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

پیش آزمون شماره 1
1937/27/02

پیش آزمون زیـــــــست شناسی – ویژه پایه دوازدهم
دفترچــــــــه پاســــــخنامه تشــــــریحی
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شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ 1

گروه مولفان

h.

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آنالیز دقیق سواالت
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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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آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

پروژه آزمونهای مرحلهای –  02سوال

Limootoorsh.com
برای ثبتنام در
هشدار :هرگونه کپی برداری 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
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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 1

تموم موجودات زنده دارای  7ویژگی هستند که یک از آنها همایستایی
یا حفظ حالت پایدار است ،محیط اطراف جاندار همواره درحال تغییر است
ولی جاندار برای حفظ حیات باید محیط درون پیکر خود (محیط داخلی) را
در محدوده ثابتی نگه دارد( .پس دقت کنید محیط اطراف درحال تغییر است
ولی محیط درون سلول در جانداران تک سلولی و مایع اطراف یاختهها در
جانداران پرسلولی همواره در محدوده ثابتی قرار دارد).
بررسی سایر گزینهها :
گزینه )2جانداری که طی تولیدمثل ایجاد می شود ،قطعا برای ادامه حیات نیاز به

m

رشد و نمو دارد ،تنظیم الگویهای رشد ونمو توسط اطالعات ذخیره شده
در ( DNAدنا) انجام میشود.
گزینه  )3در فرآیند تولیدمثل ،جانداران موجوداتی کم و بیش شبیه به

co

خود تولید میکنند ،ولی همانطور که میدونید دو نوع تولیدمثل جنسی و غیرجنسی
در جانداران صورت میگیرد ،در تولیدمثل جنسی دو والد شرکت دارند ولی در تولیدمثل غیرجنسی فقط یک والد شرکت دارد و
زادههای حاصل کامال شبیه والد خود هستند.

h.

گزینه  )4همهی جانداران به محرکهای محیطی پاسخ میدهند ،یعنی میتوانند با توجه به محرک وضعیت خود را تغییر دهند ،مثثال سثاقه گیاهثان
براثر پدیده نورگرایی ،به سمت نور خم میشود( .تغییر وضعیت جاندار بر اساس محرک محیطی)

2

گزینه 2
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بررسی سایر گزینهها :

rs

آخرین سطح از سططح یاط ،ز زی ط کطر اسط کط شثامل همثه
جانداران ،همه زیستگاهها و همه زیستبومهای زمین است.
گزینه  )1کوچکترین سطح حیات ،یاختهها هستند ،یاخته سطحی
است که واحدی است که تمام ویژگیهای حیات را دارد.

گزینه  )4بزرگترین سطح یا ،ز زی کر اس ک از اجزاء زند
و غارزند تشکال شد اس ز هم ی اجزاء زند دارای محلکحله،یی
ه تند ک ب،هم در تع،مل میب،شند.

3

گزینه 4
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گزینه  )3اولان سطح زند از سطح یا ،ز ی،خت اس ک هر
ی،خت از محلکحله،یی تشکال شد اس ک ب،هم در تع،مل ه تندز ب
گحن ای ک مجمحع این تع،مله ،را یا ،مین،مام.

زیستبوم از بومسازگان ایجاد شده است ،تعامالت بین جمعیتهای موجودات زنده از گونههای مختلف و رابطه آنها با محیط زندگی (اجزاء
غیرزنده) ،را بومسازگان میگوییم.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1اندامها از مجموعهای بافتها تشکیل میشوند ،بافت خود مجموعهای از یاختهها است .گروهی از جانداران تک یاختهای هستند و فاقد
بافت هستند( .در جانداران پریاختهای نیز ممکن است بافت دیده نشود مثل آغازیان یا پریاختههایی که به شکل کلنی هستند.

گزینه  )2جمعیتهای مختلف ،اجتماع را پدید میآورند ،همانطور که میدانید به مجموعهای از جانداران یک گونه که در یک مکان و یک زمان
مشخص با هم زندگی میکنند ،جمعیت میگوییم.
گزینه  )3دستگاههای مختلف باهم جاندار (پُریاختهای) را ایجاد میکنند ،دستگاهها از مجموعه اندامها (نه بافتها) تشکیل شدهاند.

پیش آزمون مرحلــــه  22مهر قلم چی

آزمونهای زیست لیموترش

سطح حیات

تعریف

توضیحات

اتم

کوچکترین واحد سازنده یک ماده

در همه اجزاء زنده و غیرزنده دیده میشوند.

مولکول

از ترکیب اتمهای مختلف پدید میآید.

اندامک

اجزاء عملکردی یاخته هستند که فعالیتهای آن را انجام میدهند.

در سلولهای باکتری دیده نمیشوند( .محنصرا یوکاریوتها)

شروع گستره

کوچکترین واحد عملکردی است که همهی ویژگیهای حیات (همون
 7ویژگی جانداران) را دارد ،یاخته حاوی گروهی از اندامکها میباشد،
هر یاخته از مولکولهایی تشکیل شده که باهم در تعامل هستند ،به
مجموعه این تعاملها حیات میگوییم.
از همکاری تعدادی از یاختهها به وجود آمده است ،این یاختهها
همانند با یکدیگر ،یک کار مشخصی را انجام میدهند.
از اجتماع چندین بافت مختلف تشکیل میشود .مانند قلب یا معده یا
شش و ...

برخی جانداران تک یاختهای هستند و تمام فعالیتهای
جانداران توسط همان یاخته انجام میشود .این جانداران
سطح بافت ،اندام و دستگاه را ندارند.

حیات :
سلول (یاخته)
بافت

m

اندام

در بدن مهرهداران  4نوع بافت پوششی ،پیوندی و ماهیچهای
و عصبی دیده میشود.

co

اندامها معموال وظیفه مشخصی دارند( .اینجور بگیم که نوعی
بافت در اون اندام بیشتر که وظیفهاش رو تعیین میکنه ،مثل
بافت ماهیچه در قلب یا بافت عصبی در مغز و ) ....

جاندار

مجموعه چند دستگاه باهم ،تشکیل یه جاندار را میدهند.

دقت کنید که جانداران تک یاختهای مرحله بافت و اندام و
دستگاه را ندارند ،هرچقدر جانداران ما پیچیده تر باشد
(تکاملیافتهتر) به این دستهبندی جدول نزدیکتر است.

