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

آزمون شماره 4
5310/60/51

زیـــــــست شناسی تـــــــــــک رقمی ها
دفترچــــــــه پاســــــخنامه تشــــــریحی

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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آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 17

آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

پروژه آزمونهای تابستون –  04سوال

Limootoorsh.com
برای ثبتنام در
هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد

آزمونها اسکن کنید

:1

آزمونهای زیست لیموترش

1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 4

با توجه به شکل کتاب درسی ،بخش مشخص شده با شماره  : 1سلول روپوست فوقانی،
شماره  : 2سلول پارانشیم اسفنجی ،سلول شماره  : 3سلول نگهبان روزنه ،
سلول شماره  : 4آوند چوبی و سلول شماره  : 5آوند آبکشی

است .سلول های روپوستی سلولهای زنده و فعال هستند پس
بیان ژنها را دارند که با اتصال عوامل تنظیمکننده به
آنزیم RNAپلی مراز،رونویسی از ژن پروتئینها را انجام میدهند.
سلولهای هادی آوند چوب سلولهای مرده و فاقد فعالیت زیستی هستند.
بررسی سایر گزینهها :

m

گزینه  )1کوتیکول پلیمری از اسیدهای چرب است ،بنابراین فاقد ژن سازنده در DNA
موجود در هسته است ،برای چربیها و کربوهیدراتها و دئوکسی ریبونوکلئوتیدها ژن آنزیم سازنده
بیان میشود.
تبدیل کنند.

co

گزینه  )2سلولهای پارانشیم اسفنجی و نگهبان روزنه ،قادر به فتوسنتزهستند یعنی انرژی نوری را از طریق رنگیزهها به انرژی شیمیایی
گزینه  )3روزنه های آبی در منتهی الیه آوند چوب قرار دارند و همواره باز هستند ( .نه اینکه باز و بسته شوند)

h.

2

گزینه 3

بیشترین آبی که گیاه جذب میکند بهواسطه زوائد حاصل از سلولهای روپوستی ریشه (تارهای کشنده) انجام میپذیرد.

rs

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1آب برای عبور در ریشه از چند راه حرکت میکند که دو مسیر اصلی آن میتواند مسیر پروتوپالستی یا غیرپروتوپالستی باشد.

to
o

گزینه  )2نیروی همچسبی نقش اصلی در مسیر غیر پروتوپالستی ایفا میکند.

گزنیه  )4کنترل ورود آب و مواد معدنی به درون آوند چوبی تو سط یك الیه سلول (آندودرم) صورت میگیرد ( .سوبرین یا نوارکا سپاری در اطراف
آندودرم کنترل را انجام نمیدهد بلکه این سلو ل آندودرم است که با عبور آب و مواد از خودش کنترل را انجام میدهد)

جذب آب از طریق اسمز

ایستگاه آموزشی این تست

lim
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آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی ،مفهومی ،خط به خط

مبحث سوال  :گردش مواد در گیاهان ()206

سطح سوال  :نسبتا سخت

ریشهها آب را از خاک جذب میکنند .آب از طریق فشار اسمزی وارد سلولهای تارهای کشنده میشود .به محض ورود آب به سلول تار کشنده پتانسیل آب
سلول تار کشنده افزایش می یابد .حال آب از این سلول به سلول مجاور آن منتقل می شود و این فرآیند در عرض ریشه تکرار می شود تا آب وارد آوند چوبی
شود .آب درعرض ریشه از چند مسیر عبور می کند :مسیر پروتوپالستی و مسیر غیرپروتوپالستی
مسیر پروتوپالستی

آب و مواد محلول در آن که از خاک وارد سیتوپالسم سلولهای تار کشنده شده است ،از طریق پالسمودسم ها از سیتوپالسم یک سلول به سیتوپالسم سلول
مجاور وارد می شود .به این مسیر ،مسیر پروتوپالستی می گویند.
مسیر غیرپروتوپالستی

مسیر غیر پروتوپالستی می تواند آب را در عرض پوست تا محل درون پوست حرکت دهد .در محل درون پوست ،چوب پنبه موجود در نوار کاسپاری ،از حرکت
آب و یون های معدنی در مسیر غیرپروتوپالستی جلوگیری می کند .از این رو آب و یون ها مجبور به ورود به درون سیتوپالسم میشوند .نوار کاسپاری راهی برای
کنترل ورود آب و یونهای معدنی به درون آوند چوبی فراهم میکنند.
کشیده شدن آب از باال
هنگامی که آب در برگ با نیروی اسمزی از آوند چوبی خارج میشود ،یک کشش (یا مکش) در ستون آب موجود در آوند چوبی ایجاد می شود .به این پدیده
کشش تعرقی نیز می گویند .نیروی هم چسبی مولکولهای آب نیز توان ستون آب درون آوند چوبی را بسیار زیاد می کند و در نتیجه احتمال گسستگی را کاهش
می دهد .چسبندگی مولکول های آب به دیواره های آوند چوبی نیز به کشیده شدن آب به سمت باال کمک می کند .این نیرو دگرچسبی نامیده می شود.
رانده شدن آب از پایین
زیر درون پوست الیه ای به نام دایره محیطیه قرار دارد .یون های محلول در آب با صرف انرژی از سلول های دایره محیطیه به درون آوند چوبی می روند .ورود
فعال یون ها به آوند چوبی باعث کاهش پتانسیل آب آوند چوبی می شود و ا ین امر به ورود آب به درون آوند چوبی کمک می کند .حرکت این یون های معدنی
به درون آوند چوبی باعث ایجاد فشار ریشه ای می شود.

ویژه آزمون مرحلــه  11شهریور قلم چی

3

آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 3

بررسی مههی گزینهها :
گزینه الف) به دلیل اینکه با مسدود شدن آوند چوبی بر اثر وجود حباب هوا ،آب به سلولهای مجاور از طریق النها رفته و صعود شیرهی خام
متوقف نمیشود ( رد الف )
گزینه ب) با ایجاد اختالل در کار سلول تراکئید یا آوند چوبی مانع از ترابری آب (شیرهی خام) در گیاه میگردد (.رد ب )
گزینه ج) انتشار حبابها بین سلولهای آوند چوب و تراکئیدها که سلولهایی مرده و فاقد متابولسیم وپالسمودسم هستند،رخ میدهد.
( تایید ج )
گزینه د) حباب هوا عالوه بر انتشار از طریق النهای تراکئیدها به سلولهای مجاور می توانند از طریق النهای عناصر آوندی نیز به سلولهای

m

عناصر آوندی دیگر نیز منتشر شوند (.رد د )
گزینه ه) طبق متن کتاب افزایش فشار ریشهای میتواند مانع از ایجاد حبابهای بزرگ شود (.تایید ه )

آنالیز سوال

4

گزینه 2

co

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،خط به خط

مبحث سوال  :حبابدارشدگی ()206

سطح سوال  :سخت

سلولهای بافت آوند چوب شامل تراکئید و عنا صر آوندی آب را از طریق النها ( مناطق نازک در دیواره ) به یکدیگر منتقل میکنند ( در عنا صر آوندی،

بررسی سایر گزینهها :

h.

آب از طریق صفحه انتهایی و سوراخهای آن نیز نتقل میشود ) ( تایید ب )

rs

گزینه  )1کوتیکول یا پو ستك از گروهی از سلولهای اپیدرمی در بخشهای هوایی گیاه تر شح می شود که این ماده از سلولهای زیزین خود محافظت
میکند ،اما یادتون باشه کوتیکول در بخش ریشه وجود ندارد.
گزینه  )3س لول تمایز یافته اپیدرمی در ریشه ،سلول تار کشنده است ،این سلولها مواد زائد را از خود دفع میکنند ولی این مواد زائد حاصل فتوسنتز

to
o

نیستند .زیرا این سلولها فاقد کلروپالستاند.

گزینه  )4در سلولهای مریستم راسی ،تقسیم سلولی صوت میگیرد و طی مرحلهی پروفاز میتوز غشای هسته ناپدید میگردد اما این سلولها در گیاه
اللهی عباسی ( نوعی گیاه نهان دانه ) فاقد سانتریول اند.
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آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

مبحث سوال  :ساختار ریشه گیاهان ()206

سطح سوال  :نسبتا سخت

یه انیمیشن خیلی جالب براتون داریم ،اگر میخوای حرکت آب در ریشه گیاهان رو خوب خوب یادش
بگیری ،میتونی با برنامهای ساده که فایل  QRرو اسکن می کنه ،تصویر مقابل رو اسکنش کنی و فایل
ویدئوی زیبای حرکت آب در گیاهان رو ببینی

4

گزینه 1

داخلی ترین الیه پوست که همان آندودرم است که ورود مواد به ریشه را کنترل میکند.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )2سلول با دیواره غیریکنواخت هم شامل سلول های کالنشیم می شود و هم سلولهای نگهبان روزنه ،که فقط سلولهای نگهبان وظیفه باز و
بسته کردن روزنه های هوایی را برعهده دارند.
گزینه  )3کنترل حرکت آب چه درمسیر پروتوپالستی و چه درمسیر غیرپرتوپالستی برعهده داخلی ترین الیه پوست یعنی آندودرم است.

آنالیز سوال

گزینه  )4بخش اعظم بخارآب از طریق روزنه های هوایی خارج می شود بقیه اش توسط عدسك ها وپوستك هم خارج میگردند.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،خط به خط

مبحث سوال  :گردش مواد در گیاهان ()206

سطح سوال  :نسبتا سخت

2

:3

آزمونهای زیست لیموترش
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 2

منظور از سلولهای راس ساقه گیاه ع شقه ،سلولهای مری ستمی میبا شد ،سلولهای مری ستمی مولد و زاینده ،سلولهای سه نوع بافت ا صلی یعنی
روپوستی ،زمینهای و هادی می باشند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1سلولهای اپی درم برگ گیاه عشقه میتواند شامل سلولهای روزنهای باشد ،سلولهای روزنهای قادر به ترشح کوتیکول نیستند.
گزینه  )3بعضی از سلول های موجود در روپوست ریشه به کمك زوائد سیتوپالسمی (تار کشنده) خود پیوستگی شیره خام را حفظ میکنند.

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،خط به خط

مبحث سوال  :گردش مواد در گیاهان ()206

سطح سوال  :نسبتا سخت

m

آنالیز سوال

گزینه  )4در پو ست ساقه سلولهای مرده از قبیل فیبر نیز وجود دارد ،همانطور که میدانیم این سلولها فاقد پال سمود سم ه ستند لذا از طریق
پالسمودسم نمیتوانند آب و مواد غذایی را به سلولهای مجاور منتقل کنند.

7

گزینه 4

co

افزایش ف شار ا سمزی در اطراف لولهی هنله نزولی(پایین رو) که در بخش نازک آن بازجذب آب صووورت میگیرد،سووبم میگردد آب بیشووتری
بازجذب شود (چون فشار اسمزی مویرگ افزایش یافته) و در نهایت حجم ادرار کاهش یابد یعنی غلظت ادرار افزایش مییابد.
بررسی سایر گزینهها :

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی

8

گزینه 3

مبحث سوال  :کلیهها ()207

سطح سوال  :نسبتا سخت
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با توجه به شکل مقابل به بررسی گزینهها میپردازیم:
داروها در لوله ی پیچ خورده ی دور به داخل نفرون ترشووح
می شوند ،در این بخش از نفرون بی کربنات به صورت فعال
بازجذب و وارد شبکهی دوم مویرگی میگردد.
گزینه  )1در بخش نازکِ هنله نزولی ،آب بازجذب میشوود
در صورتی بازجذب نمك ( )NaClصورت نمیگیرد.
گزینه  )2در لولهی پیچ خورده نزدیك ،آمینواسووید ها طی
بازجذب فعال با صووورف انرژی به شوووبکهی دوم مویرگی
بازجذب می شووووند و ترشوووح یون هیدروژن به داخل لوله
ادراری (نفرون) صورت میگیرد.
گزی نه  )4در بخش هن له صوووعودی ،ن مك ( )NaClطی
بازجذب به شووبکهی مویرگی اطراف نفرون برمیگردد و در
این بخش آب بازجذب (طی اسمز) نمیشود.

to
o
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h.

