بروامه آزمًن های آوالیه زیست شىاسی لیمًترش

آزمًن َای آوالیه زیست شىاسی – لیمًترش
 ٕٝٞچیض اص صٔا٘ی ضشٚع ضذ و ٝعشاحاٖ وٙىٛس سشاسشی پٛست ا٘ذاصی وشد٘ذ

 ٚسثه سٛاالت

صیست ضٙاسی تغییش وشد ،ایٗ ٔثُ ی ٝضٛن تضسي دس سش خّس ٝوٙىٛس ساَ  30ت ٝوٙىٛسی ٞای ا ٖٚساَ ٚاسد ضذ ،اص ا ٖٚصٔاٖ تٝ

تعذ صیست ضٙاسی وٙىٛس سثه سٛاالتی ت٘ ٝسثت سخت تش اص وتاب ٞای تاصاسی ضذ و ٝخیلی ها با فقط تغییر ظاهر تست ها
(چىد مًردی ي برخالف هماوىد ي  )...سعی کردود که تطابق با کىکًری های اخیر را حفظ کىىد يلی گًیا ایه حقه کار آمد
وبًد  ٚدس ساَ  39تاص ٓٞضٛن تضسٌی ت ٝوٙىٛسی ٞای ساَ ٚ 39اسد ضذ ،ایٗ یعٙی صً٘ خغش تشای وٙىٛسی ٞای ساَ تعذ !!

m

أا اص ایٗ تاسیخچ ٝچٙذ ساِ ٝتٍزسیٓ ،دس ٍ٘اٞی ٌزسا ت ٝسٛاالت وٙىٛس اص ساَ  30ت ٝتعذ ،یه نکته خیلی مشهود دیده می شود،
سٛاالت سخت ضذ ٜاست ِٚی اوثش تست ٞا تا ٔفاٞیٓ ٔٛخٛد دس وتاب لاتُ پاسخ ٌٛیی است ،وٙىٛس  39تا  ٕٝٞسختی ٞای

co

خٛدش ،تاصْ  ٓٞتشای وسة دسصذ تاالی  05آٖ  ٓٞفمظ تا ٔغاِع ٚ ٝتسّظ تش وتاب دسسی دٚس اص دستشس ٘ثٛد،

حاال جالبٍ بذيویذ تًی َمًن سال  49اکثر بچٍ َای کىکًر یعىی  %44کىکًریَا  ،درصذ زیستی

h.

پاییه تر از  %05داشتىذ.

rs

ساَ  ٚ 30دس وٙىٛس اخیش عشاحاٖ تست ٞای سختی دس آصٔ٘ ٖٛزاضتٙذ (خضء چٙذ تست اتٟاْ داس ٚیه تست غّظ) تالی تست ٞای
وٙىٛس ،تست ٞایی وّیط ٝای تا ٘ىات ٔعِٕٛی تٛد.

oo

چىذ وکتٍ قابل استىباط ري براتًن بایذ شرح بذیم :

آس ٖٛتش ضذٖ سٛاالت وٙىٛس  ،30دِیُ تش ایٗ ٘یست و ٝعشاحاٖ دس وٙىٛس  30دٚتاسٜ

oo
t

تٕٞ ٝیٗ ٔٛٙاَ عُٕ وٙٙذ ،چٙاٖ چ ٝدیذیٓ و ٝدس وٙىٛس  39تعذ اص وٙىٛس  ،30سٛاالت آساٖ تش تٛد ٚ
حتی د ٚدسصذ  ٓٞ 055صد ٜضذ.

lim

شایذ یه قانون باشه که سال های زوج کنکور سخت تر طرح میشه در درس زیست شناسی!

تشای پاسخ ٌٛیی ت ٝاوثش تست ٞای وٙىٛس٘ ،یاص ت ٝدا٘ستٗ ٘ىات خیّی عدیة غشیة  ٚخاسج اص وتاب ٘یست ،فُم

کتاب درسی ي برداشت وکات مفًُمی ي استذاللی اص أ ٖٚی تٞ ٝ٘ٛش وسی س ٚت ٝدسصذ تاالی  05تا  05دس
وٙىٛس سشاسشی تىط.ٝ٘ٛ
تٛی ایٗ صٔی ٝٙتایذ اص تست ٞایی وٕه ٌشفت و ٝایذٞ ٜای خذیذ اص وتاب دسسی یا تیا٘ی خذیذ اص ٘ىات ٕٞیطٍی وتاب داس٘ذ.
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آصٔٞ ٖٛای صیست ضٙاسی ٔی ت ٝ٘ٛوٕه تضسٌی تاض ٝدس ایٗ سا ٜو ٝت ٝضٕا دیذٌا ٜتذ ٜو ٝچطًری بٍ کتابتًن وگاٌ کىیذ،

ایٗ ل َٛسٔ ٚیذیٓ وٞ ٝیچ تستی ٘ىت ٝای خاسج اص وتاب یا ی٘ ٝىت ٗٔ ٝدسآٚسدی  ٚتذ ٖٚاستذالَ ٘ثاض ،ٝنگاه به کتاب درسی ،دام
های آموزشی ،نحوه تست زنی ،پاسخ نامه های تشریحی کامل و کادرهای درسنامه ای زیست شناسی قوی و پر نکته سا ٜسٚ
تشای وسة تٟتشیٗ ٘تید ٝتشای ضٕا ٕٛٞاس ٔیوٌ ،ٝٙفت ٝخیّی اص ستثٞ ٝای تشتش دس استثاط تا ویفیت سٛاالت  ٚپاسخ ٘أٌٛ ...ٚ ٝاٜ
ٕٞیٗ لضی ٝاست.

دالیل شرکت در آزمًن َای زیست شىاسی – لیمًترش

m

ايلیه ي مُم تریه دِیُ ویفیت سٛاالت ٘ ٚىات  ٚایذٞ ٜای ٔٛخٛد دس سٛاالت ٞستص و ٝتذٚس اص آٚسدٖ ٘ىات خاسج اص
وتاب ٔ ٚچ ٌیشی اص دا٘ص آٔٛصاٖ و ٝدس آصٔٞ ٖٛای دیٍش تٚ ٝفٛس یافت ٔیط ،ٝسٛاالت آصٔ ٖٛوأال استا٘ذاسد ٔ ٚغاتك تا

co

خظ ٔ ٚطی عشاحاٖ وٙىٛس سشاسشی است  ٚت ٝارعاٖ خیّی اص ضشوت وٙٙذٌاٖ پاسساَ ،تسیاسی اص ٘ىات آصٔٞ ٖٛا دس وٙىٛس
سشاسشی  30تا ٕٞاٖ ادتیات آٔذ ٜتٛد .ایٗ ٌٛاٞی تش ادعای ٔاست و ٝاعتماد داسیٓ تست َای کىکًر دارای ادبیات ي

h.

رياوشىاسی خاصی َستىذ ي فقط سخت کردن الکی سًال ي پیچًوذن دلیل بر استاوذارد ي مطابق کىکًر بًدن ویست.

دلیل دیگهٚ ،خٛد پاسخ وامٍ َای کامل ي جامع است ،تشسسی ته ت ٝته ٕٝٞی ٌضیٞٝٙا ،اسائ ٝوادسٞای أٛصضی ؤ ٝثحث

rs

ٞای پش سٛاَ  ًٌٙ ٚدس وتاب دسسی سا تشای دا٘ص آٔٛصاٖ ٚاواٚی وشد ٚ ٜف ٟٓدلیك وتاب دسسی  ٚتسّظ وأُ تش ٔتٗ وتاب دسسی
سا تٕٞ ٝشا ٜداسد.

oo

دلیل سومٚ ،خٛد فایل تحلیل آزمًن ي بررسی وکات ي دام َا ي وحًٌ ی پاسخ گًیی دايطلبان بٍ سًاالت آزمًن و ٝتشای
تحّیُ آصٔ ٖٛتٟتش دس ٍٙٞاْ تشسسی پاسخ ٘أ ٚ ٝتش٘أ ٝسیضی تشای آصٔٞ ٖٛای تعذی تسیاس ٔفیذ خٛاٞذ تٛد.

oo
t

دلیل چهارم ،وجود آزمون مکمل که قبل از هر آزمون به عنوان پیش آزمون هماهنگ با سواالت آزمون تشٌزاس ٔی-
ضٛد  ٚضٕا لثُ اص آصٔ ٖٛلّٓ چی دٔ ٚدٕٛع ٝوأُ اص سٛاالت سا واس خٛاٞیذ وشد.

دلیل پنجم ،حضٛس تیطتش ستثٞ ٝای تشتش دس آصٔٞ ٖٛاست ،ایٗ اتفاق حس سلاتت خٛتی تشای ضٕا عضیضاٖ فشأ ٓٞی وٙذ.

lim

دلیل ششم ،تشٌضاسی آصٔٞ ٖٛا ت ٝصٛست حضٛسی دس ٔذاسس  ٚآٔٛصضٍاٞ ٜای تشتش وطٛس است و ٝضٕا عضیضاٖ
تشای ٞش چ ٝتٟتش  ٚتاویفیت تش تشٌضاس ضذٖ آصٔٞ ٖٛا ٔی تٛا٘یذ ت ٝصٛست حضٛسی آصٔ ٖٛسا ضشوت وٙیذ ،چ ٝتسا ایٗ واس ویفیت
٘تایح  ٚضشایظ خّس ٝسا تٟتش ضثی ٝساصی وٙذ.

دلیل دیگر ،تٛصی ٚ ٝتاویذ تسیاسی اص دتیشاٖ تشتش وطٛس دس عشص ٝوٙىٛس  ٚستثٞ ٝای وٙىٛسٞای ٌزضت ٝاست و ٝتش ٔفیذ تٛدٖ ایٗ
آصٔٞ ٖٛا اضاس ٜداضت ٝا٘ذ.
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در سایت و ٝضٕا ٔی تٛا٘یذ ٞش ٌ ٝ٘ٛاضتثا ٚ ٜسٛاالت  ٚاضىاِی سا دس

دلیل هشتم ،وجود بخش پرسش و پاسخ

ایٗ تخص ٔغشح وٙیذ ٙٔ ٚتظش پاسخ تٛسظ سایش دٚستا٘تاٖ  ٚادٔیٗ ٞای تخص پشسص  ٚپاسخ ( ادٔیٗ دا٘طدٛیاٖ  ٚستثٞ ٝای تشتش
وٙىٛس ٞ 30ستٙذ) تاضیذ.
اٌش تاصْ د٘ثاَ دِیُ  ٚاستذالَ ٔی ٌشدیذ تٟت ٖٛتوصیه می کنیم نمونه سواالت و پاسخ نامه های نمونه در سایت را مشاهده کنید.

درنهبیت هم اگر دوست دارید مطمئن بشید که طراح سواالت چه کسبنی هستند بب بگیم :

m

آصٔٞ ٖٛای آ٘الیٗ صیست ضٙاسی تٛسظ عشاحاٖ آصٔٞ ٖٛای لّٓ چی ٌ ٚاج  ٚدتیشاٖ تشخستٝ
صیست ضٙاسی وطٛس ؤ ٝذسس ضثىٝی آٔٛصش ٘یض ٞستٙذ  ٚستثٞ ٝای تشتش وٙىٛس ٞای اخیش

co

عشاحی ٔیطٝ

کیفیت سواالت ،تضمین ما به شماست.

h.

rs

تشای ثثت ٘اْ  ٚاعالعات تیطتش حتٕا ت ٝتخص سإٙٞای ثثت ٘اْ سایت ٔشاخع ٝوٙیذ  ٚتا دیش ٘طذٜ

تشای وسة تٟتشیٗ ٘تایح دس وٙىٛس  30تِ ٝیٕٛتشش تپی٘ٛذیذ.

oo
oo
t
lim
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اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
خم
امام ینی (ره )

سواالت پیش آزمون شماره 1
1231/7/32

 02 + 02زیـــــــست شناسی تـــــــــــک رقمی ها

پیش آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

 .1سروش مرادی  .2محمد شاکری  .3محمد فرجی  .4محمدمهدی بابایی

 .5بهزاد مقیمیان هوش  .6سعید شرفی
 .9مهدیه خسروی

 .11حامد باتقوا

 .7پوریا زندی

 .8محمد امین قاسمی

 .11مصطفی عشوری  .12امیرمحمد ابویی

h.
تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات

ارائه دام های متداول تست

ارائه کادر های آموزشی

oo
t

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آنالیز دقیق سواالت

oo

rs

تعداد سواالت در هر فصل

co

گروه مولفان

m

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ 1

پروژه اول آزمونهای مرحلهای –  04سوال

lim

آزمـــــون آنالین زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 39

دفترچــــــــــــهی ســـــــــواالتــــــــــ

لیــــــمو تــــــرشــــــــــ
هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد
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آزمون زیست شناسی
دفترچهی سواالت

پیش آزمون  23مهر ماه

مرحلهی اول

 -1در ضوي پزٍتئييسبسي درٍى سلَلّبي گيبُ سًجق در عي هزحلِاي كِ ً ..................ويضَد.
 tRNA )1ورودي اةحدا وارد جايگاه  Pريتَزوم نيطَد ،در جايگاه ٌ Aیچ کدوىي نظاٌده
 tRNA )2ورودي اةحدا وارد جايگاه  Aريتَزوم نيطَد ،در جايگاه  Pريتَزوم پیَىد ٌیدروژىي طكصحً
 )3در جايگاه  Aريتَزوم پیَىد ٌیدروژىي جظكیل ىهيطَد tRNA ،از جايگاه  Pريتَزوم خارج
 )4در جايگاه  Aريتَزوم ديپپحید شيحز نيطَد ،در جايگاه  Pريتَزوم پیَىد ٌیدروژىي جظكیل
 -2ثِ عَر هعوَل ،در عي جْص  ..................ثزخالف  ..................در صى رهشكٌٌذُي فبكتَر 8هوکي است ..................
 )1اـزايظي – جاىظیيي – ةرظَل پليپپحید خاصل نَثر ةاطد.
 )2جاىظیيي – کاٌظي – جيظیم ةیان ژن نيجر ةً غدم جَلید  RNAطَد.
 )3کاٌظي – اـزايظي– ةر جَالي ىَکلئَجیدي نَلكَل خاصل از روىَيصي جاثیرگذار ةاطد.
 )4جؾییر چارچَب – جاىظیيي – شتب جؾییر در الگَي خَاىدن  RNAطَد.

m

 -3در جبًذاراى ّزگبُ پس اس رًٍَیسي اس صًي ،رًٍَضت حبغل كَتبُ ضَد.................. ،

co

 )1در پايان روىَيصي ،جَالي جيظیهي ژىي ،ةً کهک گروٌي از پروجئیوٌا طياشايي نيطَد.
 )2در پايان جرجهً ،ةً دىتال آخريو جاةًجايي ،ـػالیث آىزيهي در جايگاهٌاي ريتَزوم پايان نيياةد.
 )3در پايان روىَيصيٌ ،ر رطحًي پليىَکلئَجیدي کً ةً رطحًاي الگَ نحصل ةاطد ،ةً ٌهراه  RNAپلينرازي از آن جدا نيطَد.
 )4در ٌيگام جرجهً ،قتل از شيحز اولیو پیَىد در ريتَزوم ،طكصحو پیَىد در ريتَزوم صَرت نيگیرد.

h.

 –4چٌذ هَرد سیز ،عجبرت را ثِ درستي كبهل هيًوبیذ؟

« در سلَلّبي ثذى اًسبى ،تَالي كِ  ..................هيضَد ،اهکبى ًذارد » ..................
 تزجوِ – داراي جبیگبُ تطخيع ثزاي هْنتزیي اثشار سلَلي ثبضذ.

rs

 تزجوِ – جبیگبُ آغبس رًٍَیسي داضتِ ثبضذ.

ّ وبًٌذسبسي – تَسظ  RNAپليهزاس رًٍَیسي ًگزدد.
2 )2

1 )1

oo

 رًٍَضتثزداري – تَسظ آًشین ٍیزایصكٌٌذُ ضٌبسبیي ًطَد.

