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

پیش آزمون شماره 5
1991/09/16

زیـــــــست شناسی تـــــــــــک رقمی ها
دفترچــــــــه پاســــخنامه تشــــریــــحی
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گروه مولفان

h.

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آنالیز دقیق سواالت
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تعداد سواالت در هر فصل

co

 .1سروش مرادی

 .2محمد شاکری

ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات
ارائه کادر های آموزشی

lim
oo

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 91

پــــــیش آزمــــــــــــــونـــــــــ

پروژه آزمونهای مرحلهای –  91سوال

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

آزمونها اسکن کنید

مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79
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صفحه 1
limootoorsh.com

مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79
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برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  89به سایت لیموترش مراجعه کنید.

Limootoorsh.com

صفحه 2

:1

آزمونهای زیست لیموترش

1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 4

در لولهی گوارش کرم خاکی ،غذا پس از عبور از سنگدان ،وارد روده می شود (کرم خاکی معده ندارد) در روده کرم خاکی گوارش شیمیایی غذا آغاز
میگردد .در گنجشک نیز پس از سنگدان ،روده قرار گرفته است ولی اولین محل گوارش شیمیایی مواد غذایی ،معده است.
بررسی سایرگزینهها :
گزینه  )1در کرم خاکی و ملخ ،بخش قرار گرفته پس از مری ،چینهدان است که نخستین محل ذخیرهی موقت مواد غذایی است.
گزینه  )2در کرم خاکی و ملخ ،بخش قرار گرفته پس از چینهدان ،سنننگدان اسننت ،در کرم خاکی سنننگدان گوارش مکانیکی غذا را شررر م میکند
درحالی که گوارش مکانیکی در ملخ توسط صفحات آرواره مانند اطراف دهان رخ میدهد.
گزینه  )3در کرم خاکی معده وجود ندارد .در گنجشنننک نیز بخش قرار گرفته بعد از معده ،سننننگدان اسنننت که محل ذخیره موقت غذا و گوارش
مکانیکی میباشد.

m

مبحث سوال  :لولهی گوارش در جانوران()204

نوع سوال  :استداللی ،مفهومی ،مقایسهای

کرم خاکی

co

لولهی گوارش

سطح سوال  :نسبتا سخت

 -1مسیر عبور غذا در لولهی گوارش کرم خاکی:

دهان  حلق  مری  چینهدان  سنگدان (گوارش مکانیکی)  روده (گوارش شیمیایی و جذب) 

مخرج

h.

 -2وظایف بخشهای لولهی گوارش در کرم خاکی:
دهان :بلعیدن خاک مواد آلی در ن آن
میبلعد.

rs

نکته :کرم خاکی جانوری همهچیزخوار اسررا ایج جانور در ن خاک حرکا میکند خاک (ماده معدنی) سررر راه خود رمراه با مواد آلی در ن آن را
حلق :بیج دران مری قرار دارد -محل عبور غذا از دران به مری اسا -طبق شکل ( )4-3اولین برامدگی در لولهی گوارش کرم خاکی اسا.
نکته :محتویات در ن چینهدان توسط مری تأمیج میشود.

to
o

چینهدان :اولین محل ذخیره موقتی غذا میباشد -در ایججا غذا کمی نرم میشود.

سنگدان :دومین محل ذخیرهی موقتی میباشد -اولین محلی اسا که گوارش مکانیکی غذا صورت میگیرد -محل آغاز گوارش مکانیکی اسا.
نکته :در ن سنگدان غذا به کمک سنگریزهرایی که ارد لولهی گوارشی شدهاند آسیاب میشود.

روده :محل قوم گوارش شیمیایی مواد آلی میبا شد -در آن ذرات غذا به مونومر تبدیل شده سپس جذب خون می شود -محتویات آن تو سط
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سنگدان تأمیج میشود (نه معده).

نکته :دیوارهی ر ده ی کرم خاکی برجسته اسا ایج برجستگی سطح تماس ر ده را با غذا افزایش میدرد بدیج سیله تعداد سلولرایی که در تماس با
غذا قرار میگیرند افزایش مییابد کارایی ر ده بیشتر میشود.

نکته :سلولرای ر دهی باریک انسان دارای ریز پرز اسا که سبب افزایش سطح تماس افزایش کارایی ر ده شده اسا.

نکته :در کرم خاکی مواد غذایی جذب مویرگ خونی میشوند کرم خاکی گردش خون بسته شبکهی مویرگی کامل دارد.
مخرج :مواد گوارش نیافته (مواد آلی) ،خاک سنگ ریزهرا از مخرج کرم خاکی خارج میشود.

چند تا مطلب
 -1کرمرای کتاب در سی کرم خاکی ،کرم کد

پالناریا ا سا .کرم کدو لولهی گوارش ندارد .پس نمیتوان گفت رر جانوری که تنفس پو ستی دارد

اجد لولهی گوارش اسا.
 -2کرم خاکی معده ندارد .پس نمیتوان گفت رر جانوری که ر ده دارد ،اجد معده اسا.
 -3در کرم خاکی محتویات ر ده توسط سنگدان تأمیج میشود پس نمیتوان گفت در
رمهی جانوران دارای لولهی گوارش محتویات ر ده توسط معده تأمیج میشود.
 -4کرم خاکی معده ندارد پس فقط در سنگدان آن گوارش مکانیکی رخ میدرد
فقط در ر دهی آن گوارش شیمیایی ترشح آنزیمرای گوارشی صورت میگیرد.

ویژه آزمون مرحلــه  16آذر قلم چی

آزمونهای زیست لیموترش

ترکیبی باشیم
 -1مطالب مربوط به کرم خاکی:
 به منظور انجام تنفس پوستی ،اکسیژن از سلولرای پوسا سپس جدار نازک مویرگرای پوستی عبور میکند
کربج نیز به رمیج طریق از بدن دفع میشود.
 کرم خاکی دارای گردش خون بسته ،شبکهی مویرگی کامل ،چندیج قلب لولهای شکل گردش خون ساده میباشد .از قلب جانور خون تیره
عبور میکند.
ارد خون میشود .دیاکسید

نکته :زیر پوسا کرم خاکی غنی از شبکهی مویرگی میباشد .ایج مویرگرا در تأمیج گازرای تنفسی جانور نقش مهمی دارند.
 .Iبا توجه به فصل  ،6زیست شناسی  1میتوان گفت:

m
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کرم خاکی رمه چیز خوار بوده دارای لولهی گوارش اسا.

تذکر :کرم خاکی معده ندارد.

h.