گزینه  )1در صورت افزایش فشار خون در درون کپسول بومن ،میزان تراوش و مواد تراوش شده در درون نفرون افزایش مییابد ،پس با افزایش
فشار خون و تراوش مقدار گلوکز درون نفرون (لوله ادرار ساز) زیاد می شود و مقدار آن که در سرخرگ وابران دیده می شود نسبت به قبل کاهش
مییابد.
گزینه  )2کاهش ف شار ا سمزی در اطراف لولهی جمع کننده ادرار که در بخشهایی از آن بازجذب آب همواره با اوره صورت میگیرد ،آب کمتری
بازجذب شده (چون فشار اسمزی مویرگ کاهش یافته) و در نهایت حجم ادرار افزایش مییابد.
گزینه  )3کاهش ف شار خون درون کپ سول بومن ،سبم تراوش کمتر داروها به داخل نفرون می شود ،در این صورت در شبکهی دوم مویرگی
ترشح این مواد به داخل نفرون افزایش مییابد.
(این یعنی صرف انرژی بیشتر و تولید دی اکسید کربن بیشتر و مصرف اکسیژن بیشتر و ...می شود)
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آنالیز سوال

مبحث سوال  :کلیهها ()207

نوع سوال  :استداللی و دامدار و مفهومی

آزمونهای زیست لیموترش
سطح سوال  :نسبتا سخت

دامهای تست

بازجذب
 -1در حدود  99درصد موادی که در گلومرولها تراوش شدهاند دوباره در مویرگهای اطراف لولهی ادراری جذب خون میشوند و به این ترتیم
از هدر رفتن موادی مانند گلوکز و سدیم جلوگیری میشود.
نکته :در اطراف لولههای پیچ خورده و هنله شبکهی دوم مویرگی وجود دارد .بنابراین  99درصد از پالسمای تراوش شده به لولههای پیچ خورده،
هنله و جمع کنندهی ادرار وارد شبکهی دوم مویرگی میشود.
باز جذب فعال مواد :برخالف شیم انتشار صورت میگیرد .به کمك پروتئینهای ناقل میباشد .همراه با مصرف  ATPاست.

m

باز جذب غیر فعال مواد :در جهت شیم غلظت صورت میگیرد .نتیجهی اختالف غلظت است .بدون مصرف  ATPو انرژی زیستی صورت
میگیرد.

co

 -3در گلومرول حجم زیادی از پالسما وارد کپسول بومن میشود و مواد درشت از گلومرول وارد سرخرگ وابران میشوند .بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که غلظت مواد و فشار اسمزی در سرخرگ وابران خیلی بیشتر از نفرون و سرخرگ آوران است و گروهی از مواد تمایل دارند که در جهت
شیم غلظت از نفرون وارد شبکهی دوم مویرگی شوند.
 -به طور کلی در هر بخش از نفرون و لولهی جمع کننده مواد زیر باز جذب میشود:

h.

درسنامه آموزشی این تست

 -2باز جذب مواد به خون در کلیهها به دو صورت فعال و غیر فعال صورت میگیرد.

لولهی پیچ خوردهی نزدیک:

بازجذب فعال ،NaCl :گلوکز و آمینواسید

rs

بازجذب غیر فعال :آب و ( HCO3-بیکربنات)

نکته :گلوگز و آمینواسید فقط در لولهی پیچ خوردهی نزدیك باز جذب میشود .و باز جذب آنها فقط فعال و در خالف جهت شیم غلظت است.
نکته :در ادرار انسان سالم هیچگاه گلوکز و آمینواسید دیده نمیشود .این یعنی در لولهی هنله ،پیچ خوردهی دور ،جمع کنندهی ادرار ،لگنچه
بخش نزولی یا پایین رو هنله:
بازجذب فعال :ندارد
بازجذب غیر فعال :فقط آب

to
o

و مجاری ادراری و مثانه هیچگاه گلوکز و آمینواسید دیده نمیشود( .البته در انسان سالم)

نکته :بخش پایین رو هنله فقط به آب نفوذپذیر است و به  NaClنفوذ ناپذیر میباشد( .در سطح کتاب درسی)
بازجذب فعال NaCl :در بخش ضخیم
بازجذب غیر فعال NaCl :در بخش نازک
نکته NaCl :فقط در بخش نازک و باال رو هنله باز جذب غیر فعال دارد.
پیچ خوردهی دور:
بازجذب فعالNaCl, HCO3- :
بازجذب غیر فعال :ندارد

lim
oo

بخش صعودی یا باال رو هنله:

نکته :در پیچ خوردهی دور باز جذب فقط به صورت فعال و در خالف شیم غلظت و همراه با مصرف  ATPاست.
نکته :در حالت عادی بخش باال رو هنله و پیچ خوردهی دور نسبت به آب نفوذ ناپذیر هستند.
جمع کنندهی ادرار:
بازجذب فعالNaCl :
بازجذب غیر فعال :اوره و آب
یادآوری :لولهی جمع کنندهی ادرار جزء نفرون نیست اما مانند نفرون در بازجذب مواد نقش دارد.

4
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گزینه 4

افزایش ف شار ا سمزی در اطراف لولهی هنله نزولی(پایین رو) که در بخش نازک آن بازجذب آب صووورت میگیرد،سووبم میگردد آب بیشووتری
بازجذب شود (چون فشار اسمزی مویرگ افزایش یافته) و در نهایت حجم ادرار کاهش یابد یعنی غلظت ادرار افزایش مییابد.
بررسی سایر گزینهها :

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و تحلیلی

مبحث سوال  :کلیهها ()207

سطح سوال  :نسبتا سخت

 -1مواد زیر در کلیه باز جذب میشوند :

h.

 ، NaClگلوکز ،آمینواسید ،بیکربنات ،یون کلسیم ،اوره و ...
دربارهی این مواد باید بدانید که:
.I

مقدار این مواد در سیاهرگ کلیه بیشتر از سرخرگ وابران است.

.II

rs

مقدار این مواد در ادرار از مقدار تراوش شده کمتر است.

.III

مقدار این مواد در سرخرگ آوران بیشترین و در سرخرگ وابران کمترین است.

 -2مواد زیر هم طی تراوش و هم طی ترشح از خون وارد ادرار میشوند و باز جذب ندارند:

to
o

درسنامه آموزشی این تست

co

آنالیز سوال

m

گزینه  )1در صورت افزایش فشار خون در درون کپسول بومن ،میزان تراوش و مواد تراوش شده در درون نفرون افزایش مییابد ،پس با افزایش
فشار خون و تراوش مقدار گلوکز درون نفرون (لوله ادرار ساز) زیاد می شود و مقدار آن که در سرخرگ وابران دیده می شود نسبت به قبل کاهش
مییابد.
گزینه  )2کاهش ف شار ا سمزی در اطراف لولهی جمع کننده ادرار که در بخشهایی از آن بازجذب آب همواره با اوره صورت میگیرد ،آب کمتری
بازجذب شده (چون فشار اسمزی مویرگ کاهش یافته) و در نهایت حجم ادرار افزایش مییابد.
گزینه  )3کاهش ف شار خون درون کپ سول بومن ،سبم تراوش کمتر داروها به داخل نفرون می شود ،در این صورت در شبکهی دوم مویرگی
ترشح این مواد به داخل نفرون افزایش مییابد.
(این یعنی صرف انرژی بیشتر و تولید دی اکسید کربن بیشتر و مصرف اکسیژن بیشتر و ...می شود)

 ،H+بعضی از سم (توکسین) و داروها (پنی سیلین) و یون پتاسیم
دربارهی این مواد باید بدانید که:
.I

مقدار این مواد در ادرار بیشتر از مقدار تراوش شده به درون کپسول بومن است.

.II

مقدار این مواد در نفرون بیشتر از سرخرگ وابران و سیاهرگهای کلیه است.

.IV

بیشترین مقدار این مواد در سرخرگ آوران و کمترین مقدار آن در سیاهرگ کلیه است.

lim
oo

.III

مقدار این مواد در سیاهرگ کلیه از سرخرگ وابران کمتر است.

 -3حال فرض بگیرید آنزیم تولید کنندهی  ATPدر نفرون غیر فعال شود در این حالت اتفاقات زیر رخ میدهد:
 .Aفرایند ترشح ( H+, K+,بعضی از سمها و داروها) کامأل متوقف میشود.
.B

باز جذب فعال  NaClکامأل متوقف میشود.

 .Cباز جذب فعال
ادامه مییابد.

HCO3-

در لولهی پیچ خوردهی دور کامأل متوقف میشود اما باز جذب غیر فعال آن از لولهی پیچ خوردهی نزدیك

 .Dباز جذب گلوکز و آمینواسید کامأل متوقف میشود .در این حالت مقدار گلوکز و آمینواسید شدیدا افزایش مییابد .با افزایش گلوکز در
ادرار مقدار زیادی آب به همراه گلوکز طی پدیدهی اسمز وارد نفرون شده و حجم ادرار افزایش مییابد.قوی ترین جزوات زیست شناسی
در سایت زیستکده با افزایش حجم ادرار فرد بیشتر احساس تشنگی میکند و هیپوتاالموس بیشتر تحریك میشود .در این حالت
چون قند خون افت میکند ،ترشح گلوکاگون افزایش مییابد.
نکته :در این حالت باز جذب غیر فعال  NaClاز بخش باال رو و نازک هنله ادامه مییابد .در ضمن  NaClاز لولهی جمع کننده نیز باز جذب
فعال دارد.

ویژه آزمون مرحلــه  11شهریور قلم چی
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گزینه 4

در صورت افزایش فشار در دیوارهی مثانه ،گیرندهی کششی (مکانیکی)
تحریک شده و تولید پیام عصبی میکند ،از طرف دیگر اعصاب دستگاه پیکری
با کنترل اسفنگتر خارجی مثانه (از نوع ماهیچه مخطط) میتواند
این انعکاس را مهار نماید.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1پیام عصبی توسط نورونهای حسی از دیوارهی مثانه به نخاع ارسال می شود.
گزینه  )2اسفنگتر داخلی مثانه از نوع صاف و غیر ارادی و تحت تاثیر اعصاب خودمختار است،
این ماهیچه در هنگام تخلیه ادرار در حال استراحت است.

m

گزینه  )3پس از تحریك گیرنده ها و ارسال پاسخ از نخاع ،ماهیچههای مثانه حرکات دودی
خود را شروع میکنند ،این ماهیچهها چون از نوع صاف هستند تحت تاثیراعصاب
خودمختار قرار دارند.

آنالیز سوال

co

مبحث سوال  :تخلیه ادرار ()207

نوع سوال  :استداللی و مفهومی و ترکیبی

سطح سوال  :متوسط

مراحل تخلیه ادرار

نکته :انتقال ادرار از لگنچه (بخشی از کلیه) به مثانه توسط دو عدد میزنای و همراه با حرکات دودی صورت میگیرد.
 -2اگر کشش دیوارهی مثانه به حد خاصی برسد گیرندههای آن تحریك میشوند و با ارسال پیامهای عصبی به نخاع انعکاس تخلیه مثانه را فعال میکنند.
نکته :گیرندههای موجود در دیوارهی مثانه از نوع حسی و مکانیکی میباشد.

 -3پیام حسی از مثانه توسط نورونهای حسی موجود در عصمهای نخاعی وارد مادهی خاکستری نخاع میشود و سپس پیامهای حرکتی توسط عصمهای
نخاعی به اسفنگتر داخلی مثانه میرسد.

to
o

 -4پس از رسیدن پیام حرکتی به اسفنگتر داخلی مثانه این اسفنگتر باز میشود.

نکته :در نواحی پایینی مثانه ماهیچههای صاف حلقوی وجود دارد که به صورت اسفنگتر داخلی عمل میکند و معموأل منقبض هستند و دهانهی میزراه را
بسته نگه میدارند.

نکته :فعالیت اسفنگتر داخلی مثانه غیر ارادی بوده و تحت کنترل بخش خاکستری نخاع میباشد.

ترکیب :فعالیت اسفتگتر داخلی مثانه توسط اعصاب پیکری خودمختار (سمپاتیك و پاراسمپاتیك) کنترل میشود.
نکته :کمی پایینتر ار اسفنگتر داخلی مثانه در میزراه ماهیچهی حلقوی دیگری از نوع مخطط قرار دارد که ارادی است.

lim
oo

ایتسگاه آموزشی این

rs

دامهای تست

h.

 -1با ورود ادرار از دو میزنای به مثانه به تدریج فشار درون مثانه افزایش مییابد و دیوارهی آن کشیده میشود.

ترکیب :چون فعالیت ماهیچهی مذکور ارادی است پس میتوان گفت فعالیت آن ارادی بوده و تحت کنترل قشر مخ است.

