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

آزمون شماره 4
5310/60/51

زیـــــــست شناسی تـــــــــــک رقمی ها
دفترچــــــــه ســـــواالتـــــ

m

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ4

گروه مولفان

h.

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آنالیز دقیق سواالت

to
o

rs

تعداد سواالت در هر فصل

co

 .1سروش مرادی

 .2محمد شاکری

 .3هدیه هریوندی

ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات
ارائه کادر های آموزشی
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برای ثبتنام در
هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد

آزمونها اسکن کنید
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با توجه به شکل روبهرو که ساختار برگ یک گیاه علفی را نشان میدهد ،سلول بخش  ................سلول بخش ................

 ۱ )۱همانند ــ  ،۲واجد ژن رمزکنندهی کوتیکول در مرکز تنظیم ژنتیک خود است.
 ۲ )۲برخالف ــ  ،۳قادر است انرژی نوری را از طریق رنگیزهها به انرژی شیمیایی تبدیل کند.
 ۲ )۳همانند ــ  ،۴در صورت مختل شدن عملکرد ،در باز شدن روزنههای آبی منتهی الیه آوندچوبی نقش دارد.
 ۱ )۴برخالف ــ  ،۴با اتصال عوامل تنظیمکننده به آنزیم RNAپلی مراز ،رونویسی از ژن پروتئینها را انجام میدهد.

کدام عبارات در ارتباط با پدیده بذر افشانی هوا در گیاه ارکیده درست است؟

co

-3

m

 - 2کدام عبارت در مورد عبور آب از عرض ریشه گیاه صحیح میباشد؟
 )۱آب برای عبور در ریشه تنها میتواند از مسیر پروتوپالستی یا غیرپروتوپالستی استفاده کند.
 )۲نیروی همچسبی نقش اصلی در مسیر غیر پروتوپالستی و پروتوپالستی ایفا میکند.
 )۳بیشترین آبی که گیاه جذب میکند بهواسطه زوائد حاصل از سلولهای روپوستی ریشه است.
 )۴کنترل ورود آب و مواد معدنی به درون آوند چوبی توسط یک الیه مومی صورت میگیرد.
الف ـ همواره باعث توقف صعود شیرهی خام درون عناصر آوندی میشود.
ب ـ با ایجاد اختالل در کار سلول غربالی مانع از ترابری آب در گیاه میگردد.

h.

ج ـ با انتشار حبابها بین سلولهای فاقد پالسمودسم همراه است.
د ـ حباب هوا تنها از طریق النهای تراکئیدها به سلولهای مجاور منتشر میشود.
ه ـ افزایش فشار ریشهای میتواند مانع از ایجاد حبابهای بزرگ شود.
 )۳ج  -ه

rs

 )۱الف  -د

 )۲ب  -ه

 )۴ج  -د

to
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 - 4در سلولهای موجود در بخش ریشه گیاه اللهی عباسی...................... ،
 )۱گروهی از سلولهای روپوستی پلیمری را سنتز و ترشح میکنند که در حفاظت از سلولهای زیرین خود نقش دارد.
 )۲همه ی سلول های بافت آوند چوب می توانند آب را از طریق بخش های نازک در دیواره به سلول مجاور انتقال دهند.
 )۳گروهی از سلولهای تمایزیافتهی اپیدرمی توانایی دفع فرآوردههای حاصل از فتوستنز و تنفس سلولی خود را دارند.
 )۴در گروهی از سلولهای راسی ممکن است طی مرحلهی پروفاز با دور شدن سانتریولها ،غشای هسته تجزیه شود.
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 - 5در همهی گیاهان علفی یکساله ،کنترل  .............برعهده  .............است.
 )۱ورود مواد به داخل گیاه از طریق ریشه  -داخلیترین الیه سلولی پوست
 )۲باز و بسته شدن روزنههای هوایی – هر سلول با دیواره غیریکنواخت
 )۳حرکت آب در مسیر پروتوپالستی – خارجیترین الیه استوانهی مرکزی
 )۴خروج بخار آب از سطح گیاه فقط – روزنههای هوایی موجود در برگها