4 )4

3 )3

 -5ثِ عَر عجيعي ،در ّ ..................وبًٌذ جبًذار آسهبیطگبّي هغبلعبت كَّي ٍ ثبیز.................. ،

oo
t

 )1جيظیم ةیانِ ژن جاىدار نَرد نعالػًي ژاکَب و نَىَ – ةرخي واکيض دٌيدهٌاي زيصحي نيجَاىيد ناىع از روىَيصي طَىد.
 )2ةیان ژن ٌاگ ٌاي جٍض ياـحًي نَرد نعالػً ةیدل و جیحَم – ةخض جيظیهي ژن ةً ظَر نػهَل ةً  RNAپلينراز نحصل نيطَد.
 )3جيظیم ةیان ژن جاىدار نَرد نعالػً گريفیث – mRNAي خاصل ٌیچگاه در ندل جَلید خَد دچار ـرآييد ةالؼ طدن ىهيگردد.
 )4ةیان ژن جاىَران جراژىي – در درطث نَلكَل خاصل از ـػالیث  RNAپلينراز ،قعػا روىَطث جايگاه آؽاز روىَيصي ياـث نيطَد.
 -6ثِ عَر هعوَل در ارتجبط ثب رًٍَیسي اس  ..................اهکبى ًذارد ..................

lim

 )1ةخض شاخحاري ٌر اپران چيدژىي – در نرخلً آؽاز روىَيصي RNA ،پلينراز قادر ةً اىجام ـػالیث آىزيهي ةاطد.
ٌ )2ر ةخض شاخحاري کً mRNAي جکژىي جَلید نيکيد – دراةحداي روىَيصي ،اجصال ةخض جيظیهي و RNAپلينراز صَرت گیرد.
ٌ )3ر ژىي کً شاخحار گصصحً دارد – در mRNAي خاصل ،روىَطث جايگاه آؽاز و پايان روىَيصي ياـث طَد.
 )4ژنٌايي کً جَشط غَانل روىَيصي جيظیم ةیان ژن نيطَىد – روىَطث خاصل ،ةدون خذف ةخض ٌايي از ٌصحً خارج گردد.
 -7چٌذ هَرد ،عجبرت سیز را ثِ عَر ًبهٌبسجي تکويل هيًوبیذ؟
 tRNAثب  12آهيٌَاسيذ درجبیگبُ پليپپتيذي ریجَسٍم قزاردارد ،قغعب ..................
 ثالفبغلِ دٍاسدّويي حزكت ریجَسٍم غَرت هيگيزد.
 سيًٍْويي ًَكلئَتيذ  mRNAدرجبیگبُ آهيٌَاسيذي قزارگزفتِاست.
 كذٍى جبیگبُ  Aثخطي اس رًٍَضت اگشٍى ثَدُاست.
ً شدیکتزیي آهيٌَاسيذ ثِ  tRNAدر جبیگبُ  Aتزجوِ ضذُ است.
2 )2

1 )1

3 )3

4 )4
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دفترچهی سواالت

پیش آزمون  23مهر ماه

مرحلهی اول

 -8در ریجَسٍم آساد درٍى سيتَسل در هزحلِي  ..................تزجوِ ثزخالف هزحلِي  ..................آى ،هوکي ًيست ..................
 )1پايانِ – ادانًي – پیَىد ةیو کدون وآىحيکدون وجَدداطحًةاطد.
 )2آؽازِ – پايانِ – پیَىد نَجَد در جايگاه پليپپحیدي طكصحً طَد.
 )3ادانًي – آؽازِ – آىحي کدون  UACدر جايگاه آنیيَاشیدي ديده طَد.
 )4ادانًي – پايانِ – ـػالیث آىزيهي درريتَزوم صَرت ةگیرد.
 -9چٌذ هَرد ،عجبرت سیز را ثِ عَر هٌبسجي تکويل هيًوبیذ؟
ثِ عَر هعوَل ،درٍى سلَلّب كذٍى آغبس ّوَارُ ..................
الف _ در رًٍَضت اگشٍى ٍجَد دارد.
ة _ ثب تَالي ضذرهش  UACپيًَذ ّيذرٍصًي تطکيل هيدّذ.
ج _ فقظ داراي یک آًتيكذٍى هخػَظ ثِ خَد است.
 )1يک نَرد

m

د _ سجت سبختي هتيًَيي در سيتَپالسن هيضَد.
 )2دو نَرد

 )4چٍار نَرد

 )3شً نَرد

co

 -11ثب تَجِ ثِ فزآیٌذّبیي كِ هٌجزثِ ثيبى صى سيٌبپسيي  1در اًسبى هيضَد.................. ،

h.

 )1آىزيم  RNAپلينراز ةا خرکث روي  ،DNAىَکلئَجیدٌاي نكهل را در نقاةل ىَکلئَجیدٌاي ٌريک از رطحًٌاي  DNAقرار نيدٌد.
 )2اؽلب آىزيمٌاي نَجَد در طیره ٌصحً،ةا قعع پیَىدٌاي کَواالىصي و جظكیل پیَىدٌاي جديد ،در ةلَغ  mRNAىقض ايفا نيکييد.
 )3قرار گیري آىحيکدون  UACدر جايگاه  Pدر ريتَزوم ةراي اولیو ةار در اةحداي نرخلًي ادانًي جرجهً اجفاق نياـحد.
 )4ةدون وجَد غَانل روىَيصي پروجئیيي  RNAپلينراز قادر ةً اجصال ةً راهاىداز طياشايي طده ،ىخَاٌدةَد.
 -11ثِ عَر هعوَل ثالفبغلِ  ..................خزٍج ٍ tRNA ..................ارد ضذُ ثِ جبیگبُ  ..................لشٍهب ..................

oo
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 )1قتل از – دونیو –  – Aدونیو خرکث ريتَزوم صَرتگرـحًاشث.
 )2قتل از – آخريو –  – Pآخريو ـػالیث آىزيم  rRNAصَرت نيگیرد.
 )3پس از – آخريو –  – Aزيرواخدٌاي ةزرگ و کَچک ريتَزوم از ٌم جدا نيطَىد.
 )4پس از – دونیو –  – Pدونیو پیَىد پپحیدي در ريتَزوم جظكیل نيطَد.

 -12در سلَلي كِ آًشین رًٍَیسي كٌٌذُاش توبم اًَاع ّRNAب را هيسبسد.................. ،

 -13ثب تَجِ ثِ تَالي  DNAرٍثِرٍ ،كذام گشیٌِ غحيح است؟

oo
t

 )1جَلید نَلكَل خاصل از روىَيصي ونَلكَل خاصل از جرجهً در يک ندل نهكو ىیصث.
 )2ةرخي ندصَالت خاصل از روىَيصيٌ ،یچگاه نَرد جرجهً قرار ىهيگیرىد.
 )3الگَي شيحز قرار گرـحو دو رطحًي  DNAةً ظَر ٌهزنان دور از اىحظار اشث.
 )4جهام ىَکلئَجیدٌاي نَجَد در نَلكَل RNAي پیک جرجهً ني طَد.

lim

( جْت تزجوِ اس چپ ثِ راست ) ATGATCCTTTAATGCACGTACACGACAAAA
 )1اگر از ايو رطحً  DNAروىَيصي طَد ،در ىٍايث  5آنیيَاشید نحفاوت جظكیل نيطَد.
 )2اگر از رطحً نقاةل ايو  DNAروىَيصي طَد ،جػداد خرکثٌاي ريتَزوم ةا جػداد آنیيَاشیدٌاي خاصلً ةراةر اشث.
 )3اگر از رطحً نقاةل ايو  DNAروىَيصي طَد ،نَلكَلي ةا  3پیَىد پپحیدي ةً وجَد نيآيد.
 )4اگر از ايو رطحً  DNAروىَيصي طَد ،جٍض ٌهَاره جؾییري در پليىَکلئَجید خاصل ايجاد نيکيد.
 -14ثِ عَر هعوَل در ّز جْص  ..................در ثخص سبختبري صى  ،..................قغعب ..................
 )1ىقعًاي – ةرخالف کراشیيگاور – شتب ايجاد آلل ٌاي جديد در جهػیث نيگردد.
 )2جاىظیيي – ٌهاىيد کاٌظي – ةر جؾییر اىدازهي غانل جراىصفَرناشیَن ةيجاثیر اشث.
 )3اـزايظي – ةرخالف کاٌظي – نيجر ةً جؾییر در الگَي خَاىدن RNAي خاصل نيطَد.
 )4جؾییرچارچَب – ٌهاىيد جاىظیيي – در mRNAي خاصل جؾییراجي در جرجیب ىَکلئَجیدٌا پديد نيآيد.

هرگونه سواستفاده غیرمجاز از سواالت و پاسخ نامه بدون اجازه گروه آموزشی لیموترش شرعا حرام بوده و پیگرد قانونی دارد.
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آزمون زیست شناسی
دفترچهی سواالت

پیش آزمون  23مهر ماه

مرحلهی اول

 -15در ّز جبًذار سًذُاي كِ فبقذ اسکلت سلَلي استً .................. ،ويتَاًذ ..................
 )1در نرخلًي ادانًي جرجهً – آخريو نَلكَل ىاقل آنیيَاشیدٌادر جايگاه  Pقرارگیرد.
 )2در نرخلًي ادانًي روىَيصي – در رطحًي پلي ىَکلئَجیدي خاصل جايگاه آؽاز روىَيصي نظاٌده طَد.
 )3در جيظیم ةیان ژن آن – طياشايي جَالي خاصي از  DNAجَشط آىزيهي پروجئیيي صَرت ةگیرد.
 )4جداطدن دو رطحًي پلي ىَکلئَجیدي ازٌم – شتب ايجاد نَلكَلي ةا خاصیث آىزيهي طَد.
 -16ثخطي اس صى كِ رًٍَضت آى در غَرت تزجوِ RNAي حبغل حذف هيگزدد  ..................راُ اًذاس ..................
ٌ )1هاىيد – آىزيم روىَيصيکييده شتب جدا طدن دو رطحً آن از يكديگر نيطَد.
ٌ )2هاىيد – قعػا در درون اىدانکِ داراي ناده ژىحیک شيحز نيطَد.
 )3ةرخالف – ةراثر جٍض ٌاي ىقعًاي ىَع دوم در آن ،در جَلید پليپپحید ىٍايي اخحاللي ايجاد ىهيگردد.
 )3ةرخالف – در صَرت جيظیم ةیان ژن جَاىايي اجصال ةً  RNAپلي نراز را ىدارد.

m

 -17در اٍليي جبًذار دستٍرسي ضذُ در هزحلِي ..................

co

 )1اول روىَيصي ،آىزيم روىَيصيکييده ىَکلئَجید نياشتي را ةراي آؽاز ـػالیث خَد پیدا نيکيد.
 )2آؽاز جرجهً tRNA ،آؽازگر در ندل خضَر نَلكَل اجصالدٌيده آنیيَاشیدٌا ،ةا رنز آؽاز جفث نيطَد.
 )3دوم روىَيصي ،پیَىد ةیو ةازٌاي آلي دورطحًي الگَ و ؽیرالگَ در ٌ ،DNAیدرولیز نيگردد.
 )4ادانًي جرجهً ،ةا ورود آخريو  ،tRNAجهاني کدونٌاي نَىَنرٌاي پروجئیو ىٍايي جرجهً طدهاىد.

h.

 -18ثب تَجِ ثِ ضکل هقبثل كِ در ارتجبط ثب رًٍَیسي اس ًَعي پزٍتئيي ّيستَى است،كذام گشیٌِ سیز ًبدرست است؟
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 )1در ةخض  ،3جَاليٌاي جَشط  RNAپلينراز روىَيصي نيطَد کً ٌرگز جرجهً ىهيگردىد.
 )2در ةخض  ،2جَالي روىَطث ةرداري طده ،ةا رطحًٌاي  DNAپیَىد جظكیل داده اشث.
 )3در ةخض  ،4کدون پايان جرجهً در ٌیچ يک از رطحًٌاي پليىَکلئَجیدي وجَد ىدارد.
 )4در ةخض RNA ،1پلينراز ةا نصرف  ATPنيجَاىد پیَىد کَاالن ايجاد ىهايد.
 -19ثب تَجِ ثِ رضتِي  DNAسیز كِ الگَي سبخت یک  mRNAاست ،در غَرتي كِ جْطي ًقغِاي ثب اضبفِ ضذى ًَكلئَتيذ
 Tثيي ًَكلئَتيذ  7ٍ 6اس سوت چپ ثِ راست در  ،DNAقغعب در هَلکَل حبغل  ..................خَاّذ داضت.

oo
t

(جْت تزجوِ اس چپ ثِ راست) TCCAGCACTGGACTTACGAAATC ..................
 ) 1آنیيَاشیدٌاي کانال نحفاوت جري ىصتث ةً قتل از جٍض
 )3ظَل يكصاىي ىصتث ةً قتل از جٍض

 )2ظَل ةليدجري ىصتث ةً قتل از جٍض
 )4جٍض جاثیري در ىَع و ظَل آنیيَاشیدٌا

 -21در عي ّ ..................وبًٌذ هزحلِي سَم رًٍَیسي اس صى پزٍتئيي هْبركٌٌذُ ،قغعب ..................

ً -21ويتَاى گفت در سلَلّبي پَضطي رٍدُ ثبریک................. ،

lim

 )1آؽاز جرجهً – ـػالیث آىزيهي ٌهراه ةا کاٌض ـظاراشهزي صَرت نيگیرد.
 )2ادانًي جرجهً – پروجئیوِ آىزيهي در ايجاد پیَىد جديد ىقض دارد.
 )3ةلَغ  –mRNAروىَطث ةخضٌاي اگزوىي در  mRNAياـث نيطَىد.
 )4پايان جرجهً – اجصال دو رطحًي پليىَکلئَجیدي ةً يكديگر وجَد دارد.

 )2ةرخي آىزيمٌا نيجَاىيد ةا اىجام غهل ججزيً ،آب را جَلید کييد.
 )1شاخحار ٌر اشحروئیدي نظاةً ةا کلصحرول اشث.
 )3واکيض دٌيدهٌاي زيصحيِ ٌیدرولیزکييدهِ شلَلز شيحز ىهيطَىد )4 .پیض نادهي ٌهًي آىزيمٌاي درون شلَل خاوي نَىَنر اشث.
 -22كذام عجبرت ثِ درستي ثيبى ضذُ است؟
ٌ )1هًي ـػالیثٌاي طیهیايي و نحاةَلیصهي شلَل در درون اىدانکٌاي آن صَرت نيگیرد.
 )2انكان ىدارد آىزيهي را ياـث کً پیض ناده و ـرآوردهي آن نػدىي ةاطيد.
 )3از جرکیب دو آنیيَاشید قعػا ةیظحريو نادهي جظكیل دٌيدهي ةدن جَلید نيطَد.
 )4در ٌهًي واکيضٌاي نحاةَلیصهي شلَل ٌهَاره اىرژي نصرف نيطَد و آىزيمٌا دخالث دارىد.
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دفترچهی سواالت

پیش آزمون  23مهر ماه

مرحلهی اول

ّ -23وِ ي ليپيذّبي غطبیي هَجَد در غطبي جبًذاراى سًذُ................. ،
 )1درطث نَلكَل ٌايي ٌصحيد کً نَىَنرٌايي ةا خداکثر دو ىَع اشید چرب دارىد.
 )2جَشط آىزيمٌاي پروجئیيي شيحز نيطَىد.
 )3داراي گلیصرول نحصل ةً ـصفات و دو اشید چرب ٌصحيد.
 )4جَشط اىدانكي ةا پیَشحگي نصحقیم ةً پَطض خارجي ٌصحً شاخحً نيگردىد.
 -24در سلَلّبي ثذى اًسبى ثبلغ ،اًذاهکي كِ در ً .................قص دارد در  .................فبقذ ًقص هيثبضذ.
 )2جَلید اشحروئید و اشیدٌاي چرب – شمزدايي
 )4ىظاىً گذاري نَلكَلٌا – جظكیل صفدًي شلَلي

 )1شازناندٌي نیكروجَةَلٌا  -جقصیم ٌصحً
 )3ؽظاء شازي – خعَط دـاغي ةدن

ّ -25وِي پزٍتئييّبیي كِ در غطبء سلَل جبًَري قزار هيگيزًذ .................

m

 )1ةا اجصال ةً کرةٌَیدراتٌا ،گیلیكَپروجئیوٌايي در شعح ؽظاي شلَل ايجاد نيکييد.
 )2ةً غيَان نَلكَل پذيرىده در ؽظاي شلَل نصحقر ٌصحيد.
 )3ىاقلٌاي پروجئیيي ندصَب نيطَىد کً نَادي از قتیل يَنٌا را وارد شلَل نيکييد.
 )4جَشط اجزائي شيحز نيطَىد کً داراي دو ىَع پلیهر نيةاطيد.

co

 -26كذام هَارد سیز ثِ عَر ًبدرست ثيبى ضذُ است؟
غطبي پالسوبیي ّز سلَل سًذُ .................

 ثيطتزیي هَلکَل تطکيل دٌّذُ آى ،تَسظ ضجکِي آًذٍپالسوي سبختِ هيضَد.

h.

 حبٍي كلستزٍل در ّز دٍ سغح داخلي ٍ خبرجي خَد است.
 داراي پزٍتئييّبي پذیزًذُ است كِ ثِ ثزقزاري اتػبل ثيي سلَلّب كوک هيكٌٌذ.
2 )2

1 )1
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 فقظ ثِ ثعضي اس هَاد اجبسُي ٍرٍد یب خزٍج را هيدّذ.

4 )4

3 )3

oo

 -27ثِ عَر هعوَل در اًسبى سبلن ،ثبفت  .................ثبفت ً .................ذارد.

