اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
خم
امام ینی (ره )
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آزمونها اسکن کنید
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آزمونهای زیست لیموترش

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 1
1
ا سترپتوکوکوس نومونیا ،باکتری عامل ذاتالریه ا ست ،باکتریهای از طریق تق سیم دوتایی ،تولیدمثل غیرجن سی (نوعی کلون شدن) انجام میدهند ،در
این نوع تولیدمثل  DNAهمهی زادههای حاصل کامال مشابه با ژنوم والد (نه والدین) است.
نکته مهم  :جمع یا مفرد بودن متا سفانه در کنکورهای اخیر مورد توجه طراحان بوده ا ست ،لطفا دقت دا شته با شید در تولیدمثل غیرجن سی تنها یک
والد و در تولیدمثل جنسی دو والد حضور دارند ( .به بکرزایی هم در ارتباط با تولیدمثل توجه داشته باشید!!)
بررسی سایر گزینهها :
گزینه )2در باکتریها معموال همانندسازی  DNAاز هر نقطهای آغاز شود ،در نقطه مقابل آن پایان مییابد.
گزینه  3و  )4باکتری ها یک کروموزوم اصلی در ناحیه نوکلئوئیدی دارند که در هنگام تقسیم ،مضاعف می شود و در نهایت تقسیم سلول با فرو رفتن
غشا به درون سلول پایان میپذیرد ( .تولیدمثل غیرجنسی)
چندتا چیز جالب راجب باکتریها :

آنالیز سوال

باکتری ها دنیای عجیبی دارند که پر از شگفتی است ،این متنی که اینجا میارم رو اگر دوست داری مطالعه کن و گرنه برو کادر پایین تر 
گروه دیگری از از باکتریهایی که دارای چندین کروموزوم میباشند ،بصورت مونوپلوئیدند .یعنی این کوموزومها با هم همولوگ نیستند .در این
باکتریها بین دو تا چهار کروموزوم مختلف وجود دارد که برخی از آنها خطی میباشند .مثال  Rhodobacter sphaeriodeدارای دو
کروموزوم است ،اگروباکتریوم نیز دارای دو کروموزوم میباشد که کروموزوم  IIآن بصورت خطی میباشد .برخی گونههای جنس بروسال دارای دو
کروموزوم و برخی دارای یک کروموزوم میباشند .مثالً B.melitensis ، .B.suisB1و  B. neotoma, B.abortusدارای دوکروموزوم
(کروموزوم ) (I,IIو  B.suisB3و  B.canisدارای یک کروموزوم میباشند .باکتری سودوموناس سپاسیا) (P.cepaciaدارای سه کروموزوم است
کروموزوم ) (I,II.IIIو باکتری لپتوموناس اینتروگانس ) (L.interogansدارای دو کروموزوم است .این باکتری یک استثناء مهم در ژنتیک
باکتریها ست ،زیرا برخی ژنهای آن مانند ژنهای  srRNA11و  srRNA33در بیش از یک اپرون در یک کروموزوم قرار دارند که در پروکاریوتها
غیرمعمول است.

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،دامدار

مبحث سوال  :همانندسازی )305( DNA

سطح سوال  :متوسط

کادر آموزشی این تست

ساختار الزم برای همانند سازی :DNA
-1

آنزیم هلیکاز

-2

آنزیم  DNAپلیمراز

 DNA -3الگو
-4

مونومرها (نوکلئوتیدهای آزاد سه فسفاته):

-5

TTP ،CTP ،GTP ،ATP
نکته :در طول همانند سازی  DNAابتدا پیوند هیدروژنی و سپس پیوند فسفودی استر تشکیل میشود.
ترکیب :دانشمندان تاکنون نتوانستهاند در محیط آبی  ،در آزمایشگاه  ،این درشت مولکولها( DNAو پروتئین) را بدون وجود نوکلئیک
اسیدهای مادری بسازند .اگرچه زنجیرههای کوتاه  RNAو  DNAدر محیط آبی تشکیل شدند.
نکته :به DNAهای حاصل از یک همانندسازی DNA ،دختر یا  DNAخواهری یا کروماتیدهای خواهری میگویند.
ترکیب :کروموزوم قبل از همانندسازی تک کروماتیدی
(دو رشتهی پلی نوکلئوتید) و بعد از همانند سازی دو کروماتیدی
( 4رشتهی پلی نوکلئوتید) است.
ترکیب :در سلولهای یوکاریوتی همانندسازی  DNAخطی در
مرحله  Sو همانند سازی  DNAحلقوی(کلروپالست و میتوکندری)
در مرحله  G2میباشد.

یه انیمیشن خیلی جالب براتون داریم ،اگر میخوای همانندسازی  DNAرو خوب خوب یادش بگیری ،میتونی با
برنامهای ساده که فایل  QRرو ا سکن می کنه ،ت صویر مقابل رو ا سکنش کنی و فایل ویدئوی زیبای همانند سازی
 DNAرو ببینی

ویژه آزمون مرحلــــه  1شهریور قلم چی
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 2

در طی آزمای شی که گریفیت انجام داد ،باکتریهای بدون کپ سول طی تران سفورما سیون ،ماده ی ژنتیک (کروموزوم کمکی یا پالزمید) را باکتری کپ سولدار
مرده دریافت کردند ،دریافت مادهی ژنتیک سبببت تیییر ژنوتیب باکتریها و در نهایت با تیییر در فنوتیب آنها همراه بود که سبببت شببد فنوتیب باکتری
کپسول دار را پیدا کنند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1عامل بیماری زایی کپسول بود ،ولی نکته اینجا ست که کپسول طی ترانسفورماسیون به باکتری بدون کپسول منتقل نمی شود بلکه اطالعات و
دستورالعملهای ساختن کپسول که در مادهی ژنتیک حضور دارد ،با ترانسفورماسیون منتقل میگردد.
گزینه  )3تعریف تراژنی در کتاب درسبی پیش دانشبگاهی این اسبت که یک گونه ،ژنی را از گونهی دیگر در سبلولهای خود داشبته باشبد ،باکتریهای
کپسول دار و بدون کپسول هر دو متعلق به یک گونه به نام استرپتوکوکوس نومونیا هستند و به عبارتی این باکتریها سویههای متفاوت از یک گونه هستند.
( بهتره بدونید سویه یه رتبه پایین تر از گونه است)
گزینه  )4در آزمایش گریفیت علت ترانسفورماسیون باکتریهای بیکپسول و تبدیل آنها به باکتری کپسولدار مشخص نشد.
هدف آزمایش گریفیت :تهیه واکسن بر علیه باکتری مولد ذاتالریه
مراحل آزمایش گریفیت:
)a

تزریق باکتریهای کپسولدار  >--موجت بیماری و مرگ موشها میشود.

)b

تزریق باکتری بدون کپسول  >--عدم بیماری در موش

)c

تزریق عصارهی باکتریهای کپسولدار کشته شده با گرما  >--عدم
بیماری در موش
نتیجه :کپسول عامل مرگ موش نیست.

 )dتزریق مخلوطی از باکتریهای بدون کپسول زنده و کپسولدار کشته
شده  >--موجت بیماری و مرگ موشها میشود.
نتیجه :برخی از باکتریهای بدون کپسول ،تیییرشکل دادهاند و به باکتریهای
کپسولدار تبدیل شدهاند.
تذکر :گریفیت در خون این موشها ،هم باکتریهای بدون کپسول و هم باکتریهای
کپسولدار مشاهده کرد.
نکته :ترانسفورماسیون (تیییر شکل) در باکتریها به علت انتقال ژنها (بخشی از
 -DNAپالزمید) از باکتری کشته شدهی کپسولدار به باکتری زندهی بدون کپسول است.
نکته :در فرایند ترانسفورماسیون در ژنوتیپ و فنوتیپ تیییر رخ میدهد.
نکته :با آزمایشات گریفیت ،علت تبدیل باکتریهای بدون کپسول به باکتریهای
کپسولدار مشخص نشد.

آنالیز سوال

تذکر :گریفیت از ترانسفرماسیون و مادهی ژنتیک خبر نداشت و نفهمید چرا باکتری بدون
کپسول ،کپسولدار شد.

نوع سوال  :استداللی ومفهومی و خط به خط

مبحث سوال  :آزمایش گریفیت ()305

سطح سوال  :متوسط

گزینه 2
3
فکر کنم تا حاال زیاد به این آقای چارگف فکر کردید ،با خودتون میگید آخه مگه این نفهمید  Aو  Tتعدادشون تقریبا برابره پس چرا نگفت با هم
مکمل هستند .خت راستش ایشون مثل ما توی قرن  31زندگی نمیکرد ( .خالصه که چارگف هیچ ادعا و نتیجهگیری راجت مکمل بودن بازهای آلی با
یکدیگر نکرد)
بررسی مههی گزینهها :
گزینه  )1آقای ایوری و همکارانشون ثابت کردن که  DNAعامل
ترانسفورماسیون است.
گزینه  )3میشر توانست ماهیت شیمیایی اسیدهای نوکلئوئیک رو مشخص کند.

آنالیز سوال

گزینه  )4اقای موریس و خانوم فرانکلین با دادههای حاصل از پراش پرتو  Xبه دو یا
سه رشتهای بودن  DNAو مارپیچی بودن  DNAپی بردن!

نوع سوال  :استداللی ومفهومی و خط به خط

مبحث سوال  :نظریات دانشمندان در باب )305( DNA

سطح سوال  :متوسط

2
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

نکته :تا پیش از ایوری ،زیست شناسان تصور میکردند که عامل ترانسفورماسیون نوعی پروتئین است .ولی ایوری  DNAباکتری کپسولدار را به
طور خالص تهیه و آن را به باکتری بدون کپ سول ا ضافه کرد .باکتری بدون کپ سول به کپ سولدار تبدیل شد و عامل ا صلی تران سفورما سیون را
 DNAبیان کرد.
نکتهDNA :ی باکتریهای کپسولدار را ،به طور خالص تهیه کرد.
نکته :اگر به ع صارهی سلولی باکتریهای کپ سولدار ،آنزیم نوکلئاز (مثل آنزیم محدودکنندهی  )ECORIا ضافه کنیم ،چون هیدرولیز DNA
صورت میگیرد ،مانع ترانسفورماسیون میشود.
آزمایش چارگف :در مولکول DNAنسبت  Aبه  Tو  Cبه  Gبرابر یک است ،پس بازها باید به صورت جفت باشند.
در یک مولکول  DNAروابط زیر برقرار است:

تذکر :در  RNAقانون چارگف پیروی نمیکند.
آزمایش ویلکینز و فرانکلین :تصاویری(نه سایه) از بلور مولکولهای  DNAبا استفاده از پراش اشعهی ایکس تهیه کردند و گفتند مولکول
 DNAبه صورت مولکولی مارپیچی(صد در  )011است که از دو یا سه زنجیره(شک داشتند) تشکیل شده است.

4

گزینه 4

سلول های بافت معده تقسیم میتوز انجام می دهند .دو برابر شدن
سانترومرها در آنافاز و مرحله قبل از آن متافاز است که جفت سانتریولها
در قطبین سلول مستقر می شوند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1پدیدار شدن دوباره غشای هسته در تلوفاز است که مرحله
قبل از آن آنافاز است و در آنافاز میتوز کروماتیدهای خواهری جدا میشوند
و کروموزومها غیرمضاعف و تک کروماتیدی هستند.
گزینه  )2مرحلهای که کروموزوم ها حداکثر فشردگی را دارند متافاز است
که مرحله بعد از آن آنافاز است و در آنافاز میتوز تعداد کروموزوم ها دو برابر می شود.