 - 6همهی سلولهای موجود در بخش  ..................گیاه عشقه ،میتوانند ..................
 )۱روپوست برگ – با ترشح پوستک از سلولهای زیرین خود محافظت کنند.
 )۲نوک ساقه – در تشکیل سه نوع بافتهای اصلی نقش داشته باشند.
 )۳روپوست ریشه – به کمک زوائد سیتوپالسمی خود پیوستگی شیره خام را حفظ کنند.
 )۴پوست ساقه – از طریق پالسمودسم آب و مواد غذایی را به سلولهای مجاور انتقال دهند.

 - 7به طور معمول در انسان بالغ و سالم ،امکان ندارد در صورت  ..................در مویرگهای ..................
 )۱افزایش فشار خون – درون کپسول بومن ،مقدار گلوکز وارد شده به لوله ادرار ساز افزایش یابد.
 )۲کاهش فشار اسمزی – اطراف لولهی هنلهی پایین رو ،حجم نهایی ادرار افزایش پیدا کند.
 )۳کاهش فشار خون – درون کپسول بومن ،جهت دفع سموم ،ترشح آنها افزایش پیدا کند.
 )۴افزایش فشار اسمزی – اطراف لوله نزولی هنله ،غلظت ادرار کاهش پیدا کند.

 - 8در بخشی از نفرون که  ..................نمیتواند که ..................
 )۲متیونین بازجذب میشود – ترشح  H+رخ دهد.
 NaCl )۱بازجذب نمیشود – بازجذب آب صورت بگیرد.
 )۳داروها ترشح میشوند – بازجذب غیرفعال بیکربنات صورت بگیرد )۴ .آب بازجذب نمیشود – بازجذب فعال  NaClرخ دهد.
صفحه 1

t.me/darskhob

limootoorsh.com

زیست شناسی کنکور  – 79مرحله  4آزمونهای تابستان

گروه آموزشی لیموترش

 15شهریور 79

 - 9در کلیه سالم یک انسان سالم ،مقدار ..................
 )۱اوره برخالف یون پتاسیم ،در سرخرگ آوران بیشترین مقدار آن است.
 )۲نمک همانند پنی سیلین ،در سیاهرگ کلیه بیشتر از سرخرگ وابران است.
 )۳یون هیدروژن برخالف بیکربنات ،در سرخرگ وابران بیشتر از سیاهرگ خروجی از کلیه است.
 )۴گلوکز همانند فنیل آالنین ،در ادرار از مقدار ترشح شده آن کمتر است.
 - 10در یک فرد سالم و بالغ ،در طی انعکاس تخلیه ادرار ،با افزایش فشار درون مثانه ..................
 )۱پیام عصبی توسط نورونهای دستگاه عصبی پیکری به نخاع ارسال میگردد.
 )۲اسفنگتر داخلی مثانه تحت تاثیر اعصاب پیکری ،نشت یون  Ca۲+به داخل سلولهایش صورت میگیرد.
 )۳گیرندههای مکانیکی تحریک شده و با کمک دستگاه عصبی پیکری میتوانند سبب انقباض مثانه شوند.
 )۴گیرندههای مکانیکی تولید پیام عصبی کرده و اعصاب پیکری میتوانند انعکاس تخلیه را مهار نمایند.

m

 - 11به طور معمول .................. ،برخالف  ..................در بخش دانه دار کلیهها منحصرا  ..................میشود.
 )۲نمک – اوره – با صرف انرژی زیستی ،بازجذب
 )۱بیکربنات – آب – بدون صرف انرژی زیستی ،بازجذب
 )۴پنی سیلین – یون هیدروژن – با صرف انرژی  ،ATPترشح
 )۳گلوکز – –NaClبا صرف انرژی  ،ATPبازجذب

co

 - 12چند مورد در ارتباط با کلیه یک انسان بالغ و سالم درست است؟
الف ـ بخشی از نفرون که اوره بازجذب می شود ،سدیم با انتقال فعال بازجذب میشود.
ب ـ در بخش دانه دار کلیه بازجذب سدیم منحصرا با صرف انرژی زیستی صورت میگیرد.

h.

