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

آزمون شماره 5
9316/00/05

زیـــــــست شناسی تـــــــــــک رقمی ها
دفترچــــــــه پاســـخنامه تشـــریحی

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ5
گروه مولفان

 .1سروش مرادی

 .2محمد شاکری

 .3مسعود الماسی

تعداد سواالت در هر فصل
ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 10

آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

آنالیز دقیق سواالت
ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات
ارائه کادر های آموزشی

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 1

آنالیز سوال

نوتروفیلها و ائوزینوفیلها و بازوفیلها واجد هسته چندقسمتی هستند و همگی توانایی فعالیت فاگوسیتوزی (بیگانهخواری) را دارند.
مبحث سوال  :گلبولهای سفید ()301

نوع سوال  :استداللی ،خط به خط

سطح سوال  :متوسط

 -1دارای هسته  3تا  5قسمتی هستند :
 -2تحرك زیادی دارند.
 -3با پدیدهی فاگوسیتوز و گوارش درون سلولی (به وسیلهی آنزیمهای لیزوزمی) موجب از بین رفتن ذرات
خارجی میشوند .در ضمن وظیفهی اصلی آنها فاگوسیتوز و متالشی كردن ذرات خارجی است.
 -4اولین گلبولهای سفیدیاند كه از خون خارج شده (طی دیاپدز) و وارد ناحیه آسیب دیده میشوند.
 -5در بافتها دارای حركت آمیبی بوده و طی حركت آمیبی عوامل بیماریزا را فاگوسیتوز میكنند.

m

کادر آموزشی این تست

نوتروفيلها

co

 -6در خون كروي بوده و حركت آميبي ندارند.

 -7در چرك میتواند الشهی نوتروفیل وجود داشته باشد.

نكته  :طبق شكل ( )6-19زیستشناسی و آزمایشگاه ( )1هر بخش از هستههای چند قسمتی نوتروفیلها توسط باندهای نازكی به یكدیگر متصل است.
ائوزينوفيلها

بسياري از انگلها را نابود كنند.

rs

h.

 -1دارای هسته دو قسمتیاند.
 -2از نظر ظاهری (فنوتیپ) به نوتروفیلها شباهت دارند .از نظر ژنوتیپ كامال مشابه هم هستند.
 -3قدرت آندوسیتوز (فاگوسیتوز) آنها كمتر از نوتروفیلها است.
 -4تعداد ائوزینوفیلها در عفونتهای انگلی افزایش مییابد و با ترشح موادی میتوانند
نكته  :كرم كدو نوعی انگل داخلی (خارج از محیط داخلی) است كه در دستگاه گوارش آدما زندگی میكند.

to
o

نكته  :ائوزینوفیلها توانایی سنتز و ترشح هیستامین ندارند.

یه انیمیشنننی ییجا ب بر توا دا یا،یاگ امو ایدای پ سنننل اببی تا ،و یدب یدب ی یش تگیویگ
ا دنا ت تون های س یه که ف یل ، QRو اسکی ا کنهگ صدیو ق تل ،و اسکنش کنا و ف یل ویدئدی

2

گزینه 4
بررسی مههی گزینهها :

شكل مورد سؤال ،تصوير لنفوسيت است.

lim
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زیب ی پ سل اببی تا ،و تبینا

گزینه الف) نوع گیرندههای آنتیژنی در هر لنفوسیت یكسان بوده و توالی آمینواسیدی آن مشابه میباشد( .تأييد «الف»)

گزینه ب) لنفوسیتها پس از اتصال به آنتیژن ،رشد ميكنند ،تقسيم ميشوند و حداكثر دو نوع سلول ایجاد میكنند (تأييد «ب»)
گزینه ج) لنفوسیتها دارای منشأ اولیه و منشأ ثانویه هستند.منشأ اوليهي آنها سلولهاي بنيادي مغز قرمز استخوان است و منشأ
ثانويهي آنها همان تقسيم شدن لنفوسيتها و توليد سلولهاي خاطره است( .رد «ج»)

گزینه د) لنفوسیتها اختصاصی عمل میكنند و فقط يك نوع گیرندهی آنتیژنی اختصاصی دارند كه فقط به یك آنتیژن متصل میشود.
(رد «د»)

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،شمارشی

مبحث سوال  :دفاع اختصاصی لنفوسیتها

سطح سوال  :سخت

ویژه آزمون مرحلــه  5مهر قلم چی

آزمونهای زیست لیموترش

توليد اوليه لنفوسيتها
* میكروبهایی كه از تأثیر دفاع غیراختصاصی در امان ماندهاند ،سرانجام با دفاع اختصاصی روبهرو می شوند در دفاع اختصاصی گروهی از گلبولهای سفید،
به نام لنفوسیت فعالیت دارند.
يادآوري  :بي شتر تعداد سلولهای خون در مغز قرمز ا ستخوان ساخته می شوند در مغز قرمز ا ستخوان سلولهای بنیادی وجود دارد این سلولها قدرت
تق سیم (عبور از اینترفاز +میتوز  +سیتوكینز) زیادی دارند .در طی تق سیم میتوز سلولهای بنیادی در مغز قرمز ا ستخوان بی شتر سلولهای خونی ایجاد
میشوند.
* لنفوسیتهای حاصل از تقسیم سلولهای بنیادی در مغز قرمز استخوان همگي نابالغ هستند.
منظور از نابالغ بودن لنفوسيت اين است كه :
 -bتوانایی شناسایی سلولهای خودی را ندارند.

 -aگیرنده آنتیژنی اختصاصی ندارند.

m

 -cتوانایی شناسایی ذرات خارجی و میكروبها را ندارند.

 -dتكامل نیافته هستند.

 -eآمادگی الزم برای شناسایی و مقابله با نوع خاصی از میكروبهای بیماریزا و سایر عوامل بیگانه ندارد.
از تقسیم سلولهای بنیادی دو نوع لنفوسیت  Bو لنفوسیت  Tنابالغ ایجاد میشوند .لنفوسیتهای  Bنابالغ همگي در مغز قرمز استخوان تكامل مییابند و

co

بالغ میشوند و سلولهای تخصص یافتهای به نام لنفوسیت  Bوجود میآورند.
نكته  :در خون انسان سالم لنفوسیت  Bنابالغ وجود ندارد.

* لنفوسیتهای  Tنابالغ مانند سایر سلولهای خونی از تقسیم سلولهای بنیادی در مغز قرمز استخوان ایجاد میشوند .این سلولها وارد جریان خون شده و

h.

توسط خون به تيموس منتقل میشوند .اين سلولها در تيموس بالغ ميشوند و سلولهای تخصصیافتهای به نام لنفوسيت  Tرا به وجود میآورند.
نكته  :در خون انسان سالم عالوه بر لنفوسیت  Tبالغ ،لنفوسیت  Tنابالغ هم یافت میشود.
اسفنجی -توانایی گلبول سازی) قرار دارد.

to
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3

گزینه 2

rs

نكته  :تیموس جز غدههاي درونريز (ترشحححح هورمون به جریان خون) بوده و جلوي ناي و پشتتت استتتخوان جنا (اسحححتخوان پ ن -بخش میانی

اين ت ست خيل ق شنگه پس ح سابي بهش دقت كن ،تار ع صبي به آك سون يا دندريت بلند گفته مي شود كه پيام ع صبي را هدايت و اگر آك سون
باشند ميتوانند منتقل كنند.
تارهای ع صبی حركتی در در تحریك ماهیچه های ارادی نقش دارند ،این تارهای حركتی (آك سون) می توانند از ع صب های مغزی ( 12جفت) یا از ع صب های
نخاعی ( 31جفت) باشند ،نكتهی خیلی م م این است كه جسم سلولی همهی تارهای عصی حركتی در مادهی خاكستری قرار دارد.

lim
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جسم سلولي  21جفت عصب مغزي (البته شاخههايي كه مختلط يا منحصرا حسي هستند) در ساقهي مغز و جسم سلولي  12جفت عصب نخاعي
همگي در مادهي خاكستري نخاع قرار دارد.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1تارهای ع صی ح سی ،اطالعات ح سی را به سوی مغز هدایت میكنند .اون تارهای ع صبی كه از ساقهی مغز جدا می شوند ( 12جفت مغزی) به
ریشهی پشتی نخاع وارد نمیشوند.
گزینه  )3تارهای عصبی در بخش مغز و نخاع می توانند در تشكیل عصب مختلط شركت داشته باشند ولی یه نكته خیلی ظریف وجود داره ،هر تارعصبی پیام
عصبی رو فقط در یك ج ت عبور میده ،در تارعصبی حسی پیام فقط در ج ت نزدیك شدن به جسم سلولی و در تارعصبی حركتی پیام فقط در ج ت دور شدن
از جسم سلولی هدایت میشود.
نکته  :در اعصاب مختلط نخاعی و مغزی  ،هدایت به صورت دو طرفه صورت میگیرد.
گزینه  )4تارح سی در بخش نخاع و مغز اطالعات ح سی اندام های بدن را هدایت می كنند و چون دندریت ه ستند توانایی انتقال پیام ع صبی را ندارند .اما یه
استثناء خیلی قشنگ وجود داره:
در عصب حسي بويايي ،اطالعات حس بويايي توسط تار عصبي از جنس آكسون منتقل مي شود و اين آكسون ميتواند پيام بويايي را به سيناپس
برساند .آكسون نورون بويايي برخالف ساير تارهاي عصبي حركتي ،حاوي اطالعات حسي است.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،ترکیبی

مبحث سوال  :اعصاب محیطی ()302

سطح سوال  :نسبتا سخت

2

:3

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش

4

گزینه 1

آنالیز سوال

عصححبی كه پیام عصححبی در آن دو طرفه هدایت میشححود یعنی مختلط اسححت .همهي عصححبهای نخاعي و بع ضي از عصححبهای مغزي مختلطاند.
بنابراین این اعصاب اگر نخاعی باشند پیام حسی را به نخاع و اگر مغزی باشند پیام حسی را مغز ،وارد میكنند.
نوع سوال  :استداللی ،مفهومی ،دامدار

مبحث سوال  :دستگاه عصبی محیطی ()302

سطح سوال  :نسبتا سخت

از مغز  21جفت ( 24عدد) عصب خارج میشود.
در مورد این اعصاب (عصب های مغزی) مطالب زیر را آوردیم:
بعضي از اعصاب مغزی فقط حسي هستند .یعنی داراي نورونهاي حسياند و پیامهای عصبی را از صورت و سر (گردن به باال) به مغز میبرند.
نکته :ج ت حركت پیام در این عصبها یك طرفه و از محیط به طرف مغز است.

m

کادر آموزشی این تست

دستگاه عصبی محیطی شامل عصبهای مغزی ،عصبهای نخاعی میباشد:

بعضي از عصبهای مغزی فقط حركتياند.اين اعصاب داراي نورونهاي حركتي بوده و پیامهای حركتی را به ماهيچهها و غدهها میبرند.
نکته :ج ت حركت پیام در این عصبها یك طرفه و از مغز به طرف اندامهای صورت است.

co

بعضي ديگر از عصبهای مغزی دارای مجموعهاي از تارهاي حسي و حركتي هستند ،يعني مختلطاند .این عصبها پیامهایی را به مغز وارد
و از آن پیامهایی دریافت میكنند.

نکته :ج ت حركت پیام در این عصبها دو طرفه است .یعنحی نورونهاي حركتي پيامهتايي را از مغتز دور و نتوروهتاي حسي اين اعصاب،

h.

پيامهايي را به مغز نزديك ميكنند.

طبق شحكل ( ،)2-12بيشتر عصبهاي مغزي وارد ساقهي مغز و تعداد كمتري وارد بخشهاي ديگتري از مغز ميشوند.

rs

با توجه به همان شكلها نورونهای حسی موجود در اعصاب مغزی پیامهای حسی در ناحیحهی صحورت را جمحع آوری و سپس به مغز میفرستند.
اگر دوباره به همان شكل نگاهی بیندازید ،متوجه میشوید كه نورونهای حركتی موجود در عصبهای مغزی ،پیامهحای عصبی را از مغز به غدهها و
ماهیچههای صورت (یا سر) منتقل میكنند.
نکته :همهي عصبهای مغزی جز دستگاه عصبی محیطی هستند (طبق گفتهی كتاب درسی).

to
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نکته :پیامهای حسی تولید شده در پوست صورت ،چشم ها ،بینی ،زبان و  ...توسط اعصاب مغزی به مغز ارسال میشود.
نکته :پیامهای حركتی مربوط به ماهیچههای حلقوی چشم ،گونهای ،حلقوی لب ،زبان و  ،...غدههای بناگوشی ،زی حر آروارهای ،زی حر زبانی و  ...توسط
عصبیهای مغزی از مغز به موارد مذكور فرستاده میشود.

نکته :طبق شكل ( )2-1٠عصبهای مغزی در صورت انشعابهایی را ایجاد میكنند و تعداد زیادی عصب (بحا قطحر كمتحر) پدیحد میآورند.
تذکر :پیامهای موجود در عصبهای مغزی ،هيچگاه از نخاع و عصبهای نخاعی عبور نمیكنند.

lim
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در هر فرد سححالم 12 ،جفت ع صب نخاعي وجود دارد .در مورد این عصححبها قبالً كلی حرف زدیم و به طور كلی گفتیم این اعصحححححححاب همگي
مختلطاند و هر عصب داراي يك ريشهي پشتي و يك ريشهي شكمي استت .ريشتهي شتكمي محتوي آكسونهاي نورون حركتي و
ريشه پشتي داراي نورونهاي حسي است.