آنالیز سوال

گزینه  )3هر سلول مری یک هسته دارد ،پس هسته ها غلطه!! توی دام افتادی؟ جدن ؟؟؟

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،ترکیبی

مبحث سوال  :تقسیم میتوز ()306

سطح سوال  :نسبتا سخت

یه انیمیشن خیلی جالب براتون داریم ،اگر میخوای تقسیم میتوز رو خوب خوب یادش بگیری ،میتونی با
برنامهای ساده که فایل  QRرو ا سکن می کنه ،ت صویر مقابل رو ا سکنش کنی و فایل ویدئوی زیبای تق سیم میتوز رو
ببینی

ویژه آزمون مرحلــــه  1شهریور قلم چی

آزمونهای زیست لیموترش

پروفاز
 .1سانتریولهایی که در مرحله ی  G2اینترفاز مضاعف شده اند ،از هم جدا میشوند و بین آنها ساختار دوک تشکیل میشود.
 .2رشتههای دراز و درهم تنیدهی کروماتینی به تدریج کوتاه و ضخیم و تبدیل به کروموزوم میشوند .در این مرحله کروموزومها دو
کروماتیدی هستند ،چون در مرحلهی  Sاینترفاز ،مضاعف شدهاند.
تذکر :کروموزومها در پروفاز و طی میتوز همانندسازی نمیکنند.
 .3کروموزومها قابل رویت میشوند و میتوان با استفاده از میکروسکوپ نوری آنها را مشاده کرد.
 .4پوشش (غشا) هسته ناپدید شده است.
نکته :تجزیهی پوشش هستهای تقریبا در اواخر پروفاز صورت میگیرد .با ناپدید شدن پوشش هسته ،شیرهی هسته با سیتوسل ادغام میشود.
تذکر :بعد از بین رفتن پوشش هسته ،ساختار دوک میتواند به سانترومر کروموزومها اتصال یابد .قبلش نمیتواند.
 .5هستک ناپدید میشود( .هستک محل سنتز بخشی از ریبوزوم است).
یادآوری :دوک تقسیم شامل تعدادی ریزلوله (میکروتوبول) از جنس پروتئین است که در سیتوپالسم تشکیل میشود،
نکته :در سلولهای سانتریول دار در مرحلهی پروفاز ساختار دوک بین دو جفت(4تا) سانتریول قرار دارد.
نکته :در همهی پروفازها کروموزومها  3کروماتیدی هستند.
ترکیب :استثنائاً در قارچها پوشش هسته از بین نمیرود ،چون میتوز هستهای دارند .دوک تقسیم در داخل هسته تشکیل میشود.
تذکر :در قارچها ساختار دوک در هسته تشکیل میشود.

ترکیب :انواع قارچها:

پنی سیلیوم ،ریزوپوس ،ساکرومیسز سرویزیه ،کاندیدا آلبیکنز ،آسپرژیلوس ،نوروسپورا کراسا ،آمانیتا موسکاریا ،زنگ،

سیاهک و ...
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گزینه 1

در تقسیم میوز عدد کروموزومی سلولهای حاصل با سلول مادر نابرابر است و قرار است هر قطت سلول در نهایت به یک سلول جدید تبدیل شوند پس عدد
کروموزومی و تعداد کروموزومها در هر قطب سلول با سلول مادر نابرابر است ( .به عبارتی نصف کروموزومهای مادر است)
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2در تق سیم های میوز و میتوز هرگز در حین تق سیم ه سته ،م ضاعف شدن سانتریولها دیده نمی شود ( .م ضاعف شدن سانتریولها در
مرحله  G3رخ میدهد)

آنالیز سوال

گزینه  )3در طی میوز در مرحله متافاز که کروموزوم ها در استوای سلول ردیف میشوند ،امکان کراسینگ اور بین آللها وجود ندارد.
گزینه  )4در مرحله آنافاز میوز  1در پی جداشدن کروموزومها همتا از یکدیگر ،تعداد کرورموزومهای سلول تیییری نمیکند.

نوع سوال  :استداللی و خط به خط ،دامدار

6

مبحث سوال  :تقسیم میوز ()307

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 3

اول باید بگیم سلولحاصل از اسپرماتوسیت اولیه کیه! بر اثر تقسیم میوز  1در
اسپرماتوسیت اولیه ،اسپرماتوسیت ثانویه ایجاد میگردد ،اسپرماتوسیت ثانویه خود
شروع به تقسیم میوز  3میکند ( یه نکته که خودتون هم میدونید تقسیم میوز  3همون
میتوزه انگار!) در مرحله داخل شکل که آنافاز میوز  3است،
کروماتیدهای خواهری از یکدیگر جدا میشوند و تعداد کروموزومهای سلول
دو برابر میگردد.
در مرحله بعد از آنافاز میوز  ،3تلوفاز  3است که در این مرحله کروموزوم شروع به
خارج شدن از حالت فشردگی میکند تا به حالت کروماتین برگردد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در مرحلهی قبل که متافاز میوز  3است ،نوترکیبی در آللها صورت
نمیگیرد ،بلکه این اتفاق میتواند در پروفاز میوز  ( 1کراسینگ اور) یا متافاز میوز  ( 1قرارگیری کروموزومهای همتا در استوای سلول) میتواند رخ دهد.

آنالیز سوال

گزینه  )2در مرحلهی تلوفاز کمربند پروتئینی در استوای سلول تشکیل نمیشود زیرا این اتفاق در طی سیتوکینز رخ میدهد و ارتباطی به میوز ندارد.
گزینه  )4تشکیل رشتههای دوک در مرحلهی پروفاز میوز  3صورت میگیرد نه در متافاز میوز 2
نوع سوال  :استداللی و مفهومی و ترکیبی ،دامدار مبحث سوال  :تقسیم میوز در مردان ()307

سطح سوال  :نسبتا سخت

4

:5

آزمونهای زیست لیموترش
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 4

سلولهای حا صل از سلولهای بنیادی گیاهان ،مری ستمهای نخ ستین ه ستند که تق سیم میتوز را انجام میدهند ،در تق سیم میتوز تعداد کروموزومهای
سلولهای دختر برابر با کروموزومهای سلول مادر است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در تقسیم میتوز کروموزومهای مضاعف به صورت تک (نه جفت) در استوای سلول ردیف میشوند.
گزینه  )2در هنگام تجزیهی غشای هسته ،امکان نوترکیبی فراهم نمیگردد ( .چون میوز و تترادی در کار نیست)

آنالیز سوال

گزینه  )3در تقسیم میوز با جدا شدن کروموزومهای همتا ،تیییری تعداد کروموزومهای سلول پدید نمیآید.
( هرگاه در تقسیم میتوز یا میوز کروماتیدهای خواهری جدا شوند ،عدد کروموزومی سلول تیییر مییابد).

نوع سوال  :استداللی و مفهومی،دامدار

مبحث سوال  :تقسیم میتوز ()307

سطح سوال  :نسبتا سخت

کادر آموزشی این تست

متافاز:
.1

کروموزومهای دو کرماتیدی به سمت وسط سلول کشیده میشوند و در سطح استوایی سلول قرار میگیرند.

.2

گروهی(نه همهی) از رشتههای دوک از یک سو یک قطب و از سوی دیگر به سانترومر کروموزمها متصل هستند.
تذکر :گروهی از رشتههای دوک به سانترومر کروموزوم اتصال نیافتهاند.
نکته :در متافاز میتوز برخالف آنافاز میتوز ،متافاز میوز یک و آنافاز میوز دو ،هر کروموزوم به دو میکروتوبول اتصال یافته است.
نکته :در متافاز سلولهای هسته دار ،جفت سانتریولها در دو قطب مخالف سلول قرار دارند.

.3

استقرار کروموزومها تشکیل صفحهی کروموزومی میدهد.

.4

در متافاز کروموزمها دو کروماتیدی هستند و حداکثر فشردگی را پیدا میکنند(این یعنی حداکثر میزان فعالیت هیستون).

آنافاز:
.0

دو کروماتید خواهری هرکروموزوم از محل سانترومر از هم جدا می شوند.
نکته :در آنافاز میتوز و آنافاز میوز دو ،تعداد کروموزومها و سانترومرها  2برابر میشود.
تذکر :در آنافاز میتوز و آنافاز میوز دو ،تعداد کروماتیدها و مولکول  DNAتغییری نمیکند.

.2

کروماتیدهای خواهری بر اثر کوتاه شدن رشتههای دوک تقسیم متصل به سانتریول ،به سوی قطبین کشیده میشود و تعداد کروموزومها دو
برابر میگردد.
نکته :حرکت کروموزومها به واسطهی حرکت رشتههای دوک(ریز لوله) صورت میگیرد.

.3

بر طول سلول افزوده میشود و قطبها از یکدیگر دورتر میشوند.
نکته :در مرحلهی آنافاز میتوز در هر قطب تعداد کروموزومها با سلول اولیه برابر است و هر کروموروم تک کروماتیدی است ،یعنی یک
مولکول  DNAدارد.
تذکر :حداکثر فشردگی کرموزومهای تک کروماتیدی(نه دو کروماتیدی) در مرحلهی آنافاز است.
نکته :در مرحلهی آنافازکرموزومها دو برابر میشوند ولی در سنتز( )Sکروماتیدها و مولکول  DNAدو برابر میشود.
نکته :در آنافاز میتوز و آنافاز میوز دو ،کروموزومهای تک کروماتیدی حداکثر فشردگی را دارند.
تذکر :جدا شدن جفت آلل هر صفت در آنافاز یک میوز رخ میدهد نه میتوز.
تذکر :درآنافاز قارچها کروموزوم تک کروماتیدی به دو قطب هسته(نه سلول) کشیده میشوند.
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گزینه 4

با توجه به اینکه انسببان  3n =61اسببت ،تعداد مولکولهای DNAی کروموزومهای اتوزومی در هسببتهی سببلول پوشببشببی انسببان ،در اواخر مرحلهی G3
چرخهی سلولی ،برابر با  88مولکول  DNAا ست ،بعد از مرحله  Sدر چرخه تا سیتوکینز و پایان تق سیم ،مقدار  DNAموجود و مربوط به کرومزومهای
اتوزومی در سلول برابر  88است که در مرحله آنافاز میوز هم همین مقدار مشاهده میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1ملخ ماده  3n=36است 33 ،تا کروموزوم اتوزومی دارد ،در متافاز میتوز ،دارای  66مولکول  DNAیا به عبارتی  66کروماتید است.
گزینه  )2در مرحله آنافاز میوز  1در انسان ،کروموزومهای همتا جدا میشوند و سانترومرهای کروموزومهای اتوزومی تیییری نمیکنند و  66تا هستند.
گزینه  )3ملخ نر مانند ملخ ماده 33 ،کروموزوم اتوزومی دارد ،در مرحله  G1کروموزوم ها تک کروماتیدی هسبببتند پس تعداد مولکولهای  DNAبرابر
 33و رشتههای پلینوکلئوتیدی برابر با  66است.

