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

پاشخنامه پیش آزمون شماره 7
0931/01/42

 02 + 02زیـــــــست شناسی تـــــــــــک رقمی ها
دفترچـــــــــــــه پاســـخنامـــه تشـــریحی

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ7
گروه مولفان

 .1سروش مرادی  .2محمد شاکری

 .3حامد باتقوا

 .4سهیل رحمان پور

 .5سعید شرفی  .6امیرحسین نظری  .7بهزاد مقیمیان
 .9محمد فرجی

 .11محمدمهدی بابائی

 .8پویا زندی

تعداد سواالت در هر فصل
ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 39

پیش آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

آنالیز دقیق سواالت
ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات
ارائه کادر های آموزشی

پروژه دوم آزمونهای جمعبندی –  52سوال

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

ﮐﺘﺎب  40آزﻣﻮن ﺗﺪرﯾﺠﻰ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﺗﮏ رﻗﻤﻰ ﻫﺎ

ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﺷﻰ ﻫﺎى ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﻰ  30004505ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

ﯾﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺴﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاى رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺗﻮى زﯾﺴﺖ ﮐﻨﮑﻮر ﺑﻬﺶ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﯿﺎز دارى

:1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

 02 + 02آزمون زیست شناسی تک رقمیها

1

گزینه 3

پس از خروج آخرین  tRNAوارد شده به جایگاه  ،Aترجمه پایان مییابد و ساختارهای بخشهای بزرگ و کوچک ریبوزوم از هم جدا میگردند.
( ریبوزوم غیرفعال میشود)
بررسی مههی گزینهها :
گزینه  )1اندکی پس از خروج دومین tRNAوارد شده به جایگاه  ،Aریبوزوم دومین حرکت خود را انجام میدهد.

گزینه  )2قبل از خروج آخرین  tRNAوارد شده به جایگاه  ،Pآخرین فعالیت آنزیم  RNAریبوزومی صورت نمیگیرد ( این فعالیت در مرحلهی
ادامهی ترجمه پایان مییابد و در مرحلهی پایان ترجمه تشکیل پیوند پپتیدی صورت نمیگیرد).
آنالیز سوال

گزینه  )4اندکی قبل از خروج دومین tRNAوارد شده به جایگاه  ،Pدومین پیوند پپتیدی در ریبوزوم تشکیل میشود.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،ترکیبی

2

مبحث سوال  :ترجمه ()401

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 4

در جهشهای نقطهای در بخش ساختاریِ ژن ،چه نوع اول
(جانشینی) چه نوع دوم ( تغییرچارچوب) ،تغییر در ساختار
نوکلئوتیدی  RNAایجاد میشود ،چون یه نوکلئوتید جابهجا شده
یا کم شده یا اضافه شده!! کراسینگ اور هم که همه میدونید
سبب ایجاد آلل جدید نمیشه و جهش محسوب نمیشه!!!
البته این تغییرات ممکنه در ساختار پروتئین تاثیری نداشته باشند
(جهش بی اثر)
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1جهش نقطهای میتونه سبب ایجاد آلل جدید بشه ولی اینکه قطعا هرجهش نقطهای سبب این اتفاق بشه درست نیست ،ممکنه
بی اثر باشه مثال رمز یه آمینواسید به رمز دیگهاش تبدیل بشه.
گزینه  )2جهش جانشینی بر اندازهی  DNAتاثیری نداره ولی جهش های افزایشی و کاهشی طول و اندازه  ( DNAعامل
ترانسفورماسیون) رو تغییر میدهند.
گزینه  )3هر دو جهش های افزایشی و کاهشی باعث تغییر در الگوی خواندن  RNAمیشوند ،البته یه نکته هم هست که اگر حذف

آنالیز سوال

شدن نوکلئوتید ها مضرب  3باشند ،چارچوب خواندن تغییر نمیکنه!!
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

3

مبحث سوال  :جهشها ()401

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 3

ببنید دو ستان عزیزم ،پروتئین مهارکننده ،یه پروتئین تنظیمی ه ستش که روی اکثر اپرانهای باکتری اثر تنظیمی داره و به ا صالح تنظیم بیان ژن رو صورت
میدهد ،اما چیزی که شمممما خوندید اینه که در اپران لک آلوالکتوز میاد و این پروتئین رو تغییرمیده و از روی اپراتور بلندش میکنه ،آلوالکتوز یه عامل
تنظیمی برای اپران لک هستت ش و بس!! یعنی این آلوالکتوز نم یاد پروتئین م هارکن ندهای که روی اپراتور ،بخش تنظیمی اپران  RNAپلیمراز
پروکاریوتی باشه رو تغییر بده تا رونویسی ازش صورت بگیره!!
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1وقتی پروتئین مهارکننده به اپراتور در اپران لک متصل هستش RNA ،پلیمراز نمیتونه روی راهانداز قرار بگیره و اون رو شناسایی کنه!!
واقعیت علمی اینه :آقا این دوتا پروتیئن بزرگن ،پروتئین مهارکننده که میشینه جا واسه  RNAپلیمراز نیست که بشینه روی راه اندازش ،پس شناسایی تا
زمانی که پروتئین مهارکننده روی اپراتور باشه صورت نمیگیره!!
گزینه  )2اپران پروتئین مهارکننده خیلی جالبه و باحال ،دلیلش هم اینه اپراتور نداره ،پس همیشمممه بیان ژنش صمممورت میگیره ،یعنی ما همواره پروتئین
مهارکننده رو در باکتری تولید میکنیم ،پلیمر سنتز شده mRNA ،است که فاقد پیوند هیدروژنی بین بازهاش است.
گزینه  )4در تنظیم بیان ژن باکتری ها ،توالی ژنی راه انداز و اپراتور ،تنظیم بیان ژن رو انجام میدهند و توالی غیر ژنی در تنظیم بیان ژن نقشی ندارد( .در
یوکاریوت ها توالی افزاینده یه توالی تنظیمی غیرژنی است)

