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مولکولهای اطالعاتی

 21فقط مورد (ج) صحیح میباش�د .دوس�تان عزیزم همانطور که با کتابهای الگو در پایههای مختلف آش�نا هستید همواره اولین تست هر فصل را به اولین
1
پاراگرافه�ا اختص�اص میدهی�م چون اغلب ش�ما به آنها و مقدم�ۀ فصل توجه نمیکنی�د .همانطور که میدانی�د ،در هس��ته یاختههای یوکاری�وت ،اطالعات ژنتیکی
ً
دس�تورالعملهای فعالیت یاخته ،در  DNAفامتنها ذخیره ش�دهاند .حتما به یاد دارید که در س�اختار فامتنها ،دنا و پروتئین مشارکت دارند که مهمترین این پروتئینها
در یوکاریوتها ،هیستونها میباشند.
الف) در پروکاریوتها هسته وجود ندارد .ولی در یوکاریوتها ،ویژگیهای هر یاخته ،مانند شکل،اندازهو تواناییهای آنها تحت کنترل ژنهای هسته میباشد/ .
ً
ب) دستورالعملهای هسته یا در حین تقسیم از یاختهای به یاختۀ دیگر میرود و یا در حین تولیدمثل ،از نسلی به نسل دیگر (با مثال تشکیل یاختۀ تخم) منتقل میشود.
ً
 42همۀ موارد نادرس�ت هس�تند .در ابتدا لطفا متن تس�ت را صحیح بخوانید تا ببینید منظور طراح چه بوده اس�ت .منظور این س�ؤال طبق متن کتاب درس�ی
2
اندامکی دو غشایی در یوکاریوتها به نام هسته میباشد.
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 .ائوزینوفیلها که در مبارزه با انگلها فعالند ،یک هستۀ دوقسمتی
دمبلیش�کل دارن�د / .ج) نادرس�ت اس�ت .جان�دار تکیاختهای میتواند پروکاری�وت یا برخی یوکاریوتها باش�د که باکتریها یا پروکاریوتها ،فاقد هس�ته میباش�ند/ .
د) نادرس�ت اس�ت .چرخۀ یاخته ش�امل دو مرحلۀ اینترفاز و تقسیم میباشد که کروموزومهای هستهای به دلیل اینکه از مرحلۀ پرومتافاز تقسیم دیگر غشای هسته وجود
ندارد ،در سیتوپالسم یاخته قرار میگیرند.

C

 33موارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست هستند.
3
الف) نادرس�ت اس�ت .عامل کزاز نوعی باکتری اس�ت پس هس�ته و چرخۀ یاختهای ندارد / .ب) درست اس�ت .در کرم کبد طی تولیدمثل ،عوامل
هس�تهای به نس�ل بعد میرسد .همانطور که میدانید ،حشرات از بیمهرگان خشکیزی با لقاح داخلی و دس�تگاه تولیدمثل تخصص یافته میباشند (البته برخی حشرات
بدون لقاح و از راه بکرزایی نیز تولیدمثل میکنند) / .ج) نادرست است .اسپرماتوگونیها فقط توانایی میتوز دارند و فاقد قدرت تشکیل تتراد میباشند / .د) نادرست است.
تولید زنبور عسل نر از زنبور ملکه با بکرزایی است و لقاح در آن نقشی ندارد.

C

 24موارد (د) و (هـ) صحیح هستند.
4
سیاهک و زنگ گندم ،نوعی قارچ مضر هستند که از گروه یوکاریوتها میباشند و مانند هر یوکاریوت دیگری ،حاوی کروموزومهایی متشکل از دان و پروتئین میباشند که
سؤال دنبال ویژگی مشترک این دو نوع مولکول زیستی میباشد.
الف) نادرست است .بین این دو بسپار ،فقط دنا ،ذخیرهکنندۀ اطالعات وراثتی میباشد / .ب) نادرست است .در بدن ضمن تجزیۀ مواد نیتروژندار،
ابت�دا آمونی��اک ایج�اد میش�ود و س�پس کب�د ،تنها اندامی اس�ت که با ترکی�ب آمونیاک و  CO2در انس�ان ،م�واد آلی مث�ل اوره را از ترکی�ب مواد معدنی میس�ازد/ .

ج) نادرس�ت اس�ت .پروتئینها و در رأس آنها ،هیس��تونها ،سبب فشردگی فامتنی میش�وند / .د) درست است .نوکلئوزومها ،واحدهای تکرار شونده از دنا و پروتئین در
کروموزومه�ای یوکاریوتی اس�ت / .هـ) درس�ت اس�ت .مرحل�ۀ اول چرخۀ یاختهای ،اینرتفاز اس�ت که طی آن در مرحل�ۀ  ،Sمقدار دنا دو برابر میش�ود و در مراحل دیگر

پروتئینسازی زیاد میشود( .در تستها همواره دقت کنید که  G1مرحلۀ اول اینترفاز بوده و اینترفاز بهطور کلی مرحلۀ اول چرخۀ یاختهای میباشد).
A

5

35

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

از نتایج بعد از چهار آزمایش گریفیت مش�خص ش�د که مادۂ وراثیت میتواند بین یاختهها ،منتقل ش�ود ولی ماهیت مادۂ وراثیت و چگونیگ انتقال آن بین یاختهها مش�خص
نشد (درستی گزینۀ ( )3و نادرستی گزینۀ (( ))4دقت کنید که در گزینۂ ( ،)4پیدا کردن نقش دان ،نتایج محققین بعد از گریفیت بود نه خود گریفیت!!!).
گزینۀ ( :)1فقط آزمایش سوم گریفیت فاقد باکتری زنده بود چون فقط حاوی باکتریهای پوشینهدار کشته شده با گرما بود .وی بعد از آزمایش اول
و دوم ،فکر میکرد که پوش�ینه عامل بیماری اس�ت و انتظار داش�ت باکتری کشته شده پوشینهدار نیز باعث مرگ موشها شود ،ولی مشاهده کرد که بعد از آزمایش سوم،
همۂ موشها س�الم ماندند .گریفیت از این آزمایش فهمید که پوش�ینه باکتری ،به تهنایی ،عامل بیماری س�ینهپهلو و مرگ موشها نیس�ت / .گزینۀ ( :)2گریفیت در ابتدا
به دنبال کشف واکسنی بر علیه آنفلوانزا بود ولی در آزمایشات خود متوجه شد ،نوعی مادۀ وراثتی ،که ماهیت آن را نمیدانست ،میتواند به یاختۀ دیگری منتقل شود.
A

 36این سؤال مقایسۀ آزمایش اول و دوم گریفیت روی موشها میباشد .در آزمایش اول ،باکتریهای پوشینهدار ،سبب بیماری سینهپهلو در موشها شدند و
6
همۀ موشها مردند .در بررسی خون و شش موشهای مرده مشاهده شد که تعداد زیادی باکتری پوشینهدار زنده وجود دارد که از اثر دفاعی سیستم ایمنی موش در امان
ماندهاند ،ولی در آزمایش دوم ،سیس�تم ایمنی موش موفق ش�ده ،باکتریهای فاقد پوش�ینه را از بین ببرد و به همین دلیل بیماری سینهپهلو در موشها ایجاد نشد (درستی
گزینۀ ( )3و 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 گزینههای ( )2و (.))4

 37موارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست هستند .در این سؤال منظور فعالیت گریفیت در پیدا کردن مادهای به نام واکسن بر علیه بیماری آنفلوانزا بود.
7
ً
الف) نادرست است .واکسن مادهای معموال حاوی یک نوع آنتیژن خاص میباشد که با تزریق به بدن سبب ایجاد حافظه ایمنی و تولید پادتن و لنفوسیت
خاطره میشود 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 ششها حمله کرده و این بیماری ویروسی ،سبب تولید اینترفرون نوع  1توسط یاختههای سنگفرشی حبابکها نیز میشود / .ج) نادرست است .پادتن
آماده در سرم دیده میشود (نه واکسن!) / .د) نادرست است .عامل آنفلوانزا ،نوعی ویروس است که فاقد غشا بوده و توسط پرفورین یا پروتئین مکمل و لیزوزیم از بین نمیرود.
 48همۀ موارد نادرست هستند .استفاده از موش در آزمایشات این فصل تنها مخصوص گریفیت بود.
8
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 پیبردند/ .
ج) نادرست است .از آزمایش سوم در حال حاضر متوجه میشویم که پوشین ه به تنهایی عامل بیماری سینههپلو نمیباشد (نه آنفلوانزا!) / .د) نادرست است .در آزمایش
چهارم از دو نوع باکتری استفاده شد که یکی پوشینهدار مرده و دیگری زندۀ فاقد پوشینه بود که طی آن همۀ موشها ُمردند.
 39موارد (الف)( ،ج) و (د) صحیح هستند .منظور سؤال خون (بافت پیوندی) و اندامی به نام شش در موشها بود.
9
الف) درست است .ششها هم دارای نایژ ه و نایژک انتهایی از بخش هادی تنفس و هم دارای نایژک مبادلهای و حبابکهای کل بخش مبادلهای این
دستگاه میباشند / .ب) نادرست است .خون بافت پیوندی دارد و فاقد غشای پایه میباشد / .ج) درست است .بیشتر حجم ششها را کیسههای حبابکی دربر گرفتهاند
که به ششها ظاهری اسفنجگونه میدهد (این هم تستهای ترکیبی که دوست دارید!) / .د) درست است .گویچههای قرمز خون فاقد دنای خطی و حلقوی میباشند.
 31 10فقط مورد (الف) نادرست میباشد.
الف) نادرست است .وقتی انتقال ژن از باکتری پوشینهدار به فاقد پوشینه انجام شد ،ابتدا با تولید رنای پیک و پروتئینسازی ،آنزیم پوشینهساز ایجاد
شد و سپس این آنزیم (پروتئین) سبب ساخت پوشینه (کربوهیدراتی) شد.

C

C

C

B

ً
پوشینه ماهیت هیدرات کربنی دارد و مستقیما از روی ژن ساخته نمیشود ولی آنزیم خاصی در ساخت آن نقش دارد.
ب) درس�ت اس�ت .در اثر تغییر ش�کل ،باکتری فاقد پوشینه به پوش�ینهدار تبدیل میشود و ش��کل ظاهری یا رخمنود این نوع از باکتریها تغییر میکند / .ج) درست است.
ً
قبل از نتایج آزمایش�ات ایوری ،بس�یاری از دانش�مندان معتقد بودند که پروتئینها ماده وراثتی هس�تند / .د) درس�ت اس�ت .در همۀ موشهای آزمایش چهارم مس�لما
باکتریهای مرده ،زنده نشدهاند بلکه تغییر شکل و ایجاد باکتری پوشینهدار صورت گرفت و به همین دلیل همۀ موشها مردند.
در آزمایش چهارم گریفیت ،تغییر شکل تنها در برخی باکتریهای فاقد پوشینه ،انجام شد ولی این عمل در بدن همۀ موشهای مورد آزمایش رخ داد.
 11 11موارد (ب) و (ج) صحیح میباشند.
(باکتریهای پوشینهدار را در خون و شش موشهای مرده یعنی در دستگاه گردش خون و تنفس آنها میتوان مشاهده کرد).

C

هر عاملی که باعث پدیدار ش�دن باکتریهای زندۂ پوش��ینهدار یا مرگ موش در اثر تزریق مخلوط آزمایش چهارم گریفیت ش�ود ،نش�ان دهندۀ تغییر ش�کل باکتریهای
فاقد پوشینه به پوشینهدار بوده است .این موارد را در عبارتهای (ب) و (ج) مشاهده میکنیم (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 باکتریها نش�دهاند( .برخالف گفته عبارت (د) در آزمایش گریفیت از آنزیمهای هیدروالز و در آزمایش ایوری،
از موش استفاده نشد).
12 B

21

موارد (ب) و (د) نادرست هستند .گریفیت برای آنکه مطمئن شود که پوشینه عامل بیماری سینهپهلو است یا نه ،در آزمایش سوم ،باکتریهای پوشینهدار

کشته شده را به موشها تزریق کرد و مشاهده کرد که بیماری در موشها ایجاد نمیشود و موشها سالم ماندند و به این نتیجه رسید که پوشینه به تهنایی عامل بیماری

س��ینههپلو نیس��ت .البته پس از آزمایش دوم به این نتیجه رس�یده بود که پوش�ینه عامل بیماری است .پس فقط عبارتهای (الف) و (ج) صحیح هستند .اگر هم دنبال رد
ً
عبارتهای (ب) و (د) هستید که حتما میدانید 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 A

41
ترتیب عمل آزمایش ایوری

1

 )1عصارۀ باکتریهای پوش�ینهدار کش�ته ش�ده در مرحلۀ س�وم گریفیت را تهیه کردند و همۂ پروتئینهای موجود در آن را با پروتئازها تخریب کردند و س�پس
باقیماندۀ محلول را به محیط کشت باکتریهای زنده فاقد پوشینه اضافه کردند و مشاهده کردند که باز هم باکتری پوشینهدار ایجاد میشود .آنها فهمیدند که
پروتئین که همه میگفتن اینکاره است ،اینکاره 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 کدامیک از دنا یا کربوهیدرات و یا لیپید میتواند ماهیت مادۀ وراثتی را ایجاد کند و سبب انتقال صفت شده باشد!!
 )2در آزمایش دوم باز هم از عصارۀ اس�تخراج ش�ده از باکتری پوش�ینهدار 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 الیهها به صورت جداگانه به محیط کشت باکتری فاقد پوشینه ،مشاهده کردند که فقط الیهای که حاوی
 DNAبود ،سبب تغییر شکل باکتری فاقد پوشینه به پوشینهدار شد (درستی گزینۀ ( )4و نادرستی گزینۀ (.))3
نتیجه :برای اولینبار فهمیدند  DNAمادۀ 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).
ً
 )3ایوری و همکارانش در سومین آزمایشات خود ،از انواع مختلف آنزیمهای هیدروالز استفاده کردند و برای بار دوم فهمیدند که قطعا دنا عامل وراثتی است و باز
هم پروتئین اینکاره نیست (نادرستی گزینههای ( )1و ( .))2چون در این آزمایش فقط محلولی که دنای آن حذف شده بود ،فاقد باکتری زنده پوشینهدار میشد.

3

تاعالطا یاه لوکلوم
4

14 B

31

موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست هستند .آزمایش ایوری برای شناخت نوع و ماهیت مادۀ وراثتی بود.
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 آزمایشهای ایوری ،از موش استفاده نشد! (گول نخورید!) / .ج) نادرست است .در مورد اولین آزمایشی که همزمان 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 باکتریهای مردۀ پوشینهدار
لوا لصف

استفاده کردند و در هر سه آزمایش فهمیدند که پروتئین مادۀ وراثتی نمیباشد.
15 C

31

توج��ه :دوس��تان عزی��ز اخی��راً در بس��یاری از تس��تهای کنک��ور دی��ده ش��ده اس��ت ک��ه ی��ک مفه��وم را ط��راح مدنظ��ر میگی��رد و در م��ورد آن توضیح��ی ارائ��ه یمده��د و س��پس
س��ایر گزینهه��ا را ب��ه ص��ورت ترکیب��ی از کتابه��ای دیگ��ر ط��رح میکن��د .ای��ن روش را در تس��تهای فصله��ای مختل��ف کت��اب الگ��و زی��اد مش��اهده میکنی��د (در حقیق��ت

در خود منت سؤال ،نیز یک پرسش مخیف است!).
منظور این س�ؤال نیز پروتئینها میباش�ند که اغلب محققین در زمان ایوری فکر میکردند عامل تغییر ش�کل ،باکتریهای فاقد پوش�ینه است( .دقت کنید که این سؤال
ترکیبی با زیست دهم میباشد).
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .آنزیمهای موجود در بزاق ،یا آمیالزها برای تجزیه نشاسته به مالتوز و یا لیزوزیمها هستند که در هر سطح مخاطی

لولۀ گوارش و تنفس ،دیوارۀ باکتریها را از بین میبرند / .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .چون  HDLو  LDLلیپوپروتئینی هس�تند و عالوه بر مواد لیپیدی ،مواد
پروتئینی نیز در آنها مش�اهده میش�ود / .گزینۀ ( :)3درس�ت اس�ت .در بیماری س��لیاک ،نوعی پروتئین به نام گلوتن که در گندم و جو وجود دارد س�بب تخریب
یاختههای روده شده و ریزپرزها و حتی پرزهای روده را از بین برده و سطح جذب را کاهش میدهد / .گزینۀ ( :)4نادرست است .گلیکوژن در کبد و ماهیچه سبب
ذخیره انرژی میشود.
16 A

31

ایوری ،پروتئینهای عصارۀ حاوی باکتریهای کشته شدۀ پوشینهدار را تخریب کرد که این عصاره در آزمایش سوم گریفیت نیز استفاده شده بود.
گزینۀ ( :)1ایوری در آزمایش خود از موش استفاده نکرد / .گزینۀ ( :)2ایوری میدانست که پوشینه ،عامل وراثتی نیست / .گزینۀ ( :)4در 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.
17 C

31

موارد (ب)( ،ج) و (د) نادرستاند .واژه «واحدهای تکرار شونده» در قسمتهای مختلف کتابهای درسی به کار برده شده است:
ال�ف) درس�ت اس�ت .منظ�ور از واحده�ای تک�رار ش�ونده در کروموزومه�ا ،نوکلئوزومه�ا میباش�ند ک�ه از دن�ا و هیس�تون تش�کیل ش�دهاند/ .

ب) نادرست است .هر نوکلئیک اسید ،واحدهای تکرار شونده به نام نوکلئوتید دارد که فقط باز آلی آن نیتروژندار است / .ج) نادرست است .واحدهای تکرار شوندۀ تارچه
ماهیچهای ،سارکومرها هستند .در تارچهها ،پروتئینهای اکتین ،کروی هستند که وقتی کنار هم قرار میگیرند به صورت رشته درمیآیند / .د) نادرست است .نوکلئوتید،
واحد تکرار شونده ندارد.
18 B

21

موارد (ج) و (د) نادرست هستند .نوکلئیک اسیدها شامل دنا و رنا میشوند.
الف) درس�ت اس�ت .در فصل  7دهم آموختید که از کانالهای سیتوپالسمی و مسیر سیمپالستی ،نوکلئیک اسیدها بین یاختهها در عرض ریشه عبور

میکنند / .ب) درس�ت اس�ت .زیادی تولید اوریک اس�ید که از متابولیسم مواد نیتروژندار ایجاد میشود ،میتواند سبب بیماری التهابی نقرس در مفاصل شود که در این
صورت مقدار هیستامین آزاد شده از ماستوسیتها در آن زیاد میشود / .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 پنجضلعی است).
19 B

11

فقط مورد (الف) نادرست است.
الف) نادرس�ت اس�ت .فقط بخشهایی از دنا که در نوکلئوزوم قرار دارند در اتصال با هیس�تونها میباش�ند ولی بین نوکلئوزومها 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  Tو  Uمتفاوتند) / .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 کتابهای مرجع نداشته باشید که رنای حلقوی نیز معرفی میکنند! (مرجع ما کتاب دریس است!)) / .د) درست است .هر نوکلئوتید ،وقتی در رشته نوکلئیک اسید قرار
میگیرد ،به صورت تکفسفاته میباشد.
C

32 20
میباشد.

در این سؤال مقایسۀ دو  DNAمدنظر است که تعداد نوکلئوتید یکسانی دارند ولی یکی ب ه صورت حلقوی در باکتریها و دیگری به صورت خطی در موش

گزینۀ ( :)1نادرست است .در دنا ،تعداد پیوند فسفودیاستر 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 قطعا پیوندهای قند فسفات آنها نیز متفاوت است .به یاد داشته باشید که هر پیوند فسفودیاستر،دارای دو پیوند قند فسفات میباشد/ .
گزینههای ( )2و ( :)4نادرس�تاند .در صورتی که توالی بازهای آلی دو مولکول را یکس�ان در نظر بگیریم ،تعداد حلقههای آلی و پیوند بین بازهای آنها یکس�ان اس�ت/ .
گزینۀ ( :)3درست است .در این دو مولکول ،تعداد پیوند فسفودیاستر و قند فسفات متفاوت بوده ولی تعداد پیوند بین قند و باز آلی یکسان است.
21 B

22

موارد (الف) و (ب) صحیح هستند.
ً
الف) درس�ت اس�ت .بازهای آلی پورینی ،آدنین و گوانین هس�تند که هرکدام میتوانند به قند ریبوز یا دئوکس�یریبوز متصل شوند ،پس کال چهار نوع

نوکلئوتید سهفس�فاته س�اخته میشود / .ب) درست اس�ت .در ساختار نوکلئیک اسیدها ،فقط نوکلئوتید یکفسفاته وجود دارد که در رنا ،دو نوع پیریمیدیندار با  Cو  Uو

در دنا نیز دو نوع با  Cو  Tساخته میشود / .ج) نادرست است .به دلیل تفاوت در نوع قندها ،هیچگاه نمیتوان از نوکلئوتیدی در دنا برای رنا یا برعکس استفاده کرد/ .

د) نادرست است .یک نوکلئوتید ،پیوند فسفودیاستر ندارد ،بلکه یک پیوند قند باز و یک پیوند قند فسفات دارد.

B
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 12 22برای س�اخت نوکلئیکاس�یدهای  DNAیا  ،RNAمونومر به کار رفته از نوع نوکلئوتیدها میباش�ند که منظور این س�ؤال میباشد .از آنجایی که قندها و
لیپیدها برخالف پروتئینها و RNAها رمز وراثتی روی دنا ندارند پس برای ساخت آنها به آنزیم پروتئینی نیاز است که فاقد نوکلئوتید میباشد (درستی گزینۀ (.))1
گزینۀ ( :)2در تنفس یاختهای ،از  NADHو  FADH 2استفاده میشود که ناقلین الکترون بوده و ساختار نوکلئوتیدی نیز دارند (در فصل  5و انتهای

این گفتار میخوانیم) / .گزینۀ (RNA :)3هایی که در طبیعت نقش آنزیمی دارند،حاوی نوکلئوتید میباش�ند / .گزینۀ ( ATP :)4نوکلئوتیدی اس�ت که شکل رایج انرژی
ً
در یاخته بوده و در واکنشهای انرژیخواهی مثل فعالیت پمپ سدیم پتاسیم مؤثرند .حتما به یاد دارید که فعالیت این پمپ در ایجاد پتانسیلهای غشایی مؤثر است.
 22 23بهجز در جهشهایی مثل دیمرتیمین ،در یک رش�ته بین دو باز مکمل نمیتوان پیوند هیدروژنی مش�اهده کرد (س�ؤال دربارۀ یک رشتۂ نوکلئوتیدی است).
اگر در مولکول  DNAبررس�ی کنیم ،چنین چیزی بین دو رش�ته ممکن اس�ت (نه در یک رش�ته که مدنظر تست است) .البته در مورد  tRNAمیتوان بین دو باز مکمل
یک رشته که در اثر تابخوردگی روبهروی هم قرار گرفتهاند ،پیوند هیدروژنی مشاهده کرد (اما سؤال در مورد دنای خطی است).
گزینۀ ( :)1بین دو نوکلئوتید در یک رش��تۂ نوکلئیکاس�ید ،هر قند هم به فس�فات خود و هم به فسفات نوکلئوتید دیگر در پیوند فسفودیاستر متصل
است / .گزینۀ ( :)3در ساختار یک رشتۀ پلینوکلئوتیدی در  ، DNAبین دو قند دئوکسیریبوز ،یک گروه فسفات در دو نوکلئوتید مجاور موجود است.
گزین�ۀ ( :)4قن�د هر نوکلئوتید توس�ط یک پیوند فسفودیاس�تر با قند نوکلئوتی�د دیگر پیوند
برقرار میکند ،بنابراین در وسط رشته ،نوکلئوتیدهایی هستند که دارای دو پیوند فسفودیاستر
هس�تند (یکی ب�ا نوکلئوتید باالیی و دیگری ب�ا نوکلئوتید پایینی) فقط در ابتدا و انتهای رش�ته،
نوکلئوتیدها دارای یک پیوند فسفودیاستر هستند.

C
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 32 24موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرس�ت هس�تند .بابا آقای هاش�می ،تورو خدا!!! این
مربوط به بیشتر بدانیده! بیخیال شو! چشم ولی حاال تو به خاطر من این تست رو بزن عزیزم!
الف) نادرس�ت اس�ت .در نوکلئوتیدها ،حلقۀ آلی به صورت  5ضلعی هم
در قند پنتوز فاقد نیتروژن و هم در باز آلی پورینی نیتروژندار وجود دارد / .ب و ج) نادرس�ت
و (د) درست است .در بازهای آلی تکحلقهای (پیریمیدین) ،یک حلقۀ نیتروژندار  6ضلعی و
در نوع پورین دوحلقهای یک حلقۀ  5ضلعی و یک حلقۀ  6ضلعی دارند .همواره حلقۀ  6ضلعی
بازه�ای آل�ی پورینی با حلقۀ  6ضلعی باز آل�ی پیریمیدینی مکمل خود پیون�د هیدروژنی برقرار
میکنند ولی هیچگاه این حلقههای  6ضلعی به گروه فسفات وصل نمیشوند.
در مورد نادرستی عبارت (ج) دقت کنید که هیچگاه حلقههای  5ضلعی موجود در قند پنتوز و بازهای آلی پیریمیدینی ،در ساختار دنا ،پیوند هیدروژنی تشکیل نمیدهند.
 42 25شما را بیش از این در انتظار قرار نمیدهیم ،این شما و این هم محقق موردنظر ما:
چارگاف
در مورد مطالعات چارگاف روی مولکول  DNAجانداران به نکات زیر توجه کنید:

2

 )1قبل از چارگاف ،دانشمندان تصور میکردند که چهار نوع نوکلئوتید موجود در  DNAبه نسبت مساوی در سراسر مولکول توزیع شده است.
 )2مطالعات چارگاف این نتیجه را داش�ت که در هر مولکول  DNAجانداران ،مقدار  Aبا  Tو  Cبا  Gبرابر 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!).
 )3چارگاف روی  DNAجانداران مختلفی تحقیق کرد.
¸Än¼Q
همواره برابر یک میباشد (نادرستی گزینۀ (.))1
 )4از مطالعات چارگاف میتوان نتیجه گرفت که در  ،DNAنسبت
¸ÄkÃµÄoÃQ

 )5نسبت  Aو  Cبرابر یک ،از نتایج مطالعات چارگاف میباشد (نادرستی گزینۀ (.))3
G T
 )6از مطالع�ات چ�ارگاف منیت��وان نتیجه گرف�ت که مولکول  DNAجان�داران حالت مارپیچی دارد (درس�تی گزینۀ (( ))4مارپیچی بودن ب�ه مطالعه ویلکینز و
فرانکلین مربوط است).
 )7دلیل اینکه تعداد آدنین با تیمین و تعداد سیتوزین با گوانین در مولکول  DNAهر 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
 )8یادتون باشه که از مطالعات چارگاف به این نتیجه نرسیدند که  DNAچند رشته دارد!
26 B
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فقط موارد (ب) و (د) نادرست میباشند.

نکات بررسی  DNAبا پرتو ایکس
 )1این روش بعد از مطالعات چارگاف و برای تهیه تصویر از دنا ( )DNAانجام شد (درستی الف).
3

 )2با استفاده از تصاویر ایجاد شده از  DNAبه کمک اشعۀ ایکس برای اولینبار فهمیدند که  DNAحالت مارپیچی دارد و
ً
بیش از یک رشتۂ پلینوکلئوتیدی دارد ولی اینکه دقیقا دورشتهای است را متوجه نشدند!! (نادرستی ب).
 )3با استفاده از اشعۀ ایکس ،ابعاد مولکول  DNAرا نیز تشخیص دادند (درستی ج).
 )4پی�دا ک�ردن حالت مارپیچی  ،DNAیکی از مهمترین نتیجه حاصل از زدن پرتو ایکس روی  DNAبود ولی نردبان بودن
آن را واتسون و کریک معرفی کردند( .نادرستی د).

5

تاعالطا یاه لوکلوم
6

27 B

42

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

دنا ()DNA

لوا لصف

4

در مولک�ول  ،DNAتع�داد پورین یا پیریمیدینها ،همواره نصف تعداد کل نوکلئوتیدهای آن مولکول میباش�د و به دلی�ل اینکه پیوند هیدروژنی ،همواره بین دو
نوکلئوتید میباش�د پس همواره تعداد پورین یا پیریمیدین از تعداد پیوند هیدروژنی کمرت میباش�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 آنها بین  Cو  Gبا بقیه حاالت بیش�تر اس�ت .آقا بقیه حاالت مگه داریم؟ مگه فقط  Aو  Tنیس�ت؟ عجله نکن این باز آلی آدنین از اون
دوروها و زیرآبیروهاست ،تو دنا به تیمین خودشو میچسبونه ولی تو رنا ( )RNAمیره سراغ یوراسیل! (تییییییییییییمیییییییییین ،کجایی که عشقت رو یوراسیل
تو (رنا) بلند کرد!) (تا فصل  2خدانگهدار!).
ً
البته باید به کلمه «بهطور معمول» نیز دقت کنید ،چون معموال هر چهار نوع باز آلی در هر مولکول دنایی وجود دارد.
گزینۀ ( :)1نادرست است .نوکلئوتیدهای موجود در مولکول  DNAو  ،RNAهمگی به صورت یکفسفاته میباشند / .گزینۀ ( :)2نادرست است.
دقت کنید که در مولکول  ،DNAتعداد پیوندهای اش�تراکی که بین دو نوکلئوتید قرار دارند ،به تعداد پیوند فسفودیاسترهاس�ت .در حقیقت هر پیوند فسفودیاس�تر در
اثر ایجاد نوعی پیوند اشتراکی ایجاد شده است ،ویل عالوه بر آن اب وجود پیوند اشرتایک بین امتهای نوکلئوتید ،تعداد زیادی پیوند اشرتایک دیگر هم وجود دارد.
گزینۀ ( :)3نادرست است.
در مولکول  DNAخطی ،تعداد پیوند فسفودیاس�تر ،دو عدد از تعداد نوکلئوتیدها و بازهای آلی کمتر اس�ت ولی در  DNAحلقوی تعداد پیوند فسفودیاس�تر با تعداد
بازهای آلی و نوکلئوتیدها برابر میباشد.

B

موارد (الف) و (د) را برحس�ب متن س�ؤال« ،نمیتوان گفت» ،پاسخ موردنظر هستند .راستی اولین محققین دنا بازی که اهل مد و مدل بودند هم واتسون و

12 28
کریک بودند که خوب از نتایج قبلیها استفاده کردند.
مدل واتسون و کریک

5

A

 )1آنها با اس�تفاده از نتایج آزمایشهای چارگاف و دادههای حاصل از تصاویر تهیه ش�ده با پرتو
ایک�س و یافتهه�ای خود ،مدلی به نام مارپیچ دورش�تهای برای مولک�ول  DNAارائه دادند که
مورد تأیید تحقیقات امروزی نیز میباشد.
 )2آنها از نتایج محققین قبلی میدانستند که  DNAمارپیچی است که بیش از یک رشته دارد
و خود آنها نیز از پیوند بین واحدها اطالع داشتند.
 )3آنها بیان داش�تند که هر  DNAاز دو رش�تۀ پلینوکلئوتیدی ایجاد ش�ده است و دور محوری
فرضی پیچیده است که به صورت مارپیچ دورشتهای میباشد.
 )4آنه�ا  DNAرا م�دل ن��ردابین مارپیچ تص�ور میکردند که س�تونهای این نردب�ان را قند و
فس�فات و پلهها را بازهای آلی تش�کیل میدهند ،آنها میدانس�تند که بین قند یک نوکلئوتید و
قند نوکلئوتید مجاور پیوند اش�تراکی فسفودیاستر و بین پلهها یا همان بازهای روبهرو هم پیوند
هیدروژنی برقرار است (دقت کنید که مولکول نیتروژندار یا باز آلی در ستونها وجود ندارد (دلیل نادرستی (ب))).
 )5بیشتر بودن تعداد پیوند هیدروژنی بین بازهای  Cو  Gسبب نگهداری بیشتر دو رشته در کنار هم میشود!! (دلیل انتخاب (د) و نادرستی (ج))
 )6آنها و دانش�مندان امروزی با خاصیت جفت بودن بازها ثابت کردند که )1 :توالی رش�ته مقابل قابل پیشبینی اس�ت )2 / .قطر دنا ثابت اس�ت (نه طول آن)
(دلیل انتخاب (الف)) )3 / .مولکول دنا پایدار است.
 42 29دانش�مندان با زدن اش��عۂ ایکس به مولکول  DNAو تجزیه و تحلیل تصاویر حاصل از آن برای اولینبار متوجه ش�دند که مولکول  DNAاس�ت که حالت
مارپیچی و بیش از یک رشته دارد .منظور این سؤال اشعۂ ایکس یمابشد .در کتاب یازدهم خواندیم که اشعۀ ایکس در رادیولوژی به کار میرود و برخالف امواج صوتی که
در سونوگرافی به کار میرود ،برای انسان و جنین ضرر دارد (نادرستی گزینۀ ( )1و ( .))2این اشعه میتواند در پرتودرمانی افراد مبتال به سرطان ،بهطور مستقیم تقسیم یاختهها
را تحت تأثیر قرار دهد و سرعت تقسیم آنها را محدود کند ولی رسکوب تقسیم همه یاختههای بدن ،از ویژگیهای داروهای شیمیدرمانی میباشد (نادرستی گزینۀ (.))3
اشعۀ  Xو فرابنفش ،اشعههای زیانباری هستند که سبب اشکال در تقسیم یاخته میشوند و میتوانند در افرادی که مداوم تحت تأثیر آن قرار میگیرند سبب جدا نشدن
فامتنها و ایجاد فرزندان دچار بیماری ژنتیکی مثل سندرم داون شوند (درستی گزینۀ (.))4

B

C

 13 30فقط عبارت (د) صحیح اس�ت .منظور س�ؤال پیوند هیدروژین میباش�د که با اتصال دو باز آلی مکمل به هم ،سبب اپیداری و نگهداری مولکول  DNAو دو
رشته آن در کنار هم میشود .این پیوند به تنهایی انرژی کمی دارد و یک پیوند بین مولکولی میباشد .ولی هزاران یا میلیونها تا از آنها سبب پایداری مولکول دنا میشود.
الف) اتصال گروه فس�فات به گروه هیدروکس�یل قند ،یک پیوند اش�تراکی از نوع فسفودیاستر میباشد / .ب) پیوند هیدروژنی همواره بین دو حلقۀ 6
ضلعی از دو باز آلی پورینی و پیریمیدینی رخ میدهد / .ج) بین  Aو  Tتعداد پیوند هیدروژنی کمتری از  Cو  Gوجود دارد.
 23 31موارد (الف) و (د) صحیح هستند.
الف) درست است .منظور آزمایش چارگاف است که به دلیل برابری بازهای آلی  Aبا  Tو  Cبا  Gرا مشخص نکرد / .ب) نادرست است .اولینبار با
تصاویر حاصل از اش�عه  Xفهمیدند 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 فسفودیاستر و هیدروژنی محققین
پی به قطر ثابت دنا و قرارگیری جفت بازها بردند.

A

 43 32در هر زنجیره  DNAیا هر رشته  ،RNAمنیتوان تعداد دقیقی از نوع نوکلئوتیدها و بازهای آلی آنها را پیشبینی کرد و محدودیتی برای بازها وجود ندارد
ولی در یک مولکول  DNAتعداد پورینها با پیریمیدینها همواره برابر میباشد (نادرستی گزینۀ (.))4
دقت کنید که بهطور تصادفی ممکن است در یک رشته  DNAیا  ،RNAتعداد بازهای پورین با پیریمیدین برابر باشد ولی همیشگی و قانون نمیباشد (درستی گزینۀ (.))2
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .بین بازهای مکمل فقط در پلههای دو رش�ته  DNAپیوند هیدروژنی برقرار میش�ود / .گزینۀ ( :)3درس�ت اس�ت .دو
ً
نوکلئوتید مکمل دارای  3حلقۀ نیتروژندار آلی و به همراه دو حلقۀ بدون نیتروژن در قند پنتوز میباشند .در نتیجه مجموعا در دو نوکلئوتید مکمل هم  5حلقۀ آلی کربندار
موجود میباشد.

B

 43 33در این س�ؤال باید به کلمۀ «یک رش��ته» دقت کنید و امیدوارم در گزینۀ ( )1گول مکمل بودن آدنین و تیمین را نخورده باش�ید چون در یک رشته نوکلئیک
اسید ،پیوند بین دو نوکلئوتید از نوع فسفودیاستر میباشد که در  RNAنیز با هر نوع نوکلئوتیدی میتواند صورت بگیرد.
در مورد گزینۀ ( )2دقت کنید که همواره نوکلئوتید جدید به صورت سهفس�فاته روبهروی الگو قرار میگیرد و ابتدا با شکس�تن پیوند اش�تراکی (نه فسفودیاس�تر) بین
فس�فاتها ،ب�ه ص�ورت یکفس�فاته درمیآید .در نهایت بین گروه هیدروکس�یل قند نوکلئوتید اول و گروه فس�فات متص�ل به قند نوکلئوتید جدید ،یک پیوند اش�تراکی
فسفودیاستر زده میشود (گفتار  2همین فصل).

B

 23 34موارد (الف) و (ب) صحیح هستند.
ً
الف) درست است .نوکلئوتید تیمیندار قطعا در دنا قرار دارد و امکان ندارد با نوکلئوتید یوراسیلدار واکنش دهد .حتی برای رناسازی نیز روبهروی آن
ریبونوکلئوتید آدنیندار قرار میگیرد / .ب) درس�ت اس�ت .در یک رش�تۀ پلینوکلئوتیدی در حال شکلگیری ،هر نوکلئوتید سهفسفاته که با نوکلئوتید دارای باز آلی تیمین
پیوند فسفودیاستر برقرار میکند ،به هنگام اضافه شدن به انتهای رشتۀ پلینوکلئوتید دو تا از فسفاتهای خود را از دست میدهد و به صورت تکفسفاته به رشته متصل
میش�ود / .ج) نادرس�ت است .نوکلئوتیدهای ش�رکتکننده در ساختار رنا ،دارای قند ریبوز هستند که میتوانند در هنگام ساخت (رونویسی) روبهروی نوکلئوتید تیمیندار
قرار بگیرند / .د) نادرس�ت اس�ت .در یک رش�ته نوکلئیک اس�یدی ،نوکلئوتیدهای دارای باز آلی  Tو  Cمیتوانند با هم پیوند برقرار کنند که این نوکلئوتیدهای مجاور هم
ی هستند.
دارای باز آلی تکحلقها 

B

 33 35موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست هستند (هم به دنا و هم به رنا فکر کنید).
ً
الف) نادرست است .در  ، RNAاصال نوکلئوتید تیمیندار وجود ندارد / .ب) نادرست است .در یک رشتۀ پلینوکلئوتید رابطۀ از قبل مشخص شدهای بین تعداد بازها وجود
ندارد / .ج) نادرس�ت اس�ت .توضیح هم دلم نمیخواد بدم ،چون اگه بلد نیس�تی دیگه… !!! آخه مگه آدنین و تیمین قند هستن؟  /د) درست است .خیلی هم آسون بود،

A

B

چون نسبت  Aو  Cدر مولکول  DNAهمواره برابر یک میباشد.
G T
 13 36این سؤال جون میده واسه مچگیری و ضدحال به بیدقتها! ابتدا دقت کنید که در سؤال ذکر کرده استRNA ،ای که از روی رشته مقابل (مکمل) آن
ساخته میشود کدام است .رشتۀ مقابل این توالى به صورت  ATCGATCGمىباشد .حاال این شد رشتۀ الگو شما ،حاال راحت برو روبهروی آن باز آلی مکمل قرار بده!
فقط بهجای  Tاز  Uاستفاده کن! پس ،مولکول  RNAکه از این توالى به دست مییاد به صورت  UAGCUAGCمیشه!
 13 37فقط مورد (ج) نادرست است .در مولکول  DNAممکن است دو نوکلئوتید مجاور هم در یک رشتۀ  DNAنیز بازهای مکمل آدنین و تیمین داشته باشند
ولی بین آنها پیوند هیدروژنی برقرار نمیشود و با پیوند فسفودیاستر به هم متصل هستند.
ال�ف) در ی�ک مولک�ول  ،DNAنوکلئوتیدهای یک رش�ته با باز آلی دوحلقهای (پورینها) در مقابل نوکلئوتیدهای رش�ته مقاب�ل با باز آلی تکحلقهای
(پیریمیدینها) قرار میگیرند ،به همین دلیل است که قطر مولکول  DNAدر تمام طول آن یکسان میباشد / .ب) در مولکول  ،DNAدر هر رشته ،نوکلئوتیدهای مجاور
(چشماتو باز کن!) هم با پیوند فسفودیاستر به هم متصل هستند / .د) طبق مدل واتسون و کریک DNA ،از دو رشتۀ پلینوکلئوتیدی تشکیل شده که حول محور فرضی
طولی به دور یکدیگر پیچیدهاند.

38 B

13

فقط عبارت (د) صحیح است .سؤال در مورد  DNAبه عنوان مولکولهای وراثتی میباشد.

فامتنه�ای یوکاریوت�ی ب�ه ص�ورت تککروماتی�دی ب�ا ی�ک مولک�ول  DNAی�ا دوکروماتی�دی (مضاع�ف) ب�ا دو مولک�ول  DNAمیباش�ند ک�ه در ای�ن حال�ت
 4رشتۀ پلینوکلئوتیدی در این دو مولکول  DNAوجود دارد.
الف) در فصل بعد متوجه میشوید که  tRNAنیز همانند  DNAدر قسمتهایی از خود ،پیوند هیدروژنی و رابطۀ مکملی بین بازهای آلی دارد / .ب)
دقت کنید که ابز آیل تیمین ویژۀ  DNAاست ولی هر نوکلئوتیدی از  DNAدارای قند دئوکیسریبوز میباشد که نمیتواند در  RNAقرار بگیرد( .میتوان بین  RNAو
 ، DNAباز آلی مشابه دید ولی نمیتوان نوکلئوتید مشابه دید ،چون نوع قند آنها همیشه متفاوت است / ).ج) از آزمایش چهارم گریفیت فهمیدیم که دنای باکتریهای
کشته شدۀ پوشینهدار ،در اثر گرما ویژگی خود را حفظ کرده است و به جاندار دیگری منتقل میکند.
B

 33 39موارد (الف)( ،ب) و (ج) صحیح هستند.
الف) درس�ت اس�ت .پیوند هیدروژنی دو رش�ته دنا را کنار هم نگه میدارد 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 فسفودیاستر به هم متصلند / .ج) درست است .س�تونهای دنا از قند و فسفات و بدون قسمت نیتروژندار
تش�کیل ش�دهاند / .د) نادرس�ت اس�ت .دقت کنید ،کتاب گفته اگر قمسیت از پیوندهای هیدروژنی دو رشته دنا باز ش�ود ،پایداری مولکول بر هم نمیخورد ولی اگر کل دو
رشته را از هم جدا کنیم که دیگر مولکول اولیهای وجود ندارد.

7

تاعالطا یاه لوکلوم
8

40 B

34

موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست هستند .سؤال دربارۀ مولکول دنا با قند دئوکسیریبوز میباشد.

س�اختار مکمل بازهای آلی و قرارگیری جفت جفت آنها در  ،DNAباعث ثبات در قطر دو رش�ته  DNAمیش�ود چون در دنا ،همواره روبهروی یک باز آلی پیریمیدینی،
یک باز آلی پورینی قرار میگیرد .در ضمن ،ثبات قطر  DNAباعث پایداری اطالعات میشود (درستی د).
لوا لصف

الف) در موقع لزوم مثل همانندسازی و رونویسی در برخی نقاط ،دو رشته  DNAبا شکستن پیوند هیدروژین از هم جدا میشوند ،بدون اینکه پایداری

B

مولکول به هم بخورد و  DNAوظیفه خود را انجام میدهد / .ب) دقت کنید که در مطالعه چارگاف مشخص شد که  A + Gیا  A×Cبرابر یک میباشد (به عالمتها
T×G T + C
دقیق نگاه کنید!) / .ج) محققین قبل از چارگاف فکر میکردند که همیشه در مولکول ( ،DNAنه اینکه بدانند دنا دورشتهای است) تعداد هر  4باز آلی با هم برابر میباشد
که نتیجۀ آن برابر بودن همیشگی پورینها با پیریمیدینها بود.
 34 41این سؤال ترکیبی با زیست دهم میباشد و منظور متن سؤال قسمت ابزهای آیل نوکلئوتیدهاست که نیتروژندار هستند و شکل و ساختار مکملی دارند .دقت
کنید که کراتین فسفات مادۀ پر انرژی در ماهیچههاست نه غالف پیوندی روی آنها!
ساز خاک ،میتوانند از مواد آلی نیتروژندار اجساد جانداران موجود در خاک مثل بازهای آلی و آمینواسیدها ،مولکولهای
گزینۀ ( :)1ابکرتیهای آمونیاک ِ
آمونیوم  NH 4+یا آمونیاک بس�ازند (زیس�ت دهم) / .گزینههای ( )2و ( :)4ناقلین الکترون موجود در تنفس یاختهای راکیزهها و تولید ماده از انرژی طی فتوس�نتز ،دارای باز

B

B

آلی آدنین میباشند (فصل  5و .)6
 34 42موارد (الف)( ،ب) و (ج) مدنظر است .منظور سؤال مولکول  tRNAمیباشد که مسئول انتقال آمینواسیدها یا واحد سازنده هلیکاز از سیتوپالسم به رناتن
میباشد (رناتن محل تولید پیوند پپتیدی است) .این مولکول همواره خطی است و از روی قسمتی از یک رشته  DNAساخته میشود .لذا تعداد پیوند فسفودیاستر آن،
یکی کمتر از تعداد نوکلئوتیدها یا بازهای آلی آنهاست.
الف) در مورد  ، rRNAب) در مورد  mRNAو ج) در مورد نوکلئوتیدها صحیح میباشد.
( 34 43الف) بیانگر پیوند اش�تراکی فسفودیاستر بین قند و فسفات دو نوکلئوتید میباشد که
دو عام�ل تش�کیل دهندۀ آن فاقد نیتروژن میباش�ند ول�ی (ب) بیانگر پیوند اش�تراکی قند باز در یک
نوکلئوتید میباشد (که یکی از آنها نیتروژن دارد) .از آنجایی که  ATPنیز یک نوع نوکلئوتید میباشد،
پس حاوی پیوند فسفودیاستر نمیباشد.
علت نادرس�تی گزینۀ ( )4این است که یکس�ان بودن قطر مولکول  DNAدر اثر پیوندهای هیدروژنی
و بازهای آلی آنها میباشد.

B

 14 44موارد (الف) و (ج) صحیح میباشند.
در ش�کلهای موردنظر A ،بازهای آلی نیتروژندار B ،بیانگر س�تونی از قند و فسفات و  Cپیوندهای
هیدروژنی پلهها را نشان میدهد.
الف) درس�ت اس�ت .پیوندهای هیدروژنی بین بازهای آلی نیت�روژندار و به دلیل
رابطۀ مکملی و س�اختار آنها رخ میدهند / .ب) نادرس�ت اس�ت .س�تونهای  DNAاز فسفات و قند ،با
پیوند فسفودیاستری ایجاد شدهاند و قسمتهای  Aو  Cسبب ایجاد پلههای نردبان  DNAمیشوند/ .
ج) درست است .در بین قند و فسفات نوکلئوتیدها ،پیوند اشتراکی ایجاد میشود نه هیدروژنی!!

C

 44 45همۀ موارد نادرست هستند .در بین نوکلئیک اسیدها ،برخی رناها میتوانند نقش آنزیمی داشته باشند.
الف) نادرست است ،RNA .هم در ساختار رناتن نقش دارد و هم میتواند آنزیم (کاتالیزور زیستی) باشد و هم در بیان ژن و کار یاخته نقش دارد/ .
ب) نادرست است .منظور ( mRNAپیک) میباشد که به صورت خطی با دو سر آزاد میباشد که گروه عاملی فسفات و هیدروکسیل دارند (نه کربوکسیل!)  /ج) نادرست
اس�ت .منظور ( tRNAناقل) میباش�د ولی اطالعات پروتئینس�ازی روی  mRNAمیباشد / .د) نادرست است .قند رنا همواره یک اتم اکسیژن بیشتر از قند دنا دارد.
(این عبارت نادرست است ،چون دنا نقش آنزیمی ندارد).
 34 46موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست هستند .منظور از واحد  ،Aهمان ژن میباشد ولی منظور از  Bو  ،Cرنا و رشتۀ پلیپپتید است.
الف) نادرس�ت اس�ت .ژن ( ،)Aبخشی از یک مولکول دنا اس�ت (نه یک رشتۀ آن!) / .ب) نادرست است .فسفات میتواند در ساختار پروتئین وجود
نداش�ته باش�د / .ج) نادرس�ت است .هم ( Aژن) و هم ( Bرنا) از نوکلئوتید ایجاد ش�دهاند / .د) درست است B .و  ،Cرنا و رشته پلیپپتید هستند که همواره تکرشتهای
میباشند ولی ژن بخشی از دو رشته دنا میباشد( .یادتان باشد که از روی هر ژن ،حداکثر یک رنا و یک رشته پلیپپتید ساخته میشود).
ً
 14 47نه نه نه! منظور  mRNAنبود ،لطفا سؤال رو تا آخر بخون! منظور سؤال  rRNAمیباشد و فقط عبارت (ب) صحیح است .چون همواره در ساختار رناتن،
 rRNAبه همراه پروتئینهای رناتنی قرار دارد.

C
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 tRNA 1برای عمل پروتئینسازی ،مسئول انتقال آمینواسید از سیتوپالسم به رناتن میباشد (نادرستی الف).
 ، mRNA 2توالیهای ژنتیکی ساخت هر پروتئینی را به سمت رناتن میبرد (نادرستی ج).
 3این نوع  ،RNAنقش آنزیمی و جایگاه فعال دارد و به واکنشهای زیس�تی س�رعت میبخش�د .خطی بوده و همانند  DNAهس�تهای ،دو س�ر آن متفاوت با گروه
فسفات و عامل هیدروکسیل ( )OHمیباشد (درستی ب و نادرستی د).

48 C
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B
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14

منظور سؤال  ATPمیباشد که فقط در عبارات (الف) و (هـ) کارایی ندارد (البته عبارت (هـ) مفهوم نادرستی دارد).
K+

K+

از یاخته پوششی به
از یاخته ،همواره با انتش�ار تس�هیل ش�ده میباش�د و برای آن نیازی به  ATPنمیباش�د (در روده خروج
الف) خروج
صورت انتقال فعال است که با صرف  ATPاست) / .ب)  ATPکارایی دارد .ورود پتاسیم و خروج سدیم به یاخته همواره با صرف  ATPاست / .ج)  ATPکارایی دارد.
جذب یا برگش�ت کلس�یم تارچه به شبکۀ آندوپالسمی ماهیچه ،نوعی انتقال فعال است / .د)  ATPکارایی دارد .در ماهیچهها برای شروع انقباض ،سرهای میوزین باید با
مصرف  ATPروی اکتینها لغزش پیدا کنند / .ه) مفهوم نادرستی دارد چون خروج انتقال دهندههای عصبی از انتهای آکسونها نمونهای از اگزوسیتوز و با صرف ATP
میباشد (یعنی در این حالت قرار نیست ریزکیسه نیز خارج شود ،بلکه فقط ناقل درون آن برونرانی میشود).
 44 49ایوری در هر سه نوع آزمایش خود به این نتیجه رسید که پروتئینها،مادۀ وراثتی یاخته نمیباشند.
گزینۀ ( :)1گریفیت برخالف ایوری نتوانس�ت پی ببرد که  ، DNAمادۀ وراثتی و عامل تغییر ش�کل باکتریها بوده اس�ت / .گزینۀ ( :)2آزمایش پرتو
ایکس مشخص کرد که  DNAمارپیچی است که بیش از یک رشته دارد ولی دورشتهای بودن آن را مدل مارپیچ دورشتهای واتسون و کریک مشخص کرد / .گزینۀ (:)3
چارگاف در آزمایشات خود به این نتیجه رسید که در هر مولکول  DNAجانداران مقدار بازهای آدنین با تیمین و سیتوزین با گوانین برابر است.
 25 50موارد (الف) و (ج) صحیح است .منظور سؤال نوکلئوتید  ATPمیباشد که قند ریبوز به همراه سه گروه فسفات دارد.
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
 ATPدارد / .ب) نادرس�ت اس�ت ATP .نقش انتقال الکترون ندارد .بلکه منبع رایج انرژی اس�ت / .ج) درست است ATP .برای همانندسازی با قند دئوکسیریبوز نیز
وجود دارد ولی  ATPانرژیزای یاخته ،همواره قند ریبوز و باز آلی آدنین دارد که به آنها آدنوزین گفته میش�ود .این مولکول دارای دو پیوند اش�تراکی پر انرژی بین س�ه
گروه فسفات خود میباشد / .د) نادرست است ATP .را با گلیکوژن اشتباه نگیرید.
 35 51موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست هستند .منظور سؤال مولکولهای  RNAیمابشند که تکرشتهای هستند و همواره از روی بخشی از یک رشته مولکول
 DNAرونویسی یا ساخته میشوند.
مولکول  RNAانواع مختلفی دارد که در  tRNAپیوند هیدروژنی داشته (نادرستی ب) ،درون هسته یا اندامکهای DNAدار ساخته شده (نادرستی الف)
و در ساختار رناتن به صورت  rRNAوجود دارد ولی در ساختار پروتئین رانتین وجود ندارند (نادرستی ج).
 rRNAبه همراه پروتئینهای رناتنی در ساختار رناتن شرکت دارند.
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 31 1موارد (الف)( ،ب) و (ج) صحیح هستند.
در آزمایشات گریفیت پی به دنا بودن مادۀ وراثتی نبردند (نادرستی د).
الف) در مرحلۀ اول آزمایش موشها مردند .همچنین طبق آزمایش بعدی متصور ش�دند که پوش�ینه عامل مرگ موشها 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 ،پوشینهس�ازی در برخی
باکتریهای زنده رخ داد.
 42 2همۀ موارد به نادرستی تکمیل میکنند.
الف) نادرس�ت اس�ت .اولینبار 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 الیههای!).
 23 3موارد (الف) و (ج) صحیح میباشند.
ً
الف) درست است .مثال اگر به پیوند قند فسفات که نوعی پیوند اشتراکی است ،فکر کنیم ،در هر پیوند فسفودیاستر ،دو پیوند اشتراکی قند فسفات
است که یکی درون یک نوکلئوتید و دیگری بین دو نوکلئوتید میباشد / .ب) نادرست است .یکی از دو پیوند قند فسفات که در فسفودیاستر 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 میشود ،خارج از حلقۀ قندی وجود دارد.
 34 4منظور بخش اول سؤال نوکلئوتیدها میباشند ولی فعالیت آنزیمهای پروتئینی ،به کمک ویتامینها و برخی فلزات (کوآنزیمها) صورت میگیرد و به وجود
نوکلئوتید ربطی ندارد .گزینۀ ( )1در مورد انرژی  ATPبه عنوان نوکلئوتید برای عمل پمپ س�دیم پتاس�یم غش�ایی و گزینههای ( )2و ( )4برای عمل فتوس�نتز و تنفس
یاختهای به عمل نوکلئوتیدها برای انتقال الکترون وابسته میباشد.
25 5
آزمایشات مختلف در مورد مولکول  DNAنتایج زیر را به همراه داشت:

متوجه شد که باکتریها میتوانند تغییر شکل یابند و از موش نیز استفاده کردند.
 1آزمایشات گریفیت
متوجه شد که ماهیت مادۂ وراثیت از  DNAاست که عامل تغییر شکل برخی باکتریها میباشد.
 2آزمایشات ایوری
¸Än¼Q
متوجه شد که در مولکول  DNAنسبت
 3آزمایش چارگاف
= =1 G= Aمیباشد (نادرستی گزینۀ (.))1
C T ¸ÄkÃµÄoÃQ

 4آزمایش ویلکینز و فرانکلین تاباندن پرتو ایکس
(درستی گزینۀ ( )2و نادرستی گزینۀ (.))3
از س�اختارهای ش�یمیایی بی�ن نوکلئوتیده�ای  DNAو پیون�د فسفودیاس�تر و هیدروژنی اطلاع داش�تند و مدل نردب�ان مارپیچ را
 5م�دل واتس�ون و کری�ک
ارائه دادند (نادرستی گزینههای ( )4و ( )3چون این گزینه مربوط به پرتو ایکس نبود).
 6آزمایش مزلسون و استال
دریافتند که همانندسازی  DNAبه صورت نیمهحفاظتی میباشد.

متوجه شدند که  DNAمارپیچی است که بیش از یک رشته دارد ،البته ابعاد مولکول  DNAرا نیز پیدا کردند
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تاعالطا یاه لوکلوم
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لوا لصف
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 16 6موارد (الف) و (ب) صحیح میباشند.
الف) درس�ت اس�ت .در ابتدا و قبل از آزمایش�ات چارگاف ،تصور میش�د که چهار نوع نوکلئوتید بهطور مس�اوی در مولکول  DNAتوزیع یافتهاند و
انتظار داش�تند که در تمامی مولکولهای  DNAیک جاندار ،مقدار چهار نوع باز آلی با یکدیگر برابر باش�د / .ب) درس�ت است .مکمل بودن بازهای آلی و اینکه روبهروی
هر پورین یک پیریمیدین قرار میگیرد ،نتایج آزمایش�ات چارگاف را نیز در مورد برابری  Aبا  Tو  Cبا  Gتأیید میکرد / .ج) نادرس�ت اس�ت .ثبات قطر  DNAبه دلیل
قرارگیری مکملی و جفت جفت بازهای آلی میباشد که همواره روبهروی پورین یک پیریمیدین قرار دارد ولی تعداد پیوند هیدروژنی بین  Aو  Tدو عدد و بین  Gو  Cسه
عدد میباشد / .د) نادرست است DNA .سیتوپالسمی موجود در میتوکندری و کلروپالست یاختههای یوکاریوتی نیز همانند  DNAپروکاریوتیها ساختار حلقوی دارند
و فاقد فسفات آزاد در یک سمت و گروه هیدروکسیل قندی آزاد در سر دیگر خود میباشند.
 37 7م�وارد (ال�ف)( ،ب) و (د) نادرس�ت هس�تند .نوکلئوتی�د آدنی�ندار  ،DNAط�ی عم�ل همانندس�ازی مکم�ل نوکلئوتی�د تیمی�ندار و ط�ی عم�ل
RNAسازی (رونویسی) مکمل نوکلئوتید یوراسیلدار میباشد.
الف) قند دئوکسیریبوز  DNAدر کربن شماره  2خود یک اتم اکسیژن از قند ریبوز کمتر دارد / .ب) همواره بازهای آلی دوحلقهای توسط حلقۀ  5ضلعی
یا کوچکتر خود به قند پنتوز متصل میشوند / .د) همواره دو باز آلی پورین و پیریمیدین توسط دو حلقۀ  6ضلعی با هم پیوند هیدروژنی برقرار میکنند.
 18 8یک نوکلئوتید از س�ه بخش ،قند پنتوز ،باز آلی نیتروژندار و گروه فس�فات تش�کیل شده است که قند پنتوز آن توسط دو پیوند اشتراکی از یک طرف به باز
آلی نیتروژندار و از یک طرف به گروه فسفات متصل میباشد .همانطور که میدانید مولکولهای قندی فاقد نیتروژن میباشند (درستی گزینۀ (.))1
ً
گزینۀ ( :)2کل پیوند فسفودیاستر از دو پیوند قند فسفات به وجود آمده است که مجموعا بین عوامل متصل به قند یک نوکلئوتید با قند نوکلئوتید مجاور برقرار
میشود (قند پنتوز دارای حلقه  5ضلعی میباشد) / .گزینۀ ( :)3قسمتی که دو حلقه آلی دارد منظور باز آلی پورینی میباشد که با پیوند هیدروژنی به باز پیریمیدین نوکلئوتید
مقابل اتصال دارد / .گزینۀ ( :)4در نوکلئوتید فقط قسمت گروههای فسفاتی فاقد حلقۀ آلی میباشد که این گروه ،فاقد عامل هیدروکسیل ( )OHمیباشد.
 49 9از آنجایی که هر نوکلئوتید در بخش پنتوز قندی خود همواره یک حلقۀ آلی  5ضلعی داشته و در بخش باز آلی نیز یک یا دو بخش حلقوی نیتروژندار دارد،
پس همواره تعداد نوکلئوتیدها از تعداد حلقههای آلی مولکول کمتر میباشد ولی تعداد پورینها با پیریمیدینها در یک مولکول همواره برابر میباشد (درستی گزینۀ ( )4و
نادرس�تی گزینۀ ( .))1در  DNAحلقوی تعداد بازهای آلی یا نوکلئوتیدها با تعداد پیوند فسفودیاس�تر برابر میباش�د ولی در  DNAخطی تعداد پیوند فسفودیاستر دوتا
از تعداد نوکلئوتیدها کمتر میباشد (نادرستی گزینۀ ( .))2اگر در یک رشتۂ  DNAفقط باز آلی پیریمیدینی تکحلقهای وجود داشته باشد ،هر نوکلئوتید در آن رشته ،دارای
یک حلقۀ نیتروژندار و یک گروه فسفات خواهد بود (نادرستی گزینۀ (.))3
 11 10اطالعات ژین س�اخت پروتئینها (مثل آمیالز) روی  DNAقرار دارد که توس�ط  mRNAبرای پروتئینس�ازی به رناتن منتقل میش�ود ،این نوع RNA
برخالف  tRNAفاقد پیوند هیدروژنی میباشد.
گزینۀ ( tRNA :)2وظیفۀ انتقال آمینواسید به رناتن را دارد که دارای پیوندهای هیدروژنی و اشتراکی میباشد / .گزینۀ ( :)3هر نوع  RNAاز روی
ً
بخشی از یک رشتۀ  DNAساخته و رونویسی میشود / .گزینۀ ( :)4مثال نوعی از rRNAها نقش آنزیمی دارند و با ساخت رناتن در تنظیم بیان ژنها نیز نقش دارند.
 45 52در همانندس�ازی غیرحفاظتی که پراکندگی قطعات  DNAرخ میدهد ،برخالف روش نیمهحفاظتی که نصف مولکولهای مادر یعنی یک رش�ته از دنای
مادر ،به دختر میرسد ،باید پیوند فسفودیاستر هر رشته نیز شکسته شود تا قطعاتی از رشتههای قبلی و رشتههای جدید به صورت پراکنده در رشته قرار گیرند.
گزین�ۀ ( :)1قس�مت اول مرب�وط ب�ه ط�رح حفاظت�ی میباش�د ک�ه از دو مولک�ول حاص�ل یکی م�ادری و یک�ی دارای دو رش�تۀ جدید میباش�د/ .
گزینههای ( )2و ( :)3قس�مت اول در مورد طرح نیمهحفاظتی اس�ت که همانند طرح حفاظتی ،فاقد پراکندگی قطعات (وجود نوکلئوتیدهای قدیمی و جدید در یک رشته)
میباشد (به قید برخالف در گزینۀ ( )3دقت کنید! آخه نیمهحفاظتی برخالف نیمهحفاظتی که نمیشه!).
اگر یک مولکول  DNAکه هر دو رشته آن با بازهای آلی  15 Nساخته شدهاند را در محیط معمولی  14 Nهمانندسازی کنیم:

15 53
در همانندسازی نیمهحفاظتی

در همانندسازی به روش حفاظتی
در همانندسازی غیرحفاظتی

از دو مولکول حاصل هر دو یک رشته

15 N

قدیم و یک رشته

از دو مولکول حاصل یکی دارای هر دو رشته

15 N

14 N

جدید دارند.

قدیمی و دیگری دارای دو رشته

دو مولکول حاصل ،هر دو دارای دو رشته با بازهای مخلوط

14 N

و

15 N

میباشند.

14 N

جدید میباشد.

 15 Nو  2رشته

 14 Nبه دست میآید/ .

گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .از  2مولکول یا  4رش�ته حاصل از همانندسازی نیمهحفاظیت و حفاظیت 2 ،رشته
گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .در همانندس�ازی نیمهحفاظیت و غیرحفاظیت ،هیچ مولکولی دارای دو رشته جدید نمیباشد / .گزینۀ ( :)3نادرست است .فقط در همانندسازی

غیرحفاظیت است که هر دو نوع نوکلئوتید  14 Nو  15 Nرا میتوان در یک رشته مشاهده کرد / .گزینۀ ( :)4نادرست است .در همانندسازی نیمهحفاظتی ،هیچ مولکولی
دارای دو رشته جدید نمیشود.

C

 25 54موارد (ب) و (د) نادرست هستند .در حالت عادی آزمایش مزلسون و استال ،دنای اولیه دو رشته  15 Nداشت که در محیط طبیعی  14 Nهمانندسازی
نیمهحفاظتی میکرد .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.

حال اگر دنای اولیه را با دو رش�ته  14 Nدر نظر بگیریم که در محیط  15 Nهمانندس�ازی کند ،در ابتدا یک نوار س�بک در باالی لوله ،در نسل اول یک نوار متوسط و در
نسل دوم ،دو نوار در بخش وسط و پایین لوله مشاهده میشود.

الف) درست است .تعداد نوارهای هر نسل تغییر نمیکند / .ب) نادرست است .نوار پایینتر در نسل دوم ،حاوی مولکولهایی با دو رشته  15 Nمیباشند/ .

ج) درست است .در هر دو آزمایش ،نسل اول فقط دارای مولکولهایی با چگالی متوسط بود / .د) نادرست است .مولکول اولیه دو رشته  14 Nدارد و در باالی لوله قرار میگیرد.
55 C

25

موارد (الف) و (ب) نادرست میباشند .دقت کنید که مولکول اولیه چگالی سبک و دارای دو رشته  14 Nبوده است.

الف) نادرس�ت اس�ت .در صورت همانندسازی حفاظتی ،در نس�ل دوم ،از چهار مولکول حاصله ،یکی دارای دو رشته

 14 Nبوده و سایر مولکولها دو

رشتۀ  15 Nدارد .پس طی سانتریفیوژ دو نوار یکی در باال و یکی در پایین لوله دیده میشود( .در همانندسازی حفاظتی ،نواری در وسط قرار نمیگیرد / ).ب) نادرست و
(ج) درس�ت اس�ت .در نس�ل اول از همانندس�ازی نیمهحفاظتی و غیرحفاظتی (پراکنده) ،فقط یک نوار در وس�ط لوله ایجاد میش�ود / .د) درس�ت اس�ت .پس از دو نسل
همانندسازی نیمهحفاظتی ،دو مولکول با چگالی متوسط و دو مولکول سنگین ایجاد میشوند که سبب ایجاد دو نوار در وسط و پایین لوله میشوند.

56 B

B

45

مولکول اولیه دارای دو رشته  14 Nبوده که در محیط دارای  15 Nهمانندسازی میکند.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .در روش پراکنده (غیرحفاظتی) هر رش�ته در هر مولکول دنا ،هم

11

 14 Nو هم

 15 Nدارد / .گزینۀ ( :)2نادرست است.

 15 Nدارد (نه اینکه تنها نیمی از هر رش�ته،

روش طبیعی ،نیمهحفاظتی میباش�د که هر مولکول نس�ل اول ،یک رش�ته بهطور کامل از  14 Nو یک رش�ته بهطور کامل از
طبیعی باش�د) / .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .در روش حفاظتی ،مولکول با چگالی متوسط در وس�ط لوله سانتریفیوژ دیده نمیشود / .گزینۀ ( :)4درست است .پس از دو
نسل همانندسازی نیمهحفاظتی ،دو مولکول با چگالی متوسط و دو مولکول با چگالی سنگین ایجاد میشود که در دو نوار در وسط و پایین لوله یعنی دورتر از باالی لوله قرار
میگیرند .چون هر نوار ،دارای دو مولکول میباشد ،قطر دو نوار در لوله سانتریفیوژ یکسان است.
 35 57در فرایند همانندس�ازى  DNAدو مولکول  DNAتولید مىش�ود که هر یک داراى یک رش�تۀ  DNAجدید و یک رش�تۀ  DNAقدیمى هستند .بازهاى
رادیواکتیو در تشکیل رشتۀ  DNAجدید شرکت مىکنند ،در نتیجه  100%یک زنجیره از هر مولکول  DNAداراى بازهاى رادیواکتیو خواهد بود( .این سؤال دو قسمت
دارد یکی چه نسبت از مولکولها ،که هر دو مولکول رادیواکتیو را دارند و دیگری نحوۀ قرارگیری در مولکول ،که یک زنجیره هر مولکول رادیواکتیو دارند).
در همانندس�ازى  DNAبه روش نیمه حفظ ش�ده همیش�ه اگر بازهاى محیط نشاندار باش�د ،در نسل  nام 2n ،مولکول حاصل مىشود که همیشه دو مولکول آن داراى
یک رشتۀ مادر اولیه و یک رشتۀ جدید نشاندار است ولى بقیه مولکولها هر دو رشتۀ آن جدید و نشاندار است.

A
C

A

 25 58مزلسون و استال برای سنجش چگالی DNAها ،در هر فاصلۂ زماین  20دقیقه (نه هر زمان) DNA ،باکتریها را استخراج میکردند و در محلول سزیمکلرید
قرار میدادند .سایر عبارات صحیح میباشند.
 15 59موارد (الف) و (د) صحیح میباشند.
در همانندسازی به روش حفاظیت فرض بر این است که یک مولکول  DNAمادر بدون جدا شدن دو رشته از هم (درستی الف) به نسل بعد رسیده و یک مولکول DNA
ً
دختری با دو رشتۀ جدید ساخته میشود .در این حالت ،فامتن مضاعف دوکروماتیدی ایجاد شده یک  DNAمادری و یک  DNAکامال دختری جدید دارد (درستی د).
در همانندسازی به هر مدلی ،ترتیب نوکلئوتیدهای  DNAدختری با مادری مشابه است و همواره از اصل چارگاف تبعیت میکنند (نادرستی ج) .برای رد عبارت (ب) کافی
است در نظر بگیرید که تنها در طرح غیرحفاظتی است که پیوند فسفودیاستر درون دنای اولیه شکسته میشود (البته طبق گفته عبارت ،بدون در نظر گرفتن ویرایش!).
 16 60در این سؤال بسیار باید دقت کنید و گزینهها را درست بخوانید.
در همانندسازی حفاظیتDNA ،ای با چگالی متوسط تولید منیشود و دو نوع  DNAدر هر نسلی ایجاد میشود که یک مولکول آن از نوع مادری با چگالی

 15 Nسنگین

در اپیین لوله و سایر مولکولها دارای چگالی سبک  14 Nبوده و همگی در باالی لوله ،یک نوار ایجاد میکنند .از طرفی هرچه تعداد یک نوع  DNAبیشتر باشد ،نواری
ً
که در سانتریفیوژ ایجاد میشود قطورتر یا ضخیمتر میباشد .مثال در نسل اول که دو مولکول ایجاد میشود که یکی سنگین و دیگری سبک میباشد ،دو نوار با قطر یکسان
در باال و پایین لوله ایجاد میشود ولی از نسل دوم به بعد ،فقط یک مولکول چگالی سنگین داشته و در پایین لوله قرار میگیرد در حالیکه سایر نمونهها در نوار باالی لوله
و به صورت قطورتر در مجاور هم قرار میگیرند (درستی گزینۀ ( )1و نادرستی سایر گزینهها).
61 B

16

حفظ ش�دن رش�تههای  DNAدر همانندس�ازی مخصوص م�دل حفاظیت و نیمهحفاظیت میباش�د چون فقط در روش غیرحفاظتی اس�ت که نوکلئوتیده�ای جدید در بین
نوکلئوتیدهای قدیم مادری قرار میگیرند .پس منظور از این س�ؤال ویژگی مش�ترک دو مدل همانندس�ازی حفاظتی و نیمهحفاظتی میباش�د که در هر دو مدل ،رش�تهای به
وجود نمیآید که هم نوکلئوتید جدید و هم قدیمی داش�ته باش�د (درس�تی گزینۀ ( .))1گزینههای ( )2و ( )3مخصوص نوع حفاظتی بوده و گزینۀ ( )4در هیچکدام همواره
وجود ندارد.
62 C

26

موارد (ب) و (د) صحیح میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .در همانندس�ازی غیرحفاظیت ،همۀ رشتههای حاصله ،هم

 14 Nو هم

در نس�ل اول دو مولکول به دس�ت میآید که هر دو چگالی متوس�ط دارند و یک رشته  15 Nو رش�تۀ دیگر آنها

 15 Nدارند / .ب) درست است .در روش نیمهحفاظتی
14 N

میباشد .پس در هر دو مولکول نسل اول ،نصف

مونومرها دارای  15 Nهس�تند / .ج) نادرس�ت اس�ت .در نسل دوم از همانندس�ازی حفاظتی یک مولکول  DNAبا چگالی سبک  ، 14 Nاز  4مولکول حاصله3 ،تا دارای

چگالی س�نگین  15 Nش�ده و فقط  DNAمادری به صورت  14 Nباقی میماند / .د) درس�ت اس�ت .در نسل دوم همانندس�ازی نیمهحفاظتی از  4مولکول حاصل  2تا
B

B

چگالی متوسط موردنظر سؤال را دارد و  2تای دیگر چگالی سنگین با دو رشته  15 Nدارند.
 26 63نوکلئوتیدها یا واحدهای س�ازنده نوکلئیک اس�یدها ،وقتی در رش�تۀ جدید قرار میگیرند ،دو فس�فات خود را با شکس�تن پیوند اش�تراکی پرانرژی از دس�ت
میدهند( .این عمل وظیفه دنابسپاراز است).
گزینۀ ( :)1در یوکاریوتها و پروکاریوتها ،باز ش�دن دو رش�تۀ  ،DNAتدریجی اس�ت و فقط قسمتی که میخواهد همانندسازی شود ،باز میشود/ .
گزینۀ ( :)3باز کردن پیچوتاب دنا و خروج هیس�تونها از آن که س�بب تجزیۀ س�اختار نوکلئوزوم و کاهش فشردگی کروموزومها میشود ،توسط آنزیمهایی ،قبل از شروع
همانندسازی رخ میدهد و سپس هلیکاز وارد فعالیت میشود (در حقیقت آغاز فعالیت هلیکاز به منزلۀ آغاز همانندسازی است) / .گزینۀ ( :)4با شروع همانندسازی بهجز
هلیکاز ،آنزیمهای دیگری با همدیگر فعالیت میکنند که مهمترین آنها دنابسپاراز میباشد.
 16 64فقط عبارت (ب) صحیح است.
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
میتواند پیوند فسفودیاس�تر را تش�کیل داده و در عمل ویرایش میتواند باعث تجزیه پیوند فسفودیاس�تر ش�ود /.ج) نادرس�ت اس�ت .اطالعات ساخت هر پروتئینی از
جمله دنابسپاراز توسط مولکول  mRNAاز هسته وارد رناتن میشود و آمینواسیدهای مورد نیاز ساخت آن توسط  tRNAوارد رناتن میشود / .د) نادرست است .آنزیم
پروتئینی دنابسپاراز ،در سیتوپالسم تولید میشود ولی در هسته فعالیت میکند (فصل  .)2از طرفی رناها نیز در هسته تولید شده ولی در سیتوپالسم به فعالیت میپردازند.

تاعالطا یاه لوکلوم
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A

لوا لصف

B

B

B

B

A

 36 65منظور سؤال پروکاریوتها یا باکتریهایی با دنای حلقوی میباشد .در پروکاریوتها که شامل همۀ باکتریها میشود ،مولکولهای وراثتی آنها چه DNA
اصلی و چه دیسکها در غشا محصور نشدهاند( .البته منظور کتاب ،نداشتن اندامک غشادار و غشای درونی در یاخته بوده است چون در هر حال این دناها توسط غشای
یاخته محصورند).
ً
گزینۀ ( :)1با هر بار همانندسازی دنای دیسکی که معموال حاوی ژن مقاوم به آنتیبیوتیک هستند ،تعداد ژنهای موردنظر پروکاریوتها زیاد میشود/ .
گزینۀ ( :)2اغلب پروکاریوتها ،فقط یک نقطۀ شروع همانندسازی به صورت دوجهته و با دو دوراهی همانندسازی دارند ولی اگر تعداد نقاط شروع بیشتر باشد ،تعداد دوراهیها نیز
افزایش مییابد / .گزینۀ ( :)4در ابتدای همانندسازی باکتریها ،دوراهیها از هم دور میشوند ولی در پایان فرایند ،دوراهیهای همانندسازی به هم نزدیک شده و به همدیگر میرسند.
 46 66در گزینۀ ( )4اشکال این است که در صورت عدم ویرایش ،نوکلئوتید غلط ،در صورت تقسیم ،به نسل بعد یاخته منتقل میشود نه به نسل بعد جاندار!!!
(البته فقط اگر این اشکال در ایجاد یاخته جنسی باشد ،ممکن است به نسل بعد منتقل شود).
گزین�ۀ ( :)1دنابس�پاراز س�بب جدا ش�دن دو گروه فس�فات از نوکلئوتید آزاد ش�ده و آن را در رش�تۀ پلینوکلئوتی�دی قرار میده�د / .گزینۀ ( :)2در
همانندسازی عادی ،مولکول دنای حاصل ،دارای یک رشتۀ جدید ساخته شده و یک رشتۀ مادری میباشد / .گزینۀ ( :)3با توجه به شکل کتاب ،حتی نوکلئوتیدهای دارای
باز یوراسیل نیز در دوراهی همانندسازی وجود دارند ولی استفاده نمیشوند.
 36 67منظور این سؤال آنزیم هلیکاز میباشد که با باز کردن پیوندهای هیدروژنی مولکول  ،DNAدوراهیهایی به شکل  Yبرای همانندسازی ایجاد میکند .هر
یاخته یا بافتی که قدرت تقسیم زیادی دارد ،آنزیمهای مورد نیاز همانندسازی نیز در آنها فعالترند .بافت پوششی در جانوران و بافت مریستم در گیاهان سرعت تقسیم
باالتری نسبت به سایر بافتها دارند.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .این آنزیم در هس�ته برخی از یاختههای مرده مثل س�طح پوس�ت و برخی یاختههای هس�تهدار که پس از تولد تقس�یم
نمیش�وند (مثل اغلب نورونها) ،غیرفعال میباش�د و دقت کنید که محل تولید این آنزیمها در رناتن سیتوپالس�م است ،نه هسته!  /گزینۀ ( :)2نادرست است .این آنزیم
در راکیزه و پالس�تها نیز فعال میباش�د / .گزینۀ ( :)4نادرس�ت است .یاخته آبکشی بالغ گیاهان ،هستۀ خود را از دست میدهد و آنزیمهای همانندسازی  DNAهسته
در آنها غیرفعال است.
 26 68با 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
ً
تولید میشوند ،طبیعتا افزایش مییابد.
گزینههای ( )1و ( :)3با گذش�ت  50دقیقه هنوز تقس�یم کامل نش�ده اس�ت (دور سوم همانندس�ازی)؛ بنابراین نمیتوان در مورد ضخامت نوارها (که
ً
بستگی به تعداد دناهای با چگالی مشخص دارد) قضاوت کرد .البته اصال تعداد دناهای با چگالی متوسط از دور دوم همانندسازی به بعد تغییری نمیکند و اصطالح ضخامت
نوار را براس�اس تعداد دنا میتوان از طریق اس�تدالل به دس�ت آورد / .گزینۀ ( :)4همانطور که در مورد گزینۀ ( )1نیز گفته شد ،تا هر دور تقسیم به پایان نرسد ،نمیتوان در
مورد ضخامت نوار (تعداد دناها) قضاوت کرد (یعنی برای  50دقیقه باید نتایج دقیقۀ  40در نسل دوم را بررسی کنیم همچنین تا قبل از دقیقۀ  ،40دنای سبک دیده نمیشود).
 36 69موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست است.
الف) نادرست است .منظور سؤال رنا و دنا میباشد که برخی رناها با نقش آنزیمی از روی دنا ساخته میشوند / .ب) نادرست است .هر پلینوکلئوتید
دارای پیوندهای هیدروژنی ،دنای دورشتهای یا رنای ناقل تکرشتهای میتواند باشد .توجه داشته باشید با توجه به اطالعات کتاب درسی برای شکلگیری یک رشتۀ دنا
در مقابل رشتۀ الگو عالوه بر هلیکاز انواع دیگری از آنزیمها با همدیگر فعالیت میکنند که یکی از مهمترین آنها دنابسپاراز است .برای ساخت رنا ،نیز رنابسپاراز نیاز است
ً
اما نکتۀ مهم این اس�ت که همۀ این پروتئینها ،یک نوع یا گروه به نام آنزیمها میباش�ند( .حتما میدانید که پروتئینها انواعی دارند که یکی از آنها آنزیمها میباش�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 میدهد.
 17 70با توجه به شکل کتاب هر نوع نوکلئوتیدی در دو راهی همانندسازی دیده میشود ولی از ریبونوکلئوتیدها طی همانندسازی استفاده نمیشود.
گزینۀ ( :)2در پروکاریوتها ،فقط دنای اصیل به غش�ای پالس�مایی یاخته متصل اس�ت ولی در مورد دیس�کها اینگونه نیس�ت / .گزینۀ ( :)3آنزیم
هلیکاز ،ابتدا مارپیچ دنا را باز میکند و س�پس س�اختارهای Yمانند ایجاد میش�وند که همان دوراهیهای همانندسازی هستند ،ولی قبل از شروع فعالیت آن پیچوتاب دنا و
نوکلئوزومها باز شده است /.گزینۀ ( :)4دنابسپاراز در فرایند ویرایش با کمک فعالیت نوکلئازی خود ،پیوند فسفودیاستر را برای تصحیح اشتباه میشکند که این فرایند در پی

A

بازبینی نوکلئوتیدها صورت میگیرد ولی تشکیل یا تجزیه پیوند هیدروژنی آنزیم نمیخواهد( .تشکیل پیوند هیدروژنی ،همواره خودبهخود و بدون نیاز به آنزیم رخ میدهد).
ً
 37 71در س�انتریفیوژ مخلوط دارای انواع دنا با چگالیهای متفاوت ،اوال در هر نس�ل از  20دقیقۀ اول تا … همواره دنا با چگالی متوس�ط دیده میش�ود و در وس�ط
ً
لوله در نوار مشخصی قرار میگیرد .ثانیا دناها با چگالیهای سبک در یک نوار در باالی لوله و با چگالیهای سنگین در نوار دیگر در پایین لوله قرار میگیرند.
در آزمایش مزلس�ون و اس�تال ،در نس�ل دوم دو مولکول  DNAبا چگالی متوس�ط در وس�ط لوله در یک نوار قرار دارند و دو مولکول  DNAبا چگالی سبک در باالی لوله
در نوار مجزایی قرار میگیرند (نادرستی گزینۀ (.))4

B

ش�کل بیانگر همانندسازی دوجهته باکتریها با یک نقطۀ شروع میباشد که

47 72
محل پایان همانندسازی روبهروی 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
 6آنزی�م در این همانندس�ازی نقش دارند (درس�تی گزین�ۀ ( )1و ( .))3همۀ باکتریها یک
 DNAاختصاصی اصلی دارند که به غشا چسبیده است ولی ممکن است برخی از آنها نیز

تعدادی  DNAکمکی به نام دیس�ک داش�ته باش�ند (درس�تی گزینۀ ( .))2عمل ویرایش
همواره در حین همانندس�ازی و پس از تش�کیل هر پیوند فسفودیاستر به صورت نوکلئوتید
به نوکلئوتید صورت میگیرد نه پس از کامل شدن آن! (نادرستی گزینۀ (.))4

73 C

37

موارد (ب) و (ج) نادرست میباشند.

13

مراحل آزمایشات و کارهای مزلسون و استال
 )1با به کارگیری روشهای علمی ،متوجه روش نیمهحفاظیت همانندسازی  DNAشدند.
6

 )2برای تشخیص DNAهای قدیم از جدید ،از ایزوتوپ سنگین  15 Nدر بازهای آلی استفاده کردند (درستی الف).
 )3هر مولکولی که چگالی بیشتری داشت ،در لولۀ سانتریفیوژ ،در نوار پایینتر قرار میگیرد.

 )4ابتدا باکتریها را در محیط دارای  15 Nکشت دادند و پس از چندین مرحله رشد و تکثیر باکتریهایی با  DNAسنگین ایجاد کردند (نادرستی ب).

 )5باکتریهای دارای  DNAسنگین را در محیط معمولی  14 Nقرار دادند و هر  20دقیقه با یک نسل از تقسیم باکتریها DNA ،آنها را جدا کرده و بررسی کردند.
 DNA )6استخراج شده هر نسل را در محلولی حاوی زسیم کلرید (خطای چشم نداشته باش!) قرار دادند و سپس با سرعت باال سانتریفیوژ کردند (نادرستی ج).
 )7تفاوت چگالی نمونهها را از روی میزان حرکت انواع  DNAدر لولۀ سانتریفیوژ بررسی کردند (درستی د).

 DNA )8اولیه باکتریها ،دارای  15 Nسنگین بودند و در نوار پایین قرار گرفتند .پس از  20دقیقه ،نسل اول دارای  DNAبا چگالی متوسط در نوار وسط لوله
بود و در  20دقیقه بعدی ،نسل دوم حاوی دو نوار ،یکی در وسط و دیگری در باالی لوله بود (چون مولکولهایی با چگالی متوسط و سبک ایجاد شد).
A

 47 74منظور سؤال پروکاریوتها (باکتریها) میباشند که اغلب ،فقط یک نقطۀ شروع همانندسازی دارند .در این جانداران یک  DNAاصلی وجود دارد که به
ً
غش�ای یاخته متصل اس�ت و معموال تعدادی  DNAکمکی یا دیس�ک در سیتوپالس�م دارند که ویژگیه�ای اضافهتری به جاندار مثل مقاومت ب�ه آنتیبیوتیک محیطی
ً
میدهند (درس�تی گزینۀ ( )4و نادرس�تی گزینۀ ( .))1در باکتریها مراحل چرخۀ یاختهای به صورت میتوز S ، G1 ،و  G 2وجود ندارد (نادرس�تی گزینۀ ( ))2و معموال

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

تعداد دوراهی و نقطۀ آغاز همانندسازی متفاوت که برحسب تمایز یاخته ایجاد میشود ،مخصوص یوکاریوتهاست.
C

B

B

 37 75موارد (ب)( ،ج) و (د) نادرست میباشند.
ً
الف) درس�ت اس�ت .در دناهای حلقوی با یک نقطه شروع همانندس�ازی ،معموال به دلیل دوجهته بودن ،دو دوراهی همانندسازی ،ابتدا از هم فاصله
گرفته و سپس به هم میرسند / .ب) نادرست است .دناهای جدید با رشط صورت گرفتن تقسیم سیتوپالسم ،هرکدام به یک یاخته جدید میرسند / .ج) نادرست است.
دنابس�پاراز با شکس�تن پیوند بین فس�فاتها ،سبب افزایش مقدار آنها در یاخته میشود / .د) نادرست اس�ت .دنای حلقوی در یوکاریوتها در میتوکندری و کلروپالست
وجود دارد و به غشای یاخته متصل نیست.
 37 76فقط مورد (ج) صحیح میباشد.
الف) نادرس�ت اس�ت .هلیکاز قادر به شکستن پیوند هیدروژنی است نه دنا بسپاراز / .ب) نادرست است .تشکیل پیوند هیدروژنی آنزیم نمیخواهد.
 /ج) درس�ت اس�ت .آنزیم دنابس�پاراز توانایی تش�کیل پیوند فسفودیاس�تر در همانندس�ازی و تجزیه آن را در ویرایش دارد البته این آنزیم پیوند اش�تراکی پر انرژی بین
فسفاتها را نیز تجزیه میکند / .د) نادرست است .پیوند اشتراکی از نوع درون مولکولی است ،ولی پیوند هیدروژنی نوعی پیوند بین مولکولی میباشد.
 17 77در این س�ؤاالت ابتدا دقت کنید که باز ش�دن پیچوتاب دنا و جدا ش�دن هیستونها ،جزء مراحل همانندسازی به حساب نمیآیند .پس عبارت (ب) نباید
در گزینهها بررسی شود .در نتیجه تا اینجا گزینههای ( )2و ( )4نادرست هستند.
قبل از شروع همانندسازی ،با جدا شدن هیستونها ،کاهش فشردگی کروموزومهای یوکاریوتی رخ میدهد.
طی همانندسازی به ترتیب اعمال زیر رخ میدهد:
 (1ﺑﺎز ﺷﺪن ﻣﺎرﭘﯿﭻ دﻧﺎ و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي ﻫﯿﺪروژﻧﯽ دو رﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻠﯿﮑﺎزﻫﺎ
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻓﺴﻔﻮدياﺳﺘﺮ
در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﯾﺮاﯾﺶ
اداﻣﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺴﭙﺎرازي ﺑﺎ
آوردن ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ

A

A

 (2ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪ ﻣﮑﻤﻞ روﺑﻪروي اﻟﮕﻮ

ﺑﺮرﺳﯽ دﻧﺎ

 (4ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ

ﺗﻮﺳﻂ دﻧﺎﺑﺴﭙﺎراز

ﻓﺴﻔﻮدياﺳﺘﺮ

 (3ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺷﺘﺮاﮐﯽ
ﺑﯿﻦ ﻓﺴﻔﺎتﻫﺎ

از مورد ( )2به بعد ،وظیفۀ دنابسپاراز است.
 47 78آنزی�م دنابس�پاراز ابت�دا نوکلئوتیدها را براس�اس رابطۀ مکملی مقابل هم قرار میده�د و پس از برقراری هر پیوند فسفودیاس�تر ،برمیگردد و مجدد رابطۀ
مکملی نوکلئوتید را بررسی میکند .یعنی مورد (ب) اولین مرحله میباشد.
در مورد (الف) آنزیم دنابسپاراز نقشی در جدا کردن پیوند هیدروژنی از دنا ندارد.
در مورد (ج) شکستن پیوندهای اشتراکی بین گروههای فسفات بعد از برقراری رابطۀ مکملی رخ میدهد.
 27 79منظور س�ؤال ویژگی مش�ترک همۂ یوکاریوتها میباش�د چون در یوکاریوتها ،تعداد نقاط شروع همانندس�ازی در مراحلی از زندگی که تقسیم بیشتری نیاز
دارن�د ،افزای�ش مییابند .در بین گزینهها ،گزینۀ ( )4در مورد پروکاریوتهاس�ت و نادرس�ت میباش�د ولی گزین�ۀ ( )2در مورد یوکاریوتها صحیح میباش�د چون ژنگان
یوکاریوتها در هس��ته به صورت خطی و در س��یتوپالمس به صورت حلقوی یمابش��د .گزینۀ ( )3نادرست است چون داشتن دیواره ،مخصوص برخی یوکاریوتها مثل گیاهان،
قار چها و برخی آغازیان میباشد .در مورد گزینۀ ( )1دقت کنید که در بافتهایی 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.

تاعالطا یاه لوکلوم
14

B

لوا لصف

A

B

B

C

B

A

ً
 38 80تنباکو نام گیاهی اس�ت که با آن در زیس�ت یازدهم آش�نا شدید؛ بنابراین یک جاندار یوکاریوت است .همانطور که حتما میدانید ،هر رشتۀ نوکلئیک اسید،
حداکثر دو نوع باز آلی پیریمیدینی میتواند داشته باشد (یا سیتوزین و تیمین در دنا و یا سیتوزین و یوراسیل در رنا!).
گزینۀ ( :)1در یوکاریوتها ،آغاز همانندس�ازی در چندین نقطه در هر فامتن انجام میش�ود که با توجه به ش�کل کتاب اندازۀ حبابها و سرعت عمل
آنزیمها میتواند متفاوت باشد / .گزینۀ ( :)2یک رشته دنا ،در همانندسازی ،الگوی عمل دنابسپاراز و در رناسازی الگوی عمل رنابسپاراز میباشد / .گزینۀ ( :)4در مورد
برخی مولکولهای رنا مثل  tRNAصحیح است.
 48 81در باکتریها که بخش اعظم تثبیت نیتروژن را انجام میدهند DNA ،اصلی و کمکی (دیس�ک) آنها حلقوی بوده ،اغلب یک نقطۀ ش�روع همانندسازی و
دو دوراهی همانندس�ازی دارند و قس�متهای مورد نیاز آن رونویس�ی شده و در RNAسازی به کار میرود (نادرستی گزینههای ( )2( ،)1و ( .))3در DNAهای حلقوی،
تعداد پیوند فسفودیاستر با تعداد نوکلئوتیدها برابر میباشد که دو برابر پورین یا پیریمیدینهاست (درستی گزینۀ (.))4
 38 82موارد (ج) و (د) نادرست هستند.
الف) درس�ت اس�ت .در همانندسازی غیرحفاظتی ،بخشهای جدید و قدیم به صورت پراکنده در مولکولهای جدید قرار میگیرند ،پس چگالی آنها
همانند حالت نیمهحفاظتی میتواند 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 پیچیدهتر بودن همانندسازی یوکاریوتها ،دنای زیاد و طویل آنها است / .د) نادرست است .تغییر در تعداد نقاط شروع همانندسازی ویژه یوکاریوتها است.
 28 83فقط مورد (ج) نادرست است.
الف) درست است .در همانندسازی ،شکستن پیوند فسفودیاستر و پیوند بین فسفاتها ،که هر دو اشتراکی هستند ،توسط دنابسپاراز رخ میدهد/ .
ب) درست است .طبق متن کتاب درسی گفته شده است که بهجز هلیکاز ،انواع دیگری از آنزیمها با همدیگر فعالیت دارند تا  DNAدختری از روی  DNAمادر ساخته شود
که ییک از مهمترین آنها دنابسپارازها هستند / .ج) نادرست است .آنزیم هلیکاز ،ابتدا مارپیچ  DNAرا باز کرده و سپس با باز کردن پیوندهای هیدروژنی ،دو رشته DNA
را از هم جدا میکند( .بازکردن پیچوتاب وظیفۀ انزیمهای دیگری ،قبل از شروع همانندسازی میباشد / ).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.
 28 84موارد (الف)( ،ج) و (د) صحیح هستند (یعنی نادرست نیستند).
الف) درست است .در مدل همانندسازی حفاظیت ،اگر  DNAمادری به صورت سنگین یا سبک باشد ،هیچگاه  DNAبا چگالی متوسط ایجاد نمیشود/ .
ب) نادرس�ت اس�ت .تعداد نوارهای تش�کیل ش�ده در لولۀ س�انتریفیوژ بیانگر انواع چگایلهای مختلف و س�رعت حرکت مختلف آنها بوده اس�ت نه تعداد مولکولهای 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 .مولکولهای قرار گرفته در یک نوار سانتریفیوژی ،دارای
ً
چگالی ،سرعت و مقدار حرکت یکسانی بودهاند / .د) درست است .فقط در روش حفاظیت همانندسازی ،اصال جدا شدن پیوندهای هیدروژنی دو رشته  DNAمادری را در نظر نمیگیرند.
 18 85همۀ موارد صحیح میباش�ند( .در ابتدا دقت کنید بر طبق س�ؤال کنکور سراس�ری  ،98هر جا صحبت از یاختۀ یوکاریوت و مکانیس�مهای همانندس�ازی و
رونویسی آن میشود ،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 فسفودیاستر رخ
میده�د .چ�ون اولین پیوند فسفودیاس�تر بعد از ورود دومین نوکلئوتید دختری روب�هروی الگوی مادری صورت میگیرد ،پس اولین نوکلئوتیدی که مورد همانندس�ازی
ق�رار میگی�رد مورد بازبینی قرار نمیگیرد (البته با توجه به جملۀ کتاب این نکته اس�تنباط میش�ود!!!) / .ب) درس�ت اس�ت DNA .هیس�توندار مخصوص انواع خطی
فامتنی در هس�ته یوکاریوتهاس�ت که دو س�ر آزاد دارند که در هر رش�ته یک س�مت گروه هیدروکس�یل ( )OHو س�مت دیگر گروه فس��فات دارد / .ج) درس�ت اس�ت.
مقدار  ،DNAتوالی آنها و تعداد فامتن در یوکاریوتها بیش�تر از پروکاریوتهاس�ت و هر فامتن یوکاریوت ،چندین برابر یک  DNAباکتری میباش�د .این مسئله سبب
پیچیده شدن همانندسازی  DNAدر یوکاریوتها شده است / .د) درست است .با کاهش سرعت تقسیم یاخته در بافتهای مختلف ،تعداد نقاط شروع همانندسازی DNA
نیز کاهش مییابد و در حقیقت همه یا تعدادی از نقاط اختصاصی شروع همانندسازی غیرفعال میشوند.
 48 86جاندارانی که دارای  DNAخطی میباشند؛ شامل یوکاریوتها بوده که این جانداران برای فشردگی کروموزوم به هیستون نیاز دارند.
گزینۀ ( :)1جاندارانی که دارای  DNAحلقوی میباشند ،شامل پروکاریوتها و یوکاریوتها (در اندامکهای میتوکندری و پالست) میباشند؛ اتصال
 DNAبه غش�ا تهنا در پروکاریوتها مش�اهده میشود / .گزینۀ ( :)2جاندارانی که دارای  DNAخطی میباشند؛ یوکاریوتها هستند؛ وجود دیسه در آنها مثل انسانها
الزامی نمیباشد / .گزینۀ ( :)3جاندارانی که دارای  DNAخطی نمیباشند ،شامل پروکاریوتها هستند؛ که فاقد اندامک غشادار میباشند.

2
B

A

موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست هستند .با استفاده از برخورد اشعۀ ایکس به مولکول  DNAو تحلیل تصاویر ایجاد شده ،اطالعاتی در مورد ساختار دان

31 1
به دست آورند از جمله اینکه دنا حالت مارپیچی و بیش از یک رشته دارد و همچنین با این روش ابعاد مولکولها را نیز تشخیص دادند (درستی ج).
الف) با پرتو ایکس متوجه نش�دند که دنا دورش�تهای اس�ت / .ب) این نتیجه چارگاف بود نه اش�عۀ ایکس / .د) از مطالعۀ اش�عه ایکس ،اطالعاتی از
پیوندهای شیمیایی به دست نیامد.
مولک�ول  DNAدارای دو زنجیره اس�ت که توس�ط پیون�د هیدروژنی به یکدیگ�ر اتصال دارند ،یک
22 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 میشود رش�تۀ پلینوکلئوتیدی دارای دو سر متفاوت است (نادرستی گزینۀ ( .))4در حل این
سؤال اگر رشتهها را ادامه دهید ،میبینید که در یک رشته ،یک سر  Aو یک سر  Dدارد.
از طرفی میدانیم که در یک مولکول  DNAدو سر انتهایی که در مجاورت یکدیگر به وسیلۀ پیوند هیدروژنی به هم وصل
میشوند ،نمیتوانند هر دو انتهای فسفاتدار یا انتهای دارای گروه هیدروکسیل قند باشند (نادرستی گزینههای ( )1و (.))3
ً
بهطور جمعبندی شده فقط دو سرآزاد هر رشته انتهای متفاوت دارند .البته در هر سمت مولکول دنا نیز دو سر آزاد قطعا دو انتهای متفاوت فسفاتدار و هیدروکسیلدار
ً
میباشد ( Bو  C - Aو  Dقطعا متفاوتند).

B

 33 3برای همانندسازی به سه روش مختلف باید در  DNAمادری پیوندهای زیر شکسته شوند:
الف) در مدل نیمهحفاظتی
پیوند هیدروژنی دو رشته  DNAمادری باید شکسته شود.

ب) در مدل حفاظتی

ج) در مدل غیرحفاظتی

B

A

B

تغییری در  DNAمادری ایجاد نمیشود.

پیوند هیدروژنی و فسفودیاستری در  DNAمادری تجزیه میشود.

 14 4فقط مورد (د) صحیح است.
الف) در همانندسازی ،هر دو رشتۀ دنا به عنوان الگو استفاده میشوند /.ب) آنزیم دنابسپاراز عالوه بر ایجاد پیوند فسفودیاستر (پیوند قند  -فسفات)
توانایی شکستن این پیوند را نیز دارد که فعالیت نوکلئازی این آنزیم به شمار میرود / .ج) هر مولکول دنای جدید حاصل از همانندسازی ،یکی (نه نیمی) از دو رشتۀ قدیمی
را بهطور کامل دریافت میکند (نیمی از مولکول دنای قبلی) / .د) طی همانندسازی مولکول دنا به روش نیمهحفاظتی ،در دنای هستهای هر یاختۀ حاصل ،فقط یک رشته
از دنای قبلی حضور دارد.
 15 5در این شکل ،آنزیم (الف) همان هلیکاز است که فقط در همانندسازی دو رشته
 DNAرا از هم باز میکند ولی در رونویسی و ساخت  ، RNAخود رنابسپاراز این عمل را انجام
میده�د (نادرس�تی گزین�ۀ ( .))4آنزیمهای (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 میکنند
(نادرستی گزینۀ ( )2و ( )3و درستی گزینۀ (.))1
6

26

در مرحلۀ اینترفاز ،فقط بخش  ،Sنقطۀ وارس�ی ندارد .در این مرحله همانندس�ازی دنای خطی انجام میگیرد در حالیکه در  G1و  G 2که نقطۀ وارس�ی

دارند ،میتوان همانندسازی دنای اندامکها را مشاهده کرد .در همانندسازی دنا ،آنزیمهای 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 فسفودیاستر 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 سهفسفاته به نوکلئیک اسیدها ،این نوکلئوتیدها دو فسفات خود را از دست میدهند .در نتیجه حجم فسفات آزاد درون یاخته افزایش مییابد.
C

 47 7موارد (الف) و (د) صحیح میباش�ند .منظور این س�ؤال جانداران پروکاریوت یا ابکرتیها میباش�ند که فاقد اندامک غش�اداری مثل هس�ته ،میتوکندری و
کلروپالست میباشند که  DNAدارند.
الف) درس�ت اس�ت .پیوند فسفودیاس�تر در  DNAو  RNAوجود دارد .دقت کنید که در پروکاریوتها چون  DNAحلقوی دارند ،تعداد پیوند
فسفودیاستر و باز آلی در  DNAآنها برابر است ولی در  RNAتعداد پیوند فسفودیاستر یکی از بازهای آلی کمتر است .چون در این عبارت  DNAیا  RNAرا ذکر
نکرده است ،پس در کل یاخته باید در نظر بگیریم / .ب) نادرست است .هیستون و فشردگی نوکلئوزومی ویژۀ  DNAخطی هسته یوکاریوت است / .ج) نادرست است.
ً
پروکاریوتها معموال یک نقطۀ آغاز همانندس�ازی دارند / .د) درس�ت اس�ت .باکتریها در کل چرخه نیتروژن نقش دارند (زیس�ت دهم) و باکتریهای آمونیاکس�از و
تثبیتکننده نیتروژن وجود دارد.
ً
 38 8وقتی مزلسون و استال در لولۀ سانتریفیوژ نسل اول ،فقط یک نوار در وسط لوله مشاهده کردند ،مطمئن شدند که مدل همانندسازی قطعا از نوع حفاظتی نمیباشد.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .گریفیت در آزمایش س�وم و چهارم از باکتری کشته شدۀ پوشینهدار اس�تفاده کرد ،ولی فقط در آزمایش چهارم ،موشها
مردند و باکتری در خون آنها مشاهده شد / .گزینۀ ( :)2نادرست است .ویلکینز و فرانکلین با بررسی تصاویر حاصل از اشعۀ  Xروی دنا ،به نردبانی و دورشتهای بودن
آن پینبردند ولی فهمیدند که بیش از یک رش�تۀ مارپیچی دارد و ابعاد مولکول چه اندازه اس�ت / .گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .گریفیت از ماهیت مادۀ وراثتی و دنا بودن
آن اطالعی نداشت.
 29 9تعداد نقاط شروع همانندسازی در موروال (گزینۀ ( ))1و بالستوال (گزینۀ ( ))2و پس از جایگزینی تا تولید اندامها (گزینۀ ( ))3زیاد میشود ولی پس از آن
مثل ماه آخر که سورفاکتانت ساخته میشود ،کاهش مییابد.
 21 10موارد (ج) و (د) صحیح است.
الف) نادرس�ت اس�ت .دنابس�پاراز فقط روی یک رش�تۀ مادری قرار میگیرد / .ب) نادرس�ت اس�ت .فس�فاتها از نوکلئوتید جدید جدا میش�وند/ .
ج) درست است .هیستون مخصوص یوکاریوتها است که اغلب در هسته (در مرحلۀ اینترفاز) است / .د) درست است .دنای حلقوی انسان در راکیزه قرار دارد که ATP
زیادی تولید میشود.

B

 38 87موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرس�ت هس�تند .اگر خط اول گفتار  3را به درس�تی مطالعه کرده باش�ید ،کتاب گفته است که  DNAو ( RNAیا دان و ران!!) در
یاخته ،ذخیره و حمل اطالعات را بر عهده دارند .منظور این تس�ت یافتن گزینهای اس�ت که ویژگی  DNAیا  RNAرا نش�ان نمیدهد .مورد (الف) را میتوانیم در DNA

B

B
B

و  tRNAمش�اهده کنیم ،مورد (ب) در هر دو نوع مولکول با داش�تن قند پنتوز توجیه میش�ود و مورد (ج) با بودن گروه آمین )  (− NH 2در بازهای آلی و داش�تن شکل

اکی ( )CONHتوس�ط گروه آمین و کربوکس�یل ،فقط در پروتئینها در اثر اتصال
س�هبعدی با نقش آنزیمی  rRNAتوجیه میش�ود ولی داش�تن پیوند پپتیدی یا اش�تر ِ
آمینواسیدها ایجاد میشود (درستی د).

15

تاعالطا یاه لوکلوم
16

B

لوا لصف

B

 48 88منظور همان پروتئینهای معروف هس�تند که طبق کتاب درس�ی همۀ موارد در مورد آنها نادرس�ت نمیباش�د.
در مورد عبارت (د) دقت کنید هر زنجیره یا رش�ته خطی پروتئینها دارای تعداد زیادی آمینواس�ید میباش�د .دقت کنید که هر آمینواس�ید دارای یک گروه آمینی و یک
گروه کربوکس�یلی میباش�د ولی در کل رش�ته تعداد زیادی از این گروهها وجود داش�تهاند که با پیوند پپتیدی به هم متصل ش�دهاند .ولی همواره آمین از آمینواسید اول و
گروه کربوکسیل از آمینواسید آخر ،در پیوند پپتیدی شرکت نمیکند( .سایر گزینهها خط کتاب درسی هستند ).الزم به ذکر است که علیرغم اهمیت دنا و رنا ،پروتئینها
هم نقش بسیار مهمی در فرآیندهای یاختهای دارند که نوع ،تعداد و ترتیب آمینواسیدها در پروتئینها ،ساختار و عمل آن را مشخص میکند .گروه  Rدر آمینواسیدهای
مختلف متفاوت است و ویژگیهای مخصوص هر آمینواسید ،به این گروه بستگی دارد.
 38 89موارد (الف)( ،ب) و (ج) صحیح میباشند.
الف) درست است.
پروتئینها ،پلیمرهای خطی از آمینواسیدها هستند که دارای یک یا چند زنجیرۀ پلیپپتیدی میباشند.
ب) درس�ت اس�ت .ش�کل پروتئینها که در اثر ویژگی هر آمینواسید آن ایجاد شده است ،عمل هر پروتئین را مشخص میکند / .ج) درست است .هر آمینواسید برحسب
ماهیت ش��یمیایی گروه  Rخود س�بب ش�کلدهی به پروتئینها میشود / .د) نادرست است .داشتن جایگاه فعال ویژه نوع خاصی از پروتئینها به نام آنزیمهاست ولی همۀ
پروتئینها ساختار خاصی برای خود دارند.

A

A

B

19 90
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 نیتروژندار) ایجاد
شده است و آن را با لیپید یا قند که فاقد نیتروژن هستند نباید اشتباه بگیرید .گزینۀ ( )1جواب تست است چون گلوتن نیز نوعی پروتئین است و هر دو دارای آمینواسید
بوده و مواد نیتروژندار در مونومر آنها وجود دارد ولی فاقد مواد هیدرات کربنی میباشد.
گزینۀ ( :)2مونومر لیپاز از آمینواسید است و همانند گیرندۀ آنتیژنی که پروتئینی است ،فاقد مونومری از مونوساکاریدهاست / .گزینۀ ( :)3واحد سازندۀ
چربیها از اس�یدهای چرب و گلیس�رول اس�ت ولی مونومر لیپاز از آمینواسیدهاست / .گزینۀ ( :)4کوتین نیز نوعی لیپید است که در واحد سازندۀ آنها برخالف آمینواسیدها
و نوکلئوتیدها ،مواد نیتروژندار وجود ندارد.
 19 91منظور س�ؤال عنصر نیرتوژن اس�ت که توس�ط ریزوبیومها در همزیستی با ریشۀ گیاهان تیره پروانهواران صورت میگیرد .این عنصر در ساختار مورد (الف)
( )RNAکه آنزیم غیرپروتئینی اس�ت و مورد (ج) (پیوند پپتیدی ) ) (−CONHوجود دارد .دقت کنید که نیتروژن ،در پیوند فسفودیاس�تر که بین دو قند و عوامل
در این سؤاالت که جنبه مقایسهای به هرماه چند جای خایل دارند ،ابید خییل اب دقت هر گزینه را بخوانید و در جایل خایل قرار دهید و آنها را تجزیه و تحلیل کنید.

فسفات و ( OHدر مورد (د)) میباشد همانند قند پنتوز (در مورد (ب)) ،وجود ندارد.
 49 92میوگلوبین موجود در سیتوپالس�م تارهای ماهیچهای ،اولین پروتئینی بود که س�اختار آن با اس�تفاده از تصاویر حاصل از پرتوهای ایکس به دست آمد .این
پروتئین همانند هموگلوبین انتقال اکس�یژن را انجام میدهد ولی هموگلوبین در خون و میوگلوبین درون تار ماهیچهای قرار دارد (نه درون رگ!) (نادرس�تی گزینۀ ( .))1این
پروتئین در تارهای ماهیچهای کند (قرمز) که برای کارهای استقامتی مثل دوی ماراتن میباشد به مقدار زیادتری وجود دارد و بیشتر تنفس هوازی را تسریع میبخشد ولی
در تارهای تند (س�فید) مقدار کمتری از میوگلوبین وجود دارد و این تارها به س�رعت انرژی خود را طی واکنشها از دس�ت میدهند .انرژی این تارها بیش�تر از واکنشهای
بیه�وازی و ب�ه مقدار کم تأمین میش�ود (نادرس�تی گزینههای ( )2( ،)1و ( .))3از زیس�ت یازدهم به یاد داری�د که در اثر ورزش میتوانیم تارهای تن�د را به کند همراه با
میوگلوبین زیاد تبدیل کنیم (درستی گزینۀ (.))4
میوگلوبین ماهیچه ،دارای یک رش�تۀ آلی پلیپپتید به همراه یک گروه غیرآلی ِهم بوده و حداکثر در س�اختار س�وم پروتئین قرار میگیرد ولی هموگلوبین دارای چهار رش�تۀ
پلیپپتید از دو نوع و چهار گروه معدنی ِهم میباشد و دارای ساختار چهارم پروتئین میباشد.

C

A

 39 93موارد (ب) و (ج) وجه مشترک  ،RNAپروتئینها و سلولز میباشند .برای حل و درک این سؤال باید تسلط و درک کافی روی ساختار مولکولهای زیستی
داشته باشید .در بدن انسان ،سلولز مواد غذاییRNA ،ها و پروتئینها ساختار خطی بدون انشعاب دارند .الزم به یادآوری است که  DNAچون در میتوکندری انسان
به صورت حلقوی میباشد و در این گروه قرار نمیگیرد .همانطور که از زیست دهم به یاد دارید سلولز توسط آنزیم سلوالز هیدرولیز میشود که این آنزیم در بدن انسان
و بسیاری از جانوران ساخته نمیشود (نادرستی الف) .کبد انسان میتواند از ترکیب مونومرهای سلولز یعنی گلوکز تولید گلیکوژن ذخیرهای کند و از ترکیب آمینواسیدهای
ورودی به خود میتواند انواع پروتئینها را بسازد .از طرفی آمونیاک حاصل از تجزیه بازهای آلی و آمینواسیدها نیز توسط کبد به اوره تبدیل میشود (درستی ب) .در آخر
برای درستی عبارت (ج) دقت کنید که عامل هیدرولیزکننده یا آنزیم برای هر نوع ماده آلی از روی اطالعات  mRNAتولید میشود( .در مورد عبارت (ب) دقت کنید
با اینکه گلوکز حاصل از تجزیه سلولز ،در رودۀ باریک انسان جذب خون نمیشود ولی منظور سؤال فقط واحدسازنده سلولز یا همان گلوکز بود).
 29 94پادتن نوعی پروتئین میباش�د که واحد س�ازنده آن آمینواس��ید اس�ت .در هر آمینواس�ید گروه  Rس�بب خصوصیات منحصر به فرد آن میش�ود و سبب
ش�کلدهی به پروتئین به کار رفته میش�ود .ش�کل پادتنها که شبیه دوراهی همانندسازی  Yمانند هس�تند نیز به دلیل ماهیت شیمیایی گروه  Rآمینواسیدهای آن است
(درس�تی گزین�ۀ ( .))2ه�ر آمینواس�ید میتوان�د در ه�ر پروتئینی از طبیعت وجود داش�ته باش�د در حقیقت تف�اوت پروتئینهای مختل�ف ،در درجۀ اول ترتی�ب و تعداد
آمینواسیدهاست نه نوع آنها! چون باالخره هر پروتئینی از حداکثر  20نوع آمینواسید ایجاد شده است (نادرستی گزینۀ (.))1
 1گروه  Rعامل تفاوت آمینواسیدهای مختلف میباشد (نادرستی گزینۀ (.))3
 2پادتن از پالسموسیت (یاخته پادتنساز) حاصل از لنفوسیت  Bتولید میشود نه لنفوسیت ( Tنادرستی گزینۀ (.))4

B

 19 95فقط مورد (ج) عبارت را به درستی تکمیل میکند.
الف) نادرس�ت اس�ت .اگر یک رش�تۀ پلیپپتید که در ساختار دوم بهصورت صفحهای بوده اس�ت ،وارد ساختار سوم پروتئینی شود ،عالوه بر ساختار
صفحهای دوم خود ،دارای نیروی آبگریز هم میش�ود و ش�کل س�هبعدی خود را پیدا میکند / .ب) نادرس�ت اس�ت .پیوند یونی بین گروههای  Rمربوط به ساختار سوم
ً
میباشد ولی قطعا این رشته از ساختار دوم گذشته است که میتوانسته است توسط پیوند هیدروژنی شکل مارپیچی یا صفحهای داشته باشد / .ج) درست است .یک رشتۀ
ً
پلیپپتیدی در میوگلوبین یا هموگلوبین نهایتا دارای یک گروه ِهم میباشد (نه تعدادی!) و به یک اتم آهن  Fe2+متصل میشود.

B

 29 96شکلها بیانگر ساختار دوم پروتئینها میباشند که قسمت (الف) ساختار مارپیچی و قسمت (ب) ساختارهای صفحهای منظم را نشان میدهند که هر دو با
اولین تاخوردگی رشته پلیپپتید ایجاد شدهاند (درستی گزینۀ (.))2
گزین�ۀ ( :)1ه�ر دو در س�اختار دوم بر پای�ه ایجاد پیوند
هیدروژنی ایجاد شدهاند که این پیوند در ساختار دوم بین گروه ( ) کربوکسیل
و ) (− NHآمین تش�کیل میش�ود / .گزینۀ ( :)3هر دو ساختار ،نوع دوم را

A

نشان میدهد .پس نیروهای بر همکنش آبگریز در ساختار سوم وارد واکنش
نشدهاند / .گزینۀ ( :)4با توجه به شکل مقابل میتواند در ساختار سوم ،بخشی
از رشته را به صورت مارپیچی و بخشی را به صورت صفحهای مشاهده کرد.
 19 97شکل بیانگر ساختار اول پروتئینهاست که فقط حاوی پیوند اشتراکی پپتیدی بین آمینواسیدها میباشد که مبنای هر ساختار دیگر پروتئینی بوده و اشکال
در ساختار اول پروتئینها ،میتواند سبب اختالل در هر سطح دیگر شود .ویژگی این پروتئین ،به ماهیت شیمیایی عامل  Rآمینواسیدها و شکل مولکول بستگی دارد.
ساختار پروتئین

7

B

C

B

C

B

ویژگی تعداد رشته
ساختار پروتئین

گروه ایجادکنندۀ
این ساختار

نام دیگر

پیوند جدید

اول

یک

توالی آمینواسیدها

اشتراکی پپتیدی

آمین و کربوکسیل همۀ سطوح دیگر به آن بستگی دارد.

دوم

یک

الگوهایی از پیوند
هیدروژنی

هیدروژنی

دو نوع معروف صفحه و مارپیچ با اولین
آمین و کربوکسیل
تاخوردگیها دارد.

سوم

یک

چهارم

بیش از یک

تاخورده متصل به هم یونی  -اشتراکی  -هیدروژنی
آرایش زیرواحدها

بین زیرواحدها

نکته

گروههای R

ثبات نسبی و فعالیت دارد.

-

در برخی پروتئینها وجود دارد.

 19 98در این سؤال دقت کنید که در مورد «هر رشته هموگلوبین» پرسیده است .یک رشتۀ پروتئینی در نهایت ساختار سوم پیچیدهای با برهمکنشهای آبگریز دارد
که توسط پیوندهای مختلفی ایجاد شده است ولی در مورد رد گزینۀ ( ،)4کل مولکول هموگلوبین که  4رشتۀ پلیپپتید دارد ،آرایشی از زیرواحدها را در ساختار چهارم خود دارد و
دقت کنید که هر رشتۀ این مولکول در ساختار دوم به صورت مارپیچی میباشد و سپس در ساختار سوم ،شکل به هم پیچیدهتری به خود میگیرد (نادرستی گزینههای ( )2و (.))3
 29 99موارد (الف)( ،ب) و (د) عبارت را به نادرستی تکمیل میکنند.
منظور این سؤال DNA ،و پروتئینهای دارای چند رشتۀ زیرواحدی (دارای هر چهار سطح ساختاری) میباشد و باید در عبارات به دنبال ویژگی غیرمشترک آنها بگردیم تا عبارت
را نادرست تکمیل کند.
الف) نادرست تکمیل میکند .در نوکلئوتیدهای  DNAبرخالف آمینواسید پروتئینها ،قند پنتوز یا هیدرات کربن وجود دارد / .ب) نادرست تکمیل میکند.
پروتئین و  DNAحاوی پیوند اشتراکی میباشند ولی نوع آن در پروتئینها به صورت پپتیدی و در نوکلئیکاسیدها به صورت فسفودیاستر میباشد / .ج) درست تکمیل میکند.
هر مولکول  DNAو پروتئین حاوی پیوند هیدروژنی میباشد / .د) نادرست تکمیل میکند .پروتئینها همانند مولکول  ، DNAیمتوانند رشتۀ صفحهای داشته باشند ولی
همیشگی نیست چون در برخی موارد حالت مارپیچمانند دارند (مانند هموگلوبین که در ساختار دوم خود ساختار صفحهای ندارد!).
 41 100ساختار سوم پروتئینها ،شکل تاخورده و متصل به هم سهبعدی دارد که از یک رشتۀ پلیپپتیدی ساخته شده است که میتواند دو نوع معروف صفحهای
ً
و مارپیچی داشته باشد (نه قطعا!) (نادرستی گزینۀ ( .))1این ساختار با نیروی آبگریز ،شروع میشود (نادرستی گزینۀ ( ))2و سپس توسط پیوندهای یونی اشتراکی جدید
و هیدروژنی تکمیل و با ثبات میشود (درستی گزینۀ (.))4
ً
ً
در مورد گزینۀ ( )3نیز واضح است که هر پروتئینی ،لزوما بیش از یک زیرواحد ندارد و نمیتوان گفت قطعا دارای ساختار چهارم میباشد.
 31 101فقط مورد (ب) نادرست است.
 = Aساختار صفحهای است.
 = Bپیوند هیدروژنی است.
شکل بیانگر ساختار سوم پروتئینها میباشد که در آن
 = Cساختار مارپیچ است.
الف) درس�ت اس�ت .اولین پیوندهای هیدروژنی ) (Bدر ساختار دوم بین عوامل گروه
کربوکسیل ) (O = Cو گروه آمینی ) ( NHبین آمینواسیدهای مختلف زده میشود / .ب) نادرست است.
آرایش زیرواحدها مربوط به س�اختار چهارم اس�ت / .ج) درس�ت اس�ت .هموگلوبین در س�اختار دوم رش�ته
مارپیچی دارد نه صفحهای!  /د) درست است .ساختار سوم و پس از تشکیل پیوند آبگریز صورت میگیرد
تا به همراه سایر پیوندها به مولکول ثبات نسبی بدهد و آن را به شکلهای مختلف درآورد.
 31 102هموگلوبین عامل اصلی انتقال گازهای تنفسی در خون میباشد .هر رشتۂ پیلپپتیدی آن در ساختار سوم خود از حالت مارپیچی به شکل هنایی کروی رسیده
و ثبات نسبی همراه با ساختار سهبعدی پیدا میکند (درستی گزینۀ (.))3
گزینۀ ( :)1فرم مارپیچ مربوط به س�اختار دوم پروتئینی و با ایجاد پیوند هیدروژنی بین گروههای آمین و کربوکس�یل برخی آمینواس�یدها میباش�د/ .
گزینۀ ( :)2برهمکنش آبگریز بین گروههای  Rمیباشد نه در اثر پیوند پپتیدی!!  /گزینۀ ( :)4پیوند پپتیدی ،مربوط به ساختار اول ،پیوند هیدروژنی مربوط به ساختار
دوم و سوم ولی آرایش زیرواحدها سبب شکل نهایی در ساختار چهارم میشود.

17

تاعالطا یاه لوکلوم
18

ش�کل ،س�اختار چهارم پروتئینها را نش�ان میدهد که در س�اختار چهارم پروتئینها ،قرارگیری

B

 41 104ابتدا دقت کنید که س�ؤال در مورد یک زیرواحد هموگلوبین صحبت کرده اس�ت که بعد از ایجاد مجموعه پیوندهای پپتیدی ،هیدروژنی ،آبگریز و یونی،
تاخوردگیهای زیاد سبب ثبات نسبی و ساختار نهایی میشود تا ساختار سوم پروتئینی آن ایجاد شود (درستی گزینۀ (.))4

لوا لصف

C

21 103
زیرواحدها (یا هر رشتۀ پلیپپتیدی) نقش کلیدی در ایجاد مولکول دارد.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .پروتئی�ن فوق نمیتواند هموگلوبین باش�د ،چ�ون در برخی
بخشهای خود س�اختار صفحهای دارد ولی طبق متن کتاب درس�ی هموگلوبین فقط رش�تههای مارپیچ داشته
است / .گزینۀ ( :)2درست است .این پروتئین چهار زیرواحد دارد و برای تولید به چهار رنای پیک نیاز دارد/ .
گزینههای ( )3و ( :)4نادرست هستند .در ساختار چهارم ،هر یک از چند زنجیره موجود و بیشتر از یکی بودن
آنها نقش کلیدی دارد .از طرفی گزینۀ ( )3در مورد میوگلوبین تکرش�تهای اس�ت و گزینۀ ( )4نیز نادرس�ت
است چون گویچۀ قرمز بالغ ،ژن ندارد.

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

B

B

گزینۀ ( :)1کامل شدن شکل مولکول هموگلوبین ،مربوط به آرایش زیرواحدها در کنار هم است و با شکل نهایی یک رشته که مدنظر متن سؤال است،
کامل نمیش�ود / .گزینۀ ( :)2ایجاد برهمکنش آبگریز ،اولین مرحلۀ ایجاد س�اختار س�وم پروتئینی میباش�د .بعد از آن باید نیروی یونی و تاخوردگیهای بیش�تر ،ش�کل
س�اختار س�وم را کامل کند ولی دقت کنید که برهمکنش آبگریز فقط بین گروههای  Rبرخی آمینواس�یدهای آبگریز صورت میگیرد نه هر آمینواس�یدی!  /گزینۀ (:)3
هر رشتۀ هموگلوبین در ساختار دوم خود شکل مارپیچی دارد نه صفحهای!!!
 21 105موارد (الف) و (ج) صحیح است .منظور سؤال هموگلوبین موجود در رگ خونی میباشد (نه میوگلوبین درون یاخته ماهیچهای!)
الف) درست است .در هر پروتئین دارای چهار ساختار ،ساختار اول نقش پایهای دارد / .ب) نادرست است .آخرین ساختار هموگلوبین ،ساختار چهارم
با چند رشته پلیپپتید است / .ج) درست است .در آخرین ساختار یا همان ساختار چهارم ،زیرواحدها کنار هم قرار میگیرند / .د) نادرست است .پیوند هیدروژنی ساختار
دوم بین گروههای آمین و کربوکسیل است.
 31 106میوگلوبین ،اولین پروتئینی بود که س�اختار آن شناس�ایی ش�د .این پروتئین حاوی یک رشتۀ پلیپپتید به همراه یک گروه غیرپروتئینی ِهم آهندار میباشد و
ً
نهایتا همانند هر رش�تۀ هموگلوبینی ،به س�اختار سوم میرسد .این ساختار پس از تش�کیل پیوندهای پپتیدی و هیدروژنی ساختار اول و دوم وارد اثرگذاری میشود (درستی
گزینۀ ( )3و نادرستی گزینۀ (.))2
 1هم هموگلوبین و هم میوگلوبین حاوی آهن ذخیرهای و گروه هم برای ذخیرۀ اکسیژن میباشند ولی گروه ِهم در بخش ساختاری رشته پلیپپتید قرار ندارد (نادرستی گزینۀ (.))4
 2آمینواسیدها در طبیعت انواع گوناگون دارند اما فقط  20نوع از آنها در ساختار پروتئینها به کار میروند (نادرستی گزینۀ (.))1

B

B

C

 31 107موارد (الف) و (ب) نادرس�ت میباش�ند .هموگلوبین منظور س�ؤال میباشد که دو نوع زنجیرۀ
پلیپپتیدی آلفا و بتا دارد .این پروتئین دارای چهار رشتۀ پلیپپتید از دو نوع مختلف میباشد.
الف) نادرس�ت اس�ت .هموگلوبین پروتئینی اس�ت که هر رش�تۀ آن در ساختار دوم دارای
س�اختار مارپیچ میباش�د / .ب) نادرس�ت است .ش�کل مارپیچی هر رشته مربوط به س�اختار دوم میباشد/ .
ج) درس�ت اس�ت .این پروتئین بهجز 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 روبهرو به دقت نگاه کنید ،میبینید که هر
رشتۀ آلفا به دو رشتۀ بتا و هر رشتۀ بتا نیز از دو طرف به دو رشتۀ آلفا متصل است.
 11 108فقط مورد (ج) عبارت را به درستی تکمیل میکند.
الف) نادرست است .اگر یک رشتۀ پلیپپتید با ساختار دوم صفحهای ،وارد ساختار سوم پروتئینی شود ،عالوه بر ساختار قبلی ،دارای نیروی آبگریز
هم میشود و شکل مختلف پیدا میکند (در ساختار سوم بین گروههای  Rپیوند برقرار میشود) / .ب) نادرست است .پیوند یونی بین گروههای  Rمربوط به ساختار سوم
ً
میباشد ولی قطعا 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 پلیپپتیدی ساختار س�وم را میتواند در نهایت داشته باش�د ولی آرایش زیرواحدها مربوط به ساختار چهارم پروتئینهاس�ت / .د) نادرست است .اولین
تاخوردگی در اثر پیوند هیدروژنی ساختار دوم رخ میدهد.
 41 109موارد (ج) و (د) نادرست هستند.
در شکلها )A( ،میوگلوبین بوده و ( )Bهموگلوبین میباشد.
الف) درس�ت اس�ت .هموگلوبین در اثر تخریب گویچۀ قرمز
در تولی�د مواد رنگی بیلیروبین صفراوی نقش دارد / .ب) درس�ت اس�ت .هر دو
مادۀ پروتئینی نیتروژندار هستند و در ایجاد مواد زائد نیتروژندار کلیوی مؤثرند.
ج) نادرس�ت اس�ت O2 .و  CO2گازهای تنفس�ی ورودی به خون هس�تند که

بیش�ترین مقدار  O2به کمک هموگلوبین در خون منتقل میش�ود ولی بیشترین

مقدار  CO2به کمک آنزیم کربنیکانیدراز در خون و به صورت یون بیکربنات
منتقل میش�ود / .د) نادرس�ت اس�ت .هر دو ماده در ذخیرۀ آهن ب�دن مؤثرند و

انتقال  O2فقط توسط هموگلوبین رخ میدهد.

B

C

 31 110پروتئینها ،متنو عترین گروه مولکولهای زیستی از نظر ساختار و عملکرد میباشند.
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .پروتئینهای س��طحی مثل گیرندهها با شناس�ایی میکروبها و عوامل بیگانه ،اساس کار دس�تگاههای هورمونی و ایمنی را در بدن
تش�کیل میدهند /.گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت .برخی مانند پمپ سدیم پتاسیم هم نقش انتقال یونها را بر عهده دارند و هم میتوانند به عنوان آنزیم سبب تجزیه  ATPشوند/ .
گزینۀ ( :)3نادرست است .کالژن در مادۀ زمینهای بافت پیوندی سبب محافظت از بخشهای مختلف بدن میشود ولی فقط از بافت پیوندی هر بخش محافظت میکند/ .
گزینۀ ( :)4درس�ت اس�ت .پروتئینهایی مانند عوامل رونویس�ی ،فعالکننده و مهارکننده و… در سیس�تمهای پروکاریوتی و یوکاریوتی نقش مهمی در تنظیم بیان ژنها و
تمایز یاخته و جاندار دارند.
 41 111موارد (الف) و (ج) صحیح میباشند.
الف) درس�ت اس�ت .هر واکنشی در بدن نیاز به انرژی اولیه فعالس�ازی دارد .آنزیمها با کاهش انرژی اولیه فعالسازی ،سرعت واکنشهای زیستی
انجامش�دنی را افزایش و زمان برخورد پیشمادهها به هم را کاهش میدهند ولی امکان برخورد و یا فعالیت آنها را افزایش میدهند / .ب) نادرس�ت اس�ت .همۀ آنزیمها
ً
چه پروتئینی و چه  rRNAغیرپروتئینی ،جایگاه فعال دارند ولی آنزیمهای پروتئینی از روی  mRNAس�اخته ش�دهاند در حالیکه  rRNAآنزیمی اس�ت که مس�تقیما از
روی  DNAرونویس�ی میش�ود / .ج) درس�ت است .سمومی مثل آرسنیک و س�یانید با پر کردن جایگاه فعال ،سبب غیرفعال کردن آنزیمها میشوند ولی برخالف دمای
بسیار باال سبب تغییر شکل آنزیمها نمیشوند / .د) نادرست است .دقت کنید که آنزیمها مانند هر مادۀ شیمیایی به مرور زمان و با کارکرد زیاد عمرشان کوتاه شده و از
بین میروند ولی تجزیه شدن هیدرولیزی آنها فقط با آنزیمهای پروتئاز یا نوکلئاز (برای  )rRNAصورت میگیرد.

112 A

31

حرکت لغزش�ی س�ر میوزین در مجاورت اکتینها برای انقباض ماهیچهها ایجاد میش�ود که هر دو نوع این پروتئینها را در بخش تیره س�ارکومر میتوان مشاهده کرد ولی
بخش روشن فقط حاوی پروتئینهای نازک اکتین میباشد (درستی گزینۀ (.))3

B

C

گزینۀ ( :)1برخی پروتئینهای غشایی مثل پمپ سدیم پتاسیم ،نقش آنزیمی دارند ولی برخی مثل کانالها فاقد این نقش میباشند / .گزینۀ ( :)2اگر
پروتئین سطح یاخته دارای فقط یک رشتۀ پلیپپتید باشد ،فاقد ساختار چهارم پروتئینی میباشد / .گزینۀ ( :)4تنها اگر پروتئین تنظیم بیان ژن ،آنزیم باشد (مثل رنابسپاراز)
در آن ص�ورت س�رعت واکن�ش را زیاد میکند ولی در برخی موارد ،پروتئینها مثل مهارکنندهها ،س�رعت را کاهش میدهن�د( .در فصل بعد عمل برخی رناهای کوچک را
میخوانیم که نقش آنزیمی هم ندارند).
 31 113هورمونها و انتقال دهندههای عصبی ،س�بب انتقال پیامهای بینیاختهای میش�وند که گیرندۀ هدف آنها در غش�ا یا سیتوپالس�م یاخته هدف قرار دارد و
همگ�ی س�عی در تنظی�م فعالیت خاصی دارند (گیرنده هدف برخی هورمونها در درون یاختۀ هدف قرار دارد (ش�کل فصل  4یازده�م)) .گزینۀ ( )2در مورد پروتئینهای
تنظیمکننده و گزینۀ ( )4در مورد آنزیمها صادق است.
 21 114همۀ موارد نادرست میباشند .آنزیمها میتوانند ساختار پروتئینی یا غیرپروتئینی ( )rRNAداشته باشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .برخی آنزیمها مانند  rRNAس�اختار پلیپپتیدی ندارند/ .
ب) نادرس�ت اس�ت .بدون آنزیمها ،انرژی فعالسازی زیادی صرف ش�روع واکنشها باید شود .بدین
دلیل بدون آنها ممکن اس�ت در دمای بدن سوختوس�از یاختهها بس�یار کند شود ولی از ابتدا متوقف
نمیش�ود ولی در نهایت انرژی الزم برای حیات تأمین نمیش�ود / .ج) نادرس�ت است .همانطور که در
ش�کل مش�اهده میکنید ،جایگاه فعال آنزیم ،با قسمتی از پیشماده شکل مکمل دارد و به قسمتی از آن
متصل میشود نه به کل پیشماده!!  /د) نادرست است .آنزیمها ،واکنشهایی را در بدن انجام میدهند،
که از اساس انجامشدین باشند.

115 B

31

فقط مورد (ب) صحیح است.
الف) نادرست است .دقت کنید که پپسینوژن معده ،مجموعه پروتئازهای غیرفعال است و وقتی تبدیل به پپسین شد در  pH =2اسیدیته بهینه را

دارد ولی اسیدیته بهینه برای آمیالز لوزالمعده pH =8 ،است / .ب) درست است .هر آنزیم در یک اسیدیته خاص ،حداکثر فعالیت را دارد و تغییر اسیدیته محیط برای

B

B

هر آنزیمی همانند دمای بس�یار باال س�بب تغییر ش�کل و غیرفعال شدن آنزیم میشود / .ج) نادرست اس�ت .فقط در حالت تبدیل دمای پایین به مناسب ،آنزیمها دوباره
فعال میشوند ،ولی تغییر دما از حالت بسیار گرم به طبیعی ،سبب برگشت شکل آنزیمها به حالت عادی نمیشود / .د) نادرست است .غلظت پیشماده با سرعت واکنش
تا جایی رابطۀ مستقیم دارد که جایگاه فعال آنزیمها اشباع نشده باشد .پس از اشباع شدن سرعت واکنش ثابت میماند.
 41 116اسیدیته محیط برای هر آنزیم متفاوت است البته بیشتر آنزیمها در اسیدیته  6تا  8فعالند ولی برای هر آنزیم اسیدیته بهینه خاصی وجود دارد.
گزینۀ ( :)1درست است .در واکنشهای آنزیمی هرچه غلظت پیشماده بیشتر شود ،سرعت واکنش آنزیمی باال میرود ولی تا جایی این سرعت زیاد
میشود که آنزیمها توسط پیشمادهها اشباع شوند و پس از آن سرعت واکنش ثابت میماند / .گزینۀ ( :)2درست است .غلظت محصول با فعالیت آنزیم رابطۀ عکس دارد
چون کار آنزیمها برحسب نیاز یاخته انجام میشود .هرچه محصول کمتر باشد ،آنزیم باید سریعتر آن را ایجاد کند / .گزینۀ ( :)3درست است .در مورد اثر دما بر فعالیت
ً
آنزیمها حتما میدانید که دمای خیلی باال و خیلی پایین سبب کاهش سرعت واکنشهای آنزیمی میشوند ولی در دمای مناسب بیشترین فعالیت آنزیمها وجود دارد.
 41 117در این س�ؤال به کلمه (تغییر دما) در گزینۀ ( )4دقت کنید .خب اگر دما از حالت عادی به مقدار زیادی به س�مت باال یا پایین تغییر کند ،س��بب غیرفعال
شدن آنزیمها شده ولی اگر از حالت سرما به حالت معمولی تغییر کند ،میتواند فعالیت آنزیمها را به حالت عادی برگرداند .در حالیکه آنزیمهایی که در اثر گرمای زیاد،
تغییر حالت دادهاند ،دیگر به حالت اولیه برنمیگردند.
گزینۀ ( :)1ویتامینها مواد آلی هس�تند ،که س�بب س�ریعتر انجام ش�دن واکنشهای آنزیمی ش�ده که به آنها کوآنزیم گفته میشود .از طرفی برخی
س�موم مثل س�یانید و آرس�نیک نیز جایگاه فعال آنزیم را پر میکنند (ولی آن را تغییر ش�کل نمیدهند) / .گزینۀ ( :)2مس ،آهن و ویتامینها سبب فعالیت بیشتر آنزیمها
میش�وند (نه اینکه ممانعتی در عمل آنها ایجاد کند) و فقط به نوع آیل آنها کوآنزیم یا کمککننده آنزیم گفته میش�ود / .گزینۀ ( :)3بهطور معمول ،واکنشهای تولید
مادۀ آلی ،انرژیخواه و تجزیۀ آنها انرژیزا میباشد.
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A
لوا لصف

 31در ای�ن ش�کل م�ورد (ال�ف) ،باکتریهای زن�دۀ پوش�ینهدار ،آزمایش (ب)
1
باکت�ری زن�دۀ فاقد پوش�ینه ،م�ورد (ج) باکتریهای مرده پوش�ینهدار و م�ورد (د) مخلوط
آزمایش چهارم گریفیت ش�امل باکتریهای مرده پوش�ینهدار و زنده فاقد پوش�ینه به موش
تزری�ق ش�ده اس�ت .در آزمایش (ال�ف) و (د) موشها مردند و در خون و ش�شهای آنها
باکتریهای پوش�ینهدار زیادی دیده ش�د ولی در آزمایشهای (ب) و (ج) بیماری سینهپهلو
در موشها ایجاد نشد و باکتری عامل سینهپهلو در بدن آنها وجود نداشت.
تغییر شکل باکتری و پوشینهدار شدن آنها فقط در مرحلۀ (د) رخ داد (نادرستی گزینۀ (.))4

B

B

A
B

A

B

B

B

 22منظور سؤال آنزیم پروتئاز میباشد که پروتئینها را در آزمایش اول و سوم ایوری از بین برد (چون بسیاری از محققین معتقد بودند که پروتئین عامل تغییر
2
ش�کل باکتریها میباش�د) .در بدن انس�ان آنزیمهای پروتئاز در لوزالمعده و معده تولید میشوند که ابتدا به صورت غیرفعال میباشند .پروتئازهای درون روده میتوانند
از معده به صورت پپس�ین فعال (برای تبدیل به پپتید کوچک نه آمینواس�ید!) (نادرس�تی گزینۀ ( ))1و یا از لوزالمعده به صورت غیرفعال وارد دوازدهه ش�ده باشند .دقت
کنید که لوزالمعده جزء غدد گوارشی است ،یعنی از اجزای لولۂ گوارش نمیباشد (البته از خود یاختههای پوششی روده نیز پروتئاز وارد روده میشود!) (درستی گزینۀ ()2
و نادرستی گزینۀ ( .))3در مورد گزینۀ ( )4هم دقت کنید که در رودۀ بزرگ ،ویتامینها توسط باکتریها تولید میشوند که پروتئازها باعث مرگ باکتریها نمیشوند.
 33یک نوکلئوتید از س�ه بخش قند حلقوی پنتوز ،باز آلی با س�اختار یک یا دوحلقهای و گروه(های) فس�فات )  (PO 4تشکیل شده است که امت اکسیژن در هر
3

س�ه قس�مت آن (بهجز باز آلی آدنین) وجود دارد ولی نیرتوژن فقط در بخش ابز آیل آن وجود دارد .از طرفی در گزینههای ( )1و ( )3واحد س�ازنده لیپاز را خواس�ته اس�ت.
همانطور که میدانید ،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 ( .))3دلیل نادرس�تی گزینۀ ( )1این اس�ت که آمینواسید یا واحد سازندۀ لیپاز ،دارای نیتروژن میباشد .در مورد دو گزینۀ ( )2و ()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 فسفاتدار دارد (نادرس�تی گزینۀ ( .))2در آخر نیز توجه داشته
باشید که گروه فسفات در ساختار نوکلئوتیدها ،فاقد بخش حلقوی و اتم نیتروژن میباشد (نادرستی گزینۀ (.))4
 14در مولکول  ،DNAنردهها از قند حلقوی  5کربنه (فاقد نیتروژن) و گروه فس�فات با پیوند اش�تراکی فسفودیاس�تر به وجود آمدهاند ولی پلهها بازهای آلی
4
نیتروژندار هستند که روبهروی پورین دوحلقهای همواره پیریمیدین تکحلقهای قرار میگیرد( .در دنا ،هم نردهها و هم پلهها ،حاوی حلقۀ آلی میباشند).
 35فقط مورد (ب) نادرست است.
5
الف) درست است .در ساختار بعضی مولکولها مثل برخی RNAهای آنزیمی ،نوکلئوتیدها وجود دارند( .جایگاه فعال در آنزیمها وجود دارد / ).ب)
نادرس�ت اس�ت .در تنفس یاختهای ،ماده آیل تجزیه یمش��ود ولی در فتوس�نتز ،مواد آلی تولید میش�وند .در هر دوی این واکنشها ناقلین الکترون با س�اختار نوکلئوتیدی
شرکت میکنند / .ج) درست است .در نقل و انتقال بعضی یونها از عرض غشا مولکولهای پروتئینی شرکت دارند که اگر پمپ باشند و با انتقال فعال کار کنند ،با مصرف
 ATPنوکلئوتیدی کار میکنند / .د) درست است .برخی ناقلین الکترون مثل  NADHو  FADH 2در تنفس یاختهای و  NADPHدر فتوسنتز ،ساختار نوکلئوتیدی
داشته و در انتقال الکترون مؤثرند.
 16منظور این س�ؤال ویژگی مش�ترک در همۂ ابکرتیها میباش�د .چون داش�تن گروه فس�فات آزاد و هیدروکسیل قندی آزاد در دو س�مت مادۀ ژنتیکی ،ویژگی
6
 DNAخطی یوکاریوتهاس�ت که در هس�تۀ آنها قرار دارد .باکتریها فاقد هیستون و نوکلئوزومهای فشرده میباشند (درستی گزینۀ ( ))1و فاقد  DNAخطی هستهای
هس�تند (نادرس�تی گزینۀ ( ))2و فقط  DNAیا فامتن اصلی باکتریها به غش�ای یاخته متصل است ولی دیس�ک آنها این ویژگی را ندارد و اغلب هم اگر دیسک نداشته
باشد ،یک نقطۀ شروع همانندسازی دارد (نادرستی گزینههای ( )3و (.))4
 47ای�ن ش�کل یک نوکلئوتید را نش�ان میدهد ک�ه (الف) پیوندهای اش�تراکی
7
است( ،ب) باز آلی پورینی دوحلقهای و (ج) قند پنتوز میباشد .همانطور که میدانید ،قند
ً
ریبوز و دئوکس�یریبوز عامل اصلی تمایز نوکلئوتیدهای  RNAو  DNAمیباش�د( .حتما
میدانید که بازهای آلی دوحلقهای  Aو  ،Gدر دنا و رنا میتوانند وجود داشته باشند).
گزینۀ ( :)1قس�مت (ب) باز آلی اس�ت که با پیوند هیدروژنی به باز آلی
مکمل در رشته مقابل متصل میشود (و نه پیوندی از نوع اشتراکی!) / .گزینۀ ( :)2اوریکاسید
از متابولیس�م یا تجزیۀ بازهای آلی نیتروژندار ایجاد میش�ود .قند فاقد نیتروژن است و در
تولید مواد زائد نیتروژندار ش�رکت ندارد / .گزینۀ ( :)3برای ایجاد ساختار دوم پروتئینها،
پیوند هیدروژنی نقش اصلی را دارد نه پیوند اشتراکی!
 38فقط در همانندس�ازی حفاظتی میتوانیم مولکولی دارای هر دو رشتۀ مادری
8
ً
پیدا کنیم ولی در مدلهای نیمهحفاظتی و غیرحفاظتی دو رشتۀ مادر از هم جدا شده و کامال وارد یک  DNAدختری نمیشوند.
ً
گزین�ۀ ( :)1در همانندس�ازی حفاظت�ی و نیمهحفاظت�ی ،دو مولک�ول حاص�ل در نس�ل دوم ،مجموع�ا دارای  4رش�ته میباش�ند ک�ه  2ت�ای آن م�ادری و
 2تای دیگر جدید هس�تند / .گزینۀ ( :)2در نوع غیرحفاظتی هر دو رش�تۀ هر مولکول ،دارای نوکلئوتید جدید و قدیمی میباش�د ولی در نوع نیمهحفاظتی در نسل اول هر دو مولکول
حاصل دارای یک رشتۀ قدیمی و یک رشتۀ جدید میباشد / .گزینۀ ( :)4فقط در نوع حفاظتی میتوان همواره در هر نسلی یک مولکول مشاهده کرد که دارای دو رشتۀ مادری میباشد.
 39دنابسپاراز (مسئول بررسی هر فسفودیاستر) ،هلیکاز (مسئول تولید دوراهی همانندسازی) و هر آنزیم پلیپپتیدی دیگری در رناتنهای سیتوپالسمی ساخته
9
ً
میش�وند و س�پس به محل فعالیت خود ،مثال هس�ته میروند (نادرستی گزینههای ( )1و ( .))4هلیکاز فقط قادر به شکس�تن پیوند هیدروژنی میباشد ولی دنابسپاراز ،هم
پیوند فسفودیاستر تشکیل میدهد و هم در ویرایش قدرت شکستن این نوع پیوند را دارد (درستی گزینۀ ( )3و نادرستی گزینۀ (.))2
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 11 10گزینۀ ( )1مخصوص هلیکاز است ولی سایر گزینهها مخصوص عمل دنابسپاراز در کار اصلی یا ویرایش آن است.
 41 11عامل بیماری س�ینهپهلو نوعی باکتری و پروکاریوت میباش�د ولی آکاس�یا گیاهی یوکاریوت میباش�د .در پروکاریوتها هیس�تون و نوکلئوزوم وجود ندارند
(نادرستی گزینۀ ( ))1و تنظیم و تغییر تعداد نقاط شروع همانندسازی برحسب مراحل رشد و نمو جاندار را تنها در یوکاریوتها میتوان مشاهده کرد (نادرستی گزینۀ (.))2
ً
در هر دوراهی همانندسازی معموال یک هلیکاز و دو دنابسپاراز وجود دارد (درستی گزینۀ ( )4و نادرستی گزینۀ (.))3
 21 12موارد (الف) و (ج) نادرست میباشند.
همانطور که در ش�کل روبهرو در مورد س�اختار آمینواس�ید میبینید ،متوجه میشوید که آمینواس�ید دارای یک کربن مرکزی است که چهار
ظرفیت آن همواره از سه طرف به یک گروه آمینی )  ، (− NH 2یک اتم  Hو یک عامل اسیدی ) (−COOHمتصل میباشد .آمینواسید
ً
همواره دارای یک گروه  Rمیباشد که مستقیما 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  Rبس�تگی دارد (درس�تی د و نادرس�تی ج) .عامل  Rعامل تفاوت بین انواع
آمینواسیدها نیز میباشد (درستی ب) ولی این عامل در ایجاد پیوند پپتیدی نقشی ندارد.
ویژگی منحصر به فرد هر آمینواسید به عامل  Rآن 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  Rآمینواسیدها بستگی دارد ولی مجموعه این عوامل  Rسبب این ویژگی در پروتئینها میشود و در حقیقت عامل  Rدر
ویژگی منحصر به فرد هر پروتئین نقش دارد.
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( 31 13برای حل این تس�ت باید عبارتهای جلوی س�طح س�اختارهای اول تا چهارم پروتئینها را بلد باش�ید ).در س�اختار دوم پروتئینها (الگویی از پیوندهای
هیدروژنی) ،پیوند هیدروژنی بین عامل  OHاز گروه کربوکس�یل با اتم هیدروژن گروه آمینی برقرار میش�ود و گروه  Rنقش�ی در ایجاد این پیوند ندارد ولی در ساختار سوم
آنها (تاخورده و متصل به هم) بین گروههای  ، Rپیوندهای یونی اشتراکی و هیدروژنی برقرار میشود.
گزینۀ ( :)1در س�اختار دوم و س�وم پروتئینها پیوند هیدروژنی برقرار میشود / .گزینۀ ( :)2ساختار چهارم دارای چند رشتۀ پلیپپتید میباشد نه یک
رشته (که در صورت سؤال ذکر شده است) / .گزینۀ ( :)4در ساختار سوم فقط گروههای  Rدر آمینواسیدهای آبگریز سبب نزدیک شدن و تاخوردگی مولکول میشوند.
 11 14ایجاد پیوند آبگریز و ایجاد ساختار سوم (تاخورده و متصل به هم) برای عدم اتصال قسمت آبگریز پروتئینها با آب از ویژگیهای ساختار سوم و چهارم
پروتئینهاست ولی در ساختار اول و دوم وجود ندارد.
ً
گزینۀ ( :)2س�اختار تاخورده و متصل به هم ،مربوط به س�اختار س�وم پروتئینهاس�ت که قطعا پیوند هیدروژنی دارد که این نوع پیوند را بین بازهای
آلی مکمل نیز در  DNAو  tRNAمیتوان مشاهده کرد / .گزینۀ ( :)3ساختار چهارم پروتئینها در اثر آرایش زیرواحدهای مختلف (رشتههای پلیپپتیدی) یک پروتئین
ایج�اد میش�ود / .گزین�ۀ ( :)4همواره در یک آمینواس�ید بین گروه  Rو کربن مرکزی یک پیوند اش�تراکی وجود دارد ولی در س�اختار اول پروتئینه�ا بین گروههای  Rدر
آمینواسیدهای مختلف هیچ پیوندی وجود ندارد.
ً
 31 15دیگه باید این س�ؤال برای ش�ما خیلی آس�ان باشد .حتما به یاد دارید که با اضافه ش�دن هر نوکلئوتید جدید ،ابتدا دنابسپاراز با شکستن پیوند اشتراکی بین
فسفاتها ،نوکلئوتید جدید را تکفسفاته میکند.
گزینۀ ( :)1همواره فس�فات نوکلئوتید جدیدی که دو فس�فات خود را نیز از دس�ت داده اس�ت ،به گروه هیدروکس�یل نوکلئوتید قبلی متصل میشود
تا فسفودیاس�تر کامل ش�ود / .گزینۀ ( :)2جدا ش�دن دو رش�تۀ دنا از هم در ش�روع واکنش طی عمل هلیکاز و با باز کردن پیوندهای هیدروژنی صورت میگیرد (پیش از
آغاز همانندسازی پیچوتابهای دیگر دنا باز میشوند) / .گزینۀ ( :)4همواره برای ویرایش ،پس از هر پیوند فسفودیاستر ،دنابسپاراز برمیگردد و آن را بررسی میکند.
 21 16موارد (ب) و (د) نادرست هستند.
الف) درست است .در فتوسنتز و تنفس ،مولکولهای مختلف  FADH 2 ،NADHو  ،NADPHهمگی دارای دو نوکلئوتید هستند (فصل  5و / .)6
ب) نادرست است .در فصل  7میخوانیم که بسیاری از دیسکها ژن مقاوم به آنتیبیوتیک دارند / .ج) درست است .پس از تشکیل اندامها مقدار سرعت همانندسازی
جنین کمی کاهش مییابد / .د) نادرست است .پیوند اشتراکی تشکیل شده در ساختار سوم پروتئینها ،از نوع پپتیدی نمیباشد.
 11 17این مطلب خط کتاب درسی است که اثر تغییر  pHیا اسیدیته را بر پروتئینها نشان میدهد.
گزینۀ ( :)2س�یانید و ارس�نیک با اتصال به جایگاه فعال ،مانع اتصال پیش ماده به آنزیم میش�ود (نه کوآنزیم به آنزیم!) / .گزینۀ ( :)3تولید آنزیم
پروتئینی درون یاخته صورت میگیرد ولی محل فعالیت آن میتواند ،درون (در عرض) و یا بیرون غشای یاخته باشد / .گزینۀ ( :)4کربوهیدراتهای غشای یاخته ،فقط در
سطح بیرون آن قرار دارند ولی تجزیۀ  ،ATPتوسط پمپ سدیم پتاسیم در سمت درون غشا یعنی در سمت سیتوپالسم صورت میگیرد (شکل گفتار  1فصل  1یازدهم).
 21 18وقتی صحبت از هر گروه ِهم میشود ،یعنی سؤال در مورد هموگلوبین است که چهار گروه ِهم دارد.
گزینۀ ( :)1نادرست است .اولین پروتئینی که ساختار آن شناخته شد ،میوگلوبین با یک گروه ِهم و یک رشته پلیپپتید بود / .گزینۀ ( :)2درست است.
بارها گفتیم که هر پیوند پپتیدی یا هیدروژنی ایجاد شده در ساختار اول و دوم پروتئین ،توسط گروههای کربوکسیل و آمین صورت میگیرد / .گزینۀ ( :)3نادرست است.
هموگلوبین و میوگلوبین ،رشته(های) مارپیچی دارند نه صفحهای!  /گزینۀ ( :)4نادرست است .گروههای  Rآمینواسیدهای آب گریز در ایجاد ساختار سوم مؤثرند!
 31 19موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست است.
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 اولینبار با روش سانتریفیوژ متوجه شد که دنا عامل وراثتی است / .ج) نادرست است .در مورد آزمایش اول برخالف دوم و سوم صادق نمیباشد/ .
د) درست است .در سانتریفیوژ با سرعت باال ،هر الیه یک نوع مادۀ آلی داشت که آنها را جداگانه به محیط اضافه کردند.
 12 20فقط (ب) صحیح است.
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  OHدارد / .ج) نادرس�ت اس�ت .در یوکاریوتها ،دنای حلقوی در
میتوکندری و پالس�تها وجود دارد ولی همزمان میتواند در رناتن سیتوپالس�م به تولید پروتئین و در هس�ته به تولید رنا بپردازد( .دقت کنید که در یوکاریوتها ،در محل
عمل رنابسپاراز ،از روی رنای در حال ساخت ،امکان ندارد ،رناتنها به انجام عمل ترجمه بپردازند / ).د) نادرست است .هم یاخته کبدی انسان در تولید اوره از آمونیاک
و هم شیمیوسنتزکنندهها ،ناقض این عبارت هستند.
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تاعالطا یاه لوکلوم

پاسخ آزمون برگزیدةسؤاالت قلمچی
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 21 1جانور 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
سهفسفاته برای تولید رشتۀ جدید دو عدد از فسفاتهای آن جدا میشوند و نوکلئوتید بهصورت تکفسفاته به انتهای رشته متصل میشود.
گزینۀ ( :)1ایجاد ساختار Yمانند در مولکول دنا هنگام ایجاد دوراهی همانندسازی اتفاق میافتد که این اتفاق قبل از فعالیت آنزیم دنابسپاراز روی میدهد/ .
چوتاب دنا باز و پروتئینهای همراه آن مانند هیستونها از آن جدا شوند تا همانندسازی بتواند انجام شود / .گزینۀ ( :)4ویرایش
گزینۀ ( :)3قبل از همانندسازی دنا باید پی 
در مولکول دنا حین همانندسازی توسط آنزیم دنابسپاراز اتفاق میافتد نه رنابسپاراز.
 22 2میوگلوبین نمونهای از پروتئینهای دارای ساختار سوم و ساختار نهایی هموگلوبین ،ساختار چهارم است .هر ساختار پروتئین ،مبنای تشکیل ساختار باالتر است.
گزینۀ ( :)1در س�اختار دوم پروتئین ،بین بخشهایی از زنجیرۀ پلیپپتیدی میتواند پیوندهای هیدروژنی برقرار ش�ود؛ پس در میوگلوبین ،س�اختارهای
دوم و سوم برخالف ساختار اول پیوند هیدروژنی دارند / .گزینۀ ( :)2ساختارهای اول ،دوم و سوم پروتئینها برخالف ساختار چهارم در ساختمان یک زنجیرۀ پلیپپتیدی
تش�کیل ش�دهاند / .گزینۀ ( :)3در س�اختار سوم پروتئینها ،هر زنجیرۀ پلیپپتیدی ،تاخورده و شکل خاصی پیدا میکند / .گزینۀ ( :)4ساختار اول پروتئینها با ایجاد نوعی
پیوند اشتراکی به نام پیوند پپتیدی تشکیل میشود ،بنابراین در همۂ سطوح ساختاری پروتئینها پیوند اشتراکی وجود دارد.
 13 3تنها مورد اول صحیح است.
توجه :منظور از مولکول کاهندۀ انرژی فعالسازی واکنش ،هامن آنزیمها هستند .بیشرت آنزیمها از جنس پروتئین و بعضی از جنس رنا هستند.
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م�ورد دوم) در س�اختار آنزی�م  ،rRNAکربوهیدرات (قند ریبوز) وجود دارد / .مورد س�وم) تنه�ا ژن آنزیمهای پروتئینی در یاختۀ یوکاریوتی توس�ط
رنابس�پاراز  2رونویس�ی میش�ود( .در یوکاریوتها ،ژن رناهای رناتنی که نقش آنزیمی هم دارند ،توسط رنابس�پاراز  1و در پروکاریوتها توسط رنابسپاراز تولید میشود/ ).
مورد چهارم) تنها در ارتباط با آنزیمهای پروتئینی صدق میکند.
 34 4پروتئینها متنو عترین گروه ملکولهای زیستی از نظر ساختار شیمیایی و عملکردی هستند .در زیر یاختههای بافت پوششی ،ساختاری به نام غشای پایه وجود دارد
که این یاختهها را به یکدیگر و به بافتهای زیرین آن ،متصل نگه میدارد .غشای پایه ،شبکهای از رشتههای پروتئینی و گلیکوپروتئینی (ترکیب کربوهیدرات و پروتئین) است.
گزینۀ ( :)1بین بخشهایی از زنجیرۀ پلیپپتیدی میتواند پیوندهای هیدروژنی برقرار شود .این پیوندها منشأ تشکیل ساختار دوم در پروتئینها هستند که
به چند صورت دیده میشوند .دو نمونۀ معروف آنها ساختار مارپیچ و ساختار صفحهای است / .گزینۀ ( :)2پروتئینها در فرایندها و فعالیتهای متفاوتی شرکت دارند؛ از
جمله فعالیت آنزیمی که در آن بهصورت کاتالیزورهای زیستی عمل میکنند و سرعت واکنشهای شیمیایی خاصی را زیاد میکنند( .نقش کاتالیزوری یکی از انواع نقشهای
پروتئینهاس�ت / ).گزینۀ ( :)4در س�اختار سوم ،تاخوردگی بیشتر صفحات و مارپیچها رخ میدهد و پروتئینها به شکل نهایی درمیآیند .با تشکیل پیوندهای دیگری مانند
هیدروژنی ،اشتراکی و یونی ساختار سوم پروتئین تثبیت میشود .مجموعۀ این نیروها قسمتهای مختلف پروتئین را بهصورت به هم پیچیده در کنار هم نگه میدارند.
 35 5منظور پروتئینهای دارای ساختار چهارم میباشد .میدانیم پروتئینها در انجام فعالیتهای یاختهای نقش مهمی دارند.
گزینۀ ( :)1سطح ساختاری سوم با تشکیل ساختار سهبعدی در پروتئینها همراه است .بعضی پروتئینها مثل پپسین معده در محیط اسیدی فعالیت
میکنند .در نتیجه در  pHاسیدی دچار تغییر ساختار نمیشوند / .گزینۀ ( :)2تمام سطوح چهارگانه ساختاری پروتئینها تحت تأثیر توالی آمینواسیدها قرار دارند .رنگدانۀ
قرمز تارهای ماهیچه نوع کند،میوگلوبین اس�ت که فقط از یک زنجیرۀ پلیپپتیدی س�اخته ش�ده و فاقد س�اختار چهارم اس�ت / .گزینۀ ( :)4س�طح س�اختاری سوم در اثر
برهمکنشهای آبگریز بهوجود میآید .بعضی پروتئینها آنزیم نمیباشند و هر آنزیمی هم ،پروتئینی نیست.
 46 6عامل س�ینهپهلو باکتری اس�ترپتوکوکوس نومونیاس�ت .در این باکتری همزمان با فعالیت آنزیم دنابس�پاراز (آنزیم تشکیل دهندۀ پیوند فسفودیاستر بین
نوکلئوتیدهای دنا) از نوکلئوتیدهای سهفس�فاتهای که حین همانندس�ازی مصرف میش�وند ،دو گروه فسفات آزاد میشود که منجر به افزایش غلظت گروههای فسفات در
سیتوپالسم آنها میشود.
گزین�ۀ ( :)1در یاختهه�ای پروکاریوت�ی ،هیس�تون دی�ده نمیش�ود / .گزین�ۀ ( :)2بی�ن نوکلئوتیده�ای یک رش�ته پیون�د هیدروژنی وج�ود ندارد/ .
گزینۀ (:)3آنزیم هلیکاز موجب جدا شدن دو رشتۀ دنا از یکدیگر میشود .این آنزیم در فرایند ویرایش نقشی ندارد.
 17 7منظور صورت سؤال ،یاختههای یوکاریوتی است .فقط مورد (الف) در ارتباط با این یاختهها درست است.
الف) طبق کتاب درسی ،در یاختههای یوکاریوتی ممکن است تعداد جایگاههای آغاز همانندسازی بسته به سرعت تقسیم در دنا افزایش یا کاهش یابد/ .
ب) هر آنزیم هلیکاز ،بر روی دو رشتۀ دنا اثر میگذارد و آنها را از هم جدا میکند / .ج) آنزیم هلیکاز ،دو رشتۀ دنا را از هم جدا میکند ولی این آنزیم نقشی در جدا شدن
هیس�تونها از مولکول دنا ندارد / .د) طبق متن کتاب درس�ی ،هم زمان با افزوده ش�دن نوکلئوتید سهفسفاته به انتهای رشتۀ پلینوکلئوتیدی ،از این نوکلئوتید گروه فسفات
آزاد میشود ،نه از انتهای رشتۀ پلینوکلئوتیدی( .وقتی در تست در مورد رشته پلینوکلئوتید صحبت میکنیم یعنی نوکلئوتیدها یکفسفاته هستند).
 48 8ساختار سوم ،ساختار سهبعدی پروتئینهاست که در آن با تاخوردگی بیشتر صفحات و مارپیچهای ساختار دوم به شکلهای مختلف درمیآیند .تشکیل این
ساختار در اثر پیوندهای آبگریز است .تثبیت ساختار سوم با تشکیل پیوندهای دیگری مانند هیدروژنی ،اشتراکی و یونی است.
ً
گزین�ۀ ( :)1س�اختارهای مارپیچ�ی و صفح�های ،تنها دو نمونه معروف هس�تند / .گزین�ۀ ( :)2مثال ب�رای هموگلوبین صحیح نیس��ت / .گزینۀ (:)3
ن به ساختار
ساختار اول با ایجاد پیوندهای پپتیدی بین آمینواسیدها شکل میگیرد ،اما ساختار سوم نشانگر نمایی سهبعدی است .دقت کنید که ساختار سهبعدی پروتئی 
اول بستگی دارد ولی ساختار اول ،سهبعدی نمیباشد.
 29 9در مرحلۀ  ،1ب ه دنبال تزریق باکتری بیماریزای زنده ،مرگ موشها دیده میشود .در این مرحله  ،1اضافه شدن پوشینه به اطراف باکتری مشاهده نمیشود.
گزینۀ ( :)1مخلوط باکتریها در مرحلۀ  ،4به موشها تزریق شد و در خون موشها ،میتوان باکتریهای پوشینهدار و بدون پوشینه را مشاهده کرد/.
گزینۀ ( :)3در مراحل  3و  ،4از باکتریهای پوش�ینهدار کش�ته ش�ده با گرما استفاده شد .در حالیکه فقط در مرحلۀ  4به دستگاه تنفس موش آسیب رسید / .گزینۀ (:)4
در مرحلۀ  3به دنبال استفاده از گرما ،ساختار باکتریها تغییر کرد .در مرحلۀ  ،4باکتری بدون پوشینه نیز پوشینهدار شد .پوشینهدار شدن باکتری ،به افزایش توان دفاعی
آن در برابر دستگاه ایمنی موش کمک کرد.
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 41 10جدا شدن پروتئینهای همراه مولکول ( DNAهیستونها) از آن توسط آنزیمی غیر از هلیکاز صورت میگیرد.
گزینۀ ( :)1در حالت عادی نوکلئوتیدها زمانی که میخواهند در ساختار رشته پلینوکلئوتیدی جای بگیرند دو گروه از سه گروه فسفات خود را از دست میدهند/ .
گزینۀ ( :)2در صورت بروز خطا در قرارگیری نوکلئوتیدها در رش�تۀ پلینوکلئوتیدی ممکن اس�ت دو باز دوحلقهای در مقابل یکدیگر قرار بگیرند که در این زمان میتوانیم
شاهد فعالیت ویرایشی (نوکلئازی) دنابسپاراز باشیم / .گزینۀ ( :)3در حبابهای همانندسازی تعداد آنزیمهای بسپارازی بیشتر از آنزیمهای هلیکاز میباشد.
ً
 21 11در یاختهه�ای زن�دۀ دارای مادۀ وراثتی ،انواعی از مولکولهای رنا وج�ود دارد که هرکدام ژنهای متفاوتی روی دنا دارند؛ ضمنا در باکتریها به دلیل نبودن
غشای هسته ،محل رونویسی (تولید رنا) و ترجمه ،یکسان (سیتوپالسم) است.
گزینۀ ( :)1نمای صفحهای مربوط به ساختار دوم پروتئینهاست / .گزینۀ ( :)3عامل اصلی بیماریزایی در باکتری استرپتوکوکوس نومونیا ،دان است
و واحد سازنده آن نوکلئوتید است .واحدهای سازنده دنا نوکلئوتیدهای دئوکسیریبوزدار و آدنیندار ،گوانیندار ،سیتوزیندار و تیمیندار هستند در حالیکه  ،ATPشکل
رایج انرژی در یاخته است که قند ریبوز دارد / .گزینۀ ( :)4مدل نردبان مارپیچ مربوط به واتسون و کریک است نه ویلکینز و فرانکلین.
 11 12هم یوکاریوتها (در برخی اندامکهای سیتوپالسمی) و هم پروکاریوتها دارای مولکولهای وراثتی در سیتوپالسم یاختۀ خود میباشند که در هر دو ،شروع
همانندسازی با باز شدن تدریجی دو رشته دنا توسط هلیکاز میباشد.
گزینۀ ( :)2تنها در پروکاریوتها ،فامتن اصلی بهصورت یک مولکول دنای حلقوی است که در غشا محصور نشده است .در یوکاریوتها دنا هستهای
در هر فامتن بهصورت خطی اس�ت و مجموعهای از پروتئینها که مهمترین آنها هیس�تونها هس�تند همراه آن قرار دارند و توس�ط غش�ای هس�ته محصور ش�ده است/ .
گزین�ۀ ( :)3تنه�ا در یوکاریوته�ا تع�داد جایگاههای آغاز همانندس�ازی میتواند بس�ته به مراحل رش�د و نمو تنظیم ش�ود ،در حالیکه در پروکاریوتها چنین نیس�ت/ .
ی که در یوکاریوتها همانندس�ازی دنای
گزینۀ ( :)4در اغلب پروکاریوتها همانندس�ازی در یک نقطه ش�روع و در دو جهت ادامه مییابد تا به یکدیگر برس�ند .در حال 
هستهای در بیش از یک نقطه آغاز شده و ساختارهای Yمانند یک حباب همانندسازی به یکدیگر نمیرسند.
 31 13تمامی آنزیمها با کاهش انرژی فعالسازی سرعت واکنشهایی را که در بدن موجود زنده انجامشدنی هستند ،زیاد میکنند.
گزین�ۀ ( :)1برخ�ی آنزیمها غیرپروتئینی بوده و در هس�ته س�اخته میش�وند مثل رناهای آنزیم�ی / .گزینۀ ( :)2هم آنزیمه�ای درونیاختهای و هم
آنزیمه�ای برونیاخت�های میتوانند روی یک یا چند پیشماده اثر گذارند ،پس میتوانند س�رعت بیش از یک نوع واکن�ش را افزایش دهند / .گزینۀ ( :)4تمامی آنزیمها
تحت تأثیر  pHو دمای محیط میباشند و تغییر این عوامل میتواند سبب افزایش و یا کاهش فعالیت آنها شود.
 31 14اطالعات وراثتی در واحدهایی به نام ژن در دنا سازماندهی شدهاند .رنا ،نوکلئیک اسیدی است که دستورالعملهای دنا را به اجرا درمیآورد.
گزینۀ ( :)1اینکه اطالعات وراثتی در دنا قرار دارند از نتایج آزمایشهای ایوری و همکارانش بود( .به عالوه ویلکینز و فرانکلین هم به دورشتهای بودن
دنا پی نبردند / ).گزینۀ ( :)2همواره از روی یک ژن تنها یک نوع رنابسپاراز رونویسی میکند / .گزینۀ ( :)4مزلسون و استال به دنبال آزمایش طر حهای مطرح شده در
مورد همانندسازی و رشتههای دنا بودند نه شناسایی ژنها.
 21 15موارد (الف) و (ب) صحیح هستند .منظور صورت سؤال آنزیم پپسین معده میباشد.
الف) این آنزیمها در محیط اس�یدی معده فعالیت دارند و هنگامیکه همراه کیموس معده وارد روده باریک ش�دند ،فعالیت چندانی ندارند / .ب) این
آنزیمها بر پروتئینها تأثیرگذار هستند که مولکولهایی سهبعدی و بدون انشعاب هستند / .ج) با کاهش دمای محیط این اتفاق میافتد .در صورت افزایش دمای محیط
شکل پروتئین عوض میشود و دیگر طبیعی نیست /.د) آنزیم پپسین از تأثیر اسید کلریدریک بر پپسینوژن و یا تأثیر پپسین بر پپسینوژن بهوجود میآید که این واکنشها
سنتز آبدهی نمیباشد.
 31 16دقت کنید به کمک پرتو ایکس میتوان تصاویر پروتئینها و نوکلئیک اسیدها را شناسایی کرد ،اما پروتئینها برخالف نوکلئیک اسیدها قابلیت همانندسازی ندارند.
 21 17هیس��تونها موجب افزایش فش�ردگی دنای فامتنی میش�وند .این پروتئینها پس از همانندسازی دنا ،با اتصال به دناهای جدید ،فشردگی آنها را افزایش
میدهند چون واحدهای نوکلئوزومی را ایجاد میکنند.
ً
ً
گزینۀ ( :)1پروکاریوتها پروتئین هیستون ندارند؛ ضمنا قبل از اتصال هلیکاز باید فشردگی دنا شروع به کاهش نماید / .گزینۀ ( :)3اوال که هیستون
ً
ندارند و ثانیا اغلب پروکاریوتها فقط یک جایگاه آغاز همانندسازی در دنای خود دارند / .گزینۀ ( :)4در هر حباب همانندسازی دو هلیکاز و چهار دنابسپاراز حضور دارند
و از طرفی هلیکاز فشردگی کروموزوم را تغییر نمیدهد.
 21 18اگر رش�تههای  DNAاولیه را که س�بک هستند به صورت  AAنشان دهیم و رش�تههای جدید را که نسبت به  DNAاولیه سنگینترند به صورت BB
نش�ان دهیم ،بعد از  3نس�ل همانندس�ازی  8مولکول  DNAبه وجود میآید که دوتای آنها نیمهس�نگیناند ( )ABو بقیه سنگین ( )BBهستند؛ لذا پس از گریزانه این
مولکولها 2 ،مولکول نیمهسنگین  ABدر وسط لولۀ آزمایش قرار میگیرند در حالی که رشتههای سنگین ( )BBدر پایین لولۀ آزمایش قرار میگیرند( .الزم به ذکر است
که به دلیل تعداد نمونههای دارای چگالی سنگین که بیشتر هستند ،نوار پایینتر ،ضخیمتر از نوار وسط لوله میباشد).
 41 19هیستون مختص یوکاریوتها است .پس واحدهای نوکلئوزومی در پروکاریوت (مثل عامل کزاز و سینهپهلو) وجود ندارد.
گزینۀ ( :)1درست است .هیستون مخصوص کروموزومهای یوکاریوتی است / .گزینۀ ( :)2درست است .دنای حلقوی در هر پروکاریوت و سیتوپالسم
یوکاریوتی وجود دارد / .گزینۀ ( :)3درس�ت اس�ت .تغییر در تعداد جایگاه آغاز همانندس�ازی ،ویژه یوکاریوتها اس�ت / .گزینۀ ( :)4نادرست است .انواعی از آنزیمها در
همانندسازی فعالیت میکنند که تنها دوتای آنها هلیکاز و دنابسپاراز هستند.
 22 20به هنگام همانندس�ازی  DNAدر هر جانداری ،با توجه به ش�کلهای کتاب درس�ی تعداد جایگاههای آغاز همانندس�ازی در همۀ جانداران برابر با تعداد
حبابهای همانندسازی است.
گزینۀ ( :)1به هنگام همانندس�ازی مولکول  DNAخطی در یوکاریوتها ،به ازای هر جایگاه آغاز همانندس�ازی ،دو دوراهی همانندسازی ایجاد میشود
که از هم دور میش�وند / .گزینۀ ( :)3در هر دوراهی همانندس�ازی ،دو آنزیم دنابس�پاراز فعالیت میکند؛ لذا تعداد دوراهیها کمتر از تعداد آنزیمهای دنابس�پاراز اس�ت/ .
گزینۀ ( :)4اغلب باکتریها در هر  DNAحلقوی خود تنها یک جایگاه آغاز همانندسازی دارند و دو دوراهی همانندسازی ایجاد میکنند؛ لذا تعداد دوراهیهای همانندسازی
بیشتر از جایگاههای آغاز همانندسازی است.
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 11 1در هر مولکول  DNAبا  nجفت نوکلئوتید:
 n )1عدد باز پورین و  nعدد باز پیریمیدین وجود دارد.
 )2حداقل  2nپیوند هیدروژنی وجود دارد زیرا بین برخی بازها ( Aو  )Tدو پیوند و بین برخی ( Gو  )Cسه پیوند وجود دارد.
 )3اگر خطی باشد 2n−2 ،پیوند فسفودیاستر و اگر حلقوی باشد 2n ،پیوند فسفودیاستر دارد.
 2n )4قند دئوکسیریبوز وجود دارد زیرا هر نوکلئوتید  DNAدارای یک مولکول قند  5کربنی دئوکسیریبوز است.
 42 2باکتریها فاقد سیس�تمهای اس�کلت یاختهای ریزلوله و ریزرشته میباشند و دوک تقسیم تشکیل نمیدهند چون تکثیر آنها به روش تقسیم دوتایی است.
(اگر نمیدانستید ،میشد با رد گزینه هم به این پاسخ و درستی این گزینه برسید!)
گزینۀ ( :)1در آزمایش گریفیت با انتقال ژن تولید پوشینه ثابت شد / .گزینۀ ( :)2در مورد  DNAاصلی باکتریها صادق میشود / .گزینۀ ( :)3در
مورد عمل دیسکها در باکتریها صحیح میباشد.
 43 3همانطور که بارها در این کتاب گفتم مولکول اولیه را دارای  2رشتۀ رادیواکتیو در نظر میگیریم و بعد از  3نسل میتوان  8مولکول دید که  6مولکول آن
هر دو رشتهاش معمولی است و  2مولکول دارای یک رشتۀ معمولی و یک رشتۀ رادیواکتیو است که در گزینۀ ( )4صحیح است.
 14 4سؤال در مورد آنزیم سلوالز میباشد و در سؤال به کلمۀ «فقط» دقت کنید.
عبارت اول :نادرس�ت اس�ت .سلوالز اغلب توس�ط میکروبهایی مثل باکتریها که فاقد هسته هستند ایجاد میشوند / .عبارت دوم :درست است.
س�لوالز س�بب هیدرولیز س�لولز میشود .سلولز رشتهای بدون انشعاب میباش�د / .عبارت سوم :نادرست است .آنزیمها از جمله س�لوالز عالوه بر  pHبه دمای باال نیز
حساس هستند / .عبارت چهارم :نادرست است .سلوالز هیدرولیز میکند و آب مرصف میکند نه سنزت آبدهی!
 25 5اولین پروتئینی که س�اختار آن شناس�ایی ش�د ،میوگلوبین بود .این پروتئین دارای یک زنجیرۀ پلیپپتید بوده (نادرس�تی گزینۀ ( ))3و س�اختار نهایی آن در
س�اختار س�وم پروتئینها تکمیل میش�ود .میوگلوبین توانایی ذخیرۀ اکس�یژن در ماهیچهها دارد (نه هر گاز تنفس�ی) (نادرستی گزینۀ ( .))4در س�اختار نهایی این پروتئین
پیوندهای اش�تراکی ،غیرپپتیدی ،هیدروژنی ،پپتیدی و یونی در برهمکنش آبگریز نقش دارد که به آن ثبات میدهد (نادرس�تی گزینۀ ( .))1تغییر در هر آمینواس�ید آن
سبب تغییر در ساختار اول و هر ساختار دیگر آن میشود (درستی گزینۀ (.))2
 36 6در یوکاریوتها ،دنای اصلی به صورت خطی در هسته قرار دارد و به غشای آن متصل نمیباشد .این دناهای خطی دارای ترکیبات متفاوت هیدروکسیل ()OH
و گروه فسفات در دو انتهای خود میباشند.
گزینۀ ( )1و ( :)4پروکاریوتها دارای دنای متصل به غش�ای یاخته میباش�ند که فاقد هیس�تون بوده و در هر نوکلئوتید یا واحد س�اختاری آن پیوند
فسفودیاس�تر وجود ندارد .پیوند فسفودیاس�تر ،بین دو نوکلئوتید مجاور قرار گرفته اس�ت / .گزینۀ ( :)2در یوکاریوتها برخالف اغلب پروکاریوتها ،تعداد نقاط آغاز
همانندسازی متعدد میباشد.
7 7؟ از نظر من این سؤال متأسفانه دو جواب صحیح (گزینههای ( )1و ( ))4داشت! .در یوکاریوتها ،دنا به غشای یاخته متصل نیست و دارای جایگاههای آغاز
همانندسازی و رونویسی متعددی میباشند (درستی گزینۀ ( .))1از طرفی در این جانداران ،هلیکاز (برای همانندسازی) و رنابسپاراز (برای رونویسی) مسئول باز کردن دو
رشتۀ دنا از هم میباشند که رنابسپاراز قادر به قراردهی نوکلئوتید مکمل در روبهروی الگوی خود میباشد (درستی گزینۀ (.))4
در پروکاریوتها که دنای اصلی به غشای یاخته متصل است یا هر جاندار دیگری ،واحد سازنده یا نوکلئوتیدهای مجاور با هم پیوند فسفودیاستر دارند (نه در هر واحد
سازنده!) (نادرستی گزینۀ ( .))2در مورد گزینۀ ( )3دقت کنید که نوکلئوتید جدید پس از قرارگیری روبهروی الگوی خود ،دو فسفات را از دست میدهد (نه اینکه از رشته
در حال ساخت دو فسفات کاسته شود).
 38 8میوگلوبین اولین پروتئینی بود که س�اختار آن شناس�ایی ش�د .این پروتئین دارای یک رشتۀ پلیپپتید میباشد که در بخشهایی از آن پیوند هیدروژنی ،یونی
با ساختارهای متنوع اول تا سوم وجود دارد .تغییر در هر آمینواسید آن میتواند سبب تغییر در ساختارهای مختلف و عملکرد آن شود.
 39 9آنزیمها در بدن با کاهش انرژی فعالسازی ،واکنشهای انجام شدنی را سرعت میبخشند.
گزینۀ ( :)1در مورد نقش آنزیمی پمپ سدیم پتاسیم برای تجزیۀ  ATPو استفاده از انرژی آن برای عمل انتقال فعال صحیح است / .گزینۀ ( :)2در
مورد عمل ویرایش دنابسپاراز صحیح است / .گزینۀ ( :)4در مورد استفاده از مواد معدنی یا مواد آلی کوآنزیمی صحیح است.
ً
 31 10دنا و مخصوصا رنای پیک ،حامل اطالعات وراثتی میباشند که در هسته ،راکیزه و پالستها وجود دارند.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .دنای میتوکندری و پالس�تها حلقوی اس�ت از طرفی رنا همواره تکرش�تهای اس�ت / .گزینۀ ( :)2نادرست است .رنا،
همانندس�ازی ندارد / .گزینۀ ( :)3درس�ت اس�ت .دنا و رنا از واحدهای بخش�ی نوکلئوتید بهوجود آمدهاند که توس�ط پیوند فسفودیاس�تر به هم متصلند / .گزینۀ (:)4
نادرست است .رنا جایگاه همانندسازی ندارد.
 41 11س�ؤال در مورد پروتئین میوگلوبین میباش�د که در س�اختار دوم آن با تا خوردن مولکول ،بین گروه و  NHبرخی آمینواسیدهای نزدیک شده آن پیوند
هیدروژنی برقرار میشود.
گزینۀ ( :)1بخش آهندار ِهم ،جزء معدنی است و مربوط به بخش آلی یا پپتیدی نمیباشد / .گزینۀ ( :)2میوگلوبین فقط یک زنجیرۀ پلیپپتیدی دارد/ .
گزینۀ ( :)3در ساختار دوم و سوم پروتئینها ،فقط برخی آمینواسیدها با هم پیوند هیدروژنی دارند.
 11 12فقط مورد (ج) صحیح است .مولکول حامل اطالعات وراثتی را اغلب باید رنای پیک بدانیم گرچه میتوان این ویژگی را به دنا نیز نسبت داد.
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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 31 13این سؤال کنکور  99را خود طراح معتقد به گزینۀ ( )4بود ولی به نظر من صددرصد حرف اشتباهی زده است! ابتدا دقت کنید که یاخته برگ میوز ندارد.
با توجه به ش�کل تقس�یم سیتوپالس�م در گیاهان که در کتاب یازدهم داشتهاید ،شروع ایجاد صفحه بین یاختهای و ریزکیسههای آن در مرحله آنافاز میباشد که رشتههای
دوک به کروماتیدهای تک کروماتیدی در قطبین یاخته متصل شدهاند.
گزینۀ ( :)1ایجاد پوشش هستهای طی میتوز در اطراف همۀ کروموزومهای دو مجموعه کروموزومی هر قطب یاخته صورت میگیرد / .گزینۀ ( :)2باز
شدن فامتنها در مرحلۀ تلوفاز میباشد / .گزینۀ ( :)4قرارگیری فامتن در وسط یاخته در مرحلۀ متافاز است که دقت کنید یاخته دیپلوئید در متافاز میتوز ،کروموزومهای
غیرهمساخت و همساخت آن در وسط قرار میگیرند.
 41 14منظور سؤال پروتئین میوگلوبین است.
گزینۀ ( :)1نادرست است .میوگلوبین فقط یک زنجیره پلیپپتیدی دارد / .گزینۀ ( :)2نادرست است .میوگلوبین دارای یک گروه ِهم و یک اتم آهن میباشد/ .
گزینۀ ( :)3نادرست است .در ساختار دوم پروتئینها ،پیوند هیدروژنی بین برخی آمینواسیدها برقرار میشود / .گزینۀ ( :)4درست است .در ساختار دوم پروتئینی ،اولین
تاخوردگیها ایجاد میشود و پیوند هیدروژنی بین آمین و کربوکسیل برخی آمینواسیدها برقرار میشود.
 31 15موارد (الف)( ،ب) و (ج) صحیح میباشند.
الف) درست است .در مورد عمل ویرایش دنابسپاراز صحیح است / .ب) درست است .در مورد عمل تجزیۀ  ATPتوسط نقش آنزیمی پمپ سدیم
پتاسیم صحیح است که از این انرژی در انتقال فعال یونها استفاده میکند / .ج) درست است .برخی آنزیمها میتوانند با اتصال به مواد آلی (کوآنزیم) یا معدنی ،فعالیت
خود را سریعتر کنند / .د) نادرست است .آنزیمها واکنشهای اختصاصی و انجام شدنی را سرعت میبخشند.
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فصل 2

پاسخهای تشریحی

جریان اطالعات در یاخته

دوم
فصل

جریان اطالعات در یاخته

هم ٔه انسانها در زندگی بیدقتی میکنند ولی آدمهای بزرگ در لحظات مهم زندگی (مثل روزهای کنکور) بیدقتی نکردهاند.
B

 41همۀ موارد نادرست میباشند.
1
الف) نادرست است .علت بیماری کمخونی داسیشکل یک نوع جهش یا تغییر ژین است نه فامتین! چون تغییر در
یک جفت نوکلئوتید در یک ژن رخ داده است( .اشکال فامتنی در اثر تغییر در ساختار و تعداد فامتن رخ میدهد / ).ب) نادرست است.
در بیماری کمخونی داسیشکل ،تغییر بسیار جزیئ ژین ،در اثر تغییر یک جفت از صدها جفت نوکلئوتید در  DNAافراد 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 داسیشکل درآمده است / .د) نادرست است .این بیماری رابطه بین ژن و پروتئین را نشان میدهد
و بیان میکند که تغییر در پروتئین درونیاختهای میتواند سبب تغییر در شکل یاخته شود.
 32همانطور که میدانید هر یاختۀ هستهدار بدن ،ژنهای مختلف را دارد ،یاختۀ لنفوئیدی با اینکه گویچۀ قرمز نمیسازد ولی ژن آن را طی همانندسازی توسط
2
هلیکاز باز میکند .دقت کنید که این ژن در یاختۀ میلوئیدی مغزاستخوان طی همانندسازی توسط هلیکاز و طی رونویسی توسط رنابسپاراز باز میشود.
گزینۀ ( :)1در بیماری کمخونی داسیشکل مشاهده شد که تغییر ژنی و تغییر در برخی پروتئینها میتواند سبب تغییر در شکل یاخته حاوی آن پروتئین شود/ .
گزینۀ ( )2و ( :)4دقت کنید که وقتی صحبت از گویچههای خوین میشود ،هم گویچههای قرمز و هم گویچههای سفید مد نظر میباشد از طرفی میدانیم که ژن ساخت هموگلوبین
و تغییرات آن در یاخته میلوئیدی مغزاستخوان بیان میشوند و در سایر یاختههای هستهدار این ژنها فقط میتوانند همانندسازی شوند ولی بیان یا رونویسی و ترجمه نمیشوند.
(در بیماری داسیشکل ،گویچههای سفید دچار اشکال و تغییر شکل نمیشوند (علت نادرستی گزینۀ (.))4
 13فقط مورد (ب) صحیح اس�ت .منظور س�ؤال مولکولهای مرتبط با بیان ژن ش�امل دنا ،رنا و پروتئین میباشد که همگی بسپارهایی از نوکلئوتید یا آمینواسید
3
میباشند که نیتروژندار هستند( .همواره آمینواسیدها در سر آمینی خود و نوکلئوتیدها در بازهای آلی خود ،حاوی نیتروژن میباشند).
الف) نادرست است .پروتئینها فاقد هیدرات کربن میباشند / .ب) درست است .همگی پیوند فسفودیاستر یا پپتیدی دارند / .ج) نادرست است.
پروتئین از روی رنای پیک تولید میشود / .د) نادرست است .دنا نقش آنزیمی ندارد.
 34رناتن در س�اختار خود دارای پروتئینهای رناتنی و نوعی  RNAبه نام  rRNAمیباش�د .پروتئینها در یاخته یوکاریوت در رناتنهای سیتوپالسمی ساخته
4
شده و  ، rRNAدرون هسته رونویسی یا ساخته میشود.
گزینۀ ( :)1چون اغلب نورونها فاقد قدرت تقس�یم هس�تند ،پس فاقد توانایی گذر از چرخۀ یاختهای و در نتیجه فاقد همانندس�ازی  DNAمیباشند/ .
گزینۀ ( :)2در همۀ یاختههای یوکاریوت ،ساخت پروتئین و شکلگیری کامل رناتنها در سیتوپالسم رخ میدهد / .گزینۀ ( :)4در هر یاخته یوکاریوت ،مولکولهای  RNAپیام
 DNAهسته را وارد سیتوپالسم میکنند تا در رناتن به عمل پروتئینسازی کمک کند ولی رنای پیک ساخت پرفورین در هر لنفوسیتی بهجز نوع  Bمیتواند وجود داشته باشد.
 25موارد (الف) و (د) صحیح هس�تند .همانندس��ازی ،فرایندی اس�ت که در هر چرخۀ یاختهای که مخصوص یوکاریوت اس�ت ،یک بار و در مرحله  Sیا سنتز
5
 DNAصورت میگیرد.
الف) درس�ت اس�ت .همانندس�ازی برخالف رونویس�ی از محل ش�روع ،به صورت دوجهته رخ میدهد و دو دوراهی همانندس�ازی ایجاد میکنند/ .
ب) نادرست است .واضح است که نادرست میباشد چون برای همانندسازی فقط یک آنزیم بسپارازی دنابسپاراز الزم است / .ج) نادرست است .همانندسازی در اینترفاز
با وجود غشای هسته رخ میدهد (دقت کنید که تجزیه غشای هسته در مرحلۀ دوم چرخۀ یاختهای یعنی در تقسیم رخ میدهد) / .د) درست است .همانندسازی ،DNA
قبل از ش�روع تقس�یم یاختهای یعنی قبل از مرحلۀ پروفاز که غش�ای هسته تجزیه میش�ود صورت میگیرد که این عمل بعد از طوالنیترین قسمت اینترفاز ،یعنی پس از

C

 26همۀ موارد بهجز (د) نادرست میباشند.
6
الف) نادرس�ت اس�ت .رونویسی فرایندی اس�ت که در هر ژن همواره یکی از دو رشته  DNAبه عنوان الگو استفاده میشود و از روی همۀ قسمتهای
آن رشته در آن ژن ،رونویسی انجام میشود.

B

B

B

B

مرحله  G1صورت میگیرد.

رونویسی از روی بخشی از یک رشته دان صورت میگیرد ولی در هر ژن ناقل آن رشته رونویسی میشود .در نظر داشته باشید که ژن بخشی است که از آن رونویسی میشود.
ب) نادرس�ت اس�ت .در یک فامتن ،در هر ژن یک رش�ته آن به عنوان الگوی رونویس�ی میباشد ولی ممکن است همانند شکل زیر ،در دو ژن  1و  2کنار هم ،اولی از رشتۀ
باالیی و ژن دومی از رشتۀ پایینی رونویسی کند.

ج) نادرست است .فرایند رونویسی ،همانندسازی و ترجمه ،به آنزیمها و انرژی نیازمند است ولی در فرایند رونویسی به مجموعه آنزیمها ،رنابسپاراز میگویند .در حالیکه
در همانندسازی انواعی از آنزیمها با اسامی مختلف استفاده میشود که مهمترین آنها هلیکاز و دنابسپاراز هستند / .د) درست است .اگر به شکل قسمت (ب) توجه کنید،
مشاهده میکنید که جهت رونویسی در ژنهای مجاور هم میتواند یکسان یا متفاوت باشد ولی در ژنهای دارای رونویسی همجهت ،رشته الگو ،یکسان است (ژن  1و . )3
B

 37در همانندس�ازی ،دو رش�تۀ دنای جدید از رش�تههای دنای قدیمی جدا نمیشوند ،در حالی که در رونویسی ،رش�تۀ رنای تولید شده از رشتۀ دنای الگو جدا
7
ً
ً
میشود (البته از واژه معموال استفاده کردم چون مثال در صورت خطای همانندسازی ،در عمل ویرایش میتوان جدا شدن پیوند هیدروژنی را مشاهده کرد).
گزینۀ ( :)1در همانندسازی برخالف رونویسی ،دو رشتۀ دنای مادری دیگر به هم متصل نمیشوند / .گزینۀ ( :)2ریبونوکلئوتید در همانندسازی کاربرد
ندارد (مادۀ خام مورد استفاده در همانندسازی ،دئوکسیریبونوکلئوتید است) / .گزینۀ ( :)4در هر دو فعالیت ،روبهروی تیمین رشتۀ الگو ،نوکلئوتید آدنیندار قرار میگیرد.

C

8

28

موارد (الف) و (ب) نادرست هستند.
الف) نادرس�ت اس�ت .هر آنزیمی س�بب کاهش انرژی فعالس�ازی میشود / .ب) نادرست است .هر آنزیم رنابس�پاراز پروکاریوتی و یوکاریوتی ،عمل

رونویسی را از روی  DNAانجام میدهد و برای دئوکسیریبونوکلئوتیدهای درون رشتههای دنا جایگاه فعال مکمل دارد / .ج) درست است .هر پروتئینی ،از روی رمزههای

روی  mRNAساخته یا ترجمه میشود .اگر سؤال را به خوبی بخوانید ،به راحتی متوجه درستی (ج) میشوید چون محصول رنابسپاراز  ،2مولکول  mRNAمیباشد که

از روی آن پروتئینهای مختلف از جمله انواع رنابسپاراز و … ساخته میشود ولی فراورده یا محصول رنابسپاراز  1مولکول  rRNAبوده که در ساختار رناتن شرکت دارد.
 /د) درست است .هر پروتئینی (از جمله رنابسپاراز) همانند هر  ،tRNAدارای تاخوردگی و پیوند هیدروژنی میباشد.
B

9

49

در مرحلۀ آغاز رونویسی ،راهانداز ،قبل از ژن شناسایی میشود ولی جدا شدن رنا از دنا رخ نمیدهد.
گزینۀ ( :)1در این مرحله رنابسپاراز روی ژن و راهانداز حرکت میکند و رنای کوچکی میسازد / .گزینۀ ( :)2در هر مرحلۀ رونویسی سه نوع بسپاراز،

رنابسپاراز ،رنا و دنا وجود دارد / .گزینۀ ( :)3چون واکنش از نوع آنزیمی است ،پس انرژی فعالسازی کاهش مییابد.
10 C

11

موارد (ب)( ،ج) و (د) در مرحلۀ طویل شدن رونویسی صورت نمیگیرد.

اولین مرحلهای از رونویس�ی که بخش�ی از  RNAدر حال س�اخت ،از  DNAالگو جدا میش�ود ،همان مرحلۂ طویل ش��دن یا دوم رونویس�ی میباش�د .در این مرحله،
حب�اب رونویس�ی میتوان�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

پای�ان رونویس�ی رخ میده�د ول�ی در مرحلۀ طویل ش�دن این عمل ت�ا ابتدای توالی پای�ان صورت میگیرد (نادرس�تی ب) .جدا ش�دن رنابس�پاراز از  DNAو RNA
نی�ز در آخ�ر مرحل�ۀ پای�ان رونویس�ی رخ میده�د (نادرس�تی ج) و قس�مت ح�ذف رونوش�ت میانهه�ا نیز بع�د از پای�ان رونویس�ی و ب�رای پیرایش و بل�وغ RNAها
رخ میدهد (نادرستی د).
11 B

31

موارد (ب) و (ج) صحیح میباشند.

منظور س�ؤال مرحلۀ همانندس��ازی و رونوییس میباش�د که اساس این دو فرایند شباهت زیادی به هم دارد .چون الگوی هر دو فرایند ،مولکول DNA

میباش�د ،پیشماده و فراورده آنها س�اختار نوکلئوتیدی از  DNAو یا  RNAدارند ولی نقش آنزیمی مخصوص رنا و پروتئین اس�ت( .نادرستی الف و درستی ب) .در هر

دو فرایند پیوند هیدروژنی شکسته و تشکیل میشود ولی دقت کنید که در فرایند رونویسی ،پیوند هیدروژنی بین دو رشته  DNAوقتی شکسته شد و رونویسی انجام شد،
دوباره بین همان دو رشته دنای مادر ،پیوند هیدروژنی تشکیل میشود ولی در همانندسازی پیوند هیدروژنی جدیدی بین یک رشته الگو و یک رشته  DNAجدید برقرار
میشود (نادرستی د) .استفاده از رناتن مخصوص عمل ترجمه میباشد و در دو فرایند رونویسی و همانندسازی نیاز مستقیمی به رناتن نیست (درستی ج).
C

فقط عبارت (د) رخ میدهد و سه تای دیگر انجام نمیشود .این از اون سؤاالتی است که بیشتر به دلیل اینکه گزینهها را تند میخوانید دچار بیدقتی میشوید!!

31 12
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 میش�ود و سپس رنابسپاراز از دو رش�ته  DNAخارج میشود
(دلیل درستی د).
الف) فقط کافیه خطای چشم نداشته باشی و این عبارت را راحت رد کنی! در مراحل
رونویس�ی دانبسپاراز نقش�ی ندارد و این رانبسپاراز است که با شناس�ایی توالیهای ویژه پایانی از ،DNA
سبب رونویسی میشود / .ب) توالی پایان رونویسی قسمتی از دنا است و برحسب شکل کتاب درسی که
مشاهده میکنید رونویسی میشود و رونوشت آن در رنا قرار میگیرد ولی محصول این سؤال  mRNAیا
رنای پیک است (نه  / .)!tRNAج) در رونویسی فقط یک رشته هر ژن ،الگو میباشد و رشته دیگر مکمل
یا رمزگذار است ولی در همانندسازی هر دو رشته  DNAبه عنوان الگو معرفی میشود.

13 C

41

فقط مورد (د) صحیح است.

الف) نادرس�ت اس�ت .در هر س�ه مرحلۀ رونویس�ی ،باز ش�دن پیوند هیدروژنی بین دو رش�ته  DNAانجام میش�ود ولی جدا ش�دن  RNAدر حال

س�اخت از دنا با شکس�تن پیوندهای هیدروژنی در مراحل طویل ش�دن و پایان رونویسی رخ میدهد (در هر مرحلۀ رونویس�ی ،شکستن پیوند هیدروژنی صورت میگیرد)/ .
ب) نادرست است .در مرحله طویل شدن و پایان رونویسی ،شناسایی راهانداز در بخش تنظیمی ژن صورت نمیگیرد ولی فقط در مرحلۀ پایان میتوان شناسایی توالی پایان

رونویسی را مشاهده کرد / .ج) نادرست است .در مراحل آغاز و طویل شدن ،رنابسپاراز از  DNAجدا نمیشود ولی جدایی رنا از دنا فقط در مرحلۀ طویل شدن و پایانی رخ
میدهد / .د) درست است .در مراحل طویل شدن و پایانی ،دو رشته  DNAدوباره میتوانند در محلهایی به هم متصل شوند ولی در مرحلۀ آغاز این اتفاق رخ نمیدهد

در حالیکه در مرحلۀ آغاز زنجیره کوتاهی از  RNAساخته میشود که این رنا میتواند دارای نقش آنزیمی یا کاتالیزور زیستی باشد.

29

تخای رد تاعالطا نایرج
30

پیوندهایی که در هر مرحله از رونویسی تولید یا تجزیه میشوند

1

مرحله

مود لصف

تجزیه
تشکیل پیوند تشکیل پیوند باز شدن پیوند
جدا شدن بخشی از
تجزیه پیوند
شناسایی تشکیل RNA
هیدروژنی بین هیدروژنی دو پیوند بین
هیدروژنی
 RNAاز DNA
فسفودیاستر
راهانداز با فسفودیاستر
 RNAبا  DNAدو رشته  DNAرشته  DNAفسفاتها
(باز شدن هیدروژنی)

آغاز

+

( +کم)

−

−

+

−

+

+

طویل شدن

−

( + + +زیاد)

++

−

+++

+++

+++

++

پایان

−

+

+

−

+

+

+

+

B

 11 14فقط مورد (ج) نادرست است .در مرحلۀ طویل شدن همانند مرحلۀ آغاز ،نوکلئوتیدهای مکمل نوکلئوتیدهای رشتۀ الگوی دنا ،در زنجیرۀ رنا قرار میگیرند.
الف) تنها در مرحلۀ طویل ش�دن ،حباب رونویس�ی به س�وی انتهای آن پیش میرود و در مرحلۀ پایان این پیشروی رخ نمیدهد و فقط توالی پایان
ً
رونویس�ی میش�ود / .ب) در مراحل طویل ش�دن و پایان ،پیوندهای هیدروژنی میان رش�تههای الگو و رمزگذار دنا که توسط آنزیم رنابس�پاراز شکسته شده بودند ،مجددا
خودبهخود تشکیل میشوند / .د) در مراحل آغاز و طویل شدن ،پیوندهای هیدروژنی میان دو رشته مولکول دنا ،توسط آنزیم رنابسپاراز شکسته میشود.

B

 11 15سؤال در مورد ساخت رنای آنزیمی در یوکاریوتهاست .در مراحل مختلف رونویسی ،آنزیم
رنابس�پاراز با فعالیت مش�ابه آنزیم هلیکاز ،دو رش�تۀ دنا را از هم جدا میکند و همانند دنابس�پاراز ،به تولید
رشتۀ پلینوکلئوتید میپردازد.
گزین�ۀ ( :)2در گی�اه مورد مطالعه داروین س�ه نوع رنابس�پاراز وج�ود دارد که هرکدام
راهانداز ژنهای مخصوص به خود را پیدا میکنند /.گزینۀ ( :)3در مرحلۀ طویل ش�دن رونویسی ،در بخشی
از طول حباب رونویس�ی ،به رناتن نیازی نیس�ت (با فرایند ترجمه اشتباه نگیرید!) / .گزینۀ ( :)4طبق شکل
کتاب برقراری آخرین پیوند هیدروژنی بین دو رشتۀ دنا پس از جدا شدن رنابسپاراز رخ میدهد.

از دو رﺷﺘﻪ دﻧﺎ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد

B

 21 16موارد (ب) و (ج) نادرست هستند .منظور سؤال مولکولهای رانی مختلف در یاختۀ پوششی
الیۀ داخلی کپسول بومن کلیه میباشد.
الف) درس�ت اس�ت .مولکول رنا ،همواره تکرش�تهای میباشد / .ب) نادرست است .تغییرات در بسیاری از رناها انجام میشود و این مولکولها برای
انجام کارهای خود دس�تخوش تغییراتی میش�وند .یکی از تغییراتی که در یوکاریوتها و پس از رونویس�ی متداول اس�ت ،پیرایش بخشهایی 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).
ً
 21 17در این س�ؤال باید اوال دقت کنید که توالی پایان رونویس�ی روی ژن اس�ت که خود ژن ،روی  DNAقرار دارد و حاوی قند دئوکس�یریبوز و باز آلی تیمین
ً
میباش�د و ثانیا باید دقت کنید که این توالی بخش انتهایی هر ژن اس�ت که رونویس�ی میش�ود و رونوش�ت آن روی  RNAقرار میگیرد .پس بین توالی پایان رونویسی و
رونوشت آن در  ، RNAرابطۀ مکملی برقرار میشود.
گزینۀ ( :)1این توالی رونویس�ی میش�ود / .گزینۀ ( :)3همانندس�ازی در یک مرحله از چرخه یاختهای رخ میدهد (برخی ژنها هم غیرفعال هستند و
ً
کال بیان نمیشوند) / .گزینۀ ( :)4فقط ژنهای مسئول ساخت رنای پیک ،توسط رنابسپاراز  2رونویسی میشوند.
 41 18موارد (ب) و (د) نادرست میباشند .منظور سؤال رانبسپاراز پروکاریویت است.
دنابس�پاراز یک آنزیم پروتئینی اس�ت که الگوی مس�تقیم ساخت آن روی مولکول  mRNAمیباشد .همۀ انواع RNAها در باکتریها توسط یک نوع رانبسپاراز رونویسی
یا س�اخته میش�وند و رنابس�پاراز  1یا  2یا  3ویژه یوکاریوتها میباش�ند (نادرستی ب) .رنابس�پاراز پروکاریوت برخالف انواع یوکاریوت هر ژنی را میتواند رونویسی کند و
میتواند انواع مختلف  (r − m − t) RNAرا بسازد (درستی الف و ج) ولی تعداد زیادی نقطه آغاز رونویسی دارد (به ازای هر ژن یک نقطۀ آغاز رونویسی وجود دارد).
ً
لطفا عبارت (د) که مخصوص عمل همانندسازی دنابسپاراز است را با رنابسپاراز اشتباه نگیرید (نادرستی د).
 41 19منظور سؤال توایلهای راهانداز و اپیان رونوییس میباشد.
گزینۀ ( :)1نادرست است .یکی از این دو توالی که راهانداز است ،رونویسی نمیشود ولی در فرایند رونویسی مسئول نشان دادن نقطۀ شروع میباشند/ .
گزینۀ ( :)2نادرست است .راهانداز در مرحلۀ آغاز و توالی پایان در مرحلۀ پایان رونویسی شناسایی میشوند .شروع جدا شدن بخشی از  RNAدر حال ساخت از DNA
از مرحلۂ طویل ش��دن میباش�د که در این مرحله شناس�ایی این دو توالی صورت نمیگیرد / .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .جدایی کامل  RNAاز  DNAدر مرحلۀ پایان
رونویسی اتفاق میافتد که در این مرحله فقط شناسایی توالی پایان رونویسی رخ میدهد.
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ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭘﺎﯾﺎن
رﻧﺎﺑﺴﭙﺎراز

راهاﻧﺪاز
رﻧﺎ

زودﺗﺮ از رﻧﺎﺑﺴﭙﺎراز
از دﻧﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ.

در مورد درستی گزینۀ ( )4دقت کنید که در توالی بین ژنی ،راهانداز و جایگاه پایان رونویسی وجود ندارد .در فصل  4میخوانید که توالیهای بین ژنی حاوی قسمتهایی
هستند که فاقد بخشهای تنظیمی و ساختاری ژن میباشند .در حقیقت ژنوم از سه بخش ،توالی تنظیمی (مثل راهانداز) ،ژنها و توالیهای بین ژنی ایجاد شدهاند( .جایگاه
پایان رونویسی ،بخش انتهایی ژن میباشد).
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 32 20با توجه به ش�کل کتاب درسی ،بخشهای  B ،Aو  Cبه ترتیب ،آنزیم رنابسپاراز ،رشتۀ الگو
و رنای رونویسی شده هستند( .بخش  ،Cرنا میباشد که دارای رونوشت میانههاست نه خود میانه!) (راستی
توالی میانه و بیانه فقط روی دنا معنی دارد نه رنا! چون رونوشت همۀ آنها در رنای پیک اولیه وجود دارد).
گزینۀ ( :)1طبق متن کتاب درسی ،آنزیم رنابسپاراز با کمک راهانداز نوکلئوتید مناسب
را بهطور دقیق پیدا کرده و رونویسی را از این محل آغاز میکند / .گزینۀ ( :)2در دنا (رشتۀ الگو) ،توالیهای
ویژهای موجود اس�ت که س�بب پایان فرایند رونویس�ی میش�ود / .گزینۀ ( :)4آنزیم رنابس�پاراز در ابتدای
رونویسی ،دو رشتۀ دنا را از هم باز میکند که این فرایند با شکسته شدن پیوند هیدروژنی بین بازهای مکمل
در دنا صورت میگیرد.
 22 21موارد (ج) و (د) مدنظر هستند .رنابسپاراز نوعی آنزیم پروتئینی میباشد .از فصل قبل به خاطر دارید که ساختار سهبعدی تاخورده و متصل به هم ویژه ساختار سوم
ً
پروتئینهاست که قطعا پیوند هیدروژنی ،اشتراکی ،آبگریز و یونی دارند ولی پیوند هیدروژنی بین گروه آمین و کربوکسیل سبب و منشأ ساختار دوم هر پروتئین میشود (نادرستی ج).
الف) درس�ت اس�ت .رنابسپاراز ،پس از شناس�ایی راهانداز ،به تولید پیوند فسفودیاستر میپردازد / .ب) درست اس�ت .هر رنابسپاراز و دنابسپاراز به
تولید یک رشتۀ نوکلئیک اسید رنا یا دنا میپردازد.
رنابس�پاراز پروکاریوت با یوکاریوت در دو چیز متفاوتند ،یکی تنوع محصول که در نوع پروکاریوت قادر به س�اخت هر نوع  RNAمیباش�د ولی در یوکاریوت س�ه نوع
ً
رنابس�پاراز وجود دارد که هرکدام یک نوع  RNAمیس�ازد و دیگری در شناس�ایی راهانداز میباش�د که نوع پروکاریوت مس�تقیما راهانداز را شناس�ایی میکند ولی انواع
یوکاریوت به کمک پروتئینهایی به نام عوامل رونویسی ،قادر به شناسایی راهانداز میباشند (گفتار .)3
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د) نادرست است .رنای ساخته شده از رشتۀ الگو جدا میشود (نه از توالی رمزگذار).
 42 22در این سؤال ابتدا باید دقت کنید که در متن سؤال توالی رشتۂ رمزگذار آمده است .از روی رشتۀ رمزگذار ،رونویسی انجام نمیشود بلکه از روی رشتۀ مقابل
آن که الگوی س�اخت  RNAمیباش�د ،رونویس�ی انجام میشود .حاال بریم سراغ توالی ،وقتی توالی رش�تۀ رمزگذار  ATGCTAمیباشد ،الگوی ساخت  RNAآن ،رشته
مکمل آن یا  TACGATمیباشد و از روی آن tRNAای با توالی  AUGCUAساخته میشود .در این  RNAسه ریبونوکلئوتید پوریندار اب ابزهای  A ، Gو  Aوجود دارد
(درستی گزینۀ (.))4
گزین�ۀ ( :)1رش�ته الگ�وی س�اخت  tRNAروی مولک�ول  DNAمیباش�د و فاق�د باز آلی  Uمیباش�د / .گزینۀ ( tRNA :)2س�اخته ش�ده توالی
 AUGCUAدارد چون از روی رش�ته رمزگذار رونویس�ی انجام نمیش�ود / .گزینۀ ( :)3الگوی ساخت توالی هر رشته  DNAباز هم رشتهای از  DNAبوده است که در
حین همانندسازی ایجاد شده است که آن رشته نیز فاقد قند ریبوز میباشد و دئوکسی ریبونوکلئیک دارد نه ریبونوکلئیکاسید!!
 32 23موارد (الف)( ،ج) و (د) رخ میدهد.
الف) درس�ت اس�ت .در رونویس�ی ژنهای یوکاریوت که س�اخت پروتئین را در دس�تور کار دارند ،رانبس��پاراز  2فعال اس�ت (پس هیچ عملی از جمله
شکستن پیوند هیدروژنی توسط این آنزیم صورت نمیگیرد .کسانی که با دیدن رنابسپاراز  1این عبارت را رد کردند ،االن میفهمند که باید عبارت را تا آخر بخوانند)/ .
ب) نادرس�ت اس�ت .بین نوکلئوتیدهای رنا و دنا ،فقط پیوند هیدروژنی برقرار میش�ود (نه اش�تراکی) / .ج و د) درست هس�تند .هر آنزیم وظیفۀ کاهش انرژی فعالسازی
واکنش را دارد و در آخر طی واکنش دست نخورده باقی میماند.
 32 24در مراحل و طویل ش�دن رونویس�ی ،بین ریبونوکلئوتیدهای مولکول در حال س�اخت پیوند فسفودیاستر ایجاد میشود .دقت کنید که بیشتر توالی مولکول
رنا در مرحلۀ طویل شدن ایجاد میشود و طی همین مرحله نیز با شکستن پیوند هیدروژنی از رشته الگوی دنا جدا میشوند.
ً
گزین�ۀ ( :)1پیون�د هیدروژن�ی بین ریبونوکلئوتید با دئوکس�ی ریبونوکلئوتید تش�کیل میش�ود (البته بع�دا در  tRNAمیتوان پیون�د هیدروژنی بین
ریبونوکلئوتیدها دید ولی نه در همۀ رناها!) / .گزینۀ ( :)2محصول رونویس�ی ،مولکول رنا اس�ت که تیمین ندارد / .گزینۀ ( :)۴با جدا ش�دن رنابس�پاراز ،توالی رش�تۀ الگو
(نه رشتۀ حاصل از رونویسی که رنا است) به رشتۀ غیرالگو اتصال مییابد و اگر نیاز بود دوباره آنزیم دیگری رونویسی را انجام میدهد .این عمل بستگی به نیاز یاخته دارد.
 32 25حباب رونویسی حاصل باز شدن دو رشته  DNAمیباشد که توسط رنابسپاراز از مرحلۀ آغاز رونویسی صورت میگیرد .این حباب رونویسی از نقطۀ آغاز
تشکیل میشود و در انتهای مرحلۀ طویل شدن به ابتدای توالی پایان رونویسی میرسد .ولی جدا شدن آنزیم از  DNAو  RNAدر مرحلۀ پایان رونویسی اتفاق میافتد.
(دقت کنید که جدا شدن بخشی از  RNAاز  DNAالگو در مرحلۀ طویل شدن و پایان صورت میگیرد).
گزینۀ ( :)1در این گزینه تش�کیل حباب رونویس�ی و شناس�ایی راهانداز هر دو در مرحلۂ آغاز صورت میگیرد که واژه برخالف در این عبارت نادرس�ت
میباش�د / .گزینۀ ( :)2در مرحلۀ پایان رونویس�ی ،با جدا ش�دن آنزیم و  RNAاز روی  DNAو اتصال دو رش�ته  DNAبه هم ،حباب رونویس�ی از بین میرود ،حرکت
زیاد آنزیم رنابس�پاراز نیز در مرحلۀ طویل ش�دن رخ میدهد ولی در هر دو مرحله پیوند هیدروژنی بین دو رش�ته  DNAباز میشود / .گزینۀ ( :)4آغاز جدا شدن RNA
از  DNAدر مرحلۀ طویل ش��دن میباش�د که این مرحله از همان ابتدا دارای س�ه رش�ته میباش�د (دو رش�تۀ دنا و یک رنای در حال س�اخت) .در مرحلۀ پایان نیز آخرین
پیوندهای فسفودیاستر تشکیل میشود.
مرحلۀ آغاز با دو رشته دنا شروع میشود ولی در نهایت به دلیل رونویسی رنای کوتاه ،سهرشتهای میشود.
 22 26موارد (ب) و (ج) صحیح اس�ت .تجزیۀ پیوند فسفودیاس�تر به عنوان ویرایش ،فقط در همانندس�ازی  DNAصورت میگیرد ولی در رونویس�ی این اتفاق
ً
نمیافتد .رونویسی سه مرحله دارد که در هر سه مرحله ،باز شدن پیوند هیدروژنی و تشکیل آن رخ میدهد .مثال در هر سه مرحله بین  RNAو  DNAپیوند هیدروژنی
برقرار میش�ود .در مرحلۀ دوم و س�وم ،بین  RNAو  DNAپیوند هیدروژنی شکس�ته میشود .در مرحلۀ دوم و سوم بین دو رشته  DNAدوباره پیوند هیدروژنی برقرار
میشود و در همۀ مراحل پیوندهای هیدروژنی دو رشته  DNAنیز شکسته میشود( .درستی ب)
الف)نادرس�ت اس�ت .پیوند اشتراکی فسفودیاستری بین فسفات و قند برقرار میشود / .ج) درست است .همواره برای رونویسی ،هر نوکلئوتیدی که
اضافه میشود ،ابتدا دو گروه فسفات آن آزاد میشود (از آنجایی که ستارۀ دریایی یوکاریوت است و یاختههایش هسته دارند ،مقدار فسفاتهای آزاد درون هسته آن زیاد
میش�ود) / .د) نادرس�ت اس�ت .توالیهای غیرقابل رونویسی ،در مرحلۀ اول (آغاز) و برای توالی راهانداز رخ میدهد ولی در مرحلۀ دوم یا طویل شدن  ،RNAهر توالی از
ً
 DNAالگو که شناسایی میشود ،قطعا رونویسی میشود .در آخر در مرحلۀ پایانی ،توالی پایان نیز رونویسی میشود.
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 42 27در مرحلۀ طویل شدن رونویسی ،با جلو رفتن حباب ،تعدادی پیوند هیدروژنی بین رنا و دنا شکسته میشود و بخش اولیه رنا از دنا جدا میشود.
گزینۀ ( :)1شناسایی راهانداز مخصوص مرحله آغاز است / .گزینۀ ( :)2در مرحلۀ پایان تعدادی پیوند فسفودیاستر برای تشکیل رونوشت جایگاه پایان
تشکیل میشود / .گزینۀ ( :)3اولین جدا شدن فسفاتها مربوط به نوکلئوتید اولی است که رونویسی میشود ولی پیوند فسفودیاستر با ورود نوکلئوتید دوم زده میشود.
 22 28موارد (الف) و (ج) صحیح هستند .همۀ انواع آنزیمهای رنابسپاراز و آنزیم دنابسپاراز میتوانند نوکلئوتیدهای مکمل توالی  TAAرا در مقابل آن قرار دهند.
الف) درس�ت اس�ت .آنزیمهای رنابس�پاراز و دنابسپاراز پروتئین هستند و همۀ پروتئینها توس�ط رناتنها تولید میشوند .رناتنها 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 دئوکسیریبوز ،نوکلئوتیدی با
قند دئوکسیریبوز قرار میدهد / .ج) درست است .آنزیمهای 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 فسفودیاستر دارد.
 12 29فقط عبارت (ج) نادرست است.
ً
برخی از rRNAها ،محصویل اب فعالیت آنزیمی و دارای جایگاه فعال اب ساختار سهبعدی است که مستقیما از روی ژن ساخته یمشود.
در مورد عبارت (د) دقت کنید که س�اخت زیرواحدهای بزرگ و کوچک رناتن ،درون هس�ته با تجمع  rRNAو پروتئین صورت میگیرد ولی ش�کل کامل و فعال رناتن
در سیتوپالسم وجود دارد .عبارتهای (الف) و (ب) نیز خط کتاب هستند و صحیح میباشند( .دقت کنید که بسیاری از آمینواسیدها بیش از یک رمز وراثتی دارند ولی
واژۀ برخی برای مقدار کم و زیاد به کار میرود).
 13 30فقط مورد (ب) نادرست است.
الف) درس�ت اس�ت .در هر ژن ،همیش�ه یک رشته به عنوان الگو برای س�اخت  RNAو یک رشته نیز به عنوان رشتۀ رمزگذار یا مکمل میباشد (توالی
بازهای آلی رش�تۀ رمزگذار ،بهجز در تفاوت بین باز آلی  Tبا  ،Uدر س�ایر موارد مش�ابه توالی  RNAدر حال ساخت میباشد) / .ب) نادرست است .با توجه به شکل زیر،
میتوانید مش�اهده کنید که در یک مولکول  DNAموجود در یک فامتن ،در ژنهای مجاور هم ممکن اس�ت ،رش�ته الگو در یک ژن ،رشته باالیی  DNAباشد 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 فامتن ،یکسان باشد ،قطعا رشتۀ الگوی آنها یکسان است و دو راهانداز بین آنها نمیباشد.

 13 31فقط مورد (د) صحیح اس�ت .در یک ژن که دو رش�ته  DNAدارد ،همواره یک رش�ته به عنوان الگوی ساخت  RNAمیباشد و رشتۀ دیگر را رشته مکمل
یا رمزگذار میگویند .دقت کنید که هیچگاه از روی هر دو رشته یک ژن ،رونویسی و ساخت  RNAصورت نمیگیرد.
 43 32همۀ موارد نادرس�ت هس�تند .برخی از مولکولهای ران دارای خاصیت آنزیمی هس�تند که در یاختههای یوکاریوت ممکن اس�ت در هس�ته ،میتوکندری یا
کلروپالست تولید شوند .در همۀ این محلها برای تولید مولکول رنا ،نوعی آنزیم رنابسپاراز به بخشی از مولکول دنا متصل میشود.
الف) در مورد رناهای هسته صحیح است / .ب) بررسی ساختارهای اول تا چهارم در مورد آنزیمهای پروتئینی صحیح است / .ج) تنها در مورد رناهای
هسته صحیح است / .د) رنا از روی دنا با قند دئوکسیریبوز ساخته میشود.
 13 33هر رشتۀ پلینوکلئوتیدی که حاوی نوکلئوتید آدنین است ،نوعی مولکول رنای خطی یا دنای خطی یا حلقوی (در راکیزه) میباشد .همواره برای ساخت رنا یا
دنا ،نوعی آنزیم بسپاراز ،باید از یک رشته مولکول الگو یا بخشی از ژن فعالیت همانندسازی یا رونویسی خود را انجام دهد.
ً
گزینۀ ( :)2همۀ رناها یا دناها الزاما هر چهار نوع باز آلی را ندارند / .گزینۀ ( :)3در  tRNAمیتوان پیوند هیدروژنی را در یک رشته پلینوکلئوتیدی
مشاهده کرد / .گزینۀ ( :)4دنای درون میتوکندری این یاختۀ حلقوی است و دو سر آزاد ندارد.
 43 34ایوری روی باکتریها آزمایش کرد که در این جانداران ،فقط یک نوع رانبسپاراز وجود دارد که میتواند انواع مختلفی از  RNAرا از ژنهای مختلف DNA
رونویس�ی کند .از طرفی رناتن از پروتئین رناتنی نیز س�اخته ش�ده است که  mRNAمورد نیاز س�اخت آن را همان نوع رنابسپارازی میسازد که  rRNAساخت رناتن را
ساخته است (درستی گزینۀ (.))4
 1گریفیت از باکتری و موش استفاده کرد که گزینۀ ( )1در مورد موش صدق نمیکند.
 2جاندار مورد مطالعه داروین در نورگرایی ،گیاهان ،یعنی یوکاریوتها بودند که هر نوع  RNAآنها توس�ط یک نوع رنابس�پاراز خاص آن تولید میش�ود ولی قدرت
نوکلئازی و ویرایش ندارند (نادرستی گزینۀ (.))2
 3یک رنابسپاراز در هیچ جانداری نمیتواند همزمان از روی یک ژن دو نوع  RNAمختلف بسازد (ایلیا مچنیکو روی الرو ستاره دریایی یوکاریوت آزمایش کرد و پی
به وجود بیگانهخوارها برد) (نادرستی گزینۀ (.))3
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 23 35عبارته�ای (الف) و (د) نادرس�ت هس�تند .تغییرات RNAهای پیک انواع مختلفی دارد که یکی از آنها پیرایش اس�ت ک�ه در یاختههای یوکاریویت رخ
میدهد نه در همۀ جانداران! که این تغییرات در RNAهای پیک صورت میگیرد (نادرس�تی الف) تغییرات پیرایش�ی درون هسته (نادرستی د) صورت میگیرد ولی سایر
تغییرات در حین رونوییس یا پس از آن به صورت حذف یا اضافه شدن بخشی در  RNAصورت میگیرد (درستی ب) .عمل پیرایش پس از رونویسی ،بهطور متداول در
یوکاریوتها و در قسمتی از  mRNAاولیه صورت میگیرد (درستی ج).
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در فرایند همانندسازی برخالف پیرایش از نوکلئوتیدهای آزاد سهفسفاتۀ موجود در یاخته استفاده میشود.

توجه :در این تستها 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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گزینۀ ( :)1در فرایند رونویسی پیوند فسفودیاستر بین نوکلئوتیدهای دارای قند ریبوز برای ایجاد رنا تشکیل میشود ولی باز آلی  Tدر رنا دیده نمیشود و به
جای آن باز آلی  Uشرکت دارد / .گزینۀ ( :)2ممکن نیست در فرایند پیرایش برخالف رونویسی پیوند هیدروژنی تشکیل شود .در پیرایش پیوند فسفودیاستر شکسته و تشکیل
میگردد / .گزینۀ ( :)4در فرایند رونویسی برخالف پیرایش فقط پیوند فسفودیاستر بین نوکلئوتیدها تشکیل میشود و شکسته شدن پیوند فسفودیاستر مشاهده نمیشود.
 43 37میانه یا اینترونها ،قطعاتی هستند که از دنا ایجاد میشوند و در صورت کنار هم قرار دادن دنا و رنای پیک بالغ ،ب ه صورت حلقه پدیدار میشوند.
گزینۀ ( :)1برای یک ژن خاص (نه در حالت کلی و برای همۀ ژنهای یک دنا) ،رونویس�ی همیش�ه و فقط از یکی از دو رش�تۀ دنا صورت میگیرد/ .
گزین�ۀ ( :)2توج�ه کنی�د توالیه�ای بیانه و میانه ،توالیهایی از دنا محس�وب میگردن�د و در روند بلوغ رناه�ای پیک ،رونوش��ت میانه حذف میگردد ،ن�ه خود میانه/ .
گزینۀ ( :)3در فرایند رونویسی ،دو رشتۀ توالی راهانداز بهطور کامل باز نمیگردند .این توالی ،مکان آغاز رونویسی را به آنزیم رنابسپاراز نشان میدهد.
 43 38فقط مورد (ب) صحیح است و سایر عبارات ،جمله را نادرست تکمیل میکنند.
ً
 mRNAاز هسته که رفت بیرون ،یعنی رونوشت میانه آن پیرایش یافته است! پس اصال در سیتوپالسم دیگه  mRNAرونوشت میانه نداره! رونوشت بیانه هم فقط از
رمز آغاز تا پایان اون ترجمه میشه ،نه همۀ قسمتهاش (از اون بیدقتیهای بد کردیا!!) (نادرستی الف).
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دقت کنید که میانه و بیانه بخشهایی از  DNAهس�تند که رونوش�ت آنها طی رونویس�ی در  mRNAاولیه درون هسته دیده میشود ولی  mRNAبالغ موجود در
سیتوپالسم همه رونوشتهای بیانه را دارد (نادرستی ج و د).
 13 39در این س�ؤال نیز باید توجه کنید که میانه و بیانه قس�متی از توالی  DNAمیباش�د که توس�ط دنابسپاراز ساخته میش�ود ولی رونوشت بیانه و میانه روی
 mRNAاولیه یوکاریوت اس�ت که توس�ط رنابس�پاراز  2رونویسی میشود (درستی گزینۀ ( .))1از 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 بیانهها و میانهها به صورت یک در میان قرار یمگیرند (نادرس�تی گزینههای ( )2و ( .))4در آخر نیز باید دقت
کنی�د ک�ه دو رونوش��ت بیان��ه مجاور هم در  mRNAبالغ برخالف  mRNAاولیه و دنا میتواند وجود داش�ته باش�د ولی آنزیمی که پیرایش رونوش�تهای میانه و اتصال
رونوشتهای بیانه به هم را انجام میدهد رنابسپاراز نمیباشد (نادرستی گزینۀ (.))3
 44 40همۀ موارد نادرس�ت اس�ت .دقت کنید بخشهای حلقهمانند ( ،)Aهمان بخشهای میانهای در دنا میباش�د و بخش مکملی در مولکول رنای ابلغ ندارند.
بخش  Bنیز یک رونوشت بیانه یا اگزون را نشان میدهد.
الف) نادرست است B .رونوشت بیانه (اگزون) است / .ب) نادرست است .از آنجا که پیرایش فقط مخصوص یوکاریوتهاست ،پس همگی در هسته
تولید میش�وند / .ج) نادرس�ت اس�ت .رونوشت  ،Aحذف شده اس�ت و به این دلیل  Aبه صورت حلقه درآمده است ( Aخودش رونوشت نیست) / .د) نادرست است.
برخی توالیهای اگزون در ترجمه نقش دارند.
 34 41موارد (الف) و (ج) درس�ت هس�تند .در ابتدا دقت کنید که هلیکاز پروتئینی اس�ت و مونومرهای آن آمینواسید هستند اما مونومرهای راهانداز ،دنا و رنا هر
سه از نوع نوکلئوتیدهای ریبوز یا دئوکسیریبوزدار هستند.
الف) درست است .این عبارتها در رابطه با آمینواسید هستند که شکل نهایی هر پروتئین به آمینواسیدها و ماهیت شیمیایی گروه  Rآنها بستگی دارد/ .
ب) نادرس�ت اس�ت .راهانداز رونویس�ی نمیشود 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  Cو Uدار رنا ،یک حلقه قند 5ضلعی و باز آلی 6ضلعی دارند (این عبارت فقط برای پورینها صحیح است).
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چون توبرهواش نوعی گیاه و یوکاریوت است پس:
گزینۀ ( :)1در هس�ته برای بلوغ  ،mRNAبین رونوش��تهای بیانه پیوند فسفودیاس�تر برقرار میشود .همچنین بین  DNAهسته و  mRNAنیز ،عمل رونویسی در
هسته صورت میگیرد / .گزینۀ ( :)2شکستن پیوند رونوشتهای میانه از رونوشتهای بیانه  mRNAدر هسته صورت میگیرد ولی پیوند پپتیدی بین هر دو آمینواسید
در رناتن در سیتوپالمس صورت میگیرد / .در گزینۀ ( :)3پیوند بین نوکلئوتیدهای دو رمزه ،در هنگام رونویسی با اتصال هر نوکلئوتید به نوکلئوتید قبلی در هسته صورت
میگیرد ولی پیوند بین  tRNAو  mRNAدر س��یتوپالمس برای ترجمه صورت میگیرد / .گزینۀ ( :)4شکس�تن پیوند بین آمینواس�ید و  tRNAدر جایگاه  Pرناتن در
سیتوپالمس ولی تشکیل پیوند بین مونومرهای  rRNAدر هسته و در هنگام رونویسی صورت میگیرد.
C

 44 43نقطۀ آغاز رونویس�ی ،روی  DNAمیباش�د و حاوی نوکلئوتیدی با قند دئوکس�یریبوز میباش�د ولی آنزیم غیرپروتئینی س�اختاری از  RNAدارد که در
نوکلئوتیدهای آنها قند ریبوز به کار رفته است.
گزین�ۀ ( :)1رونوش�ت میانهه�ا  mRNAاولیه حاوی نوکلئوتیدهایی با قند ریبوز در میباش�ند .برخی از واحدهای س�ازنده آنه�ا میتواند آدنیندار
با قند ریبوز باش�د که برای س�اخت  ATPانرژیزا اس�تفاده میش�ود .این  ATPمیتواند در فرایندهای یاختهای ،مثل تأمین انرژی پمپ س�دیم پتاس�یم مصرف شود/ .
ً
گزینۀ ( :)2آمینواس�یدهای به کار رفته در رنابس�پاراز هر یاختهای میتواند از هیدرولیز پروتئینهای موجود در رودۀ انس�ان باش�د که مثال در ساختار آنزیمهایی مثل لیپاز
به کار رفتهاند (گول لیپاز بودن آن را نخورید .لیپاز دارای جایگاه فعال برای لیپیدهاست اما خودش لیپیدی نیست) / .گزینۀ ( :)3از نوکلئوتیدهای موجود در  DNAکه
در توالیهای مختلفی مثل بیانه ،راهانداز و … حاصل شدهاند طی واکنشهای شیمیایی میتوان آمونیاک و سپس اوره یا اوریکاسید ایجاد کرد (زیست دهم فصل .)5

44 B

24
رونویسی همزمان از ژنها

2

در رونویسی همزمان چند رنابسپاراز از یک ژن ،چند  RNAیکسان از روی آن ساخته میشود .در این عمل هر آنزیمی که به نقطۀ پایان نزدیکتر باشد ،طول
 RNAآن بلندتر میباشد ولی در آخر رونویسی همه مانند هم یک نوع  RNAمیشوند.
ً
ولی در پرس�ش باال در تس�ت گفته چند ژن؟ پس چون باکتری یک نوع رنابس�پاراز دارد گزینۀ ( )1نادرس�ت اس�ت ،از آنجاییکه چند ژن مطمئنا دستورالعمل
ً
ن بعدی
س�اخت چند  RNAمتفاوت دارند (چون ژنها اختصاصی عمل میکنند) پس گزینۀ ( )2درس�ت اس�ت .مثال ممکن اس�ت یک ژن  mRNAبسازد و ژ 
 tRNAبسازد (تازه اگه همۀ ژنها هم  mRNAبسازند باز هم مثل هم اطالعات مشابه که ندارند!!).
اگر پرسش در مورد یوکاریوتها بود بهترین گزین ه چی بود؟ باید چند رنابسپاراز و چند  RNAرا انتخاب میکردید؟ چرا؟ جلوتر میفهمی…
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تخای رد تاعالطا نایرج
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 24 45منظور سؤال ژنهای سازندۀ رنای رناتنی ( )rRNAمیباشد که در یاختههای تازه تقسیم شده بسیار فعالند (البته چون متن کتاب درسی است به ژنهای
دیگر در کنکور کاری نداریم!).
گزینۀ ( :)1نادرست است .در باکتریها توسط رنابسپاراز پروکاریوتی ساخته میشود / .گزینۀ ( :)2درست است .رنا پروتئین در هر زیرواحد کوچک
و بزرگ رناتن وجود دارد / .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .این رناها با میکروس�کوپ الکترونی دیده میش�وند / .گزینۀ ( :)4نادرس�ت است .ژن  rRNAساز ،میانه و بیانه
ندارد (این اصطالحات و رونوشت آنها ویژۀ رنای پیک است).
 14 46فقط مورد (د) نادرست است چون در یوکاریوتها وقتی از روی یک ژن ،تعداد زیادی  RNAدر حال ساخته شدن میباشد ،یعنی یک نوع رانبسپاراز در حال
ساخت تعداد زیادی  RNAیکسان از یک نوع بوده است.
ال�ف و ب) ه�ر RNAای ک�ه ب�ه توالی پایان رونویس�ی
نزدیکتر اس�ت درازتر میباش�د چ�ون زودتر رونویس�ی خود را ش�روع کرده
اس�ت ول�ی در نهایت هم�ۀ آنها هم اندازه ه�م و به اندازۀ ژن خواهند ش�د/ .
ج) از طرفی هر محصول کوتاهتر است ،دیرتر رونویسی آن شروع شده است.
 34 47ش�کل مقابل بیانگر رونویسی همزمان و متعدد از دو ژن مجاور
هم میباشد که در یوکاریوتها بین آنها توالی بین ژنی نیز وجود دارد .در این
ش�کل چند رانبس��پاراز که میتوانند از یک نوع یا دو نوع باشند در حال ساخت دو
نوع  RNAمیباشند (این دو نوع  RNAتوالی متفاوتی دارند که ممکن است
یک�ی  RNAپی�ک و دیگ�ری  RNAناق�ل یا رناتنی باش�د و توس�ط دو نوع
رنابسپاراز ایجاد شوند و یا ممکن است دو نوع  mRNAمختلف باشد که هر
دو را رنابسپاراز  2میسازد) .به هر حال هبرتین گزینه ( )3میباشد.
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 41 1ب�رای س�اخت پروتئین از روی پیامهای  ،DNAنش�انههای س�ه حرفی به نام رمز وج�ود دارد .این رمزهای  DNAابتدا به رمزهه�ای روی  mRNAیا رمزه
رونویسی میشوند و سپس در فرایند ترجمه ،سبب پروتئینسازی میشوند .در این سؤال منظور رمزهای روی  DNAمیباشند که  64نوع مختلف میباشند .همه این رمزها
به دلیل داشتن  3نوکلئوتید ،دارای دو پیوند فسفودیاستر و  3پیوند قند باز میباشند( .رمز دنا برای ذخیرۀ اطالعات و رمزۀ رنای پیک برای انتقال اطالعات وراثتی میباشد).
ً
گزینۀ ( :)1ممکن است دو نوع رمز دارای ابزهای آیل یکساین ابشند ،مثال  TAGو  ،ATGدو نوع رمز مختلف میباشند ولی بازهای آلی یکسانی دارند که
ترتیب قرارگیری آنها متفاوت است .این گزینه را قرار دادم تا آنهایی که هر نوکلئوتید  DNAرا منظور سؤال فکر کرده بودند به اشتباه خود پی ببرند .چون تفاوت نوکلئوتیدهای
 DNAدر باز آلی آنهاس�ت ولی هر نوکلئوتید نش�انه ذخیره اطالعات نمیباش�د / .گزینۀ ( :)2از  64نوع رمزی که در  DNAوجود دارد ،همگی با رونویس�ی در mRNA
مکملسازی میشوند ولی  61نوع آنها برای ترجمه آمینواسیدها میباشند در حالیکه سه رمزه نیز محل پایان پروتئینسازی را پس از رونویسی در  mRNAنشان میدهند و
مربوط به آمینواس�ید خاصی نمیباش�ند( .س�ه رمز  ATC ،ACTو  ATTدر  DNAکه مکمل سه رمزه  UAG ، UGAو  UAAمیباشند ،مربوط به پایان پروتئینسازی
بوده و رمزی معنیدار برای ترجمه آمینواسید نمیباشند / ).گزینۀ ( :)3هر رمز  ،DNAیا پیام رمز یک نوع آمینواسید یا رمز پایان ترجمه میتواند باشد .دقت کنید که با توجه
به بودن  64نوع رمز و  20نوع آمینواسید ،مشخص میشود که اغلب آمینواسیدها بیش از یک پیام رمز دارند ویل هر رمز حداکرث پیام رمز یک نوع آمینواسید یمابشد.
 42 2همۀ موارد بهجز مورد (ج) ،عبارت را نادرست تکمیل میکنند .سؤال در مورد مراحل ساخت رنای پیک برای تولید پروتئین رناتنی میباشد (مواظب باشید
ً
گول کلمه رناتنی را نخورید و زود سراغ  rRNAنرید!) .لطفا ابتدا در جدول زیر خالصه فرایندهای هر مرحلۀ رونویسی را به ترتیب واکنشها دوره کنید:
مراحل رونویسی
مرحلۀ رونویسی

ترتیب فرایندها

آغاز

 )1اتصال رنابسپاراز به راهانداز
 )2حرکت رنابسپاراز روی  DNAو باز کردن پیوند هیدروژنی بخشی
کوچک از دو رشته DNA
 )3ایجاد حباب رونویسی توسط رنابسپاراز
 )4شروع ساخت  RNAبا مکملسازی بازها
 )5تشکیل خودبهخودی پیوند هیدروژنی بین باز  RNAو DNA
 )6شکستن پیوند اشتراکی بین فسفاتهای نوکلئوتید جدید
 )7ایجاد تعداد کمی پیوند فسفودیاستر بین ریبونوکلئوتیدهای RNA
 )8تولید قطعهای کوتاه از RNA

طویل شدن

 )1ادامه ساخت  RNAو طویل شدن آن
 )2باز کردن پیوند هیدروژنی  DNAبه سمت توالی پایان رونویسی
 )3جلو رفتن حباب رونویسی در یک جهت
 )4جدا شدن  RNAدر حال ساخت از رشته  DNAالگو با باز شدن
پیوند هیدروژنی از عقب حباب
 )5تشکیل دوباره پیوند هیدروژنی بین دو رشته  DNAالگو و رمزگذار آن
RNA )6سازی تا ابتدای جایگاه پایان

3

شکل

مرحلۀ رونویسی
3
پایان

B

A

B

B

شکل

ترتیب فرایندها
 )1شناسایی و رونویسی توالی پایان رونویسی و اتمام RNAسازی
 )2جدا شدن رنا از رنابسپاراز و DNA
 )3جدا شدن رنابسپاراز از دنا
 )4اتصال مجدد دو رشته مولکول  DNAاولیه

الف) نادرس�ت اس�ت .باز کردن پیوندهای هیدروژنی دو رش�ته  ،DNAپس از شناس�ایی راهانداز ،در مراحل آغاز و طویل ش��دن رونویس�ی توس�ط
رنابس�پاراز رخ میدهد ولی س�اخت رنا از روی راهانداز رخ نمیدهد / .ب) نادرس�ت اس�ت .آنزیم رنابسپاراز  2برای س�اخت  mRNAدر تمام طول رونویسی روی هر دو
رش�ته  DNAقرار میگیرد که رونویس�ی را فقط از روی یک رش�ته  DNAانجام میدهد / .ج) درست است .در همۀ مراحل رونویسی برای ساخت  ،RNAتجزیۀ پیوند
اش�تراکی بین فس�فاتها ،ایجاد پیوند فسفودیاستر بین ریبونوکلئوتیدها و پیوند هیدروژنی بین بازهای مکمل  RNAو  DNAبرقرار میشود / .د) نادرست است .دقت
کنید که سؤال در مورد رونویسی است نه پروتئینسازی.
 33 3منظور همانندسازی و رونویسی و ترجمه است .تشکیل پیوند هیدروژنی بدون نیاز به انرژی زیستی است.
گزینۀ ( :)1در رونویس�ی ،آنزیم رنابس�پاراز ضمن جدا کردن دو رش�تۀ دنا ،رش�تۀ رنا را میس�ازد که در آن پیوند فسفودیاس�تر تش�کیل میدهد/ .
گزینۀ ( :)2دقت کنید در طی فرایند ترجمه ،بین نوکلئوتیدهای  mRNAو  tRNAپیوند هیدروژنی تش�کیل میش�ود / .گزینۀ ( :)4با توجه به نقش آنزیم رنابس�پاراز و
بر اساس شکلهای کتاب ،هر دو رشتۀ دنا برای باز شدن در جایگاه فعال این آنزیم قرار میگیرند ولی این آنزیم از روی یک رشته رونویسی میکند.
 34 4جایگاه پایان رونویسی طی همانندسازی تولید میشود و طی رونویسی ،رونوشت آن ساخته میشود .هم در رونویسی و هم در همانندسازی ،الگوی ساخت،
مولک�ول  DNAاس�ت ک�ه دارای دئوکس�یریبونوکلئوتید میباش�د .در مورد س�ایر گزینهها باید گفت گزینۀ ( )1نادرس�ت اس�ت چ�ون تنها در محصول همانندس�ازی،
ً
دئوکس�یریبونوکلئوتید به کار رفته اس�ت ،نه ریبونوکلئوتید .گزینۀ ( )2نادرست اس�ت چون در همانندسازی ،دو رشتۀ  DNAالگو که از هم جدا شدهاند ،مجددا تشکیل
پیوند هیدروژنی نمیدهند ،بلکه هرکدام با یک رش�تۀ جدید ،تش�کیل یک مولکول  DNAمیدهند .گزینۀ ( )4نادرس�ت است ،چون همانندسازی در هر چرخۀ یاختهای،
فقط یکبار انجام میشود ولی رونویسی بسته به نیاز یاخته انجام میشود.
 15 5ریزوبیوم نوعی باکتری تثبیتکنندۀ نیتروژن است.
الف) در صورتی که محصول یک ژن بیش�تر مورد اس�تفاده قرار گیرد ،چندین رنابس�پاراز بهطور همزمان رونویسی انجام میدهند (نه یک رنابسپاراز)/ .
ب) از بین رناهای مختلف فقط رنای پیک به عنوان الگوی س�اخت پلیپپتید قرار میگیرد / .ج) یک رش�ته از هر ژن میتواند 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 میکنند.
 16 6فقط مورد (ب) دیده نمیشود .اگر به خوبی در شکل زیر دقت کنید ،متوجه میشوید که دو راهانداز میتوانند در مجاور و نزدیک هم باشند (در ژن  2و )3
ً
ولی قطعا جهت رونویسی متفاوتی را رهبری میکنند تا دو آنزیم رنابسپاراز به سمت ژنهای مربوط به خود بروند (درستی ب).
ً
 1در این شکل میتوانید یک ژن رونویسی شونده بین دو راهانداز یا دو راهانداز یا دو توالی پایان رونویسی در مجاور هم مشاهده کنید .البته قطعا بین آنها توالی کوچک
ً
بین ژنی وجود دارد و کامال به هم چسبیده نمیباشند.
 2وجود دو راهانداز مجاور هم یا دو ژن رونویسی شونده مجاور هم ،در مورد ژنهایی دیده میشود که جهت رونویسی متفاوتی در دو ژن آنها وجود دارد.
رﻧﺎﺑﺴﭙﺎراز

ژن3

B

راهاﻧﺪاز

راهاﻧﺪاز

ژن2
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رﻧﺎﺑﺴﭙﺎراز

راهاﻧﺪاز

ژن1

ال�ف) اگ�ر ژن  2و راهان�داز ژن در کروم�وزوم باال نب�ود ،ژن  1بین دو راهانداز قرار میگرفت / .ج) در مورد ژنهای  1و  2ش�کل باال صحیح اس�ت/ .
د) در مورد ژن  2و  3شکل باال صحیح است.
 47فقط مورد (ج) صحیح است .منظور سؤال mRNAها میباشد که اغلب آنها قابلیت پیرایش رونوشت میانه را دارند و همگی در یوکاریوتها یک رمزه آغاز و یک
7
ً
رمزه اپیان ترجمه دارند ولی تعداد رونوش�ت میانه آنها با بیانه اولیه متفاوت و یکی کمتر میباش�د (راس�تی اصال 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 یمدهد.

B

A

 38 8هرگونه تغییر برای بلوغ  mRNAیا  RNAپیک در خود مولکول  RNAاولیه صورت میگیرد نه در ژن سازنده آن (نادرستی گزینۀ (.))3
تغییرات مورد نیاز برای بلوغ mRNAها سبب تفاوت طول  RNAسیتوپالسمی بالغ با mRNAهای اولیه شده و به مقصود توانایی انجام واکنش توسط این مولکولها
میانجامد (درس�تی گزینۀ ( )1و ( .))2این تغییرات میتواند در حین رونوییس یا پس از آن به صورت اضافه یا کم ش�دن قطعهای به قس�متهای مختلف  mRNAیا در
عمل پیرایش به حذف بخشهایی از درون  mRNAاولیه بیانجامد (درستی گزینۀ (.))4
 19 9در ساختار مورد نظر تعداد زیادی رنابسپاراز یکسان در حال ساخت چند  RNAیکسان میباشد.
ً
گزینۀ ( :)2رناتن مربوط به س�اخت پروتئین اس�ت و نمیتواند مس�تقیما از ژن مادهای بس�ازد / .گزینۀ ( :)3آنزیم ویرایشکننده دنابسپاراز است نه
رنابسپاراز / .گزینۀ ( :)4رنابسپاراز زنجیرۀ پلیپپتیدی نمیسازد.

35

تخای رد تاعالطا نایرج
36

B

 44 48همۀ موارد در ترجمه و ساخت پروتئین درست است.
الف) انرژی این فرایند از  ATPتأمین میشود / .ب) رنا یا آنزیم و رناتن به کار رفته در ترجمه همگی نیتروژندار هستند / .ج) طی آن بین رنای پیک
و ناقل پیوند هیدروژنی برقرار میشود / .د) محل حضور هیستون در هسته ولی محل انجام ترجمه ،سیتوپالسم است.
 34 49موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرس�ت هس�تند .رمز ژنتییک ش��امل توایل س��ه نوکلئوتیدی موجود در  DNAیمش��ود که  64نوع مختلف دارد ،از روی آن پس از
رونویسی  64نوع رمزه ایجاد میشود .از این  64نوع رمزه 61 ،نوع آن در ترجمه ،برای آمینواسیدها به کار میرود و سه نوع  UGA ، UAAو  UAGرا رمزه بیمعنی
برای آمینواس�یدها یا رمزه پایان ترجمه میدانند .این رمزههای پایانی از روی رمزهای  ACT ، ATTو  ATCرونویس�ی ش�دهاند (نادرستی الف و ب) .پادرمزه توالی سه
نوکلئوتیدی روی بخش�ی از  tRNAمیباش�د که مکمل رمزههای قابل ترجمه (همه بهجز رمزههای پایانی) میباش�ند (درس�تی ج) .در حقیقت هر توالی س�ه نوکلئوتیدی
 tRNAرا پادرمزه و مکمل یک رمزه نمیگوییم بلکه فقط یک بخش از  tRNAکه حلقه پایینی آن اس�ت ،حاوی توالی پادرمزهای اس�ت که آن قس�مت مکمل رمزههای
 mRNAمیباشد (نادرستی د).

مود لصف

C

 31 10در ساختارهایی که بر اثر فعالیت همزمان چندین آنزیم رنابسپاراز روی ژن ایجاد میشود ،همۀ رنابسپارازها با استفاده از یکی از رشتههای دنا (نه رشتههای دنا)،
مقدار فراوانی از یک نوع میسازند.
گزینۀ ( :)1به واسطۀ فعالیت نوعی آنزیم رنابسپاراز که ممکن است  1یا  2یا  3باشد (نه انواعی از آنزیمها) ،مقدار نوکلئوتیدهای آزاد یاخته به سبب
تولید رنا رو به کاهش اس�ت / .گزینۀ ( :)2توجه داش�ته باش�ید که رونویسی از ژن همواره توسط رنابس�پارازها و از ابتدای ژن شناسایی به کمک راهانداز صورت میگیرد و
در این س�اختارها ،رنابس�پارازهایی که به توالی پایان رونویس�ی نزدیکتر هستند به این خاطر که فرایند رونویس�ی را زودتر شروع کردهاند ،رنای بلندتری ایجاد میکنند/ .
گزینۀ ( :)4تشکیل پیوند هیدروژنی بین بازهای مکمل نوکلئوتیدها ،بدون دخالت آنزیم و بدون صرف انرژی صورت میگیرد.

B

ً
هر قسمتی از  tRNAچه پادرمزه و چه غیر آن از روی ژنهای  DNAرونویسی شدهاند .توالی پادرمزه با بازهای رمزه نیز در ترجمه مکمل میشود .مثال توالی پادرمزهای
 GUAدر حین رونویسی از توالی  DNAشامل بازهای  CATرونویسی شدهاند ولی در عمل ترجمه و درون رناتن با بازهای  CAUدر رمزه  mRNAجفت میشوند.
A

B

C

B

 45 50در ابکرتیها ،همه انواع  RNAتوسط یک نوع رنابسپاراز تولید میشود .در بین گزینهها فقط گزینۀ ( )4در مورد همۀ باکتریها صدق میکند ،چون تنفس
ً
همۀ باکتریها به صورت انتشار ساده و مستقیما با تبادل  O2و  CO2بین یاخته و محیط صورت میگیرد.

گزینۀ ( :)1در بین باکتریها ،دو نوع ریزوبیومها و سیانوابکرتیها را برای تثبیت نیتروژن میشناسیم .ریزوبیومها ،مصرفکننده هستند و نمیتوانند
مواد معدنی را به آلی تبدیل کنند( .برخالف سیانوباکتریها که فتوسنتز کنندهاند و میتوانند از مواد معدنی به تولید مواد آلی بپردازند / ).گزینۀ ( :)2باکتریها همواره
تکیاختهای هس�تند و همگی همایس�تایی دارند (باید به یاختهها توجه میکردید!) / .گزینۀ ( :)3فقط  DNAاصیل هر باکتری به غش�ای یاخته متصل اس�ت که بیش�تر
ً
ویژگیه�ای اصلی باکتریها را ایجاد میکند ولی معموال باکتریها حاوی DNAهای کمکی به نام دیس�کها درون سیتوپالس�م میباش�ند ک�ه ویژگیهای دیگری نیز به
ً
باکتریها میدهند مثال برخی از آنها را به آنتیبیوتیک مقاوم میکنند (دقت کنید که دیسکها به غشای باکتری متصل نیستند).
 25 51موارد (الف) و (د) نادرست است .فرایند ترجمه یعنی ساخت رشتۀ پلیپپتید از روی رمزههای موجود در . mRNA
الف) نادرست است .رنای پیک در یوکاریوتها فقط محصول رنابسپاراز  2میباشد ولی در پروکاریوتها ،رنابسپاراز به تولید هر نوع رنایی میپردازد ولی از
بین آنها فقط رنای پیک ترجمه میشود / .ج و ب) درستاند .هر نوع رنا در تولید پروتئین نقش دارد .محصوالت رنابسپاراز  1و  3که  rRNAو  tRNAهستند در ترجمه
نقش دارند ولی از روی توالی آنها پروتئینی ساخته نمیشود / .د) نادرست است .فقط  tRNAدر ساختار نهایی خود پیوند هیدروژنی دارد که محصول رنابسپاراز  3است.
 35 52فقط مورد (الف) نادرست است.
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
روبهروی پورین ،پپریمیدین آمده اس�ت / .ج) درس�ت اس�ت .نوکلئوتید دنا و رنا در نوع قند همواره متفاوتاند / .د) درست است .رمزۀ آغاز  AUGاست که از روی رمز
 TACساخته شده و پادرمزۀ  UACدارد (پس رمز و پادرمزه در داشتن  Tو  Aبا هم متفاوتند).
 15 53فقط مورد (ج) درست است .منظور سؤال  tRNAیا رنای ناقل آمینواسید میباشد.
مرور نکات رنای ناقل

4

C

 tRNAپس از رونویسی شدن از روی  ، DNAدر ساختار هنایی خود بین نوکلئوتیدهای مکمل خود در برخی
مناطق پیوند هیدروژنی برقرار میکند به همین علت با تاخورده اولیه ،ایجاد پیوند هیدروژنی آس�ان میش�ود.
ولی ایجاد س�اختار س�هبعدی آن با تاخوردگیهای مجدد در حالت فعال آن ایجاد میشود .پادرمزه ، tRNA
 61نوع مختلف دارد که میتواند مانند  CCCبدون پورین یا مثل  GGCدارای پورین و پیریمیدین باش�د.
در انتها دقت کنید که با توجه به شکل مقابل پیوندهای هیدروژنی فقط در بخشی از  tRNAایجاد میشوند
و قسمتهای حلقهای و جایگاه اتصال آمینواسید ،فاقد پیوند هیدروژنی میباشند.

الف) نادرس�ت اس�ت .بخش متصل ش�ونده رنای ناقل به آمینواسید ،فاقد س�اختار حلقهای و پیوند هیدروژنی میباشد / .ب) نادرست است .ساختار
سهبعدی با تاخوردگیهای متعدد کامل میشود / .ج) درست است .تفاوت  61نوع رنای ناقل در توالی سهنوکلئوتیدی پادرمزه آنهاست / .د) نادرست است .این ژنهای
بسیار فعال ،مخصوص ساخت رنای رناتنی هستند.
 15 54فقط مورد (ج) درست است .این از اون سؤاالتی است که خیلی باید بهش دقت کنی!!
پادرمزهای با توالی  CAUدارای رمزه مکمل با توالی  GUAمیباش�د و توالی  DNAرمزکنندۀ آن  GTAبوده اس�ت ولی در عبارت (ج) رش�تۀ رمزگذار را خواسته است
که مکمل  GTAیعنی  CATمیشود (علت درستی ج).

tRNAسازی
ً
ببین عزیزم! اگه تو تستی گفته بود ،رمز  DNAمثال  TGAمیباشد ،دو جور پرسش میتونه مطرح کنه:
5
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A

C
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 )1چه پادرمزه یا چه رمزهای از روی آن ساخته میشود؟
چون گفته از روی آن س��اخته یمش��ود پس باید رونوییس کنیم و جواب برای رمزه و پادرمزه یکس�ان و  ACUمیباش�د ،چون هر دو همیش�ه از روی DNA
رونویسی میشوند.
 )2چه پادرمزهای در ترجمۀ آن شرکت دارد؟
در اینصورت چون کلمۀ ترجمه آمده اول باید رمزه  mRNAآن یعنی  ACUرا پیدا کنی و بعد پادرمزه مکمل آن یعنی  UGAجواب میشود.
پرسش :اگر رمز روی  DNAبه صورت  ATCباشد ،به دو پرسش زیر پاسخ دهید؟
الف) چه اپدرمزهای از روی آن رونویسی میشود؟
پاسخ UAG :میباشد که مکمل رمزه  AUCمیشود.
ب) چه پادرمزهای در ترجمۀ آن شرکت میکند؟
پاسخ( AUC :نمیباشد) میدونی چرا؟ چون گفتیم اول رمزه اون رو پیدا کن که میشه  UAGکه چون نوعی رمزه بیمعنی (یکی از سه رمزه پایان ترجمه) است،
(پس از روی رمزهای  DNAبه صورت  ATT، ATCو  ACTهیچگاه اپدرمزهای برای ترجمۂ آنها ،آمینواسید منیآورد).
پادرمزه روبهروی آن نمیآید.
الف) اگر پادرمزه  UGAباش�د ،روبهروی رمزه معنیدار  ACUقرار میگیرد و آمینواس�ید حمل میکند (پادرمزهها میتوانند توالی مش�ابه رمزههای
ً
پایان ترجمه داش�ته باش�ند) / .ب) پادرمزه  ACUاصال وجود ندارد چون باید روبهروی رمزه پایان  UGAقرار گیرد که در این صورت اصول ترجمه زیر س�ؤال میرود/ .
ً
د) پادرمزه و رمزه مستقیما طی رونویسی از روی دنا ساخته میشوند و فقط طی ترجمه مکمل هم میشوند( .خالصه یادتون باشه که پادرمزه هیچ وقت از روی رمزه ساخته نمیشه!)
 35 55دقت کنید که هر س�ه نوع  RNAپیک ،ناقل و رناتنی برای پروتئینس�ازی در یاخته اس�تفاده میشوند .این مولکولها تکرشتهای هستند و همگی از روی
کل رشته الگوی ژن خود از نقطۀ آغاز تا آخر جایگاه پایان ،رونویسی میشوند.
گزینۀ ( :)1هیس�تون مخصوص یوکاریوتهاس�ت که دارای س�ه نوع رنابسپاراز میباش�ند / .گزینۀ ( :)2پیرایش ،فقط مخصوص رنای پیک و پس از
پایان رونویسی میباشد / .گزینۀ ( :)4هیچ رنایی دورشتهای نمیباشد.
 45 56توالیهای س�ه نوکلئوتیدی  mRNAبه نام رمزه ،مش�خص میکنند که کدام آمینواس�ید باید در س�اختار پروتئین قرار بگیرد .این توالیها دارای دو پیوند
فسفودیاس�تر بوده که در پروکاریوتها توس�ط رنابس�پاراز و در یوکاریوتها توسط رنابسپاراز  2رونویسی و ساخته میشوند .این آنزیمهای پروتئینی در ساختار دوم و سوم
ً
خود قطعا پیوند هیدروژنی دارند.
گزینۀ ( :)1در پروکاریوتها توس�ط رنابس�پاراز پروکاریوتی که یک نوع اس�ت ،تولید میشوند / .گزینۀ ( :)2سؤال در مورد رنای پیک است نه ناقل! /
گزینۀ ( :)3رمزه قند ریبوز دارد.
 35 57موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست است .سؤال در مورد آنزیمی پروتئینی است که آمینواسید را به  tRNAمتصل میکند تا پروتئینسازی انجام میشود.
الف) نادرس�ت اس�ت .این آنزیم از روی یک رش�ته رنای پیک س�اخته میشود / .ب) نادرس�ت است .این آنزیم ،برحس�ب توالی اپدرمزه رنای ناقل،
میتواند به آمینواسید مخصوص متصل شود / .ج)نادرست است .اتصال آمینواسید به رنای ناقل فرایندی انرژیخواه است / .د) درست است .این آنزیم هم به tRNA
و هم به آمینواسید متصل میشود که هر دو نیتروژندار هستند.

