اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
خم
امام ینی (ره )
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زیـــــــست شناسی تـــــــــــک رقمی ها
دفترچــــــــه پاســـــخنامه تشریحی

m

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ 1

گروه مولفان

h.

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آنالیز دقیق سواالت

to
o

rs

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
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آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 18

پــیش آزمــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

پروژه آزمونهای مرحلهای –  52سوال
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برای ثبتنام در
هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد

آزمونها اسکن کنید
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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

t.me/limootorsh_free

:1

آزمونهای زیست لیموترش

1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 1

در غشای سلول گیاهی لیپیدهایی نظیر فسفولیپید حضور دارند ،لیپیدها درون شبکهی آندوپالسمی و به کمک آنزیم سازنده خود ساخته میشوند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2لیپیدهایی که ساختار م شابه مولکول کل سترول دارند ،ا ستروئیدها ه ستند ،ا ستروئیدها معموال نقش هورمونی دارند ،تریگلی سیریدها
(چربیها) در بدن نقش ذخیرهی انرژی را برعهده دارند.
گزینه  )3لیپیدهایی نظیر چربیها و کوتیکول (پو ستک) به ترتیب نقش عایق در برابر گرما یا سرما را دارند ،تا لیپیدهایی که پلیمری از ا سیدهای
چرب هستند ،مومها و پوستک هستند.
گزینه  )4لیپیدهایی نظیر چربیها و فسفولیپیدها در ساختار خود مولکول گلیسرول دارند ،چربیها می توانند مایع یا جامد باشند ،چربیهای مایع
غیراشباع هستند و میتوانند با جذب هیدروژن و از بین رفتن پیوند دوگانه ،به ترکیبی سیرشده و اشباع تبدیل شوند.

ایتسگاه آموزشی این تست

m

لیپیدها

co

از کربن ،هیدروژن و اکسیژن ساخته شدهاند.
همگی آب گریزند.

همگی به جز استروئیدها در ساختار خود دارای اسید چرب هستند.

h.

اسیدهای چرب یک سر قطبی ( )COO-و یک دم غیرقطبی دارند .بعضی از اسیدهای چرب سیر شدهاند (یعنی پیوند دوگانه یا سهگانه
ندارند) و بعضی دیگر سیر نشده اند (یعنی پیوند چندگانه دارند) اسیدهای چرب سیر نشده دارای خمیدگی هستند.

rs

بیشتر لیپیدها پلیمر نیستند.
چربیها ،فسفولیپیدها ،مومها و استروئیدها جزء لیپیدها هستند.

در یو کاریوتها همهی لیپیدها توسط شبکهی آندوپالسمی صاف ساخته میشوند (به جز در باکتریها).

to
o

درون هیچکدام از DNAها ژن رمزکنندهی لیپیدها وجود ندارد.

تذکر :در همهی اسیدهای چرب (سیر شده و سیر نشده) پیوند دوگانه وجود دارد .پیوند دوگانه در گروه کربوکسیل.

2

گزینه 2

در همه سلولهای گیاهی دیواره سلولی ( دیواره نخ ستین) یافت می شود ،ساختار دیواره از سلولز (نوعی پلی ساکارید) و سایر پلی ساکاریدها و پروتئین

غیریکنواخت ،سلولهای کالنشیم و سلول نگهبان روزنه هستند!!!
بررسی سایر گزینهها :
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ساخته شده ا ست ،برای ساختن دیواره به انواعی از پلی ساکاریدها نیازمندیم که جزء ا صلی سلولز ا ست ،سلولهای گیاهی دارای دیواره سلولی با ضخامت

گزینه  )1سلولهایی که در محل سیناپس قرار میگیرند و می توانند تحت تاثیر انتقال دهنده عصبی باشند ،نورون ها و تار های ماهیچه های تمایز
یافته و غدد هستند که در این میان تنها نورون می تواند هدایت پیام عصبی را انجام دهد ( ماهیچه و غده هدایت پیام عصبی ندارند)

گزینه  )3ماده چوب در سلللول های بافت اسللکلرانشللیمی بال (فیبر و ا سکلروئید) و بافت آوند چوب ( تراکئید و عناصللر آوندی) و پاران شیم های
مسن،از بین مواردگفته شده پارانشیم سلول زنده است و متابولیسم دارد.

گزینه  )4گلبول های قرمز در ان سان سلول های زنده ه ستند و انرژی تولید می کنند ( در تنفس بی هوازی -گلیکولیز و تخمیرالکتیکی ATP -تولید
میکنند) این سلولها فاقد اندامک هستند و دستگاه غشایی درونی ندارند.

3

گزینه 4

آنزیمهای گوارشی در سلولها به صورت یافت میشوند :
 )1آنزیمهای گوارشی که ترشح میشوند که این مورد را در سلولهای برون ریز پانکراس و معده و غدد بزاقی میتوان مییافت
 )2آنزیمهای گوارشی در درون لیزوزوم که در گوارش درون سلولی نقش دارند و در همهی سلولهایی بدن که اندامک دارند صدق میکند.
تمام آنزیمهای گوارشی توسط دستگاه غشایی درونی ( شبکهی آندوپالسمی زبر و جسم گلژی) ساخته میشوند.
تذکر  :یادتون نره لیزوزوم و آنزیمهاش توسط دستگاه غشایی درونی تولید میشوند.
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بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1هورمونها آمینواسیدی و استروئیدی هستند ،هورمونهای آمینواسیدی که اغلب پلیپپتیدی هستند توسط دستگاه غشایی درونی ( شبکهی
آندوپالسمی زبر و جسم گلژی) ساخته میشوند.
گزینه  )2آنزیمها دو دسته اند  )1 :پروتئینی  )2غیرپروتئینی ()rRNA
آنزیمهایی پروتئینی که درون سلول فعالیت میکنند تو سط ریبوزومهای آزاد سنتز می شوند و شبکهی آندوپال سمی زبر در سنتز آنزیمهای برون سلولی
نقش دارد.
گزینه  )3پلیپپتیدها از آمینواسیدها سنتز میشوند و این واحدها کم و بیش یکسان هستند ( 22نوع آمینواسید در طبیعت وجود دارد)

m

آنالیز سوال

تذکر  :به آنزیمهای غیر پروتئینی که توسط ریبوزوم سنتز نمی شوند و ساختار آمینواسیدی ندارند و درون سیتوسل فعالیت میکنند دقت داشته باشید.

نوع سوال  :استداللی و ترکیبی ،دامدار

دامهای تست

↖
↙

برون سلولی

⟵

درون سلولی

co

انواع آنزیمها

↖
↙

پروتئینی

مبحث سوال  :پروتئینها ()201

غیر پروتئینی

سطح سوال  :متوسط رو به سخت

درون سلولی

نکته :ساختار اولیه و اصلی آنزیمهای پپسین و ترومبین در سلول ساخته میشود اما در خارج سلول فعال میشوند.
بیشتر آنزیمها پروتئینی هستند.

rs

نکته rRNA :نوعی آنزیم غیر پروتئینی است که جنس آن  RNAاست و قند ریبوز دارد .و در ساختار ریبوزوم است.
به آنزیمهایی که درون سلول فعالیت میکنند ،میگن آنزیمهای درون سلولی.
نکته :این آنزیمها به بیشتر(نه همهی) واکنشهای زیستی درون سلول سرعت میبخشند و در تنظیم کار آنزیمهای دیگر مؤثرترند.

to
o

ایتسگاه آموزشی این تست

h.