جمعیت

به مجموعهای از جانداران یک گونه که در یک مکان و یک زمان
مشخص با هم زندگی میکنند ،جمعیت میگوییم.
در اثر تعامل جمعیتهای مختلف با یکدیگر در هر بومسازگان ،اجتماع
زیستی پدید میآید.
تعامالت بین جمعیتهای موجودات زنده از گونههای مختلف و
رابطه آنها با محیط زندگی (اجزاء غیرزنده) ،را بومسازگان میگوییم.

دقت کنید که افراد گونه مثال گنجشک و کبوتر هرگز باهم
یک جمعیت را تشکیل نمیدهند.

اجتماع زیستی

اجتماع زیستی میتونید حیوانات ساکن در یک مزرعه رو در
نظر بگیرید.

(اکوسیستم)
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h.

دستگاه

از اجتماع اندامهای مختلف به وجود آمده است.

دستگاههای مختلفی چون گوارش ،ایمنی ،تنفس و گردش
خون و  ...در جانوران دیده میشود.

زیستکره

شامل همه جانداران ،همه زیستگاهها (خشکیها ،اقیانوسها و )...و همه زیستبومهای زمین است.

بوسازگان

گروهی از بومسازگان که مربوط به یک منطقه جغرافیایی یا آب و هوایی خاص هستند میتوانند زیست بوم را ایجاد کنند.

زیستبوم

گزینه 3
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(بیوم)

4

اکوسیستم یا بومسازگان شامل اجزا زنده مثل جمعیت
گونههای مختلف و محیط (جزء غیرزنده) است.

با مصرف گازوئیل زیستی در خودروها و وسایل نقلیه ،دیاکسید کربن دوباره تولید میشود که برای فتوسنتز گیاهان نیز است و چرخه دوبااه
شروع میگردد( .دقت کنید گازوئیل زیستی باران اسیدی تولید نمیکند و سرطانزا نیست!)
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1از دانههای گیاهانی چون آفتابگردان ،نفت خام گیاهی (نه نفت خام تصفیهشده) استخراج میگردد.

گزینه  )2نفت خام تصفیهشده (نه نفت خام گیاهی) در واکنش با الکل میتواند مولکول گلیسیرین را تولید کند.

گزینه  )4نفت خام تصفیه شده در واکنشهای شیمیایی ،گلیسیرین ( نه دیاکسید کربن ) و گازوئیل زیستی تولید میکند.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :گازوئیل زیستی ()101

سطح سوال  :متوسط

2

:3

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش

m

5

گزینه 1

در ساختار غشای سلولهای جانوری ،دو نوع لیپید یافت میشود :

co

 )1فسفولیپید  )2کلسترول

h.

اگر دقت کنید هر لیپید در یک الیه از غشا قرار میگیرد،
یعنی نه فسفولیپید نه کلسترول تمام عرض غشا را طی نکردهاند،
هر کدام در یک الیه هستند البته در هر دو الیه دیده میشوند به این
صورت که دو فسفولیپید در مقابل هم هستند ،هیچکدام تمام
عرض غشا را طی نکرده است.

rs

بررسی سایر گزینهها :

to
o

گزینهه  )2پروتئین های موجود در غشای پالسمایی دو نوع سطحی و سراسری دارند که گروهی که پروتئین سراسری هستند (پروتئین کانالی
یا پمپ غشایی) عرض غشای پالسمایی را طی کردهاند.
گزینه  )3کربوهیدارتهای موجود در سطح خارجی غشا ،در تماس با پروتیئنها و لیپیدها هستند که به ترتیب گلیکوپروتئین و گلیکولیپید را
ایجاد میکنند( .این قندها در تماس با مایع بین سلولی هستند).

گزینه  )4پروتیئنهای موجود در غشای پالسمایی در تماس با سر آب دوست (فسفات) و سر آبگریز فسفولیپید (اسیدچرب) هستند.

lim
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نوع ساختار

ویژگی

 )1فراوانترین مولکول غشا
فسفولیپید

 )2حضور در هر دو الیه

 )3سر آبدوست به سمت درون یا خارج یاخته
 )4برخی در تماس با پروتئین یا کربوهیدرات

بخش لیپیدی

 )1فاقد زنجیره اسیدچرب
کلسترول

 )3در هر دو الیه غشا حضور دارد.

سطحی

 )1در سطح خارجی یا داخلی غشا

 )2فقط در غشای جانوری دیده میشود.

 )2سراسرتا سر عرض غشا را طی نمیکند.

 )1کمک به عبور یونها از عرض غشا در جهت شیب غلظت خود
پروتئین

بخش پروتئینی

کانالی
سراسری

بخش کربوهیدارتی
(قندی)

 )2فعالیت بدون صرف انرژی زیستی
 )3کمک به انتشار تسهیل شده
 )1کمک به عبور یونها از عرض غشا در خالف جهت شیب غلظت خود

پروتئین ناقل

 )2فعالیت با صرف انرژی زیستی

(پمپها)

 )3فعالیت در فرآیند انتقال فعال

گلیکولیپید

 )1اتصال رشتهای از چند مونوساکارید به فسفولیپید غشا
 )2قرار گرفتن در سطح خارجی غشا

گلیکوپروتئین

اتصال رشتهای از چند مونوساکارید به پروتئینهای غشا

پیش آزمون مرحلــــه  22مهر قلم چی
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 2

در فرآیند اگزوسیتوز (برونرانی) مواد از داخل سلول خارج میشوند که با
مصرف انرژی زیستی همراه است ،در انتقال فعال نیز انرژی توسط پروتئن
ناقل مصرف میشود.
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.
گزینه  )3اسمز (گذرندگی) هیچ نیازی به پروتئینهای سراسری غشا
ندارد.

m

گزینه  )4در فرآیند انتشار ،عبور مواد در جهت شیب غلظت آنها
انجام میپذیرد ،ولی در انتقال فعال عبور مواد در خالف جهت شیب غلظت
آنهاست.

co
مصرف

فعالیت

تشکیل

انرژی

پروتئینهای

کیسههای

زیستی

غشایی

غشایی

انتشاه

خیر

خیر

انتشاه تسهیل شد

خیر

بله

اسمز (گذهندگی)

خیر

خیر

هوش عبوه مواد

جهت حرکت

مواد عبوهی از غشای پالسمایی

خیر

غلظت زیاد به کم
(جهت شیب غلظت)

یونهایی که نمیتوانند از غشای
دوالیه عبور کنند.