 45 58همۀ موارد نادرست میباشند .منظور سؤال مولکول  tRNAمیباشد.
ال�ف) س�اخت رن�ای ناق�ل در میتوکن�دری و کلروپالس�ت نی�ز ص�ورت میگیرد/ .
ب)  tRNAفق�ط پ��س از رونوییس دچار تغییراتی میش�ود ک�ه این تغییرات با ویژگیه�ای اختصاصی در
بی�ن RNAه�ا از جمله ایجاد پیوند هیدروژنی و تاخوردگی برای س�هبعدی ش�دن ص�ورت میگیرد .این
مولک�ول در حال�ت غیرفعال ب�ه صورت تاخورده اولی�ه و در حالت فعال به صورت س�هبعدی قرار دارد/ .
ج) پیوند اشتراکی بین رنای ناقل و آمینواسید از نوع پپتیدی نمیباشد( .پپتیدی بین دو آمینواسید است)/ .
د) در حلقههای رنای ناقل که هیچ پیوند هیدروژنی مش�اهده نمیش�ود ،بیش از س�ه نوکلئوتید وجود دارد
(در شکل میتوانید با دقت این موضوع را پیدا کنید).

ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﯿﺪروژﻧﯽ

اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ
ﭘﺎدرﻣﺰه ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﻮاﻟﯽ ﭘﺎدرﻣﺰه
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 15 59شکل ،بیانگر ساختار سهبعدی فعال با تاخوردگیهای مجدد  tRNAمیباشد که آمینواسید
خ�اص آن ب�ه قس�مت (الف) یا توالی اتصال آمینواس�ید متصل میش�ود ول�ی این اتصال برحس�ب توالی
پادرمزهای قس�مت (ب) میباش�د .قس�مت (ب) یا پادرمزه ،قس�متی اس�ت که در حین ترجمه با پیوند
هیدروژنی با رمزه مکمل میشود ولی قسمت (الف) با پیوند اشتراکی به آمینواسید وصل میشود.
گزینۀ ( :)2شکل ،ساختار تاخورده اولیه را نشان نمیدهد / .گزینۀ ( :)3بهجز پادرمزه،
برحسب متن کتاب درسی ،سایر قسمتهای همۂ رناهای ناقل ،توالی یکسانی دارند / .گزینۀ ( :)4با توجه
به شکل کتاب درسی ،کل  tRNAدر جایگاه آنزیم اتصالدهندۀ آمینواسید به آن قرار میگیرد.

تخای رد تاعالطا نایرج
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 26 60موارد (الف) و (ب) عبارت را نادرست تکمیل میکنند.
مولکول مقابل بیانگر ساختار سهبعدی  tRNAمیباشد که در اثر تاخوردگیهای مجددی ایجاد شدهاند و نمونه فعال مولکول میباشد.
الف) نادرس�ت است tRNA .در ساختار تاخوردگی اولیه و س�هبعدی خود ،دارای پیوند هیدروژنی میباشد
و ب�رای اتص�ال به آمینواس�ید مخصوص خود نی�از به هیدرولی�ز  ATPدارد ولی هیدرولی�ز  ATPرا آنزیم�ی انجام میدهد
ک�ه میخواه�د  tRNAرا به آمینواس�ید وصل کند (خود  tRNAقدرت هیدرولیز  ATPندارد) / .ب) نادرس�ت اس�ت .در
یوکاریوتها tRNA ،توسط رنابسپاراز  3ایجاد میشود ولی در پروکاریوتها فقط یک نوع رنابسپاراز وجود دارد (در سؤال به
قید «بهطور حتم» توجه کنید!!) .قس�مت  Bحاوی پادرمزه میباش�د که بین ابزهای آن پیوندی اعم از اش�تراکی یا هیدروژنی
وجود ندارد ولی بین نوکلئوتیدهای آن پیوند فسفودیاس�تر وجود دارد / .ج) درس�ت است .در tRNAها فقط ،توالی پادرمزه
عام�ل تمای�ز بین انواع مختلف آنهاس�ت که بخش  Bبیانگر پادرمزه میباش�د / .د) درس�ت اس�ت .پیون�د بین  tRNAو
آمینواسید از نوع اشتراکی میباشد که برحسب نوع پادرمزه یا همان قسمت  Bصورت میگیرد.
 16 61موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .در یاخته ،تنوع رنای ناقل و پادرمزه آن از رنای پیک و رمزههای 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  ، tRNAبا پیوند هیدروژنی شروع میشود و به ساختار تاخورده اولیه غیرفعال تبدیل میشود ولی با تاخوردگیهای مجدد ساختار سهبعدی فعال ایجاد میشود.
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B

C

C

B

B
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ج) نادرست است .جایگاه اتصال آمینواسید و پادرمزه در هر دو ساختار غیرفعال (تاخورده اولیه) و فعال (سهبعدی) وجود دارد / .د) درست است .تفاوت tRNAها فقط
در جایگاه پادرمزه میباشد که فاقد پیوند هیدروژنی است ولی قسمتهای دیگر از جمله بخشهای دارای پیوند هیدروژنی و فاقد آن ،توالی مشابهی دارند.
 16 62در س�اختار tRNAها ،نوکلئوتیدهای مکمل ،پیوند هیدروژنی ایجاد میکنند و یک رش�ته روی هم تا میخورد تا س�اختاری به نام تاخورده اولیه غیرفعال با
حلقههای خود ایجاد کند (درس�تی گزینۀ ( )1و نادرس�تی گزینۀ ( .))4س�پس  tRNAدر حالت فعال ،اتخوردیگهای مجددی پیدا میکند تا س�اختار س�هبعدی ایجاد کند
(نادرستی گزینۀ ( .))3دقت کنید که در حلقهها نیز بازهای مکمل وجود دارند ولی بین آنها پیوند هیدروژنی برقرار نمیشود (نادرستی گزینۀ (.))2
 36 63موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرس�ت هس�تند .واضح اس�ت که منظور سؤال رانتن میباشد .رناتن از دو زیرواحد با س�اختاری نوکلئوپروتئینی از دو نوع بسپار
 rRNAو پروتئینهای رناتنی ایجاد شده است.
الف) در مورد رناتن پروکاریوتها که در سیتوپالسم و کنار  DNAاصلی یاخته است نادرست میباشد / .ب) در مورد  RNAمیباشد که نادرست است/ .
د) رناتن میتواند آزاد در سیتوپالسم یا روی شبکۀ آندوپالسمی باشد.
 36 64موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست میباشند.
الف) نادرست است .دنای پیک ساخت فاکتور داخلی معده توسط یاختۀ کناری بیان میشود نه یاخته اصلی! (از طرفی کوتاه شدن رنا ،مخصوص رنای
پیک یوکاریوتی است) / .ب) نادرست است .رنای ناقل منظور سؤال است که در هر قسمتی بهجز پادرمزه خود میتواند توالی  AUUداشته باشد (در حقیقت توالی AUU
چون مکمل رمزه پایانی  UAAاست ،هیچگاه به عنوان پادرمزه وجود ندارد) / .ج) درست است .رنای ناقل پیوند هیدروژنی دارد که اطالعاتی برای ساخت پروتئین حمل نمیکند/ .
د) نادرست است .رناتن سازندۀ پپسینوژنها چون اگزوسیتوز میشوند روی شبکه آندوپالسمی قرار دارند (نه آزاد).
 26 65موارد (ب) و (ج) نادرست است.
الف) درس�ت اس�ت .رناتن از دو مادۀ  rRNAو پروتئینهای رناتنی ایجاد ش�ده اس�تrRNA .ها در هس�ته و طی رونویس�ی ایجاد میش�وند ولی
پروتئینهای رناتنی مانند هر پروتئین دیگری درون سیتوپالسم از روی  mRNAساخته میشوند .این پروتئینهای رناتنی ،پس از ساخت از سیتوپالسم وارد هسته شده و
با قرار گرفتن در کنار rRNAها ،سبب تشکیل زیرواحدهای رناتنی میشوند .البته هر دو ماده رنای رناتنی و پروتئین روی دنا دارای رمز میباشند / .ب) نادرست است.
هر رناتن دو زیرواحد کوچک و بزرگ دارد که ابتدا کامل نیس�تند و فقط وقتی در ترجمه دو زیرواحد روی هم قرار میگیرند ،س�اختار رناتن کامل میش�ود و سه جایگاه ، A
 Pو  Eآن کامل میشود / .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.
 36 66خروج  tRNAآغازگر از جایگاه  Pرناتن بالفاصله پس از تشکیل نخستین پیوند پپتیدی برای تولید پروتئین آلبومین رخ میدهد.
گزینۀ ( :)1رمزه آغاز هرگز به جایگاه  Aوارد یا از آن خارج نمیشود بلکه از جایگاه  Pخارج میشود / .گزینۀ ( :)2بعد از تشکیل آخرین پیوند پپتیدی رمزه پایان
وارد جایگاه  Aمیشود و برای رمزه پایان  tRNAوجود ندارد / .گزینۀ ( :)4عوامل آزادکننده وارد جایگاه  Pرناتن نمیشوند بلکه در جایگاه  Aبه شناسایی رمزۀ پایان میپردازند.
 36 67جاندار مورد مطالعه ایوری ،باکتری (پروکاریوت) بود .دقت کنید که در مولکول  mRNAآخرین  ،tRNAاز جایگاه  Pجدا میشود و دیگر وارد جایگاه  Eنمیشود.
گزینۀ ( :)1قرار داشتن آخرین رمزۀ ترجمه در رونوشت توالی پایان رونویسی الزامی نیست (همانطور که در شکل کتاب میبینیم ،بعد از رمزۀ پایان،
رمزههای دیگری هم هس�تند که مورد رونویس�ی قرار نمیگیرند .همینطور در گفتار بعد خواهیم دید که در پروکاریوتها سیس�تمهای چند ژنی مش�اهده میش�ود که در
نتیجه برخی ژنها میتوانند پس از رمزه پایان ترجمه وجود داش�ته باش�ند) / .گزینۀ ( :)2در مرحلۀ آغاز ترجمه ،بخشهای اولیه رنای پیک ،س�بب هدایت رناتن به سوی
رمزه آغاز رنای پیک میش�ود .از روی این توالیها که قبل از رمزۀ آغاز واقع هس�تند ،ترجمهای صورت نمیگیرد / .گزینۀ ( :)4در باکتریها ممکن اس�ت عمل رونویسی و
ترجمه همزمان صورت بگیرد ،یعنی قبل از پایان رونویسی ،ترجمۀ  mRNAآغاز شود .در این حالت ،در حالی که رناتن روی رنای پیک در حال ترجمه است ،رنابسپاراز
در حال انتهای فرایند رونویسی از روی دنا میباشد.
 16 68فقط مورد (ب) صحیح است.
ساختار رناتن در انتهای مرحلۀ آغاز ترجمه با حضور دو زیرواحد ،کامل میشود .هر دوی این زیرواحدها ،دارای پروتئین و رنای رناتنی میباشد .هر رشته پروتئینی آن در
س�اختار دوم خود ،حاوی اولین پیوندهای هیدروژنی میباش�د .دقت کنید که ایجاد پیوند هیدروژنی در مرحلۀ آغاز ترجمه ،فقط در جایگاه  Pبین رمزه و پادرمزه صورت
میگیرد که منظور این سؤال نبوده است.

B

B

A

الف) پادتن در پالسموسیت تولید میشود نه بازوفیل!  /ج) دومین رمزه در مرحلۀ آغاز ،ترجمه نمیشود /.د)  tRNAآغازگر ابتدا در مرحلۀ آغاز وارد
جایگاه  Pرناتن میش�ود ولی توجه داش�ته باش�ید که سپس در مرحلۀ طویل ش�دن با حرکت رناتن از جایگاه  Pبه  Eمیرود تا از رناتن خارج شود ولی این  tRNAهیچگاه
وارد جایگاه  Aنمیشود (ادامۀ این عبارت در مورد عامل آزادکننده صحیح است).
 16 69منظور س�ؤال س�اخت پروتئینی به نام رنابس�پاراز میباش�د ک�ه در مرحلۀ ترجمه ،به تدریج که رنات�ن mRNA ،را قرائت میکند و ب�ه رمزه پایان نزدیک
میشود ،از رمزه آغاز نیز دور میشود( .دقت کنید که سنزت یا تولید هر آنزیمی بهجز رانهای آنزیمی (کااتلیزوری) ،منظور مراحل ترجمه است).
در مورد گزینۀ ( )2توجه داشته باشید که آمینواسیدها که در رشتۀ پلیپپتیدی قرار گرفتهاند ،همراه با رناتن جلو میروند و از رمزۀ آغاز دور و به رمزۀ پایان نزدیک میشوند.
 37 70موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست هستند.
الف) گسستن پیوند بین اولین  tRNAو آمینواسید در مرحلۀ طویل شدن اتفاق میافتد / .ب) در مرحلۀ آغاز به  ، tRNAیک اسید آمینه متصل است،
نه اسیدهای آمینه / .ج) در مرحلۀ آغاز ،روبهروی توالی جایگاه  ،Aآمینواسید و رنای ناقل قرار نمیگیرد / .د) در مرحلۀ طویل شدن ،پیوند پپتیدی در ساختار اول پروتئین
رخ میدهد نه هیدروژنی ساختار دوم در تاخوردگیها (سؤال در مورد مرحلۀ آغاز است).
 27 71چهارمین نوکلئوتیدی که وارد  Pیمش��ود س��یتوزیندار یمابش��د .ببین ،این هم از پرس�شهایی که فقط دقت دانشآموز رو س�نجش میکنه…
سؤال گفته چهارمین نوکلئوتیدی که وارد جایگاه  Aمیشود (نه چهارمین رمزه)! که بعد از رمزه دوم ترجمه که  CAGاست و سه تا نوکلئوتید داره ،نوکلئوتید بعدی یعنی
 Aوارد جایگاه  Aبه عنوان چهارمین نوکلئوتید میشود .این نوکلئوتید ،باز آلی پوریین دارد که مکمل آن پیریمیدیین است .پس گزینههای ( )1و ( )4مرخص شدند .اگر
خوب دقت کنید ،بازهای آخرین پادرمزهای که وارد  Pو  Aمیشوند مکمل رمزه  UUUیعنی پادرمزه  AAAمیباشند که جواب تست است.
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 37 72سؤال در مورد ترتیب مراحل ترجمه یا پروتئینسازی میباشد .دقت کنید که مورد (ب) در مورد رونویسی است.
ترتیب مراحل:الف) اتصال اولین رنای ناقل به جایگاه  Pرناتن ،وقتی رخ میدهد که هنوز زیرواحد بزرگ روی کوچک نیامده است و شکل رناتن کامل نشده است.
د) تشکیل دومین پیوند پپتیدی در جایگاه  Aپس از ورود رنای ناقل سوم صورت میگیرد.
ج) حرکت رناتن و ورود رنای ناقل دوم به جایگاه .E
 17 73فقط مورد (ج) عبارت را به درستی تکمیل میکند.
در ترجمه  mRNAمقابل رمزهها و پادرمزههایی که وارد جایگاههای مختلف رناتن میشوند به صورت زیر میباشد.

برو دقیق خودت اول تست رو حل کن بعد از این جدول دلیل رد هر عبارت رو تحلیل کن!!
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 27 74دقت کنید که وقتی پادرمزه  UGAدر جایگاه  Aاستقرار یابد ،پس رمزه معنیدار  ACUدر  Aبوده است و ترجمه شده است ،پس حاال وقت جدا شدن
 tRNAجایگاه  Pاز آمینواس�یدهای خود اس�ت تا در جایگاه  Aپیوند پپتیدی جدید زده ش�ود .در مورد گزینۀ ( )4دقت کنید که tRNAهای خارج شونده از جایگاه ، E
همواره آمینواسید خود را از دست دادهاند .یعنی هنگامیکه  tRNAمیخواهد از جایگاه  Eخارج شود ،فاقد آمینواسید میباشد چون پیلپپتید ساخته شده در رانتن ،یا در
جایگاه  Pو یا در جایگاه  Aیمابشد.

75 B

27

 1در مرحلۀ طویل ش�دن ،برای ترجمۀ رمزهها در  ،Aرناهای ناقل زیادی میتوانند وارد جایگاه  Aرناتن ش�وند و به دلیل عدم مکمل بودن با رمزه نمیتوانند در A
استقرار یابند و به همین دلیل از  Aخارج میشوند.
 2در فرایند ترجمه ،در مرحلۀ دوم یا طویل ش�دن رش�تۀ پلیپپتیدی ،آمینواس�یدها از دومی تا آخری در جایگاه  Aترجمه میش�وند و س�پس از  tRNAجایگاه  Pجدا
میش�وند تا وارد جایگاه  Aبرای ایجاد پیوند پپتیدی ش�وند .در نظر بگیرید که  tRNAضمن این عمل از جایگاه  Pوارد  Aنمیش�ود و فقط آمینواسید اول یا پلیپپتید آن
وارد میشود (نادرستی گزینۀ (.))2
 3قرارگیری هر رمزهای بین رمزههای آغاز ترجمه تا پایان در جایگاه  ، Eجدا ش�دن پیوند اش�تراکی بین  tRNAو آمینواس�ید (بهجز آخرین  )tRNAدر مرحلۀ دوم یا
طویل شدن رخ میدهد (درستی گزینههای ( )1و (.))3
 4در مورد گزینۀ ( )4دقت کنید که چند بار تکرار کردم ،توالی  UAAفقط در mRNAها یک توالی یا رمزه پایان ترجمه به حساب میآید ولی این توالی میتواند در
 tRNAیا  rRNAنیز وجود داشته باشد و به هر جایگاهی از رناتن وارد شود.
B

 27 76موارد (الف) و (ب) رخ نمیدهد.
الف) نادرست است .در مراحل آغاز و پایان ترجمه هیچ  tRNAو پادرمزهای به جایگاه  Aوارد نمیشود / .ب) نادرست است .در مرحلۀ آغاز و پایان
ترجمه ،پیوند پپتیدی تشکیل نمیشود / .ج) درست است .در مرحلۀ پایان ترجمه ،پس از خروج آخرین رنای ناقل از جایگاه  ،Pدو زیرواحد رناتن و عامل آزادکنندۀ همزمان
ل شدن ،خروج رنای ناقل و شکسته شدن پیوند هیدروژنی در جایگاه  Pصورت میگیرند .)E
در آخر ترجمه از روی رنای پیک جدا میشوند( .در مرحلۀ پایان برخالف طوی 
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 37 77اپدرمزه تعیینکننده نوع آمینواسید انتقالی است که نمیتواند مکمل رمزه بیمعنی (پایان) باشد پس گزینۀ ( )3که پادرمزه  AUCاست و مکمل UAG
است نمیتواند در  tRNAبه عنوان پادرمزه وجود داشته باشد چون روبهروی رمزه بیمعنی  ،UAGپادرمزه قرار نمیگیرد.
ً
ً
توالی پادرمزهای  AUCاصوال وجود ندارد چون این توالی از روی رمز  DNAبه صورت  TAGاصال رونویسی نمیشود( .البته پادرمزههای  AUUو  ACUنیز وجود ندارد).
ً
گزین�ۀ ( )1ه�م ب�ه این علت نادرس�ت اس�ت که نوکلئوتی�د تیمیندار اصال در هیچ ی�ک از انواع رنا دیده نمیش�ود و در دنا نیز نوکلئوتید یوراس�یلدار دیده نمیش�ود
(البته قسمت دوم گزینۀ ( )1دلیل رد این گزینه میباشد) .گزینههای ( )2و ( )4نیز میتوانند وجود داشته باشند.
 47 78در انتهای مرحلۀ آغاز ترجمه ،زیرواحد بزرگ روی کوچک رناتن آمده و شکل رناتن کامل میشود تا بعد از آن در ابتدای مرحله ادامه ترجمه tRNA ،دوم
(نه آغازگر!!) وارد  Aش�ود و رمزه دوم ترجمه ش�ود این عمل با ایجاد پیوند هیدروژنی در جایگاه  Aصورت میگیرد .بعد از آن پیوند پپتیدی تش�کیل میش�ود (نادرس�تی
گزینۀ ( ))2و سپس با حرکت رناتن ،خروج رنای ناقل از  Eرا شاهد هستیم (نادرستی گزینۀ (.))3
 17 79فقط در مرحلۀ ادامه میتوانیم دو  tRNAرا همزمان در رناتن ببینیم که یا در جایگاه  Pو  Aو یا در جایگاههای  Pو  Eقرار میگیرند.
گزینۀ ( :)2در مرحلۀ دوم یا طویل ش�دن ترجمه ،تش�کیل پیوند پپتیدی و ترجمه رمزهها در جایگاه  Aصورت میگیرد( .فقط ترجمۀ رمزه آغازین در
جایگاه  Pصورت میگیرد / ).گزینۀ ( :)3در انتهای مرحلۀ طویل شدن و مرحلۀ پایان ،رمزه پایان وارد جایگاه  Aرناتن میشود که بهطور همزمان خروج  tRNAنیز در
مرحلۀ طویل ش�دن رخ میدهد / .گزینۀ ( :)4دقت کنید که آمینواس�ید آغازین برخالف  tRNAآغازین ،برای تش�کیل پیوند پپتیدی ،باید در مرحلۀ طویل ش�دن وارد
جایگاه  Aشود و بعد از آن هم همراه با رشتۀ پپتیدی بارها به این جایگاه وارد میشود پس ورود آمینواسید آغازین به این جایگاه مقایرتی با آموختههای ما ندارد.
 28 80موارد (ج) و (د) عبارت را به نادرستی تکمیل میکنند.
ال�ف) بع�د از اتصال زیرواح�د کوچک رناتن به  RNAپیک ،پیوند هیدروژنی بین  RNAپیک و  RNAناقل ایجاد میش�ود / .ب) بعد از قرارگیری
عامل مؤثر در پایان ترجمه در جایگاه  Aرناتن RNA ،ناقل از جایگاه  Pرناتن خارج میشود / .ج) دقت کنید قبل از اینکه زیرواحد بزرگ و کوچک رناتن از هم جدا شوند،
پیوند بین رش�تۀ پلیپپتیدی و  RNAناقل شکس�ته میش�ود / .د) برقراری اولین رابطۀ مکملی بین رمزه آغاز و پادرمزۀ مربوط به مرحلۀ آغاز اس�ت که بعد از این مرحله
ابتدا  RNAناقل بعدی وارد جایگاه  Aرناتن میشود و بعد از تشکیل پیوند پپتیدی است که رناتن حرکت میکند.
 28 81از آنجایی که در ابتدای فرایند ترجمۀ همۀ رناهای پیک ،رمزۀ آغاز مربوط به آمینواس�ید متیونین وجود دارد ،پس در همۀ زنجیرههای آمینواس�یدی که در
رناتن میتواند دیده شود ،آمینواسید متیونین وجود دارد.
گزین�ۀ ( :)1عام�ل بیماری س�ینهپهلو نوعی پروکاریوت اس�ت و تنها یک نوع آنزیم رنابس�پاراز دارد / .گزین�ۀ ( :)3در مرحلۀ آغاز رونویس�ی ،تنها در مقابل
نوکلئوتیدهای آغازین زنجیرۀ الگوی دنا ،ریبونوکلئوتیدهای مکمل آن قرار میگیرد ،نه در مقابل نوکلئوتیدهای بخش باز شدۀ رشته رمزگذار / .گزینۀ ( :)4در مرحلۀ طویل شدن فرایند
ترجمه ،ممکن است رناهای ناقل مختلفی وارد جایگاه  Aرناتن شوند ،ولی فقط رنایی که مکمل رمزۀ جایگاه  Aاست ،استقرار پیدا میکند و با رمزه پیوند هیدروژنی کامل بروز میکند.
 18 82موارد (ب) و (د) درست هستند.
ال�ف) نادرس�ت اس�ت .هنگامیک�ه آخری�ن پیون�د پپتی�دی در جای�گاه  Aرناتنی تش�کیل میش�ود ،رناتن آخری�ن حرکت خ�ود را انج�ام میدهد تا
پلیپپتید س�اخته ش�ده وارد جایگاه  Pش�ود و رمزه پایان وارد جایگاه  Aش�ود و بعد با شناس�ایی رمزۀ پایان فعالیتهای مرحلۀ پایانی رخ میدهد / .ب) درس�ت اس�ت.
در عم�ل ترجم�ه ،ب�ا آخری�ن ه�ر حرکت رنات�نtRNA ،ای که آمینواس�ید خود را از دس�ت داده اس�ت از جایگاه  Pخ�ارج و به  Eوارد میش�ود تا از رناتن خارج ش�ود.
دق��ت داش��ته ابش��ید ک��ه بهج��ز آخری��ن رانی انقل ک��ه از  Pو پ��س از ورود عام��ل آزادکننده خارج یمش��ود ،هم��ۂ دیگر رانهای انقل از  Eخارج یمش��وند / .ج) نادرس�ت اس�ت.
اولین جابهجایی رناتن بعد از تشکیل اولین پیوند پپتیدی در مرحلۀ طویل شدن رخ میدهد که با این حرکتtRNA ،ای که حداقل دو آمینواسید دارد از جایگاه  Aبه P
وارد میشود / .د) درست است .براساس متن صریح کتاب درسی ،عوامل آزادکننده ،پروتئینهایی هستند که هم پیوند بین رشتۀ پلیپپتید و رنای ناقل در جایگاه  Pرا جدا
میکنند و هم دو زیرواحد رناتن را از هم جدا میکنند.
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طی عمل ترجمه ،فقط جایگاه ( Pپلیپپتید) در هر سه مرحله آغاز ،طویل شدن و پایان ،حاوی رنای ناقل میباشد.
گزینۀ ( :)1تمام اعمال همانندسازی ،رونویسی و ترجمه ،همانند تقسیم یاخته،
فرایندی پیوسته میباشد که برای راحتی درک ،آنها را به مراحلی تقسیمبندی میکنیم ولی ترجمه
در هس�ته رخ نمیده�د /.گزین�ۀ ( :)2در مرحلۀ آغاز ترجم�ه ،بخشهای��ی از  ،mRNAزیرواحد
کوچک رناتن را به س�وی رمزه آغاز هدایت میکند (نه آنزیم) / .گزینۀ ( :)3اگر به ش�کل روبهرو
A
P
E
ً
دقت کنید ،میفهمید که  tRNAآغازگر در بخش زیرواحد کوچک رناتن قرار نمیگیرد و کامال در
زﯾﺮواﺣﺪ ﺑﺰرگ رﻧﺎﺗﻦ
زیرواحد بزرگ قرار دارد ولی  rRNAدر ساختار رناتن و  mRNAنیز درون رناتن دیده میشود.
 48 84در زمانی که رشتۀ پلیپپتیدی به جایگاه  Pوارد میشود ،هنوز  tRNAبعدی وارد نشده است و در نتیجه پیوند هیدروژنی در جایگاه  Aدیده نمیشود .در
مرحلۀ آغاز نیز زمانی که اولین  tRNAوارد جایگاه  Pمیشود ،هنوز  tRNAبعدی به رناتن وارد نشده است.
گزینۀ ( :)1در مرحلۀ پایان ترجمه ،پیوند هیدروژنی شکسته میشود ،اما پس از آن جابهجایی رناتن صورت نمیگیرد / .گزینۀ ( :)2مولکول آب برای
ایجاد پیوند پپتیدی در طی فرایند سنتز آبدهی آزاد میشود که در این زمان یعنی در مرحلۀ طویل شدن ،دو  tRNAدر رناتن وجود دارند / .گزینۀ ( :)3در 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 میشود.
 38 85موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست هستند.
U A C

Met

C

B

توالی  AUGیک توالی سه نوکلئوتیدی روی  RNAمیباشد که توسط رنابسپاراز ،از روی توالی  DNAبا نوکلئوتیدهای  TACرونویسی شده است (درستی ج) .دقت داشته
باشید که توالی  AUGنباید شما را همواره یاد رمزه آغاز ترجمه بیاندازد چون این توالی میتواند در هر جای  mRNAبه عنوان رمزه متیونین یا در  rRNAیا  tRNAباشد.
پس فقط اگر این توالی مربوط به رمزه متیونین در  mRNAبود ،با پادرمزه  UACمکمل میشد (نادرستی الف) .ولی اگر توالی  AUGقسمتی در  rRNAیا  tRNAباشد،
سبب نادرستی موارد (ب) و (د) میشود (دقت کنید اگر توالی  AUGپس از اولینبار نیز دوباره در رنای پیک تکرار شده باشد ،فقط به اولین  AUGرمزه آغاز گفته میشود).

86 C

38

خوب دقت کنید که  mRNAساخته شده از روی این  DNAبه صورت میباشد

که tRNAهای آورنده آمینواسید

برای آنها در قسمت پادرمزه آن باید به ترتیب به صورت پادرمزههای ) UUU(4) − CAA(3) − UAA(2) − GAA(1باشد.

C

C

B

C

C

گزینۀ ( :)1نادرست است .وقتی رمزه  UUUباشد ،رنای ناقل دارای پادرمزۀ  ،AAAآمینواسید فنیلآالنین را حمل میکند / .گزینۀ ( :)2نادرست است .پادرمزۀ
 GUUدر این توالی کاربردی ندارد / .گزینۀ ( :)3درست است .پادرمزۀ  UAAروبهروی رمزه  AUUمیتواند قرار بگیرد / .گزینۀ ( :)4نادرست است .پادرمزۀ  CUUنیز وجود ندارد.
 48 87اگ�ر به ترجمه  mRNAروب�هرو دقت کنی�د ،میبینید که وقتی
پادرم�زۀ  GCAمیخواه�د از جای�گاه  Eخ�ارج ش�ود ،پادرم�زه  CGUدر  Pو
 UGGدر  Aقرار دارد.
اگر س�ؤال را خوب بخوانید ،متوجه میش�وید که منظور طراح این دو پادرمزهای
ک�ه در ح�ال حاض�ر در جای�گاه  Pو  Aق�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  Aزده ش�ود
و ی�ک رم�زه ب�ه س�مت جل�و بروی�م .در ای�ن حال�ت رم�زه  GCAوارد ، E
رمزه  ACCو پادرمزه  UGGوارد  Pمیشود و رمزه ( GCAقبل از رمزه پایانی)
وارد  Aمیشود تا پادرمزه  CGUروبهروی آن قرار بگیرد.
 28 88فقط مورد (ج) نادرست است.
الف) درس�ت اس�ت .مولکول  tRNAیک رشتۀ پلینوکلئوتید طویلی میباش�د که فقط سه نوکلئوتید آن به عنوان پادرمزه به کار میرود ولی در سایر
بخشهای خود میتواند هر توالی مناس�بی در  RNAاز جمله  AUCرا داش�ته باش�د ولی توالی  AUCفقط نمیتواند به عنوان پادرمزه وجود داش�ته باش�د چون در آن
ص�ورت روب�هروی رمز پایان  UAGقرار میگیرد / .ب) درس�ت اس�ت .همانطور که میدانید ،رونویس�ی از روی رش�تۀ الگو در
 DNAصورت میگیرد و رشتۀ رمزگذار در حقیقت مکمل رشتۀ الگو میباشد .اگر توالی رمزگذار  DNAبه صورت  TAAباشد،
توالی الگو به صورت  ATTبوده اس�ت که در حین رونویس�ی و س�اخت  tRNAاز روی آن پادرمزه  UAAایجاد میش�ود .این
پادرمزه وجود دارد چون مقابل رمزه  AUUقرار میگیرد که متعلق به رمز یک آمینواسید میباشد ،ولی اگر  TAAبه عنوان توالی
الگوی ساخت پادرمزه بود ،از روی آن رونویسی انجام نمیشد چون پادرمزه  AUUساخته میشد که مکمل رمزه پایانی میشود/ .
ج) نادرست است .برحسب کتاب درسی ،مرحلۀ دوم یا طویل شدن تا جایی ادامه مییابد که یکی از سه رمزه پایانی وارد رناتن در جایگاه  Aشوند .در این حالت tRNA
و پلیپپتید متصل به آن در جایگاه  Pقرار دارد ( و جایگاه  Aفاقد رنای ناقل میباش�د) / .د) درس�ت اس�ت .بهجز  tRNAآخر ،خروج هر  tRNAاز جایگاه  Eصورت
میگیرد .آخرین پادرمزهای که وارد جایگاه  Aمیش�ود ،پس از آخرین حرکت رناتن وارد  Pش�ده و از  Pنیز خارج میش�ود و دیگر وارد  Eنمیش�ود .پس اگر توالی UAC
را آخرین پادرمزه در نظر بگیریم ،میتواند وارد  Aشده و از  Pخارج شود.
 18 89موارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست میباشند.
نوکلئاز نوعی پروتئین است که طی فرایند ترجمه ساخته میشود .در ابتدای ترجمه ،قمسیت از  ، mRNAسبب میشود که رناتن به سوی رمزه آغاز ترجمه هدایت شود.
منظور سؤال  mRNAمیباشد که حاوی پیوند فسفودیاستر است ولی فاقد پیوند هیدروژنی ،قند دئوکسیریبوز و ساختار پلیپپتیدی میباشد.
 29 90تنها موارد (ج) و (د) درست هستند.
در مرحلۀ طویل شدن فرایند ترجمه در جایگاههای  Aو  Pرناتن tRNA ،متصل به زنجیرۀ آمینواسیدی میتواند دیده شود.
الف) نادرس�ت اس�ت .در مرحلۀ پایان ترجمه ،پیوندهای هیدروژنی بین رنای پیک و رنای ناقل در جایگاه  Pشکس�ته میش�ود / .ب) نادرس�ت است.
جایگاه  Aتنها در مرحلۀ طویل ش�دن توس�ط رنای ناقل اش�غال میش�ود (در مرحلۀ آغاز همواره جایگاه  Aخالی است و در مرحلۀ پایان نیز عوامل آزادکننده روبهروی آن میآید)/ .
ج) درس�ت اس�ت .در مرحلۀ طویل ش�دن ،پیوند هیدروژنی میان رنای ناقل و پیک در جایگاه  Aدر مرحلۀ آغاز پیوند هیدروژنی میان رنای ناقل و پیک در جایگاه  Pتشکیل میشود/ .
د) درس�ت اس�ت .در مرحلۀ آغاز ترجمه  tRNAمتصل به آمینواس�ید متیونین ،در جایگاه  Pو در مرحلۀ طویل ش�دن  tRNAمتصل به هرآمینواسید جدید در جایگاه A
میتواند دیده شود.
 19 91عبارات (الف) و (ب) عبارت را نادرست تکمیل میکنند.
منظور سؤال جایگاه  Pرناتن میباشد که در مرحلۀ طویل شدن و پایان ،پیوند بین  tRNAو آمینواسید آن هیدرولیز میشود.
ال�ف) نادرس�ت تکمی�ل میکند .بهطور معمول جدا ش�دن رم�زه و پادرمزه در جایگاه  Eو با شکس�تن پیوند هیدروژنی ب�رای خروج  tRNAصورت
میگیرد ،ولی آخرین  tRNAاز جایگاه  Pخارج میش�ود / .ب) نادرس�ت تکمیل میکند .عوامل آزادکننده در مرحلۀ پایان ترجمه ،وارد جایگاه  Aمیش�وند / .ج) درس�ت
تکمیل میکند .با هر حرکت رناتن در مرحلۀ دوم و س�وم رونویس�ی ،از دیپپتید تا پلیپپتید تش�کیل ش�ده از جایگاه  Aوارد جایگاه  Pرناتنی میشوند / .د) درست تکمیل
میکند .هر tRNAای که در ترجمه شرکت میکند باید به جایگاه  Pوارد شود که اولین  tRNAاز خارج رناتن ولی بقیه از جایگاه  Aرناتن وارد جایگاه  Pمیشوند.
دانشآموزان عزیز در تس�تها دقت کنید که خروج  tRNAاز یک جایگاه ،به معنی شکس�تن پیوند هیدروژنی نمیباش�د چون با حرکت رناتن روی  ، mRNAمیتوان
ً
انتقال  tRNAمتصل به رمزه را از جایگاه  Aبه  Pیا از  Pبه  Eمش�اهده کرد .شکس�تن پیوند هیدروژنی برای ترجمه معموال در جایگاه  Eبرای خروج  tRNAاز رناتن
ً
صورت میگیرد .در آخر همواره دقت کنید که آخرین  tRNAاز جایگاه  Pبه خارج از رناتن میرود و اصال وارد جایگاه  Eنمیشود .در حقیقت پیوند هیدروژنی بین آخرین
رمزه و پادرمزه ترجمه شده در جایگاه  Pشکسته میشود.

B

 49 92در مراحل آغاز و پایان ترجمه ،رنای ناقل و پادرمزه وارد جایگاه  Aنمیشود .در هر دو مرحله ،زیرواحدهای رناتن میتوانند به صورت جدا از هم نیز دیده شوند.
گزینۀ ( :)1در مرحلۀ طویل ش�دن ،در جایگاه  Aپیوند پپتیدی تش�کیل میش�ود .اگر رمزۀ  ACUوارد جایگاه  Pرناتن ش�ود ،توالی  UGAمیتواند
به عنوان پادرمزه در جایگاه  Pباشد / .گزینۀ ( :)2در مرحلۀ طویل شدن پیوند هیدروژنی شکسته و تشکیل میشود (به ترتیب در جایگاه  Eو  .)Aفقط در مرحلۀ پایان،
جایگاه  Aتوس�ط عوامل آزادکننده اش�غال میش�ود / .گزینۀ ( :)3در مرحلۀ آغاز و پایان ترجمه ،فقط یک رنای ناقل در جایگاه  Pدیده میش�ود ،اما در مرحله آغاز ،خروج
رنای ناقل بدون آمینواسید از جایگاه  Eمشاهده نمیشود.

41

تخای رد تاعالطا نایرج
42
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49

موارد (ج) و (د) عبارت را نادرست تکمیل میکنند.

در ترجمه ،همواره اولین پادرمزه وارد شده به جایگاه  Pو  ، Eتوالی  UACدارد و آخرین پادرمزه وارد شده به  Pو  Aنیز یکسان و مشابه میباشد ،چون مکمل رمزه قبل
از رمز پایانی میباشد.
مود لصف

C

B

A

 29 94شبکۀ آندوپالسمی در تأمین کلسیم انقباض ماهیچه نقش دارد .این اندامک در تولید کافندهتنها برای گوارش درونیاختهای بیگانهخوارها نیز مؤثر است.
گزینۀ ( :)1قس�مت اول مربوط به دس�تگاه گلژی اس�ت ولی این اندامک در تولید پروتئینهای هس�ته ،راکیزه و دیس�هها نقشی ندارد / .گزینۀ (:)3
کافندهتن و واکوئولها توس�ط دس�تگاه گلژی و ش�بکۀ آندوپالس�می تولید میش�وند ولی هیستون و س�ایر پروتئینهای هس�ته در رناتن آزاد سیتوپالس�م تولید میشوند /
گزینۀ ( :)4قسمت اول مربوط به هسته است که در رناتن آزاد سیتوپالسم تولید میشوند ولی برخی از پروتئینهای مورد نیاز در میتوکندری و پالستها توسط رناتنهای
درون همان اندامکها تولید میشوند.
 29 95موارد (ب) و (د) در رناتن رخ نمیدهد.
الف) شکستن پیوند هیدروژنی رمزه و پادرمزه در جایگاههای  Eو  Pرناتن رخ میدهد / .ب) تشکیل پیوند اشتراکی بین  tRNAآزاد و آمینواسید در
سیتوپالسم و درون آنزیم ویژهای صورت میگیرد و سپس وارد رناتن میشوند / .ج) در مرحلۀ پایان از جایگاه  Pرخ میدهد / .د) این عمل در دستگاه گلژی رخ میدهد.
 49 96پروتئینهای آزادکننده که مس�ئول شناس�ایی رمزه پایان هستند ،با نقش آنزیمی خود سبب جدا کردن پلیپپتید از  tRNAجایگاه  Pو همچنین جدا کردن
دو زیرواحد رناتن از همدیگر میشوند .این پروتئینها از روی  mRNAساخته میشوند (نادرستی گزینۀ ( ))1و چون از یاخته خارج نمیشوند و به لیزوزوم و واکوئول نیز
نمیروند ،در سیستم گلژی نیز بستهبندی نمیشوند (نادرستی گزینۀ (.))2
یادآوری محل ساخت و هدف پروتئینها
آنها که به شبکۀ آندوپالسمی و گلژی میروند

6

رناتن (محل ساخت پروتئین)
آنها که به شبکۀ آندوپالسمی
نمیروند
بدون بستهبندی

B

B

بستهبندی شده

به درون واکوئول میروند.
به لیزوزوم میروند (گوارشی).
از یاخته ترشح میشوند.

در سیتوپالسم میمانند (آنزیمهای ترجمه یا گلیکولیزی).
به میتوکندری برای تنفس میروند.
به پالستها برای فتوسنتز و… میروند.
به هسته برای فعالیتهای مختلف میروند (آنزیمهای همانندسازی و رونویسی).

 39 97اندامک مس�ئول هضم مواد در داخل یاخته ،همان لیزوزوم (کافندهتن) میباش�د که این اندامک و پروتئینهای آنها بعد از س�اخت در رناتن ،وارد ش�بکۀ
آندوپالسمی و گلژی میشوند.
گزینهه�ای ( )1و ( :)2پروتئینه�ای ترش�حی از یاخت�ه و پروتئینه�ای واکوئولی باید از مس�یر ش�بکۀ آندوپالس�می و بس�تهبندی گل�ژی بگذرند/ .
گزینۀ ( :)4پروتئینهای موجود در میتوکندری ،کلروپالست و هسته و همچنین آنها که در مایع سیتوپالسمی فعالیت دارند از مسیر شبکۀ آندوپالسمی و گلژی عبور نمیکنند.
 29 98در مرحلۀ طویل شدن ترجمۀ دو  tRNAدرون رناتن یافت میشوند که بالفاصله قبل از آن ،یک  tRNAوارد جایگاه  Aشده است و با  mRNAپیوند
هیدروژنی برقرار میکند ،بالفاصله بعد از آن نیز آمینواسید(های) متصل به  tRNAجایگاه  ، Pبه جایگاه  Aمنتقل شده و پیوند پپتیدی تشکیل میگردد.
گزین�ۀ ( :)1بالفاصل�ه پ�س از ای�ن مرحل�ه ،آمینواس�ید(های) متصل ب�ه  tRNAدرون جای�گاه  Pب�ه  tRNAدرون جایگاه  Aمنتقل میش�ود/ .
گزینۀ ( :)3شکسته شدن پیوندهای هیدروژنی بین  tRNAو  mRNAدر جایگاه  Aرخ نمیدهد / .گزینۀ ( :)4هیچگاه از جایگاه  tRNA ، Aفاقد آمینواسید خارج نمیشود.

99 A

39

در رونویسی ،پیوند هیدروژنی بین  RNAدر حال ساخت و رشتۀ الگو ژن تشکیل میشود ،ولی رشتۀ رمزگذار یا مکمل الگو با محصول یا  ، RNAپیوند هیدروژنی ندارد.

A

گزینۀ ( :)1در ترجمه بین نوکلئوتیدهای پادرمزه و رمزه پیوند هیدروژنی برقرار میشود / .گزینۀ ( :)2پروتئینهایی با یک رشتۀ پلیپپتیدی خطی در
ساختار دوم و سوم خود دارای پیوند هیدروژنی میباشند / .گزینۀ ( :)4در  tRNAبه صورت عادی پیوند هیدروژنی ایجاد میشود.
 41 100در طی ترجمه ،بهجز رمزه اول که از  Aنمیگذرد و رمزه پایانی که از  Pنمیگذرد ،بقیه رمزهها هم از  Aو هم از  Pعبور میکنند.
گزینۀ ( :)1در مرحلۀ آغاز ،ترجمه و استقرار رنای ناقل برای رمزه آغاز در جایگاه  Pو در مرحله ادامه ترجمه سایر رمزهها در جایگاه  Aصورت میگیرد/ .
گزینۀ ( rRNA :)2و  mRNAهمواره در ساختار رناتن به همراه پروتئینهای رناتنی وجود دارند / .گزینۀ ( :)3پادرمزۀ اول ( )UACهیچگاه از جایگاه  Aعبور نمیکند
ولی هر پادرمزهای از  Pمیگذرد.

C

 41 101موارد (الف)( ،ج) و (د) صحیح میباشند .هرکدام از این عبارات نکتۀ مهمی دارند که خود میتوانند یک سؤال کنکور باشند.
الف) درست است .یک رناتن پس از پایان ترجمه و جدا شدن دو زیرواحد آن ،دوباره میتواند از روی همان  mRNAترجمه کند / .ب) نادرست است.
در مرحلۀ پایان ترجمه ،عوامل آزادکننده ،وارد شده به جایگاه  ،Aهم سبب شناسایی رمزه پایان ترجمه (نه رونویسی در ژن!) میشوند و هم دو زیرواحد رناتن را از هم جدا
کرده و نیز  mRNAرا از رناتن خارج میکنند / .ج) درست است .در ترجمه ،اولین پادرمزه از جایگاه  Aو آخرین پادرمزه از جایگاه  Eعبور نمیکند ولی همۀ پادرمزهها به
جایگاه  Pوارد میشوند / .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  Eنمیگذرند
ولی از جایگاه  Aفقط رمزه اول و از جایگاه  Pفقط رمزه آخر عبور نمیکند.
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در مراحل ترجمه ،شکس�تن پیوند هیدروژنی در جایگاههای  Eو  Pبرای خروج  tRNAاز رناتن صورت میگیرد ولی در جایگاه  ، Aاین عمل صورت نمیگیرد در حایلکه

در جایگاه  ، Aهمۂ پیوندهای پپتیدی تشکیل یمشوند.

B

B

B

B

B

گزینۀ ( :)1منظور قسمت اول جایگاه  Eمیباشد که توالی سه نوکلئوتیدی قبل از  AUGاول در آن قرار میگیرد .از جایگاه  Eهمۀ tRNAها بهجز آخری
خارج میش�وند / .گزینۀ ( :)3تش�کیل پیوند هیدروژنی بین رمزه و پادرمزه در مرحلۀ دوم ترجمه در جایگاه  Aصورت میگیرد که در مرحلۀ آغاز و پایان این جایگاه ()A
فاقد پادرمزه میباشد / .گزینۀ ( :)4آمینواسیدهای در حال ترجمه هیچگاه وارد جایگاه  Eنمیشوند و البته رمزه پایان نیز فقط در جایگاه  Aقرار میگیرد.
 11 103فقط مورد (ج) نادرس�ت اس�ت .در مرحلۀ طویل ش�دن ،هنگامی که با حرکت رناتن ،رنای ناقل از جایگاه  Aرناتن خارج میش�ود ،به جایگاه  Pوارد میشود
این رنای ناقل حاوی رشتۀ پلیپپتیدی در حال ساخت است .دقت کنید که در این حالت ،پیوند هیدروژنی در جایگاه  Pتشکیل نمیشود بلکه رنای ناقل بدون شکستن یا
تشکیل دادن پیوند هیدروژنی ،از  Aوارد  Pشده است.
ال�ف) اگ�ر آخرین رنای ناقل از جایگاه  Aخارج ش�ود ،عوامل آزادکننده فعالیت میکنند و وارد رناتن میش�ود تا پلیپپتی�د را از رنای ناقل جدا کند/ .
ب) در صورتی که با حرکت بعدی رناتن ،یکی از رمزههای معنیدار وارد  Aش�ود ،رنای ناقل جدیدی نیز دوباره در جایگاه  Aمس�تقر میش�ود / .د) اگر آخرین رنای ناقل
جایگاه  ،Aپادرمزۀ  UACداشته باشد ،در این صورت این رنای متصل به متیونین وارد  Pمیشود.
 21 104موارد (ب) و (ج) دربارۀ ساخت اغلب هورمونها که پروتئینی هستند نادرست است.
الف) درست است .پس از جابهجایی رناتن رمزه جدید ،وارد جایگاه آمینواسید ( )Aمیشود و مورد شناسایی پادرمزۀ اختصاصی خود یا عامل آزادکنندۀ پایان
ترجمه قرار میگیرد / .ب) نادرس�ت اس�ت .جابهجایی رناتن پس از برقراری پیوند پپتیدی انجام میش�ود و س�پس رناتن به اندازۀ یک رمزه و س�ه نوکلئوتید روی  mRNAجلو
میرود (نه سه رمزه!) / .ج) نادرست است .توالی  UAGورودی به  Aمیتواند در رمزه یا پادرمزه باشد .در پی ورود رمزه ( UAGنوعی رمزه پایان) به جایگاه  ، Aمرحلۀ پایان
شروع میشود ،اما توالی  UAGمیتواند توالی پادرمزه در  tRNAباشد که مکمل رمزۀ  AUCمیباشد و در این حالت پروتئین آزادکنندهای فعال نمیشود / .د) درست است.
با اتصال  tRNAآغازین به رمزۀ آغاز و برقراری پیوندهای هیدروژنی در جایگاه  ،Pبخش بزرگ رناتن به بخش کوچک رناتن متصل میشود و ساختار رناتن کامل میشود.
 41 105پ�س از خال�ی ش�دن جایگاه  Aاگر رم�زهای غیر از رمزۀ پایان در جایگاه  Aقرار بگیرد ،رانی انقل بعدی وارد آن میش�ود و اگر رمزۀ پایان در جایگاه  Aقرار
بگیرد ،عوامل آزادکننده وارد آن میشود که هر دو نوعی بسپار زیستی هستند.
گزینۀ ( :)1تنها در صورت ورود رنای ناقل این اتفاق رخ میدهد / .گزینۀ ( :)2اتصال آمینواسید به رنای ناقل ،در خارج از رناتن صورت میگیرد/ .
گزینۀ ( :)3این اتفاق قبل از ورود رنای ناقل متصل به پلیپپتید به جایگاه  Pرخ میدهد .در ضمن در صورتی که رمزۀ موجود در جایگاه  ، Aیکی از رمزههای پایان باشد،
انتقال زنجیرۀ پلیپپتیدی به جایگاه  Aصورت نمیگیرد.
 31 106موارد (ب)( ،ج) و (د) نادرست هستند .در مرحلۀ پایان ترجمه فقط رمزه پایانی توسط عامل آزادکننده شناسایی میشود و در این مرحله رمزۀ خاصی ترجمه
نمیشود .عمل ترجمۀ رمزه در مرحلۀ آغاز و طویل شدن رخ میدهد (درستی الف).
ب) در مرحلۀ آغاز و پایان ترجمه ،یک پادرمزه در جایگاه  Pوجود دارد ولی در مرحلۀ طویل ش�دن و پایان ،درون رناتن 3 ،رمزه مورد نیاز ترجمه در
جایگاههای  P ، Aو  Eوجود دارد / .ج) در مرحلۀ آغاز و پایان ترجمه tRNA ،حاوی آمینواسید فقط در جایگاه  Pوجود دارد / .د) تشکیل پیوند هیدروژنی بین mRNA
و  tRNAمخصوص مرحلۀ آغاز و طویل شدن میباشد.
 21 107همیشه هنگام ترجمه ،محل تشکیل پیوند پپتیدی بین دو آمینواسید ،جایگاه  Aرناتن میباشد که این جایگاه محل تشکیل پیوند هیدروژنی در مرحلۀ طویل
شدن نیز میباشد.
ن رنای ناقل و آمینواسید ،از نوع اشتراکی یا کوواالنسی میباشد.
پیوند پپتیدی همانند پیوندهای قند با فسفات ،قند با باز آلی ،فسفودیاستر و بی 

C
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 21 108پیوند پپتیدی فقط در مرحلۀ طویل ش�دن ترجمه تش�کیل میش�ود و همچنین رنای ناقل فقط در مرحلۀ پایان از جایگاه  Pاز رناتن خارج میشود (در مرحلۀ
طویل ش�دن ،از جایگاه  Eخارج میش�ود) ،در مرحلۀ طویل ش�دن برخالف مرحلۀ پایان ،جایگاه  Aتوسط رنای ناقل اش�غال میشود که ساختاری نوکلئوتیدی دارد (دقت
داشته باشید که عوامل آزادکننده که در مرحلۀ پایان در این جایگاه قرار میگیرند ،پروتئین بوده و ساختار آمینواسیدی دارند).
گزینۀ ( :)1در مرحلۀ آغاز ترجمه فقط جایگاه  Pپر میش�ود و همچنین در مرحلۀ پایان زیرواحدهای رناتن از هم جدا میش�وند .عالوه بر این ،دقت
داش�ته باش�ید که رناتن ،در مرحلۀ آغاز و پایان ترجمه ،حرکت نمیکند (راس�تی خندهدار نیس�ت بگوییم «مرحلۀ پایان برخالف مرحلۀ پایان …»!) / .گزینۀ ( :)3عوامل
آزادکننده در مرحلۀ پایان فعالیت میکنند و در مرحلۀ طویل ش�دن ،رنای ناقل وارد جایگاه  Aمیش�ود .در مرحلۀ طویل ش�دن برخالف پایان ،تش�کیل پیوند پپتیدی رخ
میدهد / .گزینۀ( :)4در تمامی مراحل ترجمه حداقل یک مولکول رنای ناقل درون رناتن وجود دارد و همچنین ساختار رناتن در مرحلۀ اول ترجمه کامل میشود (باز هم
نمیتوان گفت «مرحلۀ آغاز برخالف مرحلۀ آغاز …»).
 11 109عبارات (الف) و (ج) نادرست هستند.
ً
در ترجمه هنگامیکه پادرمزه وارد رناتن کامل میشود ،قطعا در جایگاه  Aپیوند هیدروژنی برقرار میشود و سپس پیوند اشتراکی در جایگاه  Pبین  tRNAو آمینواسید شکسته
ش�ده و در جایگاه  Aپیوند پپتیدی بین آمینواس�یدها برقرار میش�ود (درستی ب) ویل در ترجمه ،تجزیه پیوند پپتیدی و شکس�تن پیوند هیدروژین در جایگاه  Aهیچگاه صورت
نمیگیرد (نادرستی الف و ج) در حالیکه وقتی رناتن روی  mRNAحرکت میکند tRNA ،جایگاه  Eبا شکستن پیوند هیدروژنی از رمزه  mRNAجدا میشود (درستی د).
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در طی ترجمه در مرحلۀ طویل شدنtRNA ،ها از جایگاه  Eو در مرحلۀ پایان از جایگاه  Pخارج میشوند .پس باید گزینهای را انتخاب کنیم که نکته مشرتیک برای جایگاه

 Pو  Eداشته ابشد .جایگاه  Pو  Eدر مرحلۀ طویل شدن دارای  tRNAمیشوند چون رناتن همواره در حال ترجمه و حرکت میباشد.
مود لصف
A

A

B

A
A

C

B

A
B

B

B

B

گزینۀ ( :)1بیش�تر رمزهها در جایگاه  Aترجمه میش�وند و فقط رمزه آغاز ترجمه یا  AUGاول در جایگاه  Pترجمه میش�ود( .ترجمه رمزه به معنی
قرارگیری  tRNAهمراه آمینواسید مناسب در روبهروی آن است / ).گزینۀ ( :)3در مرحلۀ آغاز tRNA ،اولیه در جایگاه  Pاستقرار مییابد و رمزۀ آغاز را ترجمه میکند/ .
گزینۀ ( :)4عامل آزادکننده فقط وارد جایگاه  Aمیشود تا رمزه پایان را شناسایی کند.
 11 111دقت کنید که در مرحلۀ طویل شدن ودر جایگاه  Aرناتن ،رمزه فقط  tRNAمتصل میباشد،که این رنای ناقل در خارج رناتن و توسط آنزیم به آمینواسید
متصل شده است.
گزینۀ ( :)2آنزیم اتصالدهندۀ رنای ناقل به آمینواس�ید وارد رناتن نمیش�ود / .گزینۀ ( :)3در این مرحله در جایگاه  Aیا یک آمینواس�ید و یا تعداد
زیادی آمینواسید به رنای ناقل متصل است / .گزینۀ ( :)4عامل آزادکننده در مرحلۀ طویل شدن وارد جایگاه  Aنمیشود.
 31 112آنزیمهای ATPس�از ،آنزیمهای سیتوپالس�می در مادۀ زمینهای سیتوپالسم یا راکیزه هستند که در فصلهای آینده در مورد آن میخوانیم که این آنزیمها
از مسیر شبکۀ آندوپالسمی و گلژی عبور نمیکنند.
گزینۀ ( :)1س�اخت س�لوالز ویژۀ پروکاریوتهاس�ت نه یاختههای جانوری / .گزینۀ ( :)2هلیکاز ،پس از ساخته شدن در رناتن وارد هسته میشود که
محل ساخت  RNAمیباشد / .گزینۀ ( :)4پروتئینهای غشایی از مسیر شبکۀ آندوپالسمی و گلژی عبور میکنند.
 31 113فقط مورد (ج) درس�ت اس�ت .منظور سؤال هر یاخته یوکاریوت میباشد .چون در یوکاریوتها ،سازوکارهایی برای حفظ  mRNAاز تخریب و افزایش طول
ً
عمر آنها وجود دارد .همانطور که میدانید برخی یاختههای یوکاریوتی (مثال یاختههای جانوری) قدرت فتوسنتز ندارد (نادرستی الف) ،ولی اجتماعرناتنها را به صورت
تجمع رناتنی برای ترجمه در س��یتوپالمس تش�کیل میدهند (نادرستی ب) یوکاریوتها فقط همانندس�ازی دوطرفه دارند ولی رونویسی همواره فرایندی یکجهته میباشد
(نادرستی د) در آخر دقت کنید که هر یاخته یوکاریوت ،فرصت بیشتری برای ترجمه دارد چون  mRNAآن عمر طوالنیتری دارد (درستی ج).
 11 114تا وقتیکه پادرمزه وارد جایگاه  Aمیش�ود ،یعنی رمزه پایان وارد رناتن نش�ده اس�ت و ترجمه در حال طی کردن مرحلۀ طویل ش�دن یا دوم میباشد .پایان
این مرحله با ورود یکی از رمزههای پایانی به رناتن صورت میگیرد .دقت کنید که وقتی پادرمزهای توانایی ورود به Aمییابد که پلیپپتید ساخته شده در جایگاه  Pباشد.
 31 115در آغاز ترجمه ،قس�متی از  mRNAس�بب هدایت زیرواحد کوچک رناتن به س�مت رمزه آغاز ترجمه میشود .پس از این مرحله tRNA ،آغازگر باید به
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 گزینههای ( )1و ( )2در
مرحلۀ طویل شدن رخ میدهد).
 31 116موارد (الف)( ،ج) و (د) صحیح میباشند.
الف) درست است .در ترجمه ،حرکتهای رناتنی در مرحلۀ طویل شدن رخ میدهد که طی آن جایگاه  Aخالی از  tRNAمیشود ولی دو جایگاه  Pو E
حاوی  tRNAمیش�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  Pصورت میگیرد (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 پلیپپتید از  tRNAو دو زیرواحد رناتن وارد عمل میشود.
 41 117آغازگر همانندس�ازی ،آنزیم هلیکاز اس�ت .از طرفی آنزیمهای رنابسپاراز و دنابسپاراز مس�ئول برقراری پیوند فسفودیاستر میباشند و مقدار نوکلئوتید آزاد
یاخته را کاهش میدهند ،ولی شکستن این پیوند در گزینۀ ( )1فقط در ویرایش و توسط دنابسپاراز رخ میدهد در حالی که شکستن پیوند هیدروژنی نیز از وظایف هلیکاز
و رنابسپارازها میباشد (در مورد گزینۀ ( )3هم دقت کنید که رنابسپاراز پیوند فسفودیاستر برقرار میکند نه پپتیدی!).
 41 118گویچههای قرمز بالغ برخالف نابالغ ،فاقد هسته میباشند و قدرت همانندسازی و رونویسی ندارند ولی با ذخیره RNAها ،هر دو نوع گویچۀ قرمز بالغ و
نابالغ قدرت تولید رشتۀ پلیپپتید و پروتئینسازی را دارند.
 21 119این س�ؤال مقایس�ه دو یاخته یوکاریوت در عروس دریایی با پروکاریوت در باکتری ریزوبیوم میباش�د (ریزوبیومها باکتریهای مصرفکنندهای هستند که
ق�درت تثبی�ت نیت�روژن را دارند!) .در یوکاریوتها ،س�ازوکارهایی وجود دارد ک�ه  mRNAرا در برابر تخریب محافظت میکند و آنها به نس�بت پروکاریوتها ،فرصت
بیشتری برای پروتئینسازی از روی یک  mRNAدارند.
گزینۀ ( :)1اندامکهای غشاداری مانند گلژی ،میتوکندری ،آندوپالسمی و… در پروکاریوتها وجود ندارند / .گزینههای ( )3و ( :)4پروکاریوتها به
دلیل عمر کوتاه  mRNAآنها به نسبت یوکاریوتها ،فرصت کمتری برای ترجمه یا پروتئینسازی دارند ولی در آنها نیز عواملی طول عمر رنا و پروتئین را تغییر میدهند.
 11 120فقط مورد (د) نادرست است .دقت کنید پروتئینهای موجود در راکیزه و دیسهها ،توسط رناتنهای آزاد سیتوپالسم ساخته میشوند و شبکۀ آندوپالسمی
در تولید آنها فاقد نقش مستقیم است.
الف) ترجمۀ همزمان چند رناتن از یک رنای پیک در همۀ جانداران امکانپذیر است / .ب) در گفتار بعد میخوانید که پروکاریوتها نیز توانایی تغییر
در طول عمر رنای پیک و پروتئین دارند / .ج) این ویژگی به دلیل نبودن غشای هسته در پروکاریوتها دیده میشود.
 41 121در یوکاریوتها ،همانندسازی میتواند از نقاط متعدد یک  DNAصورت بگیرد ولی در این جانداران به دلیل وجود غشای هسته ،عمل رونویسی از ترجمه
جدا میباشد و نمیتوانیم اجتماعرناتنها را روی  mRNAهمزمان با عمل رونویسی آن مشاهده کنیم.
گزینۀ ( :)1برخی س�یانوباکتریها ،همزمان قدرت فتوس�نتز و تثبیت نیتروژن دارند که چون پروکاریوتاند و غش�ای هس�ته ندارند ،عمل رونویس�ی
و ترجم�ه را همزم�ان انجام میدهند / .گزینۀ ( :)2منظور از یاخته در این گزینه همان یاخته هرماه نهاندانگان میباش�د که چون یوکاریوت هس�تند mRNA ،آنها عمر
طوالنیتری دارد و عوامل محافظتی در برابر تخریب  mRNAدارند / .گزینۀ ( :)3در پروکاریوتها ،همۀ RNAها توس�ط یک نوع رنابس�پاراز رونویس�ی میش�وند و در
آنها عالوه بر  DNAاصلی ،تعدادی  DNAکمکی یا دیسک نیز مشاهده میشود.
 11 122فقط مورد (د) درست است .حذف شدن بخشهایی از رنای پیک در یوکاریوتها مشاهده میشود .در یاختههای یوکاریوت سازوکارهایی برای حفاظت رنای
پیک در برابر تخریب وجود دارد ،بنابراین فرصت بیشتری برای پروتئینسازی هست.
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ال�ف) آنزی�م رنابس�پاراز در یوکاریوت در رناتن آزاد سیتوپالس�م تولید میش�ود ،ولی فعالیتش را در هس�ته انجام میده�د / .ب) نمیتوان گفت همۀ
یاختههای یوکاریوتی ،راکیزه دارند (مثل گویچۀ قرمز بالغ) / .ج) در یوکاریوتها ،ترجمه نمیتواند پیش از پایان رونویسی رنای پیک شروع شود.
 41 123در یوکاریوتها ،فارغ از توجه به راکیزه و سبزدیس�ه ،بر طبق کنکور سراس�ری  ، 98ش�روع ترجمه نمیتواند همزمان با رونویسی از روی رنای پیک در حال
ساخت رخ دهد .گزینههای ( )1و ( )3در مورد پروکاریوتها میباشد که در هیچکدام تجمع رناتن روی دان رخ نمیدهد و رنا که نوعی نوکلئیکاسید اصلی است به غشای
یاخته متصل نیست .گزینههای ( )2و ( )4در مورد یوکاریوتها میباشد که هرکدام از سه نوع رنا توسط نوعی رنابسپاراز خاص تولید میشود ولی گزینۀ ( )4صحیح است
چون مدتزمان ترجمه به دلیل عوامل مؤثر در عدم تخریب رنای پیک ،در یوکاریوتها از پروکاریوتها بیشتر است.
 11 124در پروتئینس�ازی ،پس از کامل ش�دن رناتن ،باید  tRNAوارد جایگاه  Aش�ود و رمز دوم  ،mRNAترجمه شود .دقت کنید که در سؤال اولین عمل را با
ذکر کلمه بالفاصله خواسته است .بدیهی است که بعد از ترجمۀ رمزه دوم ،باید پیوند پپتیدی و سپس حرکت رناتن اتفاق بیفتد.
 21 125در یوکاریوتها و پروکاریوتها انتهای هر ( tRNAناقل) همواره توالی مشابه برای اتصال به آمینواسید وجود دارد و تنها تفاوت آنها در توالی پادرمزۀ آنها میباشد.
گزینۀ ( :)1برای  20نوع آمینواسید 61 ،نوع رنای ناقل وجود دارد / .گزینۀ ( :)3در این یاختهها ممکن است بارها برحسب نیاز یاخته  RNAتکراری
ً
ساخته شود و به سیتوپالسم بیاید / .گزینۀ ( :)4هر رنابسپاراز  ،2مثال میتواند همه راهاندازهای ژنها سازندۀ رنای پیک در ژنهای متعدد را شناسایی کند.
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 41 1اوال خوب دقت کنید که در ابتدای ترجمه ،دو توالی  AUGدنبال هم قرار دارد ولی فقط اولین  AUGبه عنوان رمزه یا رمزۀ آغاز معرفی میش�ود .ثانیا
حواس�تون باش�ه ،هنگامیکه پادرمزه  GGCباش�د ،رمزه آن در رنای پیک CCG ،خواهد بود (پس اول رمزۀ  CCGرا پیدا کنید) .وقتی رمزۀ  CCGدر جایگاه  Aرناتن
قرار گیرد ،باید رمزۀ قبل از آن ،که  AUGاس�ت (ولی رمزۀ آغاز ترجمه نیس�ت) ،در جایگاه  Pرناتن باش�د (در این پرس�شها ابتدا از رمز آغاز ترجمه یعنی  AUGاولی،
 3تا  3تا جدا کنید تا راحت باشید).
در مورد قسمت دوم سؤال ،باید بدانید که رمزه  CCGکه در این حالت در جایگاه  Aقرار دارد ،با اولین حرکت رناتنی از جایگاه  Aبه  Pمنتقل میشود.
 42 2قسمت اول این سؤال در مورد  rRNAسازی یا رونوییس میباشد ولی قسمت دوم آن در مورد ترجمه یا پروتئینسازی میباشد .هر دو فرایند ،سه مرحلۀ
پیوسته آغاز (اول) ،طویل شدن (دوم) و پایانی (سوم) دارند .در مرحلۀ سوم رونویسی شناسایی توالی پایان رونویسی صورت میگیرد ولی در مرحلۀ طویل شدن رمزه پایان
وارد رناتن میشود ولی شناسایی آن توسط عامل آزادکننده در مرحلۀ سوم یا پایانی ترجمه صورت میگیرد.
گزینۀ ( :)1در مرحلۀ دوم یا طویل ش�دن رونویس�ی و ترجمه ،پیوند اش�تراکی بین مونومرها صورت میگیرد .واحد س�ازنده در رونویس�ی بهصورت
نوکلئوتید و در ترجمه ،آمینواس�یدها میباش�ند / .گزینۀ ( :)2در مرحلۀ س�وم (پایان) رونویس�ی ،از روی توالی پایان ،رونویس�ی و ایجاد پیوند اشتراکی صورت میگیرد ولی
در مرحلۀ س�وم ترجمه ،با شناس�ایی رمزه پایان ،پیوند اش�تراکی تشکیل نمیشود ولی پیوند میان آخرین آمینواسید و  tRNAشکسته میشود / .گزینۀ ( :)3در مرحلۀ اول
رونویسی ساخت توالی کوتاهی از  RNAصورت میگیرد ولی در مرحلۀ آغاز ترجمه ،پیوندی بین آمینواسیدها ایجاد نمیشود.
 33 3موارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست است .منظور سؤال مرحلۀ طویل شدن ترجمه میباشد.
در طی عمل ترجمه ،فقط رمزه اول یا همان  AUGاول اس�ت که در جایگاه  Pترجمه میش�ود و س�ایر رمزهها در جایگاه  Aرناتن و در مرحلۀ دوم یا طویل ش�دن ،ترجمه
میش�وند .در این مرحله یک رمزه جدید وارد جایگاه  Aمیش�ود که برای ترجمه آن ،انواع  tRNAوارد رناتن میش�ود ولی فقط  tRNAمناسب با رمزه خود جفت شده
و مستقر شود .در مرحلۀ دوم ترجمه tRNA ،آغازگر و سایر  tRNAها از جایگاه  Eخارج میشوند (درستی ب).

B

الف) در مرحلۀ دوم یا طویل شدن ترجمه ضمن حرکت رناتن ،هر tRNAای که از جایگاه  Aوارد جایگاه  Pمیشود ،حداقل دو آمینواسید دارد (چون
ً
حداقل عالوه بر آمینواس�ید اختصاصی خود ،متیونین آغازگر را هم دارد) / .ج) پس از پایان ترجمه ،رناتن میتواند مجددا مراحل ترجمه را تکرار کند تا چندین نس�خه از
یک پلیپپتید از روی یک  mRNAساخته شود / .د) خروج پلیپپتید از جایگاه  Pو وارد شدن آن به جایگاه  Aمیتواند در مرحلۀ دوم یا طویل شدن رخ دهد ولی دقت
کنید که خروج پلیپپتید از رانتن فقط در مرحلۀ اپیان ترجمه رخ میدهد.
 14 4موارد (الف)( ،د) و (ه) صحیح میباشند .دقت کنید که تمام مراحل ترجمه در رناتن میباشد و پس از پایان ترجمه ،پروتئینهای غشایی ،ابتدا وارد شبکۀ
آندوپالسمی و دستگاه گلژی میشوند (نادرستی ب).
مرحلۀ ادامه یا طویل شدن ترجمه
 )1ورود  tRNAبه جایگاه  Aو ایجاد پیوند هیدروژنی در این جایگاه (درستی د).
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 )2جدا شدن آمینواسید از  tRNAدر جایگاه  Pبا عمل هیدرولیز ولی این پیوند پپتیدی نیست (نادرستی ج).
 )3تشکیل پیوند پپتیدی در جایگاه  Aبین آمینواسیدها.
 )4ورود  tRNAبه جایگاه  Eو شکستن پیوند هیدروژنی آن برای خروج از رناتن (درستی الف).
 )5حرکت رناتن روی .mRNA
 )6بودن دو  tRNAدر رناتن یا در جایگاه  Pو  Aو یا در جایگاه  Pو ( Eدرستی ه).
 )7ورود رمزه پایان در آخرین حرکت رناتن به جایگاه .A
 25 5در مرحلۀ آغاز و پایان ترجمه یک  tRNAولی در مرحلۀ دوم (طویل شدن) ،دو مولکول  tRNAدر رناتن دیده میشود.
گزینۀ ( :)1دقت کنید در مرحلۀ طویل ش�دن و پایان برخالف مرحلۀ آغاز ،پیوند بین آمینواس�ید و نوکلئوتید  tRNAشکسته میشود / .گزینۀ (:)3
در مرحلۀ اول  tRNAقبل از کامل شدن ساختار رناتن در بخشی که جایگاه  Pتشکیل میشود ،قرار میگیرد ،اما این بدان معنا نیست که ترجمه صورت نمیپذیرد ،چرا
ً
که ترجمه یعنی برقراری پیوند بین مولکول  tRNAو  ،mRNAپس در هر دو مرحله ش�اهد ترجمه هس�تیم (س�اخته شدن رشتۀ پلیپپتیدی صرفا در مرحلۀ طویل شدن
ترجمه انجام میشود) / .گزینۀ ( :)4در مرحلۀ طویل شدن و پایان tRNA ،به ترتیب از جایگاههای  Eو  Pخارج میشود.

45

تخای رد تاعالطا نایرج
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در طی ترجمه ،اولین توالی که وارد جایگاه  Eمیش�ود چون قبل از رمزۀ آغاز و ش�روع ترجمه بوده اس�ت ،هر توالی میتواند داشته باشد (حتی توالی مشابه

رمزه پایانی  )UAAو آخرین رمزه وارد شده به  Aنیز میتواند رمزه پایانی  UAAباشد ولی در جایگاه  Pهیچگاه رمزه پایانی قرار نمیگیرد .منظور این سؤال ویژیگ مشرتک

دو جایگاه  Eو  Aدر طی ترجمه یمابش��د .در مرحلۀ دوم ترجمه ،پیوند هیدروژنی در جایگاه  Aبرخالف  Eتش�کیل میش�ود و این پیوند در جایگاه  Eبرخالف  Aشکس�ته
میش�ود (نادرس�تی گزینههای ( )1و ( .))2آمینواس�یدهای ترجمه شده نیز در جایگاه  Eقرار نمیگیرند (نادرستی گزینۀ ( ))3ولی در مرحلۀ آغاز ترجمه ،رمزه آغاز فقط در
جایگاه  Pقرار دارد و وارد  Aیا  Eنمیشود (درستی گزینۀ ( .))4البته رمزه آغاز و پادرمزه مکمل آن در مرحلۀ طویل شدن وارد جایگاه  Eمیشوند.
 27 7موارد (الف) و (ج) نادرست میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .پیشس�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 میشود/ .
ج) نادرس�ت اس�ت .اجتماعی از رناتنهای فعال ،همزمان روی یک  mRNAدر حال ترجمه یا پروتئینس�ازی میباشند و تولید همزمان چند رشتۂ پیلپپتید (نه )RNA
یکسان را در پروکاریوتها و یوکاریوتها انجام میدهند / .د) درست است.

هسته ،پالستها و میتوکندری ،اندامکهای دو غشایی هستند که پروتئینهای آنها پس از تولید در رناتنهای آزاد سیتوپالسمی وارد سیستم شبکۀ آندوپالسمی و گلژی نمیشوند.
A

B

B

 28 8سرنوش�ت هر یک از پروتئینهای س�اخته ش�ده در سیتوپالس�م یاختۀ یوکاریوت را توالیهای آمینواس�یدی که در آنها وجود دارند ،تعیین میکند .توالی
آمینواسیدها در ارتباط با ساختار اول پروتئینها است و هر ساختار دیگر نیز از آن منشأ میگیرد.
گزینۀ ( :)1پروتئینهایی که وارد ش�بکۀ آندوپالس�می نمیشوند در این مورد نقض میش�وند / .گزینۀ ( :)3همۀ پروتئینها در رناتن تولید میشوند و
این موضوع ربطی به مقصد پروتئین ندارد / .گزینۀ ( :)4هر یاختۀ هستهدار ،دارای هر ژن جاندار میباشد و ربطی به این مسئله ندارد.
 39 9این تست از آن دسته سؤاالتی است که با رد گزینه راحتتر میتوانید به آن پاسخ دهید.
گزینۀ ( :)1نادرست است .برخی رمزهها بیمعنی هستند و تعیینکنندۀ آمینواسید نمیباشند / .گزینۀ ( :)2نادرست است .قورباغه یوکاریوت است و
رنابس�پاراز  2 ، 1و  3آن مس�ئول تولید RNAها متفاوت میباش�د / .گزینۀ ( :)4نادرست است .یکی از تغییراتی که در اغلب mRNAهای یوکاریوت رخ میدهد حذف
رونوشت میانهها و کوتاه شدن طول  mRNAدر هسته میباشد.
خب؛ وقتی مطمئن هس�تید این س�ه گزینه نادرس�ت هستند ،پس جواب گزینۀ ( )3میباشد .همانطور که میدانید ژنها برحسب نیاز بدن و تنظیم بیان ژنها به صورت
غیرتصادفی و حساب شده رونویسی میشوند.
 31 10فق�ط مورد (د) درس�ت اس�ت .طول عم�ر  RNAپیک در یاختهه�ای پروکاریوت مانند عامل س�ینهپهلو کمت�ر از یاختههای یوکاریوت میباش�د چون در
یوکاریوتها ،عواملی از تخریب  mRNAجلوگیری میکنند.
الف) نادرست است.
توالی ابتدای  mRNAسبب هدایت رانتن به رمزه آغاز برای ترجمه میشود ولی توالی آمینواسیدی هر پروتئین مشخصکننده مقصدی است که هر پروتئین باید به آن سمت برود.
ب) نادرس�ت اس�ت .در پروکاریوتها به دلیل فقدان هس�ته ،اعمال همانندسازی ،رونویس�ی و ترجمه ،همگی در سیتوپالسم صورت میگیرد و عمل پروتئینسازی ممکن
اس�ت حتی قبل از پایان رونویس�ی ،ش�روع ش�ود ولی دقت کنید که در یوکاریوتها نیز میتوان همزمان ،رونویس�ی و ترجمه را در دو ژن مختلف در یاخته مش�اهده کرد
(همانطور که گفته بودم بر اساس رویکرد کنکور  98در بررسی ساختار یوکاریوت ،دیگر راکیزه و سبزدیسه را مدنظر قرار نمیدهیم) / .ج) نادرست است .اجتماع رناتنها،
در پروکاریوتها و یوکاریوتها ،سبب تولید همزمان چند رشتۀ پلیپپتید یکسان از روی یک  mRNAمیشوند.
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 11 126موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .تنظیم بیان ژن در پروکاریوتها و یوکاریوتها وجود دارد .بافتها ،اجتماع یاختهها بوده و فقط مخصوص جانداران یوکاریوت
پریاختهای در گیاهان و جانوران میباش�ند .از طریف دقت کنید که متایز ابفیت حاصل تنظیم بیان ژن یمابش��د نه برعکس!!  /ب) نادرس�ت است .مقدار ،مدت و زمان استفاده از
ژنها در یاختههای مختلف یک جاندار ممکن است فرق داشته باشند / .ج) نادرست است .ایجاد یاختههای پیکری از یاخته تخم ،حاصل عمل میتوز میباشد که سپس
با تنظیم بیان ژنها سبب عملکرد و رشد متفاوتی در بین یاختهها میشود / .د) درست است .یاختههای پیکری یک جاندار ،ژنهای یکسانی دارند ولی با تنظیم بیان ژنها،
عملکرد و شکل این یاختهها متفاوت میشوند / .هـ) درست است .تنظیم بیان ژن ،تحت کنترل محیط به سازش جاندار میانجامد.
 31 127موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرس�ت هس�تند .در یوکاریوتها به دلیل وجود غش�ای هسته ،فرایند رونویس�ی از ترجمه جدا بوده و زمان بیان ژن طوالنیتر از
پروکاریوتهاست (همچنین غشاهای درونیاختهای باعث میشوند مادۀ تأثیرگذار مجبور به گذر از چند غشا برای تأثیرگذاری باشد) .در این سؤال ،منظور یاختۀ پروکاریوت
ً
است که معموال یک نقطۀ آغاز همانندسازی به صورت دوجهته دارد و دو هلیکاز برای همانندسازی  DNAآن کفایت میکند.
الف) وجود اجتماع رناتنها و ترجمه همزمان از یک  ، mRNAاز ویژگیهای یاخته پروکاریوت و یوکاریوت است / .ب) در یوکاریوتها ،هر راهانداز،
تنظیم رونویسی برای یک ژن را انجام میدهد ولی در این گفتار دیدیم که در پروکاریوتها ،یک راهانداز میتواند در برخی حاالت تنظیم رونویسی چند ژن مجاور و مرتبط
ب�ه ه�م را انج�ام ده�د / .د) مهارکننده و فعالکننده همزمان در ی�ک یاخته پروکاریوتی وجود دارند ولی بیان هر ژن یا ژنهای مرتبط به هم در یک زمان مش�خص فقط به
مهارکننده یا فعالکننده نیاز دارد.
 21 128م�وارد (ب) و (د) صحی�ح اس�ت .مهارکننده و عامل آزادکننده (عامل متصل ش�ونده به رم�زه پایان موجود در جایگاه  Aرناتن) و عوامل رونویس�ی ،همگی
پروتئین هستند ولی عبارت (الف) در مورد الکتوز است که ماده دیساکاریدی است .بیشترین مولکول زیستی غشا ،فسفولیپید است (رد ج).
 21 129ژنهای مربوط به تجزیۀ الکتوز ،با بیان منیف رونوییس تنظیم میشوند .در این فرایند ،الکتوز به پروتئین مهارکننده متصل شده که با تغییر شکل آن باعث
جدایی آن از اپراتور میشود .مهارکننده نیز مانند هر پروتئینی از روی  mRNAساخته میشود (درستی گزینۀ ( ))2ولی از جنس آمینواسید بوده و قدرت شناسایی اپراتور
را دارد نه راهانداز! (نادرستی گزینههای ( )1و (.))3
جایگاه فعالکننده مخصوص تنظیم مثبت رونویسی پروکاریوتهاست که در سیستم تجزیه مالتوز دیده میشود نه الکتوز!!! (نادرستی گزینۀ (.))4
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 41 130قفط مورد (ب) صحیح است .در سیستم تنظیم مثبت رونویسی ،جایگاه اتصال فعالکننده (ب) در بخش تنظیمی وجود دارد.
الف) مهارکننده و اپراتور ویژه تنظیم بیان ژن منفی میباش�د / .ج) عامل رونویس�ی ویژه یوکاریوتهاس�ت / .د) در مورد توالیهای چند ژن مجاور هم ،این
ویژگی در همۀ سیستمهای ژنی پروکاریوت میتواند وجود داشته باشد و ربطی به تنظیم مثبت یا منفی رونویسی آنها ندارد (به قید «فقط» در صورت سؤال توجه داشته باشید).
 41 131در پروکاریوته�ا ،ی�ک نوع رنابس�پاراز و اغل�ب یک نقطۀ آغاز همانندس�ازی وجود دارد این آنزیم میتواند رونویس�ی را از هر ژن و برای س�اخت هر نوع
RNAای انجام دهد و راهانداز ژنها را شناسایی کند.
گزینۀ ( :)1در تنظیم مثبت رونویسی ،رنابسپاراز میتواند به تنهایی
راهانداز را شناسایی کند ولی اتصال آن به راهانداز به کمک پروتئینهایی به نام فعالکننده
ص�ورت میگی�رد / .گزینۀ ( :)2ح�ذف و پیرایش رونوش�تهای میان�های ،مخصوص
یوکاریوتها میباشد / .گزینۀ ( :)3دقت کنید که چون در پروکاریوتها ،در اغلب موارد
چند ژن مجاور هم به صورت همزمان رونویس�ی میش�وند ،پس جایگاه آغاز رونویس�ی در ابتدای ژن اول و توالی پایان رونویس�ی در انتهای آخرین ژن وجود دارد ولی ژنهای
وسط آنها فاقد توالی آغاز و پایان رونوییس میباشد( .هر ژن ،الگوی رمزه آغاز و پایان ترجمه را دارد ولی در این سؤال ،در توالیهای آغاز و پایان رونویسی مدنظر بودهاند).
 31 132موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست هستند.
الف) نادرست است .در زمان تنظیم بیان ژن مربوط به مصرف الکتوز و مالتوز محیط ،یک مولکول  RNAپیک از روی سه ژن مختلف تولید میشود/ .
ب) نادرست است .از روی رنای پیک مربوط به تجزیۀ الکتوز و مالتوز ،در نهایت سه رشته پلیپپتیدی مختلف تولید میشود / .ج) نادرست است .بیان ژن همواره به تولید رنا
و ایجاد پیوند فسفودیاستر میانجامد ولی تنظیم بیان ژن میتواند سبب کاهش یا افزایش یا ترجمه شود و بر روی رونویسی و تشکیل پیوند فسفودیاستر تأثیر نداشته باشد/ .
د) درست است .میتوان گفت ممکن است چندین رناتن به صورت همزمان و برحسب نیاز یاخته ،ترجمۀ یک مولکول  RNAپیک را در هر جانداری شروع کنند.
 11 133در باکتری اشرشیاکالی ،ژنهای مسئول تجزیه الکتوز و مالتوز ،هنگامی وارد عمل میشوند که مقدار گلوکز محیط کم باشد تا با تجزیه این قندها ،بتوانند
گلوکز مورد نیاز را تأمین کنند.
گزینۀ ( :)2بخش تنظیمکنندۀ هر ژن ،مس�ئول تنظیم مقدار رونویس�ی از ژنها میباش�د ولی الگوسازی یا رمزگردانی ساخت پروتئین بر عهدۀ ژنهای
سازنده آنهاست (نه اپراتور و جایگاه اتصال فعالکننده) / .گزینۀ (:)3
در سیس�تم ژنهای تجزیهکننده الکتوز ،تنظیم منفی رونویس�ی وجود دارد و اپراتور تنظیمکننده بین راهانداز و ژنهای رمزکننده پروتئینها وجود دارد ولی در سیس�تم ژنی
تجزیهکننده مالتوز ،تنظیم مثبت رونویسی وجود دارد و راهانداز بین ژنها و جایگاه فعالکننده قرار دارد.

B

گزینۀ ( :)4بخش تنظیمکننده ،در هیچ ژنی رونویسی نمیشود بلکه مقدار و سرعت رونویسی را تنظیم میکند.
 11 134فقط مورد (ب) صحیح است .در تنظیم بیان سیستمهای ژنی تجزیه مالتوز ،تنظیم مثبت رونویسی و پروتئینهای فعالکننده وجود دارند .این پروتئینها،
پس از اتصال به مالتوز و بدون تغییر شکل به جایگاه اتصال خود وصل شده و سبب هدایت رنابسپاراز به راهانداز میشوند (درستی ب).
الف) قند ش�یر همان الکتوز اس�ت که بخش تنظیمکنندۀ آن ،پروتئین مهارکننده دارند نه فعالکننده!!  /ج) در حضور دیس�اکارید الکتوز ،پروتئین
مهارکننده با تغییر ش�کل از اپراتور جدا میش�ود .س�پس فعالیت رنابس�پاراز با ادامه رونویسی تشدید میش�ود (این عبارت در سراسری  99آمده بود) / .د) محصول نهایی
آمیالز بزاق ،همان مالتوز است که فاقد اپراتور میباشد.

135 B
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در سیس�تمهای ژین پروکاریوتها ،یا اپراتور بین راهانداز و نقطۂ آغاز رونوییس اس��ت (مثل سیسمت ژین تجزیۂ الکتوز) و یا راهانداز بین جایگاه اتصال فعالکننده و

نقطۂ آغاز رونوییس ژن یمابشد (مثل سیسمت ژین تجزیۂ مالتوز).
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ﺗﻮاﻟ ﭘﺎﺎن وﻮﺴ

ﻘﻄﮥ آﻏﺎز وﻮﺴ

گزینههای ( )2( ،)1و ( :)4در سیستمهای چندژنی ،بهجز ژن اول
ژن 2
ژن 1
ژن 3
که دارای جایگاه آغاز رونویس�ی اس�ت و ژن آخر که توالی پایان رونویسی را دارد ،سایر
ﻘﻄﮥ آﻏﺎز و ﭘﺎﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮاﻟ ﭘﺎﺎن وﻮﺴ
ﻓﺎﻗﺪ ﻘﻄﮥ
آﻏﺎز وﻮﺴ
وﻮﺴ ﺪاد
ژنهایی که بین آنها قرار دارند فاقد جایگاه آغاز و پایان رونویسی میباشند.
 11 136فقط عبارت (ج) صحیح است .در باکتری اشرشیاکالی ،سیستمهای تجزیۀ الکتوز و مالتوز در صورتی فعال میشوند که گلوکز محیط کم ولی مقدار الکتوز
یا مالتوز کافی باشد ،پس در حضور گلوکز ،این دو ماده اثری روی بیان ژنها ندارند.
الف) در تنظیم مثبت رونویسی ،پروتئینهای خاصی به نام فعالکننده سبب کمک به اتصال رنابسپاراز به راهانداز میشوند / .ب) در سیستم ژنی تجزیه
الکتوز ،وجود الکتوز وقتی سبب بیان ژن میشود که مقدار گلوکز محیط کم باشد / .د) در تنظیم منفی رونویسی ،پروتئین مهارکننده با اتصال به اپراتور ،مانع بیان ژن میشود.
 31 137بیم�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 اینصورت محیط باکتری
اشرش�یاکالی دارای گلوکز زیاد بوده و دیگر نیازی به بیان ژنهای تجزیهکننده الکتوز و مالتوز در این باکتری نمیباش�د .پس این سیس�تمهای ژنی در باکتری غیرفعال
هستند ،یعنی پروتئین مهارکننده روی اپراتور آنها قرار دارد ولی فعالکننده به مالتوز و توالی خود متصل نمیشود.
 31 138پروتئینهای هیستونی ،در کنار ژنهای پروکاریوت دیده نمیشوند (درستی گزینۀ (.))3
گزینۀ ( :)1هر ژنی همواره دارای راهانداز است / .گزینۀ ( :)2رنابسپاراز  2 ، 1و  3مخصوص رونویسی یوکاریوتهاست / .گزینۀ ( :)4بهطور معمول
تنظیم بیان ژن پروکاریوتی در مرحلۀ رونویسی میباشد.
 21 139پروتئین مهارکننده در هر دو حالت غیاب و حضور الکتوز وجود داشته ،در صورت عدم اتصال به الکتوز ،توانایی اتصال به اپراتور را دارد.
گزینۀ ( :)1عوامل رونویسی و توالی افزاینده در یوکاریوتها وجود دارد (نه پروکاریوتها) / .گزینۀ ( :)3از بخش راهانداز رونویسی صورت نمیگیرد/ .
گزینۀ ( :)4پروتئین مهارکننده در نتیجۀ اتصال به الکتوز توانایی اتصال به اپراتور را از دست میدهد و هیچگاه تمایل و ساختاری برای اتصال به راهانداز ندارد.
 11 140در پروکاریوتها (ریزوبیومها) ،در تنظیم مثبت رونویسی ،رنابسپاراز به
کمک فعالکننده به راهانداز متصل شده و سپس برای رونویسی راهانداز را طی کرده و
ً
پ�س از عب�ور از راهانداز ،به دلیل نبودن اپراتور ،س�ریعا رونویس�ی را از روی ژنها آغاز
میکند (در شکل مقابل نیز قابل مشاهده است).
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تخای رد تاعالطا نایرج
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همچنین در بررسی سایر عبارات بدانید که عدم نیاز رنابسپاراز به عوامل کمکی برای اتصال به راهانداز در تنظیم منفی دیده میشود که پیش از آغاز رونویسی ،رنابسپاراز
به راهانداز متصل است و منتظر برداشته شدن مهارکننده از روی اپراتور و آغاز رونویسی است.
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گزینۀ ( :)2در تنظیم منفی رونویسی ،رنابسپاراز به راحتی به راهانداز متصل میشود ولی در صورت پر بودن اپراتور نمیتواند از روی توالیهای مربوط
به ژن عبور کند (توجه داشته باشید که راهانداز با توالی آغاز رونویسی متفاوت است) / .گزینۀ ( :)3ایجاد خمیدگی بین توالی افزاینده و راهانداز از ویژگی ژنهای یوکاریوت
میباشد نه پروکاریوت!!  /گزینۀ ( :)4در تنظیم منفی رونویسی ،عامل محیطی یا باعث بلند شدن مهارکننده از روی اپراتور میشود و یا مانع اتصال آن به اپراتور میشود.
 21 141فقط مورد (د) نادرست است.
الف) درس�ت اس�ت .مهارکنندهها ،پروتئینهای 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 میباشند / .ب) درست است .مهارکنندهها به دلیل تنظیم ژنهای 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 میدهد .این عمل یا باعث خالی ش�دن اپراتور میش�ود و یا مانع اتصال مهارکننده به اپراتور و
خالی ماندن آن میش�ود / .د) نادرس�ت اس�ت .مهارکنندهها ،همواره در سیس�تم تنظیم منیف رونویس�ی در پروکاریوتها نقش دارند.
 41 142مهارکننده اس�م دیگر پروتئین تنظیمی اس�ت که در س�اختار ژنی وجود ندارد (دنای متعلق به ژنها دارای توالیهای س�اختاری ژن و تنظیمی میباشند) .در
سیس�تمهای 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 پلیپپتید است ،در نتیجه هر بخش رونوشت آن یک رمزۀ آغاز و یک رمزه پایان ترجمه دارد.
 41 143سیستمهای ژنی که در اشرشیاکالی مسئول تجزیه مالتوز میباشند ،دارای  3ژن متصل به هم بوده که از روی همۀ آنها ابتدا یک رشتۀ پلینوکلئوتیدی mRNA
ایجاد میش�ود .الگوی س�اخت آن یک جایگاه آغاز رونویس�ی و یک توالی پایان رونویس�ی داشته اس�ت .دقت کنید که روی  mRNAساخته ش�ده ،تعداد زیادی AUG
میتواند وجود داشته باشد ولی رمزه آغاز ترجمه یا  AUGاولی ،به تعداد  3عدد در این  mRNAوجود دارد .از طرفی سه رمزۀ پایان نیز روی این رنای پیک مورد نیاز
میباشد تا محل پایان سه فرایند ترجمه را نشان دهد.
 41 144در سیس�تمهای تجزیه الکتوز ،تنظیم منفی رونویس�ی و پروتئینهای مهارکننده وجود دارند و از طرفی محصول اولیه بیان آنها نیز  mRNAمیباش�د .در
پروتئینها و mRNAها ،قند دئوکیسریبوز وجود ندارد.
گزینۀ ( :)1پروتئین و رنا ،روی دنا دارای رمز وراثتی هس�تند / .گزینۀ ( :)2پروتئین مهارکننده ،پیوند فسفودیاس�تر ندارد / .گزینۀ ( :)3پروتئین در
ساختار دوم و سوم خود پیوند هیدروژنی دارد.
 11 145هر دو سیستم ژنی تجزیه مالتوز و الکتوز در اشرشیاکالی با وجود دیساکاریدهای مالتوز یا الکتوز کافی و در صورت نبودن گلوکز کافی ،بیان میشوند (درستی
گزینۀ (( ))1از آنجایی که کنکور توجهای 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 ( :)2توال�ی بی�ن ژنی جدا از توالیهای تنظیمی و ژنها میباش�د که ویژۀ ژنهای یوکاریوت و پروکاریوت آنها اس�ت .در نتیجه نیازی به عبور
رنابس�پاراز از روی آنها نیس�ت / .گزینۀ ( :)3تنظیم مثبت رونویس�ی در سیس�تم ژنی مالتوز وجود دارد ولی سیس�تم ژنی تجزیه الکتوز ،تنظیم منفی رونویس�ی دارد/ .
گزینۀ ( :)4اتصال فعالکننده به جایگاه اتصال آن ،سبب تحریک رونویسی میشود ولی اتصال مهارکننده به اپراتور ،سبب مهار آن میشود.
 31 146سه ژن مربوط به تجزیۀ الکتوز ،یک راهانداز دارند و هر سه با هم یک رنای پیک ایجاد میکنند .از ترجمۀ این رنای پیک سه نوع رشتۀ پلیپپتیدی ایجاد میشود.
گزینۀ ( :)1توجه کنید که جدا شدن مهارکننده از اپراتور قبل از تشکیل ساختار مورد نظر در رونویسی رخ میهد / .گزینۀ ( :)2با فعال شدن رونویسی
ژنهای تجزیۀ الکتوز ،مصرف نوکلئوتیدهای سهفسفاته و تولید فسفات آزاد افزایش مییابد (چون برای قرارگیری در رشته باید دو فسفات از دست بدهند) / .گزینۀ (:)4
اگر مهارکننده جدا شده و رنابسپاراز به راهانداز (بخشی که رونویسی نمیشود) متصل شود ،ژنهای تجزیهکنندۀ الکتوز بیان خواهند شد.
 31 147قار چها یوکاریوت هستند و در تنظیم بیان ژنهای آنها در مرحلۀ رونویسی ،عوامل رونویسی سبب شناسایی راهانداز آنها میشوند.
گزینۀ ( :)1در تنظیم مثبت رونویس�ی ،اپراتور و مهارکنندهها نقش�ی ندارند / .گزینۀ ( :)2تنظیم مثبت و منفی رونویس�ی مربوط به پروکاریوتهاست
نه قار چها!!  /گزینۀ ( :)4عامل سینهپهلو ،پروکاریوت است که فعالکننده یا مهارکننده در تنظیم رونویسی آن مؤثر است.
 21 148موارد (الف) و (ب) نادرس�ت هس�تند .اتصال رنابس�پاراز به راهانداز به کمک عوامل کمکی ،یکی در تنظیم مثبت رونویس�ی پروکاریوتها و یکی دیگر در
یوکاریوتها دیده میشود.
الف) نادرس�ت اس�ت .فقط در مورد تنظیم منفی رونویس�ی مصداق دارد که مهارکننده از اپراتور جدا میش�ود / .ب) نادرست است .توالی افزاینده در
پروکاریوتها وجود ندارد / .ج) درس�ت اس�ت .در هر دو سیس�تم فوق راهانداز در مجاورت و اتصال با ژنها یا ژن رونویسی شونده میباشد / .د) درست است .در هر بیان
ژنی ابتدا یک رنای خطی با دو سر آزاد متفاوت تولید میشود.
 41 149رنابسپارازها ،محصوالت رنایی متنوعی دارند که از بین آنها فقط بخشهایی از رنای پیک ترجمه میشود.
گزینۀ ( :)1باید بدانید برخی بخشهای دنا رونویس�ی نمیش�وند (مانند رش�تۀ رمزگذار هر ژن) همچنین توالیهای تنظیمی و بین ژنی دنا نیز هیچگاه
رونویسی نمیشوند / .گزینۀ ( :)2درشتخوارها پادتن ترشح نمیکنند پس قادر به بیان ژنهای آن نیز نیستند / .گزینۀ ( :)3در تنظیم بیان هر ژن یوکاریوتی توالی راهانداز
به عنوان یک توالی تنظیمی همیشگی حضور دارد اما برخی میتوانند توالی افزاینده هم داشته باشند.
در تنظیم منفی رونویسی نقش دارد.
21 150
در تغییر شکل مهارکننده و غیرفعال شدن آن نقش دارد.
اتصال الکتوز به مهارکننده (رد گزینۀ ())1
در سیستم ژنی تجزیۀ الکتوز در اشرشیاکالی
سبب خالی شدن اپراتور میشود.
سبب روشن شدن ژنها و شروع رونویسی میشود.
اتصال مجموعۀ آنها به جایگاه اتصال فعالکننده ،رنابسپاراز را فعال میکند.
در سیستم ژنی تجزیۀ مالتوز در اشرشیاکالی
اتصال مجموعۀ آنها به رنابسپاراز ،تمایل آن را برای اتصال به راهانداز تشدید میکند (رد گزینۀ (.))3
القا و بیان ژن و شروع رونویسی را انجام میدهد.
اتصال مالتوز به فعالکننده
تنظیم مثبت رونویسی را انجام میدهد.
در مورد گزینۀ ( )4دقت داشته باشید که مالتوز سبب فعال شدن فعالکننده میشود و نه توالی محل اتصال آن!
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 31 151همۀ عبارات نادرست تکمیل میکنند.
الف) نادرست است mRNA .حاصل از سیستمهای ژنی تجزیه مالتوز 3 ،رمزه آغاز و  3رمزه پایان ترجمه دارد و از روی آن  3رشتۀ پلیپپتید ساخته میشود/ .
ب) نادرست است .الگوی  mRNAدر سیستمهای ژنی تجزیه مالتوز ،همان  DNAاست که یک جایگاه آغاز رونویسی و یک جایگاه پایان رونویسی دارد / .ج) نادرست است.
 mRNAفاقد توالی تنظیمی است و توالی تنظیمی و ساختاری مربوط به ژن است / .د) نادرست است .در این  mRNAتوالیهایی که بین رمزههای رشتههای پلیپپتیدی
واقع است و همچنین رمزههای پایان ترجمه منیشوند.
 21 152موارد (ب) و (ج) صحیح است.
الف) نادرس�ت اس�ت .این سیس�تم مربوط به ژنه�ای تجزیه الکتوز
میباش�د و (الف) بیانگر پروتئین مهارکننده میباشد / .ب) درست است .در ژنهای تجزیۀ
الکتوز ،اتصال این دیس�اکارید به مهارکننده (الف) و تغییر شکل آن ،سبب تشدید فعالیت
رنابسپاراز (ب) شده و در رونویسی انجام میشود / .ج) درست است .در صورت وجود گلوکز
کافی ،این ژنها غیرفعال هس�تند چون مهارکننده فعال ش�ده و به اپراتور متصل میش�ود/ .
د) نادرست است .مهارکننده (الف) هیچگاه به راهانداز متصل نمیشود.
 11 153موارد (الف) و (ب) صحیح میباشند.
عوامل رونویسی ،پروتئینهایی یوکاریوتی میباشند که برای بیان ژنها به کار میروند .این پروتئینها به اتصال رنابسپارازهای مختلف به راهانداز کمک میکنند.
الف) درست است .الگوی ساخت هر پروتئینی ،مولکول  mRNAمیباشد که در یوکاریوتها توسط رنابسپاراز  2ساخته میشود / .ب) درست است.
تمایل پیوس�تن عامل رونویس�ی به راهانداز در اثر عواملی تغییر میکند و مقدار رونویس�ی ژن را نیز تغییر میدهد / .ج) نادرس�ت اس�ت .رنابسپاراز یوکاریوت به بخشی از
راهانداز متصل میشود نه افزاینده!!  /د) نادرست است .عوامل رونویسی متنوع هستند ،برخی به توالی خاصی از راهانداز متصل میشوند و برخی به توالی افزاینده متصل
میشوند (به قید هرکدام توجه کنید!!).
 41 154دقت کنید راهانداز برخالف توالی افزاینده در اتصال رنابس�پاراز به توالی نوکلئوتیدی ژن نقش دارد و توالی افزاینده فقط میتواند رسعت رونویس�ی و مقدار
آن را افزایش دهد.
گزینۀ ( :)1در یاختههای یوکاریوت توالی افزاینده برای دنای خطی موجود در هسته است ،اما راهانداز میتواند در ساختار مولکول دنای حلقوی میتوکندری
یا کلروپالس�ت مش�اهده ش�ود / .گزینۀ ( :)2توالیهای افزاینده و راهانداز در تنظیم بیان ژن نقش دارند ،اما هیچگاه توس�ط رنابس�پاراز به عنوان بیانه رونویس�ی نمیشوند/ .
گزینۀ ( :)3دقت کنید گروهی از ژنها ،توالی تنظیمی افزاینده را ندارند.
ً
 21 155در یوکاریوتها (مثل کرم خاکی) آنزیم رنابسپاراز (هر  3نوع) نمیتواند مستقال و بدون واسطه به راهانداز در بخش تنظیمی ژن وصل شود و برای این کار
به عامل رونویسی نیاز دارد ولی عوامل رونویسی به راحتی به توالی افزاینده و راهانداز و رنابسپاراز وصل میشوند.
 11 156عبارتهای (ب) و (ج) درست هستند.
منظور س��ؤال آنزیم رانبس��پاراز  1یوکاریوت اس��ت که در عامل س�ینهپهلو که باکتری و پروکاریوت اس�ت وجود ندارد (نادرس�تی الف) .این آنزیم مانند سایر رنابسپارازهای
یوکاریوتی ،به کمک عامل رونویسی به راهانداز متصل شده ولی از روی راهانداز رونویسی نمیکند (درستی ب) .در هسته پارامسی (یوکاریوت) فعالیت رونویسی را به کمک
عوامل رونویسی پروتئینی با تنوع و کار متفاوت انجام میدهد (درستی ج و نادرستی د).
 11 157منظور سؤال آنزیم دانبسپاراز یمابشد که قطعه  DNAبین توالی راهانداز و افزاینده را ایجاد میکند .این آنزیم در حین همانندسازی ،پیوند فسفودیاستر
ایجاد کرده و برای ویرایش توانایی شکستن این پیوند را دارد (درستی گزینۀ (.))1
گزینۀ ( :)2الگوی ساخت رنابسپارازهاmRNA ،ها میباشند که توسط رنابسپاراز تولید میشود / .گزینۀ ( :)3دنابسپاراز عمل همانندسازی را از چند
نقطه انجام میدهد نه رونویسی!  /گزینۀ ( :)4هلیکاز و رنابسپارازها قدرت باز کردن پیوندهای هیدروژنی را دارند.
 11 158فقط مورد (د) عبارت را صحیح تکمیل میکند.
ش�کل بیانگر تنظیم بیان ژن یوکاریوت در مرحلۀ رونویس�ی میباش�د که سبب ایجاد
خمیدگی یا حلقهای بین توالی افزاینده و راهانداز شده است .در این شکل دخالت چند
توایل از جمله راهانداز و افزاینده را برای رونویس�ی مش�اهده میکنید (درس�تی د) ولی
بلوغ  mRNAبعد از پایان رونویسی صورت میگیرد (نادرستی الف).
عبارت (ب) نادرست است چون ریزوبیوم نوعی پروکاریوت است ولی عوامل رونویسی مربوط به یوکاریوتها هستند.
عبارت (ج) نیز نادرست است چون اتصال  RNAکوچک مکمل به ابتدای  mRNAاز موارد تنظیم بیان یوکاریوتها ،پس از رونوییس میباشد ولی شکل بیانگر مرحلۀ
اول رونویسی و فعال شدن رنابسپاراز میباشد.
 21 159خوب دقت کنید:
 )1چون این رشتۀ به عنوان رمزگذار است ،پس ابتدا باید رشتۀ الگوی رونویسی را بسازیم که توالی آن به صورت زیر میباشد:
CTACATGAATGCAATCGCTACGGGTTGATCG

 )2سپس از روی آن با رونویسی  mRNAمیسازیم:

 )3همانطور که میبینید ،این یک  mRNAدو ژین ویژۂ پروکاریوتهاس��ت و دس�تورالعمل س�اخت دو رشتۀ پلیپپتید را میدهد ،پس گزینۀ ( )2درست است( .البته وقتی
در سؤال ذکر کرده است که پروتئین حاوی ساختار چهارم میباشد یعنی بیش از یک زیرواحد یا رشتۀ پلیپپتید دارد).
ً
گزینۀ ( :)1توالی فوق دو ژنی مربوط به پروکاریوتهاست  /گزینۀ ( :)3این رشته ،الگوی ساخت دو رشتۀ پلیپپتیدی است / .گزینۀ ( :)4کال هشت
آمینواسید ترجمه میشود.
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 21 160در سیس�تمهای ژن�ی یوکاری�وت ،همواره هر راهانداز ،تنظی�م بیان یک ژن کنار خود را انج�ام میدهد ولی در پروکاریوتها میتوانیم مش�اهده کنیم که یک
راهانداز ،بیان ژن یک ژن یا چند ژن مجاور هم را انجام میدهد.
یک یا چند ژن مجاور هم (درستی گزینۀ (.))1
راهانداز
در تنظیم مثبت رونویسی :جایگاه اتصال فعالکننده
یک یا چند ژن مجاور هم (درستی گزینۀ (.))3
اپراتور
در تنظیم منفی رونویسی :راهانداز
یک ژن
راهانداز
توالی واسطه
یک ژن) (درستی گزینۀ ( .))4افزاینده
در تنظیم رونویسی یوکاریوتها :ممکن است افزاینده وجود نداشته باشد( .راهانداز
ً
 11 161فقط مورد (د) قطعا صورت نمیگیرد .جهش در ژن ساخت عوامل رونویسی مربوط به یوکاریوتهاست که برای نشان دادن راهانداز به رنابسپاراز و تقویت
رونویسی است ولی مهارکننده در عبارت (د) مربوط به پروکاریوتهاست و به آن ربطی ندارد .در مورد (ج) منظور از پروتئین متنوع ،عوامل رونویسی هستند.
 21 162فقط عبارت (الف) نادرست است.
عروس دریایی یک جانور کیسهتن است که از گروه یوکاریوتها میباشد .تنظیم بیان ژن آنها ،از قبل از رشوع رونوییس ات پس از اپیان ترجمه رخ یمدهد ولی سؤال فقط در
مورد مراحل غیر رونویس�ی اس�ت (نادرس�تی الف) .عواملی مانند تغییر در فش�ردگی فامتنها که به کمک پروتئینهای هیستونی صورت میگیرد ،بیان ژنها را در مراحل
قبل از رونویسی تحت تأثیر قرار میدهد (درستی ب) .قرارگیری  RNAکوچک مکمل به ابتدای  ، mRNAمانع از شروع ترجمه رناتنها در یوکاریوتها میشود که به
نوعی تنظیم بیان ژن پس از رونوییس عنوان میشود (درستی ج).
ً
دقت کنید که هر چه طول عمر رنای پیک بیشتر شود ،قطعا مدت زمان الزم برای پروتئینسازی بیشتر میشود (درستی د).
 21 163موارد (ج) و (د) نادرست هستند .تنظیم بیان ژن ،پیش از رشوع رونوییس ،ویژیگ یوکاریوتها یمابشد.
الف) درس�ت اس�ت .در یوکاریوتها ،عالوهب�ر راهانداز ،توالی افزاین�ده نیز وجود دارد که
س�رعت و مقدار رونویسی را بیش�تر میکند / .ب) درست است .یوکاریوتها راهاندازهایی
با توالیهای مختلف دارند که برخی قسمتهای آنها برای اتصال رنابسپاراز و برخی برای
اتصال عوامل رونویس�ی میباشد / .ج) نادرست است .بیان چند ژن مجاور هم توسط یک
راهانداز ،از ویژگیهای پروکاریوتها میباش�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 فامتن دیده میشود که سبب کاهش دسترسی رنابسپاراز به ژنها میشود.
 11 164عبارات (الف) و (ج) نادرست هستند.
شکل در مورد بیان ژن یوکاریوت برای عمل رونوییس است (نادرستی الف) و قسمت ()A
نمایانگر عامل رونوییس است که ابتدا به توالی راهانداز متصل شده است (نادرستی ج) ولی
این عمل برای ترجمه نمیباش�د (نادرستی الف) .عمل فوق در شروع رونویسی و بیان ژن
یوکاریوت مثل تولید پپسینوژن مؤثر است (درستی ب و د).
 31 165فقط مورد (الف) نادرست است .برخی از عوامل رونوییس به توالی افزاینده متصل میشوند.
الف) نادرست است .برخی ژنهای هستهای توالی افزاینده ندارند / .ب) درست است .عوامل رونویسی متصل به افزاینده با توالی راهانداز در تماس
قرار نمیگیرد 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 میش�وند / .د) درست است .همۀ این عوامل پروتئینی هس�تند ،در نتیجه رونویسی از توالی ژنی مربوط به آنها تحت کنترل
توالی راهانداز خود قرار دارد.
 31 166عامل رونویسی ،پروتئینی مخصوص یوکاریوتهاست که الگوی ساخت آن یعنی  ، mRNAتوسط رنابسپاراز  2ساخته میشود .این آنزیم در طی رونویسی به
کمک عوامل رونویسی قبلی به بخشی از راهانداز متصل میشود (درستی گزینۀ ( ))3ولی برخالف دنابسپاراز قدرت ویرایش ندارد (نادرستی گزینۀ ( .))2رنابسپاراز یوکاریوتی
در سیتوپالس�م تولید و در هس�ته فعالیت میکند( .نادرس�تی گزینۀ ( .))4در آخر دقت کنید که جایگاه اتصال آمینواس�ید در  tRNAقرار دارد که توس�ط رنابسپاراز  3ایجاد
میشود (نادرستی گزینۀ (.))1
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نکتۀ این سؤال خیلی قشنگه!!! خوب دقت کنید.
ً
پرسش اینجاست :به چه دلیل در پروکاریوتها همیشه تعدادی پروتئین با هم ساخته میشوند؟ مثال میدانیم که تحت رهبری سیستمهای ژنی تجزیۀ الکتوز  3رشتۀ
پلیپپتیدی ساخته میشود و پرسش این است که :چرا همیشه این  3رشتۀ پلیپپتیدی با هم ساخته میشوند؟ چرا ممکن نیست فقط یکی از آنها ساخته شود؟
گزینۀ ( )1س�ؤال معتقد اس�ت که دلیل این امر مربوط به تنظیم بیان ژنهاس�ت ،در صورتیکه ش�ما میدانید مکانیس�مهای تنظیم بیان ژن ،خاموش و یا روش�ن ش�دن
ً
سیس�تمهای ژن�ی را کنت�رل میکنن�د .مثال وقتی قند الکتوز وارد محیط باکتری اشرش�یاکالی ش�ود ،مکانیس�مهای تنظیم بیان ژن س�بب روش�ن ش�دن سیس�تمهای
ژن�ی تجزی�ۀ الکت�وز و رونویس�ی آن میش�وند تا از رونویس�ی سیس�تمهای ژنی تجزی�ۀ الکتوز ی�ک  mRNAس�هژنی و از ترجمۀ آن  3رش�تۀ پلیپپتی�دی حاصل آید.
ً
اما مکانیس�مهای تنظیم بیان ژن نمیتوانند کاری کنند که رونویس�ی سیس�تمهای ژنی تجزیۀ الکتوز نصف نیمه رها شود و مثال فقط یکی از ژنهای این سیستم رونویسی
ش�ود .به عبارت دیگر مکانیس�مهای تنظیم بیان ژن در مورد  3رش�تۀ پلیپپتیدی حاصل از سیستمهای ژنی تجزیۀ الکتوز با قانون «همه یا هیچ» عمل میکنند ،یعنی این
مکانیسمها سبب میشوند که کل سیستمهای ژنی تجزیۀ الکتوز رونویسی شود و در نهایت  3رشتۀ پلیپپتیدی تحت رهبری آنها حاصل آید ،یا سیستمهای ژنی تجزیۀ
الکتوز رونویس�ی نش�ود و هیچ پلیپپتیدی از آن حاصل نش�ود .اما پرس�ش هنوز باقی است :چرا همیش�ه  3زنجیرۀ پلیپپتیدی حاصل از سیستمهای ژنی تجزیۀ الکتوز با
هم دیده میشوند؟ پاسخ این پرسش بسیار ساده در گزینۀ ( )2وجود دارد .چون ژن الگوی ساخت این  3زنجیرۀ پلیپپتیدی با هم در یک سیستمهای ژنی تجزیۀ الکتوز
قرار گرفتهاند ،به عبارت دیگر نحوۂ سازماندهی ژنها به گونهای بوده است که  3ژن کنترلکنندۀ جذب و تجزیۀ الکتوز در یک سیستم ژنی (اپران) و در فاصلۀ بین یک
راهانداز و جایگاه پایان قرار گیرند تا در زمان رونویس�ی با هم رونویس�ی ش�وند .پس به خاطر بسپاریم که نحوۀ سازماندهی ژنها ،تعیینکنندۀ آن است که کدام پروتئینها
ن تعیینکنندۀ این است که در چه زمانی پروتئین یا پروتئینهایی باید ساخته شوند و در چه زمانی نباید سنتز گردند.
با هم ساخته شوند و مکانیسمهای تنظیم بیان ژ 
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 :نیرمتبه چه دلیل در پروکاریوتها ،برخی ژنها در فواصل زمانی بلند و برخی در فواصل زمانی کوتاه ،رونویسی میشوند؟
 )4نحوۀ عملکرد رناتن
 )3نحوۀ عملکرد رنابسپاراز
 )2نحوۀ سازماندهی ژنها
 )1نحوۀ تنظیم بیان ژنها
م بیان ژن تعیینکنندۀ زمان فعال یا غیرفعال شدن یک یا چند ژن میباشند.
 :نیرمت خـساپگزینۀ ( )1درست است .باز هم تکرار میکنیم که مکانیسمهای تنظی 
 11 168فقط مورد (ج) صحیح است .منظور سؤال ،یاختۀ یوکاریوت است ،چون نقاط وارسی در چرخۀ یاختهای وجود دارد و در یوکاریوتها مشاهده میشود.
الف) نادرس�ت اس�ت .به غیر از رنای پیک ،رناهای دیگری مثل رنای ناقل نیز پس از تولید دس�تخوش تغییر میش�وند ولی تعیین توالی پروتئین تنها
توس�ط رمزههای رنای پیک تعیین میش�ود / .ب) نادرست است .برخی از آمینواسیدها در ایجاد ساختارهای صفحهای یا مارپیچی شرکت نمیکنند (البته این دو مورد ،دو
نمونۀ معروف هس�تند نه همۀ حاالت) /.ج) درس�ت اس�ت .ژن ممکن است عالوه بر راهانداز ،توالی افزاینده هم داشته باشد که به کمک عوامل رونویسی در کنار راهانداز
قرار گرفته و سرعت رونویسی را افزایش میدهد / .د) نادرست است .توجه کنید آنزیمهای رنابسپارازی که در حال رونویسی از یک ژن خاص هستند ،همگی از یک نوع
هستند چون هر ژن مسئول ساخت یک نوع رنا میباشد.
 31 169در انسان و هر یوکاریوت ،رنابسپارازهای متنوع ،برای اتصال به راهانداز ،نیاز به پروتئینهایی به نام عوامل رونویسی دارند (نادرستی گزینههای ( )1و (.))4
در پروکاریوتها نیز در سیس�تم ژنی تجزیه مالتوز که تنظیم مثبت رونویس�ی دارند ،اتصال رنابس�پاراز به راهانداز به کمک پروتئین فعالکننده صورت میگیرد (نادرس�تی
گزینۀ ( ))2ولی در سیستم ژنی تجزیه الکتوز در پروکاریوت ،رنابسپاراز برای اتصال به راهانداز ،نیازی به پروتئین کمکی ندارد.
 31 170در سیستمهای یوکاریوت نیز همانند پروکاریوتها ،بیشتر تنظیم بیان ژنها در مرحلۀ رونویسی اتفاق میافتد ولی در یوکاریوتها قبل از رونویسی و با تغییر
ً
در می�زان فش�ردگی فامتنه�ا نیز بیان ژن تحت تأثیر قرار میگیرد و این مراحل ت�ا پس از ترجمه نیز ادامه دارد .مثال اتصال  RNAکوچک به ابتدای  mRNAیا حذف
میانهها و طول عمر RNAها نمونههایی از تنظیم بیان در مراحل پس از رونویسی میباشد.
تنظیم بیان ژن ،گاهی پس از ترجمه نیز اتفاق میافتد ،به اینصورت که پروتئین ساخته شده باید تغییراتی ایجاد کند تا کاراییدار شود.
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گزین� ۀ ( :)1اتص�ال رنای کوچک به رنای پیک ،پس از رونویس�ی میباش�د / .گزینۀ ( :)2هر دو پس از رونویس�ی رخ میده�د / .گزین ۀ ( :)4عوامل
رونویسی در حین رونویسی نقش دارد (نقش میانه میتواند پس از رونویسی باشد).
 31 171عوامل رونویسی که به توالی افزاینده متصل میشوند ،سبب ایجاد حلقه یا خمیدگی در  DNAمیشوند تا به عوامل رونویسی روی راهانداز نزدیک شوند.
این عوامل همگی در بیان ژنهای یوکاریوت مثل ژن ساخت سانتریول جانوران نقش دارند.
گزینۀ ( :)1عامل س�ینهپهلو ،پروکاریوت اس�ت و توالی افزاینده ندارد / .گزینۀ ( :)2عوامل رونویس�ی ،س�بب ش�روع رونویس�ی میشوند نه ترجمه!! /
گزینۀ ( :)4عوامل رونویسی که سبب خمیدگی  DNAمیشوند ،بعد از اتصال رنابسپاراز و عوامل رونویسی دیگر روی راهانداز ،با اتصال به افزاینده سبب این عمل میشوند.
 31 172موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرس�ت هس�تند .الگوی ساخت هر پروتئینی مثل هورمونهای پلیپپتیدی (اکسیتوسین و انسولین) ،نوکلئازها ،عامل رونویسی و
ً
مهارکننده ژن از نوع  mRNAو حاوی ریبوز میباش�د ولی الگوی س�اخت هر  RNAو  DNAباز هم مولکول  DNAمیباش�د .یادتان باش�د که کیتین و کال قندها و
ً
لیپیدها اصال الگو یا رمزی روی  DNAندارند.
 31 173الکتوز (قند شیر) برخالف گلوکز ،دیساکارید است.
گزینۀ ( :)1قند مورد سؤال ،الکتوز است که برای بیان ژن ابتدا از غشای باکتری عبور کرده تا به مهارکننده متصل شود / .گزینۀ ( :)2تجزیۀ الکتوز
دارای سه ژن در باکتری میباشد / .گزینۀ ( :)4الکتوز و یا مالتوز قابلیت انرژیزایی مستقیم ندارند بلکه ابتدا باید به واحد سازنده مونوساکاریدی هیدرولیز شوند و سپس
گلوکز در تنفس یاختهای تجزیه میشود.
 41 174تنظیم بیان ژن یوکاریوت و پروکاریوت ،در س�طوح پس از رونویس�ی در سیتوپالس�م رخ میدهد( .جاندار عامل بیماری و مورد مطالعۀ گریفیت باکتری و
پروکاریوت بود).
گزینۀ(:)1توالیهایچندژنیمجاورهمویژۀپروکاریوتهاست/.گزینۀ(:)2ایجادخمیدگیدر DNAوفرصتبیشتربرایبیانژن،ویژگییوکاریوتهاست/.
ً
گزینۀ ( :)3تغییر در فعالیت رناتن ،از مراحل تنظیم بیان ژن ،پس از رونویسی میباشد که مثال با قرار گرفتن  RNAکوچک مکمل روی ابتدای  mRNAصورت میگیرد.
 31 175در صورتی که عوامل رونویس�ی قرار گرفته روی توالی افزاینده ،نتوانند در کنار عوامل رونویس�ی موجود در راهانداز قرار گیرند ،رنابس�پاراز با کمک عوامل
ً
رونویسی ،به راهانداز متصل میشود اما رونویسی با سرعت کمتری انجام میشود و یا اصال انجام نمیشود.
گزینههای ( )1و ( :)4اتصال عوامل رونویسی متصل شده به توالی افزاینده به عوامل رونویسی متصل به راهانداز بر سرعت و مقدار رونویسی ژن مؤثر است/ .
ً
گزینۀ ( :)2در این صورت اصال رونویسی انجام نمیشود.
 21 176در یک یاخته ،ژنها عالوه بر ساخت رشتۀ پلیپپتیدی ،مسئول تولید انواع مختلف  RNAنیز میباشند و عالوه بر آن از آنجاییکه یک پروتئین میتواند،
چند رشتۀ پلیپپتید داشته باشد ،پس تعداد ژنهایی که بیان میشوند ،بیشتر از تعداد پروتئینهایی است که ساخته شدهاند.
گزین�ۀ ( :)1عامل رونویس�ی ویژۀ یوکاریوتهاس�ت و در بیان ژن باکتریها تأثیری ندارد / .گزین�ۀ ( :)3در یوکاریوتها (جانور ،گیاه ،قارچ و آغازی)
همۀ طول میانهها و بیانهها رونویسی میشود ولی فقط برخی قسمتهای رونوشت بیانه ترجمه میشود / .گزینۀ ( :)4فعالکننده پروتئینی است و از آمینواسید ایجاد شده
است ولی اپراتور از جنس  DNAاست و نوکلئوتیدی میباشد.
ً
 41 177دقت کنید که در باکتریها ،ژنها یا در  DNAاصلی به غش�ای یاخته متصلند و یا در دیس�کهای سیتوپالس�می قرار دارند و کال باکتری فاقد اندامک
ً
غش�ادار میباش�د .در مورد یوکاریوتها نیز حتما میدانید که هسته ،میتوکندری و پالستها (کلروپالست) حاوی  DNAو ژن میباشند .پس منظور سؤال جانداری است
ً
قطعا اب فتوسنزت قدرت تولید مواد آیل از معدین را دارد.
که پالست دارد و خب
گزینۀ ( :)1مراحل بیان ژن یوکاریوتها از قبل از رونویس�ی تا پس از ترجمه ادامه دارد و به دلیل وجود غش�ای هس�ته ،مراحل بیش�تر و پیچیدهتری
از یوکاریوتها دارد / .گزینۀ ( :)2مش�اهدۀ اجتماع رناتنهای فعال ،از روی یک  mRNAمعرف ترجمه همزمان از یک رنا میباش�د که این س�اختارها در پروکاریوتها و
یوکاریوتها وجود دارد / .گزینۀ ( :)3در فصل فتوس�نتز و تنفس میخوانیم که تولید  ، ATPدر میتوکندری ،کلروپالس�ت و مادۀ زمینهای سیتوپالس�م (گلیکولیز) صورت
میگیرد( .پس در دو اندامک میتوکندری و کلروپالست آنهاATP ،سازی صورت میگیرد).
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 41 178وجود 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.
گزینۀ ( :)1وجود عامل فعالکننده ،روی ژن س�بب افزایش بیان و رونویس�ی از ژنهای تجزیۀ مالتوز میش�ود چون این ژنها تنظیم مثبت رونویس�ی
دارند از طرفی این گزینه دو واقعه مختلف از یاخته را بررسی میکند / .گزینۀ ( :)2مالتوز کافی در محیط در صورتیکه گلوکز محیط کم باشد ،سبب بیان ژنهای مربوط
ب�ه تجزی��ۂ مالتوز در باکتری میش�ود (در اینجا ب�ه دلیل قید «هر» وجود گلوکز را نیز باید در نظر بگیریم) / .گزینۀ ( :)3در سیس�تمهای تجزیۀ مالتوز ،پروتئین مهارکننده
وجود ندارد .پروتئینهای مهارکننده در مکانیسمهای تنظیم منفی رونویسی دخالت دارند.
 31 179عبارات (الف)( ،ج) و (د) صحیح میباشند.
منظور سؤال جانداران یوکاریوت میباشد 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 فسفودیاستر و ساخته شدن  ، RNAتعداد فسفاتهای آزاد یاخته زیاد میشود
ولی در ترجمه پیوند پپتیدی تش�کیل و آب آزاد میش�ود / .ب) نادرس�ت است .تنظیم مثبت و منفی رونویسی ،اصطالحی برای بیان ژنهای پروکاریوت میباشد نه یوکاریوت!! /
ج) درس�ت اس�ت .تغییرات ش�دید در  pHو دمای باال ،با غیرفعال کردن آنزیمها ،بیان ژنها پس از رونویس�ی را دستخوش تغییرات شدیدی میکنند / .د) درست است.
در یوکاریوتها ،تنظیم بیان ژن ،از قبل از شروع رونویسی و با فشرده کردن فامتنها در هسته شروع میشود و تا پس از پایان ترجمه در سیتوپالسم ادامه دارد.
 11 180در هستۀ یوکاریوتها که اندامکی دو غشایی میباشد ،ژنگان خطی و دارای پروتئینهای هیستونی دیده میشود (نادرستی گزینۀ (( .))4گزینۀ ( )1در مورد
عدم وجود هیستون در میتوکندری صحیح میباشد .گزینۀ ( )2در مورد کلروپالست و  DNAحلقوی آن و گزینۀ ( )3در مورد هسته و داشتن هیستونها رد میشوند).
 41 181در اثر رونویس�ی از ژنهای الگوی  ، rRNAمحصولی به نام  rRNAایجاد میش�ود که در هس�ته به همراه پروتئینهای رناتنی ،سبب ایجاد پیشسازهای
رناتنی میشوند.
گزینۀ ( mRNA :)1محصول رونویسی از ژنهای الگوی ساخت پروتئین فعالکننده میباشد که این مولکول نوکلئیک اسیدی است و پیوند فسفودیاستر
دارد / .گزینۀ ( :)2محصول این ژن ،مولکول  tRNAآغازگر میباش�د که توالی  ، UACمخصوص توالی پادرمزهای آن میباش�د (نه جایگاه اتصال به آمینواس�ید آن)/ .
گزینۀ ( :)3توالی آغاز و پایان رونویسی روی  DNAقرار دارد ولی محصول رونویسی از ژن ،نوعی  mRNAاست که دارای رمزه آغاز و پایان ترجمه میباشد.
 41 182ژن مهارکننده مسئول تولید پروتئین مهارکننده و ژن فعالکننده مسئول تولید پروتئین فعالکننده است .ژن مهارکننده و فعالکننده در پروکاریوتها و توالی
افزاینده در یوکاریوتها دیده میشود.
گزینۀ ( :)1ژنهای مربوط به پروتئین فعالکننده و مهارکننده برای تولید پروتئین مهارکننده و فعالکننده بیان میشوند / .گزینۀ ( :)2ژن مهارکننده و
فعالکننده در  DNAحلقوی وجود دارد .پروکاریوتها هسته ندارند / .گزینۀ ( :)3ژن فعالکننده و مهارکننده هر دو رونویسی میشوند .هر توالی روی  DNAو RNA
حداکثر  4مونومر دارد.
ً
 41 183از روی هر رنای پیک یوکاریوتی تنها یک رشتۀ پلیپپتیدی ایجاد میشود و هر رشتۀ پلیپپتیدی ،نهایتا به ساختار سوم پروتئینی میرسد چون ساختار چهارم
دارای چند رشتۀ پلیپپتید میباشد.
گزین�ۀ ( :)1هی�چ دو آمینواس�یدی در پروتئینه�ا ،دارای رمزه مش�ترک نمیباش�ند .بلکه یک آمینواس�ید میتواند توس�ط چند رمزه ترجمه ش�ود/ .
گزینۀ ( tRNA :)2حملکنندۀ آمینواس�ید ،س�اختاری با تاخوردگی زیاد و س�هبعدی دارد چون ش�کل فعال مولکول را ش�امل میش�ود / .گزینۀ ( :)3در یوکاریوتها ،هر
راهانداز ،تنظیم بیان یک ژن را انجام میدهد.
 21 184موارد (ب) و (د) صحیح میباشند.
الف) نادرست است .توالی افزاینده نام قسمتی از توالی تنظیمی یوکاریوت است و پروتئینی نمیباشد / .ب) درست است .مهارکنندهها ،پروتئینهایی هستند
که در تنظیم منفی رونویسی ،به توالی اپراتور متصل میشوند / .ج) نادرست است .پروتئینهای فعالکننده در پروکاریوتها ،در حین تنظیم مثبت رونویسی ،به توالی اختصاصی
قبل از راهانداز متصل میشوند / .د) درست است .عوامل رونویسی میتوانند به دو توالی راهانداز و افزاینده در پشت نقطه آغاز رونویسی ژن یوکاریوتها متصل شوند.
 11 185چون فعالکنندهها در تنظیم مثبت رونویسی پروکاریوت ،سبب کمک به اتصال رنابسپاراز به راهانداز میشوند ،پس اشکال در آنها ،بیان ژن تجزیۀ مالتوز
را به مشکل میاندازد( .در این حالت اتصال رنابسپاراز به راهانداز به راحتی انجام نمیشود).
ً
گزینۀ ( :)2حتما به خاطر دارید که مهارکنندۀ در سیس�تمهای تنظیم مثبت رونویس�ی تأثیری ندارند / .گزینۀ ( :)3پروتئین فعالکننده ،رنابس�پاراز
را به راهانداز هدایت میکند / .گزینۀ ( :)4با تخریب یا عدم س�اخت فعالکننده ،رونویس�ی این مجموعه متوقف میش�ود (در ضمن قرار اس�ت این مجموعه تجزیه مالتوز
انجام دهد نه سنتز آن!).
 31 186همۀ موارد نادرست هستند.
آنزیمهای هیدرولیزکنندۀ کربوهیدراتهای غذای انسان ،توسط غدد بزاقی ،یاختههای پانکراس و دیوارۀ رودۀ باریک و همچنین باکتریها (برای تجزیۀ سلولز) تولید میشود.
الف) نادرست است .در مورد باکتریها صحیح نیست / .ب) نادرست است .در یوکاریوتها آنزیم پلیمراز ،به کمک عوامل رونویسی به راهانداز متصل میشود/ .
ج) نادرست است .این مورد فقط برای رنای پیک میتواند درست باشد.
 41 187در یوکاریوتها ،تش�کیل حلقه یا خمیدگی در بخش تنظیمی ژن ،س�بب رونویس�ی میش�ود که در این جانداران قطعات رونوشت میانه پیرایش میشود ولی
سایر موارد در گزینهها مربوط به ژنهای پروکاریوت میباشند.
 11 188در یوکاریوتها برخالف پروکاریوتها ،رمزه  mRNAتوسط رنابسپاراز  2و پادرمزه توسط رنابسپاراز  3رونویسی میشوند .در یوکاریوتها اجتماع رناتنها
روی  mRNAوج�ود دارد ،ط�ول عمر  mRNAطوالنیتر از پروکاریوتهاس�ت و مانند هر یاختۀ دیگری س�اخت پروتئین را در سیتوپالس�م انجام میدهند (نادرس�تی
گزینههای ( )3( ،)2و ( ))4ولی ترجمه در آنها بعد از پایان رونویسی صورت میگیرد (درستی گزینۀ (.))1
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فقط برخی از ژنها (نه همۀ آنها) در هر یاخته بیان میشوند ،چون پشه جانداری تمایز یافته است (نادرستی گزینۀ ( .))1توالی افزاینده جزئی از توالی تنظیمی است که
توالی تنظیمی نیز هیچگاه رونویسی نمیشود (نادرستی گزینۀ ( .))2تفاوت در یاختههای پیکری گندم به علت تفاوت در بیان ژن آنها است .پروتئین تنظیمی مهارکننده
برخالف فعالکننده سبب خاموشی ژنها میشود (درستی گزینۀ (.))4

B
B

B
B

B

A

A

B

 41 190پس 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
رونویسی شروع میشود تا یک  3 mRNAژنی بسازد.
 31 191در همۀ پروکاریوتها ،ژنهای مجاور هم در یک سیستم چند ژنی ،توسط یک راهانداز و یک آنزیم رنابسپاراز رونویسی میشوند ولی میتوانند توالی تکژنی
هم داشته باشند (نادرستی گزینۀ ( )2و درستی گزینۀ (.))3
ولی اغلب باکتریها یک  DNAحلقوی بهجز دیس�ک دارد (نه همۀ آنها) (نادرس�تی گزینۀ ( ))1و در سیس�تمهای چندژنی همه با هم ،یک بخش تنظیمکننده دارند .از
طرفی پروتئین تنظیمی مهارکننده توسط ژن دیگری ساخته میشود.
 41 192هس�ته ،مرکز تنظیم ژنتیک در یاختههای یوکاریوت میباش�د که برای رونویس�ی نیاز به عوامل رونویسی دارند ولی گزینۀ ( )1فقط در مورد توالی خاصی از
مولکول  tRNAدرست است ،گزینۀ ( )2و ( )3به ترتیب در مورد فقط  tRNAو  mRNAصادق میباشد.
 31 193یاختهای که سانتریول مضاعف شده دارد ،یوکاریوت جانوری است که میخواهد تقسیم کند ،پس باید رشتههای دوک در اطراف هسته آنها تشکیل شود.
(برحسب کتاب درسی ،گزینۀ ( )3صحیح است).
گزینۀ ( )1در مورد رشتۀ رمزگذار دنا رد میشود .در گزینۀ ( )2هر ژن توسط یک نوع آنزیم رونویسی میشود .گزینۀ ( )4در مورد ژنهای  rRNAو  tRNAساز رد میشود.
 31 194با زیاد شدن الکتوز در محیط باکتری :E.coli
الف) مقداری الکتوز وارد یاخته میش�ود (نادرس�تی گزینۀ ( / .))1ب) الکتوز به پروتئین مهارکننده روی اپراتور متصل ش�ده و آن را تغییر شکل میدهد (درستی گزینۀ ( / .))3ج)
اپراتور از مهارکننده خالی میشود تا با رونویسی یک  mRNAسه 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 میشود نه ژنهای مربوط به تجزیۀ الکتوز! (نادرستی گزینۀ (.))4
 31 195ریزوبیوم نوعی باکتری اس�ت ولی عامل ماالریا یا نوعی یوکاریوت اس�ت .همانطور که میدانید ،پروتئین مهارکننده ،ویژۀ پروکاریوتها میباش�د و انواع
مختلف آن در پروکاریوتها ،توالی آمینواسیدی متفاوتی برای اتصال به مواد مختلف دارند.
گزینۀ ( :)1نادرست است .بیان چند ژن توسط یک راهانداز و یک رنای پیک ویژه پروکاریوتهاست / .گزینۀ ( :)2نادرست است .هر دو مورد سؤال پروکاریوت
هستند و قید برخالف نادرست است / .گزینۀ ( :)4نادرست است .پارامسی نوعی آغازی یوکاریوتی است که از پروکاریوتها مدت زمان بیشتری برای تنظیم بیان ژنها دارد.
 31 196در تنظیم مثبت رونویسی پروکاریوتها ،پروتئینهای فعالکننده با اتصال به مالتوز و جایگاه اتصال خود روی ژن ،سبب متصل شدن رنابسپاراز به راهانداز
شده و در پی آن میتواند به کمک راهانداز ،نقطۀ شروع رونویسی را پیدا کند.
گزینۀ ( :)1در تنظیم مثبت ،اتصال مالتوز به فعالکننده سبب شروع واکنش میشود / .گزینۀ ( :)2در این مثال ،باکتری در پی تجزیۂ مالتوز است نه سنتز/ .
گزینۀ ( :)4عوامل رونویسی ویژۀ یوکاریوتهاست.
 21 197ترجمه رمزهها ،از رمزۀ آغاز ش�روع و تا قبل از رمزۀ پایان انجام میگیرد .نوکلئوتیدهای قبل از رمزۀ آغاز ،رمزۀ پایان و بعد از رمزۀ پایان با آنکه بخش�ی از
رونوشت بیانه هستند ولی ترجمه نمیشوند (البته رمزۀ پایان در عمل ترجمه نقش دارد ولی خودش مورد ترجمه قرار نمیگیرد).
گزینۀ ( rRNA :)1و  tRNAنیز محصول رونویسیاند اما ترجمه نمیشوند / .گزینۀ ( :)3برای عمل رونویسی در یوکاریوتها نیاز به پروتئینهای
ویژهای (عوامل رونویسی) است و آنزیمهای رونویسیکننده با کمک گروهی از پروتئینها محل دقیق رونویسی را شناسایی میکنند / .گزینۀ ( :)4در یوکاریوتها ،رونویسی
از دنای خطی ،در هسته ولی ترجمۀ رونوشت آنها در سیتوپالسم رخ میدهد.
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 41 1این سؤال متن زیبا و نکتهداری دارد .آنزیمی که به کمک عامل رونویسی ،راهانداز را شناسایی میکند ،میتواند رنابسپاراز  1یا  2یا  3یوکاریویت باشد .این
آنزیم خود طی فرایند ترجمه از روی رنای پیک تولید میشود ولی ضمن فعالیت خود به رونوییس ژنها در هسته میپردازد.
گزینۀ ( :)1نادرست است .ساخت این آنزیم طی ترجمه صورت میگیرد که طی مرحلۀ طویل شدن آن پیوندهای پپتیدی زیادی تشکیل میشوند (نه
فسفودیاستر!) / .گزینۀ ( :)2نادرست است .فعالیت این آنزیم در فرایند رونویسی است که در مرحلۀ آغاز آن رنای کوچک تولید میشود و از رناتن و جایگاه  Pاستفاده
نمیشود / .گزینۀ (:)3نادرست است .سؤال در مورد یوکاریوتهاست و عمل عامل رونویسی در دنای حلقوی آن نقش ندارد / .گزینۀ ( :)4درست است .در مرحلۀ آغاز
از ترجمه یا ساخت این آنزیم ،فقط آمینواسید متیونین اول ترجمه میشود و هنوز هیچ پیوند پپتیدی تشکیل نشده است.
 42 2سؤال در مورد رنای پیک یا  mRNAیوکاریوتی میباشد.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .هیچگاه رنای پیک به آمینواس�ید متصل نمیش�ود / .گزینۀ ( :)2نادرست اس�ت .در یوکاریوتها به دلیل وجود غشای
هس�ته ،همواره فرایند رونویس�ی در هس�ته و ترجمه در سیتوپالس�م بهطور مجزا صورت میگیرد .یعنی نمیتوان رنایی یافت که هم در انتهای خود در حال رونویس�ی و
مکملگذاری با دنا باشد و هم از ابتدای خود به رنای ناقل برای ترجمه متصل باشد / .گزینۀ ( :)4درست است .رنای پیک یوکاریوتی ،پس از ساخته شدن ،طی پیرایش،
با حذف رونوش�تهای اینترون (میانه) کوتاه میش�ود .این رنای پیک ممکن اس�ت در هنگامی که یاخته نیازی به ترجمۀ یک نوع رنای پیک ندارد ،قطعهای رنای کوتاه با
ابتدای آن مکمل شود و با پیوند هیدروژنی به آن متصل شود تا رناتن نتواند رمزۀ آغاز ترجمه را تشخیص دهد.
 23 3در حالتی که گلوکز کم ولی الکتوز و مالتوز در اطراف باکتری اشرش�یاکالی زیاد باش�د ،این دیس�اکاریدها با ورود به یاخته و مکانیسمهای مختلف تنظیم
منفی و مثبت رونویسی سبب بیان ژنهای تجزیه کننده این دیساکاریدها میشوند.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .طبق متن کتاب درسی ،ابتدا مجموعه مالتوز و فعالکننده به جایگاه مخصوص خود در قبل از راهانداز متصل میشوند و
س�پس رنابس�پاراز به آنها و راهانداز میپیوندد / .گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت .در پی اتصال الکتوز (قند شیر) به مهارکنندۀ روی اپراتور ،با تغییر شکل مهارکنندۀ اپراتور که
تنظیم مثبت رونویسی
میان راهانداز و ژن است ،خالی شده و رنابسپاراز برای رونویسی تحریک میشود و به راه میافتد / .گزینۀ ( :)3نادرست است .فعالکنندۀ مربوط به
ِ
در ژنهای تجزیهکنندۀ مالتوز اس�ت و به اپراتور کاری ندارد / .گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .در ژنهای تجزیهکنندۀ مالتوز ،اتصال دیساکارید به فعالکننده سبب تغییر
شکل آن نمیشود ولی در ژنهای تجزیۀ الکتوز ،دیساکارید با تغییر شکل مهارکننده ،به فعالیت میپردازد.

53

تخای رد تاعالطا نایرج
54

B

مود لصف

B

 44 4سؤال در مورد مراحل رونویسی برای ساخت رنای پیک است .توجه داشته باشید که در این تست ،مرحلۀ بعدی را خواسته نه همان مرحلهای که اتفاقات
مذکور رخ دادهاند .در گزینۀ ( ،)4دقت کنید که شناسایی بخش تنظیمی (راهانداز) در مرحلۀ آغاز رخ میدهد و پس از آن در مرحلۀ طویل شدن شروع جدایی رنا از دنا
صورت میگیرد.
گزینۀ ( :)1هر دو کار در مرحلۀ آغاز رونویسی است / .گزینۀ ( :)2شناسایی رمزه پایان مربوط به مرحلۀ پایان ترجمه است نه رونویسی!  /گزینۀ (:)3
جدایی آخرین گروه فسفات با رونویسی آخرین نوکلئوتید توالی پایان صورت میگیرد که مرحلۀ بعدی ندارد.
5

15

در صورتی که در یک مولکول دنا یوکاریوتی ،بین دو ژن متوالی

راهاندازی نباشد
دو راهانداز باشد
یک راهانداز باشد

ً
قطعا جهت رونویسی در رشتۀ الگوی آنها متفاوت است.
ً
قطعا جهت رونویسی و رشتۀ الگوی آنها متفاوت است.
ً
قطعا جهت رونویسی و رشتۀ الگوی یکسانی دارند.

گزینۀ ( :)2در یاختههای تازه تقس�یم ش�ده ،ژنهای س�ازندۀ رانی رناتنی بس�یار فعالند / .گزینۀ ( :)3اتصال رنای کوچک به رنای پیک ،پس از اپیان

C

C

C

C

C

B

C

B

رونویسی و برای مهار ترجمه رخ میدهد / .گزینۀ ( :)4رونوشت اینترون (میانه) مربوط به رنای نابالغ است .دقت کنید که دنا دارای بیانه و میانه است نه رونوشت آنها
و در حلقههای تشکیل شده ،خود میانه بر روی دنا دیده میشود!
 26 6موارد (الف) و (ج) صحیح هستند.
الف) درس�ت اس�ت .در رنای ناقل و الگوی س�ازنده آنها ،تفاوت فقط در توالی پادرمزۀ آنهاست و سایر قسمتهای 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 سهبعدی نهایی
رناهای ناقل ،پیوند هیدروژنی دیده میشود.
 47 7در مرحلۀ طویل ش�دن ترجمه ،با هر حرکت رناتن ،رنای ناقل به همراه رش�ته پلیپپتید خود از جایگاه  Aبه  Pمیآید و  tRNAموجود در جایگاه  ،Pبدون
آمینواسید ،برای خروج از رناتن به جایگاه  Eمیرود.
گزینۀ ( :)1در مرحلۀ طویل شدن ،ترجمه هر رمزهای فقط در جایگاه  Aصورت میگیرد / .گزینۀ ( :)2در مرحلۀ آغاز پیوند پپتیدی تشکیل نمیشود.
 /گزینۀ ( :)3نوع پیوند اشتراکی بین  tRNAو آمینواسید ،از نوع پپتیدی نمیباشد.
 28 8حلق�ۀ انقباض�ی برای تقس�یم یاختۀ جان�وری کاربرد دارد که در سیتوپالس�م فعالی�ت میکند ،پس پروتئینه�ای اکتین و میوزین آن توس�ط رناتن آزاد در
سیتوپالسم تولید میشود.
گزینۀ ( :)1آنزیمهای گوارش درونیاختهای ،در رناتن ش�بکۀ آندوپالس�می تولید شده ولی در کافندهتنها فعالیت میکنند / .گزینۀ ( :)3همواره طی
ترجمه ،هر رناتن میتواند یک رشتۀ پلیپپتید بسازد و از طرفی در هر دو نوع جاندار چندین رناتن میتواند از یک رنای پیک ترجمه کند / .گزینۀ ( :)4برخی پروتئینهای
راکیزه و دیسهها ،توسط رناتن سیتوپالسم و برخی توسط خود اندامک تولید میشود.
 19 9فقط مورد (الف) صحیح است.
الف) درس�ت اس�ت .واژه بیان ژن به معنی فعالیت و رونویس�ی از ژن اس�ت ولی تنظیم بیان ژن را میتوان 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 فعالکننده ایجاد نمیشود / .ج) نادرست است .در تنظیم بیان ژنهای
تجزیه الکتوز ،این قند با اتصال به مهارکنندۀ روی اپراتور ،وارد فعالیت میش�ود / .د) نادرس�ت اس�ت .رنابس�پاراز پروکاریوتی قادر به شناسایی راهانداز خود میباشد ولی
برای اتصال به آنها در ژنهایی با تنظیم مثبت ،نیاز به فعالکننده دارد.
 21 10موارد (ب) و (ج) صحیح است .سیاهک غالت نوعی قارچ و یوکاریوت میباشد.
الف) نادرس�ت اس�ت .عامل س�ینهپهلو نوعی پروکاریوت اس�ت و عامل رونویس�ی ندارد / .ب) درس�ت است .براساس ش�کل کتاب درسی راهانداز
یوکاریوتی جایگاههای مختلفی دارد که عوامل رونویس�ی به قبل از محل اتصال رنابس�پاراز متصل میش�وند / .ج) درس�ت است .عوامل رونویسی با تمایل مختلف خود به
راهانداز و افزاینده ،مقدار رونویس�ی و س�رعت آن را تحت تأثیر قرار میدهند / .د) نادرس�ت است .هم رنابسپاراز و هم عوامل رونویسی روی راهانداز ،پس از تاخوردگی دنا،
توانایی اتصال به عوامل رونویسی روی افزاینده را دارند.
 41 11در صورت اشکال در پروتئین فعالکنندۀ ژنهای مربوط به تجزیۀ مالتوز ،بیان نمیشوند و پیوند بین گلوکزهای تشکیلدهندۀ آنها نیز هیدرولیز نمیشود.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .در ژنهای مربوط به تجزیۀ مالتوز ،راهانداز به ژن اول متصل اس�ت و بین آنها 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 میدهد / .گزینۀ ( :)3نادرست است .باکتری
عامل رونویسی ندارد.
 31 12منظور مرحلۀ طویل شدن رونویسی است که طی آن عالوه بر نوکلئوتیدهای دنای الگو و رمزگذار ،نوکلئوتیدهای ریبوزدار رنا هم وجود دارد.
گزینۀ ( :)1نادرست است .تولید رنا مربوط به رونویسی است که زنجیره کوچک در مرحلۀ آغاز تولید میشود ولی جدایی رنا از دنا مربوط به مرحلۀ
طویل ش�دن اس�ت / .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .منظور مرحلۀ پایان ترجمه است ولی دقت کنید که رنابسپاراز مربوط به عمل رونویس�ی است / .گزینۀ ( :)4نادرست
اس�ت .در مرحلۀ طویل ش�دن ترجمه ،تعداد زیادی رنای ناقل وارد رناتن در جایگاه  Aمیش�ود ولی فقط یکی از آنها مستقر میشود .از طرفی عامل آزاد کننده در مرحلۀ
پایان ترجمه وارد رناتن میش�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).
 31 13موارد (ب)( ،ج) و (د) صحیح هستند.
الف) نادرس�ت اس�ت .در تنظیم بیان ژن ،پس از رونویس�ی ،برخی موارد در یوکاریوتها ،رنای کوچکی به ابتدای رنای پیک مکمل و اضافه میش�ود
(نه رنای ناقل!) / .ب) درس�ت اس�ت .با توجه به تنظیم بیان ژن قبل از ش�روع رونویس�ی یوکاریوتها ،هر چه تراکم کروموزوم و نوکلئوزومها 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 میشود / .د) درست است .محل تولید و حذف رونوشتهای اینترون در هسته میباشد.

C
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31

55

در پروکاریوتها ،بهطور معمول تنظیم بیان ژن در مرحلۀ رونویسی انجام میشود ولی در مواردی هم ممکن است یاخته با تغییر در پایداری  RNAیا پروتئین ،فعالیت آن را
تنظیم کند ولی این موارد در تنظیم منفی و مثبت رونویسی انجام نمیشود (از طرفی در یوکاریوتها نیز سازوکارهایی برای افزایش طول عمر رنا و بیان بیشتر ژنها وجود دارد).
گزینۀ ( :)1چند ژن مجاور هم برای س�اخت یک  mRNAویژگی تنظیم بیان در اغلب ژنهای پروکاریوتهای میباش�د ولی دقت کنید که داش�تن
اپرات��ور ،مخص�وص تنظی�م منفی بیان ژن و جایگاه اتصال فعالکننده مخصوص تنظیم مثبت بیان ژن میباش�د پس توالی اپراتور در تنظیم مثبت رونویس�ی نقش�ی ندارد/ .
گزینۀ ( :)2در تنظیم منفی رونویسی ،توالی اپراتور بین راهانداز و ژنهای رونویسی شونده وجود دارد ولی در تنظیم مثبت رونویسی ،راهانداز در کنار ژنهای رونویسی شونده
و بین اولین ژن و توالی اتصال فعالکننده میباشد.

گزینۀ ( :)4عوامل رونوییس مخصوص تنظیم بیان ژن یوکاریوتهاست و به تنظیم منیف یا مثبت پروکاریوت ربطی ندارد.
A

در تنظیم مثبت رونویسی برای ژنهای تجزیه مالتوز ،وجود فعالکننده و عامل محیطی سبب کمک به اتصال رنابسپاراز به راهانداز میشود ،پس جهش یا

31 15
اختالل در ژن ساخت فعالکننده ،مانع این اتصال میشود (درستی ج).

گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .در سیس�تم ژنی تجزیه الکتوز ،اتصال الکتوز به اپراتور صورت نمیگیرد ،چون الکتوزها ابتدا به مهارکننده متصل ش�ده
تا آنها را از اپراتور جدا کنند / .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .اش�کال در عامل رونویسی ،شناس�ایی راهانداز توسط رنابسپاراز یوکاریوتی را به مشکل میاندازد / .گزینۀ (:)4
نادرست است .در تنظیم مثبت رونویسی برای ژنهای تجزیۀ مالتوز ،مهارکننده نقشی ندارد و از سوی دیگر ،مالتوز هیچگاه به راهانداز متصل نمیشود.
B

جیرجی�رک نوع�ی یوکاری�وت اس�ت پس توایل چندژین مجاور هم ندارد (نادرس�تی گزین�ۀ ( ))1و تنظیم بی�ان ژن آن از قبل از رونوییس تا پ�س از ترجمه در

41 16
سیتوپالس�م صورت میگیرد که مهمترین مرحلۀ آن ش�روع رونویس�ی است (نادرستی گزینۀ ( )2و درستی گزینۀ ( ))4و به دلیل وجود غشای هسته فرصت بیشرتی برای
مراحل بیان ژن دارد (نادرستی گزینۀ (.))3

A

17

41

پپسینوژن ،انسولین ،هلیکاز و سایر پروتئینها همگی در سیتوپالسم یاخته پپتیک (اصلی) و در رناتن ساخته میشوند ولی توالی افزاینده قسمتی از  DNAیوکاریوت است

که در هسته با همانندسازی ساخته میشود( .فاکتور داخلی معده و  HClدر یاختههای حاشیهای معده تولید میشود).
B

18

31

فقط مورد (د) نادرست میباشد.
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 رمزههای آغاز و

پایان ترجمه میباشد که در توالیهای چند ژنی پروکاریوت ،به ازای هر ژن ،یک رمزه آغاز و یک رمزه پایان ترجمه در  mRNAوجود دارد / .ب) درست است .در تنظیم
مثبت رونویسی ،بهجز راهانداز ،توالی اتصال فعالکننده و در تنظیم منفی رونویسی ،بهجز راهانداز ،توالی اپراتور هم در بخش تنظیمی پروکاریوتها وجود دارند / .ج) درست
اس�ت .همواره اپراتور ،توالی در بخش تنظیمی ژنها میباش�د که در تنظیم منفی رونویس�ی شرکت داشته و با پر شدن توسط پروتئین مهارکننده ،سبب خاموش شدن ژنها
ً
میشود / .د) نادرست است .در تنظیم مثبت رونویسی ،رنابسپاراز میتواند مستقال راهانداز را شناسایی کند ولی برای اتصال به آن ،عوامل کمکی مثل فعالکننده دارد.
A

C

الکتوز باید به درون باکتری  E.coliوارد شود و با اتصال به پروتئین تنظیمی مهارکننده سبب تغییر سهبعدی آن شده و اپراتور را خالی میکند تا ژن روشن

41 19
مستقیما به اپراتور متصل نمیشود.
الکتوز
شود ولی
ً
20

42

منظور آنزیم رنابسپاراز یوکاریوتی است.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .ساخت این آنزیم در مرحلۀ ترجمه میباشد که پیوند پپتیدی تش�کیل میشود نه فسفودیاستر / .گزینۀ ( :)2نادرست

اس�ت .فعالیت رنابس�پاراز در رونویس�ی کردن میباش�د که رمزه و جایگاه  Pدر آن تأثیر ندارد / .گزینۀ ( :)3نادرست است .رنابس�پاراز یوکاریوتی از دنای خطی رونویسی
میکند / .گزینۀ ( :)4درست است .در آغاز ترجمه رنابسپاراز ،پیوند پپتیدی در رناتن تشکیل نمیشود.

پاسخ آزمون برگزیدةسؤاالت قلمچی
C

در پروکاریوته�ا فامت�ن اصلی به صورت یک مولکول حلقوی بوده که به غش�ای یاخته متصل میباش�د .در جانداران آنزیمه�ای ویژهای وجود دارد که با

41 1
تشخیص پادرمزه در رنای ناقل ،آمینواسید مناسب را با صرف انرژی به آن متصل میکنند.

گزینۀ ( :)1دقت کنید در گروهی از باکتریها فقط یک فامتن مشاهده میشود و لفظ فامتنها نادرست است / .گزینۀ ( :)2دیسک ممکن است در
باکتریها وجود نداشته باشد / .گزینۀ ( :)3پیرایش از ویژگیهای یاختههای یوکاریوتی است و در باکتریها دیده نمیشود.
A

ویرای�ش در یاختهه�ای یوکاریوتی و پروکاریوتی در طی همانندس�ازی میتواند انجام ش�ود .در ای�ن یاختهها گروهی از آنزیمها (کاهندۀ انرژی فعالس�ازی

42 2
واکنش) رناهای آنزیمی دارای پیوند فسفودیاستر هستند.

گزینۀ ( :)1در یاختههای پروکاریوتی رنای پیک طول عمر کوتاهی دارد ولی فرایند پیرایش مخصوص یوکاریوتها است / .گزینۀ ( :)2ویرایش در یاختههای
پروکاریوتی و یوکاریوتی میتواند انجام شود .توالیهای اینترون و اگزون در پروکاریوتها وجود ندارد / .گزینۀ ( :)3ساختار رناتن پس از ترجمۀ رمزۀ آغاز کامل میشود.

تخای رد تاعالطا نایرج
56

C

فقط مورد سوم عبارت را بهدرستی تکمیل میکند.

13 3
رشتۀ الگوی آنزیمهای رنابسپاراز از جمله رنابسپاراز  ،3از جنس دنا و فراوردۀ آنها رنا میباشد( .فقط  tRNAمیتواند به آمینواسید متصل شود).

مورد اول) برای مثال رنابس�پاراز پروکاریوتی ،محصوالت متنوعی تولید میکند .محصول آنزیمهای رنابس�پاراز میتواند نوعی  RNAدارای خاصیت

آنزیم�ی باش�د .آنزیمهای رنابس�پاراز پروکاریوتی توانایی تولی�د انواع متنوعی از مولکولهای  RNAرا دارن�د / .مورد دوم) آنزیم رنابس�پاراز  2از مولکول دنای یوکاریوتی
مود لصف

رونویسی میکند .دنای هستهای یوکاریوتها خطی است .دقت کنید که دنای پروکاریوتها توالی میانه ندارد / .مورد چهارم) برای رنابسپاراز پروکاریوتی صادق نیست.
چون آنزیم رنابسپاراز پروکاریوتی هر سه نوع رنا را میسازد .این سه نوع رنا از جمله رنای ناقل که پیوند هیدروژنی دارد ،در تولید پروتئین رناتنی و ایجاد شکل جایگاههای
 Pو  Aرناتن مؤثر هستند.
A

 14 4توالی را هانداز به رنابسپاراز اجازه میدهد رونویسی را از جای صحیح آغاز کند .راهانداز توسط رنابسپاراز رونویسی نمیشود (درستی گزینۀ ( .))2اما دقت کنید
ً
که راهانداز در طی همانندس��ازی قطعا پیوندهای هیدروژنی خود را از دس�ت میدهد همچنین وقتی رنابس�پاراز میخواهد رونویس�ی را آغاز کند با تش�کیل حباب رونویسی،
تعدادی از پیوندهای هیدروژنی دو رشتۀ راهانداز میشکند (نادرستی گزینۀ ( .))1راهانداز موجب میشود رنابسپاراز اولین نوکلئوتید مناسب را بهطور دقیق پیدا و رونویسی را
از آنجا آغاز کند (درستی گزینۀ ( .))3نوکلئوتید یوراسیلدار تنها در رناها دیده میشود و نمیتوان این نوع نوکلئوتید را در ساختار دنا مشاهده کرد (درستی گزینۀ (.))4

C

بخشهای مشخص شده در شکل بهترتیب شماره عبارتند از )1( :رشتۀ الگوی دنا )2( ،رشتۀ رمزگذار دنا )3( ،آنزیم رنابسپاراز و ( )4رنای در حال ساخت.

45 5
از بین گزینهها فقط عبارت موجود در گزینۀ ( )4جمله را به درستی تکمیل میکند چون هر دو رشتۀ دنا میتواند در ژنهای مختلف ،الگوی ساخت رنا باشد.

گزینۀ ( :)1آنزیم رنابس�پاراز درون سیتوپالس�م س�اخته میش�ود و پس از آن با عبور از منافذ موجود در پوش�ش هس�ته ،وارد هس�ته میش�ود .رنای
س�اخت ه ش�ده نیز میتواند پس از تکمیل س�اخت ،از همین طریق از هس�ته خارج ش�ود / .گزینۀ ( :)2رش��تۂ الگو در این ژن میتواند الگویی برای س�اخت رنای پیک و
س�پس آنزیم رنابس�پاراز باش�د / .گزینۀ ( :)3در هنگام تقس�یم یاخته که پوش�ش هسته ناپدید میشود ،دنای هس�تهای در تماس مستقیم با سیتوپالس�م قرار میگیرد/ .
گزینۀ ( :)4در هنگام همانندسازی ،هر دو رشتۀ دنا الگویی برای ساخت رشتۀ پلینوکلئوتیدی هستند (البته در دو ژن مختلف).
B

6

36

فقط مورد (ب ) صحیح است .در مرحلۀ آغاز رونویسی ،برخالف سایر موارد گسستن پیوند هیدروژنی میان یوراسیل رنا و آدنین رشته الگو رخ نمیدهد.

الف) در مرحلۀ آغاز رونویسی ،رنای در حال ساخت کوتاه است و از رشتۀ الگوی خود جدا نمیشود / .ج) در فرایند رونویسی ،ویرایش مشاهده نمیشود/ .
ً
د) در مرحلۀ طویل شدن ،همانند مرحلۀ پایان رونویسی ،پس از جدا شدن رنا از رشتۀ الگوی خود ،دو رشتۀ الگو و رمزگذار مجددا با یکدیگر پیوند هیدروژنی تشکیل میدهند.
A

در طی فرایند ترجمه ابتدا بخشهایی از رانی پیک ،زیرواحد کوچک رناتن را به سمت رمزۀ آغاز هدایت میکنند که ب ه معنای اتصال زیرواحد کوچک رناتن

17 7
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  Pرا
بهوجود میآورد ،وارد شده و سپس زیرواحد بزرگ رناتن به مجموعۀ قبلی میپیوندد.

B

در مرحلۀ طویل شدن ترجمه ،میتوان بهطور همزمان دو رانی انقل داخل رناتن مشاهده کرد .در همۀ مراحل در جایگاههای  P ،Aو  Eرناتن ،رمزههای سه

38 8
نوکلئوتیدی دیده میشود.

گزینۀ ( :)1عوامل آزادکننده در مرحلۀ اپیان به جایگاه  Aوارد میشوند؛ در این مرحله تنها یک  tRNAدر جایگاه  Pرناتن مشاهده میشود / .گزینۀ

( :)2در مرحلۀ طویلشدن ساخت رشتۀ پلیپپتیدی ادامه مییابد و در جایگاه  Aرناتن پیوندهای هیدروژنی و پپتیدی برقرار میشوند / .گزینۀ ( :)4در 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 میشوند.
B

در مرحلۀ پایان ترجمه ،با ورود رمزه پایان به جایگاه  Aرناتن ،آخرین  tRNAدر جایگاه  Pرناتن قرار میگیرد؛ زیرا برای رمزۀ پایان ،پادرمزهای وجود ندارد

49 9
(البته کتاب درسی ورود پادرمزه را در آخر مرحله طویل شدن در نظر گرفته است).

گزینۀ ( :)1در مرحلۀ آغاز رونویس�ی ،رنابس�پاراز ،ریبونوکلئوتیدهای (نه دئوکس�یریبونوکلئوتید) مکمل را مقابل دئوکس�یریبونوکلئوتیدهای رشتۀ الگوی

 DNAقرار میدهد / .گزینۀ ( :)2در مرحلۀ پایان رونویسی ،رنابسپاراز رونویسی را از توالی ویژهای در رشتۀ الگو (نه رمزگذار)  DNAانجام میدهد و رونویسی پایان مییابد/ .
گزینۀ ( :)3در مرحلۀ آغاز ترجمه ،اولین پادرمزه در محل ش�کلگیری جایگاه  Pرناتن با اولین رمزه جفت میش�وند .در مرحلۀ آغاز فقط جایگاه  Pپر ش�ده اس�ت و جایگاه

 Aو  Eخالی میماند.
C

در مرحلۀ طویل شدن ممکن است رناهای ناقل مختلفی وارد جایگاه  Aرناتن شوند ولی فقط رنایی که مکمل رمزۀ جایگاه  Aاست ،استقرار پیدا میکند؛ در

11 10
غیر این صورت بدون ورود به جایگاه  ،Eجایگاه را ترک میکند .در مرحلۀ اپیان نیز ،طبق ش�کل کتاب درس�ی ،رنای ناقل بدون ورود به جایگاه  Eاز رناتن خارج میش�ود؛
پس در دو مرحلۂ طویل شدن و اپیان ،رانی انقل یمتواند بدون ورود به جایگاه  Eاز رانتن خارج شود.

در مرحلۀ طویل شدن ،پس از ورود رنای ناقلی که مکمل رمزۀ جایگاه  Aاست ،آمینواسید یا رشتۀ پلیپپتیدی موجود در جایگاه  Pاز رنای ناقل خود جدا میشود (شکسته

ش�دن پیوند میان نوکلئوتید و آمینواس�ید) و با آمینواس�ید جایگاه  Aپیوند برقرار میکند (تشکیل ش�دن پیوند میان دو آمینواسید) .پس از آن رناتن به اندازۀ یک رمزه به

س�وی رمزۀ پایان پیش میرود ،در این موقع رنای ناقل که حامل رش�تۀ پپتیدی در حال س�اخت اس�ت در جایگاه  Pقرار میگیرد و جایگاه  Aخالی میش�ود تا پذیرای رنای

ناقل بعدی باشد و رنای ناقل بدون آمینواسید در جایگاه  Eقرار میگیرد و سپس از این جایگاه خارج میشود (گسستن پیوند هیدروژنی میان دو نوکلئوتید).

در مرحل�ۀ پای�ان ،عوام�ل آزادکننده باعث جدا ش�دن پلیپپتید از آخرین رنای ناقل میش�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 میدهد .طبق شکل کتاب ،در مرحلۀ پایان ،آخرین رنای ناقل از رمزۀ مکمل خود جدا میشود (شکسته شدن پیوند
هیدروژنی میان دو نوکلئوتید) .در این مرحله تشکیل پیوند بین دو آمینواسید و بین آمینواسید با نوکلئوتید رخ نمیدهد (نادرستی گزینههای ( )3( ،)2و (.))4
نتیجه :بنابراین میتوان 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 میدهد.
C

رش�تۀ پلیپپتی�د در مرحل�ۀ اپی��ان ترجمه بهطور کامل از رناتن خارج میش�ود .قبل از آن ،طی مرحلۀ طویل ش�دن ،در جایگاه  Pنمیتوانیم شکس�ت پیوند

41 11
هیدروژنی را مشاهده کنیم( .فقط در مرحلۀ پایان پیوند هیدروژنی رمزه و پادرمزه در جایگاه  Pشکسته میشود).

B

B

B

C

B

C

A

B

A

گزینۀ ( :)1پیوند پپتیدی در مرحلۀ طویل شدن تشکیل میشود .بعد از آن در مرحلۀ پایان در جایگاه  ،Aآمینواسید منفرد و متصل به رنای ناقل یافت
نمیشود اما پروتئینهای آزادکننده دیده میشود که دارای آمینواسید در ساختار خود است / .گزینۀ ( :)2در مرحلۀ طویل شدن ،جابهجایی رناتن به اندازۀ یک رمزه دیده
میش�ود .قبل از آن در مرحلۀ آغاز ،پیوند اش�تراکی آمینواس�ید و رنای ناقل در جایگاه  Pدیده میشود / .گزینۀ ( :)3در مرحلۀ طویل شدن ترجمه ،پیوند بین آمینواسیدها
تشکیل میشود و در مرحلۀ بعد آن (مرحلۀ پایان) در جایگاه  Aرنای ناقل دیده نمیشود که منجر به برقراری پیوند پپتیدی شود ،اما عوامل آزادکننده در این جایگاه قرار
میگیرند که مولکولهایی پروتئینیاند و در ساختار خود پیوند پپتیدی و هیدروژنی دارند.
 41 12بخشهایی از مولکول دنا که رونوشت آنها در  mRNAبالغ حذف شده است ،توالیهایی به نام میانه (اینرتون) میباشند .توالیهای اینترون (میانه) و اگزون (بیانه)
در یوکاریوتها وجود دارد و همانطور که در فصل  1زیستشناسی دوازدهم خواندید ،دنای خطی در یوکاریوتها در دو سرخود دارای دو گروه عاملی متفاوت است.
گزینۀ ( :)1رونوش�ت توالیهای بیانه (اگزون) در رنای پیک ( )mRNAبالغ باقی میماند اما توجه کنید که تمامی این توالیها ،ترجمه نمیش�وند و
ً
حتی ممکن است اصال وارد رناتن نشوند / .گزینۀ ( :)2رونوشت توالیهای اینترون و اگزون فقط توسط رنابسپارازهای یوکاریویت ایجاد میشوند .پروکاریوتها توالیهای
اگزون و اینترون ندارند / .گزینۀ ( :)3یکی از (نه تنها!) تغییراتی که در رنای پیک رخ میدهد ،حذف رونوشت توالیهای اینترون و حفظ رونوشت توالیهای اگزون است
و تغییرات دیگری نیز ممکن است بر رونوشت اگزونها اعمال شود.
 41 13در صورت عدم حضور گلوکز و بعد از حضور الکتوز در محیط ،این قند به پروتئین مهارکننده متصل میشود و سبب تغییر شکل آن میشود (رد گزینۀ (.))1
س�اختار اول پروتئین که نوع ،تعداد ،ترتیب و تکرار آمینواس�یدها اس�ت در این تغییر شکل دستخوش تغییر نمیشود (درستی گزینۀ ( .))4بعد از آن دیگر مانعی بر سر راه
رنابس�پاراز وجود نخواهد داش�ت و در این مرحله این آنزیم رونویس�ی از ژن آنزیم تجزیهکننده الکتوز را کامل میکند .در مورد گزینۀ ( )2نیز توجه داش�ته باشید که چه
الکتوز در محیط باکتری باشد و چه نباشد ،رونویسی از ژن سازنده پروتئین مهارکننده انجام میشود و پروتئین مهارکننده ساخته میشود.
 41 14در جایگاه  Eپیوند هیدروژنی تشکیل نمیشود (ولی مشاهده و شکسته میشود).
گزینۀ ( :)1مرحلۀ آغاز و طویل شدن  -مرحلۀ آغاز و طویل شدن  -مرحلۀ طویل شدن (جهت خروج  / )tRNAگزینۀ (:)2مرحلۀ طویل شدن  -مرحلۀ
آغاز و طویل شدن  -مرحلۀ طویلشدن  /گزینۀ ( :)3مرحلۀ پایان  -مرحلۀ آغاز (بین رمزه و پادرمزه آغاز)  -در مرحلۀ طویل شدن  /گزینۀ ( :)4مربوط به جایگاه  Pدر مرحلۀ
پایان است  -مربوط به جایگاه  Aمرحلۀ پایان  -تشکیل پیوند هیدروژنی و در جایگاه  Eمشاهده نمیشود.
 21 15موارد (الف) و (د) صحیح هستند.
الف و ج) آنزیم رنابسپاراز ،ریبونوکلئوتیدها را براساس رابطۀ مکملی در مقابل نوکلئوتیدهای دنا قرار میدهد و آنزیم دنابسپاراز ،دئوکسیریبونوکلئوتیدهای
مکمل را در مقابل نوکلئوتیدهای دنا قرار میدهد .آنزیم رانبسپاراز همزمان به هر دو رشتۀ دنا متصل میشود ،اما فقط از یکی از رشتهها رونویسی میکند .در حالی که آنزیم
دانبس�پاراز ،تنها به ییک از رش�تهها متصل ش�ده و فقط از همان رش�ته همانندسازی میکند / .ب) آنزیم دنابسپاراز در هنگام همانندس�ازی ،پیوند قند  -فسفات بین گروه
فس�فات از یک نوکلئوتید و قند دئوکس�یریبوز از نوکلئوتید دیگر ،تش�کیل میدهد .در صورت بروز اشتباه در این فرایند این آنزیم میتواند برگردد و پیوند فسفودیاستر 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) ( DNAدنا) ساختاری
شبیه به نردبان پیچخورده دارد که پلههای آن از بازهای آلی و پیوندهای هیدروژنی تشکیل شده است .آنزیم هلیکاز و رنابسپاراز میتوانند پیوندهای هیدروژنی را بشکنند.
آنزیم رنابس�پاراز بیش از یکبار در یاخته فعالیت میکند .در صورتی که دیس�ک در یاخته پروکاریوتی وجود نداش�ته باش�د ،آنزیم هلیکاز در هر چرخۀ زندگی یاخته ،تنها
یکبار فعالیت میکند ،اما در صورت وجود دیسک میتواند بیش از یکبار در یاخته فعالیت کند.
 41 16در رشتۀ الگو از یک ژن ،بخشهایی که با رنای پیک بالغ حاصل از ژن مکمل هستند را اگزون مینامند .از آنجایی که حاصل رونویسی از این ژن رنای پیک
است ،بیان آن به رونویسی ختم نشده و الزم است تا رنای پیک ترجمه شود.
گزینۀ ( :)1ژنها اگر روی کروموزومهای غیرجنیس باشند ،انتقال اطالعات و صفتهای مربوط به آنها مستقل از جنس خواهد بود / .گزینۀ ( :)2در
مجاورت اگزونها ،توالی اینترون قرار دارد .دقت کنید که اینترون هرگز حذف نمیش�ود؛ بلکه رونوش�ت آنها از رنا حذف میش�ود / .گزینۀ ( :)3تعیین کربوهیدارتهای
مربوط به گروه خونی ( )ABOغشای گویچۀ قرمز به حضور یا فقدان دو آنزیم  Aو  Bوابسته است .یک ژن به تنهایی نمیتواند ساخت دو آنزیم مختلف را کنترل کند
(البته این نکات را در فصل  3میآموزید!).
 31 17بخشه�ای  3 ،2 ،1و  4ب�هترتی�ب عبارتن�د از« :توالیهایی از دنای باکتری ،رنابس�پاراز ،فعالکنن�ده و مهارکننده» و بخشهای (ال�ف) و (ب) در تنظیم
رونویسی مثبت ،به ترتیب «جایگاه اتصال فعالکننده و راهانداز» و در تنظیم رونویسی منفی ،ب ه ترتیب «راهانداز و اپراتور» میباشند (نادرستی گزینۀ (.))1
گزینۀ ( :)2نادرست است .تنظیم رونویسی در این باکتری برای استفاده از قند مالتوز از نوع مثبت میباشد / .گزینۀ ( :)3درست است .قند الکتوز
پس از ورود به درون باکتری به مهارکننده متصل و باعث تغییر شکل آن میشود .این تغییر شکل به گونهای است که مهارکننده از اپراتور جدا میشود تا رنابسپاراز بتواند
رونویسی را آغاز کند / .گزینۀ ( :)4نادرست است .فعالکننده آنزیم نیست و فاقد جایگاه فعال میباشد.
 31 18مطابق شکل واضح است که رشتههای رنای سمت چپ کوتاهتر از سمت راست است ،پس جهت رونویسی از چپ به راست است.
ً
گزینۀ ( :)1دقت کنید در ش�کل دو ژن مختلف در حال رونویس�ی اس�ت ،پس ممکن است از یکی رنای پیک و از دیگری مثال رنای ناقل تولید شود/ .
گزینۀ ( :)2بخش�ی که با عالمت س�ؤال نش�ان داده شده اس�ت ،توالیهای بین ژنی هستند که از جنس دنا (با قند دئوکسیریبوز) هستند / .گزینۀ ( :)4دقت کنید در این
نوع رونویسی ،قبل از اینکه یک آنزیم به توالی پایان برسد ،آنزیم دیگر رونویسی را شروع میکند (به همین دلیل است که رشتههای متعدد ایجاد شده است).
 31 19رنای ناقل در همۀ جانداران در اتصال به رشتۀ پلیپپتید در حال ساخت نقش دارد .این مولکول رنا توسط یک رنابسپاراز ساخته شده است( .دقت کنید در
سؤال نگفته است «یک نوع رنابسپاراز»).
گزینۀ ( :)1در باکتریها ممکن است یک رنای پیک از روی چندین ژن مجاور رونویسی شده باشد / .گزینۀ ( :)2پروکاریوتها هسته و پیرایش رنای
پیک ندارند / .گزینۀ ( :)4دقت کنید ممکن است محصول رونویسی ،رنای ناقل یا رنای رناتنی باشد که رمزه ندارند.
 AUG 32 20رمزهای است که ترجمه از آن آغاز میشود ،پس هر رنای پیک سالم چه یوکاریوت و چه پروکاریوت این رمزه را دارد.
ً
گزینۀ ( :)1اگر آمینواسیدی فقط یک نوع رمزه داشته باشد ،فقط یک نوع رنای ناقل میتواند آن را حمل کند / .گزینۀ ( :)2بیان همۀ ژنها الزاما توسط
افزاینده تنظیم نمیشود چون توالی افزاینده ،وجود آن الزامی نیست / .گزینۀ ( :)4عوامل رونویسی متصل به افزاینده بر سرعت و مقدار رونویسی مؤثر است نه آغاز آن.
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 31 1منظور سؤال قند دیساکاریدی الکتوز میباشد که ماهیت هیدرات کربنی دارد و وجود آن سبب روشن شدن ژنها میشود.
 22 2ابتدا توجه کنید که در تست مکمل رشتۀ رونویسی شونده داده شده است .مکمل این رشتۀ  DNAبه صورت  CAT-TTT-ACTمیباشد و mRNA
رونویس�ی ش�ده از روی آن به صورت  GUA-AAA-UGAاس�ت و با توجه به اینکه  tRNAروبهروی رمزههای قابل ترجمه ( )GUAآمینواسید میآورد ،پادرمزهها
از چپ به راست به صورت  UUUو  CAUخواهند بود( .دقت کنید که روبهروی  ،UGAپادرمزه قرار نمیگیرد).
 23 3در ط�ی ترجم�ه ،پس از تش�کیل ه�ر پیوند پپتیدی ،با هر حرکت رناتن ،رمزه جدیدی وارد جایگاه  Aش�ده و پیلپپتید س�اخته ش�ده ب�ه جایگاه  Pمیرود
(نادرس�تی گزینۀ ( .))3س�پس پادرمزه و  tRNAقبلی از جایگاه  Eخارج میش�وند (درس�تی گزینۀ ( .))2در مورد گزینۀ ( )1دقت کنید که رمزه جدید وارد ش�ده به ، A
اگر نوعی رمزه پایان باش�د ،دیگر پذیرای  tRNAحاوی آمینواس�ید نمیش�ود (نادرس�تی گزینۀ ( .))1در مورد گزینۀ ( )4دقت کنید که همواره با حرکت رناتن تعدادی
آمینواسید وارد جایگاه  Pمیشود نه فقط یک آمینواسید!
 44 4در مورد این تست اول گزینۀ ( )3را حذف کنید چون روبهروی رمزه  UGAکه آمینواسید قرار نمیگیرد .ولی همانطور که میدانید گزینههای ( )1و ()2
در جایگاه  Aو گزینۀ ( )4در جایگاه  Pدر آخر ترجمه صورت میگیرند.
 15 5وقتی جهش در اپراتور صورت گیرد ،ممکن اس�ت پروتئین تنظیمی به آن نپیوندد (ولی به اتصال رنابس�پاراز به راهانداز ربطی پیدا نمیکند) .در گزینههای
( )3و ( )4عمل مهارکننده در اتصال به اپراتور مهم میباشد و یک جهش میتواند جایگاه اتصال الکتوز را به گونهای تغییر دهد که دیگر پذیرای الکتوز نباشد و یا شکل و
تمایل محل اتصال به اپراتور را تغییر دهد و در مورد گزینۀ ( )2هم دقت کنید که پروکاریوت ،عامل رونویسی ندارد.
 46 6مگس سرکه ،جانور و نوعی یوکاریوت است که توالیهای چندژنی مجاور هم ندارد (نادرستی گزینۀ ( .))2همانطور که میدانید مراحل بیان ژن از رونویسی
ً
که مهمترین مرحله است و در هسته صورت میگیرد تا پس از ترجمه در سیتوپالسم ادامه دارد (نادرستی گزینۀ ( .))1قطعا میدانید که در یوکاریوتها 3 ،نوع رنابسپاراز
وجود دارد (نادرستی گزینۀ ( .))3ولی در رونویسی آنها عالوه بر راهانداز ،توالیهای افزاینده هم نقش دارد (درستی گزینۀ (.))4
 37 7وقتی الکتوز در محیط نیس�ت پس سیس�تم ژنی تجزیۀ الکتوز خاموش اس�ت و رونویس�ی انجام نمیشود (نادرستی گزینۀ ( ))1و تجزیۀ الکتوز هم صورت
نمیگیرد (نادرستی گزینۀ ( .))2عامل رونویسی نیز مخصوص یوکاریوتهاست (نادرستی گزینۀ ( .))4ولی ژن سازنده پروتئین مهارکننده همواره در حال ساخت پروتئین
مهارکننده میباشد و ربطی به خاموش یا روشن بودن سایر ژنها ندارد.
 28 8موارد (الف)( ،ب) و (ج) صحیح میباشند.
الف) درست است .در مرحلۀ اول یا آغاز رونویسی ،رنابسپاراز ،راهانداز را شناسایی کرده و پس از شناسایی نقطۀ آغاز رونویسی ،قطعه کوتاهی از ابتدای
 RNAرا میسازد (دقت کنید که آنزیم خودش بعد از شناسایی راهانداز ،حرکت میکند و به نقطه آغاز میرسد) / .ب) درست است .رنابسپاراز در مرحلۀ دوم رونویسی،
هم از جلو پیوندهای هیدروژنی دو رش�تۀ  DNAرا باز میکند و هم از عقب  RNAدر حال س�اخت را از رش�تۀ  DNAالگو جدا میکند / .ج) درس�ت است .بر طبق متن
کتاب درس�ی ،در مرحلۀ دوم یا طویل ش�دن ترجمه ،با آخرین حرکت رناتن ،یکی از س�ه رمزه پایانی در جایگاه  Aرناتن قرار میگیرد / .د) نادرس�ت اس�ت .ورود tRNA
آغازین به رناتن و جفت شدن آنها با رمزه ،قبل از اتصال زیرواحد بزرگ رناتن به کوچک آن صورت میگیرد.
 19 9س�ؤال در مورد یاختۀ یوکاریوتی اس�ت ،چون نقطۀ وارس�ی دارد ،پس باید برای شروع رونویسی ،رنابس�پاراز به مجموعۀ راهانداز و پروتئین عوامل رونویسی
هدایت شود چون یاختۀ یوکاریوت ،سه نوع رنابسپار دارد.
گزینۀ ( :)2بودن یک نوع آنزیم رنابس�پاراز برای س�اخت انواع رناها ،مخصوص پروکاریوتهاس�ت / .گزینههای ( )3و ( :)4ترجمه فقط از روی رنای
پیک انجام میشود که فقط حاصل عمل رنابسپاراز  2میباشد.
 21 10منظور سؤال بسیاری از گیاهان میباشد که سانتریول ندارند ولی رشتۀ دوک به کمک پروتئینهای سیتوپالسمی و غشایی تشکیل میشود .همانطور که میدانید
برخی رناها ،نقش آنزیمی دارد که در سیتوپالسم در تشکیل پیوند پپتیدی حین عمل ترجمه نقش دارد .این آنزیمها دارای مونوساکارید ریبوز در ساختار خود میباشند.
گزینۀ ( :)1مولکول حاصل از رونویس�ی ،با رش�ته الگوی خود مکمل اس�ت نه با رش�ته غیرالگو!!  /گزینۀ ( :)3یکی از تغییراتی که در mRNAهای
یوکاریوت صورت میگیرد حذف رونوشت میانهها و کوتاه شدن طول  mRNAطی پیرایش میباشد / .گزینۀ ( :)4چلیپایی شدن یا مبادله قطعات بین فامتنهای همتا،
فقط مخصوص یاختههایی است که میخواهند میوز کنند.
ً
 41 11ژن بخشی است که قطعا در رونویسی شرکت میکند .هر جهش کوچک جانشینی یا تغییر در تعداد ،در هر صورت روی رنای محصول اثر میگذارد( .دقت
کنید که اگر جهش روی توالی غیر از ژن مانند راهانداز یا توالی بین ژنی باشد ،روی توالی رنای محصول اثر ندارد).
گزینۀ ( :)1هر دو جاندار از نوع پروکاریوت هستند و قید برخالف اشتباه است / .گزینۀ ( :)2هر دو مورد باکتری هستند که هر نوع رنای آن توسط یک
نوع رنابسپاراز تولید میشود / .گزینۀ ( :)3بین راهانداز ،توالی افزاینده ،اپراتور ،جایگاه فعالکننده و نقطۀ آغاز رونویسی ،همواره تعدادی نوکلئوتید میتواند وجود داشته باشد.
 21 12موارد (الف) و (د) صحیح میباشند (البته نظر من با طراح تست آن سال متفاوت است!).
جهش ،در اصطالح زیستشناسی به هرگونه تغییر در توالی نوکلئوتیدهای دنا ( )DNAگفته میشود.
جهش میتواند روی رونویسی اثر کرده و نوع  RNAرا تغییر دهد که در صورت تغییر در  ،mRNAمیتواند 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 .اصال مهارکننده هیچگاه به ژن متصل
نمیش�ود که در اثر جهش این اتصال به مش�کل بخورد / .ج) نادرس�ت اس�ت .الکتوز نوعی قند اس�ت و بهطور مس�تقیم از روی ژن ساخته نمیش�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 جهشها مثل تغییرات روی توالی تنظیمی راهانداز ،میتوانند سبب افزایش یا کاهش فعالیت محصول پروتئینی مثل رنابسپاراز شوند.

A

 11 13در یوکاریوتها ،رنای در حال رونویسی درون هسته قرار دارد ولی رناتن فعال برای پروتئینسازی درون سیتوپالسم واقع است .پس هیچگاه نمیتوان در مورد
ژنهای یوکاریوت هستۀ آنها ،همزمانی رونویسی و ترجمه را مشاهده کرد .در حالی که در پروکاریوتها این عمل همزمانی به دلیل عدم وجود غشای هسته صورت میگیرد.
قابل توجه داشته باشید که براساس این تست وقتی در تست کنکور در مورد یوکاریوت صحبت میکند ،نباید به ژنهای راکیزه و پالست توجه کنید!
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C

C
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گزینۀ ( :)2همواره پروتئینسازی از انتهای آمینی و با آمینواسید متیونین به سمت انتهای کربوکسیل رشتۀ پلیپپتیدی صورت میگیرد / .گزینۀ (:)3
در یک مولکول دنا ،هر ژن میتواند یکی از دو رش�ته دنا را به عنوان رش�تۀ الگوی ویژۀ خود داش�ته باش�د / .گزینۀ ( :)4در یوکاریوتها ،تغییرات رنا در حین رونویس�ی یا
پس از آن رخ میدهد.
 41 14سیستم ژنهای تجزیهکنندۀ مالتوز در باکتری اشرشیاکالی به صورت تنظیم مثبت رونویسی بوده تا در صورت کمبود گلوکز ،باکتری بتواند با تجزیۀ مالتوز،
نی�از خ�ود را برط�رف کند .در این ژنها ،برای بیان ش�دن ،ابتدا پروتئینهای متنوع فعالکننده به جایگاه اتصال خود در قبل از راهانداز متصل میش�وند و س�پس به اتصال
رنابسپاراز به راهانداز کمک میکنند .در حقیقت مالتوز با اتصال به فعالکننده ،سبب چسبیدن فعالکننده به جایگاه اتصال خود در دنا شده و سپس به اتصال رنابسپاراز به
راهانداز و حرکت آن به سمت نقطۀ شروع رونویسی کمک میکند .در این ژنها ،عوامل رونویسی (گزینۀ ( ،))1مهارکننده (گزینۀ ( ))2و سنتز مالتوز (گزینۀ ( ))3وجود ندارد.
 11 15فقط عبارت (د) صحیح است.
برحسب متن کتاب دوازدهم در فصل  6میخوانیم که بخش عمدۀ فتوسنتز را گیاهان انجام نمیدهند ،بلکه باکتریها (پروکاریوتها) و گروهی از آغازیان (یوکاریوتها)
انجام میدهند که در محیط خشکی و آبی زندگی میکنند .پس منظور سؤال هم پروکاریوت و هم یوکاریوت است.
الف) نادرست است .شروع ترجمه قبل از پایان رونویسی ،ویژۀ پروکاریوتهاست / .ب) نادرست است .محصول اولیۀ رونویسی میتواند هر سه نوع RNA
باشد نه فقط  mRNAو از طرفی رناهای آنها تغییر نمیکند / .ج) نادرست است .عوامل رونویسی ویژۀ تنظیم بیان ژن در یوکاریوتهاست / .د) درست است .در همۀ
جانداران ،میتوان فرایند ترجمه از روی یک  mRNAرا به صورت همزمان توسط مجموعهای از رناتنها مشاهده کرد.
 31 16در 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
بوده است نه یک نوع!).
ً
گزینۀ ( :)1نادرست است .رناهای پروکاریوت در برخی موارد مثل ژنهای تجزیۀ الکتوز و مالتوز در اشرشیاکالی ،از روی سه ژن ساخته شده ولی کال
یک رنا از روی همۀ این س�ه ژن رونویس�ی میش�ود / .گزینۀ ( :)2نادرست استmRNA .های یوکاریوت که رمزه دارند ،میتوانند در هسته یا سیتوپالسم پیرایش شوند
ولی نوع حذف رونوش�ت میانه در هس�ته صورت میگیرد .از طرفی پروکاریوتها ،هس�ته ندارند (به قید همه در این تست دقت کنید!) / .گزینۀ ( :)4نادرست است .هر
ً
نوع رنایی میتواند باز آلی مشابه رشتۀ رمزگذار و مکمل رشتۀ الگوی خود داشته باشد و حتما این نکته نباید مربوط به  mRNAباشد.
ً
 41 17در هر جانداری ،ژنهای متفاوتی روی یک دنا قرار گرفتهاند ،ولی هرکدام میتوانند از یک رش�تۀ خاص دنا رونویس�ی انجام دهند .مثال در ش�کل زیر ،رشته
الگوی دو ژن  1و  ،2متفاوت است.
ﺎﺑﺴﭙﺎاز

ژن3

اهاﺪاز

اهاﺪاز

ژن2

ﺎﺑﺴﭙﺎاز

ﺎﺑﺴﭙﺎاز

اهاﺪاز

ژن1

ﺎي د ﺣﺎل وﻮﺴ

B

B

B

گزین�ۀ ( :)1تغیی�رات رناه�ا میتوانند در حین رونویس�ی یا پس از آن انجام ش�وند / .گزین�ۀ ( :)2ترجمه از رمزۀ آغاز ص�ورت میگیرد که زودتر نیز
رونویسی شده است / .گزینۀ ( :)3اولین آمینواسید ترجمه شونده ،همواره متیونین از روی رمزه  AUGمیباشد که در انتهای آمیین هر رشتۀ پلیپپتید قرار گرفته است.
 41 18در این ژنها ،الکتوز محرک فعالیت رنابس�پاراز بهطور غیرمس�تقیم است چون مس�یر عبور آن را از روی اپراتور خالی میکند .همانطور که میدانید الکتوز
نوعی دیساکارید است.
گزینۀ ( :)1مهارکننده همواره به اپراتور تمایل دارد و این الکتوز اس�ت که با اتصال به مهارکننده در آن تغییر ش�کل میدهد و اپراتور را خالی میکند
(نظ�ر اش�تباه طراح تس�ت با توجه به متن کتاب درس�ی) / .گزینۀ ( :)2شناس�ایی راهانداز توس�ط پروتئین ویژه ،مخص�وص یوکاریوتها و ژنهای تجزیۀ مالتوز اس�ت/ .
گزینۀ ( :)3ژنهای تجزیۀ الکتوز ،به پروتئین فعالکننده نیازی ندارند.
 11 19همواره در ترجمه ،پس از تش�کیل هر پیوند پپتیدی ،رناتن روی رنای پیک به اندازۀ یک رمزه جلو میرود و رنای ناقل بدون آمینواس�ید از جایگاه  Pبرای
خروج به جایگاه  Eمیرود و بعد از آن است که رنای ناقل آمینواسید «چهارم» وارد رناتن میشود.
گزین�ۀ ( :)2دومی�ن پیون�د پپتیدی روی رنای ناقل س�وم براقرار میش�ود / .گزینۀ ( :)3جدایی آمینواس�ید از رنای ناقل در جای�گاه  Pرخ میدهد/ .
گزینۀ ( :)4وقتی دومین پیوند پپتیدی تشکیل شده است ،یعنی رشتۀ پلیپپتید حاوی سه آمینواسید است .در این حالت ،با حرکت رناتن ،چهارمین آمینواسید ترجمه میشود.
 12 20بهجز آخرین  tRNAکه از جایگاه  Pدر مرحلۀ پایان ترجمه خارج میش�ود ،س�ایر tRNAها از جایگاه  Eو در مرحلۀ طویل ش�دن خارج میش�وند .پس
منظور سؤال آخر مرحلۀ طویل شدن میباشد که طی آن باید tRNAیی که وارد هر جایگاه  Pمیشود از  2تا تعداد زیادی آمینواسید داشته باشد.
گزینۀ ( :)2جدا شدن آمینواسید از  ،tRNAفقط در جایگاه  Pرخ میدهد / .گزینۀ ( :)3در صورتی که رمزۀ پایانی وارد جایگاه  Aدر انتهای مرحلۀ
طویل شدن بشود ،رنای ناقل وارد جایگاه  Aنمیشود / .گزینۀ ( :)4پیوند پپتیدی همواره فقط در جایگاه  Aتشکیل میشود.
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فصل 3

پاسخهای تشریحی

انتقال اطالعات در نسلها

سوم
فصل

انتقال اطالعات در نسل ها

الف) مفاهیم پایه
B

فقط عبارت (ج) صحیح اس�ت .در اواخر قرن نوزدهم ،زمانی که هنوز س��اختار و عمل ژنها معلوم نبود ،دانش�مندی به نام گریگور مندل با کش�ف قوانین

1
11
بنیادی وراثت باعث شد که پیشبیین صفات فرزندان ،صورت بگیرد.
الف) ارتباط بین نسلها را گامتها برقرار میکنند ولی دقت کنید که در برخی جانداران ،با تولیدمثل غیرجنیس نیز ویژگی هر والد به فرزندان میرسد.
در این جانداران ،گامت در انتقال صفات نقیش ندارد.

باکتریها ،برخی قار چها و اغلب آغازیان ،فقط قدرت انجام تولیدمثل غیرجنسی دارند که صفات خود را بدون تولید گامت ولی بهطور کامل به فرزند میرسانند .در این
جانداران به دلیل عدم انجام تقسیم میوز ،تنوع جامعه فقط در اثر جهش ژنی رخ میدهد.

B

B

A

C

ب) پس از مندل ،ساختار و عمل دنا کشف شد ولی محققین قبل از او ،تصور میکردند که فرزندان همواره صفات حد واسطی از والدین دارند.
د) ساختار و عمل ژنها در اثر آزمایشات گریفیت ،ایوری ،واتسون و کریک و… صورت گرفت ولی مندل به بررسی چگونیگ انتقال صفات بین نسلها پرداخت.
 32گامتها یاختههایی جنس�ی هس�تند که در تولیدمثل جنس�ی ،ارتباط بین نس�لها را برقرار میکنند .این یاختهها ،همواره نصف یاخته تخم آن گونه ،فامتن
2
دارند .بهطور مثال اسپرم زنبور نیز که حاصل میتوز است ،همۀ ژنهای زنبور نر را دارد ولی دارای نصف ژنهای جاندار مادۀ آن گونه میباشد.
گزینۀ ( :)1گامتها در گیاهان ،قار چها ،برخی آغازیان و زنبور عس�ل نر با تقس�یم میتوز ایجاد میش�وند ولی در س�ایر جانوران و برخی آغازیان
حاصل تقسیم کاستمانی یا میوز میباشند / .گزینۀ ( :)2در مورد عدد فامتنی و تعداد مجموعه فامتنی گامتها ،باید دقت کنید که جاندار اولیه چند  nفامتنی بوده
ً
اس�ت .مثال در گندم هگزاپلوئید )، (6nگامتها یاختههای  3nبا س�ه مجموعه فامتنی هس�تند که با میتوز حاصل ش�دهاند ولی در جانوران  ، 2nگامتها ،هاپلوئید
ً
هستند و یک مجموعه فامتن دارند یا مثال در جانداران تتراپلوئید ،گامتها دارای دو مجموعه فامتن بوده و دیپلوئید میشوند / .گزینۀ ( :)4سانتریول را ویژۀ جانوران
در نظر میگیریم.
 13فقط مورد (ج) صحیح اس�ت .در علم ژنتیک به ویژگیهای اریث جانداران ،صفت میگویند .ژنشناس�ی به عنوان ش�اخهای از زیستشناسی میباشد که به
3
چگونگی وراثت صفات از نسیل به نسل دیگر میپردازد.
به ویژگیهای ارثی جاندار ،صفت میگویند که هر صفت شکلهای مختلفی دارد .عواملی که سبب ایجاد شکلهای مختلف یک صفت میشوند را دگره میگویند .دگرهها
در جایگاه یکسان و مشابهی از فامتنهای همتا قرار میگیرند.
ً
الف) رنگ چش�م و رنگ پوس�ت هر دو صفاتی ارثی میباش�ند ولی تغییر رنگ پوس�ت (مثال از روشن به تیره) ،چون در اثر عوامل محیطی مثل آفتاب
زیاد رخ میدهد ،دیگر ویژگی ارثی نیست و به محیطی بستگی دارد که جاندار در آن زندگی میکند.
ب) ژنشناسی شاخهای از علم زیستشناسی 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 ر خنمودی (ظاهری) دارند ،معموال بین برخی یا همۀ دگرههای آنها رابطۀ بارز و نهفتگی وجود ندارد .حالت مو یک صفت دو
دگرهای بدون رابطۀ بارز و نهفتگی میباشد که به سه صورت صاف ،مو جدار و فر دیده میشود .رنگ چشم نیز دارای حالتهای مختلف در جامعه میباشد.
 34وراثت انتقال صفات بین نسلها ،شاخۀ ژنتیک (ژنشناسی) از علم زیستشناسی است که یکی از شاخههای علم تجربی میباشد .از سال دهم به یاد دارید
4
که زیستشناسی به بررسی علمی جانداران و فرایندهای زیستی میپردازد.
ً
گزینۀ ( :)1برخی از ویژگیها از والدین و برخی از محیط به ما رس�یده اس�ت / .گزینۀ ( :)2تیره ش��دن رنگ پوس�ت یا کال تغییر رنگ پوست را صفت
وراثتی بهحساب نیاورید / .گزینۀ ( :)4برخی افراد جمعیت نازا هستند و ویژگی خود را به نسل بعد نمیدهند.
 45صفات وراثتی یا ارثی ،صفاتی هستند که ویژگیهای اریث جانداران را شامل میشوند ولی صفاتی مثل رنگ پوست تیره شده فقط یک صفت رنگ پوست آن
5
در ابتدا ارثی بوده است ولی تیره شدن آن در اثر عوامل محیطی رخ داده است و این تغییر رنگ ،یک صفت به حساب نمیآید .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 نمیآیند ،چون در اثر تفاوت در فامتنها رخ داده است نه تفاوت در بیان ژنهای آنها!!
گزینۀ ( :)1در این گزینه حالت مو (مو جدار) ،رنگ یا صفت داشتن پوست به همراه دو نوع گروه خونی  Aو مثبت  Rhبودن هرکدام یک صفت میباشند
ً
جمعا  4نوع یمشود ولی بلند یا کواته بودن مو و یا تیره شدن پوست ،یک صفت جداگانه نمیباشد / .گزینۀ ( :)2در این مورد ،گروه خونی ( ،)Aرنگ چشم (مشکی) ،گویچۀ
که
ً
جمعا  4نوع صفت میشوند / .گزینۀ ( :)3در این گزینه دقت کنید که در گیاهان گلدار بهطور عموم ،دانه،
داسیشکل ( )aaو پروتئین  Rhمثبت ( )Dهرکدام یک صفت هستند که
آوند چوبی تراکئیدی و یاخته همراه ایجاد میشود که وجود آنها به عنوان صفت ارثی به حساب میآید .از طرفی گلبرگ قرمز یا سفید آنها اگر بحث شود در علم ژنتیک
به بررس�ی آن صفت میپردازد .در این گزینه داش�تن تراکئید ،طول س�اقه و رنگ گلبرگ س��ه صفت یا ویژیگ اریث میباشند / .گزینۀ ( :)4در این گزینه ،رنگ مو (قهوهای)،
ً
حالت مو (مو جدار) ،طول قد (بلند) به همراه دو گروه خونی  Oو منفی بودن  ،Rhجمعا  5صفت ارثی را در برمیگیرد.
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 46موارد (ج) و (د) صحیح میباشند.
6
به دستورالعملهای الزم برای به ارث رسیدن صفت ،ژنهای آن صفت میگوییم.
به عواملی که شکلهای مختلف یک صفت را تعیین میکنند و جایگاه یکساین در فامتنهای همتا دارند ،دگره میگویند.
در صفات تکجایگاهی ،دستورالعملهای مختلف ژنهای یک صفت با هم دگره هستند( .در تعریف الل ،مهم محل ژنها است که باید در جایگاه مشابه از کروموزومهای
همتا باشند).
در صفات چندجایگاهی ،چند ژن با هم در بروز یک صفت نقش دارند که هر جایگاه ژنی آن دگرههای مخصوص به خود دارد (نادرستی ب).
به شکلهای ظاهری مختلف یک صفت ،ر خنمود میگویند (نادرستی الف و درستی ج).
به ترکیب دگرههای یک صفت ،ژننمود فرد در آن صفت میگویند (درستی د).
 17فقط مورد (ب) صحیح است .به عواملی مانند ژنهای  Dو  dاز یک صفت که سبب ایجاد شکلهای مختلف یک صفت میشوند و در جایگاه ژنی یکسانی
7
از دو فامتن همتا قرار دارند ،دگره گفته میشود (شکل (.))1
الف) فاصله تا س�انترومر نمیتواند معیار دقیقی برای دگرهها باش�د چون ممکن است دو ژن با فاصله برابر
از س�انترومرهای دو فامتن همتا باش�ند که یکی در باالی س�انترومر و دیگری در پایین سانترومر قرار داشته باشند (شکل (.))2
در ش�کل ( ،)2دو ژن  Aو  ، Bفاصل�ۀ یکس�انی تا س�انترومر دارند ولی دگره همدیگر نیس�تند / .ج) دگرهه�ا روی فامتن همتا
هس�تند (نه فامینکها) / .د) ژنهای دگره باید در جایگاه یکس�ان از فامتنهای همتا باش�ند نه از یک فامتن!!  /هـ) در صفات
ً
چندجایگاه�ی ،فق�ط ژنهای�ی با هم الل هس�تند ک�ه روی کروموزومهای همتا باش�ند .مثلا در صفت رنگ نوع�ی ذرت که
سهجایگاهی است ،ژن  Aبا  Bو  Cالل نمیباشد ولی همگی صفت رنگ دانه را ایجاد میکنند.

 18فقط مورد (ب) نادرست است .تعیین انواع مختلف ترکیب دگرهها در گامتها ،به نحوۀ قرارگیری دگرهها در متافاز میوز  1یاخته بستگی دارد که در استوای
8
یاخته قرار میگیرند .این ترکیبات دگرهای با حالتهای مختلف به یاختههای حاصل میرسند( .در آنافاز میوز  ، 1فقط دگرهها از هم جدا میشوند).
الف) درست است .ژن نامطلوب در جامعه میتواند به صورت بارز یا نهفته وجود داشته باشد .البته اغلب ژنهای نامطلوب مثل کمخونی داسیشکل یا
عدم تولید عامل انعقادی  VIIIخون ،صفات نهفته هستند ولی گاهی بیماریهایی میتواند در اثر یک ژن بارز ایجاد شوند .در این حالت وجود یک دگره بیماری نیز در فرد
ناخالص ( ،)Aaبیماری را نمایان میکند / .ج) درست است .بروز حالت ظاهری یک دگره یا ژن را هم در حالت بارز و نهفتگی و هم در حالت همتوانی میتوانیم مشاهده
کنیم .البته در حالت بارزیت ناقص نیز یک دگره مثل  ،Rاثر بیش�تری از دگره  Wدر ش�کل ظاهری جاندار میگذارد / .د) درس�ت اس�ت .وقتی صفتی مستقل از جنس یا
غیرجنس�ی اس�ت ،در هر هس�ته یاختۀ پیکری دیپلوئید انسان دو دگره برای آن صفت در جفت فامتن همتا وجود دارد ولی در مورد صفت وابسته به جنس ،در فرد ،XY
یک ژن یا دگره از آن صفت وجود دارد.
 49در تعریف دگره باید دقت کنید که همواره وقتی به دو ژن واژه «دگره» اطالق میکنیم یعنی جایگاه آنها روی مکان مش�خصی از دو فامتن همتا میباش�د
9
که میتوانند دس�تورالعمل یکس�ان یا متفاوتی داش�ته باش�ند .دو ژن یک صفت میتوانند با هم دگره باشند که در این صورت در فامتن همتا قرار دارند ولی اگر یک صفت
تحت کنترل دو ژن در دو جایگاه مختلف باشد ،در این صورت برخی ژنهای آن روی فامتنهای همتا قرار ندارند.

10 C

11

ً
 1هر دگره دارای یک دس�تورالعمل برای نقش در بروز یک ش�کل خاص از یک صفت میباش�د .مثال دگره  Dدر  ، Rhبیانگر بروز  Rhمثبت میباش�د یا دگره  Rدر
رنگ گل میمونی ،بیانگر بروز رنگ قرمز میباشد .پس هیچگاه وقتی صفتی تحت تأثیر محیط قرار نمیگیرد (مانند رنگ گل ادریسی) ،تعداد انواع دگرهها از تعداد انواع
شکلهای یک صفت بیشتر نمیشود (درستی گزینۀ (.))1
 2در صفات�ی مث�ل رنگ گل گیاه ادریس�ی که تحت تأثیر  pHخاک محیط قرار میگیرد میتوان مش�اهده کرد که گیاه با داش�تن یک ن�وع دگره ،در خاکهایی با pH
مختلف ،دارای دو شکل صورتی (خنثی یا قلیایی) یا آبی (اسیدی) متفاوت شود (پس در این حالت شرایط محیطی عوض شده است).

B

A

گزینۀ ( :)2در صفاتی که رابطۀ بارز و نهفتگی بین دگرههای آن وجود ندارد ،تعداد شکلهایی که با دگرهها
ً
و اثر آنها روی هم ایجاد میش�ود ،از تعداد انواع دگرههای آن بیش�تر اس�ت .مثال در رنگ گل میمونی ،صفت دو دگرهای است
ولی سه شکل قرمز ،سفید و صورتی برای آن در جامعه وجود دارد / .گزینۀ ( :)3در صورتی که صفت دو اللی همتوان و وابسته
ً
به  Xباشد ،مثال در XXها میتوان سه نوع رخنمود مشاهده کرد ولی در XYها دو نوع ژننمود دارد / .گزینۀ ( :)4در مورد
صفت رنگ گلبرگ گیاه ادریسی گفتیم که با یک نوع ژننمود گیاه میتواند در زمان و خاک متفاوت رنگ مختلفی داشته باشد.
 21 11برای رد گزینههای ( )1و ( )4دقت کنید که در مورد صفات همتوان ،برخالف حالت رابطه اللی بارزیت ناقص ،مش�اهدۀ اثر همزمان ر خنمودهای هر دو
دگره را داریم ولی در بارزیت ناقص ،حالت حد واسطی از دو صفت بروز پیدا میکند.
ً
گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت .چون در مورد صفات بارز ناقص ،نس�بتهای ژننمودی و رخنمودی دقیقا برابرند (مثال گل میمونی) .بنابراین هر ژننمود
ً
نمایانگ�ر ی�ک رخنمود خاص اس�ت و از روی رخنمود میت�وان به ژننمود دقیق پی برد (مثال در م�ورد گل میمونی ،رخنمود گل صورتی نماین�دۀ ژننمود  ،RWگل قرمز
ً
ژننمود  RRو گل سفید حتما ژننمود  WWرا داراست) /.گزینۀ ( :)3نادرست است .در مورد دگرههایی با رابطۀ بارزیت ناقص ،رخنمود و حالت بارز کامل نادرست است.
 11 12حالت مو و  Rhهر دو صفتی دو دگرهای غیرجنسی میباشند .در صفت حالت مو ،دو نوع دگرۀ  Rو  ، Wسبب ایجاد  3شکل فر )  ، (RRصاف )(WW

و مو جدار ( )RWمیشود در حالیکه در صفت  ،Rhدو دگرۀ  Dو  dوجود دارد که در حالت  Rhمثبت میتواند به صورت  DDیا  Ddبروز نماید (به کلمه نوع در گزینهها
دق�ت کنی�د) .در م�ورد گامتها نیز دقت کنید که فرد دارای موی فر )  ، (RRفقط گام�ت  Rایجاد میکند ولی فرد  Rhمثبت ناخالص  ، Ddتوانایی ایجاد دو نوع گامت

 Dو  dدارد( .در مورد گزینۀ ( ،)3قید «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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ه لسن رد تاعالطا لاقتنا
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 21 13موارد (ب)( ،ج) و (د) صحیح میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .زنان و مردان در  44فامتن غیرجنس�ی
خ�ود تفاوت�ی با هم ندارند ولی در جفت فامتن جنس�ی ،زن�ان دارای یک جفت XX
همت�ا بوده و ژنه�ای دگره دارند ولی مردان حاوی فامتنهای  XYغیرهمتا بوده که
ً
فاقد ژنهای دگره میباشند (مثال در شکل مقابل صفت ( )1در زنان دو دگره ولی در
هر مرد یک دگره دارد).
ب) درس�ت اس�ت .در مردان هر ژن موجود در  Xیا  Yمیتواند بیانگر ایجاد یک صفت خاص باش�د ولی در زنان چون  XXبا هم همتا میباش�ند ،هر دو ژن دگره آنها
ً
مربوط به یک صفت خاص میباشد .مثال اگر در فامتنهای شکل باال در  XXدو صفت بررسی شود ،در XYها 4 ،صفت بررسی میشود / .ج) درست است .چون فامتن
 Xاز  Yطویلتر است در نتیجه بهطور طبیعی ،تعداد ژنهای بیشتری روی آن قرار دارد .در زنان دو فامتن  Xطویل وجود دارد ولی مردان حاوی یک فامتن  Xطویل و
یک  Yکوتاه میباش�ند / .د) درس�ت اس�ت .چون فامتن  ، Yهمتای فامتن  Xنمیباشد ،در نتیجه دارای دگره متقابل برای یک صفت نمیباشد .از این رو صفات وابسته به
 Xچه به صورت خالص و چه به صورت ناخالص (حد واس�ط ،همتوان و…) در XYها وجود ندارد (البته در دانش�گاه میخوانید که برخی قس�متهای کروموزوم  Xو Y
دارای الل میباشند ولی این نکته خارج از درس و کنکور شما میباشد).
 21 14موارد (الف) و (ب) نادرست هستند .دقت کنید که یک کروموزوم دختری در حقیقت یک کروماتید با یک مولکول دنا بوده است و هیچگاه دستورالعمل
ژنی روی آن یکسان نیست (متن سؤال در مورد حداقل دو مولکول دنا است (نادرستی الف)).
در یک جفت فامتن همتای موجود در یک چهارتایه ،هر فامتن از یک والد به ارث رسیده است ،پس هرکدام میتوانند در برخی ژنها دستورالعمل یکسان یا متفاوت داشته
باش�ند ولی دقت کنید که چهارتایه (تتراد) ،دارای چهار مولکول دنا میباش�د (نادرس�تی ب) .از طرفی هر دو دنای یک فامتن مضاعف ،ژنهای مش�ابه دارند (درس�تی ج).
بهطور معمول دو فامتن مرحلۀ  G1دارای دو دنای هماندازه با ژنهای الل میباشند که در اثر همانندسازی  DNAایجاد شدهاند و هر فامتن یک نسخه دارد (درستی د).

 31 15 Bدر این سؤال باید دقت کنید که در این فصل دو نوع گروه خونی انسان را مطالعه کردیم .یکی مربوط به  Rhو دیگری مربوط به سیستم  ABOمیباشد
که دو صفت مختلف میباش�ند Rh .صفتی دو دگرهای با رابطۀ بارز و نهفتگی در فامتنهای جفت یک میباش�د ولی سیس�تم  ، ABOدارای  3ژن دگره در فامتن جفت 9

B

میباشد .هر فرد در هر هسته یاخته دیپلوئید خود دارای  4ژن از این دو صفت میباشد که دو به دو با هم دگره هستند.
ً
گزینۀ ( :)1مثال ژن  Dدر  Rhمثبت با ژن  Aدر گروه خونی  ، ABOدگره نمیباشد چون دو نوع صفت مختلف از دو نوع گروه خونی میباشند.
گزینۀ ( :)2فقط سیستم گروه خونی  ، ABOدارای  3دگره میباشد ولی  Rhصفتی دو دگرهای است.
گزینۀ ( :)4گویچههای سفید دارای هسته ،دنا و ژن میباشند.
 11 16فقط مورد (د) نادرس�ت اس�ت .منظور گویچۀ قرمز خونی اس�ت و عامل اضافهکنندۀ کربوهیدرات  Aو  ،Bآنزیم میباش�د .این یاخته در حالت بلوغ ،هیچ
رمز وراثتی برای هیچ فعالیتی ندارد (چون فاقد دنا میباشد).
ً
الف) درس�ت اس�ت .کلس�ترول قطعا در غشای گویچههای قرمز دیده میش�ود ،ولی وجود کربوهیدرات  Aو  Bبستگی به گروه خونی دارد .این فرد
میتواند گروه خونی  ،Oبدون کربوهیدرات  Aو  Bداش�ته باش�د / .ب) درس�ت اس�ت .بخش ِهم ،در هموگلوبین ،آهندار اس�ت و غیرپروتئینی است که فاقد آمینواسید
میباش�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  O2خون دارد و توسط
آنزیم کربنیکانیدراز و هموگلوبین ،در انتقال مقدار زیادی از  CO2خون نیز مؤثر است.

17 B

C

21

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

نوع ژنمنود دارد ولی در خاکهای مختلف چند ر خنمود مختلف را نمایان میکند .پس در صفاتی که تحت تأثیر محیط هس�تند ،این نکته صادق میباش�د.
گزینۀ ( :)1وقتی بین دگرههای یک صفت رابطۀ بارز و نهفتگی وجود نداش�ته باش�د ،تعداد ژننمودها با رخنمودها برابر میش�ود .این نکته هم در مورد
رابطۀ ابرز انقص و هم در مورد همتواین صحیح میباش�د / .گزینۀ ( :)3در صفات چند دگرهای ،اگر حداقل یک رابطۀ بارز و نهفتگی بین دگرهها دیده ش�ود ،در این صورت
ً
تع�داد ژننموده�ای آن صفت از رخنمودها بیش�تر میش�ود .مثال در گروه خونی  ، ABOهمۀ دگرهها بر هم بارز نیس�تند ( Aو  Bهمتوانند) ول�ی  6نوع ژننمود و  4نوع
رخنمود دیده میشود / .گزینۀ ( :)4اگر صفتی دو یا چند دگرهای باشد و بین دگرهها هیچ رابطۂ ابرز و هنفتیگ وجود نداشته ابشد ،همواره تعداد ژننمود با رخنمود برابر است.
 21 18م�وارد (ج) و (د) نادرس�ت هس�تند .در ابتدا دقت کنید که منظور س�ؤال یاخته نوع دوم حبابکهای شش�ی میباش�د .این یاخته مانن�د هر یاخته پیکری
هستهدار دیگری ،ژنهای کامل یک انسان را دارد ولی فقط ژنهایی را بیان میکند که به کار آن ربط داشته باشد (مثل ژن ساخت عامل سطح فعال = سورفاکتانت).

در حل این تس�تها که تعداد دگرهها را در یاخته میخواهد ،اگر مرحلۀ چرخۀ یاختهای را در س�ؤال ذکر کرده بود و ش�ما در مورد تک یا دوکروماتیدی بودن آن اطالع
داشتید ،باید تعداد ژنها را برای تککروماتیدی ،یکی و برای مضاعفها ،دوتا در نظر بگیرید .در غیر این صورت  2nیا  nبودن یاخته را در نظر بگیرید ولی به یاد داشته
باشید که دو ژن روی یک کروموزوم مضاعف تا وقتی به هم متصل هستند ،دو الل به حساب نمیآیند.
الف) درس�ت اس�ت .به علت مضاعف ش�دن مادۀ ژنتیک در مرحلۀ  ، Sدو ژن غالب  Aدر این یاخته ناخالص  AOوجود دارد که روی دو کروماتید
خواهری میباش�د که هر دو یک نوع الل هس�تند / .ب) درس�ت اس�ت .مرحلۀ پروفاز حاوی کروموزومهای مضاعف اس�ت که در حالت خالص  ،AAچهار ژن روی دو
کروموزوم مضاعف دارد / .ج) نادرس�ت اس�ت .دقت کنید تعداد ژنها در آنافاز میتوز تغییر نمیکند بلکه تعداد س�انترومرها و کروموزومها و اللها دو برابر میش�ود/ .
د) نادرست است .دگرههای مربوط به گروه خونی در یاختههای کیسههای حبابکی بیان نمیشوند.

19 B

31

مردان در جفت فامتن جنسی خود به صورت  XYهستند و چون این دو فامتن با هم غیرهمتا میباشند ،نمیتوانند سبب ایجاد صفت وابسته به جنس با
XRYW

وجود ندارد چون  Xو  Yدو فامتن همتا نیستند) .در مورد صفات غیروابسته به جنس ،در زن و مرد میتوان صفات را به
حالت همتوان یا حد واسط شوند (
ً
صورت خالص یا ناخالص (همتوان یا حد واسط) مشاهده کرد .مردی که دو صفت همتوان  RWو  MNرا بروز میدهد ،قطعا این دو صفت او مستقل از جنس بوده است

ولی صفتی که در این فرد به صورت ابرز نمود داشته است ،میتواند جنسی وابسته به  Xبه صورت  X A Yیا غیرجنسی و به صورت خالص  AAیا ناخالص  Aaباشد
(درستی گزینۀ (.))3

B

گزینۀ ( :)1صفت بارز این فرد میتواند مستقل از جنس  Aaیا وابسته به جنس  X A Yباشد / .گزینۀ ( :)2اگر در این مرد صفت بارز را به صورت
وابسته به  Xدر نظر بگیریم ،این صفت ،از کروموزوم  ،Xفقط به دختران این فرد میرسد ،چون از پدر به پسر فقط فامتن  Yبه ارث میرسد (در این مثال ،صفت بارز را
میتوانیم وابسته به  Xدر نظر بگیریم) / .گزینۀ ( :)4صفت بارز موردنظر سؤال میتواند به صورت ناخالص و مستقل از جنس به ارث برسد (.)Aa
 12 20موارد (الف)( ،ب) و (ج) صحیح میباشند.
الف) درست است .فردی که فاقد کربوهیدرات  B ، Aو پروتئین  Dگروه خونی میباشد ،گروه خونی

B

C

) (O −

دارد که ژننمود آن  OOddمیباشد.

 /ب) درس�ت اس�ت .ف�ردی ک�ه کربوهی�درات  Aرا برخالف  Bدارد ،ممکن اس�ت ژننمود  AOیا  AAرا در گروه خونی  ABOداش�ته باش�د / .ج) درس�ت اس�ت.
وقتی فردی کربوهیدرات  Aو  Bرا دارد ،گروه خونی  ABدارد و اگر پروتئین  Dرا ندارد ،پس  Rhمنفی با ژننمود  ABddبوده است / .د) نادرست است .وقتی فردی
کربوهیدرات  Aو  Bرا ندارد ،گروه خونی  OOداشته است ولی وقتی از  Rhصحبتی نکرده است ،میتواند  Rhمثبت یا منفی داشته باشد( .دقت کنید که  Rhنیز نوعی
گروه خونی میباشد).
 42 21فردی با گروه خونی  AOنمیتواند فرزند  BBداشته باشد.
ً
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .گروه خونی  ،AADDگامت  ADمیدهد که برحسب اینکه همسر او گامت  Bdبدهد ،میتواند مثال فرزند ABDd
داش�ته باش�د / .گزینۀ ( :)2نادرس�ت است .فرد  ABDdمدنظر است که میتواند صاحب فرزند  AADDیا … شود / .گزینۀ ( :)3نادرست است .گروه خونی همتوان
 ABاست و در فرد  Bدیده نمیشود.
ً
 32 22اف�رادی ب�ا گ�روه خون�ی  Aو  ، Bقطع�ا ژنهای سیس�تم گروه خون�ی  ABOرا در خود بی�ان کردهاند و برای س�اخت آنزیمهای الزم ب�رای اضافه کردن
کربوهیدرات گروه خونی ،نیاز به فعالیت  RNAپلیمراز  2و تولید  mRNAداشتهاند( .ژنهای مربوط به تولید آنزیمهای مورد نیاز برای ایجاد گروه خونی  ABOروی
فامتن جفت  9میباشند که این دو فامتن ،جفت  9از  23جفت فامتنهای انسانی میباشند).
گزینۀ ( :)1عمل ترجمه در سیتوپالمس یاختهها صورت میگیرد تا پروتئینهای الزم در هر قسمتی از یاخته تأمین شود ولی چون این آنزیمها مسئول
انتقال مواد در س�طح غش�ا هستند توس�ط رناتنهای شبکۀ آندوپالسمی تولید میشوند / .گزینۀ ( :)2پروتئین کربنیکانیدراز که مسئول ترکیب  CO2با آب میباشد در

A

C

C

هر فرد س�المی وجود دارد / .گزینۀ ( :)4اگر فرد اول با گروه خونی  Aدارای ژننمود  AOباش�د ،در این صورت ژن  Oبرای س�اخت عوامل گروه خونی غیرفعال میباشد
و رنا یا آنزیم خاصی را نمیسازد.
 32 23دو صفت  Rhو گروه خونی  ، ABOهر دو مس�تقل از جنس میباش�ند .ژنهای مربوط به ارث رسیدن  Rhدر جفت
فامتن اول انس�انها واقع اس�ت که در  Rhمثبت به صورت  DDیا  Ddمیباشد ولی ژنهای سیستم گروه خونی  ABOروی جفت
فامتن  9و همتای آن در فامتن دیگر جفت  9میباشد .ژنهای گروه خونی  Aمیتوانند به صورت  AAیا  AOروی این فامتنها قرار
بگیرند( .دقت کنید که جفت کروموزوم اول انسان ،طویلترین جفت کروموزوم در کاریوتیپ میباشند).
گزینۀ ( :)1ژنهای  Rhروی جفت فامتن  1میباش�ند که طول آنها از س�ایر کروموزومها باید بلندتر باشد ولی در
این گزینه ژنهای گروه خونی  ABOروی فامتن بلندتر نش�ان داده ش�ده اس�ت / .گزینۀ ( :)2ژنهای دو صفت گروه خونی ،روی یک
جفت فامتن قرار ندارند / .گزینۀ ( :)4در این گزینه ،حالت نشان دادن ژنهای متفاوت  Aو  Oدر دو کروماتید خواهری نادرست است.

 12 24فقط مورد (الف) صحیح اس�ت .فردی که فاقد ژنهای فعال گروه خونی  ABOو  Rhباش�د یعنی گروه خونی  O −دارد که به صورت خالص OOdd
میباشد و فقط گامت  Odبا دو الل نهفته میدهد.
ب) وقتی فردی فقط یک ژن فعال برای اضافه کردن کربوهیدرات  Aدارد ،یعنی گروه خونی  AOمنفی داش�ته اس�ت پس چون  Rhمنفی دارد ،در
این صفت گروه خونی خالص  ddدارد( .دقت کنید که ژنهای  Rhوی به دلیل قید «فقط» در ابتدای این عبارت غیرفعال در نظر گرفته میش�ود / ).ج) فردی که س�ه
ن��وع ژن گ�روه خون�ی آن فعال باش�د (به کلمۀ «نوع» دقت کنید!) گروه خونی  AB +دارد که در صفت  ABOخ�ود ،ژننمود  ABهمتوان دارد ولی در  Rhمثبت خود
میتوان�د خال�ص  DDی�ا ناخالص  Ddباش�د / .د) فرد موردنظر به دلیل قید «فقط» Rh ،مثبت همراه با گروه خونی  OOدارد که در صفت  ،Rhخالص  DDمیباش�د
(چون دو ژن فعال دارد) .این فرد فقط یک نوع گامت  ODایجاد میکند.
 32 25یاخته غضروفی انسان ،یاختهای تکهستهای گرد با هستۀ مرکزی در بافت پیوندی میباشد .هستۀ این یاخته ،دیپلوئید میباشد که برای هرکدام از سه صفت
حالت مو ،گروه خونی  ABOو گروه خونی  ، Rhدو دگره دارد .از س�ال قبل به یاد دارید که اس�پرماتید یاختهای هاپلوئید میباش�د که برای هرکدام از سه صفت غیرجنسی

فوق ،یک دگره دارد (هر هستۀ دیپلوئید در این صفات دارای  6دگره و در هستۀ هاپلوئید دارای  3دگره میباشد) .دقت کنید که یاختۀ غضروفی در مرحلۀ  G1دارای 46
کروموزوم تککروماتیدی است .یعنی برای هر صفت فوق دو ژن دارد ولی اسپرماتید محصول میوز  2میباشد که یاختهای هاپلوئید با  23کروموزوم تککروماتیدی است
که برای هر صفت فوق یک ژن دارد.
گزینۀ ( :)1یاخته دیپلوئید تککروماتیدی برای س�ه صفت فوق  6ژن دارد که ژنها دوتا دوتا در هر صفت با هم دگره میباش�ند نه اینکه هر  6ژن
ً
با هم دگره باش�ند / .گزینۀ ( :)2این س�ه صفت در کل جامعه مجموعا  7نوع ژن دارند (چون گروه خونی س�ه اللی اس�ت) ولی هر یاختۀ دیپلوئید فرد دارای  6ژن برای این
س�ه صفت میباش�د / .گزینۀ ( :)4اغلب یاختههای ماهیچه قلبی دارای یک هس��ته دیپلوئید میباش�ند .در این یاختهها نیز همانند غضروف ،هس��تهای دارای  6ژن برای
این صفات وجود دارد.

65

ه لسن رد تاعالطا لاقتنا
66

C

موس لصف

C

B

B

A

 42 26منظور سؤال ،مردان میباشند که طی هر میوز خود ،چهار اسپرم ایجاد میکنند ولی زنان در هر میوز خود ،در هر ماه میتوانند یک تخمک یا اووسیت ثانویه ایجاد
کنند .دقت کنید که هر یاختهای که وارد مرحلۀ  Sاینترفاز میشود ،ضمن همانندسازی دنا ،کروماتینهای خود را مضاعف میکند که با این کار تعداد ژنهای آن دو برابر میشود.
گزینۀ ( :)1عالوهبر یاختههای ماهیچۀ اسکلتی که چندهستهای هستند و تعداد دگره بیشتری دارند ،برخی از یاختههای ماهیچۀ قلبی نیز دوهستهای
هس�تند / .گزینۀ ( :)2اگر این مرد برای صفت گروه خونی  ،Aناخالص باش�د ،ممکن اس�ت در یک یاختۀ جنس�ی هاپلوئید خود ،فقط دگرۀ مغلوب ) (Oدیده ش�ود/ .
میوز مردان در بیضهها انجام میشود که در خارج حفرۀ شکمی قرار دارند.
گزینۀ (ِ :)3
اول پاسخ گفتم که سؤال در مورد مردان است .همانطور که میدانید ِ
 32 27ای�ن م�رد موردنظ�ر متن س�ؤال در حالت مو جدار موی خ�ود ژننمود  RWدارد .چون در س�طح گویچۀ خود پروتئین  Dدارد ،پس  Rhمثبت داش�ته که
میتواند به دو صورت  DDیا  Ddباشد .در مورد گروه خونی  ،ABOچون میدانیم که فقط کربوهیدرات  Aرا دارد ،پس میتواند ژننمود  AOیا  AAداشته باشد.
ً
گزینۀ ( :)1نادرست است .این فرد برحسب شکل کتاب مثال  8کربوهیدرات  Aدر غشای گویچۀ قرمز دارد ولی در فرد  ،ABچهارتا  Aو چهارتا B
وجود دارد / .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .هر میوز در حالت عادی چهار اس�پرم از دو نوع میدهد مگر اینکه عمل کراس�ینگاور انجام دهد و چهار نوع اسپرم بدهد که در
فصل بعد میخوانیم / .گزینۀ ( :)3درست است .اسپرماتوسیت ثانویه یاختهای هاپلوئید محصول میوز  1است پس دارای کروموزومهای مضاعف میباشد که از هر جایگاه
ً
ً
ژنی ،دو ژن مش�ابه هم دارد .پس اسپرماتوس�یت آن قطعا از این س�ه صفت مثال س�ه نوع ژن  D ،Rو  Aدارد که چون کروموزوم مضاعف دارد از هر ژن دو نس�خه دارد/ .
گزینۀ ( :)4نادرست است .این فرد و هر فرد دیگر میتواند هر دو نوع کربوهیدرات را در خون خود داشته باشد ولی در گویچۀ قرمز آن فقط کربوهیدرات  Aاضافه میشود.
 22 28این سؤال نیز مانند سؤال قبلی پر از نکته و ترکیب با مطالب زیست پایه میباشد.
اووس��یت اولیه ،یاختۀ دیپلوئید زایش�ی میباش�د که پس از ش�روع بلوغ در زنان ،میوز  1خود را ادامه میدهد .این یاخته که دیپلوئید  XXمیباش�د در حالت حداکثر و

حداقل گامتها ،در مورد صفت موی صاف ( )WWخود ،یک نوع گامت ( )Wایجاد میکند ولی در مورد گروه خونی  A +به نکات زیر دقت کنید:
الف) اگر حداکرث انواع گامتهایی که این یاخته توانایی ایجاد آنها را دارد را سؤال کرده بود ،باید این دو صفت را ناخالص و به صورت  AODdدر نظر بگیرید که تواانیی
ایج�اد چه�ار نوع گامت ) (Od − OD − Ad − ADدارد ول�ی در هر میوز آن فقط یک گامت (تخمک) میتواند ایجاد کند به همراه س�ه گویچۀ قطبی!  /ب) اگر حداقل
ان�واع گامتهای�ی ک�ه این یاخته توانایی ایجاد آنها را دارد س�ؤال کردن�د باید در صفات  ، A +دو حالت خال�ص  AADDرا در نظر بگیرید که فق�ط یک نوع گامت و
گویچههای با ژننمود  ADایجاد میکند / .ج) این یاخته به دنبال هر میوز  ،1یک نوع اووس�یت ثانویه و در نهایت در صورت برخورد اس�پرم به آن و انجام میوز  ،2یک
نوع تخمک (گامت) ایجاد میکند (نادرس�تی گزینههای ( )1و ( / .))3د) علت نادرس�تی گزینۀ ( )4قید (های) در انتهای اووسیت ثانویه میباشد! اووسیتهای ثانویه این
زن ،یاختهای هاپلوئید با فامتنهای دوکروماتیدی (مضاعف) میباشند 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  ،1فقط یک اووسیت ثانویه به همراه نخستین گویچۀ قطبی ایجاد میشود.
در مورد علت درس�تی گزینۀ ( )2باید 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 میانجامد.
ً
+
 12 29پروتئین  Dدر سطح غشای گویچۀ قرمز فرد  Oوجود دارد و این پروتئین مستقیما توسط رانتن سنتز یا ترجمه شده است ،اما عامل ایجادکنندۀ گروه خونی
 ABOکربوهیدراتی است که برای اضافه شدن آنها ابتدا آنزیمهای  Aو  Bساخته میشود ،سپس آنزیمها این کربوهیدراتها را به سطح غشای یاخته اضافه میکنند.
گزین�ۀ ( :)2ژن پروتئی�ن  Dروی فامتن ( 1بزرگترین فامتن) قرار دارد / .گزینۀ ( :)3واکنش آنزیمی برای کربوهیدراتهای  Aو  Bمیباش�د (البته
آنزیم در هر کاری نیاز است و قید برخالف ،نادرست است) / .گزینۀ ( :)4عامل گروه خونی  ،ABOکربوهیدرات است و پیوند پپتیدی ندارد.
 13 30بخش غیرپالسمایی خون انسان ،حدود  45درصد از حجم خون را در افراد بالغ شامل میشود که در آن یاختههای قرمز و سفید خونی به همراه قطعاتی از
سیتوپالس�م یاختهها به نام پالکتها وجود دارند .در بین این اجزاء ،فقط گویچههای س�فید هس�ته دارند و حاوی ژنهای مختلف جاندار میباش�ند .ژنهای تولید عوامل
گروه خونی  ABOو  Rhدر گویچههای سفید خون وجود دارند ولی این ژنها فقط در یاختههای بنیادی میلوئیدی مغز استخوان و برای مسیر تولید گویچههای قرمز فعال
ً
میشوند (مثال در مگاکاریوسیت فعال نمیشوند).
گزینۀ ( :)2گویچههای قرمز که حاوی کربوهیدراتهای س�طحی گروه خونی  ABOهس�تند ،در حالت پیر و فرس�وده ش�ده توسط آنزیمهای کبد و
ً
طحال تخریب میش�وند / .گزینۀ ( :)3کربوهیدرات و پروتئین س��طحی در هر غش��ای یاختهای از بدن وجود دارد .مثال گویچههای س�فید پروتئینهای گیرنده سطحی پادگنی
دارند و از طرفی حاوی هسته و ژنهای مختلف جاندار نیز میباشند / .گزینۀ ( :)4منظور این گزینه ،گویچۀ قرمز با  Rhمثبت و کربوهیدرات  Aگروه خونی میباشد که
هموگلوبین درون آن در انتقال  23درصد  CO2خون نقش دارد.
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 43 31همانط�ور ک�ه باره�ا گفتیم ،دو نوع گ�روه خونی  Rhو  ABOوج�ود دارد که ژنهای  Rhروی جف�ت فامتن اول و ژنهای سیس�تم  ABOروی فامتن
جفت  9وجود دارند .این دگرهها در هر یاخته هس��تهداری از جمله یاختههای لنفوئیدی و میلوئیدی مغز اس�تخوانی وجود دارند ولی این ژنها فقط در یاختههای میلوئیدی
که برای ساخت گویچۀ قرمز تمایز مییابند بیان میشوند.
گزینۀ ( :)1در این گزینه خیلی باید دقت کنید که دگرههای مس�ئول س�اخت پروتئین  Dیا  Rhمثبت روی فامتن جفت  1واقع میباش�ند ولی آنزیم
سازندۀ این پروتئین که در رناتن برای ترجمه آن نقش داشته است ،ممکن است در فامتنها و ژنهای دیگری واقع باشد / .گزینۀ ( :)2اگر فردی با گروه خونی  AOرا در
ً
نظر بگیریم ،این فرد دو دگره برای گروه خونی  ABOدارد که یکی بیان میشود و آنزیمی برای اضافه کردن کربوهیدرات  Aمیسازد و دیگری دگره  Oمیباشد که اصال
ژن تولید آنزیمی خاص برای اضافه کردن کربوهیدرات را ندارد .این ژن بیان نمیشود ولی با دیگر ژنهای مسئول اضافه کردن کربوهیدراتهای  Aو  ، Bدگره میباشند/ .
گزینۀ ( :)3در این گزینه دقت کنید که کربوهیدرات  Oوجود ندارد ،بلکه ژنی وجود دارد که چون بیان نمیشود ،آنزیمی برای اضافه کردن کربوهیدرات  Aو  Bنمیسازد.
به این ژن به اصطالح دگره  Oیا  iگفته میشود.
 23 32منظ�ور گزین�ۀ ( ،)2گویچهه�ای قرم�ز اس�ت ک�ه آنزیم کربنیکانی�دراز دارن�د .این یاخت�ه مانند هر یاخت�ۀ دیگری در س�طح خارجی الیه غش�ای خود،
کربوهیدراتهایی در تماس با برخی فسفولیپیدها و پروتئینها دارد.
گزینۀ ( :)1منظور بازوفیلهای خونی اس�ت که در موقع حساس�یت ،هیس�تامین ترش�ح میکنند ولی نقش�ی در انتقال  O2و  CO2خون ندارند/ .
گزین�ۀ ( :)3ه�ر یاخت�ۀ دفاعی خون (گویچۀ س�فید) ،ق�درت دیاپدز و خروج از خون دارد ول�ی هیچکدام از این یاختهها ژن فعال س�اخت عوامل گروه خون�ی را ندارند/ .
گزینۀ ( :)4پرفورینسازها ،لنفوسیتهای  Tو کشندۀ طبیعی هستند که قدرت میتوز و همانندسازی دنا دارند ولی این یاختهها ژنهای گروه خونی را بیان (رونویسی) نمیکنند.
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 33 33گروه خونی  A +و  B +را اگر ناخالص در نظر بگیریم ،در مردان هر میوز دو نوع گامت ایجاد میکند .دقت کنید که دو صفت گروه خونی  ABOو Rh
دارای ژنهایی روی فامتنهای مختلف میباشند و نمیتوانند دچار چلیپایی شدن شوند (در زنان ،هر میوز ،حداکثر یک گامت میدهد).
به دنبال هر میوز در حالت عادی (بدون چلیپایی شدن) دو نوع گامت ایجاد میشود ولی در اثر چلیپایی شدن در دو صفتی که روی یک فامتن باشند ،میتوانند چهار نوع
گامت نیز ایجاد کنند (فصل بعد در مورد این فرایند میآموزید!).
ف�رد A +

 /ف�رد B +

در انواع مختلف میوزها )(BODd

تواانیی ایجاد  4نوع

گامت دارد (دانشآموزان عزیز دقت کنید که طول جفت کروموزوم یک از  9بلندتر است).
ً
گزینۀ ( :)1روی فامتن  9برای صفت گروه خونی  ، ABOبرای هر صفت ،یک دگره وجود دارد .مثال فردی که گروه خونی  AOدارد ،اگر یک دگره

برای  Aروی فامتن  9داشته باشد ،دگره دیگر آن  Oغیرفعال بوده که روی فامتن همتای آن در جفت  9قرار دارد / .گزینۀ ( :)2گروه خونی  A +و  B +را اگر در همۀ
صفات به انواع ژننمودهای خالص یا ناخالص در نظر بگیریم ،چهار نوع ژننمود میتوان در نظر گرفت.
)(AODD − AADd − AODd − AADD
B

گزینۀ ( :)4اگر گروه خونی  Aو  Bرا بهطور ناخالص  AOو  BOدر نظر بگیریم ،هرکدام در دگره  Oخود فاقد توانایی ایجاد آنزیم سازندۀ کربوهیدرات میباشند.
 33 34موارد (ب)( ،ج) و (د) صحیح هس�تند .همۀ یاختههای پیکری هس�تهدار بدن ما حاصل تقس�یمات میتوزی یاختۀ تخم هستند .بنابراین دارای محتوای ژنی
مشابه هم خواهند بود.

ال�ف) نادرس�ت اس�ت .بهط�ور معمول ،نورونهای طبیعی هس�ته دارن�د ولی پس از تول�د فاقد چرخۀ یاختهای هس�تند و در  G 0باق�ی میمانند/ .

B

ب) درس�ت اس�ت .برخی از یاختههای ماهیچۀ قلبی میتوانند دارای دو هس�ته باش�ند ،آنگاه یاختۀ موردنظر دارای  2نس�خه از دگرۀ  Aخواهد بود / .ج) درس�ت اس�ت.
هر یاختۀ لولۀ اسپرمساز ،هسته دارد که در حالت هاپلوئید یا دیپلوئید ژنهای گروه خونی را دارد / .د) درست است .گرده (پالکت) ،فاقد هسته و ژن میباشد.
 43 35موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست تکمیل میکنند.
در مورد گروه خونی  ABOدگرههای  Aو  Bبه  Oبارز میباشند ولی  Aو  ، Bهمتوان هستند.
الف) نادرست است .فقط افراد  ، ABناخالصهایی هستند که هر دو ژن آنها برای این صفت بیان میشود ولی دقت کنید که  ABیک گروه خونی همتوان است
(ن�ه ح�د واس�ط!) / .ب) نادرس�ت اس�ت .گ�روه خون�ی  ABOدارای سیس�تم ژن�ی مس�تقل از گ�روه خون�ی  Rhدارد و دگرهه�ای آن روی ه�م اث�ری ندارن�د/ .
ج) نادرس�ت اس�ت .گروه خونی  OOکه هیچ دگره فعالی برای اضافه کردن کربوهیدراتهای 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  AOیا  BOهستند که بین دگرههای آنها  Aو  Bهمواره به دگره  Oبارز میباشند.

36 B

23

صفت  4دگرهای فوق بین دگرههای آن رابطۀ زیر برقرار است ،که بین  A 3 ، A 2و  A 4رابطۀ بارزیت ناقص وجود دارد.

گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .همواره فقط ،هر ژننمود خالص  ، A1A1میتواند ر خنمود دگره یعنی  A1را نمایان کند / .گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت.

در این صفت  6حالت ناخالص وجود دارد که نصف آنها یعنی  A 2A 4 ، A 2A 3و  A 3 A 4دارای رابطۀ بارزیت ناقص بین دگرهها میباشد و حالت حد واسط را نشان

میدهند (ناخالصهای  ، A1A 4 − A1A 3 − A1A 2به ترتیب ر خنمودهای بارز  A 4 » A 3 ,A 2را دارند) /.گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .در حالت بارزیت ناقص ،فرد

ناخالص را حد واس�ط میگویند (نه همتوان!) / .گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .چون دگره  A 3به  A1بارز میباش�د ،پس حالت ناخالص  A 3 A1بیانگر ر خنمود A 3
C

C

میباشد و شکل حد واسطی را نشان نمیدهد.
 33 37موارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست هستند.
ال�ف) نادرس�ت اس�ت .تع�داد کربوهیدرات  Aدر اط�راف هر گویچۀ قرم�ز فرد  AAبا  AOتفاوتی ندارد / .ب) درس�ت اس�ت .در ف�رد  ،Bهمۀ
کربوهیدراتهای گروه خونی از نوع  Bمیباش�د ولی در فرد  ،ABنصف آنها  Aو نصف دیگر  Bمیباش�د / .ج) نادرس�ت است .پروتئین گروه خونی فقط در  Rhوجود
دارد که هر دو از نوع مثبت و دارای پروتئین  Dمیباشند / .د) نادرست است .در سطح گویچۀ قرمز ،ژن وجود ندارد (بیدقتی نکن!).
ً
ً
 33 38در متن س�ؤال به قید «قطعا» دقت کنید .فرد موردنظر س�ؤال ،قطعا فاقد دگره  Oگروه خونی  ABOو فاقد دگره  dاز  Rhمیباش�د .پس میتواند یکی از
سه نوع ژننمود  BBDD ، AADDیا  ABDDرا داشته باشد .این فرد میتواند دارای دو نوع ژننمود اول با دو گروه خونی خالص باشد و یا حالت سوم با یک صفت
خالص  Rhو یک صفت ناخالص  ABداشته باشد (نادرستی گزینۀ ( .))2گزینۀ ( )1نادرست است چون فقط در حالت  ،ABDDدو نوع گامت میدهد.

 1هر س�ه این ژنها چون مربوط به ژنگان یوکاریوت میباش�ند و برای س�اخت پروتئین به کار میروند ،ابتدا توس�ط رنابس�پاراز  2رونویس�ی میشوند و سپس از روی
 mRNAحاصله ،ترجمه انجام میشود (درستی گزینۀ (.))3
 2در ژنگان یوکاریوت ،هر راهانداز تنظیم بیان رونویسی یک ژن را انجام میدهد .پس نمیتوان مانند ژنگان پروکاریوت یک راهانداز مشترک را برای رونویسی از دو نوع
ژن  Rhو  ABOپیدا کرد .از طرفی میدانید که این دو ژن روی دو کروموزوم متفاوت  1و  9قرار دارند (نادرستی گزینۀ (.))4
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 13 39فقط مورد (ج) نادرس�ت اس�ت .پدر و مادر هر دو دارای گروه خونی  Bبودهاند چون از لقاح آنها دختری داون با س�ه کروموزوم  21و گروه خونی  OOبه
دنیا آمده است .پس پدر و مادر از نظر گروه خونی  Bبه صورت ژننمود  BOبودهاند.
توجه :فامتن شامرۀ  9را که حاوی دگرۀ گروه خونی است ،بزرگتر و فامتن  21را کوچکتر نشان میدهیم.
مراحل گامتسازی در این والدین به صورت زیر بوده است:

موس لصف

O

O

B

O

B

O

B

B

اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﺖ اوﻟﻪ

اووﺳﺖ اوﻟﻪ
ﻣﻮز 1ﻏﺮﻋﺎدي
B

B

O

O

O

B

O

B

اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﺖ ﺛﺎﻮﻪ

اووﺳﺖ ﺛﺎﻮﻪ

ﺨﺴﺘﻦ ﮔﻮﭽﮥ ﻗﻄﺒ
ﻣﻮز 2ﻋﺎدي

دوﻣﻦ ﮔﻮﭽﻪﻫﺎي ﻗﻄﺒ

ﻣﻮز1ﻋﺎدي

B

B

ﻣﻮز 2ﻋﺎدي
O

O

ﻣﻮز2
O

ﺗﺨ 
O

ﻣﻮز2
O

B

B

اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﺪ و ﺳﭙﺲ اﺳﭙﺮم

O

دﺧﺘﺮان داون ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺧﻮ O

C

B

B

C

الف) درس�ت اس�ت .در یاختههای پیکری والدین 44 ،کروموزوم غیرجنسی وجود داشته اس�ت / .ب) درست است .اووسیت ثانویه شرو عکنندۀ لقاح در
مادر است که هاپلوئید مضاعف است .این یاخته دو کروموزوم  21مضاعف یعنی چهار کروماتید دارد ولی دارای یک کروموزوم  9مضاعف با دو ژن  Oگروه خونی میباشد/ .
ج) نادرس�ت اس�ت .نخس�تین گویچۀ قطبی به جای  23کروموزوم22 ،تا دارد که یک کروموزوم  21آن وارد اووس�یت ش�ده است .س�پس الل  Bرا به صورت دو ژن در
کروموزوم  9دارد ولی واجد  21کروموزوم غیرجنس�ی میباش�د (کروموزوم ش�مارۀ  21ندارد) / .د) درس�ت اس�ت .یاختههای ش�رو عکنندۀ لقاح ،اسپرم و اووسیت ثانویه
ً
میباشند که مجموعا یک ژن در اسپرم و دو ژن در اووسیت ثانویه به صورت اللهای  Oوجود داشتهاند.
 24 40فقط مورد (ب) عبارت را به درستی تکمیل میکند.
الف) نادرست است .دگره ،به ژنهایی اطالق میشود که روی مکانهای مشابهی در یک جفت فامتن همتا قرار دارند ولی به ژنهای موجود در دو DNA
مش�ابه که روی یک فامتن مضاعف قرار دارند ،دگره گفته نمیش�ود (البته وقتی این ژنها از هم جدا ش�وند ،میتوان به آنها لفظ دگره اطالق کرد) / .ب) درس�ت اس�ت.
دو دگره یک صفت در دو فامتن چهارتایهای مضاعف در مرحلۀ آنافاز  1و با جدا ش�دن این دو فامتن از هم جدا میش�وند / .ج) نادرس�ت است .دو فامتن تککروماتیدی
که دارای ژنهای دگره هس�تند در مراحل  G1و آنافاز و تلوفاز میتوز دیده میش�وند( .در آنافاز  ، 2دو کروماتید خواهری از هم جدا میش�وند ولی دگرهها در آنافاز میوز 1
از هم جدا میشوند / ).د) نادرست است .فامتنهای جنسی مردان XY ،میباشند که با هم همتا نیستند و ژنهای روی آنها ،نسبت به همدیگر ،دگره نمیباشند.
 14 41وقتی جانداری تتراپلوئید میباش�د ،دارای گامتهای دیپلوئید بوده و دارای دو دگره برای هر صفت تکجایگاهی میباش�د ولی یاختههای پیکری تتراپلوئید
این جاندار ،برای این صفت 4 ،دگره دارند.
گزینۀ ( :)2از  4نوع رخنمود گروه خونی  ، ABOدر رخنمودهای  Oو  ABمیتوان پی به ژننمود برد ولی ژننمود افراد دارای گروه خونی  Aیا ، B
میتواند خالص یا ناخالص باشد / .گزینۀ ( :)3در صفات وابسته به  ،Xوجود یک الل ،سبب ایجاد صفت ،در مردان  XYمیشود / .گزینۀ ( :)4کربوهیدراتهای گروه
خونی  ABOبرخالف پروتئینهای  ،Rhرمز وراثتی ندارند.
 14 42فقط مورد (الف) صحیح است .منظور سؤال گروه خوین  Oیمابشد که میتوان پی برد که فقط یک حالت ژننمودی خالص  OOدارد .این افراد دارای دو
ً
دگره غیرفعال برای س�اخت آنزیمهایی میباش�ند که مس�ئول اضافه کردن کربوهیدرات گروه خونی هستند (درستی الف و نادرستی ب) ولی اصال آنزیم  Oدر این صفت

وجود ندارد (نادرستی ج) ولی میتوانند زائدۀ گروه خونی  Rh +را داشته باشند (نادرستی د).
 44 43همۀ موارد نادرست هستند.
الف) اسپرماتوس�یتهای ثانویه در پی تقس�یم خود ،دو نوع اس�پرماتید غیرفعال تولید میکنند که پس از تبدیل به اس�پرم تمایز مییابند و س�پس در
اپیدیدیم متحرک میشوند / .ب) بین میوز  1و  ،2اینترفاز وجود ندارد بلکه وقفۀ کوچکی برای همانندسازی سانتریول دیده میشود / .ج) اسپرماتوسیت ثانویه ،کروموزوم
مضاعف دارند و از هر جایگاه ،دو ژن مشابه دارند / .د) این یاختهها در زمان آغاز تقسیم کاستمان دوکروماتیدی بوده و هر فامتن دارای دو نیمۀ همانند هم است ولی دقت
کنید که این یاختهها کاستمان یا میوز  2را انجام میدهند.

1
C

C

 21 1آنزی�م کربنیکانی�دراز در ه�ر ف�رد طبیعی برای ترکیب  CO2ب�ا آب در گویچههای قرمز وج�ود دارد .از طرفی فردی که گروه خون�ی  ABدارد ،حاوی
آنزیمهایی برای اضافه کردن کربوهیدراتهای  Aو  Bگروه خونی میباشد.
گزینۀ ( )1و ( :)4در گویچۀ قرمز بالغ ، DNA ،هسته و ژن وجود ندارد ولی حاوی آنزیمهای الزم برای فعالیت خود به صورت ذخیره شده میباشد.
(در مورد گزینۀ ( )4دقت کنید که در گروه خونی  ،ABOآنزیم  Aو  ،Bسازندۀ کربوهیدرات نیستند ،بلکه آنها را به غشای گویچۀ قرمز اضافه میکنند).
گزینۀ ( :)3عامل ( Rhپروتئین  ،)Dنوعی پروتئین گیرنده سطحی میباشد و از جنس کربوهیدرات یا دارای نقش آنزیمی نمیباشد.
 22 2منظور مقایسۀ پروتئین  Dدر  Rhو آنزیم پروتئینی برای اضافه کردن کربوهیدرات  Aو  Bمیباشد.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .پیوند یونی و هیدروژنی در س�اختار سوم هر پروتئینی وجود دارد / .گزینۀ ( :)2درست است .هر دو در ساختار اول پیوند
اشتراکی پپتیدی و در ساختار سوم ،پیوند اشتراکی غیرپپتیدی دارند ولی کم کردن انرژی فعالسازی ویژۀ آنزیمهاست / .گزینۀ ( :)3نادرست است .هر دو دارای کربن،
هیدروژن ،اکسیژن و نیتروژن هستند / .گزینۀ ( :)4نادرست است .هر دو طی ترجمه از روی رنای پیک ساخته میشوند.

C

B
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 13 3فقط مورد (ب) صحیح است .عامل اضافهکنندۀ کربوهیدراتهای گروه خونی ،نوعی آنزیم است که مانند هر آنزیمی (مثل برخی رناها) جایگاه فعال دارد
ولی هیستون نقش آنزیمی و جایگاه فعال ندارد (پمپ سدیم پتاسیم نقش آنزیمی برای تجزیۀ  ATPدارد).
ال�ف) زائ�ده  ،Rhی�ا همان پروتئین  ،Dنقش آنزیمی ندارد ،پس س�بب کاهش انرژی فعالس�ازی واکنشها نمیش�ود / .ج) صفت گروه خونی ،AB
همتوان است نه بارز ناقص! ،پس حالت حد واسط در مورد آن نادرست است / .د) این ژن در یاختۀ میلوئیدی مغز استخوان بیان میشود که منشأ لنفوسیتها نمیباشد.
 44 4شکل ریشۀ غدۀ تربچه به صورتهای گرد ،کشیده و بیضی که حد واسط این دو صفت است دیده میشود .پس تحت کنترل دو دگره بوده که نسبت به
هم رابطۀ بارز ناقص داشتهاند (رابطۀ بارز و نهفتگی و همتوانی ندارند).
گزینۀ ( :)1در این حالت چهار نوع ر خنمود دیده میش�ود ،س�هتا برای هر دگره و یکی برای دو دگره بدون رابطۀ بارز و نهفتگی!  /گزینۀ ( :)2در این
حالت شش ژننمود و شش ر خنمود بروز مییابد / .گزینۀ ( :)3متن سؤال در مورد صفت دارای حد واسط است نه همتوان! (در همتوانی ،اثر دگرهها با هم ظاهر میشوند!)
 25 5این س�ؤال ،صفت گروه خونی  ABOو یک صفت چهار دگرهای دیگر غیرجنیس را بررس�ی کرده اس�ت .گروه خونی  ABOدارای ژنهایی روی فامتن 9
میباش�د ولی چون در متن س�ؤال عنوان کرده اس�ت که صفت دیگر روی فامتن حاوی ژن  Rhاس�ت ،پس ژنهای این صفت روی جفت فامتن اول قرار دارند .ش�کل زیر
حالت قرارگیری عامل این صفات را روی فامتنها نشان میدهد.

