری و DNA دیس�ک. جواب س�ؤال باید چیزی باش�د که در هر 
دوی این DNA ها وجود داشته باشد )آن هم معمواًل یک عدد(. نقطۀ شروع همانندسازی هم در دیسک و هم در DNA اصلی باکتری معمواًل یک عدد می باشد. ولی به 
.DNA دلیل همانندسازی دوجهته، تعداد دوراهی های همانندسازی معمواًل دو برابر تعداد جایگاه های شروع همانندسازی هستند، پس می شود دو برابر تعداد مولکول های

 ژن مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک در DNA اصلی باکتری برخالف دیسک وجود ندارد )نادرستی گزینۀ )2((.
 جایگاه تشخیص هم می تواند در DNA اصلی نباشد )بستگی به نوع آنزیم برش دهنده و توالی جایگاه تشخیص دارد( یا حتی می تواند تعدادش در DNA اصلی بیش 
از یکی باش�د )در دیس�ک ها هم همین طور، می تواند نباش�د، یکی باش�د، یا بیشتر(. هرچند که برای مهندسی ژنتیک بهتر است دیس�ک هایی را انتخاب  کنند که فقط یک 

جایگاه تشخیص داشته باشند )نادرستی گزینۀ )4((.
جاندار تراژنی جانداری است که در یاخته های آن DNAی بیگانه از گونه دیگر وجود دارد. در گزینه های )1(، )2( و )4( یاخته های گندم، انسان و برنج،  2  3

DNA بیگانه دریافت کرده اند، اما در گزینۀ )3( فرد، محصول ژن یعنی پروتئین ضد انعقاد خون را دریافت کرده است که تراژنی نمی باشد.
تعداد کمی از باکتری ها DNA نوترکیب را جذب می کنند و به همسانه سازی می پردازند.  3  1

 گزینۀ )2( نادرست است چون آنزیم های برش دهنده توالی کواته و خایص را شناسایی می کند نه بلند!! 
 گزینۀ )3( نادرست است چون آنزیم های برش دهنده، در اثر عمل خود انتهای چسبنده می سازند. 

 گزینۀ )4( نادرست است چون کروموزوم کمکی در برخی باکتری ها و برخی قارچ ها مثل مخمرها وجود دارد.
EcoR1 و هلی�کاز ه�ر دو آنزی�م پروتئینی هس�تند و از آمینو اس�ید ایجاد ش�ده اند ولی عامل انتقال صف�ت در آزمایش گریفیت، دنا ب�وده و مانند جایگاه  4  1

تشخیص برش دهنده و پیک دوم گلوکاگون )AMP حلقوی( ساختار نوکلئوتیدی دارند.
نکت�ۀ قاب�ل توج�ه در این تس�ت، توجه کردن به قید »بعیض« در متن س�ؤال می باش�د چ�ون برخی ناقلین ژنی بی�ش از یک جایگاه تش�خیص برای آنزیم  5  3

برش دهنده دارند ولی همگی آن ها برای تکثیر به عوامل میزبان وابسته اند و به قطعاتی دارای دو انتهای چسبنده تبدیل می شوند.
ناقلین ژنی، DNA حاملی هس�تند که با اس�تفاده از آنزیم های میزبان همانندس�ازی ش�ده و بهتر اس�ت که دارای یک جایگاه تشخیص آنزیم برش دهنده  6  1

باشند. از این ناقلین برای انتقال ژن به هر جانداری در حال حاضر استفاده می کنند و از اثر آنزیم برش دهنده بر آن ها، همواره قطعات خطی با دو انتهای چسبنده در دو سر 
مولکول ایجاد می شود.

در مهندسی ژنتیک، بعد از مرحله ورود دنای نوترکیب به میزبان با استفاده از شوک گرمایی یا الکتریکی، باید بیشتر باکتری ها را که فاقد DNA نوترکیب  7  3
هستند از بین ببریم که برای این عمل از نوعی پادزیست استفاده می کنیم.

در مراحل مهندسی ژنتیک بعد از مرحلۀ انبوه سازی ژن در درون میزبان، باید پادزیستی به محیط اضافه کنیم که یاخته های فاقد DNA نوترکیب را حذف  8  2
کند و سپس از یاخته های باقی مانده تراژن برای استخراج ژن یا محصول استفاده کنیم.

سر آمینی انسولین غیرفعال در سمت رشته B و سرکربوکسیل در سمت رشته A می باشد. 9  3
 گزینۀ )1(: نادرست است. در انسولین فعال، زنجیرۀ C وجود ندارد. / گزینۀ )2(: نادرست است. هم پیش انسولین و هم هورمون فعال، هر دو بین 

زنجیره A و B آن پیوند وجود دارد. / گزینۀ )4(: نادرست است. زنجیره های A و B به طور کامل در پیش انسولین و هورمون فعال وجود دارند.
پیوند شیمیایی بین زنجیره A و B ، در انسولین غیرفعال و فعال وجود دارد.  10  3

 گزینۀ )1(: در انس�ولین غیرفعال، زنجیره بلند C وجود دارد. / گزینۀ )2(: در پیش انس�ولین زنجیره B ، س�ر آمینی آزاد و زنجیره A ، سر کربوکسیل 
آزاد دارد. / گزینۀ )4(: انسولین غیرفعال برخالف فعال حاوی زنجیرۀ C و آمینواسیدهای آن است.
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تغییر یک رفتار غریزی، همواره در اثر تجربه و یادگیری صورت می گیرد و در این صورت به یادگیری تبدیل می شود.  1  4
 گزینه های )1(، )2( و )3( متن کتاب درسی هستند و هرکدام را به عنوان یک نکته یاد بگیرید.

موارد )الف( و )ب( در مورد خواب زمستانی خرس های قطبی و مهاجرت سارها در زمستان به مناطق گرم تر، همچون فرار گوزن ها از شکارچی، رفتار جوجه  2  1
کاکایی ها در نوک زدن به منقار والد، النه سازی پرندگان و مکیدن شیر نوزادان پستاندار از پستان مادر نمونه هایی از رفتار غریزی می باشند.

 عدم فرار گوزن ها در اثر صداهای عادی اطراف شکار نشانه ای از خوگیری یا رفتار یادگیری عادی شدن برای آن ها می باشد )نادرستی ج(.
 پایین آمدن قند خون در اثر انس�ولین بدن، نمونه ای از رفتار غریزی با محرک درونی اس�ت ولی اگر در اثر رژیم غذایی صورت بگیرد، نوعی تغییر رفتار در اثر یادگیری 

بوده است )نادرستی د(.
موارد )الف(، )ج( و )د( صحیح می باشند. 3  4

چ�ون در س�ؤال عن�وان ک�رده جوجه به هر منطقه ای از منقار نوک می زند، پ�س منظور رفتار غریزی در دو روز اول پس از خروج از تخم می باش�د و هنوز تغییر رفتار برای این 
جوجه رخ نداده است.

 الف( درس�ت اس�ت. نوک زدن جوجه کاکایی به منقار والد، س�بب برگردانده ش�دن بخیش از غذای خورده ش�ده توس�ط والد به جوجه می ش�ود. / 
ب( نادرست است. این رفتار پس از دو روز و با نوک زدن جوجه به مناطق جلویی منقار اصالح می شود. / ج( درست است. رفتار موردنظر در بقا و رشد جوجه کاکایی مؤثر 
اس�ت نه والد آن! )البته در بقای ژن های والدین آن به دلیل ش�انس زنده ماندن جوجۀ آن ها تأثیر دارد.( / د( درس�ت اس�ت. ویژگی های بدنی جانور نیز اساس ژنی دارند و 

به یادگیری از محیط ربطی ندارند.
موارد )الف(، )ب( و )د( اندرست می باشند. همۀ جوجه کاکایی ها، برای درخواست غذا به منقار والد خود نوک می زنند. 4  4

این جوجه ها این عمل را در دو روز اول بدون یادگیری با نوک زدن به هر قسمت منقار والد انجام می دهند ولی پس از دو روز طی تجربه به تدریج یاد می گیرند که باز هم 
با نوک زدن ولی به صورت دقیق تر، سبب پاسخ سریع تر از طرف والد بشوند. )درستی ج(

 الف( جوجه های برخی پرندگان از جمله همۀ جوجه کاکایی ها برای گرفتن غذا به والد یا والدین خود متکی هستند. / ب( جوجه کاکایی ها با نوک زدن 
به منقار والد خود س�بب برگرداندن بخیش از غذای والد می ش�وند. / د( در جمعیت پرندگان کاکایی، افراد بالغ که دیگه باباجون باید خجالت بکش�ن با نوک زدن به منقار 

ننشون غذا بگیرن! این نکته فقط برای جوجه های کاکایی صدق می کند.
در رفتار مراقبت موش ماده از زاده ها، یک ژن B اولیه بیان می شود و سپس پروتئین تولید شده با فعال کردن آنزیم ها و ژن های دیگر سبب ایجاد فرایندهای  5  3

پیچیده ای می شود که در نتیجۀ آن مادر از فرزندان خود مراقبت می کند.
 گزینۀ )1(: موش از پس�تانداران بوده که جانور ماده XX می باش�د و هر ژن موجود در بدنش در جانور نر نیز وجود دارد ولی بیان ژن B در فرد ماده 
برای مراقبت از فرزندان صورت می گیرد. / گزینۀ )2(: موش مادر ابتدا نوزادان خود را وارسی می کند و سپس با اطالعاتی که از حواس خود به مغز می رساند، سبب فعال 
ش�دن ژن B برای محافظت از نوزادان می ش�ود. / گزینۀ )4(: ژن های مربوط به نگهداری نوزادان در هر یاختۂ هس��ته دار مغز و بدن وجود دارند ولی بیان این ژن فقط در 

برخی یاخته های مغزی صورت می گیرد که سبب رونویسی و ترجمۀ آن می شود.

موارد )الف( و )ب( نادرست می باشند. 6  1
 الف( نادرست است. موش ها ابتدا نوزادان خود را واریس می کنند و سپس از طریق اطالعات حسی، پیام های رسیده به مغز را برای بیان ژن B فعال می کنند. / 
ب( نادرس�ت اس�ت. بی�ان ی�ا فع�ال ش�دن ژن B در مغ�ز موش ه�ای م��ادر ص�ورت می گی�رد نه ن�وزادان! / ج( درس�ت اس�ت. اگ�ر ب�ه ژن B در موش م�اده جهش 
 وارد کنی�م، ای�ن جان�ور می توان�د به وارس�ی نوزادان بپ�ردازد ولی با عدم بی�ان ژن B در آن ها ویژگی مراقب�ت از نوزادان را از دس�ت می دهد و آن ها را نادی�ده می گیرد. / 
د( درست است. با بیان شدن ژن B در موش مادر، پروتئینی تولید می شود که سبب فعال کردن ژن ها و آنزیم های دیگری در مغز شده و با ایجاد فرایندهای پیچیده ای 

رفتار مراقبت از فرزندان توسط موش ماده انجام می شود.
فقط مورد )ج( صحیح می باشد. 7  3

منظور سؤال رفتار غریزی می باشد که مانند هر رفتار دیگری به صورت واکنش هایی در پاسخ به محرک توسط جانوران رخ می دهد )درستی ج(.
 ال�ف( رفتاره�ای غری�زی در اثر تجربه از بین نمی روند بلکه تغییر یافته و اصالح می ش�وند. / ب( رفتارهای غریزی برحس�ب نوع آموزش جانور به انواع 
مختلف یادگیری تبدیل می شوند که یکی از این یادگیری ها می تواند از نوع حل مسئله باشد. / د( رفتار غریزی برخالف یادگیری، فرصتی برای آموختن در جانور نداشته است.

محققین با جهش دار کردن و غیرفعال کردن ژن B در موش های ماده، متوجه شدند که رفتار مراقبت از نوزادان اساس ژنی یا غریزی دارد. در این آزمایش  8  2
وارس�ی نوزادان بدون اش�کال صورت می گیرد و اطالعات حس�ی نیز به مغز جانور می رس�د ولی ژن B آن ها بیان نمی شود و در نتیجه با عدم ایجاد رفتار غریزی مراقبت از 

نوزادان، موش ماده این نوزادان را نادیده می گیرد.
هر دو مثال از انواع یادگیری عادی شدن می باشند، ولی شقایق دریایی که مغز و تقسیم بندی مرکزی و محیطی در دستگاه عصبی ندارد، نوعی رفتار انعکاسی  9  3

می باشد اما در پرنده، این رفتار از نوع ارادی می باشد چون قشر مخ و توانایی تشخیص دارد.
صدای زنگ در آزمایش پاولوف در ابتدای آزمایش برای سگ مفهومی نداشته و یک محرک یب اثر می باشد اما در ادامه، سگ ارتباطی بین صدای زنگ و غذا  10  2

برقرار می کند و این صدای زنگ، به یک محرک رشطی تبدیل می شود )محرک طبیعی همان غذا یا بوی آن می باشد(.

صدای زنگ در ابتدای آزمایش، محرک بی اثر و در انتهای آزمایش، محرک شرطی می باشد.

فصل هشتم
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جوجه های کاکایی بعد از دو روز یاد می گیرند که اگر به بخش حس�اس تر جلویی منقار والد خود نوک بزنند، پاس�خ س�ریع  تری دریافت می کنند و س�ریع تر  11  2
پاداش خود یعنی رس�یدن به غذا را تجربه می کنند. این مثال در مورد رفتار جوجه ها یک نوع ش�رطی ش�دن فعال یا آزمون و خطا می باش�د ولی رفتار غذادهی مادر در هر 

صورت یک رفتار غریزی می باشد )درستی گزینۀ )2( و نادرستی گزینۀ )1((.
 عدم توجه موش مادر به مراقبت از نوزادان در اثر جهش در ژن B و عدم پاسخ رفتار غریزی رخ می دهد )نادرستی گزینۀ )3((.

 اس�تفادۀ ش�امپانزه ها از س�نگ و چوب به عنوان چکش و س�ندان برای شکس�تن پوس�تۀ س�خت میوه ها، نمونه ای از حل مس�ئله می باش�د نه شرطی ش�دن کالسیک! 
)نادرستی گزینۀ )4((.

همۀ موارد نادرست هستند. بروز رفتار در موش اسکینر شرطی شدن فعال یا آزمون و خطاست که همانند شرطی شدن کالسیک، جانور نسبت به محرکی،  12  3
شرطی می شود. 

جانور در شرطی شدن کالسیک، بین محرک بی اثر )صدای زنگ( و محرک طبیعی )غذا( ارتباط برقرار می کند. 13  2
 گزینۀ )1(: دقت ش�ود که در ش�رطی ش�دن کالسیک اپس��خ به محرک رشطی همانند اپس��خ جاندار به محرک غیررشطی اس��ت زیرا محرک یب اثر به دلیل 
 همراه ش�دن با محرک طبیعی، به محرک ش�رطی تبدیل ش�ده اس�ت ولی پاس�خی که ایجاد می ش�ود مثاًل در س�گ پاولوف در هر دو مورد ترش�ح بزاق بیش�تر می باشد. /

گزینۀ )3(: این جمله در رابطه با شرطی شدن کالسیک صادق نمی باشد و مربوط به نقش پذیری می باشد. / گزینۀ )4(: توجه به این نکته ضروری است که طی شرطی 
شدن کالسیک، محرک بی اثر )نه محرک طبیعی( به محرک شرطی تبدیل می شود.

موش های ماده منظور سؤال می باشد که فاقد ویژگی های )الف( و )ج( می باشند. 14  1
هر دو جنس نر و ماده موش ها، ژن B را در ژنوم خود دارند ولی بیان یا فعال شدن این ژن ها فقط در موش ماده صورت می گیرد. پس منظور این سؤال ویژگی موش ماده 

می باشد که با نکات زیست دهم و یازدهم آن را ترکیب کرده ایم.

توج��ه: ح��دود 45 درص��د س��ؤاالت کنک��ور از س��ال 94 ب��ه بع��د ب��ه ای��ن ص��ورت ط��رح می ش��وند ک��ه در م��نت س��ؤال ب��ه بررس��ی ی��ک نکت��ٔه خ��اص ی��ا ی��ک کلم��ٔه علم��ی خاص 
می پردازد و سپس برای آن عبارت از کتاب های مختلف زیست شناسی، سؤال طرح می کند.

بررسی عبارات در مورد موش ماده:
)دقت کنید که در سؤال ذکر کرده، موش ماده فاقد کدام ویژگی می باشد.(

الف( مورد قبول اس�ت. موش برخالف حش�رات، کرم خاکی و برخی پرندگان، فاقد چینه دان می باش�د. / ب( مورد قبول نیس�ت. موش ماده اسپرم ندارد ولی تخمک های 
خود را پس از بلوغ و با ادامۀ میوز 1 ایجاد می کند. / ج( مورد قبول است. از فصل 1 به خاطر دارید که در اثر تزریق عصارۀ باکتری پوشینه دار به موش، بیماری سینه پهلو 
و مرگ موش ایجاد نمی ش�ود. پس موش ها فاقد این ویژگی هس�تند. / د( مورد قبول نیس�ت. موش از پس�تانداران جفت دار می باشد که بهترین شرایط ایمنی و تغذیه ای را 

برای جنین خود ایجاد می کند.
جوجه کاکایی بعد از دو روز از تولد، می تواند به صورت رشطی ش��دن فعال بیاموزد که نوک زدن تصادفی به بخش هایی از منقار والد، س�بب پاس�خ سریع تر  15  2

غذادهی والد می شود. به این دلیل جوجۀ سه روزه به طور دقیق تر و عمدی به منقار والد خود نوک می زند.
 گزینۀ )1(: غذادهی رسیع توسط پرندۀ والد کاکایی به دنبال نوک زدن دقیق جوجه ها بعد از دو روز رخ می دهد. / گزینۀ )3(: رفتار ارثی جوجه ها بعد 
از دو روز کمی اصالح می شود و دقیق تر به منقار والد نوک می زنند. / گزینۀ )4(: جوجه کاکایی بعد از دو روز به مناطق جلویی منقار نوک زده تا پاسخ غذادهی سریع تری 

از جانب والد ایجاد شود. این رفتار نوعی آزمون و خطا بوده است نه حل مسئله چون مسئلۀ جدیدی نبوده است.
موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست هستند ولی مورد )د( صحیح است، چون رفتارهای غریزی اساس ژنی دارند و فرصتی برای آموزش نداشته اند، این رفتار  16  3

در افراد مختلف یک گونه به دلیل داشتن ژنوم مشابه به صورت یکسان بروز می کند.
 ال�ف( اغل�ب رفتاره�ای غریزی در اث�ر تجربه و به ص�ورت یادگیری تغییر می کنن�د. / ب( هر یاختۀ هس�ته دار پیکری بدن حاوی هم�ۀ ژنوم جاندار 
 می باش�د. / ج( برخی رفتارهای غریزی اصالح می ش�وند یا در اثر عوامل محیطی دیگر بروز نمی یابند مثل عادی ش�دن و عدم پاس�خ جانور به محرک های دائمی بی خطر!

یا مثاًل نوزاد کاکایی که بالغ شود دیگر رفتار نوک زدن به منقار والد را انجام نمی دهد.
عدم تمایل به ش�کار پروانۀ س�می توسط پرندگان، مانند رفتار موش در جعبه اسکینر، نوعی یادگیری رشطی شدن فعال می باشد چون جانور یاد می گیرد که  17  2

در موقعیت خاص رفتار خاصی را انجام دهد یا ندهد ولی یادگیری عادی شدن )خوگیری( با عدم انقباض بازوهای شقایق دریایی دیده می شود. رفتار حرکتی جوجه غازها 
)در آزمایش لورنز(، نقش پذیری و رفتار سگ پاولوف، شرطی شدن کالسیک دارد.

دقت کنید که رفتار آزمون و خطا نیز همانند شرطی شدن کالسیک، نوعی رفتار شرطی می باشد.

در رفتار حل مسئله که نمونه ای از رفتار یادگیری غیرشرطی می باشد، جانور بین تجارب گذشته و موقعیت جدید خود ارتباط برقرار می کند و آن را آگاهانه  18  2
حل می کند. دقت کنید که ارتباط برقرار کردن بین موقعیت گذشته و محرک تکراری یا جدید در هر نوع یادگیری وجود دارد.

محرک بی اثر دائمی در نوع یادگیری به نام عادی ش�دن )خوگیری( رخ می دهد ولی برنامه ریزی آگاهانه در حل مس�ئله ایجاد می ش�ود. در عادی ش�دن  19  4
همانند حل مسئله، یادگیری اب تغییر رفتار هرماه می باشد. هر دو رفتار از نوع یادگیری غیررشطی می باشد که در پستاندار و غیرپستاندار رخ می دهد.

موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست می باشند. 20  2
 الف( نادرس�ت اس�ت. در هر نوع یادگیری، تجربه جانور س�بب تغییر رفتار غریزی می ش�ود. مثاًل در نقش پذیری، جوجه غازها ابتدا به دنبال هر شیء 
متحرک راه می افتند ولی پس از چند س�اعت فقط به دنبال جس�م خاصی حرکت می کنند که نقش گرفته اند. / ب( نادرس�ت اس�ت. در هر دو رفتار، به دلیل غریزی بودن، 
جانور با مش�اهده یا درک یک محرک مثل ش�کل تخم یا هوای محیط، رفتاری صورت می گیرد. / ج( نادرس�ت اس�ت. در رفتار حل مس�ئله همانند شرطی شدن کالسیک، 
آزمون و خطا وجود ندارد. آزمون و خطا مخصوص رفتار شرطی شدن فعال است. / د( درست است. شرطی شدن فعال )آزمون و خطا( و شرطی شدن کالسیک نیاز به شرطی 

ش�دن جانور دارند و تفاوت آن ها در ایجاد رفتار می باش�د. در نوع کالس�یک محیط سبب ایجاد آن شده و جانور بین دو محرک بی اثر و طبیعی ارتباط برقرار می کند ولی در 
نوع آزمون و خطا، خود جانور سبب شرطی شدن می شود.
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275 در رفتار پرندۀ والد کاکایی، برخورد مکانییک ملیس نوک زدن جوجه به منقار والد س�بب پاس�خ می ش�ود ولی در موش های ماده، وارس�ی نوزادان از راه بینایی  21  2
سبب پاسخ می شود.

 گزینۀ )1(: پرندۀ کاکایی غذای خورده ش�ده را برمی  گرداند تا جوجه ها از آن اس�تفاده کنند که می تواند کمی هم هضم مکانیکی روی آن انجام ش�ده 
باشد ولی در رفتار موش ماده، مراقبت از فرزندان دیده می شود. / گزینۀ )3(: در موش مادر ژن B و سایر ژن ها در ایجاد رفتار مؤثرند. البته در رفتار کاکایی ها نیز قطعًا بیان 
ژن تأثیرگذار بوده است. / گزینۀ )4(: وارسی زاده ها در رفتار موش ماده رخ می دهد ولی در صورتی این رفتار شکل می گیرد که ژن B جانور ماده دچار جهش نشده باشد.

