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دبیردرسزمان

مبحث

زیست شناسی

گزینه 3 1

دقت کنید که tRNA آخر در مرحلۀ پایان ترجمه نیز از توالی آمینواسیدی رشتۀ پپتیدی جدا می شود. اما این رنای ناقل از جایگاه E رناتن خارج

نمی شود؛ بلکه از جایگاه P آن خارج می شود.
بررسی سایر گزینه ها:

1) دقت کنید که تنها رنای ناقل اول که توانایی اتصال به رمزۀ رنا را دارد، وارد جایگاه P رناتن شده و به جایگاه A رناتن وارد نمی شود؛ بنابراین،
اغلب رنا های ناقل، ابتدا به جایگاه A رناتن وارد می شوند.

2) در مرحلۀ طویل شدن، ممکن است رناهای ناقل مختلفی وارد جایگاه A رِناتن شوند ولی فقط رنایی که مکمل رمزۀ جایگاه A است، استقرار

پیدا می کند؛ در غیر این صورت جایگاه را ترک می کند. بنابراین، تنها بعضی از رناهای ناقلی که وارد جایگاه A رناتن می شوند، با رمزه ارتباط
مکملی دارند.

4) دقت کنید که همۀ رناهای ناقلی که پس از تکمیل شدن ساختار رناتن به آن وارد می شوند، می توانند به توالی آمینواسیدی اتصال یابند.
توجه کنید که رنای ناقل اول، پیش از کامل شدن ساختار رناتن به آن وارد می شود.

دکتر علیرضا اکبرپورزیست شناسی60

جامع دوازدهم نظام جدید
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گزینه 1 2

تنها مورد "د" صحیح است.

بعضی از باکتری ها، آغازیان، قارچ ها، جانوران و گیاهان انگل، از جاندارانی هستند که می توانند همه یا بخشی از مواد غذایی مورد نیاز خود را از
گیاهان به دست آورند.

بررسی همۀ موارد:
الف) دقت کنید تنها بعضی گیاهان انگل هستند که با فرستادن رشته های مکنده به درون ریشه، مواد غذایی مورد نیاز خود را از گیاهان به

دست می آورند. سایر گیاهان انگل و جانوران این گونه نیستند.

ب) توجه کنید بعضی از گیاهان انگل، می توانند فتوسنتز کنند و بخشی از مواد غذایی مورد نیاز خود را تأمین کنند؛ بنابراین نمی توان گفت
همۀ این جانداران از نظر تولید ماده آلی از مواد معدنی، ناتوان هستند. فتوسنتز فرآیندی است که طی آن، از مواد معدنی، مواد آلی تولید

می شود.
ج) توجه کنید نمی توان گفت همۀ این جانداران می توانند نیتروژن جو را تثبیت کرده و به نیتروژن قابل استفاده گیاه تبدیل کنند. برای مثال

جانوران و گیاهان انگل فاقد این ویژگی می باشند.

د) برای مثال، در همۀ این جانداران، فرآیند قندکافت وجود دارد و طبق شکل زیر طی قندکافت، NADH به عنوان مولکولی دونوکلئوتیدی، به
کمک قند سه کربنۀ فسفاته به عنوان ترکیبی فسفات دار تولید می شود.

گزینه 1 3

ابتدا این نمودار را با نمودار کتاب درسی تطبیق می دهیم:
همان طور که مالحظه می شود، ژنوتیپ AaBbCc دارای همۀ انواع دگره ها است و در

بخش 4 وجود دارد.
بررسی سایر گزینه ها:

2) ژنوتیپ دارای سه جایگاه ناخالص، به صورت AaBbCc است و همان طور که گفته

شد در بخش 4 وجود دارد؛ نه در بخش 2.
3) مطابق نمودار، برخی از ژنوتیپ های بخش 3، مانند aabbCC در همۀ جایگاه های خود خالص هستند.

4) ژنوتیپ AABBcc که در بخش 5 وجود دارد، در جایگاه سوم خود، فاقد دگرۀ بارز است.
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گزینه 4 4

باتوجه به شکل زیر، دو پروتئین اول زنجیرۀ انتقال الکترون بین فتوسیستم 1 و 2، با هر دو الیۀ فسفولیپیدی غشاء تیالکوئید در تماس است. 

تجزیۀ نوری آب توسط آنزیمی که جزء فتوسیستم 2 و در سطح داخلی تیالکوئید است، انجام می شود نه پروتئین های زنجیرۀ انتقال الکترون. 

بررسی سایر گزینه ها: 
1)  زنجیرۀ انتقال الکترون بین فتوسیستم 1 و  به سطح خارجی غشاء تیالکوئید متصل است و با انتقال الکترون به 

موجب تولید NADPH می شود. 
2)  آخرین پروتئین زنجیرۀ انتقال الکترون بین فتوسیستم 1 و 2، به سطح داخلی غشاء تیالکوئید متصل است.  این پروتئین الکترون ها را به

فتوسیستم 1 منتقل می کند. 

3)  دومین پروتئین زنجیرۀ انتقال الکترون بین فتوسیستم 1 و 2، به هر دو الیۀ فسفولیپیدی غشا تعلق دارد و پروتون ها را به درون تیالکوئید
پمپ می کند.  البته در این گزینه گفته شده است"هر دو غشاء تیالکوئید" که احتماالً منظور طراح الیه های فسفولیپیدی غشا است زیرا تیالکوئید

فقط یک غشا دارد. 

NADP +NADP +

گزینه 4 5

همۀ جانوران زنده رفتار قلمروخواهی دارند و می توانند از قلمرو خود در برابر افراد گونه های دیگر دفاع کنند.  همچنین همۀ آن ها، می توانند رفتار

خوگیری (عادی شدن)  را از خود بروز دهند که موجب می شود جانور با چشم پوشی از محرک های بی اهمیت، انرژی خود را برای انجام
فعالیت های حیاتی حفظ کند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

1)  در غذایابی بهینه، جانور بیشترین انرژی خالص را دریافت می کند.  دقت کنید که گاهی جانوران نوعی غذایابی از خود بروز می دهند که بهینه
نیست و غذای مصرف شده انرژی چندانی ندارد ولی مواد مورد نیاز آن ها  را تأمین می کند.  مانند طوطی هایی که خاک رس می خورند تا مواد

سمی آن ها  را خنثی کند.  بنابراین، در همۀ غذایابی ها لزومًا بیشترین انرژی خالص دریافت نمی شود. 
2)  آزمون و خطا، در شرطی شدن فعال رخ می دهد؛ درحالی که محرک بی اثر، مربوط به خوگیری است.  در خوگیری، جانور می آموزد که به محرک

بی اثر پاسخی ندهد. 

3)  ممکن است جانور، نظام چندهمسری داشته باشد و در انتخاب جفت و پرورش زاده ها فاقد نقش مؤثر باشد.  در نظام چندهمسری، فقط
یکی از والدین پرورش و نگهداری زاده ها و همچنین انتخاب جفت را انجام می دهد.  به طور مثال، طاووس نر در نگهداری زاده ها نقشی ندارد. 

گزینه 4 6

گیاهان گل دار (نهان دانگان)، بیشترین گیاهان روی زمین اند.  یاخته های نگهبان روزنه، از یاخته های تمایزیافتۀ روپوستی (در اندام های هوایی)
 هستند و از فضای بین آن ها  (روزنه)، کربن  دی اکسید وارد گیاه می شود.  عالوه بر این، مقداری از کربن  دی اکسید هم با حل شدن در آب، به

صورت بی کربنات در می آید که می تواند توسط گیاه  جذب شود. 

بررسی سایر گزینه ها: 
1)  کاروتنوئیدها به رنگ های زرد، نارنجی و قرمز دیده می شوند و بیشترین جذب آن ها  در بخش آبی و سبز نور مرئی است. 

2)  در نهان دانگان، دو نوع تخم تشکیل می شود:  تخم اصلی و تخم ضمیمه.  تخم اصلی به رویان نمو می یابد و تخم ضمیمه نیز با تقسیمات
متوالی، درون دانه (آندوسپرم)  را تشکیل می دهد.  عملکرد رویان و آندوسپرم با یکدیگر متفاوت است. 

