
چنان چه برای پاسخ گويی به تست های فصل اول ، نياز به آموزش داريد، توصيه می كنيم، درسنامه های بی نظير اين فصل 
را از كتاب «آموزش زيست شناسی دوازدهم » از سری كتاب های آموزش ميكروطبقه بندی گاج مطالعه كنيد.

سالم به همۀ دانش آموزای عزیز! امیدوارم از خوندن کتاب های قبلیمون لذت کافی رو برده 

یه  فصل  این  مطالب  میگیم.  مقدم  خیر  کتاب،  این  از  بخش  اولني  به  رو  ورودتون  باشید. 

بنابراین بررسی دقیق و کامل همۀ  یادگیری فصول دو و سه کتاب دوازهمه؛  پایۀ  جورایی 

سؤاالش اهمیت ویژه ای در یادگیری این دو فصل دیگه هم داره. قبل از شروع این فصل هم 

فصل  این  تست های  موضوع  کنید.  مرور  رو  یازدهم  کتاب   ٦ فصل  می کنیم  توصیه  بهتون 

و  جداول  توی  است.  آنزمي ها  و  پروتئني ها  ِدنا،  همانندسازی  ِدنا،  مولکول  ماهیت  دربارۀ 

رو  ترکیبی  مطالب  ممکن  روش  بهترین  به  براتون  تا  کردمي  سعی  هم  جمع بندی  کادرهای 

پوشش بدمي، پس از این نظر اصالً نگران نباشید! براساس حجم و اهمیت این فصل، حدس 

یه  واسه  زدمي!  حرف  زیاد  خب  بشه.  مطرح  کنکور  توی  فصل  این  از  سوال   ٢-٣ میزنیم 

شروع مجدد طوفانی آماده باشید....
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︮﹀﹦ ٢ ︑︀ ٨ ﹋︐︀ب در︨﹩

کسن بر علیه آنفلوآنزا صورت پذیرفت، ............-11 در همۀ مراحل پژوهشی که به منظور تولید وا
کتریپوشینهداربهموش،باعثبروزعالئمبیماریومرگآنمیشود. 1(مشاهدهشدکهتزریقبا

کتریهایپوشینهدارزندهمشاهدهشد. 2(درُششهایموشهایُمرده،مقدارزیادیازبا
3(پسازواردسازیعاملسینهپهلو،برخالفانتظارمشاهدهشدکهموشهاُمردند.

4(مادۀوراثتِیاسترپتوکوکوسنومونیابهنحویبهموشهاییمشابهتزریقشد.
 در هر مرحله از آزمایش گریفیت که نوعی باکتری ............ به موش تزریق شد، ............-21

2(فاقدپوشینهـعالئمبیماریسینهپهلودرموشظاهرنشد. 1(پوشینهدارـبروزعالئمبیماریومرگموشمشاهدهشد.
4(کشتهشدهـوجودپوشینهبهعنوانعاملمرگموشهاتلقینشد. کترییافتشد. 3(زندهـدربررسیُششهایموش،مقدارزیادیبا

در سه پژوهشی که نتایج حاصل از آن ها، عامل مؤثر در انتقال صفت را مشخص کرد، ............ شد.-31
2(پسازجداسازیهمۀپروتئینها،مخلوطدرگریزانهقرارداده 1(ابتداعصارۀعاملسینهپهلواستخراجوبهچندقسمتتقسیم

4(بههرالیۀجداشدهازمخلوطپسازگریزانه،نوعیآنزیمافزوده کتریهایپوشینهداربهکارگرفته 3(موادوراثتیبا
در ............ پژوهش ایوری در مورد مادۀ وراثتی، ............ نشد.-41

2(دومینـازتفاوتچگالیموادآلیبرایجداسازیآنهااستفاده کتریهایفاقدپوشینهاستخراج 1(اولینـعصارۀبا
4(اولینـتخریبکردنهمۀپروتئینهایموجودانجام کتریهاانجام 3(سومینـانتقالصفتورشدوتکثیربا

چند مورد، دربارۀ شکل مقابل نادرست بیان شده است؟-51
الف( به  واسطۀ نتایج آن، دانستند حالت سه  بُعدی ِدنا مشابه نوعی از ساختار دوم پروتئین  هاست.

ب( محققان فقط با انجام چنین آزمایشی، به ساختار سه  بُعدی پروتئین  ها پی می  برند.
ج( واتسون و کریک همانند ویلکینز و فرانکلین چنین تصویری تهیه کردند.
د( از نتایج آن مشخص شد که مولکول وراثتی اصلی، دو رشتۀ مکمل دارد.

4)4 3)3 2)2 1)1
تصاویر تهیه شده با کمک پرتو X، چه ویژگی مشترکی دارند؟-61

1(حالتمارپیچیوابعادمولکولموردپژوهشرانشانمیدهند.
2(پیبردنبهساختارسهبُعدیمولکولموردنظرراامکانپذیرمینمایند.

3(درمولکولهایآلیپیوندهایدارایانرژیپیوندکمراتیرهترنشانمیدهند.
4(جایگاههراتمدرزنجیرۀسنتزیافتهازترکیباتحاویکربوکسیلرامشخصمیسازند.

پژوهش  های دانشمندانی که نتایج آن  ها در ارائۀ مدل مولکولی واتسون و کریک به کار رفت، چه ویژگی مشترکی داشتند؟-71
2(باپژوهشبررویبسپاریدورشتهایبهدستآمدهبودند. 1(بهکمکتصویربرداریباپرتوXکسبشدهبودند.

4(عاملانتقالصفاتازیاختهایبهیاختۀدیگررامشخصکردند. 3(وجودرابطۀمکملیبینجفتبازهارابهاثباترساندند.
چند مورد، عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟-81

»در مسیر کشف و بررسی ژن، پژوهشی که ............، مقدم بر پژوهشی بود که مشخص کرد ............ .«
الف( مهم ترین دستاورد آن این بود که ِدنا حالت مارپیچی دارد ـ رشته  های ِدنای خطی همیشه دو سر متفاوت دارند.

ب( توسط چارگاف بر روی ِدناهای طبیعی به عمل آمد ـ دلیل برابری همیشگی مقدار آدنین موجود در ِدنا با مقدار تیمین چیست.
ج( با استفاده از نتایج آزمایش  های چارگاف صورت پذیرفت ـ قرارگیری جفت بازها به صورت مکمل باعث ثبات قطر دو رشتۀ ِدنا می  شود.
د( مشخص نمود مادۀ وراثتی می  تواند بین یاخته  ها منتقل شود ـ در ظرف حاوی آنزیم تخریب کنندۀ ِدنا، انتقال صفت صورت نمی  پذیرد.

4)4 3)3 2)2 1)1



فصل ١    مولكول های اطالعاتی

11

با احتساب مشاهدات چارگاف، کدام گزینه همواره درست است؟-91
A T
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C G

T
   ب(     A

T G
T

A C



الف(

C T
A G

A G
C T




 


د(  G A C G T    ( ) C ( ) ج(

4(الفـجـد 3(بـجـد 2(الفـبـج  1(فقطالف 
در پژوهش چارگاف ............ پژوهش  هایی که پیش از گریفیت بر روی ِدنا صورت گرفته بود، ............-101

2(برخالفـدورشتهایبودنمولکولِدناموردتوجهقرارگرفت. 1(همانندـساختارانواعنوکلئیکاسیدهابررسیشد.
4(برخالفـچگونگیبرقراریپیوندمیاننوکلئوتیدهابررسینشد. 3(همانندـفقطِدناهایپیشهستهایمطالعهشدند.

کدام گزینه، عبارت مقابل را به نادرستی کامل می کند؟ »وجه مشترک پژوهش  های واتسون و کریک با ............، در آن است که ............«-111
گریزانهاستفادهنمیکردند. 1(ایوریـدرمراحلمختلفآزمایشهایخودازفرا

2(مزلسونواستالـدرشرایطیجداشدندورشتۀِدناازیکدیگررادرنظرگرفتند.
3(ویلکینزوفرانکلینـمعتقدبودندمولکولِدنا،حاویبیشازیکرشتۀپلینوکلئوتیدیاست.

4(چارگافـدرپژوهشخود،یکیازبازهاینیتروژندارتکحلقهایمهمطبیعترامدنظرقرارندادند.
چند مورد، عبارت مقابل را به   درستی کامل می  کند؟ »به  طور طبیعی، ممکن است در ............«-121

الف( درون یاخته های هوهسته ای مولکول دیسک، یافت شود.

ب( دو انتهای رشتۀ پلی  نوکلئوتیدی، پیوند فسفودی  استر ایجاد شود.

ج( یک مولکول رِنا، بین جفت بازها به صورت اختصاصی پیوند تشکیل شود.

د( مولکول ِدنا، چهار نوع نوکلئوتید به نسبت مساوی در سراسر مولکول توزیع شوند.

4)4 3)3 2)2 1)1
به  طور معمول در جانداران، همۀ مولکول  هایی که مستقیماً دستورالعمل  های ِدنا را دریافت و اجرا می  کنند، ............-131

2(درتنظیمبیانژنهایجانداردخالتمینمایند. 1(تکرشتهایوفاقدپیوندهیدروژنیهستند.
4(دستورالعملبروزصفاترادرخودذخیرهدارند. 3(بهصورتنیمهحفاظتیساختهمیشوند.

 در ساختار عامل اصلی انتقال صفات، ............ عاملی که دستورالعمل  های آن را اجرا می  کند، ............-141
2(برخالفـساختارسهبُعدیفضاییوجوددارد. 1(همانندـامکانیافتنجفتبازمکملوجوددارد.

4(برخالفـرشتههایپلینوکلئوتیدیبهتنهاییآنرامیسازند. 3(همانندـپیوندهیدروژنیثباتقطرایجادمیکند.
کدام گزینه، دربارۀ پایداری مولکول ِدنا، نادرست است؟-151

1(جدانمودندورشتۀِدنابهطورکاملازیکدیگر،پایداریمولکولِدناراازبینخواهدبرد.
2(هرپیوندهیدروژنی،بهتنهاییانرژیپیوندزیادیداردودرپایداریمولکولِدنامؤثراست.

3(برقراریپیوندهیدروژنیمیانهزارانیامیلیونهانوکلئوتید،بهمولکولِدناحالتپایداریمیدهد.
4(درصورتجداشدندورشتۀِدنادربعضینقاط،انجاموظایفبدونبههمخوردنپایداریامکانپذیراست.

در ستون  های نردبان مارپیچ ِدنای پیشنهادی واتسون و کریک ............ پله  های آن، ............-161
2(برخالفـپیوندمیاندوحلقهبهواسطۀفسفاتمحققمیشود. 1(همانندـانواعیازحلقههاینیتروژنداروجوددارد.

4(برخالفـپیوندمیاندوحلقهبهواسطۀهیدروژنتشکیلمیگردد. کیوجوددارد. 3(همانندـنوعخاصیپیونداشترا
چند مورد، عبارت زیر را به   درستی تکمیل می  کنند؟-171

»با فرض این که بازهای آلی در مولکول ِدنا از روابط مکملی خاصی پیروی نمی کردند، اختالل در ............ دور از انتظار می بود.«

ب( یکسان بودن قطر مارپیچ ِدنا در همۀ قسمت  های آن الف( شناسایی ترتیب نوکلئوتیدها از روی رشتۀ مقابل 

د( فشرده شدن فام  تن  ها در طی تقسیم رشتمان کی  ج( اتصال نوکلئوتیدها به واسطۀ نوعی پیوند اشترا

4)4 3)3 2)2 1)1
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چند مورد، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »در یاخته های کناری معده، اطالعات هسته ای ............«-181

ب( اطالعات الزم برای تولید عامل داخلی را در خود دارد. الف( در حین تقسیم، به نسل بعد فرد منتقل می شود. 

د( ممکن است طی فرایند همانندسازی برخالف رونویسی جهش یابند. ج( در ساختار همۀ مواد تشکیل دهندۀ فام تن ها ذخیره می شوند. 

4)4 3)3 2)2 1)1

در آزمایشات گریفیت، استرپتوکوکوس نومونیایی که ............، نمی تواند ............-191

کسنسینهپهلوبهکاررود. 1(درآزمایشدومبهکارگرفتهشدـبرایتولیدوا

2(موشرابهسینهپهلومبتالکردـبراثرگرمایزیادکشتهشود.

3(مادۀوراثتیخودراافزایشدادـدربدنموشزندهبماند.

4(باگرماکشتهشدـازطریقخونبهاندامهابرود.

کدام گزینه، در مورد رناهایی که دچار پیرایش می شوند، صحیح می باشد؟-201

2(دربخشیازساختارخوددارایپیوندهایهیدروژنیاست. 1(آمینواسیدهابهیکیازنوکلئوتیدهایآنمتصلمیشوند.

4(چندینجایگاهمختلفبرایاتصالمولکولحاویپادرمزهدارد. 3(عالوهبرشرکتدرساختارریبوزومها،نقشآنزیمینیزدارد.

نوکلئیک اسید دارای ............، بسپاری است که قطعاً واحدهای تکرارشوندۀ آن ............-211

1(یکرشتۀپلینوکلئوتیدیـبهطورمشابهدرنوکلئیکاسیددیگرسبکترهستند.

2(دوانتهایآزادـدرکنارهممدلمولکولیواتسونوکریکراتأییدمیکنند.

3(رابطۀمکملیبیننوکلئوتیدهاـمیتوانندپیشمادۀآنزیمرنابسپارازباشند.

4(قنددئوکسیریبوزـنمیتوانندبابازنوکلئوتیدیوراسیلدارمکملشوند.

کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »چارگاف برخالف ............، می دانست که ............«-221

1(ایوریوهمکارانشـنوکلئوتیدهایدنابهنسبتنامساویتوزیعشدهاند.

2(واتسونوکریکـمقدارآدنینموجوددردنابامقدارتیمینبرابراست.

کثر4نوعنوکلئوتیددارد. 3(دانشمندانقبلازخودـمولکولدنا،حدا

4(گریفیتـمادۀوراثتیازرشتههایپیچخوردهتشکیلشدهاست.

با توجه به شکل مقابل، کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ -231

کسیژنبیشترازدئوکسیریبوزدارد. 1(بخش4درساختارATPیکا

2(آنزیمهلیکاز،پیوندمیانبخش2ونوکلئوتیددیگررامیشکند.

3(بخش1درساختارغشاییاختههابهفراوانییافتمیشود.

4(پیوندهایشمارۀ3،توسطآنزیمدنابسپارازایجادشدهاند.

کدام گزینه، دربارۀ ساختار مورد سوال در شکل مقابل، صحیح می باشد؟-241

1(ازبیانژنهایموجوددردنایخطیبهوجودآمدهاست.