 -28ثب تَجِ ثِ ضکل هقبثل كذام هَرد ثِ درستي ثيبى ضذُ است؟

oo
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 )1پیَىدي شصث پَشث ٌهاىيد – پَطاىيده شعح روده ،ـضاي ةیو شلَلي زيادي
 )2نیَکارد ةعو راشث ٌهاىيد – نَجَد در شر اشحخَان ران ،جَاىايي جقصیم
 )3پَطاىيده شعح نري ةرخالف – پیَىدي چرةي زير پَشث ،ؽظاي پايً
 )4ناٌیچًي خیاظً ةرخالف – داراي نجراي ٌاورس ،نادهي زنیيًاي

lim

 )1شلَلٌاي ةخض  2ةرخالف شلَلٌاي ةخض  ،4از شلَلٌاي داراي قدرت جقصیم ايجاد نيطَىد.
 )2شلَلٌاي ةخض  3ةرخالف شلَلٌاي ةخض  ،2در پیَشحگي طیرهخام داراي ىقض ٌصحيد.
ٌ )3هًي شلَلٌاي ةخض ٌ 3هاىيد ٌهًي شلَلٌاي ةخض  ،1در ؽیاب اکصیژن جَاىايي جَلید  ATPرا دارىد.
 )4گروٌي از شلَلٌاي ةخض ٌ 1هاىيد ٌهًي شلَلٌاي ةخض  ،4نيجَاىيد در شلَلٌاي خَد دوك جقصیم را ايجاد کييد.
 -29سلَلّبي گيبّي كِ  .................قغعب .................
 )1جَاىايي ـحَشيحز دارىد – جزء ةاـثٌاي زنیيًاي گیاه ٌصحيد.
 )2ديَاره ىخصحیو ةا ضخانث ىاةراةر دارىد – کَجیو جرطح نيکييد.
 )3جَاىايي جظكیل دوك جقصیم را دارىد  -جَلید اىرژي زيصحي دارىد.
 )4نَاد آلي اىحقال نيدٌيد – جَاىايي جَلید دي اکصید کرةو دارىد.
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آزمون زیست شناسی
دفترچهی سواالت

پیش آزمون  23مهر ماه

مرحلهی اول

 -31در سلَلّبي پبًکزاسِ اًسبىّ ،وِي .................
 )1واکيضٌايي کً ةیظحريو جرکیب نَجَد در ةدن را جَلید نيکيد ،ىَغي شيحز ندصَب ني طَد.
 )2پلينرٌاي نَجَد ،ـاقد زىجیره اشیدٌاي چرب در شاخحار خَد ٌصحيد.
 )3واکيضٌاي نحاةَلیصهي شلَل ةا کهک آىزيمٌاي درون شلَل صَرت نيگیرد.
 )4آىزيمٌايي کً نيدصرا درون شلَل ـػالیث نيکييد ،جَشط ريتَزمٌاي آزاد شيحز نيطَىد.
 -31در سلَلّبي جبًَريّ ،ز اًذاهکي كِ  .................هيتَاًذ .................
 )1ندل وقَع آخريو جؾییرات ةر روي پروجئیو اشث – در نرخلً  G1چرخً ي شلَلي نضاغؿ طَد.
 )2گَارش درون شلَلي را ةرغٍده دارد – در ىخصحیو خط دـاع ؽیراخحصاصي داراي ىقض ةاطد.
 )3ندل شمزدايي در درون شلَل اشث – وزيكَلٌاي را ةً جايگاه پذيرىده ارشال نيکيد.
 )4در شيحز ةیظحريو نَلكَل ؽظا ىقض دارد – آزاد شازي يَن کلصیم را اىجام دٌد.

m

 -32كذام هَرد ثِ درستي ثيبى ضذُ است؟

co

ٌ )1ر ةاـث پَطظي کً ـاقد اليً طاخي ةاطد ،قعػا داراي اليً نخاظي اشث.
ٌ ) 2ر ةاـحي کً ةً ؽظاي پايً نحصل اشث ،قعػا جَاىايي جَلید و ذخیره اىرژي را دارد.
ٌ )3ر شلَل ةاـث پَطظي کً واجد ؽظاي چیو خَرده اشث ،قعػا در جذب نَاد ىقض دارد.
ٌ )4ر شاخحار قرار گرـحً در ةیو ةاـث پَطظي و ةاـث زيريو ،قعػا در ؽیاب اکصیژن اىرژي زيصحي جَلید نيکيد.

h.

 -33سلَلّبي گيبّي كِ  .................قغعب .................

oo

 -34كذام هَرد ثِ ًبدرستي ثيبى ضذُ است؟

rs

 )1داراي جَاىايي رطد ٌصحيد – ىقظي در اشحدكام گیاه ىدارىد.
 )2شً اىدانک دو ؽظايي داطحً ةاطيد – ـاصلً ةیو شلَلٌاي آىان زياد اشث.
 )3ىقظي در اشحدكام گیاه داطحً ةاطيد – ژن آىزيم نَمشاز را دارىد.
 )4ةیظحر در پَطض داىً و نیَهٌا ياـث نيطَىد – جَاىايي جرطح لیگيیو را دارد.

 -35ثِ عَر هعوَل در ثبفتّبي ّ .................ز سلَل .................

oo
t

ٌ )1ر واکيض دٌيدهي زيصحي در ةدن واکيض خاصي را اىجام نيدٌد و غهل اخحصاصي دارد.
ٌ )2ر لیپیدي کً داراي پیَىد دوگاىً در اشید چرب ةاطد ،خاوي گلیصرول در شاخحارش اشث.
ٌ )3ر اىدانكي درون شلَل کً در شمزدايي ىقض دارد ،داراي آىزيم شيحزکييدهي کلصحرول اشث.
ٌ )4ر شلَلي کً داراي اىدانک لیزوزوم اشث ،نيجَاىد داراي واکَئل در داخل شیحَپالشم خَد ةاطد.
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 )1اىصاىي  -ؽیر غصتي کً در ةاـث غصتي خضَر دارد ،ـػالیث نیلیو شازي در اظراف آکصَنٌا و دىدريثٌا را دارد.
 )2گیاٌي  -کً داراي قدرت جقصیم و ـاقد واکَئل نرکزي اشث ،جَاىايي ايجاد شً ةاـث نحهايز را در گیاه دارد.
 )3اىصاىي  -کً جدث جاثیر اغصاب شهپاجیک اشث ،ةراي اىقتاض ىیاز ةً ىظث يَن کلصیم ةً داخل شلَل دارد.
 )4گیاٌي  -جهايز ياـحً نَجَد در ةاـث اپیدرني ريظً ،جَاىايي طكصحو پیَىدٌاي نَجَد در نَلكَل گلَکز را دارد.
 -36در سلَلّبي هَجَد دیَارُي هعذُ ،ثزخي ٍاكٌص دٌّذُّبي سیستي كِ  .................هيتَاًٌذ .................
 )1آدىَزيو جري ـصفات نيشازىد – در ؽظاي پالشهايي شلَل قرار داطحً ةاطيد.
 )2درون ٌصحً ـػالیث نيکييد – در شیحَپالشم شاخحً طَىد.
 )3درون شیحَپالشم ـػالیث دارىد – درون ٌصحً شيحز طَىد.
 )4جَشط ريتَزومٌاي شیحَشَل شاخحً ني طَىد – ةا صرف اىرژي از شلَل جرطح طَىد.

 -37در گيبّبى ثبسداًِ ................. ،در گزٍّي اس سلَلّبي  .................ثب كوک  .................اًجبم ًويضَد.
 )1جرطح کَجیو – اپیدرني – وزيكَلٌاي جَلید طده در طتكًي آىدپالشهي صاف
 )2جيظیم دـع نَاد از شاقً – روپَشحي – کیصً ؽظادار خاوي آىزيمٌاي گَارطي
 )3جقصیم ةدون کاٌض کرونَزوني – خاصل از جقصیم شلَل ةيیادي – جؾییر نَقث اشكلث شلَلي
 )4آزاد شازي اىرژي گلَکز – ٌادي اىحقال دٌيده آب – اىدانک دو ؽظايي واجد ناده ژىحیک
هرگونه سواستفاده غیرمجاز از سواالت و پاسخ نامه بدون اجازه گروه آموزشی لیموترش شرعا حرام بوده و پیگرد قانونی دارد.
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دفترچهی سواالت

پیش آزمون  23مهر ماه

مرحلهی اول

 -38در كلٌيّبي ٍلَكس ،اهکبى ًذارد .................
ٌ )2ر شلَل ةً جيٍايي جهاني اغهال خیاجي خَد را اىجام دٌد.
 )4در ندل خضَر شلَل زايظي ،کرهي ىَزاد جَلید طَد.

 )1در ةیو شلَلٌا اجصال زيصحي و ارجتاط شیحَپالشهي ديده طَد.
 )3شلَلٌاي جاژکدار درطحي شتب ايجاد کرهٌاي جديد طَىد.
 -39در سلَلّبي ثذى یک جبًَرّ ،ز .................

 ) 1نَلكَل لیپیدي کً داراي زىجیره اشید چرب اشث ،ـاقد جَاىايي جظكیل درطث نَلكَل نيةاطد.
 )2نَلكَل پروجئیيي کً جَاىايي ٌیدرولیز پیَىد ةیو نَلكَلٌاي گلَکز را دارد ،قعػا داراي غهل اخحصاصي اشث.
 )3درطث نَلكَلي کً ىقض ذخیره ةراي جَلید اىرژي زيصحي دارد ،ـاقد گَارش درون شلَلي اشث.
 )4نَلكَل ةا شاخحارشً ةػدي ويژه کً آب جَلید نيکيد ،قعػا در ندل جَلید خَد ـػالیث نيىهايد.
 -41ثب تَجِ ثِ ضکل هقبثل ،ثخص  .................ثزخالف ثخص .................
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 2 – 1 )1نيجَاىد در ؽیاب اکصیژن اىرژي زيصحي جَلید کيد.
 1 – 2 )2داراي جَاىايي جَلید و ذخیره اىرژي اشث.
 3 – 1 )3شعح الزم ةراي واکيضٌاي زيصحي درون شلَل را ـرآٌم کرده اشث.
 2 – 3 )4داراي ىازك طدگيٌايي در ديَاره شلَلي خَد اشث.
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اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
خم
امام ینی (ره )

پاسخنامه پیش آزمون شماره 1
1231/7/32

 02 + 02زیـــــــست شناسی تـــــــــــک رقمی ها
پـــــــــاســـــــــــــخنامـــــــــــــــه

 .1سروش مرادی  .2محمد شاکری  .3محمد فرجی  .4محمدمهدی بابایی

 .5بهزاد مقیمیان هوش  .6سعید شرفی
 .9مهدیه خسروی

 .11حامد باتقوا

 .7پوریا زندی

 .8محمد امین قاسمی

 .11مصطفی عشوری  .12امیرمحمد ابویی

h.
ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات
ارائه کادر های آموزشی
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ویژگی های پاسخنامه آزمون

آنالیز دقیق سواالت
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تعداد سواالت در هر فصل
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گروه مولفان

m

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ 1

پروژه اول آزمونهای مرحلهای –  04سوال
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آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 39

پیش آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

لیــــــمو تــــــرشــــــــــ

هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد
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 02 + 02زیست شناسی تک رقمیها

1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 4

در مرحله ادامه ترجمه در جایگاه  Aریبوزوم پیوند پپتیدی سنتز میشود ،در این بخش در جایگاه  Pریبوزوم پیوند پپتیددی شستدته مدیشدود و پیونددی
تشکیل نمیگردد.

ناکت مهم :
در مرحله آغاز ترجمه  :جایگاه  Pتشسیل پیوند هیدروژنی
در مرحله ادامه ترجمه  :جایگاه  Aتشسیل پیوند هیدروژنی و جایگاه  Pمحل شستتن پیوند هیدروژنی
در مرحله پایان ترجمه  :جایگاه  Pشستتن پیوند هیدروژنی
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در مرحله آغاز ترجمه tRNAی ورودی ابتدا وارد جایگاه Pی ریبوزوم میشدود هده در ایدن مرحلده جایگداه  Aخدایی اسدو و پیونددی در آ

m

تشکیل نمی گردد ویی اینسه هیچ هدونی در آ وجود ندارد غلطه ،هدو دوم در جایگاه  Aحضور دارد ویی پیوندی با آنتیهدو ندارد.

co

گزینه  )2در مرحله ادامه ترجمه tRNAی ورودی ابتدا وارد جایگاه Aی ریبوزوم میشودهه در طی این مرحله در حین جابهجایی و ترکهرد ریبدوزوم
توسط  tRNAموجود در جایگاه  ، Pپیوند هیدروژنی شستته میشود.
گزینه  )3در مرحله پایا و آغاز ترجمه هیچ پیوند هیدورژنی در جایگاه  Aتشسیل نمیگردد ،در مرحله پایا  tRNAموجود ،ریبوزوم را ترک میهند

آنالیز سوال

h.

نوع سوال  :استداللی ،مفهومی ،دام دار

سبک سوال  :کنکوری

سطح سوال  :متوسط رو به سخت

مهمترین نکتهای که همهی بچهها اگها با آن درگیر هستند ،تشکیل پیوندهای هیدورژنی و شکستن آنها و همچنین خالی یا پر

2

گزینه 4

oo

دامهای تست

این موضوع توجه بسیاری داشت.

rs

بودن جایاگههای  Pو  Aدر ریبوزوم در حین پروتیئن سازی است که باید در حین آغاز ترجمه و ادامهی ترجمهه و پایهان ترجمهه بهه

جهش تغییر چهارچوب (چه هاهشی چه افزایشی) در صورتی هه نوهلئوتیدهایی هه اضافه یا هم میهند مضرب  3نباشد میتواند ایگوی خواند
بررسی سایر گزینهها :

oo
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 RNAرا تغییر دهد ،جهش جانشینی هیچ تاثیری بر تغییر ایگوی خواند ندارد.

گزینه  )1جهش افزایشی و جانشینی هر دو با تغییر نوهلئوتیدها و ایجاد هدو های آغاز و پایا جدید میتواند طول پلیپپتید حاصل را هم یا زیاد
هند.

lim

گزینه  )2جهش های تغییر چهارچوب بر روی توایی نوهلئوتیدی حاصل یعنی  RNAتاثیر گذارند .چو  DNAتغییر هرده  RNAنیز تغییر
میهند.

گزینه  )3جهش های جانشینی وهاهشی در صورت هوچسترین تغییر در بخش راهانداز می توانند سبب عدم شناسایی آ توسط RNAپلیمراز و
در نتیجه عدم تویید  RNAش ود.

نکته  :تنظیم بیا ژ در یوهاریوت ها ،در مرحله هنگام شروع رونویتی صورت می گیرد هه سبب شناسایی راهانداز  ،توسط RNAپلیمراز میشود.
( راهانداز یسی از توایی های تنظیمی اسو )

آنالیز سوال شکل آموزشی

نوع سوال  :استداللی و شکل کتاب

سبک سوال  :آموزشی

سطح سوال  :متوسط رو به سخت

ویژه آزمون مرحلـــــه  22مهر قلم چی

2

 02 + 02زیست شناسی تک رقمیها

گزینه 4

در جانداران یوکاریوتی پس از رونویسی از ژنی ،رونوشت حاصل کوتاه شود در هنگام ترجمه ،قبل از سنتز اویین پیوند در ریبوزوم
( تشکیل نخستین پیوند پپتیدی) شستتن پیوند بین مولکول  tRNAآغازگر و آمینواسید متیونین متصل به آ در جایگاه  Pصورت

میگیرد( .تشکیل پیوند هیدروژنی سنتز محسوب نمیشود)
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در یوهاریوتها در هنگام شروع رونویسی ،توایی تنظیمی ژنی (راهاندار) ،به همک گروهی از پروتئینها (عوامل رونویسی) شناسدایی
میشود.

گزینه  )2در پایا ترجمه ،به دنبال آخرین جابهجایی فعاییو آنزیمی در جایگاههای ریبوزوم پایا نمییابد!! زیرا آنزیمی پیوند بین رشهتهی
پلیپتتیدی و آخرین  tRNAرا در جایاگه  Pریبوزوم میشکند.

m

گزینه  )3در طی رونویتی به رشتهی  DNAایگو ،دو رشتهی پلینوهلئوتیدی متصل هتتند:
 RNA )1در حال سنتز  )2رشتهی  DNAغیرالگو

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،دامدار

سطح سوال  :متوسط

سبک سوال  :کنکوری

یکی از دامهای خیلی پر تکرار در فرآیندهای ترجمه و رونویسی ،عدم توجه دانشآموزان به این است که پیوند هیدورژنی هیدرولیز و
سنتز ندارد ،زیرا به حضور آنزیم و انرژی برای تشکیل شدن خود نیاز ندارد ،در زیست پیوندهای کواالن سنتز و هیدرولیز دارند.
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شکل آموزشی این تست
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دامهای تست

h.

آنالیز سوال

co

هه در پایا رونویتی ،فقط رشتهی RNAی متصل به رشتهی ایگو متصل به همراه  RNAپلیمراز از آ جدا میشود.
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4

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 1
بررسی مهه ی گزینهها :
مورد اول) توایی هه ترجمه میشود  mRNAاسو هه چو بایغ میگردد دارای جایگاه تشخیص برای برخی آنزیمها به منظدور هوتداه هدرد و

بایغ شد آ اسو( .مهمترین ابزار سلولی همان آنزیمها هستند) (رد گزینه
مورد دوم) توایی هه ترجمه میشود  mRNAاسو هه فاقد جایگاه آغاز رونویسی اسو زیرا این جایگاه در  DNAاسو ( .تایید گزینه
مورد سووم) بر فرض مثال راهانداز و توایی های بینژنی توسط آنزیم  DNAپلیمرازبه منظور همانندسازی شناسایی میشوند ویی  RNAپلدی-
مراز فاقد توانایی رونویتی از این دو توایی اسو.

( رد گزینه

مورد چهارم) در سلولهایی از بد هه فاقد قدرت تقسیم هتتند (همانندسازی  DNAرا انجام نمیدهند مثل نورون و ماهیچهه قببهی و
خاموش اسو.

گزینه
سوال  :استداللی ،تحلیلی
( ردنوع

5

گزینه 4

سطح سوال  :سخت

سبک سوال  :کنکوری

co

آنالیز سوال

m

مختط و  ) ....تواییهای ژنی رونویتی میشوند ویی هرگز توسط آنزیم  DNAپلیمراز همانندسازی نمدیشدوند ،ژن ایهن آنهمیم در ایدن سدلولهدا

جانور تراژنی و جاندار آزمایشگاهی مطایعات هوهن و بایر (قورباغه زشتِ آفریقایی  )هر دو یوهاریوت هتتند ،درشومویسول حاصل از فعاییو آنزیم
بررسی سایر گزینهها :

h.