ج ـ افزایش پروتئین گلومرول باعث افزایش فشار تراوشی کلیه میشود.
د ـ فعال شدن اعصاب سمپاتیک سبب تراوش بیشتر از سلولهای کپسول بومن میشود.
۲ )۲

۱ )۱

۴ )۴

۳ )۳

rs

 - 13کدام گزینههای زیر میتوانند عبارت زیر را به درستی تکمیل نمایند؟
« به طور معمول ،در پدیدهی تعریق در گیاه گوجه فرنگی  ..............نقش دارد» .
الف ـ فعالیت متابولیکی سلولهای داخلیترین الیه پوستِ ریشه

to
o

ب ـ افزایش رطوبت در توقف آن

ج ـ سلولهای روزنهی آبی به طور مستقیم در کنترل آن
د ـ فعالیت بیشتر سلولهای تمایز یافتهی اپیدرمِ ریشه
۲ )۲

۱ )۱

۴ )۴

۳ )۳

 - 15چند مورد از گزینهها عبارت زیر را به درستی کامل میکنند؟
مواد دفعی حاصل از متابولیسم گیاهان ،میتوانند ...............
 در هنگام افزایش پتانسیل آب سلول نگهبان روزنه دفع شوند.
 برای ساخت همهی قندهای گیاه مورد استفاده قرار میگیرند.
 توانایی محافظت از گیاه در برابر عوامل بیماریزا را دارند.
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 - 14در دستگاه دفعی انسان ................. ،نمیتواند ناشی از  .................باشد.
 )۱کاهش فشار اسمزی مویرگهای اطراف لولهی هنله – افزایش بازجذب آب در بخش نزولی هنله
 )۲افزایش غلظت اوره در لولهی پیچخورده نزدیک – افزایش ترواش اوره به درون کپسول بومن
 )۳افزایش فشار تراوشی در شبکهی مویرگی اول – کاهش فشارخون در سرخرگ ورودی به گلومرول
 )۴کاهش بیکربنات ورودی به بخش نزولی هنله – بازجذب غیرفعال بیکربنات در بخش قبلی

 در درون بخشهایی از استوانه مرکزیِ ریشه انبار شوند.
۲ )۲

۱ )۱

۴ )۴

۳ )۳

 - 16مردی مبتال به تحلیل ع ضالنی دو شن (واب سته به جنس مغلوب) و با گروه خونی  A⁺با زنی سالم با گروه خونی  AB⁺ازدواج
کرده است .فرزند اول آن هاگروه خونی  B⁻دارد و مبتال به هموفیلی و تحلیل عضالنی دوشن میباشد .احتمال تولد دختری با
گروه خونی A⁺و فقط مبتال به یک بیماری و همچنین فرزند پسری کامال سالم باگروه خونی  AB-به ترتیب چقدر است؟
)1

3
32

-

3
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برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  79به سایت لیموترش مراجعه کنید.
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 - 17شجرهنامهی زیر نوعی بیماری اتوزمی مغلوب را ن شان میدهد ،اگر افراد  9و  11ازدواج کنند و صاحب دو فرزند شوند ،با چه
احتمالی دست کم یکی از فرزندانشان میتواند به این بیماری مبتال باشد؟
%۱۲21 )۱
%۴۳231 )۲
%۳321 )۳
%۲12۱3 )۴

 - 18در بین افراد گونهی پروانهی ابریشم ،در صور ت آمیزش پروانه ابریشم نر دارای شاخک بلند و بال سفید با پروانهی ابرشیم
ماده شاخک کوتاه و بال خاکستری ،در نسل بعد افراد به شکل زیر مشاهده شدند ،در نسل دوم با برقرار بودن قوانین
احتماالت ................... ،خواهند شد.