یه انیمیشننی ییجا ب بر توا دا یا،یاگ امو ایدای اعضنن ی یسننبگ ه عصننبا وک ی ،و یدب یدب ی یش تگیویگ
ا دنا ت تون های س یه که ف یل ، QRو ا سکی ا کنهگ صدیو ق تل ،و ا سکنش کنا و ف یل ویدئدی زیب ی ی سبگ ه
عصبا وک ی ،و تبینا

5

گزینه 1

ویژه آزمون مرحلــه  5مهر قلم چی

آنالیز سوال

مبحث سوال  :بویایی ()303

نوع سوال  :استداللی ،خط به خط

آزمونهای زیست لیموترش
سطح سوال  :نسبتا سخت

همهچیز در مورد گیرندههای بویایی:
 -bفقط در سقف حفرهي بيني قرار دارند.
 -cدارای گیرندههایی برای تركیبات بودار هستند.
 -dاتصال مولكولهای بو به این گیرندهها باعث تغییر پتانسیل الكتریكی آنها میشود.
تركيب :گیرنده های پروتئینی بویایی و چشایی در غشای پالسمایی قرار دارند ،بنابراین توسط شبكهی آندوپالسمی زبر (و ریبوزومهای متصل به
آن) ساخته میشوند.
 -eدر حفرهی بینی توسط مايع مخاطي پوشیده شدهاند.

m

کادر آموزشی این تست

 -aنوعی گيرنده شيميايي هستند ( .مثل سلولهای چشایی)

نكته :در سرماخوردگی بهدلیل افزايش ترشح مايع مخاطي ،سطح این گیرندهها پوشیده میشود .بنابراین مولكولهای بودار خیلی كمتر به این
گیرندهها متصل میشوند و قدرت بويايي فرد كاهش مييابد.

co

 رشتههای گیرندهی بویایی مستقيماً وارد لوبهای بویایی (در دستگاه لیمبیك) میشوند و با نورونهای لب بویایی سیناپس تشكیل میدهند.تركيب :رشتههای گیرندههای بویایی كه وارد مغز میشوند ،جز یكی از عصبهای مغزی بوده و منحصراً حسي میباشند .در ضمن طول آكسون
آن ا بلندتر از دندریتشان میباشد.

h.

 -gعصب بويايي وارد تاالموس نميشود .پس پیام بویایی در تاالموس تقویت نمیگردد.
نكته :پیام حسی چشایی در تاالموس تقویت میشود.

 -hعصب بویایی كوچكترين عصب مغزي است( .از سقف حفرهی بینی تا لوبهای بویایی)

بررسی مههی گزینهها :

مورد اول) عوامل دخيل در ايجاد كمكاري تيروئيد :

to
o

rs

6

گزینه 2

 -1كاهش ترشح هورمون آزاد كنندهی محرك تیروئید از هیپوتاالموس
 -2كاهش ترشح هورمون محرك تیروئید از هیپوفیز پیشین

 -3فعالیت كم سلولهای غدهی تیروئید در سنتز و ترشح تیروكسین و T3

lim
oo

اگر فقط حالت  3رخ دهد ،در این صورت مقدار هورمون محرك تیروئیدی در خون افزایش مییابد .ولی اگر حالت  2یا  1اتفاق افتد ،مقدار هورمون
محرك تیروئیدی در خون كاهش مییابد .ولی چون در صورت تست گفته «به طور حتم» مجبوریم این مورد را رد كنیم! (رد گزینه )

مورد دوم) در دیابت نوع دو تعداد گیرنده ی انسولینی در سلول هدف كم و مقدار هورمون انسولین در خون بیشتر از حد طبیعی است (در سطح
كتاب درسی)( .تایید گزینه )

مورد سوم) اگر فردی هم گواتر و هم كمكاری تیروئید داشححته باشححد یعنی مقدار یمد كمتر از حد الزم اسححت و در این حالت مقدار هورمونهای
محرك تیروئیدی و هورمون آزاد كنندهی محرك تیروئید در خون بیشتر از حد طبیعی میشود( .تایید گزینه )

مورد چهارم) در دیابت نوع یك ،در اثر خود ایمنی جزایر النگرهانس تخریب میشوند و ترشح هورمون انسولین كاهش مییابد(.رد گزینه )

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی ،ترکیبی،مفهومی؛ دامدار

مبحث سوال  :اختالالت دستگاه درون ریز ()304

سطح سوال  :نسبتا سخت

تیم ،یه ی هد ،دنا
مدا و
هیپد یووئیدیسا

ته غدهی یووئید ت ،گ گواتر گفته میشود  /گواتر ناشی از کمبودید ،با افزودن ید به نمک طعام قابلپیشگیری است.
کمکاری تیروئید  /در کودکان ممکن است ت عث ک هش ،شدگ عقرافب یما ذهنا و ی هو یو شود  /در افراد بالغ ممکن است سبب
کمبدی انوژی ،یشکا پدست و اف ایش وزا شود.

هیپو یووئیدیسا

پرکاری تیروئید  /سبب تاقوا،یگ ایبالالت یداب ،اف ایش عدای ضوت ا قجر و ک هش وزا میشود.

4
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی
سی شووع تیم ،ی

یدا

قدا ،انسدبیی

ی ،ا)

ديابت نوع يك (ديابت وابسته به
انسولين)

كم يا هيچي

تخريب سلولهاي سنتز كنندهي
انسولين در جزاير النگرهانس
(پانكراس)

  .6مصرف پروتئين

صد،ت عدم

  -5مصرف چربي

سجدل هدف (ی،

  -4حجم ادرار

ی اا فع بیت

  -2گلوكز ادرار
 -3پالسموليز سلولها

تیم ،ی

یی تت شیویی

  -1گلوكز خون

شیدع

كم

سنين جواني
قبل از 21
سالگي

،وش ،فع عالئا

عجت اصجا
عالئا تیم ،ی

قدا،

تزريق
روزانهي
انسولين
كم



  -11دفع  Hدر كليهها
  -12دفع بيكربنات در
كليهها

گزینه 3

معموالً باالتر از
 41سالگي

باالتر از سطح
طبيعي و زياد

كم

h.

7

زياد

co

  -11ذخيرهي گليكوژني

ديابت نوع دو (ديابت غيروابسته
به انسولين)

  pH -9خون و ادرار

كاهش تعداد گيرندههاي انسولين
در غشاي پالسمايي سلولهاي
هدف

  -8اوره در ادرار

ورزش ،مراعات رژيم غذايي و
داروهاي خوراكي

m

  -7اوره در خون

بخش  Aكه هیپوفیز پیشن است ،تحت ترشحات

rs

بخش  Cكه هیپوفیز پسين است ،تحت تاثیر
هورمونهای ترشح شده از هیپوتاالموس قرار ندارد ،هیپوفیز
پسین محل ذخيره هورمونهاي ضد ادراري و اكسي توسين
سنتز شده در هیپوتاالموس است.
گزینه  )1هورمونهای ترشح شده از هیپوتاالموس و هیپوفیز
پیشین ،پليپپتيدي هستند و گیرنده آن ا بر روی غشای پالسمایی
سلول گیرنده یا هدف قرار دارد.
گزینه  )2هیپوفیز پیشین
هورمونهایی كه سنتز میكند،
توسط دستگاه غشایی
صورت میگیرد ،هیپوفیز
پسین هورمون

lim
oo

بررسی سایر گزینهها :

to
o

(هورمونهای آزادكننده و مهاركننده) بخش
 Dكه هیپوتاالموس است ،هورمونهایی
را سنتز و درون وزیكول ذخیره میكند.

سنتز نمیكند.
گزینه  )4بخش  Bهیپوفیز مياني ا ست كه هورمون خا صی تر شح نمیكند .هورمونهای تر شح شده از هيپوفيز پ سين و پي شين وارد شبكهی
مويرگي اطراف آنها میشود.

ویژه آزمون مرحلــه  5مهر قلم چی

8

آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 3

سلولهای حاصل از میوز (هاگ يا گامت) در صورت توانایی تقسیم ،فقط میتواند تقسيم ميتوز را انجام دهند ،در طی این تقسیم و در مرحله آنافاز
با كوتاه شدن رشتههای دوك ،در هر قطب از سلول ،كرموزومهايي برابر با تعداد كروموزومهای سلول مادر دیده میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1هاگهای گیاهان دانه دار به منظور سحححاختن گامتوفیت تقسحححیمات میتوز متوالی میدهد ،همانطور هم كه میدونید در سحححلولهای این
گیاهان رشتهی دوك در نبود سانتريولها تشكیل میشود.
گزینه  )2بازم هم گیاهان ،سلولهای بسياري هستند كه حاصل ميتوز هستند مثل سلول مریستم كه حاصل تقسیم متيوز سلول بنيادي است،
این سلولها مجددا تقسیم ميتوز میدهند و در هنگام سیتوكینز بهجای كمربند پروتئيني ،صفحهي سلولي تشكیل میدهند.
گزینه  )4سلولهای جن سي در زنبور عسلل نر كه خود حا صل از تق سیم ميتوز ه ستند در هنگام گامت زايي فاقد قدرت ميوز بوده و با تق سیم
در ارتباط با سلولهای گامتوفیتی كه گامت تولید میكنند هم این قضیه صادق است ،بازم فكر كنید مثالهای نقض قشنگی پیدا میكنید.
نوع سوال  :استداللی ،ترکیبی،مفهومی؛ دامدار

9

گزینه 1

مبحث سوال  :تقسیم میتوز و میتوز ( 306و )307

سطح سوال  :نسبتا سخت

co

آنالیز سوال

m

ميتوزگامت تولید میكنند.

بررسی مههی گزینهها :

h.

گزینه الف) در تقسیم عادی میوز در ملخ نر (  ) 2n = 23و كلی نكته در ارتباط همین ملخ نر و میوزش وجود داره !! گامت هایی كه حاصل
این تقسیم هستند تعداد كروموزومهای برابری ندارند 2 (( .گامت  n = 12 :و  2گامت ( )) n = 11 :رد گزینه )

rs

گزینه ب) ر شته های دوكی كه مت صل به كرموزوم ها ه ستند در طی كوتاه شدن ،كروماتیدهای خواهری یا كروموزومهای همتا را به قطبین
سلول به سمت سانتریولها میبرند ،كروماتیدها و كروموزومهای همتا كه به صورت مضاعف هستند ،همگی یك كروموزوم محسوب میشوند.

to
o

نكته مهم  : 2هر رشتهی دوك تقسیم قرار نیست كه به كروموزومها متصل شود ،همانطور كه در شكل كتاب پیداست ،گروهی از رشتههای دوك تا میانه
سلول (استوای سلول) و گروهی دیگر از قطبی به قطبی دیگر كشیده شدهاند ،با كوتاه شدن این رشتههای دوك ،كروموزومی به قطبین حركت نمیكند.
نكته مهم  : 1در شرایط غیرعادی كه باهم ماندن كروموزومهای همتا رخ بدهد ،با كوتاه شدن رشتهی دوكی كه به كروموزوم ها وصل است ممكن است
دو كروموزوم به سمت قطبین سلول حركت كنند( .رد گزینه )

گزینه ج) در مرحلهی متافاز میوز ІІو میوز  Іسانترومرها به ر شتههای دوك مت صل می شوند ،كروموزومی كه به ر شتهی دوك مت صل ا ست

lim
oo

حتما یك كروموزوم مضاعف و دوكروماتیدی است پس دارای دو مولكول  DNAو  4رشتهی پلینوكلئوتیدی است( .تایید گزینه )
گزینه د) مثال نقض این گزینه ،تخمك حاصل از میوز زنبور ملكهی ماده است ،تخمك حاصل دو راه پیش رو دارد :
با اسپرم حاصل از زنبورعسل نر (هاپلوئید) لقاح داده و زنبورعسل ماده یا ملكه (دیپلوئید) تولید كند.
بدون انجام لقاح شروع به تقسیم میتوز كرده و زنبورعسل نر هاپلوئید را تولید كند(.رد گزینه )

ملخ نر و ماده

روش تعیین جنسیت در همهی جانداران به یك صورت نیست .ملخ كرموزوم  Yندارد .در ملخ نرها ( )2n =22A + XOو مادهها ()2n =22A + XX
هستند .در مادهها همهی تخمكها  11A + Xهستند .یعنی  11عدد كرموزوم اتوزوم و یك عدد جنسی دارند .ولی نرها دو نوع اسپرم  11A + Xو + O
 11Aدارند .یعنی همهي اسپرمها  11عدد كرموزوم اتوزوم را دارند ولی نصف اسپرمها داری كروموزوم جنسی و نصف ديگر فاقد آن هستند.
نكته :با توجه به مطالب مذكور نميتوانگفت همهی گامتها واجد كروموزوم جنسی هستند .نمیتوانگفت همهی سلولهای شركت كننده در لقاح
دارای كروموزوم جنسی هستند.
نكته :ملخ دیپلوید است ولی ملخ نر  23عدد كروموزوم دارد
(تعداد كروموزومهایش فرد است) و طی میوز گامت تشكیل
میدهد .چون  23عدد كروموزوم دارد پس  11تتراد تشكیل
میدهد .این یعنی یكی از كروموزومهایش تتراد تشكیل
نمیدهد.

همه چيز راجع به ملخ :

محل جذب آب در روده و محل وقوع گوارش شیمیایی معده است/تنفس نایی دارد /هموگلوبین و مویرگ ندارد/قلب آن  6منفذ

دارد/ماده ی دفعی آن اسید اوریك است/طناب عصبی شكمی متشكل از چند گره دارد/چشم مركب دارد .لقاح داخلی دارد/.اسكلت خارجی كیتینی دارد.

6
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 1

با توجه به اطالعات سوال :
ژنوتیپ پدر و مادر از لحاظ زالي ( : )Zپدر سالم و هموزیگوس و مادر ناقل است چون والد بیمار داشته و حتما یك آلل را از او به ارث برده است.
ژنوتیپ پدر و مادر از لحاظ تحليل عضالني دوشن ( : )XDپدر بیمار و مادر سالم و هموزیگوس است.
ژنوتیپ پدر و مادر از لحاظ كور رنگي ( : )XCپدر سالم و مادر ناقل بوده زیرا فرزندپسر بیمار دارند ،پس مادر ناقل بیماری است.
ژنوتیپ پدر و مادر از لحاظ گروه خوني ( : )ABOپدر گروه خونی  AOو مادر هم  OOدارد( .فرزند دارای گروه خونی  Oدارند)
ژنوتیپ پدر و مادر از لحاظ آنتي ژن گروه خوني ( : )RHپدر ناخالص و مادر مغلوب است چون فرزند گروه خونی – RHدارند.

با این گفته ها ژنوتیپ مادر و پدر اینگونه است :

 AORrZZXCdY * OORrZzXcDXCDاست.
1

1

1

2

2

4

تولد دختری با فنوتیپ مشابه مادر با گروه خونی ( : A-دوشن و کوررنگی) × ( 1زالی) × (= )RH-( × )A

آنالیز سوال

m

1

1

3

4

2

4

تولد پسری کامال سالم و دارای گروه خونی ( : O+دوشن و کوررنگی) × ( 1زالی) × (=)RH+( × )O

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی و مفهومی ،محاسباتی

11
3

32

سطح سوال  :نسبتا سخت

co

11

گزینه 2

مبحث سوال  :مسائل ژنتیک انسانی ()308

1

بررسی سایر گزینهها :

h.