آنزیمها درون سلول ساخته میشوند.

به آنزیمهایی که در خارج از سلول سازنده فعالیت میکنند ،میگن آنزیمهای برون سلولی.
مثال :آنزیم های گوارشی (آمیالز ،پپسینوژن ،پروتئاز و  ،)...آنزیم لیزوزیم ،ترومبوپالستین ،تروموبین و ...
ترکیب :آنزیمهای برون سلولی در جانداران یوکاریوتی ،توسط ریبوزومهای شبکهی آندوپالسمی زبر ساخته میشوند.

4

گزینه 4
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پروتئینهایی که در درون هستهی سلولهای یوکاریوتی حضور دارند ،شامل پروتئینهای هیستون و انواع آنزیمهای دخیل در امر پروتئین سازی
و رونویسی و همچنین پروتئینهای اسکلت هستهای هستند ،تمامی این پروتئینها به کمک فعالیت آنزیم سازنده خود در درون سیتوسل توسط
ریبوزومهای آزاد سنتز میشوند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1پروتئینهای اسکلت هستهای سبب پایداری پوشش هسته میگردند.

گزینه  )2همهی پروتئینهای درون هسته در محلی متفاوت از محل ساخت خود (سیتوسل) تولید میشوند.

آنالیز سوال

گزینه  )3پروتئینهای هیستون در فشرده سازی مادهی ژنتیک نقش دارند.
مبحث سوال  :پروتئنهای هسته ()202
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار

5

سطح سوال  :متوسط

گزینه 3

با توجه به شکل مقابل ،بخش های مشخص شده با شماره  : 1تیغهی میانی ،شماره  :2دیوارهی نخستین،
شماره  : 3الن ،شماره  :4دیوارهی دومین است.
دیوارهی نخستین در تمامی سلولهای زنده و مرده گیاهی یافت میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1به طور معمول ،با چوبی شدن دیوارهی دومین ،پروتوپالسم از بین میرود.
گزینه  )2الن به بخشهای نازک شده در دیوارهی یک سلول گیاهی گفته میشود ،النهای دو سلول گیاهی معموال در مقابل یکدیگر قرار میگیرند.
گزینه  )4تیغهی میانی دورترین بخش نسبت به غشای پالسمایی محسوب میشود.

2
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آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی ،دامدار

مبحث سوال  :دیوارهی سلولی و الن

سطح سوال  :متوسط رو به سخت

دامهای تست

دیوارهی سلولی در گیاهان
عمدتاً از رشتههای سلولزی ساخته شده است.
نکته :این رشتهها در سیمانی از جنس سایر پلیساکاریدها و پروتئین قرار گرفته است.
نکته :جنس دیوارهی گیاهان :سلولز  +سایر پلیساکاریدها +پروتئین
دیوارهی سلولی گیاهی نسبت به آب و موادی که در آن حل شدهاند ،بهطور کامل تراوا است .و نقشی در کنترل ورود و

ایتسگاه آموزشی این تست

خروج مواد ندارد.
ضخامت دیوارهی سلولی گیاهی  10تا  100برابر غشای پالسمایی است.

m

الن :بخشی از دیوارهي سلولی است که نازکتر است.
نکته :در محل حضور النها ،دیوارهی دومین بیشتر از سایر الیههای دیوارهی سلولی نازک میشود.

co

نکته :النهای سلولهای مجاور ،معموالً در مقابل یکدیگر قرار میگیرند و دیواره در آن قسمت در مجموع نازکتر از سایر بخشهاست.
نکته :در سلولهای گیاهی زنده ،درون النها ،پالسمودسم (سیتوپالسم  +غشا) وجود دارد.
نکته :در همهی سلولهای گیاهی (چه مرده چه زنده) ،الن وجود دارد.

6

گزینه 2

rs

بررسی مههی گزینهها :

h.

تذکر :النِ واجد پالسمودسم ،منحصراً در سلولهای گیاهی زنده یافت میشود.

مورد اول) جانداری که تردیکودینا از آن تغذیه میکند ،باکتری است

to
o

عاملی که چسپیدن به سطوح را در باکتریها سبب میشود ،کپسول و پیلی است ،این دوم عامل میتواند شانس بقای جاندار را افزایش دهند.کپسول
با محافظت از باکتریها و پیلی با انتقال  DNAکمکی در فرآیند هم یوغی ( تایید گزینه )

مورد دوم) کپ سول و دیواره در حفاظت نقش دارند ولی تنها کپ سول ا ست که از بلعیده شدن باکتریهای کپ سولدار تو سط فاگو سیتها
جلوگیری میکند ( .رد گزینه )
( تایید گزینه )
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مورد سوم) تاژک موجب حرکت در باکتریها میشود ،جنس آن از پروتئین است پس دارای ژن رمزکننده در  DNAاصلی سلول است.
مورد چهارم) باکتریها تک سلولی محسوب میشوند ،تک سلولیها هیچگاه برقراری ارتباط سیتوپالسمی با سلولهای دیگر ندارند.
( رد گزینه )

مقایسهی سلولهای پروکاریوتی با یوکاریوتی
شباهت:

هر دو دارای غشای پالسمایی ،سیتوپالسم DNA ،حلقوی mRNA ،تک ژنی ریبوزوم ،گلیکولیز ،مولکول پیرووات NADH ،و  ...هستند.
هر دو توانایی تقسیم شدن و تولید سلول دختر دارند.
بخش درونی هر دو توسط میکروسکوپ الکترونی گذاره بررسی میشود.
تفاوت:
سلول یوکاریوتی از سلول پروکاریوتی پیچیدهتر است.
اندامکهای گوناگونی در سیتوپالسم سلولهای یوکاریوتی وجود دارد.
تذکر :منظور از اندامک ساختارهای غشادار است.
در سلولهای یوکاریوتی ،غشاهایی سیتوپالسم را به قسمتهای مجزا تقسیم کرده است.
نکته :در سلولهای یوکاریوتی قسمتهایی را که با غشا احاطه شده است ،اندامک نامیده میشود.

در پروکاریوتها محل رونویسی و ترجمه سیتوپالسم است ولی در یوکاریوتها محل رونویس و همانندسازی از  DNAدرون هسته و
محل ترجمه سیتوپالسم است.
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گزینه 2

واکنش دهنده زیسللتی یعنی آنزیم ،آنزیمیها یا پروتئینی هسللتند یا غیرپروتئینی ( )rRNAکه  rRNAدرون سللیتوپالسللم فعالیت میکنه و آنزیمهای
پروتئینی میتوانند در درون هسته یا سیتوپالسم و یا حتی خارج سلول فعالیت کنند.
نکته این جاست که هر واکنش دهنده زیستی در داخل هسته یا خارج سلول از جنس پروتئین است ،وقتی حرف از پروتئین می زنیم پس قطعا دارای
رمز ژنتیکی است و توسط  RNAپلیمراز  ІІژن آن رونویسی می شود و RNAی پیک تولید می گردد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1آنزیمهایی مسلیر تنفس بیهوازی در درون سللول درون سیتوپال سم ( سیتو سل) قرار دارند و میتوانند  ADPرا احیاء و  ATPتولید
کنند.

m

گزینه  )3گفتیم آنزیم درون سیتوپالسم ،یا پروتئینی یا غیرپروتئینی هستند ،آنزیم های پروتئینی در طی ترجمه درون ساختاری بدون غشا (ریبوزوم)
سنتز میشوند ولی آنزیم  rRNAفاقد ترجمه است وتولید آن فقط محنصر به رونویسی از روی ژن آن است.
گزینه  )4آنزیمهای تر شحی و آنزیم های گوار شی درون سلول موجود در لیزوزوم در شبکه آندوپال سمی زبر سنتز می شوند ،بنابراین هر آنزیمی که

co

توسط این شبکه تولید می شود ترشح نمیگردد.