3)  مقدار باالی اکسین در جوانه های جانبی سبب توقف رشد آن ها  می شود. 
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گزینه 3 7

یاخته می تواند با تغییر در میزان فشردگی فام تن در بخش های خاصی، دسترسی رنابسپاراز را به ژن مورد نظر تنظیم کند.  این نوع تنظیم، پیش

از رونویسی است. 
بررسی سایر گزینه ها: 

1)  این گزینه را به دو صورت می توان بیان کرد:  با تغییر در میزان فشردگی فام تن، میزان دسترسی آنزیم رنابسپاراز به ژن (پیش مادۀ رنابسپاراز)
 نیز تغییر می کند که در این صورت تنظیم بیان ژن پیش از رونویسی رخ می دهد.  از طرفی دیگر می توان گفت که دسترسی آنزیم تولیدشده پس

از ترجمه به پیش مادۀ خود تغییر کند که در این صورت تنظیم بیان ژن پس از رونویسی خواهد بود.  بنابراین نمی توان گفت که این گزینه

به طور حتم بیان کنندۀ تنظیم بیان ژن پیش از رونویسی است. 
2)  در یوکاریوت ها، اتصال بعضی رناهای کوچک مکمل به رنای پیک مثالی از تنظیم بیان ژن پس از رونویسی است.  با اتصال این رناها، از کار

رناتن جلوگیری می شود و در نتیجه عمل ترجمه متوقف می شود. 
4)  رنای پیک، میانجی دنا و رناتن است.  طول عمر رنای پیک نیز از روش های تنظیم بیان ژن است.  افزایش طول عمر رنای پیک موجب

محصول می شود.  باتوجه به این که در این تنظیم، ساخته شدن رنا تمام شده است، می توان گفت که تنظیم پس از رونویسی رخ می دهد. 

گزینه 1 8

برای پاسخ گویی به این سؤال باید دقت داشته باشید از آنجا که یاخته های آندوسپرم ژن نمود WRR دارند، بنابراین می توان گفت دگرۀ R مربوط
به یاختۀ دوهسته ای است و به عبارتی از گل ماده گرفته شده است.  بنابراین کاللۀ گل ماده باید حداقل یک دگرۀ R داشته باشد.  با همین مورد

گزینه های "3" و "4" رد می شوند، چراکه اصالً دگرۀ R ندارند.  در ارتباط با گزینۀ "2" نیز دقت کنید دگرۀ به جامانده از آندوسپرم، دگرۀ W است. 
این دگره مربوط به اسپرم است و بنابراین از دانۀ گردۀ رسیده آمده است.  دانۀ گردۀ رسیده باید دگرۀ W را داشته باشد.  اما گزینۀ "2" این مورد را

تأیید نمی کند.  بنابراین پاسخ صحیح سؤال گزینۀ "1" است. 

گزینه 2 9

دقت کنید اگرچه این مورد در ارتباط با بیماری هموفیلی درست است، اما هر مشکل در انعقاد خونی به دلیل عدم فاکتور 8 و هموفیلی ایجاد
نمی شود. به عنوان مثال ممکن است که از کمبود ویتامین K و یا کلسیم باشد. بنابراین با قاطعیت نمی توانیم بگوییم یک دگرۀ نهفته روی

یکی از کروموزوم های جنسی آن قرار دارد.
بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: دقت کنید اگرچه بر روی گویچه های قرمز خون این فرد، کربوهیدرات های گروه خونی وجود ندارند اما دقت کنید بر روی کروموزوم آن
دگرۀ i که مربوط به گروه خونی O است، دیده می شود.

گزینه 3: این فرد دارای گروه خونی مثبت است بنابراین دارای پروتئین D در غشاء گویچه های قرمز خون خود است. ژنوتیپ این فرد می تواند

به صورت DD یا Dd باشد. بنابراین به طور قطع می توان گفت بر روی یکی از کروموزوم های شماره 9 آن ژن D واقع است. (حاال ممکنه 2 تا هم
باشه!)

گزینه 4: دقت کنید اگرچه بر روی گویچه های قرمز خون این فرد، کربوهیدرات های گروه خونی وجود ندارد اما کربوهیدرات های دیگری در سطح
آن وجود دارند. این یاخته ها از یاخته های بنیادی ساخته می شوند. یاخته های بنیادی توانایی تولید چندین نوع یاخته را دارند.
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گزینه 4 10

از نظر بیماری هموفیلی، مرد سالم قطعًا فاقد الل نهفته است و زن سالم، می تواند خالص بارز یا ناخالص باشد. در رابطه با داسی شکل بودن

گویچه های قرمز نیز، هم مرد و هم زن، هر دو می توانند خالص بارز یا ناخالص باشند.
از نظر هموفیلی، دختر حاصل از این ازدواج، قطعًا الل بارز را از پدر می گیرد. اگر از مادر نیز الل بارز را بگیرد، از نظر هموفیلی سالم است و دارای

ژنوتیپی خالص خواهد بود. در رابطه با داسی شکل بودن گویچه های قرمز نیز اگر از پدر و مادر خود، تنها الل های بارز را دریافت کند، سالم
خواهد بود و ژنوتیپی سالم خواهد داشت.

بررسی سایر گزینه ها:

1) از نظر هموفیلی، فرزند پسر نمی تواند از پدر اللی دریافت کند چون یک صفت وابسته به کروموزوم X است. این پسر تنها در صورتی بیمار
خواهد شد که مادری ناخالص داشته باشد و مادر نیز الل نهفته خود را به فرزند انتقال دهد. توجه کنید نمی توان از لفظ خالص و ناخالص برای

هموفیلی این پسر استفاده کرد، چون تنها یک آلل در هر هسته برای این بیماری وجود دارد. در رابطه با داسی شکل بودن گویچه های قرمز نیز
این پسر تنها در صورتی بیمار خواهد بود که پدر و مادر او، هر دو ناخالص باشند و هر دو، الل های نهفتۀ خود را به او انتقال دهند. در این

صورت نیز ژنوتیپ پسر، خالص نهفته است نه ناخالص!

2) از نظر هموفیلی، امکان تولید دختری بیمار وجود ندارد، چون قطعًا یکی از الل های این دختر که از پدرش به او می رسد، بارز است. از مادر
نیز چه الل بارز برسد چه الل نهفته، او بیمار نخواهد شد، چون ژنوتیپ او یا خالص بارز می شود یا ناخالص و در هیچ صورتی ژنوتیپ خالص

نهفته که همان ژنوتیپ بیماری است، حاصل نخواهد شد. در رابطه با داسی شکل بودن گویچه های قرمز اگر پدر و مادر، هر دو ناخالص باشند و
هر دو، الل های نهفتۀ خود را انتقال دهند، این دختر بیمار خواهد بود و ژنوتیپ خالص نهفته را خواهد داشت.

3) همان طور که گفته شد، از نظر هموفیلی استفاده از لفظ خالص و ناخالص برای فرزند پسر اشتباه است. درصورتی که الل بارز از مادر به فرزند

پسر برسد، پسر سالم خواهد بود. در رابطه با داسی شکل بودن گویچه های قرمز، اگر یکی از والدین الل بارز و دیگری الل نهفته را به فرزند منتقل
کنند، فرزند در شرایط عادی سالم است و دارای ژنوتیپ ناخالص خواهد بود.

گزینه 1 11

بافت پارانشیمی رایج ترین بافت در سامانه زمینه ای است. یاخته های پارانشیمی، دیوارۀ نخستین نازک و چوبی نشده دارند؛ بنابراین نسبت به آب
نفوذپذیرند؛ وقتی گیاه زخمی می شود، یاخته های پارانشیمی تقسیم می شوند و آن را بازسازی می کنند. بافت پارانشیمی کارهای متفاوتی، مانند

ذخیرۀ مواد و فتوسنتز انجام می دهد. پارانشیم سبزینه دار به فراوانی در اندام های سبز گیاه، مانند برگ دیده می شود.
بررسی سایر گزینه ها:

۲) اصلی ترین یاخته های بافت آوندی، یاخته هایی اند که آوندها را می سازند و شیرۀ خام و پرورده را در سراسر گیاه جابه جا می کنند. حرکت شیرۀ

پرورده در همۀ جهات می تواند انجام شود؛ بنابراین فقط آوندهای آبکشی که منتقل کننده شیره پرورده هستند، می تواند شیرۀ گیاهی را در همۀ
جهات جابه جا نمایند.