فقط مورد )ج( صحیح است. دوقلوهای همسان اساس ژنی یکسان و مشابهی دارند و در صورت قرارگیری در دو محیط متفاوت، پس از تجربه های حاصل  22  1
کرده، دارای تغییر رفتارهای غریزی متفاوتی می شوند.

 الف( تغییر رفتار دوقلوهای همس�ان، با توجه به متن س�ؤال متفاوت بوده اس�ت )نه مشابه(. / ب( رفتار غریزی در همۂ افراد جامعه و کودکان خانواده 
می تواند یکسان باشد و ربطی به دوقلو بودن ندارد. / د( تغییر در ژن در اثر جهش رخ می دهد ولی تغییر رفتار در اثر یادگیری در محیط های متفاوت می باشد.

در مورد رفتار شرطی شدن کالسیک و فعال ابتدا دقت کنید که در هر دو نوع یادگیری، جانور در اثر شرطی شدن به یک تغییر رفتار می پردازد. در شرطی  23  2
ش�دن کالس�یک، جانور بین دو محرک بی اثر و طبیعی ارتباط برقرار می کند تا محرک بی اثر برای او به یک محرک ش�رطی تبدیل ش�ود ولی پاسخ جانور به محرک شرطی و 

طبیعی، مشابه هم می باشد. در شرطی شدن فعال یا آزمون و خطا، جانور بین رفتار خود و پاسخ آن ارتباط برقرار می کند و سپس شرطی می شود.
موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست می باشند. 24  1

 الف( درس�ت اس�ت. در هر نوع یادگیری ش�رطی شدن، جانور تغییر رفتار می دهد. در نوع کالسیک به محرک شرطی شده پاسخ می دهد ولی در نوع 
آزمون و خطا به صورت عمدی به یک محرک قدیمی پاسخ می دهد. / ب( نادرست است. دورۀ حساس یادگیری مربوط به نقش پذیری است که نوعی یادگیری غیرشرطی 
می باش�د ولی یادگیری از نوع خوگیری نیز نوعی غیرش�رطی ولی بدون دورۀ حس�اس می باشد. / ج( نادرست است. شرطی شدن کالسیک نیز فاقد آزمون و خطا بوده ولی 
از نوع ش�رطی می باش�د. / د( نادرس�ت است. اگر میمون یا هر جانوری، مسئلۀ خود را در موقعیت تکراری حل کند، می توان آن را به آزمون و خطا نسبت داد. )دقت کنید 

که در عبارت عنوان شده است که جانور قباًل با این مسئله روبه رو شده است.(
حل یک مش�کل تکراری با ش�رطی ش�دن و آزمون و خطا رخ می دهد که جانور با استفاده از پاداش یا تنبیهی که دریافت می کند به رفتار خود می پردازد. در  25  2

حالی که در رفتار حل مسئله، جانور با استفاده از تجارب گذشته به صورت آگاهانه به حل مشکل جدید خود می پردازد. )در بین یادگیری ها، فقط حل مسئله است که در 
بین برخی از جانوران رخ می دهد.(

جوجه غازهای از تخم بیرون آمده پس از تولد، با رفتار غریزی هر شیء متحرکی را دنبال می کنند و می توانند به آن نقش بگیرند. این رفتار غریزی پس از  26  4
چند ساعت به عنوان نوعی یادگیری از نوع نقش پذیری تبدیل می شود. از طرفی رفتار نوک زدن جوجه کاکایی ها به منقار مادر نیز نوعی رفتار غریزی می باشد.

 گزینۀ )1(: آزمون و خطا همان یادگیری ش�رطی ش�دن فعال می باش�د. / گزینۀ )2(: تولید انسولین بیش�تر در هنگام قند خون باال با بازخوردی منفی 
بدن به صورت رفتاری غریزی با محرک درونی صورت می گیرد. / گزینۀ )3(: حل مس�ئله نوعی یادگیری اس�ت که فرصتی برای آموزش می خواهد ولی رفتارهای غریزی 

از جمله نوک زدن جوجه کاکایی ها به منقار مادر از نوع غریزی بوده و بدون آموزش فقط در اثر عوامل ژنی رخ می دهد.
هر دو مورد به کار رفته در گزینۀ )4( از نوع حل مسئله صورت می گیرد. 27  4

 گزینۀ )1(: قسمت اول حل مسئله ولی قسمت دوم نقش پذیری می باشد. / گزینۀ )2(: قسمت اول بیانگر رفتار آزمون و خطا ولی قسمت دوم مربوط 
به نقش پذیری می باشد. / گزینۀ )3(: هر دو رفتار از نوع غریزی بوده ولی یادگیری نمی باشند )در متن سؤال از یادگیری سؤال کرده است(.

فقط مورد )الف( همواره غریزی اس�ت و به تجربه و آموزش نیازی ندارد. ترش�ح بیشتر بزاق با تحریک گیرنده های شیمیایی چشایی یک نوع رفتار غریزی  28  1
می باشد که با آموزش تغییر نمی کند.

 ب( غذادهی سریع تر شده والد ماده به جوجه کاکایی در اثر آموزش یافتن جوجه ها در نوک زدن دقیق آن ها رخ داده است. / ج( جوجۀ پرندگان ابتدا 
به صورت غریزی در اثر ریزش برگ، سر خود را پایین آورده و آرام می شوند ولی پس از مدتی که با این محرک بی خطر خو گرفتند دیگر نه تنها سر خود را پایین نمی آورند 
بلکه به آواز خواندن هم می پردازند. این رفتار در اثر آموزش و عادی ش�دن رخ داده اس�ت. / د( باال پریدن میمون ها برای رس�یدن به موزها نش�انه ای از آزمون و خطا در 

تجربه های قبلی بوده است که سعی می کنند به غذای موردنظر خود برسند.
برنامه ریزی آگاهانه برای ایجاد ارتباط بین تجارب گذشته با موقعیت جدید در یادگیری حل مسئله رخ می دهد. عدم آرام گرفتن جوجۀ پرندگان با ریزش  29  3

برگ نوعی عادی شدن می باشد ولی قسمت دوم گزینۀ )3( در مورد حل مسئلۀ شامپانزه بوده است.
 گزین�ۀ )1(: ه�ر دو م�ورد از رفتاره�ای آزمون و خطا ب�وده که به صورت تصادیف، رفتاری با پاداش و تنبیه برای ش�رطی ش�دن فع�ال رخ می دهد. / 
گزینۀ )2(: رفتار کالغ ها در جمع کردن نخ دارای گوشت آویزان برخالف رفتار موش جعبه اسکینر، نوعی حل مسئله می باشد. / گزینۀ )4(: رفتار اول از نوع نقش پذیری 

و دومی از نوع آزمون و خطا بوده که هیچ کدام برنامه ریزی آگاهانه برای حل مشکل جدید ندارند.
در خوگیری یا عادی ش�دن، جانور به محرک اولیۀ بی اثر دائمی دیگر پاس�خ نمی دهد. با این رفتار انرژی مورد نیاز برای پاس�خ به این محرک، صرف پاسخ و  30  2

ایجاد رفتار برای سایر محرک های مهم محیطی و داخلی بدن می شود.
 گزینۀ )1(: در خوگیری پاس�خ و محرک ش�رطی وجود ندارد. / گزینۀ )3(: دورۀ حس�اس مربوط به نقش پذیری می باش�د. / گزینۀ )4(: آزمون و خطا 

مربوط به شرطی شدن فعال می باشد.
جوجه های پرنده که در آش�یانه روی درختان زندگی می کنند در ابتدا هنگام افتادن برگ ها، س�ر خود را پایین می آورند و آرام می مانند. این یک رفتار غریزی  31  3

می باشد که فقط اساس ژین دارد و پس از مدتی می تواند با عدم پاسخ به این محرک به رفتار خوگیری تبدیل شود. در سه گزینۀ دیگر رفتار یادگیری وجود دارد که اساس 
آن عالوه بر ژن به تجربه و محیط نیز بستگی دارد.

 گزین�ۀ )1(: کالغ ه�ا در یادگی��ری ح��ل مس��ئله می توانن�د به ط�ور آگاهان�ه نخ�ی که گوش�ت ب�ه آن آویزان اس�ت را جمع کنن�د تا به غذا برس�ند. / 
گزین�ۀ )2(: بره های�ی ک�ه والدین خود را از دس�ت داده اند به دلیل نقش پذیری از انس�ان، تمایلی به همراهی با س�ایر گوس�فندان ندارند. / گزینۀ )4(: عدم ش�کار کردن 

پروانه های سمی مونارک توسط پرنده ها نوعی یادگیری آزمون و خطا یا شرطی شدن فعال می باشد.
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موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست هستند. در یادگیری از نوع آزمون و خطا یا شرطی شدن فعال، جانور یاد می گیرد که انجام یک عمل یا رفتار خاص، منجر به پاداش  32  3
یا تنبیه خواهد شد در نتیجه آن رفتار را تکرار کند یا از آن پرهیز کند. الف( در مورد شرطی شدن کالسیک، ج( نقش پذیری می باشد. ب( نیز در هیچ رفتار یادگیری رخ نمی دهد.

نقش پذیری رفتاری است که در بقای گونه و جاندار نقش دارد. امروزه پژوهشگران با تقلید از صدا یا پوشیدِن پوشش پرندگان، سعی در نگهداری آن ها در  33  4
زندگی اجتماعی و جلوگیری از انقراض آن ها دارند.

 گزینۀ )1(: خوگیری دورۀ حس�اس ندارد )دورۀ حس�اس یادگیری ویژۀ نقش پذیری اس�ت(. / گزینۀ )2(: رفتار عدم تکرار در ش�کار کردن پروانه های 
مقلد نمونه ای از آزمون و خطا بوده است نه حل مسئله! / گزینۀ )3(: پاسخ دادن به محرک طبیعی و ایجاد رفتار غریزی مثل ترشح بزاق سگ با دیدن غذا، همواره صورت 

می گیرد. در شرطی شدن کالسیک جانور پس از مدتی یاد می گیرد به یک محرک شرطی شده نیز پاسخ غریزی دهد.
فقط مورد )د( نادرست است. در شرطی شدن کالسیک، مثاًل در آزمایش پاولوف، محرک بی اثری مثل صدای زنگ، با محرک طبیعی همراهی می کند. پس از  34  1

مدتی محرک بی اثر به نوع شرطی تبدیل می شود. جانور پس از مدتی حتی اگر محرک طبیعی وجود نداشته باشد باز هم به محرک شرطی پاسخ طبیعی )ترشح زیاد بزاق( می دهد.
 الف( س�گ با دیدن یا بو کردن غذا و تحریک گیرندۀ بینایی و ش�یمیایی آن، به تولید بزاق بیش�تر می پردازد که رفتاری غریزی می باش�د. / ب( در 
آزمایش پاولوف، محرک بی اثر )قیافۀ پاولوف یا صدای زنگ( به محرک ش�رطی تبدیل می ش�ود. / ج( در ش�رطی ش�دن کالس�یک بین محرک بی اثر اولیه و محرک طبیعی 

ارتباط برقرار می شود ولی در شرطی شدن فعال، جانور بین محرک، رفتار خود و پاسخ محیط ارتباط برقرار می کند.
رفتار شرطی شدن فعال با پاداش یا تنبیه همراه می باشد ولی دورۀ حساس یادگیری در نقش پذیری مؤثر است. 35  2

 گزینۀ )1(: نادرست است.

در شرطی شدن کالسیک، جانور بین محرک بی اثر و محرک طبیعی ارتباط برقرار می کند ولی پس از مدتی جانور بدون وجود محرک طبیعی نیز، فقط به محرک بی اثر اولیه 
که شرطی شده است، پاسخ می هد.

گزینۀ )3(: نادرست است. حل مسئله با برنامه ریزی آگاهانه و بدون آزمون و خطا به حل مشکل جدید جانور می پردازد که حل مسئله نوعی یادگیری شرطی شدن نمی باشد. / 
گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. در ش�رطی ش�دن فعال یا آزمون و خطا، جانور به صورت تصادیف عملی را انجام می دهد که پاداش یا تنبیهی که در پی آن ایجاد می ش�ود به 

شکل گیری رفتار می انجامد.
یادگیری، نشان دهندۀ تغییر نسبتًا پایدار رفتار در اثر تجربه می باشد که فقط مورد )د( در اینجا صحیح است. نشان ندادن واکنش نسبت به حرکت مداوم  36  1

آب در شقایق دریایی، نوعی یادگیری عادی شدن می باشد ولی سایر موارد، غریزی یا رفتار ارثی است.
سؤال در مورد یادگیری شرطی شدن کالسیک می باشد که مثاًل در آن، صدای زنگ در آزمایش پاولوف در ابتدای آزمایش برای سگ مفهومی نداشته و یک محرک  37  4

یب اثر می باشد اما در ادامه، سگ ارتباطی بین صدای زنگ )محرک بی اثر( و غذا )محرک طبیعی( برقرار می کند. در این حالت صدای زنگ به یک محرک شرطی تبدیل می شود.

موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست می باشند. 38  3
 الف( نادرست است. موش جعبه اسکینر، بعد از چند ابر تکرار و اینکه به طور تصادفی اهرم را به حرکت درآورد، رفتار خود را در گرفتن غذا به کار می برد 
و س�پس اهرم را محرک ش�رطی می داند و به طور عمدی اهرم را فش�ار می دهد. / ب( نادرس�ت است. در هر دو رفتار شرطی ش�دن فعال و حل مسئله، جانور با استفاده از 
تجارب گذش�ته، به صورت عمدی یا آگاهانه به حل مش�کل خود فائق می آید. / ج( درس��ت اس�ت. در حل مسئله جانور بین تجارب گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار 
می کند و با اس�تفاده از آن ها برای حل مس�ئله جدید، آگاهانه برنامه ریزی می کند. / د( نادرس�ت است. دورۀ حساس جوجه غازها برای بررسی شیء متحرک، چند ساعت 

بعد از خروج از تخم می باشد ولی در جوجه کاکایی برای نوک زدن به منقار والد به دو روز می رسد و با آزمون و خطا به یادگیری می انجامد. 
موارد )الف(، )ب( و )د( از نوع شرطی می باشند. ترشح بزاق سگ در آزمایش پاولوف اگر با دیدن غذا باشد، یک رفتار غریزی به حساب می آید ولی اگر  39  3

با دیدن پاولوف یا صدای زنگ باشد، یک رفتار شرطی شدن کالسیک می باشد. )نادرستی ج(
 الف( دقت کنید که شکار پروانه های تهوع آور یک رفتار غریزی می باشد ولی عدم شکار آن ها به دلیل مسموم شدن، نوعی رفتار آزمون و خطا یا شرطی 
شدن فعال می باشد. / ب( برخورد اولیۀ موش، درون جعبه اسکینر با اهرم یک رابطۀ غریزی و تصادفی بوده که اهرم نیز به عنوان یک محرک بی اثر مانند سایر بخش های 

جعبه تصور می شود. / د( نوعی رفتار حل مسئله را نشان می دهد که غیرشرطی می باشد.
فقط مورد )د( نادرست می باشد.  40  2

موارد )الف(، )ب( و )ج( خط کتاب درسی در مورد »برهم کنش غریزه و یادگیری« می باشند ولی در مورد عبارت )د( دقت کنید که تغییر ژن یا جهش برای اصالح رفتار 
غریزی رخ نمی دهد، بلکه بیان ژن در اثر یادگیری و تجربه تغییر می یابد.

از آنجا که کودک با گریه کردن اپداش دریافت می کند لذا نوعی رشطی شدن فعال یا آزمون و خطا محسوب شده که مانند عمل موش ها در جعبه اسکینر  41  2
یا عدم تمایل پرندگان به شکار پروانۀ سمی می باشد.

ش�کار موریانه های درختی توس�ط شامپانزه ها با جدا کردن برگ های ش�اخۀ نازک درختان و فرو بردن آن ها در النۀ موریانه ها صورت می گیرد که نوعی حل  42  1
مسئله به صورت طبیعی در محیط می باشد.

 گزینۀ )2(: رفتار بره ها با چوپان نگهدارنده از نوع نقش پذیری می باشد. / گزینۀ )3(: عدم پاسخ به محرک بی اثر دائمی نمونه ای از خوگیری یا عادی 
شدن می باشد. / گزینۀ )4(: ارتباط بین محرک بی اثر و طبیعی فقط در شرطی شدن کالسیک رخ می دهد.

اگر جانوری به محرکی نقش پذیرد، سعی می کند در ادامۀ زندگی خود به رفتار با آن محرک بپردازد ولی رفتار نقش پذیری محدود به شناسایی مادر نیست  43  2
ولی همواره با بقای جانور و گونه رابطۀ مستقیم دارد.

پاس�خ اولیه به محرک بخش غریزی رفتار نقش پذیری جوجه غازها اس�ت ولی عدم پاس�خ به سایر اجس�ام متحرک، پس از چند ساعت بخش یادگیری  44  4
رفتار می باشد.

 گزینۀ )1(: موش ها در جعبۀ آزمایش اس�کینر نوعی رفتار آزمون و خطا را ارائه می دهند. / گزینۀ )2(: در ش�رطی ش�دن کالسیک، محرک بی اثری که 
به محرک شرطی تبدیل شده است، سبب پاسخ جانور می شود. / گزینۀ )3(: رفتار جوجه کاکایی ها کاماًل جنبۀ غریزی دارد.
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277 در رفتار حل مس��ئله جانور به مس�ئله ای برمی خورد که تا به حال با آن مواجه نش��ده اس�ت و با برخورد به آن ش�روع به تجزیه و تحلیل آن می کند و پاس�خ  45  3
مناسب را می دهد. )در مورد گزینۀ )2(، شقایق دریایی پس از یادگیری، شاخک حسی خود را در مقابل محرک های دائمی بی خطر منقبض نمی کند و گزینۀ )1( و )4( نیز 

کاماًل واضح می باشد که صحیح هستند.(
موارد )الف(، )ج( و )د( در مورد نقش پذیری نادرست می باشد. این نوع یادگیری نقش پذیری می باشد که در حفظ بقای جانور نقش مهمی دارد.  46  3

در این نوع یادگیری آزمون و خطا رخ نمی دهد )رد الف(. نقش پذیری نمونه ای از رفتار ش�رطی نمی باش�د )رد ج(. هر نوع یادگیری با تغییر رفتار اولیه در اثر تجربه همراه 
می باشد )رد د(.

یادگیری یک رفتار در یک دورۀ حساس از زندگی، بیانگر نقش پذیری می باشد. 47  1
 گزین�ۀ )2(: در رفت�ار خوگی�ری که مدنظر اس�ت، جانور با عدم پاس�خ ب�ه محرک های بی اثر، انرژی خ�ود را صرف واکنش های مه�م بدنی می کند. / 
گزینۀ )3(: در رفتار حل مس�ئله با اس�تدالل همواره جانور برنامه ریزی آگاهانه برای حل مش�کل جدید با اس�تفاده از تجربیات گذشته دارد. / گزینۀ )4(: در شرطی شدن 
فعال یا آزمون و خطا، پرنده یاد می گیرد به محرکی که به صورت تصادفی چند بار به آن پاسخ داده است و پاداش گرفته است، در ادامه رفتار به صورت عمدی و آگاهانه 

رفتار مثبتی را انجام دهد و اگر نیز پاسخ منفی گرفته بود دیگر تکرار نکند.
همۀ موارد نادرست می باشند. 48  1

 الف( نادرس�ت اس�ت. در هر دو آزمایش، آزمون و خطا نقش�ی ندارد چون نوع اول از مدل ش�رطی ش�دن کالس�یک و مثال دوم از یک رفتار غریزی 
می باشد. / ب( نادرست است. پاسخ جوجه غازها به محرک اولیه بخش غریزی فرایند نقش پذیری آن ها می باشد ولی در ادامه و با شناخت محرک اولیه، جانور به آن نقش 
می پذیرد و پاس�خ مناس�ب می دهد. / ج( نادرس�ت است. انعکاس های نخاعی در مهره داران همواره غیرارادی بوده و در یادگیری نقش ندارند. / د( نادرست است. محرک 
ش�رطی )صدای زنگ( همواره نمی تواند به تنهایی پاس�خ غیرش�رطی )ترشح بزاق س�گ( را ایجاد کند. در ابتدای آزمایش محرک بی اثر )صدای زنگ( به همراهی با محرک 
غیرش�رطی طبیعی )پودر گوش�ت( احتیاج دارد. این محرک ابتدا نمی تواند پاس�خ طبیعی یا غیرشرطی را ایجاد کند ولی هنگام شرطی شدن به تنهایی سبب پاسخ می شود. 

اگر جانور مشاهده کند که پس از مدتی به طور مثال به دنبال صدای زنگ، غذایی آورده نمی شود، به تدریج به دلیل خوگیری، به صدای زنگ نیز پاسخ نمی دهد.
فقط مورد )د( صحیح می باشد. 49  4

 الف( نادرس�ت اس�ت. رفتار ش�رطی ش�دن فعال، نوعی رفتار یادگیری شرطی ولی بدون اس�تفاده از آزمون و خطا می باش�د. / ب( نادرست است. برخی 
 رفتارها مثل آزمون و خطا نیز پس از چندی به صورت عمدی رخ می دهد. / ج( نادرست است. هر نوع یادگیری در ارتباط جانور با محیط و افزایش بقای جانور نقش دارد. / 

د( درست است. عبارت بیانگر رفتار یادگیری عادی شدن یا خوگیری است که از انواع شرطی نمی باشد.
در رفتار آواز خواندن پرندگان، یادگیری از جانوران محیطی و تقلید از هم گونه ها نقش دارد اما در سایر رفتارها، ژنتیک و عوامل وراثتی نقش دارند و یادگیری  50  1

نقشی در آن ها ندارد.
رفتار موردنظر از نوع شرطی شدن فعال یا آزمون و خطا می باشد که در یک موقعیت خاص به صورت پاداش یا تنبیه سبب یادگیری جانور می شود. 51  2

 گزین�ۀ )1(: یادگی�ری در دورۀ مش�خصی از زندگ�ی مربوط به نقش پذیری می باش�د. / گزینۀ )3(: یادگیری های مختلف پ�س از مدتی به تغییر رفتار 
می انجامد. / گزینۀ )4(: پاسخ به محرک بی اثر در شرطی شدن کالسیک و پس از شرطی شدن آن محرک رخ می دهد.