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،تحلیلی

مبحث سوال  :اپران لک ()401

سطح سوال  :نسبتا سخت

ویژه آزمون مرحلـــــه  22دی قلم چی
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گزینه 2

معمولترین وکتورها در مهندسی ژنتیک ،پالزمیدها و باک ریوفاژها هستند ،هر دو دارای جایگاه آغاز همانندسازی هستند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1پالزمید  Tiتوانایی همانندسازی و تکثیر در سلولهای گیاهی را دارد.
گزینه  )3باکتریوفاژها فاقد اپران مقاومت به آنتیبیوتیک هستند.

آنالیز سوال

گزینه  )4باکتریوفاژها در چرخهی لیزوژنی خود همزمان با  DNAاصلی سلول ،همانندسازی میکنند.
نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،دامدار

5

مبحث سوال  :وکتورها ()402

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 3

با توجه به شکل مرحله  :1مرحلهی غربالکردن مرحلهی :2مرحله کلونکردن است.
در مرحله کلونکردن برخالف مرحله غربالکردن ،چون همانند سازی صورت میگیرد DNAپلیمراز در نقطه آغاز همانند سازی بر روی DNA
چه اصلی چه کمکی فعالیت خود را آغاز میکند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در مرحله کلونک ردن ،پالزمید درون باکتری در هنگامی که باکتری در حال تقسممیم نیسممت تکثیر میشممود و ژن بیگانه نیز تکثیر
مییابد ولی همانطور که گفتیم DNAا صلی باکتری فقط در هنگام تق سیم دوتایی باکتری م ضاعف می شود پس کروموزوم ا صلی باکتری در
هنگام تقسیم آن فقط به صورت مضاعف است ،نه هرگاه ژن بیگانه تکثیر شود.
گزینه  )2در هر دو مرحله غربالکردن و کلون کردن دسممتگاه آنزیمی جاندار میزبان(جاندار ،نه جانور چون باکتری جانور نیسممت!!) برروی ژن
بیگانه فعالیت انجام میدهد.
گزینه  )4تترا سایکلین یکی از آنتیبیوتیکها ا ست و قرار نی ست در پالزمیدی که مورد ا ستفاده قرارگرفته ژن مقاومت به تترا سایکلین حتما
وجودداشتهباشد ،ممکناست ژن مقاومت به اریترومایسین ( نوعی آنتیبیوتیک) وجودداشتهباشد.

آنالیز سوال

نک ه  :از آنتیبیوتیکی جهت غربالگری استفاده میکنیم که ژن مقاومت به آن در پالزمیدی که به عنوان وکتور استفاده کردهایم وجودداشته-
باشد.
نوع سوال  :استداللی و تحلیلی ،مفهومی

مبحث سوال  :مهندسی ژنتیک ()402

سطح سوال  :نسبتا سخت

ایتسگاه آموزشی این تست

نکته :وقتی از یک ژن نسخههای یکسان متعدد ساخته میشود ،میگویند آن ژن ،کلون شده است.
 DNA -1نوترکیب را در مجاورت باکتری ها قرار میدهند تا آنها را جذب کنند.
نکته :باید از باکتریهایی استفاده کرد که پالزمید ندارند یعنی فقط یک  DNAحلقوی اصلی دارند.
نکته :تعداد کمی از باکتریها موفق به جذب  DNAنوترکیب میشوند.
 -2وقتی  DNAنوترکیب توسط باکتری جذب شد ،باکتری شروع به همانند سازی آنها میکند.
ترکیب :در طی همانندسازی  DNAنوترکیب ،آنزیمهای  DNAپلیمراز و هلیکاز (وظیفهی آن شکستن پیوند هیدروژنی در  DNAاست) نقش دارند.
نکته DNA :نوترکیب میتواند مستتتتقز از  DNAاصتتتلی همانند ستتتازی کنند .بنابراین بعد از مدتی در یک باکتری ممکن استتت بیش از یک DNA
نوترکیب وجود داشته باشد.
ترکیبDNA :پلیمراز در طی همانند سازی ممکن ا ست عمز ویرایش انجام دهد .بنابراین در طی همانند سازی حتماً پیوند هیدروژنی شک سته و ت شکیز،
پیوند فسفودی استر حتماً تشکیز میشود .اما اگر ویرایش نیز صورت گیرد حتماً پیوند فسفودی استرنیز شکسته میشود.
ترکیب :تشکیز و شکستن پیوند فسفودی استر در طی همانندسازی توسط DNAپلیمراز صورت میگیرد.
یاداوری :در هر  DNAحلقوی یک جایگاه آغاز همانندسازی و یک جایگاه پایان همانندسازی وجود دارد و معموالً به ازای هر جایگاه آغاز همانند سازی
 2دوراهی همانند سازی تشکیز می شود .آزمونهای آنالین و جزوات مفهومی و ترکیبی زیست شناسی لیموترش در این حالت فرایند همانندسازی دو جهته
بوده و جایگاه پایان همانندسازی مقابز جایگاه آغاز همانند سازی قرار دارد.
 -3بعد از مدتی که همانندسازی صورت گرفت ،از  DNAنوترکیب نسخههای زیاد و یکسان تولید میشود .به این میگن کلون کردن ژن.
نکته :در طی کلون کردن ژن در باکتری ،آنزیمهای باکتریایی فعالیت میکنند این یعنی آنزیمهای باکتریایی از روی ژن یوکاریوتی (ژن ان سولین) همانند سازی
میکنند.
تذکر :در یک باکتری ممکن ا ست  DNAنوترکیب بیشتر از  DNAا صلی همانند سازی شود پس در یک باکتری ممکن ا ست ژن ان سولین و ژن مقاومت
به آنتی بیوتیک بیشتر از ژنهای  DNAاصلی مضاعف شوند.
نکته :چون در باکتری ژن خارجی (ژن انسولین) وجود دارد .به باکتریهایی که  DNAنوترکیب جذب کردهاند میگن جاندار تراژنی( .در سطح کتاب درسی)