ویژه آزمون مرحلــــه  1شهریور قلم چی
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 2

بررسی مهه گزینهها :
مورد اول) کروموزوم قطعا در متافاز به صورت مضاعف و دوکروماتیدی دیده میشود(.تایید گزینه )
مورد دوم) درصورت تقسیم میتوز درجانداران تتراپلوئیدی یا تریپلوئیدی درتلوفاز سلولهای حاصل تریپلوئید یا تتراپلوئید اند(.رد گزینه )
مورد سوم) در تقسیم دوتایی و میوز  ،1کروماتیدهای خواهری از همدیگر جدا نمیشوند( .رد گزینه )
مورد چهارم) در همهی پروفازها ،رشتههای دوک بر اثر تیییر موقت اسکلت سلولی ایجاد میگردد( .تایید گزینه )

آنالیز سوال

مورد پنجم) در آنافاز میوز  3و آنافاز میتوز کروماتیدهای خواهری از همدیگر جدا میشوند ( نه همتا) (رد گزینه )

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،ترکیبی

مبحث سوال  :تقسیم میتوز ()306

سطح سوال  :نسبتا سخت

کادر آموزشی این تست

تلوفاز:
 .1در هریک از دو قطت غشای هسته پدیدار میشود .این یعنی افزایش غشاسازی.
تذکر :در قارچها با نفوذ پو شش ه سته به درون ،ه سته تق سیم می شود و میتوز پایان مییابد .چون در قارچها غ شاء ه سته از بین
نرفته و تشکیل نمیشود.
نکته :در تلوفاز غشاسازی افزایش مییابد.
 .2کروموزومها فشردگی خود را از دست میدهند ،به تدریج دراز و باریک شده و تبدیل به کروماتین میشوند.
نکته :در این مرحله کروموزومها قابل دیدن نیستند.
 .3دوک تقسیم (میکروتوبولها) ناپدید میشود.
نکته :در تلوفاز سلولهای گیاهی همهی میکروتوبولها از بین نمیروند .بلکه مقداری از آنها برای وقوع سیتوکینز باقی میمانند.
 .6هستک پدیدار میشود.
نکته :کروموزومها در  ،G1آنافاز میتوز ،تلوفاز میتوز و سیتوکینز تک کروماتیدی(دارای یک مولکول  DNAو  3زنجیرهی پلینوکلئوتیدی) و
در سایر مراحل دو کروماتیدی(دارای  3مولکول  DNAو  6زنجیرهی پلی نوکلئوتیدی) هستند.
نکته :هر سلول هسته داری با قابلیت تقسیم ،توانایی میتوز دارد .مثال سلول سنگفرشی ،زیگوت ،تخمک بعضی از جانداران و  ...توانایی میتوز
دارد.
ترکیب :گامت نر ،سلولهای بدون هسته(گلبول قرمز ،سلول غربالی) ،سلول مرده(سلولهای شاخی ،فیبر ،اسکلروئید ،کالهک ریشه) و بعضی از
سلولهای هستهدار( نورون ،میون ،کالنشیم) توانایی میتوز ندارند.
نکته :تعداد کروموزوم در همه مراحل چرخه سلولی سلولی ثابت است ،فقط در آنافاز دو برابر میشود.
نکته :تعداد کروماتید در  ،G1آنافاز میتوز در هرقطب ،تلوفاز میتوز در هر هسته و سیتوکینز نصف سایر مراحل میباشد.
نکته :تعداد سانتریول در سلولهای واجد سانتریول:
 2عدد ،S ،G1 :و شروع G3
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 4عدد :پایان  ،G3و تمام مراحل میتوز(پروفاز ،متافاز ،آنافاز ،تلوفاز)

گزینه 2

در سیتوکینز سلولهای جانوری ،براساس کتاب ابتدا شکافی در غشا پدید میآید ( .تاحدودی شبیه پروکاریوتهاست)
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در طی تقسیم سلولهای گیاهی ،هر سانترومر به دو رشتهی دوک متصل است.

آنالیز سوال

گزینه  )3در طی تقسیم میتوز همانندسازی  DNAصورت نمیگیرد تا  DNAدوبرابر شود ( .دوبرابر شدن  DNAدر مرحله )S
گزینه  )4در طی سیتوکینز گیاهان و تشکیل صفحهی سلولی در نهایت دیواره احاطه شده توسط غشای سلولی ،ایجاد میگردد.

نوع سوال  :مفهومی و شکلکتاب ،دامدار

مبحث سوال  :سیتوکینز و میتوز ()307

سطح سوال  :نسبتا سخت

6

:7

آزمونهای زیست لیموترش

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

سیتوکینز در سلولهای دیوارهدار
در سلولهای گیاهی صفحهی سلولی (تییهی میانی) توسط گلژی و شبکه آندوپالسمی ساخته میشود .وزیکولهایی که توسط جسم گلژی ساخته
می شود در میانه سلول به یکدیگر میپیوندند و صفحهای را پدید میآوردند که تیغهی میانی نام دارد.
مانند :سلولهای گیاهی(تییه میانی در سلولهای پارانشیمی ،کالنشیمی و  ،)...بعضی آغازیان(روزنداران ،دیاتومها ،تاژکداران چرخان و  )...و
قارچها
نکته :صفحهی میانی یا تییهی میانی از دو طرف توسط غشا احاطه شده است.
نکته :طی سیتوکینز برابر در سلول گیاهی ابتدا بخشی از صفحه در میانهی سلول به یکدیگر میپیوندند .سپس دیوارهی جدید از دو طرف به
سمت دیوارههای جانبیِ سلول مادری رشد میکند تا سیتوپالسم به دو نیم تقسیم شود.
نکته :در سیتوکینز سلول گیاهی بین دو هسته میکروتوبولهایی (که بازماندهی ساختار دوک هستند) وجود دارد که وزیکولهای ارسالی از جسم گلژی
را به میانهی سلول(به منظور ساختن دیواره) می فرستد.
وظایف میکروتوبولهای ساختار دوک:
 )bتشکیل کروموزوم تک کروماتیدی
 )aحرکت دادن کروموزوم
 )dحرکت وزیکولهای جسم گلژی به میانهی سلول در سیتوکینز سلولهای گیاهی

 )cطویل کردن سلول در آنافاز

تذکر :در باکتریها جسم گلژی ،وزیکول یا کیسه چه وجود ندارد و مکانیسم ساخته شدن دیواره و تقسیم سیتوپالسم در آنها با سلولهای
یوکاریوتی متفاوت است.
در برخی موارد سیتوکینز نابرابر صورت میگیرد ،به همین خاطر سلولهای حاصله نسبت سطح به حجم یکسانی ندارند .مانند :
 .3تقسیم میوز سلول پارانشیم خورش در بازدانگان و نهاندانگان
 .1تقسیم میوز یک و دو در جانوران ماده (تخمکزایی)
 .6تقسیم میتوز هاگ نر در نهاندانگان
 .3اولین تقسیم میتوز سلول تخم در نهاندانگان
 . 5جوانه زدن در مخمرها( ساکرومیسز سرویزیه و کاندیدا آلبیکنز) و هیدر
تذکر :در سلولهای گیاهی با سیتوکینز نابرابر محل تشکیل دیواره دیگر میانهی سلول نیست.
نکته :در بعضی موارد همهی سلولهای حاصل از سیتوکینز نابرابر زنده میماند(مانند مورد  6 ،3و .)5
تذکر :نمیتوانگفت هر سلولی که دیواره دارد ،سیتوکینز توسط جسم گلژی انجام میدهد(.مورد نقض باکتریهای دیوارهدار).
یادآوری :باکتری اندامک ندارد.
در برخی از موارد ،پس از تقسیم ،سیتوکینز رخ نمیدهد و سلولهای حاصل چند هستهای میشوند.
 .1زیگومیستها(کپک سیاه نان ـ ریزوپوس استولونیفر)
 .3کپکهای مخاطی پالسمودیومی
نکته :در این دو مورد مذکور بعد میتوز سیتوکینز صورت نمیگیرد.
سایر سلولهای چند هستهی:
 .1میونها (سلول ماهیچهی اسکلتی)
سلولهای دو هستهای:
 .1بعضی سلولهای میذی دیوارهی کیسههای گرده در نهاندانگان دو هستهای هستند.
 .3بیشتر سلولهای آسکوکارپ در آسکومیستهای پرسلولی دو هستهای است(.به دلیل ادغام نخینه)
 .3سلولهای پیکر بازیدیومیستها دو هستهای میباشد(.به دلیل ادغام نخینه)
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گزینه 3

در طی یک میبوز عبادی در ملبخ نبر ( ،)3n=33تعبداد کرومبوزومهبا در نیمبی از سبلولهبای حاصبل از میبوز  ،1از تعبداد تترادهبا در پروفباز 1بیشبتر
می باشد ،منظبور ایبن اسبت کبه تعبداد کرومبوزوم در یکبی از سبلولهبای حاصبل  11و در دیگبری  13اسبت در حبالی کبه تعبداد تترادهبا در پروفباز
میوز  1برابر  11میباشد!!.
تعداد مولکولهای  DNAدر پروفاز  1برابر با  61است که از  6برابر تترادها ( )66بیشتر است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1جدا نشدن کروموزمهای همتا در میبوز عبادی رخ نمبیدهبد ( .بباهم مانبدن کرومبوزومهبای همتبا یبا کروماتیبدهای خبواهری مبیتوانبد
منجر به تریزومی یا هماننشانگان داون شود) ( حواستون باشه)
گزینه  )2ملخ یک جانور است و در سلولهای جانوری رشتههای دوک در حضور سانتریول تشکیل میشوند.
گزینههه  )4تعببداد کروماتیببدها در سببلولهببای حاصببل از میببوز  ،3برابببر بببا  11یببا  13اسببت کببه عببدد کرومببوزومی ملببخ چببون  33اسببت دوبرابببر
هیچکدام از این دو عدد نمیباشد.

ویژه آزمون مرحلــــه  1شهریور قلم چی

آزمونهای زیست لیموترش

ملخ نر و ماده
روش تعیین جنسیت در همهی جانداران به یک صورت نیست .ملخ کرموزوم  Yندارد .در ملخ نرها ( )3n =33A + XOو مادهها ()3n =33A + XX
هستند .در مادهها همهی تخمکها  11A + Xهستند .یعنی  11عدد کرموزوم اتوزوم و یک عدد جنسی دارند .ولی نرها دو نوع اسپرم  11A + Xو + O
 11Aدارند .یعنی همهی اسپرمها  11عدد کرموزوم اتوزوم را دارند ولی نصف اسپرمها داری کروموزوم جنسی و نصف دیگر فاقد آن هستند.
نکته :با توجه به مطالت مذکور نمیتوانگفت همهی گامتها واجد کروموزوم جنسی هستند .نمیتوانگفت همهی سلولهای شرکت کننده در لقاح
دارای کروموزوم جنسی هستند.
نکته :ملخ دیپلوید است ولی ملخ نر  33عدد کروموزوم دارد
(تعداد کروموزومهایش فرد است) و طی میوز گامت تشکیل
میدهد .چون  33عدد کروموزوم دارد پس  11تتراد تشکیل
میدهد .این یعنی یکی از کروموزومهایش تتراد تشکیل
نمیدهد.

آنالیز سوال

همه چیز راجع به ملخ :

محل جذب آب در روده و محل وقوع گوارش شیمیایی معده است/تنفس نایی دارد /هموگلوبین و مویرگ ندارد/قلت آن  1منفذ

دارد/ماده ی دفعی آن اسید اوریک است/طناب عصبی شکمی متشکل از چند گره دارد/چشم مرکت دارد .لقاح داخلی دارد/.اسکلت خارجی کیتینی دارد/.

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،دامدار

12

مبحث سوال  :تقسیم در ملخها ()308

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 3

تقسیمی که در اووسبیت اولیبه رخ مبیدهبد ،میبوز  1اسبت ،بایبد توجبه داشبتهباشبید کبه در طبی میبوز 1در هنگبام مرحلبه آنافباز ،1کرومبوزومهبای
همتا جدا میشوند که منجر به دوبرابر شدن سانترومرها نمیشود ( .دوبرابر شدن سانترومرها در آنافاز میوز  3صورت میگیرد).
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1قبل از مرحلهی آنافاز میوز 1که رشتههای دوک کوتاه میشوند ،در مراحل قبل غشای هسته تجزیه و ناپدید میگردد.
گزینهه  )2قبل از مرحله متافباز کبه جبور شبدن مسبتقل ژنهبا رخ مبیدهبد ،در پروفباز ببر اثبر کراسبینگاور ممکبن اسبت کرومبوزومهبای همتبا

آنالیز سوال

اتصاالتی باهم داشته باشند.
گزینه  )4قبل از ایجاد مجدد غشای هسته در اطراف کروموزومهای تک کروماتیدی ،رشتههای دوک کوتاه و ناپدید میشوند.

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،ترکیبی

13

مبحث سوال  :میوز در زنان ()308

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 3

در آزمایشهای مندل ،افراد نسل اول ،حاصل از دگرلقاحی
دو گیاه نخودفرنگی کامال خالص میلوب و غالت بودند
پس هر والد دارای ژنوتیب خالص صفت رنگ غالف بود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1طبق توضیحات قبل ،والدین ژنوتیبها و
فنوتیبهای متفاوتی از یکدیگر را دارند.
گزینه  )2چون یکی از والدین کامال خالص برای رنگ زرد
و والد دیگر خالص برای رنگ سبز است ،همهی زادهها ناخالص
بوده و هر زاده یک آلل رنگ سبز و یک آلل رنگ زرد دارد.

آنالیز سوال

گزینه  )4فنوتیب زادهها در نسل اول کامال مشابه والدی
است که خالصِ غالت است ولی ژنوتیب تمام زادهها متفاوت از والدین میباشد.

