اگر دااه اصاح شود  ،مملکت اصاح میشود.
خم
امام ینی (ره )

پیش آزمون شماره 5
1901/90/11

پیش آزمون زیـــــــست شناسی – ویژه پایه دوازدهم
دفترچــــــــه ســواات و پاســخنامه تـریحی

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ5
گروه مولفان

دپارتمان زیستشناسی لیموترش  +رتبههای برتر کنکور 89

تعداد سواات در هر فصل
ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 00

آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

آنالیز دقیق سواات
ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات
ارائه کادر های آموزشی

پروژه پیش آزمونهای مرحلهای –  10سوال

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

آزمونها اسکن کنید

این محصول که در ادامه معرفی میشه بهتون هیچ توضیحی نداره
جز اینکه با افتخار ادعا کنیم :

« باای  59درصد زیست شناسی کنکور  59را

با آزمون های سال تحصیلی گذشته پیش بینی کردیم »
 قضاوت با خودت آقای دکتر و خانوم دکتر عزیز
 حتی این رو هم بدونید که برخی سواات کنکور عینااا از آزمون های لیموترش #کپیبرداری شد حتی
همان گزینه بدون هیچ گونه تغییر پاسخ درست بود
پکیج های زیست لیموترش همگی با ضمانت تطابق باای  % 08ارسال می شوند

پس فکر نکن 
 اگر دوازدهمی هستی یا پارسال پشت کنکور موندی و دنبال اینی درصد زیست امسالت عالی
باشه و موفق بشی
 اگر دنبال یه منبع تستی بهتر هستی که یه سر و گردن از کتابای بازار بااتر باشه

 این محصول رو از دست نده به هیچ وجه

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

Limootoorsh.com

صفحه 2

زیست شناسی ویژه دوازدهم – پیش آزمون مرحله ( : )5سال تحصیلی 99-99

 11آذر 99

گروه آموزشی لیموترش

کدام گزینه متن زیر را بهطور نامناسب کامل مینماید؟

به طور معمول ،در یاختههای بنیادی مغز انسان تنظیم بیان ژن سبب  ...........................میگردد.

 )1ایجاد یاختههای متفاوتی با دِنایِ هستهای مشابه
 )3کاهش تعداد جایگاههای آغاز همانندسازی دِنایِ هستهای

 )2غیرفعال شدن بسیاری از ژنها درون هسته
 )4افزایش ساخت پروتئین با افزایش طول عمر رنای پیک

کدام گزینه زیر در ارتباط با باکتری اشرشیاکای طی شرایطی که گلوکز در محیط موجود نباشد ،نادرست است؟
 )1قبل از افزایش غلظت آنزیمهای تجزیهکننده اکتوز ،شکل فضایی پروتئین مهارکننده تغییر میکند.
 )2پس از اتصال مالتوز به پروتئین فعالکننده ،آنزیم رنا بسپاراز شروع به حرکت در طول ژنها میکند.
 )3اگر مالتوز در محیط اطراف زیاد باشد ،طی رونویسی انواع آنزیمهای تجزیهکننده مالتوز تولید میشوند.
 )4با اتصال مهارکننده به توالی اپراتور ،فعالیت رنا بسپاراز بر روی ژنِ پروتئین مهارکننده متوقف میشود.
هرگاه فردی گروه خونی  ..................داشته باشد ،به طور حتم دارای والدینی است که  ..................را دارند.
 - AB+ )2توانایی تولید همزمان آنزیم  Aو B
 - O+ )1در غشای گویچه قرمز خود پروتئین D
 - B- )4در غشای گویچه قرمز خود کربوهیدرات B
 - A- )3در کروموزوم شماره  1خود حداکثر یک الل D

کدام گزینه متن زیر را بهطور نامناسب کامل مینماید؟

بهطور معمول ،در بررسی گروههای خونی هرگاه فردی  .......................قطعا دارای  .................میباشد.