فقط مورد )ج( صحیح اس�ت. در رفتار آزمون و خطا، جانور با اس�تفاده از تجربه های گذش�ته، رفتاری را تکرار یا اینکه از آن صرف نظر می کند. چون بین رفتار  52  1
خود و نتیجۀ آن ارتباط برقرار می کند. در رفتار پرنده ها برای خوردن یا امتناع از آن دربارۀ پروانه ها نوعی رفتار آزمون و خطا یا شرطی شدن فعال است. در )الف( دقت کنید 

که برخورد تصادفی موش با اهرم یادگیری نمی باشد بلکه واکنش پس از آن به صورت عمدی از نوع شرطی شدن فعال می باشد. )ب( و )د( نیز رفتار غریزی می باشند.

نوک زدن جوجه کاکایی ها
تا دو روز اول  رفتار غریزی است  به همۀ مناطق منقار والد نوک می زنند.

بعد از دو روز  شرطی شدن فعال  فقط به طور عمدی به مناطق جلوی منقار والد نوک می زنند.

جوجه کاکایی برای دریافت غذا به منقار پرندۀ والد نوک می زند و پس از دو روز با اصالح رفتار غریزی خود، با دقت بیش�تری نوک می زند تا س�ریع تر به  1  4
غذای مورد نیاز برسد.

اینکه شقایق دریایی، نسبت به حرکات دائمی آب که سود و زیانی برایش ندارد، شاخک های خود را منقبض نکند یک عدم انعکاس است و این رفتار نوعی  2  2
یادگیری از نوع خوگیری یا عادی ش�دن نام دارد. ویل در مورد گزینۂ )4( دقت کنید که انعکاس رفتار غریزی اس��ت نه یادگیری غریزی! )در رفتار غریزی، یادگیری و آموزش وجود 

ندارد.( از طریف این یادگیری به آزمون و خطا و برانمه ریزی یا استدالل نیازی ندارد.

در رفت�ار غری�زی م�وش ماده برای مراقبت از نوزادان، پس از فعال ش�دن ژن B و تولید mRNA و پروتئین محصول آن، این پروتئین س�بب فعال ش�دن  3  1
آنزیم ها و ژن هایی در مغز موش مادر می شود که اب ایجاد فرایندهای پیچیده در مغز جانور، رفتار کامل می شود.

4 1

در پروژه ای که میمون را با چند جعبه و موزهای آویزان از سقف رها می کنیم برای اولین بار که میمون در این شرایط قرار می گیرد نوعی یادگیری حل مسئله ایجاد می کند 
اما پس از تکرار، اگر میمون را در این وضعیت قرار دهیم، جانور یاد می گیرد که در شرایط خاص، رفتار خاصی را انجام دهد و در این حال نوعی یادگیری شرطی شدن فعال 

می باشد. )در این تست باید به کلمۀ آگاهانه دقت کنید چون در هر نوع یادگیری، باالخره جانور بین تجربۀ جدید و قدیمی خود ارتباط برقرار می کند.(

فقط مورد )د( جواب است. در رفتار حل مسئله، عمل آزمون و خطا رخ نمی دهد و هیچ کدام نیز غریزی نمی باشند )نادرستی الف(. در شرطی شدن فعال، جانور  5  1
 در موقعیت جدید قرار نمی گیرد اگر هم قرار گیرد به طور تصادفی به جواب می رس�د مانند اصابت ناگهانی پای موش درون جعبه اس�کینر به اهرم تعبیه ش�ده )نادرس�تی ب( 

ولی هر دو از یادگیری هایی می باشند که تغییر رفتار صورت می گیرد و در موقعیتی خاص، جاندار پاسخ مناسب می دهد )درستی د(.
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در شرطی شدن کالسیک و فعال، یک محرک بی اثر )صدای زنگ یا اهرم جعبه اسکینر( وجود داشته است که با درک نقش آن سبب پاسخ جانور می شود  6  3
ولی در عادی شدن )خوگیری(، جانور پس از مدتی به محرک بی اثر دیگر پاسخ نمی دهد.

 گزینۀ )1(: فقط در شرطی شدن کالسیک رخ می دهد. / گزینۀ )2(: فقط در شرطی شدن کالسیک رخ می دهد. / گزینۀ )4(: فقط در شرطی شدن 
فعال رخ می دهد. چون مثاًل ترشح بزاق در سگ همواره یک پاسخ غیرارادی انعکاسی می باشد.

جوجه ها پس از خروج از تخم، به دنبال اولین شیء متحرک به راه می افتند و آن را مادر خود به حساب می آورند. این رفتار در ابتدا غریزی است ولی پس  7  1
از مدتی که فقط مرغ خانگی را مادر خود به حساب می آورد دیگر نوعی یادگیری از نوع نقش پذیری بوده است. همان طور که می دانید هر نوع یادگیری در اثر تغییر رفتار 

به صورت نسبتًا پایدار و در اثر تجربه حاصل می شود.
 گزینه های )2(، )3( و )4( به ترتیب شرطی شدن کالسیک، حل مسئله و شرطی شدن فعال را معرفی می کنند.

نقش پذیری نوعی یادگیری اس�ت که در دورۂ حس��اس مش��خیص از زندگی رخ می دهد و ارتباط زیادی با رفتار غریزی دارد و بر بقای فرد و گونه مؤثر اس�ت. دورۀ 
حس�اس نقش پذیری در جوجه غازها چند س�اعت اول بیرون آمدن از تخم ها اس�ت که در حفظ بقا ارزش زیادی دارد. در این زمان غازها از ىشء متحرک اطراف 

خود نقش گرفته اند.
پذیرفتن نقش به این معناس�ت که بعضی از جانوران، ش�یء متحرک را به عنوان مادر خود در نظر می گیرند و از آن به بعد آن را دنبال می کنند. این نقش پذیری 
فقط در غازها نیست بلکه در جانوران دیگر هم ممکن است صورت گیرد. به طور مثال، بره هایی که توسط انسان پرورش یافته اند، پس از چندی، طی کردن مسیر 

با چوپان گله را به دنباله روی از حرکت سایر گوسفندان و حتی والد خود ترجیح می دهند.

اتصال قوطی های فلزی به مترسک های درون مزارع، سبب می شود که صدای زنگ سبب ادامۀ ترس کالغ ها از مترسک شده و فرار یا رفتار غریزی پرنده  8  2
ادامه یابد تا دیرتر در اثر خوگیری به آسیب مزرعه بپردازد.

 گزینۀ )1(: نادرست است. یادگیری یک تغییر نسبتًا اپیدار در رفتار جانوری است که در اثر تجربه حاصل شده است. / گزینۀ )3(: نادرست است. 
اگر محرک محیطی تکراری و بی خطر یعنی بدون سود و زیان باشد، سبب کاهش یا عدم پاسخ جانور می شود. 

گزینۀ )4(: نادرست است.

دقت کنید که وقتی در ش�رطی ش�دن کالس�یک به محریک یب اثر می گویند که جانور به آن پاس�خ ندهد. در انتهای ش�رطی ش�دن کالس�یک، جانور به محرک رشطی پاسخ 
می دهد. )دقت کنید که محرک بی اثر، ابتدا شرطی می شود و سپس جانور به تنهایی به آن محرک پاسخ می دهد.(

فقط مورد )د( نادرست است. در عادی شدن، محرک دامئی و یب اثر است و دیگر جانور به آن، عکس العمل نشان نمی دهد. )در مورد )الف( دقت کنید که  9  1
در یک اجتماع زیستی، تعداد زیادی اجتماع و گونه وجود دارد که هرکدام رفتار غریزی متفاوتی دارند.(

در هر دو یادگیری که به ترتیب مقایس�ه شرطی ش�دن کالس�یک با حل مسئله می باشد، تغییر رفتار غریزی اتفاق می افتد ولی آزمون و خطا و پاداش و تنبیه  10  2
ندارند ولی بروز آن ها به ژن ها و اثر محیط ارتباط دارد.

بر اساس متن کتاب، رفتار عملی یا مجموعه اعمالی است که جانور در پاسخ به محرک)ها( انجام می دهد. پرسش های چگونگی، دربارۀ مکانیسم بروز یک  53  3
رفتار اس�ت که پژوهش�گران فرایندهای ژین، رش��د و منو و عملکرد بدن جانور را بررس�ی کرده و به آن پاسخ می دهند ولی پرس�ش های چرایی بیشتر به دیدگاه انتخاب طبیعی 

برای شانس بقا و زادآوری و دالیل رفتار می پردازد که با بررسی سود و هزینه رفتار برای جانور انجام می شود.

به طور کلی برای تمییز دادن این دو پرسش چرایی و چگونگی، یک راه ساده وجود دارد، هر پرسشی که دلیل بخواهد یک پرسش چرایی است.

 گزینۀ )1(: درست است. هر دو قسمت در مورد پرسش های چگونه ای رفتار می باشد. / گزینۀ )2(: درست است. هر دو قسمت در مورد پرسش های 
چرایی و دلیل رفتار با نقش انتخاب طبیعی در افزایش فراوانی افراد سازگارتر می باشند. / گزینۀ )3(: نادرست است. قسمت اول در مورد پرسش چرایی و قسمت دوم در 

مورد چگونه ای است. / گزینۀ )4(: درست است. هر دو قسمت در مورد پرسش های چرایی می باشند.
دیدن پوس�تۀ س�فید تخم پرندگان، نش�انه ای برای رفتن به مقصد برای غذاگیری پرندگان می باش�د که نوعی یادگیری آزمون و خطا یا ش�رطی ش�دن فعال  54  2

می باشد ولی بیرون انداختن تخم توسط جوجه کاکایی ها نوعی رفتار غریزی بوده است.
 دقت کنید که در متن سؤال به یادگیری بودن این رفتار اشاره شده است.

موارد )الف(، )ب( و )د( به نادرستی تکمیل می کنند. در این سؤال موش ماده دارای ژن B فعال مد نظر می باشد که با رفتار غریزی به مراقبت از نوزادان  55  3
می پردازد. این جانور ماده همانند بیشتر پستانداران، به انتخاب جفت می پردازد و هزینۀ زیادی برای نگهداری جنین ها و شیر دادن و رشد آن ها می پردازد )درستی ج(.

 الف( نادرست است. در بیشتر پستانداران، جانور ماده به انتخاب جفت می پردازد ولی رقابت زیاد بین نرها اتفاق می افتد که صفت سازگار را بارز می کنند. / 
ب( نادرست است. بروز صفات سازگارکننده در بیشتر پستانداران، توسط جانور نر رخ می دهد که ویژگی چندهمسری دارد. / د( نادرست است.

رفتار بررسی کردن جنس مخالف در رفتار انتخاب جفت رخ می دهد نه در رفتار نوع نظام جفت گیری!

B

A

نقش پذیری

1  

C

B

A

B

B

B



279 موارد )الف( و )ج( نادرست می باشند. )قمری خانگی پرنده ای با نظام جفت گیری تک همسری می باشد.( 56  1
 الف( نادرست است.

نظام جفت گیری تک همسری قمری های خانگی یا چندهمسری بیشتر پستانداران در جنس نر آن ها مورد بحث قرار می گیرد. چون در جانور ماده چه در پستانداران و چه 
در پرندگان، سیستم تک همسری وجود دارد.

ب( درست است. قمری های خانگی به صورت غریزی و یادگیری از والدین می توانند با استفاده از شاخه های نازک درختان به النه سازی بپردازند. 
ج( نادرست است.

معیار موفقیت زادآوری برای جانوران، داشتن بیشترین تعداد زادۀ سامل می باشد و صرفًا زادۀ زیاد داشتن معیاری برای موفقیت تولیدمثلی نمی باشد. به همین دلیل جانوران 
با دقت به انتخاب جفت می پردازند.

د( درست است.

در جانورانی مثل بیش�تر پرندگان که سیس�تم تک همس�ری دارند، هر دو والد هزینه های پرورش زاده ها را می پردازند و در این نظام جانور نر و ماده در انتخاب جفت س�هم 
مساوی دارند.

پرسش های چگونیگ یک رفتار به عملکرد، نقش ژنی، رشد و نمو و نوع محرک جاندار می پردازد ولی پرسش های چرایی به دیدگاه انتخاب طبیعی و نقش آن  57  4
در بقا، زادآوری و سازگاری جانور می پردازد.

 گزینۀ )1(: بررس�ی فرایند ژنی و رش�د و نمو رفتار در مورد پرس�ش های چگونیگ می باش�د )نه چرایی!(. / گزینۀ )2(: نقش س�ازگارکنندگی یک رفتار به 
احتمال بقا و زادآوری جانور در پرسش های چرایی می پردازد. / گزینۀ )3(: بررسی کیفیت یک رفتار در مورد پرسش های چگونگی رفتار می باشد.

فقط )الف( نادرست است. خارج کردن پوستۀ تخم از النۀ کاکایی ها توسط پرندگان والد صورت می گیرد نه جوجه ها! 58  1
 ب( در بیشتر پرندگان، به دلیل نظام جفت گیری تک همسری، هر دو والد نر و ماده به طور مساوی در انتخاب جفت نقش دارند و هزینۀ برابری برای 
پرورش زاده ها مصرف می کنند. / ج( زمان موجود برای خارج کردن پوس�ته های خالی تخم برای والدین پرندگان کاکایی بس�یار کوتاه می باش�د چون اگر این کار را س�ریع 
انجام ندهند، بقای جوجه های خود را به خطر انداخته اند )چون رنگ س�فید داخل تخم آن ها بس�یار تابلو می باش�د(. / د( در مورد رفتار غریزی جوجه کاکایی که پس از دو 

روز با آموختن دقیق تر می شود کاماًل صحیح می باشد که در گفتار 1 بررسی کردیم.
موارد )الف( و )د( نادرست می باشند. 59  1

 الف( نادرس�ت اس�ت. فرار کالغ از مترس�ک نوعی رفتار غریزی ترس از دشمن می باشد ولی عدم فرار کالغ از وجود مترسک همانند عدم عکس العمل 
شقایق دریایی به حرکات مداوم آب نوعی یادگیری خوگیری می باشد. / ب( درست است. برحسب متن کتاب، رفتارشناسان نقش رفتار در بقا و زادآوری جانوران را با بررسی 
 س�ود و هزینه رفتار آن ها می س�نجند. / ج( درس�ت اس�ت. در اثر نقش پذیری، ش�انس بقای جانوران باالتر می رود و آن ها را در ایجاد خزانۀ ژنی نسل بعد سهیم تر می کند. / 

د( نادرست است. رنگ سفید داخل پوسته تخم های شکسته شده کاکایی بسیار برای گونه های مهاجم مشخص می باشد.
60  4

در بیشتر پستانداران و برخی پرندگان مثل طاووس ها انتخاب جفت توسط والد ماده و نظام جفت گیری به صورت چندهمسری توسط والد نر ایجاد می شود ولی در بیشتر 
پرندگان هر دو رفتار تولیدمثلی توسط هر دو والد صورت می گیرد.

 گزینۀ )1(: موفقیت تولیدمثلی با تعداد زاده های سامل هر جانور رابطۀ مستقیم دارد. / گزینۀ )2(: رفتار غذایابی برای موفقیت در بقا صورت می گیرد. / 
گزینۀ )3(: رفتارهای زادآوری دو نوع انتخاب جفت و نوع نظام جفت گیری دارد که بررسی ویژگی های جفت فقط در رفتار انتخاب جفت نقش دارد.

بیشرت رفتارهای جانوری محصول برهم کنش ژن ها و اثرهای محیطی در زندگی جانوران می باشد )قیدها را درست بخوانید!(. 61  3
 گزین�ۀ )1(: نق�ش س�ازگارکنندگی هر رفتار در بقا و زادآوری یا پاس�خ به پرس�ش های چرایی آن ارتب�اط دارد که بیانگر اثر انتخاب طبیعی می باش�د. / 
گزین�ۀ )2(: نقش پذی�ری، دورۀ حس�اس یادگیری دارد که در حف�ظ جانورانی مثل پرندگان برای جلوگیری از انقراض آن ها اس�تفاده کرده اند. / گزینۀ )4(: با وجود محیط 

متغیر بیرونی جانوران، یادگیری برای بقای جانوران الزامی می باشد.
موارد )الف( و )د( نادرست می باشند. 62  1

 الف( نادرس�ت اس�ت. رفتارهای س�ازگار تولیدمثلی طاووس نر به صورت ایجاد لکه های چشم مانند در پرهای دم، در فصل تولیدمثیل بروز می یابد نه 
در تمام طول س�ال! / ب( درس�ت اس�ت. در طاووس ها همانند بیشتر پس�تانداران، والد ماده به انتخاب جفت پرداخته و والد نر نیز نظام جفت گیری چندهمسری دارد. / 
ج( درس�ت اس�ت. رقابت برای انتخاب ش�دن جفت در بین طاووس های نر رخ می دهد که در نگهداری زاده ها نقش مستقیم ندارند. / د( نادرست است. طاووس ماده به 

انتخاب جفت می پردازد ولی رفتار چندهمسری در طاووس نر رخ می دهد.
فقط مورد )ب( نادرست می باشد. 63  4

 الف( درس�ت اس�ت. در این گونه از جیرجیرک ها، جانور دارای کیس�ۀ آمیزش�ی یا همان جنس نر، انتخاب جفت می کند و جنس ماده ای که انتخاب 
 می ش�ود تخم ه�ا را در بدن خود ایجاد کرده و نگه می دارد. / ب( نادرس�ت اس�ت. غذای تخم ه�ای جیرجیرک ها را جنس نر تأمین می کند که نق�ش انتخاب جفت دارد. / 

ج( درست است. جیرجیرک نر، با تولید کیسۀ آمیزشی پرغذا، هزینۀ زیادی برای پرورش تخم صرف می کند. 
د( درست است.

از زیس�ت یازدهم به یاد دارید که روی پاهای جلویی جیرجیرک یک محفظۀ هوا وجود دارد که روی آن پردۀ صماخ کش�یده ش�ده اس�ت. لرزش پرده در اثر امواج صوتی، 
گیرنده های مکانیکی متصل به پرده را تحریک کرده و جانور صدا را دریافت می کند )پاهای عقبی این ویژگی را ندارند(.
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در جانورانی مثل اغلب پرندگان که نظام جفت گیری تک همس�ری دارند، هر دو والد س�هم برابری در انتخاب جفت دارند و صفات س�ازگاری برای انتخاب  64  2
شدن جفت را بروز می دهند.

 گزین�ۀ )1(: در اغل�ب پرن�دگان هر دو والد و در بیش�تر پس�تانداران والد م�اده برای انتخاب جفت به بررس�ی جنس دیگر می پ�ردازد. / گزینۀ )3(: 
در بیشتر پرندگان هر دو والد صفات سازگار برای انتخاب جفت دارند. / گزینۀ )4(: همواره بین انتخاب شونده ها رقابتی به وجود می آید تا شانس زادآوری آن ها سریع تر شود.

طبق نظر رفتارشناسان، برهم کنش ژن ها و یادگیری امکان سازگار شدن جانور با این تغییرات را فراهم می آورد. 65  3
 گزینۀ )1(: تکامل رفتار همراه بقا و زادآوری رخ می دهد که در پرسش های چرایی با نقش انتخاب طبیعی و دالیل رفتار ایجاد می کند ولی بررسی رشد و 
نمو و مکانیسم رفتار جانور، در پاسخ به پرسش های چگونه ای نقش دارد. / گزینۀ )2(: شکل گیری کامل رفتار کاکایی ها، پس از دو روز و با آموختن جوجه ها کامل می شود. / 

گزینۀ )4(: رفتارهای جانوری در جهت افزایش سود خالص به همراه کاهش هزینۀ مصرفی می شود.
موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست هستند. انتخاب طبیعی، سبب برگزیدن رفتارهای سازگارکننده شده تا شانس بقا و زادآوری جانور را زیاد کند. این عمل در  66  3

پاسخ به پرسش های چرایی نقش دارد. 
موارد )الف( و )ج( دربارۀ پرس�ش های چگونه ای هس�تند و در مورد عبارت )د( دقت کنید که از فصل 4 آموختید که انتخاب طبیعی س�بب تولید ویژگی نمی ش�ود بلکه 

فراوانی یک ویژگی سازگار را زیاد می کند.
موارد )ب( و )ج( نادرست می باشند. 67  4

 الف( درس�ت اس�ت. رفتار غذایابی، مجموعه ای از رفتارهای جانور برای جست وجو و به دست آوردن غذا می باشد. / ب( نادرست است. در اثر عمل 
انتخاب طبیعی در غذایابی بهینه، غذایی انتخاب می شود که انرژی خالص دریافتی بیشتری داشته باشد. دقت کنید که انرژی خالص حاصل کسر، انرژی دریافتی از غذا 
از هزینۀ الزم برای غذایابی می باش�د. / ج( نادرس�ت اس�ت. غذایابی بهینه موازنه بین محتوای انرژی غذا و هزینۀ به دس�ت آوردن آن می باش�د که صرفًا نباید بیشترین 

انرژی را تأمین کند. / د( درست است. برای تأیید این عبارت می توانید خوردن خاک رس توسط طوطی های آمازون را به یاد بیاورید.
موارد )الف(، )ب( و )د( نادرس�ت می باش�ند. به طور معمول هر جانوری س�عی در غذایابی بهینه دارد که برای آن باید موازنه ای بین محتوای انرژی غذا و  68  3

هزینۀ به دست آوردن آن ایجاد کند.
 الف( برای جانوران انرژی دریافتی کارآمد یا خالص مهم است. مثاًل خرچنگ ها، شکار صدف متوسط را به صدف بزرگ ترجیح می دهند با وجود اینکه 
صدف های بزرگ انرژی بیشتری دارند. / ب( تغییر رفتار غذایابی در جانوران وقتی رخ می دهد که جانور در اثر رقیب فراوان یا وجود صیاد، احساس خطر کند. / د( گاهی 

جانوران غذایی را مصرف می کنند که انرژی چندانی ندارد ولی به مواد آن در بدن نیاز دارند.
بر اساس متن کتاب درسی، فهم و درک انتخاب طبیعی در پاسخ به پرسش های چرایی که به دالیل و تکامل رفتار می پردازد، کمک می کند و سبب گزینش  69  2

صفات سازگارتر می شود.
خرچنگ های ساحلی به دلیل داشتن هزینۀ باال در شکار و استفاده از صدف های بزرگ، از خوردن آن ها صرف نظر می کنند و به خوردن و شکار صدف های  70  1

متوسط می پردازند که انرژی کمتری از صدف های بزرگ دارند ولی انرژی یا سود کارآمد یا خالص بیشتری از آن ها را دریافت می کنند.
همۂ رفتارهای جانوری با اینکه شکل متفاوت دارند ولی در جهت کاهش هزینه های مصرفی و افزایش سود خالص انتخاب شده اند. دقت کنید که هدف  71  1

هنایی همۀ رفتارها حفظ بقا و تولیدمثل می باشد.