2(ازمرگیاختۀمقابلتوسطدرشتخوارهاجلوگیریمیکند.

3(توسطایوریوهمکارانشبهعنوانعاملانتقالصفاتمعرفیشد.

4(نفوذپروتئینهایمکملدرآن،نفوذپذیریانتخابیآنراازبینمیبرد.

تصویر مقابل توسط ............ تهیه شد و با بررسی آن دریافتند که ............-251

1(ویلکینزوفرانکلینـمولکولدنادارایدورشتۀپلینوکلئوتیدیاست.

2(واتسونوکریکـدورشتۀدناباپیوندهایهیدروژنیبههماتصالدارند.

3(ویلکینزوفرانکلینـرشتههایپلینوکلئوتیدیدنا،حالتمارپیچیدارند.

4(واتسونوکریکـبیننوکلئوتیدهایهررشتۀدنا،پیوندفسفودیاستربرقراراست.
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نوکلئیکاسید

کشفساختارمولکولی

رشتۀ
پلینوکلئوتیدی

پیوند
فسفودیاستر

کنشهای دروا
سوختسازی مراحلکار

پیریمیدین

مدلمولکولی

بررسیانواع

یافتههایخود

A=Tمشاهداتچارگاف
C=G

ایوریوهمکارانش

واتسونوکریک

خطی

بررسی

بازهایمکمل

پیوندها

حلقوی

پورین

دنا

گریفیت

رنا

نتایج

پرتویXویلکینزوفرانکلین

تحقیقعاملاصلیانتقالصفاتوراثتی

ساختار

کسنبرعلیهآنفلوآنزاصورتگرفت،11 آزمایشیکهبهمنظورتولیدوا 4
توسطگریفیتانجامشد.اینآزمایش،۴مرحلهداشتکهباذکرشمارهدر
کتریپوشینهداریافاقد کتابودرکادرآمدهاست.درهر۴مرحله،گریفیتبا
پوشینهرابهطورزندهیاکشتهشدهبهموشتزریقمیکرد.درهمۀحالتها،

کتریکههمانِدناستبهموشواردشد. مادۀوراثتیبا
بررسیسایرگزینهها:

کتریپوشینهدارزندهبهموش،باعثبروزعالئم 1(مشاهدۀاینکهتزریقبا
بیماریومرگآنمیشود،فقطمتعّلقبهمرحلۀ۱پژوهشگریفیتاست.

ُمرده، زندهدرُششموشهای پوشینهدار کتریهای با عملیاتمشاهدۀ )2
تنهادرمرحلۀچهارمآزمایشگریفیتصورتگرفت.

3(مرگغیرمنتظرۀموشها،فقطدرمرحلۀچهارمآزمایشبهوقوعپیوست.

مراحلآزمایشگریفیت

مرحلۀ2:تزریقباکتریزندهازسویۀفاقدپوشینهمرحلۀ1:تزریقباکتریزندهازسویۀپوشینهدار
نتیجه:بروزعالئمبیماریومرگموش

گریفیتدراینمرحلهششهایموشرابررسینکرد؛ولیدرصورت
بررسی،انتظارمیروددرششهایموشمرده،مقدارزیادیاز

کتریهایپوشینهدارزندهمشاهدهشود. با

نتیجه:عدمبروزعالئمبیماریوزندهماندنموش
کتری بهدلیلفقدانپوشینه،انتظارمیروددستگاهایمنیموشبهراحتیبابا
کترییافت مقابلهنمایدوبنابرایندرصورتبررسیششهایموش،درآنهابا

نشود.

مرحلۀ۴:مخلوطفاقدپوشینۀزنده+پوشینهدارکشتهشدهمرحلۀ3:تزریقباکتریکشتهشدهازسویهپوشینهدار
نتیجه1:عدمبروزعالئمبیماریوزندهماندنموش

نتیجه2:وجودپوشینهعاملمرگموشهانیست.
کتریازگرمااستفادهکرد. گریفیتدراینمرحلهبرایکشتنبا

کتریبیماریزایزنده،انتظارداریم دراینمرحلهبهدلیلفقدانبا
کترییافتنشود. درصورتبررسیششهایموش،درآنهابا

نتیجه1:برخالفانتظار،بروزعالئمبیماریومرگموش
نتیجه2:درششهایموشمردهمقدارزیادیازباکتریهایپوشینهدار

زندهمشاهدهکرد.
نتیجه3:مادۀوراثتیمیتواندبینیاختههامنتقلشود.

تنها مرحله ای که خود گریفیت به بررسی ُشش های موش پرداخت.
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کسنیعلیهآنفلوآنزا،بر21 آزمایشگریفیتدر۴مرحلهوبههدفکشفوا 4
کتریاسترپتوکوکوسنومونیاصورت رویموشهایمشابهوبهکمکدوسویهازبا
پذیرفتکهنوعبیماریزایآنپوشینهدارونوعغیربیماریزایآنبدونپوشینه
کتریپوشینهدارکشتهشدهبهموشتزریقشد، است.مراحلیازاینآزمایشکهبا
کتریپوشینهدارکشتهشده مراحل۳و۴میباشند.گریفیتدرمرحلۀ۳باتزریقبا
وزندهماندنموشفهمیدهبودکهوجودپوشینهبهتنهاییعاملمرگموشها

نیستودرمرحلۀ۴بادانستنایننکته،دستبهآزمایشزد.
بررسیسایرگزینهها:

کتریپوشینهدار کتریپوشینهدارزندهودرمراحل۳و۴با 1(درمرحلۀ۱،با
کشتهشدهبهموشتزریقشد.درمرحلۀ۳،موشهانمردند.

کتریفاقدپوشینهبهموشتزریقشد.درمرحلۀ۴، 2(درمراحل۲و۴با
عالئمبیماریدرموشهاایجادشدوموشهاُمردند.

کتریزندهبهموشتزریقشد.فقطدرمرحلۀ۱و 3(درمراحل۲،۱و۴با
۴،میتوانباتشریحموشها،نشاندادکهدرُششهایآنهامقدارزیادی

کتریپوشینهداروجوددارند. با
ایوریدانشمندیبودکهسهپژوهشدرموردکشفمادۀوراثتی31 3

انجامداد.دراولینپژوهش،تمامیپروتئینهایموجوددرعصارۀاستخراجشده
کتریهایکشتهشدۀپوشینهدارراتخریبکرد،سپسباقیماندۀمخلوطرا ازبا
کتریفاقدپوشینهاضافهکردومشاهدهنمودکهانتقالصفت بهمحیطکشتبا
صورتمیگیردونتیجهگرفتکهپروتئینها،مادۀوراثتینیستند.دردومین
گانه پژوهش،باانجامگریزانهباسرعتباالوانتقالهریکازالیههابهصورتجدا
بهمحیطکشتفاقدپوشینه،نشاندادکهفقطالیۀحاویDNAموجب
کتریهایپوشینهداررا انتقالصفتمیشود.درسومینپژوهش،ایوریعصارۀبا
استخراجوآنرابهچندقسمتتقسیمکردوبههرکدام،آنزیمتخریبکنندۀیک
کتریهای گروهازمادۀآلیرااضافهکرد.درهمۀاینپژوهشها،ازمادۀوراثتیبا

استرپتوکوکوسنومونیایپوشینهداردرتهیۀعصارهاستفادهشد.
بررسیسایرگزینهها:

1(فقطدرسومینپژوهش،ایوریعصارۀباکتریهایپوشینهدارراتهیهوبهچند
قسمتتقسیمکردتابههرکدامازآنهاآنزیمتخریبکنندۀیکمادۀآلیرااضافهکند.
2(فقطدراولینپژوهش،ایوریپسازجداکردنهمۀپروتئینهاازعصاره،

آنرابهمحیطکشتاضافهکرد.
۴(گریزانهوجداسازیالیههافقطدرپژوهشدومایوریصورتگرفت؛در

حالیکهافزودنآنزیمتخریبکنندهدرپژوهشاولوسومانجامشد!
ایوریدراولینپژوهشخود،تمامیپروتئینهایموجوددرعصارۀ41 1

کتریهایکشتهشدۀپوشینهدارراتخریبکرد،سپسباقیماندۀ استخراجشدهازبا
کتریفاقدپوشینهاضافهکردومشاهدهنمودکهانتقال مخلوطرابهمحیطکشتبا

صفتصورتمیگیردونتیجهگرفتکهپروتئینهامادۀوراثتینیستند.
بررسیسایرگزینهها:

2(منظورازاستفادهازتفاوتچگالیبرایجداسازیآنها،بهکارگیریگریزانه
)سانتریفیوژ(است؛زیراهمانطورکهمیدانید،موادبراساسچگالیووزن

خوددرگریزانهحرکتمیکنند.دردومینپژوهشایوری،مخلوطبهدست
آمدهدرگریزانهقراردادهشد.

3(درسومینآزمایشایوری،پسازاضافهنمودنآنزیمتخریبکننده،عصاره
کتریها کتریبدونپوشینهمنتقلکردهواجازهدادندتابا رابهمحیطکشتبا

فرصتیبرایانتقالصفتورشدوتکثیرداشتهباشند.
کتریهایپوشینهدارکشتهشده، ۴(دراولینآزمایشایوری،ابتداعصارهایازبا

تهیهکردندوسپسهمۀپروتئینهایموجوددرآنراتخریبکردند.
ترتیبمراحلآزمایشهایایوریبهشرحکادر۲-۱است:

آزمایشهایایوری

آزمایشاولایوری
کتریهایپوشینهدارکشتهشده ۱.تهیۀعصارهازبا

۲.تخریبهمۀپروتئینهایموجوددرعصاره
کتریبدونپوشینه ۳.اضافهکردنباقیماندۀمخلوطبهمحیطکشتبا

ومشاهدۀانتقالصفات

آزمایشدومایوری

۱.قراردادنمخلوطحاصلازآزمایشاولدریکگریزانۀسرعتباالو
جداسازیموادبهصورتالیهالیهبراساسچگالی

گانهبهمحیطکشت ۲.اضافهکردنهریکازالیههابهصورتجدا
کتریبدونپوشینه با

۳.مشاهدۀانتقالصفتفقطباالیهایکهحاویِدنابود.

آزمایشسومایوری

کتریهایپوشینهدار ۱.استخراجعصارۀبا
۲.تقسیمبندیعصارهبهچندقسمت

۳.افزودنآنزیمتخریبکنندۀیکگروهازمادۀآلیبههرقسمت
کتریبدونپوشینهوصبربرای ۴.انتقالهرقسمتبهمحیطکشتبا

انتقالصفتوتکثیر
۵.مشاهدۀانتقالصفاتدرهمۀظروفبهجزظرفیکهحاویآنزیم

تخریبکنندۀِدناست.

موارد)ب(و)ج(،بهنادرستیبیانشدهاند.شکلسؤال،تصویرتهیهشده51 2
ازمولکولِدنابهوسیلۀپرتوXتوسطویلکینزوفرانکلینرانشانمیدهد.

بررسیموارد:
الف(مهمتریننتیجۀبهدستآمدهازتهیۀتصویرِدناباپرتوX،اینبودکه
دناحالتمارپیچیدارد.همانطورکهمیدانید،ساختاردومپروتئینهابه

دوشکلصفحهایومارپیچیدیدهمیشود.
از استفاده پروتئین، سهبعدی ساختار به پیبردن روشهای از یکی ب(

تصاویرحاصلازپرتوهایXاست؛بنابراین،روشهایدیگریهمهست.
ج(واتسونوکریکبرخالفویلکینزوفرانکلینچنینتصویریتهیهنکردند،

بلکهفقطازدادههایحاصلازآناستفادهکردند.
د(وجوددورشتهدرِدناوپیبردنبهوجودرابطۀمکملیمیانایندورشته،

ازنتایجپژوهشهایواتسونوکریکبود.
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تصاویرتهیهشدهبهکمکپرتوX،یابهمنظوربررسیِدناویابرای61 2
پیبردنبهشکلوساختارپروتئینهااستفادهشدهاند.همِدناوهمپروتئینها،

ساختارسهبُعدیویژهایدارندکهبهواسطۀپرتوهایXقابلبررسیاست.
بررسیسایرگزینهها:

1(حالتمارپیچیرامیتواندربررسیمولکولِدناباپرتوXمشاهدهکرد؛
ولیپروتئینها،ممکناستدرساختارخوداجزایمارپیچیداشتهباشند

ویانداشتهباشند!
3(درتصاویرتهیهشدهباکمکپرتوXازمولکولدنا،قسمتهایتیرهتر
پیوندهای جاییکه رشتهها، میان رنگ حالیکه در هستند، دنا رشتههای

هیدروژنی)دارایانرژیپیوندکم(وجوددارند،روشناست.
ولی است؛ بررسی قابل X پرتوی بهواسطۀ مولکول در اتم جایگاههر )۴
در فقط )COOH( کربوکسیل گروه حاوی ترکیبات از سنتزیافته زنجیرۀ

پروتئینهایافتمیشودودرِدناوجودندارد.
پژوهشهایدانشمندانیکهنتایجآنهادرارائۀمدلواتسونو71 2

کریکبهکاررفت،شاملتصویربرداریازمولکولِدناباپرتوXتوسطویلکینز
وفرانکلین،ونتایجآزمایشهایچارگافبود.هردویاینپژوهشها،برروی

مولکولدناکهدورشتهایاست،انجامشدهبودند.
بررسیسایرگزینهها:

1(درپژوهشهایچارگاف،ازپرتوXاستفادهنشد.
باپرتوXتوسطویلکینزوفرانکلینوجود 3(تصویربرداریازمولکولدنا

رابطۀمکملیبینجفتبازهاراثابتنکرد.
۴(آزمایشهایایوریوهمکارانش،عاملانتقالصفاتازیاختهایبهیاختۀ

دیگررامشخصکردند.
موارد)ب(و)د(،عبارترابهدرستیتکمیلمیکنند.اینسؤال81 2

بهصورتگستردهایدانشمندانکاشفژندرفصل۱راموردبررسیقرار
میدهد.منظورصورتسؤالاز»مقدمبر…«،بررسیترتیبزمانیانجام

پژوهشهاتوسطایندانشمنداناست.
بررسیموارد:

نوکلئوتیدها داد نشان و کرد کشف را نوکلئوتید ساختار که پژوهشی الف(
میتوانندپیوندفسفودیاسترتشکیلدهندورشتههایِدنایخطیراکهدو
سرمتفاوتدارند،بسازندبرپژوهشیکهمهمتریندستاوردآنکشفمارپیچی
بودنِدنابااستفادهازپرتوXبرایتهیۀتصویرازِدناانجامشد،مقدماست.