 )1دارای دو دگره همتوان است – واکنش آنزیمی برای اضافه شدن کربوهیدرات  Aو  Bبه غشا
 )2در غشای گویچه قرمز خود فاقد کربوهیدرات و پروتئین  Dاست – ژنوتیپ OOdd
 )3آنزیم سازنده پروتئین  Dرا تولید نکند – الل  dدر هر دو فامتن شماره  1خود
 )4دارای ژنوتیپ ناخالص است – رابطه بارز نهفتگی بین تمام اللهای موجود

همواره پس از ورود عامل آزادکننده در مرحله پایان ترجمه به ریبوزوم .................
 )1آخرین جابجایی رخ میدهد و آخرین  tRNAاز جایگاه  Pخارج میشود.
 )2پیوند بین پلیپپتید و  tRNAبا مصرف آب توسط آنزیمی هیدرولیز میشود.
 )3درجایگاه  Pریبوزوم ،هیچگاه توالی نوکلئوتیدی  UGAمشاهده نمیشود.
 )4در جایگاه  Pریبوزوم ،رابطه مکملی بین کدون پایان و آنتیکدون مشاهده میشود.

چند مورد زیر در ارتباط با مراحل الگوی جریان فشاری برای جابهجایی شیره پرورده به درستی بیان شده است؟

● در مرحله دوم ،آب از یاختههای مجاور آوندهای چوبی به آوند آبکش وارد میشود.

● در مرحله چهارم ،مواد آلی شیرۀ پرورده ،با انتقال فعّال ،باربرداری و آنجا مصرف یا ذخیره میشوند.

● در مرحله اول ،قند و مواد آلی در محل منبع ،به روش انتقال فعّال ،وارد یاختههای آبکش میشوند.

● در مرحله سوم ،محتویات شیرۀ پرورده به صورت تودهای از مواد به سوی محل دارای فشار بیشتر به حرکت در میآید.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1

به طور معمول ،هر  .................در خاک ،میتواند .................
 )1ترکیب نیتروژندار قابل جذب – توسط باکتریهای آمونیاکساز تولید شود.
 )2یون آمونیوم موجود – توسط باکتریهای همزیست با گیاهان تولید شود.
 )3باکتری تثبیتکننده نیتروژن – با مصرف مواد آلی ،یون مثبت تولید کند.
 )4باکتری نیتراتساز – نوعی یون قابل جذب توسط گیاهان را مصرف کند.

به طور معمول ،کودهای  .................و نمیتوانند .................
 )1شیمیایی ،عناصر معدنی را سریع در اختیار گیاه قرار میدهند – بافت خاک را تخریب کنند.
 )2آلی ،شباهت زیادی به نیازهای جانداران دارند – به عوامل بیماریزا آلوده باشند.
 )3زیستی ،مواد معدنی خاک را افزایش دهند – همراه کودهای دیگر به خاک افزوده شوند.
 )4شیمیایی ،کمبود مواد مغذی خاک را جبران میکنند – حاوی باکتریهای مفید برای خاک باشند.

کدام گزینه ،عبارت زیر را به طور ناصحیح کامل مینماید؟

همه گیاهانی که با  .................همزیستی دارند ................. ،میکنند.

 )1قارچ – مواد آلی مورد نیاز قارچ را از طریق ریشۀ تامین
 )3ریزوبیوم – مواد آلی مورد نیاز باکتری را برای آن فراهم

 )2سیانوباکتری – نیتروژن تثبیت شدۀ آن را دریافت
 )4سیانوباکتری – در محیطهای فقیر از نیتروژن زندگی

ربات پرسش و پاسخ رااایگان و دانلود رااااایگان کلیپ و جزوه و آزمون ◄◄◄
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گروه آموزشی لیموترش

در ریشه گیاهان علفی ................. ،فقط  .................ممکن است.
 )1حرکت آب در بخش پوست ریشه – از مسیرهای سیمپاستی و آپوپاستی
 )2ورود مواد به درون استوانه آوندی – از طریق پروتوپاست یاختهها
 )3جذب آب به درون ریشه – توسط یاختههای طویل شده روپوستی
 )4حرکت آب در مسیر آپوپاستی  -از فضاهای خالی درون دیواره یاختهی

ثبت نام درآزمونهای آناین زیست کنکور  - 89ویژه دوازدهم آغاز شد .ثبت نام در ←

صفحه 2
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دفترچه پاسخنامه اما تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش – پایه دوازدهم

:
1

گزینه 3

در یاختههای موروا و باسیتوسیست و یاخته های بنیادی مغز استخوان ،سرعت تقسیم یاخته باا است و تعداد نقاط آغاز همانندسازی بیشتر است،
تنظیم بیان ژن در جهت افزایش تولید پروتئینهای شرکت کننده در فرآیند همانندسازی و همچنین رشتههای دوک عمل میکند ،تنظیم بیان ژن
با تولید آنزیم های موثر درهمانندسازی ظرفیت ازم برای تقسیم با سرعت باا و افزایش جایگاههای آغاز همانندسازی فراهم میکند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1دو نوع یاخته متفاوت از یاختههای بنیادی مغز استخوان ایجاد میشود  )1 :یاخته بنیادی میلوئیدی  )2یاخته بنیادی لنفوئیدی
این یاختهها مشابه تمام یاختههای هستهدار بدن ،دارای دنای هستهای مشابهی هستند.
گزینه  )2تنظیم بیان ژن در هر یاخته سبب میشود تنها تعدادی از ژنها فعال و بسیاری از ژنها خاموش (غیرفعال) باشند.