m

۱
۲

1

پروانه ابرشیم نر شاخک بلند و بال خاکستری +
1

 )۱ماده ،شاخک کوتاه

4
3

 )۳بال سیاهها ،جنسیت نر

- 19

2

۲

پروانه ابریشم ماده شاخک بلند و بال سفید  :نسل F1

 )۲بال سفیدها ،شاخک بلند

co

8
1

۱

 )۴نرها ،شاخک بلند
4

در صورت ازدواج مردی مبتال به کام شکاف دار و ناقل بیماری هانتینگتون با گروه خونی  ABبا زنی سالم و دارای گروه خونی
 ،O-فرزند پ سری مبتال به ن شانگان زالی-نا شنوایی و دارای گروه خونی  B-متولد شد ،فرزند بعدی خانواده دختری مبتال به

h.

کاف شکاف دار با گروه خونی  A+ا ست ،با توجه به احتماالت ،احتمال تولد دختری با فنوتیپ م شابه پدر خود و دارای گروه
خونی  B+و پسری تنها مبتال به یک بیماری با گروه خونی  Aبه ترتیب چقدر است؟
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 - 20با توجه به دودمانهی مقابل ،در صورتی که الگوی توارث بیماری از نوع  ...................باشد ،قطعا ...................
 )۱وابسته به جنس غالب – از میان بیماران ،بیمارِ مغلوب مشاهده میشود.
 )۲اتوزومی غالب – همهی افراد بیمار ،ناخالص هستند.
 )۳وابسته به جنس مغلوب – نیمی از افراد ناخالص ،مادر بیمار دارند.
 )۴اتوزومی مغلوب – تعیین ژنوتیپ فقط یک نفر غیرممکن است.

 - 21در طی آمیزش بین گونهای از ملخها ،با فرض آمیزش ملخ نر پای بلند و چشم قهوهای با ملخ ماده پای کوتاه و چشم سیاه ،در
ن سل بعد همهی زادهها دارای چ شم م شکی شدهاند و در میان ملخهای نر ،نیمی دارای پای بلند ه ستند ،در این صورت طبق
قوانین احتماالت ،در مادههای نسل دوم ،احتمال چشم قهوهای و پای کوتاه چقدر است؟
)1

5
19

)2

5
32
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3
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 - 22در گیاهانی که رویان آنها در درون دانهها قرار دارند ،بخشی از دانه که ..................
 )۱رویان را از صدمات مکانیکی حفظ میکند ،در پی رشد و تقسیم زیگوت ایجاد میشود.
 )۲سلول تریپلوئیدی را به طور کامل مصرف میکند ،قطعا ژنوتیپی مشابه رویان دارد.
 )۳حاوی برگهای تغییرشکل یافته است ،در اتصال رویان به گیاه مادر فاقد نقش است.
 )۴از رشد سریع رویان در ابتدا جلوگیری میکند ،دارای طرحها و تزئینات خاصی است.

3

19

 - 23همهی گیاهانی که در چرخهی خود  ................دارند................ ،
 )۱آندوسپرم – گردهی رسیده آنها فقط از سلول رویشی و زایشی تشکیل شده است.
 )۲آرکگن – برای جابهجایی شیرهخام خود از عناصر آوندی استفاده نمیکنند.
 )۳سلول هاپلوئید فتوسنتز کننده – با تشکیل تتراد ،آنتروزوئید تاژکدار ایجاد مینمایند.
 )۴لقاح مضاعف – اندوختهی غذایی دانهی بالغ آنها ،تریپلوئید است.
صفحه 3
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 - 24در همه گیاهانی که  .................دارند ،گامتوفیت .............................
 )۱ساقه زیر زمینی – در تغذیه اسپوروفیت جوان دارای نقش است.
 )۲حرکت غیرفعال – جدید به اسپوروفیت قبل وابسته است.
 )۳رشد پسین – بر اثر تقسیمات میتوز متوالی می تواند بخش پرسلولی ایجاد کنند.
 )۴ریشهی گوشتی – بر اثرتقسیم سلول حاصل از تقسیمی با کاهش کروموزومی ،ایجاد می شود.
 - 25با توجه به شکل مقابل ،بخش  ................بخش ................
 ۱ )۱همانند  ،۲ -ژنوتیپ مشابه رویان دارد.
 ۳ )۳همانند –  ،۱هیچگونه وابستگی به بخش گامتوفیتی ندارد.