RNAپلیمراز RNA ،اسو هه در آ رونوشو جایگاه آغاز و پایا رونویتی یافو میشود.

rs

گزینه  )1در تنظیم بیا ژ جاندار مورد مطایعهی ژاکوب و مونو ( باهتری اِهالی) و قورباغه آفریقایی هه گفتیم ،پهروتیین ههایی حضدور دارندد.در
پروهاریوتها این پروتیین تنظیمی ،پروتئین مهارهننده اسو هه مانع از رونویسی میشود و در یوهاریوتها این پروتئینها عوامل رونویتی هتدتند
یعنی آنمیم نیستند و فعاییو آنمیمی ندارند!!!

oo

هه میتوانند سبب جبوگیری یا افمایش رونویتی شوند ،نکته مهم اینجاسو هه پروتئین مهارهننده و عوامل رونویتی واهنش دهنددهی زیتدتی
گزینه  )2در هاگهای جهش یافتهی (هپک نوروسپوراهراسا) مورد مطایعه بیدل و تیتوم و قورباغه گفتهشدهRNA ،پلیمراز به طور طبیعدی تواندایی

oo
t

اتصال به بخش تنظیمی ژ شامل راهانداز را ندارد و برای این هار نیازمند عوامل رونویسی اسو.

گزینه  )3جاندار مورد مطایعه گریفو ،باهتری بود ،در باهتریها  mRNAها درو سیتوپالسم تویید مدیشدوند ( یا درو ن ییان نوئوئودیادی یا در
صورت داشتن پالزمید در ب ئتری درو سیتوسال) ،تنظیم بیا ژ در باهتری شامل  3مرحله رونویتی و ترجمه و پس از ترجمده اسدو mRNA ،در
باکتریها هیچگاه دچار فرآیند بالغ شدن نمیگردد ،در قورباغه آفریقایی  mRNAهمانطور هه گفتیم بایغ میشود.

آنالیز سوال

6

گزینه 1

lim

نوع سوال  :استداللی ،ترکیبی

سبک سوال  :کنکوری

سطح سوال  :نسبتا سخت

اپرا هایی هه در بخش ساختاری خود دارای چند ژن هتتند ،فقط در باکتریها (یوهاریوتها یافو نمیشوند) ،در هنگام رونویتی در مرحله  1یا
مرحله آغازRNA ،پلی مراز پروهاریوتی به تنهایی راه اندازش را شناسایی میهند و به آ اتصال مییابد.
( در این مرحله هیچ فعالیت آنزیمی از RNAپلی مراز پرواکریوتی صورت نمیگیرد).
نکته مهم  :فعاییو آنزیمی RNAپلی مراز از مرحبه دوم شروع میشود ( .با باز کردن دو رشته  DNAو تشکیل حبابِ رونویسی )
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2در یوهاریوت ها تمام mRNAهایی هه از رونویتی بخش ساختاری تویید میشوند ،تکژنی هتتند ،در باهتری ها نیدز  mRNAتوییدد
شده میتواند تکژنی باشد ،در یوهاریوت ها در هنگام شروع رونویتی RNAپلی مراز توانایی شناسایی راهانداز خود و اتصال به آ را ندارد وبرای همین
نیازمند عوامل رونویتی و  ...اسو ویی در باهتری ها RNAپلیمراز پروهاریوتی میتواند به تنهایی راهانداز را شناسایی و به آ متصل گردد.
گزینه  )3در یوئ ریوت ه ژ ه س خت ر گسستن دارند ،و چو تمام  mRNAهایی هه از رونویتی بخش ساختاری تویید میشوند ،تکژنی هتدتند،
در آ ها رونوشت جایگاه آغاز و پایان رونویسی یافو میشود.

ویژه آزمون مرحلـــــه  22مهر قلم چی

 02 + 02زیست شناسی تک رقمیها

گزینوه  )4در یوهاریوتها ژ ها به همک عوامل رونویتی بیا میشوند ،در یوهاریوتها اغبب RNAها قبل از خروج از هتدته ،هوتداه مدیشدوند و

آنالیز سوال

رونوشت اگمونی خود را حفظ میهنند.
نوع سوال  :استداللی و مفهومی

سبک سوال  :کنکوری

پ

سطح سوال  :متوسط

ژنهای یوكاریوتی گسسته اند

دامهای تست

دریوهاریوتها  RNAای هه مستقیماً از نتیجه فعاییو  RNAپلیمراز  2حاصل میشود  mRNAاولیه نامیده میشدود .ایدن  RNAپدس از
تغییراتی هه پیرایش نامیده میشود به  mRNAبایغ تبدیل شده و برای ترجمه به سیتوپالسم فرستاده میشود.
در  mRNAاولیه مناطقی وجود دارد هه در  mRNAبایغ وجود ندارد هه به آ رونوشو اینترون گویند .اینترون بخشی از مویسدول DNA
اسو هه رونوشو آ در  mRNAبالغ حذف می شود( .نقاط فاقد اطالعات).
مناطقی هه هم از  mRNAاوییه هم در  mRNAبایغ وجود دارد به آ رونوشو اگزو گویند .پس اگزو بخشی ازمویسدول DNAاسدو هده

co

برای درک بهتر مطلب ،اگر از طریق توایی آمینواسیدی یک رشته پلی پپتیدی  DNAتک رشته ای بتازیم و آنرا بدا  mRNAاوییده مربدوط بده
رشته پلی پیتیدی جفو هنیم ،در  mRNAاوییه یک سری حلقه تشسیل می شود و فقط در بعضی نقداط  mRNAاوییده بدا  DNAمصدنوعی
جفو می شود.
در حقیقو نقاط جفو شده رونوشو اگزو در  mRNAاوییه اسو هه در  DNAمصنوعی نیز (در واقع  mRNAبدایغ) وجدود دارد .نقداطی از
 mRNAاوییه تشسیل حلقه داده اسو رونوشو اینترو اسو هه در  DNAمصنوعی وجود نداشو.
همیشه اویین و آخرین قتمو  mRNAاوییه رونوشو اگزو اسو.
در طی عمل پیرایش به هنگام حذف رونوشو اینترو پیوند فتفردی استر شستته شدده و درهنگدام بده هدم چتدبید رونوشدو اگدزو پیوندد
فتفردی استر تشسیل می شود.

rs

h.

شکل آموزشی این تست

m

رونوشو آ در  mRNAبایغ باقی می ماند (نقاط دارای اطالعات)

اهمیت وجود اینترون در ژنهای یواکریوتی :

oo

تعداد زیادی ازجهشها دربخش اینترونی هه اغلب تعداد نوهلئوئیدهای بیشتری ازاگزو دارد ،اتفاق میافتد .و چو رونوشو اینترو طی عمل
پیرایش حذف میشود در نتیجه جهشهای این بخش حذف گشته ،بروز نمیهنند .در واقع اینترو ها نوعی پشتیبا سلول در مقابل جهش
محتوب میشوند.

بررسی مههی گزینهها :
موورد اول) ممسنه هدو پایا وارد جایگاه  Aشدده باشده و ترجمده
مورد دوم) نسته مهم اینه هه شدما نبایدد فسدر هنیدد هده mRNA
اویین نوهلئوتیدش نوهلئوتید  Aاز هدو  AUGآغاز اسو بلسه باید ایندو
بدونید هه قبل از این هدو چندتا نوهلئوتید دیگه هم قرار دارندد و صدرفا
هدو  AUGاولین نوکبیوتیدهای  mRNAنیست ( .رد گمینه )
( اینم یه نکته مهم دیگه بود)
مورد سوم) هددونی هده در جایگداه  Aقدرار گرفتده و در mRNAی
موجود در ریبوزم دیده می شود قطعا در رونوشو اگزو بوده و این گزینه
درسو به نظر می رسد ویی یادتو باشه فقط در ارتباط بدا یوهداریوت هدا
درسو اسو و باهتری ها رونوشو اگزو و اینترو ندارند ( .رد گمینه )
مورد چهارم) نزدیکترین آمینواسید به یدک مویسدول  tRNAاو
آمینواسیدی هتتش هه وقتی  tRNAدر جایگاه  Aقرار داشدو ترجمده
شد و با  11آمینواسید دیگه تشسیل پیوند پپتیدی داد ( .تایید گمینه )
( این گزینه رو به عنوان نکته یاد بگیرد)

lim

پایا پیدا هنه و حرهو بعدی در هار نباشه ( .رد گمینه )

oo
t
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گزینه 3

4
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نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،دامدار

8

سطح سوال  :سخت

سبک سوال  :کنکوری

گزینه 2

در مرحله آغاز ترجمه همانطور هه قبال هم گفتیم فقط پیوند هیدروژنی در جایگاه  Pتویید میشود و پیوندی شستته نمیگردد ،ویی در مرحله پایا در
جایگاه  Pپیوند بین  tRNAو پلیپپتید و همچنین پیوند هیدروژنی آ با هدو موجود در جایگاه  Pشستته میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1هم در مرحله ادامه ترجمه و هم در پایا ترجمه بین آنتیهدو و هدو پیوند هیدروژنی یافو میشود.
اسو.

m

فقط نکته اینجاست هه در مرحله پایا فقط در جایگاه  pاین پیوند قابل مشاهده اسو و جایگاه  Aآ به دییل وجود عامل پایا فاقد پیوندد هیددروژنی
گزینه  )3آنتیهدو  UACیعنی هدو  AUGدر  mRNAهه در مرحله آغاز وارد جایگاه  pمیشود.

co

ولی نکته اینجاست این هدو در مرحله ادامه ترجمه می تواند در هدو به جایگاه  Aو Pدوباره دیده شود.
گزینه  )4در مرحله ادامهی ترجمه فعاییو آنزیمی  rRNAدرو ریبوزوم صورت میگیرد ودر مرحله پایا ترجمه فعاییو آنزیم پایا ترجمه هه در
جایگاه  pپیوند بین  tRNAو پلی پپتید را هیدروییز میهند.
سبک سوال  :کنکوری

فرآیندهای ترمجه که در ریبوزوم صورت میگیرد :

دامهای تست

lim

شکل آموزشی این تست

oo
t

مرحلهی آغاز ترجمه :

oo

rs

آنالیز سوال

h.

نوع سوال  :استداللی و مفهومی

سطح سوال  :متوسط

مرحلهی ادامهی ترجمه :

ویژه آزمون مرحلـــــه  22مهر قلم چی
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مرحلهی پایان ترجمه :

9

گزینه 1
بررسی مههی گزینهها :

m

مورد اول) در یوهاریوتها در رونوشو بخش اگزو  ،قطعا هدو آغاز وجود دارد ویی در باهتریها چیزی به اسم اگزو و اینترو وجود ندارد

co

و گفتن این هلمه وجود همیشگی آ در رونوشو اگزو اشتباه اسو ( .رد گمینه )
( به دییل باهتریها ،حواستو باشه به صورت سوال ،هه راجب یوهاریوتها یا پروهاریوتها یا درمورد هردو حرف میزنه)
مورد دوم) هدو آغاز در طی رونویتی آ با توایی  TACاز رشته ایگو پیوند هیدروژنی دارد و همچندین در هنگدام ترجمده در ریبدوزوم بدا
آنتیهدو خود یعنی  UACرابطه مسملی برقرار میهند ( .رد گمینه )

h.

مورد سوم) هدو آغاز درو سلولها ،یعنی  AUGفقط دارای یک آنتیهدو مخصوص به خود اسدو ( آنتدیهددو آ  ، )UACیدادتو
باشه هر هدو دارای آنتیهدو مخصوص به خود اسو.

( تایید گمینه )

rs

مورد چهارم) هدو آغاز ،رمز آمینواسید متی ونین اسو ،نه اینسه باعث ساخته شد آمینواسید درو سلول بشه ،ساخته شد آمینواسدید در
طی یه سری متیرهای متابوییتمی صورت میگیرد هه ارتباطی به هدو آغاز ندارد ( .رد گمینه )

آنالیز سوال
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سبک سوال  :کنکوری

oo

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 2

oo
t

پس از تویید mRNAاوییه ،آنزیمهای موجود در شیره هتته ،با قطع پیوندهای هوواالنتی و تشسیل پیوندهای جدید ،در ببهو  mRNAنقدش ایفدا
میهنند و حاال این mRNAی بایغ میتواند وارد سیتوپالسم به منظور ترجمه بشود.
بررسی مههی گزینهها :

lim

گزینه  )1آنزیم RNAپلی مراز با حرهو روی  ،DNAنوهلئوتیدهای مسمل را در مقابل نوهلئوتیدهای فقط یسی از رشتههای  DNAقرار میدهدد.
رونویتی همزما از دو رشته توسط  RNAپلیمراز صورت نمیگیرد ،بلسه  RNAپلیمراز یسی از رشتهها را انتخاب و  mRNAرا از روی آ میسازد.
گزینه  )3قرارگیری آنتیهدو  UACدر جایگاه  Pدر ریبوزوم یعنی قرارداشتن هدو  AUGدر جایگاه  Pریبوزوم هه برای اویینبار درمرحله آغداز
ترجمه با ورود هدو آغاز  AUGبه داخل جایگاه  Pرخ میدهد.

گزینه  )4در سلولهای یوهاریوتی مثل سلولهای انتا  ،بدو وجود عوامل رونویتی  RNAپلیمراز توانایی شناسایی راهانداز خدودش رو نددارد ،و
نمیتواند رونویتی را انجام دهد.
( مهم این نکته ریز هتتش هه وقتی عوامل رونویتی نباشند RNA ،پلی مراز توانایی شناسایی رو ندارند نه اینسه شناسایی میهنده ویدی نمدیتونده
بهش متصل بشه( ،حواستو به این نسته باشه حتما )

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی ،مفهومی
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سبک سوال  :کنکوری

سطح سوال  :متوسط

گزینه 3

پس از خروج آخرین  tRNAوارد شده به جایگاه  ،Aترجمه پایا مییابد و ساختارهای بخشهای بزرگ و هوچک ریبوزوم از هم جدا میگردند.
( ریبوزوم غیرفعال م)شود

6

:7
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

بررسی مههی گزینهها :
گزینه  )1اندکی پس از خروج دومین tRNAوارد شده به جایگاه  ،Aریبوزوم دومین حرهو خود را انجام میدهد.

گزینه  )2قبل از خروج آخرین  tRNAوارد شده به جایگاه  ،Pآخرین فعاییو آنزیم  RNAریبوزومی صورت نمیگیرد ( این فع لیت در مریونی
ادامنی ترجمن پ ی میی بد و در مریونی پ ی ترجمن تشکیل پیوند پپتیدی صورت نمیگیرد).
گزینه  )4اندکی قبل از خروج دومین tRNAوارد شده به جایگاه  ،Pدومین پیوند پپتیدی در ریبوزوم تشسیل میشود.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،ترکیبی
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سطح سوال  :نسبتا سخت

سبک سوال  :کنکوری

گزینه 2

m

در پروهاریوت ها آنزیم رونویتیهنندهاش (  RNAپلیمراز پروهاریوتی) تمام انواع RNAها را میسازد ،بازهم یده نستده هده بارهدا تسدرار هدردیم،
برخی محصوالت حاصل از رونویسی نظیر  rRNAو  tRNAهرگز ترجمه نمیگردند.

co

بررسی مههی گزینهها :

گزینه )1تویید  RNAها در باهتری های درو ناحیه نوکبیوئیدی سیتوپالسم و همچنین ترجمه مویسول ها در ریبوزمهای درو سیتوپالسم انجام
میگیرد.

h.

(در باهتری چیزی به اسم اندامک و هسته و غیره وجود نداره و همه اتفاقات یا در غشاسو یا درو سیتوپالسم)
گزینه  )3این نسته رو گفته بودیم ،در طی رونویتی یک رشته به صورت ایگو قرار میگیرد ویی در همانندسازی ههر دو رشهته  DNAرشدته ایگدو
هتتند.

rs

گزینه  )4تمام نوهلئوتیدهای  mRNAترجمه نمیگردند ،هم در ابتدای آن نوهلئوتیدهایی وجود دارند هه ترجمه نمیگردند و هم نوهلئوتیددهایی
در پایان آن نظیر هدو پایا هه هرگز ترجمه نمیشوند.

آنالیز سوال

12

oo

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی

سبک سوال  :کنکوری

گزینه 4

سطح سوال  :نسبتا سخت

oo
t

اگر جهش افزایشی یا هاهشی صورت بگیره  %111توایی  tRNAو  mRNAو  rRNAو RNAهای هوچک تغییر میهنند و  RNAحاصل
هر هدوم باشه حتما تغییر میهنه.
بررسی سایر گزینهها :
( هدو هایی هه دارید ) AUG.UGC.UGU.UUU( :
گزینه  )2تعداد حرهوهای ریبوزوم از تعداد آمینواسیدها یسی همتره!

آنالیز سوال

گزینه  )3نه دیگه اگر انجام دادین ،خیلی واضحه هه  3عدد هدو
نوع سوال  :استداللی و تحلیلی ،دامدار

14

در جهشهای نقطهای در بخش ساختاریِ ژ  ،چه نوع اول
(جانشینی) چه نوع دوم ( تغییرچارچوب) ،تغییر در ساختار
نوهلئوتیدی  RNAایجاد میشود ،چو یه نوهلئوتید جابهجا شده
یا هم شده یا اضافه شده!! کراسینگ اور هم هه همه میدونید
سبب ایجاد آیل جدید نمیشه و جهش محسوب نمیشه!!!
ایبته این تغییرات ممسنه در ساختار پروتئین تاثیری نداشته باشند
(جهش بی اثر)

دارید AUG.AUC.CUU.UAA :

سبک سوال  :کنکوری

گزینه 4

lim

گزینه  5 )1تا متفاوت هه نه ! یسی مشترک هتو توشو ! دقو هن!

سطح سوال  :نسبتا سخت

ویژه آزمون مرحلـــــه  22مهر قلم چی

 02 + 02زیست شناسی تک رقمیها

بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1جهش نقطهای میتونه سبب ایجاد آیل جدید بشه ویی اینسه قطعا هرجهش نقطهای سبب این اتفاق بشه درسو نیتو ،ممسنه
بی اثر باشه مثال رمز یه آمینواسید به رمز دیگهاش تبدیل بشه.
گزینه  )2جهش جانشینی بر اندازهی  DNAتاثیری نداره ویی جهش های افمایشی و کاهشی طول و اندازه  ( DNAعامل
ترانتفورماسیو ) رو تغییر میدهند.
گزینه  )3هر دو جهش های افزایشی و هاهشی باعث تغییر در الگوی خواندن  RNAمیشوند ،ایبته یه نسته هم هتو هه اگر حذف
شد نوهلئوتید ها مضرب  3باشند ،چارچوب خواند تغییر نمیکنه!!