اگر دودمانهی مقابل را از نوع اتوزوم غالب در نظر بگیرید ،افراد  9و  17سححالم هسححتند ولی فرد  9چون پدر بیمار دارد ،یك الل بیماری را به اثر برده و ناقل
است ،می تواند این آلل بیمار را به فرزند پسر خود منتقل كند و سبب بیمار شدن فرزند خود گردد.
گزینه  )1اگر دودمانه اتوزومی غالب باشد ،فرد  4ناخالص و فرد  14خالص است ،در این صورت نیمی از فرزندان بیمار و نیمی دیگر سالم هستند.
گزینه  )4در ارتباط با وابسته به جنس غالب ،این دودمانه در ارتباط با این صفت صدق نمیكند ،هر چند اگر این را هم در نطر نگیرید ،افراد  7و 11
كامال سالم هستند و فرزند بیمار از ازدواج آن ا هرگز به دنیا نمیآید.

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی و مفهومی

12

to
o

آنالیز سوال

rs

گزینه  )3اگر دودمانه از نوع اتوزومی مغلوب باشد ،هر دو فرد  6و  15افرادی ناقل آلل بیماری هستند كه میتوانند فرزند بیمار داشته باشند.

مبحث سوال  :دودمانه ()308

گزینه 2

سطح سوال  :نسبتا سخت

بررسی سایر گزینهها :

lim
oo

رشد پسین در گیاهان ن اندانه (اغلب در گیاهان چوبی) دیده می شود ،در ن اندانگان گامتوفیت همواره به اسپوروفیت بالغ ،وابسته است و توسط آن تغذیه
میشود.
گزینه  )1رشد نخستین ویژگی همه ی گیاهان است ،در گیاهان خزه و سرخس و بازدانگان ،گامتوفیت در تغذیه اسیپوروفیت جوان نقش دارد ولی
تغذیه اسپوروفیت جوان در ن اندانگان برع ده آلبومن یا لپهها است.
گزینه  )3لولهی گرده در گیاهان دانهدار (بازدانه و ن اندانه) یافت می شود كه در ن اندانگان تخمك كه جزء ساختار ا سپوروفیتی ا ست دارای دو
پوسته محافظتی و در بازدانهها ،تخمك تك پوستهای است.
گزینه  )4ساقهی تغییر شكل یافته در ن اندانگان و سرخسها وجود دارد ،گامتوفیت در ن اندانگان توانایی فتو سنتز ندارد ولی پروتال (گامتوفیت
سرخس) میتواند فتوسنتز داشته باشد.

13

گزینه 2

رشد پسین در گیاهان ن اندانه (اغلب در گیاهان چوبی) دیده می شود ،در ن اندانگان گامتوفیت همواره به اسپوروفیت بالغ ،وابسته است و توسط آن تغذیه
میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1رشد نخستین ویژگی همه ی گیاهان است ،در گیاهان خزه و سرخس و بازدانگان ،گامتوفیت در تغذیه اسیپوروفیت جوان نقش دارد ولی
تغذیه اسپوروفیت جوان در ن اندانگان برع ده آلبومن یا لپهها است.
گزینه  )3لولهی گرده در گیاهان دانهدار (بازدانه و ن اندانه) یافت می شود كه در ن اندانگان تخمك كه جزء ساختار ا سپوروفیتی ا ست دارای دو
پوسته محافظتی و در بازدانهها ،تخمك تك پوستهای است.
گزینه  )4ساقهی تغییر شكل یافته در ن اندانگان و سرخسها وجود دارد ،گامتوفیت در ن اندانگان توانایی فتو سنتز ندارد ولی پروتال (گامتوفیت
سرخس) میتواند فتوسنتز داشته باشد.

ویژه آزمون مرحلــه  5مهر قلم چی

آزمونهای زیست لیموترش

هورمونهاي گياهي
اکسیی

محل تولید و ترشح

اثرات

کاربرد

راس ساقههای جوان در

طویل شدن سلولها بازدارندگی رشد

هرس کردن (پرشاخه و برگ شدن

پاسخ به نور

جوانههای جانبی

گیاهان)

تقویت ریشهزایی

ریشه دار کردن قلمهها

تحریک رشد طولی ساقه و خمیدگی گیاه به

تحریک ریشهزایی در فن کشت بافت

محرک رشد

سمت نو

سیبدکینیی

رئوس ریشه

اکهش سرعت پیر شدن برخی اندامها

در انبار

حفظ شادابی شاخههای لگ

تشکیل ساقه از سلولهای تمایز نیافته در

m

کشت بافت

ا یجی

ریشهها،ساقهها و دانههای در

تحریک طویل شدن ساقه

درشت کردن دانههای انگور بیدانه و

حال نمو

تحریک نمو میوه

میوههای بدون دانه مانند سیب ،خیار،

co

ژیبوبیی

تحریک تقسیم سلولی

افزایش مدت نگهداری میوه و سبزیجات

تحریک جوانه زنی دانه

نارنگی و الگبی بیدانه

سست شدن اتصال میوهها به شاخهها

تسریع و افزایش رسیدن میوهها

تسریع سرعت رشد میوههای نارس

تسهیل برداشت ماکنیکی

اغلب بافتهای گیاهی در
تنش آب ،زخم ماکنیکی،

شرایط غربالی (بیهوازی)

آتسی یک اسید

برگها و ریشهها

خفتگی و بازدارندگی رشد

جلوگیری از جوانه زدن دانهها

(خفتگی دانهها و جوانهها)

rs

بازدارنده رشد

h.

آلودگی هوا ،عوامل بیماریزا و

جلوگیری از رشد طولی گیاهان

تنظیم تعادل آب در تنش خشکی با

بستن روزنهها جلوگیری از جوانه زنی دانه-

to
o
ها
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گزینه 3

با آغاز رشد جسم زرد ،مقدار هورمون  LHدرون خون كاهش مییابد ،همچنین مقدار
هورمون پروژسترون در درون خون افزايش!!!

lim
oo

در هنگام آزاد شدن تخمك از تخمدان یعنی در روز  21چرخه جنسی یك زن،

مقدار استروژن درون خون كمیكاهش مییابد و میزان پروژسترون رو به افزايش
میگذارد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1شروع به ضخیم شدن دیواره رحم بعد از پایان قاعدگی شروع میشود

(حدود روزای  5تا  )6در این فاصله مقدار هورمون محرك فولیكولی ( )FSHدرون خون
تقريبا ثابت است و مقدار هورمون پروژسترون نیز دارای غلظتی تقریبا ثابت در درون
خون است.

گزینه  )2رشد فولیكولها از ابتدای چرخه جنسی شروع می شود ،كه در ابتدای چرخه
هورمون لوتئینی كننده ( )LHدرون خون افزایش مییابد (ترشح از هيپوفيز پيشين)
این یعنی هورمون آزادكننده هیپوتاالموس ترشحش افزایش یافته كه بر هیپوفیز پیشین
اثرگذاشته و هورمون  LHبه مقدار بیشتری از آن ترشح شده و با توجه به شكل هورمون
پروژسترون نیز دارای غلظتی تقريبا ثابت در درون خون است.
گزینه  )4در هنگام آزاد شدن تخمك از تخمدان یعنی در روز  14چرخه جنسی
یك زن ،مقدار استروژن درون خون كاهش مییابد و میزان پروژسترون رو به افزايش
میگذارد.

8

:9
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آزمونهای زیست لیموترش
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گزینه 1

در هفته سوم اندازه رويان دو ميليمتر است و در هفته هشتم یعنی انت ای ماه دوم اندازه رويان  11ميليمتر يعني  22برابر هفته سوم است.اما
در ماه سوم اندام های جنسی مشخص میشوند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2در هفتهی چ ارم پس از لقاح ،با سنوگرافی میتوان حاملگی را تشخیص داد ،از طرفی در همین هفته جوانهی دستها و پاها شروع به تشكیل
شدن میكنند.
گزینه  )3تشكیل شدن همهی اندامهای بدن در هفتهی چ ارم صورت میگیرد ،در دوران جنینی پس از تشكیل قلب و آغاز ضربان قلب ،انقباض
ذاتی در همهی تارهای میوكارد آن دیده میشود.
گزینه  )4پرده های محافظت كننده رویان (آمنیون و كوریون) كه پرده كوریون در تعامل با رحم جفت را تشحححكیل میدهد ،از این پس تغذیهی

m

رویان توسط خون مادر صورت میگیرد.

واحل ،شد و نمد ،وی ا و بنیی آی ا

co
هفتهی دوم

رویان بهسرعت رشد میکند و پردههایی که رویان را حفاظت و تغذیه میکنند (آمنیون و کوریون)

بهسرعت نمو مییابند.
از تعامل کوریون و رحم ،جفت بهتدریج تشکیل میشود.

h.

سلولهای داخلی باالستوسیست تشکیل سه الیه بافت مقدماتی آندودرم ،مزودرم و اکتودرم را میدهند.

اکنون رویان  ۲میلیمتر درازا دارد.

هفته چهارم

rs

وقایع ماه اول

انتهای هفته سوم

نمو رگهای خونی و روده آغاز میشود.

تشکیل بازوها و پاها آغاز میشود.

انتهای هفته چهارم

to
o

رویان اندازهای در حدود  ۵میلیمتر دارد.

تشکیل همة اندامهای اصلی آغاز میشود.
ضربان قلب آغاز میشود.

طی ماه دوم

مرحلهی نهایی نمو رویان انجام میشود.

وقایع ماه دوم

lim
oo

بازوها و پاها شکل میگیرند.

اندامهای داخلی اصلی مانند کبد و پانکراس مشخص میشوند.
انتهای ماه دوم

وقایع انتهایی سهماهه اول

اکنون رویان  ۲۲میلیمتر طول و حدود  ۱گرم وزن دارد.
اندامهای جنسی مشخص میشوند.

جنیین دارای ویژگیهای بدنی قابلتشخیص است.

از دیدگاه علمی جنسیت جنین در هنگام لقاح تعیین میشود و این موضوع بستگی به این دارد که تخمکهای حاوی کروموزوم جنسی 𝑿 با اسپرم حاوی
کروموزوم جتسی 𝐗 (فرزند دختر میشود) یا 𝒚 (فرزند پسر میشود) .لقاح یابد و در پایان ماه سوم ،اندامهای جنسی مشخص میشوند.

در طول سهماهه دوم و سوم

جنین بهسرعت رشد میکند
عملکرد اندامهای جنین آغاز میشود
در انتهای سهماههی سوم ،جنین قادر به زندگی در خارج از بدن مادر است.

توجه :بعد از تولد ،هنوز نمو کامل نیست و رشد و نمو جسمی و عصبی ادامه مییابد.

ویژه آزمون مرحلــه  5مهر قلم چی
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آزمونهای زیست لیموترش

11

گزینه 3

در بدن انسان تن ا پلیمری كه از واحدهای یكسان سنتز میشود گلیكوژن هست كه یك قند ذخیرهای در سلولهای كبدی و ماهیچهای است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در تجزیه در شت مولكول ها همواره اینطور نی ست كه حا صل تجزیه مونومر با شد مثال در تجزیه پپ سینوژن و یا در تجزیه مواد پروتئینی در
معده در اثر پپسین حاصل تجزیه مونومر یعنی آمینواسید نیست.
گزینه  )2در جریان تجزیه تجزیه هیدروژن پراكسید كه آب تولید میشود ولی دو مونومر به همدیگر وصل نمیشوند.

پلیساکاریدها

زنجیرهی طویلی از مونوساکاریدها هستند .بنابراین پلیساکاریدها درشت مولکولاند.

co

دامهای تست

m

آنالیز سوال

گزینه  )4همانطور كه در گزینه  3شاره شد در گلیكوژن كه پلیمر ذخیره ای در ان سان ا ست ما از واحدهایی یك سان ت شكیل شده ا ست نه كم و بیش
یكسان.
شود.
به می
خط رد
ترکیبی،گزینه
این دلیل از
سوال :پس بنابر
نوعرا ندارد
گوارشی
سطح سوال  :نسبتا سخت
مبحث سوال  :سنتز و هیدورلیز ()201
دامدار
خط،
استداللی،

نکته  :چند صد تا چند هزار مونوساکارید با واکنش سنتز آبدهی به یکدیگر متصل شده و یک مولکول پلیساکارید ایجاد میشود.
بیشتر پلیساکاریدها در استحکام و ساختار سلول نقش دارند و بیشترین ترکیب آلی طبیعت(نه بدن!!) را تشکیل میدهند.

پلیسااکرید ذخیرهای

پلیسااکرید ساختاری

انواع پلیساکارید ذخیرهای:

rs

در گیاهان ،گلوکز به نشاسته تبدیل شده و در پالستها ذخیره میشوند .برای مثال در پالستهای سیبزمینی ،دانههایی مانند
گندم ،برنج و ذرت ،مقدار زیادی نشاسته ذخیره شده است.

نکبه :در انسان و بسیاری از جانوران ،گوارش نشاسته از نوع برون سلولی است.

to
o

ایتسگاه آموزشی این تست

h.

پلی ساکاریدها دو نوع هستند:

نکبه :در گیاهان گوارش نشاسته از نوع درون سلولی است و درون پالست صورت میگیرد.
نکبه :جانوران گوشتخوار ،آنزیم هیدرولیز کنندهی نشاسته (آمیالز) ندارند.

نکبه :واکنش تجزیهکنندهی نشاسته از نوع هیدرولیز است .هیدرولیز نشاسته در گیاهان درون پالست صورت میگیرد.
نکبه :نشاسته به صورت خطی و منشعب است.

lim
oo

گلیکوژن قند ذخیرهای در جانوران و قارچهاست .از نظر ساختاری گلیکوژن مشابه نشاسته
بوده اما انشعابات آن بیشتر است.

نکبه :گوارش گلیکوژن در بیشتر جانوران از نوع برون سلولی و در همگی از نوع درون سلولی است.