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،خط به خط

مبحث سوال  :آزمایشهای مندل ()308

سطح سوال  :متوسط

8

:9

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش
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گزینه 3

با توجه به گفتههای سوال ،ژنوتیب والدین اولیه ( )Pرا مشخص میکنیم :
صفت رنگ دانه  :رنگ سبز  Aو رنگ زرد a
صفت شلک دانه  :دانه صاف  Bو دانه چروکیده b
AA bb × aa BB
AaBb
1

1

1

1

6

3

6

6

) Aa + aa )( BB + Bb + bb

P:
F1 :

1

1

3

6

F3 : ( AA +

بررسی گزینهها :
1

1

6

11 6
1

1

3

6

گزینه  )1احتمال میلوب شدن هر دو صفت = bb × aa :
1

1

3

6

گزینه  )2هر دو صفت غالت Aa) × ( BB + Bb) :

1

= ( AA +

9
11

گزینه  )3از راه حل مکمل میتوان حل کنید یعنی  :هردو صفت غالت – ← 1
گزینه  )4یک صفت غالت و یک صفت میلوب :
1

*) ) Aa)( bb
6

1
3

1

= ( AA +

مجموعه *  ** +برابر با :

3

6

3

1

1

1

11

3

6

6

**) )= ( aa )( BB + Bb

=

11 11

1-

3
11

8

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،محاسباتی

15

7

9

مبحث سوال  :آزمایشهای مندل ()308

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 4

اگر در آمیزش آزمون ،حتی یک فرزند دارای صفت میلوب دیده شود ،فرد مورد آزمایش قطعا ناخالص است.
طبث قوانین احتماالت ،اگر والد مورد آزمایش هموزیگوس غالت باشد تمام فرزندان فنوتیب غالت دارند.
اگر والد مورد آزمایش هتروزیگوس باشد ،نیمی از فرزندان غالت و نیمی دیگر میلوب میشوند.
یک نکته جالب :

آنالیز سوال

تا زمانی که فرزندان همگی فنوتیب غالت را نشان دهند ،تعین ژنوتیب والد مورد آزمایش غیرممکن است.
هدف از آمیزش آزمون این است که ما بتوانیم فنوتیب میلوب را در زادهها ببینم تا بتوانیم قاطعانه بگویم والد مورد آزمایش ناخالص بوده است.
آمیزش آزمون در حین ساده بودن میتونه پتانسیل خوبی برای طرح تست توی کنکور پیش رو داشته باشه!!

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی و مفهومی

مبحث سوال  :آمیزش آزمون ()308

سطح سوال  :متوسط

ویژه آزمون مرحلــــه  1شهریور قلم چی
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آزمونهای زیست لیموترش

11

گزینه 3

عضله ای که مهمترین نقش را در تنفس آرام دارد همان دیافراگم است ،که مسطح شدن آن معادل عمل دم و غیرمسطح شدن آن معادل عمل بازدم
ا ست.با م سطح شدن دیافراگم باز شدن کی سه های هوایی تحت تاثیر مادهای که از برخی سلولهای دیواره کی سههای هوایی تر شح می شود (نه
مویرگهای آن) باعث کشش سطحی مایع پوشاننده آن میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1با مسطح شدن دیافراگم قفسه سینه تحت تاثیر انقباض ماهیچههایی از جمله جناغی ترقوی پستانی به سمت باال و جلو حرکت میکند و از
طول سارکومرهای آن کاسته می شود.
گزینه  )2غیرمسطح شدن دیافراگم که همزمان با عمل بازدم است ،میزان هوایِ موجود در ششها به کمترین میزان خود میرسد و میزان تبادالت

آنالیز سوال

گازی کاسته میشود.
گزینه  )4با غیر مسطح شدن دیافراگم که تحت تاثیر ماهیچههای شکمی تقویت میشود که همراه با نشت کلسیم به درون ماهیچههای شکمی همراه
است و دیافراگم را به حالت گنبدی در میآورد.

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی ،دامدار

سبک سوال  :دستگاه تنفسی انسان ()205

سطح سوال  :نسبتا سخت

ایتسگاه آموزشی این تست

به طور کلی عضالت تنفسی شامل دیافراگم ،عضالت بین دندههای و عضالت کمکی میباشند:
دیافراگم ،عضالت بین دندهای و عضالت کمکی (عضالت شکمی و  ) ...همگی مخطط و ارادی هستند و تحت کنترل دستگاه عصبی پیکری میباشند.
.a

عضالت تنفسی همگی چون ارادی اند پس دارای خط  ،Z ،Mصفحهی هنسن ،توالی تیره و روشن ،سارکومر ،تارچه هستند و سلولهای آن (میون)
چند هستهای میباشند که دارای اکتین و میوزین میباشند.

.b

پردهی دیافراگم حفرهی شکمی را از حفرهی سینهای جدا میکند و بین بخش سینهای و شکمی قرار دارد.

.c

منظور از عضالت کمکی عضالت شکمی (راست شکمی ،مورب داخلی ،مورب خارجی و  ) ...میباشد.

نکته :ماهیچههای موجود در مورد  dدر تنفس شدید نقش دارند.
.d

عضالت تنفسی توانایی تولید و ذخیرهی انرژی دارند و برای هورمونهای انسولین ،کورتیزول ،اپینفرین و  ...دارای گیرنده هستند.

.e

سلولهای ماهیچههای تنفسی در طی شرایطی (نبود  )O2طی تخمیر  ATPتولید میکنند .در این حالت تنها راه تولید  ATPگلیکولیز میباشد.

.f

حضور یون کلسیم برای انقباض ماهیچهها ضروری است در سلولهای ماهیچهی تنفسی شبکه ی آندوپالسمی گسترده (شبکهی سارکوپالسمی)
وجود دارد که اطراف تارچه ها احاطه کرده است و کلسیم مورد نیاز برای انقباض را در اختیار میدهد.

مراحل بروز دم در انسان:
 -1عضالت بین دندهای دمی (عضالت بین دندهای -خارجی) و دیافراگم منقبض میشوند.
 -2با وقوع انقباضات مذکور ،جناغ رو به جلو و دندهها رو به باال و بیرون حرکت میکنند.
نکته :با وقوع 1و  2حجم قفسهی سینه افزایش مییابد.
هنگامی که هوا وارد کیسههای هوایی میشود سورفاکتانت کشش سطحی درون کیسههای هوایی را کاهش میدهد و سبب تسهیل باز شدن کیسههای
هوایی در هنگام دم میشود.
نکته :در هنگام دم عضلهی دیافراگم از حالت گنبدی شکل(

) خارج شده و مسطح (

) میشود.در این حالت حجم قفسهی

سینه افزایش و حجم حفرهی شکمی کاهش مییابد.
مراحل بروز دم در انسان:
 -1عضالت بین دندهای دمی (عضالت بین دندهای -خارجی) و دیافراگم منقبض میشوند.
 -2با وقوع انقباضات مذکور ،جناغ رو به جلو و دندهها رو به باال و بیرون حرکت میکنند.
نکته :با وقوع 1و  2حجم قفسهی سینه افزایش مییابد.
هنگامی که هوا وارد کیسههای هوایی میشود سورفاکتانت کشش سطحی درون کیسههای هوایی را کاهش میدهد و سبب تسهیل باز شدن کیسههای
هوایی در هنگام دم میشود.
نکته :در هنگام دم عضلهی دیافراگم از حالت گنبدی شکل(

) خارج شده و مسطح (

) میشود.در این حالت حجم قفسهی

سینه افزایش و حجم حفرهی شکمی کاهش مییابد.
نکته :در طی بازدم جناغ به طرف عقب ،دندهها به سمت پایین و داخل حرکت میکنند.
نکته :فشار جنب همیشه منفی است .در حین دم این فشار منفیتر میشود و در حین بازدم از مقدار فشار منفی پردهی جنب کاسته میشود.
نکته :وزن قفسهی سینه تمایل ششها که روی خود بخوابند و کشش سطحی درون کیسههای هوایی موارد دیگری هستند که در بازدم مؤثر هستند.

:11
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گزینه 4

مجاری تنف سی شامل بینی ،نای و نایژه و نایژک ا ست ،درون ششها نایژه و نایژک قرار دارند ،هیچکدام با کاهش ک شش سطحی در هنگام دم ،باز
نمیشود بلکه این کیسههای هوایی هستند که چنین ویژگی دارند ولی جزء مجاری تنفسی محسوب نمیشوند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1ما ستو سیتها در هنگام آلرژی ،هی ستامین تر شح میکند که میتواند سبت عالئم آلرژی از جمله تنگی نفس و تنگ شدن نایژکها

آنالیز سوال

شود.
گزینه  )2نای بخشی از مجاری تنفسیکه در بخش گلو قرار گرفته است ،در جلوی نای غده تیموس قرار دارد که محل بلوغ لنفوسیتهای  Tاست.
گزینه  )3در ناحیه صورت ،بخش بینی قرار دارد ،همانطور که میدانید گیرنده های بو در سقف حفرهی بینی بر درک مزهی غذا موثر هستند.

نوع سوال  :استداللی و خط به خط ،ترکیبی ،دامدار

مبحث سوال  :مجاری تنفسی()205

سطح سوال  :نسبتا سخت

ایتسگاه آموزشی این تست

مجاری تنفسی
 -1مسیر مجاری تنفسی:

بینی

حلق

حنجره

نای(یک عدد)

نایژه (2عدد)

نایژکها (تعداد زیادی)

دیوارهی داخلی بینی تا نایژکها دارای سلولهای پوششی مژکداری میباشد که توسط موکوز احاطه شده است.
ترکیب :مژکها و موکوز در نخستین خط دفاع غیر اختصاصی نقش دارند در موکوز آنزیم لیزوزیم وجود دارد که دیوارهی باکتری را تخریت میکند.
نکته :زنش مژکهای مجاری تنفسی به سمت حلق میباشد این یعنی در یک فرد ایستاده زنش مژکهای بینی به سمت پایین و زنش مژکهای
نای ،نایژهها و نایژکها به سمت باال میباشد.
ترکیب :دود تنباکو در ششها جمع میشود و مژههای سطح تنفسی را از کار میاندازد و احتمال ابتال به عفونتهای ریوی را افزایش میدهد.
 -3نای و نایژهها دارای حلقههای غضروفی هستند این حلقهها باعث میشود که همیشه راه این مجاری باز باشد.
ترکیب :غضروف نوعی بافت پیوندی است که دربارهی آن در فصل  3کلی مطلت گفتیم.
 -6در انتهای هر نایژک انتهایی تعدادی کیسهی هوایی وجود دارد .مواظت باشید این کیسهها جز مجاری تنفسی نیستند.
توجه :در ادامه دربارهی کیسههای هوایی حرف میزنیم.