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،ترکیبی

سبک سوال  :کنکوری

m

15

گزینه 2

سطح سوال  :نسبتا سخت

جاندار هه فاقد اسسلو سلویی اسو ،باکتری اسو ،در این جاندار در مرحلهی

co

ادامه رونویتی بخشی از ( DNAیعنی ژ ) RNA ،تویید میشود هه یه
رشتهی پلینوهلئوتیدی هتتش ،نکته اینجاست هه جایگاه آغاز رونویتی در
 DNAموجوده نه  ،RNAدر RNAی حاصل ما رونوشو جایگاه آغاز
صادقه ایبته در ارتباط با یوکاریوتها)

rs

بررسی سایر گزینهها :

h.

رونویتی رو داریم( .حواستو باشه این نسته برای اگمون و اینترون ها هم

گزينه  )1در مرحلهی ادامهی ترجمه ،آخرین tRNAی ناقل آمینواسیدها در جایگاه  Pقرار میگیرد و پس از آ ما شاهد ورود عامل پایا
ترجمه هتتیم.

oo

گزينه  )3در تنظیم بیا ژ باهتری ما شاهد شناسایی راهانداز توسط  RNAپلیمراز هتتیم ،اال میگید مگه شما نگفتید هه پروتیئن
مهارهننده باشه راهانداز شناسایی نمیشه تا زمانی هه پروتئین برداشته نشه!!
خب اونایی هه خیلی حرفهای باشه مید ونن خودِ این پروتئین مهار هننده هم اپرا داره ،ویی جایبه تنظیم بیا ژنش به صورت بیا دائمی آ

oo
t

اسو ،خب یعنی اپراتور نداره ،در طی بیا ژنش هم همیشه  RNAپلی مراز بدو هیچ مانعی راهانداز رو شناسایی میهنه و بقیه ماجرا به
این میگن دید عمیق داشتن!! ( بازم داریم نسات اینجوری ویی دیم میخواد شما قبل از ما پیداشو هنید)
گزينه  )4خب بچه ها دو رشته پلینوهلئوتیدی چه موقع ازهم جدا میشوند؟

آنالیز سوال

lim

 -1هنگ م رونویسی و هم نندس زی ( جدا شد دو رشتن )DNA
 -2پ ی رونویسی ( جداشد دو رشتنی  DNAو ) RNA
 -3پ ی ترجمن ( جداشد دو رشتن  tRNAو ) mRNA

در گزینه دو یعنی جدا شد  DNAو  RNAهه در پایا رونویتی رخ میده ،اگر RNAی ما rRNA ،باشه میتونه نقش آنزیمی رو داشته
باشه 
نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،ترکیبی
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سبک سوال  :کنکوری

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 3

در سلول های یوهاریوتی بخشی از ژ ئن رونوشت آ در RNAی ی صل یذف میگردد ،توایی اینترونی اسو.
جهش های نقطهای از نوع اول ،شامل جهش های نقطهای جانشینی میشود ،اگر این تغییرات در توایی اینتروندی رخ دهدد و حتدی بدا وجدود ایدن
جهشها هه سبب تغییراتی در مولکول  mRNAاولیه حاصل میشود ،ویی در نهایو با ویرایش  mRNAو حذف رونوشو های اینترونی ،تغییرات
رخ داده در مویسلول  mRNAاوییه از بین میرود و اختالیی در ایجاد پلیپپتید نهایی رخ نمیدهد (نوعی جهش بیاثر اسو) ،ویی در ارتباط با راه-
انداز ،کوچکترین جهش و تغییر در راهانداز میتواند سبب اختالل در رونویسی شود و  RNAپلیمراز نتواند به درستی رونویتی هندد یدا حتدی
اصال نتواند راه انداز را شن س یی هند و به آ اتصال یابد.

8

:9

 02 + 02زیست شناسی تک رقمیها

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در طی رونویتی ،توایی اینترونی رونویتی میشود و رونوشو آ در  mRNAیافو میشود ( در  DNAهر توایی هه رونوشو بدرداری
شود قطعا  RNAپلی مراز برای رونویتی آ حباب رونویتی را تشسیل میدهد ) پس در طی آ دو رشتهی توایی اینترونی از یسدیگر جدا میشوند،
ویی نسته مهم این اسو هه راه انداز هرگز رونویتی نمیگردد و  RNAپلیمراز دو رشته آ را از یسدیگر جدا نمیهند.
گزینه  )2تواییهای اینترونی فقط در یوکاریوتها یافو میشود ،بنابراین فقط در درون  DNAموجود در هسته (اندامک دوغشدایی و دارای
ماده ژنتیک) وجود دارد ،در طی همانندسازی هه  DNAهمانندسازی میگردد ،تواییهای اینترونی و راهانداز نیز سنتز میشدوند ،پدس سدنتز تدوایی
های اینترونی همواره درو هتته اسو ویی در مورد راهانداز قضین فرق دارد زیرا در  DNAبداهتریهدا راهاندداز وجدود دارد و ایدن راهاندداز در طدی
همانندسازی  DNAباهتری،سنتز میشود و همانطور هه میدانید باهتری ها فاقد اندامک هتتند.

(راهانداز میتواند خ رج از اندامک نیز سنتز شود {درو ن یین نوئوئودیدی ب ئتریه } )
گزینه  )4در صورت تنظیم بیا ژ در یوهاریوت ها در مراحل :

m

 -1شروع رونویسی

 -3خروج  mRNAاز هسته

 -0رونویسی

 -4ترجمه  -5پس از ترجمه صورت می گیرد

در صورتی هه تنظیم بیا ژ در مراحل  3و  4و  5بگیرد ،حاهی از این اسو هه رونویتی صورت گرفته و  RNAپلیمراز به توایی اینترونی اتصدال

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،دام دار

سطح سوال  :نسبتا سخت

rs
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گزینه 4

سبک سوال  :کنکوری

h.

آنالیز سوال

co

یافته اسو،اما در ارتباط با راه انداز ،اگر تنظیم بیا ژ در پروهاریوت مد نظر باشد ،در هر تنظیم بیان ژنی در باکتریها RNA ،پلی مدراز بده راه
انداز متصل می شود ،اگر تنظیم بیا ژ در یوهاریوت ها مد نظر باشد ،به جز تنظیم بیا ژ در مرحله شروع رونویتی ،در صورتی هده تنظدیم بیدا
ژ در مراحل  2تا  5صورت بگیرد ،قطعا  RNAپلیمراز به راهانداز متصل شده اسو.

اویین جاندار دسوورززی شده باهتری اشریشیاهالی (  ) E.coliبود ،در پروهاریوتها در مرحله ادامه ترجمه ،وقتی آخدرین  tRNAوارد جایگداه A
میشود ،تمام کدونهایی هه قرار بود رمز یه آمینواسید باشند با آنتیهدو خود در  tRNAجفو شده و ترجمه گردیدهاند ،پس می توانیم بگوییم

oo

با ورود آخرین  ،tRANتمامی هدو های مونومرهای (آمینواسیدها) پروتیین نهایی ترجمه شدهاند.

نکته مهم  :هدو پایا رمز هیچ آمینواسیدی نیست و با هیچ tRNAی جفو نمیشود.پس هدو های پایا هرگز ترجمه نمیگردند.

oo
t

بررسی سایر گزینهها :

گزینوه  )1در مرحله دوم رونویتی آنزیم رونویتیهننده ( RNAپلی مراز) نوهلئوتید مناسبی را برای آغاز فعاییو خود پیدا میهندد و پیوندد بدین
دورشته  DNAرا از هم باز میهند .در مرحله اول رونویتی RNAپلیمراز فقط تواناییشن س یی و اتص ل به راهانداز را دارد.
گزینه  )2در مرحله آغاز ترجمه tRNA ،آغازگر در جایگاه (Pج یگ ه پویپپتیادی) با رمز آغاز ( )AUGجفو میشود ،یادتو باشه مویسول اتصال-

lim

دهنده آمینواسیدها هما آنمیم  rRNAاسو هه در جایگاه  Aیا ج یگ ه آمینواسیدی فعاییو دارد.

گزینه  )3در مرحله دوم از رونویتی همانطور هه اشاره هردیم  RNAپلیمراز پیوند هیدورژنی بین بازهای آیی دو رشته  DNAرا میشسند ،پیوند

هیدورژنی با شستتنش نه آبی مصرف میهند نه با توییدش آبی تویید میگردد (ماهیت کواالن ندارد) پس بههاربرد هلمه هیدرولیز و سانتز آبادهی
برای پیوند هیدروژنی اشتباه اسو( .نسته این گزینه شدیدا مهمه!! حتما حواستو بهش باشه)

نکته دیگر گزینه  :در رونویتی ما از یک رشته  DNAرونوشوبرداری میهنیم ،این رشته ،رشته الگو نامیده میشه و رشته دیگه رشته غیرالگو،
حواستو باشه در همانندسازی هردو رشتن  DNAرشتن الگو هستند و چیزی به اسم رشته غیرایگو وجود ندارد)

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهومی
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سبک سوال  :آموزشی

سطح سوال  :متوسط

گزینه 2

با توجه به شسل ،بخش  ،2هه RNAی درحال تشسیل اسو ،با یسی از رشتههای  ( DNAرشدتهی ایگدو) پیوندد دارد و ارتبداطی و پیونددی بدا
رشتهی دیگر ندارد.
(بازم دقت به مفرد یا جمع بودن ،اگر داریم گیرمیدم به این ناکت تا شما عزیزان دقت بیشتری داشته باشید)

ویژه آزمون مرحلـــــه  22مهر قلم چی

 02 + 02زیست شناسی تک رقمیها

بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1بخش  DNA ،3اسو ،از  ( DNAبخش ژ ) وقتی رونویتی میشود،
بخشهایی وجود دارند هه هرگز ترجمه نمیشوند( .مثل رونوشو اینترو ها)
گزینه  )3بخش  ،4بخش های ابتدایی ژ اسو ،نزدیک جایگاه آغاز رونویتی،
هه در رشتهی mRNAی درحال تشسیل در این نقطه ،هدو پایا دیده نمیشود.
گزینه  RNA )4پلیمراز برای ساختن  mRNAریبونوهلئوتیدها را مقابل رشته ایگو قرار
می دهد ،اگر نوهلئوتید را مصرف هند به شسل تری فتفات اسو و درتشسیل پیوند به مونوفتفات
تبدیل میشود ،پس  RNAپلیمراز ،وقتی نوهلئوتید  Aرا قرار میدهد ،آ را به صورت  ATPمصرف
میهند و بین آ و نوهلئوتید های مجاور آ  ،پیوند فتفودی استری ایجاد میهند (نوعی پیوند هواال )

آنالیز سوال
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گزینه 3

سبک سوال  :کنکوری

co

m

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،دامدار

سطح سوال  :نسبتا سخت

آنالیز سوال
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گزینه 4

سبک سوال  :آموزشی

oo

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی

rs

h.

درصورت رونویتی از رشته  DNAداده شده  mRNAبه صورت زیر مشاهده میشود :
AG.GUC.GUG.ACC.UGA.AUG.CUU.UAG
هه رمز آغاز نوهلئوتید های شماره پانزده تا هفده میباشد و پس از ا یک رمز دیگر و پس از آ نیز رمز پایا را داریم یعنی یک رشته بدا دو آمینواسدید
اگر نوهلئوتید  Tبه بین نوهلئوتیدهای شش و هفو  DNAوارد شود مسمل آ یعنی  Aبه بین نوهلئوتید های  6و mRNA 7وارد میشود هه مشاهده
میهنیم ،رمز آغازی تشسیل میشود شامل نوهلئوتیدهای هفو تا نه میباشد و پس از یک هدو و پس از آ هدو پایا وارد میشود هه باز هدم رشدته
ای دو امینواسید رو خواهیم داشو و طول رشته تغییر نخواهد هرد mRNA .حاصل از جهش :
AGG.UCG.AUG.ACC.UGA.AUG.CUU.UAG
سطح سوال  :متوسط

oo
t

در مرحله پایا ترجمه اگر توجه هرده باشیدtRNA ،ی حامل آخرین آمینواسید در جایگاه  Pقرار دارد و بدا  mRNAرابطدهی هددونی و آنتدیهددونی
برقرار میهند ،بنابراین اتصال دو رشته پلی(ریبو)نوهلئوتیدی دیده میشود ،در مرحله سوم رونویتی نیز اتصال RNAی درحال سنتز و یسی از رشتههای
 DNAیعنی رشتهی ایگو دیده میشود.
بررسی سایر گزینهها :

گزینوه  )1در مرحله ی آغاز ترجمه فعاییو آنزیمی هه موجب سنتز پیوند پپتیدی و تویید آب و در نهایو هاهش فشار اسمزی رو داشته باشه ،ندداریم،

lim

در مرحله سوم رونویتی این اتفاق توسط  RNAپلیمراز رخ میدهد.

یه تذکر علمی!!  :در رونویتی و ترجمه با اینسه ما پیوند تشسیل میدیم و آب تویید میهنیم ویی فشاراسمزی سلول تغییر چندانی نمیهنه ....

( دلیوش وقتی دئتر شدید ) 

گزینه  )2در مرحلهی ادامه ترجمه  rRNAنقش آنزیمی داشته و پیوند تشسیل میدهد ویی همه میدونیم جنتش چیه؟  RNAپلیمراز هم هده در
مرحله سوم رونویتی پیوندهای فتفودیاستری رو بین ریبونوهلئوتیدهای  RNAایجاد میهند.

آنالیز سوال

گزینه  )3باهتری ها فاقد اگزو هتتند.
نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،دامدار

سبک سوال  :کنکوری

سطح سوال  :نسبتا سخت

11

:11
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گزینه 4

پیش مادهی همهی آنزیمها حاوی مونومر نیتو ،از واهنشهای مهم و دارای هلی نسته  2H2O2 → 2H2O + O2 :در این واهنش پیش ماده
 H2O2فاقد مونومر اسو.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1همه ی استروئیدها از هلتترول ساخته شده اند و ساختاری مشابه با آ دارند.
گزینه  )2آنزیمها (واهنش دهندههای زیتتی) با توجه به واهنش  2H2O2 → 2H2O + O2میتوانند با عمل تجزیه ،آب را تویید هنند.

آنالیز سوال

گزینوه  )3در سلولهای جانوری آنزیم تجزیه هننده سلویز (سلوالز) وجود ندارد و هیچ جانوری توانایی تجزیه سلویز را با آندزیم سدلوالزی هده
خود ساخته باشد ،ندارد( .ژن سلوالز در ژنوم هیچ جانوری وجود ندارد)

دامهای تست

m

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی ،دامدار

سطح سوال  :متوسط رو به سخت

سبک سوال  :کنکوری

استروئیدها

از  3حبقهی  6ضبعی و یک حبقهی  5ضبعی ساخته شدهاند.

h.

همگی از هلتترول ایجاد میشوند.

نکته  :شبکهی آندوپالسمی صاف ،هلتترول را به سایر استروئیدها تبدیل میهند.

rs

کبسترول فقط در غشای سبولهای جانوری یافت میشود.
ساختار هلی همهی استروئیدها یستا و شبیه مویسول هلتترول اسو.
نکته  :همهی استروئیدها  3حلقهی  6ضلعی و یک حلقهی  5ضلعی دارند.

oo

ایتسگاه آموزشی این تست

co

اسید چرب و گلیترول ندارند.

ترکیب :استروژ  ،پروژسترو  ،تتتوسترو  ،هورتیزول و آیدوسترو استروئیدی هتتند و ساختار آ ها شبیه هلتترول اسدو( +قدرصهدای ضدد
بارداری).

oo
t

افزایش هلتترول خو ممکن است موجب بیماری مربوط به رگ شود.

نکته  :چربیهای جانوری سیر شده و کبسترول میتوانند سبب بیماریهای مربوط به رگ شوند.

در ترکیب صفرا ،هلتترول وجود دارد .رسوب هلتترول در هیتهی صفرا یا مجاری خدروج آ  ،سدن های صدفرا را ایجداد
میهند و باعث بیماری یرقان یا زردی میشود.

22

گزینه 3

lim

نکته :در ساختار همهی ییپیدها به جم استروئیدها ،اسید چرب یافو میشود.

از ترهیب دو آمینواسید ،دی پپتید ایجاد می شود در طی این واهنش سنتز آبدهی یک مویسول آب نیز توییدد مدیشدود ،آب بیشدترین ترهیدب تشدسیل
دهندهی بد اسو.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1بتیاری از فعاییوهای شیمیایی و متابوییتمی سلول درو اندامکهایش صورت میپذیرد.
گزینه  )2قبال هم گفتیم واهنش  2H2O2 → 2H2O + O2خیلی مهم اسو ،پیش ماده ( )H2O2و فرآورده ( )H2Oهر دو ماده معدنی هتتند.
گزینه  )4در بعضی از واهنشهای متابوییتمی انرژی مصرف میشود و در بتیاری از آ ها آنزیم دخایو دارد.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار

سبک سوال  :کنکوری

سطح سوال  :متوسط

ویژه آزمون مرحلـــــه  22مهر قلم چی
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گزینه 2

ییپیدهای غشایی شامل هلتدترول و فتدفوییپیدها هتدتند ،فتدفوییپیدها و هلتدترول
پلیمر محتوب نمیشوند ،در ساختار فتفوییپیدها حداهثر دونوع اسید چرب یافو
می شود و دارای یک گلیترول هه متصل به دو اسید چرب و یک گروه فتدفات اسدو،
هتتند .هلتترول فاقد این ویژگیهاسو .هردوی این ییپیدها در شدبسهی آندوپالسدمی
صاف سنتز میشوند.
(شبسه ی آندوپالسمی صاف پیوستگی متتقیم با غشای هتته ندارد) هر دوی این مدواد
توسط آنزیمهای پروتئینی سلول ساخته میشوند.