نکبه :در انسان تحت تأثیر هورمون انسولین ،گلوکز به گلیکوژن تبدیل شده و در کبد و سلولهای ماهیچهای ذخیرهای میشود.
نکبه :انحاللپذیری نشاسته و گلیکوژن در آب خیلی کمتر از مونوساکاریدها و دیساکاریدهاست.

نکبه :در دهان انسان ،نشاسته تحت تأثیر آمیالز(پتیالین) به مالتوز تبدیل میشود( .هیدرولیز ناقص)
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گزینه 4

سلول مورد نظر یك سلول پاران شیمی ا ست كه سلول زنده ا ست و دارای پال سمود سم ا ست كه میتواند آب ومواد غذایی را به سلولهای مجاور خود انتقال
دهد .سلولهای اسكلرانشیمی سلول مرده هستند و پالسمودسم ندارد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1هم سلول پارانشیمی و هم سلول كالنشیمی میتوانند قابلیت رشد خود را حفظ كنند.

آنالیز سوال

گزینه  )2همهی سلولهای گیاهی دارای نازك شدگی در دیوارهی خود (همون الن) هستند.
گزینه  )3بعضی سلولهای اپیدرمی مثل سلولهای نگ بان روزنه دارای كلروپالست هستند یعنی دارای دستگاه آنزیمی برای انجام فتوسنتز هستند.

نوع سوال  :استداللی و ترکیبی

سبک سوال  :کنکوری

سطح سوال  :نسبتا سخت

:11

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش

دربارهی بافت پارانشیمی باید مطالب زیر را بدانید:
 .aسلولهای بافت پارانشیمی بزرگ هستند و دیوارههای نازك دارند.
 .bدیوارهی دومین به ندرت در این سلولها به وجود میآید و پرتوپالسم آنها زنده و فعال است .بنابراین فاقد گلینین هستند.
 .cبین سلولهای بافت پارانشیمی فضای بین سلولی زیادی وجود دارد .سلولهای این بافت دارای واكوئل بزرگ هستند.
 .dسلولهای بافت پارانشیم كمتر از سایر سلولها تمایز یافته و میتوانند تقسیم یابند.
تذكر :میزان تمایز سلولهای بافت پارانشیم بیشتر از مریستمها و سلولهای بنیادی است .مریستم ها و سلولهای بنیادی تمایز نیافتهاند.
 .eموارد زیر وظایف سلولهای بافت پارانشیم میباشد:
 .1فتوسنتز  .2ترشح (مثأل ترشح هورمون)  .3ذخیرهی مواد غذایی و آب  .4تقسیم شدن در طی میتوز(مانند سلولهای بنیادی و مریستمها)
 .5تقسیم شدن در طی میوز و تولید هاگ در ن اندانگان و بازدانگان
تركيب :در ن ان دانگان و بازدانگان سلولهاي پارانشيم خورش طي ميوز هاگ توليد ميكند.

m

 -6مغز بسياري از ساقههای علفی از بافت پارانشیمی ساخته شده است.
نكته :پارانشیمی آبكشی درون استوانهی مركزی و در بافت آوند آبكشی قرار دارد.
نكته :مواد در پالستهای گروهی از سلولهای پارانشیمی كه در ذخیرهی مواد نقش دارد ،ذخیره می شوند .این مواد میتوانند نشاسته ،ذرات رنگی ،پروتئین و

co

لیپید باشند.

نكته :سلولهای پارانشیمی كه وظیفهی ترشح را بر ع ده دارند ،داراي شبكهي آندوپالسمي گسترده و تعداد زيادي جسم گلژي هستند.
تذكر :استحكام جزء وظایف بافت پارانشیمی نیست.
نمونههای از كلرانشیم هستند.

h.

.f

پارانشححیم فتوسححنتز كننده ،كلران شيم نام دارد و در بخشهای سححبز رنگ گیاه دیده میشححود .سححلولهای میان برگ نردهای و میان برگ اسححفنجی

نكته :در بخشهای غیر هوایی (مثل ریشه) كلرانشیم وجود ندارد و فتوسنتز صورت نمیگیرد.

18

rs

تركيب :در گیاه ،سلولهای فتوسنتز كننده دارای كلروپالست ،آنزیم روبیسكو ،چرخهی كالوین ،مولكول  ،NADPHتیالكوئید ،فتوسیستم  Iو  IIو  ...هستند.
گزینه 1

to
o

بافت پوششی سنگ فرشی تك الیه و چند الیه و استوانهای تك الیه توسط مخاط پوشیده می شوند ،سلولهای تغذیه كنندهی باففت اللهی گوش
(بافتی غ ضروفی) تو سط خون صورت میگیرد ،همهی سلولهای زنده بدن ان سان توانایی تولید و ذخیرهی انرژی را درغیاب اك سیژن دارد ( .تنفس
بی هوازی یا گلیكولیز)
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )2بافت ماهیچهای و كبد گلیكوژن (نوعی پلیسحححاكارید) را در ج ت تامین انرژی تجزیه میكنند ،سحححلول های ماهیچهای فقط توانایی

lim
oo

انقباض دارند و سلولهای كبدی منقض نمیشوند ( .برای انقباض سلولهای ماهیچهای مخطط ،تحریك عصبی الزم است)

گزینه  )3بافت رشححتهای كه زردپیها را تشححكیل میدهد ،نیروی انقباضححی ماهیچههای مخطط را به اسححتخوانها منتقل میكند ،بافت خون در
مادهی زمینهای خود فاقد رشتههای كالژن است.تن ا بافت پیوندی كه در مادهی زمینهای خود كالژن ندارد ،خون است!!
گزینه  )4تمام سلولهای هسته دار بدن انسان ،ژن رمزكنندهی گیرندهی استیل كولین را دارند ،ولی فقط سلولهای ماهیچهای آن را بیان كرده
و این سلولها دارای انقباض و نشت یون كلسیم به منظور انقباض هستند.

مثال

انواع

ویژگی

ماهیچهی اسکلتی

م م هیچهه یا که ا دانید ته ا،ایهی یدی حوکت یهید:

یا،ای سجدله ی  ،شبهای و چند ه سبهایاند -دان یا ق سیا شدا ندا،ند-

چی  ،سننو ،اا -یی طه، -اسننتشننکما -یندهای -یو سننو ت زو -یبب یا -ذو،نقهای-

یا،ای تخش ه ی یوه و ،وشنننیگ ی Zگ صن ن

مدنهای -حجقدی چ شا -سینهای ت ،گ -یو سو ،اا -دأم -سوینا -سه ت زو -بن غا

آندوپال سما ص ف ( شبکهی س ،کدپال سما) م سبویه و  ...ه سبند.

ننوقنندی پسننننبنن نننا -یهنن ا -اتننبنندای حننجنن  -یینن فننوامننا -نن هننیننچننه ی

کنبول یسبگ ه عصبا پیکوی تدیه و ا،ایی هسبند.

ه ی هنسنننیگ شنننب که ی
ت

حجقدی ی ،با خوج -هیچهی حجقدی ی ،ی ،اه

ماهیچهی قلبی

هیچهی ( یدک ،ی) قجر.

یا،ای سجدله ی ،شبهایگ نشعر و ک هسبهای اند .همگا ی یا ،تدیه و
ت کنبول یسنننبگ ه عصنننبا یدی خب ( ،سنننمپ یک و

وکیر :الیه ی نا ییدا،هی قجر هیچهای است.

غیو ا،ایی اند.

ذکو :ی،یچهه ی قجر از بنس هیچه نیسبند.

پ ،اسمپ یک) هسبند -ی ،تیی سجدله ی آا ا ص ل تیی سجدبا وبدی یا،ی-
یا،ای تخشه ی یوه و ،وشیاند.

ماهیچهی صاف

هیچه ه ی پیوا دا بدبه ی مدا،ش ( هیچه ه ی حجقدی و طدبا ی ،تخشنننا از ویگ

یا،ای سجدله ی یوکا شکل و ک هسبهای اند .ایی سجدله ی یا ،نبدیه

عدهگ ،ویه) -ث نهگ ج ،ی ای،ا،ی -ییدا،هی سویوگه و سی ه،گه  -ییدا،هی س یو

و ف قد ندا،ه ی یوه و ،وشننیگ صنن هی هنسننیگ ی  Zو  Mهسننبند .ته

اندامه ی یایجا تدا که غیو ا،ایی ک  ،اکنند نند ییدا،هی ،حا و بدبهی ف بدپ.

آهسننبگا نقبم اشنندند و انقب خ یدی ،ا دت تیشننبوی نگه ایا،ند.
ت کنبول یسبگ ه عصبا یدی خب ( ،سمپ یک و پ ،ایمپ یک) هسبند.
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گزینه 2

منظور از انعكاس همراه تحریك مجاری بینی عطسححه میباشححد ،همانطور كه میدانیم در طی عمل بلع راه نای بسححته میشححود و هوا برای مدتی درون
ششها محبوس میماند ،در ابتدای عمل عطسه نیز هوا درون ششها محبوس میگردد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه )1در بلع ماهیچههای زبان و قسمتی از حلق كه ماهیچههای ارادی هستند فعالیت دارند و در عطسه نیز ماهیچههای دیافراگم و بین دندهای
دمی و بازدمی فعالیت دارند كه همهی این ماهیچهها ارادی هستند ،در نتیجه هم در عمل بلع و هم در عطسه ماهیچههای ارادی نقش دارند.
گزینه )3در طی عمل بلع برخالف عطسه زبان كوچك به سمت باال حركت میكند.

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

m

آنالیز سوال

گزینه )4انقباضات شكمی كه باعث افزایش فشار بر معده میشود در طی عمل استفراغ رخ میدهد (نه در طی عمل بلع)

بلع

حنجره

تسبه -ت ال

تسبه -ت ال

تسبه -ت ال

ت ز -پ ییی

ت ز -پ ییی

اپیگلوت

پ ییی

پ ییی

پ ییی

ت ال

ت ال

زبان کوچک

ت ال

ت ال

-

ت ال

پ ییی

نای

تسبه

تسبه

تسبه

تز

تز

co

استفراغ

ابتدای سرفه و عطسه

در حین سرفه

در حین عطسه

گزینه 4

h.

20

مبحث سوال  :انعکاسها ( 204و )205

سطح سوال  :متوسط

بررسی سایر گزینهها :

rs

آنزیم های كه آغازگر روند ه ضم لیپیدهای درون لوله گوار شی ه ستند از ق سمت برون ریز پانكراس تر شح می شوند و به ابتدای دوازدهه وارد می شوند،
سلولهایی كه این مواد را ترشح میكنند سلولهای پوششی هستند و میدانیم سلولهای پوشش بر روی ساختاریهای غشای پایه قرار دارند.

to
o

گزینه )1سلولهای كبدی صفرا میسازند ،ولی صفرا خاصیت آنزیمی ندارد.

گزینه )2قطعا اثر لیپازهای پانكراس باعث هیدرولیز كامل چربی ها نمی شود ،بلكه شاید باعث ایجاد دی گلی سرید یا مونوگلی سرید شود ،پس قطعا
نمی توان گفت که باعث هیدرولیز اکمل چربی ها میشود.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،خط به خط

دامهای تست

ایتسگاه آموزشی این تست

lim
oo

گزینه )3آنزیم های گوار شی پانكراس به غیر از پروتئازها همه به صورت فعال از ق سمت برون ریز پانكراس تر شح می شوند و میدانیم غدد برون ریز
مواد را به درون مجرا تر شح میكنند نه به درون مایع بین سلولی ،اگه منظور سوال سلولهای درون ریز پانكراس بود این گزینه را می شد در ست در
نظر گرفت.
مبحث سوال  :آنزیمهای گوارشی ()204

سطح سوال  :متوسط رو به سخت

 )aوظیفهی بخش برونريزپانكراس سنتز و ترشح آنزيمهاي گوارشي است .پانكراس برای هیدرولیز همهي مواد ،آنزیمهای گوارشی سنتز میكند .در شیرهی
پانكراس برای هیدرولیز پروتئينها ،كربوهيدراتها ،چربيها و اسيدهاي نوكلئيك ،آنزیمهای گوارشی وجود دارد.

 )bهمهي آنزیمهای گوارشی شیرهی پانكراس از جنس پروتئين هستند و به دلیل اینكه به خارج از سلول ترشح میشوند ،توسط ريبوزومهاي متصل به شبكهي
آندوپالسمي زبر سنتز میشوند.