2
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گزینه 3

 DNAخارجی از قورباغهی آفریقایی ( جانور) استخراج شد ،در یوکاریوتها همیشه بخشی از ژن رونویسی نمیشه ،اگر گفتین کجا؟؟ بخش راهاندازش.
در تعریف کتاب درسی ،راهانداز بخشی از ژن است ،همانطور که همگی میدونید ،راهانداز رونویسی نمیشه
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1مولکول حاصممل از رونویسممی RNA ،هسممتش ،انواع مختلفی ازش داریم sRNA -4 rRNA -3 tRNA -2 mRNA -1،که
شمارههای  2تا  4هیچکدام ترجمه نمی شوند یعنی کال ترجمه نمیشه ،در مورد  mRNAهم اگر بالغ نبا شه بخشهایی ازش حذف میشه و ترجمه
نمیشه ،اما  mRNAبالغ چی؟ اگر بگم بخش هایی از mRNAی بالغ هم ترجمه نمیشه چی؟

واقعیت رو میخواید بدونید؟
mRNAی بالغ در دو طرف خودش یه توالیهایی داره که این دوتا در دو انتهای  mRNAکمک میکنند به  mRNAدو سرش بهم بر سن یه جور
سممماختار حلقهمانند ایجاد کند و روی ریبوزوم قرارگیریش امکانپذیر باشمممه ،ولی خب شمممما عزیزان بیخیال این چیزی که گفتم بشمممید! در مورد
mRNAی باکتریها که بلوغ نداره ،همون حکایت mRNAی بالغ یوکاریوت ها پیش میآد.
گزینه  )2آنزیم های مورد ا ستفاده در این فرآیند لیگاز و آنزیم محدود کننده و DNAپلیمراز و هلیکاز بودند ،قوی ترین جزوات زی ست شنا سی
در زیست تک رقمی ها استاد شاکری چون فقط تا سطح رونویسی پیشرفیتم ،آنزیم محدودکننده ژنش درون اپران سازماندهی شدهDNA ،پلیمراز
و هلیکاز در یوکاریوتها هم هستند و نمیشه گفت همواره در اپران سازماندهی شدن .راجعبه لیگاز براساس کتاب درسی اطالعاتی در دست نیست.
گزینه  )4ژن بیگانهای درون جاندار دستورزی شده بیان گردید ،ژن  rRNAبودش ،خب حاال یه سوال پیش میاد ژن نقش آنزیمی در ریبوزوم

آنالیز سوال

(یه ساختار بدون غشا) داره یا محصولش که  rRNAهستش؟؟ گرفتید قضیه رو!!
نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،دامدار

7

مبحث سوال  :اولین مهندسی ژنتیک ()402

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 3

در مهندسمممی ژنتیک ،در هنگام فعالیت آنزیم م حدودکننده  EcoRІدر مراحل برش و اسمممتخراج  ،DNAاین آنزیم با برش  ،DNAانتهای
چسبنده را که از جنس  DNAو تکرشتهای است را ایجاد میکند ،انتهای چسینده حاصل فعالیت آن  TTAAاست.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1نک ه مهم این گزینه رو به خاطر ب سپارید ،جایگاه ت شخیص آنزیم محدودکنند در داخل ژن خارجی نی ست بلکه بیرون ا ست ،در
صورتی که جایگاه تشخیص درون ژن باشد ،ژن به صورت ناقص استخراج میشود.
گزینه  )2برای انتقال ژن خارجی به داخل بدن جاندار تراژنی ،ما از وک ور یا تفنگ ژنی ا ستفاده میکنیم ،پس بدون وکتور و با ا ستفاده از

تفنگ ژنی میتوانیم جاندار تراژنی را ایجاد کنیم( .قرارنیست همواره با حضور وکتور انجام بشه)
گزینه  )4در مراحل تولید نوترکیب و کلونکردن و غربالکردن ،اتصمال نوکلئوتیدها به هم صمورت میگیرد .که فقط در مرحله تولید DNA
نوترکیب به لیگاز نیاز داریم در مراحل کلونکردن و غربالکردن ات صال ف سفودیا س ر بین نوکلئوتیدها تو سط آنزیمهای DNAپلیمراز و

آنالیز سوال

 RNAپلیمراز ایجاد میشود.
نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،دامدار

مبحث سوال  :مراحل مهندسی ژنتیک ()402

سطح سوال  :نسبتا سخت

مراحل مهندسی ژنتیک
 4مرحله اول اساسی هستند.
مرحله  1برش DNA

آنزیم موردنیاز
آنزیم محدودکننده مانند ECORI

نوع فعالیت
 برش در  DNAاصلی برای
استخراج ژن
 برش در وکتور یا حامل

مرحله  2ساختن  DNAنوترکیب

 DNAلیاگز

چسباندن ژن خارجی به وکتور
برش خورده

ویژه آزمون مرحلـــــه  22دی قلم چی
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مرحله  3کلون کردن

هلیاکز و  DNAپلی مراز

مرحله  4غربال کردن

 RNAپلی مراز و آنزیم مؤثر در ترجمه

جدا کردن باکتری های

ژن مقاومت به آنتی بیوتیک (مانند

دارای  DNAنوترکیب از

)rRNA

باکتریهای فاقد  DNAنوترکیب

آنزیم محدودکننده مانندECORI

جدا کردن ژنهای خارجی از

تکثیر ژن خارجی به واسطه تکثیر وکتور و
سلول میزبان

مرحه  5استخراج ژن خارجی

 DNAهای نوترکیب لکون شده
نکته  :1در مراحلی که نیاز به تخریب دیواره باکتریها هست آنزیم لیزوزیم نیز ممکن است به کار گرفته شود.
نکته  :2در بسیاری از آزمایشهای مهندسی ژنتیک یکی یا همهء مراحل اساسی انجام میشود.