۳) دیواره ای از رسوبات لیگنین به اشکال مختلف، در آوندهای چوبی دیده می شود. آوندهای چوبی یاخته های مرده ای اند که دیوارۀ چوبی شدۀ
آن ها، به جامانده است. لیگنین در دیوارۀ یاخته های آوند چوبی به شکل های متفاوتی قرار می گیرد. می دانید که آوندهای چوبی از یاخته های

سامانه بافت آوندی هستند نه زمینه ای!

۴) از بین یاخته های بافت پوششی، فقط یاخته های نگهبان روزنه و سبزدیسه توانایی فتوسنتز دارند؛ سبزدیسه دارای غشاء بیرونی و غشاء
درونی است که از هم فاصله دارند. فضای درون سبزدیسه با سامانه ای غشایی به نام تیالکوئید به دو بخش فضای درون تیالکوئید و بستره

تقسیم شده است. تیالکوئیدها ساختارهای غشایی و کیسه مانند به هم متصل هستند. اما یاخته های نگهبان روزنه، فراوان ترین یاخته های بافت
پوششی نیستند! مطابق شکل کتاب درسی، فراوان ترین یاخته های بافت پوششی، یاخته های روپوستی هستند که فاقد کلروپالست هستند.
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گزینه 1 12

توجه داشته باشید هدایت آنزیم رنابسپاراز به راه انداز در تنظیم منفی رونویسی، بدون کمک پروتئین های تنظیمی صورت می گیرد و این آنزیم به

صورت خودبه خود به راه انداز وصل می گردد. در تنظیم مثبت، پروتئین فعال کننده با اتصال به جایگاه خود، موجب اتصال رنابسپاراز به راه انداز
می شود.

بررسی سایر گزینه ها:
2) در تنظیم منفی، مهارکننده به الکتوز، و در تنظیم مثبت رونویسی، فعال کننده به مالتوز متصل می گردند. بدین ترتیب موجب تغییر فعالیت

آنزیم رنابسپاراز می شوند؛ به گونه ای که در تنظیم منفی، مهارکننده از سر راه آنزیم برداشته شده و رنابسپاراز می تواند به رونویسی بپردازد؛ در

تنظیم مثبت نیز فعال کننده باعث هدایت رنابسپاراز به سمت راه انداز و شروع رونویسی می شود.
3) تمام ژن های جانداران پروکاریوتی، توسط یک نوع آنزیم رنابسپاراز رونویسی شده اند.

4) آنزیم رنابسپاراز، فرآیند رونویسی را انجام می دهد. این آنزیم به کمک توالی راه انداز، نخستین نوکلئوتید مناسب ژن را به طور دقیق پیدا کرده و
رونویسی را از آنجا آغاز می نماید.

گزینه 3 13

تجمع الکتیک اسید و الکل در یاختۀ گیاهی به مرگ آن می انجامد؛ بنابراین باید از یاخته دور شوند. الکتیک اسید طی تخمیر الکتیکی و الکل

طی تخیمر الکلی تولید می شود. بنابراین صورت سؤال به ویژگی مشترک این دو فرآیند اشاره دارد.
، ترکیب نهایی (اتانول و الکتیک اسید) تولید می شود. در هر دو فرآیند، با اکسایش NADH و تولید 

بررسی سایر گزینه ها:
1) تنها در تخمیر الکلی  تولید می شود.

2) طی فرآیند گلیکولیز که در هر دو تخیمر قابل انجام است، تولید ATP به صورت هم زمان با مصرف اسید سه کربنی و تولید پیرووات است!

پیرووات، نوعی مولکول اسیدی است؛ نه قندی.
4) در تخمیر الکلی، اتانال (که ترکیبی دو کربنی است)، با دریافت الکترون های حاصل از مصرف NADH به اتانول (که آن هم دو کربنی  است)

تبدیل می شود.

NAD+

CO۲

گزینه 2 14

موارد "ب" و "ج" درست هستند.

بررسی همه موارد:
الف) در واکنش های چرخه کالوین ریبولوز بیس فسفات تولید می شود که نوعی مولکول قندی ۵ کربنی و دوفسفاته می باشد. طی این مرحله

گروه فسفات تولید نمی گردد. زیرا همه آن ها به ریبولوز فسفات منتقل شده اند تا ریبولوز بیس فسفات را تولید نمایند.

ب) مطابق متن کتاب درسی، با تولید ATP، مولکول آب نیز تولید خواهد شد. در واکنش های وابسته به نور فتوسنتز، بر اثر فعالیت زنجیره
انتقال الکترون و آنزیم ATPساز غشاء تیالکوئید،ATP تولید خواهد شد.

ج) پیرووات حاصل از قندکافت به روش انتقال فعال و با کمک پروتئین های غشایی به راکیزه وارد می گردد.
د) در چرخه کربس طی تولید و مصرف مولکول پنج کربنی، کربن  دی اکسید آزاد می شود.
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گزینه 2 15

از آنجایی که مادر خانواده مستعد ابتال به ماالریا است بنابراین ژن نمود وی به صورت  است. براساس اینکه پدر نسبت به این

بیماری مقاوم است ژن نمود او به صورت  خواهد بود.
براساس ژن نمودهای پدر و مادر، ممکن است پسری با ژن نمود مشابه مادر متولد شود که در معرض خطر ابتال به ماالریا قرار دارد اما

گویچه های قرمز کامالً طبیعی هستند و حالت داسی شکل پیدا نمی کنند.
بررسی سایر گزینه ها:

1) افرادی که تمامًا گویچه های قرمز طبیعی دارند، نسبت به ماالریا مقاوم نخواهند بود؛ بنابراین این گزینه نادرست است.

3) دقت کنید فردی که ژن نمود آن به صورت  باشد به کم خونی داسی شکل مبتال بوده و در سنین پایین معموالً می میرد. اما
باتوجه به ژن نمودهای پدر و مادر امکان تولد چنین فرزندی وجود ندارد.

4) فردی که نسبت به کاهش اکسیژن محیط حساس است، ژن نمودی به صورت  دارد. توجه کنید چنین فردی تمامًا گویچه های
قرمز غیرطبیعی نخواهد داشت و در صورت کافی بودن اکسیژن محیط این یاخته ها به صورت طبیعی در جریان خون حضور پیدا خواهند کرد.

Hb HbA A

Hb HbA S

Hb HbS S

Hb HbA S

گزینه 2 16

موارد "ب" و "د" صحیح هستند.

بررسی همه موارد:
الف) دقت کنید حامل های الکترونی تولیدشده در فرآیند گلیکولیز نیز وارد میتوکندری شده و در زنجیره انتقال الکترون شرکت می کنند. گلیکولیز

در ماده زمینه سیتوپالسم انجام می شود.
ب) مطابق شکل کتاب درسی الکترون های حاصل از اکسایش NADH و  در بخشی از مسیر خود مشترک هستند. (منظور پس از

پمپ پروتونی دوم است.)

ج) یون های اکسید در ترکیب با پروتون هایی که در بخش داخلی قرار دارند، مولکول های آب را تشکیل می دهند.
د) انرژی الزم برای انتقال پروتون ها از بخش داخلی به فضای بین دو غشا توسط الکترون های پرانرژی NADH و  فراهم می شود.

F ADH  ۲

F ADH۲

گزینه 3 17

جهش حذف، باعث حذف برخی از توالی های رمز از ژن می شود که به تغییر پلی پپتید ساخته شده می انجامد. جهش بی معنا، با ایجاد رمزۀ پایان
زودهنگام، نیز سبب کوتاه شدن زنجیرۀ پلی پپتیدی می شود.

بررسی سایر گزینه ها:
1) جهش بی معنا نیز می تواند موجب تغییر محصول حاصل از رونویسی شود.