ب(آزمایشچارگافبررویِدناهایطبیعی،نشاندادکهمقدارAدرِدنا
را آن دلیل ولی است، برابر C با آنهمیشه Gدر مقدار و T با همیشه
این ازچارگاف،دلیل بعدیدانشمندانپس بلکهتحقیقات نکرد؛ مشخص

برابریرامشخصنمودند.
همان شد، انجام چارگاف آزمایشهای نتایج از استفاده با که پژوهشی ج(
و واتسون ِدناست. مولکولی معرفیمدل برای کریک و واتسون پژوهشهای
کریکدراینپژوهشبهمطالبمتنوعیپرداختهاندکهیکیازآنها،جفت
شدنبازهابهصورتمکملوذکرثباتقطردورشتۀِدنابهعنواننتیجۀآن

است.بنابراینهردوجزءاینگزینه،درموردیکپژوهشکههمانپژوهش
واتسونوکریکاست،صحبتمیکندومسلماًبرخودشمقدمنیست!

د(پژوهشیکهمشخصنمودمادۀوراثتیمیتواندازیاختهایبهیاختۀدیگر
صورت پژوهشی از پیش پژوهش، این بود. گریفیت پژوهش شود، منتقل
آنزیم حاوی ظرف در فقط داد نشان و شد انجام ایوری توسط که گرفت

تخریبکنندۀDNA،انتقالصفترخنمیدهد.
براساسمشاهداتچارگاف،میدانیمکهدرِدنایطبیعی،T=Aو91 4

C=Gاست.درنتیجه،میتوانیمبهجایتمامTها،AوبهجایتمامGها،
Cبنویسیموسپسصحتمعادلهرابررسیکنیم:
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+

= +
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بنابراینموارد)الف(،)ج(و)د(درستاست.

درپژوهشچارگافکهبررویِدناهایطبیعیانجامشد،مشخص101 4
شدکهمقداربازآدنینبابازتیمینومقداربازسیتوزینبابازگوانینبرابری
میکند.چارگافدراینپژوهش،پیوندهایفسفودیاستروهیدروژنیموجود
درِدناراابداًموردتوجهقرارنداد.ایندرحالیاستکهدانشمندانپیشاز
گریفیت،دربررسیساختارِدناورِنا،تشکیلپیوندفسفودیاستررابهمنظور

تشکیلرشتۀپلینوکلئوتیدیموردبررسیقراردادهبودند.
بررسیسایرگزینهها:

1(درپژوهشچارگاف،فقطبازهایآلیِدنابررسیشدندوبهرِناابداًپرداخته
نشد؛بنابراین،انواعنوکلئیکاسیدهابررسینشدند.

2(نهدانشمندانپیشازگریفیتونهچارگاف،ازدورشتهایبودنِدناخبر
نداشتند.دورشتهایبودنِدنامدتهابعدتوسطواتسونوکریکمطرحشد.
3(چارگافبررویانواعِدناهایطبیعیاعمازپیشهستهای)پروکاریوت(و
هوهستهای)یوکاریوت(بهپژوهشپرداخت.دانشمندانپیشازگریفیتنیز

بررویهردونوعِدنایخطیوحلقویپژوهشکردهبودند.
درهیچیکازقسمتهایپژوهشواتسونوکریک،نیازیبهاستفاده111 1

ازگریزانهباسرعتباالنبود،چراکهکارآنهادرواقعمدلسازیوتئوریبوده
وکارآزمایشگاهیاندکیداشت.بالعکس،درآزمایشدومایوری،ازگریزانهبا

سرعتباالاستفادهشد.
بررسیسایرگزینهها:

2(واتسونوکریکدرنتایجپژوهشخودبیاننمودندکهدورشتۀِدنا،در
موقعنیازمیتواننددربعضیازنقاطازهمجداشوند.مزلسونواستالنیز
نشاندادندکههمانندسازیِدنابهصورتنیمهحفاظتیاستومستلزمجدا

شدندورشتهازیکدیگراست.
3(ویلکینزوفرانکلینازبررسیتصاویرپرتوXپیبردهبودندکهِدنابیش

ازیکرشتهدارد.واتسونوکریکنیزنشاندادندکهِدنادورشتهایاست.
۴(پژوهشچارگافهمانندواتسونوکریک،صرفاًمتمرکزبرِدنابودوبنابراین
هیچیکازایندانشمندان،بهبررسیبازاختصاصیرِنایعنییوراسیلنپرداختند.
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تماممواردعبارترابهدرستیتکمیلمیکنند.121 4
بررسیموارد:

کتریهاوجوددارند.البتهدربرخیهوهستهایها الف(دیسکهامعموالًدربا
مانندمخمرهانیزدیسک)پالزمید(یافتمیشود.

ب(درپایانهمانندسازیِدنایحلقوی،دوانتهایهررشتۀپلینوکلئوتیدی
تازهساختهشدهبایکدیگرپیوندفسفودیاستربرقرارمیکنند.

ج(همانطورکهدرشکلکتابدرسیمشاهدهمیکنید،رشتۀرِناممکناست
بررویخودتاخوردهوبازهایمکملآنباهمتشکیلپیوندهیدروژنیبدهند.

د(بهصورتفرضی،تعداد۴نوعنوکلئوتیدِدنامیتوانندباهمبرابرباشند،
گرچه،درِدنای چراکهدراینحالتتعدادA=TوتعدادC=Gخواهدبود.ا

طبیعیچنیننسبتیدربیننوکلئوتیدهارایجنیست.
اجرا131 و دریافت را دنا دستورالعملهای مستقیماً که مولکولهایی 2

،)tRNA(رِنایناقل،)mRNA(میکنند،انواعرِناهاهستندکهشاملرِنایپیک
رنایرناتنی)rRNA(ورناهایدیگریمیباشدکهبهعنوانآنزیمویادرتنظیم
بیانژننقشدارند.انواعرِناها،درتنظیمبیانژندخالتدارندکهباجزئیاتآندر
فصلبعدبیشترآشنامیشوید؛ولیبهعنوانمقدمه،پروتئینهایمؤثردرتنظیم
بیانژنبهواسطۀهمکاریtRNA،mRNAوrRNAساختهمیشوند.عالوه

برآن،انواعدیگریازرِناهااختصاصاًدرتنظیمبیانژنهادخالتدارند.
بررسیسایرگزینهها:

1(مولکولهایرِناتکرشتهایهستندوممکناستدارایپیوندهیدروژنی
باشند،مانندرنایناقل.

نه میشوند؛ ساخته نیمهحفاظتی همانندسازی طی دنا 3(مولکولهای
مولکولهایرنا.

۴(مولکولِدنادستورالعملبروزصفاترادرخودذخیرهدارد،نهرِنا.

انواعRNA ها

:mRNA1-رِنایپیکیا
اطالعاتراازِدنابهریبوزومهامیرساندودرپروتئینسازیمشارکتمیکند.

ساختارتکرشتهایداردکهازتوالیهایسهتایینوکلئوتیدیبهنامکدون)رمزهها(تشکیلشدهاست.

نوکلئوتیدهایآنبهطورمعمولباهمدیگرپیوندهیدروژنیبرقرارنمیکنند.
انواعآندریاختهبسیارزیاداست.

درپروکاریوتها،همزمانباتولیدآنتوسطآنزیمرِنابسپارازپروکاریوتی،توسطریبوزومهابرایترجمهمورداستفادهقرارمیگیرد.
دریوکاریوتها،ابتدابهصورتاولیه)نابالغ(توسطرِنابسپاراِز۲تولیدمیشودوپسازجداشدِنبخشهاییازآنبهنامرونوشتاینترونها)میانه(و
گزون)بیانه(،بهشکلبالغدرآمدهوسپسازهستهخارجمیشودتاتوسطریبوزومهابرایترجمهمورداستفاده متصلشدنتوالیهاییبهنامرونوشتا

قراربگیرد.

:tRNA2-رِنایناقلیا
آمینواسیدهارابرایاستفادهدرپروتئینسازیبهسمتریبوزومهامیبرد.

ساختارتکرشتهایداردکهبهواسطۀپیوندهیدروژنیبیننوکلئوتیدهایمکملآن،رویخودتامیخوردوساختارنهاییرنایناقلراایجادمیکند.

درحالتفعال،تاخوردگیهایمجددیپیدامیکندوساختارسهبُعدیبهوجودمیآورد.
دربخشیازآن،توالیسهنوکلئوتیدیخاصیبهنامآنتیکدون)پادرمزه(یافتمیشود.تفاوتانواعtRNAها،فقطبهدلیلتفاوتدرآنتیکدونآنهاست.

:rRNA3-رِنایریبوزومییا
درساختارهردوبخشکوچکوبزرگریبوزومهاشرکتدارد.

نقشآنزیمغیرپروتئینیایفانمودهوپیوندپپتیدیرابیندوآمینواسیددرجایگاهAریبوزومبرقرارمیکند.

۴-سایرانواعرِنا:
بعضیرِناهاباعثتنظیمبیانژنمیشوند.

بعضیانواعرِنا،نقشآنزیمیدارند.

عاملاصلیانتقالصفات،مولکولِدناوعاملیکهدستورالعملهای141 1
آنرااجرامیکند،مولکولرِنامیباشد.ِدنادورشتهایاستودرآنبازهایآلی
همگیدرمقابلجفتبازمکملخودقرارمیگیرند.دربعضیمولکولهایرِنانیز،

گروهیازبازهایموجوددریکرشتهباهمپیوندهیدروژنیبرقرارمینمایند.
بررسیسایرگزینهها:

2(هردویِدناورِنا،دریاختهدارایساختارسهبُعدیفضاییمیباشند.
3(ایجادثباتقطر،بهدلیلوجودپیوندهیدروژنیمیاندورشتۀدنااست؛

ولی،رِناچنینویژگیایندارد.
را نهایی مولکول تنهایی به پلینوکلئوتیدی رشتۀ یک رِنا مولکول در )۴

تشکیلمیدهد؛ولی،ِدنامولکولیدورشتهایاست.
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RNAوDNAمقایسۀ

RNAرِناDNAِدنا

تکرشتهای
حاوی۴نوعنوکلئوتیدبابازهایآلیC،U،AوGکهبهقندریبوز

متصلهستند.
عدمتبعیتازقوانینچارگاف

،tRNA،mRNAبهانواعمتعددیدریاختهیافتمیشود،ازجمله 
rRNAورناهایدیگریکهبهعنوانآنزیمویادرتنظیمبیانژننقشدارند.

کتریهاورِنابسپارازهای۱و۲و۳در توسطرِنابسپارازپروکاریوتیدربا
یوکاریوتهاتولیدمیشوند.

جایگاهقرارگیریآندریاخته:همدردرونهستهوهمدرسیتوپالسم
)میانیاخته(

ساختاردورشتهایبهشکلمارپیچ
حاوی۴نوعنوکلئوتیدبابازهایآلیC،T،AوGکهبهقنددئوکسی

ریبوزمتصلهستند.
تبعیتازقوانینچارگاف

دردونوعخطیوحلقویمیتوانددریاختهیافتشود.
آنزیمهایمتعددیبرایتولیدآنالزماست،ازجملههلیکازوِدنابسپاراز
کتری:درونمیانیاخته:1(دنایاصلی:تماس جایگاهقرارگیریآندربا

باغشاییاختهدارد.2(دنایکمکیبهغشاییاختهاتصالندارد.
کیزه)میتوکندری( جایگاهقرارگیریآندریوکاریوت:درونهستهیادرونرا

وسبزدیسه)کلروپالست(

هرپیوندهیدروژنی،بهتنهاییانرژیپیوندکمیدارد.151 2
بررسیسایرگزینهها:

1(مسلماًدرصورتجداشدنکاملدورشته،ِدناازهممیپاشدوپایداری
آنازبینمیرود.

3(برقراریپیوندهیدروژنیمیانهزارانیامیلیونهانوکلئوتید،بهمولکول
ِدناحالتپایداریمیدهد.

۴(درموقعنیاز،دورشتۀِدنا،میتواننددربعضیازنقاطازهمجداشوندو
بدونآنکهپایداریآنهابههمبخورد،وظایفخودراانجامدهند.

و161 فسفات و قند گروههای شامل ِدنا، مارپیچ نردبان ستونهای 2
در قندی حلقۀ دو میان پیوند میباشند. آلی بازهای شامل آن، پلههای
ستونها،بهواسطۀفسفاتتشکیلشدهوفسفودیاسترنامیدهمیشود.این

درحالیاستکهپیونددرپلهها،ازنوعهیدروژنیاست.
بررسیسایرگزینهها:

1(حلقههاینیتروژندار،متعلقبهبازهایآلیبودهوفقطدرقسمتپلهها

یافتمیشوند.
کیفسفودیاستروجوددارندولیدرپلهها 3(درستونها،پیوندهایاشترا

کینمیباشد. پیوندهیدروژنیوجودداردکهاشترا
۴(پیوندمیانحلقههایپورینویاپیریمیدینِیدوبازآلیمقابلهم،ازنوع
پیوندهیدروژنیاست؛ولیپیوندیکهدرستونهایِدنادیدهمیشود،ازنوع

پیوندفسفودیاستراست.
فقطمورد)ج(عبارترابهدرستیتکمیلمیکند.171 1

بررسیموارد:
الف،بود(قرارگیریجفتبازهابهصورتمکمل،باعثفشردهشدنبهتر
فامتنها)درهنگامتقسیمیاختهای(،شناساییترتیبنوکلئوتیدهادررشتۀ

مقابلوثابتماندنقطرِدنامیشود.
پیوند کی، اشترا پیوند نوعی واسطۀ به نوکلئوتیدها اتصال از منظور ج(
فسفودیاستراست.اینپیونددرونهررشتۀِدناایجادمیشودواصالًربطی

بهرابطۀمکملیدورشتۀمقابلندارد.
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نقشنوکلئوتید

نقشنوکلئوتیدهادریاختهبهطورکلیبهدوشکلزیراست:
1.نقشساختاری:۴نوعنوکلئوتیددرساختارِدناو۴نوعنوکلئوتیددر

ساختاررِنابهعنوانزیرواحدتولیدبسپاربهکارمیروند.
2.نقشسوختوسازی:نوکلئوتیدATPبهعنوانانرژیرایجیاختهایو

و FADH۲ ،NADH نامهای به مولکولهایی در نوکلئوتیدها همچنین
NADPHبهعنوانناقلالکتروندرتنفسیاختهایوفتوسنتزنقشدارند.

موارد)ب(و)د(صحیحهستند.181 2
بررسیموارد:

الف(اطالعاتهستهاییاختههایجنسیجانورانبهنسلبعدجانورمنتقل

میشود.یاختههایکناریمعده،یاختههایپیکریهستندواطالعاتوراثتی
آنهافقطبهنسلبعدیاختهمنتقلمیگردد.