 .IIIزیر پوسا کرم خاکی ماریچهرای طولی حلقوی جود دارد که به منظور حرکا استفاده میکند.

rs

 .IVبر سطح برخی از سلولرای سطح شکمی تار دیده میشود.
 .Vفاقد دفام اختصاصی اسا .مایع مخاطی ر ی بدن جانور ،آنزیم لیز زیم آنزیمرای لیز ز می آن در دفام غیر اختصاصی فعالیا میکند.
 .VIدارای سر ،مغز دستگاه عصبی محیطی مرکزی اسا.
نکته :در سطح شکمی جانور 2 ،عدد رگ یک طناب عصبی شکمی جود دارد.

to
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2

گزینه 1

بررسی سایرگزینهها :
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گوارش کربوریدراترا در دران شر م شده (ریدر لیز ناقص ن شا سته) در ر ده باریک ادامه مییابد در ر ده بزرگ پایان مییابد (گوارش سلولز
توسط باکتریرای ر ده).
در دران جذب برخی مواد دار یی امکان پذیر اسررا .ر ده باریک نیز محل اصررلی جذب مواد غذایی اسررا .در ر ده بزرگ امکان جذب آب برخی
یتامیجرا نظیر یتامیج  K Bجود دارد.

گزینه  )2سلولرای پوششی در دران از نوم سنگفرشی چند الیه میباشد ،سلولرای ترشحگر موسیج در دران از نوم سنگفرشی میباشند.
گزینه  )3پرده صفاق اندامرای حفره شکمی را به رم صل میکند لی دران بخشی اسا که در حفره شکمی قرار ندارد.

گزینه  )4آنزیمرای کربوریدراز ،نوعی پر تئیج ترشحی رستند ،در سلولرای یوکاریوتی پر تئیجرای ترشحی توسط دستگاه غشایی در نی ،شامل
شبکهی آند پالسمی جسم گلژی سنتز میشوند در نهایا با صرف انرژی اگز سیتوز میگردند.
باکتریرا فاقد دستگاه غشایی در نی رستند( .سادهترش اینکه اندامک ندارند)

نوع سوال  :استداللی و مفهومی و ترکیبی ،دامدار

مبحث سوال  :گوارش مواد غذایی ()204

سطح سوال  :نسبتا سخت

در حا شیه  :شاید براتون جالب با شه که این قرص های زیر زبانی چیه که حاال کتاب زی ست گفت یه داروهایی از دهان و معده جذب
میشن؟ اصال مگه داریم؟
خالصه و شسته رفته بگیم ،اگر خدایی نکرده کسی مشکل و بیماری قلبی داشته باشه ،مثل آنژین صدری ،که مربوط به عروق کرونری
می شه ...اگر دچار عالئم ب شه ،از قرص نیتروگلی سیرین ا ستفاده میکنن که از راه دهان جذب می شه و روی سرخرگهای کرونری اثر
میذاره و اونا رو گشاد میکنه و تنگی که باعث خونرسانی که کاهش قلب شده بود رو برطرف میکنه...
همین کار میتونه جون بیمار رو نجات بده!
اینا رو گفتم که تهش بدونی ،توی پزشکی شیرینتر نجات دادن جون یه نفر وجود نداره ،اگر پزشکی دوست داری براش بجنگ! 

2

:3

آزمونهای زیست لیموترش
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گزینه 4

رورمون گاستریج ،رورمون پلیپپتیدی اسا در حیج مکانیسم اثر خود بر سلولرای بر نریز معده نیاز به تولید پیک د میج دارد.
بررسی سایرگزینهها :
گزینه  )1با ترشح سکرتیج ،با اثر بر پانکراس باعث افزایش ترشح بیکربنات (نه آنزیم) میشود.
گزینه  )2با افزایش تر شح گا ستریج ،جذب  H+از خون به سلولرای معده افزایش مییابد .با کارش  H+در خون ،تر شح ایج یون به لوله سازنده
ادرار کارش مییابد.
گزینه  )3ترشح سکرتیج موجب افزایش آزادسازی بیکربنات به در ن لوله گوارش میشود( .یونرای بیکربنات از خون ارد لوله گوارش میشوند) .
نوع سوال  :استداللی و مفهومی و ترکیبی  ،دامدار مبحث سوال  :هورمونهای دستگاه گوارش ( )204سطح سوال  :نسبتاسخت
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هورمون گاسترین توسط سلول رای در ن ریزی که در مجا رت پیلور قرار دارند به جریان خون ترشح میشود رورمون گاستریج پس از ر د به خون
توسط جریان خون به سلولرای ردف خود میرسد سلولرای ردف گاستریج سلولهای حاشیهای و اصلی معده رستند این هورمون محرک ترشح
اسید کلریدریک (از سلولهای حاشیهای) و تا حدی آنزیمهای شیرهی معده(از سلولهای اصلی) است.
نکته  :اثر رورمون گاستریج بر سلولرای حاشیهای بیشتر از سلولرای اصلی میباشد
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نکته  :اثر رورمون گاستریج بر غدهرای معده نمونهای از اثر دستگاه در ن ریز بر غدهرای بر ن ریز اسا.

نکته  HCl :در نخستیج خط دفام غیر اختصاصی فعالیا می کند بنابرایج دستگاه در ن ریز (گاستریج) به طور غیر مستقیم غدهرای بر ن ریز ( بیشتر
غدهرای معده) مستقیما در مبارزه با میکر برا نقش دارند.

تذکر :رورمون گاستریج به مجرا ،کانال ،ساختار لولهمانند در ن معده ریخته نمیشود.

4

گزینه 2

رنگام ر د روای جاری ،جناغ به سرررما جلو حرکا میکند
فاصلهاش با نای افزایش مییابد.
بررسی سایرگزینهها :
گزینه  )1در رنگام دم عمیق روای ذخیره دمی ارد شرررش را
میشررود .در رنگام دم ،فاصررله د الیه پرده جنب افزایش یافته
در نتیجه فشار مایع جنب کارش مییابد.
گزی نه  )3رنگرام خر ج روای جراری در حیج تنفس عرادی،
ماریچهرای شکم منقبض نمیشوند.
گزینه  )4روای باقیمانده از ششرا خارج نمیشود.