گزینه  )4در تنظیم بیان ژن پس از رونویسی درون یاختهها ،افزایش ساخت پروتئین با افزایش طول عمر رنای پیک میسر میگردد.

نوع سوال  :استدالی و خط به خط و مفهومی

مبحث سوال  :تنظیم بیان ژن ()122

سطح سوال  :متوسط

 تعریف  :به فرایندهایی که تعیین میکنند در چه هنگام ،به چه مقدار و کدام ژنها بیان شوند و یا بیان نشوند ،فرایندهای تنظیم بیان ژن
میگویند.

توجه  :تنظیم بیان ژن فرایندی بسیار دقیق و پیچیده است و عوامل متعددی ممکن است بر آن اثر بگذارند.

تنظیم بیان ژن موجب میشود :

 جاندار به تغییرات پاسخ دهد .مثاً در گیاه ،نور (محرک) میتواند باعث فعال شدن ژن سازندة آنزیمی شود که در فتوسنتز مورد استفاده قرار
میگیرد .در نبود نور این ژن بیان نمیشود( .واسه همینه فتوسنتز فقط در حضور نور و در طول روز که نور خورشید داریم ،انجام میشه)

 ایجاد یاختههای مختلفی از یک یاخته شود( .تمایززایی)

مثال  :یاختههای متفاوتی که از یاختههای بنیادی مغز استخوان ایجاد میشوند.

تنظیم بیان ژن زیر ذرهبین :

⃝  1یاختهها به طور همزمان از همهی ژنهای خود استفاده نمیکنند.

⃝  2وقتی از روی یک ژن رونویسی صورت میگیرد (یا وقتی یک ژن مورد استفاده قرار میگیرد) ،میگویند آن ژن بیان شده است و به اصطاح
روشن است.

⃝  3وقتی ژن مورد استفاده قرار نمیگیرد میگویند آن ژن خاموش شده است.

⃝  4اینکه در یک زمان مشخص کدام ژن روشن و کدام خاموش باشد ،به تنظیم بیان ژن معروف است.

⃝  5تنظیم بیان ژن در موارد زیر نقش مهمی دارد:

 -aتغییر شرایط محیط ،مثل در دسترس بودن یا نبود مواد غذایی

مثال :رنگ گل ادریسی در خاکهای اسیدی آبی و در خاک خنثی و قلیایی صورتی است.
 -bنمو جانداران

⃝  8در یاختههای یک جاندار ،میزان رونویسی و بیان ژنها متفاوت است  .این موضوع باعث شده که شکل و عملکرد و فنوتیپ یاختههای یک
جاندار متفاوت باشد با اینکه ژنوم آنها کاماً یکسان است.
نکته  :چون همهی یاختههای پیکری ما از تقسیم میتوز یک یاخته تخم بوده پس کل محتوی ژنوم (ژنوتیپ) یاختههای پیکری ما باهم یکسان است.

⃝  9برای اینکه بفهمید آیا ژن مورد نظر در سلول  Xبیان می شود یا نه به موارد زیر دقت کنید :

 -aاصاً ببینید که آیا در آن جاندار یا سلول ژن مذکور وجود دارد یا نه.

مثاً در همهی یاختههای هستهدار شما ژن رمز کنندهی هموگلوبین وجود دارد .اما در هیچ کدام ژن رمزکنندهی پروتئین مهارکننده وجود ندارد .چون
مهارکننده فقط در باکتریهاست.

 -bبعد ببینید که آیا سلول نیازی به ساختن مادهی مذکور دارد یا نه.

مثاً در همهی یاختههای هستهدار ما ژنهای رمزکنندهی پادتن وجود دارد .اما این ژن فقط در یاختههای پادتنساز بیان میشود اما در ماستوسیتها یا
سایر یاختهها از روی ژن رمزکنندهی پادتن رونویسی صورت نمیگیرد و پادتن ساخته نمیشود.