نكته :آنزیمهای گوارشی شیره ی پانكراس بعد از ورود به روده و هضم مواد غذایی در طول روده به وسیلهی پروتئازها هیدرولیز و به اسید آمینه تبدیل میشوند.
اسیدهای آمینه در طول روده طی انتقال فعال (مصرف  )ATPجذب سلولهای استوانهای روده میشوند وجود سدیم در روده بر انتقال برخی از آنها الزم است.
 )cپروتئازهاي شیرهی پانكراس در پانكراس به صورت غيرفعال هستند و پس از ورود به روده فعال میشوند .به راستی چرا پروتئازها در پانكراس و مجاری آن باید
غیرفعال باشند؟
اگر پروتئازهای شیره ی پانكراس در پانكراس فعال شوند در عرض چند ساعت تمام پانكراس را هضم میكنند.
 )dدر شيرهي پانكراس ،عالوه بر آنزيمها مقدار زیادی بيكربنات سديم برای از بین بردن اثر كیموس معده و قلیایی كردن محیط روده وجود دارد كه بيشترين
قسمت آن در روده دوباره جذب میشود.
 )eوظیفهی بیكربنات شیره ی پانكراس خنثی كردن كیموس اسیدی معده ،در دوازدهه است .بنابراین هر چقدر كیموس معده اسیدیتر باشد ،بیكربنات بیشتری
توسط پانكراس به درون روده آزاد میشود.
* هورمون سكرتين محرک ترشح بيكربنات پانكراس است .بنابراین هر چقدر كیموسی كه وارد روده میشود اسیدیتر باشد هورمون سكرتین بیشتری سنتز
و به جريان خون ترشح میشود.
نكته :سلولهاي هدف هورمون سكرتين در بخش برونريز پانكراس قرار دارد.
نكته  :اثر هورمونهای گاسترین ،سكرتین و اكسیتوسین بر غدههاي برونريز است.
 )gكیموس اسیدی دارای مقادیر زیادی  HClمیباشد و همانطور كه در جریان هستید  HClتوسط بیكربنات سدیم در روده خنثی میشود.
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گزینه3

با توجه به شكل كه آناتومی این اندام ها را ن شان میدهد ،می بینیم كه در یك ان سان در حالت ای ستاده كولون افقی ن سبت به غده تخمدان در جایگاه
باالتری قرار دارد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه )1تیروئید نسبت به محل دو شاخه شدن نای در محل باالتری قرار دارد.
گزینه )2محل ورود غذا به روده باریك همان دوازدهه است كه نسبت به غدد وفق كلیه در سطح باالتری قرار دارد.
گزینه )4محل ذخیره مایع صفرا نسبت به پانكراس در جایگاه باالتری قرار دارد.

m

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و ترکیبی ،شکل کتاب ،دامدار

مبحث سوال  :جایگاه اعضای بدن ( 204و  )304سطح سوال  :متوسط

co
h.
rs
to
o

22

گزینه3

بررسی سایر گزینهها :
گزینه )1هنگام منفیتر شدن فشار درون كیسههای هوایی یعنی عمل دم،
ورود اكسیژن به درون مویرگهای هوای افزایش(نه كاهش) خواهد یافت.
گزینه )2منظور از انقباض ماهیچههای بین دندهای دمی همان عمل دم است،
در این هنگام به منظور باز شدن كیسههای هوایی باید كشش سطحی مایع پوشاننده
كیسههای هوایی كاهش (نه افزایش) یابد.
گزینه )4هوای مرده وارد مجاری تنفسی میشود و وارد كیسه های هوایی

lim
oo

در طی تغییر ناگ انی پتانسیل الكتریكی ساركولم دیافراگم یعنی تحریك عصبی دیافراگم
و انقباض آن ،عمل دم اتفاق میافتد ،در طی عمل دم اكسیژن از كیسههای هوایی وارد مویرگها و
از آنجا وارد سیاهرگهای ششی میشود و با لطبع میزان غلظت اكسیژن سیاهرگهای ششی
افزایش خواهد یافت

نمیگردد پس قسمت اول سوال نادرست می باشد.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،شکل کتاب ،دامدار

مبحث سوال  :دستگاه تنفسی ( )205سطح سوال  :متوسط

یه انیمیشنننی ییجا ب بر توا دا یا،یاگ امو ایدای یسنننبگ ه ن س ،و یدب یدب ی یش تگیویگ
ا دنا ت تون های س یه که ف یل ، QRو اسکی ا کنهگ صدیو ق تل ،و اسکنش کنا و ف یل ویدئدی
زیب ی فع بیت یسبگ ه ن س ،و تبینا
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گزینه2

سرخرگ وارد شده به شبكهی دوم مویرگی در نفرون ،سرخرگ وابران است كه در صورتی كه این سرخرگ
تنگ شود ،حجم تراوش بيشتر و درن ایت حجم ادرار تولید افزايش خواهد یافت و این یعنی مثانه ادرار
بيشتري در خود دارد و حجم كشیدگی دیوارهی آن ،افزايش یافته است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1سرخرگ خارج شده از شبكهی مویرگی اول (گلومرول) سرخرگ وابران است كه
همانطور كه توضیح دادیم ،تنگ شدن آن سبب افزایش حجم كشیدگی دیوارهی مثانه خواهد شد.
گزینه  )3از شبكهی دوم مویرگی ،سیاهرگ خارج میشود ،نه سرخرگ
(این شبكهی مویرگی بین سرخرگ وابران و سياهرگ كليوي ایجاد میگردد)

m

گزینه  )4سرخرگ وارد شده به شبكهی اول مویرگی ،سرخرگ آوران است كه در صورت تنگ شدن آن،
حجم تراوش كاهش یافته و در ن ایت حجم ادرار كمتر میشود و كشیدگی دیوارهی مثانه
به سبب ادرار كمتر درون آن ،كاهش خواهد یافت.

آنالیز سوال

co

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،تحلیلی ،دامدار

مبحث سوال  :دستگاه دفع ادرار ( )207سطح سوال  :نسبتا سخت

یه انیمیشننی ییجا ب بر توا دا یا،یاگ امو ایدای یسننبگ ه یفع ای،ا، ،و یدب یدب ی یش تگیویگ

h.

ا دنا ت تون های س یه که ف یل ، QRو اسکی ا کنهگ صدیو ق تل ،و اسکنش کنا و ف یل ویدئدی
زیب ی فع بیت یسبگ ه یفع ای،ا، ،و تبینا

بررسی مههی گزینهها :

rs

24

گزینه2

to
o

مورد اول) در یك انسان سالم در هنگام بازدم عمیق هوای ذخیره بازدمی از شش ها خارج میشود ( رد گزینه )
مورد دوم) در یك انسان سالم هوای مرده وارد مجاری تنفسی میشود ( تایید گزینه )

مورد سوم) در یك انسان سالم در حین یك دم عمیق هوای مكمل وارد شش ها میشود ( رد گزینه )
مورد چهارم) هوای باقی مانده همیشه درون شش ها میماند و از شش ها خارج نمیشود ( تایید گزینه )

آنالیز سوال

lim
oo

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

مبحث سوال  :حجمهای تنفسی ( )205سطح سوال  :نسبتا سخت

14
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گزینه4

در پركاری معز استخوان تعداد گلبول قرمز افزایش مییابد و مقدار خون زیاد می شود دراین حالت قلب باید خون بیشتری را خارج كند كه برای اینكار
باید تعداد ضربان قلب وهمچنین قدرت انقباض قلب افرایش یابد ،درنتیجه فاصله دو موج QRSو  Tكاهش مییابد( نه افزایش).
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1ك سانی كه دریچه میترال آنها تنگ شده ا ست قلب نمیتواند به خوبی خون را خارج كند قاعدتا تعداد ضربان و قدرت انقباض قلب زیاد
میشود در نتیجه فاصله متوالی دو موج  Pكاهش مییابد.
گزینه  )2در ف شارخون مزمن همانطور كه از ا سمش پیدا ست ف شار خون زیاد ا ست و لزوما تعداد ضربان قلب افرایش می یابد ،درنتیجه ف شارخون
سرخرگ آئورت افزایش می باید.

آنالیز سوال

m

گزینه  )3در افراد مبتال به هیپرتیروئیدی سم میزان سوخت و ساز بدن و تعداد ضربان قلب زیاد می شود یعنی در حالت عادی كه در یك دوره
كارقلبی7٠بار ضربان داریم در افراد مبتال تعداد ضربان بیشتری در كمتر از  ٠/8ثانیه زده می شود .پس زمان فعالیت شبكهی گرعی در یك دورهی كار
قلبی كاهش مییابد.
نوع سوال  :استداللی و مفهومی مبحث سوال  :تغییرات الکتروکاردیوگرام ()206

سطح سوال  :نسبتا سخت

co

عوامل تاثیر گذار بر الکتروکاردیوگرام

ب) تنگی دریچه ها

lim
oo

ج) کم شدن قطر رگ

to
o

rs

h.

 -1هر گاه هدایت تحریك از گره سینوسی به سمت بطن ها كند شود افزایش فاصله موج  Pتا  Qاتفاق می افتد.
اگر یادتان باشد كمی بعد از موج  Pتا  Qدر واقع تاخیر ایجاد شده در گره دهلیزی – بطنی بود و این گره بین گره سینوسی و الیاف بطنی بود
بنابراین با كند شدن تحریك بین گره سینوسی و الیاف بطنی باید انتظار داشت فاصله بین  Pتا  Qافزایش یابد.
 -2با بزرگ شدن قلب یا بطن ها ارتفاع موج  QRSافزایش می یابد .این موج مربوط به انقباض بطن ها است وقتی بطن ها بزرگ شدند بنابراین
زمان بیش تری طول می كشد تا انقباض پیدا كنند بنابراین به ارتفاع موج  QRSافزوده میشود.
قلب یا بطن ها چه موقع بزرگ می شوند ؟
الف) فش ار خون مزمن  :فشار خون باال یعنی قطر رگ كم باشد و نیرویی كه خون به جداره رگ ها می آورد افزایش پیدا كند .تصور كنید شما می
خواهید از درب كالس خارج شوید در حالی كه این درب فقط  3٠سانتی متر باز می شود شانه ها و دست ها یتان كامالً با درب تماس دارد و دست
ها و پا هایتان نیرویی به درب وارد می كنند تا شما خارج شوید  .هنگامی كه رگ تنگ می شود خون در حین حركت با دیواره های رگ برخورد
بیش تری دارد و نیرویی بیش تر به آن وارد می كند به این می گویند فشار خون باال  .هر آدمی فشار خون دارد یعنی خونش با دیواره رگ تماس
دارد  ...بعضی ها فشار خون باال دارن یعنی خونشون بدجوری به جداره رگ نیرو وارد می كنه !!!

د) افزایش پروتئین خون و غلیظ شدن خون كه به دنبال آن اتفاق می افتد.
و) در هنگام پلی سیتمی به علت پركاری مغز استخوان با افزایش غیر طبیعی تعداد گلبول های قرمز و افزایش پروتئین پالسما مواجه می شویم
(گلبول قرمز توسط مغز استخوان تولید می شود بنابراین پركاری مغز استخوان = افزیش گلبول قرمز)  ،خون غلیظ می شود و سرعت جریان خون
كم م ی شود و از سویی دیگر قطر كم رگ ها باعث می شود كه حركت خون در رگ ها فشار بیش تری بخواهد لذا قلب با نیرویی بیش تر خون را
پمپ می كند بنابراین بر اثر كار بیش تر بطن ها كه می خواهند با نیرویی بیش تر خون را به دورن سرخرگ ا بفرستند پس از مدتی بطن ها بزرگ
تر می شوند و بر ارتفاع  QRSافزوده می شود.
ه) در حالت سمپاتیك خون از دستگاه گوارش و كلیه ها به طرف قلب می رود لذا زنش قلب شدید می شود و بطن ها خون بیش تری پمپ می
كنند در صورت ادامه یافتن این موضوع افزایش موج  QRSدور از انتظار نیست .ترشح آدرنالین نیز این چنین است.
ی) افزایش تولید هورمون های تیروئیدی مانند تیروكسین پركاری تیروئید را به دنبال دارد به پركاری تیروئید هیپرتیروئیدسم نام دارد
هیپرتیروئیدسم سبب بی قراری  ،اختالالت خواب  ،كاهش وزن و افزایش تعداد ضربان قلب می شود .با افزایش تعداد ضربان قلب یعنی پركاری
بطن ه ا نیز شروع شده است و پركاری بطن ها یعنی افزایش موج . QRS
آیا بیماری هست كه ارتفاع موج  QRSرا كاهش دهد ؟
رگ های كرونر گروهی از سرخرگ های كوچك هستند كه برای سلول های میوكارد قلب غذا می آورند .در صورت تنگ شدن این رگ ها فرد دچار
انفاركتوس(سكته) قلبی می شود و در این حالت به علت نرسیدن غذا و اكسیژن به میوكارد تعداد ضربان قلب بسیار كاهش پیدا می كند(قلب دیگر
نمی زند) بنابراین بطن ها كار نمی كنند و كاهش ارتفاع موج  QRSاتفاق می افتد.

ویژه آزمون مرحلــه  5مهر قلم چی
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طراح  :بهزاد مقیمیان

گزینه 1

در آغاز دیاسححتول بطنها (تقریبا نقطهی  )Dو نقطهی  Aكه همچنان قبل از شححروع تحریك گرهی سححینوسححی دهلیزی اسححت ،بافت گرهی در قلب
فعالیتی انجام نمیدهد و انتضار تحریكاتی صورت نمیگیرد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2در پایان سححیسححتول دهلیزها ،خون به بطنها وارد میشححود و بطنها آمادهی انقباض میشححوند كه در این حالت دریچههای سححینی بسححته
هستندو مانع از خروج خون از بطنها میكنند.
گزینه  )3در هنگام پایان سححیسححتول بطنها ،خون به دهلیزها وارد میشححود و لی در نقطهی  Bكه دهلیزها منقبض هسححتند ،خونی به آنها وارد
نمیشود.
گزینه  )4در آغاز دیاستول دهلیزها ،دریچههای قلبی بسته میشوند و مانعی برای ورود خون به بطنها وجود دارد ولی در در نقطهی  ، Dخون

m

آنالیز سوال

دهلیزها به بطنها وارد میشود.
نوع سوال  :استداللی و مفهومی مبحث سوال  :الکتروکاردیوگرام ()206
وضعیت یهجی ه

وضعیت

وضعیت تطی ه

سطح سوال  :نسبتا سخت

دقعیت ت فت موها

وضعیت یدا

وضعیت ی،یچه ه

co

ابکبووک ،ییدموام
هنگام ثبت موج P

آماده شدن برای
سیستول

ثبت موج P

سیستول دهلیز

هنگام ثبت QRS

آماده شدن برای
دیاستول

آماده شدن برای
سیستول

ثبت QRS

دیاستول

سیستول

سراسر بطن ها را فرا
گرفته است

هنگام ثبت موج T

دیاستول

آماده شدن برای
دیاستول

سراسر بطن ها را فرا
گرفته است

در حال ورود به
سرخرگ

دو و سه لختی = بسته
سینی شکل = باز

در حال ورود به
سرخرگ

دو و سه لختی = بسته
سینی شکل = باز

در حال ورود به
دهلیز و از آن جا به
بطن

دو و سه لختی = باز
سینی شکل = بسته

در حال ورود به
دهلیز و از آن جا به
بطن

دو و سه لختی = باز
سینی شکل = بسته

h.