ً
ی که تقس�یم میوز فقط
گزینهه�ای ( )1و ( :)3نادرس�ت هس�تند .یاخت�های که از ای�ن دو صفت  4نوع دگره دارد ،قطعا دیپلوئید بوده اس�ت .از آنجای 
مخصوص یاختههای زایشی یعنی اسپرماتوسیت اولیه و اووسیت اولیه میباشد ،پس نمیتوان گفت که در هر یاخته دیپلوئید ،آنافاز  1رخ میدهد و دگرهها از هم جدا میشوند
ً
(نادرس�تی گزینۀ ( .))1از طرفی دیگر نیز دقت کنید که برخی یاختهها مثل نورونها تقریبا همیش�ه در مرحله  G 0میمانند و به ندرت وارد تقس�یم و عبور از نقطه وارس�ی
ً
میشوند (نادرستی گزینۀ ( / .))3گزینۀ ( :)2درست است .یاختهای که دو دگره برای دو صفت مستقل دارد ،قطعا برای هر صفت یک دگره داشته است و یاختهای جنسی
ً
هاپلوئید میباشد .پس این دو ژن در این یاختۀ هاپلوئید ،با هم دگره نمیباشند و هرکدام مربوط به یک صفت میباشد (مثال یک دگره برای گروه خونی  Aو یک دگره برای
ً
صفت چهار دگرهای  .) B1این یاخته اس�پرم یا تخمک یا گویچۀ قطبی اس�ت که وارد اینترفاز نمیش�وند بلکه میتوانند لقاح کنند / .گزینۀ ( :)4نادرس�ت است .خب حتما
میدانید که یاخته هاپلوئید که دو ژن از کل این دو صفت دارد ،این دو ژن را در دو کروموزوم متفاوت  1و  9دارد پس الگوی رونویسی نمیتواند در آنها یکسان باشد.
B

 36 6موارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست هستند .تعریف ژنهای دگره این است که همگی در جایگاه یکسان و مشابهی
از دو فامتن همتا قرار دارند و میتوانند دستورالعمل یکسان  AAیا متفاوت  Bbداشته باشند .در شکل مقابل ژنهای دگره A
با  Aو  Bبا  bرا مشاهده میکنید (درستی ب و نادرستی ج) ولی در هسته هاپلوئید گامتها ،از هر دو ژن ،یک دگره آن موجود
است (نادرستی الف).
در مورد صفاتی که تحت کنترل دو ژن همتوان یا بارزیت ناقص میباش�ند ،باید دقت کنید که ش�کلهای مختلف آن صفت
تحت کنترل اثر اللها روی هم به صورت  RWنیز بروز مییابد (نادرستی د).

B

 17 7دو صف�ت حال�ت موی انس�ان و رنگ گل میمونی ،هیچکدام رابطۀ بارز و نهفتگی ندارند و هر دو بارزی�ت ناقص بین دگرهها دارند به همین دلیل در هر دو
آنها تعداد ژننمود با ر خنمود برابر میباشد.
گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .هم در روابط همتوانی و هم در روابط بارزیت ناقص ،در حالت ناخالص  ،RWهر دو ژن بیان میش�وند و اثر خود را روی
ر خنمود میگذارند .با این تفاوت که در همتوانی ،هر دو ویژگی اللها بارز میشود ولی در حد واسط ،یک ویژگی از اثر دو الل روی هم ایجاد میشود / .گزینۀ ( :)3نادرست
است .دو صفت فوق هرکدام تحت کنترل دو ژن دگره میباشند / .گزینۀ ( :)4نادرست است .هر دو صفت غیروابسته به جنس هستند و در هر جنسیتی میتوان هر نوع
ر خنمود آنها را مشاهده کرد.

A

C

A

 38 8ش�کل مقاب�ل بیانگر یک جف�ت فامتن مضاعف همتا میباش�د که دو نوع  DNAدارد (چ�ون هر دو کروماتید
خواه�ری ی�ک نوع  DNAدارد) .اگر ف�ردی با گروه خونی  BOرا در نظر بگیریم و دگره  Bدر محل ( )2باش�د ،در کروماتید
خواهری آن نیز در بخش ( ،)1دگره  Bوجود دارد که قدرت تولید آنزیمی برای اضافه کردن کربوهیدرات  Bدارد ولی ژنهای
( )3و ( )4دارای ژن  Oمیباشد که فاقد قدرت تولید آنزیم برای اضافه کردن کربوهیدراتهای گروه خونی هستند.
 39 9موارد (الف)( ،ب) و (د) صحیح هستند.
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 مجموعا شش ژن میشود / .ج) نادرست است .گویچههای سفید ،دوالد
هستند و میتوانند شش ژن متفاوت داشته باشند / .د) درست است .غالف دور ماهیچه ،پیوندی و تکهستهای است که شش ژن (الل) از این صفات دارد.
 11 10فقط مورد (ج) صحیح است .قبل از کشف قوانین وراثت توسط مندل ،اغلب دانشمندان فکر میکردند که فرزندان حالت حد واسطی از ویژگیهای والدین
خود دارند که این حالت در ایجاد گلبرگ صورتی گل میمونی از والدینی با گلبرگهای س�فید و قرمز دیده میش�ود (نه تعداد گلبرگ که در گزینۀ ( )1گفته اس�ت) .در این
سؤال فقط عبارت (ج) در مورد حالت مو ،خاصیت بارز ناقص دارد و صفت حد واسط ایجاد میکند.

69

ه لسن رد تاعالطا لاقتنا
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ب) مفهوم صفات مستقل از جنس و وابسته به جنس
B

موس لصف
B

 44 44صفاتی که همۂ جایگاههای ژنی آنها روی فامتنهای غیرجنیس باشد را صفات مستقل از جنس میگویند ولی صفاتی که ژنهای آنها روی یکی از دو نوع
ً
فامتن جنسی میباشند ،به صفات وابسته به جنس میشناسند .دقت کنید که اگر مثال صفتی دارای  3جایگاه ژنی باشد که دو جایگاه آن در فامتنهای غیرجنسی و یک
جایگاه آن روی فامتنهای جنسی باشد آن را نیز یک صفت وابسته به جنس مینامیم .البته در اینجا سؤال در مورد صفت تکجایگاهی است.
گزینۀ ( :)1نادرست است .صفات مستقل از جنس تکجایگاهی ،همواره دارای دو ژن در هر فرد روی دو کروموزوم همتا میباشد ولی از همین اولین
گزینه یادتون باشه که صفت وابسته به جنس میتونه روی  Xیا  Yدارای جایگاه ژنی باشه!  /گزینههای ( )2و ( :)3نادرست هستند .صفت وابسته به  ،Xهمواره  5نوع
ژننمود در جامعه دارد ولی انواع ر خنمود بستگی به رابطه بین اللها دارد.
ً
 24 45در این مثالها باید به مستقل از جنس یا وابسته به جنس بودن صفت و قید قطعا در متن سؤال دقت کنید!!
 ، X h X hموی فر به صورت یک صفت خالص  RRمیباشد که دگرههای آن ،رابطۀ بارزیت ناقص

گزینۀ ( :)1زن هموفیل که به صورت نهفته خالص
دارند .اگر این فرد فاقد کربوهیدرات  Bباش�د ،میتواند به صورت گروه خونی  Aیا  Oباش�د که در حالت گروه خونی  Aمیتواند خالص  AAیا انخالص  AOباش�د .در
نهایت وقتی فاقد پروتئین  Dمیباش�د ،یعنی  Rhمنفی دارد ( )ddو خالص اس�ت (در مورد صفت گروه خوین  Aاین گزینه رد یمش��ود) / .گزینۀ ( :)2پاس�خ تست است ،چون
موی صاف ،ژننمود خالص  WWدارد و وقتی فاقد کربوهیدرات و پروتئین س�طحی گروه خونی میباش�د یعنی  OOddبوده اس�ت و در آخر چون بیماری داسیشکل دارد

در این صفت نیز ژننمود )  (H b SHb Sدارد ( Hbنش�انه هموگلوبین و  Sالل داسیش�کل اس�ت) / .گزینۀ ( :)3فردی که از نظر هموفیلی س�الم است ،میتواند دختری

B

سالم ناخالص با ژننمود  X H X hداشته باشد (در فنیلکتونوری هم میتواند  Ffباشد) .در این گزینه هر سه صفت میتوانند ناخالص باشند / .گزینۀ ( :)4فردی که از
نظر فنیلکتونوری سالم است ،میتواند ژننمود خالص  FFیا انخالص  Ffداشته باشد (از طرفی در گروه خونی  Aمیتواند ،الل  Oرا از پدر گرفته باشد).
 14 46فقط مورد (د) صحیح است .همانطور که در زیست یازدهم آموختید در هنگام لقاح ،فقط هستۀ اسپرم وارد اووسیت ثانویه شده و تنۀ (قطعۀ میانی) اسپرم
به آن وارد نمیشود .پس میتوان نتیجه گرفت که هیچ یک از میتوکندریهای اسپرم که در تنه قرار دارند ،وارد اووسیت نشده و از آنجا که بیماری موردنظر فقط از مادر
به فرزندان میرسد و پدر نقشی ندارد ،در نتیجه این صفت مربوط به ژنهای سیتوپالسمی است (البته انتقال بیماری وابسته به  Yنیز فقط از پدر به پسر منتقل میشود
و تنها در پسران مشاهده میشود نه همۀ فرزندان).
ژن این بیماری قرار گرفته در دنای حلقوی راکیزهها است که این دنا ،فاقد دو سر آزاد فسفات و هیدروکسیل میباشد (درستی د).
الف) دقت کنید فامتنهای هستهای در مرحلۀ  Sهمانندسازی میکنند ولی تقسیم دنای میتوکندری مستقل از مراحل چرخۀ یاختهای هسته میباشد
(از طرفی ویژگی که ژن آن روی ژنوم هس�تهای نیس�ت ،به جنس�یت فرد ربطی پیدا نمیکند) .از طرفی کوچکترین کروموزوم هس�تهای  Yاس�ت که ارتباطی به ژنهای
راکیزه ندارد / .ب) دقت کنید همانطور که در متن تست هم اشاره شده است ،دنای سیتوپالسمی از مادر ،هم به فرزندان دختر منتقل میشود و هم به فرزندان پسر (فقط
دختران ،طی هر میوز ،یک گامت میتوانند ایجاد کنند) / .ج) رونویسی ژنهای سیتوپالسمی در هسته صورت نمیگیرد پس رنابسپاراز  2در انجام این فرایند نقشی ندارد.

47 B
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48 B

24

مردی هموفیل با گروه خونی  B +دارای یک صفت وابسته به ( Xهموفیلی) و دو صفت گروه خونی  Rhو  ABOغیرجنسی میباشد .در صفت هموفیلی،
XhY

Xh

یا  Yمیتواند داش�ته باش�د که در هر چهار عبارت دیده میش�ود .گروه خونی B
میباش�د و در اس�پرمهای خود دو نوع گامت
ژننمود این فرد به صورت
میتواند دارای دو نوع ژننمود  BBیا  BOباشد که ژنهای  Bیا  Oآن همانند هر چهار عبارت فوق ،میتواند در اسپرمها دیده شود .در مورد صفت  Rhمثبت نیز این
مرد دارای دو نوع ژننمود  DDیا  Ddمیتواند باش�د که گامتهایی با ژنهای  Dیا  dداش�ته باش�د که در هر چهار عبارت دیده میشود .در نتیجه هر چهار عبارت فوق
میتوانند گامتهای این فرد باشند .مرد موردنظر ،چهار حالت ژننمودی با انواع اسپرمهای مقابل را میتواند داشته باشد.
³oPwH
 X h YBBDD 

)→ (X h BD − YBD

³oPwH
 X h YBBDd 

)→ (X h BD − X h Bd − YBD − YBd


³oPwH
 X h YBODD 
)→ (X h BD − X h OD − YBD − YOD

³oPwH
 X h YBODd 
)→ (X h BD − X h Bd − X h OD − X h Od − YBD − YBd − YOD − YOd

ً
موارد (ب) و (ج) صحیح هس�تند .این نکته که در تس�ت گفته ،یک ر خنمود فقط در زنها دیده میش�ود این مطلبو میرس�ونه که این صفت ،قطعا صفیت

وابس��ته به  Xاس��ت .چون یک ر خنمود فقط در فرد دارای دو ( Xزنها) و به صورت ناخالص مثل  X R X Wدیده میش�ود .یعنی ژننمود ناخالص باید دارای ر خنمود

حد واسط یا همتوان باشد پس میتوان صفت را دو دگرهای فرض کرد ولی بدون رابطۀ بارز و نهفتگی در این صورت انواع ر خنمود به صورت  X R X W ، X R X Rو
 X W X Wاست که حالت  X R X Wفقط در زنها دیده میشود (ر خنمود  Rدر مردان  X R Yو ر خنمود  Wدر مردان  X W Yمشاهده میشود).
الف) نادرس�ت اس�ت .در صفت مس�تقل از جنس ،مرد یا زن بودن در بروز اغلب صفتها فرقی ندارند / .ب) درس�ت است .در ابتدا توضیح دادم/ .

ج) درست است .این صفت با وجود  ، X Rر خنمود  Rو  ، X Wر خنمود  Wرا بروز میدهد / .د) نادرست است .صفت موردنظر ،سه دگرهای نمیباشد.

ً
 1هرگاه در مورد صفتی در زن و مرد احتمال بروز درصد متفاوتی داش�ته باش�د ،آن صفت را وابس�ته به  Xدر نظر میگیریم (در صفات وابس�ته به  ،Yاصال بروزی در
زنان نمیبینیم).
 2در مورد عبارت (د) دقت کنید که اگر صفت سه دگرهای و بدون رابطۀ بارز و نهفتگی باشد ،شش نوع ژننمود و ر خنمود بروز مییابد.
C

 34 49در ابتدا الزم به یادآوری است که یاختههای اسپرماتوگونی ،اووگونی ،اسپرماتوسیت اولیه و اووسیت اولیه ،از نوع دیپلوئید میباشند ولی گویچههای قطبی،
اووسیت ثانویه ،اسپرماتید و اسپرماتوسیت ثانویه یاختههای هاپلوئیدی میباشند.

C

B

B

گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .اس�پرماتید و اس�پرم یاختههایی هاپلوئید تک کروماتیدی در مردان هستند که اگر حاوی فامتن  Yباشند در این صورت
ژن صفات وابسته به  Xرا ندارند .این یاختهها ،از سه دگره  B ، Aو  ،Oدر 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  Xو یک دگره از گروه خونی  ABOدارد .در نتیجه حداقل یک ژن (در حالت  Yداش�تن) و حداکرث دو ژن (در حالت  Xداش�تن) از این دو
صفت را دارند / .گزینۀ ( :)2نادرست است .اووگونی یک یاختۀ دیپلوئید و XXدار در دوران جنینی میباشد که از صفت وابسته به  ، Xدو دگره و از  Rhمثبت نیز دو دگره
ً
ً
ً
 DDیا  Ddرا دارد .پس کال از این دو صفت  4دگره دارد( .دقت کنید که اصال فرد بالغ و کال دخترها پس از تولد اووگونی ندارند / ).گزینۀ ( :)3درس�ت اس�ت .یاخته
ً
الیه درونی معده ،یک یاخته پوششی با هسته دیپلوئید میباشد که در مورد گروه خونی  Bقطعا دارای دو دگره میباشد ولی این یاخته اگر مربوط به مردان باشد که XY
ً
میباش�ند ،در صفات وابس�ته به  Xخود دارای یک دگره میباش�ند و مجموعا  3دگره (ژن) در این دو صفت دارند ولی در یاخته معده زنان که  XXمیباشد ،دارای  4دگره
میش�ود یعنی از هر صفت دو دگره دارند (دو دگره برای گروه خونی و یک دگره به ازای هر فامتن  / .)Xگزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .گویچۀ قطبی اول همواره کروموزوم
مضاعف دارد که از صفت وابس�ته به  ،Xدارای دو ژن مش�ابه و از گروه خونی نیز دو ژن مش�ابه دارند ولی گویچۀ قطبی دوم ،کروموزومهای تککروماتیدی دارد که یک
ژن برای وابسته به Xها و یک ژن برای گروه خونی دارند (پس حداقل تعداد این ژنها در گویچۀ قطبی اول برابر  4میباشد).
 25 50موارد (ب)( ،ج) و (د) عبارت را نادرست تکمیل میکنند .صفت اول وابسته به  Xبا دگرههای  Rو  Wمیباشد ولی صفت دوم همانند  Rhدارای دگرههای
بارز و نهفتگی میباشد.
ً
الف) درس�ت تکمیل میکند .گویچۀ قطبی اول و اس�پرماتیدها ،هر دو یاختههایی هاپلوئید هس�تند که گویچۀ قطبی ،قطعا حاوی  Xمیباشد و یک دگره از
صفات وابسته به  Xرا حمل میکند ولی در نصف اسپرماتیدها ،فامتن  Yوجود دارد که فاقد صفات وابسته به  Xمیباشد .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) میباش�ند / .ب) نادرس�ت تکمیل میکند .دقت کنید که فقط اووسیتهای ثانویهای در لقاح شرکت
میکنند که اسپرم به آنها برخورد کند .در آن صورت میوز  2را انجام داده و صفات خود را به نسل بعد منتقل میکنند / .ج) نادرست تکمیل میکند .یاختۀ دیپلوئید XY
الیه زاینده ،برای دو صفت فوق دارای سه دگره (ژن) میباشد که یکی مربوط به صفت وابسته به  Xاست و دوتای دیگر که با هم دگره میباشند ،مربوط به صفت مستقل از جنس
دو دگرهای هستند (پس هر سه ژن با هم دگره نمیباشند) / .د) نادرست تکمیل میکند .یاختههای گویچۀ قرمز خونی ،فاقد هسته و دگره برای صفتهای مختلف میباشند.
 25 51موارد (الف) و (د) صحیح هستند.
الف) درس�ت اس�ت .یاختۀ پیکری دیپلوئید در مردان حاوی یک جفت فامتن جنس�ی غیرهمتا به صورت  XYمیباشد که برای هر صفت وابسته به
جنس ،یک دگره دارد و فاقد حالت خالص یا ناخالصی میباش�د ولی برای صفات غیرجنس�ی دارای دو ژننمود خالص یا ناخالص میباش�د / .ب) نادرست است .هر یاختۀ
پوششی دیپلوئید زنان دو فامتن همتای جنسی  XXدارد و مانند صفات غیرجنسی ،در ژنهای صفت وابسته به  Xو غیرجنسی ،دارای دو دگره میباشد (داشتن سه نوع
دگره هیچ ارتباطی به اینکه چند دگره بر روی کروموزومها دیده ش�وند ،ندارد) / .ج) نادرس�ت اس�ت .نصف اس�پرمها ،فامتن  Yدارند و به دلیل عدم وجود فامتن  Xدر
آنها ،ژنهای وابسته به  Xهم ندارند / .د) درست است .در زنان و مردان ،برخی یاختهها مثل ماهیچۀ اسکلتی ،چندهستهای هستند و از هر صفت ،بیشتر از دو الل دارند.
 15 52در صفات وابس�ته به  Xنمیتوان در مردان (که  XYهس�تند) صفتی پیدا کرد که در هس�تۀ یاختهها دارای دو دگره باش�د .بارها گفتیم که افراد  XYدر

صف�ات وابس�ته ب�ه جنس خود یک دگره از ه�ر ژن را دارند .موی مو جدار ژننم�ود ناخالص  RWدارد و همانند گروه خون�ی  ABدر مردان به صورت  X A Y Bدیده
نمیش�ود چون در متن س�ؤال این دو صفت را وابس�ته به  Xدر نظر گرفته اس�ت (دقت کنید که در زنان ،وابس�ته به  Xبودن صفتی نباید شما را اذیت کند ،چون همواره
مانند صفت مستقل از جنس انواع ر خنمودها و ژننمودها را میتوانند داشته باشند).

C

W
W
R
 X Rبرخالف مردی  X A Y Bدیده میشود / .گزینۀ ( :)4در هر دو
گزینۀ ( :)2مردانی  X A Yو  X B Yوجود دارند / .گزینۀ ( :)3زنی B X B
حالت در مردان  ABو  ،BOژننمود به صورت وابسته به  Xدیده نمیشوند .چون فقط یک  Xدارند ولی  Bو  Aباید روی کروموزومهای همتا به صورت الل قرار بگیرند.
ً
 25 53فرد بالغ سالم و حاوی ژن بیماری هموفیلی )  ، (X hقطعا زن انقل بوده است که ژننمود  X H X hدارد.
گزینۀ ( :)1نادرست است .هر فردی چه سالم و چه بیمار ژن ساخت فاکتور  8را دارد ،حاال این ژن میتواند در فرد سالم ،فعال شود و در فرد بیمار،

غیرفعال باش�د .از طرفی یاختههای حاصل از میوز این زن نیز ،همگی یا  X Hو یا  X hدارند که ژن س�الم یا بیمار را به نس�ل بعد میدهند / .گزینۀ ( :)2درس�ت است.
منظور اووس�یت ثانویه با حجم سیتوپالس�م زیاد اس�ت که با برخورد اس�پرم به آن ،مکانیسم لقاح آغاز میشود / .گزینۀ ( :)3نادرست است .طی میوز ،الل سالم و یا بیمار

A

B

B

بهطور اتفاقی میتواند در گویچۀ قطبی یا اووسیت این خانم قرار بگیرد .پس داشتن الل سالم )  (X Hدلیلی بر داشتن سیتوپالسم بیشتر نمیباشد / .گزینۀ ( :)4نادرست
است .همیشه در تستها دقت کنید که گویچۀ خونی ،فقط گویچۀ قرمز نیست ،بلکه گویچههای سفید با هسته دیپلوئید طبیعی نیز هستند که هر ژنی را دارند.
 25 54اسپرماتید یاختهای هاپلوئید تککروماتیدی و محصول میوز  2میباشد که اگر  Xدار باشد ،در این صفت یک دگره را دارد ولی اگر حاوی فامتن  Yباشد،
فاقد دگرههای صفاتی هستند که ژن آنها روی فامتن  Xمیباشد.
گزینۀ ( :)1اسپرماتوسیت ثانویه دیپلوئید  XYاست که ژنهای این صفت را روی کروموزوم مضاعف  Xخود دارد که حداکثر دو ژن و یک نوع الل میباشد/ .
گزینۀ ( :)3اووس�یت ثانویه هاپلوئید مضاعف اس�ت که همواره یک نوع ژن ولی دو نس�خه از آن را دارد / .گزینۀ ( :)4دقت کنید که گول صفت  3اللی 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).
 15 55فقط مورد (ج) نادرست است .ممکن است یک صفت وابسته به  Xو چند جایگاهی باشد و فقط یک جایگاه آن روی کروموزومهای جنسی باشد.
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  ،Xپدر همواره
کروموزوم  Xخود را به دخترانش میدهد / .د) درست است .چون از پدر ،کروموزوم  Xبه پسران نمیرسد.
 35 56در این سؤال به بررسی یک صفت دو دگرهای در حالت غیرجنسی و جنسی در انسانها میپردازیم ولی از رابطۀ بین دگرهها خبری نداریم.
گزینۀ ( :)1نادرست است .در زنان چون  XXهستند و همواره در صفات جنسی و غیرجنسی ،دو دگره یک صفت را میپذیرند ،پس سه نوع ژنمنود

 X A X a ، X a X aو  X A X Aدر آنها میتوان مشاهده کرد / .گزینۀ ( :)2نادرست است .اگر صفت غیرجنسی باشد ،انواع ژننمود و ر خنمود آن در مردان و زنان
تفاوتی ندارد .صفت فوق در حالت همتوانی یا بارزیت ناقص بین دگرهها ،میتوان سه حالت  WWو  RR ، RWدر آن مشاهده کرد / .گزینۀ ( :)3درست است .مردان
در صفات وابس�ته خود به تعداد دگرههای یک صفت میتوانند ژننمود یا ر خنمود داش�ته باش�ند که در این مثال حداقل و حداکثر دو نوع میباش�د ولی در زنان ،سه نوع
ژننمود دیده میشود پس در کل جامعه 5 ،نوع ژننمود میتوان مشاهده کرد / .گزینۀ ( :)4نادرست است .اگر صفت غیرجنسی بدون رابطۀ بارز و نهفتگی (همتوانی یا
بارزیت ناقص) باشد ،در این صورت در صفت  2دگرهای 3 ،نوع ژننمود و  3نوع ر خنمود ،در زنان مشاهده میشود.
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A

عام�ل انعق�ادی ( VIIIهش�ت) ،پروتئینی انعقادی اس�ت که ژن آن روی فامتن جنس�ی  Xواقع میباش�د .این ژنه�ا در زنان در حالت س�الم ،دو حالت

45 57
میباش�ند (پس دو حالت خالص میتواند داش�ته باش�د) .از طرفی
(ناخالص) دارند و در حالت بیمار دارای ژنهای خالص
( X H X Hخالص) و
صفت گروه خونی  ، ABOچون مستقل از جنس میباشد ،سه حالت خالص  BB ، AAو  OOدر مردان و زنان ایجاد میکند.
XhXh

XHXh

گزینۀ ( :)1نادرست است .هموفیلی چون صفتی وابسته به  Xمیباشد در هر هسته یاخته پیکری مردان دارای یک دگره میباشد ) / . (X h Yگزینۀ (:)2

موس لصف
B

B

نادرس�ت اس�ت .ژن تولید عامل انعقادی  ، VIIIهمانند  Rhیک صفت دو دگرهای با رابطۀ بارز و نهفتگی میباش�د / .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .صفت حالت مو در انسان،
غیرجنیس بوده که در مرد و زن میتواند به صورت خالص یا ناخالص بروز یابد ولی هموفیلی ،وابسته به  Xبوده و فقط در زنان به صورت ناخالص یا خالص بروز مییابد.
 25 58تعریف چلیپایی شدن را در فصل بعد میخوانیم .چلیپایی شدن عملی است که در پروفاز میوز  1رخ میدهد و با
تبادل قطعه بین ژنهای موجود در دو فامینک غیرخواهری از یک جفت فامتن همتا ،سبب ایجاد تنوع ژنتیکی و ترکیبات متنوع
دگرهها میشود .برای عمل چلیپایی شدن الزم است که ژنهای دو یا چند صفت روی یک جفت فامتن همتا ابشند .در این تست فقط
در گزینۀ ( )2میتوان دو صفت وابس�ته به  Xمش�اهده کرد که میتوانند با هم تبادل قطعه کنند و تنوع ژنتیکی ایجاد کنند ولی
در سایر گزینهها ژنهای گروه خونی  Rhدر فامتن جفت  1و ژنهای گروه خونی  ABOروی جفت فامتن  9میباشد( .در مورد
گزینۀ ( )4دقت کنید که این شیوه در کنکور  99آمده است و یادتون باشه که در این فصل دو بیماری انسانی نهفته ،فنیلکتونوری
و هموفیلی بحث شده است که یکی مستقل از جنس و دیگری وابسته به  Xاست ،پس با هم کراسینگاور نمیدهند).
 15 59فقط عبارت (ب) صحیح است.
الف) نادرست است .افراد با گروه خونی  Rhمنفی و یا مثبت ناخالص  ،Ddدارای ژنی هستند که نمیتواند پروتئین  Dرا بسازد پس اگر فرد موردنظر Dd
باشد ،فقط یک ژن آن در این صفت رونویسی و ترجمه میشود / .ب) درست است .فردی که  Rhمثبت دارد ،در حالت ناخالص ( )Ddیا خالص ( ،)DDهر والدی از آن
ً
که الل  Dرا به او داده اس�ت ،قطعا  Rhمثبت داش�ته اس�ت / .ج) نادرس�ت است .در همۀ افراد س�الم ،ژنهای  Rhبخشی از فامتن شمارۀ یک را به خود اختصاص دادهاند/ .
د) نادرست است .در گامتها ،هسته دارای فقط یک الل  Rhو صفات دیگر میباشند.

60 B

36

 1اگر یک بیماری وابسته به  Xبا دگره بارز (غالب) با کروموزوم )  (X Aباشد:
ً
قطعا دارای دخترانی بیمار خواهد شد.
A
a
ً
 X Xیا
مرد بیمار )(X A Y
قطعا مادری بیمار داشته است.

XAXA

 2اگر یک بیماری وابسته به  Xبا دگره نهفته )  (X aباشد:
ً
قطعا پدری بیمار داشته استX a Y .
زن بیمار ) (X a X a
ً
قطعا همۀ پسران وی بیمار خواهند شدX a Y .

گزینۀ ( :)1زن بیمار  X A X aمیتواند پس�ر س�الم  X a Yداش�ته باشد / .گزینۀ ( :)2دختر بیمار  X a X aمیتواند مادر سالم  X A X aداشته
ً
باشد (ولی پدرش قطعا بیمار ) (X a Yاست) / .گزینۀ ( :)4پسر بیمار  X a Yمیتواند مادر سالم  X A X aداشته باشد.
C

 36 61عبارات (الف)( ،ب) و (ج) صحیح هستند.
منظور سؤال ،اووسیت ثانویه و گاهی اولین جسم قطبی است که هاپلوئید بوده و هر فامتن آنها دوکروماتیدی است.
ال�ف) درس�ت اس�ت .در حالت عادی و ب�دون عمل کراس�ینگاور ،همواره هر کروموزوم مضاعف ،دو نیمۀ مش�ابه ی�ا همان کروماتید خواه�ری دارد/ .

ب) درست است .هر دو یاخته فوق هاپلوئید بوده که یکی دگره هموفیلی  X hو دیگری سالم  X Hدارد / .ج) درست است .همۀ این یاختهها یکی از دو فامتنهای جنسی را دارند،
در نتیجه ژنهای 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 C

46

در این سؤاالت باید در صورت مهبم بودن ژنمنود فرد ،برای حاالت دارای رخمنود 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 (مخصوصا کنکور  )99بعید نیست که سؤال بدن! در این سؤاالت به ازای ر خنمودهای نهفته ،عدد  1و برای بارزها یا حاالت
متعدد اغلب عدد  2را قرار میدهیم و آنها را در هم ضرب میکنیم:

گزینۀ ( 8 :)1نوع ژننمود میتواند داشته باشد.

=
⇒8

=
گزینۀ ( 16 :)4نوع ژننمود میتواند داشته باشد16 ⇒ .

2

¶¼nHjïZ¼¶ Á
)(RW

=
⇒4
گزینۀ ( 4 :)2نوع ژننمود میتواند داشته باشد.
گزینۀ ( 4 :)3نوع ژننمود میتواند داشته باشد.

¶¼(R )oÎ ®²H ÁHnHj Á
)(RR −RW

1

( W)ÂÎIÅ ®²H ÁHnHj
)(RW−WW

2

×

2

SLX¶ Rh
)(DD−Dd

2

×

2

SLX¶ Rh
)(DD−Dd

×

=
⇒4

SLX¶ Rh
)(DD−Dd

¬A Âº¼i ½»o
)(AA−AO

2

×

×

¬AÂº¼i ½»o
)(AA−AO

¬ABÂº¼i ½»o
)(AB

1

¶Án¼º¼T¨ï®Ã¹Î nj ´²Iw jo
)(PP−Pp

2

×

×

Án¼º¼T¨ï®Ã¹Î nj ´²Iw ·p
)(PP−Pp

2

2

¶®ÃÎ¼µÀ jo
)(X h Y

1

×

Â±ÃÎ¼µÀ nj ´²Iw ·p

×

) (X H X H −X H X h

2

¶Â±ÃÎ¼µÀ nj ´²Iw jo

×

)(X h Y

1

Â±ÃÎ¼µÀ nj ´²Iw ·p

×

) (X H X H −X H X h

2
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ً
موارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست هستند .در بیماری وابسته به  Xبارز ،اگر پسری بیمار باشد ،قطعا ژننمود  X A Yداشته است .این پسر ،فامتن ) (X A

خود را از مادرش به ارث برده است که چون بیماری بارز است ،مادر وی یا

XAXA

و یا

XAXa

بوده است که در هر دو صورت بیمار میباشد (درستی ب).

ً
در بیماری دارای ژن وابسته به  Xبارز ،پسر بیمار ،قطعا مادر بیمار دارد و در آینده نیز همۀ دختران وی بیمار خواهند شد.
الف) در بیماریهایی که ژن بارز سبب ایجاد بیماری میشود به افراد ناخالص  Aaیا  ، X A X aناقل گفته نمیشود ،چون این افراد بیمارند ولی واژه

ناقل به افراد سالم اطالق میشود / .ج) بیماری وابسته به  Xنهفته در مردان با یک )  (X aبروز مییابد ولی در زنان وجود هر دو )  (X aبرای ایجاد زن بیمار X a X a

B

الزم اس�ت ،پس فراوانی زنان بیمار کمتر میباش�د / .د) در فصل بعد میخوانیم که برخی بیماریها مثل کمخونی داسیش�کل در نواحی ماالریاخیز یا عوامل تغذیهای در
فنیلکتونورها ،میتوانند فراوانی ژن آنها در اثر عوامل محیطی تغییر یابند ولی بسیاری از بیماریهای ارثی ،تحت تأثیر محیط قرار نمیگیرند.
 36 64موارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست هستند .در این سؤال ابتدا به میوز در یک خانم بالغ دقت کنید:
در کتاب یازدهم یاد گرفتید که میوز زنان از دوران جنینی توس�ط اووس�یت اولیه آغاز میش�ود و تا پروفاز  1طی میش�ود ،یعنی  23چهارتایه آن در دوران جنینی تش�کیل
ش�ده اس�ت و به دنبال اتمام تقس�یم میوز  1رخ نمیدهد (نادرس�تی د) .ادامه میوز  1اووسیت اولیه پس از شروع دوران بلوغ آغاز میش�ود و تا حوالی روز  14دورۀ جنسی،
یک اووسیت اثنویه و یک گویچۂ قطیب در تخمدان ایجاد میشود (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 میشود (درستی ب) و سه تا یاخته دیگر گویچۀ قطبی میباشند.
اووس�یت اولیهای که ناقل فنیلکتونوری و هموفیلی میباش�د ،ژننمود  X H X h Ffداش�ته است که توانایی ایجاد  4نوع گامت (  X H F ، X h f ، X H fو ) X h F
دارد ولی در هر میوز ،یک نوع اووسیت ثانویه و سپس تخمک یا گامت ایجاد میکند.

A

C

A

 46 65هموفیلی صفتی است که ژن آن روی فامتن  Xقرار دارد ،بنابراین هیچگاه از پدر به پسر انتقال نمییابد .زیرا پسرها ،تنها فامتن  Xخود را از مادر دریافت
میکنند (اینم یه سؤال آسون! دقت کنید که قرار نیست همۀ سؤاالت تو کنکور دو کیلومتر پاسخ داشته باشند!).
ژننم�ود صحی�ح مرد هموفیل ( )hمبتال به فنیلکتونوری ( )fبا گروه خونی  ABبه صورت  ABX h Yffاس�ت .در این فرد ،اسپرماتوس�یتهای اولیه

16 66
دیپلوئید دارای یک ژن

Xh

هموفیلی و دو ژن  ffفنیلکتونوری بوده (دو نوع ژن بیماری دارند) .از طرفی اسپرماتوسیتهای ثانویه نیز هاپلوئید مضاعف هستند که نصف

آنها دو الل بیماری  X h fرا دارند و نصف دیگر  Yfدارند ولی همگی طی ادامه میوز ابتدا سانتریولهای خود را مضاعف میکنند.
ً
گزین�ۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .اوال آنزی�م س�ازندۀ کربوهی�درات  Aو  Bگروه خونی در بررس�ی ژنهای گروه خون�ی موردنظر ما نیس�ت بلکه آنزیم
ً
اضافهکنندۂ آنها به گویچۀ قرمز مورد بررس�ی قرار میگیرند .ثانیا این آنزیمها نیز در گویچۀ قرمز فعالند / .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .یاختۀ سرتولی ،دیپلوئید است و
هر دو ژن مربوط به آنزیم اضافهکنندۀ کربوهیدرات  Aو  Bرا به گویچۀ قرمز دارد / .گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .تبدیل اس�پرماتید به اسپرم با تقسیم سیتوپالسم همراه
نمیباشد بلکه به همراه از دست دادن مقدار زیادی از سیتوپالسم میباشد (که از نوع تقسیم هسته نیست).
ً
 46 67در به ارث رسیدن صفت وابسته به  Xبارز ،شرط این است که مرد بیمار باید قطعا مادرش بیمار باشد و در آینده همۀ دخترانش هم بیمار شوند .چون X A
حاوی دگره بارز بیماری را از مادر خود گرفته و به همۀ دختران خود میدهد و آنها را بیمار میکند.

گزینۀ ( :)1زن بیمار  X A X aمیتواند پدر  X a Yس�الم داش�ته باشد / .گزینۀ ( :)2زن بیمار  X A X aمیتواند پسر سالم  X a Yداشته باشد/ .

گزینۀ ( :)3پسر سالم  X a Yمیتواند خواهر بیمار  X A X aداشته باشد.
A

چون پسران فقط فامتن Yشان را از پدر میگیرند پس صفت وابسته به  Xدر مورد پسران از مادر به ارث میرسد .اما ژننمود مردی به صورت X a Y

16 68
را از پدر به ارث برده و این دختر هم میتواند پس�ری با ژننمود
باش�د که
را در نظر بگیرید .فرزند این مرد میتواند دختری با ژننمود
باشد .پس بیماری از مرد به نوۂ پرسیاش یمتواند به ارث برسد .این مورد در زنان هم قابل بررسی است.
XAXa

Xa

Xa Y

داش�ته

ج) آمیزش و پانت
B

 36 69موارد (ب)( ،ج) و (د) نادرس�ت هس�تند .وقتی در مس�ئلهای از آمیزش بین افراد س�خن به میان آمد ،همیشه اول ژننمود والدین را پیدا کنید و سپس اگر
دوس�ت داش�تید میتوانید مربع پانت را برای فرزندان بکش�ید و س�پس هر گزینه را تحلیل کنید!! و یا اینکه کمی که متبحر شدید و تستهای الگو را زدید ،دیگه با چشم
هم میتوانید در مورد فرزندان تحلیل کنید.
بریم سر وقت مسئله:
میدانی�م ک�ه صف�ت رنگ گلبرگهای گل میمونی ،دو دگرهای غیرجنس�ی با رابطۀ بارزیت ناقص بودهاند که دو حالت ژننمود خالص قرمز  RRو س�فید  WWو یک
حالت ناخالص صورتی  RWدارد .با توجه به آمیزش بین دو گل صورتی  ،RWمربع پانت برای فرزندان به صورت زیر میباشد که هر مربع آن  1احتمال دارد.
4

الف) درس�ت اس�ت .زادههای خالص همان  RRو  WWدر جدول پانت هس�تند که ر خنمود قرمز ( )RRو سفید ( )WWدارند که با شکل ظاهری
صورتی در والدین متفاوتند / .ب و د) نادرس�ت هس�تند .زادههای  RRو  RWدارای دگره قرمزی ( )Rهس�تند که یکی از آنها یعنی RRها ،خالص میباش�ند و دوتای
دیگر یعنی RWها ،صورتی را بروز میدهند / .ج) نادرس�ت اس�ت .ر خنمود جدید یعنی آنهایی که صورتی نیس�تند و با والدین متفاوتند که همگی یعنی هم RRها و هم
WWها خالص میباشند.

73

ه لسن رد تاعالطا لاقتنا
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A

 47 70در 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 زادهها صورتی ()RW
میشوند و در نسل دوم هر سه نوع زاده ایجاد میشوند که طبق جدول پانت به بررسی گزینهها میپردازیم:
گزینۀ ( :)1نادرست است .در نسل دوم هر رخنمود یا ژننمودی که ایجاد میشوند یا
در نسل  Pیا در نسل  F1وجود داشته است و هیچ نوع جدیدی ایجاد نشده است( .وقتی دو نسل  Pو F1

موس لصف

را در مسئله داده است ،افراد جدید در  ، F2آنهایی هستند که در  Pو  F1وجود نداشتهاند / ).گزینۀ (:)2
نادرس�ت اس�ت .بوتههای نس�ل دوم ،س�ه نوع ر خنمود قرمز ،س�فید و صورتی دارند که فقط نصف آنها
همانند نسل  ، F1صورتی میباشند / .گزینۀ ( :)3نادرست است .دقت کنید که در نسل اول ،همۀ زادهها

C

صورتی میش�وند نه در نس�ل دوم!!  /گزینۀ ( :)4درست اس�ت .با توجه به جدول پانت ،میتوان مشاهده
ک�رد ک�ه از دو خانه جدول پانت که زادههای خالص  RRو  WWدارند ،نصف آنها قرمز ( )RRو نصف
دیگر سفید ( )WWمیشوند.
 47 71خب قرار بود اول بدویم تا به ژننمود والدین برس�یم! ابتدا در مورد کلمۀ انقل دقت کنید که وقتی در بیماری میبینید ،نش�اندهندۀ این اس�ت که بیماری
از نوع نهفته است .خب مرد سالم از نظر وابسته به  Xنهفته را

Xa Y

میگیریم که دارای همه نوع زائدۀ گروه خونی به صورت

AB +

میباشد .این مرد با زنی ناقل

 X A X aکه گروه خونی  B +ناخالص دارد ،یعنی  BODdاست آمیزش میکند (توجه داشته باشید در این مواقع وقتی ناخالص ذکر میشود ،مربوط به هردو صفت
است) .تا اینجا تنها ابهام در ژننمود والدین Rh ،مثبت پدر است که میتواند  DDیا  Ddباشد.
)X a YAB(DD IÄ Dd
X A X a BODd
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .در این خانواده احتمال به دنیا آمدن پس�ر بیمار  X a Yو پسر سالم  X A Yوجود دارد / .گزینۀ ( :)2نادرست است.

ً
یادتون باش�ه ،اصال کربوهیدرات  Oنداریم ،بلکه نوع  Aو  Bداریم (البته الل یا ژن  Oداریمها!) / .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .فرزند س�الم میتواند پسر  X A Yو یا
دختر  X A X aو  X A X Aباش�د (همچنین هیچ قطعیتی در رابطه با منفی ش�دن آنها نیس�ت چون که ژننمود پدر ،نهایی نش�ده است) / .گزینۀ ( :)4درست است.
فرزند سالم ناخالص به صورت  X A X aبوده که میتوانند مانند مادر ،ژننمود  BODdرا نیز داشته باشند.
72 C

27

عبارات (الف) و (ب) صحیح هستند .ژننمود پسر برای هموفیلی به شکل  X H Yاست که  Yاز اسپرم پدر و  X Hاز تخمک مادر به ارث رسیده است،
XhXh

XH

XhY

XHXh

بوده است.
و مادر ناقل
به دنیا آمده است ،پس پدر بیمار
وجود دارد .از طرفی چون دختر هموفیل
پس در یاختههای مادر
در مورد گروه خونی چون پس�ر  BBddبه دنیا آمده اس�ت ،هر والد دو دگره (الل)  Bو  dرا داش�ته اس�ت .از طرفی وقتی دختر  Aبه دنیا آمده است پس یک والد گروه خونی
ً
ً
 ABداشته است و چون دختر آنها گروه خونی  Rhمثبت دارد پس یک والد ،قطعا  Ddبوده است .پس قطعا پدر  ، X h Yمادر  X H X hو یک والد  Ddو  ABبوده است.
ً
الف) درست است .یک والد  ABبوده است ولی والد دیگر میتواند  ABیا  BOباشد / .ب) درست است .یک والد قطعا  Ddاست ولی والد دیگر یا
B

 ddو یا  Ddمیباشد / .ج) نادرست است .مادر و هر دختری پس از تولد ،فاقد اووگونی میباشد / .د) نادرست است .پدر بیمار  X h Yاست و ناقل در آن معنی ندارد.
 27 73موارد (ج) و (د) صحیح هستند.
در این سؤال مادر سالم

XHXH

یا

XHXh

بوده که گروه خونی

AB +

یعنی همراه با  DDیا  Ddدارد .از طرفی پدر فقط در گروه خونی  Aابهام دارد و به صورت

 X h Y(AA IÄ AO)ddمیباشد.

الف) نادرست است .احتمال به دنیا آمدن پسر هموفیل ) (X h Yبا گروه خونی مشابه مادر به صورت  AAddوجود دارد (اگر مادر ،ناقل و AA
ً
و پدر  Ddباشد) / .ب) نادرست است .احتمال به دنیا آمدن فرزندی با ژننمود  ABDdوجود دارد (در صورتی که پدر  Ddباشد) / .ج) درست است .قطعا چون پدر،

B

B

بیماری هموفیلی دارد ،الل  X hخود را به هر دختر خود منتقل میکند و هر دختر وی حداقل یک  X hبیمار را دارد / .د) درست است .وقتی یکی از والدین ،گروه خونی
 ABدارد ،امکان فرزندی با گروه خونی ( )Oوجود ندارد.
 37 74در یک خانوادۀ 4نفره در دو حالت ،گروه خونی همۀ اعضا با هم متفاوت است.
حالت اول :ژننمود پدر و مادر به صورت  ABو  OOباشد ،که در نتیجه فرزندان ژننمودهای  AOو  BOرا نشان میدهند / .حالت دوم :ژننمود پدر و مادر به صورت
 AOو  BOباشد ،که در نتیجه ژننمود دو فرزند اول میتواند به صورت  ABو  OOباشد (البته ژننمودهای دیگری هم ممکن هستند که نیازی به آنها نداریم).
با توجه به موارد فوق در هیچیک از حاالت ،فرزندان کربوهیدرات مش�ابه روی گویچۀ قرمز ندارند (توجه داش�ته باش�ید که الل  ،Oنه آنزیمی میس�ازد و نه کربوهیدراتی
به گویچۀ قرمز اضافه میکند).
گزین�ۀ ( :)1تنه�ا در حال�ت اول ،یکی از والدین دارای ژننمود ناخالص اس�ت / .گزین�ۀ ( :)2در حالت اول ،والدین فاقد دگرۀ مش�ابه گروه خونی در
فامتن ش�مارۀ  9خود هس�تند / .گزینۀ ( :)4با 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
گویچههای قرمز اضافه میکند ،داراست.
 47 75از ف�رض س�ؤال بهط�ور قط�ع متوجه میش�ویم که والدین گ�روه خون�ی  AODdو BODd
داش�تهاند (چون فقط در این حالت هر چهار نوع گروه خونی  O - AB - B - Aبه همراه س�ه نوع ژننمود
 Dd ،DDیا  ddبه دنیا میآید) .میتوانید مانند حالت روبهرو ،جدول پانت فرزندان را در هر دو صفت گروه
خونی رسم کنید تا با خیال راحت مسئله را حل کنید.

C

گزینۀ ( :)1نادرست است .در مورد کربوهیدرات  Aبه صورت  AOیا  ABناخالص هستند ولی در مورد  Rhنادرست است چون میتواند خالص
 DDیا ناخالص  Ddباش�د / .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .دو صفت خالص به صورت  OODDیا  OOddمیباشد که در حالت اول گروه خونی مثبت با زائدۀ پروتئین
 Dدارد / .گزینۀ ( :)3نادرست است .زائدۀ  Dاز نوع پروتئین است نه کربوهیدرات!  /گزینۀ ( :)4درست است .والدین این خانواده همواره دو صفت ناخالص دارند.
 37 76خب بدون از دست دادن وقت چون اطالعات زیادی از والدین نداریم باید بریم سر وقت گزینهها!
گزینۀ ( :)1نادرست است .فرض کنید پدر و مادر ناقل فنیلکتونوری ( )Ffبا گروه خونی  ABبودهاند .در این صورت احتمال پسر  ffAAو پسر  BBFfنیز وجود دارد/ .
گزینۀ ( :)2نادرست است .وقتی پدر سالم است ) (X H Yامکان ندارد ،دختر هموفیل  X h X hبه دنیا بیاید / .گزینۀ ( :)3درست است .اگر دختر فنیلکتونور  ffبا گروه
خونی  ABبه دنیا بیاید ،چون فرض بر مشابه بودن گروه خونی ناخالص والدین است پس هر دو  ABبودهاند و امکان به دنیا آمدن فرزندی با گروه خونی  Oوجود ندارد/ .
گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .اگر پس�ر هموفیل ) (X h Yبه دنیا بیاید ،مادر سالم ناقل )  (X H X hبوده است .از طرفی چون گروه خونی  BOبه دنیا آمده است ،پس

C

C

والدین هر دو  BOبودهاند ولی چون پدر سالم  X H Yاست ،امکان متولد شدن دختر بیمار  X h X hوجود ندارد.
 27 77موارد (الف) و (ج) نادرست هستند.
طب�ق معم�ول اول ب�ه دنب�ال ژننمود والدین میرویم .چون س�ه نوع ر خنمود گروه خون�ی احتمال تولد دارد ،پس والدی�ن به صورت ) (BO× AB) ، (AO× ABو یا
) (AB× ABبودهاند.
ً
الف) نادرس�ت اس�ت .در حالت آمیزش بین والدین  ،ABاین حالت نقض میش�ود / .ب) درس�ت اس�ت .در این آمیزشها ،قطعا هیچ والدی گروه
خونی  Oندارد (اگر یکی از والدین گروه خونی  Oداشته باشد ،حداکثر دو نوع گروه خونی در فرزندان مشاهده میشود) / .ج) نادرست است .مادر در دو نوع آمیزش اول
ً
میتواند  AOیا  BOباشد / .د) درست است .در هر سه نوع آمیزش ،قطعا هر دو والد ،ژننمود ناخالص دارند.
 37 78م�وارد (ال�ف)( ،ج) و (د) نادرس�ت هس�تند .از آنجا که والدین دارای گروه خون�ی مثبت و فرزند آنها دارای گروه خونی منفی اس�ت ،درمییابیم که هر دو
ناخالص ( )Ddهستند .از طرفی چون دختر آنها دارای گروه خونی  Bاست ،ژننمود پدر که گروه خونی  Aدارد ،به صورت  AOاست ،پس ژننمود گروه خونی والدین
به صورت  ABDdو  AODdاست.
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 فامتن 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 فنیلکتونوری ( )ffاست.
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 ژننمود 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
میرسد که تخمک این مادر با گروه خونی  ،ABامکان ندارد که الل  Oداشته باشد.

B

C

FfABDd

مادر

 47 79این سؤال جذابیت و زیبایی یک معما را دارد!!
در ابتدا فقط میدانیم که مادری با گروه خونی  AA( Aیا  )AOبا پدری با گروه خونی  BB( Bیا  )BOآمیزش کرده است در
این صورت فقط از هر والد یک دگره آنها مشخص میباشد:
ً
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .اگر فرزندی با گروه خونی  Oمتولد ش�ود ،قطعا هر دو والد دگره  Oرا داش�تهاند و پدر و مادر وی  AOو  BOبودهاند/ .
ً
گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .اگر از این زوج ،فرزندی با گروه خونی  Bبه دنیا بیاید ،قطعا مادر  AOبوده و  AAنمیباش�د (چون در صورتیکه مادر  AAباش�د ،امکان
ندارد فرزندی بدون کربوهیدرات  Aروی غش�ای گویچۀ قرمز و با گروه خونی  Bبه دنیا بیاید) / .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .همانند توضیح گزینۀ ( ،)2اگر فرزندی با
ً
گروه خونی  Aبه دنیا بیاید ،پدر قطعا  BOبوده است و نمیتواند  BBباشد / .گزینۀ ( :)4درست است .اگر در این زوج فرزندی با گروه خونی  ABایجاد شود ،ژننمود
این زوج را نمیتوان بررسی کرد چون در این سؤال ،در حاالت مقابل میتوانند این فرزند را ایجاد کنند ⇐) (AO× BOیا ) (AO× BBو یا )(AA× BO
ً
 48 80پس�ری که به بیماری مس�تقل از جنس نهفته ( )aaمبتالس�ت ،قطعا دارای دو دگرۀ نهفته ( )aaاست که هر یک از دگرهها را از یکی از والدین دریافت کرده
است (والدین میتوانند ناقل ( )Aaیا بیمار ( )aaباشند).
ا

B

FfAODd

پدر

ا

گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .پس�ر هموفیل X h Y ،اس�ت که میتواند پدر سالم  X H Yو مادر سالم ناقل  X H X hداش�ته باشد / .گزینۀ (:)2
نادرس�ت اس�ت .هر س�ه میتوانند  DDباشند / .گزینۀ ( :)3نادرست اس�ت .دقت کنید که عوامل دیگری مانند کمبود کلس�یم و کمبود ویتامین  Kنیز در انعقاد خون
ً
اختالل ایجاد میکنند که بیماری ژنتیکی محس�وب نمیش�وند (از دو منظر دیگر هم به س�ؤال نگاه کنید ،اوال هر میوزی در زنان به تولید تخمک نمیانجامد و از طرفی هر
مشکل انعقاد خون ناشی از هموفیلی و صفت وابسته به  Xنمیباشد).
ً
h
 28 81موارد (ج) و (د) درس�ت میباش�ند .چون پدر این زن دو بیماری هموفیلی و فنیلکتونوری به صورت  X Yffداش�ته است ،پس زن خانواده ،قطعا سالم
ناقل ،به صورت

X H X h Ff

و با گروه خونی ( Aبه صورت  AAیا  )AOبوده است.

الف) نادرس�ت اس�ت .اگر با مرد س�الم  X H YFfکه گروه خونی  Bدارد ،آمیزش کند ،ممکن اس�ت صاحب پسری هموفیل و فنیلکتونور با گروه
خونی  Bش�وند (اگر مادر  AOباش�د) / .ب) نادرس�ت اس�ت .اگر زن  AOباش�د ،اووس�یت اولیه که دیپلوئید اس�ت اللهای  Aو  Oخواهد داشت / .ج) درست است.
اگر مرد ناقل فنیلکتونوری  Ffباشد و گروه خونی آن الل  Oداشته باشد ،میتوان انتظار داشت ،دختری سالم ناقل هموفیلی ولی مبتال به فنیلکتونوری با گروه خونی O
C

به صورت  X H X h ffOOبه دنیا بیاید / .د) درست است .از آمیزش زن موردنظر با مردی  X h Yffمیتوان انتظار پسری  X h Yffداشت.
 38 82در این مثالها که فقط یکی از والدین مش�خص هس�تند ،مجبورید همۀ گزینهها را به ترتیب بررسی کنید تا به پاسخ صحیح برسید .چون فقط مرد هموفیل

 X Rمش�خص اس�ت (دقت کنید که دگرههای صفت همتوان ،وابس�ته به  Xبوده و فاقد رابطۀ بارز و نهفتگی میباش�د) .مادر در این خانواده ،سالم است
این خانواده h Y
که میتواند  X H X Hیا  X H X hباشد.

75

ه لسن رد تاعالطا لاقتنا
W
R R
R W
R
 X Rمیش�وند
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .اگر مرد  X h Yرا با خانمی  X H X hآمیزش دهیم ،دختران ( )XXآنها یا  X H X hو یا h X h

76

W W
R
 X hW X Rبا ر خنمود
که در حالت دوم هموفیل و همتوان میباشد / .گزینۀ ( :)2نادرست است .از آمیزش  X h Yبا خانمی  ، X H X hهر دختر بیمار به صورت h
 RWمیش�ود (دقت کنید که این گزینه نگفته اس�ت که هر دختری بیمار خواهد ش�د) / .گزینۀ ( :)3درست است .وقتی پدر  X R Yو مادر W X W
 X Hباشد ،همواره
h
h
موس لصف

R
 X Rبا  ، X R X Wدر پسران آنها
)  (X hاز پدر به همۀ دختران میرسد پس یک کروموزوم  Xبا دو الل  Rو  Hندارند / .گزینۀ ( :)4نادرست است .از آمیزش h Y

A

B

دو حالت  X R Yو  X W Yایجاد میشود که  1آنها ر خنمود  Rو نصف دیگر  Wمیشوند( .دقت کنید که احتمال پسر با ر خنمود  Wدر این خانواده وجود دارد).
2
 48 83هموفیلی نوعی بیماری ژنتیکی اس�ت که در آن فرایند لخته ش�دن دچار اختالل میش�ود .هموفیلی نوعی صفت وابس�ته به  Xو نهفته اس�ت .تنها زنان که
دارای دو فامتن  Xهستند ،میتوانند ناقل بیماریهای وابسته به  Xباشند .زنان تنها دارای یک نوع فامتن جنسی هستند.
گزینۀ ( :)1کامههای ماده میتوانند دارای ژن این بیماری باش�ند ،ولی تنها یک فامتن  Xدارند .در ضمن ماهیچههای اس�کلتی ،چندهس�تهایاند و
چندین فامتن جنس�ی دارند / .گزینۀ ( :)2ش��ایعترین نوع هموفیلی مربوط به فقدان عامل انعقادی هش�ت ( )VIIIاست (پس انواع دیگری نیز از این بیماری وجود دارد
ولی همگی مشکل انعقاد خون دارند) / .گزینۀ ( :)3مردان نمیتوانند ناقل صفات وابسته به  Xباشند.
ً
H
H
 38 84موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست هستند .در این خانواده ،قطعا پدر  X h Yو مادر  X X hبوده است که در این خانواده ،پسران هم سالم  X Yو
هم بیمار

XhY

هستند و دختران نیز میتوانند بیمار یا سالم ناقل باشند.
الف) نادرست است .فرزند سالم میتواند دختر ناقل یا پسر سالم باشد (لفظ ناقل در صفت وابسته به  ،Xمخصوص فرزندان دختر میباشد) / .ب)

نادرست است .پسران بیمار ،الل خود را از مادر گرفتهاند / .ج) درست است .همۀ دختران از پدر خود یک  X hگرفتهاند / .د) نادرست است .پسران  X H Yرا نیز در

نظر بگیرید که سالم و دارای یک نوع الل  X Hمیباشند.
85 A

XHY

38

در این آمیزش ،پدر هموفیل و فنیلکتونور است و ژننمود  X h Y ffدارد .چون پسر اول سالم است یعنی

دارد و پسر دوم که هموفیل است،

XhY

میباشد .پس در صفت هموفیلی مادر ناقل

) (X H X h

بوده است.

در مورد فنیلکتونوری نیز ،چون پسر اول سالم است پس مادر الل  Fرا داشته است ولی چون پسر دوم بیماری  ffدارد پس
مادر در این صفت نیز ناقل ( )Ffبوده است.

C

B

X h Yff

پدر

X H X h Ff

مادر

گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .پس�ر هیچگاه در هموفیلی ناقل نمیباش�د / .گزینۀ ( :)2نادرست است .ممکن است دختر  X h X h ffبه دنیا بیاید/ .
ً
گزینۀ ( :)3درست است .دختر سالم آنها قطعا  X H X h Ffبوده است که دو الل بیماری  hو  fدارد / .گزینۀ ( :)4نادرست است .دختران سالم آنها X H X h Ff
مانند مادر میشوند.
 38 86موارد (ب)( ،ج) و (د) صحیح میباشند.
الف) نادرست است .اگر والدین را به صورت یکی سالم ناقل و دیگری بیمار در نظر بگیریم )  (Ff ×ffدر این صورت هر فرزند ،قبل از تولد میتواند

 Ffیا  ffباش�د یعنی مش�ابه هر دو والد امکان دارد بش�ود .در این حالت ،والدین ژننمود یکس�ان نداش�تهاند / .ب) درست اس�ت .فقط در آمیزش  ffبا  FFاست که هر
فرزندی  Ffمیش�ود که به صورت س�الم ناقل میش�ود .در این حالت این فرزندان ،ژننمود متفاوت با والدین خود دارند (این فرزندان همگی سالم هستند و توانایی تولید
آنزیمی دارند که فنیلآالنین را تجزیه میکند) / .ج) درس�ت اس�ت .فقط از آمیزش  ffبا  Ffاس�ت که هر فرزند یا  Ffو یا  ffمیش�ود که قبل از تولد ممکن است ر خنمود
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 رخمنودها استفاده شده پس باید در فرزندان
هر دو نوع ر خنمود بیاید) / .د) درست است .در این صورت والدین ،فقط  FF×ffبودهاند که همۀ فرزندان با ر خنمود سالم و متفاوت با والد  ffبه دنیا میآیند.
 38 87موارد (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 میشوند،
پس باید مادر ،ناقل بیماری باش�د ،یعنی از نظر این بیماری س�الم و واجد یک دگرۀ بیماری اس�ت .از آنجا که فامتن  Yفاقد جایگاه برای برای ژن بیماری هموفیلی اس�ت،
پدر نقشی در بیمار شدن پسران ندارد و میتواند سالم و یا بیمار باشد.
ً
ً
الف) وقتی هر دختر یک خانواده هموفیل میشود ،یعنی پدر قطعا هموفیل بوده است و مادر نیز قطعا هموفیل )  (X h X hبوده است چون اگر مادر
ناقل )  (X H X hباش�د ،امکان دارد نصف دختران س�الم ش�وند / .ج) دختر بیمار )  (X h X hهموفیلی ،یکی از دگرههای بیماری را از پدر خود دریافت میکند ،بنابراین
ً
ً
پدر این فرد حتما باید بیمار باش�د (اصال مردان نمیتوانند در این صفت ،ناقل یا همان ناخالص باش�ند) / .د) برای اینکه همۀ فرزندان پس�ر بیمار ) (X h Yباش�ند ،باید

C

مادر ،بیمار )  (X h X hباشد و همانطور که در ابتدا توضیح داده شد ،پدر نقشی در هموفیل شدن پسران خود ندارد و نمیتوان ژننمود آن را بهطور قطع مشخص کرد.
ً
 48 88چون هموفیلی وابس�ته به  Xاس�ت ،وقتی پس�ری مبتال به هموفیلی از مادری س�الم به دنیا آمده اس�ت ،حتما مادر او ناقل هموفیلی است ،زیرا پسر همواره
فامتن  Xرا از والد مادر دریافت میکند.
ً
h
h
دق�ت کنی�د در ص�ورت بیمار بودن پدر ) ، (X Yهمۀ (نه نیمی از) دختران خانواده الزاما ژن بیماری )  (Xرا از پدر خود دریافت میکنند و میتوانند آن را به نس�ل
بعد منتقل کنند (نادرستی گزینۀ (.))4
گزینۀ ( )1و ( :)2از ازدواج پدر سالم و مادر ناقل هموفیلی تمامی زادههای دختر ،سالم هستند ،ولی نیمی از آنها ژن هموفیلی را دارند و ناقل محسوب
میش�وند و دختر ناقل میتواند ژن هموفیلی را به پس�ران نس�ل بعد انتقال دهد .نیمی دیگر از دختران س�الم و خالص هس�تند ،پس هیچگاه نمیتوانند دخترانی مبتال به
هموفیلی در نسل بعد داشته باشند / .گزینۀ ( :)3از ازدواج پدر هموفیل و مادر ناقل نیمی از دختران ،بیمار میشوند ،یعنی ژن هموفیلی را در هر دو فامتن  Xدارند .نیمی
از دختران نیز ناقل میشوند بنابراین این دختران همواره پسران هموفیلی در نسل بعدی ایجاد میکنند.

C

 18 89فقط مورد (ج) نادرست است .اگر فرض کنیم دگرۀ مربوط به انگشت اشارۀ کوتاهتر را با  Sو دگرۀ مربوط به انگشت اشارۀ بلندتر را با  Rنمایش دهیم ،در
جمعیت مردان دگرۀ  Sبر  Rغالب اس�ت و در جمعیت زنان دگرۀ  Rبر  Sغالب اس�ت .در نتیجه مردان با ژننمودهای  SSو  RSدارای انگش�ت اش�ارۀ کوتاهتر و مردان با
ژننمود  RRدارای انگشت اشارۀ بلندتر هستند .همچنین زنان با ژننمود  RSو  RRدارای انگشت اشارۀ بلندتر و زنان با ژننمود  SSدارای انگشت اشارۀ کوتاهتر هستند.
الف) درست است .مردان با ژننمود ناخالص ( )RSو زنان دارای ژننمود خالص و مغلوب ( ،)SSدارای انگشت اشارۀ کوتاهتر هستند.
¨¼·Hjo¶ : RR →k¹±M RS , SS →½IU
¨¼·Iºp : RS , RR →k¹±M SS →½IU

A

ب) درست است .پسر دارای انگشت اشارۀ بلندتر ژننمود  RRدارد ،در نتیجه والدین آن ممکن است به صورت  RSو  RSباشند که در این صورت مادر دارای انگشت
اشارۀ بلندتر و پدر دارای انگشت اشارۀ کوتاهتر است / .ج) نادرست است .دختر دارای انگشت اشارۀ کوتاهتر دارای ژننمود  SSاست که پدر او میتواند ژننمود  RSیا
 SSداش�ته باش�د که در هر صورت انگش�ت اش�ارۀ کوتاهتر دارد و مادر فرد ممکن است ژننمود  SSیا  RSداشته باشد ،در نتیجه مادر ممکن است انگشت اشارۀ بلندتر
( )RSو یا کوتاهتر ( )SSداشته باشد / .د) درست است .مردان دارای انگشت اشارۀ کوتاهتر ژننمودهای  SSو  RSدارند و زنان دارای انگشت اشارۀ بلندتر ،ژننمودهای
ً
 RSو  RRدارند .واضح اس�ت که هر یک از مردان و زنان فوق با هم آمیزش انجام دهند ،قطعا امکان تولد زادهای با ژننمود  RSوجود دارد که در پس�ران به صورت
انگشت اشارۀ کوتاهتر و در دختران به صورت انگشت اشارۀ بلندتر خود را نشان میدهد.
 29 90موارد (الف) و (د) صحیح میباشند .از پدر و مادر سالم از نظر هموفیلی ،امکان ندارد که دختری هموفیل (مثل عبارت
H
پدر
هموفیلی
(ب)) ب�ه دنی�ا بیاید چ�ون باید هر دو کروموزوم جنس�ی آن ،حاوی الل بیماری باش�ند ولی پدر وی فاقد دگرهه�ای بیماری
X YFf
)  (X hمیباشد .از طرفی عبارت (ج) هم نادرست است چون پسران نیز در بیماری وابسته به  Xحالت ناقل ندارند .از نظر بیماری

فنیلکتونوری 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 فنیلآالنین ،هیچ ارتباطی به عدم انتقال ژنهای بیمار به نسل بعد ندارد).
C

B

B

X H X h Ff

مادر

الف) احتمال دختر ناقل با ژننمود ( Ffو  ) X H X hوجود دارد / .د) احتمال  X h Yو ناقل  Ffنیز وجود دارد.
 19 91دختر بیمار دارای ژننمود  BBاس�ت که یک دگرۀ  Bرا از پدر و دگرۀ  Bدیگر را از مادر خود دریافت کرده اس�ت .وجود یک دگرۀ  Bدر پدر وی ،س�بب
ً
بروز بیماری طاسی میشود ،بنابراین قطعا پدری طاس دارد (رد گزینۀ ( )3و درستی گزینۀ (.))1
از سوی دیگر مادر میتواند دارای ژننمود  BBو یا  Bbباشد .فرد مؤنث تنها در حالت  BBمیتواند طاسی را بروز دهد (رد گزینۀ ( )2و (.))4
ً
 49 92در این سؤال به قید برخی در متن سؤال دقت کنید چون فقط میتوان در حالتی که هر دو والد  Aaباشند ،فرزندی مثال  AAیا  aaمشاهده کرد که ژننمود
متفاوت با والدین  Aaدارند .اگر هر حالت دیگر آمیزش را در نظر بگیرید ،یا همۀ فرزندان با والدین متفاوت میشوند (مثل  ) aa × AAو یا هر فرزند حداقل مانند یک
والد میشود (مثل  Aa ×aaیا  .) Aa × AAپس در آمیزش  Aa × Aaکه مدنظر تست است ،والدین ژننمود و ر خنمود مشابه دارند.
گزینۀ ( :)1در مورد فرزند  aaنادرس�ت اس�ت چون والدین بارز و این فرزند نهفته اس�ت / .گزینۀ ( :)2فرزند  AAهم ممکن اس�ت به دنیا بیاید که
ر خنمود بارز (مشابه والدین) دارد ولی خالص است / .گزینۀ ( :)3در این خانواده سه نوع ژننمود و دو نوع ر خنمود میتوان مشاهده کرد.
 29 93موارد (الف) و (ج) نادرست هستند.
 1دلیل نادرس�تی موارد (الف) و (ج) این اس�ت که در بیماریهایی که ژن هنفته باعث بیماری میش�ود ،همواره چه در حالت غیرجنس�ی و چه جنسی ،از والدین بیمار،
فقط فرزند بیمار به دنیا میآید چون به ترتیب دارای بیماریهای نهفته مستقل از جنس و نهفته وابسته به  Xهستند).

 2در بیماریهایی که ژن ابرز سبب ایجاد بیماری میشود ،در حالت مستقل از جنس بارز ،اگر والدین بیمار باشند ،در صورتی که ناخالص  Aaبوده باشند ،امکان دارد
که صاحب پسر یا دختر سالم و بیمار شوند (درستی ب).
ً
A
a
A
A
A
 3در بیماری وابس�ته به  Xبارز ،وقتی پدر ،بیمار میباش�د ،ژننمود  X Yدارد و قطعا همۀ دختران وی بیمار میش�وند که یا  X Xو یا  X Xهستند ولی
در این بیماری مادر بیمار اگر ناخالص  X A X aباشد ،میتواند صاحب پسر سالم  X a Yیا پسر بیمار  X A Yشود (درستی د).

C

 49 94همۀ موارد به نادرستی تکمیل میکنند.
ً
a
a
الف) نادرس�ت اس�ت .وقتی دختری مبتال به یک بیماری وابس�ته به جنس نهفته میباش�د ،ژننمود  X Xدارد ،پس قطعا یک  Xرا از پدر خود
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
ً
وابس�ته ب�ه جن�س بارز اس�ت ،قطع�ا ژننمود  X A Yدارد .این پس�ر فامتن  Yخود را از پ�درش و فامتن  X Aخود را از مادرش به ارث برده اس�ت .ح�ال این مادر یا
ً
 X A X Aاس�ت که در این حالت قطعا پدرش (پدربزرگ پس�ر) مبتالس�ت و یا  X A X aاس�ت که میتواند  X Aرا از پدر خود (پدربزرگ پسر) دریافت کرده باشد و

 X aرا از مادرش (مادربزرگ پسر) ،پس نمیتوان 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 ،نمیتوان گفت حتما از بدو تولد عالئم آن بیماری را هم نشان میدهد (ممکن است اولین عالمت بیماری در چندسالگی فرد
آشکار شود) .میتوان بیماری فنیلکتونوریا را مثال زد که توارث غیرجنسی مغلوب دارد و کودک در بدو تولد عالئم را نشان نمیدهد ،لذا پزشکان به آزمایش خون متوسل
میش�وند تا بیماری را تش�خیص دهند / .د) نادرس�ت اس�ت .دایی بیمار ،حداقل یکی از اللهای بیماریزا 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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29

موارد (الف) و (د) نادرس�ت هس�تند .هنگامی که در خانوادهای پدر به یک بیماری نهفته وابس�ته به جنس (مثل کوررنگی  )aمبتال باشد و مادر خالص بارز

یعنی سالم باشد ،در حقیقت ژننمود پدر به صورت

Xa Y

و مادر

XAXA

بوده است .در این خانواده برحسب قوانین احتماالت ،دو نوع فرزند میتواند ایجاد شود.

همۀ پسران آنها  X A Yو سالم میشوند ولی همۀ دختران آنها سالم ناقل ب ه صورت

XAXa

میتوانند بشوند.

موس لصف

همۀ فرزندان آنها سالم میشوند ولی ژن بیماری )  (X aفقط در دختران به صورت نهفته وجود دارد.

C

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 آنها ناقل و
دارای دگرۀ بیماری است / .د) نادرست است .فرزند بیمار در این خانواده به دنیا نمیآید.
 29 96باید در هر صفت از روی گزینهها ،ژننمود والدین را نوشته و سپس به بررسی درستی هر گزینه بپردازیم.
X H YFf

X h Yff

X H X h Ff

وجود
باش�د ،هر دو سالمند ولی احتمال داشتن پسری هموفیل و فنیلکتونور
و مادر
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .اگر ژننمود پدر
دارد / .گزینۀ ( :)2درست است .اگر پدر و مادر سالم را  FFدر نظر بگیریم ،هیچگاه فرزند بیمار  ffبه دنیا نمیآید / .گزینۀ ( :)3نادرست است .وقتی پدر و مادر از نظر
ً
انعقاد خون (هموفیلی) سالم هستند ،قطعا همۀ دختران آنها سالم میشوند ،چون همواره از پدر دگره )  (X Hرا میگیرند و امکان ندارد بیمار )  (X h X hبا انعقاد خون
غیرطبیعی به دنیا بیاید .از طرفی اگر هر دو والد در فنیلکتونوری سالم ناقل باشند ،احتمال تولد دختر بیمار  ffوجود دارد / .گزینۀ ( :)4نادرست است .چون فرزند آنها،

B

پس�ر هموفیل به دنیا آمده اس�ت ،پس مادر ،ناقل این بیماری بوده اس�ت و اگر والدین در بیماری فنیلکتونوری ،س�الم ناقل باشند ،در هر فرزندی ،به احتمال  1میتواند
4
ً
فنیلکتونور ( )aaبه دنیا بیاید (یعنی بروز هموفیلی اصال ربطی به بروز فنیلکتونوری ندارد).
 29 97موارد (ج) و (د) صحیح هستند .در حل این مسئله برای اینکه شما بهتر و راحتتر متوجه شوید ،بیماری هموفیلی را در نظر میگیریم( .در کنکور نیز وقتی
میتوانید ،نوعی بیماری را جایگزین قرار دهید ،اینگونه با بررسی آن راحتتر هستید).
الف) نادرس�ت اس�ت .مرد سالم ) (X H Yو زن ناقل )  ، (X H X hمیتوانند صاحب پسر بیمار ) (X h Yشوند / .ب) نادرست است .از آمیزش

مرد بیمار ) (X h Yبا زن ناقل )  ، (X H X hاحتمال به دنیا آمدن دختر ناقل )  (X H X hوجود دارد / .ج) درست است .در بیماریهای نهفته ،وقتی والدین بیمارند،
ً
ً
قطعا فرزندان نیز بیمار خواهند شد / .د) درست است .از آمیزش مرد سالم ) (X H Yبا زن بیمار )  ، (X h X hقطعا همۀ پسران آنها بیمار ) (X h Yخواهند شد.
98 C

49

چون پدر از نظر بیماری سالم است ولی دختر آنها بیمار است ،لذا صفت بیماری وابسته به جنس ،ابرز بوده است .یعنی پدر ) (X t Yو دختر ) (X T X t

بیمار شده است .ژننمود مادر از نظر بیماری یا خالص بارز

) XT

(X T

یا ناخالص

) (X T X t

است .ژننمود پدر از نظر گروه خونی  Rhیا خالص نهفته ) (ddاست

یا ناخالص ) (Ddاست.
خب :چون مادر خانواده ،فقط زائده  Aدارد ،پس گروه خونی  A −داش�ته و پدر خانواده گروه خونی  Bبا  Rhنامش�خص دارد .چون فرزند  O −از آنها به دنیا آمده
است ،پس گروه خونی مادر  AOddو پدر  BOddیا  BODdبوده است .حاال کل ژننمود والدین را مینویسیم:
)nkQ : X t YBO(dd IÄ Dd
njI¶ : X T X ? AOdd

گزینۀ ( :)1نادرست است .اگر مادر  X T X tباشد ،دختر  X t X t OOسالم بوده و گروه خونی متفاوت با والدین دارد / .گزینۀ ( :)2نادرست است.

این زوج میتوانند پسر فوق را به صورت  X t YABDdداشته باشند اگر مادر  X T X tباشد / .گزینۀ ( :)3نادرست است .این فرزند میتواند مثل پسر یا دختری بیمار با

A

گروه خونی  B +یا  B −باشد / .گزینۀ ( :)4درست است .چون این زوج به دلیل اینکه پدر فاقد الل بیماری است نمیتوانند فرزندی با دو الل بیماری  X T X Tداشته باشند.
ً
 29 99مرد س�الم خانواده به دلیل بیماری مس�تقل از جنس نهفتۀ پدرش )  ، (ffقطعا از نظر فنیلکتونوری ،حالت ناخالص  Ffیا ناقل دارد .از طرفی به دلیل به
دنیا آمدن فرزندی مبتال به هموفیلی از دو والد سالم ،در مورد این بیماری ،نتیجه میگیریم که مرد

XHY

و زن ،ناقل هموفیلی یا

XHXh

بوده است .در این خانواده

ام�کان تول�د دخت�ری هموفی�ل به صورت  X h X hکه نتواند فاکتور انعقادی  8خون را بس�ازد ،به هیچ عن�وان وجود ندارد چون این دختر نمیتواند پدری س�الم از نظر
هموفیلی داشته باشد( .بهطور قطع مطمئن هستم که سایر عبارات را خودتان تحلیل میکنید!)
100 B

41

احتمال به دنیا آمدن فرزندان گزینههای ( )3( ،)1و ( )4وجود داردnjI¶ : X H X h ff × nkQ : X H YFf ⇒ .
ً
وقتی در بیماری هموفیلی که وابسته به  Xو نهفته است بحث میکنیم ،اگر پدر و مادر سالم باشند و فرزند بیمار به دنیا آمده باشد ،قطعا آن فرزند ،پرسی

هموفیل بوده اس�ت .چون پدرش

XHY

و مادرش

XHXh

بوده و احتمال تولد دختری هموفیل از آنها وجود نداش�ته اس�ت .از طرفی در بیماری فنیلکتونوری که
X H YFf

مس�تقل از جنس نهفته اس�ت ،پدر و مادر س�الم وقتی دارای فرزند بیمار میش�وند که هر دو ناقل با ژننمود  Ffبوده باش�ند .در این حالت که پدر
ً
 X H X h Ffمیباشد ،فرزندی که در هر دو بیماری ناقل به دنیا آمده است ،قطعا دخرتی با ژننمود  X H X h Ffبوده است و فاقد اسپرم میباشد.
فرزند اول آنها پسری با ژننمود  X h Yffو دارای سه دگره بیماری بوده است (رد گزینۀ (.))1

احتمال دختری با ژننمود ناقل دو بیماری به صورت  X H X h Ffوجود دارد (رد گزینۀ (.))2

پسری با ژننمود ناقل از نظر فنیلکتونوری که دگره بیماری )  (fرا دارد ،میتواند از نظر هر دو صفت سالم و به صورت  X H YFfباشد (رد گزینۀ (.))3

و مادر

C

 41 101عبارتهای (ب) و (ج) جمله را به نادرستی تکمیل میکنند.
ابتدا در این سؤاالت پی به ژننمود پدر و مادر ببرید و سپس به راحتی و با آرامش ،احتمال ایجاد هر صفت در هر فرد را پیدا کنید.
بررسی ژننمود پدر خانواده:

مرد سالم از نظر هموفیلی

XHY

میباشد که گروه خونی

AB +

79

دارد.

از طرفی چون فرزند اول آنها فاقد پروتئین  Dبوده و  Rhمنفی ( )ddدارد ،پس ژننمود پدر خانواده به صورت  X H YABDdبوده است.
بررسی ژننمود مادر خانواده:

ً
خانم�ی ناق�ل هموفیل�ی که گروه خونی  B +دارد ،به صورت ?  X H X h B ? Dمیباش�د که چون فرزن�د اول آنها گروه خونی  A −دارد ،پ�س قطعا به صورت
 BODdبوده است (چون اگر مادر  BBبوده باشد ،دیگر فرزندی با گروه خونی  Aنمیتواند داشته باشد).

ژننمود مادر خانواده به صورت  X H X h BODdمیباشد.
حاال با توجه به ژننمودهای پدر و مادر خانواده ،یکی یکی احتمال فرزندان هر عبارت را بررسی میکنیم:
ً
الف) درس�ت اس�ت .فرزندی س�الم با گروه خونی  AB +قطعا از این زوج احتمال تولد دارد / .ب) نادرس�ت است .پسری هموفیل که فاقد قدرت تولید عامل  8خون است،

 X h Yبوده که میتواند با گروه خونی  BBخالص و  ddمنفی به دنیا بیاید / .ج) نادرست است .دختر ناقل هموفیلی (X H X h ) ،بوده که از این زوج حاصل میشود ولی از

B

C

طرفی نمیتوان گروه خونی  Aخالص ( )AAاز این زوج به دنیا آورد / .د) درست است .دختر بیمار  X h X hاز این آمیزش ایجاد نمیشود چون پدر خانواده هموفیلی ندارد.
 41 102با توجه به توضیحات سؤال فقط آمیزش بین  Aa × Aaمدنظر میباشد که برخی از زادهها  AAیا  aaهستند و با ژننمود متفاوت از والدین به دنیا میآیند.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .فرزند  ،Aaناخالص اس�ت و دندان آس�یاب دارد / .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .در این صفت ،دو نوع ر خنمود ابرز و
هنفته وجود دارد / .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .در این آمیزش در فرزندان س��ه نوع ژننمود ایجاد میش�ود ولی والدین یک نوع ژننمود دارند (س�ه برابر و نه دو برابر)/ .
گزینۀ ( :)4درست است .در مورد یاختههای چندهستهای ماهیچۀ اسکلتی صحیح است.
 31 103ابتدا طبق معمول باید بجنگیم تا به ژننمود والدین برس�یم! خانواده چهار نفره دارای دو فرزند میباش�د،
چون فرزند اول پس�ری هموفیل ش�ده اس�ت پس

) (X h

دارد که از مادرش گرفته اس�ت ولی این پس�ر بیماری کام

شکافدار وابسته به  Xندارد (الل  tبرای این بیماری باشد) پس  Xاین پسر به صورت  X Th Yبوده است .این پسر
?
−
 X Hکه گروه خونی AB +
گروه خونی  Aدارد .دختر این خانواده فقط مبتال به کامشکافدار ( )tاست که t X t
H h
 X Hبوده است (توجه کنید که در سؤال
دارد .تا اینجا میفهمیم که در این خانواده مادر ژننمود  X t X Tو پدر t Y

پسر

پدر

X Th YA?dd

XH
t YA? ?d

دختر

مادر

ً
ذکر شده بدون در نظر گرفتن کراسینگاور ،در نتیجه هر کروموزوم که به فرزندان رسیده باید عینا در پدر و مادر وجود
h
H
XH
XH
داشته باشد و ما نمیتوانیم بهطور انتخابی یکبار الل بیماری کام شکافدار را به یکی بدهیم و دفعۀ بعد به دیگری).
t X T B?Dd
?t X t ABD
با توجه به جدول روبهرو ،دختر خانواده در صفت هموفیلی سالم خالص است.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .هیچکدام از دو والد مبتال به هموفیلی نیس�تند / .گزینۀ ( :)2نادرس�ت است .مادر نمیتواند گروه خونی  Oداشته باشد
ً
چون فرزند  ABدارد / .گزینۀ ( :)3درست است .با توجه به جدول صحیح است / .گزینۀ ( :)4نادرست است .پدری که دختر بیمار دارد ،قطعا کام شکافدار دارد.
د) صفات پیوسته و گسسته

B

 31 104موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست هستند و مورد (د) صحیح است چون در یک فرد مبتال به بیماری هموفیلی ،به علت اختالل در تولید عاملهای انعقادی،
در پی خونریزیهای ش�دید ،لخته تش�کیل نش�ده و در نتیجه حجم زیادی از خون بدن از دس�ت میرود .از طرفی در پی این کمخونی میزان مصرف آهن و فولیکاس�ید و

ویتامین  B12برای تولید گویچههای قرمز افزایش پیدا میکند ،در نتیجه میزان ذخایر آهن کبدی کاهش مییابد .در این افراد مغز زرد در تنۀ استخوانهای دراز به مغز

قرمز تغییر میکند 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 میشود .حتما از زیست
دهم به یاد دارید که در خونریزیهای کوچک ،لخته تش�کیل نمیش�ود و در نتیجه به وجود عامل انعقادی نیازی نیس�ت .در واقع در بیماری هموفیلی تش�کیل درپوش با
اختالل مواجه نمیش�ود (همچنین در همۀ انواع هموفیلی ،تولید ترومبین دچار اختالل نمیش�ود بلکه ممکن اس�ت پروتئینهای 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 میشوید که ذکر شده،

C

شایعترین نوع آن مربوط به عامل انعقادی  VIIIاست / .ج) نادرست است .اگر فرد بیمار ،پسر باشد ،فقط ممکن است مادر وی دارای این الل  X hبوده باشد.
 11 105موارد (الف)( ،ب)( ،ج) و (د) از تفاوتهای صفات پیوسته و گسسته میباشند.
صفات پیوسته

 )1صفاتی با ر خنمودهایی از کمیتهای مختلف در بین دو بازه یا طیف میباشند (درستی الف).
 )2ژنهای متعدد بروز دهندۀ آنها در جایگاههای متفاوت و معمو ًال در چند جفت فامتن مجزا قرار دارند (درس�تی ب).
 )3رنگ ذرت ،طول قد ،رنگ پوست و… را شامل میشود.
 )4تحت کنترل ژن و محیط قرار میگیرند و نمودار توزیع آنها در جامعه زنگوله مانند اس�ت.

صفات گسسته (غیرپیوسته)

 )1صفاتی تکجایگاهی میباشند (برخالف صفات پیوسته چندجایگاهی نیستند) (درستی ج).
 )2برخی از آنها تحت تأثیر محیط نیز میباشند (اثر میزان اکسیژن هوا بر بیماری داسیشکل).
 )3گروههای خونی ،رنگ گل میمونی و… را شامل میشود که دو یا چند دگرهای میباشند.
 )4کمیتهای عددی با ر خنمود زیاد ندارند (طیفهای ر خنمودی ندارند).

ه لسن رد تاعالطا لاقتنا
ً
 1در هر دو نوع صفت ،هر جفت فامتن همتا چه جفت جنس�ی ( )XXو چه مس�تقل از جنسها ،معموال دو دگره از هر جایگاه ژنی را میپذیرد (درس�تی ج) و هر دو
میتوانند تحت تأثیر محیط قرار بگیرند (مثل طول قد و تغییر گویچۀ قرمز در افراد ناخالص داسیشکل در کمبود  O2محیط).
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 2صفات گسسته ،فاقد ژنهای مجزا روی جفت کروموزوم غیرهمتا میباشند ولی در صفات پیوسته این ژنها وجود دارند (درستی د).
ً
 41 106صفات 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 ،قطعا تکجایگاهی
میباشد .دقت داشته باشید که صفت تکجایگاهی حداکثر در حالت مستقل از جنس ،سه نوع ژننمود دارد ولی انواع ژننمود در صفت بیش از یکجایگاهی ،حداقل 9
نوع ژننمود در حالت دوجایگاهی دارد( .هر جایگاه ژنی میتواند سه نوع ژننمود  aa - Aa - AAداشته باشد).
گزینۀ ( :)1بهطور معمول صفات تکجایگاهی از انواع صفات گسس��ته بوده ولی صفات چندجایگاهی از نوع صفات پیوس��ته با کمیتهای مختلف و
نم�ودار زنگول��های میباش�ند / .گزینۀ ( :)2صفات تکجایگاهی میتوانند به دو حالت بارز و نهفتگی (مثل  )Rhو یا س�ه حال�ت در صورت همتوانی 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 ر خنمودی دارند ( 5طیف دارند) / .گزینۀ ( :)3نمودار
توزیع زنگولهای از ویژگیهای صفات چندجایگاهی میباشد.
ً
 31 107موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرس�ت هس�تند .از کتاب زیست یازدهم حتما به خاطر دارید که یاختههای پیکری موز ،تریپلوئید از رشد آندوسپرم میباشند و
 3دگره از دو نوع از هر جایگاه ژنی را در هستۀ خود دارند .اگر صفتی در موز تکجایگاهی باشد ،هر هسته دارای  3دگره از دو نوع با توجه به رابطۀ بین آنها (بارز و نهفتگی
یا بارزیت ناقص یا همتوانی) وجود دارد .اگر صفت دارای چند جایگاه ژنی باشد ،در هر جایگاه  3دگره دارد که میتوانند 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 دوهستهای!).
ً
 /ب) نادرست است .در صورت دوجایگاهی بودن ،هر جایگاه حداکثر دو نوع دگره دارد (مجموعا  4تا) / .ج) درست است .در صورت سهجایگاهی بودن ،چون هر جایگاه
حداکثر دو نوع ژن دارد ،پس حداکثر  6نوع ژن دارد / .د) نادرست است .در صفات چندجایگاهی ،فقط ژنهای هر جایگاه با هم دگره هستند.
 41 108فرزن�د دخت�ر در اغلب یاختههای پیکری هس�تهدار  2عدد فامتن  Xدارد ،ولی ممکن اس�ت در بعضی صفات وابس�ته به  2 ، Xدگ�رهای که از پدر و مادر
دریافت میکند 2 ،دگرۂ مشابه باشند ،یعنی یک نوع دگره دریافت کند.
صفات وابسته به  ، Xتنها بر روی فامتن  Xهستند و تنها از طریق فامتن  Xبه ارث میرسند ،اما توجه داشته باشید صفات وابسته به  Xمیتوانند تکجایگاهی یا چندجایگاهی
باش�ند (درس�تی گزینۀ ( .))3در صفات مس��تقل از جنس در ش�رایط عادی ،هر فرد دیپلوئید برای صفات تکجایگاهی از هر والد خود تنها یک دگره دریافت میکند (درس�تی
گزینۀ ( .))1فرزند دختر در مورد متام صفات ،چه وابسته به  Xو چه مستقل از جنس از هر والد ،یک دگره برای صفات تکجایگاهی دریافت میکند (درستی گزینۀ (.))2
 41 109در یک صفت مستقل از جنس ،هر جایگاه ژنی میتواند در افراد مختلف جامعه ،پذیرای  nنوع ژن دگره باشد ولی در هر یاختۀ دیپلوئید ،هر جایگاه 2 ،دگره
(یکسان یا غیریکسان) بوده ولی در یاختۀ هاپلوئید دارای یک دگره میباشد .در این سؤال چون صفت تحت کنترل دو جایگاه است ،در یاختۀ دیپلوئید مضاعف ،چهار جفت
ژن دیده میشود که دو به دو اب هم دگره هستند (نادرستی گزینۀ ( ))3که ممکن است این چهار ژن از دو نوع  AAbbیا از سه نوع  AaBBیا از چهار نوع مختلف AaBb
ً
باشند (نادرستی گزینۀ ( .))1در یاختۀ هاپلوئید ،هر جایگاه یک ژن دارد و دو جایگاه دارای دو ژن میباشد که قطعا دگره همدیگر نیستند چون روی دو فامتن غیرهمتا قرار
دارند (درستی گزینۀ ( )4و نادرستی گزینۀ (.))2

 11 110م�وارد (الف)( ،ب) و (ج) صحیح هس�تند .پالسموس�یت یا یاختۀ پادتنس�از ،چون قدرت تقس�یم ندارد ،همواره در مرحلۀ  G 0ی�ا  G1با کروموزومهای
تککروماتیدی قرار دارد.
الف) درس�ت اس�ت .این س�ؤال تفاوت یک صفت تکجایگاهی چهاردگرهای را با یک صفت دارای  4جایگاه ژنی بررسی کرده است .باید توجه داشته
باش�ید که صفت چهار دگرهای ،در جامعه توس�ط  4ژن دگره در یک جایگاه ژین کنترل میش�ود ولی هر فرد ،در هر هسته یاخته پیکری دیپلوئید خود ،دو دگره از آن را دارد.
همچنین صفتی که تحت کنترل  4جایگاه ژن میباش�د ،هر جایگاه آن حاوی ژنهای دو دگرهای میباش�د / .ب) درس�ت اس�ت .صفت چهارجایگاهی در هر جایگاه ،دو ژن
دارد که آن فرد هر  8ژن آن را دارد ولی صفت چهاردگرهای ،تکجایگاهی اس�ت و دو ژن دارد / .ج) درس�ت اس�ت .هر جایگاه ژنی در هر صفتی ،در جامعه میتواند تحت
کنترل دو یا چند ژن باشد / .د) نادرست است .صفات چندجایگاهی میتوانند ،طیفی از ر خنمودهای مختلف داشته باشند.
 31 111اگر به ش�کل دقت کنید ،جفت فامتن  23یعنی فامتنهای جنس�ی این مرد نیز در صفت فوق دخیل هستند
(چ�ون جف�ت آخر هماندازه و همتا نیس�تند) پس وراثت این صفت به  Xو جنس�یت وابس�ته میباش�د .صف�ت فوق دارای
 3جایگاه ژن میباشد که  2تای آن در جفت فامتن غیرجنسی و یک جایگاه در جفت فامتن جنسی (جفت  )23آنهاست.
گزینۀ ( :)1نادرست است .اینکه این صفت در جامعه چند دگره دارد با ژننمود یک فرد مشخص نمیشود/ .
گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .این صفت دارای سه جایگاه ژن میباشد که در هستۀ یاخته دیپلوئید 5 ،ژن دارد (اما همانطور که
در گزینۀ ( )1هم گفته شد ،نمیتوان تعداد کل دگرههای موجود برای هر جایگاه را از شکل فهمید) / .گزینۀ ( :)3درست است.
ای�ن صف�ت چ�ون ی�ک جای�گاه ژن آن روی کروم�وزوم  Xاس�ت ،پ�س ب�روز آن در دخت�ر و پس�ر متف�اوت اس�ت/ .
گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .یکی از جایگاههای ژنی روی جفت  23اس�ت و این صفت وابس�ته به  Xاس�ت (که به معنای
عدم احتمال وقوع یکسان در جنسیتهای مختلف است .همچنین باز هم میگویم که نمیتوان تعداد دگرهها را فهمید).
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 31 112وقتی یک صفت در یک فرد تحت کنترل  6ژن فوق باشد ،نشان دهندۀ این است که سه جایگاه ژین در بروز آن نقش داشته است (درستی گزینۀ ( ))3که
ً
دو به دو با هم دگره هستند ولی ژنهای هر جایگاه ،با هم دگره نیستند (رد گزینۀ ( .))2در ژننمود  ، AaRWDdقطعا صفتی که با  Aaنمایان شده است ،رابطۀ بارز و
نهفتگی دارد (رد گزینۀ ( ))4ولی اینکه هر صفت در جامعه حاوی چند دگره باشد مشخص نیست (رد گزینۀ (.))1
 31 113موارد (الف)( ،ب) و (د) به نادرستی تکمیل میکنند .صفتی که با  4ژن  AaRWبروز مییابد ،تحت کنترل دو جایگاه ژنی بوده است که در جایگاه ( Aو )a
دارای رابطۀ بارز و نهفتگی ولی در جایگاه دیگر R ،و  Wرابطۀ بارز و نهفتگی ندارد .این صفت در جامعه در هر جایگاه خود اگر دو دگرهای باشد ،برای بروز در یاختۀ پیکری
هستهدار ،نیازمند به  4ژن میباشد (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 معموال از نوع پیوسته با نمودار زنگولهای میباشند.
 31 114این سؤال نکته بسیار ریزی دارد که تنها دانشآموز دقیق و با سواد به آن پاسخ میدهد.
همانطور که میدانید اس�پرم طبیعی یک مرد ،دارای  22فامتن مس�تقل از جنس و یک فامتن جنس�ی  Xیا  Yمیباش�د .وقتی صفتی دارای س�ه ژن در یک اسپرم باشد،
ً
میتوان تصور کرد که مثال این صفت تحت کنترل سه جایگاه ژن بوده باشد که هر سه روی سه فامتن مستقل از جنس باشد .ولی از طرفی ممکن است این صفت تحت
کنترل چهار جایگاه ژنی بوده است که سه تای آن در فامتن غیرجنسی و یک جایگاه نیز روی فامتن  Xباشد .حال اگر این اسپرم حاوی فامتن  Yباشد ،فقط سه ژن مستقل
از جنس را دارد .پس بهترین پاس�خ ،همان گزینۀ ( )3میباش�د .در مورد گزینۀ ( )1نیز دیگر برای ش�ما تکراری شده که بگویم هر جایگاه ژنی دارای ژنهای دگره میباشد
و ژنهای جایگاههای مختلف ،به عنوان دگره به حساب نمیآیند (پس این صفت  6ژن دارد و هیچ اجباری ندارد که ژنی از آن روی  Xباشد).
 41 115این صفت شبیه صفت گروه خونی در انسان سه دگرۀ  2 ،1و  3دارد .هر هستۀ یاخته این فرد میتواند حداکثر  2دگره
از این  3دگره را داشته باشد .دگرۀ  3به سایر دگرهها نهفته میباشد و چون زاده ،ر خنمود دگرۀ  3را دارد ،پس هر دو دگرۀ آن  3است
و ه�ر ی�ک را از یکی از والدین خود دریافت کرده اس�ت ،پس هر یک از والدین حداقل ی�ک دگرۀ  3دارد ،اما دربارۀ دگرۀ دیگر والدین
نمیتوان نظر داد و هرکدام از سه دگره میتواند باشد ،یعنی:
ژننمود احتمالی برای هرکدام از والدین 3( :و  )1یا ( 3و  )2یا ( 3و )3
گزین�ۀ ( :)1دیدی�د ک�ه ه�ر ی�ک از والدی�ن ممک�ن اس�ت ژننم�ود  3و  3داش�ته باش�د ،ل�ذا گزین�ۀ ( )1همیش�ه نمیتوان�د درس�ت باش�د/ .
گزین�ۀ ( :)2طب�ق توضیحات داده ش�ده در پاس�خ گزینۀ ( ،)1این گزینه هم نادرس�ت اس�ت / .گزین�ۀ ( :)3هر یک از والدین ممکن اس�ت رخنم�ود ( )2را به صورت ()23
داش�ته باش�د / .گزین�ۀ ( :)4اگ�ر والدی�ن ر خنم�ود دگ�رۀ  1را داش�ته باش�ند ،یعنی ژننمود ه�ر یک ( 3و  )1اس�ت ،لذا فرزن�دان یا ر خنم�ود  1را خواهند داش�ت یا ،3
پس این گزینه درست است.
 41 116صفات پیوس�ته ،دارای ر خنمودهایی از کمیتها یا طیفهای ر خنمودی میباش�ند .در این صفات توزیع فراوانی آنها به صورت نمودار زنگولهای میباشد.
ً
در این صفات مثل رنگ دانۀ ذرت ،مثال میتوان دو ژننمود خالص  aaBBccو  AAbbccبا ر خنمود یکسان یافت .هر دو نوع صفت میتوانند تحت تأثیر محیط قرار
بگیرند و رابطههای مختلفی بین دگرهها داشته باشند (نادرستی گزینۀ ( )2( ،)1و (.))3
 11 117فقط مورد (الف) صحیح اس�ت .در این تس�ت دقت کنید که :الف) درس�ت اس�ت .در صفات چندجایگاهی ،یک ر خنمود در اثر دستورالعملها و بروز کل
ً
مثال در دو طرف طیف ،دو نوع رخمنود وجود دارد که هر دو یک حالت
ژنهای آن صفت ایجاد میش�ود و هر  6ژن در بروز هر ر خنمود نقش دارد / .ب) نادرس�ت اس�ت .
ً
ژنمنود دارند / .ج) نادرست است .در وسط نمودار مشاهده میکنید که مثال ژننمود  AABbccدر دو جایگاه اول و سوم ،خالص است.
بررس��ی ش��کل زی��ر :در ای��ن من��ودار ک��ه رخمنوده��ای پیوس��ته رن��گ دان��ه نوع��ی ذرت را در محی��ط نش��ان میده��د صفت��ی س��هجایگاهی اس��ت ک��ه  27ن��وع ژنمن��ود در قال��ب
 7رخمن��ود مش��اهده میش��ود .هامنط��ور ک��ه میبینی��د ،بیش�ترین فراوان��ی ذرته��ا ،مرب��وط ب��ه ژنمنودهای��ی اس��ت ک��ه در وس��ط من��ودار ب��ا س��ه ژن ب��ارز میباش��ند.
دو طیف آستانه فقط یک نوع ژنمنود خالص در هم ٔه جایگاهها دارند و کمرتین فراوانی را در محیط دارند.
در ای��ن من��ودار فق��ط ب��ه تع��داد ژنه��ای ب��ارز ه��ر ژنمن��ود دق��ت کنی��د و آنه��ا را
بش�مارید .هامنط��ور ک��ه میبینی��د ،رخمن��ود ( 1و  )5ک��ه فراوان��ی تقریب��اً براب��ری
دارن��د ،دارای س��ه ژنمن��ود میباش��ند .رخمن��ود ( 2و  )4نی��ز هرک��دام ش��ش
ژنمن��ود دارن��د ول��ی بیش�ترین فراوان��ی مرب��وط ب��ه رخمن��ود ( )3ب��ا  7ژنمن��ود
میباشد که سه ژن بارز دارد.
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 31 118دقت کنید رنگ گل گیاه ادریسی که یک ژننمود خاص دارد ،میتواند تحت اثر  pHخاک دچار تغییر رنگ شود و ر خنمود آن تغییر کند .سایر گزینهها،
خط کتاب درسی و واضح است.
خاک محیط زیست گیاه ادریسی ،از خنثی به اسیدی ،گلهای این گیاه به دلیل ذخیرۀ آلومینیوم ،به رنگ آبی درمیآید و از اسیدی به خنثی،
 31 119با تغییر ِ pH
صورتی میشود .در این حالت دقت کنید که ژننمود تغییر نمیکند ،بلکه محیط سبب تغییر بیان ژن و ایجاد ر خنمود جدید میکند .همچنین دربارۀ گزینۀ ( )4باید گفت
که طبق کتاب دهم ،رنگ گلبرگهای این گل ،در خاک خنثی و قلیایی یکسان و صورتی است.
 31 120صفاتی که ژن آنها روی فامتن جنس�ی  Xمیباش�د ،چه یک جایگاه ژن آنها روی یک فامتن جنس�ی باشد و چه همۀ ژنهای آنها روی فامتنهای جنسی
باشد ،در هر صورت در مردان (که  XYهستند) ،نمیتوانند صفت انخالص داشته باشند چون فامتنهای  Xو  Yهمتا نیستند و دگرههای یک جایگاه را نمیپذیرند.
گزین�ۀ ( :)1در زن�ان ک�ه  XXهس�تند به صورت همتوان ،ب�روز مییابد / .گزینۀ ( :)2زنان در ه�ر جایگاه خود ،بر روی کروم�وزوم ،دو دگره دارند،
چه در ژنهای چندجایگاهی و چه تکجایگاهیها / .گزینۀ ( :)4در صفت دوجایگاهی ،در زنان به ازای هر جایگاه س�ه ژننمود مش�اهده میش�ود (چه تکجایگاهی و چه
چندجایگاهی) که در مجموع دو جایگاه به  9ژننمود میرسد.
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21

موارد (ج) و (د) نادرست هستند .در ابتدا دقت کنید که صفت یا بیماری فوق میتواند وابسته به  Xبارز )  (X Aیا نهفته )  (X aباشد .علت نادرستی (ج)،

این است که اگر صفت وابسته به  Xبارز باشد و دختر ،بیمار به صورت  X A X aباشد ،ممکن است پدر سالم  X a Yو مادر بیمار و دارای  X Aباشد .مورد (د) نیز
نادرست است ،چون صفت وابسته به جنس ،اگر روی فامتن  Yباشد ،در فرزند دختر وجود ندارد.
الف و ب) درست است .در بیماری وابسته به  ،Xهر پسری ،کروموزوم  Xخود را از مادر دریافت کرده است و اگر بیماری بارز و مادر ناخالص بیمار

موس لصف

C

به صورت  X A X aباشد ،ممکن است پسر سالم  X a Yبه دنیا بیاید.
 11 122البته این سؤال مسئلهای عددی است که دلم تنگ شده بود و طرح کردم (ببخشید!) .در این سؤال سه صفت مد نظر قرار گرفته است که به ترتیب آنها
را بررسی میکنیم (دوست نداری ولش کن فقط واسه رتبههای برتر نوشتم!).
الف) صفت رنگ پوست که  4جایگاهی تصور شده است .در این صفت فرض بر این است که یک جایگاه روی فامتن  Xو سه جایگاه دیگر در مستقل از جنسها میباشد.
برای این صفت ،یاختۀ جنسی هاپلوئید اگر حاوی فامتن  Xباشد ،حداکثر دارای  4نوع ژن و اگر دارای فامتن  Yباشد ،حداکثر واجد  3نوع ژن میباشد.
یاختهه�ای دیپلوئی�د در ص�ورت  XXبودن ،دارای حداکثر  8نوع ژن ( 4جفت دگرۀ متفاوت) و اگر  XYباش�ند ،حداکثر دارای  7نوع ژن ( 6نوع در  3جفت مس�تقل از
جنس و یکی روی  )Xمیباشد.
ب) صفت حالت موی انس��ان یک صفت مس�تقل از جنس دو دگرهای ( Wو  )Rمیباش�د که یاختۀ هاپلوئید دارای یک نوع ژن میباش�د و یاختۀ دیپلوئید نیز حداکثر دو
نوع ژن یا دگره آن را دارد.
ج) صفت گروه خوین  ، ABOمستقل از جنس  3دگرهای است که هر یاختۀ هاپلوئید فرد دارای یک دگره بوده و یاختۀ دیپلوئید حاوی دو دگره آن میباشد.
هر فامتن مضاعف حاوی دو ژن یکس�ان از یک صفت میباش�د .در این س�ؤال به کلمه حداکرث چند نوع دقت کنید چون فامتن تککروماتیدی یک مولکول  DNAدارد
ولی همان فامتن در حالت مضاعف ،به دلیل داشتن دو مولکول  DNAاز هر ژن دو تا دارد (در واقع هر یاختۀ مضاعف دیپلوئید زنان ،حداکثر  24ژن از  12نوع دارد).
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .اس�پرماتوگونی ،یاختهای دیپلوئید مضاعف و  XYمیباشد که برای رنگ پوست حداکرث دارای  7نوع ژن ،برای حالت مو،
ً
دو نوع ژن و برای گروه خونی  ABنیز دو نوع ژن دارد که مجموعا برای این سه صفت حداکرث میتواند حاوی  11نوع ژن میباشد / .گزینۀ ( :)2نادرست است .اووسیت
ثانویه ،یاختۀ هاپلوئید مضاعف Xدار است که برای صفت رنگ پوست حداکثر  4نوع ژن دارد .برای صفات حالت مو ،گروه خونی  ABOنیز از هرکدام یک نوع ژن دارد.
ً
پس جمعا  6نوع ژن میشود.
چون اووس�یت ثانویه یاخته مضاعف اس�ت ،در فامتنهای خود 12 ،ژن از این س�ه صفت دارد ولی
ً
چون دو کروماتید خواهری DNA ،یکسانی دارد ،این  12ژن 6 ،نوع ژن میباشند .مثال در این دو
ژن ،فامتن مضاعف  4ژن از دو نوع دارد.
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گزینۀ ( )3و ( :)4نادرس�ت اس�ت .اسپرماتید یا اسپرماتوس�یت ثانویه یا اسپرمهایی که در حالت حداقلی ،حاوی فامتن  Yهستند ،یک نوع ژن برای گروه خونی ، ABO
ً
یکی برای حالت مو و سه نوع ژن برای رنگ پوست در فامتنهای مستقل از جنس دارند که مجموعا  5نوع ژن میشوند .اگر یاختههای هاپلوئید در حالت حداکثری دارای
فامتن  Xباشند ،در این صورت  6نوع ژن برای این سه صفت دارند ( 4تا برای رنگ پوست و  2تا برای گروه خونی و حالت مو).
 21 123هر  3صفت فوق گسسته و تکجایگاهی میباشند که  ، Rhدو دگرهای بوده ،گروه خونی  ، ABOسه دگرهای و صفت تولید عامل انعقادی ( VIIIهشت)
وابسته به  Xدو دگرهای میباشد.
ً
 31 124در صفات چندجایگاهی ،چند ژن در جایگاههای مختلف در بروز یک صفت نقش دارند که ژنهای هر جایگاه با جایگاه دیگر دگره نمیباشند .این ژنها معموال
روی جفت فامتنهای مختلف قرار دارند .این صفات اغلب تحت تأثیر محیط قرار میگیرند ولی تعیین هسم هر ژن در ایجاد آن رخنمود ،بسیار دشوار میباشد .این صفات از
نوع پیوسته با کمیتهای عددی مختلف میباشد و نمودار توزیع فراوانی آنها زنگولهای میباشد .یعنی فراوانی افراد دارای رخنمودهای وسط طیف از دو سر آن بیشتر میباشد.
گزینۀ ( :)1ژنهای جایگاههای مختلف با هم دگره نمیباشند / .گزینۀ ( :)2جایگاههای ژنی مختلف میتوانند روی جفت کروموزومهای متفاوتی باشند/ .
گزینۀ ( :)4صفات چندجایگاهی ،در برخی موارد ،تحت کنترل محیط ،بیان آنها متفاوت میشود.
 21 125موارد (ب) و (د) صحیح هستند .وقتی والدین در ذرت به صورت والد ( AAbbCc )1و والد ( aaBbcc )2باشند.
ال�ف) نادرس�ت اس�ت .ذرتهای حاصله همگ�ی در جایگاه ژن�ی اول به صورت  Aaمیش�وند که مانند ژننم�ود هیچکدام از دو والد نمیباش�ند/ .
ب) درست است .از آمیزش آنها احتمال ایجاد ذرتی با یک الل بارز مثل  Aabbccبا ر خنمود والد ( )2وجود دارد و از طرفی احتمال ایجاد ذرتی با سه الل بارز و ر خنمود
ً
والد ( )1نیز مثال به صورت  AaBbCcوجود دارد / .ج) نادرست است .از آمیزش آنها در جایگاه اول همواره  Aaایجاد میشود که مانند هیچکدام از رخنمودهای دو طرف
ً
آستانه ( aaو  )AAنمیباشد / .د) درست است .رخنمود ذرت  AAbbccدارای دو الل بارز است که میتواند مثال در اثر آمیزش آنها در ذرت  AaBbccدیده شود.
 31 126صف�ات چند ژنی ،از نوع پیوس��ته میباش�ند که هر جایگاه میتواند تحت کنترل چند ژن دگره هم باش�د .این دگرهها ر خنموده�ای کمیتی متفاوتی را بروز
میدهند که تحت تأثیر محیط بروز ژن متفاوتی دارند.
ً
گزینۀ ( :)1در هر جایگاه ژنی ،حداکثر دو دگره وجود دارد / .گزینۀ ( :)2بیان ژن آنها معموال تحت تأثیر محیط است (وزن ،قد و …) / .گزینۀ (:)4
ژنهای جایگاههای مختلف با هم دگره نیستند.
 11 127موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست میباشند.
در نوعی ذرت ،رنگ دانه توس�ط س�ه جایگاه ژن دو دگرهای (نه س�ه اللی) کنترل میشود (نادرس�تی ب) که دگرهها در هر سه جایگاه رابطۀ بارز و نهفتگی دارند و برحسب
ً
ترکیب دگرهها رنگهای مختلفی با درجات مختلف از س�فید تا قرمز کم رنگ به س�وی قرمز پر رنگ دارند (درس�تی ج) ولی فاقد رنگ کامال صورتی مثل حالت حد واسط
ً
میباشند (در وسط زنگوله ،ر خنمودی تقریبا صورتیرنگ دیده میشود اما در دو طرف آن ر خنمود ،ذرتها سفید و قرمز نیستند بلکه کمی قرمزتر و کمی سفیدتر هستند و
نه قرمز و سفید کامل) (نادرستی د و درستی ج) .در نمودار زنگولهای توزیع آنها سفید و قرمز فراوانی کم ولی دانههای وسط نمودار فراوانی بیشتری دارند (نادرستی الف).

 21 128با توجه به توضیحات ،رنگ بدن مرغابی تحت کنترل دو جفت ژن است یعنی دو ژن دودگرهای.
گزینۀ ( :)1این صفت دو جایگاه ژنی دارد / .گزینۀ ( :)3این صفت دو جفت ژن دارد که دوتا دوتا دگره هستند
(نه اینکه چهارتا با هم دگره باشند) / .گزینۀ ( :)4دقت کنید که دگرههای پیوسته متفاوت از صفات یا ر خنمودهای پیوسته هستند
و ب�ه دگرههایی گفته میش�ود که روی یک فامتن ق�رار دارند ولی صفات یا ر خنمودهای پیوس�ته در صفات چندجایگاهی مثل رنگ
دانه ذرت دیده میشود.
 21 129موارد (ج) و (د) نادرست میباشند.
بیماری فنیلکتونوری ( ، )PKUیک بیماری مس��تقل از جنس هنفته میباش�د که به س�ه نوع ژننمود ( FFس�الم خالص)( Ff ،س�الم ناقل یا ناخالص) و ( ffبیمار) دیده
میش�ود .ای�ن بیماری مانند س�ایر بیماریهای ژنتیکی معمو ًال درم��ان ندارد ولی میتوان 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 فنیلآالنین اضافی میباشد ،وجود ندارد (آمینواسیدها را در بدن میتوان تجزیه کرد ویل هیدرولیز منیشوند چون خود واحد
س�ازنده مولکولهای آلی پروتئینی میباش�ند) (درستی ب و نادرس�تی ج) .تجمع فنیلآالنین در بدن بیماران سبب ایجاد ترکیبات خطرانیک میشود که آن ترکیب خطرناک،
به مغز افراد آسیب میرساند (نادرستی د).

A

B

فنیلکتونوری
علت بیماری :تغذیه از پروتئینهایی که حاوی آمینواسید ضروری فنیلآالنین میباشند (به علت نقص ژنی در تجزیۀ آنها).
1

پیشگیری از بروز عالئم :میتوان با تغذیه نکردن از خوراکیهای حاوی فنیلآالنین ،مانع بروز اثرات بیماری شد.
راه درمان :درمان ندارد.
راه انتقال :از طریق اسپرم و تخمک دارای الل ( fبیمار) به فرزندان منتقل میشود.
عالئم :نوزاد بیمار وقتی متولد میشود ،عالئمی آشکار ندارد ولی تغذیه نوزاد با شیر مادر سبب آسیب مغزی میشود چون شیر مادر حاوی فنیلآالنین است.
غربالگری :نوزادان را در بدو تولد با آزمایش خون (از پاشنۀ پا) غربالگری میکنند تا ابتالی احتمالی آنها مشخص شود.

در صورت ابتال به این بیماری ،به نوزاد شیر خشک فاقد فنیلآالنین میدهند و در رژیم غذایی آینده او از غذاهایی با مقدار کم یا بدون فنیلآالنین استفاده میشود.
A

B

B

A

B

A

B

در نوزادان برای مهار بروز اثر ژن فنیلکتونوری باید از شیر خشکهای فاقد فنیلآالنین استفاده کرد ولی در بالغین از رژیم غذایی با فنیلآالنین کم یا بدون

21 130
ً
این آمینواسید استفاده میشود( .حتما میدونید که در رژیم غذایی بالغین ،شیر خشک وجود ندارد).
 41 131در این بیماری آنزیمی (نوعی کاتالیزور زیستی) که آمینواسید فنیلآالنین را میتواند تجزیه کند ،وجود ندارد.
گزینۀ ( :)1اثر محیط نیز در بروز بیماری نقش دارد (یعنی باید ابتدا یک مقدار فنیلآالنین موجود باشد که رخنمود بروز کند) / .گزینۀ ( :)2ترکیبات
محیطی مناسب (وجود مقدار مناسبی فنیلآالنین) وجود داشته باشد ،آسیب مغزی داریم.
خطرناک ایجاد شده توسط تجمع آن ،باعث آسیب میشود / .گزینۀ ( :)3اگر اثر
ِ
 11 132موارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .افراد فنیلکتونور ،ژن تجزیهکنندۀ فنیلآالنین را به صورت جهش یافته دارند / .ب) درس�ت است .در بیماران فنیلکتونوری،
آسیب مغزی و به دنبال آن آسیب ذهنی ایجاد میشود / .ج) نادرست است .افراد مبتال به فنیلکتونوری ،تنها در بدو تولد و یا در صورت عدم تغذیه از فنیلآالنین عالئم
آشکاری ندارند ولی در صورت تغذیه با مواد دارای فنیلآالنین باال دچار اشکاالت مغزی میشوند / .د) نادرست است .تغذیه و رژیم درمانی باعث درمان بیماری ژنتیکی
نمیشود بلکه از بروز یا بیان ژن آن میتواند جلوگیری کند.
 31 133برخی صفات مثل س�اخته ش�دن س�بزینه در گیاهان یا طول قد در جانوران عالوه بر عوامل ژنتیکی ،محتاج عوامل محیطی میباش�ند و ژن آنها در رشایط
محیطی متفاوت ،مقدار و نحوۂ بروز و بیان مختلیف دارند .این صفات اغلب تحت تأثیر چند جایگاه ژین بوده و از نوع صفات پیوسته میباشند.
 31 134م�وارد (ال�ف)( ،ب) و (ج) نادرس�ت تکمی�ل میکنن�د .صفات�ی که تح�ت تأثیر عوام�ل محیطی ب�روز ژن آن متفاوت میش�ود (مانند رنگ پوس�ت ،قد و
فنیلکتونوری) ،در افراد مختلف و حتی در دوقلوهای همسان نیز به صورتهای مختلفی بروز مییابند ولی صفاتی مثل هموفیلی یا گروه خونی و حالت مو فقط تابع عوامل
ً
ژنتیکی میباشند و در دوقلوی همسان قطعا بروز یکسان دارند.
 41 135دوقلوهای غیرهمسان از دو تخم مختلف ایجاد شدهاند که هیچ تفاوتی با سایر فرزندان یک خانواده از نظر عوامل ارثی و محیطی ندارند (همچنین صفت قد
ً
قطعا وابسته به محیط است و نمیتوان اثبات کرد که محیط بر آن تأثیری ندارد) (نادرستی گزینههای ( )1و ( .))3دوقلوهای همسان ،ژنگان یکسانی دارند و در محیط مشابه،
بروز ژنهای آنها نیز مشابه میباشد (درستی گزینۀ ( ))4ولی اگر در دو محیط مختلف قرار بگیرند ،هرکدام سازش متفاوتی میتوانند داشته باشند که نشان دهندۀ اثر عامل
ً
محیطی است (نادرستی گزینۀ ( .))2حتما میدانید که ژنهای دوقلوهای همسان ،مشابه و یکسان میباشد چون از تقسیم یک تخم ایجاد شدهاند.
 41 136در صف�ت چندجایگاه�ی دان�ۀ ذرت ،طیف رنگ از س�فید تا قرمز پررنگ برحس�ب تع�داد دگرههای بارز میباش�د .یعنی ر خنم�ود دو دانه  AAbbccو
 aaBbCcبا هم مشابه میباشد ،چون هر دو دارای  2دگرۀ بارز میباشد .وقتی والدین این آمیزش به صورت  AaBBDdو  aaBBDdمیباشد ،پس هر زادۀ آنها در
جایگاه ژنی دوم یعنی ( Bو  )bبه صورت  BBبه دنیا میآید .پس هر زاده حداقل دو دگرۀ بارز را دارد .در نتیجه نمیتوان انتظار داشت دانهای با ر خنمود گزینۀ ( )4که
فقط یک دگرۀ بارز دارد به دنیا بیاید.
ً
دقت کنید که در این س�ؤال ،گزینهها زادههای این دو ذرت نیس�تند بلکه زادههایی را میخواهیم که ر خنمودی مانند گزینهها داش�ته باش�ند .مثال اگر ذرتی با ژننمود
 aaBBddبه دنیا بیاید ر خنمودی همانند گزینۀ ( )2یعنی  AaBbddبا دو دگرۀ بارز داشته است.
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 21 139عوام�ل محیط�ی مثل تغذیه مناس�ب با رژی�م غذایی دارای فنیلآالنی�ن کم میتواند بی�ان ژن ایجاد فنیلکتون�وری را در فرد بیمار مهار کن�د (افراد ناقل
فنیلکتونوری هیچ مشکلی از بابت تجزیۀ فنیلآالنین ندارند).
از طرفی ژن بیماری کمخونی داسیشکل در افراد ناخالص (ناقل) در محیط کم اکسیژن سبب تغییر در بروز ژن میشود (فصل  4میخوانیم).
 41 140طبق توضیحات س�ؤال ،دگرههای مربوط به این صفت فقط در بعضی از فرزندان این خانواده دیده میش�ود ،پس در واقع این صفت نمیتواند مس�تقل از
جنس و یا وابسته به  Xباشد ،زیرا این صفات در تمام فرزندان ،دارای دگره هستند و صفت موردنظر صورت سؤال ،صفت وابسته به فامتن  Yاست که فقط در فرزندان
پسر خانواده دیده میشود و در فرزندان دختر دیده نمیشود .با توجه به اینکه در فرزندان پسر فقط یک فامتن  Yوجود دارد ،در نتیجه برای این صفت تعداد ژننمود و
ر خنمود با هم برابر میباشد.
گزینۀ ( :)1دقت کنید صفات وابس�ته به فامتن  Yفقط از پدر به ارث میرس�ند ،نه از والدین / .گزینۀ ( :)2نیازمند وقوع جهش نمیباش�یم (توجه
داش�ته باش�ید که میوز با اینکه باعث تغییر تعداد فامتنهای یاخته میش�ود اما به هیچ وجه جهش به حس�اب نمیآید) / .گزینۀ ( :)3ممکن اس�ت صفات وابس�ته به X
چندجایگاهی باشند و در نتیجه حتی فرزندان پسر خانواده که کروموزوم  Yدارند نیز بیش از یک دگره برای این صفات داشته باشند (حداکثر یک دگره نادرست است).

موس لصف
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 31 137زو جهای (الف)( ،ب) و (ج) میتوانند فرزندانی با رنگ پوست پدر و مادر را داشته باشند .همانطور که میدانید در این سؤاالت که طریقۀ به ارث رسیدن
ی یکی هر خانواده را بررسی کنیم:
آنها مشابه رنگ دانۀ ذرت است ،فقط کافی است به تعداد اللهای بارز دقت کنیم که االن باید بریم یک 
الف) درست است .والد اول (راست) دارای دو الل بارز و والد دوم یک الل بارز دارد که از آمیزش آنها میتوان فرزند  AaBbccبا دو الل بارز و یا  Aabbccبا 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 میباشد که از آمیزش آنها فرزند  AaBBCCمانند
والد اول و فرزند  AaBbCcمانند والد دوم میش�ود / .ج) درس�ت اس�ت .والد اول دارای س�ه الل بارز و والد دوم چهار الل بارز دارد .از آمیزش آنها فرزند AaBbCc
و  AABbCcمانند هر دو والد میباش�ند / .د) نادرس�ت اس�ت .والد اول دارای یک الل بارز و والد دوم دارای پنج الل بارز میباشد ،از این آمیزش هیچگاه فرزندی دارای
یک الل بارز به دنیا نمیآید ،چون همواره حداقل در هر فرزند دو الل  Aو  Bوجود دارند.
 11 138ب�ا توج�ه به نمودار مقابل ،ر خنمودهای ( 0و  1( ،)6و  )5و ( 2و )4
ً
تعداد ژننمود برابری دارند و تقریبا فراوانی آنها نیز در جامعه برابر است.
گزینۀ ( :)2تنها ر خنمودهای دو طرف آستانه (قرمز و سفید)،
کمت�ر از س�ه ژننمود دارند که حالت س�فید ،فاق�د الل بارز اس�ت / .گزینۀ (:)3
بیش�ترین فراوانی مربوط به ر خنمودی در وس�ط نمودار اس�ت که  7نوع ژننمود
ب�ا س��ه ژن ابرز دارد / .گزین�ۀ ( :)4دو ر خنمود ( 0و  ،)6فق�ط حالت خالص در هر
جایگاه ژنی دارند که در دو طرف آستانهای نمودار هستند.

B
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 21 141موارد (ب)( ،ج) و (د) صحیح میباشند.
در زنب�ور عس�ل ،نره�ا هاپلوئی�د و مادهه�ا دیپلوئید میباش�ند ولی در مارهای حاص�ل از بکرزایی ،در ه�ر صفت ،ژننمودهای خالص دیده میش�وند چ�ون در اثر ترکیب
کروموزومهای تخمک ،ایجاد شده است که دو ردیف ژن مشابه دارند.
الف) نادرست است .وقتی زنبور ملکه ماده ،ژننمود  AaBBدارد،
تخمکه�ای او نیز  ABیا  aBمیش�ود که از میت�وز آنها و طی بکرزایی زنبورهای نر به
صورت  ABیا  aBایجاد میشوند (پس امکان دارد) / .ب) درست است .اگر مار ماده
به صورت  Aabbباش�د ،میتواند دو نوع تخمک  Abیا  abایجاد کند که در اثر دو برابر
ش�دن و ترکیب هرکدام میتوان دو نوع مار  AAbbیا  aabbدر نس�ل بعد آنها مشاهده
کرد (پس این عبارت صحیح اس�ت چون نباید ماری با ژننمود  Aabbبه وجود بیاید)/ .
ج) درس�ت اس�ت .اگر زنبور عسل ماده به صورت  AaBBباشد ،فقط زنبوران نر حاصل
از آن با بکرزایی ایجاد میشوند که چون در اثر میتوز تخمکها حاصل میشوند یا ژننمود
ً
 ABدارند و یا ( .aBزنبور دیپلوئید ،قطعا 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 میشوند ،پس منیتوانند ژننمود انخالص داشته باشند.
 41 142با توجه به شکل روبهرو هر چهار مورد نادرست است.
ً
ال�ف) دق�ت کنی�د هر زنب�ور م�ادهای ،الزام�ا در آمیزش ش�رکت
نمیکن�د .در واق�ع فقط زنبورهای ملکه در آمیزش ش�رکت میکنن�د (زنبورهای کارگر،
مادههای نازا هس�تند) / .ب) زادههای حاصل از آمیزش همگی ماده هس�تند و زادههای
ن�ر ،حاص�ل بکرزایی هس�تند /.ج) دقت کنید نوترکیب�ی در طی می�وز رخ میدهد ،در
صورتی که گامتهای زنبور نر در طی میتوز تولید میش�وند / .د) دقت کنید زنبورهای
مادۀ کارگر حاصل از این آمیزش ،بعد از بلوغ در تولید گامت شرکت نمیکنند.
 31 143در زنبورها ،فقط نرها که هاپلوئید هس�تند ،حاصل بکرزایی میباش�ند .اگر ملکه به صورت  AaBBباشد ،زنبوران نر حاصل بکرزایی میتوانند  ABیا aB
باشند ،پس احتمال ایجاد زنبوری با دو دگره بارز ( )ABوجود دارد (رد گزینۀ ( ))1ولی احتمال ایجاد نری با دو دگره نهفته ( )abوجود ندارد (دلیل انتخاب گزینۀ (.))3
از طرف�ی میدانی�م که زنبوران ماده ،حاصل لقاح هس�تند و دیپلوئید میباش�ند .وقتی ملکه  AaBBباش�د ،میتواند تخمکهای  ABو  aBایج�اد کند که در اثر لقاح با
اسپرمهای مختلف ممکن است انواع ژننمودها و ر خنمودها را در نسل بعد ایجاد کند (رد گزینههای ( )2و (.))4
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 11 144فقط مورد (ب) نادرست است .صفت فوق تکجایگاهی است و دو دگرۀ بلندی  Bو کوتاهی  Kدارد که در حالت ناخالص  ،BKطول شاخک متوسط ایجاد
میکند .قبل از وارد شدن به عبارات ،یادآوری میکنم که زنبور نر ،هاپلوئید است و یا الل  Bبلندی و یا  Kکوتاهی دارد .یعنی زنبور نر متوسطی وجود نخواهد داشت ولی
در زنبور ماده که  2nاست ،هر نوع ژننمود و ر خنمودی به صورت  KK - BK - BBمحتمل است.
الف) درست است .فقط زنبورهای ماده میتوانند  BKبا شاخک متوسط باشند که فقط ملکهها (نه همۀ مادهها از جمله کارگرها!) برای تولید تخمک ،تقسیم
میوز را با تشکیل تتراد انجام میدهند / .ب) نادرست است .شاخک متوسط در زنبورهای نر دیده نمیشود که این جانوران ،اسپرم خود را با میتوز ایجاد میکنند / .ج) درست است.
کوتاه خالص  KKدر زنبورهای ماده دیده میشود که دیپلوئید بوده و کروموزوم همتا دارند / .د) درست است .در زنبورهای نر ،حداکثر دو نوع رخنمود  Bو  Kدیده میشود که
ً
اسپرم خود را با تقسیم میتوز ایجاد میکنند .پس اگر تنوعی بین یاخته حاصل و اولیه ایجاد شود ،قطعا در اثر جهشهایی بوده است که در حین تقسیم رخ داده است.
 21 145دیگه فکر کنم به راحتی متوجه ش�دید که زنبور ماده ،دیپلوئید ولی زنبور نر ،هاپلوئید اس�ت و دو این صفت دو دگرهای که رابطۀ بارز و نهفتگی یا همتوانی بین
دگرههای آن وجود داشته باشد ،در زنان یا زنبور ماده  3نوع ژننمود و رخنمود  W ، Rو  RWدر حالت همتوانی و دو نوع رخنمود  Aو  aدر حالت بارز و نهفتگی مشاهده کرد.
در مردان که  XYهستند یا در زنبوران نر ،در هر صفت وابسته به  Xبا هر رابطه بین دگرهای ،دو نوع ژننمود و دو نوع ر خنمود ایجاد میشود ولی در زنان ( )XXیا
زنبورهای ماده هر حالت ژننمود یا ر خنمودی ایجاد میشود.
 31 146از 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 کرمخاکی قدرت دگرباروری
(لقاح دوطرفی) دارد ولی کرم کبد فقط خودبارور است.
گزینۀ ( :)1نادرست است .هر زادۀ کرم کبد ،فقط یک والد داشته است / .گزینۀ ( :)2نادرست است .کرم خاکی اول فقط اسپرم  Aدریافت میکند
ولی کرم خاکی دوم اسپرم  Aو  aدریافت میکند / .گزینۀ ( :)3درست است .در کرم کبد اول ،طی خودباروری سه نوع زاده  aa - Aa - AAمیتواند ایجاد شود ولی
کرم دوم میتواند فقط زاده  AAایجاد کند / .گزینۀ ( :)4نادرست است .کرم خاکی ،خودباروری ندارد بلکه لقاح دوطرفی دارد.
 11 147فقط 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
این صفت ،از یک والد دریافت شده باشد.
الف) نادرس�ت اس�ت .در صورتی که صفت وابس�ته به  Xباشد ،دگرۀ نهفته در مردها به تنهایی توانایی بروز صفات را دارد چون مردان  XYبوده و در
این صفات هر اللی که دارند ،ویژگی آن را بروز میدهند / .ج) نادرست است .زنبور کارگر ،مادۀ دیپلوئید و عقیم است که قدرت زایش ندارد / .د) نادرست است .در صورتی
که رابطۀ دگرهها از نوع همتوانی یا بارزیت ناقص باشد ،انواع ژننمودها برابر با انواع رخنمودهاست (یا این صفت در یک جانور هاپلوئید مثل زنبور نر بررسی میشود).
 31 148در یاختۀ پیکری هاپلوئید زنبور نر و هاپلوئید اووسیت ثانویه ( )nموارد (د) و (هـ) امکان ندارد.
صفت وابسته به  Xبه صورت خالص یا ناخالص فقط در یاختهها یا افراد  XXمشاهده میشود ولی در مردان که یاختههای پیکری  XYدارند یا یاختههای هاپلوئید مرد
و زن نمیتوان 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 یاختههایی دیپلوئید با کروموزومهای جنس�ی همتا میباش�ند که میتوانند حالت
ناخالص یا خالص را در صفات وابس�ته به  Xنش�ان دهند / .د و هـ) یاختههای پیکری هاپلوئید زنبور نر یا یاختههای هاپلوئیدی مثل اسپرماتوس�یت و اووس�یت ثانویه یا
گویچههای قطبی و یاختههای  2nولی XYدار نمیتوانند در صفات وابسته به  Xدارای حالت خالص یا ناخالص باشند چون فاقد دو کروموزوم  Xهستند.
 31 149آندوسپرم در نهاندانگان ،دارای یاختههای تریپلوئید یا  3nفامتنی میباشد .اگر از زیست یازدهم به خاطر داشته باشید ،تخم  3nکه منشأ آندوسپرم است
از لقاح یک مجموعه فامتن هسته اسپرم با دو مجموعه فامتن یکسان از یاخته دوهستهای ماده ترکیب میشود .در این یاختههای تریپلوئید حداکرث دو نوع دگره در هر جایگاه
ً
ً
ژنی یک صفت وجود دارد ،یک نوع مربوط به اسپرم نر (مثال  )Rو دو تا دگره که با هم مشابه هستند (مثال ( WWیا  ))RRکه مربوط به یاخته دوهستهای میباشد.
گزینۀ ( :)1در کیسۀ رویانی نهاندانگان ،هستههای یاخته دوهستهای ،چون از میتوز یک یاخته هاپلوئید ایجاد شدهاند ،دو مجموعه فامتن مشابه دارند ،در
نتیجه از هر صفت یک نوع دگره دارند (در رنگ گلبرگ یا  RRو یا  WWمیباشند) / .گزینۀ ( :)2دانه گرده رسیده نهاندانگان ،دارای دو هستۀ رویشی و زایشی هاپلوئید میباشد
که هر دو در اثر میتوز یاختۀ هاپلوئید گرده نارس ایجاد شدهاند پس ژننمود مشابهی دارند ،در نتیجه فقط یک نوع دگره در هر صفت ولی به تعداد دو عدد دارند ( RRیا / .)WW
گزینۀ ( :)4پوستۀ دانۀ نهاندانگان ،دیپلوئید بوده و فقط از والد ماده حاصل شده است .یاختههای آن میتواند در حالت خالص ( RRیا  )WWدارای یک نوع و در حالت
ناخالص ( )RWدارای دو نوع دگره از یک صفت باشد.
 21 150چون پرتقال ،درخت و دارای رشد پسین میباشد ،پس دولپهای است .از طرفی در متن سؤال هم گفته شده رشد آن مانند لوبیا است ،پس رشد دانه و لپهها
(به صورت روزمینی) دارد .در این گیاه ،گردههای نارس زیادی درون کیسههای گرده و تخمکهایی درون تخمدان ایجاد میشوند .به علت تقسیم میوز درون کیسۀ گرده
و بافتهای خورش هر تخمک ،در یاختههای حاصل از میوز مثل گردۀ نارس یا کیسۀ رویانی میتوان چهار نوع مختلف  aW ،AW ،ARو  aRمشاهده کرد.
گزینۀ ( :)1گردۀ نارس حاصل میوز اس�ت و چهار حالت میتواند داش�ته باش�د / .گزینۀ ( :)3یک کیس�ۀ رویانی ،حاصل میتوز بوده و تعدادی هس�تۀ
مشابه هم دارد / .گزینۀ ( :)4یاختههای خورش همواره در هر تخمک ،ژننمود دوالد از والد ماده به صورت  AaRWدارند.
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 1اگر در دانۀ رس�یده ،یاختۀ اندوختهدار 2n ،باش�د یعنی دانه دو لپۀ قطور پر از اندوختۀ غذایی داش�ته اس�ت (نادرس�تی گزینۀ (.))1
 2در این سؤال اندوختۀ  3nنمیتواند  BBbباشد ،چون در این صورت اسپرم ،الل  bداشته است که در والد نر این الل دیده نمیشود (نادرستی گزینۀ (.))2
اگر اندوختۀ دانه به صورت دیپلوئید و  aaBbddباشد ،با توجه به والد نر که الل  bندارد ،پس اسپرم  aBdو تخمزا  abdبوده است .در این صورت یاختۀ دوهستهای
نیز به صورت  aabbddدر لقاح مضاعف و ایجاد تخم ضمیمه شرکت کرده است (درستی گزینۀ (.))3
اگر در دانۀ رسیده ،یاختۀ اندوختهدار 3n ،باشد
B

یعنی دانه غالت بوده و یک لپۂ انزک فقط برای انتقال غذا به رویان داشته است (نادرستی گزینۀ (.))4

 41 152این یک تس�ت هوش اس�ت! در اندوختۀ  ،aaaBBbDDDاس�پرم  abDو تخمزا  aBDبوده است (چون یاختۀ دوهستهای  aaBBDDبوده است) که
گل والد ماده فاقد الل  Bمیباش�د .پس این اندوخته تش�کیل نمیشود (توجه داشته باشید که در بررسی ژننمود آندوسپرم ،اللهایی که دوتایی شبیه هم هستند ،مربوط
به والد ماده و یاختۀ دوهس�تهای میباش�ند) .در مورد قس�مت دوم نیز علم ش�ما مهم است چون یاختۀ جنسی ایجاد ش�ده در خامۀ همان اسپرم است که میتواند aBD
باشد و مثل گزینۀ ( )2نمیتواند ژن  Aداشته باشد چون والد نر فاقد این ژن میباشد.
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 41 153ابت�دا دق�ت کنید که پوس�تۀ دانه همواره ژننمود مادر را دارد و  Aaمیباش�د (پس گزینۀ (َ )2پر!) .از طرفی تخم اصل�ی در این لقاح میتواند  AAیا Aa
ً
باش�د .اگر تخم اصلی را  AAدر نظر بگیریم ،تخم ضمیمه قطعا باید  AAAباش�د (نادرس�تی گزینۀ ( ))3و اگر تخم اصلی  Aaباش�د ،تخم ضمیمه با توجه به نبودن الل
ً
 aدر والد نر ،باید  Aaaباشد چون قطعا تخمزا  aبوده و یاختۀ دوهستهای نیز  aaدر لقاح شرکت کرده است.
در نتیجه از این آمیزش چهار نوع اندوخته  2nو دو نوع یاخته دوهستهای ( AAیا  )aaایجاد میشود.
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AaaBBbMMN :³oPw»kºA

این سؤال دو قسمت دارد:

قس�مت اول :پوس�ته دانه فرمول ژنتیکی  2nاز گیاه ماده را دارد .از این آندوس�پرم ) (AaaBBbMMNفقط میتوانیم متوجه ش�ویم که یاختههای جنس�ی نر و ماده
ً
ایجادکنن�ده آن ،ب�ه ترتی�ب  AbNو  aBMبودهاند .پس پوس�ته که فقط ژنهای مادر را دارد باید قطعا ژنهای یاختۀ جنس�ی ماده یعنی  aBMرا داش�ته باش�د که در
گزینۀ ( )2ژن  Mو در گزینۀ ( )3ژن  aدیده نمیشود (پس جواب تا اینجای کار یا گزینۀ ( )2است و یا گزینۀ (.))3
قسمت دوم :یاختۀ باقیمانده 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 ژننمود
ً
تخمزا که یکی از هستههای آن است همانند آن باید باشد .در نتیجه یاختۀ موردنظر ژننمود  aBMرا دارد (حتما به راحتی میتوانید ژنهای تخمزا را از این آندوسپرم به دست بیاورید).
 21 155لوبیا ،دانهای دولپه و ذرت دانۀ تکلپه دارد .در هر دو دانه ،پوسته دانه و تخمک و قسمتهای ماده ،ژننمود یکسان والد ماده ( )AaBbرا دارند (درستی
بخ�ش دوم) ول�ی دق�ت کنید که یاخت�ه اندوختهدار در دانه دولپهایها (نخود و لوبی�ا) به صورت لپههای  2nولی در تکلپهایها (گن�دم و ذرت) به صورت  3nیعنی
آندوسپرم میباشد که هیچگاه نمیتوانند به دلیل تفاوت عدد کروموزومی ،ژننمود یکسان داشته باشند (درستی بخش اول).
ً
گزینۀ ( :)1یاختۀ دوهس�تهای آنها میتواند در هر دو مثال  AABBباش�د / .گزینۀ ( :)3پوس�تۀ دانۀ آنها همواره مشابه ژننمود والد ماده است/ .
گزینۀ ( :)4در بخش اول ،یعنی لپه (ها) با هم تفاوت دارند،اما در بخش دوم ،هر دو میتوانند برگ رویانی یا لپۀ یکسانی به صورت  Aabbداشته باشند.
 11 156این هم یک سؤال ترکیبی از انواع دگرهها بین گیاهان و جانوران!!!
این س�ؤال مقایس�های بین صفت دو دگرهای رنگ گل میمونی با رابطۀ بارزیت ناقص ( Wو  )Rو صفت س�ه دگرهای گروه خونی  ABOدر انس�ان میباشد که به بررسی
هر گزینه میپردازیم.
گزین�ۀ ( :)1درس��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  8هس�ته هاپلوئید مش�ابه میباش�د .این
ً
هس�تهها ،همانن�د اس�پرماتید ک�ه یاخت�ۀ هاپلوئی�د میباش�د ب�رای هرک�دام از ای�ن دو صف�ت ،یک ن�وع دگره دارن�د .مثال ه�ر  8دگ�ره واقع در کیس�ۀ رویان�ی از یک
ن�وع  Rی�ا  Wب�وده اس�ت و دگ�ره گ�روه خونی نی�ز در اس�پرماتید دارای یک ن�وع دگره  Aیا  Oمیباش�د (مواظب باش�ید یاختۀ دوهس�تهای ش�ما را گ�ول نزند چون
هم�ۀ الله�ای آنه�ا ،ب�ا هم مش�ابهاند و در واقع ی�ک نوع دگرهاند) / .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .دانه گرده رس�یده دارای دو هس�ته هاپلوئید مش��ابه به نام رویش�ی
و زایش�ی میباش�د ک�ه چون هر دو هس�ته در اثر میت��وز ایجاد ش�دهاند ،دارای دگرههای یکس��ان از یک صفت یمابش��ند .از طرفی اسپرماتوس�یت اولیه یاخت�های دیپلوئید
میباش�د ک�ه میتوان�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 ( :)3نادرس�ت اس�ت .الل�ۀ گوش و
یاختۀ پیکری ریش�ه ،هر دو دیپلوئید تکهس��تهای هس�تند و از هر صفت غیروابس�ته به جنس دارای دو دگره میباش�ند ولی دقت کنید که دگره آنها غیرفعال است چون
این ویژگیها در ریشه یا اللۀ گوش ایجاد نمیشوند / .گزینۀ ( :)4نادرست است .کیسۀ رویانی لقاح کرده دارای  10مجموعه فامتنی میباشد که حداکرث از دو نوع مختلف
بوده است ( 8مجموعه مشابه هم در هستههای ماده و  2مجموعه مشابه هم در اسپرمها) .از طرفی یاخته ماهیچه اسکلتی که  5هسته دیپلوئید دارد نیز برای هر صفت،
گروه خونی  10دگره دارد که حداکرث دو نوع در حالت ناخالص میباشند.
 31 157دقت کنید در همۀ حالتهایی که یک ژن بخواهد در طی تقسیم یاخته به نسل بعد منتقل شود ،باید قبل از وقوع تقسیم ،در مرحلۀ  Sچرخۀ یاختهای در
یوکاریوتها همانندسازی کرده و نسخه(های) آن مضاعف شوند.
گزین�ۀ ( :)1دق�ت کنید یاختههای جنس�ی در گیاهان در پی تقس�یم میتوز (بدون تغییر عدد فامتنی) ایجاد ش�دهاند .کامهه�ای گیاهان تتراپلوئید به
ص�ورت دیپلوئی�دی بوده و برای هر صفت تکجایگاهی دو دگره دارند / .گزینۀ ( :)2در تولیدمثل غیرجنس�ی در گیاهان ،تقس�یم می�وز صورت نمیگیرد (دقت دارید که
سؤال در مورد جاندار است و نه جانور) / .گزینۀ ( :)4دقت کنید برخی صفات در برخی یاختهها به علت تنظیم بیان ژن ممکن است بیان نشوند و اثر خود را بروز ندهند
(مانند عدم بروز ژنهای گروه خونی در یاختههای عصبی).
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دق�ت کنی�د ک�ه فامت�ن مضاعف یا دوکروماتیدی از هر ژن ،دو عدد روی یک فامتن 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 ژنهای روی دو فامتن همتا میباش�د (وقتی در مرحلۀ آنافاز میتوز یا آنافاز  2میوز ،دو کروماتید خواهری از هم جدا ش�دند و
ً
کروموزومهای دختری ایجاد شدند ،حاال به این دو ژن جدا شده ،دو الل اطالق میشود) .این دو دگره میتوانند مشابه مثال  AAیا متفاوت  AOباشند.
گزینۀ ( :)1نادرست است .در زن بالغ و حتی هر نوزاد دختر ،پس از تولد دیگر اووگونی وجود دارد ،ولی اسپرماتوسیت ثانویه چون فامتن مضاعف دارد،
در این صفت ،دو ژن دارد که با هم بر روی یک فامتن قرار دارند و دگره نمیباشند / .گزینۀ ( :)2درست است .اسپرماتوگونی و اووسیت اولیه ،دیپلوئید مضاعف هستند و
از گروه خونی  ،ABOهر هسته دارای چهار ژن میباشد که دو به دو با هم در فامتنهای همتا دگره میباشند / .گزینۀ ( :)3نادرست است .این دو یاخته ،هاپلوئید مضاعف
هس�تند و دو ژن در دو مولکول  DNAدارند / .گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .در یاختۀ موجود در آنافاز ،کروماتیدهای خواهری از هم جدا ش�دهاند و هرکدام ،یک فامتن به
حساب میآیند ،پس یاختۀ بنیادی در مرحلۀ آنافاز ،دارای  4دگره و  4ژن بر روی چهار فامتن میباشد ولی در پروفاز دارای  4ژن بوده که روی دو فامتن مضاعف قرار دارند.

C

2

22

فقط مورد (ب) صحیح است.

 1در زنبورهای عسل ،دقت کنید که نرها ،هاپلوئید هستند و از بکرزایی تخمک والد ماده ایجاد میشوند ،یعنی در ایجاد آنها ،آمیزش یا ترکیب گامتها اتفاق نمیافتد
(نادرستی الف و ج).
 2اسپرمهای زنبور نر در اثر میتوز ایجاد میشوند و محصول میوز نمیباشند (نادرستی د).
B

C

مادۀ شاخک بلند ناخالص ( )Ddمیتواند از ادغام یا لقاح دو گامت فوق با ژنهای  Dو  dایجاد شود (دلیل درستی ب).
قطعا بیماری مس�تقل از جنس نهفته بوده اس�ت .در این حالت دختر  aaبه دنیا آمده
 33 3وقتی پدر و مادر هر دو س�الم هس�تند ،اگر دختر بیمار به دنیا بیایدً ،
است و همۀ فرزندان این دختر در آینده حداقل یک دگرۀ  aبرای بیماری را از مادر خود به ارث میبرند.

گزینۀ ( :)1چون پدر خانواده ،س�الم  X H Yاس�ت ،امکان ندارد دختر هموفیلی  X h X hبه دنیا بیاید / .گزینۀ ( :)2اگر فرزندی بیمار در حالت
ً
صفت ابرز به دنیا بیاید ،قطعا هر والدی که این دگرۀ بیمار را داش�ته اس�ت نیز بیمار بوده اس�ت (پس نمیشود ،فرزندی بیمار ،دارای دو والد سالم باشد) / .گزینۀ ( :)4در
حالت مستقل از جنس نهفته نیز ممکن است از والدین سالم ناقل ،پسر یا دختر بیمار  aaبه دنیا بیاید.
 44 4وقتی هر دو والد بیماری وابس�ته به جنس دارند ،پس ژن این صفت روی فامتن  Xاس�ت نه ( Yنادرس�تی گزینۀ ( .))1از طرفی این بیماری وابس�ته به X
بارز

) (X A

قطعا بیمار ناخالص
بوده اس�ت و مادر در این صفت ً

) (X A X a

و پدر بیمار

)(X A Y

میباش�د و فرزند به دنیا آمده نیز پس�ر س�الم

در این خانواده نصف یاختههای حاصل از میوز مادر که میتواند گویچه یا اووس�یت ثانویه باش�د ،حاوی دگرۀ بیماری
که ابرز است مفهویم ندارد (نادرستی گزینۀ ( )2و (.))3

) (X A

Xa Y

بوده است.

بوده اس�ت و کلمۂ انقل در مورد این بیماری

در این خانواده ،فرزند سالم فقط میتواند پسر ) (X a Yباشد که در نصف اسپرمهای خود که  Yدارند ،فاقد دگرۀ بیماری فوق میباشد (درستی گزینۀ (.))4
B

 15 5پوس�تۀ دان�ه همواره ژننمود والد م�اده یعنی  RRرا دارد .در این آمی�زش ،گیاه نر RW
(صورتی) بوده و دو نوع اسپرم  Rیا  Wایجاد میکند ولی گامت ماده یا تخمزا فقط دگرۀ  Rدارد .در این
صورت دانههای حاصل همگی در پوستۀ خود یاختههای  RRدارند .اگر دانه در رویان خود ژننمود RW
قطعا یاختۀ دوهس�تهای کیس�ۀ رویانی آن  RRبوده و تخم  3nآن برای تولید آندوس�پرم
داش�ته باش�دً ،
 RRWمیباشد (نادرستی گزینههای ( )2و ( )4و درستی گزینۀ ( .))1در مورد دانۀ دیگر دقت کنید که
اگر رویان  RRشود ،آندوسپرم نیز باید  RRRشود (نادرستی گزینۀ (.))3
آندوسپرم با دو دگرۀ  Wدر این لقاح ایجاد نمیشود چون والد ماده ،دگرۀ  Wندارد.

B

C

h h
حتما دارای پدر بیمار ) (X h Yمیباش�د ولی فنیلکتونوری ،مستقل از جنس نهفته است
هموفیلی وابس�ته به  Xنهفته اس�ت و دختر بیمار ) ً ، (X X

36 6
و دختر بیمار ( )aaمیتواند والدین سالم ناقل ( )Aaداشته باشد.
گزینۀ ( :)1در شایعترین نوع هموفیلی ،در بدن فرد بیمار فاکتور انعقادی  8خون ساخته نمیشود / .گزینۀ ( :)2در بیماری وابسته به  ،Yدگرۀ بیمار
فقط از پدر به پسر میرسد / .گزینۀ ( :)4در هر نوع بیماری هموفیلی ،تولید لخته و رشتههای فیبرین دچار اختالل میشود.
 17 7با توجه به دادههای مسئله ،در صفت فوق چون عنوان کرده است که رنگ زرد ،فقط در حالت خالص ایجاد میشود ( )ZZپس دگرۀ زرد ( )Zبه دو دگرۀ
قرمز ( )Rو س�بز ( )Sنهفته اس�ت ،ولی بین دگرههای س�بز و قرمز رابطۀ بارزیت ناقص برقرار اس�ت .چون س�بز به صورت ناخالص با زرد ( )SZبارز میشود ولی با قرمز
( )RSبه صورت یمشی (حد واسط) درمیآید.
دهید،
ی
م
آمیزش
RZ
ناخالص
قرمز
با
را
SZ
ناخالص
سبز
کنید
فرض
گزینۀ ( :)1درست است.
قرمز ناخالص سبز ناخالص
در این صورت به جدول پانت روبهرو توجه کنید که چهار نوع ر خنمود میتوانند داشته باشند.
SZ × RZ
ً
jnp
q¶o¤
گزینۀ ( :)2نادرست است .اصال در این آمیزش الل سبز ( )Sوجود ندارد.
یشمی SR
سبز SZ
)ZZ × (RR IÄ RZ
 :فرزندان
↓
قرمز RZ
زرد ZZ
.kÄAÂµº IÃºj ¾M S â½o¬j IM qLw ½I¬_ÃÀ
گزینۀ ( :)3نادرست است .در این حالت دو نوع ر خنمود به وجود میآید.

زرد
ZZ

دو نوع ر خنمود جدید و متفاوت با والدین در فرزندان دیده میشود ⇒

گزینۀ ( :)4نادرست است.

B

ÂµzÄ

سبز SZ

×

یشمی
RS
قرمز RZ

 :فرزندان

qLw

(SZ IÄ SS)× SR
↓
.kÄAÂµº IÃºj ¾M (ZZ) jnp â½jHp ½I¬_ÃÀ

 18 8فقط مورد (ج) صحیح است .فرد موردنظر گروه خونی  AODdدارد چون مادرش  OOddبوده است.
الف) نادرست است .پالکتها ِ(گردهها) دانۀ فراوان دارند ولی هسته و ژن خطی ندارند / .ب) نادرست است .این فرد ژننمود  AOدر هستۀ یاختۀ پیکری دارد/ .
ج) درس�ت اس�ت .گامت این فرد میتواند یک دگرۀ س�ازندۀ آنزیم  Aو یک دگره برای پروتئین  Dداش�ته باش�د / .د) نادرست است .از س�ال یازدهم به یاد دارید که در
ماهیچه ،عالوهبر یاختههای بافت ماهیچهای ،یاختۀ پیوندی نیز وجود دارد که این یاختهها همواره تکهستهای و با دو الل برای صفت تکجایگاهی میباشند.
در تستها دقت کنید که یاخته یا بافت ماهیچهای را با ماهیچه به عنوان یک اندام اشتباه نگیرید.
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 1در بیماریه�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

کوررنگی

دگرۀ فنیلکتونوری

 : X c YABDdAaژننمود پدر

موس لصف

خونی  B −دارد و هموفیل اس�ت ،یعنی پس�ری بوده اس�ت ) (X h Yو مادر وی دگرۀ  X hرا به
 : X f X h AODdAaژننمود مادر
همراه گروه خونی  ،AODdبه صورت ناقل داشته است .از طرفی پدر نیز گروه خونی  ABDdدارد .از فرزند دوم متوجه میشویم که مادر دگرۀ  X fمربوط به فاویسم

را در  Xدیگر خود دارد .چون اگر هر دو دگرۀ فاویسم و هموفیلی روی یک  Xبودند )  ، (X fhباید فرزند دوم پسری با دو بیماری فاویسم و هموفیلی به دنیا میآمد .در
آخ�ر از آنجای�ی که فرزند دوم فنیلکتونوری دارد ( ،)aaپس والدین آنها س�الم ناقل ( )Aaبودهاند (دقت کنید ک�ه در مورد صفت کوررنگی ،مادر نمیتواند دارای دگرۀ

بیماری  X cباشد چون در این صورت یک پسر وی از دو فرزند اول باید کوررنگ میشد.
ً
 2فرزند اول قطعا دختر نبوده است چون در این صورت ،پدر خانواده باید هموفیلی نیز داشته باشد که ندارد.

گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت [ X fh Y(AO IÄ AA)dd ] .پسر موردنظر است که هیچگاه به دلیل عدم داشتن فامتن  Xدر مادر که حامل دگرههای
+
 X ch X aaکه فقط مبتال به فنیلکتونوری است از آمیزش
بیماری هموفیلی و فاویسم با هم باشد ،به دنیا نمیآید / .گزینۀ ( :)2درست است .دختری با ژننمود  AB
Án¼º¼T¨ï®Ã¹Î

B

B

AB +

اس�ت که از این آمیزش ایجاد
این پدر و مادر به دنیا میآید / .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .گویچۀ قرمز دارای هر س�ه زائده گروه خونی ،مربوط به گروه خونی
میش�ود ولی هیچگاه پس�ر کوررنگ به دنیا نمیآید چون مادر این ژن را ندارد / .گزینۀ ( :)4نادرس�ت است .فرزند این خانواده نمیتواند گروه خونی  BBداشته باشد ولی
میتواند اللهای سه بیماری کوررنگی ،هموفیلی یا فاویسم و فنیلکتونوری را داشته باشد.
قطعا فاقد دگرۀ بیماری
 41 10در بیماری مستقل از جنس نهفته (مثل فنیلکتونوری) ،پدر خالص  aaیا  AAاست که اگر دختر سالم خالص  AAداشته باشدً ،
بوده است و  AAمیباشد.
ً
گزینۀ ( :)1دختر بیمار )  (X h X hهموفیل قطعا هر دو والد آن دگرۀ  X hرا داش�تهاند / .گزینۀ ( :)2در وابس�ته به  Xبارز ،اگر دختر س�الم اس�ت
یعنی  X a X aبوده اس�ت ،مادر میتواند س�الم  X a X aیا بیمار ناخالص  X A X aباش�د / .گزینۀ ( :)3در بیماری مس�تقل از جنس بارز ،اگر فرزند س�الم  aaبه دنیا
بیاید ،والدین ممکن است بیمار ناخالص  Aaباشند.
 31 11در آمیزش این دو ذرت ،نسل اول به صورت  AabbCcبا دو دگرۀ بارز ) (C » Aایجاد میشوند که از آمیزش یا خودلقاحی آنها )(AabbCc× AabbCc
 ،نسل دومی ایجاد میشود .در نسل دوم اگر ذرتی با چهار دگرۀ بارز مثل  AAbbCCایجاد شود ،ر خنمودی مانند  AaBBCcخواهد داشت.
توجه :در حل این سؤاالت شام فقط دنبال شمردن تعداد اللهای بارز باشید.
گزینۀ ( :)1دانههای نسل اول همگی  AabbCcخواهند شد که دو دگرۀ بارز دارند ولی ر خنمود آنها با والدینشان که یکی بدون دگرۀ بارز و دیگری
با چهار دگرۀ بارز میباش�د ،متفاوت اس�ت / .گزینۀ ( :)2در نس�ل دوم ،ذرتی با دگرۀ  Bبه دنیا نمیآید چون در نس�ل اول هر والد ژننمود  bbدارد / .گزینۀ ( :)4در این
صفت ،هستۀ دیپلوئید  6ژن دارد ولی این  6ژن دوتا دوتا با هم دگره هستند و همۀ آنها با هم دگره و روی فامتن همتا قرار ندارند.

C

12

ژننمود

21

در این خانواده که والدین س�الم هس�تند ،به دلیل به دنیا آمدن پس�ری با گروه خونی  Bبا دو بیماری هموفیلی ) (X h Yو فنیلکتونوری ( ،)ffاین پس�ر،

X h YffBO

قطعا ژننمود
دارد .در این خانواده ،مادر ً

X h X H FfAB

و پدر ژننمود

X H YFfAO

داشته است.

گزینۀ ( :)1نادرست است .اگر فرزند سالم آنها را پسر فاقد بیماری هموفیلی در نظر بگیریم ،این پسر فقط یک دگرۀ  X Hدارد و خالص یا ناخالصی

در آن صفت XYها معنی ندارد / .گزینۀ ( :)2درست است .دختر سالم آنها با گروه خونی ( AAخالص) میتواند به صورت  X H X h AAFfباشد ولی هر دو دگرۀ
ً
بیماری ( fو  ) X hرا بهصورت ناقل داشته باشد / .گزینۀ ( :)3نادرست است .فرزند فوق را قطعا باید پسر هموفیل با ژننمود  X h Yدر نظر بگیریم که در آینده مانند
هر مردی ،در هر میوز  4گامت ایجاد میکند ،ولی زنان در هر میوز خود یک گامت و سه گویچه ایجاد میکنند / .گزینۀ ( :)4نادرست است .در این خانواده ،دختر هموفیل

C

 X h X hبه دنیا نمیآید چون پدر خانواده سالم  X H Yاست.
 41 13صفت خالدار ش�دن گوش در مردان به صورت نهفته و در زنان به صورت بارز میباش�د .چون در حالت ناخالص  ،Aaمردان در گوش خود ،خال ندارند
ولی در زنان مشاهده میشود ،پس:
ژننمود

AA

Aa

aa

زنان

خالدار

خالدار

بیخال

مردان

خالدار

بیخال

بیخال

گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .زن دارای گوش خالدار به صورت  AAیا  Aaمیباش�د و اگر پس�ر وی گوش خالدار ( )AAداش�ته باش�د ،در مورد پدر
وی فقط میدانیم که دگرۀ  Aداش�ته اس�ت که میتواند  AAخالدار یا  Aaبدون خال باش�د / .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .زن بدون خال در گوش به صورت  aaمیباشد
که نمیتواند پس�ر دارای گوش خالدار به صورت  AAداش�ته باش�د / .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .زن بدون خال در گوش به صورت  ،aaاگر پس�ر بدون خال در گوش
ب�ه ص�ورت  Aaیا  aaداش�ته باش�د ،ممکن اس�ت پدر این پس�ر نیز همانند مادر ژننمود  aaداش�ته باش�د که پس�ر آنه�ا  aaو بدون خ�ال در گوش به دنیا آمده اس�ت/ .
گزینۀ ( :)4درست است .زنی با گوش خالدار به صورت  AAیا  Aaمیباشد که اگر پسر وی گوش بدون خال به صورت  Aaیا  aaداشته باشد و پسر به صورت خالص یعنی

C

B

B

 aaباشد ،در این صورت مادر وی  Aaخالدار بوده ولی پدر این پسر باید فقط دگرۀ  aداشته باشد که در هر صورت چه  Aaو چه  aaباشد ،فردی بدون خال در گوش میباشد.
 11 14موارد (الف) و (د) نادرست میباشند .در بکرزایی مارها همواره از تخمک حاصل شده ابتدا یک نسخه ایجاد میشود سپس از آن نسخه همانندسازی شده
مثال اگر مار مادهای  Aabbباشد ،چون تخمک آن به دو حالت  Abو ab
و از ادغام کروموزومهای مش�ابه در نس�ل بعد ،زادههایی خالص در همۀ صفات ایجاد میش�ودً .
تولید میش�ود ،تخمک  Abاز روی خود یک ردیف  Abدیگر میس�ازد و آنها را با هم ادغام کرده ب ه صورت  AAbbدرمیآید .پس در نهایت ،این مار در اثر دو حالت
بکرزای�ی ،زادۀ  AAbbو  aabbایج�اد میکن�د .دق�ت کنید که در بکرزایی مارها ،دو تخمک مختلف با هم لقاح نمیکنند و ماری با ژننمود  Aabbایجاد نمیش�ود پس
ً
حتما تعداد اللهای بارز یا نهفته حاصله باید عددی زوج باشند( .اصال در بکرزایی مارها ،زادهای با صفت ناخالص ایجاد نمیشود).
ً
الف) نادرست است .اگر مار ماده  AaBbباشد ،چون چهار نوع تخمک  Ab ،ab ،ABو  aBایجاد میکند ،از ادغام تخمکهای مشابه ،میتوان در
ً
نس�ل بع�د ماره�ای  AAbb ،aabb ،AABBو  aaBBمش�اهده ک�رد ول�ی مثلا م�اری با یک یا س�ه دگ�رۀ بارز به ص�ورت  Aabbی�ا  AABbایجاد نمیش�ود/ .
ب) درس�ت اس�ت .اگ�ر م�ار م�اده  AABbب�ا س�ه دگرۀ بارز باش�د ،تخم�ک آن  ABی�ا  Abمیباش�د که در این ص�ورت زادهه�ای حاص�ل از بکرزایی ی�ا به صورت
 (AAbbمیباشند که یا چهار یا دو دگرۀ بارز دارند / .ج) درست است .اگر مار ماده  Aabbبا یک دگرۀ بارز باشد ،طی بکرزایی
 (AABBو یا )= Ab×2
)= AB×2
تخمک  Abبه تولید مار  AAbbمیپردازد و تخمک  abبه تولید مار  aabbمیپردازد .در بین این دو زاده فقط  aabbآس�تانهای میباش�د / .د) نادرس�ت اس�ت .مار
 AABbکه در یک صفت خالص اس�ت در این صورت تخمک  ABآن به تولید مار  AABBبا چهار دگرۀ بارز میپردازد و تخمک  Abآن س�بب تولید مار  AAbbبا
دو دگرۀ بارز میشود ولی ماری با یک دگرۀ بارز ایجاد نمیشود (خالصه مار حاصل از بکرزایی تعداد دگرۀ بارز یا نهفته آن باید زوج باشد).
 31 15س�ؤال در مورد بیماری مس�تقل از جنس بارز میباش�د چون مرد نمیتواند در صفات جنس�ی ،کروموزومهای همتا داشته باش�د .در این مثال ،پدر خانواده
ژننمود  AAو ر خنمود بیمار داش�ته اس�ت ،در حالی که مادر خانواده ،س�الم و دارای ژننمود  aaمیباش�د .در این خانواده همۀ فرزندان اعم از دختر و پس�ر  Aaو بیمار
خواهند شد .دقت کنید که در سؤال نگفته ،فقط دختران آنها سالم نمیشوند بلکه گفته دختری سالم متولد نمیشود .در صورتی که پسر سالم هم متولد نمیشود.
گزین�ۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .این بیماری مس�تقل از جنس بارز اس�ت و در زن یا مرد با یک ال�ل بیماری بهصورت ناخالص  Aaنی�ز بروز میکند/ .
گزینۀ ( :)2نادرست است .در این بیماری امکان ندارد از والدین سالم ( ،)aaفرزند بیمار با الل  Aبه دنیا بیاید / .گزینۀ ( :)3درست است .در بیماریهای ارثی بارز ،وجود
یک دگره ،باعث بروز بیماری میشود ولی در بیماریهای نهفتۀ مستقل از جنس ،وجود هر دو دگرۀ بیماری برای بروز بیماری ضروری است / .گزینۀ ( :)4نادرست است.
در بیماری مستقل از جنس بارز ،مرد که  XYاست ،نمیتواند ناخالص یا خالص باشد ولی دقت کنید که در هر بیماری بارز ،این صفت در هر فردی میتواند به صورت
انخالص (نه ناقل!) سبب بیماری شود ولی کلمۀ انقل را نباید برای آن به کار ببریم چون واژۀ انقل ،مخصوص بیماریهای هنفته میباشد که در افراد انخالص دیده میشود.
 31 16بیماری وابسته به  ،Yفقط در مردان دیده میشود و بروز مییابد که در این حالت چون  Yفاقد فامتن همتا میباشد ،پس فقط یک دگره دارد.
گزینۀ ( :)1بیماری وابس�ته به  ،Yفقط در مردان و فقط برای آن یک دگره وجود دارد که چون الل متقابلی ندارد به صورت بارز یا نهفته در ر خنمود
نمایان میشود / .گزینۀ ( :)2بیماری وابسته به  Xبارز ،در زنان به صورت ناخالص  X A X aبروز مییابد که در این صورت مرد بیمار  ، X A Yهمواره دختران بیمار
ً
دارد (  X A X Aیا  ) X A X aولی این مرد میتواند ،صاحب پسر سالم یا بیمار شود / .گزینۀ ( :)4اگر ژن بیماری خاصی فقط از تخمک به فرزندان برسد ،قطعا آن ژن
روی ژنوم سیتوپالسمی تخمک بوده است که فقط از مادر به فرزندان دختر و پسر میرسد .پس این ژن در هسته نبوده و هیستون ندارد.

C

17

31

هر دو بیماری وابسته به  Xهنفته هستند ،پس دختر سالم واجد هر دو دگرۀ بیماری روی دو کروموزوم  Xمتفاوت ،دختر ناقلی ب ه صورت  X hA X aHبوده

که هر فامتن  Xرا از یک والد گرفته است پس یک والد ،دگرۀ هموفیلی

Xh

و والد دیگر دگرۀ بیماری

Xa

را دارد.

گزینۀ ( :)1ممکن است دختر به صورت  X H X Hبه دنیا بیاید که مادری ناقل هر دو بیماری H
 X ah X Aداشته باشد / .گزینۀ ( :)2اگر پدر هر دو بیماری
A A

را داشته باشد ) ، (X ah Yپسران وی  Yپدر را میگیرند و هر ژننمودی ممکن است توسط مادر خود داشته باشند / .گزینۀ ( :)4اگر والدین سالم باشند ،فقط پسر آنها میتواند
B

C

C

هر دو بیماری را داشته باشد که پسران ،میوز را در بیضهها در خارج حفرۀ شکمی انجام میدهند (دختران ،میوز خود را در دوران جنینی در حفرۀ شکمی مادر انجام میدهند).
 21 18تولید فاکتور  8خون در صفت وابسته به  Xهموفیلی میباشد ،حالت مو صفتی دو اللی مستقل از جنس و گروه خونی  ،ABOصفتی مستقل از جنس سه
اللی میباشد.
گزینۀ ( :)1نادرست است .اسپرماتوسیت ثانویهای که فاقد کروموزوم  Xباشد ،بهطور قطع ژن تولید فاکتور  8خون را ندارد ولی گویچۀ قطبی در هر حالتی
ژن سالم یا بیمار آن را دارد / .گزینۀ ( :)2درست است .اسپرماتوسیت اولیه و اسپرماتوگونی ،دیپلوئید  XYهستند که برای این سه صفت به ترتیب ،یک الل برای هموفیلی روی
 ،Xدو الل برای حالت مو و دو الل برای گروه خونی  ABOدارند / .گزینۀ ( :)3نادرست است .گویچۀ قطبی ثانویه حاصل از میوز  2اووسیت ثانویه ،تککروماتیدی میباشد
و از هر ژن فقط یک نس�خ ه دارد ولی اووس�یت ثانویه ،از هر ژن ،دو نس�خه مش�ابه دارد / .گزینۀ ( :)4نادرست است .در مورد انواع اللها اشتباه نکنید و به دیپلوئید و هاپلوئید
ً
بودن توجه نکنید .مثال ممکن است اووسیت اولیه دیپلوئید به صورت  X H X H AARRباشد و همانند اووسیت ثانوی ه هاپلوئید ،سه نوع الل  X H ARداشته باشد.
 21 19کرم پهن کبد ،جانوری نرماده ولی خودلقاح میباشد که اسپرم و تخمکی از بدن خارج نمیکند .در حقیقت تخمکهای آن توسط اسپرمهای خودش بارور
میشود (پس زحمت نکشید و این کرمهای بیاحساس را کنار هم قرار ندهید چون خودشون از پس خودشون برمیان!).
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .این کرمها قدرت دگرباروری ندارند / .گزینۀ ( :)2درست است .کرم دوم با ژننمود  AaBbDdتوانایی ایجاد هر نوع
گامت و هر زادهای دارد ولی در کرم اول زادهای با الل  Dبه دنیا نمیآید / .گزینۀ ( :)3نادرست است .این نکته در مورد بکرزایی مار بود و ربطی به ادغام اسپرم و تخمک
متفاوت یک کرم ندارد / .گزینۀ ( :)4نادرست است .در کرم اول به دلیل نداشتن الل  ،Dامکان ندارد کرمی مانند کرم دوم با ژننمود  Ddایجاد شود.
 32 20کرم خاکی ،جانوری نرماده ولی دگربارور اس�ت .در حقیقت اس�پرم آن با تخمک خودش لقاح نمیکند .در این جانور ،اس�پرم از بدن هر کرم خارج ش�ده و
تخمک کرم مجاور را بارور میکند .پس همۀ ژنها و ترکیبات ژنی هر کرم میتواند در اس�پرم پدیدار ش�ود و وارد کرم دیگر ش�ود و هر نوع تخم یا زادهای در هر دو کرم
ممکن است مانند هم ایجاد شود.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .کرم خاکی خودباروری ندارد / .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .انواع زادههای هر دو کرم مشابه هم میباشد (چون دارای
ً
گامتهای هر دو نوع کرم میش�وند) / .گزینۀ ( :)3درس�ت اس�ت .از آمیزش آنها ،کرمی با دو صفت خالص میتواند  aaRRیا  aaWWباشد ،پس قطعا فاقد الل بارز
ً
 Aمیباشد (اللهای  Rو  Wرابطۀ بارز و نهفتگی ندارند) / .گزینۀ ( :)4نادرست است .کرمی با ر خنمود حد واسط قطعا حالت  RWرا داشته است که میتواند در صفت
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B

1

31

XHXh

پاسخ آزمون جمعبندی ()2

ر خنمود مادر بدون توجه به جنس�یت به صورت حالت موی صاف و س�الم میباش�د که در بین فرزندان این زوج به صورت  WWو همراه با  X H Yیا

میتوان متصور شد.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .ر خنمود پدر بدون توجه به جنس�یت به صورت
موی مو جدار و مبتال به هموفیل میباشد که از آمیزش این زوج میتوان موی مو جدار  RWهم در

پس�ر بیمار  X h Yو هم دختر بیمار  X h X hمتصور بود / .گزینۀ ( :)2نادرس�ت است .ژننمود

ýIÅ Á¼¶ IM Â±ÃÎ¼µÀ ®¤Iº ·p
X HX h

WW

×

¶nHjïZ¼¶ Á¼¶ IM ®ÃÎ¼µÀ jo
XhY

RW

مادر به صورت  WWX H X hمیباش�د که این نوع ژننمود را از آمیزش این دو فرد میتوان در بین دختران آنها انتظار داش�ت / .گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .حالت
مو به صورت صاف ( ،)WWمجعد ( )RRو مو جدار ( )RWمیباشد که نوع صاف و مو جدار آن در پدر و مادر به صورت  WWو  RWوجود داشته است .از آمیزش
این دو نفر ،امکان ندارد حالت موی جدید مثل مجعد یا فر  RRبه دنیا بیاید.
C

C

−
+
قطعا ژننمود مادر به صورت  AODdبوده است ولی در مورد پدر ،فقط میدانیم که دو الل  Bو  dرا دارد.
 12 2وقتی مادر  Aو جنین  Bاستً .
گزینۀ ( :)1درست است .کرۀ توپر جنین مرحلۀ موروال در لولۀ رحم است که تغذیه آن از باقیماندۀ یاختههای فولیکویل اووسیت میباشد .این یاختهها
مربوط به مادر هس�تند که ژنهای آنزیم اضافهکنندۀ کربوهیدرات  Aو پروتئین  Dمربوط به  Rhرا دارد (البته یاختۀ موردنظر این ژنها را دارد ولی آنها را رونویس�ی یا
بیان نمیکند) / .گزینۀ ( :)2نادرست است .بالستوسیست در حال جایگزینی از یاختههای تخریب شده آندومرت مادر تغذیه میکند که ژنهای اضافهکنندۀ کربوهیدرات B
را برخالف  Aندارد / .گزینۀ ( :)3نادرست است .محافظت و تغذیه جنین ،پس از جایگزینی تا تشکیل جفت ،برعهده کوریون میباشد که از یاختههای جنینی ایجاد شده
است .این یاختهها ژنهای  Rhمنفی دارد که مربوط به ساخت پروتئین  Dنمیباشد / .گزینۀ ( :)4نادرست است .تغذیه اووسیت اولیه برعهده یاختههای فولیکولی اطراف
آن است که ژنهای آن رمز وراثتی آنزیمی دارد که کربوهیدرات  Aرا نمیسازد بلکه آن را به صورت آماده به غشای گویچۀ قرمز اضافه میکند.
 23 3موارد (الف) و (د) صحیح هستند.
الف) درست است .در صفت تکجایگاهی ،جایگاه ژنهای آن صفت یکسان بوده و با هم الل میباشند .از طرفی پالسموسیت یاختهای بدون قدرت

تقس�یم میباش�د که همواره در  G 0میماند و کروموزومهای تککروماتیدی دارد ،یعنی نمیتواند دو ژن مربوط به یک صفت در یک کروموزوم مضاعف داش�ته باشد/ .

B

B

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 بهجز پلیپلوئیدها) / .ج) نادرست است .الل (دگره) به دستورالعملهای مختلف یک ژن در هر جایگاه میگویند که اثر
آنها روی هم میتواند س�بب ایجاد ش�کلهای مختلف یک صفت ش�ود .مثل حالت موی مو جدار ،ش�کل صفت حالت مو اس�ت که توسط دو الل  Rو  Wکنترل میشود
(اللها ،ش�کلهای صفت را ایجاد میکنند) / .د) درس�ت اس�ت .کراس�ینگاور ،تبادل قطعه بین دو کروماتید غیرخواهری از دو کروموزوم همتا میباشد ولی ژنهای گروه
خونی  ABOروی کروموزوم  9و گروه خونی  Rhروی جفت  1قرار دارد و کراسینگاور نمیدهند.
 34 4در این صفت  27ژننمود 7 ،ر خنمود و  6ژن وجود دارد.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .ایجاد ویژگی هر دو الل در حالت ناخالصی ،در مورد اللهای همتوان است .در حالت بارز ناقص ،شکل جدید حد واسط
آنها ایجاد میش�ود / .گزینۀ ( :)2نادرس�ت است .در صفات چندجایگاهی ،نمودار زنگولهمانند مربوط به ر خنمودها است / .گزینۀ ( :)4نادرست است .صفات گسسته،
تکجایگاهی هستند و طیف ر خنمودی و جایگاههای ژنی مختلف ندارند.
 45 5اگر در بیماری مستقل از جنس بارز ،دختر بیمار را ناخالص  Aaدر نظر بگیریم ،این دختر میتواند الل  aرا از پدر سالم  aaخود گرفته باشد .در حالت وابسته
Xa Y

XAXa

داشته باشد.
میتواند پدر سالم
به  Xبارز نیز دختر بیمار
گزینۀ ( :)1نادرست است .در صفات وابسته به  ،Yپدر فقط ژن خود را به پسران میدهد / .گزینۀ ( :)2نادرست است .هموفیلی صفت وابسته به X
اس�ت که فقط زنان در آن صفت ،ناقل )  (X H X hمیش�وند .همانطور که میدانید ،میوز زنان در صورت برخورد اس�پرم به اووسیت ثانویه کامل میشود و به تولید یک

C

B

تخمک (گامت) میپردازد (پس خیلی از میوزهای زنان ،به تولید گامت یا تخمک منجر نمیشود چون میوز  2انجام نمیشود) / .گزینۀ ( :)3نادرست است .در بیماریهای
بارز ،واژه انقل نادرست است و نباید به کار برود (ناقل مربوط به بیماریهای نهفته و در افراد سالم ناخالص است).
 26 6موارد (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 ،Aیا  Cرا دارند و
حاصل بکرزایی از تخمک زنبور ماده هس�تند ،یعنی لقاحی برای آنها ایجاد نمیش�ود .ولی زنبور عس�ل ماده (کارگر و ملکه) دیپلوئید بوده و حاصل لقاح اس�پرم و تخمک
میباشد( .در این سؤال الل  Aبه  Bو  Cبارز است و  BCر خنمود حد واسط دارد).
الف) نادرست است .اگر ملکه ژننمود  ACو زنبور نر ژننمود  Bداشته باشد ،از لقاح اسپرم  Bبا تخمک  Cمیتوان زنبور ماده کارگر  BCایجاد 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 زادههای ملکه دارد / .ج) درست است.
ً
ً
زنبور کارگر با چشم حد واسط  ،BCحتما والد نر آن مثال رنگ  Bو ملکه ،الل  Cرا از میوز ژننمود  CCیا ژننمود  ACو یا  BCداشته است که هیچکدام از این ملکهها
رنگ چشم  Bمانند والد نر ندارد / .د) درست است .زنبور نر با چشم  Aبه صورت هاپلوئید است که این الل را از تخمک مادر طی بکرزایی گرفته است .پس وقتی ملکه،
الل  Aدارد و الل  Aبه سایر اللها بارز است پس امکان ندارد ملکۀ مادر چشم حد واسط ( )BCداشته باشد.
 47 7ابتدا باید با آرامش به دنبال ژننمود پدر و مادر باشید و سپس با آرامش بیشتر مسئله را حل کنید:
A+

 ، B +فرزندی

O−

به دنیا آمده است ،پس پدر  AODdو مادر  BODdاست.
و
در مورد گروه خونی چون از پدر و مادر
ً
H
H
h
h
وقتی از زوج سالم ،پسری هموفیل ) (X Yبه دنیا آمده است ،پس مادر قطعا سالم ناقل  X Xو پدر  X Yبوده است.

ً
وقتی یک فرزند ناقل فنیلکتونوری  Ffبه دنیا آمده است ،پس یکی از والدین سالم ،قطعا ناقل  Ffبوده است (فرض میکنیم پدر  Ffاست).
گزینۀ ( :)1نادرست است .اگر مادر نیز ناقل فنیلکتونوری باشد ،فرزند پسر موردنظر
X H YFfAODd
این گزینه میتواند به صورت ( ddیا  ) X h YffOODDبه دنیا بیاید / .گزینۀ ( :)2نادرس�ت است .اگر
H
h
X X F ? BODd
پس�ری  ffبه دنیا بیاید ،که مبتال به هموفیلی باش�د ) ، (X h Yمیتواند در آینده اسپرم  X hایجاد کند/ .

A

C

B

C
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ژننمود پدر
ژننمود مادر

گزینۀ ( :)3نادرست است .دختر ناقل دو بیماری ب ه صورت  X H X h Ffمیباشد که میتواند گروه خونی  AB +با هر نوع زائدۀ گروه خونی باشد / .گزینۀ ( :)4درست
ً
است .خب عزیز جان! دقت کن در صورت سؤال ذکر کردهایم که فرزند دوم آنها که اولین دختر آنها نیز میباشد ،ناقل فنیلکتونوری است ،پس قطعا ژن  fرا دارد.
ً
ً
 48 8در بیماریهای بارز ،اگر والدی س�الم باش�د ،یعنی ژن آن بیماری را اصال نداش�ته اس�ت ،پس مثال اگر مادری سالم باشد ب ه صورت  aaیا  X a X aبوده و
ژن بیماری ندارد که به پسر یا دختر خود بدهد.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .در بیماریهای بارز ،اگر مادر ،ژن بیماری را داش�ته باش�د به هر فرزند خود میتواند آن را منتقل کند و آن را بیمار کند.
 /گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .بیماریهای وابس�ته به  Yنیز وابسته به جنس هستند که فقط از پدر به پسران میرسد / .گزینۀ ( :)3نادرست است .در مورد بیماریهای
مربوط به ژنهای راکیزه ،همواره از تخمک مادر به هر فرزند میرسد.
ً
 19 9فقط عبارت (د) نادرست است .بیماریهای دو اللی قطعا تکجایگاهی به صورت وابسته به جنس یا مستقل از جنس میباشند .از طرفی وقتی بیماری دو
اللی است،وابسته به  Yنیست.
ً
الف) درس�ت اس�ت .وقتی از والدین س�الم ،فرزند بیمار به دنیا میآید ،ژن بیماری هنفته است .حاال اگر دخرت بیمار به دنیا بیاید ،قطعا وابسته به  Xبه

صورت  X h X hنبوده اس�ت (چون در این حالت باید پدر نیز بیمار  X h Yباش�د) .پس بیماری ،مس��تقل از جنس هنفته بوده اس�ت / .ب) درست است .اگر از والدین
ً
ً
بیمار ،دخرت سامل به دنیا بیاید ،بیماری از نوع ابرز و قطعا مستقل از جنس بوده است ،چون در حالت وابسته به  Xبارز ،اگر دختر سالم  X a X aباشد ،پدر نیز قطعا سالم
ً
قطعا به دو صورت  X A X Aیا  AAدر بیماریهای ابرز بوده است .چون فقط
 X a Yمیباشد ،نه بیمار / .ج) درست است .دختر بیماری که هر پسر او بیمار میشود ،
ً
در ای�ن حال�ت بیم�اری از ال�ل بارز  X Aیا  Aبه هر فرزند وی میرس�د .در این حالت ،این مادر قطعا پدری بیمار به صورت  X A Yیا  AAیا  Aaداش�ته اس�ت / .د)
نادرست است .اگر در صفت مستقل از جنس بارز ،پسر بیمار  ،Aaالل بیماری ( )Aرا از پدر بیمار خود گرفته باشد ،ممکن است مادری سالم  aaداشته باشد.
 41 10در این صفت بلندی  Bرا به کوتاهی  bبارز میگیریم .گلبرگ زرد  Aرا به سبز  aبارز میگیریم و صافی دانه  Dرا به چروک بودن  dآن بارز در نظر میگیریم
ً
¸Äk²H»: AaBbDd× AaBbDd
(لطفا این سه صفت مستقل را با صفت سه جایگاهی رنگ دانه ذرت اشتباه نگیرید).
ً
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .س�اقۀ کوتاه قطعا خالص  bbاس�ت و چروکیده نیز خالص  ddمیباش�د ولی زردی گلبرگ میتواند  AAیا  Aaباشد/ .
گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .ژنهای این س�ه صفت روی سه کروموزوم مجزا اس�ت ،پس بروز آنها به هم ربطی ندارد / .گزینۀ ( :)3نادرست است .ممکن است زادهای
 AABbddب�ا س�ه ال�ل ب�ارز  A ،Aو  Bباش�د ولی در صفت حالت دان�ه ( Dو  )dر خنمود والدین ( )Dرا ندارد (این س�ه صفت را با ذرت و رنگ آن اش�تباه نگیرید)/ .
گزینۀ ( :)4درست است .وقتی بوتهای در هر سه صفت با والدین متفاوت باشد ،یعنی ر خنمود کوتاه ( ،)bbسبز ( )aaو چروکیده ( )ddداشته باشد که در هر سه صفت
خالص است .چون والدین ر خنمود ساقه بلند  ،Bگلبرگ زرد  Aو صاف  Dدارند.
 41 11طبق معمول ابتدا به دنبال ژننمود والدین بگردیم!
مرد یا پدر خانواده ،هموفیل دارد و

XhY

زن یا مادر خانواده ،سالم است ( X H X h

است ،از طرفی فقط کربوهیدرات  Aندارد ،پس  Bو  Dرا دارد ،در نتیجه گروه خونی
 ) X H X Hکه فقط کربوهیدرات  Aدارد ،پس گروه خونی

A−

B+

داشته است.

دارد.
یا
ً
ً
H
h
پسر اول آنها هموفیل  X h Yاست و گروه خونی  OOدارد .پس مادر قطعا  X Xبوده است و در گروه خونی  ،ABOوالدین قطعا  BOو  AOبودهاند.
تا اینجا تنها ابهام ژننمود والدین Rh ،پدر است که میتواند  DDیا  Ddباشد.

گزینۀ ( :)1نادرست است .احتمال دختر هموفیل  X h X hبا ژننمود  BODdوجود
دارد (اگر پدر را  Ddدر نظر بگیریم) / .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .در میزراه مردان عالوه بر ادرار ،اسپرم

هم میتواند وجود داش�ته باش�د .پس احتمال پس�ر س�الم  X H Yبا گروه خون�ی  AO +میخواهیم که

C

C

)X h YBO(DD IÄ Dd

ژننمود پدر

X H X h AOdd

ژننمود مادر

احتمال تولد دارد (البته بعد که بزرگ ش�د اس�پرم تولید میکند نه در بدو تولد!) / .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .احتمال تولد دختری هموفیل  X h X hبا گروه خونی
 ABddاز آنها وجود دارد / .گزینۀ ( :)4درست است .آخه بیدقت مگه قراره گروه خونی در اووسیت ساخته بشه؟! یا ژنش فعال بشه!؟
 31 12موارد (ب)( ،ج) و (د) نادرست هستند .در این سؤال اگر دندان آسیاب ظاهر شود ،فرد ،صفت
دندان
AA
Aa
aa
بارز  AAیا  Aaمستقل از جنس داشته است ولی اگر این دندانها ظاهر نشوند به صورت  aaبوده است.
آسیاب
دارد
دارد
ندارد
الف) درس�ت اس�ت .در این حالت پدر را  AAو مادر را  aaدر نظر میگیریم که فرزندان  Aaبا ژننمود متفاوت میش�وند .در این صورت هر فرزند
 Aaاس�ت و دندان آس�یاب در آن ظاهر میش�ود / .ب) نادرست اس�ت .در این حالت آمیزش بین والدین  Aa × Aaبوده است که برخی فرزندان مانند ژننمود والدین
 Aaشده و دارای این دندان میشوند ولی برخی ژننمود متفاوت به صورت  AAدارند که با ظهور این دندان یا  aaبا عدم ظهور این دندان دارند / .ج) نادرست است.
مانند حالت  1والدین ( AAبا ظهور این دندان) و ( aaبا عدم ظهور این دندان) هستند ولی همۀ فرزندان  Aaبا توانایی ظهور این دندان میباشند / .د) نادرست است.
اگر والدین را  Aa × Aaدر نظر بگیریم در فرزندان  ،aaاین دندانها ظاهر نمیشوند.
 21 13در مردان ،انگش�ت اش�اره ( )Eکوتاهتر از انگشت وس�ط ( )Vبهصورت بارز است و در زنان
AA
Aa
aa
نهفته است.
زن
E>V
E>V
E>V
دقت کنید که در هر دو جنس افراد  ،AAدارای ژنهایی هس�تند که انگش�ت اشاره کوتاهتری از وسط دارند
) . (E > Vافراد  aaنیز در هر دو جنس انگشت اشارۀ بلندتری از وسط دارند ) (E > Vولی در افراد ،Aa
مرد
E>V
E>V
E>V

ه لسن رد تاعالطا لاقتنا
در مردان انگشت اشاره کوتاهتر است ) (E > Vولی در زنان انگشت وسط کوتاهتر است ). (V > E
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گزینۀ ( :)1نادرست است .مرد با انگشت اشاره بلندتر به صورت  aaاست و خانم آن دارای انگشت وسط بلندتر  AAمیباشد .در این صورت همۀ

فرزندان  Aaمیش�وند که پس�ران اش�اره کوتاهتر و دختران اشاره بلندتر از وس�ط دارند / .گزینۀ ( :)2درست است .از آمیزش مرد ( aaاشاره بلندتر) با زنی دارای انگشت

اشاره بلندتر به صورت  Aaیا  aaاست ،دو نوع فرزند  Aaیا  aaایجاد میشود .این فرزندان دخترانی با اشاره بلندتر و پسرانی با دو حالت متفاوت هستند (پس دخترانی
موس لصف

با اشاره کوتاهتر به دنیا نمیآیند) / .گزینۀ ( :)3نادرست است .مرد با اشاره کوتاهتر  AAیا  Aaمیباشد .با خانمی با انگشت وسط بلندتر  ،AAمدنظر است که دو نوع

فرزند  AAیا  Aaبه دنیا میآید .در این حالت انگش�ت اش�اره بلندتر ،فقط در دخرتان  Aaناخالص دیده میش�ود / .گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .مرد با اشاره کوتاهتر به

صورت  AAیا  Aaاست ،با خانمی  AAازدواج میکند ،فرزندان دو حالت  AAیا  Aaمیشوند که در دختران  AAانگشت وسط بلندتر و در  ،Aaاشاره بلندتر دارند.
C

14

21

موارد (ب) و (ج) نادرست هستند .هموفیلی ( )hو کوررنگی ( )dوابسته به  Xنهفته میباشند.

پدر خانواده کوررنگ  X dH Yاست و گروه خونی  Aبه صورت  AAیا  AOدارد ولی هموفیلی نبوده است .مادر خانواده سالم
است و گروه خونی  ABدارد .چون فرزند اول فقط مبتال به هموفیلی  X h Yاست ،پس مادر دارای  X hDبوده است .از طرفی این
ً
فرزند نمیتواند گروه خونی  Bداش�ته باش�د ،پس پدر قطعا  AAبوده است (چون اگر  AOبود ،امکان فرزندی با گروه خونی BO

X dH YAA

پدر

X H X hD AB

مادر

وجود داشت) .پس والدین ژننمود مقابل را دارند (تا اینجا نمیدانیم که مادر در مورد کوررنگی  X D X Dاست یا .) X D X d
ً
الف) درس�ت اس�ت .دختر بیمار آنها قطعا هموفیل نمیش�ود چون پدر در این صفت س�الم اس�ت ولی اگر مادر ناقل کوررنگی باشد میتوان دختری
ً
قطعا الل  Aیا  Bگروه خونی برای اضافه کردن کربوهیدرات به گویچۀ قرمز بگیرد / .ب) نادرس�ت اس�ت .ممکن اس�ت
 X d X dانتظار داش�ت که از مادر یا پدر خود 
ً
فرزند بیمار پس�ر هموفیل  X h Yباش�د / .ج) نادرس�ت اس�ت .فرزند هموفیل ،قطعا پسر بیمار  X h Yاس�ت که میتواند مادری با دو صفت ناخالص هموفیلی و گروه
h
H h
 X Hدر نظر بگیریم،
خونی  ABو یک صفت خالص س�الم در مورد کوررنگی باش�د  / . X D X D ABد) درس�ت است .اگر مادر را در کوررنگی خالص به صورت D X D

 X dH X Hمیباش�د که امکان دارد دو صفت خالص داش�ته باشد و در گروه خونی  AAخالص میشود( .پسران نیز نمیتوانند در این صفات
دختر س�الم وی به صورت D
وابسته به  Xخالص شوند).
B

15

41

همۀ موارد نادرست است.
الف) نادرست است .در این بیماری آنزیمی که آمینواسید فنیلآالنین را تجزیه میکند ،وجود ندارد / .ب) نادرست است .مغز بیماران فنیلکتونوری در

اثر تجمع ترکیبات خطرناک حاصل از فنیلآالنین آسیب میبیند / .ج) نادرست است .به نوزادان باید شیر خشک فاقد فنیلآالنین داده شود (مقدار کم فنیلآالنین را میتوان
به بالغین بیمار داد) / .د) نادرست است .با تغییر عوامل محیطی و تغذیهای ،فقط از بروز عالئم بیماری جلوگیری میکنیم ولی به ارث رسیدن آن از طریق لقاح میباشد.
B

16

31

خب بارها در مورد صفت سهجایگاهی ذرت صحبت کردهایم و میدانید که اصل داستان شمردن تعداد اللهای بارز است.

گزینۀ ( :)1نادرست است .پوستۀ دانه ژننمود گیاه ماده را دارد که به صورت  aaBbDdمیباشد و دارای فقط دو ژن بارز بوده است ( Bو  ،)Dپس

رنگ دانه آن با دانهای که س�ه ژن بارز در  AaBBddدارد متفاوت اس�ت / .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .ذرت تکلپه است و واژۀ لپهها در مورد آن غلط است / .گزینۀ
( :)3درس�ت اس�ت .ذرتی با س�ه جایگاه ژنی خالص میتواند  aaBBddباش�د که مانند والد ماده دو ژن بارز دارد ولی والد نر دارای سه ژن بارز است و هیچگاه در حالت

خالص تعداد ژنهای مش�ابه عدد فرد نمیش�وند / .گزینۀ ( :)4نادرس�ت است .والد ماده فاقد الل  Aمیباشد ،پس در آندوسپرم آن نمیتوان  AAaمشاهده کرد .چون

در  ،AAaالل  aمربوط به اسپرم و دو الل  AAمربوط به هستۀ دوتایی میباشد.
C

17

41

دانۀ گردۀ گیاه  aaRWبه دو صورت  aRیا  aWمیباشد ولی تخمزا یا گامت ماده به چهار صورت  aR - AR - AWو  aWمیتواند باشد.

گزینۀ ( :)1نادرست است .اگر تخمزا  ARباشد و اسپرم  aRبوده باشد ،آندوسپرمی به صورت  AAaRRRایجاد میشود / .گزینۀ ( :)2نادرست

اس�ت .لوبیا دانهای اس�ت که در حالت بلوغ بدون آندوس�پرم و با دو لپۀ بزرگ میباش�د .در حقیقت در دانۀ بالغ ،یاخته اندوختهدار ،همان یاختههای لپهها میباش�ند .از

طرفی پوستۀ دانه همان ژننمود مادر را به صورت  AaRWدارد .پس ببینیم میتوان از لقاح اسپرم ( aWحاصل از یاخته زایشی  ،)aWتخم اصلی یا منشأ لپه به صورت
ً
 AaRWایجاد کرد؟ قطعا میشود چون اگر تخمزا  ARباشد در این لقاح ،تخم اصلی  AaRWایجاد میشود / .گزینۀ ( :)3نادرست است .این عبارت در قسمت اول

غلط است چون دقت داشته باشید که در آندوسپرم  ،AaaRRWاسپرم دارای ژننمود  AWبوده است ولی در این سؤال لوبیای نر فاقد الل  Aمیباشد / .گزینۀ (:)4
ً
درس�ت اس�ت .اگر یاخته دوهس�تهای  AAWWباشد ،پس تخمزا به صورت  AWبوده اس�ت .دقت کنید که والد نر ،اصال الل  Aندارد ،پس امکان ندارد که اسپرمی

به صورت  AWایجاد شود.
C

موارد (الف)( ،ب) و (ج) صحیح هستند .در این خانواده ،پدر سالم است چون دختران فاقد بیماری هستند ولی پسران میتوانند سالم یا بیمار باشند ،پس

31 18
این الل روی کروموزوم  Xمادر بوده است .از طرفی این بیماری نهفته است چون والدین سالمند ولی ژن بیماری را به فرزند دادهاند (به جدول ( )1توجه کنید).

الف) درس�ت اس�ت .دختران ناقل مدنظر هس�تند که مانند پدر س�الم هس�تند / .ب) درست است .از شش نفر فوق ،س�ه نفر دارای الل بیماری ()a

میباشند / .ج) درست است .اگر جدول ( )2را مدنظر قرار دهیم ،دو فرد ناخالص  Aaو یک خالص  AAوجود دارد (پسران در صفات وابسته به  ،Xخالص یا ناخالص
ندارند) / .د) نادرست است .در صفات وابسته به  ،Xامکان ندارد که ژننمود پسر با مادر یکسان باشد.

جدول 1

جدول 2
 Aaمادر
دختر
AA
C

دختر
AA

 Aaپدر
پسر
aa
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پسر
aa

 X A X aمادر
دختر دوم
XAXa

دختر اول

XAXA

 X A Yپدر
پسر دوم
Xa Y

XAY

 11 19چند سالی بود که در نظام جدید دیگه از این مدل سؤاالت فراموش شده بود! ولی خب تو الگو از هر دری یک سخنی هست!
ً
وقتی در متن س�ؤال در مورد صفتی عنوان میکند که مثال فالن حالت ،فقط یا بیش�تر در یک نوع جنس�یت بروز مییابد ،بهطور قطع بدانید که آن صفت دارای ژنهایی
روی کروموزومهای جنسی میباشد که بروز آن در دو جنس متفاوت شده است (بلند را با  Bو کوتاه را با الل  Kنشان میدهیم).
ً
در این صفت چون همۀ زادههای نر و ماده در نس�ل اول بال متوس�ط دارند ( )BKپس قطعا صفت طول بال مس�تقل از جنس اس�ت چون اگر وابس�ته به جنس بود در
نرهای  XYامکان نداشت ر خنمود  BKبروز پیدا کند.
از طرفی صفت رنگ چشم وابسته به  Xاست ،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 اللها رابطۀ بارز و نهفتگی نیس�ت و رنگ چشم وابسته به  Xاست و سفید بارز است چون در نسل اول
همه سفید شدهاند.
گزینۀ ( :)1درست است .در  F2مطابق کادر مقابل ،مگس چشم سفید ( )Aو بال متوسط ( )BKدر نر و ماده

ایجاد میش�ود / .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .هر دو مگس نس�ل  Pدر  F2احتمال تولد دارد ). (X A X A KK » X a YBB
 /گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .فقط صفت طول بال ( Bو  )Kمس�تقل از جنس با رابطۀ بارزیت ناقص اس�ت ولی صفت رنگ
چشم ،وابسته به  Xاست / .گزینۀ ( :)4نادرست است .الل  X aفقط در مادههای  F1وجود دارد.

B

پسر اول

P : X a Y BB × X A X A KK
¨¼½IU

kÃÿw
A

k¹±M
a

q¶o¤
A

F1:X X BK + X YBK
F2 :
?

 12 20فقط مورد (ب) صحیح است .والدین را بهصورت  AabbCc× AabbCcدر نظر میگیریم.
الف) نادرست است .درون دانه همان آندوسپرم  3nاست که یک  nرا از اسپرم و دو  nمشابه را از والد ماده در یاختۀ دوهستهای میگیرد .پس از
لقاح اسپرم  AbCبا یاختۀ دوهستهای  AAbbccمیتوان انتظار درون دانه  AAAbbbCccداشت / .ب) درست است .ذرت تکلپه آندوسپرمدار است ،پس هر دانۀ
رسیده آن یک لپۀ انزک دارد / .ج) نادرست است .گیاه ذرت  ،AABBccدارای چهار ژن بارز است .از لقاح دو والد سؤال ما نیز ممکن است ذرتی به صورت AAbbCC
به وجود بیاید که چهار ژن بارز داش�ته باش�د و ژننمود و ر خنمود مش�ابه فرض این عبارت داشته باشد / .د) نادرست است .در دانۀ تکلپهایها ،هورمون جیبرلین توسط
رویان تولید میشود که دیپلوئید است و میتواند  aabbccباشد.

پاسخ آزمون برگزیدةسؤاالت قلمچی
A

A

B

 11 1ب�رای م�رد ژننموده�ای  AOو  AAو برای زن ژننمودهای  BOو  BBرا میتوان در نظر گرفت .در همۀ این حاالت ،این امکان وجود دارد که مرد یکی
از دگرههای  Aخود را به اش�تراک بگذارد و زن هم یکی از دگرههای  Bخود را به نس�ل بعد منتقل کند و فرزندی با گروه خونی  ABمتولد ش�ود .بنابراین در همۀ حاالت،
ً
تولد فرزندی با گروه خونی  ABدر این خانواده ،قابل انتظار است (قابل انتظار است نه اینکه لزوما متولد شود!).
گزینۀ ( :)2در صورتی که آمیزش ب ه صورت  AO× BOباشد ،این امکان وجود دارد که هر دو والد دگرههای  Oخود را به نسل بعد منتقل کنند و
فرزندی با گروه خونی  Oمتولد شود پس این مورد میتواند در یک حالت قابل انتظار باشد!  /گزینۀ ( :)3در صورتی که مرد دارای ژننمود  AAباشد ،هیچگاه فرزندانی
با گروه خونی  Bنخواهد داش�ت / .گزینۀ ( :)4در صورتی که زن ژننمود  BOداش�ته باش�د و دگرۀ  Oخود را به نس�ل بعد منتقل کند و مرد هم دگرۀ  Aرا به نس�ل بعد
منتقل کند؛ امکان تولد فرزندانی با ژننمود  AOو گروه خونی  Aوجود دارد.

 22 2افرادی که از آمیزش والدینی با گروههای خونی  AB +و  A +متولد میش�وند ،میتوانند گروههای خونی  B ،Aو  ABداش�ته باش�ند .همچنین از نظر
گروه خونی  Rhنیز میتوانند گروه خونی مثبت یا منفی داش�ته باش�د .فارغ از این مس�ائل ،دقت داشته باشید که گویچههای قرمز موجود در جریان خون ،هستۀ خود را از
دست دادهاند و فاقد ژن و کروموزوم درون هسته میباشند.
 23 3موارد (ب) و (ج) عبارت را به درستی تکمیل میکنند.
دگرههای گروه خونی  ABOبر روی کروموزوم شمارۀ  9قرار میگیرند.
الف) نادرس�ت اس�ت .گروه خونی فردی که دارای دو دگرۀ نهفته برای گروه خونی  ABOمیباش�د O ،میباش�د .اگر ژننمود مادر به صورت AA
باش�د ،فرزندی با گروه خونی مش�ابه پدر ) (Oمتولد نمیش�ود / .ب) درست اس�ت .گروه خونی مردی که دارای یک دگرۀ نهفته برای گروه خونی  ABOاست A ،یا B
ً
ناخالص ) (I Bi IÄ I A iمیباشد .در این صورت اگر گروه خونی مادر  Oباشد ،قطعا امکان تولد فرزندی با گروههای خونی  Aیا  Bو  Oوجود دارد / .ج) درست است.
ً
گروه خونی مردی که دارای دو دگرۀ بارز برای گروه خونی  ABOاست A ،یا  Bخالص )  (I B I B IÄ I A I Aو یا  ABمیباشد که اگر گروه خونی مادر  ABباشد ،قطعا
در همۀ حاالت امکان تولد فرزندانی با گروه خونی مش�ابه والدین وجود دارد / .د) نادرس�ت اس�ت .ژننمود مرد میتواند به صورت  AOیا  BOباش�د .اگر ژننمود مادر
 BBباشد و ژننمود پدر  AOباشد ،گروه خونی هیچ یک از فرزندان مشابه پدر نخواهد بود.

ه لسن رد تاعالطا لاقتنا
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موس لصف
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 24 4گل میمون�ی صورت�ی ،ژننم�ود  RWدارد .زمانیکه گل  RWو  RWآمیزش انجام دهند ،ژننمود رویان نیز میتواند  RWو ر خنمود آن صورتی باش�د.
دقت داشته باشید که در ژننمود آندوسپرم ،دو الل مشابه اللی هست که در یاختۀ تخمزا نیز وجود دارد و الل دیگر ،مشابه الل دانۀ گرده است .بنابراین اگر یاختۀ تخمزا
الل  Wو دانۀ گرده الل  Rداشته باشد ،ژننمود آندوسپرم باید دو الل  Wداشته باشد و ژننمود آندوسپرم به صورت  RWWاست.
گزینۀ ( :)1گل قرمز (مربوط به دانۀ گرده) ،ژننمود  RRو گل سفید (مربوط به کالله) ژننمود  WWدارد .برای این آمیزش ژننمود قابل انتظار
ً
برای درون دانه  RWWاست نه ( .RRWدر تخم  ، 3nقطعا دو الل مشابه هم را باید یاختۀ دوهستهای والد ماده داده باشد).
گزینۀ ( :)3گل س�فید نر ژننمود  WWو گل صورتی ماده،ژننمود  RWدارد .برای اینکه رویان ر خنمود صورتی داش�ته باش�د ،دانۀ گرده الل  Wو یاختۀ تخمزا الل R
باید داشته باشد .در این حالت،آندوسپرم ژننمود  RRWخواهد داشت (چون نر فقط یک اسپرم  Wمیدهد).
گزینۀ ( :)4ژننمود گل صورتی RW ،و گل سفید WW ،است .برای اینکه رویان ر خنمود صورتی داشته باشد ،دانۀ گرده الل  Rو یاختۀ تخمزا الل  Wباید داشته باشد.
در این حالت ،آندوسپرم ژننمود  RWWخواهد داشت.
 25 5از آمیزش ذرتهای ذکر ش�ده در صورت س�ؤال (با کمک مربع پانت) ،ذرتهای ایجاد شده فقط دارای ژننمود  AABbccمیباشند .این ذرتها دارای
 3دگره رنگ قرمز میباشند ) . (B, A, Aبرای پاسخ به این سؤال باید تعداد دگرههای قرمز هر یک از گزینهها را بشماریم و در نهایت گزینۀ مناسب را انتخاب کنیم:
گزینۀ ( :)1تعداد دگرههای رنگ قرمز در این گزینه 3 ،عدد میباشد ) (B, C, Cکه این ژننمود ،شدت رنگ قرمزی که ایجاد میکند دارای بیشترین شباهت با ذرت
حاصل از آمیزش در صورت سؤال است.
گزینۀ ( :)2تعداد دگرههای رنگ قرمز در این گزینه 5،عدد میباش�د ) (A, A, B, B, Cکه ش�دت رنگ قرمزی که این ژننمود در گیاه ذرت میسازد دارای بیشترین
اختالف با ژننمود ذکر شده در گیاه ذرت حاصل از آمیزش در صورت سؤال است (الزم به ذکر است این ذرت اولیه دارای  3عدد دگره قرمز بود).
گزینۀ ( :)3تعداد دگرههای رنگ قرمز در این گزینه 4 ،عدد میباش�د ) (A, A, B, Cکه تنها یک دگره بیش�تر از ذرتهای حاصل از آمیزش موجود در صورت س�ؤال
دارد و در بین گزینهها ،مورد مناسبی برای انتخاب نیست زیرا ژننمود ذکر شده در گزینۀ قبل ،دارای  2عدد اختالف با تعداد دگرههای غالب سازندۀ رنگ قرمز در این
ً
گیاه است و طبیعتا میزان شباهت کمتری با ذرت حاصل از آمیزش در صورت سؤال دارد.
گزینۀ ( :)4تعداد دگرههای رنگ قرمز در این گزینه  2عدد میباشد ) (A, Bو طبق توضیحات گزینۀ ( ،)3مورد مناسبی برای انتخاب برای کمترین شباهت نیست زیرا

A

B

A

A

C

C

تنها یک عدد دگره رنگ قرمز کمتر از ذرت حاصل شده از آمیزش در صورت سؤال دارد.
 36 6با توجه به اینکه فرزند وی دگره  Bرا ندارد ،پس هم پدر و هم فرزند ،ناخالص هستند (پدر  BOو فرزند  AOهستند) .فرزند دگرۀ  Oرا از پدر و دگرۀ A
را از مادر خود گرفته است .از این نتیجه میگیریم که مادر این فرد بهطور حتم دارای دگرۀ  Aمیباشد و در غشای گویچههای قرمز بالغ خود ،کربوهیدرات  Aرا دارد.
گزینۀ ( :)1ژننمود پدر مش�خص اس�ت ) (BOاما ژننمود مادر  AOیا  AAیا  ABمیتواند باش�د / .گزینۀ ( :)2با توجه به اینکه ژننمود مادر
قاب�ل تعیی�ن نیس�ت نمیت�وان چنین نظری داد ،برای مثال اگر ژننمود مادر  AAباش�د ،در این خان�واده هیچگاه گروه خونی  Oدیده نمیش�ود / .گزینۀ ( :)4برای مادر
ژننمودهای  AA ،ABو  AOقابل تصور است .پس تنها اگر گروه خونی مادر  ABباشد صدق میکند.
 37 7در پیکر یک فرد سالم همواره یاختههای ماهیچۀ اسکلتی ،چندهستهای بوده و در نتیجه برای صفات تکجایگاهی این یاختهها بیش از دو دگره دارند.
گزینۀ ( :)1دقت کنید ژنهای سیتوپالمسی یاختههای پیکر یک فرد،فقط از مادر فرد به ارث میرسند؛ زیرا طبق شکل کتاب درسی زیستشناسی ،2
فقط سر اسپرم به درون تخمک وارد میشود و سایر بخشهای اسپرم وارد تخمک نمیشوند.
گزینۀ ( :)2دربارۀ یک صفت چندجایگاهی صادق نیست ،زیرا این صفات ممکن است بیش از دو ژن در یاخته داشته باشند.
ً
ً
گزینۀ ( :)4مثال دوقلوهای همس�ان ایجاد ش�ده از یک یاختۀ تخم مش�ترک ،به علت اثر عوامل محیطی میتوانند علیرغم داشتن ژنهای کامال یکسان (ژننمود یکسان)،
ر خنمودهای مختلفی داشته باشند؛ بهعنوان مثال صفت مربوط به رنگ پوست ،تحت اثر محیط قرار دارد.
 28 8عل�ت ب�روز  ،PKUاختالل در ژنی اس�ت که آنزیم تجزیهکنندۀ فنیلآالنین را رمز میکند .تجمع این آمینواس�ید در ب�دن فرد رخ داده که منجر به تولید
ترکیبات خطرناک و در نهایت منجر به آسیب مغزی میشود.
گزینۀ ( :)1در بیماری  PKUمیتوان با تغییر عوامل محیطی و حذف فنیلآالنین از رژیم غذایی ،از بروز اثر ژن معیوب جلوگیری کرد و به این ترتیب
بیماری را مهار (نه درمان) نمود / .گزینۀ ( :)3دقت کنید تجمع ترکیبات خطرناک ناش�ی از تجمع آمینواس�ید در بدن باعث آس�یب مغزی میش�ود؛ نه خود آمینواسید به
صورت مستقیم!!  /گزینۀ ( :)4طبق جملۀ کتاب رژیم غذایی فرد در سنین باالتر باید فاقد (یا کم) فنیلآالنین باشد.
 39 9یاختههای هاپلوئید درون کیسۀ گرده از میوز یاختۀ زاینده بهوجود آمدهاند که در اثر میوز دو یاخته دارای الل  Rو دو یاخته دارای الل  Wهستند.
گزینۀ ( :)1در گل میمونی در لولۀ گرده دو اس�پرم از تقس�یم میتوز یاختۀ زایشی بهوجود میآیند که همواره دارای ژننمود مشابهی با یکدیگر هستند
چرا که از تقسیم میتوز ب ه وجود آمدهاند / .گزینۀ ( :)2یاختههای کیسۀ رویانی در پی تقسیمات میتوزی یک یاخته ب ه وجود میآیند .این یاختهها نیز دارای ژننمود مشابهی
با یکدیگر هس�تند / .گزینۀ ( :)4دانه گرده رس�یده از تقس�یم میتوز یکی از یاختههای دانۀ گردۀ نارس ایجاد میشوند بنابراین یاختههای درون دانۀ گردۀ رسیده نیز همگی
دارای ژننمود مشابهی هستند که به آنها یاختۀ رویشی و زایشی گفته میشود.
 21 10در نوزادان و کودکان سالم ،ارتباط بین مغز و نخاع آنها کامل نشده است .گامتها ،یاختههای ارتباط دهنده میان نسلهای مختلف هستند که با تقسیم
میوز ایجاد میشوند .افراد انابلغ توانایی انجام تقسیم میوز ندارند (رد گزینۀ ( .))1اطالعات وراثتی در هستۀ یاختهها در بخش دنا قرار دارد .گویچههای قرمز بالغ موجود
در خون ،هس�تۀ خود را از دس�ت دادهاند و فاقد دنا میباش�ند (رد گزینۀ ( .))3یاختههای اسپرماتوس�یت اولیه توانایی انجام تقس�یم میوز (تش�کیل تتراد و س�اختار چهار
کروماتیدی) دارند اما برخالف اسپرماتوگونی در خارجیترین بخش دیوارۀ لولههای اسپرمساز نیستند (رد گزینۀ (.))4
دلیل درستی گزینۀ ( :)2دقت کنید گویچههای قرمز بالغ هر فردی دارای تعدادی پروتئین یاختهای مانند کربنیکانیدراز است.
 41 11در این سؤال ،اللهای فنیلکتونوری را با حروف  Fو  fنشان میدهیم .دقت داشته باشید که فنیلکتونوری یک بیماری نهفته است و الل  ،fالل بیماریزا
محسوب میشود و افراد دارای ژننمود  ffبیمار هستند .برای حل سؤال ،ابتدا باید ژننمود پدر و مادر را مشخص کنیم.
ً
پدر از نظر فنیلکتونوری سالم است و حداقل یک الل  Fب ه صورت  FFیا  Ffدارد و گروه خونی  ABنیز دارد و ژننمود آن برای این صفت ،قطعا  ABاست.
مادر فاقد کربوهیدراتهای گروه خونی  ABOاس�ت و گروه خونی  Oدارد .بنابراین ،ژننمود آن برای این صفت ii ،یا  OOاس�ت .مادر پروتئین  Dرا نیز ندارد و گروه

خونی Rhاش منفی است و بنابراین ،ژننمود  ddدارد .همچنین مادر مبتال به فنیلکتونوری است و نمیتواند آنزیم تجزیهکنندۀ فنیلآالنین را بسازد و ژننمود  ffدارد.
دختر خانواده مبتال به هموفیلی اس�ت و ژننمود  X h X hدارد .دختر یک کروموزوم  X hرا از پدر و کروموزوم  X hدیگر را از مادر گرفته اس�ت .پس پدر دارای

ژننمود  X h Yاست و مادر نیز یک الل  X hدارد .دختر مبتال به فنیلکتونوری است و ژننمود  ffدارد؛ بنابراین یک الل  fاز پدر یک الل  fاز مادر گرفته است ،پس
پدر نیز الل  fرا دارد و ژننمودش برای فنیلکتونوری Ff ،است .دختر گروه خونی مثبت نیز دارد .میدانیم که مادر فقط الل  dگروه خونی  Rhرا دارد و بنابراین ،الل d
را به دختر خود منتقل میکند پس دختر الل  Dرا از پدر خود دریافت کرده است و پدر ،یک الل  Dدارد.
پس�ر از نظر هموفیلی س�الم  X H Yاس�ت و الل  X Hرا از مادر خود دریافت کرده اس�ت .گفتیم که مادر یک الل  X hنیز دارد؛ بنابراین ژننمود مادر برای هموفیلی،

ناخالص س�الم به صورت  X H X hاس�ت .پس�ر گروه خونی منفی و ژننمود  ddدارد و یک الل  dاز پدر و یک الل  dاز مادر گرفته اس�ت .پس پدر عالو ه بر الل  ،Dالل d
نیز دارد و ژننمودش  Ddاست.
پس در مجموع ،ژننمود پدر به صورت  X h YABDdFfو ژننمود مادر به صورت  X H X h OOddffاست .حاال ببینیم که چه ر خنمودهایی برای هر صفت قابل
انتظار است:
بررسی هر صفت:
فنیلکتونوری ) : (PKUفرزندان حاصل از آمیزش افراد  Ffو  ،ffژننمود  ffیا  Ffخواهند داشت .بنابراین ،بعضی از فرزندان میتوانند بیمار باشند و دارای محدودیت
در تغذیه از شیر مادر یا عقبماندگی ذهنی باشند.
گروه خونی  :Rhفرزندان حاصل از آمیزش فرد  Ddو  ،ddژننمود  ddیا  Ddخواهند داشت .بنابراین ،بعضی از فرزندان گروه خونی مثبت و بعضی دیگر گروه خونی منفی دارند.
گ��روه خون��ی  :ABOفرزندان حاصل از آمیزش فرد  ABو  ،OOژننمود  AOیا  BOخواهند داش�ت .بنابراین ،فرزندان گروه خونی  Aیا  Bدارند و همگی فقط روی
گویچۀ قرمز یک کربوهیدرات گروه خونی را دارند .پس تولد فرزندی با ویژگیهای بیان شده در گزینۀ ( )4غیرممکن است چون فرزندی با دو کربوهیدرات  Aو  Bیعنی
با گروه خونی  ABبه دنیا نمیآید.
هموفیلی :پدر  X h Yبه همۀ دختران الل  X hرا میدهد .از طرفی مادر  ، X H X hبه دختران الل  X Hیا  X hرا منتقل میکند .پس بعضی از دختران سالم و بعضی
بیمار میشوند .مادر به پسران نیز الل  X Hیا  X hرا انتقال میدهد و بعضی از پسران سالم و بعضی دیگر بیمار میشوند.
ً
لطفا خوداتن بعد از زدن این همه تست در کتاب زیستشنایس نرش الگو ییک ییک صفات را برریس کنید!

C

C

 11 12در حالتی که ژننمود آندوس�پرم فقط یک دگره نهفته داش�ته باش�د ،در این دانه بهطور حتم این دگره نهفته مربوط به گامتهای نر اس�ت چون در حالت
داش�تن دگره نهفته در کیس�ۀ رویانی ،در یاخته آندوس�پرم  ، 3nحداقل داشتن دو دگره نهفته الزامی اس�ت .پس اگر ژننمود آندوسپرم دارای یک دگرۀ نهفته باشد ،خود
رویان نیز بهطور حتم دارای یک دگرۀ نهفته خواهد بود ،پس ر خنمود این دانه مشابه دانههایی نظیر  AABBCcاست که یک دگرۀ نهفته دارند.
گزینۀ ( :)2اگر دو دگرۀ نهفته در ژننمود آندوس�پرمی نظیر  AaaBBBCCCدیده ش�ود ،ژننمود رویان به ش�کل  AaBBCCخواهد بود .این
دانه دارای ر خنمودی مش�ابه دانههایی با یک دگرۀ نهفته اس�ت .پس این گزینه غلط اس�ت!  /گزینۀ ( :)3آندوس�پرمی با ژننمود  aaaBBBCCCرا در نظر بگیرید.
در این دانه ،رویان  aaBBCCخواهد بود .چنین دانهای رنگی مش�ابه دانههایی با دو دگره نهفته خواهد داش�ت!  /گزینۀ ( :)4آندوس�پرم موردنظر اگر ژننمودی مش�ابه
 aaaBBbCCCداشته باشد ،ژننمود رویان  aaBbCCخواهد بود .در چنین حالتی ،ر خنمود رویان شبیه دانههایی با سه دگره نهفته است .یکی از حالتهای دیگر هم
میتواند آندوسپرمی با ژننمود ( AaaBbbCCCرویان )AaBbCC :باشد که در این صورت دانۀ ر خنمودی مشابه دانههایی با دو دگرۀ نهفته خواهد بود.
 41 13ابتدا به تعیین ژننمود والدین میپردازیم .از آنجا که از آمیزش والدینی با موهای صاف و فر ،دختری با موهای مو جدار (حالت حد واسط) متولد شده است،
میت�وان فهمی�د که دگرههای صفت حالت مو دارای رابطۀ بارزیت ناقص هس�تند .اگر این صفت نوعی صفت مس�تقل از جنس بود ،تمام�ی فرزندان باید موهای مو جدار
میداشتند اما میبینیم که پسری با موهای صاف متولد شده است؛ بنابراین صفت حالت مو نوعی صفت وابسته به جنس ( )Xاست .اگر دگرۀ موهای صاف را  Sو موهای
فر را  Wدر نظر بگیریم ،ژننمود والدین از نظر صفت حالت مو و گروه خونی به صورت زیر خواهد بود:
مادر / X S X S Dd :پدر( X W Ydd :دقت کنید که در واقعیت ،حالت مو ،مستقل از جنس است ولی اینجا فرض مسئله را داریم بررسی میکنیم).
با توجه به ژننمود والدین میتوان متوجه شد که تمامی پسران این خانواده موهای صاف خواهند داشت ،بنابراین امکان تولد پسری با ژننمود مشابه پدر وجود نخواهد داشت.
گزینۀ ( :)1در غشای گویچههای قرمز و بهطور کلی همۀ یاختهها ،پروتئینهای زیادی (بدون در نظر گرفتن پروتئین  )Dوجود دارد .بنابراین هیچگاه
امکان تولد فرزندی سالم فاقد پروتئین در غشای یاختههای خود وجود نخواهد داشت / .گزینۀ ( :)2اگر دگرۀ  dاز مادر و یکی از دگرههای  dاز پدر به فرزند برسد ،میتواند
گروه خونی مشابه با پسر خانواده (گروه خونی منفی) داشته باشد / .گزینۀ ( :)3با توجه به ژننمود والدین میتوان متوجه شد که تمامی دختران این خانواده دارای موهای
مو جدار خواهند بود .بنابراین هیچ دختری نمیتواند ر خنمود مشابه با مادر خود داشته باشد.
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پدر دارای بیماری دیستروفی ) (X d Yاست ولی دگرۀ هموفیلی را ندارد ) (X dH Yاز طرفی بر روی یکی از کروموزومهای مادر ،دگرۀ مربوط به هموفیلی

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
نظر این صفت سالم خواهند بود.

DXD
¸Äk²H» OÃU¼ºr : X dH Y× X H
h

گزینۀ ( :)1هیچگاه در این خانواده دختر هموفیل )  (X h X hمتولد نخواهد شد.
گزینۀ ( :)2امکان 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).

در این خانواده پسر  X dh Yبه دنیا نمیآید.

گزینۀ ( :)3اگر دقت کنید خواهید فهمید که همۀ دختران این خانواده ،دگرۀ نهفتۀ دیستروفی )  (X dرا از پدر دریافت خواهند کرد و حداقل یک الل  X dرا دارند.
C
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ابتدا به تعیین ژننمود والدین خانواده میپردازیم .از آنجا که از مادری سالم ،پسری کوررنگ ) (X d Yمتولد شده است ،پس ژننمود مادر برای کوررنگی

ناخالص است )  . (X D X dهمچنین از آنجایی که فرزندی فاقد کربوهیدرات گروه خونی (دارای گروه خونی  )Oدارند ،هر دو والد دارای ژننمود ناخالص دارای الل O

95

ه لسن رد تاعالطا لاقتنا
گروه خونی میباشند .پس ژننمود پدر و مادر خانواده به ترتیب  BOX d Yو  AOX D X dمیباشد .اگر گروه خونی دختری در این خانواده بخواهد مشابه پدر (گروه
خونی  )Bو تنها دارای یک نوع دگرۀ گروه خونی باشد (یعنی گروه خونی  BBخالص باشد) ،تولد چنین فرزندی از این والدین ممکن نیست.

96

گزینۀ ( :)1از آنجایی که ژننمود مادر برای صفت کوررنگی ناخالص است ،اگر دگرۀ سالم )  (X Dبه فرزند پسر آن منتقل شود ،امکان تولد پسر سالم

وجود دارد .از طرفی اگر برای صفت گروه خونی از پدر و مادر بهترتیب دگرههای  Bو  Aمنتقل شوند ،امکان تولد فرزندی با دو نوع کربوهیدرات گروه خونی ) (ABنیز
موس لصف

وجود دارد / .گزینۀ ( :)3تمام دخترانی که در این خانواده متولد میش�وند ،دارای دگرۀ کوررنگی )  (X dمیباش�ند .از طرفی اگر برای صفت گروه خونی از پدر و مادر به

C

A

A

B

ترتیب دگرههای  Bو  Aمنتقل شوند ،گروه خونی فرزند  ABخواهد بود که متفاوت با سایر اعضای خانواده است / .گزینۀ ( :)4اگر دگرۀ بیمار از مادر به فرزند پسر منتقل
شود ،پسر ژننمودی مشابه پدر برای کوررنگی خواهد داشت .از طرفی اگر دو دگرۀ  Oاز والدین به فرزند منتقل شود ،میتواند دارای دو دگرۀ یکسان گروه خونی باشد.
 31 16موارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست هستند.
الف) نادرست است .یاختۀ اسپرم گیاه نهاندانه همانند یاختۀ رویشی هاپلوئید بوده و در پی تقسیمات میتوزی یک یاختۀ اولیه ایجاد شدهاند پس ژننمود
ً
یاختۀ رویشی مشابه اسپرم گیاه است .اما دقت کنید نحوۀ قرارگیری دگرهها بر روی کروموزومها میتواند متفاوت با شکل  Bباشد .مثال ممکن است یاخته برای این صفت دو
کروموزوم داش�ته باش�د که بر روی یک کروموزوم دو دگرۀ  aو  Bو بر روی کروموزوم دیگر دو دگرۀ  Nو  mقرار داش�ته باش�د / .ب) درس�ت اس�ت .یاختۀ تخمزا اگر مش�ابه
ش�کل  Aباش�د ،در واقع یاختهای دیپلوئید ) (2nمیباش�د و برای این صفت  6ژن دارد .یاختههای احاطهکنندۀ کیس�ۀ رویانی ،همان باقیماندۀ بافت خورش هستند که عدد
کروموزومی این یاختهها دو برابر تخمزا میباشد و این یاختهها تتراپلوئید ) (4nهستند و در نتیجه  12ژن برای این صفت دارند / .ج) نادرست است .ژننمود رویان دانۀ تکلپه
به صورت  AaBbMmNnمیباشد .بافت ذخیرۀ دانه در تکلپهایها ،آندوسپرم است و در این گیاه مورد سؤال ،یاختههای آندوسپرم تریپلوئید بوده و مطابق دادۀ شکل سؤال
ً
(ساختار کروموزومی و اینکه هیچ قطعهای بین کروموزومها جابهجا نمیشود) میتوان صرفا دو نوع ژننمود  AAaBBbMMmNNnو  AaaBbbMmmNnnبرای این
یاختهها تصور کرد .واضح است در حالت دوم  8ژن نهفته مشاهده میشود / .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 صورتیکه طبق فرض سؤال گیاه موردنظر در این سؤال ،تکلپه است و اصال مریستم پسین و رشد پسین ندارد.
ً
 21 17وقتی در خانوادهای دختری هموفیل به دنیا آمده اس�ت پس ژننمود  X h X hداش�ته و پدر خانواده قطعا هموفیل و به صورت  X h Yبوده اس�ت ولی مادر
خانواده میتواند سالم ناقل  X H X hیا بیمار  X h X hباشد .در این صورت اگر مادر را  X H X hدر نظر بگیریم ،نصف پسران خانواده احتمال دارد سالم  X H Yشود.
ً
گزینۀ ( :)1در این خانواده چون دختر بیمار  X h X hاست ،پدر نیز ،قطعا بیمار و  X h Yمیباشد / .گزینۀ ( :)3وقتی دختری بیمار هموفیل  X h X hباشد،
با هر شخصی که ازدواج کند ،پسران وی همگی بیمار  X h Yخواهند شد / .گزینۀ ( :)4مادر میتواند همانطور که از اول گفتیم بیمار  X h X hبا دو دگره بیماری  X hباشد.
 31 18وقتی زن گروه خونی  Aدارد ،یا  AAو یا  AOمیباشد حاال که دختری با گروه خونی  Aو پسری با گروه خونی  Bبه دنیا آمده است ،پس پدر یا  BOو
یا  ABبوده است .در هر دو حالت ژن یا الل اضافه کردن کربوهیدرات  Bرا دارد.
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41

چون دختر خانواده هموفیلی دارد ،پس پدر بیمار  X h Yو مادر سالم  X H X hمیباشد .از طرفی هر دو در  ،Rhناخالص  Ddهستند.

گزینۀ ( :)1از آمیزش فوق ،تولد پسر  BBDdX H Yیا ( AOدارای گروه خونی مثبت) ممکن است.

ABDdX H X h × BODdX h Y

گزینۀ ( :)2از آمیزش فوق ،پسر  BBddX h Yیا ( AOدارای گروه خونی منفی) ممکن است.
 DD  H h
 AB ممکن است.
گزینۀ ( :)3از آمیزش فوق ،دختر  X X
 Dd 

C

گزینۀ ( :)4از آمیزش فوق ،دختر  OOممکن نیست.
 42 20همۀ موارد نادرست است.
الف) نادرست است .در جمعیت زنبورهای عسل ،زنبورهای نر هاپلوئید و زنبورهای ماده دیپلوئید هستند .اگر زادهای نر و بیمار ( )tباشد ،دارای والد مادۀ
ناقل ( )Ttو یا بیمار ( )ttبوده اس�ت / .ب) نادرس�ت اس�ت .در بیماری بارز و مس�تقل از جنس ،مادۀ بیمار ( TTیا  )Ttمیتواند دارای والد مادهای با ژننمود  Ttباشد و دگرۀ
بیماری را دریافت کرده باشد (دقت کنید که بیماری بارز و  Tعالمت بیماری است) / .ج) نادرست است .اگر ملکه ،مادر بیمار  ttباشد ،در صورتی که والد نر سالم  Tباشد در
این صورت ماده سالم  Ttبه دنیا میآید / .د) نادرست است .زنبور نر سالم با ژننمود هاپلوئید  ،Tمیتواند از ملکه مادهای دیپلوئید سالم  TTیا  Ttطی بکرزایی ایجاد شود.

پاسخ آزمون برگزیدة سؤاالت سراسری
A

A

ً
 11 1فنیلکتونوری بیماری مستقل از جنس نهفته است .پس اگر زوجی سالم بتوانند صاحب دختری بیمار  ffشوند ،قطعا این زوج سالم ناقل  Ffبودهاند.
گزینۀ ( :)2در صورتی که یک والد سالم خالص  FFباشد ،فرزند بیمار به دنیا نمیآید / .گزینۀ ( :)3با دو ژننمود خالص  AAیا  ،aaتمام مفروضات
مسئله باطل میشوند / .گزینۀ ( :)4ژن بیماری فنیلکتونوری روی کروموزوم غیرجنسی قرار دارد.
 22 2مرد یا پدر خانواده که مادرش موی مو جدار  RWو پدرش موی صاف  WWدارد ،یا موی  RWمو جدار و یا موی صاف  WWدارد .از طرفی خانمی که
ً
ً
پدرش موی فر  RRو مادرش موی صاف  WWدارد ،حتما موی مو جدار  RWدارد .پس پدر خانواده ( RWیا  )WWاست ولی مادر قطعا  RWمیباشد.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .فرزند با موی مو جدار به صورت  RWمیباش�د که در هر دو صورت پدر با ژننمود  RWیا  WWامکانپذیر اس�ت/ .
گزینۀ ( :)2درست است .موی فرفری در فرزند نشانه  RRاست در این صورت هر دو والد الل  Rرا داشتهاند و هر دو  RWبودهاند / .گزینۀ ( :)3نادرست است .فرزند
با موی صاف  WWمیباش�د که میتواند پدر  WWو مادر  RWداش�ته باش�د / .گزینۀ ( :)4نادرس�ت است .حالت موی ناخالص فقط به صورت  RWمیباشد که در
این صورت پدر هر دو حالت  RWیا  WWرا میتواند داشته باشد.

A

3

13
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ً
در بیماریهای مس�تقل از جنس نهفته و وابس�ته به  Xنهفته اگر والدین هر دو بیمار باش�ند ،قطعا همۀ فرزندان آنها بیمار خواهند شد (نادرستی گزینههای ( )2و (.))4
ً
در صفات وابسته به  Xبارز ،اگر پدر بیمار ) (X A Yباشد ،حتما همۀ دخترانش بیمار خواهند شد ،چون  X Aدارای ویژگی بیماری را به آنها میدهد .تنها در صفات
مستقل از جنس بارز است که والدین بیمار به صورت  Aaمیتوانند فرزندان سالم به صورت  aaداشته باشند.
A

B

A

 44 4اگر بین همۀ دگرههای یک صفت رابطۀ بارز و نهفتگی برقرار نباشد ،در این صورت ،همواره تعداد ژننمود با ر خنمود آن صفت برابر است.
گزین�ۀ ( :)1در ای�ن حال�ت مثل گروه خونی  ،ABOچهار نوع ژننمود و ش�ش نوع ر خنمود دیده میش�ود / .گزینۀ ( :)2در این صورت ش�ش نوع
ژننمود ولی چهار ر خنمود  A 3 ، A 2 ، A1و  A 2A 3دیده میشود / .گزینۀ ( :)3این حالت سه نوع ر خنمود  A 2 ، A1و  A 3و شش نوع ژننمود دیده میشود.
ً
 15 5فردی که ناقل هموفیلی است X H X h ،و قطعا زن میباشد .این فرد صرف نظر از هر نوع ژننمودی در هر ابر میوز در نهایت میتواند در صورت وجود
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 میخواست ،چون میتوان ژننمود

 X H X h AODdرا در نظ�ر بگیری�م ،حداکث�ر  8نوع گامت و حداقل در حالت  X H X h AARRدو نوع گام�ت میتواند در میوزهای مختلف خود ایجاد کند (یک
میوز در هر زن ،یک یاخته جنسی و سه گویچه میدهد).
ً
 16 6در صفت وابسته به  Xو با رابطۀ بارز و نهفتگی بین دگرهها ،پسری که ر خنمود نهفته دارد یعنی دارای ژننمود  X a Yمیباشد .این پسر قطعا  Yخود را
ً
ً
از پدر و  X aخود را از مادرش گرفته است .پس مادر وی قطعا یا  X a X aو یا  X A X aبوده است که حتما دگره  X aرا داشته است.
گزینههای ( )2و ( :)3در صفات وابسته به  ،Xبین پدر و پسر ،رابطهای از کروموزوم  Xوجود ندارد / .گزینۀ ( :)4مادر اگر ناخالص  X A X aهم

باشد ،باز هم ممکن است پسر با ر خنمود نهفته  X a Yایجاد شود.
B

7

37

در صفت وابسته به  Xنهفته مثل هموفیل ،هیچگاه دختر بیمار )  (X a X aنمیتواند پدرش سالم ) (X A Yباشد.
اگ�ر م�ادر س�الم ناق�ل ) (X A X a

و پدر بیم�ار )(X a Y

باش�د احتمال دخت�ر بیمار ) (X a X a

وج�ود دارد (گزین�ۀ ( )1ام�کان انتق�ال دارد)/ .

اگر در بیماری وابسته به  Xنهفته ،مادر بیمار  X a X aباشد ،تمام پسران آنها بیمار و به صورت  X a Yمیشوند (گزینۀ ()2امکان انتقال دارد) / .اگر مادر سالم ناقل

)  (X A X aباشد ،به فرزندان پسرش میتواند صفت بیماری را منتقل کند و صفت وابسته به  Yهم از پدر به پسر منتقل میشود (گزینۀ ( )4امکان انتقال دارد).
B

ابتدا باید ژننمود پدر و مادر را بنویس�یم .مرد کوررنگ  X d Yبا گروه خونی  BOو زن س�الم ناقل  X D X dبا گروه خونی  AOمیباش�د .وقتی پس�ر

18 8
آنها کوررنگ شده است و زائده گروه خونی ندارد یعنی گروه خونی  OOداشته و از مادر سالم خود کروموزوم

گزینۀ ( :)1درست است .دختر بیمار  X d X dبا گروه خونی  ،OOدو صفت خالص دارد.

 /گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .دختر ناقل  X D X dبا گروه خونی  BOبه دنیا میآید / .گزینۀ ( :)3نادرس�ت

A

B

Xd

را گرفته است.
مادر

پدر

X D X d AO

X d YBO

ژننمود
والدین

است .دختر بیمار  X d X dبا گروه خونی  BOر خنمودی مثل پدر دارد / .گزینۀ ( :)4نادرست است .فرزندی
با گروه خونی  AAخالص به دنیا نمیآید.
 19 9در مورد صفت رنگ ذرت دقت کنید که سه جایگاه ژن در کنترل آن نقش دارد .هر چه تعداد اللها (ژنهای) بارز بیشتر باشد ،رخنمود قرمز نمایانتر شده و هر
ً
چه دگرههای نهفته بیشتر باشد ،رخنمود سفید بیشتر بروز میکند .مثال رخنمود دانهای با ژننمود  AaBBCcکه  4ژن بارز دارد از دانۀ  AaBbCcکه سه ژن بارز دارد ،قرمزتر
نمایان میشود (چون یک ژن بارز بیشتر دارد) .در این مثال والدین به صورت  AAbbccو  aaBBCCهستند و بدیهی است که زادههای آنها به صورت  AaBbCcدرمیآیند
که دارای سه ژن بارز و سه ژن نهفته میباشند .در بین گزینهها فقط گزینۀ اول با ژننمود  aaBbCCدارای سه ژن بارز بوده و از همه به زادهها رخنمود شبیهتری دارد.
ً
 41 10این تس�ت در مورد ژنتیک گیاهی بود که اس�پرم  Wمیتواند در کیس�ههای رویانی که هس�تههایی با ژننمود  Rیا  Wدارند ،لقاح کند .حتما میدانید که
رویان آنها ( 2nدیپلوئید) ولی آندوسپرم یا اندوختۀ اولیۀ آنها به صورت  3nمیباشد.
حالت اول :اگر اس�پرم  Wبا کیس�ۀ رویانی دارای هس�تههای  Rلقاح کند ،در این صورت رویان  RWبا ر خنمود صورتی به همراه آندوس�پرمهایی با ژننمود  RRWایجاد
میشود (نادرستی گزینههای ( )1و (.))2
همیشه در لقاح مضاعف برای تشکیل تخم  3nباید الل اسپرم را با دو الل مشابه یاختۀ دوهستهای در کیسه رویانی ماده لقاح دهید.
حالت دوم :اگر اس�پرم  Wبا کیس�ۀ رویانی حاوی هس�تههای  Wلقاح کند ،در این صورت رویان  WWبا ر خنمود س�فید به همراه آندوس�پرم  WWWبه دست میآید
(درستی گزینۀ ( )4و نادرستی گزینۀ (.))3

C

41 11
گ�روه خون�ی

مادر این خانواده گروه خونی  AB +دارد و فاقد بیماری هموفیلی میباشد .از طرفی پدر خانواده

B+

)(X h Y

اس�ت (چون عامل انعقادی  8را نمیس�ازد).
دارد ول�ی مبتال به بیماری هموفیلی
ً
میدانید که هموفیلی یک بیماری وابسته به  Xو نهفته است که پدر قطعا ژننمود  X h Yدارد .وقتی دختر این

ژننمود پدر

ژننمود مادر

X h YBODd

X H X h ABDd

خانواده نیز به دلیل عدم س�اخت عامل  8انعقادی خون ،مبتال به هموفیلی اس�ت ،پس این دختر ،ژننمود  X h X hداش�ته اس�ت و از هر والد خود یک کروموزوم X h
ً
گرفته است .در نتیجه مادر خانواده ،قطعا سالم ناقل و به صورت  X H X hبوده است .از طرفی این دختر به دلیل عدم تولید پروتئین  Dیا  Rhدارای ژننمود  ddبوده
ً
و دارای والدینی ناخالص یا  Ddمیباشد .دختر فوق گروه خونی  Aدارد چون فقط کربوهیدرات  Aگروه خونی را در سطح گویچۀ قرمز دارد ،پس پدر خانواده قطعا گروه
خونی  BOداشته است (در صورتی که پدر  BBبود امکان تولد فرزندی با گروه خونی  Aوجود نداشت).
H
گزینۀ ( :)1امکان به دنیا آمدن دارد :احتمال به دنیا آمدن پسری با گروه خونی ( Aیک نوع کربوهیدرات گروه خونی) و  Rhمثبت و سالم X Y

ه لسن رد تاعالطا لاقتنا
از نظ�ر هموفیل�ی وج�ود دارد (  / .) X H YAODDگزین�ۀ ( :)2امکان به دنیا آمدن دارد :احتمال به دنیا آمدن پس�ری هموفیل ) (X h Yکه دارای یک نوع هیدرات
کربن گروه خونی  Aبه صورت  AOباش�د و  Rhمنفی  ddداش�ته باش�د نیز وجود دارد / .گزینۀ ( :)3امکان به دنیا آمدن دارد :از آمیزش این زوج احتمال به دنیا آمدن

98

دختری با گروه خونی ( ABهر دو نوع کربوهیدرات) و  Rhمثبت ( )Dو سالم از نظر هموفیلی با ژننمود  X H X hوجود دارد / .گزینۀ ( :)4امکان ندارد به دنیا بیاید:
موس لصف

C

از آمیزش این زوج احتمال تولد دختری هموفیل به صورت  X h X hوجود دارد ولی اینکه فاقد هر دو نوع کربوهیدرات گروه خونی با ژننمود  OOباشد ،امکان ندارد.
 41 12با توجه به اطالعات اولیۀ تس�ت ،متوجه میش�وید که پدر و مادر فاقد بیماری هموفیلی هس�تند و  Rhمثبت دارند .از طرفی چون پسر آنها به دلیل عدم
XHXh

Xh

خود را از مادر دریافت کرده اس�ت ،پس مادر وی ناقل هموفیلی و با ژننمود
توانایی تولید عامل انعقادی  8خون ،دارای بیماری هموفیلی اس�ت و دگرۀ
بوده اس�ت .از طرفی چون این فرزند فاقد کربوهیدرات گروه خونی ( )OOو پروتئین ( )Dیا عامل  Rhمیباش�د پس دارای  Rhمنفی با ژننمود  ddبوده اس�ت و والدین
در هر دو صفت گروه خونی خود ناخالص هستند .پس ژننمود والدین به صورت روبهرو بوده است:
nkQ : AODdX H Y njI¶ : BODdX H X h
ً
گزینۀ ( :)1امکان دارد .دختری سالم با  Rhمثبت و گروه خونی  Oقطعا میتواند به دنیا بیاید.

 /گزینۀ ( :)2امکان دارد .پس�ری س�الم) (X H Yبا یک نوع گروه خونی  Aیا  Bو  Rhمنفی میتواند ایجاد ش�ود / .گزینۀ ( :)3امکان دارد .پسری هموفیل ) (X h Yبا یک نوع

گروه خونی  Aیا  Bو  Rhمنفی میتواند ایجاد شود / .گزینۀ ( :)4امکان ندارد .از آمیزش این زوج به هیچ وجه دختر هموفیل با ژننمود  X h X hبه دنیا نمیآید .چون پدر همواره

A

B

الل  X Hرا میدهد و هر دختر وی از نظر هموفیلی ،سالم میباشد.
 21 13در مس�ائل مختلف رنگ دانۀ ذرت ،گفتیم که مهم ش�مردن تعداد اللهای بارز میباش�د .از آمیزش دو والد فوق ،همۀ دانهها ژننمود  AaBbCcرا پیدا
میکنند که دارای سه ژن بارز میباشند .پس دانهای رنگ مشابهتری به آنها دارد که یا سه ژن بارز داشته باشد و یا تعداد ژنهای بارز آن به سه نزدیکتر باشد .در بین
گزینهها و با ش�مردن ژنهای بارز هرکدام به ترتیب گزینۀ ( ،)1دارای چهار ژن بارز ،گزینۀ ( ،)2س�ه ژن بارز ،گزینۀ ( ،)3پنج ژن بارز و گزینۀ ( ،)4ش�ش ژن بارز دارد .در
نتیجه پاسخ صحیح گزینۀ ( )2میباشد.
 21 14در این خانواده ،وقتی دختر آنها بیماری فنیلکتونوری  ffدارد ،پس هر دو والد سالم ،به
پدر
X H YFfAB
صورت ناقل  Ffبودهاند .از طرفی وقتی پس�ر آنها هموفیل اس�ت یعنی ژننمود  X h Yداش�ته و مادر
ً
مادر
س�الم وی ،قطعا در این بیماری نیز ناقل  X H X hبوده اس�ت .در مورد گروه خونی والدین که یکس�ان
X H X h FfAB
بوده و توانایی ایجاد فرزند با گروه خونی  Aیا  Bداش�تهاند .فقط در حالتی ممکن اس�ت که هر دو والد
 ABباشند .پس ژننمود والدین به صورت مقابل بوده است:
گزینههای ( )1و ( :)3نادرست است .احتمال فرزندی با گروه خونی  OOدر این خانواده وجود ندارد / .گزینۀ ( :)2درست است .احتمال پسر ،AB
س�الم از نظر هموفیلی  X H Yولی مبتال به فنیلکتونوری  ffوجود دارد / .گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .احتمال دختر هموفیل )  (X h X hدر این خانواده وجود ندارد

چون پدر خانواده سالم ) (X H Yاست.
A

A
C

 21 15در صفات همتوان مثل گروه خونی  ،ABاثر هر دو الل  Aو  Bدر جفت کروموزوم غیرجنسی شمارۀ  9در فرزندان با هم ظاهر میشود.
گزینۀ ( :)1در صفات وابس�ته به  ،Xدر مورد افراد  ،XYبا وجود یک الل روی  ،Xصفت بروز مییابد / .گزینۀ ( :)3غش�ای گویچۀ قرمز و خود این
یاختۀ بالغ ،ژن یا الل ندارد / .گزینۀ ( :)4پروتئین  Dدر  Rhمثبت هم در افراد ( DDخالص) و هم در افراد ( Ddناخالص) ایجاد میشود.
 41 16ذرت  aaBBCCدارای چه�ار ژن ب�ارز میباش�د ک�ه ب�ه ذرت گزینۀ ( )1که س�ه ژن ب�ارز دارد ،رنگ ش�بیهتری دارد .گزینۀ ( )2دارای ش�ش ژن بارز،
گزینۀ ( )3دارای دو ژن بارز و گزین ۀ ( )4دارای یک ژن بارز  Aمیباشد و بیشترین تفاوت را با نمونه سؤال دارد.
 41 17در فصل  3کتاب درسی دوازدهم ،بیماریهای تدریس شده از نوع وابسته به  Xنهفته مثل هموفیلی و مستقل از جنس نهفته مثل فنیلکتونوری میباشد.
پس منظور طراح بامزه این تست بیماریهای نهفته بوده است (امیدوارم در سال آینده نگویند در مورد همۂ ابکرتیهای گفتار  1فصل  7دهم …!).
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 ( :)1نادرس�ت اس�ت .در هر دو بیماری جدول روبهرو اگر مادر ناقل باشد،
بیماری
پدر بیمار
مادر سالم
احتمال به دنیا آمدن  X h Yیا  ffوجود دارد / .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .در هر دو بیماری جدول

روبهرو اگر مادر ناقل باش�د ،احتمال به دنیا آمدن دختر بیمار  ff ، X h X hو پس�ر سالم Ff ، X H Y
وجود دارد / .گزینۀ ( :)3در هر دو حالت جدول روبهرو احتمال تولد دختری با ژننمود مادر به صورت
 Ffیا  X H X hوجود دارد / .گزینۀ ( :)4درست است .در هیچکدام از دو بیماری جدول مقابل چون

A

B

XHXH

XhY

هموفیلی

FF
Ff

ff

فنیلکتونوری

XHXh

پدر بیمار است ،امکان ندارد دختر سالم خالص  FFیا  X H X Hبه دنیا بیاید.
 11 18در غشای گویچۀ قرمز ،الل یا ژن وجود ندارد (از طرفی کربوهیدرات روی دنا ،رمز وراثتی ندارد).
گزینۀ ( :)2در مورد صفات همتوان صحیح است / .گزینۀ ( :)3در هر حالت ،صفت  Rhنیازمند وجود دو الل به صورت خالص  DDیا ناخالص Dd
میباشد و حتی افراد منفی نیز دو الل  ddدارند / .گزینۀ ( :)4در صفات وابسته به  Xدر مردان صحیح است که فقط با یک الل ،یک صفت بروز مییابد.
 41 19خب در س�ؤال  17مفصل توضیح دادم که منظور طراح دو بیماری فنیلکتونوری و هموفیلی اس�ت ولی در این س�ؤال ویژگی گزینۀ مورد قبول باید فقط در
یک بیماری دیده شود .به جدول مقابل دقت کنید:
گزینۀ ( :)1نادرست است .اگر مادر ناخالص باشد ،در این صورت هم احتمال Ff
و هم احتمال  X H X hوجود دارد / .گزینۀ ( :)2نادرست است .در هر دو حالت اگر مادر ناقل باشد،

احتمال دختر بیمار ( ffیا  ) X h X hو پس�ر س�الم ( Ffیا  ) X H Yوجود دارد / .گزین ۀ ( :)3نادرست
اس�ت .در هر دو بیماری اگر مادر س�الم خالص باش�د ،میتوان دختری با ژننمود متفاوت به صورت
 X H X hی�ا  Ffمش�اهده ک�رد / .گزینۀ ( :)4درس�ت اس�ت .فقط در م�ورد بیماری مس�تقل از ،X

مادر سالم

پدر بیمار

بیماری

XHXH − XHXh

XhY

هموفیلی

FF -Ff

ff

فنیلکتونوری

B

فنیلکتونوری اس�ت که اگر مادر ناقل  Ffباش�د ،میتوان پس�ری  Ffبا ژننمود مادر مش�اهده کرد ولی هیچگاه در صفات وابس�ته به  ،Xژننمود پس�ر  XYبا مادر XX
یکسان نمیشود.
 22 20همیشه ابتدا در پی یافتن ژننمود والدین باشید!
چون والدین هر دو سالم هستند و دختر فنیلکتونور  ffدارند ،پس هر دو والد سالم ناقل  Ffمیباشند.
چون پسر آنها هموفیل دارد و  X h Yاست ،پس مادر خانواده ناقل سالم  X H X hبوده است.
چون گروه خونی والدین یکسان است و دو فرزند با گروه خونی  Aو  Bدارند ،پس والدین فقط میتوانند گروه خونی  ABداشته باشند.
گزینۀ ( :)1نادرست است .احتمال دختر هموفیل و بدون فاکتور  8خون به صورت
X H YFfAB
 X h X hوجود ندارد / .گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت .احتمال پسر  ،ABسالم از نظر هموفیلی X H Y

ول�ی مبتلا به فنیلکتونوری  ffوجود دارد / .گزینههای ( )3و ( :)4نادرس�ت اس�ت .احتمال فرزندی با
گروه خونی  Oاز آنها وجود ندارد.

X H X h FfAB

ژننمود پدر
ژننمود مادر
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پاسخهای تشریحی

تغییر در اطالعات وراثتی

چهارم
فصل

B

B

B

C

1

11

تغییر در اطالعات وراثتی

موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست میباشند.

الف) نادرست است .پایداری اطالعات در سامانههای زنده ،یکی از ویژگیهای مادۀ وراثتی میباشد / .ب) نادرست است .مادۀ وراثتی بهطور محدود

تغییرپذیر اس�ت و س�بب گوناگونی افراد و افزایش توان بقای جمعیت میش�ود( .تغییرات گسترده اغلب سبب نابودی افراد میشوند / ).ج) درست است .هرچه تنوع در
جمعیت بیشتر باشد ،شانس سازگاری آن جمعیت در محیط متغیر بیشرت شده و توان بقای جمعیت افزایش مییابد / .د) نادرست است .همواره تغییرات و گونهزایی در
شرایط محیطی متغیر رخ میدهد تا افراد دارای صفات سازگارتر ،از بین سایرین انتخاب شوند و جامعه به سمت تکامل برود.
 42در مورد بیماری کمخونی داسیشکل به نکات زیر توجه کنید:
2
 )۱در اثر جهش ژین از نوع جانشیین رخ میدهد که یک جفت نوکلئوتید در ژنگان دچار تغییر شده است.
 )۲در این بیماری ،یک آمینواسید والین به جای گلوتامیکاسید در یک نوع رشتۀ پلیپپتیدی نوع بتا قرار گرفته است (درستی گزینۀ ( )۱و (.))3
 )۳جهش جانشینی در اثر تغییر نوکلئوتید Aدار به جای Tدار صورت گرفته است.
 )۴جهش ژنی آن باعث تغییر شکل هموگلوبین از حالت گرد به بیضی یا داسیشکل میشود (درستی گزینۀ (.))۲
 )5این بیماری رابطۀ بین ژن و پروتئین را نشان میدهد که حمل اکسیژن در این افراد دچار مشکل میشود.
 )6بیماری ارثی از نوع مستقل از جنس نهفته میباشد که در محیط ماالریاخیز ،فراوانی ژن آن تحت تأثیر محیط و عامل ماالریا باال میرود .در این محیطها ،گویچۀ قرمز
افراد ناخالص به صورت داسی درمیآید تا با از بین بردن عامل ماالریا ،شانس بقای فرد را حفظ کند (نادرستی گزینۀ (.))۴
ً
 43دقت کنید س�ؤال در مورد کمخونی داسیش�کل اس�ت و افراد مبتال به کمخونی داسیشکل معموال در س�نین پایین میمیرند ،در نتیجه نمیتوان گفت که
3
بهطور قطع ژنهای مربوط به این صفت را از طریق گامت به فرزندان منتقل میکنند.
گزینۀ ( :)1از ساختار اول تا چهارم هموگلوبین تغییر میکند / .گزینۀ ( :)2برخی یاختههای قلبی ،دوهستهای و چهار اللی میباشند / .گزینۀ ( :)3در
یاخت ه میلوئیدی و گویچۀ قرمز نابالغ این ژن جهشیافته وجود دارد.
 24موارد (ب)( ،ج) و (ه) وجه مشترک میباشد.
4
هر جهشی ،بیانگر تغییر دامئی در نوکلئوتیدهای مادۀ وراثتی میباشد (درستی ج).
بهط�ور کل�ی دو ن�وع جهش کوچک و بزرگ در ژنگان جانداران دیده میش�ود که حاوی نکات زیر میباش�ند .هر دو نوع میتوانند س�بب تغییر در محصول ژنها ش�وند
(درستی ب) .در حالت جهش کوچک از نوع جانشینی و بزرگ از نوع واژگونی یا برخی جابهجاییها ،طول فامتن جهشیافته را تغییر نمیدهند (درستی ه).
نکات جهشهای کوچک

نکات جهشهای بزرگ

یک یا چند نوکلئوتید را در برمیگیرد.

یک یا چند ژن را در برمیگیرد.

انواع جانشینی آن تغییری در طول  DNAایجاد نمیکند.

نوع واژگونی و برخی جابهجاییهای آن تغییری در طول فامتن ایجاد
نمیکند.

انواع حذف و اضافۀ آن ،طول  DNAرا تغییر میدهد.

انواع حذف ،مضاعفشدگی و برخی جابهجاییهای آن سبب تغییر در
طول برخی فامتنها میشود.

جهش خاموش و بیاثر نیز در آنها دیده میشود.

معموالً جهش خاموش ندارند و اغلب سبب مرگ تخم میشود.

تغییری در ساختار و تعداد فامتن ایجاد نمیکند و توسط
کاریوتیپ فامتنی مشخص نمیشود.

ناهنجاریهای ساختاری و عددی در فامتنها ایجاد میکند و اغلب
توسط کاریوتیپ فامتنی مشخص میشوند.

اگر جهش در توالی بینژنی یا تنظیمی رخ دهد ،در خزانۀ ژنی جمعیت تغییری ایجاد نمیشود چون خزانۀ ژنی فقط مجموع اللها یا ژنها میباشد (نادرستی د).
C

 25منظور س�ؤال از جهشهایی که فقط یک یا چند نوکلئوتید مجاور را دربر میگیرند ،همان جهشهای کوچک هس�تند .این جهشها به دو نوع جانش�ینی و
5
ً
حذف یا اضافه تقسیمبندی میشوند .در نوع جانشینی ،طول دنا و ژن تغییر نمیکند و معموال طول  RNAحاصل از رونویسی نیز تغییر نمیکند (نادرستی گزینۀ (.))۴
این جهشها بهطور معمول س�بب تغییر در چارچوب خواندن  mRNAدر حین ترجمه نمیش�وند (دقت کنید که ممکن اس�ت طول رشتۀ پلیپپتید حاصله را تغییر دهند
ولی چارچوب خوانده شدن  mRNAتوسط رناتن تغییر نمیکند) (درستی گزینۀ (.))۲
ن�وع دیگ�ر از جهشه�ای کوچک که طول دنا و ژن را تغییر میدهند ،نوع حذف یا اضافه نوکلئوتیدی میباش�د که اگر یک یا دو نوکلئوتید اضافه یا کم ش�ود ،چارچوب
خواندن  mRNAعوض میش�ود ولی اگر س�ه یا مضربی از سه اضافه یا کم ش�ود ،سبب تغییر در چارچوب خواندن رمزها نمیشوند (نادرستی گزینۀ ( .))3در این نوع
ً
جهشها ممکن است حذف یا اضافه شدن نوکلئوتید ،تغییری در طول محصول پروتئینی ایجاد نکند( .مثال در mRNA
مقابل اگر در محل عالمت س�ؤال ،یک نوکلئوتید  Gدار اضافه ش�ود ،باز هم رمز پایان ایجاد ش�ده اس�ت و طول پروتئین
تغییر نکرده اس�ت).