فقط مورد )ب( صحیح اس�ت. رفتار قلمرویابی س�بب رقابت با س�ایر افراد هم گونه و غیر هم گونه ای می ش�ود که می خواهند به آن قلمرو وارد شوند. با این  72  1
عمل عالوه بر اینکه جانور رفتار غذایابی و انتخاب جفت راحت تری انجام می دهد ولی به پایداری قلمرو و حفظ منابع آن قلمرو نیز کمک می کند. )درستی ب(

 الف( رفتار قلمروخواهی س�بب محافظت از بخیش از محدودۀ جغرافیایی می ش�ود که جانور در آن زندگی می کند. / ج( در رفتار قلمروخواهی، جانور در 
برابر افراد هم گونه و سایر گونه ها به رقابت می پردازد. / د( قلمروخواهی سبب افزایش امکان جفت یابی و غذایابی جانور می شود.

فقط مورد )ب( در مورد طوطی های مد نظر سؤال نادرست می باشد.  73  2
 الف( درست است. طوطی های آمازون با خوردن خاک رس و خنثی کردن مواد سمی حاصل از خوردن مواد گیاهی، سبب بقای بیشتر خود شده و شانس 
 تأمین غذای پرانرژی را افزایش می دهد. / ب( نادرس�ت اس�ت. خاک رس انرژی چندانی ندارد و حاوی ذرات غیرآلی بس�یار ریز و به هم فش�رده می باشد )زیست دهم(. / 
 ج( درس�ت اس�ت. در بیش�تر پرندگان هر دو والد با ایجاد صفات س�ازگار تولیدمثلی، توانایی رقابت با هم نوعان خود را دارند. )س�ؤال در مورد پرندۀ طوطی می باش�د.( / 

د( درست است. کارایی تنفسی پرندگان به دلیل وجود کیسه های هوادار در مجاور شش ها و درون اندام ها، از پستانداران بیشتر می باشد )زیست دهم(.
در رفتار غذایابی بهینه، مهم ترین عامل انرژی خالص یا کارآمدی اس�ت که به دس�ت می آید و انتخاب طبیعی نیز به س�وی تکامل این رفتارها سیر می کند.  74  1

انرژی خالص یا کارآمد از تفاوت انرژی دریافتی از هزینه های غذایابی در هر ابر غذایایب به دست می آید.
فقط مورد )ج( مورد قبول اس�ت. با اینکه اندازۀ غذا رابطۀ مس�تقیمی با انرژی آن دارد ولی در غذایابی بهینه، مهم انرژی خالص دریافتی در اثر رس�یدن به  75  1

غذایی با هزینۀ مصرفی کمتر می باشد.
در غذایابی بهینه، میزان انرژی کارآمد و خالص دریافتی مهم است. یعنی جانور در هر بار غذایابی، بیشترین انرژی خالص را دریافت کند. 76  4
از آنجا که پس��تانداراِن نر نقش کمتری در پرورش نوزاد دارند، از س�ِر داش�تن فرصت اضافی)!( سیس�تم چندهمس�ری دارند!!! )البته اینو یکی از شاگردای  77  3

)!!!قدیم که رتبۀ 25 کنکور 92 شد، می گفت!! حرف من نیست

انتخاب همسر برای نرها به دو شیوه است: الف( چندهمسری ب( تک همسری
نحوۀ انتخاب یکی از این دو شیوه بستگی به این دارد که: 

1( هزینۀ انتقال ژن به زاده ها و نگهداری از آن ها تا رسیدن به مرحله ای که خود توانایی انجام کارهای خود را داشته باشند چقدر است؟
2( آیا این هزینه را فقط یک والد می تواند بپردازد، یا نه؟
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281 به طور مثال در پرندگان به علت اینکه جوجه بعد از بیرون آمدن از تخم مرتب به غذا نیاز دارد، باید مرتب والدین به آن ها غذا بدهند. از آنجایی که هم تهیۀ غذا 
و هم دادن غذا به آن ها پرهزینه اس�ت، این کار به تنهایی از عهدۀ یک والد برنمی آید. پس نیاز اس�ت که دو والد هر دو با هم در نگهداری و مراقبت از جوجه ها 
تالش کنند. در چنین مواردی به نفع والد نر نیس�ت که سیس�تم چندهمس�ری را انتخاب کند. زیرا اگر این کار را بکند زمان کمتری برای کمک به والد ماده در 
نگهداری فرزندان دارد، در نتیجه جوجه ها خوب نگهداری نش�ده، احتمال رس�یدن آن ها به س�نی که بتوانند خودشان جفت گیری کنند کم می شود، پس احتمال 

انتقال ژن به نسل های بعد کم می شود. بنابراین در اغلب پرندگان، والد نر سیستم تک همسری را انتخاب می کند.
اما در اغلب پستانداران والد ماده توانایی نگهداری از زاده ها را به تهنایی دارد؛ در چنین مواردی والد نر ترجیح می دهد سیستم چندهمسری را انتخاب کند؛ زیرا 
برای اینکه زاده های آن نگهداری شوند و به سن باروری و تولیدمثل برسند نیازی به همکاری والد نر نیست پس والد نر می تواند از طریق افزایش تعداد آمیزش 

با همسران بیشتر، انتقال ژن را به نسل های بعد افزایش داده و تعداد زاده های خود را بیشتر کند. )البته همیشه این طوری نیست، خانم ها زیاد نگران نباشند!!(

صفات س�ازگارکنندۀ تولیدمثلی در جانوری ایجاد می ش�ود که باید توسط جفت خود انتخاب ش�ود. پس این صفات در طاووس ماده، بیشتر پستانداران ماده و  78  1
جیرجیرک نر ایجاد نمی شود. چون این جانوران به انتخاب جفت می پردازند تا بین جفت هایی که صفت سازگارتر دارند، بهترین را انتخاب کنند )نادرستی گزینه های )3( و )4((.
 در طاووس نر، بروز صفت س�ازگاری مثل ایجاد لکه های چش�می ش�کل درخشان در پرهای دمی، سبب افزایش ش�انس لقاح و تضمین بقای ژن های آن می شود ولی این 

صفت هزینه بر بوده و احتمال به دام انداختن این جانور را افزایش می دهد )درستی گزینۀ )1((.
 جیرجیرک ماده که گیرندۀ کیس�ۀ لقاحی می باش�د، باید اندازۀ بزرگی داش�ته باش�د تا در انتخاب جفت، س�ریع تر توس�ط جانوران نر انتخاب ش�ود ولی این صفت برای 

تولیدمثل آن الزامی است نه برای بقای آن!! )نادرستی گزینۀ )2((.

در برخی موارد صفات ثانویۀ جنسی مثل شاخ گوزن نر، اندازۀ بدن جیرجیرک ماده یا رنگ درخشان پرهای طاووس نر، می تواند سبب کاهش شانس بقای جانور شود ولی 
در هر صورت این صفات در افزایش شانس تولیدمثلی آن ها مؤثر است.

فقط مورد )د( قابل قبول است. دلیل اینکه معمواًل ماده ها انتخاب جفت می کنند و با هر نری جفت گیری نمی کنند این است که اواًل انرژی بیشتری برای  79  1
تولیدمثل و رش�د فرزندان صرف می کنند )اثبات الف(، ثانیًا محدودیت بیش�تری در تولیدمثل دارند )اثبات ج( و ثالثًا باید جفتی را انتخاب کنند که انرژی ش�ان هدر نرود 

)اثبات ب( ویل خوش تییپ والد نر ربطی به انتخاب جفت توسط ماده ندارد! بلکه در رقابت بین ماده ها مؤثر است!! )دلیل انتخاب د(
موارد )ب(، )ج( و )د( نادرس�ت هس�تند. واقعًا دنبال گزینۀ دیگری هس�تید؟؟!! در اغلب پس�تانداران، جاندار نر نظام جفت گیری چندهمسری دارد. خب  80  3

وقتی جانداری نر باشد که رحم ندارد!!! از زیست سال های قبل به یاد دارید که پستانداران سیستم تنفسی فشار منفی دارند، شکل کلیه پیچیده داشته و محل تولید و بلوغ 
اسپرم های آن ها فقط در بیضه ها می باشد )رد سایر عبارات(.

موارد )ب(، )ج( و )د( نادرس�ت هس�تند. طاووس نوعی گونه از پرندگان می باش�د که همانند اغلب پستانداران، سیستم چندهمسری در نظام جفت گیری  81  3
نرها دارد ولی در قمری خانگی، سیستم تک همسری مشاهده می شود که هر دو والد آن ها در انتخاب جفت نقش برابری دارند.

در طاووس ها و بیشتر پستانداران، رقابت برای انتخاب شدن بین نرها رخ می دهد ولی در جیرجیرک ها این رقابت بین ماده ها رخ می دهد.

در طی مهاجرت، پرندگانی که اولین بار اس�ت به مهاجرت می پردازند به طور غریزی مس�یر را تش�خیص می دهند ولی باتجربه ترها به کمک آزمون و خطا یا  82  1
شرطی شدن فعال، بهتر و راحت تر مسیر قبلی خود را تشخیص می دهند.

 گزینۀ )2(: اگر در حین مهاجرت، راه جدیدی در مسیر حرکت به وجود بیاید، جانور برای حل این مسئله جدید از یادگیری حل مسئله استفاده می کند 
تا مشکل خود را حل کند. / گزینۀ )3(: دقت کنید که طاووس نر با افزایش شانس تولیدمثلی خود می تواند هزینه های مصرفی خود برای بروز صفت سازگار را جبران کند. / 

گزینۀ )4(: ویژگی بزرگ بودن اندازه برای جیرجیرک ها در جانوران ماده نقش مهمی دارد.
دقت کنید که خصوصیت سازگارتر، یک رخ منود است زیرا در خصوصیات ظاهری فرد قرار دارد، لذا قطعًا ژن نمودی برای این صفت بوده است، که این ژن  83  2

بیان شده است و به صورت پروتئین هایی )رخ نمود( ظاهر شده است.
 گزین�ۀ )1(: صف�ات چش�مگیر در برخ��ی موارد احتم�ال بقای جان�دار را کاهش می دهد. چ�ون آن جانور را در معرض دید دش�منان ق�رار می دهد. / 
گزینۀ )3(: با بروز صفات سازگارتر احتمال نزاع و درگیری کاهش )نه افزایش( می یابد، زیرا جانورانی که خصوصیات فیزیکی برتری ندارند، در رقابت شرکت نمی کنند. / 
گزینۀ )4(: دقت کنید که صفات سازگار، احمتال تولیدمثل را افزایش می دهند نه که قطعیت بدهند. ممکن است جاندار نر علی رغم متحمل شدن هزینۀ باالی خصوصیتی 

چشمگیر، متأسفانه موفق به جفت گیری نشده باشد، لذا بحث رفتارشناسی در احتمال است نه قطعیت!!
صفات س�ازگارتر یا چش�مگیرتری که توسط انتخاب شوندگان ایجاد می شوند، سبب افزایش ش�انس تولیدمثیل شده و جبران هزینه های مصرفی آن جانور  84  4

می شود. این صفات می تواند در برخی گونه ها دائمی بوده و در برخی نیز در فصل تولیدمثل ایجاد شود.

در مورد رقابت بین افراد جمعیت دقت کنید، اگر تعدادی جانور نر، همگی دارای صفات س�ازگار کاملی باش�ند، بین آن ها برای انتخاب ش�دن رقابت ایجاد می ش�ود ولی 
سایر نرها که این ویژگی سازگار را ندارند، در رقابت شرکت نمی کنند، چون می دانند که شکست می خورند به همین دلیل انرژی خود را صرف رقابت بیهوده نمی کنند.

فقط مورد )الف( مدنظر اس�ت. صفات س�ازگارتر برای بقای جانور الزامی نیس�ت ولی جانور با بروز آن، ش�انس تولیدمثلی خود را باال می برد. این صفات  85  1
پرهزینه بوده و جبران هزینۀ آن با افزایش شانس تولیدمثلی جبران می شود. این صفات در بیشتر پستانداران و طاووس ها در جنس نر ایجاد می شود ولی در جیرجیرک ها 

در ماده نمود می یابند )البته این صفات در هر دو جنس اغلب پرندگان که سیستم تک همسری دارند، بروز می یابند(.
پرندۀ والد کاکایی بالغ، در زمان بسیار کوتاهی با خارج کردن همۀ پوسته های تخم شکسته شده از النه، سبب حفظ بقای زاده ها و جمعیت خود می شود. 86  4
پرندۀ والد کاکایی به صورت غریزی در زمان بسیار کوتاه تخم های شکسته شده را از النه خارج می کند تا پرندگان مهاجم متوجه پوستۀ درونی آن ها و حمله  87  3

به آشیانه نشوند. این رفتار با سازوکار انتخاب طبیعی برگزیده شده است و اساس ژنی دارد.
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قمری خانگی همانند اغلب پرندگان، نظام جفت گیری تک همسری دارد که هر دو والد در پرورش نوزاد و انتخاب جفت سهم تقریبًا برابری دارند. 88  3
 گزین�ۀ )1(: بررس�ی جف�ت برای تولیدمثل در طاووس ها، در فصل تولیدمثلی س�ال ص�ورت می گیرد. / گزینۀ )2(: هم�ۀ طاووس های بالغ، لکه های 
چش�می را در پرهای دم خود نمایان می کنند ولی هرکدام که لکۀ بیش�تری دارد، صفت س�ازگارتر داشته و زودتر توسط ماده ها انتخاب می شود. / گزینۀ )4(: در طاووس ها 
و اغلب پس�تانداران، فعالیت های پرهزینه و الزم برای پرورش تخم ها را والد ماده می پردازد و والد نر که انتخاب ش�ونده برای لقاح می باش�د نقش مس�تقیمی در پرورش و 

رشد زاده ها ایفا نمی کند.
موارد )الف(، )ج( و )د( نادرس�ت هس�تند. صفات ثانویۀ جنس�ی س�ازگارکننده که در اغلب پس�تانداران نر بروز می یابد، صفاتی پرهزینه بوده ولی به دلیل  89  3

افزایش شانس تولیدمثل، سبب جبران هزینه های پرداختی به آن می شود. این صفات در برخی موارد برای بقای جانور الزامی نمی باشند و در رقابت با نرهای دیگر به کار 
می رود ولی با تولیدمثل سبب تضمین بقای ژن می شود.

صفات ثانویۀ جنسی جیرجیرک ماده، همان اندازۀ بزرگ بدن آن ها برای جا دادن کیسۀ آمیزشی می باشد. این صفات در هنگام جفت یابی نرها و در رقابت  90  1
با سایر ماده ها بروز می یابد )نادرستی گزینۀ )1((. این جیرجیرک ها، سیستم چندهمسری دارند و فقط نرها، حق انتخاب جفت دارند )رد گزینۀ )2(( ولی سرعت انتخاب 
ش�دن جانور ماده در ایجاد نس�ل بعد را باال می برد )رد گزینۀ )3((. این صفت می تواند در حرکت و فرار از دش�من این جیرجیرک ها نقش منفی ایجاد کند و از بقای آن ها 

بکاهد )رد گزینۀ )4((.
موارد )الف(، )ب( و )ج( مدنظر اس�ت. قمری خانگی همانند اغلب پرندگان نظام جفت گیری تک همس�ری دارد که هر دو والد در بررس�ی و انتخاب جفت  91  3

و بروز صفات ثانویۀ جنسی سازگار نقش دارند. در این جانوران هر دو جنسیت نر و ماده دچار محدودیت در تولیدمثل با سایر افراد می باشند و سیستم تک همسری دارند.
طاووس ماده در فصل تولیدمثلی، برای داشتن تعداد زاده های سالم بیشتر یا همان موفقیت تولیدمثلی، به بررسی نرهای متعددی از جمعیت خود با توجه  92  4

به صفات سازگار آن ها می پردازد.
 گزین�ۀ )1(: طاووس ه�ای م�اده پس از بررس�ی تعدادی از نرها، به انتخاب هبرتین آن ه��ا می پردازند. / گزینۀ )2(: بقای ط�اووس ماده در اثر فعالیت 
طاووس نر در نگهداری از قلمرو و آشیانه سازی صورت می گیرد ولی هزینه های پرورش زاده ها را طاووس ماده متقبل می شود. / گزینۀ )3(: رقابت در فصل تولیدمثلی در 

بین طاووس های نر دارای صفات سازگار و برای انتخاب شدن سریع تر صورت می گیرد.
موارد )الف(، )ج( و )د( نادرس�ت هس�تند. در بیش�تر پرندگان همانند قمری خانگی صفات ثانویۀ جنسی برای انتخاب جفت در هر دو والد نر و ماده ایجاد  93  3

می ش�ود ولی در برخی دیگر از پرندگان مثل طاووس ها و بیش�تر پس�تانداران )گوزن ها و…( که نظام جفت گیری چندهمس�ری دارند، فقط در طاووس نر رخ می دهد. این 
صفات در جیرجیرک ماده نیز رخ می دهد.

صفات هزینه بر تولیدمثلی همواره در گونه ها وجود دارد. چون جانوران همواره سعی می کنند بهترین و سالم ترین زاده ها را ایجاد کنند. در گونه های بیشتر  94  3
پرندگان هر دو والد صفات سازگار جنسی را ایجاد می کنند و به انتخاب جفت می پردازند ولی در اغلب پستانداران صفات هزینه بر را والد نر بروز می دهد.

 گزینۀ )1(: در گونه هایی که نظام چندهمسری دارند صحیح می باشد ولی در نظام تک همسری، هزینه کردن برای تولیدمثل در هر دو جنس برابر می باشد. / 
گزینۀ )2(: این هم بر منکرش لعنت! )اغلب، ماده ها در نظام چندهمسری حق انتخاب جفت دارند.( / گزینۀ )4(: مثاًل در طاووس های نر، صفت داشتن لکه های چشمی 

فراوان تر، رقابت را بین نرها زیاد می کند.
موارد )ب(، )ج( و )د( صحیح می باشند  بررسی این سؤال پر از نکته های کنکوری می باشد. 95  2

 الف( نادرست است. طاووس نر و بیشتر پستانداران نر دارای ویژگی چندهمسری می باشند ولی انتخاب جفت با ماده ها می باشد. / ب( درست است. 
در این عبارت به کلمۀ »نقش دارد« دقت کنید. در سیس�تم های مختلف انتخاب جفت و پرورش نوزاد به طور مس�تقیم یا غیرمس�تقیم هر دو والد با ژن ها و عوامل کمکی 
خود در ایجاد و پرورش زاده های سالم نقش دارند. / ج( درست است. در نظام جفت گیری چندهمسری، اغلب والد نر در ایجاد صفات سازگارتر عمل می کند و در معرض 
 ش�کارچیان قرار می گیرد. مثاًل در مثال طاووس ها یا گوزن ها، نری که پرهای درخش�ان تر یا ش�اخ بزرگ تری دارد، بیش�تر در معرض ش�کارچیان محیطی قرار می گیرد. / 

د( درست است. بررسی جفت در این گروه معمواًل با ماده ها رخ می دهد و نرها سیستم چندهمسری دارند.
همۀ موارد دربارۀ سیستم جفت گیری چندهمسری صحیح می باشد. 96  2

منظور سؤال نظام جفت گیری چندهمرسی یم ابشد که والد نر در پرورش نوزاد نقش غیرمستقیم دارد.
 الف( درس�ت اس�ت. والد نر در این گونه ها، نگهداری از قلمرو و منابع غذایی را انجام می دهد و با محافظت از ماده ها، ش�انس تولیدمثلی جمعیت خود را 
 افزایش می دهد. / ب( درست است. سیستم چندهمسری در بیشتر پستانداران رخ می دهد که جانور مادۀ آن ها در اغلب موارد رحم و جفت برای نگهداری کامل جنین دارد. / 
ج( درس�ت اس�ت. در این گروه ها، رقابت بین جنس�یتی رخ می دهد که انتخاب ش�ونده هس�تند و صفات س�ازگار را بروز می دهند. / د( درست اس�ت. والد نر در سیستم 

چندهمسری وظیفۀ حمایت از قلمرو و محافظت از جنس ماده و زاده ها را بر عهده دارد.
در جانورانی با نظام جفت گیری چندهمسری، جنس ماده محدودیت زیادی برای جفت گیری دارد. در این گونه ها، معمواًل جنس نر، صفات ثانویۀ جنسی  97  1

برای انتخاب شدن بروز می دهد و جنس ماده به انتخاب جفت می پردازد )درستی گزینۀ )1( و نادرستی گزینۀ )3((.
 در سیس�تم جفت گی�ری تک همس�ری ه�ر دو وال�د نر و م�اده، محدودی�ت در تولیدمثل دارند و نمی توانند تعدد همس�ر داش�ته باش�ند. در این گونه ها ه�ر دو الد در 
 پرورش نوزاد و انتخاب جفت نقش دارند و چون اغلب در پرندگان مش�اهده می ش�ود، بیش�تر مراحل رش�د زاده ها در درون تخم و بیرون بدن والد ماده صورت می گیرد 

)نادرستی گزینه های )2( و )4((.
در جیرجیرک ها، جنس ماده با انتقال تخمک ها به کیس�ۀ لقاحی، تعدادی تخم ایجاد می کند ولی در این گونه جنس�یت نر به انتخاب جفت برحس�ب صفت  98  1

سازگارتر اندازۀ بدن می پردازد.
 گزین�ۀ )2(: جیرجی�رک ن�ر، کیس�ۀ لقاحی را واجد اس�پرم می کند که وزن زیادی از بدن خود را توس�ط کیس�ۀ لقاحی وارد جفت م�ادۀ خود می کند. / 
گزینۀ )3(: جیرجیرک ماده هم کیسۀ لقاحی را با وارد کردن تخمک ها، حاوی دو نوع گامت می کند و هم با صفت اندازۀ بدن بزرگ تر خود، سبب ایجاد رقابت بین ماده ها می شود. / 

گزینۀ )4(: جیرجیرک نر، تولیدکنندۀ اسپرم و غذای زاده ها بوده و هزینۀ زیادی برای پرورش زاده ها می پردازد.
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283 موارد )الف(، )ب( و )د( عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند.  99  3
در نظام جفت گیری تک همسری، هر دو والد نر و ماده هزینه های پرورش زاده ها را می پردازند و هر دو نیز در انتخاب جفت سهم مساوی دارند )درستی ج(.