(حواستون باشه لیزوزوم و آنزیم های درونش (پروتئازها و  )....توسط دستگاه غشایی درونی و به کمک شبکه آندوپالسمی زبر و جسم گلژی سنتز
میشوند و ترشح به خارج ندارند).

آنالیز سوال

h.

نوع سوال  :استداللی ،ترکیبی ،مفهومی ،دامدار

مبحث سوال  :آنزیمها ()201

سطح سوال  :متوسط رو به سخت

عمل همهی آنزیمهای کتاب درسی

تجزیهی پروتئینها درون سلول یا خارج سلول -در صنعت برای نرم کردن گوشت ،پوست کندن ماهی ،زدودن موهای روی پوست
جانوران و تجزیه پروتئینهای موجود در غذای خردسال

to
o

آمیالزها(برون سلولی) و (درون سلولی)

در گیاهان و جانوران نشاسته را به مالتوز یا قند شیرین تبدیل میکند -در صنعت برای تهیه آب میوه ،شکالت و تجزیه نشاسته به
قندهای سادهتر کاربرد دارد.
سلوالز (برون سلولی)

برخی میکروبها و تاژکداران جانور مانند میسازند و ترشح میکنند(آنزیم برون سلولی) و سبب تجزیه سلولز در گیاهخوارها میشوند -در

lim
oo

ایتسگاه آموزشی این تست

rs

پروتئازها(آنزیم درون سلولی) و (برون سلولی)

صنعت برای نرم کردن مواد گیاهی و خارج کردن پوستهی دانهها در کشاورزی از سلوالز استفاده میشود.
کاتاالز(آنزیم درون سلولی)

در اندامک پراکسیزوم هیدروژن پراکسید را به آب و اکسیژن تبدیل میکند -در صنعت برای اسفنجسازی کاربرد دارد.
رنین(برون سلولی) ،پروتئین شیر (کازئین) رسوب میدهد.
ترومبین(برون سلولی) ،فیبرینوژن را به فیبرین تیدل میکند.

انیدراز کربنیک(آنزیم درون سلولی)  CO2 ،را با آب ترکیب کرده و اسید کربنیک میسازد.

روبیسکو(آنزیم درون سلولی)  ،در چرخهی کالوین  CO2را با ترکیب  5کربنی ترکیب میکند یا سبب شکستن ترکیب  5کربنی و
ایجاد مولکولهای 2و  3کربنی میشود.
( ECORIآنزیم درون سلولی) ،نوعی آنزیم محدودکننده است که توسط اکالی (باکتری) ساخته شده و  DNAرا تکه تکه میکند.
لیزوزیم(برون سلولی) ،سبب تخریب دیوارهی باکتری شده و در نخستین خط دفاع غیراختصاصی فعالیت میکند.
پتیالین(برون سلولی) ،نوعی آمیالز ضعیف است که نشاسته را به مالتوز (قند جوانهی جو) تبدیل میکند(.برون سلولی)
 DNAپلیمراز(آنزیم درون سلولی)  ،تشکیل پیوند فسفودی استرو ویرایش در حین همانندسازی .DNA
 RNAپلیمراز(آنزیم درون سلولی)  ،تشکیل پیوند فسفودی استر و شکستن پیوند هیدروژنی در طی رونویسی.
هلیکاز(آنزیم درون سلولی)  ،پیوند هیدروژنی بین جفت بازها و دو راهی همانندسازی را میشکند.
لیگاز(آنزیم درون سلولی)  ،برای سنتز پیوند فسفودی استر در  DNAکاربرد دارد(.مهندسی ژنتیک)

4
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 2

وظیفه تولید آنزیم های برون ریز پانکراس برعهده اندامک شللبکه اندوپالسللمی زبر اسللت که نمیتواند گوارش درون سلللولی را انجام دهد و این وظیفه
لیزوزوم است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1فرایند غشاسازی برعهده شبکه آندوپالسمی زبر است که با تولید لیزوزوم و همچنین با تولید غشا برای سایر اندامکها در گ سترش
دستگاه غشای درونی هم نقش دارد
گزینه  )3اندامکی که وقوع آخرین تغیرات را برعهده دارد جسم گلژی هست که قادر به دریافت وزیکولهای ترشحی که از سمت شبکه آندوپالسمی
زبریا صاف که به سمت جایگاه پذیرنده آن میآید ،میباشد.
گزینه  )4نشانه گذاری را جسم گلژی انجام میدهد که قادر به گسترش درون سیتوپالسم است( .فعالیت در دستگاه غشایی درونی )

m

مقایسهی شبکهی آندوپالسمی زبر و صاف

در سلول یوکاریوتی دو نوع شبکهی آندوپالسمی زبر و صاف یافت میشود .غشای این دو به یکدیگر متصل است.
شبکهی آندوپالسمی (هر دو) فضای درون سلول را به دو قسمت تقسیم میکند:

co

فضای درون شبکهی آندوپالسمی

فضای بیرون شبکهی آندوپالسمی (سیتوسل)

شبکهی آندوپالسمی زبر از کیسههای پهن و موازی تشکیل شده است.
شبکهی آندوپالسمی صاف از لولهها و کیسههای متصل به هم ساخته شده است.
نکته :در هر دو شبکهی آندوپالسمی کیسههایی وجود دارد.

h.

-5

سطح خارجی شبکهی آندوپالسمی زبر برخالف صاف دارای ریبوزوم است و در سنتز پروتئین نقش دارد.

تذکر :شبکهی آندوپالسمی صاف توانایی سنتز پروتئین و آنزیم ندارد.
-6

درون شبکهی آندوپالسمی زبر و صاف مایع سیال وجود دارد.

rs

-7

شبکهی آندوپالسمی صاف با شبکهی آندوپالسمی زبر در یک امتداد هستند.

-8

آنزیمهای شبکهی آندوپالسمی زبر و صاف توسط ریبوزومهای شبکهی آندوپالسمی زبر ساخته میشود.

-9

درون شبکه ی آندوپالسمی زبر ،صاف ،جسم گلژی ،لیزوزوم و  ...ریبوزوم وجود ندارد و پروتئینسازی صورت نمیگیرد.

to
o

-12

هر دو ،وزیکولهایی (کیسهچه) به جسم گلژی ارسال میکنند.

نکته :هر دو توانایی تولید وزیکول و بستهبندی کردن مولکول دارند .باکتریها وزیکول یا کیسهچه ندارند
-11

گزینه 4

تمامی موارد گفته شده صحیح است.

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،خط به خط

ایتسگاه آموزشی این تست

lim
oo

آنالیز سوال

9

هر سلولی که وزیکول دارد حتم ًا شبکه ی آندوپالسمی و جسم گلژی نیز دارد (و برعکس).

مبحث سوال  :شبکهی آندوپالسمی ()202

 .Iکارهای شبکهی آندوپالسمی صاف موارد زیر است:

سطح سوال  :نسبتا سخت

ساخت موادی مانند اسیدهای چرب ،فسفولیپیدها و استروئیدها
نکته :هریک از موارد مذکور توسط سلول خاصی ساخته میشود.
نکته :شبکهی آندوپالسمی صاف همهی فسفولیپیدهای موردنیاز سلول را میسازد.