تثارو تاعالطا رد رییغت
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 46ابتدا به کلمۀ «جهش کوچک» در متن سؤال دقت کنید و به راحتی گزینۀ ( )1را رد کنید چون تغییر در تعداد فامتنها ،نوعی جهش بزرگ به حساب میآید.
6
حاال به بررسی سایر گزینهها در مورد انواع جهشهای کوچک میپردازیم.
گزینۀ ( :)۲نادرس�ت اس�ت .تغییر در چارچوب خواندن رمزها ،در اثر حذف یا اضافه ش�دن یک یا دو نوکلئوتید رخ میدهد .با توجه به این مورد ممکن اس�ت طول رشتۀ
پلیپپتیدی حاصله افزایش یا کاهش یابد / .گزینۀ ( :)۳نادرس�ت اس�ت .جهشهای خنثی ،جهشهایی هس�تند که س�بب تغییر در محصول پروتئینی ژن نمیش�وند .این
جهشه�ا میتوانن�د ب�ه صورت انواع جهشهای کوچک در توالیهای 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 میگویند (شکل الف) یا مانند شکل (ب) در اثر اضافه شدن نوکلئوتید رخ دهد ولی نوع آمینواسیدهای محصول تغییری نکنند.

گزینۀ ( :)۴درس�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  AUGاول ،یک رمزه پایان در  mRNAقرار
گیرد ،پیوند پپتیدی تشکیل نمیشود و فقط رمزه اول ترجمه میشود.

B

C

B

 37موارد (ب)( ،ج) و (د) نادرست هستند .جهش جانشینی از نوع خاموش ،سبب تغییر پروتئین و ر خنمود جاندار نمیشود (از اسمش معلومه که خاموشه!).
7
توالی افزاینده در باکتری وجود ندارد (نادرس�تی ب) ،جهش در  DNAس�بب تغییر در توالی مولکول خطی  RNAطی رونویس�ی میشود (نادرستی ج) .اگر این جهش
در بخش تنظیمی یا بینژنی رخ دهد روی  RNAو توالی آن اثری ندارد (نادرستی د).
 38هر نوع جهش کوچک به علت ایجاد تغییر در دنا ،سبب تغییر رنای حاصل نیز میشود ولی در نوع جانشیین ،تغییری در طول دنا و رنا ایجاد نمیکند.
8
گزینۀ ( :)1میوگلوبین ،پروتئینی تکرشتهای است و ساختار چهارم ندارد / .گزینۀ ( :)2در جهش بیمعنی ،طول رشتۀ پلیپپتید کوتاه میشود ،چون
زودتر رمز پایان تش�کیل میش�ود / .گزینۀ ( :)4جهش ،در بخش پروتئینی گلوبین تغییر ایجاد میکند ولی اکس�یژن به گروه هم که معدنی است متصل میشود .از طرفی
ممکن است این جهش ،جایگاه اتصال گروه ِهم به هر رشتۀ پلیپپتیدی را تغییر ندهد.
 19بسیار سؤال زیبایی است!! به جملۀ «پس از رشوع ترجمه» دقت کنید.
9
در  mRNAمقابل اگر در قسمت الف  Gبه جای  Cقرار گیرد AUG ،ساخته میشود ولی بالفاصله بعد از آن رمز پایان  UAAقرار میگیرد و ترجمه ادامه نمییابد.
در نتیجه تغییر یاد شده مانع تشکیل پیوند بین آمینواسیدها یمشود .چون برای تشکیل پیوند پپتیدی حداقل دو
ً
رم�زه معن�یدار باید دنبال هم قرار بگیرد .دقت کنید که گزینۀ ( )3اگر صورت گیرد ،اصال آمینواس�یدی دیگر در
ترجمه ش�رکت نمیکند و ترجمه ش�روع نمیشود چون رمزه آغاز تغییر یافته است ولی در سؤال عنوان شده است،
«پس از شروع ترجمه» پس این حالت غیرممکن است.

10 C

11

فقط مورد (ج) درست است.

 1جه�ش کوچ�ک از نوع جانش�ینی ،بدون تغییر در تعداد نوکلئوتیدها و رمزها میباش�د که ممکن اس�ت توالی پروتئین را تغییر ده�د ولی جهش کوچک دیگر از نوع
تغییر در تعداد نوکلئوتیدها میباش�د که در برخی موارد ،باعث تغییر در چارچوب خواندن  mRNAو تغییر در طول پروتئین حاصل از ترجمه میش�ود .در هر دو نوع
ً
جهش ،چون درون ژن تغییر رخ داده است ،قطعا این جهش به  RNAپیک منتقل میشود ولی ممکن است روی پروتئین اثر نکند RNA( .پیک محصول عمل آنزیم
رنابسپاراز  2هسته میباشد).
 2هر جهش در قسمت درون ژن ،سبب تغییر در  mRNAبرای ساخت پروتئین میشود .این تغییر میتواند سبب تغییر در نوع یا تعداد آمینواسیدها شود .قسمت (الف)
فقط در اثر جهشهای تغییر در تعداد رخ میدهد (نه جانشینی!).

C

در این س�ؤال دقت کنید که محصول حاصل از عمل رنابس�پارازها ،همان RNAهایی هس�تند که رونویس�ی ش�دهاند و محصول عمل ترجمۀ رناتنها نیز

21 11
رشتههای پلیپپتیدی میباشند.

اگر پاسخ این سؤال را با دقت تحلیل کنید ،بسیاری از نکات جهش کوچک را یاد میگیرید!!!

ً
لطف�ا ابتدا یک ژن فرضی با توالی روب�هرو را در نظر بگیرید تا در مورد
هر گزینه بتوانیم با سند بحث کنیم!!! این ژن توانایی رمز کردن و ساخت
پروتئینی با  4آمینواسید دارد.
گزینۀ ( :)۱نادرست است .محصول رنابسپاراز  ۲در

پارامس�ی (یوکاریوت) نوعی  mRNAمیباشد .اگر در  DNAمقابل،

نوکلئوتی�د ( )Cدر الگ�وی س�اخت رم�زه پای�ان  ATCدر اث�ر جهش

کوچ�ک حذف ش�ود ،باز هم چ�ون نوکلئوتید بعدی  Cمیباش�د محل
رمزه پایان تغییر نمیکند / .گزینۀ ( :)۲درس�ت است .اگر طول رشتۀ
پلیپپتیدی 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 میتواند در اثر جهش جانشینی یا تغییر در تعداد
رخ دهد / .گزینۀ ( :)۳نادرس�ت اس�ت .محصول رنابس�پاراز  ،۱مولکول

 rRNAمیباش�د که فاقد رمزه است / .گزینۀ ( :)۴نادرست است .اگر
در اث�ر جهش ،رمزه پایان جدیدی ،قبل از رمزه پایان واقعی ایجاد ش�ود،
طول رشتۀ پلیپپتیدی کوتاه میشود ولی این جهش همانند شکل روبهرو
در الگوی رمزه پایان نبوده است.
A

جهشها میتوانند سبب بروز گوناگونی در جمعیت شوند و در نتیجه بر توان بقای جمعیتها تأثیر دارند .از طرفی این سؤال در مورد جهشهای بزرگ از

41 12
نوع تغییر در س�اختار یا تعداد کروموزوم اس�ت که در هر نوع آن یک نتیجه خاص حاصل میش�ود .گزینۀ ( )1در مورد واژگونی ،گزینۀ ( )2در مورد جهشهای تغییر در
تعداد کروموزومها و گزینۀ ( )3در مورد مضاعفشدگی رد میشوند.

13 C

41

فقط مورد (د) درست است( .منظور سؤال جهش کوچک از نوع حذف یا اضافه کردن میباشد).
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
ال�ف) نادرس�ت اس�ت .در جهشه�ای
ِ

رمزه�ا را ع�وض میکن�د ول�ی تغیی�ر در دو رمز یعن�ی اضافه یا کم ش�دن  ۶نوکلئوتی��د که چون مض�رب  ۳میباش�د ،چارچوب خوان�دن تغییر نمیکند / .ب) نادرس�ت
اس�ت .ه�ر جه�ش کوچک�ی میتوان�د پیام�د وخیمی ایج�اد کن�د .در حالتی ک�ه یک رم�ز اضافه ش�ود ،فقط چارچ�وب خواندن عوض نمیش�ود ول�ی س�اختار پروتئین
ً
احتم�اال تغیی�ر میکن�د / .ج) نادرس�ت اس�ت .در ای�ن س�ؤال دق�ت کنی�د ک�ه جهشه�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 میباش�د ن�ه تغیی�ر در س�اختار فامتن / .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.
B

در س�ؤاالت قبل هم گفتم که وقتی س�ؤال بهطور کلی در مورد جهشهای کوچک میپرس�د ،جهش جانش�ینی س�بب تغییر در چارچوب خواندن رمزهای

31 14
 DNAنمیش�ود ولی میتواند با تغییر در رمزهای مختلف ،س�بب تغییر در نقطۀ ش�روع رونویسی و ترجمه شود (درستی الف و نادرستی ج) .از طرفی جهشهای حذف و
اضافه نیز میتوانند برحسب نوع خود چارچوب خواندن رمزها یا بیان ژن را تغییر بدهند یا ندهند (نادرستی ب و د).

C

موارد (ب)( ،ج) و (د) نادرست هستند.

41 15
انواع جهش بزرگ چه از نوع ناهنجاری عددی که تعداد فامتن تغییر میکند و چه ناهنجاری س�اختاری که تعداد فامتن را تغییر نمیدهد ،توس�ط مش�اهده کاریوتیپ (ردیف
کردن فامتنهای متافازی) میتوان از وجود آنها آگاه شد (فقط برخی واژگونیها در صورت عدم تغییر در محل سانترومر میتواند در کاریوتیپ مشخص نشود) (درستی الف).
ب) در ناهنجاری ساختاری از نوع واژگوین ،جهت قرارگیری قسمتی از یک فامتن در جای خود معکوس میشود .پس در نوع واژگونی ،طول فامتن تغییر نمیکند.
ج) جهش جانشیین از نوع جهشهای کوچک میباشد .قسمت دوم این عبارت مربوط به جهش جابهجایی میباشد (نه جانشینی!)

C

توجه :دقت کنید که احتامل استفاده از واژۀ جهشهای جانشیین با جابهجایی در تستها توسط طراحان زیاد است تا روی بیدقتی شام مانور بدهند!
ً
حذف قسمتی از یک فامتن ،غالبا سبب مرگ میشود که از نوع ناهنجاری ساختاری میباشد نه ناهنجاری عددی!!!
د) در جهش بزرگ از نوع
ِ
 11 16موارد (الف) و (د) نادرست هستند.
کوچک حذف یا اضافه و جانشینی از جهشهای ژین هستند نه فامتنی!!  /ب) درست است .چون اگر یاخته پیکری
های
الف) نادرست است .جهش
ِ
ً
دچار جهش ش�ود و قدرت تقس�یم میتوز داش�ته باشد تغییرات آنها قطعا با میتوز به یاخته بعدی منتقل میشوند / .ج) درست است .چون جهش حذف یا اضافه در یک
یا دو نوکلئوتید میتواند منجر به تغییر در چارچوب ش�ود ولی اگر این تغییر مضرب  3باش�د باعث تغییر چارچوب نمیش�ود( .واژۀ «یمتواند» به دلیل این اس�ت که اگر
س�ه نوکلئوتید اضافه یا کم ش�ود ،چارچوب خواندن رمزها تغییر نمیکند / ).د) نادرس�ت است .چون اگر جهش در قسمت توالی بین دو ژن یا بخش تنظیمی مثل راهانداز
رخ دهد به  RNAمنتقل نمیشود.

103

تثارو تاعالطا رد رییغت
104

B

مراهچ لصف

C

 11 17فقط عبارت (د) درس�ت اس�ت .تغییر در ساختار فامتن در هر  4مورد ،حذف ،مضاعفشدگی ،جابهجایی و واژگونی با شکسته شدن قسمتی از فامتن همراه
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 بینژنی رخ دهد که این توالیها را به عنوان بخش�ی از ژن به حس�اب نمیآوریم / .ب) ممکن اس�ت با جهش
جانشینی بیمعنا رخ دهد / .ج) تغییر چارچوب با اضافه یا کم کردن یک یا دو نوکلئوتید رخ میدهد نه رمز سهحرفی!
 11 18عبارتهای (الف) و (ب) صحیح میباشند.
الف) درس�ت اس�ت .در جهش مضاعفش�دگی ،ممکن است سبب شود مانند شکل زیر ،دو دگره یک صفت با هم روی یک فامتن قرار گیرند و دیگر
اصل جدا شدن دگرهها در آنافاز  1در مورد آنها در یاخته زاینده برای میوز رعایت نشود.

ب) درست است .در صورتی که جهش واژگونی صورت بگیرد در قسمت واژگون شده دیگر دگرههای یک صفت در جفت فامتن همتای آنها روبهروی هم نیست.

C

C

ً
ج) نادرس�ت اس�ت .در جهشه�ای تغیی�ر در س�اختار فامتن ،تع�داد فامتن یاخته تغیی�ر نمیکند (مثلا در جهش حذف ،فقط قس�متی از فامتن حذف میش�ود نه کل
ی هاپلوئید است که کروموزوم همتا ندارد .پس جهش مضاعف شدن در آن رخ نمیدهد.
کروموزوم!) / .د) نادرست است .اسپرماتید ،یاختها 
 21 19جه�ش جابهجای�ی وقت�ی صورت میگیرد که قس�متی از یک فامتن جدا ش�ده و به فامتن غیرهمتا یا ب�ه بخش دیگری در همان فامتن اولیه منتقل ش�ود.
ش�امپانزه گونهای  2n=48میباش�د .در ش�امپانزه نر ،که  XYبوده ،هر فامتن جنس�ی آن فاقد جفت همتا میباش�د و میتواند با  47فامتن دیگر و حتی با خودش جهش
ً
جابهجایی انجام دهد که مجموعا  48فامتن میش�ود .ولی ش�امپانزده ماده دارای جفت فامتن جنس�ی  XXو همتا میباش�د .هر فامتن جنسی  Xآن بهجز با جفت همتای
ً
( Xدیگر) با سایر فامتنها ( 46عدد) و فامتن خودش میتواند جهش جابجایی انجام دهد که مجموعا  47فامتن میشود.
 32 20مردان  XYهس�تند و  ۴۴فامتن غیرجنس�ی ( ۲۲جفت همتا) دارند ولی زنان عالوه بر  ۴۴فامتن غیرجنس�ی ( ۲۲جفت همتا) ،یک جفت جنسی  XXهمتا
نی�ز دارن�د .ه�ر فامتن جنس�ی  Xیا  Yم�ردان میتواند عالوه بر خودش با  45فامت�ن دیگر که غیرهمتا میباش�د ،جهش جابهجایی ایجاد کند ولی ق�ادر به ایجاد جهش
مضاعفشدگی نمیباشد (چون جفت کروموزوم جنسی مردان فاقد فامتن همتا میباشند) (درستی گزینۀ ( )۳و نادرستی گزینۀ ( )۴و ( .))۱در زنان هر فامتن جنسی ()X
میتوان�د ب�ا یک فامتن  Xدیگر جهش مضاعفش�دگی ایجاد کند .از طرفی قادر اس�ت عالوه بر خ�ودش با  44فامتن غیرهمتای خود جه�ش جابهجایی ایجاد کند یعنی
میتواند با  45فامتن جهش جابهجایی انجام دهد (نادرستی گزینۀ (.))۲
هر فامتن جنسی مردان ( Xیا )Y

هر فامتن جنسی زنان ()X

B
B

B

با  ۴۴فامتن غیرجنسی دیگر میتواند جهش جابهجایی ایجاد کند ( 23نوع فامتن).
با خودش میتواند جهش واژگونی یا جابهجایی ایجاد کند.
قادر به ایجاد جهش مضاعفشدگی نمیباشد.
با  44فامتن غیرجنسی دیگر میتواند جهش جابهجایی ایجاد کند ( 22نوع فامتن دیگر).
با خودش جهش جابهجایی و واژگونی میتواند ایجاد کند.
قادر به ایجاد جهش مضاعفشدگی با فامتن  Xهمتای خود میباشد.

 42 21اگر جهش ایجاد شده از نوع افزایش ساخت محصول باشد نیز نوعی جهش مضر به حساب میآید.
سایر گزینهها صحیح هستند.
ً
 42 22فردی که ناقل هموفیل اس�ت ،قطعا زن  X H X hمیباش�د و همس�ر وی نیز مرد  XYبوده است .زنان به دلیل داشتن جفت فامتن جنسی همتا ،قادر به
ایجاد جهش مضاعفش�دگی در صفت جنس�ی خود هس�تند ولی مردان فاقد این ویژگی میباش�ند( .درس�تی گزینۀ ( ))۴هر دو جنس میتوانند در هر فامتن خود جهش
جابهجای�ی ایج�اد کنن�د (نادرس�تی گزینۀ ( ))۲ول�ی جابهجایی بین دگرهها در هر جفت جنس�ی مردان صورت نمیگیرد .چ�ون دگرهها روی جفت فامتن همت��ا قرار دارند
(نادرستی گزینۀ (.))۳
در مورد نادرستی گزینۀ ( )۱کافی است که دقت داشته باشید!!! که جهش جانشیین از انواع جهشهای کوچک میباشد.
 22 23جهش در توالیهای بینژنی که از روی آنها رونویسی رخ نمیدهد ،در توالی پلیپپتید اثری ندارد ،زیرا رنایی از روی آن ساخته نمیشود (عامل ماالریا نوعی یوکاریوت است).
گزینۀ ( :)1جایگاه اتصال فعالکننده در باکتری ،محلی اس�ت که در آن پروتئینهای فعالکننده به رنابس�پاراز کمک میکنند تا به دنا متصلش�ود.
جهش در این توالی میتواند موجب عدم اتصال فعالکننده به دنا ش�ده و در این حال رنابس�پاراز به راهانداز متصل نمیش�ود و رونویسی و ترجمه انجام نمیگیرد و آنزیمی
نیز تولید نمیش�ود / .گزینۀ ( :)3ش�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 نمیپردازیم)/ .
گزینۀ ( :)4افزاینده ،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 میشود.

B

زنبور عسل نر جانداری با یاختههای هاپلوئید (پیکری و گامتی) میباشد .چون هر یاختۀ بدن آن هاپلوئید است و محصول میتوز بوده و برای هر صفت یک

12 24
دگره دارد (نه دگرهها) .ژنها نیز با میتوز به اس�پرمها منتقل میش�وند (از طرفی گامت فقط توس�ط برخی یاختههای دس�تگاه تولیدمثلی تولید میش�ود نه هر یاختۀ بدن!)
(نادرستی گزینۀ (.))۱
ً
گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت .در صفات چندجایگاهی میتواند چند ژن غیرالل داش�ته باشد (کال به یاد داشته باشید که در مسائل تعداد ژن یا الل یک
صفت همواره به صفات چندجایگاهی باید فکر کنید!) / .گزینۀ ( :)3درست است.
مضاعف ش�دن فامتنها یعنی دو کروماتید ش�دن آنها که در مرحلۀ  Sچرخه یاختهای میتوز هر یوکاریوتی رخ میدهد ولی جهش مضاعفش�دگی ویژه یاختههای دارای
فامتن همتا میباشد.

B

گزینۀ ( :)4درست است .زنبور عسل نر هاپلوئید و حاصل بکرزایی از تخمکهای زنبور ملکه دیپلوئید میباشد.
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .ش�کل بیانگر جابهجایی قسمت جدا ش�ده ) (O, Nبر روی مکان دیگری از خود همان فامتن میباشد/ .
32 25
گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت .چون نشاندهندۀ حذف قس�مت ژن ) (Oو جابهجایی یکطرفه از فامتن  1به  3بوده است / .گزینۀ ( :)3نادرست است .چون نشاندهندۀ

مضاعف شدن ) (a, Aو واژگوین قمست  dو  bبوده است نه جابهجایی!!  /گزینۀ ( :)4درست است .چون جابهجایی دو طرفه بین فامتن  2و  3را نشان میدهد.
A
B

A

 32 26وقتی جایگاه تعدادی از ژنها در یک فامتن تغییر یافته است ،جهش جابهجایی در همان فامتن یا واژگونی رخ داده است که طول فامتن ثابت مانده است.
جهش جانشینی در مورد نوکلئوتیدهای یک ژن کاربرد دارد.
 42 27جهش مضاعفشدن موجب میشود تا بخشی از ژنهای یک فامتن جدا شده و به فامتن همتا متصل شود .در این حالت فامتن همتا از آن ژنها دارای دو
نسخه خواهد بود .این نوع جهش اگر در اسپرماتوگونی رخ دهد ،چون میتوز میکند به هر یاختۀ حاصل از آن متصل میشود.
گزین�ۀ ( :)1جه�ش ح�ذف ب�ا جابهجایی همراه نمیباش�د / .گزینۀ ( :)2اگ�ر جهش واژگونی جای س�انترومر را در فامتن تغییر ده�د ،امکان دارد در
کاریوتیپ قابل تشخیص باشد .همانطور که میدانید در این نوع جهش تعداد و اندازۀ فامتنها تغییری نمیکند / .گزینۀ ( :)3جهش واژگونی و جهش جابهجایی که در
یک فامتن رخ دهد ،که فقط جهش واژگونی در همان محل رخ میدهد.
 32 28م�وارد (ال�ف)( ،ب) و (د) نادرس�ت هس�تند .جهش فوق نوعی واژگوین بوده اس�ت چ�ون ردیف ژنهای  CDEFمعکوس ش�دهاند .ای�ن جهش از نوع
جهشهای 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 میباشد
(نادرستی الف و ب).
در اثر جهش واژگونی ،در قس�مت معکوس ش�ده ،دیگر دگرههای صفات روبهروی هم قرار ندارند ولی در مرحلۀ آنافاز  1به دلیل جدا ش�دن دو فامتن همتا ،این دگرهها از
هم جدا شده و به یاختههای مجزایی میرسند (درستی ج و نادرستی د).
ً
ً
در نظر داش�ته باش�ید که هر جهش بزرگی با کاریوتیپ قطعا مش�خص نمیش�ود .مثال اگر جهش واژگونی در یک محدوده کوچک از کروموزوم رخ دهد و محل سانترومر
نیز عوض نشود ،با کاریوتیپ نمیتوانیم از وجود آن باخبر شویم.

A

در واژگونى ،تعداد نوکلئوتید و طول هر فامتن تغییر نمىکند ولى در محلهایى جابهجایی قطعات انجام مىشود و دیگر در آن محلها دگرههای آن صفات

B

فق�ط م�ورد (الف) صحیح اس�ت .در جهش واژگونی ط�ول فامتن و تعداد نوکلئوتیدها تغییر نمیکند ولی (ب) در مورد نداش�تن هیچ ژنی در یاخته( ،ج) در

B

32 29
روبهروی هم نیستند .در جابهجایی دوطرفه دگرهها در فامتنهای غیرهمتا قرار میگیرند.

33 30
مورد یاختههای چندالدی و (د) در مورد نوعی از جهش جابهجایی در همان فامتن رد میشوند.
 23 31در این پاسخ کروموزومهای غیرجنسی را با عالمت ( )Aنشان میدهیم .این پروانه  14Aیا کروموزوم غیرجنسی به همراه  XXیا  XYداشته است.
در حالت عادی هر یاخته حاصل از تخمکزایی این پروانه  7فامتن غیرجنسی به همراه یکی از  2فامتن جنسی  Xیا  Yرا دارد.
توجه شود چون در صورت سؤال گفته شده در هنگام تخمکزایی پس جنسیت پروانۀ ماده یعنی ) (XYمیباشد!

= 2n
¨16 ⇒ 14A + XY ⇒ ÁjIø ¦µhU =7A +(X IÄ Y) =8 ³»p¼¶»o
چون یک جفت فامتن اتوزوم با هم ماندهاند پس ممکن است یک یاخته  6فامتن غیرجنسی به همراه یکی از  2فامتن جنسی  Xیا  Yرا داشته باشد و یاخته دیگر  8فامتن
غیرجنسی به همراه یکی از  2فامتن جنسی  Xغیرجنسی یا  Yرا داشته باشد.
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تثارو تاعالطا رد رییغت
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B

ن همتای خود متصل میشود و در فامتن گیرنده،
 13 32منظور س�ؤال جهش مضاعفش��دیگ میباش�د که طی آن قطعهای از یک فامتن ،پس از جدا ش�دن به فامت 
هر دو دگره برخی ژنها وجود دارند .این جهش در یاختههای هاپلوئید مثل هستههای کیسه رویانی یا گامتها رخ نمیدهد (نادرستی گزینۀ ( ))۳و مانند جهش جابهجایی
در همان فامتن نیز رخ نمیدهد (نادرستی گزینۀ (.))4

مراهچ لصف

جهش مضاعفشدگی در هر جفت فامتن زنان (ناقالن بیماری وابسته به  )Xمیتواندرخ دهد (درستی گزینۀ ( ))۱ولی در جفت فامتن جنسی مردان که غیرهمتا هستند
رخ نمیدهد (نادرستی گزینۀ (.))۲
C

 23 33این س�ؤال که ترکیبی با زیس�ت یازدهم میباش�د ،هدف جالبی را دنبال میکند .همانطور که میدانید جهش یک یاخته در اثر میتوز طبیعی به هر یاخته
حاصل میرسد ولی در اثر میوز و به دلیل آرایش چهارتایهها در وسط یاخته ،تنوع ژنی در یاختههای حاصله ایجاد میشود.
ً
دانه گرده در گیاهان معموال دارای دو هسته هاپلوئید به نام رویشی و زایشی میباشد که در اثر میتوز یاختۀ زایشی ،دو اسپرم یا گامت نر مشابه و یکسان ایجاد میکند.
پس هر جهش آن به اسپرمها نیز منتقل میشود (درستی گزینۀ (.))2
اووس�یت اولیه ،اووگونی ،اس�پرماتوگونی ،اسپرماتوس�یت اولیه و پارانشیم خورش ،یاختههایی دیپلوئید هس�تند که در چرخۀ زندگی ،ادامه یاختههای حاصل از آنها یا خود
ً
آنها وارد میوز میش�وند و ممکن اس�ت ژن جهش یافته را به یاختۀ مورد نظر ندهند .مثال اگر اووس�یت اولیه با ژننمود  Aaحاوی ژن کمخونی داسیش�کل ( )aباش�د.
اووسیت ثانویه میتواند ژننمود  Aیا  aداشته باشد.
گزینۀ ( :)1هر اووس�یت ثانویه ،نصف کروموزومهای اووس�یت اولیه را میگیرد / .گزینۀ ( :)3در یک اس�پرماتوگونی دارای جهش در اثر میتوز و میوز
دنباله آن ،برخی اس�پرماتیدها میتوانند ژن جهشیافته را بگیرند / .گزینۀ ( :)4از هر چهار یاختۀ حاصل از میوز پارانش�یم خورش ،فقط یکی از آنها س�بب تولید کیس�ۀ
رویانی و تخمزا میشود.
ً
در مورد انتقال جهش دقت کنید که اب میتوز و یا میوز  ،۲هر یاختههای حاصل ،قطعا از یاختۀ مولد ،ژن میگیرد.

34 C
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میوگلوبین پروتئینی با یک رشته پلیپپتید است .هر چهار مورد نادرست میباشند.

الف) در مورد جهش جانشینی نیز صادق نیست / .ب) در صورتی که جهش جانشینی بیمعنا روی دنا ،در ارتباط با آخرین رمزه معنیدار صورت گیرد و رمزه پایان تولید
شود ،یک آمینواسید در نهایت حذف خواهد شد .به عنوان مثال بروز جهش در توالی  AACروی رشتۀ الگو و تبدیل آن به  ، ATCدر نهایت به رمزه پایان  UAGختم
میش�ود / .ج) اگر در ژنها نیز جهش جانش�ینی رخ دهد ،تعداد نوکلئوتید  RNAحاصله و طول آن تغییری نمیکند / .د) تبدیل رمزه اپیان (یبمعین) به یک رمزه معیندار

سبب افزایش طول محصول ترجمه یمشود و ربطی به طول  RNAندارد.
B

ً
 23 35موارد (الف) و (د) درست هستند .انسانی که از نظر هموفیلی ناقل است ،قطعا زن است و  ،XXپس باید  23فامتن هسته و یکی برای میتوکندری را بررسی
کرد ولی برای مرد باید  25فامتن ردیابی ش�ود .در مورد هس�ته گونه انس�ان  24فامتن ( 22اتوزوم به همراه  Xو  .)Yدر مورد (د) دقت کنید که در جانداران هاپلوئید ،به
تعداد کل فامتنها ،همۀ آنها را باید ردیابی کرد چون در آنها کروموزوم همتا وجود ندارد.

36 B

33

برای توالییابی ژنی باید از یاخته دارای هس��ته و اندامکهای کامل DNAدار اس�تفاده کرد که در یک گونه مثل انس�ان باید از یاخته  XYاستفاده کرد که هر دو نوع فامتن
جنس�ی را داش�ته باشد (نادرس�تی گزینۀ ( )1و ( .))2چون زن ( X H X hناخالص هموفیلی است) و گویچۀ قرمز نیز فاقد اندامک است ولی گزینۀ ( )4هم نادرست است
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 میتوان
ژنگان کامل گیاه را از آن به دست آورد.
B

B

 23 37موارد (ب)( ،ج) و (ه) میتوانند درست باشند.
دقت کنید که در متن س�ؤال ذکر کرده اس�ت که جهش بر توایل محصول پروتئین اثر نمیگذارد .پس این جهش یا در بخش بین ژین غیرتنظیمی رخ داده اس�ت و یا در بخش
تنظیمی آن مثل راهانداز یا افزاینده رخ داده است یا حتی تغییر در توایل میانهای رخ داده باشد( .درستی ب ،ج و هـ) چون از روی این قسمتها پروتئینسازی صورت نمیگیرد.
ً
الف) اگر رمزه آغاز ترجمه جابهجا ش�ود ،قطعا توالی آمینواس�یدی پروتئین حاصله و س�اختارهای اول تا چهارم پروتئینی تغییر میکند / .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 میباشد).
 43 38جهش حذف میتواند از نوع کوچک یا بزرگ باش�د .در نوع بزرگ که با بررس�ی کاریوتیپ افراد مش�خص میش�ود ،قسمتی از یک فامتن جدا میشود که
ً
غالبا اگر در یاخته تخم رخ دهد ،سبب مرگ فرد میشود ولی جهش حذف از نوع کوچک میتواند سبب تغییر در چارچوب خواندن رمزهای یک ژن شود.
جهش حذف از انواع بزرگ ،درصورتی که در تخم رخ دهد ،اغلب سبب مرگ میشود ولی در افراد بالغ اگر قسمتی از یک فامتن حذف شود میتواند بیتأثیر باشد.
ً
گزین�ۀ ( :)۱جه�ش خاموش وقتی صورت میگیرد که نوع آمینواس�ید و پروتئینس�ازی تغییر نکند .اگر بازهای آلی ی�ک رمز  DNAمثال از CTG
به  GCTتغییر کند ،با اینکه نوع همۀ بازهای آلی آن یکس�ان اس�ت ،باز هم س�بب تغییر در محصول میش�ود که جهشی خاموش نمیباشد / .گزینۀ ( :)۲با تغییر در نوع
نوکلئوتیدهای  ،DNAطول  mRNAیا رش�تۀ پلینوکلئوتیدی حاصل از رونویس�ی تغییر نمیکند ولی ممکن اس�ت طول رشتۀ پلیپپتیدی حاصل از ترجمه عوض شود/ .
گزینۀ ( :)۳جهشهای ارثی ،توس�ط گامتها منتقل میش�وند و به تخم میرس�ند .در اثر تقس�یم میتوز تخم ،هر یاخته پیکری جاندار دارای جهش میشود .ولی این فرزند
ً
جهش یافته برای ایجاد گامت ،تقسیم میوز کاهشی می دهد که ممکن است این ژن را به نسل بعد ندهد .مثال اگر  aرا ژن جهش یافته بدانیم که از گامت  aبه تخم Aa
رس�یده اس�ت ،نصف گامتهای وی یمتوانند ژن  Aرا حمل کنند که فاقد ژن جهش یافته یمابش��ند.

B

شکل بیانگر جهش مضاعفشدگی بین دو فامتن همتا میباشد .از فصل قبل به یاد دارید که ژنهای گروه خونی  ABOدر کروموزوم  9ولی ژنهای گروه

43 39
م همتا نمیباشند و بین آنها جهش مضاعفشدگی رخ نمیدهد.
خونی  Rhدر کروموزوم  1قرار دارد که با ه 

ً
گزینۀ ( :)۱زنبور نر ،هاپلوئید است و فاقد فامتن همتا و جهش مضاعفشدگی میباشد / .گزینۀ ( :)۲انسان ناقل از نظر هموفیلی ،قطعا زن X H X h

میباشد که در فامتنهای جنسی آن جهش مضاعفشدگی میتواند رخ دهد / .گزینۀ ( :)۳هستۀ رویشی و زایشی گیاهان ،هاپلوئیدند و فاقد فامتن همتا میباشند.

40 A

1

44

موارد (الف) و (ب) درست هستند.

س�بک زندگی ،تغذیۀ س�الم ،ورزش ،وزن مناس�ب ،غذاهای گیاهی دارای ترکیبات پاداکسنده (مثل مواد رنیگ واکوئولها و پالس��تهای رنیگ) و الیافهای سلولزی از

عواملی هستند که باعث پیشگیری از بروز سرطان میشوند (درستی الف).

 2در مناطقی که مصرف غذاهای نمکسود دودی شده رایج است ،شیوع سرطان باالتر است .در حال حاضر ارتباط بین برخی سرطانها با مصرف زیاد غذاهای کباب

شده یا سرخ شده مشخص شده است (درستی ب).

 3ترکیبات نیتریتداری مثل سدیمنیرتیت ،که برای ماندگاری محصوالت پروتئینی به سوسیس و کالباس اضافه میکنند در بدن ابتدا به ترکیبایت تبدیل یمشوند که

تحت رشایطی قابلیت سرطانزایی دارند (نادرستی ج) .پس خود سدیم نیتریت پیشماده و عامل مستقیم واکنش نمیباشد.
C

فقط مورد (ب) درست است.

24 41
پرتو فرابنفش که در نور خورش�ید وجود دارد ،نوعی عامل فیزییک جهشزا میباش�د که میتواند برای افرادی که به مدت زیادی در معرض نور خورش�ید قرار میگیرند،
عامل س�رطانزا باش�د (نادرس�تی الف) .این پرتوها ،سبب برقراری پیوند بین دو تیمین مجاور در  DNAمیشوند که به آن دوپار تیمین گفته میشود .این جهش میتواند
در ایجاد مرگ برنامهریزی شده یاختهای و حذف یاختههای پیر و آسیبدیده نقش داشته باشد (درستی ب).
الف) پرتو فرابنفش عامل فیزیکی جهشزا میباشد (توضیح عبارت (الف) در مورد مادۀ شیمیایی بنزوپیرن در دود سیگار میباشد) / .ج) اشعه به کار
رفته در س�ونوگرافی ،امواج ماوراء صوت میباش�د که جهشزا نمیباش�د (از نوع فرابنفش نمیباشد) / .د) برای ماندگاری محصوالت پروتئینی مثل سوسیس و کالباس ،از
مواد شیمیایی مثل سدیمنیتریت استفاده میکنند.

C

آندوسپرم نهاندانگان قسمتی مغذی با یاختههای اغلب تریپلوئید ( )3nمیباشند که در هر دسته فامتنی ،سه فامتن همتا وجود دارد .این فامتنها میتوانند

24 42
با همدیگر تبادل قطعه به صورت جهش مضاعفشدگی انجام دهند.

گزین�ۀ ( :)۱دوپارتیمی�ن ک�ه در اث�ر پرتو فرابنفش ایجاد میش�ود (عامل فیزیکی) ،تغیی�ری درون ژنی از نوع جهش کوچک میباش�د / .گزینۀ (:)۳
جهشه�ای ب�زرگ اغل�ب باعث مرگ (رانش) و کاه�ش خزانۀ ژنتیکی جمعیت میش�وند / .گزینۀ ( :)۴جهش مضاعفش�دگی در هر جفت فامتن همت�ا مثل فامتنهای
غیرجنسی مردان ،زنان و جفت  XXزنان رخ میدهد( .در جفت  XYمردان جهش مضاعفشدگی رخ نمیدهد).
B

فقط مورد (ج) درست تکمیل میکند .از مواد شیمیایی جهشزا میتوان به بنزوپیرن اشاره کرد که در دود سیگار وجود دارد و جهشی ایجاد میکند که به

34 43
رسطان منجر میشود .همانطور که در زیست یازدهم آموختید ،بدن برای مبارزه با سرطان ،پرفورین و اینترفرون نوع  2تولید میکند (درستی ج).

الف) دیمرتیمین س�بب اختالل در همانندس�ازی دنابس�پاراز در مرحلۀ اول چرخۀ یاختهای یعنی در مرحله اینترفاز میش�ود( .دقت کنید که وقتی از
مراحل یک چرخۀ یاختهای صحبت میشود ،باید در نظر بگیرید که دو مرحلۀ اینترفاز و تقسیم مدنظر است که هرکدام مراحل کوچکتری دارند / ).ب) جهش میتواند
به خاطر خطا در همانندسازی نیز رخ دهد (در این صورت نه فیزیکی بوده و نه شیمیایی!) / .د) پرتوی فرابنفش سبب ایجاد دوپارتیمین پیریمیدینی میشود .تیمین فقط
در ساختار دنا شرکت میکند.
44 C

44

فقط عبارت (د) نادرست است.

ترکیبات نیتریتدار مثل س�دیمنیتریت که برای ماندگاری پروتئینها به موادی مثل سوس�یس و کالباس اضافه میش�وند ،در بدن به ترکیباتی تبدیل میش�وند که تحت

رشایطی (نه شرایط مختلف)! قابلیت سرطانزایی دارند.
الف) زنبور ماده دیپلوئید است .اگر  20فامتن داشته باشد باید  10نوع آن در هسته (از هر دو تا همتا یکی!!) برای ژنگان هستهای و یک  DNAحلقوی
میتوکندری برای ژنگان سیتوپالسمی آن ردیابی شود / .ب) خط کتاب درسی است که میگوید «گرچه ساز و کارهای دقیقی برای اطمینان از صحت همانندسازی DNA
وجود دارد اما با وجود اینها گاهی جهشهایی رخ میدهد و ویرایش صورت نمیگیرد / ».ج) جهشهای ارثی برخالف اکتسابی ،توسط گامتها منتقل شدهاند و در تخم
وجود داشتهاند .پس هر یاختۀ پیکری که حاصل میتوز تخم است ،دارای این اختالالت میباشد.
B

در یک کروموزوم ،جهش واژگونی در همان محل ولی جهش جابهجایی در محل دیگری تغییر رخ میدهد.

34 45
گزینۀ ( :)1کروموزوم متافازی به صورت عادی ،مضاعف بوده و دارای دو دنای یکسان و دو نسخه از هر ژن میباشد / .گزینۀ ( :)2ممکن است در
ً
جهش کوچک نیز تعداد کمی مثال دو نوکلئوتید حذف شود / .گزینۀ ( :)3در واژگونی جهتگیری قسمتی از فامتن که حاوی یک یا چند ژن است (نه همۀ ژنهای فامتن)،
معکوس میشود / .گزینۀ ( :)4ممکن است جهش تغییر در تعداد کروموزوم رخ داده باشد!

107

تثارو تاعالطا رد رییغت
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1

A

 12 2همانطور که گفتیم جهشهای کوچک مخصوص تغییرات نوکلئوتیدی میباش�ند که برخالف جهشهای بزرگ س�بب تغییر در س�اختار یا تعداد فامتنها
نمیشوند .جهشهای کوچک برخالف انواع بزرگ توسط کاریوتیپ مشخص نمیشوند (نادرستی گزینۀ (.))۳
گزینۀ ( :)۱صحیح و جواب اس�ت و گزینۀ ( )۲نادرس�ت اس�ت .در انواع جهشهای کوچک در جانشینی یا تغییرات حذف و اضافهای ،به دلیل رابطۂ
مکمیل بین ابزها ،تغییر در نوکلئوتید یک رشته ،طی همانندسازی سبب تغییر در نوکلئوتید رشته مقابل آن نیز میشود.
گزینۀ ( :)۴نادرس�ت اس�ت .تغییر در اندازۀ پروتئین ،میتواند 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.

مراهچ لصف

B

 11 1همۀ عبارات جمله را به نادرستی تکمیل میکنند.
در ابتدا باز هم دقت کنید که تغییرات در مادۀ وراثتی افراد به صورت محدود میباشد چون تغییرات گسترده یا نامحدود سبب مرگ افراد جامعه میشود (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 میدهد و زمینه
را به سمت گونهزایی فراهم میکند (نادرستی الف و ج).

C

 13 3برای پاسخگویی به این تست باید  mRNAمورد نظر را در دو حالت قبل و بعد از تغییر بررسی کنیم:
همانط�ور که میبینی�د  mRNAمورد نظر قب�ل از تغییر ،دارای
 5رم�زه قابل ترجمه در بخش رمزگردان خود بوده اس�ت ،اما بعد
از تغیی�ر دارای  6رمزه قابل ترجمه در بخش رمزگردان خود ش�ده
اس�ت ،به علاوه محلهای ش�روع و پای�ان ترجمه هم ک�ه تغییر
کردهاند و در  mRNAتغییر چارچوب خواندن نیز رخ داده است.
بنابراین گزینۀ ( )1نادرست است ،چون نه تنها طول پروتئین حاصل از ترجمۀ  mRNAتغییر یافته کوتاه نمیشود ،بلکه به اندازۀ یک آمینواسید نیز بلندتر میشود.
توج��ه :در کنک��ور جه��ش تغیی��ر در چارچ��وب خوان��دن را ب��رای جهشه��ای جانش��ینی در نظ��ر منیگیری��م ول��ی در ای��ن م��دل س��ؤاالت اگ��ر توال��ی  mRNAرا داد ،بس��یار
بسیار با دقت به آن پاسخ دهید!!

B

 34 4موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست تکمیل میکنند .اگر درون یک ژن ،در تعداد نوکلئوتیدها تغییر صورت بگیرد ،در اثر رونویسی ،طول  RNAنیز تغییر
ً
میکند ولی ممکن است این تغییر مثال روی توالی میانه بوده باشد و در پروتئینسازی اثری نداشته باشد( .درستی د).
توجه :دقت کنید که وقتی واژۀ «ژن» میآید یعنی بخشی از دنا که از آن رونویسی صورت میگیرد که به آن قسمت ،توالی ساختاری نیز گفته میشود.
الف) در متن کتاب درس�ی برای جهش بزرگ از نوع جابهجایی عنوان ش�ده اس�ت که میتواند قطعۀ جدا شده به فامتن غیرهمتا و یا به بخش دیگری

از همان فامتن متصل ش�ود .اگر قطعه جدا ش�ده به فامتن غیرهمتا متصل ش�ود ،طول آن فامتن طویلتر میش�ود ولی در صورت اتصال به بخش دیگری از همان فامتن
تغییری در طول فامتن ایجاد نمیشود.

ب) جهش تغییر در چارچوب با افزایش یا کاهش یک یا دو نوکلئوتید در یک ژن رخ میدهد ولی تغییر در یک یا دو رمز چون هر رمز ۳نوکلئوتید دارد ،سبب تغییر در چارچوب
ً
نمیش�ود / .ج) در اینجا دقت کنید که مثال در فرد  Aaکه ناقل ژن فتیلکتونوری میباش�د اگر در اثر جهش ،دگره  aوارد اس�پرم یا اووس�یت وی ش�ود ،این گامت قرار
ً
نیس�ت قطعا در لقاح ش�رکت کند و صفت را به نس�ل بعد بدهد .در بدن تعداد زیادی گامت تشکیل میشود که در صورت لقاح ،ویژگی ژنی خود را به نسل بعد میدهند
ولی واضح است که اغلب اسپرمها یا تخمکها در لقاح شرکت نمیکنند!!

5

C

15
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موارد (الف) و (ج) نادرست است.

انواع جهشهای ناهنجاری ساختاری در فامتنها

1

 )1جه��ش حذف (کاه��ش) :یعنی قس�متی از یک فامتن
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
ً
میشود (مثال اگر در یاخته پوست ما این جهش رخ دهد که
ما نمیمیریم!) (نادرستی الف).
توج��ه :در کت��اب درس��ی عن��وان ش��ده اس��ت ک��ه جهشه��ای
حذف��ی غالب��اً باع��ث م��رگ میش��ود ولی قطع��اً منظ��ور نویس��نده،

 )2جه��ش واژگونی :یعنی قس�متی از یک فامتن
ج�دا ش�ده و برعک�س روی جای�گاه خ�ودش در
هم�ان فامت�ن ق�رار بگی�رد ،در این ص�ورت تعداد
نوکلئوتیده��ای ی�ک فامت�ن عوض نمیش�ود ولی
ممکن اس�ت این جدا ش�دن از وسط یک ژن باشد،
پ�س دیگر آن ژن در فامتن وج�ود کاربردی ندارد
(نادرستی ج).

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 گزینهها پاسخ دهید.

 )3جهش مضاعفشدگی :یعنی قسمتی از یک فامتن جدا
ش�ود و به فامتن همتای خود متصل شود که در این صورت
فامت�ن گیرنده میتواند از برخی صفات ه�ر دو ژن (دگره) را
داشته باشد و دو دگره یک صفت روی یک فامتن واقع شود.
چ�ون افراد  XXی�ک گونه در فامتن جنس�ی خود نیز جفت
همتا دارند ،پس در یک گونه ،احتمال جهش مضاعفشدگی
در XXها از XYها بیشتر است (درستی ب).

C

A

 )4جه��ش جابهجای��ی :یعن�ی حذف قس�متی از
یک فامت�ن و اتصال به فامتن غیرهمت��ا یا اتصال به
قس�مت دیگری از همان فامتن .در این صورت این
جه�ش در افراد  XYبیش�تر از XXهای یک گونه
صورت میگی�رد .در جهشهای جابهجایی میتوان
بین دو فامتن جابهجایی دوطرفه مش�اهده کرد .این
جهش در یاختههای  nکه فقط فامتن غیرهمتا دارد
مث�ل قارچه�ا و زنبور ن�ر میتوان�د برخالف جهش
مضاعفشدگی صورت گیرد (درستی د).

 46 6هر چهار مورد نادرست میباشند.
الف) نادرست است .جهشهایی که درون ژن رخ میدهد از نوع جهشهای کوچک هستند (جهشهای بزرگ ،فامتنی هستند و چند ژن کم یا زیاد میشوند)/ .
ب) نادرست است .اگر جهش جانشینی سبب تغییر در توالی آمینواسیدها شود بهطوری که نوع ،ترتیب و تعداد را عوض کند ،باعث تغییر در ساختار اول تا چهارم پروتئینها
ً
میش�ود ،ولی اگر مثال در آنزیمها این تغییر در محلی دورتر از جایگاه فعال رخ دهد ،میتواند تأثیری در فعالیت آنزیمی (کاتالیزوری) آن نداش�ته باش�د / .ج) نادرس�ت اس�ت.
تغییر در مقدار محصول در اثر جهشهایی رخ میدهد که روی توالیهای تنظیمی مثل راهانداز یا افزاینده رخ داده است .البته وقتی تغییر در پروتئینهای تنظیمی رخ میدهد
یعنی جهش در درون ژن رخ داده اس�ت ولی این محصول میتواند در کم یا زیاد ش�دن محصول س�ایر ژنها تأثیر داش�ته باشد / .د) نادرست است .جهش در بخش تنظیمی
روی مقدار ساخت پروتئین حاصله یا  RNAحاصله اثر میگذارد ولی جهش در درون ژن یا در بخش رونویسی شونده آن سبب تغییر در عملکرد محصول پروتئینی میشود.
 27 7در مضاعفشدگی چون قسمتى از یک فامتن به فامتن همتا خود متصل مىشود ،پس مىتواند یک فامتن هر دو دگره برخی ژنها را دارا شود .در این جهش،
فامتن دهنده دچار حذف میشود ولی طول فامتن همتای آن طویلتر میشود.
 1دقت کنید که متن سؤال در مورد صفت تکجایگاهی است وگرنه در صفات چندجایگاهی در حالت عادی ،میتوان تعدادی ژن یک صفت را در یک فامتن مشاهده کرد.
 2نکات جهش :در جهشهاى ناهنجاری ساختار فامتنها ،تعداد فامتنها تغییر نمىکند.
 )1حذف یا کاهش = قسمتى از فامتنى جدا مىشود ولی به قسمتی دیگر متصل نمیشود .اغلب اگر در یاخته تخم صورت گیرد ،باعث مرگ مىشود.
 )2واژگونى = قسمتى از فامتن که جدا شده و بهطور معکوس در جایگاه خود قرار مىگیرد.
)3مضاعفشدگی = یعنى قسمتى که از فامتنى جدا شده به فامتن همتاى آن متصل میشود .در این صورت فامتن گیرنده در برخى صفات هر  2دگره را دارد .توجه
شود این جهش در جانداران  nفامتنى مثل زنبور نر تعریف نمىشود.
 )4جابهجایى = قسمت جدا شده به فامتن غیرهمتا یا به بخش دیگری از همان فامتن متصل میشود.

C

 28 8فق�ط مورد (ب) نادرس�ت اس�ت .مل�خ نوعی جانور بوده و یوکاریوتی میباش�د .پس همانطور که در فص�ل  ۲خواندیم ،فاقد پروتئینه�ای تنظیمی از نوع
فعالکننده یا مهارکننده میباشد (نادرستی ب).
ً
ً
(الف) و (ج) درست هستند .اگر توالی تنظیمی ،مثال راهانداز یا افزاینده دچار جهش شود ،مقدار رونویسی تغییر میکند .مثال تغییر در راهانداز مربوط
به ژن سازندۀ رنابسپاراز  ،۲ممکن است رونویسی و ساخت این آنزیم را زیاد یا کم یا متوقف کند .اگر این جهش مقدار ساخت رنابسپاراز  2را زیاد کند ،این آنزیم میتواند
س�اخت  mRNAرا از س�ایر ژنها افزایش دهد / .د) درس�ت اس�ت .هر جهشی که درون ژن و در توالیهای مربوط به س�اخت پروتئین رخ دهد ،میتواند سبب تغییر در
س�اختار پروتئینها 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.

تثارو تاعالطا رد رییغت
110

C

 19 9موارد (الف)( ،ج) و (د) درست هستند.
ژنوم یا ژنگان ،به کل محتوای مادۀ وراثتی یک گونه گفته میش�ود که مجموع مواد وراثتی با  DNAخطی در هس�ته و با  DNAحلقوی در سیتوپالس�م (در میتوکندری و
کلروپالست) را شامل میشوند.

1
 2ژنگان،مشخص میکند که هر ژن ،توالی بین ژنی و تنظیمیها در چه جایگاهی از فامتن آن گونه قرار دارند.

مراهچ لصف

در پیدا کردن ژنگان باید از هر نوع فامتن ،یک نسخۀ آن را بررسی کنیم .یعنی از دو فامتن همتا ،فقط به بررسی عوامل روی یکی از آنها میپردازیم.

C

الف) درس�ت اس�ت .زنبور عسلی که اسپرم میس�ازد ،زنبور نر میباشد که دارای یاختههای پیکری هاپلوئید میباشد .این جانور اسپرمهای خود را با
میتوز ایجاد میکند و فاقد فامتنهای همتا در هس�تۀ خود میباش�د .پس برای بررس�ی ژنگان هس�تۀ آن گونه نیز باید هر  16فامتن را در  DNAخطی آنها ردیابی کنیم
(زنبورهای ماده ،همین ژنها و توالیهای نر را دارند ولی از هر ژن دو الل دارند / ).ب) نادرس�ت اس�ت .انس�ان جانداری  2n = 46است که برای بررسی ژنگان هسته آن
 ۲۲نوع فامتن غیرجنسی (از هر دوتا همتا یک فامتن) به همراه فامتنهای جنسی  Xو Yرا باید ردیابی کنیم .در این عبارت واژۀ ژنگان انسان به کار رفته است ،پس باید
عالوه بر ژنگان هسته ،ژنگان سیتوپالسمی ،را با  DNAموجود در میتوکندری نیز بررسی کنیم / .ج) درست است .وقتی تخمک شامپانزه  24فامتن دارد ،یعنی  ۲۳فامتن
غیرجنسی و یک فامتن  Xداشته است و گونۀ اصلی دارای یاختههای پیکری  2n = 48بوده است .برای بررسی ژنگان هسته آن باید  23نوع فامتن غیرجنسی و  ۲فامتن
جنس�ی  Xو  Yرا بررس�ی کنیم ( 25مولکول  DNAخطی) .الزم به ذکر اس�ت که برای بررس�ی ژنگان سیتوپالس�می آن نیز باید یک  DNAحلقوی سیتوپالس�می در
میتوکندری را بررسی کنیم / .د) درست است .جلبک سبز فتوسنتزکننده اسپیروژید از نوع آغازیان و یوکاریوتی میباشد که ژنگان سیتوپالسمی آن در DNAهای حلقوی
میتوکندری و کلروپالست قرار دارد ولی قار چها یوکاریوتهایی فاقد پالست هستند.
 41 10فقط مورد (الف) درست است.
ً
الف) درس�ت اس�ت .همانندسازی  DNAمعموال با س�ازوکار دقیقی صورت میگیرد .در این عمل ،آنزیم دنابسپاراز با فعالیت بسپارازی خود ابتدا
پیوند فسفودیاس�تر برقرار میکند و س��پس بریمگردد و بازهای آلی مکمل را برریس میکند 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 میش�ود / .ب) نادرس�ت اس�ت .دوپارتیمین در اثر پرتو فرابنفش نور خورشید ایجاد میشود
که در یک رشته  ،DNAدو باز آلی تیمین (مجاور) را به هم وصل میکند .پرتو فرابنفش نوعی عامل جهشزای فیزییک است ولی بنزوپیرین موجود در دود سیگار ،سبب
ایجاد س�رطان دس�تگاه تنفس ش�ده که یک عامل ش��یمیایی جهشزا میباشد / .ج) نادرست اس�ت .بیماریهای بارز را میتوان با گرفتن یک دگره بیماری ( )Aاز نسل
قبل به صورت ارثی به دس�ت آورد ولی برای به ارث رس�یدن بیماریهای نهفته در حالت غیرجنس�ی ) (aaیا وابس�ته به  Xنهفته در زنان )  ، (X a X aوجود دو دگره
بیمار الزم اس�ت که باید از گامتهای هر دو والد به ارث برس�د ولی مردان در صفت نهفته وابس�ته به  ،Xمیتوانند بیمار  X a Yباش�ند و دگره بیمار )  (X aخود را
فقط از مادر خود به ارث برده باش�ند.
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 ۴4 46انتخاب طبیعی فرایندی است که افراد سازگارتر با محیط ،انتخاب میشوند و با افزایش شانس بقا و زادآوری خود ،فراواین افراد سازگار را در نسل بعد بیشتر
میکند .دقت کنید که انتخاب طبیعی ،فرد را انتخاب میکند ولی فرد را تغییر نمیدهد ،بلکه چهرۀ جمعیت را با افزایش فراوانی سازگارها تغییر میدهند تا به سمت تغییر
گونه برسند (نادرستی گزینۀ (.))۴
گزینۀ ( :)1جمعیت باکتریها به تدریج نس�بت به آنتیبیوتیک مقاوم میش�ود (نه هر باکتری چون مهمترین نکته در ابتدای این گفتار این اس�ت که
طی انتخاب طبیعی ،قرار اس�ت جمعیت و ویژگیهای آن عوض ش�ود نه خود هر باکتری!) / .گزینۀ ( :)2تفاوت فردی جمعیت الزمه بقای آن اس�ت / .گزینۀ ( :)3محیط
تعیینکننده سازگاری یا ناسازگاری یک صفت است.
 14 47طبق انتخاب طبیعی ،تفاوتهای فردی بین باکتریها ،سبب شد که به تدریج با تکثیر باکتریهای مقاوم ،فراوانی این باکتریها زیاد شود و جمعیت جدید
مقاوم تولید شود .در این روش ،به ترتیب از ابتدا طبق مورد (د) تعداد کمی از باکتریها دارای خاصیت و ژن مقاوم به آنتیبیوتیک بودند و سپس وقتی پادزیستها اضافه
ش�دند ،تع�داد زی�ادی از باکتریها که مق�اوم نبودند طبق مورد (الف) از بین رفتند .در آخر باکتریهای باقیمانده طبق م�ورد (ج) با تکثیر خود جمعیتی ایجاد کردند که
ً
بیشتر آنها و سپس کامال مقاوم شدند( .دقت کنید که قرار نیست طبق مورد (ب) ژن اولیه جاندار عوض شود).
 14 48انتخاب طبیعی فرایندی اس�ت که افراد س�ازگارتر انتخاب میش�وند تا با افزایش فراوانی آنها ،نسل به نسل ،چهرۀ جمعیت دگرگون شود و به سمت تکامل
بهتر رود.
ً
 ۲4 49خزانۀ 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 .مثال ژنوم
انسانهای آمریکا با ایران یکسان است .ولی خزانه ژنی به بررسی اللها و ژنهای یک جمعیت محدود میپردازد .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 میپردازد .مثال فراوانی الل رنگ چش�م آبی را در آمری�کا با ایران در دو جمعیت متفاوت
ً
بررسی میکند که قطعا فراوانی متفاوتی دارند.
گزینۀ ( :)۱قبل از کش�ف مفاهیم ژنتیک ،تعریف جمعیت بر حس�ب ویژگیهای ظاهری افراد یا ر خنمود آنها بود / .گزیۀ ( :)3خزانۀ ژنی به بررس�ی
همۀ دگرههای همۀ جایگاههای ژنی افراد میپردازد / .گزینۀ ( :)۴انتخاب طبیعی همواره فراوانی سازگارها را زیاد کرده و ناسازگارها را کاهش میدهد.
 25 50مورد (ج) نادرست میباشد.
الف و ب) درست است .تعادل ژنی جامعه تا هنگامی برقرار است که فراوانی دگرهها یا نسبت ژننمودها در جامعه به هم نخورد .پس در حالتی مثل
آمیزشهای غیرتصادفی که فراوانی نس�بی دگرهها تغییر نمیکند ولی نس�بت ژننمودی خالصها به ناخالصها تغییر میکند ،میتوان تغییر را در جامعه مش�اهده کرد.
(عواملی مثل جهش ،رانش ،شارش و انتخاب طبیعی ،با تغییر در فراوانی دگرهها ،تعادل ژنی جامعه را بر هم میزند / ).ج) نادرست است .تا وقتی جامعهای در حال تعادل
ژنی است و عواملی مثل جهش ،رانش ،شارش ،انتخاب طبیعی و آمیزشهای 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 یمدهد.

51 A
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یادتون باشه که عوامل برهم زنندۀ تعادل ژنی همان عوامل تغییردهندۀ گونهها میباشد.
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عوامل برهم زنندۀ تعادل ژنی در جمعیت

2

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
میشوند ،میتوان نیروهای تغییردهندۀ گونهها نامید .این عوامل عبارتاند از:
خزانه ژنی را غنی میکند.
فراوانی اللها را تغییر میدهد
 )1جهش
خزانه ژنی را غنی میکند.
فراوانی اللها را تغییر میدهد
 )2شارش ژن
 )3آمیزشهای غیرتصادفی یعنی احتمال آمیزش برای هر ژننمود یا ر خنمودی با سایر افراد یکسان باشد.
ً
تنوع را کم میکند.
فراوانی اللها را تغییر میدهد
 )4رانش ژن مخصوصا در جمعیت کوچک
تنوع را کم و سازگاری را زیاد میکند.
فراوانی اللها را تغییر میدهد
 )5انتخاب طبیعی

C

C

B

B

B

B

فراوانی اللها را تغییر نمیدهد.
فراوانی ژننمودها را تغییر میدهد.
سبب تغییر در جامعه میشود.

 45 52فقط عبارت (ج) درست است.
منظور سؤال عاملی به نام جهش میباشد که همواره اگر در ژنها رخ دهد ،سبب ایجاد دگره جدید در جامعه میشود( .دقت کنید که شارش نیز در صورت مهاجرت سبب
افزایش خزانۀ ژنی میشود ولی در متن سؤال افراد اولیه جامعه را خواسته است و منظور جهش است).
الف) نادرس�ت اس�ت .جهش در هر گونهای منش�أ ایجاد تنوع میباش�د و زمینهس�از عمل انتخاب طبیعی بوده اس�ت( .جهش و انتخاب طبیعی در
جاندارانی که تولیدمثل جنس�ی یا غیرجنس�ی دارند ،رخ میدهد / ).ب) نادرس�ت است .جهش با ایجاد دگره جدید سبب غنیتر شدن خزانۀ ژنی میشود ولی ژنگان گونه
را تغییر نمیدهد (چون فقط روی برخی افراد رخ میدهد ولی ژنگان مربوط به ژنها و توالیهای عادی و س�الم همۀ افراد آن گونه در همۀ جمعیتهاس�ت) / .ج) درس�ت
اس�ت .بس��یاری از جهشها ،تأثیر فوری روی ر خنمود یا ش�کل ظاهری افراد ندارند و دیر تش�خیص داده میش�وند / .د) نادرست است .همواره تغییر رشایط محیط ،سبب
میشود 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 اللهای جامعه تغییر ایجاد کند ولی آن فرایندی که تغییر قابل مالحظه میدهد ،انتخاب طبیعی در جهت سازش است).
 25 53همۀ موارد نادرست هستند.
منظور متن سؤال ،رانش دگرهای میباشد که در اثر رویدادهای تصادفی مثل سیل ،زلزله ،آتشسوزی و … رخ میدهد و یک جمعیت کوچکتر بر جای میگذارد.
الف) نادرس�ت اس�ت .رانش ژن س�بب تغییر در فراوانی دگرهها میش�ود چون تعدادی به صورت تصادیف از بین میروند / .ب) نادرس�ت اس�ت .رانش
پدیدهای 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 دگرهها را تغییر میدهد ولی برخالف آن به سازش نمیانجامد / .د) نادرست است .این عبارت در مورد شارش ژن صحیح است نه رانش!!!
ً
 15 54در رانش ژن ،اگر در اثر عامل مخرب وسیعی به صورت تصادفی ،جمعیت باقیمانده ،تعداد زیادی نداشته باشند (مثال یک زلزلۀ وحشتناک قوی) ،در این
ً
صورت خزانۀ ژنی محدودتر ش�ده و آمیزش بین دگرههای محدودتری رخ میدهد و نس�ل بعد هم ش�بیهتر میش�وند .در این صورت معموال سازش محیط در اثر کاهش
تنوع افراد ،کم میشود.
ً
گزینۀ ( :)۲هرچه جمعیتی کوچکتر باش�د ،تغییرات رانیش در آن س�ریعتر اس�ت و نمود بیش�تری خواهد یافت( .شاید نتوانیم دقیقا اثر شارش را بر
ً
جمعیت کوچک بررسی کنیم ولی قطعا میدانیم که رانش ،بر جمعیتهای کوچکتر اثر بیشتری دارد / ).گزینۀ ( :)۳دو جمعیت نزدیک به هم میتوانند از دو گونۀ مختلف
ً
باشند و رانش و شارش آنها ربطی به آمیزش باقیماندهها و شبیه شدن خزانۀ ژنی آنها نداشته باشد / .گزینۀ ( :)۴اگر جمعیتی تعداد افراد بسیار کمی داشته باشد (مثال
ً
ی�ک مزرع�ه گل  .) 2RR + 4RW +18 WWاگر در اثر عامل تصادفی ،مثال گوس�فندی همۀ گلهای  RRو  RWرا بخ�ورد در این صورت فراوانی دگره قرمزی ( )Rدر
جامعه و نسل بعد آنها صفر میشود.
 15 55شارش ژنی ،اگر بین دو جمعیت مبدأ و مقصد به صورت دوطرفه اتفاق بیفتد ،سرانجام خزانۀ ژن دو جمعیت به هم شبیه میشود ،اما رانش ژن فقط برای
یک جمعیت مطرح است که فراوانی دگرهها تغییر میکند.
گزین�ۀ ( :)2ران�ش ژن با حذف برخ�ی از افراد جمعیت طی رخداد تصادفی میتواند 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 ( :)3شارش و رانش ژن هر دو تصادفی هستند و هیچیک به صورت انتخابی عمل نمیکنند.
 /گزینۀ ( :)4در رانش ژن تغییر فراوانی دگرهها تصادفی است و نمیتواند به سازش جمعیتها با محیط منجر شود.
ً
 35 56انتخاب طبیعی فرایندی است که فراوانی نسبی صفات را بر حسب سازش آنها با محیط تغییر میدهد .مثال در مناطق سردسیر ،درصد فراوانی افراد مقاوم
به سرما را افزایش داده و در مناطق گرمسیر از درصد فراوانی آنها میکاهد .این پدیده گوناگونی و تفاوتهای فردی جامعه را کم میکند.
ً
گزینۀ ( :)۱انتخاب طبیعی تغییرات س�ازگار را حفظ میکند نه هر تغییری که فراوانی بیش�تری در جامعه داش�ته باش�د( .مثال 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 مقاومترند انتخاب میش�وند / ).گزینۀ (:)۲
انتخاب طبیعی برخالف جهش ،س�بب پیدایش دگره جدید نمیش�ود / .گزینۀ ( :)۴آمیزش غیرتصادفی ،از عواملی اس�ت که برخالف انتخاب طبیعی جامعه را به س�وی
تغییر فراوانی اللها سوق نمیدهد.
 15 57هرچ�ه ران�ش و عوام�ل تصادف�ی ایجادکننده آن قویتر باش�د ،جمعیت محدودت�ری باقی میماند (مثل ی�ک زلزله قوی) .از آنجاییک�ه این جمعیت
باقیمان�ده ،نس�ل بع�د را ایج�اد میکنند ،پس خزانۀ ژنی نس�ل بعد از هم�ان جمعیت محدود باقیمانده ایجاد خواهد ش�د چ�ون از ترکیب یا آمی�زش بین اللهای
محدودتری ایجاد شده است.
گزینۀ ( :)۲واژۀ صفت هبرت را زیستشناس�ان علمی نمیدانند و معتقدند واژۀ صفت س��ازگارتر مناس�ب اس�ت / .گزینۀ ( :)۳جهش ،دگره جدید ایجاد
میکند ولی تغییر در فراوانی دگره جدید از اعمال انتخاب طبیعی است / .گزینۀ ( :)۴شارش ژن از یک جمعیت ( )1به جمعیت ( )2سبب کاهش تنوع در جمعیت ( )۱و
افزایش تنوع در جمعیت پذیرنده ( )۲میشود( .در صورت دوسویه و پیوسته بودن خزانه ژنی دو جمعیت غنیتر و شبیهتر میشود).

تثارو تاعالطا رد رییغت
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مراهچ لصف
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ً
رانش معموال س�بب کاهش تنوع و کاهش س�ازش در جامعه میش�ود ولی ش�ارش س�بب کاهش تنوع در جمعیت دهنده و افزایش تنوع در جمعیت

25 58
پذیرنده میشود.

ً
هر دو پدیده شارش و رانش تصادفی هستند و در مورد هر ژننمودی رخ میدهد ،پس معموال به دگرههای مطلوب یا نامطلوب ربطی ندارند.
ش�ارش ژن میتواند 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

35 59
خزانۀ ژنی دو جمعیت شبیه به هم میشود .به این ترتیب میتوان گفت که شارش ژن به صورت دوسویه در جهت کاهش تفاوت بین جمعیتها عمل میکند.

گزینۀ ( )1و ( :)4ش�ارش ژن میتواند باعث افزایش تنوع درون جمعیت پذیرنده (مقصد) ش�ود / .گزینۀ ( :)2ش�ارش موجب کاهش تنوع جمعیت
اولیه میشود ولی اگر بین دو جمعیت به صورت یکسان صورت گیرد ،فراوانی اللی و تنوع را به هم نمیزند.
B

منظور متن س�ؤال ،پدیدۀ رانش میباش�د که طی آن ،حذف برخی دگرهها در جمعیتهای کوچک احتمال بیش�تری دارد .رانش فرایندی تصادیف اس�ت که

36 60
فراوانی دگرهها را به هم میزند ولی ارتباطی با سازگاری افراد باقیمانده و انتخاب طبیعی ندارد.

در اثر رانش ،افراد باقیمانده به هم شبیه نمیشوند ولی در اثر آمیزش بین خزانۀ ژنی محدود باقیمانده ،افراد نسل بعد به هم شبیهتر و با خزانۀ ژنی محدودتری میشوند
(نادرستی گزینۀ ( .))۱رانش در هر جمعیتی رخ میدهد ولی اثر آن در جمعیتهای کوچک نمود بیشتری دارد (نادرستی گزینۀ (.))4
B

فقط مورد (ج) درست است .وقتی تعدادی از افراد به محیط جدید و خالی از سکنه مهاجرت میکنند ،در این صورت نسل بعد دارای خزانۀ ژنی مشابه

16 61
با جمعیتی میشوند که مهاجرت کرده بودند .در این حالت شانس بقا و سازگاری جمعیت اولیه را کم میکنند چون در آن جمعیت رانش رخ داده است .در این حالت
ممکن اس�ت برخی صفات که در جامعه اولیه وجود داش�تهاند ،در نس�ل بعد دیده نش�وند( .دربارۀ علت اش�تباه مورد (د) دقت کنید که اثر جهش بیشتر به محیط
بستگی دارد).

A

فقط مورد (ج) درست است .این شکل نشان میدهد که هرچه رانش قویتر باشد ،بنیانگذاران نسل بعد ،محدودتر شده و ممکن است فراوانی دگرهای

16 62
در جامعه حذف ش�ود ولی چون این خزانه محدود نس�ل بعد را میس�ازد ،نس�ل بعد به هم شبیهتر میباش�ند( .اگر به خوبی دقت کنید برخی ر خنمودها در نسل آخر
وجود ندارند).
اگر به شکل کتاب درسی دقت کنید ،مشاهده میکنید که دانههای قرمز در نسل جدید وجود ندارند و الل ایجاد آنها 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 میباش�د .در مورد عبارت (ب) نیز چیزی از این ش�کل در مورد
رانش جدید در جمعیت اولیه برداشت نمیشود.
B

 36 63خزانه ژنتیکی ،مجموع همۀ دگرهها یا اللهای همه جایگاههای ژنی در همۀ فامتنهای همۀ افراد یک جمعیت میباشد .در حقیقت خزانه ژنی بررسی میکند
ً
که در انسانها که هرکدام  46کروموزوم هستهای دارند ،چند الل مثال برای  Rhمثبت و چند الل  Rhمنفی وجود دارد .در برریس خزانه ژین برخالف ژنوم (ژنگان) به مطالعه
محل ژنها و برریس توایلهای بین ژین و تنظیمی منیپردازیم.

B

آمیزشه�ای غیرتصادف�ی عام�ل بر هم زنندۀ تعادل ژنی میباش�ند که برخالف جهش ،ش�ارش ،رانش و انتخاب طبیعی ،فق�ط در تولیدمثل جنیس نقش

46 64
مس�تقیم دارد .در آمیزشهای غیرتصادفی ،ش�انش آمیزش افراد برحس�ب ر خنمود یا ژننمود آنها انتخاب میشود و دقت کنید که این عامل فراوانی اللها را در جامعه
تغییر نمیدهد ،بلکه با تغییر در نسبت ژننمودها ،تعادل را به هم میزند.
گزینۀ ( :)۱انتخاب جفت برحسب ویژگی فیزیکی ظاهری یا ژننمودی اثر آمیزش غیرتصادیف میباشد / .گزینۀ ( :)۲جهش ،دگره جدید ایجاد میکند

ولی انتخاب طبیعی فراوانی س�ازگارها را زیاد میکند / .گزینۀ ( :)۳آمیزشهای غیرتصادفی ،عاملی اس�ت که فراوانی دگرهها را بر هم نمیزند ولی همانند انتخاب طبیعی و
سایر عوامل ،جامعه را به سمت تغییر میبرد.
A

اثر رانش دگرهای در جمعیتهای کوچکتر ش�دیدتر اس�ت .دقت کنید که رانش دگرهای برخالف انتخاب طبیعی سبب سازش نمیشود (رد گزینۀ (.))1

26 65
در اثر رانش ،دگرهها ممکن اس�ت از جمعیت حذف ش�وند (به ش�کل کتاب درس�ی نگاه کنید ،دگرۀ قرمز پس از رانش دگرهای حذف ش�ده است) (رد گزینۀ ( .))4رانش
دگرهای چون پدیدۀ تصادفی است ،پس در جمعیتهای مختلف آثار مختلفی ایجاد میکند (رد گزینۀ (.))3

C

اگر آمیزشها تصادفی باشد و به ژننمود یا ر خنمود ارتباطی نداشته باشد ،تعادل به هم نمیخورد ولی در صورت جهش یکطرفه و ایجاد انتخاب طبیعی،

46 66
تعادل به هم میخورد و همچنین در برخی حاالت تعادل به هم میخورد ،ولی فراوانی دگره به هم نمیخورد (مثل آمیزشهای غیرتصادفی).
عوامل ایجاد تعادل ژنی در جمعیت
برای برقرار ماندن تعادل ژنی در جمعیتی ،باید در آن جمعیت:

3

 )1جهش رخ ندهد ،یا اینکه تعداد جهشهای رفت که دگره  Aرا به  (a ← A) aتبدیل میکنند ،با تعداد جهشهای برگشت ) (A ← aبرابر باشند.
 )2مهاجرت صورت نگیرد یا دوطرفه یکسان باشد.
در ای�ن حالت فراوانی اللها به هم نمیخورد (و فقط نس�بت
 )3آمیزشه�ا تصادف�ی باش�د ،یعنی جفتگیریها به ژننمود و ر خنمود افراد وابس�ته نباش�د.
ژننمودها عوض میشود) (علت رد گزینۀ (.))3
 )4جمعیت به قدری بزرگ باشد که اثر عوامل مختلف قبل رانش سبب نوسانات تصادفی در فراوانی دگرهها نشود.
 )5انتخاب طبیعی رخ ندهد؛ یعنی شانس بقا و تولیدمثل برای همۀ افراد آن یکسان باشد.

A

آمیزشهای غیرتصادفی مثل ازدواجهای فامیلی یا انتخاب جفت بر اس�اس ش�کل ظاهری ،س�بب برهم خوردن تعادل ژنی جامعه میش�ود .پس اگر این

16 67
عوامل رخ ندهد ،تعادل باقی میماند( .سایر عوامل تعادل را به هم میزنند).

68 B
A

36

جهش ،تنوع ژنی ایجاد میکند .از طرفی شارش ژن در جمعیت مقصد هم میتواند سبب تنوع ژنی شود (انتخاب طبیعی و رانش تنوع را در جامعه کم میکنند).
شکل صورت سؤال ،رانش دگرهای را نشان میدهد که میتواند شانس انتقال ژنها را به نسل بعد تغییر دهد ولی به سازش نمیانجامد.

16 69
گزینۀ ( :)2ش�کل معرف رانش اس�ت که در این گزینه عمل س�ازش نادرس�ت اس�ت / .گزینۀ ( :)3رانش بر جمعیت کوچک اثر بیشتر دارد / .گزینۀ ( :)4رانش فراوانی
الل و ژننمودها را تغییر میدهد.

70 C

27

فقط مورد (ج) نادرست است.
الف) درس�ت اس�ت .انتخاب طبیعی به تدریج فراوانی س�ازگارهای محیط را زیاد و ناسازگارها را کم میکند .در این صورت به تدریج تفاوتهای فردی

جامعه و گوناگونی در جامعه کاهش مییابد ولی عواملی مثل نوترکیبی ،آرایش چهارتایهها ،چلیپایی شدن و برتری ناخالصها سبب حفظ و افزایش تنوع میشود تا انتخاب
طبیعی پایدار بماند / .ب) درس�ت اس�ت .هرگونه تنوعی که در اثر آرایش چهارتایهای ،جهش ،نوترکیبی و یا… رخ دهد ،زمینهس�از ورود انتخاب طبیعی ش�ده تا اگر ویژگی
سازگاری بود ،فراوانی آن را زیاد کند / .ج) نادرست است .چلیپایی شدن نوعی جهش منیابشد و دگره جدیدی ایجاد نمیکند ،بلکه میتواند ترکیب جدیدی از دگرهها را وارد
یاختههای حاصل از میوز کند( .چلیپایی ش�دن در صورتی که بین دو دگره متفاوت رخ دهد ،س�بب تنوع در گامتها میش�ود / ).د) درست است .باال بودن شانس زندگی
ناخالصها سبب میشود همواره دو دگره  Aو  aدر افراد ناخالص  Aaباقی بماند.
71 B

47

اگر گزینۀ ( )1را زدهاید بیدقتید! چون که صورت س�ؤال گفته همۂ جانداران ،گزینۀ ( )1برای جاندارانی اس�ت که تولیدمثل جنسی دارند ولی تولیدمثل و

جهش در همۀ جانداران حتی باکتریها هم وجود دارد( .لقاح نیز فقط مربوط به تولیدمثل جنیس است ویل گوشه چمشی هم به زنبور نر و اینکه بدون میوز ،گامت تولید یمکند

و لقاح یمکند هم داشته ابشید).
B

چلیپایی شدن یعنی جابهجایی قطعات بین کروماتیدهای غیرخواهری از فامتنهای همتا که در پروفاز  1رخ میدهد ،یکی از عوامل نوترکیبی یا تنوع ژنتیکی

27 72
است ولی جدا شدن دگرهها یا ژنها در آنافاز  1رخ میدهد که در نهایت به ایجاد گامتها میانجامد.

هر دو عامل در حفظ تنوع در جامعه نقش دارند ،ولی تغییر تعادل ژنی در اثر جهش ،رانش ،شارش ،انتخاب طبیعی و آمیزشهای غیرتصادفی رخ میدهد.
C

 37 73عبارتهای (ب)( ،ج) و (د) نادرست هستند .وقتی جمعیتی در حال تعادل ژنی باشد ،اگر هرکدام از  ۵عامل بر هم زنندۀ تعادل رخ دهد ،جامعه به سمت
ً
دگرگونی میرود .مثال در عبارت (الف) عدم لقاح افراد فنیلکتونور در حقیقت بیانگر ایجاد آمیزش غیرتصادیف میباشد که تعادل ژنی جامعه را در این صفت به هم میزند.
ب) نادرس�ت اس�ت .ش�ارش دوسویه یکسان ،تعادل ژنی جامعه را به هم نمیزند .فرض کنید از جامعۀ ( 10 ،)1نفر  AAبه جامعۀ ( )2برود و همین
حالت نیز از جامعۀ ( )2به ( )1انجام شود .پس تعادلی عوض نمیشود / .ج) نادرست است .این گزینه بیانگر چلیپایی شدن است که فرایندی عادی است و سبب عدم
ً
تعادل نمیشود / .د) نادرست است .گوناگونی ترکیب دگرهها در گامتها یا نوترکیبی نیز از عواملی است که سبب حفظ گوناگونی در جامعه میشود (کال عواملی میتواند
سبب تغییر در جامعه شود که فراوانی اللها را به هم بزند یا نسبت ژننمودی عوض کند).

A

وقتی صحبت از هر جمعییت میشود باید به فکر آنهایی که فقط تولیدمثل غیرجنسی دارند (مثل باکتریها ،آمیب )… ،نیز باشید که در آنها تولید گامت،

A

خداییش خیلی تابلوئه .چون همانطور که میدانیم شارش ژن در جهت شبیه کردن دو جمعیت عمل میکند ،پس تفاوت بین جمعیتها هم کم میشود.

17 74
میوز (جدایی فامتن همتا) و چلیپایی شدن معنا ندارد ویل جهش در هر گونهای زمینهساز تنوع یمابشد.
47 75
ولی مانند جهش اگر دوسویه و یکسان باشد ،فراوانی دگرهها و تعادل را به هم نمیزند.

76 B

27

انتخاب طبیعی برخالف حفظ ناخالصها میتواند گوناگونی جمعیتها را کاهش دهد.
گزینۀ ( :)1نادرست است .نوترکیبی میتواند باعث حفظ گوناگونی گردد ولی جهش مقدار آن را زیاد میکند / .گزینۀ ( :)3نادرست است .جهش و

شارش باعث ایجاد گوناگونی در جمعیتها میگردند / .گزینۀ ( :)4نادرست است .گوناگونی دگرهای باعث حفظ گوناگونی در جمعیتها میگردد.
77 B

27

شارش عاملی است که اگر دوسویه بین جمعیتها رخ دهد ،خزانۀ ژنی آنها را به هم شبیه میکند ولی نوترکیبی و کراسینگاور در حفظ تنوع مؤثرند.
گزینۀ ( :)۱انتخاب طبیعی اگر به تنهایی رخ دهد ،با افزایش فراوانی س�ازگارها ،تنوع و گوناگونی جامعه را کم میکند / .گزینۀ ( :)۳رانش در جمعیت

کوچک اثر بیش�تری دارد و چون تصادفی اس�ت میتواند ژنی س�ازگار ولی بدشانس را در اثر عوامل محیطی نابود کند / .گزینۀ ( :)۴جهش که خزانۀ ژنی را غنیتر میکند
و در بسیاری از مواد روی شکل ظاهری افراد اثر فوری ندارد و ممکن است سریع تشخیص داده نشود.
78 B

47

جهش مادۀ خام و عامل اولیه تغییر گونههاست ولی جهت آن توسط محیط و انتخاب طبیعی با انتخاب سازگارها تأمین میشود.
ً
گزینۀ ( :)1انتخاب طبیعی همواره باعث کمتر ش�دن دگره انمطلوب میش�ود نه نهفته! (مثال در مورد بیماری بارز ،س�المها ( )aaنهفتهاند و بیشتر در

جامعه باقی میمانند) / .گزینۀ ( :)2مهمترین نقش جهش ،ایجاد تنوع است / .گزینۀ ( :)3چلیپایی شدن و گوناگونی دگرهها در گامتها ،هر دو فرایندی هستند که سبب
ایجاد ترکیبات جدیدی از دگرهها در کنار هم میشوند.
A

ران�ش دگ�رهای و انتخاب طبیعی هر دو منجر به تغییر فراوانی دگرهای و کاهش تنوع میش�وند ،اما رانش دگرهای برخالف انتخاب طبیعی ،بدون توجه به

B

نوترکیبی یعنی ایجاد گامتهای جدید با ترکیب ژنهای متفاوت نسبت به گامتهای قبلی! .دقت کنید که جهش ،انواع جدید دگره ایجاد میکند (نادرستی

47 79
سازگاری دگرهها با محیط ،باعث تغییر فراوانی آنها میشود.

28 80
گزینهه�ای ( )3و ( ))4ول�ی نوترکیب�ی ترکیبی از انواع دگرهها ایجاد میکند .در حقیقت نوترکیبی س�بب ایجاد دگره جدید نمیش�ود بلکه اگر ق�رار بود در فردی با ژننمود
 ،AaBbدگرۀ  Aهمواره با دگرۀ  Bوارد یک گامت شود ،طی نوترکیبی ممکن است  Aو  bنیز وارد یک گامت بشوند.

113

تثارو تاعالطا رد رییغت
114

B

38 81
داده باشد.

نیازی به توضیح ندارد چون در پاس�خ س�ؤال قبل توضیح دادم که در میوز به دلیل نوترکیبی ،گامت و ترکیب جدید ایجاد میش�ود بدون اینکه جهش�ی رخ
گزینۀ ( :)1نادرست است .توان سازگاری بیشتر ناخالصها در حفظ تنوع در جمعیت مؤثر است نه افزایش تنوع / .گزینۀ ( :)2نادرست است .نوترکیبی

مراهچ لصف
B

برخالف جهش سبب ایجاد دگره جدید نمیشود ولی ترکیب جدیدی از دگرهها را طی تقسیم میوز ایجاد میکند / .گزینۀ ( :)4نادرست است .چلیپایی شدن همیشه سبب
A B
ً
ایجاد ترکیبات جدید دگرهای منیشود و تنها هنگامی این پدیده رخ میدهد که قطعات مبادله شده حامل دگرههای متفاوت از یکدیگر باشند .مثال در فرد
در
a B
صورت چلیپایی شدن یا عدم آن دو نوع گامت  aBیا  ABایجاد میشود و نوترکیبی خاصی صورت نمیگیرد.
 48 82دقت کنید که طی چلیپایی شدن نیز ،تعدادی پیوند فسفودیاستر شکسته و دوباره تشکیل میشود ولی جهش به حساب نمیآید چون الل جدیدی در فرد
ایجاد نمیشود.
نوترکیب�ی ب�ه ط�رز قرارگی�ری آرای��ش چهاراتی��های در متاف��از  1بس�تگی دارد ک�ه س�بب ایج�اد گامته��ای جدی��د در می��وز میش�ود .دق�ت کنی�د ک�ه اگ�ر در ف�ردی
هم�ۀ صف�ات خال�ص باش�د …  AABBدیگ�ر از دس�ت نوترکیب�ی ب�رای ایج�اد تن�وع کاری برنمیآی�د ،چون هم�ۀ ان�واع گامتهای آن  ABمیش�وند مگ�ر اینکه
در اث�ر جه�ش ،دگ�رهای جدی�د ایج�اد ش�ود ) (A → aدر ای�ن ص�ورت نوترکیب�ی و گوناگون�ی دگرهه�ا در می�وز میتوانن�د گام�ت جدی�د  Abه�م ایج�اد کنن�د
ً
(دلیل درس�ت بودن گزینههای ( )2( ، )1و ( ))3ولی حتما متوجه ش�دهاید که چلیپایی ش�دن نوعی جهش نمیباشد بلکه نوعی نوترکیبی به حساب میآید که در پروفاز 1
میوز (در هنگام تشکیل چهارتایه) رخ میدهد.

B

 48 83نوترکیبی ،چلیپایی شدن و برتری ناخالصها بدون نیاز به پیدایش دگرههای جدید بر تنوع ژنتیکی گامتها میافزاید ولی فراوانی دگرهها را تغییر نمیدهد.
(برعکس جهش ،شارش ،رانش و انتخاب طبیعی)
عواملی مثل ایجاد ترکیبات جدید دگرهای ،نوترکیبی (چلیپایی شدن) و برتری (اهمیت) ناخالصها ،تعادل ژنی جامعه را بر هم نمیزنند و سبب حفظ گوناگونی در جامعه میشوند.

84 B

28

ً
 1هرچه در ژننمودی ،تعداد ژنهای ناخالص بیش�تر باش�د ،فراوانی و احتمال نوترکیبی (چلیپایی ش�دن) در ژنهای قرار گرفته روی یک فامتن بیش�تر میش�ود .مثال
در گزینۀ ( )4با چلیپایی ش�دن  4نوع گامت ایجاد میش�ود که دوتای آن جدید اس�ت چون دو جایگاه ژنی ناخالص دارد ولی در گزینۀ ( )2با چلیپایی ش�دن  8نوع گامت
میآید که 6تای آن جدید است (چون سه جایگاه ژنی ناخالص دارد که هرکدام دو نوع الل به گامتها میدهند).
 2همواره در میوز ،به ازای هر چلیپایی ش�دن ،در صورت ایجاد  4نوع یاخته با ترکیب ژنتیکی متفاوت ،دو ترکیب آن ،بدون عمل چلیپایی ش�دن هم ایجاد میش�وند و
فقط دو گامت آن جدید میباشد.
در این سؤال ،گزینۀ ( ،)1یک جایگاه ناخالص ،گزینۀ ( ،)2سه جایگاه ناخالص ،گزینۀ ( ،)3همگی خالص هستند و گزینۀ ( ،)4دو جایگاه ناخالص دارد.
دقت کنید که کراسینگاور ویژۀ میوز است که در جانور به تولید گامت میپردازد ولی در گیاهان گامت حاصل مستقیم میتوز است (نه میوز!).
C

ً
این سؤال ظاهری ساده دارد ولی بسیار پر نکته میباشد! در این پرسش لطفا ابتدا دقت کنید که هیچگاه در گامت طبیعی نباید هر دو دگره یک صفت یعنی

28 85
هم  Aو هم  aوجود داش�ته باش�د ،پس گزینههای ( )1و ( )4که  Ddیا  Aaدارد نادرس�ت اس�ت و حاصل جهش مضاعفش��دیگ و حذف بودهاند .س�پس دقت کنید که
چلیپای�ی ش�دن در اث�ر تبادل قطعه در یک جف�ت فامتن همتا رخ داده و ژنهای روی یک فامتن مثل  ABو  abدر آن نق�ش دارد که وقتی گامتی  AbDFبه وجود آمده
یعنی در  bو  Bچلیپایی شدن رخ داده است ولی در گزینههای ( )3بدون چلیپایی شدن و با چلیپایی شدن هم این گامتها بهطور عادی و با ایجاد آرایش چهارتایهای ایجاد
میشود .در مورد گزینۂ ( )4دقت کنید که هم جهش و هم چلیپایی شدن رخ داده است ویل در منت سؤال کلمۂ (فقط) آورده شده است.

C

برای پاسخ به این سؤال باید نکتۀ زیر را بدانید = C.O( :چلیپایی شدن)

38 86
گزینۀ ( )3درست است چون ابتدا انواع گامتها را با  C.Oو یکبار بدون ( C.Oچلیپایی شدن) حساب کنید .اگر تفاوتی بین انواع یاختههای حاصل نبود (مثل گزینۀ (،))3
یعنی  C.Oتنوع یاختهای ایجاد نمیکند.

دوستان عزیز هدف من از طرح این سؤال ،محاسبات آن نبود .بلکه شما باید بدانید که طی کراسینگاور بین ژنهایی که روی یک کروموزوم قرار دارند ،حداقل باید دو
صفت ناخالص وجود داشته باشد که سبب تنوع شود که این مطلب فقط در گزینۀ ( )3وجود ندارد.
گزینۀ ( :)1در کروموزوم دارای  AaBbآن تنوع ایجاد میش�ود / .گزینۀ ( :)2در کروموزوم دارای  EeFfآن تنوع ایجاد میش�ود / .گزینۀ ( :)4در

بین اللهای  AaMNآن تنوع ایجاد میشود.

A

باکتری دارای دنای اصلی متصل به غشا و تولیدمثل غیرجنسی میباشد .تنوع ژنی در آن فقط از راه جهش صورت میگیرد .چون میوز و نوترکیبی و چلیپایی

B

دقت کنید که گامتهای والدین در ابتدا فقط  ABو  abبوده است .در نسل اول که همه  AaBbهستند ،باید افرادی را در نسل دوم حساب کنیم که

38 87
شدن ندارد( .جهش همان تغییر پایدار در  DNAمیباشد).

48 88
گام�ت  ABو  abنداش�ته باش�ند ک�ه فقط در گزینۀ ( )4دیده میش�ود ،چون اف�راد  AAbbفقط در اثر لقاح بین گامتهای  Abایجاد میش�وند ک�ه ترکیب آنها در

گامتهای والدین وجود نداشتهاند و نوترکیب هستند .گامتهای  abو  ABکه در والدین اولیه وجود داشتهاند ،گامت  abدر گزینههای ( )2( ،)1و ( )3وجود دارند که
قدیمی هستند.
B

در این پرس�ش منظور این بوده اس�ت که چه ش�رایطی باعث حفظ تنوع در جامعه میش�ود .همانطور که میدانیم اهمیت و برتری ناخالصها باعث این

28 89
موضوع میشود که هرگاه شانس بقا و لقاح ناخالصها از هر دو خالص بیشتر باشد این برتری رخ میدهد و تنوع حفظ میشود (مانند مثال کمخونی داسیشکل در نواحی
ماالریاخیز).

B

ً
منظور س�ؤال بیماری کمخونی داسیش�کل میباش�د که افراد ناخالص آنها در نواحی ماالریاخیز ،اگر به این انگل مبتال ش�وند ،سالم میمانند،چون سریعا

49 90
گویچۀ قرمز حاوی انگل ماالریا ،به صورت داسی درمیآید و عامل ماالریا از بین میرود ولی در سایر افراد بیماری ایجاد میکند.

گزینۀ ( :)۱این توضیح در مورد بیماری فنیلکتونوری میباش�د نه کمخونی داسیش�کل .در این بیماری فرد ناخالص نس�بت به سالم خالص ،برتری
ندارد / .گزینۀ ( :)۲جهش ژنی جانشیین کوچک در آنها رخ داده است نه جابهجایی!!  /گزینۀ ( :)3در شرایطی که اکسیژن محیط کاهش یابد ،افراد ناخالص دچار مشکل
میشوند و این مشکل از بیماری کمخونی داسیشکل آنهاست که ربطی به ماالریا و مقاوم بودن آنها به این انگل ندارد.
C

فق�ط م�ورد (ب) صحیح اس�ت .با توجه به مق�اوم بودن افراد ناخالص بیماری کمخونی داسیش�کل به ماالریا ،محققین به این نتیجه رس�یدهاند که در

19 91
مناطق ماالریاخیز ،فراوانی دگره  Hb Sکه مربوط به بیماری ماالریا میباش�د ،بیش�تر از س�ایر مناطق میباشد (نادرستی الف و درستی ب) .اگر بیماری ماالریا در فرد

ناقل کمخونی داسیشکل )  (Hb A Hb Sرخ دهد ،مقداری از گویچههای قرمز فرد که دارای انگل هستند ،از حالت گرد به داسی تبدیل میشوند تا مانع ادامۀ چرخۀ
زندگی این انگل تکیاختهای ش�ود و ماالریا فرد بهبود یابد ولی داس�ی شدن تعدادی از گویچههای قرمز افراد ناخالص ،سبب بیماری داسیشکل و مرگ آنها نمیشود
(نادرس�تی ج و د).

A

بخشی از چرخۀ زندگی انگل عامل ماالریا در بدن انسان و بخشی در بدن نوعی پشه مخصوص میباشد.
ً
 49 92گزینۀ ( )1که بیمار دارای داسیش�کل دارد کامال نادرس�ت است ،چون در هر ش�رایطی در اثر بیماری داسیشکل میمیرند .گزینۀ ( )2و ( )3درست است
ً
ولی پاس�خ پرس�ش نیس�ت ،زیرا از علت اصلی در افزایش فراوانی  Hb Sدر مناطق ماالریاخیز نیس�تند در حالیکه گزینۀ ( )4کامال درس�ت میباشد چرا که مقاومت کم
 Hb A Hb Aدر مقابل ماالریا ،س�بب افزایش مرگ و میر این افراد و در نتیجه از بین رفتن این افراد و کاهش فراوانی دگره  Hb Aدر جامعه میش�ود .این امر س�بب

کاهش فراوانی  Hb Aو افزایش فراوانی  Hb Sمیشود.

دقت کنید که تفاوت شانس بقا در این صفت فقط مربوط به افراد سامل خالص یا  Hb A Hb Aها در دو نوع محیط است ،چون افراد ناخالص در هر دو محیط شانس بقا

و لقاح مساوی دارند.
C

عوام�ل برهمزنن�دۀ تعادل در جمعی�ت ،جهش میتواند دگرههای جدیدی به وجود آورد که ممکن اس�ت با تغیی�ر در دگرهها موجب ایجاد ژنهای
در بی�ن
ِ

19 93
مقاومت به پادزیستها در باکتریها شود و باکتریهای غیرمقاوم را در برابر پادزیستها مقاوم کند.

گزینۀ ( :)2اگر جهش در یاختههای پیکری رخ دهد (مانند یاختههای پوس�ت و ،)...ممکن نیس�ت از طریق گامتها به نس�ل بعدی منتقل ش�ود/ .
گزینۀ ( :)3جهش همانند رانش دگرهای سبب تغییر فراوانی دگرهها در خزانۀ ژنی میگردد / .گزینۀ ( :)4در آمیزش غیرتصادفی ،جانوران میتوانند جفت خود را براساس
ویژگیهای ظاهری و رفتاری انتخاب کنند ،ولی جهش به صورت تصادفی رخ میدهد و مادۀ وراثتی را تغییر میدهد.
B

وقتی دو یاخته روی هم  8گامت تولید میکند یعنی از هرکدام  4تا گامت تولید شده است ،پس هر دو زایندۀ اسپرم و مربوط به مردان بوده است چون در

29 94
زنان از هر یاخته اووسیت اولیه ،یک تخمک و سه گویچۀ قطبی حاصل میشود.

B

چون زنان دو فامتن  Xدارند ،بنابراین ش�انس بیش�تری دارند که مبتال به بیماری وابس�ته به  Xبارز شوند .چون هرکدام از Xها دگره بارز را داشته باشند،

39 95
فرد مبتال خواهد شد( .ولی صفت وابسته به  Xنهفته در XYها شایعتر است و در بیماریهای مستقل از جنس نیز شیوع بیماری به جنسیت ربطی ندارد.
بیماری وابست ه به  Xبارز ،در زنان و وابسته به  Xنهفته در مردان احتمال بروز بیشتری دارد.

B

چلیپایی ش�دن نوعی نوترکیبی اس�ت (نه جهش!) که بی�ن دو کروماتید غیرخواهری از فامتنهای همتا رخ میدهد و ترکیب جدی��دی از دگرهها ایجاد میکند

29 96
(نه دگره جدید!) و طی آن برای تبادل پیوند اشتراکی شکسته و تشکیل میشود.

گزینۀ ( :)1کراس�ینگاور ،الل جدیدی ایجاد نمیکند و خزانه ژنی را غنی نمیکند چون جهش نمیباش�د .این فرایند فقط ترکیب جدیدی بین اللها
ایجاد میکند / .گزینۀ ( :)3کراسینگاور بین قطعایت از دو کروماتید غیرخواهری رخ میدهد (نه کل آن!) / .گزینۀ ( :)4این فرایند الل جدید نمیدهد.
97 B

39

دقت کنید در بدن پسری که هنوز ابلغ نشده است ،تقسیم میوز مشاهده نمیشود.

گزینۀ ( :)1چلیپایی ش�دن بین دو دگره که روی یک جفت فامتن همتا قرار دارند ،رخ میدهد ،در حالی که دگرههای گروههای خونی  ABOو Rh

روی یک جفت فامتن همتا قرار ندارند( .تبادل قطعه بین دو فامتن غیرهمتا ،همواره نوعی جهش جابهجایی است / ).گزینۀ ( :)2اگر قطعات مبادله شده در چلیپایی شدن
حاوی دگرههای متفاوتی باشند (نه بهطور قطع) کامههای نوترکیب ایجاد میشود / .گزینۀ ( :)4در زمان تشکیل چهارتایهها ممکن است چلیپایی شدن صورت بگیرد.
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A

مراهچ لصف
B

 ۴1 1از زیست دهم به یاد دارید که یک اجمتاع زیسیت از چند جمعیت مختلف ایجاد شده است .تعریف خزانۀ ژنی ،ویژۀ هر جمعیت میباشد (نادرستی گزینۀ (.))1
خزانه ژنی ،مجموعۀ همۀ دگرههای همۀ جایگاههای ژنی افراد یک جمعیت میباشد (در حالی که گزینۀ ( )3در 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 نمیشوند ولی جایگاه هر ژن در هر کروموزوم افراد مختلف بررسی میشود.
2

12

انتخاب طبیعی باعث تغییر چهرۂ جمعیت میشود و در انتها شرایط را برای گونهزایی فراهم میکند و فراوانی سازگار را زیاد و ناسازگار را کم میکند .دقت کنید که انتخاب
طبیعی برخالف جهش ،دگره جدیدی در خزانه ایجاد نمیکند (سایر گزینهها از ویژگیهای انتخاب طبیعی هستند و آنها را به خاطر بسپارید!).
C

 23 3رانش پدیدهای است که در اثر عوامل تصادفی ،تعدادی از افراد و دگرههای جامعه از بین میرود .ولی این افراد اگر قبل از رانش به سن بلوغ رسیده باشند
و آمیزش کرده باش�ند ،ژنهای خود را به خزانۀ ژنی نس�ل بعد منتقل کردهاند .از طرفی ممکن اس�ت افراد دیگر جامعه آن ژنها را به صورت نهفته در خود داش�ته باشند
(نادرستی گزینۀ (.))۲
گزینۀ ( :)۱در اثر رانش گاه ممکن اس�ت افرادی که ژنهای س�ازگارتری داش�تهاند
نیز از بین بروند ،پس بهتر اس�ت به دگرههایی که پس از رانش باقی ماندهاند ،دگرههای خوشش�انستر
بگویی�م / .گزین�ۀ ( :)۳رانش فراوانی دگرهها را بهطور تصادفی تغییر میدهد که این موضوع به س�ازش یا
ناس�ازگاری آنه�ا یا اثر انتخاب طبیعی ربطی ن�دارد / .گزینۀ ( :)۴همواره جمعیتی که تحت تأثیر رانش از
بین نمیروند را جمعیت برجای مانده گویند که نسل بعد بیشتر شبیه آنها میشوند چون از خزانۀ ژنتیکی
آنها ایجاد شدهاند.
وقتی رانش�ی بزرگ در یک جمعیت رخ میدهد ،جمعیت برجای مانده ،پس از مدتی ش�روع به آمیزش و
ایجاد نسل بعد میکنند .دقت کنید که خزانۀ ژنی نسل بعد ،بسیار شبیه به جمعیت برجای مانده میباشد.

B

B

فقط عبارت (ج) صحیح اس�ت .انتخاب طبیعی ،یکی از عوامل بر هم زنندۀ تعادل ژنی جامعه میباش�د که اب انتخاب کردن افراد س��ازگارتر ،تفاوتهای فردی و

14 4
گوانگوین در جامعه را کاهش یمدهد .انتخاب طبیعی س�بب تغییر در خزانۀ ژنی نس�ل بعد میش�ود چون فراوانی افراد س�ازگار و دگرههای آنها را زیاد میکند( .طبق متن
کتاب درسی ،با انتخاب شدن افراد سازگارتر ،تفاوتهای فردی و گوناگونی جامعه کاهش مییابد).
(الف) در مورد جهش و شارش( ،ب) در مورد هر عاملی بهجز انتخاب طبیعی و (د) در مورد نوترکیبی و چلیپایی شدن صحیح میباشد.
5

25

جهش ،مادۀ خام و منشأ تنوع در افراد جمعیت میباشد و تا جهش صورت نگیرد و تنوع ایجاد نشود ،انتخاب طبیعی رخ نمیدهد .جهش فرایندی تصادفی و دائمی است
ً
و هدفمند رخ نمیدهد (درستی گزینۀ ( )2و نادرستی گزینۀ ( .))3اگر جهش دوطرفه باشد ،مثال تعداد جهش  A → aبا جهش  a → Aبرابر باشد ،فراوانی دگرهها را
به هم نمیزند (نادرس�تی گزینۀ ( .))1جهش 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 دگرهها شود (نادرستی گزینۀ (.))4
C

6

36

در ای�ن س�ؤال دق�ت کنید ک�ه در گزینۀ ( )1دگرههای این گام�ت همگی از اول روی یک فامتن بودهاند و در صورت عدم یا ایجاد فرایند چلیپایی ش�دن ایجاد میش�وند.
در گزینۀ ( )2قس�مت  Aaکه در یک گامت دگره میآید یعنی جهش حذف و مضاعفش�دگی رخ داده اس�ت و قس�مت  DMآن از اول روی یک فامتن بوده اس�ت ولی
در گزینۀ ( )3و ( )4با اینکه دگره  bبا جهش میآید ولی قسمت  DNدر آن گامت ً
حمتا اب چلیپایی شدن ایجاد میشود.
B

 47 7کمخونی داسیش�کل نوعی بیماری اتوزومی نهفته میباش�د که در اثر جهش جانش�ینی در یک جفت نوکلئوتید و تغییر در یک آمینواس�ید از یک نوع رشتۀ
پلیپپتید آنها ،به این بیماری ارثی مبتال شدهاند .برای بررسی نکات این بیماری در نواحی عادی و ماالریاخیز ،جدول زیر را مطالعه کنید:
انواع ژننمود بیماری
کمخونی داسیشکل

ر خنمود

در محیط عادی

در محیط دارای اکسیژن کم

در محیط ماالریاخیز

Hb A Hb A

سالم خالص

زنده هستند
(گویچۀ قرمز کروی)

زنده هستند
(گویچۀ قرمز کروی)

اگر ماالریا بگیرند ،مقاومتی ندارند و معموالً در
اثر ماالریا میمیرند.

Hb A Hb S

سالم ناقل

زنده هستند
(گویچۀ قرمز کروی دارند).

برخی گویچههای آنها داسی
شده و کمی مشکل دارند.

اگر آلوده به عامل ماالریا شوند ،گویچۀ دارای
انگل آنها داسی شده و در حقیقت بیماری ماالریا
نمیگیرند .این افراد مقاوم به ماالریا هستند.

Hb S Hb S

بیمار

معموالً در سن پایین در اثر
بیماری داسیشکل میمیرند.

معموالً در سن پایین در اثر
بیماری داسیشکل میمیرند.

معموالً در سن پایین در اثر بیماری داسیشکل
میمیرند ولی به ماالریا مقاوم هستند.

B

8

38

در گیاهان و جانورانی مثل زنبور عسل نر ،گامت آنها محصول میتوز میباشد .در این جانداران گامت در اثر میتوز ایجاد میشود و ترکیب جدید در آنها فقط در اثر جهش
میتواند ایجاد شود (نادرستی گزینههای ( )1و (.))4
در جانوران (بهجز زنبور نر) و سایر گروههایی که گامت را در اثر تقسیم میوز ایجاد میکنند ،در اثر نوترکیبی ،چلیپایی شدن و نحوۀ قرارگیری دگرهها در متافاز  ،1گامتهایی
با ترکیب دگرهای و قدیمی و یا جدید ایجاد میشوند (درستی گزینۀ ( )3و نادرستی گزینۀ (.))2

B

B

 29 9جهش با ایجاد دگره جدید ،تنو عزایی میکند (نادرستی گزینۀ ( )۱و ( .))۴از طرفی شانس بیشتر بقای ناخالصها سبب حفظ تنوع دگرهها میشود .در حالی
که نوترکیبی ،چلیپایی ش�دن و آرایشهای مختلف چهارتایهای در اس�توای متافاز  1از عواملی هس�تند که بدون ایجاد دگره جدید ،فقط با ایجاد ترکیب جدیدی از دگرهها،
سبب ایجاد و افزایش گامتهایی با ترکیب دگره جدید میشوند.
ً
 21 10نوترکیبی در یک فرد یعنی ایجاد ترکیب دگرهای جدید یک گامت که قبال در فرد وجود نداش�ته اس�ت که به طرز قرارگیری چهارتایهها در متافاز میوز  1یا
عمل چلیپایی شدن بستگی دارد .در این حالت خزانۀ ژنی غنیتر نشده است بلکه در بین صفات مختلف ترکیبات جدیدتری ایجاد شده است.
دقت کنید که فردی اب ژنمنود خالص ) ، (AAbbDD نوترکییب منیدهد چون فقط یک نوع گامت یمدهد( .پس به عنوان دقت یادتون باشه چون زیاد ربطی به این سؤال نداشت!)

A

B

B

B

 19 98فقط مورد (ب) نادرست است (به دلیل قید آن) .در سنگواره ماموتهای منجمد شده یا حشرات موجود در ترشحات رزینهای گیاهی ،همۂ قسمتهای
بدن جاندار را حفظ کردهاند.
الف) س�نگواره بقایای یک جاندار یا آثاری از جاندارانی اس�ت که در گذش�تۀ دور زندگی میکردهاند / .ج) از زیس�ت یازدهم به یاد دارید که ترکیباتی
که در اثر زخمهای گیاهی ترش�ح میش�ود ،گاهی آنقدر از نظر مقدار ،زیاد ش��ده و حجم آنها افزایش یمیابد که میتواند پس از س�خت شدن ،حشرۀ درون خود را به صورت
ً
س�نگواره کامل دربیاورد( .یادتون باش�ه که در اثر زخمهای گیاهی ،ترش�ح هورمون اتیلن نیز از گیاه افزایش مییابد / ).د) س�نگواره معموال حاوی قسمتهای سخت بدن
جانداران مثل استخوان یا اسکلت خارجی میباشد.
 39 99موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست هستند.
الف) نادرست است .کروکودیل برخالف دایناسور در حال حاضر وجود دارد / .ب) نادرست است .گل الله جانور نمیباشد / .ج) درست است و خط
کتاب است / .د) نادرست است .گربه همانند گل الله ،از گونههایی بوده است که امروزه نیز وجود دارند ولی برخالف گل گیسو در زمان گذشتۀ دور وجود نداشته است.
 21 100مطالعۀ س�نگوارههای مختلف نتایج متفاوتی ایجاد کرده اس�ت .با بررس�ی سنگوارهها ،دیرینهشناسان توانس�تند عمر و زمان تقریبی پیدایش گونهها را پیدا
ً
کنند .مثال متوجه ش�دند که درخت گیس��و امروزی ،ش�باهت زیادی با سنگواره  170میلیون سال قبل آن دارد ولی در مورد بررسی گربه و گل الله فهمیدند که این دو گونه
جدید میباشند و در گذشتۀ دور زندگی نمیکردند (یعنی علت رد گزینۀ ( )3عدم قدمت زیاد آنهاست).
در مورد گزینۀ ( )۱فقط باید دقت میکردید که دایناسور ،نمونۀ امروزی ندارد.
 31 101از تشریح مقایسهای میتوانیم هم به قسمتهای همساختار به نام اندام همتا و هم ساختارهای همکار آنالوگ پی ببریم و شباهتها و تفاوتهای بین گونهها
را پیدا کنیم (رد گزینههای ( )۱و ( .))۲از طرفی میتوانیم دریابیم که برخی گونهها مثل مهرهداران ،دارای نیای مشترک بودهاند و با هم خویشاوند هستند (رد گزینۀ (.))۴
در بررسی تشریح مقایسهای به این نتیجه میرسیم که جاندارانی که در گذشتۀ نزدیکتری از یک نیای مشترک ایجاد شدهاند (مثل شیر کوهی و دلفین که هر دو پستاندار
هس�تند) به هم ش�بیهترند تا جاندارانی مثل دلفین و کوس�هماهی که نیای مشترک قدیمیتری دارند (البته شیر کوهی و کوسه نیز با هم شباهتهایی دارند .در اینجا بحث
ما مقایسهای است) (درستی گزینۀ (.))۳
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تثارو تاعالطا رد رییغت
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B
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 31 102س�اختارهای همتا فارغ از عمل آنها ،اس�اس ساختاری یکسانی دارند (درستی گزینۀ ( ))3ولی میتوانند کار متفاوتی داشته باشند و در گونههای خویشاوند
با نیای مش�ترک دیده میش�وند (مثل دست انس�ان و بال عقاب) ولی ساختارهای آنالوگ ،دارای کار یکسان ویل ساختار متفاوت میباشند .ساختارهای آنالوگ نشان دهندۀ
این است که جانداران برای پاسخ به یک نیاز ،به روشهای مختلیف سازش میکنند (نادرستی گزینههای ( )2( ،)1و (.))4
 21 103موارد (ب)( ،د) و (ه) نادرست میباشند.

مراهچ لصف

نکات تشریح مقایسهای جانداران
 )۱در تشریح مقایسهای اجزای پیکر جانداران گونههای مختلف با یکدیگر مقایسه میشوند.
4

A

A

ُC

A

B

 )۲در مقایسۀ تشریح ،میتوان متوجه شد که ساختار بدنی بعیض گونهها (مثل اندام حرکتی جلویی مهرهداران) از طرح ساختاری مشابهی برخوردار هستند (نادرستی ب).
 )۳اندامه�ای حرکت�ی جلوی��ی مهرهداران دارای طرح س�اختاری یکس�ان با ش�کل و کار متفاوت میباش�ند که به آنها س�اختار همتا گفته میش�ود .البته برخی
ساختارهای همتا میتوانند پرکار یا کمکار باشند (درستی ج).
 )۴علت وجود س�اختارهای همتا ،داش�تن نیای مش�ترک میباشد که س�ایر جانداران از آنها مشتق شدهاند .به گونههای مش�تق شده از نیای مشترک ،گونههای
خویشاوند میگویند (درستی الف).
 )۵ساختارهایی که در بین جانداران ،کار یکسانی دارند ولی طرح ساختاری متفاوتی دارند آانلوگ میگویند ،مثل بال پروانه با بال پرنده.
 )۶از اندامهای همتا برای ردهبندی جانداران و قرار دادن جانداران خویشاوند در یک گروه استفاده میکنند (نادرستی ه).
 )7ساختارهای آنالوگ نشان میدهد که جانداران برای اپسخ به یک نیاز (پرواز) ،به روشهای مختلیف سازش میکنند (بال پروانه و کبوتر).
ً
 )۸تشریح مقایسهای ،اندامهایی که طی تکامل ،کارایی آنها کم شده است یا فاقد کارایی شده است را وستیجیال (ردپا) مینامد (نادرستی د) .مثال بقایای پا در لگن
مار پیتون وستیجیال است که نشاندهندۀ ردپایی از تکامل و تغییر گونۀ آن بوده است.
موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست هستند .اندامهای وستیجیال نشان دهندۀ رداپیی از تغییرات جانداران در گذشته میباشند .این اندامها یا کارایی کمی

31 104
ً
دارند و یا با ساختار ساده ،ضعیف شده و کوچک خود فاقد کارایی شدهاند .مثال بقایای اپی مار پیتون نوعی اندام وستیجیال است که حاکی از رابطۀ آن با سایر مهرهداران
میباشد ولی پای سوسمار کارایی زیادی دارد (درستی د).
در عبارات (الف)( ،ب) و (ج) همۀ اندامهای به کار برده شده دارای کارایی هستند و کوچک یا ساده نشدهاند که وستیجیال به حساب بیایند.
 31 105س�اختارهای وس�تیجیال نشاندهندۀ رداپیی از تغییرات گونه و ارتباط آنها اب هم میباشد .این ساختارها مثل بقایای پای مار پیتون در لگن ،به صورت ساده،
کوچک یا ضعیف شده اب کارایی کم یا فاقد کارایی میباشند (نادرستی گزینۀ ( )4و درستی گزینۀ (.))3
گزینۀ ( )۱در مورد ساختار همتا و گزینۀ ( )2معرف ساختار آنالوگ میباشد.
 21 106همۀ موارد نادرست میباشند که به بررسی آنها میپردازیم:
الف) نادرس�ت اس�ت .بالۀ دلفین و بال کبوتر ،اندامهای همتا و همس�اختار میباشند.
ولی س�ازش با س�اختار متفاوت برای پاسخ به یک نیاز مربوط به تکامل اندامهای آانلوگ
میباش�د / .ب) نادرست اس�ت .برای ردهبندی جانداران از مقایسۀ ساختارهای همتا
استفاده میکنند ولی بال پروانه که جانور بیمهره است ،نسبت به بال کالغ که مهرهدار
اس�ت ،اندامی آانلوگ به حس�اب میآید / .ج) نادرست است .تشریح مقایسهای عالوه
بر آش�کار کردن خویش�اوندی گونهها ،اطالعات دیگری مثل اندامهای وس�تیجیال در
ردپای تغییر گونهها نیز به محققین میدهد / .د) نادرس�ت اس�ت .در سیس�تم تکاملی
روب�هرو مش�اهده میکنی�د ک�ه کوس�هماهی و دلفین ،یک�ی ماهی غضروف�ی و دیگری
پستاندار است که هر دو مهرهدار بوده و نیای مشترک دارند ولی نیای مشترک آنها به
گذشتۀ دور و به اولین مهرهداران برمیگردد( .دلفین با سایر پستانداران نیای مشترک
نزدیک دارد .نباید گول محل زندگی آنها و شنا کردن آنها در دریا را بخورید!!)
 11 107فقط مورد (الف) نادرست است .برای ردهبندی از اندامهای همتا استفاده میشود .حال به بررسی هر عبارت میپردازیم :این اندامها ممکن است در یک
گونه برای پرواز و در گونۀ دیگر برای راه رفتن یا شنا کردن تکامل یافته باشند (نادرستی الف) ولی این اندامها بیانگر یک نیای مشترک هستند (درستی ب) .ساختار همتا،
اساس ساختمانی یکسانی دارند (درستی ج) / .ولی میتوانند کارایی داشته یا نداشته باشند که در این صورت یک اندام وستیجیال هستند (درستی د).
 11 108فقط مورد (ج) نادرست است .گاهی بین دو اندام همتا ،میتوان مشاهده کرد که یکی از آنها در گونهای بسیار کارآمد میباشد ولی دیگری و در گونۀ دیگر
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 گونههای دارای نیای مشترک میباشد (درستی الف).
پای سوسمار با بقایای پای مار همتا میباشند ولی در سوسمار کارایی باال دارد و وستیجیال به حساب نمیآید ،در حالی که در مار یک اندام وستیجیال و فاقد کارایی میباشد
(درستی د و ب).

C
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 ۱1 109اس�تخوان بازو که اتصال دهندۀ اندام جلویی به تنه میباش�د ،اس�تخوانی دراز است که تنۀ آن در بالغین حاوی مغز زرد میشود (دلیل انتخاب گزینۀ (.))1
در اس�تخوانهای مختلف ،تیغههای کلس�یمی در مادۀ زمینهای این بافت پیوندی وجود دارد (درس�تی گزینۀ ( .))۲اندامهای جلویی مهرهداران با هم همتا یا همس�اختار
میباش�ند ولی آنالوگ نمیباش�ند چون در برخی گونهها کار متفاوت دارند (درس�تی گزینۀ ( .))۳این اندامها در برخی گونهها مثل بالۀ دلفین ،برای ش�نا کردن و در برخی
مثل بال پرندگان برای پرواز به کار میروند (درستی گزینۀ (.))۴
 11 110قس�متهای موجود در اندا م جلویی مهرهداران با هم ،همتا یا همولوگاند چون اس�اس س�اختمانی یکس�انی دارند (زند زیرین در این دو گونه وس�تیجیال
نمیباشد) .دوستان عزیز این سؤال از بیشتر بدانید طرح نشده است و مفهوم آن مدنظر است!
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 31 111موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرس�ت هس�تند .اندامهای حرکتی جلویی مهرهداران با هم به صورت همتا یا همس�اختار میباشند (رد الف و درستی ج) ولی این
اندامهای مخصوص پرواز ،بین مهرهدار و بیمهره پروازکننده با هم آنالوگ یا غیر همس�اختار هس�تند (رد ب) .در بین بیمهرگانی مثل حش�رات (ملخ و پروانه) اندامهای
پروازی همتا میباشند (رد د).
 31 112فقط مورد (ب) نادرست است.
الف) درس�ت اس�ت .مطالعات ژنگانشناس�ی مقایسهای ،ژنهای مش�ترک بین گونههای مختلف و یا ژنهای خاص هر گونه را بررسی میکند / .ب)
نادرست است .توالیهای حفظ شده ،شامل بخشهای مشرتک بین گونههای مختلف است ولی ویژگیهای خاص هر گونه در ژنهای ویژۀ آن گونه وجود دارد / .ج) درست
است .با مقایسۀ توالی  DNAگونههای مختلف میتوان به فاصلۀ مشتق شدن آنها از نیای مشترک پی برد.
 21 113دلفین و شیر کوهی هر دو به علت داشتن نیای مشترک در یک گروه قرار میگیرند.
گزینۀ ( :)1بال کبوتر و بال پروانه آانلوگاند ،نه همتا / .گزینۀ ( :)3گل الله جزء جانداران جدید اس�ت .درخت گیس�و  170میلیون س�ال زندگی کرده
است / .گزینۀ ( :)4بقایای پا در لگن مار پیتون به صورت وستیجیال موجود است.
 31 114موارد (ب)( ،ج) و (د) نادرس�ت میباش�ند .با توجه به اینکه هرچه دو
گونه در گذش�تۀ نزدیکتری نس�بت به هم مش�تق ش�ده باش�ند ،توالی ژن و پروتئین
شبیهتری دارند ،شیر کوهی و دلفین که هر دو پستاندار هستند ،نسبت به کوسهماهی،
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 آنها به هم بیشتر از ش�باهت آنها نسبت به
ماهیان غضروفی یا کوسهماهی میباشد (نادرستی ج و د).
ً
 31 115خوب اگر این تس�ت را غلط زدهاید یک بار دیگر تعریف س�اختار همتا را بخوانید .میدانیم که مثال اندامهای جلویی مهرهداران با هم همتا هس�تند که در
گزینۀ ( )3بال پروانه همکار بال پرنده اس�ت و هر دو برای پرواز اس�ت ،ولی همتا و با س�اختار یکس�ان نمیباشد چون پروانه یبمهره است و فاقد ساختار استخوانی میباشد
ولی به عنوان اندامهای آنالوگ به حساب میآیند.
 31 116ب�ال کالغ و ب�ال پروان�ۀ مونارک مربوط به س�اختارهای آنالوگ میباش�ند و اندامهای جلویی دلفین و ش�یر کوهی مربوط به س�اختارهای همتا میباش�ند.
ً
ساختارهای همتا و آنالوگ بخشی از تشریح مقایسهای هستند .تشریح مقایسهای خویشاوندی گونهها را آشکار میکند (حتما به  QR Codeگوش دهید!).
 11 117فقط مورد (ج) نادرس�ت اس�ت .در سیر تکاملی مهرهداران ،دلفین و ش�یر کوهی چون هر دو پستاندار هستند ژنهای شبیهتری نسبت به کوسهماهی دارند
(نباید گول شنا کردن دلفین و کوسه ماهی را بخورید!!).
الف) نیای مشترک همانند گونههایی که از آن مشتق شدهاند ،دارای ساختارهای همتای متعددی میباشد / .ب) وجود نیای مشترک را هم با مقایسه
تش�ریح و هم با مقایس�ه ژنگانشناس�ی چند گونه میتوان ثابت کرد / .د) یک اجمتاع زیس�تی از چند جمعیت با گونههای مختلف ایجاد شده است ،پس میتوان بین آنها
مقایسۀ تشریح یا ژنی انجام داد ولی یک جمعیت حاوی افراد یک گونه میباشند که ژنوم و تشریح مشابهی دارند.
 31 118بررسی اندامهای همتا یا آنالوگ ،در تشریح مقایسهای صورت میگیرد نه مقایسۀ گونهها در تراز ژنگان!
توجه :سایر عبارات صحیح است و از نتایج و بررسیهایی است که روی ژنگان گونههای مختلف یک اجتامع انجام میدهیم.
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 11 119فقط مورد (ج) صحیح اس�ت .این ش�کل ،نش�ان
میده�د ک�ه همۀ گونهه�ای  Aت�ا  Eدارای یک نیای مش�ترک
بودهاند ولی ش�باهت گونههای  Aو  Bیا  Cو  Dبه هم بیشتر از
س�ایر گونههاس�ت چ�ون در گذش�تۀ نزدیکت�ری از ی�ک نیای
مشترک مشتق شدهاند (نادرستی الف).
از طرفی گونۀ  Aاز نظر نیای مش�ترک با سایر گونهها بهجز  Bاز
یک جای نمودار مش�تق ش�دهاند که قدیمی میباشند (نادرستی
ب و درستی ج).
در آخر برای بررسی عبارت (د) میتوانید به توالیهای حفظ شدۀ
آنه�ا دق�ت کنید و گزین�ه را رد کنید( .بین  Aو  ،Cس�ه توالی
مشترک ولی بین  Bو  Eچهار توالی مشترک وجود دارد).
 31 120جدایی تولیدمثلی اگر بین افراد یک گونه اتفاق بیفتد ،آنگاه خزانۂ ژین آنها به عنوان دو جمعیت مجزا ،از هم جدا ش�ده و احتمال تش�کیل گونۀ جدید فراهم
میشود ،ولی بین دو گونه از ابتدا خزانۀ ژنی و ژنگان جدا و متفاوت بوده است.
گزینۀ ( :)۱تعریف ارنس�ت مایر در مورد افراد زیس�تا و زایا و آمیزشهاس�ت که فقط در گونههای دارای تولیدمثل جنیس کاربرد دارد / .گزینۀ (:)۲
جدای�ی تولیدمثل�ی مان�ع از آمی�زش برخی افراد یک گونه با بعضی دیگر از افراد همان گونه میش�ود / .گزینۀ ( :)۴منظور از آمیزش موفقیتآمیز ایجاد فرزند زیس�تا و زایا
میباشد.
 21 121طبق خط کتاب درسی ،اگر میان افراد یک گونه ،جدایی تولیدمثیل رخ دهد ،ابتدا خزانۀ ژنی آنها از یکدیگر جدا شده و احتمال تشکیل گونۀ جدید فراهم
میش�ود .دقت کنید که تا هنگامی که گونهزایی انجام نش�ود ،دو جمعیت یک گونه ،ژنوم (ژنگان) یکس�انی دارند( .جدایی تولیدمثلی در یک زیس�تگاه یا در دو زیس�تگاه
میتواند رخ دهد).
گزینۀ ( :)1دقت کنید که جدایی جغرافیایی ،سبب ایجاد دو خزانۀ ژنی جدید (نه ژنوم جدید) میشود .وقتی میگوییم ژنوم جدا شده است که دیگر
افراد دو جمعیت قدرت یا تمایل آمیزش با هم نداشته باشند ولی خزانۀ ژنی در اثر شارش دوباره میتواند یکی شود / .گزینۀ ( :)3جدایی جغرافیایی بهطور ناگهانی خزانۀ
ژنی را تغییر میدهد ولی بهطور تدریجی ژنوم و گونهزایی میکند / .گزینۀ ( :)4جدایی تولیدمثلی در یک زیستگاه نیز رخ میدهد.
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 31 122موارد (الف) و (ج) صحیح میباشند.
در اثر جدایی تولیدمثلی ،عواملی مانع آمیزش بعضی از افراد یک گونه با بعضی دیگر از افراد همان گونه میشود.
ً
این امر به تدریج سبب ایجاد دو ژنگان مختلف شده تا گونۀ جدیدی ایجاد شود .در بین عبارتها (ب) و (د) بین دو گونۀ مختلف میباشند که اصال خزانۀ ژنی و از همه
مهمتر ژنوم آنها از قبل جدا شدهاند .عبارتهای (الف) و (ج) را میتوان انتخاب کرد چون بین افراد یک گونه ،جداییهای جغرافیایی یا زمان تولیدمثلی و انتخاب جفت،
میتواند سبب عدم آمیزش شود تا زمینۀ گونهزایی فراهم شود.
 ۱1 123موارد (الف) و (د) نادرست میباشند.
منظور س�ؤال گونهزایی دگرمیهین میباش�د که رخدادهای زمینشناختی و سدهای جغرافیایی س�بب جدایی آنها و توقف شارش میشود ولی رانش همواره میتواند در اثر
عوامل تصادفی رخ دهد (نادرستی الف).
برای این نوع گونهزایی ،ابتدا یک جمعیت ،به دو قس�مت تبدیل میش�ود و دارای دو خزانۀ ژنی متفاوت میش�ود (درستی ب) و هر قسمت بر حسب عوامل محیطی خود،
دارای جهش ،انتخاب طبیعی ،س�ازش و نوترکیبی گامتی میش�ود تا خزانۀ ژنی دو قس�مت به تدریج تفاوتهای بیش�تری پیدا کنند (درس�تی ج) .در گونهزایی دگرمیهنی،
پس از مدتی آنقدر دو جمعیت از نظر رفتار و ش�کل ظاهری متفاوت ش�دهاند که در صورت از بین رفتن س�د جغرافیایی باز هم جدایی تولیدمثلی بین آنها وجود دارد و دو
گونه شدهاند.
 1اگر جمعیتی که از جمعیت اصلی جدا میشود ،اندازۀ کوچیک داشته باشد ،اثر رانش نیز در آن جمعیت دارای اندازۀ کوچک نمود پیدا میکند (نادرستی د).
 2نوترکیبی باعث حفظ تنوع میشود ولی انتخاب طبیعی پس از آن سبب افزایش تفاوت دو جمعیت میشود.
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 41 124همۀ موارد صحیح میباشند.
منظور گونهزایی هممیهین میباشد که بدون سدها و جداییهای جغرافیایی ایجاد میشود (درستی الف).
ً
معم�وال ای�ن گونهزایی در اثر اختالل در تقس�یم یاختهای ایجاد ش�ده (درس�تی ب) ک�ه در گیاهان ،زمینۀ ایج�اد انواع چندالدی زیس��تا و زایا میکند که ق�ادر به آمیزش
موفقیتآمیز با نیای خود نمیباش�د .به همین دلیل گون ۀ پلیپلوئید ،گونۀ جدیدی به حس�اب میآید (درس�تی ج) .در این گونهزایی ناگهان گونۀ جدیدی با خزانه و ژنوم
جدید ایجاد میشود.
 31 125گل مغربی با خطای میوزی در آنافاز ،پلیپلوئید ش�د ،چون گامتهای دیپلوئید ایجاد ش�ده در اثر خودلقاحی ،گیاه  4nرا ایجاد کردند .به علت درس�تی بقیۀ
گزینهها توجه کنید :برای صحت گزینۀ ( )1میتوان گیاهان گل مغربی را مثال زد که گیاهان تتراپلوئیدی بدون نیاز به هیچگونه سد جغرافیایی ایجاد شدند و در مورد گزینۀ
( )2گیاهان حاصل از آمیزش دو گونۀ مختلف ،به جای دو دست فامتن همتا ،یک دست فامتن از هر گونه دارند که در هنگام میوز خوب با هم جفت نمیشوند و چهارتایه
ً
تشکیل نمیدهند و این گیاهان غالبا نازا میباشند و در مورد گزینۀ ( )۴هم دقت کنید که جدایی تولیدمثلی میتواند سبب عدم آمیزش بین گونههای مختلف شود.
 21 126منظ�ور از گزین�ۀ ( ،)2رانش دگرهای اس�ت که بر اثر عواملی مانند س�یل ،زلزل�ه و ...تعداد زیادی از افراد از بین میروند ،ول�ی این ویژگی فقط در جمعیت
کوچک مؤثر است و اگر هیچکدام از دو جمعیت جداشده ،کوچک نباشند ،تأثیرگذار نیست.
گزینۀ ( :)1هر نوع گونهزایی دگرمیهنی با ایجاد سد جغرافیایی آغاز میشود / .گزینۀ ( :)3منظور رخ دادن انتخاب طبیعی است / .گزینۀ ( :)4منظور
رخ دادن جهش است.
 31 127طی گونهزایی دگرمیهنی ،با جدایی جغرافیایی ،ابتدا دو خزانۀ ژنی جدید ایجاد شده ،در نهایت با پیدایش گونه جدید ،دو ژنگان جدید ایجاد میشود.
وقتی صحبت از جدایی جغرافیایی میشود ،منظور گونهزایی دگرمیهنی است که فقط شارش از نیروهای تغییر دهندۀ ساختار ژنی متوقف شده است (نادرستی گزینۀ (.))۱
این گونهزایی به صورت تدریجی و در طی نسلهای ممتادی رخ میدهد (نادرستی گزینۀ ( )۲و (.))۴
 41 128در هر دو گونهزایی ،جدایی تولیدمثلی رخ میدهد با این تفاوت که در نوع دگرمیهنی به دلیل جدایی جغرافیایی ولی در نوع هممیهنی به دلیل ایجاد انواع
پلیپلوئید ولی در یک زیستگاه صورت میگیرد.
گزینۀ ( )۱و ( )۳در مورد گونهزایی هممیهنی و گزینۀ ( )۲در مورد دگرمیهنی صحیح میباشند.
 11 129موارد (الف)( ،ب) و (ج) صحیح میباشند( .این سؤال آموزش بسیار باالیی مانند یک کالس درس برای شما دارد).
الف) درس�ت اس�ت .اگر در یک وال�د ،گامتها به
ص�ورت طبیعی هاپلوئید باش�ند ولی در والد دوم ،جدا نش�دن فامتنها،
فق�ط در می�وز  ۱رخ دهد ،وال�د دوم ،دارای دو گام�ت خالی و دو گامت
دیپلوئی�د خواهد ش�د .حال با آمیزش گامتهای ای�ن دو والد همانطور
که در شکل میبینید ،افراد ( 3nتریپلوئید) یا هاپلوئید ایجاد میشوند که
قدرت ایجاد چهارتایه ندارند و میوز نمیدهند به همین دلیل نازا هستند.

ب) درس�ت اس�ت .اگر یک والد گامتهای هاپلوئید طبیع�ی ایجاد کند در حالی
ک�ه وال�د دیگر ،میوز  1عادی را انجام داده ولی یک یاخته در میوز  ۲آن دچار جدا
نش�دن فامتنها 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  2nطبیعی ،یک
تخم هاپلوئید نازا و یک تخم تریپلوئید نازا وجود دارد.
ج) درس�ت اس�ت .گل مغربیه�ای دیپلوئی�د در حال�ت عادی گام�ت هاپلوئید
دارند .گل مغربیه�ای تتراپلوئید نیز در حالت عادی ،حاوی گامتهای دیپلوئید
میباش�ند .اگ�ر لقاح بین گامتهای ع�ادی هاپلوئید و دیپلوئی�د این دو گونه رخ
دهد ،تخمهای تریپلوئید نازای دورگه ایجاد میشوند.
واژۀ دورگ�ه وقت�ی به جانداری اطالق میش�ود که والدی�ن آن از دو گونۀ مختلف
باشند( .پس خود دورگه تا وقتی که زادههای زیستا و زایا ایجاد نکند به عنوان گونۀ
جدیدی به حساب نمیآید).
د) نادرست است .دقت کنید که دورگهها ،گونۀ جدیدی نیستند .بلکه از دو گونۀ
مختلف ایجاد شدهاند که گاهی در اثر خطای میوزی در آنها ،گونۀ جدید با تعداد
فامتن بیشتر ایجاد میشود.
C

در گونهزای�ی هممیهن�ی ،اگر یک گیاه تتراپلوئید بتوان�د خودلقاحی انجام دهد و یا با گیاه دیگری با همان تعداد فامتن دگرلقاحی انجام دهد ،گیاه تتراپلوئید

A

در اثر بروز خطای میوزی در آنافاز  1در گیاهی  ،2nگامتهای  2nحاصل ش�دهاند که در اثر آمیزش دو گامت  2nیک گیاه تتراپلوئید ( )4nو زایا حاصل
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میشود( .این عمل به دلیل جدا نشدن فامتنها در آنافاز  1بوده است).

C

گل مغربی تتراپلوئید 4n = 28 ،اس�ت یعنی هر مجموعه آن عدد کروموزومی  n =7داش�ته اس�ت .این گیاه چهار مجموعۀ فامتنی دارد .در مقابل گل

11 132
مغربی تریپلوئید  3n = 21بوده که هر مجموعۀ آن  ، n =7با  7فامتن غیرهمتا میباشد یعنی در هر نوع گیاه گل مغربی ،در هر مجموعه  7فامتن وجود دارد .گل مغربی
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زایا به وجود میآید ،پس اعضای زایای گونۀ جدید میتوانند در نتیجۀ خودلقاحی یا دگرلقاحی ایجاد شده باشند.

تتراپلوئید ،همانند تریپلوئید و دیپلوئید ،زیستا میباشد ولی گونه متفاوتی با نوع دیپلوئید دارد.
C

هیچیک از موارد ،از ویژگیهای مشترک عوامل برهمزنندۀ تعادل نیست .جهش ،انتخاب طبیعی ،رانش دگرهای ،شارش ژنی و آمیزش غیرتصادفی موجب

41 133
بر هم خوردن تعادل در جمعیت میشوند.

الف) در گونهزایی دگرمیهنی ابتدا یک س�د جغرافیایی ایجاد میش�ود تا یک جمعیت را به دو جمعیت تبدیل نماید .در این حالت ش�ارش ژن بین دو
جمعیت قطع میش�ود و در نتیجه این عامل دیگر نمیتواند در ایجاد گونۀ جدید دخالت داش�ته باش�د / .ب) در بین عوامل تغییر دهندۀ جمعیت از حالت تعادل ،عاملی
مثل آمیزشهای غیرتصادفی میتواند فراوانی ژنمنودها را تغییر دهد / .ج) جهش و ش�ارش ژن میتوانند موجب افزایش تنوع دگرهها در خزانۀ ژنی جمعیت ش�وند / .د)
رانش دگرهای و جهش ،پدیدههای تصادفی هستند و وقوع آنها ارتباطی به ژننمود یا ر خنمود افراد ندارد.
B

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

C

فقط (ج) درست است .در همه نوع گونهزایی جلوی رانش و انتخاب طبیعی را نمیتوان گرفت (درستی ج).
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گیاهان خواهیم داشت:

41 135
عبارت (الف) نادرست است چون ،در صورت شیوع ماالریا ،شانس بقای ناخالصها با منطقه عادی فردی نمیکند ولی فراواین آنها زیاد میشود.
عبارت (ب) نادرست است چون ،نوترکیبی برخالف شارش در گونهزایی دگرمیهنی متوقف نمیشود.
عبارت (د) نادرست است چون ،چلیپایی شدن ترکیب جدیدی از دگرهها در گامت ایجاد میکند نه اینکه دگره جدید ایجاد کند (دگره جدید محصول جهش است).
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31

دقت کنید که در این جمعیت دو نوع افراد مد نظر هستند.

گروه 1
گروه 2

گامتهای دیپلوئید و خالی دارند.
اشکال در میوز 1
ایجاد گامتهای دیپلوئید و خالی دارند.
اشکال در میوز  1و 2

مراهچ لصف

از آمیزش گامتها حاالت زیر میتواند رخ دهد :الف) آمیزش گامتهای خالی از فامتن
ن هستهای که فقط در میتوکندری یا کلروپالست
ایجاد تخمهای خالی از فامت 
ایجاد تخمهای  4nزیستا و زایا (نادرستی گزینۀ ( / .))۲ج) آمیزش
خود  DNAیا ژنگان حلقوی دارند (درستی گزینۀ ( / .))۳ب) آمیزش بین گامتهای  2nبا 2n
ایجاد تخمهای  2nطبیعی زیس�تا و زایا (نادرس�تی گزینۀ ( / .))۱امکان ایجاد تخم تریپلوئید بین گامتهای
بین گامتهای  2nبا گامتهای فاقد هس�ته (خالی)
آنها وجود ندارد (نادرس�تی گزینۀ (.))۴

B

C

B

 11 137در طرح این تس�ت و پاس�خ بودن گزینۀ ( )1آن تهنا هدف من خواندن دقیق کتاب دریس توس��ط مشا بود!! در کتاب درسی عنوان شده است که هوگو دووری
که با گیاهان گل مغربی  2n =14کار میکرد ،متوجه شد که ییک (نه گروهی!) از گلهای مغربی ظاهری متفاوت با بقیه دارد (نادرستی گزینۀ (( .))۱بعد در اثر خودلقاحی
یا دگرلقاحی بین 4nها ممکن است گروهی تتراپلوئید ایجاد شده باشد!)
گزین�ۀ ( :)۲تولی�د اولین گل مغربیهای  4nدر اثر خطای میوزی بوده اس�ت ولی ازدیاد آنها با خودلقاح�ی گامتهای  2nآنها یا با دگرلقاحی  4nبا
 4nدیگری رخ میدهد / .گزینۀ ( :)۳اگر میوز  1گیاه  2nدچار جدا نش�دن فامتن ش�ود ولی میوز  ۲عادی داش�ته باش�د ،حاصل نهایی میوز ،دو نوع گامت بدون فامتن یا
دیپلوئید میباشد که از خودلقاحی گامتهای دیپلوئید ،گیاه  4nایجاد میشود / .گزینۀ ( :)۴دورگۀ حاصل از آمیزش گیاهان  4nبا  2nاز نوع  3nنازا میباشد که قدرت
انجام میوز و ایجاد چهارتایه ندارد.
 11 138موارد (الف)( ،ب) و (د) عبارت را نادرست تکمیل میکنند.
اگر در گیاهی که دیپلوئید اس�ت میوز  1عادی رخ دهد ولی یکی از یاختههای میوز  ،1در انجام میوز  ۲خود دچار جدا نش�دن فامتنها ش�ود ،یک گامت خالی ،یک گامت
دیپلوئید و دو گامت هاپلوئید میتواند مانند شکل زیر ایجاد کند.
ح�ال در ص�ورت خودلقاحی ان�واع حاالت زیر در تخ�م رخ میدهد ⇐ 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
گامتهای همین یک تقس�یم در نظر گرفته است نه اینکه گامت  2nاین تقسیم
با گامت  2nتقسیم نادرست دیگری لقاح کند و جاندار  4nبسازد).
تخ�م دیپلوئید ایجاد میش�ود( .پس
 )۱لق�اح دو گام�ت هاپلوئی�د ع�ادی
عبارت (الف) رد میشود).
تخم هاپلوئید ایجاد میشود.
 )۲لقاح گامت هاپلوئید با گامت خالی از فامتن
(پس عبارت (ج) صحیح میباشد).
تخم تریپلوئید ایجاد میش�ود( .پس
 )۳لق�اح گام�ت هاپلوئید با دیپلوئید
عبارت (ب) رد میشود).
تخم دیپلوئید ایجاد میشود( .پس عبارت
 )۴لقاح گامت دیپلوئید با خالی
(الف) باز هم رد میشود).
 11 139انتخاب طبیعی باعث به هم خوردن تعادل میش�ود و در واقع باعث تغییر فراوانی دگرهها میش�ود ولی آمیزشهای تصادفی تغییری در اللها و ژننمودها
ایجاد نمیکند.
گزینۀ ( :)2دقت کنید اگر جهش در ژنگان میتوکندری یاختۀ اس�پرم رخ دهد ،به فرزندان منتقل نمیش�ود (از طرفی ممکن اس�ت این گامت در لقاح
ش�رکت نکن�د) / .گزینۀ ( :)3برای گویچههای قرمز صادق نیس�ت / .گزینۀ ( :)4دقت کنید جانداران دورگۀ نازا میتوانند تقس�یم میت�وز انجام دهند و اطالعات ژنتیکی
والدین خود را تکثیر کنند.

B

در ش�کل روبهرو بای�د دقت کنید که در اث�ر خودلقاحی در

21 140
یک تقسیم میوز ،دو گامت  2nایجاد شده است که لقاح کردهاند و نوع 4n
ایجاد کردهاند.
فق�ط زمان�ی این حالت رخ میدهد که در میوز  1جدا نش�دن فامتنها
رخ داده باش�د ولی میوز  ۲عادی بوده باش�د .ابتدا در میوز  ،1یکی از
یاختهها  2n = 6و یک یاخته خالی از فامتن میشود.

حاال میوز  ۲عادی که همواره مثل یک تقسیم میتوز است رخ داده و دو

یاخت�ه  2n = 6تککروماتی�دی ایجاد ش�ده اس�ت .دقت کنی�د که این
یاختههای حاصله از میوز در گیاهان ،ابتدا هاگ هس�تند که با میتوز س�بب
ایجاد گامت (اس�پرم و تخمزا) به صورت  2n = 6میشوند و از خودلقاحی
آنها تخم  4n =12زیستا و زایا ایجاد میشود.

141 C

31

فقط مورد (د) عبارت را به درستی تکمیل میکند.
الف) امکان دارد .اگر میوز  1و هر دو یاخته شرو عکنندۀ میوز  2دچار جدا نشدن فامتنها شود:

ب) امکان دارد .میوز  1عادی ولی هر دو یاخته شرو عکننده میوز  2دچار جدا نشدن فامتنها شود:

ج) امکان دارد .میوز  1عادی رخ دهد ولی یک یاخته شرو عکننده میوز  2تقسیم غیرعادی داشته باشد:

123

تثارو تاعالطا رد رییغت
د) امکان ندارد .میوز  1غیرعادی و یک یاخته شرو عکننده میوز  2تقسیم غیرعادی داشته باشد.

124
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دقت کنید که این یاختهها و گامتهایی که درون آنها کلمۀ «خالی» نوش�تهایم ،منظورمان خالی از ژنگان هس�تهای میباشد ولی ژنگان سیتوپالسمی را در میتوکندری و یا
شاید در کلروپالست خود دارد.

پاسخآزمونجمعبندی
C

B

 31 1موارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست میباشند .الف) نادرست است .هر رشته بتای هموگلوبین داسیشکل یک آمینواسید غیرعادی دارد .پس کل مولکول دو
رش�ته بتا و دو آمینواس�ید غیرعادی دارد / .ب) درس�ت است .هر رشته پلیپپتید در هموگلوبین ،مارپیچیشکل 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 آنها در نواحی ماالریاخیز ،از افراد سالم خالص بیشتر میباشد).

 /د) نادرست است .افراد ناخالص  Hb A Hb Sممکن است به عامل ماالریا آلوده شوند ولی دچار ابتال به بیماری ماالریا و عالئم آن نمیشوند.
قطعا کراسینگاور نبوده است
 22 2اسپرماتوسیت اولیه دو کروموزوم غیرهمتای  Xو  Yدارد .پس اگر بین دو کروماتید غیرخواهری آنها تبادل قطعه رخ دهدً ،
واژﮔﻮ
بلکه نوعی جهش جابهجایی بوده است.
A
گزینۀ ( :)1اگر واژگونی ژنها در بین سه ژن در دو طرف سانترومر رخ دهد ،محل سانترومر نیز عوض میشودB .
C

C

B

B

C

C

C

 / Bگزینۀ ( :)3جهش

A

دگرمعن�ی ن�وع آمینواس�ید را عوض میکند ولی طول رش�تۀ حاص�ل از ترجمه را تغییر نمیده�د / .گزینۀ ( :)4اگر جهشه�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 نمیباشد.
 23 3موارد (ب) و (ج) صحیح میباشند.
الف) نادرست است .خزانه ژنی برخالف ژنوم به بررسی توالیهای تنظیمی و بین ژنی نمیپردازد و فقط به بررسی اللها و توالیهای درون ژنی توجه
دارد / .ب) درس�ت اس�ت .منظور آنزیم دنابس�پاراز اس�ت که با جدا کردن پیوند بین فس�فاتها ،نوکلئوتید سهفسفاته را به صورت یکفس�فاته درمیآورد و در رشته قرار
میدهد .سپس مقدار فسفات هسته را زیاد کرده ولی از مقدار نوکلئوتید آزاد آن میکاهد / .ج) درست است .سدیم نیتریت که برای نگهداری بیشتر به محصوالت گوشتی
میزنند در ش�رایطی پس از تبدیل ش�دن به ترکیباتی میتوانند س�رطانزایی کنند که در پی آن مقدار اینترفرون نوع  2و پرفورین در فرد باال میرود / .د) نادرس�ت اس�ت.
توالی افزاینده در یوکاریوتها ولی مهارکننده ویژۀ پروکاریوتهاست.
 34 4رانش و انتخاب طبیعی تنوع افراد را در جامعه کم میکنند که رانش به سازگاری ربطی ندارد.
گزینۀ ( :)1در مورد ش�ارش نادرس�ت اس�ت / .گزینۀ ( :)2انتخاب طبیعی ،س�ازگاری جمعیت را زیاد میکند ولی تنوع اللها را تغییر نمیدهد و الل
جدیدی ایجاد نمیکند / .گزینۀ ( :)4آمیزشهای غیرتصادفی به تولیدمثل جنس�ی وابس�ته اس�ت و نسبت ژننمودها در جامعه را بر هم میزند و از این طریق سبب تغییر
در تعادل جامعه میشود ولی این عامل فراوانی اللها را برهم نمیزند.
ً
 25 5برتری ناخالصها مثال در مورد بیماری کمخونی داسیشکل در محیط ماالریاخیز ،سبب حفظ بیشتر الل و افراد ناخالص دارای بیماری میشود که به رابطۀ
صفت و محیط میپردازد.
گزینۀ ( :)1نوترکیبی سبب ایجاد ترکیب جدیدی از اللها میشود ولی خزانۀ ژنی همان جمعیت را تغییر نمیدهد (تنها عوامل افزایش دهندۀ تنوع در
خزانۀ ژنی ،شارش و جهش میباشد) / .گزینۀ ( :)3کراسینگاور منظور این عبارت است که سبب ایجاد الل جدید نمیشود بلکه ترکیب جدیدی از اللها را ایجاد میکند.
 /گزینۀ ( :)4انتخاب طبیعی سبب سازگاری جامعه میشود که الل جدیدی ایجاد نمیکند.
 36 6موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست هستند.
الف) نادرست است .فسیل یا دیرینهشناسی منظور قسمت اول عبارت است که به آشکار کردن روابط خویشاوندی نمیپردازد / .ب) نادرست است.
س�اختارهای آنالوگ برخالف همتا (همولوگ) به بررس�ی روابط خویش�اوندی نمیپردازند بلکه به بررسی سازش در اثر پاس�خ به یک نیاز مشترک میپردازند / .ج) درست
اس�ت .در مطالعات مولکولی و بررس�ی ژنها ،با توجه به توالیهای حفظ ش�ده میتوان به بررسی خویشاوندی گونهها پرداخت / .د) نادرست است .دو ساختار دارای طرح
متفاوت و کار یکسان را ساختار آنالوگ میگویند نه همتا!
 47 7همۀ موارد نادرست میباشند.
الف) نادرست است .در گونهزایی دگرمیهنی با جدایی جغرافیایی ابتدا دو خزانۀ ژنی متفاوت از یک گونه با ژنوم یکسان ایجاد میشود / .ب) نادرست
اس�ت .در گونهزایی هممیهنی از ابتدا جدایی تولیدمثلی و گونه جدید با ژنوم و خزانۀ جدید ایجاد میش�ود / .ج) نادرس�ت است .گونۀ جدید هوگو دووری ،گل مغربیهای
 4nبودند که گامتهای  2nو دارای کروموزوم همتا در هسته تلوفاز میتوز دارند .چون گامت گیاهان با میوز و تلوفاز  2ایجاد نمیشود / .د) نادرست است .در گونهزایی
دگرمیهنی ،رانش ،فقط در صورتی مؤثر است که جمعیت جدید تعداد اندکی داشته باشد.

B

B

 28 8وقتی تعداد دفعات اتصال راهانداز به رنابسپاراز زیاد شده باشد ،یعنی تعداد دفعات رونویسی عوض شده است و جهش در بخش تنظیمی رخ داده است.
در این حالت تغییری در ژن و انواع آنزیمهای یاخته رخ نمیدهد.
گزینۀ ( :)1خزانه ژنی به ژنها و تغییرات آنها ربط دارد نه توالی تنظیمی و بین ژنی!  /گزینۀ ( :)3این جهش عالوه بر عوامل محیطی ممکن اس�ت
در اثر اشکال در همانندسازی رخ داده باشد / .گزینۀ ( :)4اگر یاخته را پروکاریوتی در نظر بگیریم فاقد توالی افزاینده میباشد.
9

29

دقت کنید که در اثر جهش جانشینی تبدیل  ATTبه  ،ATGطول رشتۂ پیلنوکلئوتید تغییر نمیکند ولی چون در اثر این جهش رمزه پایان  UAAبه معنیدار UAC
تبدیل میشود ،پروتئینسازی ادامه یافته تا به رمزه پایان برسد و طول رشته پیلپپتید بلندتر یمشود.
B

دو جهش س�اختاری بزرگ ب�ه نامهای واژگ��وین و جابهجایی

11 10
میتوانند قطعۀ جدا ش�ده از فامت�ن را به همان فامتن اولیه متصل کنند .در
نوع واژگونی ،قطعه جدا شده به همان بخش فامتن ولی به صورت معکوس
متصل میشود .در این قسمت دیگر دگرهها با نوع همتای خود روبهروی هم
واقع نمیشوند که در شکل روبهرو مشاهده میکنید (نادرستی گزینۀ (.))4

از طرفی در نوعی از جهش بزرگ ،به نام جابهجایی ،قطعه جدا شده میتواند
ب�ه فامت�ن غیرهمتا یا به هم�ان فامتن اولیه ولی در جایی غی�ر از مکان اولیه
متصل شود (نادرستی گزینۀ (.))۳

در هر دو نوع جهش جابهجایی و واژگوین میتوان عدم تغییر در طول فامتن را مشاهده کرد و در هر دو شکستن قطعه باید رخ دهد ولی در هیچکدام قطعه جدا شده به فامتن
همتا وصل نمیشود (درستی گزینۀ ( )۱و نادرستی گزینۀ (.))۲
B

B
A
A

 41 11اگ�ر در توال�ی بی�ن ژنی ،جهش در یکی از توالیهای تنظیمی (در پروکاریوتها :راهانداز ،محل اتص�ال فعالکننده  -در یوکاریوتها :راهانداز و افزاینده) رخ
دهد ،بر توالی پروتئین اثری نخواهد داشت ،بلکه بر مقدار و سرعت رونویسی اثر میگذارد .از طرفی جهش در توالیهای دیگر بینژنی ،نه نوع محصول و نه مقدار محصول
را تغییر نمیدهد.
گزینۀ ( :)1جهش در محل س�اخت جایگاه فعال رخ داده اس�ت که در این حالت احتمال تغییر عملکرد آنزیم بس��یار زیاد اس�ت (نه بهطور قطع!)/.
گزینۀ ( :)2اگر جهش در جایی دور از جایگاه فعال رخ دهد ،با توجه به ش�رطی که کتاب درس�ی گذاش�ته است ،بهطوری که بر آن اثری نگذارد ،احتمال تغییر در عملکرد
ً
آنزیم کم یا حتی صفر است / .گزینۀ ( :)3فقط در مورد آنزیمهای پروتئینی صادق است و مثال در مورد نقش آنزیمی رنا صادق نیست.
 21 12فقط عبارت (ج) نادرست است .چون دگرههای صفاتی که مطلوباند .در جمعیت از فراوانی نسبی بیشتری برخوردار هستند .اگر دگره بارز ،صفتی کشنده
باشد ،این دگره به دلیل نامطلوب بودن از فراوانی نسبی کمی در جمعیت برخوردار خواهد بود .درست بودن سایر عبارات را بارها بحث کردهایم.
 11 13جهشهای ژنی (نوکلئوتیدی) و فامتنی (مثل واژگونی) منش�أ گوناگونی در جامعه هس�تند .دقت کنید که چلیپایی شدن جهش منیابشد و نوعی نوترکییب به
حساب میآید که به همراه تفکیک دگرهها ،در گامتها تنوع ایجاد میکنند( .گزینههای ( )3( ،)2و ( )4نوعی جهش میباشند).
14

41

نوترکیب�ی مخص�وص تقس�یم می��وز با جدا کردن دگرهه�ا و تولیدمثل جنس�ی در جانداران دارای تنوع دگره اس�ت ولی جدا ش�دن کروماتیدهای خواهری ی�ا همان ایجاد
کروموزومهای دختری ،در هر تقس�یم میتوز و میوز  2وجود دارد .از طرفی اگر یاخته ش�رو عکننده میوز ،در همه صفات خود ژننمود خالص داش�ته باشد ،یعنی دگرههای
یکس�انی داش�ته باش�د ( )AAbbddدر این صورت نوترکیبی در گامتهای وی ایجاد نمیش�ود ،چون همواره یک نوع گامت (… )Abdمیدهد .در افراد دارای صفات
ناخالص ،میتوان بدون نیاز به جهش ،تنوع ژنتیکی در ترکیب دگرهها پیدا کرد.
B

منظور س�ؤال یا افراد ناخالص  Hb A Hb Sو یا خالص نهفته ( Hb S Hb Sبیمار) از نظر صفت بیماری داسیش�کل میباش�د .هر دوی این افراد به دلیل

41 15
اکسیژنرسانی ناقص به بافتها در محیطی که فشار اکسیژن کم است دچار مشکل میشوند.

علت درس�تی گزینۀ ( :)4در معده انس�ان ،در نواحی باالی پیلور فاکتور داخلی معده ترش�ح میش�ود که نقش مهمی در زایش طبیعی گویچههای قرمز دارد ،پس در افراد
دارای دگره کمخونی داسیشکل چه ناخالص و چه خالص بیمار ،باعث کمخونی شدید میشود.
C

16

21

فقط عبارت (ب) باعث نادرستی جملۀ فوق میشود.
ً
الف) درس�ت اس�ت .اندامهای آنالوگ ،کارایی یکس�انی دارند ولی طرح س�اختاری متفاوتی دارند / .ب) نادرست اس�ت .اندامهای همتا ،قطعا طرح

س�اختاری یکس�ان دارند ولی اندازه و کار متفاوتی میتوانند داش�ته باشند / .ج و د) درست است .اندامهای 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.

125

تثارو تاعالطا رد رییغت
126

A

A
مراهچ لصف
A

C

 31 17شارش عاملی است که در گونهزایی دگرمیهین برخالف هممیهنی متوقف میشود .شارش اگر بین دو جمعیت به صورت دوسویه و پیوسته رخ دهد ،خزانۀ
ژنی آنها را به هم شبیه میکند .شارش فراوانی دگرهها را نیز تغییر داده و تعادل ژنی جامعه را بر هم میزند.
گزینۀ ( )۱در مورد رانش است و در گزینۀ ( )۲دقت کنید که شارش در نوع دگرمیهنی متوقف شده است.
 11 18گل مغرب�ی دیپلوئی�د  2n =14و تتراپلوئی�د  4n = 28میباش�د ک�ه در ه�ر مجموع�ه فامتن�ی آنه�ا ک�ه ب�ا  nبراب�ر اس�ت  7فامت�ن غیرهمت�ا دارند
(درس�تی گزین�ۀ ( ))1ول�ی در دیپلوئیده�ا یاختههای محصول می�وز و گامتها به ص�ورت هاپلوئید با یک مجموعۀ فامتنی میباش�ند ول�ی در تتراپلوئیدها ،محصول میوز
یاختههای دیپلوئید میباشند.
گزینۀ ( :)2هر مجموعه کروموزوم همتا ندارد / .گزینۀ ( :)3گامت در گیاهان  4nبه صورت دیپلوئید با دو مجموعه کروموزوم میباشد / .گزینۀ (:)4
از زیست یازدهم به یاد دارید که هر گامت نر و ماده گیاهان گلدار فقط در حلقۀ داخلی یعنی در حلقۀ ماده ایجاد میشود.
 31 19رانش ،جهش و انتخاب طبیعی ،در هر دو نوع گونهزایی نقش دارد .اما برای جدایی بیشتر در گونهزایی هممیهنی ،رانش و در گونهزایی دگرمیهنی رانش در
جمعیت کوچک و انتخاب طبیعی نقش بیشتری دارند.
گزینۀ ( :)1قطع ش�ارش ویژۀ دگرمیهنی اس�ت / .گزینۀ ( :)2هممیهنی در یک زیس�تگاه رخ میدهد / .گزینۀ ( :)4هممیهنی بهصورت ناگهانی ولی
دگرمیهنی تدریجی میباشد.
 22 20اندامهای آنالوگ ،کار یکسان با طرح ساختاری غیر مشابه دارند (بال پروانه با بال عقاب).
این اندامهای آنالوگ ،برای چند گونه در اثر پاسخ به یک نیاز مشترک (پرواز) ایجاد شدهاند ولی مهم این است که طرح ساختاری متفاوت دارند و وجود نیای مشترک را از
آنها نمیتوان حدس زد (نادرستی گزینۀ ( )۳و درستی گزینۀ (.))۲
گزینۀ ( :)۱نادرس�ت اس�ت .قسمت اول آن در مورد اندامهای همتا ولی قسمت دوم آن در مورد اندامهای وستیجیال است / .گزین ۀ ( :)4نادرست
اس�ت .قس�مت اول آن مقایس�ۀ دو ساختار همتا که یکی وستیجیال میباشد .قسمت دوم این عبارت در مورد توایلهای حفظ شده میباشد ،این توالیها در ژن هر ساخت
ساختارهای همتا که بین گونههای مختلف مشترک است دیده میشوند.

پاسخ آزمون برگزیدۀسؤاالت قلمچی
B

A

B

C

B

A

 31 1در جهش حذف ،برخی از ژنها از روی فامتن حذف میشوند و در نتیجه تنها یک نسخه از آنها بر روی فامتنها باقی میماند؛ اما در جهش واژگونی ،هیچ
ژنی حذف نمیشود.
گزین�ۀ ( :)1در ه�ر دو نوع جهش مضاعفش�دگی و جه�ش جابهجایی ،برخی از ژنها از روی یک فامتن حذف میش�وند و به فامتنهای دیگر انتقال
مییابن�د (در جه�ش مضاعفش�دگی فامتن همتا و در جه�ش جابهجایی فامتن غیرهمتا) / .گزین�ۀ ( :)2در جهش حذف ،برخی از ژنها از روی فامتن حذف میش�وند و
هیچ نسخهای از آنها روی آن فامتن باقی نمیماند .در جهش جابهجایی نیز برخی از ژنها از روی فامتن حذف میشوند و به فامتن دیگر انتقال مییابند و درنتیجه هیچ
نس�خهای از آنها روی یکی از فامتنها باقی نمیماند / .گزینۀ ( :)4در جهش واژگونی ،مضاعفش�دگی و جابهجایی ،هیچ نوکلئوتید و ژنی از ژنگان یک یاختۀ پیکری قبل
از تقسیم حذف نمیشود.
 32 2در جهش فامتنی از نوع حذف قسمتی از فامتن از دست میرود ،بنابراین مقدار دنای یاخته کاهش مییابد.
گزینۀ ( :)1در جهشهای جابهجایی و مضاعفشدن نیز مقدار ژنهای موجود در هسته میتواند دچار تغییر نشود / .گزینۀ ( :)2در جهش مضاعف
ً
ش�دن قس�متی از یک فامتن به فامتن همتا منتقل میش�ود / .گزینۀ ( :)4جهشهای فامتنی حذفی غالبا باعث مرگ یاخته میشوند ،بنابراین به ندرت ممکن است در این
نوع جهش نیز یاخته به رشد و نمو خود ادامه دهد.
 43 3همۀ موارد نادرست است.
ال�ف) جهشهای�ی ک�ه در بخش بین ژنی رخ میدهن�د ،بر توالی محصول ژن و بر س�اختار رنای پیک تأثیر نمیگذارند / .ب) ای�ن مورد تنها در مورد
جهش تغییر چارچوب صحیح است / .ج) جهش خاموش روی ساختار یا عملکرد پروتئینها اثر نمیگذارد / .د) در جهش جانشینی مقدار مادۀ وراثتی کم یا زیاد نمیشود.
 24 4جهشی که همواره بین دو فامتن همتا رخ میدهد ،جهش مضاعفشدگی است که طی آن بخشی از یک فامتن به فامتن همتا متصل میشود.
گزینۀ ( :)1جهش مضاعفش�دگی در همۀ فامتنهای مردان رخ نمیدهد ،زیرا فامتنهای  Xو  Yهمتا نیس�تند ،در حالی که میتواند در زنبور عس�ل
دارای توانایی بکرزایی (ملکه  )2nرخ دهد / .گزینۀ ( :)3جهش حذف و اضافه هم س�بب تغییر در تعداد نوکلئوتیدها میش�ود ،ولی در بررس�ی کاریوتیپ مشخص نیست.
 /گزینۀ ( :)4در جهش خطای میوزی (با هم ماندن فامتنی) هم ممکن است دگرههای یک صفت با هم به ارث برسند.
 45 5از آنجا که در کامههای طبیعی در مردان ،تنها نیمی از کامهها دارای فامتن جنسی  Xهستند ،پس جهشهای ارثی موجود در فامتن  Xتنها در نیمی از این
کامهها دیده میشوند.
گزین�ۀ ( :)1عوام�ل جهشزای ش�یمیایی نیز میتوانند منجر به بروز جهشهای اکتس�ابی ش�وند / .گزینۀ ( :)2جهشهای ارث�ی از یک یا هر دو والد
به فرزند میرس�ند / .گزینۀ ( :)3جهشهای ارثی در همۀ یاختههای حاصل از یاختۀ تخم دیده میش�وند و جهشهای اکتس�ابی با توجه به جایگاه جهش (به عنوان مثال
یاختههای دستگاه تنفس در اثر عوامل جهشزای سیگار) در همۀ یاختههای حاصل از تخم دیده نمیشوند.
انتخاب طبیعی فرایندی اس�ت که در آن افراد س�ازگارتر با محیط انتخاب میشوند .در مناطقی که ماالریا شایعتر است ،افراد دارای ژننمود Hb A Hb S

36 6
در برابر ماالریا مقاومتر هستند .در نتیجه فراوانی این افراد و فراوانی دگرۀ
نسبت به افراد سالم دارای ژننمود
قید همواره نادرست است چون جهش نیز ممکن است بهطور شانسی تفاوتها را کم کند.
Hb A Hb A

Hb S

افزایش مییابد .در مورد گزینۀ ()4

B

C

B

 37 7انتخاب طبیعی در «فرد» تغییر ایجاد نمیکند ،اما جهش اثرات متفاوتی را بر فرد میگذارد.
گزینۀ ( :)1ش�ارش میتواند س�بب افزایش تنوع در جمعیت پذیرنده ش�ود / .گزینههای ( )2و ( :)4انتخاب طبیعی همانند رانش ،میتواند س�بب
کاهش گوناگونی دگرهای و کاهش گوناگونی افراد شود.
 48 8همۀ موارد نادرست است.
الف) تبادل قطعات فامتنی در چلیپایی ش�دن نیز رخ میدهد که جهش محس�وب نمیش�ود / .ب) در رانش ژن تغییر فراوانی جمعیت بدون ارتباط با
سازگاری با محیط اتفاق میافتد / .ج) رانش ژن به غنیتر شدن خزانۀ ژنی کمک نمینماید / .د) آرایش فامتنها در متافاز  1به تنوع کامهها میانجامد.
 39 9در بیماری کمخونی داسیشکل ،شکل گویچههای قرمز فرد از حالت گرد به داسیشکل تغییر مییابند .در این بیماری افراد دارای ژننمود خالص ،همواره
یا گویچههای قرمز طبیعی و یا داسیشکل دارند و در شرایط محیطی مختلف شکل گویچههای آنها تغییر نمیکند.

گزین�ۀ ( :)1اف�راد  Hb A Hb Sک�ه دارای دگرۀ  Hb Aهس�تند ،در برابر ماالریا مقاومان�د / .گزینۀ ( :)2کمخونی داسیش�کل در اثر نوعی جهش
دگرمعنا ایجاد میشود که در آن تنها نوع یک آمینواسید عوض میشود و تعداد آمینواسیدها تغییری نمیکند / .گزینۀ ( :)4دقت داشته باشید که انگل ایجادکنندۀ بیماری
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B

A

B
B

B

B

B

A

B

A

ماالری�ا میتوان�د گویچهه�ای قرم�ز اف�راد دارای ژننمود  Hb A Hb Sرا آلوده کند ،اما پس از آلوده ش�دن ،ش�کل آنها تغییر ک�رده و انگل میمی�رد ،بنابراین میتواند
گویچههای قرمز فرد را آلوده کند ،ولی نمیتواند در فرد سبب ایجاد بیماری شود.
 41 10گوناگونی دگرهای و نوترکیبی بر اثر چلیپایی ش�دن س�بب حفظ تنوع در جمعیت میش�وند که به ترتیب در مراحل متافاز  1و پروفاز  1میوز انجام میشوند.
قطعا به سانترومر هر فامتن هستهای یک رشتۀ دوک از یک سمت در اتصال است.
در این مراحل ً
در مورد گزینۀ ( )3دقت کنید که همۀ رشتههای دوک به فامتنهای مضاعف متصل نمیشوند.
گزینۀ ( :)2به علت وجود رابطۀ مکملی بین بازها ،تغییر در یک نوکلئوتید از یک رشتۀ دنا ،نوکلئوتید مقابل آن را در رشتۀ دیگر تغییر
11 11
میدهد .به همین علت جانش�ینی در یک نوکلئوتید به جانش�ینی در یک جفت نوکلئوتید منجر میش�ود / .گزینۀ ( :)3یوکاریوتیها توانایی تولید عوامل رونویسی را دارند.
عامل بیماری ماالریا نوعی جاندار هوهستهای است / .گزینۀ ( :)4کمخونی داسیشکل یک نقص ارثی است.
ً
معموال در کودکی میمیرند و به سن بزرگسالی نمیرسند .ضمنا افراد  Hb A Hb Aنیز در برابر ماالریا مقاوم نیستند.
 21 12دقت کنید افرادی که  Hb S Hb Sهستند،
ً
گزینۀ ( :)1هر دو مورد جهش محسوب میشود / .گزینۀ ( :)3بیـماری ماالریا نوعی بیمـاری انگلی است که طی آن تعداد ائوزینوفیلها افزایش مییابد/ .
گزینۀ ( :)4به علت بروز کمخونی ،میزان ترشح هورمون اریتروپویتین افزایش مییابد.
 41 13برخی از حشرات مانند زنبور عسل نر برای تولید گامت ،تقسیم میتوز انجام میدهند و در طی تقسیم میتوز گامت نوترکیب تولید نمیشود.
ً
گزینۀ ( :)1الزاما س�اختار وس�تیجیال از اندام حرکتی مش�تق نمیشود و ممکن اس�ت مربوط به هر ساختار دیگری باشد / .گزینۀ (:)3
21 14
ً
س�اختارهای وس�تیجیال میتوانند غیراس�تخوانی نیز باش�ند و لزومی ندارد که حتما اس�تخوانی باشد / .گزینۀ ( :)4س�اختارهای وستیجیال ،س�اختارهای کوچک ،ساده یا
ضعیفشدهای هستند که ممکن است عالوه بر دارا بودن طرح ساختاری مشابه ،عملکرد یکسان نیز داشته باشند.
 41 15در هر دو نوع گونهزایی ،جدایی تولیدمثلی بین افراد جمعیت ایجاد میشود (درستی گزینۀ (.))1
در گونهزایی دگرمیهنی حتی اگر دو جمعیت کنار هم باشند ،آمیزشی بین آنها رخ نخواهد داد ،اما در گونهزایی هممیهنی اگر کامههای گیاه اولیه که تکالدند با کامههای
گیاه جدید که دوالد هستند لقاح کنند ،گیاه سهالد تشکیل خواهد شد .این گیاهان زیستا ولی نازا هستند (درستی گزینۀ (.))2
گونهزایی هممیهنی بدون وجود سد جغرافیایی صورت میگیرد و علت آن میتواند خطا در انجام تقسیم کاستمان باشد ،مانند تشکیل گیاهان چندالدی (درستی گزینۀ (.))3
گونهزایی دگرمیهنی نیاز به زمان طوالنیتر داش�ته و تدریجی اس�ت ،اما گونهزایی هممیهنی در زمان بسیار کوتاهتر و اغلب به شکل ناگهانی (نه تدریجی) صورت میپذیرد
(نادرستی گزینۀ (.))4
 41 16چندالدی شدن و با هم ماندن فامتنها نوعی جهش بزرگ محسوب میشود.
گزینۀ ( :)2اگر یاختهای که تقسیم میشود برای آن صفت خاص دارای ژننمود خالص باشد ،تعداد انواع دگره در یاختههای حاصل تغییری نمیکند.
گزینۀ ( )1و ( :)3چندالدی ش�دن و باهم ماندن فامتنها ،نمونههایی از خطاهای میوزی هس�تند .اش�تباه در تقس�یم میتواند هم در تقسیم میتوز و هم در تقسیم میوز رخ
دهد ،ولی چون فقط بعضی از یاختههای حاصل از میوز در ایجاد نسل بعد دخالت مستقیم دارند ،از اهمیت بیشتری برخوردارند.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .در هر ن�وع روش گونهزایی ،گونههای جدید در آمیزش با گونۀ نیای�ی نمیتوانند آمیزش موفقیتآمیزی
31 17
داشته باشند / .گزینۀ ( :)2نادرست است .عامل به وجود آورندۀ تنوع ،در گونهزایی دگرمیهنی ،جهش و نوترکیبی دگرههاست و در گونهزایی هممیهنی جهشهای عددی
اس�ت ،جدایی دو جمعیت و قطع ش�ارش ژنی تنو عزا نیس�ت / .گزینۀ ( :)4نادرست اس�ت .در گونهزایی دگرمیهنی ،شارش ژنی (دگرهای) میان دو جمعیت جدا شده قطع
میشود ،یعنی یکی از عوامل برهمزنندۀ تعادل متوقف میشود.
 21 18در اثر آمیزش گیاه گل مغربی دیپلوئید ) (2n =14و تتراپلوئید ) ، (4n = 28تخم اصلی حاصل تریپلوئید ) (3n = 21خواهد بود که در هستۀ خود سه
مجموعۀ فامتن 7تایی دارد.
گزینۀ ( :)1اگر گیاه نر  4nو گیاه ماده  2nباش�د ،در این صورت گامت نر  2nو یاختۀ دوهس�تهای نیز  2nخواهد بود و از آمیزش آنها تخم اصلی
 3nو تخم ضمیمه  4nتش�کیل میش�ود / .گزینۀ ( :)3گیاه  3nنازاس�ت و میوز نمیکند / .گزینۀ ( :)4در این آمیزش گیاهان نسل اول نمیتوانند آمیزش کنند ،در نتیجه
گیاهان نسل دوم ممکن نیست ایجاد شوند.
گزین�ۀ ( :)1در گونهزای�ی هممیهنی برخالف گونهزایی دگرمیهنی ،جدایی جغرافیایی رخ نمیدهد / .گزینۀ ( :)3در گونهزایی هممیهنی
21 19
همانند گونهزایی دگرمیهنی ،خزانۀ ژنی افراد یک گونه از هم جدا میشود / .گزینۀ ( :)4در گونهزایی هممیهنی برخالف گونهزایی دگرمیهنی ،بین جمعیتهایی که در یک
زیستگاه زندگی میکنند ،جدایی تولیدمثلی اتفاق میافتد.
 12 20جهش پیشزمینهای برای گونهزایی است ،یعنی اگر جهش نباشد ،گونۀ جدیدی ایجاد نمیشود.
گزینۀ ( :)2در گونهزایی هممیهنی تبادل مادۀ ژنتیک بین دو گونه ممکن اس�ت روی دهد ،اما گیاه حاصل زایا نیس�ت / .گزینۀ ( :)3ممکن اس�ت در
ً
جمعیتهای بزرگ مهاجرت به گونهای صورت گیرد که فراوانی دگرهها در جمعیت تغییر نکند و ثابت بماند / .گزینۀ ( :)4الزاما در پی هر نوع جهش گونهزایی رخ نمیدهد.
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معموال قبل از رسیدن به سن بلوغ در اثر کمخونی
شانس بقا و زادآوری افراد مبتال به کمخونی داسیشکل  Hb S Hb Sها در هر جامعهای بسیار کم بوده و
ً

مراهچ لصف

داسیش�کل میمیرند .افراد ناخالص که س�الم ناقل هس�تند

A

A

A

B

) (Hb A Hb S

نیز در جامعۀ عادی و ماالریاخیز ش�انس بقا و زادآوری باالیی دارند و حتی در صورت آلوده

شدن به انگل ،ماالریا ،سالم میمانند .ولی افراد خالص بارز که سالم  Hb A Hb Aهستند ،در محیط عادی شانس زندگی  100٪دارند ولی در نواحی ماالریاخیز در صورت
ابتال به ماالریا از بین میروند.
 32 2گیاه گل مغربی تتراپلوئید  4n = 28است و همیشه به تعداد  2nیعنی نصف عدد کروموزومی یا  14عدد چهارتایه به هنگام میوز تشکیل میدهد (درستی
گزینۀ ( )3و رد گزینۀ ( .))1این گونه در اثر خطای میوزی ایجاد شده (رد گزینۀ ( ))4و قادر به انجام میوز میباشد چون زیستا و زایا میباشد .این گونه در گامت خود که
دیپلوئید میباشد ،دو مجموعه کروموزوم دارد (رد گزینۀ (( .))2البته در مورد گزینۀ ( )4دقت کنید که گیاه تتراپلوئید میتواند از گیاه  4nنیز ایجاد شود).
معموال میتواند در اثر رانش رخ دهد و عاملی که همواره تنوع را در جامعه زیاد
 43 3آمیزشه�ای غیرتصادف�ی فراوانی دگره را به هم نمیزند ولی کاهش تن�وع
ً
میکند جهش است.
 34 4عوامل مؤثر در تعادل ژنی جمعیت :جهش و شارش رخ ندهد یا تعادلی رخ بدهد ،انتخاب طبیعی رخ ندهد ،رانش رخ ندهد ،آمیزشها تصادفی باشند
(برای پایداری تعادل ژنی در جامعه باید فراوانی دگرهها و نسبت ژننمودها تغییر نکنند).
ً
ً
 45 5اوال در این سؤال به کلمۀ جهش کوچک و قید (همواره) دقت کنید! ثانیا به واژۀ «درون ژن» دقت کنید!
می دانید که جهش کوچک دو نوع جانشینی (بدون تغییر در تعداد نوکلئوتیدها) و تغییر در تعداد نوکلئوتیدها دارد .پس:
گزین�ۀ ( :)1نادرس�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 میشود.
گزینۀ ( :)2نادرست است .اگر جهش جانشینی کوچک رخ دهد ،تعداد مونومرهای  mRNAتغییر نمیکند.
گزینۀ ( :)3نادرست است .اگر فقط رمزه معنیداری به رمزه پایان یا برعکس تبدیل شود طول رشتۀ پلیپپتیدی تغییر میکند (جهش خاموش تغییری در تعداد و نوع
ایجاد نمیکند).
گزینۀ ( :)4درست است .چون باالخره هر نوع جهشی ،تغییری در مولکول حاصل از رونویسی یعنی در  RNAایجاد میکند( .مهم دقت به کلمه درون ژن است چون
اگر در بخش تنظیمی یک ژن جهش کوچک صورت گیرد ،این جهش نوع نوکلئوتیدهای  RNAحاصله را تغییر نمیدهد و مقدار رونویسی را تحت تأثیر قرار میدهد).
 46 6 Aجهش کوچک دو نوع دارد -1 :جهش جانشینی که نوع نوکلئوتید را تغییر میدهد -2 .جهش تغییر در تعداد که میتواند باعث تغییر در چارچوب شود.
گزین�ۀ ( :)1جه�ش کوچک نوع جانش�ینی یا تغییر در تعداد دارد / .گزینۀ ( :)2جه�ش در توالی بین ژنی این تأثیرات را ندارد / .گزینۀ ( :)3جهش
در ژن میتواند سبب تغییر رنا شود.
 47 7 Cوقتی گامت طبیعی گیاهی  2nاست ،پس گیاه اصلی  4nبوده است.
گزینۀ ( :)1با جدا نشدن کروموزومها میتواند گامت  4nبسازد / .گزینۀ ( :)2تخم گیاهان اگر  2nباشد ،طی میتوز گیاه  2nبا گامت  nمیسازد.
/گزینۀ ( :)3ممکن اس�ت والدین آنها هم  2nبودهاند و با جدا نش�دن فامتنها فرزند  4nایجاد کردهاند (مانند گل مغربی تتراپلوئید از انواع دیپلوئید) .مهم این اس�ت
که تخم سازنده این گیاه  4nبوده است و با میتوز جاندار  4nایجاد کرده است.
 38 8 Cجهش کوچک نوعی به نام جهش جانش�ینی دارد که تعداد نوکلئوتیدها و اندازه  DNAکه عامل تغییر ش�کل ظاهری است را تغییر نمیدهد ولی میتواند
در بیان ژن یا محصوالت ژن تغییر ایجاد کند (اگر جهش جانش�ینی نقطۀ آغاز رونویس�ی را تغییر دهد ،میتواند اندازه رونوش�ت ساخته شده را نیز تغییر دهد که البته این
عبارت جالبی نبود که طراحان کنکور  94طرح کرده بودند).
 39 9 Cجهش و شارش عواملی برای ایجاد تنوع در افراد جامعه هستند که در خزانۀ ژنی جمعیت نقش اساسی دارند.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .منظور ،انتخاب طبیعی میباش�د که دگره جدید ایجاد نمیکند ولی فراوانی دگرههای ناس�ازگار را کم میکند / .گزینۀ (:)2
نادرس�ت اس�ت .انتخاب طبیعی عاملی اس�ت که بر س�اختار ژنی جمعیت و جهت تغییرات اثر میگذارد (دقت کنید که هر عامل برهم زنندۀ تعادل ساختار ژنی جمعیت را
برهم میزند ولی جهش فقط سبب تغییر در ساختار ژنی فرد میشود) / .گزینۀ ( :)4نادرست است .انتخاب طبیعی چهرۀ جمعیت را تغییر میدهد ولی دگرههای نامطلوب
را کاهش میدهند نه اینکه حذف کنند.
 21 10 Bملخ جانوری با تولیدمثل جنسی است که در اثر چلیپایی شدن اگر اللها متفاوت باشند ،یمتواند در گامتزایی خود تنوع ایجاد کند ولی همیشگی نیست
(درستی گزینۀ ( .))2ولی فقط جهش در یاختۀ جنسی آن به نسل بعد منتقل میشود (نادرستی گزینۀ ( .))1جهشهای جانشینی ،تغییر در تعداد نوکلئوتید ایجاد نمیکند
(نادرستی گزینۀ ( .))3در ملخ مانند هر گونۀ دیگری ،فقط یاختههای  2nزایشی آن میوز میکند (نادرستی گزینۀ (.))4
 41 11 Bنیروه�ای تغیی�ر دهنده جمعیت (جهش ،ش�ارش ،رانش ،انتخاب طبیع�ی و آمیزشهای غیرتصادفی) در هر جمعیتی از جمل�ه جمعیت کوچک وجود دارد
(درس�تی گزینۀ ( .))1در جمعیتهای کوچک احتمال آمیزشهای غیرتصادفی زیاد میش�ود و آمیزش بین افراد ش�بیه نیز اتفاق میافتد و رانش ش�دید یا مهاجرت زیاد
میتواند فراوانی یک دگره را دچار تغییرات شدید کند و یا حتی دگرهای را از جمعیت حذف کند (درستی گزینههای ( )2و ( ))3ولی برخی تغییرات مثل جهشهای ناسازگار
میتواند اثر مضر روی شانس بقا و زادآوری افراد داشته باشد (نادرستی گزینۀ (.))4
A
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31

شارش ژن در اثر مهاجرت است ولی ساختار ژنی فرد را برخالف جهش تغییر نمیدهد (ولی ساختار ژنی جامعه را عوض میکند).
گزینۀ ( :)1رانش تصادفی است و اثر متفاوت دارد / .گزینۀ ( :)2شارش دوطرفه سبب شباهت دو جامعه میشود / .گزینۀ ( :)4آمیزش غیرتصادفی،

فراوانی و نسبت ژننمودی جامعه را عوض میکند.
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 31 13جهش سبب تغییر در ساختار ژنی فرد و خزانه ژنی جامعه میشود ولی شارش فقط خزانه ژنی جامعه را دستخوش تغییر میکند.
گزینۀ ( :)1هر دو فراوانی اللها را تغییر میدهند / .گزینۀ ( :)2اگر آمیزش بین افراد مش�ابه رخ دهد ،در این صورت فراوانی خالصها زیاد میش�ود/ .
گزینۀ ( :)4رانش و انتخاب طبیعی تنوع جامعه را کم میکنند که رانش در جهت سازش نمیباشد ولی انتخاب طبیعی سبب سازش میشود.
 41 14رانش دگرهای در اثر از بین رفتن برخی دگرههای افراد صورت میگیرد .رانش برخالف انتخاب طبیعی به سازش نمیانجامد ولی در اثر حوادث طبیعی مثل
سیل ،زلزله و… رخ داده و جامعه را از حالت تعادل دگرهای خارج میکند .این فرایند در جمعیتهای کوچکتر که تعداد افراد کمتری دارند ،تأثیر و نمود بیشتری دارد.
 21 15انتخاب طبیعی در جهت س�ازگاری جمعیتها گام برمیدارد و فراوانی دگرهها و افراد س�ازگار را باال میبرد ولی در زادههای فرد س�ازگار به دلیل میوز و تنوع
گامتی و لقاح تصادفی میتوان زادۀ ناسازگار نیز مشاهده کرد که شانس بقای او در نسل بعد باال نیست.
گزین�ۀ ( :)1بس�یاری از جهشه�ا س�بب تغییر ف�وری در پروتئینی خاص و ایج�اد تغییر ر خنمودی نمیش�وند و اندکی از آنها این ویژگ�ی را دارند/ .
گزینۀ ( :)3ش�ارش در جمعیت پذیرنده و جهش در هر جمعیتی س�بب افزایش تنوع ژنی و دگرهای آن جمعیت میش�ود / .گزینۀ ( :)4رانش از عواملی اس�ت که در اثر
فرایندهای تصادفی ،سبب تغییر در فراوانی دگرهای جمعیت میشود.
 31 16ناهنجاریهای فامتنی وس�یع از نوع مضاعفش�دگی سبب تغییر در ساختار فامتن میشود ولی در تعداد آنها تغییری ایجاد نمیکند .این جهشهای بزرگ
را میتوان با بررسی کاریوتیپ مشاهده کرد (درستی گزینۀ ( )1و نادرستی گزینۀ ( .))3اگر این جهش که در اثر جابهجایی قطعهای از فامتن یا فامتن همتا رخ میدهد در
یاختۀ زایشی صورت گیرد ،با انجام میوز میتوان اختالل را در گامتهای فرد نیز مشاهده کرد (درستی گزینۀ ( .))4در آخر دقت کنید که جهش مضاعفشدگی در حقیقت
نوعی جهش جابهجایی بین فامتنهای همتا میباشد (درستی گزینۀ (.))2
 11 17در مورد گونههایی که تولیدمثل جنسی دارند ،روند گونهزایی وقتی کامل میشود که گامتها با هم لقاح کنند و نسل جدید زایا ایجاد نکنند( .البته در مورد
گونههایی با تولیدمثل غیرجنسی این تست غلط است).
گزینۀ ( :)2انتخاب طبیعی س�بب تغییر در جامعه میش�ود نه در افراد / .گزینۀ ( :)3در گونهزایی دگرمیهنی فقط در صورت اینکه جمعیت کوچکی
ایجاد شود ،رانش تأثیر مهمی دارد / .گزینۀ ( :)4فقط در گونهزایی دگرمیهنی ،شارش متوقف میشود و مانع جغرافیایی وجود دارد.
 11 18طبق تشریح مقایسهای ،اندامهای همتا برخالف آنالوگ برای بررسی خویشاوندی و وجود نیای مشترک به کار میرود.
گزینۀ ( :)2ساختار آنالوگ فقط برای توجیه سازش اندامها در جهت کار آنها میباشد / .گزینۀ ( :)3توالیهای حفظ شده در گونههای متعدد با نیای
مشترک وجود دارند / .گزینۀ ( :)4اندام وستیجیال ممکن است کارایی نداشته باشد یا کوچک و ساده با کارایی کم باشد.
 11 19فقط عبارت (ب) درست است.
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 مضاعفشدگی ،قسمتی از یک کروموزوم جدا شده و به کروموزوم همتا متصل میشود / .ج) نادرست است .فراوردۀ ژن ،ابتدا رنا و سپس پروتئین است.
دقت کنید که جهش روی دنا رخ میدهد نه رمزه پایان! اگر منظور جهش منتقل شده روی رمزه پایان باشد ،این عبارت درست است و طول رشتۀ پلیپپتید میتواند 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 میباشد و هر دو با هم نمیباشد.
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 گزین ٔه ( )1جواب است.

B

 22 20موارد (الف) و (د) صحیح هستند.
الف) درست است .زیستشناسان اندامهای همتا را در گونههای خویشاوند و با نیای مشترک در نظر میگیرند / .ب) نادرست است .اندام وستیجیال
میتواند دارای نقش جزئی و یا فاقد نقش باشد / .ج) نادرست است .زیستشناسان ساختار آنالوگ را فقط در پی سازش گونههای مختلف برای یک نیاز میدانند و از آن
در ردهبندی و گونهزایی استفاده نمیکنند / .د) درست است .هر دو گونهای که در گذشتۀ نزدیکتری از یک نیای مشترک ایجاد شده باشند ،ردیف ژنها و آمینواسیدهای
مشابهتری با هم دارند.
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فصل 5

پاسخهای تشریحی

از ماده به انرژی

پنجم
فصل

از ماده به انرژی

 21فقط مورد (الف) نادرست میباشد.
1
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 میآورند .منبع غذایی زرافه فقط از برگ گیاهان میباشد در حالی که انسان جانوری همهچیزخوار
است که از مواد جانوری و گیاهی ،مواد مورد نیاز خود را جذب میکند( .منظور کتاب درسی از شیوۀ یکسان غذای آنها ،استفاده از مواد آلی سایر جانداران بوده است).
ب) درست است.

B

ورزش و فعالیتهای بدنی ش�دید ،از یک طرف س�بب گرمازایی در بدن میش�وند و از طرفی در اثر عرق کردن س�بب از دس�ت دادن مقداری از آب بدن میشود .با باال
رفتن دمای بدن ،بخشی از مغز به نام هیپواتالموس فعال میشود که مرکز تنظیم عصبی دمای بدن میباشد .از طرفی هیپوتاالموس حاوی گیرندههای اسمزی میباشد
که در اثر کاهش آب خوناب و افزایش فش�ار اس�مزی تحریک میش�وند .هیپوتاالموس مرکز تش�نگی نیز میباشد و با تولید هورمون ضد ادراری و بازجذب آب از کلیهها،
سبب کنرتل فشار امسزی خوانب میشود.
ج) درس�ت اس�ت .در هر نوع واکنشهای تنفس یاختهای ،مواد آلی مغذی تجزیه میش�وند و مقداری  ATPبه دس�ت میآید .البته میزان تولید  ATPدر تنفس هوازی
بسیار بیشتر از تنفس بیهوازی میباشد.
منبع انرژی جانداران

1

جانداران

منبع اولیه انرژی

توانایی تبدیل مواد معدنی به آلی

شیوه کسب انرژی

گیاهان

نور خورشید

دارند

فتوسنتزکننده

برخی باکتریها

نور خورشید

دارند

فتوسنتزکننده

بیشتر باکتریها

مواد آلی

ندارند

مصرفکننده

برخی باکتریها

مواد معدنی

دارند

شیمیوسنتزکننده

قارچها

مواد آلی

ندارند

مصرفکننده

برخی آغازیان

مواد آلی

ندارند

مصرفکننده

برخی آغازیان

نور خورشید

دارند

فتوسنتزکننده ( -جلبکها و
اوگلنا)

جانور گوشتخوار

مواد آلی جانوری

ندارند

مصرفکننده

جانور گیاهخوار (زرافه)

مواد آلی گیاهی

ندارند

مصرفکننده

جانور همهچیزخوار (انسان)

مواد آلی گیاهی و جانوری

ندارند

مصرفکننده

توجه :این جدول فقط برای آمادگی ذهن شام در مورد انواع تنفسهای یاختهای رایج میباشد.
انواع تنفس یاختهای

2

C

2

32

نوع تنفس

مادۀ تجزیه شونده

تولید ATP

تولید CO2

مصرف اکسیژن

قندکافت

تنفس هوازی

گلوکز

دارد

دارد

دارد

دارد

تخمیر بیهوازی الکلی

گلوکز

دارد

دارد

ندارد

دارد

تخمیر بیهوازی الکتیکی

گلوکز

دارد

ندارد

ندارد

دارد

با توجه به فرمول زیر در مورد تنفس هوازی به این نتیجه میرسیم که سه نوع ماده H 2O ، CO2 ،و  ،ATPمحصول واکنشهای آن میباشد.

¶C6 H12O 6 + 6O2 + ADP ÁnHk£¶ + P(RIÿvÎ)→ 6CO2 + 6H 2O + ATP ÁnHk£

یژرنا هب هدام زا
دلی��ل انتخاب گزینۀ ( :)3هموگلوبین موجود در گویچۀ قرمز انس�ان توانایی اتصال به مولکوله�ای  CO2 ، O2و  COرا دارد O2 .و  COدارای یک جایگاه اتصال
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مشرتک در هموگلوبین میباشند ولی همانطور که از متن کتاب هم میتوان برداشت کرد ،محل اتصال  CO2متفاوت است.
هموگلوبین

مجنپ لصف

3

مولکول

هموگلوبین

نوع

پروتئینی با  4زنجیره (پلیپپتیدی)

ساختار

چهارم پروتئینی

پیوندها

پپتیدی  -هیدروژنی  -آبگریز  -یونی (هر رشتۀ آن مارپیچی است)

مواد سازنده

 4رشتۀ پلیپپتیدی و 4

گروه هم آهندار

اتصال به مولکول O2

هر گروه هم آن بهطور برگشتپذیر متصل میشود.

اتصال به مولکول CO

هر گروه هم آن بهطور محکم به  COدر محل اتصال  O2متصل میشود.

اتصال به CO2

از محل اختصاصی بهطور برگشتپذیر به گروههای هم وصل میشود.

انتقال  O2در خون

 97 %مقدار  O2خون را منتقل میکند.

انتقال  CO2در خون

 23%مقدار  CO2را منتقل میکند.

گزینۀ ( :)1همواره مقدار س�دیم همواره در خارج یاختههای بدن ،یعنی در محیط داخیل یا آب سیتوپالس�می از درون یاختهها بیش�تر اس�ت .به همین

دلیل خروج  Na +از یاختههای بدن با مکانیسم انتقال فعال و مرصف  ATPصورت میگیرد ATP .یکی از محصوالت همیشگی تنفس یاختهای میباشد / .گزینۀ (:)2
برخ�ی باکتریه�ا ق�درت تولید مواد آلی از م�واد معدنی دارند که به آنها تولیدکننده گفته میش�ود .این باکتریها برای این عمل از  CO2اس�تفاده میکنند تا مواد آلی

B

بسازند( .در فصل  6میخوانیم / ).گزینۀ ( :)4آنزیم پپسین معده ،نوعی پروتئاز میباشد که با هیدرولیز پیلپپتیدها سبب تولید پپتیدهای کوچکتر میشود .این آنزیم
در حین فعالیت خود به تجزیه آب (هیدرولیز) و مصرف انرژی از  ATPنیاز دارد.
 13موارد (ج) و (د) نادرست میباشند.
3
 ATPیا آدنوزین تریفس�فات ،ش��کل رایج و قابل اس��تفاده انرژی در یاختهها میباش�د .این مولکول ،نوکلئوتیدی با قند ریبوز میباشد که حاوی باز آلی دوحلقهای آدنین و
سه گروه فسفات است.
الف) درست است.
طب�ق مت�ن کتاب درس�ی ،هیچ جانداری نمیتواند بدون انرژی زنده بماند ،رش�د کند و ب�ه فعالیت خود ادامه دهد .حفظ هر یک از ویژگیهای جانداران مثل رش�د و نمو و
تولیدمثل به در اختیار داشتن  ATPوابسته است.
ب) درس�ت اس�ت .در س�اختار  ،ATPهمانطور که مش�اهده میکنید یک قند ریبوز پنج ضلعی وجود دارد که از یک
ط�رف ب�ه ب�از آلی دوحلقهای آدنین متصل اس�ت (آدنین دو حلقۀ  5و  6ضلعی دارد ک�ه از حلقۀ  5ضلعی خود با پیوند
اش�تراکی به قند ریبوز متصل اس�ت و آدنوزین را تشکیل میدهد) .حلقۀ قند ریبوز از سمت دیگر ،با یک پیوند اشتراکی
به گروه فس�فات متصل میباش�د / .ج) اندرس��ت است .سؤال در مورد  ATPمیباش�د ولی این عبارت گلوکز را معرفی
میکند که در اثر تنفس یاختهای س�بب تولید  ATPمیش�ود / .د) اندرس��ت است .در مولکول  ،ATPافزوده شدن سه
گروه فس�فات به قند موجود در آدنوزین در س�ه مرحله روی میدهد .در هر مرحله با صرف انرژی ابتدا  ،AMPس�پس
 ADPو در آخر  ATPتولید میشود( .دقت کنید که فسفاتهای  ،ATPبه ابز آیل متصل منیشوند).
 1انرژی اتصال فسفاتها به آدنوزین ،از مواد غذایی تجزیه شده به دست میآید.
 2در نوکلئوتیدها دقت کنید که فس�فات به باز آلی مثل آدنین متصل نمیش�ود ولی به آدنوزین که مجموعۀ قند و
باز آلی است ،متصل میشود.
ساختار ATP
اجزاء

4

ترتیب افزوده شدن گروههای فسفات

پیوندها

AMP

قند ریبوز

بین قند و باز آلی

اشتراکی

آدنوزین  +فسفات  +انرژی

باز آلی آدنین

بین قند و فسفات

اشتراکی

 + AMPفسفات  +انرژی زیاد

ADP

 + ADPفسفات  +انرژی زیاد

ATP

سه گروه فسفات

بین فسفاتها

اشتراکی پرانرژی

C

ً
 14در ب�دن جانداران ،معم�وال  ATPاز ترکیب  ADPو گروه
4
فس�فات به دس�ت میآید که این واکنش انرژیخواه و همراه س��نزت آبدهی
میباش�د .انرژی این واکنش بهطور معمول از مواد مغذی حاصل میش�ود
(درس�تی گزینۀ ( )1و نادرستی گزینۀ ( .))3این واکنش سبب تولید انرژی
نمیش�ود (نادرس�تی گزین�ۀ ( .))2تجزی�ه  ATPب�ه  ADPب�ا واکن�ش
هیدرولیز و مرصف آب انجام میش�ود که س�بب آزاد ش�دن ان�رژی پیوند
پرانرژی بین دو گروه فس��فات میش�ود .این انرژی در تأمین انرژی مورد نیاز
یاخته نقش دارد (نادرستی گزینۀ (.))4
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در سیستمهای زیستی ،تولید مادۀ آلی ،انرژیخواه و تجزیه آن انرژیزا میباشد.
C

 25س�اخته ش�دن  ATPدر یاختهه�ای مختلف جان�داران ،به دو صورت تولید  ATPدر س�طح پیشماده و تولید  ATPبه کمک زنجی�رۀ انتقال الکترون (به
5
صورت  ATPاکسایشی یا  ATPنوری) میباشد .ساخته شدن  ATPدر سطح پیشماده را به کمک کراتین فسفات در ماهیچهها و در سایر یاختهها در مرحلۀ قندکافت
یا چرخۀ کربس میتوان مشاهده کرد .ساخته شدن  ATPبه کمک انرژی حاصل از انتقال الکرتونها را یا به صورت  ATPاکسایشی در واکنشهای غشای درونی راکیزه
و یا به صورت  ATPنوری در واکنشهای زنجیرۀ انتقال الکترون تیالکوئیدها میتوان بررسی کرد.
دقت کنید که در تنفس یاختهای منظور از مرحلۀ اکسایش گروه استیل ،همان واکنشهای چرخۀ کربس میباشد که در آن  ATPدر سطح پیشماده آلی تولید میشود.
گزینۀ ( :)1تولید  ATPبه کمک کراتین فسفات ،ابتدا سبب تولید کراتین شده و سپس مادۀ زائد نیتروژندار کرآتینین ایجاد میشود .این مدل تولید
 ATPهمانند تولید  ATPدر قندکافت (گلیکولیز) که در مادۀ زمینهای سیتوپالسم هر یاختهای رخ میدهد ،از نوع تولید  ATPدر سطح پیشماده فسفاتدار میباشد.
(قید برخالف در این عبارت نادرست میباشد / ).گزینۀ ( :)3هر دو مدل تولید  ATPبه صورت نوری در سبزدیسه (اندامک DNAدار) یا به صورت اکسایشی در راکیزه
رناتندار نیازمند مصرف انرژی از زنجیرۀ انتقال الکترونها میباش�د / .گزینۀ ( :)4تولید  ATPدر قندکافت و در مس�یر تبدیل کراتین فس�فات به کرآتین ،هر دو به کمک
پیشماده فسفاتدار صورت میگیرد و یبنیاز از انرژی زنجیرۂ انتقال الکرتون یمابشد.
انواع تولید ATP
مدل تولید

5

C

نوع تولید آن

نیاز به انرژی حاصل
از انتقال الکترونها

به کمک کراتین
فسفات

تولید در سطح
پیشماده

ندارد

درون یاختۀ
ماهیچهای

تولید در مرحلۀ
آخر قندکافت

تولید در سطح
پیشماده

ندارد

مادۀ زمینهای
سیتوپالسم

ندارد

تولید در چرخۀ
کربس

تولید در سطح
پیشماده

ندارد

بسترۀ راکیزه

ندارد

 ATPاکسایشی

تولید به کمک
زنجیرۀ انتقال
الکترون راکیزه

دارد

 ATPنوری

تولید به کمک
زنجیرۀ انتقال
الکترون تیالکوئید

دارد

ATP

محل واکنش

تولید توسط
کانال پروتونی

ندارد

بسترۀ راکیزه

بسترۀ سبزدیسهها

نوع واکنش

در واکنش اکسایش گروه استیل و در تنفس
هوازی تولید میشود.

دارد

دارد

 46فقط مورد (الف) صحیح است.
6
تنفس
های
ش
واکن
در
ATP
تولی�د
ها،
ه
یاخت
س�ایر
مانند
اینکه
بر
عالوه
ای
ه
ماهیچ�
ه�ای
ه
یاخت
در
 Pآﻧﺰﯾﻢ
آﻧﺰﯾﻢ
P
ATP
یاختهای صورت میگیرد ،تولید این مولکول توسط آنزیمی که در شکل مشاهده میکنید در تبدیل
P
ADP
P
دﻧﻮزﯾﻦ
آدﻧﻮزﯾﻦ
کراتین فسفات به کراتین نیز صورت میگیرد.
آ
همانطور که میبینید ،این آنزیم  5بخش برای اتصال پیشمادههای خود یعنی کراتین فسفات و  ADPدارد .از این  5قسمت 3 ،قسمت میاین برای اتصال سه گروه فسفات بوده
(درستی الف) و  2قسمت نیز برای قرارگیری کراتین پروتئینی و آدنوزین (حاوی قند ریبوز) میباشد (نادرستی ب) .در اثر عمل این آنزیم عالوه بر تولید  ATPدر سطح پیشماده
(نادرستی د) ،مولکول کراتین تولید میشود .این ماده توسط واکنشهای دیگری به مادۀ زائد نیتروژنداری به نام کرآتینین تبدیل شده تا توسط کلیهها از بدن دفع شود (نادرستی ج).
P

ﮐﺮاﺗﯿﻦ

ﮐﺮاﺗﯿﻦ ﻓﺴﻔﺎت
P
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 47اولین مرحله هر نوع تنفس یاختهای ،واکنشهای قندکافت یا گلیکولیز میباشد که در
7
ه�ر یاخت�ه زن�دهای رخ میدهد .این مرحل�ه در مادۂ زمین��های س��یتوپالمس انجام میش�ود .در مادۀ
زمینهای سیتوپالسم یاخته یوکاریوتی بهجز در مرحلۀ تقسیم یاخته DNA ،یا مادۀ وراثتی وجود ندارد
چون  DNAیا ژنوم یاخته درون مادۀ زمینهای هسته ،راکیزه و سبزدیسه وجود دارد.

مجنپ لصف

سیتوپالسم حاوی دو قسمت مادۀ زمینهای و اندامکها (البته بهجز هسته) میباشد که مادۀ زمینهای
ً
آن فاقد  DNAمیباشد ولی برخی اندامکها مثل راکیزه و سبزدیسه آن دارای  DNAمیباشد .کال
یاخته از سه قسمت غشا ،سیتوپالسم و هسته تشکیل شده است.
گزین�ۀ ( :)1در مراحل مختلف تنفس یاختهای هوازی ،تولید  ATPدر دو مرحلۀ

قندکافت و بخش هوازی تنفس انجام میش�ود .از بین این دو مرحله ،قندکافت بدون نیاز به  O2به

تولی�د  ATPمیانجام�د ول�ی واکنشهای مربوط به تولی�د  ATPدر بخش هوازی نیازمند اکس�یژن
میباش�د / .گزینۀ ( :)2واکنشهای قندکافت ،دارای چهار مرحله میباش�د که در هر چهار مرحلۀ آن
م�واد قندی یا قنددار تولید یا مصرف�ی دارد / .گزینۀ ( :)3طی قندکافت ،مرحلۀ اول ،مصرف  ATPو
تولی�د  ADPص�ورت میگی�رد ولی مرحلۀ آخر س�بب تولی�د  ATPپیشم�ادهای و مصرف ADP
میشود.

واکنشهای تنفس یاختهای

6

نوع تنفس در
یوکاریوتها

مرحلۀ اول

محل
مرحلۀ اول

محصوالت
مرحلۀ اول

تنفس هوازی

قندکافت

مادۀ زمینهای
سیتوپالسم

پیرووات ATP -

تنفس بیهوازی
(تخمیر)
(در گفتار 3
میخوانید)

قندکافت

مادۀ زمینهای
سیتوپالسم

- NADH, H +

پیرووات ATP -
NADH, H +

-

مرحلۀ دوم

محل مرحلۀ
دوم

بخش هوازی

راکیزه

ادامه تخمیر
بیهوازی

مادۀ زمینهای
سیتوپالسم

محصوالت
مرحلۀ دوم
H 2O - ATP - CO2
NAD + + FAD

NAD + + CO2 +Ï¼ºIUH
یا
الکتات +

واکنشهای قندکافت (گلیکولیز)

7

نکات

پیشماده

محصول

اول

گلوکز 2ATP +

قند فروکتوز دوفسفاته 2ADP +

دوم

قند فسفاته شده

دو تا قند سه کربنه یکفسفاته

سوم

قند سهکربنی یکفسفاته
 +دو تا فسفات آزاد +

دو تا قند سهکربنی دوفسفاته

مراحل قندکافت

چهارم

2NAD +

2NADH, H +

دو تا ترکیب سهکربنی دو تا پیرووات ( 4ATP +در سطح
دوفسفاته 4ADP +
پیشماده)

نوع واکنش

NAD +

B

 38موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرس�ت میباشند .همانطور که در ایستگاه قندکافت در سؤال
8
قبل مش�اهده کردید و در ش�کل مقابل هم مالحظه میکنید ،مواد قندی فس�فاته ش�ده یکی قند فروکتوز
ش�شکربنی دوفس�فاته محصول مرحلۀ اول میباشد و یکی هم قند س�هکربنی دوفسفاته محصول مرحلۀ
سوم میباشد .برای تولید هر قند ششکربنی (غیر سهکربنی) دوفسفاته ،دو مولکول  ATPدر مرحلۀ اول
مصرف میشود و دو تا  ADPتولید میشود (درستی ج).
الف) در قندکافت ،هر مولکول قند ش�شکربنی دوفسفاته در نهایت به دو تا ترکیب
س�هکربنی دوفس�فاته تبدیل میش�ود که در مرحلۀ آخر چهار مولکول ( ATPاز هر سهکربنی دوفسفاته،
دو  )ATPایجاد میشود / .ب) پیرووات مولکولی سهکربنی میباشد که هرکدام آن از تبدیل یک ترکیب
س�هکربنی دوفس�فاته و آزاد شدن دو تا  ATPبه دس�ت میآید / .د) در مرحلۀ قندکافت ،استیلکوآنزیم
 Aایج�اد نمیش�ود( .دقت کنید که دو تا پی�رووات حاصل از قندکافت در مرحلۂ ه��وازی تنفس به دو تا
استیلکوآنزیم  Aتبدیل میشود ویل در این سؤال مراحل قندکافت مورد بحث قرار گرفته است).
محصوالت هر ماده در قندکافت
ماده قندکافت

8

C

9

19

محصول در قندکافت

بازده محصوالت نهایی هر ماده طی قندکافت

گلوکز

دو تا پیرووات 2NADH, H + + 2ATP +

قند ششکربنی فسفاته شده

دو تا پیرووات 2NADH, H + + 4ATP +

ترکیب سهکربنی

یک پیرووات NADH, H + + 2ATP +

فقط مورد (الف) مورد نظر است.

یک راه تولید  ATPدر یاخته در سطح پیشماده است .به این مفهوم که از انتقال یک گروه فسفات از مولکولی فسفاتدار به  ،ADPمولکول  ATPساخته میشود .در
مرحلۀ آخر قندکافت هر مولکول س�هکربنی که دارای دو گروه فس�فات اس�ت ،هنگام تبدیل شدن به پیرووات 2 ،گروه فسفات خود را به  2مولکول  ADPانتقال میدهد
و باعث ایجاد  2ATPمیشود( .تولید  ATPدر سطح پیشماده ،هم در چرخۀ کربس و هم در مرحلۀ آخر قندکافت رخ میدهد).
س�اخت  ATPدر زنجیرههای انتقال الکترون ،به صورت تولید  ATPدر س�طح پیشماده نمیباش�د ،زیرا در س�طح پیشماده یک فسفر معدنی با  ADPترکیب و ATP
تولید میشود ولی در زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه به ازای عبور مولکولهای  NADHو  FADH 2از پمپهای غشایی ،توسط کانال انتقال دهنده پروتون ATP ،تولید
میشود .در سبزدیسه نیز همراه با انتقال الکترون ،انرژی آن صرف تولید  ATPنوری در کانال انتقال دهندۀ پروتون میشود.

B

C

گزینۀ ( :)2باکتریها از جمله عامل سینهپهلو ،فاقد راکیزه میباشند / .گزینۀ ( :)3تولید  ATPدر مراحل قندکافت و چرخههای کربس از نوع ATPسازی
در سطح پیشماده میباشد / .گزینۀ ( :)4در فصل  6میخوانیم که تولید  ATPنوری سبزدیسهها ،همانند تولید  ATPاکسایشی در راکیزهها ،نیازمند واکنشهای زنجیرۀ
انتقال الکترون میباشد و از نوع  ATPپیشمادهای نیستند.
 31 10این سؤال در مورد قسمتی از قندکافت میباشد که از قند سهکربنی یکفسفاته تا پیرووات را بررسی میکند .این مسیر به صورت زیر میباشد:

ً
به ازای مراحل تجزیه قند سهکربنی یکفسفاته تا رسیدن به پیرووات ،کال دو مولکول  ،ATPیک مولکول  NADHو یک مولکول پیرووات ایجاد میشود.
 41 11در مرحلۀ آخر قندکافت آنزیمی  4گروه فس�فات را از دو ترکیب س�ه کربنه دوفس�فاته جدا کرده و  4عدد  ATPدر س�طح پیشماده میس�ازد .همراه این
واکنشها مولکولهای  ADPمصرف ش�ده و  2مولکول س�ه کربنه ایجاد میش�ود که به آنها پیرووات میگوییم .یعین در این مرحله از هر مولکول س��ه کربنه  2فسفات جدا
یمشود و یک پیرووات به هرماه دو ات  ATPساخته یمشود.

گزینۀ ( :)1درست است .دقت کنید که محصول مرحلۀ اول قندکافت ،ترکیب قندی شش کربنه دوفسفاته است که چون انرژی دو  ATPدر آن ذخیره
اس�ت ،بازدهی بیش�تری از مولکول گلوکز اولیه برای تولید انرژی دارد (در قندکافت ،هر گلوکز ،بازدهی دو  ATPولی هر فروکتوز دوفس�فاته ،بازدهی چهار  ATPدارد)/ .
گزینۀ ( :)2درست است .در مرحلۀ  2قندکافت ،مولکول شش کربنه ناپایدار ،تجزیه شده و دو تا قند سه کربنه یکفسفاته میسازد / .گزینۀ ( :)3درست است .در مرحلۀ ،3
به هر مولکول سه کربنه ،یک فسفات اضافه شده که در این مرحله همانند مرحلۀ اول عمل فسفاته شدن رخ میدهد .بهطور کلی در مراحل اول و سوم قندکافت ،فسفاته
شدن مادۀ قندی رخ میدهد (با این تفاوت که محصول اولی قند اما محصول دومی اسید است).
12 A

11

بازده قندکافت به ازای تجزیه گلوکز تا رس�یدن به دو پیرووات ،دو نوع ترکیب فس�فاته ش�ده ش�ش و س�هکربنی به همراه یک نوع ناقل الکترونی  NADHمیباش�د .در
قندکافت ،دو ترکیب سهکربنی دوفسفاته و دو ترکیب سهکربنی یکفسفاته ایجاد میشود.
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 31 13م�وارد (ال�ف)( ،ب) و (ج) منظور هس�تند .قندکافت فرایندی اس�ت که فق�ط در یاختههای مرده متوقف میش�ود .بنابراین در آوند چوب�ی ،چوبپنبهها و
اسکلرانشیم گیاهان که بافت مردهاند ،قندکافت دیده نمیشود .ساخته شدن نوری  ATPدر بافتهای فعال سبزدیسهدار رخ میدهد (نادرستی الف) .انتقال مواد معدنی
را در آوند چوبی میتوان دید (نادرس�تی ب) .هر دو بافت مرده اسکلرانش�یم و آوند چوبی ،نقش اس�تحکامی دارند و چون مردهاند به مواد آلی نیاز ندارند (انتقال مواد آلی
در گیاه مخصوص بافت زنده آبکش میباشد( ).نادرستی ج و درستی د).
 11 14موارد (الف)( ،ب) و (د) در مورد یاختههای ماهیچه اسکلتی نادرست میباشند.
این س�ؤال ترکیبی با زیس�ت یازدهم میباش�د .میدانید که یاختههای ماهیچه اسکلتی دارای چند هسته میباشند .این یاختهها بهطور معمول از گلوکز و گلیکوژن ذخیرهای
به عنوان منبع انرژی اس�تفاده میکنند (نادرس�تی الف) ولی تجزیه گلوکز به صورت هوازی و در حضور اکس�یژن فقط تا چند دقیقه میتواند انرژی الزم آنها را تأمین کند
(نادرس�تی ب) و س�پس وارد تنفس بیهوازی گلوکز و تولید الکتیکاس�ید میش�وند .زیادی الکتیکاسید و تجمع آن در ماهیچه س�بب ایجاد درد میشود که با استراحت
و تجزی�ۀ ای�ن م�اده ،درد به تدریج کاهش مییابد (نادرس�تی د) .این یاختهها برای انقباضات طوالنیتر از تجزیۀ اس�یدهای چرب به عنوان منبع انرژی اس�تفاده میکنند
(درستی ج).

C

B
مجنپ لصف

یاختههای ماهیچهای از کراتین فسفات نیز به عنوان منبع انرژی استفاده میکنند ولی متابولیسم آن برخالف تخمیر الکتیکی ،سبب درد ماهیچهای نمیشود.
منبع انرژی در یاختههای ماهیچهای
منبع انرژی ماهیچه
9

سوختن هوازی گلوکز

سوختن گلوکز به صورت
بیهوازی

B

B

B

واکنش و نکات
 )1از تجزیه گلیکوژن ذخیرهای ماهیچه و گلوکز رگ خونی تأمین میشود.

 )2مقدار زیادی  ATPبه همراه  CO2ایجاد میکند.
 )3در هنگام ورزش فقط تا چند دقیقه ATP ،مورد نیاز خود را تأمین میکند.
 )1در فعالیت شدید ماهیچهای رخ میدهد که مقدار کمی  ATPبدون مصرف  O2ایجاد میکند.
 )2الکتیکاسید تولید میکند که باعث درد ماهیچهای میشود ولی  CO2تولید نمیکند.
 )3با استراحت و تجزیۀ الکتیکاسید ،درد ماهیچهای کم میشود.

اسیدهای چرب

در انقباضات طوالنیتر ماهیچهای کاربرد دارد.

کراتین فسفات

 )1سبب تولید  ATPدر سطح پیشماده و کراتین میشود.
 )2کراتین ،سپس به کرآتینین تبدیل میشود که مادۀ زائد نیتروژندار از طریق کلیهها میباشد.

در واکنشهای قندکافت ،دو مرحله برای فسفاته شدن ماده قندی اولیه وجود دارد .یکی مرحلۀ اول که گلوکز )  (C6بدون فسفات به قند دوفسفاته تبدیل

11 15
میش�ود که این مرحله نیاز به  ATPدارد .مرحلۀ دیگر در بخش س�وم واکنش رخ میدهد که قند س�هکربنی یکفسفاته با استفاده از فسفاتهای آزاد (نه  )!ATPبه قند
سهکربنی دوفسفاته تبدیل میشود .پس در هر دو مرحله تعداد کربن مواد اولیه و محصول تغییر نمیکند( .گزینۀ ( )2و ( )3فقط در مرحلۀ اول قندکافت و گزینۀ ( )4در
مرحلۀ سوم قندکافت رخ میدهد).
 11 16در مرحلۀ اول قندکافت ،انرژی فعالس�ازی مورد نیاز اس�ت .در این مرحله تجزیه دو مولکول  ATPصورت گرفته و واکنشهایی انرژیزا میباش�د که طی
آن قند ششکربنی (گلوکز) به قند شش کربنه (فروکتوز) دوفسفاته دیگری تبدیل میشود.
گزین�ۀ ( ADP :)2در مرحل�ۀ آخر وارد واکنشهای قندکافت میش�ود که در آن ترکیب س��هکربنی دوفس�فاته بدون تغیی�ر در تعداد کربن ،به بنیان
پیرووات سهکربنی تبدیل میشود / .گزینۀ ( :)3در مرحلۀ سوم قندکافت (گلیکولیز) بدون اینکه  ATPتجزیه شود ،هر یاختهای از فسفاتهای آزاد استفاده کرده و قند
سهکربنی یکفسفاته را به اسید سهکربنی دوفسفاته تبدیل میکند / .گزینۀ ( :)4ترکیب دوفسفاته در مرحلۀ دوم و چهارم وارد واکنشهای قندکافت میشود که در مرحلۀ
دوم سبب نصف شدن تعداد کربن قند شش کربنه به دو مولکول قندی سهکربنی میشود ولی در مرحلۀ چهارم ترکیب سهکربنی به پیرووات سهکربنی تبدیل میشود.
 11 17برای پاسخ دادن راحت به اینگونه سؤاالت ابتدا ایستگاه زیر را مطالعه کنید تا بعد به راحتی در مورد آن بحث کنیم و راه زدن این مدل تستها را پیدا کنید.
محصوالت هر مرحلۀ انواع تنفس یاختهای در یک نگاه

10

مرحلۀ تنفسی

قندکافت

اکسایش
پیرووات تا
استیلکوآنزیم A

تولید  ATPدر
سطح پیشماده

دارد

ندارد

دارد

تولید  ATPاکسایشی

ندارد

ندارد

ندارد

NADH

(دینوکلئوتیدی)

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

ندارد

ندارد

اکسایش استیل زنجیرۀ انتقال
الکترون
در چرخۀ کربس

تولید حامل الکترونی
دارد

واکنشهای تخمیر
الکتیکی بعد
از قندکافت

واکنشهای تخمیر
الکلی بعد از
قندکافت

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

اکسایش
پیرووات تا
کوآنزیم
استیل
A

مرحلۀ تنفسی

قندکافت

تولید حامل الکترونی
FADH 2

ندارد

ندارد

اکسایش استیل زنجیرۀ انتقال
الکترون
در چرخۀ کربس

واکنشهای تخمیر
الکتیکی بعد
از قندکافت

واکنشهای تخمیر
الکلی بعد از
قندکافت

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

تولید  H 2Oنهایی

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

ندارد

ندارد

دوبارهسازی NAD +
(گیرنده الکترونی)

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

دارد

ندارد

ندارد

دارد

(دینوکلئوتیدی)

دوبارهسازی FAD

(گیرنده الکترونی)
تولید CO2

حاال برگردیم به حل تست :با توجه به این ایستگاه متوجه میشویم که دو مرحلۀ قندکافت و چرخۀ کربس ،مراحلی هستند که هم تولید  ATPدارند و هم حامل الکترونی
دینوکلئوتی�دی ( FADH 2 ،NADHی�ا هر دو) را تولید میکنند .در هر دو این واکنشها در مرحلۀ اول آنها فراورده ش�شکربنی ایجاد میش�ود( .دقت کنید که در
مرحلۀ تبدیل پیرووات به استیلکوآنزیم  ، Aفقط  NADHو  CO2تولید میشود ولی  ATPایجاد نمیشود).

گزینۀ ( :)2واکنشهای چرخۀ کربس از نوع هوازی هس�تند و برخالف قندکافت و تخمیر به  O2محتاج هس�تند / .گزینۀ ( :)3وجود پروتئینهای

کانالی یا پمپهای انتقال دهنده پروتون ،مخصوص واکنشهای زنجیرۀ انتقال الکترون میباش�د که طی آن ناقل الکترونی اکس�ایش میش�ود تا دوبارهس�ازی گیرندههای
الکترونی انجام شود / .گزینۀ ( :)4در واکنشهای چرخۀ کربس مولکول آلی سهکربنی وجود ندارد.
18 B

21

در طی واکنشهای تنفس یاختهای NAD + ،و  FADبه عنوان گیرندههای الکترونی و پروتونی میباشند که به ترتیب به  NADH, H +و FADH 2

تبدیل میش�وند .برای تبدیل  NAD +به  ،NADHدو الکترون و یک پروتون مورد نیاز اس�ت ولی یک  H +نیز همواره همراه  NADHدر واکنشها وجود دارد که
به آنها  NADH, H +میگویند .در مورد  FADH 2دقت کنید که دو الکترون و دو پروتون را حمل میکند و  H +جداگانهای به همراه آن منتقل نمیشود.
توسازی
گیرندههای الکترونی در واکنشهای سوخ 

11

گیرنده
الکترونی

مخصوص شرکت
در واکنشهای…

ساختار

نکات واکنش

NAD +

تنفس یاختهای
هوازی
و بیهوازی

دینوکلئوتیدی
آلی

با یک الکترون به صورت خنثی شده NAD
درمیآید ،سپس یک اتم هیدروژن میگیرد تا
 NADHشود و به همراه یک پروتون به صورت

FAD

O2

دینوکلئوتیدی
ویژه چرخۀ کربس
آلی

انتهایی تنفس
هوازی

مولکول معدنی

مادۀ آلی
واکنشهای نوری
NADP +
فتوسنتز (فصل  )6دینوکلئوتیدی

 NADH, H +منتقل میشود.

دو الکترون و دو پروتون به صورت یک
مولکول  H 2به آن متصل میشود و
 FADH 2میشود.

محل مصرف

محل تولید

مادۀ زمینهای
سیتوپالسم +
راکیزه

پمپ اول زنجیرۀ
انتقال الکترون
در غشای درونی
راکیزه

فقط بستره
راکیزه

زنجیرۀ انتقال
الکترون
راکیزه

ابتدا مولکول اکسیژن به یون اکسید دو بار منفی تبدیل زیر پمپ سوم
زنجیرۀ انتقال
میشود و سپس با گرفتن دو تا پروتون ،آب میسازد.
 1الکترون در بستره
O +2e − → O2− ⇒ O2− +2H + → H 2O
راکیزه
2 2
ابتدا دو تا الکترون گرفته و NADP −

میشود و سپس با یک  H +ترکیب و
 NADPHمیشود و در آخر همراه یک

 H +به صورت  NADPH, H +منتقل میشود.

بستره
سبزدیسه
(مرحلۀ نوری)

فتوسنتز

بستره سبزدیسه
(مرحلۀ مستقل
از نور)

137
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 21 19ه�دف واکنشه�ای تنفس یاختهای ،آزاد ک�ردن انرژی موجود در پیوندهای کربن  -هیدروژن مولکول گلوکز میباش�د .این مولکول (گلوکز) ابتدا با گرفتن
ان�رژی از دو مولک�ول  ،ATPب�ه صورت پرانرژیترین ماده واکنش یعنی قند فروکتوز دوفس�فاته درمیآید و س�پس در مرحلۀ بعدی قندکافت نصف ش�ده تا به دو تا قند
سهکربنی یکفسفاته تبدیل شود .هرچه در تنفس جلوتر میرویم با آزاد شدن  NADH ،ATPو  FADH 2مقدار انرژی مولکولها نیز کاهش مییابد.
گزینۀ ( )1در مورد ماده ششکربنی چرخۀ کربس ،گزینۀ ( )3در مورد گلوکز اولیه و گزینۀ ( )4در مورد پیرووات میباشد.

مجنپ لصف

ترتیب مواد پرانرژی در واکنشهای تنفس هوازی:

قند فروکتوز ششکربنی دوفسفاته > گلوکز > ترکیب سهکربنی دوفسفاته > پیرووات > استیل > ATP > FADH 2 > NADH
از آنجا که  ،NADHهر سه پمپ زنجیرۀ انتقال الکترون را فراهم میکند ولی  ، FADH 2دو پمپ را فعال میکند ،انشاءاهلل در دانشگاه میخوانید که انرژی بیشتری

C

از اکسایش  NADHایجاد میشود.
ً
 12 20منظور از کانال پالسمودسمی ،سیتوپالسم موجود در بین دو یاختۀ گیاهی است که مرحلۀ قندکافت در آن انجام میشود .لطفا گول تنفس هوازی را نخورید
چون این تنفس ،دو بخش غیرهوازی (قندکافت) و هوازی (از اکسایش پیرووات) دارد.
گزینۀ ( :)1درست است .در مرحلۀ آخر قندکافت که اسید سهکربنی دوفسفاته به پیرووات تبدیل میشود ،همراه با تولید هر  ATPیک مولکول آب
نیز تولید میش�ود / .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .کوآنزیم  Aدر بخش هوازی و درون راکیزه اس�تفاده میش�ود / .گزینۀ ( :)3نادرست است .شکستن فروکتوز دوفسفاته
مدنظر است که به دو قند سهکربنی یکفسفاته تبدیل میشود / .گزینۀ ( :)4نادرست است .مواد نوکلئوتیدی میتوانند  ATP ،ADPو  NAD +باشند که فقط همراه
با مصرف  ، NAD +یک پروتون )  (H +به همراه  ،NADHایجاد میشود.

21 A

32

دقت کنید که هر مادۀ شرو عکننده در مرحلۀ آخر قندکافت ،ترکیب سه کربنه دوفسفاته میباشد ،که هرکدام آنها اب مرصف  2ADPبه پیرووات سه کربنه و دو مولکول
 ATPتبدیل میشود (به قید هر مولکول دقت کنید!!).
B

B
A

C

 32 22یاخته نگهبان روپوست گیاهان ،هم دارای راکیزه و هم دارای سزبدیسههای فتوسنتزی میباشد .در این یاخته هم  ATPاکسایشی (در راکیزه) ،هم ATP
نوری (در سبزدیسه) و هم تولید  ATPدر سطح پیشماده (سیتوپالسم و راکیزه) صورت میگیرد .منظور این سؤال راکیزه میباشد که هم  ATPاکسایشی در واکنشهای
مرحل�ۀ زنجی�رۀ انتق�ال الکترون و هم  ATPدر س�طح پیشماده برای واکنشه�ای چرخۀ کربس تولید میکند .راکیزه اندامکی اس�ت که به مرصف اکس��یژن میپردازد و
واکنشهای مربوط به اکسایش پیرووات ،اکسایش استیلکوآنزیم  Aدر چرخۀ کربس و زنجیرۀ انتقال الکترون را انجام میدهد( .گزینۀ ( )1در مورد سبزدیسه ،گزینۀ ()2
در مورد سیتوپالسم و گزینۀ ( )4در مورد هسته میباشد .دقت کنید که راکیزه محل تجزیۀ مواد آلی و سبزدیسه محل تولید مواد آلی کربوهیدراتی میباشد).
 42 23راکیزه برای انجام نقش خود در تنفس یاختهای به پروتئینهایی وابسته است .ژنهای مورد نیاز برای ساخت بعضی از آنها در دنای هسته و بعضی دیگر
در دنای راکیزه قرار دارند.
 12 24فقط 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
میدهد .ولی عامل رونویسی و توالی افزاینده که ویژۀ سامانۀ یوکاریوتی است در آن وجود ندارد .سایر موارد همانند پروکاریوتها در بسترۀ راکیزه و سبزدیسه انجام میشود.
 12 25موارد (ب) و (ج) نادرست میباشند.
ال�ف) درس�ت اس�ت .راکیزهه�ا ب�رای انج�ام
واکنشه�ای تنفس یاختهای به پروتئینهایی وابس�ته میباش�ند که
برخ�ی توس�ط  DNAخط�ی هس�ته و برخی توس�ط دن�ا ()DNA
حلق�وی راکیزه رمزگردانی میش�ود .محل تولید ای�ن پروتئینها نیز
برخی در رناتن سیتوپالس�می و برخی در رناتن راکیزهای میباش�د/ .
ب) نادرس�ت است .رناتنهای موجود در مادۀ زمینهای سیتوپالسم
یوکاریوته�ا ،هم�واره عم�ل ترجم�ه را پ�س از رونویس�ی و خروج
 mRNAاز مناف�ذ هس�ته انج�ام میدهن�د ول�ی در پروکاریوتها،
راکیزه و سبزدیس�هها ،رناتنهایی وجود دارند که همزمان با س�اخت
 RNAو عم�ل رنابس�پاراز ،فعالی�ت ترجم�ه را آغ�از میکنن�د/ .
ج) نادرس�ت اس�ت .همانطور که در فصل  2دوازدهم یاد گرفتید،
پروتئینهای�ی پس از س�اخت ،از ش�بکۀ آندوپالس�می و گلژی عبور
میکنن�د ک�ه هدف خروج از یاخته دارند و ی�ا در درون واکوئولها و
لیزوزوم (کافندهتن)ها قرار میگیرند.
در شکل کتاب مشاهده میکنید که پروتئینهای وارد شده از سیتوپالسم به هسته ،راکیزه و سبزدیسه ،از دستگاه گلژی و شبکۀ آندوپالسمی عبور نمیکنند.
د) درس�ت اس�ت ATP .اکسایش�ی و  ATPنوری به ترتیب در راکیزهها و سزبدیس��هها به کمک نقش زنجیرۀ انتقال الکترون تولید میش�وند .پروتئینهای س�اخت این
فرایندها یا در رناتن سیتوپالسم و بدون نیاز به عبور از گلژی و شبکۀ آندوپالسمی تولید میشود و یا در رناتن مخصوص خود اندامک ایجاد میشود.

A

 32 26شکل ،میتوکندری است.
گزینۀ ( :)1در باکتریها ،میتوکندری و کلروپالس�ت ،این س�ه فرایند صورت میگیرد / .گزینۀ ( :)2با توجه به ش�کل کتاب درسی ،اندازۀ آن بزرگتر
از  0/2میکرومت�ر اس�ت / .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .میتوکندری رناتن مخصوص ب�ه خود را دارد ،پس ژنهای مرتب�ط با تولید رناتن را دارد / .گزین�ۀ ( :)4انواعی از
پروتئینهای مورد نیاز تنفس یاختهای توسط رناتنهای مادۀ زمینهای سیتوپالسم و انواعی نیز توسط رناتنهای میتوکندری ساخته میشود.

27 B

32

راکیزه دارای دو غشا میباشد .غشای خارجی آن سبب تبدیل دو فضا در یاخته به نام فضای خارج راکیزهای (سیتوپالسمی) و فضای درون راکیزهای میشود.

این غشا صاف بوده و فاقد آنزیمهای مورد نیاز در تنفس یاختهای میباشد (درستی گزینۀ ( )3و نادرستی گزینۀ ( .))1غشای درونی راکیزه ،غشایی است که فقط به مست

داخل اندامک چینخوردگیهایی 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 ( .))2این
غشا با توجه به شکل کتاب دارای آنزیمهای الزم برای تبدیل پیرووات به استیل و اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون میباشد (ولی دقت کنید که اکسایش پیرووات در بستره
رخ میدهد) (نادرستی گزینۀ (.))4
C

 32 28فقط مورد (الف) نادرست تکمیل میکند.
منظور از مرحلۀ اول تنفس یاختهای« ،قندکافت» است که؛
الف) نادرس�ت اس�ت .در یاختههای مردۀ گیاهی مانند اسکلرانش�یم و آوند چوب ،تنفس یاختهای و واکنشهای سوختوس�ازی دیده نمیش�ود / .ب) درس�ت است .در
قندکافت ،پس از شکستن گلوکز دوفسفاته در مرحلۀ دوم ،همۀ پیشمادهها و محصوالت اصلی دارای سه کربن میباشند / .ج) درست است ADP .تولیدی در مرحلۀ 1

و  ATPتولی�دی در مرحلۀ  ،4هر دو نوکلئوتید هس�تند ولی تعداد فس�فات آنها متفاوت میباش�د .ای�ن دو نوکلئوتید در واکنشهای قندکافت به هم تبدیل میش�وند/ .
د) درست است .در قندکافت ،در مرحلۀ پس از استفاده از  ،ATPقند شش کربنه دوفسفاته حاصله از وسط نصف میشود.
C

اولین مرحلۀ فسفاته شدن در ابتدای قندکافت است که یک قند دوفسفاته و دو  ADPایجاد میشود و سپس در مرحلۀ سوم و طی فسفاته شدن دیگری،

32 29
دو ترکیب سهکربنی دوفسفاته ایجاد میشود.

گزینۀ ( :)1درست است .در مرحلۀ آخر قندکافت ،همراه با تولید پیروواتها ،تعدادی  ATPتولید شده ولی در مرحلۀ اول  ATPمصرف میشود که

تنها مرحله انرژیخواه واکنشهای تنفس یاختهای میباش�د / .گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت .فسفات مورد اس�تفاده در مرحلۀ اول قندکافت از  ATPتأمین میشود و ترکیب
ش�ش کربنه حاصل میش�ود ولی فس�فات مورد استفاده در مرحلۀ بعدی فسفاته شدن از فسفات آزاد یاخته به دس�ت میآید / .گزینۀ ( :)4درست است .در مرحلۀ سوم
قندکافت ،قند سهکربنی یکفسفاته واکنش را آغاز میکند که همانند  AMPیک گروه فسفات دارد.

A

در گلیکولیز ،مولکولهای دوفسفاته عبارتند از ،ADP :قند ششکربنی دوفسفاته و ترکیب اسیدی سهکربنی دوفسفاته ،در مورد گزینههای ( )3( ،)1و ()4

23 30
به تبدیل  ATPو  ADPبه هم نیز دقت کنید .در این تست ،تنها گزینۀ ( )2برای هر سه مورد صحیح است چون واکنشها آنزیمی هستند و تولید این سه ماده همراه با

اتصال گروه فسفات به یک ترکیب آلی میباشد .از طرفی دقت کنید که گلوکز ،فروکتوز دوفسفاته و قندهای سهکربنی یکفسفاته ماهیت هیدرات کربنی دارند ،ولی ATP

و  ADPدارای هیدرات کربن با ماهیت نوکلئوتیدی میباشند.
B

فقط مورد (د) صحیح است .تولید  NADHدر تنفس یاختهای در مراحل قندکافت ،تبدیل پیرووات به استیل و اکسایش استیل در چرخۀ کربس صورت

13 31
میگیرد ولی فقط در مرحلۀ قندکافت ،تولید  NADHهمراه با تولید  CO2نمیباشد .فضای خارج راکیزه همان مادۀ زمینهای سیتوپالسم است که واکنشهای قندکافتی
در آن صورت میگیرد (درستی د).
ال�ف) میتوانن�د مربوط به واکنش پروتئینس�ازی در رناتن راکیزه باش�ند ک�ه رمزه و پادرمزه به هم متصل میش�وند / .ب) مربوط به دوبارهس�ازی
 NAD +و  FADمیباشد که در غشای درونی راکیزه رخ میدهد / .ج) شیب غلظت  H +یا همان تراکم پروتون در فضای بین دو غشای راکیزه ایجاد میشود که به
آن بخش خارجی فضای درونی راکیزه میگویند.

32 B

23

در این س�ؤال ابتدا به کلمۀ «فضای» درون راکیزه دقت کنید و آن را با بخشهایی از راکیزه اش�تباه نگیرید .در راکیزه دو غش�ا و دو فضا وجود دارد .این دو

فض�ای درون راکی�زه ،در بخ�ش بیرونی که بین دو غش�ای اندامک قرار دارد محل تجمع یونهای  H +در عمل زنجیرۀ انتقال الکترون اس�ت و بخش درونی حاوی مایع

بستره است که  DNAحلقوی ،رناتن مخصوص ،عمل همانندسازی ،رونویسی و ترجمه دارد.

گزینۀ ( :)1رناتن مخصوص و دنای راکیزه هر دو در بخش درونی فضای راکیزهای وجود دارند / .گزینۀ ( :)3پروتئینهای درون راکیزه هم در رناتن
راکیزه و هم در رناتنهای سیتوپالسمی تولید میشوند .در بستره ،آنزیم کاهش دهندۀ الکترونی  FADبرای تبدیل به  FADH 2نیز وجود دارد / .گزینۀ ( :)4مجموعه
آنزیمی اکس�ایش قند س�هکربنی در مادۀ زمینهای سیتوپالس�م واقع میباشد نه در فضاهای اندامک! در غش�ای درونی میتوکندری ،پمپهای زنجیرۀ انتقال الکترون ،هم
مسئول انتقال الکترون و هم پروتون میباشند( .متن سؤال در مورد عوامل موجود در فضای راکیزه میباشد ،نه غشای راکیزه!)
33 B

33

موارد (ب)( ،ج) و (د) نادرست تکمیل میکنند.

در مرحلۀ تولید اس�تیلکوآنزیم  Aاز پیرووات واکنش به صورت زیر انجام میش�ود که طی آن CO2 ،و  NADHتولید ش�ده و  NAD +مصرف میش�ود .در این
مرحله از تنفس ATP ،و  FADH 2تولید نمیشود.
C

 C 3 + NAD + + A ´ÄqºA¼¨ → C2CoA + CO2 + NADHپیرووات

 33 34فقط مورد (د) نادرست میباشد.
در این سؤال نیز بهتر است ابتدا یک ایستگاه برای دوره چرخۀ کربس داشته باشیم و سپس به بررسی آن بپردازیم.
در این ایستگاه محل تولید  NADH ،ATPو  FADH 2با عالمت

نشان داده شده است که شما نیازی به حفظ مراحل تولید این مواد ندارید.
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واکنشهای چرخۀ کربس
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مراحل چرخۀ کربس
12
مجنپ لصف

اول

دوم

سوم

چهارم

مواد اولیه هر مرحله

محصوالت هر مرحله

ماده چهارکربنی +
استیلکوآنزیم A

مولکول ششکربنی

مولکول ششکربنی +

مولکول پنجکربنی +

NAD +

مولکول پنجکربنی +
NAD + + ADP

مولکول چهارکربنی +
FAD + NAD +

NADH, H +

نوع واکنش در محل بسترۀ راکیزه

CO2 +

مولکول چهارکربنی +

CO2 + NADH, H + + ATP

مولکول چهارکربنی اولیه +
2

NADH, H + + FADH

واکنشهای چرخۀ کربس برای اکسایش گروه استیل میباشد که در بسرته راکیزه صورت میگیرد .طی این واکنشها ،در مراحل مختلفی در هر چرخه دو مولکول ، CO2

تعدادی  NADH, H + ، ATPو  FADH 2به دست میآید.

الف) درس�ت اس�ت .دومین مرحلهای که در چرخۀ کربس CO2 ،آزاد میکند ،س�بب تبدیل  C5به  C4میش�ود که همانند مرحلۀ آخر به تولید
ماده چهارکربنی میانجامد / .ب) درس�ت اس�ت .دومین مرحلهای که مادۀ چهارکربنی تولید میش�ود ،همانند مرحلۀ چهارم یا آخر واکنش است که مادۀ چهارکربنی اولیه
در اثر تغییر مادۀ چهارکربنی دیگری به دست میآید ولی در مرحلۀ اول واکنش ،مادۀ چهارکربنی با استیل ترکیب شده و ششکربنی میشود / .ج) درست است .در دومین

بخش چرخۀ کربس مادۀ ششکربنی به پنجکربنی تبدیل شده و  CO2آزاد میشود .همچنین در مرحلۀ اکسایش پیرووات تا تبدیل شدن به گروه استیل نیز دو مرحله
وجود دارد که مرحلۀ اول آن  NADH ، CO2و بنیان استیل تولید میشوند و در مرحلۀ دوم آن استیلکوآنزیم  Aایجاد میشود / .د) نادرست است .در مراحل  2 ،1و 3
چرخۀ کربس ،تغییر در تعداد کربن مواد شرو عکننده و محصول رخ میدهد ولی تولید  CO2مخصوص مرحلۀ دوم و سوم چرخه میباشد( .قید برخالف در این عبارت
C

سبب نادرستی آن شده است).
ً
 33 35لطفا 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.
اکسایش پیرووات

13

گزینۀ ( :)1نادرست است .با توجه به مسیر تولید استیلکوآنزیم  Aاز پیرووات مالحظه میکنید که ابتدا  NADHو  CO2تولید میشوند و سپس

کوآنزیم  Aبه بنیان اس�تیل متصل میش�ود / .گزینۀ ( :)2نادرس�ت است .به ازای اکس�ایش هر پیرووات در تنفس هوازی تا رسیدن به ماده پنجکربنی چرخۀ کربس ،دو
مولک�ول  CO2تولی��د یمش��ود (ن��ه م�صرف!) .یک  CO2در تبدیل پیرووات تا اس�تیل و یک  CO2در مرحله تبدیل ماده ش�شکربنی چرخۀ کربس ب�ه پنجکربنی!! /
گزینۀ ( :)3درس�ت اس�ت .در اکس�ایش یک مولکول پیرووات ،ابتدا تا رسیدن به استیل ،یک مولکول  CO2آزاد میش�ود و دو مولکول دیگر تا رسیدن به اولین مولکول
ً
چهارکربنی چرخۀ کربس میباشد که مجموعا سه تا  CO2آزاد میشود.

گزینۀ ( :)4نادرست است .مواد کمککننده آنزیمی همان کوآنزیمها میباشند .در تنفس یاختۀ کوآنزیم  Aدر مرحلۀ اول چرخۀ کربس و در هنگام ترکیب  C4با گروه

استیل آزاد میشود تا مولکول  C6تولید شود.
36 A

13

37 A

33

از اکسایش هر مولکول پیرووات در مرحلۀ دوم تنفس یاختهای یعنی در تنفس هوازی با آزاد کردن یک  CO2و یک  NADHبه یک گروه استیل تولید میشود.
در تبدی�ل پی�رووات ب�ه اس�تیل ( CO2 ، CoAب) تولی�د میکن�د و با

NAD +

(ال�ف)( NADH ،ج) ایج�اد میش�ود و س�پس بنیان اس�تیل به
اس�تفاده از
کوآنزیم  Aمتصل میشود.
38 A

33

کربس بستره راکیزه انجام میشوند.
در تنفس یاختهای ،تولید  FADH 2در واکنشهای چرخۀ کربس صورت میگیرد که برای اکسایش گروه استیل در چرخۀ ِ

گزین�ۀ ( :)1تولی�د مادۀ ش�شکربنی هم در مرحل�ۀ اول قندکافت با مصرف  ATPهمراه میباش�د و هم در مرحلۀ اول چرخ�ۀ کربس رخ میدهد/ .
گزینۀ ( :)2در برخی واکنشهای چرخۀ کربس و در مراحل  3 ،1و  4قندکافت تعداد کربن پیشمادهها و محصوالت یکس�ان میباش�د / .گزینۀ ( :)4تولید  CO2برای

B

تبدیل پیرووات به اس�تیل با عمل مجموعه آنزیمی موجود در غش��ای دروین راکیزه رخ میدهد (البته این موضوع در ش�کل کتاب مش�خص اس�ت ولی جایگاه فعال واکنش
اکسایش پیرووات در بسترۀ راکیزه میباشد) .ولی  CO2هایی که در چرخۀ کربس تولید میشوند توسط آنزیمهای موجود در بستره راکیزه ایجاد شدهاند.
ً
 13 39با اینکه در کتاب دقیقا عنوان نش�ده اس�ت ،ولی از آنجا که  NAD +گیرندۀ الکترون اس�ت،
برای تبدیل  NAD +به  NADHابتدا با گرفتن یک الکترون آغاز میشود که به صورت  NADدرمیآید
و س�پس یک  H +با گرفتن یک الکترون به یک اتم  Hتبدیل میش�ود .این  Hبه  NADمتصل ش�ده و به

صورت  NADHدرمیآید .البته همواره همراه  ،NADHیک  H +نیز منتقل میشود.

برای تبدیل  FADبه  ، FADH 2ابتدا دو تا پروتون به دو الکترون میپیوندد و سپس  H 2به  FADمتصل شده تا  FADH 2ایجاد شود.

FAD +2e − +2H + → FADH 2

A

در واکنشهای پس از چرخۀ کربس ،تولید آب ،الکترونگیری  ، O2ایجاد یون اکسید  O2−و تولید  ATPدر بستره راکیزه ولی نزدیک به غشای درونی

34 40
این اندامک رخ میدهد .در حالی که انتقال الکترون و پروتون در پمپها ،در غشای درونی راکیزه صورت میگیرد.
ً
گزینۀ ( :)1این واکنش در گلیکولیز رخ میدهد که اصال قبل از مرحلۀ مورد نظر در سؤال میباشد و نباید آن را در نظر بگیرید.
گزینۀ ( :)2تولید  ATPاکسایشی از واکنش  ADP + Pتوسط بخش آنزیمی کانال  H +در بسرته راکیزه رخ میدهد.

گزینۀ ( :)4الکترونهای کمانرژی خارج شده از پمپ سوم به اکسیژن مولکولی بسرته میپیوندند تا یون اکسید  O2−ایجاد کنند.
41 B

44

مولکول گلوکز در تنفس هوازی باید تا حد تشکیل مولکولهای  CO2تجزیه شود .بخشی از این تجزیه در قندکافت و بخشی در مراحل اکسایش پیرووات و چرخۀ کربس

صورت میگیرد CO2 .در انتقال مواد از پمپ سدیم پتاسیم نقشی ندارد ولی این پمپ برای فعالیت به  ATPیا انرژی زیستی نیاز دارد.
هرچه باید برای کنکور در مورد  CO2بدانید

 )1به عنوان ماده اولیه در فتوسنتزکنندهها و سایر جانداران تولیدکننده برای ساخت مواد آلی به کار میرود.

14

 )2در اثر استفاده از سوختهای فسییل و همچنین با استفاده از سوختهای زیسیت ایجاد میشود.
 )3طی تنفس یاختهای هوازی ،تخمیر الکلی و تنفس نوری گیاهان ایجاد میشود ولی در تخمیر الکتییک تولید نمیشود.
 )4بیش�ترین مق�دار آن ( )70%در خ��ون به صورت یون یبکربنات و به کمک عمل کربنیکانیدراز گویچۀ قرمز منتقل میش�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 میشود.
 )5در مجاورت مویرگ بافتی به صورت برگشتپذیر به هموگلوبین متصل شده و در نزدیکی شش از آن جدا میشود.
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 )6محل اتصال  CO2به هموگلوبین با محل اتصال  O2و  COمتفاوت میباشد.

142

 )7در بصلالنخاع گیرندههای شیمیایی حساس به  CO2وجود دارد که با تحریک آنها آهنگ تنفسی زیاد میشود.
 )8رسخرگ شیش بیشترین نسبت  CO2را در مقایسه با سایر رگهای بدن دارد.
مجنپ لصف

 CO2 )9همانند سایر گازهای تنفسی به صورت محلول در خون وجود دارد و با انتشار هم از راه منافذ و هم از دیوارۀ مویرگ عبور میکند.
 CO2 )10با تأثیر بر ماهیچههای صاف دیوارۀ رگها ،رسخرگهای کوچک را گشاد کرده و بنداره مویرگی انتهای آنها را با به استراحت درآوردن ماهیچهها ابز میکند
تا میزان جریان خون موضعی بافت را افزایش دهد (رد گزینۀ (.))3
 )11افزایش  CO2در خون با تحریک گیرندههای ش��یمیایی س�رخرگهای بزرگ ،به کمک سیس�تم عصیب سبب سازوکار انعکایس برای حفظ فشار خون رسخریگ

میشود (رد گزینۀ (.))2
 CO2 )12در مرحلۀ اکس�ایش پیرووات تا تولید اس�تیل  CoAتوس�ط آنزیمهای موجود در غش�ای درونی راکیزه تولید میش�ود .در چرخۀ کربس نیز توس�ط
آنزیمهای موجود در بستره راکیزه در دو مرحله تولید  CO2صورت میگیرد (رد گزینۀ (.))1
B

 34 42در تنف�س یاختهه�ا منظور از مرحلۀ اول تنفس ،همان قندکافت یا گلیکولیز اس�ت که طی آن بدون حضور اکس�یژن ،فق�ط گیرنده الکترونی  ، NAD +با
الکترونگیری کاهش مییابد .مرحلۀ دوم تنفس ،یا به صورت تنفس هوازی و یا تخمیر بیهوازی میباشد .در نوتروفیل که تنفس هوازی دارد ،در مرحلۀ دوم (در حضور
 O2و رد گزینهه�ای ( )1و ( ،))2دو ن�وع گیرن�ده  NAD +و  FADابتدا کاهش یافته و به  NADHو  FADH 2تبدیل میش�وند و س�پس در واکنشهای زنجیرۀ
انتقال الکترون اکسایش میشوند (درستی گزینۀ (.))3

1

مرحلۀ اول هر نوع تنفسی ،بیهوازی میباشد که همان مرحلۀ قندکافت است .در این مرحله بدون نیاز به  ، O2مقداری  ATPدر سطح پیشماده آلی تولید میشود.

 2تولید  ATPدر سطح پیشماده آلی را در سه واکنش به خاطر بسپارید:
 )1تولید  ATPدر مرحلۀ آخر قندکافت همراه با تولید پیروواتها
 )2تولید  ATPدر مرحلهای از چرخههای کربس برای اکسایش گروه استیل (رد گزینۀ (.))4
 )3تولید  ATPبه کمک کراتین فسفات در ماهیچهها

43 B

44

موارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .در واکنشهای چرخۀ کربس تولید  CO2در دو مرحله تولید و تجزیه ماده پنجکربنی صورت میگیرد (مصرف  CO2ویژۀ

فتوس�نتز میباش�د) / .ب) درس�ت است .در مرحلۀ سوم چرخۀ کربس با تبدیل ماده پنجکربنی به چهارکربنی ،یک مولکول  CO2تولید میشود / .ج) نادرست است .در
چرخۀ کربس  ATPو  CO2تولید میش�وند (نه مصرف!!) ولی  FADو  NAD +همانند  ADPبه مصرف میرس�ند / .د) نادرس�ت اس�ت .آزاد شدن کوآنزیم  Aدر
چرخ�ۀ کرب�س ،محصول واکنش مرحلۀ اول میباش�د که در اثر ترکیب  C4با گروه اس�تیل ،مادۀ ش�شکربنی تولید میش�ود و در حین این عم�ل کوآنزیم  Aاز مولکول
A

دوکربنی جدا میشود.
 44 44منظور س�ؤال قند ش�شکربنی دوفس�فاته قندکافت میباشد که در مرحلۀ دوم واکنشهای قندکافت سیتوپالس�می به دو ماده سهکربنی یکفسفاته تبدیل
میشود .این ماده ششکربنی در مرحلۀ اول قندکافت و با مرصف دو مولکول  ATPبه دست آمده است که تنها مرحلۀ انرژیخواه یا ATPخواه تنفس یاختهای میباشد.
ماده ش�شکربنی دیگری در مرحلۀ اول چرخۀ کربس نیز تولید میش�ود که این ماده با از دس�ت دادن  CO2به مولکول  C5تبدیل میش�ود و از وسط نصف نمیشود.
این ماده در مرحلۀ اول چرخۀ کربس همراه با آزادسازی ( CoAکوآنزیم  )Aایجاد شده است (نادرستی گزینههای ( )2( ،)1و (.))3

45 A

44

تولید  FADH 2در واکنشهای چرخۀ کربس صورت میگیرد که در این چرخه ماده سهکربنی وجود ندارد.
گزینۀ ( :)1در مرحلۀ دوم چرخۀ کربس ،ماده ش�شکربنی واکنش را ش�روع کرده و با آزاد کردن  CO2به ماده  C5تبدیل میش�ود / .گزینۀ (:)2

در ابتدای اکس�ایش پیرووات ،این ماده س�هکربنی با از دس�ت دادن  CO2به استیل تبدیل میشود / .گزینۀ ( :)3تولید  NADHدر قسمتهای مختلف چرخۀ کربس
B

که حاوی ماده چهارکربنی نیز میباشد ،صورت میگیرد.
 34 46موارد (الف)( ،ج) و (د) نادرس�ت هس�تند .در تنفس یاختهای تولید مادههای پنجکربنی و چهارکربنی فقط در چرخۂ کربس صورت میگیرد که در این چرخه
تولید  NADH ،ATP ، CO2و  FADH 2صورت میگیرد ولی تولید  ADPو ماده سهکربنی صورت نمیگیرد (درستی ب و نادرستی الف و د).

در تنفس یاختهای ،مولکول ششکربنی در مراحل قندکافت و چرخۀ کربس وجود دارد که تولید کوآنزیم  Aمخصوص چرخۀ کربس است ولی  NADHدر هر دو واکنش
تولید میشود (نادرستی ج).
47 A

34

پارامس�ی یک یوکاریوت آغازی هوازی مصرفکننده میباش�د که گروه اس�تیل را در چرخۀ کربس موجود در بس�تره راکیزه خود اکسایش کرده .این عمل

سبب کاهش یا الکترونگیری  NAD +و  FADمیشود.

48 C

24

فقط مورد (ب) عبارت را به درستی تکمیل میکند.

عبارت (الف) و (ج) نادرست میباشند ،چون پیرووات با صرف انرژی وارد راکیزه شده (نادرستی ج) و سپس اکسایش میشود یعنی الکترون از دست میدهد (نادرستی الف).

نکتۀ باال دلیل درس�تی عبارت (ب) را نیز نش�ان میدهد .در مورد نادرس�تی عبارت (د) دقت کنید که اتصال اس�تیل با ماده چهارکربنی س�بب تولید ماده ش�شکربنی
میشود و در این واکنش  CO2تولید نمیشود.

C

B

 34 49موارد (الف) و (ج) متفاوت میباش�ند .انتقال پیرووات محصول قندکافت از مادۀ زمینهای سیتوپالس�م به درون راکیزه با انتقال فعال (اب رصف انرژی) و به
کمک پروتئینهای انتقال دهنده در غشاهای راکیزه صورت میگیرد.
الف) متفاوت است .خروج پروتئین مثل آمیالز از یاخته چون درشت مولکول میباشد به صورت برونرانی یا اگزوسیتوز رخ میدهد که نوعی انتقال
فعال نمیباشد / .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 پمپها
صورت میگیرد / .ج) متفاوت اس�ت .انتقال گلوکز از یاخته پرز روده به فضای بینیاختهای با مکانیس�م انتش��ار تهسیل ش��ده رخ میدهد / .د) یکسان است .جذب آهن و
کلسیم در رودۀ باریک همانند جذب برخی مواد معدنی و برخی ویتامینهای محلول در آب به صورت انتقال فعال صورت میگیرد.
 35 50ابتدا طرح زیر را بررسی کنید تا به راحتی به درستی گزینۀ ( )3پی ببرید.

از تجزیۀ گلوکز ،دو مولکول پیرووات حاصل میش�ود که تا رس�یدن به اس�تیل  CoAدوکربنی 2CO2 ،آزاد شده و سپس هرکدام وارد یک چرخۀ کربس میشوند .در

هر چرخۀ کربس تا تولید اولین ماده  ، C5یک  CO2آزاد میشود که چون دو تا چرخۀ کربس انجام شده است  2CO2در چرخههای کربس و  2CO2تا تولید استیل
ً
 CoAایجاد شده است که کال  4CO2میشود.
در این مرحله تا تولید اولین ماده  C4در چرخۀ کربس ،همه  6CO2تنفس هوازی تولید شده است.

C

 15 51در قندکافت که بخش بیهوازی تنفس یاختهای میباش�د ،چهار نوع ماده دوفس�فاته وجود دارد ،یکی  ADPکه در مرحلۀ اول در واکنش تجزیه  ATPو
تبدیل  C6به  C6ایجاد میش�ود .دیگری قند ش�شکربنی دوفس�فاته اس�ت که همانند ترکیب سهکربنی دوفس�فاته این واکنشها در اثر فسفاته شدن ایجاد شده است
( ADPدر اثر واکنش فسفاته شدن ایجاد نشده است) .البته از  NADHهم نگذرید که این شیطون هم دو فسفات در دو نوکلئوتید خود دارد و در مرحلۀ  C 3به C 3

C

تولید میشود.
 45 52م�وارد (ال�ف)( ،ب) و (د) ،فاق�د این ویژگی غش�ای درونی راکیزه میباش�ند .درون راکیزه دو فضا وجود دارد که در دو طرف غش�ای درونی چین خورده این
اندامک میباشد .در حقیقت وجود غشای دروین راکیزه سبب ایجاد بخش بیرونی یا فضای بین دو غشا و بخش درونی به نام بستره میشود .این غشا فقط به سمت داخل

یعنی به س�مت بس�تره چینخوردگی دارد (رد ب) و حاوی پروتئینهای زنجیرۀ انتقال الکترون و کانال  H +میباش�د که س�بب اکسایش  NADHو  FADH 2میشود
(درستی ج).

 DNAحلقوی و مکانیسم تولید آب در بستره راکیزهها وجود دارد (رد الف و د).
53 C

45

در بررسی این تست کل اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون را برای شما تشریح کردهایم!