ترکیب :ماهیچهی مخطط ارادی دارای خط  ،Zخط تیرهی  ،Mصفحهی هنسن ،بخشهای تیره و روشن ،رشته های پروتئینی منقبض شونده (اکتین و میوزین)
و  ...میباشد .در ضمن سلولهای آن چند هستهای هستند.

نکته :فعالیت این ماهیچه ی حلقوی موجود در میزراه در نوزادان و کودکان (که هنوز ارتباط مغز نخاع آن ها به طور کامل برقرار نشده است) ،به صورت غیر
ارادی میباشد.

 -5حال اگر در فرد ارتباط بین نخاع و مغز کامأل برقرار نشده باشد ،اسفنگتر خارجی میزراه به صورت غیر ارادی باز شده و مثانه تخلیه میشود .اما اگر ارتباط
بین نخاع و مغز کامأل برقرار شده باشد ،فرد به ارادهی خود (با دستور قشر مخ) تصمیم میگیرد که ماهیچه ی حلقوی موجود در میزراه را منقبض نگه دارد یا
منبسط کند.
نکته :مرکز انعکاس تخلیهی مثانه که غیر ارادی است در نخاع قرار دارد ولی مرکز ارادی تخلیه ادرار در قشر مخ میباشد.
چندتا مطلب
 -1افراد زیر نمیتوانند فعالیت اسفنگتر خارجی مثانه را کنترل کنند بنابراین تخلیه مثانه غیر ارادی صورت میگیرد:
* نوزادان

* کودکانی که هنوز ارتباط مغز نخاع آنها به طور کامل برقرار نشده است.

* افرادی که دچار آسیبهای نخاعی هستند.

 -2بخشهای زیر هم ماهیچه ی صاف دارند و هم اسکلتی پس هم تحت کنترل اعصاب پیکری اند هم خود مختار:
* میزراه

* راست روده

* حلق

 -3در موارد زیر ماهیچهی حلقوی ارادی میزراه باز میباشد:
* هنگام تخلیه ادرار

* هنگام عبور اسپرم از میزراه

6
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گزینه2

بخش دانه دار کلیه ،همان بخش ق شری ا ست که به دلیل وجود کالف های مویرگی (شببه ه یرگی ا ا ی گگ مریی ی) این گونه در زیر میکرو سکوپ
دیده میشووود .نمك ( )NaClدر لولههای پیچ خورده دور و نزدیک با صوورف انرژی آدنوزین تری ف سفات ( )ATPدر طی انتقال فعال بازجذب
میشود ،در صورتی که اوره در بخش قشری کلیه بازجذب ندارد و بازجذب آن بخش مرکزی در لوله جمع کننده ادرار صورت میگیرد.
بررسی سایر گزینهها :
گزينه  )1بیکربنات در بخش قشری ،در قسمت لولهی پیچ خوردهی نزدیک ،بدون صرف انرژی بازجذب میشود ولی نکته اینجاست
بیکربنات در بخش لولهی پیچ خوردهی دور نیز بازجذب آن صورت میگیرد که با صرف انرژی ا ست ،پس بازجذب آن منح صرا بدون صرف انرژی
نیست!! ،در بخش قشری در لولهی پیچ خوردهی نزدیک ،آب طی قوانین اسمز ،بازجذب میشود و منحصرا بدون صرف انرژی زیستی است.

m

گزينه  )3در بخش قشووری کلیه ،هم گلوکز در لولهی پیچ خوردهی نزدیک و هم نمك ( )NaClدر لولههای پیچ خورده دور و نزدیک با صوورف
انرژی آدنوزین تری فسفات ( )ATPدر طی انتقال فعال بازجذب میشوند.
گزينه  )4پنی سیلین (نوعی دارو) در بخش لولهی پیچ خوردهی دور با مصرف انرژی به داخل لوله ادراری ترشح میشود و یون هیدروژن نیز در
لوله های پیچ خوردهی نزدیک و دور با صرف انرژی زیستی ()ATPترشح میگردد.

آنالیز سوال

co

نوع سوال  :استداللی و شکل کتاب

مبحث سوال  :کلیهها ()207

سطح سوال  :متوسط رو به سخت

تراوش

 -1دیوارهی مویرگهای گلومرول و دیوارهی کپسول بومن نسبت به گلبولهای قرمز و مولکولهای درشت مانند پروتئینها نفوذ ناپذیر
است ولی سایر مواد از آن میگذرند.

rs

دامهای تست

h.

خبش اول از درسنامه کلیه :

نکته :گلبول های قرمز (آنزیم انیدرازکربنیك) ،هموگلوبین ،فاکتورهای انعقادی ،آلبومین ،فیبرین ،فیبرینوژن ،پروترومبین بیلیوردین ،مواد رنگی
گلومرول و کپسول بومن عبور کنند و وارد نفرون شوند.

ترکیب :اکسی توسین ،ضد ادراری LH, FSH ،کلسیتونین ،انسولین ،گلوکاگون و  ...جزء هورمونهای پروتئینی یا پلی پپتیدی هستند.
 -2فشار خون در مویرگهای گلومرول باعث تراوش پالسما به درون نفرون میشود.

نکته :فشار خون کلیوی نتیجهی فشار خون سیستولی دیوارهی بطن چپ است میدانید که فعالیت سیستولی قلم همراه با مصرف  ATPو به
کمك یون کلسیم میباشد.
 -3وجود پروتئینهای خون تا حدی از نیروی تراوش میکاهد.

lim
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ایتسگاه آموزشی این تست

to
o

(بیلیروبین) هورمونهای پروتئینی و پلیپپتیدی ،کلسترول ،لیستین ،ویتامینهای محلول در چربی ) (D,A,K,Eو  ...نمیتوانند از دیوارهی

نکته :عوامل زیر کاهندهی مقدار پالسمای تراوش شده به درون کپسول بومن هستند:
افزایش پروتئینهای خون

کاهش فشار خون در کلیه

تنگ شدن سرخرگ آوران

ترکیب :فعال شدن اعصاب پاراسمپاتیك در قلم و کاهش آلدوسترون خون موجم کاهش فشار خون در کلیه میشود.
نکته :عوامل زیر افزایندهی مقدار پالسمای تراوش شده به درون کپسول بومن هستند:
کاهش پروتئین های خون

افزایش فشار خون در کلیه

تنگ شدن سرخرگ وابران

ترکیب :فعال شدن اعصاب سمپاتیك در قلم و افزایش آلدوسترون در خون موجم افزایش فشار خون میشود.

ترکیب :کورتیزول سبم شکستن پروتئینها میشود و پروتئین خون را کاهش می دهد .در این حالت میزان آمینواسید و گلوکز تراوش شده به
درون کپسول بومن افزایش مییابد.
 -4در انسان کل پالسمای خون در حدود  3لیتر است .حجم مادهی تراوش شده به درون کپسولهای بومن در هر شبانهروز تقریبأ به 181
لیتر میرسد.
نکته :با توجه به مطلم فوق میتوان گفت در هر شبانهروز تقریبأ  01بار کل پالسما به درون کپسولهای بومن تراوش میشود.
ترکیب :در همهی مویرگها به جز مویرگهای کلیه هر روز  21لیتر پالسما به خارج مویرگ تراوش میشود.
 -5تراوش فقط در کپسول بومن رخ میدهد کپسول بومن در بخش قشری کلیه قرار دارد .پس تراوش فقط در بخش قشری کلیه رخ میدهد.
 -0موادی که به درون کپسول بومن تراوش میشوند عبارتند از:
آب ،نمك ( NaClو غیره) HCO3-, H+ ،اوره ،گلوکز ،آمینواسیدها (میتونین ،آرژینین ،سیستئین ،فنیل آالنین ،تیروزین و  ،)...برخی از داروها و
سمها.

ویژه آزمون مرحلــه  11شهریور قلم چی
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گزینه 1

بررسی مههی گزینهها :
مورد اول) اوره در طول نفرون بازجذب نمیشود ،زیرا در لوله ادراری صورت میگیرد که جزء نفرون محسوب نمیشود.
( سدیم در لوله جمع کنندهی ادرار طی بازجذب فعال بازجذب میشود ( ).رد گزینه )
مورد دوم) در بخش قشری کلیه (بخش دانه دار) ،در هردو لولهی پیچ خوردهی دور و نزدیك بازجذب یون سدیم با صرف انرژی زیستی ( )ATPصورت
می گیرد ( .تایید گزینه )
مورد سوم) افزایش پروتئینها در درون گلومرول سبم کاهش تراوش به داخل نفرون میشود ( .رد گزینه )
مورد چهارم) سلولهای کپسول بومن ترشح مواد ندارند ،بلکه سلول-های مویرگی درون شبکه ی دوم مویرگی موادی از قبیل یون هیدروژن و داروها و
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی

13

مبحث سوال  :کلیهها ()207

m

آنالیز سوال

سموم و  ....را به داخل نفرون ترشح میکنند ( .رد گزینه )
سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 1

co

بررسی مههی گزینهها :

گزینه الف) فعالیت متابولیکی سلولهای خارجی ترین

h.

بخش استوانهی ریشه (سلولهای دایرهی محیطیه) در ایجاد فشار ریشهای
و فرآیند تعریق موثر است ( .رد الف)

گزینه ب) افزایش رطوبت در افزایش تعریق و کاهش تعرق موثر است ( .رد ب )

rs

گزینه ج) روزنههای آبی همواره باز هستند ،این روزنهها در منتهی الیه سلولهای آوند چوب قرار دارند ،سلولی در کنترل باز یا بسته شدن
این روزنهها دخالتی ندارد ( .رد ج )

to
o

گزینه د) فعالیت بیشتر سلولهای تمایز یافتهی اپیدرمِ ریشه (تارکشنده) با جذب آب بیشتر از خاک ،سبم تعریق شود ( .تایید د )

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،خط به خط مبحث سوال  :تعریق و تعرق ()206

سطح سوال  :نسبتا سخت

یه انیمیشن خیلی جالب براتون داریم ،اگر میخوای انتقال مواد در گیاهان رو خوب خوب یادش بگیری،
زیبای انتقال شیرهی خام و پرورده رو ببینی

14

گزینه 3

lim
oo

میتونی با برنامهای ساده که فایل  QRرو اسکن می کنه ،تصویر مقابل رو اسکنش کنی و فایل ویدئوی

افزایش تراوش در گلومرول (اولین شبکه مویرگی) در صورتی رخ میدهد که فشار سرخرگ ورودی به کلیه افزایش پیدا کند.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1فشار اسمزی مویرگهای اطراف لوله هنله در صورتی کاهش می یابد که بازجذب آب در اطراف لوله هنله زیاد شود.
گزینه  )2اگر تراوش در کپسول بومن افزایش یابد ،اوره موجود در لوله پیچ خورده نزدیك افزایش مییابد.
گزینه  )4در بخش نزولی هنله در نفرون میزان بی کربنات خون را دو عامل تعیین میکند:
یك) بازجذب در لوله پیچ خورده نزدیك (کاهنده بیکربنات بخش نزولی لوله هنله)
دو) تراوش در کپسول بومن (افزاینده بیکربنات بخش نزولی هنله).

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،خط به خط مبحث سوال  :عملکرد نفرون ()207

سطح سوال  :نسبتا سخت

یه انیمیشنننن خیلی جا لب براتون داریم ،اگر میخوای نحوه ف عال یت کل یه ها رو خوب خوب
یادش بگیری ،میتونی با برنامهای سنناده که فایل  QRرو اسننکن می کنه ،تصننویر مقابل رو
اسکنش کنی و فایل ویدئوی زیبای فعالیت کلیهها رو ببینی

8

:9

آزمونهای زیست لیموترش
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 3
بررسی مهه گزینهها :

بیشتر مواد دفعی حاصل از متابولیسم گیاهان ،اکسیژن و دی اکسید کربن و آب هستند که مقدار اضافی هر کدام از این مواد میتواند از طریق
روزنههای هوایی در هنگام باز بودن آن وقتی سلولهای نگهبان روزنه آب جذب کردهاند (تورژسانس) و پتانسل آب آنها افزایش یافته است ،صورت
گیرد .در مراحل تنفس هوازی در درون سلولها ،دی اکسید کربن و آب تولید و اکسیژن مصرف میگردد .دو مادهی اولیه دی اکسید کربن و آب
برای ساختن تمام کربوهیدراتهای (قندهای) مورد نیاز گیاهان کافی است .سایر مواد دفعی گیاهان مثل پپتیدهای غنی از گوگرد فعالیت ضد
میکروبی دارند .برخی مواد دفعی نیز درون اشعهی مغزی درون ساقه ( نه ریشه) انبار میشوند.
تنها مورد آخر اشتباه بیان شده است.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و مقایسهای

نکته :آب تولید شده در تنفس سلولی وارد تیالکوئید در کلروپالست شده و به اکسیژن و  H+تبدیل میشود.
نکته CO2 :تولید شده در تنفس سلولی وارد کلروپالست و استروما شده و طی چرخهی کالوین تثبیت میشود و کربن آن در ساختار قند قرار

co

میگیرد.

