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

پیش آزمون شماره 4
8930/80/72

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

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ4

گروه مولفان
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دپارتمان زیستشناسی لیموترش  +رتبههای برتر کنکور 89

تعداد سواالت در هر فصل

or
oo

ارائه دام های متداول تست

ارائه کادر های آموزشی

پروژه پیش آزمونهای مرحلهای –  01سوال

m

ویژگی های پاسخنامه آزمون

to

آنالیز دقیق سواالت

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات

Li

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 33

m

آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

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

آزمونها اسکن کنید

هدیه لیموترش به دکترهای آیندهمون  یه حس خوب برای موفقیت ):

قرار نیست اینجا تبلیغ بذاریم و اینا حرفها بچهها ):
پس خوب گوش کنید
قراره کلی چیزای خفن که براتون آماده کردیم رو
 کامال #راااایــگان

sh
.c
o

m

اونم نه پووولی (با این شرایط #بنزین__3تومنی)

بزودی (یعنی همین پایان آذر ماه) در سایت رسمی لیموترش ارائه کنیم.
ما که کلی ذووق داریم برای اینکار

or

 چیزی که هیچ گروه آموزشی دیگه انجامش نداده .

پس یادتون نره ...

to
oo

پایان آرذ ماه 89

Li

m

لی
م
سایت گروه آموزشی ورتش
گروه آموزشی لیموترش راهی
برای رسیدن به :

درصد باالی زیست ،تضمین رتبه خفن کنکور 99
Limootoorsh.com/shop

زیست شناسی ویژه دوازدهم – پیش آزمون مرحله چهارم  :سال تحصیلی 99-99

گروه آموزشی لیموترش

 27آبان 99

چند مورد گزینه زیر را به درستی کامل میکند؟
« نوعی رنگ ذخیره شده در دیسههای گیاهی میتواند » .......................
 در pHهای مختلف تغییر کند.

 سبب پیگیری از سرطان شود.

 سبب رنگ سبز گیاهان شود.

 با کاهش طول روز و کم شدن نور ،تجزیه شود.

1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

m

با توجه به شکل مقابل ،بخش ب  .................بخش .................
 )1برخالف – الف ،حاوی سلولز و انواعی از پلیساکاریدهای دیگر است.
 )2همانند – ج ،بالفاصله پس از تقسیم هسته ،بین دو یاخته تشکیل میشود.
 )3همانند – الف ،مانع از تداوم رشد یاخته میشود.
 )4برخالف – ج ،همراه با رشد پروتوپالست ،اندازه آن افزایش مییابد.
کدام گزینه ،متن زیر را به طور نامناسب کامل میکند؟

sh
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o

به دنبال فرآیند  .................شدن دیواره................. ،

 )2ژلهای – آب زیادی جذب کریچهها میشود.
 )4کانی – حضور کانی سبب زبر شدگی برگ میشود.

 )1چوبی – استحکام یاختههای چوبی افزایش مییابد.
 )3کوتینی – تعرق در گیاه کاهش مییابد.

or

نوعی ترکیب تولید شده در گیاهان که در  .................مورد استفاده قرار میگیرد................. ،
 )1تولید داروهای ضدسرطان – در دفاع برابر گیاهخواران نقش دارد.
 )2تولید الستیک – در صورت مصرف ممکن است اعتیادآور باشد.
 )3رنگ آمیزی الیاف – در هنگام رشد جوانهها مصرف میشود.
 )4تولید مسکنها – از شیرابه خروجی از دمبرگ انجیر وجود دارد.
 )2همانند نشاسته – در دو نوع دیسه متفاوت ذخیره شوند.
 )4برخالف گلوتِن – به منظور رشد مصرف گردند.

to

به طور معمول ،کارتنوئیدها  .................میتوانند .................
 )1برخالف سبزینه – در ترکیبات شیرابه گیاهان یافت شوند.
 )3همانند کاروتن – در پیشگیری از سرطان موثراند.