 ۳ )۲در کاج توسط –  ،۴تغذیه می شود.
 ۱ )۴برخالف  ،۴ -در در دانه بالغ از بین میرود.
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 - 26در چرخهی زندگی همهی گیاهانی که  ، ..................قطعا ..................
 )۱دارای نوعی ساقه تغییرشکل یافته هستند – اندوختهی دانه پس از لقاح مضاعف شکل میگیرد.
 )۲گیاه اصلی توانایی ایجاد هاگ ها را دارد – گامتوفیت در بخشی از اسپوروفیت بالغ تمایز مییابد.
 )۳رویانی با دو لپه تشکیل میگردد – گامتها از طریق رشد سلولی هاپلوئید به سوی تخمک هدایت میشوند.
 )۴گامتوفیت کوچک فتوسنتزکننده دارند – افراد نسل بعد ،از رشد زیگوت در گامتوفیت نسل قبل ،پدید میآیند.
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 - 27در گیاههای ساکن در نواحی بیابانی ،هورمونی که منجر به حفظ آب گیاه میشود ...................
 )۱برخالف هورمون بازدارندهی رشد جوانههای جانبی ،بر سلول های با ضخامت دیواره نابرابر موثر است.
 )۲همانند هورمون افزایشدهنده مدت نگهداری میوهها ،در خفتگی دانهها و جوانهها نقش دارد.
 ) ۳برخالف هورمون ترشح شده در شرایط غرقابی ،انتقال یون در شرایط نامساعد محیطی را کنترل میکند.
 )۴همانند هورمون موثر در خمیدگی ساقه به سمت نور ،بر رشد جوانههای بخشهای هوایی گیاه اثر مهاری دارد.
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 - 28هر گیاه علفی که  ...................همانند گیاهان چوبی ،قطعا ...................
 )۱پس از تکمیل یک دورهی رویشی خود از بین برود – عناصر آوندی در صعود سریعتر شیرهی خام نقش دارند.
 )۲فقط دارای مریستمهای نخستین است – در پاسخ به شرایط نامساعد محیطی در اغلب بافتهای خود هورمون خاصی سنتز میکند.
 )۳ساختار مریستمهای پسین را ایجاد میکنند – حلقههای چوب پسین در ساقه ،معموال منجر به حلقه سالیانه میشود.
 )۴پس از ظهور ریشهچه ،قالب تشکیل میدهد – رشد نخستین بر اثر تقسیمات و افزایش حجم مریستمهای راسی رخ میدهد.
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 - 29در گیاه زنبق  ...................گیاه هویج ...................
 )۱برخالف – پس از طی دو دورهی رویشی موفق به گلدهی و تولید دانه میشود.
 )۲همانند – ریشهها مواد غذایی برای تولید محور گل در دورهی رویشی بعد را در خود ذخیره میکنند.
 )۳همانند – در پایان دورهی رویشی اول خود ،دارای ساقه کوتاه و طوقهای از برگها است.
 )۴برخالف – در یک فصل رشد ،چرخهی زندگی خود را تکمیل میکند و از بین میرود.