غلظت زیاد به کم
(جهت شیب غلظت)

مولکولهای آب

انتقال فعال

بله

بله

خیر

غلظت کم به زیاد
(خالف جهت شیب
غلظت)

مولکولهای کوچک و یونها

آندوسیتوز

بله

خیر

بله

به سمت داخل یاخته

مولکولهای درشت مثل پروتئینها

rs

h.

خیر

غلظت زیاد به کم
(جهت شیب غلظت)

مولکولهای کوچکی که از
فسفولیپیدهای غشا میتوانند عبور
کنند.

خیر

to
o

اگزوسیتوز

بله

(برونهانی)
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گزینه 2

خیر

بله
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(دهونهانی)

به سمت خارج یاخته

مولکولهای درشت مثل پروتئینها

داخلی ترین الیهی گوارش همان الیهی مخاطی است که همواره شامل بافت پوششی
با آستری از بافت پیوندی و ماهیچهی مخاطی است.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1طبق جملهی کتاب درسی بزاق مخلوطی از ترشحات سه جفت غدهی
بناگوشی زیرزبانی زیر آروارهای و نیز غدههای کوچک ترشح کنندهی موسین است.
گزیینه  )3انقباض ماهیچه ارادی زبان در دهان ،به صورت یک حلقه در لوله ظاهر
نشده که به جلو پیش برود ،این ویژگی فقط مربوط به انقباضات کرمیشکل ماهیچههای
طلوی و حلقوی موجود در دیواره لوله گوارش است.
نکته  :حرکات قطعهقطعه کننده هم در اثر انقباض همین ماهیچهها ایجاد میشود که
بازهم فاقد ویژگی ذکر شده در این گزینه است.
گزینه  )4پروتئازهای لولهی گوارش در دو محل فعال میشوند که شامل معده و دوازده
است که فقط فعال شدن پروتئازهای غیرفعال معده (پپسینوژن) تحت تاثیر سلولهای حاشیهای صورت میگیرد ( .پروتئازهثای لوزالمعثده
درون دوزادهه فعال میگردند)

4
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی
بزاق

 -1بزاق مخلوطی از ترشحات سه جفت( 6عدد) غد ی بناگوشی ،زیرآهواه ای و زیر زبانی و نیز غد های کوچک ترشح کنند ی موساین
است.
بزاق= ترشحات غدد بناگوشی ( 2عدد)  +زیر زبانی ( 2عدد)  +زیر آروارهای ( 2عدد)  +غدد کوچک ترشح کنندهی موسین

 -2طبق شکل کتاب اندازهی غدد باال به صورت زیر است:

بناگوشی > زیر زبانی > زیر آروارهای > غدد ترشح کنندهی موسین
 -3در ترشحات غد های بناگوشی یک آمیالز ضعیف به نام پتیالین وجود داهد که گوارش کربوهیدراتهای غذا را آغاز و نشاسته را به مثالتوز
تبدیل میکند.
نکته :گوارش مکانیکی و شیمیایی در انسان از دهان آغاز میشود.
نکته :مالتوز قند جوانهی جو است و نوعی دی ساکاهید است با اثر پتیالین بر نشاسته دی ساکارید مالتوز تولید میشود نه مونوساکارید.

m

 -4مادهی دیگری به نام موسین در بزاق یافت میشود که پس از جذب آب محلول چسبناک به نام موکوز به وجود میآورد .موکوز باعثث بثه هثم
چسباندن ذرات جویده شده و لغزنده و مناسب شدن آنها برای انجام عمل بلع میشود .همچنین از لولهی گوارش در برابر آسیب محافظت میکند.
ترکیب :بافت پوششی لولهی گوارش (سنگفرشی مرکب و استوانهای ساده) مجاری تنفسی (سلولهای مژکدار) بافت پوششی مجاری ادراری و واژن

co

موسین ترشح میکنند و موکوز میسازند .به بافتهای پوششی مذکوهی؛ غشای موکوزی (الیهی مخاطی) میگویند.
 -5غدههای بناگوشی ،زیرزبانی ،زیرآروارهای و غدد کوچک ترشح کنندهی موسین ،همگی برون هیز هستند این یعنی ترشثحات خثود را بثه درون
مجرا (ساختار لولهمانند) میریزند.

h.

تذکر :ترشحات غدد برون ریز هیچگا وارد جریان خون نمی شود بنابراین موسین ،پتیالین و لیزوزیم از طریق مجرا وارد حفرهی دهان میشوند.
 -6لیزوزیم موجود در بزاق دیوارهی سلولی باکتریهای بیماریزا را از بین میبرد و باعث ضدعفونی کردن حفرهی دهان میشود.
ترکیب :لیزوزیم نوعی آنزیم پروتئینی است که توسط ریبوزومهای متصل به شبکهی آندوپالسمی زیر ساخته میشود .این آنثزیم در نخسثتین دفثاع

rs

غیر اختصاصی فعالیت میکند و در بزاق ،اشک ،عرق ،مایع مخاطی و  ...یافت میشود.

8

گزینه 3

بررسی سایر گزینهها :

to
o

اگر به شکل کتاب درسی دقت کنید ،متوجه خواهید شد که قسمت اعظم معده در سمت چپ بدن و
رودهی کور در سمت راست بدن حضور دارد.

گزینه  )1بخش اعظم کبد در ان ،ن درسم راس ان ،ن قرار داردز کبد ب،التر

گزینه  )2بخشهای بیشتر دوازدهه در سمت راست قرارگرفته و دریچهی کاردیا
در سمت چپ بدن جای دارد.

lim
oo

از کلا ه ،قرار داردز کلا راس در مج،ور کبد قرار دارد و همان فش،ر کبد سبب شد
کلا راس اندکی ن ب ب کلا چپ پ،یان تر قرار گرفت ب،شد.

گزینه  )4اگر به شکل کتاب درسی در باب جایگاه بخشهای مختلف اندامهای بدن
دقت کنید ،عضله دیافراگم (میانبند) باالتر از پانکراس قرار گرفته اند.