نکته :اکسیژن تولید شده در طی فتوسنتز وارد میتوکندری شده و در نهایت مصرف میشود.
نکته :مقدار اضافی آب و دیاکسید کربن طی انتشار در جهت شیم غلظت از طریق روزنههای هوایی از گیاه خارج میشود.

h.

 -3برخی از مواد دفعی گیاهان ممکن است از طریق افتادن برگها و بخشهایی از پوست گیاهان چوبی دفع شوند .موادی چون رزین تانن و
صمغ که در نتیجهی متابولیسم گیاهان به وجود میآیند در بخشهایی از گیاه مثل مغز ساقه انبار میشوند.
 -4در گیاهان علفی مواد دفعی در واکوئلها و دیوارهی سلولی آنها جمع میشوند .برخی از مواد دفعی گیاهان نقش دفاعی دارند و از
خورده شدن گیاه توسط جانوران گیاهخوار جلوگیری میکنند یا گیاه را در مقابل عوامل بیماری زا حفظ میکنند.

rs

درسنامه آموزشی این تست

m

آنالیز سوال

مبحث سوال  :مواد دفعی گیاهان ()207

سطح سوال  :نسبتا سخت

ترکیب :مغز بسیاری از ساقههای علفی از بافت پارانشیمی ساخته شده است .سلولهای مغز دارای فضاهای بین سلولی فراوانی هستند و معموأل

to
o

مواد غذایی ذخیره میکنند .مغز گیاهان چوبی از آوند چوب پسین ساخته شده و سلولهای آنها مرده هستند.
ترکیب :بعضی از گیاهان چند سالهی چوبی هر سال برگهای خود را میریزانند گیاهانی که هر ساله همهی برگهای خود را از دست میدهند
مانند نارون افرا و مو به گیاهان برگریز معروف هستند( .محمد شاکری)
ترکیب :گیاهان علفی شامل موارد زیر میباشد:

گیاهان یک ساله :آفتاب گردان ،لوبیا ،بسیاری از گیاهان خودرو و همهی گیاهان علفی
گیاهان دوساله :داوودی نرگس زرد و زنبق

lim
oo

نکته :در یك فصل رشد چرخهی زندگی خود را (مراحل رشد رویشی ،تشکیل گل و تولید دانه و میوه) تکمیل میکنند.

نکته :این گیاهان مواد غذایی مورد نیاز برای دورهی بعدی رشد خود را در ریشههای گوشتی و ساقههای زیر زمینی ذخیره میکنند.

 -5انواعی از پروتئین ها و پپتیدهای غنی از گوگرد در گیاهان شناخته شده است که فعالیت ضد میکروبی دارند .نوعی از این پپتیدها در یونجه
فعالیت ضد قارچی دارند بنابراین میتوان گفت یونجه به بیماریهای قارچی (زنگها و سیاهكها) تا حدودی مقاوم است.
 -6همهی گیاهان موادی دفاعی که ترکیبهای ثانویه نام دارند تولید میکنند ترکیمهای ثانوی نخستین راه دفاعی اغلب گیاهان هستند.
مثأل گیاهان تیرهی شم بو گروهی از ترکیمهای شیمیایی را که در مجموع روغن خردل نامیده میشوند تولید میکنند .روغن خردل برای
حشرات سمی هستند.
نکته :گیاهان تیرهی شب بو :کلم ،تربچه و براسیکا اولراسه
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16

11

آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 4

با توجه به اطالعات داده شده ،زنی که سالم ا ست و فرزند مبتال به هموفیلی (واب سته به جنس مغلوب) به دنیا آورده در صورتی که پدر نیز سالم بود ،قطعا
ژنوتیپ ناقل داشته است و فرزند او که با گرفتن یك آلل از مادر بیمار شده ،حتما پسر است!! ،اما یه نکته دیگر حاال که فرزند پسر شد ،چگونه مبتال
به بیماری تحلیل ع ضالنی دو شن ،همانطور که می دونیم ،پ سر آلل بیماری واب سته به جنس را از مادر می گیرد ،پس مادر از نظر تحلیل ع ضالنی دو شن
ناخالص (ناقل) بوده ،نکته دیگر ،آلل های هموفیلی و تحلیل ع ضالنی دو شن هردو بر روی یك کروموزوم  Xدر مادر قرار دا شته و پیو سته اند ،در صورتی
که کرموزوم  Xدیگر آن دارای آلل های سالم هموفی لی و تحلیل عضالنی دو شن ا ست.حاال در ارتباط با گروه خونی ،پدر و مادر هردو آنتی ژن رزوس ()Rh
را دارند ولی چی شوود که پسوورشووون فاقد آنتی ژن  Rhشوود ،این نشووان از آن دارد که هم مادر و هم پدر از نظر ژنوتیپی ناخالص اند و ژنوتیپ ( )Rrرا
دارند ،اما حاال گروه های خونی ،ژنوتیپ مرد می تواند ( AOیا  )AAباشوود ولی اگر  AAفرض کنیم از آمیزش آن با  ABهیچگاه گروه خونی  Bبدسووت
نمی آید ،پس قطعا گروه خونی پدر  AOبوده که آلل  Oرا داده با آلل  Bاز مادر ژنوتیپ پسر  BOرا ایجاد کرده که گروه خونی Bپیدا کرده است.

m

با گفته ها ژنوتیپ مادر و پدر اینگونه است  AORrXHdY * ABRrXHDXhd:است.
(  hآلل بیماری هموفیلی و  dآلل بیماری تحلیل عضالنی دوشن است)
خب حاال حل مسئله  :اگر توجه کنید در صورت آمیزش دختر هایی که ایجاد می شوند  XHdXHDیا  XHdXhdدر هر صورت از نظر هموفیلی سالم اند و
1

فقط یك دختر می تواند مبت ال به تحلیل عضالنی دوشن باشد ،پس احتمال دختر مبتال به تحلیل عضالنی دوشن را حساب می کنیم که  4است ،در ارتباط با
3

1

3

1

1

4

2

4

× × =

3

32

می شود.

در ارتباط با پسر کامال سالم
4

4

4

× × =

1
64

4

4

( ) و دارای گروه خون  ) ( ABو آنتیژن رزوس منفی ( )
4

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی و مفهومی ،محاسباتی
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مبحث سوال  :مسائل ژنتیک انسانی ()308

rs

آنالیز سوال

1

1

1

XHDY

1

h.

احتمال برابر :

co

گروه خونی  ، Aاحتمال آن  2است و مثبت بودن گروه خونی  4است ،با ضرب احتمال ها

گزینه 4

سطح سوال  :نسبتا سخت

to
o

اگر برای بیماری دو آلل  aو  Aرا در نطر بگیریم ،با توجه به شووجره نامه میتوان گفت که دو فرد  7و  0قطعا ناقل ( )Aaهسووتند ،ولی برای فرد
1 2

 11احتمال  Aaو  AAوجود دارد که احتمال هریک به ترتیب ،و است ،برای اینکه حداقل یکی از فرزندان افراد  7و  11بیمار باشد باید فرد
3 3

2

 11ژنوتیپ  )3( Aaرا داشتته باشد ،در این صور سه حالت زیر برای فرزندان ممکن است :
3

فرزند اول بیمار و فرزند دوم سالم :

61
6

هر دو فرزند بیمار :

آنالیز سوال

مجموع احتمالهای باال برابر با :

61

61

=
=

4
6
4

×
×

4
3
4
6
4

از طرفی یه شرط داشتیم که احتمال ناقل بودن فرد : 11

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی و مفهومی ،محاسباتی
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4 61
6 3

فرزند اول سال و فرزند دوم بیمار :
7

3

= ×

6

2
3

←← = %21.67

مبحث سوال  :دودمانه ()308

گزینه 4
با توجه به گفتههای سوال میتواند آمیزش رو به رو را متصور شد :

7

24

=

7

61

×

2
3

سطح سوال  :نسبتا سخت

برای حل سواالت ژنتیك مربوط به حشرات و  ....بهترین کار کشیدن دایره و مربع است برای فهم بهتر سواالت و حل آن ها :
پروانه ماده ()ZW

شاخک کوتاه

پروانه نر ()ZZ

بال سیاه

شاخک بلند

بال سفید
سیاه

شاخک بلند

بال سفید

شاخک بلند

بال خاکستری

P:
F1 :

:11
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آزمونهای زیست لیموترش

توجه داشته باشید :میتوان حدس زد که نوع صفت شاخكها از نوع اتوزوم مغلوب بوده و صفت بال ازنوع وابسته به جنس!!
نکته خیلی مهم  :وقتی از افرادی اتوزوم می خواید یه صفت دیگه رو بررسی کنید ،اون افراد اتوزوم رو معادل کل جمعیت می گیرید ،انگار
که بگیم احتمال فالن چیز در جمعیت چقدر است ،مثل مثال باال
3

احتمال اینکه در نرها ،شاخک بلند دیده شود طبق مربع های باال ،است.
4

با توجه به گزینه های دیگر :

1

احتمال اینکه در مادهها ،شاخک کوتاه دیده شود طبق مربع های باال ،است.
4

احتمال اینکه در بال سفیدها ،شاخک بلند دیده شود طبق مربع های باال ،است.
4

احتمال اینکه در بال سیاهها ،جنسیت نر دیده شود طبق شکل باال صفر است.

m

آنالیز سوال

3

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی و مفهومی ،محاسباتی

مبحث سوال  :مسائل ژنتیک حشرات ()308

co
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گزینه 1

سطح سوال  :نسبتا سخت

با توجه به گفتههای سوال می توان گفت ژنوتیپ والدین از قرار زیر است :

HhABRrXkNY×hhOOrrXkNXKn

h.

چند نکته  )1 :پدر دارای گروه خونی ( )+چون یك فرزند دارای  RHمثبت دارد و یکی دارای  RHمنفی.
 ) 2چون فرزنده پ سر در آن واحد مبتال به بیماری ن شان شگان زالی-نا شنوایی و کام شکافدار نی ست ،پس آلل بیماری این دوبیماری روی دو کروموزوم
متفاوت والد مادر قرار دارد.
مبتال به هانتیگتون

6
2

× مبتال به کام شکاف دار

rs

با توجه به خواستهی سوال دختر تولد دختری با فنوتیپ مشابه پدر خود و دارای گروه خونی : B+
6
4

×  RHمثبت

6
2

6

× گروه خونی = B
2

6
32
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o

با توجه به خواستهی سوال پسری تنها مبتال به یک بیماری با گروه خونی : A
اگر به آمیزش نگاه کنید در پسوووران هر کاری کنید به خاطر وجود آللها مختلف بیماری در کروموزومها  Xجنسوووی مادر ،پسووور مبتال به حداقل یك
بیماری وابسته به جنس مغلوب است ،پس دو حالت بیشتر متصور نمی شویم :
 )1پسر نشانگان زالی -ناشنوایی بیمار و کام شکاف دار و هانتیگتون سالم یا  )2کام شکاف دار بیمار و نشانگان زالی -ناشنوایی و هانتیگتون سالم
6

6

2
6

4
6

6

در حالت ( : )1هانتیگتون سالم ( ) × مبتال به زالی-ناشنوایی و کام شکاف دار سالم ( ) × گروه خونی = ) ( A
2
6

2

در مجموع با جمع کردن حالت  1و  2احتمال کل برابر با :

6
8

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی و مفهومی ،محاسباتی

4

2
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آنالیز سوال

در حالت ( : )2هانتیگتون سالم ( ) × مبتال به کام شکاف دار و زالی-ناشنوایی سالم ( ) × گروه خونی = ) ( A

6
61
6

مبحث سوال  :مسائل ژنتیک انسانی ()308

سطح سوال  :نسبتا سخت

 20گزینه 2
اگر به دودم انه به دید توارثی از نوع اتوزوم غالم نگاه کنید ،تمام افراد بیمار چون یا فرزند سالم یا پدر یا مادر سالم دارند ،ناخالص هستند.
نکته  :یادتون باشه فرد بیمار خالص در اتوزوم غالم ،تمام فرزندانش بیمارهستند.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1اگر بیماری از نوع واب ست ه به جنس با شد ،در افراد بیمار ،دیدن بیمار مغلوب (دارای دو آلل بیماری) ممکن نی ست ،اوال که چون واب سته به
جنس ا ست بیمار مغلوب با دو آلل بیماری فقط در زنان دیده می شود ،در میان زنان موجود نیز همگی ناخالص ه ستند ،چون مادر یا پدر سالم دارند و
یا فرزند سالم دارند.
گزینه  )3اگر دودمانه از نوع واب سته به جنس مغلوب با شد ،چون زنان فقط میتوانند ناخالص با شند ،افراد  7و  8و  11ناقل بیماری ه ستند ،فرد 8
مادر بیمار دارد و فرد  11مادر سالم ،فرد  7نیز تعین اینکه مادر یا پدر سالم یا بیمار دارد غیر ممکن است!!