 1ش�یب غلظ�ت ی�ا همان تراکم  ، H +در فرایند فتوس�نتز درون فضای تیالکوئی�د و در تنفس هوازی در فضای بین دو غش�ای راکیزه رخ میده�د .در راکیزه ،ناقل
پروتئینی که بین پمپ دوم و سوم زنجیرۀ انتقال الکترون قرار دارد ،در تماس با بخشهای آبدوست فسفولیپیدهای الیۀ خارجی غشای راکیزه میباشد.

 2در راکیزهها ،تراکم زیاد  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�هها ،تراکم زیاد ، H +
درون تیالکوئید رخ میدهد که فقط در تماس با سرهای آبدوست فسفولیپیدهای یک غشای تیالکوئیدی قرار دارد.

143

یژرنا هب هدام زا
ً
برای بررس�ی این تس�ت باید ش�کل زیر را کامال خوب تحلیل کرده باش�ید .در این ش�کل مش�اهده میکنید که قسمت ATPس�از کانال  ، H +به سمت بستره راکیزه

144

میباش�د (نادرس�تی گزینۀ ( .))1دوبارهس�ازی  NAD +و  FADدر عوامل زنجیرۀ انتقال الکترون در غش�ای راکیزه رخ میدهد که باز هم به س�مت بس�تره میباش�د
(نادرستی گزینۀ (.))2
مجنپ لصف

 1ناقل پروتئینی که در شکل باال با حرف  Aنمایان کردهایم ،بین دو پمپ اول و دوم در وسط غشای درونی راکیزه قرار دارد که در مجاور دمهای آبگریز فسفولیپیدها
قرار دارد .این ناقل الکترونی ،با فضای بین دو غشا در ارتباط نیست (نادرستی گزینۀ (.))3

 2ناقل پروتئینی بین پمپ دوم و س�وم در غش�ای درونی راکیزه به س�مت فضای بین دو غش�ا که تراکم  H +زیادی دارد قرار گرفته اس�ت (درستی گزینۀ (( .))4این
ناقل را در شکل باال با حرف  Bنشان دادهایم).
زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه و عوامل مرتبط با آن در غشای درونی راکیزه

مولکول

جزء زنجیرۀ
انتقال الکترون

انتقال
الکترون

پمپ غشایی اول

میباشد

دارد

انتقال فعال  H +به
سمت فضای بین دو
غشا دارد

ناقل پروتئینی بین
پمپ اول و دوم

میباشد

دارد

ندارد

سبب دوبارهسازی FAD
میشود.

پمپ غشایی دوم

میباشد

دارد

انتقال فعال  H +به
سمت فضای بین دو
غشا دارد

الکترون را بین دو
پروتئین ناقل منتقل
میکند.

کام ً
ال در عرض غشای درونی راکیزه است.
قسمت آبدوست و آبگریز دارد.

ناقل پروتئینی بین
پمپ دوم و سوم

میباشد

دارد

ندارد

عبور الکترون

به صورت آبدوست در سطح خارجی غشای
درونی راکیزه در تماس با فضای بین دو غشا
میباشد.

پمپ غشایی سوم

میباشد

دارد

انتقال فعال  H +به
سمت فضای بین دو
غشا دارد

کانال پروتونی

منیابشد

ندارد

15

C

انتقال پروتون

بازده عمل
با اکسایش NADH
سبب دوبارهسازی

انتشار تسهیل شده

 H +را به سمت
بستره انجام میدهد.

 NAD +میشود.

با اکسایش ، FADH 2

نحوۀ قرارگیری
کام ً
ال در عرض غشای درونی میباشد.
قسمت آبدوست و آبگریز دارد.
به صورت آبگریز در وسط غشای درونی
راکیزه میباشد.

کام ً
ال در عرض غشای درونی راکیزه
الکترونهای کمانرژی را
به اکسیژن میدهد میباشد .قسمت آبدوست و آبگریز دارد.
قدرت تولید ATP
اکساییش دارد

قسمت آنزیمی آن با صرف انرژی
درونبسرته  ATPمیسازد.

ً
 35 54فقط مورد (ج) صحیح میباش�د .با توجه به ایس�تگاه قبل حتما میتوانید به این س�ؤال سخت پاس�خ دهید .بهجز کانال  H +که نقش  ATPسازی دارد،
سایر پمپها و پروتئینها ،در انتقال الکترونهای حاملین الکترون نقش دارند ولی همگی از انرژی انتقال الکترون استفاده میکنند.
الف) نادرس�ت اس�ت .پمپهای  H +حاوی بخشهای آبدوست و آبگریز در کل عرض غشای داخلی راکیزه میباشند ولی بهطور مثال پروتئین
ناقلی که بین دو پمپ اول زنجیره قرار دارد فقط ویژگی آبگریز دارد و با دم اسیدهای چرب در تماس میباشد / .ب) نادرست است .انتقال پروتون را فقط پمپها و کانال
 H +انجام میدهند ولی ناقلین پروتئینی ارتباط دهندۀ پمپها فقط در عبور الکرتونها نقش دارند / .ج) درس�ت اس�ت .همۀ عوامل موجود در زنجیرۀ انتقال الکترون ،با

انتقال الکترون ،س�بب انرژیگیری از الکترونها ش�ده و به فعال ش�دن پمپها برای عبور  H +برخالف ش�یب غلظت از بس�تره به فضای بین دو غشا کمک میکنند/ .
د) نادرس�ت اس�ت .در زنجیرۀ انتقال الکترون ،فقط پمپ س�وم ،الکترونهای کمانرژی  NADHو  FADH 2را به بس�تره برمیگرداند تا به مولکول اکس�یژن برساند.

سپس در بستره یون اکسید )  (O2−ایجاد میشود (دقت کنید که یون اکسید رادیکال آزاد نمیباشد).

B

 25 55فقط مورد (د) صحیح میباشد.
منظور این س�ؤال مپپ دوم در زنجیرۂ انتقال الکرتوین راکیزهها میباش�د که بین دو عامل پروتئینی کوچک قرار دارد .این دو عامل پروتئینی فقط مخصوص انتقال الکترون

میباش�ند ولی پروتونها را عبور نمیدهند .پمپ دوم در زنجیرۀ انتقال الکترون قادر به دوبارهس�ازی  FADو  NAD +و یا الکتروندهی به اکس�یژنها نمیباش�د و فقط
عاملی برای انتقال پروتونها و الکترونهای حاصل از اکسایش  NADHو  FADH 2میباشد.
56 B

35

موارد (الف)( ،ب) و (د) به نادرستی تکمیل میکنند.

 ، FAD +فقط در بستره راکیزه در مرحلهای از چرخۀ کربس مورد استفاده قرار میگیرد تا  FADH 2تولید شود .در بستره راکیزه DNA ،حلقوی و همانندسازی توسط

دنابسپاراز به همراه ویرایش وجود دارد (نادرستی الف).

سیس�تمهای بیان ژن در راکیزه و سبزدیس�ه همانند پروکاریوتها میباش�ند ،پس عمل رونویس�ی را همزمان با ترجمه انجام میدهد (نادرستی ب) .تولید  ATPدر سطح

B

پیشماده در بس�تره راکیزه یعنی در چرخۀ کربس رخ میدهد (نادرس�تی د) .دوبارهس�ازی  NAD +در پمپ اول زنجیرۀ انتقال الکترون موجود در غش��ای دروین راکیزه
صورت میگیرد (درستی ج).
 25 57موارد (الف)( ،ب) و (د) در بخش بیرونی فضای درون راکیزه یعنی در فضای بین دو غش�ای راکیزه رخ نمیدهد .چون عبارت (الف) که دس�تگاه گلژی را
بررسی میکند در بیرون راکیزه وجود دارد ،عبارت (ب) در بستره یا بخش درونی راکیزه یعنی در رناتنهای مخصوص راکیزه رخ میدهد 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 نمیگیرد.
انتقال  H +از بستره به سمت فضای بین دو غشای راکیزه با انتقال فعال ولی به کمک انرژی الکرتونهای عبوری صورت میگیرد و  ATPبرای آن مصرف نمیشود.

از طرفی انتقال  H +از فضای بین دو غشای راکیزه به بستره نیز توسط کانال پروتئینی و با انتشار تسهیل شده انجام میشود که بینیاز از مصرف  ATPمیباشد
(درستی ج).
A

 45 58زنجیرۀ انتقال الکترون در باکتری هوازی در غشای یاخته ولی در یوکاریوت در غشای داخیل راکیزه میباشد ،پس گزینۀ ( )4درست است .در اسپیروژیر که
جلب�ک س�بز میباش�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
یوکاریوتها هستند ولی عامل سینهپهلو نوعی پروکاریوت است که فاقد اندامکهای غشادار مثل راکیزه و… هستند.
زنجیرۀ انتقال الکترون و کانال ATPساز در غشای داخلی راکیزه همۀ یوکاریوتهای هوازی و غشای تیالکوئید یوکاریوتهای تولیدکننده وجود دارند.

C

 15 59موارد (الف)( ،ب) و (ج) صحیح میباش�ند .منظور این س�ؤال بررس�ی کاانل پروتئیین  H +میباشد که فعالیت خود را پس از عمل زنجیرۀ انتقال الکترون
به صورت جداگانه آغاز میکند ولی برای فعالیت وابسته به زنجیرۀ انتقال الکترون میباشد.
ویژگی کانال عبور دهنده پروتون در غشای درونی راکیزه

16

بخشهای کانال
ATPساز

محل

عمل
H+

از فضای بین
در غشای درونی راکیزه انتشار تسهیل شده
قسمت عبور دهنده
متصل به بخش آبدوست و دو غشای راکیزه به بسترۀ آن بدون
پروتون
آبگریز اسیدهای چرب
صرف انرژی
قسمت آنزیمی
ATPساز

در بستره راکیزه

ترکیب  ADPو گروه فسفات با رصف
انرژی برای تولید  ATPاکساییش

الف) درست است .با توجه به شکل مقابل به راحتی مالحظه میکنید که بخش
آنزیمی کانال ATPساز که خود مجموعهای از آنزیمها میباشد 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 قسمتهای آبدوست و آبگریز اسیدهای چرب وجود دارد / .ج) درست است.
 1ای�ن مولک�ول در وظیف�ه انتقالی  H +خود ،انرژی زیس�تی مصرف نمیکند ول�ی برای تولید
 ATPنیاز به انرژی حاصل از شیب غلظت پروتون دارد تا همانند هر واکنش ترکیب دیگری ADP
را با فسفات ترکیب کند.
 2عبور مواد در اثر انتشار همراه با انرژی جنبشی ماده عبوری میباشد ولی یاخته برای آن انرژی
مصرف نمیکند.
د) نادرست است .کانال  H +وظیفۀ انتقال الکترون ندارد چون جزء زنجیرۀ انتقال الکترون نمیباشد.

جزء زنجیرۀ
انتقال الکترون

انتقال
الکترون

مصرف انرژی
زیستی

نمیباشد

ندارد

ندارد

نمیباشد

ندارد

دارد
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36 60
میشود .همۀ NADHها و  FADH 2های مراحل مختلف تنفس یاختهای در نهایت در زنجیرۀ انتقال الکترون تنفس هوازی اکسایش مییابند.

61 B

مورد (الف) نادرس�ت اس�ت چون  NADHدر چرخۀ کربس که مخصوص اکس�ایش گروه اس�تیل میباشد نیز ایجاد میش�ود ولی موارد (ب) و (د) به ترتیب مربوط به

 ATPو  CO2میباشد.
46

در قندکافت سه نوع مادۀ نوکلئوتیدی ( ATPدر مرحلۀ اول)( NAD + ،در مرحلۀ سوم) و ( ADPدر مرحلۀ چهارم) استفاده میشود و از طرفی در چرخۀ

کربس نیز سه نوع ماده نوکلئوتیدی ،ADP

NAD +

و  FADاستفاده میشود .ویژگی مشترک واکنشهای قندکافت و چرخۀ کربس ،تولید  ATPو

NADH, H +

میباشد ( ATPشکل رایج و قابل استفاده انرژی در یاخته است .فسفاته شدن ترکیب سهکربنی ویژۀ قندکافت میباشد ولی آزادسازی  CO2در قندکافت رخ نمیدهد).
دق�ت کنید که در زنجیرۀ انتقال الکترون دو مادۀ نوکلئوتیدی  NADHو  FADH 2اکس�ایش میش�وند ولی مصرف  ADPی�ا تولید  ATPدر واکنشهای مربوط به
مجموعۀ آنزیمی کانال ATPساز رخ میدهد.
62 B

16

فقط مورد (ج) صحیح اس�ت .منظور س�ؤال مپپ اول در زنجیرۀ انتقال الکترون اس�ت که الکترون  FADH 2را عبور نمیدهد .این پمپ در دوبارهس�ازی

گیرندۀ الکترونی  NAD +نقش دارد.
الف) نادرس�ت اس�ت .در زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزهها ،مپپ س��وم وظیفۀ انتقال الکترونهای کمانرژی ش�ده به مولکول اکسیژن را دارد تا به تولید
آب بیانجامد / .ب) نادرست است .پمپ اول در ایجاد شیب غلظت  H +با انرژیگیری از عبور الکترونهای  NADHو انتقال پروتونها به فضای بین دو غشای راکیزه
نق�ش دارد ول�ی دق�ت کنید که این فضا جزء بخش بیرونی فضای دروین راکیزهها اس�ت نه جزء بخ�ش بیرونی راکیزه!! (بخش بیرونی راکی�زه معنی فضایی در خارج این

C

اندامک میدهد / ).د) نادرست است .تولید  ATPپس از انتقال  ، H +وظیفۀ کانال  H +است ،این کانال وظیفۀ عبور الکترون ندارد و باید دقت کنید که جزء عوامل
موجود در زنجیرۀ انتقال الکترونی نمیباشد!!! (در سؤال أتکید شده است که کدام عامل زنجیرۂ انتقال الکرتون…!)
 36 63فقط در مورد (د) مصرف  ATPصورت نمیگیرد.
الف) نادرس�ت اس�ت .در تنفس یاختهای ،مرحلۀ اول قندکافت نیاز به تجزیه  2ATPدارد تا انرژی فعالس�ازی برای تجزیۀ گلوکز در واکنش تهیه
ش�ود / .ب) نادرس�ت اس�ت .پیروواتهای حاصل از قندکافت از مادۀ زمینهای سیتوپالسم با انتقال فعال وارد بس�تره راکیزه میشوند .این عمل با صرف انرژی از ATP
صورت میگیرد .همانطور که یمدانید بس�تره راکیزه ،بس�تره سزبدیس��ه و مادۂ زمینهای س��یتوپالمس حاوی رانتنهایی برای ترجمه یمابشند / .ج) نادرست است .در راکیزه
با اینکه دنا و رناتن وجود دارد و برخی پروتئینهای مورد نیاز تنفس یاختهای س�اخته میش�ود ولی برخی دیگر از پروتئینها توس�ط دنای خطی هس�ته و رناتن سیتوپالس�م
تولید میشود .این پروتئینها برای ورود به راکیزه از شبکۀ آندوپالسمی و گلژی عبور نمیکنند ولی برای عبور از غشای راکیزه با مکانیسم آندوسیتوز (درونبری) و صرف
انرژی وارد میشوند / .د) درست است.
انتقال پروتئین بین فضاهای درون راکیزه به دو روش زیر صورت میگیرد:
 )1انتقال  H +از بخش درونی به بیرونی

توسط پمپهای غشای درونی و با استفاده از انرژی عبوری الکترونها انجام میشود.

 )2انتقال  H +از بخش بیرونی به درونی

توسط کانال  H +صورت میگیرد .این عمل با انتشار تسهیل شده و بدون صرف انرژی زیستی میباشد.

64 B

46

از شش مولکول  CO2حاصل از تنفس یاختهای ،دو تا در واکنشهای اکسایش دو پیرووات تا تولید دو استیلکوآنزیم  Aو چهار تا نیز در واکنشهای دو

تا چرخۀ کربس برای اکسایش دو گروه استیل ایجاد میشود.
گزینۀ ( :)1ماده چهارکربنی در دو مرحلۀ آخر چرخۀ کربس ایجاد میشود .در مرحلۀ  3این چرخه ،با تبدیل  C5به  ، C4یک  CO2تولید میشود
ولی در مرحلۀ آخر این چرخه تغییری در تعداد کربن رخ نداده چون فقط بازس�ازی مولکول  C4اولیه از یک  C4دیگر رخ داده اس�ت و تولید  CO2صورت نمیگیرد/ .
گزینۀ ( :)2انتقال  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
صورت میگیرد ولی دقت کنید که ورود پیرووات از سیتوپالسم به راکیزه نیز با انتقال فعال صورت میگیرد / .گزینۀ ( :)3پروتئین کانالی  H +دارای دو نقش میباشد
یکی ترابری  H +از بخش بیرونی به درونی فضای راکیزه که بدون صرف انرژی یاختهای است ولی برای آن انرژی جنبشی یون  H +نقش مؤثری دارد .نقش دیگر این
کانال ،نقش آنزیمی ATPساز میباشد که با صرف انرژی بوده و سبب ترکیب  ADPو گروه فسفات میشود.
65 C

26

از تبدیل هر پیرووات به اس�تیل ،عالوه بر  ، CO2یک مولکول  NADH, H +نیز تولید میش�ود .هر  NADH, H +در خود دو الکترون و دو پروتون

گنجانده است که در انتهای زنجیرۀ انتقال الکترون سبب کاهش  1مولکول اکسیژن و تولید یک مولکول آب میشود.
2

گزینۀ ( :)1درست است .هر  NADH, H +یا  ، FADH 2در اثر اکسایش خود 2H + ،و  2e −ایجاد میکند که برای تولید یک مولکول آب از

 1مولکول  O2نیاز میباشد.
2

گزینۀ ( :)3درس�ت اس�ت .ناقلین الکترونی  NADH, H +هم در مادۀ زمینهای سیتوپالس�م یعنی در واکنشهای قندکافت (خارج راکیزه) ایجاد میشود و هم به همراه

 FADH 2در بستره راکیزه تولید میشود که همۀ آنها در واکنشهای موجود در زنجیرۀ انتقال الکترون سبب کاهش  O2و تولید آب میشوند / .گزینۀ ( :)4درست

اس�ت .در انتهای واکنشهای زنجیرۀ انتقال الکترون ،ابتدا الکترونهای کمانرژی خارج ش�ده از پمپ س�وم ،درون بس�تره راکیزه به مولکول  O2میپیوندد و یون اکسید
)  (O2−را ایجاد میکند و سپس  O2−با اتصال به  2H +سبب تولید  H 2Oمیشود.

همانطور که بارها گفتیم کانال  H +که وظیفۀ ATPس��ازی دارد ،جزء زنجیرۀ انتقال الکترون نمیباش��د .پس انهتای زنجیرۀ انتقال الکترون در حقیقت قس��متی
است که پس از ورود الکترونها از پمپ سوم به بستره راکیزه بوده و سبب الکترونگیری یا کاهش اکسیژن و تولید آب میشود.
اکسایشها در تنفس یاختهای

17

نکات

محل

تعداد  CO2حاصل

گلوکز ) (C6

قندکافت در سیتوپالسم و
ادامه واکنش در راکیزه

6

بیهوازی
قندکافت
هوازی
بعد از قندکافت

پیرووات ) (C 3

درون راکیزه

3

هوازی در بستره

گروه استیل ) (C2

درون راکیزه

2

هوازی در بستره یعنی در چرخۀ کربس

غشای درونی راکیزه

صفر

هوازی در زنجیرۀ انتقال الکترون

غشای درونی راکیزه

صفر

هوازی در زنجیرۀ انتقال الکترون

اکسایش …
ِ

NADH

FADH 2

نوع واکنشها

دانشآموزان عزیز دقت کنید که واکنش اکس�ایش پیرووات ،منظور تبدیل پیرووات به اس�تیلکوآنزیم  Aمیباش�د ولی اگر در تستی گفت از اکسایش کامل پیرووات ،در
این حالت باید چرخۀ کربس را نیز در نظر بگیرید.
B
B

C

C
B

 16 66هر جانداری برای تنفس یاختهای خود ،مجبور است مرحلۀ قندکافت را داشته باشد که طی آن با تجزیۀ گلوکز ،مقداری  ATPپیشمادهای و  NADHدر
مادۀ زمینهای سیتوپالسم تولید میشود ولی راکیزه در هر جانداری وجود ندارد.
 46 67تولید  ، FADH 2اکس�ایش پیروواتها و تولید اس�تیلها همراه با آزاد ش�دن  CO2در بستره راکیزه ولی اکس�ایش آن در ناقل موجود در غشای درونی

راکیزه رخ میدهد .همانطور که یک بار در تستهای قبلی گفتیم ،بستره راکیزه هم محل تولید  ATPاکسایشی در کانال ATPساز و هم محل تولید  ATPپیشمادهای
در چرخۀ کربس میباشد.
 26 68هم�ۀ موارد نادرس�ت میباش�ند .ط�ی تنفس یاختهای ابت�دا در واکنشه�ای قندکاف�ت ،پی�رووات NADH ،و  ATPتولید میش�ود ATP .به مصرف
انرژیخواهی یاخته میرس�د ولی پیرووات و  NADHدر تنفس هوازی ،از سیتوپالس�م وارد راکیزه میش�وند .پیروواتها به س�مت اکس�ایش و تولید استیلکوآنزیم  Aو
چرخۀ کربس میروند ولی NADHها باید به زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای درون راکیزه وارد نشوند (پس منظور این سؤال  NADHو پیرووات میباشد).
الف) نادرس�ت اس�ت .انتقال پیرووات از مادۀ زمینهای سیتوپالس�م به راکیزه با انتقال فعال و توسط پمپهای غشایی صورت میگیرد (نه کانالها)/ .
ب) نادرست است NADH .دارای دو نوکلئوتید و باز آلی آدنین میباشد / .ج) نادرست است NADH .برخالف پیرووات وارد واکنشهای چرخۀ کربس نمیشود/ .
د) نادرست است NADH .برخالف پیرووات ،طی واکنشهای اکسایشی خود به گروه استیل تبدیل نمیشود.
 16 69یاختههای دیوارۀ رودۀ کرم خاکی همانند یاختههای دیوارۀ رودۀ باریک نوزاد قورباغه که گیاهخوار است مواد حاصل از تجزیۀ سلولز یا گلوکز را جذب مینمایند.
گزینۀ ( :)2جانوران آنزیم سلوالز نمیسازند / .گزینۀ ( :)3کرم خاکی فاقد معده است / .گزینۀ ( :)4در مرحلۀ دوم تخمیر  ATPجدیدی تولید نمیشود.
 17 70فقط مورد (ب) مدنظر میباش�د .اگر به شکل مقابل نگاه عمیقی بیندازید،
متوجه میش�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 دمهای
آبگریز اسید چرب میباشد .این مولکول مسئول اکسایش  FADH 2بوده تا  FADمورد
نیاز چرخۀ کربس را فراهم کند .همچنین الکترونهای حاصل از اکس�ایش  FADH 2را

ب�ه پمپ دوم میده�د و در انتقال الکترونهای  NADHاز پم�پ اول به دوم نیز کارایی
دارد.

در غشای درونی راکیزه ،بهجز پمپها و کانال  ، H +سایر مولکولها در انتقال پروتون نقشی ندارند (نادرستی ب).

147

یژرنا هب هدام زا
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71 A

27

در واکنشهای تنفس یاختهای و در مرحلۀ زنجیر ۀ انتقال الکترون ،یونهای  H +با انتقال فعال از بس�تره راکیزه به فضای بین دو غش�ا میروند و کانال ATPس�از آنها
را در جهت ش�یب غلظت به بس�تره راکیزه برمیگرداند( .دقت کنید که فضای بیرون راکیزه یعنی فضای خارج از اندامک ولی بخش بیرونی فضای درون راکیزه ،معنی
فضای بین دو غشای راکیزهای میدهد).
مجنپ لصف

B

 47 72هیچکدام از عبارتها صحیح نمیباشند.
در ابتدا دقت کنید که درون یک ماهیچه ،عالوه بر یاختههای ماهیچهای ،یاختههای بافت پیوندی (در بین تارهای ماهیچهای) و یاختههای عصبی و پوششی نیز در رگها
و اعصاب آن وجود دارد .حاال به بررسی هر عبارت میپردازیم:
ً
الف) نادرس�ت اس�ت .در تستها زود تا ترکیب س�ه کربنه دوفسفاته و قندکافت را دیدید ،نتیجه نگیرید که حتما  ATPدرست میشود .این عبارت بهطور کلی نادرست
اس�ت ،چون در قندکافت برعکس این گفته انجام میش�ود .در مرحلۀ س�وم قندکافت ،ترکیب قندی سه کربنه یکفسفاته با گرفتن فسفات ،به ترکیب سهکربنی دوفسفاته
تبدیل میش�ود (نه برعکس!) / .ب) نادرس�ت اس�ت .تبدیل پیرووات به استیلکوآنزیم  Aکه در بس�تره راکیزهها و در واکنشهای تنفس هوازی برای اکسایش پیرووات
صورت میگیرد به تولید  ATPنمیانجامد .در این واکنش فقط  NADHو  CO2ایجاد میشود.

ج) نادرست است .تولید کراتین از کراتین فسفات به تولید  ATPدر سطح پیشماده منجر میشود ولی این عمل فقط در یاختههای ماهیچهای صورت میگیرد نه در هر
یاخته موجود در ماهیچه!! (بهطور مثال یاختههای پیوندی بین تارهای ماهیچهای قدرت تولید  ATPاز کراتین فسفات ندارند / ).د) نادرست است .ساخته شدن اکسایشی
 ATPدر راکیزهها و ساخته شدن نوری این مولکول در سبزدیسهها ،نمونهای از تولید  ATPدر سطح پیشماده نمیباشد.
A

چون انتقال  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 نمیخواهد ،پس

17 73
توس�ط کانال ،بدون صرف انرژی است ولی عمل  ATPس�ازی آن (نقش کاتالیزوری) ،با صرف انرژی
توس�ط پروتئین کانالی انجام میش�ود؛ دقت کنید که انتقال
صورت میگیرد (تولید مادۀ آلی انرژیخواه است .در مورد گزینههای ( )2و ( )4دقت کنید که پروتئینها هم پیوند اشتراکی و هم پیوند هیدروژنی دارند).
H+

A

B

 17 74وقتی یونهای  H +از طریق کانال پروتئینی به بس�تره راکیزه وارد میش�وند ،توس�ط قس�مت آنزیمی کانال ATP ،تولید میش�ود که به این  ،ATPتولید
 ATPدر سطح پیشماده آلی نمیگوییم (درونیترین فضای راکیزه همان بستره میباشد).
کانالها و پمپهای غشایی ،نوعی پروتئین در عرض غشای درونی راکیزه هستند که کانالها فقط پروتون عبور میدهند و نقش آنزیمی در تولید  ATPدارند.
 37 75م�وارد (ال�ف)( ،ج) و (د) ب�ه نادرس�تی تکمیل میکنند .در تجزیۀ گلوکز ،ان�رژی تجزیه پیوندهای این ماده ص�رف تولید  NADH ،ATPو FADH 2
ً
میشود که همگی نوکلئوتیدی میباشند ATP .نوکلئوتیدی با سه گروه فسفات بوده و دو ماده دیگر نیز دارای دو نوکلئوتید میباشند و قطعا میدانید که در هر نوکلئوتید،
حلقۀ آلی پنتوز هیدرات کربنی وجود دارد.
الف)  FADH 2در واکنشهای قندکافتی یا قندکافت تولید نمیشود / .ج) اکسایش استیل در چرخۀ کربس رخ میدهد که محصوالت مختلف آن
طبق متن کتاب درسی در مراحل و واکنشهای مختلف این چرخه تولید میشوند / .د) در زنجیرۀ انتقال الکترون فقط  NADHو  FADH 2اکسایش میشوندATP( .
در زنجیرۀ انتقال الکترون ،اکسایش نمیشود).

76 B

37

اگر سؤال را به دقت بخوانید ،متوجه میشوید که منظور سؤال قسمتی از کانال
NAD +

H+

میباشد که در غشای درونی راکیزه قرار دارد و نقش انتقال پروتونها

و  FADصورت میگیرد و زنجیرۀ انتقال الکترون این بخش ،انرژی مورد نیاز برای س�اخت  ATPرا
را بر عهده دارد .در غش�ای درونی راکیزهها دوبارهس�ازی
فراهم میکند (این انرژی از انتقال پروتون در کانال تأمین میشود FADH 2 .و  NADHدر بستره تولید میشوند).
B

در زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزهها ،از اکس�ایش  NADHو  FADH 2به ترتیب  NAD +و  FADحاصل میش�وند که این مولکولها برای انجام

47 77
تنفسهای بعدی و ادامۀ روند تولید  ATPالزامی میباشند.

گزینۀ ( :)1انتقال یونهای  H +به بخش خارجی راکیزه (فضای بین دو غش�ا) به کمک پمپ و با رصف انرژی زیس�تی حاصل از الکترونها میباش�د/ .
گزینۀ ( :)2در بین دو پمپ اول زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه FADH 2 ،توسط پروتئین زنجیره ،اکسید شده (الکترون از دست میدهد و عدد اکسایش آن باال میرود)
و  FADبازس�ازی میگردد / .گزینۀ ( :)3در انتهای زنجیرۀ انتقال الکترون در بس�تره راکیزه O2 ،الکترون میگیرد و س�پس با  H +ترکیب میش�ود تا آب بسازد (محل

C

تجمع پروتون ،بخش بیرونی از فضاهای درون راکیزه است نه بیرون راکیزه!).
 17 78موارد (ج) و (د) نادرست میباشند.
در حل این تست ابتدا باید به دو نکته توجه کنید:
بخش هوازی تنفس یاختهای به معنای اکسایش پیرووات است که نیازمند حضور اکسیژن است.
همچنین یاختههای دیواره مویرگهای ماهیچه اسکلتی ،بافت پوششی هستند و تنها تنفس هوازی دارند و از کراتین فسفات هم استفاده نمیکنند (رد ج).
الف) درس�ت اس�ت CO2 .های حاصل از تنفس یاختهای ،دو عدد همزمان با تولید دو مولکول استیل  CoAو دو عدد در هر چرخۀ کربس ایجاد
ً
میشود که کال  6CO2میشود( .همۀ  CO2ها طی واکنش اکسایش پیروواتها تا انتهای چرخۀ کربس ایجاد میشوند / ).ب) درست است .بهجز  ATPهای تولیدی
فس�فات آزاد ،تولید میش�وند که به آنها ATP
در قندکاف�ت و  ATPه�ای محص�ول چرخههای کربس ،س�ایر ATPهای تنفس یاختهای ،در زنجیرۀ انتقال الکترون از
ِ
اکسایشی گفته میشود / .ج) نادرست است .تولید پیرووات مخصوص قندکافت و بخش بیهوازی تنفس است / .د) نادرست است .در مرحلۀ تبدیل پیرووات به استیل،
 CO2به همراه  NADHتولید میشود و در این مرحله  FADH 2تولید نمیشود.

79 B

27

موارد (الف)( ،ج) و (د) صحیح میباشند.
الف) درس�ت اس�ت .از تجزیۀ گلوکز یا تولید اس�تیلکوآنزیم  ،Aفقط گیرندۀ الکترونی

NAD +

در واکنشها ش�رکت دارد ولی برای اکسایش گروه

استیل در چرخۀ کربس ،عالوه بر  ، NAD +مولکول  FADنیز به عنوان گیرندۀ الکترون فعالیت میکند / .ب) نادرست است .دقت کنید که در هبرتین حالت ،مقدار
کل  ATPتولیدی از تجزیۀ گلوکز به اندازه  30مولکول  ATPمیشود .این ATPها ،هم از نوع پیشمادهای و هم از نوع اکسایشی (نه فقط زنجیرۀ انتقال الکترون) تولید
میشوند / .ج و د) درست است.
مقدار تولید  ATPدر تنفس یاختهای ،بستگی به بافتهای مختلف و شرایط محیطی و نیاز بدن دارد.
80 B

28

اندازهگیریهای واقعی (نه تجربی!!) در ش�رایط هبینه (نه متفاوت) آزمایش�گاهی نش�ان میدهد که مقدار  ATPتولید ش�ده در ازای تجزیۀ کامل گلوکز در هبرتین رشایط

(نه در هر ش�رایطی!) یاختهای در یوکاریوتها (نه در هر یاختهای!) ،حداکثر  30مولکول  ATPمیباش�د.
پس  4غلط علمی (واقعی  -بهینه  -بهترین شرایط  -یوکاریوتها) در این عبارت موجود است.
توجه :ببینید این تست نشان میدهد که چقدر توجه به منت کتاب درسی مهم میباشد! و البته بدانید که بارها از این تستها در کنکور تکرار شده است.
C

سؤال بسیار جالبی است!!

28 81
ابتدا باید سؤال را به دقت بخوانید تا در بررسی گزینۀ ( )3دچار توهم توطئه نشوید!!

در س�ؤال عنوان کرده اس�ت که «در بین مولکولهای انتقال دهنده الکرتون…» ،همانطور که میدانید کانال  ، H +وظیفۀ انتقال الکترون ندارد و جزئی از زنجیرۀ انتقال
الکترون به حساب نمیآید .گزینۀ ( )2جواب تست است چون همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید ،دوبارهسازی  FADدر پروتئین ناقل الکترونی که بین دو پمپ

اول و دوم قرار گرفته است صورت میگیرد که این پروتئین در انتقال پروتون نقشی ندارد.

گزینۀ ( :)1در ش�کل مش�خص کردهایم که پمپ اول از زنجیرۀ انتقال الکترون ،هم وظیفۀ دوبارهس�ازی  NAD +دارد و هم در انتقال پروتونها در

خالف شیب غلظت از بستره راکیزه به فضای بین دو غشای اندامک نقش دارد / .گزینۀ ( ATP :)3سازی وظیفۀ کانال  H +میباشد که انتقال الکترون انجام نمیدهد.
دقت کنید که این کانال ،پروتونها را طی انتش�ار تس�هیل ش�ده وارد بستره راکیزه میکند و به  ATPسازی میپردازد ولی در متن سؤال که مولکول انتقال دهنده الکترون
را عنوان کرده است ،جای نمیگیرد / .گزینۀ ( :)4پمپ سوم از زنجیرۀ انتقال الکترون ،سبب انتقال الکترونهای کمانرژی به بستره راکیزه میشود .این پمپ همانند دو

پمپ دیگر با انتقال فعال  ، H +در ایجاد شیب غلظت پروتونی در فضای بین دو غشای راکیزه نقش دارد.
82 B

28

اولین مرحله قبل از چرخۀ کربس تبدیل پیرووات به اس��تیلکوآنزیم  Aاس�ت .در این واکنش  NADHو  CO2تولید میش�وند .پس موارد (ب) و (ج)

درست میباشند .در واقع طی این واکنش ،پیرووات اکسایش مییابد (الکترون از دست داده) (رد د) ،به استیلکوآنزیم  Aتبدیل میشود و  NADHنیز ایجاد شده است
(رد الف) .در این مرحله کوآنزیم  Aکه یک مادۀ آلی کمککننده به عمل آنزیمهاست وارد واکنش میشود.
B

در قسمت انتهایی تنفس یاختهای ،کانال  H +فعال میشود که ابتدا عمل کانالی آن با انتشار تسهیل شده برای عبور  H +صورت میگیرد و سپس تولید

48 83
 ATPدر بخش آنزیمی آن با سنتز آبدهی و ترکیب  ADP + Pصورت میگیرد.

گزینۀ ( :)1مصرف  ATPفقط در مرحلۀ اول قندکافت رخ میدهد که بالفاصله پس از آن فس�فاته ش�دن گلوکز و تش�کیل قند ششکربنی (فروکتوز)
دوفس�فاته صورت میگیرد / .گزینۀ ( :)2ش�روع تولید  CO2در تبدیل پیرووات به اس�تیل صورت میگیرد( .تولید دومین  CO2همراه با تولید ماده پنجکربنی چرخۀ
کربس میباش�د / ).گزینۀ ( :)3دوبارهس�ازی کوآنزیم  Aدر مرحلۀ اول چرخۀ کربس صورت میگیرد که پس از آن مادۀ ش�شکربنی با از دس�ت دادن  CO2به ماده
پنجکربنی تبدیل میشود( .نصف شدن مادۀ ششکربنی ،ویژۀ قندکافت و چرخۀ کالوین در فتوسنتز میباشد).

149

یژرنا هب هدام زا
موارد (ج) و (د) نادرست میباشند.

150

B

مجنپ لصف

48 84
منظور این سؤال مپپ سوم از زنجیرۀ انتقال الکترون است که الکترونهای کمانرژی حاصل از اکسایش NADHها و FADH 2ها را در بستره راکیزه به مولکول اکسیژن
میرساند (درستی الف) .این پمپ نیز همانند سایر پمپها 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  ATPو در بخش آنزیمی کانال ATPس�از صورت میگیرد (به تولید آب در آخر واکنش تنفس یاختهای س�نتز آبدهی
نمیگویند چون سنتز مادۀ آلی رخ نداده است که همراه آن آب آزاد شود) (نادرستی د).

85 A

38
نکات بازده انرژیزایی و تنظیم اقتصادی تنفس یاختهای
 )1با اندازهگیری واقعی در ش�رایط هبینه آزمایش�گاهی ،مقدار  ATPتولید ش�ده به ازای تجزیه کامل یک گلوکز در هبرتین ش�رایط یاخته یوکاریویت  30مولکول

18

 ATPمیباشد.

 )2مقدار تولید  ATPدر یاختههای متفاوت و متناسب اب نیاز بدن فرق میکند.

 )3میزان تولید  ATPدر واکنشهای تنفس یاختهای تحت کنترل میزان  ATPو  ADPیاخته میباشد (درستی گزینۀ (.))1

 )4در صورت زیادی  ATPدر یاخته ،آنزیمهای مورد نیاز برای فرایندهای قندکافت و چرخۂ کربس مهار میشوند تا انرژی یاخته صرف تولید  ATPنشود (درستی

گزینههای ( )2و (.))4
 )5در صورت کمبود  ATPو زیادی  ،ADPآنزیمهای قندکافت و چرخۀ کربس برای تولید  ATPفعال میش�وند تا انرژی مورد نیاز واحد زیس�تی فراهم ش�ود
(نادرستی گزینۀ (.))3
 )6یاختهه�ای ب�دن بهط�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 میکنند.
 )7در صورت کمبود گلوکز ،یاختهها برای تأمین انرژی به ترتیب به تجزیه چریبها و پروتئینها میپردازند.
 )8اف�رادی ک�ه رژیم غذایی نامناس�ب دارند یا غذای کاف�ی در اختیار ندارند ،در طوالنی مدت به دلیل تجزیۀ چربیها و پروتئینها دچار تحلیل و ضعیف ش�دن
ماهیچهها و ضعف سیستم ایمنی در اثر سوء تغذیه میشوند.
86 B

28

هیچ موردی صحیح نمیباشد.
الف) تراوش اوره ATP ،نمیخواهد و بر اس�اس ریزی یا درش�تی مواد و برحس�ب فش�ار تراوش�ی خون از غش�ای گلومرول کالفکی عبور میکند/ .

ب) پیرووات با انتقال فعال و مصرف  ATPوارد راکیزه میش�ود / .ج) انرژی الزم برای ورود  H +از بس�تره راکیزه به فضای بین دو غش�ا ،توس�ط زنجیرۀ انتقال الکترون
تأمین میشود / .د) در مکانیسم خروج ناقل عصبی از آکسون ،ریزکیسه برونرانی نمیشود بلکه فقط ناقل درون آن با صرف انرژی خارج میشود.
87 B

28

موارد (الف) و (ج) صحیح میباشند.
الف) درس�ت اس�ت .منبع انرژی یاختههای بدن ،بهطور معمول از تجزیۀ گلوکز در تنفس یاختهای ایجاد میش�ود که ذخیرۀ آن به صورت گلیکوژن

در کبد و ماهیچه میباش�د / .ب) نادرس�ت اس�ت .کراتین فس�فات نوعی منبع انرژی برای یاختههای ماهیچهای میباشد / .ج) درست اس�ت .انرژیزایی زیاد از چربی و
پروتئینها میتواند سبب اختالل در سیستم ایمنی شود / .د) نادرست است .یاختههای بخش بیرونی اپیدرم مردهاند و متابولیسم ندارند.
88 C

28

منظور قندکافت یا گلیکولیز است که در آن برای تولید اسید سهکربنی دوفسفاته NAD + ،مصرف و  NADHتشکیل میشود.
گزینۀ ( :)1منظور مرحلهای از چرخۀ کربس اس�ت که در بخش داخلی میتوکندری رخ میدهد / .گزینۀ ( :)3در مس�یر تبدیل فروکتوز دوفس�فاته به

پیرووات ،در مرحله آخر  ADPمصرف و  ATPساخته میشود (تولید  ADPدر ابتدای قندکافت و برای تولید فروکتوز دوفسفاته رخ داده است) / .گزینۀ ( :)4در آنزیم
ATPس�از ،همزمان با ورود پروتون به بخش داخلی میتوکندری ATP ،س�اخته میش�ود .آنزیم ATPس�از جزء زنجیرۀ انتقال الکترون نیس�ت ،ولی دقت کنید که تولید
 ATPاکسایشی نیازی به جدا شدن فسفات از یک ترکیب آلی ندارد.
89 C

18

محصوالت نهایی تنفس یاختهای ATP ، CO2 ،و  H 2Oمیباش�د ولی منظور س�ؤال  H 2Oو  ATPبوده که در اثر عمل زنجیرههای انتقال الکترونی

راکیزهها ایجاد میشوند .همانطور که میدانید تولید پروتئین در رناتنها با واکنشهای سنزت آبدهی و مرصف انرژی صورت میگیرد تا بین آمینواسیدها پیوند پپتیدی برقرار
شود .پس تولید آب و مصرف  ATPدر این عمل صورت میگیرد.
گزین�ۀ ( :)2در عم�ل ویرای�ش آب مورد نیاز نمیباش�د / .گزینۀ ( :)3انتق�ال

H+

در بین دو فضای درون راکیزه به مولک�ول  ATPنیازی ندارد/ .

گزین�ۀ ( :)4تولی�د گلوک�ز از قن�د گلیکوژن ذخی�رهای کبد در اثر هیدرولیز و مصرف آب ایجاد میش�ود که انرژیزا ب�وده ولی این انرژی به صورت گرما آزاد میش�ود نه
 ATP) ATPدر اثر تجزیه مونومرها در واکنشهای انرژیزا مثل تنفس یاختهای ایجاد میشود).
90 C

49

پمپها و ناقلین بین آنها ،اعضای زنجیرۀ انتقال الکترون میباشند که پمپها در انتقال فعال پروتون نیز نقش دارند ولی واکنشهای تولید  CO2و ATP

را انجام نمیدهند.
گزینۀ ( :)1پمپ س�وم پروتونی س�بب الکترونرسانی به مولکولهای اکس�یژن و ایجاد یون اکسید میشود / .گزینۀ ( :)2ناقل الکترونی بین دو پمپ
اول ،در دوبارهسازی  FADمؤثر است / .گزینۀ ( :)3در زنجیرۀ انتقال الکترون ،پمپها وظیفۀ انتقال فعال پروتون را بر عهده دارند (کانال پروتونی نیز از اعضای زنجیرۀ
انتقال الکترون نمیباشد!).

91 B

39

151

دقت کنید که نیکوتین آمید آدنین دینوکلئوتید فس�فات نام دیگر  NADP +اس�ت که در فتوس�نتز (فصل  6میخوانیم) کارایی دارد نه تنفس یاختهای!! (نادرس�تی

گزینههای ( )1و ( ))2ولی ( FADH 2فالوین آمید آدنین دینوکلئوتید) باعث فعالس�ازی پمپ  2و  3در زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه ش�ده تا  H +را با اس�تفاده از
انرژی الکترونهای خود ،از فضای بخش داخلی راکیزه به بخش خارجی یعنی فضای بین دو غشا منتقل کند.
92 B

39

مولکول (د) پروتئینی کانالی اس�ت که یونهای هیدروژن را از فضای بین دو غش�ا به درون بس�تره راکیزه انتش��ار میدهد و درون بستره راکیزه سبب تولید

مولکولهای  ATPمیشود (دوبارهسازی

NAD +

در (الف) و  FADدر ناقل الکترونی بین (الف) و (ب) رخ میدهد) .مولکول (ج) پمپ سومی است که الکترونهای

کمانرژی را به بخش خارجی فضای درون راکیزه وارد میکند ولی به بخش خارج راکیزه یا مادۀ زمینهای سیتوپالسم وارد نمیکند.

93 C

39

همۀ موارد صحیح میباشند.
ً
ال�ف) در ی�ک یاخته با تنفس کامال هوازی ،همۀ  NAD +و FADها در واکنشهای زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزهای ایجاد میش�وند .از بین آنها،

برخی از 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)  FADدرون راکیزه تولید
شده و در چرخۀ کربس راکیزه نیز مصرف میشود ولی  NAD +درون راکیزه بازسازی میشود ولی در مادۀ زمینهای سیتوپالسم قندکافت و درون راکیزه مصرف میشود/ .
ج) در کنار پمپ اول زنجیرۀ انتقال الکترون که فقط مسئول انتقال الکترونهای  NADHمیباشد ،پمپهای دوم و سوم در انتقال الکترونهای  NADHو FADH 2
نقش دارند / .د) چرخۀ کربس که مخصوص اکسایش گروه استیل میباشد ،هم مصرف  FADو  NAD +دارد و هم  ATPپیشمادهای و  CO2تولید میکند.
C

 ATPدارای قن�د ریب�وز اس�ت که با پیوند اش�تراکی به باز آلی آدنین و زنجیرهای از گروههای فس�فات متصل اس�ت .این مولک�ول در چرخۀ کربس برای

49 94
اکسایش استیل برخالف واکنش اکسایش پیرووات تولید میشود.

گزینۀ ( :)1در پی اکسایش مولکول پیرووات CO2 ،نیز تولید میشود .اکسایش استیلکوآنزیم  Aدر چرخهای از واکنشهای آنزیمی ،به نام چرخۀ
کرب�س در بخ�ش داخل�ی راکی�زه انجام میگیرد که طی آن نیز  CO2ایجاد میش�ود / .گزینۀ ( FADH 2 :)2نوعی مولکول نوکلئوتیددار و حامل الکترون اس�ت .این
مولکول در پی گرفتن دو الکترون و دو پروتون توسط مولکول  ،FADتولید میشود.
در انسان  ،NADHحامل الکترون است ،دو نوکلئوتید دارد و از  NAD +به اضافۀ الکترون و پروتون تشکیل میشود .این مولکول در روند اکسایش پیرووات در درون
میتوکندری تولید میشود ،ولی دقت کنید که  NAD +سبب گرفتن الکترونهای پیرووات میشود (درستی گزینۀ (.))3
95 C

29

وقتی تولید الکتیکاس�ید در ماهیچه زیاد ش�ود یعنی تنفس الکتیکی انجام ش�ده و  CO2طی این تنفس تولید نش�ده است ،در نتیجه در اثر کاهش عمل

کربنیکانیدراز ،میزان بیکربنات خون نیز کم میش�ود .مصرف زیاد  O2به منزلۀ تنفس هوازی و تولید زیاد  CO2و  ATPمیباش�د که در این صورت کربنیک اسید
خون زیاد میشود.
B

ش�کل بیانگر مجموعۀ پروتئینی کانال ATPس�از میباش�د که بخش (الف) با اس�تفاده از

39 96
انرژی زیستی از اختالف شیب غلظت پروتون ATP ،تولید میکند (رد گزینۀ ( ))2و بخش (ب) قسمت

کانالی آن میباش�د که پروتونها با انتش�ار تسهیل ش�ده و به کمک انرژی جنبشی از آن عبور میکنند (رد
گزینۀ ( .))1فعالیت هر دو بخش به زنجیرۀ انتقال الکترون وابسته میباشد (رد گزینۀ (.))4
97 A

29

یاختههای بافتهای بدنی انسان بهطور معمول ابتدا از گلوکز و ذخایر قندی گلیکوژن کبدی خود برای انرژیزایی استفاده میکنند .در صورتی که این منابع کافی نباشند،
این یاختهها برای تأمین انرژی به سراغ تجزیه چربیها و سپس پروتئینها میروند .با تجزیه پروتئینها ،تحلیل و ضعف ماهیچهای و ضعف سیستم ایمنی (در اثر تجزیه
پروتئینهای دفاعی) ایجاد میشود که همۀ این عوامل از عوارض سوء تغذیه و فقر شدید غذایی شدید و طوالنی مدت میباشد.
پر واضح است که وقتی فردی دچار کمبود تأمین انرژی میشود ،مواد غذایی مناسبی به بدن وی نرسیده است.

یژرنا هب هدام زا
152

98 B

19

در تنفس یاختهای ،سه نوع گیرنده الکترونی  FAD ، NAD +و  O2وجود دارد NAD + .و  FADالکترونهای پرانرژی حاصل از شکستن پیوندهای

کربن هیدروژن گلوکز ،پیرووات یا اس�تیل را جذب میکنند تا پس از ایجاد  NADHو  FADH 2به س�مت تولید  ATPاکسایش�ی در زنجیرۀ انتقال الکترون بروند (رد
گزینۀ ( .))4دقت کنید که NADHهای تولید شده در قندکافت باید برای ATPسازی بیشتر وارد راکیزه شوند (رد گزینۀ ( .))3ولی  O2گیرنده الکترونهای کمانرژی
مجنپ لصف

خارج شده از پمپ سوم زنجیرۀ انتقال الکترون میباشد که ابتدا با الکترونها ترکیب شده و یون اکسید  O2−میسازد و سپس با پروتون ترکیب شده و آب تولید میکند
(رد گزینۀ (.))2
B

م�وارد (الف) و (ه) از اش�تراکهای آنها میباش�د .منظور این س��ؤال آنزیمه��ای الزم برای زنجی��رۂ انتقال الکرتون و اکس��ایش پیرووات به اس��تیلکوآنزیم A

39 99
یمابشند .این دو مجموعه آنزیمی قادر به ایجاد  FADH 2نمیباشند ولی برخی از واکنشهای هر دو نوع آنزیمها در بستره راکیزه صورت میگیرد.

دوبارهسازی  NAD +و مصرف  ADPدر اجزاء یا مراحل مرتبط زنجیرۀ انتقال الکترون صورت میگیرد ولی آنزیمهای مورد نیاز اکسایش پیرووات به تولید یا مصرف
 ATPنمیپردازند (البته تولید  CO2و  NADHدر اکسایش پیرووات رخ میدهد).
100 C

11

موارد (ج) و (د) صحیح میباشند .در غشای درونی راکیزه دو نوع مولکول یعنی مپپها و کاانل ATPساز ،به انتقال پروتون مشغول هستند.
الف) نادرس�ت اس�ت .کانال

H+

در عبور الکترونهای ناقلین  NADHو  FADH 2نقشی ندارد / .ب) نادرست است .پمپها با ورود

H+

به

فضای بین دو غشای راکیزه در ایجاد شیب غلظت  H +نقش دارند ولی کانال با انتشار تسهیل شده و خروج  H +از این فضا سبب کاهش تراکم  H +در این قسمت
میش�ود /.ج) درس��ت اس�ت .دقت کنید که تولید  ATPاکسایش�ی توس�ط بخش آنزیمی کانال  H +رخ میدهد ولی زنجیرۀ انتقال الکترون نیز با ایجاد شیب غلظت در
فضای بین دو غشای راکیزه در فعالسازی کانال و ATPسازی نقش دارد (به کلمۀ «نقش دارد» در تستها نگاه ویژه کنید!!) / .د) درست است .پمپ و کانالهای غشای
درونی راکیزه به اندازهای بزرگ هستند که کل عرض غشا را اشغال میکنند و با بخشهای آبدوست و آبگریز اسیدهای چرب در تماس میباشند.
C

زنجیرۀ انتقال الکترون از پروتئینها و پمپهایی تشکیل شده است که در غشای درونی راکیزه قرار دارند و همگی میتوانند الکترون بگیرند یا از دست دهند.

11 101
هیچیک از این مولکولها از انرژی ذخیره ش�ده در مولکول ( ATPرایجترین انرژی زیس�تی یاخته) اس�تفاده نمیکنند( .دقت کنید که انرژی الزم برای انتقال پروتونها از
الکترونهای پرانرژی  NADHو  FADH 2فراهم میشود).
گزینۀ ( :)2پروتئینهای موجود در بین پمپهای زنجیرۀ انتقال الکترون ،پروتونها را به فضای بین دو غشای راکیزه پمپ نمیکنند و فقط مخصوص
انتقال الکترون هس�تند / .گزینۀ ( :)3تنها آخرین مولکول زنجیرۀ انتقال الکترون میتواند 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 ( :)4پروتئین ناقل الکترونی که در زنجیرۀ انتقال الکترون بین پمپ دوم و س�وم قرار دارد ،تنها در تماس با یکی از الیههای
فسفولیپیدی غشای درونی راکیزه میباشد (شکل کتاب درسی).

A

با س�وء تغذیه یا فقر غذایی طوالنی مدت ،ضعف سیس�تم ایمنی ایجاد میش�ود که این ضعف به دلیل تجزیه پروتئینهای دفاعی برای تأمین انرژی بوده

41 102
است( .گزینۀ ( )1در مورد بیماریهای خودایمنی مثل دیابت نوع  Iو  MSمیباشد و به سوء تغذیه ربطی ندارد).

در اثر تجزیه شدید چربیها به منظور تأمین انرژی نیز ضعف ماهیچه اسکلتی شروع میشود که این عمل در صورت عدم کافی بودن گلیکوژن ذخیرهای صورت میگیرد
نه فقدان آن!! (مثانه در گزینۀ ( ،)2یک ماهیچۀ صاف است نه اسکلتی!).
A

(باز هم قندکافت)

11 103
باباجون دیگه این نکته طرح تس�ت طراحان عزیز نخنما ش�ده! هر یاخته زندهای توانایی انجام واکنشهای قندکافت دارد پس پیرووات و  NADHمیس�ازد و سپس از
آن در فرایند هوازی یا بیهوازی آنها را مصرف میکند ولی  FADH 2و استیلکوآنزیم  Aمخصوص تنفس هوازی میباشد.

B

 21 104وقوع همزمان ترجمه و رونویس�ی در سیتوپالس�م از ویژگی پروکاریوتها میباشد و از طرفی نداشتن قدرت تولید  FADH 2دلیلی بر عدم توانایی تنفس
ً
هوازی میباش�د .پس س�ؤال در مورد پروکاریوت یبهوازی میباش�د که فاقد زنجیرۀ انتقال الکترون است و فقط یک نوع رنابسپاراز برای رونویسی دارد .حتما از قبل به یاد
ً
دارید که پروکاریوتها معموال یک نقطۀ آغاز همانندسازی دارند و فاقد چرخۀ یاختهای و نقاط وارسی میباشند.

105 C

41

همۀ موارد صحیح میباشند.
الف) یاختهها برای تنفس بهتر نیاز به  O2بیش�تری دارند .با گش�اد ش�دن عروق توسط هیستامین اکسیژنرس�انی به بافتها نیز بیشتر میشود/ .

ب) گلوکاگ�ون باع�ث افزایش تجزیۀ گلیکوژن به گلوکز و افزایش انرژی در دس�ترس یاختهها میش�ود / .ج) هورمونهای یددار تیروئیدی با افزایش متابولیس�م و تنفس
هوازی باعث افزایش تولید  CO2و  HCO 3−در خون و گویچۀ قرمز  Rbcآن میش�وند / .د) انس�ولین نفوذپذیری یاختهها را به قند زیاد میکند که در برخی اندامها

مثل کبد و ماهیچه باعث تولید گلیکوژن ولی در هر یاختهای باعث تولید  ATPدر اثر واکنشهای تنفس یاختهای نیز میشود.
106 C

21

عبارت اول و آخر صحیح است.
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 میگذرند / .عبارت دوم:

نادرست است .عبور مواد در خالف جهت شیب غلظت انتقال فعال و با رصف انرژی زیسیت میباشد / .عبارت سوم :نادرست است .در انتشار و جهت شیب غلظت انرژی

زیس�تی برخالف انرژی جنبش�ی مصرف نمیش�ود / .عبارت چهارم :درست است .در خالف جهت ش�یب غلظت انرژی زیستی مصرف میشود ولی پمپ برخالف کانال
وجود دارد.

1
B
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 31تولید  ATPدرون یاختهها بهطور معمول در اثر اضافه شدن یک گروه فسفات به  ADPصورت میگیرد ولی میتوان این مولکول را از ترکیب سه گروه فسفات
1
به آدنوزین در سه مرحله نیز ایجاد کرد (نادرستی گزینۀ ( .))2واکنشهای تولید  ATPاز  ADPیا  AMPهمگی همراه با مرصف انرژی از مواد مغذی و تولید آب میباشد
(نادرستی گزینۀ ( )1و (.))4
دق�ت کنی�د که انرژی مورد نی�از این واکنشها از تجزیۀ مواد مغذی بزرگتر مثل تبدیل بس�پارها (پلیمرها) به مولکولهای کوچکتر ی�ا تجزیۀ مولکولهای کوچک مثل
گلوکز ایجاد میشود.

انواع تولید یا تجزیه  ATPدرون یاخته
مواد اولیه

انرژی

آب

نکته

تولید  ATPاز ADP

(فسفات) ADP + P

میخواهد

تولید میشود

بهطور معمول این واکنش در سیستمهای زیستی
انجام میشود.

تولید  ATPاز AMP

دو گروه فسفات AMP +

میخواهد

تولید میشود

به ندرت رخ میدهد و طی دو مرحله میباشد.

تولید  ATPاز آدنوزین

سه گروه فسفات  +آدنوزین

میخواهد

تولید میشود

به ندرت و طی سه مرحله رخ میدهد.

تجزیه  ATPبه ADP

ATP + H 2O

واکنش
19

مواد

بهطور معمول در واکنشهای انرژیخواه یاختهای
آزاد میکند مصرف میشود
صورت میگیرد.

B

 32 2م�وارد (الف)( ،ج) و (د) نادرس�ت میباش�ند .در جانداران حفظ هر ویژگی مثل رش��د و منو ی��ا تولیدمثل به در
اختیار داشتن انرژی زیستی یا  ATPوابسته میباشد .منظور این سؤال برریس مولکول  ATPیمابشد.
در مولکول  ،ATPس�ه گروه فس�فات معدنی به قند ریبوز متصل میباشد که دو پیوند پرانرژی بین فسفاتها وجود دارد ولی
پیوند بین فسفات و قند از نوع کمانرژی میباشد.
ال�ف) ای�ن عبارت در مورد مولکول  DNAصادق اس�ت ن�ه  / ! ATPج) آدنوزین از قند ریبوز و باز آلی
آدنین تشکیل شده است که فسفاتها فقط به قند ریبوز آن متصلاند / .د) ساختار سهبعدی در قند یا باز آلی و فسفات وجود
ندارد (ساختار سهبعدی در دنا ،رنا و پلیپپتید وجود دارد).

B

 43 3در قندکافت همانطور که بارها گفتیم ،بیشتر مراحل با یک مولکول قندی آغاز میکند .قندهای ششکربنی مراحل  1و  2قندکافت را آغاز میکنند که در
مرحلۀ اول به یک قند شش کربنه دوفسفاته و در مرحلۀ دوم به دو قند سهکربنی یکفسفاته تبدیل میشود (درستی گزینۀ ( )4و نادرستی گزینۀ ( .))2ترکیبات سهکربنی
مراحل  3و  4قندکافت را آغاز میکنند که هرکدام آنها در هنایت دو مولکول  ATPبه همراه یک مولکول پیرووات ایجاد میکنند (نادرستی گزینههای ( )1و (.))3
 14 4در مورد قندکافت که اولین و مرحلۀ هر نوع تنفس اس�ت .فقط مورد (د) صحیح میباش�د .در قندکافت فقط در مرحلۀ دوم که قند ش�شکربنی دوفسفاته
از وس�ط نصف میش�ود ،تعداد کربن محصول از ماده اولیه کمتر میباش�د .در این مرحله فروکتوز دوفس�فاته به دو تا قند س�هکربنی یکفسفاته تبدیل میشود ولی تولید
 ، CO2مصرف  ATPو فسفاته شدن رخ به همراه آن منتقل نمیشود.

A

C

 35 5فقط مورد (ب) صحیح میباشد.
الف) نادرست است .اکسایش پیرووات بعد از قندکافت و با ورود این ماده به راکیزه رخ میدهد تا به استیلکوآنزیم  Aتبدیل شود .آنزیمهای مورد
نیاز اکسایش پیرووات در بخش درونی راکیزه قرار دارند (در ایستگاه بعد میخوانیم / ).ب) درست است .اکسایش گروه استیل ،طی تنفس هوازی در چرخۀ کربس یعنی
در بس�تره راکیزه صورت میگیرد که این فضا حاوی دنای حلقوی میباش�د / .ج) نادرس�ت است .ترکیب سهکربنی دوفس�فاته در مرحلۀ قندکافت یعنی در مادۀ زمینهای
سیتوپالسم رخ میدهد ولی ماده پنجکربنی در چرخۀ کربس یعنی در بستره راکیزه ایجاد میشود / .د) نادرست است .قند ششکربنی دوفسفاته در مرحلۀ اول قندکافت
در مادۀ زمینهای سیتوپالسم ایجاد میشود .دقت کنید که بخش بیرونی فضای درونی راکیزه ،همان فضای بین دو غشای راکیزه است.

یژرنا هب هدام زا
در مادۀ زمینهای سیتوپالسم رخ میدهد.

تجزیه یا اکسایش گلوکز
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در شکل

توسط آنزیمهای واقع در راکیزه رخ میدهد.
درون بسترۀ راکیزه رخ میدهد.

اکسایش پیرووات به استیل

طی چرخۀ کربس در بسترۀ راکیزه رخ میدهد.

مجنپ لصف

اکسایش استیل
اکسایش  NADHو FADH 2

طی زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای درونی راکیزه رخ میدهد.

 1مجموعه آنزیمهای مورد نیاز برای اکسایش پیرووات تا تبدیل به استیلکوآنزیم  Aدر درون راکیزه قرار دارند و واکنشهای آن یا جایگاه فعال آنها در بستره راکیزه
واقع است و واکنشها را در این فضا کاتالیز میکنند.
 2فضای بیرونی راکیزه را با بخش بیرونی فضای درون راکیزه اشتباه نگیرید .فضای بیرونی راکیزه همان مادۀ زمینهای سیتوپالسم یاخته میباشد که واکنشهای قندکافتی
تنفس یاختهای و تخمیر در آن صورت میگیرد ولی فضای درون راکیزه حاوی دو بخش بیرونی (در بین دو غشای راکیزه) و بخش درونی یا همان بستره راکیزه میباشد.
ساختار میتوکندری (راکیزه) و واکنشهای درون آن

20

ساختارهای راکیزه

نوع و محل

غشای خارجی

صاف

غشای درونی

چین خورده به سمت
داخل اندامک

بخش بیرونی فضای درون بین دو غشای راکیزه
قرار دارد.
راکیزه

واکنشها
در واکنش تنفسی نقشی ندارد (البته در عبور پیرووات مؤثرند).
 )1زنجیرۀ انتقال الکترون (پمپها و عوامل انتقالی) به همراه کانال  H +در آن قرار دارد.
 )2دوبارهسازی  NAD +و  FADمیکند.

محل تجمع  H +در واکنشهای تنفس هوازی در زنجیرۀ انتقال الکترون میباشد.

 DNA )1حلقوی مستقل از هسته و رناتن مخصوص به خود دارد.
 )2همراه با یاخته یا مستقل از آن تقسیم میشود.
بستره محصور شده
 )3رونویسی و ترجمه (پروتئینسازی) برای ساخت برخی پروتئینهای مورد نیاز در
بخش درونی فضای درون
توسط غشای چین خورده تنفس یاختهای دارد.
راکیزه
راکیزه میباشد.
 )4برخی پروتئینهای تنفس یاختهای آن توسط ژنهای هسته و رناتن سیتوپالسم تولید میشود.
 )5محل واکنشهای تنفس هوازی ،تبدیل پیرووات به استیل ،چرخۀ کربس و تولید آب
و  ATPاکسایشی میباشند.

C

 16 6موارد (الف) و (ج) در فضاهای درون راکیزه که شامل فضای بین دو غشا و فضای درون بستره میباشد ،وجود ندارند.
الف) آنزیمهای اکس�ایشکننده قند ش�شکربنی در سیتوپالس�م یا مادۀ زمینهای خارج از اندامک هس�تند / .ب) آنزیمهای مورد نیاز برای اکسایش
گروه اس�تیل ،در بس�تره یا فضای درونی راکیزه هس�تند که واکنشهای چرخۀ کربس را انجام میدهند / .ج) عوامل زنجیرۀ انتقال الکترون در غش�ای درونی راکیزه واقع

هستند نه در فضاها!  /د) بخش آنزیمی کانال  H +که مسئول ساخت  ATPمیباشد در بخش درونی فضای راکیزه یا همان بستره قرار دارد.
B

منظ�ور این س�ؤال مرحله چرخۂ کربس میباش�د که دو نوع گیرنده  NAD +و  FADمورد اس�تفاده قرار میگیرد .هرکدام از ای�ن دو ماده از دو نوکلئوتید

17 7
تشکیل شدهاند و با گرفتن الکترون و پروتون کاهش یافته و به

NADH, H +

و  FADH 2تبدیل میشوند .در چرخۀ کربس ،تولید  ATPدر سطح پیشماده صورت

میگیرد و تولید  ATPاکسایشی که به کمک انرژی انتقال الکترونها میباشد در این مرحله وجود ندارد.
گزینۀ ( :)2در چرخۀ کربس به ازای اکس�ایش هر گروه اس�تیل ،دو مولکول  CO2تولید میش�ود که این دو مولکول یکی در مرحلۀ تبدیل  C6به
 C5و دیگری در مرحلۀ تبدیل  C5به  C4رخ میدهد / .گزینۀ ( :)3اکس�ایش گروه اس�تیل در بخش درونی راکیزه در چرخۀ کربس رخ میدهد که واکنشهای این

مرحله به صورت چرخهای انجام میشود نه زنجیرهای!  /گزینۀ ( :)4در چرخۀ کربس ،واکنشها با یک مولکول  C4آغاز میشود که با اتصال به گروه استیل )  (C2به
مادۀ  C6تبدیل میشود.
8

B

18

در تنفس یاختهای تا آخر واکنشهای چرخۀ کربس همۀ  CO2هاNADH ،ها و  FADH 2ها به همراه تعدادی  ATPدر سطح پیشماده ایجاد میشوند.

پس از چرخۀ کربس در زنجیرۀ انتقال الکترون و واکنشهای وابسته به آن ،تعدادی  ATPاکساییش و آب به همراه دوبارهسازی  NAD +و  FADایجاد میشوند.
تنفس در یک نگاه برای چندمین بار!

21

گزینۀ ( :)2تولید آب در واکنشهای تنفس یاختهای ،بعد از واکنشهای چرخۀ کربس یعنی در زنجیرۀ انتقال الکترون صورت میگیرد / .گزینۀ (:)3
درون راکی�زه تولی�د  ،ATPتعدادی به ص�ورت  ATPپیشمادهای در واکنشهای چرخۀ کربس و تعدادی به صورت  ATPاکسایش�ی بعد از چرخۀ کربس ،در زنجیرۀ
انتقال الکترون صورت میگیرد / .گزینۀ ( :)4دوبارهس�ازی  FADبرخالف تولید  FADH 2در زنجیرۀ انتقال الکترون رخ میدهد( .در بس�تره FAD ،طی مرحلهای از
چرخۀ کربس ،الکترونگیری کرده و به  FADH 2تبدیل میشود).

A

A

B

C

C

آخرین پذیرندۀ الکترون در تنفس هوازی ،اکس�یژن اس�ت که طی الکترونگیری و س�پس در بس�تره طی ترکیب با یون هیدروژن ،آب تولید میکند( .برای

29 9
تولید آب ،مولکولهای اکسیژن توسط زنجیرۀ انتقال الکترون ،کاهش یافته و سپس یون اکسید
10

O2−

با پروتونها واکنش میدهد).

21

در غش�ای درونی چین خورده راکیزهها و در واکنشهای زنجیرۀ انتقال الکترون H + ،از طریق پروتئین کانالی بدون صرف انرژی از فضای بین دو غش�ا به بخش داخلی
راکیزه (بستره) میرسد ولی بعد با صرف انرژی حاصل از انتقال پروتونها ،مولکول  ATPدر بخش آنزیمی آن در بستره ساخته میشود.
ً
 21 11سؤال همانطور که قطعا میدانید در مورد مرحلۀ قندکافت هر یاختۀ زنده میباشد.
گزینۀ ( :)1نادرست است .در قندکافت  NAD +مصرف میشود (نه تولید) / .گزینۀ ( :)2درست است .در مرحلۀ تولید قند سهکربنی یکفسفاته،
فقط تجزیۀ فروکتوز دوفس�فاته صورت میگیرد و فس�فات به مادهای اضافه نمیش�ود (ولی در مرحلۀ اول ،فس�فات به گلوکز اضافه میش�ود و در دو مرحلۀ بعد از آن نیز،
فس�فاتها به قند س�هکربنی و  ADPوصل میش�وند) /.گزینۀ ( :)3نادرست اس�ت .در مرحلۀ تجزیۀ فروکتوز دوفسفاته به قندهای یکفس�فاته ،مادۀ نوکلئوتیدی مثل

 ATP ،ADPو  NADHتولید یا مصرف نمیشود / .گزینۀ ( :)4نادرست است .مصرف  ADPو تولید  ،ATPپس از مصرف  NAD +و در مرحلۀ آخر برای تولید
پیروواتها ایجاد میشوند.
 21 12محصول نهایی قندکافت ،پیروواتها هستند ولی ماده وارد شونده به چرخۀ کربس ،گروه استیل میباشد.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .در واکنش اکسایش پیرووات تا تولید اس�تیلکوآنزیم  ،Aهیچ ATPای تولید نمیشود / .گزینۀ ( :)2درست است .در
واکنش اکس�ایش پیرووات ،کوآنزیم  Aبهعنوان نوعی مادۀ آلی به کار آنزیمها کمک میکند / .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .در اکس�ایش پیرووات ،فقط ناقل NADH
تولید میش�ود ولی در اکس�ایش اس�تیل ،هم  NADHو هم  FADH 2تولید میشود / .گزینۀ ( :)4نادرست اس�ت .در هر دو واکنش CO2 ،تولید میشود که سبب
افزایش فعالیت آنزیم کربنیکانیدراز در گویچۀ قرمز میشود.
 21 13موارد (ب) و (ج) صحیح هستند.
الف) نادرست است .پروتئین انتقال دهندۀ الکترون که بین پمپ اول و دوم قرار دارد ،فقط با بخشهای آبگریز دو الیه فسفولیپیدی در تماس است/ .
ب) درس�ت اس�ت .بخش ATPس�از ،کانال آنزیمی اس�ت که الکترون عبور نمیدهد (دقت کنید که سؤال دربارۀ موارد مرتبط با زنجیره نیز هست!) / .ج) درست است.

تولید  NAD +و  FADدر بخش بسترهای این زنجیره انجام میشود / .د) نادرست است .پروتئینهای بین پمپها ،فقط به انتقال الکترون میپردازند.
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B

H+

مجنپ لصف

که در غشای راکیزه قرار دارد ،حاوی دو بخش زیر با دو فعالیت متفاوت میباشد:
 31 14پروتئین کانالی
ً
+
الف) بخش انتقال دهنده  : Hاین بخش کامال در غشای درونی راکیزه جای دارد و وظیفه انتشار تسهیل شده پروتونها
را از فضای بین دو غش�ای راکیزه به بس�تره دارد .این عمل بدون صرف انرژی زیس�تی انجام میش�ود ولی انرژی مورد نیاز
قسمت دیگر را فراهم میکند.
ب) بخش آنزیمی :این بخش از کانال در بستره راکیزه قرار دارد که طی آن از انرژی حاصل از عبور پروتونها استفاده کرده
و به تولید  ATPاکسایشی میپردازد .تولید  ATPاکسایشی با ترکیب کردن  ، ADP + Pصرف انرژی و تولید آب صورت
میگیرد .این بخش از کانال در انتقال  H +و تغییر  pHفضاهای درون راکیزه نقش مستقیمی ندارد.

کانال  ، H +جزء زنجیرۀ انتقال الکترون نیست و در عبور الکترون نقشی ندارد (نادرستی گزینۀ (.))4
A

15

11

فضای بین دو غشای راکیزه فاقد  DNAمیباشد ولی این فضا اشباع از یونهای  H +میباشد.

ژنهای هس��ته و بس�تره راکیزه در تولید پروتئینهای تنفس یاختهای نقش دارند .گزینۀ ( )2در مورد ژنهای موجود در هس�ته ولی گزینههای ( )3و ( )4در مورد ژنهای
درون راکیزه رد میشوند.
A

B

 41 16ایجاد پیروواتها در فرایند قندکافت همانند فرایند ترجمه برای س�اخت پادتن ،در خارج اندامکها و در مادۀ زمینهای سیتوپالس�م رخ میدهد ولی س�ایر
م�وارد مث�ل تولی�د  ، FADH 2اس�تیل  CoAدر راکی�زه و تولید  rRNAدر هس�ته و راکیزه ص�ورت میگیرد (دقت کنید ک�ه تولید  ،NADHهم در م�ادۀ زمینهای

سیتوپالسم برای قندکافت و هم در اکسایش پیرووات و استیل در راکیزه ایجاد میشود).
 ATP 21 17پیشمادهای تنفس ،در قندکافت در مادۀ زمینهای سیتوپالس�م و در چرخۀ کربس در بس�تره راکیزه تولید میش�ود .گزینههای ( )1و ( )4در مورد
فرایند ترجمه یا پروتئینسازی میباشند که در دو محل فوق صورت میگیرد و تولید دینوکلئوتید  NADHیا  FADH 2نیز در همین مناطق یاختهای رخ میدهد ولی

انتقال الکترون بین پمپها در غشای درونی راکیزه و ایجاد شیب غلظت در فضای بین دو غشای راکیزه رخ میدهد.
B

B

A

NAD +

را دارد( ،ب) پروتئینی بین دو پمپ
 31 18در این شکل (الف) بیانگر پمپ اول زنجیرۀ انتقال الکترون میباشد که توانایی اکسایش  NADHو تولید
اول و دوم برای دوبارهسازی  FADمیباشد( .ج) پمپ سومی است که الکترونهای کمانرژی را در بستره راکیزه به اکسیژن میرساند( .د) کانال ATPساز میباشد که
در سمت بستره راکیزه فعالیت آنزیمی برای تولید  ATPدارد.

 41 19در یک تنفس هوازی ،برای تولید یک مولکول اس�تیلکوآنزیم  ، Aالزم اس�ت تا پس از واکنشهای قندکافت ،پیروواتهای حاصل با انتقال فعال و صرف
انرژی زیستی از سیتوپالسم وارد راکیزه شوند که برای این عمل باید از دو غشای این اندامک عبور کنند.
گزینۀ ( )1و ( :)3مربوط به پس از تولید استیل  CoAمیباشد و محصوالت حاصل به سمت اکسایش و انرژیزایی میروند / .گزینۀ ( :)2اکسایش
پیرووات ،پس از ورود پیرووات به راکیزه و الکتروندهی آن رخ میدهد.
20

22

دومین مرحلۀ تنفس یاختهای در لنفوسیتها ،مرحلۀ هوازی تنفس است که در حضور  ، O2از اکسایش یک مولکول پیرووات ،تعدادی  NADHو  FADH 2و ATP

پیشمادهای تا آخر چرخۀ کربس تولید میش�ود ولی بازده آن برای  CO2معادل س��ه مولکول به اندازه تعداد کربن هر مولکول پیرووات اس�ت ،ولی از هر پیرووات ،یک

مولکول استیلکوآنزیم  Aایجاد میشود( .دقت کنید که لنفوسیتها برخالف یاخته ماهیچۀ اسکلتی ،قدرت تخمیر ندارند).

107 B

31

فقط مورد (ج) نادرست میباشد.
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تخمیر
مرحلۀ اول

مرحلۀ دوم

مرحله

تخمیر

قندکافت (گلیکولیز)
بیهوازی

ادامه تنفس بیهوازی

مرحلۀ اول
تخمیر

-

-

مرحلۀ دوم
تخمیر

-

-

22

هدف کلی
کل واکنش در مادۀ زمینهای سیتوپالسم رخ میدهد.
راکیزه ،زنجیرۂ انتقال الکرتون و اکسیژن در آن نقشی ندارند.

روشی برای تأمین انرژی بدون حضور  O2کافی میباشد.

همان قندکافت (گلیکولیز) بیهوازی در سیتوپالسم است.
چهار مرحله دارد که در نهایت ، 2ATP

) 2( NADH, H +

و  2پیرووات میسازد.

انواع مختلفی مثل الکلی یا الکتیکی دارد.
به صورت بیهوازی در سیتوپالسم میباشد.
این دو نوع تخمیر ،دوبارهسازی
انجام میدهند.

NAD +

را به کمک یک گیرندۀ الکترونی آلی

الف) درست است .تخمیر از روشهای تأمین انرژی در شرایط کمبود یا فقدان اکسیژن میباشد که در انواعی از جانداران رخ میدهد / .ب) درست
است .در فرایندهای تخمیری ،هیچگاه واکنشها به حضور اکسیژن وابسته نمیباشند و هیچ مرحلهای از واکنشها در راکیزه رخ نمیدهد .یعنی تخمیر مستقل از اکسیژن،
زنجیرۀ انتقال الکترون و راکیزه میباشد / .ج) اندرست است .مرحلۀ اول هر نوع تنفس یاختهای ،چه تخمیری (تنفس بیهوازی) باشد چه تنفس هوازی باشد ،واکنشهایی
از نوع قندکافت بیهوازی صورت میگیرد که س�بب مرصف  NAD +و تولید  NADHمیش�ود / .د) درس�ت اس�ت .مرحلۀ دوم تخمیر که همانند مرحلۀ اول در مادۀ

B

زمینهای سیتوپالس�م رخ میدهد ،مس�ئول دوبارهس�ازی  NAD +میباشد تا این مولکول س�بب انجام دوبارۀ واکنشهای قندکافت ش�ود .با این همکاری ،تولید ATP
قندکافت در شرایط کمبود یا فقدان اکسیژن ادامه مییابد.
 31 108این سؤال با فصل چهارم از کتاب زیست دهم ترکیب شده است که منظور  CO2است که سبب گشاد شدن سرخرگ کوچک میشود.

در بین گزینههای این سؤال ،گزینۀ ( )3نقشی مستقیم در تولید  CO2ندارد چون در مرحلۀ اول و آخر چرخۀ کربس  CO2تولید نمیشود.

در مرحلۀ اول ،از اس�تیلکوآنزیم  Aو ترکیب چهار کربنه ،یک ترکیب ش�ش کربنه به دس�ت میآید و در مرحلۀ آخر ،ترکیب چهار کربنه آغازکنندۀ چرخه ،از یک ترکیب
چهار کربنه دیگر بازسازی میشود.
گزینۀ ( :)1در اکس�ایش پیرووات توس�ط آنزیمهای راکیزهای ،با آزاد ش�دن  ، CO2بنیان اس�تیل ایجاد میش�ود و س�پس با اتصال به کوآنزیم ،A

استیلکوآنزیم  Aایجاد میشود / .گزینۀ ( :)2در مرحلۀ دوم و سوم چرخۀ کربس CO2 ،تولید میشود / .گزینۀ ( :)4در اولین واکنش مرحلۀ دوم تخمیر الکلی در تبدیل
پیرووات به اتانال CO2 ،تولید میشود.
انواع تخمیر و مراحل آنها
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نوع تخمیر

تخمیر الکلی

تخمیر الکتیکی

مرحلۀ اول

قندکافت

قندکافت

محل مرحلۀ اول

مادۀ زمینهای سیتوپالسم

مادۀ زمینهای سیتوپالسم

محصوالت مرحلۀ اول

 2 - 2ATP - 2NADH, H +پیرووات

 2 - 2ATP - 2NADH, H +پیرووات

مرحلۀ دوم

بیهوازی الکلی

بیهوازی الکتیکی

محل مرحلۀ دوم

مادۀ زمینهای سیتوپالسم

مادۀ زمینهای سیتوپالسم

ماده الکترون گیرنده

اتانال ) (C2

پیرووات

محصوالت و واکنشهای
مرحلۀ دوم

مورد استفاده

ورآمدن خمیر نان در عمل قارچ مخمر نان

 )1باکتری فاسدکننده شیر
 )2تولید خیارشور و محصوالت لبنی
 )3فعالیت شدید در ماهیچههای اسکلتی
 )4تنفس گویچۀ قرمز خونی بالغ

یژرنا هب هدام زا
158

A

 41 109تخمیر ،در حقیقت همان واکنشهای تنفس بیهوازی میباش�د که مرحلۀ اول آن قندکافت (گلیکولیز) میباش�د که  2NADH ، 2ATPو دو پیرووات
میدهد ولی مرحلۀ دوم تخمیر برحسب نوع محصول ،دو نوع مهم الکتیکی و الکلی دارد.

1

مرحلۀ دوم تخمیر از هر نوعی که باشد واکنشهایی کاهشی (الکترونگیری) برای پیرووات یا اتانال میباشد که طی آن دو مولکول  NAD +دوبارهسازی میشود.

مجنپ لصف

این  NAD +ها ،دوباره در مرحلۀ قندکافت مصرف میش�وند .پس دقت کنید که مرحلۀ دوم تخمیر  ATPتولید نمیکند یعنی بازده تنفس بیهوازی ،فقط دو مولکول
 ATPدر مرحلۀ قندکافت است.
 2بعد از خواندن درسنامهها و نکات زیر متوجه میشوید که تخمیر الکتیکی قدرت تولید  CO2ندارد.
انواع مرحلۀ دوم تخمیر (شعار :تخمیر  NAD +میده ،تا قندکافت تنفس بعدی  ATPبده)

24

الف) مرحلۀ دوم تخمیر الکلی :در سیتوپالسم قارچ مخمر (نوعی یوکاریوت) نان رخ میدهد که دومرحلهای میباشد .در این تخمیر مادۀ دو کربنه به نام اتانال
کاهش مییابد و از  NADHالکترون میگیرد ،در این فرایند CO2 ،حاصل از مرحلۀ اول آن باعث ورآمدن خمیر نان میشود.

وقتی میگوییم تخمیر الکلی یا تنفس بیهوازی الکلی یعنی مجموع قندکافت و مرحلۀ دوم تخمیر الکلی!!
ب) مرحلۀ دوم تخمیر الکتیکی :در سیتوپالس�م باکتریهایی مانند باکتریهای فاس�دکننده ش�یر (ترشکننده) و سازنده خیارشور رخ میدهد که مهمترین کار

آن مانند تخمیر الکلی ،دوابرهسازی  NAD +است .در این تخمیر ،خود پیرووات با الکترونگیری از  ،NADHکاهش مییابد و به الکتات تبدیل میشود .این
عمل در ماهیچه هنگام ورزش شدید با تجمع الکتیکاسید ایجاد درد میکند .الکتات اضافی با جریان خون از یاختههای ماهیچهای دور میشود که اگر این عمل
صورت نگیرد ،مقدار آن در ماهیچه افزایش مییابد و باعث ایجاد درد در ماهیچه میشود.

نکتۀ آخر تخمیر :هر اتانول و هر الکتات مقدار زیادی انرژی یا  ATPبه صورت ذخیره دارند (اگه گفتی چرا؟ واسه همینه که چراغ الکلی نور تولید میکنه!).
C

A

C

 11 110فق�ط م�ورد (ال�ف) صحیح اس�ت .کاهش یا الکترونگی�ری پی�رووات در تخمیر الکتیکی ص�ورت میگیرد ،که محل انج�ام مراحل آن در م�ادۀ زمینهای
سیتوپالسم است.
رناتن سیتوپالس�م ،محل تولید رش�تۀ پلیپپتیدی میباش�د ولی استیلکوآنزیم  Aدر بستره راکیزه تولید میشود (نادرس�تی ج) .فعالیت دنابسپاراز ،رنابسپاراز و راهانداز در
هسته و راکیزه است (نادرستی د) .دقت کنید که تولید  NADHدر قندکافت (سیتوپالسم) و راکیزه صورت میگیرد ولی تولید  FADH 2فقط در بستره راکیزه صورت

میگیرد (نادرستی ب و درستی الف).
 11 111منظور سؤال یاخته ماهیچه اسکلتی است که قدرت انرژیگیری از کراتین فسفات را دارد .کاهش یا الکترونگیری پیرووات در تخمیر الکتیکی رخ میدهد،
که در مادۀ زمینهای سیتوپالسم صورت گرفته و الکتیکاسید به همراه  NAD +تولید میشود (گزینۀ ( )2در مورد اکسایش پیرووات در تنفس هوازی میباشد) .گزینۀ
( )4نادرست است چون تولید کراتین ،هیچ ارتباطی به فرایند تخمیر الکتیکی و تولید پیرووات ندارد.
 11 112موارد (الف)( ،ب) و (د) عبارت را به نادرستی تکمیل میکنند.
از اکس�ایش پیرووات تا ایجاد اس�تیلکوآنزیم  Aموادی مثل  CO2و  NADHبه دست میآیند NADH .عالوه بر راکیزه در واکنشهای قندکافت سیتوپالسم نیز

همراه پیرووات ایجاد میشود (نادرستی الف).
در مرحلۀ اول تخمیر الکلی یا همان قندکافت NADH ،تولید میش�ود ولی در مرحلۀ دوم آن برای تولید اتانال از پیرووات ،مولکول  CO2تولید میش�ود (  CO2در

اکسایش پیرووات نیز تولید میشود) (نادرستی ب).
در مرحل�ۀ دوم تخمی�ر الکتیک�ی ،فقط پی�رووات کاهش مییابد تا به الکتات یا همان بنیان الکتیکاس�ید تبدیل ش�ود .طی این تبدیل  NADHاکس�ایش یافته و به
 NAD +تبدیل میشود (درستی ج).
ً
 CO2یک پیشماده برای آنزیم کربنیکانیدراز گویچههای قرمز میباشد .حتما به یاد دارید که هماتوکریت درصد حجمی یاختههای خونی میباشد (نادرستی د).

A

 41 113در مورد قس�مت اول س�ؤال که به راحتی باید گزینۀ ( )1و ( )3را کنار بگذارید چون مرحلۂ اول هر نوع تخمیری ،همان قندکافت میباش�د که دو مولکول
 NADHتولید میکند.
دقت کنید که بیش�ترین  ،ATPضمن تجزیۀ گلوکز در بخش هوازی تنفس و در واکنشهای مرتبط با زنجیرۀ انتقال الکترون به صورت اکسایش�ی به دس�ت میآید ،پس
در تخمیر که زنجیرۀ انتقال الکترون ندارد ،بیشتر انرژی گلوکز در محصوالت نهایی مثل اتانول یا الکتیکاسید جمع میشود.

114 B

41

همۀ موارد به نادرستی تکمیل میکنند.

در صورتی که مقدار  O2جو کم باش�د یا اکس�یژن به بدن کم برس�د (مثل صعود به ارتفاعات یا ورزش ش�دید) در بعضی در یاختهها ،تخمیر بیهوازی رخ میدهد که در

تخمیر الکلی ،ابتدا  CO2تولید میشود ،سپس ماده دو کربنه ،الکترون میگیرد و به اتانول تبدیل میشود ،ولی در تخمیر الکتیکی ،خود پیرووات سهکربنی (رد گزینۀ ())2

الکترون یمگیرد و الکتات تولید میشود (در مورد (د) دقت کنید که تولید استیل در صورت وجود  O2کافی در تنفس هوازی میباشد).
B

 31 115آخرین پذیرندۀ الکترون در تنفس هوازی ،اکسیژن است .حاال سؤال از ما میپرسد اگر اکسیژن نباشد ،کدام فرایند انجام نمیشه یعنی کدام فرایند است که تنها به
صورت هوازی رخ میدهد و محصولش با قندکافت بیهوازی مشترک نیست .جواب  FADH 2و استیل  CoAاست که فقط در چرخۀ کربس و بستره راکیزه تولید میشوند.

تولید  ATPیا مصرف  ADPهم در تنفس هوازی و هم در تنفس بیهوازی اتفاق میافتد ولی در بخش بیهوازی تنفس ATP ،کمتری تولید میشود.
A

A

 NADHهم در هر دو بخش هوازی و بیهوازی تنفس تولید میشود.
 11 116فقط مورد (الف) نادرست است .در اثر تخمیر الکلی یا الکتیکی در گیاهان ،تجمع ااتنول (الکل) یا الکتیکاسید در یاختههای گیاهی سبب مرگ آنها میشود.
ب) گیاهان نیز مانند س�ایر جانداران میتوانند تخمیرهای مختلفی مثل تخمیر الکلی یا الکتیکی داش�ته باش�ند که در آنها به ترتیب اتانال یا پیرووات
کاهش مییابند / .ج) گیاهانی که در ش�رایط غرقابی رش�د میکنند س�ازوکارهای تأمین اکس�یژن مورد نیاز خود را با تش�کیل بافت پارانشیمی هوادار (در گیاهان آبزی) که
فضای بینیاختهای زیادی دارد و ش�ش ریش�هها (در درختان حرا دیده میش�ود) فراهم میکنند / .د) در صورت کمبود یا عدم وجود اکسیژن ،گیاهان نیز مجبور به تخمیر
ً
میشوند (پس تخمیر لزوما در نبود اکسیژن نیست).
 11 117فقط عبارت (د) نادرست است .در مرحلۂ دوم تخمیر ATP ،تولید منیشود ولی مولکولهایی تولید میشود که توانایی تولید  ATPرا دارند .مثل اتانول و
الکتیکاس�ید که هرکدام مقداری  ATPذخیره دارند .دقت کنید که تخمیر الکتیکی ،تنها تنفس یاختهای در کتاب ما میباش�د که قدرت تولید  CO2ندارد ویل س��ایر
عبارات درابرۂ تخمیر الکتییک یه روزی یا یه جایی ،به دردت یمخوره!

B

A

B

 21 118تنفس مشترک بین تار ماهیچهای و عصبی ،همان تنفس هوازی است.
گزینۀ ( :)1نادرست است .الکترونگیری پیرووات مربوط به تخمیر الکتیکی است که ویژۀ ماهیچۀ اسکلتی و گویچۀ قرمز است / .گزینۀ ( :)2درست
اس�ت .در قندکافت ،برای ایجاد اولین  ،NADHقند س�هکربنی یکفس�فاته اکس�ایش شده و به اسید سهکربنی دوفس�فاته تبدیل میشود / .گزینۀ ( :)3نادرست است.
مصرف  FADدر چرخۀ کربس ،در بسترۀ راکیزه رخ میدهد ولی بازسازی آن توسط زنجیرۀ انتقال الکترون رخ میدهد / .گزینۀ ( :)4نادرست است .اولین تولید ،ATP
در مرحلۀ آخر قندکافت است که طی آن اسید سهکربنی دوفسفاته به پیرووات تبدیل میشود.
 31 119در تخمیر الکتیکی خود پیرووات کاهش مییابد و الکتات تولید میشود و  NAD +را دوبارهسازی میکند که این عمل در ورزش شدید و شرایط کمبود
اکسیژن در ماهیچههای اسکلتی رخ میدهد (راستی ،هنگام کاهش  O2محیط و بدن ،ترشح اریتروپویتین از کبد و کلیهها بیشتر میشود).

 21 120ماهیچههای اس�کلتی در هنگام فعالیت ش�دید ،تخمیر الکتییک دارند که در آن پیرووات آیل س��ه کربنه با الکترونگیری کاهش مییابد (احیا میش�ود و عدد
اکسایش آن کاهش مییابد) و الکتات تولید میشود (توجه کنید که خود الکتات کاهش نمییابد) .در اثر تخمیر الکتیکی CO2 ،تولید نمیشود و فعالیت کربنیکانیدراز

گویچههای قرمز کم شده و مقدار بیکربنات خون نیز کم میشود چون کار کربنیکانیدراز ترکیب  CO2با آب و تولید کربنیک اسید میباشد.
121 B

21

موارد (ج) و (د) نادرست تکمیل میکنند .مرحلۀ اول تخمیر ،قندکافت است ولی مرحلۀ دوم برحسب نوع تخمیر الکلی یا الکتیکی متفاوت است.
الف) درس�ت اس�ت .در تخمیر الکلی ،گیرندۀ الکترون مرحلۀ دوم ،اتانال دوکربنی میباش�د / .ب) درس�ت است .طی مرحلۀ دوم تخمیر الکلی ،مادۀ

معدنی  CO2یا مادۀ آلی اتانول و یک گیرندۀ آلی  NAD +ایجاد میش�ود / .ج) نادرس�ت اس�ت .در تخمیر الکلی ،الکتات تولید نمیش�ود / .د) نادرست است .مخمر

نان تخمیر الکلی دارد که در مرحلۀ دوم آن CO2 ،ایجاد میشود.

C

B

گزینۀ ( :)1نادرست است .قسمت اول در مورد تارهای تند (سفید) و قسمت دوم در مورد تارهای قرمز (کند) است ولی میتوکندری کم
31 122
فقط در تارهای تند وجود دارد / .گزینۀ ( :)2نادرست است .هر دو قسمت در مورد تارهای تند (سفید) میباشد و قید «برخالف» در مورد آنها بیمعنی است / .گزینۀ (:)3
درست است .هر تار ماهیچهای فقط برای به انقباض درآمدن به پیام عصبی نیاز دارد / .گزینۀ ( :)4نادرست است .حرکات استقامتی برای فعالیت تارهای کند است ولی
در این عبارت برای تارهای تند در نظر گرفته است.
 31 123م�وارد (الف)( ،ج) و (د) در تخمی�ر الکلی رخ میدهد .در قارچ مخمر
نان (ساکارومایس�س سرویزیه) ،تخمیر الکیل رخ میدهد .در مرحلۀ اول این تخمیر یا
تنفس بیهوازی ،واکنشهای قندکافت رخ میدهد که به ازای تولید دو تا پیرووات از
گلوک�ز ،دو  ATPو دو مولک�ول  NADHنی�ز بازدهی دارد (پ�س در قندکافت برای
ایجاد هر پیرووات ،یک  ATPو یک  NADH, Hتولید میشود) (درستی الف) .در
مرحلۀ دوم تخمیر الکلی ،ابتدا از هر پیرووات ،یک  CO2جدا شده و یک اتانال تولید

میش�ود که این  CO2سبب ورآمدن خمیر نان میشود (چون از تجزیۀ یک مولکول

گلوکز ،دو تا پیرووات در مرحلۀ اول ایجاد شده است ،پس دو تا اتانال و دو تا CO2

ایجاد میش�ود) (نادرس�تی ب) .در آخرین قس�مت مرحلۀ دوم تخمیر الکلی ،ااتانل با

الکترونگیری از  ، NADH, H +کاهش یافته و به اتانول تبدیل میش�ود که ضمن
این عمل دوبارهس�ازی NAD + ،ایجاد میش�ود (با تبدیل ه�ر اتانال به اتانول ،یک
 NADHاکسایش و یک  NAD +دوبارهسازی میشود) (درستی ج و د).

159

یژرنا هب هدام زا
160

124 B

مجنپ لصف

B

21

موارد (الف) و (ب) نادرست هستند.

الف) نادرس�ت اس�ت .فقط در تخمیر الکلی  CO2تولید میشود که  CO2نیز قادر به اتصال به هموگلوبین میباشد / .ب) نادرست است .فقط در

تخمیر الکتیکی پیرووات ماده الکترون گیرنده از  NADHمیباش�د / .ج) درس�ت اس�ت .هر نوع تخمیری ،بینیاز از راکیزه ،زنجیرۀ انتقال الکترون و اکس�ایش پیرووات
میباش�د / .د) درس�ت اس�ت .در هر نوع تخمیر ،از تجزیۀ هر گلوکز ،فقط دو تا  ATPدر مرحلۀ قندکافت ،بازدهی میشود که نسبت به واکنش تبدیل پیرووات به استیل
که  ATPتولید نمیشود ،بازده انرژی بیشتری دارند.
 31 125موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست هستند .مخمر نان قارچی است که عالوه بر تخمیر الکلی بیهوازی ،تنفس هوازی نیز دارد .دقت کنید که سؤال در مورد

تنفس هوازی است ،که در تنفس هوازی O2 ،گیرندۀ نهایی الکترون و پروتون است (پس سؤال در مورد  O2میباشد).

الف) نادرس�ت اس�ت .الکل و رادیکال آزاد س�بب نکروز بافتی میشوند / .ب) نادرست است .زیاد بودن  ، O2سبب تنفس هوازی میشود نه تخمیر

الکتیکی / .ج) نادرست است .زیادی  CO2از کمبود  O2خطرناکتر است / .د) درست است .کرم خاکی تنفس پوستی و مویرگ دارد.
B

 41 126بازس�ازی  NAD +در ش�رایط بیهوازی در تار ماهیچهای با الکترونگیری یا کاهش پیرووات انجام میشود (تخمیر الکتیکی) .بازسازی  NAD +سبب
تسهیل فرایند قندکافت میگردد که همۀ این واکنشها در مادۀ زمینهای سیتوپالسم رخ میدهند.

127 A
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ش�کل ،فرایند تخمیر الکلی را نش�ان میدهد چون  CO2آزاد ش�ده و یک ترکیب

دوکربن�ی به نام اتانال کاهش یافته اس�ت .دقت کنید که حاصل تخمیر الکلی CO2 ،اس�ت که

سبب ورآمدن خمیر نان در قارچ مخمر نان میشود ولی ترش شدن شیر ،ایجاد محصوالت لبنی و
یا خیارشور در تخمیر الکتیکی کاربرد دارد (نه برعکس).
B

 41 128فرایند 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
در تخمیر الکلی رخ میدهد.
در تخمیر الکتیکی برخالف نوع الکلی آن  CO2تولید نمیشود (درستی گزینۀ (.))4

گزینۀ ( :)1تبدیل ترکیب  C 3به  C2در تخمیر الکلی در هنگام تبدیل پیرووات به اتانال صورت میگیرد / .گزینۀ ( :)2هر دو فرایند تولید خیارشور

B

و ترش شدن شیر در تخمیر الکتیکی رخ میدهند و قید برخالف نادرست است / .گزینۀ ( :)3در ابتدای ورزش ،تنفس هوازی برای تجزیه کامل گلوکز وجود دارد و دقت
کنید که در هر نوع تنفس یاختهای دوبارهسازی گیرندههای الکترونی صورت میگیرد.
 21 129قارچ مخمر نان در ش�رایط کمبود اکس�یژن محیط ،تخمیر الکیل انجام میدهد .مرحلۀ اول این تنفس ،قندکافت میباش�د که چهار مرحله دارد ولی مرحلۀ
دوم آن دارای دو بخش میباشد.
بخشهای مرحلۀ دوم تخمیر الکلی

بخش  :1پیرووات با از دست دادن یک مولکول  CO2به ااتانل تبدیل میشود (درستی گزینۀ (.))1

بخ�ش  :2اتان�ال با گرفت�ن الکترونهای  ، NADHکاهش مییابد و به اتانول تبدیل میش�ود .ضم�ن تولید اتانول یک
 NAD +نیز بازسازی میشود (درستی گزینۀ ( )4و نادرستی گزینۀ (.))2

در تخمی�ر الکل�ی ،بیش�تر ان�رژی گلوک�ز در ال�کل اتیلی�ک باق�ی میمان�د .زی�ادی ال�کل س�بب افزای�ش س�رعت تولی�د رادیکاله�ای آزاد اکس�یژن میش�ود
(درستی گزینۀ (.))3
B

 11 130فق�ط م�ورد (ج) صحیح اس�ت .در ماهیچهها ،به هر یاخته آنها تار ماهیچ�های میگویند و به واحدهای درون هر تار نیز تارچه گفته میش�ود .تارچه محل
قرارگیری پروتئینهای انقباضی اکتین و میوزین میباش�د ولی در خارج آن در سیتوپالس�م ،راکیزه و س�ایر اندامکها وجود دارند .بهطور کلی واکنشهای تنفسی در تارچه
ماهیچهای صورت نمیگیرد ولی بخش درونی تار ماهیچهای حاوی مادۀ زمینهای سیتوپالس�م و اندامکهاس�ت که در راکیزه ،چرخۀ کربس برای اکسایش استیل صورت
میگیرد (درستی ج).
الف) اکسایش پیرووات معنی تنفس هوازی میدهد که در راکیزه رخ میدهد تا استیلکوآنزیم  Aساخته شود ،ولی تولید الکتات در تخمیر الکتیکی
رخ میدهد /.ب) واکنشهای تنفسی در تارها رخ میدهد نه تارچهها!  /د) در تبدیل پیرووات به استیلکوآنزیم  ، Aاکسایش پیرووات و تولید  NADHرخ میدهد.

اکسایش یابد

مربوط به تنفس هوازی است.

پیرووات
کاهش یابد

A

 NAD +را به  NADHتبدیل میکند.
محصول آن ،استیلکوآنزیم  Aو  CO2میباشد.

 NADHرا به  NAD +تبدیل میکند.
محصول آن الکتات یا الکتیکاسید است.
مربوط به تخمیر (تنفس بیهوازی) است.

 11 131تنفس هوازی بهطور معمول فقط ات چند دقیقه میتواند نیاز به  ATPماهیچهها را در تحرک یا ورزش تأمین کند که این  ATPدر پروتئین کانالی وابسته به
عمل زنجیرۀ انتقال الکترون ایجاد میش�ود ولی در ورزش طوالنی مدت ،ماهیچه به س�مت تنفس بیهوازی (تخمیر الکتیکی) (گزینۀ ( ،))4تجزیه اس�ید چرب و کراتین
فسفات میرود (گزینههای ( )2و (.))3

132 C
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قسمت اول سؤال در مورد تخمیر الکلی و قسمت دوم در مورد تخمیر الکتیکی است.
NAD +

با گرفتن الکترون ،کاهش و  NADHبا از دس�ت دادن الکترون ،اکس�ایش مییابد .این مطلب در مورد س�ایر مولکولها نیز
گزینۀ (:)1
ص�دق میکن�د ک�ه با گرفتن الکترون کاهش و با از دس�ت دادن الکترون اکس�ایش مییابند .در تخمی�ر الکلی NADH ،صرف کاهش اتان�ال (دوکربنی) ولی در تخمیر
الکتیکی صرف کاهش پیرووات (سهکربنی) میشود / .گزینۀ ( :)2در هر دو تخمیر ،فرایند قندکافت انجام میشود .در قندکافت ،تشکیل اسید دوفسفاته از قند دوفسفاته
همراه با ایجاد  NADHاز  NAD +است ،بنابراین برای تداوم قندکافت ،وجود  NAD +ضروری است و اگر نباشد ،قندکافت متوقف میشود و در نتیجه تخمیر انجام

نمیشود .پس تشکیل اسید دوفسفاته از قند فسفاته ،وابسته به وجود  NAD +است (نه  / .)NADHگزینۀ ( :)3در تخمیر الکتیکی CO2 ،تولید نمیشود .هر چند

ک�ه در تخمی�ر الکل�ی ،اکس�ایش حامل الکترونی  NADHهمزمان با تولید اتانول از اتانال اس�ت ،اما تولید  CO2همزمان با تولید اتانال از پیرووات اس�ت (در واقع این

C

عبارت برای تخمیرها نادرست است).
 11 133در دو نوع تنفس یاختهای میتوان واکنش تبدیل مواد سهکربنی به دوکربنی مشاهده کرد .یکی در تنفس هوازی و در مرحلۀ اکسایش پیرووات به استیل
میباشد و دیگری در تخمیر الکیل است که پیرووات به اتانال تبدیل میشود .دقت کنید که در هیچکدام از این دو نوع تنفس ،پیروواتها الکترونگیری نمیکنند (کاهش
نمییابند) ولی هر دو نوع تنفس (برخالف تخمیر الکتیکی) قدرت تولید  CO2را دارند.

گزینۀ ( :)2تولید  CO2در تنفس هوازی و تخمیر الکلی رخ میدهد که در نوع هوازی ،پیروواتها و استیلها اکسایش مییابند / .گزینۀ ( :)3قسمت اول

سؤال در مورد تنفس هوازی میباشد که در باکتریهای هوازی بدون راکیزه نیز رخ میدهد / .گزینۀ ( :)4تولید  CO2در مرحلۀ آخر تنفسی ،مربوط به تخمیر الکلی یا تنفس

هوازی صورت میگیرد .در مرحلۂ دوم تخمیر الکتییک ،تولید  CO2رخ نمیدهد ولی در مرحلۀ قبل از آن که قندکافت میباشد ATP ،در سطح پیشماده تولید میشود.

B

B

 11 134فقط مورد (ج) صحیح است .یادی کرده باشیم از جناب آقای گیاهی! منظور سؤال بافت پارانشیم هوادار میباشد که در هنگام زخمهای بافتی قدرت تقسیم
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 میباشد و چوبی شدن دیوارۀ پسین نیز مخصوص اسکلرانشیم و آوند چوبی میباشد (نادرستی ب و د).
 41 135آنزیم کربنیکانیدراز مسئول ترکیب  CO2با آب میباشد .در تنفس هوازی CO2 ،زیادی تولید میشود و واکنشهای کربنیکانیدراز را فعالتر میکند.

همانطور که میدانید در تنفس هوازی ATP ،اکسایشی در زنجیرۀ انتقال الکترون ایجاد میشود.
گزینۀ ( :)1کاهش انجام واکنش کربنیکانیدراز ،در پی کاهش تنفس هوازی و کاهش تولید  CO2در واکنشهای اکسایش پیرووات و استیل بوده

اس�ت / .گزینۀ ( :)2کاهش فعالیت آنزیم کربنیکانیدراز ،میتواند نش�ان دهنده کمبود  O2رس�انی به بافتها باش�د / .گزینۀ ( :)3الکترونگیری پیروواتها در تخمیر

الکتیکی رخ میدهد که در این تنفس CO2 ،تولید نمیشود و فعالیت آنزیم کربنیکانیدراز کاهش مییابد.
A

ایجاد درد ،محصول عمل تخمیر الکتیکی در ماهیچه اس�ت که الکتیک اس��ید و

21 136
 NAD +تولی�د میکن�د ولی اگر پس از مدتی تنفس به س�مت اس�تفاده از اکس�یژن و تنفس
ه�وازی برود و  CO2 ،ATPو آب بس�ازند ،درد ماهیچه کم میش�ود .در این حالت پیرووات

اکسایش مییابد.

137 B
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ً
صورت سؤال را لطفا دقیق یکبار دیگر بخوانید!

فرایند مرحلۀ دوم تخمیر بدین دلیل انجام میش�ود که  NAD +دوبارهس�ازی ش�ود تا دوباره به مرحلۀ قندکافت برود و س�اخت ماده س�ه کربنه دوفس�فاته به عنوان
پیشماده ساخت  ATPصورت گیرد .سپس تولید پیرووات و  ATPدر مرحلۀ آخر آن صورت گیرد.
B

در تخمیر الکتیکی ،ماده سه کربنه پیرووات در اثر الکترونگیری از  NADHبه ماده سه کربنه الکتات تبدیل میشود (نادرستی گزینۀ ( ))4و ضمن این

31 138
عمل  NAD +دوبارهسازی میشود (نادرستی گزینۀ ( .))1چون در تخمیر الکتیکی  CO2تولید نمیشود ،پس فعالیت آنزیم کربنیکانیدراز موجود در گویچۀ قرمز و

تولید  H 2CO 3در خون انسان کم میشود و بیکربنات خون انسان پایین میآید (نادرستی گزینۀ ( )2و درستی گزینۀ (.))3

C

 31 139تبدیل پیرووات به ماده دوکربنی ،یکی در تنفس هوازی همراه با تولید ( NADHمصرف  ) NAD +بوده که استیلکوآنزیم  Aایجاد میشود .ادامه این
روند در تنفس هوازی به تولید مقدار زیادی  ATPمیانجامد .این  ATPمیتواند با فعال کردن پمپ سدیم پتاسیم سبب ورود پتاسیم و خروج سدیم از یاخته شود.

دیگری تبدیل پیرووات به ماده دوکربنی در تخمیر الکلی نیز رخ میدهد که در ادامه این واکنش NAD + ،تولید میشود ولی ATPای تولید نمیشود تا پمپ سدیم
پتاسیم را فعال کند.
همواره در یاختههای بدن و در هر حالتی ،مقدار سدیم در بیرون یاخته و مقدار پتاسیم در داخل یاختهها بیشتر میباشد.
140 B

31

موارد (الف) و (د) نادرست هستند و عبارت را نادرست تکمیل میکنند.

الف) نادرس�ت اس�ت .اکس��ایش پیرووات در تنفس هوازی با مرصف NAD +

و تولید  NADHهمراه میباشد / .ب) درست است .در یاختههای
زردپی چون بافت پیوندی اس�ت ،تخمیر وجود ندارد( .تخمیر در انس�ان مخصوص یاختههای ماهیچهای و گویچههای قرمز بالغ و از نوع الکتیکی میباش�د / ).ج) درست
اس�ت .دقت کنید مرحلۀ دوم هر نوع تخمیری ،همانند قندکافت ،فرایندی بیهوازی اس�ت ولی تولید  ،ATPفقط در مرحلۀ قندکافت (مرحلۀ اول تخمیر) رخ میدهد/ .
ً
د) نادرست است .نمیتوان گفت طی هر تخمیری گاز  CO2آزاد میشود ،مثال در تخمیر الکتیکی ،تولید  CO2صورت نمیگیرد.

161

یژرنا هب هدام زا
162

141 A

41

تولید  NAD +فقط در تخمیر و زنجیرۀ انتقال الکترون صورت میگیرد (رد گزینههای ( )1و ( ))2که در تخمیر ،به ازای هر گلوکز ،دو مولکول  NAD +و در

مجنپ لصف

زنجیرۀ انتقال الکترون ،مقدار بیش��تری  NAD +تولید میش��ود چون مقدار تولید  NADHدر تنفس هوازی بیشتر از تنفس بیهوازی میباشد( .البته تعدادی
مولکول  FADهم دوبارهسازی میشود).
142 B

31

سؤال در مورد واکنشهای قندکافت توضیح میدهد که مصرف  NAD +همانند فسفاته شدن گلوکز و قند سهکربنی صورت میگیرد .این واکنشها در
+

خارج راکیزه یعنی در مادۂ زمینهای س��یتوپالمس رخ میدهند .در این محل ،دوبارهس�ازی  NADدر تخمیر الکتیکی عضالت ،جدا ش�دن فسفاتها از اسید سهکربنی

برای تولید  ATPدر مرحلۀ آخر قندکافت و تولید پروتئینها مثل رنابسپاراز  2در رناتن صورت میگیرد ولی تولید همزمان  CO2و  NADHمربوط به واکنشهای تنفس
هوازی یمابشد.
C

B

 21 143یاخته نگهبان روزنه هوایی گیاهان ،یک یاخته فتوسنتزکننده میباشد که در تستها خیلی کاربرد دارد چون هم تنفس یاختهای و هم فتوسنتز آن را میشود
مورد سؤال قرار داد .در این سؤال منظور مولکول  ATPمیباشد که در مرحلۀ اول قندکافت تجزیه شده و در مرحلۀ آخر تولید میشود.
گزینۀ ( :)1امکان دارد .در فصل  6بهطور مفصل میخوانیم که  ATPبه همراه یک ناقل الکترونی  ، NADPHانرژی الزم برای س�اخت قند را در
فتوس�نتز تأمین میکند / .گزینۀ ( :)2امکان ندارد ATP .توس�ط آنزیمهای موجود در غش�ای داخیل راکیزه در کانال ATPس�از تولید میشود نه در غشای خود یاخته!! /
گزینۀ ( )3و ( :)4امکان دارد .تولید  ATPدر واکنشهای قندکافت مادۀ زمینهای سیتوپالس�م که محل کاهش پیرووات در تخمیر اس�ت یا در راکیزه که محل اکس�ایش
پیرووات است ،صورت میگیرد.
 41 144در مرحلۀ آخر قندکافت پیرووات به همراه  ATPدر سطح پیشماده تولید میشوند که:
ً
گزینۀ ( :)1نادرست است .پیرووات شرو عکننده مرحلۀ دوم تنفس چه به صورت هوازی و چه به صورت بیهوازی (تخمیری) میباشد که در نوع هوازی قطعا برای تولید
اس�تیلکوآنزیم  ، Aمولکول  CO2آزاد میکند / .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت ATP .در تأمین انرژی الزم برای فرایندهای انتقال فعال غش�ای یاخته ،مثل پمپ س�دیم

پتاس�یم مؤثر اس�ت / .گزینۀ ( :)3نادرست اس�ت .پیرووات در یاختۀ ماهیچهای انسان با تنفس هوازی اکسایش یافته و در تخمیر الکتیکی کاهش مییابد / .گزینۀ (:)4
درس��ت اس�ت .غش�ای صاف راکیزه محل واکنشهای تنفس یاختهای نمیباش�د (از طرفی ورود پیرووات به راکیزه از طریق پمپ غشایی و با انتقال فعال صورت میگیرد
ولی کلمۀ جایگاه فعال مخصوص عمل آنزیم است).
A

 31 145موارد (ب)( ،ج) و (د) نادرس�ت هس�تند .تخمیر به بازس�ازی  NAD +در حضور پذیرندۀ هیدروژن گفته میشود .در تخمیر الکتیکی که در فاسد کردن
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 B

11

واکنش تولید  FADH 2و اکسایش گروه استیل فقط در چرخۀ کربس یعنی در بستره راکیزه رخ میدهد .پس  FADفقط در آنجا مصرف میشودNAD + .

در قندکافت ،مراحل تولید استیلکوآنزیم  Aو چرخۀ کربس مصرف میشود ATP( .و  ADPهم که نخود هر آش یاختهاند و در همهجا مصرف  ATPداریم
ولی تولید  ATPقندکافت در سیتوپالسم و تولید  ATPنوری در سبزدیسه یاخته گیاهی نیز صورت میگیرد).

A

 11 147فقط مورد (ج) صحیح است .سؤال در مورد ویژگی تخمیر میباشد .چون در تنفس بیهوازی ،راکیزه FAD ،و واکنشهای زنجیرۀ انتقال الکترون نقشی ندارند.
الف) نادرست است .انتقال پیرووات با صرف انرژی از غشاهای راکیزه مربوط به تنفس هوازی میباشد / .ب) نادرست است .تولید  ATPاکسایشی
ویژه واکنشهای زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه میباش�د .در تنفس بیهوازی ،تولید  ATPفقط به صورت پیشمادهای و در قندکافت رخ میدهد / .ج) درس��ت اس�ت .در
مرحلۀ اول هر تخمیری ،واکنشهای قندکافت رخ میدهد که بازده آن دو پیرووات و دو مولکول  ATPبه همراه  2NADHمیباشد / .د) نادرست است .تولید CO2

A
B
B

و سپس الکترونگیری ماده آلی اتانال از  ، NADHمخصوص تخمیر الکلی است و در هر تخمیری رخ نمیدهد.
 21 148پیرووات و  NADHاز محصوالت قندکافتند که برای اکس�ایش و تولید  ATPبیش�تر وارد راکیزه میش�وند .اس�تیلکوآنزیم  Aخودش در راکیزه تولید
میشود و الکتیکاسید فقط در مادۀ زمینهای سیتوپالسم وجود دارد.
 41 149دقت کنید که مرحلۂ اول بخش هوازی تنفس ،تولید استیل  CoAدو کربنه از پیرووات در بستره راکیزه میباشد که چون درون این اندامک  DNAحلقوی
نیز وجود دارد پس با آنزیمهای هلیکاز و دنابسپاراز همانندسازی میشود.
 41 150مرحلۀ اول تنفس یاختهای ،قندکافت است که محصول نهایی بدون فسفات آن پیرووات است .پیروواتها در یاخته راکیزهدار ،میتوانند وارد تنفس هوازی
یا بیهوازی (مثل ماهیچه) ش�وند (نادرس�تی گزینههای ( )2( ،)1و ( ))3ولی در یاخته فتوس�نتزکننده با تولید  O2مناس�ب ،فقط تنفس هوازی کرده و باید واکنش تبدیل

B

پیرووات به استیل را انجام دهد.
 31 151موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست تکمیل میکنند.
اگر پیرووات الکرتوندهی کند ،یعنی وارد تنفس هوازی شده و میتواند  ، FADH 2 ، CO2استیل  CoAو چرخۀ کربس را طی مسیر ایجاد کند (رد الف) ولی در اثر

الکترونگیری ،تخمیر الکتیکی در یاخته ،صورت گرفته و  NAD +و الکتیکاسید تولید شده است (رد ب و درستی د) .طی تجزیه پیرووات در تخمیر الکلیCO2 ،
و ماده آلی دو کربنه الکترون گیرنده ایجاد میشوند (رد ج) (همواره تجزیۀ پیرووات به معنی تنفس هوازی نیست و میتواند الکلی هم باشد).

B

 31 152فقط مورد (ج) نادرس�ت میباش�د .در تخمیر الکتیکی ،خود پیرووات کاهش مییابد و به الکتیکاس�ید تبدیل میش�ود ،یعنی مادۀ الکترون گیرنده ،خود
مولکول پیرووات میباشد (نادرستی ج).
الف) در زنجیرۀ انتقال الکترون O2 ،گیرنده نهایی الکترون و پروتونهای کمانرژی ش�دۀ حاصل از اکس�ایش  NADHو  FADH 2میباش�د/ .
ب) در تخمی�ر الکل�ی ،م�اده آلی دو کربنه اتانال الکترون از  NADHمیگی�رد / .د) در صورت نبود  O2کافی ،تخمیر صورت گرفته و الکترونهای  NADHدر تخمیر

A

الکتیکی به ترکیب آلی پیرووات منتقل میشوند که پیرووات یکی از محصوالت قندکافت میباشد.
 31 153در یاختۀ چندهس�تهای موجود در عضالت اس�کلتی انسان ،در نبود  O2کافی ،واکنشهای تنفسی ،پس از قندکافت به سمت تخمیر الکتیکی میروند که
یک ماده آلی به نام پیرووات مسئول پذیرش الکترون و واکنشهای کاهشی میشود( .ماده معدنی  O2در تنفس هوازی گیرنده الکترون میباشد).

در کمبود  ، O2واکنشهای هوازی مثل تولید استیل  CoAو  FADH 2صورت نمیگیرد ولی دوبارهسازی  ، NAD +طی تخمیر انجام میشود.
C

B

مرحلۀ دوم تنفس یاختهای میتواند نوع هوازی با اکس�ایش پیرووات یا نوع بیهوازی (تخمیر) باش�د که در تخمیر الکلی ،پیرووات ،ابتدا  CO2از دس�ت

41 154
میدهد ولی در نوع الکتیکی ،پیروواتها ،کاهش مییابند (الکترون میگیرند).
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .مصرف  ATPدر تنفس یاختهای فقط در ابتدای گلیکولیز اس�ت / .گزینۀ ( :)2نادرس�ت است .در تخمیر الکتیکی که
پیرووات کاهش مییابد CO2 ،تولید نمیش�ود / .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .جدا ش�دن  CO2از پیرووات در تنفس هوازی و تخمیر الکلی رخ میدهد ولی اتانال در

تنفس هوازی ایجاد نمیش�ود / .گزینۀ ( :)4درس�ت است .پیروواتها در مادۀ زمینهای سیتوپالسم طی قندکافت تولید میشوند .اگر در همین محل  CO2تولید کنند،
ً
یعنی تخمیر الکلی انجام دادهاند که قطعا در مرحلۀ آخر با بازسازی  NAD +به تولید الکل اتانول میپردازند.
 21 155در واکنش تولید هر پیرووات از اسید سهکربنی دوفسفاته ،دو مولکول  ATPدر سطح پیشماده ایجاد میشود.
+

B

گزین�ۀ ( :)1در ه�ر تخمی�ری از ن�وع الکل�ی یا الکتیکی ،دوبارهس�ازی  ، NADط�ی الکترونگیری مواد دو یا س�هکربنی آلی ص�ورت میگیرد/ .
گزینۀ ( :)3زیادی  ،ATPسبب مهار آنزیمهای ATPساز در قندکافت ،چرخۀ کربس و … در راکیزه میشود / .گزینۀ ( :)4ماهیچهها عالوهبر گلوکز ،از کراتین فسفات
نیز انرژی میگیرند.
 21 156موارد (ج) و (د) صحیح هس�تند .س�ؤال در مورد یک باکتری بیهوازی اس�ت .پس توانایی استفاده از  O2ندارد .در ابتدا توجه کنید که برای یک باکتری
یا هر موجود زندهای ،واکنش�ی که در بود و نبود  O2رخ میدهد ،قندکافت میباش�د .در قندکافت مقدار کمی ATPس�ازی در مسیر تولید پیرووات از گلوکز ششکربنی

ایجاد میشود (درستی د).
ً
الف) نادرس�ت اس�ت .چون بخش�ی از یک واکنش تنفس هوازی است / .ب) نادرست اس�ت .نمیتوان گفت که این باکتریها قطعا تخمیر الکتیکی

A
B

دارند / .ج) درست است .چون دوبارهسازی  ، NAD +در تخمیر ،در مادۀ زمینهای سیتوپالسم رخ میدهد.
 11 157فقط مورد (د) مورد نظر است .دوبارهسازی  FADدر زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزهها رخ میدهد ولی مراحل تولید پروتئین در رناتن (موارد (الف) و (ب))
و تخمیر الکلی مخمرها (مورد (ج)) در مادۀ زمینهای سیتوپالسم که حاوی رناتن نیز میباشد ،رخ میدهند.
 11 158همانطور که بارها گفتیم تخمیر دو مرحله دارد .مرحلۀ اول آن قندکافت یا گلیکولیز است که طی تجزیه بیهوازی گلوکز به ساخت  2ATPو 2NADH
به همراه دو مولکول پیرووات میپردازد .مرحلۀ دوم تخمیر واکنشهایی برای دوبارهسازی

NAD +

میباشد که این مراحل قدرت تولید  ATPندارند .در حقیقت مرحلۀ

دوم تخمیر با تولید گیرندۀ دینوکلئوتیدی  NAD +سبب میشود که قندکافت تنفس بعدی انجام شود و دوباره با ATPسازی ،انرژی در اختیار یاخته قرار گیرد.

در تخمیر الکلی ،پس از قندکافت ،ابتدا پیروواتها با از دست دادن  CO2به اتانال دوکربنی تبدیل میشوند و سپس اتانال با گرفتن الکترونهای  NADHو دوبارهسازی
 NAD +به اتانول یا الکل اتیلیک تبدیل میشود.

A

B

در تخمیر الکلی ،پذیرنده نهایی الکترون ،ماده آلی دوکربنی اتانال میباش�د (نادرس�تی گزینۀ ( ))4ولی در واکنشهای هوازی و تخمیر الکتیکی ،به ترتیب

41 159
( O2محص�ول فتوس�نتز) و پی�رووات (محصول نهای�ی قندکافت) آخرین پذیرنده الکترون میباش�ند .در واکن�ش تبدیل پیرووات به اس�تیل،

NAD +

(نوعی گیرندۀ

الکترونی دینوکلئوتیدی) ،با الکترونگیری به  NADH, H +تبدیل میشود.
 31 160موارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست هستند.
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 میباش�د .این مولکول،
الکترونهای دو نوع ناقل ( NADHنه  )NADPHو  FADH 2که در اثر اکسایش از آنها خارج شده را میگیرد و به یون اکسید تبدیل میشود .مورد (ج) نادرست

است ،چون یون اکسید دیگر الکترون نمیگیرد بلکه با یونی فاقد الکترون یا همان پروتون ترکیب میشود .مورد (د) نیز نادرست است چون  FADاز اکسایش استیل در
چرخۂ کربس الکترون میگیرد تا به  FADH 2تبدیل شود.
A

 41 161درون یاخت�ۀ ماهیچ�های ،زمانی که اکس�ایش پیرووات در تنفس هوازی صورتنگیرد ،پیروواتهای حاص�ل از قندکافت با الکترونگیری از  ،NADHبه
سمت تخمیر الکتیکی میروند .در این حالت دیگر تنفس هوازی انجام نمیشود و میزان  CO2کاهش یافته ولی مقداری الکتیکاسید در ماهیچه جمع میشود.

در یاختۀ ماهیچهای ،در صورت تنفس هوازی یا بیهوازی باالخره NADHها و پیروواتهای حاصل از قندکافت ،به مصرف یاخته میرس�ند و تغییری در مقدار آنها به
نسبت قبل در یاخته ایجاد منیشود.

163

یژرنا هب هدام زا
164

A

C

فقط مورد (د) جواب اس�ت .در فرایند تبدیل پیرووات به اس�تیلکوآنزیم  ، Aمولکول  NADHتولید میشود و  NAD +مصرف میشود .سایر عبارات

11 162
+
+
روشهای بازسازی  NADاست که در تخمیر (عبارات ب و ج) و زنجیرۀ انتقال الکترون هوازی ،دوبارهسازی  NADداریم.
 11 163کمبود فعالیت کربنیکانیدراز ،نش�اندهندۀ  CO2کم حاصل از تنفس هوازی بوده اس�ت .پس در این حالت مقدار  ATPجاندار نیز کم اس�ت و برای

مجنپ لصف

جبران باید پیروواتها با انتقال فعال و صرف انرژی وارد راکیزه شوند تا با تنفس هوازی ،تولید  ATPزیاد شود.
گزینۀ ( :)2نادرست است .زیادی  ،ATPمقدار اکسایش پیرووات و کربس را کم میکند / .گزینۀ ( :)3نادرست است .زیادی  ADPنشانۀ کمبود
 ATPاس�ت که در این صورت پیروواتها باید به س�مت اکس�ایش در راکیزه بروند / .گزینۀ ( :)4نادرست است .زیادی کربنیک اسید ،بهجز در زیادی  CO2و تنفس
B

هوازی زیاد و وجود  ATPزیاد است که در این صورت واکنشهای اکسایش پیرووات کاهش مییابد.
 41 164واکنش )  (C 3 → CO2 + C2در دو نوع تنفس هوازی و تخمیر الکلی (در مخمرها) صورت میگیرد .در بخش هوازی تنفس این واکنش در بستره راکیزه
در تبدیل پیرووات به استیلکوآنزیم  Aرخ میدهد ولی آنزیمهای مسئول این عمل در راکیزه که اندامکی برای تبدیل ماده به انرژی است قرار دارند (رد گزینۀ (.))1
این واکنش در تنفس هوازی به مقدار  O2کافی بستگی دارد (رد گزینۀ (.))2
واکنش فوق ،در تخمیر الکلی نیز رخ میدهد که طی آن  NADHساخته نمیشود (رد گزینۀ (.))3

B

طی این واکنش هیچگاه دوبارهسازی  NAD +رخ نمیدهد بلکه در تخمیر الکلی ،پس از این واکنش و ضمن تبدیل اتانال به اتانول ،مولکول  NAD +دوبارهسازی میشود.
 31 165موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرس�ت میباش�ند .یاختهای که توانایی تخمیر الکتیکی دارد ،قادر به تخمیر الکلی نمیباش�د (و برعکس) (تأیید ج) ولی ممکن
است در شرایطی خاص به تنفس هوازی بپردازند (مثل مخمر نان یا یاخته ماهیچهای انسان).
الف) در مورد یاختههای فتوسنتزکننده گیاهان که هم در تنفس  FADH 2میسازند و هم در فتوسنتز  O2میسازند ،رد میشود.
تولید اتانال و ترکیب سهکربنی فسفاته شده ،هر دو در تخمیر الکلی ولی به ترتیب در مرحلۀ دوم و اول (قندکافت) آن رخ میدهد (رد ب).
یاخته ماهیچه اسکلتی انسان ،قدرت تولید  CO2و  ATPزیاد در تنفس هوازی و الکتات در تنفس بیهوازی را دارد (رد د).

B

 31 166م�وارد (ال�ف)( ،ب) و (د) نادرس�ت تکمیل میکنند .گیرنده نهایی الکترون ،در تخمیر یوکاریوتها (الکلی ی�ا الکتیکی) یک ماده آلی ولی در تنفس هوازی،
 O2معدنی است .همانطور که بارها گفتیم ،تخمیر نیازی به راکیزه و زنجیرۀ انتقال الکترون ندارد (درستی ج).
الف)  O2و  CO2به هموگلوبین متصل میشوند ولی سؤال در مورد گیرندۀ نهایی الکترون است که در تخمیر الکلی ،اتانال میباشد و توانایی اتصال

به هموگلوبین ندارد / .ب)  O2که گیرندۀ الکترونی نهایی در تنفس هوازی است ،مادهای معدنی است / .د) در تخمیر واکنشی وارد راکیزه نمیشود.
167 C

31

در تنفس هوازی CO2 ،تولید میشود و ترکیب آن با آب موجود در خون سبب تشکیل کربنیکاسید میشود .در نتیجه  pHخون کاهش مییابد.

گزینۀ ( :)1اختالل در جذب ویتامین ( B1تیامین) میتواند منجر به اختالل در واکنش تولید استیلکوآنزیم  Aاز پیرووات و توقف تنفس هوازی شود/ .

گزینۀ ( :)2هرچه چرخۀ کربس بیش�تر انجام ش�ود ،گلوکزهای بیش�تری تجزیه میش�ود و به دنبال آن ذخایر گلیکوژن کاهش مییابد که پس از مدتی ،مقدار این تنفس،
تنظیم میش�ود / .گزینۀ ( :)4در لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک ،بازجذب بیکربنات صورت میگیرد که بازجذب این یون به حفظ تعادل  pHخون و جلوگیری از اس�یدی ش�دن
آن کمک میکند .با افزایش ش�دید فعالیت بدن و زیاد ش�دن ش�دت تنفس بیهوازی ،مقدار  CO2کم میشود چون در تخمیر الکتیکی CO2 ،ایجاد نمیشود و در پی
C

آن تولید بیکربنات خون هم کاهش یافته تا بازجذب آن در کلیه باالتر برود.
 21 168در فعالی�ت عضل�ۀ اس�کلتی (دلتایی) ،اگر تنفس هوازی صورت بگیرد ،تولید  FADH 2 ، CO2و مصرف اکس�یژن باال میرود و س�پس مقدار ، CO2
بیکربن�ات H + ،و فعالی�ت کربنیکانیدراز در خون باال میرود ولی در اثر تنفس بیهوازی ،مقدار الکتیکاس�ید زیاد ش�ده و  CO2خون و فعالیت کربنیکانیدراز کم
میشود( .در مورد رد گزینۀ ( )4دقت کنید که با افزایش مصرف  ، O2واکنش چرخۀ کربس سریعتر میشود).
ً
دقت کنید که در این تس�ت ،تنظیم تنفس مد نظر نبوده اس�ت که مثال زیادی  CO2در تنفس هوازی ،یاخته را به س�مت مهار واکنشهای هوازی ببرد .بلکه منظور این

سؤال ،اثر افزایش عبارت اول در کاهش عبارت بعدی بوده است.
B

B

سیانیدها و مونواکسید کربن میتوانند مانع انتقال الکترون به مولکول  O2در زنجیرۀ انتقال الکترون شوند و تولید یون اکسید  O2−و تولید  H 2Oرا
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در ای�ن واکنشه�ا متوقف کنند( .باز هم دقت کنید که در س�ؤال گفته در انهتای زنجیرۂ انتقال الکرتون چه واکنش�ی متوقف میش�ود .تولی�د  ATPدر کانال پروتونی جزء
زنجیرۀ انتقال الکترون نمیباشد).

 31 170اگر همزمان با کاهش یا الکترونگیری یک مولکول پیرووات NAD + ،نیز از  NADHتولید ش�ود ،فرایندی در ارتباط با تخمیر الکتیکی رخ داده اس�ت
ً
که در این صورت قطعا کربن دیاکسید آزاد نمیشود( .تخمیر الکتیکی قدرت تولید  CO2ندارد!)

گزین�ۀ ( :)1در تخمی�ر الکل�ی الکترونهای  NADHبه ترکیب دوکربنی اتانال (ماده آلی) منتقل میش�وند که در ای�ن نوع تخمیر CO2 ،نیز تولید

میشود / .گزینۀ ( :)2استفاده از انرژی ذخیره شده در  NADHبرای تولید  ATPدر زنجیرۀ انتقال الکترون صورت میگیرد و مربوط به تنفس هوازی است که در چرخۀ
کربس با تولید  CO2همراه بوده اس�ت( .برخی باکتریها تنفس هوازی دارند / ).گزینۀ ( :)4تولید  NADHدر مرحلههای مختلف چرخۀ کربس صورت میگیرد که

در این چرخه ،تولید دو مولکول  CO2نیز صورت میگیرد.
C

موارد (ب)( ،ج) و (د) مدنظر هس�تند .در تخمیر الکتییک ،پیروواتها بهطور مس�تقیم الکترون میگیرند و به یک ترکیب س�ه کربنه به نام الکتات تبدیل

31 171
برای انجام فرایند قندکافت و تولید  ATPدر غیاب اکسیژن میباشد ولی استیل تولید نمیشود (نادرستی ب) و الکلی برای
میشوند .هدف این فرایند بازسازی
ایجاد رادیکال آزاد تولید نمیش�ود (نادرس�تی ج) .تخمیر الکتیکی در باکتریها میتواند س�بب تولید مواد ش�یری یا فاسد شدن ش�یر شود (درستی الف) ولی استیل تولید
نمیشود (نادرستی ب) در یوکاریوتهای دارای دنابسپاراز و سه نوع رنابسپاراز نیز این نوع تخمیر انجامپذیر است (نادرستی د).
NAD +

C

A

 31 172موارد (ب) و (ج) صحیح هستند .تولید ترکیب سهکربنی دوفسفاته در مادۀ زمینهای سیتوپالسم یاختهها که جایگاه واکنشهای قندکافت میباشد ،رخ میدهند.
الف) نادرس�ت اس�ت .در یاختۀ یوکاریوتی ،اکس�ایش پیرووات در بس�تره راکیزه رخ میدهد تا به اس�تیل  CoAتبدیل ش�ود / .ب) درس�ت است.
الکترونگیری و کاهش اتانال ،مخصوص واکنشهای تخمیر الکلی در سیتوپالس�م میباش�د / .ج) درس�ت اس�ت .هر زیرواحد پلیپپتیدی در رناتن س�اخته میش�ود که
در میوگلوبین که فقط یک رش�تۀ پلیپپتید دارد نیز در سیتوپالس�م ایجاد میش�ود / .د) نادرس�ت اس�ت .فعالیت رنابس�پارازهای یوکاریوتی در هس�ته صورت میگیرد/ .
ه) نادرست است .اپراتور در یاخته یوکاریوتی وجود ندارد.
 21 173چ�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 میده�د و محصوالت آن هم
مشخص است که استیل  CO2 ،CoAو  NADHمیباشند( .در تنفس بیهوازی که ماهیچههای اسکلتی در ورزش شدید انجام میدهند ،پیرووات کاهش مییابد).

174 A

41

تولید  FADH 2فقط مخصوص واکنشهای محتاج  O2یا هوازی بوده ولی  NAD +در تنفس هوازی و بیهوازی ایجاد میشود.

گزینۀ ( :)1تولید یا دوبارهسازی کوآنزیم  Aطی چرخۀ کربس یا تنفس هوازی (محتاج  ) O2صورت میگیرد ولی مادۀ دوکربنی در تنفس یاختهای

مخصوص تخمیر الکلی اس�ت که بینیاز از  O2میباش�د (البته در تنفس هوازی نیز مادۀ دوکربنی اس�تیل ایجاد میش�ود) / .گزینۀ ( ATP :)2اکسایشی فقط در تنفس

هوازی ولی  ATPپیشمادهای در قندکافت بیهوازی و چرخۀ کربس هوازی نیز رخ میدهد / .گزینۀ ( :)3اکسایش پیرووات فقط در تنفس هوازی و وابسته به  O2انجام

C

میشود ولی تولید  NADHدر بخش قندکافت و هوازی رخ میدهد.
 41 175موارد (الف)( ،ب) و (ج) صحیح میباشند.
الف) درست است .از بین کل NADHهای تولید شده در تنفس هوازی جانوران ،بهجز دو مولکول که طی قندکافت تولید میشوند ،بقیه NADH
ها و کل  FADH 2ها در بس�تره راکیزه و در حین اکس�ایش پیرووات و اس�تیل ایجاد میشوند / .ب) درست است O2 .گیرنده نهایی الکترون در تنفس هوازی میباشد
که خود ،محصول فتوسنتز در سبزدیسه یا اندامک دو غشایی دیگری میباشد .برای انجام فتوسنتز به انرژی نور خورشید ،نیاز میباشد / .ج) درست است .کانال H +

A

C

در غشای درونی چینخورده راکیزه عالوه بر نقش انتقالی  H +از فضای بین دو غشا به بستره ،وظیفه تولید  ATPرا در بخش آنزیمی خود دارد که این بخش در بستره
راکیزه قرار گرفته است / .د) نادرست است .در تنفس بیهوازی (تخمیر) به جای اکسایش پیرووات ،واکنشهای تجزیه پیرووات در تخمیر الکلی یا الکرتونگیری (کاهش)
پیرووات در تخمیر الکتیکی صورت میگیرد.
 11 176واکن�ش  C6 ← C6فق�ط در مرحل�ۀ اول قندکاف�ت رخ میده�د .این واکن�ش در هر یاختۀ فع�ال و زندهای ص�ورت میگیرد ولی یاختهه�ای مرده مثل
اسکرانش�یمها (گزینۀ ( ،))1همانند آوندهای چوبی قدرت انجام قندکافت ندارند .س�ایر گزینهها در مورد یاختههای زندۀ گیاهی بوده که واجد فرایند قندکافت میباش�ند
(هدف این تست ،شکلشناسی بود).
 21 177فقط مورد (ج) صحیح میباشد.
الف) نادرس�ت اس�ت .بستره راکیزه محل تولید  ، NADHاکسایش پیرووات و گروه استیل میباشد ولی تجزیه

NADH, H +

و  FADH 2در

واکنشهای زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای دروین راکیزه رخ میدهد / .ب) نادرست است .آزاد شدن  ، CoAدر مرحلۀ اول چرخۀ کربس و همزمان با ترکیب استیل با
ماده چهارکربنی صورت میگیرد / .ج) درس�ت اس�ت .در چرخۀ کربس با آزادس�ازی الکترونها و پروتونهای بنیان استیل ،این عوامل به  NAD +و  FADمتصل شده

تا به  NADH, H +و  FADH 2تبدیل شوند / .د) نادرست است .پروکاریوتهای دارای تنفس هوازی ،فاقد راکیزه میباشند.
A
A

B

 11 178هدف از انجام مرحلۀ دوم فرایند تخمیر ،بازسازی ( NAD +نه  )NADHبرای شروع واکنشهای قندکافت بعدی و تولید  ATPمیباشد .اگر NAD +
بازسازی نشود ،قندکافت (نه زنجیرۀ انتقال الکترون) و تولید  ATPنیز متوقف میشوند (باید بدانید که الکل تولید شده در این فرایند ارتباطی با تأمین انرژی یاخته ندارد).
 31 179موارد (الف)( ،ب) و (د) به نادرستی تکمیل میکند .در هر دو نوع تنفس هوازی و بیهوازی  ATPتولید میشود (فقط در تنفس نوری  ATPتولید نمیشود
ً
(فصل  .))6هر یاختهای که تنفس یاختهای دارد ،لزوما راکیزه ندارد (مثل باکتریها و  )...و اکسیژن هم مصرف نمیکند (مثل یاختههای بیهوازی) مورد (د) نیز فقط در جانداران
تولیدکنندهای مثل گیاهان ،جلبکها و برخی باکتریها دیده میشود (البته برخی یاختههای انسان مثل کبدیها نیز میتوانند به تولید اورۀ آلی از مواد معدنی بپردازند).
 31 180یاختههای خونی شامل گویچههای قرمز و گویچههای سفید است .گویچههای قرمز فاقد هسته و راکیزه میباشند .به همین جهت تولید  ATPدر گویچههای
NAD +

B

از طریق مرحلۀ دوم تخمیر بازسازی میشود .در گویچههای سفید به علت وجود راکیزه تولید  ATPعالوه بر قندکافت از طریق
قرمز وابسته به قندکافت است و
تنف�س هوازی نیز انجام میش�ود .با این توضیحات ،موارد ذکر ش�ده در هم�ۀ گزینهها در یاختههای خونی اتفاق میافتد بهجز گزینۀ ( )3ک�ه مربوط به تخمیرهای الکلی و
الکتیکی میباشد که در هیچیک از یاختههای خونی از جمله گویچۀ قرمز بهطور همزمان رخ نمیدهد( .گزینۀ ( )4در مورد مرحلۀ اول قندکافت میباشد).
 21 181موارد (ب) و (د) نادرست هستند .دقت کنید که تارهای عضلۀ دلتایی میتوانند تنفس هوازی یا بیهوازی (در  O2کم) داشته باشند ولی سؤال در مورد غالف
NAD +

یاختۀ پیوندی فقط در تنفس هوازی و راکیزه میباشد
پیوندی دور آن است که فقط تنفس هوازی دارد .در این صورت مورد (الف) صحیح است چون محل تولید
که در این محل  FADH 2نیز تولید میش�ود / .ب و د) نادرس�ت هس�تند .چون در یاختۂ پیوندی عمل تخمیر صورت نمیگیرد و الکتیک اسید یا الکترونگیری پیروواتها
انجام نمیشود / .ج) درست است .تولید  CO2در یاخته پیوندی فقط طی تنفس هوازی و درون راکیزه رخ میدهد که در این محل استیل  CoAنیز تولید میشود.

C

 11 182منشأ یاختههای خونی گویچۀ قرمز ،سفید و پالکتها از یاختههای بنیادی مغز استخوان میباشد .در بین این یاختهها ،گویچههای سفید ،یک یاخته طبیعی
با همه اندامکها میباشند که حاوی تنفس هوازی میباشند .گویچههای قرمز فاقد هسته و راکیزه میباشند و فقط تخمیر الکتیکی دارند و پالکتها نیز فقط حاوی بخشی
از سیتوپالسم هستند که حاوی راکیزه و تنفس هوازی میباشند.
گزینۀ ( :)1درست است .گویچههای سفید خون دیاپدز (خروج از خون) دارند و قدرت تنفس هوازی همراه تولید  FADH 2را دارند / .گزینۀ (:)2

نادرست است .گویچههای سفید و پالکتها حاوی تنفس هوازی و زنجیرۀ انتقال الکترون هستند که پالکتها فاقد هسته و  DNAخطی میباشند / .گزینۀ ( :)3نادرست
است .گویچههای قرمز حاوی هموگلوبین برای انتقال مقداری ( CO2 )23٪و بیشترین مقدار  O2میباشند که این یاختهها ،تنفس بیهوازی الکتیکی دارند که قدرت

تولید  CO2ندارند /.گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .نوکلئوزوم در ژنوم هسته وجود دارد که پالکتها و گویچههای قرمز فاقد آن میباشند .در بین این یاختهها ،پالکتها
برخالف گویچۀ قرمز قادر به تنفس هوازی و دوبارهسازی کوآنزیم  Aمیباشند.

165
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 41 183همۀ موارد نادرست میباشند.
ال�ف) نورونه�ا تخمی�ر انجام نمیدهند (الکترونگی�ری پیرووات در تخمیر الکتیک�ی رخ میدهد) / .ب) تار عصبی حرکتی عضالت اس�کلتی از نوع
اعصاب پیکری هستند نه خودمختار!! (پس فاقد عصبگیری از بخشهای سمپاتیک و پاراسمپاتیک میباشند).
اعصاب پیکری با عضالت اسکلتی و اعصاب خودمختار با عضالت صاف و قلبی در سیناپس هستند.

مجنپ لصف
C

ج)  ،NADHالکترونه�ای خ�ود را ب�ه مپپهای پروتئین غش�ای داخلی راکیزه میدهد نه کاانل پروتئینی!! (مواظب تفاوت پمپ و کانال باش�ید) / .د) کلس�یم از ش�بکۀ
آندوپالسمی به درون سیتوپالسم یاختۀ ماهیچۀ اسکلتی رها میشود ولی به درون فضای سیناپسی رها نمیشود.
 41 184موارد (ب) و (ج) نادرست میباشند.

در واکنشهای تخمیری ،مرحلۀ اول به تولید  ATPمیپردازد و مرحلۀ دوم آن با دوبارهسازی
و تولید  ATPیاخته ادامه یابد.

NAD +

سبب میشود تا در تنفسهای بعدی نیز واکنشهای قندکافت

منظور سؤال مولکول  NAD +یمابشد.

الف) درست است .مصرف  NAD +در واکنشهای قندکافت در مادۀ زمینهای سیتوپالسم و در بستره راکیزه برای تولید و اکسایش استیلکوآنزیم

 Aصورت میگیرد / .ب) نادرست است ، NAD + .گیرنده الکترونی دینوکلئوتیدی است که دو قند پنتوز به همراه دو باز آلی و دو فسفات دارد / .ج) نادرست است.
 NAD +ط�ی ترکی�ب ب�ا دو الکترون و یک پروتون ب�ه صورت  NADHدرمیآید و به همراه  H +به صورت  NADH, H +وارد زنجیرۀ انتقال الکترون میش�ود/ .

د) درس�ت اس�ت NAD + .دارای یک بار مثبت میباش�د و با گرفتن یک الکترون خنثی میش�ود / .ه) درست است .تولید  NAD +از  NADHبه همراه یک H +

صورت میگیرد .چون همواره مولکول  ،NADHبه صورت  NADH, H +در یاخته منتقل میشود.

B

B

 31 185مادۀ مش�ترک حاصل از هر نوع تخمیر NAD + ،میباش�د که دوباره در قندکافت ،الکترونگیری میکند ولی گزینۀ ( )1فقط در مورد مرصف NAD +
در چرخۀ کربس صحیح میباش�د .گزینۀ ( )2در مورد الکل یا الکتات حاصل از تنفس بیهوازی یاختههای گیاهی میباش�د که س�بب مرگ آنها میش�ود .گزینۀ ( )4در
مورد ایجاد الکتیکاسید برای فاسد کردن شیر است.
 21 186در تم�ام باکتریه�ا (ب�ه عنوان کوچکترین جان�داران) و نیز یاختههای ماهیچۀ مخط�ط ،واکنشهای قندکافت ،به عنوان اولین مرحل�ۀ تجزیۀ گلوکز روی
NAD +

و  ADPرخ میدهد).
میدهند که طی آن ،دو مولکول  ATPبهطور خالص و دو مولکول  NADHایجاد میشوند( .مصرف
تخمیر الکیل در یاخته ماهیچهای وجود ندارد (نادرستی گزینۀ ( .))1در فتوسنتز گلوکز یا ماده آلی تولید میشود (نادرستی گزینۀ ( .))3یاخته ماهیچهای در تخمیر الکتیکی
خود ،قدرت تولید  CO2را ندارد (نادرستی گزینۀ (.))4

C

 11 187اینم 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 ،عمقیتر فکر کنید!
از ه�ر پی�رووات یک  NADHتا تولید اس�تیلکوآنزیم  Aو با توجه به فرض س�ؤال ،س�ه ت�ا  NADHو یک  FADH 2در یک چرخۀ کربس ایجاد میش�ود .پس هر

پیرووات توانایی ایجاد  4NADHو  1FADH 2در طی اکسایش کامل خود دارد.

هر استیل فقط در یک چرخۀ کربس اکسایش مییابد که قدرت تولید  3NADHو  1FADH 2را دارد.

گلوکز تا مرحلۀ تبدیل به دو تا پیرووات توانایی ایجاد  2NADHدارد .با توجه به محصوالت اکس�ایش هر پیرووات که باالتر ذکر کردیم ،پس از تجزیۀ کامل هر گلوکز،
طی تنفس هوازی  10NADHو  2FADH 2به دست میآید.
خالصۀ تنفس هوازی با فرض اینکه هر چرخۀ کربس قدرت تولید  3NADHو  1FADH 2دارد

25

1

در زنجیرۀ انتقال الکترون یاد گرفتید که الکترونهای هر  ، NADHسبب فعال شدن سه مپپ پروتوین میشوند ولی اکسایش هر  FADH 2سبب فعالسازی دو

مپپ پروتوین آنها میشود.
 2همانطور که در ابتدای این پاسخ گفتیم ،از اکسایش هر پیرووات (این عبارت یعنی تنفس هوازی!) یعنی بعد از مرحلۀ قندکافت ،چهار  NADHبه ازای هر پیرووات
ساخته میشود ،که یکی در مرحلۀ استیل  CoAو  3تا در هر چرخۀ کربس تولید میشود .جدول زیر موارد تولید شده از اکسایش هر مولکول پیرووات و استیلکوآنزیم A
را نش�ان میدهد و دقت کنید که از هر  NADHبه مقدار فعالس�ازی س�ه پمپ و تولید یک آب و از هر  FADH 2به مقدار فعالس�ازی دو پمپ و تولید یک آب ،در
زنجیرۀ انتقال الکترون محصول به دست میآید.

ماده

CO2

NADH

FADH 2

آب حاصل از آنها

تعداد پمپهای فعال شده

گلوکز

6

10

2

12

34

پیرووات

3

4

1

5

14

استیلکوآنزیم

2

3

1

4

11
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نتیجهگیری نهایی :برای پیدا کردن تعداد پمپهای فعال شده ،باید در اکسایش ماده ،تعداد NADHهای تولید شده را در سه ضرب کنیم و تعداد  FADH 2ها را در

دو ضرب کنیم ولی به ازای هر  NADHیا هر  ، FADH 2یک مولکول آب در زنجیرۀ انتقال الکترون تولید میشود و  1مولکول اکسیژن ( 1اتم اکسیژن) مصرف میشود.
2
188 A

41

بازوفیله�ا دارای تنف�س هوازی میباش�ند که در مرحل�ۀ اول آن (قندکافت) ،با تولید  ATPبدون نیاز به  NADH ، O2و دو نوع مادۀ س�هکربنی یک و

دوفسفاته ایجاد میشود .در مرحلۀ دوم که تنفس هوازی میباشد ،دوبارهسازی و تولید  FAD ، NAD + ، NADHو  FADH 2رخ میدهد ،در این مرحله هم ATP

B

B

C

A

اکسایشی و هم  ATPپیشمادهای ایجاد میشود.
 11 189در تخمیر الکتیکی ،پیرووات گیرندۀ نهایی الکترونی میباشد .در حالیکه در تخمیر الکلی ،ترکیب دو کربنه اتانال ،گیرندۀ نهایی الکترون میباشد و پس از
گرفتن الکترون ،به اتانول تبدیل میگردد.
گزینۀ ( :)2در انتهای هر نوع تخمیر NAD + ،بازسازی میگردد نه
 / . NADHگزینۀ ( :)3در مرحلۀ دوم هر دو نوع تخمیر ،از تعداد یونهای هیدروژن مادۀ
زمین�های سیتوپالس�م کاس�ته میگردد ،چون م�واد آلی ب�ه گرفتن الکترونه�ا و پروتونها
میپردازند .مطابق معادلۀ روبهرو:
گزین�ۀ ( :)4در تخمی�ر الکل�ی همزم�ان با مص�رف ترکی��ب دوکرب�نی اتانال (ن�ه پیرووات)
 NADHمصرف میگردد.
 11 190شکل مورد نظر هیدرولیز  ATPرا نشان میدهد که در مرحلۀ اول قندکافت رخ میدهد نه در دو مرحلۀ آخر آن!
در ماهیان ساکن آب شیرین به دلیل زیاد بودن غلظت نمک درون بدن جانور ،جذب نمک و یونها با انتقال فعال و صرف  ATPصورت میگیرد (رد گزینۀ (.))2
ورود یونهای پتاس�یم و کلر به لولۀ مالپیگی حش�رات با انتقال فعال بوده و ورود پیرووات حاصل از قندکافت از مادۀ زمینهای سیتوپالس�م به بستره راکیزه نیز نمونهای
از انتقال فعال همراه مصرف  ATPمیباشد (رد گزینههای ( )3و (.))4
 11 191یاختههای کبدی و ماهیچهای قدرت هیدرولیز گلیکوژن و ایجاد گلوکز را دارند ،این یاختهها طی تنفس هوازی ،مقدار زیادی  ATPاز گلوکز به دست میآورند.
آنزیمهای خارج شده از یاخته پوششی پرز روده باریک نیز قدرت هیدرولیز مالتوز و ایجاد گلوکز را دارند.
گزینۀ ( :)2همۂ یاختههای زنده بدن قدرت تنفس هوازی و ایجاد مقدار زیادی  ATPاز گلوکز را دارند ولی هیدرولیز پیوند بین دو گلوکز برای ایجاد
گلوکز ویژه یاختههای کبدی و ماهیچهای و آنزیمهای مالتاز خارج شده از یاختۀ رودۀ باریک میباشد / .گزینۀ ( :)3تجزیۀ گلوکز همراه تولید مقدار کمی  ATPدر تخمیر
رخ میدهد .این واکنش فقط در یاختههای ماهیچه اس�کلتی رخ میدهد ولی هیدرولیز نشاس�ته در انس�ان توس�ط آنزیمهای غدد بزاقی در دهان و س�پس در روده باریک
توسط آمیالز لوزالمعده رخ میدهد / .گزینۀ ( :)4یاختههای ماهیچهای قدرت تخمیر الکتیکی و تولید  ATPمختصری از تجزیۀ گلوکز دارند ولی این یاختهها آنزیمهای
الزم برای هیدرولیز گلیکوژن ذخیرهای را دارند نه نشاسته!
ً
 11 192یاختههای راکیزهدار یوکاریوتی ،معموال تنفس هوازی انجام میدهند ،ولی برخی مانند مخمرها یا یاخته ماهیچه اس�کلتی انس�ان ،قادرند در صورت کمبود
 O2محیط به تخمیر بیهوازی بپردازند .در هر دو نوع تنفس هوازی و بیهوازی تولید  ATPو دوبارهسازی

A

NAD +

رخ میدهد.

تخمیر و تنفس هوازی ،هر دو ،واکنشهایی برای مصرف پیرووات میباشند .در تنفس هوازی ،پیروواتها اکسایش مییابند ولی در نوع بیهوازی (تخمیر)

41 193
الکتیکی ،پیروواتها الکترون میگیرند و کاهیده میشوند و یا در نوع تخمیر الکلی تجزیه میشود و از آن  CO2و اتانال ایجاد میشود (درستی گزینۀ (.))4

رد گزین�ۀ ( :)1ه�ر دو فراین�د تخمی�ر و زنجیرۀ انتقال الکترون تنفس هوازی NAD + ،را دوبارهس�ازی میکنند / .رد گزین�ۀ ( :)2تخمیر الکتیکی،

 CO2تولید نمیکند ولی تخمیر الکلی و تنفس هوازی قدرت تولید  CO2دارند که  23٪این مولکول در خون با اتصال به هموگلوبین منتقل میش�ود / .رد گزینۀ (:)3
ً
در تخمیر ،معموال ماده آلی و در تنفس هوازی O2 ،معدنی ،گیرندۀ نهایی الکترون و پروتون میباشد.
194 B

C

31

موارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست هستند .تبدیل پیرووات به الکتات طی تخمیر الکتیکی ،در سیتوپالسم یاخته ماهیچهای انسان و همچنین در برخی باکتریها
H+

(پروتون) نیز میکنند (درستی ب).
مثل تولیدکنندههای خیارشور یا مواد لبنی مثل تولید ماست انجام میشود که این یاختهها در قندکافت همراه با  ، NADHتولید
موارد (الف) و (د) دربارۀ یاخته ماهیچهای که حاوی راکیزه اس�ت و باکتریها که فاقد پروتئین انقباضی اکتین و میوزین میباش�ند ،رد میش�وند و مورد (ج) نیز دربارۀ
مرحلۀ قندکافت و تولید  ATPدر غیاب اکسیژن ،در مورد هر یاخته زندهای رد میشود.
 11 195همۀ موارد دربارۀ ابفت ماهیچهای انسان که تخمیر بیهوازی نیز دارد صحیح میباشند.
الف) در تخمیر الکتیکی عضالت اس�کلتی ،تولید  2ATPبدون تولید  CO2از تجزیۀ گلوکز حاصل میش�ود / .ب) تولید و مصرف

NAD +

در

مرحلۀ تخمیر الکتیکی رخ میدهد / .ج) عضالت با تولید کراتین از کراتین فسفات به تأمین انرژی میپردازند و سپس کراتین را به مادۀ زائد نیتروژندار کراتینین تبدیل
میکنند / .د) عضالت در ورزش ش�دید و نیاز زیاد خود به  ATPبه اکس�ایش و تجزیه اس�یدهای چرب نیز میپردازند که اسیدهای چرب در ساختار فسفولیپیدهای غشا
قرار گرفتهاند( .فسفولیپیدها بیشتر مولکولهای غشایی هستند).

یژرنا هب هدام زا
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 11 196فقط مورد (ب) مدنظر اس�ت .پمپ اول زنجیرۀ انتقال الکترون ،مس�ئول اکس�ایش  NADHو دوبارهس�ازی  NAD +میباش�د NAD + .در سه نوع
واکنش زیر میتواند دوبارهسازی شود:
 )1تولید الکتات از پیرووات در تخمیر الکتیکی (الکترونگیری پیرووات در تار ماهیچه اسکلتی) (رد الف و د).
 )2تولید اتانول از اتانال در تخمیر الکلی (رد ج).
 )3واکنش اکسایش  NADHدر پمپ اول زنجیرۀ انتقال الکترون.
در چرخۀ کربس  NAD +به  NADH, H +تبدیل میشود (نه برعکس).

C

 11 197تولید پیرووات در مادۀ زمینهای سیتوپالسم رخ میدهد ولی تجمع  H +در فضای بین دو غشای راکیزه قرار دارد که بین آنها غشای خارجی صاف راکیزه
وجود دارد .این غشا برخالف غشای چین خورده داخلی ،فاقد آنزیمهای الزم برای اکسایش پیرووات (ساخت استیل) و زنجیرۀ انتقال الکترون میباشد (با توجه به شکل
کتاب آنزیمهای اکسایشدهندۀ پیرووات در غشای درونی راکیزه قرار دارند ولی جایگاه فعالیت آنها در بسترۀ اندامک است).

گزینۀ ( :)2ساخت  FADH 2توسط آنزیمهای موجود در بسرته راکیزه در چرخۀ کربس صورت میگیرد که توسط غشای دروین راکیزه با محل تجمع

ش�یب غلظت  H +در فضای بین دو غش�ای راکیزه فاصله دارد / .گزینۀ ( :)3واکنشهای تخمیری در مادۀ زمینهای سیتوپالس�م رخ میدهد ولی مصرف  FADدر بستره
راکیزه (چرخۀ کربس) انجام میشود که بین آنها دو غشای راکیزه یکی صاف خارجی و دیگری چین خورده داخلی وجود دارد / .گزینۀ ( :)4مصرف  O2برای تولید آب در

A

بستره راکیزه رخ میدهد ولی تجمع  H +در فضای بین دو غشای راکیزه است که بین آنها غشای درونی راکیزه واقع شده و با مادۀ زمینهای سیتوپالسم برخوردی ندارد.
 31 198در یاخت�ه ماهیچ�های ،پ�س از انجام
قندکاف�ت و تولی�د پی�رووات (الف) اگ�ر  O2کافی

باشد ،تنفس هوازی در مس�یر اکسایش پیرووات در
س�مت راس�ت صورت میگیرد و در ص�ورت کمبود
 ، O2پی�رووات به س�مت کاهیده ش�دن در مس�یر

س�مت چپ به علت اینکه ماهیچه اس�کلتی اس�ت،
ب�رای تخمیر الکتیکی و تولی�د الکتات (ب) میرود.
(ج) نی�ز  NADHحاص�ل از مرحل�ۀ قندکاف�ت
میباشد.

199 B

11

در این شکل (الف) محصوالت فرعی حاصل از قندکافت یعنی  NADHیا  ATPمیتواند باشد که تا اینجا هر چهار گزینه صحیح میباشند.

س�پس در س�ؤال قس�مت (ج) را خواس�ته است که محصول واکنشهای وابس�ته به زنجیرۀ انتقال الکترون اس�ت که میتوانند  ATP ، FAD ، NAD +یا آب باشند
(گزینۀ ( )2رد میشود).
س�پس قس�مت (ب) را س�ؤال کرده است که همان محصوالت چرخۀ کربس میباش�ند .این مواد میتوانند  NADH , H + ، FADH 2 ، CO2یا  ATPباشند که

هر سه گزینۀ باقیمانده میتواند صحیح باشد.
در قدم آخر قس�مت (د) را س�ؤال کرده اس�ت که
محصول مرحلۂ دوم تخمیر الکیل است .در این تخمیر
ب�ه هم�راه اتان�ول CO2 ،و  NAD +ب�ه دس�ت

میآید که فقط گزینۀ ( )1پاسخ است.
دقت کنید که تولید  ATPو  NADHدر مرحلۀ
اول تخمی�ر رخ میده�د ولی در قس�مت (د) مرحلۀ
دوم تخمیر را خواسته است.

200 B

22

زنجی�رۀ انتق�ال الکترون در غش�ای داخلی راکیزه صورت میگیرد که از  NADHها و  FADH 2های مراح�ل قبلی ،تعدادی  ATPایجاد میکند .این

زنجیره دوبارهس�ازی  NAD +ها را در پمپ اول و FADها را در پروتئین بین پمپ اول و دوم انجام میدهد ،ولی تخمیر فقط دوبارهس�ازی  NAD +میکند (درس�تی
گزینۀ ( )2و نادرستی گزینۀ ( .))4این زنجیره  ATPدر سطح پیشماده ایجاد نمیکند و به تولید  ATPاکساییش میپردازد (نادرستی گزینۀ (.))1
الکترونگیری پیروواتها مخصوص عمل تخمیر الکتیکی میباشد و در تنفس هوازی رخ نمیدهد (نادرستی گزینۀ (.))3
B

 42 201در نتیجۀ عمل زنجیرۀ انتقال الکترون غشای چین خورده راکیزه با افزوده شدن گروه فسفات به  ATP ، ADPتولید میشود ATP .مولکول آلی پرانرژی
اس�ت ک�ه ان�رژی را بهطور موقت در خود ذخی�ره میکند .البته تولید  ATPدر خود زنجیره صورت نمیگیرد بلکه در کانال ATPس�از و در واکنشهای مربوط با زنجیرۀ
انتقال الکترون صورت میگیرد.
گزینۀ ( :)1یونهای هیدروژن برخالف ش�یب غلظت از گروهی از پروتئینهای غش�ایی زنجیرۀ انتقال الکترون به نام پمپها ،به س�مت فضای بین دو
غش��ای راکی��زه میرون�د / .گزین�ۀ ( :)2این گزینه مرب�وط به تخمیر الکلی مخمر نان میباش�د نه زنجیرۀ انتقال الکت�رون که معرف تنفس هوازی میباش�د / .گزینۀ (:)3
الکترونهای کمانرژی عبور کرده از پمپها ،ابتدا به مولکول  O2میرسند و سپس یون  O2−با  2H +ترکیب شده و آب میسازد.

202 B

12

موارد دوم و چهارم صحیح میباشند.
عبارت اول :نادرست است( .الف) و (ه) مولکول  ADPمیباشند ولی  Iبیانگر استیلکوآنزیم  Aمیباشد / .عبارت دوم :درست است .همگی معرف

گیرندۀ الکترونی  NAD +میباش�ند / .عبارت س�وم :نادرس�ت است D .معرف کوآنزیم  Aبوده ولی  Aهمانند سایر موارد این عبارت بیانگر  CO2میباشد که 23٪

C

آن در خون توسط هموگلوبین منتقل میشود / .عبارت چهارم :درست است D .و  IIکوآنزیم  Aمیباشند که برای کمک به فعالیت آنزیمها نقش دارند.
 12 203موارد اول ،دوم و سوم نادرست میباشند.
عبارت اول :نادرست است( .ب) )1( ، C ،و ( )4همگی  NADHهستند که در واکنشهای هوازی( ،ب) و  Cدر زنجیرۀ انتقال الکترون تنفس هوازی

ولی ( )1و ( )4در تخمیر اکسایش میشوند / .عبارت دوم :نادرست است A .و ( )3مولکولهای  CO2هستند ولی ( )3محصول تخمیر الکلی است که در انسان صورت

نمیگیرد /.عبارت س�وم :نادرس�ت اس�ت( ، B .ز) )5( ،و ( )2همگی  NAD +میباشند که گیرنده الکترونی هس�تند نه ناقل الکترونی / .عبارت چهارم :درست است.
(ب) معرف  NADHو ( )3معرف  CO2میباشد که هر دو در خارج راکیزه و در مرحلۀ اول و دوم تخمیر الکلی تولید میشوند که به  O2نیازی ندارند ولی  IIIو A

مولکولهای  CO2حاصل از اکسایش مواد در تنفس هوازی بوده که محتاج  O2میباشند.

B

 12 204فقط مورد (د) صحیح است.
الف) نادرس�ت اس�ت .یون اکسید ،رادیکال آزاد نیست ،چون الکترون جفت نشده ندارد / .ب) نادرست است .کاروتنوئیدها و آنتوسیانینها ،مانع اثر
رادیکالهای آزاد روی مولکولهای زیس�تی میش�وند / .ج) نادرس�ت اس�ت .نکروز کبدی در اثر الکل نوعی بافتمردگی با مرگ تصادفی اس�ت (نه برنامهریزی ش�ده)/ .

A

 22 205مواد پاداکسندهای مثل کاروتنوئیدها میتوانند از دو غشای سبزدیسه خارج شوند و با عبور از دو غشای راکیزه وارد بستره شده و سبب خنثیسازی رادیکال
آزاد حاصل از اکسیژن در راکیزه شوند (نادرستی گزینۀ (.))2
دلیل درستی گزینههای ( )3( ،)1و ( )4را بهطور کامل میتوانید در توضیح سؤاالت قبل بررسی کنید.
 12 206فقط مورد (ب) صحیح است.
الف) به دلیل وجود قید «همواره» نادرست است.

د) درست است .سیانید و کربن مونواکسید از انتقال الکترون به  O2ممانعت میکنند ،در این صورت احتمال ایجاد رادیکال آزاد از اکسیژنها زیاد میشود.

B

در انتهای زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه ،یونهای اکسید )  (O2−با یونهای هیدروژن ترکیب میشوند و آب تولید میکنند اما گاه پیش یمآید که درصدی از اکسیژنها

وارد واکنش تشکیل آب نمیشوند و به صورت رادیکالهای آزاد درمیآیند که از عوامل ایجاد سرطان هستند.
ب) درس��ت اس�ت .راکیزهها برای مقابله با اثر مسی رادیکالهای آزاد به ترکیبات پاداکس�نده وابس�تهاند / .ج) نادرست اس�ت .وجود الکل مانع از عمل راکیزهها در خنثی
کردن رادیکالهای آزاد میشود .همچنین الکل سرعت تولید رادیکالهای آزاد از اکسیژن را افزایش میدهد و در نهایت سبب نکروز (بافتمردگی) بافتی در کبد میشود
(ترکیب شدن با رادیکالهای آزاد ،از ویژگیهای الکل نمیباشد) / .د) نادرست است .نقصهای ژنی با تولید پروتئینهای معیوب در زنجیرۀ انتقال الکترون ،سبب عملکرد
نامناسب راکیزه در مبارزه با رادیکالهای آزاد میشوند و یا قدرت ایجاد یون اکسید را کاهش میدهند (الزم به یادآوری است که یون اکسید ،رادیکال آزاد نمیباشد).

169
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 42 207همۀ موارد نادرست میباشند.
الف) الکل س�رعت تش�کیل رادیکالهای آزاد از اکس��یژن را باال میبرد نه هر نوع رادیکال آزاد!!  /ب) الکل سبب میشود که راکیزه نتواند رادیکالهای
آزاد اکس�یژن را خنث�ی کن�د (ن�ه واکوئول!!)  /ج) در اثر الکل ،رادیکالهای آزاد ب�ه  DNAراکیزه حمله میکنند (نه رناتن آن!)  /د) نکروز یک آس�یب بافتی یا همان بافت
مردگی است که در اثر مرگ یاختهای ایجاد میشود (نه برعکس).
 22 208موارد (ب)( ،ج) و (د) نادرست میباشند.
الف) درس�ت اس�ت .نقص ژنی در یاختهها که س�بب تولید پروتئینهای معیوب در زنجیرۀ انتقال الکترون میشود ،سبب میشود که راکیزه نتواند در
مبارزه با رادیکالهای آزاد ،عملکرد مناسبی داشته باشد( .ژنوم هسته و راکیزه در ساخت عوامل مورد نیاز تنفس یاختهای مؤثرند / ).ب) نادرست است .مواد سمی فراوان
با مهار یک یا تعدادی واکنشهای تنفس هوازی ،سبب توقف تنفس و مرگ یاختهای میشود / .ج) نادرست است .سیانیدها ،واکنش هنایی مربوط به انتقال الکترونها از
−−

پمپ س�وم زنجیرۀ انتقال الکترون به اکس�یژن را مهار میکنند و با مهار تولید  ، Oس�بب توقف واکنشهای ATPسازی و تولید آب میشوند یعنی مانع تولید O2−
میش�وند (از طرفی ش�انس تولید رادیکال آزاد اکس�یژن را زیاد میکند) / .د) نادرس�ت اس�ت .کربن مونواکس�ید با اتصال به جایگاه اکس�یژن در مولکول هم (قس�متی از
هموگلوبین) ،سبب کاهش اکسیژنرسانی به بافتها شده و احتمال ایجاد
به  O2شده و تولید

C

−−

−−

 Oرا کم میکند .از طرفی این ماده سبب مهار فعالیت پمپ سوم در الکترونرسانی صحیح

 Oرا کاهش میدهد.

 22 209موارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست میباشند( .این سؤال عبارات ترکیبی از کل زیستشناسی دارد).
الف) نادرس�ت اس�ت .در فصل آخر زیس�ت یازدهم ،خواندید که گیاهان س�ازوکارهای متفاوتی برای جلوگیری از اثر سیانیدها بر تنفس یاختهای خود
دارند .گیاهان ،ترکیبات س�یانیدداری بر علیه جانوران گیاهخوار میس�ازند که برای خود گیاه س�می نیس�ت ،ولی این مواد پس از ورود به لولۀ گوارش جانوران گیاهخوار و
تجزیه شدن ،سیانیدی ایجاد میکنند که سمی است و با اثر بر تنفس یاختهای جانور ،سبب مرگ جانور مزاحم میشود.
ب) درست است.
دقت کنید که سیانید در هر جانداری سبب توقف تنفس میشود ولی ترکیبات سیانیددار به دلیل عدم تجزیه در گیاهان و عدم ایجاد سیانید خالص ،ترکیبات مضری به
حساب نمیآیند بلکه ترکیبات دفاعی در برابر جانوران گیاهخوار میباشند.

B

ج) نادرست است .سیانیدها و آرسنیکها از مواد سمی هستند که با قرار گرفتن در جایگاه فعال آنزیم ،مانع فعالیت این ماده و مهار برخورد با پیشماده خود میشوند که
برخی س�بب مرگ میش�وند( .روی آنزیمها اثر میکنند نه کوآنزیمها!)  /د) نادرست است .آلکالوئیدها برخالف سیانیدها در شیرابه برخی گیاهان به مقدار فراوانی وجود
دارند .این مواد هم نقش دفاعی در برابر گیاهخواران دارند و هم در تولید داروهای مسکن ،آرامبخش و ضد سرطان کاربرد دارند ولی برخی اعتیادآورند.
 32 210موارد (الف) و (ج) صحیح میباشند (میوگلوبین برخالف هموگلوبین قدرت اتصال به  CO2و کربن مونواکسید ندارد (نادرستی ب)).
در جایگاه اتصال اکسیژن در گروههای هم اتصال پایداری ایجاد میکند (درستی الف).
ظرفیت حمل  O2را در خون کاهش میدهد.
اثر کربن مونواکسید
بر تنفس هوازی

اثر بر هموگلوبین

انتقال الکرتون

B

C

C

فعالیت کربنیکانیدراز را با کاهش تولید  ، CO2کم میکند.

سبب اختالل در تنفس یاختهای میشود و حتی سبب مرگ میشود (گاز گرفتگی).
اثر بر زنجیرۂ

C

میزان تنفس هوازی و تولید  CO2را کاهش میدهد (نادرستی د).

سبب توقف واکنش مربوط به انتقال الکترون کمانرژی از پمپ سوم به اکسیژن میشود.
مانع کامل شدن زنجیرۀ انتقال الکترون میشود (درستی ج).

گزینۀ ( :)1نادرست است .اندامک مورد نظر راکیزه است که در آن پاداکسندهها مانع اثر رادیکال آزاد روی مولکولهای زیستی میشوند
42 211
(نه اینکه مانع تولید رادیکال آزاد شود) / .گزینۀ ( :)2نادرست است .یون اکسید رادیکال آزاد و سمی نیست / .گزینۀ ( :)3نادرست است .کاروتنوئیدها و آنتوسیانینها ،فقط
دو نوع از پاداکسندهها هستند / .گزینۀ ( :)4درست است .رادیکال آزاد سمی ،سبب ایجاد سرطان میشوند (سرطان نیز در اثر اختالل در تنظیم تقسیم یاخته میباشد).
 32 212منظور سؤال موادی مثل الکل و عواملی مثل نقص ژنی میباشد که همگی احتمال ایجاد رادیکال آزاد و تخریب مولکولهای زیستی را زیاد میکنند.
گزینۀ ( :)1فقط نقص ژنی س�بب ایجاد پروتئین معیوب میش�ود / .گزینۀ ( :)2الکل س�رعت تشکیل رادیکال آزاد را فقط از اکسیژن (نه انواعی) زیاد
میکند / .گزینۀ ( :)4این عوامل اشکال در تولید پیرووات ایجاد نمیکنند.
 22 213عبارتهای (الف) و (ج) صحیح هستند.
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 مولکولهای سمی ،رادیکالهای آزاد از اکسیژن هستند که الکترونهای
جفت نشده دارند / .د) نادرست است .این حمله رادیکال آزاد به کبد ،سبب نکروز و مرگ تصادفی یاختههای کبدی میشود ولی کبد چرب در اثر زیادی کلسترول و لیپیدها است.
 12 214عبارات (الف)( ،ب) و (د) نادرست میباشند.
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 میش�ود/ .
ب) نادرس�ت اس�ت .رادیکالهای آزاد اکس�یژن به دانی راکیزه حمله میکنند 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 میباش�د .همانطور که میدانید کبد در تولید لیپوپروتئینهای خون نقش مستقیم دارد و در تولید گویچۀ قرمز نیز با تولید هورمون
اریتروپویتین مؤثر است / .د) نادرست است .نکروز کبدی در اثر حمله رادیکالهای آزاد اکسیژن به دنای راکیزه رخ میدهد .نرسیدن الکترونهای زنجیرۀ انتقال الکترون
به اکس�یژن در راکیزه در اثر عواملی س�می مثل س�یانید یا مونواکسید کربن رخ میدهد که در آن صورت مقدار تولید رادیکال آزاد از اکسیژن زیاد میشود (البته در ادامه
ً
این رادیکالها میتوانند یاخته را تخریب کنند اما وقتی مشخصا در مورد نکروز کبد صحبت میکنیم ،باید بدانیم که عامل آن ،نوشیدن الکل است).

C

C

 12 215موارد (الف) و (ه) صحیح میباشند.
در بدن انسان یاختههای بافت ماهیچهای و کبدی قدرت ذخیرۀ گلیکوژن دارند که این پلیساکارید را از سنتز آبدهی گلوکز تولید و ذخیره میکنند.
الف) درست است .یاختههای ماهیچهای و کبدی ،در تنفس هوازی ،گلوکز را به  CO2و آب و مقدار زیادی  ATPتبدیل میکنند (توجه داشته باشید

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
نمیدهد / .ج) نادرست است .نکروز یا بافت مردگی در اثر مصرف شدید الکل ،در کبد رخ میدهد /.د) نادرست است .فقط کبد عالوه بر تولید پروتئین و گلیکوژن ،به
ذخیرۀ آهن و برخی ویتامینها میپردازد (زیست دهم فصل ( )2دقت کنید که آهن در میوگلوبین وجود دارد ولی برای فعالیتهای دیگر بدن ،آزاد نمیشود) / .ه) درست
اس�ت .همۀ بافتهای بدن برای هورمونهای تیروئیدی در سوختوس�از بدن و هورمون انس�ولین برای نفوذپذیری به گلوکز ،گیرنده ویژه دارند (زیس�ت یازدهم فصل 4
هورمونها).
 42 216همۀ موارد نادرست است.
الف) نادرس�ت اس�ت .نقص ژنی در پروتئینهای زنجیرۀ انتقال الکترون اثر میگذارند (نه کانال ATPس�از) / .ب) نادرست است .خود سیانید مانع
رس�یدن الکترون به اکس�یژن میش�ود نه ترکیبات س�یانیددار / .ج) نادرست است .مواد س�می مورد نظر این عبارت فقط روی واکنشهای تنفس هوازی (متن کتاب) اثر
میگذارند / .د) نادرس�ت اس�ت .کربن مونواکس�ید ،با دو مکانیس�م متفاوت اثرگذاری میکند که یکی با اتصال به هموگلوبین و دیگری با ممانعت از رس�یدن الکترون به
اکسیژن عمل میکند (این دو به هم ربطی ندارند).

پاسخآزمونجمعبندی
B

C

C

B

1

11

بخش اول هر تخمیری ،همان گلیکولیز یا قندکافت است که در هر مرحله از واکنشهای آن حداقل یک ترکیب فسفاتدار اصلی یا  ATPو یا  ADPایجاد میشود.
گزین�ۀ ( :)2در هیچ واکنش قندکافتی CO2 ،تولید نمیش�ود / .گزین�ۀ ( :)3مولکولهای  ADPدر واکنشهای مرحلۀ اول قندکافت با تولید

H+

ایجاد نشدهاند / .گزینۀ ( :)4دوبارهسازی  NAD +در مرحلۀ دوم تخمیرها میباشد.
 22 2موارد (ب) و (د) نادرست هستند .ماهیچههای اسکلتی ،توانایی تأمین انرژی از سوختن گلوکز طی تنفس هوازی و بیهوازی و همچنین از کراتین فسفات و
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  ATPاز آن کراتین به دس�ت میآید که به خودیخود مادۀ زائد نمیباشد / .ج) درست است .آخرین
عضو زنجیرۀ انتقال الکترون در تنفس هوازی ،پمپ پروتونی اس�ت که الکترونهای  NADHو  FADH 2را به  O2منتقل میکند / .د) نادرس�ت اس�ت .واکنشهای

اکسایش پیرووات و استیل به تولید  NADHمیپردازد (نه اکسایش آن).
 33 3فقط مورد (د) جمله را به درستی تکمیل میکند ولی (الف)( ،ب) و (ج) به نادرستی تکمیل میکنند (این تست ترکیب شده با فصل  3یازدهم میباشد).
الف) نادرس�ت اس�ت .ماهیچۀ مثانه ،نوعی ماهیچۀ صاف اس�ت و یاختههای ماهیچهای آن ،فقط طی تنفس هوازی و با اکس�ایش پیرووات انرژی به
دست میآورند و تحت کنترل اعصاب خودمختار میباشند .دقت کنید که منظور از الکترونگیری 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 پیروواتها الکتروندهی میکنند ،یعنی بیشتر در تنفس هوازی شرکت دارد .این
تارها ،از نوع کند (قرمز) هس�تند که انرژی خود را س�ریع از دس�ت نمیدهند / .د) درس�ت است .ماهیچۀ شکمی ،از نوع اسکلتی بوده و دو نوع تار دارد .تارهایی که اغلب
پیرووات آنها وارد واکنش کاهیش میشوند ،تارهای سفید (تند) هستند که بیشتر تنفس یبهوازی انجام میدهند و مسئول انجام انقباضات رسیع هستند.
 44 4نوکلئوتید سهفسفاته ،همان  ATPمیباشد که در مرحلۀ اول تنفس یا قندکافت مصرف میشود ولی تولید استیلکوآنزیم  Aمخصوص واکنشهای مرحلۀ
دوم تنفس�ی یا تنفس هوازی میباش�د (تنفس همواره دو مرحله دارد ،مرحلۀ اول هر نوع آن ،قندکافت بیهوازی اس�ت ولی مرحلۀ دوم میتواند هوازی یا بیهوازی (ادامۀ
تخمیر) باشد).
گزین�ۀ ( :)1مص�رف  FADH 2در بخش هوازی تنفس یعنی در زنجیرۀ انتقال الکترون ص�ورت میگیرد .در بخش هوازی تنفس ،هم تولید ATP
اکسایش�ی در زنجی�ره و ه�م  ATPپیشم�ادهای در چرخۀ کربس صورت میگی�رد / .گزینۀ ( :)2مرحلۀ اول تنفس همان قندکافت میباش�د ک�ه مصرف  ATPو تولید
 NADHب�ه عن�وان ناق�ل الکترون�ی دینوکلئوتی�دی در آن صورت میگیرد / .گزین�ۀ ( :)3در چرخۀ کربس ،تولی�د  CO2به همراه مصرف دو ن�وع گیرنده الکترونی

C

دینوکلئوتیدی ،یعنی  NAD +و  FADصورت میگیرد.
 45 5همۀ موارد نادرست هستند.
الف) نادرس�ت اس�ت .در مرحلۀ اول چرخۀ کربس ،مادۀ چهارکربنی ش�رو عکننده چرخه با اس�تیلکوآنزیم  Aترکیب میشود .طی این واکنش ،مادۀ
ش�شکربنی تولید ش�ده و کوآنزیم  Aاز چرخه خارج میش�ود تا به گروه اس�تیل جدیدی متصل ش�ود .این عمل در بس�ترۀ راکیزه که دنادار اس�ت رخ میدهد ولی قند
ش�شکربنی دوفس�فاته ایجاد نمیش�ود (این قند محصول مرحلۀ اول قندکافت در مادۀ زمینهای سیتوپالسم است) / .ب) نادرست است .در فضای بین دو غشای راکیزه،
گروه کوآنزیم  Aنه مصرف و نه آزاد میشود / .ج) نادرست است .بازسازی کوآنزیم  Aدر مرحلۀ اول چرخۀ کربس و همراه با ترکیب )  (C2 + C4صورت میگیرد ولی

آزاد شدن  CO2همراه با تولید استیلکوآنزیم ( Aنه با مصرف کوآنزیم  )Aو مراحل  2و  3چرخۀ کربس صورت میگیرد (بخش محصور شده توسط غشای چینخوردۀ

راکیزه ،همان بس�تره میباش�د) /.د) نادرست است .در بسترۀ راکیزه ،همزمان با اکسایش پیروواتها ،ابتدا تولید  CO2و ایجاد  NADHو پروتون )  (H +انجام شده
و سپس کوآنزیم  Aمصرف میشود.

171

یژرنا هب هدام زا
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وقتی صحبت از بخش هوازی تنفس میش�ود ،منظور س�ؤال از اکس�ایش پیرووات به بعد در راکیزه یوکاریوتها میباش�د .در اکسایش پیرووات به ترتیب

تولی�د  ، CO2کاهش

NAD +

و تولید

 ، NADH, H +مصرف  CoAو س�پس در چرخۀ کرب�س ،تولید ،NADH

در انتها نیز طی مرحلۀ زنجیرۀ انتقال الکترون ،تولید آب و  ATPاکسایشی انجام میشود.
مجنپ لصف

در این سؤال دقت کنید که  ATPاکسایشی در بخش هوازی تولید میشود (نه هیدرولیز) پس به ترتیب (ب

الف

 ATP ، CO2و  FADH 2صورت میگیرد.

د) صورت میگیرد.

ترتیب واکنشها در تنفس یاختهای هوازی
مرحله
26

ترتیب واکنشها

قندکافت (بیهوازی)
اکسایش پیرووات تا
استیل ( CoAهوازی)
اکسایش استیل در
چرخۀ کربس

زنجیرۀ انتقال الکترون

کتاب در مورد مرحله تولید  NADH ،ATPو  FADH 2بحثی نکرده است و شما نیز نیازی به دانستن محل هر مرحلۀ

آنها ندارید ویل مراحل  2و  3برای تولید  CO2و مرحلۂ اول واکنشها برای آزاد شدن  CoAمهم است.

نکته :در تولید آب ،ابتدا اکسیژنها الکترون میگیرند و سپس یون اکسید  O2−با پروتونها ترکیب میشوند.
نکته :تولید آب آخرین واکنش اعضای موجود در زنجیرۀ انتقال الکترون است.

نکته :تولید  ATPاکسایشی در کانال  H +رخ میدهد که این کانال از اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون منیابشد.

7

B

17

موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست میباشند.
منظور س�ؤال بهطور واضح مولکول

NADH, H +

NAD +

C

میباش�د .این مولکول در تخمیر الکلی یا الکتیکی پس از واکنشهای قندکافت با اکس�ایش خود

دوبارهس�ازی میش�ود (نادرس�تی الف و ج) .در مورد (ج) دقت کنید که از هیدرولیز گلیکوژن ،گلوکز

نقش الکتروندهی به یک ترکیب آلی دارد و به صورت
حاصل میشود.
ب) نادرس�ت اس�ت ، NADH .ماده دینوکلئوتید با باز آلی آدنین دوحلقهای میباش�د / .د) درس�ت است NADH .در تخمیر و تنفس هوازی ،اکسایش مییابد با این
تفاوت که الکترونهای آن در تخمیر الکلی و الکتیکی صرف کاهش یک مادۀ آلی مثل پیرووات یا اتانال میشود ولی در بخش هوازی تنفس یعنی در انتهای زنجیرۀ انتقال
الکترون ،سبب کاهش مادۀ معدنی اکسیژن برای تشکیل یون اکسید و تولید آب میشود.
 48 8همۀ موارد نادرست میباشند .منظور سؤال رادیکالهای آزاد میباشند.
الف) هر نوع ماده دارای بار الکتریکی ،رادیکال آزاد نیس�ت بلکه انواع دارای کمبود الکترون یا الکرتون اضایف با قدرت واکنشدهی باال ،رادیکال آزاد
هستند .از طرفی واکنش مواد رنگی مثل کاروتنوئید و آنتوسیانین با رادیکالهای آزاد مانع تخریب مولکولهای زیستی میشوند / .ب) رادیکالهای آزاد از عوامل رسطانزا
هس�تند که در اثر واکنش با بافتهای بدن س�بب تخریب آنها نیز میش�وند / .ج) آب در واکنشهای تنفس هوازی از ترکیب یون اکس�ید  O2−با دو تا پروتون 2H +

ایجاد میشود که هیچکدام رادیکال آزاد نیستند ولی اتم اکسیژن قدرت تبدیل شدن به رادیکال آزاد دارد / .د) مولکول  O2یا اکسیژن سرطانزا نمیباشد بلکه درصدی

از آنها در راکیزه ممکن است ضمن جدا شدن اتمهای آن از هم به رادیکال آزاد و ماده سرطانزا تبدیل شوند.
نکات رادیکالهای آزاد
تعریف رادیکال آزاد
27

عواملی هستند که به علت داشتن الکترونهای جفت نشده در ساختار خود ،واکنشپذیری باالیی دارند.

آسیب کلی در بدن

رادیکالهای آزاد میتوانند با مولکولهای تشکیل دهنده ابفتهای بدن واکنش دهند و به آنها آسیب برسانند.
رادیکالهای آزاد از عوامل ایجاد سرطان هستند.

عوامل مقابله کننده
با رادیکالهای آزاد

ترکیبات اپداکس��نده مثل ترکیبات رنگی موجود در واکوئولها (آنتوس��یانین) و رنگدیسهها (کاروتنوئیدها) موجود در
میوهها و سبزیجات با رادیکال آزاد واکنش میدهند و مانع اثر تخریبی آنها میشوند (آلکالوئیدها پاداکسنده نیستند).

تجمع رادیکالهای آزاد

اگر سرعت تشکیل رادیکالهای آزاد از سرعت مبارزه با آنها بیشتر باشد ،این رادیکالها مث ً
ال در راکیزهها جمع
میشوند و سبب تخریب اندامک و یاخته میشوند.

علل تجمع رادیکال
آزاد در راکیزه

الکل  -نقص ژنی

اثر الکل در تجمع
رادیکال آزاد راکیزه

الکل از یک طرف رسعت تشکیل رادیکال آزاد از اکسیژن را در راکیزه افزایش میدهد و از طرف دیگر مانع عمل
راکیزه در خنثی کردن آنها میشود.
بافت مردگی (نکروز
راکیزه و سپس یاخته را تخریب میکند
رادیکالهای آزاد به دانی راکیزه حمله کرده
کبدی) میدهد.
به همین دلیل نوشیدن زیاد مشروبات الکلی سبب اختالل در کار کبد میشود.

اثر نقص ژنی در
رادیکال آزاد راکیزه

نقص در ژن سازنده پروتئینهای زنجیرۀ انتقال الکترون و ایجاد پروتئین معیوب سبب عدم قدرت خنثیسازی
رادیکالهای آزاد حاصل از حاصل از اکسیژن توسط راکیزه میشود.
مواد سمی زیادی هستند که یک یا چند واکنش تنفس هوازی را متوقف کرده و سبب مرگ میشوند.
واکنش هنایی مربوط به انتقال الکترون از پمپ سوم به  O2را مهار میکند و مانع

 )1مواد سمی
سیانید
عوامل توقف دهنده
زنجیرۀ انتقال الکترون

تولید یونهای اکسید  O2−میشود.
سبب توقف زنجیرۀ انتقال الکترون و تولید آب و  ATPاکسایشی میشود.
برخی ترکیبات سیانیدداری که گیاه میسازد ،پس از تجزیه شدن و ایجاد سیانید ،برای
جانور گیاهخوار سمی میباشد.

الف) اثر بر هموگلوبین
 )2گاز مونواکسید
کربن )(CO

با اتصال به جایگاه اکسیژن در مولکول هموگلوبین ،ترکیب
اپیداری با این ماده میدهد.
ظرفیت حمل  O2را در خون کاهش میدهد.

سبب اختالل در واکنشهای تنفس یاختهای هوازی میشود.
ب) گاز مونواکسید کربن عالوه بر اثر بر هموگلوبین ،میتواند سبب توقف واکنش مربوط به

انتقال الکترونها به اکسیژن شود و مانع ایجاد  O2−برای تشکیل آب شود.
دود سیگار و دود خارج شده از خودروها از منابع تولید مونواکسید کربن هستند.
C

 19 9موارد سوم و چهارم صحیح میباشند .دقت کنید که واکنش پیرووات به استیل ،CoA
مربوط به تنفس هوازی اس�ت و ماده ( )3همان  CO2آزاد ش�ده و تبدیل ( )1به ( )2به ترتیب همان

 NAD +به  NADHآزاد شده در این مرحله است ولی واکنش تبدیل پیرووات به اتانول ،مربوط به
تخمیر الکلی اس�ت که (الف)  CO2آزاد ش�ده در مرحلۀ اول پس از قندکافت اس�ت و (ب) و (ج) به
ً
ترتیب تبدیل  NADHبه  NAD +میباشد (  NAD +اصال اکسایش نمییابد).
دقت کنید که در تنفس هوازی پیرووات اکس�ایش یافته و به  )1( NAD +الکتروندهی میکند ولی
در تنفس بیهوازی ،پیرووات از ( NADHب) الکترون میگیرد (درستی عبارت آخر).

A

B

عبارت اول :نادرس�ت اس�ت .ت�ار ماهیچهای قدرت تخمیر الکلی ندارد / .عبارت دوم :نادرس�ت اس�ت .واکنشهای تخمیری ،فاق�د زنجیرۀ انتقال
الکترون میباشند / .عبارت سوم :درست است .همراه با تولید  ،NADHهمواره یک پروتون نیز آزاد میشود.
 CO2 41 10تنفس یاختهای در قسمتهای زیر تولید میشود ولی در یاخته ماهیچهای که سارکومر دارد ،تخمیر الکلی رخ نمیدهد.
در عضالت انجام نمیشود.
الف) مرحلۀ  2تخمیر الکلی
در تنفس هوازی
ب) مرحلۀ  2و  3چرخۀ کربس
ج) مرحلۀ تولید پیرووات به استیلکوآنزیم A
در تنفس هوازی
د) مرحلۀ آخر تنفس نوری (در راکیزه)
در فصل  6میخوانیم.
 21 11س�یانیدها همانند مونواکس�ید کربن مانع رس�یدن الکترونهای زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه به مولکول اکسیژن میش�وند که این عمل در اثر اختالل در
فعالیت پمپ س�وم زنجیره برای انتقال الکترون کمانرژی به اکس�یژن صورت میگیرد .در این صورت احتمال ایجاد رادیکال آزاد از اکس�یژن که یونهایی با الکترونهای
اضافی جفت نشده میباشند زیاد میشود.

تولید  NADHاز  NAD +یا برعکس که به ترتیب در گزینۀ ( )1و ( )3رخ میدهد در ایجاد یونی با الکترون اضافی نقشی ندارد و رادیکال آزاد ایجاد نمیکند.
در مورد نادرس�تی گزینۀ ( )4دقت کنید که این دو ماده مانع رس�یدن الکترونها به اکس��یژن میش�وند و خودبهخود واکنش بعدی یعنی بین یون اکسید و پروتونها نیز
برای تولید آب برقرار نمیشود.

173

یژرنا هب هدام زا
174

B

12

21

دود سیگار و خودروها منبع تولید مونواکسید کربن میباشد .این ماده قدرت اتصال به گروه هم در جایگاه اتصال  O2دارد و مقدار  O2موجود در اتصال

با گویچۀ قرمز را کاهش میدهد ولی در مقدار  3٪اکسیژن محلول در پالسما بیتأثیر است.

گزینۀ ( :)1سیانیدها همانند مونواکسید کربن میتوانند واکنش انتقال الکترون به  O2را در تنفس هوازی متوقف کنند و از ایجاد

O2−

جلوگیری

مجنپ لصف

میکنند در این صورت تولید آب نیز دچار اختالل میشود / .گزینۀ ( :)3وقتی ( COمونواکسید کربن) در خون زیاد شود ،مانع اتصال  O2کافی به هموگلوبین میشود.

این موضوع سبب کاهش ظرفیت  O2خون شده و با کاهش مقدار تنفس هوازی ،تولید  ATPو  CO2نیز کاهش مییابد / .گزینۀ ( :)4مونواکسید کربن و  ، O2محل
اتصال یکس��ان و مش�تریک در گروههای هم موجود در هموگلوبین دارند با این تفاوت که مونواکس�ید کربن اتصال پایدار ولی  O2اتصال برگشتپذیر دارد( .هموگلوبین در

ساختار دوم خود حاوی رشتههای مارپیچی میشود).
B

13

41

تولید  CO2به همراه تولید  NADHمخصوص مرحلۀ تبدیل پیرووات به اس�تیل در تنفس هوازی میباش�د

(نادرس�تی گزینۀ ( )2و ( .))3برای تبدیل پیرووات به اس�تیل دو واکنش صورت میگیرد اولی آزاد شدن  CO2به همراه تولید

 NADHو بنیان استیل .در واکنش بعد ،ترکیب بنیان استیل با کوآنزیم  Aصورت گرفته و استیلکوآنزیم  Aساخته میشود.
پس از تولید استیلکوآنزیم  ، Aگروه استیل برای اکسایش به واکنشهای چرخۀ کربس وارد میشوند.
A

منظور س�ؤال عواملی هس�تند که سبب ایجاد شیب غلظت  ، H +بین فضای بین دو غشای راکیزه با بسترۀ این

21 14
اندامک میشوند .میدانید که این شیب غلظت و فعالیت پمپهای پروتونی در اثر انرژیگیری از  NADHو  FADH 2بهدست

میآی�د .ای�ن دو ماده ه�م در واکنشهای قندکافت (با تولید  ،)NADHهم در اکس�ایش پیرووات و تبدیل به اس�تیلکوآنزیم A

(با تولید  )NADHو هم در چرخۀ کربس با اکس�ایش اس�تیل (برای تولید  NADHو  ) FADH 2رخ میدهد .ولی گزینۀ
( )2دربارۀ دوبارهس�ازی  NAD +در مادۀ زمینهای سیتوپالس�م اس�ت که مربوط به تخمیر میباشد و ربطی به زنجیرۀ انتقال
الکترون ندارد.
B

15

31

اکسایش  FADH 2در زنجیرۀ انتقال الکترون ،توسط پروتئینی در مرحلۀ دوم تنفس هوازی صورت میگیرد که در بین دو پمپ پروتونی اول و دوم قرار

دارد .این واکنش قس�مت انتهایی بخش هوازی تنفس میباش�د .الزم به یادآوری اس�ت که هر نوع تنفس یاختهای ،دو مرحله دارد .مرحلۀ اول قندکافت بوده ولی مرحلۀ
دوم تخمیر یا بخش هوازی تنفس میباشد.
گزینۀ ( :)1دقت کنید که تشکیل استیلکوآنزیم  Aطی اکسایش پیرووات درون راکیزه انجام میشود ولی گویچۀ قرمز انسانی فاقد راکیزه ،هسته و

B

تنفس هوازی میباشد / .گزینۀ ( :)2اکسایش  NADHو تولید  NAD +در مرحلۀ دوم تخمیر و مرحلۀ دوم تنفس هوازی دیده میشود .مرحلۀ اول تخمیر که همان
واکنشهای قندکافت اس�ت ،با تولید  NADHمیباش�د / .گزینۀ ( :)4دقت کنید که یاختۀ ماهیچهای اس�کلتی توانایی انجام دو نوع تنفس بیهوازی (تخمیر الکتیکی) و
هوازی دارد که در تخمیر الکتیکی کاهش پیرووات دیده میشود ولی اکسایش پیرووات در تنفس هوازی آن رخ میدهد.
 31 16موارد (الف)( ،ب) و (ج) به نادرستی تکمیل میکنند .ماهیچه توأم نوعی ماهیچه اسکلیت است که یاختههای چندهستهای رشتهای شکل دارد .این ماهیچه
با انقباض خود در برگرداندن خون سیاهرگها به دهلیز راست نقش دارد (نادرستی ب) .ماهیچههای اسکلتی در هنگام ورزش فقط ات چند دقیقه قدرت تجزیه هوازی گلوکز
و تولید  FADH 2دارند (نادرس�تی ج) .این ماهیچهها در ش�رایط کمبود  O2به تخمیر الکتیکی میپردازند که تجمع الکتات سهکربنی سبب درد در ماهیچه میشود.

این ماده ش�کل کاهش یافته پیرووات میباش�د ،پس عدد اکس�ایش کربن آن کمتر از پیرووات اس�ت (درس�تی د) ولی پس از ورزش با تجزیه تدریجی الکتیکاسید ،درد
کاهش مییابد (فصل  3یازدهم) (نادرستی الف).
B

17

31

باال بودن میزان بیکربنات خون ،نشان دهنده فعالیت زیاد کربنیکانیدراز گویچههای قرمز در ترکیب  CO2با آب بوده است .این حالت در هنگامی که

مقدار  CO2خون باالست و در اثر تنفس هوازی رخ میدهد .در این حالت مقدار تولید  ATPاکسایشی در زنجیرۀ انتقال الکترون ،تولید استیلکوآنزیم FADH 2 ، A

و یون ( H +در اثر تجزیه اسیدکربنیک) باال رفته است .در این حالت واکنشها به سمت تخمیر الکتیکی که پیرووات به ماده سهکربنی دیگری تبدیل میشود ،نرفتهاند

چون در تخمیر الکتییک تولید  CO2و ازدیاد یبکربنات خون وجود ندارد( .در ضمن مقدار تولید  CO2در تنفس هوازی سه برابر تخمیر الکلی میباشد).
C

C

18

31

 CO2و  ATPمحصوالت مشترک تنفس هوازی و تخمیر الکلی میباشند که  ATPدر انتقال فعال مواد و  CO2در ساخت مواد آلی فتوسنتزی نقش دارد.

گزینۀ ( ATP :)1محصول مش�ترک هر نوع تنفس یاختهای میباش�د که اغلب واکنشهای انرژیخواه یاخته به مصرف آن متکی میباشد ولی برخی
واکنشه�ا مث�ل انتقال فعال پروتون از پمپهای زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه و سبزدیس�ه بدون ص�رف  ، ATPانرژی میگیرد (در حقیقت  ،ATPرایجترین منبع انرژی
یاخته اس�ت نه تنها منبع!) / .گزینۀ ( ATP :)2محصول مش�ترک تنفس هوازی و تخمیر الکتیکی میباش�د که به عمل کربنیکانیدراز و اشباع هموگلوبین ربطی ندارد/ .
گزینۀ ( :)4محصول مشترک این دو تخمیر ATP ،است ولی فراوردههای شیری و خیارشور فقط در اثر واکنشهای تخمیری الکتیکی ایجاد میشوند!
 21 19موارد (الف) و (ب) نادرست میباشند.
هر یاخته ماهیچه اسکلتی ،هم میتواند تنفس هوازی و هم میتواند تخمیر الکتیکی داشته باشد.
الف) نادرس�ت اس�ت .هر یاخته ماهیچه اس�کلتی ،چندهس�تهای میباشد که هر هس�ته آن دیپلوئید بوده و دو ژن برای ساخت یک رشتۀ پلیپپتیدی
خاص دارد .پس در یک یاخته برحسب تعداد هسته ،تعداد زیادی ژن وجود دارد / .ب) نادرست است .پمپهای زنجیرۀ انتقال الکترون فقط در تنفس هوازی وجود دارد
ولی در تخمیر الکتیکی آنها انجام نمیشود / .ج) درست است .مرحلۀ بیهوازی تنفس ،همان قندکافت میباشد که در مرحلۀ اول هر نوع تنفس یاختهای ایجاد میشود
و بازده آن دو  ATPدر س�طح پیشماده اس�ت / .د) درس�ت اس�ت .دوبارهس�ازی  NAD +در تخمیر الکتیکی و تنفس هوازی به ترتیب در مادۀ زمینهای سیتوپالسم و
غشای درونی راکیزه انجام میشود.

B

 42 20الکتیکاس�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
میشود CO2 ،حاصل از تبدیل پیرووات به اتانال در تخمیر الکلی مخمر نان میباشد.

گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت CO2 .در تخمیر الکتیکی یاخته ماهیچهای ایجاد نمیش�ود / .گزینۀ ( :)2نادرست است .هم الکتات به الکتیکاسید

میتواند تبدیل شود و هم  CO2در اثر ترکیب با آب ،توسط آنزیم کربنیکانیدراز میتواند به اسید کربنیک تبدیل شود / .گزینۀ ( :)3نادرست است CO2 .و تخمیر
الکلی در تولید خیارش�ور نقش�ی ندارد / .گزینۀ ( :)4درس�ت اس�ت .تولید الکتات از پیرووات همزمان با دوبارهس�ازی  NAD +بوده است ولی تولید  CO2که در اثر

تبدیل پیرووات به اتانال ایجاد میشود با تولید  NAD +همراه نیست و پیش از واکنش تولید این ماده رخ میدهد.

پاسخ آزمون برگزیدۀسؤاالت قلمچی
B

A
B

1

21

موارد (الف) و (د) ادامۀ جمله را به درستی تکمیل میکنند.

NAD +

است که در صورت فقدان آن چون واکنش زنجیرهای میباشد ،زنجیره جلوتر نمیرود
الف) درست است .گیرندۀ الکترونی در قندکافت،
و در مرحلۀ آخر نیز تولید  ATPبا گرفتن گروههای فس�فات از ماده س�هکربنی صورت نمیگیرد / .ب) نادرس�ت است .دو نوع مولکولهای سه کربنه در قندکافت وجود
دارد ،یکی نوع دوفسفاته که محصول مرحلۀ  3و دیگری نوع یکفسفاته در مرحلۀ  2ایجاد میشود که سطح انرژی متفاوتی دارند / .ج) نادرست است .در قندکافت ماده
ش�ش کربنه دوفس�فاته در مرحلۀ  2به دو تا س�ه کربنه یکفس�فاته تبدیل میشود ولی در مرحلۀ  ،4مواد سه کربنه دوفس�فاته به پیروواتها تبدیل میشوند / .د) درست
است .پیرووات حاصل در قندکافت در تخمیر الکتیکی با گرفتن الکترون از  NADHکاهش یافته و به الکتات تبدیل میشود.
 12 2راکیزه برای انجام نقش خود در تنفس یاختهای به پروتئینهایی وابسته است .ژنهای مورد نیاز برای ساخت بعضی از آنها در دنای هسته و بعضی دیگر
ً
در دنای راکیزه قرار دارند ،ولی سایر گزینهها در مورد ساختار راکیزه کامال صحیح و خط کتاب درسی میباشند.
 43 3با توجه به ش�کل روبهرو که واکنش تبدیل پیرووات به اس�تیلکوآنزیم  Aرا نش�ان میدهد ،مولکولهای تولید
شده عبارتند از، CO2 :

 NADH ، H +و استیلکوآنزیم  Aکه از هیچکدام ،ترکیب سهکربنی در بخش داخلی میتوکندری

تولید نمیشود.

گزینۀ ( NADH :)1حاوی الکترونهای پرانرژی اس�ت و چون دو نوکلئوتید دارد ،دو باز آلی نیتروژندار
دارد / .گزینۀ ( CO2 :)2از میتوکندری خارج میشود ،بنابراین از غشای داخلی و خارجی میتوکندری عبور میکند که هرکدام

دو الیۀ فسفولیپیدی دارند / .گزینۀ ( :)3استیلکوآنزیم  Aدر چرخۀ کربس با مولکول چهارکربنی ترکیب میشود.

C

4

14

تنها مورد اول عبارت را بهطور مناسب کامل میکند.

انرژی زیستی مربوط به مصرف  ATPو انتقال فعال است ولی انرژی جنبشی مولکولها در فعالیت انتشاری آنها نقش دارند.
مورد اول :اکسیژن در جهت شیب غلظت با کمک انرژی جنبیش خود از بین مولکولهای فسفولیپید (فراوانترین مولکولهای غشا) وارد بستره راکیزه
میش�ود / .مورد دوم :حرکت در خالف جهت ش�یب غلظت با اس�تفاده از انرژی زیس�تی 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 میگیرد / .مورد چهارم :حرکت در خالف جهت شیب غلظت با مصرف انرژی زیستی است ،اما از
طریق پروتئینهای غشایی که دارای منفذ هستند ،رخ میدهد.
B

یاخته مش�یمیه یک یاخته عادی س�وماتیک (پیکری) بدن انس�ان با قدرت تنفس هوازی میباش�د که کانال  H +آن باعث  ATPسازی میشود ولی این

15 5
به بس�تره راکیزه نیاید ،با توقف ATPس�ازی ،مولکول
کانال جزء زنجیرۀ انتقال الکترون نیس�ت و الکترون از آن عبور نمیکند .پس اگر این کانال فعال نش�ود و
 H 2Oدر زیر پمپ سوم زنجیرۀ انتقال الکترون ایجاد نمیشود( .دقت کنید که در سؤال عنوان کرده در انتهای زنجیرۀ انتقال الکترون چه فرایندی متوقف میشود؟)
H+

B

B

C

 36 6آخری�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 میکن�د و الکترونها را به
مولکولهای اکس�یژن تحویل میدهد .اگر این پروتئین مهار ش�ود ،ابتدا با عدم ترکیب شدن  O2و الکترونها ،مقدار اکسیژن (آخرین پذیرنده الکترون) در بستره راکیزه

افزایش مییابد.
 37 7دقت کنید گویچههای قرمز میتوکندری و چرخۀ کربس ندارند.
گزینۀ ( :)1ضعف سیستم ایمنی بدن (توانایی پروتئینهای دفاعی بدن) از عوارض فقر غذایی طوالنی مدت و شدید میباشد / .گزینۀ ( :)2آنزیمهای
مؤثر در اکسایش استیلکوآنزیم  Aدر فضای درونی راکیزه میباشند و آنزیمهای مؤثر در اکسایش پیرووات نیز در بخش درون راکیزه قرار دارند / .گزینۀ ( :)4در تخمیر
الکتیکی ،آخرین پذیرندۀ الکترون پیرووات میباشد که ترکیبی سهکربنی است.
 28 8موارد (الف) و (د) عبارت را به نادرستی تکمیل میکنند .منظور فعالیت شدید تیروئید در ایجاد هورمونهای یددار تیروئید میباشد.
الف) نادرست .تولید استیلکوآنزیم  Aدر میتوکندری رخ میدهد ،در حالی که گویچۀ قرمز بالغ که حاوی هموگلوبین است ،موجود در خون میتوکندری ندارد/ .
ب) درس�ت .افزایش هورمونهای تیروئیدی ،تنفس یاختهای بیش�تر میش�ود ،میزان مصرف گلوکز و نیز میزان تولید و مصرف پیرووات بیش�تر میشود / .ج) درست .با
افزایش اکس�ایش گلوکز ،کربن دیاکس�ید ،آب و  ATPتولید میش�ود که دو تای اول به کمک آنزیم کربنیک انیدراز گویچههای قرمز به کربنیک اسید تبدیل میشود/ .
د) نادرست .دقت کنید که غالف دور ماهیچه از بافت پیوندی است و قدرت تخمیر یا همان الکترونگیری پیرووات را ندارد.
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B

9

29

در مرحلۀ دوم تنفس ،ابتدا با مصرف پیرووات ،یک مولکول  CO2تولید میشود و بنیان استیل تولید میشود و سپس با اتصال بنیان استیل به کوآنزیم ،A

استیلکوآنزیم  Aتولید میشود.
گزینۀ ( :)1طبق شکل کتاب درسی ،در چرخۀ کربس ،با مصرف یک مولکول چهارکربنی و استیلکوآنزیم  ،Aیک مولکول ششکربنی و کوآنزیم A

تولید میشود / .گزینۀ ( :)3در صورت نبود اکسیژن و طی تخمیر ،با مصرف پیرووات (بنیان پیروویک اسید) NADH ،به  NAD +تبدیل میشود NAD + .حاوی
دو نوکلئوتید است / .گزینۀ ( :)4مطابق شکل کتاب درسی ،با مصرف مولکول  FADH 2در زنجیرۀ انتقال الکترون ،مولکول آب تولید میشود.

C

10

11

در روند تخمیر الکتیکی ،مولکول الکتات که نوعی مولکول سهکربنی است ،تولید میشود .در فرایند تخمیر الکتیکی ،کربن دیاکسید تولید نمیشود.
NAD +

در پی مص�رف مولکول  NADHصورت میگیرد .در تخمیر
گزین�ۀ ( :)2در ه�ر دو روش تخمی�ر (الکتیکی و الکلی) و تنفس هوازی تولید
الکتیکی مولکول دوکربنی تولید نمیشود ،اما در تخمیر الکلی مولکول دوکربنی تولید میشود / .گزینۀ ( :)3تخمیر الکلی در ورآمدن خمیر نان نقش مهمی دارد / .گزینۀ (:)4
تخمیر الکتیکی ،در یاختههای ماهیچهای بدن انسان مشاهده میشود .الکتیک اسید نوعی مادۀ شیمیایی است که سبب تحریک گیرندۀ درد میشود.
 41 11فقط مورد (ج) نادرست است.
ماهیچه دوسر بازو ماهیچهای مخطط اسکلتی است که تحت تأثیر انسولین ،گلوکز را به گلیکوژن ذخیرهای تبدیل میکند (درستی د) .اگر این ماهیچه ،تنفس هوازی انجام
دهد ،تولید  ، CO2استیل  CoAو مصرف  O2باال رفته و فعالیت کربنیکانیدراز و تولید  HCO 3−در خون زیاد شده که سبب گشاد کردن سرخرگهای کوچک بدن
ً
میشود .ضمنا در اثر تنفس هوازی ،تولید  ATPنیز زیاد میشود (درستی الف ،ب و ه).
در صورت تنفس بیهوازی در ماهیچۀ مخطط (تخمیر الکتیکی) CO2 ،ای در این نوع تنفس تولید نمیشود (نادرستی ج).

A

B

C

12

21

تبدیل پیرووات به الکتات ،بیانگر تخمیر الکتیکی است که هم در پروکاریوتها و هم در یوکاریوتها مثل یاختۀ ماهیچه اسکلتی رخ میدهد .در این فرایند
NAD +

NADH + H +

تبدیل میکنند .این واکنش در مادۀ زمینهای سیتوپالسم هر دو (پروکاریوت و یوکاریوت) رخ میدهد.
را به
طی قندکافت ،این یاختهها
گزینۀ ( :)1یاختههای ماهیچهای ،راکیزه و غشای درونی چین خورده دارند ولی در مواقع کاهش اکسیژن خون میتوانند تخمیر الکتیکی داشته باشند/ .
گزین�ۀ ( :)3یاختهه�ای ماهیچهای ،در صورت اتمام ذخایر قندی ،با تجزیه اس�یدهای چرب یا کراتین فس�فات به تولید انرژی ادام�ه میدهند / .گزینۀ ( :)4باکتریهای
دارای تخمی�ر الکتیک�ی ،اکتی�ن و میوزین ندارند ،این پروتئینهای انقباضی در تارچه ماهیچههای بدن برای انقباض و در یاختههای دارای تقس�یم سیتوپالس�م برای ایجاد
کمربرند انقباضی وجود دارند ،فعالند.
 21 13در تنفس یاختهای هوازی و بیهوازی (تخمیر الکلی) ،یک مولکول کربن دیاکسید از هر پیرووات جدا میشود.
گزینۀ ( :)1نادرست است .در تخمیر الکلی ،واکنشهای چرخۀ کربس صورت نمیگیرد / .گزینۀ ( :)2درست است .در تنفس یاختهای همواره قبل
از تولید پیرووات ،در واکنشهای گلیکولیز ،تعدادی  ATPدر س�طح پیشماده تولید میش�ود / .گزینۀ ( :)3نادرس�ت است .برای پروکاریوتها و تخمیر صادق نیست/ .
گزینۀ ( :)4نادرست است .در تنفس هوازی زنجیره انتقال الکترون مؤثر است.
 41 14موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست تکمیل میکنند .دقت کنید که یاخته ماهیچه اسکلتی انسان یا تنفس هوازی و یا تخمیر الکتیکی دارد.
الف) نادرس�ت اس�ت .تولید  FADH 2در میتوکندری رخ میدهد ،نه مادۀ زمینهای سیتوپالس�م / .ب) نادرست است .هنگام تولید الکتیک اسید

 CO2تولید نمیش�ود (پس میزان فعالیت کربنیکانیدراز افزایش نمییابد) / .ج) نادرس�ت است .تولید اتانول در تنفس انسان رخ نمیدهد / .د) درست است .مصرف

پیرووات در مادۀ زمینهای سیتوپالس�م یاختۀ ماهیچهای یعنی تخمیر الکتیکی صورت گرفته اس�ت و هنگام تبدیل پیرووات به الکتات ،با اکس�ایش  ، NADHبر مقدار
B

A

 NAD +یاخته افزوده میشود.
 21 15سم سیانید همانند گاز کربن مونواکسید باعث مهار انتقال الکترون به مولکول اکسیژن میشود.
گزینۀ ( :)1این مواد سبب پیشگیری از سرطان میشوند ،نه درمان!  /گزینۀ ( :)3این مواد مانع اثر رادیکالهای آزاد تشکیل شده بر روی مولکولهای
زیستی میشوند / .گزینۀ ( :)4الکل سبب نکروز یا مرگ بافتی از نوع مرگ تصادفی میشود.
ً
 11 16با ورود مقادیر زیاد  COبه خون ،ظرفیت حمل  O2توسط هموگلوبین شدیدا کاهش مییابد .در نتیجه فرایند هوازی تنفس و ورود پیرووات به راکیزه و
در نتیجه چرخۀ کربس به شدت کاهش مییابد .در نتیجه تولید  CO2به شدت کاهش یافته و به دنبال آن فعالیت آنزیم کربنیکانیدراز نیز کم میشود .در این حالت

B

بازس�ازی  FADنیز به دلیل عدم ورود پیرووات به راکیزه متوقف میش�ود .چون  FADفقط در تنفس هوازی (چرخۀ کربس) ،مصرف ش�ده و تولید آن در زنجیرۀ انتقال
الکترون میباشد.
 21 17منظور عبارت سؤال آدنوزین تریفسفات میباشد که موارد (ب) و (د) در مورد آن نادرست است.
الف) درس�ت اس�ت .این مولکول در ابتدای واکنشهای قندکافت که بیهوازی هستند ،فسفات خود را از دست میدهد تا انرژی فعالسازی را تأمین
کند ،ولی در بخش هوازی فسفاتی از دست نمیدهد / .ب) نادرست است .تولید  ATPدر اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون رخ نمیدهد ،بلکه توسط مجموعه آنزیمی کانالی
ATPس�از در خارج از زنجیرۀ انتقال الکترون و در فضای محصور ش�ده توس�ط غشای چینخورده تولید میش�ود / .ج) درست است ATP .دارای سه حلقۀ آلی میباشد،
یکی پنجضلعی ریبوز و دو تا حلقه مربوط به باز آلی آدنین .این دو حلقه یکی پنجضلعی است که توسط پیوند اشتراکی به ریبوز متصل است و دیگری حلقه ششضلعی! /
د) نادرست است ATP .دارای باز آلی آدنین میباشد که مکمل آن در دنا ،تیمین و در رنا ،یوراسیل میباشد که هر دو پیریمیدینی هستند.
توجه :وقتی در تس��تی میگوید اجزای زنجیر ٔه انتقال الکرتون ،کانال ATPس��از را در نظر منیگیریم ولی اگر بگوید ،عوامل مؤثر در مرحلۂ زنجیر ٔه انتقال الکرتون یا مرتبط با زنجیره ،آن وقت
کانال را نیز در نظر میگیریم!

C

A

C

 31 18تراکم یونهای هیدروژن در بخش خارجی از فضای درون راکیزه یعنی در فضای بین دو غشای میتوکندری بسیار زیاد است .بنابراین پمپ غشایی با انتقال
فعال ،یونهای هیدروژن را به فضای بین دو غش�ای میتوکندری میراند و به انرژی نیاز دارد .برای انتقال فعال از انرژی زیس�تی رایج یا همان  ATPاس�تفاده نمیکند بلکه
از انرژی الکرتونها استفاده میکند.
گزینههای ( )2و ( :)4مجموعه آنزیمی ATPساز ADP ،را در سطح دروین راکیزه به  ATPاکسایشی تبدیل میکند ولی جزء زنجیرۀ انتقال الکترون
نیست .از طرفی فعالیت ATPسازی آن در پی انتشار پروتون صورت میگیرد (نه برعکس!) / .در مورد گزینۀ ( )1دقت کنید که پمپ غشایی با مصرف انرژی الکترون
(نه  )ATPاین کار را انجام میدهد.
 31 19تنفس یاختهای (هوازی) دارای دو مرحله است -1 :گلیکولیز که به اکسیژن نیاز ندارد -2 ،مرحلۀ دوم که در راکیزهها انجام شده و به اکسیژن نیاز دارد.
در آغاز گلیکولیز( ATP ،انرژی زیستی) مصرف میشود .برای آغاز مرحلۀ دوم نیز ،پیرووات با انتقال فعال و مصرف انرژی وارد راکیزه میشود.
گزینۀ ( :)1در هر دو مرحله  ATPتولید میش�ود /.گزینۀ ( :)2کربن دیاکس�ید تنها در داخل راکیزه تولید میش�ود / .گزینۀ ( :)4در هر دو مرحله
 NADHتولید میشود NADH .حاوی دو نوکلئوتید بوده و حامل دو الکترون است.
 32 20فقط مورد (ب) صحیح است.
ً
الف) نادرس�ت اس�ت .طبق توضیحات کتاب درس�ی ،یون اکسید تولید ش�ده الزاما منجر به تولید مولکول آب نمیشود ،بلکه ممکن است به صورت
یک رادیکال آزاد در یاخته باشد / .ب) درست است .دقت کنید در میتوکندری جابهجایی یونهای هیدروژن در دو سوی غشا بهطور دائم صورت میگیرد / .ج) نادرست
اس�ت .دقت کنید اگر الکترونها مربوط به تجزیۀ  FADH 2باش�ند ،از یکی از پروتئینهای زنجیرۀ انتقال الکترون عبور نمیکنند / .د) نادرس�ت اس�ت .همچنین دقت
کنید آخرین بخش زنجیرۀ انتقال الکترون ،الکترونها را به اکسیژن مولکولی میرساند و پروتئین ATPساز جزء زنجیره محسوب نمیشود.

پاسخ آزمون برگزیدۀ سؤاالت سراسری
B

در تنفس یاختهای طی تبدیل اولین  C6به ترکیب پنج کربنه و همچنین طی تبدیل ترکیب پنج کربنه به ترکیب چهار کربنه در چرخۀ کربس همانند تبدیل

21 1
پیرووات به استیل CO2 ،آزاد میشود( .همۀ این فرایندها طی بخش هوازی تنفس در بستره یا فضای درونی راکیزه صورت میگیرند).

در یاخته هوازی طی تبدیل پیرووات به استیلکوآنزیم  Aهم  CO2تولید میشود ولی تبدیل ترکیب سهکربنی دوفسفاته به پیرووات در یاخته هوازی  CO2ای را تولید

نمیکند چون پیرووات نیز مادهای سهکربنی میباشد.

گزینۀ ( )3دام آموزش�ی دارد ،چون فرایند تبدیل  C5به  C4در بس�تره راکیزه رخ میدهد نه در غش��ای دروین آن! اگر این س�ؤال از نوع شمارشی بود ،خیلی از شما عزیزان
ً
در مورد گزینۀ ( )3قطعا بیدقتی میکردید!!
در فعالیت عضلۀ دوسر ران اگر تولید الکتیکاسید کم شود ،یعنی  O2کافی به بدن رسیده است و در ماهیچه به جای تخمیر الکتیکی ،واکنشهای تنفس

B

22 2
هوازی زیاد ش�ده اس�ت و بیکربنات خون با تولید  CO2باال ،زیاد میشود( .دقت کنید که تنفس هوازی برخالف بیهوازی فعالیت کربنیکانیدراز و بیکربنات خون را

B

بای�د ی�ادآوری کنم که در تنفس هوازی ،پیرووات اکس�ایش و در تنفس بیهوازی الکتیکی ،پیرووات کاهش مییابد .تخمیر فق��ط در یاختههای ماهیچهای

باال میبرد).

C

A
C

13 3
انس��ان صورت میگیرد پس یاختههای اس�توانهای چشم انسان فقط تنفس هوازی و اکس�ایش پیرووات دارند و در زنجیرۀ انتقال الکترون NAD + ،را بازسازی میکنند
(نادرس�تی گزینۀ ( .))2در کانال ATPس�از ،انرژیهای  NADHو  FADH 2ها صرف تولید مقداری  ATPمیش�وند (نادرس�تی گزینۀ ( .))3در مرحلۀ قندکافت،
مولکولهای  NADHهمواره در مادۀ زمینهای سیتوپالسم تولید میشوند (نادرستی گزینۀ (.))4
 14 4فقط مورد (ب) نادرست است.
مولکولهای گلوکز در انسان میتوانند در یاختههای کبدی و ماهیچهای (مثل دیافراگم) به صورت بسپاره گلیکوژن درآیند و ذخیره شوند (درستی الف).
تخمیر الکتیکی فقط در یاختههای ماهیچه اسکلتی به صورت تنفس بیهوازی صورت میگیرد ،نه در یاختههای غضروفی (نادرستی ب).
در همۀ یاختههای بدن از جمله یاخته پوششی روده انسان ،تنفس هوازی به همراه تولید  CO2و  H 2Oو مقدار زیادی  ATPوجود دارد (درستی ج).

در همۀ یاختههای بدن ،قندکافت و تولید ترکیب شش کربنه دوفسفاته در مرحلۀ اول واکنش صورت میگیرد (درستی د).
 45 5انتقال  H +از فضای بین دو غش�ای راکیزه به بخش درونی آن ،در اثر عمل کانال پروتونی ATPس�از رخ میدهد .در صورت ممانعت از عمل این کانال،
انرژی الزم برای ساخت  ATPاکسایشی فراهم نمیشود.
 16 6فقط مورد (د) درست است.
دور تا دور تارچههای ماهیچهها را شبکۀ آندوپالسمی پرکلسیم فرا گرفته است که مقداری  Ca 2+در خود ذخیره دارد .طی هر نوع انقباض در ماهیچه ،با تحریک عصبی
مقداری  Ca 2+را به داخل تارچهها وارد میکند (درستی د).
ً
الف) انقباضی از ماهیچههای اسکلتی که سبب تغییر در قطر ماهیچه شود ،در عبور خون سیاهرگی مؤثر میباشند / .ب) دقت کنید که اوال راکیزههای
ً
ماهیچ�ه ،درون سیتوپالس�م یاخت�ه ماهیچهای قرار دارد نه داخل تارچهها که جایگاه قرارگیری پروتئینهای انقباضی میباش�ند و ثانی�ا در برخی موارد ضمن کمبود ، O2

یاختههای ماهیچهای تنفس بیهوازی به صورت تخمیر الکتیکی انجام میدهند .در تخمیر ،تشکیل  FADH 2که طی چرخۀ کربس دیده میشود ،صورت نمیگیرد/ .

ج) الکترونگیری پیروواتها توس�ط مولکول  ،NADHطی تنفس بیهوازی الکتیکی انجام میگیرد .دقت کنید یاختههای ماهیچهای انس�ان ،فقط در ورزش ش�دید و یا
در شرایط کاهش اکسیژن به سمت واکنشهای بیهوازی میروند.
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همۀ یاختههای زنده در واکنش قندکافت بدون نیاز به  O2به تولید  ATPیا انرژی زیستی میپردازند.

گزینۀ ( :)1تجزیه س�لولز توس�ط میکروبهای موجود در س��یرایب و نگاری و طی دو مرحله قبل و بعد نشخوار صورت میگیرد / .گزینۀ ( :)2سیرابی و
نگاری ،هر دو در مجاور غذای دوباره جویده شده قرار میگیرد / .گزینۀ ( :)4جذب غذا در رودۀ باریک و پس از خروج غذا از شیردان آغاز میشود.
 48 8باکتریهایی که تنفس هوازی یا تخمیر الکلی دارند توانایی آزاد کردن  CO2دارند که همۀ آنها در واکنشهای مرحلۀ اول قندکافت ،با مصرف دو مولکول

مجنپ لصف

 ،ATPمولکول قندی دوفسفاته به همراه  ADPایجاد میکنند.
گزینۀ ( )1فقط در مورد تخمیر الکلی ،گزینۀ ( )2و ( )3فقط در مورد تنفس هوازی صادق میباشد.

B

B

C

 39ابز هم قندکافت!!! عشق طراحان کنکور!!!
9
سؤال در مورد تخمیر الکتیکی میباشد که پیرووات سه کربنه توسط  NADHپرانرژی الکترون میگیرد (نادرستی گزینۀ (.))2
در واکنشهای تخمیر الکتییک  CO2آزاد منیش��ود (نادرس�تی گزینۀ ( ))1ولی تولید  ATPبه عنوان مولکول پرانرژی سهفس�فاته در مرحلۀ آخر قندکافت صورت میگیرد.

گزینۀ ( )4نیز صحبت از چرخۀ کربس یا تنفس هوازی کرده است که در مورد سؤال که تخمیر الکتیکی است نادرست است.
 21 10در مرحلۀ آخر قندکافت با تولد هر ماده کربندار بدون فسفات (پیرووات) ،دو مولکول  ATPدر سطح پیشماده تولید میشود.
گزین�ۀ ( )1و ( )3در م�ورد ع�دم تولید  ATPدر مرحلۀ س�وم و ع�دم تولید  NADHدر مرحلۀ اول رد میش�وند چون در این دو مرحله ،ماده کربندار دوفس�فاته تولید
میش�ود / .گزینۀ ( :)4تولید ماده کربندار یکفس�فاته در مرحلۀ دوم قندکافت صورت میگیرد که هیچ مادۀ دیگری تولید و مصرف نمیش�ود و دقت کنید که مصرف
 FADمربوط به تنفس هوازی میباشد.
 11 11تس�ت در م�ورد یاخت�ۀ زندهای صحبت میکند که در غش�ای خود رنگی�زه جذب نور ندارد .این س�ؤال را اگر دقت کنید طیف وس�یعی از هر یاختۀ زندۀ
مصرفکنندۀ طبیعت اعم از باکتری تا انسان را میتواند دربر بگیرد .پس باید دنبال گزینۀ بسیار کلی در مورد جانداران بگردید.
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .مصرف گلوکز در غیاب اکس�یژن ویژه گلیکولیز و تنفس بیهوازی اس�ت که در هر سلول زندهای توانایی آن وجود ندارد.
درگلیکولیز ترکیبات سه کربنه یکفسفاته و دوفسفاته ایجاد میشود / .گزینۀ ( :)2نادرست است .تولید  ATPمیتواند عالوه بر تنفس هوازی در زنجیرۀ انتقال الکترون،
ً
در سطح پیشماده نیز مثال در گلیکولیز صورت بگیرد / .گزینۀ ( :)3نادرست است .این واکنش مربوط به فتوسنتزکنندهها است ولی در انسان بهطور مثال رخ نمیدهد.
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 میدهن��د بای��د ی��اد گلیکولی��ز و تنف��س یاخت��های بیفتی��د ک��ه در
هر یاخت ٔه زندهای رخ میدهد.

C

C

C

گزینۀ ( )4مراحل بعد از گلیکولیز را معرفی میکند که یاخته را به س�مت تخمیر الکلی یا الکتیکی میبرد ولی ممکن اس�ت یاخته وارد تنفس هوازی و اکس�ایش پیرووات
نیز برود که در گزینه ذکر نشده است.
 11 12فقط عبارت (ج) صحیح است.
توانایی هیدرولیز گلیکوژن در یاختههای کبدی و ماهیچهای رخ میدهد ،این سؤال ویژگی مشترک این دو نوع یاخته را میخواهد.
الف) نادرست است .سیاهرگ باب که رگی پر از غذا میباشد و از راه روده ،مواد پر گلوکز و غذا را منتقل میکند ،میتواند گلوکز به کبد برساند ولی این
رگ حاوی خون تیره میباشد / .ب) نادرست است .بافت هدف گلوکاگون ،فقط کبد میباشد تا سبب تسریع در هیدرولیز گلیکوژن و باال بردن قند خون شود تا انرژی در
دسترس یاختهها زیاد شود / .ج) درست است .نخستین مرحلۀ تنفس یاختهای ،قندکافت است که در هر یاختهای رخ میدهد .در مرحلۀ آخر قندکافت  ATPپیشمادهای
تولید میشود / .د) نادرست است .انتقال الکترونهای  NADHبه یک پذیرنده آلی ،مخصوص تخمیر میباشد که در کبد برخالف ماهیچه اسکلتی رخ نمیدهد.
 41 13لولههای اسرپمس��از و اپیدیدیم حاوی مجاری پر پیچ و خمی در دس�تگاه تناس�لی مردان میباشد .این یاختهها مانند هر یاخته فعال دیگری ،در مرحلۀ دوم
تنفس یا بخش هوازی آن قدرت تولید  ATPاکسایشی با اتصال فسفات به  ADPدارد.
گزین�ۀ ( :)1تقس�یم می�وز و تولی�د یاخته هاپلوئید فقط ویژه یاختههای میوز دهنده یا اسپرماتوس�یتهای اولیه در لولههای اسپرمس�از میباش�د( .در
اپیدیدیم ،فقط اسپرمها متحرک میشوند / ).گزینۀ ( :)2اپیدیدیم در خارج بیضهها قرار دارند و در مجاور یاختههای بینابین لولههای اسپرمساز که مسئول تولید هورمون
جنسی هستند ،قرار ندارند / .گزینۀ ( :)3مرحلۀ اول تنفسی ،قندکافت یا گلیکولیز میباشد که فقط از یک نوع گیرنده الکترونی  NAD +استفاده میکند.
 41 14هر دو یاختۀ مورد نظر س�ؤال ،فقط توانایی تنفس هوازی دارند که در مرحلۀ اول تنفس یاختهای که قندکافت میباش�د ،همواره برای تولید بنیان پیرووات
(بنیان اسید پیروویک) ،از گیرنده الکترونی  NAD +استفاده میشود تا در نهایت پیروواتی تولید شود که فاقد فسفات نیز میباشد.
گزینۀ ( :)1مرحلۀ دوم تنفس این یاختهها ،بخش هوازی میباشد .در هر یاخته دارای تنفس هوازی ،در مرحلۀ تبدیل پیرووات به استیل ،یک مولکول
 NAD +مصرف و  NADHتولید میش�ود / .گزینۀ ( :)2در مرحلۀ اول تنفس یاختهای که همان قندکافت میباش�د CO2 ،تولید نمیش�ود / .گزینۀ ( :)3در چرخۀ
کربس برای اکسایش استیل در هر یاختهای که تنفس هوازی دارد FADH 2 ، NADH ، ATP ،و  CO2تولید میشود.
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در س�ؤال دق�ت کنید ک�ه از عوامل درون زنجیرۀ انتقال الکترون صحبت کرده اس�ت که همگی در انتقال الکترونهای  NADHیا  FADH 2مش�ترک
H+

هس�تند (البته پمپ اول فقط الکترون  NADHرا عبور میدهد) .این عوامل با انرژیگیری از الکترونها ،زمینه را برای انتقال فعال
دو غشای راکیزه فراهم میکنند.
گزینۀ ( )1فقط در کانال  H +رخ میدهد که این کانال عضو زنجیرۀ انتقال الکترون نمیباشد.
گزینههای ( )2و ( )4در مورد پروتئینهای قرار گرفته بین پمپهای پروتونی نادرست میباشند (این پروتئینها فقط الکترون عبور میدهند که اولی آبدوست و دومی
آبگریز است).
 11 16سؤال بسیار ساده است و مرحله اکسایش پیرووات تا تولید استیلکوآنزیم  Aرا بررسی میکند .در این واکنش ،ابتدا باید پیروواتها در راکیزه ،یک مولکول
 CO2از دست بدهند.
از بس�تره راکیزه به فضای بین

B

B

C
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 41 17در زنجیرۀ انتقال الکترون و کانال پروتونی مرتبط با آن ،عالوه بر پمپها و کانال عبوری  ، H +تعدادی پروتئین آبدوست و آبگریز وجود دارند که وظیفۀ
آنها فقط عبور الکترون میباشد.
گزینۀ ( :)1بدیهی اس�ت که پمپها به جای  ATPاز الکترون عبوری انرژی میگیرند / .گزینۀ ( :)2برای تش�کیل آب ،دو مرحله مورد نیاز اس�ت،
یکی رس�یدن الکترونها به اکس�یژن و تولید یون اکس�ید و در ادامه ترکیب یون اکسید با پروتونها و ایجاد آب در بسترۀ راکیزه / .گزینۀ ( :)3پروتونها طی مرحلۀ زنجیرۀ
انتقال الکترون و کانال ،فقط از مجموعۀ آنزیمی با نقش کانالی عبور میکنند که این مجموعه در غشای درونی راکیزه وجود دارد و پروتونها را وارد بسترۀ راکیزه میکند.
 21 18س�ؤال در مورد مقصد پیروواتها میباش�د .از آنجایی که یاختۀ پوشش�ی مری ،فق�ط توانایی تنفس هوازی دارد ،پس ای�ن پیروواتها پس از ورود فعال به
راکیزه ،ابتدا طی اکسایش CO2 ،از دست میدهند و  NADHتولید میکنند و سپس ،مادۀ دوکربنی استیل ،با کوآنزیم  Aواکنش میدهد و استیلکوآنزیم  Aمیسازد.

 11 19فقط مورد (ب) صحیح است.
سیانیدها ،واکنشهای مرحلۀ آخر زنجیرۀ انتقال الکترون در پمپ سوم را مختل کرده و مانع انتقال الکترون به اکسیژن میشود که در پی آن آب در راکیزه تولید نمیشود.
الف) نادرس�ت اس�ت .تجزیۀ  NADHدر پمپ اول رخ میدهد ولی س�یانید بر انتهای زنجیره اثر میگذارد / .ج) نادرس�ت است .آنزیم ATPساز
ً
همان کانال پروتونی در غشای درونی راکیزه است (نه خارجی) / .د) نادرست است .اوال که پمپ شدن پروتونها از فضای درونی یا بستره به فضای بین دو غشای راکیزه
ً
رخ میدهد و ثانیا سیانید روی این واکنشها اثری ندارد.
 12 20دقت کنید که منظور سؤال مرحلۀ قندکافت تا رسیدن به فقط هر مادۀ اسیدی سهکربنی دوفسفاته میباشد (یکی از آنها) چون این ماده ،ماهیت غیرقندی
داشته و سهکربنی دوفسفاته میباشد .طی مراحل تولید این ماده هنوز تولید  ATPو مصرف  ADPصورت نگرفته است ( ATPدر مرحلۀ آخر قندکافت تولید میشود).
گزینۀ ( )1صحیح است چون از شروع واکنش ،با تجزیۀ گلوکز ،ابتدا دو مولکول  ATPمصرف و دو تا  ADPتولید میشود .در ادامه به ازای تولید هر اسید سهکربنی
دوفسفاته ،یک  NAD +مصرف و یک  NADHو  H +نیز تولید میشود.
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فصل 6

پاسخهای تشریحی

از انرژی به ماده

ششم
فصل
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از انرژی به ماده

فتوس��نزت فرایندی اس�ت که میزان آن در گیاهان و س�ایر جاندارانی که از آب به عنوان منبع الکترون واکنش استفاده میکنند از روی مقدار  CO2مصرفی

یا  O2تولید شده اندازهگیری میشود .در فتوسنزت همواره از انرژی نور خورشید استفاده یمشود که توسط مولکولهای رنگیزه جذب میشود و با تثبیت کربن موجود در
 CO2به تولید مواد آلی میپردازد.

تذک��ر :البت��ه در م��ورد مص��رف  H 2Sب��ه عن��وان منب��ع الکت��رون در گفت��ار  3صحب��ت مفص��ل میکنی��م ول��ی چ��ون در مت��ن س��ؤال از اکس��یژن تولی��د صحب��ت ک��رده اس��ت ،پ��س

قطعاً باید منبع الکترون H 2O ،باشد.

گزینۀ ( :)2وجود اندامکی مثل سبزدیسه که سامانۀ تبدیل انرژی یا فتوسیستم در آن جای دارد مخصوص یوکاریوتهای فتوسنتزکننده مثل گیاهان
و جلبکها میباشد در حالیکه پروکاریوتهای فتوسنتزکننده فاقد این ویژگی هستند / .گزینۀ ( :)3در فتوسنتز برخالف تنفس یاختهای ،مواد آلی تولید میشوند و انرژی
نور خورش�ید در پیوندهای آن ذخیره میش�ود .تجزیۀ انرژی ذخیره شده در مولکولهای آلی هیدرات کربنی ،ویژۀ تنفس یاختهای میباشد / .گزینۀ ( :)4وقتی در واکنش

فتوسنتزی صحبت از اکسیژن تولید شده میشود ،دقت کنید که منبع الکترون واکنش مولکول  H 2Oبوده است.
انواع سوختوساز در جانداران
مثال

رنگیزه برای تولید
مادۀ آلی

فتوسنتزکننده
یوکاریوتی

نور خورشید

آب

گیاهان  +جلبکها +
برخی اوگلناها

سیانوباکتریها

نور خورشید

آب

سیانوباکتریها

باکتری گوگردی

نور خورشید

H 2S

شیمیوسنتزکنندهها

مواد معدنی

جاندار تولیدکننده
1

پروکاریوتهای
فتوسنتزکننده

B

C

منبع انرژی منبع الکترون

اندامک تولید O2

نوع تنفس

دارند (سبزینه و
کاروتنوئید)

دارند

دارند

هوازی

دارند
(سبزینۀ  aدارند)

ندارند

دارند

هوازی +
بیهوازی

دارند
گوگردی سبز و ارغوانی
(باکتریوکلروفیل)

ندارند

ندارند

بیهوازی

مواد معدنی برخی در چرخۀ نیتروژن
H 2S
خاک فعال هستند
(باکتریهای نیتراتساز)
NH 3

ندارند

ندارند

ندارند

اغلب هوازی

 32موارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست هستند .یاختههای روزنۀ هوایی بخشهای هوایی از جمله برگها به عنوان بخش سبز و فتوسنتزکنندۀ نهاندانگان محسوب
2
میشود که یاختۀ آن همانند سایر یاختههای گیاه دانهدار دیگری فاقد سانتریول میباشد (درستی ب).
الف) تولید  ATPنوری در سبزدیسه و  ATPاکسایشی در راکیزه ولی مقداری نیز  ATPدر سطح پیشماده در مادۀ زمینهای سیتوپالسم ایجاد میشود/ .
ج) درون سبزدیس�ۀ این یاختهها ،س�اختارهای غش�ایی و کیس�همانندی به نام تیالکوئید در اتصال با هم وجود دارد / .د) پالسمودسم منافذی حاوی مایع سیتوپالسمی در
دیوارۀ بین دو یاختۀ زنده میباشد (در هر صورت پالسمودسم ،بدون مایع سیتوپالسمی مفهومی ندارد).
 13موارد (ب) و (د) صحیح میباشند.
3
وقتی از جانداران تولیدکنندۀ مواد آلی از مواد معدنی صحبت میشود ،منظور ،هم فتوسنتزکنندهها و هم شیمیوسنتزکنندهها میباشد.
الف) نادرس�ت اس�ت .باکتریهای شیمیوسنتزکننده در اعماق اقیانوسها یا اطراف دهانۀ آتشفش�انهای زیر آب زندگی میکنند که در آن مناطق ،نور
وجود ندارد .در بین تولیدکنندهها ،فقط فتوسنتزکنندهها از انرژی نور خورشید استفاده میکنند / .ب) درست است .هر جاندار تولیدکنندهای نیاز به مجموعه آنزیم یا سیستمی
ً
برای ذخیرۀ انرژی دارد / .ج) نادرس�ت اس�ت .در باکتریهای شیمیوس�نتزکننده ،منبع انرژی و الکترون میتواند نوعی مادۀ معدنی یکس�ان مثال  H 2Sیا  NH 3باشد/ .
د) درست است .جانداران تولیدکننده ،همواره برای تولید مواد آلی باید کربن موجود در مولکول  CO2را تثبیت کرده و آن را در ساختار مولکول آلی قرار دهند.

B

 44بس�ترۀ سبزدیس�ه و راکیزه ح�اوی  DNAحلقوی ،رناتن مخصوص ،دنابس�پاراز ،رنابس�پاراز و
4
هلیکاز میباش�د .قس�مت (الف) بیانگر تیالکوئیدها بوده که در غشای خود رنگیزههای مخصوص برای جذب
نور خورشید دارند( .ب) معرف بسترۀ سبزدیسه میباشد و (ج) دو غشای صاف سبزدیسه میباشند .یک ماده
ً
(مثال قند) برای انتقال از بستره به مادۀ زمینهای سیتوپالسم که محل واکنشهای قندکافت میباشد باید از دو
ً
غش�ای صاف سبزدیس�ه عبور کند .هر غش�ا نیز دو الیۀ فس�فولیپیدی دارد که مجموعا  4الیۀ فس�فولیپیدی
میشود.

هدام هب یژرنا زا
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C

25

سبزدیسه اندامکی در گیاهان و برخی آغازیان (جلبکها و برخی اوگلناها) میباشد که وظیفۀ فتوسنتز و ساخت مادۀ آلی از مادۀ معدنی را دارد.

مشش لصف

قبل از بررسی گزینهها بهتر است ابتدا در ایستگاه زیر ساختار و ویژگیهای سبزدیسه را دوره کنید!
ساختار سبزدیسه (کلروپالست)

2

ساختار سبزدیسه

محل

غشای خارجی
صاف

بین مادۀ زمینهای سیتوپالسم و
فضای بین دو غشای اندامک است.

بین فضای بین دو غشای اندامک
غشای داخلی صاف
و بستره میباشد.

تیالکوئیدها

به صورت کیسههای غشادار
درون بسترۀ سبزدیسه قرار دارد.

وظیفه
غشایی صاف از دو الیۂ فسفولیپیدی برای عبور مواد میباشد.
غشایی صاف از دو الیۀ فسفولیپیدی برای عبور مواد میباشد.
ساختارهایی تکغشایی از دو الیۀ فسفولیپید بوده که کیسهمانند هستند و به هم متصلند.
غشای آن محل قرارگیری فتوسیستمهای (سامانۀ جذب انرژی) حاوی رنگیزهها و
زنجیرۀ انتقال الکترون میباشد.
فضای درون آن محل تجزیۀ آب ،تولید  O2و تراکم زیاد

H+

میباشد.

تیالکوئید محل انجام واکنشهای وابسته به نور فتوسنتزی میباشد.

بستره

B

حاوی  ، RNA ، DNAرناتن ،عمل همانندسازی مستقل از هسته یاخته ،رونویسی و
فاصلۀ بین غشای داخلی سبزدیسه
ترجمه میباشد که برخی پروتئینهای مورد نیاز خود را میسازد.
و غشای تیالکوئید میباشد.
بستره محل واکنشهای قندسازی یا تثبیت کربن میباشد که مستقل از نور میباشند.

گزینۀ ( :)1نادرس�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 ( :)2درست است.
تیالکوئیدها در سبزدیس�ه به صورت مجموعهای در اتصال به هم قرار دارند .در بین این مجموعهها ،بس�تره اندامک قرار دارد که حاوی رناتن برای پروتئینس�ازی میباش�د ولی در
فضای درون کیس�ههای تیالکوئیدی ،دنا ،رنا ،رناتن و پروتئینس�ازی وجود ندارد / .گزینۀ ( :)3نادرس�ت است .فضای بین تیالکوئید تا غشای درونی ،همان فضای بستره است که
حاوی  RNA ، DNAو رناتن میباشد / .گزینۀ ( :)4نادرست است .رونویسی ،همانندسازی و ترجمه در بسترۀ اندامکهای سیتوپالسمی راکیزه و سبزدیسه رخ میدهد ولی فضای
بین دو غشای آنها و فضای درون تیالکوئیدها ،فاقد رناتن RNA ،و  DNAمیباشد .از طرفی دقت کنید که غشای داخلی سبزدیسهها برخالف راکیزه ،چین خوردگی ندارد.
 36برگ مناسبترین ساختار فتوسنتزی در اکثر گیاهان میباشد که تعداد فراوانی سبزدیسه برای فتوسنتز دارد (البته برگ ،ریشه ،ساقه و آوند در برخی گیاهان
6
ابتدایی مثل خزهگیان وجود ندارد).
کامبیوم ،ساختاری از بافت مریستمی است که در ریشۂ ساقۂ دولپهایها دیده میشود ویل در برگها بین روپوست و دستجات آوندی را میانربگ پر کرده است.

ساختار برگ نهاندانگان

3

ساختار

نوع گیاه

سامانۀ بافتی

برگ تکلپهایها
پوششی (روپوستی) ،زمینهای و آوندی دارد.

برگ دولپهایها
پوششی (روپوستی) ،زمینهای و آوندی دارند.

سامانۀ روپوستی

روپوست فوقانی فاقد روزنه و تحتانی روزنهدار با یاختۀ نگهبان دارد.
روپوست فوقانی و تحتانی دارد.
روپوست تحتانی روزنه و یاختۀ نگهبان سبزدیسهدار روزنههای هوای��ی و یاختههای نگهبان در روپوس��ت تحتانی در مجاور
میانبرگ اسفنجی قرار دارد.
بیشتری از روپوست فوقانی دارد.

سامانۀ زمینهای
(میانبرگ)

فق��ط یاختهه��ای میانبرگ پارانش��یمی اس��فنجی یاختههای میانبرگ پارانشیمی فتوسنتزکننده آنها ،مجاور روپوست فوقانی به
صورت چند الیه نردهای به هم فشرده قرار دارد ولی در مجاورت روپوست
سبزدیسهدار دارد.
تحتانی به صورت چند الیه اسفنجی با فاصله و با ضخامت کمتر میباشد.
فاقد میانبرگ نردهای میباشد.

سامانۀ آوندی
(رگبرگ)

آوندهای چوبی به س��مت روپوست فوقانی و آوندهای آبکش به سمت
آوندهای چوبی به سمت روپوست فوقانی و
آوندهای آبکش به سمت روپوست تحتانی میباشد .روپوست تحتانی میباشند.
دور آوندهای آنها ،معموالً غالف آوندی فاقد سبزدیسه وجود دارد.
دور آوندها غالف آوندی سبزدیسهدار وجود دارد.
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شکل

ویژگی

C

فاقد پهنک و دمبرگ میباشد.

دارای پهنک و دمبرگ میباشد.

گزین�ۀ ( :)1ب�رگ ح�اوی یاختهه�ای پارانش�یمی و مق�داری کالنش�یمی دارای سبزدیس�ه میباش�د که درون سبزدیس�هها ،کیس�ههای غش�ایی به
ن�ام تیالکوئی�د وج�ود دارد / .گزین�ۀ ( :)2ب�رگ نهاندان�گان دولپهایها برخالف تکلپهایه�ا واجد پهنک و دمبرگ میباش�د و از طرف�ی از کتاب یازدهم ب�ه یاد دارید
که دانۀ رس�یده دولپهایها (حبوبات) فاقد آندوس�پرمهای ذخیرهای بوده و بیش�تر حجم دانه آنها را لپهها پر کرده است / .گزینۀ ( :)4در اطراف آوندهای چوبی و آبکش
ً
برگ نهاندانگان ،یک الیه فشرده غالف آوندی وجود دارد که در تکلپهایها پر از سبزدیسه بوده ولی در دولپهایها معموال غالف آوندی آنها سبزدیسه ندارد و قدرت
فتوسنتز نیز در این یاختهها دیده نمیشود.
 27فقط مورد (د) صحیح میباشد CO2 .مولکولی معدنی است که در تولید مادۀ آلی هر فتوسنتزکنندهای استفاده میشود در حالی که برخی فتوسنتزکنندگان
7
مثل باکتریهای گوگردی از آب به عنوان منبع الکترون استفاده نمیکنند.
ً
الف) نادرست است CO2 .در تنفس یاختهای از نوع تخمیر الکتیکی ،تولید نمیشود / .ب) نادرست است .تولید هر پلیمری ،معموال با واکنشهای سنتز
آبده�ی و تولید آب انجام میش�ود / .ج) نادرس�ت اس�ت .بیش�ترین مقدار  CO2موجود در خون به ص�ورت یون بیکربنات و در اثر عمل کربنیکانی�دراز صورت میگیرد/ .

د) درست است .بصلالنخاع دارای گیرندۀ شیمیایی حساس به افزایش  CO2و کاهش  O2میباشد که سبب افزایش آهنگ تنفسی میشود.

C

 28همۀ موارد عبارت را نادرست تکمیل میکنند.
8
دو اندامک راکیزه و سبزدیسه به ترتیب در غشای درونی چین خورده و غشای تیالکوئید خود دارای آنزیمهایی برای ساخت  ATPمیباشد .به تولید این نوع  ATPدر
راکیزه ATP ،اکسایشی و در سبزدیسه به آن  ATPنوری گفته میشود.
ً
الف) نادرست است .راکیزه و سبزدیسه ،اندامکهایی دارای دو غشا در اطراف خود میباشند که این دو غشا مجموعا  4الیۀ فسفولیپیدی دارند ولی
درون سبزدیسهها ،هر کیسۂ تیالکوئیدی نیز یک الیه غشایی اب دو الیه فسفولیپیدی دارند.
بهطور کلی میتوان گفت ،سبزدیسه بیشترین اندامکی در یاخته میباشد که حاوی غشا و الیۀ فسفولیپیدی میباشد.

C

ب) نادرس�ت اس�ت .سبزدیس�ه در فرایند فتوس�نتز ،تولیدکننده  O2میباش�د ولی راکیزهها در تنفس هوازی ،مصرفکننده  O2میباش�د / .ج) نادرست است .تولید
پروتئین ،در رناتنهای موجود در مادۀ زمینهای سیتوپالس�م و بس�تره راکیزه و سبزدیس�ه صورت میگیرد .اندامک هیدرولیزکننده مواد آلی همان لیزوزوم یا کافندهتنها
میباشند که فاقد رناتن میباشد( .راکیزه مواد آلی را طی تنفس یاختهای تجزیه میکند ولی هیدرولیز نمیکند / ).د) نادرست است .ژنهای درون هسته همانند ژنهای
درون راکیزه یا سبزدیس�ه میتوانند پروتئینهای الزم برای عمل اندامک را بس�ازد ولی حاوی ژنهای مش�ابهی نمیباش�ند .در حقیقت برخی ژنهای درون هسته همراه با
ژنهای سیتوپالسمی در یک فعالیت زیستی ،مثل فتوسنتز یا تنفس یاختهای همکاری میکنند.
 19موارد (الف) و (ج) صحیح میباشند .گیاه دارای پهنک و دمبرگ ،دولپهایها میباشند.
9
الف) درس�ت اس�ت .یاختههای میانبرگ آنها به س�مت روپوست رویی ،پارانش�یم نردهای به هم فشرده فتوس�نتزکننده و به سمت روپوست زیرین،
پارانش�یم اس�فنجی یا کروی س�بزینهدار با فضای بینیاختهای بیشتر دارد / .ب) نادرست است .در شکل کتاب درسی به وضوح نشان داده شده است که غالف آوندی را
باید جزء رگبرگ یا دستههای آوندی در نظر بگیریم که دور دستجات آوندی قرار دارند (یعنی غالف آوندی را نباید از اجزای میانبرگ به حساب بیاوریم).
ً
یاختههای غالف آوندی در گیاهان دولپهای برخالف تکلپهایها ،معموال فاقد سبزدیسه میباشد.

A

ج) درس�ت اس�ت .طب�ق ش�کل کت�اب ،ب�رگ دولپهایها حاوی روزنهه�ای هوایی با تع�داد زیاد در روپوس�ت زیرین و ب�ا تعداد کمتر در روپوس�ت رویی خود میباش�د.
پارانشیمهای اسفنجی که برخالف نردهایها ،غیرفشرده میباشند ،در مجاور این روپوست قرار دارند و میتوانند گازهای تنفسی را به راحتی بین خود و محیط مبادله کنند.
د) نادرست است .یاختههای پارانشیمی برای ترمیم بافتی قادر به تقسیم و عبور از نقاط وارسی چرخۀ یاختهای خود میباشند.
 11 10فقط مورد (الف) مش�ترک نیس�ت DNA .خطی که دارای س�رهای آزاد فس�فاتدار و OHدار میباش�د در هس�تۀ یوکاریوتها دیده میشود ولی DNA
حلقوی که سر آزاد ندارد در سیتوپالسم پروکاریوتها ،بسترۀ راکیزه و سبزدیسه وجود دارد.
آنزیمهای مورد نیاز برای همانندسازی و رونویسی و انواع مختلف  RNAدر هسته ،راکیزه و سبزدیسه که اندامکهای دو غشایی میباشند وجود دارد.

11 C

31

در نهاندانگان تکلپهای و دولپهای ،لقاح مضاعف وجود دارد .یعنی طی لقاح آنها ،هر دو اس�پرم تولید ش�ده در لوله گرده در کیس�ۀ رویانی به تولید تخم میپردازند .پس
از لقاح ،لپه(ها) از تخم  2nو آندوسپرم از تخم  3nایجاد میشود .در دانه بالغ دولپهای (حبوبات = لوبیا ،نخود ،عدس) لپهها ،همۀ اندوخته آندوسپرم را به مصرف خود
میرسانند و حاوی دو لپه حجیم میشوند که به آنها دانۀ بدون آندوسپرم گفته میشود ولی در تکلپهایها مثل غالت ،لپۀ نازک باقی مانده و اندوخته دانه رسیده در همان
آندوسپرم باقی میماند .به دانههای غالت ،آندوسپرمدار گفته میشود.