ب(هریکازیاختههایبدنماویژگیهاییمانندشکل،اندازه،تواناییهاو...دارند.
اینویژگیهاتحتفرمانهستههستند.یاختههایکناریمعده،قادربهتولید
کتور(داخلیمعدههستند،پساطالعاتوراثتیآنرادرونهستهدارند. عامل)فا
ج(اطالعاتهستهایدرساختاردنایموجوددرفامتنهاذخیرهمیشود.

فامتنهاازدناوپروتئینساختهشدهاند.
در مینامند. راجهش )دنا( وراثتی مادۀ نوکلئوتیدهای در دائمی تغییر د(
همانندسازی،مادۀوراثتیمضاعفمیشود.درحینمضاعفشدندنا،ممکن
گرایناشتباهبرطرفنشود، استدونوکلئوتیدبهاشتباهدرمقابلهمقرارگیرند.ا
یکجهشمحسوبمیشود.دررونویسی،مولکولهایرناازرویدناساخته
گرریبونوکلئوتیداشتباهیدرمقابلدئوکسیریبونوکلئوتیدها میشوندوحتیا

قرارگیرد،تغییریدردنارخندادهاست!
درآزمایشدومگریفیت،استرپتوکوکوسنومونیایبدونکپسولبهکار191 1

کتری،غیربیماریزااستوفاقدآنتیژنبیماریزابرایتولید گرفتهشد.اینبا
کسناست. وا

بررسیسایرگزینهها:

2(استرپتوکوکوسنومونیایکپسولدار،موشرابهسینهپهلومبتالکرد.در
کتریهایکپسولدارباگرماکشتهشدند. آزمایشهایسوموچهارم،با

با کپسول بدون نومونیای استرپتوکوکوس گریفیت، چهارم آزمایش در )3
کتریکپسولدار،مقدارمادۀوراثتیخودراافزایشداد. دریافتمادۀوراثتیبا
کتریکپسولدار،توانستبرایخود کتریپسازدریافتمادۀوراثتیبا اینبا

کپسولتولیدکندودربدنموشزندهبماند.
کتریهایکپسولدارکشتهشدهپسازتزریقبهموش)ورودبهخون( ۴(با
بهششهایموش)اندامها(منتقلشدندامابهتنهاییباعثبیمارینشدند،

چونکشتهشدهبودند.
رنایپیک،دچارپیرایشمیشود.هررنایپیک،چندینتوالی201 4

رمزهداردکهمحلاتصالپادرمزههایرناهایناقلاست.

بررسیسایرگزینهها:

1(رنایناقل،آمینواسیدهارابرایاستفادهدرپروتئینسازیبهسمترناتنها
بهرنایناقلمتصلمیشوند، میبرد.توجهکنیدکهآمینواسیدهامستقیماً

نهرنایپیک!
2(رنایپیک،فاقدپیوندهیدروژنیاستویکرشتۀخطیمیباشد.

3(رنایرناتنی،درساختارریبوزوم)رناتن(وجوددارد.
دارد.211 وجود مکملی رابطۀ نوکلئوتیدها بین ناقل، رنای و دنا در 3

نوکلئوتیدهایدناورنادررونویسی،پیشمادۀآنزیمرنابسپارازهستند.
بررسیسایرگزینهها:

1(مولکولرنا،داراییکرشتۀپلینوکلئوتیدیاست.نوکلئوتیدهایرنا،یک
نوکلئوتیدهای )بهجز دارند دنا در مشابه نوکلئوتیدهای از بیشتر کسیژن ا
وزن ندارند(.پس وجود دنا و رنا در ترتیب به که یوراسیلدار و تیمیندار

نوکلئوتیدهایمشترکبینرناودنا،دررنابیشتراست.
2(دنایخطیورنایخطی،دوانتهایآزاددارند.مدلمولکولیواتسونو

کریک،فقطدرمورددنااست؛نهرنا!
۴(دنا،دارایقنددئوکسیریبوزاست.دررونویسی،نوکلئوتیدهایآدنیندار

دنابانوکلئوتیدهاییوراسیلدارمکملمیشوند.
درابتداتصورمیشدکهچهارنوعنوکلئوتیدموجوددردنابه221 1

دانشمندان اساس این بر توزیعشدهاند. مولکول درسراسر نسبتمساوی
هر از دنا مولکولهای تمامی در آلی باز نوع ۴ مقدار که داشتند انتظار
جانداریکهبهدستآمدهباشدبایکدیگربرابرباشد.اّماچارگافثابتکردکه
نوکلئوتیدهایدنابهنسبتنامساویتوزیعشدهاندومقدارآدنینموجوددر
دنابامقدارتیمینبرابراستومقدارگوانیندرآنبامقدارسیتوزینبرابری
میکند.ایوریوهمکارانشازدانشمندانقبلازچارگافبودند،پسآنهابه

توزیعمساوینوکلئوتیدهااعتقادداشتهاند.
بررسیسایرگزینهها:

2(واتسونوکریکازدانشمندانبعدازچارگافبودندوهماننداواعتقاد
داشتندکهمقدارآدنینموجوددردنابامقدارتیمینبرابراست.

کثر 3(چارگافهماننددانشمندانقبلازخود،میدانستکهمولکولدناحدا
۴نوعنوکلئوتیددارد.

مادۀوراثتیرانمیشناخت؛پساینبهکنار!چارگافنیز ۴(گریفیتاصالً
نمیدانستکهدناازرشتههایپیچخوردهتشکیلشدهاست.

آنزیمدنابسپاراز،پیوندفسفودیاستر231 4
ایجادمیکند.پیوندفسفودیاستر،نوعیپیوند
کی)کوواالنسی(میانفسفاتیکنوکلئوتید اشترا
وگروههیدروکسیلقندنوکلئوتیددیگراست.
پیوندهاینشاندادهشده،درونیکنوکلئوتید

هستند.
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بررسیسایرگزینهها:

ATP)1یکریبونوکلئوتیداست؛بنابراین،قندآنریبوزمیباشد.ریبوز،یک

کسیژنبیشترازدئوکسیریبوزدارد. ا
2(آنزیمهلیکاز،پیوندهایهیدروژنیمیانجفتبازهاینوکلئوتیدهایمکمل

رامیشکند.
3(گروهفسفاتدرساختارفسفولیپیدهایغشانیزوجوددارد.فسفولیپیدها،

بیشترینمولکولهایغشاراتشکیلمیدهند.
کتریاشارهدارد.241 بخشموردسؤال،بهپوشینۀ)کپسول(یکبا 2

کتریهای همانطورکهمیدانید،درآزمایشگریفیتسیستمایمنیموش،با
کتریهایکپسولدار،درمقابلسیستم بدونکپسولراازبینمیبرد؛ولیبا
کتری،ازآن ایمنیموشمقاومبودند.پسمیتواننتیجهگرفتکهکپسولبا

درمقابلسیستمایمنیدفاعمیکند.
بررسیسایرگزینهها:

کتـری،ازبیـانژنهـایموجـوددردنـایحلقـوی 1(کپسـول)پوشـینه(با

بـهوجـودمیآیـد.

3(ایوریوهمکارانش،دنارابهعنوانعاملانتقالصفاتمعرفیکردند.

کتریها،کنترلورودوخروجمواد ۴(پروتئینهایمکملبانفوذدرغشایبا

راازبینمیبرند.

درصورتسؤال،تصویرتهیهشدهباپرتوایکستوسطویلکینزو251 3

بابررسیاینتصاویر،درموردساختاردنا فرانکلیننشاندادهشدهاست.

نتایجیرابهدستآوردندازجملهاینکهدناحالتمارپیچیوبیشازیک

رشتهدارد.

بررسیسایرگزینهها:

1(حواستون باشه که ویلکینز و فرانکلین، فقط گفتن دنا بیش از یک رشته داره؛ 
نه این که دقیقاً دو رشته داره!

و ویلکینز توسط ایکس پرتو با تهیهشده تصویر سؤال، درصورت )۴ و 2

فرانکلیننشاندادهشدهاست.

آزمایشمزلسونواستال

تعدادجایگاهآغازهمانندسازی

دوراهیهمانندسازی

مقایسهدرپروکاریوتهاطرحهایپیشنهادی
ویوکاریوتها

همانندسازیدنا

بررسیانواععواملومراحل

مدلتأییدشده

اصطالحات

ابسپاراز
دن

هلیکاز

مراحل

ویرایش

انواعدنا عوامل

نوکلئازی

بسپارازی

برای261 پیشنهادی طرحهای 4

چگونگیهمانندسازیِدنا،شاملطرح

نیمهحفاظتی حفاظتی، همانندسازی

وغیرحفاظتیمیباشد.درهرسۀاین

طرحها،مطابقباشکلمقابل،دورشتۀ

هرمولکولِدنایجدیدتشکیلنردبان

مارپیچیمیدهند.

بررسیسایرگزینهها:
1(تنهادرطرححفاظتی،هردورشتۀِدنایاولیهبهصورتدستنخورده

باقیمیمانند.
2(تنهادرالگوینیمهحفاظتی،درهریاختۀحاصلیکیازدورشتۀِدنای

اولیهوجوددارد.
3(فقطدرالگویغیرحفاظتی،ِدنایاولیهقطعهقطعهمیشودودرهرِدنای

جدید،قطعاتیازرشتههایقبلیوجدیددیدهمیشود.
ــات271 ــالصف ــردرانتق ــیمؤث ــلاصل ــهماهیــتعام آزمایشــیک 1

ــنآزمایشــی ــود.همچنی ــوریب ــومای ــشس ــرد،آزمای ــدک رامجــدداًتأیی
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جامع کنکور )4(40 دقیقه450

جامع کنکور )5(40 دقیقه550

جامع کنکور )6(40 دقیقه650

جامع کنکور )7(40 دقیقه750

جامع کنکور )8(40 دقیقه850
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آزمون 1
جامع کنکور )1(

50 تست 
40

دقیقه

کدام مورد، در ارتباط با عاملی درست است که در جنس ماده، دو رویداد چرخه ای را پدید می آورد؟ 8 986

2( بیشترین مقدار آن در هنگام تخمک گذاری است. 1( در ابتدای چرخه برخالف انتهای آن ممکن نیست. 
4( کم ترین مقدار آن در میانۀ چرخۀ قاعدگی است. 3( در هر مرحلۀ دوره، وقوع آن دور از انتظار نیست. 

بندارۀ انتهای مری ............... 8 987

2( از ورود شیرۀ معده به درون بخش تحتانی مری جلوگیری می کند. 1( دارای ماهیچه های طولی و حلقوی در ساختار خود  است. 
4( از نوع یاخته های ماهیچه ای غیرارادی، هسته دار و مخطط می باشد. 3( همیشه باید در حالت انقباض باشد، به جز هنگام عبور غذا و استفراغ. 

کدام عبارت، درباره همۀ جانورانی صادق است که به علت دورۀ جنینی کوتاه،  میزان اندوختۀ غذایی جنین اندک است؟ 8 988

2( قطعاً قلبی با بیش از دو حفره و گردش خون باز ندارند. 1( همواره واجد اسکلت استخوانی و فاقد بال های پروازی هستند. 
4( یکی از انواع راهکارهای مقابله با مسائل اسمزی را با کلیه ها حل می کنند. 3( می توانند همانند هر جانداِر دارای رفتار، فاقد اسکلت بیرونی باشند. 

کدام عبارت در تکمیل جملۀ زیر، نامناسب است؟8 989

»در رفتار............... رفتار ...............«

کایی، بازه ای زمانی وجود دارد که رفتار فقط در این دوره انجام می شود. 1( جوجۀ  غازها برخالف ـ جوجۀ کا
2( موش ماده همانند ـ جوجۀ غازها، صرفاً پروتئین  ساخته شده توسط مغز، آنزیم ها و ژن ها را فعال می کند.
3( جوجۀ پرندگان برخالف ـ موش ماده، نمی توان انتظار عدم پاسخ به محرکی تکراری یا بی زیان را داشت.

کایی همانند ـ جوجۀ پرندگان، می توان اثر ناشی از کسب تجربه و تغییر رفتار غریزی را مشاهده نمود. 4( جوجۀ کا
در انسان، ناقل عصبی به هنگام رسیدن به غشای یاختۀ پس سیناپسی، به ساختاری متصل می شود. کدام عبارت دربارۀ این ساختار صادق است؟ 8 990

2( در نتیجۀ عملکرد آنزیم های متنوعی در هسته، ایجاد شده است. کنش های زیستی نقش مؤثر دارد.  1( در تسریع انواعی از وا
گهانی سدیم می شود. 4( با تغییر وضعیت غشای یاختۀ بعدی، قطعاً سبب ورود نا 3( دارای گروه فسفات در ساختار خود بوده و دو الیه ای است. 

کدام عبارت در مورد محلی که دو رشتۀ دنا از یک دیگر جدا شده اند، نادرست است؟8 991

1( ساختار Y مانندی تشکیل می شود که دوراهی همانندسازی نام دارد.
2( برای تفکیک دو رشته، پیوند فسفودی استر برخالف هیدروژنی، شکسته نمی شود.

3( پیوند فسفودی استر برخالف پیوند هیدروژنی، تشکیل می شود.
4( ساختارهای دارای واحد قندی، توسط ساختاری پروتئینی، به انتهای رشته اضافه می گردند.

چند عبارت در مورد خودلقاحی قطعاً درست است؟ 8 992
الف( از فراوانی افراد مطلوب برخالف نامطلوب کاسته می شود.

ب( بر فراوانی هموزیگوس مغلوب همانند هوموزیگوس غالب، افزوده می شود.
ج( رخ نمود های غالب ها به مرور زیادشده و رخ نمود مغلوب در جامعه کاهش می یابد.

د( فراوانی دگره های جمعیت بر هم خورده و افراد خالص در جمعیت افزایش می یابند.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
کدام عبارت در مورد گیاهان زراعی صادق می باشد؟8 993

2( می توانند در اقلیم های مختلف به سهولت رویش داشته باشند. 1( امروزه ژن های این گیاهان به گیاهان خودرو منتقل می شود. 
4( زادآوری سریع همانند تولیدکنندگی زیاد در زمانی کوتاه دارند. 3( در چهارمین مرحلۀ اصالحشان، تولید تراژنی انتظار می رود. 

کدام عبارت در مورد بخشی از دنا درست است که ممکن است فاصلۀ زیادی با ژن داشته باشد و به عوامل رونویسی متصل می شود؟8 994

1( در ساختار آن همانند عامل متصل به آن، تنوع در حضور بازهای آلی وجود دارد.
2( می تواند در مجاورت عاملی قرار بگیرد که با ساختاری هم جنس در تماس است.