نوع سوال  :استداللی و مفهومی و تحلیلی ،دامدار

مبحث سوال  :تنفس ()205

سطح سوال  :متوسط

ویژه آزمون مرحلــه  16آذر قلم چی
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گزینه 3

در فاصله  Sتا  Tانقباض بطجرا مشارده میشود که در ایج حیج حجم خون در ن بطجرا به شدت افا
میکند (بیشتریج حجم خر جی از بطجرا در نیمه ابتدایی آن اسا).
بررسی سایرگزینهها :
گزینه  )1در فاصله  Qتا  Rدرلیزرا منقبض میشوند بطجرا در حال استراحا میباشند.
دریچهرای سینی در اینمدت بسته اند پس برای خر ج خون از قلب مانعی جود دارد.
گزینه  )2در فاصله مدت  Tتا شر م موج  Pفعالیا الکتریکی در قلب ثبا نمیشود.
گزینه  )4در فاصله بیج  Rتا  ،Sبه دلیل بسته شدن دریچهرای درلیزی-بطنی
صدای ا ل قلب که صدای بم طوالنی اسا از سما چپ قفسه سینه

m

شنیده میشود.

co

نوع سوال  :استداللی و مفهومی و تحلیلی ،دامدار

مبحث سوال  :نمودار )206( ECG

سطح سوال  :نسبتا سخت
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یه تدریس خیلی خفن براتون داریم ،اگرمیخوای نحوه عملکرد قلب رو خوب خوب یادش بگیری ،میتونی با
برنامهای ساده که فایل  QRرو ا سکن میکنه ،ت صویر مقابل رو ا سکنش کنی و فایل ویدئوی نحوه عملکرد قلب
رو ببینی یا به کانال آپارات لیموترش به آدرس  Aparat.com/limootoorshمراجعه کنید.
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گزینه 3

با افزایش آزادسررازی رورمون  ADHاز ریپوفیز پس ریج  ،بازجذب آب افزایش مییابد .نکته مهم ایج اسررا که در بخش صررعودی رنله بازجذب آب
انجام نمیشود.
بررسی سایرگزینهها :
گزینه  )1با افزایش ترشح کورتیز ل از قشر فوق کلیه  ،تجزیه پر تئیجرا افزایش مییابد در نتیجه پر تئیج خون فشار اسمزی آن کارش مییابد.
جود پر تئیج در خون از تر اش پالسررما به داخل کپسررول بومج میکارد ،پس با کارش پر تئیجرا حجم ترا ش به داخل کپسررول بومج (نفر ن)
افزایش مییابد.
گزینه  )2با افزایش تر شح رورمون آلد ستر ن از بخش ق شری فوق کلیه ،بازجذب سدیم افزایش مییابد .بازجذب سدیم در بخش ق شری ب صورت

m

فعال در بخش مرکزی رم به صورت فعال رم غیرفعال دیده می شود .پس با افزایش تر شح آلد ستر ن ،بازجذب غیرفعال فعال سدیم در بخش
مرکزی افزایش مییابد.
گزینه  )4با افزایش ترشح آزادسازی  ADHاز ریپوفیز پسیج  ،حجم آب ادرار کارش یافته پس ادرار نسبا به قبل غلیظ تر میشود.
غلظا ادرار موجود در مثانه افزایش مییابد.

co

نوع سوال  :استداللی و مفهومی و ترکیبی ،دامدار مبحث سوال  :دستگاه گردش مواد جانوران ( )206سطح سوال  :نسبتاسخت
 -1مواد زیر در کلیه باز جذب میشوند:
.a

h.

 ، NaClگلوکز ،آمینواسید ،بیکربنات ،یون کلسیم ،ا ره  ...دربارهی این مواد باید بدانید که:
مقدار ایج مواد در سیاررگ کلیه بیشتر از سرخرگ ابران اسا.

 .bمقدار ایج مواد در ادرار از مقدار ترا ش شده کمتر اسا.

rs

.c

مقدار ایج مواد در سرخرگ آ ران بیشترین در سرخرگ ابران کمترین اسا.

 -2مواد زیر هم طی تراوش و هم طی ترشح از خون وارد ادرار میشوند و باز جذب ندارند:
 ،H+بعضی از سم (توکسیج) دار را (پنی سیلیج) یون پتاسیم دربارهی این مواد باید بدانید که:

to
o

 .aمقدار ایج مواد در ادرار بیشتر از مقدار ترا ش شده به در ن کپسول بومج اسا.
 .bمقدار ایج مواد در نفر ن بیشتر از سرخرگ ابران سیاررگرای کلیه اسا.
.c

مقدار ایج مواد در سیاررگ کلیه از سرخرگ ابران کمتر اسا.

 .dبیشترین مقدار ایج مواد در سرخرگ آ ران کمترین مقدار آن در سیاررگ کلیه اسا.
 .aفرایند ترشح ( H+, K+,بعضی از سمرا دار را) کامأل متوقف میشود.
 .bباز جذب فعال  NaClکامأل متوقف میشود.
نکته :در ایج حالا باز جذب غیر فعال  NaClاز بخش باال ر
.c

lim
oo

 -3حال فرض بگیرید آنزیم تولید کنندهی  ATPدر نفرون غیر فعال شود در این حالت اتفاقات زیر رخ میدهد:

نازک رنله ادامه مییابد .در ضمج  NaClاز لولهی جمع کننده نیز باز جذب فعال دارد.

باز جذب فعال  HCO3-در لولهی پیچ خوردهی د ر کامأل متوقف میشود اما باز جذب غیر فعال آن از لولهی پیچ خوردهی نزدیک ادامه مییابد.

 .dباز جذب گلوکز آمینواسید کامأل متوقف می شود .در ایج حالا مقدار گلوکز آمینواسید شدیدا افزایش مییابد .با افزایش گلوکز در ادرار مقدار
زیادی آب به رمراه گلوکز طی پدیدهی اسمز ارد نفر ن شده حجم ادرار افزایش مییابد .با افزایش حجم ادرار فرد بیشتر احساس تشنگی
میکند ریپوتاالموس بیشتر تحریک میشود .در ایج حالا چون قند خون افا میکند (محمد شاکری) ترشح گلوکاگون افزایش مییابد.
ترکیب :در افراد مبتال به دیابا شیریج قند موجود در ادرار حجم ادرار افزایش مییابد.