 الف( در جیرجیرک ها فقط والد نر به انتخاب جفت می پردازد ولی از بی مهرگان بوده و فاقد دفاع اختصاصی می باشند. / ب( طاووس از پرندگان است 
و حاوی کیس�ه های هوادار تنفس�ی می باش�د ولی فقط والد ماده آن در انتخاب جفت نقش دارد. / د( رفتار نظام جفت گیری تک همس�ری در بیشتر پرندگان و مقدار کمی از 

پستانداران رخ می دهد ولی کیسه های هوادار مربوط به پرندگان می باشد.
پرندگان به دلیل قدرت پرواز، انرژی زیادی برای حرکت صرف می کنند که بیشتر آن ها نظام جفت گیری تک همسری دارند. 100  3

دقت کنید که در تولیدمثل، دو نوع رفتار انتخاب جفت و نظام جفت گیری وجود دارد که نوع تک همسری یا چندهمسری به نظام جفت گیری مربوط می شود نه انتخاب جفت!!

 گزینۀ )1(: باال بودن اندازۀ نسبی مغز نسبت به وزن بدن، در پرندگان و پستانداران دیده می شود که نظام جفت گیری آن ها در پستانداران، چندهمسری 
و در بیشتر پرندگان، تک همسری می باشد. / گزینۀ )2( و )4(: رفتار انتخاب جفت برخالف رفتار نظام جفت گیری، به چندهمسری و تک همسری ربطی ندارد!!

م�وارد )ال�ف(، )ج( و )د( وج�ود ندارد. در جیرجیرک ماده، هرچه اندازۀ بدن بزرگ تر باش�د، ق�درت تولید تخمک های بیش�تری دارد و می تواند زاده های  101  3
بیشتری ایجاد کند.

 الف( نادرس�ت اس�ت. جیرجیرک ماده هزینۀ بیشتری برای تولیدمثل می پردازد. / ب( درس��ت است. جیرجیرک ماده، غذای مورد نیاز رشد زاده های 
خود را از جفت نر خود و از طریق کیس�ۀ لقاحی می گیرد. / ج( نادرس�ت اس�ت. انتخاب جفت این گونه بر عهده جیرجیرک نر می باش�د. / د( نادرست است. کیسۀ لقاحی 

در این گونه مقدار زیادی از وزن جانور نر را تشکیل می دهد.
در طاووس ها، انتخاب جفت با جنسیت ماده می باشد ولی نرها سیستم جفت گیری چندهمسری دارند. 102  1

 گزین�ۀ )2(: در قم�ری خانگ�ی، هر دو والد در انتخاب جفت و هزینۀ پرورش نوزاد نقش دارند. / گزینۀ )3(: گوزن نر با تولید ش�اخ بزرگ، هم صفت 
س�ازگار پرهزینه ایجاد می کند و هم سیس�تم جفت گیری چندهمس�ری دارد. / گزینۀ )4(: جیرجیرک نر، هم انتخاب جفت می کند و هم کیس�ۀ محتوی غذا و اس�پرم را به 

جفت ماده می رساند.
در نظام های چندهمس�ری، جنس�یتی که هزینۀ بیشتری برای تولیدمثل و پرورش زاده ها می پردازد، اغلب جفت ماده می باشد که حق انتخاب جفت  103  3

نیز دارد.
 گزینه های )1(، )2( و )4(: در بیشتر پرندگان با اینکه تخم در بدن ماده تشکیل می شود ولی حق انتخاب جفت با هر دو والد نر و ماده می باشد چون 

در پرورش نوزاد و غذادهی به آن ها، هر دو والد نقش دارند.
فقط عبارت )ج( مربوط به پستانداران نمی باشد. 104  3

منظور این سؤال گروه پستانداران می باشند که در بیشتر آن ها، نرها، جفت گیری چندهمسری دارند. به طور معمول، پستانداران، پمپ فشار منفی تنفسی در شش ها دارند )رد الف(، 
قلب چهارحفره ای و طناب عصبی پش�تی دارند )رد ب(. در گونۀ پالتی پوس که از پس�تانداران می باش�د، تخم گذاری و خوابیدن روی تخم ها مش�اهده می شود )رد د( ولی 

غدد نمکی نزدیک چشم یا زبان برای تنظیم نمک در برخی پرندگان و خزندگان دیده می شود )انتخاب ج(.
فقط مورد )د( را می توان در پرندگان مشاهده کرد )ترکیبی با زیست دهم می باشد(. در این سؤال، منظور ویژگی گروه پرندگان می باشد که نظام جفت گیری  105  2

تک همرسی دارند.

 الف( نادرست است. معدۀ چهار قسمتی ویژۀ پستانداران نشخوارکننده می باشد. / ب( نادرست است. کیسه های هوادار پرندگان در خارج از شش ها 
قرار دارند. / ج( نادرست است. نقش کلیه در دوزیستان مشابه ماهیان آب شیرین می باشد. / د( درست است. منظور سؤال رده پرندگان می باشد که در آن ها می توان به 

طاووس ها اشاره کرد که نر آن ها سیستم چندهمسری دارد.
 اگ�ر در ای�ن س�ؤال می گفتی�م »گونه ای که« هر دو والد هزینۀ پرورش نوزاد را می دهند، چه ویژگی دارد، عبارت )د( نیز نادرس�ت می ش�د ولی منظ�ور از رده یا گروهی از 

مهره داران، ویژگی و بررسی پرندگان می باشد.
همۀ موارد نادرست می باشند. 106  1

 ال�ف( نادرس�ت اس�ت. جانوران در هنگام وجود ش�کارچی یا جان�وران رقیب، نوع رفتار غذایابی خ�ود را تغییر می دهند و از غذایابی بهینه و س�عی در 
ب�ه دس�ت آوردن ان�رژی کارآمدتر، به مس��ت موازنه بین دریافت بیش��رتین انرژی و کمرتین خطا یم روند. / ب( نادرس�ت اس�ت. انرژی دریافتی کارآمدتر، بس�تگی به میزان 
 انرژی دریافتی خالص در هر بار غذایابی دارد نه اینکه فقط انرژی دریافتی بیش�تر باش�د. دقت کنید که باید هزینه هایی که برای غذایابی می ش�ود را نیز در نظر گرفت. /

ج( نادرس�ت اس�ت. در موقع وجود ش�کارچی، جانور به س�مت گرفتن غذایی با انرژی مناسب و کم خطر می رود و باز هم برای به دست آوردن غذایی با انرژی مناسب، در 
کمین قرار می گیرد. / د( نادرست است. تغییر رژیم غذایی در هنگام وضعیت نامساعد برای بقا مثل وجود رقیب یا شکارچی صورت می گیرد.

در این س�ؤال نباید ذهن ش�ما به ویژگی های طوطی مش�غول شود چون منظور سؤال گیاهان می باشد که مواد سمی تولید کرده اند و طوطی با خوردن خاک  107  2
+NADP به عنوان  +NAD و FAD و در فتوس�نتز از  رس س�بب خنثی کردن س�م آن ها می ش�ود. همان طور که در فصل 6 آموختید، گیاهان در تنفس یاخته ای از 

گیرندۀ الکترون استفاده می کنند.
 گزینۀ )1(: این ویژگی در مورد پرندگان مثل طوطی ها معنی پیدا می کند. / گزینۀ )3(: این ویژگی در خرچنگ های ساحلی دیده می شود. / گزینۀ )4(: 

این ویژگی در مورد گیاهانی که قدرت تخمیر دارند، رد می شود.

در این مدل سؤاالت خیلی باید دقت کنید، چون اگر منظور سؤال را اشتباه حدس بزنید، قطعًا تست را غلط می زنید.

رفتار خرچنگ های ساحلی در شکار صدف های متوسط به جای صدف های بزرگ، نمونه ای از غذایابی بهینه می باشد که جانور مقدار انرژی خالص یا کارآمد  108  4
دریافتی را مد نظر قرار داده است.

از طرفی مواد غذایی و انرژی خاک رس برای طوطی ها بسیار ناچیز بوده و فقط به دلیل خاصیت ضد سمی آن استفاده می شود.
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به ط�ور کل�ی رفتار غذایابی جانوران در موقع حضور ش�کارچی )مثل کالغ برای پرن�ده کاکایی( یا وجود جانوران رقیب تغییر می کن�د و از نوع بهینه به نوع  109  3
کم خطر تبدیل می شود.

همۀ موارد زیر در مورد ویژگی خرچنگ های ساحیل که شکار صدف متوسط را به صدف بزرگ پرانرژی تر ترجیح می دهند، صحیح می باشند. 110  2
خرچنگ ها، سخت پوستانی بی مهره می باشند که اسکلت بیرونی محکم به همراه دفاع غیراختصاصی دارند، طناب عصبی شکمی و قلب پشتی، دفع مواد زائد نیتروژن دار 

به صورت تراوش آبششی و از غدد شاخکی دارند )زیست دهم و یازدهم(.
فقط )د( موردنظر است. در رفتار قلمروخواهی، برخی موارد جانور وارد حمله و نزاع می شود و بقای خود را به خطر می اندازد ولی سایر موارد به طور معمول  111  1

در صورت بقا حفظ می شود. )به قید یم تواند در سؤال دقت کنید!(
فقط عبارت )د( ویژگی پرندگان را صحیح نشان می دهد. منظور سؤال پرندگان مهاجر می باشند. 112  1

 الف( نادرست است. در بیشتر پرندگان، هر دو والد نر و ماده در انتخاب جفت نقش دارند. / ب( نادرست است. این جانوران با اتمام سرمای زمستان 
و رشوع هبار به محل اولیۀ زندگی خود برمی گردند. / ج( نادرس�ت اس�ت. در رفتار مهاجرت که نوعی غریزی می باش�د، یادگیری نیز نقش دارد. / د( درس�ت اس�ت. برخی 

پرندگان سیستم جفت گیری چندهمسری دارند ولی بیشتر آن ها تک همسری می باشند.
ب�ا آزمایش�ی ک�ه با آهنربا روی کبوتران خانگی انجام گرفت، مش�خص ش�د که این گونه همانند الک پش�تان دریایی م�اده از میدان مغناطی��یس زمین در  113  1

مسیریابی درست خود بهره می برند.

وجود ذرات آهن یا قرارگیری آهنربا روی سر پرنده سبب عدم احساس نسبت به میدان مغناطیسی زمین می شود.

در روزها و شب های غیرابری، جانوران مهاجر با عالئمی مثل موقعیت خورشید یا ستاره ها برای مسیریابی خود استفاده می کنند ولی در شرایط ابری با عدم  114  2
تشخیص موقعیت خورشید و ستاره ها، جانوران با درک میدان مغناطیسی زمین به مسیریابی می پردازند.

اگر آهنربای کوچکی را روی سر کبوتر خانگی قرار دهیم، باعث عدم درک مناسب برای میدان مغناطیسی زمین توسط کبوتر شده ایم. اگر این شرایط را در  115  4
روز و ش�ب غیرابری ایجاد کنیم، جانور با تش�خیص موقعیت خورش�ید یا س�تاره ها می تواند به مس�یر مهاجرت یا رفت و آمد خود ادامه دهد ولی در روز و شب ابری برای 

مسیریابی به مشکل برمی خورد.
موارد )ب( و )د( صحیح می باشند. 116  2

منظور این سؤال الک پشتان دریایی ماده می باشند که از گروه خزندگان هستند.
 الف( نادرست است. الک پشتان تخم های خود را در سواحل دریا مخفی می کنند و پس از تخم گذاری، خود به دریا برمی گردند و منتظر به دنیا آمدن 
زاده ها نمی مانند. / ب( درس��ت اس�ت. خزندگان و پرندگان، در سیس�تم تخم گذاری خود، اندوختۀ غذایی ذخیرۀ زیادی را در تخم خود حفظ می کنند. / ج( نادرست است. 

اسکلت الک پشتان مانند هر مهره داری از نوع درونی می باشد. / د( درست است. ساختار کلیه در خزندگان و پرندگان مشابه می باشد.
پرندگان و پروانه ها در مهاجرت خود در روزهای آفتابی از موقعیت خورشید و در روزهای ابری از میدان مغناطیسی زمین استفاده می کنند ولی الک پشتان  117  1

دریایی همواره برای مسیریابی از این میدان مغناطیسی زمین در شرایط مختلف استفاده کنند.
رفتار غذایابی بهینۀ جانوران در هنگام مشاهدۀ رقیب یا شکارچی تغییر یافته و به رفتاری با به دست آوردن انرژی در ازای کمترین خطر می پردازند. 118  4

 گزینۀ )1(: پرندگان با آواز خواندن و یا حمله می توانند به جانور مهاجم به قلمروی خود رفتار خاصی را انجام دهند. / گزینۀ )2(: در تأیید این گزینه 
می توانید به ابری ش�دن هوا و اس�تفاده از میدان الکتریکی به جای موقعیت خورش�ید در مسیریابی اش�اره کنیم. / گزینۀ )3(: به طور معمول در مهاجرت زمینۀ یادگیری و 
تجربه نقش مهمی دارد، به طوری که جانور با تجربه بیش�تر در مهاجرت، از س�ایر جانوران مس�یریابی راحت تری دارد )چون همان مس�یر قبلی را می رود و به کمک شرطی 

شدن فعال مشکل خود را حل کرده است(.
موارد )ب(، )ج( و )د( در مورد پرندگان که برخی از آن ها در حالت معمولی دارای ذرات آهن مغناطیسی می باشند، نادرست می باشند. 119  1

 الف( درست است. پرندگان با آواز خواندن یا حمله به مهاجمان رفتار قلمروخواهی خود را بروز می دهند. / ب( نادرست است. این ویژگی در مگس ها 
 وج�ود دارد ن�ه پرن�دگان )زیس�ت یازدهم فصل 2(. / ج( نادرس�ت اس�ت. اندوختۀ غذایی تخمک در پرندگان و خزندگان بس�یار زیاد اس�ت )زیس�ت یازدهم فصل 6(. / 

د( نادرست است. این ویژگی مربوط به مارها یا گروهی از خزندگان می باشد )زیست یازدهم فصل 4(.
فقط مورد )ب( صحیح می باشد. 120  3

رفتارهای غریزی خواب زمس�تانی )مثاًل در خرس قطبی( یا رکود تابس�تانی )مثاًل در برخی الک پش�ت ها( رفتارهایی برای س�ازش در مواقعی است که مقدار غذای محیطی 
کاهش می یابد و جانور با کاهش سوخت وساز بدن، سعی در استفاده از انرژی ذخیره ای دارد )درستی ب(.

 الف( یادگیری در تغییر رفتار غریزی از نوع خواب زمس�تانی و رکود تابس�تانی تقریبًا اثری ندارد. / ج( جانور قبل از اینکه به خواب زمس�تانی برود، با 
مصرف زیاد غذا، مقدار زیادی چربی ذخیره می کند. / د( هر دو رفتار در هنگام عمل آن سبب کاهش سوخت وساز جانور می شود.

همۀ موارد نادرست می باشند. 121  3
 الف( نادرس�ت اس�ت. در هنگام خواب زمس�تانی، دمای بدن نیز همانند مصرف اکس�یژن، تعداد تنفس و نیاز جانور به انرژی کاهش می یابد. / 
ب( نادرس�ت اس�ت. تولید الکتات زیاد در مهره داران، همراه با فعالیت عضالنی ش�دید رخ می دهد ولی در خواب زمستانی و با کاهش فعالیت، تنفس هوازی نیاز بدن 
را برطرف می کند. / ج( نادرس�ت اس�ت. جانور در هنگام خواب زمس�تانی، با کم کردن سوخت وساز خود، نیاز به انرژی را در خود کاهش می دهد ولی ذخیرۀ چربی 
جانور برای روز مبادا و نیاز به انرژی می باشد. جانور از این چربی ذخیره ای نیز در خواب زمستانی استفاده می کند. / د( نادرست است. رکود تابستانی در خرس های 

قطبی رخ نمی دهد.
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موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست می باشند. 1  1
سؤال در مورد جوجۂ پرندۂ کاکایی می باشد که درخواست غذای خود را از بدو تولد با نوک زدن به منقار والد خود انجام می دهد.

 الف( اندرس��ت اس�ت. خارج کردن پوس�ته های شکسته ش�دۀ تخم کاکایی از آشیانه توس�ط والد صورت می گیرد نه جوجه! / ب( درست است. پرندگان 
 طناب عصبی پشتی دارند که همانند سایر مهره داران، بخش جلویی این طناب عصبی در آن ها به صورت برجسته درآمده و مغز جانور را تشکیل می دهند. / ج( اندرست است. 
جوجه کاکایی پس از تولد با رفتار غریزی به هر قسمت منقار والد خود نوک می زند ولی پس از دو روز یاد یم گیرد که اگر نوک زدن را دقیق تر و به مناطق جلویی منقار انجام 
دهد، پاس�خ س�ریع تری نیز از والد خود دریافت می کند که نوعی آزمون و خطا می باش�د )چون در عبارت اول ذکر کرده به هر قس�متی از منقار والد نوک می زند یعنی هنوز 

یادگیری آن کامل نش�ده اس�ت(. / د( اندرس��ت اس�ت. حرکت به دنبال نخس�تین جس�م متحرک ویژگی جوجه غازهاس��ت نه جوجه کاکایی ها!
جانوران رفتارهای مختلف خود را برای هدف هنایی که حفظ بقا و زادآوری می باشد، انجام می دهند ولی همۀ رفتارها در جهت کاهش هزینۀ مصرفی و افزایش  2  4

سود خالص می باشد.
 گزینۀ )1(: در بس�یاری از رفتارها، ژن و عوامل محیطی با هم بر بروز یک صفت مؤثر می باش�ند و یادگیری در ش�کل گیری کامل رفتار غریزی نقش 
دارد. به طور کلی، یادگیری طی تجربه سبب تغییر و اصالح در بروز یک رفتار غریزی می شود. / گزینۀ )2(: دلیل یک رفتار به پرسش چرایی ربط دارد ولی مکانیسم انجام 
یک رفتار یا محرک ایجادکنندۀ آن به پرسش های چگونه ای ربط پیدا می کند. / گزینۀ )3(: عملکرد انتخاب طبیعی در پاسخ به پرسش های چرایی یک رفتار عمل می کند 

که به بررسی دلیل رفتار می انجامد. بررسی عملکرد یک رفتار به چگونیگ یک رفتار بستگی دارد.
بر اساس متن کتاب درسی، در برخی از مواقع جانوران غذایی می خورند که انرژی کمی با مواد مورد نیاز مهم دارد. 3  3

بر اساس متن کتاب درسی گزینه های )1( و )2( صحیح می باشند.
گزینۀ )4(: رفتار غذایابی جانوران در هنگام مواجه شدن با شکارچی تغییر می کند )گرگ شکارچی گوزن می باشد(.

منظور سؤال جیرجیرک نر می باشد که کیسۀ لقاحی محتوی اسپرم ها و غذا را وارد بدن جفت مادۀ خود می کند. در این گونه، جیرجیرک های ماده برای انتخاب  4  2
شدن با هم رقابت می کنند و هر جانوری که بزرگ تر است، شانس انتخاب شدن بیشتری دارد.

 گزینۀ )1(: در این گونه جیرجیرک ها، جنس نر باید انتخاب جفت کند و به ارزیابی جفت مادۀ خود بپردازد. / گزینۀ )3(: بعد از ورود کیسۀ غذایی از 
جانور نر به ماده، با تخمک گذاری ماده ها، تخم های گوناگونی در این کیسه تشکیل می شود. / گزینۀ )4(: پرورش زاده های جیرجیرک در بدن جانور ماده صورت می گیرد 

ولی غذای آن را جانور نر تأمین می کند.
موارد )الف( و )د( نادرست می باشند. 5  1

 الف( نادرس�ت اس�ت. گوزن نوعی پس�تاندار می باش�د که همانند طاووس ها، رفتار انتخاب جفت را والد ماده انجام می دهد. / ب( درس�ت است. در 
جیرجیرک ها برخالف طاووس و اغلب پس�تانداران، رفتار انتخاب جفت را والد نر انجام می دهد. / ج( درس�ت اس�ت. قمری خانگی برخالف جیرجیرک، طاووس و اغلب 
پس�تانداران، نظام جفت گیری تک همس�ری دارد. / د( نادرس�ت است. بروز صفات س�ازگارکنندۀ تولیدمثلی در طاووس نر به صورت پرهای درخشان با لکه های چشمی و 

در جیرجیرک ماده با اندازۀ بزرگ بدن بروز می یابد.
موارد )ج( و )د( صحیح نمی باشند. 6  4

 الف( درس�ت اس�ت. رفتار قلمروخواهی، س�بب عدم ورود رقبا و ش�کارچیان به قلمرو شده و س�ایر جانداران قلمرو نیز در گونه های مختلف به حیات 
معمولی خود ادامه می دهند. در این حالت زیستگاه پایدارتر می ماند. / ب( درست است. جانداران مختلف یا به طور مستقیم در لقاح شرکت می کنند و بقای ژن های خود 
را با تولیدمثل ایجاد می کنند و یا به طور غیرمس�تقیم با حفاظت از س�ایر افراد گونه، س�بب انتقال ژن های مش�ترک خود و آن ها در نسل بعد می شوند. / ج( نادرست است. 
مهاجرت جانوران یک رفتار غریزی اس�ت که در اثر تغییر ش�رایط محیطی و رس�یدن به محیط مناس�ب تر رخ می دهد ولی در اثر یادگیری و تجربه، هر بار با موفقیت بهتر 

انجام می شود. / د( نادرست است. خواب زمستانی و رکود تابستانی، هر دو از رفتارهای غریزی با اساس ژنی می باشند.
پژوهشگران در روز ابری با قرار دادن آهنربای کوچک روی سر کبوتر خانگی سبب عدم احساس میدان مغناطیسی زمین توسط جانور شدند و بدین طریق  7  2

جانور نتوانس��ت به مس�یریابی صحیح بپردازد و به النه برگردد. محققین با نتایج این تحقیق متوجه ش�دند که در حالت عادی و در روزهای ابری، کبوتر با احس�اس میدان 
مغناطیسی زمین به جهت یابی مسیر خود می پردازد )نادرستی گزینۀ )4( و درستی گزینۀ )2((.

 گزینۀ )1( که نادرست بودن آن واضح است و گزینۀ )3( نیز با آزمایشات دیگری بررسی شد.
منظور سؤال خاک رس می باشد که ذرات غیرآلی بسیار فشرده و کوچکی دارند که هوا به خوبی در آن ها نفوذ نمی کند )زیست دهم فصل 7(. 8  3
در هر نوع یادگیری جانور می آموزد که به یک محرک تغییر رفتار ایجاد کند. تفاوت شرطی شدن کالسیک با خوگیری در آن است که در نوع شرطی شدن  9  2

کالسیک جانور به یک محرک شرطی شده پاسخ می دهد ولی در نوع خوگیری جانور به محرک دائمی دیگر پاسخ نمی دهد.
 در هر دو نوع شرطی شدن کالسیک و فعال، یک محرک بی اثر در ابتدا وجود دارد که در نوع کالسیک این محرک به نوع شرطی تبدیل شده ولی در نوع آزمون و خطا، 

جانور به محرک بی اثر ابتدا به صورت تصادفی پاسخ می دهد )درستی گزینۀ )1((.
 صفات ثانویۀ جنسی شانس انتخاب شدن توسط جفت دیگر را در جامعه زیاد می کند )درستی گزینۀ )3((.