3( در ساختار حلقه مانند دنا در جانداران فاقد دنای حلقوی شرکت دارد.
4( در جاندارانی ایجاد می شود که به طور معمول بیان ژن در سطح رونویسی دارند.
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پروتوپالست در یاخته های جاندارانی که براساس نور به سه دسته تقسیم می شوند، ............... 8 995

1( توانایی تولید ترکیبی آدنین دار دارد که توسط دیوارۀ فاقد کانال احاطه شده است.
کنش های هوازی است. 2( دارای اندامک های مشابه با یاخته های جانوری در هر محل انجام وا
3( معادل مایع میان یاخته ای بین یاخته هایی با مژک های با اندازۀ مختلف در ماهی ها نیست.

کاریدی در آن جا نازک مانده است. 4( بخشی است که دیوارۀ متشکل از الیه های پلی سا
کم تر از دیوارۀ دارای رشته های سلولزی در مادۀ زمینه ای پروتئینی، ............... . 8 996 دیوارۀ گیاهی در تماس با تیغۀ میانی ............... دیوارۀ مترا

2( برخالف ـ ضخامت چندانی ندارد. 1( همانند ـ وقتی تشکیل می شود، رشد یاخته متوقف می شود. 
کم بیشتری دارد. 4( برخالف ـ استحکام و ترا 3( همانند ـ در محل الن نازک نشده است. 

در انسان مؤنث، گروهی از یاخته ها در دوران جنینی تقسیمی را انجام می دهند که ضمن آن، تفکیک فام تن ها در چهارمین مرحله صورت می گیرد و 8 997

یاخته های ایجادشده در مرحله ای از تقسیم خود تا مدت ها توقف دارند. ویژگی مشترک همۀ یاخته های حاصل از تقسیم متوقف شده، کدام است؟ 

2( از سیتوکینز برابر یاختۀ قبلی حاصل شده اند. 1( تعداد فامینک برابر با تخم لقاح یافته ندارند. 
4( امکان تماس آن ها با اسپرم و تشکیل تودۀ یاخته ای وجود دارد. 3( کاستمانی با تقسیم میان یاختۀ نابرابر انجام می دهند. 

چند مورد تکمیل کنندۀ عبارت زیر به صورت صحیح است؟ 8 998

»به طور معمول محتویات غذایی در لولۀ گوارش کبوتر، ...............«

الف( بالفاصله پس از مری، گوارش مکانیکی اصلی را نمی یابد.

ب( قبل از ورود به سنگدان، گوارش می یابد.

ج( پس از معده، در معرض سنگریزه ها قرار نمی گیرد.

د( پس از سنگدان، در معرض ترشحات کبدی قرار نمی گیرد.

ه ( همانند کرم خاکی، پس از سنگدان به چینه دان می رود.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
کدام عبارت در مورد مراحل مختلف مهندسی ژنتیک نادرست بیان شده است؟8 999

1( تفاوتی در توالی انتهاهای چسبندۀ ژن خارجی و ناقل همسانه سازی را نمی توان مشاهده کرد.
2( هر نوکلئوتید موجود در انتهای چسبندۀ ایجاد شده توسط آنزیم EcoR1 تعدد حلقۀ ساختاری دارد.

3( تنوع پیوندهای تفکیک شده تحت اثر آنزیمی که در مرحلۀ اول و دوم به کارگرفته می شود، ممکن است. 
4( بالفاصله قبل از ورود دنای نوترکیب به یاخته های میزبان، استفاده از لیگاز همانند آنزیم برش دهنده انتظار می رود.

............... می تواند ژن نمود جنینی باشد که فقط در پی عدم تفکیک صحیح فام تن های جنسی در اسپرماتوسیت اولیه ایجاد شده است.8 1000

XYY )4  XXXYY )3  XXY )2  XXX )1
کدام عبارات در مورد تنظیم بیان ژن هوهسته ای به درستی بیان شده است؟8 1001

الف( اتصال پروتئین ها به توالی افزاینده بر سرعت و مقدار رونویسی ژن مؤثر است.

ب( می تواند در هنگام عملکرد رنابسپاراز و حتی در حین ترجمه انجام بپذیرد.

ج( این امکان است که توالی ساختاری از جنس دنا با راه انداز فاصلۀ زیادی داشته باشند.

د( به وجود آمدن ساختار حلقه مانند در دنا در پی اتصال پروتئین های متعددی امکان پذیر است.

4( الف ـ د 3( ب ـ ج  2( الف ـ ب ـ ج ـ د  1( الف ـ ج ـ د 
جدایی کامل حفره های بزرگ قلبی در جاندارانی است که قطعاً ...............8 1002

1( ویژگی پرواز دارند و با شش نفس می کشند.

کتانت را در حبابک ها ترشح می کنند. 2( سورفا
3( همولنف نداشته و قلب دریچه دار دارند.

4( فاقد قلب لوله ای هستند و قلب سه حفره ای دارند.
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در ارتباط با اندامکی در یاخته های گیاهی که در شرایطی پذیرای محصوالت دوکربنی تولیدشده در میان یاخته است، کدام مطلب زیر نادرست می باشد؟8 1003

1( ترکیبی که ضمن مصرف 4 عدد مولکول دوفسفاته، تولید می شود، قبل از تغییر، وارد آن می شود. 
2( تولید ساختارهایی که در بخش های مختلف تنفس یاخته ای شرکت دارند، در آن جا ممکن است.

3( دنا و منشأ آنزیم های آن همانند رِناتَن هایش، مستقل از همین اجزا در خارج از اندامک است. 
4( به طور معمول، قادر نیست تداوم زندگی مستقل از یاخته برخالف تقسیم را داشته باشد.

کدام یک در مورد گیاهان درست است؟8 1004

کارز در یاخته های فعال باشد. 1( تورژسانس، نمی تواند متعاقب انباشت سا
ک، می تواند مانع از رشد گیاه شود.  2( افزایش بیش از حد هر ماده ای در خا
3( پیکر رشته ای قارچ ها همانند الیۀ  درون پوست ریشۀ  گیاهان، ظریف است.

4( در مناطق شدیداً آفتابی، قطر تنۀ درخت در اثر شدت خروج آب مایع، کاهش می یابد.
چند عبارت در مورد هر یاختۀ مژک دار در حلزون گوش درست است؟8 1005

الف( در دومین گام رونویسی پروتئین های غشایی، تنوع در نوع پیوند تفکیکی وجود دارد.

ب( شیوه هایی در تنظیم بیان ژن آن ها وجود دارد که بعضی از آن ها هنوز ناشناخته اند.

ج( امکان استخراج هستۀ آن برای دست ورزی ژنتیکی جهت اصالح نقوص ساختاری دنا ممکن است.

د( پیام عصبی تولیدشده پس از انتقال به بخشی از مغز، پردازش شده و دستور پاسخ به محرک صوتی داده می شود.

ه ( افزودن یک فسفات به هر نوکلئوتید دارای فسفات، به تولید مولکول مصرف شده در نخستین گام قندکافت منجر می شود.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
کدام عبارت در مورد تصویر روبه رو نادرست بیان شده است؟  8 1006

1( 1، با لیمبیک در ارتباط بوده و پیام های اغلب نقاط بدن را تشخیص می دهد.
2( 2، با هیپوتاالموس در ارتباط بوده و با قشر مخ می تواند دارای عمل مشترک باشد.

3( 3، فعالیت  درون ریز داشته و کنترل تعداد ضربان قلب را همانند دومین بخش ساقۀ  مغز، برعهده دارد. 
4( 4، محل استقرار سیناپس یاخته های عصبی و یاخته هایی رشته ای است که در سقف حفرۀ بینی نفوذ کرده اند.

همۀ جانوران دارای ............... 8 1007

1( چینه دان، اندامی دارند که در گنجشک، نخستین محل گوارش مکانیکی است.
2( معده، غده ای دارند که در انسان، به تحریک تولید گویچۀ قرمز می پردازد.

3( مری، محلی جهت ذخیرۀ موقتی و نرم کردن محتویات غذایی بلعیده شده دارند.
4( سیرابی، محل جذب آب بالفاصله در ادامۀ بخشی از جایگاه ترشح آنزیم های گوارشی دارند.

نمی توان بیان داشت، همواره رموز پایان ...............8 1008

1( قطعاً از نوعی باز آلی تک حلقه ای در ساختار خود برخوردار هستند.
2( هم زمان با ورود پروتئینی به جایگاه رِناتَنی دیده می شوند.
3( رمزه هایی هستند که به جایگاه مشاهدۀ AUG نمی روند.

4( نمی توانند در مرحله ای وارد رِناتَن شوند و این مرحله تکرار شود.
کدام توضیحات روی شکل صحیح نمی باشد؟8 1009

1( 1 ـ 2 ـ 4  
2( 1 ـ 3ـ 4 

3( 1 ـ 2 ـ 3  
4( 2 ـ 3ـ 4
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کدام عبارت، دربارۀ پوست انسان صادق است؟8 1010

1( الیۀ بیرونی برخالف الیۀ درونی از تعدد یاخته برخوردار نمی باشد.
FADH2 را در چرخۀ تولید NADH دارند.  2( خارجی ترین یاخته های آن قطعاً تولید

3( فقط نوعی از بیگانه خوارهای مستقر در آن، با صرف انرژی، آنتی ژن ها را به یاخته هایی ایمنی ارائه می کنند.
4( مشاهدۀ انواعی از یاخته های دانه دار که در مجاورت هموگلوبین ها قرار می گیرند، همواره در نخستین الیۀ آن ممکن نیست.

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟8 1011

»به طور معمول در یک فرد بالغ، هنگام تحریک بخش ............... دستگاه عصبی خودمختار ............... «

1( سمپاتیک ـ بر عملکرد تیروئید همانند مصرف انرژی در هر غدۀ باالتر از گردن، افزوده می شود. 
2( پاراسمپاتیک ـ از قطر هر رگ ناحیۀ شکمی همانند تعداد تنفس در یک دقیقه کم می شود.

کسایش پیرووات افزوده می شود. 3( سمپاتیک ـ بر میزان تولید مولکولی قابل اتصال به هموگلوبین،  طی ا
4( پاراسمپاتیک ـ از میزان فشار خون برخالف مقدار برون ده قلبی و حجم ضربه ای قطعاً کاسته می شود.

چند مورد دربارۀ ساختارهایی درست است که در همۀ پروتئین ها دیده می شود؟8 1012

الف( زنجیره ها شکل خاصی پیدا می کنند.

ب( زنجیره ها دارای شکل مارپیچی می شوند.

ج( وابستگی حداقل یک سطح به سطحی ساختاری انتظار می رود.

د( زیرواحدهای موجود در پروتئین، آرایش خاصی پیدا می کنند.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
در آزمایش ...............8 1013

1( پاولف، محرک شرطی همواره به تنهایی سبب بروز پاسخ رفتاری می شود.
2( اسکینر، مسئلۀ جدید توسط جانداری که محرک به آن عرضه شده، با برنامه ریزی حل شد.

3( پاولف، ترشح بزاق که پاسخ شرطی است، هیچ گاه در حضور محرک شرطی صورت نمی گیرد. 
4( اسکینر، ارتباط بین آموخته ها و تجارب پیشین، چگونگی رویایی با محرک را در آینده مشخص می کند.

کدام عبارات در تکمیل جملۀ زیر مناسب است؟8 1014

» نظام جفت گیری ............... در مورد ............... مطرح است، می توان بیان داشت جاندار مورد نظر ............... «

الف( چندهمسری ـ طاووس ـ در نگه داری زاده ها نقشی دارد.

ب( چند همسری ـ طاووس ـ به طور مستقیم به جاندار دیگر کمک کند.

ج( تک همسری ـ قمری خانگی ـ در انتخاب جفت نقش برابر با جاندار دیگر ندارد.

د( تک همسری ـ قمری خانگی ـ با نگه داری از منابع غذایی به جاندار دیگر کمک می کند.

4( الف ـ ب ـ ج ـ د 3( الف ـ ب   2( الف ـ ج ـ د  1( ج ـ د 
کدام یک در تکمیل جملۀ زیر نامناسب است؟ 8 1015

»در پرندۀ شهدخوار،............... «

2( خون سیاهرگی توسط شش ها دریافت نمی گردد. 1( حفظ فشار درون حفره های قلبی، تسهیل می گردد. 
4( خون سرخرگی از درون بطن چپ خارج نمی شود.  کسیژن دار در تماس با بطن راست قرار می گیرد.  3( خون ا

کدام مطلب دربارۀ نقش زیستی میانه و بیانه صحیح نیست؟8 1016

1( از نقش های میانه، تنظیم فرایند تولید رنا از روی دنا و در نتیجه تعداد رونوشت ها است.
2( تعداد و اندازۀ میانه ها همانند زمان رونویسی، با میزان محصول، رابطۀ عکس دارد.

3( به علت امکان برخی آسیب ها به دنا در محل میانه ها، این ساختارها آسیب را کاهش می دهند.
4( از نقش های میانه می توان به ایجاد تنوع در محصول که نتیجۀ پیرایش متفاوت رنای پیک است، اشاره نمود.
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سرخرگ آوران ............... سرخرگ وابران ............... 8 1017

2( همانند ـ ابتدایش در دهانۀ کپسولی با دو دیواره  است. 1( برخالف ـ در ارتباط با هر قسمت  پیچیدۀ لولۀ ادراری نیست. 
4( همانند ـ در داخل کپسول بومن تشکیل و به سیاهرگ ختم می شود. 3( برخالف ـ بین دو شبکۀ مویرگی واقع در اطراف لوله های ادراری است. 

کدام عبارت در مورد رشتۀ الگو، بیانی درست است؟8 1018

1( به واسطۀ ساختار تک رشته ای خود، در تشکیل انواع پروتئین ها شرکت دارد.
2( توالی به کار رفته در ساختار آن، نوع مشترکی با ساختار محصول رنابسپاراز دارد.

3( به هر رشتۀ دنا که به طور مستقیم برای تولید پروتئین به کار گرفته شده است، گفته می شود.
4( مونومرهای آن  را می توان در عاملی مشاهده نمود که نخستین تفکیک کنندۀ پیوند هیدروژنی است.

در اطراف انتهای بخشی زائده مانند در گیرنده های حسی شیمیایی در جانداری که این گیرنده های مستقر بر اندام حرکتی، توانایی تشخیص مزه ها را دارند، 8 1019

یک منفذ مشاهده می شود. مشخصۀ این جانور کدام است؟ 

2( دارای توانایی انتشار گازهای تنفسی از خون به همۀ یاخته ها است. 1( دارای اسلکت درونی برخالف اسکلت آب ایستایی است. 
4( ارتباط سیستم دفعی و دستگاه گوارش در این جاندار، دور از انتظار است. 3( با قلب خود در گردش مواد بین بخش های مختلف بدن نقش دارد. 