2) جهش خاموش و دگرمعنا، تغییری در تعداد نوکلئوتیدهای ژن و تعداد آمینواسیدهای زنجیرۀ پلی پپتیدی ایجاد نمی کنند.

4) جهش خاموش، رمز یک آمینواسید را به رمز دیگری از همان آمینواسید تبدیل می کند؛ این تغییر، هیچ گونه دگرگونی در نوع آمینواسیدها
ایجاد نمی کند.

گزینه 3 18

شارش ژنی، عاملی است که می تواند با جابه جایی الل ها بین جمعیت ها، سبب شبیه شدن خزانۀ ژنی دو جمعیت شود. توجه کنید تنها
درصورتی که شارش ژنی به صورت دوسویه و پیوسته ادامه داشته باشد، خزانۀ ژنی دو جمعیت شبیه به هم می شود و تعادل در آن ها برقرار

می شود نه الزامًا در اغلب موارد!

بررسی سایر گزینه ها:
1) انتخاب طبیعی، از عوامل مؤثر بر جمعیت است که افراد سازگارتر با محیط را برمی گزیند. توجه داشته باشید این عامل، سبب هیچ گونه

تغییری در فرد و ژنوتیپ افراد نمی شود و با حذف افراد ناسازگار، تنها در تغییر جمعیت نقش دارد.
2) جهش، عاملی است که با افزودن الل های جدید به جمعیت، خزانۀ ژنی آن را غنی تر می سازد. ازآنجاکه گوناگونی میان افراد یک جمعیت،

توانایی بقای جمعیت را در شرایط محیطی جدید افزایش می دهد، می توان گفت جهش ها نیز می توانند با افزودن الل های جدید و افزایش

تفاوت ها، توان بقای جمعیت را در شرایط محیطی جدید افزایش دهند.
4) رانش اللی، عاملی است که می تواند باعث تغییر (کاهش) فراوانی اللی جمعیت بر اثر رویدادهای تصادفی شود. توجه داشته باشید هر چه

جمعیت کوچک تر باشد، اثر رانش اللی در آن بیشتر است!
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گزینه 2 19

موارد "الف" و "د" به درستی بیان شده است.

بررسی همۀ موارد:
الف) آنزیم دنابسپاراز، پیوند فسفودی استر را میان نوکلئوتیدها تشکیل می دهد. دقت کنید که آنزیم ها، مولکول های شیمیایی هستند که انرژی

فعال سازی واکنش های قابل انجام در بدن را کاهش می دهند.
ب) آنزیم دنابسپاراز، باتوجه به رابطۀ مکملی، نوکلئوتیدها را مقابل هم قرار می دهد؛ دقت کنید که در دوراهی همانندسازی، عالوه بر آنزیم

دنابسپاراز، آنزیم های دیگری مانند آنزیم هلیکاز نیز وجود دارد.

ج) قبل از همانندسازی ِدنا باید پیچ وتاب فامینه، باز و پروتئین های همراه آن یعنی هیستون ها از آن جدا شوند تا همانندسازی بتواند انجام
شود. این کارها با کمک آنزیم هایی انجام می شود. سپس آنزیم هلیکاز مارپیچ دنا و دو رشته آن را از هم باز می کند.

د) آنزیم دنابسپاراز، با فعالیت نوکلئازی خود، مانع از وقوع جهش در دنا می شود. این آنزیم، نوکلئوتیدها را به صورت تک فسفاته به رشتۀ دنا
اضافه می کند. ِدنابسپاراز نوکلئوتیدها را به انتهای رشته در حال تشکیل اضافه می کند. هنگام اضافه شدن هر نوکلئوتید سه فسفاته به انتهای

رشته پلی نوکلئوتید دو تا از فسفات های آن از مولکول جدا می شوند و نوکلئوتید به صورت تک فسفاته به رشته متصل می شود.

گزینه 4 20

هر نوکلئوتید شامل سه بخش است: یک قند پنج کربنه، یک باز آلی نیتروژن دار و یک تا سه گروه فسفات. بنابراین همۀ نوکلئوتیدها، حداقل
یک گروه فسفات دارند.

بررسی سایر گزینه ها:
1) قند پنج کربنه در ِدنا، دئوکسی ریبوز و در رِنا، ریبوز است. دئوکسی ریبوز یک اکسیژن کمتر از ریبوز دارد. بنابراین ممکن است باز آلی ما به

قند دئوکسی ریبوز متصل باشد نه ریبوز.

2) همۀ نوکلئوتیدها، در ساختار نوکلئیک اسیدها شرکت نمی کنند. برخی از نوکلئوتیدها، به صورت آزاد در یاخته قرار دارند.
3) در طی مرحلۀ هوازی تنفس یاخته ای، ATP، NADH و  تولید می شود و بسیاری از نوکلئوتیدها، در فرآیند تنفس هوازی تولید

نمی شوند.

F ADH  ۲

گزینه 4 21

برخی از باکتری های خاک زی، پروتئین هایی تولید می کنند که حشرات مضر برای گیاهان زراعی را می کشند. این باکتری ها در مرحله ای از رشد

خود نوعی پروتئین سمی می سازند که ابتدا به صورت مولکولی غیرفعال است. این مولکول در بدن حشره فعال شده، حشره را از بین می برد.
بنابراین منظور سؤال، باکتری ها است. بر روی مولکول دنا، ژن های متعددی قرار دارند و به منظور رونویسی از هر ژن، تنها یکی از رشته های

ژن، الگو قرار می گیرد. بنابراین ممکن است، در یک منطقه از دنا، یک رشته و در منطقه ای دیگر، رشتۀ دیگر دنا، به عنوان رشتۀ الگو باشد.

بررسی سایر گزینه ها:
1) این مورد در ارتباط با تک یاخته ای های یوکاریوتی صحیح می باشد. باکتری ها توانایی انجام فرآیندهای درون بری و برون رانی را ندارند. زیرا

فاقد اندامک هستند و توانایی تولید ریزکیسه را ندارند.
2) محصول ژن، رنا و پروتئین است. بنابراین، تغییر در فعالیت ژن ها، بر ساخت این محصوالت نیز اثر می گذارد. تنظیم بیان ژن در

پروکاریوت ها می تواند در هر یک از مراحل ساخت رنا و پروتئین تأثیر بگذارد ولی به طور معمول تنظیم بیان ژن در مرحلۀ رونویسی انجام

می شود. در مواردی هم ممکن است یاخته با تغییر در پایداری (طول عمر) رنا یا پروتئین، فعالیت آن را تنظیم کند. بنابراین، یکی از راه های
تنظیم ژن، تغییر در پایداری رنا یا پروتئین است.

3) این مورد در ارتباط با یوکاریوت ها صحیح است؛ زیرا پروکاریوت ها، فاقد غشاهای مختلف می باشند و تنها دارای یک غشاء سیتوپالسمی
هستند. تنظیم بیان ژن در یوکاریوت  ها پیچیده تر از پروکاریوت ها است و می تواند در مراحل بیشتری انجام شود. یاخته های یوکاریوتی به

وسیلۀ غشاها به بخش های مختلفی تقسیم شده اند. بنابراین، برای آنکه یاخته نسبت به یک ماده واکنش نشان دهد، آن ماده باید به طریقی از

غشاها عبور کند و ژن ها را تحت تأثیر قرار دهد.
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گزینه 2 22

در تنفس نوری، مولکول دوکربنی حاصل از تجزیۀ مولکول 5 کربنۀ اولیه، از کلروپالست خارج و در واکنش هایی که بخشی از آن ها در

میتوکندری صورت می گیرد، وارد می شود. بنابراین، تنفس نوری تنها در سبزدیسه انجام نمی شود.
بررسی سایر گزینه ها:

1) ذرت، نوعی گیاه  و گل رز نیز نوعی گیاه  است. باتوجه به نمودار زیر، در گیاه ذرت برخالف گیاه رز، با افزایش شدت نور، میزان
فتوسنتز گیاه نیز افزایش می یابد.