کدام گزینه متن زیر را بهطور نامناسب کامل مینماید؟

oo

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

m
Li

 )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

کدام گزینه زیر در ارتباط با صفت گروه خونی  Rhصحیح است؟
 )1هر یک از کروموزومهای شمارهی یک در انسان ،دارای جایگاههایی برای ژنهای دخیل در گروه خونی  Rhهستند.
 )2جایگاه ژنهای  Rhدر کروموزومهای شمارهی یک انسان ،در هر یاخته هستهداری رونویسی میشود.
 )3صفت  Rhمیتواند به دو شکل مختلف در جمعیت بروز کند و در یاختهی هستهدار پیکری دارای جایگاه ژنی یکسانی هستند.
 )4در هر یاختهی هستهدار و دیپلوئید انسان بر روی جفت کروموزوم شمارهی یک دو شکل از صفت  Rhوجود دارد.
کدام گزینه متن زیر را به طور نادرستی کامل میکند؟
هنگامی که برای صفتی دو الل با رابطهی  .......................وجود دارد....................... ،
 )1همتوان  -در صورت بروز اثر هر دو نوع الل ،ژنوتیپ فرد ناخالص است.
 )2بارز و نهفتگی  -در صورت بروز شکل بارز صفت ،ژنوتیپ فرد خالص است.
 )3بارزیت ناقص  -در صورت بروز اثر هر دو نوع الل ،ژنوتیپ فرد ناخالص است.
 )4بارزیت ناقص  -در صورت بروز اثر فقط یکی از اللها ،ژنوتیپ فرد قطعا خالص است.

صفحه 1
ربات پرسش و پاسخ رااایگان و دانلود رااااایگان کلیپ و جزوه و آزمون ◄◄◄

t.me/limootoorsh_com_bot

زیست شناسی ویژه دوازدهم – پیش آزمون مرحله سوم  :سال تحصیلی 99-99

گروه آموزشی لیموترش

 11آبان 99

به طور معمول با توجه به گروههای خونی  ،ABOهر فردی که .......................
 )1دارای گروه خونی  AB+است ،قطعا هر دو صفت گروه خونی تحت تاثیر اللهای ناخالص بروز کردهاند.
 )2تمام جایگاههای ژنی مربوط به صفات گروه خونی قابلیت بیان شدن دارد ،دارای گروه خونی  AB+است.
 )3دارای گروه خونی  Aمیباشد ،روی هر دو کروموزوم  9آن فقط یک نوع آلل گروه خونی حضور دارد.
 )4دارای گروه خونی  AB-است ،قطعا ارتباط بین اللهای هر صفت گروه خونی آن همتوان میباشد.

m
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صفحه 2

ثبت نام درآزمونهای آنالین زیست کنکور  - 99ویژه دوازدهم آغاز شد .ثبت نام در ←

Limootoorsh.com/add

:1

آزمونهای زیست لیموترش – پایه دوازدهم

1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 3

بررسی همهی گزینهها :
مورد اول) آنتوسیانین نوعی رنگ است که در کریچهها ذخیره میشود و در  pHهای مختلف تغییر رنگ میدهد ( .رد گزینه )
مورد دوم) ترکیبات رنگی در کُریچه و رنگ دی سه ،پاداُک سنده (آنتی اک سیدان) اند .ترکیبات پاداُک سنده در پی شگیری از سرطان و نیز بهبود
کارکرد مغز و اندام های دیگر نقش مثبتی دارند ( .تایید گزینه )
مورد سوم) سبزینه در سبزدیسهها به مقدار فرآوانی وجود دارد وعلت سبز دیده شدن گیاهان نیز به همین دلیل است ( .تایید گزینه )

m

مورد چهارم) سبزدی سه ها کاروتنوئید هم دارند که با رنگ سبزینه پو شیده می شوند؛ در پاییز با کاهش طول روز و کم شدن نور ،ساختار
سبزدی سه ها در بع ضی گیاهان تغییر می کند و به رنگ دی سه تبدیل می شوند .در این هنگام سبزینه در برگ تجزیه می شود و مقدار کاروتنوئیدها