 .eدر ایج حالا رمهی فعالیارای لولهی پیچ خوردهی د ر (ترشح باز جذب) غیر فعال میشود.
هورمونهای موثر بر کلیه :

 .Iهورمون ضد ادراری در سلولرای مکعبی نفر ن گیرنده دارد باز جذب آب را افزایش میدرد .ایج رورمون سبب کارش حجم ادرار کارش
غلظا خون میشود.
نکته :اگر ترشح ایج رورمون متوقف شود حجم ادرار افزایش ،غلظا پالسما افزایش حجم خون (پالسما) کارش مییابد.
 .IIهورمون آلدوسترون در سلول رای مکعبی نفر ن گیرنده دارد .ایج رورمون باعث افزایش باز جذب سدیم افزایش ترشح پتاسیم میشود.
بنابرایج اگر مقدار ایج رورمون در خون افزایش یابد مقدار سدیم در خون مقدار پتاسیم در ادرار افزایش مییابد.
 .IIIهورمون غدد پاراتیروئید در سلولرای مکعبی نفر ن گیرنده دارد .ایج رورمون سبب افزایش باز جذب کلسیم در کلیه میشود .با افزایش ایج
رورمون در خون مقدار کلسیم خون افزایش مییابد.

ویژه آزمون مرحلــه  16آذر قلم چی

7

آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 1

غلظا یون رید رژن در لولهی پیچ خوردهی
د ر از سایر نقاط نفر ن بیشتر اسا زیرا
ترشح نهایی در لولهی پیچ خوردهی د ر
صورت میگیرد( .یون ریدر ژن بازجذب ندارد)
در لولهی پیچ خورده د ر رم که اضح اسا
که بازجذب بی کربنات با صرف انرژی رخ میدرد.
بررسی سایر گزینهها :

m

گزینه  )2بازجذب فعال در نفر ن در لولهی پیچ خوردهی
د ر نزدیک رم بخش ضخیم باالر ی رنله
صورت میگیرد ،بازجذب آب در بخش لولهی
پیچ خوردهی د ر بخش ضخیم باالر ی رنله صورت نمیگیرد.
گزینه  )3در بخش لولهی جمع کننده ادرار ،ا ره بد ن صرف انرژی

co

رمراه با آب بازجذب میگردد .اینو دیگه صدبار گفتج که لولهی
جمع کننده ادراری جزء نفر ن محسوب نمیشه!!

آنالیز سوال

h.

گزینه  )4نمک در بخش رنلهی صعودی بخش ضخیم در لولهرای پیچ خوردهی د ر نزدیک جذب فعال دارد ،ترشح یون ریدر ژن فقط در بخش
لولهرای پیچ خوردهی د ر نزدیک اتفاق میافتد.

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،خط به خط

rs

8

گزینه 2

مبحث سوال  :نفرون ()207

سطح سوال  :نسبتا سخت

کرم خاکی جانوری اسا که تنفس پوستی دارد سطح پوسا خود را برای مبادله گازرا با روا مرطوب نگه میدارد.

to
o

کرم خاکی گردش خون بسته دارد شبکه مویرگی کامل بیج سرخرگرا سیاررگرای آن جود دارد.
کرم خاکی دارای چندین عدد قلب لوله ای اسا .آنرا رمچنیج یک رگ پشتی دارند که خون را به سما سر میبرد در اقع نوعی سیاررگ
محسوب می شود .از طرفی دارای د رگ شکمی نیز میباشد که در بیج آنرا یک طناب عصبی شکمی دارد .ایج رگرا سرخرگرایی رستند که
خون را از سر به سما دم میبرند.
ضمنا دارای چندیج رگ عرضی نیز میباشد که بیج رگ پشتی
رگرای شکمی ارتباط ایجاد میکنند.

گزینه  )1سادهتریج دستگاه گردش مواد جانوری در عر س
دریایی اسا .ایج جانور دارای یک لوله دایرهای تعدادی لوله
شعاعی متصل به آن اسا که زنش مژکرا در ن ایج لولهرا
آب را در آنرا به حرکا در میآ رد.
گزینه  )3حشرات کرم خاکی دارای طناب عصبی شکمیاند.

lim
oo

بررسی سایر گزینهها :

ملخ (نوعی حشره) دارای سیستم گردش خون باز میباشد.
ملخ دارای یک عدد قلب لولهای در سطح پشتی جانور میباشد
که منفذدار میباشد.
قلب لولهای ملخ خون را از بخشرای انتهایی به قسمارای جلویی بدن
میآ رد .سپس با خر ج خون از انتهای باز سرخرگرا؛ خون در فضای بیج سلولی
ارد میشود  .آنگاه با انقباض ماریچهرا در بدن ملخ خون به بخشرای عقبی بدن رانده میشود.
کرم خاکی سیستم گردش خون بسته داشته خون از انتهای رگ را خارج نمیشود.

گزینه  )4ماری نوزاد قورباغه دارای قلب  2حفرهای گردش خون بسته رستند.
ماریرای استخوانی معموال چهار جفا ( رشا عدد) کمان آبششی دارند که خون پس از عبور از آنرا غنی از اکسیژن میشود.

نوع سوال  :استداللی و مفهومی و ترکیبی ،دامدار

مبحث سوال  :ترکیبی جانوران ()206

سطح سوال  :نسبتا سخت

6
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گزینه 3

حشرات سیستم تنفس نایی دارند .آنرا اسیدا ریک دفع میکنند .اسیدا ریک کمتریج سمیا را در بیج مواد زاید نیتر ژندار دارد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1ماریرا قلب د حفرهای دارند .برخی ماریرا نظیر کوسهماری ا ره دفع میکنند.
گزینه  )2کرم خاکی حشرررات طناب عصرربی شررکمی دارند .کرم خاکی آمونیاک دفع میکند لی حشررران پیچیدهتریج ماده زاید نیتر ژندار (
اسیدا ریک) را دفع میکنند.
گزینه  )4ماری د زیسا نابالغ حفره گلویی خود را حفظ کردهاند .برخی از ماریرا ا ره دفع میکنند مانند کوسهرا.

نوع سوال  :استداللی و مفهومی و ترکیبی ،دامدار

مبحث سوال  :ترکیبی جانوران ()206

سطح سوال  :متوسط

m

اوریک اسید

 -1نسبا به آمونیاک ا ره فرمول پیچیدهتری دارد.

co

نکته :ا ریک اسید از نظر ساختاری تقریبا مشابه بازرای آلی نیتر ژندار پوریج ) (A, Gبوده ساختار د حلقهای پیچیده دارد.
 -2دفع ا ریک اسید به آب چندانی احتیاج ندارد.

نکته :دفع ا ریک اسید در جانوران ساکج مناطق خشک معمولتر اسا.
 -3سمی بودن ا ریک اسید بسیار کمتر از ا ره آمونیاک اسا.

h.

 -4جانورانی ساکج مناطق خشک میتوانند ا ریک اسید را به شکل بلورهای جامد از
خود دفع کنند.