در کالف هدایتی میانی
و جانبی

درون هر بطن
121میلی لیتر

دو و سه لختی = باز
سینی شکل = بسته

دیاستول

دیاستول

دیاستول

دیاستول

آماده برای شروع مجدد
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فاصله بین  Tتا  Pبعدی

to
o

ثبت موج T
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دیاستول

از گره دهلیزی بطنی
گذشته است

در حال ورود به
بطن ها

دو و سه لختی = باز
سینی شکل = بسته

rs

(قبل از رسیدن به )S

دیاستول

سراسر دهلیزها را فرا
گرفته است

در حال ورود به
بطن ها

دو و سه لختی = باز
سینی شکل = بسته

آماده برای شروع مجدد

گزینه3

همهی م رهداران اساس ساختاری یكسانی با اندام جلویی خفاش دارند ،همهی م رهداران
گردش خون بسته دارند و اریتروسیتها تن ا در درون رگهای خونی در حركت هستند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در خرچنگ دراز خون عبوری از قلب جانور فقط خون روشن است،
سخت پوستان جزء بندپایان و بیم رگان محسوب میشوند.
گزینه  )2در م رداران و كرم خاكی ،سرخرگ با خون روشن از سطح تنفسی خارج
میشود ،كرم خاكی بیمره بوده و دفاع اختصاصی ندارد.
گزینه  )4در م رهداران دارای گردش خون مضاعف ،خون تیره فقط در بخشی از قلب

یافت میشود ،تن ا در پستانداران حفرهی شكمی به كمك دیافراگم از اندام بخش تنفسی جدا شده است.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،ترکیبی مبحث سوال  :ترکیبی از جانوری

سطح سوال  :نسبتا سخت

16

:17
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گزینه4

بیشترین مولكول سازنده ساركولم فسفو لیپید است ،توسط شبكهی ساركوپالسمی كه
احاطه كننده میوفیبریلها (تارچهها) است ،ساخته میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1بخش احاطه كنندهی یك میون ،بافت پیوندی سست است كه فاقد توانایی
انتقال قدرت انقباضی ماهیچه به استخوان است.
گزینه  )2هرگاه طی انقباض رشتههای اكتین و میوزین همپوشانی انجام دهند،
ممكن است انقباض ایزوتونیك باشد كه طول عضله كوتاه میگردد
ممكن است تونس ماهیچهای باشه

آنالیز سوال

m

گزینه  )3شبكهی ساركوپالسمی كیسههای متسع و لولههای عرضی را
به درون ساركومر (نه تارچهها) وارد میكند.
مبحث سوال  :ساختار ماهیچه ()207

نوع سوال  :استداللی و مفهومی و خط به خط

سطح سوال  :متوسط

co

دربارهی رشتههای نازک بايد مطالب زير را بدانيم:

h.

دامهای تست

 .aابتدای آن به خط  Zوصل است و انت ای آن آزاد میباشد.
 .bبخش ابتدایی آن در ناحیهی روشن ساركومر قرار دارد( .وقتی ماهیچه در حال استراحت است)
 .cبخش انت ایی آن در ناحیهی تیره قرار دارد( .وقتی ماهیچه در حال استراحت است)
 .dدر ساختار آن پروتئین اكتين وجود دارد.

rs

 .eدر ساركومر تعداد زیادی اكتين وجود دارد.

ایتسگاه آموزشی این

 -10در مورد رشتههای ضخيم بايد مطالب زير را بدانيم:
 .aدر ساختار آن پروتئین ميوزين به كار رفته است.
نكته :ضخامت اكتین از میوزین كمتر است.
 .cدر سطح آن زایدههای پروتئینی وجود دارد.

to
o

 .bضخامت بخش میانی آن از دو سر آن بیشتر است.

نكته :در طی انقباض زایدههای میوزین به اكتین متصل میشود و اكتین را حركت میدهد.

.g
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 .dبخش تیره وسط صفحهی روشن (در وسط ساركومر) در وسط میوزین قرار دارد.
 .eمیوزین در بخش تیره ساركومر و صفحهی روشن هنسن وجود دارد.
 .fدر هر ساركومر تعداد زیادی میوزین وجود دارد.

در یك تارچه تعداد رشتههای نازك (اكتین) بيشتر از رشتههای ضخیم (میوزین) است.

گزینه 3

انقباضی كه به طور خفيف و مداوم در ماهیچهها صورت بگیرد ،تونوس ماهیچهای است

كه در این نوع انقباض تارها به نوبت به انقباض در میآیند ،در صورت انقباض تارماهیچهای،

ساركومرها كوتاه میشوند كه در این بین رشتههای اكتين و ميوزين با هم همپوشانی انجام
میدهندو سبب از بین رفتن نوارهاي روشن و صفحهي روشن میگردند.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1در انقباضات ایزوتونیك كه با كوتاه شدن طول ماهیچه و رشتههای ماهیچهای همراه است،
در درون ساركومرها ،رشتههای ميوزين (رشته ضخيم) به خطوط  Zنزديكتر میشود،
رشته نازکِ اكتين به خطوط  Zاتصال دارد و به آن نزدیك نمیگردد.
گزینه  )2در دو نوع انقباض تونوس ماهیچه ای و ایزوتونیك ،طول ساركومرها كوتاه میشود،
در انقباضات ایزوتونیك ،كل تارها تحریكات را دریافت كرده و منقبض میشوند
ولی در انقباضات تونوس ماهیچهای ،تارها به نوبت به انقباض در میآیند.
گزینه  )4طی انقباضات ایزومتریك ،طول ماهیچه تغييري نميكند و در عوض كشش متغيير
است ،در انواع انقباضات ،يون كلسيم برای انقباض باید از شبكهی ساركوپالسمی آزاد شود و در اطراف تارچهها (میوفیریلها) قرار گیرد ،نه تارها

ویژه آزمون مرحلــه  5مهر قلم چی
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یه انیمیشی ییجا ب بر توا دا یا،یاگ امو ایدای ن ده فع بیت
هیچهه و انقب ضش یدب ی یش تگیویگ ا دنا ت تون های س یه که
ف یل ، QRو اسکی ا کنهگ صدیو ق تل ،و اسکنش کنا و ف یل
ویدئدی زیب ی فع بیت و انقب خ هیچه ،و تبینا
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گزینه 1

حركات تنج شی كه در برگهای گیاهان رخ میدهد ،حركات شب تنجي و لرزه تنجي ه ستند ،همهی حركات تنج شی در اندامهاي زندهي گیاهی
رخ میدهند.
بررسی سایر گزینهها :

m

گزینه  )2حركاتی كه فقط با محرك بیرونی صححورت میگیرد ،حركات غيرفعال هسححتند كه در اندامها و سلولهاي مرده رخ میدهد ،چون این

سلولها مردهاند انرژي زيستي مصرف نميكنند.
گزینه  )3حركات تاكتیكی و حركات خودبه خودی مثل تورژسححانس سححلولهای نگ بان روزنه در یك سلول زنده اسححت كه صححورت میگیرد ،اما

co

یادتون باشه حركات خودبه خودی فقط محرک دروني دارند ،حركت تاكتيكي دارای محرك خارجي و دروني است.
گزینه  )4حركت القایی كه در گل برخی گیاهان رخ میدهد حركات شب تنجي ه ستند ،پا سخ نوعی اندام درحال رويش به محرك خارجی در
ارتباط با حركات گرايشي است.

آنالیز سوال

h.

نوع سوال  :استداللی و مفهومی و خط به خط

مبحث سوال  :حرکات گیاهی ()208

سطح سوال  :متوسط

منظور طراح

 -1منظور طراح از حركتهايي كه در اثر محرکهاي بيروني هستند :حوکته ی غیو فع ل و حوکته ی ابق یا (موایشاگ کبیکا و
نجشا)

to
o

دامهای تست

rs

 -2منظور طراح از حركتهاي غير القايي :حوکت غیو فع ل و حوکت فع ل یدی ته یدیی

 -1منظور طراح از حركتهايي كه فقط در اثر محرکهاي دروني هستند :حوکته ی یدی ته یدیی
 -1منظور طراح از حركتهايي كه فقط در اثر محرکهاي بيروني هستند :حوکته ی غیوفع ل
حوکته ی ابق یا نند حوکته ی موایشاگ حوکته ی کبیکاگ حوکته ی نجشا

 -6منظور طراح از حركتهاي تنجشي كه در غير از برگهاي مركب رخ ميدهد :تس وش نجا

lim
oo

ایتسگاه آموزشی این

 -5منظور طراح از حركتهايي كه در اثر محرک بيروني و دروني رخ ميدهد:

 -7منظور طراح از حركتهايي كه در سلولهاي گياهي رخ ميدهد :حوکته ی یدی ته یدیی و حوکته ی کبیکا
 -8منظور طراح از انواع حركت در برگهاي مركب :شر نجا و بوزه نجا

18

:19
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گزینه 1

بررسی مههی گزینهها :
گزینه الف) قبل از ت شكيل ساختار فعال ريبوزوم (يعني ات صال دو زير واحد بزرگ و كوچك ريبوزوم) ،پيوند بين آنتيكدون نخ ستين
( )UACو كدون آغاز ( )AUGدر جايگاه  Pريبوزوم ايجاد ميشود ( .تایید الف)
گزینه ب)  tRNAحامل ميتونين در مرحله آغاز ترجمه فقط وارد جايگاه  Pميگردد ولي در مرحله ادامهي ترجمه اگر كدون  AUGوارد
جايگاه  Aشود tRNA ،حامل ميتونين ميتواند وارد هر دو جايگاه  A ،Pگردد ( .تایید ب)
گزینه ج) پس از آخرين جابهجايي ريبوزوم،به جاي  tRNAحامل ،عامل پايان ترجمه به جايگاه  Aوارد ميگردد( .رد ج )

آنالیز سوال

m

گزینه د) در مرحله پایان ترجمه ،پیوند بین آخرین کدون و آنتی کدون شکسته نمیگردد ،زیرا کدون پایانی ،کدون پایان ترجمه است که مکمل آنتی
کدونی ندارد ( .نکته مهم آنتی کدونهای  AUUو  ACUو  AUCوجود ندارند ( ).رد د )

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

مرحلهی ادامه ترجمه در این مرحله به ترتیب اتفاقات زیر رخ میدهد :
 tRNA 1حامل دومین آمینواسید وارد جايگاه  Aريبوزوم میشود.

h.

نکبه  :در این حالت جایگاه  Aریبوزوم حداقل  6و حداكثر  9پیوند هیدروژنی تشكیل میشود.
 2آمینواسید موجود در جایگاه  Pاز  tRNAجدا میشود.

نکبه  :در جايگاه  ،Pپیوند بین آمینواسید و نوكلئوتید آدنیندار ( tRNAتوالی  )CCAشكسته میشود و یك مولكول آب مصرف میگردد.
 3آمینواسیدی كه از  tRNAموجود در جایگاه  Pجدا شده بود وارد جایگاه  Aریبوزوم شده و با آمینواسید در جايگاه  Aپيوند پپتيدي برقرار میكند.

rs

ایتسگاه آموزشی این تست

co

مبحث سوال :پروتئین سازی( )401سطح سوال  :متوسط رو به سخت

نکبه  :سنتز پيوند پپتيدي در جايگاه  ،Aتوسط  rRNAو همراه با مصرف ATPصورت میگیرد.
وکیر  :تشكیل پیوند پپتیدی از نوع سنتز آبدهی است .پس در جایگاه  Aبه تعداد پیوند پپتیدی تشكیل یافته ،مولكول آب آزاد میشود.
ی ،حیی ب تهب یا ا ق ت زیو ،خ ایهد:

to
o

 tRNA 4موجود در جایگاه  Pدیگر آمینواسید ندارد پس باید جایگاه  Pریبوزوم را ترك كند .در اين هنگام جابه جايي رخ ميدهد.
″حال تصور كنيد اولين جابهجايي ريبوزوم است″.
 -aریبوزوم به اندازهی یك كدون(سه نوكلئوتید) طول  mRNAحركت میكند.

نکبه  :در این حالت كدون آغاز (اولین كدون) از جایگاه ( Pریبوزوم) خارج میشود.
نکبه  :كدون موجود در جایگاه  Aوارد جایگاه  Pریبوزوم میشود.

lim
oo

نکبه  :كدون جدید (سومین كدون ) وارد جایگاه  Pریبوزوم میشود.

 tRNA -bموجود در جایگاه ( Pكه آمینواسید نداشت -اولین  ،)tRNAریبوزوم را ترك میكند.
 tRNA -cموجود در جایگاه ( Aدومین  )tRNAكه  2تا آمینواسید به آن متصل است وارد جایگاه  Pریبوزوم میشود.
 -dدر این حالت جایگاه  Aریبوزوم كه در آن سومین كدون قرار دارد ،خالی بوده و آماده ی پذیرش tRNAحامل آمینواسید سوم است.
نکبه  :تا االن به جایگاه  Aسومین كدون و به جایگاه  Pدومین كدون وارد شده است.
نکبه  :تا االن به هركدام از جایگاههای ریبوزوم ( Aیا  2 )Pتا كدون وارد شده است.
 5با ورود  tRNAحامل آمینواسید بعدی به جایگاه  ،Aچرخه فوق تكرار میشود.
چند نکبه :

 -aدر مرحلهی ادامه ترجمه همهی tRNAهای ورودی به ریبوزوم ،ابتدا وارد جایگاه  Aو سپس  Pمیشوند .و در ن ایت از جایگاه  Pخارج میشوند.
ذکو  :در مرحلهی آغاز ترجمه  tRNAآغازگر مستقیم ًا وارد جایگاه  Pشده و در مرحله ادامه در حین اولین جابهجایی از جایگاه  Pخارج میشود.

 -bبعد از تشكیل آخرین پیوند پپتیدی ،آخرین جابهجایی صورت میگیرد و  tRNAحامل رشتهی پلیپپتیدی وارد جایگاه  Pو كدون پایان وارد جایگاه A
ریبوزوم میشود و سروش مرادی فرآیند ترجمه وارد مرحله ی پایان ترجمه میشود.
 -cفرض كنید كدون  AUGدر مرحله ادامه وارد جایگاه  Aریبوزوم شود .در این حالت  tRNAحامل متیونین(با آنتیكدون  )UACوارد جایگاه  Aریبوزوم می-
شود .دقت كنید به این  tRNAدیگر  tRNAآغازگر نمیگویند .حال بعد از تشكیل پیوند پپتیدی و وقوع جابهجایی؛ tRNAی مذكور وارد جایگاه  Pدر ریبوزوم
میشود.
 -dدر مرحلهي ادامهي ترجمهtRNA ،ي موجود در جايگاه  Aيا  Pميتواند به بيش از يك آمينواسيد اتصال يافته باشد.
 -eدر مرحلهی ادامهی ترجمه tRNA ،موجود در جایگاه  Aحداقل یك آمینواسید دارد( .هنگامی كه تازه وارد جایگاه  Aشده است).
یلآن متصل شده است.
آمینواسیدف به
دنا تبيش
اد) یا
ترك كن
ریبوزوم را
آمینواسید
پوواصالً
یدای Pیا
جایگاه
موجود
مرحلهی
يكس یه که
تون ازهای
تگیویگ
باید ی یش
ندارد(كهیدب
،و یدب
یئی س زی
در ا
یا،یاگ
tRNAدا
ترجمه،بر توا
ادامهییجا ب
انیمیشی
 -fدر یه
، QRو اسکی ا کنهگ صدیو ق تل ،و اسکنش کنا و ف یل ویدئدی زیب ی فع بیت پوو ئیی س زی ،و تبینا
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گزینه 4

قبال اشححاره كرده بودیم كه كپكهایی كه تحت تاثیر اشححعهی  Xقرار گرفتند ،به محیط كشححت كامل انتقال یافتند ،هاگ هایی كه تحت تاثیر اشححعه بودند یا
ج ش یافته بودند كه در مسیر سنتز آمینواسید آرژنین مشكل داشتند یا كامال سالم بودند و هیییچ مشكلی نداشتند.
برای تشخیص اینكه چه هاگی ج ش یافته است یا خیر؟ پس كشت در محیط كشت كامل ،آنها را به محیط كشت حداقل منتقل كردند.
 )1هاگ جهش نيافته رشد ميكرد.