نکته  :اینکه ژنهای رمزکننده پادتن در یاختههای پادتنساز  ،از روی آن رونویسی میشود یعنی ژن رمزکنندهی پادتن روشن است .اما اینکه از روی ژن
رمزکنندهی پادتن در ماستوسیت رونویسی نمیشود و ماستوسیت پادتن نمیسازد یعنی ژن رمزکننده پادتن در ماستوسیت خاموش است.

⃝  11بعضی از یاختههای بالغ دارای پروتئین خاصی هستند اما ژن رمزکنندهی آن را ندارند .برای مثال گلبولهای قرمز در انسان و بسیاری دیگر از
جانداران بدون هستهاند و تقریباً همهی اجزای سلولی خود را از دست دادهاند و از هموگلوبین پر شدهاند .بنابراین گلبولهای قرمز بالغ ،فاقد ژنهای

رمزکنندهی هموگلوبین هستند اما هموگلوبین را دارند.

2

ویژه آزمون مرحلـــه  11آذر قلم چی

آزمونهای زیست لیموترش – پایه دوازدهم

گزینه 4

در تنظیم منفی رنویسی ،پروتئین مهارکننده به توالی اپراتور متصل گردد و مانع از رونویسی ژنهای آنزیمهای تجزیهکننده اکتوز میشود و تاثیری بر
روی رونویسی از ژن رمزکننده خودش ندارد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1پس از ورود اکتوز به درون باکتری با اتصال به مهارکننده سبب تغییر شکل آن شده و این پروتئین از توالی اپراتور جدا می شود و ژنها به
اصطاح روشن میشود و با رونویسی و ترجمه غلظت آنزیمهای تجزیهکننده اکتوز افزایش مییابد.
گزینه  )2در تنظیم مثبت رونویسی ،درحضور مالتوز اتصال آن به پروتئین فعال کننده سبب پیوستن این پروتئین به جایگاه اتصالش شده و رونویسی
شروع میشود و آنزیم رنا بسپاراز شروع به حرکت در طول ژنها میکند.
گزینه  )3در عدم حضووور گل وکز و وجود مالتوز زیاد در محیط ،باکتری از این قند برای تولید انرژی اسووتفاده میکند ،با مکانیسوومی که در گزینه قبل
توضیح دادیم در نهایت ژنهای آنزیمها دخیل در تجزیه مالتوز رونویسی و این آنزیمها تولید میشوند.

◄ تنظیم منفی رونویسی :

یادآوری  :در رونویسی با چسبیدن رنابسپاراز به راهانداز ژن شروع میشود.

نکته  :اگر مانعی بر سر راه رنابسپاراز وجود داشته باشد ،رونویسی انجام نمیشود( .تنظیم منفی رونویسی)

تعریف  :مانع پیشروی رنابسپاراز از نوعی پروتئین به نام مهارکننده است.

توجه  :پروتئین مهارکننده به توالی خاصی از دنا بهنام اپراتور متصل میشود و جلوی حرکت رنابسپاراز را میگیرد.
نکته  :در اثر اتصال این پروتئین به توالی اپراتور در دنا ،مراحل رونویسی انجام نمیگیرد.

اکتوز موجود در محیط به باکتری وارد میشود و با اتصال به مهارکننده ،شکل آن را تغییر میدهد.

یادآوری  :ساختار نهایی پروتئین مهارکننده ،ساختار سوم است و شکل فضایی آن (سه بعدی) پس از اتصال به اکتوز تغییر میکند.
نکته  :تغییر شکل مهارکننده ،آن را از اپراتور جدا میکند و نیز مانع از اتصال آن به اپراتور میشود.

توجه  :با برداشته شدن مانع (پروتئین مهارکننده) سر راه ،رنابسپاراز میتواند رونویسی ژنها را انجام دهد.

نکته  :محصوات این ژنها آنزیمهای تجزیهکننده هستند تجزیه اکتوز محیط و تامین انرژی از این قند برای باکتری را ممکن میکنند.
نکات مربوط به ساختار ژنهای رمزکننده آنزیمهای تجزیه کننده اکتوز :

یادآوری RNA :پلیمراز به راهانداز و پروتئین مهارکننده(تنظیم کننده) به اپراتور اتصال مییابد.

⃝  1متشکل از  3تا ژن هستند .که هرگاه از روی آن رونویسی میشود .یک  3 mRNAژنی ایجاد میگردد .بنابراین هنگامی که این mRNA

ترجمه میشود 3،تا آنزیم سنتز میگردد.

