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

پیش آزمون شماره 6
7001/30/03

پیش آزمون زیـــــــست شناسی – ویژه پایه دوازدهم
دفترچــــــــه پاســـــختشـــــریحی

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ6
گروه مولفان

m
o
تعداد سواالت در هر فصل

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 09

پیـــــش آزمــــــــــــــونــــــــــــ

 .1سروش مرادی

c
.
h

 .2محمد شاکری

s
r

آنالیز دقیق سواالت

o
to

ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات

o
o

ارائه کادر های آموزشی

پروژه آزمونهای مرحلهای –  01سوال

il m

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

سالااام سالاام  آقا دکترا و خانوم دکترای آینده حالتون چطوره؟
دو تا سوپرایز خفن خوب داریم براتون!
جزوات زیست شناسی گیاهی (شامل  4فصل گیاهی دهم یازدهم) و جزوه ژنتیک آماده شده و همین االن می-
تونید مطمئن باشید که این فصلها رو ترکوندید 
پیشنهاد خیلیییی ویژه ما این هفته از روز پنجشنبه شروع میشه و تا آخر شب یلداااا ادامه داره،
در تاریخ  92الی  03آذر وارد فروشگاه سایت لیموترش به آدرس  limootoorsh.com/shopبشید
و جزوات رو با  43تا  03درصد تخفیف استثنایی تهیه کنید.
عالوه بر اینا محصوالت دیگه ای هم هستند که توی بخش پیشنهادات ویژه قرار دارند ،از دستشون ندید.

m
o

برای اطالعات بیشتر حتما عضو کانال تلگرامی  @limootoorsh_freeباشید.

c
.
h

s
r

o
to

o
o
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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

m
o

c
.
h

s
r

o
to

o
o

il m

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

Limootoorsh.com

صفحه 2

مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79

سوپرایز دوم ما آزمونهای رایگان شیمی دوازدهم ه ست که همین االن میتونید از طریق پنل
کاربری خودتون در سایت لیموترش پکیج آزمونهای شیمی مختص خودتون رو ثبت نام کنید.
برنامه آزمونهای شیمی رو در زیر مشاهده میکنید :

m
o

c
.
h

s
r

o
to

o
o

il m

صفحه 3
limootoorsh.com
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1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 1

طبق متن کتاب درسی ،به دلیل وجود شباهت بین فرزندان و والدین ،ویژگیهای آنها به نحوی به نسل بعد انتقال مییابد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2در اغلب اوقات ،به منظور انتقال صفات از یک ن سل به فرزندان ،طی فرایند تق سیم و تمایز گامتهایی ایجاد می شود .در زنبورهای ع سل،
زنبور نر با تقسیم میتوز گامتها را ایجاد میکند.
گزینه  )3ویژگیهای هر یک از زادهها حاصل دستورالعملهای دنا است که طی تولیدمثل جنسی یا غیرجنسی انتقال مییابد.
گزینه  )4در باکتریها و گروهی از تکیاختههای یوکاریوتی اطالعات وراثتی فقط از طریق تولیدمثل غیرجنسااای انتقال مییابد ،در باکتریها هر
RNAپلیمرازی به تنهایی راهانداز را شنا سایی میکند ولی در یوکاریوتهای تک یاختهایRNA ،پلیمرازی با کمک عواملی راهانداز را شنا سایی
میکند.

2

گزینه 1

خیلی سااده اسات ،هر فردی که در غشاای گویچههای قرمز خود دارای پروتئین  Dمیباشاد ،گروه خونی  Rhمثبت دارد و اگر این پروتئین را ندارد،
دارای گروه خونی  Rhمنفی است.

m
o

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )2فقط در هر دو کروموزوم از کروموزومهای درون هستهی انسان با گروه خونی مثبت ،یک جایگاه برای ژن سازندهی پروتئین  Dوجود دارد.
(در جفت کروموزوم شماره  ،1در هر کروموزوم یک جایگاه داریم)

c
.
h

گزینه  )3هر فردی که دارای گروه خونی منفی میبا شد ،دارای دو الل  dا ست ،این فرد در کرومووزمهای ه ستهای شماره  1خود ژنهای گروه خونی
 Rhدارد( .دو نوع ژن در جمعیت داریم که یک ژن پروتئین  Dرا میسازد و ژن دیگر فاقد این توانایی است).

s
r

گزینه  )4هر یک از ژنهای گروه خونی  Rhدرون کروموزوم شمارهی یک قرار دارد ولی فقط یکی از ژنها بعد از رونویسی در نهایت سبب تشکیل
پروتئین  Dمیشوند.