قفسه سینه

 -1قفسه سینه یک محفظهی بستهای است که باید مطالب زیر را دربارهی
آن بدانیم:
 .aبخش جلویی قفسه سینه استخوان جناغ و دندهها قرار گرفتهاند.
 .bبخش پشتی قفسه سینه متشکل از ستون مهرهها و دندهها میباشد.
نکته :بین دندهها ماهیچههای بین دندهای قرار گرفته است.
.c

بخش پایینی قفسه سینه به پردهی دیافراگم ختم میشود این

پرده از جنس ماهیچه میباشد و قفسه سینه را از حفره شکمی جدا میکند.
نکته :پردهی دیافراگم کامل منحصرأ در پستانداران وجود دارد میدانید که پردهی
سه الیه ی مننژ هم فقط در پستانداران هست .برای مثال منِ شاکری هم از اینها
دارد).
 .dبخش باالیی این محفظهی بسته توسط عضالت گردن بسته شده است.
 -3درون محفظهی بستهی سینه ششها ( 3عدد) ،قلت (یک عدد) ،بخش بیشتر نای،
همهی قسمت نایژهها ( 3عدد) و غدهی تیموس قرار دارد.
نکته :مری از این محفظه عبور کرده و پس از عبور از دیافراگم وارد حفرهی شکمی میشود و در نهایت به معده ختم میگردد.
 -3در اینجا میخواهیم همهی مواردی که در  2گفتیم را به صورت ترکیبی بررسی کنیم:
استخوان جناغ ،دندهها و ستون مهره در تشکیل محفظهی بستهی قفسهی سینه نقش داشتند دربارهی آنها بدانید که :
 .aاستخوان جناغ و مهرهها جز استخوانهای پهن میباشند .هر دو نوع استخوان در گلبول سازی نقش داشته و برای هورمون
اریتروپویتین دارای گیرنده هستند.
 .bبخش میانی استخوانهای مذکور اسفنجی و بخش خارجی آنها از نوع استخوان متراکم میباشد.
.c

بافتهای استخوانی برای هورمونهای کلسیتونین ،غدد پاراتیروئید ،کورتیزول و تیروئیدی ) (T3, T6دارای گیرنده هستند.
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گزینه 2

در د ستگاه تنف سی پرندگان ،در زمانی که میزان هوای درون د ستگاه تنفس کمترین مقدار خود را دارد یعنی در طی بازدم که فقط درون شش هوا
یافت میشود ،با ایجاد فشار منفی در ششها ،هوا از کیسههای هوادر عقبی وارد آن میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1طی دم ،همهی هوای غنی از اکسیژن که در کیسههای هوادار (کیسههای هوادار عقبی) وجود دارد ،از طریق نای تامین میشود.
تذکر  :در طی دم 77 ،درصد هوای تهویه نشده (غنی از اکسیژن) وارد کیسههای هوادر عقبی میگردد.
گزینه  )3در طی بازدم که هوای کی سههای هوادار عقبی به ششها وارد میگردد ،هوای کم اک سیژن (نه بدون اک سیژن) از کی سههای هوادار جلویی
خارج میشود.
گزینه  )4طی بازدم ،همهی هوای تهویه نشدهی کیسههای هوادار عقبی مستقیما و بدون عبور از نای به ششها منتقل میگردد.
دستگاه تنفس پرندگان

آناتومی و ساختار دستگاه تنفس پرندگان
 -1شامل حفرهی بینی ،یک عدد نای ،دو عدد شش و  9عدد کیسهی هوادار میباشد.
 -2دربارهی ششها باید مطالب زیر را بدانیم:
 .aدر هر پرنده دو عدد شش وجود دارد.
 .bیکی از ششها در سمت چب و دیگری در سمت راست قرار گرفته است.
 .cدیوارهی ششها انعطاف پذیر بوده و در حین دم و بازدم کمی حجم آنها تیییر میکند.
 .dتبادل گازهای تنفسی ) (O3, CO3درون ششها صورت میگیرد .بنابراین در ششها مقدار زیادی مویرگ وجود دارد.
 -3در پرندگان  9عدد کیسهی هوادار وجود دارد که یکی از آنها بین دو نیمهی بدن مشترک است.
بنابراین محل قرارگیری کیسههای هوادار به صورت زیر است:
دو جفت ( 6عدد) سمت راست -دو جفت ( 6عدد) سمت چب -یکی مشترک بین دو نیمهی بدن
 -3انبساط کیسههای هوادار ،درون کیسهها فشار منفی ایجاد شده و هوا وارد آنها میشود .با انقباض کیسهها فشار هوای درون کیسهها افزایش
یافته و هوای آنها تخلیه میشود.
 -6از  9عدد کیسهی هوادار  6عدد جزء کیسههای هوادار عقبی و  5عدد جزء کیسههای هوادار جلویی هستند .در ضمن یکی از کیسههای جلویی
بین دو نیمهی بدن مشترک میباشد.
تذکر :در کیسههای هوادار تبادل گازهای تنفسی صورت نمیگیرد.
 -5کیسههای هوادار عقبی:
 .aدر طی دم نای هوای تهویه نشده دریافت میکنند.
.b

هوای موجود در آنها سرد و پر اکسیژن است.

 .cمقدار اکسیژن موجود در هوای آنها بیشتر از ششها و کیسههای هوادار جلویی است.
 .dدارای دیواره ی انعطاف پذیر با توانایی تیییر حجم ،انبساط و انقباض هستند.
 .eنسبت به ششها و کیسههای هوادار جلویی ،به دم جانور نزدیک است و از دهان دورتر میباشد.
 -6کیسههای هوادار جلویی:
 .aدر طی دم از ششها هوای تهویه شده دریافت میکنند.
 .bهوای ورودی به کیسههای هوادار جلویی گرم و کم اکسیژن همراه با  CO2باال میباشد.
 .cمقدار  CO3آن بیشتر از هوای موجود در کیسههای هوادار عقبی است.
 .dنسبت به شش و کیسههای هوادار عقبی از دم دورتر بوده و به دهان نزدیکتر میباشد.
 .eدیوارهی آنها انعطاف پذیر بوده و دارای قابلیت انبساط ،انقباض و تیییر حجم هستند.
 -7جهت جریان هوا در دستگاه تنفس پرندگان:
 .aجهت حرکت هوا در ششهای پرندگان همیشه یک طرفه بوده و از عقت به سوی جلو میباشد.
 .bجهت حرکت هوا در نای و کیسههای هوایی دو طرفه میباشد.
نکته :کیفیت هوایی در کیسههای هوادار جلویی با عقبی متفاوت بوده و کیسههای هوادار جلویی کم اکسیژن اما کیسههای هوادار عقبی پر اکسیژن
هستند.
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گزینه 4

با توجه به شکل ،بخش  : Aسرخرگ ش شی ،بخش  : Bسیاهرگ ش شی ،بخش  : Cکی سههای هوایی ،بخش  : Dشبکهی مویرگی
اطراف کیسههای هوایی است.
در هنگام دم ،به منظور بازشدن کیسههای هوایی ،کشش سطحی مایع سطح آنها باید
کاهش یابد( .به کمک سورفاکتانت)
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1سیاهرگ خروجی از شبکهی مویرگی سطح تنفسی (خون روشن)
را به قلت برمیگرداند ،این سیاهرگها تحت مکش قفسه سینه میتوانند
خون بیشتری را وارد دهلیز چب کنند.
گزینه  )2در شبکهی مویرگی اطراف کیسههای هوایی CO3 ،از شبکهی
مویرگی به داخل مایع میان بافتی انتشار مییابد ،ولی در سایر شبکههای
مویرگی بدن ،برعکس رخ میدهد.
گزینه  )3سیاهرگ خروجی از شبکهی مویرگی در سطح تنفسی حاوی
خون روشن و غنی از اکسیژن باال است( .خون سرخرگ بندناف جنین انسان،
تیره و دارای تراکم باالی دی اکسید کربن است).

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و ترکیبی و مفهومی  ،دامدار
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سطح سوال  :نسبتا سخت

مبحث سوال  :سطح تنفسی انسان ()205

گزینه 4

در کرم خاکی و پالناریا سطح تنف سی پو ست بدن ا ست که انت شار گازهای تنف سی از مویرگهای سطحی پو ست صورت میگیرد ،کرمها گردش
خون بسته دارند ،در جانوران دارای گردش خون باز (همولنف) ،مواد غذایی مستقیما بین خون و سلولها مبادله میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در کرمها و ماهی ها سطحی تنف سی در خارج از بدن قرار گرفته ا ست ،در این جانوران گردش خون از نوع ب سته ا ست ،بنابراین در
انتهای شبکهی مویرگی ،فشار اسمزی بیشتر از فشار ترواشی است.
گزینه  )2در کرمها و ماهیها ،به ترتیت پوست و آبشش محل دفع مواد زائد (آمونیاک) است ،در ماهیها که نوعی مهرهدار محسوب میشوند
چهار نوع بافت اصلی (پوششی ،پیوندی ،ماهیچهای و عصبی) دیده میشود.

آنالیز سوال

گزینه  )3حشرات (تنفس نایی) و مهرهدارانی که دارای شش هستند ،سطح تنفسی در درون بدن قرار دارد ،در حشرات اسکلت از نوع خارجی
(کیتین) و در مهرهداران درونی و از جنس استخوان (ماهی غضروفی از جنس غضروف) است.

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی

سبک سوال  :لولهی گوارشی جانوران ()204

سطح سوال  :سخت

ایتسگاه آموزشی این تست

سطح تنفسی از نوع آبشش

ویژگی عمومی جانوران دارای آبشش
 -1ماهیها ،دوزیستان نابالغ و خرچنگ دراز دارای آبشش هستند.
 -3همهی جانورانی که آبشش دارند ،درون آب زندگی میکنند.
 -3آبشش محل تبادل گازهای تنفسی و دفع آمونیاک میباشد.
 -6در جنین همهی مهرهداران حفرهی گلویی وجود دارد .حفرهی گلویی در ماهیها و دوزیستان نابالغ به آبشش تبدیل میشود .اما در سایر
مهرهداران تحلیل میرود و اندام وستیجیال محسوب میشود.
 -5دارای گلبول قرمز و هموگلوبین هستند.

ویژگی آبشش
 -1اکسیژن محلول در آب از سطح آبششها وارد مویرگهای آبشش میشود.
 -3دی اکسید کربن در خالف جهت اکسیژن از مویرگها به درون آب انتشار مییابد.
 -3در نبود آب رشتههای آبششی به هم میچسبد و آبششها قادر به جذب اکسیژن موجود در هوا نیستند.
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میتوان گفت در ماهی ساختار زیر وجود دارد:

سرخرگ

شبکهی مویرگی آبشش(سطح تنفس)

سرخرگ (خون روشن)

 -3در ماهیها استخوانی معموأل چهار جفت کمان آبششی و صدها هزار مویرگ آبششی وجود دارد.
 -6ماهی از طریق دهان خود آب را وارد دهان کرده و سپس از بین کمانهای آبششی و رشتههای آبششی عبور میدهد .در این حالت اکسیژن در
جهت شیت غلظت از آب وارد مویرگ های آبششی شده و دی اکسید کربن از مویرگ های آبششی خارج شده و وارد آب میشود و سپس آب از
آبشش خارج میگردد.
نکته :جهت حرکت آب در آبشش و جریان خون در مویرگهای آبششی عکس یکدیگر میباشد .این موضوع سبت شده است که کارایی آبشش
ماهی حداکثر باشد.

ترکیبی باشیم
 -1دربارهی ماهیها مطالب زیر را آوردیم:
 )aانواع ماهیهای کتاب درسی عبارتند از:
دلقک ماهی -مارماهی -گربه ماهی -المپری -ماهی استخوانی -کوسه ماهی -ماهی خاردار -ماهی آزاد
 )bهمگی دارای آبشش ،گردش خون بسته و ساده ،قلت دو حفرهای (دهلیز و بطن) ،هستند.
 )cموفقترین مهرهداران زند بوده و فراوانترین مهرهداران آبزی هستند.
 )dهمگی دارای حفرهی گلویی (حاوی آبشش) هستند.
 )eبعضی دارای اسکلت غضروفی (کوسه ماهی) و بعضی دیگر دارای اسکلت استخوانی هستند.
 )fماهیهای استخوانی معموأل  4جفت کمان آبششی دارند.
 )gلت بویایی ماهی در مقایسه با لت بویایی انسان نسبت به میز بزرگتری میباشد.
 )hبیشتر آنها (به جز نوعی کوسه ماهی) دارای لقاح خارجی هستند.
)i

بسیاری از آنها دارای بادکنک شنا هستند.