ترکیب :هورمونهای استروژن ،پروژسترون ،تستوسترون ،کورتیزول و آلدوسترون ،همگی استروئیدیاند و کلسترول ،موم (سوبرین،چوب پنبه،
نوار کاسپاری ،کوتیکول) و ویتامینهای محلول در چربی ( )DAKEو کاروتن توسط آنزیمهای شبکهی آندوپالسمی صاف ساخته میشوند.

تنظیم مقدار قند خون
ترکیب :با افزایش انسولین در خون و اثر آن بر سلولهای کبدی (و ماهیچهای) ،درون سلول آنزیمهایی فعال میشوند که در نهایت کاری
میکنند آنزیمهای شبکه ی آندوپالسمی صاف ،گلوکز را به گلیکوژن تبدیل کند .با افزایش گلوکاگون در خون و اثر آن بر سلولهای کبدی و
ماهیچهای ،آنزیمهای شبکهی آندوپالسمی صاف فعال شده و گلیکوژن را به گلوکز تبدیل میکنند و در نهایت قند خون افزایش مییابد.

سمزدایی
گروهی از آنزیمهای شبکهی آندوپالسمی صاف در کبد ،مسئول تغییر داروها و مواد شیمیایی مضر هستند.
نکته :سمزدایی وظیفهی شبکهی آندوپالسمی صاف و پراکسیزومهای کبد است.

ذخیرهی یون کلسیم در سلولهای ماهیچهای
ترکیب :در انسان سه نوع بافت ماهیچهایِ صاف ،اسکلتی و قلبی وجود دارد.

t.me/limootorsh_free
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گزینه 3

فراوانترین و متنوعترین مواد درون بدن پروتئینها هسللتند حال پیکهای شللیمیایی پروتئینی مطمعنا دارای گیرندههای اختصللاصللی برای ایجاد پاسلل
مناسب در سلول هدف هستند و پس میتوانند دارای گیرنده اختصاصی در سلول هدف داشته باشند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1پروتیینهای بدن ان سان تو سط دو د سته از ریبوزومها ساخته می شوند ریبوزومهای آزاد سیتوپال سمی و ریبوزومهای چ سبیده به شبکه
آندوپالسمی زبر درحالی که در این گزینه اشارهای به ریبوزومهای متصل به شبکه آندوپالسمی زبر نشده.
گزینه  )2در جریان تجزیه تجزیه هیدروژن پراکسید که آب تولید میشود ولی دو مونومر به همدیگر وصل نمیشوند.
نوع سوال  :استداللی ،ترکیبی ،خط به خط ،دام دار

11

سطح سوال  :نسبتا سخت

مبحث سوال  :انواع پروتئینها ()201

گزینه 4

m

آنالیز سوال

گزینه  )4اینترفرون و یا پروتئینهای مکمل هم جزو پروتئینهای دفاعی هستند ولی میتوانند توسط گلبولهای سفید تولید نشوند.

همانطور که میدانیم مولکول های  O2و  CO2از طریق انتشللار سللاده منتقل میشللوند و در انتقال فعال نیز از طریق کانالهای موجود این دو مولکول
توانایی انتقال و عبور دارند.

co

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1در انتشار تسهیل شده صرف انرژی وجود ندارد ،پس هر اتفاقی رخ دهد اصال باعث صرف انرژی طی این فرآیند نمیشود.

h.

گزینه  )2در فرآیند اگزوسیتوز مواد از داخل سلول خارج می شوند نه اینکه مواد مورد نیاز سلول به داخل وارد شوند( .تو دام افتادی؟؟؟)
گزینه  )3اسمز هیچ نیازی به پروتئینهای سراسری غشا ندارد.

rs

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی ،مفهمومی ،خط به خط

12

مبحث سوال  :عبور مواد از عرض غشا ()202

سطح سوال  :متوسط

گزینه 3

to
o

همه انواع سلولهای پوششی در زیر خود ساختار غشای پایه دارند(.به متن کتاب درسی حتما توجه کنید)
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1همه سلولهای پوششی لزوما ماده لزج و چسبنده ترشح نمیکنند ،مثال سلولهای پوستی و سلولهای داخل نفرون موکوز ترشح نمیکنند

گزینه  )4همه سلولهای پو ش شی لزوما در جهت دفاع از سلول های زیر خود عمل نمیکند ،مثال سلول های پو ش شی که در درون ه ستند مثل
سلولهای نفرون از سلولهای زیرین خود دفاع نمیکنند.

نوع سوال  :استداللی و خط به خط

تعداد الیه
یک الیه (ساده)

انواع بافت پوششی

ایتسگاه آموزشی این تست

lim
oo

آنالیز سوال

گزینه  )2همه سلولهای پو ش شی قطعا قدرت تق سیم باالیی ندارند مثال سلولهای نفرون قدرت تق سیم باالیی ندارند ولی سلولهای پو ش شی لوله
گوارش قدرت تقسیم باالیی دارند.

مبحث سوال  :بافت پوششی ()203

شکل
سنگفرشی

سطح سوال  :متوسط

محل حضور

دیوارهی اتاقکهای هوایی ششها ،دیوارهی مویرگها (گلومرول ،سد خونی -مغزی و ،)...سطح
داخلی رگهای خونی ،سطح داخلی قلب و سطح دریچههای آن (آندوکارد)

استوانهای

معده ،روده در انسان ،الیهی درونی هیدر (که تاژکدار است)

مکعبی

لولهی نفرون کلیه (پیچ خوردهی نزدیک ،هنله ،پیچ خوردهی دور)

چندالیه (مرکب) سنگفرشی

سطح دهان ،زبان ،مری ،سطح پوست

استوانهای

خارج از بحث کتاب !!

مکعبی

خارج از بحث کتاب !!

6
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گزینه 2

سلولهای بافت پو شاننده بخش خارجی هر ع صب نخاعی نوعی بافت پیوندی ر شتهای محکم می با شند .این سلولها ر شته های اال ستیک را سنتز
میکنند و به درون ماده زمینهای خود ترشح میکنند.
بررسی سایر گزینهها :

آنالیز سوال

گزینه  )1سلولهای بافت پیوندی غشای پایه ندارند.
گزینه  )3این گزینه در مورد سلولهای نورگلیا بحث میکند ولی صورت سوال در مورد سلولهای نورگلیا نیست.
گزینه  )4فاصله بین سلولهای بافت پیوندی اندک نیست بلکه فاصله بین سلولی این بافت زیاد است.

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،ترکیبی

مبحث سوال  :بافت انسانی ()203

سطح سوال  :متوسط

 -aشامل زردپی و رباط میباشد.
 -bزردپیها ماهیچههای اسکلتی (ارادی) را به استخوانها وصل میکنند.
نکته :زردپیها نیروی انقباضی ماهیچهها رابه استخوان منتقل کرده و سبب حرکت استخوان میشوند.

co

ایتسگاه آموزشی این تست

m

آنچه را که باید دربارهی بافت پیوندی رشتهای بدانید:

ترکیب :میونها ( سلولهای ماهیچه ی اسکلتی) توسط سیمانی از بافت پیوندی در کنار یکدیگر قرار دارند و غالفی پیوندی مجموعه آنها را می
پوشاند .این غالفها در سر تارها (میونها) به هم میپیوندند و زردپیهای دو سر ماهیچهها را میسازند.

h.