 -5دفع ا ریک اسید نسبا به دفع ا ره به انرژی بیشتری نیاز دارد.

rs

 -6جانوران زیر آمونیاک را به اوریک اسید تبدیل کرده مدتی در بدن خود نگه
میدارند و سپس به تناوب آن را دفع میکنند:
ترکیب :ویژگی کلی حشرات:
.1

حشرات کتاب درسی:

ملخ -شته -مورچه -پر انه (ابریشم ،مونارک ،بیستون بتوالریا ،ا پر فترابراماتا ،کلم)،
سنجاقک -موریانه -مگس سرکه -زنبور سرخ -زنبورعسل -حشره شب تاب -مگس-
سوسک -برگ متحرک -پشه.
.2

یکی از اولین ساکنان خشکی بودند .ایج گر ه از بند پایان فراوانترین
و متنوعترین گر ه جانداران در تاریخ زمیج رستند.

lim
oo

to
o

 )1حشرات

 )2پرندگان

 )3بسیاری از خزندگان

.3

دارای اسکلا خارجی (از جنس کیتیج +پر تئیج) رستند.

.4

دارای شش پای بند بند رستند که به ناحیهی سینه متصل شده اسا.

.5

در ن رر پا دو ماریچهی دراز باریک جود دارد.

.6

دارای چشم مرکب ،گردش خون باز ،قلب منفذدار ،رمولنف بوده فاقد مویرگ رستند.

 .7همگی دارای لقاح داخلی رستند .مادهی دفعی نیتر ژندار آنرا ا ریک اسید میباشد.
 .8دارای دستگاه عصبی مرکزی (مغز  +طناب عصبی شکمی متشکل از چندیج گره) محیطی رستند.
 .9دارای دفام غیر اختصاصی (لیز ز م ،آنزیم لیز زیم ،سلولرایی مشابه فاگوسیارا) رستند اما دفام اختصاصی (لنفویسا ،پادتج ،پرفوریج ) ...
ندارند.
 .11مانند گیاران یک ساله جز جمعیتهای فرصت طلب رستند.
 .11بسیاری از حشرات صدارا آ ازرای یژهای برای جلب جفا تولید میکنند.
 .12تعداد کمی (مثل حشرهی شب تاب) با تولید نور جفایابی میکنند.
 .13بعضی (مانند مورچه ،نوعی پر انه ابریشم پر انه شب پر از) با مواد شیمیایی مانند فرومون ارتباط برقرار میکنند.
 .14حشرات یکی از راهرای انتقال میکر برای بیماریزا رستند( .مثل ماالریا)

ویژه آزمون مرحلــه  16آذر قلم چی
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گزینه 4

در بخشرای مرده گیاران ،فقط حرکات غیرفعال انجام میشوند زیرا به انرژی نیازی ندارند.
بررسی سایرگزینهها :
گزینه  )1حرکات القایی برخی حرکات غیرفعال میتوانند تحا تاثیر محرکرای خارجی بر ز پیدا کنند .پس برخی حرکاتی که تحا تاثیر
محرک خارجی انجام میشوند ،میتوانند غیرفعال باشند.
گزینه  )2حرکات تاکتیکی حرکات گرایشی تحا اثر محرک خارجی بر ز مییابند .در حرکات تاکتیکی گیاه به سما محرک در حرکات
گرایشی گیاه به جها مخالف یا به سما محرک حرکا میکند.
گزینه  )3در حرکا نورگرایی ساقه به سما نور خم میشود .علا ایج حرکا تجمع اکسیج در سما تاریک ساقه اسا .در طی نورگرایی ،گیاه
رشد نابرابر داشته سما پشا به نور بیشتر رشد میکند.

نوع سوال  :استداللی و مفهومی و ترکیبی ،دامدار

در بخشهای غیرزندهی گیاه
باز شدن هاگدان و پراکنده شدن هاگها

مثال

co

غیرفعال

m

مبحث سوال  :حرکت های گیاه ()208

سطح سوال  :متوسط

باز شدن میوهها در اثر تغییر میزان رطوبت هوا (بهمنظور انتشار دانه)

در اثر عوامل درونی گیاه ← مانند

رشد نابرابر بخشهای مختلف یک اندام
علت :سرعت رشد در بخشی از ساقه ،در هر زمان بیشتر از سایر بخشهاست.

rs

پیچش نوک برگ گیاهان تیره پروانهواران

ویژگی  :مستقل از محرک بیرونی انجام میشود.

ویژگی  :در اثر تحریک محرکهای بیرونی انجام میشود.

فعال

to
o

انواع حرکت در گیاهان

خودبه خودی

h.
مانند ← پیچش

تغییر در حجم سلول به علت جذب یا از دست دادن آب

گرایشی

پاسخ اندامهای در حال رویش به محرک خارجی مانند نور ،گرما ،آب ،مواد
شیمیایی و جاذبه زمین

القایی

مثال :نورگرایی ،زمینگرایی ،شیمی گرایی و ..

lim
oo

انواع

تاکتیکی

حرکت سلولهای گیاهی به سمت روشنایی  .بعضی مواد شیمیایی و غیره
مثال ← حرکت گامت نر (آنتروزویید خزه و سرخس به سمت تخمزا)
شب تنجی ← برگچه های گلابریشم و اقاقیا و گلهای بعضی گیاهان

تنجشی

لرزه تنجی ← گیاه حساس

بساوشتنجی ← برگ گیاهان گوشتخوار مانند دیونه

8
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گزینه 4

آنالیز سوال

رمواره آخریج کد ن جایگاه Aریبوز م،رمز پایان اسا ،لی آخریج رمز مستقر در جایگاه Pرمز ما قبل رمز پایان اسا لذا به ریچ جه
نمیتواند یکسان باشد ،لی توجه داشته باشید رمواره آخریج  TRNAجایگاه  Aنهایتا نقش آخریج  TRNAجایگاه Pرا نیز ایفا میکند لذا
آخریج  tRNAجایگاه Pبا آخریج آنتی کد ن مستقر در جایگاه  Aیکسان اسا

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی ،خط به خط

سبک سوال  :ترجمه ()401

سطح سوال  :متوسط

m

 -1شکستج پیوند بیج آمینواسید(یا رشتهی پلیپپتیدی) نوکلئوتید آدنیجدار در tRNA
 -2مصرف آب رمراه با شکستج پیوند مذکور
 -3شکستج پیوند ریدر ژنی بیج کد ن آنتیکد ن (ضدکد ن)
 -4خر ج رمهی tRNAرایی که بد ن آمینواسید رستند.
 -5خر ج کد نرایی که رمز آنرا به آمینواسید در رشتهی پلیپپتیدی ترجمه شده اسا.
همهی اتفاقاتی که در حین مرحلهی ادامهی ترجمه در جایگاه  Aریبوزوم رخ میدهد:

co

ایتسگاه آموزشی این تست

همهی اتفاقاتی که در حین مرحلهی ادامهی ترجمه در جایگاه  Pریبوزوم رخ میدهد:

h.