فسفولیپیدها

از نظر ساختار شباهو زیادی به تریگلیتریدها دارند.
از دو اسید چرب ،یک گروه فتفات و یک مویسول گلیترول ساخته شدهاند.

h.

نکته :گروه فتفات آب دوسو و اسیدهای چرب آب گریزاند .پس یک سر فتفوییپید آب دوسو و سر دیگر آ آب گریز اسو.

اجمای اصبی غشای سبولیاند .و در غشا نتبو به سایر مویسولها بیشتر هتتند.

rs

هم در سلولهای یوهاریوتی و هم پروهاریوتی وجود دارند.

نکته :در سبولهای یوکاریوتی توسط شبکهی آندوپالسمی صاف ساخته میشوند.
ترکیب :فتفوییپید فراوانترین مویسول موجود در غشا اسو.

24

گزینه 4

نشانه گذاری مویسولها از وظایف جتم گلدژی درو سدلولهاسدو .ایجداد
صفحهی سدلویی در حدین تقتدیم در سدلولهدای گیداهی بخداطر ارسدال
وزیسولهایی از جتم گلژی اسو هه تیغدهی میدانی را در نهایدو دیدوارهی
سلویی را تشسیل میدهد ،جتم گلژی در سلولهای جانوری (مثل انتدا )
توانایی ایجاد صفحهی سلویی ندارد.
گزینه  )1سازماندهی میسروتوبولها از وظایف سانتریولها
اسو ،سانتریول در تشسیل دوکهای تقتیم میتوز و میوز
(نوعی تقتیم هتته) دارای نقش اساسی اسو.

lim

بررسی سایر گزینهها :

oo
t

oo

درسنامه آموزشی این تست

co

آنالیز سوال

سبک سوال  :کنکوری

m

نوع سوال  :استداللی ،ترکیبی ،مفهمومی

سطح سوال  :متوسط

گزینه  )2تویید استروئیدها و اسیدهای چرب در شدبسهی آندوپالسدمی
صاف صورت میگیرد این شبسه در سلولهای هبدی وظیفهی سمزدایی نیز
دارند.
گزینه  )3غشاسازی و ساخو پروتئینهای ترشحی مثل پادتن از وظایف
شبسهی آندوپالسمی زبر اسو.
( هر دو شبکه آندوپالسمی در غشاسازی نقش دارند)

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی ،خط به خط کتاب ،ترکیبی و دام دار

سبک سوال  :آموزشی

سطح سوال  :متوسط

12

:13

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

 02 + 02زیست شناسی تک رقمیها

25

گزینه 4

تمامی پروتئینها توسط ریبوزمها سنتز میشوند ،ریبوزومها از دو پلیمر تشسیل شدهاند :
 )1بخش rRNAی آن  )2بخش پروتیینی آن ،هر دو زیر واحد آ پلیمر هتتند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1برخی از پروتئینهای غشا با اتصال به هربوهیدراتها تشسیل گلیسوپروتئینها را در سطح سلول میدهند.
گزینه  )2برخی دیگر از این پروتئینها به عنوا مویسول پذیرنده عمل میهنند.
گزینه  )3برخی دیگر نیز نقش هانالهایی برای عبور یو ها از عرض غشا را دارند.
سبک سوال  :کنکوری

غش ی پالسم یی

برای ساختن غشای پالسمایی در سلول جانوری به موارد زیر نیاز داریم:
فتفوییپید

co

دامهای تست

m

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی ،ترکیبی ،دامدار

سطح سوال  :متوسط رو به سخت

هلتترول

پروتئین

غشای پالسمایی اطراف سیتوپالسم را احاطه کرده است و محیط درون سلول را از بیرون آن جدا میکند.

rs

نکته :غشای پالسمایی نسبت به مواد تراوایی نسبی دارد و به بسیاری از مواد اجازهی ورود یا خروج نمیدهد .اما سلول در همه حال تا وقتیکه زنده است ،به جذب یا دفع
بعضی از مواد نیاز دارد.
دارای بخش آبگریز است (دو اسید چرب).
دارای بخش آب دوست است (بخش فسفات).

oo

بیشترین مولکولهای غشا ،مولکولهای فسفولیپیدی هستند .که دربارهی آنها باید مطالب زیر را بدانید:

در غشا بخشهای آبگریز (اسیدهای چرب) مجاور و روبهروی یسدیگر قرار میگیرند.

oo
t

ایتسگاه آموزشی این تست

بعضی دیگر جلوگیری میکند.

h.

غشای پالسمایی برخالف دیوارهی سلولی دارای نفوذپذیر انتخابی است و با توجه به نیاز سلول به بعضی از مواد اجازهی ورود میدهد و از ورود

در غشا بخش آبدوسو (فتفات) در دورترین حایو از یسدیگر و در تماس با مایع بین سبولی یا مایع درون سبولی
قرار میگیرند.
نکته :غشا از دو الیهی فتفوییپیدی ساخته شده اسو.

پروتئینهای سراسری

پروتئینهای سطحی

lim

در غشای پالسمایی انواعی از پروتئینها وجود دارد:

پروتیینهای سطحی در سطح خارجی و داخبی غشای پالسمایی قرار گرفتهاند .بعضی از این پروتئینها (به ویژه آنهایی که
برسطح خارجی قرار گرفتهاند) ،مولکول پذیرنده هستند که  2تا کار انجام میدهند :یکی به مولکولهای دیگر متصل میشوند .و دیگر اینکه به

برقراری اتصال فیزیکی میان سلولها و مولکولها کمک میکنند .از طرف دیگر باید بدانید هه پروتیینهای سطحی اتصال سستی
با غشا دارند.
پروتیینهای سراسری هه در سراسر عرض غشا قرار دارند دارای انواع گوناگونی هستند:

 -1گیرندههای مواد شیمیایی
مثال  :1گیرندهی هورمو ها

مثال  :2گیرندهی ناقلهای عصبی مثال  :3گیرندهی آنتیژ

نکته :با اتصال ناقل عصبی به گیرندهی خود ،گیرندهی ناقل عصبی درو خود هانایی برای عبور یو ایجاد میهند.
ترکیب :گیرندهی آنتیژ اختصاصی در سطح ینفوسیوها قرار دارد.
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 -2پروتئینهای کانالی
این پروتئینها همگی تخصصی عمل میکنند .بعضی از این کانالها همیشه باز هستند.
بعضی از آنها فقط در موقع عبور مواد (ورود یا خروج مواد از سلول) باز میشوند.
در ضمن این پروتئینها در انتشار تتهیل شده نقش دارند.
مثالهایی از پروتئینهای کانالی:
اکنال های پتاسیمی در غشای نورون

اکنالهای سدیمی در غشای نورون

 -3پروتئینهای ناقل

این پروتئینها هم اختصاصی عمل میکنند اما موادی مثل یونها را در خالف شیب غلظت با مصرف انرژی از عرض غشا عبور میدهند.
مثل پمپ سدیم -پتاسیم در غشای نورو هه یو های سدیم و پتاسیم را در خالف شیب غلظو و با مصرف  ATPاز عرض غشا عبور میدهد.
نکته :مولکولهای کوچک مثل آب (به مقدار اندک) O2 ،Co2 ،از غشای فسفولیپیدی و کانالهای مذکور عبور میکنند.

m

ترکیب :عالوه بر موارد باال ،مواد ییپیدی (مانند هورمو های استروئیدی) چو میتوانند در غشا محلدول شدوند ،از فتدفوییپیدهای غشدا بده
راحتی عبور میهنند.

بررسی مههی گزینهها :

h.

co

26

گزینه 3

مورد اول) بیشترین مویسول غشا ،فتفوییپید اسو هه در یوهاریوتها توسط شبسهی آندوپالسمی صاف ساخته میشود در پروهاریوتها هده
فاقد اندامک هتتند توسط مواد موجود در سیتوپالسم ستنز میشود ( .رد گمینه )

rs

مورد دوم) سلولهای جانوری حاوی هلتترول در غشای خود هتتند ویی سلولهای گیاهی و باهتری فاقد هلتترولاند ( .رد گمینه )

oo

مورد سوم) باهتریها فاقد این پروتئینها هتتند چو تک سلوییاند و اتصال زیتتی با سایر باهتریها ندارند ( .رد گمینه )
مورد چهارم) ویژگی غشای پالسمایی این اسو هه به برخی مواد اجازهی عبور دهد و بده بعضدی دیگدر اجدازهی خدروج (خاصهیت نیمهه
تراوایی) ( تایید گمینه )

آنالیز سوال

27

oo
t

نوع سوال  :استداللی ،ترکیبی ،دام دار

سبک سوال  :آموزشی

گزینه 4

سطح سوال  :نسبتا سخت

بررسی سایر گزینهها :

lim

ماهیچهی خیاطه دارای بافو ماهیچه ای مخطط اسو ،بافو دارای مجرای هاورس ،بافو استخوانی متراهم اسو ،مادهی زمینهای ویژگی بافو پیوندی
اسو ،استخوا چو نوعی بافو پیوندی اسو دارای مادهی زمینهای اسو و بافو ماهیچهای فاقد آ اسو.
گزینه  )1بافو پیوندی ستو دارای فضای بین سلویی زیادی اسو (ویژگی بافو پیوندی) ویی بافو پوشانندهی سطح روده هه از جنس بافو
پوششی استوانهای تک الیه اسو و دارای فضای بین سلویی اندهی اسو.

گزینه  )2بافو موجود در میوهارد بطن راسو از نوع بافو ماهیچه ای قلب اسو این بافو دارای نمای مخطط و منشعب و دارای تک هتته اسو این
بافو توانایی تقتیم را ندارد ،از تمامی نقاط وارسی نمیتواند عبور هند ،بافو ماهیچهای قلب و بافو ماهیچه اسسلتی (مخطط) فقط در دورا جنینی
توانایی تقتیم دارند ،بافو موجود در سر استخوا را (نوعی استخوا دراز) بافو غضروفی اسو ،بافو غضروفی دارای توانایی تقتیم شد اسو.
گزینه  )3بافو پوشاننده ی سطح مری ،بافو پوششی سن
چربی فاقد غشای پایه اسو.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی ،ترکیبی ،دام دار

فرشی چندالیه اسو ،بافو پوششی دارای غشای پایه در زیر خود اسو ،بافو پیوندی
سبک سوال  :آموزشی

سطح سوال  :نسبتا سخت

14
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آنالیز سوال

م دهی زمیننای

نوع

مایع

خون

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

ویژگی
نام مادهی بین سلولی؛ پالسما (مایع) -مواد تشکیل دهندهی پالسما؛ آب +نمک +پروتئین و مواد
دیگر -سلولهای خونی؛ گلبولهای سفید +گلبولهای قرمز +پالکتها -وظیفهی خون؛ انتقال

انواع ب فت پیوندی

سست

نیمه جامد

چربی

غضروف

m

درسنامه آموزشی این تست

مواد(گلوکز ،گازهای تنفس و  + )...ایمنی( گلبولهای سفید و )...

رشتهای

فضای بین سلولی کمتر از سایرین -اندازهی سلولی متغیر -ذخیرهی تری گلیسرید -وظیفن؛ عایق
کردن ،ذخیرهی انرژی ،ضربهگیری

مادهی بین سلولی سبب انعطافپذیری و مقاومت در برابر فشارهای مکانیکی میشود .در سر
استخوانها ،نوک بینی ،اللهی گوش و صفحهی بین مهرهها وجود دارد.
زردپیها ماهیچهی اسکلتی را به استخوان و نیز رباط استخوانها را به یکدیگر وصل میکنند.

گزینه 4

استخوان

سختترین نوع بافت پیوندی است -مادهی بین سلولی آن شامل رشتههای کالژن و مواد
کلسیم دار است.

h.

28

پوست را به ماهیچههای زیرین خود پیوند میدهد.

co

جامد

دارای فضای بین سلولی زیاد -در فضای بین سلولی رشتههای کالژن و سایر رشتهها وجود دارند-

rs

سبولهای بخش  :1بخش پوست ریشه  ،سبولهای بخش  :2تارکشنده ریشه  ،سبولهای بخش  :3دستههای آوندی ،
سبول های بخش  :4مریستم راسی  ،برخی بافوهای زمینهای موجود در پوسو

oo

مثل سلولهای بافو پارانشیمی و همچنین سلولهای مریتتم راسی
دارای توانایی تقتیم و تشسیل دوک تقتیم هتتند.
بررسی سایر گزینهها :

oo
t

گزینه  )1سلولهای تار هشنده از تمایز سلولهای روپوستی ایجاد میشوند این سلولها
فاقد توانایی قدرت تقتیم هتتند ،سلولهای مریتتم راسی از سلولهای بنیادی ایجاد میشوند،
سلولهای بنیادی با تقتیم خود سلولهای مریتتمی را ایجاد میهنند.
گزینه  )2دستههای آوندی و سلولهای تار هشنده در پیوستگی شیره خام
دارای نقش هتتند.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و ترکیبی

سبک سوال  :کنکوری

lim

گزینه  )3سلولهای بخش  3دستههای آوندی اسو هه سلول های هادی آوند چوب و آبسشی فاقد متابویتیم هتتند ،از طرف دیگر در بخش
پوسو ،بافوهای زمینهای حضور دارند ،سدلولهدای بافدوهدای پارانشدیمی و هالنشدیمی تواندایی متابوییتدم و توییدد  ATPرا دارندد و بافدو
اسسلرانشیمی فاقد این ویژگی اسو.
سطح سوال  :متوسط رو به سخت

ایتسگاه آموزشی این تست

سلولهای بنیادی
 -1گروهی از سلولهای رأسی سلولهای بنیادی نام دارند.
سلولهایی با قدرت تقتیم باالیی هه در مناطق رشد وجود دارند.
نکته :منظور از مناطق رشد ،نوک ساقه ،جوانههای هناری و نزدیک به نوک ریشه اسو.
نکته :تقتیم سلولهای بنیادی از نوع میتوز  +سیتوهینز اسو.
.I
.II

چو زیاد تقتیم میشوند پس در آ ها آنزیم هلیساز و  DNAپلی مراز دارای فعاییو زیادی میباشد.
چو فعاییو هتتهی آ ها زیاد اسو ،هستهی بمرگی داند.

.III

سبولهای بنیادی واکوئل ندارند.

.IV

سلولهای بنیادی تقتیم (میتوز  +سیتوهینز) میشوند و مریتتمها را میسازند.

.V

این سلولها دیوارهی نازهی دارند و فاقد دیوارهی دومین و لیگنین هستند.
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گزینه 3

سلولهایی هه توانایی تشکیل دوک تقسیم را دارند ،سلولهای بنیادی و مریستمی و پارانشیمی هتتند ،این سلولهدا زندهاند و تواندایی توییدد
 ATPرا دارند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1سلولهای کالنشیمی و پارانشیمی و سبولهای نگهبان روزنه توانایی فتوسنتم دارند ،سلولهای نگهبا روزنه جز بافو روپوسدتی
هتتند( .نه زمینه ای)
گزینه  )2بافو کالنشیمی دارای دیوارهی نختتین با ضخامت نابرابر هتتند این سلولها توانایی ترشح کوتین را ندارند ،سلولهدای اپیدرمی
گزینه  )4سلولهای لوله غربالی هه مواد آیی را منتقل میهنند فاقد متابولیسم هتتند و توانایی تویید  CO2را ندارند.

m

آنالیز سوال

توانایی ترشح هوتین را دارند.

نوع سوال  :استداللی و ترکیبی

سطح سوال  :متوسط رو به سخت

سبک سوال  :کنکوری

دامهای تست

co

مریستمها

-1گروهی از مریتتمها باعث رشد نخستین و گروه دیگر باعث رشد پسین میشوند.
 -2بخشهایی از گیاه هه در اثر تقتیم و رشد مریتتمهای نختتین به وجود میآیند ،ساختار نخستین گیاه را تشسیل میدهند.

ترکیب  :گیاها آفتابگردا  ،یوبیا و بسیاری از گیاها خودرو یک سایه هتتند .در واقع همهی گیاها یک سایه ،عبفی هتتند.

rs

 -4دربارهی مریستمهای رأسی (مریستمهای نخستین) باید مطالب زیر را بدانید:
 )aمریتتمهای نختتین در همهی گیاها وجود دارند.

 )bدر نوک ساقهها و شاخههای جانبی ،هنار برگها و نیز در نمدیکی نوک ریشه قرار دارند.

oo

ایتسگاه آموزشی این تست

رأسی هتتند.

h.

 -3مناطق مریتتمی محلهای تویید بخشهای مختلف گیاهی اسو .مهمترین مناطق مریتتمی موجود در گیاها جوا و علفی ،مریستمهای

نکته  :مریتتمهای رأسی ریشه ،نمدیک به نوک ریشه و باالی هالهک ریشه قرار دارند.
 )cمریتتمهای رأسی با تقتیم سلویی خود باعث رشد نخستین میشوند.

oo
t

 )dمریتتمهای رأسی مناطقی هتتند هه سبولهای کوچک و تمایم نیافته دارند ( .همانند سلولهای بنیادی)
 )eسلولهای حاصل از تقتیم مریتتمهای رأسی در ریشهها ،ساقهها و برگها به بافوهای نخستین روپوستی ،زمینهای و آوندی
(هادی) تمایز پیدا میهنند.