 )jبسیاری از ماهیها آمونیاک و بعضی از ماهی استخواهی اوره دفع میکنند.
نکته :آمونیاک و اوره برخالف اوریک اسید ،حلقه ندارند.
 .Kدر کانال جانبی خود دارای گیرندههای مکانیکی (سلولهای مژکدار) میباشند.
 .Lدر کانال جانبی مارماهی و گربه ماهی هم گیرندهی مکانیکی و هم گیرندهی الکتریکی وجود دارد.
 .mبعضی از ماهی دارای رفتار الگوی عمل ثابت و بعضی دارای نقش پذیری (ماهی آزاد) هستند.
تذکر :دلفین و وال جز پستانداران بوده و شش دارند.
یه سوپرایز خیلی جالب براتون داریم ،اگر میخوای تنفس رو بترکونی و خوب خوب یادش بگیری ،میتونی با
برنامهای سااادک که یای  QRرو اسا م می کنه ،تیااویر م اب رو اسا نو کنی و یای وییبوی تیفای تنفس در
انسان رو بفینی
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گزینه 2

در صورتی که طول تارهای ماهیچهی بین دندهای بازدمی ،افزایش یابد ،به معنی در حالت ا ستراحت بودن این ماهیچهها ست که بازهم ن شان از
حالت دم در تنفس دارد ،در طی دم هوای جاری وارد مجاری تنف سی می شود و آن بخ شی در مجاری تنف سی باقی میماند و به سطح تنف سی
نمیرسد ،هوای مرده است ،این هوا در تماس با الیهی مخاطی مجاری تنفس قرار دارد.
تذکر مهم  :کیسههای هوایی جزء مجاری تنفسی محسوب نمیشوند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در صورتی که طول تارهای ماهیچهی بین دندهای دمی ،کاهش یابد ،به معنی در حالت انقباض بودن این ماهیچهها ست که ن شان
از حالت دم در تنفس دارد ،در هنگام دم تهویه نشده به مجاری تنفسی وارد میشود.
گزینه  )3در صورتی که طول تارهای ماهیچهی دیافراگم ،کاهش یابد ،به معنی در حالت انقباض بودن این ماهیچهها ست که نشان از حالت
دم در تنفس دارد ،حاوی ذخیره بازدمی در هنگام بازدم عمیق از کیسههای هوایی خارج میشود.
گزینه  )4در صببورتی که طول تارهای ماهیچهی بین دندهای دمی ،افزایش یابد ،به معنی در حالت اسببتراحت بودن این ماهیچههاسببت که

آنالیز سوال

نشان از حالت بازدم در تنفس دارد ،در هنگام بازدم تهویه شده از مجاری تنفسی خارج میشود.
نوع سوال  :استداللی و تحلیلی ،ترکیبی
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مبحث سوال  :دستگاه تنفسی انسان ()205

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 3

مهرهداران دارای دیافراگم کامل پستانداران هستند هر سرخرگی که خون را از قلب خارج میکند دو
دسته هستند یک سرخرگ به سمت دستگاه تنفسی میرود و دارای خون تیره است و دارای اکسیژن
کمی میباشد ودارای تراکم باالی دی اکسید کربن است سرخرگ دیگر هم آئورت است که دارای خون
روشن بوده و به سمت اندام ها میرود و غنی از اکسیژن است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1مهره داران دارای قلب چهار حفرهای که شامل :

،

،و

میشود و بخش اعظم انتقال اکسیژن به بافت ها بر عهده هموگلوبین (اریتروسیت ها)
هست  %79هموگلوبین ها اکسیژن را انتقال میدهند.
گزینه  )2هر جانوری که گردش خون مضاعف دارد شامل همهی مهره داران بهغیر از قورباغه
نابالغ و ماهیها سطح مبادله گاز تنفسی سلولهای نازکی از بافت پوششی دارند .ما میدانیم در همه
جانوران سطح مبادله گاز تنفسی دارای یک الیه نازک از بافت پوششی است.
گزینه  )4هر جانوری که توانایی تخم گذاری را دارد مثل ماهیها ،خزندگان ،پرندگان،
دوزیستان و برخی از پستانداران (پالتیپوس) میباشد هر رگ خارج شده از سطح تنفس دارای
کمترین تراکم دی اکسید کربن است .در همهی مهره داران رگ خونی که از سطح تنفسی خارج
می شود قاعدتا چون تبادل گازی را انجام داده دارای کمترین مقدار دی اکسید کربن است.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی ،تحلیلی ،ترکیبی
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مبحث سوال  :گردش خون در جانوران ()206

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 3

در این سوال میخواهیم گردش خون بسته را با گردش خون باز مقایسه کنیم.
در همهی جانوران دارای گردش خون باز و همانند همهی جانورانی که گردش خون بسته دارند سوخت اصلی سلولها که گلوکز می باشدتوسط
پالسمای خون به اندامها منتقل میشود .زیرا دستگاه گردش خون میباشد که گلوکز را به سلولها انتقال میدهد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1این گزینه در رابطه با حشرات که گردش خون باز دارند صدق نمیکند زیرا سرخرگ تغذیه کننده میوکارد قلبشان اکسیژن ندارند و
دستگاه گردش خون این جانور در ارتباط با سیستم دستگاه تنفسی نیست.

آنالیز سوال

گزینه  )2در هر دو نوع تنفس دی اکسید کربن از طریق انتشار وارد مایع میان بافتی میشود.
گزینه  )4بعضی از ماهیها غضروفی هستند و مغز استخوانی که زایش گلبول قرمز را انجام نمیدهد را ندارند.
نوع سوال  :استداللی ،مفهومی ،خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :گردش خون در جانوران ()206

سطح سوال  :سخت

ویژه آزمون مرحلــــه  1شهریور قلم چی

آزمونهای زیست لیموترش

انواع دستگاه گردش خون در جانوران
دستگاه گردش مواد در جانوران واجد گردش خونباز
جانورانی کبه ببدن آنهبا چنبدین الیبه ی سبلولی دارد ،یبک دسبتگاه گبردش مبواد و مبایعی ببه نبام خبون نیازمندنبد .در جاانوران دو
نوع دستگاه گردش خون وجود دارد:

گردش خون باز

گردش خون بسته.

ویژگی گردش خون باز
 -1بسیاری از بیمهرگبان ،ماننبد عنکبوتیبان (مثبل عنکببوت بیبوه ی سبیاه) ،سبخت پوسبتان (خرچنبگ دراز ،دادافنبی ،کشبتی چسبت
و  ...و حشرات (برگ متحرک ،مگس ،ملخ و  ) ...گردش خون باز دارند.
 -3خببون در بببدن ایببن جانببداران درون رگهببای بسببته جریببان ندارنببد ،بلکببه از انتهببای ببباز بعضببی رگهببا خببارج میشببود و در میببان
سلولها گردش میکند.
 -3در بدن جانوران مذکور شابکهی ماویرگی کامال وجبود نبدارد و سبلولهای خبونی میتواننبد از رگ خبارج شبوند و ببین سبلولها
به حرکت در آیند.
نکته :به خون موجود در بین سلولهای جاندارانی که گردش خون باز دارند ،همولنف میگویند.
 -6قلت جانورانی که گردش خون بباز دارنبد ،چنادین منفاذ دارد .هنگاام اساتراحت قلاب (دیاساتول) خاون از طریاق منافاذ
قلب وارد قلب می شود.
 -5منافذ این جانوران هنگام انقباض قلت (سیستول) بسته است.
ویژگی گردش خون بسته
 -1برخی از بیمهرگان (مثل کرم خاکی) و همهی مهرهداران گردش خون بسته دارند.
ترکیب :ماهیها ،دوزیستان ،خزندگان ،پرندگان و پستانداران جزء مهرهداران هستند.
 -3به منظور ساختن گردش خون بسته به موارد زیر نیاز داریم:
 )aقلت

 )bرگ

 )cمویرگ

 )dخون

نکته :در گردش خون باز شبکهی مویرگی کامل دیده نمیشود.
 -3بهطور کلی میتوان گفت خون در این نوع دستگاه گردش خون ،هنگام گردش از رگها خارج نمیشود.
هه :در سببخت شببامهی پسببتانداران خببون از رگ خببارج شببده و درون حفرههببایی (از جببنس بافببت پیونببدی) وارد میشببود و سببپس وارد
نکته
رگ میشود.
 -4بهطور کلی در جانورانی که گردش خون بسته دارند ،خون با موارد زیر در تماس است:
 )aدیوارهی داخلی قلت (آندوکارد در مهرهداران)
 )bسلولهای پوشانندهی بخش داخلی رگها (سنگفرشی ساده)
 )cسلولهای دیوارهی مویرگها (سنگفرشی ساده)
نکته :در پستانداران عالوه بر موارد مذکور خون با سخت شامه (بافت پیوندی) نیز در تماس است.
 -5در این نوع دستگاه گردش خون بخشبی از پالسبما از دیبوارهی مویرگهبا عببور کبرده و تببدیل ببه مبایع میبان ببافتی میشبود و پبس از
تبادل گازهای تنفسی و مواد غذایی با سلولها به مویرگ بر میگردد.
هه :در ایببن نببوع دسببتگاه گببردش خببون ،پالسببما از مببویرگ خببارج میشببود امببا خببون (گلبولهببای قرمببز ،پببروتئین و مببواد درشببت) از
نکته
مویرگ خارج نمیشود.
گردش خون ساده
 -1گردش خون ماهی ،کرم خاکی و دوزیست نابالغ ساده است.
 -3در گببردش خببون سبباده خببون تیببره وارد قلببت شببده ،بعببد بببه سببطح تببنفس رفتببه و پببس از خببروج از سببطح تببنفس ،خببون روشببن وارد
بافتها و اندامها میشود و درنهایت خون تیره وارد قلت میگردد.
نکته  :در گردش خون ساده خون پس از عبور از سطح تنفس به قلت باز نمیگردد.
تذکر  :در این گروه از جانوران خون ورودی به قلت تیره است اما قلت توسط خون روشن تیذیه میشود.
نکته  :قلت این جانوران دو حفرهای بوده و یک دهلیز و یک بطن دارد.

16
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گزینه 4

هر رگی که از قلب خاج میشود و حاوی خون با تراکم باالی دی اکسید کربن باشد یعنی سرخرگ ششی ،میتواند در بخشی از زندگی انرژی
سیستول قلب را در خود ذخیره کند چون جنس آن از سرخرگ است و ما میدانیم سرخرگها بخشی از انرژی سیستول قلب را درون خودشان
ذخیره میکنند ( .به دلیل داشتن دیواره انعطاف پذیر)
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1هر رگی که به قلب وارد میشود و جهت خون آن به سمت پایین باشد سیاهرگ زبرین میباشد نمیتواند به کمک دریچههای النه
کبوتری مانع از بازگشت خون به قلب شود زیرا در این سیاهرگها دریچههای النه کبوتری در سیاهرگ زیرین دیده میشود.
گزینه  )2هر رگی که از قلب خارج میشود و حاوی خون پر اکسیژن باشد آئورت هست نمیتواند بیشترین حجم خون را در خود ذخیره کند زیرا
آئورت سرخرگ است !! این سیاهرگها هستند که بیشترین حجم خون را درون خود جای میدهند .مثل سیاهرگهای زند زیرین و زند زبرین
گزینه  )3هر رگی که به قلب وارد میشود و جهت خون آن به سمت باال باشد به سیاهرگ زیرین اشاره دارد در هر دوره از کار قلب خون را وارد

آنالیز سوال

دهلیز نمیکند زیرا در هنگام انقباض دهلیزها خونی وارد دهلیزها نمیگردد.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

مبحث سوال  :رگهای متصل به قلب انسان ()206

عنوان

سطح سوال  :نسبتا سخت

توضیح
پایین تر از قوس آئورت و سرخرگ ششی است.

دهلیز چپ
دهلیز راست

در سمت چپ دهلیز راست قرار گرفته است.

بطن راست

پایین تر از قوس آئورت است.
در سطح چپ و تحتانی قلب قرار دارد .از بطن راست ضخیم تر است.

بطن چپ

از بطن راست شروع می شود تنه این رگ در سمت چپ آئورت واقع شده است پس از صعود تا زیر قوس آئورت

سرخرگ ششی

به دو شاخه راست و چپ تقسیم می شود و به ریه ها می رسد .البته به قوس آئورت متصل است.
خون سرخرگ را از بطن چپ خارج می کند .قطر آن حدود  3سانتی متر است پس از خروج از بطن چپ به

آئورت

طرف باال صعود می کند که به آن آئورت صعودی می گویند .در طرف چپ ستون مهره ها  ،قوس آئورت به
پایین ادامه می یابد و آئورت نزولی نام می گیرد .در کل می توان گفت از قوس آئورت  3رگ خارج می شود.

سیاهرگ های ششی

به دهلیز چپ وارد شده اند و پایین تر از قوس آئورت  ،سرخرگ ششی و بزرگ سیاهرگ زبرین هستند.

بزرگ سیاهرگ زیرین

در قسمت تحتانی قلب قرار گرفته است.

بزرگ سیاهرگ زبرین

در قسمت فوقانی قلب قرار گرفته است.