هدام هب یژرنا زا
184

مشش لصف

B

B

B

C

روپوست فوقانی (رویی) برگ دولپهایها تعداد روزنه و یاختۀ نگهبان کمتری نسبت به روپوست زیرین دارد (نادرستی گزینۀ ( .))1رگبرگ نهاندانگان
حاوی دستجات آوندی چوبی و آبکش میباشد که توسط الیه یاختهای غالف آوندی محافظت میشود .این الیه در برگ دولپهایها برخالف تکلپهایها فاقد سبزدیسه و
قدرت فتوسنتز میباشد و فتوسیستم به همراه رنگیزه فتوسنتزی ندارد .در دولپهایها جیبرلین در رویش دانه مؤثر و الیه گلوتندار مؤثر نمیباشد (نادرستی گزینۀ (.))2
در روپوست زیرین آنها ،روزنۀ هوایی (نه آبی!) در مجاورت دو یاختۀ نگهبان فتوسنتزکننده میباشد (نادرستی گزینۀ (.))4
 11 12با توجه به شکل کتاب درسی ،غالف آوندی که دور آوندهای برگ قرار گرفته است ،در دولپهایها برخالف تکلپهایها فاقد سبزدیسه و قدرت فتوسنتز میباشد.
گزین�ۀ ( :)2یاختهه�ای آون�د چوبی برگ در بین دو روپوس�ت رویی و زیرین قرار دارند و مردهاند .این یاختهها فاقد فعالیت زیس�تی میباش�ند و فقط
وظیفۀ هدایت آب و مواد معدنی (ش�یره خام) را بر عهده دارد / .گزینۀ ( :)3یاختههای تراکئیدی و عناصر آوندی که ویژه آوندهای چوبی میباش�ند در برگ دولپهایها و
تکلپهایها به س�مت روپوس�ت باالیی میباشد .در دولپهایها در مجاورت روپوست باالیی ،یاختههای میانبرگ نردهای ولی در تکلپهایها پارانشیم اسفنجی وجود دارد.
 /گزینۀ ( :)4تعداد روزنه در روپوست زیرین تکلپهایها از روپوست باالیی بیشتر است و تعرق بیشتری انجام میدهد.
 11 13فقط مورد (ج) صحیح است .در بین دو روپوست برگ گیاهان دولپهای لوبیا ،یاختههای پارانشیم نردهای ،اسفنجی ،غالف آوندی و بافتهای آوندی چوبی
و آبکش وجود دارد .در بین این یاختهها ،بافت آوند چوبی و اسکلرانشیمها دارای یاختههای مرده بدون هسته میباشند که همگی همانند فیبرها در رگبرگ قرار دارند.
الف) در بین یاختههای سبزدیس�هدار برگ دولپهایها ،پارانش�یم نردهای برخالف اس�فنجیها ،به هم فشرده میباشند / .ب) یاختههای به هم فشرده
میتوانن�د غلاف آوندی یا پارانش�یمهای ن�ردهای و یا آوندهای رگبرگ باش�ند که غالف آون�دی دولپهایها و آوندهای هم�ۀ گیاهان بهطور معمول سبزدیس�ه ندارند/ .
د)رگبرگ حاوی آوندها و غالف آوندی میباش�د .یاختههای بالغ آوند چوبی و آبکش رگبرگ ،هس�ته ندارند ولی تفاوت آنها در این اس�ت که آوند چوبی بالغ ،یاختههای
مرده هس�تند ولی یاختههای آبکش�ی بالغ ،زنده فاقد هس�ته میباشند .این یاختههای آبکش بالغ ،با اینکه فاقد هس�ته میباشند ولی فعالیت زیستی دارند و مواد مورد نیاز
خود را از یاختۀ همراه میگیرند.
 31 14موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست تکمیل میکنند .چوبپنبهای شدن یا کوتینی شدن ممکن است در دیوارۀ یاختهها رخ دهد ولی یاختههای روپوستی گیاه
جوان ،زنده میباش�ند و چوبپنبهای نمیش�وند (درس�تی د) .فتوسنتز در یاختههای نگهبان اپیدرمی (رد الف) صورت میگیرد و در رد مورد (ب) باید گفت کرک و برخی
نگهبانها ،برآمدهاند و همچنین کرکهای برگها و ساقه همانند تارهای کشنده روپوست ریشه دارای یاختههای رشتهای با نسبت سطح به حجم باال میباشد (رد ج).
 21 15موارد (ب) و (ج) نادرست میباشند.
در سبزدیسه گیاه که کیسههای تیالکوئیدی دارند ،مقدار زیادی رنگیزه سبزینهای و کمی نیز رنگیزه کاروتنوئیدی وجود دارد.
الف) درست است .کاروتنوئیدها و مواد رنگی درون واکوئولها خاصیت پاداکسنده دارند
ک�ه از اث�ر رادیکالهای آزاد در بدن ممانعت به عمل میآورند .از طرفی میدانیم که مصرف زیاد الکل س�بب
تسریع در تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن شده و در ادامه ،نکروز با بافت مردگی کبدی میشود ،پس استفاده
از کاروتنوئیدها و آنتوسیانینها ،زمان ایجاد نکروز کبدی را افزایش میدهد / .ب) نادرست است .کاروتنوئیدها
تنها در یک محدوده طول موج  450تا  550نانومتر که مخصوص جذب نورهای س�بز و آیب میباش�د بیشترین
ج�ذب را دارند ولی س�بزینه یا س�بزینه ،رنگیزهای اس�ت که در دو مح��دودۂ  400ت�ا  500و  600تا  700نانومتر
بیش�ترین قدرت جذب نور خورش�ید را دارند / .ج) نادرس�ت اس�ت .نام دیگر فتوسیس�تمها که در غش�ای
تیالکوئید قرار دارند ،س��امانۂ تبدیل انرژی میباشد که از آن در طرح تست استفاده میشود .در فتوسیسمتها
دو قمست آننتها و مرکز واکنش وجود دارند که کاروتنوئیدها برخالف سزبینهها فقط در بخش آننتها قرار دارند.

پروتئین و سبزینه در هر دو بخش آنتنها و مرکز واکنش فتوسیستمها وجود دارند.
د) درست است .در زیست دهم خواندیم که در سبزدیسهها ،کاروتنوئیدها توسط رنگیزه سبزینهها پوشیده میشوند و به دلیل انعکاس رنگ سبز توسط سبزینهها ،برگها
ً
معموال به رنگ سبز دیده میشوند.
رنگیزههای فتوسنتزی یوکاریوتها

4

نوع رنگیزه

محل

ماکزیمم طول مو جهای
جذب نور خورشید

بیشترین رنگهای
جذبکننده

کمترین رنگهای
جذبکننده

سبزینه a

آنتن و مرکز واکنش
فتوسیستمها

 400تا  500نانومتر
 600تا  700نانومتر

بنفش و آبی
نارنجی و قرمز

سبز و زرد

سبزینه b

آنتنهای فتوسیستمها

 400تا  500نانومتر

آبی و بنفش

سبز و زرد

کاروتنوئید

آنتنهای فتوسیستمها

 450تا  500نانومتر

آبی و سبز

زرد ،نارنجی و قرمز

سبزینۀ  aدر آنتنها و مرکز واکنش فتوسیستمها وجود دارد ولی  P700یا  ، P680نوعی سبزینۀ  aمیباشد که فقط در مرکز واکنش وجود دارد.
C

 31 16منظور سؤال روپوست و روزنۂ هوایی گیاهان میباشد که وظیفۀ وارد کردن  CO2برای فتوسنتز و خارج کردن  O2فتوسنتزی و بخار آب حاصل از تعرق را دارد.
گزینۀ ( :)1نادرست است .در دو طرف روزنههای هوایی ،دو یاخته لوبیایی شکل فتوسنتزکننده به نام یاختههای نگهبان وجود دارد / .گزینۀ ( :)2نادرست است.
در مجاور روزنههای هوایی ،یاختههای نگهبان فتوس�نتزکننده وجود دارد که فتوسیس�تمهای آنها ،آنتنها و مراکز واکنش دارند .در باز و بس�ته ش�دن روزنههای هوایی،
قطر یاختۀ نگهبان به دلیل وجود رشتههای سلولزی شعاعی ثابت میباشد / .گزینۀ ( :)3درست است .در روپوست پهنک برگ گیاهان یاختههای اسفنجی و نردهای وجود
ندارد .این یاختهها (اس�فنجی و نردهای) مربوط به بخش میانبرگ میباش�د (نه روپوس�ت که مدنظر سؤال میباشد) / .گزینۀ ( :)4نادرست است .در برگ گیاهان همواره
بیشترین تعداد روزنههای هوایی در روپوست زیرین وجود دارد.

A

B

در گیاه ،یاختههای آوند آبکش ابلغ ،هسته و اندامکهای خود را از دست میدهند تا وظیفۀ انتقال شیرۀ پرورده را بر عهده بگیرند .این یاختهها قدرت انجام

21 17
واکنشهای قندکافت را دارند و بدون نیاز به  O2به تولید  ATPپیشمادهای میپردازند.

گزینۀ ( :)1تبدیل پیرووات به استیلکوآنزیم  Aدر راکیزه یاخته رخ میدهد / .گزینۀ ( :)3انتقال شیرۀ خام ،وظیفۀ یاختههای آوند چوبی میباشد که
مرده و فاقد فعالیت زیستی میباشند / .گزینۀ ( :)4ساخت آمینواسید در یاختههای آبکش صورت نمیگیرد .آوند آبکش وظیفۀ هدایت شیرۀ پرورده (پر از قند و آمینواسید)
از برگ به همه جای گیاه دارد.
ً
 31 18اوال چ�ون در ص�ورت س�ؤال عنوان کرده جان�داری که حاوی یاختههایی میباش�د ،پس این جاندار پریاختهای میباش�د .در پریاختهایه�ا ،عمل همزمان

رونویسی و ترجمه در راکیزهها و سبزدیسهها صورت میگیرد .در این یاختهها به دلیل وجود راکیزه ،قدرت تولید  ATPاکسایشی و ایجاد  CO2در تنفس هوازی دارد.

گزین�ۀ ( :)1تولی�د م�واد آل�ی از مواد معدنی وی�ژه جانداران پریاختهای فتوس�نتزکنندهای مثل گیاهان و برخی آغازیان میباش�د / .گزین�ۀ ( :)2فقط در
یاختههای فتوس�نتزکننده از جانداران یوکاریوتی میتوان در هس�ته ،راکیزه و سبزدیس�ه ،آنزیمهای هلیکاز ،دنابس�پاراز و رنابسپاراز مش�اهده کرد (بیش از دو نوع اندامک)/ .
گزینۀ ( :)4یوکاریوتها دارای توالی افزاینده و سه نوع رنابسپاراز میباشند.
19 C

B

41

درون فضای تیالکوئید ،گاز حاصل از تجزیۀ آب ،اکسیژن )  (O2میباشد.

گزینۀ ( :)1درست است O2 .میخواهد از فضای تیالکوئید به خارج از سبزدیسه برود پس از یک غشای تیالکوئید و دو غشای سبزدیسه باید عبور کند

( 3غش�ا و  6الی�ۀ فس�فولیپیدی) / .گزین�ۀ ( :)2درس�ت اس�ت O2 .از ی�ک غش�ای تیالکوئی�د ،دو غش�ای سبزدیس�ه ،غش�ای یاخته خودی ،غش�ای یاخت�ۀ مجاور
ً
و دو غش�ای راکیزه باید عبور کند که کال از  7غش�ا و  14الیۀ فس�فولیپیدی عبور میکند / .گزینۀ ( :)3درست است O2 .از یک غشای تیالکوئید ،دو غشای سبزدیسه
ً
و یک غشای واکوئول ،کال از  4غشا یا  8الیۀ فسفولیپیدی عبور میکند / .گزینۀ ( :)4نادرست است .در این مسیر O2 ،از غشای تیالکوئید ،دو غشای سبزدیسه ،یک
ً
غشای یاخته خودی و یک غشای یاختۀ مجاور باید کال از  5غشا و  10الیۀ فسفولیپیدی عبور کند.
 12 20فقط مورد (الف) در س�بزینه دیده نمیش�ود .در برگ گوجهفرنگی ،بیش�ترین رنگیزهای که وجود دارد ،سزبینه میباشد که در آنتنهای فتوسیستمی هر دو
نوع  aو  bآن وجود دارد ولی در مرکز واکنش فتوسیستمی ،فقط سبزینۀ  aدر بستری از پروتئین وجود دارد.
ب) س�بزینهها به همراه کاروتنوئیدها در آنتنهای گیرندۀ نوری فتوسیس�تمی وجود دارند / .ج) سبزینهها در نور سبز و زرد کمترین جذب و در نورهای
قرمز ،آبی ،نارنجی و بنفش بیشترین قدرت جذب را دارند /.د) سبزینه  aبرخالف سبزینه  bدر مرکز واکنش فتوسیستمی قرار دارد که در بستری از پروتئین واقع شده است.
ساختارفتوسیستمها
اجزای فتوسیستم

5

محل

وظیفه

آنتنهای گیرندۀ نور انواع سبزینهها و کاروتنوئیدها انواع پروتئین دارد

غشای
تیالکوئیدها

انرژی نوری را توسط مجموعه رنگیزهها گرفته تا در نهایت
به سبزینه  aمرکز واکنش تحویل دهد.

در بستری پروتئینی
قرار دارد.

غشای
تیالکوئیدها

مسئول خارج کردن الکترون از فتوسیستم میباشد.
سبزینه  aاز نوع  P680در فتوسیستم  2دارد.
سبزینه  aاز نوع  P700در فتوسیستم  1دارد.

مرکز واکنش

رنگیزههای موجود در آنها

سبزینه a

پروتئین

در غش�ای تیالکوئیدها ،بین فتوسیس�تمها ،مولکولهایی به نام ناقل الکترون وجود دارد که فتوسیستمها را با انتقال الکترون به هم وصل میکنند .این مولکولها با گرفتن
الکترون ،کاهش مییابند و با از دست دادن الکترون ،اکسایش مییابند.
B

B

B

 22 21موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست میباشند.
سامانههای تبدیل انرژی همان فتوسیستمهای  1و  2هستند که در غشای تیالکوئیدها مسئول تبدیل انرژی نوری به انرژی شیمیایی موجود در  ATPو  NADPHمیباشند.
الف) نادرست است .در فتوسیستمها ،قسمت آنتنها حاوی انواعی از پروتئینها و رنگیزههای فتوسنتزی میباشد / .ب) نادرست است .بخش مرکز
واکنش در فتوسیس�تمها ،حاوی یک نوع س�بزینه  aاز نوع  P680یا  P700میباش�د / .ج) نادرس�ت اس�ت P680 .نام دیگر سبزینه  aمیباش�د که به همراه بستری
پروتئینی س�بب ایجاد فتوسیس�تم  2ش�دهاند (در حقیقت  P680یا  P700نام دیگر س�بزینۀ  aموجود در فتوسیستم میباش�د نه نام فتوسیستم  2و  / .)1د) درست است.
دو نوع فتوسیستم  1و  2در غشای تیالکوئید وجود دارد که توسط ناقلین الکترونی به هم متصلند.
 32 22موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست تکمیل میکنند .گیاهان دولپهای پهنک و دمبرگ دارند که مانند هر گیاه زندهای ،یاختههایی دارای پروتوپالست ،واجد ریزلولههای
دوک برای تقسیم یاختهای و سایر موارد در اسکلت پروتئینی داربست درون یاختهای میباشد که قادر به ترجمه در رناتن و انجام فرایند تنفس یاختهای نیز میباشد.
واکوئول در اغلب یاختههای گیاهی بالغ و ژن ساخت مواد در هر یاخته هستهدار یک گیاه وجود دارد ولی ممکن است آن ژن فعال نباشد از طرفی دقت
کنید که گیاهان دانهدار فاقد سانتریول میباشند (نادرستی الف و ب) .داشتن دیواره دوم (پسین) دلیل غیرزنده بودن یاخته نیست (مثل آوند آبکش و برخی پارانشیمها)
ولی اگر دیوارۀ دوم آنها چوبی شود ،آن موقع آن یاخته در معرض مرگ قرار میگیرد (نادرستی د).
 22 23منظور این سؤال روپوست باالیی در نهاندانگان تکلپه یا دولپه میباشد که روزنه و یاختۀ نگهبان کمی دارد .این روپوست ،در گیاهان دولپهای که دمبرگ
دارند ،در مجاور چند الیه یاختۀ پارانشیمی نردهای به هم فشرده قرار دارد.
گزینۀ ( :)1نادرست است .محلهای مجاور از فضای اشباع از بخار آب باید در مجاور روزنههای هوایی باشند ولی در این روپوست ،تعداد روزنهها کم است/ .
ً
گزینۀ ( :)3نادرست است .هر روپوست اندامهای هوایی جوان گیاه ،قطعا حاوی پوستک کوتینی از مواد لیپیدی میباشد (دقت کنید که پوستک ،فاقد یاخته میباشد)/ .
گزینۀ ( :)4نادرست است .در برگ ،همواره آوند چوبی به سمت روپوست رویی و آوند آبکش به سمت روپوست زیرین میباشد.

185
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24 B

22

هیچ دو شکلی در یک قسمت مربوط به یک نوع گیاه نمیتواند باشد.

مقایسهای زیبا از شکل اندامهای رویشی برگ ،ریشه و ساقه در گیاهان دولپهای و تکلپهای

مشش لصف

6

گیاه نهاندانه

تکلپهایها (غالت)
گندم  -جو  -ذرت

دولپهایها (حبوبات)
لوبیا  -نخود  -عدس

ریشه

ساقه

برگ

C

A

B

 12 25موارد (الف)( ،ب) و (ج) صحیح میباشند.
در روپوس�ت ب�رگ درخت�ان ،فق��ط یاختهه�ای نگهب��ان روزن�ه همزم�ان ح�اوی سزبدیس��ه و راکی��زه ب�ا دو ن�وع دن�ای حلق�وی میباش�ند و س�ایر یاختهها مث�ل کرک یا
یاختۀ معمولی روپوستی فقط در راکیزۀ خود دنای حلقوی دارند.
الف) درس�ت اس�ت .یاختههای نگهبان روزنه رش�تههای سلولزی شعاعی در یاخته دارند که س�بب ثابت ماندن قطر هر یاخته در باز و بسته شدن روزنۀ
هوایی میشوند / .ب) درست است .در سبزدیسه هر یاختهای ،فتوسیستمها دارای آنتنهایی با انواع رنگیزههای فتوسنتز و پروتئینهای مختلف میباشند / .ج) درست است.
 ATPاکسایشی یاختههای نگهبان توسط کانال ATPساز قرار گرفته در غشای داخلی چین خورده راکیزه صورت میگیرد / .د) نادرست است .پروتئینهای مهارکننده و
فعالکننده ویژه سیستمهای تنظیم بیان ژنی در پروکاریوتها میباشند (نه یاختۀ یوکاریوتی مدنظر تست ما).
 32 26دقت کنید که همۀ جانداران تولیدکننده ،مواد معدنی را با صرف انرژی به مواد آلی تبدیل میکنند.
گزینۀ ( :)1شیمیوسنتزکنندهها انرژی خود را از مواد شیمیایی (معدنی) به دست میآورند ،پس همۀ تولیدکنندگان از نور خورشید انرژی نمیگیرند/ .
گزین�ۀ ( :)2در فص�ل ( ،)2خواندی�د ک�ه در پروکاریوته�ا ،ی�ک  mRNAمیتوان�د پیام رمز چند رش�تۀ پلیپپتی�د را منتقل کن�د / .گزینۀ ( :)4فقط گیاه�ان ،آغازیان
فتوسنتزکننده و سیانوباکتریها ،از آب به عنوان منبع الکترون استفاده میکنند.
 22 27راکی�زه و سبزدیس�ه دو اندام�ک دن�اداری در برخی یاختههای یوکاریوتی میباش�ند که میتوانند مس�تقل از هس�ته به تکثیر و تقس�یم دوتا ش�دن و
همانندسازی بپردازند.
راکیزه انرژی شیمیایی پیوندهای گلوکز را در مولکول  ATPذخیره میکند و سبزدیسه نیز انرژی نور خورشید را در پیوندهای ماده آلی مثل گلوکز ذخیره نگه میدارد.
گزینۀ ( :)1سامانه غشایی مستقل در بستره ،همان تیالکوئید است که مخصوص سبزدیسه میباشد ولی در راکیزه وجود ندارد / .گزینۀ ( :)3شیب غلظت
یا تراکم  H +در فضای بین دو غشای راکیزه و در فضای درون تیالکوئیدهای سبزدیسه دیده میشود اما در سبزدیسه این شیب بین دو غشای سبزدیسه نیست و در بین فضای
داخل تیالکوئید و بس�تره دیده میش�ود (دقت کنید وقتی از غش�اهای سبزدیس�ه صحبت میکنیم ،منظور همان دو غش�ا است و غش�اهای تیالکوئید را در نظر نمیگیریم)/ .
گزینۀ ( :)4وجود مرکز واکنشی حاوی رنگیزه در بستره پروتئینی از ویژگیهای فتوسیستمها در غشای تیالکوئید سبزدیسهها میباشد.

C

 12 28موارد اول ،دوم ،چهارم و پنجم صحیح میباشند.
برحسب متن کتاب ،پهنک برگ شامل سه قسمت روپوست (رویی و زیرین) ،میانبرگ (پارانشیم نردهای و اسفنجی) و دستههای آوندی یا رگبرگ میباشد .وقتی به شکل
کتاب توجه کنید ،مشاهده میکنید که غالف آوندی (یاختههای دور دستههای آوندی) به همراه آوندهای چوبی و آبکش را در کتاب به عنوان رگبرگ معرفی کرده است.
رگبرگ = غالف آوندی  +بافتهای آوندی
بلوط نهاندانهای دولپهای میباشد که به بررسی عبارات میپردازیم( .اغلب عبارات حاوی نکتههایی ترکیبی با زیست دهم میباشد).
عبارت اول :درس�ت اس�ت .یاختهه�ای تراکئیدی در آون�د چوبی گیاهان به
ص�ورت دوک�ی دراز ب�وده که بدون فعالیت زیس�تی میباش�ند چ�ون دیوارۀ
چوب�ی ش�ده دارند و در حالت بلوغ مردهاند / .عبارت دوم :درس�ت اس�ت.
بلوط نوعی نهاندانه اس�ت که در آوندهای چوب�ی آن ،عنارص آوندی به صورت
لول�های پیوس�ته و ب�دون دی�واره عرض�ی از یاختهه�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 دولپهای اس�ت که حاوی پارانش�یم ن�ردهای و اس�فنجی در
میان�برگ خ�ود میباش�د (نه رگب�رگ) / .عبارت چهارم :درس�ت اس�ت.
غلاف آون�دی در رگب�رگ دولپهایه�ا فاق�د سبزدیس�ه میباش�د/ .
عبارت پنجم :درس�ت است .در بین بافت آوند آبکش گیاهان ،یاختههای
پارانشیمی و فیبر اسکلرانشیمی وجود دارد / .عبارت ششم :نادرست است.
یاختههای بالغ آوند چوبی و آبکش هستۀ خود را از دست دادهاند .دقت کنید
که یاختههای همراه آوندی نیستند ولی جزء بافت آوندی بوده و هسته دارند.

29 B

42

عناصر آوندی مخصوص آوند چوبی نهاندانگان (گیاهان گلدار) میباشد که دو نوع تکلپهای و دولپهای دارد .گیاهان
تکلپهای در برگ خود ،فاقد ،دمبرگ و پارانشیم نردهای میباشند (منظور سؤال گیاهان تکلپه یمابشد).
بیشترین نسبت پوست به استوانه آوندی ،در ریشۀ دولپهایها دیده میشود (درستی گزینۀ (.))4
گزینۀ ( :)1تکلپهایها دارای دانهای با یک لپۀ نازک و آندوسپرم زیاد با ذخیرۀ مواد غذایی میباشند/ .
گزینۀ ( :)2ساقۀ تکلپهایها ،همانطور که در شکل مشاهده میکنید حاوی دستجات متعدد آوندی در دوایر متعدد
میباش�د که دس�تجات محیطیتر ،تعداد بیش�تر با اندازۀ کوچکتر دارند / .گزینۀ ( :)3س�اقۀ تکلپهایها در برش
عرضی خود پوست نامشخص و بسیار نازکی دارد.
30 A

23

در گیاهان ،پلیس�اکارید ذخیرهکنندۀ انرژی ،نشاس��ته میباش�د .پلیساکارید سلولز در گیاهان ،برخالف نشاسته نقش ساختاری و اس��تحکایم دارد .نشاسته ،در ساقه و
ریشۀ گیاهان ذخیره میشود .دقت کنید ،پارانشیمها بافت و یاختۀ ذخیرۀ پلیساکاریدی گیاهی میباشند که در سامانۀ زمینهای این اندامها قرار گرفتهاند .توجه به این
نکته نیز ضروری اس�ت که یاختههای غالف آوندی فقط درون برگ گیاهان دیده میش�ود لذا ذخیرۀ نشاس�ته نمیکند بلکه در تکلپهایها در اثر فتوس�نتز به تولید قند
میپردازد .گیاه در موقع نیاز به کمک آمیالزهای درونیاختهای نشاستههای ذخیرهای را هیدرولیز میکند.
31 B

13

فقط مورد (د) صحیح است .فرمول کلی فتوسنتز گیاهان به صورت  CO2 + H 2O → C6 H12O 6 + O2میباشد.

الف) نادرس�ت اس�ت .مواد آلی در فتوس�نتز تولید میشوند (نه مصرف) / .ب) نادرست اس�ت .گلوکز طی قندکافت در سیتوپالسم تجزیه میشود/ .

ج) نادرست است CO2 .در تنفس بیهوازی از نوع تخمیر الکتیکی تولید نمیشود / .د) درست است .گلوکز حاصل از فتوسنتز ،طی مرحلۀ اول قندکافت با فسفاتهای

C

C

دو مولکول  ،ATPترکیب میشود.
 33 32میانبرگ تکلپهایها ،فقط پارانشیم اسفنجی دارد (نردهای ندارد) که این گیاهان دانۀ تکلپهای دارند.
گزینۀ ( :)1دولپهایها در میانبرگ خود یاختههای پارانش�یمی اس�فنجی و نردهای دارند و دانه آنها نیز اغلب به دلیل رش�د زیاد س�اقۀ رویانی ،دارای
رویش روزمینی بوده و لپههای آنها در خارج از خاک باز میشوند / .گزینۀ ( :)2دانه رسیدۀ آندوسپرمدار ویژه تکلپهایها (غالت) میباشد که همانند هر نوع نهاندانهای
دارای یاخته همراه در اطراف آوند آبکش خود میباش�د / .گزینۀ ( :)4دس�تجات آوندی در یک دایره ،ویژۀ س�اقۀ دولپهایهاس�ت که این گیاهان میتوانند در نوع درختی
خود دارای کامبیوم برای رشد پسین (قطری) باشند.
 23 33موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست میباشند.
رنگیزههای گیاهان در واکوئول و پالستها (دیسهها) وجود دارند ولی در بین آنها ،انواع موجود در فتوسیستمهای سبزدیسهها در فتوسنتز کارایی دارند.
الف) نادرست است .رنگیزههای فتوسنتزی در فتوسیستمهای قرار گرفته در غشای تیالکوئیدها وجود دارند / .ب) نادرست است P680 .نام دیگر
سزبینه  aموجود در مرکز واکنش فتوسیستم  2میباشد .این فتوسیستم دارای یک مرکز واکنش و تعدادی آنتنهای گیرندهای میباشد / .ج) درست است .کاروتنوئیدها
همانند رنگیزههای درون واکوئولی (آنتوس�یانینها) خاصیت پاداکس�ندهای برای مقابله با رادیکالهای آزاد دارند .همانطور که میدانید کاروتنوئیدها به همراه سبزینهها و
انواعی از پروتئینها در آنتنهای فتوسیس�تمی وجود دارند / .د) نادرس�ت است .رنگیزههای فتوسنزتی در سبزدیسهها وجود دارند .سایر پالستها (دیسهها) برای ذخیرۀ
مواد کارایی دارند (به عالوه در واکوئول هم کاروتنوئید وجود ندارد).
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B

در فتوسیس�تمها ،مرک�ز واکن�ش حاوی مولکولهای س�بزینه  P680 ( aیا  ) P700میباش�د که در بس�تری پروتئینی قرار گرفتهان�د .در بخش آنتنهای

23 34
فتوسیستمی ،انواع مختلف کاروتنوئیدها و سبزینهها به همراه انواع پروتئینها وجود دارند که انرژی نور را جذب میکنند (درستی گزینۀ ( )2و نادرستی گزینۀ (.))1

سبزینه  aقدرت زیادی در جذب نور قرمز ،آبی ،نارنجی و بنفش دارد و کاروتنوئیدها در نور سبز و آبی حداکثر جذب را دارا میباشند که هر دو با هم در آنتنها به همراه

انواع مختلف پروتئینها قرار دارند (نادرستی گزینۀ (.))3
مشش لصف

مرک�ز واکن�ش فتوسیس�تمی که فقط یک نوع س�بزینه  aاز نوع  P680یا  P700دارد ،باید ب�رای خروج الکترون خود از همۀ رنگیزهه�ای آنتنهای خود انرژی بگیرد

(نادرستی گزینۀ (.))4
C

موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست میباشند.

13 35
جلبک س�بز اس�پیروژیر نوعی آغازی پریاختهای فتوس�نتزکننده میباش�د که رنگیزههایی همانند گیاهان دارد .این
جاندار جلبک سبز رشتهای میباشد که سبزدیسههای نواری درازی در سیتوپالسم خود دارد (نه اینکه خودش نواری
باشه!) (نادرستی الف) و از آب به عنوان منبع الکترون فتوسنتز استفاده میکند و  O2تولید میکند (درستی د).

این یوکاریوت قادر است در هسته و سیتوپالسم (راکیزه و سبزدیسه) عمل همانندسازی را انجام دهد ولی

ترجمه در رناتنهای هسته صورت نمیگیرد (نادرستی ب).
غشای تیالکوئیدی سبب تقسیم سبزدیسه (نه یاخته) به دو بخش درون تیالکوئیدی و بستره میشود (نادرستی ج).
B

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

23 36
است چون سبزدیسه و راکیزه حاوی دنای حلقوی میباشند که هرکدام برخی پروتئینهای مورد نیاز خود را توسط ژنوم خطی هسته و ترجمه در رناتنهای سیتوپالسمی به
دست میآورند ولی بهطور مستقل نیز میتوانند با بیان ژنهای خود برخی پروتئینهای مورد نیاز خود را بسازند .البته راکیزه به تولید پروتئینهای مورد نیاز تنفس یاختهای
و سزبدیسه به ساخت پروتئینهای مورد نیاز فتوسنزت یمپردازد.

ال�ف) غش�اهای سبزدیس�ه ،همگ�ی صاف میباش�ند که دو غش�ای اطراف این اندام�ک حاوی فضایی ب�رای تبادل مواد با سیتوپالس�م میباش�د/ .
د) ریزوبیومها نوعی پروکاریوت هس�تند که به دلیل نداش�تن هس�ته ،عمل رونویسی و ترجمه را همزمان توسط رنابسپاراز و رناتنها انجام میدهند .این ویژگی در راکیزهها
و سبزدیسهها نیز دیده میشود.
37 A

33

چون سبزینه گیاهان ،بیشتر نور سبز و زرد را به جای جذب کردن و استفاده در فتوسنتز ،اغلب منعکس میکنند پس در این صورت جذب نور در این گیاه خاص به خوبی
صورت نمیگیرد و خروج الکترون از فتوسیستم و شروع فتوسنتز به مخاطره میافتد.
B

 33 38فقط مورد (ب) صحیح است .وقتی جسمی به رنگ خاصی دیده میشود ،یعنی رنگیزههای موجود در آن سبب بازتاب آن رنگ شده است .پس در گیاهان
ً
به دلیل سبزینه زیاد و انعکاس یا بازتاب نور سبز و زرد است که اغلب گیاهان و مخصوصا برگهای آنها به رنگ سبز دیده میشوند.
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 آنتنهای آن وجود دارد / .ج) نادرست است .هر فتوسیستم ،یک مرکز واکنش دارد (نه مراکز) / .د) نادرست است .این نکته در
مورد کاروتنوئیدهاست.

C

موارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست میباشند.

13 39
منظور سؤال یاخته نگهبان روزنه میباشد که به دلیل وجود رشتههای سلولزی شعاعی همواره در اعمال مختلف آن قطر یاخته تغییری نمیکند.
الف) نادرست است .یاخته نگهبان جزء یاختههای روپوستی میباشد / .ب) درست است .هسته ،راکیزه و سبزدیسههای درون یاخته نگهبان روزنه،

قدرت تولید  RNAو  DNAدارند / .ج) نادرست است .مرکز واکنش فتوسیستمها ،فقط حاوی سبزینه  aمیباشد / .د) نادرست است .یاختۀ نگهبان و روزنۀ هوایی در
روپوست رویی و زیرین برگ تکلپهایها (ذرت) وجود دارد ولی ذرت تکلپه است و فاقد یاختههای نردهای به هم فشرده میباشد.
C

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

34 40
یاختهای است و سبزدیسهها اندامکهایی مسئول تبدیل انرژی به ماده در فرایند فتوسنتز میباشند.

الف) نادرس�ت اس�ت .میتوکندری ،در بین دو غش�ای خود ،دنا ،رنا و رناتن ندارد و همانطور که در فصل قبل یاد گرفتید ،مولکولهای انتقال الکترون
در غش�ای درونی آن قرار دارد / .ب) نادرس�ت اس�ت .در کلروپالس�ت ،درون داخلیترین غش�ا ،فضای تیالکوئید قرار دارد که فاقد دنا ،رنا ،ترجمه و رناتن میباش�د/ .
ج) نادرست است .در میتوکندری ،درونیترین غشا ،همان غشای چینخورده داخل است و غشای درونیتری وجود ندارد / .د) درست است .فضای بین دو غشای بیرونی
صاف سبزدیسهها ،فاقد دنا ،رنا و رناتن و رنگیزه میباشد.
A
B

فقط عبارت (د) نادرس�ت اس�ت .هر فتوسیستم حاوی تعدادی آننت گیرنده نور و یک مرکز واکنش میباش�د .س�ایر عبارات صحیح و خط کتاب میباش�ند.

14 41
 14 42منظور سؤال سزبینۂ  aو  bمیباشد که در طول مو جهای  400تا  500نانومتر و  600تا  700نانومتر بیشترین جذب را دارند .این دو نوع رنگیزه در نور سبز
ً
و زرد قدرت جذب مناسبی ندارند و بیشتر این دو رنگ را منعکس میکنند که این موضوع به دلیل مقدار زیاد سبزینه در گیاه ،سبب دیده شدن گیاهان و مخصوصا برگ
آنها به رنگ سبز میشوند.

گزینۀ ( :)2سبزینه  aهم در آنتنها و هم در مرکز واکنش فتوسیستمی قرار دارد ولی سبزینه  bفقط در آنتنها قرار دارند / .گزینۀ ( :)3ناقلین الکترونی

بین دو فتوسیستم ،فاقد رنگیزه میباشند و وظیفۀ انتقال الکترون در آنها مشترک میباشد / .گزینۀ ( :)4حداکثر جذب نوری سبزینه  bدر نور سبز و آبی و در سبزینه a

در قرمز ،آبی ،نارنجی و بنفش میباشد (با توجه به نمودار مقابل در محدودۀ  400تا  500نانومتر ،قلۀ جذب نور از قلۀ بین طول مو جهای  600تا  700نانومتر باالتر است).

A

 34 43در ش�کل موردنظ�ر( ،الف) بیانگر س�بزینه  aمیباش�د که در آنتنها و مراک�ز واکنش وجود
دارند( .ب) همان سبزینه  bمیباشد که فقط در آنتنهای فتوسیستم وجود دارد که انواع پروتئین و رنگیزهها
را دارد ول�ی برخلاف مرکز واکنش فتوسیس�تمی ،فاقد بس�تری پروتئینی میباش�د( .ج) نی�ز کاروتنوئیدها
میباشد که در آنتنها برخالف مرکز واکنش فتوسیستمی وجود دارند.
عبارات کلیدی هر فتوسیستم

B

چند عدد
آنتنهای گیرندۀ نور
یک مرکز واکنش حاوی سبزینۀ a
بستر پروتئینی در مرکز واکنش
کاروتنوئید و انواع پروتئین در آنتنها

 34 44موارد (ب)( ،ج) و (د) نادرس�ت هس�تند .منظور از  P680و  P700همان س�بزینه  aموجود در فتوسیستم  2و  1میباشد که به همراه رنگیزههای دیگر و
انواع پروتئین ،فتوسیستم را میسازند .این نوع رنگیزه ،در نور قرمز و بنفش بیشترین جذب نور و در سبز و زرد کمترین جذب را دارد.
در مورد علت نادرستی عبارت (ج) دقت کنید که  P700یا  ، P680حداکرث توانایی جذب آنها در طول موج  700یا  680نانومتر است! (نه فقط در آن طول موج).
سبزینه  ، aعالوه بر یوکاریوتهای فتوسنتزکننده در سیانوباکتریها نیز وجود دارد .بهطور کلی میتوان گفت« ،هر جانداری که طی فتوسنتز  O2تولید میکند ،سبزینه  aدارد».

C

 34 45طول مو جهای نور مرئی بین  400تا  700نانومتر میباش�د که در یک س�ر طیف نور بنفش و در س�مت دیگر نور قرمز با طول موج باال ( )700و انرژی کمتر
وجود دارد .بیش�ترین قدرت جذب هر نوع رنگیزه س�بزینه  b ، aو کاروتنوئیدها در س�مت طول مو جهای  400تا  500نانومتر صورت میگیرد و تولید  O2در این میانه

بیشتر از سایر طول مو جها میباشد و کمترین مقدار فتوسنتز و  O2تولیدی نیز در بین طول مو جهای  500تا  600نانومتر میباشد( .در شکل زیر میتوانید میزان فتوسنتز
زیاد را در دو محدودۀ طول  400تا  500و  600تا  700نانومتر مشاهده کنید).

C

گزینۀ ( :)1با توجه به شکل ،در طول مو جهای  400تا  500و  600تا  700نانومتر ،شدت فتوسنتز و تولید  O2بیشتر میباشد / .گزینۀ ( :)2با توجه
به شکل ،در طول مو جهای  400تا  500نانومتر ،هر سه نوع رنگیزه در حداکثر جذب خود در ناحیه مرئی قرار دارند / .گزینۀ ( :)4کاروتنوئیدها حاوی قدرت پاداکسندگی
میباشند که در طول مو جهای  400تا  500نانومتر ،حداکثر جذب را دارند ولی از طول موج  600نانومتر به باال ،قدرت جذب آنها بسیار کم میشود.
 34 46با توجه به ش�کل مقابل ،س�بزینه  bدر طول موج مناسب خود (حدود  500نانومتر) بیشترین
ج�ذب را در ن�ور آب�ی دارد و نمودار جذب آن در ان�دازۀ باالتری وجود دارد .ای�ن رنگیزهها در مرکز واکنش
فتوسیستم وجود ندارند ولی در آنتنها وجود دارند.
ً
گزینۀ ( :)1دقت کنید که در شکل مقابل کامال واضح است که حداکثر جذب سبزینه a
در طول موج حدود  400نانومتر در نور بنفش میباشد که این رنگیزهها در آننتهای فتوسیستم وجود دارند
ولی سبزینه  aموجود در مرکز واکنش فتوسیستم  1و  2به ترتیب در طول مو جهای  700و  680نانومتر جذب
ن�ور دارن�د( .مق�دار ج�ذب  P680ی�ا  P700ب�ه ان�دازه س�بزینه  aاول نم�ودار نمیباش�د/ ).
گزینۀ ( :)2کانالهای پروتونی ATPس�از و فسفولیپیدها نیز در غشای تیالکوئید ،فاقد رنگیزه میباشد ولی
در انتقال الکترون نیز نقشی ندارد / .گزینۀ ( :)4از زیست دهم به یاد دارید که با شروع پاییز و کاهش طول
روز ،تغییر رنگ برگها از س�بز به زرد یا نارنجی تبدیل میش�ود که این تغییر رنگ در اثر تجزیۀ سبزینهها و
تولید کاروتنوئید بیشتر رخ میدهد.
در تغییر رنگ برگها ،سبزینه نمیتواند به کاروتنوئید تبدیل شود ولی سبزدیسه به رنگدیسه تبدیل میشود (فصل  6دهم).

B

B

 24 47موارد (ج) و (د) صحیح هستند.
الف) نادرس�ت اس�ت .تبدیل ماده به انرژی ویژه تنفس یاختهای 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.
 24 48کاروتنوئیدها (رنگیزۀ برگهای پاییزی) همانند رنگیزههای واکوئولها (آنتوس�یانینها) قدرت پاداکس�نده دارند و میتوانند رادیکال آزاد اکس�ید حاصل از
نوشیدن زیاد مشروبات الکلی را خنثی کنند.
گزینۀ ( :)1آنتوسیانینها که سبب ایجاد رنگ ریشۀ چغندر قرمز ،کلم بنفش و میوههایی مانند پرتقال توسرخ میشوند در فتوسنتز گیاه نقشی ندارند/ .
ً
گزینۀ ( :)3ریشۀ گیاه هویج کاروتن نارنجی دارد و حتما میدانید که هویج قرمز نیست! / گزینۀ ( :)4رنگ چغندر قند به دلیل ریشۀ گیاه میباشد که اندامی زیرزمینی
است و قرمزی آن نیز به دلیل آنتوسیانین واکوئولهای یاختههای آن میباشد.
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 31 1منظور سؤال برگ گیاهان میباشد .در دولپهایها که برگ دارای پهنک و دمبرگ میباشد ،یاختههای پارانشیمی نردهای آنها در سطح باالیی میانبرگ و در
مجاور روپوست رویی به صورت فشرده چندالیهای قرار گرفتهاند.
گزینۀ ( :)1در روپوس�ت گیاهان ،بهجز یاختههای نگهبان روزنه ،س�ایر یاختهها مثل کرک ،فاقد سبزدیس�ه میباش�ند / .گزینۀ ( :)2با توجه به شکل
کتاب درس�ی ،غالف آوندی جزء رگبرگ میباش�د که به صورت خارجیترین الیه رگبرگ در اطراف بافتهای آوندی گیاه قرار دارد / .گزینۀ ( :)4یاختۀ نگهبان روزنه نیز
در همۀ نهاندانگان و غالف آوندی تکلپهایها دارای سبزدیسه بوده و فتوسنتزکننده میباشد.
 12س�اقۀ گیاهان دولپهای در بخش زمینهای خود حاوی مغز میباش�د که از پارانشیمها تشکیل شدهاند .در دولپهایها خارجیترین قسمت رگبرگ ،الیه غالف
2
آوندی میباشد که یاختههای به هم فرشده ویل غیرسزبدیسهدار یمابشند (نادرستی گزینۀ ( )3و درستی گزینۀ (.))1
در دولپهایه�ا خارجیتری�ن الیه میانبرگ به س�مت روپوس�ت رویی ،یاختههای پارانش�یمی فتوس�نتزکننده نردهای به هم فش�رده بوده (نادرس�تی گزین�ۀ ( ))4ولی در
خارجیترین الیه به س�مت روپوس�ت زیرین ،یاختههای پارانش�یمی اسفنجی با فضای بینیاختهای اش�باع از بخار آب دارد (دقت کنید که خارجیترین قسمت میانبرگ ،را
روپوست در نظر نگیرید!) (نادرستی گزینۀ (.))2
 33 3تفاوت فتوسیستم  1و  2در غشای تیالکوئیدها ،در نوع سزبینه  aموجود در مرکز واکنش آنها میباشد که در فتوسیستم  1دارای  P700ولی در فتوسیستم 2
دارای  P680میباشد.
گزین�ۀ ( :)1در ه�ر آنتن فتوسیس�تمی ،انواعی از بس�پارهای پروتئینی و رنگیزهها وج�ود دارد / .گزینۀ ( :)2عوامل زنجیرۀ انتق�ال الکترون در بین دو
فتوسیستم ،شامل پروتئینهای ناقل الکترون میباشند ولی رنگیزه ندارند / .گزینۀ ( :)4مرکز واکنش فتوسیستمی فقط دارای سبزینه  aدر بستری پروتئینی میباشد.
 P700 44 4و  P680دو نوع س�بزینه  aهس�تند که مخصوص مراکز واکنش فتوسیس�تمی میباش�ند ولی در آنتنهای فتوسیس�تمها ،انواعی از رنگیزههای
کاروتنوئیدی و سبزینهای به همراه انواع پروتئینها وجود دارند.
 35 5فقط عبارت (ب) نادرست میباشد.
ً
الف) درست است .بستره در راکیزه کامال 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 میباشد / .ب) اندرست است .سبزدیسه ،دارای دو غشای بیرونی صاف میباشد ولی در
راکیزه ،غش�ای بیرونی صاف به همراه غش�ای درونی چینخورده وجود دارد که چینخوردگیهای غش�ای درونی آن فقط به س�مت بس�تره یا فضای درون راکیزه میباشد/ .
ج) درست است .بستره راکیزه و سبزدیسه ،توانایی همانندسازی  DNAحلقوی ،رونویسی با رنابسپاراز و ترجمه در رناتن دارد / .د) درست است .فقط برخی پروتئینهای مورد
نیاز راکیزه و سبزدیسه توسط ژنها و رناتنهای خود اندامک ساخته میشود و برخی دیگر توسط هسته در ژنوم خطی یاخته ،رمزگردانی میشود.
 46 6بهترین جذب س�بزینه  aدر نور قرمز و بنفش و کمترین جذب در س�بز و زرد ،س�بزینه  bبیش�ترین جذب را در آبی و کمترین جذب را در س�بز و زرد و در
کاروتنوئیدها بیشترین جذب در آبی و سبز و کمترین در زرد و نارنجی است( .با توجه به شکل و نمودار کتاب میتوان به آن پی برد).
 27 7منظور از سامانههای تبدیل انرژی ،همان فتوسیستمها میباشد.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .این س�امانهها ویژۀ جذب نور هس�تند و به چرخۀ کالوین و مصرف  CO2ربطی ندارند / .گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت.

حداکثر جذب سبزینۀ  aهمواره در آنتن فتوسیستمها و در طول موج  400تا  500نانومتر است ولی در مرکز واکنش ،حداکثر جذب آنها در طول موج  680یا  700نانومتر میباشد/ .
گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .بارها در این گفتار گفتم که  P700تا  P680فقط نام س�بزینه  aدرون مرکز واکنش است / .گزینۀ ( :)4نادرست است .واژۀ بستر پروتئینی
مربوط به مرکز واکنش فتوسیستمی است (البته آنتنها نیز پروتئین مختلف دارند).
C

A

B

8

38

با توجه به نمودار کتاب ،در حداکثر طول موج جذب رنگیزهها در  400تا  500نانومتر ،حداکثر شدت فتوسنتز و تولید  O2مشاهده میشود.

گزین�ۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .حداکث�ر قدرت جذب س�بزینهها در طول م�وج  400تا  500نانومتر در آنتنها اس�ت / .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت.
آنتن بستر پروتئینی ندارد (در سؤال قبل هم گفتیم) / .گزینۀ ( :)4نادرست است .دقت کنید که منظور از رنگیزههایی که در آنتنها بعد از طول موج  500نانومتر قدرت
جذب ندارند ،کاروتنوئیدهاست .همانطور که میدانید در آنتنها ،هم سبزینه و هم کاروتنوئید وجود دارد ولی امیدوارم از سال دهم (فصل  )6به یاد داشته باشید که در
سبزدیسهها ،رنگیزههای سبزینهای در اطراف کاروتنوئیدها قرار دارند.
 19 9آنتوسیانینهای واکوئولی و کاروتنوئیدها خاصیت آنتیاکسیدانی دارند که در اندامکهای آنها پروتئین نیز به صورت ذخیره یا فعال وجود دارد.
گزینۀ ( :)2نادرست است .در کوتا ه شدن طول روز در پاییز ،سبزدیسه به رنگدیسه تبدیل میشود که طی این عمل ،سبزینهها تجزیه شده و مقدار
کاروتنوئیدها زیاد میشود / .گزینۀ ( :)3نادرست است .در مورد آنتوسیانینها رد میشود (چون آنها نیز همانند کاروتنوئیدها خاصیت پاداکسندگی دارند) / .گزینۀ (:)4
نادرست است .در مورد سبزینهها نادرست است.
10

41

با توجه به فرمول فتوسنتز در گیاهان درمییابیم که گاز  CO2از محیط دریافت شده و کربن آن در مواد آلی تثبیت میشود و در ازای آن گاز  O 2به جو

برگردانده میشود (منظور سؤال  O2تولید شده میباشد).

kÃ{n¼i n¼º

 : 6CO2 + 6H 2O فرمول فتوسنتز در گیاهان
→ C6 H12O 6 + 6O2

گاز  O2در واکنشهای تنفس هوازی سایر جانداران نقش آخرین پذیرندۀ الکترون و پروتون را دارد.

گزینۀ ( CO2 :)1در فتوس�نتز این یاختهها تثبیت و مصرف میش�ود ولی در سیتوپالس�م آنها تولید نمیشود مگر اینکه تخمیر الکلی داشته باشد/ .

گزینۀ ( :)2گاز  O2در فتوسنتز آنها تولید میشود ولی در تولید پیرووات از گلوکز در قندکافت O2 ،به کار نمیرود چون قندکافت واکنشهایی از نوع بیهوازی میباشند/ .
گزینۀ ( :)3منشأ اکسیژنهای آزاد شده در فرایند فتوسنتز گیاهان از تجزیۀ نوری مولکول آب میباشد نه . CO2

B

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

34 49
فس�فولیپیدی میباش�د ،در صورتی که هس�ته و راکیزه دو غشا و چهار الیۀ فس�فولیپیدی دارد .در چرخۀ کالوین ،تولید  ATP ، NADPHنوری و  O2قسمت مهمی از

واکنشهای فتوسنتز است ولی در فصل قبل خواندیم که چرخۀ کربس و تولید استیلکوآنزیم  Aمربوط به تنفس هوازی در بستره راکیزه است.
پیرایش  mRNAو فعالیت انواع مختلف رنابسپاراز در هسته که اندامک دو غشایی است ،صورت میگیرد.
C

 35 50فقط مورد (الف) عبارت را به نادرستی تکمیل میکند.
الف) نادرست است .در سیانوباکتریها و سایر باکتریهای فتوسنتزکننده (گوگردیها) ،سبزدیسه و تیالکوئید وجود ندارد به همین دلیل واکنشهای
تیالکوئید یا زنجیرههای انتقال الکترون در غش�ای یاخته انجام میش�ود که این غش�ا همانند غشای تیالکوئید در تولید  ATPنوری نقش دارد / .ب) درست است .تولید
 ATPدر سطح پیشماده آلی مخصوص واکنشهای قندکافیت و چرخۂ کربس میباشد که به ترتیب در مادۀ زمینهای سیتوپالسم و بستره راکیزه انجام میشوند .در غشای
داخیل چین خورده راکیزه واکنشهایی در ارتباط اب تولید  ATPاکس��اییش ایجاد یمش��ود / .ج) درس�ت است .در یوکاریوتها ،غشای یاخته در تولید  ATPنقشی ندارد ولی
میتواند در برخی پمپهای غش�ایی به مصرف  ATPبپردازد / .د) درس�ت اس�ت .تولید  ATPاکسایش�ی فقط در واکنشهای تنفس هوازی و درون راکیزه به واس�طه
عمل زنجیرۀ انتقال الکترون صورت میگیرد ATP .اکس��اییش راکیزهها همانند  ATPنوری سزبدیس��هها نتیجۂ فعالیت کاانل پروتوین ATPساز یمابشد که در ادامه عمل
زنجیرههای انتقال الکرتون انجام یمشود.

B

در ش�کل مقابل میتوانید مش�اهده کنید که مرکز واکنش ،انرژی خود را از بیش�تر

45 51
آنتنهای خود میگیرد 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 نکردهاند.
گزینهه�ای ( )1و ( :)2الکترونه�ای برانگیخت�ه در مرکز واکنش از  P680یا
 P700خ�ارج میش�وند و فتوسیس�تم را ب�ه س�مت زنجی�رۀ انتق�ال الکت�رون ت�رک میکنند ولی
الکترونهای برانگیخته آننتهای هر فتوسیس�تم به مولکولهای دیگر همان آنتن منتقل میشوند/.
گزینۀ ( :)3الکترونی که در یک آنتن برانگیخته میش�ود یا انرژی خود را به س�ایر رنگیزهها داده و
خ�ودش ب�ه همان رنگیزه برمیگردد یا از رنگیزه خود که خارج ش�د ،به رنگیزه یا مولکول پروتئینی
دیگری در همان آنتن منتقل میشود.
آنتنها به هم و به مرکز واکنش انرژی پاس میدهند تا مرکز واکنش ،الکترون آزاد کند.

A

C

 35 52مراکز واکنش فتوسیس�تمی ،الکترونهای جایگزین خود را در فتوسیس�تم  2از آب و در فتوسیس�تم  1از  P680میگیرند ولی انرژیگیری مراکز واکنش
فتوسیستمها ،فقط از آنتنها صورت میگیرد.
گزین�ۀ ( :)1الکت�رون خ�ارج ش�ده از هر رنگی�زه میتواند با از دس�ت دادن انرژی خود به س�ایر رنگیزهها ،به م�دار خود در همان رنگی�زه برگردد/ .
گزینههای ( )2و ( :)4الکترون برانگیخته از آنتنها میتواند به یک رنگیزه یا مولکول پروتئینی دیگری در آنتنها منتقل شود.
 15 53موارد (ب) و (د) نادرست میباشند.

الف) درست است .در مرحلۀ نوری ATP ، O2 ،و  NADPHتولید میشود که تولید  ATPدر راکیزهها نیز که دنا دارند ،رخ میدهد / .ب) نادرست است.

C

در بین فتوس�نتزکنندگان غیرگیاهی ،جلبکها نیز یوکاریوت تولیدکننده هس�تند که همانند گیاهان حاوی سبزدیس�ه برای فتوسنتز میباشند (به سبزدیسه و سبزینه داشتن
جلبکها در فعالیت کتاب در اسپیروژیر اشاره شده است) / .ج) درست است .سلولز گیاه و نشاسته ذخیرهای گیاهان حاصل تغییر و ترکیب در محصوالت حاصل از چرخۀ
ً
کالوین فتوسنتز میباشند / .د) نادرست است .ریشۀ گیاهان نیز ،پارانشیمهای ذخیرۀ مواد قندی دارد ولی معموال در ریشهها فتوسنتزی رخ نمیدهد.
 25 54موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .اس�پیروژیر جلبکی س�بز پریاختهای
رش�تهای میباشد که سزبدیسه یا کلروپالس�ت آن نواری دراز میباشد نه سزبینه
آن! «امان از بیدقتی!»  /ب) نادرس�ت اس�ت .هر الکت�رون موجود در رنگیزههای
فتوسنتزی ،اگر به اندازۂ کایف انرژی کسب کنند ،به صورت برانگیخته درمیآیند
و از مدار خود خارج میش�وند (دقت داش�ته باش�ید که هر طول موجی نمیتواند
ً
سبب خروج الکترون شود ،مثال طول موج باالی  700نانومتر این توانایی را ندارد)/.
ج) درس�ت اس�ت .بهطور معمول و با توجه به شکلهای کتاب ،همۀ رنگیزههای
فتوسنتزی ،الکترون آزاد دارند که الکترون آنها در اثر برانگیخته شدن میتواند
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 روبهرو متوجه
میشوید که مرکز واکنش یک فتوسیستم انرژی خود را از آنتنهای گیرندۀ نوری
همان فتوسیستم میگیرد.
در هر فتوسیس�تم ،یک مرکز واکنش از چند آنتن مختلف همان فتوسیس�تم،
انرژی میگیرد.
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هدام هب یژرنا زا
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 15 55فقط عبارت (د) صحیح است .با توجه به شکل روبهرو
و متن سؤال متوجه میشوید 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 پروتئینهای ناقل الکترونی بعد
از فتوسیستم  ،1هیچکدام به سطح خارجی تیالکوئید متصل نیستند.

C

ﺑﺴﺘﺮه :ﺗﺮاﮐﻢ

ﮐﻤﺘﺮ H +

ﻧﻮر

ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺆال اﯾﻦ دو ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻮر ﻓﺘﻮﺳﯿﺴﺘﻢ 1

ﻓﺘﻮﺳﯿﺴﺘﻢ 2

مشش لصف

e-

e-

NADPH

e- e- H2O

ﻓﻀﺎي درون ﺗﯿﻼﮐﻮﺋﯿﺪ:
ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ H +

NADP + + H +

1 O
+
2 +2H
2

H+

ﺑﻪ ﭼﺮﺧﮥ
ﮐﺎﻟﻮﯾﻦ

آﻧﺰﯾﻢ  ATPﺳﺎز

ﻏﺸﺎي ﺗﯿﻼﮐﻮﺋﯿﺪ

ADP + P

ATP

عوامل مرتبط با زنجیرۀ انتقال الکترون

7

مرتبط با زنجیره

محل

ویژگی

انتقال مواد

فتوسیستم 2
(جزء زنجیره نیست)

غشای
تیالکوئید

در کل عرض غشا
وجود دارد

فقط الکترون

ناقل پروتئینی اول
(شروع زنجیره)

وسط غشای
تیالکوئید

در اتصال با بخش
آبگریز اسیدهای
چرب میباشد.

فقط الکترون

پمپ پروتونی

مسیر عبور الکترون آن

الکترونهای آب را از فضای رنگیزه گیرنده انرژی نوری دارد.
شروعکنندۀ زنجیره اول
تیالکوئید میگیرد و در غشای
الکترونی است.
تیالکوئید به ناقل بعدی میدهد.
الکترون  P680را در عرض
غشا گرفته و به پمپ
منتقل میکند.

H+

بین فتوسیستم  2و پمپ
H+

میباشد.

 )1پروتونها را برخالف
با سرهای آبدوست ش��یب غلظت از بستره الکترونهای ناقل قبلی را از
به همراه تجزیۀ آب سبب
در کل
و دم آبگریز
گرفته
ب��ه فض��ای تیالکوئی��د وسط غشای تیالکوئید
+
عرض غشای
ایجاد تراکم زیاد  Hدرون
و از راه درون تیالکوئیدی به
اسیدهای چرب در انتقال میدهد.
تیالکوئید
تیالکوئید میشود.
تماس است.
ناقل بعدی میدهد.
 )2الکت��رون را نیز بین
دو ناقل عبور میدهد

چسبیده آبدوست و در تماس
با فضای تیالکوئید
ناقل پروتئینی بعد از به سطح
داخلی غشای و سر آبدوست
پمپ H +
اسیدهای چرب
تیالکوئید
فتوسیستم ( 1جزء
زنجیره نیست)

نکته

غشای
تیالکوئید

در کل عرض غشای
تیالکوئید قرار دارد.

به سرهای
ناقلین الکترونی بعد سطح خارجی آبدوست اسیدهای
چرب در غشای
غشای
از فتوسیستم 1
(شروع زنجیرۀ  )2تیالکوئید تیالکوئید به سمت
بستره متصلند.

فقط عبور الکترون
کمانرژی از پمپ
 H +به P700

فقط الکترون

دو عدد هستند که
فقط الکترون
عبور میدهند

از فضای تیالکوئید الکترون بین پمپ  H +و فتوسیستم ،1
گرفته و از همین راه به  P700الکترون کمانرژی را عبور
در مرکز فتوسیستم  1میرساند.
میدهد.
الکترونها را به صورت کمانرژی
رنگیزه گیرنده نوری دارد و با
از ناقل قبلی گرفته و به صورت
آزاد کردن الکترون ،زنجیرۀ
پرانرژی به سطح خارجی غشای
الکترونی دوم را آغاز میکند.
تیالکوئید میرساند.
الکترونها را از  P700به
 NADP +میدهد.

بعد از فتوسیستم 1قرار دارند
که آخرین قسمت زنجیرۀ
انتقال الکترون هستند.

فتوسیستمها NADP + ،و مجموعۀ آنزیمی ATPساز جزء زنجیرۀ انتقال الکترونی نمیباشند.
56 A

15

فقط مورد (ب) نادرست است .ماده اصلی دهندۀ الکترون و پروتون در فتوسنتز گیاهان ،آب میباشد.
الف) درس�ت اس�ت .الکترونهای آب در بس�ترۀ سبزدیسه در نهایت به  CO2میرسند تا قند تولید ش�ود / .ب) نادرست است .آب ،الکترونهای

ً
خود را مستقیما به  P680در مرکز واکنش فتوسیستم  2میدهد / .ج و د) درست است .تجزیۀ آب در فضای تیالکوئید و توسط فتوسیستم  2صورت میگیرد.


(H 2O 
) → 2H + + 1 O2 +2e −
2
´ÄqºA#»#n¼º

B

 15 57واکنشهای تیالکوئیدی یا نوری فتوس�نتز ،غیروابسته به
ً
 CO2میباشند .در غشای تیالکوئید ناقلهای الکترونی که دقیقا در دو

طرف فتوسیس�تم  1قرار گرفتهاند ،فقط به یک س�مت غشای تیالکوئید
متصلند (ناقل قبل از فتوسیس�تم  1به س�طح درونی غش�ای تیالکوئید و
ناقلی�ن پس از آن به س�طح خارجی غش�ای آن وصل میباش�ند) .از این
ناقلین الکترونی ،یکی سبب الکتروندهی به  P700شده و عدد اکسایش
آن را کاه�ش میده�د و دیگ�ری ک�ه پ�س از فتوسیس�تم  1میباش�د با
الکترونگیری از آن سبب اکسایش  P700میشود (درستی گزینۀ (.))1
عل�ت نادرس�تی س�ایر گزینهه�ا را با توجه به ش�کل روب�هرو به راحتی
میتوانی�د پی�دا کنید .چون ناقلین الکترون آبدوس�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 C

45

 1مرکز واکنش فتوسیستم  ،1الکترونهای از دست دادۀ خود را از مرکز واکنش فتوسیستم  2میگیرد و مرکز واکنش در فتوسیستم  2نیز الکترونهای خود را از آب میگیرد.
 2هیچگاه یک مرکز واکنش از آنتنها ،الکترونگیری نمیکند.

C

C

گزینۀ ( :)1در زنجیرۀ انتقال الکترون اول ،سبزینۀ  aموجود در مرکز واکنش فتوسیستم  1یعنی  P700از طریق سه ناقل الکترونی ،از  P680در مرکز
واکنش فتوسیس�تم  2الکترون میگیرد / .گزینۀ ( :)2مرکز واکنش هر فتوسیس�تم ،انرژی مورد نیاز خود را هم از رنگیزۀ خود و هم از آنتنهای همان فتوسیس�تم میگیرد/ .
گزینۀ ( :)3مرکز واکنش در فتوسیستم  ،2الکترون خارج کرده از  P680را از تجزیه آب (ماده معدین) جایگزین میکند و کاهش مییابد .الزم به توجه است که آب جزء
زنجیرۀ انتقال الکترون نمیباشد.
 35 59هر دو فتوسیستم انرژی خود را صرف تولید دو مادۀ فسفاتدار نوکلئوتیدی به نام  ATPو  NADPHمیکنند.
گزینۀ ( :)1ناقلی که از  P700در فتوسیس�تم  1الکترون میگیرد ،در عرض غش�ا قرار ندارد ،بلکه به س�طح خارجی غشای تیالکوئید متصل است/ .

گزینۀ ( :)2هر دو فتوسیستم سبب کاهش  H +در بستره میشوند (نوع  1با تولید  NADPHو نوع  2با فعالیت پمپ) / .گزینۀ ( :)4فقط الکترونهای فتوسیستم 2
به پمپ پروتونی میرسند.
 26فقط مورد (ج) عبارت را به نادرستی تکمیل میکند (سؤایل پر از نکتههای زیبا!).
60
1
از تجزیۀ نوری آب در فضای تیالکوئید ،همانطور که در واکنش زیر مشاهده میکنید ،دو پروتون ،دو الکترون و مولکول اکسیژن تولید میشود که این عمل توسط
2
H 2O →2H + + 1 O2 +2e −
فتوسیستم  2صورت میگیرد.
2
الف) درست است .در بین محصوالت تجزیۀ نوری آب O2 ،از یاخته و اندامک خارج میشود ،الکترونها به  P680در مرکز واکنش فتوسیستم 2
غش�ای تیالکوئید میرس�ند و فقط پروتونها در فضای تیالکوئید جمع میش�وند .این پروتونها به همراه پروتونهای وارد ش�ده توس�ط پمپ پروتونی ،س�بب ایجاد شیب
غلظت پروتونی شده تا کانال پروتونی ATPساز را فعال کنند / .ب) درست است O2 .مادهای است که میتواند در بین محصوالت تجزیۀ نوری آب ،از سبزدیسه خارج

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 .الکترونهای حاصل از تجزیۀ نوری آب به
ً
 P680در غشای تیالکوئید منتقل میشوند و هیچگاه مستقیما وارد  P700در فتوسیستم  1نمیشوند / .د) درست است.
 O2و الکترونهای حاصل از تجزیۀ نوری آب ،از فضای تیالکوئید خارج میش�وند .الکترونهای آن در زنجیرۀ انتقال الکترون همان تیالکوئید نقش دارند و اکس�یژن نیز در هر

جانداری میتواند به عنوان گیرندۀ نهایی الکترون و پروتون در زنجیرۀ انتقال الکترونی راکیزهها نقش ایفا کند( .نبود  O2باعث عدم انجام زنجیرۀ انتقال الکترون در راکیزه میشود).
C

 16 61موارد (الف)( ،ب) و (د) صحیح میباشند.
منظور این س�ؤال مپپ پروتوین میباش�د که هم در زنجیرۀ الکترونی اول ،الکترونهای  P680را به س�مت  P700منتقل میکند و هم با استفاده از انرژی این الکترونهای
عبوری ،سبب انتقال فعال پروتونها از بستره به درون تیالکوئید میشود.
الف) درست است .با توجه دقیق به شکل کتاب پی میبرید که بخشی از پمپ پروتونی که بین دو فتوسیستم قرار دارد ،به درون فضای تیالکوئید نیز وارد شده
است / .ب) درست است .باز هم با توجه به همان شکل کتاب به درستی این عبارت نیز پی میبرید / .ج) نادرست است .پمپ  H +فاقد قدرت ATPسازی میباشدATP( .سازی
وظیفۀ کانال پروتونی میباشد که جزء زنجیرۀ انتقال الکترون نمیباشد / ).د) درست است .پمپ  H +در زنجیرۀ اول الکترونی تیالکوئید در بین دو فتوسیستم  2و  1قرار دارد.

A

 46 62منظور این تس�ت ،کانال پروتونی ATPس�از بوده که هم بدون صرف انرژی و با مکانیس�م انتش�ار تس�هیل ش�ده H + ،را از فضای تیالکوئید به بس�تره
سبزدیس�ه (خ�ارج تیالکوئی�د) وارد میکند و هم با صرف ان�رژی ،تولید  ATPرا انجام میدهد( .همواره تولید مادۀ آلی با صرف انرژی اس�ت که تولید  ATPهم صرف
انرژی دارد و از نوع سنتز آبدهی میباشد).
کانال ATPساز ،از اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون نمیباشد و فقط در انتقال پروتون و تولید  ATPنقش دارد.

63 B

36

ورود پروتون )  (H +به درون تیالکوئیدها با انتقال فعال و خروج آن به صورت انتشار تسهیل شده میباشد .از طرفی جذب آهن و کلسیم در رودۀ باریک

به صورت انتقال فعال بوده ولی خروج  K +از غشای نورونها به صورت انتشار تسهیل شده از کانالهای فاقد دریچه یا دریچهدار صورت میگیرد.

193

هدام هب یژرنا زا
گزینۀ ( :)1بیشتر بازجذب و ترشح مواد در کلیهها با انتقال فعال صورت میگیرد / .گزینۀ ( :)2ورود پیرووات به درون بستره راکیزه و انتقال H +
به فضای بین دو غشای راکیزه ،هر دو با انتقال فعال صورت میگیرند / .گزینۀ ( :)4خروج اوره با انتشار ولی جذب کلسیم و آهن در روده با انتقال فعال صورت میگیرد.

194
B

مشش لصف
A

 16 64یونهای  H +از طریق پمپ پروتونی وارد کیس�ۀ غش�ایی به نام تیالکوئید میش�وند ،که این پمپ ،انرژی خود را از الکترون عبوری میگیرد نه از ATP
(درستی گزینۀ (.))1
گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .آب مادهای الکترون دهنده میباش�د که پس از تجزیه ش�دن درون تیالکوئید ،سبب رس�اندن الکترون به فتوسیستم 2
ً
میش�ود( .حتما میدانید که آب ،مولکول معدنی اس�ت و باز آلی ندارد / ).گزینۀ ( :)3نادرس�ت است NADP + .آخرین مادهای است که در واکنشهای نوریH + ،
میگیرد و چون دینوکلئوتید اس�ت دو عدد قند پنتوز (پنج کربنی) دارد / .گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .در فتوسیستم  ، 1کمبود الکترونی رنگیزه  P700از الکترونهای
فتوسیستم  2یا از  P680دریافت میشود و چون سبزینه  ، aگیرندۀ الکترون است ،قدرت جذب نور را نیز مانند هر رنگیزهای دارد.
 26 65زنجیرۀ انتقال الکترون در غش�ای تیالکوئید ،خود حاوی دو زنجیرۀ میباش�د .در زنجیرۀ اول که بین فتوسیس�تم  2تا  1میباشد ،انرژی نوری صرف تولید
 ATPمیش�ود که نوعی نوکلئوتید سهفس�فاته میباش�د و در زنجیرۀ دوم که از فتوسیستم  1به بعد میباشد ،انرژی نوری به دام افتاده ،صرف تولید  NADPHمیشود
که  NADPHنوعی مادۀ دینوکلئوتیدی پرانرژی میباشد.
گزین�ۀ ( :)1زنجی�رۀ دوم ،فاقد پمپ میباش�د / .گزینۀ ( :)3ورود پروتون مخصوص زنجیرۀ اول بین دو فتوسیس�تم اس�ت / .گزینۀ ( :)4در زنجیرۀ
الکترونی اول ،اولین ناقل الکترونی آبگریز است ولی در زنجیرۀ دوم ،هر دو ناقل آبدوست میباشند.
بررسی فتوسنتز

n¼º

 : 6CO2 + 6H 2O واکنش کلی فتوسنتز (به غیر از باکتریهای گوگردی)
→ C6 H12O 6 + 6O2
½qÃ«ºn

8

نکته :فتوس�نتز فرایندی انرژیخواه اس�ت که در یوکاریوتها درون سبزدیس�ه و در باکتریهای فتوس�نتزکننده در غش�ا و سیتوپالس�م یاخته انجام میگیرد.
فتوسنتز را میتوان به دو مرحلۀ وابسته به نور (تیالکوئیدی) و مستقل از نور (تثبیت کربن) تقسیمبندی کرد:
مرحلۀ نوری

بخش اول :انرژی نور خورشید توسط رنگیزههای درون فتوسیستم  2به دام افتاده ،مولکول آب تجزیه و  O2متصاعد میشود که این مرحله
در غشا و فضای تیالکوئید رخ میدهد.
بخش دوم :انرژی نور خورش�ید در مولکولهای موقت پرانرژی  ATPو  NADPHذخیره ش�ده تا در مرحلۀ مس�تقل از نور از آنها استفاده
شود .این مرحله از زنجیرههای انتقال الکترون ایجاد شده که در غشای تیالکوئید قرار دارند.

نکته :مرحلۀ نوری فقط در حضور نور از طلوع خورشید تا غروب رخ میدهد و مستقل از  CO2میباشد یعنی هم در حضور و هم در نبود  CO2رخ میدهد که
واکنشهای آن به صورت زیر است:

 : H 2O واکنش بخش اول
↑ → 2e − +2H + + 1 O2
(2´TvÃw¼TÎ)n¼º
2
kÃG¼¨°ÃU#ÁI…Î

 : ADP + P + NADP + +2e − +2H + → ATP + NADPH, H +واکنش بخش دوم
↑  : H 2O + ADP + P + NADP + → ATP + NADPH, H + + 1 O2خالصۀ واکنش نوری
2

نکته :در باکتریهای فتوسنتزکننده گوگردی ،به جای آب از مواد گوگردی مثل  H 2Sاستفاده میکنند .این باکتریها اکسیژنزا نیستند و گوگرد آزاد میکنند.
مرحلۀ مستقل از نور :این مرحله در بستره سبزدیسه رخ میدهد که برای تثبیت و کاهش کربنهای موجود در  CO2و ایجاد یک مادۀ آلی میباشد .طی این مرحله در

واکنشهای�ی به نام چرخۀ کالوین که رایجترین حالت تثبیت کربن در جانداران س�بزین هدار اس�ت به کمک انرژی  ATPو الکت�رون و پروتونهای ، NADPH, H +
مادۀ هیدرات کربنی ساخته میشود .این مرحله مستقل از نور است ولی چون انرژی خود را از مرحلۀ نوری تأمین میکند ،پس فقط در حضور نور ادامهپذیر میباشد.
نکتۀ مهم :برای ساخت قند  nکربنه باید n ،مولکول کربن تثبیت شده و  3nمولکول  ATPو  2nمولکول  NADPHو  4nالکترون پروتون مصرف شود.
½oTvM

 : nCO2 + 3nATP +2nNADPH → C n H 2n O n + 3nADP +2nNADP +واکنش مرحلۀ مستقل از نور فتوسنتز

(پروتونهای واکنش وارد مولکول قند میشوند).
B

همۀ موارد نادرست میباشند.

36 66
از طریق کانال ATPساز ،به روش انتشار تسهیل شده (در جهت شیب غلظت) و بدون صرف انرژی
برای تولید  ATPنوری و اکسایشی در سبزدیسه و راکیزه،
منتقل میش�ود (نادرس�تی ب و د) .در راکیزه و برای تولید  ATPاکسایش�ی ،پروتونها از فضای بین دو غشا به بستره میآیند که درونیترین فضای اندامک میباشد ولی
در تولید  ATPنوری ،پروتونها از فضای درون تیالکوئید که درونیترین فضای اندامک میباشد به بستره وارد میشوند (نادرستی الف و ج).
H+

بستره ،درونیترین فضای درون راکیزه میباشد ولی در سبزدیسهها ،فضای درون تیالکوئید را به عنوان درونیترین فضای اندامک میشناسیم.
B

 26 67نور خورشید بر هر رنگیزهای اثر متفاوتی دارد و در حقیقت هر نوع رنگیزهای ،در یک طول موج خاص ،جذب متفاوتی دارد (درستی گزینۀ (.))2
مصرف  NADPHدر واکنشهای مس�تقل از نور رخ میدهد (نادرس�تی گزینۀ ( ))1ولی نور خورش�ید در واکنشهای نوری ،سبب تولید  ATPو  NADPHمیشود
(نادرستی گزینۀ (.))4
در صورت وجود نور زیاد که همراه با دمای ش�دید میباش�د اگر محیط خش�ک در اطراف گیاه وجود داش�ته باش�د ،ترش�ح آبسیزیکاس�ید در گیاه باال میرود تا با بستن
روزنههای هوایی ،تعرق گیاه کم شده و آب گیاه حفظ شود (نادرستی گزینۀ (.))3

A

B

 36 68همۀ موارد نادرست میباشند.
الف) نادرست است .پروکاریوتهای فتوسنتزکننده ،کلروپالست (سبزدیسه) ندارند / .ب) نادرست است .تمام رنگیزهها به همراه یکسری پروتئین
در آنتنهای سیس�تمهای نوری یا فتوسیس�تم درون غش�ای تیالکوئید قرار دارند / .ج) نادرست است .در واکنشهای نوری فتوسنتز ،با تحریک فتوسیستم  2و آزاد شدن
الکترون از آن و سپس تجزیۀ آب O2 ،متصاعد میشود / .د) نادرست است .حداکثر جذب نوری سبزینه  aدر مرکز واکنش فتوسیستم  1یا  P700در تابش  700نانومتر
و در فتوسیستم  2در  680نانومتر است ولی در آنتنهای فتوسیستمها ،انواع سبزینههای  aوجود دارند که در طول موج  400تا  500نانومتر بیشترین جذب را دارند.
 16 69سبزینۀ  aدر آنتنها و مرکز واکنش فتوسیستمها وجود دارند ولی اصطالح  P680و  P700مخصوص سبزینۀ  aموجود در مرکز واکنش در فتوسیستمهای  2و  1میباشند.
گزینۀ ( :)2بین دو فتوسیستم پروتئینهای انتقال دهنده الکترونی وجود دارد / .گزینۀ ( :)3در فتوسیستمها ،الکترونهای برانگیخته در آنتنها و مرکز
واکنش ایجاد میش�وند ولی فقط الکترونی فتوسیس�تم را ترک میکند که از  P700یا  P680در مرکز واکنش خارج ش�ده باشد و این الکترونها هستند که در زنجیرۀ دوم

B

انتقال الکترون ،ابتدا به مولکولهای ناقل در س�طح خارجی غش�ای تیالکوئید میرس�ند / .گزینۀ ( NADP + :)4ابتدا با گرفتن دو الکترون به  NADP −تبدیل شده
که این الکترونها را از فتوسیستم  1میگیرد.
 37 70موارد (الف) و (ب) صحیح میباشند.
در ابتدا سبب اکسایش  NADHو  FADH 2میشود.
به تولید  ATPاکسایشی کمک میکند
راکیزهای
زنجیرۀ انتقال الکترون
در نهایت سبب تولید ناقل الکترونی  NADPHمیشود.
به تولید  ATPنوری کمک میکند
سبزدیسهای

C

منظور این سؤال فتوسیستم  2در تجزیۀ آب و پمپ پروتونی در ورود  H +به فضای تیالکوئید میباشند که با کمک همدیگر سبب ایجاد تراکم زیاد H +

A

A

B

A

27 71
درون تیالکوئید میشوند .این دو عامل یعنی فتوسیستم  2و پمپ

 ، H +هر دو الکترون خود را در زنجیرۀ انتقال الکترون به نوعی پروتئین بدون رنگیزه منتقل میکنند.

گزینۀ ( :)1پمپ  H +برخالف فتوسیستمها ،فاقد رنگیزه فتوسنتزی میباشد / .گزینۀ ( :)3فقط پمپ  ، H +میتواند پروتونها را از بستره به داخل
تیالکوئید منتقل کند / .گزینۀ ( :)4فتوسیستم  2برخالف فتوسیستم  1و پمپ پروتونی ،فقط از یک طرف به ناقل پروتئینی زنجیره مرتبط میباشد.
 P700 37 72در مرکز واکنش فتوسیس�تم  ، 1کمبود الکترون خود را از  P680در مرکز واکنش فتوسیس�تم  2جبران میکند (نه برعکس) ولی  P680کمبود
ً
الکترونه�ای خ�ارج ش�دۀ خود را با الکترونه�ای حاصل از تجزیۀ آب (مادۀ معدنی) جب�ران میکند .در مورد گزینۀ ( )4نیز حتما میدانید که  NADP +ابتدا توس�ط
الکترونهای  P700کاهش مییابد (الکترون میگیرد یا احیا میشود).
 27 73الکترونهای برانگیخته از  P680به س�مت  P700در غش�ای تیالکوئید حرکت کرده و هنگام عبور از مپپ غش��ایی مقدار زیادی از انرژی خود را از دس�ت
میدهند .این پمپ پروتونی ،بین دو پروتئین ناقل الکترونی قرار دارد که یکی آبدوس�ت و دیگری آبگریز میباش�د( .قبل از پمپ پروتونی ،یک ناقل آبگریز قرار دارد
ولی بعد از این پمپ ،یک ناقل الکترونی آبدوست وجود دارد).
 37 74موارد (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
صورت میگیرد که مانند برگشت کلسیم به شبکۀ آندوپالسمی ،پس از پایان انقباض ماهیچه میباشد.
الف) نادرست است .مکانیسم ورود سدیم به یاخته ،همواره غیرفعال و از طریق کانالها میباشد / .ب) نادرست است .ترشح و بازجذب کلیوی ،اغلب
به صورت فعال و از طریق مپپهای غشایی صورت میگیرد (نه کانال) / .ج) نادرست است .مکانیسم خروج ناقل عصبی با برونراین و به کمک ریزکیسهها میباشد.
موارد (الف)( ،ج) و (د) مدنظر میباشند .در مرحلۀ اول فتوسنتز که درون تیالکوئید رخ میدهد ،آب تجزیه میشود و اکسیژن ،الکترون و  H +به دست میآید

37 75
صورت میگیرد.
و سپس  ATPو  NADPHتولید شده و در مرحلۀ آخر که مستقل از نور میباشد ،در چرخۀ کالوین ،تولید قند به همراه دوبارهسازی  ADPو
 NADPH 47 76در بستره الکترونگیری کرده است و سپس در همانجا باعث الکترونرسانی و کاهیدن اسید سه کربنه میشود یعنی به اسید سه کربنه چرخۀ
کالوین الکترونی میدهد تا به قند تبدیل شود ولی الکترونهای پر انرژی خود را در مراحل نوری ،در اصل از  P700در فتوسیستم  1گرفته تا در مرحلۀ مستقل از نور در
تولید پیوند کربن  -هیدروژن نقش ایفا کند( .انرژی الکترونهای خارج شده از فتوسیستم  1توسط رنگیزههای موجود در آنتنها و مرکز واکنش جذب شده است).
 47 77چرخۀ کالوین در بس�ترۀ سبزدیس�هها و تجزیۀ آب در درون تیالکوئید صورت میگیرد ولی س�ایر موارد یا به س�طح داخلی یا خارجی یا در عرض غش�ای
تیالکوئید متصلند که بارها مورد بحث قرار گرفتهاند.
 37 78موارد (ب)( ،ج) و (د) نادرست هستند .این هم آخر سؤال ریز از شکل زیر!!
پروتئین ناقل الکترونی که درس�ت بعد از فتوسیستم  2قرار دارد ،فقط
در وس�ط غش�ای تیالکوئید و در تم�اس با بخش آبگریز اس�یدهای
چرب واقع میباش�د .ای�ن پروتئین بین فتوسیس�تم  2و پمپ پروتونی
قرار دارد (درستی الف).
NADP +

B

A
C

ب) با دقت زیاد در شکل میبینید که پمپ  H +مسئول گرفتن الکترون
از وس�ط غشای تیالکوئید است و آنها را پس از انرژیگیری از راه درون
تیالکوئیدی به ناقل متصل به سطح درونی غشای تیالکوئید میرساند/ .
ج) ناقلی پروتئینی که درست قبل از فتوسیستم  1قرار گرفته است (بین
پم�پ  H +و فتوسیس�تم  ،)1الکترونه�ا را در فض�ای تیالکوئی�د و در

نزدیکی س�طح درونی از پمپ  H +گرفته و به  P700در مرکز واکنش
فتوسیستم  1میرساند / .د) دو ناقل الکترونی بعد از فتوسیستم  1سبب
عبور الکترونهای خارج ش�ده از  P700در جهت س�طح خارجی غشای

تیالکوئید میشوند تا در نهایت آنها را به  NADP +برسانند( .این دو
ناقل با توجه به شکل در سطح خارجی غشای تیالکوئید قرار دارند).

195

هدام هب یژرنا زا
196

B

فقط مورد (الف) مدنظر میباش�د .تولید آب مربوط به واکنشهای تنفس هوازی بوده و تجزیه  ATPنیز در مرحلۀ واکنشهای مس�تقل از نور فتوس�نتز
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به تیالکوئید بدون مصرف  ATPمربوط به واکنشهای
برای تولید  ، NADPHورود و خروج
صورت میگیرد (درستی الف) .تولید  ATPو مصرف
مرتبط با زنجیرۀ انتقال الکترون فتوسنتز میباشد (نادرستی ب و ج) (در زنجیرۀ انتقال الکترون مصرف  ATPو  NADPHصورت نمیگیرد).
NADP +

H+

مشش لصف

با توجه به ش�کل کتاب درس�ی ،الکترونهای حاصل از تجزیۀ آب ،در مس�یر خود از عرض غش�ای تیالکوئید و سطح داخلی غش�ا عبور میکنند و پس از فتوسیستم  1در

سطح بیرونی غشا به  NADP +میرسند (نادرستی د).
80 A

18

در فتوسنتز فقط منشأ اکسیژن یا  O2متصاعد شده ،از تجزیۀ آب میباشد و سایر اکسیژنهای محصوالت از اکسیژن نشاندار شده  CO2حاصل میشوند.

در واکنشهای فتوس�نتزی یوکاریوتها و س�یانوباکتریها برای تولید یک مولکول گلوکز 12 ،مولکول آب تجزیه میش�ود و  6مولکول آب دوبارهسازی میشود که بازده آن
در حقیقت  6مولکول آب مصرف شده میباشد( .کتاب درسی به  6مولکول آب تولیدی در عمل باکتریهای گوگردی اشاره کرده است).
B

C

 48 81منظور س�ؤال س�بزینه  aیا  P680و  P700در فتوسیس�تم  2و  1میباشد که مس�ئول خروج الکترونهای برانگیخته از فتوسیستم هستند .این رنگیزهها
انرژی خود برای خروج الکترون برانگیخته از مدار فتوسیستمی را هم خود جذب میکنند و هم از انرژی رنگیزههای آنتنهای خود میگیرند.
گزینۀ ( P680 :)1میتواند به  P700الکترون بدهد ولی عکس این عمل صورت نمیگیرد / .گزینۀ ( :)2سبزینهها در نور سبز قدرت جذب باالیی ندارند/ .
گزینۀ ( :)3فقط  P680بهطور مستقیم ،الکترونهای آب را جذب میکند.
ً
 48 82همۀ موارد نادرست میباشند( .به عبارتها لطفا به دقت توجه کنید!)
الف) نادرست است .تولید  O2در واکنشهای نوری فتوسنتزی صورت میگیرد نه تنفس یاختهای هوازی یا بیهوازی!!  /ب) نادرست است .چرخۀ
کالوین واکنش مس�تقل از نور فتوس�نتز برای تولید مواد آلی میباش�د که همانند تنفس یاختهای ،در آن  O2تولید نمیش�ود (  O2فقط در واکنشهای وابسته به نور ،در

فتوسنتزکنندگان اکسیژنزا تولید میشود) / .ج) نادرست است .تخمیر واکنش بیهوازی میباشد که به  O2وابسته نیست / .د) نادرست است .برای ایجاد چرخۀ کربس
که بخشی از مرحلۀ هوازی میباشد ،وجود  O2مورد نیاز است ولی مصرف  O2در انتهای زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه صورت میگیرد.

83 C

18

موارد (ب)( ،ج) و (هـ) صحیح هستند.

الف) نادرست است ATP .در مرحلۀ وابسته به نور ،توسط کانال پروتونی در بستره سبزدیسه تولید میشود ولی

NADP +
H+

در مرحلۀ مستقل از نور،

به درون و بیرون تیالکوئید
در بستره سبزدیسه تولید میشود ،پس محل تولید آنها برخالف مرحلۂ تولید آنها یکسان است / .ب) درست است .صد بار گفتیم که انتقال
به مصرف  ATPنیاز ندارد بلکه انرژی ورود به تیالکوئید را از الکترون عبوری میگیرد / .ج) درست است .رنگیزه در واکوئول و پالستهای (دیسهها) یاخته گیاهی موجود
میباش�ند ولی فقط رنگیزههای سبزدیس�های در فتوس�نتز مؤثرند / .د) نادرست است .همۀ رنگیزههای موجود در فتوسیس�تم  ،2انرژی خود را به  P680داده تا سبزینه ، a
الکترون خود را خارج کند ولی رنگیزههای درون فتوسیستم  1در برانگیخته کردن الکترون  P680اثری ندارند / .ه) درست است .در زنجیرۀ انتقال الکترون ،کمترین انرژی

B

در الکترونی است که به  P700میرسد چون در حین عبور از پمپ  H +مقدار زیادی انرژی از دست داده است و بیشترین هنگامی است که از  P700خارج میشود.
ً
 38 84دقت کنید که کانال پروتئینی ،جزء عوامل موجود در زنجیرۀ انتقال الکترون نمیباشد و اصال الکترون از کانال پروتونی عبور نمیکند ،در حقیقت فعالیت
این کانال پروتئینی به عمل زنجیره وابسته بوده و در تکمیل فعالیتهای آن صورت میگیرد تا  ATPتولید شود (نادرستی گزینۀ (.))3
 1ب�ا توجه ب�ه ش�کل روب�هرو ،الکترونه�ای آب از فض�ای درون
تیالکوئید به فتوسیستم  2رسیده و سپس در عرض غشای تیالکوئید،

مولکوله�ای ناقل و پم�پ  H +را طی میکنند و س�پس دوباره وارد
فضای تیالکوئید شده تا از طریق پروتئین ناقل به فتوسیستم  1در مرکز
واکنش برس�ند .س�پس عرض غش�ای تیالکوئید را در فتوسیس�تم 1
طی میکنند تا در سطح خارجی غشای تیالکوئید به پروتئینهای ناقل

الکترونی و  NADP +برسند (درستی گزینههای ( )1و (.))2

 2برای تولید  ،ATPمقدار  H +درون تیالکوئید کم شده و تفاوت

ش�یب غلظت  H +در دو طرف غش�ای تیالکوئید کم میشود ولی با

تولید  ،NADPHمقدار  H +در بستره کم شده و شیب غلظت این
یون در دو طرف غشای تیالکوئید بیشتر میشود (درستی گزینۀ (.))4
85 B

18

موارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست هستند.

یادتون باشه که کانال پروتئینی جزء پروتئینهای زنجیرۀ انتقال الکترون نیست .گول عبارت (الف) رو نخوری ،این پمپ  H +است که جزء زنجیرۀ انتقال الکترون است
و  H +را برخالف جهت ش�یب غلظت وارد تیالکوئید میکند که این فضا محل تجزیۀ آب و تولید  O2میباش�د .دقت کنید که پمپ  ، H +فقط  H +را به داخل
تیالکوئید میآورد و مبادله نمیکند (نادرستی د).

A

در غش�ای تیالکوئید ،حرکت الکترونها در عرض غش�ا با عبور از ناقل پس از فتوسیس�تم  ،2ابتدا این پمپ فعال ش�ده و انرژی میگیرد (گزینۀ ( ))2تا به

28 86
ایجاد کند (گزینۀ ( ))3س�پس انرژی الزم برای س�اخت  ATPدر کانال ایجاد میشود (گزینۀ ( ))4در
کمک تجزیۀ آب ،ش�یب غلظت را درون تیالکوئید طی ورود
انتهای مرحلۀ نوری نیز ( NADPHگزینۀ ( ))1ساخته میشود.
H+

87 B

18

در غشای تیالکوئید با فعالیت پمپ H + ،از بستره سبزدیسه کم شده و در تیالکوئید تجمع مییابند (درستی گزینۀ (.))1
گزینۀ ( :)2حرکت الکترونهای خارج ش�ده از فتوسیس�تم  ،1به س�مت س�طح خارجی تیالکوئید بوده تا به ناقل الکترونی و

197

NADP +

برس�ند/ .

گزینۀ ( :)3پروتئین کانالی ،از مقدار  H +در فضای تیالکوئید کم میکند و به مقدار آن در بس�تره میافزاید / .گزینۀ ( NAD + :)4مربوط به تنفس یاختهای اس�ت

C

C

C

در حالیکه  NADP +در واکنشهای نوری فتوسنتز شرکت میکند.
 28 88همۀ موارد بهجز مورد (الف) ،عبارت را به نادرستی تکمیل میکنند.
ال�ف) درس�ت اس�ت .در واکنشه�ای نوری ،الکترون برانگیخته ،هر دو س�بزینه  aاز ن�وع  P700و  P680را در فتوسیس�تم  1و  2ترک میکند/ .
ب) نادرست است .شیب غلظت در طرفین غشای تیالکوئید ایجاد میشود نه غشای سبزدیسه که این شیب از سمت داخل تیالکوئید به بستره میباشد / .ج) نادرست
اس�ت .تجزیۀ آب در س��طح دروین غش��ای تیالکوئید و توس�ط فتوسیس�تم  2صورت میگیرد / .د) نادرست اس�ت .انتقال پروتون در واکنشهای فتوسنتزی بدون مصرف

 ATPو توس�ط پمپ  H +صورت میگیرد که این پمپ یکی از پروتئینهای ناقل الکترون در زنجیرۀ اول الکترونی بین فتوسیس�تم  2و  1میباش�د که انرژی خود را از
الکترونهای عبوری تأمین میکنند (دقت کنید که زنجیرۀ دوم الکترونی ،پروتونها را عبور نمیدهد).
 38 89ناقل الکترونی  NADPHدر مرحلهای مصرف میشود که اسید سه کربنی به قند سه کربنی تبدیل میشود.
گزینۀ ( :)1در مرحلۀ اول ،تولید مادۀ ش�شکربنی ناپایدار به همراه عمل آنزیم روبیس�کو و کاهش انرژی فعالس�ازی صورت میگیرد / .گزینۀ (:)2
در مرحلۀ آخر ،ضمن تولید  ADPو قند ریبولوزبیس فس�فات ،نوکلئوتید  ،ATPطی هیدرولیز به  ADPتبدیل میش�ود / .گزینۀ ( :)4در مرحلۀ آخر چرخۀ کالوین ،قند
ریبولوزبیس فسفات و  ADPایجاد میشود که همگی دوفسفاته هستند .در این مرحله قند ریبولوز یکفسفاته مصرف میشود.

 19 90در زنجیرۀ انتقال الکترون تیالکوئیدها ،پروتئین ناقلی که به سطح داخلی غشای تیالکوئید متصل است ،الکترونهای عبور کرده از پمپ  H +را با کمترین
انرژی به  P700در مرکز واکنش فتوسیستم  1میرساند.
گزینۀ ( :)2فتوسیس�تم  1س�بب انتقال الکترون به پروتئینهای ناقل الکترونی در س�طح خارجی غش�ای تیالکوئید میش�ود .همانطور که میدانید

فتوسیس�تمها در انتق�ال  H +بین دو س�مت غش�ای تیالکوئید نقش�ی ندارن�د / .گزینۀ ( :)3خروج  O2ب�ه عنوان یک ماده محل�ول در لیپید ،به راحتی و با انتش�ار از

C

B

B

B

فس�فولیپیدهای غش�ا ص�ورت میگی�رد ول�ی فتوسیس�تم  2فق�ط در تجزی�ۀ آب ،تولی�د  O2و انتق�ال الکت�رون ب�ه ناق�ل آبگری�ز غش�ای تیالکوئی�د نق�ش دارد/ .
گزینۀ ( :)4انتقال الکترون به  NADP +در انتهای زنجیرۀ انتقال الکترون و به کمک پروتئینهای ناقلی در سطح خارجی غشای تیالکوئید صورت میگیرند که پس از
فتوسیستم  1واقع شدهاند (این ناقلین ،تنها به سرهای آبدوست اسیدهای چرب متصلند).
 49 91فقط مورد (الف) نادرست است.
ال�ف) نادرس�ت اس�ت .تولی�د  ATPن�وری از  ،ADPدر اثر واکنشهای تیالکوئیدی و همراه س�نتز آبدهی صورت میگیرد / .ب) درس�ت اس�ت .در
واکنشهای تیالکوئید یا وابس�ته به نور فتوس�نتز ،دو زنجیرۀ انتقال الکترون وجود دارد که زنجیرۀ اول س�بب تولید  ATPنوری میش�ود و زنجیرۀ دوم به تولید NADPH
میپردازد و س�پس هر دوی این مواد در واکنشهای چرخۀ کالوین مورد اس�تفاده قرار میگیرند / .ج) درس�ت است .تولید  ATPدر اثر عمل زنجیرۀ اول تیالکوئیدی و تولید
 NADPHبا کاهش  NADP +در زنجیرۀ دوم صورت میگیرد / .د) درست است .کانال  ، H +ناقل الکترون نمیباشد و  ATPنوری تولید میکند نه  ATPاکسایشی!!
ً
 29 92چن�د ب�ار گفت�م! کانال  ، H +الکترونها را برخالف پروتون ،عب�ور نمیدهد ولی پمپ هر دو را عبور میدهد (آخه اصال کان�ال جزء زنجیرۀ انتقال الکترون
نیست!) (نادرستی گزینۀ (.))2
گزینۀ ( :)1درست است .پمپ  ، H +با ورود این یون به درون تیالکوئید ،غلظت  H +را در بستره سبزدیسه کم کرده و  pHآن را نیز زیاد میکند/ .
گزینۀ ( :)3درس�ت اس�ت .پمپ پروتونی ،انرژی خود را از الکترون خارج ش�ده از فتوسیس�تم  2که تجزیهکنندۀ آب است به دست میآورد / .گزینۀ ( :)4درست است.
پروتئین کانالی  ATPساز ،انرژی خود را از شیب غلظت میگیرد که حاصل فعالیت الکترونهای خارج شده از پمپ و  P680است.
 29 93موارد (الف)( ،ب) و (ج) درست میباشند.
واکنشه�ای مرحلۀ مس�تقل از ن�ور ،برای انجام ،به نور نیازی ندارند ولی فقط در حضور نور صورت میگیرند چ�ون  ATPو  NADPHمورد نیاز واکنش آنها از مراحل
نوری فتوسنتز تأمین میشود (نادرستی د) .در این مرحله با استفاده از  ATPو  NADPHمرحلۀ نوری که هر دو نوکلئوتیدی هستند ،انرژی نورانی به شکل شیمیایی در
ترکیبات آلی ذخیره میشود و بدین ترتیب کربن موجود در مولکول  CO2در ترکیبات آلی تثبیت میشود (درستی الف ،ب و ج).
منظور سؤال راکیزه و سزبدیسه میباشد که حاوی دنای مخصوص و رنا و رناتن مخصوص برای ساخت برخی پروتئینهای مورد نیاز خود میباشند .در این

29 94
از بستره با صرف انرژی ولی بدون مصرف  ATPصورت میگیرد و ورود پروتون به بستره آنها نیز با انتشار تسهیل شده و بدون صرف انرژی
دو اندامک خروج
صورت میگیرد (رد گزینۀ ( )1و (.))3
تولید  ATPتوسط عوامل موجود در غشای درونی اندامک ویژه راکیزه میباشد که آنزیم ATPساز را در غشای داخلی چین خورده خود دارد ولی در سبزدیسهها ،تولید
 ATPتوسط آنزیمهای غشای تیالکوئید صورت میگیرد نه غشای اندامک! (دلیل انتخاب گزینۀ (.))2
در پروکاریوتها ،راکیزهها و سبزدیسهها میتوان فعالیت همزمان رونویسی و ترجمه را از یک رنای در حال ساخت مشاهده کرد.
 39 95عبارات (الف)( ،ج) و (د) نادرست هستند .در سؤال ،هرگاه صحبت از  CO2در فتوسنتز کرد ،منظور مرحلۀ مستقل از نور آن است که در بستره سبزدیسه
H+

B

صورت میگیرد .بس�تره دارای  ، DNAهمانندس�ازی ،رونویسی ،ترجمه بوده و محل تولید  NADPH ،ATPو

و دوبارهسازی  NADP +در مرحلۀ مستقل از نور است که همراه هم صورت نمیگیرند.
96 A

NADP +

میباشد ولی تولید  ATPدر مرحلۀ نوری

29

تثبیت  6مولکول  CO2در چرخۀ کالوین وقتی صورت میگیرد که شش مولکول ماده ناپایدار  C6که در اثر روبیسکو حاصل شده است از وسط نصف شوند و  12مولکول

اس�ید س�ه کربنه ایجاد ش�ود .در مرحلۀ بعد با مصرف  12مولکول  ATPو  12مولکول  12 ، NADPHمولکول قند  C 3ایجاد میش�ود که دو تای آن از چرخه خارج
شده تا گلوکز بسازد و  10قند دیگر در چرخه مصرف میشود.

هدام هب یژرنا زا
198

97 C

1

29
هر  CO2که وارد چرخۀ کالوین میش�ود ،ابتدا یک قند ریبولوزبیس فس�فات مصرف ش�ده و یک مولکول مادۀ شش کربنه ناپایدار تولید میشود (نادرستی گزینۀ

( ))4و در مرحلۀ بعد ،هر اسید سه کربنی برای تبدیل شدن به قند سه کربنی ،به دو مولکول  NADPHو دو مولکول  ATPنیازمند است (نادرستی گزینۀ (( ))1دقت
مشش لصف

کنید که چرخۀ کتاب موارد به کار رفته را برای  6CO2نوشته است ولی این سؤال متفاوت است).

 2در مرحلۀ س�وم چرخۀ کالوین بعد از تولید قندهای س�ه کربنی در اثر ورود دو مولکول  ، CO2ترکیبی از چرخه خارج نمیش�ود بلکه حداقل تثبیت کربن در س�ه

مولکول  CO2نیاز دارد تا ضمن تولید  6قند سه کربنی ،یکی از چرخه خارج شود (نادرستی گزینۀ (.))3

 3در واکنشه�ای مرحل�ۀ آخ�ر چرخۀ کالوین ،در هر دور که معادل مصرف و تثبیت کربن یک  CO2میباش�د ،همراه با تبدیل ریبولوز مونوفس�فات به ریبولوزبیس

فسفات ،یک  ATPمصرف و یک  ADPتولید میشود.
98 B

19

در چرخۀ کالوین  ATP ، CO2و  NADPHمصرف میش�وند و قند  C 3تولید ش�ده که طی آن  ADPو  NADP +دوبارهس�ازی میش�وند (بهطور

کلی در فتوسنتز ،آزادسازی  CO2وجود ندارد).
گزینۀ ( :)2در مرحلۀ تبدیل اسید سه کربنی به قند سه کربنی ،مصرف  ATPو  NADPHصورت میگیرد و  ADPو  NADP +دوبارهسازی میشوند/ .
گزینۀ ( :)3در واکنشهای مرحلۀ انتهایی چرخۀ کالوین ،قند پنج کربنه یکفسفاته ،با مصرف ( ATPرایجترین انرژی زیستی) به قند پنج کربنه دوفسفاته تبدیل میشود/.
گزینۀ ( :)4تولید مادۀ شش کربنی ناپایدار در اثر ترکیب  CO2با قند  C5دوفسفاته صورت میگیرد که  ، CO2یکی از محصوالت تنفس یاختهای میباشد.
99 A

19

آب در واکنش نوری یا تیالکوئیدی ،درون فضای تیالکوئیدی و  NADPHدر بسترۀ سبزدیسه ،در مرحلۀ مستقل از نور الکترون از دست میدهد و اکسید میشوند ویل

الکرتوندهی  ،NADHمربوط به تنفس یاختهای است( .در مورد گزینۀ ( )3دقت کنید که  ، NADP +گیرندۀ الکترون است).
B

C

A

 31 100فقط مورد (ب) عبارت را به درستی تکمیل میکند .در گیاهان ،پروتئین انتقال دهندۀ  H +و رنگیزههای فتوسنتزی ،در غشای تیالکوئید وجود دارند .در
بس�تره سبزدیس�ه DNA ،حلقوی ،رونویسی و همانندسازی (تشکیل پیوند فسفودیاس�تری) ،ترجمۀ ( mRNAتشکیل پیوند پپتیدی) و آنزیم روبیسکو وجود دارد ولی
تولید اکسیژن و نوکلئوزوم در آن وجود ندارد (نوکلئوزوم ساختار  DNAیوکاریویت (خطی) است و در پروکاریوتها و راکیزه و سزبدیسه ،دیده منیشود).
 41 101انواع مختلف تولید  ATPبه سه نوع  ATPپیشمادهای (در کراتین فسفات ،قندکافت و چرخۀ کربس) ATP ،اکسایشی (در راکیزه) و  ATPنوری (در سبزدیسه)
تقسیمبندی میشود.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .کرک فاقد توانایی فتوس�نتز و تولید  ATPنوری میباش�د .در نتیجه ATPهای پیشمادهای آن در اثر انتقال الکترون
در زنجیره حاصل نش�ده اس�ت / .گزینۀ ( :)2نادرست است .تولید  ATPنوری و اکسایش�ی ،توسط کانالهای پروتونی راکیزه و سبزدیسه صورت میگیرد ولی در چرخۀ
کربس ،تولید  ATPبه زنجیرۀ الکترونی و پروتونی نیاز ندارد / .گزینۀ ( :)3نادرس�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  ATPپیشمادهای میپردازد / .گزینۀ ( :)4درست است .تولید  ATPدر مادۀ زمینهای
سیتوپالسم ویژۀ مرحلۀ آخر قندکافت است که به عبور پروتون نیازی ندارد.
 11 102فقط مورد (الف) صحیح اس�ت .تجزیۀ نوری آب در س��طح دروین تیالکوئید صورت میگیرد که درون این س�طح فقط پروتئین ناقلی از الکترون قرار دارد که
بین پمپ

H+

و فتوسیستم  1میباشد که به سطح درونی غشای تیالکوئید متصل میباشد.
H+

A

C

در غش�ای تیالکوئید میباش�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  1در سطح خارجی غشای تیالکوئیدی قرار دارد (نادرستی ب ،ج و د).
 41 103در مرحلۀ نوری فتوس�نتز ،انرژی خورش�ید بهطور موقت در مولکولهای  ATPو  NADPHذخیره میش�ود تا در مرحلۀ مستقل از نور از این انرژی برای
ساخت ترکیبات آلی که میتوانند انرژی شیمیایی را در خود ذخیره کنند ،استفاده شود .این مواد ابتدا سبب تبدیل اسید سه کربنی به قند سه کربنی در چرخۀ کالوین میشوند.
 11 104فقط مورد (ج) صحیح است .این سؤال ترکیبی بسیار جالبی است.
غالف آوندی ،در تکلپهایها ،یاختهای سبزدیسهدار میباشد (غالت تکلپهایها هستند).
با توجه به ش�کلهای کتاب ،مش�اهده میکنید که مپپ دوم زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه و همچنین مپپ  H +موجود در غش��ای تیالکوئید در دو طرف خود دو پروتئین
ناقل الکترونی دارند که قبل از آنها ناقل آبگریز در وسط غشا و بعد از این پمپها ،پروتئین ناقل آبدوست واقع شده است.
الف و د) نادرست است .پمپ پروتونی دوم در زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه همانند پمپ پروتونی تیالکوئیدی ،از یک ناقل الکترونی آبگریز الکترون
میگیرن�د و کاه�ش مییابند و به یک پروتئین آبدوس�ت الکتروندهی میکنند که خود پمپها اکس�ایش مییابند / .ب) نادرس�ت اس�ت .پمپه�ای پروتونی راکیزه و
سبزدیس�ه ،س�بب انتقال  H +از بس�تره به فضای بین دو غش�ای راکیزه یا فضای تیالکوئید میشوند که باعث کاهش  H +در بستره و افزایش  pHاین فضا میشود/ .
ج) درست است .دوبارهسازی گیرندۀ الکترونی فتوسنتز یعنی  NADP +در واکنشهای مستقل از نور صورت میگیرد ولی در راکیزه دوبارهسازی  NAD +در پمپ
اول و  FADدر ناقل الکترونی بین دو پمپ اول زنجیرۀ انتقال الکترون صورت میگیرد.

B

 31 105روبیس�کو در چرخۀ کالوین باعث تولید قند س�ه کربنه میش�ود .در چرخۀ کالوین  ATPو  NADPHمصرف میشوند ،در نتیجه  ADPو NADP +
تولید میشود تا این دو ماده دوباره در واکنشهای وابسته به نور استفاده شوند.

11

106 C

موارد (د) و (ه) درست میباشند (سؤال در مورد چرخۀ کالوین است).
ً
الف) نادرست است .در چرخۀ کالوین و در مراحل تولید قندهای سه کربنی و ریبولوزبیس فسفات ATP ،مصرف میشود ولی اصال در مراحل چرخۀ

کالوین تولید  ATPنداریم( .تولید  ATPو مصرف  NADP +در مراحل نوری فتوسنتز صورت میگیرد / ).ب) نادرست است .در مراحل تولید قند  C 3و قند C5
دوفس�فاته ،هم  ADPتولید میش�ود ولی مصرف  NADPHفقط در مرحلۀ تولید قند س�ه کربنی چرخۀ کالوین میباش�د / .ج) نادرست است .تولید قند پنج کربنه در
مرحلۀ آخر چرخۀ کالوین است ولی مصرف  CO2در مرحلۀ اول و به کمک عمل کربوکسیالزی روبیسکو صورت میگیرد / .د) درست است .تولید قند  C 3و مصرف

 NADPHدر یک مرحله از چرخۀ کالوین صورت میگیرد که به ازای هر  6قند  ، C 3یکی از چرخه خارج میش�ود / .ه) درس�ت اس�ت .در چرخۀ کالوین همراه با تولید

A

قند سه کربنی NADP + ،تولید میشود و  ATPمصرف میشود.
 41 107دوبارهسازی قند  C5در مرحلۀ آخر چرخۀ کالوین و همراه با مصرف  ATPکه نوکلئوتید سهفسفاته است ،صورت میگیرد.

گزینۀ ( :)1در دو مرحله از چرخۀ کالوین ADP ،تولید یا  ATPمصرف میش�ود ولی مادۀ ش�ش کربنه س�اخته شده توسط روبیسکو ،چون اناپیدار است،
تجزیه میشود که طی تجزیه یا تولید آن  ATPبه کار نمیرود / .گزینۀ ( :)2تولید مادۀ شش کربنه ناپایدار در مرحلۀ اول و طی عمل کربوکسیالز روبیسکو رخ میدهد که به

C

 ATPنیاز ندارد / .گزینۀ ( :)3در مرحلهای از کالوین که قند  C 3تولید میشود ماده  NADPHحاصل از مرحلۀ نوری فتوسنتز اکسایش یافته و  NADP +ایجاد میشود.
 31 108میانبرگ اس�فنجی ،یاختهای فتوس�نتزکننده میباشد که هم راکیزه و هم سبزدیسه دارد .در صورتی که فعالیت مپپ پروتونی غشای تیالکوئید متوقف شود

تا

H+

وارد تیالکوئید نشود ،الکترون برانگیخته از فتوسیستم  2به فتوسیستم  1در  P700نمیرسد و الکترون خارج شده آن جبران نمیشود.
گزینۀ ( :)1در صورت عدم فعالیت کانال ATPس�از راکیزه،

میش�ود .از طرفی دوبارهس�ازی NAD +

H+

وارد بس�تره نمیش�ود .در این حالت ،ابتدا تولید  ATPدر بخش آنزیمی آن متوقف

در پمپ اول زنجیرۀ انتقال الکترون رخ میدهد که این پمپ س�بب خروج H +

از بسترۀ راکیزه میشود / .گزینۀ ( :)2در صورت

عدم فعالیت کانال ATPس�از غش�ای تیالکوئید H + ،وارد بس�تره سبزدیس�ه نمیش�ود و تراکم  H +در فضای تیالکوئید بیشتر و ش�یب غلظت آن نیز بیشتر میشود/ .

گزینۀ ( :)4در صورت توقف در عمل پمپهای پروتونی غش�ای داخلی راکیزه ،ورود  H +به فضای بین دو غش�ای این اندامک مختل ش�ده و تولید آب و انتقال الکترون به
مشکل میخورد .البته در نهایت ،با عدم ایجاد شیب غلظت پروتون در این فضا ،تولید  ATPنیز مختل میشود (فاصله زمانی اتفاقات در این گزینه ،از گزینۀ ( )3بیشتر است).
109 C

1

41
 NADP +آخرین گیرندۀ الکترون و پروتون در واکنشهای وابس�ته به نور یا تیالکوئیدی اس�ت (معادل  O2در تنفس یاختهای هوازی که در فصل قبل خواندیم که

 O2نیز گیرندۀ الکترون و پروتون اس�ت) ،این ماده یعنی

NADP +

در چرخۀ کالوین دوبارهس�ازی میش�ود .دقت کنید که

NADP +

گیرندۀ الکترون و پروتون ولی

 NADPHناقل الکترون و پروتون است که در چرخۀ کالوین و در مرحلۀ تبدیل اسید سه کربنی تثبیتکننده  CO2به قند سه کربنی استفاده میشود (نادرستی گزینۀ (.))3

2

B

B

A

 NADP +عضوی از زنجیرۀ انتقال الکترون نمیباشد و فاقد ساختار پروتئینی یا رنگیزهای میباشد (نادرستی گزینۀ ( )1و (.))2

 11 110فقط مورد (د) مدنظر اس�ت NADP + .یک مولکول گیرندۀ الکترون اس�ت که الکترونهای پرانرژی را برای ساخت پیوندهای کربن هیدروژن در مرحلۀ
نوری فتوس�نتز تولید میکند و به صورت  NADPHدر مرحلۀ مس�تقل از نور مصرف میش�ود .این ماده یک دینوکلئوتید اس�ت و همانند  ATPدارای باز آلی پورین
(آدنین) میباشد .نام علمی آن ،نیکوتین آمیدآدنین دینوکلئوتید فسفات است که انرژی ساخت آن را سبزینه  P700تأمین میکند .در مورد عبارت (د) دقت کنید که
 ، NADPHدر بس�تره سبزدیس�ه که محل مصرف  CO2اس�ت ،ضمن الکتروندهی به اسید سه کربنی  NADP +را دوبارهسازی میکند (نه  )NADPHتا دوباره
به واکنشهای نوری برگردد( .دانشآموزان عزیز در تستها بسیار دقت کنید که گیرنده الکترون را با ناقل یا حامل آن اشتباه نگیرید).
ً
+
 21 111الکترونهای خارج شده از زنجیرۀ انتقال الکترون ،مستقیما باعث کاهش یا الکترونگیری  P700در مرکز واکنش فتوسیستم  1و یا  NADPمیشوند.
ً
بقیۀ گزینهها کامال صحیح اس�ت ،چون آب به  P700 ، P680به  NADP +و  NADPHبه اس�ید س�ه کربنه الکترون میدهد( .راستی سبزینه  bو کاروتنوئیدها در
گرفتن الکترونهای خارج شده از فتوسیستمها نقش ندارند چون در آنتنها قرار دارند).
 21 112در مرحل�ۀ ن�وری فتوس�نتز گیاهان ،تولید  ATP ، O2و  NADPHو در مرحلۀ مس�تقل از نور ،اس�ید و قند س�ه کربن�ه ADP ،و  NADP +صورت
میگیرد .ایجاد شیب غلظت هم مربوط به مرحلۀ نوری در فضای درون تیالکوئید میباشد.

113 C

31

محصوالت نهایی و کلی فتوس�نتز در گیاهان ،جلبکها و س�یانوباکتریها که از آب به عنوان منبع الکترون استفاده میکنند ،دو ماده قند ) (C6 H12O 6

و  O2میباش�د O2 .در فتوسیس�تم  2و در واکنشهای نوری ایجاد میش�ود ولی قند محصول واکنشهای مستقل از نور در بستره سبزدیسه میباشد .منظور این سؤال

فتوسیسمت  2میباشد .این فتوسیستم فقط در زنجیره الکترون اول که بین فتوسیستم  2تا  1میباشد ،وجود دارد.
گزینۀ ( :)1فتوسیس�تم  2انرژی الزم برای تولید  ATPنوری را در کانال ATPس�از فراهم میکند ولی دقت کنید که این  ATPدر س�طح پیشماده
تولید نمیش�ود و انرژی تولید خود را از انتقال الکترون میگیرد / .گزینۀ ( :)2پرانرژیترین الکترونهای زنجیرۀ انتقال الکترون تیالکوئیدی از  P700خارج میش�ود چون
مقداری انرژی گرفتهاند و مقداری نیز از الکترونهای وارد شده به آن تأمین شده است (این عبارت در کنکور سراسری تکرار شده بود) / .گزینۀ ( :)4فتوسیستم  ،1عاملی
ً
است که مستقیما الکترونهای  NADP +را فراهم میکند.
B

 11 114فقط مورد (د) مدنظر اس�ت .همانطور که میدانید در سیس�تمهای زیس�تی تولید ماده با صرف انرژی میباش�د ولی در مورد (د) انتقال  H +به بس�تره
سبزدیس�ه به صورت انتش�ار تس�هیل شده میباشد که انرژی نیاز ندارد ولی در مورد (ج) فعالیت آنزیمی کانال برای تولید  ، ATPانرژیخواه است( .موارد (الف) و (ب)
در چرخۀ کالوین نیازمند مصرف  ATPمیباشد).
انتشار مواد بین دو غشا با انرژی جنبشی مولکول موردنظر صورت میگیرد.

توجه :منظور از انرژی زیستی ATP ،یا سایر موارد انرژیزای یاخته میباشند.

199

هدام هب یژرنا زا
200

115 A
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 H + ، NADP +و الکترون آب را گرفته و در چرخۀ کالوین در تثبیت کربن ،دوبارهسازی میشود.

دلی�ل رد گزین�ۀ ( NADP + :)1ج�زء زنجیرۀ انتقال الکترون نیس�ت ،بلکه گیرندۀ الکترون اس�ت که  NADPHآن به چرخ�ۀ کالوین الکترون

میدهد / .دلیل رد گزینۀ ( ، NADP + :)2دارای دینوکلئوتید و مقدار زیادی پیوند کوواالنسی در بین اتمهای مولکول خود میباشد / .دلیل رد گزینۀ ( :)3در چرخۀ

مشش لصف

کالوین NADPH ،برای تبدیل اسید سه کربنه به قند سه کربنه استفاده میشود و  NADP +تولید میشود (نه مصرف).
B

C

B

C

21 116
از شیب غلظت

فعالیت کانال یونی  H +باعث ساخته شدن نوری  ATPمیشود که عبور  H +را بدون صرف انرژی زیستی انجام داده ولی پس از آن با انرژی زیستی حاصل
 ، H +با نقش آنزیمی ATP ،میسازد .بخش آنزیمی این کانال در بستره سبزدیسه قرار دارد و این کانال در فعالسازی روبیسکو نقش مستقیمی ندارد.

 21 117موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست میباشند.
الف) نادرست است .اگر جذب انرژی از نور خورشید توسط الکترونها به اندازهای باشد که از مدار خود خارج شوند ،به آنها برانگیخته گفته میشود.
(طبق متن کتاب درس�ی ،ش�رط برانگیخته بودن خروج از فتوسیستم است /).ب) نادرست است .کروموپالستها یا رنگدیسهها ،فقط کاروتنوئید دارند و بهطور مستقیم
در فتوسنتز نقشی ندارند / .ج) درست است .در فتوسیستمها ،انرژی الکترونهای برانگیخته در رنگیزههای موجود در آنتنها از رنگیزهای به رنگیزه دیگر منتقل میشود
تا در نهایت س�بب ایجاد الکترون برانگیخته در مرکز واکنش فتوسیس�تمی ش�ده و الکترون از فتوسیس�تم خارج ش�ود تا واکنشهای زنجیرۀ انتقال الکترون را آغاز کند/ .
د) نادرس�ت اس�ت .س�بزینههای  aموجود در مراکز واکنش فتوسیس�تم  1و  ، 2میتوانند الکترونهای برانگیخته خود را از فتوسیستم خارج کنند .همانطور که میدانید
سبزینه  aدر طول مو جهای  500تا  600نانومتر جذب نوری کمی در رنگهای سبز و زرد دارد.
ً
 41 118دو عامل موردنظر س�ؤال ،فتوسیس�تم  2و مپپ پروتوین تقریبا بهطور کامل در غش�ای تیالکوئیدی میباشند .این دو عامل در کل عرض غشای تیالکوئید
قرار دارند و در تماس با بخشهای آبدوست و آبگریز اسیدهای چرب موجود در فسفولیپیدهای غشا میباشند (درستی گزینۀ (.))4
گزینۀ ( :)1پمپهای پروتونی قدرت انتقال الکترون و پروتون دارند ولی فتوسیستم  2فقط قدرت عبور الکترون دارد / .گزینۀ ( :)2رنگیزههای مخصوص
جذب نور خورشید در پمپها برخالف فتوسیستمها وجود ندارد / .گزینۀ ( :)3تولید  ATPنوری توسط کانال پروتونی رخ میدهد نه فتوسیستمها یا پمپهای پروتونی!!
 31 119موارد (الف) و (ج) صحیح میباشند.
در تنف�س یاختهای و فتوس�نتز ،چهار نوع گیرندۀ الکترونی ، O2

 FAD ، NAD +ی�ا

NADP +

وجود دارد که الکترونها و پروتونهای واکنشها را جذب میکنند.

در بین این چهار عامل  NAD +ابتدا با گرفتن یک الکترون خنثی میشود و  FADهر الکترون را از طریق  H +جذب میکند .پس منظور سؤال  O2و NADP +
بوده که ابتدا با دو الکترون واکنش میدهند و سپس یون منفی

−−

 Oیا  NADP −ایجاد کرده و بعد با یون هیدروژن وارد واکنش میشوند.

 O2در واکنشهای تجزیۀ آب در فضای تیالکوئید و  NADP +در اثر تبدیل اسید سه کربنی به قند سه کربنی در چرخۀ کالوین ایجاد میشود (درستی الف و ج).

عبارت (ب) برای دوبارهسازی  NAD +و عبارت (د) در مورد دوبارهسازی  FADمیباشد.
120 C

11

در سبزدیسهها ،پمپ غشایی  H +یکی از اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون است پس توانایی انتقال الکترون را دارد و از آنجا  H +را در بستره به داخل تیالکوئید میآورد

پس توانایی انتقال پروتون هم دارد ،در حالی که کانال غشایی فقط توانایی عبور  H +را دارد و جزئی از زنجیرۀ انتقال الکترون نمیباشد.

گزینۀ ( :)2براساس شکل کتاب درسی ،قسمت آنزیمی کانال پروتونی که وظیفۀ ساخت  ATPرا دارد در قسمت بستره واقع شده است ولی هیچ قسمتی
از پمپ پروتونی در بستره قرار ندارد / .گزینۀ ( :)3کانال غشایی انتشار تسهیل شده پروتون را انجام میدهد و به یاد دارید که در مورد انتشار هدف این است که طی آن ،غلظت
ماده عبوری در تمام دو طرف غشا برابر شود ولی در انتقال فعال مواد از جای پرتراکم به کمتراکم میروند / .گزینۀ ( :)4کانال غشایی با وارد کردن  H +به بستره باعث کاهش
 pHبستره و اسیدی شدن آن میشود؛ پمپ غشایی با وارد کردن  H +از بستره به داخل تیالکوئید از  H +بستره کم کرده در نتیجه  pHبستره را کمی باال میبرد.

121 C

11

در واکنشهای سوختوس�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 مییابد و
در م�ادۀ الکت�رون دهنده یا اکس�ایش یافته ،افزایش مییابد .در این واکنشها مولکولهای ناقل الکترونی مثل  FADH 2 ، NADHیا  NADPHایجاد میش�وند یا

سبب اکسایش آنها و تولید  FAD ، NAD +یا  NADP +میشوند.

برای بررسی گزینههای این سؤال ابتدا به دو مثال زیر توجه کنید:

201

کاهش یا اکسایش (البته این بحث را بهطور کامل در شیمی آموختهاید).
مثال )1

در مثال مقابل مادۀ  xالکترونهای خود را از دس�ت داده اس�ت و به مادۀ  yتبدیل ش�ده اس�ت .الکترونهای مادۀ  xصرف

10
9

کاهش یا الکترونگیری  NAD +ش�ده اس�ت .در این مثال اتمهای کربن موجود در  yنسبت به  xعدد اکسایش باالتری
دارند .چون  yدر حقیقت شکل اکسایش یافتۀ  xمیباشد که الکترون کمتری دارد.

مثال )2

در این مثال  NADHاکسایش یافته است و الکترونهای آن در مولکول  yذخیره شده است .در حقیقت مادۀ  xالکترونگیری
کرده یا کاهش یافته اس�ت و به  yتبدیل ش�ده اس�ت .در این مثال عدد اکس�ایش  yاز  xکمتر اس�ت چون  yشکل الکترون
گیرنده یا نیازمند بار منفی میباشد.
گزینۀ ( :)1درست است .در تنفس هوازی و در تبدیل پیرووات به استیل ،بنیان پیرووات اکسایش مییابد و سبب تولید  NADHمیشود ،پس عدد
اکس�ایش در کربن گروه اس�تیل از گروه پیرووات باالتر میرود( .اس�تیل ش�کل الکترون دهنده پیرووات بوده که بار منفی آن کم شده است / ).گزینۀ ( :)2نادرست است.

در مرحلۀ دوم تخمیر الکلی ،اتانال با الکترونگیری به اتانول تبدیل میشود و دوبارهسازی  NAD +میکند .پس اتانول الکترون بیشتری از اتانال دارد و عدد اکسایش کربن
آن نسبت به اتانال کاهش یافته است / .گزینۀ ( :)3نادرست است .همانند تخمیر الکلی در تخمیر الکتیکی نیز الکتات شکل الکترون گرفته پیرووات میباشد که عدد اکسایش
کربن آن کاهش یافته اس�ت و  NAD +را دوبارهس�ازی کرده اس�ت / .گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .در چرخۀ کالوین و در واکنش تبدیل اسید سه کربنی به قند سه کربنی،

 NADP +دوبارهسازی میشود که طی این عمل قند سه کربنی شکل الکترون گرفته و کاهش یافته اسید سه کربنی میباشد که عدد اکسایش کربن آن کاهش یافته است.

توج��ه مه��م :دانشآم��وز باه��وش و تی��ز و زرن��گ میتوان��د وقت��ی در کنک��ور ب��ا همچی��ن س��ؤالی مواج��ه میش��ود از راه رد گزین��ه ه��م ب��ه ج��واب برس��د .کاف��ی اس��ت اس��تدالل کن��د ک��ه

در واکن��ش گزین�� ٔه ( NAD + )1ب��ه  NADHتبدی��ل میش��ود ول��ی س��ه گزین�� ٔه دیگ��ر ب��ا اکس��ایش ناق��ل الکترون��ی ،س��بب دوبارهس��ازی  NAD +ی��ا  NADP +ش��ده اس��ت!
(اگر هم دانشآموزی مفهوم عدد اکسایش را بلد نبود ،فقط کافیه مقایسه کنه که الکترون از کدامها خارج شده یا وارد شده ،هرکدام با بقیه متفاوت بود ،جواب تسته!).
B

C

موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرس�ت هس�تند .منظور س�ؤال فضای درون تیالکوئید است که با تجزیۀ آب در این فضا O2 ،و پروتون ایجاد میشود .این فضا

31 122
فاقد آنزیم روبیس�کو میباش�د (نادرستی الف) .گیرندۀ نهایی الکترون در فتوسنتز ،اسید آلی س�ه کربنه است که در بستره سبزدیسه واقع میباشد (نادرستی ب) .فضای

درون تیالکوئید برخالف غش�ای آن رنگیزه ندارد (نادرس�تی ج) .ورود  H +به تیالکوئید بدون مصرف  ATPمیباش�د ولی با مکانیس�م انتقال فعال و صرف انرژی از
الکترون عبوری انجام میشود (درستی د).
 11 123موارد (ب) و (ج) صحیح هستند.
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،
 ATPمصرف میشود که در اولی ،اسید سه کربنی یکفسفاته و در دومی ،قند پنج کربنی یکفسفاته واکنش را شروع میکند / .ج) درست است .تولید  NADP +در
مرحلۀ تبدیل اسید سه کربنی یکفسفاته به قند سه کربنی یک فسفاتۀ صورت میگیرد / .د) نادرست است .در چرخۀ کالوین  NADPHمصرف میشود (نه تولید!).

124 C

21

 ATPو  NADPHه�ر دو دارای ابز آیل آدنی��ن میباش�ند ک�ه ج�زء پورینه�ا ب�ا دو حلق�ۀ آلی نیتروژندار میباش�ند (درس�تی گزین�ۀ ( ))1و هر دو در مرحلۀ وابس�ته
ب�ه ن�ور تولی�د و در مرحل�ۀ مس�تقل از نور مصرف میش�وند .البت�ه  ATPدر دو مرحل�ه چرخۀ کالوین ول�ی  NADPHفقط در یک مرحله مصرف میش�ود (درس�تی
گزینهه�ای ( )3و ( ATP .))4انق��ل الک�ترون منیابش��د ویل همانن��د  NADPHانق��ل ان��رژی یمابش��د چ��ون  ، NADPHحام��ل الکرتونه��ای پران��رژی یمابش��د
(علت اندرسیت گزینۂ (.))2
B

در یاختههای فتوسنتزکننده ،مثل نگهبانهای روزنه ،تراکم پروتونها (یونهای  ) H +در دو قسمت یاخته میتواند زیاد باشد ،یکی در فضای بین دو غشای

11 125
راکیزهها و دیگری در فضای درون تیالکوئید!! در هر دو این فضاها این تراکم زیاد
بر نقش انتقالی خود ،خاصیت آنزیمی (کاتالیزوری در ساخت  )ATPدارد.

H+

س�بب ایجاد یک ش�یب غلظت ش�ده تا کانال

H+

را فعال کند .این کانال عالوه

تولید  ATPاکسایشی در بستره راکیزه ،تجزیۀ نوری آب در فضای درون تیالکوئید و دوبارهسازی یک نوع گیرندۀ الکترونی در بستره سبزدیسه برای تولید  NADP +رخ میدهد.

B

 41 126یک�ی از اهداف زنجیرۀ انتقال الکترونی راکیزهها ،دوبارهس�ازی گیرندههای الکترونی  NAD +و  FADمیباش�د ولی ه�دف نهایی زنجیرۀ انتقال الکترون
سبزدیسهای ،تولید ناقل الکترونی  NADPHمیباشد.

در راکیزهها
زنجیرۀ انتقال الکترونی
در تیالکوئید

 FADH 2 ، NADHو  O2را وارد واکنش میکند.

 FAD ، NAD +و آب میسازد.
به دوبارهسازی دو نوع گیرندۀ الکترونی و اکسایش دو نوع ناقل الکترونی میپردازد.
 H 2Oو

NADP +

(گیرندۀ الکترونی) را وارد واکنش میکند.

 O2و ( NADPHناقل الکترونی) میسازد.

هدام هب یژرنا زا
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منظور س�ؤال پروتئین کاانیل اس�ت که جزء زنجیرۀ انتقال الکترون نیس�ت ولی در انتقال ( H +برخالف الکترون) نقش دارد که  H +را در جهت ش�یب

غلظت و بدون صرف انرژی به بس�تره سبزدیس�ه برمیگرداند (نادرس�تی گزینههای ( )1و ( .))4این مجموعۀ پروتئینی H + ،حاصل از تجزیۀ آب را عبور داده و پس از
آن با صرف انرژی ADP ،را با فسفات طی سنتز آبدهی و صرف انرژی ترکیب کرده و  ATPنوری میسازد( .در مورد علت رد گزینۀ ( )3دقت کنید که پروتئین کانالی
مشش لصف

B

 ، H +این یون را در جهت شیب غلظت عبور میدهد و از اختالف و شیب در دو طرف غشای تیالکوئید میکاهد).
 31 128موارد (الف)( ،ج) و (د) درست میباشند.
توجه :وقتی صحبت از فتوسنتز میکنیم ،توجه داشته باشید که فقط دارای دو مرحل ٔه وابسته به نور و مستقل از نور میباشد.

ال�ف) درس�ت اس�ت .تولی�د  ATPدر مرحلۀ نوری فتوس�نتز میباش�د ک�ه در این مرحله  NADP +نیز مصرف ش�ده و  NADPHمیس�ازد/ .
ب) نادرست است .تولید قند سه کربنه در مرحلۀ مستقل از نور ولی مصرف  NADP +در مرحلۀ نوری صورت میگیرد / .ج) درست است .تولید  ADPو مصرف NADPH
در مرحلۀ مستقل از نور فتوسنتز در چرخۀ کالوین صورت میگیرد / .د) درست است .تولید قند  C 3و مصرف  ATPدر مرحلۀ مستقل از نور فتوسنتز صورت میگیرد.
129 B

41

دقت کنید که به هیچوجه انتقال فعالی را نمیتوان یافت که بدون رصف انرژی عمل کند؛ نکتهای 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 پمپها از « ATPانرژی» دریافت نمیکنند بلکه از عبور الکترونهای برانگیخته «انرژی» میگیرند ،پس انرژی
دریافت میکنند!!

گزینۀ ( :)1دقت شود که  NADPHالکترون پرانرژی مورد نیاز چرخۀ کالوین را فراهم میکند ولی  ATPنیز انرژی این واکنش را تأمین میکند/ .
گزینۀ ( :)2انرژی  ATPدر گروه فس�فات آن ذخیره میش�ود در حالی که  NADPHحامل الکترون پرانرژی میباش�د / .گزینۀ ( :)3در چرخۀ کالوین ،برای تولید و
خروج یک قند سه کربنی از چرخۀ کالوین 3CO2 ،و  9ATPمورد نیاز میباشد.
130 A

41

نور ،دما و  CO2در حد معین از عوامل مؤثر و مفید در فتوسنتز است ولی افزایش  O2محیط روی فرایند فتوسنتز ،همواره اثر منفی دارد.

131 C

21

فقط مورد (الف) درست است.
الف) درس�ت اس�ت .در چرخۀ کالوین ،هنگام تبدیل اس�ید  C 3به قند  ، C 3مولکول  NADPHبا الکتروندهی اکس�ایش مییابد و ضمن تولید

 ، NADP +س�بب الکترونگیری اس�ید س�ه کربنی میشود (عدد اکسایش کربن در قند سه کربنی کمتر از اسید سه کربنی میباشد) / .ب) نادرست است .انرژی الزم
ً
تولید  ATPدر کانال  ، H +از ش�یب غلظت  H +تأمین میش�ود که در اثر کس�ب الکترون  P680از آب و تجمع  H +درون تیالکوئید ،رخ داده اس�ت .حتما به یاد
دارید که در تیالکوئیدها ،فتوسیستم  ،2قبل از شروع زنجیرۀ الکترونی اول قرار دارد / .ج) نادرست است .در چرخۀ کالوین ابتدا قند  C 3به قند  C5یکفسفاته تبدیل
میش�ود .دقت ش�ود که برای تبدیل  C5یکفسفاته به  C5دوفس�فاته در مرحلۀ آخر ،مولکول  ATPنیز هیدرولیز میشود / .د) نادرست است .بر اساس شکل کتاب

C

درسی ،در چرخۀ کالوین ،برای تبدیل اسید به قند سه کربنی ،ابتدا هیدرولیز  ATPو سپس اکسایش  NADPHصورت میگیرد.
 41 132موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست هستند.
الف) نادرس�ت اس�ت .محل فعالیت روبیس�کو و هلیکاز (مورد نیاز در همانندسازی  )DNAدر بستره سبزدیسه است ولی محل فعالیت رنابسپاراز 2
مربوط به هس�تۀ یوکاریوتهاس�ت / .ب) نادرس�ت است .س�بزینه به دلیل ابزاتب نور سبز ،باعث ایجاد رنگ سبز در گیاهان میش�ود / .ج) نادرست است .فقط الکترون
برانگیخت�ه از  P680اس�ت ک�ه ان�رژی آن ص�رف انتق�ال  H +ب�ه درون تیالکوئی�د میش�ود( .مرب�وط ب�ه زنجیرۀ انتق�ال الکت�رون بین دو فتوسیس�تم میباش�د/ ).
د) درست است .در مرحلۀ اول قندکافت ،هیدرولیز  ATPو تولید  ADPو فروکتوز دوفسفاته صورت میگیرد و در مرحلۀ آخر چرخۀ کالوین نیز مادۀ پنج کربنه دوفسفاته
به همراه  ADPحاصل از هیدرولیز  ATPایجاد میشود.

133 B

31

موارد (الف)( ،ب) و (د) مدنظر میباشند.
الف) نادرست است .ورود  H +به درون تیالکوئید ،با انتقال فعال و صرف انرژی الکترونها است و انرژیزا نمیباشد / .ب) نادرست است .ورود H +

به فضای بین دو غشای راکیزه نیز انرژیخواه است که از الکترونهای عبوری ،انرژی میگیرند / .ج) درست است .در چرخۀ کالوین با دوبارهسازی  ، C5مولکول ATP
C

مصرف میشود که انرژیخواه میباشد / .د) نادرست است .پس از قندکافت ،پیروواتها با مکانیسم انتقال فعال (انرژیخواه) وارد بستره راکیزه میشوند.
 41 134موارد (ب)( ،د) و (ه) درست هستند.
الف) نادرس�ت اس�ت .از حداکثر  30مولکول  ATPحاصل در تنفس یاختهای ،تعدادی از آنها (چهارتا) مس�تقیم در س�طح پیشماده (در قندکافت و
چرخۀ کربس) ایجاد میشوند و سایر ATPها به صورت اکسایشی از اکسایش  NADHو  FADH 2در زنجیرۀ انتقال الکترون حاصل میشوند / .ب) درست است.
پی�رووات ،حاص�ل قندکاف�ت و الکت�ات ،محص�ول مرحل�ۀ دوم نوعی تخمیر اس�ت که ه�ر دو فرایند بهط�ور کامل در م�ادۀ زمینهای سیتوپالس�م ص�ورت میگیرند/ .
ج) نادرست است .در واکنشهای فتوسنتزی هر یوکاریوتی ،آب ،دهندۀ الکترون و پروتون و  NADP +گیرنده آن است (نه  / .) NAD +د) درست است .قند تولید
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 میگذرد / .ه) درست است .برای
تولید گلوکز )  (C6باید  6مولکول  12 ، CO2مولکول  24 ، NADPHالکترون و پروتون به همراه  18مولکول  ATPمصرف شود.

135 B

11

فرایند عبارت (د) یعنی فعالیت آنزیم روبیسکو در بستره سبزدیسه در چرخۀ کالوین رخ میدهد ولی سایر عبارات صحیح میباشند.

136 B

21

موارد (الف) و (ج) صحیح میباشند.

203

الف) درس�ت اس�ت .مقدار  ، CO2طول موج ،ش�دت و مدت زمان تابش نور بر فتوسنتز مؤثر

است و اثر مثبت دارند / .ب) نادرست است .فتوسنتز واکنشی آنزیمی است و در یک گسترۀ دمایی خاص (نه متفاوت)
انجام میشود / .ج) درست است .مقدار اکسیژن محیط روی فتوسنتز ،اثر عکس دارد.

C

فقط مورد (ب) صحیح است .اگر به شکلهای زنجیرۀ انتقال الکترون در کتاب (فصل  5و  )6دقت کنید ،میبینید که در فتوسنتز ،ناقلی که بین فتوسیستم 2

11 137
و فتوسیستم  1است ،آبدوست میباشد .در راکیزه ناقل بین پمپ اول و دوم به صورت
و پمپ  H +است ،آبگریز در وسط غشا است ولی ناقلی که بعد از پمپ
آبگریز و ناقل بین پمپ دوم و سوم ،آبدوست میباشد و به خارج غشا متصل است( .ناقلی که فقط به دمهای اسید چرب فسفولیپید غشا متصل باشد ،آبگریز بوده
و آنهایی که به سر فسفاتدار متصلند ،آبدوست میباشند).
 31 138موارد (ب)( ،ج) و (د) مدنظر میباش�ند .طی تنفس هوازی در بس�تره راکیزه در مراحل چرخۀ کربس و زنجیرۀ انتقال الکترون  ATPتولید میش�ود و در
H+

B

H+

B

 ATP ،نوری ساخته میشود.
قندکافت که در سیتوپالسم رخ میدهد هم  ATPتولید میشود .از طرفی در مجاور بخش خارجی غشای تیالکوئید در کانال
 21 139در چرخۀ کربس ،محصوالتی مثل  NADH ، ATP ، CO2و  FADH 2ایجاد میشود که بهجز  ، CO2سه نوع محصول دیگر حاوی باز آلی آدنین (پورینی)
میباشند (برای سریعتر شدن پاسخگویی میتوانید فکر کنید که کدامیک انجام میشود؟).
گزینۀ ( :)1در چرخۀ کالوین ،از مرحلۀ اول که روبیسکو شروع به کربوکسیالزی میکند تا خروج قند  C 3از چرخه ،یک نوع اسید سه کربنی و یک

ن�وع قن�د  C 3ب�ه وج�ود میآی�د / .گزین�ۀ ( :)3در چرخۀ کرب�س از جدا ش�دن  CoAدر مرحل�ۀ اول تا اولین م�ادۀ چهار کربن�ی ،دو مولکول  CO2آزاد میش�ود/ .

B

B

گزینۀ ( :)4در چرخۀ کالوین ATP ،مصرف میشود نه تولید!
 31 140موارد (ج) و (د) درست میباشند.
دقت کنید که ورود یونهای معدنی از الیه ریشهزا 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 میگیرد ولی در (الف) و (ب) هر دو نوع مکانیسم فعال و غیرفعال وجود دارد.
 41 141کانالهای پروتونی در غش�ای تیالکوئید و غش�ای داخلی راکیزه ابتدا پروتونها را به بس�تره اندامک وارد میکنند و س�پس س�بب تولید  ATPدر بس�تره
میشوند که این نقش با فعالیت بخش آنزیمی کانال ATPساز صورت میگیرد.

باال بردن  pHبستره در راکیزه و سبزدیسهها به دلیل کاهش  H +در آنها میباشد که این عمل را مپپهای پروتوین انجام میدهند .این پمپها از الکترونهای عبوری

انرژی میگیرند تا عمل انتقال فعال انجام دهند ولی ساخت  ATPتوسط کانالها انجام میشود که این کانالها با ورود  H +به بستره ،سبب کاهش  pHاین فضا میشوند.
تبدیل پیرووات به استیل با تولید  NADHو  CO2همراه میباشد نه تولید ( !ATPنادرستی گزینۀ (.))2

B

A

تولید ترکیبات دوفس�فاته ش�ش کربنی یا س�ه کربنی در قندکافت با تولید  ATPهمراه نمیباش�د .تولید  ATPدر قندکافت در مرحلۀ تولید پیرووات در انتهای واکنش
رخ میدهد (نادرستی گزینۀ (.))3
ً
 31 142موارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست تکمیل میکنند .یاختهای که در گیاه  NADPHمیسازد ،سبزدیسه دارد ،پس قطعا راکیزه نیز دارد و  NADHنیز میسازد.
الف) نادرس�ت اس�ت .بیشتر فتوس�نتز گیاه در بافت پارانشیم رخ میدهد که دیوارۀ نازک دارد / .ج) نادرست اس�ت .پارانشیم جوان میتوز دارد ولی
همگی فتوس�نتز نمیکنند (مثل پارانش�یمها در ریشۀ جوان) / .د) نادرست اس�ت .یاختههای ریشه و بسیاری دیگر از یاختههای گیاهی راکیزه دارند و  NADHمیسازند
ولی فتوسنتز و تولید  NADPHفقط در برخی یاختهها رخ میدهد.
 31 143مل�خ نوع�ی جان�ور مصرفکنن�ده اس�ت ،پ�س واکنشه�ای فتوس�نتزی ،تولی�د  NADPHو تثبی�ت کرب�ن ن�دارد (نادرس�تی گزینهه�ای ( )2و ())4
و بستهبندی پروتئین هم که در شبکۀ گلژی صورت میگیرد (نادرستی گزینۀ ( ))1ولی اکسایش پیرووات در راکیزه آن رخ میدهد.

144 B

21

محل تولید  ، NADP +فضای بسرته سبزدیسه در چرخۀ کالوین میباشد که خروج  H +از آن و ورود به فضای تیالکوئید توسط پمپ غشایی و در خالف جهت شیب

غلظت و با صرف انرژی میباشد .همچنین فضای  FADH 2ساز ،بسرته راکیزه است که خروج  H +آن و ورود به فضای بین دو غشای راکیزه ،باز هم برخالف شیب
غلظت و با صرف انرژی است .این دو عمل ،از ( ATPنوکلئوتید) انرژی نمیگیرند ولی الکترونهایی از آنها از پمپ سراسری در عرض غشا عبور میکنند.
C

 31 145موارد (ب)( ،ج) و (د) نادرست هستند .در سامانۀ زمینهای ساقۀ جوان ،سه نوع بافت پارانشیمی ،کالنشیمی و اسکلرانشیمی وجود دارد که دیوارۀ دوم بافتهای
اسکلرانشیم و دیوارۀ نخستین کالنشیم دارای ضخامت و دیوارۀ استحکامی میباشند .منظور این سؤال بافت اپرانشیمی میباشد که همگی راکیزه دارند و فقط برخی از آنها حاوی

C

 21 146اکسیژن در مرحلۀ نوری فتوسنتز درون تیالکوئید تولید میشود و با عبور از پنج غشا (یک غشای تیالکوئید ،دو غشای سبزدیسه و دو غشای راکیزه) و ده
الیۀ فسفولیپیدی وارد راکیزه میشود.
گزینۀ ( :)1در واکنشهای قندکافت ،پیرووات NADH ،و  ATPایجاد میشود که بهجز پیرووات ،دو محصول دیگر نیز در چرخۀ کربس ایجاد میشوند/ .
گزینۀ ( :)3در اولین مرحلۀ قندکافت ،در اثر تجزیۀ  ، ATPمولکول  ADPایجاد میشود که این واکنش در مراحل تبدیل اسید به قند سه کربنی و تبدیل قندهای پنجکربنی
به یکدیگر در چرخۀ کالوین نیز انجام میشود / .گزینۀ ( CO2 :)4یکی از محصوالت چرخۀ کربس میباشد که در فعالیت کربوکسیالزی آنزیم روبیسکو مؤثر است.

سبزدیسه و قدرت فتوسنتز میباشند .در زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزهای هر یاختۀ پارانشیمی ،دوبارهسازی  FADو  NAD +در غشای درونی چین خورده راکیزهای وجود دارد.
تولید  NADPHو واکنشهای فتوسنتزی مخصوص یاختههای فتوسنتزکننده میباشد (نادرستی ب و د).
تولید  FADH 2در بستره راکیزه رخ میدهد ولی دوبارهسازی  FADیا اکسایش  FADH 2در غشای درونی راکیزه رخ میدهد (نادرستی ج).

هدام هب یژرنا زا
204

147 B

41

در مرحلۀ اول چرخههای کربس و کالوین مادۀ شش کربنه تولید میشود که محصول اول چرخۀ کربس از وسط نصف نمیشود ،بلکه با آزاد کردن CO2

به یک مادۀ پنج کربنی تبدیل میشود.

گزینۀ ( :)1درست است .در هر دو چرخۀ کربس و کالوین از

NAD +

یا  NADPHاستفاده میشود که هر دو «نیکوتین آمید آدنین دینوکلئوتید» را دارند

مشش لصف

پس دینوکلئوتید را به صورت  NADHیا  NADP +تولید میکنند / .گزینۀ ( :)2درست است .در چرخههای کربس و کالوین مولکولهای  C6و  C5مشترک میباشند
ولی در کالوین مادۀ  C 3هم وجود دارد در صورتی که چرخۀ کربس حاوی  C4میباشد / .گزینۀ ( :)3درست است .در مرحلهای از چرخۀ کربس  ADPکه نوکلئوتید
دوفسفاته استATP ،سازی در سطح پیشماده رخ میدهد ولی در چرخۀ کالوین  ATPمصرف میشود.
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C
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تولید استیل  CoAاز پیرووات با آزادسازی  CO2و  NADHاست که در این واکنش ،مولکول  ATPتولید یا مصرف نمیشود.

گزین�ۀ ( :)1مرحل�ۀ اول قندکاف�ت ب�ا صرف  2ATPص�ورت میگیرد تا گلوکز دوفس�فاته ایجاد ش�ود و انرژی فعالس�ازی واکنش تأمین ش�ود/ .
گزینۀ ( :)2در چرخۀ کالوین برای تبدیل اسید سه کربنه ،به قند سه کربنه ATP ،و  NADPHمصرف میشود / .گزینۀ ( :)3در مرحلۀ آخر چرخۀ کالوین ATP ،مصرف میشود.
 31 149فقط مورد (ب) بین این واکنشها مشترک میباشد.
الف) نادرس�ت اس�ت .ترکیب�ات قندی (هیدرات کربنی) س�ه کربنی در واکنشهای چرخۂ کرب��س برخالف قندکافت و چرخۀ کالوی�ن وجود ندارند/ .
ب) درست است .در هر سه نوع واکنشهای موردنظر ،در مرحلۀ اول آن مادۀ شش کربنی ایجاد میشود / .ج و د) نادرستاند .در چرخۀ کربس گیرندههای  NAD +به
همراه  FADو در قندکافت گیرندۀ الکترونی  NAD +مصرف میشود تا ناقلین الکترونی  NADHو  FADH 2ایجاد کنند ولی در چرخۀ کالوین برخالف دو نوع قبلی،

A
B

C

 NADPHبه عنوان ناقل الکترونی مصرف شده و  NADP +دوبارهسازی میشود.
 11 150این 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 میکند ولی
زنجیرۀ انتقال الکترون در راکیزه انرژی شیمیایی را از نوعی به نوع دیگر تبدیل میکند (گلوکز به .)ATP
 ATP 41 151اکسایش�ی محصول عمل زنجیرۀ انتقال الکترون ولی در کانال پروتونی میباش�د که در بس�تره راکیزه رخ میدهد ولی تجزیۀ نوری آب درون فضای
تیالکوئید صورت میگیرد.
گزین�ۀ ( :)1تولی�د  ATPنوری و  NADP +به ترتیب محصول کانال  H +و چرخۀ کالوین در بس�تره سبزدیس�ه ص�ورت میگیرد / .گزینۀ (:)2
اکسایش گروه استیل در چرخۀ کربس همانند تولید  ATPاکسایشی در بستره راکیزه رخ میدهد / .گزینۀ ( :)3تولید  ATPدر سطح پیشماده در واکنشهای قندکافت
(در مادۀ زمینهای سیتوپالسم) و چرخۀ کربس در بستره راکیزه رخ میدهد و همانطور که میدانید ،عامل رونویسی ،پروتئینی ویژه رونویسی در یوکاریوتهاست که طی
ترجمه در مادۀ زمینهای سیتوپالسم تولید میشود.
 31 152فقط مورد (الف) متوقف نمیشود بلکه کم میشود.
دقت کنید که در این سؤال مهمATP ،سازی پروتئینهای کانالی راکیزه و سبزدیسه مورد بحث قرار گرفته است که  ATPراکیزهای در همه جای یاخته ولی  ATPسبزدیسهای
فقط در چرخۀ کالوین همان اندامک مصرف میشود.
الف) نادرس�ت اس�ت .کش�ش تعرقی به انتقال آب درون آوند چوبی گفته میش�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 میش�ود ،کشش تعرقی بیش�تر میش�ود ،پس اگر این عمل صورت نگیرد از کشش تعرقی کاسته
میش�ود ولی متوقف نمیش�ود / .ب) درس�ت اس�ت .در نفرونها و مجاری جمعکنندۀ ادرار ،بیش�تر مکانیس�مهای بازجذب و ترش�ح به صورت فعال صورت میگیرد که
ه�ر دو ب�ه  ATPنی�از دارد ،پس این فرایندها متوقف میش�وند / .ج) درس�ت اس�ت .بارگیری و باربرداری آبکش�ی با انتقال فعال اس�ت ،پس به  ATPمحتاج اس�ت/ .
د) درس�ت اس�ت .بعد از پایان پتانس�یل عمل ،با بیش�ترین فعالیت پمپ سدیم پتاسیم ،که به  ATPمحتاج است ،مقدار یونهای دو س�وی غشای نورون به حالت اولیه
برمیگردد ،پس این عمل هم به  ATPنیازمند اس�ت / .ه) درس�ت اس�ت .چون فشار ریشهای ایجاد شده توسط الیه ریشهزا با انتقال فعال یونهای معدنی به آوند چوبی
صورت میگیرد ،نیازمند  ATPاست.
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دقت شود که گیاهان از  O2و  H 2Oی تولیدی فتوسنتز نیز برای فعالیتهای حیاتی خود استفاده میکنند ولی انرژی خود را همیشه از گلوکز میگیرند.

گزینۀ ( )1در مورد گیاهان و آغازیان تولیدکننده سبزدیس�هدار صحیح میباش�د و منظور گزینۀ ( )4کوآنزیم آلی  Aمیباش�د که برای انتقال گروه اس�تیل به چرخۀ کالوین
مورد نیاز است.
 41 154دقت شود که  NADPHمولکولی مهم در جریان فتوسنتز است و از آن در راکیزه استفادهای نمیشود.
گزینۀ ( :)1بر اساس فعالیت و متن کتاب درسی ،میزان اکسیژن جو میتواند بر سطح بهینۀ فتوسنتز تأثیرگذار باشد که با فتوسنتز رابطۀ عکس دارد/ .
ً
گزینۀ ( :)2بر اس�اس متن کتاب درس�ی صحیح اس�ت ولی الزم به ذکر است که لزوما تنفس یاختهای آزاد کردن انرژی از قند نیست .در بخش بیشتر بدانید کتاب برای
تجزیۀ اسید چرب و… به آن اشاره شده است / .گزینۀ ( :)3برای تولید  ATPدر زنجیرۀ انتقال الکترون غشای راکیزه و مرحلهای از قندکافت که برای تولید ترکیب سه
کربنی دوفسفاته انجام میشود ،یاخته از فسفات معدنی بهره میگیرد.
در مرحلهای از قندکافت ،برای تبدیل قند سه کربنی یکفسفاته به ترکیب دوفسفاته ،فسفاتهای معدنی آزاد نیاز میباشد.

155 C

31

مولکول چهار کربنه ویژه چرخۂ کربس در واکنشهای تنفس یاختهای میباش�د که چرخه منظور این س�ؤال میباش�د .در چرخۀ کربس CO2 ،و  ATPدر

سطح پیشمادهای به همراه  NADHو  FADH 2ساخته میشود ولی مصرف  NADHو  ATPصورت نمیگیرد.

گزین�ۀ ( :)1اکس�ایش گروه اس�تیل در چرخۀ کرب�س رخ میدهد که طی آن مولکوله�ای ناقل الکترون  NADHو  FADH 2تولید میش�وند و

گیرندهه�ای الکترون�ی  NAD +و  FADمصرف میش�وند / .گزین�ۀ ( :)2در اولین مرحلۀ چرخۀ کربس ،طی ترکیب گروه اس�تیل با مادۀ چه�ار کربنی ،مادهای به نام
کوآنزیم  Aآزاد میش�ود (نه اس�تیلکوآنزیم  / .)Aگزینۀ ( :)4واکنشهای چرخۀ کربس در بس�تره راکیزه رخ میدهد نه بستره سبزدیسه! از طرفی در فتوسنتز مادۀ چهار
کربنی تولید یا مصرف نمیشود.
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موارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست میباشند.
الف) نادرست است .دقت کنید که دو نوع واکنش از زنجیرۀ انتقال الکترون در کتاب درسی دیده میشود -1 :در سبزدیسه  -2در راکیزه طی عبور الکترون

از زنجیرۀ انتقال الکترون نهایی در سبزدیسه NADPH ،تولید میشود / .ب) درست است .پمپ غشایی موجود در غشای تیالکوئید ،با انتقال فعال  H +را از بستره وارد
سبزدیسه میکند ،نیازمند انرژی است ولی انرژی مورد نیاز خود را از  ATPتأمین نمیکند بلکه از انرژی الکترونهای برانگیخته استفاده میکند پس مصرف  ATPرا در
یاخته کم میکند / .ج) نادرس�ت اس�ت .دقت ش�ود که کانال یونی طی انتش�ار تسهیل شده عمل میکند و نیازمند انرژی زیس�تی نیست بلکه از انرژی جنبشی مولکول و
کانال یونی استفاده میکند / .د) نادرست است .در زنجیرۀ انتقال الکترون موجود در غشای راکیزه آب تولید میشود و طی عبور الکترون در غشای سبزدیسه ،توسط آنزیم
تجزیهکنندۀ آب ،آب تجزیه میشود / .ه) درست است .در زنجیرۀ انتقال الکترون سبزدیسه ،مولکول  FADH 2دیده نمیشود ولی در راکیزه دیده میشود.
 21 157تنفس هوازی دارای چهار مرحله ،قندکافت ،تبدیل پیرووات به اس�تیلکو  ، Aچرخۀ کربس و زنجیرۀ انتقال الکترون میباش�د که در س�ه مرحلۀ اول آن ،تولید
 NADHمشترک میباشد .پس منظور این سؤال

B

C

NADH, H +

میباشد .این ماده با  NADPHکه در سبزدیسه تولید میشود ،فقط در یک گروه فسفات متفاوت میباشد.

گزینۀ ( NADH, H + :)1در پمپ پروتونی اول ولی  FADH 2تنها در چرخۀ کربس تولید میشود و در ناقل الکترونی بین دو پمپ اول زنجیرۀ
انتقال الکترون راکیزه اکسایش مییابد / .گزینۀ ( NADH :)3به عنوان ناقل الکترونی میباشد نه گیرندۀ الکترونی!  /گزینۀ ( NADH :)4نوعی مادۀ دینوکلئوتیدی
است که ناقل الکترون میباشد ولی یاخته بهطور رایج از  ATPبرای انرژی زیستی استفاده میکند.
 31 158دقت کنید که در حضور زنجیرۀ انتقال الکترون فتوسنتز که مرحلۀ نوری است ،تولید  NADPHرخ میدهد ولی مصرف  ATPدر چرخۀ کالوین میباشد.
گزینۀ ( :)1در فتوس�نتز ،آب توس�ط فتوسیس�تم  2تجزیه میش�ود و از الکترون حاصله از این تجزیه ،الکترون زنجیره تأمین میش�ود .در این زنجیره

بهطور غیرمس�تقیم و با تولید ش�یب غلظت  ، H +طی عملکرد پروتئین کانالی ATP ،تولید میش�ود / .گزینۀ ( :)2طی تنفس هوازی ،از الکترونهای حاصله از اکسایش
 NADHو  ، FADHدر نهای�ت در کان�ال پروتون�ی ATP ،تولی�د میش�ود و در انته�ای زنجی�ره ،یونه�ای هیدروژن با اکس�یژن ترکیب ش�ده و آب تولید میش�ود/ .
 Nهیچ نقشی در تنفس یاختهای ندارد.
گزینۀ ( :)4دقت کنید که  ADPH
 11 159موارد (ب) و (د) عبارت را به نادرستی تکمیل میکند.
این سؤال ترکیبی از فصل  5و  6در مورد واکنشهای تنفس یاختهای و فتوسنتز میباشد که به بررسی هر عبارت میپردازیم:
الف) درس�ت اس�ت .در تخمیر الکلی برای تبدیل پیرووات به اتانال همانند مراحل  2و  3چرخۀ کربس CO2 ،تولید میش�ود / .ب) نادرس�ت است .در تخمیر الکتیکی

گلوکز )  (C6به دو الکتات  C 3تبدیل شده و همانند چرخۀ کالوین به تولید  CO2نمیپردازد / .ج) درست است .در مرحلۀ دوم تخمیر الکلی تولید  CO2صورت
میگیرد ولی در چرخۀ کالوین مصرف  CO2رخ میدهد / .د) نادرست است .در تخمیر الکتیکی تولید  CO2رخ نمیدهد.
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 21 160دقت کنید که در چرخۀ کالوین گیاهان ATP ،فقط مصرف میش�ود ولی در قندکافت  ATPهم تولید و هم مصرف میش�ود .در قندکافت ،چرخۀ کربس
و چرخۀ کالوین ماده شش کربنی وجود دارد (قندکافت برخالف چرخههای کالوین و کربس ،مادۀ پنجکربنی ندارد).
 41 161در چرخۀ کربس ،مولکول چهار کربنه و در چرخۀ کالوین قند پنج کربنه دوفسفاته واکنشها را آغاز کرده و در نهایت دوبارهسازی میشوند .هر دو ماده در
مرحلۀ اول به ماده ش�ش کربنه تبدیل میش�وند که البته در چرخۀ کربس مادۀ پایدار ولی در چرخۀ کالوین ناپایدار اس�ت و از وس�ط نصف میش�ود .از بین این دو ماده
دوبارهسازی شده ،فقط در چرخۀ کالوین قند پنج کربنه دوفسفاته اولیه ،با مصرف  ATPتولید میشود.
31 162
ً
گزینۀ ( )1نادرست است .چون در چرخۀ کالوین اصال  ATPتولید نمیشود بلکه در دو مرحلۀ آن برای تولید قند سه کربنی و پنج کربنی دوفسفاته،
 ATPمصرف میش�ود / .گزینۀ ( )2نادرس�ت اس�ت .چون تولید ترکیب ش�ش کربنۀ ناپایدار در مرحلۀ اول کالوین میباش�د که  ATPای در آن مصرف نمیش�ود/ .
گزینۀ ( )3درست است .چون تولید قند سه کربنه از اسید سه کربنی ،همراه با تولید  ADPو  NADP +میباشد / .گزینۀ ( )4نادرست است .چون مصرف NADPH
در مرحلهای از کالوین و به دنبال مصرف  ATPمیباشد (نه تولید .)ATP
 21 163یاختۀ غیرزندۀ گیاهی چون دیوارۀ چوبی دارد در اس�تحکام نقش دارد( .یاختههای اس�تحکامی در بافت اسکلرانش�یم و هادی چوبی به دلیل داش�تن دیوارۀ
چوبی ،نقش استحکامی دارد).
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .یاختههای اسکلرانش�یمی و هادی چوبی نیز مرده و فاقد هس�ته میباش�ند ولی انتقال ش�یرۀ پرورده را انجام نمیدهند/ .
گزین�ۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .یاختهه�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/ .
گزینۀ ( :)4نادرست است .یاختۀ نگهبان روزنه در سطح خارجی خود کوتین چوبپنبهای دارد ولی توانایی تولید ( NADHنیکوتین آمید آدنین دینوکلئوتید) را نیز دارد.
 31 164بافت آبکش از یاختههای آبکشی بدون راکیزه ،یاخته همراه با اندامک و پارانشیم محافظ آبکشی دارای اندامک تشکیل شده است که در هیچکدام ،فتوسنتز
و اس�تفاده از  NADPHصورت نمیگیرد (نادرس�تی گزینۀ ( .))2ولی چون همگی یاختههای زنده قادر به انجام قندکافت بیهوازی میباش�ند ،پس قادرند مادۀ ش�ش
کربنی دوفسفاته را به پیرووات تبدیل کنند که در این بین به تولید  NADHو  ATPنیز میپردازند (درستی گزینۀ (.))3

1

راهاندازی چرخۀ کربس با ترکیب استیل و مادۀ  C4صورت میگیرد .چرخۀ کربس تولیدکنندۀ  ATPمیباشد نه مصرفکنندۀ آن (نادرستی گزینۀ (.))1

 2انتقال

C

H+

از بستره راکیزه به فضای بین دو غشا همواره با صرف انرژی و انتقال فعال است (نادرستی گزینۀ (.))4

 21 165دقت کنید که یاختههای هدایتکنندۀ شیرۀ خام یا همان آوند چوبی با یاختههای مرده تشکیل میدهند که این یاختههای مرده ،فاقد توانایی تقسیم شدن
و رونویسی و پروتئینسازی میباشند.
ً
+
گزینۀ ( :)1یاختههای برگ ،همگی لزوما دارای سبزدیس�ه نیس�تند بلکه برخی مثل یاختههای نگهبان فتوس�نتزکنندهاند و به  NADPنیاز دارند و
برخی مانند سایر یاختههای روپوستی ،فاقد سبزدیسهاند و توانایی تولید  NADPHو فتوسنتز ندارند / .گزینۀ ( :)3بخش خارجی پوست ساقههای جوان را بافتی به نام
کالنشیم یا پارانشیم میپوشاند که یاختههای آن ،طی قندکافت هم  ATPرا تولید و هم مصرف میکنند / .گزینۀ ( :)4دقت کنید که یاختههای 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 یاختهای دارند .در چرخۀ کربس این یاختهها و طی
اکسایش استیل ،هم  NADHو هم  FADH 2ایجاد میشود.
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1

31

هدف زنجیرۀ انتقال الکترون در تنفس ،بازس�ازی  NAD +و  FADو تولید  H 2Oو  ATPاس�ت ولی در فتوس�نتز این زنجیره ،به تولید NADPH

مشش لصف

میپردازد و  NADP +را مصرف کرده است .البته این زنجیرهها در تولید  ATPاکسایشی و نوری نیز نقش دارند .پس گزینۀ ( )3نادرست است.
یاختۀ نگهبان روزنه در گیاهان همانند یاختههای جلبک سبز اسپیروژیر هم راکیزه و هم سبزدیسه دارند که تنفس یاختهای و فتوسنتز را توام ًا انجام میدهند.
B

2

12

فقط مورد (ج) در مورد غشای تیالکوئیدها صحیح است.

 1پروتئینه�ای کانالی پروتونها که در غش��ای تیالکوئید ق�رار دارند ،یونهای هیدروژن از
طریق آنها به خارج از تیالکوئید با انتش�ار تس�هیل شده منتقل میشوند .این پروتئینها ،هم
کان�ال یونی هس�تند و هم عمل آنزیمی دارند؛ یعنی در حین عب�ور دادن یونهای هیدروژن از
بخ�ش کانالی خود ،توس�ط بخش آنزیمی به  ADPگروه فس�فات میافزاین�د و  ATPتولید
آﻧﺰﯾﻢ  ATPﺳﺎز
ﻏﺸﺎي ﺗﯿﻼﮐﻮﺋﯿﺪ
میکنند .از طرفی  P680نیز نوعی س�بزینه  aمیباش�د که در فتوسیس�تمهای درون غشای
ADP + P
تیالکوئی�د وج�ود دارد ولی عبارات (الف) و (ب) در مورد بس�تره سبزدیس�ه و عبارت (د) در
فضای تیالکوئید است.
 2بخش انتقال دهندۀ پروتون در کانال ATPساز ،در غشای تیالکوئید واقع است ولی بخش آنزیمی ATPساز آن در بستره قرار دارد.
ﻓﻀﺎي درون ﺗﯿﻼﮐﻮﺋﯿﺪ:
ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ H +

B

C

ATP

 13 3در فتوسیستم  ،2ابتدا الکترونهای برانگیخته شده به ناقل قرار گرفته در مجاور آن که متصل به بخش آبگریز اسیدهای چرب میباشد ،منتقل میشوند
و سبب کاهش یا الکترونگیری آن میشوند .پس از اکسایش یا الکتروندهی فتوسیستم  ، 2قسمت تجزیهکنندۀ آب آن فعال میشود و در سطح درونی تیالکوئید سبب
تجزیۀ نوری آب میشود.
4

24

واکنشهای تیالکوئیدی همان واکنشهای وابسته به نور فتوسنتز میباشند که طی فرمول زیر محصوالتی شامل  ATP ، O2و  NADPHدارند.

H 2O + ADP + P + NADP + → 1 O2 ↑+ ATP + NADPH, H +
n¼º
2
kÃG¼¨°ÃU

از بین س�ه نوع محصول آن ATP ،و  NADPHدر واکنشهای مس�تقل از نور همان یاخته صرف تولید قند میش�وند ولی  O2تولیدی در راکیزه همان یاخته یا راکیزه

یاخته دیگر همان جاندار یا هر جاندار هوازی دیگری در دنیا ،سبب تجزیۀ کامل گلوکز در تنفس هوازی میشود .الکترونگیری اکسیژن در زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزهای
سبب دوبارهسازی  NAD +و  FADبه عنوان انواعی از گیرندههای الکترونی میشوند (درستی گزینۀ (.))2

گزین�ۀ ( ATP :)1و  NADPHحاص�ل از سبزدیس�ه در همان اندامک س�بب تولید قند در چرخۀ کالوین میش�ود اما  O2ای�ن مرحله در راکیزه

میتواند س�بب واکنشهای هوازی از جمله اکس�ایش پیرووات ش�ود / .گزینۀ ( O2 :)3مورد استفاده در سایر یاختهها سبب تجزیۂ قند گلوکز در تنفس هوازی میشود/ .

گزینۀ ( :)4تولید  ATPو  NADPHفقط در روز صورت میگیرد و مصرف آنها نیز با اینکه در واکنشهای مستقل از نور صورت میگیرد ویل ابز هم چرخۂ کالوین در هر
جانداری فقط در روز صورت یمگیرد.
B

5

35

انرژی الکترونهای خارج ش�ده از  P680باعث فعال ش�دن مپپ پروتوین میش�ود ،تا پمپ با انتقال فعال

کنید که الکترونها از پروتئین کانالی

H+

H+

را از بس�تره به تیالکوئید وارد کند( .دقت

عبور نمیکنند).

همانطور که میدانید بس�تره محل ایجاد چرخۀ کالوین در واکنشهای تثبیت  ، CO2دوبارهس�ازی  NADP +و مصرف  ATPمیباشد ولی تراکم زیاد  ، H +تجزیۀ
آب و تولید  O2در فضای تیالکوئید صورت میگیرد.

C

 16 6فقط مورد (الف) صحیح اس�ت .در راکیزه و سبزدیس�ه اس�پیروژیر که اندامکهای دارای دنای حلقوی میباشند ،سه زنجیرۀ انتقال الکترون وجود دارد که
در ادامه به بررسی تکتک آنها میپردازیم:

الف) زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزهای :دارای سه پمپ پروتونی و ناقلین آبدوست و آبگریز بوده که ضمن اکسایش  NADHو  ، FADH 2در تولید  ATPاکسایشی
در کان�ال پروتئین�ی نق�ش دارد / .ب) زنجی�رۀ بی�ن دو فتوسیس�تم  2و  1در تیالکوئیدها :این زنجیره با انتقال  H +ش�رایط را برای تولید  ATPن�وری فراهم میکند/ .

ج) زنجی�رۀ بی�ن فتوسیس�تم  1تا تولی�د  :NADPHاین زنجیره به انتقال  H +و تولید  ATPنمیپردازد ولی س�بب کاهش  NADP +و تولید  NADPHمیش�ود
(درستی الف و نادرستی سایر عبارات را در قالب این موضوع گفتم!).
ناقل الکترونی آبگریز ،فقط در زنجیرۀ بین فتوسیستم  1و  NADP +وجود ندارد.
B

7

27

در چرخۀ کالوین تولید قند سه کربنی از اسید سه کربنی به ترتیب نیازمند استفاده از انرژی  ATPو الکترونها و پروتونهای  NADPHمیباشد.
گزینۀ ( )1و ( :)3مصرف  ATPهمراه با تولید قند س�ه کربنی و قند پنج کربنی دوفس�فاته میباش�د ولی تولید ماده ش�ش کربنی ناپایدار در اثر عمل

آنزیم روبیسکو و طی ترکیب  CO2با قند پنج کربنی ریبولوزبیس فسفات صورت میگیرد / .گزینۀ ( :)4تولید اسید سه کربنی در اثر شکستن ماده شش کربنی پرانرژی

ایجاد میشود و سپس تولید قند  C 3از این اسید با مصرف  ATPو NADPHهای مرحلۀ نوری همراه میباشد.

207

چرخۀ کالوین

11

این چرخه که رایجترین ش�کل تثبیت کربن در جانداران س�بزینهدار اس�ت ،در بسرتۂ سزبدیس��ۂ موجود در یوکاریوتها صورت میگیرد .چرخۀ کالوین ،مجموعه
واکنشهای�ی مس�تقل از نور فتوس�نتز میباش�د ک�ه فقط در حضور نور ص�ورت میگیرند تا ضمن مص�رف  ATPو  NADPHمرحلۀ نوری ،ب�ه تولید مواد آلی
بپردازند .این چرخه مراحلی دارد و محصول نهایی آن قند  C 3یا سه کربنه است که با تثبیت کربنهای  3مولکول  CO2تولید میشود .چون اولین مادۂ اپیدار
در آن یک اسید سه کربنه است به آن تثبیت کربن به صورت  C 3هم میگویند.

نکته :در این چرخه قند پنج کربنه دوفسفاته ،هم تولید و هم مصرف میشود (همانند ماده  C4شرو عکنندۀ چرخۀ کربس).
مراحل کالوین( :واکنشها را برای تولید گلوکز نشان دادهایم)
مرحلۀ اول :قند پنج کربنۀ دوفسفاته (ریبولوزبیس فسفات) به کمک آنزیم روبیسکو طی عمل
کربوکس�یالز با  CO2ترکیب و ترکیب ش�ش کربنۀ پرانرژی ناپایدار میسازد و سپس با تجزیۀ

هر مادۀ شش کربنی ،دو مولکول اسید سه کربنی پایدار ایجاد میشود.
مرحل��ۀ دوم :در ای�ن مرحل�ه ب�ه ترتیب ب�ا مص�رف  ATPو  ، NADPHب�ا الکترونگیری
اسیدهای سه کربنی ،مولکولهای قندی سه کربنه ساخته میشوند (در این مرحله پروتونها به
درون ساختار قند وارد میشوند).

¼§vÃM»n

6C5 + 6CO2 → 6C6 → 12C 3

nHkÄIQ kÃwH

nHkÄIQIº

مرحلۀ سوم :از هر  12قند سه کربنه دو تا از چرخه خارج و به مصرف یاخته میرسد و  10تای
دیگر دوباره در چرخه مصرف میشود.

مرحلۀ چهارم 10 :قند  C 3ابتدا به  6قند  C5یکفسفاته تبدیل شده و هرکدام با مصرف یک  ATPبه قند  C5دو فسفاتۀ اولیه تبدیل شده و چرخه دوباره

تکرار میشود.

نکته :برای ساخت قند  C6باید  18ATP ، 6CO2و  12NADPHمصرف شود.

نکته :در هر چرخۀ کالوین مقدار مصرف  ،ATPدر مرحلۀ تبدیل اسید سه کربنی به قند سه کربنی دو برابر مرحلۀ تبدیل  C5یکفسفاته به  C5دوفسفاته ،میباشد.
در مرحلۀ خروج قند از چرخۀ کالوین ،قندهای سه کربنۀ خارج شده از چرخه ،برای ساخت ترکیبهای آلی مانند گلوکز ،نشاسته و ساکارز مصرف میشوند.

B
C

 48 8فرایند تبدیل  NADPHبه  NADP +جزء چرخۀ کالوین اس�ت و در بس�تره سبزدیس�ه رخ میدهد ولی محل بقیۀ واکنشها صحیح میباشد .در مورد
گزینۀ ( )3دقت کنید که فعالیت هلیکاز در بستره سبزدیسه برای همانندسازی  DNAحلقوی در مجاورت چرخۀ کالوین میباشد.
 39 9طبق متن کتاب درس�ی ،الکترون برانگیخته اگر از مدار خارج ش�ود ،به وس�یلۀ رنگیزه یا مولکول دیگری گرفته میش�ود ولی اگر فقط انرژی خود را بدهد و
خودش به مدار اولیه برگردد ،در این حالت انرژی خود را به مولکول رنگیزه بعدی داده است.
گزینۀ ( :)1انرژی الکترونهای آنتنها ،هم به سایر آنتنها و هم به مرکز واکنش منتقل میشود / .گزینۀ ( :)2هم در مرحلۀ تبدیل اسید به قند سهکربنی

و هم مرحلۀ تبدیل دو قند پنجکربنی به هم ،همۀ مواد اولیه و محصوالت اصلی ،دارای فسفات میباشند / .گزینۀ ( :)4مصرف  ، NADP +همواره با گرفتن  H +میباشد

که این کار در بسترۀ سبزدیسه انجام شده و مقدار  H +را در بستره کم میکند .با این عمل ،تفاوت شیب غلظت درون و بیرون تیالکوئید زیاد و زیادتر میشود.
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10

C

11

فقط مورد (ب) صحیح است.

الف) نادرست است .در صورتی که ناقل الکترونی بعد از پمپ  H +غشای تیالکوئید را مهار کنیم ،در حقیقت در رسیدن الکترون به فتوسیستم 1
و ایجاد  NADPHجلوگیری به عمل آمده اس�ت ولی ایجاد ش�یب غلظت پروتونی برای تولید  ATPنوری قبل از آن انجام ش�ده است / .ب) درست است .اگر از انتقال

مشش لصف

الکترون به ناقل الکترونی بعد از فتوسیس�تم  2جلوگیری به عمل بیاید ،فعالیت پمپ  H +و ایجاد ش�یب غلظت در دو طرف غش�ای تیالکوئید مختل میش�ود / .ج)
نادرس�ت اس�ت .اگر از ادامه مس�یر الکترون بعد از فتوسیستم  1جلوگیری به عمل آید ،بالفاصله تولید  NADPHو سپس تولید قند در چرخۀ کالوین مختل میشود/ .

د) نادرست است .در صورت مهار کانال  ، H +ابتدا تولید  ATPنوری مختل میشود و در ادامه در نبود این ماده واکنشهای چرخۀ کالوین و دوبارهسازی NADP +
نیز اختالل مییابد (در تست به قید «بالفاصله» دقت کنید!).
166 C

21

موارد (ب) و (ج) عبارت را به نادرستی تکمیل میکنند.

محصوالت مرحلۀ نوری فتوسنتز در همۀ یوکاریوتها (گیاهان و جلبکها) ATP ، O2 ،نوری و  NADPHمیباشند .از بین این مواد O2 ،از سبزدیسه خارج میشود،
کالوین سبزدیس�ه ،برای تولید قند س�ه کربنی و پنج کربنی دوفس�فاته مصرف میش�ود و  NADPHنیز فقط در مرحلۀ تبدیل
 ATPنوری در دو بخش از مراحل چرخۀ
ِ
اسید به قند سه کربنی در چرخۀ کالوین مصرف میشود.
الف) درست است .منظور  NADPHمیباشد که الکترونهای برانگیخته از  P700در فتوسیستم  1را به کمک پروتئینهای ناقل الکترونی میگیرد و
ً
مستقیما در بستره به چرخۀ کالوین میآورد تا سبب الکترونرسانی به اسید سه کربنی شود / .ب) نادرست است .منظور این عبارت  ATPمیباشد که این مولکول پرانرژی
در ه�ر ن�وع تنف��س یاخت��های ه�وازی یا بیهوازی تولید میش�ود ولی در نوعی واکنش به ن�ام تنفس نوری در گیاهان ،تولید  ATPصورت نمیگیرد / .ج) نادرس�ت اس�ت.
در چرخۀ کالوین ،کربن مولکول  CO2تثبیت میشود که  CO2محصول مرحلۀ نوری نمیباشد / .د) درست است ATP .مولکولی است که در هر دو مرحلهای از چرخۀ
کالوین که مصرف میشود به تولید نوعی قند میپردازد .یکی مرحلۀ تبدیل اسید به قند سه کربنی و دیگری مرحلۀ تبدیل قند پنج کربنی یکفسفاته به دوفسفاته میشود.
A

فقط مورد (ب) صحیح است .اگر یاختههای نگهبان روزنه تورژسانس یابند ،روزنههای هوایی باز میشوند ،سپس با ورود مقدار زیادی  CO2به گیاه شدت

11 167
فتوس�نتز افزایش مییابد ولی افزایش هورمون آبسیزیکاس�ید (مورد الف) ،س�بب مسدود شدن روزنهها و عدم ورود  CO2به گیاه میشود .مورد (د) نیز شرایط را برای
تنفس نوری فراهم میکند و در مورد (ج) نیز بهطور معمول سبزینهها تجزیه میشوند و فتوسنتز کاهش مییابد.

C

موارد (الف)( ،ب) و (د) صحیح هس�تند .روبیس�کو در بس�تره سبزدیس�ه همواره روی قند  C5دوفس�فاته اثر میکند که در فتوس�نتز سبب ترکیب آن با

31 168
 CO2طی کربوکسیله کردن شده ولی در تنفس نوری در اثر ترکیب با  ، O2اکسیژناسیون میکند.

الف) درس�ت اس�ت .در فصل  2آموختید که مقصد هر پروتئینی برحسب توالی آمینواسیدی آن است که در کجای یاخته استفاده شود / .ب) درست
است .هر آنزیمی انرژی فعالسازی واکنش خود را کاهش میدهد و روبیسکو نیز همواره در هر فعالیت خود ،روی قند دوفسفاته اثر میکند / .ج) نادرست است .آنزیمها
واکنشهای انجامشدنی یاخته را سرعت میبخشند / .د) درست است .کار هر آنزیمی اختصاصی است که روبیسکو ،دارای دو فعالیت کربوکسیالزی و اکسیژنازی است.
روبیسکو
ریبولوزبیس فسفات را با  CO2ترکیب میکند و مادۀ  C6ناپایدار میسازد.

 )1فعالیت کربوکسیالزی
CO2
گیاه کربوکسیالسیون انجام میدهد
O2

در نسبت باالی

12

 )2فعالیت اکسیژنازی
O
 2با عمل اکسیژنازی انجام میدهد
CO2

در نسبت باالی

خالصه واکنشهای تنفس نوری:
¼§vÃM»n
)(½oTvM

سبب شروع واکنشهای چرخۀ کالوین میشود.
مصرف  ATPو  NADPHحاصل از مرحلۀ نوری را افزایش میدهد.
تولید مواد آلی و رشد گیاه را افزایش میدهد.

سبب ترکیب ریبولوزبیس فسفات با  O2و تولید مولکول  C5ناپایدار میشود.
با شروع تنفس نوری سبب تجزیۀ مادۀ آلی و مانع غذاسازی گیاهان میشود.
رشد گیاه و مادهسازی آن را کاهش میدهد.

¾Äq\U

←
 nHkÄIQIº C5 ← O2 + C5

C3
C2

در بستره سبب بازسازی ریبولوزبیس فسفات میشود.
از سبزدیسه وارد راکیزه میشود

یک  CO2ایجاد میکند.
 ATPتولید نمیکند.

نکته :محصوالت روبیسکو در عمل کربوکسیالزی و اکسیژنازی ،به ترتیب  C6و  C5میباشند که هر دو مولکولهایی ناپایدار بوده و تجزیه میشوند.
169 C
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واکنشهای چرخۀ کالوین که به واکنشهای مستقل از نور معروفاند ،برای انجام ،بهطور مستقیم به اشعۀ نوری نیازی ندارند ولی انرژی خود را از  ATPو NADPهای
مرحلۀ نوری میگیرند .پس واکنشهای چرخۀ کالوین در هر گیاهی اعم از  C4 ، C 3یا CAMها ،در هنگام روشنایی صورت میگیرد (نادرستی گزینۀ (.))2
تنفس نوری و واکنشهای نوری فتوس�نتز ،بینیاز و مس�تقل از  CO2میباش�ند .در تنفس نوری CO2 ،مادۀ تولیدی است و در فرایندهای نوری فتوسنتز نیز تولید و

مصرف  CO2صورت نمیگیرد (رد گزینۀ (.))1

در گیاهان حداقل دو نوع واکنش سوختوسازی میشناسیم که به حضور نور و نقش آن در انجام واکنش محتاج است ،یکی تنفس نوری و دیگری واکنشهای تیالکوئیدی
سبزدیس�ه یا همان واکنشهای وابس�ته به نور فتوس�نتزی! (البته واکنشهای وابس�ته به  CO2یا چرخۀ کالوین نیز فقط در حضور نور انجام میش�وند ولی وجود نور در

راهاندازی آنها نقش غیرمستقیم با تولید  ATPو  NADPHدارد).

1

در فصل قبل خواندیم که برخی یاختههای گیاهی در شرایط کمبود  ، O2قادر به تخمیر الکلی یا الکتیکی میباشند که واکنشهای بینیاز از  O2میباشند (رد گزینۀ (.))3

 2اوگلنا ،آغازی یوکاریوت فتوسنتزکننده میباشد که در حضور نور ،تولیدکننده است ولی در صورت عدم وجود نور در محیط ،با از دست دادن سزبدیسههای خود ،از
مواد آلی انرژی به دست میآورد و به عنوان یک جاندار مصرفکننده زندگی میکند (رد گزینۀ (.))4

C

محس�وسترین عام�ل محیطی در فتوس�نتز ،نور میباش�د که منبع انرژی واکنش میباش�د .در مرحلۀ آخر فتوس�نتز ی�ا چرخۀ کالوین ،ب�دون نیاز به نور،

21 170
صورت میگیرد (درس�تی گزینۀ ( .))1اگر مقدار نور از یک حدی بیش�تر ش�ود ،مقدار فتوسنتز ثابت میشود چون
واکنشهای تولید قند همراه دوبارهس�ازی
رنگیزهها اش�باع ش�دهاند و قادر به جذب مقدار بیش�تری از آن نمیباشند (نادرستی گزینۀ ( .))2در بس�یاری از گیاهان که به گیاهان  C 3معروف هستند ،اگر نور از حد
NADP +

C

خاصی بیش�تر ش�ود ،طی فرایندهایی مانع وارد ش�دن  CO2به چرخۀ کالوین میش�ود و واکنشهای تنفس نوری آغاز میشود (درستی گزینۀ ( .))3دقت کنید که انرژی
نوری در  ATPو  NADPHکه ساختار نوکلئوتیدی دارند ،ذخیره میشود تا در مرحلۀ چرخۀ کالوین به مصرف قندسازی برسد (درستی گزینۀ (.))4
 21 171همۀ موارد نادرست نمیباشند ،یعنی صحیح میباشند.
دقت کنید که هر عبارت این س��ؤال نکتۂ مفهویم خایص دارد که به تهنایی یمتواند 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 میدهد که در هر دو واکنش به تولید مادۀ ناپایدار میانجامد.

ب) درس�ت اس�ت .در بررس�ی عبارت (الف) توضیح دادم که مادۀ سه کربنی که در تنفس نوری ایجاد میشود در بس�ترۀ سبزدیسه به مصرف دوبارهسازی ریبولوزبیس

فسفات میرسد که این عمل همانند مرحلۀ آخر چرخۀ کالوین در دوبارهسازی این ماده میباشدً .
حمتا یمدانید که ریبولوزبیس فسفات ،همواره ییک از پیشمادههای آنزیم

A
B

روبیس��کو یمابش��د / .ج) درس�ت اس�ت .این عبارت خط کتاب درسی اس�ت ،چون در نور و دمای زیاد با اینکه روزنۀ هوایی بسته میشود تا گیاه آب زیادی از دست ندهد
ولی واکنشهای نوری فتوسنتز ادامه دارد( .منظور کتاب از فتوسنتز ،همان واکنشهای نوری فتوسنتز بوده است ،چون در برخی گیاهان ،این شرایط سبب توقف در فعالیت
روبیس�کو مرحلۀ آخر فتوس�نتز میش�ود / ).د) درست است .دوبارهسازی ریبولوزبیس فسفات در دو نوع واکنش چرخۀ کالوین یا پس از تنفس نوری صورت میگیرد .در
چرخۀ کالوین دوبارهس�ازی این قند در اثر ورود بیش�تر قندهای س�ه کربنی تولید ش�ده به چرخه میباش�د ولی در تنفس نوری ،مادۀ سه کربنی حاصل از تجزیه  ، C5در
ً
همان بستره میماند و بعدا به مصرف بازسازی ریبولوزبیس فسفات میرسد.
 41 172گزینۀ ( )4فرایندی مربوط به تنفس نوری اس�ت و در چرخۀ کالوین رخ نمیدهد ولی بقیۀ موارد مربوط به واکنشهای چرخۀ کالوین اس�ت که گزینۀ ()1
در مرحلۀ اول ،گزینۀ ( )2در مرحلۀ آخر و گزینۀ ( )3نیز در مرحلۀ آخر صورت میگیرد.
 31 173موارد (ب)( ،ج) و (د) نادرست هستند .در تنفس نوری ،مولکول سه کربنی مورد نیاز برای دوبارهسازی قند ریبولوزبیس فسفات ،در بسترۀ سبزدیسه تولید
و مصرف میشود.
تنفس نوری
در واکنشهای تنفس نوری که در حالت نسبت باالی

13

O2

CO2

در بستره شروع میشود به صورت زیر میباشد:

 )Aابتدا آنزیم روبیسکو با عمل اکسیژناسیون در بسترۀ سبزدیسه سبب ترکیب قند ریبولوزبیس فسفات با  O2میشود که یک ماده  C5ناپایدار ایجاد میشود.
 )Bمولکول  C5ناپایدار در سبزدیسه تجزیه میشود که به دو مادۀ سه کربنی و دو کربنی تبدیل میشود.

 )Cمولکول سه کربنی حاصله در همان بسترۀ سبزدیسه برای بازسازی قند ریبولوزبیس فسفات مصرف میشود .پس مولکول سه کربنه از سبزدیسه خارج نمیشود.
(درستی الف)
 )Dمادۀ  C2حاصل از تجزیۀ  ، C5از سبزدیسه خارج شده و به درون راکیزه میرود و بخشی از واکنشهای خود برای تولید  CO2را در راکیزه انجام میدهد.
(نادرس�تی ب ،ج و د)
(با عبور از دو غشای صاف).

209

هدام هب یژرنا زا
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فعالیت روبیسکو در اصل به نسبت  CO2به  O2در گیاه بستگی دارد .یعنی اگر در دمای باال یا پایین ،گیاه بتواند شرایطی ایجاد کند که نسبت CO2

را باال ببرد ،روبیسکو نیز به کربوکسیالزی میپردازد.

گزین�ۀ ( :)1روبیس�کو در عم�ل کربوکس�یالزی ،م�ادۀ  C6ناپایدار میس�ازد که پس از تجزیه به دو اس��ید س��ه کرب�نی تبدیل میش�ود ولی در عمل

مشش لصف

اکس�یژنازی ،م�ادۀ  C5ناپای�دار میس�ازد که پس از تجزیه ب�ه مواد دو کربنی و س��ه کربین تبدیل میش�ود / .گزینۀ ( :)2روبیس�کو ،هنگامی که به س�مت واکنشهای

B

کربوکس�یالزی میرود ،س�بب مصرف  ATPنوری و  NADPHمیش�ود که محصوالت مرحلۀ نوری میباش�ند / .گزینۀ ( :)3هیچ عمل روبیس�کو ولو اینکه وارد چرخۀ
کالوین یا تنفس نوری شود ،به تولید  ATPنمیانجامد .در چرخۀ کالوین ATP ،مصرف شده و در تنفس نوری نیز تولید یا مصرف  ATPصورت نمیگیرد.
 21 175در تنفس نوری و با اکسیژنازی ریبولوزبیس فسفات ،مادۀ پنج کربنۀ ناپایداری ایجاد میشود که از تجزیۀ آن یک مادۀ سه کربنی و یک مادۀ دو کربنی تولید میشود.

در تنفس نوری از هر ریبولوزبیس فسفات ،یک مادۀ سه کربنی ایجاد میشود ولی در چرخۀ کالوین از هرکدام ،در نهایت دو اسید سه کربنی تولید میشود.
ً
گزینۀ ( :)1در هنگام تنفس نوری ،روزنههای هوایی گیاهان تقریبا بس�ته میباش�ند و آب و مواد معدنی مثل  CO2و  O2از آن عبور نمیکند ولی

ب�رای بس�ته ش�دن روزنههای هوایی ،یاختههای نگهب�ان باید به یاختههای روپوس�تی مجاور خود آب و امالح بدهند و آنها را تورژس�انس کنند ولی خ�ود یاختۀ نگهبان،
پالسمولیز میشود (دقت کنید که باز بودن روزنۀ هوایی سبب خروج آب از بین دو یاختۀ نگهبان میشود نه از خود نگهبانها!) / .گزینۀ ( :)3در گیاهان واکنشهای نوری
فتوس�نتز همزمان با واکنش تنفس نوری ،همچنان ادامه مییابد و تولید  ATPو  NADPHدر یاختههای سبزدیس�هدار ادامه مییابد / .گزینۀ ( :)4در ش�رایطی که دما و
نور شدید باشد ،تولید هورمون آبسیزیکاسید در دانه و جوانه گیاه زیاد میشود تا هم از رشد گیاه در این شرایط ممانعت کند و هم روزنههای هوایی را مسدود کند.

176 B
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در تنفس نوری ATP ،تولید نمیشود (نادرستی گزینۀ ( ))1ولی همانند تنفس یاختهای ،تجزیۀ قند را انجام میدهد .با این تفاوت که در تنفس نوری ،انرژیزایی و تولید ATP

و ناقل الکترونی ( NADHیا  ) FADH 2وجود ندارد که این برخالف تنفس یاختهای است که همواره ATPزا و تولیدکنندۀ نوعی ناقل الکترونی میباشد (درستی گزینۀ (.))4

دق�ت کنی�د ک�ه در هر دو واکنش تنفس نوری و یاختهای ،تجزیۀ قند  C5وجود دارد ولی در تنفس یاختهای تولید همزمان  C 3و  C2وجود ندارد بلکه این دو ماده به

دنبال هم در اکسایش پیرووات به استیل تولید میشوند (نادرستی گزینۀ ( )2و (.))3
177 B

21

نمودار س�ؤال مقایس�ه شدت فتوسنتز در اثر مقدار  O2محیط در گیاه  C 3میباشد که با هم رابطۀ

عک�س دارن�د .زی�ادی  O2در گیاه ،تنها فعالیت اکس�یژنازی روبیس�کو و تنفس نوری را زیاد کرده و س�بب عدم
مصرف  NADPHو  ، ATPدر چرخۀ کالوین میشود .در این حالت در اغلب گیاهان ،یعنی در نسبت باالی O2

به  ، CO2فعالیت اکسیژنازی روبیسکو را باال میبرد .کمبود  O2سبب افزایش تجزیۀ آب در واکنشهای نوری

فتوسنتز میشود.
178 C

21

فقط مورد (ب) درست است.
الف) نادرست است .دقت کنید قندی که از چرخۀ کالوین خارج میشود ،سه کربین میباشد که هر دو تای آن سپس تشکیل یک گلوکز میدهد (یعنی

هیچگاه گلوکز بهطور مستقیم از چرخۀ کالوین خارج نمیشود) / .ب) درست است .در تنفس نوری ،پس از تجزیۀ  ، C5از هر مولکول  C2در راکیزه ،یک  CO2ایجاد
ً
میش�ود / .ج) نادرس�ت است .ساخته ش�دن نوری  ATPفقط در سبزدیسه صورت میگیرد( .در راکیزه ،صرفا ساخته شدن  ATPدر سطح پیشماده در چرخۀ کربس و
تولید  ATPاکسایشی ،به کمک زنجیرۀ انتقال الکترون صورت میگیرد / ).د) نادرست است .در مولکول  ADPیک پیوند پرانرژی بین فسفاتها وجود دارد ولی ATP
حاوی دو پیوند پرانرژی بین فسفاتی میباشد( .همواره پیوند بین قند و اولین گروه فسفات ،نوعی پیوند کمانرژی میباشد).
B

منظور این سؤال مادۀ دو کربنی تنفس نوری میباشد که از بسترۀ سبزدیسه به بسترۀ راکیزه میرود تا  CO2ایجاد کند (نادرستی گزینۀ ( .))2از تجزیۀ
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 C5در تنفس نوری C 3 ،آن در سبزدیس�ه میماند تا به مصرف دوبارهس�ازی قند ( C5ریبولوزبیس فس�فات) برسد (نادرستی گزینۀ ( C2 .))4یا مادۀ دو کربنی آن

وارد راکی�زه میش�ود و در واکنشهای�ی ک�ه بخیش از آن در راکی�زه رخ میدهد به تولید  CO2میپردازد (نادرس�تی گزینۀ ( .))3همانطور ک�ه میدانید  CO2یکی از
مولکولهای مورد نیاز برای شروع چرخۀ کالوین میباشد (درستی گزینۀ (.))1
180 B
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آنزیم روبیس�کو (ریبولوزبیس فس�فات کربوکسیالز اکس�یژناز) مانند هر پروتئینی طی ترجمۀ  mRNAتولید میشود ولی فقط در بستره سبزدیسه فعالیت میکند که یا

قند  C5را در چرخۀ کالوین ،کربوکسیله میکند تا قند سه کربنی بسازد یا طی تنفس نوری ،قند  C5را در بستره سبزدیسه اکسیژناز کرده که به  C 3و  C2تبدیل
میشود ولی در هیچیک از موارد ATP ،نمیسازد و مصرف هم نمیکند.
B

ب�ا توج�ه به درس�نامۀ گیاهان  C4به راحت�ی میتوانید گزینۀ ( )4را انتخاب کنید (در این س�ؤاالت دق�ت کنید که یاختههای نردهای و اس�فنجی ،همگی

41 181
یاختههای میانبرگ سبزدیسهدار هستند .البته اغلب گیاهان  ، C4فقط میانبرگ اسفنجی دارند و به احتمال زیاد منظور طراح از میانبرگ ،یاختۀ اسفنجی است .دقت کنید

که در گیاهان  C4با توجه به ش�کل گفتار  1کتاب درس�ی ،در میانبرگ یاختههای نردهای وجود ندارد) .در  C4ها ،پس از تثبیت اولیه کربن به صورت اس�ید  C4در
میانبرگ ،در غالف آوندی سبزدیسهدار آنها چرخۀ کالوین و تثبیت کربن به صورت اسید سه کربنی انجام میگیرد.

1

در گیاهان  ، C4تثبیت اولیه کربن )  (CO2در میانبرگها و تثبیت ثانویه و چرخۀ کالوین در غالف آوندی صورت میگیرد ولی هر دو یاخته سبزدیسهدار میباشند.

 2غالف آوندی خارجیترین یاختههای رگبرگی میباشد که در گیاهان  C4برخالف  C 3ها سبزدیسه دارند.

روبیسکو و تنفس نوری

14
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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 راهاندازی چرخۂ کالوین و اکسیژانزی برای راهاندازی تنفس نوری انجام میدهد که مخالف عمل یکدیگر میباشند:
الف) عمل کربوکس��یالزی روبیسکو :اگر در گیاه نسبت

CO2
O2

باال باشد ،روبیسکو باعث عمل کربوکسیالز برای قند پنج کربنۀ ریبولوزبیس فسفات میشود

و با ورود به چرخۀ کالوین ،قندسازی و مرحلۀ مستقل از نور فتوسنتز را به راه میاندازد .این واکنشها باعث تثبیت کربن به صورت اسید  C 3در چرخۀ کالوین

شده و مصرف  ATPو NADPHهای مرحلۀ نوری فتوسنتز افزایش مییابند.
O
ب) عمل اکسیژنازی روبیسکو :اگر در گیاه نسبت  2زیاد باشد که در نور و دمای شدید و رطوبت کم همراه با روزنههای هوایی مسدود شده رخ میدهد،
CO2

روبیس�کو باعث واکنش اکس��یژانزی قند  C5و ورود به تنفس نوری میش�ود .این واکنشها مخالف مرحلۀ قندسازی یا همان چرخۀ کالوین فتوسنتزی میباشند.

تنفس نوری به صورت دو مرحلهای صورت میگیرد ،مرحلۀ اول در بس�تره سزبدیس��ه اس�ت که روبیسکو با ترکیب کردن ریبولوزبیس فسفات با  O2یک ترکیب

پنج کربنی اناپیدار س�اخته که ضمن تجزیه ش�دن آن ،مولکول س�ه کربنه و مادۀ دو کربنه حاصل میش�ود .در مرحلۀ بعد که بخیش از آن در راکیزه رخ میدهد،
مادۀ دو کربنه در راکیزه به  CO2تبدیل میشود ولی تنفس نوری برخالف تنفس یاختهای ATP ،تولید نمیکند .مادۀ سه کربنی نیز در همان بسترۀ سبزدیسه
به مصرف دوبارهسازی ریبولوزبیس فسفات میرسد.
در تنفس نوری ،قند ریبولوزبیس فسفات با اکسیژن ترکیب شده و ضمن اکسایش ،پرانرژی میشود.

چرا فعالیت اکسیژنازی روبیسکو ،در نور و دمای شدید رخ میدهد؟
در نور و دمای ش�دید و رطوبت کم ،روزنههای هوایی به کمک هورمون آبسیزیکاس��ید مس�دود شده و
دیگر  CO2جو از راه روزنهها وارد گیاه نمیشود ،ولی چون مرحلۀ نوری فتوسنتز مستقل از  CO2است،

پس مرحلۀ نوری بیاشکال انجام شده و به تدریج  O2و  ATPو  NADPHدر گیاه زیاد میشود .از
O
طرفی به دلیل بسته بودن روزنهها O2 ،تولید شده نیز خارج نشده و به تدریج نسبت  2در گیاه
CO2
زیاد میشود و روبیسکو به سمت اکسیژنازی و تنفس نوری میرود .در این حالت قندسازی گیاه در
چرخۀ کالوین کاهش مییابد مگر اینکه مانند گیاهان  C4و  CAMسازشهایی را انجام دهند.
گیاهان C4
ً
گیاه�ان  ، C4گیاهان�ی غالب�ا تکلپهای میباش�ند و تا حدی به گرما مقاوم هس�تند و در دمای باال و ش�دت نور زیاد یمتوانن��د بر تنفس نوری غلب��ه کنند .کارایی

15

فتوسنتزی این گیاهان در دمای باال و شدت نور زیاد بیشرت از سایر گیاهان است و تنفس نوری به ندرت در این گیاهان رخ میدهد.

در گیاهان : C4

 )1نخستین تثبیت کربن در روز به صورت اسید  C4پایدار در یاختههای میانربگ انجام میگیرد (چرخهای بهجز کالوین) .این

واکنش در اثر ترکیب اسید سه کربنی با  CO2و تولید اسید چهار کربنی صورت میگیرد و آنزیم مؤثر در این عمل با روبیسکو

متفاوت است و فقط بهطور اختصاصی قدرت اتصال اسید سه کربنی به  CO2دارد.

 )2اس�ید پایدار  C4از طریق پالسمودس�مها از میانبرگ به غالف آوندی رفته و در آنجا  CO2آن آزاد میش�ود و اسید C 3

غالف آوندی دوباره از راه پالسمودسمها به میانبرگ برمیگردد.
 )3در ادامه ،تثبیت همان کربن یک بار دیگر در روز به صورت اسید  C 3در چرخۀ کالوین یاختههای غالف آوندی سزبدیسهدار

صورت میپذیرد.
 )4واکنشه�ای چرخ�ۀ کالوی�ن و باالترین می�زان  CO2یاختهای و فعالیت آنزیم روبیس�کو در یاختههای غ�لاف آوندی انجام
میشود که عمل کربوکسیالزی قند  C5را انجام میدهد.

ً
تقریبا دو برابر گیاهان  C 3رشد دارند.
 )5بیشترین کارایی فتوسنتزی را در شرایط گرم و خشک بین گیاهان دارند و

 )6حتی در دماهای باال و شدت نور زیاد بر تنفس نوری غلبه دارند و به ندرت در آنها تنفس نوری رخ میدهد.
 )7آنزیمهای گوناگونی در تثبیت کربن در مناطق مختلف گیاه فعالیت میکنند و میزان زیادی  CO2را در غالف آوندی وارد میکنند.
ً
تقریبا بسته است (به دلیل باال بودن هورمون آبسیزیکاسید).
 )8روزنههای هوایی آنها در طول روز در اقلیم گرم و خشک

هدام هب یژرنا زا
به طرح زیر در رابطه با نحوۀ تثبیت کربن در گیاهان  C4دقت کنید .در این گیاهان کربن  CO2در دو مکان مختلف (یاختۀ میانبرگی و یاختۀ غالف آوندی)
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ولی هر دو در طی روز رخ میدهد.
15
مشش لصف

َ
گیاهان ( CAMکم مثل آناناس)
این گیاهان مانند آناناس در مناطق بیابانی خیلی خشک زندگی میکنند ،روزنههای هوایی آنها برخالف حالت عادی  C 3و  C4در شب ابز و در روز بسته است

16

و کارایی فتوسنتز آنها از بقیۀ گیاهان کمرت است.

در این نوع از گیاهان برخالف گیاهان  ، C4تثبیت کربن در دو زمان متفاوت ولی در دو بخش متفاوت یک یاخته انجام میشود.

شب که روزنههای هوایی ابز میشوند CO2 ،زیادی از جو وارد گیاه شده و با اسید سه کربنی ترکیب شده و اسید آلی چهار کربنی (با مکانیسم کراسوالسهای)
تشکیل میدهد (تثبیت اول) .این اسید آلی سبب نگهداری آب در واکوئولهای گیاه میشود.
هنگام روز CO2 ،آنها از اسید  C4جدا شده و وارد سبزدیسه میشود ،سپس روبیسکو فعالیت کربوکسیالزی و چرخۀ کالوین را آغاز میکند (تثبیت کربن

به صورت .) C 3

این گیاهان ،همانند هر گیاه دیگری ،چرخۀ کالوین و مصرف  ATPو  NADPHرا در روز به کار میبرند ولی رشد کمی دارند.
گیاهان در طول  24ساعت شبانهروز به تثبیت کربن میپردازند.

نکته :برگ ،ساقه یا هر دوی آنها در گیاهان  ،CAMشکل گوشیت پرآب دارند و حاوی ترکیباتی برای نگهداری آب در واکوئولهای خود میباشند.
B

در هوای گرم و خشک ،تنفس نوری در گیاهان  C 3رخ میدهد که از تجزیۀ مادۀ  C5ناپایدار مواد دو و سه کربین ایجاد میشود .مادۀ دو کربنی به تولید

11 182
 CO 2میپردازد و مادۀ سه کربنی به مصرف دوبارهسازی ریبولوزبیس فسفات میرسد (همانطور که میدانید  CO 2و ریبولوزبیس فسفات دو مادۀ آغازگر چرخۀ کالوین

میباش�ند) (گزینههای ( )2و ( )4تنها در مورد عمل کربوکس�یالزی روبیس�کو میباشند که رد میشوند) .گزینۀ ( )3نیز در مورد محل تولید مادۀ دو کربنی در سبزدیسه و
محل مصرف آن در راکیزه رد میشود.

183 B

21

184 B

21

گزینۀ ( :)1نادرست است ATP .تولید شده در مرحلۀ نوری فتوسنتز ،در مرحلۀ مستقل از نور آن برای کربوکسیالزی  C5در چرخۀ

کالوین اس�تفاده میش�ود (ولی در انتخاب مسیر کربوکسیالزی یا اکسیژنازی تأثیر ندارد) / .گزینۀ ( :)2درست است .تولید  ATPنوری توسط پروتئین انتقالی کانالی ولی
واکنشهای تنفس نوری در راکیزه و سزبدیسه صورت میگیرد / .گزینۀ ( :)3نادرست است .تنفس نوری به راکیزه که دو فضای درونی دارد نیاز دارد ولی هر دو واکنش
به سبزدیسه که  3فضا دارد ،محتاج است( .فضاهای سبزدیسه ،شامل فضای تیالکوئیدی ،بستره و فضای بین دو غشای اندامک میباشد / ).گزینۀ ( :)4نادرست است.
در تنفس نوری  ATPتولید نمیشود.

1

مقدار  CO2در 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 بیاش�کال انجام

میشود .پس  ATPو  NADPHتولید میشوند ولی مصرف آنها بستگی به عمل کربوکسیالزی روبیسکو دارد (مصرف  ADPدر تستها ،معنی تولید  ATPمیدهد).

 2عدم انجام چرخۀ کالوین در گیاهان ،سبب مهار عمل دوبارهسازی  NADP +میشود و در طوالنی مدت روی تولید  NADPHنیز اثر میگذارد.
185 B

41

ً
لطفا خوب دقت کنید :میدونم خیلیها گول خوردن و دقت نکردن که اولین مادۀ اپیدار چرخۂ کالوین را در گیاهان  C 3و  C4خواسته که اگر کمی دقت کنید در چرخۀ
کالوین همواره اولین مادۀ پایدار اسید  C 3میباشد.
186 B

31

موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست هستند .گیاهان  CAMبرخالف گیاهان  C 3و  ، C4قادرند در شب نیز کربن را تثبیت کنند که این تثبیت به صورت

اسید ( C4متابولیسم کراسوالسیون) میباشد .از طرفی میدانید که در گیاهان  ، CAMبرگ ،ساقه یا هر دوی آنها گوشیت پرآب میباشد (درستی د).
الف) CAMها ،باید  CO2جو را یکبار در شب به صورت اسید  C4و یکبار در روز به کمک چرخۀ کالوین تثبیت کنند / .ب) روزنۀ هوایی گیاهان

 CAMدر ش�ب باز میش�ود که برای باز ش�دن آنها نیاز به آبگیری و تورژس�انس یاختههای نگهبان میباش�د / .ج) گیاهان  CAMدر واکوئولهای خود ترکیباتی برای
نگهداری آب دارند (نه در دیسههای خود).
187 C

31

منظ�ور س�ؤال گیاهان  C4میباش�د که غالف آوندی سبزدیس�هدار با قدرت فتوس�نتز باال دارن�د .در گیاهان  ، C4همانند CAMه�ا ،در روزهای گرم

روزنههای هوایی بس�ته دارند و قدرت جذب  CO2آنها در روز بس�یار اندک میباش�د .این دو نوع گیاه با س�ازشهایی که انجام دادهاند ،قادر به انجام چرخۀ کالوین در
روز میباشند و از  CO2ذخیرهای خود در تنفس هوازی یا تنفس نوری استفاده میکنند .گیاهان  ، C4تثبیت کربن را فقط در روز انجام میدهند ولی در گیاهان ،CAM
عمل تثبیت کربن در شب و روز رخ میدهد.

گزینۀ ( :)1فرایند اکسیژنازی روبیسکو یا همان تنفس نوری در گیاهان  C4به ندرت رخ میدهد / .گزینۀ ( :)2گیاهان  CO2 ، C4موجود در گیاه

را با اینکه در روز روزنههای بس�ته دارند ولی در مادۀ آلی تثبیت میکنند ولی در CAMها CO2 ،جو در ش�ب وارد گیاه میش�ود و در روز برای بار دوم تثبیت میشود/ .
گزین�ۀ ( :)4اولی�ن تثبی�ت  CO2در گیاهان  C4و  CAMدر سیس�تم آنزیمی خایص صورت میگیرد که فقط بهطور اختص��ایص با  CO2واکنش میدهند و برخالف
روبیسکو تمایلی به اکسیژن ندارند.
188 A

21

189 B

11

چرخ��ۂ کالوی��ن در بس�ترۀ سبزدیس�ه و در گیاه�ان  C4و  CAMفقط طی روز انجام میش�ود .البته گیاه�ان  ،CAMتثبیت  C4خود را در ش�ب نیز در

واکنشهای غیر چرخۀ کالوین انجام میدهند (در بسترۀ سبزدیسه ،رناتن فعال ،دنابسپاراز و رنابسپاراز فعال وجود دارد).

گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .فقط گیاهان  ، C4اس�ید چهار کربنی را در روز تولید میکنند ،که در این گیاهان ،تثبیت اول در میانبرگ

(به صورت  ) C4و تثبیت دوم در غالف آوندی (به صورت  ) C 3انجام میشود / .گزینۀ ( :)2نادرست است .منظور گیاهان  CAMمیباشند که ذخیرۀ ترکیبات فوق
را در واکوئول انجام میدهند / .گزینۀ ( :)3نادرست است .در گیاهانی که دو نوع تثبیت کربن دارند ،آنزیم تولیدکنندۀ اسید چهار کربنی ،فقط با  CO2واکنش میدهد
(با  O2ترکیب نمیش�ود) / .گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .قس�مت اول سؤال در مورد گیاهان  C4اس�ت که این گیاهان برخالف CAMها طی شب به باز کردن کامل
B

روزنۀ هوایی خود نمیپردازند.
ً
 11 190یاختههای غالف آوندی دور تا دور هر رگبرگ را گرفتهاند که فشار اسمزی آنها ،مستقیما باعث کشیده شدن ستون آب از درون آوند چوبی میشود چون
باعث آبگیری از آوند چوبی برای عمل فتوسنتز میشود.
گزینۀ ( CO2 :)2و س�ایر گازهای تنفس�ی ،با انتش�ار تبادل مییابند / .گزینۀ ( :)3دقت ش�ود که نس�بت

CO2
O2

در محیط برای تنفس نوری مهم

است ،نه فقط مقدار  CO2یا  / ! O2گزینۀ ( :)4چرخۀ کالوین وابسته به نور نیست ولی فقط در روز و به کمک  ATPو  NADPHرخ میدهد .در بین روشهای تثبیت
کربن ،اولین تثبیت کربن در گیاهان  ،CAMدر شب و در نبود نور صورت میگیرد.
C

 41 191ابتدا قابل توجه اس��ت که در برگ ذرت (گیاهان تکلپهای) ،میانربگ نردهای وجود ندارد .در گیاهان تکلپهای میبینیم که یاختههای تش�کیل دهندۀ فاصلۀ بین
روپوست باالیی و پایینی به ترتیب اینگونهاند( :البته سؤال فقط در مورد یاختههای پارانشیمی پرسیده است).
 -1میانبرگ اسفنجی  -2غالف آوندی  -3پارانشیم آبکش در آوندهای گیاهی
هر یاختۀ زنده ،طی قندکافت ،برای تولید پیرووات ،به تولید  NADHنیز میپردازد.

213

هدام هب یژرنا زا
214

گزینۀ ( :)1در گیاهان تکلپه مثل ذرت که از نوع گیاه  C4میباش�د ،تثبیت

مشش لصف

کرب�ن ط�ی دو مرحل�ه در یاختهه�ای متفاوتی با سیس�تم آنزیمی مجزای�ی انجام میگی�رد .در ابتدا
دیاکس�ید کربن جو در یاختههای میانبرگ اس�فنجی با مولکولی س�ه کربنی ،ترکیب شده و تشکیل
مولک�ول چه�ار کربنهای میدهد تا بدی�ن صورت اولین مرحلۀ تثبیت کربن انجام گیرد ،س�پس این
مولکول چهار کربنی به یاختههای غالف آوندی منتقل شده و دیاکسید کربن آن آزاد میشود و طی
چرخۀ کالوین و تش�کیل قند س�ه کربنی ،دوباره تثبیت کربن انجام میش�ود .اگر خوب دقت کرده
باش�ید از یاختههای رگبرگ که حاوی پارانش�یم آبکش هم میباش�ند ،سخنی به میان نیامد ،پس این
گزینه نادرست است( .دقت کنید که  CO2جو را فقط یاختههای میانبرگ دارای فضای بینیاختهای
زی�اد تثبی�ت میکنند / ).گزین�ۀ ( :)2آنزیمهای چرخۀ کالوین ،تنه�ا درون یاختههای غالف آوندی
اس�تفاده میش�ود و تثبی�ت کرب�ن در میانب�رگ اس�فنجی دارای سیس�تم آنزیمی مجزایی اس�ت/ .
گزین�ۀ ( :)3تولی�د  CO2 ، NADH ، ATPو  FADH 2در مراح�ل مختل�ف چرخۀ کربس
صورت میگیرد ولی هر مرحلۀ آن به تولید همۀ مواد نمیپردازد.
B

روﭘﻮﺳﺖ روﯾﯽ
ﻣﯿﺎﻧﺒﺮگ
روﭘﻮﺳﺖ زﯾﺮﯾﻦ

رﮔﺒﺮگ
آوﻧﺪ ﭼﻮﺑﯽ
ﯾﺎﺧﺘﮥ ﻏﻼف آوﻧﺪي
آوﻧﺪ آﺑﮑﺶ

روزﻧﻪ

روزن

گیاهان  ، C4طی فتوس�نتز در غالف آوندی (نزدیکترین یاختهها به دس�تجات آوندی) اسید چهار کربنی را تجزیه میکنند (دکربوکسیالز) و  CO2آزاد

11 192
میکنند .این اسید  C4از یاختههای میانبرگ وارد غالف آوندی شده است.

در گیاهان  CAMهر یاختۀ سبزدیسهداری قدرت تثبیت کربن را در دو مرحلۀ  C 3و  C4دارد.

C

گیاهان  CAMهر دو نوع تثبیت کربن را در یک یاخته انجام میدهند .آناناس جزء گیاهان  CAMمیباشد که یکبار تثبیت کربن را در شب به صورت C4

41 193
و یکبار در روز و در سبزدیس�ه به صورت  C 3انجام میدهد ولی دقت کنید که روزنههای آیب آنها همانند س�ایر گیاهان همواره ابز میباش�ند (باز شدن برای روزنه آبی،

بیمعنی میباشد) .روزنۀ هوایی این گیاهان برعکس گیاهان  C 3و  C4در شب باز میشوند .از طرفی از زیست دهم به یاد دارید که تعرق از طریق روزنهها ،عدسکها
(در صورت وجود) و پوستک در تمام گیاهان دیده میشود.

C

B

 11 194فقط مورد (د) نادرست است .گیاهان  C4که در روز به دو نوع تثبیت کربن میپردازند ،سازگارهایی دارند تا در محیط گرم و خشک بر تنفس نوری غلبه
کنند (نادرستی د).
الف) ش�روع واکنشهای تنفس نوری در سبزدیس�ه و بخش�ی از آن در راکیزه (میتوکندری) صورت میگیرد / .ب) تنفس نوری در نور زیاد رخ داده و
مانن�د تنف�س یاخت�های O2 ،میگیرد و  CO2تولید میکند / .ج) در برخی گیاهان تنفس نوری همراه فتوس�نتز صورت میگیرد ولی در اغلب گیاهان که  C 3هس�تند
تنفس نوری باعث کاهش فتوسنتز و عمل روبیسکو میشوند.
ً
 41 195در گیاهان  ، C4به دلیل بس�ته بودن روزنهها در روز ،افزایش  CO2جو تا حد کمی در افزایش س�رعت فتوس�نتز مؤثر اس�ت (در نمودار کتاب هم کامال
مشهود است) (نادرستی گزینۀ ( ))4ولی تولید  C4در روز درون میانبرگ صورت گرفته و این اسید  C4وارد یاختۀ غالف آوندی میشود و طی تجزیۀ اسید چهار کربنی،
یک اسید  C 3و یک  CO2جدا شده تا  CO2در غالف آوندی ،آنزیم روبیسکو را در جهت فعالیت کربوکسیالزی پیش ببرد.

C

 21 196فقط مورد (د) صحیح میباشد.
الف) نادرس�ت اس�ت .واکنشهای چرخۀ کالوین ،مس�تقل از نور و وابسته به  CO2انجام میش�وند ولی چون انجام واکنشهای آن محتاج  ATPو
 NADPHمحصوالت نوری میباشند ،به همین دلیل واکنشهای چرخۀ کالوین و کل فرایند فتوسنتز فقط در حضور نور انجام میشود / .ب) نادرست است .از واکنشهای
وابس�ته به نور گیاهان دو نوع را میتوان مثال زد یکی واکنشهای وابس�ته به نور فتوس�نتزی که محتاج  CO2بوده و از  ATPو  NADPHانرژی میگیرد ولی در این
گفتار مشاهده کردیم که واکنشی به نام تنفس نوری در گیاهان مناطق گرم و خشک رخ میدهد .در تنفس نوری  O2و قند  C5ریبولوزبیس فسفات مورد نیاز است ولی

تولید و مصرف  ATPو  NADPHدر آن رخ نمیدهد / .ج) نادرس�ت اس�ت .گیاهان  C 3که اغلب گیاهان طبیعت را ش�امل میشوند ،گیاهانی هستند که کربن CO2

را در فتوس�نتز خ�ود فق��ط در چرخۀ کالوین تثبی�ت میکنند .دقت کنید که گیاهان  C4و  CAMنیز قادر به انجام چرخۀ کالوین میباش�ند ولی به آنها گیاه  C 3گفته
نمیشود (چون اولین مولکول حاصل از تثبیت کربن آنها سه کربنی نمیباشد) / .د) درست است .فتوسنتز فرایندی است که به کمک  CO2و نور به تولید قند و O2
میپردازد ،پس میزان  ، CO2نور و دما تا حد معینی بر میزان فتوسنتز میافزاید ولی افزایش مقدار  O2محیط سبب کاهش فتوسنتز میشود.

A
C

 41 197در گیاهان  CAMواکنش تثبیت کربن در شب توسط آنزیم روبیسکو رخ نمیدهد .دقت کنید که روبیسکو فقط در بستره سبزدیسه و برای شروع تنفس
نوری یا چرخۀ کالوین فعالیت میکند ولی سایر عبارات در مورد CAMها درست میباشند که خط کتاب درسی میباشند.
 11 198فقط عبارت (د) نادرست است.
با توجه به شکل مقابل ،یاختههای میانبرگ سبزدیسهدار در گیاهان  CAMقدرت تثبیت کربن را به دو صورت  C 3و  C4دارند

که در ش�ب به صورت اس�ید  C4و در روز به صورت چرخۀ کالوین و تثبیت  C 3انجام میدهند .این گیاهان در روز  CO2را از

تجزیۀ مولکول  C4به دس�ت میآورند ولی ش�ب هنگام ،روزنههای هوایی خود را باز میکنند و کربن را در اسید چهار کربنی تثبیت

و ذخیره میکنند .جدا شدن  CO2از اسید چهار کربنی آنها در طی روز صورت میگیرد تا وارد سبزدیسه شود.

این گیاهان یک تثبیت را در شب (به صورت اسید چهار کربنی) و تثبیت دیگر را در روز (به صورت اسید سه کربنی) انجام میدهند.

B

C

 31 199فرایند گزینۀ ( )3در غشای درونی راکیزه رخ میدهد ،اما بقیۀ گزینهها در سبزدیسهها رخ میدهد.
گزینۀ ( :)1هسته ،سبزدیسهها و راکیزهها حاوی دنا و رنا بوده و برای تولید آنها آنزیمهای همانندسازیکننده و رونویسیکننده فعالند / .گزینۀ (:)2
در CAMه�ا تثبی�ت دوم کربن در چرخۀ کالوین یعنی در بس�ترۀ سبزدیس�هها رخ میدهد / .گزینۀ ( :)3زنجی�رۀ انتقال الکترون در راکیزه به دوبارهس�ازی گیرندههای
ً
الکترونی  NAD +و  FADمیپردازد ولی در سبزدیس�هها س�بب تبدیل گیرندۀ الکترونی  NADP +به ناقل  NADPHمیش�ود (قبال هم گفتم که مراقب گیرنده و
ناقل باشید!) / .گزینۀ ( :)4تولید و مصرف  ATPنوری در واکنشهای نوری و مستقل از نور فتوسنتز در سبزدیسهها رخ میدهد.
 22 200در روزهای دارای نور و دمای شدید ،تولید هورمون آبسیزیکاسید در گیاهان زیاد میشود که سبب پالسمولیز و آبدهی یاختۀ نگهبان به یاختههای کناری
شده تا روزنههای هوایی مسدود شوند (در حقیقت خود یاختۀ نگهبان پالسمولیز میشود نه یاختههای کناری آن) (نادرستی گزینۀ (.))2
گزین�ۀ ( :)1در ن�ور و دم�ای ش�دید ،ب�ا افزای�ش واکنشهای نوری فتوس�نتز ،تولی�د  ATP ، O2و  NADPHتا ح�دی در گیاهان زیاد میش�ود/ .
O2
گزینۀ ( :)3در حالتی که روزنههای هوایی گیاهان مسدود میشوند ،خروج  O2حاصل از مراحل نوری فتوسنتز و ورود  CO2مختل میشود .در این حالت نسبت
CO2
در اغلب گیاهان باال رفته و روبیس�کو به س�مت اکس�یژنازی و تنفس نوری میرود و مصرف  ATPو NADPHهای فتوسنتزی در چرخۀ کالوین اغلب گیاهان که C 3

C

B

هستند و سازشی ندارند ،کاهش مییابد / .گزینۀ ( :)4روبیسکو در هر شرایطی که یا کربوکسیالزی و یا اکسیژنازی انجام میدهد ،در هر صورت به ترتیب یک مادۀ شش
کربنی یا پنج کربنی اناپیدار میسازد که بالفاصله تجزیه میشود.
 12 201موارد (ب) و (ج) نادرست هستند.
الف) درست است .گیاهان  ،CAMدر واکوئولهای خود ترکیباتی آبدوست برای نگهداری آب دارند .این گیاهان برخالف انواع  C 3و  ، C4قادر به
تثبیت کربن در شب میباشند / .ب) نادرست است .ترکیبات درون واکوئولی CAMها در حفظ آب مؤثرند تا این گیاهان در محیطهایی با خشکی شدید نیز سازش یابند/ .
ج) نادرست است .اسید سه کربنه ،گیرندۀ نهایی الکترون در واکنشهای مستقل از نور است نه نوری!! (گیرندۀ نهایی الکترون در واکنشهای نوری فتوسنتز NADP + ،است/ ).
د) درست است .در گیاهان  C4و  CAMکه کربن را در دو نوبت به صورت  C 3و  C4تثبیت میکنند ،همواره تثبیت اول را در یاختۀ میانبرگی و به صورت  C4انجام میدهند.
 12 202فقط مورد (الف) صحیح است چون محل این فعالیت در میانبرگ میباشد که در خارج رگبرگ قرار گرفتهاند.
هم تشکیل و هم تجزیۀ  C4به  C 3و  CO2در یاختۀ سبزدیسهدار غالف آوندی صورت میگیرد (نادرستی ب).
یاختههای گیاهی در شرایط نامساعد کمبود  O2قادر به انجام تخمیر میباشند (فصل ( )5نادرستی ج).

B

چرخۀ کالوین و دوبارهسازی  NADP +در غالف آوندی رخ میدهد که در مجاور آوندها میباشد نه روپوست (نادرستی د).
 32 203چرخۀ کالوین و تثبیت کربن در اسید سه کربنی در بسترۀ سبزدیسه هر دو گیاه در روز دیده میشود .در خزهگیان که از گیاهان  C 3به حساب میآیند،

بافت آوندی از جمله تراکئید دیده نمیش�ود (نادرس�تی گزینۀ ( .))4هر دو از نور خورش�ید انرژی میگیرند (نادرس�تی گزینۀ ( .))2گیاهان  CO2 ، C 3را طی دو مرحله
تثبیت نمیکنند (نادرستی گزینۀ (.))1
204 B

12

سؤال در مورد گیاهان  C4و  CAMمیباشد که قدرت سازش و مقابله با تنفس نوری دارند.

گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .تثبیت کربن در اس�ید س�ه کربنی ،همان واکنشهای چرخۀ کالوین اس�ت که در هر گیاهی ،فقط در روز انجام میشود/ .
گزینۀ ( :)2نادرست است .عبور  C 3و  C4از پالسمودسم بین دو یاخته ،ویژۀ گیاهان  C4و جدایی مکانی محل دو نوع تثبیت کربن آنهاست / .گزینۀ ( :)3نادرست است.

B

بیدقتی نکن! چرخۀ کالوین ،فقط یکبار کربن را به صورت اسید سه کربنی تثبیت میکند / .گزینۀ ( :)4نادرست است .واکوئول پر از ترکیبات پلیساکاریدی ،تنها ویژگی
گیاهان  CAMاست.
 42 205در برگ  ، C4همانند س�ایر برگها ،یاختههای نگهبان روزنه برخالف س�ایر یاختههای روپوستی دارای سبزدیسه هستند ولی هیچکدام قدرت تثبیت کربن

به صورت  C4ندارند .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  ، C4فاقد

پارانشیم نردهای میباشد( .غالف آوندی همان الیۀ فشردۀ خارجیترین الیۀ رگبرگ در گیاهان  C4میباشد).
206 C

1

12

سؤال بسیار جالب و پرنکتهای است.

گیاهان  C 3 ، C4و CAMها ،همگی در داش�تن آنزیم روبیس�کو مش�ترک هس�تند و این آنزیم در همۀ آنها در حضور نور و در بس�ترۀ سبزدیسه فعالیت میکند.

فعالیت آنزیم روبیسکو ،دو نوع اکسیژنازی (تنفس نوری) و کربوکسیالزی (چرخۀ کالوین) دارد که هر دو فعالیت آنها به نسبت  CO2به  O2در گیاه بستگی دارد.
ً
 2در گیاه�ان  C4و  ، CAMعلاوه ب�ر روبیس�کو ،آنزیم دیگری نیز برای تثبیت کربن وجود دارد که اصال ق�درت اتصال به  O2ندارد و فقط اختصاصی با CO2

B

واکنش میدهد .این آنزیمها سبب ترکیب  CO2با اسید سه کربنی شده و اسید چهار کربنی میسازد .نوعی از آنزیمهای مذکور در گیاهان  C4در روز و در یاختههای
میانربیگ فعالیت میکند ولی فعالیت نوع دیگر این آنزیم در گیاهان  CAMدر شب رخ میدهد.
ً
 42 207چون با شدت نور زیاد ،گیاه  Aبیشتر و تقریبا دو برابر  Bرشد کرده است ،گیاه  ، Aنوعی گیاه  C4و گیاه ، B

از نوع  C 3میباشد .حاال به بررسی گزینۀ نادرست میپردازیم:

در هوای گرم و خشک فعالیت اکسیژنازی در گیاه  C 3افزایش مییابد( ،نه فعالیت کربوکسیالزی) ولی در هر دو گیاه در
شرایط دما و نور شدید چون روزنههای هوایی را میبندند ،باید تورژسانس یاختههای نگهبان خود را کم کنند.

در گیاه  C4چرخۀ کالوین فقط در غالف آوندی رخ میدهد ولی در گیاهان  ، C 3این چرخه در هر یاختۀ سبزدیسهداری
در شرایط مساعد رخ میدهد.

215

هدام هب یژرنا زا
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C

 22 208فقط مورد (ج) نادرست میباشد.
الف) درست است .تثبیت کربن در هر گیاهی یا در یک اسید سه کربنی (چرخۀ کالوین) و یا در اسید چهار کربنی صورت میگیرد / .ب) درست است.
میانبرگ گیاه  C4فقط نقش تثبیت کربن در اس�ید چهار کربنی دارد که آنزیم آن فقط با  CO2بهطور اختصاصی واکنش میدهد .مقدار  CO2مورد نیاز این آنزیمها
حتی در بسته بودن روزنهها نیز تأمین میشود .این  CO2ها میتوانند از تنفس نوری یا تنفس یاختهای تأمین شوند / .ج) اندرست است .گیاهان  CAMدر شب قدرت

مشش لصف

تثبیت کربن به صورت اس��ید چهار کربین دارند که باعث افزایش تولید مادۀ اس�یدی در ش�ب و کاهش  pHیاختۀ میانبرگی میش�ود / .د) درس�ت است .در گیاهان ، C4

B

اسید چهار کربنی حاصل از تثبیت اولیه کربن از میانبرگ گیاه و از راه پالسمودسمها وارد غالف آوندی میشود( .غالف آوندی قسمت خارجی رگبرگ میباشد).
 32 209کارایی فتوسنتز گیاهان ( CAMمثل آناناس) ،باال نیست و رشد کمی دارند (درستی گزینۀ (.))1
گیاهان  ،CAMتثبیت اولیۀ کربن را در ش�ب و س�پس ذخیرۀ آن را در واکوئول تکغشایی برای حفظ آب انجام
میدهند و تثبیت دوم را در سبزدیسه دوغشایی همان یاخته انجام میدهند (درستی گزینۀ ( .))2چون روزنههای گیاهان
 CAMدر ش�ب باز میباش�ند ،پس فش�ار تورژس�انس یاختههای نگهبان روزنۀ آنها زیاد اس�ت (درستی گزینۀ (.))4
گیاهان  CAMهر دو نوع تثبیت کربن را در میانربگ خود انجام میدهند.
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ً
در هوای گرم و خشک ،ترشح آبسیزیکاسید در گیاه زیاد میشود و روزنههای هوایی گیاهان  C4تقریبا بسته میشوند ولی کارایی فتوسنتز باالیی دارند و

ً
تقریبا بر تنفس نوری غلبه میکنند .در این گیاهان ،همواره تراکم  CO2در اطراف روبیسکو در غالف آوندی زیاد میباشد تا باعث فعالیت کربوکسیالزی آنزیم شود.

قطر هر یاختۀ نگهبان به دلیل وجود رشتههای سلولزی شعاعی آنها ،در حالت بسته یا باز شدن روزنه ،همواره ثابت میباشد (نادرستی گزینۀ (.))2
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12

فقط مورد (ج) نادرس�ت اس�ت .تبدیل یا تجزیۀ مادۀ پنج کربنی به دو مولکول  C 3و  C2ویژۂ مرحلۂ اول تنفس نوری اس�ت که پس از عمل اکس�یژنازی

روبیسکو ،در بسترۀ سبزدیسه رخ میدهد ولی محل تولید  FADH 2در واکنشهای چرخۀ کربس در بسرتۂ راکیزه صورت میگیرد.

در بسترۀ راکیزه واکنشهایی مثل تولید ( CO2برای عمل کربوکسیالز روبیسکو) ،تبدیل ترکیب  C5به  C4در چرخۀ کربس و خروج  CO2از

C

مادۀ دو کربنی حاصل از تنفس نوری رخ میدهد.
 32 212این سؤال نیز بسیار جالب و پرنکته میباشد.
بررس��ی درس��تی گزینۀ ( :)3گیاهان  C4و  CAMتوانایی دارند یک کربن را دو بار تثبیت کنند که در گیاهان
 C4این عمل در دو یاختۀ مختلف ولی در گیاهان  CAMدر یک یاخته صورت میگیرد .در گیاهان  C4و هر

گیاه دیگری ،افزایش  CO2س�بب افزایش کربوکسیالس�یون روبیس�کو و باال رفتن قدرت غذاسازی در چرخۀ
کالوین میش�ود ولی این افزایش تا حدی رخ میدهد که آنزیمهای گیاه اش�باع ش�ده باش�د و باال رفتن CO2

بیشتر از یک حد خاص ،سبب توقف در شدت عمل فتوسنتز میشود .با توجه به نمودار روبهرو متوجه میشوید
که افزایش مقدار  CO2محیط ،در ابتدا اثر سریعتری در رشد گیاهان  C4و شدت فتوسنتز آنها دارد.

گزینۀ ( :)1روزنههای آبی در همۀ گیاهان ،همواره باز میباشند و در اثر عوامل محیطی تغییر حالت نمیدهند / .گزینۀ ( :)2گیاهان  C 3توانایی تثبیت کربن

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 میباشد تا ضمن تعرق زیاد از بین نروند/ .
گزینۀ ( :)4گیاهان  ، CAMتوانایی تثبیت یک کربن در دو منطقه یک یاخته دارند که سازشی برای مقابله با تنفس نوری و زندگی در شرایط گرم و خشک محسوب میشوند.
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گیاهان  C4به نسبت سایر گیاهان توانایی بیشتری برای مقاومت و زیستن در محیط گرم و خشک دارند ،در این گیاهان همۀ مراحل فتوسنتزی در شرایط

نور و دمای ش�دید رخ میدهد و ذخیرۀ رنگیزه فتوس�نتزی آنها کافی میباش�د .در غالف آوندی گیاهان  ، C4اسید سه کربنی حاصل از تجزیۀ مادۀ اسیدی  C4دوباره

از راه پالسمودسمها به یاختههای میانبرگی برمیگردند تا گروه  CO2دیگری را جذب و تثبیت کنند (به شکل زیر دقت کنید).

گزینۀ ( :)2مادۀ پنجکربنه ناپایدار محصول عمل روبیسکو در تنفس نوری میباشد که در گیاهان  C4بسیار کم رخ میدهد / .گزینۀ ( :)3در گیاهان ، C4

همواره مقدار  CO2در محل عمل آنزیم روبیس�کو یعنی در غالف آوندی باال میباش�د تا چرخۀ کالوین از کار نیفتد / .گزینۀ ( :)4تنفس نوری واکنش�ی اس�ت که در نور و
دمای شدید رخ میدهد ولی در شب انجام نمیشود.

C

 32 214موارد (الف) و (ب) صحیح میباشند.
منظور سؤال واکوئولهای گیاه ( CAMآناناس) میباشد که حاوی ترکیباتی هستند که قادر به نگهداری آب گیاه میباشند.
الف) درس�ت اس�ت .ذخیرۀ آب در واکوئول گیاهان  ، CAMس�بب میش�ود که برگ ،س�اقه یا هر دوی آنها در این گیاهان به صورت گوشتی پرآب
درآیند تا بر محیط خش�ک کمآب غلبه کنند / .ب) درس�ت است .واکوئولها ،حاوی مواد رنیگ مثل آنتوسیانینها میباشند که به همراه کاروتنوئیدها قدرت اپداکسندیگ
و خنثی کردن یونهای اکسید را به عنوان رادیکالهای آزاد دارند / .ج) نادرست است .آنتوسیانین ترکیب پروتئینی نمیباشد و از طرفی پروتئینها نیز مواد رنگی ندارند.
د) نادرست است .انجام واکنش تنفس نوری ،نیازمند داشتن روبیسکو میباشد که این آنزیم فقط در سبزدیسهها وجود فعال دارد.
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موارد (ب)( ،ج) و (د) نادرس�ت هس�تند .در گیاهان  C4و  CAMدو نوع آنزیم برای تثبیت کربن وجود دارد .در گیاهان  ، C 3تثبیت کربن فقط توس�ط

روبیسکو در چرخۀ کالوین انجام میشود .روبیسکو برخالف آنزیم دیگر تثبیتکنندۀ کربن ،هم با  O2و هم با  ، CO2قدرت ترکیب شدن دارد (توجه کنید ،در گیاه ، C 3
ً
قطعا آنزیم تثبیتکنندۀ کربن ،توانایی ترکیب با اکسیژن دارد) (نادرستی ب و درستی الف).
آنزیمهای تثبیتکنندۀ کربن
نوع آنزیم

17

روبیسکو

مخصوص…
ِ
هر یاختۀ سبزینهدار
 C 3ها ،غالف آوندی
 C4ها و میانبرگ

زمان قدرت ترکیب قدرت ترکیب
فعالیت
با CO2
با O2

روز

نوع فعالیت و محصوالت نهایی

دارد
دارد
(تنفس نوری) (چرخۀ کالوین)

CAMها

آنزیم
تثبیتکنندۀ
کربن در
یک اسید
چهار کربنی

میانبرگ  C4ها

روز

ندارد

دارد

میانبرگ CAMها

شب

ندارد

دارد

عبارتهای (ج) و (د) نادرست هستند که در جدول باال توضیح دادهایم.
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شکل بیانگر برگ گیاه  C4میباشد که غالف آوندی سبزدیسهدار دارد.

این گیاهان هر دو نوع تثبیت کربن خود را در روز و به ترتیب در یاختههای میانبرگی (الف) و غالف آوندی (ب)
انجام میدهند (نادرستی گزینۀ ( )1و (.))2

یاخت�ۀ (ال�ف) فقط تثبیت کربن به صورت  C4را با ترکیب کردن  CO2و اس�ید  C 3انجام میدهد ولی

قدرت مصرف  CO2در چرخۀ کالوین و یا آزاد کردن  CO2از اسید  C4ندارد (نادرستی گزینۀ (.))3
در گیاهان  ، C4یاختۀ غالف آوندی هم قدرت تجزیۀ اس�ید  C4گرفته ش�ده از میانبرگها را دارد که ضمن

این عمل CO2 ،و اسید  C 3ایجاد میکند و از طرفی غالف آوندی قدرت مصرف  CO2در چرخۀ کالوین
و تثبیت کربن آن را در اسید سه کربنی دارد (درستی گزینۀ (.))4
C

C

 22 217فقط منظور زنجیرۀ انتقال الکترون بعد از فتوسیستم  1است که ناقل  NADPHایجاد میکند (این زنجیره فاقد پمپ پروتونی است).
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .قند س�ه کربنی یکفسفاته در مرحلۀ قندکافت هم ایجاد میشود که از شکستن قند شش کربنی ایجاد شده است (نباید
فقط به چرخۀ کالوین توجه کنید!) / .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .اس�ید س�ه کربنی که در غالف آوندی ذرت ،در اثر تجزیۀ اسید چهار کربنی ایجاد میشود ،دوباره وارد
یاختۀ میانبرگ میشود تا کربن دیگری را تثبیت کند / .گزینۀ ( :)4نادرست است .در مورد اولین محصول چرخۀ کربس این یاخته نادرست است.
 12 218موارد (الف) و (د) درست میباشند.
الف) درست است .در یاختههای غالف آوندی چون چرخۀ کالوین و کربوکسیالزی روبیسکو صورت میگیرد پس دوبارهسازی ریبولوزبیس فسفات
به مقدار زیادی در این مس�یر صورت میگیرد ولی دقت کنید که در این گیاهان به ندرت تنفس نوری نیز رخ میدهد که طی آن از اس�ید س�ه کربنی نیز در دوبارهس�ازی

ریبولوزبیس فس�فات اس�تفاده میش�ود / .ب) نادرس�ت اس�ت .چرخۀ کالوین و تولید قند  C 3در غالف آوندی گیاهان  ، C4قابل مش�اهده اس�ت که این یاختهها فضای

بینیاختهای کمی دارند / .ج) نادرس�ت اس�ت .در CAMها ،جذب  CO2در ش�ب میباشد ولی در شب کربن این  CO2به صورت اسید  C4تثبیت میشود (چرخۀ
کالوین همواره در روز انجام میشود) / .د) درست است .طبق متن کتاب درسی در یک یاخته ،در صورت تنفس نوری واکنشهای مرحلۀ چرخۀ کالوین به مخاطره میافتد
چون روبیسکو به جای کربوکسیالزی به سمت اکسیژنازی میرود.
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هدام هب یژرنا زا
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C

موارد (الف) و (ب) نادرست میباشند .متن سؤال در مورد ویژگی گیاهان  CAMبرای نگهداری آب را بیان میکند که:
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الف) نادرست است .گیاهان  CO2 ، CAMجو را در شب به صورت اسید چهار کربنی تثبیت میکنند ولی در روز که روزنههای هوایی بسته میباشند CO2 ،جو وارد
گیاه نمیش�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 میش�ود .آنزیمی که در تثبیت به صورت اسید چهار کربنی شرکت

مشش لصف

میکند ،روبیسکو نمیباشد / .ج) درست است .در گیاهان  CAMبرخالف  C4ها ،تثبیت  CO2یکبار در شب و یک بار در روز ولی در یک یاخته صورت میگیرد/ .
د) درست است .گیاهان  C4 ، C 3و  ، CAMهمگی هر کربن را یکبار در چرخۀ کالوین و در اسید سه کربنی تثبیت میکنند.
A

تولید  ATPدر طی روز در سبزدیس�ه ولی در ش��ب و روز در راکیزه برای تنفس یاختهای صورت میگیرد ولی گیاهان  CAMدر روز از اس�ید چهار کربنی،

32 220
 CO2آزاد میکنند و اسید سه کربنی را دوبارهسازی میکنند.
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گیاه  Aاز نوع  ، C 3گیاه  Bاز نوع  CAMو گیاه  Cاز نوع  C4میباشد.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .گیاهان  C4و  ،CAMدوبار قادرند تا یک کربن را تثبیت کنند / .گزینۀ ( :)2درس�ت است .گیاه  CAMجدایی زمانی و

گیاه  C4جدایی مکانی برای تثبیت کربن دارند / .گزینۀ ( :)3درست است .همۀ گیاهان فتوسنتزکننده ،دارای آنزیم روبیسکو با قابلیت ترکیب با  O2و  CO2میباشند/ .
گزینۀ ( :)4درست است .فقط گیاهان  ، C4قادرند در روز به مصرف اسید سه کربنی و ترکیب کردن آن با  CO2برای ایجاد اسید چهار کربنی مبادرت کنند.
222 C

12

عمل اکسیژانزی فقط مخصوص روبیسکو منیابشد ،بلکه در هر واکنشی که  O2به ترکیبی اضافه میشود مانند واکنشهای تنفس هوازی ،عمل اکسیژنازی

صورت میگیرد (نادرستی گزینۀ (.))1
یاختههای غالف آوندی در گیاهان  ، C4نوعی پارانش�یم فتوس�نتزکننده میباش�ند .به عبارتی از نوع بافت پارانش�یم میباش�ند ولی برخالف س�ایر پارانش�یمها ،فضای
بینیاختهای ندارند و به هم فش�ردهاند و از آوندها محافظت میکنند .فعالیت زیاد روبیس�کو (چرخۀ کالوین) ،قدرت میتوز برای ترمیم زخمها ،توانایی فتوس�نتز و انتقال
ش�یرۀ پرورده به آوند آبکش (بارگیری آبکش�ی) و مجاور یاختههای آوندی بودن ویژگی غالف آوندی میباش�د (در گیاهان گلدار ،هم تراکئید با منافذ باریک و هم عناصر
آوندی لولهای و هم آوند آبکش با صفحۀ منفذدار درشت وجود دارد).
C

 42 223با توجه به دو نمودار زیر میتوانید به راحتی نتیجه بگیرید که گیاهان  ، C4سریعتر با افزایش اندک  ، CO2بر شدت فتوسنتز خود میافزایند (نمودار ())1
ً
ولی در نمودار ( )2میتوانید بررسی کنید که با افزایش روشنایی ،شدت فتوسنتز در گیاهان  C4تقریبا دو برابر گیاهان  C 3میباشد (رد گزینۀ (.))1

ً
 CO2و نور در هر گیاهی تا یک حد خاصی بر شدت فتوسنتز میافزایند و هنگامی که آنزیمها یا رنگیزههای فتوسنتزی اشباع شوند ،شدت فتوسنتز تقریبا ثابت میمانند.

1

 2با دقت در نمودار ( )1متوجه میشوید که وقتی مقدار  CO2محیط از حدی ( 60به باال) باالتر برود ،مقدار فتوسنتز در گیاهان  C 3از  C4باالتر میرود (رد گزینۀ (.))2
 3گیاهان  C4برخالف گیاهان  C 3و  ، CAMدر روز ابتدا شروع به تثبیت کربن به صورت اسید چهار کربنی میکنند ولی در گیاهان  C 3و  CAMدر روز فقط

تثبیت کربن را در اسید سه کربنی یا همان چرخۀ کالوین انجام میدهند (رد گزینۀ (.))3
فراموش نکنید که تولید  CO2طی تنفس هوازی در کل شبانهروز در هر یاختۀ زندۀ گیاهی رخ میدهد.
224 B
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12
در گیاهان  CAMمثل 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

کالوین صورت میگیرد ولی چون روزنههای هوایی در شب باز میشوند ،جذب  CO2جو در شب صورت میگیرد (درستی گزینۀ ( )1و نادرستی گزینۀ (.))2

 2در گیاهان ( C4مثل ذرت) ،تثبیت کربن فقط در روز به دو صورت اس�ید  C4و چرخۀ کالوین صورت میگیرد و جذب  CO2در روز از تعداد کمی از روزنههایی

که باز هس�تند ،صورت میگیرد و در ش�ب نیز برحس�ب نیاز میتوانند روزنه را باز کرده و  CO2جذب کنند ولی همۀ  CO2ها در گیاه  C4در روز تثبیت میش�وند
(نادرستی گزینۀ ( )3و (.))4

C

مرحلۀ اول تثبیت در گیاهان  C4در میانبرگ اسفنجی با فضای بینیاختهای زیاد صورت میگیرد (و بالعکس مرحلۀ دوم در یاختههای به هم فشرده غالف

32 225
آوندی صورت میگیرد).
گزینۀ ( :)1درست است .همواره هر نوع تثبیت کربن در یک مادۀ اسیدی آیل صورت میگیرد که این اسید یا سه کربنی و یا چهار کربنی میباشد/ .
گزینۀ ( :)2درست است .آنزیمهای اولین مرحلۀ تثبیتکنندۀ کربن در گیاهان  C4و  CAMبرخالف روبیسکو ،بهطور اختصاصی با  CO2واکنش میدهند و تمایلی

برای ترکیب شدن با  O2ندارد /.گزینۀ ( :)4درست است .مرحلۀ دوم تثبیت کربن در گیاهان  C4و  ، CAMهمان چرخۀ کالوین است که قند  C5با  CO2ترکیب
میشوند که این قند  C5در مرحلۀ آخر چرخه با مصرف ( ATPهیدرولیز  )ATPدوبارهسازی میشود.

226 C

42

همۀ موارد نادرست هستند.
الف) نادرس�ت اس�ت .در ش�ب و همزمان با تثبیت کربن در اس�ید  ، C4در گیاهان  CAMهمۀ روزنههای هوایی و آبی باز میباشند / .ب) نادرست

اس�ت .در CAMها کربن تثبیت ش�ده در اس�ید  C4در ش�ب به درون واکوئول وارد میش�ود تا به نگهداری آب بپردازد / .ج) نادرست اس�ت .در روز که روبیسکو در

CAMها در حال چرخۀ کالوین اس�ت CO2 ،جو که در ش�ب گرفته ش�ده است در فتوسنتز ش�رکت میکند چون در روز  CO2را از جو نمیگیرد / .د) نادرست است.

اولین تثبیت کربن در گیاهان  C4و  ،CAMبین مصرف اسید سه کربنی و تولید اسید چهار کربنی رخ میدهد.
227 C
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گیاهان  CO2 ، CAMمورد نیاز فتوسنتز در کالوین را در روز از تجزیۀ اسید آلی چهار کربنی تأمین میکنند.

گزینۀ ( :)1نادرست است .در گیاهان  ، C 3برای فتوسنزت ،فقط یک زنجیرۀ انتقال الکترون که بین دو فتوسیستم است ،انرژی مورد نیاز ساخت ATP

را فراهم میکند / .گزینۀ ( :)2نادرست است .در گیاهان ( C4مثل ذرت) ،در شب تثبیت کربن صورت نمیگیرد ،یعنی هر دو نوع تثبیت کربن را در روز انجام میدهند/.
ً
گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .گیاهان  C 3و  C4برخالف CAMها معموال روزنۀ هوایی باز در ش�ب ندارند و فقط برای تنفس ،روزنۀ خود را باز میکنند (مهم این اس�ت که در هیچ
C

گیاهی ،چرخۀ کالوین در شب انجام نمیشود).
 32 228موارد (الف) و (ب) نادرست میباشند.
الف) نادرست است .ترکیب دو کربنه تنفس نوری که از سبزدیسه خارج میشود ،با واکنشهایی که بخشهایی از آن در راکیزه ادامه مییابد به تولید
یک  CO2ولی بدون تولید  ATPمیپردازد / .ب) نادرس�ت اس�ت .در تنفس نوری ،ترکیب  C5با  O2ترکیب ش�ده و به مادۀ پنج کربنی ناپایدار تبدیل میش�ود/ .
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 میشود و  ATPو
NADPHهای تولید شده در مرحلۀ نوری ،مصرف نمیشوند.

229 A

22

دقت کنید که تولید قند  C 3در گیاهان  CAMدر روز اتفاق میافتد که به ترتیب باید  CO2از اسید چهار کربنی جدا شود (گزینۀ ( ،))3بعد در مرحلۀ نوری فتوسنتز
در کانال پروتونی ATP ،بسازد (گزینۀ ( ،))1بعد در مرحلۀ دوم چرخۀ کالوین ترکیب شش کربنه ناپایدار تجزیه شود (گزینۀ ( ))4و در انتها هنگام ساخت قند  C 3از

اسید  C 3دوبارهسازی  ADPو  NADP +رخ دهد (مصرف  ATPو  NADPHرخ میدهد) (درستی گزینۀ (.))2
230 C

12
منبع انرژی جانداران مختلف

18

جانداران

منبع
انرژیگیری

قدرت
تولیدکنندگی

قدرت تولید
اکسیژن

منبع
الکترون

توانایی
فتوسنتز

مثال

جانوران

مواد آلی

ندارند

ندارند

مواد آلی

ندارند

از اسفنجها تا انسان

قارچها

مواد آلی

ندارند

ندارند

مواد آلی

ندارند

مخمر نان  -زنگ و سیاهک غالت

گیاهان

نور خورشید

دارند

دارند

آب

دارند

از خزهگیان تا گیاهان گلدار

جلبکها و برخی اوگلناها

نور خورشید

دارند

دارند

آب

دارند

جلبکهای سبز  -قرمز  -قهوهای  -اسپیروژیر

آغازیان مصرفکننده

مواد آلی

ندارند

ندارند

مواد آلی

ندارند

عامل ماالریا  -آمیب  -پارامسی

باکتریهای مصرفکننده

مواد آلی

ندارند

ندارند

مواد آلی

ندارند

عامل سینهپهلو ،ریزوبیومها و…

باکتریهای شیمیوسنتزکننده مواد معدنی

دارند

ندارند

مواد معدنی

ندارند

باکتریهای تبدیلکنندۀ آمونیوم به نیترات

باکتریهای فتوسنتزکنندۀ
اکسیژنزا

نور خورشید

دارند

دارند

آب

دارند

سیانوباکتریها

باکتریهای فتوسنتزکنندۀ
غیراکسیژنزا

نور خورشید

دارند

ندارند

مواد معدنی
( H 2S
و …)

دارند

باکتریهای گوگردی سبز یا ارغوانی رنگیزه
باکتریوسبزینه دارند.
گوگردیها سبب تولید گوگرد میشوند.

219

هدام هب یژرنا زا
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .باکتریهای رنگیزهدار تولیدکننده از نوع گوگردیها یا س�یانوباکتریها بوده که از نور خورش�ید انرژی میگیرند ولی منبع
انرژی باکتریهای شیمیوسنتزکننده ،مواد معدین میباشد / .گزینۀ ( :)2نادرست است .ریزوبیوم نوعی باکتری مصرفکننده میباشد که از مواد آلی انرژی میگیرد ولی
برخی آغازیان فتوس�نتزکننده مثل اوگلناها ،اگر در ش�رایط غیرنوری قرار بگیرند ،با از دس�ت دادن سبزدیس�ههای خود به صورت مصرفکننده درمیآیند و منبع انرژی
همانند ریزوبیوم خواهد داش�ت / .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .قار چها و جانوران ،همگی مصرفکننده میباش�ند ولی آغازیان آبزی میتوانند فتوسنتزکننده (جلبکها) یا
مصرفکنن�ده (مث�ل آمیب) باش�ند (نوع مصرفکننده همانند قارچ از مواد آلی انرژی میگیرد) / .گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .جانداران سبزدیس�هدار ،فتوس�نتزکننده

220

مشش لصف

میباش�ند و از ن�ور خورش�ید ان�رژی میگیرند ول�ی باکتریهای آزادکنن�دۀ گوگرد میتوانند از نوع شیمیوس�نتزکنندهای باش�ند که از  ، H 2Sان�رژی و الکترون میگیرند

B

(منبع انرژی هر فتوسنتزکنندهای نور خورشید است).
 32 231موارد (ب)( ،ج) و (د) به نادرستی تکمیل میکنند .اکسایش پیرووات در مرحلۀ هوازی تنفس و درون راکیزه رخ میدهد که در این اندامک ،همانندسازی،
رونویسی و ترجمه صورت میگیرد (درستی الف).
ب) تثبیت کربن به صورت  C 3در سبزدیس�ه رخ میدهد ولی در گیاهان  C4و  ،CAMتثبیت کربن به صورت اس�ید  ، C4در خارج سبزدیس�ه

رخ میده�د ،ول�ی رونویس�ی مخصوص هس�ته ،راکیزه و سبزدیس�ه میباش�د( .م�ورد (ب) در مورد مح�ل اولین تثبیت کرب�ن در گیاهان  C4و  CAMرد میش�ود/ ).

C

ج) نگهداری آب در آناناس که گیاه  CAMاس�ت ،در واکوئولها رخ میدهد ولی در واکوئولها برخالف راکیزه و سبزدیس�هها ،زنجیرۀ انتقال الکترون انجام نمیش�ود/ .
د) رناتن فعال در راکیزه و سبزدیسه وجود دارد ولی تولید  ATPنوری فقط در واکنشهای نوری فتوسنتز رخ میدهد.
 12 232موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست تکمیل میکنند.
در طبیعت ابکرتیهای فتوس��نزتکننده گوگردی و برخی شیمیوس��نزتکنندهها طی واکنش زیر از  H 2Sبه عنوان منبع الکترون اس�تفاده میکنند تا مواد آلی بسازند( .دقت

کنی�د ک�ه از واکن�ش زیر میتوانید پی ببرید که همواره در فتوس�نتز و تولید مواد آلی ،مقداری آب نیز تولید میش�ود ولی مصرف آب ب�ه عنوان منبع الکترون ،مخصوص
گیاهان ،جلبکها و سیانوباکتریها میباشد).
6CO2 +12H 2S → C6 H12O 6 +12S+ 6H 2O

شیمیوس�نتزکنندهها و باکتریهای فتوس�نتزکننده غیرس�یانوباکتریها ،قادر به تولید  O2نیس�تند و برخی از آنها با اس�تفاده از  H 2Sبه تولید گوگرد میپردازند.
الف) نادرس�ت اس�ت .س�یانوباکتریها قدرت آزاد کردن گوگرد ندارند و اکس�یژنزا میباش�ند ولی چون پروکاریوت هس�تند ،فاقد عوامل رونویسی

میباشند / .ب) نادرست است .شیمیوسنتزکنندهها قدرت استفاده از  H 2Sو آزاد کردن گوگرد دارند ولی واکنشهای فتوسنتزی ندارند / .ج) درست است .تثبیت کربن
ویژۀ هر جاندار تولیدکننده میباش�د (در صورت س�ؤال فقط اینگونه جانداران بررس�ی شدهاند) / .د) نادرست اس�ت .باکتریهای گوگردی ،فتوسنتزکننده هستند و از نور

خورشید انرژی میگیرند ولی تولید  O2نمیکنند.

A

 42 233عبارت گزینۀ ( )4ویژگی مش�ترک در همۀ فتوس�نتزکنندگان طبیعت میباش�د .باید توجه ش�ود که برخی از باکتریها نیز فتوس�نتزکنندهاند ولی هس�ته و
کلروپالست (سبزدیسه) ندارند و تمام فرایندهای فتوسنتزی را در غشا یا سیتوپالسم یاخته خود انجام میدهند.
 DNAحلقوی یا در سیتوپالس�م پروکاریوت فتوس�نتزکننده و یا در بس�تره سبزدیس�ه یوکاریوتهای فتوس�نتزکننده وجود دارد ولی س�بزینه  aو  bدر برخی باکتریهای
فتوسنتزکننده مثل گوگردیها وجود ندارد.
انرژی جانداران
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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 میس�ازند که
خود دو نوع میباشند:
الف) فتوس��نتزکنندگان :همیگ از انرژی خورش��ید برای تبدیل مواد معدین به مواد آیل اس��تفاده یمکنند.