آنالیز سوال

گزینه  )4اگر دودمانه از نوع اتوزومی مغلوب با شد ،تعین ژنوتیپ افراد شمارهی  7و  12غیرممکن ا ست .چون ممکن ا ست سالم و خالص با شد یا
سالم و ناخالص!!

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی و مفهومی

مبحث سوال  :دودمانه ()308

سطح سوال  :نسبتا سخت

ویژه آزمون مرحلــه  11شهریور قلم چی
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گزینه 2

با توجه به آمیزش بین ملخ ها ،اگر آلل بلندی پا را  Bو کوتاهی آن را با  Kمشخص کنیم با توجه بگفتهی سوال که در نسل دوم نیمی از نرها پای بلند
و نیمی دیگر پای کوتاه دارند ،میتوان تشخیص داد این صفات وابسته به جنس هستند وآلل کوتاهی بر بلندی غالب است.
صفات رنگ چشم قهوهای با حرف  aو رنگ چشم مشکی با حرف  Aمشخص میشوند که صفتی اتوزوم مغلوب است و مشکی غالب است.
آمیزش ها در این ملخ به شکل زیر است :
پدر و مادر :
افراد نسل : F1
افراد نسل : F2

XBO
XKO
XBO
XBO

XKXB
XKXB
XBXB
XKXB

XBOAa

XBXBAa

XKOAa

XBO
XBO
XBO
XKO

اتوزومی ها آمیزش نمیخواد چون در هر حالت  Aaو  Aaباهم آمیزش میکنند.
1

co

آنالیز سوال

m

XKXB
XKXB
XBXB
XBXB

XBOaa × XKXBAA
XBXKAa

5

در میان مادهها نسل دوم  :احتمال چشم قهوهای شدن ( ) × احتمال پا کوتاه شدن ( ) =
8

4

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی و مفهومی ،محاسباتی

22

مبحث سوال  :مسائل ژنتیک حشرات ()308

سطح سوال  :سخت

h.

22

گزینه 3

5

در گیاهان دانهدار شامل بازدانه و نهان دانهها رویان درون دانه قرار دارد ،بخ شی که حاوی برگهای تغییر شکل یافته ا ست ،لپهها ه ستند ،ات صال
رویان به گیاه مادر توسط سلولهای لپهها برقرار نمیشود.

rs

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1پو ستهی دانه از صدمات مکانیکی به رویان جلوگیری میکند ،پوستهی دانه ژنوتیپی مشابه والد مادر یعنی اسپوروفیت قبل دارد

to
o

وحاصل تقسیمات زیگوت (اسپوروفیت جدید) نیست.

گزینه  )2در بازدانگان سلول تریپلوئیدی تشکیل نمیشود ،در نهان دانگان نیز فقط در دولپهای ها این گزینه صدق میکند.

آنالیز سوال

گزینه  )4پوستهی دانه از رویش سریع دانه در ابتدا جلوگیری میکند ،پوستهی خارجی دانهی گردهی نهاندانگان دارای تزئنیات و
طرحهای خاصی است.

اجزا گیاه

بازدانگان (کاج)

نهاندانگان

lim
oo

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی و مفهومی ،دامدار

مبحث سوال  :تناوب نسل در گیاهان ()309

سطح سوال  :نسبتا سخت

تخمک رسیده

دانهی گردهی رسیده

تخمک نارس

 2پرسته
 2عدد بگی
 4عدد سمری هگپمرئید
ر گشا+زاگشا2+تگ پی تگلا
تش یل در کیسه یده زگی پرلک
نی

گک پرستهی 2n
پگرانشیم خررش 2n
گک ینفذ سفت
فگقد تخمزا آرکگن
اند سپیم

گک پرسته 2n
پگرانشیم خررش 2n
گک ینفذ سفت
آند سپیم  +تخمزا +آرکگن
اند سپیم آی (آرکگن تخمزا)

 2پرسته
 2عدد سمری هگپمرئید (ر گشا
زاگشا)
تش یل در کیسه یده در ن
بسگک

د پرستهی 2n
تعدادی پگرانشیم خررش
2n
گک ینفذ سفت
تش یل در تخمدان
فگقد تخمزا آلهرین

د پرسته 2n
تعدادی پگرانشیم خررش 2n
گک ینفذ سفت
کیسهی ر گگنا n
(سمری د هسته ای تخمزا)

دانه

 -1گک پرسته 2n
 -2اند ختهی ( nاندسپیم)
 8 -3عدد لپهی 2n
 -4ر گگن 2n
 -5گک عدد بگی 2n

تک لپه:
-1د عدد پرستهی 2n
 -2اند ختهی ( 3nآلهرین)
 -3گک عدد لپهی 2n
 -4ر گگن 2n
د لپه:
 -1د عدد پرستهی 2n
 -2اند ختهی ( 2nد عدد لپه)
 -3ر گگن 2n

12

:13

آزمونهای زیست لیموترش
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گزینه 2

آرکگن در خزه ها و سرخس ها و بازدانگان دیده می شود ،نهان دانگان فاقد آرکگن ه ستند ،در خزه ها شیره خام تو سط سلول های زنده انتقال
می یابد ،در سرخس و بازدانگان سلول های مرده تراکئید شیره خام را منتقل می کنند و در نهاندانگان انتقال شیره خام با سرعت بیشتری با حضور
تراکئید ها و عناصر آوندی صورت می گیرد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1آندو سپرم بافت هاپلو ئید حا صل از تق سیم میتوز سلول هاگ تولید شده ا ست که بخش گامتوفیتی بازدانگان را می سازد و تغذیه
رویان را برعهده دارد.
در بازدانگان دانه گرده نارس ،در مخروط نر ایجاد می شود که با سه تقسیم میتوز متوالی  4سلول تولید می کند ( 2سلول پروتال 1 ،سلول زایشی
و  1سلول رویشی) که در دانه گرده رسیده دیده می شوند.

m

گزینه  )3منظور از سلول هاپلوئید فتوسنتز کننده  ،گامتوفیت فتوسنتز کننده است که فقط در سرخس (پروتال) و در خزه یافت می شود ،در
این سوولول ها آنتروزوئید در آنتریدی که سوولول هاپلوئید اسووت (فاقد توانایی تشووکیل تتراد و تقسوویم میوز) طی تقسوویم میتوز (بدون کاهش
کروموزومی) سلول گامت نر (آنتروزوئید) ایجاد می شود.

co

نکته  :آنتروزوئید خزه  ،دو تاژکه است و آنتروزوئید سرخس  4تاژکه!! ( به شکل کتاب خوب دقت کنید ) 
گزینه  )4لقاح م ضاعف در نهاندانگان دیده می شود که در طی آن سلول تخم دیپلوئید و سلول آلبومن تریپلوئیدی ایجاد می شود ،در دانه
نهاندانگانی که دارای تك لپه هستند اندوختهی دانه ،سلول آلبومن ( ) 3nاست ولی در نهاندانگانی که دارای دولپه هستند ،ذخیره غذایی دانه بالغ،
دو لپه ها اند و سلول آلبومن در آنها از بین می رود ( .در دولپه ها ،ذخیره غذایی از آلبومن به لپه ها منتقل می شود) .

h.
rs
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o
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خزه از نگاه طراحان کنکور سراسری :

اسپورفیت بالغ فتوسنتز نمیکند.
 اسپورفیت بالغ به گامتوفیت همیشه پیوسته باقی میماند. اسپورفیت کوچكتر از گامتوفیت است.و تراکئید ،عناصر آوندی و سلولهای غربالی ندارد.
و گیاه اصلی هاپلوئید است ،پس کروموزوم همتا و جهش مضاعف شدن ندارند.
و گیاه اصلی گامتوفیت و هاپلوئید است.
و گیاه اصلی از رشد هاگ ایجاد میشود.
سوال :اگر خزه نر  abو خزه ماده  ABباشد:
 -1انواع اسپروفیت؟ یک نوع با ژنوتیپ AaBb
 -2انواع تخمزا و انتروزوئید؟ یک نوع تخمزا ( )ABو یک نوع آنتروزوئید ()ab
 -3انواع هاگ و اگمتوفیت نسل بعد؟ ab -aB – Ab – AB
 -4انواع آمیزش های ممکن در نسل بعد؟ 4 * 4 = 11

ویژه آزمون مرحلــه  11شهریور قلم چی
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گزینه 4

گیاهان دارای ریشه ی گوشتی مثل سیم زمینی ،گامتوفیت (هاپلوئید) بر اثر تقسیم هاگ که حاصل تقسیم میوز(تقسیمی با کاهش کروموزوم) ایجاد
می شود ( .یادتون باشه نکته این گزینه در ارتباط با گامتوفیت هر گیاهی صادقه)
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1ساقه ی زیر زمینی نیز در گیاهانی مثل سیم زمینی یافت می شود که چون گیاه نهاندانه است ،اسپورفیت جوان فاقد هرگونه وابستگی
به گامتوفیت است.
گزینه  )2حرکت غیرفعال در همه گیاهان دیده می شود .در خزه و سرخس باز شدن هاگدان از نوع غیر فعال است ولی در این گیاهان گامتوفیت
جدید فاقد وابستگی به اسپوروفیت است زیرا فتوسنتز کننده (تولید کننده) است.

21

گزینه 3

m

گزینه  )3در گیاهان چوبی دولپه ای که در اغلم موارد رشد پسین دارند (برخی گیاهان دیگر نیز به جز گیاهان چوبی دولپه ای دارای رشد پسین
هستند) گامتوفیت چه نر چه ماده پرسلولی نیست زیرا گامتوفیت نر شامل سلول زایشی و رویشی است ،و گامتوفیت ماده شامل چندین سلول
( 7سلول) است که هیچکدام پرسلولی نیستند.

to
o

بررسی سایر گزینهها :

rs

h.

co

شکل دانهی ذرت است (نهاندانهی
تك لپه ای) که بخش  : 1آلبومن،
بخش  :2پوشش دانه  ،بخش  : 3رویان
و بخش  :4لپه است،
در نهان دانگان اسپوروفیت جوان (رویان)
هیچگونه وابستگی به بخش گامتوفیتی ندارد.
آلبومن و رویان وابستگی غذایی به
گامتوفیت ندارند.

گزینه  )1بخش آلبومن دارای ژنوتیپی مشابه رویان است با این تفاوت برفرض مثال اگر ژنوتیپ رویان  ABباشد ژنوتیپ آلبومن  ABBاست
ولی پوشش دانه ژنوتیپی مشابه اسپوروفیت سابق دارد و ممکن است کامال ژنوتیپی متفاوت از ژنوتیپ رویان داشته باشد.
گزینه  )2در کاج (بازدانه)  ،رویان از بخش گامتوفیتی که قبل از لقاح ت شکیل شده یعنی آندو سپرم تغذیه می کند و  8لپه آن در تغذیه آن
نقش خاصی ندارند.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و شکل کتاب و مفهومی
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گزینه  )4در دانه ذرت که از نوع گیاهان تك لپه ای است ،تغذیه رویان در دانه بالغ بر عهده آلبومن است و آلبومن در دانه بالغ می ماند.
( آلبومن در دانه بالغ نهاندانگان دولپهای از بین می رود)
مبحث سوال  :دانه ذرت ()309

سطح سوال  :نسبتا سخت

پ
بازدانگان و نهاندانگان رویان دارای دولپه تشکیل میشود .در هردوی این گیاهان ،گامتها (آنتروزوئیدها) از طریق رشد سلولی هاپلوئید (سلول
در
رویشی) به سوی تخمك هدایت میشوند.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1نهاندانگان و سرخس می توانند دارای نوعی ساقه تغییر شکل یافته با شند ،در سرخس این ساقه زیرزمینی؛ ریزوم گفته می شود،
سرخس دانه ندارد ،این نهاندانگان هستند که اندوختهی دانهی آنها حاصل لقاح مضاعف است.