2

گزینه 4

sh
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افزایش می یابد ( .تایید گزینه ) ( کسب درصد باالی زیست با استفاده از آزمون لیموترش -تطابقهای  011درصدی با تستهای کنکور )89
با توجه به شکل مقابل ،بخش الف  :دیواره پسین ،بخش ب  :دیواره نخستین و بخش ج  :تیغه میانی است.
دیواره نخستین در گیاه ،برخالف تیغه میانی و دیواره پسین ،همراه با رشد پروتوپالست ،اندازه آن افزایش مییابد.

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1هر دو نوع دیواره یاختهای ،چه نخستین چه پسین ،حاوی سلولز و انواعی از پلیساکاریدهای دیگر هستند.

or

گزینه  )2ساختار تیغه میانی؛ پس از تقسیم هسته ،بین دو یاخته تشکیل میشود.

دیواره نخستین کمی پس از تقسیم یاختهای و در ابتدای رشد توسط پروتوپالست ساخته میشود.
گزینه )3دیواره پسین ،مانع از تداوم رشد یاخته میشود درحالی که دیواره نخستین مانع رشد گیاه نمیشود.

to

مقایسه دو نوع ساختار در دیواره سلولی
ویژگی

دیواره نخستین

تعداد الیهها

میتواند تک الیه یا چند الیه باشد

موقعیت (نسبت به تیغه میانی)

مجاور تیغه میانی

دورتر از تیغه میانی

نقش

مانند قالبی پروتوپالست را میپوشاند

___________

ویژگی

قابلیت گسترش و کشش قابلیت اضافه شدن

استحکام و تراکم این الیه دیواره از دیواره

ترکیبات به دیواره قابلیت افزایش یافتن اندازه آن

نخستین بیشتر است.

مانع رشد نمیشود

مانع رشد میشود

رشتههای سلولزی  +ماده زمینهای شامل مواد

رشتههای سلولزی (طرز قرارگیری آنها

پروتئینی و انواعی از پلیساکاریدهای غیررشتهای

متفاوت است)  +مادهی زمینهای شامل مواد

(خمیری شکل)

پروتئینی و سایر پلیساکاریدهای غیررشتهای

oo

3

m

جنس دیواره

چند الیه

Li

تاثیر در رشد یاخته

دیواره پسین

گزینه 2

پکتین دیواره با جذب آب ،متورم و ژلهای می شود ،به این تغییر ژلهای شدن میگویند .مقدار پکتین در بع ضی گیاهان به قدری فراوان ا ست که از
آن برای تولید ژله های گیاهی استفاده میکنند .پس در ژلهای شدن ،آب جذب پکتین در دیواره میشود نه کریچه!

بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1دیوارۀ آوندهای چوبی ،به علت تشکیل ماده ای به نام لیگنین (چوب) ،چوبی شده است .پروتوپالستِ این یاخته ها لیگنین می سازد و آن
را به دیوارۀ یاختهای اضافه میکند .لیگنین سبب استحکام بیشتر دیواره می شود.
گزینه  )3افزایش کوتین در دیواره یاختهای ،سبب کاهش از دست دادن آب و تعرق در گیاه میشود.
گزینه  )4زبری برگ گیاه گندم به علت افزوده شدنِ سیلیس به دیوارۀ یاختههایی است که درسطح برگ قرار دارند .این تغییر کانی شدن است.