 -cزردپیها از نوع بافت پیوندی بسیار مقاوم هستند.

 -dرباطها در محل مفصلها ،استخوانها را به یکدیگر وصل میکنند .رباطها حرکتهای استخوانها را در محل مفصلها محدود میکنند.
 -eبعضی از رباطها در خارج از محل مفصل و بعضی درون آن قرار دارند.

rs

 -fدر بافت پیوندی رشتهای ،رشتههای به هم فشرده شده و کشسان وجود دارند.
نکته :در بافت پیوندی رشتهای کالژن وجود دارد .میدانید که کالژن موجود در بافت پیوندی رشتهای وظیفهی استحکام رباط و زردپی را
بر عهده دارد.

to
o

نکته :طبق شکل ( ،)3-4هستههای سلول بافت پیوندی رشتهای ،دراز گردیده و سلولهای آن رشته مانند هستند.
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گزینه 3
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جانوران دارای چهار نوع بافت ا صلی شامل مهرهداران میبا شند .سلولهای بافت ع صبی شامل سلولهای ع صبی یعنی نورونها و سلولهای غیرع صبی
یعنی نوروگلیاها که این مورد دربارهی نوروگلیاها صادق نیست.
 .aدرون بافت عصبی به جز نورونها ،نوعی سلول غیر عصبی وجود دارد که بهش میگن نوروگلیا یا سلولهای پشتیبان.
 .bبعضی از نوروگلیاها به تغذیهی نورونها کمک میکنند.
.c

بعضی دیگر از این سلولها به حفاظت از نورونها کمک میکنند.

 .dبعضی دیگر از نوروگلیاها در پیرامون آکسونها و دندریتها میپیچند و آنها را عایق میکنند.

ترکیب :منظور از مورد  Dنوروگلیاهایی اند که غالف میلین می سازند .غالف میلین از جنس غ شا (ف سفولیپید  +پروتئین  +کل سترول) میبا شد .غالف
میلین باعث افزایش سرعت هدایت پیام عصبی میشود و سطح تماس غشای نورون را با مایع بین سلولی کاهش میدهد.

 .eاین سلولها (برخالف نورون ها) توانایی تبدیل اثر محرک به پیام ع صبی ،تولید پیام ع صبی و انتقال پیام ع صبی ندارند و ناقل ع صبی (مانند
استیل کولین) نمیسازنند.
.f

در افراد مبتال به  MSدستگاه ایمنی به غالف میلین در دستگاه عصبی مرکزی (مغز و نخاع) حمله میکنند.

.g

مواظب باشید در انسان انواعی از نوروگلیا وجود دارد و هر نوروگلیا کار ویژهای انجام میدهد .مثأل نوروگلیایی که غالف میلین میسازد دیگر
نمیتواند در تغذیه نورونها نقش داشته باشند.

t.me/limootorsh_free
پیش آزمون ویژه مرحلـــــه  20مهر  97قلم چی

15

آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 4

سلولهای دارای توانایی تق سیم شامل سلولهای مری ستمی ،پاران شیمی و سلولهای بنیادی که این سلولها زنده بوده و سلولهای زنده دارای
پالسمودسم هستند یعنی مواد زنده در ساختار الن آنها وجود دارد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1سلول دارای دیوارهی نابرابر شامل سلولهای کالن شیمی و سلولهای نگهبان روزنه ه ستند که سلولهای نگهبان روزنه ر شد ندارند اما
کالنشیمها دارای رشد غیرقابل برگشت ابعاد از طریق افزایش حجم سلول هستند.
گزینه  )2سلولهای کالن شیمی و ا سکلران شیمی و سلولهای بافت آوندی چوبی دارای نقش ا ستحکامی ه ستند .که سلولهای کالن شیمی
کلروپالست دارند و فتوسنتز میکنند یعنی انرژی نورانی را به انرژی شیمیایی تبدیل میکنند.

m

گزینه  )3میدانیم سلولهای غربالی سلولهای زنده هستند و پروتوپالست زنده دارند اما فاقد هسته و DNAو ژن هستند.
دربارهی کالنشیم باید مطالب زیر را بدانیم:
 .aسلولهای کالنشیمی زیر روپوست و نزدیک به آن قرار دارند.

co

 .bاین سلولها همگی زنده بوده و دیوارهی نخستین دارند و فاقد دیوارهی دومین و گلینین هستند.
نکته :دیوارهی سلولهای کالنشیمی و نگهبان روزنه غیر یکنواخت است.

h.

 .cسلولهای کالنشیمی با دیوارههای سلولزی و ضخیم خود باعث استحکام و برافراشته ماندن ساقهها و سایر بخشها میشوند.
 .dسلولهای کالنشیمی قابلیت رشد خود را حفظ کردهاند و هماهنگ با رشد گیاه ،رشد میکنند.
نکته :منظور از رشد در سلولهای کالنشیمی ،افزایش غیر قابل برگشت ابعاد و حجم سلول است.
.e

سلولهای کالن شیمی توانایی تق سیم شدن و ایجاد ساختار دوک ندارند .یعنی میتوز ،میوز و سیتوکینز ندارند .اینها یعنی این سلولها

.f

rs

تمایز یافتهتر از سلولهای پارانشیمی هستند.

to
o

سلولهای بافت کالن شیمی گاه کلروپال ست دارند و فتو سنتز میکنند .بنابراین نمیتوان گفت همهی سلولهای کالن شیمی فتو سنتز میکنند.
آن د سته از سلولهای کالن شیمی که کلروپال ست دارند ،دیاک سیدکربن را تثبیت میکنند و آنزیم روبی سکو ،چرخهی کالوین NADPH ،و ...
دارند.

آنچه را که باید دربارهی بافت اسکلرانشیم بدانیم:

 .aبرای استحکام بخشیدن به گیاه تمایز یافتهاند.
 .bدیوارهی دومین ضخیمی دارند که در آن مادهی چوب (لیگینین) وجود دارد.
.c

lim
oo

نکته :چوبی شدن دیوارهی دومین اغلب باعث از بین رفتن پروتوپالسم و مرگ سلول میشود.

سلولهای بافت اسکلرانشیم دارای تیغهی میانی ،دیوارهی نخستین ،دیوارهی دومین و اغلب لیگینین هستند.

 .dدو نوع سلول اسکلرانشیمی در گیاهان یافت میشود:

فیبرها و اسکلروئیدها

فیربها:
 .1سلولهای دراز ،کشیده و مرده هستند.

 .2میان بافتهای دیگر قرار گرفتهاند .3 .در نزدیکی بافتهای آوندی قرار دارند.

نکته :فیبرها در استحکام بخشیدن به آوندها نقش مهمی دارند.
 .4طبق شکل ( ،)3-11فیبرها در کنار یکدیگر قرار میگیرند و دستجاتی را میسازند.

 .5طبق شکل( ،)3-11در فیبرها الن وجود دارد .این سلولها چون مردهاند فاقد غشا ،سیتوپالسم و اندامک هستند.