جایگاه

اندام مورد نظر

بیشتر کبد (محل تولید صفرا)  -کیسهی صفرا -پیلور -بخش انتهایی معده -بخش انتهایی پانکراس -کولون

سمت راست

باالرو -آپاندیس

سمت چپ

کمی از کبد -کاردیا -بخش اعظم معده -بخش اعظم پانکراس -کولون پایین رو -طحال

وسط

راست روده -بخش اعظم مری -نای -رحم -غدهی تیروئید -تیموس

پیش آزمون مرحلــــه  22مهر قلم چی
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گزینه 2

هرگاه انقباض ماهیچه های حلقوی در انتهای مری متوقف شود ،عبور مواد غذایی از کاردیا رخ میدهد ،در هنگام انعکاس بلع و ورود غذا بثه
معده مدتی طول میکشد تا حرکات کرمیشکل (نه قطعهقطعهکننده) از زیر کاردیا (نواحی باالتر پیلور) تشکیل و به سمت پیلور پیش برود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینهه  )1متوقف شدن انقباض ماهیچه ی حلقوی انتهای مری ،همان باز شدن کاردیا است ،در طی استفراغ یا بلع کاردیا باز میشود ،در
انعکاس بلع با ورود غذ به معده چین خوردگیهای داخلی آن کاهش و در طی استفراغ با خروج محتویثات آن ،چثینخثوردگیهثای سثطح
داخلی آن کاهش مییابد.
گزینه  )3اسفگتر پیلور در ابتدای دوازدهه و انتهای معده قرار دارد ،با متوقثف شثدن انقبثاض ماهیچثهی حلقثوی آن هربثار قسثمتی از

m

کیموس معده وارد دوازدهه میگردد.

گزینه  )4اسفگتر پیلور در ابتدای دوازدهه و انتهای معده قرار دارد ،پس از هر بار بازشدن پیلور ،اندکی مواد غذایی عبور میکند ومثابقی

co

ذرات به عقب برمی گردند ،تا بازهم آسیاب شوند و تقیربا به شکل مایع درآیند .با شدت پیدا کردن حرکات کرمثیشثکل ،حلقثهی انقباضثی
محکمی به سمت پیلور حرکت میکند و با کاهش انقباض پیلور ،کیموس معده به روده باریک تخیله میگردد.
یه سوپرایز خیلی جالب براتون داریم ،اگر میخوای گوارش رو بترکونی و خوب خوب یادش بگیری ،میتونی با

h.

برنامهای ساده که فایل  QRرو اسکن می کنه ،تصویر مقابل رو اسکنش کنی و فایل ویدئوی زیبای گوارش
رو ببینی یا به آدرس آپارت ما به نشانی  aparat.com/limootoorsh :مراجعه کنی و از انیمیشینها لذت ببری

rs
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گزینه 3

در رودهی باریک و معدهی انسان ،پروتئازهای فعال (پپسین و تریپسین) ،فعالیت داهند ،وجود الیه موکوزی سثبب جلثوگیری از آسثیب رسثانی

to
o

کیموس اسیدی به بخشهای زیر خود میشود( .مایع موکوزی خاصیت قلیایی دارد)
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1در رودهی باریک انسان وجود ترکیبات صفراوی به تاثیر بهتر آنزیمهای گواهشی (لیپاز موجود ده شیر لیوزالمعد ) بر مواد غذایی
تاثیرگذار است.

lim
oo

گزینه  )2در رودهی باریک انسان چین خوهدگیهای لولهی گوارش سطح بیشتری برای جذب مونومرهای موادغذایی ایجاد میکند.
گزینه  )4در معده انسان ،با ترشح فاکتور(عامل) داخلی از یاختههای کناری ،جذب ویتامین  B11از روده باریک ممکن میشود( .چون عامل داخلی
این ویتامین را از آسیب آنزیمهای معده حفظ میکند و به جذب آن در روده باریک کمک میکند)
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار

11

مبحث سوال  :گوارش در بخشهای مختلف لوله ()101

گزینه 4

سطح سوال  :نسبتا سخت

چهار نوع بافت اصلی در بدن انسان یافت میشود ،شامل  )1 :پوششی  )1پیوندی  )3ماهیچهای  )4عصبی
وجود مادهی زمینهای از ویژگیهای هر بافت پیوندی است ،پس ماهیچهی صاف برخالف بافت پیوندی متراکم ،فاقد مادهی زمینهای میباشد.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1بافت پیوندی سست دارای فضای بین سلولی زیادی است (ویژگی بافت پیوندی) ولی بافت پوشانندهی سطح روده که از جنس بافت پوششی
استوانهای تک الیه است و دارای فضای بین سلولی اندکی است.
گزینه  )2بافت موجود در میوکارد (الیه میانی قلب) بطن راست از نوع بافت ماهیچهای قلبی است این بافت دارای نمای مخطط و منشعب و دارای تک
هسته است این بافت فاقد کالژن و رشتههای کشسان در مادهی زمینهای چون از نوع بافت پیوندی محسوب نمیشود،ولی بافت استخوان ران (نوعی
استخوان دراز) از نوع پیوندی بوده ،پس دارای کالژن و رشتههای کشسان در مادهی زمینهایخود میباشد.
گزینه  )3بافت پوشانندهی سطح مری ،بافت پوششی سنگ فرشی چندالیه است ،بافت پوششی دارای غشای پایه در زیر خود است ،بافت پیوندی چربی
فاقد غشای پایه است.

6
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آزمونهای زیست لیموترش

مادهی زمینهای

نوع

مایع

خون

ویژگی

نام مادهی بین سلولی؛ پالسما (مایع) -مواد تشکیل دهندهی پالسما؛ آب +نمک+
پروتئین و مواد دیگر -سلولهای خونی؛ گلبولهای سفید +گلبولهای قرمز +پالکتها-
وظیفهی خون؛ انتقال مواد(گلوکز ،گازهای تنفس و  + )...ایمنی( گلبولهای سفید و )...

انواع بافت پیوندی

سست
نیمه جامد

چربی

m

غضروف

جامد

فضای بین سلولی کمتر از سایرین -اندازهی سلولی متغیر -ذخیرهی تری گلیسرید-
وظیفه؛ عایق کردن ،ذخیرهی انرژی ،ضربهگیری
مادهی بین سلولی سبب انعطافپذیری و مقاومت در برابر فشارهای مکانیکی میشود .در
سر استخوانها ،نوک بینی ،اللهی گوش و صفحهی بین مهرهها وجود دارد.
زردپیها ماهیچهی اسکلتی را به استخوان و نیز رباط استخوانها را به یکدیگر وصل میکنند.