 - 30در همهی گیاهان علفی  ...................درختانی که تمامی برگهای خود را سالیانه از دست میدهند ...................
 )۱برخالف – در یک فصل رشد ،موفق به تولید دانه و میوه و تکمیل چرخهی زندگی خود میگردد.
 )۲همانند – آغاز رشد گیاه طی جوانهزنی و با ظهور ریشهچه در رویان همراه است.
 )۳برخالف – رشد طولی تنها در اثر تقسیم در مریستمهای راسی ساقه و ریشه صورت میگیرد.
 )۴همانند – الیههای چوبی حاصل از فعالیت کامبیوم آوندی معموال حلقههای سالیانه را تشکیل میدهند.
 - 31در مهندسی ژنتیک ،به منظور  ..................نمیتوان ..................
 )۱تولید پروتئینهای پیچیدهی انسانی – از جاندار آزمایشگاهی مورد مطالعهی کوهن و بایر استفاده کرد.
 )۲تولید واکسنهای مفید و بیخطر – ژن آنتیژن ویروس بیماریزا را در  DNAیک سلول زنده وارد کرد.
 )۳آلودهسازی جاندار مورد مطالعهی گریفیت – از وکتور حاوی دو نوع اسید هستهای متفاوت استفاده کرد.
 )۴ایجاد جانداران تراژنی – بدون ساختن  DNAنوترکیب در آزمایشگاه این فرآیند را انجام داد.

 - 32کدام عبارت زیر در ارتباط با ژنوم کلی جانداران درست بیان شده است؟
 )۱درصورتی که در جانداری کاریوتیپ با ژنوم هستهای برابر باشد ،میتواند از گامتهای آن ژنوم کلی آن جاندار را بدستآورد.
 ) ۲هرگاه که بتوان از جنس نر و ماده یک جانور ژنوم کلی گونه را بدست آورد ،لقاح قطعا در خارج از بدن جنس ماده صورت میگیرد.
 )۳در جاندارانی که تعداد کرموزومها دو برابر ژنوم هستهای است ،هر سلول زنده برای تهیه ژنوم کلی می تواند مورد استفاده قرارگیرد.
 ) ۴در هر جانوری که بتوان از گامت ماده ژنوم کلی را بدست آورد ،جنس نر برخالف جنس ماده حاوی دو کرموزوم  Xاست.
برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  79به سایت لیموترش مراجعه کنید.
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صفحه 4

زیست شناسی کنکور  – 79مرحله  4آزمونهای تابستان

 15شهریور 79

گروه آموزشی لیموترش

 - 33در مهندسی ژنتیک ،قطعا به منظور  .................استفاده میگردد.
 )۲تولید جاندار تراژنی ،از آنزیم محدودکننده
 )۱تولید واکسن ایمن ،از جاندار زنده
 )۴ژن درمانی ،از سلولهای سالم پیکری
 )۳ایجاد  DNAنوترکیب ،از کروموزوم کمکی
 - 34کدام گزینه زیر صحیح است؟
 )۱هر پالزمید ژنهایی دارد که در سلولهای میزبان بدون نیاز به عوامل رونویسی ،رونویسی میشوند.
 )۲آنزیمی که در مرحله کلون شدن ژن استفاده میشود همانند آنزیم سنتزکننده پیوند پپتیدی در ریبوزوم ،واجد آمینواسید است.
 )۳پس از مرحله کلون شدن ،الزم است پیش از تفکیک پالزمید و ژن خارجی ،سلولهای حاوی  DNAنوترکیب از سایرسلولها جدا گردند.
 )۴در همهی آنزیمهای محدودکننده پس از اتصال جایگاه فعال به پیش ماده ،حداقل دو عدد پیوند هیدروژنی شکسته خواهد شد.
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 - 35به طور معمول ،در طی تولید واکسن هرپس از طریق مهندسی ژنتیک................ ،
 )۱آنتیژن ویروس بیماریزا به یک ویروس غیربیماریزا منتقل میشود.
 )۲ویروس بیماریزا به عنوان وکتور مورد استفاده قرار میگیرد.
 )۳پس از تزریق ویروس آبله گاوی تغییر یافته به انسان ،فعالیت ذرهخوارها تشدید میگردد.
 )۴پروتئین سطحی هرپس توسط آنزیمهای آبلهی گاوی سنتز میشود.
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 - 36در عامل بیماری کزاز طی مرحله ..................
 )۱شروع رونویسی ،پروتئینهای فعالکننده ،عوامل رونویسی متصل به راه انداز را فعال میکنند.
 )۲پایان ترجمه ،آنزیمی پیوند بین آخرین  tRNAو پلیپپتید تازه تشکیل شده را هیدرولیز میکند.
 )۳اول رونویسی ،نوعی واکنشدهنده زیستی به صورت اختصاصی پیوند هیدروژنی بین دو رشته  DNAرا میشکند.
 )۴آغاز ترجمه tRNA ،آغازگر در محل فعالیت آنزیم تشکیل دهنده پیوند پپتیدی ،با رمز آغاز جفت میشود.
 - 37چند مورد عبارت زیر را به طور صحیحی تکمیل میکند؟