توضیح  :قضیه mRNAهای تک ژنی و چند ژنی از کتاب درسی دوازدهم حذف شده است و نیازی به دونستن این مطلب برای کنکور نیست!
نکته  :در این ساختار ،یک راهانداز رونویسی از چند ژن مجاور را ممکن میسازد.

⃝  2وقتی از روی بخش ژنها رونویسی صورت میگیرد و  mRNAحاصل ترجمه میگردد 3 ،تا آنزیم تولید میشود.

بنابراین در باکتری مقدار این  3تا آنزیم باهم زیاد و باهم کم میشود .در ضمن مقدار این  3تا آنزیم همیشه باهم برابر است.

⃝  3سه تا آنزیم مذکور برای تجزیه اکتوز استفاده میشوند.

 هنگامی که در محیط اکتوز نیست :
 -aپروتئین مهارکننده به اپراتور متصل است و مانع از رونویسی ژنها میشود.
 -bژنها خاموش بوده و از روی آنها رونویسی صورت نمیگیرد.

 -cمقدار آنزیمهای ازم برای تجزیه اکتوز در باکتری اندک است( .مقدارش صفر نیست)

 mRNA -dمربوط به ژنهای تجزیهکننده اکتوز ساخته نخواهد شد.

 -eنفوذپذیری غشای پاسمایی باکتری به اکتوز خیلی کم میباشد( .نفوذ پذیری صفر نیست)

دفترچه پاسخنامه اما تشریحی
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 هنگامی که در محیط اکتوز وجود دارد اما گلوکز نیست :
 -aدر ابتدا مقدار کمی اکتوز وارد باکتری شده است.

 -bپروتئین مهارکننده از اپراتور جداشده و به اکتوز متصل میشود.
 -cپس از اتصال اکتوز به پروتئین مهارکننده ،شکل پروتئین مهارکننده تغییر میکند و دیگر نمیتواند به اپراتور متصل شود.

 -dآنزیم رنابسپاراز پروکاریوتی به تنهایی راهانداز را شناسایی میکند و به آن اتصال مییابد.

 -eآنزیم رنابسپاراز پروکاریوتی از بخش سه ژن رمزکننده آنزیمهای تجزیهکننده اکتوز رونویسی میکند.
 mRNA -fوارد ریبوزوم شده و  3آنزیم ازم برای تجزیه (هیدرولیز) اکتوز ساخته میگردد.

نکته  :در باکتری غلظت هر سه آنزیم به یک اندازه افزایش می یابد.

 -gنفوذپذیری غشای پاسمایی باکتری به اکتوز و جذب اکتوز شدیداً افزایش مییابد.
 -iبا روشن بودن ژنها مقدار  mRNAو آنزیمهای ازم برای تجزیه اکتوز در باکتری افزایش مییابد.

⃝  9چه در محیط اکتوز وجود داشته باشد و چه نداشته باشد؛ همیشه ژن پروتئین مهارکننده روشن خواهد بود بنابراین همیشه در
باکتری پروتئین مهارکننده در حال ساخته شدن خواهد بود.

⃝  11راهانداز ،اپراتور و ژن از جنس RNA ،DNAپلیمراز ،مهارکننده از جنس پروتئین و اکتوز از جنس کربوهیدرات (دی ساکارید)

هستند.

ترکیب  :اکتوز از گلوکز و گااکتوز ساخته شده است.اکتوز قند شیر است.

⃝  11مهارکننده میتواند به اپراتور (از جنس  )DNAو اکتوز (از جنس کربوهیدرات) متصل شود .این  3تا (مهارکننده ،اپراتور و آلواکتوز) ،از
نظر جنس متفاوتاند.

3

گزینه 3

در فردی که از لحاظ گروه خونی  ، Rhمنفی ا ست باید فقط به یک چیز شک کنیم ،پدر و مادر هر دو حتما یک آلل  dدارند ،ولی میتوانند یا آلل D
را داشته باشند یا نداشته باشند ،پس حداکثر یک آلل  Dدر کروموزوم ( 1جایگاه ژنهای  )Rhآنها مشاهده میشود.
(تا پایا
تا آخ

آ رما  89با ورود به سایت لی وت
ک ارتو ه تیم ) 