در محيط كشت حداقل  )2 :هاگ جهش يافته رشد نميكرد

فقط یه سححوال  :به نظر شححما چرا بعد از اینكه هاگها تحت تاثیر اشححعه  Xقرار گرفتند به محیط كشححت حداقل انتقال ندادند و ابتدا به محیط كشححت كامل
منتقل شدند؟
راجب این سوال فکر کنید!!
بررسی سایر گزینهها :

m

گزینه )1هاگهایی كه ج ش یافته بودند زمانی رشد میكردند كه آرژنین به محیط كشت افزوده میشد.
گزینه )2هاگهایی كه ج ش یافته بودند توانایی تولید نوع خاصی آمینواسید (آرژنین) را نداشتند.

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی  ،دامدار

33

گزینه 4

سطح سوال  :متوسط

مبحث سوال  :آزمایش بیدل و تیتم ()401

co

آنالیز سوال

گزینه )3هاگ هایی كه ج ش یافته بودند توانایی انتقال ژن معیوب آنزیم مسیر سنتز آرژنین را به نسل بعد خود داشتند.

بررسی سایر گزینهها :

h.

باكتریهایی كه در روده ی انسان ساكن هستند ،فارغ از اینكه باكتری مفید هستند یا بیماریزا ،همهی ژنهایشان توسط آنزیم  RNAپلیمراز پروكاریوتی
رونویسی میشود.

to
o

rs

گزینه )1اغلب اپرانها توسط پروتئین م اركننده تنظیم بیان ژن میشوند اینكه چرا نمیگوییم همهی اپران یه دلیل واضح دارد....
اپران مربوط به خودِ پروتیئن تنظیم كننده یا همان م اركننده ،فاقد اپراتور اسححت و تنظیم بیان ژن آن به صححورت بیان دائمی آن اسححت ،منظور اینه كه این
پروتئن اگر به اپراتور بخش تنظیمی اپرانی كه ژن خودش در اون قرار داره میچسپید ،دیگه كال ساخته نمی شد و تنظیم بیان ژن توی باكتریها میرفت رو
هوا!! ( پس تنظیم بیان ژن اپران پروتئین م اركننده توسط خودش انجام نمیشه چون بیانش دائمیه و اپراتوری در بخش تنظیمی اون وجود نداره)
گزینه )2دام این گزینه كه شاید افتادید توش ،اینه كه جایگاه آغاز رونوی سی در  DNAوجود داره ،نه  ( RNAدر واقعا رونو شت جایگاه آغاز رونویسی
گزینه )3در باكتریها دو نوع  mRNAبه صورت تك ژنی و چند ژنی داریم :
 mRNA )1چند ژنا یا،ی چندیی کدوا آغ ز و پ ی ا است

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،خط به خط

 mRNA )2ک ژنا فق یا،ای یک کدوا آغ ز و یک کدوا پ ی ا ات شد.

دامهای تست
ایتسگاه آموزشی این تست

lim
oo

آنالیز سوال

در تمام RNAها دیده میگردد)

مبحث سوال  :مفاهیم بیان ژن ()401
اپران

سطح سوال  :متوسط رو به سخت

 1اپران بخشی از مولكول  DNAحلقوي است كه متشكل از بخش ساختاري و بخش تنظيم كننده است.

 2بخش ساختار اپران ،بخشی از مولكول  DNAاست كه توسط RNAپلیمراز پروكاریوتی رونویسی میشود .اين بخش ميتواند متشكل از يك ژن
يا چند ژن باشد.

نكته  :اگر بخش ساختاری اپران تك ژني باشد mRNA ،حاصل از رونویسی آن به يك نوع رشتهي پليپپتيدي ترجمه میشود.

نكته  :اگر بخش ساختاری اپران چند ژني باشد mRNA ،حاصل از آن نیز به چند نوع رشتهي پليپپتيدي ترجمه خواهد گردید.
 3بخش تنظيم كنندهي اپران ،قسمتی از  DNAحلقوی است كه بیان هم زمان ژنها را تنظیم میكند.
بخش تنظیم کننده شامل موارد زیر میتواند باشد:
 -aراهانداز

 -bاپراتور

نكته  :در بخش تنظيمي همهي اپرانها حتماً راهانداز وجود دارد .راهانداز بخشی از  DNAاست كه RNAپليمراز به آن متصل ميشود .در ضمن
در هر اپران فقط يك راهانداز وجود دارد .در  DNAحلقوی كلی راهانداز وجود دارد.
نكته  :اپراتور بخشی از  DNAحلقوي است كه در بيشتر اپرانها وجود دارد .اپراتور بين اولين ژن ساختاري و راهانداز قرار دارد.
پروتئين تنظيم كننده (م اركننده) به اپراتور متصل ميشود.
نكته  :وقتی كه پروتئین تنظیم كننده به اپراتور متصل استRNA ،پلیمراز نميتواند از روی ژن رونویسی كند .بنابراین اپران خاموش بوده و ژن آن بیان
نمیشود.
نكته  :در اپرانهايي كه اپراتور وجود ندارد ،هميشه از روی ژن رونویسی صورت میگیرد و ژن مذكور روشن و درحال بیان شدن است.

21

:21
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 3

در افراد مبتال به كم خونی واب سته به گلبول قرمز دا سی شكل ،نوعی ج ش نقطهای نوع اول (جان شینی) در ژن یكی از ر شتههای پلیپپتیدی هموگلوبین
رخ داده ا ست كه سبب شده هموگلوبین غیرطبیعی ساخته شود ،در طی ج ش نقطهای نوع اول طول رونو شت  RNAو چارچوب خواندن رمزها تغییری
نمیكند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه )1در طی ج ش نقطهای نوع اولی كه رخ می دهد كدون یك آمینواسححید به كدون آمینواسححید دیگر تغییر پیدا میكند .بنابراین میتوان گفت كه
توالی آمینواسیدی تغییر مییابد ( .توجه  :در طی هر نوع ج ش نقطهای توالی حاصل از رونویسی ( )RNAدچار تغییر میشود)
گزینه )2ج ش در رشتهی الگو رخ میدهد كه این یعنی تغییر رشتهی الگو رخ میدهد ،توالی حاصل از ترجمه پلیپپتید حاصل است كه گفتیم تغییر
میكند.

نوع سوال  :استداللی و مفهومی و ترکیبی  ،دامدار

مبحث سوال  :جهشهای نقطهای ()401

سطح سوال  :متوسط

بيماریهای خونی و موارد مرتبط با آن

co

آنالیز سوال

m

گزینه )4محصول حاصل از ژن رشتهی پلی پپتیدی است كه با تغییری كه در آن رخ داده است عملكرد اصلی خود را از دست خواهد داد.

افزایش تعداد گلبولهای قرمز و نیز افزایش هموگلوبین در اثر کم رسیدن اکسیژن به

پجا سیبما

بافتها و یا پرکاری غیرطبیعی مغز استخوان (افزایش غیرطبیعی هماتوکریت)

h.

کایدنا ی انما

کاهش تعداد گلبولهای قرمز و نیز کاهش هموگلوبین در اثر از دست دادن خون و کمبود آهن

السما

کمخونی ارثی در اثر اختالل در تولید هموگلوبین

کایدنا ی ،اثو زیا عده

rs

مجبدله ی قو

یاسا شکل

کمخونی ارثی در اثر دارا بودن نوع ناقصی از هموگلوبین (در اثر نوعی جهش نقطهای)
چون ویتامین  𝐵12برای سنتز گلبولهای قرمز ضروری است با برداشتن معده یا آسیب دیوارهی آن

ال،ی

to
o

و کاهش فاکتور داخلی معده ،تعداد گلبولهای قرمز خون کاهش مییابد.

عامل آن پالسمودیوم فالسی پاروم (آغازی)  /قربانیان این بیماری در اثر کمخونی ،نارسایی کلیه،
کبد و آسیبهای مغزی جان میبازند.

ز،یی ی یوق ا

گزینه 4

lim
oo
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ورود رنگهای صفرا به خون که ممکن است براثر سنگهای صفرا یا بیماریهای خونی و کبدی
صورت گیرد.

بالفاصله پس ورود عامل پایان ترجمه به جایگاه  Aریبوزوم ،آنزیم پیوند بین پلیپپتیدی و  tRNAرا هیدرولیز میکند ،پس از این اتفاق پیوند بین
آخرین  tRNAو کدون متصل به آن در جایگاه  Pگسسته می شود و پس از آن  mRNAو زیر واحدهای کوچک و بزرگ ریبوزوم نیز از یکدیگر
جدا میشوند.

آنالیز سوال

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

مبحث سوال  :پروتئینسازی ()401

سطح سوال  :متوسط

ویژه آزمون مرحلــه  5مهر قلم چی
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گزینه 3

در فرآیندهای م ندسححی ژنتیك به منظور كلون كردن ژن فاكتور انعقادی  ،IIIIپس از آن كه  DNAنوتركیب جذب باكتریها شححود ،فرآیند تكثیر
ژن بیگانه در جاندار میزبان صورت میگیرد كه طی آن همانندسازی  DNAرخ میدهد.
در همانندسازی  DNAدر دو راهیهای همانندسازی ،رشتههای  DNAبه كمك آنزیم هیلیكاز از یكدیگر جدا میشوند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه )1در طی غربال كردن ،فرآیندهای سلولی در اغلب باكتریهایِ محیط كشت ،مختل میگردد.

آنالیز سوال

گزینه )2در مرحله تولید  DNAنوتركیب آنزیم محدودكننده به یك توالی خاص از وكتور متصل میشود.
گزینه )4در مرحله استخراج ژن ،پالزمید و ژن خارجی به كمك ژل از یكدیگر تفكیك میگردند.

نوع سوال  :استداللی و خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :مهندسی ژنتیک ()402

سطح سوال  :متوسط

نکته :وقتی از یك ژن نسخههای یكسان متعدد ساخته میشود ،ميگويند آن ژن ،كلون شده است.

co

 DNA -2نوتركیب را در مجاورت باكتری ها قرار میدهند تا آنها را جذب كنند.
نکته :باید از باكتریهایی استفاده كرد كه پالزمید ندارند یعنی فقط یك  DNAحلقوی اصلی دارند.
نکته :تعداد كمي از باكتریها موفق به جذب  DNAنوتركیب میشوند.
 -2وقتی  DNAنوتركیب توسط باكتری جذب شد ،باكتری شروع به همانند سازی آنها میكند.

h.

ایتسگاه آموزشی این تست

m

کلون کردن ژن

ترکيب :در طی همانندسازی  DNAنوتركیب ،آنزیمهای  DNAپلیمراز و هلیكاز (وظیفهی آن شكستن پیوند هیدروژنی در  DNAاست) نقش دارند.
نکته DNA :نوتركیب میتواند مسححتقل از  DNAاصححلی همانند سححازی كنند .بنابراین بعد از مدتي در يك باكتري ممكن استت بيش از يك DNA

rs

نوتركيب وجود داشته باشد.

ترکيبDNA :پلیمراز در طی همانند سححازی ممكن ا ست عمل ویرایش انجام دهد .بنابراین در طی همانندسححازی حتماً پیوند هیدروژنی شححكسححته و
تشكیل ،پیوند فسفودی استر حتماً تشكیل میشود .اما اگر ویرایش نیز صورت گیرد حتماً پیوند فسفودی استرنیز شكسته میشود.

to
o

ترکيب :تشكیل و شكستن پیوند فسفودی استر در طی همانندسازی توسط DNAپلیمراز صورت میگیرد.
ياداوری :در هر  DNAحلقوی يك جايگاه آغاز همانند سازي و يك جايگاه پايان همانند سازي وجود دارد و معموالً به ازای هر جایگاه آغاز همانند
سازی  1دوراهي همانند سازي ت شكیل می شود .در این حالت فرایند همانند سازی دو ج ته بوده و جایگاه پایان همانند سازی مقابل جایگاه آغاز همانند
سازی قرار دارد.
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oo

 -3بعد از مدتی كه همانندسازی صورت گرفت ،از  DNAنوتركیب نسخههای زیاد و یكسان تولید میشود .به این میگن كلون كردن ژن.

نکته :در طی كلون كردن ژن در باكتری ،آنزیمهای باكتریایی فعالیت میكنند این یعنی آنزیمهای باكتریایی از روی ژن یوكاریوتی (ژن انسحححولین) همانند
سازی میكنند.

تذکر :در یك باكتری ممكن اسححت  DNAنوتركیب بیشتر از  DNAاصححلی همانندسححازی شححود پس در يك باكتري ممكن ا ست ژن ان سولين و ژن
مقاومت به آنتي بيوتيك بيشتر از ژنهاي  DNAاصلي مضاعف شوند.

نکته :چون در باكتری ژن خارجی (ژن انسولین) وجود دارد .به باكتریهایی كه  DNAنوتركیب جذب كردهاند میگن جاندار تراژني.