رگ

بافت پوششی

ماهیچه صاف

بافت پیوندی

دریچه

ضخامت دیواره

قطر داخلی

سرعت حرکت خون

سرخرگ

√

√

√

×

ضخیم تر

کم

زیاد

سیاهرگ

√

√

√

√

ضخیم

زیاد

متوسط

مویرگ

√

×

×

×

نازک

خیلی کمتر

آهسته

یک جمع بندی خوب و قشنگ ( ...سمپ = س  :سنگفرشی ساده  -م  :ماهیچه ای صاف – پ  :پوشش پیوندی)
عنوان رگ

قطر دورنی

ساختمان از داخل به خارج

حاوی  ........می باشد

خون را به  .......تحویل میدهد

سرخرگ

نسبتاً زیاد

سمب

خون تیره یا روشن

بافت های بدن  ،شش و قلت

سیاهرگ

زیاد

سمب

خون تیره یا روشن

قلت و کبد

مویرگ

کم

سنگفرشی ساده

خون تیره  /روشن

بافت ها و رگ ها

رگ لنفی

ببب

ببب

لنف

سیاهرگ

ویژه آزمون مرحلــــه  1شهریور قلم چی
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گزینه 3

بررسی مههی گزینهها :
مورد اول) پروترومبین موجود در پالسما تحت تاثیر مادهای که از مویرگها و پالکت ها به عنوان ترمبوپالستین آزاد میگردد،
شکسته میشود ( .نکته مهم این گزینه این است که مویرگ ها از یک الیه بافت پوششی تشکیل شده اند و فاقد الیه ماهیچهای و
پیوندی هستند) ( رد گزینه )
مورد دوم و سوم) پالکتها نوعی سلول خونی هستند که ترومبوپالستین را ترشح میکنند ،ترشح این ماده با مصرف انرژی زیستی و طی اگزوسیتوز است که

با آزاد سازی یون کلسیم همراه است و در پالکت ها صورت میگیرد ( .تایید گزینه )
مورد چهارم) در ناحیه بریدگی پالکت از خود موادی ترشح میکند که سبت چسبندگی پالکتها میگردد و نهایتا سبب اتصال آنها به
یکدیگر میشود ( .تایید گزینه )

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار
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مبحث سوال  :انعقاد خون انسان ()206

سطح سوال  :سخت

گزینه 4

بخشهایی که در دوران جنینی برای فرد گلبول قرمز میسازند ،به ترتیت کیسهی زرده ،طحال ،کبد و گرههای لنفاوی و مغز استخوان ها هستند.
بررسی مههی گزینهها :
گزینه الف) طحال و کبد میتوانند محل مرگ اریتروسیتهای پیر در بزرگسالی باشند ( .تایید الف )
گزینه ب) طحال و گرههای لنفاوی میتوانند در طول زندگی فرد محل استقرار لنفوسیتها باشند ( .تایید ب )
گزینه ج) طحال ،کبد و گرههای لنفاوی و میز استخوان در دوران زندگی حفظ میشوند ولی کیسهی زرده فقط در دوران جنینی دیده میشود.
( رد ج )
گزینه د) میتواند دارای حفرههایی با قطر متفاوت باشد (.رد د )
گزینه ه) کبد میتواند هورمون اریتروپویتین را ترشح کند که مادهی محرک تقسیم سلولی در مغز استخوان و سنتز اریتروسیتها است.
( رد ه )

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،ترکیبی

مبحث سوال  :سنتز اریتروسیتها ()206

سطح سوال  :سخت

18
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گزینه 3

در نقطهی  3که آغاز سیستول بطنهاست بیشترین مقدار خون درون بطن نسبت به سایر نقاط نمودار دیده میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در دو نقطهی  3و  5در نمودار مقابل که هر دو در فاز دیاستول بطن ها هستند ،دریچه های سینی بسته اند و مانعی برای خروج خون از بطن
ها وجود دارد.
گزینه  )2در نقطهی  6دیگر تحریکات توسط سیستم هدایتی قلت منتقل نمی شود ،سیستم هدایتی قلت سبت می شود موج های  Pو  QRSبر روی
منحنی الکتروکاردیوگرام ثبت شوند ،ولی دلیل موج  Tبرگ شتن سلول های میوکارد بطن ها به حالت ا ستراحت ا ست که به ا صطالح رِپوالریزی شن گفته
میشود.
سوال  :به موج  Tدقت کنید چرا مثل موج های  Pو  QRSقرینه نیست؟؟ اگه گفتین دلیلش چیه؟؟ 

آنالیز سوال

گزینه  )4در نقطهی  5در پایان سیستول و آغاز دیاستول صدای دوم قلت شنیده میشود ،صدایی زیرتر و کوتاه از صدای اول قلت!!
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

مبحث سوال  :الکتروکاردیوگرام ()206

سطح سوال  :نسبتا سخت

 28گزینه 2
گلبولهای سفیدی که حرکات آمیبی دارند نوتروفیلها و ماکروفاژها و مونو سیتها و ائوزینوفیلها میبا شند که چون سلول زنده ه ستند ،ژن رمزکننده
پروتئینهای مکمل را دارند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1لنفوسیتها فاقد قدرت فاگوسیتوز هستند ،پالسموسیتها گیرنده آنتی ژنی ندارند.
گزینه  )3همه گلبولهای سفید بجز لنفوسیتها فاقدگیرندههای آنتی ژنی هستند اماپالسموسیتها در دفاع اختصاصی نقش دارند.

آنالیز سوال

گزینه  )4همه گلبولهای سفید بحز بازوفیلها هیستامین ترشح نمیکنند و مثال ائوزینوفیلها درمبارزه با سلولهای سرطانی نقش ندارند.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،ترکیبی
انواع گلبول

انواع سلول

سفید

گرانولوسیت
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مبحث سوال  :گلبولهای سفید ()206

محل فعالیت
خون

بافت

نوتروفیل

*

*

ائوزینوفیل

*

*

بازوفیل

*

انواع گلبول سفید

محل فعالیت
انواع سلول

آگرانولوسیت

گزینه 3

در خرچنگ دراز سیاهرگ شکمی خون تیره را به سطح تنف سی منتقل میکند ولی در
ماهی سیاهرگ شکمی خون تیره را به قلت (نه آبشش) میبرد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1سرخرگ شکمی کرم خاکی خون تیره را به سطح تنف سی میبرد و در ماهی
نیز این وظیفه به عهده سرخرگ شکمی که حاوی خون تیره می باشد ،است.
گزینه  )2سرخرگ پشتی هم در ماهی و هم در خرچنگ دراز خون روشن را به اندامها
می برد.
گزینه  )4سرخرگ شکمی در کرم خاکی و در نیز در ماهی خون تیره (نه روشن) را به
سطح تنفسی منتقل میکند.

سطح سوال  :متوسط

خون

بافت

لنفوسیت

*

*

مونوسیت

*

ماکروفاژ

*

ویژه آزمون مرحلــــه  1شهریور قلم چی
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گزینه 1

آنالیز سوال

در رابطه با زایش اریتروسیتها درون میز استخوان میدانیم ،در صورت کمبود آهن ،اندازه گلبول های قرمز کاهش مییابد ( یادت باشه
نسبت سطح به حجم اریتروسیت ها در این عارضه زیاد میشه) و تعداد گلبولهای قرمز دستخوش هیچ تیییری نمیشود و همچین از کارایی
گلبولهای قرمز نیز کاسته میگردد.
نوع سوال  :استداللی ،مفهومی ،مقایسهای ،دامدار

31

مبحث سوال  :گلبولهای قرمز ()206

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 2

پلیمری نوکلئوتیدی که بین بازهای مجاور آن رابطهی مکملی برقرار است ،شامل  DNAو  tRNAاست ،برای تولید  tRNAدر طی رونویسی به یک
رشتهی الگو نیاز داریم ،در همانندسازی و تولید  DNAنیز ما از یک رشته  DNAبه عنوان رشته الگو استفاده میکنیم و رشته مکمل آن را میسازیم.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در باکتری ها و یوکاریوت هاmRNA ،ی تک ژنی ساخته میشود ،برای ساختن mRNAی تک ژنی در باکتری ها به یک توالی تنظیمی
نیازمندیم ولی در یوکاریوتها این توالیهای تنظیمی دوتاست (راه انداز و توالی افزاینده)
گزینه  )3برای ایجاد جاندار تراژنی ،دو راه وجود دارد ،راه م ستقیم  :ا ستفاده از تفنگ ژنی و شلیک ژن به درون ه سته سلول راه غیر م ستقیم که
تولید  DNAنوترکیت است و نیاز به استفاده از آنزیم سنتزکنندهی فسفودی استر یعنی آنزیم لیگاز است.
گزینه  )4ما دو نوع ریبوزوم داریم ،ساده و پیچیده ،پیش سازهای ریبوزوم پروتئین و  rRNAاست (چه ساده چه پیچیده)  ،برای ساخت پروتئینها
و  rRNAبرای تولید ریبوزوم پیچیده دریوکاریوت ها ،ژن این پیش سبب ازها قطعا برای رونویسببی نیازمند عوامل رونویسببی اسببت که گروهی از اون ها
متصببل به توالی افزاینده هسببتند ولی برای سبباختن پروتئینها و  rRNAدر ریبوزوم های سبباده پروکاریوت ها ،ژن آن ها به عوامل رونویسببی نیازمند
نیست ( .راه انداز توسط  RNAپلی مراز به تنهایی شناسایی می شود)

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی ،دامدار
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مبحث سوال  :مفاهیم بیان ژن ()401

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 1

خت کامال واضح است که هر دو فرد دارای آنزیم سازنده هموجنتسیک اسید هستند چون هردو دارای هموجنتسیک اسید هستند.
بررسی سایر گزینهها :
هموجنتسیک اسید درون خون سنتز نمیشود بلکه درون کبد سنتز میگردد .هموجنتسیک اسید در افراد سالم هیچوقت درون خون پیدا نمیشود.
بیماری آلکاپتونوریا یک بیماری اتوزوم میلوب است پس فرد سالم اگر ناقل باشد دارای آلل بیماری است می تواند بیماری را انتقال دهد و فرد بیمار
نیز همینطور دارای آلل بیماری است و میتواند بیماری را به نسل بعد انتقال دهد.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی ،دامدار
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مبحث سوال  :آلکاپتونوریا ()401

سطح سوال  :متوسط

گزینه 3

در اولین تجربه ی مهندسی ژنتیک جاندار آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفت ،قورباغه آفریقایی یعنی یک یوکاریوت بود.
نکات زیر را به عنوان مهم ترین اصلهای پروتئین سازی و رونویسی به خاطر بسپارید :
هر مولکول RNAی ناقل به آمینواسید اختصاصی خود متصل میگردد.
بیان هر ژن توسط توالیهای مختلفی از  DNAتنظیم (راه انداز و توالی افزاینده) میشود.
هر مولکول حاصل از فعالیت  RNAپلیمراز ،ІІقبل از ترجمه ،بالغ میشود ( .درصورتی که  sRNAباشد ترجمه نمیگردد)
هر پروتئین تو سط نوعی خاص از مولکول  mRNAسنتز می شود ( .پروتئین ممکن ا ست چند ر شتهی پلیپپتیدی دا شته با شد که در این
صورت توسط انواعی از  mRNAها سنتز میگردد)
هر ژن پس از رونویسیییmRNA ،ی دارای جایاگه آغاز و پایان رونویسییی تولید میکند ( .محصووول ژن هایی که پروتئین ها را کنترل

آنالیز سوال

میکنند می تواند یک  mRNAباشد ،اگر ژن  tRNAیا  rRNAیا  sRNAباشد دیگر  mRNAسنتز نمی گردد)
نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،تحلیلی

مبحث سوال  :اولین پژوهشهای مهندسی ژنتیک ( )402سطح سوال  :سخت

یه سوپرایز خیلی جالب براتون داریم ،اگر میخوای مهندسی ژنتیک رو بترکونی و خوب خوب یادش بگیری،
میتونی با برنامهای ساده که فایل  QRرو اسکن می کنه ،تصویر مقابل رو اسکنش کنی و فایل ویدئوی زیبای
مهندسی ژنتیکو مراحل اون رو ببینی
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34

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 4

هر آنزیم محدود کننده در جایگاه تشخص خود همواره به تعداد برابری باز پورین و پریمیدین دارد( .چون اگر یادتون باشه در رشتههای  ،DNAمقابل
هر باز پورین ،باز پریمیدین متناست با آن قرار میگیرید ،از طرفی این که دیگر خیلی واضح است که در  DNAتعداد بازهای پورین و پریمیدین باهم
برابر است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1آنزیم محدودکننده میتوانند بیش از یک جایگاه تشخیص داشته باشد.
گزینه  )2آنزیم محدودکننده در هر رشته  DNAپیوند دو نوکلئوتید مشابه با رشته دیگر را میشکند.