آزمونهای زیست لیموترش – پایه دوازدهم

پیش آزمون ویژه  27آبان لیموترش

2

انواع تغییرات در دیواره سلولی یاختههای گیاهی

چوبی شدن

لیگنین

لیگنین توسط آنزیمهای یاخته در درون پروتوپالست ساخته و به دیواره سلولی
مانند یاختههای فیبر و اسکلروئید و آوند چوب متصل میشود ← باعث استحکام
بیشتر دیواره میشود ← علت وجود درختانی با ارتفاع چند متر و صد متر

کانی شدن

کانیها (مثل سیلیس)

مثال اضافه شدن سیلیس به دیواره یاختههای برگ گیاه گندم ،که سبب حالت زبری
در سطح برگ میشود.

ژلهای شدن

جذب آب توسط پکتین

در بعضی گیاهان (مانند دانه به و تخم شربتی) میزان پکتین به قدری زیاد است که
از آن برای ساخت لعاب و ژلههای گیاهی استفاده میشود.

ترکیبات لیپیدی

نقش در کاهش از دست دادن و جلوگیری از نفوذ و ورود عوامل بیماریزا به گیاه

m

نوع تغییر دیواره

ماده افزوده شده به دیواره

توضیح

کوتینی شدن

چوب پنبهای شدن

sh
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4

گزینه 1

ترکیبات آلکالوئیدی در تولید داروهای ضدسرطان مورد استفاده قرار میگیرند ،ترکیبات آلکالوئیدی در دفاع برابر گیاهخواران نقش دارند.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )2از شیرابه نوعی درخت برای تولید الستیک استفاده می شود ،این شیرابه از نوع ترکیبات آلکالوئیدی نیست که اعتیادآور باشد.
گزینه  )3از برخی ترکیبات گیاهان برای رنگ آمیزی الیاف استفاده میشود ،نشاسته موجود در نشادیسهها در هنگام رشد جوانهها مصرف میشود.

or

گزینه  )4از ترکیبات آلکالوئیدی برای تولید مسکنها استفاده می شود ،دقت کنید که در شیرابه خروجی از دمبرگ انجیر ترکیبات آلکالوئیدی وجود

ندارد ( .کسب درصد باالی زیست با استفاده از آزمون لیموترش -تطابقهای  011درصدی با تستهای کنکور )89

5

گزینه 3

to

کارتنوئیدها و کاروتن از جمله ترکیبات رنگی در دیسهها محسوب میشوند ،ترکیبات رنگی در کُریچه و رنگ دیسه ،پاداُکسنده (آنتی اکسیدان) اند.
ترکیبات پاداُکسنده در پیشگیری از سرطان و نیز بهبود کارکرد مغز و اندام های دیگر نقش مثبتی دارند.

oo

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1ترکیبات سبزینه و کارتنوئید و نشاسته و در کل موادی که در دیسهها ذخیره میشوند ،در ترکیبات شیرابه گیاهان یافت نمیشوند.
گزینه  )2کارتنوئید می تواند در دو نوع دی سه متفاوت (کروموپال ست و کلروپال ست) ذخیره شود در حالی که ن شا سته فقط در ن شادی سه ذخیره
گزینه  )4نشاسته و گلوتن میتوانند به منظور رشد مصرف گردند ولی کارتنوئیدها این ویژگی را ندارند.

Li

ترکیبات ذخیره شده در کریچهها (واکوئلها)

m

میشود.

نوع

مثال

توضیح

ترکیبات رنگی

آنتوسیانین

آنتوسیانین در ریشه چغندر قرمز ،کلم بنفش و میوه هایی مانند پرتقال توسرخ،
به مقدار فراوانی وجود دارد .دقت کنید که رنگ آنتوسیانین در  pHهای
متفاوت تغییر می کند.

پروتئین
گلوتن

گِلوتن در بذر گندم و جو ذخیره می شود
هنگام رویش بذر برای رشد و نمو رویان به مصرف می رسد
گلوتن ارزش غذایی دارد ،اما بعضی افراد به آن حساسیت دارند (بیماری
سیلیاک) و با خوردن فراورده های گلوتن دار ،دچار اختالل رشد و مشکالت
جدّی در سالمت می شوند.
تشخیص قطعی این حساسیت با انجام آزمایش های پزشکی است.