استخوان

سختترین نوع بافت پیوندی است -مادهی بین سلولی آن شامل رشتههای کالژن و
مواد کلسیم دار است.

h.
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گزینه 2

وجود دارند -پوست را به ماهیچههای زیرین خود پیوند میدهد.

co

رشتهای

دارای فضای بین سلولی زیاد -در فضای بین سلولی رشتههای کالژن و سایر رشتهها

آغازگر گوارش شیمیایی پروتئینها در معده (پپسین) ،کربوهیدراتها در دهان (پتیالین) ،لیپید و نوکلئیک اسیدها هم روده باریک است
یه نکته خیلی مهم هم توجه داشته باشید ،گوارش اکمل (تجزیه اکمل) تمام موادی که ذکر کردیم در روده است یعنی گوارش پروتئین و

rs

کربوهیدات ها که در معده و دهان است به صورت ناقص بوده و تا سطح تولید مونومر آمینواسید و مونوسااکرید پیش نمیرود.
لوزالمعد پروتئازهای غیرفعال را از طریق مجرای مشترک وارد دوازدهه میکند .ولی لوزالمعده جایگاه آغاز گوارش شیمیایی لیپیدها نیست.

to
o

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1در معده انسان ،حرکات کرمیشکل ،محتویات کیموس را مخلوط میکند.

گزینه  )3دهان میتواند در پی گوارش مکانیکی ،عبور ذرههای غذا را از لوله آسانتر کند.

گزینه  )4روده باریک آب و بیکربنات را به همراه موسین به داخل فضای لوله ترشح میکند.

lim
oo
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گزینه 3

طی آزمایش ایوری و دوستان! ،مشخص شد دنا عامل انتقال دهنده صفات است و این عامل اصلی و موثر در انتقثال صثفات مولکثولی اسثت کثه
سبب پیدایش کپسول در باکتریهای فاقد پوشینه میشود.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه )1در طی اولین آزمایش ابتدا پروتئینهای عصارهی باکتری کپسولداه تخریب گشته و انتقال صفات صورت میگیرد.
گزینه )2پروتئینها چون عامل انتقال دهنده صفات نیستند ،پس سبب تشکیل کپسول پلیساکاریدی نمیشوند.

گزینه )4فقط یکی از الیههای تشکیل یافته از سانتریفیوژ عصارهی باکتری کپسولدار میتواند سبب انتقال صفات شود.

14

گزینه 3

در مطاعالت چاگف بر روی دنهای طبیعی مشخص شد نسبتهای  Aبه  Tبا  Cبه  Gدر همهی DNAهای مورد مطالعه برابر است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه )1مشاهدات چارگف فقط نشان داد که مقدار باز آلی  Cو  Gبرابر است نه اینکه  Cمکمل Gهستند.
گزینه )2در مجموع دو رشتهی پلینوکلئوتیدی مولکول؛ تعداد باز  Aبا  Tبرابر میباشد.
گزینه )4چارگف هیچ نتیجهای مبنی بر تشکیل پیوند هیدروژنی بین بازهای مختلف نگرفت.

پیش آزمون مرحلــــه  22مهر قلم چی

آزمونهای زیست لیموترش

تالش برای کشف ساختاه مولکولی دِنا
در ابتدا تصور میشد که چهاه نوع نوکلئوتید موجود در دِنا به نسبت مساوی در سراسر مولکول توزیع شدهاند.
براین اساس دانشمندان انتظاه داشتند که مقدار  4نوع باز آلی ده تمامی مولکولهای دِنا از هر جانداهی که بهدستآمده باشد با یکدیگر برابر
باشد.
مشاهدات و تحقیقات چاهگاف هوی دِناهای طبیعی موجودات نشان داد که :
مقدار آدنین موجود در دِنا با مقدار تیمین برابر است و مقدار گوانین در آن با مقدار
سیتوزین برابری میکند.
به عباهت ساد تر  :تعداد نوکلئوتید آدنین ( = )Aتعداد نوکلئوتید تیمین ( )Tو تعداد
نوکلئوتید گوانین ( = )Gتعداد نوکلئوتید سیتوزین ()C
نکته  :با توجه به یافته باال میتوان گفت تعداد بازهای پورین و پریمیدین در دنا با هم

m

برابر است.

نکته مهم  :طبق تحقیقات چارگف نسبت مجموع بازهای  Aو  Gبه مجموع
بازهای  Tو  Cبرابر با  1است=1 ( .

)

co

یه نکته مهم و تستی ده اهتباط با تحقیقات چاهگف :

در دناهای طبیعی که چارگف بررسی کرد ،مقدار باز  Aبا  Tو  Gبا  Cبرابر بود ولی دقت کنید چارگف از این یافته نتیجه نگرفت که بازهای  Aبا  Tو C
با  Gمکمل هستند ،چون دلیل این برابری را نمیدانست.
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گزینه 2

h.

◄ تحقیقات بعدی دانشمندان دلیل این برابری نوکلئوتیدها ها مشخص کرد.
طبق یافتههای ویلکینز و فرانکلین دنا مولکول ماهپیچی بوده که قطعا از دو یا چند هشته تشکیل شده است.

rs

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1استفاده از پرتو ایکس به منظور تهیهی تصویر از دنا منجر به کسب نتایجی از خواص فیزیکی مولکول شد.

to
o

گزینه  )3ویلکینز و فرانکلین با استفاده از پرتو ایکس توانستند شکل فضایی و تعداد تقریبی رشتههای مولکول دنثا و همچنین ماهپیچی بودن
آن را نیز تعیین کنند.

گزینه  )4در طی انجام ازمایش پرتو ایکس به منظور تعیین شکل فضایی دنا؛ منبع اشعه ایکس قبل از مولکول دنا قرار میگیرد.

16

گزینه 1

3

lim
oo

همه مواهد صحیح است.

بعضی از نوکلئوتیدها مثل  ATPمیتوانند انرژی را به صورت قابل دسترس در یاخته ذخیره کنند.

بعضی از نوکلئوتیدها توسط آنزیمهایی (رنا بسپاراز و دنا بسپاراز) در ساختار درشت مولکولها قرار گیرند.