3) گیاه آناناس که از گیاهان CAM است همانند گیاه ذرت (که نوعی گیاه  است)، با تثبیت اولیه کربن، میزان کربن دی اکسید را در

محیط فعالیت آنزیم روبیسکو باال نگه می دارد.
4) در گیاه آناناس، تثبیت کربن  دی اکسید در اسید 4 کربنه و چرخۀ کالوین در یک یاخته ولی در بخش های مختلف آن صورت می گیرد. اما در

گل رز، تثبیت کربن تنها در چرخۀ کالوین و در یک یاخته انجام می گیرد.

C  ۴C  ۳

C  ۴

گزینه 2 23

مهم ترین مرحله در تولید انسولین به روش مهندسی ژنتیک، تبدیل انسولین غیرفعال به انسولین فعال است. زیرا تبدیل پیش هورمون به

هورمون در باکتری انجام نمی شود. در سال 1983 برای اولین بار دو توالی دنا به صورت جداگانه برای رمزکردن زنجیره های A و B انسولین تولید

و توسط دیسک به نوعی باکتری منتقل شدند. سپس، زنجیره های پلی پپتیدی ساخته شده جمع آوری و در آزمایشگاه به وسیله پیوندهایی به
یکدیگر متصل شدند. سایر گزینه ها، از مراحل تولید انسولین به روش مهندسی ژنتیک است ولی مهم ترین نه.

گزینه 3 24

اولین پروتئینی که ساختار آن به کمک پرتوی x شناسایی شد میوگلوبین است که پروتئینی تک رشته است و فقط دارای یک رشته پلی پپتید
است نه چند زیرواحد مختلف.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: درست. در بخش های مختلف رشتۀ پلی پپتید تشکیل دهندۀ میوگلوبین می توان ساختارهای متنوعی به صورت مارپیچ یا صفحه ای
یافت. به تصویر زیر دقت کنید:

گزینۀ 2: درست. ساختار نهایی پروتئین های تک رشته ساختار سوم است که با ایجاد نیروهای آب گریز ایجاد می شوند و سپس با تولید
پیوند های اشتراکی، هیدروژنی و یونی تثبیت می گردد.

گزینۀ 4: درست. باتوجه به جایگاه آمینواسید در ساختار رشتۀ پلی پپتید ممکن است تغییر حتی یک آمینواسید منجر به تغییر شدید در ساختار و
عملکرد آن گردد.
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گزینه 3 25

ژنوتیپ گیاه والد مادۀ WW است، پس ژنوتیپ یاختۀ تخم زا به صورت W و ژنوتیپ یاختۀ دوهسته ای به صورت WW می باشد. از طرفی ژنوتیپ

گیاه والد نر برابربا RW است، پس اسپرم های این گیاه دارای ژنوتیپ R و W می باشد.
حال اگر اسپرم R با تخم زا لقاح پیدا کند، ژنوتیپ تخم اصلی RW (صورتی) می باشد، و ژنوتیپ تخم ضمیمه و آندوسپرم به صورت RWW است.

اما اگر اسپرم W با تخم زا لقاح یابد، تخم اصلی به صورت WW (سفید) و ژنوتیپ تخم ضمیمه و آندوسپرم به صورت WWW می شود.

گزینه 2 26

یاخته هایی که طی فرآیند اسپرم زایی درون لوله های اسپرم ساز از هم جدا می شوند اسپرماتید ها هستند که با تمایز خود اسپرم ها را به وجود

می آورند.

اگر صفات مستقل از جنس را "تک جایگاهی" فرض کنیم، چون اسپرماتیدها هاپلوئید (تک الد) هستند، برای هر صفت یک دگره خواهند داشت.
تذکر مهم: طراح گرامی در این سؤال به اینکه ممکن است صفت مستقل از جنس، "چند جایگاهی" باشد توجه نکرده ولی چون گزینه های دیگر

درست نیستند به ناچار گزینۀ 2 را می پذیریم!

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. اسپرماتیدها تقسیم نمی شوند بلکه با تمایز خود، یاخته های هاپلوئید اسپرم را به وجود می آورند.
گزینۀ 3: نادرست. اسپرماتیدها در مراحل انتهایی قبل تبدیل به اسپرم (مطابق تصویر باال) ممکن است دارای تاژک باشند ولی تاژک اسپرماتید

و همچنین اسپرم در لوله های اسپرم ساز فعال نیست. درواقع اسپرماتیدها توان حرکت ندارند!
پورگزینۀ 4: نادرست. یاخته های سرتولی با ترشحات خود تمایز اسپرم ها را موجب می شوند نه یاخته های اسپرماتید!
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گزینه 3 27

باتوجه به طرح زیر که تبدیل پیش انسولین به انسولین فعال را در برخی یاخته های جزایر النگرهانس لوزالمعدۀ آدمی نشان می دهد، هم در

پیش انسولین و هم در انسولین فعال بین دو رشتۀ A و B، پیوندهای شیمیایی (پل دی سولفور) وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:
گزینۀ 1: درست. در انسولین غیرفعال، زنجیرۀ بلند (C) در بین دو زنجیرۀ کوتاه (A و B) قرار دارد.

گزینۀ 2: درست. باتوجه به تصویر باال، در انسولین غیرفعال، زنجیرۀ B به انتهای آمین و زنجیرۀ A به انتهای کربوکسیل رشتۀ پلی پپتید نزدیک تر

است.
گزینۀ 4: درست. تعداد آمینواسید انسولین در حالت غیرفعال (که شامل هر سه بخش A و B و C) است بیشتر از انسولین فعال (که فقط شامل

دو بخش A و B است) است.
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گزینه 1 28

در هوهسته ای ها (یوکاریوت ها) برخالف پیش هسته ای ها (باکتری ها) دنا به سطح داخل غشای یاخته متصل نیست. در دنای خطی

یوکاریوت ها جایگاه های آغاز همانندسازی متعدد وجود دارد درصورتی که در باکتری ها در هر دنا فقط یک جایگاه آغاز همانندسازی یافت
می شود.

بررسی سایر گزینه ها :

گزینۀ 2: نادرست. واحد تکرارشونده در دنا، نوکلئوتید است و باتوجه به تصویر زیر هیچ گاه در ساختار آن پیوند فسفو دی استر یافت نمی شود. به
یاد بیاوریم که پیوند فسفودی استر میان دو نوکلئوتید مجاور برقرار می گردد.

گزینۀ 3: نادرست. برای افزوده شدن نوکلئوتید جدید به انتهای رشتۀ پلی نوکلئوتیدی دنا، باید از نوکلئوتید تازه وارد دو گروه فسفات جدا شود نه
از رشتۀ دنا.

گزینۀ 4: نادرست. آنزیم دورکنندۀ دو رشتۀ دنا از هم در فرآیند همانندسازی، آنزیم هلیکاز است ولی برخالف دنابسپاراز توانایی قرار دادن

نوکلئوتیدهای تازه وارد را بر اساس رابطۀ مکملی در برابر رشته الگو ندارد.
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گزینه 4 29

در هر زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای داخلی میتوکندری (راکیزه) فقط 3 ترکیب که پمپ هستند توانایی پمپ کردن یون های هیدروژن به

فضای بین دو غشای راکیزه را دارند، نه تمام ترکیبات موجود!

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: درست. اکثر پمپ های غشایی در یاخته ها از انرژی ATP برای فعالیت خود استفاده می کنند ولی پمپ پروتون در میتوکندری و
کلروپالست به جای ATP از انرژی الکترون هایی که دست به دست می شوند برای کار خود استفاده می کنند.

گزینۀ 2: درست. گیرندۀ نهایی الکترون از زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه، مولکول های اکسیژن هستند که ابتدا به یون اکسید تبدیل می شوند و
سپس با پروتو ن های بستره ترکیب می گردند تا کاهش یافته و آب ایجاد کنند.

گزینۀ 3: درست. به دلیل عملکرد پمپ های پروتون در زنجیرۀ انتقال الکترون، تراکم یون های هیدروژن در فضای بین دو غشای میتوکندری باال

است و فقط از راه یک مجموعۀ کانالی- آنزیمی که در تولید ATP نقش دارد این یون ها می توانند درجهت شیب غلظت به روش انتشار
تسهیل شده به بسترۀ میتوکندری بازگردند.