آنالیز سوال

گزینه  )3آنزیم محدودکننده پیوند فسفودی استر بین نوکلئوتیدهای مجاور را هیدرولیز میکند.
نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،تحلیلی
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مبحث سوال  :آنزیم محدود کننده ( )402سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 2

در مرحله کلون کردن آنزیم های RNAپلی مراز و هلیکاز درحال فعالیت هستند که هر دو اینها دارای اپران خاص خود هستند پس درنتیجه اپران آن
در نبود پروتیین مهار کننده فعال میشود چون آنزیم RNAپلی مراز راهش باز شده میتواند رونویسی کند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در تهیه نوترکیت آنزیم لیگاز ومحدودکننده فعالیت دارند که تنها محدود کننده وکتور را تحت تاثیر قرار میدهد.
گزینه  )3در مرحله غربال کردن این اتفاق رخ نمیدهد و این مربوط به مرحله برش دی ان ای و تهیه دی ان ای نوترکیت است.

آنالیز سوال

گزینه  )4در این مرحله از آنزیم محدود کننده استفاده میکنیم و جایگاه تشخیص آنزیم محدود کننده به صورتی است که نمیشه گفت در ژن
خارجی بلکه باید انتهای ژن خارجی و دی ان ای اصلی در کنار هم باشند و یک جایگاه فعال حاصل شود و هر نیمه به تنهایی معنا ندارد.
نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،دامدار
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مبحث سوال  :آنزیم های مهندسی ژنتیک ( )402سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 4

محصول ژن هرچه باشد(پلی نوکلوتیدی در صورت  rRNAیا  tRNAبودن یا پلی پپتیدی در صورت پروتئین) در هرحال قابلیت همانندسازی ندارد
چون تنها این  DNAاست که قادر به همانندسازی است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1طبق متن کتاب درسبی به صبراحت اشباره شبده که انتهاهای چسببنده بدون دخالت آنزیمی به هم میچسببند (از طریق پیوندهای
هیدروژنی)
گزینه  )2در مرحله کلون کردن DNAپلی مراز و هلیکاز از کل رشته  DNAهمانندسازی میکند که جایگاه آغاز همانندسازی نیس همچنین
گزینه  )3گزینه سه که مربوط به مرحله تهیه  DNAنوترکیت است اگر وکتور مورد استفاده باکتریوفاژ باشد فاقد ژن مقاومت نسبت به آنتی

آنالیز سوال

بیوتیک خواهد بود.
نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،دامدار

مبحث سوال  :پژوهشهای مهندسی ژنتیک ( )402سطح سوال  :نسبتا سخت

 37گزینه 4
در مرحلهی غربال کردن و مرحلهی قبل که کلون کردن اسببت ،مولکولهای  RNAو  DNAسببنتز میشببوند ،فعالیت آنزیم پلیمراز (  DNAیا
 RNAپلیمراز) با استفاده از یکی از رشتههای  DNAانجام میگیرد.

یعنی هرکدوم از این آنزیم های برای فعالیت خودش به یک رشتهی DNAی الگو نیاز دارد!!
بررسی سایر گزینهها :
گزینه ( : )1در مرحلهی کلون کردن ،ژن خارجی در جاندار میزبان همانند سازی می شود ،که در طی همانند سازی میزان دئوک سی
ریبونوکلئوتیدهای آزاد سلول کاهش مییابد .در مرحلهی بعد که غربال کردن است ،رونویسی وترجمه صورت میگیرد که در رونویسی میزان میزان
ریبونوکلئوتیدهای آزاد سلول کاهش پیدا میکند.
گزینه ( : )2در مرحله ی ا ستخراج ژن ،جایگاه های ت شخیص تو سط آنزیم محدودکننده تخریت می شود که این آنزیم همواره دو پیوند فسفودی

ا ستر را در هر جایگاه هیدرولیز میکند ،در مرحلهی قبل که غربال کردن ا ست ،پیوند ف سفودیا ستر در مرحلهی رونوی سی شک سته نمی شود چون
 RNAپلیمراز توانایی ویرایش ندارد.
گزینه ( : )3برش  DNAخارجی در محیط آزمایشگاه صورت میگیرد و از دستگاه آنزیمی جاندار میزبان استفاده نمیشود.

ویژه آزمون مرحلــــه  1شهریور قلم چی
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گزینه 1

باید دقت دا شته با شید که در مرحله پایان ترجمه که پیوند بین آخرین کدون و آنتی کدوم در جایگاه Pریبوزدم شک سته می شود جابه جایی
صورت نمیگیرد .در مرحله آغاز ترجمه  tRNAجایگاه Pرا ترک نمیکند .در مرحله آغاز ترجمه پیوندی در جایگاه دیگر شک سته نمی شود.
در مرحله پایان ترجمه پیوندی در جایگاه Aتشکیل نمیگردد .با توجه به نکات باال که گفته شد تمامی موارد به نادرستی بیان شده اند.

آنالیز سوال

مبحث سوال  :ترجمه ()401

نوع سوال  :استداللی ،مفهومی ،مقایسهای ،دامدار

سطح سوال  :سخت

مرحلهی آغاز ترجمه
 1در این مرحله به ترتیب اتفاقات زیر رخ میدهد :

ایستگاه آموزشی این تست

 -aبخش کوچک ریبوزوم در مجاورت کدون آغاز به  mRNAمتصل میشود.
نکته  :در این حالت کدون آغاز ( )AUGدر جایگاه  Pو کدون بعدی در جایگاه  Aریبوزوم قرار دارد.
 tRNA -bآغازگر با کدون آغاز ( )AUGرابطهی مکملی برقرار میکند و در جایگاه  Pریبوزوم  7عدد پیوند هیدروژنی تشکیل میشود.
نکته  tRNA :آغازگر حامل آمینواسید متیونین بوده و توالی آنتیکدون آن  UACاست.
 -cدر مرحلهی بعد بخش بزرگ ریبوزوم به بخش کوچک متصل میشود و ساختار ریبوزوم برای ترجمه کامل میگردد و جایگاه  Aآمادهی
پذیرش  tRNAبعدی است.
در مرحلهی آغاز اتفاقات زیر رخ نمیدهد :
 tRNA -aحامل آمینواسید هیچگاه وارد جایگاه  Aریبوزوم نمیشود.
 -bپیوند پپتیدی تشکیل نمیشود.
 -cپیوند بین آمینواسید و توالی  CCAدر  tRNAشکسته نمیشود.
-dدر جایگاه  Aریبوزوم پیوند هیدروژنی تشکیل نمیشود.
 -eجابهجایی صورت نمیگیرد و ریبوزوم بر روی رشتهی  mRNAحرکت نمیکند.
 4در مرحلهی آغاز ( UACآنتیکدون  )tRNAبه ( AUGکدون آغاز) متصل میشود و  9تا پیوند هیدروژنی در جایگاه  Pتشکیل میشود.
 5در مرحلهی آغاز فقط یک  tRNAدر ریبوزوم حضور دارد.
نکته :هر قسمتی از  mRNAکه زودتر ساخته میشود ،زودتر نیز ترجمه میگردد.
تذکر  :نوکلئوتیدهای قبل از رمز آغاز ،رمز پایان و بعد از رمز پایان هیچگاه ترجمه نمیشوند .پس رونوشت جایگاه آغاز رونویسی و پایان
رونویسی هیچگاه ترجمه نمیشود.

مرحلهی پایان ترجمه
در این مرحله به ترتیب اتفاقات زیر رخ میدهد :
 1یکی از کدونهای پایان وارد جایگاه  Aریبوزوم میشود.
یادآوری  UAG ،UAA :و  ،UGAکدونهای پایان هستند.
 2عامل پایان ترجمه وارد جایگاه  Aریبوزوم میشود.
 3یک آنزیم پیوند بین آخرین tRNAی موجود در جایگاه  Pرا با پلیپپتید هیدرولیز میکند و پلیپپتید تازه ساخته شده رها میشود.
نکته  :آنزیم مذکور بین پلیپپتید و نوکلئوتید آدنین دار در توالی (CCAدر  )tRNAرا میشکند.
 mRNA 4و دوبخش کوچک و بزرگ ریبوزوم ازهم جدا میشوند.
چندتا نکته :
 -aبرای کدونهای پایان ضد رمز (آنتیکدون) وجود ندارد پس در جاندارن آنتیکدونهای  AUC ،AUUو  ACUوجود ندارد.
تذکر  AUC ،AUU :و  ACUمیتواند به عنوان کدون(نه آنتیکدون) در  mRNAحضور داشته باشند.
 -bآخرین کدون که وارد جایگاه  Aمیشود حتماً ،کدون پایان است.
 -cآخرین کدون که وارد جایگاه  Pمیشود ،همان کدونی است که طی آخرین جابهجایی از جایگاه  Aوارد جایگاه  Pشده است .و آخرین
 tRNAبه آن اتصال یافته است.
 -dدر مرحلهی آغاز ،کدون آغاز و  tRNAآغازگر فقط وارد جایگاه  Pمیشوند .در مرحلهی پایان ،کدون پایان فقط وارد جایگاه  Aمیشود.
در مرحلهی ادامهی ترجمه همهی کدونها و tRNAهای آنها ابتدا وارد جایگاه  Aو سپس جایگاه  Pمیشوند.
تذکر :عامل پایان ترجمه (که از جنس پروتئین است) ،هیچگاه نمیتواند پیوند بین رشتهی پلیپپتیدی و آخرین  tRNAرا بشکند.
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آزمونهای زیست لیموترش
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 1

ژن پروتیین تنظیم کننده یک ژنی است که همواره بیان میشود پس با اتصال RNAپلی مراز به راه انداز آن  rRNAتک ژنی ساخته میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2دام این گزینه یا بهتر ا ست بگوییم دام این سوال در این ا ست که برای بیان اپران لک عالوه بر وجود الکتوز در محیط باید گلوکز در
محیط نباشد و چون در روی تست گفته "قطعا" پس این گزینه اشتباه است.
گزینه  )3این گزینه نیز همچون گزینه باال به همان دلیل اشتباه است.
گزینه  )4حتما با برداشببته شببدن مهارکننده از روی اپراتور تا زمانی که گلوکز در محیط باکتری باشببد RNA ،پلیمراز پروکاریوتی شببروع به
رونوشت بردای از ژنهای اپران نمیکند.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی ،تحلیلی ،دامدار
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مبحث سوال  :تنظیم بیان ژن ()401

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 2

همواره در هر جهش نقطه ای که در DNAرخ دهد  RNAتغییر میکند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1این گزینه به دو دلیل اشتباه است :
یک اینکه معلوم نیست که ژن ما همواره رمز کننده یک رشته پلی پپتیدی باشد که از لفظ ترجمه همواره استفاده کنیم.
دوم اینکه ممکن است در جهش نثطه ای از نوع جابه جایی رمز یک امینو اسید به رمز دیگر آن آمینو اسید تغییر یابد.
گزینه  )3اوال اگر در تعداد افزایش یا کاهش نوکلئو تید ها از مضرب  3باشد چارچوب خواندن عوض نمیشود.
گزینه  )4این گزینه نیز به دلیل یک رد گزینه اول رد میشود یعنی ممکن است حاصل ژن ما یک پلی پپتید نباشد که همواره از لفظ ترجمه برای
آن استفاده کنیم.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی ،تحلیلی ،دامدار

مبحث سوال  :جهشهای ژن ()401

سطح سوال  :نسبتا سخت