بعضی از نوکلئوتیدها که در ساختار رنای پیک هستند در انتقال پیام از هسته به سیتوپالسم دارای نقش میباشند.
بعضی از نوکلئوتیدها که در ساختار رنای پیک هستند در ساختار ریبوزوم دارای فعالیت میباشند.

بعضی از نوکلئوتیدها در ساختار مولکولهای حامل الکترون مثل  NADHو  FADH2دارای نقش باشند.

17

گزینه 2

اگر به نوع همانندسازی نیمهحفاظتی دقت کنید ،دریاخته های بعدی ،هر دِنایی که دارای بخش مادری است ،قطعا بخشهای جدید (رشتهی جدید)
دارد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1پس از دو نسل ،در نیمی از باکتریها فقط دنای متشکل از بخشهای غیرمادری یافت میشود.
گزینه  )3نیمی از یاختهها (نه بیش از نیمی) فقط رشتههای غیر مادری دارند.
گزینه  )4پس از گذشت  111نسل هم که باشه ،قطعا دوتا باکتری پیدا میشه که هر کدوم دارای یکی از رشتههای دنا اولیه باشند.

8

:9

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش

تعریف همانندسازی  :به ساختهشدن مولکول دِنای جدید از روی دِنای قدیمی همانندسازی گویند.
ب ،تحج ب مدل وات حن و کریک و وجود رابطة مکملی بین بازها ت ،ید زی،دی همانندسازی دِنا ق،بل تحضاح اس ولی ب ،این وجحد طر ه،ی
مختلفی برای هم،نندس،زی دِن ،پاشنه،د شد بحد
تذکر  :دق کناد مدل وات حن و کریک (م،رپاچ دو رشت ای) در ارتب،ط ب ،هم،نندس،زی دِن ،نک،تی
را ارائ داد بحد ولی اینک نحح ی ،ب اصطال طر انج،م آن مشخص نبحد.
چندین طرح توسط دانشمندان برای همانند سازی دنا پیشنهاد شده بود که به ترتیب
زیر است :
 همانندسازی حفاظتی :در این طر هر دو رشتة دِن،ی قبلی (اولا ) ب صحر دس نخحرد
ب،قی م،ند و وارد یکی از ی،خت ه،ی ی،صل از تق ام میشحند و دو رشت دِن،ی جدید هم وارد
ی،ختة دیگر میشحند .چحن دِن،ی اولا ب صحر دس نخحرد در یکی از ی،خت ه ،یفظ شد اس

m

ب آن همانندسازی حفاظتی میگحیند.
نکته  :در این روش هر دو رشت دن،ی اولا ب یک ی،خت منتقل میشحد و پس از چندین ن لز
فقط یک ی،خت دو رشت اولا را در خحد دارد.

co

 همانندسازی نیمهحفاظتی :در این طر در هر ی،خت یکی از دو رشته دِنا مربوط به
دِنای اولیه است و رشتة دیگر ب ،نحکلئحتاده،ی جدید س،خت شد اس  .چحن در هر ی،ختة
ی،صلز فقط یکی از دو رشت دِن،ی قبلی وجحد دارد ب آن نام یف،ظتی میگحیند.

h.

نکته  :در این روش هر یک از رشت دن،ی اولا ب یک ی،خت منتقل میشحد و پس از چندین
ن لز فقط دو ی،خت وجحد دارد ک هرکدام فقط یک رشت از دن،ی اولا را در خحد دارد.

rs

 همانندسازی غیرحفاظتی (پراکنده) :در این طر هر کدام از دِن،ه،ی ی،صلز قطعاتی از رشتههای قبلی و رشتههای جدید را
ب صحر پراکند در خحد دارند.
نکته  :در این روش پس از چندین ن ل تق ام ی،خت و هم،نندس،زیز در دن،ی هر ی،خت ممکن اس قطع،تی از ی،خت اولا محجحد ب،شد.

to
o
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همه دناها ی حاصل از دور اول ،دارای یک رشته سبک و یک رشته سنگین بودند که باعث شده بود دنا دارای چگالی متوسط باشد ،پثس همثهی
دِناهای تازه ساخته شده وزن برابری داشتند.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )3همهی دِناهای تازه ساخته شده در
دوره دوم همانندسازی وزن مولکولی کمتری
نسبت به دنای اولیه دارند.
گزینه  )4نیمی از دناهای تازه ساخته شده در
دوره دوم همانندسازی یک رشته دنا با نیتروژن
سنگین ( )15Nدارند.

lim
oo

گزینه  )1دناهای حاصل از دوره اول همانندسازی،
همهی وزن سبکتری نسبت به رشتهی اولیه داشتند.

پیش آزمون مرحلــــه  22مهر قلم چی

آزمونهای زیست لیموترش
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نتایج بهدست آمده از آزمایشهای مزلسون و استال :
 در مریل اول دِن،ی ب،کتریه،ی اولا پس از گریز دادن یک نحار در انته،ی لحل تشکال دادند چون هر دو رشته دِن،ی آنه 15 N ،و چگالی
سنگینی داش .
نکته  :حواستون باشه در مرحله اول محیط کشت حاوی نوکلئوتیدهای  15 Nبحد و ب،کتریه ،دارای دن،یی ب ،چگالی سنگین بحدند و در هنگ،م
س،نترفاحژ نحار دن،ی آنه ،در انته،ی لحل تشکال شد.
تذکر  :ب ،تحج ب این نکت ک محاد سنگینتر تندتر حرکت میکنندز دن،ی ی،صل از این مریل از بقا دن،ی استخراج شد در مرایل بعدیز تُندتر
حرکت میکنند
 در مریل دوم دِن،ی ب،کتریه،ی ی،صل از دور اول همانندسازی در محاط کش ی،وی ( 14 Nبعد از  02دقیقه) پس از گریز دادن نحاری در میانه
لوله تشکال دادند .پس دِن،ی آنه ،چگالی متوسط داش .

m

نکته  :حواستون باشه در مرحله دوم محیط کشت حاوی نوکلئوتیدهای  14 Nبحد یعنی دور اول هم،نندس،زی در محاط کش حاوی
نوکلئوتیدهای  14 Nصحر گرف .