به طور معمول، کدام دو بخش مغز ماهی از یک دیگر دورترند؟8 1020

4( مخ و مخچه 3( مخچه و عصب بینایی  2( لوب بینایی و لوب بویایی  1( عصب بینایی و عصب بویایی 
کثر ............... نوع کامه تشکیل می دهند.8 1021 -B به ترتیب ............... نوع ژن نمود داشته و حدا +AB و دو فرد دارای گروه خونی

4( 4 و 4 ـ 2 و 2 3( 2 و 2 ـ 2 و 2  2( 4 و 2 ـ 4 و 2  1( 2 و 2 ـ 4 و 2 
FAD را دارند؟8 1022 چند مورد، در ارتباط با همۀ یاخته های پیکر یک فرد سالم درست است که توانایی مصرف

کسیژن به تولید انرژی الزم جهت بسیاری از فرایندهای زیستی می پردازند. 1( بدون نیاز به ا
کسایش مولکول های سه کربنی می پردازند. 2( در اندامکی واجد دنای غیرحلقوی، به ا

3( با ورود به سومین مرحله از چرخۀ یاخته ای خود، دو مجموعۀ فام تنی دارند.
4( در خطوط دفاعی بدن در مقابل عوامل مختلف، نقش اساسی دارند.

CO2 در مرحلۀ اول همراه نمی باشد؟8 1023 کدام عبارت در مورد نوعی تخمیر درست است که با تولید

1( هر ترکیب تولیدشدۀ نهایی، تعداد کربن کم تری از تعداد فسفات مولکول های مصرف شده در قندکافت دارد.
2( ضمن انجام آن، امکان تغییر در عملکرد پمپ سدیم  ـ پتاسیم در گروهی از یاخته های رشته ای بدن وجود دارد.

3( هر مولکول آزادشده، در بخشی از زنجیرۀ انتقال الکترون برخالف دومین گام کربس، به مصرف می رسد.
کیزه، به دریافت الکترون از NADH می پردازد. 4( ضمن انجام آن، محصول فرایندی انجام شده در داخل را

کتوز، ............... به آن متصل می شود، ...............8 1024 بخشی از دنا که در حضور ال

1( پروتئین فعال کننده ـ توسط عوامل مختلفی شناسایی می شود.
کتوز، توسط مهارکننده اشغال شود. 2( رنابسپاراز ـ می تواند در عدم حضور ال

3( پروتئین مهارکننده ـ هر رشتۀ آن در پی عمل انواعی از آنزیم ها تولید می شود.
کتوز و راه انداز واقع شده است. 4( پروتئین تغییر شکل یافته ـ در میان ژن های تجزیۀ ال

چند عبارت در مورد گیاهانی درست است که انجام چرخۀ کالوین آن ها در مکان متفاوتی از محل تولید اسید چهارکربنی صورت می گیرد؟ 8 1025

کنش  ممکن است. الف( تنوع تسریع کننده های وا

ب( در شب برخالف روز، تولید قند سه کربنی صورت نمی گیرد.

کنش های تاریکی آن ها در یاخته های مشخص شده در شکل روبه رو صورت می گیرد. ج( وا

کسیژنازی آنزیم روبیسکو می شوند.   د( علیرغم روزنه های بسته در دماهای باال، مانع تنفس نوری و فعالیت ا

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟8 1026

»در چرخۀ زندگی یک یاختۀ پارانشیم خورش، ضمن تقسیم کاستمان انجام شده برای تشکیل چهار یاخته با اندازه های متفاوت، هر مرحله ای که ............... «

1( با هستۀ دارای پوشش همراه است، فام تن آن،  سانترومر دارد.
2( بخشی از اینترفاز است، بالفاصله در مرحلۀ بعدی فام تن مضاعف دارد.
3( دارای فام تن های همتا است، در پوشش فسفولیپیدی سپری می شود.

4( برای تهیۀ کاریوتیپ مناسب است، بالفاصله به مرحله ای منتهی می شود که فام تن ها تک فامینکی می شوند.
کدام گزینه در ارتباط با سامانۀ گردش مواد در جانوران به درستی بیان شده است؟8 1027

1( در کفشدوزک خون مستقیماً به فضای بین یاخته های بدن وارد می شود.
2( در قسمت جلویی بدن کرم پهن 6 جفت کمان رگی در اطراف لولۀ گوارش به صورت قلب عمل می کنند.

3( هر جاندار دارای قلب لوله ای، قطعاً دارای سلوم یا حفرۀ عمومی است.
4( انقباض بطن ها در ماهی، خون را از طریق سرخرگ شکمی به دستگاه تنفسی می برد.

کدام یک، عالمت یک نوع بیماری چشم است که با استفاده از نوعی عدسی که در بخش میانی قطورتر از انتهاها است، درمان می شود؟8 1028

1( کرۀ چشم بزرگ تر از حد طبیعی است و تصویر جسم دور بر روی شبکیه است.
2( فرد بدون استفاده از عینک، اشیایی نزدیک را با قدری دورکردن، واضح تر می بیند.

3( تصویر جسم نزدیک تشکیل نمی شود که به علت تغییر در قطر کرۀ چشم است.
4( تصویر اشیای نزدیک در فاصلۀ جلوتری در مقایسه با محل تشکیل همین تصویر در فرد سالم است.

کدام عبارت، نادرست است؟8 1029

کسی توسین از طریق تنظیم بازخوردی مثبت بر خروج جنین از رحم مؤثر است. 1( همواره هورمون ا
2( هر مرحله ای از رشتمان اسپرماتوگونی که پوشش هسته از بین رفته است، با حرکت میانک ها به طرفین هم زمان نیست.
3( هر یاختۀ متعلق به بافت عصبی، فقط از طریق ترشح اینترفرون در شرایطی خاص، می تواند در دفاع بدن شرکت کند.

4( قطعاً براساس نظریۀ میکروبی بیماری ها در قرن نوزدهم، میکروب ها می توانند در جانداران مختلف بیماری زا باشند.
یاخته های مختلف گیاهی، در شرایطی نوعی ترکیب برای القای مرگ یاخته ای را رها می کنند. کدام عبارت درباره این ترکیب غیرهورمونی صحیح است؟ 8 1030

1( عامل مهاجم گیاهی که رهاسازی آن را برمی انگیزد، قطعاً در توالی ژنگان خود بازهای آلی دارد.
2( اثر آن نظیر اثر مستقیم پرفورین در مرگ برنامه ریزی شدۀ یاخته های سرطانی است.

3( مشخص شده که این گیاهان سمی نیستند و در لولۀ گوارش جانوران تجزیه و سمی می شوند.
4( در پی راه اندازی فرایندهایی تحت عنوان مرگ یاخته ای، این ترکیب بدون صرف انرژی از یاخته خارج می شود.

در معدۀ انسان، همۀ یاخته های ............... ترشح می کنند. 8 1031

2( پوششی سطحی، مادۀ مخاطی 1( غده  ای، مادۀ گلیکوپروتئینی  
4( غده های ترشحی، کلریدریک اسید 3( واقع در دیواره ، آنزیم های گوارشی   

در ارتباط با جانداران مختلف، کدام عبارت به نادرستی بیان شده است؟8 1032

1( یاخته های یقه دار در گروهی از اسفنج ها در مجاورت یاخته های سازندۀ منفذ قرار نمی گیرد.
2( حفره های قلبی همۀ جانداران دارای پردۀ دوالیه ای جنب، به طور کامل جدا شده اند.

3( آب توسط فرایندی بدون صرف انرژی از طریق آبشش ماهیان آب شیرین، جذب می شود.
4( همۀ انواع یاخته های دیوارۀ حبابک های جاندارانی پرفورین ساز، فواصل نزدیک به هم دارند.

هر استخوان متصل به کتف انسان، چه مشخصه ای دارد؟8 1033

2( با نوعی استخوان دراز مفصل لوالیی تشکیل می دهد. 1( سطح درونی تنۀ آن بافت غیراسفنجی دارد. 
4( در تشکیل نوعی مفصل گوی ـ کاسه ای شرکت می کند. 3( با نوعی استخوان پهن، مفصل غیرلوالیی تشکیل می دهد. 
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چندعبارتدرموردباکتریهاییدرستاستکهنیتراتراازآمونیومبهدستمیآورند؟0 1034

کسایشنیتریت،مادۀقابلجذببرایگیاهانراپدیدمیآورند. الف(ضمنا

ب(جزءقدیمیترینجاندارانرویزمینمحسوبمیشوند.

کسیژنوآمونیوم،ابتدانیتراتتشکیلمیدهند. ج(باترکیبا

کسایشترکیباتغیرآلیاست. د(تأمینانرژیوالکترونآنهاحاصلا

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
کدامعبارتدرارتباطباهرجانداردارایاسکلتبیرونی،صحیحاست؟0 1035

1(بهواسطۀتعدادییاختۀگیرندۀنوردرساختاربینایی،تصویریموزاییکیتشکیلمیدهند.
2(اثربیشازیکعاملفعالتغییرفراوانیدگرههادرجمعیتشان،درهرشرایطیممکناست.

3(بهواسطۀداشتنبالهایپروازی،میتوانندمسافتهاییراجابهجامیشوند.
4(بینخونومایعمیانبافتیآنهاجداییوجوددیدهمیشود.
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دقیقه

کدامگزینهدرارتباطبادومینسیستمبافتیدربیشترینگیاهانرویزمینبهدرستیبیانشدهاست؟0 1036

1(سراسرپیکرگیاهرامیپوشاندوموجباستحکامبخشیبهپیکرۀگیاهمیشود.
نقشدارد. NADP+ 2(هرچرخۀموجوددرزنجیرۀانتقالالکترون،درانتقالالکترونآببه
3(جابهجاییآبوموادمعدنیدرسراسرگیاهوتأمینترکیباتقندیبرچه،برعهدۀآناست.

کنندۀرهاسازیسالیسیلیکاسیدرابرعهدهدارد. 4(محافظتازگیاهدربرابرتخریبوبیماریهایالقا
درکشاورزی،برایتولیدگیاهانباویژگیهایمطلوبوتولیدانبوهآنهادرآزمایشگاه،ازیکیازروشهایزیستفناوریاستفادهمیشود.درارتباطبا0 1037

اینفناوریتکثیرگیاهان،کدامعبارتزیرنادرستاست؟

1(همنخستینوهمدومینسطحسازمانیابیحیاتمیتواننددرتشکیلکالشرکتکنند.
2(درتقسیمانجامشدهبرایتشکیلتودۀیاختهای،امکانتبادلقطعاتفامتنیوجودندارد.

3(تودۀیاختهایبهگیاهانیتبدیلمیشودکهازنظرژنییکساناندوبرایکسبغذا،حرکتندارند.
4(هرمرحلۀانجامآندرمحیطیسترونانجاممیشودواینمحیطموادموردنیازبرایرشدونموگیاهیرادارد.

کدامعبارتدرموردنوعیترکیبسهکربنیدرستاستکهپسازصرف4ADPتولیدمیشودوگروهفسفاتندارد؟0 1038

1(برایتولیدنوعیترکیبسهکربنی،دومرحلۀپیدرپیرادربخشیازمیانیاختهبهانجاممیرساند.
2(درمحلتولیدخودبهترکیباتیتبدیلمیشودکهنمیتواننددرکاهشتولیداینترکیباثرداشتهباشند.

بهترکیبیفاقدفسفاتتبدیلمیشود. CO2 و NAD+ 3(دریاختههاییرشتهای،ضمنفعالیتشدید،بدونمصرف
کتریهاضمندریافتالکترونهایNADH،بهنوعیترکیبیدوکربنیتبدیلمیشود. 4(دربرخیازبا
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پاسخ تشریحی آزمون 1 

صورت این پرسش به نوسانات هورمونی در جنس ماده اشاره دارد. در هر دو مرحلۀ چرخه های جنسی، نوسانات هورمونی ممکن است. در مرحلۀ اول موسوم  986  2
به مرحلۀ فولیکولی، هورمون های بخش پیشین غدۀ زیرمغزی که محرک فعالیت های جنسی هستند، در طول دوره با تغییراتی مشخص در مقدار خود همراه هستند. این 
تغییرات در حوالی روز تخمک گذاری )حدود روز 12 و 13( به بیشترین مقادیر خود می رسد. در این زمان، هورمون جنسی پروژسترون نیز دچار تغییر در مقدار می شود. 

)توجه داشته باشید که همین تغییر میزان استروژن خود علت تغییر در میزان 
هورمون های محرک جنسی است(. در نیمۀ دوم چرخۀ نیز پس از آزاد شدن 
این  و  می گیرد  شدت  زرد  جسم  از  پروژسترون  ترشح   )14 روز  )در  تخمک 
هورمون نیز همانند سه هورمون LH، FSH و استروژن، فراز و نشیب هایی در 
غلظت خود در خون دارند. همین تغییرات هورمون های جنسی بر دیوارۀ رحم 

مؤثر است و ضخامت رحم در طی روزهای آینده بیشتر می شود.
 بررسی سایر گزینه ها  

1( در هر دو انتهای چرخه، نوسانات هورمونی ممکن است. همان طور که در 
شکل زیر نیز می بینید، در ابتدای چرخه، مقدار هورمون های محرک ترشحات 
جنسی که از هیپوفیز پیشین ترشح می شوند )LH و FSH(، دچار تغییراتی 
می شود که با وقوع تغییراتی در دیوارۀ رحمی هم زمان است )چرخۀ رحمی(. 
که  می کند  تغییر  قدری  ذکرشده  هورمون  دو  مقدار  نیز  چرخه  انتهای  در 
تغییر  و  پروژسترون(  و  )استروژن  جنسی  هورمون های  میزان  در  تغییر  با 

ضخامت رحم همراه است.
3( در روز چهاردهم بیشترین مقدار نوسانات هورمونی صورت نمی گیرد. بیشترین 

تغییر در غلظت هورمون های زیرمغزی LH و FSH، حدود روز 13 است.
4( با توجه به شکل زیر، چنین چیزی قابل برداشت نیست.