( )limootoorsh.comا امکانات رایگاا

ی نظی ی تا رو ک کور به

م

بشی  ،ما

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1اگر فرزندی گروه خونی  ،Rhمثبت داشووت و ما نمیدانسووتیم  DDاسووت یا  ،Ddباید به این توجه کنیم که به طور حتم یکی از والدین
حداقل الل  Dرا داشووته اسووت (چون به فرزند منتقل کرده اسووت) ولی چون نمیدانیم فرزند چه ژنوتیپی دارد ممکن اسووت والد دیگر  ddباشوود و در
غشای گویچه قرمز خود پروتئین  Dنداشته باشید( .منظور آمیزش  Dd :با  ddاست)

گزینه  )2اگر فرزندی گروه خونی  ABدارد ،ممکن است یکی از والدین دارای گروه خونی  Aو دیگری  Bباشد که در این صورت هیچ والدی توانایی
تولید همزمان آنزیم  Aو  Bرا ندارد( .این گزینه تنها زمانی صادق است که هر دو والد نیز ژنوتیپ  ABداشته باشند).
گزینه  )4اگر فرزندی دارای گروه خونی  Bباشد ،ژنوتیپ آن  BBاست یا  BOمیباشد ،فقط در حالتی که فرزند  BBباشد ،هر دو والد دارای آللB
ه ستند و در غ شای گویچه قرمز خود کربوهیدرات  Bدارند .اگر فرزند  BOبا شد یکی از والدین الل  Oرا دارد و ممکن ا ست گروه خونی  Oدا شته
باشد در این صورت در غشای گویچه قرمز خود هیچ کربوهیدرات  Bیا  Aندارد.

نوع سوال  :استدالی و خط به خط و مفهومی ،دامدار

مبحث سوال  :گروههای خونی ()123

سطح سوال  :نسبتا سخت

آزمونهای زیست لیموترش – پایه دوازدهم
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گزینه 4

اگر فردی دارای ژنوتیپ ناخالص از لحاظ گروههای خونی باشد ممکن است حالتهای مقابل باشد :
ABDd )3
BODd )2
AODd )1
در حالت ( )3بین اللهای  Aو  Bرابطه همتوانی برقرار است.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1تنها در یک حالت با توجه به توضووویح گزینه  4که گفتیم رابطه همتوانی داریم ،آن هم بین اللهای  Aو  Bاسوووت که در این حالت
واکنش آنزیمی برای اضافه شدن کربوهیدرات  Aو  Bبه غشا برای فردی که گروه خونی  ABدارد صورت میگیرد.
گزینه  )2در فردی که دارای گروه خونی  O-است و ژنوتیپ  OOddدارد ،در غشای گویچه قرمز خود فاقد کربوهیدرات و پروتئین  Dمیباشد.

گزینه  )3فردی که آنزیم سازنده پروتئین  Dرا تولید نکند دارای ژنوتیپ  ddاست و این یعنی الل  dدر هر دو فامتن شماره  1فرد مشاهده میشود.

نوع سوال  :استدالی و خط به خط و مفهومی ،دامدار

1

مبحث سوال  :گروههای خونی ()123

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 2

پس از ورود عامل آزادکننده در مرحله پایان ترجمه به ریبوزوم ،پیوند بین پلیپپتید و  tRNAبا مصوورف
آب تو سط آنزیمی هیدرولیز می شود .و این دو از هم جدا می شوند و با جدا شدن زیرواحدهای ریبوزوم از
 mRNAترجمه پایان مییابد.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1قبل از شررع م حعه پ یانات جعه،پ آخرین جابجایی رخ میدهد و آخرین  tRNAوارد جایگاه
 Pمیشود.

گزینه  )3در جایگاه  Pریبوزوم ،هیچگاه توالی نوکلئوتیدی رمزه  UGAمشاهده نمیشود ولی چون رنای
ناقل و پادرمزه داریم ،ممکن ا ست توالی آنتیکدونی  UGAدا شته با شیم که در این صورت در جایگاه P
رمزه  ACUداریم.
گزینه  )4در جایگاه  Pریبوزوم ،رابطه مکملی بین کدون ماقبل پایان و آخرین آنتیکدون مشوواهده
میشود.

 مرحلة پایان :

ورود یکی از رَمزههای پایان ترجمه ( UAG ،UAAو  )UGAبه جایگاه  Aرناتن

چون رنای ناقل مکمل این رمزه وجود ندارد ،این جایگاه توسط پروتئینهایی به نام عوامل آزادکننده
اشغال میشود.