تذکر  :ب،کتریه ،دارای دن،یی ب ،چگالی متوسط بحدند چحن دن،ی آنه ،ترکابی از یک رشت دارای نحکلئحتاده،ی  14 Nو یک رشت دارای

co

نحکلئحتاده،ی  15 Nبحدز بن،براین در هنگ،م س،نترفاحژ نحار دن،ی آنه ،در میانه (ن ب،ال ن انته )،لحل تشکال شد.
 در مریل سحم دِنای باکتریهای حاصل از دور دوم همانندسازی (بعد از  02دقیقه) پس از گریز دادن دو نوارز یکی در میانه و دیگری در
باالی لوله تشکال دادند .پس نیمی از آنه ،چگ،لی متوسط و نیمی چگالی سبک داشتند.

h.

نکته  :حواستون باشه در مرحله سوم همانند مرحله قبل محیط کشت حاوی نوکلئوتیدهای  14 Nبحد یعنی دور دوم هم،نندس،زی ناز در
محاط کش حاوی نوکلئوتیدهای  14 Nصحر گرف .

rs

تذکر  :ب،کتریه،یی دارای دن،یی ب ،چگالی متوسط بحدند چحن دن،ی آنه ،ترکابی از یک رشت دارای نحکلئحتاده،ی  14 Nو یک رشت دارای
نحکلئحتاده،ی  15 Nبحدز ولی گروهی ک،مال دارای دن،یی ب ،نحکلئحتاده،ی  14 Nبحدند و این یعنی دن،یی ب ،کمترین چگ،لی (سبکترین) ک ب همان
خ،طر در باالی لوله تشکال میشحد.

to
o

توجه  :تنه ،در این مریل دو رشت دن ،در لحل پس از س،نترفاحژ تشکال میشحد.

تذکر  :ب ،تحج ب این نکت ک محاد سنگینتر تندتر حرکت میکنندز دن،ی دارای چگ،لی سبک ی،صل از این مریل از بقا دن،ی استخراج شد در
مرایل قبلز کُندتر حرکت میکنند.

جمع بندی چند نکته در ارتباط با آزمایش مزلسون و استال :

lim
oo

نکته  :ابتدا ب،کتریه،یی را ک دارای نحکلئحتاده،ی  14Nبحدند را در محاط دارای نحکلئحتاده،ی  11Nکش دادند.

نکته  :هم ی ب،کتریه،یی ک در محاط کش ب ،نحکلئحتاد  14Nقرار داد شدند؛ دارای  DNAسنگانتر از ی،ل طباعی بحدند( .چگالی زیاد)
نکته  :ایج،د دو الی دن ،از س،نتریفاحژ دن،ه،ی استخراج شد از مریل ی آخر ت،یاد کنند ی هم،نندس،زی نام یف،ظتی میب،شد.

نکته  :ایج،د یک الی دن ،از س،نتریفاحژ دن،ه،ی استخراج شد پس از مریل اول هم،نندس،زیز رد کنند هم،نندس،زی یف،ظتی میب،شد.

نکته :در صحر گریز دادن دن،ه،یی ک در  ۰۲دقاق دوم ایج،د شد اند؛ دو الی نحار ب ،چگ،لی متف،و در بخشهای متفاوتی از لحل ایج،د میشحد.
نکته خیلی مهم  :نت،یج این آزم،یش نش،ن داد ک هم،نندس،زی دِن،ز نیمهحفاظتی اس  .ولی نحوه و چگونگی انجام این کار را مشخص نکرد.
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گزینه 1

فکر نکنم نیاز به توضیح باشه که هلیکاز و دنابسپاراز توسط ریبوزوم در میان یاخته ساخته شده و پس از ورود به هسته فعالیت خود را آغاز میکند.
توجه  :محل تولید همه پروتئینها درون سیتوپالسم یاخته است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2همهی اجزای نوکلئوتید درون هسته ساخته شده نمی شود( .فسفات و قند بثه طثور مثثال از سیتوپالسثم وارد هسثته مثیشثوند ،یثا حتثی
نوکلئوتیدهایی درون سیتوپالسم ساخته و از منافذ هسته به آن وارد و به سایر نوکلئوتیدها متصل میشوند)
گزینه  )3حین فعالیت دنابسپاراز به منظور ساختن رشتهی جدید؛ همزمان با تشکیل پیوند فسفودی استر (نه هیدروژنی) آب آزاد میشود
گزینه  )4همه ژنهای موجود در دنا به یک اندازه تکثیر میشوند و فرقی بین ژن ابتدا و انتهای آن وجود ندارد.

:11

آزمونهای زیست لیموترش

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

عوامل و مراحل همانندسازی :
در هم،نندس،زی عحامل متعددی مؤثرند ک مهمترین آنه ،ب شر زیر اس :
 مولکول دِنا به عنوان الگو (هر دو رشته به عنوان رشته الگو عمل میکنند و یک نسخه مکمل از روی آن ساخته میشود)
 واحدهای سازندة دِنا ک بتحانند در کن،ر هم نسخه مکمل الگو را ب ،زند.
این وایده ،نوکلئوتیدهای آزاد داخل ی،خت و سهفسفاته ه تند ک در لحظة اتص،ل ب رشت پلینحکلئحتاد در ی،ل س،خ ز دو ف ف ،خحد را
از دس میدهند.
نکته  :پس نحکلئحتاده ،به صورت تکفسفاته در س،خت،ر دن ،شرک میکنند.
تذکر  :هم،نندس،زی ب ،افزایش فسفات درون ه ت (داخل ی،خت ) همرا اس .
یادآوری  :س،خت،ر نحکلئحتاده ،رو در گفت،ر قبلی گفتام ولی یحاستحن ب،ش قند هم نحکلئحتاده،ی آزادی ک مصرف میشحد ب،ید دئوکسی
ریبوز ب،شد و باز آلی یوراسیل ( )Uدر ساختار دنا شرکت ندارد.

m

 آنزیمهای الزم برای همانندسازی ک ضمن ب،زکردن دو رشت نحکلئحتاده( ،تحسط آنزیم هلیکاز) را ب صحر مکمل روبهروی هم (تحسط
آنزیم رنابسپاراز) قرار میدهد و ب ،پیوند فسفودیاستر ب هم وصل میکند.

co

توضیح  :اگر خحدمحنی بگامز س،ختن دن ،رو ب س،ختن ی س،ختمحن تشبا کنامز محلکحله،ی دن ،مثل نقش س،خ س،ختمحنز نحکلئحتاده،ی
آزاد مش،ب مص،لح ه تند و آنزیمه ،همحن ک،رگره ،و بن،ه،یی ه تند ک س،ختمحن رو میس،زن!.

h.