 یادگیری با فرصت آموزشی که دارد، شکل رفتار غریزی را تغییر می دهد )درستی گزینۀ )4((.
فقط مورد )ج( صحیح اس�ت. چون اغلب پرندگان، سیس�تم تک همس�ری داش�ته و هر دو والد در رشد و تکامل جنین و نوزاد نقش مهمی دارند، پس هر دو  10  1

والد در انتخاب جفت نقش و سهم دارند )درستی ج(.
 الف( کیسه هوای هوادار تنفسی ویژه همۀ پرندگان می باشد. / ب( همۂ پرندگان و پستانداران، اندازۀ نسبی مغز بیشتری نسبت به وزن بدن به نسبت 

سایر مهره داران دارند. / د( دفاع اختصاصی و غیراختصاصی در همۂ پرندگان، پستانداران و سایر مهره داران وجود دارد.
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فقط مورد )ب( نادرست می باشد. فرومون یک ماده شیمیایی برای ایجاد رفتار بین افراد یک گونه می باشد. در زنبورها از این ماده برای هشدار دادن حضور  122  2
شکارچی به سایر افراد گونه استفاده می شود.

سایر عبارات صحیح هستند و خط کتاب درسی می باشند. )در مورد عبارت )الف( در کتاب درسی آمده »برخی از جانوران زندگی گروهی دارند.«(
در بین جانوران، فقط زنبور نر، یاختۀ پیکری هاپلوئید دارد که جانداری زایا بوده و با تقسیم میتوز به تولید اسپرم می پردازد )رد گزینۀ )1( و درستی گزینۀ )4((. 123  4

 مارها هم از طریق فرومون های موجود در هوا که توس�ط گیرندۀ ش�یمیایی زبان آن ها تش�خیص داده می ش�وند با هم ارتباط دارند و هم در نوعی مثل مار زنگی، قدرت 
پذیرش و درک امواج فروسرخ دارند )رد گزینۀ )2((.

 گربه ها با ترشح فرومون در تعیین قلمرو استفاده می کنند. همان طور که در گفتار قبل مشاهده کردید، جانوران در تعیین قلمرو در برابر افراد هم گونه یا سایر گونه ها به 
رقابت می پردازند )رد گزینۀ )3((.

فقط مورد )د( مدنظر است. ارتباط جوجه کاکایی و پرندۀ والد برای درخواست غذا از طریق لمس و نوک زدن جوجه به منقار والد صورت می گیرد. 124  1
 ارتباط زندگی گروهی بین جیرجیرک ها برای تعیین گونه و جنسیت از طریق صدای جیرجیرک نر نیز رخ می دهد )رد الف(.
 زنبورهای کارگر با وز وز کردن های متفاوت، به یکدیگر اطالعاتی در مورد محل منبع جدید غذایی ارسال می کنند )رد ب(.

 پرندگان از عالئم آوازی در تعیین قلمرو استفاده می کنند )رد ج(.
فقط مورد )الف( مدنظر است. فرومون نوعی مادۀ شیمیایی است که از طریق گیرنده های بویایی یا چشایی ارتباط آن برقرار می شود. 125  1

 ب( برخ�ورد لمس�ی ن�وک زدن جوجه ها ب�ه منقار والد از طریق گیرندۀ مکانیکی ص�ورت می گیرد. / ج( صدای زنگ در اث�ر تحریک گیرندۀ مکانیکی 
شنوایی سگ گرفته می شود. / د( برخورد برگ در حال ریزش از درخت به سر جوجه پرندگان، پس از مدتی سبب یادگیری عادی شدن می شود.

منظور سؤال، زندگی گروهی زنبورهای کارگر می باشد. همان طور که می دانید، زنبورها از فرومون برای اطالع رسانی حضور شکارچی در محیط استفاده می کنند. 126  4
 زنبورهای کارگر گل هایی با شهد فراوان را می افشانند که از طول موج های مرئی و فرابنفش در پیدایش گل ها استفاده می کنند. زنبورهای کارگر با انتقال اطالعات از طریق 

حرکات بدن و صدای وز وز متفاوت به همدیگر محل منبع جدید غذایی را در زندگی گروهی به هم نشان می دهند.
زنبورهای کارگری که منبع جدید غذایی را پیدا کرده اند، با مدت زمانی که حرکات خاصی انجام می دهند یا صدای وز وز متفاوتی را برای سایر کارگرها انجام  127  4

می دهند، سبب انتقال اطالعات به همدیگر می شوند.
 گزینۀ )1(: نادرست است. زنبورهای کارگر، هنگام انجام حرکات ویژه، صدای وز وز متفاوتی ایجاد می کنند تا به سایر کارگرها در مورد محل و جهت 

منبع غذایی اطالعاتی را منتقل کنند.
گزینۀ )2(: نادرست است.

دقت کنید که در ارتباط بین زنبورهای کارگر، جانور با انجام حرکات ویژۀ بدن در مدت زمان طوالنی تر اطالع رس�انی می کند ولی در مورد برقراری ارتباط صوتی، جانور با 
تغییر در صدای وز وز کردن به جانوران دیگر اطالع رسانی می کند.

گزینۀ )3(: نادرست است.

اطالعات بویایی برای پیدا کردن محل دقیق منبع غذایی توسط همان زنبور کارگری که به سمت منبع می رود، حس می شود. در حقیقت ارتباط بین زنبورهای کارگر برای 
پیدا کردن محل منبع جدید با استفاده از اطالعات کلی دیداری حرکات بدن و اطالعات شنوایی صدای وز وز کردن صورت می گیرد.

موارد )الف(، )ج( و )د( نادرس�ت اس�ت. در این س�ؤال منظور گیرندۂ بویایی زنبورهای کارگر می باش�د که از حواس ویژه بوده و سبب ردیابی محل گل ها و  128  3
گرده ها برای به دست آوردن منبع غذایی می شود. حس بویایی گیرندۀ شیمیایی دارد که همانند گیرنده های شیمیایی در موهای حسی روی پاهای مگس قرار دارد.

 الف( چش�م مرکب گیرندۀ نوری دارد. / ج( گیرندۀ بویایی در انس�ان انتهای دندریتی مژک دار دارد. / د( لوب یا پیاز بویایی در ماهی ها نس�بت به کل 
مغز جانور، از لوب های بویایی انسان نیز بزرگ تر می باشد.

موارد )الف(، )ج( و )د( مدنظر می باش�ند. زندگی گروهی احتمال ش�کار ش�دن توس�ط ش�کارچی را کاهش می دهد و دسترس�ی به غذایابی نیز ممکن است  129  3
افزایش یابد. از طرفی احتمال رسیدن به شکار بزرگ و غذایابی بهینه را تسهیل می دهد.

 در زندگی گروهی رقابت بین افراد می تواند کاهش یابد ولی هیچ گاه رقابت از بین نمی رود. )نادرستی ب(
اجتماع مورچه ها از گروه هایی تشکیل شده است که در اندازه، شکل و کارهایی که انجام می دهند، تفاوت دارند. 130  4

 گزینۀ )1(: در فصل آخر زیس�ت یازدهم آموختید که مورچه ها به صورت گروهی به حش�رات مزاحم روی 
برگ آکاس�یا حمله می کنند تا محیط زندگی خود را حفظ کنند ولی در این گفتار یاد گرفتیم که رفتار برش برگ مربوط به زندگی 
گروهی مورچه ها در استفاده از قارچ ها می باشد که به آن ها مورچه های برگ بر گفته می شود. / گزینۀ )2(: مورچه های کوچک تر 
هم زمان که مورچه های بزرگ تر در حال حمل برگ ها می باشند، روی برگ ها قرار دارند و از آن دفاع می کنند. )در شکل مقابل این 
نکته قابل مشاهده می باشد.( / گزینۀ )3(: مواد مترشحه شیمیایی از برگ آکاسیا، مانع حملۀ مورچه ها به زنبورهای گرده افشان 

می شود. چون زندگی گیاه آکاسیا وابسته به گرده افشانی زنبورها می باشد.
فقط مورد )الف( در مورد قارچ ها که منظور سؤال است، صحیح می باشد. 131  2

 الف( درست است. نوعی از قارچ ها منبع غذایی مورچه های برگ ُبر می باشند که مانند هر قارچ دیگری قادر به تولیدکنندگی و تبدیل مواد معدنی به مواد آلی 
 نمی باشند. )قارچ ها همانند جانوران، همگی مصرف کننده اند.( / ب( نادرست است. قارچ ها برخالف گیاهان فاقد سامانه های جذب نوری یا همان فتوسیستم ها می باشند. / 
ج( نادرس�ت اس�ت. انجام هم زمان فرایندهای رونویس�ی و ترجمه مخصوص پروکاریوت ها می باش�د. / د( نادرس�ت اس�ت. برخی RNAها نیز فعالیت آنزیمی و ساختار 

سه بعدی دارند ولی ساختار پپتیدی ندارند.
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287 در زندگی گروهی مورچه های کارگر، انواع کوچک تر، نقش دفاعی از برگ های بریده شده را در هنگام حمل آن ها بر عهده دارند. 132  1
 گزینۀ )2(: مورچه های کارگر بزرگ تر، وظیفۀ برش برگ ها و حمل آن ها را بر عهده دارند. / گزینۀ )3(: مورچه های بزرگ در دفاع از برگ نقش ندارند 
ولی در برش و حمل آن ها نقش دارند. / گزینۀ )4(: مورچه های کوچک تر عمل دفاعی خود از برگ ها را هنگامی انجام می دهند که این برگ های برش داده ش�ده توس�ط 

مورچه های بزرگ در حال انتقال می باشند.
فقط مورد )ب( صحیح نیس�ت. در زندگی مورچه های کارگر، این جانوران قطعه های برگ را به عنوان کود آیل درمی آورند که ضمن تجزیۀ آهس��تۂ آن، مواد  133  1

آلی مناسب را به قارچ ها می دهند. )در زیست دهم، خواندید که کود بیولوژیک یا زیستی شامل ابکرتی هایی هستند که برای خاک مفید می باشند.(
 الف( اجتماع گروهی مورچه ها روی درخت آکاس�یا در حقیقت نوعی حفظ قلرمو می باش�د که مانع س�وء استفادۀ حش�رات و سایر جانداران از محیط زندگی 
 خود می شوند. / ج( مورچه ها نمی توانند آسیبی به زنبورهای گرده افشان روی درخت آکاسیا برسانند چون این گیاهان با ترشح مواد شیمیایی مانع تجمع این مورچه ها می شوند. / 

د( مورچه های برگ ُبر از قارچ ها غذای خود را تأمین می کنند )نه گیاهان(.
همۀ گزینه ها زندگی گروهی را معرفی می کنند ولی گزینه های )2(، )3( و )4( نمونه ای از دگرخواهی می باشند در حالی که در اجتماع مورچه ها نوعی همکاری  134  1

بدون دگرخواهی انجام می شود.
فقط مورد )ب( نادرست می باشد. 135  4

نوعی قارچ منبع غذایی مورچه های برگ ُبر می باش�د. الزم به ذکر اس�ت که قارچ ها موجوداتی مصرف کننده اند و قدرت تولیدکنندگی یعنی تبدیل مواد معدنی به مواد آلی 
را ندارند.

 الف( درس�ت اس�ت. قارچ ها می توانند در تنفس هوازی به اکسایش پیرووات و در تخمیر به کاهش آن بپردازند. / ب( نادرست است. قارچ ها قدرت 
تولیدکنندگی و اس�تفاده از NADPH ندارند. / ج( درس�ت اس�ت. قارچ ها یوکاریوتند، پس حاوی توالی افزاینده و س�ه نوع دنابسپاراز می باشند. / د( درست است. برخی 

قارچ ها مثل مخمرها، حاوی ناقل ژنی دیسکی هستند که معمواًل یک نقطۀ شروع همانندسازی و تعدادی نقطۀ شروع رونویسی می باشند.
دگرخواهی رفتاری پرهزینه می باشد که طی آن جانور با کم کردن شانس بقا و زادآوری خود، سبب حفظ بقا و موفقیت تولیدمثلی جانوران دیگر هم گروه خود  136  2

می شود. )در گزینۀ )3( باید ذکر می شد که این عمل با کاستن شانس بقای خود رخ می دهد.(
موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست می باشند. 137  1

 الف( نادرست است. خفاش هایی که رفتار دگرخواهی با تشکیل گروه همکاری تشکیل می دهند به هم سود می رسانند ولی لزومًا خویشاوند نیستند. / 
ب( نادرست است. خفاشان خون آشام از پستانداران بزرگ مثل دام ها، خون می مکند. / ج( نادرست است. خفاشان خون آشام، مقدار کمی از خون خورده شده را در رفتار 
دگرخواهی برمی گردانند و به اش�تراک می گذارند. / د( درس�ت اس�ت. اگر خفاش�ی در این رابطۀ گروهی، خون دریافت کرده را در آینده جبران نکند، لذا اشتراک گذاشتن 

غذا کنار گذاشته می شود.
م�وارد )الف(، )ب( و )ج( نادرس�ت هس�تند. پرندگان یاریگر با کمک ب�ه والدین دیگر، از یک طرف آموزش های الزم ب�رای فرایندهای بقا و زادآوری را فرا  138  3

می گیرند و از طرفی در صورت مرگ صاحب خانه ها، به آسانی صاحب قلمرو و محل زندگی می شوند.
 الف( رفتار پرنده های یاریگر هم دگرخواهی دارد و هم منافع فردی دارد. / ب( رفتار یاریگرها نباید قطعًا در حفظ خویشاوندان باشد. / ج( پرندگان یاریگر، 

اغلب پرندگان جوان هستند نه جوجه ها!
زنبور کارگر عقیم است و به طور ژنتیکی قادر به انتقال مستقیم ژن های خود به نسل بعد نمی باشد. 139  4

 گزینۀ )1(: رفتار پرندگان یاریگر نوعی رفتار گروهی از نوع دگرخواهی بوده که به نفع فرد می باشد. / گزینۀ )2(: گروه همکاری می تواند بین افراد خویشاوند 
یا غیرخویشاوند مثل نمونه خفاش های خون آشام رخ دهد. / گزینۀ )3(: در رفتار گروهی که با تشکیل گروه همکاری همراه می باشد، رابطۀ سودرسانی دوطرفه می باشد.

زنبوره�ای کارگ�ر و دم عصایی های نگهبان ش�انس بقای خود را کاهش می دهند و خود زاده ای نخواهند داش�ت. آن ها به طور غیرمس�تقیم، ش�رایط را برای  140  4
گسترش ژن های خویشاوندان خود فراهم می کنند ولی پرندگان یاریگر، قدرت لقاح داشته و مستقیمًا بقای ژن های خود را تضمین می کنند.

 گزینۀ )1(: دم عصایی نگهبان در رفتار دگرخواهی خود، معمواًل زاده ای تولید نمی کند. / گزینۀ )2(: رفتار دگرخواهی با نفع فردی در مثال پرندگان یاریگر 
دیده می شود ولی در رفتار خفاشان خون آشام نیز در همۀ افراد گروه سود دوطرفه ایجاد می شود. / گزینۀ )3(: هر دو نوع جاندار در بقای بیشتر زاده های جمعیت مؤثرند.

هر نوع رفتار دگرخواهی، در نهایت سبب باال رفتن شانس بقا و زادآوری سایر افراد جمعیت می شود ولی این رفتار می تواند با کاهش شانس بقای برخی افراد رخ دهد )مثاًل 
در نگهبان ها( و یا سبب افزایش بقای همۀ افراد شود )مثاًل در خفاشان و پرندگان یاریگر(.

فقط مورد )الف( دربارۀ رفتار خفاشان خون آشام موردنظر سؤال صحیح می باشد. 141  2
 الف( درس�ت اس�ت. خفاشان با تشکیل گروه همکاری، شانس سیر ش�دن و بقای خود و افراد جمعیت را باال برده و همۀ آن ها شانس آمیزش و انتقال 
ژن های خود را حفظ می کنند. / ب( نادرس�ت اس�ت. رفتار خفاش�ان در گروه همکاری با منافع جمعی می باش�د نه منافع فردی! / ج( نادرس�ت است. خفاش پستانداری با 
قدرت پرواز می باش�د ولی برخالف پرندگان فاقد کیس�ه های هوادار در مجاور ش�ش های خود می باشد. / د( نادرست است. خفاش از پستانداران غیرتخم گذار می باشد و از 

ویژگی های پرندگان فقط پرواز کردن را دارد.
موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست تکمیل می کنند. رفتار دگرخواهی همواره در بین جاندارانی رخ می دهد که زندگی گروهی دارند. 142  3

 الف( دگرخواهی یکی از موارد زندگی گروهی است که سبب حفظ بقا و تولیدمثل جانور دیگری همراه با کاستن احتمال بقا و تولیدمثل جانور رفتارکننده 
می باش�د )مثاًل رفتار گروهی در اجتماع مورچه های برگ بر از نوع دگرخواهی نمی باش�د(. / ج( رفتار دگرخواهی در برخی موارد مثل جامعۀ خفاش ها، گروه همکاری تش�کیل 
می دهد ولی در جامعۀ زنبورهای کارگر یا دم عصایی های نگهبان، گروه همکاری وجود ندارد. / د( افراد نگهبان در زندگی گروهی ش�انس بقا و زادآوری خود را کم می کنند 

ولی در برخی مواقع می توانند لقاح نیز انجام دهند.
رفتار دگرخواهی زنبور کارگر و دم عصایی های نگهبان، س�بب کاهش ش�انس بقای فرد ولی افزایش ش�انس بقا و زادآوری خویش��اوندان می ش�ود. این رفتار  143  2

نگهبان ها به تولید گروه همکاری نمی انجامد.
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موارد )الف(، )ب( و )د( نادرس�ت تکمیل می کنند. رفتارهای دگرخواهی که ش�رایط مناسبی برای خویشاوندان ایجاد می کنند را می توان هم در نگهبان های  144  3
گونه های زنبورها و دم عصایی ها مشاهده کرد و هم در خفاشان خون آشام که در همۀ آن ها جانور رفتار کننده به طور مستقیم یا غیرمستقیم به بقای ژن های خود کمک کرده 

است ولی لزومًا در جهت منافع فردی نمی باشد.
 عبارات )الف( و )ب( در مورد رفتار خفاشان و عبارت )د( در مورد زنبورهای کارگر رد می شوند.

موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست تکمیل می کنند. انتخاب طبیعی همواره سبب کاهش فراوانی نسبی الل های نامطلوب و افزایش فراوانی ژن های مطلوب می شود. 145  3
 الف( از فصل 4 به خاطر دارید که انتخاب طبیعی برخالف جهش، الل جدیدی ایجاد نمی کند. / ب( دم عصایی های نگهبان زاده ای نخواهند داشت 

و در خزانۀ بعدی سهم مستقیمی ندارند. / ج( دم عصایی ها رفتار دگرخواهی بدون تشکیل گروه همکاری دارند.
عبارات )الف(، )ب( و )ج( نادرس�ت تکمیل می کنند. رفتار قلمروخواهی پرهزینه اس�ت و می تواند با در معرض ش�کارچی قرار گرفتن، ش�انس بقای خود را  146  3

کاهش دهد )درستی د(.
 ال�ف( رفت�ار قلمروخواهی پرندگان به ص�ورت آواز خواندن یا حمله به پرندگان مزاحم عمل می کند. / عب�ارات )ب( و ج( رفتار قلمروخواهی یک رفتار 

غریزی است که تحت کنترل تجربه به صورت یادگیری و شکل کامل تری درمی آید. اصل غریزی بودن این رفتار می تواند به نسل بعد نیز منتقل شود.
صفات دگرخواهی اگر به صورت گروه همکاری صورت گیرد، باید به صورت اش�تراکی و دوطرفه باش�د. همان طور که در مثال خفاش�ان خون آش�ام مطالعه  147  2

کردید، اگر این رفتار دوطرفه نباشد پس از مدتی از گروه طرد می شوند.
 گزینۀ )1(: در رفتار پرندگان یاریگر، گروه همکاری ایجاد نمی شود. / گزینۀ )3(: رفتار زندگی گروهی در اجتماع مورچه های برگ بر از نوع دگرخواهی نمی باشد. / 

گزینۀ )4(: در جمعیت زنبورها، نوع کارگر به رفتار دگرخواهی می پردازد. )ملکه رفتار دگرخواهی ندارد.(
موارد )الف(، )ج( و )د(، هر سه جزء رفتارهای غریزی اند و تنها در )ب(، یادگیری )تغییر نسبتًا پایدار رفتار(، نقش تعیین کننده دارد.  148  1
انتقال کیسۀ لقاحی از جیرجیرک نر به ماده و زندگی اجتماعی مورچه ها، سبب افزایش شانس تولیدمثل جاندار می شود. 149  2

 گزینۀ )1(: زنبور کارگر نازاست و قدرت تولید زاده ندارد. / گزینه های )3( و )4(: دم عصایی نگهبان معمواًل زاده ای ندارد و از طرفی در معرض دید 
شکارچیان نیز قرار می گیرد.

موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست تکمیل می کنند. زنبورهای کارگر و دم عصایی های نگهبان برخالف سایر رفتارهای دگرخواهی یا گروهی، به طور غیرمستقیم  150  3
فقط شانس بقای ژن های مشترک خود را زیاد می کنند.

رفتار دم عصایی نگهبان همانند پرندگان یاریگر از نوع دگرخواهی می باشد ولی رفتاری به نفع سایر افراد جامعه می باشد. 151  3
 گزینۀ )1(: زنبور کارگر و دم عصایی نگهبان، هر دو به طور غیرمستقیم به بقای ژن خود می پردازند. / گزینۀ )2(: گروه همکاری در دم عصایی ها تشکیل نمی شود. / 

گزینۀ )4(: زنبورهای کارگر و دم عصایی نگهبان شانسی برای شرکت در خزانۀ ژنی نسل بعد ندارند چون زاده ای ندارند.
همۀ موارد نادرست است. تنها زنبور ماده ملکه است که می تواند ژن های خود را مستقیمًا به نسل بعد منتقل کند )نادرستی الف(. بقیۀ زنبورهای ماده که  152  4

کارگ�ر هس�تند، تنها بق�ای ژن های خود را به طور غیرمس��تقیم تضمین می کنند. دقت کنید که زنب�ور ملکه انرژی خود را صرف تولیدمثل ک�رده ولی صرف تغذیۀ تخم ها 
نمی کند )زنبور ملکه رفتار دگرخواهی ندارد ولی نصف ژن های خود را از 100 درصد والد نر هاپلوئید خود گرفته است.( )نادرستی سایر عبارات(.