نکته :بخش عمده فتوسنتز را جانداران غیرگیاه مثل باکتری و آغازیان آبزی و کمی نیز خشکیزیها انجام میدهند.
آب ،منبع الکترون در بیشرت فتوسنتزکنندگان (تمامی گیاهان ،تمامی جلبکهای سبز ،قرمز و قهوهای ،برخی اوگلناها و نیز سیانوباکتریها (پروکاریوتی)) ،میباشد
که  O2تولید میکنند ولی در برخی فتوس�نتزکنندگان مثل باکتریهای گوگردی س�بز و ارغوانی؛ ( H 2Sهیدروژن س�ولفید) به عنوان منبع الکترون میباشد که

این باکتریها غیراکسیژنزا هستند.
فتوس�نتزکنندگان ،برای س�اخت مواد آلی ،کربن دیاکس�ید را جذب و تثبیت میکنند مثل :اغلب گیاهان ،جلبکها و ...ولی برخی گیاهان بیابانی (CAMها)
کربن دیاکسید را در عدم حضور نور (شب) جذب میکنند ،مثل :کاکتوس ،آناناس و. ...
منبع کربن فتوسنتزکنندهها ،ترکیبات غیرآلی یا همان  CO2میباشد ولی منبع اکسیژن آزاد شده از آب میباشد.

ب) شیمیوسنتزکنندگان :همگی از انرژی مواد معدین برای ساخت مواد آلی استفاده میکنند .مثال :باکتریهای نیتراتساز در خاک از اکسایش آمونیوم انرژی
و الکترون به دست میآورند.
توجه :جاندارانی که زندگی شیمیوس�نتزکننده دارند ،همگی از فرمانرو باکتریها هس�تند که در معادن ،اعماق اقیانوسها یا اطراف دهانه آتشفش�انهای زیر آب
زندگی میکنند.
مصرفکنندهها ،جاندارانی هستند که انرژی و الکرتون خود را از مواد آیل که توسط دیگر جانداران تولیدکننده ساخته شدهاند ،به دست میآورند.
مثال :آمیب ،مژکداران (پارامسی) ،کپک و پالسمودیوم عامل ماالریا و  ...از فرمانروی آغازیان ،ریزوبیوم ،استرپتوکوکوس نومونیا ،اشرشیاکالی و ...از فرمانروی
ابکرتیها و همۂ اعضای فرمانروی قارچها و جانوران مصرفکنندهاند.

C

 22 234به غیر از مورد (الف) سایر موارد دربارۀ شیمیوسنتزکنندهها صحیح میباشد .ابکرتیهای شیمیوسنزتکننده ،تنها جاندارانی هستند که از مواد معدنی مثل
 NH 3یا  H 2Sبه عنوان منبع انرژی اس�تفاده میکنند.

الف) نادرست است .تثبیت نیتروژن ویژگی باکتریهایی مصرفکننده مثل ریزوبیومها یا فتوسنتزکننده مثل برخی سیانوباکتریها میباشد ولی برخی
باکتریهای شیمیوسنتزکنندههای خاک پس از واکنشهای تثبیت نیتروژن ،شروع به عمل میکنند تا به نیتراتسازی بپردازند.

ب) درس�ت اس�ت .هم�ۀ باکتریهای شیمیوس�نتزکننده ،قدرت تثبی�ت کربن در مواد آلی دارن�د ولی این عمل را بدون حضور نور انجام میدهند / .ج) درس�ت اس�ت.
باکتریهای شیمیوس�نتزکننده در مناطقی بدون حضور نور مثل معادن ،اعمال اقیانوسها و اطراف دهانۀ آتشفش�انهای زیر آب قرار دارند / .د) درس�ت است .با توجه به

بررسی مورد (الف) ،میبینید که باکتریهای شیمیوسنتزکننده ،نیتراتها را از تغییر شکل آمونیوم )  ( NH 4+ایجاد میکنند ،این عمل بعد از عمل باکتریهای آمونیاکساز
و ریزوبیومها یا س�یانوباکتریها فعالیت میکند / .ه) درس�ت اس�ت .باکتریهای شیمیوسنتزکننده ،از مواد معدنی مثل  H 2Sیا  NH 3به عنوان منبع الکترون و انرژی

استفاده میکنند و  O2تولید نمیکنند H 2O ( .نمیتواند منبع انرژی و الکترون این باکتریها باشد).
235 C
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در بین باکتریهای تولیدکننده ،فقط سیانوابکرتیها و شیمیوسنزتکنندهها فاقد باکتریوکلروفیل میباشند که منظور سؤال این دو نوع باکتری میباشند.

رنگی�زه باکتریوکلروفی�ل ویژۀ باکتریهای فتوس�نتزکننده غیراکس�یژنزا میباش�د .این گروه از آب به عنوان منبع الکترون اس�تفاده نمیکنند ک�ه از جملۀ آنها میتوانیم
باکتریهای گوگردی سبز یا ارغوانی را مثال بزنیم.
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .سیانوباکتریها هم فتوسنتزکننده هستند و هم به دلیل استفاده از آب به عنوان منبع الکترون ،به تولید  O2میپردازند/ .
گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .شیمیوس�نتزکنندهها از مواد معدنی انرژی میگیرند / .گزینۀ ( :)3نادرست است .تبدیل آمونیوم به نیترات توسط برخی شیمیوسنتزکنندهها
ص�ورت میگی�رد ک�ه از آمونی�اک به عن�وان منبع ان�رژی و الکترون اس�تفاده میکنند ول�ی این گروه برخلاف س�یانوباکتریها آنزی�م تثبیتکنندۀ نیت�روژن ندارند/ .
گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .دقت کنید که برخی از باکتریهای شیمیوس�نتزکنندهها از آمونیاک (آمونیوم) به عنوان منبع انرژی استفاده میکنند و نیترات میسازند .این
ویژگی در هر باکتری شیمیوسنتزکنندهای یافت نمیشود (فقط برخی از  H 2Sاستفاده میکنند).
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12

باکتری همزیس�ت با ریش�ۀ یونجه باکتریهای مرصفکنندهای به نام ریزوبیوم میباش�ند .این باکتریها به علت عدم قدرت تولیدکنندگی ،از مواد آلی تولید شده در سایر
جانداران انرژی میگیرند .در ضمن عوامل رونوییس نیز مختص یوکاریوتها میباشد (درستی گزینۀ (.))1
ً
گزینۀ ( :)2ریزوبیومها معموال در برجس�تگیهای گرهکی روی ریش�ۀ گیاهان تیرۀ پروانهواران مانند س�ویا ،نخود ،عدس ،لوبیا و ش�بدر زندگی میکنند و
نیتروژن را به آمونیوم یا همان ترکیبات آمونیاکی تبدیل میکنند( .دقت کنید که نیتراتسازی وظیفۀ برخی باکتریهای شیمیوسنتزکننده میباشد / ).گزینۀ ( :)3تثبیت CO2
نش�انهای از تولیدکننده بودن اس�ت که در فتوسنتزکنندگان و شیمیوسنتزکنندهها صورت میگیرد / .گزینۀ ( :)4نقش شیمیوسنتزکنندهها در چرخۀ نیتروژن تولید نیترات
از آمونیوم میباشد (یعنی نیترات میسازند) در حالی که ریزوبیومها ،تثبیت نیرتوژن میکنند و آمونیاک را از  N 2ایجاد میکنند.
237 B
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موارد (الف)( ،ج) و (د) به نادرستی تکمیل میکنند.

باکتریهای تثبیتکنندۂ نیرتوژن شامل برخی از سیانوابکرتیهای فتوسنزتکننده و ریزوبیومهای مرصفکنندۂ مواد آیل میباشند .سیانوباکتریها که از نور خورشید انرژی
میگیرد ولی ریزوبیومها از مواد آلی تولید ش�ده در س�ایر جانداران ،انرژی به دس�ت میآورند ،پس هیچکدام از آنها برخالف شیمیوس�نتزکنندهها ،از مواد معدین انرژی
نمیگیرند (درستی ب و رد الف).
تولید نیترات از آمونیوم توسط شیمیوسنتزکنندههای خاک صورت میگیرد (رد ج) / .ریزوبیومها مصرفکننده بوده و فتوسنزت منیکنند بنابراین قدرت تولید NADPH
ندارند (رد د).
238 B
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 1در بی��ن ابکرتیه��ا ،س��یانوابکرتیها فتوس��نزتکنندگاین هس��تند که منبع الکترون آنها ،آب میباش�د (رد گزین�ۀ ( .))2هنگامی که ضمن تجزیۀ ن�وری آب ،مقداری
الکترون آزاد شود آب اکسید میشود یا اکسایش مییابد .برخی سیانوباکتریها قادر به تثبیت نیتروژن و همزیستی با برخی گیاهان مثل آزوال و گونرا دارند ولی از جهت
پروکاریوت بودن ،عوامل رونویسی ندارند (رد گزینۀ ( ))1و از نور خورشید ،انرژیگیری و از آب الکترونگیری میکنند (رد گزینههای ( )2و (.))4
 2در ش�یمی آموختهاید که به مادهای که الکترون از دس�ت میدهد به اصطالح میگویند که اکس�ید ش�ده یا اکسایش یافته و به مادهای که الکترون به دست آورد به
اصطالح میگویند کاهش یافته یا احیا شده است.
B

 42 239سیانوباکتریها و ( Ecoliاشرشیاکالی) باکتریهایی فاقد نوکلئوزوم و توایل افزایند هاند چرا که پروکاریوت هستند ولی تنظیم بیان ژن منفی یا مثبت را دارا
میباش�ند (نادرس�تی گزینههای ( )1و ( .))3در غش�ای باکتریهای فتوس�نتزکننده ،رنگیزههای فتوس�نتزی مختلفی وجود دارد که این رنگیزهها در  Ecoliکه یک باکتری
غیرفتوسنتزکننده میباشد ،مشاهده نمیشود .در آخر دقت کنید که هر یاختۀ زندهای طی فرایند قندکافت میتواند به تولید یا مصرف  ATPبپردازد (نادرستی گزینۀ (.))2

221

هدام هب یژرنا زا
222

B

 32 241موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست هستند .تبدیل آمونیاک به نیترات ،مختص شیمیوسنتزکنندههاست نه فتوسنتزکنندگان .همچنین همۀ فتوسنتزکنندگان،
تثبیت  CO2میکنند و منبع انرژی همۀ آنها ،نور خورشید میباشد.

مشش لصف

C

 22 240رایجترین شکل نیتروژن مورد استفادۀ گیاهان ،نیرتات یا آمونیوم میباشد .در شکل زیر مشاهده میکنید که نیترات پس از ورود به ریشۀ گیاه ،دوباره باید
به آمونیوم تبدیل شود .این مولکول ،طی فرایند نیتراتسازی باکتریهای شیمیوسنتزکنندۀ خاک تولید میشود که منبع انرژی و منبع الکترون این باکتریها یک نوع مادۀ
غیرآلی یا معدنی میباش�د (نادرس�تی گزینۀ ( )3و درس�تی گزینۀ ( .))2ریزوبیومها با گیاهان تیرۀ پروانهواران همیاری دارند .ریزوبیومها مصرفکنندۀ مواد آلی هستند نه
ً
ً
مس��تقیما راهانداز را شناس�ایی میکند و حلقهای برای رونویس�ی آنها در بخش تنظیمی ژن ایجاد
شیمیوس�نتزکننده (نادرس�تی گزینۀ ( .))1کال در باکتریها ،رنابس�پاراز
ً
نمیشود (چون اصال توالی افزاینده ندارند) (نادرستی گزینۀ (.))4

C

الف) در مورد شیمیوس�نتزکنندهها رد میش�ود که تثبیت کربن میکنند ولی فاقد رنگیزه برای گرفتن نور هس�تند / .ب) در مورد گوگردیها که فتوسنتزکنندهاند و از نور
انرژی میگیرند نادرست است / .ج) در مورد تثبیت نیتروژن در برخی سیانوباکتریها نادرست است.
 42 242همۀ باکتریهای تولیدکننده ،منظور هم فتوسنتز و هم شیمیوسنتزکنندهها میباشد که همگی تثبیت کربن دارند و  NADHرا در مادۀ زمینهای سیتوپالسم
ً
(قندکافت) تولید میکنند ولی مصرفکنندهها ،اصال تثبیت کربن  CO2ندارند.

دقت کنید که در باکتریها چون سیس�تم چندژنی دارند و چند ژن مرتبط و کنار هم ،همزمان رونویس�ی میش�وند (مثل  3ژن برای تجزیۀ الکتوز) ،تعداد ژنها از تعداد
نقاط آغاز رونویس�ی بیش�تر اس�ت (نادرستی گزینۀ ( .))2منبع انرژی مصرفکنندهها از مواد آلی میباشد (نادرستی گزینۀ ( )1و درستی گزینۀ ( ))4ولی تنفس هوازی در
باکتریهای گوگردی نیز که تولیدکننده میباشند ،دیده نمیشود (این باکتریها توانایی تولید و مصرف  O2ندارند) (نادرستی گزینۀ (.))3
B

B

 22 243یاختۀ فتوسنتزکننده ،اگر پروکاریوتی باشد ،در دنای اصلی خود و اگر یوکاریوتی باشد ،در سبزدیسه و راکیزۀ خود ،دنای حلقوی دارد.
گزینۀ ( :)1گوگردیها ،فقط یکی از گروههای باکتریهای فتوسنتزکننده غیر اکسیژنزا هستند / .گزینۀ ( :)3الکترون فتوسیستم از مرکز واکنش خارج
میشود نه آنتنها!  /گزینۀ ( :)4شیمیوسنتزکنندهها نیز غیر اکسیژنزا هستند ولی فتوسنتز نمیکنند.
 12 244یوکاریوتهای فتوسنتزکننده و سیانوباکتریها از آب به عنوان منبع الکترون استفاده میکنند و به دلیل تولید  ، O2سبب افزایش قدرت تولید  ATPدر

واکنشهای تنفسی میشوند.

ً
قطعا و منیتوانند جمله را نادرس�ت میکند چون گزینۀ ( )2عامل
در گزینۀ ( )3به نقش نیتراتس�ازی شیمیوس�نتزکنندهها اش�اره ش�ده و در گزینههای ( )2و ( )4کلمۀ

B

رونویسی در مورد یوکاریوت و گزینۀ ( )4در مورد سیانوباکتریها رخ میدهد (سیانوباکتریها و هر باکتری دیگری فاقد تیالکوئید میباشند).
 12 245فقط مورد (ب) موردنظر است .همۀ پروکاریوتهای فتوسنتزکننده ،کربن را تثبیت میکنند و الکترونها را از یک مادۀ اکسایش یافته به  CO2میرسانند.
برخی مثل گوگردیها ترکیبات گوگردی را تجزیه میکنند و گوگرد آزاد میکنند .در این باکتریها مقدار  O2محیط در فتوسنتز آنها بیتأثیر بوده و دارای تنفس بیهوازی

A
C

هستند و چرخۀ کربس ندارند (نادرستی ج و د) ولی تیالکوئید بخشی از سبزدیسه است که در هیچ پروکاریوتی وجود ندارد (نادرستی الف).
 22 246باکتریهای نیتراتساز سبب تبدیل آمونیوم به نیترات میشوند (نه اینکه آمونیوم تولید کنند) (نادرستی گزینههای ( )1و ( .))3این باکتریها ،شیمیوسنتزکننده
میباشند و از مواد معدنی ،انرژی میگیرند (درستی گزینۀ ( ))2ولی فتوسنتزکننده نیستند و چرخۀ کالوین ندارند .این باکتریها در خاک عمل میکنند نه در گیاه!!
 12 247موارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .برخ�ی از باکتریهای شیمیوس�نتزکننده ،به تولید نیت�رات میپردازند که منب�ع انرژی آنها م��واد معدین  NH 3یا

NH 4+

میباشد .این مواد معدنی اگر  H 2Sباشند ،میتوانند منبع الکترون باکتریهای گوگردی نیز باشند (ولی در همۀ موارد این موضوع صادق نمیباشد) /.ب) درست است.

باکتریهای شیمیوس�نتزکنندۀ موجود در اعماق اقیانوسها ،از مواد معدین انرژی میگیرند که اگر این منبع انرژی  H 2Sباش�د ،میتواند منبع الکترون برای باکتریهای
گوگردی باشد / .ج) نادرست است .باکتریهای ریزوبیومی تولیدکننده نیستند / .د) نادرست است .باکتریهای دارای رنگیزه باکتریوکلروفیل ،فتوسنتزکننده هستند که
از نور خورشید انرژی میگیرند ولی منبع الکترونی باکتریهای نیتراتساز ،مواد معدنی مثل  NH 4+میباشد.
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32

یوکاریوتهای فتوسنتزکننده و سیانوباکتریها از آب (مادۀ معدنی) و باکتریهای گوگردی از  H 2Sمعدنی به عنوان منبع الکترون استفاده میکنند که فقط پروکاریوتها
در غشای یاختهای خود رنگیزۀ فتوسنتزی دارند .این پروکاریوتها همانند هر پروکاریوت دیگری میتوانند قبل از پایان رونویسی ،پروتئینسازی خود را آغاز کنند (درستی
گزینۀ ( .))3در سیانوباکتریها تولید  O2وجود دارد (نادرستی گزینۀ (.))4

انرژیگیری از مواد معدنی در شیمیوس�نتزکنندهها دیده میش�ود نه در فتوسنتزکنندهها (نادرس�تی گزینۀ ( ))2و در آخر دقت کنید که پروکاریوتهای فتوسنتزکننده یا
سبزینۀ  aو یا باکتریوکلروفیل دارند ولی کاروتنوئید ندارند (نادرستی گزینۀ (.))1
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منبع اصلی انرژی هر فتوسنتزکنندهای اعم از باکتری گوگردی سبز ،گوگردی ارغوانی و سیانوباکتریهای دارای سبزینۀ  ،aنور میباشد.

گزینۀ ( :)1نادرست است .منبع الکترون باکتریهای گوگردی و سایر غیراکسیژنزاها به ترتیب ترکیبات گوگردی مانند  H 2Sو سایر ترکیبات میباشد

ولی باکتریوکلروفیل نام رنگیزۀ نوری آنهاست / .گزینۀ ( :)2نادرست است .منبع انرژی باکتریهای دارای رنگیزه باکتریوکلروفیل ،نور خورشید میباشد ولی نیتراتسازها

از مواد معدنی انرژی میگیرند / .گزینۀ ( :)4نادرست است .منبع الکترون گوگردی ارغوانی ،مواد گوگردی (مثل  ) H 2Sو در سیانوباکتریها ،آب میباشد.

دقت کنید که هر جانداری در اثر تنفس یاختهای خود ،با تجزیۀ مواد آلی به تولید انرژی یا  ATPمیپردازد ولی منظور از منبع انرژی در هر جاندار ،آن منبعی میباشد
که س�بب ایجاد مادۀ آلی در بدن میش�ود .این منبع در فتوس�نتزکنندهها نور خورشید و در شیمیوس�نتزکنندهها ،مواد معدنی بوده ولی در مصرفکنندهها ،همان مادۀ آلی
گرفته شده از محیط بیرون میباشد.
250 B
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موارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست هستند.
ً
الف) نادرست است .سیانوباکتریها و کال پروکاریوتها ،فاقد اندامک غشادار سبزدیسه و تیالکوئید میباشند / .ب) درست است .تجزیۀ پیرووات

و تولید اس�تیل  CoAدر تنفس هوازی ملخ در بس�ترۀ راکیزه که محل تولید  FADH 2چرخۀ کربس اس�ت صورت میگیرد / .ج) نادرست است .در گیاه ( C4ذرت)،
ً
میانبرگ اسفنجی اسید  C4تولیدی خود را از راه پالسمودسم به غالف میدهد تا خود غالف آوندی CO2 ،را از اسید  C4جدا کند (نه اینکه مستقیما  CO2بدهد).

 /د) نادرست است .مخمر ،تخمیر الکلی دارد که طی آن مادۀ آلی دو کربنه الکترونگیری میکند نه پیرووات.
251 B
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جانداران تولیدکنندۀ موردنظر میتوانند از گروه باکتریهای گوگردی باشند که  O2را تولید نمیکنند .میدانیم عوامل رونویسی در باکتریها وجود ندارند

و مختص یوکاریوتها هستند (درستی گزینۀ (.))1

گوگردیها ،قدرت استفاده از  H 2Sمعدنی در واکنشهای متابولیسمی مانند فتوسنتز و یا داشتن  mRNAچندژنی (یک  mRNAاز روی چند ژن مجاور) و همچنین

C

تولید همزمان و هممکان (سیتوپالسم) پیرووات (به علت قندکافت) و ( NADPHبه علت فتوسنتز) را دارند (نادرستی گزینههای ( )3( ،)2و (.))4
 22 252فقط مورد (ج) درست است .باکتریهای تثبیتکنندۀ نیتروژن ،ریزوبیوم مصرفکننده و برخی سیانوباکتریهای فتوسنتزکننده میباشند.
الف) نادرست است.

دقت کنید که ریزوبیوم که از مواد آلی انرژی میگیرد با ریشۀ گیاهان تیرۀ پروانهواران همیاری میکند که یاخته درون کیسه گردۂ آنها ضمن انجام میوز ،تتراد نیز تشکیل
میدهد ،ولی تخم آن مانند هر گیاهی میتوز میکند و تتراد (مربوط به پروفاز میوز  )1تشکیل نمیدهد.
ب) نادرس�ت اس�ت .باکتریه�ای تثبیتکنن�دۀ نیت�روژن ،شیمیوس�نتزکننده نیس�تند ول�ی در چرخ�ۀ نیت�روژن ،آمونیومس�ازی میکنن�د / .ج) درس��ت اس��ت .منظور،

سیانوباکتریهاس�ت ک�ه تولی�د  O2و س�بزینۀ  aدارن�د ک�ه س�بزینۀ  aآنه�ا در ن�ور دو ط�رف طی�ف مرئ�ی یعنی بنف�ش و قرمز بیش�ترین ج�ذب ن�وری را دارد/ .
د) نادرست است .ریزوبیومها ،بیشترین تثبیت نیتروژن را انجام میدهند که باکتری مصرفکننده میباشند ولی از گروه جانوران نمیباشند( .امان از بیدقتی!!)
253 C

42

هرگاه بعد از قندکافت در تس�تی عنوان ش�د ،پیرووات اکس��ایش مییابد یعنی منظور سؤال ،تنفس هوازی است ولی اگر عنوان شد ،پیرووات الکترونگیری میکند ،منظور
تخمیر الکتیکی است.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .دقت کنید که س�یانوباکتریها فتوس�نتزکنندگانی باکتریایی در طبیعت هس�تند که از آب الکترون میگیرند ولی قدرت
کاه�ش پی�رووات یعنی تنف�س بیهوازی از نوع تخمیر الکتیکی ندارند / .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .در بی�ن باکتریهای تثبیتکنندۀ نیت�روژن ،ریزوبیومها برخالف

س�یانوباکتریها ،ق�ادر ب�ه تولی�د  O2نمیباش�ند / .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .س�یانوباکتریها واج�د توانای�ی تثبیت دو م�ادۀ معدنی  N 2و  CO2میباش�ند/ .
C

گزینۀ ( :)4درست است .دقت کنید که تولید  NADP +به معنی فتوسنتز و تولید قند گلوکز میباشد ولی تولید  FADبه معنی تنفس هوازی و مصرف قند گلوکز است.
 32 254موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست هستند.
الف) نادرست است .چون باکتریهای نیتراتساز ،شیمیوسنتزکنندهاند و انرژی خود را از برداشتن الکترون از مواد غیرآیل به دست میآورند و کمبود
ن�ور هی�چ تأثی�ری روی آنه�ا ن�دارد( .شیمیوس�نتزکنندهها در محیط ب�دون نور فعالی�ت و زندگی میکنند / ).ب) نادرس�ت اس�ت .فق�ط باکتریهای گوگ��ردی و برخی

شیمیوس�نتزکنندهها از  H 2Sبه عنوان منبع الکترون یا انرژی اس�تفاده میکنند / .ج) درس��ت است .باکتریهایی که از نور خورش��ید انرژی میگیرند ،فتوسنزتکنندهاند و
ً
باید  CO2را به مواد آلی تبدیل کنند .در این گروه ،قطعا مقدار  CO2محیط ،در متابولیس�م آنها اثربخش اس�ت / .د) نادرس�ت اس�ت .باکتریهای غیراکس�یژنزا
A

میتوانند ،گوگردی ،شیمیوسنتزکنندهها و برخی غیرگوگردیها و … باشند که آب در فعالیت متابولیسمی تولیدکنندگی آنها بیتأثیر است.
 12 255فقط مورد (ج) مورد قبول است.

الف) نادرس�ت اس�ت .س�یانوباکتریها میتوانند تثبیت همزمان  N 2و  CO2داشته باشند / .ب) نادرست اس�ت .ریزوبیومها و سیانوباکتریها با

B

گیاه�ان در تثبی�ت نیت�روژن همیاری دارند / .ج) درس�ت اس�ت .پروکاریوتها ،نوکلئوزوم و فش�ردگی  DNAندارند / .د) نادرس�ت اس�ت .هر تولیدکنن�دهای ،در طی
واکنشهای خود به تولید آب میپردازد.
 32 256همۀ باکتریها با یک نوع رنابسپاراز ،همۀ انواع RNAهای خود را میسازند.
ً
علت نادرس�تی گزینههای ( )1و ( :)2دقت کنید که باکتریهای نیتراتس�از که شیمیوس�نتزکنندهاند ،اصال فتوس�نتز نمیکنند ولی جزء تولیدکنندگان مواد آلی از مواد
معدن�ی میباش�ند .در شیمیوس�نتزکنندهها ،منب�ع انرژی و الکت�رون ،یک نوع مادۀ معدنی مثل  NH 4+یا  H 2Sمیباش�د .علت نادرس�تی گزین�ۀ ( :)4صدبار گفتم!!

باکتریهای نیتراتساز ،تثبیت نیتروژن را انجام نمیدهند.

223

هدام هب یژرنا زا
224

C

مشش لصف

 32 257منظور سؤال باکتریهای گوگردی و شیمیوسنتزکنندهها میباشند که:
ً
گزینۀ ( :)1نادرست است .مثال باکتریهای گوگردی که از  H 2Sاستفاده میکنند ،تنفس بیهوازی دارند و استیل  CoAتولید نمیکنند ولی انواع شیمیوسنتزکنندۀ هوازی

258 B

وجود دارد که به تولید اس�تیل  CoAمیپردازد / .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .شیمیوس�نتزکنندهها که از  H 2Sانرژی و الکترون میگیرند ،رنگیزه و جذب نور ندارند/ .
گزینۀ ( :)3درس�ت اس�ت .چون باکتریای که از پیرووات به عنوان یک مادۀ آلی انرژی میگیرد ،باکتری تولیدکننده نمیباش�د .باکتریهای مصرفکننده میباشند که
همانند جانوران و قار چها از مواد آلی انرژی میگیرند / .گزینۀ ( :)4نادرست است .برخی شیمیوسنتزکنندهها هوازی هستند ولی گوگردیها بیهوازی هستند.
42

در واکنشه�ای تولیدکنندگ�ی جان�داران ،هم��واره مقداری آب تولید میش�ود .ای�ن آب از ترکیب اکس�یژن مولکول  CO2و هیدروژنه�ای منبع الکترونی

به دست میآید ). (6CO2 +12H 2 x → C6 H12O 6 +12x + 6H 2O

B

مصرف آب مخصوص گیاهان ،آغازیان و سیانوباکتریهای فتوسنتزکننده بوده که طی واکنشهای فتوسنتزی خود هم به تولید و هم به مصرف آب میپردازند.
 Ecoli 32 259باکتری مصرفکننده میباش�د که قدرت تثبیت کربن ندارد ولی مانند هر باکتری دیگری دنای حلقوی اصلی آن متصل به غش�ای یاخته اس�ت.
ای�ن باکت�ری میتوان�د در تنفس خ�ود همانند هر باکتری دیگ�ری در قندکافت ،دو مولک�ول  ATPتولید کند .در انتها دق�ت کنید که هر باکت�ری میتواند یک مولکول
 mRNAرا از روی چند ژن مجاور هم رونویسی کند.
باکتری گوگردی سبز ،فتوسنتزکننده است و تثبیت کربن میکند ویل غیراکسیژنزا بوده و فاقد سزبینۂ  aیمابشد.

A

B

C

A

 32 260اوگلناها نوعی آغازی تکیاختهای سبزدیس�هدار فتوس�نتزکننده میباش�ند که در عدم حضور نور ،سزبدیس��هها یا کلروپالستهای خود را از دست داده و از
مواد آلی سایر جانداران انرژیگیری میکنند (سبزینه را تغییر نمیدهند) (رد گزینۀ ( .))4این آغازی در راکیزه خود  DNAحلقوی دارد (رد گزینۀ (.))1
همانطور که از فصل  1به خاطر دارید ،یوکاریوتها برحسب نیاز به همانندسازی میتوانند تعداد نقاط شروع همانندسازی خود را تغییر دهند (رد گزینۀ (.))2
 32 261اوگلن�ا نی�ز مانن�د هر جاندار دیگری برای ش�روع تنفس یاختهای خود ،واکنشهای قندکافت انجام میدهد که طی آن مواد ش�ش کربنی فس�فاتدار را به
بنیانهایی به نام پیرووات تبدیل میکنند.

گزینۀ ( :)1تولید  O2به کمک تجزیۀ آب تا هنگامی در اوگلنا رخ میدهد که سبزدیس�ه خود را از دس�ت نداده باش�د / .گزینۀ ( :)2منبع انرژی در
اوگلنای سبزدیس�هدار از نور خورش�ید و تنها در نوع فاقد سبزدیس�ه از تجزیۀ مواد آلی میباشد (دقت داشته باشید که وقتی جانداری قادر به ساخت مواد آلی است ،منبع
انرژی آن جاندار را همان منبع انرژی تولیدکنندگی آن میدانیم) / .گزینۀ ( :)4فعالیت همزمان رونویسی و ترجمۀ مخصوص پروکاریوتها میباشد که فاقد هسته هستند.
(ژنهای اصلی همواره در هستۀ یوکاریوتها مثل اوگلناها واقعند).
 12 262فقط مورد (الف) درست میباشد.
الف) درس�ت اس�ت .هر یاختۀ فتوس�نتزکنندۀ پروکاریوتی ،حاوی دانی حلقوی بوده .در یوکاریوتها نیز در سبزدیس�ۀ آنها دنای حلقوی و فاقد گروه
فسفات آزاد وجود دارد / .ب) نادرست است .جاندار تکیاختهای یوکاریویت مانند آمیب یا اوگلنا دارای اندامکهای غشادار درونی مثل راکیزه ،سبزدیسه یا هر دو میباشد/.
ج) نادرست است .گویچۀ قرمز بالغ و یاختۀ آبکش بالغ ،هسته ،راکیزه و سبزدیسه ندارند ،یوکاریوتاند ولی قدرت همانندسازی ندارند / .د) نادرست است .یاختۀ آبکش
بالغ و گویچههای قرمز بالغ ،هسته و نوکلئوزوم ندارند ولی ژنهای پروکاریوتی نیز در آنها دیده نمیشود.
 32 263مرحلۀ نوری فتوس�نتز در فضا و غش�ای تیالکوئید رخ میدهد و چرخۀ کالوین هم که در بس�تره سبزدیس�ه رخ میدهد ولی هیچ مرحلهای از فتوس�نتز در
سیتوپالس�م رخ نمیده�د (نادرس�تی گزین�ۀ ( .))3واکنشهای تنفس ن�وری در راکیزه و سبزدیس�ه ،تنفس یاختهای در سیتوپالس�م و راکیزه و تخمی�ر در مادۀ زمینهای
سیتوپالسم رخ میدهد.

پاسخ آزمون دوره فصل پنجم و ششم
B

B

C

1

11

فقط عبارت (ب) صحیح است .در هر دو فرایند چرخۀ کربس و تنفس نوری  CO2تولید میشود و مادۀ پنج کربنی نیز وجود دارد.

الف) در تنفس نوری ،گیرندۀ الکترونی نقشی ندارد / .ج) چرخۀ کربس وابسته به نور نیست و در هر شرایطی رخ میدهد ولی در هر دو فرایندCO2 ،
ً
تولید میشود / .د) مرحلۀ ابتدایی تنفس نوری در سبزدیسه و بخشی دیگر در راکیزه صورت میگیرد ولی چرخۀ کربس کامال در راکیزه رخ میدهد.
 42 2چن�د ب�ار توضیح دادم! در قندکافت در مرحلۀ اول  2ATPمصرف و در مرحلۀ آخر تعدادی  ATPتولید میش�ود که این عمل در همۀ یاختههای زنده
رخ میدهد .طی گلیکولیز (قندکافت) از گلوکز و مادۀ شش کربنی دوفسفاته ،در نهایت دو مولکول پیرووات تولید میشود.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .قندکافت به نور وابس�ته نمیباشد / .گزینۀ ( :)2نادرست است .قندکافت در هر گیاهی رخ میدهد ولی ربطی به تثبیت
کربن ندارد / .گزینۀ ( :)3نادرست است .تنفس نوری مانع مرحلۀ تولیدکنندگی فتوسنتز است که در آن  ATPتولید نمیشود.
3

43

در قندکافت که تبدیل گلوکز به دو تا پیرووات صورت میگیرد ،تولید  CO2صورت نمیگیرد.

گزینۀ ( :)1نادرست است .در روز در گیاهان  ، CAMاسید چهار کربنی که در شب تولید شده است ،ابتدا در روز  CO2از آن جدا شده و سپس برای انجام

چرخۀ کالوین به سبزدیس�ه میرود / .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت 23٪ .کربن دیاکس�ید بافتها با هموگلوبین ترکیب ش�ده که در مویرگ مجاور ش�شها از آن جدا میشود/ .
گزینۀ ( :)3نادرست است .در تنفس نوری از تجزیۀ مادۀ دو کربنی ،در واکنشهایی که بخشی از آن در راکیزه انجام میشود CO2 ،تولید میشود.

C

C

 44 4تجزیۀ نوری آب ویژۀ فتوس�نتز میباش�د که در فضای درون تیالکوئید رخ میدهد نه بس�تره! ولی تولید  ATPدر س�طح پیشماده در بس�تره راکیزه در
واکنشهای چرخۀ کربس رخ میدهد.
گزینۀ ( :)1در بستره راکیزه و سبزدیسهها ،دنابسپاراز برای دنای حلقوی اندامک همانندسازی میکند / .گزینۀ ( ATP :)2نوری در هنگام روز در بستره
سبزدیسه و  ATPاکسایشی در طول شبانهروز در بستره راکیزه تولید میشود / .گزینۀ ( :)3تولید  CO2از تجزیۀ پیرووات به استیل در بستره راکیزه و مصرف  CO2در
چرخۀ کالوین در هنگام روز میتواند رخ دهد.
 25 5فقط مورد (الف) درست است.
الف) درس�ت اس�ت .هر اس�تیل وارد یک چرخۀ کربس شده و با اکسایش خود  ATPمس�تقیم ،مقداری  NADHو  FADH 2ایجاد میکند ولی

اکس�ایش پیرووات یک مرحله اضافهتر یعنی تبدیل پیرووات به اس�تیل دارد که در این واکنش نیز یک  NADHبرای تولید  ATPایجاد میش�ود / .ب) نادرست است.
افزای�ش غلظ�ت  ، O2ش�رایط را ب�رای تنف�س نوری آم�اده میکند ن�ه زیادی روبیس�کو!!  /ج) نادرس�ت اس�ت .در تخمیر الکتیک�ی ،تولید  CO2ص�ورت نمیگیرد.

C

C

B

د) نادرس�ت اس�ت .مثانه نوعی ماهیچۀ صاف میباش�د و قدرت تخمیر ندارد .این یاختهها فقط  NAD +را توس�ط تنفس هوازی و در زنجیرۀ انتقال الکترون بازس�ازی
میکنند( .تخمیر الکتیکی در ماهیچۀ اسکلتی رخ میدهد).
 46 6هورمونهای تحریککنندۀ گیاهی مثل جیبرلینها ،اکس�ینها و س�یتوکینینها ،س�بب افزایش رش�د و فتوسنتز گیاهان میش�وند که این عمل را با افزایش
فعالیت کربوکسیالزی روبیسکو انجام میدهند.
گزینۀ ( :)1انسولین با پایین آوردن گلوکز خون ،انرژی در دسرتس یاختهها را کاهش یمدهد .انسولین روی همۀ یاختههای بدن اثر دارد و نفوذپذیری
یاختهها به گلوکز را زیاد میکند( .محیط داخلی بدن ،شامل خون ،لنف و آب سیتوپالسمی میباشد / ).گزینۀ ( :)2غدۀ تیروئید در باالی دیافراگم با افزایش سوختوساز
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 یاختهای میش�ود/ .
گزینۀ ( :)3هورمونهای اتیلن و آبسیزیکاسید ،اثر منفی در رشد گیاه داشته و مقدار فتوسنتز را در آنها کاهش میدهد.
 17 7دقت کنید که در سؤال گفته کدام «نادرست» نمیباشد ،یعنی گزینۀ درست را میخواهد.
در مرحلۀ وابسته به نور فتوسنتز ،انرژی نوری به انرژی شیمیایی تبدیل میشود و ضمن تجزیۀ آب ،مولکولهای  ATPو  NADPHتولید میشوند (درستی گزینۀ (.))1
گزینۀ ( :)2پرتوی فروس�رخ از آن جهت که طول موج بیش�تر از  700نانومتر دارد برای ما مرئی نیس�ت ولی جانورانی مثل برخی مارها میتوانند این
پرتو را به صورت گرما احساس کنند (در حقیقت زنبور عسل ،فرابنفش را میبیند ولی ما گرمای آن را احساس میکنیم!) / .گزینۀ ( :)3برخی واکنشهای تنفس نوری در
راکیزه نیز رخ میدهد .تنفس نوری ،واکنشی وابسته به نور میباشد ولی راکیزه فاقد رنگیزه میباشد( .واکنشهای نوری فتوسنتز و تنفس نوری ،از واکنشهای وابسته به
نور گیاهان میباش�د / ).گزینۀ ( :)4دقت ش�ود که به س�بزینه  aای که در فتوسیس�تم قرار دارد  P680و  P700میگوییم که در س�یانوباکتریها نیز وجود دارند ولی
سبزینهها ،فاقد پروتئین هستند P680( .یا  ، P700فقط شامل سبزینۀ  aموجود در مرکز فتوسیستمها میباشد).
 48 8مواد دفعی نیتروژندار از تجزیۀ کامل و متابولیس�م آمینواس��یدها و ابزهای آیل نیرتوژندار ایجاد میش�وند .در تنفس نوری هیچ مادۀ نیتروژنداری شرکت
ندارد و حتی  ATPنیز تولید نمیشود ،پس مادۀ زائد نیتروژنداری نیز ایجاد نمیشود.
گزینۀ ( :)1محصوالت چرخۀ کربس  NADH ، ATP ، CO2و  FADH 2میباشند که بهجز  ، CO2بقیه حاوی باز آلی نیتروژندار آدنین بوده
و از تجزی�ۀ آنه�ا م�ادۀ زائ�د نیتروژندار ایجاد میش�ود / .گزینۀ ( :)2محصوالت نوری فتوس�نتز ش�امل  ATP ، O2و  NADPHمیباش�د که در بی�ن آنها  ATPو

A

C

 NADPHذخیرهکنندۀ انرژی و دارای باز آلی آدنین بوده که در اثر تجزیه میتواند به مادۀ زائد نیتروژندار تبدیل شود / .گزینۀ ( :)3محصوالت مرحلۀ قندکافت (گلیکولیز)،
عالوه بر پیروواتهای نهایی که فاقد نیتروژن میباشند ،موادی مثل  ATPو  NADHبوده که از تجزیۀ باز آلی آنها میتوان مادۀ زائد نیتروژندار را ایجاد کرد.
 29 9در تنفس نوری ،تجزیۀ مولکول  C5ناپایدار در سبزدیسه توسط روبیسکو و خروج  CO2از  C2در راکیزه صورت میگیرد ولی تبدیل پنج کربنه به چهار

کربنه در چرخۀ کربس راکیزه رخ میدهد (گزینۀ ( )4نیز در واکنشهای متابولیسمی رخ نمیدهد).
 41 10واکنشهای چرخۀ کالوین و کل فرایند فتوسنتز هر گیاهی فقط در روز انجام میشود.
واکنشهای فتوسنتزی دو مرحله دارند:
تجزیۀ آب و تولید  O2دارند.
الف) وابسته به نور
انرژی ساخت  ATPرا فراهم میکند.
زنجیرۀ بین دو فتوسیستم  2و 1
زنجیرۀ انتقال الکترون دارند
انرژی ساخت  NADPHرا فراهم میکند.
زنجیرۀ بعد از فتوسیستم 1
 ATPنوری و  NADPHرا مصرف میکند.

ب) مستقل از نور
چرخۀ کالوین (محتاج  CO2میباشد).
قند سه کربنی ADP ،و  NADP +میسازد.
گزینۀ ( :)1آنزیم روبیسکو دو نوع فرایند تنفس نوری و چرخۀ کالوین را با یک پیشمادۀ ریبولوزبیس فسفات انجام میدهد / .گزینۀ ( :)2چرخۀ کالوین،

C

واکنشی در هر گیاهی است که فقط کربن موجود در  CO2را تثبیت میکند / .گزینۀ ( :)3آنزیم روبیسکو واکنش تنفس نوری را فقط در حضور نور و دمای شدید انجام
ً
میدهد ولی واکنشهای مستقل از نور چرخۀ کالوین را نیز انجام میدهد که این عمل نیز در طی روز و روشنایی صورت میگیرد .ولی واکنشهای آن ،مستقیما به انرژی
نورانی نیازمند نمیباشند.
 11 11همۀ موارد صحیح میباشند.
الف) دقت کنید که سبزدیسه توانایی تثبیت کربن به صورت اسید  C 3را در همۀ گیاهان جلبکها دارد .از طرفی هر یاختۀ فتوسنتزکننده ،اگر پروکاریوت

باشد ،در  DNAاصلی و اگر یوکاریوت باشد ،در سبزدیسۀ خود DNA ،حلقوی دارد / .ب) دقت شود که آنزیم روبیسکو در سزبدیسه دیده میشود ،از طرفی سبزدیسه دارای
رناتنه�ای کوچک�ی در خ�ود ب�وده و عام�ل آزادکنن�ده ترجم�ه نی�ز در آن دی�ده میش�ود ت�ا پلیپپتی�د تولی�د ش�ده را از  tRNAموج�ود در جای�گاه  Pرناتن ج�دا کند/ .
ج) دیوارۀ دوم چوبی ش�ده مخصوص اسکلرانش�یمها و بافت هادی چوبی میباش�د که برخالف پارانشیمها قدرت فتوسنتز ندارند / .د) فعالیت زیستی در یاختههای زندۂ
گیاهی دیده میشود .از طرفی تمام یاختههای زنده ،درون سیتوپالسم خود ،توانایی انجام قندکافت با تولید پیرووات را دارند.
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هدام هب یژرنا زا
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C

مشش لصف
C

 21 12موارد (ب) و (د) نادرست هستند.
ً
الف) درست است .اکسیداسیون پیرووات قطعا طی تولید استیل  CoAو تنفس هوازی رخ میدهد ولی واکنشهای کاهشی آن طی الکترونگیری در
تنفس بیهوازی یا تخمیر الکتیکی درون مادۀ زمینهای سیتوپالسم انجام میگیرد / .ب) اندرست است .گیاهی که دارای متابولیسم اسید کراسوالسه میباشد ،از نوع CAM
مثل آناناس بوده که برگ یا ساقۀ گوشتی آبدار دارد و برای سازش با محیط گرم و خشک دارای روزنههای کمتری میباشد که فرو رفته در روپوست هستند( .نه برآمده!) /
ج) درست است .جانداران تولیدکنندۀ طبیعت ،چه فتوسنتز کنند و چه شیمیوسنتزکننده باشند ،در هر صورت کربن  CO2را در یک اسید آلی تثبیت میکنند تا از مواد
ً
معدنی بتوانند مواد آلی تولید کنند / .د) اندرست است .تبدیل اسید سه کربنی به قند سه کربنی یکی از مراحل چرخۀ کالوین میباشد که لزوما در سبزدیسه گیاهان رخ
میدهد که حاوی فتوسیستم  1و  2میباشد.
 31 13موارد (الف) و (د) درست است.
الف) درس��ت اس�ت .دقت کنید که هر یاختۀ گیاهی که دارای سبزدیس�ه با تولید  NADPHاست ،دارای راکیزهای با تولید  NADHنیز میباشد
ولی حواستان باشد که برعکس آن صادق نیست ،مثل یاختههای کرک روپوستی ،سبزدیسه ندارند ولی راکیزه دارند( .دقت کنید یاختههای نگهبان روزنه ،یاختههای تمایز
یافتۀ روپوس�تی هس�تند ولی برخالف یاختههای روپوستی دیگر دارای سبزدیسهاند / ).ب) نادرست است .تبدیل پیرووات به الکتات در تخمیر الکتیکی فقط در یاختههای
ماهیچهای انسانی دیده میشود( .گیرندههای بینایی توانایی تخمیر الکتیکی ندارند / ).ج) نادرست است .دقت شود که در طی مرحلۀ اول تخمیر یا همان قندکافت ،مصرف
 NAD +دیده میش�ود و  NADHایجاد میش�ود ولی آزاد ش�دن  CO2بعد از قندکافت صورت میگیرد / .د) درس��ت است .پروتئین مسئول سنتز  NADPHدر
اوگلناهای فتوسنتزکننده به دلیل وجود سبزدیسه ،در سطح خارجی غشای تیالکوئید دیده میشود که الکترونهای خارج شده از  P700را به  NADP +میرساند.

C

14

21

دقت کنید که در گیاهان ،اندامیک که دارای روبیسکو میباشد ،سبزدیسهها بوده که فقط قدرت تثبیت کربن به صورت اسید  C 3در چرخۀ کالوین دارند

(در این گزینه دقت کنید که اندامک موردنظر بوده است نه یاخته!!).
گزینۀ ( :)1دقت کنید که جانداران تثبیتکنندۀ نیتروژن سیانوباکتریها و ریزوبیومها که همگی پروکاریوت هستند را شامل میشود و از آنجایی که
پروکاریوتها ،طی تقس�یم دوتایی تقس�یم میشوند ،تشکیل دوک در آنها دیده نمیش�ود / .گزینۀ ( :)3با توجه به توضیحات گزینۀ ( ،)1جانداران تثبیتکنندۀ نیتروژن،
سیانوباکتریها (دارای یک نوع رنابسپاراز پروکاریوتی) و ریزوبیوم (دارای یک نوع رنابسپاراز پروکاریوتی) را شامل میشود / .گزینۀ ( :)4دقت کنید که یاختهای که فاقد
روبیسکو است ،یعنی سبزدیسه ندارد ،ولی میتواند شبکۂ گلژی متشکل از تعدادی کیسههای غشادار داشته باشد.
B

15

21

باکتریهای رودۀ بزرگ مقدار کمی ویتامین  Bو  Kمیس�ازند ،که باال رفتن ویتامین ( B1تیامین) ،تولید اس�تیلکوآنزیم  Aدر نتیجه تنفس یاختهای را افزایش میدهد و
از طرفی غدۀ تیروئید موجود در گردن نیز در افزایش سوختوساز یاختهها مؤثر میباشد.
گزینۀ ( :)1ترکیب چهار کربنی در گیاهان  ،CAMدر شب ایجاد میشود و دیاکسید کربن حاصل از تجزیۀ این ترکیب چهار کربنی در روز ،به درون
سبزدیس�ه انتش�ار مییابد (نه خود آن) تا در همان یاخته به س�مت ایجاد چرخۀ کالوین برود / .گزینۀ ( :)3دقت کنید که متام گیاهان چرخۀ کالوین دارند .گیاهان C 3
فقط توانایی تثبیت کربن در چرخۀ کالوین دارند ،ولی گیاهان  C4و  CAMعالوه بر چرخۀ کالوین ،میتوانند قبل از آن ،کربن را در یک اسید چهار کربنی تثبیت کنند/ .

C

گزینۀ ( :)4باکتریها سبزدیسه ندارند ولی تمام مراحل فتوسنتز را در صورت تولیدکننده بودن انجام میدهند .تنفس هوازی ،چرخۀ کربس و تولید استیل  CoAنیز در
باکتریهای هوازی رخ میدهند.
قطعا حاوی راکیزه نیز میباشد پس  ATPنوری در سبزدیسه و  ATPاکسایشی را در راکیزههای خود ایجاد میکنند.
 31 16دقت کنید که هر یاختۀ گیاهی سبزدیسهداریً ،
گزینۀ ( :)1اگر اوگلناهای فتوس�نتزکننده مدتی در عدم حضور نور قرار بگیرند ،سبزدیس�هها و روبیس�کو خود را از دس�ت داده و به عنوان یک آغازی
مصرفکننده از مواد آلی محیط ،انرژیگیری میکنند / .گزینۀ ( :)2دقت کنید که در گیاهان  ،CAMتثبیت کربن طی دو مرحله و عمل آنزیمی متفاوت صورت میگیرد
ک�ه تمام�ی ای�ن مراح�ل درون یک یاخته ولی در دو اندام�ک مجزا انجام میگیرد ،ابت�دا طی عمل کربوکس�یالزی آنزیمی که فقط قدرت اتصال ب�ا  CO2دارد (نه خود
روبیسکو) ،مولکول  CO2با یک اسید سه کربنه ترکیب و اسید چهار کربنهای با متابولیسم کراسوالسیون تشکیل میدهد ،این یعنی غیر از روبیسکو در اندامک دیگری

C

نیز ،آنزیمی جهت کربوکسیالز وجود دارد / .گزینۀ ( :)4مژکدارانی مثل پارامسی واکوئولهای تنظیم آب و حفرۀ دهانی در یاخته دارند.
 21 17موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست تکمیل میکنند.
الف) نادرس�ت اس�ت .تولید اکس�یژن مولکولی در تولیدکنندگانی مثل گیاهان ،جلبکها ،برخی اوگلناها و سیانوباکتریها رخ میدهد ولی باکتریهای
فتوس�نتزی غیراکس�یژنزا و شیمیوس�نتزکنندهها قدرت تولید  O2ندارند / .ب) نادرست اس�ت .رنگیزۀ گیرندۀ نور در یاختههای استوانهای و مخروطی چشم انسان نیز
ً
وجود دارد پس لزوما هر جاندار دارای رنگیزه گیرندۀ نور ،تولیدکنندۀ مواد آلی از معدنی نمیباش�د / .ج) درس��ت اس�ت .جانداران فتوس�نتزکننده ،از نور خورش�ید بهطور
مس�تقیم انرژی میگیرند و با تثبیت کربن مولکول  CO2در یک اس�ید آلی به تولید مواد آلی میپردازند / .د) نادرس�ت اس�ت .س�بزینه  aدر سیانوباکتریها ،گیاهان و

B

جلبکها وجود دارد ولی تولید مواد آلی در سزبدیسهها مخصوص یوکاریوتهای فتوسنتزکننده میباشد و در سیانوباکتریها صدق نمیکند.
 41 18هر نوع تولید  ATPیاختهای ،به صورت سنتز آبدهی ،طی ترکیب  ADPو فسفات با واکنش انرژیخواه صورت میگیرد.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .در تولید  ATPاکسایش�ی و نوری ،فسفات به صورت آزاد تأمین میش�ود / .گزینۀ ( :)2نادرست است .تولید  ATPبا
کراتین فسفات به صورت پیشمادهای است (نه اکسایشی) / .گزینۀ ( :)3نادرست است .تولید  ATPنوری و اکسایشی توسط مجموعۀ آنزیمی ATPساز در کانال H +
ایجاد میشود که این کانال جزئی از زنجیرۀ انتقال الکترون نیست.

B

19

41
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همۀ فتوسنتزکنندگان ،بهجز باکتریهای غیراکسیژنزا ،از آب به عنوان منبع الکترون (نه گیرندۀ الکترون!) استفاده میکنند .این باکتریها برخالف سیانوباکتریهاO2 ،
تولید نمیکنند و یادتون باشه که باکتریها ،فتوسنتز را در غشای خود (و نه درون تیالکوئید) انجام میدهند و میدانید که آب بیشترین مادۀ طبیعت و بدن انسان است.
شایان توجه است که هر جاندار تولیدکنندهای از جمله گوگردیها ،طی فتوسنتز خود به تولید مقدار کمی آب نیز میپردازد.
B

B

آب مادهای است که منشأ اکسیژن طی عمل فتوسنتز گیاهان و جلبکها میباشد که از این ماده در سیانوباکتریها نیز استفاده میشود.
 42 20موارد (ج) و (د) صحیح میباشند.
تا اینجا خیلی گفتیم که تولید مواد آلی از مواد معدنی در فتوسنتزکنندگان و شیمیوسنتزکنندهها رخ میدهد ولی این به معنی همۀ مواد آلی مورد نیاز جاندار میباشد.
دقت کنید که در کبد انسان نیز مواد معدنی  CO2و  NH 3میتوانند به مادۀ آلی اوره تبدیل شوند.

الف) نادرس�ت اس�ت .شیمیوسنتزکنندهها برخالف فتوسنتزکنندهها ،عمل تولیدکنندگی خود را بدون جذب نور انجام میدهند / .ب) نادرست است.
شیمیوس�نتزکنندهها برخالف فتوس�نتزکنندهها ،عمل تولیدکنندگی خود را بدون نیاز به س�امانههای تبدیل انرژی نوری به ش�یمیایی انجام میدهند / .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 یوکاریوتهای تولیدکننده یا به صورت  DNAاصلی
باکتریهای تولیدکننده وجود دارند (در کبد انسان نیز ،راکیزهها ،دنای حلقوی دارند).
 12 21موارد (الف) و (د) درست میباشند.
NADP +

A

الف) درست است .در یوکاریوتهای فتوسنتزکننده ،مولکول آب ،دهندۀ الکترون واکنشهای فتوسنتزی میباشد / .ب) نادرست است .مولکول
به زنجیرۀ انتقال الکترون واقع در غشای تیالکوئید وارد شده و پس از تبدیل به  ، NADPHبه بستره میرود / .ج) نادرست است .تحریک فتوسیستم ( 1توسط نور) باعث
خروج الکرتون پرانرژی از آن و اکس�ید ش�دن ( P700س�بزینه  )aمیشود / .د) درست است .روبیسکو آنزیمی برای مرحلۀ مستقل از نور فتوسنتز و عامل تولیدکنندۀ ، ATP
پروتئین کانالی است که هر دو از زیرواحدهای آمینواسیدی تشکیل شدهاند و روی  DNAحلقوی یاخته ،رمزهای وراثتی سهحرفی دارند.
 12 22راکیزه سبب تبدیل نوعی انرژی شیمیایی (گلوکز) به شیمیایی دیگر ( )ATPمیشود ولی سبزدیسه سبب تبدیل انرژی نوری به شیمیایی (گلوکز) میشود.
H+

B

B

نیست / .گزینۀ ( :)4برخی

گزینۀ ( :)2سبزدیسه غشای چینخورده ندارد / .گزینۀ ( :)3داخلیترین فضای راکیزه ،بستره است و محل تجمع
پروتئینهای راکیزه و سبزدیسه توسط ژنهای هستهای رمز میشوند.
 12 23یوکاریوتهای فتوس�نتزکننده (گیاهان و جلبکها) و س�یانوباکتریها دارای س�بزینه  aمیباش�ند .در طیف نور مرئی که بین  400تا  700نانومتر طول موج
دارند ،سبزینۀ  aدر دو طیف  400تا  500نانومتر و  600تا  700نانومتر حداکثر جذب را دارد.
گزینۀ ( :)2پالسمودسم راه ارتباطی سیتوپالسمی ویژۀ گیاهان میباشد ولی در سیانوباکتریها وجود ندارد / .گزینۀ ( :)3الکترونگیری از  H 2Sویژۀ
باکتریهای گوگردی و برخی شیمیوس�نتزکنندهها میباش�د که همگی فاقد سبزینه  aمیباش�ند / .گزینۀ ( :)4سیانوباکتریها همانند هر پروکاریوت دیگری فقط یک نوع
رنابسپاراز دارند.
 22 24باکتریهای گوگردی با استفاده از الکترونهای  H 2Sو سیانوباکتریها با استفاده از آب که هر دو مادۀ معدنی هستند ،در تثبیت کربن ،با مولکول CO2

به تولید مواد آلی میپردازند.
گزینۀ ( :)1عالوه بر شیمیوسنتزکنندهها ،باکتریهای گوگردی و سیانوباکتریها نیز برای تأمین الکترون در ساخت مادۀ آلی ،از مواد معدنی استفاده
میکنند ولی بدانیم که فقط گروه شیمیوسنتزکنندهها ،انرژی فعالیت خود را نیز از همین مادۀ معدنی به دست میآورند / .گزینۀ ( :)3در بین باکتریها ،فقط سیانوباکتریها،
اکسیژنزا میباشند (در این گزینه ،قید «برخالف» سبب نادرستی شده است چرا که هر دو قادر به تولید  O2نمیباشند) / .گزینۀ ( :)4برخی شیمیوسنتزکنندهها همانند
همۀ گوگردیها از  H 2Sالکترون میگیرند.

C

25

22

فقط مورد (الف) صحیح میباشد.
الف) درست است .بخش عمدۀ فتوسنتز طبیعت را جاندارانی انجام میدهند که گیاه منیابشند و در خشیک زندیگ منیکنند / .ب) نادرست است.

انواعی از باکتریها و آغازیان در محیطهای مختلف خشکی یا آبی فتوسنتز میکنند.
ج) نادرس�ت اس�ت .س�ؤال در مورد جانداران فتوسنتزکننده میباشد نه باکتریهای فتوس�نتزکننده! دقت کنید که در بین انواع اکسیژنزای جانداران ،گیاهان و جلبکها،
سبزدیسهدار میباشند / .د) نادرست است .در بین باکتریهای فتوسنتزکننده غیراکسیژنزا ،فقط گوگردیها (سبز و ارغوانی) از  H 2Sالکترون میگیرند.
B

C

در بین باکتریهای فتوسنتزکننده ،فقط سیانوباکتریها مشابه گیاهان ،سبزینه  aدارند که این گروه از آب (نوعی مادۀ معدنی) الکترونگیری کرده و O2

12 26
تولید میکنند (اکسیژنزا هستند).
گزینۀ ( :)2رنگیزه باکتریوکلروفیل ویژۀ همۀ باکتریهای فتوس�نتزکننده غیراکس�یژنزا میباش�د که یکی از انواع گوگردی سبز و ارغوانی میباشند که
از  H 2Sالکترونگیری میکنند / .گزینۀ ( :)3سیانوباکتریها را میتوان برای مثال نقض این عبارت به کار برد که از مادۀ معدنی  H 2Oالکترون میگیرد ولی اکسیژنزا

میباش�د / .گزینۀ ( :)4گوگردی س�بز و ارغوانی هر دو رنگیزه فتوس�نتزی باکتریوکلروفیل دارند و نمونهای از باکتریهای غیراکسیژنزا میباشند ولی از نظر ظاهری ،یکی
سبز و دیگری ارغوانی میباشد.
 32 27در طبیعت بهجز سیانوباکتریها ،سایر باکتریها ،غیراکسیژنزا میباشند .یعنی همۀ باکتریهای شیمیوسنتزکننده ،همۀ باکتریهای مصرفکننده و هر باکتری
فتوسنتزکننده بهجز سیانوباکتری از نوع غیراکسیژنزا میباشند .همۀ این جانداران در ابتدای تنفس یاختهای خود ،طی واکنشهای قندکافت قدرت تولید  NADHو  ATPدارند.
گزینۀ ( :)1رنگیزه باکتریوکلروفیل فقط در فتوسنزتکنندههای غیر از سیانوابکرتی وجود دارد اما در مصرفکنندهها وجود ندارد / .گزینۀ ( :)2مصرف O2
ً
در باکتریهای هوازی دیده میشود که میتوانند شیمیوسنتزکننده یا مصرفکننده باشند / .گزینۀ ( :)4تولید مواد آلی از معدنی ویژۀ باکتریها و کال جانداران تولیدکننده
میباشد ولی در بین باکتری غیراکسیژنزا برخی نیز مصرفکنندهاند و قدرت تولید مواد آلی از مواد معدنی ندارند.

هدام هب یژرنا زا
228

B

مشش لصف

B

28

22

فقط مورد (الف) در بین ابکرتیهای گوگردی و برخی شیمیوسنزتکنندهها یکسان میباشد .زیرا فقط این دو گروه از  H 2Sالکترون میگیرند و تولیدکننده هستند.

الف) مش�ترک اس�ت .اکس�یژنزایی و دارا بودن س�بزینه  aویژۀ باکتریهایی به نام س�یانوباکتری میباشد / .ب) غیرمش�ترک است .از باکتریهای
گوگ�ردی فق�ط ب�رای تصفی�ه فاضالبها در حذف س�ولفید هیدروژن اس�تفاده میکنند / .ج) غیرمش�ترک اس�ت .باکتریه�ای گوگردی ،شیمیوس�نتزکننده نیس�تند/ .
د) غیرمشترک است .انواع سبز و ارغوانی و انرژیگیری از نور خورشید ویژۀ گوگردیهاست ولی در شیمیوسنتزکنندهها دیده نمیشود.
 32 29در فتوسنتز هر جانداری وجود نور و  CO2الزامی است.
رنگیزه فتوسنتزی باکتریها در سیانوباکتریها از نوع سبزینه  aولی در سایر فتوسنتزکنندهها از نوع باکتریوکلروفیل میباشد.

گزینۀ ( :)1در بین باکتریهای فتوسنتزکنندهای که رنگیزه باکتریوکلروفیل دارند ،فقط گوگردیها از  H 2Sالکترون میگیرند / .گزینۀ (P680 :)2

یا  P700همان س�بزینه  aمیباش�د که مش�ابه آنها در سیانوباکتریها نیز دیده میش�ود .ولی این باکتریها از نور خورشید ،انرژی میگیرند و از آب به عنوان منبع الکرتون
C

B

استفاده یمکنند (نه انرژی) / .گزینۀ ( :)4قدرت زندگی در اعماق اقیانوسها و مناطق بدون نور ویژۀ شیمیوسنتزکنندههاست که فتوسنتزکننده نمیباشند.
 13 30فق�ط م�ورد (الف) ویژگی مش�ترک باکتریهای گوگردی و برخی شیمیوسنتزکنندههاس�ت که از  H 2Sک�ه گازی بیرنگ با بویی ش�بیه تخممرغ گندیده

میباشد ،الکترون میگیرند.
الف) درست است .همۀ تولیدکنندههای طبیعت ،کربن مولکول  CO2را در یک مادۀ آلی تثبیت میکنند تا به تولید مواد آلی مورد نیاز خود بپردازند/ .
ب) نادرست است .فقط شیمیوسنتزکنندهها قادر به زندگی در معادن ،دهانۀ آتشفشانها و اعماق اقیانوس یعنی محیط بدون نور میباشند / .ج) نادرست است .شیمیوسنتزکنندهها
قادر به جذب نور خورشید نیستند و رنگیزه فتوسنتزی ندارند / .د) نادرست است .باکتریهای گوگردی برخالف شیمیوسنتزکنندهها از نور خورشید انرژی میگیرند.
 33 31آزاد شدن گروههای فسفات و مصرف  CO2در چرخۀ کالوین (مستقل از نور) صورت میگیرد.
گزینۀ ( :)1گیرندۀ الکترون

 NADP +است که در مرحلۀ نوری مصرف شده ولی قند در مستقل از نور (کالوین) تولید میشود / .گزینۀ ( :)2تولید

در مرحلۀ نوری ولی تثبیت  CO2در مرحلۀ مستقل از نور است / .گزینۀ ( :)4آب در هر واکنش فتوسنتزی مصرف نمیشود (مثل گوگردیها).
B

32

23

O2

اگر تنفس نوری و تجزیۀ  C5در آن را در نظر بگیریم ،این عمل و تولید  NADP +هردو در بسترۀ سبزدیسه صورت میگیرد.

گزینۀ ( :)1اکسایش استیل در راکیزه ولی اکسایش  NADPHدر بسترۀ سبزدیسه صورت میگیرد / .گزینۀ ( :)3مصرف  CO2در سبزدیسه ولی

آزاد شدن  CO2از ترکیب دو کربنی در انتهای تنفس نوری در راکیزه رخ میدهد / .گزینۀ ( :)4قسمت اول در سبزدیسه ولی قسمت دوم در راکیزه رخ میدهد.

C

B
B

B

 13 33موارد (الف) و (د) ویژگی مشترک شیمیوسنتزکنندههاست.
منظور سؤال باکتریهای شیمیوسنتزکننده میباشد که با استفاده از انرژی و الکترون مواد معدین ،به تولید مواد آلی میپردازند.
الف) درس�ت اس�ت .شیمیوس�نتزکنندهها میتوانند از مواد معدنی مثل  H 2Sیا  ، NH 3همزمان به عنوان منبع انرژی و الکترون اس�تفاده کنند.

ب) نادرست است .نیتراتسازی ،عمل برخی شیمیوسنتزکنندههای خاک در چرخۀ نیتروژن میباشد / .ج) نادرست است .شیمیوسنتزکنندهها رنگیزهای برای جذب نور
و فتوس�نتز ندارند / .د) درس�ت اس�ت .پروتئینهای مهارکننده یا فعالکننده در تنظیم منفی و مثبت رونویس�ی در بیان ژنهای پروکاریویت مؤثرند / .ه) نادرس�ت اس�ت.
کروموزوم کمکی (دیسک) در برخی باکتریها وجود دارد.
 23 34تولی�د  2ATPدر واکنشه�ای قندکافت از مرحلۀ اول هر تخمیری در هر یاختۀ زندهای صورت میگیرد (کل واکنشهای تخمیری از هر نوعی که باش�ند،
بازدهی دو مولکول  ATPدر همان قندکافت دارند) ولی چرخۀ کالوین و تنفس نوری قدرت تولید  ATPندارند.
 43 35باکتریها تولیدکننده یا فتوسنتزکنندهاند و از نور انرژی میگیرند و یا شیمیوسنتزکنندهاند و از مواد معدنی انرژی میگیرند (نور در سوختوساز و فرایندهای
شیمیوسنتزکنندهها تأثیر ندارد).
گزینۀ ( :)1سیانوباکتریها از آب الکترون میگیرند که فقط سبزینۀ  aدارند / .گزینۀ ( :)2برخی شیمیوسنتزکنندهها نیز عالوه بر گوگردیهاH 2S ،
الکترون میگیرند ولی از نور خورشید استفاده نمیکنند / .گزینۀ ( :)3فقط برخی سیانوباکتریها به تثبیت نیتروژن میپردازند.
 13 36هر نوع تنفسی بهجز تخمیر الکتیکی ،قدرت تولید  CO2دارد( .تنفس نوری ،هوازی و الکلی CO2 ،تولید میکنند).

گزینۀ ( :)2چرخۀ کالوین ،همانند تخمیر الکتیکی به تولید  CO2نمیپردازد / .گزینۀ ( :)3هم در چرخۀ کربس و هم در تخمیر الکلی ،تولید CO2

صورت میگیرد / .گزینۀ ( :)4هم تنفس نوری و هم تخمیر الکلی به تولید  CO2میپردازند.

C

B

A

 33 37موارد (ج) و (د) نادرست میباشند.
در فتوس�نتز دو مرحله وجود دارد .در مرحلۀ نوری  ADPمصرف ش�ده تا  ATPنوری س�اخته ش�ود و در مرحلۀ مس�تقل از نور (چرخۀ کالوین) ATP ،تجزیه ش�ده و
 ADPتولید میشود.
تنف�س ه�وازی دو مرحل�ه دارد ،مرحلۀ اول آن قندکافت اس�ت که تولید و م�صرف  ADPو  ATPصورت میگیرد ولی در مرحلۀ دوم ی�ا بخش هوازی آن فقط مصرف
 ADPیا همان تولید  ATPصورت میگیرد.
 43 38منظور س�ؤال برحس�ب متن کتاب درسی ،ویژگی مشترک باکتریها و آغازیان فتوسنتزکننده میباشد .در حقیقت سؤال در مورد ویژگی مشترک پروکاریوت
و یوکاریوت پرسیده است.
گزینۀ ( :)1نادرست است .واضح است که رونویسی و ترجمه ،سه مرحلۀ آغاز ،طویل شدن و پایان دارند / .گزینۀ ( :)2نادرست است .پروکاریوتها،
غشاهای درونیاختهای ندارند / .گزینۀ ( :)3نادرست است .شناسایی راهانداز بهطور مستقیم و به تنهایی ،ویژگی رنابسپاراز پروکاریوتی است / .گزینۀ ( :)4درست است.
در همۀ جانداران ،در صورت نیاز ،تعدادی رناتن میتوانند ،همزمان از روی یک رنای پیک به ترجمه بپردازند.
 13 39آنزیم روبیس�کو از آنزیمهای چرخۀ کالوین اس�ت و طی کربوکسیالس�یون ،مراحل چرخۀ کالوین را آغاز میکند .طی این چرخه مولکولهای  NADPHو
 ATPتولید شده در زنجیرۀ انتقال الکترون ،مصرف میشوند( .تنفس نوری در اثر عمل اکسیژنازی روبیسکو رخ میدهد).

40

B

34

موارد (ب)( ،ج) و (د) به نادرستی تکمیل میکنند.
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 ATPشکل رایج و قابل استفادۀ انرژی در یاخته است که در واکنشهای تنفس نوری برخالف هر نوع تنفس یاختهای تولید نمیشود.
مقایسۀ تنفس نوری و تنفس یاختهای

20

تنفس نوری

تنفس یاختهای

در جانداران سبزینهدار در نور و دمای شدید رخ میدهد.

در همۀ جانداران در همه زمان رخ میدهد.

قند  C5دو فسفاتۀ پرانرژی تولید و تجزیه میشود.

قند  C6ابتدا دوفسفاته پرانرژی شده و سپس تجزیه میشود (رد ج).
 O2میگیرد و  CO2میدهد.

 O2میگیرد و  CO2میدهد (رد ب).

 CO2برای فتوسنزت الزم یمابشد (رد ب).

در سبزدیسه و راکیزه رخ میدهد.

در سیتوپالسم و راکیزه رخ میدهد (رد د).

 ATPنمیدهد و آنزیم روبیسکو میخواهد (درستی الف).

 ATPمیدهد ولی روبیسکو نمیخواهد.

پاسخآزمونجمعبندی
C

اولین گیرندۀ الکترونی در چرخۀ کالوین ،اس��ید س��ه کربنه میباش�د که از  ، NADPHالکترونگیری میکند تا کاهش یابد ولی در تخمیر الکتیکی اولین

41 1
مادۀ گیرندۀ الکترون

NAD +

میباشد که ساختار نوکلئوتیدی دارد (دقت کنید که قندکافت ،مرحلۀ اول هر نوع تخمیر و تنفس یاختهای هوازی میباشد).

گزین�ۀ ( :)1ه�م در تخمیر الکلی و هم در تنفس هوازی ،اولین گیرندۀ الکترونی NAD + ،میباش�د که س�اختار دینوکلئوتیدی دارد / .گزینۀ (:)2

اولین گیرندۀ الکترونی واکنشهای هوازی تنفس NAD + ،در تبدیل پیرووات به استیل میباشد (که حاوی قند پنتوز در هر نوکلئوتید خود میباشد) ولی در مرحلۀ نوری

فتوسنتز اولین گیرندۀ الکترونی  NADP +است که از  P700الکترون میگیرد (گیرندۀ الکترون در واکنش نوری فتوسنتز NADP + ،میباشدFAD ، NAD + .
و  NADP +همگی ساختار دینوکلئوتیدی دارند) / .گزینۀ ( :)3گیرندۀ الکترونی در مرحلۀ دوم تخمیر الکتیکی ،مولکول پیرووات میباشد که همانند اسید سه کربنی
گیرندۀ الکترونی چرخۀ کالوین ،هر دو از مواد سه کربنی میباشند.
گیرندههایالکترونی

21

C

واکنش

اولین گیرندۀ الکترونی

آخرین گیرندۀ الکترونی

تنفس هوازی

 NAD +در قندکافت

 O2در انتهای زنجیرۀ انتقال الکترون

بخش هوازی تنفس

 NAD +در تبدیل پیرووات به استیل

 O2در انتهای زنجیرۀ انتقال الکترون

تخمیر الکلی

 NAD +در قندکافت

اتانال

تخمیر الکتیکی

 NAD +در قندکافت

پیرووات

بخش نوری فتوسنتز

NADP +

-

بخش غیرنوری فتوسنتز

اسید سه کربنی

-

کل فتوسنتز

NADP +

اسید سه کربنی

 22 2فقط مورد (ب) صحیح است.
الف) نادرس�ت اس�ت .در بین رنگیزههای فتوس�نتزی در آنتنهای فتوسیس�تم ،همگی قادر به خروج الکترون میباش�ند ولی این الکترون را در همان
فتوسیستم منتقل میکنند .الکترونی که از کل فتوسیستم  1یا  2خارج میشود فقط از سبزینه  (P700, P680) aدر مرکز واکنش فتوسیستمی خارج شده است که سایر
رنگیزهها برای خروج آن ،انرژی جذب کردهاند( .هر مرکز واکنش فتوسیسمتی ،یک نوع سزبینۂ  aدارد / ).ب) درست است .آزاد شدن هیستامین با اگزوسیتوز (برونرانی)

اس�ت ولی انتقال و ورود  H +به درون تیالکوئید با انتقال فعال اس�ت (البته هر دو فرایند با صرف انرژی صورت میگیرد) / .ج) نادرس�ت اس�ت .در واکنشهای وابسته
به نور فتوسنتز ،آب الکترون دهنده اصلی میباشد ولی در واکنشهای مستقل از نور چرخۀ کالوین ،مولکول  NADPHنقش الکتروندهی را ایفا میکند که البته در کل
فتوس�نتز ،این الکترونها نیز مربوط به تجزیۀ آب بودهاند ولی آب در واکنشهای مس�تقل از نور بهطور مس�تقیم به عنوان الکترون دهنده ش�رکت نمیکند / .د) نادرست

است .دقت کنید که انرژی و الکترونهای  P700در فتوسیستم  1به  NADP +میرسند ولی تولید  ATPدر اثر انرژیگیری فتوسیستم  2صورت میگیرد.

هدام هب یژرنا زا
230

B

مشش لصف

C

 33 3آنتوسیانینها در pHهای مختلف رنگ متفاوت دارند که در اندامک تکغشایی واکوئول دیده میشود.
گزینۀ ( :)1آنتوسیانینها و کاروتنوئیدها ،خاصیت پاداکسنده و حفظکننده مولکولهای زیستی از اثر رادیکالهای آزاد دارند که آنتوسیانین در دیسهها
یافت نمیش�ود (بلکه در واکوئولها هس�تند) / .گزینۀ ( :)2کاروتنوئیدها در پاییز زیاد میش�وند که باالتر از طول موج  520یا  530نانومتر دیگر قدرت جذب نور ندارند/ .
گزینۀ ( :)4در سیانوباکتریها ،سبزینۀ  aوجود دارد ولی باباجون هر فتوسیستم ،یک مرکز که بیشتر نداره! (بعد از این همه تست دیگه نباید بیدقتی کنی!)

 44 4بخش اول در مورد زنجیرۀ الکترونی بعد از فتوسیستم  1میباشد که ناقل  NADPHمیسازد ،این زنجیره برخالف زنجیرۀ راکیزه که  NAD +میسازد،
فاقد پمپ پروتونی میباشد.
گزینۀ ( :)1نادرست است .هر دو زنجیرۀ فوق دارای پروتئینهای آبدوست ،آبگریز و پمپ پروتونی میباشند / .گزینۀ ( :)2نادرست است .زنجیرۀ
انتقال الکترون بعد از فتوسیس�تم  ،1پروتئینی با نقش انتقال پروتون ندارد / .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .قس�مت اول در مورد زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزهای و زنجیره

بین دو فتوسیستم میباشد که فقط اولی توانایی دوبارهسازی  NAD +و  FADدارد.

منظور سؤال مرحلۀ وابسته به نور فتوسنتز است که نوکلئوتید سهفسفاته  ATPتوسط کانال  H +با سنتز آبدهی از مولکول  ADPتولید میشود (درستی گزینۀ (.))4

45 5
در مرحلۀ نوری  O2تولید و

B

NADP +

و  ADPمصرف میشود (نادرستی گزینۀ (.))1

دقت کنید که در واکنش نوری فتوسنتز NADP + ،الکترون میگیرد که گیرندۀ الکترون است نه ناقل الکترون!! (اگر ناقل الکترون بود ،الکترون میخواست چکار!)
(نادرستی گزینۀ (.))2
همانطور که میدانید ،واکنشهای وابسته به نور فتوسنتز ،مستقل از  CO2انجام میشوند (نادرستی گزینۀ (.))3

C

 46 6در یک یاخته فتوسنتزکننده یوکاریوتی زنجیرههای انتقال الکترون هم در راکیزهها و هم در سبزدیسهها دیده میشود که در سبزدیسه دو نوع زنجیره ،یکی
بین دو فتوسیستم و دیگری از فتوسیستم  1به بعد وجود دارد.
زنجیرههای انتقال الکترونی
نوع زنجیره

22
زنجیره درون
راکیزهای
زنجیره بین
فتوسیستم  2و 1
در تیالکوئیدها
زنجیره بین
فتوسیستم  1و
NADP +

فعالیت

محصوالت مستقیم

محصوالت
غیرمستقیم

عوامل غیررنگیزهدار موجود در
زنجیره

محل

انتهای بخش هوازی الکترونرسانی به  O2و تولید کمک به تولید
سه پمپ پروتونی و
غشای درونی
 H 2Oو دوبارهسازی
 ATPاکساییش دو پروتئین ناقل یکی آبگریز و
تنفس یاختهای برای
راکیزه
+
دیگری آبدوست دارد
تولید  ATPاکسایشی
در کانال H
 NAD +و FAD
بخش نوری فتوسنتز

بخش نوری فتوسنتز

کمک به تولید یک پمپ پروتونی که ناقل H +
به تجزیۀ آب در فتوسیستم 2
 ATPنوری در هم هست و دو ناقل الکترونی
کمک میکند.
کانال H +
آبگریز و آبدوست دارد.

غشای
تیالکوئید

دو پمپ پروتئینی آبدوست در
سطح خارجی غشای تیالکوئید
دارد.

غشای
تیالکوئید

+

NADPH, H

-

گزینۀ ( :)1نادرست است .منظور از زنجیرهای که سه پمپ دارد ،زنجیره درون راکیزه میباشد که دوبارهسازی  NAD +و  FADرا انجام میدهد/ .

گزینۀ ( :)2نادرست است .زنجیرههای انتقال الکترونی در راکیزه و سبزدیسه ،سبب خروج فعال  H +از بستره اندامکها میشوند .دقت کنید که ورود  H +به بسترۀ
راکیزه یا سبزدیسه توسط کانال پروتونی رخ میدهد که جزء اعضای زنجیرۀ انتقال الکترون نمیباشد / .گزینۀ ( :)3نادرست است .زنجیرۀ اول انتقال الکترون تیالکوئید
که بین فتوسیستم  2و  1قرار دارد ،حاوی پمپ  H +برای انتقال پروتون از بستره به فضای تیالکوئید میباشد / .گزینۀ ( :)4درست است .زنجیرۀ انتقال الکترونی دوم
در تیالکوئیدها که بعد از فتوسیس�تم  1قرار دارد در تولید  ATPنقش�ی ندارد ولی زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه و زنجیرۀ انتقال الکترون بین دو فتوسیس�تم تیالکوئید در
تولید  ATPدر کانال  H +نقش دارند.
B

7

47

در مرحلۀ نوری ،آب (مادۀ معدنی) به ترکیب آلی یا همان س�بزینۀ  (P680) aموجود در فتوسیس�تم  2الکترون میدهد ،در مرحلۀ مس�تقل از نور ،مادۀ آلی NADPH

 ،دهندۀ الکترون به اسید سه کربنۀ آلی میباشد ولی تولید  ATPفقط در مرحلۀ نوری صورت میگیرد.
C

 48 8مصرف  ATPدر واکنشهای مستقل از نور (چرخۀ کالوین) در دو مرحله صورت میگیرد ،یکی در مرحلۀ تولید قند سه کربنی از اسید سه کربنی و دیگری
در مرحلۀ تولید قند  C5دوفسفاته از قند  C5یکفسفاته که در هر دو مرحله تولید یک ماده قندی (هیدرات کربنی) صورت میگیرد.
گزینۀ ( :)1محصوالت تنفس یاختهای  CO2و  ATPمیباشند ولی دقت کنید ATPهایی که در چرخۀ کالوین مصرف میشوند ،در مراحل نوری

فتوسنتز تولید شدهاند نه در راکیزه! از طرفی در چرخۀ کالوین از  CO2در واکنش آنزیم روبیسکو برای ترکیب  C5با  CO2استفاده میشود / .گزینۀ ( :)2خروج قند
 C 3از چرخۀ کالوین پس از تولید این قندها در اثر مصرف  ATPو  NADPHصورت میگیرد / .گزینۀ ( :)3تولید مادۀ ش�ش کربنی ناپایدار توس�ط آنزیم روبیس�کو

صورت میگیرد ولی تجزیۀ آن به دو اسید سه کربنی در اثر پرانرژی بودن  C6و ناپایداری آن به صورت خودبهخودی رخ میدهد.

C

B

 39 9چرخۀ کالوین به تولید  ADPو ( NADP +گیرندۀ الکترونی) میپردازد ولی چرخۀ کربس ،تولید  ATPو ناقل الکترونی  NADHو  FADHدارد.
گزینۀ ( :)1هر دو ابتدا مادۀ پرانرژی ناپایدار ش�ش و پنج کربنی میس�ازند / .گزینۀ ( :)2هر واکنش بخش هوازی تنفس در راکیزه یوکاریوتها رخ
میدهد / .گزینۀ ( :)4کرک ،توانایی فتوسنتز و انجام چرخۀ کالوین ندارد.
 21 10از واکنش تجزیۀ نوری آب در فتوسیس�تم  2تا تولید اس�ید س�ه کربنی چرخۀ کالوین ATP ،نوری تولید میش�ود ولی مصرف  ATPدر فتوسنتز در چرخۀ
کالوین و بعد از تولید اسید سه کربنی صورت میگیرد.
گزین�ۀ ( :)1در ابت�دای واکنشه�ای قندکاف�ت ،برای تأمین انرژی فعالس�ازی ش�روع واکنش ،تجزیه ش�دن ی�ا مصرف  ATPص�ورت میگیرد/ .
گزین�ۀ ( :)3در چرخ�ۀ کالوی�ن از عم�ل روبیس�کو در مرحل�ۀ اول ت�ا تولید قند س�ه کربن�ی ،مولکولهای  ATPدر تبدیل اس�ید به قند س�ه کربنی مصرف میش�وند/ .

گزین�ۀ ( :)4از تولی�د  NADPHدر انتهای مرحلۀ نوری فتوس�نتز تا تولید  NADP +در چرخۀ کالوی�ن ،مصرف مولکول  ATPصورت میگیرد که این واکنش قبل از
اکس�ایش  NADPHصورت میگیرد( .باز هم یادآوری میکنم که در مرحلۀ تبدیل اس�ید به قند س�ه کربنی چرخۀ کالوین ،ابتدا تجزیۀ  ATPصورت میگیرد و سپس
NADPHها اکسایش مییابند).
B

11

41

هر یاختۀ زنده توانایی تنفس یاختهای و تولید و مصرف  NAD +را دارد.
گزین�ۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .یاخت�ۀ آبک�ش بالغ ،راکیزه و س�ایر اندامکهای خ�ود را از دس�ت میدهد و فقط واکوئولی پر از ش�یرۀ پ�رورده دارد/ .
گزینۀ ( :)2نادرست است .یاختۀ اسکلرئید مرده استحکامی را معرفی میکند که متابولیسم ندارد / .گزینۀ ( :)3نادرست است .کرکها فتوسنتز نمیکنند.
C

12

21

در چرخۀ کالوین  NADPHتبدیل به  NADP +شده و الکترون و پروتون آنها در واکنشها مصرف میشود ولی در چرخۀ کربس طی واکنشهای

اکسایشی FAD ،یا

NAD +

(که گیرندۀ الکترون هستند) الکترونگیری کرده تا به  FADH 2یا  NADHتبدیل شود.

گزینۀ ( :)1در چرخۀ کالوین به دلیل اینکه مادۀ شش کربنۀ دوفسفاته ناپایدار است ،خود به خود شکسته شده و به دو اسید سه کربنی تبدیل میشود
ولی در قندکافت ،از شکسته شدن مادۀ شش کربنی ،دو تا قند سه کربنی ایجاد میشود / .گزینۀ ( :)3ترکیب شش کربنۀ حاصله از چرخۀ کربس ،نصف نمیشود بلکه با
آزاد کردن  CO2به یک مادۀ پنج کربنی تبدیل میش�ود( .در چرخۀ کالوین مادۀ  C6همانند قندکافت از وس�ط نصف میش�ود / ).گزینۀ ( :)4دقت ش�ود که در مرحلۀ

C

C

آخر چرخۀ کالوین ،برای دوبارهسازی ریبولوزبیس فسفات ATP ،مصرف میشود (نه تولید!!).
 41 13منظور تولید ( ATPتکنوکلئوتیدی) در واکنش نوری فتوسنتز است که انرژی آن از شیب غلظت و انتشار تسهیل شده پروتون از درون تیالکوئید به بسترۀ
سبزدیسه تأمین میشود.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .تولید اس�ید سه کربنی از تجزیۀ مادۀ شش کربنی حاصل میش�ود و برخالف تولید قند سه کربنی ATP ،نمیخواهد/ .
گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .مصرف فس�فات در مراحل اول ،س�وم و آخر قندکافت صورت میگیرد که در مرحلۀ اول ،ضمن تجزیۀ  ،ATPفروکتوز دوفسفاتۀ شش کربنی
تولید میشود / .گزینۀ ( :)3نادرست است .با توجه به شکل کتاب درسی ،تبدیل  C4به  C4در مراحل آخر بدون کاهش کربن و آزادسازی  CO2صورت میگیرد.
 11 14موارد (الف)( ،ب) و (ج) عبارت را به درستی تکمیل میکنند.

الف) درست است .غالف آوندی در گیاهان  ، C 3فاقد سبزدیسه و واکنشهای فتوسنتزی برای تولید یا تجزیۀ  NADPHمیباشد / .ب) درست است.

میانبرگ در گیاهان  C4سبزدیسه داشته ولی به جای چرخۀ کالوین به فعالیت تثبیت کربن به صورت  C4میپردازد .در این یاختههای  NADPHساخته میشود ولی
چرخۀ کالوین و دوبارهسازی  NADP +در غالف آوندی این گیاهان صورت میگیرد / .ج) درست است .غالف آوندی در گیاهان  ، C4در روز سبب تثبیت کربن در
چرخۀ کالوین ،تنها به صورت اسید سه کربنی میشود / .د) نادرست است .آنزیم روبیسکو چه کربوکسیالزی در چرخۀ کالوین کند و چه اکسیژنازی در تنفس نوری انجام
دهد ،دارای واکنشهای دوبارهسازی ریبولوزبیس فسفات میباشد.

C

15

11

ش�کل به بررس�ی دو نوع تثبیت کربن مولکول  CO2در گیاهان  C4میپردازد که هر دو تثبیت در

روز و در یاختههای متفاوت صورت میگیرد (نادرس�تی گزینۀ ( .))4یاختۀ (الف) همان میانبرگ بوده که کربن را ابتدا

به صورت اسید  C4تثبیت میکند و یاختۀ (ب) غالف آوندی است که از  C4های میانبرگ  CO2آزاد کرده و آن

را در چرخۀ کالوین تثبیت میکند .هر دو یاخته قادر به تنفس هوازی در راکیزههای خود میباشند و  ATPاکسایشی

میسازند (درستی گزینۀ ( ))1و طی چرخۀ کربس خود میتوانند مادۀ آلی  C4ایجاد کنند (نادرستی گزینۀ ( ))2ولی
دوبارهسازی  NADP +فقط در چرخۀ کالوین یعنی در یاختۀ (ب) صورت میگیرد (نادرستی گزینۀ (.))3

C

 41 16منظور س�ؤال گیاهان  C4میباش�ند که بخش خارجی رگبرگ یا همان یاختههای غالف آوندی آنها برخالف گیاهان  ، C 3سبزدیس�هدار میباشند .در این
گیاهان ،تولید اولین مادهای که کربن در آن تثبیت میشود در میانبرگ بوده که به صورت اسید چهار کربنی میباشد ولی تجزیۀ این اسید در یاختۀ غالف آوندی صورت
میگیرد( .چرخۀ کالوین گیاهان  C4فقط در یاختههای غالف آوندی رگبرگ رخ میدهد).

گزینۀ ( :)1در یاختههای میانربگ گیاهان  C4و  ، CAMآنزیمی که کربن را برای اولینبار تثبیت میکند ،فقط تمایل به اتصال با  CO2دارد ولی

با  O2واکنشی از نوع اکسیژنازی انجام نمیدهد / .گزینۀ ( :)2گیاهان  ، C4کربن را طی روز در دو مرحله ولی در دو یاختۀ متفاوت تثبیت میکند / .گزینۀ ( :)3در گیاهان

 ، C4یاختۀ میانبرگی ،اسید چهار کربنی را از راه پالسمودسم به غالف آوندی میدهد و پس از آزاد شدن  CO2آن در غالف آوندی ،اینبار اسید سه کربنی از غالف آوندی
و از راه پالسمودسم به یاختۀ میانبرگی برمیگردد (در واقع این تبادل به صورت یکطرفه است و هیچگاه اسید سه کربنه از میانبرگ به غالف آوندی نمیرود).

231

هدام هب یژرنا زا
232

C

موارد (الف) و (ب) نادرست میباشند.

11 17
منظور سؤال اسید چهار کربین میباشد که پس از تولید در میانبرگ گیاهان  ، C4از پالسمودسمهای یاخته میانبرگ به سوی غالف آوندی میرود.
الف) نادرس�ت اس�ت CO2 .مولکولی اس�ت که بیش�ترین مقدار آن در خون انس�ان به صورت یون بیکربنات و در اثر عمل کربنیکانیدراز منتقل

مشش لصف

میش�ود ولی منظور س�ؤال اس�ید چهار کربنی میباشد( / .ب) نادرس�ت و (ج) درست است .اسید سه کربنی ،ابتدا در غالف آوندی گیاهان  C4تجزیه میشود و CO2
حاصل از آن به مصرف کربوکسیالزی روبیسکو میرسد( .غالف آوندی در برگ گیاهان ،یاختههایی به هم فشرده برای محافظت از آوندها میباشند / ).د) درست است.

در گیاهان  C4به دلیل تثبیت کربن در اسید چهار کربنی ،همواره مقدار  CO2در محل عمل آنزیم روبیسکو یعنی در غالف آوندی باال میباشد.
C

در صورت سؤال به فتوسنزت اشاره شده است ،بنابراین باید این را به خاطر بسپاریم که منبع انرژی آنها همواره نور خورشید میباشد ولی منبع الکترون آنها

41 18
یک مادۂ معدین یا آیل میباش�د .این س�ؤال مربوط به یوکاریوتهای فتوس�نتزکننده ،باکتریهای گوگردی و سیانوباکتریهاس�ت که از مواد معدنی مثل  H 2Sو H 2O
الکترون میگیرند.
گزینۀ ( :)1این گروهها میتوانند هوازی باشند (مانند سیانوباکتریها) که

NAD +

را در غشای یاخته دوبارهسازی میکنند ولی گوگردیها بیهوازی

بوده و تولید و مصرف  O2ندارند NAD + .آنها طی تخمیر در مادۀ زمینهای سیتوپالسم دوبارهسازی میشود / .گزینۀ ( :)2در صورتی که فتوسنتزکننده ،یوکاریوت باشد
ً
پروتئین مهارکننده نخواهیم داشت / .گزینۀ ( :)3باکتریها معموال میتوانند پالزمید داشته باشند و طی گلیکولیز در مادۀ زمینهای سیتوپالسم NADH ،تولید کنند.
فتوسنتزکنندگان -1 :گیاهان  -2آغازیان( ،جلبکها و برخی اوگلناها)  -3باکتریهای فتوسنتزکننده (اکسیژنزا و غیراکسیژنزا)
C

 21 19فقط مورد (د) نادرست است.
الف) درس�ت اس�ت .منبع الکترون زنبق که گیاه فتوس�نتزکننده اس�ت آب میباش�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

شیمیوسنتزکنندهها که از قدیمیترین باکتریها هستند ،منبع انرژی ،مواد معدنی میباشد / .ج) درست است .منبع الکترون باکتری گوگردی از  H 2Sو در سیانوباکتریها

C

ک�ه اکس�یژنزا میباش�ند از آب الکت�رون میگیرند / .د) اندرس��ت اس�ت .منبع انرژی گوگردیها نور خورش�ید اس�ت (فتوس�نتزکنندهاند) .از آنجا که س�بزینۀ  aنیز در
سیانوباکتریهای فتوسنتزکننده دیده میشود ،پس منبع انرژی این گروهها از نور خورشید میباشد.
 22 20موارد (ب) و (ج) صحیح میباشند.
الف) نادرست است .دقت کنید که شیمیوسنتزکنندههای خاک ،با اکسایش آمونیوم ،از آن انرژی و الکترون گرفته و نیترات میسازند (نه برعکس)/ .

ب) درست است .منبع انرژی باکتریهای گوگردی ،نور خورشید و منبع الکترون آنها H 2S ،است ولی منظور سؤال ،شیمیوسنتزکنندهها هستند که در محیط بدون نور زندگی
میکنند و برخی از آنها از  H 2Sبه عنوان منبع انرژی و الکترون اس�تفاده میکنند / .ج) درس�ت اس�ت .ریزوبیومها طی عمل تثبیت نیتروژن ،نیتروژن گازی را به آمونیوم

تبدیل میکنند .همانطور که میدانید ،آمونیوم و نیترات ،دو مادۀ نیتروژنداری هستند که وارد گیاه میشوند / .د) نادرست است .برخی شیمیوسنتزکنندهها از  H 2Sبه عنوان
منبع الکرتون و منبع انرژی استفاده میکنند در حالیکه باکتریهای گوگردی از  H 2Sبه عنوان منبع الکرتون استفاده میکنند چون انرژی خود را از نور خورشید میگیرند.

پاسخ آزمون برگزیدةسؤاالت قلمچی
C

A

 21 1سبزینههای  aو  bمیتوانند در محدودۀ  600تا  700نانومتر انرژی نور را جذب کنند .سبزینهها در برخورد با نور ،الکترون برانگیخته ایجاد میکنند.
گزینۀ ( :)1هر س�ه رنگیزۀ کاروتنوئید ،س�بزینه  aو س�بزینه  ،bدر آنتنهای گیرندۀ نور فتوسیس�تمها دیده میشوند .تنها سبزینه  aدر مرکز واکنش
فتوسیستمها دیده میشود / .گزینۀ ( :)3کاروتنوئیدها گروهی از رنگیزههای فتوسنتزی موجود در سبزدیسهها هستند که میتوانند در رنگدیسهها (کروموپالستها) نیز
وجود داش�ته باش�ند .بیش�ترین جذب کاروتنوئیدها در بخش آبی و سبز نور مرئی اس�ت / .گزینۀ ( :)4هر سه رنگیزۀ کاروتنوئید ،سبزینه  aو سبزینه  ،bحداکثر جذبشان
در محدودۀ  400تا  500نانومتر است .تنها سبزینهها رنگیزۀ اصلی در فتوسنتز محسوب میشوند.
2

22

در پالسمودسم سیتوپالسمهای میانبرگ و غالف آوندی در گیاهان  ، C4اسیدهای سه کربنی و چهار کربنی در حالت تبادل است.

گزین�ۀ ( :)1آنزی�م مؤث�ر در تثبی�ت  CO2در یاختهه�ای میانب�رگ در اط�راف یاختهه�ای غلاف آون�دی ،میل�ی ب�رای اتصال به  O2ن�دارد/ .

گزینۀ ( :)3در صورتی که تثبیت از طریق کالوین باش�د ،درس�ت میباش�د ولی یاختههای میانبرگ ،تثبیت غیرکالوینی دارند و اسید سه کربنه و  CO2مصرف میکنند تا
اسید چهار کربنه تولید کنند / .گزینۀ ( :)4در یاختههای نگهبان روزنه تثبیت  CO2به صورت یک مرحلهای است.
C

3

33

گیاهان  ،CAMشبها روزنههای هوایی خود را برای جذب  CO2باز میکنند و واکوئولهای آنها حاوی ترکیبات نگهدارندۀ آب است.
گزینۀ ( :)1در گیاهان  ، C4یاختههای اطراف دس�تههای آوندی برگهای آنها س�بزینه دارند و فتوس�نتز میکنند ،اما توجه کنید چوبی شدن دیواره

اغلب س�بب مرگ یاخته میگردد نه همیش�ه / .گزینۀ ( :)2یاختههای پارانش�یمی فتوس�نتزکننده میتوانند از نقاط وارس�ی عبور کنند و تقسیم ش�وند / .گزینۀ ( :)4برای
یاختههای گیاهان  CAMصادق نیست.

B

4

14

ً
باکتریوکلروفیل نوعی رنگیزه میباشد و منجر به جذب انرژی نورانی میشود و ممکن نیست مستقیما  CO2را جذب کند.

گزین�ۀ ( :)2باکتریه�ای آمونیاکس�از موج�ب س�اخت آمونیوم میش�وند و باکتریهای نیتراتس�از ای�ن آمونیوم را ب�ه نیترات تبدی�ل میکنند/ .
گزینۀ ( :)3س�یانوباکتریها میتوانند به کمک س�بزینۀ  ،aموجب جذب انرژی نوری ش�وند و موجب تثبیت نیتروژن در برخی گیاهان تاالبهای شمال کشور میشوند/ .
گزینۀ ( :)4به عنوان مثال باکتریهای گوگردی در فتوسنتز به جای مصرف آب،از ترکیبات گوگردی استفاده میکنند اما با توجه به واکنش کلی فتوسنتز ،در این باکتریها
آنها آب را تولید میکنند.
C

 45 5در گیاه�ان  C4 ، C 3ب�ا افزای�ش بی�ش از حد دما و نور ،روزنهها جهت جلوگیری از تبخیر آب بس�ته میش�وند و در گیاهان  CAMه�م در روز روزنهها
ً
بس�تهاند .در این ش�رایط ،در گیاهان  C4و  ،CAMریبولوزبیس فس�فات عمدتا در واکنشهای چرخۀ کالوین و در گیاهان  ، C 3ریبولوزبیس فس�فات در واکنشهای

تنفس نوری در یاختۀ میانبرگ مصرف میشود.

گزینۀ ( :)1در گیاهان  C4و  CAMبا افزایش بیش از حد دما و نور ،سازوکاری سبب کاهش تنفس نوری میشود .گیاهان  CAMتثبیت کربن را

هم در روز و هم در شب انجام میدهند / .گزینۀ ( :)2در همۀ گیاهان  C4 ، C 3و  CAMبا افزایش بیش از حد دما و نور ،آنزیم روبیسکو به فعالیت خود ادامه میدهد.

دقت کنید که در این ش�رایط آنزیم روبیس�کو در گیاهان  ، C 3فعالیت اکس�یژنازی دارد .گیاهان  C 3نمیتوانند کربن دیاکس�ید را با اسیدی سه کربنی ترکیب کنند/ .
گزینۀ ( :)3در گیاهان  C4و  ،CAMبا افزایش بیش از حد دما و نور ،میزان کربن دیاکس�ید در محل عملکرد آنزیم روبیس�کو باال نگه داش�ته میش�ود .گیاهان C4

کربن را در زمانهای متفاوت تثبیت نمیکنند (فقط به هنگام روز تثبیت میکند).
B

6

46

در گیاهان  C4تثبیت کربن دیاکس�ید در دو یاختۀ متفاوت انجام میش�ود ،اما در گیاهان  CAMدر یک یاخته و در دو زمان متفاوت انجام میش�ود.
NAD +

به  NADHتبدیل میشود.
گیاهان همانند سایر جانداران در تمام طول عمر خود توانایی انجام گلیکولیز را دارند .در گلیکولیز
گزینۀ ( :)1در تنفس نوری ATP ،تولید نمیش�ود / .گزینۀ ( :)2دقت کنید که گیاهان  CAMبرای مقابله با تنفس نوری ،با اس�تفاده از اس�یدهای
آلی ،غلظت کربن دیاکس�ید را در میانبرگ افزایش میدهند نه اینکه غلظت اکس�یژن را کاهش دهند .چون تجزیۀ مولکولهای آب برای فتوس�نتز رخ میدهند و O2

C

B

C

B

B

A

تولید میشود / .گزینۀ ( :)3دقت کنید که ترکیب شش کربنی ناپایدار است و خودبهخود به دو اسید سه کربنی تجزیه میشود.
 27 7واکنشهای مس�تقل از نور به صورت مس�تقیم نیازی به نور ندارند ،اما نبود  ،ATPموجب توقف چرخۀ کالوین در مرحلۀ تولید قند س�ه کربنی از مولکول
سه کربنی میشود (و همینطور مرحلۀ تبدیل ریبولوز فسفات به مولکول ریبولوزبیس فسفات).
گزین�ۀ ( :)1تولی�د  ATPاز  ADPو 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 ( :)3اولین مولکول کربندار پایدار تولید شده در چرخۀ کالوین ،یک مولکول سه کربنی است .واکنش
تولی�د ای�ن مولکول نیازمند انرژی و  ATPنمیباش�د / .گزین�ۀ ( :)4با افزایش تراکم یونهای هیدروژن در تیالکوئید و عدم خروج از طریق کانال آنزیم ATPس�ازpH ،
فضای درونی تیالکوئید کاهش یافته و در مقابل  pHبستره افزایش مییابد.
8

38

واکنشهای تثبیت کربن در گیاهان  ، C 3همان واکنشهای چرخۀ کالوین است که  CO2را مصرف میکند (برخالف چرخۀ کربس).

گزین�ۀ ( :)1در تخمی�ر الکتیک�ی ،الکترونه�ای  NADHب�ه ترکیباتی س�ه کربنی (پیرووات) منتقل میش�وند .دق�ت کنید که در چرخ�ۀ کالوین،
الکترونهای ( NADPHنه  )NADHبه ترکیبات سه کربنی منتقل میشوند / .گزینۀ ( :)3در واکنشهای چرخۀ کربس ،مولکول کربن دیاکسید تنها تولید میشود و
مصرف نمیشود / .گزینۀ ( :)2در واکنشهای قندکافت ،مولکولهای آدنوزین دیفسفات هم تولید و هم مصرف میشوند .اما در واکنشهای چرخۀ کالوین ،مولکولهای
آدنوزین دیفسفات فقط تولید میشوند / .گزینۀ ( :)4در واکنشهای گلیکولیز ،گلوکز که ترکیبی شش کربنی است ،ابتدا دوفسفاته شده و سپس به دو ترکیب سه کربنی
تجزیه میشود .در چرخۀ کالوین نیز ،ترکیبی شش کربنی و ناپایدار تولید میشود که به دو اسید سه کربنی تجزیه میشود.
 29 9عبارتهای (الف)( ،ب) و (د) نادرست هستند.
الف) نادرس�ت اس�ت .برای اوگلنا (نوعی آغازی تکیاختهای) صادق نیس�ت / .ب) نادرست است .باکتریهای شیمیوس�نتزکننده ،انرژی مورد نیاز
برای س�اختن مواد آلی از مواد معدنی را از واکنشهای ش�یمیایی ،به ویژه اکس�ایش ترکیبات معدنی به دست میآورند / .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  2و فتوسیس�تم  1اس�تفاده میکنند / .د) نادرس�ت اس�ت.
برای آغازیان فتوسنتزکنندۀ آبزی صادق نیست.
 11 10جبران الکترونهای برانگیخته شده از فتوسیستم دارای  P700توسط پروتئینی واقع در سمت داخلی غشای تیالکوئید تأمین میشود.
گزینۀ ( :)2پروتونها توس�ط پروتئینها از بس�تره به فضای درون تیالکوئیدها پمپ میش�وند ،نه انتشار / .گزینۀ ( :)3با توجه به شکل کتاب درسی،
واکنش تش�کیل مولکولهای آب میتواند در محل ناقل پروتئینی که مجاور مجموعۀ آنزیمی ATPس�از اس�ت ،انجام ش�ود / .گزینۀ ( :)4مولکولهای ( NADHحامل
الکترون و نوکلئوتیددار) تولید شده در مرحلۀ چرخۀ کربس بدون عبور از غشاهای راکیزه در واکنشهای زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای داخلی راکیزه شرکت میکنند.
 31 11در هنگامی که روزنۀ برگ بسته است تبادل گازهای کربن دیاکسید از روزنهها متوقف میشود اما تجزیۀ آب و تولید اکسیژن همچنان ادامه دارد .بنابراین
در حالی که میزان کربن دیاکس�ید برگ کم میش�ود ،میزان اکس�یژن در آن افزایش مییابد .در چنین حالتی وضعیت برای فعالیت اکس�یژنازی آنزیم روبیس�کو مساعد
میش�ود .در پی ترکیب اکس�یژن و ریبولوزبیس فس�فات ترکیب ناپایداری ایجاد میش�ود که به دو مولکول دو کربنی و سه کربنی تجزیه میشود .مولکول سه کربنی برای
بازسازی ریبولوزبیس فسفات مصرف میشود (درستی گزینۀ (.))3
گزینۀ ( :)1در تنفس نوری برخالف تنفس یاختهای  ATPایجاد نمیش�ود / .گزینۀ ( :)2ترکیب ریبولوزبیس فس�فات با اکس�یژن در کلروپالس�ت
صورت میگیرد نه در راکیزه / .گزینۀ ( :)4در این حالت میزان کربن دیاکسید در درون برگ برخالف اکسیژن در حال کاهش است.
 21 12تولید و مصرف  NADPHو  ،ATPهر دو در بستره رخ میدهد.

گزین�ۀ ( :)1ریبولوزبی�س فس�فات در چرخ�ۀ کالوین که داخل بس�تره انج�ام میگیرد با  CO2ترکیب میش�ود ،اما تجزی�ۀ آب درون تیالکوئیدها

انجام میگیرد / .گزینۀ ( :)3یون هیدروژن در بستره مصرف میشود و ارتباطی به فضای تیالکوئید ندارد / .گزینۀ ( :)4در فتوسنتز ،قند  4کربنۀ دوفسفاته نداریم.
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مشش لصف

B

B

A

B

B

A

C

 21 13هر دو فتوسیستم به وسیلۀ رنگیزههای متفاوت موجود در آنتنها ،انرژی حاصل از نور را به مرکز واکنش منتقل میکنند.
گزینۀ ( :)1انرژی حاصل از الکترونهای خارج ش�ده از فتوسیس�تم  2برخالف الکترونهای خارج ش�ده از فتوسیستم  1سبب پمپ یونهای هیدروژن
به درون تیالکوئید و در نتیجه کاهش میزان  pHفضای درون تیالکوئید میش�ود / .گزینۀ ( :)3دقت کنید هیچیک از فتوسیس�تمها بهطور مس�تقیم این توانایی را ندارند/ .
گزینۀ ( :)4فقط فتوسیستم  2کمبود الکترونهای خود را از طریق تجزیۀ مولکولهای آب جبران میکند.
 41 14منظور صورت س�ؤال آنزیم ATPس�از اس�ت که در ساختار غش�ای تیالکوئید قرار دارد و موجب میشود تا مولکول الزم برای تغییر اسید سهکربنی به قند
سهکربنی تأمین گردد.
گزینۀ ( :)1بخش برجستۀ آنزیم ATPساز در سمت بستره قرار دارد / .گزینۀ ( :)2این آنزیم توانایی انتقال یون هیدروژن در جهت شیب غلظت را دارد/ .
گزینۀ ( :)3این پروتئین برای فعالیت خود به انرژی الکترونهای برانگیخته نیاز ندارد ،بلکه از انرژی ش�یب غلظت پروتونها اس�تفاده میکند .در واقع چنین چیزی راجع
به پمپ هیدروژن درست است.
 41 15کاهش  FADدر چرخۀ کربس در بسترۀ راکیزه اتفاق میافتد؛ خروج پروتون از بستره از طریق پمپهای غشایی و با مصرف انرژی است.
گزینۀ ( :)1ریبولوزبیس فس�فات در طی چرخۀ کالوین در بس�ترۀ سبزدیس�ه تولید میش�ود؛ خ�روج پروتونها از تیالکوئید به ص�ورت غیرفعال و از
طریق آنزیم ATPس�از رخ میدهد / .گزینۀ ( :)2مصرف اس�تیل کوآنزیم  Aدر بس�ترۀ راکیزه است؛ ورود پروتونها به بستره همراه با تولید  ATPاست؛ نه خروج آن/ .
گزین�ۀ ( :)3تولی�د اکس�یژن در اثر تجزیۀ آب در درون تیالکوئیدهای سبزدیس�ه رخ میده�د؛ ورود پروتون به درون تیالکوئیدها از طریق مص�رف انرژی زنجیرۀ انتقال
الکترون است نه انرژی زیستی (.)ATP
 41 16یکی از اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون که بین فتوسیستم  1و  2قرار دارد ،پروتئینی است که پروتونها را از بستره به فضای درون تیالکوئیدها پمپ میکند.
بنابراین ،با گذش�ت زمان تعدادی پروتون از بس�تره به فضای درون تیالکوئید وارد میشود .تعدادی پروتون نیز از تجزیۀ آب ،درون فضای تیالکوئید به وجود میآید .در
نتیجه ،به تدریج بر تراکم پروتونها در فضای درون تیالکوئیدها نس�بت به بس�تره افزوده میش�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  NADPHختم میش�ود ،پروتونها را در خالف جهت ش�یب غلظت جابهجا میکند .در غش�ای تیالکوئید،
مجموعهای پروتئینی به نام آنزیم ATPس�از وجود دارد .این آنزیم مش�ابه آنزیم ATPس�از در راکیزه اس�ت .پروتونها فقط از طریق این آنزیم میتوانند در جهت شیب
غلظت خود و به بس�تره منتش�ر ش�وند .همانند آنچه در راکیزه رخ میدهد ،همراه با عبور پروتونها از این آنزیم ATP ،ساخته میشود ،پس جابهجایی پروتونها در جهت
شیب غلظت در تولید  NADPHنقشی ندارد.
گزینۀ ( :)1الکترون برانگیخته از فتوسیس�تم  1در نهایت به  NADP +میرس�د؛ حداکثر جذب س�بزینۀ  aدر مرکز واکنش فتوسیستم  ،1در طول
موج  700نانومتر اس�ت .بر همین اس�اس به س�بزینۀ  aدر فتوسیس�تم  P700 ،1میگویند / .گزینۀ ( :)2تجزیۀ نوری آب در مجاورت فتوسیس�تم  2و در س�طح داخلی
تیالکوئید انجام میش�ود .حاصل تجزیۀ آب ،الکترون ،پروتون و اکس�یژن است؛ حداکثر جذب سبزینۀ  aدر مرکز واکنش فتوسیستم  ،2در طول موج  680نانومتر است.
بر همین اساس به سبزینۀ  aدر فتوسیستم  P680 ،2میگویند / .گزینۀ ( :)3طبق شکل کتاب درسی ،پس از تابش نور به مولکولهای رنگیزه در فتوسیستم  ،1الکترون
انرژی میگیرد و ممکن اس�ت از مدار خود خارج ش�ود که پس از خروج الکترون از این فتوسیس�تم ،الکترونی که از س�بزینه  aدر مرکز واکنش فتوسیس�تم  2میآید ،کمبود
الکترون سبزینه  aدر فتوسیستم  1را جبران میکند .هر فتوسیستم شامل آنتنهای گیرندۀ نور و یک مرکز واکنش است .هر آنتن که از رنگیزههای متفاوت (سبزینهها و کاروتنوئیدها)
و انواعی پروتئین ساخته شده است ،انرژی نور را میگیرد و به مرکز واکنش منتقل میکند.
 41 17مرکز واکنش شامل مولکولهای سبزینه است نه کاروتنوئید.
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .س�امانۀ تبدیل انرژی یا فتوسیس�تم ش�امل رنگیزههای 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 ( :)2درس�ت اس�ت .هر آنتن گیرندۀ نور دارای رنگیزههای متفاوت اس�ت نه یکس�ان/ .
گزین�ۀ ( :)3درس�ت اس�ت .فتوسیس�تمهای  1و  2با مولکولهای ناقل الکترون به هم مرتبط هس�تند که ناقله�ای الکترون میتوانند الکت�رون بگیرند (کاهش) یا اینکه
الکترون از دست بدهند (اکسایش).
 21 18منظور صورت سؤال رنگیزههای سبزینه است که در طول مو جهای باالتر از  530نانومتر برخالف کاروتنوئیدها قادر به جذب انرژی نور خورشید هستند.
این رنگیزهها در محدودۀ  400تا  500نانومتر دارای حداکثر جذب نوری هستند.
گزینۀ ( :)1توضیح این گزینه با توجه به شکل کتاب درسی زیستشناسی  3نادرست است / .گزینۀ ( :)3در ساختار مرکز واکنش فتوسیستمها فقط
سبزینه  aدیده میشود ولی سبزینه  bنه!  /گزینۀ ( :)4توضیح این گزینه مربوط به کاروتنوئیدها است.
 ATP 41 19و  NADPHکه انرژی و الکترون مورد نیاز برای واکنشهای چرخۀ کالوین را تأمین میکنند ،در واکنشهای وابسته به نور فتوسنتز تولید میشوند.
گزینۀ ( :)1در مورد مولکول اکسیژن صحیح نیست / .گزینۀ ( :)2در مورد کربن دیاکسید و ریبولوزبیس فسفات صحیح نیست / .گزینۀ ( :)3مواد
مورد نیاز برای واکنشهای وابسته به نور فتوسنتز شامل آب ADP ،و فسفات و  NADP +میباشد که آب و فسفات از طریق ریشهها جذب گیاه میشود و سایر مواد
توسط خود گیاه تولید میشوند.
 12 20تنها مورد (الف) صحیح است.
یاختههای تولیدکننده و برخی یاختههای مصرفکننده (مانند یاختۀ کبدی انس�ان) میتوانند کربن دیاکس�ید را مصرف کنند و در مقابل نوعی ترکیب آلی مانند گلوکز و
یا اوره تولید کنند.
ً
الف) درس�ت اس�ت .این مورد کامال صحیح اس�ت زیرا همۀ این یاختهها در طی گلیکولیز ترکیبات سهکربنی مختلفی تولید میکنند .این عبارت عین
جملۀ س�ؤال کنکور  96بوده اس�ت / .ب) نادرس�ت است .در جانداران فتوسنتزکننده ،ترکیبات آلی مختلف از تغییر قندهای سهکربنی چرخۀ کالوین ایجاد میشود .اما در
یاختههای شیمیوسنتزکننده و یاختۀ کبدی این ویژگی وجود ندارد / .ج) نادرست است .برخی گیاهان دارای تنفس بیهوازی هستند و الکترونهای  NADHدر آنها به
ترکیبات آلی منتقل میشود / .د) نادرست است .یاختههای شیمیوسنتزکننده و کبدی فتوسنتزکننده نمیباشند.

پاسخ آزمون برگزیدة سؤاالت سراسری
C

موارد (الف) و (ج) نادرست هستند.

21 1
دقت کنید که ش�کل مقابل مربوط به یک گیاه  C 3دولپهای میباش�د ،پس تثبیت کربن در شب و
در واکوئول ندارد (نادرستی الف) و ایجاد اسید چهار کربنه در تثبیت کربن هم ندارد (نادرستی ج).
یاختههای ( )2که روپوس�تی میباش�ند ،آنزیمهایی میسازند تا پوس�تک یا کوتیکول محافظ را ایجاد

کنند (درس�تی ب) .یاختههای ( )4نیز روپوس�تی هس�تند و چون هوازی میباشند NADH ،را در

مسیر تولید استیل  CoAاز پیرووات ایجاد میکنند (درستی د).

روﭘﻮﺳﺖ روﯾﯽ )(4
ﻣﯿﺎﻧﺒﺮگ ﻧﺮدهاي )(1
ﻣﯿﺎﻧﺒﺮگ اﺳﻔﻨﺠﯽ )(3

روﭘﻮﺳﺖ زﯾﺮﯾﻦ )(2
رﮔﺒﺮگ
آوﻧﺪ ﭼﻮﺑﯽ
آوﻧﺪ آﺑﮑﺶ
ﯾﺎﺧﺘﮥ ﻏﻼف آوﻧﺪي

B

235

روزن
روزﻧﻪ

 42 2یاخته تمایز یافتۀ روپوستی برگ یا نگهبان فتوسنتزکننده و یا کرک و سایر یاختههای بدون سبزدیسه و روبیسکو میباشند (نادرستی گزینههای ( )1و (،))3
نگه�داری آب ب�ا ترکیب�ات واکوئول ویژۀ CAMها میباش�د (نادرس�تی گزینۀ ( ،))2ولی باز ه�م تکرار میکنم که همگ�ی قندکافت یا بخش بیه�وازی تنفس برای تولید
 NADHدارند و چون هر  NADHبه همراه یک  H +به صورت  NADH, H +تولید میشود ،پس  2NADH , H +در قندکافت آنها ایجاد میشود.
طراحان کنکور از سال  93و  94خیلی به قندکافت و طراحی سؤاالت از آن عالقهمند بودهاند!!

C

3

43

هر گیاهی که در شرایط سخت به کندی رشد میکند ،زنده است و یاختههای آن میتوانند در قندکافت  ATPرا بدون حضور  O2ایجاد کنند (بازم کنکور و قندکافت).

گزینۀ ( )1در مورد گیاهان  ، C 3گزینۀ ( )2در مورد عدم باز بودن کامل روزنههای هوایی گیاهان  C 3در ش�ب و گزینۀ ( )3در مورد گیاهان  CAMبا کارایی فتوس�نتز
کم ،نادرست میباشند.
C

4

14

فقط مورد (ب) صحیح است .در واکنشهای نوری فتوسنتز:

الف) نادرست است .عامل تراکم دهنده  H +در فضای درون تیالکوئید ،هم تجزیۂ آب و هم فعالیت پمپ پروتونی است / .ب) درست است .الکترونهای  P680پس
از عبور از زنجیرۀ انتقال الکترون کم شدن انرژی آنها به  P700میرسد / .ج) نادرست است .پمپ  H +توسط الکترونهای  P680در زنجیرۀ انتقال الکترون بین دو

فتوسیس�تم  2و  1فعال میش�ود / .د) نادرس�ت اس�ت .یک زنجیرۀ انتقال الکترون بین فتوسیستم  2و  1برای ساخت  ATPو زنجیرۀ دیگر (از فتوسیستم  1به بعد) برای
ساخت  NADPHانرژی را تأمین میکنند.

C

هر باکتری که از آب الکترون میگیرد ،سیانوباکتری است که در صورت دوبارهسازی

NAD +

میتواند در قندکافت بهطور مداوم  ATPبسازد (بازم قندکافت!).

45 5
گزین�ۀ ( )1در م�ورد تنف�س بیهوازی ،گزینۀ ( )2ب�ه دلیل هوازی بودن برخی شیمیوس�نتزکنندهها و گزینۀ ( )3به دلیل شیمیوس�نتزکنندهها که فاقد توانایی فتوس�نتز
میباشند ،پاسخ صحیح نمیباشند( .منظور طراح از بازسازی  NAD +با پذیرندۀ آلی ،همان واکنشهای تخمیر میباشد).

B

6

36

هر یاختۀ زندهای از جمله گیاهان  ، C 3میتواند بدون حضور اکسیژن ،در طی عمل قندکافت NADH ،و  ATPبسازد (بازم قندکافت!).

گزینۀ ( )1نادرست است چون هر گیاهی چرخۀ کالوین را در روز فعال میکند (هیچ گیاهی وجود ندارد که فقط در شب تثبیت  CO2کند) .گزینۀ ( )2نادرست است
چون هیچ گیاهی قادر نیس�ت  CO2را فقط به صورت ترکیب چهار کربنه تثبیت کند و در گیاهان  C4و  ، CAMپس از تثبیت  C4باید  CO2به صورت  C 3نیز
در چرخۀ کالوین تثبیت شود.
گزینۀ ( )4در مورد گیاهان  C4و غلبه آنها به تنفس نوری و عمل اکسیژنازی روبیسکو رد میشود.
B

7

47

در مرحلۀ نوری فتوس�نتز گیاهان دو زنجیرۀ انتقال الکترون وجود دارد که اولی بین فتوسیس�تم  2و  1انرژی الزم را بهطور موقت برای ATPس�ازی فراهم

کرده و دومی که پس از فتوسیس�تم  1میباش�د ،انرژی الزم برای تولید NADPHس�ازی را فراهم میکند که در این زنجیره ،الکترونها به

NADP +

و بعد

H+

به

آنها میپیوندد( .گزینۀ ( )1در زنجیرۀ اول وجود دارد و گزینۀ ( )2مخصوص واکنشهای مرحلۀ مستقل از نور میباشد).
B

8

28

منظور طراح گیاهان  CAMبیابانی مثل آناناس میباش�د که در ش�ب کربن را در اس�ید آلی تثبیت میکنند ولی در روز  CO2آزاد شده را وارد سبزدیسه

کرده تا چرخۀ کالوین را به راه بیاندازند .این گیاهان با این روش بر تنفس نوری فائق میآیند.
B

9

19

تس�ت در مورد یاخته زندهای صحبت میکند که در غش�ای خود رنگیزه جذب نور ندارد (یعنی همۀ یاختههای زنده بهجز باکتریهای فتوس�نتزکننده!).
گزینۀ ( :)1درست است .مصرف گلوکز در غیاب اکسیژن ویژه قندکافت و تنفس بیهوازی است که در هر یاختۀ زندهای توانایی آن وجود ندارد .در

قندکافت ترکیبات س�ه کربنه یکفس�فاته و دوفسفاته و بدون فسفات ایجاد میش�ود (بازم قندکافت!) / .گزینۀ ( :)2نادرست است .تولید  ATPمیتواند عالوه بر تنفس
ً
هوازی در زنجیرۀ انتقال الکترون ،در س�طح پیشماده نیز مثال در قندکافت صورت بگیرد / .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .این واکنش مربوط به فتوس�نتزکنندهها است که
در مرحلۀ اول چرخۀ کالوین انجام میشود / .گزینۀ ( :)4نادرست است .طبق معمول هر کنکور باید دقت کنید که وقتی سؤالی به این وسعت جانداران طبیعت میدهند
باید یاد قندکافت و تنفس یاختهای بیفتید که در هر یاخته زندهای رخ میدهد .گزینۀ ( )4مراحل بعد از قندکافت را معرفی میکند که یاخته را به س�مت تخمیر الکلی یا
الکتیکی میبرد ولی ممکن است یاخته وارد تنفس هوازی و اکسایش پیرووات نیز برود که در گزینه ذکر نشده است.

هدام هب یژرنا زا
236

B

10

31

گیاهان  C 3 ، C4و  ،CAMهمگی قادرند چرخۀ کالوین را انجام دهند که در واکنشهای اولیۀ این چرخه ،به کمک آنزیم روبیسکو CO2 ،را با ترکیب

قندی پنج کربنی ریبولوزبیس فسفات ترکیب میکنند و مادۀ شش کربنی ناپایدار میسازند.
گزینۀ ( :)1گیاهان  C4بر تنفس نوری خود غلبه میکنند و برخالف گیاهان  ، C 3به ندرت تنفس نوری و تولید  CO2از مادۀ دو کربنی دارند/ .
مشش لصف

گزین�ۀ ( :)2گیاه�ان  C4و  CAMی�ک کربن را در دو مرحله در اس�یدهای آلی  C 3و  C4تثبیت میکنند / .گزینۀ ( :)4گیاهان  C4برخالف  C 3ها با سازش�ی که
دارند بر تنفس نوری و فعالیت اکسیژنازی روبیسکو غلبه میکنند.
C

فتوسیستم  2و  ،1هرکدام یک نوع سبزینۀ  aاز نوع  P680یا  P700در مرکز واکنش خود دارند که با جذب انرژی مناسب توسط همۀ رنگیزهها ،سبب

31 11
آزاد شدن الکترون برانگیخته از سبزینۀ  aخود در مرکز واکنش میشوند (نادرستی گزینۀ ( )1و درستی گزینۀ (.))3

الکترونهای حاصل از تجزیۀ آب ،بهطور مستقیم فقط کمبود الکترونی  P680در مرکز واکنش فتوسیستم  2را جبران میکنند (نادرستی گزینۀ (.))2
در بین فتوسیستمها ،فقط الکترونهای فتوسیستم  2از پمپ غشایی عبور میکنند (نادرستی گزینۀ (.))4
C

 11 12منظور سؤال گیاهان  CAMهستند که روزنۀ هوایی آنها در شب برخالف سایر گیاهان  C4و  C 3باز میشوند (البته طراح دقت نکرده است که روزنۀ
َ
آبی آنها همواره باز است و باز نمیشود! حاال اگر ما تو الگو این سؤال را داده بودیم! کل کشور بسیج میشد که (ا ْی َن تذهبون؟!) آهای قیصر کجایی که داشته کشتن! زیست
الگو چی نوشته! خداروشکر که کنکور گفته!).
گزینۀ ( :)1درست است .چرخۀ کالوین هر گیاهی فقط در روز انجام میشود (بهجز گیاهان انگل) / .گزینۀ ( :)2نادرست است .گیاهان  ،CAMدر
ش�ب فقط یک نوع تثبیت کربن به صورت اس�ید چهار کربنه دارند / .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .گیاهان  ،CAMکربن  CO2جو را در ش�ب و در اسید چهار کربنی
تثبیت میکنند / .گزینۀ ( :)4نادرست است .فقط گیاهان  ،CAMهر دو نوع تثبیت کربن را در یک یاخته انجام میدهند.

B

13

11

دقت کنید که سؤال در مورد هر فتوسیستم  1یا  2میباشد.
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .هر آنتن یک فتوسیس�تم ،دارای س�بزینه ،کاروتنوئید و انواعی از پروتئینها میباش�د / .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .هر

فتوسیستم ،یک مرکز واکنش دارد / .گزینۀ ( :)3نادرست است .فتوسیستم  2به ترکیب آبگریز که در تماس با هر دو الیه است ،الکترون میدهد ولی فتوسیستم  1فقط
به ترکیب آبدوست در سطح خارجی غشای تیالکوئید الکترون میدهد / .گزینۀ ( :)4نادرست است .هر فتوسیستم ،یک مرکز واکنش و تعدادی آنتن دارد.
A

14

21

هر یاخته زنده ،در اولین مرحلۀ تنفس یاختهای یا قندکافت خود ،به مصرف  ATPبه عنوان منبع انرژی برای فعالسازی واکنش نیاز دارد.
گزین�ۀ ( :)1پروتئینه�ای م�ورد نی�از تنفس یاختهای و فتوس�نتز ،برخی در هس�ته و برخ�ی در اندامک راکیزه یا سبزدیس�ه رمزگردانی میش�وند/ .

گزینۀ ( :)3در مورد باکتریهای فتوس�نتزکنندۀ گوگردی نادرس�ت اس�ت / .گزینۀ ( :)4یاختهای که فاقد سبزدیسه اس�ت ،قدرت تولید  ATPنوری ندارد و فقط ATP
پیشمادهای و اکسایشی (در صورت وجود راکیزه) میسازد.
C

15

11

منظور سؤال ویژگی مشترک پروکاریوتها و یوکاریوتها است چون منظور سؤال هم پروکاریوت فتوسنتزکننده و هم آغازیان مثل جلبکها و اوگلنا میباشد.
ً
الف) نادرست است .دقت کنید که وقتی صحبت از یوکاریوتها میشود،منظور سیستمهای ژنی یوکاریوتی در هستۀ آنهاست مگر اینکه صراحتا 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 پروکاریوتها میداند نه
میتوکندری و پالستها (یا همان راکیزه و دیسهها) / .ب) نادرست است .محصول رونویسی ،رنا میباشد ولی پیشساز رنای پیک ،رنای نابالغ است / .ج) نادرست است.
عوامل رونویسی در پروکاریوتها وجود ندارد / .د) درست است .این عبارت یعنی ترجمۀ همزمان چند رناتن از یک رنای پیک در هر جاندار یوکاریوتی یا پروکاریوتی صحیح است.
B

16

31

در مرکز هر فتوسیستم ،سبزینۀ  aدر بستری از پروتئین وجود دارد.
ً
گزینۀ ( :)1کامال برعکس است چون آنتنها به مرکز واکنش انرژی میدهند / .گزینۀ ( :)2هر آنتن سبزینه و کاروتنوئید به همراه گروهی از پروتئینها

دارد / .گزینۀ ( :)4شروع فعالیت هر فتوسیستم ،با آزاد کردن الکترون از  P680یا  P700میباشد نه اینکه هر دو طول موج باعث آغاز واکنش آن شود.
B

17

41

منظور گیاهان  CAMو باز شدن روزنۀ هوایی آنها است.
گزینۀ ( :)1نادرست است .در مناطق گرم و خشک ،گیاهان  C 3همواره به سمت اکسیژنازی میروند ولی گیاهان  CAMقادر به شرایط اکسیژنازی

و غلبه به این شرایط هستند / .گزینۀ ( :)2نادرست است .فقط گیاهان ( C4مثل ذرت) دو مرحلۀ تثبیت  CO2را در یک زمان و در روز انجام میدهند / .گزینۀ (:)3
نادرس�ت اس�ت .گیاهان  CAMدر ش�ب و با روزنۀ هوایی باز نیز به تثبیت کربن به صورت اس�ید چهار کربنی میپردازند / .گزینۀ ( :)4درس�ت اس�ت .فقط در گیاهان
B

 ،CAMهر دو نوع تثبیت کربن در یک یاخته ولی در دو زمان مختلف صورت میگیرد.
ً
 21 18متن این سؤال در مورد اینکه گیاهانی که فقط در روز تثبیت کربن میکنند قطعا مربوط به گیاهان  C4و  C 3میباشد .در این گیاهان و هر گیاه دیگری
ً
قطعا برای انجام چرخۀ کالوین ،مولکول  CO2باید به قند پنج کربنی دوفسفاته ریبولوزبیس فسفات متصل شود .اما...
گزینۀ ( :)1این عبارت ابهام دارد و به نظر من اش��کان هامشی این عبارت نیز میتواند درس�ت باش�د چون تنفس نوری در ش�رایط گرم و خشک ،در
گیاهان  C 3و طبق متن کتاب درس�ی به ندرت در گیاهان  C4رخ میدهد و طی آن میتواند  O2با قند ریبولوزبیس فس�فات پنج کربنی ترکیب ش�ود / .گزینۀ ( :)3این
عبارت نیز شک برانگیز است چون اگر در برخی گیاهان  C4تنفس نوری رخ دهد ،مادۀ  C5به  C 3و  C2تبدیل میشود که البته این عمل به دلیل پر انرژی بودن
 C5خودبهخود است ولی کتاب به آن اشاره نکرده است / .گزینۀ ( :)4نادرست است .این عمل در مورد گیاهان  ، C 3انجام نمیشود.

C

ً
به راحتی گزینۀ ( )4مش�خص اس�ت که نادرس�ت اس�ت چون مثال شیمیوس�نتزکنندهها نیز تکیاختهای و تولیدکنندهاند و تثبیت کربن میکنند ولی این

41 19
باکتریها رنگیزه فتوسنتزی ندارند.

ً
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .این عبارت که در کنکور متأس�فانه آمده است کامال خارج از کتاب میباشد و مایۀ تأسف است! با توجه به این عبارت که
ً
مشخص است منظور باکتریهای شیمیوسنتزکننده است ،لطفا طراح کنکور توضیح دهد که کجای کتاب نوشته است این باکتریها تنفس هوازی و زنجیرۀ انتقال الکترون

دارند؟ (ش�اید هم منظورش واکنشهای تولید  ATPدر تولیدکنندگی بوده اس�ت!! که !! (خداروش�کر که در الگو بارها گفته بودم که شیمیوسنتزکنندهها میتوانند هوازی یا
ً
بیهوازی باشند!!)) / .گزینۀ ( :)2درست است .در مرحلۀ دوم تخمیر الکتیکی که قندکافت است،قطعا دوبارهسازی  NAD +رخ میدهد / .گزینۀ ( :)3درست است.
هر تکیاخته اکسیژنزا ،قدرت فتوسنتز و تولید مواد آلی از معدنی دارد.
B

20

42

در این سؤال هم طبق اعتیاد طراحان کنکور به مبحث گلیکولیز ،سؤال کلی طرح شده است که البته سؤال بسیار زیبایی است.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .شیمیوس�نتزکنندهها ،تولیدکنندۀ مواد آلی و تثبیتکنندۀ کربن هستند ولی فتوسنتزکننده نیس�تند (بارها در کتاب الگو این

موضوع را گوشزد کرده بودیم!) / .گزینۀ ( :)2نادرست است .این نکته در مورد باکتریهای فتوسنتزکنندۀ گوگردی نادرست است چون این گروه ،با جذب نور به تجزیۀ H 2S
و آزادسازی  Sمیپردازند و غیراکسیژنزا هستند (البته این مطلب در باکتریهای شیمیوسنتزکننده نیز وجود دارد ولی انرژی خود را به جای نور از  H 2Sیا هر مادۀ معدنی
دیگری میگیرند) / .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .در مورد س�یانوباکتریهایی که توانایی تثبیت نیتروژن و کربن دارند و از نور خورش�ید انرژی میگیرند نادرس�ت است/ .
گزینۀ ( :)4درست است .در مورد قندکافت هر یاختۀ زنده و تولید قند سه کربنی تکفسفاته در اثر شکستن فروکتوز دوفسفاته صحیح است.
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فصل 7

پاسخهای تشریحی

فناوریهای نوین زیستی

هفتم
فصل

A

1

فناوری های نوین زیستی

31

بهطور کلی به هرگونه فعالیت هومشندانۂ آدیم در تولید و بهبود محصوالت گوناگون با اس�تفاده از موجود زنده را زیس��تفناوری میگویند.

B

گزینۀ ( )2در مورد مهندس�ی ژنتیک بوده که ش�اخهای از زیس�تفناوری میباش�د و گزینههای ( )1و ( )4نیز تعریف کاملی برای زیس�تفناوری نمیباشد .در تعریف
زیستفناوری اشاره به موجود زنده برای ساخت فراورده الزامی است و دقت کنید که زیستفناوری در جهت رفع نیاز همۀ موجودات رخ میدهد نه فقط نیازهای انسانی!!
 22موارد (الف)( ،ج) و (د) صحیح میباشند.
2
در حال حاضر کاربردهای فراوان زیس��تفناوری ،باعث ش�ده اس�ت که از آن بهعنوان نش��انۂ پیرشفت کش��ورها در قرن حاضر و یکی از ابزارهای مهم برای تأمین نیازهای
متنوع نام برده شود.

B

B

الف) درست است .زیستفناوری ،قلمروی بسیار گسترده در روشهایی مثل مهندسی ژنتیک ،مهندسی پروتئین و بافت دارد .از طرفی چون شاخهای از
علم زیستشناسی (علم تجربی) است ،پس مشاهده ،اساس آن میباشد / .ب) نادرست است .در روش زیستفناوری نوین هم از انتقال ژن و هم برای تمایز بافتی در مهندسی
بافت استفاده میکنند / .ج) درست است .زیستفناوری از گرایشهای دیگر علم تجربی مانند علوم زیستی ،فیزیک ،ریاضیات و علوم مهندسی بهره میبرد / .د) درست است.
در حال حاضر ،زیستفناوری به یکی از ابزارهای مهم برای تأمین نیازهای متنوع تبدیل شده است که چون شاخهای از زیستشناسی است ،از سال دهم به یاد دارید که به بررسی
علمی جانداران و فرایندهای زیستی میپردازد.
 13در زیستفناوری نوین ،انتقال ژن ،سبب تغییر در خصوصیات میکروارگانیسمها و ایجاد محصوالت متنوع با کارایی باال شد.
3
گزینۀ ( :)2کش��ت ریزاندامگان در زیس�تفناوری کالس��یک ش�روع ش�د ولی انتقال ژن در زیس�تفناوری نوی�ن صورت گرفت / .گزین�ۀ ( :)3تولید
محصوالت تخمیری ش�روعی برای زیس�تفناوری س��نیت بود ولی تولید اپدزیست در زیستفناوری کالسیک انجام شد / .گزینۀ ( :)4اولینبار تولید آنزیم در زیستفناوری
کالسیک شروع شد ولی تغییر و اصالح جانداران مرهون زیستفناوری نوین میباشد.
4

44

منظور سؤال روش زیستفناوری میباشد.
گزینۀ ( :)1نادرست است .محصوالت تخمیری از روش زیستفناوری سنتی شروع شد ولی تولید پادزیست از روش کالسیک آغاز شد / .گزینۀ (:)2

نادرست است .زیستفناوری دانشی جدید نیست و روش سنتی آن خیلی زمان است که انجام میشود .در حقیقت زیستفناوری نوین ،روش جدیدی است / .گزینۀ (:)3
نادرست است .همسانهسازی ژن انسولین با مهندسی ژنتیک است نه پروتئین!  /گزینۀ ( :)4درست است .کشت ریزاندامگان ،بار اول در روش زیستفناوری کالسیک
A
B

A

C

و با تولید پادزیست انجام شد ولی در روش نوین نیز کشت باکتریها باید صورت بگیرد که در این روش ،پادزیست استفاده میشود.
 15الکترونگیری پیرووات و اتانال به ترتیب در تخمیر الکتیکی و الکلی صورت میگیرد که هر دو اولینبار در زیستفناوری سنیت برای تولید مواد غذایی به
5
کار رفتند.
 36موارد (الف)( ،ب) و (د) در مورد زیست فناوری کالسیک که مدنظر سؤال است ،نادرست میباشند .در مهندسی ژنتیک برای جدا کردن یاختههای تراژنی
6
ً
از یاختههای فاقد ژن انتقال یافته ،معموال از آنیتبیوتیک یا اپدزیس�تی اس�تفاده میش�ود که ژن مقاومت به آن روی دیسک میزبان قرار دارد .اپدزیستها اولینبار در روش
زیس��تفناوری کالس��یک ایجاد ش�دند .در این روش زیستفناوری ،عالوه بر پادزیس�تها ،انواع آنزیمها (کاتالیزگرهای زیس�تی) و مواد غذایی نیز با روشهای تخمیری یا
کشت ریزاندامگانها نیز تولید شدند.
تولید نان همواره به عمل تخمیری نیاز دارد که همانند محصوالت تخمیری لبنی اولینابر در زیس�تفناوری س��نیت ایجاد ش�د (نادرس�تی گزینههای ب و د) .انتقال ژن
نیز در روش زیستفناوری نوین استفاده میشود (نادرستی الف).
 47در زیس�تفناوری نوین که با تغییر و اصالح خصوصیات ریزاندامگان ،س�بب تولید ترکیبات جدید با مقدار و کارایی باال ش�د ،اولینبار با انتقال ژن بین دو
7
میکروارگانیمس (ریزاندامگان) شروع شد( .ریزاندامگانها ،باکتریها یا یوکاریوتهای تکیاختهای میباشند).
گزین�ۀ ( )1در م�ورد روشهای جدید زیس�تفناوری نوین میباش�د که محصوالت انس�انی را توس�ط ریزاندامگانها ایج�اد میکند و گزینهه�ای ( )2و ( )3نیز در مورد
زیستفناوری سنتی و کالسیک صورت میگیرد.
 38موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست هستند.
8

ً
 1دقت کنید که در مهندس�ی ژنتیک ،باید قطعهای از دنای یک یاخته را توس�ط ناقل ژنی (مثال 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 میگویند .به یاختۀ گیرندۀ  DNAنوترکیب یا همان میزبان ،یاختۂ دس��تورزی ش��ده و دارای صفت جدید
میگویند و به جانداری که از طریق مهندسی ژنتیک دارای ترکیب جدید ژنتیکی شده ،جاندار تغییر یافتۂ ژنتییک یا تراژن میگوییم.
 2جاندار تراژنی یا تغییر یافتۀ ژنتیکی ،اگر تکیاختهای باش�د که در همان تکیاختۀ آن دنای جدید قرار گرفته اس�ت که البته این تغییر در دنای کمکی ژن یاخته مثل
ً
دیسک رخ میدهد ولی اگر جاندار پریاختهای باشد ،معموال باید این تغییر در ژنهای همۂ یاختههای آن رخ داده باشد تا لفظ تراژن برای آن کاربرد داشته باشد.

یتسیز نیون یاه یروانف
 3در شکلهای زیر میتوانید طریقۀ دستورزی کردن یاخته و تراژنی کردن جانداران تکیاختهای و پریاختهای را مشاهده کنید:
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ﻗﻄﻌﮥ دﻧﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
دﯾﺴﮏ
وارد ﮐﺮدن ﺑﻪ ﯾﺎﺧﺘﻪ

+
متفه لصف

ﻗﻄﻌﮥ دﻧﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

دﯾﺴﮏ اوﻟﯿﻪ

 DNAﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه

وارد ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﯾﮏ زﯾﮕﻮت ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮﺗﯽ ﭘﺮﯾﺎﺧﺘﻪاي
 DNAﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ

ﻫﺴﺘﻪ
ژﻧﻮم ﺧﻄﯽ

دﻧﺎي ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ

ﯾﺎﺧﺘﮥ ﻣﯿﺰﺑﺎن دﺳﺖورزي
ﺷﺪه ﯾﺎ ﺗﺮاژﻧﯽ

ﺗﮑﺜﯿﺮ زﯾﮕﻮت

ﯾﺎﺧﺘﮥ دﺳﺖورزي ﺷﺪه ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮﺗﯽ

دﻧﺎي اﺻﻠﯽ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﭘﺮوﮐﺎرﯾﻮﺗﯽ

اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻧﺪاري ﭘﺮﯾﺎﺧﺘﻪاي ﺗﺮاژﻧﯽ
ﮐﻪ در ﻫﻤﮥ ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﺑﺪن ﺧﻮد
ﻗﻄﻌﮥ دﻧﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را دارد.

الف) دستورزی در باکتری صورت میگیرد / .ب) دنای جدا شدۀ انسانی را به دنای کمکی باکتری اضافه میکنند / .ج) دستورزی شدن در مورد
یاخته به کار میرود که البته ابتدا در خارج میزبان صورت میگیرد.
B

دق�ت کنی�د که در س�ؤال ژن رمزگردان ی�ک  rRNAیوکاریویت را وارد ابکرتی کردهایم .باکتری ابتدا به همسانهس�ازی این ژن توس�ط هلیکاز و دناپلیمراز

9
49
پروکاریوتی میپردازد و س�پس در صورت بیان ش�دن ،توس�ط رناپلیمراز پروکاریوتی به تولید رنا رناتنی یوکاریوتی میپردازد (نه پروتئین رناتنی) (نادرستی گزینههای ( )1و
ً
( .))3حتما میدانید که رمزه ،توالی س�ه حرفی ویژه ( mRNAپیک) میباش�د (نادرس�تی گزینۀ ( ))2و از طرفی هر  RNAیا  DNAای نیز حاوی پیوندهای اش�تراکی

(کوواالنسی) بوده ولی از نوع پپتیدی نمیباشد و این ژن یوکاریوتی جدا شده همواره یک نقطۀ آغاز و یک توالی پایان رونویسی دارد.
B

 31 10موارد (الف)( ،ب) و (د) در مورد پروکاریوتها نادرست میباشد .انتقال ژن بین دو جاندار در مهندسی ژنتیک ،اولینبار به کمک ابکرتیها انجام شد .برخی
باکتریها مثل اشرش�یاکالی میتوانند س�امانههای سه ژنی مجاور هم برای تجزیۀ الکتوز و مالتوز داشته باشند ولی نوکلئوزوم ،انواع رناپلیمراز و  DNAخطی و تیالکوئید
از ویژگی یوکاریوتها میباشد.

11 B

31

دورۀ زیستفناوری نوین با انتقال ژن از یک ریزاندامگان به ریزاندامگان دیگر آغاز شد.
گزینۀ ( :)1پس از اولین روشهای زیس�تفناوری در مهندس�ی ژنتیک که با باکتریها انجام شد ،در حال حاضر میتوانند امکان دستورزی ژنتیکی

ب�رای س�ایر موج�ودات زنده مثل گیاه�ان و جانوران را نیز انج�ام دهند / .گزینۀ ( :)2اولینب�ار روش ژندرماین که در آخ�ر این فصل مطالعه میکنید در لنفوس�یتهای
دختربچهای دارای نقص ژنی صورت گرفت / .گزینۀ ( :)4اولین روشهای مهندسی ژنتیک با باکتریها شروع شد (مخمرها از قار چها هستند).
C

موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست میباشند.

41 12
برای ایجاد یک گیاه زراعی تراژنی با مهندسی ژنتیک ،ابتدا باید یاختهای گیاهی ایجاد کنیم که حاوی دنای
نوترکیب شده باشد .برای این عمل موارد زیر به ترتیب انجام میشود:
ً
 )1تعیی�ن صف�ت یا صفاتی مطل�وب از یک گیاه دیگر (مثال ژن مقاومت گیاهان خودرو در محیط بس�یار س�رد) یا
بررسی ژنوم گیاه خاص.
 )2اس�تخراج ژن یا ژنهای ایجادکنندۀ صفت مطلوب مورد نظر توس�ط آنزیمهای برشدهندۀ پروکاریوتی
(نادرستی الف).
 )3نوترکی�ب کردن ژن حاوی صفت مطلوب با دنای دیس�کی باکتریایی (ژن کمیک) و ازدیاد آن در باکتری
(نادرستی د).
 )4آمادهسازی یاختهای از گیاهی زراعی برای ورود دنای نوترکیب شده از دیسک و ژن مفید گیاهی.
 )5نوترکیب شدن یاختۀ گیاهی پس از ورود دنای نوترکیب به آن (درستی ج).
 )6کشت یاختههای دستورزی شدۀ گیاهی در محیط مخصوص.
 )7ایجاد گیاهچهای تراژنی از تکثیر یاختههای نوترکیب در محیط کشت.
 )8تولید گیاه تراژن که همۀ یاختههای آن مشابه یاختهای بود که در ابتدا نوترکیب شده بود.
 )9بررسی دقیق ایمنی زیستی و اثبات بیخطر بودن آنها برای سالمت انسان و محیطزیست.
 )10در انتها تکثیر و کش�ت گیاه تراژنی با رعایت اصول ایمنی زیس�تی تا مجموعهای از گیاهان تراژنی ایجاد

C

شوند (نادرستی ب).
 21 13موارد (ب)( ،ج) و (د) نادرست تکمیل میکنند.
ابکرتیها اولین جاندارانی بودند که تحت دس�تورزی 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 .ابکرتیها از ش�روع زیستفناوری سنتی با روشهای تخمیری تا امروزه در مهندسی ژنتیک در تولید مواد مختلف نقش داشتهاند/ .
ً
ب) نادرست است .هر نوع پروتئین ،از روی بخش غیرتنظیمی ژن ،رونویسی میشود .یعنی هیچگاه از توالی تنظیمی یک ژن (راهانداز ،اپراتور و…) مستقیما رونویسی صورت
نمیگیرد / .ج) نادرست است .از فصل  2به یاد دارید که پروتئینهای فعالکننده در تنظیم مثبت رونویسی پروکاریوتها ،هیچگاه به توایل راهانداز متصل منیشوند بلکه جایگاه
اتصال مخصوص به خود در قبل از توالی راهانداز دارند / .د) نادرست است .پروکاریوتها توانایی تولیدمثل جنسی و ایجاد تخم ندارند.

B

B

B

برای همسانهسازی 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

11 14
دیسک باکتریایی ،نوترکیب کنیم.
گزینۀ ( :)2برای تولید هورمون رشد انسانی ،در همان یاختۀ باکتریایی ،با رونویسی و ترجمه ،هورمون رشد ساخته میشود ولی در ساخت گیاه تراژنی
بای�د ژن م�ورد نظر را به یاختۀ گیاهی وارد کرد / .گزینۀ ( :)3کش�ت یاختۀ نوترکیب و ایجاد جاندار تراژن�ی در گیاهان زراعی کاربرد دارد / .گزینۀ ( :)4انتقال ژن به ژنوم
یوکاریوتی در تولید هورمون رشد انسانی توسط باکتری صورت نمیگیرد ،ولی برای تولید گیاهان تراژنی رخ میدهد.
 11 15دقت کنید که در متن سؤال ،هدف مهندسی ژنتیک در همسانهسازی دان را ذکر کرده است .همسانهسازی دنا فقط برای انبوهسازی ژن به کار میرود ولی
انبوهسازی محصول با بیان ژنهای فوق رخ میدهد که یکی از اهداف دیگر مهندسی ژنتیک میباشد.
گزینۀ ( :)2جداس�ازی یک یا چند ژن و تکثیر آنها را همسانهس�ازی دنا میگویند / .گزینۀ ( :)3در همسانهس�ازی دنا ،مادۀ وراثتی با ابزارهای مختلف
ً
در خارج از یاخته ،تهیه میشود / .گزینۀ ( :)4همواره پس از جدا کردن ژنهای مورد نظر ،باید به وسیلۀ یک ناقل همسانهسازی (مثال دیسک) DNA ،نوترکیب حاصله
را به درون ژنوم میزبان منتقل کنند.
 11 16فقط مورد (ج) استفاده نمیشود .تولید انبوه از یک دنای خالص میتواند برای دستورزی ژنی (د) ،تولید یک مادۀ مخصوص (ب) و یا مطالعۀ ژنی (الف)
استفاده شود ویل تغییر در ساختار سهبعدی محصوالت مربوط به مهندیس پروتئین و تولید پروتئین یا محصول ژین یمابشد.
در روش مهندسی ژنتیک ،هدف انبوهسازی ژن یا محصول آن میباشد ولی تغییری در ژن یا محصول آن ایجاد نمیشود .در حالی که در مهندسی پروتئین ،ابتدا در ژنها
تغییراتی ایجاد کرده تا سبب تولید پروتئینهایی با کارایی جدید شوند( .د)

A
B
B

C

C

C

 11 17اولین جاندار دستورزی شده ،نوعی ابکرتی بود که رناهای کوچک آن و همۀ انواع رناهای دیگر آن را رنابسپاراز پروکاریویت میسازد .در این جانداران ،رشتۀ
الگو برای ساخت پروتئین هلیکاز ،نوعی رنای پیک ( )mRNAبوده که این مولکول نیز توسط همان نوع رنابسپاراز یاختۀ پروکاریوتی تولید میشود.
 11 18فقط مورد (الف) جواب اس�ت .زیس�تفناوری از هر سه مدل سنتی ،کالسیک یا نوین ،عبارت است از هرگونه فعالیت هومشندانۂ انساین در تولید و بهبود
محصوالت گوناگون با استفاده از موجود زنده! در (الف) واکنشهای تخمیری بهطور عادی در طبیعت رخ داده است و تحت کنترل هوشمندانۀ آدمی نبوده است.
 41 19در س�ؤال عنوان ش�ده که میخواهیم ژنی یوکاریوتی را وارد یاختۀ پروکاریوتی (پیشهس�تهای) کنیم تا آن ژن بیان شود .دقت کنید که تمام موارد بیان این
ژن در یاختۀ جدید ،تحت کنترل و عمل یاختۀ پروکاریوتی رخ میدهد که این یاخته فاقد عامل رونویسی میباشد (درستی گزینۀ ( .))4برای رونویسی از این ژن ،رنابسپاراز
پروکاریوتی وارد عمل میش�ود که از روی  mRNAترجمه ش�ده اس�ت (نادرستی گزینۀ ( ،))2میتواند چند ژن مجاور هم مثل ژنهای تجزیۀ الکتوز را همزمان رونویسی
کند (نادرستی گزینۀ ( .))1این آنزیم رنابسپاراز پروکاریوتی است و انواع  2 ،1و  3ندارد (نادرستی گزینۀ (.))3
 32 20فقط مورد (ب) صحیح میباشد.
همۂ آنزیمهای محدودکننده ،آنزیمهای ابکرتیایی هس�تند که طی عمل خود در هر جایگاه تش��خیص ،دو انهتای چس��بنده ایجاد میکنند ولی روی هر دنا میتوانند تعداد
جایگاه تش�خیص متعددی داش�ته باشند (نادرستی الف) .ژن س�ازندۀ این آنزیم توسط  DNAحلقوی باکتری رمزگردانی شده که فاقد توالی افزاینده میباشد ولی قدرت
برش در  DNAیوکاریویت و پروکاریویت دارد که دارای توالی افزاینده و اپراتور نیز میباشند (درستی ب).
این آنزیمها همواره در هر جایگاه تش�خیص دو پیوند فسفودیاس�تر میش�کنند و به دنبال عمل آنها تعدادی پیوند هیدروژنی بدون نیاز مس�تقیم به فعالیت این آنزیم
شکسته میشود (نادرستی ج).
ً
راهانداز ژنهای پروکاریوتی مستقیما اب رانبسپارازها شناسایی میشود و برخالف رنابسپاراز یوکاریوتی به عوامل رونویسی نیازی ندارند (نادرستی د).
 32 21موارد (الف)( ،ب) و (د) به نادرستی تکمیل میکند( .در متن سؤال به قید بعضی دقت کنید) در مهندسی ژنتیک هبرت است که از دیسکی استفاده شود که
برای آنزیم محدودکنندۀ خاص ،فقط یک جایگاه تشخیص داشته باشد ولی برخی دیسکها میتوانند بیش از یک جایگاه نیز داشته باشند.
الف) دیس�کها ،دناهای حلقوی کمیک هس�تند که عالوه بر باکتریها در برخی قارچها مثل مخمرها نیز دیده میش�وند .همانطور که میدانید قارچها
یوکاریوت هستند و حاوی دنای خطی در هستۀ خود میباشند / .ب) همۂ دیسکها ،برای تکثیر خود محتاج آنزیمهای همانندسازی کنندۀ میزبان خود میباشند ولی مستقل
از زمان تکثیر دنای اصلی میزبان ،همانندسازی میکنند / .د) همۀ دیسکها ،دنای دورشتهای حلقوی خارج از فامتن اصیل میزبان خود میباشند.
 32 22فقط مورد (الف) صحیح میباشد.
«ناقلین ژنی که بهطور معمول در مهندسی ژنتیک استفاده میشوند ،همان دیسکها میباشند».
الف) درست است .مطابق شکل روبهرو ،دیسکها ،پس از نوترکیب شدن با قطعه  DNAخاص،
حداقل دارای دو جایگاه تشخیص برای آنزیم برشدهنده در دو سمت آن قطعۀ خاص میباشند / .ب) نادرست است.
این تعریف مربوط به جایگاه تشخیص آنزیم برشدهنده میباشد.
ج) نادرست است.

ً
دقت کنید که دیسک یا ناقل ژنی یک توالی خاص ژنی نمیباشد بلکه یک  DNAحلقوی کامل بوده که معموال در باکتریها و برخی قار چها وجود دارد که از توالیهای
ژنی متعددی ایجاد شده است و در داخل جاندار ولی خارج از فامتن اصلی یاخته قرار دارند.
د) نادرس�ت اس�ت .تکثیر ناقل ژنی (دیس�ک) همانند تکثیر راکیزهها و سبزدیسههای یاخته یوکاریوتی ،مستقل از تکثیر میزبان انجام میشود ولی این بدان معنی است که
حتی اگر ژنوم اصلی یاخته نیز تکثیر نیابد ،آنها میتوانند تکثیر کنند ولی توجه کنید که همواره تکثیر این عوامل ،محتاج آنزیمهای میزبان میباشد.
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موارد (ج) و (د) صحیح هستند.

در مهندسی ژنتیک ،اهداف مختلیف دنبال میشود که ییک از مهمترین آنها تولید ژن و فراوردههای آن بدون تغییر در توالی آنها میباشد (نادرستی الف).

متفه لصف
B

در مهندسی ژنتیک ،برای همسانهسازی از جاندار سادهای مثل باکتری (نه فقط باکتری !! نادرستی ب) استفاده میکنند ،دلیل استفاده از این جانداران ،سرعت تقسیم
باالی آنها میباشد.
جداسازی یک یا چند ژن برای تکثیر آنها را همسانهسازی ژنی میگویند (درستی ج).
اولین ابزار الزم در مهندس�ی ژنتیک ،آنزیم برشدهنده ژین اس�ت که با فعالیت نوکلئازی س�بب شکس�ته شدن دو پیوند اش�تراکی از نوع فسفودیاستری در هر جایگاه
تشخیص خود میشود (درستی د).
 32دیس�ک بهطور معمول در ابکرتیها و برخی قارچها مثل مخرمها وجود دارند .منظور این س�ؤال ویژگی مش�ترک دو فرمانرو ابکرتیها (پروکاریوتها) و قارچها
24
میباشد .هر دوی این جانداران در همۀ گونههای خود قادر به تنفس یاختهای و تولید  NADHو  ATPدر مرحلۀ قندکافت تنفسی میباشند.
گزینۀ ( :)1قارچها هیچگاه قدرت فتوسنتز و جذب نور ندارند ولی برخی باکتریها که فتوسنتزکنندهاند سبزینه  aیا باکتریوکلروفیل دارند / .گزینۀ ( DNA :)2کمکی
در این یاختهها ،همان دیسک آنهاست که به صورت حلقوی در خارج کروموزوم اصلی آنها قرار دارد .در حقیقت کروموزوم اصلی در قارچها به صورت خطی میباشد / .گزینۀ ( :)4نقاط
وارسی مربوط به یاختههای دارای میتوز میباشد که چرخۀ یاختهای دارند .این ویژگی مخصوص یوکاریوتها بوده که در قارچها برخالف باکتریها دیده میشود.

25 A

32

دیسکها را فامتنهای کمیک میخوانند چون حاوی ژنهایی هستند که در فامتن اصلی میزبان وجود ندارند .یکی از این ژنها میتواند ژن مقاومت به نوعی پادزیست باشد.
B

 32 26این 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
تشخیص برای آنزیم برشدهنده داشته باشد ولی قید هبرت است دارد نه اینکه اجبار باشد (این نکته به دلیل عدم جدا کردن ژن مهمی از دیسک میباشد که در درسنامه
بهطور کامل بررسی کردم) (نادرستی گزینۀ (.))1
 1در مهندس�ی ژنتیک با هدف همسانهس�ازی ژن ،نباید کاری کنیم که تکثیر دیس�ک متوقف شود ،بدیهی اس�ت که اگر جایگاه تشخیص آنزیم برشدهنده در توالی
شروع همانندسازی باکتری باشد ،با برش آن ،تکثیر دیسک متوقف میشود چون دناپلیمراز قادر به شناسایی توالی شروع همانندسازی نمیباشد.
 2برای به موفقیت رسیدن روش مهندسی ژنتیک ،جایگاه تشخیص آنزیم برشدهنده نباید در توالی شروع همانندسازی و توالی مقاومت به پادزیست وجود داشته باشد.

B

 32 27م�وارد (ال�ف)( ،ب) و (ج) نادرس�ت
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 آنها را وارد یاختههای میزبان کنیم.
در این مرحله که با شوک الکتریکی یا حرارتی صورت
میگی�رد ،فق��ط تع��داد کم��ی از یاختهه�ای میزب�ان،
دناه�ای نوترکیب را دریافت میکنند .دلیل این نکته
این است که طبق شکل روبهرو ،پس از اضافه کردن
پادزیس�تها به محیط ،فقط تعداد کم��ی از ابکرتیها
باقی میمانند و اکثر آنها از بین میروند .در حقیقت
باکتریهای از بین رفت�ه همانهایی بودهاند که فاقد
دنای نوترکیب میباش�ند.
الف) نادرس�ت اس�ت .دیس�کها که حاوی ژن مقاوم به پادزیس�ت میباش�ند در برخی قارچها مثل مخمرها وجود دارند / .ب) نادرس�ت اس�ت .در
مهندسی ژنتیک ،قطعه دنای خاصی را به دنای دیسک اضافه میکنیم ولی ژنی یا قطعهای را از دیسک جدا نمیکنیم.
ج) نادرست است.
دقت کنید که در مهندس�ی ژنتیک رشط الزم این اس�ت که از یک نوع آنزیم برشدهنده 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 برشدهندۀ خاص داشته باشد.

28 C
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در این سؤال فقط باید دقت کنید که آنزیمهای برشدهندۀ ژنی ،فقط قادرند که مولکول  DNAرا از محلهای خاصی برش دهند ولی روی  RNAو پروتئین اثری ندارند.
گزینۀ ( :)1درست است .آنزیمهای غیرپروتئینی از نوع  RNAمیباشند که الگوی آنها  DNAبوده که آنزیم برشدهنده روی آن مؤثر است ولی الگوی
ساخت آنزیمهای پروتئینی ،مولکول رنای پیک میباشد که آنزیم برشدهنده روی آن اثری ندارد / .گزینۀ ( :)2نادرست است .آنزیم برشدهندۀ ژنی ،نه روی مولکول هموگلوبین
پروتئینی مؤثر است و نه روی الگوی آن که  RNAپیک میباشد / .گزینۀ ( :)3نادرست است .در این عبارت ،قید برخالف نادرست است چون هر دو قسمتی از دنا بوده که آنزیم
برشدهنده روی آن مؤثر است / .گزینۀ ( :)4نادرست است .رونوشت اگزون و اینترون برخالف توالی پایان رونویسی ،بخشی از  mRNAمیباشد.

C

 12 29موارد (ب) و (د) صحیح میباشند.
بس��یاری از دیس�کها دارای ژنهای مقاومت به پادزیس�تها میباشند .چنین ژنهایی سبب میش�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 باکتریها قادر به انتقال تعدادی از این دیسکها به سایر باکتریها میباشند تا تعداد
باکتریهای مقاوم را در جمعیت خود زیاد کنند .در حقیقت انتخاب طبیعی س�بب تغییر جمعیت آنها در جهت مقاوم ش�دن میش�ود (درستی ب) .دیسکها کروموزوم کمکی
هستند و سبب تغییر در دنای اصلی باکتری نمیشوند (نادرستی الف) .باکتری با تغییر پادزیستها آنها را به مواد غیرکشنده و قابل استفاده تبدیل میکند (نادرستی ج).

30 B

43

آنزیمهای برشدهنده ،همواره س�بب ایجاد قطعات خطی در دناهای خطی و حلقوی میش�وند ولی آنزیم لیگاز یا اتصالدهنده ،در مهندسی ژنتیک همواره سبب اتصال دو
قطعۀ دنای خطی شده میشود .ضمن عمل لیگاز ،میتوان یک دنای حلقوی یا خطی ایجاد کرد.
31 C

13

فقط مورد (د) نادرست است.

در جایگاه تشخیص  EcoR1که توالی یک رشتۀ آن به صورت  GAATTCمیباشد ،در هر رشته  3باز آلی پورین ( Aو  )Gو  3پیریمیدین ( Cو  )Tوجود دارد (درستی الف).

C

در انهتای چسبنده تکرشتهای حاصل از عمل آن که  AATTمیباشد 2 ،پورین و  2پیریمیدین وجود دارد (درستی ب).
همیشه  EcoR1پیوند فسفودیاستر بین  Aو  Gیعنی دو نوکلئوتید پوریندار را میشکند (درستی ج).
در یک جایگاه تش�خیص آنزیم ،تعداد پیوندهای هیدروژنی (بین  Aو  2 ،Tپیوند هیدروژنی و بین  Cو  3 ،Gپیوند)  14عدد و پیوندهای فسفودیاس�تر  10عدد اس�ت .پس
تعداد  8پیوند هیدروژنی بین  Aو  Tکه شکس�ته میش�وند  4برابر تعداد پیوند فسفودیاس�ترهای شکس�ته شده اس�ت ولی دقت کنید که آنزیم برشدهنده فقط توانایی
شکستن پیوند فسفودیاستر دارد و در ادامۀ عمل آن پیوندهای هیدروژنی شکسته میشوند( .نادرستی د)
 23 32موارد (الف)( ،ب) و (ج) صحیح میباشند.
در مرحلۀ وارد کردن ِدنای نوترکیب به یاختۀ میزبان الزم است که پس از قرار دادن نمونهها در محیط کشت مناسب ،از شوک گرمایی یا الکتریکی همراه با مواد شیمیایی
استفاده شود تا دناهای نوترکیب وارد میزبانهای خود شوند و شروع به همسانهسازی ژن یا تولید محصول در درون میزبان کنند.
در این مرحله دناهای نوترکیب ،در درون میزبان توسط دنابسپاراز و هلیکازها همانندسازی میکنند (درستی الف).
ً
ب�ا ورود دن�ای نوترکی�ب به میزب�ان ،قطعا تعداد نقاط ش�روع همانندس�ازی در میزبان ک�ه حاوی دنای
نوترکیب ش�ده است بیش�تر میش�ود چون عالوه بر فامتن 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 ابکرتیها ایجاد میشود
ت�ا دن�ای نوترکیب را جذب کنند ولی با دقت در ش�کل مش�اهده میکنید که این منافذ علاوه بر دیواره در
غشای پالسمایی یاخته نیز ایجاد شدهاند (درستی ج).
فعالیت لیگاز برای ایجاد دنای نوترکیب در خارج از باکتری و قبل از مرحلۀ مورد نیاز ش�وک الکتریکی یا
گرمایی صورت میگیرد (نادرستی د).

B

B

 13 33در توالی تش�خیص آنزیمهای برشدهنده ،نوکلئوتیدهای قرینه در یک رشته ،دارای بازهای
آلی مکمل هم میباشند .ابتدا باید توالی تشخیص را کامل کنید که به صورت مقابل میباشد.
نوکلئوتید ( )4در دنا حاوی قند دئوکسیریبوز میباشد و دئوکسی ریبونوکلئوتید سیتوزیندار است.
در مورد گزینۀ ( )4دقت کنید که یک حلقه برای قند دئوکسیریبوز و دو حلقه پورین وجود دارد.
 43 34در این پرسش  10قطعه  DNAرا برای حواسپرتی شما گفته! اگر دقیق به متن پرسش نگاه کنید ،میتوانید بفهمید که یک قطعه  DNAکه در وسط آن
ژن تولید پروتئین رناتنی اس�ت ،با  EcoR1جدا ش�ده اس�ت .حاال میخواهیم این قطعه را از دو طرف به  DNAدیس�کی وصل کنیم که چون دو جایگاه تش�خیص برای
اتصال آنها تولید میشود چهار پیوند فسفودیاستر تشکیل میشود.
در قسمت دوم سؤال دقت کنید که میزبان را مخرم در نظر گرفته است که یوکاریوتی میباشد و از طرفی چون پروتئین رناتنی را رمزگردانی میکند ،پس ابتدا باید از روی
آن یک  mRNAتوسط رناپلیمراز  2تولید شود( .امیدوارم پروتئین رناتنی را با  RNAرناتنی اشتباه نگرفته باشید!!)

35 B
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 1توالی نوکلئوتیدهای یک رشته از جایگاه تشخیص آنزیم برشدهندۀ دنا ،باید با رشتۀ مکمل آن از طرف مقابل یکسان باشد ،نه اینکه در همان رشتۀ خودش یکسان
باشد (پس گزینۀ ( )4رفت کنار) ،بعد ً
حمتا 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،میشود که در نوکلئوتید سوم ،با هم متفاوتند (پس گزینۀ ( )3غلط است).
ً
از همه مهمتر این است که گول گزینۀ ( )1را نخوری! چون حتما اطالع دارید که جایگاه تشخیص روی  DNAاست که نباید یوراسیل
داشته باشد.
 2در جایگاه تشخیص نوکلئوتیدهای قرینه از دو طرف در یک رشته باید بازهای مکمل داشته باشند مثل گزینۀ (.)2
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متفه لصف

 33 36موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرس�ت هس�تند .وقتی دو انتهای چسبنده با دو نوع آنزیم برشدهنده ایجاد میشود یعنی یا توالی تشخیص آنها متفاوت بوده
اس�ت و یا محل برش آنزیم آنها در یک جایگاه تش�خیص متفاوت بوده اس�ت (نادرس�تی الف) .دو انتهای چس�بنده که حاصل دو آنزیم متفاوت میباشد ،دیگر از طریق
ً
هیدروژنی به هم متصل نمیش�وند و حتما میدانید که لیگاز در اتصال هر انتهای چس�بندۀ تکرش�تهای به یک قسمت دورشتهای دنا تأثیر دارد .چون دو انتهای چسبنده
فقط با پیوند هیدروژنی به هم متصل میشوند که لیگاز فاقد این توانایی است (نادرستی ب).
ً
ً
دقت کنید که محصوالت دو نوع آنزیم برشدهندۀ ژنی مختلف ،قطعا بازهای آنها نمیتوانند کامال مکمل هم باشند و قید ممکن است اشتباه میباشد (نادرستی ج).
هر انتهای چس�بندۀ تکرش�تهای قادر اس�ت تعدادی پیوند هیدروژنی با بازهای مکمل خود و یک پیوند فسفودیاس�تر اش�تراکی با انتهای مکمل در ژن دیگر برقرار کند
(درستی د).

A

 33 37پیشس�از یا واحد س�ازندۀ  ،EcoR1اس��یدآمینه است چون آنزیمی پروتئینی میباش�د ولی پیشمادۀ آن DNA ،بوده که حاوی نوکلئوتید است و آن را با
فعالیت نوکلئازی برش میدهد (پیشماده ،مادهای اس�ت که آنزیم روی آن اثر میگذارد) .دقت کنید که  LDLخون از جنس لیپوپروتئین ،عامل گروه خونی  ABOاز
جنس هیدرات کربن ،عامل  Rhاز جنس پروتئین و دیسک نیز از جنس نوکلئوتید دنا میباشد.

38 C

1

13
انقلهای ژین که بهطور معمول در ابکرتیها وجود دارند ،همان دیسکها میباشند که دارای  DNAحلقوی بوده و اگر تعداد نوکلئوتیدهای دو رشتۀ آن را با  nنشان

دهیم ،نصف آنها یعنی  nپورین و پیریمیدین دارد ولی به تعداد پیوند فسفودیاس�تر که nتا میباش�د فس��فات وجود دارد .این مولکول حلقوی بوده و فاقد فس�فات آزاد
2
در دو س�ر خود میباش�د و تعداد پیوندهای قند فس�فات آن  2nمیباش�د چون در هر نوکلئوتید یک پیوند قند فس�فات و بین هر دو نوکلئوتید نیز یک پیوند قند فسفات
وجود دارد.
 2در مولکولهای نوکلئوتیدی تعداد زیادی پیوندهای اشتراکی یا کوواالنسی بین اتمها وجود دارد (نادرستی گزینۀ (.))4
C

 33 39موارد (ب) و (ج) درست هستند.
هر دیس�ک به کار گرفته ش�ده در مهندس�ی ژنتیک بهتر اس�ت که فقط یک جایگاه تشخیص برای هر آنزیم برشدهنده 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 آنزیمهای میزبان انجام میدهد.
علت اس�تفاده از دیس�ک عالوه بر همانندس�ازی مستقل ،دارا بودن ژن مقاومت نسبت به پادزیستها میباشد .همانطور که گفته شد در زمان زیستفناوری کالسیک نیز
قبل از زیستفناوری نوین ،پادزیستها را توسط کشت میکروارگانیسمها یا… از موجود زنده به دست آوردند (درستی ج) .عبارت (د) را جملۀ کتاب رد میکند (دیسکها را
کروموزومهای کمکی مینامند ،چون حاوی ژنهایی هستند که در کروموزوم اصلی میزبان وجود ندارند).

40 B
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عم�ل آنزیمهای برشدهندۀ ژنی مثل  EcoR1در مهندس�ی ژنتیک شکس�تن پیوند فسفودیاس�تر در خ�ارج از میزبان بوده ولی لیگاز یا اتصالدهنده در تش�کیل پیوند
فسفودیاستر نقش دارد و همانند  EcoR1فعالیت خود را در خارج از میزبان انجام میدهد (درستی گزینۀ ( )1و نادرستی گزینۀ (.))2

B

C

آنزیمهای برشدهنده برخالف لیگاز بهطور طبیعی درون باکتریها بهعنوان جزئی از سامانۀ دفاعی آنها به حساب میآیند (نادرستی گزینۀ ( ))3و در آخر دقت کنید
که هر دو آنزیم فعالیت خود را در خارج از فامتن اصلی میزبان و خارج از یاختۀ آن انجام میدهند (نادرستی گزینۀ (.))4
 24 41جایگاه تشخیص برای برش هر آنزیم برشدهنده منحصر به فرد است ،لذا باید تنها یک نوع آنزیم برای بریدن ناقل ژنی و قطعۀ ژن مورد نظر به کار برده
شود تا دو انتهای چسبندۀ مکمل هم پدید آید.
باید توجه کرد که جوابهای ( )3و ( )4هیچ ربطی به این سؤال ندارند و اگر آنها را انتخاب کردی دیگه بقیۂ سؤالها رو نزن و یک ابر دیگه برو این گفتار رو دوره کن!!
 34 42موارد (الف)( ،ب) و (د) صحیح میباشند.
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 حتما میدانید که ابتدا باید جایگاه ژن مورد نظر برای همسانهس�ازی را در کل ژنوم پیدا کنیم (درس�تی د) .س�پس باید با آنزیم برشدهنده که قس�متی از س�امانۀ
دفاعی باکتریها میباش�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
فسفودیاستر میشود (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).

43 B
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فق�ط م�ورد (ال�ف) عب�ارت را به درس�تی تکمیل میکن�د .جایگاه تش�خیص  EcoR1به صورت

میباش�د ک�ه چون ای�ن آنزیم پیوند

فسفودیاستر بین  Gو  Aرا در هر رشته برش میدهد پس هر انتهای چسبندۀ آن توالی  AATTدارد که دارای دو باز آلی  Aو دو تا  Tمیباشد که در این انتهای چسبنده
فقط  3پیوند فسفودیاستر دارد (قسمت تکرشتهای پیوند هیدروژنی ندارد).
 14 44برای جدا کردن یک ژن از  DNAنوترکیب باید در دو جایگاه تش�خیص آنزیم برش ایجاد کنیم که در هر جایگاه دو پیوند فسفودیاس�تر شکس�ته میشود
ً
که کال چهار پیوند اشتراکی شکسته میشود( .برای جدا کردن یک ژن ،دو جایگاه تشخیص از دو طرف خارجی ژن مورد نیاز است که در هر جایگاه دو پیوند فسفودیاستر
توسط آنزیم برشدهنده شکسته شده و در ادامه تعدادی پیوند هیدروژنی که در مورد  ،EcoR1هشت پیوند است ،میشکند).
دقت کنید که اضافه کردن اپدزیست در این مرحله برای جدا کردن یاختههای تراژنی از یاختههایی است که دنای نوترکیب مورد نظر را ندارند.

45 C
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ابتدا ایستگاه زیر را مطالعه کنید:
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مراحل مهندسی ژنتیک
مراحل مهندسی ژنتیک
1

آنزیم برشدهنده

محل قطعۀ مورد نظر را در کل ژنوم بررس��ی میکنیم و توسط
آنزی��م برشدهنده برش میدهیم تا قطع��ۀ مورد نظر را با دو
انتهای چسبنده جدا کنیم.

آنزیم برشدهنده  +آنزیم لیگاز
 +ناقل ژنی

ناق��ل ژنی مثل دیس��ک را با هم��ان آنزی��م برشدهندۀ قبلی
برش میدهیم و س��پس به کمک آنزیم لیگاز و ایجاد  4پیوند
فسفودیاستر ،دنای نوترکیب ساخته میشود.

 )3وارد کردن دنای نوترکیب به شوک الکتریکی یا گرمایی  +سامانۀ
همانندسازی درون میزبان
یاختۀ میزبان

منافذی در غشا و دیوارۀ میزبان اضافه میکنیم تا برخی میزبانها،
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 یاختههای تراژنی).

استفاده از پادزیستها
جدا کردن یاختههای تراژنی از سایر
میزبانها

با اضافه کردن پادزیستها ،تعداد کمی باکتریها یا میزبانهایی
که حاوی دنای نوترکیب مورد نظر میباش��ند را جدا میکنیم.
(در این مرحله نیز به تعداد دناهای نوترکیب در درون میزبان
افزوده میشود).

 )4جداسازی یاختههای تراژنی

C

آنزیمها و مواد مورد نیاز

 )1جداسازی قطعهای از دنا
 )2اتصال قطعۀ دنا به ناقل ژنی و
تشکیل دنای نوترکیب در خارج
یاخته

فراوردهها و اعمال انجام شده

گزینۀ ( :)1نادرست است .در مرحلۀ سوم که ناقل ژنی نوترکیب شده را وارد باکتری میکنیم ،درون باکتری ،دناپلیمرازها به تولید دناهای نوترکیب و
انبوهسازی آنها میپردازند / .گزینۀ ( :)2نادرست است .انبوهسازی ژن تا آخرین زمانی که باکتری گیرندۀ دنای نوترکیب زنده است رخ میدهد / .گزینۀ ( :)3نادرست
اس�ت .در مرحلۀ دوم مهندس�ی ژنتیک از هر دو نوع آنزیم برشدهنده و لیگاز اس�تفاده میشود / .گزینۀ ( :)4درست اس�ت .تولید دنای نوترکیب در مراحل دوم ،سوم و
چهارم مهندسی ژنتیک رخ میدهد ولی جدا کردن ژن مورد نظر برای انبوهسازی در مرحلۀ اول رخ میدهد.
 14 46ابتدا باید کل جایگاه تشخیص این آنزیم برشدهنده به همراه انتهای چسبندۀ حاصل از آن را رسم کنید.

1

باید در توالی شناسایی نوکلئوتیدهای دو رشته ،از دو طرف با مکمل خود مثل هم خوانده شوند.
اﻧﺘﻬﺎي ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﺎ  4ﻧﻮع ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪ

-C

- G -A- C - G - T
- T - G - C -A- G -

اﺛﺮ آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮشدﻫﻨﺪه

C... T G C A ...G
G... A C G T ...C

Cاﻧﺘﻬﺎي ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﺎ  4ﻧﻮع ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪ

یمدانیم که همیشه در هر جایگاه تشخیص ،آنزیم برشدهنده دو پیوند فسفودیاسرت میشکند و با توجه به پرسش که بیان کرده این آنزیم بین  Cو  Tرا میشکند ،پس
هر انتهای چس�بندۀ تکرش�تهای حاصله دارای  4نوع نوکلئوتید با بازهای مختلف  T ، G ، C ، Aمیباش�د .برای اتصال قطعهای از  DNAخارجی به دیسک ،ابتدا پس
از جاس�ازی آنها در روبهروی هم ،باید بین دو انهتای چس��بندۂ آنها پیوند هیدروژین برقرار ش�ود که این عمل به صورت خود به خود و بدون نیاز به آنزیم انجام میش�ود
(نادرس�تی گزینۀ ( )2و درس�تی گزینۀ ( .))1س�پس آنزیم لیگاز از دو طرف (انتهای مکمل) نوکلئوتیدهای دارای باز آلی  Cو  Tرا دوباره با تش�کیل چهار پیوند اش�تراکی
فسفودیاستر به هم وصل میکند که هر دو دارای باز آلی پیریمیدین ( Cو  )Tمیباشند (نادرستی گزینۀ (.))4
 2تولید دنای نوترکیب در مرحلۀ دوم مهندسی ژنتیک در خارج باکتری و با ایجاد چهار پیوند فسفودیاستر توسط لیگاز صورت میگیرد ولی تشکیل دنای نوترکیب در
مرحلۀ سوم و چهارم مهندسی ژنتیک ،درون میزبان و به کمک سیستم همانندسازی یعنی هلیکاز و دناپلیمراز میزبان صورت میگیرد که تعداد زیادی پیوند فسفودیاستر
تشکیل میشود.
B

B

 14 47موارد (ب) و (ه) از جنس پروتئین هستند و پیوند پپتیدی بین واحدهای سازندۀ آنها در رناتن ایجاد میشود.
الف و د) ناقل ژنی و جایگاه تش�خیص آنزیم برشدهندۀ ژن از جنس دنا میباش�ند که در رناتن تولید نمیش�وند / .ب و ه) آنزیم برشدهندۀ ژنی و هیس�تونها که عامل
فش�رده ش�دن فامتنهای یوکاریوتی میباش�ند ،همگی پروتئینی بوده و پیوند بین واحد سازندۀ آنها در رناتن ایجاد میشود / .ج) رنای پیک ( )mRNAالگوی ساخت هر
آنزیم پروتئینی میباشد که پیوند بین آنها طی رونویسی ایجاد میشود ولی در رناتن تولید نمیشود.
 34 48دقت کنید که وقتی دو انتهای چس�بنده تکرش�تهای کنار هم قرار میگیرند ،ابتدا خود به خود پیوند هیدروژین تش�کیل میشود ولی بعد از آن لیگاز با ایجاد
چهار فسفودیاس�تر چهار انهتای چس��بنده را به قمست دورش��تهای قطعۂ مجاور وصل یمکند( .گزینۀ ( )1با عمل لیگاز نادرس�ت اس�ت .گزینههای ( )2و ( )4در مورد پیوند
اشتراکی نادرست هستند و هیدروژنی پروتئینها نیز در رناتن برقرار نمیشود).

یتسیز نیون یاه یروانف
246
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متفه لصف

همسانهسازی یا انبوه کردن ژن یعنی از روی  DNAنوترکیبDNA ،های همانند آن درون میزبان ساخته شود که این کار را  DNAپلیمراز و هلیکاز انجام میدهند ولی
چون ژن مورد نظر مسئول ساخت  tRNAاست پس محصول آن حاصل رونوییس است و به  RNAپلیمراز نیاز دارد.
برای همسانهسازی پروتئینها ،به وجود رناتن نیاز میباشد.
C

C

B

 35 50فقط مورد (د) صحیح است.
منظور س�ؤال مانند ش�کل مقابل ناقل ژنی مثل دیسک میباشد که قطعۀ ژن مورد نظری را به آن نوترکیب کردهاند
و دو جایگاه تشخیص آنزیم در دو سمت ژن مورد نظر دارد.
ً
این دنای نوترکیب ،قطعا در خارج میزبان و توسط لیگاز ایجاد شده است (نادرستی الف) و همواره به صورت حلقوی
میباش�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 برشدهنده داش�ته اس�ت (چون هیچ ژنی از آن حذف نشده
است) (نادرستی ج).
برای تولید و دس�تورزی این  ، DNAآنزیمهای برشدهنده و لیگاز نیاز بودهاند ولی س�پس در درون میزبان به
کمک هلیکاز و دناپلیمراز همانندسازی میکند (درستی د).
 35 51موارد (الف) و (د) عبارت را به نادرستی تکمیل میکنند.
دنای ناقل همان دیسک ،باکتریوفاژ یا… میباشند که میتوان قطعهای از دنا را به آن متصل کرد تا سبب انتقال و همسانهسازی آن شود ولی رنای ناقل همان tRNA
میباشد که مسئول انتقال آمینواسید برای پروتئینسازی میباشد.
الف) اندرس��ت اس�ت .دنای ناقل فقط برخی پروتئینها را برای میزبان ایجاد میکند ولی رنای ناقل در ترجمۀ هر پروتئینی نقش دارد / .ب) درس�ت
اس�ت .دنای ناقل بهعنوان یک دنای کمکی بهطور مس�تقل در برخی یاختهها 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 میشوند که هر دو دارای نیتروژن میباشند / .د) اندرست است .رنای ناقل یا  ،tRNAدارای ژن نمیباشد.
ً
 35 52موارد (الف)( ،ج) و (د) نادرس�ت هس�تند .آنزیمهای هلیکاز و  RNAپلیمراز در فعالیت خود ،مس�تقیما س�بب شکس�تن پیوند هیدروژنی بین دو رش�تۀ
نوکلئیکاس�یدی میش�وند ولی دناپلیمراز در عمل ویرایش و آنزیمهای برشدهندۀ ژنی مس�ئول شکستن پیوند فسفودیاس�تر بوده و در ادامۀ عمل آنها ،تعداد کمی نیز
پیوند هیدروژنی تجزیه میش�وند ویل این تجزیه ش��دن از کارهای مس��تقیم این دو آنزیم منیابش��د.

53 B

35

در مرحلۀ پایان ترجمه ،عامل آزادکنندۀ وارد شده به رناتن ،هم پلیپپتید را از  tRNAجایگاه  Pجدا میکند و هم  tRNAرا از  mRNAجدا میکند.

B

B

C

B

گزینۀ ( :)1رنابسپاراز در تولید پیوند پپتیدی نقشی ندارد / .گزینۀ ( :)2تولید پیوند هیدروژنی به آنزیم نیازی ندارد / .گزینۀ ( :)4آنزیم برشدهندۀ
ژنی فقط توانایی شکستن پیوند اشتراکی دارد.
 25 54منظ�ور س�ؤال از دو آنزیم�ی که توانایی شکس�تن پیوندهای درون یک رش�تۀ دنا یعنی فسفودیاس�تر دارد ،ییک آنزی��م برشدهندۂ ژین میباش�د و دیگری
دانبسپاراز درون میزبان در عمل ویرایش میباشد.
ایجاد دوراهی همانندسازی و شناخت جایگاه آغاز همانندسازی از وظایف هلیکاز میباشد (نادرستی گزینههای ( )1و (.))3
ایجاد  DNAنوترکیب در خارج باکتری از وظایف لیگاز بوده ولی ایجاد منفذ در دیوارۀ باکتریهای میزبان در اثر عمل شوک الکتریکی یا گرمایی به کمک مواد شیمیایی
صورت میگیرد (نادرستی گزینۀ (.))4
 35 55موارد (ب)( ،ج) و (د) نادرست هستند .همانطور که میدانید در مهندسی ژنتیک مراحل به ترتیب عبارتند از:
البته تا جایگاه ژن شناسایی نشود ،از آنزیم برشدهنده هم استفاده نمیشود.
 )1برش و جدا کردن قطعۀ دنای مورد نظر با آنزیم برشدهنده
 )2خطی کردن ناقل ژنی و ساخت  DNAنوترکیب (با محدودکننده و لیگاز)
 )3همسانهسازی ژن در درون باکتری (با هلیکاز و  DNAپلیمراز)
 )4جداسازی یاختههای تراژنی توسط پادزیستها
 35 56مورد (ج) در مراحلی که دنای نوترکیب چه در خارج میزبان و چه در داخل میزبان تولید میش�ود ،رخ نمیدهند (دنای نوترکیب در خارج میزبان توس�ط
لیگاز و در داخل میزبان توسط هلیکاز و دنابسپاراز تولید میشود) .استفاده از شوک گرمایی در مرحلۀ انبوهسازی ژن در درون میزبان رخ میدهند (رخ دادن الف) .استفاده
از پادزیستها در مرحلۀ آخر مهندسی ژنتیک برای جدا کردن یاختههای تراژنی رخ میدهد ولی در این مرحله نیز دنای نوترکیب در حال تکثیر میباشد (درستی ب) .جدا
کردن قطعۀ ژنی مورد نظر در مرحلۀ اول مهندسی ژنتیک و قبل از تشکیل دنای نوترکیب رخ میدهد (نادرستی ج) .افزودن و نوترکیب کردن ژن یا ژنهای مورد نظر به
ناقل ژنی در مرحلۀ تولید دنای نوترکیب در خارج میزبان رخ میدهد (رخ دادن د).
 15 57در طبیعت ،دیسک بهطور طبیعی در باکتریها و برخی قار چها مثل مخمرها وجود دارد .با بودن دیسک درون یک یاخته و با علم به اینکه خود یاخته نیز
حداقل یک دنای حلقوی (در باکتریها) دارد ،پس تعداد نقاط ش�روع همانندس�ازی که توس�ط هلیکاز شناسایی میشوند حداقل یکی برای دیسک و یکی برای ژنوم اصلی
باکتری میباشد .پس هر یاخته دارای دیسک بیش از یک جایگاه آغاز برای فعالیت هلیکاز دارد.
گزینۀ ( :)2در برخی مخمرها که دیسک دارند ،راکیزه نیز همراه با غشای داخلی چینخوردۀ ATPساز آن وجود دارد / .گزینۀ ( :)3در مخمر نان که
ً
نوعی یاختۀ دیس�کدار میباش�د ،طی تخمیر الکلی ،پس از واکنشهای قندکافت از پیرووات یک مولکول  CO2آزاد میش�ود / .گزینۀ ( :)4پروکاریوتها معموال دیسک
دارند ولی فقط یک نوع رنابسپاراز دارند.

C

 35 58فقط مورد (ج) نادرست میباشد.
الف) درست است .در مرحلۀ آخر مهندسی ژنتیک ،برای جداسازی یاختههای تراژنی از سایر باکتریها ،از روشهای متفاویت میتوان استفاده کرد که
یکی از این روشها استفاده از پادزیست میباشد / .ب) درست است .در مرحلۀ آخر مهندسی ژنتیک ،با اضافه کردن پادزیست خاصی مثل آمپیسیلین به محیط ،اغلب
باکتریها که تراژن نشدهاند از بین میروند .پس این باکتری قادر نبوده است که پادزیستها را به موادی غیرکشنده تبدیل کند تا از آنها استفاده کند.
میزبانهای تراژن شده با دیسک قادرند ،پادزیستهای خاصی را به موادی کشنده و قابل استفاده تبدیل کنند چون این مولکولها ژن مقاومت به آنتیبیوتیک خاص را دارند.

B

B

ج) نادرست است .اگر کتاب درسی را به دقت مطالعه کرده باشید ،خواهید دید که عنوان کرده« :در شرایط مناسب (نه در هر شرایطی!) ،باکتریهای تراژن با سرعت باالیی
تکثیر مییابند / ».د) درست است .پس از جدا کردن یاختههای تراژن ،میتوان از آنها در ایجاد محصوالت ،مطالعات بیولوژیک و… استفاده کرد.
 35 59موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرس�ت اس�ت .آنزیم اتصالدهنده یا لیگاز همواره دو نوکلئوتید انتهایی از دو قطعۀ دنا را به هم متصل میکند ولی دنابس�پاراز
مس�ئول اتصال نوکلئوتید آزاد جدید به نوکلئوتیدهای قدیمی موجود در رش�تۀ دنا میش�ود .پس منظور س��ؤال لیگاز یمابش��د .این آنزیم همواره سبب اتصال دو قطعه دانی
خطی به هم و ایجاد یک دانی نوترکیب به کمک ناقل ژنی میشود.
(الف) در مورد آنزیم برشدهندۀ ژنی میباشد( ،ب) در مورد هلیکاز و (ج) در مورد دنابسپاراز میباشد.
 36 60منظور سؤال زیستفناوری سنیت میباشد که مواد غذایی را اولینبار با روشهای تخمیری توسط موجودات زنده ایجاد کرد .همانطور که در فصل  5زیست
NAD +

A

B

دوازدهم مطالعه کردید ،تخمیر واکنشهایی بیهوازی بوده که راکیزه و زنجیرۀ انتقال الکترون در آن نقشی ندارد و دوبارهسازی
انجام میدهد (نادرستی گزینۀ ( )1و درستی گزینۀ (.))3
گزینۀ ( )2در مورد زیستفناوری نوین و گزینۀ ( )4در مورد زیستفناوری کالسیک میباشد.
 46 61گزینۀ ( )1در مورد زیس�تفناوری س�نتی با تخمیر میباش�د که از همه قدیمیتر اس�ت .گزینۀ ( )2در مورد زیس�تفناوری کالسیک بوده که پس از آن با
زیس�تفناوری نوین توانس�تند در مهندس�ی ژنتیک به تولید محصوالتی مثل هورمون رش�د توس�ط باکتریها بپردازند .ولی در جدیدترین روش زیس�تفناوری نوین ،از
مهندسی پروتئین برای تغییر در نوع فعالیت پروتئینها استفاده میشود .گزینۀ ( )4از همه جدیدتر میباشد.
 16 62در مرحلۀ وارد کردن دنای نوترکیب به یاختۀ میزبان ،به ترتیب با توجه به نوش�تههای ش�کل زیر ،ابتدا میزبان در محیط کش�ت مناسب قرار دارد و سپس
شوک الکتریکی یا گرمایی را به کمک مواد شیمیایی اضافه میکنند تا دیواره و غشا دارای منافذی برای عبور دنای نوترکیب شوند و سپس دوباره این منافذ بسته میشوند
(پالسمودسم مخصوص یاختۀ گیاهی میباشد).

63 B

را در مادۀ زمینهای سیتوپالسم

26

ژن مقاومت به آنتیبیوتیک که در بس��یاری از دیس�کها وجود دارد ،س�بب میش�ود که یاختۀ دارای این ژن بتواند با بیان ژن خود ،محصولی ایجاد کند که پادزیستها را
به موادی غیرکشنده تبدیل کند و از آنها استفاده کند .در مرحلۀ آخر مهندسی ژنتیک ،با اضافه کردن پادزیستها ،بسیاری از باکتریهای محیط از بین میروند و فقط
آنهایی باقی میمانند که با دیسک نوترکیب تراژن شدهاند و ژن مقاومت به آنتیبیوتیک خاصی مثل آمپیسیلین دارند.
C

 16 64حالت اول :اگر دو جایگاه تشخیص آنزیم برشدهندۀ ژنی در دیسک مورد استفاده مهندسی ژنتیک ،در بین توالیهای آغاز همانندسازی و ژن مقاومت به
آنتیبیوتیک نباشد ،در اثر برش ،دو قطعۀ دنای خطی ایجاد میشود که همانند شکل زیر یکی دارای هر دو توالی مقاومت به آنتیبیوتیک و جایگاه آغاز همانندسازی بوده
و توالی دیگر فاقد هر دو توالی میباشد (نادرستی گزینههای ( )2و (.))4

ﻗﻄﻌﻪاي ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه
آﻏﺎز ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي و ژن ﻣﻘﺎوم
ﺑﻪ ﭘﺎدزﯾﺴﺖ اﺳﺖ.

ﻗﻄﻌﻪاي ﮐﻪ داراي ﻫﺮ دو
ﺗﻮاﻟﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ و
ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻏﺎز ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي اﺳﺖ.

اﺛﺮ آﻧﺰﯾﻢ
ﺑﺮشدﻫﻨﺪه

ژن ﻣﻘﺎوم
ﺑﻪ ﭘﺎدزﯾﺴﺖ

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺮوع
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي

دو ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ

ژن ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺑﻪ ﭘﺎدزﯾﺴﺖ

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺮوع
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي

247

یتسیز نیون یاه یروانف
حالت دوم :اگر از بین دو جایگاه تش�خیص آنزیم برشدهندۀ 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 میشود که یکی دارای توالی شروع همانندسازی بوده و دیگری دارای ژن مقاومت به پادزیست میباشد.

248

ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻓﺎﻗﺪ ژن ﻣﻘﺎوم
ﺑﻪ آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ اﺳﺖ.
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻧﺰﯾﻢ EcoR1

متفه لصف

ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻏﺎز ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي

اﯾﺠﺎد دو
ﻗﻄﻌﮥ ﺧﻄﯽ

اداﻣﮥ ﻣﺮاﺣﻞ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﻪ
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺧﻮرد.

ژن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ

ﺑﺮش ﺑﺎ
EcoR1
ژن ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺑﻪ ﭘﺎدزﯾﺴﺖ

ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه
آﻏﺎز ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
B

B
A

B

ﭘﻼزﻣﯿﺪ داراي دو
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ
آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮشدﻫﻨﺪه
ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻏﺎز
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻧﺰﯾﻢ EcoR1
ﭘﻼزﻣﯿﺪ داراي دو ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮاي EcoR1

 16 65منظور این سؤال اضافه کردن اپدزیست در مرحلۀ جدا کردن یاختههای تراژین میباشد که سبب فعال شدن ژن مقاومت به پادزیست شده و با بیان این ژن،
عواملی ایجاد میش�وند که س�بب غیرفعال کردن پادزیس�تها و قابل استفاده شدن آنها برای باکتری میشود .در مرحلۀ جداسازی یاختههای تراژنی ،بهطور معمول ،این
یاختهها با سرعت زیاد در درون خود به همسانهسازی دنای نوترکیب میپردازند ولی آنزیم لیگاز ،ایجاد منافذ دیوارهای و تولید انتهای چسبنده در این مرحله رخ نمیدهد.
 16 66همواره برای جدا کردن باکتریهای 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
این مثال چون هدف همسانهسازی دنای جدا شده است باید از آنتیبیوتیک تتراسایکلین استفاده کرد.
 16 67فقط مورد (الف) جواب است .آنزیم برشدهندۂ ژین این امکان را ایجاد کرد که بتوان قسمتی از ژنوم را جدا کنیم که مولکول پروتئینی میباشد و فاقد پیوند
فسفودیاستر است .این مولکولها واجد پیوند پپتیدی بوده و فقط بخشی از ژنوم را شناسایی میکند و برش میدهد .میتوان ژن خاصی را با آن جدا کرد و به دست آورد.
هر قس�مت از  DNAرا میتواند ببرد .این آنزیم باکتریایی اس�ت و  RNAپلیمراز باکتری  mRNAس�اخت آن را ساخته است .خود این آنزیم طی عمل ترجمه از روی
 mRNAایجاد میشود.
 26 68دیسک یک ناقل ژنی از جنس دنا میباشد و ساختار یاختهای ندارد (نادرستی گزینههای ( )1و ( .))4از طرفی میدانید که رمز ساخت هر پروتئینی از جمله
هلیکاز روی  mRNAقرار دارد.
کاتالیزورهای زیستی همان آنزیمها هستند که توسط عواملی مثل کوآنزیمها فعالیت آنها زیاد میشود.

69 B

46

ساخت  DNAنوترکیب در بیرون باکتری توسط  DNAلیگاز و درون باکتری توسط  DNAپلیرماز باکتری (پروکاریوت) صورت میگیرد که این آنزیم قدرت ویرایش و
نوکلئازی دارد و در تولید آن بیان ژن مثبت یا منفی پروکاریوتی رخ میدهد ولی به عامل رونویسی نیازی ندارد .این آنزیم در ساخت  RNAنقشی ندارد.
70 B

47

بین دو انتهای چس�بنده همواره فقط پیوند هیدروژین تش�کیل میش�ود که در فرایند ترجمه برای اتصال رمزه به پادرمزه (مثل س�اخت لیپاز پروتئینی) ،رونویسی در اتصال
 RNAبه ( DNAمثل ساخت  )tRNAو همانندسازی برای اتصال دو رشتۀ  DNAدختری (مثل ساخت راهانداز) صورت میگیرد ویل در بلوغ  ،mRNAحذف رونوشت
اینرتونها صورت یمگیرد که ربطی به پیوند هیدروژین ندارد.
A

 17 71در مهندسی ژنتیک برای برش  DNAو خطی کردن ناقل ژنی ،از آنزیم برشدهنده با فعالیت نوکلئازی مثل  EcoR1استفاده میکنیم و برای اتصال دو
قطعۀ  DNAبه هم و ساخت  DNAنوترکیب از  DNAلیگاز در آزمایشگاه (خارج یاخته) استفاده میکنیم.
در مرحلۀ آخر مهندس�ی ژنتیک با بیان ژن مقاومتکننده به پادزیس�ت ابتدا رناپلیمراز س�بب رونویسی شده و با ترجمه ،عواملی ایجاد میشود که سبب تغییر پادزیستها
به مواد غیرکشندۀ قابل استفاده میشوند.

A
B

 37 72استفاده از آنزیم برشدهنده در دو مرحلۀ اول مهندسی ژنتیک برای جدا کردن قطعۀ ژنی مورد نظر و برش ناقل ژنی استفاده میشود.
 27 73آنزی�م برشدهن�دۀ ژنی فقط قدرت ب�رش دنا را دارد و عمل نوکلئازی انجام میدهد و هلیکاز نیز پیون�د هیدروژنی را برش میدهد .ولی آنزیمهای
دیگ�ر توانایی تش�کیل پیوند فسفودیاس�تر را دارن�د ( RNAپلیمراز  2در هنگام رونویس�ی بین نوکلئوتیدهای  mRNAایجاد ش�ده پیوند فسفودیاس�تر ایجاد
میکند) .لیگاز برای تش�کیل پیوند فسفودیاس�تر بین  DNAخارجی و دیس�ک به کار میرود و  DNAپلیمراز نیز در همانندسازی برای تشکیل پیوند هیدروژنی
و ویرایش استفاده میشود.

C

 27 74زیاد ش�دن دنای نوترکیب در درون میزبان در مرحلۀ س�وم و چهارم مهندس�ی ژنتیک رخ میدهد که برخالف دو مرحلۀ اول از آنزیمهای برشدهندۀ ژنی
استفاده نمیکنند.
گزینۀ ( :)1ازدیاد دنای نوترکیب همواره با آنزیمهای بسپاراز که مواد شیمیایی هستند ،صورت میگیرد و از طرفی در مرحلۀ ورود دنای نوترکیب به میزبان
ً
نیز شوک الکتریکی یا گرمایی را به همراه مواد شیمیایی انجام میدهند / .گزینۀ ( :)3برای تولید دنای نوترکیب در درون میزبان ،قطعا به هلیکاز و دناپلیمراز میزبان احتیاج
میباشد / .گزینۀ ( :)4استفاده از پادزیستها در مرحلۀ آخر مهندسی ژنتیک صورت میگیرد که در این مرحله نیز در یاختههای تراژنی با سرعت زیاد همسانهسازی ژن صورت
میگیرد( .در حقیقت ساخت دنای نوترکیب در درون باکتری و استفاده از پادزیست ،هر دو در مرحلۀ آخر مهندسی ژنتیک استفاده میشود).

75 A

17

در مرحلۀ جداس�ازی یاختههای تراژنی ،با اضافه ش�دن پادزیس�تها ،باکتریهایی که ژن مقاومت نس�بت به آنتیبیوتیک را ندارند یعنی در حقیقت  DNAنوترکیب را
ندارند از بین میروند (وقتی  DNAنوترکیب س�اخته ش�د ،تعداد کمی از باکتریها آنها را جذب میکنند) و در مرحلۀ آخر ،پس از عمل پادزیس�تها ،همۀ باکتریها
حاوی  DNAنوترکیب میباشند.
A
C

C

B

B

 37 76ژن مقاومت نسبت به آنتیبیوتیک باعث مقاومت باکتری به آنتیبیوتیک در این مرحله میشود که قسمتی از ژنوم ناقل ژنی دیسکی میباشد .باید بدانیم
که باکتریوفاژ نیز نوعی وکتور است اما ژن مقاومت نسبت به آنتیبیوتیک را ندارد.
 17 77این خیلی پرس�ش قش�نگیه!! با توجه به ش�کل کتاب میبینید که دیسک وقتی با  EcoR1بریده شده است ،ژن مقاومت به آنتیبیوتیک آن از وسط بریده
نشده است ،پس نتیجه میگیریم که این ژن فاقد  GAATTCبوده است که جایگاه تشخیص  EcoR1میباشد .بدیهی است که اگر ژنی را با یک نوع آنزیم برشدهنده
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  EcoR1نبوده است،
چون اگه بود که ژن مورد نظر رو از وسط قاچ میداد نه؟! (جالب بود؟)
 47 78در مهندسی ژنتیک پس از اینکه دنای نوترکیب را وارد میزبان کردیم ،سرعت همانندسازی یا تقسیم دوتا شدن باکتری و تکثیر ژنهای دیسکی نقش مهمی
در انتشار و ازدیاد این ژن در جمعیت باکتریهای محیط دارد.
در مورد گزینۀ ( )3دقت کنید که هر دو مرحله بعد از ورود دنای نوترکیب میباشد و تقسیم باکتری در آن مؤثر است.
 37در مرحلۀ وارد کردن دنای نوترکیب به میزبان که با شوک الکتریکی یا گرمایی رخ میدهد DNA ،نوترکیب وارد تعداد کمی از باکتریها میشود تا تعداد
79
زیادی نسخۀ یکسان از روی آن ساخته شود پس دنابسپاراز در تعداد کمی از باکتریها برای ساخت دیسک فعال است تا به همراه هلیکاز از جایگاه آغاز همانندسازی ،شروع
به ساخت  DNAنوترکیب کند ولی در سایر یاختهها نیز  DNAپلیمراز برای تقسیم دوتایی یاختۀ غیرتراژنی فعال میباشد.
پروتئین مقاوم به
 18 80فقط مورد (د) مدنظر اس�ت .در دو مرحلۀ آخر مهندس�ی ژنتیک ،آنزیم برشدهنده اس�تفاده نمیشود ،ولی از س�ه مورد دیگر برای تولید
ِ
آنتیبیوتیک استفاده میشود که موجب بروز مقاومت میگردد .با مصرف پادزیستها ،ابتدا با تنظیم بیان ژن ،ژنی که مقاوم به پادزیست میباشد بیان شده و با رونویسی،
 mRNAالزم برای تولید عامل تغییر شکل دهندۀ پادزیست را میسازد .این عامل طی ترجمه و به کمک  tRNAو… ایجاد میشود.

81 B

18

همانطور که میدانید ژن از اون مرموزهاس�ت که فقط پش�ت صحن ه بازی میکند ولی آنهایی که در خط مقدم ش�رکت میکنند و باعث مقاومت ،بیماری یا حساس�یت
میش�وند محصول ژن یعنی پروتئینها میباش�ند که جنس�ی مانند مهارکنندۀ پروکاریوتی که پروتئینی اس�ت ،دارد.
82 B

18

دقت کنید!

دیس��ک حاوی ژنهایی 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 آنتیبیوتیک منیتوان در جداس��ازی
یاختههای هدف استفاده کرد ،چون هم ٔه باکرتیها باقی میمانند و متایزی بین باکرتیهای حاوی  DNAنوترکیب و بدون آنها ایجاد منیشود.
B

 38 83در مرحلۀ س�اخت یاختۀ تراژنی ،درون باکتری  DNAپلیمراز فعالیت دارد که هم در س�اخت پیوند فسفودیاس�تر و هم در ویرایش با عمل نوکلئازی آن
نقش دارد ولی آنزیم برشدهنده که در برش و در استخراج ژن خارجی استفاده میشود فقط فسفودیاستر را میشکند.
تشکیل پیوند هیدروژنی ،به آنزیم نیاز ندارد.

B
C

B

 28 84ماالریا در اثر نوعی انگل تکیاختهای (یوکاریوت) ولی عامل بیماری ایدز در اثر نوعی ویروس (فاقد س�اختار یاختهای) در انس�ان پدید میآید .دقت کنید
که دیسکها در باکتریها و برخی قار چها وجود دارند و در هیچکدام از این دو نوع وجود ندارند.
 EcoR1 38 85یک آنزیم باکتریایی برشدهندۀ ژنی بوده که در هر جایگاه تشخیص خود ،دو پیوند اشتراکی از یک نوع به نام فسفودیاستری را برش میدهد
(نادرس�تی گزین�ۀ ( .))1ای�ن آنزیم روی دنای خطی و حلقوی دارای جایگاه تش�خیص خ�ود اثر کرده و یک یا تعدادی قطعۀ دنای خطی ایج�اد میکند که هر قطعه حاوی
فسفات آزاد در دو سر خود میباشد (درستی گزینۀ ( .))3دقت کنید که یک دنا میتواند فاقد جایگاه تشخیص  GAATTCبرای  EcoR1باشد 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 گزینههای ( )2و (.))4
 38 86ژن رمزکنندۀ آنزیم برشدهنده در پروکاریوتها وجود دارد و این آنزیم مختص باکتریها است .برای گزینۀ ( )1گویچۀ قرمز بالغ که فاقد کروموزوم است
و برای گزینۀ ( )2نوزادان پس�ر را میتوان مثال زد که یاختههای پیکری آنها یک کروموزوم  Xدارند .در مورد گزینۀ ( )4نیز یاختههای پیکری موجود در مرحلۀ  G1یا

 Sاینترفاز را میتوان مثال زد.
87 B
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ترتیب (د

ب

الف

ج) درست است.

249

یتسیز نیون یاه یروانف

ترتیب اعمال مهندسی ژنتیک

در مهندسی ژنتیک ترتیب مراحل به صورت زیر میباشد:

250

 )1شناسایی ژن مورد نظر برای همسانهسازی از ژنوم جاندار

2

 )2برش دنا و جدا کردن ژن مورد نظر با اثر آنزیم برشدهنده بر توالی کوتاه جایگاه تشخیص
 )3برش ناقل ژنی دیسک توسط همان آنزیم برشدهنده و خطی کردن آن

متفه لصف

 )4جاسازی و نوترکیب کردن ژن مورد نظر و دیسک با لیگاز
 )5ورود دنای نوترکیب به میزبان با شوک الکتریکی یا گرمایی
 )6همسانهسازی ژن درون میزبان توسط هلیکاز و دنابسپاراز
 )7جداسازی یاختههای تراژن از سایر یاختهها توسط پادزیستها
 )8استفاده از ژن یا محصول مورد نظر در بخشهای مختلف
B

موارد (ب) و (د) نادرست میباشند .آنزیمهای برشدهنده ،آنزیمهایی باکتریایی هستند که از روی  mRNAتولید میشوند .رنای پیک الگوی آنها مانند

28 88
س�ایر رنا پیکهای پروکاریوتی عمر کوتاهی دارد و این آنزیم نیز قادر به برش  RNAنمیباش�د (درس�تی الف و ج) .در پروکاریوتها اپراتور در برخی ژنهای دارای تنظیم
ً
بیان منفی رونویس�ی وجود دارد که این توالی بین راهانداز و نقطۀ ش�روع رونویس�ی ژن وجود دارد (نادرستی ب) .حتما به یاد دارید که اتصال رنای کوچک به رناهای پیک
برای ممانعت از ترجمه ،ویژۀ یوکاریوتها میباشد (نادرستی د).

89 B

48

آنزیم برشدهنده ویژۀ پروکاریوتهاست ولی رنای کوچک برای جلوگیری از ترجمه در اتصال به  mRNAیوکاریوتی عمل میکند.
گزینۀ ( :)1برخی قار چها مثل مخمرها هم دارای دیسک هستند و هم دارای سه نوع رنابسپاراز میباشند / .گزینۀ ( :)2درون قار چهای دارای دیسک

چون یوکاریوتند ،دیس�ک و تنظیم بیان ژن قبل از رونویس�ی دیده میش�ود / .گزینۀ ( :)3باکتریهای فتوس�نتزکننده میتوانند عالوه بر رنگیزه فتوس�نتزی ،دارای آنزیم
برشدهنده نیز باشند.
90 B

39

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
برشدهنده ببرند ،س�پس با کمک  DNAلیگاز بین این دو ،پیوند فسفودیاس�تر ایجاد کنند و بعد دیس�کهای نوترکیب را وارد باکتری کنند تا در آنجا این ژن

به وسیلۀ هلیکاز و دنابسپاراز ،همسانهسازی ژنی شود .سپس این ژنها توسط  RNAپلیمراز بیان و رونویسی شوند تا پس از فرایند ترجمه ،مادۀ مورد نظر یعنی

انسولین ساخته شود.
B

کروموزومهای کمکی یا دیسکها DNAهای حلقوی هستند که مستقل از تکثیر ژنوم یاخته زیاد میشوند و ژنهایی دارند که در ژنوم اصلی باکتری وجود

49 91
ندارند (مثل ژن مقاومت نسبت به آنتیبیوتیک) .هر آنزیم برشدهنده بهطور معمول یک جایگاه تشخیص «در هر  DNAبه کار رفته» دارد و دقت کنید که در رد گزینۀ ()2
ً
ممکن است دیسکی توسط  EcoR1بریده نشود چون ممکن است اصال جایگاه تشخیص آن را نداشته باشد.

1
C

1

میشود.

31

تغیی�ر خصوصی�ات میکروارگانیس�مها و ایج�اد جانداران تراژنی فقط در زیس�تفناوری نوین کاربرد دارد که س�بب ایجاد محصوالتی متن�وع با کارایی باال
گزینۀ ( :)1نادرست است .تولید مواد غذایی تخمیری در زیستفناوری سنیت و کالسیک وجود دارد.

گزینۀ ( :)2نادرست است.
از ریزاندامگان در زیستفناوری سنتی و کالسیک برای عمل تخمیر و در نوع نوین برای انتقال ژن و نوترکیب کردن آنها کاربرد دارند.
گزینۀ ( :)4نادرست است .تولید آنزیم از محصوالت زیستفناوری کالسیک بوده که عالوه بر روش تخمیری از کشت میکروارگانیمسها نیز بهره میبرد.
C

 12 2موارد (ج) و (د) به نادرستی تکمیل میکنند.
ابکرتیها 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 نوکلئیکاس�یدهای خود نیازمند اس�ت / .ب) درست
ً
اس�ت .در باکتریها ،رنای پیک چندژنی میتوان یافت .مثال در سیس�تمهای ژنی مربوط به تجزیۀ الکتوز یا مالتوز به خاطر دارید که ابتدا یک  mRNAس�هژنی ایجاد
میش�ود .در این حالت میتوان تصور کرد که همزمان 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 پروکاریوته�ا ک��واته میباش�د .به همین دلیل ممکن اس�ت عمل ترجمه یا تولید پروتئین همزمان با عمل رونویس�ی آغاز ش�ود / .د) نادرس�ت اس�ت.
پروکاریوتها راکیزه ندارند و فقط دارای یک غشا میباشند.

C

3

13

موارد (ب) و (د) نادرست میباشند .منظور این سؤال آنزیم برشدهندۂ ژین میباشد که مانند هر آنزیمی نقش کاتالیزگری دارد.
الف) درست است.

آنزیمهای برشدهنده در باکتریها وجود دارند و قسمتی از سامانۂ دفاعی آنها برای مقابله با عوامل بیگانه محسوب میشوند.
ب) نادرست است .وجود اگزون و اینترون ویژۀ ژنهای یوکاریوتی میباشد.
ج) درست است.
هر آنزیم یا کاتالیزگری وظیفۀ کاهش انرژی فعالس��ازی را در واکنشهای سوختوس�ازی دارد.
B

د) نادرست است .وجود ژن مقاوم به نوعی پادزیست ،ویژگی دناهای کمکی مثل دیسکها میباشد.
 44 4اگه میبینی اشتباه زدی به دلیل مشکل بینایی است که «……… شده» را ندیدی!!!
در اولین تجربۀ مهندسی ژنتیک که با فرض سؤال بین دو باکتری انتقال ژن صورت گرفته است ،قطعۀ ژنی را از  DNAحلقوی باکتری جدا کرده و سپس با دنای دیسک
بای�د نوترکی�ب کنیم .دقت کنید که ابتدا دنای دیس�ک را با آنزیم برشدهنده به صورت خطی درمیآوریم و در انتها توس�ط آنزی�م لیگاز آنها را به هم متصل میکنیم تا
حلقوی نوترکیب شوند.
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در ش�کل روبهرو مشاهده میکنید که در جایگاه تشخیص  EcoR1پیوند فسفودیاستر بین
نوکلئوتیدهای دارای بازهای آلی  Gو  Aکه هر دو از نوع پورین هس�تند ،شکس�ته میش�ود.
دقت کنید که هیچگاه در  DNAعادی ،دو باز آلی کنار هم ،با هم پیوندی ندارند( .امیدوارم
عجوالنه گزینۀ ( )1رو نزده باشی!!)

B

B

C

C

A

 16 6دیس�ک بهطور معمول در باکتریها وجود دارد که همانند دنای اصلی ،درون یاخته هس�تند ولی در خارج از فامتن اصلی قرار دارند و به غش�ای پالس�مایی
متصل نمیباشند (نادرستی گزینۀ ( )1و درستی گزینۀ ( .))3این مولکولها میتوانند مستقل از تکثیر دنای اصلی ،همانندسازی کرده و تعداد بیشتری از یک عدد در هر
باکتری ایجاد کنند (درستی گزینههای ( )2و (.))4
 47 7بعد از  20دقیقه یک باکتری تبدیل به  2باکتری میشود .بعد از  40دقیقه  2باکتری 4 ،باکتری میشود و در پایان یک ساعت  8باکتری تشکیل میشود.
با هر بار تقسیم باکتریها ،دیسکها مستقل و بیشتر از باکتری تقسیم میشوند چون همانندسازی مستقل دارند ،پس در پایان یک ساعت بیش از  8نسخه دیسک تولید
میشود که این دیسکها در باکتریهای محیط پخش میباشند.
 48 8در مرحلۀ س�وم مهندس�ی ژنتیک که با ش�وک الکتریکی و گرمایی ،منافذی در دیواره و غش�ای باکتری میزبان ایجاد میش�ود ،برش دنا توس�ط آنزیمهای
برشدهنده رخ نمیدهد.
گزینۀ ( :)1در مرحلۀ جدا کردن یاختههای تراژنی در آخر مهندسی ژنتیک ،پادزیست به محیط اضافه میکنند تا یاختههای تراژنی که تعداد آنها به
س�رعت زیاد میش�ود را از س�ایر یاختههای فاقد دنای نوترکیب جدا کنند / .گزینۀ ( :)2اولین یاختۀ تراژنی در مرحلۀ وارد کردن دنای نوترکیب به میزبان صورت میگیرد
ک�ه در ای�ن مرحل�ه ش�وک الکتریکی یا گرمایی برای ایجاد منافذ دیوارهای به هرماه مواد ش��یمیایی داده میش�ود / .گزینۀ ( :)3در مرحلۀ تولی�د دنای نوترکیب در خارج
میزبان ،از آنزیم لیگاز یا اتصال دهنده استفاده میشود که در این مرحله ابتدا باید دیسک را توسط آنزیم برشدهندۀ ژن از حالت حلقوی به خطی دربیاوریم که با تجزیۀ
پیوند فسفودیاستر صورت میگیرد.
 29 9موارد (الف)( ،ب)( ،ج) و (د) درس�ت هس�تند .همۂ آنزیمهای برشدهندۀ ژنی توانایی شکستن پیوند فسفودیاستر کوواالنسی (درستی الف) و دارا بودن
جایگاه تشخیص دورشتهای (درستی ج) و ساخته شدن در باکتری که فاقد عامل رونویسی است (درستی د) را دارند .این آنزیمها طی عمل خود به تولید انتهای چسبنده
تکرشتهای بلندتر میپردازند (درستی ب) .فقط  EcoR1جایگاه  GAATTCدارد (نادرستی ی) و هیچکدام از آنزیمهای برشدهنده توانایی تشکیل پیوند فسفودیاستر
ندارند (نادرستی ه).
 21 10در مرحلۀ جداس��ازی یاختههای تراژین ،از یک پادزیس�ت مثل آمپیس�یلین استفاده میشود که در این مرحله تعداد زیادی از باکتریها از بین میروند و فقط
آنهایی میمانند که  DNAنوترکیب دارند .در این مرحله همۀ باکتریها در حال تقسیم دو تا شدن بودهاند.
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زیس�تفناوری 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 میکنن�د تا آن را

همسانهسازی 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 میکنند تا در نهایت پروتئینی با ساختار و فعالیت بهینهتر ایجاد کنند .به همین دلیل محققین در مهندسی پروتئین همواره نیازمند به شناخت کامل

از ساختار و عملکرد پروتئین میباشند .در مهندسی بافت نیز ،محققین از یاختههای بنیادی استفاده میکنند.

الزم به توجه میباشد که در تستهای این قسمت ،بسیار به کلمات مهندسی ژنتیک ،مهندسی پروتئین یا بافت باید دقت کنید.
B

 19 93فقط مورد (ج) صحیح است .در مهندسی پروتئین ،ابتدا در ژن تولید پروتئینی خاص دستکاری میکنند و سپس از این ژنهای تغییر یافته در تولید پروتئین
جدی�دی اس�تفاده میکنن�د که کارایی یا پای�داری بهتری ایفا میکند .در (ج) دقت کنید که در حالت عادی اینرتفرون نوع  2که از یاختههای لنفوس�یت کش�ندۀ طبیعی یا
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یتسیز نیون یاه یروانف
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متفه لصف
B

C

B

لنفوس�یت  Tترش�ح میش�ود عملکرد ضد رسطاین دارد .اگر بتوانیم در آزمایشگاه با عمل مهندس�ی پروتئین ،اینترفرون نوع  2را طوری تغییر دهیم که همانند نوع  1عمل
ضد ویروسی داشته باشد ،میتوان از آن به نوعی زیستفناوری اشاره کرد.
الف) یکی از نکاتی که باید در زیس��تفناوری بودن یک واکنش توجه کنید ،این اس�ت که این فرایند توس�ط آدیم بهطور هومشندانه و توسط موجودات
زنده به دست آمده باشد .تبدیل پپسینوژن به پپسین عملی طبیعی بوده است و زیستفناوری به حساب نمیآید / .ب) جهشهای ژنی عادی که در محیط رخ میدهد و
سبب تغییر در عملکرد یک پروتئین خاص میشود را نمیتوان یک واکنش زیستفناوری به حساب آورد چون در زیستفناوری 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.
 19 94دقت کنید که مهندسی پروتئین که سبب تغییر در ویژیگ یک پروتئین میشود ،با تغییرات جزئی یا کلی در ساختار پروتئین رخ میدهد .در هر دو نوع این
تغییرات ،ابتدا روی ژن دس�تکاری میکنند و س�پس این ژن تغییر یافته در یک واحد زنده به تولید پروتئینی با س�اختار و ویژگی جدید میپردازد .در تغییرات جزئی تغییر
در یک یا چند آمینواسید رخ میدهد ولی اگر یک یا چند رشتۀ پلیپپتید تغییر کند ،این یک تغییر گسترده یا کلی در ساختار پروتئین میباشد.
 19 95موارد (الف) و (ب) صحیح میباشند.
الف) درس�ت اس�ت .در تغییرات گس�ترده برای مهندسی پروتئین ،قسمتی از یک ژن که مسئول تولید بخشی از یک پروتئین میباشد را جدا میکنند
تا پروتئینی با رشتههای پلیپپتیدی کوتاهتر بسازند / .ب) درست است .در تغییرات گسترده مهندسی پروتئین میتوان از ترکیب کردن بخشهایی از چند ژن مختلف که
مس�ئول س�اخت چند نوع پروتئین میباش�د ،استفاده کرد / .ج) نادرست است .در مهندسی پروتئین ،تغییر را ابتدا در ژن سازنده انجام میدهند تا پروتئین جدیدی ایجاد
شود .اگر در یک پروتئین ترجمه شده مثل هموگلوبین ،تغییری ایجاد کنیم ،آن را بهعنوان یک تحقیق میتوان در نظر گرفت ولی یک روش مهندسی پروتئین نمیباشد/ .
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.
 39 96هر رشتۀ پلیپپتیدی در هموگلوبین بهطور طبیعی دارای ساختار سوم پروتئینی و سهبعدی میباشد که این نشانهای از مهندسی پروتئین نمیباشد.
افزایش پایداری پروتئینها در دمای باال (گزینۀ ( ،))1سرعت بیشتر فعالیت آنزیمی با کاهش سریعتر انرژی فعالسازی واکنشها (گزینۀ ( ))2و عملکرد سریعتر هلیکاز
برای شروع همانندسازی (گزینۀ ( ))4مثالهایی از اهداف مهندسی پروتئین میباشد.
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 49 97یکی از اهداف مهندسی پروتئین ،ساخت محصوالتی است که اپیداری بیشرتی در مقابل گرما دارند.
گزینۀ ( :)1هیچ پروتئینی به هر تغییرات دما و  pHمقاوم نمیباشد بلکه سعی در افزایش مقاومت آنها است / .گزینۀ ( :)2هدف مهندسی پروتئین،
افزایش سرعت عمل آنزیمها با کاهش انرژی فعالسازی واکنشها میباشد / .گزینۀ ( :)3خنک کردن محیط واکنش در صنعت به دلیل از بین نرفتن آنزیمهاست و به
ً
کاهش آلودگی میکروب ربطی ندارد (اتفاقا میکروبها نیز در دمای باال از بین میروند).
 19 98موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست میباشند.
آنزیم آمیالز در لولۀ گوارش توسط انواع غدد بزاقی و بخش برونریز لوزالمعده تولید و ترشح میشود.
الف) نادرس�ت اس�ت .آمیالزها در تبدیل نشاس�ته به قندهای س�ادهتر و در نهایت به دیس��اکارید مالتوز نقش دارند (حتی در بدن انسان نیز بعد از
عمل آمیالزها ،سرانجام آنزیم مالتاز خارج شده از یاختههای رودۀ باریک ،سبب هیدرولیز مالتوز و ایجاد گلوکز میشود) / .ب) نادرست است .فیبرین پروتئینی نامحلول،
مخصوص انعقاد خون میباش�د که توس�ط پالمسینها تجزیه میش�وند / .ج) درس��ت اس�ت .از آمیالز در بخشهای مختلف صنعتی مثل صنایع غذایی ،نس�اجی و تولید
ش�ویندهها اس�تفاده میش�ود / .د) نادرست اس�ت .آمیالز مقاوم به گرما بهطور طبیعی و توس�ط رناتن یاختهای در باکتریهای گرمادوست موجود در چشمههای آب گرم
ایجاد میشود .این نوع آنزیم در این ابکرتیها با روش زیستفناوری ایجاد نشده است.
 49 99هدف از تولید آمیالزهای مقاوم به گرما که توسط مهندسی پروتئین ایجاد شدهاند ،دو مورد زیر بوده است:
الف) کاهش زمان واکنش

یعنی با کاهش سریعتر انرژی فعالسازی ،واکنش تجزیۀ نشاسته به مالتوز را تسریع میبخشد (گزینۀ (.))1

ب) صرفهجویی اقتصادی و افزایش بهرهوری

دیگر نیازی به دستگاه خنککننده نمیباشد (گزینۀ (.))2

 1آمیالزهای طبیعی مقاوم به گرما در باکتریهای گرمادوست سبب زندگی عادی آنها در چشمههای آب گرم و استفاده از منابع غذایی میشود (گزینۀ (.))3
 2این نکته را کتاب در مورد اینترفرونها ذکر کرده است نه آمیالزها!! (نادرستی گزینۀ ( )4و دلیل انتخاب آن).
A

B

B

 31 100چ�ون بس��یاری از مراح�ل تولید صنعتی در دمای باال انجام میش�ود ،بنابراین اس�تفاده از آمیالز پایدار در برابر گرما ضرورت ایج�اد پیدا کرد .پس از تولید
موفقیتآمیز آن با مهندس�ی پروتئین به این نتیجه رس�یدند که با اس�تفاده از این نوع مواد میتوان صرفهجویی بیشتر و بهرهوری باالتری انجام داد و زمان واکنشها را نیز
ً
کاهش داد و اتفاقا آلودگیهای میکروبی را نیز کاهش داد.
 41 101باکتریهای گرمادوس�ت موجود در چش�مههای آب گرم در مناطق آبی با دمای باالی آب زندگی کرده و از مواد آلی مثل نشاس�ته انرژی میگیرند و مانند
هر پروکاریوتی یک نوع رنابسپاراز دارند .این باکتریها به دلیل زندگی در محیط دارای دمای باال ،واکنشهایی با سرعت باال دارند.
 41 102اگر به دقت کتاب درسی یا درسنامۀ الگو را مطالعه کرده باشید ،به راحتی گزینۀ ( )4را انتخاب میکنید.
 1اینترفرونهای تولید شده با مهندسی ژنتیک ،به دلیل پیوندهای اندرسیت که دارند ،فعالیت بسیار کمرتی از نوع طبیعی دارند.
 2اینترفرونهای تولید شده با مهندسی پروتئین ،فقط در یک آمینواسید با نوع عادی متفاوتند ،فعالیت ضد ویروسی آنها به اندازۂ نوع طبیعی (اینترفرون  )1میباشد
ولی از نوع طبیعی اپیدارتر میباشد.
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موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست میباشند.
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C

C

A

C

C
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الف) نادرس�ت اس�ت .در روشهای زیس�تفناوری ،تغییرات به صورت دلخواه و هومشندانه توس�ط آدیم صورت میگیرد / .ب) نادرست است .در
مهندس�ی پروتئین ،س�عی در ایجاد تغییرات جزئی و گس�ترده در پروتئینها برای افزایش کارایی میباشد ولی ساختار آن پروتئین را تغییر میدهند / .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).
 31 104موارد (الف)( ،ب) و (د) به نادرس�تی تکمیل میکنند .با مهندس�ی پروتئین و ایجاد اینترفرونی که پایداری بیش�تری دارد ،میتوان از پیشگیری بیماریهای
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 میباش�د و در عبارت (د) میتوان با تغییر در پروتئین گیاه ،س�بب مقاوم ش�دن آن به
علفکش شد که این پروتئین تغییر یافته را میتوان با مهندسی پروتئین ایجاد کرد.
 11 105موارد (ب) و (ج) نادرست میباشند .در زیستفناوری از نوع مهندیس ژنتیک ،به دلیل اینکه ابکرتیهای میزابن ،پیوندهای نادرست در تولید اینترفرون
ایجاد میکنند ،محصول اینترفرونی آنها نس�بت به نوع طبیعی فعالیت بس�یار کمتری دارد .سؤال در مورد ویژگی فرمانرو ابکرتیها میباشد که به بررسی عبارتهای
سؤال میپردازیم:
الف) درس�ت اس�ت .در باکتریها انواع مختلف مصرفکننده ،فتوس�نتزکننده و شیمیوس�نتزکننده وجود دارد که به ترتیب از مواد آلی ،نور خورشید و مواد معدنی انرژی
میگیرند / .ب) نادرس�ت اس�ت .باکتریها فاقد ژنوم هس�تهای میباش�ند / .ج) نادرس�ت اس�ت .تنظیم بیان ژن پروکاریوتها در مراحل س�اخت رنا یا پروتئین یعنی در
رونویس�ی یا ترجمه صورت میگیرد / .د) درس�ت اس�ت .در پروکاریوتها به دلیل عمر کوتاه  mRNAو عدم وجود غش�ای هس�ته ،میتوان ش�روع فرایند ترجمه را در
هنگامی مشاهده کرد که هنوز رنابسپاراز تولید  RNAرا تمام نکرده است (برخالف یوکاریوتها).
 11 106موارد (ب) و (د) نادرست میباشند.
الف) درس�ت اس�ت .تغییراتی که در اثر مهندس�ی پروتئین در اینترفرون رخ میدهد ،اندازۀ فعالیت آن را حداکثر در حد نوع طبیعی نگه میدارد و
در مهندس�ی ژنتیک نیز اندازۀ فعالیت آن بس�یار کمتر از نوع طبیعی میش�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 قطعا در س�اختار اول پروتئین تغییر ایجاد میکند .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 شدهاند که تغییر جزئی در حد رمز یک آمینواسید در ژن آنها رخ داده است
(در مهندسی ژنتیک تغییری در ژن جدا شدن نمیدهیم).
 31 107تولید 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
زیستفناوری در اثر عمل هومشندانۂ آدیم و به کمک موجود زنده رخ داده است (نادرستی گزینۀ ( )4و درستی گزینۀ (.))3
گزینۀ ( )1به دلیل کلمۀ طبیعی نادرست است و باید این تغییر آگاهانه باشد.
تغییر هر دو مورد از نوع جزئی بوده است (نادرستی گزینۀ (.))2
 21 108موارد (ب)( ،ج) و (د) نادرست میباشند.
الف) درست است .پالسمینها و اینترفرونهای ایجاد شده در مهندسی پروتئین ،پایدارتر بوده و طول عمر بیشتر آنها سبب استفادۀ دارویی از آنها
شده است /.ب) نادرست است .اینترفرون و پالسمین را نیز مانند هر پروتئینی میتوان با مهندسی ژنتیک ایجاد کرد / .ج) نادرست است .پالسمینها آنزیمی پالسمایی
بوده که س�بب تجزیۀ لخته ایجاد ش�ده در خون میش�وند .از زیس�ت دهم به یاد دارید که لخته در اثر ترکیب فیربینهای نامحلول و یاختههای خونی ایجاد میش�ود/ .
د) نادرس�ت اس�ت .پالسمینهای 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.
 11 109پالسمینها در خون نقش آنزیمی دارند و با تجزیۀ لخته یا رشتههای فیبرین در رگهای بدن در ممانعت از بسته شدن رگ عمل میکنند .عمل پالسمینها
در سرخرگهای قلبی (کرونر) و مغزی میتواند ضد ایجاد سکته باشد.
گزینۀ ( )2و ( :)4پروترومبینازها س�بب تبدیل پروترومبین به ترومبین در پالمسا میش�وند / .گزینۀ ( :)3پالس�مین قادر به تجزیۀ لخته تشکیل شده
یعنی فیبرین میباشد و در تبدیل پروترومبین به ترومبین نقشی ندارد.
 11 110فقط (د) پاس�خ مورد نظر اس�ت .تولید پالس�مینهای پردوامتر در پالسما با اثرات دارویی بیشتر از اهداف مهندس�ی پروتئین میباشد ولی این پالسمینها
مقاوم به گرما نمیباشند (نادرستی الف و درستی د).
پپسین در حالت عادی در محیط اسیدی معده فعال است (نادرستی ب).
تولید اینترفرون پایدارتر در مهندسی پروتئین رخ میدهد که تغییرات ژنی آن فقط در یک رمز وراثتی یعنی برای یک نوع آمینواسید رخ داده است (نادرستی ج).
 31 111موارد (الف) و (د) صحیح میباشند.
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 میدانید که پالس�مین نوعی آنزیم میباشد که دارای جایگاه فعال و ساختار سهبعدی میباشد / .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 میشود .در حقیقت لخته ابعث ممانعت از خونریزی شده ویل پالمسین سبب
ممانعت از بس��ته ش��دن رگ یمش��ود / .د) درست اس�ت .مویرگهای بدن در قلب ،شش و مغز از نوع پیوس��ته و بدون منافذ و حفرات یاختهای میباشند .در صورت کمبود
پالسمین و ایجاد لخته در سرخرگهای این اندامها ،ورود خون به مویرگهای آنها مختل میشود.
 11 112موارد (ج) و (د) به نادرستی عبارت را تکمیل میکنند.
(الف) درست و (ج) نادرست است .در مهندیس ژنتیک ،بدون تغییر در توالی آمینواسیدی اینترفرون ،نوعی از آن توسط باکتری ساخته میشود 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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متفه لصف

A

 31 113هر فعالیتی که مربوط به زیستفناوری از نوع مهندسی ژنتیک ،مهندسی پروتئین یا بافت باشد ،مادهای خاص توسط موجود زنده ایجاد میشود (نادرستی
گزینۀ ( .))1از طرفی دقت کنید که پالسمین ،نوعی پروتئین با فعالیت آنزیمی است و هورمون نمیباشد (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

C

پروتئین ایجاد ش�دهاند (درس�تی گزینۀ ( ))3که پالس�مین و اینترفرون حاصل مصرف دارویی دارند (نادرس�تی گزینۀ ( )4به دلیل قید برخالف میباش�د).
 31 114وجود لخته و تولید فیبرین زیاد در رسخرگهای مهم مثل قلب و مغز سبب بروز سکتۀ قلبی یا مغزی در اثر کاهش خونرسانی به آنها میشود .دقت کنید
که پالسمین با تجزیۀ این لختهها سعی در ممانعت از بروز سکته میشود ،پس با کاهش فعالیت آنها در سرخرگها (لخته در مویرگ تشکیل منیشود!) ،احتمال بروز سکتۀ
قلبی یا مغزی زیاد میشود.
 21 115موارد (ج) و (د) در مورد رسخرگ شیش که خون تیره دارد و منظور سؤال میباشد ،صحیح میباشند.
ال�ف) نادرس�ت اس�ت .ورود و خ�روج م�واد در مویرگه��ا کنت�رل میش�ود ول�ی در س�رخرگها و س�یاهرگها م�واد از جدار رگه�ا عب�ور نمیکنند/ .

B

ب) نادرست است .در رگها حفرۀ داخلی گسترده مربوط به سیاهرگها میباشد / .ج) درست است .در دیوارۀ سرخرگها خاصیت ارتجاعی و کشسانی زیادی وجود دارد/ .
د) درست است .سرخرگ ششی حاوی خون تیره میباشد که خون خارج شده از بطن راست را به ششها در باالی دیافراگم منتقل میکند.
 11 116پالسمینها بهطور طبیعی آنزیمهای پالمسایی میباشند .در یک فرد عادی حدود  55درصد حجم خون را پالسما و  45درصد دیگر را یاختههای خونی یا
هماتوکریت تشکیل میدهند که در پالسما حدود  70%انتقال  CO2و  3%انتقال  O2انجام میشود.
انتقال به کمک هماتوکریت
ترکیب با هموگلوبین
97%
انتقال  O2در خون
 3%محلول در پالس�ما
انتقال  CO2در خون

 7%محلول در پالسما
 70%به صورت یون بیکربنات در اثر عمل کربنیکانیدراز

77%

به کمک پالس�ما

93%

انتقال توسط هماتوکریت

 23%به صورت ترکیب با هموگلوبین

انتقال  CO2 70%در خون به کمک آنزیم کربنیکانیدراز گویچههای قرمز میباش�د ولی کربنیکاس�ید حاصل از ترکیب  CO2و  H 2Oدر پالس�ما تجزیه ش�ده و به
C

C

صورت یون بیکربنات در پالسمای خون منتقل میشود.
ً
 11 117منظور این سؤال اندامهایی مثل قلب ،مغز و شش میباشند که کاهش پالسمین در پالسما ،سبب افزایش احتمال لخته در آنها و مرگ میشود (مخصوصا
در قلب و مغز) .این اندامها حاوی مویرگهایی پیوسته بوده (درستی گزینۀ ( ))1که فقط در شش قدرت تصفیۀ خون را دارند .محافظت با قفسۀ سینه فقط برای ششها
و قلب بوده و سکته نیز در اثر انسداد در رگهای قلب و مغز رخ میدهد (نادرستی گزینههای ( )3( ،)2و (.))4
 11 118آمیالز و پالس�مین هر دو نوعی آنزیم میباش�ند که در خارج از یاخته در لولۀ گوارش (برای تجزیۀ نشاس�ته) و در پالس�ما (لختهزدا) میباشند .از فصل  1به
خاطر دارید که آنزیمها وظیفۀ انجام فرایندهای سوختوسازی را در بدن بر عهده دارند.
گزین�ۀ ( :)2اینترف�رون برخلاف پالس�مین نقش آنزیمی ندارد و انرژی فعالس�ازی واکنش�ی را کاهش نمیده�د / .گزینۀ ( :)3اینترف�رون و آنزیم
برشدهندۀ ژن ،پروتئینهایی در س�امانۀ دفاعی میباش�ند ولی آنزیم برشدهنده مخصوص س�امانۀ دفاعی باکتری میباشد / .گزینۀ ( :)4پالسمین در پالسما فعال است
که جزء محیط داخلی بدن میباشد ولی آمیالزها در لولۀ گوارش به تجزیۀ نشاسته میپردازند که این فضا جزء محیط داخلی بدن نمیباشد.
محیط داخلی بدن عبارت است از خون ،لنف و فضای بینیاختهای.

119 C

31

مورد سوم و چهارم صحیح نمیباشند.

 1در فردی که به علت سوختیگ وسیع نیاز به پیوند پوست دارد ،هبرتین راه پیوند پوست از فرد دیگر یمابشد 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 میباشد.
 2در روش مهندس�ی بافت ثابت ش�ده اس�ت که در پوس�ت یاختههایی وجود دارد که توانایی تکثیر زیاد و تمایز به انواع یاختههای پوس��ت را دارد (نه انواع یاختههای
بدن!) چون یاختههای بنیادی پوستی از نوع بالغ میباشند و به همۀ یاختههای بدن تمایز نمییابند (نادرستی عبارت آخر).
120 C

A

11

موارد (الف) و (ج) صحیح میباشند.

الف) درس�ت اس�ت .تولید یاخته و جاندار تراژن و نوترکیب در مهندس�ی ژنتیک و مهندسی پروتئین صورت میگیرد که میخواهیم ژنی را انبوهسازی
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 میباشد / .ب) نادرست است.
در مهندس�ی ژنتیک و مهندس�ی پروتئین با تغییرات گس�ترده باید دو ژن مختلف (ژنهای 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 میدهد ،نیازمند به ش�ناخت آن پروتئین هس�تیم ولی در مهندس�ی ژنتیک ممکن اس�ت هدف فقط انبوهسازی ژن یا
ساخت یک محصول غیرپروتئینی مثل  rRNAباشد / .ج) درست است .در صورت تراژنی کردن و ورود ژن بیگانه به یاخته ،این روش مهندسی ژنتیک نام برده میشود
نه مهندسی بافت / .د) نادرست است .در مهندسی بافت که در تولید و پیوند اعضا فعالیت میکند ،کل یاخته و ژنوم آن را تکثیر کرده تا بافت مشخص همراه یاختههای
تمایز یافته ایجاد شود.
 11 121متخصصان بازس�ازی چهره میتوانند با کمک روشهای مهندس�ی از بافت غرضوف که نوعی بافت پیوندی اس�ت ،برای بازسازی اللۀ گوش و بینی استفاده
کنند .در این روش ،یاختههای غضروفی را در محیط کشت روی داربست مناسب تکثیر داده تا غضروف جدید را برای بازسازی اندام آسیب دیده تولید کنند.

122 B
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هر نوع یاختۀ بنیادی (جنینی یا بالغ) ضمن تکثیر ابتدا مقداری یاختۀ بنیادی میسازد و به همراه آنها مقداری نیز یاخته برای تمایز و ایجاد بافتهای دیگر میسازد .هر
دو نوع یاختۀ بنیادی بالغ و جنینی قادر به ایجاد انواعی از یاختهها میباشند با این تفاوت که یاختۀ بنیادی جنینی همۀ یاختههای مورد نیاز یک بدن کامل را تولید میکند
و به یک جاندار کامل نمو مییابد ولی یاختۀ بنیادی ابلغ در تولید یک ابفت یا عضو با چند بافت مختلف میپردازد.
B

 21 123بالس�توال یا بالستوسیس�ت تودهای جنینی اس�ت که در هفتۂ دوم ابرداری در رحم مادر تش�کیل میش�ود .این توده دارای یک الیه یاخته در اطراف و
تع�دادی ت�ودۀ یاختۀ درونی میباش�د .الیههای اطراف طی تمایز ب�ه پردههای خارج جنیین (جفت و کوریون) تمایز مییابند و ت�ودۀ درونی نیز به تولید همۀ اندامهای
جنینی میپردازد.
در شکل مقابل اگر یاختۀ بنیادی تودههای موروالیی را کشت دهیم ،هم الیههای بیرونی جنین
و هم جنین تشکیل میشود.
گزین�ۀ ( :)1یاختهه�ای تمایز یافت�های مثل ن�ورون و ماهیچه که قدرت
ً
تکثیر زیادی ندارند یا اصال تکثیر نمیشوند در مرحلۀ  G 0چرخۀ یاختهای قرار میگیرند و در
مهندس�ی بافت کارایی ندارند / .گزینۀ ( :)3یاختههای بنیادی بالغ در بافتهایی مثل پوست،
مغز اس�تخوان ،کب�د و… وجود دارند ولی یاختههای بنیادی جنین�ی در دوران قبل از تولد در
ابت�دای مراح�ل جنین�ی در بخش موروال یا بالس�توال واقع میباش�ند / .گزین�ۀ ( :)4در روش
مهندس�ی بافت میتوان در برخی موارد از یاختههای تمای�ز یافتهای که طی تمایززدایی دوباره
بنیادی ش�دهاند نیز در مهندس�ی بافت استفاده کرد .مثال این مورد را در ابفت کال گیاهان به
یاد دارید که در تولیدمثل روییش گیاه استفاده میشوند (زیست یازدهم).

B

فقط عبارت (ب) نادرست میباشد.
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الف و ج) درست است .تودۀ درون لولۀ رحم در مرحلۀ موروال (توتاله) قرار دارد که یاختههای آن طی تمایز قادر به تولید یاختههای خارج جنینی (پردههای اطراف جنین)
و یاختههای جنین کامل میشود ولی تودۀ جایگزین شده در رحم همان بالستوال بوده که فقط تودۀ درونی آنها توانایی ایجاد یک جنین کامل دارد.
ب) نادرس�ت اس�ت .در محیط آزمایش�گاهی برخالف درون بدن مادر ،یاختههای موروالیی یا بالس�توالیی هنوز نمیتوانند به گونهای تنظیم بیان ژن کنند که همۀ انواع
یاختههای بدن جنین را تشکیل دهند ولی بسیاری از آنها را میسازند.

125 C

11

یاختههای بنیادی بالغ ،یاختههایی تمایز نیافته در بافتهای مختلف بدن میباشند که قدرت تکثیر و تمایز در بدن و محیط کشت دارند.
گزینۀ ( :)2نادرست است.
یاختههای بنیادی کبد در اثر تکثیر و تمایز قادرند تعدادی یاختۀ کبدی یا یاختۀ مجرای صفراوی (نه کیسۀ صفرا) ایجاد کنند.
گزینۀ ( :)3نادرست است.
یاختههای میلوئیدی یا لنفوئیدی مغز اس�تخوان قادر به تولید یاختههای خونی میباش�ند ولی در مغز اس�تخوان عالوه بر این دو نوع ،یاختههای بنیادی دیگری نیز وجود
دارند که میتوانند به رگهای خوین ،ماهیچۂ اسکلیت و قلیب تمایز یابند.
گزینۀ ( :)4نادرست است .یاختههای بنیادی بالغ را باید از فرد ابلغ برداشته و کشت داده شوند نه از جنین یا نوزاد!
B

 41 126چون هس�تۀ همۀ یاختههای پیکری یک جاندار ژنوم یکس�ان و مش�ابهی دارند و تفاوت یاختهها در عوامل سیتوپالس�می میباش�د ،به همین دلیل ،عوامل
ً
سیتوپالس�می هر یاخته ،در تمایز ژنهای مختلف هس�ته و بلوغ یاخته نقش دارد .مثال در تخم همان هس�تهای وجود دارد که در یاختۀ نورونی یا پوس�ت واقع اس�ت ولی
عوامل سیتوپالسمی تخم سبب تحریک تکثیر تخم شده و همۀ ژنهای آن یاخته تمایز نیافته را بیان میکند ولی عوامل سیتوپالسمی در یاختۀ ماهیچهای سبب عدم تکثیر
هسته میشود و فقط برخی ژنهای مربوط به فعالیت ماهیچهای را بیان میکنند.
در این مثال چون هس�تۀ یاخته تخم را وارد یک یاختۀ ماهیچهای کردهایم ،پس عوامل سیتوپالس�می یاختۀ ماهیچهای فعال اس�ت و س�بب عدم تکثیر یا تکثیر کم این
هسته میشود.
اگر هستۀ یک یاختۀ ماهیچهای را به جای هستۀ یک تخم قرار دهیم ،در این صورت عوامل سیتوپالسمی تخم ،سبب بیان ژنهای مختلف هسته شده و با تکثیر آن سبب
ایجاد یک جنین کامل میشود( .در این سؤاالت همواره به عوامل سیتوپالسمی آن یاخته توجه کنید).

یتسیز نیون یاه یروانف
256

B

 21 127منظ�ور س�ؤال یاختههای ت��ودۂ موروالیی در لولۀ رحم میباش�ند که در اث�ر تمایز ،هم
الیههای خارج جنینی (پردههای اطراف جنین) و هم الیههای جنینی را میسازند .این توده به صورت
یک کرۀ توپر در لولۀ رحم از حدود  16یاختۀ کوچک ایجاد ش�ده اس�ت که س�پس به تودهای با حفرۀ
درونی به نام بالستوال تبدیل میشود (گزینههای ( )3( ،)1و ( )4مربوط به تودۀ بالستوالیی میباشند).

متفه لصف
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توجه :برای درک این تست باید نکات فصل  6کتاب یازدهم را نیز به خاطر داشته باشید!
تودۀ بالستوالیی درون رحم (نه لولۀ رحم!) حاوی یک الیۀ یاختهای در اطراف برای ایجاد پردههای جنینی و یک تودۀ یاختهای درونی برای ایجاد اندامهای جنین میباشد
(نادرس�تی گزینۀ ( .))1یاختههای اطراف پس از جایگزینی در دیوارۀ رحم ،س�بب تولید کوریون و جفت میش�وند (نادرستی گزینۀ ( .))3منظور سؤال الیۀ درونی بالستوال
میباش�د که در تولید آنها تقس�یم میتوز بدون افزایش حجم یاختهای رخ داده اس�ت (درس�تی گزینۀ ( ))4و الیۀ بیرونی آنها به کوریون و جفت یا همان پردههای جنینی
تمایز مییابند (نادرستی گزینۀ (.))2
C

از تکثیر و تمایز یاختههای بنیادی بالغ کبدی ،یاختههای کبدی و مجاری صفراوی حاصل میش�وند که این دو قس�مت در تولید آنزیم الزم برای هضم مواد

31 129
غذایی در لولۀ گوارش ،نقشی ندارند (صفرا فاقد آنزیم میباشد).

کب�د در ذخی�ره ک�ردن لیپیده�ای موجود در کیلومیکرونه�ای خون و ذخیرۀ آهن و برخی ویتامینها مؤثر اس�ت و مج�اری صفراوی نیز در انتقال صف�را بهعنوان مادۀ
کمککننده در هضم چربیها از کبد به دوازدهه مؤثر میباشد (دلیل رد گزینههای ( )2( ،)1و (.))4
B

تودۀ بالستوسیست (بالستوال) در رحم جایگزین میشود که تودۂ دروین یاختههای آن حاوی یاختههای بنیادی بوده که میتوانند طی تکثیر و تمایز به همۀ

31 130
اندامهای بدن تبدیل شوند .این تودۀ درونی قدرت ایجاد کوریون و جفت ندارند ولی همانند الیۀ بیرونی یاختهها ،همگی از میتوز تخم ایجاد شدهاند و ژنوم یکسانی دارند
(رد گزینۀ ( )1و درستی گزینۀ (.))3
در ت�ودۀ بالس�توال برخلاف موروال ،یک فضای درونی پرمایع وجود دارد که تودۀ یاختۀ درونی در مجاور آنهاس�ت .تودۀ یاختهه�ای درونی قادر به ایجاد هر چهار نوع
بافت اصلی ماهیچهای ،عصبی ،پیوندی و پوششی میباشد (رد گزینههای ( )2و (.))4
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فقط مورد (ج) صحیح میباشد.
الف) نادرس�ت اس�ت .در ش�رایط آزمایش�گاهی برخالف رحم مادر ،یاختههای بنیادی جنینی قادر به تولید همۀ اندامها و بافتها نمیباش�ند / .ب)

نادرس�ت اس�ت .ایجاد چند جنین از یاختههای بنیادی ویژۀ تودۀ یاختۀ درونی بالس�توال یا تودۀ موروالیی است که به دو قلوی همسانزایی میانجامد / .ج) درست است.
هر یاختۀ بنیادی طی تمایز میتواند به تعدادی یاخته یا بافت متمایز شود / .د) نادرست است .در روش مهندسی بافت از ژن نوترکیب استفاده نمیشود.

2
B

در زیس�تفناوری 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 همسانهسازی کرده و

21 1
س�پس از محصول آن نیز اس�تفاده میکنند ولی در مهندس�ی پروتئین ،باید در قسمتی از ژن تغییر ایجاد کرد تا پروتئینی با خاصیت جدید ایجاد شود (درستی گزینۀ ( )2و
نادرستی گزینۀ (.))1
برای مهندس�ی پروتئین در تغییراتی از نوع جزئی در این روش میتوان 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 میشود ،میتوان قمسیت از چند ژن مختلف را با هم ترکیب کرد تا یک پروتئین با ویژگی و ساختار جدید ایجاد کرد.

B

در انواع مختلف مهندس�ی پروتئین ،تغییرات ژنی جزئی یا کلی ایجاد ش�ده ،ابتدا س�بب تغییر در ساختار پروتئین میشود که برای این عمل شناخت کامل

12 2
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 گزینههای ( )3( ،)2و (.))4
در برخی موارد مثل تولید اینترفرون با مهندسی پروتئین ،مشاهده میشود که محصول ایجاد شده به نسبت نوع طبیعی اندازۂ فعالیت مشابهی دارد ولی پایداری بیشتری
نیز دارد (دلیل انتخاب گزینۀ (.))1

C

 23 3همۀ عبارات نادرست میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .بهطور طبیعی اینترفرون ،پروتئینهایی کمکی در دفاع غیراختصاصی هس�تند که نوع ( )1آنها فعالیت ضد ویرویس و نوع ()2
ضد رسطاین دارد / .ب) نادرس�ت اس�ت .زیس�تفناوری باکتریایی میتواند در مهندس�ی ژنتیک یا مهندس�ی پروتئین باش�د .در مورد اینترفرونها ،انواعی که با مهندسی
ژنتیک ایجاد میش�وند ،فعالیت بس�یار کمتری از نوع عادی دارند و انواعی که با مهندس�ی پروتئین ایجاد ش�دهاند ،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 نمیکنند.
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.

A

B

C

C

C

B
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 34 4چند بار در تستهای مختلف ذکر کردیم که تمام روشهای زیستفناوری طبق تعریف آن ،توسط موجود زنده و با فعالیت هومشندانۂ انسان رخ میدهد.
در مورد مادۀ لختهزدای پالس�مین و اینترفرون ضد ویروس نیز یک جهش جانش�ینی توس�ط انس�ان به صورت مصنوعی در ژن آنها ایجاد شده است و سپس توسط یک
موجود زنده این پروتئینها تولید شدهاند که در هر دو مورد ساختار اول پروتئینی آنها کمی تغییر یافته است ولی باعث پردوام شدن آنها شده است.
 35 5پالسمین ،آنزیمی با نقش لختهزدا میباشد .لخته حاوی فیربین و یاختههای خوین میباشد ولی فاقد پروترومبین و فیبرینوژن میباشد.
در لخته ،فیبرین حاوی رشتههای پروتئینی نامحلول ،یاختههای خونی مثل پالکتهای منشأ گرفته از مگاکاریوسیتها و سایر یاختههای خونی میباشد که از یاختههای
میلوئیدی مغز استخوان ایجاد شدهاند.
 36 6در مهندسی پروتئین برای تولید پالسمین ،تعداد آمینواسیدها تغییر نمیکند بلکه یک نوع از آمینواسید به جای نوع دیگری قرار میگیرد.
گزینۀ ( :)1در هموفیلی مش�کل عدم انعقاد خون اس�ت ،پس پالسمینهای پالس�مای این افراد که ضد پایداری لخته میباشند ،سبب افزایش مشکل
در هموفیلیها میش�وند / .گزینۀ ( :)2هر دو نوع پالس�مین طبیعی و تولید ش�ده در مهندسی پروتئین اثر درمانی دارند / .گزینۀ ( :)4پالسمینهای تولید شده با مهندسی
پروتئین پایدارترند ولی این پایداری آنها به دلیل مقاوم بودن به گرما نمیباشد.
 47 7آنزیمه�ای برشدهن�ده و  DNAپلیمراز قادرند پیوند بین دو نوکلئوتید در  DNAرا بش�کنند ولی روی رونوش�ت اینترون که در مولکول  mRNAاولیه
واقع شده است ،اثری ندارد.
گزینۀ ( DNA :)1پلیمراز همانند آنزیم برشدهنده قادر به شکستن پیوند فسفودیاستر است اما قادر به ایجاد انتهای چسبنده نمیباشد / .گزینۀ (:)2
پروتئینها توس�ط پپس�ین معده به مونومرهای آمینواس�یدی خود تبدیل نمیش�وند بلکه به پپتیدهای کوچکی تبدیل شده و س�پس در رودۀ باریک ضمن تجزیۀ کامل به
آمینواسید تبدیل میشوند (زیست دهم فصل  / .)2گزینۀ ( :)3ژن آنزیم برشدهنده روی توالی یوکاریوتی وجود ندارد.
 38 8در مغز اس�تخوان انس�ان یاختهه�ای بنیادی متنوعی مثل لنفوئی�دی ،میلوئیدی و… وجود دارد .یاختهه�ای لنفوئیدی در اثر تمایز ،لنفوس�یتها را ایجاد
میکنند که در دفاع اختصاصی نقش دارند .یاختههای میلوئیدی در اثر تمایز س�بب تولید گویچههای قرمز ،یاختۀ مگاکاریوس�یتی و پالکتها (گردهها) و یاختههای دفاع
غیراختص��ایص مث�ل نوتروفیله�ا ،بازوفیلها ،ائوزینوفیلها و مونوس�یتها میش�وند .در مغز اس�تخوان یاختههای بنی�ادی بالغ دیگری نیز وجود دارند ک�ه در اثر تمایز به
یاختههای استخوانی ،ماهیچهای ،رگ خونی و عصبی و … نیز تبدیل میشوند.
 19 9پالس�مینی که با مهندس�ی پروتئین تولید میشود ،هم اثرات درمانی و هم دوام بیش�تری از نوع عادی دارد ولی اینترفرون تولیدی با این روش ،اثر درمانی
مشابه با نوع عادی ولی پایداری بیشتر دارد.
ً
گزینۀ ( :)2پالس�مین و اینترفرون را قطعا میدانیم که در روش مهندس�ی پروتئین در یک آمینواس�ید با نوع عادی متفاوت اس�ت / .گزینۀ ( :)3هم
اینترفرون و هم پالسمین حاصل از مهندسی پروتئین ،پایداری بیشتری از نوع عادی دارد / .گزینۀ ( :)4اینترفرون تولید شده با مهندسی ژنتیک (نه مهندسی پروتئین!)،
دارای پیوندهای نادرست میباشد.
 41 10آمیالز و اینترفرون تولید ش�ده با مهندس�ی پروتئین ،قرار نیس�ت فعالیت متفاوتتری با نوع عادی انجام دهند ،بلکه آنها نس�بت به نوع عادی ،به گرما
مقاومتر میشوند و یا پایداری بیشتری پیدا میکنند.
گزینۀ ( :)1همانطور که میدانید ،هموگلوبین در حال طبیعی ،پیوند پایدار با کربن مونواکسید و ناپایدار با اکسیژن و  CO2برقرار میکند .پس اگر
هموگلوبینی تولید ش�د که برخالف نوع عادی ،خاصیت ناپایدار با کربن مونواکس�ید یا پایدار با  O2دارد ،یعنی نوع جدید اس�ت و با مهندسی پروتئین تولید شده است/ .