22

گزینه 1

فکر کنم دیگه خیلی تابلو باشه که باکتریها چرخه یاختهای ندارن و تکثیر دنا در مرحله  Sمختص یاختههای یوکاریوتی هستش!
بررسی سایر گزینهها :

همانندسازی مقابل یکدیگر قرار میگیرند.

rs

گزینه  )2طبق شکل کتاب هنگامی که همانندسازی دنا در باکتری توسثط یک جایگاا آغثاز و دو جهتاه باشثد ،جایگثاه آغثاز و پایثان

همانندسازی بیفاصله مجاور یکدیگر قرار میگیرند.
تذکر  :در واقعیت همانندسازی درباکتریها دو جهته است!

to
o

گزینه  )3اگر تصورتون خوب باشه ،هنگامی که همانندسازی دنا توسط یک جایگاا آغااز و یاک جهتاه باشثد؛ جایگثاه آغثاز و پایثان

گزینه  )4اگر شکل کتاب رو ببینی ،متوجه میشی که در صورتی که فقط یک جایگثاه آغثاز و دو دوراهثی همانندسثازی تشثکیل شثود؛ 2
هلیکاز و  ۴دنابسپاراز دارای فعالیت میباشد.

lim
oo

مراحل همانندسازی :

قبل از همانندسازی دِنا باید پیچوتاب دِنا باز و پروتئینهای همراه آن یعنی هیستونها از آن جدا شوند تا همانندسازی بتواند انجام شود.
ترکیب  :در چرخه یاختهای یاختههای یوکاریوتی ،در مرحله  Sاز اینترفاز (میانچهر) دنای یاخته دوبرابر میشود .در مرحله  Sزمانی که یاخته در حال
تقسیم نیست ،فشردگی دنای هسته ،کمتر و به صورت تود ای از هشتههای دههم است که به آن ،فامینه (کروماتین) میگویند .هر هشتۀ کروماتین
از واحدهای تکراری به نام هستهتَن (نوکلئوزوم) تشکیل میشود ،به منظور همانندسازی هیستونها جدا میشوند و فشردگی دنا به کمترین مقدار خود
میرسد.

یادآوهی و ترکیب  :بیشترین فشردگی ماده ژنتیک (دنا) در هنگام تقسیم میتوز (رشتمان) و در مرحله متافاز و آنافاز آن مشاهده میشود.
پس از آنکه دنا از حالت نوکلئوزوم خارج شد و به کمترین مقدار فشردگی رسید ،دو هشته الگو هم باید توسط آنزیم هلیکاز از هم باز شوند.
توجه کنید که اولین فعالیت این آنزیم این است که ماهپیچ دِنا ها باز میکند.
در ادامه فعالیت خود دو رشته دِنا را ده محلی از هم
فاصله میدهد و پیوند هیدروژنی بین دو بازآلی مجاور
( Aبا  Tو  Cبا  Gرا میشکند)
توجه  :شکستن شدن پیوند هیدروژنی توسط این آنزیم
بدون تولید یا مصرف شدن انرژی یا آب صورت
میگیرد.
نکته  :باز شدن دو رشته دنا در بخشی از آن به عنوان
جایگاه آغاز همانندسازی صورت میگیرد.

پیش آزمون مرحلــــه  22مهر قلم چی
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نکته  :با توجه به شکل کتاب درسی به دنبال باز شدن دِنای باکتری در جایگاه آغاز همانندسازی ،دو آنزیم هلیکاز که هریک ده یک دوهاهی
همانندسازی قراه داهند و در جهت مخالف هم حرکت میکنند و به تدهیج کل دو رشته را باز میکنند و در نقطه مقابل جایگاه آغاز همانندسازی به
یکدیگر میرسند.
انواع دیگری از آنزیمها با همدیگر فعالیت میکنند تا یک رشته دِنا در مقابل رشته الگو ساخته شود .یکی از مهمترین آنها که نوکلئوتیدهای مکمل ها با
نوکلئوتیدهای هشته الگو جفت میکند دِنابسپاهاز ( DNAپلیمِراز) است.
دوهاهی همانندسازی :در محلی که دو رشتة دِنا از هم جدا میشوند ،دو ساختار Yمانندی بهوجود میآید که به هریک از آنها دوهاهی همانندسازی می-
گویند.

m
co
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در فاصلة بین این دو ساختار (دوراهیهای همانندسازی یا ساختار  Yشکل) ،پیوندهای هیدروژنی بین دو رشته توسط آنزیم هلیکاز از هم گسیخته و دو رشته از
یکدیگر باز شدهاند.
در محل دوراهیهای همانندسازی یا ساختار  Yشکل پیوندهای فسفودیاستر جدیدی دهحال تشکیل هستند.
یادآوهی  :آنزیمهای دِنابسپاراز هنگام اضافه شدن هر نوکلئوتید سهفسفاته به انتهای رشته پلینوکلئوتید دو تا از فسفاتهای آن از مولکول جدا میشوند و

rs

نوکلئوتید بهصورت تکفسفاته به رشته متصل میشود.

توجه مهم  :اضافه شدن یک نوکلئوتید به نوع بازی بستگی داهد که در نوکلئوتید هشته الگو قرار دارد.
چند نکته مهم که باید هاجب دوهاهی همانندسازی بدونید :

to
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تذکر  :هر نوکلئوتید باید با نوکلئوتید روی رشته الگو مکمل باشد( .قانون جفت شدن بازهای مکمل  A ---با  Tو  Cبا )G
 : دارای ساختار  Yشکل است که در آن دو آنزیم دنا بسپاراز و یک آنزیم هلیکاز مشاهده میشود.
 : در یک جهت پیش میرود تا به دوراهی همانندسازی بعدی برسد.
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نکته  :اگر دنا مربوط به باکتری باشد با رسید دو دوراهی به یکدیگر همانندسازی پایان مییابد.
 : در حد فاصل دو ساختار  Yمانند در دنا؛ پیوند هیدروژنی شکسته شده و دو رشته از یکدیگر
باز میشوند.
 : همزمان با دور شدن دو ساختار  Yمانند در دنا؛ گروهی از نوکلئوتیدهای آزاد به انتهای
دو رشته جدید اضافه میشوند.