 -1تشکیل پیوند ریدر ژنی بیج آنتیکد ن (tRNAی جدیدالور د) کد ن.
 -2تشکیل پیوند پپتیدی بیج رشتهی پلیپپتیدی آمینواسید tRNAی جدیدالور د.
 -3آزاد شدن مولکول آب به دلیل تشکیل پیوند پپتیدی.
 -4ر د رمهی tRNAرای جدید در حیج مرحله ادامهی ترجمه.
 -5ر د کد ن جدید که رنوز رمز آن به آمینواسید ترجمه نشده اسا.

بررسی مههی گزینهها :

to
o

12

گزینه 1

rs

همیشه آمینواسید ابتدایی رشتهی پلیپپتیدی آمینواسید متیونین است .اگر گفتید چرا؟!

مورد اول) پر تیئج رایی جود دارد که از چند ر شته پلد پپتید ساخته شده ا سا(مثال رموگلوبیج)که تحا تاثیر چند نوم ژن ساخته شده
اسا( .تایید گزینه)

مورد دوم) آنزیم رایی جود دارد که از چند ر شته پلی پپتید ساخته شده اند که در ساخا آن چند نوم  mRNAمی توانند نقش دا شته

lim
oo

باشد( .تایید گزینه)

مورد سوم) مثال در سلول رای پر کاریوتی در ساختار اپران را از جمله اپران لک یک mRNAسنتز چند نوم ر شته پلی پپتید رابر عهده
دارد( .تایید گزینه)

مورد چهارم) ایج مورد رم در رابطه با اپران لک درسا اسا که ساخا چند نوم پر تیج (آنزیم) را برعهده دارد( .تایید گزینه)

مورد پنجم) یک ژن در خوش بینانه تریج حالا ساخا یکر زنجیره پلی پپتید را بر عهده دارد امکان ندارد چند رشته را سنتز کند.
(رد گزینه)

مورد ششم) در سلول رای پر کاریوتی آنزیم RNAپلی مراز ساخا رمه ی RNAرا را بر عهده دارد( .تایید گزینه)

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی ،ترکیبی

مبحث سوال  :پروتئین ها و RNAها ()401

سطح سوال  :نسبتا سخت

یه سوووویرایز خیجی بالر براتون داریاگ اگر یخوای تکنولوژی زیسوووتی رو بترکونی و خوب خوب یادش بگیریگ
یتونی با برنا های ساده که فایل  QRرو ا سکن ی کنهگ ت صویر قابل رو ا سکنش کنی و فایل بزوه این ف صل رو به
صورت فهو ی و ترکیبی و تعمیمی دانجود کنی و لذت ببری!
بزوات بیشترم ی تونی دانجود کنی

ویژه آزمون مرحلــه  16آذر قلم چی
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گزینه 4

جهش نقطهای نوم ا ل جهش جانشینی رسا که اگر رخ درد یک نوکلیوتید جانشیج نوکلیوتید دیگر میشود تاثیری در طول  DNAیا رمان
رشتهی الگوی ر نویسی ندارد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه ی  )۱در صورت قوم جهش جانشینی ممکج اسا فعالیا محصول حاصل از بیان ژن را تغییر یابد مثال ممکج اسا پر تئیج ساخته
نشود یا اینکه ساخته شود اما کارآمد نباشد.
گزینه ی )۲جهش نقطه ای نوم د م جهش افزایش-کارش اسررا که درصررورت قوم میتواند در اندازه ی ر نوشررا ا لیه از ژن تاثیرگذار
باشد.مثال ممکج اسا کد ن پایان ساخته شود ر نوشا حاصل کوتاه شود

m

آنالیز سوال

گزینه ی  )۳جهش تغییر چارچوب میتواند سبب ساخته نشدن یک پر تییج یا ساخته شدن پر تئیج رای غیرکارآمد شود میدانیم
پر تئیجرا در بر ز صفات نقش دارند در صورت ساخته نشدن پر تئیج صفا مربوط به آن رم بر ز نمیکند.

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی ،خط به خط

سبک سوال  :انواع جهش نقطهای ()401

سطح سوال  :نسبتا سخت

 -1جهش جانشینی

 -aمیتواند بیتاثیر باشد.

h.

مثال  :کد ن  UGUبه  UGCتبدیل شود فنوتیپ ریچ تغییری نمیکند .چون رر د آمینواسید سیستئین را رمز میکنند.
مثال  :اگر  UAAبه  UAGیا  UGAتبدیل شود ،فنوتیپ ریچ تغییر نمیکند چون رر سه کد ن پایاناند.
 -bمیتواند مانع از شر م ترجمه شود .اگر ایج نوم جهش کد ن آغاز ترجمه را به کد ن دیگری تغییر درد دیگر ترجمه صورت نمیگیرد.
 -cمیتواند کاری کند که ترجمه دیرتر پایان یابد .مثالً اگر کد ن پایان به کد ن دیگر تبدیل شود ،ترجمه دیرتر پایان مییابد طول رشتهی
پلیپپتیدی بزرگتر میشود.
 -dمیتواند کاری کند که ترجمه ز دتر پایان یابد .مثالً کاری کند که در طول  mRNAیکی از کد نرا به کد ن پایان تبدیل شود ( .آزمون زیسا
شناسی لیموترش) در ایج صورت طول رشتهی پلیپپتیدی کارش مییابد.
 -eمیتواند فقط سبب تغییر در یک آمینواسید شود .در ایج حالا طول رشتهی پلیپپتیدی تغییر نمیکند .سر ش مرادی رشتهی پلیپپتیدی
حاصل فقط یک آمینواسید با رشتهی پلیپپتیدی سالم تفا ت دارد.

to
o

rs

ایتسگاه آموزشی این تست

co

اثرات جهشهای نقطهای

 -fاگر در بخش تنظیمی (راهانداز ،توالی افزاینده یا اپراتور) رخ درد میتواند تولید  RNAرا افزایش یا کارش درد یا اصالً متوقف کند یا بیتاثیر
باشد.
 -aاگر مضربی از  3باشد سبب جهش تغییر چهارچوب نمیشود.
 -bاگر مضربی از  3نباشد حتماً سبب تغییر جهش چهارچوب میشود.

lim
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 -2جهش افزایش یا کاهش

نکته  :در جهش تغییر چهارچوب قطعاً پروتئین ساخته شده با پروتئین طبیعی متفاوت است.
 -cحتماً در طول زنجیرهی پلیپپتیدی ( پلی نوکلئوتیدی) تغییر حاصل میشود.