:3
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

انواع پالست (دیسه) در گیاهان
نوع

مقدار فراوانی سبزینه (کلروفیل)

علت سبز دیده شدن گیاهان  /گیاهان سبز ،قابلیت فتوسنتز دارند.

سبزدیسه (کلروپالست)

کاروتنوئید

کاروتنوئید با رنگ سبزِ سبزینه پوشیده شدهاند ،در پاییز با کاهش طول روز و
کم شدن نور ،ساختار سبزدیسه ها در بعضی گیاهان تغییر می کند و به رنگ
دیسه تبدیل می شوند .در این هنگام سبزینه در برگ تجزیه می شود و مقدار
کاروتنوئیدها افزایش مییابد و رنگ برگ تغییر میکند.

رنگدیسه

کاروتن

مثال رنگ دیسه ها در یاخته های ریشه گیاه هویج ،مقدار فراوانی کاروتن دارند
که نارنجی است.

لیکوپن

رنگ قرمز گوجه فرنگی

m

حاوی

توضحیات

(کروموپالست)

حاوی کارتنوئید

sh
.c
o

نشادیسه ( آمیلوپالست)
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مقدار فراوانی نشاسته

ذخیره نشاسته ،هنگام رویش جوانه های سیب زمینی ،برای رشد جوانه ها و
تشکیل پایه های جدید از گیاه سیب زمینی مصرف می شود.

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.

or

بررسی سایر گزینهها :

to

گزینه  )1اگر فرزندی گروه خونی  ،Rhمثبت داشتتت و ما نمیدانستتتیم  DDاستتت یا  ،Ddباید به این توجه کنیم که به طور حتم یکی از والدین
حداقل الل  Dرا داشتتته استتت (چون به فرزند منتقل کرده استتت) ولی چون نمیدانیم فرزند چه ژنوتیپی دارد ممکن استتت والد دیگر  ddباشتتد 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).

oo

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.

اگر فردی دارای ژنوتیپ ناخالص از لحاظ گروههای خونی باشد ممکن است حالتهای مقابل باشد :

Li
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m

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

مبحث سوال  :گروههای خونی ()123

سطح سوال  :نسبتا سخت

 ( ABDd )3 BODd )2 AODd )1کسب درصد باالی زیست با استفاده از آزمون لیموترش -تطابقهای  011درصدی با تستهای کنکور )89
در حالت ( )3بین اللهای  Aو  Bرابطه همتوانی برقرار است.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1تنها در یک حالت با توجه به توضتتتیح گزینه  4که گفتیم رابطه همتوانی داریم ،آن هم بین اللهای  Aو  Bاستتتت 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  :استداللی و خط به خط و مفهومی ،دامدار

مبحث سوال  :گروههای خونی ()123

سطح سوال  :نسبتا سخت

آزمونهای زیست لیموترش – پایه دوازدهم

پیش آزمون ویژه  27آبان لیموترش
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صفت  Rhمیتواند به دو شکل مختلف (مثبت یا منفی) در جمعیت بروز کند و در یاختهی هستهدار پیکری دارای جایگاه ژنی یکسانی هستند.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1هر یک از کروموزومهای شمارهی یک در انسان ،دارای یک جایگاه برای ژنهای دخیل در گروه خونی  Rhهستند.
گزینه  )2جایگاه ژنهای  Rhدر کروموزومهای شمارهی یک ان سان ،در هر یاخته ه ستهداری م شاهده می شود ولی هر یاختهای آنرا بیان
نمیکند ،رونویسی از این ژن توسط یاختهی گویچه قرمز انجام میشود.
گزینه  )4در هر یاختهی هستهدار و دیپلوئید انسان بر روی جفت کروموزوم شمارهی یک ،اگر فرد ناخالص باشد دو شکل از صفت  Rhوجود
دارد و اگر خالص باشد فقط یک شکل از آن دیده میشود( .منظور از شکل همان دگره است)

m

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی و مفهومی ،دامدار

مبحث سوال  :گروه خونی )123( Rh

سطح سوال  :نسبتا سخت

◄ گروههای خونی :

sh
.c
o

A

وقتی میگویند گروه خونی شخصی

است درواقع «دو» گروه خونی را برای او مشخص کردهاند.