نکته  :در ساختار همهی گیاها علفی و جوا هر سه بافت اصبی (بافو روپوسو (اپیدرم) ،بافوهای زمینهای و بافوهای هادی) دیده میشوند.
 )fبرخی از سلولهای حاصل از مریتتمهای نزدیک به نوک ریشه ،هالهک را نیز تشسیل میدهند .کالهک از مریستمهای نوک ریشه

lim

محافظت میکنند.

 )gمریستمهای رأسی مسیول رشد طولی گیاه هستند .بنابراین رشد نختتین ،ساقهها و ریشههای یک گیاه را طویلتر میهند.
نکته  :رشد قطری ساقهها و ریشههای جوانی هه فقط مریتتم نختتین دارند ،در پی افمایش حجم سبولهای حاصل از مریستم نخستین به
وجود میآید .مثال :خزه ،سرخس و ...

 )hسبولهای بنیادی و مریستمها رأسی کوچکاند .دییل هوچک بود آ ها این اسو هه اینتر فاز هوتاه دارند و مرحلهی رشد ()G1
آ ها سریع سپری میشود .در این سلولها نتبو سطح به حجم باالسو.
)i

سبولهای بنیادی و مریستمهای رأسی دیوارهی نازهی دارند و فاقد دیوارهی دومین و ییگنین هتتند.

)j

سبولهای بنیادی و مریستمهای رأسی فاقد فضای بین سلویی هتتند.

 -5در گیاهان چوبی دو لپه (عمدتأ گیاهان چوبی چند ساله) عالوه بر مریستمهای رأسی 2 ،نوع مریستم دیگر (که باعث رشد پسین
میشوند) وجود دارد که عبارتند از:
 -1کامبیوم چوب پنبه ساز

 -2کامبیوم آوند ساز

نکته  :همهی گیاها مریتتم نختتین دارند .اما مریتتمهای پتین عمدتأ در گیاها چوبی چند سایه وجود دارد.
نکته  :در بعضی از گیاها علفی ،مانند ریشهی هویج ،رشد پتین دیده میشود پس هویج گیاه علفی اسو هه هم رشد نختتین (مریتتم
نختتین) و هم رشد پتین (مریتتم پتین) دارد.

16
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 2

پلیمرهای موجود در سلولهای ما ،هربوهیدراتها و پروتئینها و  DNAو  RNAهتتند ،ییپیدها نیز میتوانند پلیمر باشند ویی ییپیدی هه پلیمر
اسو مومها هتتند هه در بد انتا یافو نمیشود ،در سلول پانسراس انتا پروتئین ها و  DNAو  RNAوجود دارند( .گلیسوژ و نشاسته یا سلویز
هه پلی ساهاریدهتتند در آ یافو نمیشود بنابراین میتوا گفو در پلیمرهای موجود در سلول پانسراس زنجیره اسیدهای چرب یافو نمیشود).
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1مثال نقض این گزینه واهنش تجزیه هیدروژ پر اهتید درو پراهتی زوم اسو هه به وسیله آنزیم هاتاالز صورت میگیرد و در طی آ
بیشترین ترهیب بد (آب) بر اثر تجزیه هیدوژ پراهتید سنتز میشود.
گزینه  )3بسیاری از واهنشهای متابوییتمی سلول توسط آنزیمها صورت میگیرد ،هه در اغبب موارد این آنزیمها درو سلوییاند.
گزینه  )4بسیاری از آنزیمهایی هه درو سلول فعاییو میهنند توسط ریبوزومهای آزاد درو سیتوسل تویید میشوند ویی مثالهای نقضی هه

m

هتو و ما نمیگوییم همهی درو سلوییها را ریبوزوم های آزاد نمیسازند ،اویین مثال آنزیم  rRNAاسو هه درو هتتک تویید میشود ،مثال نقض
بعدی آنزیمهای گوارشی موجود در ییزوزوم اند هه این آنزیمهای گوارشی توسط ریبوزوم متصل به شبسهی آندوپالسمی زبر ساخته میگردند( .ییزوزوم
به همک شبسه آندوپالسمی زبر و جتم گلژی سنتز میشود و منشاء آنزیمهای درو ییزوزوم به ریبوزوم متصل به شبسه بر میگردد) {نکته این

آنالیز سوال

co

تست خیبی به دردتون می خوره}

نوع سوال  :استداللی ،مفهمومی ،خط به خط

سبک سوال  :کنکوری

h.
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گزینه 4

سطح سوال  :متوسط

اندامسی درو سلول هه در سنتز بیشترین مویسول غشا نقش دارد ،شبسهی آندوپالسمی صاف با تویید فتفوییپید اسو ،این شبسه در سلول ماهیچهای با
عنوا شبسهی سارهوپالسمی میتواند با آزاد هرد هلتیم مسانیتم انقباض را شروع هند.

rs

بررسی سایر گزینهها :

oo

گزینه  )1محل وقوع آخرین تغییرات درو اندامک جتم گلژی در درو سلول بر روی پروتئین صورت میگیرد ،اندامکهای سلول در مرحلهی G2
در چرخه سلویی مضاعف میشوند.
گزینه  )2گوارش درو سلویی بر عهده اندامک ییزوزوم در سلول جانوری اسو ،این اندامک در ذرهخوارها به فراوانی یافو میشود زیرا عمل
فاگوسیتوز زیاد صورت میگیرد ،ویی نکته اینجاست که سلولهای خونی (لگبول سفید) در دومین خط دفاع غیراختصاصی حضور دارند.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و ترکیبی

سبک سوال  :کنکوری

کارهای شبکهی آندوپالسمی صاف موارد زیر است:

ساخت موادی مانند اسیدهای چرب ،فسفولیپیدها و استروئیدها
نکته :هریک از موارد مذهور توسط سلول خاصی ساخته میشود.
نکته :شبسهی آندوپالسمی صاف همهی فتفوییپیدهای موردنیاز سلول را میسازد.

سطح سوال  :متوسط رو به سخت

lim

ایتسگاه آموزشی این تست

oo
t

گزینه  )3اندامک شبسهی آندوپالسمی صاف محل سمزدایی درو سلولهای هبدی اسو و همچنین در اندامک پراهتی زوم نیز به دییل تجزیه ماده
سمی هیدروژ پراهتید نقش سمزدایی دارد ،شبسهی آندوپالسمی صاف به جایگاه پذیرنده جتم گلژی مویسولهایی را ارسال میهند ویی پراهتی زوم
فاقد این ویژگی اسو.

ترکیب :هورمو های استروژ  ،پروژسترو  ،تتتوسترو  ،هورتیزول و آیدوسترو  ،همگی استروئیدیاند و هلتترول ،موم (سوبرین،چوب پنبه ،نوار
هاسپاری ،هوتیسول) و ویتامینهای محلول در چربی ( )DAKEو هاروتن توسط آنزیمهای شبسهی آندوپالسمی صاف ساخته میشوند.

تنظیم مقدار قند خون
ترکیب :با افزایش انسولین در خو و اثر آ بر سلولهای کبدی (و ماهیچهای) ،درو سلول آنزیمهایی فعال میشوند هه در نهایو هاری میهنند
آنزیمهای شبسهی آندوپالسمی صاف ،گلوهز را به گلیسوژ تبدیل هند .با افزایش گبوکاگون در خو و اثر آ بر سلولهای کبدی و ماهیچهای،
آنزیمهای شبسهی آندوپالسمی صاف فعال شده و گلیسوژ را به گلوهز تبدیل میهنند و در نهایو قند خو افزایش مییابد.

سمزدایی
گروهی از آنمیمهای شبکهی آندوپالسمی صاف در کبد ،متئول تغییر داروها و مواد شیمیایی مضر هتتند.
نکته :سمزدایی وظیفهی شبسهی آندوپالسمی صاف و پراکسیزومهای کبد اسو.

ذخیرهی یون کبسیم در سبولهای ماهیچهای
ترکیب :در انتا سه نوع بافو ماهیچهایِ صاف ،اسکبتی و قببی وجود دارد.
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گزینه 2

بافتی هه به غشای پایه اتصال یافته بافو پوششی و بافو پیوندی زیر اسو (گاهی ماهیچه اسو) ،در هر صورت بافو شامل سلول زنده اسو و
هر سلول زنده در بد انتا توانایی تویید و ذخیره انرژی زیتتی را دارد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1بافو پوششی موجود در نفرو هلیهها ،از نوع تک الیه مسعبی اسو هه فاقد الیه شاخی و فاقد الیه مخاطی یا موهوزی اسو.
گزینه  )3بافو پوششی روده دارای غشای پالسمایی چین خورده به نام ریز پرز اسو هه در جذب مواد غذایی نقش دارد ویی یه نکته جالب اینسه
سلولهایی هه دارای میتوهندری هتتند دارای غشای چین خورده در درو میتوهندری خود هتتند زیرا غشای داخلی میتوهندری غشای چین خورده
اسو تا سطح الزم برای فعاییوهای متابوییتمی را فراهم سازد ،پس تمام سلولهای بافت پوششی دارای غشای چین خورده در داخل
میتوکندری خود هستند و این غشای چین خورده همانند ریز پرز نیتو هه در جذب مواد غذایی نقش داشته باشد.

m

گزینه  )4غشای پایه در بین بافو پوششی و بافو زیرین آ قرار گرفته ،غشای پایه سلول زنده نیتو بلسه از جنس پروتئین رشتهای و
پلیساهارید چتبناک اسو ،بنابراین متابوییتم ندارد و نمیتواند در غیاب اهتیژ انرژی زیتتی تویید هند.

آنالیز سوال

22

گزینه 4

co

نوع سوال  :استداللی ،مفهومی ،دام دار

سبک سوال  :کنکوری

سطح سوال  :نسبتا سخت

rs

بررسی سایر گزینهها :

h.

سلولهایی هه بیشتر در پوشش دانهها و میوهها یافو میشوند سلولهای اسسلروئیدی هتتند ،این سلولها با ترشح ییگنین (مادهی چوب) معموال سبب
مرگ سلول میشوند( .این سلولها دارای نقش در استحسام و گاها منشعب و هوتاه هتتند)
گزینه  )1سلولهای بافو هالنشیمی و پارانشیمی توانایی رشد دارند ،سلولهای هالنشیمی میتوانند در مواردی سبب استحسام گیاه شوند.
گزینه  )2سه اندامک دوغشایی یعنی دارای هلروپالسو و میتوهندری و هتته باشند ،سلولهای پارانشیمی و هالنشیمی مدیتوانندد دارای ایدن سده

oo

اندامک باشند ،فاصله بین سلویی در بافو پارانشیمی زیاد و در بافو هالنشیمی اندک اسو.

نوع سوال  :استداللی و خط به خط

سبک سوال  :کنکوری

سطح سوال  :نسبتا سخت

دربارهی شباهت سلولهای پارانشیمی و کالنشیمی به موارد زیر توجه کنید:
 .1هر دو زنده بوده و متابوییتم دارند.
 .2بعضی از سلولهای پارانشیمی و بعضی از سلولهای هالنشیمی فتوسنتز میهنند.
 .3هر دو دارای میتوهندری ،هتته ،شبسهی آندوپالسمی ،واهوئل مرهزی و  ...هتتند.
 .4جنس دیوارهی هر دو سلویزی اسو.
 .5هر دو قابلیو رشد و افزایش ابعاد سلول دارند.
 .6هر دو تیغهی میانی و دیوارهی نختتین دارند.
 .7هر دو دارای ال و پالسمودسم هتتند.

lim

ایتسگاه آموزشی این تست

oo
t

آنالیز سوال

گزینه  )3سلولهای بافو اسسلرانشیمی و آوند چوب و هالنشیمی میتوانند در استحسام نقش داشته باشند ،سلولهای اسسلرانشیمی و آوند چوب به
دییل اینسه مرده اند فاقد ژ آنزیم سازنده موم هتتند( .بافو هالنشیمی زنده اسو و دارای ژ آنزیم سازنده موم اسو)

دربارهی تفاوت سلولهای پارانشیمی و کالنشیمی به موارد زیر توجه کنید:
 .1قطر دیوارهی سلولهای هالنشیمی بیشتر از پارانشیمی اسو.
 .2سلولهای پارانشیمی برخالف سلولهای هالنشیمی توانایی تقتیم شد دارند و دارای میتوز و سیتوهینز هتتند.
 .3نتبو مجموع حجم دیوارهها در بافو هالنشیمی بیشتر از بافو پارانشیمی اسو.
 .4میزا تمایز سلولهای هالنشیمی بیشتر از پارانشیمی اسو.
 .5تنوع فعاییو در بافو پارانشیمی بیشتر از بافو هالنشیمی اسو.
 .6بافو هالنشیمی برخالف بافو پارانشیمی وظیفهی استحسام را برعهده دارد.

18
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گزینه 3

اندامکهایی هه در سلول نقش سم زدایی داشتند ،پراهتی زوم (تجزیه ماده سمی هیدروژ پراهتید) و شبسه آندوپالسمی صاف سمزدایی در سلولهای
هبدی ،تنها شبسه آندوپالسمی صاف دارای آنزیم های سازنده هلتترول اسو (استروئیدها درو این شبسه از تغییرات هلتدترول سداخته مدیشدوند) در
صورتی هه پراهتی زوم آنزیم سنتزهننده هلتترول را ندارد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1واهنش دهنده زیتتی درو سلولها آنزیم اسو و هر آنزیم در بد واهنش خاصی رو انجام میدهد و عمل اختصاصی دارد.
( متن هتاب درسی) ( فقط حواستون به  rRNAهم باشه که آنزیمه ،اونم واکنش خاص انجام میده و عملش اختصاصیه)
گزینه  )2ییپیدی هه دارای پیوند دوگانه در ساختار خودشه ،میتونه تری گلیتیریدها (چربی ها) باشه یا فتفوییپیدها هه هر هدوم دارای
پیوند دوگانه هتتند و در ساختارشو گلیترول به هار رفته.
تبدیل به واهوئل گوارشی میشود ( .دقت کنید واکوئل میتونه گوارشی یا غذایی یا ضربان دار یا مرکزی باشه).
نوع سوال  :استداللی ،ترکیبی ،دام دار

25

گزینه 4

سطح سوال  :نسبتا سخت

سبک سوال  :کنکوری

co

آنالیز سوال

m

گزینوه  )4سلولهای جانوری دارای اندامک ییزوزوم هتتند ،در سلولهای جانوری واهوئل وجود دارد (واهوئل غذایی) هه پدس از اتصدال بده ییدزوزم

سلولهای تمایزیافتهی بافو اپیدرمی ریشهای ،سلولهای تارکشنده هتتند ،این سلولها زنده بوده و دارای توانایی متابوییتم و تویید  ATPو شستتن

h.

پیوند موجود در مویسول گلوهز در طی تنفس بی هوازی سلول (گلیسوییز) هتتند.
بررسی سایر گزینهها :

rs

گزینه  )1سلول غیرعصبی هه در بافو عصبی حضور دارد ،سلولهای نوروگلیا یا پشتیبان اسو ،برخی از این سدلولهدا بده دور ندورو هدا غهال
میلین میسازند ،برخی دیگر در تغذیه نورو ها دارای نقش هتتند و برخی دیگر در حفاظت از نورو ها دارای نقش هتتند.

گزینه  )3سلولهای تحو تاثیر اعصاب سمپاتیک میتواند غده یا ماهیچه باشد ،اگر سلول ماهیچهای باشد برای انقباض خود نیاز به نشو یو هلتیم
دارد ( .سلولهای غدد منقبض نمیشوند )

نوع سوال  :استداللی و ترکیبی

سطح سوال  :نسبتا سخت

سبک سوال  :کنکوری

تار کشنده نوعی سلول تمایز یافته است که از تمایز سلولهای روپوست ریشه تشکیل میشود.
دربارهی تار کشنده باید مطالب زیر را بدانید:

 )aنوعی سلول روپوستی تمایز یافته اسو.
 )bفقط در ریشه دیده میشود .پس در اندامهای هوایی وجود ندارد.
 )cدرنمدیکی رأس ریشه قرار دارند.
نکته :تار هشنده در حقیقو در نزدیک و باالی مناطق مریتتم رأسی ریشه قرار دارد.
(باالتر از هالهک ریشه)

lim

ایتسگاه آموزشی این تست

oo
t

آنالیز سوال

متمایز را برعهده دارند.

oo

گزینه  )2سلول دارای قدرت تقتیم و فاقد واهوئل مرهزی  :سلول های بنیادی و مریتتم های راسیاند هه مریتتمهای راسی توانایی ایجاد سه بافو

 )dتار هشنده فقط در منطقهی کوچکی از ریشه ،قابل مشاهده هتتند.
 )eتار هشنده در اصل سلول روپوستی طویل شده اسو.
 )fتار هشنده سطح وسیعی را برای جذب آب فراهم میهند.
 )gطبق شسل ( ،) 6-22واهوئل مرهزی در تار هشنده و خود سلول روپوسو قرار داشته و هتته به حاشیه رانده شده اسو.
 )hتار هشنده را با تاژک ،مژک ،زائدههای سیتوپالسمی و ریز پرز اشتباه نگیرید.
 )iتار هشنده مانند سایر سلولهای روپوسو (به جز سلول نگهبا روزنه) ،هلروپالسو (آنزیم روبیتدسو ،چرخدهی هدایوین NADPH ،و ) ...
ندارد.
 )jتار هشنده توسط پوستک (هوتیسول) احاطه نشده اسو( .مانند سایر بخشهای ریشه)

ویژه آزمون مرحلـــــه  22مهر قلم چی
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گزینه 3

واهنش دهندهی زیتتی همو آنزیمها هتتند ،آنزیمی هه در سیتوپالسم فعاییو داشته باشد و درو هتته ستنز شود ،آنزیم  rRNAاسو،
این آنزیم در ریبوزم فعاییو میهند و در هتته سلول سنتز می شود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در سطح هتاب درسی آنزیمی هه در غشای پالسمایی سلول توانایی تویید  ATPرو داشته باشد نداریم ،تویید آدنوزین تری فتفات در
غشای میتوهندری و یا درو سیتوسول صورت میگیرد و آنزیمهای تویید هنندهی آ در آ مسا ها حضور و فعاییو دارند.
گزینه  )2آنزیمهایی هه درو هتته فعاییو دارند (  RNAپلدی مدراز و  DNAپلدی مدراز و  )....همگهی (نده برخدی) توسدط ریبدوزومهدای
گزینه  )4ریبوزومهای آزاد در درو سیتوسول پروتئینها و آنزیمهای درو سلویی را میسازند و پروتئین ترشحی سنتز نمیهنند.
(پروتئین ترشحی توسط ریبوزومهای متصل به شبسهی آندوپالسمی زبر ساخته میشود)

m

آنالیز سوال

سیتوپالسم تویید میشوند چو ماهیو پروتئینی دارند.