 -dمیتواند کاری کند که رمز آغاز ترجمه متالشی شود .که در ایج حالا اصالً ترجمه صورت نمیگیرد.

 -eاگر در بخش تنظیمی (راهانداز ،توالی افزاینده یا اپراتور) رخ درد می تواند مقدار تولید  RNAرا تحا تاثیر قرار درد.

مثال  :در صورت جهش در اپراتور اپران لک ممکج اسا کاری کند که دیگر پر تئیج مهارکننده به اپراتور متصل نشود .در ایج حالا اپران لک
رمیشه ر شج خوارد بود تولید  mRNAچند ژنی تولید آنزیمرای جذب رضم کنندهی الکتوز در باکتری افزایش مییابد.
 -fمیتواند کاری کند که ترجمه آغاز نشود یا دیرتر پایان یابد.
یه سوپرایز خیلی جالب براتون داریم ،اگر میخوای پروتئین سازی رو بترکونی و خوب خوب یادش بگیری ،میتونی
با برنامهای ساده که فایل  QRرو اسکن می کنه ،تصویر مقابل رو اسکنش کنی و فایل ویدئوی زیبای انواع جهش در
انسان رو ببینی

11
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 4

رمهی راگ رایی که دچار تغیر در ماده راثتی (جهش) شدند ،قطعا توانایی سنتز یک نوم آمینواسید خاص (آرژنیج) را نداشتند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1فقط گر ری از راگ رایی که تحا تاثیر اشعه قرار گرفتج نیازمند آرژنیج در محیط کشا بودند.

آنالیز سوال

گزینه  )2رمهی راگرا از جمله جهش یافته جهش نیافته قادر به رشد درمحیط غنی شده بودند،درصورتی که جهش یافتهرا به ایج مواد
برای رشد نیازمند بودند.
گزینه  )3راگرایی که قادر به رشد در محیط حداقل نبودند ،شامل چند گر ه جهش یافته میشد که فقط در مورد ا ل غلظا پیش ماده
 Xافزایش می یافا.

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،خط به خط

سبک سوال  :آزمایش بیدل و تیتم ()401

سطح سوال  :نسبتا سخت

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

co

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

 -bژنهای کنترل کنندهی رنگیزهها در گیاهان

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

h.

ایتسگاه آموزشی این تست

m

چندتا نکته

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

rs

 4با توجه به یافتههای زیر نظریه« یک ژن – یک آنزیم » به«نظریه یک ژن – یک زنجیرهی پلیپپتیدی» تبدیل شد:
 -aبسیاری از ژنها پروتئینهایی را به رمز در میآورند که آنزیم نیست.
مثال  :هموگلوبین ،کالژن ،کراتین ،پرفورین ،پادتن و ...

to
o

 -bبسیاری از پروتئینها از چند زنجیره پلیپپتیدی ساخته شدهاند.

مثال :هموگلوبین ] ، ]2β + 2αپادتن ،گیرندهی آنتی ژنی ،پروتئین مو و ...

نکته  :به منظور ساختن پروتئینهای مذکور( )bباید از روی بیش از یک ژن رونویسی صورت گیرد.
 ،rRNA 5نوعی آنزیم غیر پروتئینی است که در  DNAدارای ژن رمزکننده است.
 6هر پروتئین ،شکل فضایی خاص و توالی آمینواسیدی مخصوص به خود دارد.

lim
oo
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گزینه 3

رر نوم جهش در رشته غیر الگو چون ر نویسی نمیگردد ،پس لز ما در تولید پر تیجرا ریچ اختالیی به جود نمی آید.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1ممکج اسا جهش باعث تغیر کد ن آغاز یا پایان شود طول رشته به کلی تغیر کند.

گزینه  )2ما می دانیم در سلول رای عصبی تقسیم سلولی نداریم آنها قادر به تولید سلول دختر نیستند.

گزینه  )4در سلول رای یوکاریوتی اصال آنزیم RNAپلی مراز به تنهایی قادر به اتصال به راه انداز نیسا قوم جهش ریچ ربطی به اتصال
آن ندارد.

16

گزینه 4

قتی  tRNAمیخوارد از ریبوز م خارج شود تا زمانی که پلی پپتید سنتز شده از آن جدا نشده ،تعداد پیوندرای پپتیدی با تعداد جابهجاییرای
ریبوز م برابر اسا.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1پس از ر د ا لیجtRNAبه جایگه Aتازه ا لیج پیوند پپتیدی می خوارد تشکیل شود.
گزینه  )2پس از خر ج سومیج کد ن از جایگاه ،Pیک  tRNAدیگر در جایگاه  Aجود دارد که باعث تشکیل tRNAای حامل چهار
آمینواسید میشود.
گزینه  )3میدانیم که قبل از د میج جابه جایی د مولکول آب تولید شده اسا،

ویژه آزمون مرحلــه  16آذر قلم چی
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گزینه 3

نکته مهم ایج سوال اینه شما صورت سوال ر خوب بخونید ،صورت سوال میگه از ر شته مقابل ،ر شته ر بهر ر نوی سی صورت می گیرد ،یعنی
 mRNAرمیج رشته اسا که به ما داده لی باید جای  Tفقط  Aبذاری پس  mRNAمیشه
 ( UAA UAC AUG UGU ACG UUU UGA ACU……...جهت ترجمه)
خب حاال با توجه به شکل چیزی که ترجمه میشه AUG UGU ACG UUU UGA :

رستش.

آخریج کد ن قبل از کد ن پایان ،کد ن  UUUاسا که آخریج  tRNAخارج شده از جایگاه حامل ایج آمینواسید اسا.
نکته  :نزدیک تریج آمینواسید به  ،tRNAا ن آمینواسیدی رستش که حاملش میکنه ،د رتریج نیز آمینواسید میتونیج (ا لیج آمینواسید)
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )2در مرحله ادامهی ترجمه tRNA ،با توالی آنتی کد نی  ACAکه با کد ن ( UGUکد ن سررریسرررتئیج) در جایگاه  Aرابطه مکملی
برقرار میکند.