8

گزینه 4
بررسی مههی گزینهها :

گزینه الف) کواسروات ها از لیپید ساخته شدهاند ولی فاقد  RNAبوده و همواره زنده محسوب نمیشوند و توانایی انتقال صفت به نسل بعد را
ندارند ،میکروسفرها ،می توانند انتقال صفات به نسل بعد را انجام دهند در صورتی که دارای  RNAباشند همانطور که میدونید همهی میکروسفرها
زنده و دارای  RNAنیس ند ( .برخی این ویژگی را دارند) ( رد گزینه )
گزینه ب) میکروسفرها از آمینواسید ساخته شدهاند و کواسرواتها نیز از لیپید ولی کواسرواتها گاها دارای آمینواسید در ساختار خود هستند ،ولی
یادتون باشه مونومر اولین مولکول خودهمانندساز ( )RNAنوکلئوتید است که در ساختار هیچکدام یافت نمیشود ( .رد گزینه )
گزینه ج) میکروسفرها وکواسروات ها ساختاری دوالیه و شبیه به غشای سلول دارند و توانایی تقسیم شدن (جوانهزنی) دارند ( .رد گزینه )
گزینه د) کواسرواتها فاقد فعالیت متابولیسمی بوده ولی میکروسفرهای درصورتی که حاوی  RNAدر ساختار خود باشند میتوانند مسیرهای

آنالیز سوال

متابولیسمی خود را کنترل کنند ( .رد گزینه )
نوع سوال  :استداللی و خط به خط ،دامدار

9

مبحث سوال  :میکروسفرها ()403

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 4

انقراض گروهی که قبل از پیدایش نخس ین مهرهداران تخمگذار (خزندگان) در خشکی رخ داد ،انقراض گروهی دوم بود که منجر به انقراض %33
گونه ها شد.آخرین انقراض گروهی رخ داده ،انقراض پنجم یعنی در حدود  56میلیون سال پیش بوده ،قوی ترین جزوات زیست شناسی در زیست تک رقمی

ها محمد شاکری در هنگام انقراض دوم هیچ پس انداری بر روی خشکی وجود نداشت و هنوز اشتقاق نیافته بود ،پستانداران (دارای پردهی دیافراگم کامل)
از خزندگان اشتقاق پیدا میکنند.در طی انقراض پنجم هم پستانداران حضور داشتند به همین خاطر بود که پس از انقراض فراوانی آنها نسبت به قبل
افزایش یافت!
بررسی سایر گزینهها :

گزينه  )1در انقراض دوم ،حشرات بر روی خشکی حضور داشتند و توانایی تخمگذاری در خشکی را داشتند ( .اولین تخمگذاران خشکی  :حشرات )
گزينه  )2در انقراض دوم ،دوزیستان بر روی خشکی حضور داشتند ،دوزیستان میتوانند چهار اندام حرکتی را داشته باشند.

گزينه  )3همهی مهرهداران دارای اسکلت درونی هستند ،انقراض اول رو فقط ماهیها درک کردند و انقراض دوم را ماهیها و دوزیستان! ( بقیه هم که)...
آنالیز سوال

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

10

مبحث سوال  :انقراضهای گروهی ()403

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 3

مطلب کلیدی نظریهی داروین در ارتباط با انتخاب طبیعی این است که در هرجمعیت ،افرادی که تطابق بیش ری با محیط دارند ،بیش رین
تعداد زاده را تولید میکنند ،بنابراین فراوانی نسبی برخی صفات از نسلی به نسل دیگر افزایش مییابد.
بررسی سایر گزینهها :
داروین اطالعی از ژن یک و ژن و آلل نداشت بنابراین نکات این گزینه ها در ارتباط نظریه ترکیبی ان خاب طبیعی صادق است.
نک ه مهم  :گزینههای این سوال رو برای نظریه ترکیبی ان خاب طبیعی بررسی کنید ،چیزهای قشنگی ازش درمیآید .

4

:5
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گزینه 4

درالگوی تعادل نقطهای محیط زندگی جانداران به یکباره خالی شدهاست ،در این نوع الگوی گونهزایی ناگهانی حلقههای حدواسط نداریم ( مربوط
به الگوی تغییرات تدریجی) تا بتوانند در شناخت سیر تحول گونهها نقش داشتهباشند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1درالگوی تعادل نقطهای ،تغییرات اندک در طول زمان منجر به تغییرات ناگهانی 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 تشکیل گونههای جدید میشود ،در این نوع
گونهزایی ها (منظور دگر میهنی)عوامل تغییردهندهی ساختارژنی جمعیت مثل ان خاب طبیعی و شارش و حتی رانش نقش دارند.
گزینه  )3درالگوی تعادل نقطهای گونهها به مدت زمان طوالنی ،دچار تغییرات چندانی نشدهاند ،مفهومی ترین جزوات زیست شناسی در سایت