گزینه  )2تنها نهاندانگان و بازدانگان و سررس

ها که گیاه ا صلی ا سپوروفیت اسوت ،میتواند گیاه اصولی ،هاگ تولید کند ،در گیاهان دانهدار

گامتوفیت درون اسپوروفیت تمایز پیدا میکند ولی در سرخسها هاگها پراکنده و خارج از اسپوروفیت رویش و رشد پیدا میکنند.
گزینه  )4گامتوفیت کوچك فتوسنتزکننده در سرخسها و خزه ها دیده میشود ،افراد نسل بعد در این گیاهان :

آنالیز سوال

 )1حاصل از تولیدمثل جنسی  )2حاصل از تولیدمثل رویشی (غیسجنسی) هستن د ،پس اگر افراد نسل بعد در اثر رشد زیگوت تشکیل شده باشند یعنی از
راه جنسی بوده است.

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی و مفهومی ،دامدار

مبحث سوال  :تناوب نسل در گیاهان ()309

سطح سوال  :نسبتا سخت

14
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گزینه 1

در گیاهان ساکن نواحی بیابانی ،هورمون آبسیزیك اسید ( )ABAموجم حفظ آب گیاه میشود ،هورمون بازدارندهی رشد جوانههای جانبی،
هورمون اکسین است ،هورمون آبسیزیك اسید بر سلولهای نگهبان روزنه تاثیر گذار است و موجم پالسمولیز آنها میشود.
نکته  :دو نوع سلول در گیاهان دارای دیواره با ضخامت نابرابر است )1 :سلولهای کالنشیمی

 )2سلول نگهبان روزنه

بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2هورمون افزایشدهنده مدت نگهداری میوهها ،سیتوکینین است که محرک تقسیم رشد سلولی و شبم شادابی گیاه میشود ،نقش
اصلی هورمون آبسیزیك اسید خفتگی دانهها و جوانهها است.
گزینه  )3هورمون اتیلن در شرایط بیهوازی و غرقابی ترشح میشود ،این هورمون و آبسیزیك اسید از هورمونهای بازدارنده رشد هستند و در
شرایط نامساعد انتقال یون ها را کنترل میکنند.

m

گزینه  )4هورمون موثر در خمیدگی ساقه به سمت نور ،اکسین است که بر روی رشد جوانههای جانبی اثر مهاری دارد ،آبسیزیك اسید بر روی
این جوانهها تاثیری ندارد.

.a

co

 -1دربارهی اکسین باید مطالب زیر را بدانیم:

گیاهان هنگام رشد به سمت منبع نور رشد میکنند .این پدیده نورگرایی یا فتوتروپیسم (فتو= نور ،تروپیسم= گرایش) نامیده می شود .چارلز داروین و
پسررش فرانسریس داروین اولین آزمایشووات مربوط به نورگرایی را در سووالهای میانی دهه  1811انجام دادند .آنها مشوواهده کردند که اگر به ر س
گیاهچه های مربوط به گیاهان گندمی نور یك جانبه تابانده شود ر س ساقه به سمت نور خمیده می شود که علت آن رشد نابرابر است روشن و تاریك ساقه

h.

میباشد .در واقع دریافت اثر نور توسط رأس ساقه انجام میشود در حالی که پاسخ مربوطه توسط قسمت پایینتر یا دورتر از رأس ساقه اعمال
می شود .داروین و پ سرش نتوان ستند عاملی را که باعث بروز این پا سخ در گیاهان می شود را ک شف نمایند .تا این که در دهه  1221یك
زیست شناس هلندی به نام فریتز ونت این نتیجه رسید که یك ماده شیمیایی تحریك کنننده رشد به نام اکسین در رأس ساقهها تولید شده و باعث
.b

شرح آزمایشات آقای فریتزدنت:

rs

وقوع گرایی میشود.

درون قطعه آگار منتشر شد.

to
o

مرحله ( :)1ونت ابتدا ر س ساقه جوان گیاه جو دو سر (یوالف) را برید و آن را رو ی یك قطعه آگار قرار داد .ماده مجهول که همان اکسین بود از ر س بریده شده به
مرحله ( :)2ونت برای اطمینان از این که ماده مجهول مورد نظر درون قطعه آگار حضور دارد یا خیر این قطعه را روی انتهای بریده شده ساقه جوان قرار داد .این عمل
باعث رشد ساقه شد .بنابراین مطمئن شد که درون قطعه آگار ماده مجهول یا اکسین وجود دارد.

lim
oo

مرحله ( :)3در این مرحله ونت برای این که مطمئن شود اکسین باعث تحریك رشد در قسمت تاریك ساقه بوده است قطعه آگار را بر روی نیمی از ر س ساقه بریده
شووده قرار داد و مشوواهده کرد که سوواقه در جهت مخالف به رشوود خود ادامه داد .یعنی عاملی که درون قطعه آگار موجود بود باعث تحریك رشوود و ایجاد خمیدگی به
سمت مقابل گردیده است.
نکته :ونت آزمایش مرحله  3را برای سمت مقابل ر س ساقه بریده شده نیز انجام داد و باز هم جواب مشابهی دریافت کرد.
مرحله ( :)4ونت برای اطمینان از این که خود قطعه آگار باعث این پدیده ن شده ا ست یك قطعه آگار فاقد اک سین را روی انتهای بریده شده ساقه جوان دیگری قرار
داد .ولی این بار ساقهی رشدی از خود نشان نداد.
.c

ظاهراً نور باعث تجزیه اک سین و یا حرکت اک سین از سمت رو شن ر س ساقه به سمت تاریك آن می شود اک سین باعث افزایش انعطافپذیری دیواره
سلولهای گیاهی می شود و به دنبال این انعطافپذیری آب وارد واکوئل مرکزی این سلولها می شود و این امر سبم بزرگ شدن سلولهایی می شود که
در معرض اکسین قرار داشتهاند( .سلولهای سمت تاریك ساقه) .البته بعد از این مرحله این بزرگ شدن با پایدار شدن به رشد تبدیل میشود در هر صورت
این نابرابری غلظت اکسین در دو سمت رأس ساقه است که موجب نورگرایی میشود.

.d

اک سین تو سط رأس ساقه و جوانه انتهایی تولید می شود و سبم وقوع پدیدهای به نام چیرگی رأ سی می شود .در این پدیده ظاهراً اک سین موجود در
جوانه انتهایی (ر سی) با جذب ق سمت عمده مواد غذایی مانع از ر شد جوانههای جانبی گیاه می شود به همین دلیل اگر جوانههای ر سی ساقهای (محل
تولید و تجمع اک سین) را از طریق هرس کردن و بریدن سر شاخهای گیاه حذف کنیم جوانههای جانبی ر شد کرده و شاخ و برگ گیاه شروع به افزایش
میکند.

نکته :اکسین هم اثر افزایش رشد و هم اثر بازدارندگی دارد.
.e

در ک شاورزی از اک سین برای ری شهدار کردن (ری شهزایی) قلمهها و از ن سبت باالی اک سین به سیتوکینین (غلظتها باالی اک سین) در فن ک شت
بافت برای ایجاد تمایز و تحریک ریشهزایی در کالوسها استفاده کرد.

نکته :هر نسبت یك کسر است! پس برای تحریك ریشهزایی افزایش اکسین و کاهش سیتوکینین الزم است.
نکته :دقت کنید که سلولها تحت تأثیر هورمون اکسین طویل شده و رشد میکنند .در واقع اکسین بدون افزایش تقسیمات سلولی باعث رشد طولی سلولها
میشود و میتوز و سیتوکینز رخ نمیدهد و ...

ویژه آزمون مرحلــه  11شهریور قلم چی
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گزینه 2

همهی گیاهان دارای مری ستمهای نخ ستین ه ستند ،در گیاهان در صورت شرایط نام ساعد محیطی ،هورمون اتیلن در اغلب بافتهای گیاهی
سنتز میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1گیاهان بازدانه جزء گیاهان چوبی هستند که در آنها عناصر آوندی یافت نمیشود.

گزینه  )3رگشببهی هرگج که یگها عمفا د سببگله اسببت،

ساختار مری ستمهای پ سین را ایجاد میکنند،در این گیاه ساختارهای حلقه سالیانه

درساقه ایجاد نمیشود.
تقسیم پی در پی آنهاست صورت میگیرد ،افزایش حجمی در مریستمها صورت نمیگیرد که رشد محسوب شود.

m

آنالیز سوال

گزینه  )4گیاهان دولپهای در مراحل بعد از آغاز جوانه زنی قالب تشووکیل میدهند ،سوولولهای مریسووتم فقط در رشبببد یرلا گیاه که به وسوویله

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

29

مبحث سوال  :رشد و نمو در گیاهان ()310

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 2

co

بررسی سایر گزینهها :

h.

گیاه زنبق از گیاهان علفی چند ساله ا ست که چند بار موفق به گل دهی می شود و گیاه هویج از گیاه علفی دو ساله ا ست که فقط یك بار موفق به
گلدهی میشود و در ریشهی خود رشد پسین دارد.
پ
در گیاهان علفی چند ساله مثل زنبق ،ری شه و ساقهها مواد غذایی برای تولید محور گل در دورهی روی شی بعد را در خود ذخیره میکنند .در هویج
این امکان فقط توسط ریشهها فراهم میشود.

rs

گزینه  )1هر دو گیاه پس از دو دورهی رویشی میتوانند موفق به تولید دانه و گلدهی شوند.
گزینه  )3در گیاهان دوساله ،در پایان دورهی رویشی اول خود ،دارای ساقه کوتاه و طوقهای از برگها هستند.
گزینه  )4گیاهان یكساله ،در یك فصل رشد ،چرخهی زندگی خود را تکمیل میکند و از بین میروند.

to
o

30

گزینه 2

در همهی گیاهان علفی و چوبی ،آغاز رشد گیاه طی جوانهزنی و با ظهور ریشهچه در رویان همراه است.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1گیاهان علفی ،انواع یکساله و دوساله و چندساله دارند که در این بین گیاهان یکساله در یک فصل رشد ،موفق به تولید دانه و میوه و

lim
oo

تکمیل چرخهی زندگی خود میگردد( .سایر گیاهان علفی دو دورهی رویشی را پشت سر میگذارند).
گیاهان برگ ریز نیز شامل افرا و نارون و مو و  ...هستند که از انواع گیاهان چوبی محسوب میگردند.

گزینه  )3در همهی گیاهان علفی و چوبی،رشد طولی تنها در اثر تقسیم در مریستمهای راسی ساقه و ریشه صورت میگیرد.
گزینه  )4در گیاهان چوبی،الیههای چوبی حاصل از فعالیت کامبیوم آوندی معموال حلقههای سالیانه را تشکیل میدهند.
رشد نخستین

 -1مریسوتمهای نخسوتین در همه گیاهان (حتی خزه) و در مناطقی چون نوک ساقه و نزدیک به نوک ری شه (باالی کالهك) یافت میشووندو دارای سولولهای کوچك و تمایز
یافتهای میباشند که هسته بزرگ و سیتوپالسم کم و قدرت تقسیم باال (فعالیت هلیکاز و  DNAپلیمراز زیاد) دارند.

 -2مری ستمهای نخ ستین با تق سیم متوالی باعث افزایش طول در محل ح ضور مری ستم می شوند به این صورت که سلولهای جدیدی به نوک گیاه ا ضافه شده و گیاه
طویلتر میگردد.

 -3ر شد قطری ساقه و ری شههای جوان که تنها مری ستم نخ ستین دارند (مثالً گیاهان یك ساله) با افزایش حجم سلولهای حا صل از تق سیم این مری ستمها به وجود میآید
(چون گیاهان یك ساله حلقه کامبیوم و رشد پسین ندارند).
 -4سلولهای جدید حاصل از مریستمهای نخستین در ریشهها ساقهها و برگها به بافتهایی مانند روپوست (اپیدرم) زمینهای (پوست) و آوندی (استوانهی مرکزی) مییابند که
به آنها بافتهای نخستین میگویند.
ترکیب :در برش عرضی ساقه و ریشهی گیاان علفی  3بخش (روپوست  +پوست  +استوانهی مرکزی) دیده میشود.
 -5برخی از سلولهای حاصل از مریستمهای نزدیك به نوک ریشه بخشی از کالهك ریشه را نیز تشکیل میدهند (کالهك از مریستمهای نوک ریشه محافظت میکنند)
ترکیب :مریستم نوک ریشه مولد کالهك ریشه (چوب پنبه) است از طرف دیگر مریستم پسین نیز میتواند چوب پنبه بسازد (کامبیوم چوب پنبه ساز)
نکته  :هم گیاهان علفی و هم گیاهان چوبی توانایی ساختن چوب پنبه دارند.
 -6رشد نخستین مانند این است که به یك سری بشقاب که روی هم چیده شده بشقاب اضافه کنیم در این صورت ستون بشقابها بلندتر میشود ولی بر پهنای آن افزوده نمیشود.