3

گزینه 4

o
to

در فردی که گروه خونی  AB+دارد ،سه نوع آنتیژن مختلف در غشای گویچههای قرمز دیده میشود( .کربوهیدرات  Aو  Bو پروتئین )D
کمترین آنتیژن را در فرد دارای گروه خونی  O-میبینیم.
بررسی سایر گزینهها :

o
o

گزینه  )1در فردی که جفت الل گروه خونی موجود در کروموزومهای  9ناخالص باشد ،حالت های  AOو  BOو  ABممکن است.
گزینه  )2اگر فرزندی گروه خونی  AB+دارد ،رابطهی بین از اللهای گروه خونی  ABOموجود همتوان میباشد.

il m

گزینه  )3اگر فردی گروه خونی  ABفقط ارتباط بین اللهای یکی از صفتهای گروه خونی یعنی  ABهمتوان میبا شدو در گروه خونی  Rhرابطه
بین اللها از نوع بارز نهفتگی است.

4

گزینه 1

5

گزینه 3

نوع صفت (رابطه بین اللها)

تعداد انواع ژنوتیپ

تعداد انواع فنوتیپ

بارز نهفتگی

3

2

همتوانی

3

3

بارزیت ناقص

3

4

هر صفتی که مستقل از جنس میباشد ،هیچگاه نمیتواند بر روی کروموزومهای جنسی دارای جایگاه باشد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1صفاتی که در کروموزوم  Xو  Yدارای جایگاه ژنی هستند ،صفات وابسته به جنس میباشند.
گزینه  )2هر صفتی که جن سی میبا شد ،در دو کروموزم جن سی  Xدارای جایگاه ا ست که ژن مورد نظر ممکن ا ست قابلیت رونوی سی شدن دا شته
باشد یا فاقد این ویژگی باشد.
گزینه  )4در جمعیتی از جانداران پریاختهای مثل گیاهان به منظور ت شکیل زادهی جدید ،هر صفت م ستقل از جنس میتواند طی تولیدمثل جنسی
و از ادغام گامتها به نسل بعد انتقال مییابد یا از طریق تولیدمثل غیرجنسی توسط بخشهایی مثل ساقه!
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◄ گروههای خونی :
وقتی میگویند گروه خونی شخصی

A

است درواقع «دو» گروه خونی را برای او مشخص کردهاند.
 دیگری گروه خونیای به نام .Rh

 یکی گروه خونی معروف به ABO

 گروه خونی :Rh
گروه خونی  Rhبراساس بودن یا نبودن پروتئینی است که در غشای گویچههای قرمز جای دارد و پروتئین  Dنامیده میشود.
 اگر این پروتئین وجود داشته باشد ،گروه خونی  Rhمثبت است.
 اگر این پروتئین وجود نداشته باشد گروه خونی  Rhمنفی خواهد شد.

m
o

c
.
h

بود و نبود پروتیئن  Dبه نوعی ژن بستگی دارد.
ترکیب  :در فصل قبل خواندیم که

s
r

دو ژن در ارتباط با این پروتئین ،در میان مردم دیده میشود.
ژنی که میتواند پروتیئن  Dرا بسازد ،ژن یا الل  Dمینامند.
ژنی که نمیتواند پروتیئن  Dرا بسازد .ژن یا الل  dمینامند.
 Dو  dجای مشخصی در فامتن دارند( .طبق قرارمون هر ژن مربوط به یک صفت در جایگاه خاص آن صفات در دنا قرار دارد.

o
to

o
o

هر دو ،جای یکسانی از فامتن شمارة  1را که جایگاه صفت گروه خونی  Rhاست به خود اختصاص دادهاند.
توجه داشته باشید  :هر فامتن شماره  1در این جایگاه ژن  Dیا  dرا دارد و نه هر دو را.