آنالیز سوال

لیموترش سنگوارهها که مستقیمترین شواهد تغییرگونهها هستند ،در هر دو الگوی تعادل نقطهای و تغییرات تدریجی شواهدی را ارائه میدهند.
نوع سوال  :استداللی و خط به خط  ،دامدار

12

گزینه 1

13

گزینه 2

مبحث سوال  :الگوهای تغییرات ()404

سطح سوال  :نسبتا سخت

شارش اگر دوطرفه باشد وبه مدت طوالنی صورت گیرد ،سبب کاهش تفاوت بین دو جمعیت و شبیه شدن جمعیتها به یکدیگرمیشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1جهش مادهی خام تغییر گونهها است ولی جهت آن را تعیین نمیکند ( تعیین جهت به عهده محیط است )
گزینه  )3شممدیدترین نوع درون آمیزی ،خود لقاحی اسممت ،فراوانی آللها در خود لقاحی ثابت استتتت ،فقط فراوانی افراد ناخالص کاهش و به افراد
خالص افزوده میگردد.
گزینه  )4رانش ژن ،در جمعیتهای مختلف نتایج یکسان به وجود نمیآورد.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و خط به خط

12

مبحث سوال  :عوامل تغیردهنده ساختار جمعیت ()405

سطح سوال  :متوسط

گزینه 3

اگر  %22در مجموع به افراد خالص غالب افزوده شده باشد %42 ،به کل افراد خالص افزوده شده است و این یعنی از افراد ناخالص اولیه  %42کاسته شده
است ،خب این  %42برابر است با مجموع کاهشهای این افراد در 3نسل ،اگر فراوانی افراد ناخالص اولیه را  Xدر نظر بگیریم ،پس داریم:
𝑋

𝑋

𝑋
8

= 42%

 + 4 + 2که اگر ریا ضی خوبی دا شته با شین و طرفین رو در  8ضرب کنید ،به این میر سید که  ، X= 48%پس فراوانی هتروزیگوس اولیه می شه
 ،%48هتروزیگوس نسممل اول  ، %24هتروزیگوس نسممل دوم  %22و هتروزیگوس نسممل سمموم  %5اسممت که اگر هتروزیگوس  %5باشممد مکمل آن یعنی
هموزیگوس نسل سوم  %44است!!

آنالیز سوال

حاال نسبت هموزیگوس نسل اول به ه روزیگوس نسل سوم :
نوع سوال  :استداللی و مفهومی و محاسباتی

25
3

=

62
5

مبحث سوال  :خودلقاحی ()405

سطح سوال  :سخت

 42آزمون زیست شناسی تک رقمیها
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گزینه 3

قبل از حل به نک ه مهم زیر توجه کنید :
2
2

اگر بیماری مورد برر سی شما اتوزوم مغلوب با شد ،جمعیتی از مردان یا زنان که بخواهند مورد برر سی قرار بگیرند ،ضریب رو می گیرند ،بر فرض
مثال فراوانی افراد ناخالص در جمعیت  4.4باشممد ،فراوانی زنان ناخالص در جمعیت برابر  4.2اسممت ،همینین اگر فراوانی زنان ناخالص در جمعیت 4.4
باشد ،می توانیم بگویم فراوانی افراد ناخالص جمعیت  4.8است.
با این گف هها میرویم سراغ حل ،طبق گف ه سوال :
مردان سالم (فنوتیپ غالب) = زنان بیمار (فنوتیپ مغلوب) 4110 +
←

2

2

2

2

( بخاطر مرد بودن) × ( ( = ) AA + 2Aaزن بودن) × ( 4110 + ) aa

خب اگر طرفین ضرب در  2بشوند به این میرسیم)*( 4123 + aa = AA + 2Aa :
از طرفی داریم  AA + 2Aa +aa = 1 :با ن یجه از (*) می توان نوشت که :
← aa = 4130 ← 2aa = 41.2 ← 4123 + 2aa = 1
خب حاال نسبت زنان ناقل به زنان سالم :

2
𝑎𝐴×2
2
2
2
𝐴𝐴× ×2𝐴𝑎+
2
2

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهومی و محاسباتی

16

5
24

=aو

=

4

=  Aاست.

24
2
5 4
× ×× 2
2
24 24
2
5 4 2 4 4
× × × 2× × +
2
24 24 2 24 24

=

48
54

=

3
4

مبحث سوال  :محاسبات ژنتیک جمعیت ()405

سطح سوال  :سخت

گزینه 3

در آمیزشهای غیرت صادفی در جمعیت شامل آمیزشهای خودلقاحی (شتتدیدترین نود درون آمی)ی) ه همستتان پستتندانه و ناهمستتان پستتندانه فراوانی افراد
ناخالص در جمعیت کاهش مییابد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در هر دو نوع آمیزش ،فراوانی آللهای موجود در خزانهی ژنی دچار تغییر نمیشود.
گزینه  )2در آمیزشهای هم سان پ سندانه فراوانی افراد خالص در جمعیت افزایش و افراد ناخالص کاهش مییابند ،در آمیزشهای ناهم سان پ سندانه
گفتههای قبل برعکس میشود یعنی افراد ناخالص افزایش و افراد خالص کاهش مییابند.
گزینه  )4در تو ضیح قبل ا شاره کردیم فراوانی آللها در آمیزشها چه از نوع ت صادفی و چه غیر ت صادفی ثابت و بدون تغییر میماند .ولی ساختار
ژنوتیپی جمعیت و فراوانی افراد ناخالص و خالص دست خوش تغییرات میگردد.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و خط به خط
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مبحث سوال  :عوامل تغیردهنده ساختار جمعیت ()405