گزینه 4 30

منظور از ساختار پروتئین قرمزرنگ موجود در تار ماهیچه  ای کند، میوگلوبین است.

همان  طور که در شکل زیر مشاهده می  کنید در ساختار دوم به دنبال ایجاد پیوند هیدروژنی بخشی از زنجیرۀ پپتیدی تغییر جهت پیدا کرده است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: میوگلوبین دارای یک زنجیره است نه زنجیره  های.
گزینۀ 2: میوگلوبین دارای یک گروه آهن است.

گزینۀ 3: گروهی از آمینواسیدهای میوگلوبین در ساختار دوم باهم پیوند هیدروژنی تشکیل نمی  دهند.
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گزینه 1 31

کلید سازمان سنجش برای این سؤال گزینۀ 2 بوده است، درصورتی  که فقط یک مورد صحیح است و آن مورد (ب) است.

بررسی موارد:
الف) طی گفتۀ کتاب اگر طی جهش آمینواسیدهای موجود در جایگاه فعال آنزیم دچار تغییر نشوند، احتمال تغییر عملکرد آنزیم، بسیار کم و یا

حتی صفر است.
ب) در جهش مضاعف  شدگی هر دو کروموزوم همتا دچار تغییراتی می  شوند، زیرا بخشی از یک کروموزوم شکسته و به کروموزوم همتا متصل

می  گردد.

ج) توجه داشته باشید که جهش در کدون اتفاق نمی  افتد بلکه در رمز اتفاق می  افتد.
د) در جهش  های کوچک حذف یا جانشینی و یا اضافه اتفاق می  افتد نه همۀ آن  ها باهم.

گزینه 3 32

همان  طور که در شکل زیر مشاهده می  شود، برای تولید اسید دوفسفاته 2 مولکول ATP مصرف می  شود تا از گلوکز، فروکتوز فسفاته حاصل شود
و یک مولکول NADH برای تولید اسید دوفسفاته از قند فسفاته تولید می  شود.

گزینه 2 33

،  و CAM در روز به تثبیت کربن در چرخۀ کالوین می  پردازند و تولید قند سه  کربنی می  کنند. در همۀ این گیاهان آنزیم همۀ گیاهان 
روبیسکو،  را به مولکول 5کربنه دوفسفاته (ریبولوزبیس فسفات) متصل و ترکیب می  کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: گیاهان  و CAM تنفس نوری (ترکیب  با ترکیب 5کربنه) ندارند.
گزینۀ 3: این گزینه در رابطه با گیاهان  صادق نیست.

گزینۀ 4: گیاهان  و CAM تنفس نوری ندارند تا ضمن آن مولکول 5کربنه به دو مولکول سه و دوکربنه بشکند.
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گزینه 4 34

بیان شدن ژن  های اپران  لک سبب تولید آنزیم  هایی می  شود که به تجزیۀ الکتوز می  پردازند. همان  طور که می  دانید وظیفۀ آنزیم افزایش سرعت

واکنش شیمیایی است.
بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: میل ترکیبی مهارکننده به الکتوز بیشتر از دنا است؛ زیرا زمانی که الکتوز حضور داشته باشد از دنا جدا می  شود.
گزینۀ 2: الکتوز منظور گزینه است که نوعی دی  ساکارید است.

گزینۀ 3: اپران  لک فاقد توالی بین  ژنی است و در شکل کتاب نیز قابل  مشاهده است.

گزینه 3 35

در ژنوتیپ گزینۀ 3 فقط یک الل بارز وجود دارد و چون در ژنوتیپ صورت سؤال، 4 الل بارز به چشم می  خورد، پس کمترین شباهت، بین
ژنوتیپ صورت سؤال و گزینۀ 3 وجود دارد.

گزینه 2 36

موارد (الف) و (د) صحیح هستند.
بررسی موارد نادرست:

ب) اندام  های وستیجیال در برخی جانداران فاقد نقش است.

ج) توجه داشته باشید که زیست  شناسان ساختارهای همتا و وستیجیال را به  عنوان شواهدی برای تغییر گونه  ها استفاده می    کنند.

گزینه 3 37

سیانید واکنش نهایی زنجیرۀ انتقال الکترون یعنی انتقال الکترون به اکسیژن را مهار می  کند و اجازۀ تشکیل یون اکسید و درنتیجه آب را

نمی  دهد.

گزینه 3 38

موارد (الف)، (ب) و (ج) صحیح هستند.

بررسی موارد:

الف) آنزیم دنابسپاراز می  تواند هم پیوند فسفودی  استر را بشکند و هم ایجاد کند.
ب) هیدرولیز ATP سبب تولید انرژی می  شود و این انرژی می  تواند برای واکنش  های انرژی  خواه استفاده شود. هیدرولیز ATP با کمک آنزیم

صورت می  گیرد.
ج) بعضی از آنزیم  ها با اتصال به کوآنزیم تمایل خود به پیش  ماده را تنظیم می  کنند.

د) آنزیم  ها نمی  توانند با کاهش انرژی فعالسازی، واکنش غیرممکن را ممکن سازند، بلکه با کاهش انرژی فعالسازی فقط سرعت انجام واکنش
را بیشتر می  کنند.

گزینه 4 39

همۀ تک  یاخته  های آزادکنندۀ اکسیژن در فرآیند گلیکولیز می  توانند قند سه  کربنه فسفات  دار بسازند.

بررسی سایر گزینه ها:
گزینۀ 1: این گزینه برای باکتری  های شیمیوسنتزکننده صادق نیست، زیرا رنگیزه ندارند.

گزینۀ 2: باکتری  های گوگردی سبز و ارغوانی با کمک نور مولکول  های هیدروژن سولفید را تجزیه کرده و گوگرد تولید می  کنند.
گزینۀ 3: ریزوبیوم  ها انرژی خود را از مواد آلی به دست می  آورند.
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گزینه 4 40

در هم  میهنی و دگرمیهنی افرادی با ژنوتیپ متفاوت از والدین متولد می  شوند که دلیل تفاوت محتوای ژنی آن  ها با والدین، می  تواند عواملی

مثل جهش و... باشد که سبب تولید کامه (گامت)هایی متفاوت از نظر محتوای ژنی با گامت  های طبیعی والدین می  شود.
بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: برای گونه  زایی هم  میهنی صادق نیست، زیرا در آن سد جغرافیایی وجود ندارد.
گزینۀ 2: انتخاب طبیعی نمی  تواند روی افراد تغییر ایجاد کند.

گزینۀ 3: این گزینه نیز دارای اشتباه است؛ زیرا اوالً در گونه  زایی هم  میهنی اثر رانش چندان مطرح نیست و ثانیًا در گونه  زایی دگرمیهنی تنها

زمانی می  توان اثر رانش را در نظر گرفت که جمعیت کوچک باشد.

گزینه 2 41

برای حل این سؤال، ابتدا به اطالعات داده  شده در صورت سؤال توجه می  کنیم و درمی  یابیم که:

1) چون در این خانواده دختر مبتال به فنیل  کتونوری است (aa) و گفته شده هر دو والدین سالم هستند، پس والدین ناقل هستند.

2) ازآنجاکه در این خانواده پسر مبتال به هموفیلی به چشم می  خورد، پس الل مربوط به این بیماری را از مادر ناقل خود دریافت کرده است.

3) به دلیل اینکه در میان فرزندان این خانواده یکی دارای گروه خونی A و دیگری دارای گروه خونی B است و گفته شده گروه خونی والدین
نیز یکسان است، پس پدر و مادر دارای گروه خونی AB هستند.

4) حال ژنوتیپ پدر و مادر را می  نویسیم:

از بین گزینه  ها فقط گزینۀ دو در این خانواده امکان تولد دارد؛ یعنی پسری با این ژنوتیپ:

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 3 و 4: احتمال تولد فرزندی با گروه خونی O غیرممکن است.
گزینۀ 1: برای تولد دختر هموفیل به پدر بیمار نیاز است که در این خانواده این  گونه نیست.