8
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گزینه 4

عامل بیماری کزاز نوعی باکتری است ،در پروکاریوتها در مرحله پایان ترجمه ،نوعی آنزیم با مصرف آب پیوند بین آخرین  tRNAو پلیپپتیدی تازه تشکیل
شده را میشکند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1پروتئینهای فعالکننده (گروهی از عوامل رونویسی) در یوکاریوتها دیده میشوند نه پروکاریوتها.
گزینه  )2از هم جدا شدن دو رشته  ،DNAدر مرحله دوم رونویسی رخ میدهد نه مرحله اول.
گزینه  )3در مرحله آغاز ترجمه ،در جایگاه tRNA ، Pآغازگر با رمز آغاز ( )AUGجفت میشلللود .محل فعالیت آنزیم تشلللکیل دهنده پیوند پپتیدی
( )rRNAاست که در جایگاه  Aقرار دارد.
نوع سوال  :استداللی ،مفهومی ،دام دار

m

آنالیز سوال

مبحث سوال  :فرآیند ترجمه و رونویسی()401

سطح سوال  :نسبتا سخت

مهمترین نکته در تست زنی فهمیدن صو رت سوال است ،اگهی وقتها تنها نکتهی ریز در صروت سوال میتواند شما را مستقیم به
هست .به فعالیتهای مرایل رونویسی و ترجمه دقت داشته باشید که در هر کداگ ده اتفاقی رخ میدهد ،در طی ترجمه اینکه در ده جایاگهی
پیوند هیدروژنی شکته میشود یا ایجاد میگردد ،پیوند پپتیدی ده زمانی در کجا و دگونه و با فعالیت ده آنزیمی تولید میشود؟
در ادامهی تستها با ما باشید تا بیشتر از بیش داگهای این فصلب رو مورد بررسی قرار بدیم .

17

گزینه 4

h.

دامهای تست

co

جواب برساااند یا به رایتی در داگ گزینه ها قرار دهد ،اینکه در صااورت سااوال به ده جانداری اشااار میش اود در اکثر تساات ها مهم بود و

بررسی سایر گزینهها :

to
o

rs

شکل مورد سوال مولکول  tRNAاست و بخشهای مشخص شده در آن به ترتیب ،بخش  : 1توالی ،CCA
بخش  : 2پیوند هیدورژنی ،بخش 3و  : 4توالی آنتی کدونی میباشد.
توالی  CCAدر  tRNAمحل اتصال آمینواسید است ،در مرحلهی آغاز ترجمه اولین  tRNAحامل میتونین است
که وارد جایگاه  Pمیگردد ،در مرحلهی ادامهی ترجمه نیز با ورود کدون  AUGبه جایگاه ،A
 tRNAحامل متیونین میتواند وارد جایگاه  Aشود.

گزینه  )1پیوند هیدروژنی در مرحله پایان ترجمه در جایگاه ( Pجایگاه پلیپپتیدی) ریبوزوم شکسته میشود.
(نه جایگاه آمینواسیدی)

lim
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نکات مهم :

در مرحله آغاز ترجمه  :جایگاه  Pتشکیل پیوند هیدروژنی
در مرحله ادامه ترجمه  :جایگاه  Aتشکیل پیوند هیدروژنی و جایگاه  Pمحل شکستن پیوند هیدروژنی
در مرحله پایان ترجمه  :جایگاه  Pشکستن پیوند هیدروژنی

آنالیز سوال

گزینه  )2توالی آنتیکدونی در  tRNAهنگام رونویسی ژن  tRNAتوسط RNAپلیمراز  ІІІسنتز میگردد.

گزینه  )3توالی آنتی کدونی در  tRNAآغازگر طی مرحله آغاز ترجمه با رمز آغاز  AUGجفت شده و پیوند هیدروژنی تشکیل میدهد.

نوع سوال  :استداللی و تحلیل  ،شکل کتاب

مبحث سوال  :مولکول )401( tRNA

سطح سوال  :متوسط

ایتسگاه آموزشی این تست

تفاوت tRNAها با یکدیگر

 -aتفاوت اصلی توالی نوکلئوتیدها در آنتیکدون است که در همهی  tRNAمتفاوت است.
 -bتفاوت بعدی میتواند در نوع آمینواسیدی باشد که توسط tRNAها حمل میشود.
 -cتفاوت بعدی در نوکلئوتیدهایی از که با ستاره مشخص گردیدهاند.
تذکر  :در سلول چند نوع tRNAی متفاوت میتوانند یک نوع آمینواسید را حمل کنند .برای مثال tRNAهایی که آنتیکدون آنها  ACAیا ACG
است قطعاً آمینواسید سیستئین را حمل میکنند.
نکته  :در ساختار  tRNAهم بخشهای مکمل و هم غیر مکمل وجود دارد.
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گزینه 3

قارچ نوروسپوراکرسا ،نوعی جاندار یوکاریوت است ،به جایگاه فعالیتهای زیر دقت داشته باشید.
درون سیتوپالسم
درون هسته
شکستهشدن یا هیدرولیز پیوند بین مونومرهای  mRNAاولیه
تشکیل پیوند بین مونومرهای  DNAهستهای و کدون
تشکیل پیوند بین رونوشتهای اگزون برای تشکیل

تشکیل پیوند بین دو آمینواسید
فعالیت نوعی مولکول زیستی برای تولید پیوندپپتیدی
شکسته شدن پیوند بین آمینو اسید و tRNA

آنالیز سوال

 mRNAبالغ
تشکیل پیوند بین مونومرهای mRNAاولیه

دربار ی نوروسپراکراسا باید مطالب زیر را بدانید:

co

 1جانداری یوکاریوت و هاپلوئید میباشد و جز قارچهاست.
 2هتروتروف بوده و توانایی فتوسنتز ندارد پس چرخه کالوین ،آنزیم روبیسکو ،تیالکوئید و کلروپالست ندارد.
 3توانایی تثبیت  CO2و تبدیل آن به قند (مثل گلوکز یا ساکارز) ندارد.
 4گوارش آن برون سلولی بوده و دارای دیوارهی کیتینی است و پلیساکارید ذخیرهای آن گلیکوژن (واحدهای سازندهی آن گلوکز) است.

h.

ایتسگاه آموزشی این تست

m

نوع سوال  :استداللی و خط به خط ،مقایسهای

سبک سوال  :رونویسی و ترجمه ()401

سطح سوال  :نسبتا سخت

 5جز آسکومیستها بوده و دارای تولید مثل جنسی و غیرجنسی (میتوز ) میباشد.
 6در طی تولیدمثل جنسی ،ابتدا میوز کرده و چهار هسته هاپلوئید ایجاد میکند .هر هسته یک میتوز کرده و در نهایت در هر آسک

rs

(هاگدان) 8هاگ هاپلوئید ایجاد میشود.

نکته  :کپک نوروسپورا جز قارچهای پرسلولی بوده و نخینه دارد.

 7چون هاپلوئید است  ،در هر هسته فقط یک مجموعه کروموزوم دارد پس برای هر صفت در هر هسته فقط یک آلل دارد .بنابراین حتی صفات

to
o

مغلوب نیز در آن بروز میکند.