سطح سوال  :متوسط

گزینه 3

گونهزایی شکل گرفته در موشهایی که در نواحی آتش فشانی رنگ تیره و در نواحی ماسهای رنگ روشنتر داشتند ،طی گونهزایی دگرمیهنی رخ داد،
گونهزایی دگرمیهنی با گذشتتتت زمان و پز از نستتتلها صتتتورت میگیرد و از الگوی گونهزایی تدریجی پیروی میکند که با نتایج داروین در ارتباط با
تغییرگونهها قابل تفسیر است ،گیاهان ت راپلوئیدی طی گونهزایی هممیهنی ایجاد می شوند که بر اساس الگوی گونهزایی ناگهانی قابل تفسیر است و
طی یک نسل رخ میدهد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1گونهزاییهای صمورت گرفته بر اثر خ شکی پاناما و همینین گونهزایی صمورت گرفته در مارمولک شاخدار ،از نوع گونهزایی دگرمیهنی
است ،در این نوع گونهزایی با ایجاد مانع ،شارش ( یکی از نیروهای تغییر دهندهی ساختار ژنی جمعیتها) کند یا م وقف میشود.
گزینه  )2گونهزایی انجام گرفته بر اثر خطای میوزی والدین ( ت شکیل گیاهان پلیپلوئیدی) از نوع هممیهنی ا ست،گونهزایی در گونههای سنجاب
دو طرف یک دره ،از نوع دگرمیهنی است ،در هر دونوع گونهزایی رانش سبب واگرایی بیش ر بین خزانههای ژنی جداشده میگردد.
گزینه  )4گونه زایی دگر میهنی با ایجاد مانع جغرافیایی همراه استتتت و جمعیت وارد شممده به محیط جدید گونهزایی دگرمیهنی دارند ،قوی ترین جزوات
زیست شناسی در زیست تک رقمی ها در گونهزایی دگرمیهنی جدایی تولیدمثلی در طی چندین نسل روی میدهد ( .مدت زمان طوالنی الزم دارد)

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی و خط به خط

مبحث سوال  :گونهزایی ()405

سطح سوال  :نسبتا سخت

6
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گزینه 4

در انتخاب طبیعی به صممورت پایدار کننده ،نیاز به سممازگاری جدید با محیط در افراد ،کمتر دیده میشممود چون حسممابی با محیط اُنس گرف ن! در این
جمعیتها افراد میانه طیف یعنی حد میانهها شایس گی تکاملی زیادی دارند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1فراوانی افراد دو گروه از جمعیت در تعادل باشد یعنی یا انتخاب متوازن کننده داشته باشید یا گسلنده!! در انتخاب گسلنده زمینه اش قاق
گونهها فراهم میشود ،در متوازنکننده تنوع حفظ میشود و گونهزایی رخ نمیدهد!
گزینه  )2در انتخاب طبیعی گسلنده و جهتدار ،فنوتیپ آستانهای بر حدواسط ترجیح داده می شود ،تغییر محیط در انتخاب جهتدار نقش دارد ،نه
گسلنده!

آنالیز سوال

گزینه  )3در هر نود انتخاب طبیعی رخ بدهده افراد هر جمعیت سعی بر سازش بی شتر با محیط شون دارند تا شای ستگی تکاملی باالیی دا شته با شند ،ممکن
است انتخاب گسلنده باشد و فراوانی افراد آستانهای بیشتر باشد از حد میانهها !
نوع سوال  :استداللی و تحلیلی و مفهومی ،دامدار

مبحث سوال  :انواع انتخاب طبیعی ()405

سطح سوال  :نسبتا سخت

بررسی انواع انتخاب طبیعی
انتخاب در جهت افزایش

انتخابها

افزایش هموزیگوتها

شانس بقا

هتروزیگوتها

+

-

+

+

؟

؟

انتخاب متوازن کننده

انتخاب گسلنده

+

+

-

ناخالص

انتخاب پایدارکننده

+

-

+

به فراوانی

انتخاب جهتدار

+

؟

؟

برتری افراد

انتخاب طبیعی

معموالً  +و اگهی -

؟

؟

انتخاب وابسته
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افزایش فراوانی

گزینه 2

در سدهای پس زیگوتی از جمله نازایی دورگه ،جاندار دورگهای که ایجاد می شود ،جانوری زی س ا بوده ولی به دلیل نازا بودن ،توانایی انتقال ژنها به
نسل بعد و ایجاد روند پایدار تبادل ژن بین دو گونه میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در صورتی که جدایی زمانی بین دو گونه وجود داشته باشد باز هم امکان اختالط ژنتیکی و لقاح وجود دارد ،در شکل کتاب که در ارتباط با
قورباغهها آورده شده است این موضوع مشخص است.
گزینه  )3در ناپایداری دودمانه دورگه ،میتوان در نسل اول از دورگهها ،شاهد دورگههایی زیستا و زایا باشیم که میتوانند با خودشان یا
گونههای والد آمیزش داشته باشند.
گزینه  )4در صممورت وجود جدایی گامتی ،مولکولهای سطحی گامتهای نر و مادهی دو گونه سممبب عدم آمیزش دو گونه میشممود قوی ترین
جزوات زی ست شنا سی در زی ست تک رقمی ها ولی یادمون با شه گامتهای نر گونهها همواره توانایی برخورد با گامت مادهی گونهی دیگر را ندارد زیرا

معموال در گونههایی که لقاح داخلی دارند این گامتهای نر در اندام تناسلی جنس ماده زنده نمیمانند.
آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی و خط به خط

مبحث سوال  :جدایی پس و پیش زیگوتی ()405

سطح سوال  :متوسط

ویژه آزمون مرحلـــــه  22دی قلم چی
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گزینه 4

شکل در ارتباط با انتخایب طبیعی پایدارکننده است ،در انتخاب طبیعی پایدارکننده سعی براین بوده سایر عوامل تغییر دهندهی گونهها غیرفعال
شوند ولی همه عوامل تغییردهنده غیرفعال نمیشوند( .مثال واضح هم جهش است که همواره رخ میدهد)
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1انتخاب طبیعی پایدارکننده بر سازش افراد دارای فنوتیپ حدواسط تاثیرگذار است و سبب افزایش تعداد آنها میگردد.