پدر و مادر = Aa

مادر : X XH h

X Y AB Aa , X X AB AaH H h

X Y AB aaH

گزینه 1 42

در هر زمان که tRNA از جایگاه E خارج می  شود قطعًا tRNA بیش از یک آمینواسید در جایگاه P مستقر می  شود.
بررسی سایر گزینه ها:

.A از رنای ناقل خود جدا می  شوند نه در جایگاه P گزینۀ 2: آمینواسیدها در جایگاه

گزینۀ 3: این گزینه برای مرحلۀ پایان ترجمه صادق نیست، زیرا در این مرحله عامل آزادکننده وارد جایگاه A می  شود.
.P ریبوزوم برقرار می  شود نه جایگاه A گزینۀ 4: پیوند پپتیدی در جایگاه
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گزینه 4 43

در فصل سوم دوازدهم فقط بیماری  های وابسته به X نهفته مانند هموفیلی و غیرجنسی نهفته مثل فنیل  کتونوری تدریس شده است؛ پس

بیماری  هایی با الگوی بارز را نباید در نظر گرفت.
حال باید حالت  های مختلف را باتوجه به اطالعات داده  شدۀ سؤال بنویسیم:

اگر عامل بیماری را غیرجنسی نهفته در نظر بگیریم:

اگر عامل بیماری را وابسته به X نهفته در نظر بگیریم:

همان  طور که واضح است تنها در بیماری غیرجنسی نهفته ممکن است ژنوتیپ پسر مشابه مادر باشد.

     

پدر : aa

مادر : AA یا Aa ⎩⎪
⎨
⎪⎧P : aa × Aa

F  :  + aa۱

پسر مشابه مادر

 Aa

پدر : X Yh

مادر : X X یا X XH h H H

گزینه 1 44

مورد (ج) فقط صحیح است. منظور از صورت سؤال دنا و رنا است.
بررسی موارد:

(الف)، (ب) و (د): مولکول رنا (RNA) همانندسازی نمی  کند.

(ج): دنا و رنا از رشته  های پلی  نوکلئوتیدی بدون انشعاب تشکیل شده  اند که در آن نوکلئوتیدها دارای سه بخش قند، فسفات و باز آلی هستند.

گزینه 1 45

الل  های مربوط به دگره  های گروه  های خونی در غشاء   گویچۀ قرمز وجود ندارند، بلکه در دنا (DNA) یافت می  شوند.

بررسی سایر گزینه ها:
گزینۀ 2: صفات مربوط به تعیین گروه خونی (ABO) و Rh می  توانند هم زمان باهم ظاهر شوند مثل  و  و ...

گزینۀ 3: تشکیل پروتئین D بر غشاء   RBC به حضور دو دگره نیازمند است.

گزینۀ 4: صفات وابسته به X در مردان برای بروز فقط به یک الل نیاز دارند.
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گزینه 2 46

تمام جانداران تنفس یاخته ای  دارند که با فرآیند گلیکولیز (قندکافت) آغاز می شود و در بخش ابتدایی آن به انرژی فعالسازی (مصرف 2 موکول

ATP) نیاز است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. ژن مسئول ساخت برخی از پروتئین های میتوکندری روی ژنوم خود آن و ژن برخی دیگر روی ژنوم هسته قرار دارد.
گزینۀ 3: نادرست. باکتری های گوگردی فتوسنتزکننده، مانند سایر فتوسنتزکننده ها توانایی جذب نور توسط رنگیزه  را دارند ولی باتوجه به فرمول

زیر، اکسیژن تولید نمی کنند، زیرا منبع اصلی الکترون برای آن ها آب نیست بلکه ترکیبات گوگردی مانند  است.

گزینۀ 4: نادرست. سه روش تولید ATP از ADP عبارت اند از:
روش اکسایشی = که مخصوص جانداران هوازی است.

روش نوری = که مخصوص فتوسنتزکننده ها است.

در سطح پیش ماده = که همۀ یاخته ها توانایی انجام آن را دارند.

H  S۲

۶CO  +۲ ۱۲H  S +۲ نور → C  H  O  +۶ ۱۲ ۶ ۱۲S + ۶H  O۲

گزینه 4 47

در مولکول دنا، در هر ژن یکی از دو رشته الگو است ولی در ژن مجاور ممکن است رشتۀ دیگر الگو باشد.

توجه کنید که در دنای حلقوی باکتری ها ممکن است حالتی وجود داشته باشد که اگر در یک ژن یکی از دو رشته الگو باشد، ناچار در ژن مجاور

هم باید همان رشته الگو باشد مانند 3 ژن الزم برای استفاده از الکتوز یا مالتوز در اشرشیاکالی.
بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. رنای پیک یوکاریوتی در هنگام یا پس از رونویسی می تواند دستخوش تغییر شود.

گزینۀ 2: نادرست. بخشی از رنای پیک که زودتر ساخته می شود زودتر هم ترجمه خواهد شد (و البته این ارتباطی به یوکاریوت یا پروکاریوت
بودن ندارد).

گزینۀ 3: نادرست. اولین آمینواسید در انتهای آمین (نه انتهای کربوکسیل) همۀ پلی  پپتیدهای تازه ساز، متیونین است.
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گزینه 1 48

منظور سؤال، انواعی از باکتری ها و آغازیان هستند.

فقط مورد (د) درست است.
بررسی هریک از موارد:

الف) نادرست. شروع ترجمه قبل از پایان رونویسی مربوط به باکتری ها است ولی در ژن های  هستۀ آغازیان ممکن نیست.
ب) نادرست. تولید پیش سازهای رنا، مربوط به رناهای تولیدشده در هستۀ آغازیان است ولی در مورد باکتری ها (در سطح کتاب درسی) رنای

پیش ساز تولید نمی شود.

ج) نادرست. عوامل رونویسی مربوط به رونویسی درون هستۀ یوکاریوت ها (آغازیان) است و باکتری ها فاقد عوامل رونویسی هستند.
د) درست. هم در پیش هسته ای ها (باکتری ها) و هم در هوهسته ای ها (مثل آغازیان)، به یک رنای پیک تعدادی رناتن پشت سر هم می توانند

متصل شوند و فرآیند ترجمه را انجام دهند.

گزینه 3 49

منظور از سامانه های تبدیل انرژی در غشای تیالکوئیدی گیاهان فتوسنتزکننده، همان فتوسیستم ها (سیستم های نوری هستند) که در مرکز هر

) در بستری از پروتئین قرار دارد. دو نوع آن ها، کلروفیل های a (از نوع  یا 

بررسی سایر گزینه ها:
گزینۀ 1: نادرست. آنتن های سیستم های نوری، انرژی را درنهایت به مرکز واکنش منتقل می کنند.

گزینۀ 2: نادرست. هر آنتن که از رنگیزه های متفاوت (کلروفیل ها و کاروتنوئیدها) و انواعی پروتئین ساخته شده است.

گزینۀ 4: نادرست. حداکثر جذب نوری در مرکز دو نوع فتوسیستم 1 (700 نانومتر) و فتوسیستم 2 (680 نانومتر) باهم متفاوت است.

p۷۰۰p۶۸۰
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گزینه 2 50

از آمیزش دو ذرت AABBCC و aabbcc همۀ ذرت های حاصل به صورت AaBbCc خواهند بود که سه دگرۀ بارز دارند. در پاسخ ها باید دنبال

ژن نمود (ژنوتیپ )ی بگردیم که دارای سه دگرۀ بارز باشد که گزینۀ 2 یعنی AaBBcc درست است.
یادآوری: باتوجه به طرح زیر و روابط میان دگره ها و صفات در این نوع ذرت، تمام ژن نمود هایی که از نظر تعداد دگره های بارز یا نهفته برابر

باشند، رخ نمود یکسانی را بروز می دهند.

گزینه 2 51

محصول نهایی قندکافت (گلیکولیز) پیرووات است که باید پس از ورود به میتوکندری در بستره، ابتدا  از دست بدهد، سپس مادۀ
دوکربنۀ حاصل اکسید شود (تولید  و NADH) و بعدازآن با کوآنزیم A ترکیب شود تا استیل کوآنزیم A برای ورود به چرخۀ کربس مهیا

شود.