تذکر  :هر فرد یک جفت فامتن شماره  1دارد ،هر کدام از این کروموزومها در جایگاه ژنهای  ،Rhیا ژن  Dدارد
یا ژن  dولی در مجموع ممکن است در این دو کروموزوم ژن موجود در جایگاهها مشابه نباشند
(یعنی یکی  Dو دیگری  dباشد) یا یکسان باشد (هر دو  Dیا هر دو )d
یاد آوری  :به این جایگاه از فامتن شماره  ،1جایگاه ژنهای  Rhمیگویند.
توجه  :ژنوتیپ یا ژننمود به حالتهای مختلف ترکیب دگرهای یا اللی گفته میشود.

il m

از روی ژنوتیپ میتوان به ژنهای فرد در ارتب اط با آن صااافت پی برد همچنین هاپلو ید یا دیئلو ید یا تریئلو ید یا  ...بودن جاندار نیز مشاااخص
میشود.
دقت کنید  :اگر جانداری هاپلو ید باشد به طور معمول برای هر صفت تک ژنی یک الل دارد.
اگر دیئلو ید باشد برای هر صفت تک ژنی به طور معمول دو الل دارد.
به طور کلی تعداد کروموزومهای همتا مشخص میکند چند الل برای هر صفت تک ژنی موجود باشد.
انسان چون کروموزومهایش دو به دو همتا هستند ،پس دو الل برای هر صفت تک ژنی دارد.
قبال گفتیم و بازهم مرور کنیم :
 Dو  dشکلهای مختلف صفت  Rhرا تعیین میکنند
هر دو جایگاه ژنی یکسانی دارند ،پی دِگرههای (اللهای) صفت  Rhهستند.
از آنجا که هر یک از ما انسانها  2n=64هستیم و دو کروموزوم ( 1به صورت همتا) داریم ،پس دو دگره هم برای  Rhداریم.
ژنوتیپهای مرتبط با گروه خونی : Rh
 هر دو فامتن شمارة  D ،1یا هر دو  dرا داشته باشند .در این صورت میگویند فرد برای این صفت خالص است
 اگر یک فامتن  Dو دیگری  dرا داشته باشد میگویند فرد برای این صفت ،ناخالص است.

2

:3
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شکل ژن نمودهای خالص و ناخالص

m
o

1

گزینه 4

c
.
h

در بیماری وابسته به جنس بارز ،اگر والدین بیمار باشند( .پدر بیمار و مادر بیمار)
به دلیل اینکه پدر الل بیماری را به فرزندان دختر منتقل میکند ،همه دختران بیمار هستند.
مادر ممکن است ناخالص و بیمار باشد ،یعنی یک الل بیماری و یک الل سالم داشته باشد.
در این صورت نیمی از فرزندان پسر بیمار و نیمی دیگر سالم هستند.

7

گزینه 3

s
r

o
to

به منظور تشخیص بیماریهای ژنی همانند فنیلکتونوری در بدو تولد میتوان از خونگیری از نوزاد استفاده کرد.
بررسی سایر گزینهها :

o
o

گزینه  )1در صااورت مبتال بودن نوزاد به بیماری فنیلکتونوری تنها راه پیشااگیری از آساایب یاختههای مغز اسااتفاده از شاایرخشااکی فاقد االنین
میباشد.

گزینه  )2در رژیم غذایی فرد میانسال مبتال به فنیلکتونوری فقط غذاهایی استفاده میشود که فاقد یا دارای مقدار کم فنیلآالنین هستند.

گزینه  )4در هر بیماری که گروهی از یاختههای مغزی ا سیب میبیند ،قطعا با فقدان فنیلاالنین در غذا قابل پی شگیری ا ست( .مگه می شه؟؟ شما
مریضی که مثال سکته مغزی کرده رو با ندادن فنیل االنین میتونی پیشگیری کنی آخه؟؟)

8

گزینه 4

در اثر شارش ژنی فراوانی نسبی آلل های هر دو جمعیت مبدا و مقصد تغییر می کند.
بررسی سایر گزینهها :

il m

گزینه  )1درشارش ژنی تفاوتهای میان افراد دو جمعیت کاهش می یابد.
گزینه  )2در پی شارش ژنی ممکن است آلل های جدیدی از جمعیت مبدا به جمعیت مقصد وارد شود.
گزینه  )3ممکن است ژنوتیپ های جدیدی که در جمعیت مقصد وجود نداشته اند طی شارش ژنی از جمعیت مبدا وارد شوند.