زنبورهای عس�ل ملکه و کارگر ماده های دیپلوئید می باش�ند. ملکه به طور مس�تقیم و با لقاح ژن های خود را به نس�ل بعد می دهد ولی کارگرها با محافظت از  153  4
اجتماع به طور غیرمستقیم سبب انتقال ژن های مشابه با خود توسط خویشاوندان می شود.

 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. زنبورهای عسل مادۀ کارگر یا ملکه دیپلوئید هستند که حاصل لقاح اسپرم و تخمک والدین خود می باشند ولی زنبورهای 
نر، هاپلوئیدند و از بکرزایی ملکه ایجاد ش�ده اند. / گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. زنبور کارگر ماده عقیم می باشد. / گزینۀ )3(: نادرست است. زنبور کارگر قدرت تولیدمثل 

ندارد و عقیم می باشد. 
فقط مورد )د( صحیح است. 154  1

 الف( نادرست است. یادگیری حل مسئله در برخی جانوران رخ می دهد که قدرت استدالل آگاهانه برای حل مشکل جدید دارند. / ب( نادرست است. 
این رفتار غریزی در جوجۀ برخی پرندگان مثل غازها رخ می دهد تا نقش پذیری کنند. / ج( نادرس�ت اس�ت. برخی گونه های جیرجیرک با تولید صدا توس�ط جنس نر به 

جفت یابی می پردازند. / د( درست است. به دلیل ویژگی تغذیۀ جنین و نگهداری از زاده ها، معمواًل ماده ها جفت خود را انتخاب می کنند.
گربه، پستانداری است که توسط فرومون به تعیین قلمرو می پردازد ولی جزء دام ها یا پستانداران بزرگ نمی باشد به همین دلیل معمواًل منبعی برای غذای  155  4

خفاشان نمی باشد.
 گزینۀ )1(: هدف نهایی رفتارهای تولیدمثلی داش�تن موفقیت تولیدمثلی یعنی داش�تن بیش�ترین تعداد زادۀ س�الم می باش�د. / گزینۀ )2(: رفتارهای 
جانوری در جهت کاهش هزینه و افزایش س�ود خالص هس�تند. / گزینۀ )3(: طاووس ماده، دم طاووس نر را بررس�ی می کند و نری با دم درخش�ان تر و پرهای دارای لکۀ 

چشمی بیشتر را انتخاب می کند.
وقتی رفتار جانداری سبب برقراری شانس بقا و زادآروی برای سایر افراد جامعه می شود، از آن به عنوان یک رفتار دگرخواهی و گروهی یاد می شود. 156  4

 گزین�ۀ )1(: در رفتاره�ای مختلفی مثل قلمرویابی نیز مش�اهده می ش�ود که جانور ب�ا رفتارهای مختلفی به دنبال آن م�ی رود. / گزینۀ )2(: مثاًل رفتار 
تخم گذاری الک پش�تان برای قلمروخواهی رخ نداده اس�ت بلکه برای تولیدمثل و ایجاد نس�ل بعد رخ می دهد./ گزینۀ )3(: رفتار قلمروخواهی س�بب انتخاب بخش�ی از 

محدودۀ جغرافیایی جانور می شود ولی این رفتار جزء رفتارهای گروهی طبقه بندی نمی شود.
موارد )ب( و )ج( صحیح می باشند. 157  2

 ال�ف( نادرس�ت اس�ت. بارها در کت�اب دوازدهم جل�د )1( و )2( ذکر کرده ایم که انتخ�اب طبیعی یک عام�ل برگزیننده یا انتخاب گر می باش�د ولی 
 تولیدکننده نیس�ت. / ب( درس�ت اس�ت. انتخاب طبیعی رفتارهایی برای حفظ بقا و تولیدمثل را انتخاب می کند. / ج( درس�ت اس�ت. در رفتار غذایابی، انتخاب طبیعی 
در پی انتخاب غذایی است که بیشترین انرژی خالص همراه با کمترین هزینۀ غذایابی را ایجاد کند. / د( نادرست است. در رفتار زنبور کارگر یا دم عصایی نگهبان، انتخاب 

طبیعی در جهت حفظ منافع و بقای جامعه حرکت می کند نه فرد!
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289 فقط مورد )الف( صحیح می باشد. 158  1
 الف( درس�ت اس�ت. انتخاب طبیعی همواره در جهت کاهش هزینۀ رفتارها و افزایش س�ود خالص یا انرژی کارآمد می باش�د. / ب( نادرس�ت است. 
صفات ثانویۀ جنسی در هر جنسیت سبب ایجاد رقابت بین افراد همان جنس در جهت انتخاب سریع خود برای تولیدمثل می شوند. / ج( نادرست است. در رفتار خفاشان 

خون آشام، نگهبانی وجود ندارد. / د( نادرست است. رفتار پرندگان یاریگر نوعی دگرخواهی در جهت منافع فردی می باشد.
همۀ موارد نادرست می باشند. 159  1

 الف( در رفتار زنبورهای کارگر و دم عصایی نگهبان، انتخاب طبیعی س�بب گزینش صفتی ش�ده اس�ت که بقای فرد کاهش می یابد ولی بقای جمعیت 
را زیاد می کند. / ب( بروز رفتارهای س�ازگار برای اینکه ش�انس بقا و زادآوری را زیاد کنند، رفتارهای پرهزینه ای هس�تند که انتخاب می ش�وند. / ج( رفتار خفاشان در گروه 

همکاری سبب افزایش شانس بقای جمعیت شده است.

هر رفتاری به طور مستقیم یا غیرمستقیم بقای ژن های فرد را افزایش می دهد.

موارد )ج(، )د( و )ه ( صحیح هستند. 160  3
 ال�ف( نادرس�ت اس�ت. پرندگان یاریگر، اغلب جوان هس�تند. / ب( نادرس�ت اس�ت. پرندگان یاریگر از تجرب�ه خود برای پ�رورش زاده های خود و یا 
قلمرویابی استفاده می کنند. / ج( درست است. این رفتار برخالف نگهبان ها به نفع فرد می باشد. / د( درست است. رفتار پرندگان یاریگر، هم سبب افزایش بقای زاده های 

پرندگان دیگر می شود و هم در آینده در پرورش زاده های خود تجربه می گیرند. / ه ( درست است. این عبارت به طور کلی دربارۀ زندگی گروهی صحیح است.
رفتار دگرخواهی خفاش�ان خون آش�ام که با تشکیل گروه همکاری می باشد، با هدف افزایش شانس بقا و تولیدمثل همۀ افراد جامعه انجام می شود )برخالف  161  1

رفتار زنبورهای کارگر و دم عصایی های نگهبان که هدف آن ها فقط بقای سایر افراد خویشاوند خود می باشد(.
 گزینۀ )2(: مورچه های کارگر دفاعی، انواع کوچکی هس�تند که وظیفۀ برش و حمل برگ ندارند. / گزینۀ )3(: لقاح الک پش�ت در ساحل رخ نمی دهد 

بلکه تخم گذاری را در آنجا انجام می دهد. / گزینۀ )4(: جانور در خواب زمستانی و رکود تابستانی دچار کاهش سوخت وساز می شود نه قبل از آن!

پاسخ آزمون جمع بندی

موارد )الف( و )د( صحیح و موارد )ب( و )ج( نادرست می باشند. 1  1
 الف( درست است. در اثر فعال شدن ژن B در مغز موش ماده، پروتئین محصول آن ژن، سبب فعال شدن ژن های دیگر و برخی آنزیم ها )کاتالیزگر زیستی( 
می شود. / ب( نادرست است. فرایندهای پیچیدۀ مغزی برای شروع این رفتار غریزی پس از اثر پروتئیِن محصوِل ژن B بر روی آنزیم ها و ژن های دیگر مغزی رخ می دهند. /

ج( نادرس�ت اس�ت. با غیرفعال کردن ژن B ، اصاًل mRNA و پروتئین محصول آن تولید نمی ش�ود. / د( درس�ت اس�ت. در زیس�ت یازدهم آموختید که در مهره داران  
بخش جلویی طناب عصبی پش�تی آن ها برجس�ته تر بوده و مغز را تش�کیل می دهد که برخی یاخته های آن با بیان ژن B در موش ماده س�بب آغاز رفتار غریزی مراقبت از 

نوزادان می شود.
اگر رفتار جانوری به یک محرک دائمی به صورت عدم اپس��خ دادن به محرک جلوه کند، این رفتار از نوع عادی ش�دن یا خوگیری بوده اس�ت که یک رفتار  2  2

غیرشرطی می باشد.
 گزینۀ )1(: تغییر رفتار به محرک بی اثر می تواند در عادی ش�دن و رفتارهای ش�رطی رخ دهد. / گزینۀ )3(: ش�رطی ش�دن کالسیک برخالف شرطی 

شدن فعال دارای محرک شرطی می باشد. / گزینۀ )4(: حل مسئله با استفاده از تجارب گذشته و به صورت برنامه ریزی آگاهانه رخ می دهد.
سگ پاولوف نشانه ای از رفتار شرطی شدن کالسیک بوده ولی رفتار موش ها در جعبه اسکینر از نوع شرطی شدن فعال می باشد. 3  4

در شرطی شدن کالسیک، جانور بین محرک بی اثر و محرک طبیعی ارتباط برقرار می کند تا سبب ایجاد محرک شرطی شود ولی در شرطی شدن فعال )آزمون و خطا(، جانور 
بین عمل تصادفی محرک بی اثر اولیه و نتیجۀ آن )مثل فشار اهرم و پاداش آن( رابطه برقرار می کند و سپس یک رفتار عمدی را انجام می دهد.

 محرک طبیعی در ش�رطی ش�دن کالس�یک وجود دارد ولی انجام فرایند تصادفی روی محرک محیطی در ش�رطی ش�دن فعال مثاًل در برخورد تصادفی به اهرم در جعبۀ 
اسکینر رخ می دهد )نادرستی گزینه های )1( و )2((.

استفاده از تجربیات گذشته و برنامه ریزی آگاهانه برای حل مشکل جدید در یادگیری حل مسئله رخ می دهد که نوعی رفتار غیرشرطی می باشد. 4  1
 گزین�ۀ )2(: پاس�خ ارادی ب�ه ی�ک محرک�ی ک�ه قباًل باع�ث پاداش یا تنبیه ش�ده اس�ت نمونه ای از آزمون و خطا یا ش�رطی ش�دن فعال می باش�د. / 
گزینۀ )3(: در خوگیری، جانور س�عی می کند تغییر رفتار را به صورت عدم پاس�خ به محرک دائمی بی خطر، ارائه دهد. / گزینۀ )4(: در برخی یادگیری ها مثل عمل جوجه 
کاکایی در نوک زدن با دقت به منقار والد س�بب پاس�خ س�ریع تر والد می شود. این یادگیری در اثر تغییر رفتار غریزی در اثر پاداش یا آزمون و خطا رخ می دهد. در حقیقت 
جوجه کاکایی دو روزه بین عمل تصادفی خود و پاس�خ غذاگیری آن ارتباط برقرار کرده اس�ت و س�پس به طور عمدی به مناطق خاص از منقار مادر نوک می زند که دلیلی 

بر شرطی شدن فعال می باشد.
ح��ل مس��ئله ای از ن�وع غذاگی�ری از گوش�ت متصل به ن�خ آویزان از ش�اخۀ درخت مخصوص پرن��دگاین مثل کالغ ها هس�تند که در اغلب آن ها سیس�تم  5  4

تک همسری مشاهده می شود. در این جانداران، هزینۀ مصرفی برای رشد جوجه ها را هر دو والد نر و ماده و به طور اشتراکی انجام می دهند.
 گزینۀ )1(: در مورد رفتار شامپانزه ها در گرفتن غذا از موریانه ها و موز با یادگیری حل مسئله رد می شود. / گزینۀ )2(: موش ها که دارای ژن B برای 
نگهداری از نوزادان می باشند در جعبه اسکینر به آزمون و خطا می پردازند. / گزینۀ )3(: پرنده هایی که از خوردن پروانۀ سمی صرف نظر می کنند، در گونۀ کاکایی می تواند 

رفتار غریزی غذادهی به جوجه را پس از یادگیری به صورت سریع تر انجام دهد.
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صفات اثنویۂ جنیس، صفاتی هس�تند که در زمان تولیدمثل برای انتخاب ش�دن سریع در تولیدمثل به چشم می آیند که همان صفات سازگار جنسی هستند.  6  4
این صفات برحس�ب نوع گونه در طاووس نر، جیرجیرک ماده، اغلب پس�تانداران نر و هر دو والد بیش�تر پرندگان بروز می یابد چون در اغلب پرندگان، هر دو والد س�هم 

برابری در انتخاب جفت دارند. دقت کنید که بروز این صفات به دلیل ژن هاست و انتخاب شدن، نتیجه این بروز است. 
 پرهای دمی گستردۀ درخشان طاووس ها، در جنس نر نمایان می شود )رد گزینۀ )1((.

 صفات سازگارتر ثانویۀ جنسی در جانوری دیده می شود که حق انتخاب ندارد و این صفت را برای انتخاب شدن بروز می دهد )رد گزینۀ )2((.
 مثاًل در طاووس ها، جنس پر، سبب سالمت جنس ماده و زاده ها می شود )رد گزینۀ )3((.

متن سؤال در مورد جیرجیرک هایی می باشد که کیسۀ حاوی غذا و اسپرم را به جفت ماده می رساند. در این گونه، رشد و نمو جنین در بدن والد ماده صورت  7  4
می گیرد ولی برخوردار بودن وزن قابل توجهی از بدن با کیسۀ لقاحی در والد نر دیده می شود.

 گزینۀ )1(: جیرجیرک نر غذای جنین را از راه کیسۀ لقاحی به بدن ماده می رساند و هزینۀ بیشتری برای تولیدمثل می پردازد. / گزینۀ )2(: در حشرات 
دف�ع م�واد زائد نیتروژن دار اوریک اس�یدی از طریق لوله های مالپیگی به لولۀ گوارش و به خارج بدن رخ می دهد )زیس�ت دهم(. / گزین�ۀ )3(: در روی بند پاهای جلویی 

جیرجیرک ها، محفظۀ هوادار به همراه پردۀ صماخ برای اطالعات صوتی وجود دارد )زیست یازدهم(.
ن�وع نظ�ام جفت گی�ری یک رفتار تولیدمثلی غریزی اس�ت که ربطی به رفتار قلمروخواهی ن�دارد. ولی رفتار قلمروخواهی احتمال رس�یدن به غذا، جفت و  8  2

موفقیت تولیدمثلی را باالتر می برد.
همۀ موارد صحیح می باشند. 9  3

 ال�ف( رفت�ار مهاجرت�ی از نوع غریزی بوده ک�ه یادگیری نیز در کامل کردن آن نقش دارد. / ب( رفتار مهاجرتی با جابه جایی طوالنی در مس�یر رفت و 
برگش�تی رخ می دهد. / ج( هر رفتار جانوری با هدف افزایش ش�انس بقا و زادآوری انجام می ش�ود. / د( س�ارها با شروع فصل سرما به مناطق گرم تر مهاجرت می کنند ولی 

هر پرنده ای که تجربۀ بیشتری در مهاجرت دارد، راحت تر مسیر خود را شناسایی می کند.
فقط مورد )ج( صحیح می باشد. 10  2

منظور س�ؤال گیرندۀ مکانیکی صدا روی پاهای جلویی جیرجیرک ها )نوعی بندپای بی مهره( می باش�د که یک محفظۀ هوا داش�ته و 
پردۀ صماخ روی آن کش�یده ش�ده اس�ت. لرزش پرده در اثر امواج صوتی، گیرنده های مکانیکی متصل به پردۀ صماخ را تحریک 

کرده و جانور، صدا را دریافت می کند.
 ال�ف( نادرس�ت اس�ت. ایمن�ی اختصاص�ی ویژۀ مهره داران می باش�د. / ب( نادرس�ت اس�ت. حش�راتی مثل 
جیرجیرک ها، تنفس نایدیس�ی دارند و تبادل گازهای تنفس�ی آن ها به طور مس�تقیم با محیط صورت می گیرد. / ج( درس�ت است. 
انتخاب جفت در نمونه دارای قدرت انتقال کیسۀ تولیدمثلی، با جانور نر می باشد که هزینۀ تولیدمثلی بیشتری مصرف می کند. / 
د( نادرست است. صفات سازگارکنندۀ تولیدمثلی را جانوری انجام می دهد که با ویژگی های متعددی که بروز می دهد سبب انتخاب 

شدن سریع آن ها می شود. در گونۀ خاصی از جیرجیرک ها، این جیرجیرک ماده تخمک ساز است که آن رفتار را انجام می دهد.
در زندگ�ی گروهی زنبورها، زنبورهای کارگر که همگی ماده های دیپلوئید نازا می باش�ند، اطالعاتی را توس�ط حرکات ب�دن و صدای وز وز متفاوت به یکدیگر  11  4

منتقل می کنند. این اطالعات سبب یافتن آسان تر منبع غذایی توسط سایر افراد جامعه می شود که غذایابی بهینه با دریافت انرژی کارآمد بیشتر را ایجاد می کند.
 گزین�ۀ )1(: غذاگی�ری توس�ط زنبوره�ای کارگر صورت می گی�رد که همگی نازا می باش�ند. / گزین�ۀ )2(: زنبورهای کارگر همگی دیپلوئید هس�تند. / 
گزینۀ )3(: زنبورهای کارگر با اطالعات کلی دریافتی از سایر زنبورها محل و جهت منبع جدید غذایی را به طور تقریبی حدس می زنند ولی به کمک اطالعاتی که از طریق 

بویایی، توسط خودشان دریافت می کنند به محل دقیق غذا پی می برند.
موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست می باشند. 12  2

 الف( درس�ت اس�ت. در اجتماع مورچه های برگ ُبر، کارگرهایی با اندازه، ش�کل و کار متفاوت وجود دارند. / ب( نادرس�ت اس�ت. مورچه های کارگر 
کوچک تر در زندگی گروهی نقش دفاعی را برای محافظت از برگ های بریده شده و در حال حمل ایفا می کنند. / ج( نادرست است. برش و حمل برگ ها را فقط مورچه های 
کارگر بزرگ تر انجام می دهند. / د( نادرست است. مورچه های کارگر در اجتماع گروهی، غذای مورد نیاز را از نوعی قارچ محیطی به دست می آورند. این مورچه ها از برگ ها 

برای ایجاد کود آیل در رشد قارچ ها استفاده می کنند.
زنبور کارگر برخالف مورچۀ کارگر، از نوع ماده عقیم می باشد و ژن های خود را به نسل بعد منتقل نمی کند. 13  2

 گزین�ۀ )1(: زنب�ور کارگر نق�ش لقاحی ندارد. / گزینۀ )3(: زنبورهای کارگر از جمعیت خود محافظت می کنن�د. / گزینۀ )4(: مورچۀ کارگر، مواد اولیۀ 
الزم برای قارچ ها را تأمین می کند.

فقط مورد )ب( در مورد ویژگی کود آیل صحیح می باشد. 14  2
دقت کنید، کودی که در اثر فعالیت مورچه های برگ بر ایجاد می شود، کود آیل بوده چون از تجزیۂ برگ ها یا موجودات زنده ایجاد شده است.

 الف( نادرس�ت اس�ت. چرخۀ کالوین در قارچ ها که منبع غذایی مورچه ها می باش�د، صورت نمی گیرد چون قارچ ها فاقد ویژگی تولیدکنندگی می باشند. / 
ب( درس�ت اس�ت. کودهای آلی، مواد معدنی را به آهس�تگی آزاد کرده و از معایب آن ها احتمال آلوده ش�دن با عوامل بیماری زا می باش�د. / ج( نادرس�ت اس�ت. قارچ ها 
نی�از دارن�د ت�ا م�واد آلی را به طور آماده از برگ های در ح�ال تجزیه بگیرند. در حقیقت این کودهای آلی، مواد معدنی را به آهس�تگی آزاد کرده و در اختیار گیاهان و س�ایر 

تولیدکنندگان قرار می دهد. / د( نادرست است. کودهای شیمیایی برخالف کودهای آلی می توانند به سرعت مواد مغذی خاک را فراهم کنند.
رفتار پرندگان یاریگر در کمک به پرورش زاده های س�ایر خانواده ها نوعی رفتار با نفع فردی اس�ت چون هم یادگیری مراحل زندگی و هم ش�انس آش�یانه دار  15  2

ش�دن را برای آن ها افزایش می دهد ولی در گروه همکاری خفاش�ان، اگر خفاش�ی که خون گرفته اس�ت، این عمل را جبران نکند، در حقیقت س�بب کاهش زندگی گروهی و 
بقای افراد شده است.

 گزین�ۀ )1(: خفاش�ان رفت�ار گروهی دارند و منافع فردی را فقط در نظر ندارند. / گزین�ۀ )3(: در مثال زنبورهای کارگر یا دم عصایی های نگهبان، بدون 
تشکیل گروه همکاری، بقای ژن های خویشاوندان تضمین می شود. / گزینۀ )4(: رفتار خفاشان در مورد افراد خویشاوند و غیرخویشاوند ولی رفتار دم عصایی ها و زنبورهای 

کارگر در جهت حفظ منافع خویشاوندان می باشد.
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291 جیرجی�رک نر با تولید صدا، اطالعاتی در مورد گونه و جنس�یت خود  16  2
به جیرجیرک ماده می دهد تا رفتار انتخاب جفت و تولید زادۀ آن ها تسهیل شود.

 گزین�ۀ )1(: ب�ا توجه به ش�کل نم�ودار روبه رو ب�ه راحتی قابل 
تفهیم است که هرچه تعداد کبوتران بیشتر می شود، درصد حملۀ شکارچیان به آن ها 
کاهش می یابد. / گزینۀ )3(: در کنار عکس دم عصایی نگهبان می توانید بیاموزید که 
جانور با تولید صدا، دیگران را از وجود شکارچی باخبر می کند که نوعی قلمروخواهی 
است و رفتار دگرخواهی می باشد. / گزینۀ )4(: زنبورهای کارگر با تولید وز وز متفاوت 
در مطلع کردن س�ایر کارگرها از محل منبع غذایی استفاده می کنند ولی دم عصایی ها 

نیز از تولید صدا برای خبر دادن از حضور شکارچی استفاده می کنند.