:17
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گزینه 3

آلودهسازی جانداران مورد مطالعه گریفیت (باکتری) توسط وکتورهای پالزمید وباکتریوفاژها صورت میگیرد ،وکتورها حاوی  DNAهستند که یک
نوع اسید هستهای محسوب میشود پس هیچ کترری د نرع اسید هستهای ندارد RNA(.و  DNAدو نوع اسید هستهای متفاوتاند) .باکتریوفاژ ها
هم حتما چون ویروسند فقط یك نوع اسید هستهای دارند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1تولید پروتئینهای پیچیده انسانی توسط جانوران تراژنی صورت میگیرد،جاندار آزمایشگاهی مورد مطالعه کوهن و بایر قورباغه آفریقایی
بود.که میتواند به عنوان بك جانور تراژن برای تولید پروتئینهای پیچیدهی انسانی مورد استفاده قرار بگیرد.
گزینه  )2تولید واکسن مفید و بیخطر در طی مهندسی ژنتیك،ژن آنتیژن ویروس بیماریزا را
 )1در  DNAیک ویروس غیربیماریزابرای انسان یا  )2در باکتری قرار میدهند که آنتیژن را برای ما تولید کند،قرار میدهند.
تراژنی ساخت.

نوع سوال  :استداللی ،مفهومی ،دامدار

32

گزینه 1

مبحث سوال  :مهندسی ژنتیک ()402

co

آنالیز سوال

m

گزینه  )4در گیاهان میتوان ژن خارجی را بدون نیاز به ایجاد  DNAنوترکیم به یرر یستقیم از ییگق تفنگ ژنا به هسته سلول وارد کرد و جاندار

سطح سوال  :نسبتا سخت

rs

بررسی سایر گزینهها :

h.

در زنبورعسل نر ،چون هاپلوئید است کاریوتیپ با ژنوم هستهای برابر است ،گامتهای زنبورعسل نر از طریق میتوز تولید میشوند بنابراین
ژنوم ه ستهای آن با سایر سلولهای آن برابر ا ست و از آن میتوان ژنوم کلی زنبور ع سل نر را بد ست آورد ( .برای ژنوم کلی گونه ژنبور ع سل نیز
میتوان از آن استفاده کرد)
گزینه  )2در ملخ ماده و نر می توان از هر دو جنس ژنوم کلی را به دسوووت آورد ،در حشووورات لقاح از نوع داخلی اسوووت ( .درون بدن جنس ماده
صورت میگیرد)
گلبول قرمز نمیتوان ژنوم تهیه کرد ( .فاقد هسته و اندامك)

to
o

گزینه  )3برای فرض مثال در ان سان که دیپلوئید ا ست ( )2nا ست تعداد کروموزوم ها  2برابر ژنوم ه ستهای ا ست ،از سلولهای زنده ان سان نیز
گزینه  )4در ملخ ماده از گامت میتوان ژنوم کلی را بدسوووت آورد ،ولی در ملخ ،جنس نر فقط یك کروموزوم  Xجنسوووی و جنس ماده دارای 2
کرموزوم  Xجنسی است.

آنالیز سوال
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گزینه 2

lim
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نوع سوال  :استداللی ،مفهومی ،ترکیبی ،دامدار

مبحث سوال  :کاریوتیپ و ژنوم ()402

سطح سوال  :نسبتا سخت

برای تولید جاندار تراژنی باید  DNAبیگانه یا خارجی وارد سلول میزبان شود ،برای تولید  DNAخارجی نیاز به استفاده از آنزیم محدود
کننده برای برش  DNAاست.

انتقال  DNAخارجی به داخل سلول میزبان ،از طریق تفنگ ژنی یا  DNAنوترکیب (وکتور) صورت میگیرد.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1در تولید واکسن ایمن ،از ویروس غیربیماری زا (غیر زنده) یا باکتری (جاندار زنده) استفاده میشود.

گزینه  )3در ایجاد  DNAنوترکیم ،از وکتور استفاده میشود که میتواند باکتریوفاژ (نوعی ویروس ) یا کروموزوم کمکی (پالزمید) باشد.
گزینه  )4در ژن درمانی از سلولهای مغز استخوان (سلول بنیادی) استفاده میشود  ( .سلول سوماتیك پیکری سك سلول تمایز یافته )

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی ،مفهومی ،دامدار

مبحث سوال  :مهندسی ژنتیک ()402

سطح سوال  :نسبتا سخت

ویژه آزمون مرحلــه  11شهریور قلم چی
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گزینه 1

مرحله غربالگری پیش از مرحله استخراج ژن انجام میگیرد.
گزینه  )1پالزمید  Tiکه یك وکتور گیاهی است  ،برای تکثیر در گیاه به عوامل رونویسی نیاز دارد .
گزینه  )2آنزیم سنتز کننده پیوند پپتیدی در ریبوزوم  rRNAاست که فاقد پیوند پپتیدی است .
گزینه  )4فقط آن گروه از آنزیم های محدود کننده میتوانند سبم شکستن پیوند های هیدروژنی شوند که پس از برش DNA
انتهای چسبنده (یا قطعات کوتاه تك رشته ای) ایجاد کنند  .بیشتر آنها این گونه اند.
از طرفی حداقل پیوند هیدروژنی که شکسته میشود  4پیوند است.

آنالیز سوال

مبحث سوال  :مهندسی ژنتیک ()402

نوع سوال  :استداللی ،مفهومی ،تحلیلی ،دامدار

سطح سوال  :نسبتا سخت

غربال کردن

m

نکته :منظور از غربال کردن ،جدا کردن باکتریهای دارای  DNAنوترکیم از باکتریهای بدون  DNAنوترکیم است.

co

مقاومت به تتراسایکلین وجود دارد.

 -1در این مرحله به محیط کشت نوع خاصی از آنتی بیوتیك که ژن رمزکنندهی آن در  DNAنوترکیم وجود دارد ،اضافه میکنیم.
نکته :در  DNAنوترکیم دارای ژن انسولین ،ژن مقاومت نسبت به تتراسایکلین وجود دارد.

h.

ایستگاه آموزشی این تست

یادآوری :در  DNAنوترکیم ژن مقاومت به آنتی بیوتیك خاص وجود دارد .برای مثال در  DNAنوترکیم که دارای ژن انسوووولین اسوووت ،ژن

 -2پس از ا ضافه کردن تترا سایکلین به محیط ک شت ،باکتریهایی که  DNAنوترکیم را ندارند ،میمیرند .و باکتریهایی که  DNAنوترکیم (که
دارای ژن انسولین است) دارند ،زنده میمانند.

rs

مفهوم :پس از اضووافه کردن تتراسووایکلین به محیط کشووت مذکورRNA ،پلیمراز پروکاریوتی به راهانداز وصوول شووده و از روی ژن مقاومت به
تترا سایکلین شروع به رونوی سی میکند و  mRNAایجاد می شود mRNA .مذکور وارد ریبوزوم باکتری (کوچك با ساختار ساده) شده و از روی
آن پروتئین مقاومت به تتراسایکلین ساخته می شود .این پروتئین باعث جلوگیری از مرگ باکتری در برابر تتراسایکلین میگردد.

to
o

ترکیب :آنتی بیوتیکها با فرایندهای سلولی تداخل دارند مثالً اریترومای سین دارویی اسووت که خاصوویت آنتی بیوتیك دارد .این دارو از
پروتئینسازی در سلولهای باکتری جلوگیری میکند.

نکته :در مرحلهی غربال کردن ،آنزیم RNAپلی مراز پروکاریوتی و ریبوزوم باکتری فعالیت میکنند و ژن مقاومت به نوع خاصوووی از آنتی بیوتیك
روشن میشود.

lim
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نکته :در بخش تنظیمی ژن مقاوم به تتراسایکلین (و سایر آنتی بیوتیكها) اپراتور وجود دارد که بیان ژن مذکور را کنترل میکند.
تذکر :در این مرحله از مهند سی ژنتیك ،پروتئین مهار کنندهی (تنظیم کننده) ژن مقاومت به آنتی بیوتیك ،از اپراتور جدا شده و ژن مذکور بیان
میشود.

نکته :وجود ژن مقاوم به آنتی بیوتیك در باکتریها سبم افزایش شانس بقای آنها در طول حیات شده است.

تذکر :هر ژن مقاومت به آنتی بیوتیك ،باکتری را ن سبت به یك آنتی بیوتیك خاص ،مقاومت میکند .محمد شاکری برای مثال یك ژن باکتری را
در برابر تتراسایکلین و ژن دیگر در برابر آنتی بیوتیك دیگر (مثالً اریترومایسین) مقاوم میکند .اینجوری نیست که یک ژن خاص ،باکتری را
در برابر همهی آنتی بیوتیکها مقاوم کند.

31

گزینه 3

خم مطمعنا با ورود آنتس ژن به بدن و تولید پادتنها و افزایش آنتی ژنها از یك سو فعالیت ذره خوارها افزایش خواهد یافت.
بررسی سایر گزینهها :

آنالیز سوال

گزینه  )1ژن آنتی ژن بیماری زا را انتقال میدهند نه خود آنتی ژن را.
گزینه  )2ویروس غیر بیماری زا به عنوان وکتور مورد استفاده قرار میگیرد نه ویروس بیماری زا.
گزینه  )4ویروس آنزیم ندارد ،بلکه از آنزیم های میزبان استفاده میکنند.
نوع سوال  :استداللی ،مفهومی ،دامدار

مبحث سوال  :مهندسی ژنتیک ()402

سطح سوال  :نسبتا سخت

18
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مراحل تولید واکسن هر پس تناسلی از طریق مهندسی ژنتیک به صورت زیر است:
 DNA )aویروس هرپس را خارج می کنیم.
 )bژن رمزکنندهی پروتئینهای سطحی هرپس را توسط نوع خاصی از آنزیم محدود کننده از  DNAجدا میکنیم.
نکته :با اثر آنزیم محدود کننده بر  DNAهرپس ،حداقل  4انتهای چسبنده تولید میشود.
 DNA )cویروس آبلهی گاوی را استخراج میکنیم و توسط همان آنزیم محدود کننده برش میدهیم.
نکته DNA :ویروس آبلهی گاوی به عنوان وکتور استفاده میشود.
نکته :در  DNAویروس گاوی فقط یك جایگاه تشخیص آنزیم محدود کننده وجود دارد.
 DNA )dویروس آبلهی گاوی و ژن رمزکنندهی پروتئینهای سطحی هرپس از طریق انتهای چسبندهی خود به هم متصل میشوند.

m

نکته :این اتصال توسط پیوند هیدروژنی صورت میگیرد نه پیوند فسفودی استر.
 )eدر مرحلهی بعد با استفاده از آنزیم لیگاز بین  DNAآبله ی گاو و ژن پروتئین سطحی هرپس را پیوند فسفودی استر تشکیل می دهیم تا اتصال بین آن
ها محکم شود.
)f

co

در مرحلهی بعد ویروس آبلهی گاوی که دارای  DNAنوترکیم است در محیط کشت که حاوی سلولهای گاو است قرار میدهیم.

 )gویروس آبله گاوی تغییر یافته در محیط کشوووت با اسوووتفاده از آنزیم های یوکاریوتی تکثیر یافته و پروتئین های سوووطحی هرپس را تولید میکند .این
پروتئینهای سطحی در سطح پوشش آبلهی گاوی نمایان میشوند.
آنزیمهای سلول میزبان ساخته میشود.

h.