این پروتئینها باعث   :جدا شدن پلیپپتید از آخرین رنای ناقل میشوند.
همچنین  جدا شدن زیرواحدهای رِناتَن از هم و آزاد شدن رنای پیک میشوند.

تذکر  :زیرواحدهای رِناتَنها میتوانند مجدداً این مراحل را تکرار کنند تا چندین نسخه از
یک پلیپپتید ساخته شود.

چندتا نکته در ارتباط با مرحله پایان :
 -aبرای کدونهای پایان ضد رمز (آنتیکدون) وجود ندارد پس در جاندارن

آنتیکدونهای  AUC ،AUUو  ACUوجود ندارد.

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.

در مرحلهی طویل شدن ترجمه همهی کدونها و tRNAهای آنها ابتدا وارد جایگاه  Aو سپس جایگاه  Pمیشوند و در نهایت از از جایگاه E
خارج میشوند.
تذکر :آخرین  tRNAبرخاف همه tRNAهای دیگر ،ازجایگاه  Pخارج میشود.

آزمونهای زیست لیموترش – پایه دوازدهم

:

گزینه 3
6
اگر به شکل کتاب درسی با دقت نگاه کنید :

دفترچه پاسخنامه اما تشریحی

● در مرحله اول ،قند و مواد آلی در محل منبع ،به روش انتقال فعّال ،وارد یاختههای آبکش میشوند.
● در مرحله دوم ،آب از یاختههای مجاور آوندهای چوبی به آوند آبکش وارد میشود.

● در مرحله سوم ،محتویات شیرۀ پرورده به صورت تودهای از مواد به سوی محل دارای ف شار کمتر(نه بی شتر) به حرکت در

میآید.

● در مرحله چهارم ،مواد آلی شیرۀ پرورده ،با انتقال فعّال ،باربرداری و آنجا مصرف یا ذخیره میشوند.

تنها یک مورد نادرست است.
الگوی جریان فشاری :

 مرحله  یا بارگیری آبکشی :

قند و مواد آلی در محل منبع ،به روش انتقال فعّال (با صرف انرژی و

در خاف شیب غلظت)  ،وارد یاختههای غربالی آبکش میشوند.

نکته  :یاختههای غربالی فاقد اندامک و هسته هستند و انرژی مورد نیاز
خود برای فعالیت را از یاختههای همراه تامین میکنند.

 مرحله  یا ورود آب به آوند آبکشی :

با افزایش مقدار مواد آلی و به ویژه ساکارز ،پتانسیل آب یاختههای
آبکشی کاهش و فشار اسمزی آنها افزایش پیدا میکند.

در نتیجه ،آب از یاختههای مجاور آوندهای چوبی که دارای پتانسیل
آب بااتری هستند به آوند آبکش وارد میشود.

 مرحله  یا حرکت شیره پرورده :
در یاختههای آبکشی ،فشار افزایش (پتانسیل آب باا) مییابد.

در نتیجه محتویات شیرة پرورده به صورت تودهای از مواد به سوی

محل مصرف که دارای فشار کمتر (پتانسیل آب پایین) به حرکت
درمیآید.

یادآوری  :محل مصرف میتواند بخشهای مختلفی باشد ،از جمله
ریشه یا میوهها و گلها باشند.

 مرحله  یا باربرداری آبکشی:

در محل مصرف ،مواد آلی شیرة پرورده ،با انتقال فعّال (با صرف انرژی
و در خاف شیب غلظت) ،باربرداری (باربرداری آبکشی)
میشوند.
در محل مصرف ،مواد آلی شیرة پرورده ،مصرف یا ذخیره میشوند.
توجه  :در محل مصرف طبق شکل چون با خروج مواد آلی از آوند

آبکش ،فشار آن افزایش یافته و پتانسیل آب آن باا میرود ،آب از آوند
آبکشی مجددا به آوند چوب بازمیگردد.

نکته  :وجود یاختههای همراه در مراحل باربرداری و بارگیری آبکشی به
دلیل فرآیند انتقال فعال و مصرف انرژی زیستی ازم است و در نبود
این یاختهها این فرآیندها با اختال مواجه میشود.
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گزینه 4

باکتری نیتراتساز ،یون آمونیوم که قابل جذب توسط گیاهان است را مصرف میکنند.

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1دو نوع ترکیب نیتروژندار توسط گیاهان جذب میشود :
 )1آمونیوم  )2نیترات که فقط آمونیوم توسط باکتریهای آمونیاکساز تولید میشود.