CO  ۲

H+

گزینه 3 52

جهش مضاعف شدن، باعث تغییر در تعداد کروموزوم نمی شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: درست. ناهنجاری های ساختاری کروموزوم ها (حذف + مضاعف شدن + جابه جایی + برخی انواع واژگونی) با کاریوتیپ قابل مشاهده و
تشخیص است.

گزینۀ 2: درست. جهش مضاعف شدن نوعی جهش جابه جایی است که در آن قطعه ای از یک فام تن به فام تن همتا منتقل می شود.

گزینۀ 4: درست. جهش مضاعف شدن می تواند منجر به کوتاه شدن یکی از کروموزوم های همتا و بلندتر شدن همتای دیگر شود. اگر این فرآیند
در گامت سازی روی دهد ممکن است گامت ها کروموزوم های جهش یافته را دریافت کنند.
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گزینه 4 53

منظور سؤال گیاهان CAM مانند آناناس و برخی انواع کاکتوس است که در طول روز روزنه های هوایی را بسته و در طول شب باز می کنند. در

این گیاهان برخالف گیاهان  که تثبیت اولیه و نهایی شان در دو سلول مختلف (میانبرگ و غالف آوندی) صورت می گیرد و جدایی مکانی
دارد، تثبیت اولیه و نهایی کربن هر دو در یک یاخته (میانبرگ) صورت می گیرد ولی جدایی زمانی دارد (تثبیت اولیه در شب و تثبیت نهایی در

روز).
بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. گیاهان  و گیاهان CAM برخالف گیاهان  نسبت به تنفس نوری و عملکرد اکسیژنازی روبیسکو مقاوم هستند.

گزینۀ 2: نادرست. تثبیت اولیه و نهایی کربن در گیاهان CAM برخالف گیاهان 4 در دو زمان متفاوت (شب و روز) صورت می گیرد.
گزینۀ 3: نادرست. گیاهان CAM تثبیت اولیۀ کربن را در شب یعنی هنگامی که روزنه های هوایی باز است و تثبیت نهایی کربن را در روز یعنی

هنگامی که روزنه های هوایی بسته اند انجام می دهند.

C  ۴

C۴C  ۳

گزینه 3 54

پروتئین فعال کننده پس از اتصال به جایگاه اتصال خود روی دنا، به رنابسپاراز کمک می کند تا به راه انداز متصل شود و رونویسی را آغاز کند. در

ابتدای رونویسی، رنابسپاراز اولین نوکلئوتید از ژن را (نقطۀ آغاز رونویسی) رونویسی می کند.

بررسی سایر گزینه ها:
گزینۀ 1: نادرست. اتصال مالتوز به پروتئین فعال کننده باعث اتصال فعال کننده به دنا خواهد شد.

گزینۀ 2: نادرست. با اتصال فعال کننده به دنا، ژن های مربوط به تجزیۀ مالتوز (نه سنتز مالتوز) رونویسی می شوند.
گزینۀ 4: نادرست. در باکتری ها عوامل رونویسی وجود ندارد و وجود و عملکرد این عوامل مربوط به رونویسی در هستۀ یوکاریوت ها است.

گزینه 3 55

رنایی که به رشتۀ پلی پپتید در حال ساخت متصل است، رنای ناقل است که در باکتری ها توسط رنابسپاراز باکتری و در هستۀ یوکاریوت ها

توسط رنابسپاراز شمارۀ 3 (در هر جاندار توسط یک نوع رنابسپاراز) تولید می شود.
بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. تمام رناها در ساختار خود پیوندهای اشتراکی دارند ولی در باکتری ها ممکن است رنا از روی چند ژن مجاور رونویسی شده
باشد. مانند رناهای پیکی که از روی سه ژن مربوط به تجزیۀ مالتوز یا تجزیۀ الکتوز رونویسی می شوند.

گزینۀ 2: نادرست. رنایی که دارای رمزۀ پایان است رنای پیک است. البته رنای پیک یوکاریوتی درون هسته پیرایش یافته ولی رنای پیک
باکتری ها (در سطح کتاب درسی) نیاز به پیرایش ندارد و البته باکتری ها اصالً هسته ندارند!

گزینۀ 4: نادرست. هر رنا از روی یک رشته از دنا (رشتۀ الگو) ساخته شده و به خاطر روابط مکملی میان بازها به رشتۀ رمزگذار بسیار شبیه است

اما همۀ رناها دارای کدون (رمزه) نیستند و رمزۀ مخصوص رناهای پیک است (رنای ناقل و رنای رناتنی فاقد کدون هستند).

گزینه 2 56

منظور صورت سؤال، رفتار نقش پذیری است. رفتار نقش پذیری یکی از رفتارهایی است که در زمان خاصی از زندگی جانور (مثالً در جوجه غازها در

چند ساعت اولیه پس از خروج از تخم) روی می دهد.
بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. رفتار نقش پذیری نمی تواند برخالف نقش پذیری باشد!

گزینۀ 3: نادرست. استفاده از تجارب گذشته برای برنامه ریزی در موقعیت جدید مخصوص رفتار حل مسئله است نه رفتار نقش پذیری.
گزینۀ 4: نادرست. رفتار شرطی شدن کالسیک در پاسخ به محرک های طبیعی و غیرطبیعی می تواند بروز کند.
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گزینه 3 57

تمام رفتارهای سازگار جانوری بر اساس فرآیند انتخاب طبیعی برگزیده شده اند.

رفتارهای دگرخواهی در زنبورعسل کارگر یا افراد نگهبان در میرکت (دم عصایی) به خاطر وجود ژن های مشترک و افزایش احتمال انتقال آن ها به
نسل بعد، توسط انتخاب طبیعی برگزیده شده اند.

بررسی سایر گزینه ها:
گزینۀ 1: نادرست. گاهی رفتار دگرخواهی به نفع خود فرد است مانند افراد یاریگر در میان پرندگان که در پرورش زاده ها به والدین آن ها یاری

می رسانند و کسب تجربه می کنند. یاریگرها اغلب پرنده های جوانی هستند که هنگام زادآوری می توانند از تجربه های آموخته شده برای پرورش

زاده های خود استفاده کنند یا با مرگ احتمالی جفت های زادآور، قلمرو آن ها را تصاحب و خود زادآوری کنند.
گزینۀ 2: نادرست. این مورد دربارۀ زنبورعسل نگهبان درست است ولی دربارۀ بسیاری از رفتارهای دگرخواهی مانند خفاش ها، دم عصایی ها و

پرندگان یاریگر درست نیست.
گزینۀ 4: نادرست. رفتار دگرخواهی در میان خفاش ها و همچنین پرندگان یاریگر ممکن است بین افرادی برقرار شود که لزومًا خویشاوند نیستند

(برخالف زنبورهای عسل کارگر).

گزینه 4 58

دختر هموفیل (مبتال به بیماری وابسته به x نهفته) حتمًا باید پدر مبتال داشته باشد.

گزینه 2 59

همۀ زاده های یک فرد سازگار با محیط، لزومًا فنوتیپ (رخ نمود) سازگار ندارند که انتخاب طبیعی ضامن بقای آن ها باشد.

بررسی سایر گزینه ها:
گزینۀ 1: درست. بسیاری از جهش ها تأثیری فوری بر رخ نمود ندارند و بنابراین ممکن است تشخیص داده نشوند.

گزینۀ 3: درست. از عوامل تغییر فراوانی دگره ها، جهش می تواند باعث ایجاد دگره های جدید و درنتیجه غنی تر شدن خزانۀ ژنی شود. البته

شارش ژنی در جمعیت مقصد هم می تواند منجر به افزایش تنوع گردد اما آمیزش غیر تصادفی روی فراوانی دگره ها اثری ندارد و رانش دگره ای
و انتخاب طبیعی هم اغلب باعث کاهش تنوع می شوند.

گزینۀ 4: درست. اگر فراوانی دگره های جمعیت بر اثر رویدادهای تصادفی تغییر کند این پدیده را رانش دگره ای  می نامند.
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