نتیجه  :در جانداران هاپلوئید (مثل کپک نوروسپوراکراسا) ،جهش مغلوب سریعتر از جانداران دیپلوئیدی بروز میکند .این موضوع و نکتهی
پایین ،باعث شد بیدل وتیتوم از کپک نوروسپورا برای آزمایشات خود استفاده کنند.
نکته  :کپک نوروسپورا در مدت زمان کوتاهی تعداد فراوانی هاگ تولید میکنند.

lim
oo
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گزینه 1

در همهی جانداران (چه پروکاریوتها و چه یوکاریوتها) سه نوع  RNAبه صورت  rRNA ،mRNA ،tRNAیافت میگردد در ساختار ریوزومهای
درون سیتوسل میتوانند فرآیند پروتئین سازی را ممکن کنند.
در همهی جانداران ،رونوشت جایگاه آغاز رونویسی در همهی RNAهای حاصل از فعالیت  RNAپلیمراز یافت میگردد.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه RNA )2پلیمرازها نوعی آنزیم پروتئینیاند که دارای ژن رمزکننده در  DNAاصلی سلول هستند ،در پروکاریوتها رونویسی از هر ژنی
توسط  RNAپلیمراز پروکاریوتی صورت میگیرد ،در یوکاریوتها ژنهای که پروتئینها را رمز میکنند ،توسط  RNAپلیمراز  ІІصورت میگیرد.
گزینه  )3در حد کتاب درسلللی بخشهای اگزون و اینترون فقط در  DNAیوکاریوتها یافت میشلللود و باکتریها فاقد بخشهای اگزون و اینترون
هستند .نکتهی دیگر این است که بخشهای اگزوه که ترجمه میگردند در ساختار mRNAها یافت میشوند نه هر نوع .RNA
شفاف سازی  :نکتهی علمی این است که باکتریها هم بخش اگزون دارند ،یعنی همون رونوشتی که ترجمه می شود اگزون است به همین خاطر نیازی
به حذف بخش اضافی ندارند.
گزینه  )4تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها توسلللط پروتئین مهار کننده صلللورت میگیرد ،در یوکاریوت ها این کار با فعالیت توالی افزاینده و عوامل
رونویسی رخ میدهد.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی ،تحلیلی

مبحث سوال  :فرآیند رونویسی ()401

سطح سوال  :نسبتا سخت

11
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گزینه 4

کدون پایان ترجمه در سلولهای زنده شامل UAA ، UGA ، UAG ،است که در مرحله ادامه ترجمه پس از آخرین جابه جایی وارد جایگاه A
میشودو مرحلهی پایان ترجمه را آغاز میکند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1کدون پایان در رونوشت اگزون یوکاریوتها قرار دارد ( .پروکاریوتها رونوشت اگزون یا اینترون ندارند)

آنالیز سوال

گزینه  )2کدون پایان در صورتی که  UGAبا شد با توالی  ACTددر ر شتهی  DNAالگو پیوند ت شکیل میدهد ،کدونهای دیگر  UAAو
 UAGبه ترتیب با توالیهای  ATTو  ATCیوند هیدروژنی برقرار میکنند.
گزینه  )3تنها کدونهایی که فاقد توالی آنتی کدونی مکملهستند ،کدونهایی هستند که رمز پایان را دارند.

مرحلهی پایان ترجمه

co

در این مرحله به ترتیب اتفاقات زیر رخ میدهد :

 1یکی از کدونهای پایان وارد جایگاه  Aریبوزوم میشود.
یادآوری  UAG ،UAA :و  ،UGAکدونهای پایان هستند.
 2عامل پایان ترجمه وارد جایگاه  Aریبوزوم میشود.

h.

ایتسگاه آموزشی این تست

m

نوع سوال  :استداللی و خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :ترجمه ()401

سطح سوال  :متوسط

 3یک آنزیم پیوند بین آخرین tRNAی موجود در جایگاه  Pرا با پلیپپتید هیدرولیز میکند و پلیپپتید تازه ساخته شده رها میشود.

چندتا نکته :

rs

نکته  :آنزیم مذکور بین پلیپپتید و نوکلئوتید آدنین دار در توالی (CCAدر  )tRNAرا میشکند.
 mRNA 4و دوبخش کوچک و بزرگ ریبوزوم ازهم جدا میشوند.
 -aبرای کدونهای پایان ضد رمز (آنتیکدون) وجود ندارد پس در جاندارن آنتیکدونهای  AUC ،AUUو  ACUوجود ندارد.

to
o

تذکر  AUC ،AUU :و  ACUمیتواند به عنوان کدون(نه آنتیکدون) در  mRNAحضور داشته باشند.
 -bآخرین کدون که وارد جایگاه  Aمیشود حتماً ،کدون پایان است.

 -cآخرین کدون که وارد جایگاه  Pمیشود ،همان کدونی است که طی آخرین جابهجایی از جایگاه  Aوارد جایگاه  Pشده است .و آخرین  tRNAبه
آن اتصال یافته است.
 -dدر مرحلهی آغاز ،کدون آغاز و  tRNAآغازگر فقط وارد جایگاه  Pمیشوند .در مرحلهی پایان ،کدون پایان فقط وارد جایگاه  Aمیشود.

lim
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در مرحلهی ادامهی ترجمه همهی کدونها و tRNAهای آنها ابتدا وارد جایگاه  Aو سپس جایگاه  Pمیشوند.

تذکر :عامل پایان ترجمه (که از جنس پروتئین است) ،هیچگاه نمیتواند پیوند بین رشتهی پلیپپتیدی و آخرین  tRNAرا بشکند.

مریلهی پایان ترجمه به روایت تصویر :

t.me/limootorsh_free
پیش آزمون ویژه مرحلـــــه  20مهر  97قلم چی
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 1
بررسی مهه ی گزینهها :
مورد اول) بین دو رشته در فرآیند رونویسی پیوند هیدروژنی برقرار است نه پیوند فسفودی استر (رد گزینه )
مورد دوم) در مرحلهی دوم رونویسللی  RNAپلیمراز پیوند بین رشللتهی  DNAرا باز میکند که موجب شللکسللته شللدن پیوند هیدروژنی

میگردد ،در مرحله سوم RNAپلیمراز در طول  DNAبه پیش میرود و در بخشهای جلوتر از  DNAدو رشته را باز میکند( .رد گزینه )
مورد سوم) در مرحله اول ترجمه پس از تکمیل ساختار ریبوزوم ،میتوان  tRNAو آمینو اسید متصل به آن را مشاهده کرد ،نه آمینواسیدهای
متصل به آن را ( .رد گزینه )
پپتیدی را مشاهده نمود نه فقط در یکی از بخشهای آن( جایگاه  ( )Aرد گزینه )
نوع سوال  :استداللی ،تحلیلی ،دامدار

22

گزینه 2

سطح سوال  :سخت

مبحث سوال  :مراجل رونویسی و ترجمه ()401

co

آنالیز سوال

m

مورد چهارم) نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم این اسللت که ريبوزوم از پروتئین تشككلیش هكك  ،پس در بخشهای مختلف آن میتوان پیوند

کپک نورسپوراکراسا از جانداران یوکاریوت محسوب می شود ،فرآیندی که هر دو رشته  DNAالگو باشند منظور همانند سازی است ،در همانند سازی
میتوان رشته پلینوکلوتیدی دارای جایگاه رونویسی را انتظار داشت.

h.

بررسی سایر گزینهها :

rs

گزینه  )1فرایندی که یک رشته  DNAالگو باشند منظور رونویسی است ،تولید رشته پلینوکلئتیدی حاوی رونوشت چند ژن در پروکاریوتها رخ
میدهد .نه یوکاریوتها
گزینه  )3در فرآیند رونویسی لزوما محصولی که تولید میشود پیوند هیدروژنی ندارد ،مثال رشته  mRNAپیوند هیدروژنی ندارد.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهومی؛ تحلیل و دامدار

مبحث سوال  :رونویسی و همانندسازی ()401

سطح سوال  :نسبتا سخت

مقایسهی همانندسازی و رونویسی

پ

همانندسازی

رونویسی

 -1هر دو رشتهی  DNAبه عنوان الگو استفاده میشود.