ترکیب :ویروسها آنزیمهای متابولیسمی DNA ،پلیمراز  RNA ،پلی مراز ،ریبوزوم و  ...ندارند .بنابراین ،DNAکپسید ،پوشش و پروتئینهای سطحی آنها توسط

rs

تذکر :ویروسها توانایی سنتز پروتئین ندارند پس آنها خودشان (بهتنهایی) نمیتوانند آنتیژن ،ژنوم ،پروتئین ویروسی و پوشش را بسازند.
ویروس آبلهی گاوی تغییر یافته که در سطح خود پروتئینهای سطحی هرپس را دارد ،میگن واکسن نوترکیب هرپس تناسلی.
در مرحلهی بعد آبلهی گاوی دارای پروتئین سطحی هرپس را به انسان تزریق میکنیم.

to
o

لنفوسیتها پروتئینهای سطحی هرپس را شناسایی کرده و سپس رشد میکنند و تقسیم میشوند و سلولهای  Bخاطره و پالسموسیت ایجاد میشود.
ترکیب :پالسموسیتها پادتن ترشح کرده و ویروس آبلهی گاوی تغییر یافته را خنثی میکنند و مقدار فاگوسیتوز توسط ذرهخوارها افزایش مییابد.
ترکیب :سلولهای  Bخاطره به حالت آماده باش در بدن به گردش در میآیند .و اگر ویروس هرپس وارد بدن شد ،سلولهای خاطره آن را شناسایی کرده و ...
نکته :ویروس آبلهی گاوی برای انسان بیماریزا نیست و نمیتواند سلولهای انسان را آلوده کند .از طرف دیگر همهی اجزای آن توسط  DNAپلی مراز RNA ،پلی

lim
oo

مراز و ریبوزوم سلولهای یوکاریوتی در محیط کشت ساخته شده است.

نکته :در طی فرایند تولید واکسن نوترکیم ژن رمزکنندهی آنتیژن (نه خود انتیژن یا پروتئین سطحی) به وکتور انتقال مییابد.

نکته :در طی فرایند سنتز واکسن نوترکیم وجود ژن پروتئین سطحی عامل بیماریزا ،وکتور غیر بیماریزا ،نوع خاصی از آنزیم محدود کننده ،آنزیم لیگاز،
آنزیمهای رونویسی کننده و ریبوزوم ضروری است.

36

گزینه 4

عامل بیماری کزاز نوعی باکتری است ،در پروکاریوتها در مرحله پایان ترجمه ،نوعی آنزیم با مصرف آب پیوند بین آخرین  tRNAو پلیپپتیدی تازه تشکیل
شده را میشکند.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1پروتئینهای فعالکننده (گروهی از عوامل رونویسی) در یوکاریوتها دیده میشوند نه پروکاریوتها.
گزینه  )2از هم جدا شدن دو رشته  ،DNAدر مرحله دوم رونویسی رخ میدهد نه مرحله اول.

آنالیز سوال

گزینه  )3در مرحله آغاز ترجمه ،در جایگاه tRNA ، Pآغازگر با رمز آغاز ( )AUGجفت میشوووود .محل فعالیت آنزیم تشوووکیل دهنده پیوند پپتیدی
( )rRNAاست که در جایگاه  Aقرار دارد.
نوع سوال  :استداللی ،مفهومی ،دام دار

مبحث سوال  :فرآیند ترجمه و رونویسی()401

سطح سوال  :نسبتا سخت

ویژه آزمون مرحلــه  11شهریور قلم چی
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گزینه 4

بررسی مههی گزینهها :
گزینه الف) به واسررطهی فعالیت نوعی آنزیم  RNAپلی مراز که ممکن اسررت  Іیا  ІІیا  ІІІباشررد (نه انواعی از آنزیمها) مقدار
نوکلئوتیدهای آزاد سلول به سبب تولید  RNAرو به کاهش میباشد ( .رد الف )
گزینه ب) توجه داشته باشید بچهها که رونویسی از ژن همواره از ابتدای آن (جایگاه آغاز رونویسی) توسط  RNAپلیمرازها صورت میگیرد
و در ساختار پر مانند  RNAپلیمرازهایی که به جایگاه پایان رونوی سی نزدیكتر ه ستند به خاطر این ا ست که فرایند رونوی سی را زودتر شروع
کردهاند ( .رد ب )
گزینه ج) در ساختار پرمانند همهی RNAپلیمرازها با استفاده از یکی از رشتههای الگو (نه رشتههای الگو) مقدار فراوانی RNAی یك نوع
میسازنند ( .رد ج )
گزینه ه) هر رشتهی ریبونوکلئوتیدی ( )RNAتوسط فعالیت یك RNAپلیمراز بر روی ژن ،تولید میگردد ( .تایید ه )
نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،تحلیلی ،دامدار

38

گزینه 4

مبحث سوال  :ساختار پر مانند ()401

سطح سوال  :سخت

co

آنالیز سوال

m

گزینه د) تشکیل پیوند هیدروژنی بین بازهای مکمل نوکلئوتیدها ،بدون دخالت آنزیم و بدون صرف انرژی صورت میگیرد ( .رد د )

همهی هاگ هایی که دچار تغیر در ماده وراثتی (جهش) شدند ،قطعا توانایی سنتز یك نوع آمینواسید خاص (آرژنین) را نداشتند.
بررسی سایر گزینهها :

h.

گزینه  )1فقط گروهی از هاگ هایی که تحت تاثیر اشعه قرار گرفتن نیازمند آرژنین در محیط کشت بودند.

گزینه  )3هاگهایی که قادر به رشد در محیط حداقل نبودند ،شامل چند گروه جهش یافته میشد که فقط در مورد اول غلظت پیش ماده
 Xافزایش می یافت.

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،خط به خط

سبک سوال  :آزمایش بیدل و تیتم ()401

سطح سوال  :نسبتا سخت

چندتا نکته

 1گونهی مورد مطالعهی بیدل و تیتوم ،کپک نوروسپورا کراسا بود.

 2تا زمان بیدل و تیتوم بیشتر آزمایشها روی صفات قابل مشاهده انجام میگرفت .به طور مثال :
 -aژنهای رنگ چشم در مگس سرکه

lim
oo

ایتسگاه آموزشی این تست

to
o

آنالیز سوال

rs

گزینه  )2همهی هاگها از جمله جهش یافته و جهش نیافته قادر به رشد درمحیط غنی شده بودند،درصورتی که جهش یافتهها به این مواد
برای رشد نیازمند بودند.

 -bژنهای کنترل کنندهی رنگیزهها در گیاهان

 -cبیدل و تیتوم جهشهایی بررسی کردند که مربوط به ژنهای کنترل کنندهی واکنشهای مهم متابولیک ،از قبیل تولید ویتامینها و
آمینواسیدها بود.

 3بیدل و تیتوم اول نظریه زیر را بیان کردند که اشتباه بود  « :نظریهی یک ژن – یک آنزیم »
نکته  :این نظریهی اشتباه!!! میگوید که هر ژن مسئول ساختن یک آنزیم است.

 4با توجه به یافتههای زیر نظریه« یک ژن – یک آنزیم » به«نظریه یک ژن – یک زنجیرهی پلیپپتیدی» تبدیل شد:
 -aبسیاری از ژنها پروتئینهایی را به رمز در میآورند که آنزیم نیست.
مثال  :هموگلوبین ،کالژن ،کراتین ،پرفورین ،پادتن و ...
 -bبسیاری از پروتئینها از چند زنجیره پلیپپتیدی ساخته شدهاند.
مثال :هموگلوبین ] ، ]2β + 2αپادتن ،گیرندهی آنتی ژنی ،پروتئین مو و ...
نکته  :به منظور ساختن پروتئینهای مذکور( )bباید از روی بیش از یک ژن رونویسی صورت گیرد.
 ،rRNA 5نوعی آنزیم غیر پروتئینی است که در  DNAدارای ژن رمزکننده است.
 6هر پروتئین ،شکل فضایی خاص و توالی آمینواسیدی مخصوص به خود دارد.

یه سوووارایز خیلج جالب براتود داریم ،اگر مجخوای اروتئین سووازی رو بترکونج و خوب خوب یادش بگیری،
مجتونج با برنامهای ساده که فایل  QRرو اسکن مج کنه ،تصویر مقابل رو اسکنش کنج و فایل ویدئوی زیبای از
 DNAتا اروتئین در انساد رو ببینج
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گزینه 4

وقتی  tRNAمیخواهد از ریبوزوم خارج شود تا زمانی که پلی پپتید سنتز شده از آن جدا نشده ،تعداد پیوندهای پپتیدی با تعداد جابهجاییهای
ریبوزوم برابر است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1پس از ورود اولینtRNAبه جایگه Aتازه اولین پیوند پپتیدی می خواهد تشکیل شود.

آنالیز سوال

گزینه  )2پس از خروج سومین کدون از جایگاه ،Pیك  tRNAدیگر در جایگاه  Aوجود دارد که باعث تشکیل tRNAای حامل چهار
آمینواسید میشود.
گزینه  )3میدانیم که قبل از دومین جابه جایی دو مولکول آب تولید شده است،

مرحلهی ادامه ترجمه

co

در این مرحله به ترتیب اتفاقات زیر رخ میدهد :

 tRNA 1حامل دومین آمینواسید وارد جایگاه  Aریبوزوم میشود.
نکته  :در این حالت جایگاه  Aریبوزوم حداقل  6و حداکثر  2پیوند هیدروژنی تشکیل میشود.
 2آمینواسید موجود در جایگاه  Pاز  tRNAجدا میشود.

h.

ایتسگاه آموزشی این تست

m

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی ،خط به خط

سبک سوال  :ترجمه ()401

سطح سوال  :نسبتا سخت

نکته  :در جایگاه  ،Pپیوند بین آمینواسید و نوکلئوتید آدنیندار ( tRNAتوالی  )CCAشکسته میشود و یك مولکول آب مصرف میگردد.
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 3آمینواسیدی که از  tRNAموجود در جایگاه  Pجدا شده بود وارد جایگاه  Aریبوزوم شده و با آمینواسید در جایگاه  Aپیوند پپتیدی برقرار
میکند.
نکته  :سنتز پیوند پپتیدی در جایگاه  ،Aتوسط  rRNAو همراه با مصرف ATPصورت میگیرد.
ترکیب  :تشکیل پیوند پپتیدی از نوع سنتز آبدهی است .پس در جایگاه  Aبه تعداد پیوند پپتیدی تشکیل یافته ،مولکول آب آزاد میشود.
در حین جابهجایی اتفاقات زیر رخ میدهد:

″حگی تصرر کنید ا لین جگبهجگگا رگهرز م است″.

to
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 tRNA 4موجود در جایگاه  Pدیگر آمینواسید ندارد پس باید جایگاه  Pریبوزوم را ترک کند .در این هنگام جابه جایی رخ میدهد.

 -aریبوزوم به اندازهی یك کدون(سه نوکلئوتید) طول  mRNAحرکت میکند.

نکته  :در این حالت کدون آغاز (اولین کدون) از جایگاه ( Pریبوزوم) خارج میشود.
نکته  :کدون جدید (سومین کدون ) وارد جایگاه  Pریبوزوم میشود.
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نکته  :کدون موجود در جایگاه  Aوارد جایگاه  Pریبوزوم میشود.

 tRNA -bموجود در جایگاه ( Pکه آمینواسید نداشت -اولین  ،)tRNAریبوزوم را ترک میکند.
 tRNA -cموجود در جایگاه ( Aدومین  )tRNAکه  2تا آمینواسید به آن متصل است وارد جایگاه  Pریبوزوم میشود.
 -dدر این حالت جایگاه  Aریبوزوم که در آن سومین کدون قرار دارد ،خالی بوده و آماده ی پذیرش tRNAحامل آمینواسید سوم است.
نکته  :تا االن به جایگاه  Aسومین کدون و به جایگاه  Pدومین کدون وارد شده است.
نکته  :تا االن به هرکدام از جایگاههای ریبوزوم ( Aیا  2 )Pتا کدون وارد شده است.
 5با ورود  tRNAحامل آمینواسید بعدی به جایگاه  ،Aچرخه فوق تکرار میشود.
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گزینه 4

در اپران لك باکتری اشریشیا کالی ،در نب ود گلوکز و حضور الکتوز ،آلوالکتوز (دگر شکل الکتوز) به عنوان عامل به پروتئین تنظیم کننده
(مهارکننده) متصل شده و سبم تغییر شکل آن و جداشدن آن از روی اپراتور و نهایتا بیان ژنهای اپران لك میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در صورتی که گلوکز در دسترس باکتری باشد ،اپران لك خاموش میماند و RNAی چند ژنی در سیتوسل ترجمه و انواعی پروتیئن
تولید نمیشود.
گزینه  )2در نبود گلوکز ،همانطور که گفتیم با اتصال آلوالکتوز به مهارکننده ،در نهایت اپران لك روشن میشود.
گزینه  )3در صووورتی که گلوکز در دسووترس باکتری باشوود ،اپران لك خاموش میماند پس حباب رونویسووی در جایگاه آغاز رونویسووی اپران لك
تشکیل نمیشود.