گزینۀ ( :)2اینترفرون و پالس�مین و آمیالز حاصل از مهندس�ی پروتئین ،پایداری بیش�تری از نوع عادی دارند / .گزینۀ ( :)3در مهندس�ی پروتئین با تغییر در ژن ،نوع
محصول را عوض میکنند ولی روی توالی راهانداز یا تنظیمی دیگر که مقدار محصول را تغییر میدهد ،کاری ندارند.

ا

132 A

11

فقط مورد (ج) صحیح است.

محققین در حال حاضر با زیستفناوری نوین و به کمک مهندسی ژنتیک توانستهاند ،گیاهان مقاوم به حشرات آفت ،گیاهان دارای بذر دستورزی شده و یا گیاهان مقاوم
به علفکش تش�کیل دهند .قبل از این فناوری روشهای نوآوری کش�اورزی در حد کش�ت انواع محصول بهتر ،افزایش سطح زیر کشت ،استفاده از کود و سموم شیمیایی
و استفاده از ماشینآالت مدرنتر بود که آلودگیهای محیطی و سایر مضرات را به همراه داشت.
A
B

 41 133روشهای قدیمی مورد استفاده در کشاورزی مانند استفاده از سموم شیمیایی یا کشت گیاهانی با محصوالت بیشتر ،به تدریج سبب کاهش تنوع محصوالت
و افزایش آلودگی محیطی و… میشده است ولی در حال حاضر با مهندسی ژنتیک و تولید گیاهان تراژن شده ،کیفیت زندگی انسانها و محیط اطراف ارتقاء یافته است.
 11 134فقط مورد (ب) مدنظر است.
با اینکه در حال حاضر گیاهان تراژن شده مقاوم به علفکش یا حشرات آفت ایجاد شدهاند ولی باز هم نیاز به علفکشها و سموم حشرهکش بهطور کامل متوقف نشده
است .البته روشهای جدید در کاهش تخریب جنگلها ،مراتع و آلودگی محیطزیست اثر بسزایی داشته است.

257

یتسیز نیون یاه یروانف
258

135 C

11

موارد (الف) و (ج) نادرست میباشند.

برخی از ابکرتیهای خاکزی قادرند پروتئین مسی برای مقابله با حشرات آفت گیاهان ایجاد کنند.
الف) نادرس�ت اس�ت .باکتریهای مورد نظر خاکزی میباشند / .ب) درست است .ژنهای رمزکنندۀ آنزیمهای برشدهندۀ دنا روی ژنوم باکتریایی
قرار دارند که این آنزیمها فعالیت نوکلئازی داشته و در سامانۀ دفاعی باکتری نقش دارند / .ج) نادرست است .این باکتریها ،در مرحلهای از رشد خود ،نوعی پروتئین سمی

متفه لصف

به صورت غیرفعال ترش�ح میکنند / .د) درس�ت اس�ت .پروتئینهای سمی مورد نظر برای باکتری تولیدکننده و گیاه غیرسمی بوده ولی در لولۀ گوارش بدن حشرات آفت
به پروتئین فعال سمی تبدیل میشوند.
C

هر سه مورد نادرست میباشند.

41 136
پروتئینهای ترشح شده از باکتریهای خاکزی که سبب مسمومیت حشرات آفات گیاهی شوند ،سبب حفظ گیاهان زراعی مثل ذرت ،پنبه و سویا میشوند.
الف) نادرس�ت اس�ت .در گیاهان و جانوران ،تخم حاصل از لقاح با تقس�یم میتوز ،جاندار بالغ را ایجاد میکند / .ب) نادرس�ت اس�ت .گیاهان خودرو
برخالف گیاهان زراعی به محیطهای مختلف س�ازگارند و در آنها رویش میکنند( .گیاهان مورد نظر این تس�ت از نوع زراعی میباش�ند / ).ج) نادرس�ت اس�ت .تبدیل
پیشسم غیرفعال باکتریایی به سم فعال در بدن حشرات آفت گیاهی مثل کرمها صورت میگیرد.

137 C

11

موارد (الف)( ،ب) و (ج) در مورد حرشات که سبب تبدیل پیشسم باکتریایی به سم فعال میشوند ،نادرست میباشند.
الف) نادرست است .در مغز حشرات تعدادی گرۀ جوش خورده به هم وجود دارد که هر گره از تعدادی جسم یاختهای ایجاد شده است / .ب)

نادرس�ت اس�ت .این عبارت در مورد باکتریها میباش�د نه حشرات!  /ج) نادرست است .این عبارت در مورد گیاهان آوندی میباشد نه حشرات!  /د) درست است.
حشرات از بیمهرگان میباشند که فقط دفاع غیراختصاصی دارند ولی در دفاع غیراختصاصی آنها یاختههای لنفوسیتی کشندۀ طبیعی قادر به تولید پرفورین دفاعی
میباشند.
B

پروتئینهای مترش�حه از باکتریهای خاکزی به صورت پیشس�م و غیرفعال ترش�ح میش�وند .این مواد در لولۀ گوارش حش�رات توسط آنزیمهای خارج

21 138
یاختهای شکسته شده و فعال میشوند .این سموم فعال با تخریب یاختههای لولۀ گوارش حشره سبب مرگ آنها و حفظ گیاهان میشوند.

گزینۀ ( :)1پروتئینهای مورد نظر از روی رنای پیک ( )mRNAپروکاریوتی باکتریها تولید ش�دهاند که این رنا توس�ط رنابس�پاراز پروکاریوتی تولید
شده است / .گزینۀ ( :)3سموم فعال در لولۀ گوارش حشرات سبب تخریب یاختههای لولۂ گوارش میشود نه غدد گوارشی!  /گزینۀ ( :)4پروتئینهای غیرفعال مورد نظر
همانند پپسینوژن با شکسته شدن و جدا شدن قسمتی از آن به نوع فعال تبدیل میشوند.
C

ژن سازندۀ پروتئین سمی گیاه پنبه ،توسط باکتریها و سیستم ژنی پروکاریوتی بیان میشود که در رونویسی آن یک نوع آنزیم رنابسپاراز نقش دارد .تجزیۀ

31 139
این پروتئین س�می توس�ط آنزیمهای حش�رات آفت و سیستم یوکاریوتی رخ میدهد که ژن آن نیز توسط یک نوع آنزیم به نام رنابسپاراز  2رونویسی میشود ،چون باید به
تولید نوعی  mRNAبرای تولید این آنزیمهای پروتئاز بپردازند.
گزینۀ ( :)1همانند با نقاط متعدد ش�روع ،معمو ًال ویژه سیس�تم همانندس�ازی یوکاریوتی میباش�د / .گزینۀ ( :)2توالی افزاینده در کمک به رونویسی
اغلب ژنهای یوکاریوتی نقش دارد / .گزینۀ ( :)4پیرایش یا حذف رونوشتهای اینترون ویژۀ سیستمهای ژنی یوکاریوتها میباشد.

B

پنبههای معمولی که با مهندسی ژنتیک تغییر نیافتهاند را با سمپاشیهای متعدد و متوالی حفظ میکنند تا آفت به درون آنها وارد نشود .در اثر سمپاشی

41 140
زیاد نیز بدون شک آلودگی زیادی در محیط ایجاد میشود.

گزین�ۀ ( :)1سمپاش�یهای متع�دد در ای�ن پنبهها برای از بین بردن آفاتی میباش�د که به درون غوزۀ پنبه نفوذ کردهان�د / .گزینۀ ( :)2پنبههای فاقد
ژن مقاوم به آفات به این معنی هس�تند که با ژن باکتری دس�تورزی نش�دهاند / .گزینۀ ( :)3در صورت تولید گیاهان پنبه با روش مهندسی ژنتیک که مقاوم به حشرات
میباشد ،نیاز به سمپاشی را تا حدود زیادی کاهش میدهد ولی سمپاشی متوقف نمیشود.
B

هیچ عبارتی دربارۀ عمل مهندیس پروتئین در کشاورزی مدرن نمیباشد .همۀ عبارتهای فوق در مورد مهندسی ژنتیک میباشد نه مهندسی پروتئین .در

41 141
روشهای مورد نظر هر گزینه ،مادهای در ایجاد یک ویژگی مناسب در گیاه میباشد که این عمل با انتقال ژن صورت میگیرد ولی برخالف مهندسی پروتئین ،تغییری در
ژن اولیه ایجاد نمیکنند.

C

در مهندسی ژنتیک گیاهان مقاوم به علفکش ایجاد شدهاند ولی در مورد حشرات دقت کنید که گیاهان مقاوم به حشرات با این روش ایجاد شدهاند ولی

41 142
گیاه مقاوم به حرشهکش یا آفتکش ،هنوز ایجاد نشده است.

گزینۀ ( :)1در مهندس�ی ژنتیک گیاهان مقاوم به حرشه ایجاد ش�ده اس�ت نه مقاوم به حش�رهکش!  /گزینۀ ( :)2حش�رهکش س�بب کاهش اس�تفاده
میش�ود / .گزینۀ ( :)3وقتی گیاهان مقاوم به علفکش ایجاد میکنند ،مقدار اس�تفاده از علفکش در محیط کاهش نمییابد ،بلکه با مقاوم بودن گیاهان فقط علفهای
هرز از بین میروند و خود گیاه آسیب نمیبیند .این علفکشها نیز میتوانند در ایجاد آلودگی هوا شرکت کنند.
B

کرمهای آفت گیاهی تمایل دارند به درون غوزۀ انرس پنبهها وارد شوند (نادرستی گزینۀ ( ))2تا در معرض آفتهای محیطی قرار نگیرند (درستی گزینۀ (.))3

31 143
به همین دلیل در این مزارع نیاز به سمپاشیهای متناوب و متعددی میباشد تا آفت درونی را نیز از بین ببرند .در مزارعی که دارای پنبههای مقاوم شده به آفات میباشند،
نیاز به سمپاش�ی مزارع تا حدود زیادی کاهش مییابد ولی حش�ره به بخشهای خارجی گیاه آس�یب رس�انده در حالی که مانند قبل فرصت ورود به غوزه را از دس�ت داده
است (نادرستی گزینۀ (.))4
کرمهای آفت گیاهان پنبه ،بهطور معمول و بدون تغییر یافتن ژنتیکی ،قادر به تغییر پروتئین غیرسمی به نوع سمی میباشند (نادرستی گزینۀ (.))1

B

موارد (ج) و (د) رخ نمیدهند.

31 144
برای مقاومسازی گیاهانی مثل پنبه ،ذرت و سویا به حشرات یا آفات ،ابتدا ژن تولید پروتئین خاص باکتریایی را توسط ناقل ژنی همسانهسازی میکنیم و سپس این ژن را
به همراه ناقل وارد برخی یاختههای گیاهی میکنیم (درستی الف) .این ژن بیگانه پروکاریوتی درون یاختههای گیاهی (یوکاریوتی) بیان میشود (درستی ب) ولی با ژنوم گیاه
ادغام نمیش�ود (نادرس�تی ج) .دقت کنید که پیشس�م باکتریایی غیرفعال توسط ژنوم گیاهی تولید میشود .در انتها الزم به ذکر است که در این روش ژن بیگانه را منتقل
یمکنیم نه خود محصول یا پیشمس مورد نظر را!! (اندرسیت د)

C

ژن تولید پیشسم باکتریایی ،یا درون باکتریهای خاکزی و یا درون برخی یاختههای گیاهی دستورزی شده وجود دارد .این ژن در باکتری توسط RNA

31 145
ات آفت ،ژنی وجود دارد که محصول آن آنزیمی
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برای تبدیل پیشسم غیرفعال به نوع فعال میباشد.

گزینۀ ( :)1ژن فوق در پروکاریوتها و گیاهان به ترتیب توسط دنابسپاراز پیشهستهایها یا هوهستهایها (در گیاهان) ،همانندسازی میشود.
گزینۀ ( :)2در گیاه دستورزی شده ،ژن تولید پیشسم فعال ابتدا رونویسی شده و سپس توسط رناتن موجود در سیتوپالسم گیاه یوکاریوتی ترجمه میشود.
گزینۀ ( :)4پیشسم پروتئینی فوق توسط آنزیمهای لولۀ گوارش حشره به ترکیبی سمی فعال تبدیل شده که سبب تخریب یاختههای لولۀ گوارش حشره میشود .در لولۀ
گوارش آنها نیز ،پیشمعده ،معده و روده وجود دارد.
A

ترکیب کردن دو ژن برای ساخت یک نوع پروتئین جدید ،نمونهای از عمل زیستفناوری در مهندسی پروتئین میباشد نه مهندسی ژنتیک!

B

بارها گفتیم که گیاهان ،پروتئین سمی غیرفعال را میسازند و این پروتئینها در بدن آفت (حشره) به صورت فعال درمیآیند.

A

فقط موارد (الف) و (د) مدنظر است .ایجاد پروتئین باکتریایی در گیاه که به صورت پیشسم غیرفعال میباشد ،با مهندسی ژنتیک رخ میدهد نه مهندسی
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گزینههای ( )3( ،)2و ( )4در مورد استفاده از مهندسی ژنتیک در کشاورزی میباشد.

31 147
گزینۀ ( )1و ( )2که خط کتاب درسی میباشند ولی در گزینۀ ( )3دقت کنید که گیاه در تولید پروتئین انسانی نقش ندارد.

21 148
پروتئین! چون تغییری در پروتئین اولیه ایجاد نمیکنند ولی گزینههای دیگر را بارها در مورد مهندس�ی ژنتیک توضیح دادهایم (مورد (د) دربارۀ کش�اورزی نوین اس�ت نه
زیستفناوری نوین).

149 B

21

داروهایی که با روش غیرمهندس�ی ژنتیک تولید میش�وند ،چون اغلب از منابع غیرانس��این تهیه میشوند ،اپسخهای ایمین ایجاد میکنند ولی دارویی که با

مهندیس ژنتیک ایجاد میشود سبب تحریک سیستم ایمنی فرد نمیشود.
گزینۀ ( :)1انسولین در زیستفناوری به روش مهندیس ژنتیک (نه مهندسی پروتئین) ایجاد میشود که همانند انسولین با منبع غیرانسانی در درمان
دیابت نوع  Iکاربرد دارند / .گزینۀ ( :)3تولید انسولین در بدن فرد یا جانور پستاندار از روی یک ژن و یک  mRNAترجمه شده است و پس از تولید یک زنجیرۂ پیلپپتیدی

حاوی قسمتهای  B ، Aو  ، Cابتدا انسولین غیرفعال میسازد و سپس با حذف قسمت  Cیا اتصال رشتههای  Aو  Bبه هم ،انسولین فعال تولید میشود / .گزینۀ (:)4
انسولین با روش مهندسی ژنتیک تولید شده است نه مهندسی پروتئین!!
C

موارد (ج)( ،د) و (ه) رخ نمیدهند.

11 150
ال�ف) رخ میده�د .در مهندس�ی ژنتی�ک ژنهای یوکاریوتی دارای ت��وایل افزاینده را برای همسانهس�ازی وارد یاختۀ پروکاریوت�ی میکنند تا این یاخته
ً
دارای توالیهایی مانند اپراتور ،به تولید و بیان ژن یوکاریوتی بپردازد / .ب) رخ میدهد .در مهندس�ی ژنتیک مثال میتوانیم ژن پروکاریوتی تولید پروتئین س�می ضد جانور
گیاهخوار را در یاختۀ گیاهی وارد کرد تا با بیان این ژن در یاختۀ یوکاریوتی ،به محصول مورد نظر برسیم / .ج) رخ نمیدهد .ترکیب بخیش از دو ژن مختلف فقط در مهندیس

پروتئین کاربرد دارد / .د) رخ نمیدهد .جاندار فاقد س�ه نوع  RNAپلیمراز ،همان پروکاریوتها میباش�ند .در باکتریها مهمترین بخش تولید انس�ولین که تبدیل نوع
پیشهورمون یا انس�ولین غیرفعال به فعال با حذف زنجیرۀ  Cمیباش�د ،رخ نمیدهد( .درون باکتریهای مورد اس�تفاده در مهندسی ژنتیک برای تولید انسولین ،فقط دو
زنجیرۀ پلیپپتیدی  Aو  Bدر باکتری صورت میگیرد / ).ه) رخ نمیدهد .باکتریهای خاکزی و گیاهان دس�تورزی ش�ده ،فقط پیشس�م یا س�م غیرفعال برای مقابله با
جانوران گیاهخوار میسازند ولی تبدیل سم غیرفعال به فعال در درون بدن حشره صورت میگیرد.
151 A

21

در پس�تانداران (انس�ان ،گاو ،موش و… ) ،انس�ولین ابتدا به صورت یک مولکول پیشهورمون س�اخته میش�ود که س�پس در آنها با حذف بخشی از آن پروتئین که به
زنجیرۀ  Cمعروف اس�ت به انس�ولین فعال تبدیل میش�ود .مرحلۀ تبدیل انس�ولین غیرفعال به فعال که در ش�کل زیر مش�اهده میکنید ،در ابکرتیها صورت منیگیرد.
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152 C

11

هر چهار مورد نادرست میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .دقت کنید که هر س�ه توالی دنای  B ، Aو  Cموجود در رمزگردانی انس�ولین مربوط به یک ژن میباش�د .پس دو توالی دنای

مربوط به زنجیرههای  Aو  Bرا جدا کردند نه دو ژن مربوط به آنها!!  /ب و ج) نادرست است .در تولید انسولین به روش مهندسی ژنتیک ،باید دو توالی دنای  Aو B
را به دو دیسک یا ناقل ژنی مختلف نوترکیب کرد و وارد دو باکتری مجزا کنیم تا بیان شوند.
متفه لصف

راهاﻧﺪاز
زﯾﺮواﺣﺪB
ژن اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ

راهاﻧﺪاز
اﻟﻒ( اﻧﺘﻘﺎل ژن زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎي  Aو B

زﯾﺮواﺣﺪ A
ژن اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ

اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﯾﺴَﮏ
ژن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﺎدزﯾﺴﺖ

ژن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﺎدزﯾﺴﺖ

B

ب( اﻧﺘﻘﺎل دﯾﺴَﮏﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻪ

A

زﻧﺠﯿﺮة B

ﺑﺎﮐﺘﺮي و اﻧﺘﺨﺎب ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎي
درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﺎدزﯾﺴﺖ

زﻧﺠﯿﺮة A

زﯾﺮواﺣﺪ B B
اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ
B

A

زﯾﺮواﺣﺪ A
اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ

A

A
ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
B
اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻓﻌﺎل

پ( ﺧﺎﻟﺺ ﮐﺮدن زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎ
ت( ﺗﺮﮐﯿﺐ زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎي  Aو B
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻓﻌﺎل

د) نادرست است .پس از تولید دو رشتۀ آمینواسیدی  Aو  Bدر باکتریها ،ابتدا آنها 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 فسفودیاس�تر نمیباش�د چون این دو رش�ته حاوی آمینواس�ید میباشند نه نوکلئوتید! (لیگاز روی اتصال دو نوکلئوتید اثر
دارد نه اتصال دو آمینواسید!)
A

هر سه توالی آمینواسیدی  B ، Aو  Cمربوط به انسولین مربوط به ترجمه و رمزگردانی یک ژن و یک  mRNAبوده است که در لوزالمعده ابتدا به صورت

41 153
یک رش�تۀ پلیپپتیدی س�اخته میش�ود .ترتیب س�اخت این قسمتها به ترتیب از قسمتهای  ، Bس�پس  Cو در آخر  Aمیباشد که پس از این مرحله ،توالی  Cپیرایش
مییابد تا با تنظیم بیان ژن پس از ترجمه ،انسولین فعال ایجاد شود.

C

م�وارد (ال�ف)( ،ب) و (ج) نادرس�ت اس�ت .انس�ولینی ک�ه روی یاختهه�ای مختل�ف بدن اثر

31 154
میگذارند ،همان هورمون فعال انسولین میباشد که از خون خارج شده است و فاقد زنجیره یا توالی آمینواسیدی
 Cمیباشد .انسولین فعال ،دو زنجیرۀ کوتاه پلیپپتیدی به نام  Aو  Bدارد.
الف) با دقت در شکل انسولین فعال روبهرو مشاهده میکنید که در هورمون فعال ،دو سر
آمینی  NH 2رش�تۀ  Aو  Bدر یک س�مت و دو سر مشابه اسیدی  − COOHدر سمت دیگر قرار دارند/ .
ب) در بدن انسان برخالف باکتری ،ژن تولید انسولین توسط یک رنابسپاراز  2رونویسی میشود ولی در باکتری
دو  RNAپلیمراز س�بب تولید دو  mRNAبرای رش�تههای  Aو  Bمیش�ود / .ج) در انس�ولین فعال بین دو
بخش  Aو  ، Bپیوندهای شیمیایی وجود دارند ولی در انسولین غیرفعال بین آنها عالوه بر پیوند شیمیایی ،یک
زنجیرۀ آمینواسیدی  Cوجود دارد.

C

انس�ولین فعال ،هورمونی اس�ت که دو زنجیرۀ پلیپپتیدی کوتاه مجزا از هم دارد و طبق دستهبندی پروتئینها ساختاری مشابه نوع چهارم پروتئینها دارد.

41 155
ای�ن هورم�ون فع�ال در باکتریها تولید نمیش�ود بلکه فقط دو توالی کوتاه پلیپپتی�دی  Aو  Bآن در باکتریهای مجزایی ایجاد میش�ود( .همانطور که میدانید پروتئین
مهارکننده ویژۀ پروکاریوتها میباشد).

گزینۀ ( :)1انسولین پروتئینی است که یک جایگاه ژنی دارد و در ابتدا به صورت یک رشتۀ پلیپپتیدی تولید شده است / .گزینۀ ( :)2دو زنجیرۀ A
و  Bانسولین فعال توسط پیوندهای شیمیایی به هم متصلند ولی این پیوندها از نوع پپتیدی نمیباشند / .گزینۀ ( :)3انسولین اولیه پس از ترجمه مولکولی غیرفعال است
که با جدا شدن توالی  Cآن به صورت انسولین پایدار فعال درمیآید.

B

با توجه به شکل روبهرو ،زنجیرۀ پلیپپتیدی  Cدر انسولین غیرفعال از یک طرف به سر کربوکسیل ) (−COOHزنجیرۀ  Bو از طرف دیگر به سر آمینی

21 156
)  (− NH 2زنجیرۀ  Aمتصل میباشد.

گزین�ۀ ( :)1انس�ولین نوع�ی هورمون میباش�د که از غ�دد درونریز به خون

وارد میش�ود .دق�ت کنی�د ک�ه محص�والت بخ�ش برونری��ز لوزالمع�ده (آنزیمه�ا و بیکربنات)
هم�راه با مجرای صفراوی مش�ترک ش�ده و ب�ه دوازدهه وارد میش�ود / .گزینۀ ( :)3هم انس�ولین
غیرفعال و هم نوع فعال ،هر دو دارای پیوندهای ش�یمیایی بین دو بخش  Aو  Bخود میباش�ند/ .
گزین�ۀ ( :)4پیشهورمون غیرفعال انس�ولین در پس�تانداران از روی یک ژن و ی��ک  mRNAتولید
میشود که حاوی سه توایل پیلپپتیدی روی یک زنجیره میباشند.

برای تولید هورمون انسولین با روش طبیعی یک  mRNAمورد نیاز است ولی در مهندسی ژنتیک ،در باکتری ،دو  mRNAبرای تولید آن ایجاد میشود.
C

 31 157فقط عبارت (ج) صحیح میباشد.
در روش تولی�د انس�ولین ب�ا مهندس�ی ژنتیک ،حداقل به دو باکتری برای تولید زنجیرههای  Aو  Bنیاز میباش�د که در هرکدام ناقل ژن�ی نوترکیب را وارد میکنیم .برای
جداسازی این یاختههای تراژن نیاز به پادزیستی اختصاصی داریم که ژن مقاومت به آن روی دیسکهای نوترکیب قرار گرفته باشند.
الف) انسولین تولید شده در لوزالمعدۀ گاو به روش مهندسی ژنتیک نمیباشد / .ب) اتصال توالی دنای  Aو  Bمربوط به انسولین به کمک انقل ژین
یا ژن کمکی باکتری صورت میگیرد که برخالف دنای اصلی باکتری به غش�ای میزبان متصل نمیباش�د / .د) اتصال دو زنجیرۀ  Aو  Bانس�ولین ساخته شده در باکتری
در خارج ابکرتی و در آزمایشگاه صورت میگیرد.
 21 158در روش مهندسی ژنتیک و به کمک باکتریها ،ابتدا باید از ژنوم انسان ،دو توالی دنایی مربوط به رشتههای  Aو  Bرا جدا کنیم که برای جدا کردن هرکدام
نیاز به دو جایگاه برش میباشد .این کار توسط آنزیمهای برشدهندۂ ژین و در چهار جایگاه تشخیص صورت میگیرد.
 41 159توالی پروتئینی  Cاز مولکول انسولین فقط در یاختۀ درونریز انسولینساز لوزالمعده پستانداران رونوییس و ترجمه میشود (چون در مهندسی ژنتیک توسط
باکتری ،زنجیرۀ  Cتولید نمیش�ود) .یاختۀ لوزالمعده یک یاختۀ یوکاریوتی اس�ت که فاقد تنظیم بیان ژن مثبت یا منفی رونویس�ی همراه با پروتئینهای تنظیمکننده مهاری
یا فعالکننده میباشد (درستی گزینۀ ( .))4البته دقت کنید یوکاریوتها قادر به پذیرش دیسک در مهندسی ژنتیک میباشند ولی در حالت عادی فاقد دیسک میباشند
(نادرستی گزینۀ (.))1
تولید زنجیرههای  Aو  Bانسولین در یاختههای یوکاریوت پستانداران و پروکاریوتی مورد استفاده در مهندسی ژنتیک صورت میگیرد (نادرستی گزینههای ( )2و (.))3
 11 160اگر به شکل مقابل دقت کنید و با توجه به اینکه میدانید در ساخت رشتۀ پلیپپتید،
مراح�ل س�اخت از س�ر آمینی )  (− NH 2به س�ر اس�یدی ) (−COOHمیباش�د ،پ�س تولید

B

 41 161همانط�ور ک�ه میدانی�د باکتریه�ا قادر ب�ه تبدیل
پیشهورمون انسولین به نوع فعال نمیباشند ،پس گزینههای ( )1و
( )3نادرست میباشند .در پستانداران همانطور که در شکل روبهرو
مشاهده میکنید ،ابتدا پیشهورمون انسولینی که تولید میشود ،هم
بین دو قسمت  Aو  Bآن پیوند شیمیایی وجود دارد و هم بین آنها
زنجی�رۀ  Cترجمه ش�ده اس�ت ول�ی برای بل�وغ یا فعال ش�دن این
هورمون ،در نهایت زنجیرۀ  Cبا برش دو پیوند پپتیدی بین دو س�ر
رشتۀ  Cبا رشتههای  Aو  Bجدا میشود.

A
B

A

زنجیرههای پلیپپتیدی انسولین از سر دارای گروه آمین آزاد یعنی رشتۀ  Bبه سمت سر دارای گروه
اسیدی آزاد یعنی رشتۀ  Aصورت میگیرد که رشتۀ  Cبین آنها میباشد.
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162 A

11

متفه لصف

تولید واکسن در روش زیستفناوری کالسیک با ضعیف کردن یا کشتن میکروب و یا سم آن صورت میگرفت که خطای انسانی میتوانست سبب بروز بیماری شود ولی
اگر واکسن را در روش زیستفناوری نوین با مهندسی ژنتیک ایجاد کنند ،خطری از بابت انتقال بیماری ایجاد نمیکند .در روش مهندسی ژنتیک از ژن مربوط به پادگن
و ناقلین ژنی دستورزی شده استفاده میشوند.
163 B

21

برای تهیۀ واکس�ن باید ابتدا ژن تولید پروتئین س�طحی (پادگن) میکروب را با آنزیم برشدهندۀ ژنی جدا کرد و س�پس توس�ط لیگاز آن را با ناقل ژنی نوترکیب کنند و در
نهایت آنها را وارد یک میکروب غیربیماریزا کنند تا مقداری آنتیژن سطحی ایجاد کند و در واکسنسازی از آن استفاده کنند .دقت کنید که برای تولید واکسن پس از این
مرحله دیگر نیازی به جداسازی ژن و محصول مورد نظر منیابشد و همان میکروبهای غیربیماریزای دستورزی شده را بهعنوان واکسن استفاده یمکنند.
C

C

 31 164فقط مورد (الف) نادرست میباشد.
(الف) نادرس�ت و (ج) درس�ت اس�ت .دقت کنید که باکتریها در روش تولید انسولین با مهندسی ژنتیک فقط دناهای مربوط به زنجیرههای  Aو B
ً
را بهطور جداگانه بیان میکنند و اصال زنجیرۀ  Cدر این روش تولید نمیش�ود ولی خیلی باید توجه کنید که اتصال دو زنجیرۀ  Aو  Bبرای تولید انس�ولین فعال ،توس�ط
محققین در خارج ابکرتی صورت میگیرد / .ب) درس�ت اس�ت .تبدیل انس�ولین غیرفعال (پیشهورمون) به نوع فعال توس�ط یاختۀ لوزالمعدۀ پس�تانداران و در یاختههای
درونریز هورمونساز صورت میگیرد که این یاختهها برخالف غدد برونریز ،مجرای مشخصی برای خروج فراوردۀ خود ندارند.
 21 165در س�اخت انس�ولین به روش مهندس�ی ژنتیک ،توالی ساخت بخش  Cرا از ژن تولید انس�ولین جدا کردند چون باکتری قادر به فعال کردن پیشهورمون
انسولین نمیباشد .دقت کنید که در این روش باکتری فقط قادر به تولید دو زنجیرۀ  Aو  Bمیباشد ولی اتصال این دو زنجیره در خارج باکتری یعنی در آزمایشگاه صورت
میگیرد.
گزین�ۀ ( :)1در روش تولی�د انس�ولین در باکت�ری از دو توالی کوتاه دنا برای تولید زنجیرههای  Aو  Bاس�تفاده کردند ول�ی هورمون فعال را در خارج

باکتری ایجاد میکنند / .گزینۀ ( :)3در مهندسی ژنتیک دو باکتری مختلف ،با تولید دو  mRNAغیریکسان به تولید انسولین کمک میکنند / .گزینۀ ( :)4برای ساخت

انس�ولین ،یک ژن مورد نیاز اس�ت که در باکتریها دو رش�تۀ پلیپپتید جدا از هم برای زنجیرههای  Aو  Bس�اخته میشود ولی در پستانداران ،ابتدا یک رشتۀ پلیپپتید A

A
C

 B ،و  Cایجاد میشود.
 21 166در تهیۀ واکسن با مهندسی ژنتیک ،باید ژن تولید پادگن یا آنتیژن سطحی عامل بیماریزا را به یک باکتری یا ویروس غیربیماریزا منتقل کنیم( .جدا کردن
آنتیژنهای سطحی مربوط به روش تولید واکسن در زیستفناوری کالسیک بود).
 21 167فقط مورد (الف) صحیح میباشد.
نکات کلی ژندرمانی

3

C

 )1برای درمان افرادی که نقص مادرزادی ارثی دارند ،کاربرد دارد.
 )2یکی از روشهای درمان برای بیماریهای ژنتیکی میباشد.
(درستی الف)
 )3ژندرمانی ،مجموعهای از روشها میباشد.
 )4قرار دادن نس�خۀ س�الم یک ژن در برخی یاختههای فرد که دارای ژن ناقص آن میباش�د ،صورت میگیرد (نادرس�تی ب) ولی ژن ناقص را از آن یاخته خارج
نمیکنیم (نادرستی د).
 )5در این روش یاختههایی از بدن بیمار را در خارج از بدن مورد ژندرمانی انجام میدهند.
 )6ژن سالم را به کمک ناقل ژنی وارد یاختۀ فرد بیمار میکنند (نادرستی ج).
 )7یاختههای دستورزی شده را به بدن فرد بیمار وارد میکنند.
 )8بیان ژن سالم و تولید محصول هورمونی ،پروتئینی و… در بدن فرد بیمار صورت میگیرد.
ً
 )9مقداری یاختۀ فرد بیمار را در آزمایشگاه نگه میدارند تا آنها را همواره در معرض ژن سالم قرار دهند و متناوبا وارد بدن فرد بیمار کنند.
 )10در مورد یاختههایی نتیجهبخش میباشد که قدرت تکثیر دارند.
 )11در مورد بیماریهای اکتسابی ،ژندرمانی انجام نمیشود.
لنفوسیت که منظور این تست میباشد ،فقط فاقد ویژگی (د) میباشد.

11 168
اولین ژندرمانی موفقیتآمیز در بدن دختربچۀ دارای نقص ایمنی انجام شد و یاختههای لنفوسییت وی دچار ژندرمانی قرار گرفتند.
الف) نادرست است .یاختۀ هیستامینساز خونی ،بازوفیلها میباشند که از یاختۀ میلوئیدی مغز استخوان منشأ گرفته است ولی یاختۀ لنفوسیتی خون
از یاختۀ بنیادی لنفوئیدی مغز اس�تخوان منش�أ میگیرد / .ب) نادرست است .لنفوس�یتها دارای هستۀ تکی گرد یا بیضی با سیتوپالسم بدون دانه میباشند .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 میگیریم / .ج) نادرست است .لنفوسیتها اغلب
ویژۀ دفاع اختصاصی هس�تند ولی نوعی از آنها به نام لنفوس��یت کش��ندۂ طبیعی در دفاع غیراختصاصی نیز نقش دارد / .د) درست است .هستۀ لنفوسیت دختربچۀ فوق

حاوی دو کروموزوم  Xو  23نوع کروموزوم (غیرجنس�ی و جنس�ی) بود ولی یک نوع نیز دنای راکیزهای دارد .دقت کنید که وقتی صحبت از هس�ته نمیش�ود باید ژنوم
A

سیتوپالسمی را نیز در نظر بگیرید.
 41 169ژندرمانی اولینبار در دختربچۀ  4سالهای و با انتقال ژن سالم به یاختۀ لنفوسیتی دارای ژن ناقص توسط ناقل ژنی ویروسی صورت گرفت.
البته بهجز ژندرمانی ،در این فرد میتوانستند با مهندسی بافت به پیوند مغز استخوان یا تزریق آنزیم مورد نظر نیز بپردازند.

A

B

 21 170اولین ژندرمانی برای ایجاد آنزیمی مهم در لنفوس�یتهای دختربچۀ  4س�اله رخ داد .همانطور که میدانید آنزیمها وظیفۀ واکنشهای سوختوس�ازی
میزبان را با کاهش انرژی فعالس�ازی انجام میدهند .گزینههای دیگر در مورد نقش پادتن یا پرفورین (گزینۀ ( ،))1هموگلوبین گویچههای قرمز (گزینۀ ( ))3و لنفوس�یت
 Bپادتنساز (پالسموسیت) در گزینۀ ( )4میباشد.
 31 171موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرس�ت اس�ت .بس�یاری از ناهنجاریهای ژنتیکی زمانی ایجاد میش�وند که فرد نس�خۀ فعال یک ژن خاص را نداش�ته باش�د.
ژندرمانی یعنی قرار دادن یک نسخۀ سالم از یک ژن درون یاختههای فردی که دارای نسخهای ناقص از همان ژن است .فنیلکتونوری نوعی بیماری ژنتیکی نهفته است
که میتوان همانند برطرف کردن نقص ایمنی ارثی در انسان آن را ژندرمانی کرد.
الف) ماالریا و سینهپهلو هر دو در اثر عامل بیگانه منتقل میشوند و مربوط به نقص ژنی در انسان نمیباشد / .ب) کمخونی داسیشکل و تاالسمی هر
دو بیماری ارثی نقص ژنی بوده و میتوانند مورد ژندرمانی قرار بگیرند / .ج) سندرم داون بیماری کروموزومی است و با ژندرمانی بهبود نمییابد.
دقت کنید که نقص ایمنی اکتسابی مربوط به ایدز میباشد که نمیتوان آن را ژندرمانی کرد ولی نقص ایمنی ارثی را در برخی موارد میتوان ژندرمانی کرد.

B

B

 21 172در اولین ژندرمانی موفقیتآمیز روی دختربچۀ  4ساله ،بعد از تغییر ژنوم ویروس که سبب ممانعت از تکثیر آن میشد ،ابتدا ژن سالم را در ژنوم ویروس
جاسازی کردند و سپس این دنای نوترکیب را وارد یاختۀ لنفوسیتی کردند تا با ژنوم آن ترکیب شود.
 31 173موارد (ب)( ،ج) و (د) نادرست هستند .اولین تالشها برای ژندرمانی در دختر بچۀ مبتال به نوعی ناهنجاری دستگاه ایمنی بود که طی آن دستگاه ایمنی
یک آنزیم مهم (پروتئین دفاعی) دستگاه ایمنی را نمیساخت .از آنجا که دختر  44+ XXاست ،پس لنفوسیت وی برای تمامی ژنهای روی دو کروموزوم  Xهمتا از جمله
عامل انعقادی  8خون (ضد هموفیلی) در حالت عادی  2نسخه دارد).
لنفوس�یتها از بافت خونی دارای پروتئین فیبرینوژن میباش�ند (نه فیبرین) و منش�أ آنها از یاختۀ بنیادی لنفوئیدی میباشد که با منشأ گردهها متفاوت است (نادرستی
ب ،ج و د).
اولی�ن ژندرمان�ی در م�ورد دختربچهای بود که آنزیم مهمی در سیس�تم دفاع بدن تولید نمیش�د ول�ی آنزیم از گروه پروتئینهای آنزیمی اس�ت نه دفاعی.

A

21 174
پرفورین نقش آنزیمی ندارد و در گروه پروتئین دفاعی برای ایجاد منافذ در غشای میکروب استفاده میشود.

C

 31 175ش�کل بیانگ�ر تولید پیشهورم�ون اولیۀ انس�ولین در نوعی یاخت�ۀ درونریز جزایر
النگرهانس لوزالمعده میباش�د که کروموزومها یا فامتنهای آن برخالف باکتری به غش�ای یاخته
متصل نمیباشند (درستی د).
الف) یاختۀ انسولینس�از جزایر النگرهانس لوزالمعده فقط به تولید انس�ولین
میپ�ردازد که قند خون را کاه�ش میدهند ولی در بخش درونریز لوزالمع�ده ،یاختههای دیگری
ب�رای تولی�د گلوکاگون وجود دارد که س�بب باال بردن قند خون میش�ود( .دق�ت کنید که در این
عبارت یاخته مد نظر بوده است نه اندام!)  /ب) صفرا در کبد تولید میشود نه لوزالمعده!  /ج) ژن
تولی�د هر مادهای در بدن در هر یاختۀ هس�تهدار موجود میباش�د ولی بی�ان ژن و تولید رنای پیک
پپسینوژنساز در یاختههای حاشیهای غدد معده صورت میگیرد.

C

 31 176ژندرمانی اولینبار روی یک دختربچه صورت گرفت که یاختههای لنفوس�یتی خون وی را دچار تغییر ژنتیکی کردند و ژن س�الم را وارد یاختۀ دارای نسخۀ
غیرفعال آن کردند .یاختههای لنفوس�یتی ،هس�تۀ گرد یا بیضی و میانیاختۀ بدون دانه دارند .این یاختههای دیپلوئید برای هرکدام از دو گروه خونی  ABOو  Rhدارای
ً
دو ژن مجزا هستند که کال  4ژن میشود.
ً
گزین�ۀ ( :)1پزش�کان ،در ای�ن روش درمانی ،یاختههای لنفوس�یتی جدا کرده را بهطور زنده نگه داش�تند تا متناوبا از آنها اس�تفاده کنند ،پس تنفس
یاختهای را در آنها متوقف نکردند / .گزینۀ ( :)2به دلیل اینکه یاختۀ ژندرمانی شده طول عمر کوتاهی دارد ،نیاز به ژندرمانیهای متعدد و متناوب همواره وجود دارد/ .

B

گزینۀ ( :)4در یوکاریوتها برخالف پروکاریوتها هر ژن برای خود یک راهانداز مستقل دارد.
 31 177آنزیم برشدهنده در س�امانۀ دفاعی باکتری س�ازندۀ خود نقش دارد و از طرفی نخس�تین فردی که مورد ژندرمانی قرار گرفت دارای نقص در یک آنزیم
مهم دستگاه ایمین بود که لنفوسیت دفاعی آن در آزمایش به کار گرفته شد (درستی گزینۀ ( )3و نادرستی گزینۀ (.))4
گزینۀ ( :)1آنزیم برشدهنده آنزیم باکتریایی است و پروکاریوتها فاقد اندامکاند / .گزینۀ ( :)2هر دو آنزیم بوده و دارای جایگاه فعالاند که سبب

B

C

کاهش انرژی فعالسازی در واکنشهای سوختوسازی میشود.
ندرماین (نه اولین روش مهندس�ی ژنتیک) در یاختههای لنفوس�یتی حاصل از مغز اس��تخوان دخرتبچهای انجام ش�د که حاوی هس�ته با دو کروموزوم
 41 178اولین ژ 
جنسی  XXبود .این یاختهها دارای قدرت بیگانهخواری نمیباشند (رد گزینههای ( )1و ( .))3انسولین زیستی به کمک باکتریها ایجاد شد که باکتری فاقد عامل رونویسی
میباشد (رد گزینۀ ( .))2اولین فردی که مورد ژندرمانی قرار گرفت تراژن نشد ،چون ژن مربوط به گونۀ خود را گرفته است نه گونۀ دیگر!! (دلیل انتخاب گزینۀ (.))4
 31 179موارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست هستند .در ژندرمانی ابتدا یاختههای مورد نظر فرد بیمار را در محیط کشت میدهند ،سپس ژن سالم و ناقل ژنی تغییر
یافته را نوترکیب کرده و وارد تعدادی یاختۀ فرد بیمار میکنند .پس از ادغام ژنوم آنها ،این یاختههای تغییر یافته یا ژندرمانی ش�ده را به فرد بیمار تزریق میکنند تا در
نهایت ژن سالم در فرد بیمار بیان شود.
الف) ممانعت از تکثیر ناقل ژنی ،قبل از نوترکیب ش�دن انجام میش�ود / .ج) ابتدا باید دنای نوترکیب را ایجاد کنند / .د) تا ژن را جاس�ازی نکنند که
بیان نمیشود.

263

یتسیز نیون یاه یروانف
264

B

ب�ر حس�ب ن�وع ژنی که در ژندرمانی ق�رار میگیرد ،فرد دارای این ژن میتواند ب�ه تولید فراورده آنزیمی ،هورمونی و… بپ�ردازد .در اولین آزمایش برای

21 180
ژندرمانی کردن ،یک آنزیم سیستم ایمنی دچار نقص بود نه هورمون!

گزینۀ ( :)1دلیل اینکه فرد دارای بیماری ماالریا را نمیتوان ژندرمانی کرد این است که این بیماری ژنتیکی نمیباشد و توسط یک میکروب انگلی به
فرد رسیده است / .گزینۀ ( :)3آزمایش ادرار و خون روشهای تشخیص معمولی میباشد ولی در حال حاضر روشهایی مبتنی بر دنا در تشخیص بیماریها نقش دارد که
متفه لصف

این مولکولهای دنا را از خون فرد به دست میآورند و باز هم به خونگیری نیاز دارد / .گزینۀ ( :)4آزمایشهای زیستفناوری با شناسایی نوکلئیکاسید عامل بیماریزا
میتواند به وجود آن پی ببرد (نه پروتئینهای خونی!).
C

معمولترین ناقلین ژنی مورد اس�تفاده در مهندس�ی ژنتیک ،دیس�کها یا دیسکها میباشند که همواره مستقل از ژنوم میزبان تکثیر مییابند ولی مانند هر

21 181
ناقل ژنی دیگری برای تکثیر نیاز به آنزیمهای میزبان خود دارند.

ً
گزینۀ ( :)1برای تولید جانوران تراژنی که بتوانند ژنهای مورد نظر (مثال نوعی پروتئین انسانی) را بسازند ،باید ابتدا ژن مورد نظر را به همراه دیسک

ً
نوترکیب کنیم (مثال در تولید دامهای تراژن از ناقلین دیسکی استفاده میکنند) / .گزینۀ ( :)3دیسکها بهطور طبیعی در برخی باکتریها و قار چهایی مثل مخمرها وجود
دارند ،پس دیسکهای قارچی در ژنوم فاقد اپراتور ایجاد شدهاند / .گزینۀ ( :)4در ژنوم دیسک ،میتوان ژن شرو عکنندۀ همانندسازی را مشاهده کرد که همانند ژنهای
مربوط به این عمل در ژنوم اصلی میزبان ،توسط هلیکاز و سپس دنابسپاراز میزبان شناسایی میشوند.
182 B

41

در واکسنسازی با روش مهندسی ژنتیک ،تعداد کمی آنتیژنهای سطحی بیماریزا در سطح میزبان غیربیماریزا صورت میگیرد.
گزینۀ ( :)1پروتئین غیرفعال س�می برای فعالیت ضد آفات گیاهی در مهندس�ی ژنتیک و توس�ط خود گیاهی مثل پنبه ،س�ویا و ذرت تولید میشود/ .

گزینۀ ( :)2تولید انسولین به روش مهندسی ژنتیک همانند نوع عادی سبب کاهش قند خون و افزایش ذخایر گلیکوژنی میشود / .گزینۀ ( :)3برای ژندرمانی ابتدا باید
ژنهای سالم جدا شده از افراد را با همسانهسازی تولید کنیم و سپس آنها را به کمک ناقل ژنی وارد یاختۀ فرد بیمار کنیم.
183 B

31

در ژندرمانی با بیان ژن انسانی در فرد بیمار ،به تدریج بیماری فرد از بین میرود.
گزینۀ ( :)1در ژندرمانی برای توقف تکثیر ویروس ،ابتدا دنای آن را برش میدهند / .گزینههای ( )2و ( :)4در ژندرمانی باید ژن نوترکیب انسانی و

ویروس را به فرد بیمار بزنیم / .گزینۀ ( :)3یاختههای غدههای پستانی استخراج شدند و در محیط کشت ویژهای که چرخۀ یاختهای را متوقف میکند ،قرار داده شدند.
184 C

11

موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست میباشند.

بیماری نقص ایمنی اکتسابی همان ایدز میباشد که از طریق ویروس  HIVوارد نوع خاصی از لنفوسیتهای  Tبه نام کمککننده میشوند و سبب نقص در کل سیستم
ایمنی میشود.
الف) نادرست است .برای تشخیص ایدز باید کل  DNAموجود در پالمسا و هماتوکریت را بررسی کنند چون ژنوم این ویروس وارد برخی یاختههای
خونی موجود در هماتوکریت میش�وند نه پالس�ما!  /ب) نادرس�ت اس�ت .با روش زیستفناوری به تش��خیص دنای ویروس میپردازند ولی برای جدا کردن آنها از دنای
عادی میزبان باید از روشهای 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 نمیش�ود ،انجام آزمایش�ات خاص پزشکی میباشد (زیست یازدهم فصل  / .)5د) نادرست است .در حال حاضر درمان قطعی برای
ایدز وجود ندارد ولی با تشخیص زودرس میتوان از بروز عالئم جلوگیری کرد و نیز از انتقال آن به سایر افراد پیشگیری کرد.
A

وقتی هنوز عالئم یک بیماری در بدن ظاهر نش�ده اس�ت ،میزان عامل بیماریزا در بدن پایین میباش�د و مشکل بتوان با آزمایش خون یا ادرار معمولی این

21 185
بیماری را تشخیص داد ولی امروزه با روش زیستفناوری و شناسایی نوکلئیکاسید عامل بیماریزا میتوان به وجود آن پی برد.

186 C

11

موارد (الف) و (د) صحیح میباشند.

آنزیمی که در لوزالمعده سبب تبدیل پیشهورمون انسولین به نوع هورمون فعال میشود ،باید قدرت جدا کردن رشتۀ پلیپپتید  Cرا از دو توالی آمینواسید  Aو  Bداشته باشد.
این عمل با هیدرولیز پیوند پپتیدی توسط پروتئازی درونیاختهای انجام میشود.
الف) درس�ت اس�ت .پروتئازهای لوزالمعده میتوانند برای عمل گوارش به صورت غیرفعال وارد دوازدهه ش�وند و در آنجا با فعال ش�دن به هیدرولیز
نهای�ی پروتئینه�ای غذایی بپردازند (زیس�ت دهم فصل  / .)2ب) نادرس�ت اس�ت .پروتئازهای درون معده همان پپس�ین میباش�ند که س�بب هیدرولی�ز پروتئینها به
پپتیده�ای کوچ�ک میش�وند ول�ی آنه�ا را تا حد آمینواس�ید تجزیه نمیکنند / .ج) نادرس�ت اس�ت .آنزیم مورد نیاز برای فعالس�ازی انس�ولین برای جدا ک�ردن زنجیرۀ C
از نوع پروتئاز میباشد ولی آنزیمهای برشدهندۀ ژنی فعالیت نوکلئازی دارند / .د) درست است .هر پروتئین یوکاریوتی از روی رنای پیکی که توالیهای رونوشت اینترون
آنها در هسته پیرایش یافتهاند ،تولید میشود.
187 B

11

با دقت در خواندن گزینهها به راحتی میتوانید به انتخاب گزینۀ ( )1پی ببرید .چون بارها تأکید کردهایم که واکسن وسیلۂ پیشگیری یمابشد نه درمان!

گزینههای ( )3( ،)2و ( )4از موارد استفادۀ مهندسی ژنتیک در بیماریها ،فسیلشناسی و ژنشناسی بوده است.
B

دقت کنید که جانور تراژین یعنی جانوری که با دستکاری در تخم سازندۀ آن ،در همۀ یاختههای بدن آن ،ژن مورد نظر یا تغییر یافته وجود داشته باشد .از

21 188
جانوران تراژنی برای مطالعۀ ژنهای خاص مثل اثر هورمون رش�د در رش�د بهتر دامها ،عملکرد ژنهای مختلف در بیماریها و تولید پروتئینهای مورد نیاز انس�ان استفاده
میشود .دقت کنید که هورمون رشد دامی را توسط باکتریها ایجاد میکنند نه جانوران تراژنی!!

B

 41 189پیوند مغز استخوان از فرایندهای مهندسی بافت میباشد نه مهندسی ژنتیک!
گزینههای ( )2( ،)1و ( )3از موارد استفادۀ مهندسی ژنتیک در پزشکی ،کشاورزی و دامپروری میباشد.

C

 21 190فقط مورد (ب) نادرست میباشد.
الف) درس�ت اس�ت .هر جانداری که ژنی از گونۀ دیگر دریافت کرده اس�ت و در یاختههای خود حاوی ژن گونۀ بیگانه میباش�د را تراژن به حس�اب
میآوریم .ب) نادرست است.
لنفوسیتها اولین یاختۀ انسانی بودند که ژندرمانی موفقیتآمیزی روی آنها انجام شد .این یاخته از بدن دختربچه استخراج شد که فاقد کروموزوم  Yبود .پس کل ژنوم
انسانها را نمیتوان با آنها بررسی کرد.

B
B
A

B

ج) درست است .شیر غنی از پروتئین انسانی تولید شده در مهندسی ژنتیک ،برای انسان نسبت به شیر طبیعی گاو ،مناسبتر میباشد / .د) درست است .فرد مبتال به
ایدز وقتی عامل بیماری در وی بروز مییابد دیگر توانایی خود را برای دفاع در مقابل عوامل بیماریزا از دست داده است.
 21 191طی 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 گامتها ابتدا سبب
تولید تخم شده بود و سپس ناقل ژنی نوترکیب را وارد این یاخته کردند.
 11 192فقدان عامل انعقادی شمارۀ  8باعث بیماری هموفیلی میشود (نه خود عامل ضد انعقادی  .)8گزینۀ ( )2در مورد ویروسهای دنادار ژندرمانی ،گزینۀ ()3
در مورد تبدیل پروتئین سمی غیرفعال باکتریایی به نوع فعال در جانوران آفت و گزینۀ ( )4در مورد تقسیم میتوز یاختههای بنیادی صحیح میباشند.
 21 193فقط مورد (الف) نادرست میباشد.
الف) نادرست است .بسیار واضح است که این عبارت به دلیل قید «فقط» نادرست میباشد چون در زیستفناوری عالوه بر جنبههای اخالقی و اجتماعی ،دقت به مسائل
ایمنی زیستی نیز بسیار مهم میباشد( / .ب)( ،ج) و (د) درست است .همگی خط کتاب درسی در تیتر آخر این فصل میباشند.
 21 194اینترفرون و انسولین برخالف پالسمین و لیگاز (اتصال دهنده) نقش آنزیمی یا همان واکنشهای سوختوسازی ندارد.

پاسخآزمونجمعبندی
C

B

A
B

 41 1منظور س�ؤال زیس�تفناوری کالسیک میباشد که اولینبار به تولید آنزیمها همراه با کش�ت باکتریها پرداخت .در روش زیستفناوری کالسیک به تولید
آنتیبیوتیک از راه کش��ت ریزاندامگان میپردازد ولی در روش زیس�تفناوری نوین ،از پادزیس�تها در جدا کردن یاختههای دارای ژنهای بیگانۀ نوترکیب ش�ده با دیسک
استفاده میشود.
گزینۀ ( :)1در روش زیستفناوری کالسیک ویژگی باکتری کشت داده شده تغییر نمیکند و انتقال ژن بین دو جاندار رخ نمیدهد / .گزینۀ ( :)2در
زیس�تفناوری س�نتی و کالس�یک از تخمیر برای ایجاد مواد غذایی استفاده میشود / .گزینۀ ( :)3تولید مواد دارویی مثل پادزیستها اولینبار در زیستفناوری کالسیک
ایجاد شد.
 12 2اولین جانداری که برای زیستفناوری ژن به آن منتقل شد ،ابکرتی بود .اگر فرض کنیم ژن مربوط به یوکاریوتیها به آن منتقل شود ،این ژن توسط آنزیم
برشدهندۀ پروکاریویت جدا ش�ده اس�ت (درس�تی گزینۀ ( ))1ولی دقت کنید که درون باکتری تمام موارد همسانهس�ازی و بیان آن ژن توس�ط سیس�تم پروکاریوتی انجام
میشود (نادرستی گزینههای ( )3و ( .))4در آخر توجه کنید که راهانداز و توالی هر ژن ،مخصوص به خود ژن میباشد (نادرستی گزینۀ (.))2
 33 3در انتهای چسبندۀ حاصل از عمل  ، EcoR1بازهای  ،TTAAفسفات و پیوند فسفودیاستر وجود دارد ،زیرا نوکلئوتیدها ،بازهای آلی نیتروژندار ،آدنین،
تیمین و فسفات و قند پنتوز دارند که در اثر عمل  EcoR1تشکیل میشود ولی فاقد سیتوزین ،گوانین ،پیوند هیدروژنی و قند ریبوز میباشد.
4

34

همانندس�ازی یا تکثیر راکیزهها ،سبزدیس�هها و دیس�کهای (دیسک) درون یاخته به صورت مستقل از تکثیر ژنوم هستهای یا ژنوم اصلی میزبان آنها انجام میشود یعنی
تکثیر آنها میتواند با تکثیر ژنوم اصلی یاختۀ میزبان همزمانی داش�ته باش�د یا نداش�ته باشد ولی دقت کنید که همۀ آنها برای تکثیر خود نیازمند به استفاده از آنزیمها و
امکانات میزبان خود میباشند (نادرستی گزینۀ ( )1و درستی گزینۀ (.))3

C

دیسکها را میتوان بهطور معمول در باکتریها و یا در برخی قار چها مشاهده کرد ،پس بیان ژنهای آنها برحسب نوع میزبان آنها توسط سیستم رونویسی پروکاریوتی
یا یوکاریوتی صورت میگیرد (نادرستی گزینههای ( )2و (.))4
 25 5موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست تکمیل میکنند.
در مرحلۀ وارد کردن دنای نوترکیب ش�ده به میزبان ،در مهندس�ی ژنتیک ،از آنزیم اصیل  DNAپلیرماز (دانبس��پاراز) میزابن برای تش�کیل پیوند فسفودیاس�تر اس�تفاده
میکنیم ولی پیوند هیدروژنی خود به خود تشکیل میشود 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 فسفودیاستر زیادی برای کل مولکول ایجاد میشود ولی برای تولید دنای نوترکیب در
خارج میزابن ،چهار پیوند فسفودیاستر تشکیل میشود (نادرستی د).
آنزیم دنابسپاراز در عمل ویرایش ،باز شدن پیوندهای هیدروژنی را انجام نمیدهد (نادرستی الف).
در همانندسازی دنا ،بعد از شناسایی نقطۀ آغاز همانندسازی توسط هلیکاز و باز شدن دو رشته DNA ،پلیمراز فعالیت خود را آغاز میکند (نادرستی ب).

B

6

16

س�اخت  DNAدرون یاخته ،همواره بر عهدۀ  DNAپلیرماز و هلیکاز اس�ت ،پس س�اخت  DNAنوترکیب هم در یاخته بر عهدۀ  DNAپلیمراز و هلیکاز اس�ت ،ولی در
خارج باکتری ابتدا آنزیم برشدهنده و بعد  DNAلیگاز ،برای س�اخت  DNAنوترکیب مورد نیاز اس�ت که برشدهنده برای جداس�ازی قطعات و لیگاز برای اتصال دو
قطعۀ دنا میباشد.

265

یتسیز نیون یاه یروانف
266

C

تولید اولین یاختۀ تراژنی در مرحلۀ سوم مهندسی ژنتیک رخ میدهد که دنای نوترکیب را وارد میزبان میکنند و تولید اولین دنای دستورزی یا نوترکیب

37 7
شده نیز در مرحلۀ دوم و همراه با عمل لیگاز صورت میگیرد.

گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .در مرحلۀ س�وم از لیگاز اس�تفاده نمیش�ود / .گزینۀ ( :)2نادرست اس�ت .در هیچکدام از این دو مرحله از پادزیستها
اس�تفاده نمیش�ود /.گزینۀ ( :)3درس��ت است .آنزیم برشدهندۀ ژنی در دو مرحلۀ اول کاربرد دارد / .گزینۀ ( :)4نادرست است .خطی شدن دیسک فقط در مرحلۀ دوم
متفه لصف

رخ میدهد.
B

فقط مورد (د) مدنظر است .اینترفرونهای تولیدی در مهندیس پروتئین همانند اینترفرون طبیعی نوع  1عمل ضد ویروس (مانند مقابله با عامل آنفلوانزای

C

س�ؤال در مورد مویرگهای مغزی و قلیب مطرح ش�ده اس�ت که با بسته شدن سرخرگ قبل از آنها ،احتمال سکته

18 8
پرندگان) دارند .این پروتئینها از نوع طبیعی پردوامتر و پایدارتر میباشند ولی فعالیتی به اندازۀ نوع طبیعی دارند.

29 9
در فرد باال میرود .از زیست دهم به یاد دارید که مویرگهای دستگاه عصبی مغزی ،ماهیچهها (قلب) و ششها از نوع پیوسته
بوده که غش�ای پایه کامل داش�ته و مانع عبور مواد مضر زیادی به بافت مجاور میش�وند .یاختههای بافت پوششی سنگفرشی
ج�دار ای�ن مویرگها ارتباط تنگاتنگی با هم دارن�د و فاقد منافذ یا حفرههای یاختهای میباش�ند و ورود و خروج مواد در آنها به
شدت کنترل میشود.
گزین�ۀ ( :)1موی�رگ فاق�د منفذ در سیس�تم عصبی مرک�زی آن هم در برخی مویرگهای مغز مش�اهده میش�ود / .گزینۀ ( :)3یاختهه�ای پرمنفذ در
مویرگهای منفذدار کلیهها ،غدد درونریز و روده مش�اهده میش�ود / .گزینۀ ( :)4حفرههای بینیاختهای در مویرگهای ناپیوس�ته جگر ،طحال و مغز اس�تخوان مشاهده
میشود.

A

محققین زیس�تفناوری در ش�اخۀ کش�اورزی برای ایجاد گیاهان زراعی مقاوم به حشرات آفت ،ژن انبوهسازی شده باکتریایی برای تولید پروتئین سمی را به

B

ایجاد گیاهان تغییر یافتۀ ژنی که به حشره مقاوم شدهاند نیاز به حشرهکش را کاهش داده است و ارتباطی به شخم زدن زمین در این عمل ایجاد نمیشود.

21 10
کمک ناقل ژنی در مهندسی ژنتیک وارد گیاه میکنند تا خود گیاه به تولید آن پروتئین غیرفعال اولیه بپردازد و حشره با خوردن و تغییر آنها ،مسموم شود.
41 11
در مهندسی ژنتیک با تولید گیاهان مقاوم به حشره باعث شد که استفاده از حشرهکش که آالینده محیطزیست 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 محیطهای نامناسب از اعمال مهندسی ژنتیک در کشاورزی میباشد (رد گزینۀ (.))3

C

12

11

اگر به شکلهای زیر توجه کنید ،مشاهده میکنید که پیوندهای شیمیایی بین دو توالی  Aو  Bهم قبل از حذف توالی  Cو هم بعد از آن وجود دارد.

گزینۀ ( :)2در پیشهورمون انس�ولین ،زنجیرۀ آمینواس�ید  Cبین دو بخش  Aو  Bقرار دارد که به بخش عامل اس�یدی ) (−COOHتوالی  Bو
قس�مت آمینی )  (− NH 2بخش  Aمتصل میباش�د / .گزینۀ ( :)3هم در پیشهورمون انس�ولین و هم در انسولین فعال ،بین دو سر آمینی و اسیدی زنجیرههای  Aو B
پیوندی وجود نداش�ته اس�ت / .گزینۀ ( :)4پیشهورمون انس�ولین دارای یک رشتۀ پلیپپتیدی به هم پیوسته با سه بخش  C ، Bو  Aمیباشد ولی هورمون انسولین فعال
دو رشتۀ پلیپپتید مجزای  Bو  Aدارند.
C

تبدیل پیشهورمون انسولین به نوع فعال با عمل پروتئازی و جدا کردن پیوند پپتیدی زنجیرۀ  Cصورت میگیرد که عملی همانند آنزیم پپسین معده دارد

41 13
که هر دو سبب تجزیۀ پروتئینها به پپتیدهای کوچک میشود.

آنزیمهایی که پیوند اشتراکی از نوع فسفودیاستر ایجاد میکنند :دنابسپارازها ،انواع رنابسپارازها و اتصال دهندۀ ژنی (لیگاز)
آنزیمهایی که توانایی شکستن پیوند فسفودیاستر دارند :دنابسپاراز در ویرایش و آنزیمهای برشدهنده
آنزیمهایی که در شکسته شدن پیوند هیدروژنی نقش مستقیم دارند :هلیکاز و  RNAپلیمراز
آنزیمهای غیرپروتئینی مثل  rRNAدر ساختار رناتن قرار دارند و در ایجاد پیوند پپتیدی مؤثرند.
B

14

41

در روش ژندرمانی بدون اینکه ژن انقص را برداریم ،ژن سالم نوترکیب شده را به یاخته دارای ژن ناقص وارد میکنیم تا پس از بیان ژن ،مقدار محصول در فرد زیاد شود.
گزینۀ ( :)1لنفوس�یت مورد اس�تفاده در این روش ،محصول یاختههای بنیادی بالغ لنفوئیدی از مغز استخوان میباشد / .گزینۀ ( :)2اولین ژندرمانی
موفقیتآمیز برای ایجاد یک آنزیم مهم سیس�تم ایمنی دختر بچۀ  4س�اله بود / .گزینۀ ( :)3در اثر تقس�یم یاختههای لنفوس�یتی در بدن ،تعداد یاختههای دارای ژن سالم
نیز در بدن زیاد میشود.

مراحل اولین ژندرمانی موفقیتآمیز در انسان
 )1برای یک دختربچۀ  4ساله دارای نوعی نقص ژنی انجام شد.
 )2دختر بیمار ژن جهشیافتهای داشت که نمیتوانست یک آنزیم مهم دستگاه ایمنی را بسازد.
 )3ابتدا تعدادی از لنفوسیتهای فرد بیمار را از خون وی جدا کردند و در خارج از بدن کشت دادند.
 )4از ویرویس بهعنوان ناقل ژنی استفاده کردند.
 )5ژن ویروس مورد نظر را برش دادند تا مانع تکثیر آن در یاختۀ میزبان شوند.
 )6ژن کارآمد سالم بیماری فوق را از افراد سالم جدا کردند و درون ژنوم ویروس جاسازی کردند.
 )7ویروس تغییر یافته یا نوترکیب شده با ژن سالم را وارد یاختۀ لنفوسیتی دارای نسخۀ ناقص ژنی کردند.
 )8ژنوم ویروس و یاختۀ لنفوسیتی میزبان با هم ادغام شد.
 )9یاختههای فرد بیمار را که دستورزی شده بود و حاوی ویروس و ژن سالم بود ،وارد بدن فرد بیمار کردند.
 )10پس از تزریق یاختههای تغییر یافته در بدن فرد بیمار ،به تدریج با بیان ژنهای سالم ،پروتئین یا هورمون یا در این مثال آنزیم مورد نظر ساخته شد.
 )11چون طول عمر یاختههای تغییر یافته کوتاه بود ،الزم بود این عمل بهطور متناوب همراه لنفوس�یتهای کش�ت داده ش�ده به تدریج وارد بدن فرد بیمار شوند
و مقدار آنزیم مورد نظر در بدن فرد حاصل شود.
 )12برای درمان این افراد میتوان از روشهای پیوند مغز استخوان و تزریق آنزیم نیز استفاده کرد.

4

B
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11

ندرماین فقط باید ژن نوترکیب را در باکتری با  DNAپلیمراز زیاد کنیم و بعد از استخراج  DNAنوترکیب ،محصول آن در یاخته جاندار ژندرمانی شده رونوییس و ترجمه
در ژ 

میشود و از رناتن و  RNAپلیمراز میزبان استفاده میشود (یعنی باکتری در ساخت محصول ژن نقشی ندارد) .در گزینۀ ( )2و ( )3دستگاه ترجمه میزبان برای ساخت
انس�ولین و هورمون رش�د دامی نیز مورد نیاز میباش�د .در گزینۀ ( )4نیز دقت کنید که در س�اخت واکس�ن برای پیش�گیری از بیماریها ،باید ژن جدا کرده در میزبان
غیربیماریزا بیان و ترجمه شود تا پادگن سطحی در سطح میزبان قرار گیرد.
B

C

C

B
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 11 16مهمترین مرحلۀ تولید انس�ولین ،تبدیل هورمون غیرفعال یا پیشانس�ولین به نوع فعال اس�ت .در این روش ،با جدا شدن زنجیرۀ  ، Cیک سر آزاد آمینی و
یک سر آزاد کربوکسیلی جدید ایجاد میشود.
گزینۀ ( :)2هورمون انس�ولین فعال ،دارای دو س�ر آزاد آمینی در یک س�مت و دو س�ر آزاد کربوکس�یل در س�مت دیگر میباش�د / .گزینۀ ( :)3بین
ً
زنجیرههای  Aو  Bپیوند شیمیایی ایجاد شده از نوع پپتیدی نمیباشد / .گزینۀ ( :)4در مهندسی ژنتیک ،اصال زنجیره  Cانسولین تولید نمیشود.
 31 17منظور سؤال پالسمین طبیعی در پالسما میباشد.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .پالس�مین نقش آنزیمی و کاهش انرژی فعالس�ازی دارد ولی اینترفرون فاقد نقش آنزیمی است / .گزینۀ ( :)2نادرست
اس�ت .پایداری پالس�مین طبیعی در پالسما بسیار کوتاه اس�ت / .گزینۀ ( :)3درست است .پالسمین و اینترفرون تولید شده در مهندسی پروتئین ،پایداری بیشتر دارند/ .
گزینۀ ( :)4نادرست است .پالسمین و اینترفرون ،هر دو با تغییر کوچک در ژن سازنده ایجاد شدهاند.
 21 18ابتدا یکبار دیگر متن تست را درست بخوانید و دقت کنید سؤال در مورد مهندسی ژنتیک است (نه پروتئین).
ً
الف) نادرس�ت اس�ت .در مهندس�ی ژنتیک ،اصال قرار نیس�ت ژنی را تغییر دهیم پس عبارت (الف) نباید در هیچ گزینهای باش�د (دلیل نادرس�تی
گزینههای ( )1و ( / .))4ج) در مهندس�ی ژنتیک ،از پادزیس�ت برای از بین بردن باکتریهای حس�اس اس�تفاده میکنند که دیسک ندارند (نه باکتری مقاوم) پس عبارت
(ج) هم نباید در گزینهها باشد (دلیل نادرستی گزینۀ ( .))3دقت کنید که در مهندسی ژنتیک ،برش دیسک (عبارت (ب)) قبل از استفاده از دنابسپاراز برای همسانهسازی
(عبارت (د)) به کار میرود.
 11 19در مهندسی ژنتیک بهتر است که از ناقلی استفاده کنیم که یک جایگاه تشخیص برای آنزیم برشدهنده داشته باشد.
گزینۀ ( :)2همۀ ویروس مورد اس�تفاده در ژندرمانی دنا دارند و با دنابس�پاراز میزبان تکثیر میشوند / .گزینۀ ( :)3برای ایجاد جاندار تراژنی میتوان
فقط ناقل ژنی را وارد تخم آنها کرد و س�پس با میتوز این ویژگی در کل بدن پخش ش�ود / .گزینۀ ( :)4آنزیمهای برشدهنده ،باکتریایی هس�تند و در پی روش�ن ش�دن
ژنهایی تولید میشوند که فاقد توالی افزاینده میباشند.
20

32

قبل از پیدایش روش مهندس�ی ژنتیک ،برای درمان دیابت نوع  ،Iداروی انس�ولین را از لوزالمعدۀ گاو اس�تخراج میکردند .این دارو میتوانس�ت در بدن مقداری تحریک
سیس�تم ایمنی ایجاد کند .در دیابت نوع  Iسیس�تم ایمنی به یاختههای خاص انسولینس�از در جزایر النگرهانس لوزالمعده حمله کرده و آنها را تخریب میکند که نوعی
بیماری خودایمین بوده که در سنین اپیین رخ میدهد .همانطور که از زیست دهم باید به خاطر داشته باشید ،لوزالمعده غدهای در زیر و موازی با معده متمایل به سمت
چپ بدن میباشد.
گزینۀ ( :)1هورمون گلوکاگون سبب تجزیۀ ذخایر قندی کبد میشود ولی انسولین سبب ورود گلوکز خون به کبد و ماهیچه و تبدیل آنها به گلیکوژن
ذخیرهای میش�ود / .گزینۀ ( :)2در دیابت مش�کل انعقادی در خون مطرح نمیباش�د / .گزینۀ ( :)4اش�کال در گیرندههای پاسخ دهنده به انسولین در دیابت نوع  IIرخ
میدهد که مقدار انسولین کافی است ولی در اثر چاقی ،گیرندهها به آن پاسخ نمیدهند.
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گزینۀ ( :)1مهندس�ی ژنتیک ممکن اس�ت در جهت تکثیر نوعی ژن صورت بگیرد / .گزینۀ ( :)3برای هر مهندس�ی ژنتیک ،الزامی برای اس�تفاده از
باکتری نیست / .گزینۀ ( :)4جایگاه تشخیص دورشتهای است ،در نتیجه تعداد نوکلئوتیدهای آن نمیتواند عددی فرد باشد.
 42 2همانندسازی ناقل همسانهسازی میتواند مستقل از فامتن (کروموزوم) اصلی یاخته انجام شود ،نه مستقل از خود یاخته ،ناقل به منظور همانندسازی خود
نیاز به استفاده از آنزیمهای یاختۀ میزبان دارد.
G
اس�ت .پس هم زوج اس�ت و ه�م دارای پیوند
گزین�ۀ ( )1و ( :)3انته�ای چس�بندۀ حاص�ل از آنزی�م  ،EcoR1دارای توالی
C−T −T − A − A
فسفودیاستر است / .گزینۀ ( :)2هر ناقل همسانهسازی که به منظور انتقال ژن خارجی به یک جاندار مورد استفاده قرار میگیرد ،از جنس دنا است .در نتیجه بهطور حتم
فاقد قند ریبوز و باز آلی یوراسیل در ساختار خود است.
43 3
گزین�ۀ ( :)1ب�ه ب�دن تزری�ق نمیکنی�م ،بلکه یاختهه�ای خاصی را خ�ارج کرده و ژن م�ورد نظر را ب�ه یاختهها (در خ�ارج از ب�دن) وارد میکنیم/ .
گزینۀ ( :)2بهطور مثال برای اولین ژندرمانی ذکر شده که چون لنفوسیتها بقای زیادی ندارند ،الزم است که بهطور متناوب لنفوسیتهای مهندسی شده را تزریق کنیم/ .
گزینۀ ( :)3طبق شکل کتاب درسی باید ویروس را تغییر دهیم (تغییر یافته) تا نتواند در یاختههای بدن تکثیر شود.
 34 4کشت میکروارگانیسمها در محیط کشت در دو دورۀ زیستفناوری کالسیک و زیستفناوری نوین دیده میشود .برای اولینبار ،محصوالت تخمیری مانند
سرکه ،نان و فراوردههای لبنی در دورۀ زیستفناوری سنتی دیده شد.
گزینۀ ( :)1در هر س�ه دورۀ زیس�تفناوری ،مواد جدیدی نس�بت به قبل تولید ش�دند .ورآمدن نان به علت تخمیر الکلی اس�ت که توس�ط انواعی از
جانداران رخ میدهد / .گزینۀ ( :)2در هر سه دورۀ زیستفناوری سنتی ،کالسیک و نوین ،مواد غذایی تولید میشود و در زیستفناوری نوین مواد غذایی ،در مقدار بیشتر
و کارایی باالتری میتوانند تولید شوند.
گزین�ۀ ( :)4در دورۀ زیس�تفناوری نوی�ن ،با انتقال ژن به ریزاندامگان (میکروارگانیس�م) ،خصوصیات آنها تغییر کرد .در این دوره نیز محصوالتی مثل پادزیس�تها ،با
کیفیت بهتری تولید شدند.
35 5
گزینۀ ( :)1اثر درمانی آن همانند داروهای تهیه ش�ده از منابع غیرانس�انی میباش�د اما برخالف آنها پاس�خ ایمنی ایجاد نمیکنند / .گزینۀ ( :)2در
مراحل مهندسی ژنتیک پیوند فسفودیاستر که نوعی پیوند اشتراکی میباشد ،هم شکسته و هم تشکیل میشود / .گزینۀ ( :)3داروهای تولید شده در مهندسی ژنتیک در
زیس�تفناوری پزش�کی پاس�خهای ایمنی ایجاد نمیکنند که در فصل  5کتاب زیستشناسی  2به این فرایند تحمل ایمنی میگفتیم!  /گزینۀ ( :)4داروهای معمولی به این
روش تهیه میشوند (نه داروهای تولید شده در زیستفناوری پزشکی).
6
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 37 7در مولکول انسولین فعال ،دو انتهای آمینی زنجیرهها در مقابل یکدیگر قرار میگیرند.
گزینۀ ( :)1تولید ش�کل فعال انس�ولین در باکتری انجام نمیشود / .گزینۀ ( :)2خزندگان ،پرندگان و پستانداران دارای قلب چهار حفرهای میباشند.
در پستانداران از جمله انسان ،انسولین از دو زنجیرۀ کوتاه پلیپپتیدی به نامهای  Aو  Bتشکیل شده است / .گزینۀ ( :)4زنجیرههای  Aو  Bپلیپپتیدی هستند .میدانیم
در تشکیل پیوند بین آمینواسیدها ،آنزیمی از جنس دنا نقش ندارد .با توجه به اطالعات کتاب ،دناها نقش آنزیمی ندارند.
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28 8
گزینۀ ( :)1طبق متن کتاب درسی ،یاختههای بنیادی کبد در صورت تمایز میتوانند به یاختههای مجرای صفراوی تبدیل شوند که یاختههای مجرای
صفراوی جزء یاختههای کبدی به ش�مار نمیآیند / .گزینۀ ( :)2یاختههای بنیادی جنینی ،همان یاختههای تودۀ داخلی بالس�توال هس�تند و یاختههای بنیادی جنینی قادر
به تش�کیل همۀ بافتهای بدن هس�تند / .گزینۀ ( :)3طبق متن کتاب درس�ی یاختههای بنیادی بالغ در مغز اس�تخوان وجود دارند / .گزینۀ ( :)4طبق متن کتاب درسی
اصالحات مفید در مهندسی پروتئین حداکثر سرعت واکنش را میتوانند تغییر دهند.
 39 9موارد (ب)( ،ج) و (د) عبارت را به درستی تکمیل میکنند.
ال�ف) در ش�رایط آزمایش�گاهی ،یاختههای جنینی نمیتوانند به گونهای تنظیم ش�وند ک�ه به همۀ یاختههای جنینی تمایز پی�دا کنند / .ب) یاختههای
بنیادی بالغ براس�اس ش�کل کتاب درس�ی ،میتوانند تقس�یم شوند و یاختههای بنیادی تش�کیل دهند که قدرت تقس�یم و تمایز باالیی دارند / .ج) یاختههای الیۀ خارجی
بالستوال (تروفوبالست) در تولید جفت (رابط میان بند ناف و دیوارۀ رحم) نقش دارند / .د) یاختههای الیۀ تروفوبالست تودۀ بالستوال ،هورمون  HCGرا ترشح میکنند.
یاختههای الیۀ خارجی ،آنزیمهای هضمکنندۀ دیوارۀ رحم را تولید و ترش�ح میکنند .جنین در فرایند جایگزینی ،مواد مغذی مورد نیاز خودش را از بافتهای هضم ش�ده
به دست میآورد.
 41 10لختهها بهطور طبیعی در بدن توسط آنزیم پالسمین تجزیه میشوند .فیبرین به همراه گویچههای قرمز لخته را میسازد.
گزینۀ ( :)1پالس�مین و ترکیبات پاداکس�نده کاربرد درمانی دارند و ترکیبات پاداکس�نده در پیشگیری از سرطان و نیز بهبود عملکرد مغز و اندامهای
دیگر نیز نقش مثبتی دارند / .گزینۀ ( :)2مدت اثر پالسمین در پالسما خیلی کوتاه است / .گزینۀ ( :)3جانشینی یک آمینواسید پالسمین با آمینواسید دیگر ،باعث میشود
که مدت زمان فعالیت پالس�مایی و اثرات درمانی آن بیش�تر ش�ود / .گزینۀ ( :)4اگر 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 ،میتوان فعالیت ضدویروس�ی اینترفرون س�اخته ش�ده را به اندازۀ پروتئین طبیعی افزایش
داد( .این عبارت در مورد پالسمین صحیح نمیباشد).
 31 11هر دو فراورده پس از تولید در باکتری ،با انواع مورد استفاده در بدن تفاوت دارد.
گزینۀ ( :)1مش�کل تولید انس�ولین در باکتری ،تبدیل انس�ولین غیرفعال به فعال اس�ت (نه پیوندهای اضافی) / .گزینۀ ( :)2طی تولید انس�ولین در
باکتری ،پروتئین به صورت غیرفعال تولید میشود / .گزینۀ ( :)4طی تولید انسولین در باکتری ،مولکول پیشساز بهطور طبیعی تولید میشود.
 41 12اولین جاندارانی که از نظر ژنتیکی تغییر یافتند ،باکتریها بودند.
ً
گزینۀ ( :)1همۀ باکتریها فتوس�نتزکننده نیس�تند و گروه ویژهای از آنها اکس�یژن تولید میکنند / .گزینۀ ( :)2هر باکتری لزوما تخمیر الکلی ندارد/ .
ً
گزینۀ ( :)3معموال (نه همواره) باکتریها دارای دیسکهایی میباشند که در خارج از فامتن اصلی قرار گرفتهاند و میتواند مستقل از فامتن اصلی تکثیر شود / .گزینۀ (:)4
باکتریها آنزیمهای برشدهنده دارند که این آنزیمها در اولین مرحلۀ همسانهسازی برای جداسازی ژنها استفاده میشوند.
 21 13انواعی از باکتریها تخمیر الکتیکی انجام میدهند .بعضی از این باکتریها مانند آنچه در ترش ش�دن ش�یر رخ میدهد ،س�بب فساد مواد غذایی میشوند
اما انواعی از آنها در تولید مواد غذایی به کار میروند .تخمیر الکتیکی در تولید فراوردههای شیری و خوراکیهایی مانند خیارشور نقش دارد.
زيستفناوري سنتي :توليد محصوالت تخميري مانند سركه ،نان ،لبنيات با استفاده از فرايندهاي زيستي مربوط به اين دوره است.
زیستفناوری کالسیک :با استفاده از روشهای تخمیر و کشت میکروارگانیسمها تولید موادی از قبیل آنتیبیوتیکها ،آنزیمها و مواد غذایی انجام شد.
31 14
گزینۀ ( :)1برش جایگاه در اطراف ژن مطلوب  -بخش دوم این مورد صحیح اس�ت (در ضمن برش ژن در مرحلۀ جداس�ازی قطعهای از دنا صورت
میگی�رد ن�ه در مرحل�ۀ اتصال قطعۀ دنا به ناقل و تش�کیل دنای نوترکیب) / .گزینۀ ( :)2این مورد مربوط به جداس�ازی یاختههای تراژن میباش�د  -در وارد کردن دنای
نوترکیب به یاختۀ میزبان پیوند فسفودیاس�تر شکس�ته و تش�کیل نمیش�ود / .گزینۀ ( :)3هر دو مورد درست اس�ت / .گزینۀ ( :)4این مورد مربوط به تکثیر شدن دنای
نوترکیب است  -منافذ در دیواره نیز ایجاد میشود نه فقط در غشا.
 21 15در مورد گزینههای ( )1و ( :)3برای برش دادن ژن انسولین از دنای خطی انسان و همچنین برای برش دادن دیسک از آنزیم  EcoR1استفاده میشود.
این آنزیم برای برش ژن انسولین باید  2جایگاه تشخیص آنزیم داشته باشد و  4پیوند فسفودیاستر 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 میشود / .در مورد گزینۀ ( :)2آنزیم لیگاز
برای چس�باندن ژن انس�ولین به دیس�ک ،مورد اس�تفاده قرار میگیرد و این کار را با ایجاد  4پیوند فسفودیاس�تر بین نوکلئوتیدهای آدنیندار و گوانیندار انجام میدهد و
باعث ایجاد دنای حلقوی میشود.
 41 16آنزیمی که در مرحلۀ اول مهندس�ی ژنتیک (برش دنا) اس�تفاده میش�ود ،فقط آنزیم برشدهنده اس�ت؛ آنزیمهای برشدهنده همگی هنگام برش جایگاه
تشخیص خود ،دو عدد پیوند فسفودیاستر را هیدرولیز میکنند.
گزینۀ ( :)1برای اتصال دنای مورد نظر به دیسک ،آنزیم لیگاز استفاده میشود .این آنزیم پیوند فسفودیاستر بین دو انتهای مکمل را ایجاد میکند.
منظور از آنزیمهای بسپاراز ،دنابسپاراز ( DNAپلیمراز) و رنابسپاراز ( RNAپلیمراز) است که توانایی تشکیل پیوند فسفودیاستر دارند / .گزینۀ ( :)2هنگام ساختن دنای
نوترکیب (به دلیل تشکیل پیوند بین دو انتهای چسبنده) ،همانندسازی دنای نوترکیب و جداسازی یاختههای تراژنی (به دلیل فعالیت دستگاه رونویسی) پیوند هیدروژنی
ً
ً
تش�کیل میش�ود ،پ�س لزوما تعداد نس�خههای ژن افزایش نمییابد / .گزینۀ ( :)3دن�ای نوترکیب را به درون یاختۀ میزبان مثال باکت�ری منتقل میکنند .پس اجباری بر
استفاده از یاختههای باکتریایی نیست .در باکتریها رونویسی از انواع ژنها توسط یک نوع آنزیم رنابسپاراز انجام میشود.
 21 17آنزیمهای برشدهنده ،هنگام فعالیت و ایجاد انتهای چسبنده ،عالوه بر پیوندهای فسفودیاستر ،پیوندهای هیدروژنی را میشکنند و اگر انتهای چسبنده
تشکیل نشود ،پیوند هیدروژنی نیز شکسته نمیشود.
گزینۀ ( :)1قرارگیری جفت بازها به صورت مکمل باعث ثبات قطر دو رش�ته میش�ود که در توالی جایگاه تش�خیص آنها ،به دلیل دو رش�تهای بودن
همانند توالی دو انتهای چس�بنده روی هم قرار گرفته ،دیده میش�ود / .گزینۀ ( :)3آنزیمهای برشدهنده ،با شکس�تن پیوند فسفودیاس�تر ،اس�کلتهای قند فس�فات
رشتههای دنا را میشکافند و میتوانند انتهای چسبنده را که نامتقارن میباشد ،ایجاد کنند / .گزینۀ ( :)4آنزیم  EcoR1پیوند فسفودیاستر بین نوکلئوتیدهای گوانیندار
و آدنیندار هر دو رشته را برش میدهد که گوانین همانند آدنین ،نوعی باز آلی پورینی میباشد.
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 31 18آنزیمهای برشدهنده در باکتریها س�اخته میش�وند که در آنها ،مرحلۀ آخر ترجمه با ورود عوامل آزادکننده (دارای ساختارهای پروتئینی) ،زیرواحدهای
رناتن جدا میشوند و رنای پیک آزاد میشود و در نتیجه ترجمه پایان مییابد.
گزینۀ ( :)1در نوکلئیک اسیدها ،در مولکولهای دنا مقدار سیتوزین و گوانین برابر است (به دلیل رابطۀ مکملی بازها) ولی در مولکولهای رنا ( )RNAکه
ً
تکرشتهای هستند ،این عبارت لزوما صحیح نمیباشد / .گزینۀ ( :)2ساخته شدن روبیسکو و رونویسی از ژن آن ،فقط در باکتریهای فتوسنتزکننده صورت میگیرد / .گزینۀ (:)4
در پیشهس�تهایها (پروکاریوتها) ،رمزه در رنای پیک ( )mRNAو پادرمزه در رنای ناقل ( )tRNAقرار دارد؛ که در این یاختهها یک نوع رنابس�پاراز در س�اختن انواع
رناها نقش دارد.
 41 19لیگاز فاقد توانایی شکستن پیوند فسفودیاستر میباشد.
گزینۀ ( :)1رنابس�پاراز فاقد توانایی شکس�تن پیوند فسفودیاستر میباش�د / .گزینۀ ( :)2پیوند هیدروژنی نه هیدرولیز میشود ،نه سنتز آبدهی! بلکه
تشکیل و یا شکسته میشود / .گزینۀ ( :)3پیوند هیدروژنی به صورت خودبهخودی تشکیل میشود (نه با کمک آنزیمها).
 12 20فقط عبارت (ب) درست است.
ً
الف) نادرس�ت اس�ت .کروموزومهای کمکی دارای چند جایگاه آغاز رونویس�ی و معموال یک جایگاه آغاز همانندس�ازی میباشند / .ب) درست است.
دیسکها نوعی دنای ( )DNAحلقوی میباشند .دناها فاقد نوکلئوتید یوراسیلدار هستند / .ج) نادرست است .همۀ آنها حاوی ژنهایی هستند که در فامتن (کروموزوم)
اصلی موجود نمیباشد .دیسک در مخمرها هم وجود دارد / .د) نادرست است .دیسک مورد استفاده برای مهندسی ژنتیک بهتر است که فقط یک جایگاه تشخیص برای
آنزیم برشدهنده داشته باشد ،یعنی میتواند بیشتر هم داشته باشد.

پاسخ آزمون برگزیدة سؤاالت سراسری
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در باکتریهایی که دیس�ک (کروموزوم کمکی) دارند در واقع ما دو نوع  DNAداریم؛  DNAاصلی باکتری و  DNAدیس�ک .جواب س�ؤال باید چیزی باش�د که در هر
ً
دوی این  DNAها وجود داشته باشد (آن هم معموال یک عدد) .نقطۀ شروع همانندسازی هم در دیسک و هم در  DNAاصلی باکتری معمو ًال یک عدد میباشد .ولی به
دلیل همانندسازی دوجهته ،تعداد دوراهیهای همانندسازی معمو ًال دو برابر تعداد جایگاههای شروع همانندسازی هستند ،پس میشود دو برابر تعداد مولکولهای .DNA
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ژن مقاومت نسبت به آنتیبیوتیک در  DNAاصلی باکتری برخالف دیسک وجود ندارد (نادرستی گزینۀ (.))2
جایگاه تشخیص هم میتواند در  DNAاصلی نباشد (بستگی به نوع آنزیم برشدهنده و توالی جایگاه تشخیص دارد) یا حتی میتواند تعدادش در  DNAاصلی بیش
از یکی باش�د (در دیس�کها هم همینطور ،میتواند نباش�د ،یکی باش�د ،یا بیشتر) .هرچند که برای مهندسی ژنتیک بهتر است دیس�کهایی را انتخابکنند که فقط یک
جایگاه تشخیص داشته باشند (نادرستی گزینۀ (.))4
 32 2جاندار تراژنی جانداری است که در یاختههای آن DNAی بیگانه از گونه دیگر وجود دارد .در گزینههای ( )2( ،)1و ( )4یاختههای گندم ،انسان و برنج،
 DNAبیگانه دریافت کردهاند ،اما در گزینۀ ( )3فرد ،محصول ژن یعنی پروتئین ضد انعقاد خون را دریافت کرده است که تراژنی نمیباشد.
 13 3تعداد کمی از باکتریها  DNAنوترکیب را جذب میکنند و به همسانهسازی میپردازند.
گزینۀ ( )2نادرست است چون آنزیمهای برشدهنده توالی کواته و خایص را شناسایی میکند نه بلند!!
گزینۀ ( )3نادرست است چون آنزیمهای برشدهنده ،در اثر عمل خود انتهای چسبنده میسازند.
گزینۀ ( )4نادرست است چون کروموزوم کمکی در برخی باکتریها و برخی قار چها مثل مخمرها وجود دارد.
 EcoR1 14 4و هلی�کاز ه�ر دو آنزی�م پروتئینی هس�تند و از آمینو اس�ید ایجاد ش�دهاند ولی عامل انتقال صف�ت در آزمایش گریفیت ،دنا ب�وده و مانند جایگاه
تشخیص برشدهنده و پیک دوم گلوکاگون ( AMPحلقوی) ساختار نوکلئوتیدی دارند.
 35 5نکت�ۀ قاب�ل توج�ه در این تس�ت ،توجه کردن به قید «بعیض» در متن س�ؤال میباش�د چ�ون برخی ناقلین ژنی بی�ش از یک جایگاه تش�خیص برای آنزیم
برشدهنده دارند ولی همگی آنها برای تکثیر به عوامل میزبان وابستهاند و به قطعاتی دارای دو انتهای چسبنده تبدیل میشوند.
 16 6ناقلین ژنی DNA ،حاملی هس�تند که با اس�تفاده از آنزیمهای میزبان همانندس�ازی ش�ده و بهتر اس�ت که دارای یک جایگاه تشخیص آنزیم برشدهنده
باشند .از این ناقلین برای انتقال ژن به هر جانداری در حال حاضر استفاده میکنند و از اثر آنزیم برشدهنده بر آنها ،همواره قطعات خطی با دو انتهای چسبنده در دو سر
مولکول ایجاد میشود.
 37 7در مهندسی ژنتیک ،بعد از مرحله ورود دنای نوترکیب به میزبان با استفاده از شوک گرمایی یا الکتریکی ،باید بیشتر باکتریها را که فاقد  DNAنوترکیب
هستند از بین ببریم که برای این عمل از نوعی پادزیست استفاده میکنیم.
 28 8در مراحل مهندسی ژنتیک بعد از مرحلۀ انبوهسازی ژن در درون میزبان ،باید پادزیستی به محیط اضافه کنیم که یاختههای فاقد  DNAنوترکیب را حذف
کند و سپس از یاختههای باقیمانده تراژن برای استخراج ژن یا محصول استفاده کنیم.
 39 9سر آمینی انسولین غیرفعال در سمت رشته  Bو سرکربوکسیل در سمت رشته  Aمیباشد.
گزینۀ ( :)1نادرست است .در انسولین فعال ،زنجیرۀ  Cوجود ندارد / .گزینۀ ( :)2نادرست است .هم پیشانسولین و هم هورمون فعال ،هر دو بین
زنجیره  Aو  Bآن پیوند وجود دارد / .گزینۀ ( :)4نادرست است .زنجیرههای  Aو  Bبهطور کامل در پیش انسولین و هورمون فعال وجود دارند.
 31 10پیوند شیمیایی بین زنجیره  Aو  ، Bدر انسولین غیرفعال و فعال وجود دارد.
گزینۀ ( :)1در انس�ولین غیرفعال ،زنجیره بلند  Cوجود دارد / .گزینۀ ( :)2در پیشانس�ولین زنجیره  ، Bس�ر آمینی آزاد و زنجیره  ، Aسر کربوکسیل
آزاد دارد / .گزینۀ ( :)4انسولین غیرفعال برخالف فعال حاوی زنجیرۀ  Cو آمینواسیدهای آن است.
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 41تغییر یک رفتار غریزی ،همواره در اثر تجربه و یادگیری صورت میگیرد و در این صورت به یادگیری تبدیل میشود.
1
گزینههای ( )2( ،)1و ( )3متن کتاب درسی هستند و هرکدام را به عنوان یک نکته یاد بگیرید.
 12موارد (الف) و (ب) در مورد خواب زمستانی خرسهای قطبی و مهاجرت سارها در زمستان به مناطق گرمتر ،همچون فرار گوزنها از شکارچی ،رفتار جوجه
2
کاکاییها در نوک زدن به منقار والد ،النهسازی پرندگان و مکیدن شیر نوزادان پستاندار از پستان مادر نمونههایی از رفتار غریزی میباشند.
عدم فرار گوزنها در اثر صداهای عادی اطراف شکار نشانهای از خوگیری یا رفتار یادگیری عادی شدن برای آنها میباشد (نادرستی ج).
پایین آمدن قند خون در اثر انس�ولین بدن ،نمونهای 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).
 43موارد (الف)( ،ج) و (د) صحیح میباشند.
3
چ�ون در س�ؤال عن�وان ک�رده جوجه به هر منطقهای از منقار نوک میزند ،پ�س منظور رفتار غریزی در دو روز اول پس از خروج از تخم میباش�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 میش�ود/ .
ب) نادرست است .این رفتار پس از دو روز و با نوک زدن جوجه به مناطق جلویی منقار اصالح میشود / .ج) درست است .رفتار موردنظر در بقا و رشد جوجه کاکایی مؤثر
اس�ت نه والد آن! (البته در بقای ژنهای والدین آن به دلیل ش�انس زنده ماندن جوجۀ آنها تأثیر دارد / ).د) درس�ت اس�ت .ویژگیهای بدنی جانور نیز اساس ژنی دارند و
به یادگیری از محیط ربطی ندارند.
 44موارد (الف)( ،ب) و (د) اندرست میباشند .همۀ جوجه کاکاییها ،برای درخواست غذا به منقار والد خود نوک میزنند.
4
این جوجهها این عمل را در دو روز اول بدون یادگیری با نوک زدن به هر قسمت منقار والد انجام میدهند ولی پس از دو روز طی تجربه به تدریج یاد میگیرند که باز هم
با نوک زدن ولی به صورت دقیقتر ،سبب پاسخ سریعتر از طرف والد بشوند( .درستی ج)
الف) جوجههای برخی پرندگان از جمله همۀ جوجه کاکاییها برای گرفتن غذا به والد یا والدین خود متکی هستند / .ب) جوجه کاکاییها با نوک زدن
به منقار والد خود س�بب برگرداندن بخیش از غذای والد میش�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 جوجههای کاکایی صدق میکند.
 35در رفتار مراقبت موش ماده از زادهها ،یک ژن  Bاولیه بیان میشود و سپس پروتئین تولید شده با فعال کردن آنزیمها و ژنهای دیگر سبب ایجاد فرایندهای
5
پیچیدهای میشود که در نتیجۀ آن مادر از فرزندان خود مراقبت میکند.
گزینۀ ( :)1موش از پس�تانداران بوده که جانور ماده  XXمیباش�د و هر ژن موجود در بدنش در جانور نر نیز وجود دارد ولی بیان ژن  Bدر فرد ماده
برای مراقبت از فرزندان صورت میگیرد / .گزینۀ ( :)2موش مادر ابتدا نوزادان خود را وارسی میکند و سپس با اطالعاتی که از حواس خود به مغز میرساند ،سبب فعال
ش�دن ژن  Bبرای محافظت از نوزادان میش�ود / .گزینۀ ( :)4ژنهای مربوط به نگهداری نوزادان در هر یاختۂ هس��تهدار مغز و بدن وجود دارند ولی بیان این ژن فقط در
برخی یاختههای مغزی صورت میگیرد که سبب رونویسی و ترجمۀ آن میشود.
 16موارد (الف) و (ب) نادرست میباشند.
6
الف) نادرست است .موشها ابتدا نوزادان خود را واریس میکنند و سپس از طریق اطالعات حسی ،پیامهای رسیده به مغز را برای بیان ژن  Bفعال میکنند/ .
ب) نادرس�ت اس�ت .بی�ان ی�ا فع�ال ش�دن ژن  Bدر مغ�ز موشه�ای م��ادر ص�ورت میگی�رد نه ن�وزادان!  /ج) درس�ت اس�ت .اگ�ر ب�ه ژن  Bدر موش م�اده جهش
وارد کنی�م ،ای�ن جان�ور میتوان�د به وارس�ی نوزادان بپ�ردازد ولی با عدم بی�ان ژن  Bدر آنها ویژگی مراقب�ت از نوزادان را از دس�ت میدهد و آنها را نادی�ده میگیرد/ .
د) درست است .با بیان شدن ژن  Bدر موش مادر ،پروتئینی تولید میشود که سبب فعال کردن ژنها و آنزیمهای دیگری در مغز شده و با ایجاد فرایندهای پیچیدهای
رفتار مراقبت از فرزندان توسط موش ماده انجام میشود.
 37فقط مورد (ج) صحیح میباشد.
7
منظور سؤال رفتار غریزی میباشد که مانند هر رفتار دیگری به صورت واکنشهایی در پاسخ به محرک توسط جانوران رخ میدهد (درستی ج).
ال�ف) رفتاره�ای غری�زی در اثر تجربه از بین نمیروند بلکه تغییر یافته و اصالح میش�وند / .ب) رفتارهای غریزی برحس�ب نوع آموزش جانور به انواع
مختلف یادگیری تبدیل میشوند که یکی از این یادگیریها میتواند از نوع حل مسئله باشد / .د) رفتار غریزی برخالف یادگیری ،فرصتی برای آموختن در جانور نداشته است.
 28محققین با جهشدار کردن و غیرفعال کردن ژن  Bدر موشهای ماده ،متوجه شدند که رفتار مراقبت از نوزادان اساس ژنی یا غریزی دارد .در این آزمایش
8
وارس�ی نوزادان بدون اش�کال صورت میگیرد و اطالعات حس�ی نیز به مغز جانور میرس�د ولی ژن  Bآنها بیان نمیشود و در نتیجه با عدم ایجاد رفتار غریزی مراقبت از
نوزادان ،موش ماده این نوزادان را نادیده میگیرد.
 39هر دو مثال از انواع یادگیری عادی شدن میباشند ،ولی شقایق دریایی که مغز و تقسیمبندی مرکزی و محیطی در دستگاه عصبی ندارد ،نوعی رفتار انعکاسی
9
میباشد اما در پرنده ،این رفتار از نوع ارادی میباشد چون قشر مخ و توانایی تشخیص دارد.
 21صدای زنگ در آزمایش پاولوف در ابتدای آزمایش برای سگ مفهومی نداشته و یک محرک یباثر میباشد اما در ادامه ،سگ ارتباطی بین صدای زنگ و غذا
10
برقرار میکند و این صدای زنگ ،به یک محرک رشطی تبدیل میشود (محرک طبیعی همان غذا یا بوی آن میباشد).
صدای زنگ در ابتدای آزمایش ،محرک بیاثر و در انتهای آزمایش ،محرک شرطی میباشد.
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 21 11جوجههای کاکایی بعد از دو روز یاد میگیرند که اگر به بخش حس�استر جلویی منقار والد خود نوک بزنند ،پاس�خ س�ریعتری دریافت میکنند و س�ریعتر
پاداش خود یعنی رس�یدن به غذا را تجربه میکنند .این مثال در مورد رفتار جوجهها یک نوع ش�رطی ش�دن فعال یا آزمون و خطا میباش�د ولی رفتار غذادهی مادر در هر
صورت یک رفتار غریزی میباشد (درستی گزینۀ ( )2و نادرستی گزینۀ (.))1
عدم توجه موش مادر به مراقبت از نوزادان در اثر جهش در ژن  Bو عدم پاسخ رفتار غریزی رخ میدهد (نادرستی گزینۀ (.))3
اس�تفادۀ ش�امپانزهها از س�نگ و چوب به عنوان چکش و س�ندان برای شکس�تن پوس�تۀ س�خت میوهها ،نمونهای از حل مس�ئله میباش�د نه شرطی ش�دن کالسیک!
(نادرستی گزینۀ (.))4
 31 12همۀ موارد نادرست هستند .بروز رفتار در موش اسکینر شرطی شدن فعال یا آزمون و خطاست که همانند شرطی شدن کالسیک ،جانور نسبت به محرکی،
شرطی میشود.
 21 13جانور در شرطی شدن کالسیک ،بین محرک بیاثر (صدای زنگ) و محرک طبیعی (غذا) ارتباط برقرار میکند.
گزینۀ ( :)1دقت 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 یباثر به دلیل
ً
همراه ش�دن با محرک طبیعی ،به محرک ش�رطی تبدیل ش�ده اس�ت ولی پاس�خی که ایجاد میش�ود مثال در س�گ پاولوف در هر دو مورد ترش�ح بزاق بیش�تر میباشد/ .
گزینۀ ( :)3این جمله در رابطه با شرطی شدن کالسیک صادق نمیباشد و مربوط به نقشپذیری میباشد / .گزینۀ ( :)4توجه به این نکته ضروری است که طی شرطی
شدن کالسیک ،محرک بیاثر (نه محرک طبیعی) به محرک شرطی تبدیل میشود.
 11 14موشهای ماده منظور سؤال میباشد که فاقد ویژگیهای (الف) و (ج) میباشند.
هر دو جنس نر و ماده موشها ،ژن  Bرا در ژنوم خود دارند ولی بیان یا فعال شدن این ژنها فقط در موش ماده صورت میگیرد .پس منظور این سؤال ویژگی موش ماده
میباشد که با نکات زیست دهم و یازدهم آن را ترکیب کردهایم.
توج��ه :ح��دود  45درص��د س��ؤاالت کنک��ور از س��ال  94ب��ه بع��د ب��ه ای��ن ص��ورت ط��رح میش��وند ک��ه در م�تن س��ؤال ب��ه بررس��ی ی��ک نکت�� ٔه خ��اص ی��ا ی��ک کلم�� ٔه علم��ی خاص
میپردازد و سپس برای آن عبارت از کتابهای مختلف زیستشناسی ،سؤال طرح میکند.
بررسی عبارات در مورد موش ماده:

B

B

A

(دقت کنید که در سؤال ذکر کرده ،موش ماده فاقد کدام ویژگی میباشد).
الف) مورد قبول اس�ت .موش برخالف حش�رات ،کرم خاکی و برخی پرندگان ،فاقد چینهدان میباش�د / .ب) مورد قبول نیس�ت .موش ماده اسپرم ندارد ولی تخمکهای
خود را پس از بلوغ و با ادامۀ میوز  1ایجاد میکند / .ج) مورد قبول است .از فصل  1به خاطر دارید که در اثر تزریق عصارۀ باکتری پوشینهدار به موش ،بیماری سینهپهلو
و مرگ موش ایجاد نمیش�ود .پس موشها فاقد این ویژگی هس�تند / .د) مورد قبول نیس�ت .موش از پس�تانداران جفتدار میباشد که بهترین شرایط ایمنی و تغذیهای را
برای جنین خود ایجاد میکند.
 21 15جوجه کاکایی بعد از دو روز از تولد ،میتواند به صورت رشطی ش��دن فعال بیاموزد که نوک زدن تصادفی به بخشهایی از منقار والد ،س�بب پاس�خ سریعتر
غذادهی والد میشود .به این دلیل جوجۀ سه روزه بهطور دقیقتر و عمدی به منقار والد خود نوک میزند.
گزینۀ ( :)1غذادهی رسیع توسط پرندۀ والد کاکایی به دنبال نوک زدن دقیق جوجهها بعد از دو روز رخ میدهد / .گزینۀ ( :)3رفتار ارثی جوجهها بعد
از دو روز کمی اصالح میشود و دقیقتر به منقار والد نوک میزنند / .گزینۀ ( :)4جوجه کاکایی بعد از دو روز به مناطق جلویی منقار نوک زده تا پاسخ غذادهی سریعتری
از جانب والد ایجاد شود .این رفتار نوعی آزمون و خطا بوده است نه حل مسئله چون مسئلۀ جدیدی نبوده است.
 31 16موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست هستند ولی مورد (د) صحیح است ،چون رفتارهای غریزی اساس ژنی دارند و فرصتی برای آموزش نداشتهاند ،این رفتار
در افراد مختلف یک گونه به دلیل داشتن ژنوم مشابه به صورت یکسان بروز میکند.
ال�ف) اغل�ب رفتاره�ای غریزی در اث�ر تجربه و به ص�ورت یادگیری تغییر میکنن�د / .ب) هر یاختۀ هس�تهدار پیکری بدن حاوی هم�ۀ ژنوم جاندار
میباش�د / .ج) برخی رفتارهای غریزی اصالح میش�وند یا در اثر عوامل محیطی دیگر بروز نمییابند مثل عادی ش�دن و عدم پاس�خ جانور به محرکهای دائمی بیخطر!
ً
یا مثال نوزاد کاکایی که بالغ شود دیگر رفتار نوک زدن به منقار والد را انجام نمیدهد.
 21 17عدم تمایل به ش�کار پروانۀ س�می توسط پرندگان ،مانند رفتار موش در جعبه اسکینر ،نوعی یادگیری رشطی شدن فعال میباشد چون جانور یاد میگیرد که
در موقعیت خاص رفتار خاصی را انجام دهد یا ندهد ولی یادگیری عادی شدن (خوگیری) با عدم انقباض بازوهای شقایق دریایی دیده میشود .رفتار حرکتی جوجه غازها
(در آزمایش لورنز) ،نقشپذیری و رفتار سگ پاولوف ،شرطی شدن کالسیک دارد.
دقت کنید که رفتار آزمون و خطا نیز همانند شرطی شدن کالسیک ،نوعی رفتار شرطی میباشد.
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 21 18در رفتار حل مسئله که نمونهای از رفتار یادگیری غیرشرطی میباشد ،جانور بین تجارب گذشته و موقعیت جدید خود ارتباط برقرار میکند و آن را آگاهانه
حل میکند .دقت کنید که ارتباط برقرار کردن بین موقعیت گذشته و محرک تکراری یا جدید در هر نوع یادگیری وجود دارد.
 41 19محرک بیاثر دائمی در نوع یادگیری به نام عادی ش�دن (خوگیری) رخ میدهد ولی برنامهریزی آگاهانه در حل مس�ئله ایجاد میش�ود .در عادی ش�دن
همانند حل مسئله ،یادگیری اب تغییر رفتار هرماه میباشد .هر دو رفتار از نوع یادگیری غیررشطی میباشد که در پستاندار و غیرپستاندار رخ میدهد.
 22 20موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست میباشند.
ً
الف) نادرس�ت اس�ت .در هر نوع یادگیری ،تجربه جانور س�بب تغییر رفتار غریزی میش�ود .مثال در نقشپذیری ،جوجه غازها ابتدا به دنبال هر شیء
متحرک راه میافتند ولی پس از چند س�اعت فقط به دنبال جس�م خاصی حرکت میکنند که نقش گرفتهاند / .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 میگیرد / .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 آنها در ایجاد رفتار میباش�د .در نوع کالس�یک محیط سبب ایجاد آن شده و جانور بین دو محرک بیاثر و طبیعی ارتباط برقرار میکند ولی در
نوع آزمون و خطا ،خود جانور سبب شرطی شدن میشود.
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در رفتار پرندۀ والد کاکایی ،برخورد مکانییک ملیس نوک زدن جوجه به منقار والد س�بب پاس�خ میش�ود ولی در موشهای ماده ،وارس�ی نوزادان از راه بینایی

22 21
سبب پاسخ میشود.
گزینۀ ( :)1پرندۀ کاکایی غذای خورده ش�ده را برمیگرداند تا جوجهها از آن اس�تفاده کنند که میتواند کمی هم هضم مکانیکی روی آن انجام ش�ده
ً
باشد ولی در رفتار موش ماده ،مراقبت از فرزندان دیده میشود / .گزینۀ ( :)3در موش مادر ژن  Bو سایر ژنها در ایجاد رفتار مؤثرند .البته در رفتار کاکاییها نیز قطعا بیان
ژن تأثیرگذار بوده است / .گزینۀ ( :)4وارسی زادهها در رفتار موش ماده رخ میدهد ولی در صورتی این رفتار شکل میگیرد که ژن  Bجانور ماده دچار جهش نشده باشد.
 12 22فقط مورد (ج) صحیح است .دوقلوهای همسان اساس ژنی یکسان و مشابهی دارند و در صورت قرارگیری در دو محیط متفاوت ،پس از تجربههای حاصل
کرده ،دارای تغییر رفتارهای غریزی متفاوتی میشوند.
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
میتواند یکسان باشد و ربطی به دوقلو بودن ندارد / .د) تغییر در ژن در اثر جهش رخ میدهد ولی تغییر رفتار در اثر یادگیری در محیطهای متفاوت میباشد.
 22 23در 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 میپردازد .در شرطی
ش�دن کالس�یک ،جانور بین دو محرک بیاثر و طبیعی ارتباط برقرار میکند تا محرک بیاثر برای او به یک محرک ش�رطی تبدیل ش�ود ولی پاسخ جانور به محرک شرطی و
طبیعی ،مشابه هم میباشد .در شرطی شدن فعال یا آزمون و خطا ،جانور بین رفتار خود و پاسخ آن ارتباط برقرار میکند و سپس شرطی میشود.
 12 24موارد (ب)( ،ج) و (د) نادرست میباشند.

الف) درس�ت اس�ت .در هر نوع یادگیری ش�رطی شدن ،جانور تغییر رفتار میدهد .در نوع کالسیک به محرک شرطی شده پاسخ میدهد ولی در نوع
آزمون و خطا به صورت عمدی به یک محرک قدیمی پاسخ میدهد / .ب) نادرست است .دورۀ حساس یادگیری مربوط به نقشپذیری است که نوعی یادگیری غیرشرطی
میباش�د ولی یادگیری از نوع خوگیری نیز نوعی غیرش�رطی ولی بدون دورۀ حس�اس میباشد / .ج) نادرست است .شرطی شدن کالسیک نیز فاقد آزمون و خطا بوده ولی
از نوع ش�رطی میباش�د / .د) نادرس�ت است .اگر میمون یا هر جانوری ،مسئلۀ خود را در موقعیت تکراری حل کند ،میتوان آن را به آزمون و خطا نسبت داد( .دقت کنید
ً
که در عبارت عنوان شده است که جانور قبال با این مسئله روبهرو شده است).
 22 25حل یک مش�کل تکراری با ش�رطی ش�دن و آزمون و خطا رخ میدهد که جانور با استفاده از پاداش یا تنبیهی که دریافت میکند به رفتار خود میپردازد .در
حالی که در رفتار حل مسئله ،جانور با استفاده از تجارب گذشته به صورت آگاهانه به حل مشکل جدید خود میپردازد( .در بین یادگیریها ،فقط حل مسئله است که در
بین برخی از جانوران رخ میدهد).
 42 26جوجه غازهای از تخم بیرون آمده پس از تولد ،با رفتار غریزی هر شیء متحرکی را دنبال میکنند و میتوانند به آن نقش بگیرند .این رفتار غریزی پس از
چند ساعت به عنوان نوعی یادگیری از نوع نقشپذیری تبدیل میشود .از طرفی رفتار نوک زدن جوجه کاکاییها به منقار مادر نیز نوعی رفتار غریزی میباشد.
گزینۀ ( :)1آزمون و خطا همان یادگیری ش�رطی ش�دن فعال میباش�د / .گزینۀ ( :)2تولید انسولین بیش�تر در هنگام قند خون باال با بازخوردی منفی
بدن به صورت رفتاری غریزی با محرک درونی صورت میگیرد / .گزینۀ ( :)3حل مس�ئله نوعی یادگیری اس�ت که فرصتی برای آموزش میخواهد ولی رفتارهای غریزی
از جمله نوک زدن جوجه کاکاییها به منقار مادر از نوع غریزی بوده و بدون آموزش فقط در اثر عوامل ژنی رخ میدهد.
 42 27هر دو مورد به کار رفته در گزینۀ ( )4از نوع حل مسئله صورت میگیرد.

گزینۀ ( :)1قسمت اول حل مسئله ولی قسمت دوم نقشپذیری میباشد / .گزینۀ ( :)2قسمت اول بیانگر رفتار آزمون و خطا ولی قسمت دوم مربوط
به نقشپذیری میباشد / .گزینۀ ( :)3هر دو رفتار از نوع غریزی بوده ولی یادگیری نمیباشند (در متن سؤال از یادگیری سؤال کرده است).
 12 28فقط مورد (الف) همواره غریزی اس�ت و به تجربه و آموزش نیازی ندارد .ترش�ح بیشتر بزاق با تحریک گیرندههای شیمیایی چشایی یک نوع رفتار غریزی
میباشد که با آموزش تغییر نمیکند.
ب) غذادهی سریعتر شده والد ماده به جوجه کاکایی در اثر آموزش یافتن جوجهها در نوک زدن دقیق آنها رخ داده است / .ج) جوجۀ پرندگان ابتدا
به صورت غریزی در اثر ریزش برگ ،سر خود را پایین آورده و آرام میشوند ولی پس از مدتی که با این محرک بیخطر خو گرفتند دیگر نه تنها سر خود را پایین نمیآورند
بلکه به آواز خواندن هم میپردازند .این رفتار در اثر آموزش و عادی ش�دن رخ داده اس�ت / .د) باال پریدن میمونها برای رس�یدن به موزها نش�انهای از آزمون و خطا در
تجربههای قبلی بوده است که سعی میکنند به غذای موردنظر خود برسند.
 32 29برنامهریزی آگاهانه برای ایجاد ارتباط بین تجارب گذشته با موقعیت جدید در یادگیری حل مسئله رخ میدهد .عدم آرام گرفتن جوجۀ پرندگان با ریزش
برگ نوعی عادی شدن میباشد ولی قسمت دوم گزینۀ ( )3در مورد حل مسئلۀ شامپانزه بوده است.
گزین�ۀ ( :)1ه�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 میدهد/ .
گزینۀ ( :)2رفتار کالغها در جمع کردن نخ دارای گوشت آویزان برخالف رفتار موش جعبه اسکینر ،نوعی حل مسئله میباشد / .گزینۀ ( :)4رفتار اول از نوع نقشپذیری
و دومی از نوع آزمون و خطا بوده که هیچکدام برنامهریزی آگاهانه برای حل مشکل جدید ندارند.
 23 30در خوگیری یا عادی ش�دن ،جانور به محرک اولیۀ بیاثر دائمی دیگر پاس�خ نمیدهد .با این رفتار انرژی مورد نیاز برای پاس�خ به این محرک ،صرف پاسخ و
ایجاد رفتار برای سایر محرکهای مهم محیطی و داخلی بدن میشود.
گزینۀ ( :)1در خوگیری پاس�خ و محرک ش�رطی وجود ندارد / .گزینۀ ( :)3دورۀ حس�اس مربوط به نقشپذیری میباش�د / .گزینۀ ( :)4آزمون و خطا
مربوط به شرطی شدن فعال میباشد.
 33جوجههای پرنده که در آش�یانه روی درختان زندگی میکنند در ابتدا هنگام افتادن برگها ،س�ر خود را پایین میآورند و آرام میمانند .این یک رفتار غریزی
31
میباشد که فقط اساس ژین دارد و پس از مدتی میتواند 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 ( :)1کالغه�ا در یادگی��ری ح��ل مس��ئله میتوانن�د بهط�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 ( :)2برههای�ی ک�ه والدین خود را از دس�ت دادهاند به دلیل نقشپذیری از انس�ان ،تمایلی به همراهی با س�ایر گوس�فندان ندارند / .گزینۀ ( :)4عدم ش�کار کردن
پروانههای سمی مونارک توسط پرندهها نوعی یادگیری آزمون و خطا یا شرطی شدن فعال میباشد.
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 33 32موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست هستند .در یادگیری از نوع آزمون و خطا یا شرطی شدن فعال ،جانور یاد میگیرد که انجام یک عمل یا رفتار خاص ،منجر به پاداش
یا تنبیه خواهد شد در نتیجه آن رفتار را تکرار کند یا از آن پرهیز کند .الف) در مورد شرطی شدن کالسیک ،ج) نقشپذیری میباشد .ب) نیز در هیچ رفتار یادگیری رخ نمیدهد.
پوشیدن پوشش پرندگان ،سعی در نگهداری آنها در
 43 33نقشپذیری رفتاری است که در بقای گونه و جاندار نقش دارد .امروزه پژوهشگران با تقلید از صدا یا
ِ
زندگی اجتماعی و جلوگیری از انقراض آنها دارند.
گزینۀ ( :)1خوگیری دورۀ حس�اس ندارد (دورۀ حس�اس یادگیری ویژۀ نقشپذیری اس�ت) / .گزینۀ ( :)2رفتار عدم تکرار در ش�کار کردن پروانههای
مقلد نمونهای از آزمون و خطا بوده است نه حل مسئله!  /گزینۀ ( :)3پاسخ دادن به محرک طبیعی و ایجاد رفتار غریزی مثل ترشح بزاق سگ با دیدن غذا ،همواره صورت
میگیرد .در شرطی شدن کالسیک جانور پس از مدتی یاد میگیرد به یک محرک شرطی شده نیز پاسخ غریزی دهد.
ً
 13 34فقط مورد (د) نادرست است .در شرطی شدن کالسیک ،مثال در آزمایش پاولوف ،محرک بیاثری مثل صدای زنگ ،با محرک طبیعی همراهی میکند .پس از
مدتی محرک بیاثر به نوع شرطی تبدیل میشود .جانور پس از مدتی حتی اگر محرک طبیعی وجود نداشته باشد باز هم به محرک شرطی پاسخ طبیعی (ترشح زیاد بزاق) میدهد.
الف) س�گ با دیدن یا بو کردن غذا و تحریک گیرندۀ بینایی و ش�یمیایی آن ،به تولید بزاق بیش�تر میپردازد که رفتاری غریزی میباش�د / .ب) در
آزمایش پاولوف ،محرک بیاثر (قیافۀ پاولوف یا صدای زنگ) به محرک ش�رطی تبدیل میش�ود / .ج) در ش�رطی ش�دن کالس�یک بین محرک بیاثر اولیه و محرک طبیعی
ارتباط برقرار میشود ولی در شرطی شدن فعال ،جانور بین محرک ،رفتار خود و پاسخ محیط ارتباط برقرار میکند.
 23 35رفتار شرطی شدن فعال با پاداش یا تنبیه همراه میباشد ولی دورۀ حساس یادگیری در نقشپذیری مؤثر است.
گزینۀ ( :)1نادرست است.

در شرطی شدن کالسیک ،جانور بین محرک بیاثر و محرک طبیعی ارتباط برقرار میکند ولی پس از مدتی جانور بدون وجود محرک طبیعی نیز ،فقط به محرک بیاثر اولیه
که شرطی شده است ،پاسخ میهد.
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گزینۀ ( :)3نادرست است .حل مسئله با برنامهریزی آگاهانه و بدون آزمون و خطا به حل مشکل جدید جانور میپردازد که حل مسئله نوعی یادگیری شرطی شدن نمیباشد/ .
گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .در ش�رطی ش�دن فعال یا آزمون و خطا ،جانور به صورت تصادیف عملی را انجام میدهد که پاداش یا تنبیهی که در پی آن ایجاد میش�ود به
شکلگیری رفتار میانجامد.
ً
 13 36یادگیری ،نشاندهندۀ تغییر نسبتا پایدار رفتار در اثر تجربه میباشد که فقط مورد (د) در اینجا صحیح است .نشان ندادن واکنش نسبت به حرکت مداوم
آب در شقایق دریایی ،نوعی یادگیری عادی شدن میباشد ولی سایر موارد ،غریزی یا رفتار ارثی است.
ً
 43سؤال در مورد یادگیری شرطی شدن کالسیک میباشد که مثال در آن ،صدای زنگ در آزمایش پاولوف در ابتدای آزمایش برای سگ مفهومی نداشته و یک محرک
37
یباثر میباشد اما در ادامه ،سگ ارتباطی بین صدای زنگ (محرک بیاثر) و غذا (محرک طبیعی) برقرار میکند .در این حالت صدای زنگ به یک محرک شرطی تبدیل میشود.
 33 38موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست میباشند.

الف) نادرست است .موش جعبه اسکینر ،بعد از چند ابر تکرار و اینکه بهطور تصادفی اهرم را به حرکت درآورد ،رفتار خود را در گرفتن غذا به کار میبرد
و س�پس اهرم را محرک ش�رطی میداند و بهطور عمدی اهرم را فش�ار میدهد / .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 میآید / .ج) درس��ت اس�ت .در حل مسئله جانور بین تجارب گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار
میکند و با اس�تفاده از آنها برای حل مس�ئله جدید ،آگاهانه برنامهریزی میکند / .د) نادرس�ت است .دورۀ حساس جوجه غازها برای بررسی شیء متحرک ،چند ساعت
بعد از خروج از تخم میباشد ولی در جوجه کاکایی برای نوک زدن به منقار والد به دو روز میرسد و با آزمون و خطا به یادگیری میانجامد.
 33 39موارد (الف)( ،ب) و (د) از نوع شرطی میباشند .ترشح بزاق سگ در آزمایش پاولوف اگر با دیدن غذا باشد ،یک رفتار غریزی به حساب میآید ولی اگر
با دیدن پاولوف یا صدای زنگ باشد ،یک رفتار شرطی شدن کالسیک میباشد( .نادرستی ج)
الف) دقت کنید که شکار پروانههای تهو عآور یک رفتار غریزی میباشد ولی عدم شکار آنها به دلیل مسموم شدن ،نوعی رفتار آزمون و خطا یا شرطی
شدن فعال میباشد / .ب) برخورد اولیۀ موش ،درون جعبه اسکینر با اهرم یک رابطۀ غریزی و تصادفی بوده که اهرم نیز به عنوان یک محرک بیاثر مانند سایر بخشهای
جعبه تصور میشود / .د) نوعی رفتار حل مسئله را نشان میدهد که غیرشرطی میباشد.
 24 40فقط مورد (د) نادرست میباشد.
موارد (الف)( ،ب) و (ج) خط کتاب درسی در مورد «برهمکنش غریزه و یادگیری» میباشند ولی در مورد عبارت (د) دقت کنید که تغییر ژن یا جهش برای اصالح رفتار
غریزی رخ نمیدهد ،بلکه بیان ژن در اثر یادگیری و تجربه تغییر مییابد.
 24 41از آنجا که کودک با گریه کردن اپداش دریافت میکند لذا نوعی رشطی شدن فعال یا آزمون و خطا محسوب شده که مانند عمل موشها در جعبه اسکینر
یا عدم تمایل پرندگان به شکار پروانۀ سمی میباشد.
 14 42ش�کار موریانههای درختی توس�ط شامپانزهها با جدا کردن برگهای ش�اخۀ نازک درختان و فرو بردن آنها در النۀ موریانهها صورت میگیرد که نوعی حل
مسئله به صورت طبیعی در محیط میباشد.
گزینۀ ( :)2رفتار برهها با چوپان نگهدارنده از نوع نقشپذیری میباشد / .گزینۀ ( :)3عدم پاسخ به محرک بیاثر دائمی نمونهای از خوگیری یا عادی
شدن میباشد / .گزینۀ ( :)4ارتباط بین محرک بیاثر و طبیعی فقط در شرطی شدن کالسیک رخ میدهد.
 24 43اگر جانوری به محرکی نقش پذیرد ،سعی میکند در ادامۀ زندگی خود به رفتار با آن محرک بپردازد ولی رفتار نقشپذیری محدود به شناسایی مادر نیست
ولی همواره با بقای جانور و گونه رابطۀ مستقیم دارد.
 44 44پاس�خ اولیه به محرک بخش غریزی رفتار نقشپذیری جوجه غازها اس�ت ولی عدم پاس�خ به سایر اجس�ام متحرک ،پس از چند ساعت بخش یادگیری
رفتار میباشد.
گزینۀ ( :)1موشها در جعبۀ آزمایش اس�کینر نوعی رفتار آزمون و خطا را ارائه میدهند / .گزینۀ ( :)2در ش�رطی ش�دن کالسیک ،محرک بیاثری که
ً
به محرک شرطی تبدیل شده است ،سبب پاسخ جانور میشود / .گزینۀ ( :)3رفتار جوجه کاکاییها کامال جنبۀ غریزی دارد.
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 34 45در رفتار حل مس��ئله جانور به مس�ئلهای برمیخورد که تا به حال با آن مواجه نش��ده اس�ت و با برخورد به آن ش�روع به تجزیه و تحلیل آن میکند و پاس�خ
مناسب را میدهد( .در مورد گزینۀ ( ،)2شقایق دریایی پس از یادگیری ،شاخک حسی خود را در مقابل محرکهای دائمی بیخطر منقبض نمیکند و گزینۀ ( )1و ( )4نیز
ً
کامال واضح میباشد که صحیح هستند).
 34 46موارد (الف)( ،ج) و (د) در مورد نقشپذیری نادرست میباشد .این نوع یادگیری نقشپذیری میباشد که در حفظ بقای جانور نقش مهمی دارد.
در این نوع یادگیری آزمون و خطا رخ نمیدهد (رد الف) .نقشپذیری نمونهای از رفتار ش�رطی نمیباش�د (رد ج) .هر نوع یادگیری با تغییر رفتار اولیه در اثر تجربه همراه
میباشد (رد د).
 14 47یادگیری یک رفتار در یک دورۀ حساس از زندگی ،بیانگر نقشپذیری میباشد.
گزین�ۀ ( :)2در رفت�ار خوگی�ری که مدنظر اس�ت ،جانور با عدم پاس�خ ب�ه محرکهای بیاثر ،انرژی خ�ود را صرف واکنشهای مه�م بدنی میکند/ .
گزینۀ ( :)3در رفتار حل مس�ئله با اس�تدالل همواره جانور برنامهریزی آگاهانه برای حل مش�کل جدید با اس�تفاده از تجربیات گذشته دارد / .گزینۀ ( :)4در شرطی شدن
فعال یا آزمون و خطا ،پرنده یاد میگیرد 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.
 14 48همۀ موارد نادرست میباشند.
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
میباشد / .ب) نادرست است .پاسخ جوجه غازها به محرک اولیه بخش غریزی فرایند نقشپذیری آنها میباشد ولی در ادامه و با شناخت محرک اولیه ،جانور به آن نقش
میپذیرد و پاس�خ مناس�ب میدهد / .ج) نادرس�ت است .انعکاسهای نخاعی در مهرهداران همواره غیرارادی بوده و در یادگیری نقش ندارند / .د) نادرست است .محرک
ش�رطی (صدای زنگ) همواره نمیتواند به تنهایی پاس�خ غیرش�رطی (ترشح بزاق س�گ) را ایجاد کند .در ابتدای آزمایش محرک بیاثر (صدای زنگ) به همراهی با محرک
غیرش�رطی طبیعی (پودر گوش�ت) احتیاج دارد .این محرک ابتدا نمیتواند پاس�خ طبیعی یا غیرشرطی را ایجاد کند ولی هنگام شرطی شدن به تنهایی سبب پاسخ میشود.
اگر جانور مشاهده کند که پس از مدتی بهطور مثال به دنبال صدای زنگ ،غذایی آورده نمیشود ،به تدریج به دلیل خوگیری ،به صدای زنگ نیز پاسخ نمیدهد.
 44 49فقط مورد (د) صحیح میباشد.
الف) نادرس�ت اس�ت .رفتار ش�رطی ش�دن فعال ،نوعی رفتار یادگیری شرطی ولی بدون اس�تفاده از آزمون و خطا میباش�د / .ب) نادرست است .برخی
رفتارها مثل آزمون و خطا نیز پس از چندی به صورت عمدی رخ میدهد / .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 نمیباشد.
 15 50در رفتار آواز خواندن پرندگان ،یادگیری از جانوران محیطی و تقلید از همگونهها نقش دارد اما در سایر رفتارها ،ژنتیک و عوامل وراثتی نقش دارند و یادگیری
نقشی در آنها ندارد.
 25 51رفتار موردنظر از نوع شرطی شدن فعال یا آزمون و خطا میباشد که در یک موقعیت خاص به صورت پاداش یا تنبیه سبب یادگیری جانور میشود.
گزین�ۀ ( :)1یادگی�ری در دورۀ مش�خصی از زندگ�ی مربوط به نقشپذیری میباش�د / .گزینۀ ( :)3یادگیریهای مختلف پ�س از مدتی به تغییر رفتار
میانجامد / .گزینۀ ( :)4پاسخ به محرک بیاثر در شرطی شدن کالسیک و پس از شرطی شدن آن محرک رخ میدهد.
 15 52فقط مورد (ج) صحیح اس�ت .در رفتار آزمون و خطا ،جانور با اس�تفاده از تجربههای گذش�ته ،رفتاری را تکرار یا اینکه از آن صرفنظر میکند .چون بین رفتار
خود و نتیجۀ آن ارتباط برقرار میکند .در رفتار پرندهها برای خوردن یا امتناع از آن دربارۀ پروانهها نوعی رفتار آزمون و خطا یا شرطی شدن فعال است .در (الف) دقت کنید
که برخورد تصادفی موش با اهرم یادگیری نمیباشد بلکه واکنش پس از آن به صورت عمدی از نوع شرطی شدن فعال میباشد( .ب) و (د) نیز رفتار غریزی میباشند.
نوک زدن جوجه کاکاییها

تا دو روز اول
بعد از دو روز

رفتار غریزی است
شرطی شدن فعال

به همۀ مناطق منقار والد نوک میزنند.
فقط بهطور عمدی به مناطق جلوی منقار والد نوک میزنند.

1
A
A

 41 1جوجه کاکایی برای دریافت غذا به منقار پرندۀ والد نوک میزند و پس از دو روز با اصالح رفتار غریزی خود ،با دقت بیش�تری نوک میزند تا س�ریعتر به
غذای مورد نیاز برسد.
 22 2اینکه شقایق دریایی ،نسبت به حرکات دائمی آب که سود و زیانی برایش ندارد ،شاخکهای خود را منقبض نکند یک عدم انعکاس است و این رفتار نوعی
یادگیری از نوع خوگیری یا عادی ش�دن نام دارد .ویل در مورد گزینۂ ( )4دقت 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 برانمهریزی یا استدالل نیازی ندارد.

A
B

 13 3در رفت�ار غری�زی م�وش ماده برای مراقبت از نوزادان ،پس از فعال ش�دن ژن  Bو تولید  mRNAو پروتئین محصول آن ،این پروتئین س�بب فعال ش�دن
آنزیمها و ژنهایی در مغز موش مادر میشود که اب ایجاد فرایندهای پیچیده در مغز جانور ،رفتار کامل میشود.
4

14

در پروژهای که میمون را با چند جعبه و موزهای آویزان از سقف رها میکنیم برای اولینبار که میمون در این شرایط قرار میگیرد نوعی یادگیری حل مسئله ایجاد میکند
اما پس از تکرار ،اگر میمون را در این وضعیت قرار دهیم ،جانور یاد میگیرد که در شرایط خاص ،رفتار خاصی را انجام دهد و در این حال نوعی یادگیری شرطی شدن فعال
میباشد( .در این تست باید به کلمۀ آگاهانه دقت کنید چون در هر نوع یادگیری ،باالخره جانور بین تجربۀ جدید و قدیمی خود ارتباط برقرار میکند).
C

 15 5فقط مورد (د) جواب است .در رفتار حل مسئله ،عمل آزمون و خطا رخ نمیدهد و هیچکدام نیز غریزی نمیباشند (نادرستی الف) .در شرطی شدن فعال ،جانور
در موقعیت جدید قرار نمیگیرد اگر هم قرار گیرد بهطور تصادفی به جواب میرس�د مانند اصابت ناگهانی پای موش درون جعبه اس�کینر به اهرم تعبیه ش�ده (نادرس�تی ب)
ولی هر دو از یادگیریهایی میباشند که تغییر رفتار صورت میگیرد و در موقعیتی خاص ،جاندار پاسخ مناسب میدهد (درستی د).
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B

متشه لصف

A

در شرطی شدن کالسیک و فعال ،یک محرک بیاثر (صدای زنگ یا اهرم جعبه اسکینر) وجود داشته است که با درک نقش آن سبب پاسخ جانور میشود

36 6
ولی در عادی شدن (خوگیری) ،جانور پس از مدتی به محرک بیاثر دیگر پاسخ نمیدهد.

گزینۀ ( :)1فقط در شرطی شدن کالسیک رخ میدهد / .گزینۀ ( :)2فقط در شرطی شدن کالسیک رخ میدهد / .گزینۀ ( :)4فقط در شرطی شدن
ً
فعال رخ میدهد .چون مثال ترشح بزاق در سگ همواره یک پاسخ غیرارادی انعکاسی میباشد.
جوجهها پس از خروج از تخم ،به دنبال اولین شیء متحرک به راه میافتند و آن را مادر خود به حساب میآورند .این رفتار در ابتدا غریزی است ولی پس

17 7
از مدتی که فقط مرغ خانگی را مادر خود به حساب میآورد دیگر نوعی یادگیری از نوع نقشپذیری بوده است .همانطور که میدانید هر نوع یادگیری در اثر تغییر رفتار
ً
به صورت نسبتا پایدار و در اثر تجربه حاصل میشود.
گزینههای ( )3( ،)2و ( )4به ترتیب شرطی شدن کالسیک ،حل مسئله و شرطی شدن فعال را معرفی میکنند.
نقشپذیری
نقشپذیری نوعی یادگیری اس�ت که در دورۂ حس��اس مش��خیص از زندگی رخ میدهد و ارتباط زیادی با رفتار غریزی دارد و بر بقای فرد و گونه مؤثر اس�ت .دورۀ
حس�اس نقشپذیری در جوجه غازها چند س�اعت اول بیرون آمدن از تخمها اس�ت که در حفظ بقا ارزش زیادی دارد .در این زمان غازها از ىشء متحرک اطراف

1

خود نقش گرفتهاند.
پذیرفتن نقش به این معناس�ت که بعضی از جانوران ،ش�یء متحرک را به عنوان مادر خود در نظر میگیرند و از آن به بعد آن را دنبال میکنند .این نقشپذیری
فقط در غازها نیست بلکه در جانوران دیگر هم ممکن است صورت گیرد .به طور مثال ،برههایی که توسط انسان پرورش یافتهاند ،پس از چندی ،طی کردن مسیر
با چوپان گله را به دنبالهروی از حرکت سایر گوسفندان و حتی والد خود ترجیح میدهند.

C

اتصال قوطیهای فلزی به مترسکهای درون مزارع ،سبب میشود که صدای زنگ سبب ادامۀ ترس کالغها از مترسک شده و فرار یا رفتار غریزی پرنده

28 8
ادامه یابد تا دیرتر در اثر خوگیری به آسیب مزرعه بپردازد.

ً
نسبتا اپیدار در رفتار جانوری است که در اثر تجربه حاصل شده است / .گزینۀ ( :)3نادرست است.
گزینۀ ( :)1نادرست است .یادگیری یک تغییر

اگر محرک محیطی تکراری و بیخطر یعنی بدون سود و زیان باشد ،سبب کاهش یا عدم پاسخ جانور میشود.
گزینۀ ( :)4نادرست است.
دقت کنید که وقتی در ش�رطی ش�دن کالس�یک به محریک یباثر میگویند که جانور به آن پاس�خ ندهد .در انتهای ش�رطی ش�دن کالس�یک ،جانور به محرک رشطی پاسخ
میدهد( .دقت کنید که محرک بیاثر ،ابتدا شرطی میشود و سپس جانور به تنهایی به آن محرک پاسخ میدهد).
B

فقط مورد (د) نادرست است .در عادی شدن ،محرک دامئی و یباثر است و دیگر جانور به آن ،عکسالعمل نشان نمیدهد( .در مورد (الف) دقت کنید که

A

در هر دو یادگیری که به ترتیب مقایس�ه شرطیش�دن کالس�یک با حل مسئله میباشد ،تغییر رفتار غریزی اتفاق میافتد ولی آزمون و خطا و پاداش و تنبیه

19 9
در یک اجتماع زیستی ،تعداد زیادی اجتماع و گونه وجود دارد که هرکدام رفتار غریزی متفاوتی دارند).
21 10
ندارند ولی بروز آنها به ژنها و اثر محیط ارتباط دارد.

53 B

35

بر اساس متن کتاب ،رفتار عملی یا مجموعه اعمالی است که جانور در پاسخ به محرک(ها) انجام میدهد .پرسشهای چگونگی ،دربارۀ مکانیسم بروز یک

رفتار اس�ت که پژوهش�گران فرایندهای ژین ،رش��د و منو و عملکرد بدن جانور را بررس�ی کرده و به آن پاسخ میدهند ولی پرس�شهای چرایی بیشتر به دیدگاه انتخاب طبیعی

برای شانس بقا و زادآوری و دالیل رفتار میپردازد که با بررسی سود و هزینه رفتار برای جانور انجام میشود.
بهطور 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 ( :)1درست است .هر دو قسمت در مورد پرسشهای چگونهای رفتار میباشد / .گزینۀ ( :)2درست است .هر دو قسمت در مورد پرسشهای
چرایی و دلیل رفتار با نقش انتخاب طبیعی در افزایش فراوانی افراد سازگارتر میباشند / .گزینۀ ( :)3نادرست است .قسمت اول در مورد پرسش چرایی و قسمت دوم در
مورد چگونهای است / .گزینۀ ( :)4درست است .هر دو قسمت در مورد پرسشهای چرایی میباشند.
B

دیدن پوس�تۀ س�فید تخم پرندگان ،نش�انهای برای رفتن به مقصد برای غذاگیری پرندگان میباش�د که نوعی یادگیری آزمون و خطا یا ش�رطی ش�دن فعال

25 54
میباشد ولی بیرون انداختن تخم توسط جوجه کاکاییها نوعی رفتار غریزی بوده است.
دقت کنید که در متن سؤال به یادگیری بودن این رفتار اشاره شده است.

B

موارد (الف)( ،ب) و (د) به نادرستی تکمیل میکنند .در این سؤال موش ماده دارای ژن  Bفعال مد نظر میباشد که با رفتار غریزی به مراقبت از نوزادان

35 55
میپردازد .این جانور ماده همانند بیشتر پستانداران ،به انتخاب جفت میپردازد و هزینۀ زیادی برای نگهداری جنینها و شیر دادن و رشد آنها میپردازد (درستی ج).

الف) نادرست است .در بیشتر پستانداران ،جانور ماده به انتخاب جفت میپردازد ولی رقابت زیاد بین نرها اتفاق میافتد که صفت سازگار را بارز میکنند/ .
ب) نادرست است .بروز صفات سازگارکننده در بیشتر پستانداران ،توسط جانور نر رخ میدهد که ویژگی چندهمسری دارد / .د) نادرست است.
رفتار بررسی کردن جنس مخالف در رفتار انتخاب جفت رخ میدهد نه در رفتار نوع نظام جفتگیری!

56 C

15

موارد (الف) و (ج) نادرست میباشند( .قمری خانگی پرندهای با نظام جفتگیری تکهمسری میباشد).
الف) نادرست است.

نظام جفتگیری تکهمسری قمریهای خانگی یا چندهمسری بیشتر پستانداران در جنس نر آنها مورد بحث قرار میگیرد .چون در جانور ماده چه در پستانداران و چه
در پرندگان ،سیستم تکهمسری وجود دارد.
ب) درست است .قمریهای خانگی به صورت غریزی و یادگیری از والدین میتوانند با استفاده از شاخههای نازک درختان به النهسازی بپردازند.
ج) نادرست است.
ً
معیار موفقیت زادآوری برای جانوران ،داشتن بیشترین تعداد زادۀ سامل میباشد و صرفا زادۀ زیاد داشتن معیاری برای موفقیت تولیدمثلی نمیباشد .به همین دلیل جانوران
با دقت به انتخاب جفت میپردازند.
د) درست است.
در جانورانی مثل بیش�تر پرندگان که سیس�تم تکهمس�ری دارند ،هر دو والد هزینههای پرورش زادهها را میپردازند و در این نظام جانور نر و ماده در انتخاب جفت س�هم
مساوی دارند.
A

B

C

 45 57پرسشهای چگونیگ یک رفتار به عملکرد ،نقش ژنی ،رشد و نمو و نوع محرک جاندار میپردازد ولی پرسشهای چرایی به دیدگاه انتخاب طبیعی و نقش آن
در بقا ،زادآوری و سازگاری جانور میپردازد.
گزینۀ ( :)1بررس�ی فرایند ژنی و رش�د و نمو رفتار در مورد پرس�شهای چگونیگ میباش�د (نه چرایی!) / .گزینۀ ( :)2نقش س�ازگارکنندگی یک رفتار به
احتمال بقا و زادآوری جانور در پرسشهای چرایی میپردازد / .گزینۀ ( :)3بررسی کیفیت یک رفتار در مورد پرسشهای چگونگی رفتار میباشد.
 15 58فقط (الف) نادرست است .خارج کردن پوستۀ تخم از النۀ کاکاییها توسط پرندگان والد صورت میگیرد نه جوجهها!
ب) در بیشتر پرندگان ،به دلیل نظام جفتگیری تکهمسری ،هر دو والد نر و ماده بهطور مساوی در انتخاب جفت نقش دارند و هزینۀ برابری برای
پرورش زادهها مصرف میکنند / .ج) زمان موجود برای خارج کردن پوس�تههای خالی تخم برای والدین پرندگان کاکایی بس�یار کوتاه میباش�د چون اگر این کار را س�ریع
انجام ندهند ،بقای جوجههای خود را به خطر انداختهاند (چون رنگ س�فید داخل تخم آنها بس�یار تابلو میباش�د) / .د) در مورد رفتار غریزی جوجه کاکایی که پس از دو
ً
روز با آموختن دقیقتر میشود کامال صحیح میباشد که در گفتار  1بررسی کردیم.
 15 59موارد (الف) و (د) نادرست میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .فرار کالغ از مترس�ک نوعی رفتار غریزی ترس از دشمن میباشد ولی عدم فرار کالغ از وجود مترسک همانند عدم عکسالعمل
شقایق دریایی به حرکات مداوم آب نوعی یادگیری خوگیری میباشد / .ب) درست است .برحسب متن کتاب ،رفتارشناسان نقش رفتار در بقا و زادآوری جانوران را با بررسی
س�ود و هزینه رفتار آنها میس�نجند / .ج) درس�ت اس�ت .در اثر نقشپذیری ،ش�انس بقای جانوران باالتر میرود و آنها را در ایجاد خزانۀ ژنی نسل بعد سهیمتر میکند/ .
د) نادرست است .رنگ سفید داخل پوسته تخمهای شکسته شده کاکایی بسیار برای گونههای مهاجم مشخص میباشد.
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46

در بیشتر پستانداران و برخی پرندگان مثل طاووسها انتخاب جفت توسط والد ماده و نظام جفتگیری به صورت چندهمسری توسط والد نر ایجاد میشود ولی در بیشتر
پرندگان هر دو رفتار تولیدمثلی توسط هر دو والد صورت میگیرد.

A

B

C

گزینۀ ( :)1موفقیت تولیدمثلی با تعداد زادههای سامل هر جانور رابطۀ مستقیم دارد / .گزینۀ ( :)2رفتار غذایابی برای موفقیت در بقا صورت میگیرد/ .
گزینۀ ( :)3رفتارهای زادآوری دو نوع انتخاب جفت و نوع نظام جفتگیری دارد که بررسی ویژگیهای جفت فقط در رفتار انتخاب جفت نقش دارد.
 36 61بیشرت رفتارهای جانوری محصول برهمکنش ژنها و اثرهای محیطی در زندگی جانوران میباشد (قیدها را درست بخوانید!).
گزین�ۀ ( :)1نق�ش س�ازگارکنندگی هر رفتار در بقا و زادآوری یا پاس�خ به پرس�شهای چرایی آن ارتب�اط دارد که بیانگر اثر انتخاب طبیعی میباش�د/ .
گزین�ۀ ( :)2نقشپذی�ری ،دورۀ حس�اس یادگیری دارد که در حف�ظ جانورانی مثل پرندگان برای جلوگیری از انقراض آنها اس�تفاده کردهاند / .گزینۀ ( :)4با وجود محیط
متغیر بیرونی جانوران ،یادگیری برای بقای جانوران الزامی میباشد.
 16 62موارد (الف) و (د) نادرست میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .رفتارهای س�ازگار تولیدمثلی طاووس نر به صورت ایجاد لکههای چشم مانند در پرهای دم ،در فصل تولیدمثیل بروز مییابد نه
در تمام طول س�ال!  /ب) درس�ت اس�ت .در طاووسها همانند بیشتر پس�تانداران ،والد ماده به انتخاب جفت پرداخته و والد نر نیز نظام جفتگیری چندهمسری دارد/ .
ج) درس�ت اس�ت .رقابت برای انتخاب ش�دن جفت در بین طاووسهای نر رخ میدهد که در نگهداری زادهها نقش مستقیم ندارند / .د) نادرست است .طاووس ماده به
انتخاب جفت میپردازد ولی رفتار چندهمسری در طاووس نر رخ میدهد.
 46 63فقط مورد (ب) نادرست میباشد.
الف) درس�ت اس�ت .در این گونه از جیرجیرکها ،جانور دارای کیس�ۀ آمیزش�ی یا همان جنس نر ،انتخاب جفت میکند و جنس مادهای که انتخاب
میش�ود تخمه�ا را در بدن خود ایجاد کرده و نگه میدارد / .ب) نادرس�ت اس�ت .غذای تخمه�ای جیرجیرکها را جنس نر تأمین میکند که نق�ش انتخاب جفت دارد/ .
ج) درست است .جیرجیرک نر ،با تولید کیسۀ آمیزشی پرغذا ،هزینۀ زیادی برای پرورش تخم صرف میکند.
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،
گیرندههای مکانیکی متصل به پرده را تحریک کرده و جانور صدا را دریافت میکند (پاهای عقبی این ویژگی را ندارند).
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 26 64در جانورانی مثل اغلب پرندگان که نظام جفتگیری تکهمس�ری دارند ،هر دو والد س�هم برابری در انتخاب جفت دارند و صفات س�ازگاری برای انتخاب
شدن جفت را بروز میدهند.
گزین�ۀ ( :)1در اغل�ب پرن�دگان هر دو والد و در بیش�تر پس�تانداران والد م�اده برای انتخاب جفت به بررس�ی جنس دیگر میپ�ردازد / .گزینۀ (:)3
در بیشتر پرندگان هر دو والد صفات سازگار برای انتخاب جفت دارند / .گزینۀ ( :)4همواره بین انتخابشوندهها رقابتی به وجود میآید تا شانس زادآوری آنها سریعتر شود.
 36 65طبق نظر رفتارشناسان ،برهمکنش ژنها و یادگیری امکان سازگار شدن جانور با این تغییرات را فراهم میآورد.
گزینۀ ( :)1تکامل رفتار همراه بقا و زادآوری رخ میدهد که در پرسشهای چرایی با نقش انتخاب طبیعی و دالیل رفتار ایجاد میکند ولی بررسی رشد و
نمو و مکانیسم رفتار جانور ،در پاسخ به پرسشهای چگونهای نقش دارد / .گزینۀ ( :)2شکلگیری کامل رفتار کاکاییها ،پس از دو روز و با آموختن جوجهها کامل میشود/ .
گزینۀ ( :)4رفتارهای جانوری در جهت افزایش سود خالص به همراه کاهش هزینۀ مصرفی میشود.
 36 66موارد (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
پاسخ به پرسشهای چرایی نقش دارد.
موارد (الف) و (ج) دربارۀ پرس�شهای چگونهای هس�تند و در مورد عبارت (د) دقت کنید که از فصل  4آموختید که انتخاب طبیعی س�بب تولید ویژگی نمیش�ود بلکه
فراوانی یک ویژگی سازگار را زیاد میکند.
 46 67موارد (ب) و (ج) نادرست میباشند.
الف) درس�ت اس�ت .رفتار غذایابی ،مجموعهای از رفتارهای جانور برای جستوجو و به دست آوردن غذا میباشد / .ب) نادرست است .در اثر عمل
انتخاب طبیعی در غذایابی بهینه ،غذایی انتخاب میشود که انرژی خالص دریافتی بیشتری داشته باشد .دقت کنید که انرژی خالص حاصل کسر ،انرژی دریافتی از غذا
ً
از هزینۀ الزم برای غذایابی میباش�د / .ج) نادرس�ت اس�ت .غذایابی بهینه موازنه بین محتوای انرژی غذا و هزینۀ به دس�ت آوردن آن میباش�د که صرفا نباید بیشترین
انرژی را تأمین کند / .د) درست است .برای تأیید این عبارت میتوانید خوردن خاک رس توسط طوطیهای آمازون را به یاد بیاورید.
 36 68موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرس�ت میباش�ند .بهطور معمول هر جانوری س�عی در غذایابی بهینه دارد که برای آن باید موازنهای بین محتوای انرژی غذا و
هزینۀ به دست آوردن آن ایجاد کند.
ً
الف) برای جانوران انرژی دریافتی کارآمد یا خالص مهم است .مثال خرچنگها ،شکار صدف متوسط را به صدف بزرگ ترجیح میدهند با وجود اینکه
صدفهای بزرگ انرژی بیشتری دارند / .ب) تغییر رفتار غذایابی در جانوران وقتی رخ میدهد که جانور در اثر رقیب فراوان یا وجود صیاد ،احساس خطر کند / .د) گاهی
جانوران غذایی را مصرف میکنند که انرژی چندانی ندارد ولی به مواد آن در بدن نیاز دارند.
 26 69بر اساس متن کتاب درسی ،فهم و درک انتخاب طبیعی در پاسخ به پرسشهای چرایی که به دالیل و تکامل رفتار میپردازد ،کمک میکند و سبب گزینش
صفات سازگارتر میشود.
 17 70خرچنگهای ساحلی به دلیل داشتن هزینۀ باال در شکار و استفاده از صدفهای بزرگ ،از خوردن آنها صرفنظر میکنند و به خوردن و شکار صدفهای
متوسط میپردازند که انرژی کمتری از صدفهای بزرگ دارند ولی انرژی یا سود کارآمد یا خالص بیشتری از آنها را دریافت میکنند.
 17 71همۂ رفتارهای جانوری با اینکه شکل متفاوت دارند ولی در جهت کاهش هزینههای مصرفی و افزایش سود خالص انتخاب شدهاند .دقت کنید که هدف
هنایی همۀ رفتارها حفظ بقا و تولیدمثل میباشد.
 17 72فقط مورد (ب) صحیح اس�ت .رفتار قلمرویابی س�بب رقابت با س�ایر افراد همگونه و غیر همگونهای میش�ود که میخواهند به آن قلمرو وارد شوند .با این
عمل عالوه بر اینکه جانور رفتار غذایابی و انتخاب جفت راحتتری انجام میدهد ولی به پایداری قلمرو و حفظ منابع آن قلمرو نیز کمک میکند( .درستی ب)
الف) رفتار قلمروخواهی س�بب محافظت از بخیش از محدودۀ جغرافیایی میش�ود که جانور در آن زندگی میکند / .ج) در رفتار قلمروخواهی ،جانور در
برابر افراد همگونه و سایر گونهها به رقابت میپردازد / .د) قلمروخواهی سبب افزایش امکان جفتیابی و غذایابی جانور میشود.
 27 73فقط مورد (ب) در مورد طوطیهای مد نظر سؤال نادرست میباشد.
الف) درست است .طوطیهای 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 میدهد / .ب) نادرس�ت اس�ت .خاک رس انرژی چندانی ندارد و حاوی ذرات غیرآلی بس�یار ریز و به هم فش�رده میباشد (زیست دهم)/ .
ج) درس�ت اس�ت .در بیش�تر پرندگان هر دو والد با ایجاد صفات س�ازگار تولیدمثلی ،توانایی رقابت با همنوعان خود را دارند( .س�ؤال در مورد پرندۀ طوطی میباش�د/ ).
د) درست است .کارایی تنفسی پرندگان به دلیل وجود کیسههای هوادار در مجاور ششها و درون اندامها ،از پستانداران بیشتر میباشد (زیست دهم).
 17 74در رفتار غذایابی بهینه ،مهمترین عامل انرژی خالص یا کارآمدی اس�ت که به دس�ت میآید و انتخاب طبیعی نیز به س�وی تکامل این رفتارها سیر میکند.
انرژی خالص یا کارآمد از تفاوت انرژی دریافتی از هزینههای غذایابی در هر ابر غذایایب به دست میآید.
 17 75فقط 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
غذایی با هزینۀ مصرفی کمتر میباشد.
 47 76در غذایابی بهینه ،میزان انرژی کارآمد و خالص دریافتی مهم است .یعنی جانور در هر بار غذایابی ،بیشترین انرژی خالص را دریافت کند.
س�ر داش�تن فرصت اضافی(!) سیس�تم چندهمس�ری دارند!!! (البته اینو یکی از شاگردای
 37 77از آنجا که
ِ
پس��تانداران نر نقش کمتری در پرورش نوزاد دارند ،از ِ
قدیم که رتبۀ  25کنکور  92شد ،میگفت!! حرف من نیست!!!)
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همسریابی!!!
انتخاب همسر برای نرها به دو شیوه است :الف) چندهمسری ب) تکهمسری
2

نحوۀ انتخاب یکی از این دو شیوه بستگی به این دارد که:
 )1هزینۀ انتقال ژن به زادهها و نگهداری از آنها تا رسیدن به مرحلهای که خود توانایی انجام کارهای خود را داشته باشند چقدر است؟
 )2آیا این هزینه را فقط یک والد میتواند بپردازد ،یا نه؟

2
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بهطور مثال در پرندگان به علت اینکه جوجه بعد از بیرون آمدن از تخم مرتب به غذا نیاز دارد ،باید مرتب والدین به آنها غذا بدهند .از آنجاییکه هم تهیۀ غذا
و هم دادن غذا به آنها پرهزینه اس�ت ،این کار به تنهایی از عهدۀ یک والد برنمیآید .پس نیاز اس�ت که دو والد هر دو با هم در نگهداری و مراقبت از جوجهها
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 جوجهها خوب نگهداری نش�ده ،احتمال رس�یدن آنها به س�نی که بتوانند خودشان جفتگیری کنند کم میشود ،پس احتمال
انتقال ژن به نسلهای بعد کم میشود .بنابراین در اغلب پرندگان ،والد نر سیستم تکهمسری را انتخاب میکند.
اما در اغلب پستانداران والد ماده توانایی نگهداری از زادهها را به تهنایی دارد؛ در چنین مواردی والد نر ترجیح میدهد سیستم چندهمسری را انتخاب کند؛ زیرا
برای اینکه زادههای آن نگهداری شوند و به سن باروری و تولیدمثل برسند نیازی به همکاری والد نر نیست پس والد نر میتواند از طریق افزایش تعداد آمیزش
با همسران بیشتر ،انتقال ژن را به نسلهای بعد افزایش داده و تعداد زادههای خود را بیشتر کند( .البته همیشه اینطوری نیست ،خانمها زیاد نگران نباشند!!)
 17 78صفات س�ازگارکنندۀ تولیدمثلی در جانوری ایجاد میش�ود که باید توسط جفت خود انتخاب ش�ود .پس این صفات در طاووس ماده ،بیشتر پستانداران ماده و
جیرجیرک نر ایجاد نمیشود .چون این جانوران به انتخاب جفت میپردازند تا بین جفتهایی که صفت سازگارتر دارند ،بهترین را انتخاب کنند (نادرستی گزینههای ( )3و (.))4
در طاووس نر ،بروز صفت س�ازگاری مثل ایجاد لکههای چش�می ش�کل درخشان در پرهای دمی ،سبب افزایش ش�انس لقاح و تضمین بقای ژنهای آن میشود ولی این
صفت هزینهبر بوده و احتمال به دام انداختن این جانور را افزایش میدهد (درستی گزینۀ (.))1
جیرجیرک ماده که گیرندۀ کیس�ۀ لقاحی میباش�د ،باید اندازۀ بزرگی داش�ته باش�د تا در انتخاب جفت ،س�ریعتر 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 ،میتواند سبب کاهش شانس بقای جانور شود ولی
در هر صورت این صفات در افزایش شانس تولیدمثلی آنها مؤثر است.
ً
ً
 17 79فقط مورد (د) قابل قبول است .دلیل اینکه معموال مادهها انتخاب جفت میکنند و با هر نری جفتگیری نمیکنند این است که اوال انرژی بیشتری برای
ً
ً
تولیدمثل و رش�د فرزندان صرف میکنند (اثبات الف) ،ثانیا محدودیت بیش�تری در تولیدمثل دارند (اثبات ج) و ثالثا باید جفتی را انتخاب کنند که انرژیش�ان هدر نرود
(اثبات ب) ویل خوشتییپ والد نر ربطی به انتخاب جفت توسط ماده ندارد! بلکه در رقابت بین مادهها مؤثر است!! (دلیل انتخاب د)
ً
 38 80موارد (ب)( ،ج) و (د) نادرس�ت هس�تند .واقعا دنبال گزینۀ دیگری هس�تید؟؟!! در اغلب پس�تانداران ،جاندار نر نظام جفتگیری چندهمسری دارد .خب
وقتی جانداری نر باشد که رحم ندارد!!! از زیست سالهای قبل به یاد دارید که پستانداران سیستم تنفسی فشار منفی دارند ،شکل کلیه پیچیده داشته و محل تولید و بلوغ
اسپرمهای آنها فقط در بیضهها میباشد (رد سایر عبارات).
 38 81موارد (ب)( ،ج) و (د) نادرس�ت هس�تند .طاووس نوعی گونه از پرندگان میباش�د که همانند اغلب پستانداران ،سیستم چندهمسری در نظام جفتگیری
نرها دارد ولی در قمری خانگی ،سیستم تکهمسری مشاهده میشود که هر دو والد آنها در انتخاب جفت نقش برابری دارند.
در طاووسها و بیشتر پستانداران ،رقابت برای انتخاب شدن بین نرها رخ میدهد ولی در جیرجیرکها این رقابت بین مادهها رخ میدهد.
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 18 82در طی مهاجرت ،پرندگانی که اولینبار اس�ت به مهاجرت میپردازند بهطور غریزی مس�یر را تش�خیص میدهند ولی باتجربهترها به کمک آزمون و خطا یا
شرطی شدن فعال ،بهتر و راحتتر مسیر قبلی خود را تشخیص میدهند.
گزینۀ ( :)2اگر در حین مهاجرت ،راه جدیدی در مسیر حرکت به وجود بیاید ،جانور برای حل این مسئله جدید از یادگیری حل مسئله استفاده میکند
تا مشکل خود را حل کند / .گزینۀ ( :)3دقت کنید که طاووس نر با افزایش شانس تولیدمثلی خود میتواند هزینههای مصرفی خود برای بروز صفت سازگار را جبران کند/ .
گزینۀ ( :)4ویژگی بزرگ بودن اندازه برای جیرجیرکها در جانوران ماده نقش مهمی دارد.
ً
 28 83دقت کنید که خصوصیت سازگارتر ،یک رخمنود است زیرا در خصوصیات ظاهری فرد قرار دارد ،لذا قطعا ژننمودی برای این صفت بوده است ،که این ژن
بیان شده است و به صورت پروتئینهایی (ر خنمود) ظاهر شده است.
گزین�ۀ ( :)1صف�ات چش�مگیر در برخ��ی موارد احتم�ال بقای جان�دار را کاهش میدهد .چ�ون آن جانور را در معرض دید دش�منان ق�رار میدهد/ .
گزینۀ ( :)3با بروز صفات سازگارتر احتمال نزاع و درگیری کاهش (نه افزایش) مییابد ،زیرا جانورانی که خصوصیات فیزیکی برتری ندارند ،در رقابت شرکت نمیکنند/ .
گزینۀ ( :)4دقت کنید که صفات سازگار ،احمتال تولیدمثل را افزایش میدهند نه که قطعیت بدهند .ممکن است جاندار نر علیرغم متحمل شدن هزینۀ باالی خصوصیتی
چشمگیر ،متأسفانه موفق به جفتگیری نشده باشد ،لذا بحث رفتارشناسی در احتمال است نه قطعیت!!
 48 84صفات س�ازگارتر یا چش�مگیرتری که توسط انتخاب شوندگان ایجاد میشوند ،سبب افزایش ش�انس تولیدمثیل شده و جبران هزینههای مصرفی آن جانور
میشود .این صفات میتواند در برخی گونهها 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 آنها برای انتخاب ش�دن رقابت ایجاد میش�ود ولی
سایر نرها که این ویژگی سازگار را ندارند ،در رقابت شرکت نمیکنند ،چون میدانند که شکست میخورند به همین دلیل انرژی خود را صرف رقابت بیهوده نمیکنند.
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 18 85فقط 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 میبرد .این صفات
پرهزینه بوده و جبران هزینۀ آن با افزایش شانس تولیدمثلی جبران میشود .این صفات در بیشتر پستانداران و طاووسها در جنس نر ایجاد میشود ولی در جیرجیرکها
در ماده نمود مییابند (البته این صفات در هر دو جنس اغلب پرندگان که سیستم تکهمسری دارند ،بروز مییابند).
 48 86پرندۀ والد کاکایی بالغ ،در زمان بسیار کوتاهی با خارج کردن همۀ پوستههای تخم شکسته شده از النه ،سبب حفظ بقای زادهها و جمعیت خود میشود.
 38 87پرندۀ والد کاکایی به صورت غریزی در زمان بسیار کوتاه تخمهای شکسته شده را از النه خارج میکند تا پرندگان مهاجم متوجه پوستۀ درونی آنها و حمله
به آشیانه نشوند .این رفتار با سازوکار انتخاب طبیعی برگزیده شده است و اساس ژنی دارد.
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ً
 38 88قمری خانگی همانند اغلب پرندگان ،نظام جفتگیری تکهمسری دارد که هر دو والد در پرورش نوزاد و انتخاب جفت سهم تقریبا برابری دارند.
گزین�ۀ ( :)1بررس�ی جف�ت برای تولیدمثل در طاووسها ،در فصل تولیدمثلی س�ال ص�ورت میگیرد / .گزینۀ ( :)2هم�ۀ طاووسهای بالغ ،لکههای
چش�می را در پرهای دم خود نمایان میکنند ولی هرکدام که لکۀ بیش�تری دارد ،صفت س�ازگارتر داشته و زودتر توسط مادهها انتخاب میشود / .گزینۀ ( :)4در طاووسها
و اغلب پس�تانداران ،فعالیتهای پرهزینه و الزم برای پرورش تخمها را والد ماده میپردازد و والد نر که انتخاب ش�ونده برای لقاح میباش�د نقش مس�تقیمی در پرورش و
رشد زادهها ایفا نمیکند.
 38 89موارد (الف)( ،ج) و (د) نادرس�ت هس�تند .صفات ثانویۀ جنس�ی س�ازگارکننده که در اغلب پس�تانداران نر بروز مییابد ،صفاتی پرهزینه بوده ولی به دلیل
افزایش شانس تولیدمثل ،سبب جبران هزینههای پرداختی به آن میشود .این صفات در برخی موارد برای بقای جانور الزامی نمیباشند و در رقابت با نرهای دیگر به کار
میرود ولی با تولیدمثل سبب تضمین بقای ژن میشود.
 19 90صفات ثانویۀ جنسی جیرجیرک ماده ،همان اندازۀ بزرگ بدن آنها برای جا دادن کیسۀ آمیزشی میباشد .این صفات در هنگام جفتیابی نرها و در رقابت
با سایر مادهها بروز مییابد (نادرستی گزینۀ ( .))1این جیرجیرکها ،سیستم چندهمسری دارند و فقط نرها ،حق انتخاب جفت دارند (رد گزینۀ ( ))2ولی سرعت انتخاب
ش�دن جانور ماده در ایجاد نس�ل بعد را باال میبرد (رد گزینۀ ( .))3این صفت میتواند در حرکت و فرار از دش�من این جیرجیرکها نقش منفی ایجاد کند و از بقای آنها
بکاهد (رد گزینۀ (.))4
 39 91موارد (الف)( ،ب) و (ج) مدنظر اس�ت .قمری خانگی همانند اغلب پرندگان نظام جفتگیری تکهمس�ری دارد که هر دو والد در بررس�ی و انتخاب جفت
و بروز صفات ثانویۀ جنسی سازگار نقش دارند .در این جانوران هر دو جنسیت نر و ماده دچار محدودیت در تولیدمثل با سایر افراد میباشند و سیستم تکهمسری دارند.
 49 92طاووس ماده در فصل تولیدمثلی ،برای داشتن تعداد زادههای سالم بیشتر یا همان موفقیت تولیدمثلی ،به بررسی نرهای متعددی از جمعیت خود با توجه
به صفات سازگار آنها میپردازد.
گزین�ۀ ( :)1طاووسه�ای م�اده پس از بررس�ی تعدادی از نرها ،به انتخاب هبرتین آنه��ا میپردازند / .گزینۀ ( :)2بقای ط�اووس ماده در اثر فعالیت
طاووس نر در نگهداری از قلمرو و آشیانهسازی صورت میگیرد ولی هزینههای پرورش زادهها را طاووس ماده متقبل میشود / .گزینۀ ( :)3رقابت در فصل تولیدمثلی در
بین طاووسهای نر دارای صفات سازگار و برای انتخاب شدن سریعتر صورت میگیرد.
 39 93موارد (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
میش�ود ولی در برخی دیگر از پرندگان مثل طاووسها و بیش�تر پس�تانداران (گوزنها و…) که نظام جفتگیری چندهمس�ری دارند ،فقط در طاووس نر رخ میدهد .این
صفات در جیرجیرک ماده نیز رخ میدهد.
 39 94صفات هزینهبر تولیدمثلی همواره در گونهها وجود دارد .چون جانوران همواره سعی میکنند بهترین و سالمترین زادهها را ایجاد کنند .در گونههای بیشتر
پرندگان هر دو والد صفات سازگار جنسی را ایجاد میکنند و به انتخاب جفت میپردازند ولی در اغلب پستانداران صفات هزینهبر را والد نر بروز میدهد.
گزینۀ ( :)1در گونههایی که نظام چندهمسری دارند صحیح میباشد ولی در نظام تکهمسری ،هزینه کردن برای تولیدمثل در هر دو جنس برابر میباشد/ .
ً
گزینۀ ( :)2این هم بر منکرش لعنت! (اغلب ،مادهها در نظام چندهمسری حق انتخاب جفت دارند / ).گزینۀ ( :)4مثال در طاووسهای نر ،صفت داشتن لکههای چشمی
فراوانتر ،رقابت را بین نرها زیاد میکند.
بررسی این سؤال پر از نکتههای کنکوری میباشد.
 29 95موارد (ب)( ،ج) و (د) صحیح میباشند
الف) نادرست است .طاووس نر و بیشتر پستانداران نر دارای ویژگی چندهمسری میباشند ولی انتخاب جفت با مادهها میباشد / .ب) درست است.
در این عبارت به کلمۀ «نقش دارد» دقت کنید .در سیس�تمهای مختلف انتخاب جفت و پرورش نوزاد بهطور مس�تقیم یا غیرمس�تقیم هر دو والد با ژنها و عوامل کمکی
خود در ایجاد و پرورش زادههای سالم نقش دارند / .ج) درست است .در نظام جفتگیری چندهمسری ،اغلب والد نر در ایجاد صفات سازگارتر عمل میکند و در معرض
ً
ش�کارچیان قرار میگیرد .مثال در مثال طاووسها یا گوزنها ،نری که پرهای درخش�انتر یا ش�اخ بزرگتری دارد ،بیش�تر در معرض ش�کارچیان محیطی قرار میگیرد/ .
ً
د) درست است .بررسی جفت در این گروه معموال با مادهها رخ میدهد و نرها سیستم چندهمسری دارند.
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همۀ موارد دربارۀ سیستم جفتگیری چندهمسری صحیح میباشد.

29 96
منظور سؤال نظام جفتگیری چندهمرسی یمابشد که والد نر در پرورش نوزاد نقش غیرمستقیم دارد.
الف) درس�ت اس�ت .والد نر در این گونهها ،نگهداری از قلمرو و منابع غذایی را انجام میدهد و با محافظت از مادهها ،ش�انس تولیدمثلی جمعیت خود را
افزایش میدهد / .ب) درست است .سیستم چندهمسری در بیشتر پستانداران رخ میدهد که جانور مادۀ آنها در اغلب موارد رحم و جفت برای نگهداری کامل جنین دارد/ .
ج) درس�ت اس�ت .در این گروهها ،رقابت بین جنس�یتی رخ میدهد که انتخاب ش�ونده هس�تند و صفات س�ازگار را بروز میدهند / .د) درست اس�ت .والد نر در سیستم
چندهمسری وظیفۀ حمایت از قلمرو و محافظت از جنس ماده و زادهها را بر عهده دارد.
ً
 19 97در جانورانی با نظام جفتگیری چندهمسری ،جنس ماده محدودیت زیادی برای جفتگیری دارد .در این گونهها ،معموال جنس نر ،صفات ثانویۀ جنسی
برای انتخاب شدن بروز میدهد و جنس ماده به انتخاب جفت میپردازد (درستی گزینۀ ( )1و نادرستی گزینۀ (.))3
در سیس�تم جفتگی�ری تکهمس�ری ه�ر دو وال�د نر و م�اده ،محدودی�ت در تولیدمثل دارند و نمیتوانند تعدد همس�ر داش�ته باش�ند .در این گونهها ه�ر دو الد در
پرورش نوزاد و انتخاب جفت نقش دارند و چون اغلب در پرندگان مش�اهده میش�ود ،بیش�تر مراحل رش�د زادهها در درون تخم و بیرون بدن والد ماده صورت میگیرد
(نادرستی گزینههای ( )2و (.))4
 19 98در جیرجیرکها ،جنس ماده با انتقال تخمکها به کیس�ۀ لقاحی ،تعدادی تخم ایجاد میکند ولی در این گونه جنس�یت نر به انتخاب جفت برحس�ب صفت
سازگارتر اندازۀ بدن میپردازد.
گزین�ۀ ( :)2جیرجی�رک ن�ر ،کیس�ۀ لقاحی را واجد اس�پرم میکند که وزن زیادی از بدن خود را توس�ط کیس�ۀ لقاحی وارد جفت م�ادۀ خود میکند/ .
گزینۀ ( :)3جیرجیرک ماده هم کیسۀ لقاحی را با وارد کردن تخمکها ،حاوی دو نوع گامت میکند و هم با صفت اندازۀ بدن بزرگتر خود ،سبب ایجاد رقابت بین مادهها میشود/ .
گزینۀ ( :)4جیرجیرک نر ،تولیدکنندۀ اسپرم و غذای زادهها بوده و هزینۀ زیادی برای پرورش زادهها میپردازد.
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 39 99موارد (الف)( ،ب) و (د) عبارت را به نادرستی تکمیل میکنند.
در نظام جفتگیری تکهمسری ،هر دو والد نر و ماده هزینههای پرورش زادهها را میپردازند و هر دو نیز در انتخاب جفت سهم مساوی دارند (درستی ج).
الف) در جیرجیرکها فقط والد نر به انتخاب جفت میپردازد ولی از بیمهرگان بوده و فاقد دفاع اختصاصی میباشند / .ب) طاووس از پرندگان است
و حاوی کیس�ههای هوادار تنفس�ی میباش�د ولی فقط والد ماده آن در انتخاب جفت نقش دارد / .د) رفتار نظام جفتگیری تکهمس�ری در بیشتر پرندگان و مقدار کمی از
پستانداران رخ میدهد ولی کیسههای هوادار مربوط به پرندگان میباشد.
 31 100پرندگان به دلیل قدرت پرواز ،انرژی زیادی برای حرکت صرف میکنند که بیشتر آنها نظام جفتگیری تکهمسری دارند.
دقت کنید که در تولیدمثل ،دو نوع رفتار انتخاب جفت و نظام جفتگیری وجود دارد که نوع تکهمسری یا چندهمسری به نظام جفتگیری مربوط میشود نه انتخاب جفت!!
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گزینۀ ( :)1باال بودن اندازۀ نسبی مغز نسبت به وزن بدن ،در پرندگان و پستانداران دیده میشود که نظام جفتگیری آنها در پستانداران ،چندهمسری
و در بیشتر پرندگان ،تکهمسری میباشد / .گزینۀ ( )2و ( :)4رفتار انتخاب جفت برخالف رفتار نظام جفتگیری ،به چندهمسری و تکهمسری ربطی ندارد!!
 31 101م�وارد (ال�ف)( ،ج) و (د) وج�ود ندارد .در جیرجیرک ماده ،هرچه اندازۀ بدن بزرگتر باش�د ،ق�درت تولید تخمکهای بیش�تری دارد و میتواند زادههای
بیشتری ایجاد کند.
الف) نادرس�ت اس�ت .جیرجیرک ماده هزینۀ بیشتری برای تولیدمثل میپردازد / .ب) درس��ت است .جیرجیرک ماده ،غذای مورد نیاز رشد زادههای
خود را از جفت نر خود و از طریق کیس�ۀ لقاحی میگیرد / .ج) نادرس�ت اس�ت .انتخاب جفت این گونه بر عهده جیرجیرک نر میباش�د / .د) نادرست است .کیسۀ لقاحی
در این گونه مقدار زیادی از وزن جانور نر را تشکیل میدهد.
 11 102در طاووسها ،انتخاب جفت با جنسیت ماده میباشد ولی نرها سیستم جفتگیری چندهمسری دارند.
گزین�ۀ ( :)2در قم�ری خانگ�ی ،هر دو والد در انتخاب جفت و هزینۀ پرورش نوزاد نقش دارند / .گزینۀ ( :)3گوزن نر با تولید ش�اخ بزرگ ،هم صفت
س�ازگار پرهزینه ایجاد میکند و هم سیس�تم جفتگیری چندهمس�ری دارد / .گزینۀ ( :)4جیرجیرک نر ،هم انتخاب جفت میکند و هم کیس�ۀ محتوی غذا و اس�پرم را به
جفت ماده میرساند.
 31 103در نظامهای چندهمس�ری ،جنس�یتی که هزینۀ بیشتری برای تولیدمثل و پرورش زادهها میپردازد ،اغلب جفت ماده میباشد که حق انتخاب جفت
نیز دارد.
گزینههای ( )2( ،)1و ( :)4در بیشتر پرندگان با اینکه تخم در بدن ماده تشکیل میشود ولی حق انتخاب جفت با هر دو والد نر و ماده میباشد چون
در پرورش نوزاد و غذادهی به آنها ،هر دو والد نقش دارند.
 31 104فقط عبارت (ج) مربوط به پستانداران نمیباشد.
منظور این سؤال گروه پستانداران میباشند که در بیشتر آنها ،نرها ،جفتگیری چندهمسری دارند .بهطور معمول ،پستانداران ،پمپ فشار منفی تنفسی در ششها دارند (رد الف)،
قلب چهارحفرهای و طناب عصبی پش�تی دارند (رد ب) .در گونۀ پالتیپوس که از پس�تانداران میباش�د ،تخمگذاری و خوابیدن روی تخمها مش�اهده میشود (رد د) ولی
غدد نمکی نزدیک چشم یا زبان برای تنظیم نمک در برخی پرندگان و خزندگان دیده میشود (انتخاب ج).
 21 105فقط مورد (د) را میتوان در پرندگان مشاهده کرد (ترکیبی با زیست دهم میباشد) .در این سؤال ،منظور ویژگی گروه پرندگان میباشد که نظام جفتگیری
تکهمرسی دارند.
الف) نادرست است .معدۀ چهار قسمتی ویژۀ پستانداران نشخوارکننده میباشد / .ب) نادرست است .کیسههای هوادار پرندگان در خارج از ششها
قرار دارند / .ج) نادرست است .نقش کلیه در دوزیستان مشابه ماهیان آب شیرین میباشد / .د) درست است .منظور سؤال رده پرندگان میباشد که در آنها میتوان به
طاووسها اشاره کرد که نر آنها سیستم چندهمسری دارد.
اگ�ر در ای�ن س�ؤال میگفتی�م «گونهای که» هر دو والد هزینۀ پرورش نوزاد را میدهند ،چه ویژگی دارد ،عبارت (د) نیز نادرس�ت میش�د ولی منظ�ور از رده یا گروهی از
مهرهداران ،ویژگی و بررسی پرندگان میباشد.
 11 106همۀ موارد نادرست میباشند.
ال�ف) نادرس�ت اس�ت .جانوران در هنگام وجود ش�کارچی یا جان�وران رقیب ،نوع رفتار غذایابی خ�ود را تغییر میدهند و از غذایابی بهینه و س�عی در
ب�ه دس�ت آوردن ان�رژی کارآمدتر ،به مس��ت موازنه بین دریافت بیش�ترین انرژی و کمرتین خطا یمروند / .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 هزینههایی که برای غذایابی میش�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 کمخطر میرود و باز هم برای به دست آوردن غذایی با انرژی مناسب ،در
کمین قرار میگیرد / .د) نادرست است .تغییر رژیم غذایی در هنگام وضعیت نامساعد برای بقا مثل وجود رقیب یا شکارچی صورت میگیرد.
 21 107در این س�ؤال نباید ذهن ش�ما به ویژگیهای طوطی مش�غول شود چون منظور سؤال گیاهان میباشد که مواد سمی تولید کردهاند و طوطی با خوردن خاک
NAD +

و  FADو در فتوس�نتز از

NADP +

به عنوان

رس س�بب خنثی کردن س�م آنها میش�ود .همانطور که در فصل  6آموختید ،گیاهان در تنفس یاختهای از
گیرندۀ الکترون استفاده میکنند.
گزینۀ ( :)1این ویژگی در مورد پرندگان مثل طوطیها معنی پیدا میکند / .گزینۀ ( :)3این ویژگی در خرچنگهای ساحلی دیده میشود / .گزینۀ (:)4
این ویژگی در مورد گیاهانی که قدرت تخمیر دارند ،رد میشود.
ً
در این مدل سؤاالت خیلی باید دقت کنید ،چون اگر منظور سؤال را اشتباه حدس بزنید ،قطعا تست را غلط میزنید.

A

 41 108رفتار خرچنگهای ساحلی در شکار صدفهای متوسط به جای صدفهای بزرگ ،نمونهای از غذایابی بهینه میباشد که جانور مقدار انرژی خالص یا کارآمد
دریافتی را مد نظر قرار داده است.
از طرفی مواد غذایی و انرژی خاک رس برای طوطیها بسیار ناچیز بوده و فقط به دلیل خاصیت ضد سمی آن استفاده میشود.

283

ناروناج یاهراتفر
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A

بهط�ور کل�ی رفتار غذایابی جانوران در موقع حضور ش�کارچی (مثل کالغ برای پرن�ده کاکایی) یا وجود جانوران رقیب تغییر میکن�د و از نوع بهینه به نوع

31 109
کمخطر تبدیل میشود.

C

 21 110همۀ موارد زیر در مورد ویژگی خرچنگهای ساحیل که شکار صدف متوسط را به صدف بزرگ پرانرژیتر ترجیح میدهند ،صحیح میباشند.
خرچنگها ،سختپوستانی بیمهره میباشند که اسکلت بیرونی محکم به همراه دفاع غیراختصاصی دارند ،طناب عصبی شکمی و قلب پشتی ،دفع مواد زائد نیتروژندار

متشه لصف

به صورت تراوش آبششی و از غدد شاخکی دارند (زیست دهم و یازدهم).
A

فقط (د) موردنظر است .در رفتار قلمروخواهی ،برخی موارد جانور وارد حمله و نزاع میشود و بقای خود را به خطر میاندازد ولی سایر موارد بهطور معمول

11 111
در صورت بقا حفظ میشود( .به قید یمتواند در سؤال دقت کنید!)

112 B

11

فقط عبارت (د) ویژگی پرندگان را صحیح نشان میدهد .منظور سؤال پرندگان مهاجر میباشند.
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 برمیگردند / .ج) نادرس�ت اس�ت .در رفتار مهاجرت که نوعی غریزی میباش�د ،یادگیری نیز نقش دارد / .د) درس�ت اس�ت .برخی
پرندگان سیستم جفتگیری چندهمسری دارند ولی بیشتر آنها تکهمسری میباشند.
A

ب�ا آزمایش�ی ک�ه با آهنربا روی کبوتران خانگی انجام گرفت ،مش�خص ش�د که این گونه همانند الکپش�تان دریایی م�اده از میدان مغناطی�سی زمین در

11 113
مسیریابی درست خود بهره میبرند.

وجود ذرات آهن یا قرارگیری آهنربا روی سر پرنده سبب عدم احساس نسبت به میدان مغناطیسی زمین میشود.
A

در روزها و شبهای غیرابری ،جانوران مهاجر با عالئمی مثل موقعیت خورشید یا ستارهها برای مسیریابی خود استفاده میکنند ولی در شرایط ابری با عدم

B

اگر آهنربای کوچکی را روی سر کبوتر خانگی قرار دهیم ،باعث عدم درک مناسب برای میدان مغناطیسی زمین توسط کبوتر شدهایم .اگر این شرایط را در

21 114
تشخیص موقعیت خورشید و ستارهها ،جانوران با درک میدان مغناطیسی زمین به مسیریابی میپردازند.

41 115
روز و ش�ب غیرابری ایجاد کنیم ،جانور با تش�خیص موقعیت خورش�ید یا س�تارهها میتواند به مس�یر مهاجرت یا رفت و آمد خود ادامه دهد ولی در روز و شب ابری برای
مسیریابی به مشکل برمیخورد.

C

موارد (ب) و (د) صحیح میباشند.

21 116
منظور این سؤال الکپشتان دریایی ماده میباشند که از گروه خزندگان هستند.
الف) نادرست است .الکپشتان تخمهای خود را در سواحل دریا مخفی میکنند و پس از تخمگذاری ،خود به دریا برمیگردند و منتظر به دنیا آمدن
زادهها نمیمانند / .ب) درس��ت اس�ت .خزندگان و پرندگان ،در سیس�تم تخمگذاری خود ،اندوختۀ غذایی ذخیرۀ زیادی را در تخم خود حفظ میکنند / .ج) نادرست است.
اسکلت الکپشتان مانند هر مهرهداری از نوع درونی میباشد / .د) درست است .ساختار کلیه در خزندگان و پرندگان مشابه میباشد.

A

پرندگان و پروانهها در مهاجرت خود در روزهای آفتابی از موقعیت خورشید و در روزهای ابری از میدان مغناطیسی زمین استفاده میکنند ولی الکپشتان

11 117
دریایی همواره برای مسیریابی از این میدان مغناطیسی زمین در شرایط مختلف استفاده کنند.

118 B

41

رفتار غذایابی بهینۀ جانوران در هنگام مشاهدۀ رقیب یا شکارچی تغییر یافته و به رفتاری با به دست آوردن انرژی در ازای کمترین خطر میپردازند.
گزینۀ ( :)1پرندگان با آواز خواندن و یا حمله میتوانند به جانور مهاجم به قلمروی خود رفتار خاصی را انجام دهند / .گزینۀ ( :)2در تأیید این گزینه

میتوانید به ابری ش�دن هوا و اس�تفاده از میدان الکتریکی به جای موقعیت خورش�ید در مسیریابی اش�اره کنیم / .گزینۀ ( :)3بهطور معمول در مهاجرت زمینۀ یادگیری و
تجربه نقش مهمی دارد ،بهطوری که جانور با تجربه بیش�تر در مهاجرت ،از س�ایر جانوران مس�یریابی راحتتری دارد (چون همان مس�یر قبلی را میرود و به کمک شرطی
شدن فعال مشکل خود را حل کرده است).
119 C

11

موارد (ب)( ،ج) و (د) در مورد پرندگان که برخی از آنها در حالت معمولی دارای ذرات آهن مغناطیسی میباشند ،نادرست میباشند.
الف) درست است .پرندگان با آواز خواندن یا حمله به مهاجمان رفتار قلمروخواهی خود را بروز میدهند / .ب) نادرست است .این ویژگی در مگسها

وج�ود دارد ن�ه پرن�دگان (زیس�ت یازدهم فصل  / .)2ج) 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 میباشد (زیست یازدهم فصل .)4
C

 31 120فقط مورد (ب) صحیح میباشد.
ً
ً
رفتارهای غریزی خواب زمس�تانی (مثال در خرس قطبی) یا رکود تابس�تانی (مثال در برخی الکپش�تها) رفتارهایی برای س�ازش در مواقعی است که مقدار غذای محیطی
کاهش مییابد و جانور با کاهش سوختوساز بدن ،سعی در استفاده از انرژی ذخیرهای دارد (درستی ب).
ً
الف) یادگیری در تغییر رفتار غریزی از نوع خواب زمس�تانی و رکود تابس�تانی تقریبا اثری ندارد / .ج) جانور قبل از اینکه به خواب زمس�تانی برود ،با
مصرف زیاد غذا ،مقدار زیادی چربی ذخیره میکند / .د) هر دو رفتار در هنگام عمل آن سبب کاهش سوختوساز جانور میشود.

C

 31 121همۀ موارد نادرست میباشند.
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 مییابد/ .
ب) نادرس�ت اس�ت .تولید الکتات زیاد در مهرهداران ،همراه با فعالیت عضالنی ش�دید رخ میدهد ولی در خواب زمستانی و با کاهش فعالیت ،تنفس هوازی نیاز بدن
را برطرف میکند / .ج) نادرس�ت اس�ت .جانور در هنگام خواب زمس�تانی ،با کم کردن سوختوساز خود ،نیاز به انرژی را در خود کاهش میدهد ولی ذخیرۀ چربی
جانور برای روز مبادا و نیاز به انرژی میباشد .جانور از این چربی ذخیرهای نیز در خواب زمستانی استفاده میکند / .د) نادرست است .رکود تابستانی در خرسهای
قطبی رخ نمیدهد.

2
C

A

A

B

C

B

A

A
B

C

 11 1موارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست میباشند.
سؤال در مورد جوجۂ پرندۂ کاکایی میباشد که درخواست غذای خود را از بدو تولد با نوک زدن به منقار والد خود انجام میدهد.
الف) اندرس��ت اس�ت .خارج کردن پوس�تههای شکسته ش�دۀ تخم کاکایی از آشیانه توس�ط والد صورت میگیرد نه جوجه!  /ب) درست است .پرندگان
طناب عصبی پشتی دارند که همانند سایر مهرهداران ،بخش جلویی این طناب عصبی در آنها به صورت برجسته درآمده و مغز جانور را تشکیل میدهند / .ج) اندرست است.
جوجه کاکایی پس از تولد با رفتار غریزی به هر قسمت منقار والد خود نوک میزند ولی پس از دو روز یاد یمگیرد که اگر نوک زدن را دقیقتر و به مناطق جلویی منقار انجام
دهد ،پاس�خ س�ریعتری نیز از والد خود دریافت میکند که نوعی آزمون و خطا میباش�د (چون در عبارت اول ذکر کرده به هر قس�متی از منقار والد نوک میزند 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 کاکاییها!
 42 2جانوران رفتارهای مختلف خود را برای هدف هنایی که حفظ بقا و زادآوری میباشد ،انجام میدهند ولی همۀ رفتارها در جهت کاهش هزینۀ مصرفی و افزایش
سود خالص میباشد.
گزینۀ ( :)1در بس�یاری از رفتارها ،ژن و عوامل محیطی با هم بر بروز یک صفت مؤثر میباش�ند و یادگیری در ش�کلگیری کامل رفتار غریزی نقش
دارد .بهطور کلی ،یادگیری طی تجربه سبب تغییر و اصالح در بروز یک رفتار غریزی میشود / .گزینۀ ( :)2دلیل یک رفتار به پرسش چرایی ربط دارد ولی مکانیسم انجام
یک رفتار یا محرک ایجادکنندۀ آن به پرسشهای چگونهای ربط پیدا میکند / .گزینۀ ( :)3عملکرد انتخاب طبیعی در پاسخ به پرسشهای چرایی یک رفتار عمل میکند
که به بررسی دلیل رفتار میانجامد .بررسی عملکرد یک رفتار به چگونیگ یک رفتار بستگی دارد.
 33 3بر اساس متن کتاب درسی ،در برخی از مواقع جانوران غذایی میخورند که انرژی کمی با مواد مورد نیاز مهم دارد.
بر اساس متن کتاب درسی گزینههای ( )1و ( )2صحیح میباشند.
گزینۀ ( :)4رفتار غذایابی جانوران در هنگام مواجه شدن با شکارچی تغییر میکند (گرگ شکارچی گوزن میباشد).
 24 4منظور سؤال جیرجیرک نر میباشد که کیسۀ لقاحی محتوی اسپرمها و غذا را وارد بدن جفت مادۀ خود میکند .در این گونه ،جیرجیرکهای ماده برای انتخاب
شدن با هم رقابت میکنند و هر جانوری که بزرگتر است ،شانس انتخاب شدن بیشتری دارد.
گزینۀ ( :)1در این گونه جیرجیرکها ،جنس نر باید انتخاب جفت کند و به ارزیابی جفت مادۀ خود بپردازد / .گزینۀ ( :)3بعد از ورود کیسۀ غذایی از
جانور نر به ماده ،با تخمکگذاری مادهها ،تخمهای گوناگونی در این کیسه تشکیل میشود / .گزینۀ ( :)4پرورش زادههای جیرجیرک در بدن جانور ماده صورت میگیرد
ولی غذای آن را جانور نر تأمین میکند.
 15 5موارد (الف) و (د) نادرست میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .گوزن نوعی پس�تاندار میباش�د که همانند طاووسها ،رفتار انتخاب جفت را والد ماده انجام میدهد / .ب) درس�ت است .در
جیرجیرکها برخالف طاووس و اغلب پس�تانداران ،رفتار انتخاب جفت را والد نر انجام میدهد / .ج) درس�ت اس�ت .قمری خانگی برخالف جیرجیرک ،طاووس و اغلب
پس�تانداران ،نظام جفتگیری تکهمس�ری دارد / .د) نادرس�ت است .بروز صفات س�ازگارکنندۀ تولیدمثلی در طاووس نر به صورت پرهای درخشان با لکههای چشمی و
در جیرجیرک ماده با اندازۀ بزرگ بدن بروز مییابد.
 46 6موارد (ج) و (د) صحیح نمیباشند.
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 گونههای مختلف به حیات
معمولی خود ادامه میدهند .در این حالت زیستگاه پایدارتر میماند / .ب) درست است .جانداران مختلف یا بهطور مستقیم در لقاح شرکت میکنند و بقای ژنهای خود
را با تولیدمثل ایجاد میکنند و یا بهطور غیرمس�تقیم با حفاظت از س�ایر افراد گونه ،س�بب انتقال ژنهای مش�ترک خود و آنها در نسل بعد میشوند / .ج) نادرست است.
مهاجرت جانوران یک رفتار غریزی اس�ت که در اثر تغییر ش�رایط محیطی و رس�یدن به محیط مناس�بتر رخ میدهد ولی در اثر یادگیری و تجربه ،هر بار با موفقیت بهتر
انجام میشود / .د) نادرست است .خواب زمستانی و رکود تابستانی ،هر دو از رفتارهای غریزی با اساس ژنی میباشند.
 27 7پژوهشگران در روز ابری با قرار دادن آهنربای کوچک روی سر کبوتر خانگی سبب عدم احساس میدان مغناطیسی زمین توسط جانور شدند و بدین طریق
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 جهتیابی مسیر خود میپردازد (نادرستی گزینۀ ( )4و درستی گزینۀ (.))2
گزینۀ ( )1که نادرست بودن آن واضح است و گزینۀ ( )3نیز با آزمایشات دیگری بررسی شد.
 38 8منظور سؤال خاک رس میباشد که ذرات غیرآلی بسیار فشرده و کوچکی دارند که هوا به خوبی در آنها نفوذ نمیکند (زیست دهم فصل .)7
 29 9در هر نوع یادگیری جانور میآموزد که به یک محرک تغییر رفتار ایجاد کند .تفاوت شرطی شدن کالسیک با خوگیری در آن است که در نوع شرطی شدن
کالسیک جانور به یک محرک شرطی شده پاسخ میدهد ولی در نوع خوگیری جانور به محرک دائمی دیگر پاسخ نمیدهد.
در هر دو نوع شرطی شدن کالسیک و فعال ،یک محرک بیاثر در ابتدا وجود دارد که در نوع کالسیک این محرک به نوع شرطی تبدیل شده ولی در نوع آزمون و خطا،
جانور به محرک بیاثر ابتدا به صورت تصادفی پاسخ میدهد (درستی گزینۀ (.))1
صفات ثانویۀ جنسی شانس انتخاب شدن توسط جفت دیگر را در جامعه زیاد میکند (درستی گزینۀ (.))3
یادگیری با فرصت آموزشی که دارد ،شکل رفتار غریزی را تغییر میدهد (درستی گزینۀ (.))4
 11 10فقط مورد (ج) صحیح اس�ت .چون اغلب پرندگان ،سیس�تم تکهمس�ری داش�ته و هر دو والد در رشد و تکامل جنین و نوزاد نقش مهمی دارند ،پس هر دو
والد در انتخاب جفت نقش و سهم دارند (درستی ج).
الف) کیسه هوای هوادار تنفسی ویژه همۀ پرندگان میباشد / .ب) همۂ پرندگان و پستانداران ،اندازۀ نسبی مغز بیشتری نسبت به وزن بدن به نسبت
سایر مهرهداران دارند / .د) دفاع اختصاصی و غیراختصاصی در همۂ پرندگان ،پستانداران و سایر مهرهداران وجود دارد.
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 21 122فقط مورد (ب) نادرست میباشد .فرومون یک ماده شیمیایی برای ایجاد رفتار بین افراد یک گونه میباشد .در زنبورها از این ماده برای هشدار دادن حضور
شکارچی به سایر افراد گونه استفاده میشود.
سایر عبارات صحیح هستند و خط کتاب درسی میباشند( .در مورد عبارت (الف) در کتاب درسی آمده «برخی از جانوران زندگی گروهی دارند)».
 41 123در بین جانوران ،فقط زنبور نر ،یاختۀ پیکری هاپلوئید دارد که جانداری زایا بوده و با تقسیم میتوز به تولید اسپرم میپردازد (رد گزینۀ ( )1و درستی گزینۀ (.))4
مارها هم از طریق فرومونهای موجود در هوا که توس�ط گیرندۀ ش�یمیایی زبان آنها تش�خیص داده میش�وند با هم ارتباط دارند و هم در نوعی مثل مار زنگی ،قدرت
پذیرش و درک امواج فروسرخ دارند (رد گزینۀ (.))2
گربهها با ترشح فرومون در تعیین قلمرو استفاده میکنند .همانطور که در گفتار قبل مشاهده کردید ،جانوران در تعیین قلمرو در برابر افراد همگونه یا سایر گونهها به
رقابت میپردازند (رد گزینۀ (.))3
 11 124فقط مورد (د) مدنظر است .ارتباط جوجه کاکایی و پرندۀ والد برای درخواست غذا از طریق لمس و نوک زدن جوجه به منقار والد صورت میگیرد.
ارتباط زندگی گروهی بین جیرجیرکها برای تعیین گونه و جنسیت از طریق صدای جیرجیرک نر نیز رخ میدهد (رد الف).
زنبورهای کارگر با وز وز کردنهای متفاوت ،به یکدیگر اطالعاتی در مورد محل منبع جدید غذایی ارسال میکنند (رد ب).
پرندگان از عالئم آوازی در تعیین قلمرو استفاده میکنند (رد ج).
 11 125فقط مورد (الف) مدنظر است .فرومون نوعی مادۀ شیمیایی است که از طریق گیرندههای بویایی یا چشایی ارتباط آن برقرار میشود.
ب) برخ�ورد لمس�ی ن�وک زدن جوجهها ب�ه منقار والد از طریق گیرندۀ مکانیکی ص�ورت میگیرد / .ج) صدای زنگ در اث�ر تحریک گیرندۀ مکانیکی
شنوایی سگ گرفته میشود / .د) برخورد برگ در حال ریزش از درخت به سر جوجه پرندگان ،پس از مدتی سبب یادگیری عادی شدن میشود.
 41 126منظور سؤال ،زندگی گروهی زنبورهای کارگر میباشد .همانطور که میدانید ،زنبورها از فرومون برای اطالعرسانی حضور شکارچی در محیط استفاده میکنند.
زنبورهای کارگر گلهایی با شهد فراوان را میافشانند که از طول مو جهای مرئی و فرابنفش در پیدایش گلها استفاده میکنند .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 میدهند.
 41 127زنبورهای کارگری که منبع جدید غذایی را پیدا کردهاند ،با مدت زمانی که حرکات خاصی انجام میدهند یا صدای وز وز متفاوتی را برای سایر کارگرها انجام
میدهند ،سبب انتقال اطالعات به همدیگر میشوند.
گزینۀ ( :)1نادرست است .زنبورهای کارگر ،هنگام انجام حرکات ویژه ،صدای وز وز متفاوتی ایجاد میکنند تا به سایر کارگرها در مورد محل و جهت
منبع غذایی اطالعاتی را منتقل کنند.
گزینۀ ( :)2نادرست است.
دقت کنید که در ارتباط بین زنبورهای کارگر ،جانور با انجام حرکات ویژۀ بدن در مدت زمان طوالنیتر اطالعرس�انی میکند ولی در مورد برقراری ارتباط صوتی ،جانور با
تغییر در صدای وز وز کردن به جانوران دیگر اطالعرسانی میکند.
گزینۀ ( :)3نادرست است.
اطالعات بویایی برای پیدا کردن محل دقیق منبع غذایی توسط همان زنبور کارگری که به سمت منبع میرود ،حس میشود .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 میگیرد.
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 31 128موارد (الف)( ،ج) و (د) نادرس�ت اس�ت .در این س�ؤال منظور گیرندۂ بویایی زنبورهای کارگر میباش�د که از حواس ویژه بوده و سبب ردیابی محل گلها و
گردهها برای به دست آوردن منبع غذایی میشود .حس بویایی گیرندۀ شیمیایی دارد که همانند گیرندههای شیمیایی در موهای حسی روی پاهای مگس قرار دارد.
الف) چش�م مرکب گیرندۀ نوری دارد / .ج) گیرندۀ بویایی در انس�ان انتهای دندریتی مژکدار دارد / .د) لوب یا پیاز بویایی در ماهیها نس�بت به کل
مغز جانور ،از لوبهای بویایی انسان نیز بزرگتر میباشد.
 31 129موارد (الف)( ،ج) و (د) مدنظر میباش�ند .زندگی گروهی احتمال ش�کار ش�دن توس�ط ش�کارچی را کاهش میدهد و دسترس�ی به غذایابی نیز ممکن است
افزایش یابد .از طرفی احتمال رسیدن به شکار بزرگ و غذایابی بهینه را تسهیل میدهد.
در زندگی گروهی رقابت بین افراد میتواند کاهش یابد ولی هیچگاه رقابت از بین نمیرود( .نادرستی ب)
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اجتماع مورچهها از گروههایی تشکیل شده است که در اندازه ،شکل و کارهایی که انجام میدهند ،تفاوت دارند.

گزینۀ ( :)1در فصل آخر زیس�ت یازدهم آموختید که مورچهها به صورت گروهی به حش�رات مزاحم روی
برگ آکاس�یا حمله میکنند تا محیط زندگی خود را حفظ کنند ولی در این گفتار یاد گرفتیم که رفتار برش برگ مربوط به زندگی
گروهی مورچهها در استفاده از قار چها میباشد که به آنها مورچههای برگبر گفته میشود / .گزینۀ ( :)2مورچههای کوچکتر
همزمان که مورچههای بزرگتر در حال حمل برگها میباشند ،روی برگها قرار دارند و از آن دفاع میکنند( .در شکل مقابل این
نکته قابل مشاهده میباشد / ).گزینۀ ( :)3مواد مترشحه شیمیایی از برگ آکاسیا ،مانع حملۀ مورچهها به زنبورهای گردهافشان
میشود .چون زندگی گیاه آکاسیا وابسته به گردهافشانی زنبورها میباشد.
 21 131فقط مورد (الف) در مورد قار چها که منظور سؤال است ،صحیح میباشد.
الف) درست است .نوعی از قارچها منبع غذایی مورچههای برگ ُبر میباشند که مانند هر قارچ دیگری قادر به تولیدکنندگی و تبدیل مواد معدنی به مواد آلی
نمیباشند( .قار چها همانند جانوران ،همگی مصرفکنندهاند / ).ب) نادرست است .قار چها برخالف گیاهان فاقد سامانههای جذب نوری یا همان فتوسیستمها میباشند/ .
ج) نادرس�ت اس�ت .انجام همزمان فرایندهای رونویس�ی و ترجمه مخصوص پروکاریوتها میباش�د / .د) نادرس�ت اس�ت .برخی RNAها نیز فعالیت آنزیمی و ساختار
سهبعدی دارند ولی ساختار پپتیدی ندارند.
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 11 132در زندگی گروهی مورچههای کارگر ،انواع کوچکتر ،نقش دفاعی از برگهای بریده شده را در هنگام حمل آنها بر عهده دارند.
گزینۀ ( :)2مورچههای کارگر بزرگتر ،وظیفۀ برش برگها و حمل آنها را بر عهده دارند / .گزینۀ ( :)3مورچههای بزرگ در دفاع از برگ نقش ندارند
ولی در برش و حمل آنها نقش دارند / .گزینۀ ( :)4مورچههای کوچکتر عمل دفاعی خود از برگها را هنگامی انجام میدهند که این برگهای برش داده ش�ده توس�ط
مورچههای بزرگ در حال انتقال میباشند.
 11 133فقط مورد (ب) صحیح نیس�ت .در زندگی مورچههای کارگر ،این جانوران قطعههای برگ را به عنوان کود آیل درمیآورند که ضمن تجزیۀ آهس��تۂ آن ،مواد
آلی مناسب را به قار چها میدهند( .در زیست دهم ،خواندید که کود بیولوژیک یا زیستی شامل ابکرتیهایی هستند که برای خاک مفید میباشند).
الف) اجتماع گروهی مورچهها روی درخت آکاس�یا در حقیقت نوعی حفظ قلرمو میباش�د که مانع س�وء استفادۀ حش�رات و سایر جانداران از محیط زندگی
خود میشوند / .ج) مورچهها نمیتوانند آسیبی به زنبورهای گردهافشان روی درخت آکاسیا برسانند چون این گیاهان با ترشح مواد شیمیایی مانع تجمع این مورچهها میشوند/ .
د) مورچههای برگ ُبر از قار چها غذای خود را تأمین میکنند (نه گیاهان).
 11 134همۀ گزینهها زندگی گروهی را معرفی میکنند ولی گزینههای ( )3( ،)2و ( )4نمونهای از دگرخواهی میباشند در حالی که در اجتماع مورچهها نوعی همکاری
بدون دگرخواهی انجام میشود.
 41 135فقط مورد (ب) نادرست میباشد.
نوعی قارچ منبع غذایی مورچههای برگ ُبر میباش�د .الزم به ذکر اس�ت که قار چها موجوداتی مصرفکنندهاند و قدرت تولیدکنندگی یعنی تبدیل مواد معدنی به مواد آلی
را ندارند.
الف) درس�ت اس�ت .قار چها میتوانند در تنفس هوازی به اکسایش پیرووات و در تخمیر به کاهش آن بپردازند / .ب) نادرست است .قار چها قدرت
تولیدکنندگی و اس�تفاده از  NADPHندارند / .ج) درس�ت اس�ت .قار چها یوکاریوتند ،پس حاوی توالی افزاینده و س�ه نوع دنابسپاراز میباشند / .د) درست است .برخی
ً
قار چها مثل مخمرها ،حاوی ناقل ژنی دیسکی هستند که معموال یک نقطۀ شروع همانندسازی و تعدادی نقطۀ شروع رونویسی میباشند.
 21 136دگرخواهی رفتاری پرهزینه میباشد که طی آن جانور با کم کردن شانس بقا و زادآوری خود ،سبب حفظ بقا و موفقیت تولیدمثلی جانوران دیگر همگروه خود
میشود( .در گزینۀ ( )3باید ذکر میشد که این عمل با کاستن شانس بقای خود رخ میدهد).
 11 137موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست میباشند.
ً
الف) نادرست است .خفاشهایی که رفتار دگرخواهی با تشکیل گروه همکاری تشکیل میدهند به هم سود میرسانند ولی لزوما خویشاوند نیستند/ .
ب) نادرست است .خفاشان خونآشام از پستانداران بزرگ مثل دامها ،خون میمکند / .ج) نادرست است .خفاشان خونآشام ،مقدار کمی از خون خورده شده را در رفتار
دگرخواهی برمیگردانند و به اش�تراک میگذارند / .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 میشود.
 31 138م�وارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرس�ت هس�تند .پرندگان یاریگر با کمک ب�ه والدین دیگر ،از یک طرف آموزشهای الزم ب�رای فرایندهای بقا و زادآوری را فرا
میگیرند و از طرفی در صورت مرگ صاحبخانهها ،به آسانی صاحب قلمرو و محل زندگی میشوند.
ً
الف) رفتار پرندههای یاریگر هم دگرخواهی دارد و هم منافع فردی دارد / .ب) رفتار یاریگرها نباید قطعا در حفظ خویشاوندان باشد / .ج) پرندگان یاریگر،
اغلب پرندگان جوان هستند نه جوجهها!
 41 139زنبور کارگر عقیم است و بهطور ژنتیکی قادر به انتقال مستقیم ژنهای خود به نسل بعد نمیباشد.
گزینۀ ( :)1رفتار پرندگان یاریگر نوعی رفتار گروهی از نوع دگرخواهی بوده که به نفع فرد میباشد / .گزینۀ ( :)2گروه همکاری میتواند بین افراد خویشاوند
یا غیرخویشاوند مثل نمونه خفاشهای خونآشام رخ دهد / .گزینۀ ( :)3در رفتار گروهی که با تشکیل گروه همکاری همراه میباشد ،رابطۀ سودرسانی دوطرفه میباشد.
 41 140زنبوره�ای کارگ�ر و دمعصاییهای نگهبان ش�انس بقای خود را کاهش میدهند و خود زادهای نخواهند داش�ت .آنها بهطور غیرمس�تقیم ،ش�رایط را برای
ً
گسترش ژنهای خویشاوندان خود فراهم میکنند ولی پرندگان یاریگر ،قدرت لقاح داشته و مستقیما بقای ژنهای خود را تضمین میکنند.
ً
گزینۀ ( :)1دمعصایی نگهبان در رفتار دگرخواهی خود ،معموال زادهای تولید نمیکند / .گزینۀ ( :)2رفتار دگرخواهی با نفع فردی در مثال پرندگان یاریگر
دیده میشود ولی در رفتار خفاشان خونآشام نیز در همۀ افراد گروه سود دوطرفه ایجاد میشود / .گزینۀ ( :)3هر دو نوع جاندار در بقای بیشتر زادههای جمعیت مؤثرند.
ً
هر نوع رفتار دگرخواهی ،در نهایت سبب باال رفتن شانس بقا و زادآوری سایر افراد جمعیت میشود ولی این رفتار میتواند با کاهش شانس بقای برخی افراد رخ دهد (مثال
ً
در نگهبانها) و یا سبب افزایش بقای همۀ افراد شود (مثال در خفاشان و پرندگان یاریگر).
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 21 141فقط مورد (الف) دربارۀ رفتار خفاشان خونآشام موردنظر سؤال صحیح میباشد.
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 آنها شانس آمیزش و انتقال
ژنهای خود را حفظ میکنند / .ب) نادرس�ت اس�ت .رفتار خفاش�ان در گروه همکاری با منافع جمعی میباش�د نه منافع فردی!  /ج) نادرس�ت است .خفاش پستانداری با
قدرت پرواز میباش�د ولی برخالف پرندگان فاقد کیس�ههای هوادار در مجاور ش�شهای خود میباشد / .د) نادرست است .خفاش از پستانداران غیرتخمگذار میباشد و از
ویژگیهای پرندگان فقط پرواز کردن را دارد.
 31 142موارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست تکمیل میکنند .رفتار دگرخواهی همواره در بین جاندارانی رخ میدهد که زندگی گروهی دارند.
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
ً
میباش�د (مثال رفتار گروهی در اجتماع مورچههای برگبر از نوع دگرخواهی نمیباش�د) / .ج) رفتار دگرخواهی در برخی موارد مثل جامعۀ خفاشها ،گروه همکاری تش�کیل
میدهد ولی در جامعۀ زنبورهای کارگر یا دمعصاییهای نگهبان ،گروه همکاری وجود ندارد / .د) افراد نگهبان در زندگی گروهی ش�انس بقا و زادآوری خود را کم میکنند
ولی در برخی مواقع میتوانند لقاح نیز انجام دهند.
 21 143رفتار دگرخواهی زنبور کارگر و دمعصاییهای نگهبان ،س�بب کاهش ش�انس بقای فرد ولی افزایش ش�انس بقا و زادآوری خویش��اوندان میش�ود .این رفتار
نگهبانها به تولید گروه همکاری نمیانجامد.
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 31 144موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرس�ت تکمیل میکنند .رفتارهای دگرخواهی که ش�رایط مناسبی برای خویشاوندان ایجاد میکنند را میتوان هم در نگهبانهای
گونههای زنبورها و دمعصاییها مشاهده کرد و هم در خفاشان خونآشام که در همۀ آنها جانور رفتار کننده بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به بقای ژنهای خود کمک کرده
ً
است ولی لزوما در جهت منافع فردی نمیباشد.
عبارات (الف) و (ب) در مورد رفتار خفاشان و عبارت (د) در مورد زنبورهای کارگر رد میشوند.
 31 145موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست تکمیل میکنند .انتخاب طبیعی همواره سبب کاهش فراوانی نسبی اللهای نامطلوب و افزایش فراوانی ژنهای مطلوب میشود.
الف) از فصل  4به خاطر دارید که انتخاب طبیعی برخالف جهش ،الل جدیدی ایجاد نمیکند / .ب) دمعصاییهای نگهبان زادهای نخواهند داشت
و در خزانۀ بعدی سهم مستقیمی ندارند / .ج) دمعصاییها رفتار دگرخواهی بدون تشکیل گروه همکاری دارند.
 31 146عبارات (الف)( ،ب) و (ج) نادرس�ت تکمیل میکنند .رفتار قلمروخواهی پرهزینه اس�ت و میتواند با در معرض ش�کارچی قرار گرفتن ،ش�انس بقای خود را
کاهش دهد (درستی د).
ال�ف) رفت�ار قلمروخواهی پرندگان به ص�ورت آواز خواندن یا حمله به پرندگان مزاحم عمل میکند / .عب�ارات (ب) و ج) رفتار قلمروخواهی یک رفتار
غریزی است که تحت کنترل تجربه به صورت یادگیری و شکل کاملتری درمیآید .اصل غریزی بودن این رفتار میتواند به نسل بعد نیز منتقل شود.
 21 147صفات دگرخواهی اگر به صورت گروه همکاری صورت گیرد ،باید به صورت اش�تراکی و دوطرفه باش�د .همانطور که در مثال خفاش�ان خونآش�ام مطالعه
کردید ،اگر این رفتار دوطرفه نباشد پس از مدتی از گروه طرد میشوند.
گزینۀ ( :)1در رفتار پرندگان یاریگر ،گروه همکاری ایجاد نمیشود / .گزینۀ ( :)3رفتار زندگی گروهی در اجتماع مورچههای برگبر از نوع دگرخواهی نمیباشد/ .
گزینۀ ( :)4در جمعیت زنبورها ،نوع کارگر به رفتار دگرخواهی میپردازد( .ملکه رفتار دگرخواهی ندارد).
ً
 11 148موارد (الف)( ،ج) و (د) ،هر سه جزء رفتارهای غریزیاند و تنها در (ب) ،یادگیری (تغییر نسبتا پایدار رفتار) ،نقش تعیینکننده دارد.
 21 149انتقال کیسۀ لقاحی از جیرجیرک نر به ماده و زندگی اجتماعی مورچهها ،سبب افزایش شانس تولیدمثل جاندار میشود.
ً
گزینۀ ( :)1زنبور کارگر نازاست و قدرت تولید زاده ندارد / .گزینههای ( )3و ( :)4دمعصایی نگهبان معموال زادهای ندارد و از طرفی در معرض دید
شکارچیان نیز قرار میگیرد.
 31 150موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست تکمیل میکنند .زنبورهای کارگر و دمعصاییهای نگهبان برخالف سایر رفتارهای دگرخواهی یا گروهی ،بهطور غیرمستقیم
فقط شانس بقای ژنهای مشترک خود را زیاد میکنند.
 31 151رفتار دمعصایی نگهبان همانند پرندگان یاریگر از نوع دگرخواهی میباشد ولی رفتاری به نفع سایر افراد جامعه میباشد.
گزینۀ ( :)1زنبور کارگر و دمعصایی نگهبان ،هر دو بهطور غیرمستقیم به بقای ژن خود میپردازند / .گزینۀ ( :)2گروه همکاری در دمعصاییها تشکیل نمیشود/ .
گزینۀ ( :)4زنبورهای کارگر و دمعصایی نگهبان شانسی برای شرکت در خزانۀ ژنی نسل بعد ندارند چون زادهای ندارند.
ً
 41 152همۀ موارد نادرست است .تنها زنبور ماده ملکه است که میتواند ژنهای خود را مستقیما به نسل بعد منتقل کند (نادرستی الف) .بقیۀ زنبورهای ماده که
کارگ�ر هس�تند ،تنها بق�ای ژنهای خود را بهطور غیرمس��تقیم تضمین میکنند .دقت کنید که زنب�ور ملکه انرژی خود را صرف تولیدمثل ک�رده ولی صرف تغذیۀ تخمها
نمیکند (زنبور ملکه رفتار دگرخواهی ندارد ولی نصف ژنهای خود را از  100درصد والد نر هاپلوئید خود گرفته است( ).نادرستی سایر عبارات).
 41 153زنبورهای عس�ل ملکه و کارگر مادههای دیپلوئید میباش�ند .ملکه بهطور مس�تقیم و با لقاح ژنهای خود را به نس�ل بعد میدهد ولی کارگرها با محافظت از
اجتماع بهطور غیرمستقیم سبب انتقال ژنهای مشابه با خود توسط خویشاوندان میشود.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .زنبورهای عسل مادۀ کارگر یا ملکه دیپلوئید هستند که حاصل لقاح اسپرم و تخمک والدین خود میباشند ولی زنبورهای
نر ،هاپلوئیدند و از بکرزایی ملکه ایجاد ش�دهاند / .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .زنبور کارگر ماده عقیم میباشد / .گزینۀ ( :)3نادرست است .زنبور کارگر قدرت تولیدمثل
ندارد و عقیم میباشد.
 11 154فقط مورد (د) صحیح است.
الف) نادرست است .یادگیری حل مسئله در برخی جانوران رخ میدهد که قدرت استدالل آگاهانه برای حل مشکل جدید دارند / .ب) نادرست است.
این رفتار غریزی در جوجۀ برخی پرندگان مثل غازها رخ میدهد تا نقشپذیری کنند / .ج) نادرس�ت اس�ت .برخی گونههای جیرجیرک با تولید صدا توس�ط جنس نر به
ً
جفتیابی میپردازند / .د) درست است .به دلیل ویژگی تغذیۀ جنین و نگهداری از زادهها ،معموال مادهها جفت خود را انتخاب میکنند.
ً
 41 155گربه ،پستانداری است که توسط فرومون به تعیین قلمرو میپردازد ولی جزء دامها یا پستانداران بزرگ نمیباشد به همین دلیل معموال منبعی برای غذای
خفاشان نمیباشد.
گزینۀ ( :)1هدف نهایی رفتارهای تولیدمثلی داش�تن موفقیت تولیدمثلی یعنی داش�تن بیش�ترین تعداد زادۀ س�الم میباش�د / .گزینۀ ( :)2رفتارهای
جانوری در جهت کاهش هزینه و افزایش س�ود خالص هس�تند / .گزینۀ ( :)3طاووس ماده ،دم طاووس نر را بررس�ی میکند و نری با دم درخش�انتر و پرهای دارای لکۀ
چشمی بیشتر را انتخاب میکند.
 41 156وقتی رفتار جانداری سبب برقراری شانس بقا و زادآروی برای سایر افراد جامعه میشود ،از آن به عنوان یک رفتار دگرخواهی و گروهی یاد میشود.
ً
گزین�ۀ ( :)1در رفتاره�ای مختلفی مثل قلمرویابی نیز مش�اهده میش�ود که جانور ب�ا رفتارهای مختلفی به دنبال آن م�یرود / .گزینۀ ( :)2مثال رفتار
تخمگذاری الکپش�تان برای قلمروخواهی رخ نداده اس�ت بلکه برای تولیدمثل و ایجاد نس�ل بعد رخ میدهد /.گزینۀ ( :)3رفتار قلمروخواهی س�بب انتخاب بخش�ی از
محدودۀ جغرافیایی جانور میشود ولی این رفتار جزء رفتارهای گروهی طبقهبندی نمیشود.
 21 157موارد (ب) و (ج) صحیح میباشند.
ال�ف) نادرس�ت اس�ت .بارها در کت�اب دوازدهم جل�د ( )1و ( )2ذکر کردهایم که انتخ�اب طبیعی یک عام�ل برگزیننده یا انتخابگر میباش�د ولی
تولیدکننده نیس�ت / .ب) درس�ت اس�ت .انتخاب طبیعی رفتارهایی برای حفظ بقا و تولیدمثل را انتخاب میکند / .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 دمعصایی نگهبان ،انتخاب
طبیعی در جهت حفظ منافع و بقای جامعه حرکت میکند نه فرد!
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 11 158فقط مورد (الف) صحیح میباشد.
الف) درس�ت اس�ت .انتخاب طبیعی همواره در جهت کاهش هزینۀ رفتارها و افزایش س�ود خالص یا انرژی کارآمد میباش�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 میشوند / .ج) نادرست است .در رفتار خفاشان
خونآشام ،نگهبانی وجود ندارد / .د) نادرست است .رفتار پرندگان یاریگر نوعی دگرخواهی در جهت منافع فردی میباشد.
 11 159همۀ موارد نادرست میباشند.
الف) در رفتار زنبورهای کارگر و دمعصایی نگهبان ،انتخاب طبیعی س�بب گزینش صفتی ش�ده اس�ت که بقای فرد کاهش مییابد ولی بقای جمعیت
را زیاد میکند / .ب) بروز رفتارهای س�ازگار برای اینکه ش�انس بقا و زادآوری را زیاد کنند ،رفتارهای پرهزینهای هس�تند که انتخاب میش�وند / .ج) رفتار خفاشان در گروه
همکاری سبب افزایش شانس بقای جمعیت شده است.
هر رفتاری بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بقای ژنهای فرد را افزایش میدهد.

C

B

 31 160موارد (ج)( ،د) و (ه) صحیح هستند.
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 زادههای خود و یا
قلمرویابی استفاده میکنند / .ج) درست است .این رفتار برخالف نگهبانها به نفع فرد میباشد / .د) درست است .رفتار پرندگان یاریگر ،هم سبب افزایش بقای زادههای
پرندگان دیگر میشود و هم در آینده در پرورش زادههای خود تجربه میگیرند / .ه) درست است .این عبارت بهطور کلی دربارۀ زندگی گروهی صحیح است.
 11 161رفتار دگرخواهی خفاش�ان خونآش�ام که با تشکیل گروه همکاری میباشد ،با هدف افزایش شانس بقا و تولیدمثل همۀ افراد جامعه انجام میشود (برخالف
رفتار زنبورهای کارگر و دمعصاییهای نگهبان که هدف آنها فقط بقای سایر افراد خویشاوند خود میباشد).
گزینۀ ( :)2مورچههای کارگر دفاعی ،انواع کوچکی هس�تند که وظیفۀ برش و حمل برگ ندارند / .گزینۀ ( :)3لقاح الکپش�ت در ساحل رخ نمیدهد
بلکه تخمگذاری را در آنجا انجام میدهد / .گزینۀ ( :)4جانور در خواب زمستانی و رکود تابستانی دچار کاهش سوختوساز میشود نه قبل از آن!
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 11 1موارد (الف) و (د) صحیح و موارد (ب) و (ج) نادرست میباشند.
الف) درست است .در اثر فعال شدن ژن  Bدر مغز موش ماده ،پروتئین محصول آن ژن ،سبب فعال شدن ژنهای دیگر و برخی آنزیمها (کاتالیزگر زیستی)
محصول ژن  Bبر روی آنزیمها و ژنهای دیگر مغزی رخ میدهند/ .
پروتئین
میشود / .ب) نادرست است .فرایندهای پیچیدۀ مغزی برای شروع این رفتار غریزی پس از اثر
ِ
ِ
ً
ج) نادرس�ت اس�ت .با غیرفعال کردن ژن  ، Bاصال  mRNAو پروتئین محصول آن تولید نمیش�ود / .د) درس�ت اس�ت .در زیس�ت یازدهم آموختید که در مهرهداران
بخش جلویی طناب عصبی پش�تی آنها برجس�تهتر بوده و مغز را تش�کیل میدهد که برخی یاختههای آن با بیان ژن  Bدر موش ماده س�بب آغاز رفتار غریزی مراقبت از
نوزادان میشود.
 22 2اگر 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
غیرشرطی میباشد.
گزینۀ ( :)1تغییر رفتار به محرک بیاثر میتواند در عادی ش�دن و رفتارهای ش�رطی رخ دهد / .گزینۀ ( :)3ش�رطی ش�دن کالسیک برخالف شرطی
شدن فعال دارای محرک شرطی میباشد / .گزینۀ ( :)4حل مسئله با استفاده از تجارب گذشته و به صورت برنامهریزی آگاهانه رخ میدهد.
 43 3سگ پاولوف نشانهای از رفتار شرطی شدن کالسیک بوده ولی رفتار موشها در جعبه اسکینر از نوع شرطی شدن فعال میباشد.
در شرطی شدن کالسیک ،جانور بین محرک بیاثر و محرک طبیعی ارتباط برقرار میکند تا سبب ایجاد محرک شرطی شود ولی در شرطی شدن فعال (آزمون و خطا) ،جانور
بین عمل تصادفی محرک بیاثر اولیه و نتیجۀ آن (مثل فشار اهرم و پاداش آن) رابطه برقرار میکند و سپس یک رفتار عمدی را انجام میدهد.
ً
محرک طبیعی در ش�رطی ش�دن کالس�یک وجود دارد ولی انجام فرایند تصادفی روی محرک محیطی در ش�رطی ش�دن فعال مثال در برخورد تصادفی به اهرم در جعبۀ
اسکینر رخ میدهد (نادرستی گزینههای ( )1و (.))2
 14 4استفاده از تجربیات گذشته و برنامهریزی آگاهانه برای حل مشکل جدید در یادگیری حل مسئله رخ میدهد که نوعی رفتار غیرشرطی میباشد.
ً
گزین�ۀ ( :)2پاس�خ ارادی ب�ه ی�ک محرک�ی ک�ه قبال باع�ث پاداش یا تنبیه ش�ده اس�ت نمونهای از آزمون و خطا یا ش�رطی ش�دن فعال میباش�د/ .
گزینۀ ( :)3در خوگیری ،جانور س�عی میکند تغییر رفتار را به صورت عدم پاس�خ به محرک دائمی بیخطر ،ارائه دهد / .گزینۀ ( :)4در برخی یادگیریها مثل عمل جوجه
کاکایی در نوک زدن با دقت به منقار والد س�بب پاس�خ س�ریعتر والد میشود .این یادگیری در اثر تغییر رفتار غریزی در اثر پاداش یا آزمون و خطا رخ میدهد .در حقیقت
جوجه کاکایی دو روزه بین عمل تصادفی خود و پاس�خ غذاگیری آن ارتباط برقرار کرده اس�ت و س�پس بهطور عمدی به مناطق خاص از منقار مادر نوک میزند که دلیلی
بر شرطی شدن فعال میباشد.
 45 5ح��ل مس��ئلهای از ن�وع غذاگی�ری از گوش�ت متصل به ن�خ آویزان از ش�اخۀ درخت مخصوص پرن��دگاین مثل کالغها هس�تند که در اغلب آنها سیس�تم
تکهمسری مشاهده میشود .در این جانداران ،هزینۀ مصرفی برای رشد جوجهها را هر دو والد نر و ماده و بهطور اشتراکی انجام میدهند.
گزینۀ ( :)1در مورد رفتار شامپانزهها در گرفتن غذا از موریانهها و موز با یادگیری حل مسئله رد میشود / .گزینۀ ( :)2موشها که دارای ژن  Bبرای
نگهداری از نوزادان میباشند در جعبه اسکینر به آزمون و خطا میپردازند / .گزینۀ ( :)3پرندههایی که از خوردن پروانۀ سمی صرفنظر میکنند ،در گونۀ کاکایی میتواند
رفتار غریزی غذادهی به جوجه را پس از یادگیری به صورت سریعتر انجام دهد.
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 46 6صفات اثنویۂ جنیس ،صفاتی هس�تند که در زمان تولیدمثل برای انتخاب ش�دن سریع در تولیدمثل به چشم میآیند که همان صفات سازگار جنسی هستند.
این صفات برحس�ب نوع گونه در طاووس نر ،جیرجیرک ماده ،اغلب پس�تانداران نر و هر دو والد بیش�تر پرندگان بروز مییابد چون در اغلب پرندگان ،هر دو والد س�هم
برابری در انتخاب جفت دارند .دقت کنید که بروز این صفات به دلیل ژنهاست و انتخاب شدن ،نتیجه این بروز است.
پرهای دمی گستردۀ درخشان طاووسها ،در جنس نر نمایان میشود (رد گزینۀ (.))1
صفات سازگارتر ثانویۀ جنسی در جانوری دیده میشود که حق انتخاب ندارد و این صفت را برای انتخاب شدن بروز میدهد (رد گزینۀ (.))2
ً
مثال در طاووسها ،جنس پر ،سبب سالمت جنس ماده و زادهها میشود (رد گزینۀ (.))3
 47 7متن سؤال در مورد جیرجیرکهایی میباشد که کیسۀ حاوی غذا و اسپرم را به جفت ماده میرساند .در این گونه ،رشد و نمو جنین در بدن والد ماده صورت
میگیرد ولی برخوردار بودن وزن قابل توجهی از بدن با کیسۀ لقاحی در والد نر دیده میشود.
گزینۀ ( :)1جیرجیرک نر غذای جنین را از راه کیسۀ لقاحی به بدن ماده میرساند و هزینۀ بیشتری برای تولیدمثل میپردازد / .گزینۀ ( :)2در حشرات
دف�ع م�واد زائد نیتروژندار اوریکاس�یدی از طریق لولههای مالپیگی به لولۀ گوارش و به خارج بدن رخ میدهد (زیس�ت دهم) / .گزین�ۀ ( :)3در روی بند پاهای جلویی
جیرجیرکها ،محفظۀ هوادار به همراه پردۀ صماخ برای اطالعات صوتی وجود دارد (زیست یازدهم).
 28 8ن�وع نظ�ام جفتگی�ری یک رفتار تولیدمثلی غریزی اس�ت که ربطی به رفتار قلمروخواهی ن�دارد .ولی رفتار قلمروخواهی احتمال رس�یدن به غذا ،جفت و
موفقیت تولیدمثلی را باالتر میبرد.
 39 9همۀ موارد صحیح میباشند.
ال�ف) رفت�ار مهاجرت�ی از نوع غریزی بوده ک�ه یادگیری نیز در کامل کردن آن نقش دارد / .ب) رفتار مهاجرتی با جابهجایی طوالنی در مس�یر رفت و
برگش�تی رخ میدهد / .ج) هر رفتار جانوری با هدف افزایش ش�انس بقا و زادآوری انجام میش�ود / .د) س�ارها با شروع فصل سرما به مناطق گرمتر مهاجرت میکنند ولی
هر پرندهای که تجربۀ بیشتری در مهاجرت دارد ،راحتتر مسیر خود را شناسایی میکند.
 21 10فقط مورد (ج) صحیح میباشد.
منظور س�ؤال گیرندۀ مکانیکی صدا روی پاهای جلویی جیرجیرکها (نوعی بندپای بیمهره) میباش�د که یک محفظۀ هوا داش�ته و
پردۀ صماخ روی آن کش�یده ش�ده اس�ت .لرزش پرده در اثر امواج صوتی ،گیرندههای مکانیکی متصل به پردۀ صماخ را تحریک
کرده و جانور ،صدا را دریافت میکند.
ال�ف) نادرس�ت اس�ت .ایمن�ی اختصاص�ی ویژۀ مهرهداران میباش�د / .ب) نادرس�ت اس�ت .حش�راتی مثل
جیرجیرکها ،تنفس نایدیس�ی دارند و تبادل گازهای تنفس�ی آنها بهطور مس�تقیم با محیط صورت میگیرد / .ج) درس�ت است.
انتخاب جفت در نمونه دارای قدرت انتقال کیسۀ تولیدمثلی ،با جانور نر میباشد که هزینۀ تولیدمثلی بیشتری مصرف میکند/ .
د) نادرست است .صفات سازگارکنندۀ تولیدمثلی را جانوری انجام میدهد که با ویژگیهای متعددی که بروز میدهد سبب انتخاب
شدن سریع آنها میشود .در گونۀ خاصی از جیرجیرکها ،این جیرجیرک ماده تخمکساز است که آن رفتار را انجام میدهد.
 41 11در زندگ�ی گروهی زنبورها ،زنبورهای کارگر که همگی مادههای دیپلوئید نازا میباش�ند ،اطالعاتی را توس�ط حرکات ب�دن و صدای وز وز متفاوت به یکدیگر
منتقل میکنند .این اطالعات سبب یافتن آسانتر منبع غذایی توسط سایر افراد جامعه میشود که غذایابی بهینه با دریافت انرژی کارآمد بیشتر را ایجاد میکند.
گزین�ۀ ( :)1غذاگی�ری توس�ط زنبوره�ای کارگر صورت میگی�رد که همگی نازا میباش�ند / .گزین�ۀ ( :)2زنبورهای کارگر همگی دیپلوئید هس�تند/ .
گزینۀ ( :)3زنبورهای کارگر با اطالعات کلی دریافتی از سایر زنبورها محل و جهت منبع جدید غذایی را بهطور تقریبی حدس میزنند ولی به کمک اطالعاتی که از طریق
بویایی ،توسط خودشان دریافت میکنند به محل دقیق غذا پی میبرند.
 21 12موارد (ب)( ،ج) و (د) نادرست میباشند.
الف) درس�ت اس�ت .در اجتماع مورچههای برگ ُبر ،کارگرهایی با اندازه ،ش�کل و کار متفاوت وجود دارند / .ب) نادرس�ت اس�ت .مورچههای کارگر
کوچکتر در زندگی گروهی نقش دفاعی را برای محافظت از برگهای بریده شده و در حال حمل ایفا میکنند / .ج) نادرست است .برش و حمل برگها را فقط مورچههای
کارگر بزرگتر انجام میدهند / .د) نادرست است .مورچههای کارگر در اجتماع گروهی ،غذای مورد نیاز را از نوعی قارچ محیطی به دست میآورند .این مورچهها از برگها
برای ایجاد کود آیل در رشد قار چها استفاده میکنند.
 21 13زنبور کارگر برخالف مورچۀ کارگر ،از نوع ماده عقیم میباشد و ژنهای خود را به نسل بعد منتقل نمیکند.
گزین�ۀ ( :)1زنب�ور کارگر نق�ش لقاحی ندارد / .گزینۀ ( :)3زنبورهای کارگر از جمعیت خود محافظت میکنن�د / .گزینۀ ( :)4مورچۀ کارگر ،مواد اولیۀ
الزم برای قار چها را تأمین میکند.
 21 14فقط مورد (ب) در مورد ویژگی کود آیل صحیح میباشد.
دقت کنید ،کودی که در اثر فعالیت مورچههای برگبر ایجاد میشود ،کود آیل بوده چون از تجزیۂ برگها یا موجودات زنده ایجاد شده است.
الف) نادرس�ت اس�ت .چرخۀ کالوین در قارچها که منبع غذایی مورچهها میباش�د ،صورت نمیگیرد چون قارچها فاقد ویژگی تولیدکنندگی میباشند/ .
ب) درس�ت اس�ت .کودهای آلی ،مواد معدنی را به آهس�تگی آزاد کرده و از معایب آنها احتمال آلوده ش�دن با عوامل بیماریزا میباش�د / .ج) نادرس�ت اس�ت .قار چها
نی�از دارن�د ت�ا م�واد آلی را بهطور آماده از برگهای 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 میدهد / .د) نادرست است .کودهای شیمیایی برخالف کودهای آلی میتوانند به سرعت مواد مغذی خاک را فراهم کنند.
 21 15رفتار پرندگان یاریگر در کمک به پرورش زادههای س�ایر خانوادهها نوعی رفتار با نفع فردی اس�ت چون هم یادگیری مراحل زندگی و هم ش�انس آش�یانهدار
ش�دن را برای آنها افزایش میدهد 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 ( :)1خفاش�ان رفت�ار گروهی دارند و منافع فردی را فقط در نظر ندارند / .گزین�ۀ ( :)3در مثال زنبورهای کارگر یا دمعصاییهای نگهبان ،بدون
تشکیل گروه همکاری ،بقای ژنهای خویشاوندان تضمین میشود / .گزینۀ ( :)4رفتار خفاشان در مورد افراد خویشاوند و غیرخویشاوند ولی رفتار دمعصاییها و زنبورهای
کارگر در جهت حفظ منافع خویشاوندان میباشد.
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 21 16جیرجی�رک نر با تولید صدا ،اطالعاتی در مورد گونه و جنس�یت خود
به جیرجیرک ماده میدهد تا رفتار انتخاب جفت و تولید زادۀ آنها تسهیل شود.
گزین�ۀ ( :)1ب�ا توجه به ش�کل نم�ودار روبهرو ب�ه راحتی قابل
تفهیم است که هرچه تعداد کبوتران بیشتر میشود ،درصد حملۀ شکارچیان به آنها
کاهش مییابد / .گزینۀ ( :)3در کنار عکس دمعصایی نگهبان میتوانید بیاموزید که
جانور با تولید صدا ،دیگران را از وجود شکارچی باخبر میکند که نوعی قلمروخواهی
است و رفتار دگرخواهی میباشد / .گزینۀ ( :)4زنبورهای کارگر با تولید وز وز متفاوت
در مطلع کردن س�ایر کارگرها از محل منبع غذایی استفاده میکنند ولی دمعصاییها
نیز از تولید صدا برای خبر دادن از حضور شکارچی استفاده میکنند.

A

 41 17در رفتار گروه همکاری در خفاشان دگرخواه ،اگر خفاشی خون گرفته شده را در آینده به اشتراک نگذارد ،این خفاش از زندگی گروهی کنار گذاشته میشود.
گزینۀ ( :)1این خفاش طرد ش�ده باید خودش به س�مت غذایابی برود تا نمیرد (دیگه کس�ی بهش خون نمیده!) / .گزینۀ ( :)2در گروه همکاری بین
خفاشها ،مقدار کمی خون منتقل میشود / .گزینۀ ( :)3خفاش طرد شده ،خونی به سایر افراد همگروه نمیدهد.
 11 18موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست میباشند.
منظور این س�ؤال ش��امپانزههایی میباش�ند که با حل مس�ئله به مش�کل غذایابی خود فائق میآیند.
الف) نادرست است .حل این مشکل شامپانزهها 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 جفتگیری چندهمسری دارند / .د) نادرست است .شامپانزۀ ماده بچهزا میباشد و جفت دارد ولی تخمگذاری نمیکند.
 11 19فقط عبارت (ج) مدنظر است .پرندههای یاریگر ،عالوه بر کمک به سایر پرندگان ،امکان غذایابی و النهیابی را برای خود آسان میکنند.
رفتارهای س�ازگار جنس�ی (صفات ثانویۀ جنس�ی) در طاووس نر یا جیرجیرک ماده همانند عدم جبران خون گرفته ش�ده توسط خفاشها سبب کاهش شانس بقای آنها
میشود ،چون بیشتر در معرض شکارچیها قرار میگیرند یا به غذایابی میرسند.
 22 20رفتار گروهی گرگها نوعی رفتار غریزی میباش�د و آزمون و خطا در بروز آن بیتأثیر اس�ت .در مورد رد گزینههای ( )3و ( )4که بارها نقش تجربه در انواع
مختلف یادگیری مثل حل مسئله یا آزمون و خطا را بررسی کردهایم .در مورد رد گزینۀ ( )1نیز کافی است بدانیم که هر رفتاری یک زمینۀ ژنی نیز دارد.
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( 41 1در این تس�ت فقط باید گزینهها را با دقت بخوانید) پرهای زینتی دم طاووس نر (نه طاووس ماده) از صفات ثانویۀ جنس�ی اس�ت که هنگام جفتیابی و
رقابت با نرهای دیگر به کار میرود.
 32 2رفتار دگرخواهی میتواند بین خویشاوندان (زنبورها) و یا غیرخویشاوندان (خفاشهای خونخوار) مشاهده گردد .این رفتار هم در مهرهداران (خفاشهای خونخوار)
و هم بیمهرگان (مورچهها و زنبور عسل) مشاهده میگردد اما در هر صورت توسط انتخاب طبیعی برگزیده شده است .گاهی دگرخواهی رفتاری به نفع خود فرد میباشد (پرندگان).
 13رفتار دگرخواهی با هزینۀ کاسته شدن از احتمال بقا و موفقیت تولیدمثلی فرد همراه است اما در مورد رفتار پرندگان یاریگر به نفع آنهاست .یاریگرها اغلب
3
پرندگان جوانی هس�تند که با کمک به والدین صاحب النه تجربه کس�ب میکنند و هنگام زادآوری یمتوانند از این تجربهها برای پرورش زادههای خود اس�تفاده کنند یا با
مرگ احمتایل جفتهای زادآور ،قلمرو آنها را تصاحب و خود زادآوری کنند.
 24 4رفتارهای سازگارکننده با سازوکار انتخاب طبیعی برگزیده میشوند (این رفتارها میتوانند با جهش ایجاد شوند) .سایر موارد صحیح هستند.
 25 5ط�اووس ن�ر در فص�ل زادآوری (نه همواره) ،پرهای پرنقش و نگاری پیدا میکند .این پرها بر روی انحیۂ دیم (نه ابل) قرار گرفتهاند .در قمری خانگی هر دو
جنس در انتخاب جفت سهم مساوی دارند.
 46 6منظور س�ؤال زنبور اس�ت که به منظور هش�دار به دیگران نس�بت به حضور ش�کارچی ،فرومون ترش�ح میکند .زنبورهای کارگر یابندۀ منبع غذایی ،پس از
بازگشت ،اطالعات خود دربارۀ منبع غذایی را با انجام حرکات ویژهای به زنبورهای دیگر نشان میدهند.
گزینۀ ( :)1حشرات اسکلت خارجی از جنس کیتین دارند / .گزینۀ ( :)2در هر واحد مستقل بینایی (نه درون هر چشم) حشرات ،یک قرنیه ،عدسی
و تعدادی گیرندۀ نوری وجود دارد / .گزین ۀ ( :)3حشرات جزء بیمهرگان هستند .بیمهرگان دفاع اختصاصی ندارند ،در نتیجه در بدن آنها پادتن یافت نمیشود.
 47 7همۀ موارد نادرست هستند.
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 میباشد / .ج) نادرست است .دقت کنید همۀ رفتارها دارای محرک یا محرکهایی هستند / .د) نادرست است .رفتارهای غریزی نیز میتوانند تحت تأثیر محیط بروز کنند.
 18 8در نوع�ی جیرجی�رک ،جنس نر کیس�های حاوی زامههای نر و مق�داری مواد مغذی را هنگام جفتگیری به بدن جیرجیرک م�اده منتقل میکند ،اما لقاح و
تشکیل تخم در بدن جیرجیرک ماده اتفاق میافتد.
ً
 19 9الف) برخی رفتارها مانند بیرون انداختن پوست تخم جوجۀ کاکایی هم در دورۀ مشخصی رخ میدهد ،اما نقشپذیری نیست و یا مثال رفتار رکود تابستانی
ً
یا خواب زمس�تانی نیز نقشپذیری نیس�ت (نادرس�ت) / .ب) الزاما 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 میکنند .آن ها نقش سازگارکنندگی رفتارهای
گوناگون و به عبارتی نقش رفتارها را در بقا و زادآوری بیش�تر جانوران بررس�ی میکنند (درس�ت) / .د) گاهی جانوران غذایی را مصرف میکنند که محتوای انرژی چندانی
ندارد اما مواد مورد نیاز آنها را تأمین میکند (نادرست).
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 41 10پرندۀ یاریگر اغلب پرندۀ جوانی است که با کمک والدین صاحب النه ،تجربه کسب کرده و هنگام زادآوری خود میتواند از این تجربهها استفاده کند.
زنبورهای عسل کارگر ،مادههای نازایی هستند که خودشان امکان تولیدمثل نداشته و نگهداری و پرورش زادههای ملکه را بر عهده دارند (نادرستی گزینۀ (.))1
ً
خفاشهای خونآش�ام الزاما رفتار دگرخواهی را در قبال خویش�اوندان انجام نمیدهند (نادرس�تی گزینۀ ( .))2در میان مورچههای برگبر ،مورچۀ بزرگتر کارگری است که
برگها را برش داده و به النه حمل میکند و کارگرهای کوچکتر ،روی برگ قرار گرفته و از آن محافظت میکنند (نادرستی گزینۀ (.))3
 21 11یادگیری با آزمون و خطا ،نام دیگر شرطی شدن فعال است .گزینۀ ( )2مثالی از رفتار حل مسئله در کالغ است.
 21 12عبارته�ای (ال�ف) و (د) درس�ت هس�تند .در ب�روز همۀ رفتارهای جانور (غری�زی و یادگیری) ژنها نقش دارند که در بس�یاری از آنه�ا بین ژن و محیط
برهمکنش وجود دارد.
الف) درس�ت اس�ت .فرومونها و نیز برخی از هورمونها میتوانند در بروز رفتار نقش داش�ته باش�ند / .ب) نادرست اس�ت .رفتارهایی که با یادگیری
تصحیح میش�وند و بروز مییابند نیز تحت تأثیر ژنها 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 واکنشهایی است که جانور در پاسخ به محرک یا محرکها انجام میدهد .پس در همۀ آنها محرک(های) داخلی و یا خارجی وجود دارد.
 11 13در رفتار شرطی شدن کالسیک ،محرک بیاثر در صورت استفادۀ همزمان با محرک طبیعی ،رفته رفته از طرف جانور شناخته شده و تبدیل به محرک شرطی
میش�ود (نادرس�تی گزینۀ ( .))3در رفتار ش�رطی ش�دن فعال ،جانور بین رفتار خود و عواقب آن (پاداش  /تنبیه) ارتباط برقرار میکند و رفتاری را که با تشویق همراه باشد،
بیشتر تکرار میکند (نادرستی گزینههای ( )2و (.))4
 31 14مادر ،ابتدا نوزادان خود را وارسی کرده که این کار را از طریق اطالعات دریافت شده از طریق دستگاه عصبی محیطی حسی به مغز انجام میدهد .پس در
ً
مغز ابتدا ژن  Bو سپس ژنهای دیگری فعال میشوند تا نهایتا با به راه افتادن فرایندهای پیچیدهای در مغز ،موش ماده رفتار مراقبت مادری را نشان میدهد.
 41 15زنبوره�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
کروماتیدی ایجاد نمیکنند .سایر گزینهها فقط برای زنبورهای کارگر صادق است .دقت کنید زنبور نر (برخالف زنبور کارگر) بهطور مستقیم ژنهای خود را به نسل بعد منتقل میکند.
 31 16دقت 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
بعد به صورت یادگیری میباشد .النهسازی پرندگان هم طبق متن کتاب جزء رفتارهای غریزی میباشد.
رفتار مکیدن شیر در پستانداران و النهسازی در پرندگان غریزی هستند .پس دارای اساس مشترک و یکسان در همۀ افراد گونه میباشند.
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گزینۀ ( :)1خارج كردن پوستههای تخم برای افزايش بقای زادهها در مقابل خورده شدن توسط كالغها صورت میگيرد ولی انتخاب جيرجيرك مادۀ
بزرگتر برای توليد بيشترين تعداد زادهها نيز ميباشد / .گزینۀ ( :)2ارتباط ميان تجربههای گذشته و موقعيت جديد جانور ويژۀ رفتار حل مسئله است .در جعبۀ اسكينر،
رفتار شرطی شدن فعال صورت ميپذيرد / .گزینۀ ( :)4دقت كنيد رفتار حل مسئله با برنامهريزی آگاهانه صورت ميگيرد نه رفتارهای دیگر!
 41 17رفتار رقص عروسی در ماهیها نوعی رفتار زادآوری است زیرا در آزاد شدن همزمان گامتها و تشکیل بیشترین یاختههای تخم نقش دارد .این رفتار میتواند
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 میدهند که سؤال اول
در رابطه با چگونگی بروز یک رفتار است.
 21 18در رفتار خوگیری ،پاس�خ به محرک تکراری که س�ود و زیانی برای فرد ندارد ،کاهش پیدا میکند و یا پاس�خی بروز نمیکند .از طرفی دقت کنید در یادگیری
شرطی شدن فعال نیز در پی تنبیه میزان بروز یک رفتار کاهش پیدا میکند.
الف) نادرست است .در شرطی شدن فعال برای جاندار زیان دارد / .ب) درست است .یادگیریها همگی برای بقا الزم هستند و باعث سازگاری جانور با
تغییرات محیط میشوند .از طرفی در زیستشناسی دهم نیز خواندهایم که سازگاری با محیط یکی از ویژگیهای 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 برهمکنش بین محیط و ژنهای جاندار را مشاهده میکنیم / .د) نادرست است.
در شرطی شدن فعال ،محرک بیاهمیت نیست ،بلکه تنبیه است .تنها در خوگیری چشمپوشی از محرکهای بیاهمیت دیده میشود.
ً
 41 19جانوران ماده معمو ًال زمان و انرژی بیش�تری صرف زادآوری و پرورش زادهها میکنند( .کال وقتی در این عبارات «همواره» یا «فقط» میبینید به دید منفی
به آنها نگاه کنید!)
 22 20در ش�رطی ش�دن کالس��یک برقراری ارتباط میان محرکهای مختلف و تبدیل ش�دن محرک بیاثر به محرک شرطی را میتوان مشاهده کرد ،محرک طبیعی
همان محرک غیرشرطی است.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .رفتار حل مس�ئله در پرندگان مانند کالغ نیز دیده میش�ود / .گزینۀ ( :)3نادرست اس�ت .رفتار خوگیری یا عادی شدن
باع�ث حف�ظ ان�رژی بدن برای فعالیتهای حیاتی میش�ود و پاس�خ به محرکه�ای تکراری که س�ود و زیانی ب�رای آن ندارد ،کاه��ش پیدا میکند (یا متوقف میش�ود).
 /گزینۀ ( :)4نادرست است .از نقشپذیری برای حفظ گونههای در خطر انقراض استفاده میشود که همراه با یادگیری رفتارهای اساسی همانند جستجوی غذا میباشد.

پاسخ آزمون برگزیدۀ سؤاالت سراسری
A

رفتار ش�قایق دریایی در مقابل حرکات مداوم آب( ،یعنی عدم انقباض بازوهای حس�ی خود) نوعی یادگیری (عادی شدن) است اما در سایر گزینهها ژنتیک

A

شرطی شدن کالسیک ،رفتاری است که طی آن همۀ جانوران یاد میگیرند به یک محرک بیاثر که مدتی با یک محرک غیرشرطی همراه شده و از این پس،

31 1
و زمینههای ارثی نقش دارند و زمانی برای یادگیری وجود نداشته است.

42 2
آن محرک بیاثر به صورت شرطی درآمده است ،یک پاسخ طبیعی بدهند.
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23

34

نقشپذیری مربوط به رفتاری است که در اثر یادگیری در دورۀ حساس از زندگی ایجاد میشود که میتواند سبب بقای جانور شود.
در رفتار حل مسئله جانور میکوشد تا مشکل جدید خود را که برای اولینبار است با آن روبهرو میشود ،حل کند.
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 35 5در 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
ژن و هم محیط در آن تأثیر دارد.
 26 6در رفتارهای غریزی مثل عمل جوجه کاکایی تازه به دنیا آمده ،تجربه و آموزش نقش�ی نداش�ته اس�ت ولی در س�ایر گزینهها غریزه ،محرک بیاثر و وراثت
نقش دارند چون از نوع یادگیری میباشد.
 37 7رفتار 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
گذشته در آن مؤثر است.
8

48

هر رفتار غریزی با دس�تورالعملهای وراثتی خاصی صورت میگیرد و در افراد یک گونه به یک ش�کل انجام میش�ود که محرک آن میتواند درونی یا بیرونی باش�د .بیش�تر
این رفتارها در اثر تجربه ،شکل متفاوتی پیدا میکنند.
B
C

B

 39 9دقت کنید که در شرطی شدن کالسیک (آزمایش پاولوف) محرک غیرشرطی مثل بوی گوشت ،همواره به تنهایی پاسخ مناسب طبیعی را ایجاد میکند ولی
جانور در برابر محرک یباثر ،پاسخی ایجاد نمیکند تا وقتی که شرطی شود و همان پاسخ غیرشرطی طبیعی را به آن بروز دهد.
 41 10همۀ موارد درست میباشند.
صفات غریزی ،فقط متأثر از ژنها هس�تند .در اثر عمل هورمونها ،انعکاسها با محرکهای مختلف ایجاد ش�وند .این رفتارها در پاس�خ به محرکهای خاص و از هر نوعی
میتوانند آغاز شوند و در افراد یک گونه به یک شکل دیده شوند.
 21 11در شرطی شدن کالسیک ،محرک شرطی باعث پاسخ در جانور میشود.
گزینۀ ( )1در مورد عادی شدن در شقایق دریایی ،گزینۀ ( )3در مورد انعکاسهای نخاعی مهرهداران که بدون تأثیر مغز رخ میدهد و گزینۀ ( )4در مورد رفتار حل مسئله
که بدون آزمون و خطا است رد میشوند.

A
B

A

B

B

 31 12همۀ رفتارهای جانوری با اینکه شکلهای مختلفی دارند ولی همگی در جهت کاهش هزینه مصرفی و افزایش سود خالص میباشند و هدف نهایی آنها حفظ
بقای تولیدمثل میباشد( .گزینۀ ( )1در مورد رفتار دگرخواهی زنبور کارگر ،گزینههای ( )2و ( )4در مورد عادی شدن یا خوگیری رد میشوند).
 31 13نقشپذیری تنها نوعی از یادگیری است که به دورۀ حساس و مشخصی برای آموزش نیاز دارد.
گزین�ۀ ( :)1رفت�ار غری�زی در بروز اولیۀ رفتاری که میخواهد به نقشپذی�ری بیانجامد ،کاربرد دارد (مثل دنبال کردن هر جس�م متحرک در جوجه
غازهای تازه متولد شده) / .گزینۀ ( :)2در شرطی شدن فعال آزمون و خطا وجود دارد / .گزینۀ ( :)4هر یادگیری مسئول برهمکنش اطالعات ژنی و یادگیری میباشد.
 11 14شرطی شدن فعال تنها نوع یادگیری است که در آن آزمون و خطا رخ میدهد.

گزینۀ ( :)2نقشپذیری در دورۀ مشخصی از زندگی جانور رخ میدهد / .گزینۀ ( :)3در خوگیری ،پاداش و تنبیه وجود ندارد / .گزینۀ ( :)4رفتارهای
غریزی در اثر یک محرک تا انتها و بدون تغییر ادامه مییابند.
 21 15بررس�ی اینکه در یک رفتار س�هم بخش ژنی بیش�تر اس�ت یا یادگیری ،بسیار مش�کل میباش�د ولی میدانیم که در یادگیری هم ژن تأثیر دارد و هم عوامل
محیطی مؤثرند.
گزینۀ ( :)1رفتارشناسان از آزمایشات علمی استفاده میکنند / .گزینۀ ( :)3انتخاب طبیعی در تکامل رفتار و پاسخ به پرسشهای چرایی فعال است.
 /گزینۀ ( :)4هدف رفتارهای مختلف جانوری ،موفقیت در بقا و تولیدمثل میباشد.
 21 16انتخاب طبیعی در حفظ و بروز هر رفتار جانوری نقش دارد.

گزینۀ ( :)1در انتخاب جفت ،جانوران اغلب به رخنمود جنس�یت مخالف توجه میکنند که البته هر رخنمودی در اثر وجود یک ژننمود حاصل میش�ود/ .
گزین�ۀ ( :)3در مث�ال جیرجیرکهای دارای کیس�ۀ لقاحی ،مادهه�ا صفات ثانویه اندازه بزرگتر بدن دارن�د / .گزینۀ ( :)4انتخاب طبیعی در برخ�ی موارد به انتخاب فرد
میپردازد و ممکن است این انتخاب سبب کاهش شانس بقای گونه شود!!

B
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جانور موردنظر سؤال ،حشرهای به نام شته است که همولنف آن در هنگام استراحت قلب از منافذ دریچهدار باز ،به قلب برمیگردد.

گزینۀ ( :)1مغز حشرات چند گره به هم جوش خورده دارد( .برخالف طناب عصبی که گرههای مجزا دارد / ).گزینۀ ( :)3حشرات نفریدی ندارند/ .
گزینۀ ( :)4حشرات تنفس نایدیسی با لولههای منشعب دارند.
A

برخی رفتارهای دگرخواهی مثل نگهبانها ،فقط در ظاهر به نفع سایر افراد است و برخی مثل پرندگان یاریگر به نفع خود فرد نیز میباشد.
گزینۀ ( :)2در مورد زنبور کارگر صحیح اس�ت / .گزینۀ ( :)3در مورد زنبورهای کارگر صحیح اس�ت / .گزینۀ ( :)4رفتار دگرخواهی بر اس�اس انتخاب

طبیعی انتخاب شده است.
A

19

31

هر رفتاری بر اساس انتخاب طبیعی در طبیعت انتخاب میشود.
گزینۀ ( :)1در مورد پرندههای یاریگر نادرست است / .گزینۀ ( :)2در مورد خفاشها نادرست است / .گزینۀ ( :)4در مورد خفاشها و گروه همکاری

یا پرندگان یاریگر نادرست است.
B

20

22

منظور سؤال نقشپذیری میباشد.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .س�ؤال در مورد نقشپذیری اس�ت ،پس برخالف نقشپذیری ،عبارت نادرس�تی اس�ت / .گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت.

نقشپذیری در دوره حساسی از زندگی رخ میدهد / .گزینۀ ( :)3نادرست است .موقعیت جدید و برنامهریزی آگاهانه ،ویژه حل مسئله است / .گزینۀ ( :)4نادرست است.
در شرطی شدن کالسیک به محرک شرطی شده نیز پاسخ داده میشود.
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