 -1فقط یکی از دو رشتهی  DNAالگو میباشد.

 -2مولکول حاصل  DNAاست.

 -2مولکول حاصل  RNAاست.

 -3آنزیم  DNAپلیمراز و هلیکاز فعالیت میکند.

 -3آنزیم  RNAپلیمراز فعالیت میکند.

کادر آموزشی تست

 -4همهی مولکول  DNAهمانندسازی میشود.

 -4بخشی از مولکول  DNAرونویسی میشود.

 -5پیوند هیدروژنی توسط هلیکاز شکسته میشود.

 -5پیوند هیدروژنی توسط  RNAپلیمراز شکسته میشود.

 -6همهی پیوندهای هیدروژنی  DNAشکسته میشود.

 -6بخشی از پیوند هیدروژنی  DNAشکسته میشود.

 -7نوکلئوتید مورد استفاده دئوکسی ریبونوکلئوتید است.

 -7نوکلئوتید مورد استفاده ریبونوکلئوتید است.

 -8در حین همانندسازی پیوند هیدروژنی تشکیل میشود و دیگر

 -8در حین رونویسی پیوند هیدروژنی تشکیل میشود و بعد

شکسته نمیشود.

میشکند.

 -9بعد از همانندسازی ،دو رشتهی الگو با یکدیگر پیوند هیدروژنی

lim
oo

دامهای تست

to
o

گزینه  )4تو دام نیوفتی در همانندسازی ویرایش در رشته دختری صورت میگیرد .نه رشته مادری

 -9بعد از رونویسی رشتهی الگو با رشتهی دیگر ،پیوند هیدروژنی

تشکیل نمیدهند.

تشکیل میدهد.

 1در هر دو (رونویسی و همانندسازی) ،مولکول  DNAالگو میباشد.
 2هر دو فرآیند نیاز به انرژی ،آنزیم ،نوکلئوتید بوده و طی فرآیند آب مصرف و آزاد میشود.
 3مولکول حاصل در هر دو فرآیند پلیمر هستند که از واحدهای کم و بیش همانند(نوکلئوتید) ساخته شدهاند.
 4وقتی همانندسازی از  DNAآغاز میشود ،قطعاً تمام  DNAهمانندسازی میگردد.
 5وقتی رونویسی از  DNAآغاز میشود ،فقط بخشی از مولکول ( DNAژن) رونویسی میشود.

12
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آزمونهای زیست لیموترش
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 3

با توجه به شکل کتاب درسی مواد آلی که در آزمایش بیدل و تیتم برای غنیکردن محیطهای کشت حداقل مورد استفاده قرار گرفتند :
 )1تیامین (ویتامین  )2 )B1ریبوفالوین (ویتامین  )3 )B2نیاسین ( ویتامین  )4 )B3آرژینین (نوعی آمینواسید)  )5اسید فولیک
 )6نوکلئیک اسید  )7اینوزیتول

 )8کولین  -p )9آمینوبنزوئیک اسید  )10پیرودوکسین بودند.

بررسی مههی گزینهها :
گزینه الف) اسید فولیک برای ساختن گلبول قرمز در مغز استخوان الزم وضروری است ( .تایید الف )
( به دلیل باکتریها ،حواستون باشه به صورت سوال ،که راجب یوکاریوتها یا پروکاریوتها یا درمورد هردو حرف میزنه)
گزینه ب) ویتامینها و مواد معدنی در تسهیل اتصال آنزیم به پیش مادهی خود نقش دارند ،از این بین ویتامین  B1میتواند مثال خوبی در

m

فرآیند اکسیداتیو پییروات در درون میتوکندری باشد.

( تایید ب )

گزینه ج) آمینواسید آرژینین میتواند در فرآیند رونویسی به کمک آنزیم  rRNAدر ساختار پلیپپتید درحال ساخت بهکار رود.

co

( تایید ج )

گزینه د) انتقال دهندهی عصلبی که در انتهای آکسلون (پایانهی آکسلونی) آزاد میشلود میتواند اسلتیل کولین (نه کولین) باشلد که بر
غشای ماهیچههای ارادی اثر میگذارد ( .رد د )

آنالیز سوال
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گزینه 3

h.

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

مبحث سوال  :آزمایش بیدل و تیتم ()401

سطح سوال  :سخت

to
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بررسی سایر گزینهها :

rs

این سوال یه سوال واقعا خالقانه در برر سی فرآیند پایان ترجمه ا ست ،نکتهی خیلی مهم این ا ست که قبل از ورود آخرین  tRNAبه جایگاه ،P
آخرین پیوند پپتیدی در جایگاه  Aتشکیل میشود و آخرین حرکت ریبوزوم به دنبال آن صورت میگیرد.
گزینه  )1آخرین  tRNAزمانی که به جایگاه  Aوارد میشللود ،آخرین پیوند پپتیدی در جایگاه  Aسللنتز میشللود و بعد از آن آخرین حرکت
ریبوزوم رخ میدهد( .در مرحلهی ادامهی ترجمه ورود  tRNAبه جایگاه  Aبه دنبال حرکت ریبوزوم صللورت میگیرد ولی پس از آخرین حرکت
ریبوزوم دیگر  tRNAبه جایگاه  Aوارد نمیگردد).
گزینه  )2قبل از خروج آخرین  tRNAاز جایگاه  Pدر جایگاه  Aپیوندی شکسته نمیشود.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی ،دامدار
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گزینه 4

بررسی مههی گزینهها :
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گزینه  ) )4پس از خروج آخرین  tRNAاز جایگاه  Aورود به جایگاه  ،Pعامل پایان ترجمه وارد جایگاه  Aمیشود ،چون این عامل هیچ
آمینواسیدی را با خود به همراه ندارد ،فرایند ترجمه پایان مییابد و پیوند آمینواسیدها و  tRNAدر جایگاه  Pشکسته میشود.
مبحث سوال  :فرایند ترجمه ()401

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه الف) به واسطططهی فعالیت نوعی آنزیم  RNAپلی مراز که ممکن اسططت  Іیا  ІІیا  ІІІباشططد (نه انواعی از آنزیمها) مقدار
نوکلئوتیدهای آزاد سلول به سبب تولید  RNAرو به کاهش میباشد ( .رد الف )

گزینه ب) توجه داشته باشید بچهها که رونویسی از ژن همواره از ابتدای آن (جایگاه آغاز رونویسی) توسط  RNAپلیمرازها صورت میگیرد
و در ساختار پر مانند  RNAپلیمرازهایی که به جایگاه پایان رونوی سی نزدیکتر ه ستند به خاطر این ا ست که فرایند رونوی سی را زودتر شروع
کردهاند ( .رد ب )
گزینه ج) در ساختار پرمانند همهی RNAپلیمرازها با استفاده از یکی از رشتههای الگو (نه رشتههای الگو) مقدار فراوانی RNAی یک نوع
میسازنند ( .رد ج )
گزینه د) تشکیل پیوند هیدروژنی بین بازهای مکمل نوکلئوتیدها ،بدون دخالت آنزیم و بدون صرف انرژی صورت میگیرد ( .رد د )

آنالیز سوال

گزینه ه) هر رشتهی ریبونوکلئوتیدی ( )RNAتوسط فعالیت یک RNAپلیمراز بر روی ژن ،تولید میگردد ( .تایید ه )
نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،تحلیلی ،دامدار

مبحث سوال  :ساختار پر مانند ()401

سطح سوال  :سخت