rs

در طی ایجاد ساختار پر مانند در سلول تخم یک دوزیست.................. ،
الف ـ به واسطهی فعالیت انواعی از آنزیمها مقدار نوکلئوتیدهای آزاد سلول رو به کاهش میباشد.
ب ـ گروهی از RNAپلیمرازها با آغاز رونویسی از بخش میانی ژن به جایگاه پایان رونویسی نزدیکتر هستند.
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ج ـ تعداد زیادی از RNAپلیمرازها با استفاده از رشتههای الگو مقدار فراوانی RNAی یک نوع میسازنند.
د ـتشکیل پیوند هیدروژنی بین بازهای مکمل نوکلئوتیدها ،توسط RNAپلیمراز انجام میشود.
ه ـ به ازای هر رشتهی ریبونوکلئوتیدی یک RNAپلیمراز بر روی ژن دارای فعالیت رونویسی است.
۱ )۴
۲ )۳
۳ )۲
۴ )۱

lim
oo

 - 38در آزمایش بیدل و تیتم بر روی قارچ نوروسپوراکراسا ،همهی هاگهایی که ...............
 )۱تحت تاثیر اشعهی  Xقرار میگیرند ،با افزودن آرژنین به محیط کشت توانایی رشد را کسب میکنند.
 )۲در محیط کشت غنیشده رشد میکنند ،فقط در حضور اُرنیتین و سیترولین و آرژنین رشد میکند.
 )۳قادر به رشد در محیط کشت حداقل نیستند ،غلظت پیش مادهی  Xدر محیط افزیش مییابد.
 )۴دچار تغییر در ماده ی وراثتی خود شدند ،فاقد توانایی سنتز نوعی خاصی از آمینواسیدها هستند.

 - 39در طی فرآیند ترجمه در ریبوزومهای اشریشیاکالی در رودهی بزرگ انسان ................. ،قطعا .................
 )۱پس از ورود اولین  tRNAبه جایگاه  – Aدومین پیوند پپتیدی تشکیل میشود.
 )۲پس از خروج سومین کدون از جایگاه  tRNA – Pحامل سه آمینواسید در ریبوزوم حضور دارد.
 )۳قبل از دومین جابه جایی ریبوزوم – تنها یک مولکول آب تولید گردیده است.
 )۴قبل از خروج  tRNAاز جایگاه  – Pتعداد پیوندهای پپتیدی برابر جابهجاییهای ریبوزوم است.

- 40

با توجه اپران لک در باکتری اشریشیاکُالی ( )E.coliمیتوان گفت در  ..................گلوکز و وجود الکتوز در محیط زندگی
باکتری .................. ،میگردد.
 )۱حضور – RNAی چند ژنی در سیتوسل ترجمه و انواعی پروتیئن تولید
 )۲عدم حضور – اتصال مهارکننده به اپراتور سبب خاموش ماندن اپران
 )۳حضور – حباب رونویسی در جایگاه آغاز رونویسی اپران لک تشکیل
 )۴عدم حضور – عامل تنظیمکننده به پروتئین تنظیمکننده متصل
صفحه 5
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