نوع سوال  :استداللی و ترکیبی ،تحلیلی

سطح سوال  :متوسط رو به سخت

سبک سوال  :کنکوری

دامهای تست

co

عمل همهی آنمیمهای کتاب درسی

پروتیازها(آنزیم درو سلویی) و (برو سلویی)

آمیالزها(برو سلویی) و (درو سلویی)

oo

سبوالز (برون سبولی)

rs

در گیاها و جانورا نشاسته را به مایتوز یا قند شیرین تبدیل میهند -در صنعو برای تهیه آب میوه ،شسالت و تجزیه نشاسته به
قندهای سادهتر هاربرد دارد.
برخی میسروبها و تاژهدارا جانور مانند میسازند و ترشح میهنند(آنزیم برو سلویی) و سبب تجزیه سلویز در گیاهخوارها میشوند-
در صنعو برای نرم هرد مواد گیاهی و خارج هرد پوستهی دانهها در هشاورزی از سلوالز استفاده میشود.
کاتاالز(آنزیم درو سلویی)

oo
t

ایتسگاه آموزشی این تست

h.

تجزیهی پروتئینها درو سلول یا خارج سلول -در صنعو برای نرم هرد گوشو ،پوسو هند ماهی ،زدود موهای روی پوسو
جانورا و تجزیه پروتئینهای موجود در غذای خردسال

در اندامک پراهتیزوم هیدروژ پراهتید را به آب و اهتیژ تبدیل میهند -در صنعو برای اسفنجسازی هاربرد دارد.
رنین(برو سلویی) ،پروتئین شیر (هازئین) رسوب میدهد.

ترومبین(برو سلویی) ،فیبرینوژ را به فیبرین تیدل میهند.

انیدراز کربنیک(آنزیم درو سلویی)  CO2 ،را با آب ترهیب هرده و اسید هربنیک میسازد.

lim

روبیسکو(آنزیم درو سلویی)  ،در چرخهی هایوین  CO2را با ترهیب  5هربنی ترهیب میهند یا سبب شستتن ترهیب
 5هربنی و ایجاد مویسولهای 2و  3هربنی میشود.
( ECORIآنزیم درو سلویی) ،نوعی آنزیم محدودهننده اسو هه توسط اهالی (باهتری) ساخته شده و  DNAرا تسه
تسه میهند.
لیموزیم(برو سلویی) ،سبب تخریب دیوارهی باهتری شده و در نختتین خط دفاع غیراختصاصی فعاییو میهند.
پتیالین(برو سلویی) ،نوعی آمیالز ضعیف اسو هه نشاسته را به مایتوز (قند جوانهی جو) تبدیل میهند(.برو سلویی)
 DNAپبیمراز(آنزیم درو سلویی)  ،تشسیل پیوند فتفودی استرو ویرایش در حین همانندسازی .DNA
 RNAپبیمراز(آنزیم درو سلویی)  ،تشسیل پیوند فتفودی استر و شستتن پیوند هیدروژنی در طی رونویتی.
هبیکاز(آنزیم درو سلویی)  ،پیوند هیدروژنی بین جفو بازها و دو راهی همانندسازی را میشسند.
لیگاز(آنزیم درو سلویی)  ،برای سنتز پیوند فتفودی استر در  DNAهاربرد دارد(.مهندسی ژنتیک)
توجه :برای اینکه بفهمید کدام آنزیمها درون سلولاند و کدام برون سل ولی .باید به محل فعالیت آنها توجه کنید.

اگه درون سلول فعالیت کنند پس درون سلولی اند .اگر بیرون سلول فعالیت کنند پس برون سلولی هستند.

21
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گزینه 4

سلول های هادی انتقال دهنده آب در گیاها بازدانه ،تراهئیدها و سلول غربایی هتتند ،هه سلول تراهئید چو مرده اسدو فاقدد متابوییتدم و تواندایی
آزادسازی انرژی گلوهوز اسو سلول غربایی نیز اندامک دو غشایی دارای ماده ژنتیک (میتوهندری) را به منظور آزادسازی انرژی گلدوهز نددارد( .سهبول
غربالی تنها سبول زنده ولی بدون تنفس سبولی است – البته این گفته از لحاظ عبمی دارای اشکال است)-
بررسی سایر گزینهها :
گزینوه  )1ترشح هوتین از گروهی از سلولهای اپیدرمی صورت میگیرد ،هوتین پلی مری از اسیدهای چرب اسو و توسط شبسه آندوپالسدمی صداف
سنتز و توسط وزیسولهایی به جتم گلژی فرستاده میشود تا ترشح گردد.
گزینه  )2تنظیم دفع مواد در درو سلول توسط واهوئل مرهزی صورت میگیرد هه در سلولهای روپوستی این وظیفه را برعهده دارند.
( اندامک واکوئل یک هیته بزرگ غشا دار اسو هه آنزیم گوارشی نیز دارد ( .مثل لیموزوم در سلول جانورا )

m

گزینه  )3تقتیم بدو هاهش هروموزومی یعنی میتوز هه در سلولهای حاصل از تقتیم سلول بنیادی یعنی مریتتمها به همدک رشدتههدای دوک
تقتیم هه در پی تغییر موقو اسسلو سلویی پدید میآیند ( .در بازدانگا سانتریول در تشسیل و سازماندهی این رشتهها نقشی ندارد)

آنالیز سوال
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گزینه 3

co

نوع سوال  :استداللی ،مفهومی ،ترکیبی

سطح سوال  :نسبتا سخت

سبک سوال  :کنکوری

در هلنیهای ویوهس (نوعی جببک پرسبولی و ساهن در آب شیرین) در این هلنیها سلولهای درشتی (فاقد تاژک) به نام سلول زایشدی سدبب
بررسی سایر گزینهها :

h.

ایجاد هُرههای نوزاد میشوند( .سلولهای عادی دارای تاژک هتتند)

گزینه  )2هر هدام از سلولهای هلنی ویوهس میتواند به تنهایی اعمال حیاتی خود را انجام دهد و نیازمند دیگر سلولها نباشد.
گزینه  )4سلول زایشی درو هلنی وجود دارد و سبب ایجاد هرهی نوزاد می شود( .پس در محل تویید هره نوزاد این سلولها حضور دارند)

نوع سوال  :استداللی و خط به خط

سطح سوال  :متوسط

سبک سوال  :کنکوری

 )aیوهاریوت ،فتواتوتروف و ساهن آب شیرین اسو.
 )bبه شسل هرهی تو خایی اسو.
 )cاز یک الیه سلویی با هزارا سلول تشسیل شده اسو.
 )dهر سلول دارای دو تاژک ،هلروفیلدار اسو.

oo
t

دربارهی ولوکس باید مطالب زیر را بدانید:

ترکیب  :ویوهس فتوسنتزهننده اسو ،پس هلروپالسو دارد و هلروفیلهای آ درو تیالهوئید هلروپالسو قرار گرفته اسو .این جاندار طی

lim

ایتسگاه آموزشی این تست

oo

آنالیز سوال

rs

گزینه  )1در بین سلولهای این جاندار ،به دییل اجتماع آ ها در هنار هم اتصال زیتتی و سیتوپالسمی دیده میشود.

چرخهی هایوین  𝑐𝑜2را تثبیو میهند و دارای آنزیم روبیتسو و مویسول  NADPHاسو.
 )eسلولهای ویوهس بهگونهای در هنار یسدیگر قرار گرفتهاند هه تاژکها به طرف بیرو از پیسر جاندار قرار میگیرند.
 )fجاندار هنگام حرهو در آب میچرخد.
نکته  :سلولهای پیسری وظیفهی حرهو و تویید غذا (فتوسنتز) را بر عهده دارند.
نکته  :سلولهای تاژکدار جزء سلولهای پیسری بوده نه جزء سلولهای زایشی.

 )gدر بعضی از گونههای ویوهس (نه همهی گونههای ویوهس) سلولهای خاصی هه برای تویید مثل اختصاصی شدهاند ،وجود دارند.
 )hسبولهای درشتی هه درو هلنی ویوهس قرار دارند ،تقتیم میشوند و از تقتیم آ ها هرههای جدید سلویی (هرهی نوزاد) بهوجود
میآیند.
نکته  :سلولهای زایشی (هه هرهی نوزاد را ایجاد میهنند) بزرگتر از سلولهای پیسری ویوهس (سلول تاژکدار) میباشند.
)i
)j

هرهی نوزاد (مانند ویوهس مادر) از هماران سبول ( اما کوچکتر از سلولهای پیسری مادر) بسیار کوچک ساخته شده اسو.
هرهی نوزاد با هضم چندسلول مادر از درو آ خارج میشود و زندگی متتقل را در محیط ادامه میدهد.

نکته  :محل حضور سلول زایشی هما محل تویید هرهی نوزاد اسو هه درو ویوهس (محیط داخلی ویوهس) قرار دارد.
 )kویوهس مانند آمیب آب شیرین ،اوگلنا ،تریسودینا و پارامتی دارای واکوئل ضرباندار است.

ویژه آزمون مرحلـــــه  22مهر قلم چی
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گزینه 2

مویسول پروتئینی (آنزیم) هه توانایی هیدروییز پیوندهای بین مویسولهای گلوهز را دارد ،چو آنزیم اسو ،دارای عمل اختصاصی اسو.
(شستتن پیوند بین گلوهزها توسط آنزیم های تجزیه هننده نشاسته یا گلیسوژ یا سلویز هه به ترتیب آمیالز ،گلیکوژناز و سیلوزز ندام دارندد،
صورت میگیرد)
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1فتفوییپیدها و چربیها و موم ها دارای زنجیره اسید چرب هتتند .زنجیره اسدید چدرب در مدومهدا پلدیمدری (درشدو مویسدول) از
اسیدهای چرب اسو.
گزینه  )3درشو مویسولهایی هه نقش ذخیرهای برای تویید انرژی زیتتی ( )ATPداشته باشند میتوانند شدامل گبیکهوژن شدوند هده هدم

گوارش برون سلولی دارد (درون روده) و هم گوارش درون سلولی در کبد و ماهیچه ها

m

گزینه  )4پروتئینهای آنزیمی هه ساختار سه بعدی ویژه دارند ،در سیتوپالسم تویید میشوند اما برخی میتوانند در هتته فعاییو هنند و
در طی فعاییو خود آب تویید هنند مثل  RNAپلی مراز و  DNAپلی مراز و ......

آنالیز سوال

40
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نوع سوال  :مفهومی ،استداللی ،تحلیلی

گزینه 3

سبک سوال  :کنکوری

سطح سوال  :نسبتا سخت

براساس شکل کتاب درسی ،سبول  : 1سلول همراه  ،سبول  : 2پارانشیم آبکشی وسبول  : 3سلول غربالی است.

h.

گزینه  )1هر دو سلول همراه و پارانشیم آبسشی زنده هتتند
و دارای تنفس بیهوازی (گلیسوییز) هه در غیاب اهتیژ
 ATPتویید میهنند.

oo

بررسی سایر گزینهها :

rs

سلول همراه سلول دارای اندامک و  ....و دستگاه غشایی درونی
دارد هه سطح الزم برای انجام واهنشهای زیتتی درو سلول
را فراهم هرده اسو ویی سلول غربایی فاقد متابوییتم و
دستگاه غشایی درونی اسو.

oo
t

گزینه  )2هر سلول زنده و دارای متابوییتم میتواند تویید انرژی و ذخیره آ را داشته باشد ( .ویژگی هر دو سلول)
گزینه  )4هر سلول گیاهی دارای نازک شدگیهایی در دیواره خود به نام ال اسو ،پس هر دو سلول دارای ال هتتند.
های مسانیسی جدا شده اسو!

نوع سوال  :استداللی و شکل کتاب ،ترکیبی

سبک سوال  :کنکوری

ایتسگاه آموزشی این تست

سلولهای بافت آوندی آبکش

lim

آنالیز سوال

تذکر مهم  :همهی سلولهای در حایو طبیعی دیواره دارند ویی پروتوپالسو نوعی سلول گیاهی اسو هه دیوارهی آ به همک آنزیم یا روش-

سطح سوال  :متوسط

 -1سبولهای هادی آبکش معادل لولههای هدایت کننده در آوند آبکش و معادل لولههای غربالی هتتند.
 -2این سلولها زنده بوده و دارای دیوارهی سلویی ،غشای پالسمایی و سیتوپالسم هتتند.

نکته :در این سلولها هتته (ژنوم ،) DNA ،میتوهندری(تویید انرژی و  ،)ATPهلروپالسو و  ...وجود ندارد.
 -3سبولهای غربالی فاقد هسته واندامک هستند ،یا اندامکهای آنها تغییر یافته است.
 -4در دیوارهی سلولهای غربایی منافذی وجود دارد هه سیتوپالسم این سلولها را با سلولهای مجاور (مثأل سلولهای همراه) مدرتبط میهندد و
امسا عبور آزادانهی مواد را از یک سلول به سلول دیگر فراهم میهنند.
 -5در دو سر سبولهای غربالی صفحهی غربالی وجود دارد .شیرهی پرورده از طریق منافذ موجود در صفحههای غربایی از یک سلول غربایی
به سلول غربایی دیگر انتقال مییابد.
 -6سنتم پروتیینها و دیگر واکنشهای متابولیسمی سبولهای غربالی توسط سبولهای همراه انجام میشود.
 -7طبق شسل ( ،)3-14سلولهای غربایی از طول با سبولهای همراه ،پارانشیم و سایر سبولهای غربالی مجداور بدوده و بدا هدم در ارتبداط
هتتند( .از طریق پالسمودسم).
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

 -8چون سبولهای غربالی هسته ندارند پس میتوان گفت فاقد  DNAخطی RNA ،پلی مراز DNA ،پلی مراز ،رونویتی و همانند سدازی و
 ...هتتند.
 -9چون سبولهای غربالی میتوکندری ندارد پس میتوان گفت فاقد توانایی تویید انرژی و  ATPهتتند و تنفس سلویی ،چرخدهی هدربس،
گلیسوییز و مویسولهای  ،FAH2 ،NADHاسید سیتریک و اگزایواستات ندارند.
نکته :در سطح هتاب درسی سلولهای غربایی تنها سلولهای زنده اند هه متابوییتم و تنفس سلویی ندارند .پروتئین و  ATPنیاز دارندد امدا نمدی-
سازند.
توجه :هیچ هدام از مراحل چرخهی هایوین و چرخهی هربس و  ...در سلولهای غربایی انجام نمیشود .مراحل چرخهی هایوین و چرخهی هربس و
 ...در فصل  8زیتو چهارم آمده اسو.
تذکر :نمیتوان گفت همهی سلولهای زنده واجد توانایی تویید  ATPیا متابوییتم یا ذخیرهی انرژی و  ...هتتند.
 -11اندازهی منافذ سلولهای غربایی برابر نبوده و متفاوت میباشد( .طبق شسل )3-14

m

 -11سبولهای هادی آبکش را با بافت آوندی آبکش اشتباه نگیرید!

سلولهای همراه :

co

 .1در مجاورت یویههای غربایی قرار دارند.
 .2برخالف سلولهای غربایی دارای هتته و سایر اندامکها هتتند.
 .3اندامکهای سلولهای همراه برای سبولهای غربالی و خودشان ،پروتئین میسارنند و واهنشهای متابوییتمی انجام میدهند.
نکته :انرژی الزم برای حرهو شیرهی پرورده در آوند آبسش توسط سلولهای همراه تأمین میشود.

h.

 .4چو فعاییو پروتئین سازی و متابوییتمی سلولهای همراه باالسو ،پس دارای تعداد زیادی میتوکندری ،جسم گبژی و شبکهی پالسمی
گسترده هستند .و در این سبولها رونویسی و ترجمه به مقدار زیادی انجام میشود.

rs

 .5سلولهای همراه از طریق منافذ موجود در دیواره و پالسمودسم با سلولهای غربایی در ارتباط اسو.
 .6طبق شسل ( ،)3-14اندازهی سبولهای غربالی بمرگتر از سبولهای همراه است.

oo

پارانشیم آبکشی:

oo
t

.1مانند سلولهای همراه در مجاورت یویههای غربایی قرار دارد.
 .2مانند سلولهای غربایی و سلولهای همراه زنده میباشد.
 .3مانند سلویهای همراه (برخالف سلولهای غربایی) ،دارای اندامکهای متنوعی اسو.
 .4چو درو استوانهی مرهزی قرار دارد پس مانند سایر سلولهای بافو آوندی آبسشی فاقد هلروپالسو (چرخهی هایوین و  )...اسو.

lim