بندارۀ انتهای مری در حالت عادی بسته و منقبض است،  987  2
ولی هنگام عبور غذا باز می شود. بسته بودن این دریچه از ورود شیرۀ قوی گوارشی در معده به درون مری جلوگیری می کند. زیرا ساختار بافتی مری با معده متفاوت 
کس حالتی است که این  است و یاخته های دیوارۀ معده برخالف مری، موادی را برای جلوگیری از اثر سؤ اسید قوی معده بر الیۀ پوششی معده ترشح می کنند. ریفال

دریچه عملکرد مناسب ندارد و سبب ورود بخشی از اسید و آنزیم های معده به مری می شود که می تواند سبب آسیب به مخاط مری شود. 
 بررسی سایر گزینه ها 

1( بنداره ها از جنس ماهیچه های حلقوی هستند. ماهیچه های طولی در ساختار سراسر دیوارۀ لولۀ گوارش وجود دارند و در خارج ماهیچه های حلقوی قرار گرفته اند 
اما در محل بنداره ها، فقط ماهیچه از نوع حلقوی است. با این حساب، ماهیچه های حلقوی لولۀ گوارش هم در ایجاد حرکات گوارشی نقش دارند و هم از برگشت 

محتویات لوله به بخش قبلی جلوگیری می کنند.
3( به جز هنگام ورود غذا، استفراغ و خروج گاز ها.

4( از نوع ماهیچۀ صاف می باشد که مخطط نیست.
صورت پرسش به ماهی ها و دوزیستان اشاره دارد. انواعی از راهکارها در مهر ه داران برای مقابله با مسائل اسمزی وجود دارد. همۀ مهره داران کلیه دارند  988  4

که ساختاری متفاوت داشته، ولی عملکردی مشابه در میان آن ها دارد. در مهره داران هم چنین سیستم گردش خون بسته وجود دارد و خون تحت فشار است. همین 
فشار خون عامل مهمی است که سبب تراوش خون از غشاها به کلیه ها می شود.

 بررسی سایر گزینه ها 
1( مهره داران اسکلت درونی دارند. انواعی از ماهی ها )مثل کوسه ماهی( می توانند دارای اسکلت غضروفی باشند. 

2( دوزیستان بالغ قلب سه حفره ای دارند. در واقع سامانۀ گردشی مضاعف، از دوزیستان به بعد شکل گرفت. قلب سه حفره ای در این جانوران بالغ؛ دو دهلیز داشته 
و یک بطن دارند. بطن یکبار خون را به شش ها و پوست )بیشتر تبادالت گازی در این جاندار، از این طریق است( و سپس به بقیۀ بدن پمپاژ می کند.
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3( رفتار در جانوران دیده می شود. بی مهرگانی نظیر حشرات و حلزون ها، اسکلت بیرونی دارند. اسکلت بیرونی در این جانوران، عالوه بر کمک به حرکت، در حفاظت 
نیز نقش دارد. افزایش اندازۀ جانور،  می تواند با افزایش اندازه و ضخامت اسکلت همراه باشد که سبب افزایش وزن آن شده و برای جانور محدودیت ایجاد می کند، لذا 

اندازۀ این جانور نمی تواند از حد خاصی بیشتر شود. 
کایی پس از خروج تخم، می تواند رفتار درخواست غذا را انجام دهد، به این گونه که به منقار پرنده  989 تغییر رفتار غریزی در اثر تجربه یعنی یادگیری. جوجۀ  کا  4

کایی برنامه ریزی ژنی داشته و غریزی محسوب می شود.  والد نوک زده و والد، بخشی از غذای خورده شده را برمی گرداند تا جوجه از آن تغذیه کند. رفتار جوجه کا
البته در این کار، به کمک تجربه، دقت عمل صورت می گیرد. در واقع نوک زدن های این پرنده به منقار والد، در ابتدا دقیق نیست، ولی به تدریج و با تمرین، بر میزان 
دقت این رفتار افزوده می شود و هر چه جوجه، دقیق تر نوک می زند، والد سریع تر به درخواست آن برای غذا پاسخ می دهد و همین موضوع سبب می شود تا جوجه 

کایی تجربه به دست می آورد و رفتار غریزی آن در جهت اصالح، تغییر می کند. دقیق تر نوک بزند. لذا جوجۀ کا
 بررسی سایر گزینه ها 

1( این رفتار در اوایل دورۀ زندگی وجود دارد. رفتار انجام شده توسط جوجه  غازها، نقش پذیری نام دارد. نقش پذیری غازها طی چندساعت پس از خروج تخم اتفاق می افتد. 
این زمان دورۀ حساسی است که با بیشترین موفقیت رفتاری همراه است. در رفتار نقش پذیری، جوجه  غازها پس از خروج از تخم، به دنبال اولین شی متحرکی که ببینند، 

راه می افتند و این جسم متحرک به طور معمول، مادر آن ها است. جوجه غازها با نقش پذیری مادر خود را می شناسند و این شناسایی برای بقای آن ها حیاتی است.
2( رفتارهای ژنی به کمک هورمون ها تأثیر خود را می گذارند. در بررسی صورت گرفته روی رفتار غریزی موش ماده، مشخص شد که موش ماده پس از این که نوزادان 
خود را وارسی نمود، اطالعاتی از حواس، شنوایی و لمس به مغز آن ها ارسال شده و در نتیجه، ژنی در مغز موش مادر فعال می شود و دستور تولید پروتئین فعال کنندۀ 
آنزیم ها و ژن های دیگر را صادر می کند. با فعال شدن آنزیم ها و ژن ها، فرایندهای پیچیده ای به راه می اُفتد که در نتیجۀ آن ها، موش ماده رفتار مراقبت مادری را 
کایی در درخواست غذا نیز بدون تجارب قبلی  نشان می دهد. همان طور که رفتار موش ماده اساس غریزی داشته و در همۀ افراد یک گونه یکسان است، رفتار جوجۀ   کا

و نمونه ای از رفتارهای غریزی است. این رفتارها را ژن ها تعیین می کنند.
گونی مانند برگ های در حال افتادن را در باالی سر خود می بینند. در ابتدا، این  3( جوجۀ پرندگان می توانند رفتار خوگیری داشته باشند. این جوجه ها اجسام گونا
جوجه ها سر خود را پایین می آورند و آرام می مانند و به این طریق به محرک پاسخ می دهند اما وقتی این محرک به صورت دائمی به آن ها عرضه می شود، آن ها 
با دیدن مکرر اجسام در حال حرکت یاد می گیرند )تغییر رفتار غریزی در اثر تجربه( که محرک تکراری برایشان سود یا خطری ندارد. در این نوع یادگیری جانور 

می آموزد که به برخی محرک ها پاسخ ندهد، زیرا برایش سود و زیانی ندارد.

منظور از صورت تست، گیرندۀ پروتئینی است. پروتئین ها در نتیجه بیان ژن در هسته و ترجمۀ آن در رِناتَن های میان یاخته ایجاد می شوند. برای رونویسی  990  2
در هسته، در هوهسته ای ها انواعی از رنابسپارازها شرکت دارند. رنابسپاراز 1، 2 و 3 سه نوع آنزیم رونویسی در هوهسته ای ها است که به ترتیب به تولید رنای رِناتَنی )رنای 
شرکت کننده در ساختار پروتئین(، رنای پیک )حامل اطالعات و ناقل آن از هسته به میان یاخته( و رنای ناقل )انتقال دهندۀ آمینواسیدها از هسته به رِناتَن( می پردازند.

 بررسی سایر گزینه ها 
کنش های مختلف  1( در مورد آنزیم ها صادق است، نه گیرندۀ پروتئینی! آنزیم  ها بیشتر پروتئینی هستند. آنزیم ها عواملی هستند که با کاهش انرژی فعال سازی وا

زیستی، سبب افزایش سرعت آن ها می شوند.
3( در مورد فسفولیپیدهای غشا مطرح است، نه گیرندۀ پروتئینی! غشای یاخته ای از مولکول های لیپید، پروتئین و کربوهیدرات تشکیل شده است و بخش لیپیدی 

غشا، مولکول هایی به نام فسفولیپید و کلسترول )ویژۀ یاخته های جانوری( دارد. 
4( ممکن است سیناپس از نوع مهاری باشد. در صورتی که سیناپس از نوع بازدارنده باشد )مانند سیناپس بین نورون حسی و نورون حرکتی در انعکاس عقب کشیدن 

دست، در مواجهه با اجسام داغ( سبب ایجاد پتانسیل عمل در یاختۀ پس سیناپسی نمی شود.
هر دو این پیوندها تشکیل می شود. در محلی که دو رشتۀ دنا از هم جدا می شوند، ساختار Y مانندی ایجاد می شود که دوراهی همانندسازی نام دارد.  991  3

این محل جایگاه تفکیک پیوند هیدروژنی بین دو رشته بوده و در نتیجۀ از هم گسیختگی پیوندها، دو رشتۀ دنا از هم باز می شوند. در همین  حال پیوندهای 
فسفو دی استر جدید در حال تشکیل هستند. دنابسپاراز آنزیمی است که نوکلئوتیدها را به انتهای رشتۀ در حال تشکیل اضافه می کند. در ساختار هر نوکلئوتید، یک 
گروه قندی، باز آلی و گروه فسفات یافت می شود. اضافه شدن یک نوکلئوتید به نوع بازی بستگی دارد که در نوکلئوتید رشتۀ الگو قرار دارد. هر نوکلئوتید می بایست 

از روی رشتۀ الگو مکمل باشد. با اضافه شدن هر نوکلئوتید سه فسفاته دو تا از فسفات های آن از مولکول جدا می شوند.
1  بررسی موارد  992

الف( در خودلقاحی، فراوانی افراد ناخالص نصف شده و بر میزان فراوانی هوموزیگوس ها )خالص( افزوده می شود. این موضوع ارتباطی به مطلوب یا نامطلوب بودن 

 .ندارد. تغییر فراوانی افراد مطلوب و نامطلوب اثری است که انتخاب طبیعی بر جوامع دارد

 .ب( همان طور که گفته شد، در خودلقاحی، از فراوانی ناخالص ها به مقدار مساوی به خالص ها )غالب و مغلوب( افزوده می شود
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 .ج( رخ نمود غالب خالص زیاد می شود، نه غالب ناخالص! غالب ها می توانند شامل خالص ها و ناخالص ها شوند
د( در خودلقاحی، فراوانی دگره ها به هم نمی خورد، زیرا میزانی که از فراوانی ناخالص ها کاسته شده است، به مقدار نصف آن به افراد خالص مغلوب و به همین مقدار 
به افراد خالص غالب افزوده می شود، پس در واقع فراوانی دگره ها به هم نمی خورد. البته بخش انتهایی این مورد صحیح است، زیرا بر میزان افراد خالص افزوده شده 

 .و از فراوانی ناخالص ها کاسته می شود
به مراحل ایجاد گیاهان تراژنی از طریق مهندسی ژنتیک توجه کنید:  993  3

 تعیین صفت یا صفات مطلوب   استخراج ژن یا ژن های مورد نظر 
 آماده سازی و انتقال ژن به گیاه   تولید گیاهان تراژنی 

 بررسی دقیق ایمنی زیستی و اثبات بی خطر بودن برای سالمت انسان و محیط زیست   تکثیر و کشت گیاه تراژنی با رعایت اصول ایمنی 
 بررسی سایر گزینه ها 

2 و 4( در مورد گیاهان خودرو صادق است.  1( ژن های گیاهان خودرو به گیاهان زراعی منتقل می شود.  
صورت تست مطرح کنندۀ افزاینده می باشد. افزاینده بخشی از توالی دنا است که ممکن است با ژن فاصله زیادی داشته باشد. افزاینده، جایگاه اتصال  994  2

گروهی از عوامل رونویسی است تا به واسطۀ این اتصال، حلقۀ همانندسازی تشکیل شود. پس افزاینده ضمن تشکیل حلقه می تواند در تماس با آنزیم دنابسپاراز و 
عوامل رونویسی قرار بگیرد که پروتئینی است. این پروتئین با عوامل رونویسی دیگر در تماس است.

 بررسی سایر گزینه ها 
1( افزاینده توالی از جنس دنا است و دارای بازهای آلی می باشد. این در حالی است که توالی عوامل رونویسی متصل به آن، آمینواسیدی است. بازهای آلی در دنا 
شامل چهار نوع آدنین، سیتوزین، گوآنین و تیمین هستند. در ساختار آمینواسید نیز باز آلی به کار رفته است. باز ها در ساختار نوکلئوتید هستند و هر سه نوکلئوتید 

تشکیل یک رمزه )کدون( را می دهد. در یاخته 64 نوع رمزه وجود دارد و رمزۀ آمینواسیدها در جانداران یکسانند.
3( ساختار حلقه مانند در هوهسته ای ها تشکیل می شود. در این یاخته ها، گروهی از عوامل رونویسی به توالی افزاینده متصل می شوند و با ایجاد خمیدگی در آن، 
در کنار سایر عوامل رونویسی قرار می گیرند و این موضوع سبب افزایش سرعت رونویسی می شود. دقت داشته باشید که در هوهسته ای ها نیز دنای حلقوی وجود 

کیزه و سبزدیسه حلقوی است. دارد. دنای را
4( تنها در مورد پیش هسته ای ها صادق است، نه هوهسته ای ها! تنظیم بیان ژن در پیش هسته ای ها می تواند در هر یک از مراحل ساخت رنا و پروتئین اثر بگذارد، 

ولی به طور معمول در مرحلۀ رونویسی انجام می شود،  البته در مواردی هم ممکن است یاخته ضمن تغییر در پایداری رنا یا پروتئین، فعالیت آن را تنظیم کند.
گیاهان براساس نیاز به نور به سه دسته تقسیم می شوند. روز بلند، روز کوتاه و بی تفاوت. پروتوپالست گیاهی بخشی است که توسط دیوارۀ یاخته ای  995  3

دربرگرفته می شود. پروتوپالست هم ارز یاخته در جانوران است، نه مایع میان یاخته ای! توجه داشته باشید که در خط جانبی ماهی، یاخته های مژکدار که نقش گیرندۀ 
مکانیکی را برعهده دارند، دارای مژک هایی با اندازۀ متفاوت هستند.

 بررسی سایر گزینه ها 
1( دیوارۀ پسین )نه نخستین!( وقتی تشکیل شود، رشد یاخته متوقف می شود. از این رو توانایی تولید ترکیبات مربوط به تنفس یاخته ای انتظار نمی رود.

کسایش پیرووات، کربس و زنجیرۀ انتقال الکترون( انجام می شود.  کیزه ) ا کنش های هوازی در میان یاخته )قندکافت( و بخشی از آن نیز درون را 2( بخشی از وا
قندکافت بخش بی هوازی تنفس یاخته ای است که با بازده تولید دو عدد مولکول ATP، تولید پیرووات را به همراه دارد. سپس فرایندهای هوازی تنفس یاخته ای 

کیزه انجام می شود.  کسیژن کافی( در را )در صورت وجود ا
4( این گزینه توصیفی در مورد الن است. پالسمودسم ها در مناطقی از دیواره به نام الن، به وفور یافت می شوند. به این منطقه که دیوارۀ یاخته ای در آن جا نازک 

مانده است، الن گفته می شود.
به ترتیب الیه های دیوارۀ یاخته ای در شکل مقابل توجه کنید:  996  4

 
کم تر از دیوارۀ دارای رشته های سلولزی در مادۀ زمینه ای پروتئینی، دیوارۀ پسین  دیوارۀ گیاهی که در تماس با تیغۀ میانی است، دیوارۀ نخستین بوده و دیوارۀ مستحکم تر و مترا
کم بیشتری نسبت به دیوارۀ نخستین برخوردار است.  است. عموماً یاخته های دارای دیوارۀ پسین از نقش استحکامی قابل توجه برخوردارند، زیرا این دیواره از استحکام و ترا
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 بررسی سایر گزینه ها 
1(دیوارۀپسین)نهنخستین!(وقتیتشکیلشود،رشدیاختهمتوقفمیشود.