(شایستگی افراد حدواسط بیشتر از فنوتیپهای دیگر است).
گزینه  )2تنوع در جمعیت پس از نسلها حفظ میشود ،با اینکه حد آستانه کاهش مییابد ولی از جمعیت حذف نمیشود ،در انتخاب طبیعی
گسلنده نیز تنوع در جمعیت حفظ میشود ،گاها سبب گونه زایی ،سبب افزایش تنوع میگردد.
گزینه  )3در این نوع انتخاب طبیعی محیط به مدت طوالنی ثابت میماند ،در صورتی که تغییرات قابل توجهی در آن رخ دهد ،گونهایی که مدت-
ها بدون تغییر مانده است در شرایط جدید حذف میشود و شرایط برای جایگزینی گونههای جدید فراهم میشود.

نک ه  :انتخاب طبیعی پایدار کننده میتواند در ارتباط با گونه زایی ناگهانی یا الگوی تغییرات ناگهانی عمل کند( .محیط به مدت طوالنی ثابت ولی
میتواند ناگهان تغییر کند).
آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی و مفهومی ،دامدار
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مبحث سوال  :انواع انتخاب طبیعی ()405

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 1

در هفته سوم اندازه رویان دو میلیم ر ا ست و در هفته هش م یعنی انتهای ماه دوم اندازه رویان  22میلیم ر یعنی  11برابر هف ه سوم ا ست.اما
در ماه سوم اندام های جنسی مشخص میشوند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2در هفتهی چهارم پس از لقاح ،با سنوگرافی میتوان حاملگی را تشخیص داد ،قوی ترین جزوات زیست شناسی در زیست تک رقمی ها از
طرفی در همین هفته جوانهی دستها و پاها شروع به تشکیل شدن میکنند.
گزینه  )3ت شکیل شدن همهی اندامهای بدن در هفتهی چهارم صورت میگیرد ،در دوران جنینی پس از ت شکیل قلب و آغاز ضربان قلب ،انقباض
ذاتی در همهی تارهای میوکارد آن دیده میشود.
گزینه  )4پردههای محافظت کننده رویان (آمنیون و کوریون) که پرده کوریون در تعامل با رحم جفت را تشکیل میدهد ،از این پس تغذیهی رویان
توسط خون مادر صورت میگیرد.
مراحل رشد و نمو رویان و جنین آدمی
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.
سلولهای داخلی باالستوسیست تشکیل سه الیه بافت مقدماتی آندودرم ،مزودرم و اکتودرم را می-
دهند.

وقایع ماه اول

انتهای هفته سوم

نمو رگهای خونی و روده آغاز میشود.
اکنون رویان  ۲میلیمتر درازا دارد.

هفته چهارم

تشکیل بازوها و پاها آغاز میشود.
رویان اندازهای در حدود  ۵میلیمتر دارد.

انتهای هفته چهارم

تشکیل همة اندامهای اصلی آغاز میشود.
ضربان قلب آغاز میشود.
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طی ماه دوم

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

مرحلهی نهایی نمو رویان انجام میشود.

وقایع ماه دوم

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 ( Xفرزند 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.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی و مفهومی ،دامدار
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مبحث سوال  :دوران بارداری ()311

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 4

هورمون پروژسترون حدود روزهای  10و  11شروع
به افزایش در خون میکند که همزمان با آن هورمون
های  LHو استروژن در خون غلظتشان درحال کاهش
است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1اگر به شکل مقابل نگاه کنید ،در هنگام
تخمک گذاری که تقسیم اولیه اووسیت کامل میشود،
غلظت هورمون ( LHلوتئینی کننده) و استروژن
کاهش مییابد.
گزینه  )2اندازهی جسم زرد رو به کاهش باشد
در هفتهی چهارم چرخهی جنسی رخ میدهد که در
این بازهی زمانی غلظت  LHتقریبا ثابت و هورمون
استروژن در حال کاهش است.
گزینه  )3هورمون  FSHدر روز سیزدهم به
باالترین حد خود میرسد که همزمان با آن
هورمون های  LHو اس روژن به باالترینغلظت خود
در خون میرسند.

آنالیز سوال
نوع سوال  :استداللی و تحلیلی و مفهومی ،دامدار

مبحث سوال  :چرخه قاعدگی ()311

سطح سوال  :نسبتا سخت

ویژه آزمون مرحلـــــه  22دی قلم چی
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گزینه 2

در زنان ،حداکثر میزان هورمون ترشح شده از سلولهای احاطه کننده اووسیت (سلولهای فولیکولی) اس روژن است ،این هورمون در قبل از
تخمک گذاری به حداکثر مقدار خود میر سد و هورمونهای  LHو  FSHطی یک خود تنظیمی مثبت در پا سخ به افزایش تر شح ا ستروژن ،به
بیش رین غلظت میرسند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در مردان ،هورمون موثر تحریک تقسیم سلولهای لولهی اسپرم ساز ،تس س رون و  FSHهستند که در تولید اسپرم نقش دارند و در
ایجاد توانایی حرکت در اسپرمها بخش اپیدیدیم دخالت دارد.
گزینه  )3در زنان ،هنگامی که اوو سیت ثانویه دومین تق سیم میوزی را کامل میکند آزمون های زی ست شنا سی لیموترش برترین سواالت و
پاسخ نامه تشریحی یعنی لقاح با اسپرم صورت گرفته است که قطعا بعد از پاره شدن تخمدان و ایجاد اووسیت ثانویه است.
نکته  :پارگی فولیکول و تخمدان همزمان با انجام تقسیم میوز  1صورت میگیرد.
گزینه  )4در مردان ،اولین غدهای که در مسیر مجرای اسپرم بر محتویاتش با اسپرم ادغام می شود ،غده ویزیکول سمینال است ،ترشحات این