 یکی گروه خونی معروف به ABO

 دیگری گروه خونیای به نام .Rh

 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.

or
to
oo
m

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

Li

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.
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.
از روی ژنوتیپ میتوان به ژن های فرد در ارتباط با آن صتتتفت پی برد همچنین هاپلوئید یا دیپلوئید یا تریپلوئید یا  ...بودن جاندار نیز مشتتتخص

میشود ( .کسب درصد باالی زیست با استفاده از آزمون لیموترش -تطابقهای  011درصدی با تستهای کنکور )89
دقت کنید  :اگر جانداری هاپلوئید باشد به طور معمول برای هر صفت تک ژنی یک الل دارد.

:5
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

اگر دیپلوئید 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=44هستیم 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
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to

شکل ژن نمودهای خالص و ناخالص

or

sh
.c
o

m

 اگر یک فامتن  Dو دیگری  dرا داشته باشد میگویند فرد برای این صفت ،ناخالص است.

بررسی سایر گزینهها :

m

oo

اگر رابطه بین دو الل بارز و نهفتگی باشتتتد ،زمانی که فرد فنوتیپ بارز دارد ،ژنوتیپ میتواند خالص بارز یا ناخالص باشتتتد .پس نمیتوان
ژنوتیپ فرد را مشخص کرد.

گزینه  )1در رابطه همتوانی ،در صورت بروز اثر هر دو نوع الل ژنوتیپ فرد ناخالص است( .مثل قرمز و سفید که میشه صورتی)
گزینه  )3همانند همتوانی ،در بارزیت ناقص در صورت بروز اثر هر دو نوع الل ژنوتیپ فرد ناخالص است.
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Li

گزینه  )4در بارزیت ناقص همانند همتوانی ،در صورت بروز اثر فقط یکی از اللها ژنوتیپ فرد قطعا خالص است.

گروه خونی فرد تحت تاثیر بیان شدن یا نشدن ژنهای مربوط به گروههای خونی  Rhو  ABOاست.
اگر تمام جایگاههای ژنی این گروهها بیان شود ،یعنی آنزیم سازنده پروتئین  Dبیان شود ،همچنین آنزیمهای  Aو  Bنیز هم تولید شوند.
پس گروه خونی فردی با این مشخصات  AB+است.
بررسی سایر گزینهها :
+

گزینه  )1در فردی که دارای گروه خونی  ABا ست ،هر دو صفت گروه خونی تحت تاثیر اللهای ناخالص بروز نکردهاند .دقت کنید صفت
گروه خونی  ABOحتما ناخالص ا ست چون فرد گروه خونی  ABا ست ولی  Rhمثبت ا ست ولی ما نمیدانیم فرد دارای ژنوتیپ  DDیا
 Ddاست.
گزینه  )3فردی که دارای گروه خونی  Aمیباشد ،میتواند خالص باشد که در این حالت روی هر دو کروموزوم  9آن فقط یک نوع آلل گروه
خونی حضور دارد ممکن است که ناخالص باشد و روی دو کروموزوم  9آن دو نوع آلل گروه خونی حضور داشته باشد.
گزینه  )4در گزینه  1اشاره کردیم ،بین الل  Aو  Bرابطه همتوانی داریم ولی وقتی  Rhمنفی است ،بین دو الل  dرابطه خاصی نداریم!