 37گزینه 4
جانداری كه به عنوان واكسن مفید به كار میرود باكتري است ،باكتری كه حاال واكسن مفید شدهاست به دلیل حضور ژن پروتئين سطحي ويروس
یا به اصطالح ژن آنتيژن ويروس بيماريزا ،جانداری تراژني محسوب می شود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1برای ورود ژن به گیاه میتوان از روش م ستقيم یعنی تفنگ ژني اسححتفاده كرد كه در این روش ژن مسححتقیم به درون هسححته شححلیك
میشححود و نيازي به توليد  DNAنوتركيب نيسلللت و یا روش غيرم ستقيم یعنی تولید  DNAنوتركيب كه روش سححاخت آن در كتاب توضححیح
دادهشدهاست.
گزینه  )2این نكته رو همیشه یادتون باشه ،ژن القاكنندهيتومور در پالزمید  Tiكه یك ژن باكتريايي است و درون اپران سازماندهی شدهاست،
همواره توسط  RNAپليمراز ІІدرون سلولهای گیاهان بیان و رونویسی میشود.
گزینه  )3ژن القای كنندهی تومور هر سلول زندهی گیاهی را آلوده نمیكند ،برای مثال سلول هاي لولهي غربالي زنده ه ستند ولی چون فاقد
هسته هستد و فعالیت متابوليسمي ندارند ،پالزمید  Tiآن را آلوده نمیكند.
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آنالیز سوال

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

مبحث سوال :مهندسی ژنتیک ( )402سطح سوال  :متوسط رو به سخت
وکتورهای گياهی

دامهای تست

 -1تا چندین سال ،م ندسان ژنتیك وكتور مناسبی كه بتواند ژنها را به گیاه انتقال دهد ،در دسترس نداشتند.
 -2تا این كه آنان دریافتند كه عامل گال نوعي پالزميد باكتريايي استتت .گال نوعي بيماري گياهي استتت كه باعج ايجاد
تومورهاي بزرگ بر روي گياه ميشود .این پالزمید ،پالزميد ( Tiالقا كننده ايجاد تومور) نام دارد.
نکته :منظور از تومور ،تودههای سلولی است .بنابراین پالزمید  Tiدارای ژن ایجاد كننده سرطان (در گروهی از گیاهان) است.
ترکیب :در طی سرطان سلول ها به طور غیر طبیعی تقسیم میشوند و تودههای سلولی ایجاد میكنند.

m

 -4با توجه به مطالب باال میتوان ف مید كه پالزمید  Tiوقتی یك گیاه را آلوده كرد در ن ایت سبب سنتز هورمونهای اكسین و سیتوكینین در
گیاه میشحود .وقتی مقادیر این هورمونها در گیاه بیش از حد طبیعی باشحد تقسحیم سحلولی (میتوز  +سحیتوكینز) و رشحد ابعاد سحلول افزایش
مییابد .و در ن ایت در گیاه مذكور سرطان بروز میكند.

co

 -5پالزمید  Tiب سياري از گیاهان زراعی مثل گوجه فرنگي ،توتون و سويا را آلوده میكند .این پالزمید وارد سلولهای گیاهی می شود و
بدین طریق گیاه را آلوده میكند.

نکته :باكتری دارای پالزمید  Tiنمیتواند گياه گندم را آلوده كند.
 -3درباره پالزمید  Tiباید مطالب زیر را بدانید:

h.

درسنامه آموزشی این تست

ترکیب :هورمون اكسين سبب طویل شدن دیواره سلولی ،هورمون سيتوكينين سبب افزایش تقسیم سلولی در گیاهان میشود.

)g

ژن ايجاد كنندهي تومور آن ،فقط توسط  RNAپليمراز يوكاريوتي( )IIرونويسي ميشود.

to
o

rs

)a
)b
)c
)d
)e
)f

نوعی  DNAحلقوی (كمكی) در نوع خاصي از باكتریست.
دارای ژنهایی است كه در  DNAاصلی باكتری (سلول دربرگیرنده) وجود ندارد.
می تواند مستقل از سلول دربرگیرنده همانند سازی كند.
دارای یك جایگاه آغاز همانند سازی و یك جایگاه پایان همانند سازی است.
برای نوع خاصی از آنزیم محدود كننده دارای جایگاه تشخیص است.
ژنهای آن (مثالً ژن ایجاد كننده تومور) در اپران قرار دارند.

نکته :ژن ایجاد كنندهی تومور موجود در پالزمید  Tiتا وقتی كه درون باكتری قرار دارد خاموش ا ست .وقتی پالزمید  Tiوارد سلولگیاهی شد.
این ژن روشن شده و توسط  RNAپلیمراز  IIرونویسی میشود.
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تذکر :ژنهای پالزمید  Tiبرای اتصال عوامل رونویسی هیچ جایگاهی ندارند پس فاقد توالی افزاینده هستند.

 )hوقتی باكتری در حال آلوده كردن میزبان خود است ،پالزمید  Tiاز دیوارهی سلولی و غشاء عبور میكند.
 )iپالزمید  Tiهم توسححط  DNAپلیمراز پروكاریوتی (وقتی در باكتری اسححت) و هم توسححط  DNAپلیمراز یوكاریوتی (وقتی در سححلول
گیاهی است) همانندسازی میشود.
 -6به 2طریق میتوان ژن خارجی را وارد گیاه کرد :یكی با استفاده از پالزميد  Tiتغییر یافته و دیگری با استفاده از تفنگ ژني
مراحل تغییر در گیاه با استفاده از پالزمید  Tiتغییر یافته:

 )aابتدا پالزمید  Tiرا از باكتری خارج میكنیم.
 )bطبق گفتهی كتاب درسی محققان ژن ایجاد كنندهی تومور را از پالزمید  Tiخارج میكنند.
نکته :در مرحلهی  bاز آنزیم محدود كنندهی خاصی استفاده شد.

 )aدر مرحلهی بعد یك  DNAخاص (ژن خارجی كه مورد نظر محققان است) را جایگزین ژن ایجاد كنندهی تومور میكند.
نکته :در مرحلهی  cاز  DNAلیگاز برای تشكیل پیوند فسفودی استر استفاده شد.
 )bسپس  DNAنوتركیب را به باكتری بر میگردانند.
 )cباكتری را مجاور سلول گیاهی مورد نظر قرار داده تا آن را آلوده كند و پالزمید نوتركیب وارد سلول گیاهی شود.
 )dحال سلول گیاهی تغییر یافته و سلولهای حاصل از تقسیم آن دارای ویژگیهای مورد نظر خواهند بود.

یه انیمیشننی ییجا ب بر توا دا یا،یاگ ایدای یندسننا ژنبیک ،و یدب یدب ی یش تگیویگ ا دنا ت تون های س ن یه که
ف یل ، QRو اسکی ا کنهگ صدیو ق تل ،و اسکنش کنا و ف یل ویدئدی زیب ی فع بیت یندسا ژنبیک ،و تبینا

ویژه آزمون مرحلــه  5مهر قلم چی
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گزینه 4

درالگوی تعادل نقطهای محیط زندگی جانداران به يكباره خالي شدهاست ،در این نوع الگوی گونهزایی ناگ انی حلقههاي حدواسط نداريم ( مربوط
به الگوی تغییرات تدریجی) تا بتوانند در شناخت سير تحول گونهها نقش داشتهباشند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1درالگوی تعادل نقطهای ،تغييرات اندک در طول زمان منجر به تغييرات ناگهاني میشود ،با تغییرمحیط و ازبینرفتن گونههای قبلی،
شرایط برای جایگزینی گونههای جدید فراهم میگردد.
گزینه  )2در الگوی تغییر تدریجی ،در مدت زمان طوالنی رویدادهای تدریجی سبب تشكیل گونههای جدید میشود ،در این نوع
گونهزایی ها (منظور دگر ميهني)عوامل تغییردهندهی ساختارژنی جمعیت مثل انتخاب طبيعي و شارش و حتی رانش نقش دارند.

گزینه  )3درالگوی تعادل نقطهای گونهها به مدت زمان طوالنی ،دچار تغییرات چندانی نشدهاند ،سنگوارهها كه مستقيمترين شواهد تغييرگونهها
نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :الگوی تغیرات ()404

سطح سوال  :نسبتا سخت

39

گزینه 1

در مالنيني شدن صنعتي كه در پروانههای شبپرواز فلفلی رخ داد ،عاملی كه آللهای
مطلوب را پدید میآورد ،ج ش است كه همواره رخ میدهد ،ج ش ج ت تغییر را
تعیین نمیكند (ج ت توسط محیط مشخص میشود)
بررسی سایر گزینهها :
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h.

co

آنالیز سوال

m

هستند ،در هر دو الگوی تعادل نقطهای و تغییرات تدریجی شواهدی را ارائه میدهند.

گزینه  )2در هر دو جنگل بیرمنگام (آلوده) و جنگل دورست (پاك) تنوع پروانهها حفظ
میشود ،بیان ژن مالنین بیشتر در جنگل بیرمنگام صورت میگیرد.

گزینه  )3در مناطقی كه مرگومیر پروانهها بیشتر است (جنگل دورست) ،انتخاب طبیعی
به بیان كمتر ژن مالنین منجر میشود.

گزینه  )4در محیطهای دارای گلسنگ بیشتر(جنگل دورست) ،پروانهی دارای رنگ سفید رنگ شانس بیشتری برای حفظ بقای خود دارد.
نکته مهم  :هر دو پروانه از يك گونه هستند.

آنالیز سوال

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

مبحث سوال  :مالنینی شدن صنعتی ( )404سطح سوال  :متوسط
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گزینه 3

بررسی مههی گزینهها :
مورد اول) میكروسفرهایی كه  RNAرا جذب كرده بودند برای حفظ حیاتشون به تركیبات آلی دیگر برای كسب انرژی نیاز داشتند (.تایید گزینه)
مورد دوم) كواسرواتها فاقد  RNAبودند RNA( .دارای خاصيت آنزيمي است) (رد گزینه )
مورد سوم) كوا سرواتها و میكرو سفرها ساختار غ شاي دواليه دارند ،فقط میكرو سفرهای RNAدار انتقال صفات به ن سل بعدی را انجام میدهند.
(رد گزینه )
مورد چهارم) برخي ریزكیسههای پپتیدی (ميكروسفرها) میتوانستنداولین مولكول خودهمانندساز( )RNAرا جذب خود كنند( .رد گزینه )

آنالیز سوال

m

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،تحلیلی ،دامدار

مبحث سوال  :سازماندهی سلول ( )403سطح سوال  :نسبتا سخت
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راهنمای ثبت نام در آزمون های آنالین
برای ثبت نام در آزمون های آنالین زیست شناسی و شیمی لیموترش ابتدا باید پکیج مختص به خودتون رو انتخاب کنید.
بدین منظور بخش ثبت نام در آزمون سایت لیموترش مراجعه کنید.
تذکر  :اگر شامل تخفیف در ثبت نام می شوید و قصد استفاده از سایر امکانات را دارید حتما با ایمیل
 azmoon.limootoorsh@gmail.comیا شماره همراه  72907502090و یا تلفنهای دفتر مرکزی ( 70902700020شعبه ونک)
( 70902021102شعبه سعادت آباد) در تماس باشید
در بخش ثبت نام سایت به آدرس  https://limootoorsh.com/loginبر روی ثبت نام کلیک کنید ،پس از پر کردن تمام گزینه های
خواسته شده و ثبت کاربر جدید ،کد  1رقمی برای شما ارسال میشود.
در مرحله بعد روی کلمه ورود کلیک کنید ،شماره کاربری شما شماره همراه شما در موقع ثبت نام است که کد تایید به آن ارسال شده و رمز ورود
شما ،همان رمزی است که هنگام ثبت نام انتخاب کرده اید.
پس از تایید شدن ،کد شما وارد پنل اختصاصی خود در سایت لیموترش میشوید.
 )9در مونوی سمت راست شما ،بر روی مرکز آزمون کلیک کنید.

 )0بر روی ثبت نام در آزمونهای آنالین کلیک کنید.

 )3پکیج مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 )1شما می توانید به صورت تک آزمون یا به صورت پکیج کامل ثبت نام کنید( .پیشنهاد میکنیم ،پکیج کامل ثبت نام کنید تا شامل تخفیف ویژه
شوید) بر روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.

 )5در صورتی که دارای کد تخفیف از سوی معرف آزمون لیموترش دارید ،در بخش کد تخفیف وارد کنید و اعمال کد تخفیف را ثبت کنید .در
نهایت کلمه پرداخت را بزنید.

 )2بر روی یکی از آیکونها (درگاه ملت ،سامان کیش و  ) ...را انتخاب کنید .پس از پرداخت به صفحه اولیه در پنل کاربری برمیگردید.

 )0پس از خرید ،در بخش آزمون های من ،پکیج خریداری شده شما ،برایتان نمایش داده میشود.

 )0آزمون های ثبت نامی ،در تاریخ مشخص فعال شده و شما میتوانید در آزمون شرکت کنید( .مدت زمان فرصت برای شرکت در هر آزمون 01
ساعت است .از ساعت  91روز چهارشنبه تا ساعت  91روز پنجشنبه)
توجه  :در صورت انتخاب اشتباه پکیج مورد نظر تا  00ساعت فرصت دارید با تماس با شماره همراه  72907502090و یا تلفنهای دفتر مرکزی
( 70902700020شعبه ونک) ( 70902021102شعبه سعادت آباد) در تماس باشید مشکل خودتون رو پیگیری کنید .
توجه داشته باشید که در صورت پرداخت موفقیت آمیز ،از طریق درگاه پرداخت آرین پال برای شما پیامکی مبنی بر پرداخت شما به همراه
کدرهگیری ارسال خواهد شد.
توجه کنید که اگر پکیج رایگان را بخواهید تهیه کنید (دهم تجربی و آزمون های تابستان کنکور  20و پایه یازدهم) پس از کلیک بر روی

پرداخت ،بدون وصل شدن به درگاه پرداخت ،پکیج خریداری شده و برای شما فعال میشود .دقت کنید تا فرآیند پرداخت انجام نشده باشد ،پکیج
رایگان برای شما فعال نمیشود.
توجه در صورتی که دچار مشکل در هریک از مراحل باال شدید ،حتما از راه های ارتباطی زیر اقدام کنید.
شماره همراه 72907502090
تلفنهای دفتر مرکزی ( 70902700020شعبه ونک) ( 70902021102شعبه سعادت آباد)
آیدی تلگرام @azmoon_limootoorsh :