آنالیز سوال

غده حاوی مواد قندی فراوان است که در تغذیه اسپرم نقش دارد ،ترشحات پروستات که قلیایی است محیط اسیدی واژن (دستگاه تناسلی زن) را
خنثی میکند.
نوع سوال  :استداللی و تحلیلی و مفهومی ،دامدار

LH
(از هیپوفیز

پیشین ترشح می
شود).

مردان
زنان

مبحث سوال  :تولید مثل در انسان ()311

سطح سوال  :نسبتا سخت

تحریک ترشح هورمون جنسی تستوسترون
در غشای سلول هایی که بین لوله های اسپرم ساز است ،دارای گیرنده است.
همراه با  FSHسبب ترشح استروژن از یکی از فولیکول ها می شود.
سبب تکمیل اولین تقسیم میوزی در تخمدان می گردد.
سبب رشد و تبدیل فولیکول پاره شده به جسم زرد می گردد.
سبب ترشح استروژن و پروژسترون از جسم زرد می شود.

تخمدان ساخته میشوند).

(توسط شبکهی آندوپالسمی صاف از کلسترول در

اثر خود تنظیمی مثبت استروژن بر ترشح ( LHو مقدار کمتر  )FSHدر اواخر
این مرحله.
پر خون و ضخیم شدن دیواره ی رحم در اثر استروژن
ترشح اندک پروژسترون در یک روز قبل از تخمک گذاری
کاهش ترشح  FSHو  LHطی مکانیسم خود تنظیمی منفی

مرحله ی لوتئال

استروژن و پروژسترون

تخمک گذاری

(مرحله فولیکولی)

در ابتدا استروژن مانع از ترشح بیشتر  FSHو  LHمی شود.

نکته :این اتفاق مانع از تشکیل فولیکول جدید در این مرحله می شود.
افزایش بیشتر ضخامت دیواره ی رحم
حفظ دیواره ی رحم
در صورت عدم لقاح اواخر این مرحله دیگر تولید نمیشوند.
در صورت عدم لقاح شروع ترشح  FSHو  LHاز هیپوفیز پیشین

22

گزینه 2

بررسی مههی گزینهها :
گزینه الف) درون لولههای اسپرمساز (بیضه) ،بعضی از اسپرمها دارای کروموزوم  Xو بعضی دیگر دارای کروموزوم  Yهستند.
(تأیید «الف»)
گزینه ب) در طی تمایز درون لولههای اسپرمساز (بیضه) ،هس هی اسپرم از حالت کروی خارج شده و مسطح میشود( .تأیید «ب»)
گزینه ج) درون بی ضه (لولههای ا سپرم ساز) در طی تمایز ساخ اری که در سر ا سپرم دارای آنزیم ا ست ،پهن شده و بخ شی از ه س ه را
احاطه میکند( .تأیید «ج»)
گزینه د و ه) درون بیضممهی مردان بالغ (لولههای اسممپرمسمماز) هیچیک از اسممپرمها توانایی حرکت ندارند و همینین هر اسممپرم یک تاژک دارد ،نه
تاژکها( .رد «د» و «هـ»)
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گزینه 4

 LHترشح هورمون جنسی تس وس رون در بیضهها را تحریک میکند LH .توسط هیپوفیز پیشین ترشح می شود و ساختار گلیکوپروتئینی
دارد و برخالف هورمونهای استروئیدی (مثل استروژن) نمیتواند وارد سلول هدف شود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1پروژسترون بدن را برای لقاح آماده میکند .پروژسترون و استروژن از تخمدان ترشح میشوند.
گزینه  LH )2سبب تبدیل فولیکول پاره شده به جسم زرد میشود LH .توسط سلولهای درون ریز موجود در هیپوفیز پیشین ساخته
میشود ،نه نورون.
گزینه  LH )3سبب تکمیل اولین تقسیم میوزی میشود و از جنس گلیکوپروتئین است.

آنالیز سوال

نکته مهم  :ساختار همهی هورمونهای استروئیدی شبیه مولکول کلسترول است.
نوع سوال  :استداللی و تحلیلی و مفهومی ،دامدار

مبحث سوال  :هورمونهای جنسی ()311

سطح سوال  :متوسط

هورمونهای جنسی
برخی بافتهای

برخی اثرات

هورمون

محل سنتز

محل ترشح

استروژن

فولیکول در حال رشد در

فولیکول در حال رشد در

تخمدان و جسم زرد در

تخمدان و جسم زرد در

تخمدان

تخمدان

پروژسترون

جسم زرد در تخمدان

جسم زرد در تخمدان

رحم

تستوسترون

سلولهای بینابینی

سلولهای بینابینی

لولههای اسپرمساز

 )1ایجاد صفات ثانویه مردانه

در بیضه

 )2همراه با  ،FSHاسپرم سازی را تحریک

هدف
تخمدان و رحم

 )1رشد بیشتر فولیکول در حال رشد
 )2ضخیم و پر خون شدن دیوارة رحم
 )1افزایش ضخامت دیوارة رحم و حفظ این
دیواره
 )2آماده کردن بدن برای لقاح

میکند.