9

گزینه 3
گزینه الف) شارش ژنی یکی از عوامل تغییر دهنده فراوانی آلل هاست که در آن دو جمعیت درگیر می باشند( .تایید گزینه)
گزینه ب) شارش ژنی دوسویه و پیوسته سبب افزایش شباهت خزانه ژنی جمعیت ها می شود( .رد گزینه)
گزینه ج) شارش زنی از عوامل برهم زننده تعادل جمعیت ها می باشد( .رد گزینه)
گزینه د) شارش ژنی سبب کاهش تنوع آللی در جمعیت مبدا میشود( .تایید گزینه)

آزمونهای زیست لیموترش – پایه دوازدهم

ویژه آزمون مرحلـــه  11آذر قلم چی

10

گزینه 2

رانش دگره ای سبب حذف بخشی از خزانه ژنی و کاهش تنوع میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در فرایند رانش دگره ای ،یک جمعیت درگیر می باشد.
گزینه  )3در فرایند رانش دگره ای احتمال حذف دیگره های سازگار و ناسازگار برابر است .
گزینه  )4هر دو فرایند رانش دگره ای و و شارش ژنی جزو فرایندهای برهم زننده تعادل جمعیت می باشند.
توجه  :رخنمود یا فنوتیپ شکل ظاهری یا حالت بروزیافته یک صفت است .فنوتیپ توسط پروتئینها تعیین میشود.

 فنوتیپهای (رخنمود) مطرح شده با صفت گروه خونی : Rh
 گروه خونی فردی که ژنوتیپ  DDاست ،فنوتیپ  Rhمثبت دارد
 گروه خونی فردی یا ژنوتیپ  ،ddفنوتیپ  Rhمنفی است.
گروه خونی فردی که  Ddاست؛ چگونه میشود؟

m
o

مشاهدات نشان میدهند که افراد ناخالص با ژنوتیپ  ،Ddگروه خونی  Rhمثبت را خواهند داشت.
 اگر دو دگرة  Dو  dکنار هم قرار بگیرند ،این آلل  Dاست که بروز میکند.
پس فنوتیپ  Rhمثبت است.

c
.
h

در این حالت گفته میشود که دگره  Dبارز و دگرة  dنهفته است و
بین دگرهها رابطة بارز و نهفتگی برقرار است.

s
r

توجه مهم  :طبق قرارداد ،دگره بارز را با حرف بزرگ و دگرة نهفته را با حرف کوچک آن نشان میدهیم.
در رابطه بارز و نهفتگی یکی از اللها نسبت به دیگری ارجیعت دارد (خودمونی زورش زیاده!)
که سبب میشود بر دیگری غلبه داشته باشد.

o
to

توجه  :اغلب رابطههایی که در حد کنکور و حتی در اطرافمان میبینیم از نوع همین رابطه بارز نهفتگی است!
داشتن تنها یک دگره  Dکافی است تا در غشای گویچههای قرمز پروتئین  Dمشاهده شود.
به همین علت ،گروه خونی فردی که برای این صفت ناخالص است ،مثبت خواهد شد.
شکل مقابل توضیح رابطة بارز و نهفتگی بین آللهای گروه خونی Rh
چند نکته تکمیلی رو باهم داشته باشیم :
)a
)b
)c
)d
)e

o
o

کروموزوم شماره  1بزرگترین کروموزوم بدن از لحاظ اندازه است (با توجه به کاریوتیپ که کروموزومها را براساس اندازه مرتب میکند) ،پس
بیشترین مقدار نوکلئوتید و پیوند فسفودیاستر را دارد و بیشترین زمان را الزم دارد تا همانندسازی شود.
در صفت گروه خونی  Rhاگر فردی فاقد پروتئین  Dباشد ،قطعا دارای ژنوتیپ  ddو فنوتیپ  Rhمنفی است.
اگر فردی دارای پروتئین  Dدر غ شای خود با شد ،تعیین فنوتیپ راحت ا ست چون فنوتیپ  Rhمثبت دارد ولی تعین ژنوتیپ ممکن نی ست
چون هم میتواند  Ddو هم  DDباشد.
اگر فردی با فنوتیپ  Rhمنفی داشتیم حتما دارای دو الل  dاست.
اگر فردی با فنوتیپ  Rhمثبت داشتیم ،حتما دارای حداقل یک الل  Dاست.

il m
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