گزینه )2یون آمونیوم توسط باکتریهای آمونیاکساز و باکتریهای تثبیتکننده نیتروژن که میتوانند همزیست با گیاه باشند ،تولید میشود.
گزینه  )3باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن با با مصرف مواد معدنی (نیتروژن جو)  ،یون مثبت تولید میکنند.
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گزینه 4

◄ کودهای آلی ،شامل بقایای درحال تجزیه جانداراناند.
این کودها مواد معدنی را به آهستگی آزاد میکنند.
چون به نیازهای جانداران شباهت بیشتری دارند ،استفادة بیش از حدّ آنها به گیاهان آسیب کمتری میزند.
از معایب این کودها ،احتمال آلودگی به عوامل بیماریزاست.

◄ کودهایشیمیایی شامل عناصر معدنی هستند که به راحتی در اختیار گیاه قرار میگیرند.
میتوانند به سرعت ،کمبود مواد مغذّی خاک را جبران کنند.
مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی میتواند آسیبهای زیادی به خاک و محیط زیست وارد و بافت خاک را تخریب کند.
با شسته شدن توسط بارشها ،این مواد به آبها وارد میشوند .حضور این مواد باعث رشد سریع باکتریها ،جلبکها و گیاهان آبزی میشود.
افزایش این عوامل مانع نفوذ نور و اکسیژن کافی به آب میشود و میتواند باعث مرگ ومیر جانوران آبزی شود.

◄ کودهای زیستی شامل باکتریهایی هستند که برای خاک مفید و با فعّالیت و تکثیر خود ،مواد معدنی خاک را افزایش میدهند.
استفاده از این کودها بسیار ساده تر و کم هزینه تر است.
این کودها معمواً به همراه کودهای شیمیایی به خاک افزوده میشوند و معایب دو نوع کود دیگر را ندارند.
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گزینه 4

گیاه گونرا ،با سیانوباکتریها همزی ستی دارد و در محیطهای فقیر از نیتروژن زندگی میکند ولی گیاه آزوا با اینکه همزی ستی دارد ولی ساکن مناطق
( )limootoorsh.comا امکانات رایگاا ینظی ی تا رو
فقیر از نیتروژن نیسوووت ( .تا پایا آ رما  89با ورود به ساااایت لی وت
ک کور به

م

بشی  ،ما تا آخ

ک ارتو

ه

تیم ) 

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1در ساختار قارچ ریشهای ،گیاه همزیست ،مواد آلی مورد نیاز قارچ را از طریق ریشۀ تامین میکند.
گزینه  )2گیاهی که با سیانوباکتری همزیستی دارد ،نیتروژن تثبیت شدة آن را دریافت میکند.

گزینه  )3گیاهانی که با ریزوبیوم همزیستی دارند ،مواد آلی مورد نیاز باکتری را برای آن فراهم میکنند.

ویژگی مورد بررسی
محل زندگی

محل باکتریها تثبیت کننده نیتروژن
اندازه گیاه
توضیح

گیاه گونرا
نواحی فقیراز نیتروژن

تاابهای شمال و مزارع برنج

حفرههای کوچک شاخه و دمبرگ

در کتاب اشاره نشده

بزرگ

کوچک

با وجود کمبود نیتروژن چنین رشدی دارد.

گیاه آبزی آزوا ،بومی ایران نیست و

این مناطق غیرحاصلخیز ،همزیستی با این

برای تقویت مزارع برنج به تاابهای
شمالی وارد شد .رشد سریع این گیاه

علت بزرگ بودن گیاه و برگهای آن در
باکتریهاست.
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گیاه آزوا

موجب کاهش اکسیژن آب و مرگ
بسیاری آبزیان میشود.

گزینه 3

با توجه به شکل کتاب درسی ،ورود آب به گیاه فقط توسط یاختههای طویل شده روپوستی (تارکشنده) صورت میگیرد.

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1حرکت آب در بخش پوست ریشه در سه مسیر ،سیمپاستی و آپوپاستی و عرض غشایی صورت میگیرد.

گزینه  )2حرکت آب در درون استوانه آوندی از طریق سه مسیر ،سیمپاستی و آپوپاستی و عرض غشایی صورت میگیرد.

نکته  :آب و مواد محلول آن فقط میتوانند از طریق مسیر سیمپاستی وارد یاختههای درون پوست شوند.

گزینه  )4در مسیر آپوپاستی ،حرکت آب و مواد محلول از فضاهای بین یاخته ای و دیوارۀ یاخته ای انجام میشود.
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