گزینه  )4اگر  mRnaحاصل مربوط به پر کاریوت راباشد ممکج ا سا چندژنی باشد توانایی تولید چند آنزیم را داشته باشد(.مثل اپران لک)

co

آنالیز سوال

m

گزینه  )1تا لحظهی قبل از آخریج جابهجایی  3پیوند پپتیدی در جایگاه Aتولید شده ا سا زیرا در مجموم ما  4آمینوا سید برای ترجمه بی شتر
نداریم!!

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی ،خط به خط

سبک سوال  :ترجمه ()401

سطح سوال  :نسبتا سخت

در این مرحله به ترتیب اتفاقات زیر رخ میدهد :

 tRNA 1حامل د میج آمینواسید وارد جایگاه  Aریبوزوم میشود.

rs

نکته  :در ایج حالا جایگاه  Aریبوز م حداقل  6حداکثر  9پیوند ریدر ژنی تشکیل میشود.
 2آمینواسید موجود در جایگاه  Pاز  tRNAجدا میشود.

نکته  :در جایگاه  ،Pپیوند بیج آمینواسید نوکلئوتید آدنیجدار ( tRNAتوالی  )CCAشکسته میشود یک مولکول آب مصرف میگردد.

to
o

ایتسگاه آموزشی این تست

h.

مرحلهی ادامه ترجمه

 3آمینواسیدی که از  tRNAموجود در جایگاه  Pجدا شده بود ارد جایگاه  Aریبوز م شده با آمینواسید در جایگاه  Aپیوند پپتیدی برقرار
میکند.
نکته  :سنتز پیوند پپتیدی در جایگاه  ،Aتوسط  rRNAرمراه با مصرف ATPصورت میگیرد.

ترکیب  :تشکیل پیوند پپتیدی از نوم سنتز آبدری اسا .پس در جایگاه  Aبه تعداد پیوند پپتیدی تشکیل یافته ،مولکول آب آزاد میشود.
در حین جابهجایی اتفاقات زیر رخ میدهد:

″حال تصور کنید اولین جابهجایی ریبوزوم است″.
 -aریبوز م به اندازهی یک کد ن(سه نوکلئوتید) طول  mRNAحرکا میکند.

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

نکته  :در ایج حالا کد ن آغاز (ا لیج کد ن) از جایگاه ( Pریبوز م) خارج میشود.
نکته  :کد ن موجود در جایگاه  Aارد جایگاه  Pریبوز م میشود.
نکته  :کد ن جدید (سومیج کد ن ) ارد جایگاه  Pریبوز م میشود.

 tRNA -bموجود در جایگاه ( Pکه آمینواسید نداشا -ا لیج  ،)tRNAریبوز م را ترک میکند.
 tRNA -cموجود در جایگاه ( Aد میج  )tRNAکه  2تا آمینواسید به آن متصل اسا ارد جایگاه  Pریبوز م میشود.
 -dدر ایج حالا جایگاه  Aریبوز م که در آن سومیج کد ن قرار دارد ،خالی بوده آماده ی پذیرش tRNAحامل آمینواسید سوم اسا.
نکته  :تا االن به جایگاه  Aسومیج کد ن به جایگاه  Pد میج کد ن ارد شده اسا.
نکته  :تا االن به ررکدام از جایگاهرای ریبوز م ( Aیا  2 )Pتا کد ن ارد شده اسا.
 5با ر د  tRNAحامل آمینواسید بعدی به جایگاه  ،Aچرخه فوق تکرار میشود.
یه سوپرایز خیلی جالب براتون داریم ،اگر میخوای پروتئین سازی رو بترکونی و خوب خوب یادش بگیری ،میتونی
با برنامهای ساده که فایل  QRرو اسکن می کنه ،تصویر مقابل رو اسکنش کنی و فایل ویدئوی زیبای از  DNAتا
پروتئین در انسان رو ببینی
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آزمونهای زیست لیموترش
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 4

در اپران لک باکتری اشریشیا کالی ،در نبود گلوکز حضور الکتوز ،آلوالکتوز (دگر شکل الکتوز) به عنوان عامل به پر تئیج تنظیم کننده
(مهارکننده) متصل شده سبب تغییر شکل آن جداشدن آن از ر ی اپراتور نهایتا بیان ژنرای اپران لک میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در صورتی که گلوکز در دسترس باکتری باشد ،اپران لک خاموش میماند
تولید نمیشود.

RNAی چند ژنی در سیتوسل ترجمه انواعی پر تیئج

گزینه  )2در نبود گلوکز ،رمانطور که گفتیم با اتصال آلوالکتوز به مهارکننده ،در نهایا اپران لک ر شج میشود.
گزینه  )3در صررورتی که گلوکز در دسررترس باکتری باشررد ،اپران لک خاموش میماند پس حباب ر نویسرری در جایگاه آغاز ر نویسرری اپران لک

m

آنالیز سوال

تشکیل نمیشود.
نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،دامدار
گزینه 4

co
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مبحث سوال  :مفاهیم تنظیم بیان ژن ()401

سطح سوال  :نسبتا سخت

رر مولکول داری ر نو شا اگز نی  mRNAا سا که طبق متج کتاب میدانیم که رر مولکول mRNAدر یوکاریوترا برای ساخا یک رشته پلی
پپتیدی استفاده میشود.

h.

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1تمام RNAرا دارای ر نو شا جایگاه آغاز ر نوی سی ر ستند که طبق متج کتاب در سی اغلب mRNAرا با ا ستفاده از کوتاه شدن
(حذف برخی از نوکلئوتید را بالغ میشوند) لی رمهRNAرا بالغ میشوند لی با ر ش رای مختلف.

گزینه  )3منظور  rRNAاسا که میدانیم در رسته تولید میشود لی فعالیا آنزیمی سنتزی خود دار در سیتوپالسم انجام میدرد.
نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،دامدار

مبحث سوال  :انواع )401( RNA

سطح سوال  :نسبتا سخت

lim
oo

to
o

آنالیز سوال

rs

گزینه  Rrna )2دارای شکل سه بعدی ا سا چون فعالیا آنزیمی دارد رر ماده دارای فعالیا آنزیمی شکل سه بعدی خاص دارد م شخ صا
tRNAرم دارای شکل سه بعدی اسا که در کتاب گفته شده اسا اما ایج د توسط یه آنزیم پلی مراز ساخته نمیشوند.