در رفتار گروه همکاری در خفاشان دگرخواه، اگر خفاشی خون گرفته شده را در آینده به اشتراک نگذارد، این خفاش از زندگی گروهی کنار گذاشته می شود. 17  4
 گزینۀ )1(: این خفاش طرد ش�ده باید خودش به س�مت غذایابی برود تا نمیرد )دیگه کس�ی بهش خون نمی ده!(. / گزینۀ )2(: در گروه همکاری بین 

خفاش ها، مقدار کمی خون منتقل می شود. / گزینۀ )3(: خفاش طرد شده، خونی به سایر افراد هم گروه نمی دهد.
موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست می باشند. 18  1

منظور این س�ؤال ش��امپانزه هایی می باش�ند که با حل مس�ئله به مش�کل غذایابی خود فائق می آیند.
 الف( نادرست است. حل این مشکل شامپانزه ها با روش حل مسئله رخ داده است نه آزمون و خطا! / ب( نادرست است. یادگیری به تجربه جانور ارتباط دارد. /
ج( درست است. در بیشتر پستانداران، نرها سیستم جفت گیری چندهمسری دارند. / د( نادرست است. شامپانزۀ ماده بچه زا می باشد و جفت دارد ولی تخم گذاری نمی کند.

فقط عبارت )ج( مدنظر است. پرنده های یاریگر، عالوه بر کمک به سایر پرندگان، امکان غذایابی و النه یابی را برای خود آسان می کنند.  19  1
 رفتارهای س�ازگار جنس�ی )صفات ثانویۀ جنس�ی( در طاووس نر یا جیرجیرک ماده همانند عدم جبران خون گرفته ش�ده توسط خفاش ها سبب کاهش شانس بقای آن ها 

می شود، چون بیشتر در معرض شکارچی ها قرار می گیرند یا به غذایابی می رسند.
رفتار گروهی گرگ ها نوعی رفتار غریزی می باش�د و آزمون و خطا در بروز آن بی تأثیر اس�ت. در مورد رد گزینه های )3( و )4( که بارها نقش تجربه در انواع  20  2

مختلف یادگیری مثل حل مسئله یا آزمون و خطا را بررسی کرده ایم. در مورد رد گزینۀ )1( نیز کافی است بدانیم که هر رفتاری یک زمینۀ ژنی نیز دارد.

پاسخ آزمون برگزیدة سؤاالت قلم چی

)در این تس�ت فقط باید گزینه ها را با دقت بخوانید( پرهای زینتی دم طاووس نر )نه طاووس ماده( از صفات ثانویۀ جنس�ی اس�ت که هنگام جفت یابی و  1  4
رقابت با نرهای دیگر به کار می رود.

رفتار دگرخواهی می تواند بین خویشاوندان )زنبورها( و یا غیرخویشاوندان )خفاش های خون خوار( مشاهده گردد. این رفتار هم در مهره داران )خفاش های خون خوار(  2  3
و هم بی مهرگان )مورچه ها و زنبور عسل( مشاهده می گردد اما در هر صورت توسط انتخاب طبیعی برگزیده شده است. گاهی دگرخواهی رفتاری به نفع خود فرد می باشد )پرندگان(.

رفتار دگرخواهی با هزینۀ کاسته شدن از احتمال بقا و موفقیت تولیدمثلی فرد همراه است اما در مورد رفتار پرندگان یاریگر به نفع آن هاست. یاریگرها اغلب  3  1
پرندگان جوانی هس�تند که با کمک به والدین صاحب النه تجربه کس�ب می کنند و هنگام زادآوری یم توانند از این تجربه ها برای پرورش زاده های خود اس�تفاده کنند یا با 

مرگ احمتایل جفت های زادآور، قلمرو آن ها را تصاحب و خود زادآوری کنند.
رفتارهای سازگارکننده با سازوکار انتخاب طبیعی برگزیده می شوند )این رفتارها می توانند با جهش ایجاد شوند(. سایر موارد صحیح هستند. 4  2
ط�اووس ن�ر در فص�ل زادآوری )نه همواره(، پرهای پرنقش و نگاری پیدا می کند. این پرها بر روی انحیۂ دیم )نه ابل( قرار گرفته اند. در قمری خانگی هر دو  5  2

جنس در انتخاب جفت سهم مساوی دارند.
منظور س�ؤال زنبور اس�ت که به منظور هش�دار به دیگران نس�بت به حضور ش�کارچی، فرومون ترش�ح می کند. زنبورهای کارگر یابندۀ منبع غذایی، پس از  6  4

بازگشت، اطالعات خود دربارۀ منبع غذایی را با انجام حرکات ویژه ای به زنبورهای دیگر نشان می دهند.
 گزینۀ )1(: حشرات اسکلت خارجی از جنس کیتین دارند. / گزینۀ )2(: در هر واحد مستقل بینایی )نه درون هر چشم( حشرات، یک قرنیه، عدسی 

و تعدادی گیرندۀ نوری وجود دارد. / گزینۀ  )3(: حشرات جزء بی مهرگان هستند. بی مهرگان دفاع اختصاصی ندارند، در نتیجه در بدن آن ها پادتن یافت نمی شود.
همۀ موارد نادرست هستند. 7  4

 الف( نادرست است. دقت کنید در رفتار حل مسئله، موقعیت جدید است و تکراری نیست. / ب( نادرست است. رفتار شرطی شدن فعال به همراه آزمون و 
خطا می باشد. / ج( نادرست است. دقت کنید همۀ رفتارها دارای محرک یا محرک هایی هستند. / د( نادرست است. رفتارهای غریزی نیز می توانند تحت تأثیر محیط بروز کنند.

در نوع�ی جیرجی�رک، جنس نر کیس�ه ای حاوی زامه های نر و مق�داری مواد مغذی را هنگام جفت گیری به بدن جیرجیرک م�اده منتقل می کند، اما لقاح و  8  1
تشکیل تخم در بدن جیرجیرک ماده اتفاق می افتد.

الف( برخی رفتارها مانند بیرون انداختن پوست تخم جوجۀ کاکایی هم در دورۀ مشخصی رخ می دهد، اما نقش پذیری نیست و یا مثاًل رفتار رکود تابستانی  9  1
یا خواب زمس�تانی نیز نقش پذیری نیس�ت )نادرس�ت(. / ب( الزامًا هر رفتاری با افزایش بقای جانور همراه نیست، مثل رفتار دگرخواهی )نادرست(. / ج( در رفتارشناسی با 
دیدگاه انتخاب طبیعی، پژوهشگران برای پاسخ به پرسش چرایی رفتارها و اثر انتخاب طبیعی در شکل دادن به آن ها پژوهش می کنند. آن ها نقش سازگارکنندگی رفتارهای 
گوناگون و به عبارتی نقش رفتارها را در بقا و زادآوری بیش�تر جانوران بررس�ی می کنند )درس�ت(. / د( گاهی جانوران غذایی را مصرف می کنند که محتوای انرژی چندانی 

ندارد اما مواد مورد نیاز آن ها را تأمین می کند )نادرست(.
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پرندۀ یاریگر اغلب پرندۀ جوانی است که با کمک والدین صاحب النه، تجربه کسب کرده و هنگام زادآوری خود می تواند از این تجربه ها استفاده کند. 10  4
 زنبورهای عسل کارگر، ماده های نازایی هستند که خودشان امکان تولیدمثل نداشته و نگهداری و پرورش زاده های ملکه را بر عهده دارند )نادرستی گزینۀ )1((. 
خفاش های خون آش�ام الزامًا رفتار دگرخواهی را در قبال خویش�اوندان انجام نمی دهند )نادرس�تی گزینۀ )2((. در میان مورچه های برگ بر، مورچۀ بزرگ تر کارگری است که 

برگ ها را برش داده و به النه حمل می کند و کارگرهای کوچک تر، روی برگ قرار گرفته و از آن محافظت می کنند )نادرستی گزینۀ )3((.
یادگیری با آزمون و خطا، نام دیگر شرطی شدن فعال است. گزینۀ )2( مثالی از رفتار حل مسئله در کالغ است. 11  2
عبارت ه�ای )ال�ف( و )د( درس�ت هس�تند. در ب�روز همۀ رفتارهای جانور )غری�زی و یادگیری( ژن ها نقش دارند که در بس�یاری از آن ه�ا بین ژن و محیط  12  2

برهم کنش وجود دارد. 
 الف( درس�ت اس�ت. فرومون ها و نیز برخی از هورمون ها می توانند در بروز رفتار نقش داش�ته باش�ند. / ب( نادرست اس�ت. رفتارهایی که با یادگیری 
تصحیح می ش�وند و بروز می یابند نیز تحت تأثیر ژن ها هس�تند. / ج( نادرس�ت اس�ت. این مورد فقط برای رفتارهای غریزی صادق اس�ت. / د( درس�ت اس�ت. طبق متن 
کتاب، رفتار، واکنش یا مجموعۀ واکنش هایی است که جانور در پاسخ به محرک یا محرک ها انجام می دهد. پس در همۀ آن ها محرک)های( داخلی و یا خارجی وجود دارد.

در رفتار شرطی شدن کالسیک، محرک بی اثر در صورت استفادۀ هم زمان با محرک طبیعی، رفته رفته از طرف جانور شناخته شده و تبدیل به محرک شرطی  13  1
می ش�ود )نادرس�تی گزینۀ )3((. در رفتار ش�رطی ش�دن فعال، جانور بین رفتار خود و عواقب آن )پاداش / تنبیه( ارتباط برقرار می کند و رفتاری را که با تشویق همراه باشد، 

بیشتر تکرار می کند )نادرستی گزینه های )2( و )4((.
مادر، ابتدا نوزادان خود را وارسی کرده که این کار را از طریق اطالعات دریافت شده از طریق دستگاه عصبی محیطی حسی به مغز انجام می دهد. پس در  14  3

مغز ابتدا ژن B و سپس ژن های دیگری فعال می شوند تا نهایتًا با به راه افتادن فرایندهای پیچیده ای در مغز، موش ماده رفتار مراقبت مادری را نشان می دهد.
زنبوره�ای کارگ�ر )م�اده و نازا( و زنبورهای نر هر دو توانایی بکرزایی را ندارند. هر دوی این جانداران توانایی انجام تقس�یم میوز را ندارند، در نتیجه س�اختارهای چهار  15  4

کروماتیدی ایجاد نمی کنند. سایر گزینه ها فقط برای زنبورهای کارگر صادق است. دقت کنید زنبور نر )برخالف زنبور کارگر( به طور مستقیم ژن های خود را به نسل بعد منتقل می کند.
دقت کنیم رفتار دنبال کردن جس�م متحرک برای نخس�تین بار توس�ط جوجۀ پرندگان غریزی است اما شناختن جسم متحرک و دنبال کردن آن در دفعات  16  3

بعد به صورت یادگیری می باشد. النه سازی پرندگان هم طبق متن کتاب جزء رفتارهای غریزی می باشد. 

رفتار مکیدن شیر در پستانداران و النه سازی در پرندگان غریزی هستند. پس دارای اساس مشترک و یکسان در همۀ افراد گونه می باشند.

 گزینۀ )1(: خارج کردن پوسته های تخم برای افزایش بقای زاده ها در مقابل خورده شدن توسط کالغ ها صورت می گیرد ولی انتخاب جیرجیرك مادۀ 
بزرگ تر برای تولید بیشترین تعداد زاده ها نیز مي باشد. / گزینۀ )2(: ارتباط میان تجربه های گذشته و موقعیت جدید جانور ویژۀ رفتار حل مسئله است. در جعبۀ اسکینر، 

رفتار شرطی شدن فعال صورت مي پذیرد. / گزینۀ )4(: دقت کنید رفتار حل مسئله با برنامه ریزی آگاهانه صورت مي گیرد نه رفتارهای دیگر!
رفتار رقص عروسی در ماهی ها نوعی رفتار زادآوری است زیرا در آزاد شدن هم زمان گامت ها و تشکیل بیشترین یاخته های تخم نقش دارد. این رفتار می تواند  17  4

تحت تأثیر انتخاب طبیعی که از عوامل به هم زنندۀ تعادل در جمعیت است، قرار بگیرد. همچنین پژوهشگران در بررسی رفتارها به دو سؤال پاسخ می دهند که سؤال اول 
در رابطه با چگونگی بروز یک رفتار است.

در رفتار خوگیری، پاس�خ به محرک تکراری که س�ود و زیانی برای فرد ندارد، کاهش پیدا می کند و یا پاس�خی بروز نمی کند. از طرفی دقت کنید در یادگیری  18  2
شرطی شدن فعال نیز در پی تنبیه میزان بروز یک رفتار کاهش پیدا می کند.

 الف( نادرست است. در شرطی شدن فعال برای جاندار زیان دارد. / ب( درست است. یادگیری ها همگی برای بقا الزم هستند و باعث سازگاری جانور با 
تغییرات محیط می شوند. از طرفی در زیست شناسی دهم نیز خوانده ایم که سازگاری با محیط یکی از ویژگی های حیات است. / ج( درست است. چون رفتارهای صورت سؤال 
از نوع یادگیری هستند و از طرفی در همۀ انواع یادگیری کسب تجربه الزم است، در نتیجه برهم کنش بین محیط و ژن های جاندار را مشاهده می کنیم. / د( نادرست است. 

در شرطی شدن فعال، محرک بی اهمیت نیست، بلکه تنبیه است. تنها در خوگیری چشم پوشی از محرک های بی اهمیت دیده می شود.
جانوران ماده معمواًل زمان و انرژی بیش�تری صرف زادآوری و پرورش زاده ها می کنند. )کاًل وقتی در این عبارات »همواره« یا »فقط« می بینید به دید منفی  19  4

به آن ها نگاه کنید!(
در ش�رطی ش�دن کالس��یک برقراری ارتباط میان محرک های مختلف و تبدیل ش�دن محرک بی اثر به محرک شرطی را می توان مشاهده کرد، محرک طبیعی  20  2

همان محرک غیرشرطی است.
 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. رفتار حل مس�ئله در پرندگان مانند کالغ نیز دیده می ش�ود. / گزینۀ )3(: نادرست اس�ت. رفتار خوگیری یا عادی شدن 
 باع�ث حف�ظ ان�رژی بدن برای فعالیت های حیاتی می ش�ود و پاس�خ به محرک ه�ای تکراری که س�ود و زیانی ب�رای آن ندارد، کاه��ش پیدا می کند )یا متوقف می ش�ود(. 
/ گزینۀ )4(: نادرست است. از نقش پذیری برای حفظ گونه های در خطر انقراض استفاده می شود که همراه با یادگیری رفتارهای اساسی همانند جستجوی غذا می باشد.

پاسخ آزمون برگزیدة سؤاالت  سراسری

رفتار ش�قایق دریایی در مقابل حرکات مداوم آب، )یعنی عدم انقباض بازوهای حس�ی خود( نوعی یادگیری )عادی شدن( است اما در سایر گزینه ها ژنتیک  1  3
و زمینه های ارثی نقش دارند و زمانی برای یادگیری وجود نداشته است.

شرطی شدن کالسیک، رفتاری است که طی آن همۀ جانوران یاد می گیرند به یک محرک بی اثر که مدتی با یک محرک غیرشرطی همراه شده و از این پس،  2  4
آن محرک بی اثر به صورت شرطی درآمده است، یک پاسخ طبیعی بدهند.

نقش پذیری مربوط به رفتاری است که در اثر یادگیری در دورۀ حساس از زندگی ایجاد می شود که می تواند سبب بقای جانور شود. 3  2
در رفتار حل مسئله جانور می کوشد تا مشکل جدید خود را که برای اولین بار است با آن روبه رو می شود، حل کند. 4  3
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293 در بروز یک رفتار، در اغلب موارد، وراثت و محیط با هم نقش دارند. دقت شود که در یک رفتار غریزی، آموزش و تجربه نقشی ندارد ولی در یادگیری هم  5  3
ژن و هم محیط در آن تأثیر دارد.

در رفتارهای غریزی مثل عمل جوجه کاکایی تازه به دنیا آمده، تجربه و آموزش نقش�ی نداش�ته اس�ت ولی در س�ایر گزینه ها غریزه، محرک بی اثر و وراثت  6  2
نقش دارند چون از نوع یادگیری می باشد.

رفتار آزمون و خطا یا شرطی شدن فعال برخالف حل مسئله به آزمون و خطا نیاز دارد ولی هر دو رفتار نوعی یادگیری بوده و زمینۀ ژنی و محیطی و تجربۀ  7  3
گذشته در آن مؤثر است.

8  4

هر رفتار غریزی با دس�تورالعمل های وراثتی خاصی صورت می گیرد و در افراد یک گونه به یک ش�کل انجام می ش�ود که محرک آن می تواند درونی یا بیرونی باش�د. بیش�تر 
این رفتارها در اثر تجربه، شکل متفاوتی پیدا می کنند.

دقت کنید که در شرطی شدن کالسیک )آزمایش پاولوف( محرک غیرشرطی مثل بوی گوشت، همواره به تنهایی پاسخ مناسب طبیعی را ایجاد می کند ولی  9  3
جانور در برابر محرک یب اثر، پاسخی ایجاد نمی کند تا وقتی که شرطی شود و همان پاسخ غیرشرطی طبیعی را به آن بروز دهد.

همۀ موارد درست می باشند. 10  4
صفات غریزی، فقط متأثر از ژن ها هس�تند. در اثر عمل هورمون ها، انعکاس ها با محرک های مختلف ایجاد ش�وند. این رفتارها در پاس�خ به محرک های خاص و از هر نوعی 

می توانند آغاز شوند و در افراد یک گونه به یک شکل دیده شوند.
در شرطی شدن کالسیک، محرک شرطی باعث پاسخ در جانور می شود.  11  2

گزینۀ )1( در مورد عادی شدن در شقایق دریایی، گزینۀ )3( در مورد انعکاس های نخاعی مهره داران که بدون تأثیر مغز رخ می دهد و گزینۀ )4( در مورد رفتار حل مسئله 
که بدون آزمون و خطا است رد می شوند.

همۀ رفتارهای جانوری با اینکه شکل های مختلفی دارند ولی همگی در جهت کاهش هزینه مصرفی و افزایش سود خالص می باشند و هدف نهایی آن ها حفظ  12  3
بقای تولیدمثل می باشد. )گزینۀ )1( در مورد رفتار دگرخواهی زنبور کارگر، گزینه های )2( و )4( در مورد عادی شدن یا خوگیری رد می شوند.(

نقش پذیری تنها نوعی از یادگیری است که به دورۀ حساس و مشخصی برای آموزش نیاز دارد. 13  3
 گزین�ۀ )1(: رفت�ار غری�زی در بروز اولیۀ رفتاری که می خواهد به نقش پذی�ری بیانجامد، کاربرد دارد )مثل دنبال کردن هر جس�م متحرک در جوجه 

غازهای تازه متولد شده(. / گزینۀ )2(: در شرطی شدن فعال آزمون و خطا وجود دارد. / گزینۀ )4(: هر یادگیری مسئول برهم کنش اطالعات ژنی و یادگیری می باشد.
شرطی شدن فعال تنها نوع یادگیری است که در آن آزمون و خطا رخ می دهد. 14  1

 گزینۀ )2(: نقش پذیری در دورۀ مشخصی از زندگی جانور رخ می دهد. / گزینۀ )3(: در خوگیری، پاداش و تنبیه وجود ندارد. / گزینۀ )4(: رفتارهای 
غریزی در اثر یک محرک تا انتها و بدون تغییر ادامه می یابند.

بررس�ی اینکه در یک رفتار س�هم بخش ژنی بیش�تر اس�ت یا یادگیری، بسیار مش�کل می باش�د ولی می دانیم که در یادگیری هم ژن تأثیر دارد و هم عوامل  15  2
محیطی مؤثرند.

 گزینۀ )1(: رفتارشناسان از آزمایشات علمی استفاده می کنند. / گزینۀ )3(: انتخاب طبیعی در تکامل رفتار و پاسخ به پرسش های چرایی فعال است. 
/ گزینۀ )4(: هدف رفتارهای مختلف جانوری، موفقیت در بقا و تولیدمثل می باشد.

انتخاب طبیعی در حفظ و بروز هر رفتار جانوری نقش دارد. 16  2
 گزینۀ )1(: در انتخاب جفت، جانوران اغلب به رخ نمود جنس�یت مخالف توجه می کنند که البته هر رخ نمودی در اثر وجود یک ژن نمود حاصل می ش�ود. / 
گزین�ۀ )3(: در مث�ال جیرجیرک های دارای کیس�ۀ لقاحی، ماده ه�ا صفات ثانویه اندازه بزرگ تر بدن دارن�د. / گزینۀ )4(: انتخاب طبیعی در برخ�ی موارد به انتخاب فرد 

می پردازد و ممکن است این انتخاب سبب کاهش شانس بقای گونه شود!!
جانور موردنظر سؤال، حشره ای به نام شته است که همولنف آن در هنگام استراحت قلب از منافذ دریچه دار باز، به قلب برمی گردد. 17  2

 گزینۀ )1(: مغز حشرات چند گره به هم جوش خورده دارد. )برخالف طناب عصبی که گره های مجزا دارد.( / گزینۀ )3(: حشرات نفریدی ندارند. / 
گزینۀ )4(: حشرات تنفس نایدیسی با لوله های منشعب دارند.

برخی رفتارهای دگرخواهی مثل نگهبان ها، فقط در ظاهر به نفع سایر افراد است و برخی مثل پرندگان یاریگر به نفع خود فرد نیز می باشد. 18  1
 گزینۀ )2(: در مورد زنبور کارگر صحیح اس�ت. / گزینۀ )3(: در مورد زنبورهای کارگر صحیح اس�ت. / گزینۀ )4(: رفتار دگرخواهی بر اس�اس انتخاب 

طبیعی انتخاب شده است.
هر رفتاری بر اساس انتخاب طبیعی در طبیعت انتخاب می شود. 19  3

 گزینۀ )1(: در مورد پرنده های یاریگر نادرست است. / گزینۀ )2(: در مورد خفاش ها نادرست است. / گزینۀ )4(: در مورد خفاش ها و گروه همکاری 
یا پرندگان یاریگر نادرست است.

منظور سؤال نقش پذیری می باشد. 20  2
 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. س�ؤال در مورد نقش پذیری اس�ت، پس برخالف نقش پذیری، عبارت نادرس�تی اس�ت. / گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. 
نقش پذیری در دوره حساسی از زندگی رخ می دهد. / گزینۀ )3(: نادرست است. موقعیت جدید و برنامه ریزی آگاهانه، ویژه حل مسئله است. / گزینۀ )4(: نادرست است. 

در شرطی شدن کالسیک به محرک شرطی شده نیز پاسخ داده می شود.
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