2(ضخامتدیوارۀپسیننسبتبهدیوارۀنخستینزیاداست.بهوضعیتالیهالیهایدیوارۀپسینتوجهکنید.
3(دیوارۀپسیندرمحلالننازکشدهاست.قرارگیریالنهایمجاورهم،تشکیلکانالهایارتباطیرامیدهد.اینکانالهاپالسمودسمنامداردوموادمغذی

وترکیباتدیگرمیتوانندازطریقاینکانالهاازیاختهایبهیاختۀدیگربروند.
صورتاینپرسشبیانکنندۀاووسیت ثانویهواولین جسم قطبیاست.اووسیتثانویهضمنتماسبااسپرم،ابتداتخملقاحیافتهرابهوجودمیآوردو 997 4

سپستشکیلزیگوتصورتمیگیرد.زیگوتدرادامهبهتودۀیاختهایتبدیلمیشود.اولینجسمقطبینیزمیتواندبهندرتبااسپرملقاحیابدوتودۀیاختهای
بیشکلیراایجادنماید.

 بررسی سایر گزینه ها 
1(تعدادفامینکهابرابراست.توجهداشتهباشیدکهباانجامکاستمان2،تغییریدرمجموعۀفامتنیصورتنمیگیرد.تغییرعددفامتنیدرآنافازکاستمان1

انجاممیشود.درکاستمان1فامتنهایهمتاازهمجدامیشوند،ولیدرکاستمان2،فامینکهایخواهریازهمتفکیکمیشوند.
2(اینیاختههاازسیتوکینزنابرابر یاختۀ قبلی حاصل می شوند،نهبرابر!اووسیتثانویهواولینجسمقطبیحاصلکاستمان1یاختۀقبلیهستند.

3(فقطدرمورداووسیتثانویهصادقاست.اووسیتثانویهخودحاصلتقسیمکاستمان1استومیتواندباتقسیمکاستمان2وباانجامسیتوکینزینابرابر،
یاختۀتخمودومینجسمقطبیراایجادنماید.

998  2 بررسی موارد 
الف(درلولۀگوارشگنجشک،غذابالفاصلهپسازمری،واردچینهدانمیشودکهمحلنرمشدنوذخیرۀموقتیغذاست.چینهداندربخششکمیپرندهدیده

.میشودودرنحوۀتأمینانرژیتوسطجانورنقشمهمیدارد.توجهداشتهباشیدکهگوارشمکانیکیاصلیدرسنگدان)ومعده(انجاممیشود
ب(غذاقبلازورودبهسنگدان،واردمعدهشدهوگوارشمکانیکیوشیمیاییاشآغازشدهاست.تداومگوارشمکانیکیدرسنگدانجانوروتداومگوارششیمیایی

.دررودۀباریکپرندهصورتمیگیرد.روده،جایگاهجذبموادغذاییگوارشیافتهنیزمیباشد
ج(پسازمعده،سنگدانوجودداردکهدارایسنگریزههااست.سنگداندراینجانور،ازبخشعقبیمعدهتشکیلمیشودودارایساختاریماهیچهایاست.

.سنگریزههاکهتوسطپرندهبلعیدهمیشود،فرایندآسیابکردنغذاراتسهیلمیکنند
د(ابتدایرودۀباریکتوسطمجراییبهکبدمتصلاست.رودۀباریکبالفاصلهپسازسنگداناستومیتوانانتظارداشتکهمحتویاتغذاییکهدرمعرض
ترشحاتکبدیدررودۀباریکقرارمیگیرند،هردونوعگوارششیمیاییومکانیکیبررویشاناعمالشدهاست.توجهداشتهباشیدکهدرپرندگان،نخستین

.جایگاهگوارششیمیاییومکانیکیدرمعدهاست،یعنیپیشازورودبهسنگدان
کی کیبالفاصلهپسازچینهدان،سنگدانقراردارد.درکرمخا ه(درپرنده،پسازچینهدان،بالفاصلهمعدهوجودداردکهبهسنگدانمنتهیمیشود.درکرمخا
.وپرندگاندانهدار،چینهدانمحلذخیرۀغذااستواینساختاربهجانوراینامکانرامیدهدتابادفعاتکمترتغذیه،انرژیموردنیازخودراتأمینکند

999 EcoR1 آنزیم توسط ایجادشده چسبندۀ انتهای در 2

نوکلئوتیدهایAوTیافتمیشود.درواقعآنزیمبرشدهندۀEcoR1با

وایجادبرشبیننوکلئوتیدهای GAATTC
CTTAAG

شناساییجایگاهتشخیص

AوGیکرشته،پیوندهایهیدروژنیبینبازهایAوTنظیرهمدر
دورشتهرامیشکندوسببایجادانتهایچسبندهایمیشودکهدارای

نوکلئوتیدهایAوTاست.بهشکلتوجهکنید.
 بررسی سایر گزینه ها  

و نداشته تفاوتی دیَسک و خارجی ژن چسبندۀ انتهای توالیهای )1
یکسانهستند.

3(آنزیمبرشدهندههمدرمرحلۀ1وهمدرمرحلۀ3واردعملمیشود.در
اولینمرحلهباهدفجداسازیژنودرمرحلۀ2برایتشکیلدناینوترکیبو

جداسازیقطعهدنایموردنظربهکارگرفتهمیشود.
4(درمرحلۀ3وروددناینوترکیببهیاختههایمیزبانصورتمیگیردودرمرحلۀقبلینیزازآنزیملیگازوالبتهازآنزیمبرشدهندۀاولیاستفادهمیشود.آنزیم

لیگازتشکیلپیوندفسفودیاستربیندوانتهایمکملراایجادمیکند.ازآنزیمبرشدهندهنیزبرایجداسازیقطعهدنایموردنظراستفادهمیشود.
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در پی عدم تفکیک درست فام تن ها در کاستمان یک اسپرماتوسیت اولیه، اسپرماتوسیت ثانویۀ XXYY و اسپرماتوسیت ثانویه بدون فام تن جنسی  1000  2
ایجاد می شود که ضمن انجام کاستمان، کامه های XY, XY ایجاد می شود. با آمیزش این کامه ها و تخمک X آن چه حاصل می شود، XXY می باشد.

در هوهسته ای ها تنظیم بیان ژن در مقایسه با پیش هسته ای ها، پیچیده  تر است. بیان ژن در هوهسته ای ها می تواند در مراحل بیشتری انجام شود. از  1001  2
آن جایی که یاخته های هوهسته ای به واسطۀ غشا های درونی به بخش های مختلفی تقسیم شده اند، لذا در صورتی که یاخته بخواهد به یک ماده یا یک عالمت 
کنش نشان دهد،  می بایست این عوامل به طریقی از غشا عبور نموده و ژن ها را تحت تأثیر قرار دهند. در هوهسته ای ها رنابسپاراز نمی تواند به تنهایی راه انداز را  وا
شناسایی کند، از این رو پروتئین هایی به نام عوامل رونویسی وارد عمل می شوند. گروهی از این پروتئین ها به نواحی خاصی از راه انداز متصل شده و سبب می شوند 
رنابسپاراز به محل راه انداز هدایت شود. در هوهسته ای ها ممکن است عوامل رونویسی دیگری به بخش های خاصی از دنا به نام توالی افزاینده متصل شده و با پیوستن 
این پروتئین ها به توالی افزاینده سبب ایجاد خمیدگی در آن شوند. با کنار هم قرار گرفتن عوامل رونویسی مختلف، حلقۀ رونویسی تشکیل شده و این موضوع سبب 
افزایش سرعت رونویسی و کاهش مدت زمان آن می شود. از این رو اتصال پروتئین ها بر سرعت و مقدار رونویسی ژن اثرگذار است. توالی ها افزاینده از راه انداز متفاوت 

بوده و حتی ممکن است در فاصلۀ دورتری از ژن قرار داشته باشند.
در پرندگان، پستانداران و برخی از خزندگان برای تسهیل در حفظ فشار الزم برای گردش خون در سراسر بدن، بطن ها به طور کامل از هم تفکیک شده اند.  1002  3

جانداران ذکر شده قطعاً دارای گردش خون بسته هستند و همولنف ندارند، ولی قلب دریچه های بین حفره ای را دارند. 
 بررسی سایر گزینه ها 

گرچه برخی از انسان ها نیز می توانند با مصرف مواد روان گردان، به فضا بپرند و پرواز کنند!!  1( انسان مثال نقض است. انسان فاقد ویژگی پرواز است، ا
کتانت، از برخی  کتانت فقط از حبابک های تنفسی پستانداران ترشح می شود و پرندگان و خزندگان مثال نقض مناسبی برای رد این گزینه هستند. سورفا 2( سورفا
یاخته های حبابک ها ترشح می شود و با کاهش نیروی کشش سطحی، سبب تسهیل بازشدن کیسه ها می شود. این ماده در اواخر دوران جنینی تولید می شود و به 

کافی بودن این ماده، به زحمت نفس می کشند. همین علت برخی نوزادانی که زودتر از موعد طبیعی به دنیا می آیند، به علت نا
4( هر سه جاندار ذکر شده فاقد قلب لوله ای هستند، ولی این سه تماماً دارای قلب سه حفره ای نمی باشند. قلب سه حفره ای تنها در دوزیستان بالغ دیده می شود. 
)توجه داشته باشید که قلب دوزیستان نابالغ همانند ماهی ها از نوع دوحفره ای بوده و گردش خون آن ها نیز در این دوران، گردش خون بسته از نوع ساده است. به 

هنگام دگردیسی، وضعیت تنفسی و گردش مواد در دوزیست تغییر اساسی می کند.(
کسید باشد و شرایط برای انجام تنفس نوری مناسب باشد، پس  1003 کسیژن بیشتر از کربن دی ا کیزه در شرایطی که ا کیزه اشاره دارد. را صورت سؤال به را  3

کیزه اندامکی  از تجزیۀ ترکیب 5 کربنی در سبزدیسه به دو ترکیب 3 کربنی و 2 کربنی و خروج ترکیب 2 کربنی از سبزدیسه، پذیرای این ترکیب 2 کربنی است. را
دوغشایی در هوهسته ای ها است که محل انجام بخشی از تنفس یاخته ای است )بخش هوازی آن(. ژن های سازندۀ آنزیم ها مستقل نیست و وابسته است.

 بررسی سایر گزینه ها 
1( پیرووات ترکیبی است که در آخرین گام قندکافت، با مصرف چهار عدد آدنوزین دی فسفات تولید می شود. پیرووات پس از تولید، برای انجام تنفس هوازی، به 

کسایش مولکول پیرووات 3 کربنی به بنیان استیل 2 کربنی و نهایتاً به استیل کوآنزیم A تبدیل می شود. کسایش می یابد. ضمن این ا کیزه رفته و در آن جا ا را
کسایش  کسایش پیرووات و تبدیل آن به استیل کوآنزیم A، ا کیزه تولید شده باشند. تنفس هوازی شامل مراحل ا 2( پروتئین های تنفس هوازی می توانند در خود را

استیل کوآنزیم A در چرخۀ کربس و زنجیرۀ انتقال الکترون در غشا می شود. برای انجام بخش های مختلف آن، وجود پروتئین ها الزم است.
کیزه می تواند تا حدودی مستقل از یاخته باشد، ولی به طور معمول قادر به تداوم زندگی مستقل از یاخته نیست. 4( را

ک در تماس است و قادر به جذب مواد معدنی  1004 پیکر قارچ ها رشته ای و بسیار ظریف است. به همین علت نسبت به ریشۀ گیاه،  با سطح بیشتری از خا  3
بیشتری می باشد. درون پوست نیز استوانۀ ظریفی از یاخته های کامالً به هم چسبیده است که سدی در برابر آب و مواد محلول ایجاد می کنند. 

 بررسی سایر گزینه ها 
کارز در یاخته های نگهبان، پتانسیل آب این یاخته ها را کاهش داده و آب توسط یاخته های مجاور جذب شده و در نتیجه سبب  انباشت سا با تحریک  1( نور 

تورژسانس یاخته های نگهبان روزنه و باز شدن روزنه می شوند.
ک، مسمومیت ایجاد می کنند و مانع از رشد گیاهان می شوند. 2( برخی از مواد )نه هر ماده ای!( در صورت افزایش بیش از حد در خا

4( در روزهای گرم و در مناطق آفتابی، تعرق سبب کاهش قطر تنۀ درخت می شود، نه تعریق! نیروی مکش تعرقی به قدری زیاد است که در روز گرم، این نیرو سبب 
کاهش قطر تنۀ یک درخت می شود. البته این کاهش اندک است. در صورتی که دیوارۀ آوندهای چوبی استحکام کافی نداشت )وجود دیوارۀ پسین(، به راحتی در 

اثر چنین مکشی له می شد.
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2  بررسی موارد  1005
 .الف( در مرحلۀ طویل شدن، هم رنابسپاراز عمل داشته و هم دو رشتۀ دنا باز می شوند )تفکیک پیوند هیدروژنی( و این آنزیم هم پیوند فسفودی استر را تشکیل داده یا تفکیک می کند

 !ب( بسیاری از آن ها، نه برخی

.ج( تمام یاخته های زنده و هسته دار در مهندسی ژنتیک می توانند تحت دست ورزی قرار بگیرند

 .د( یاخته های مژک دار لزوماً پیام صوتی را تولید نمی کنند، بلکه گیرنده های تعادلی در بخش دهلیزی گوش نیز مژکدار بوده و در تغییر وضعیت سر، پیام تعادلی ایجاد می کند
ه ( در گام اول قندکافت، مولکول ATP مصرف شده و مولکول ADP حاصل می شود. در نظر بگیرید که یک فسفات به AMP متصل شود. آیا ATP تولید 

 !؟ADP می شود، یا
هیپوتاالموس نوعی غدۀ درون ریز است. این غده در زیر تاالموس واقع شده است. دمای بدن،  تعداد ضربان قلب،  فشار خون، تشنگی، گرسنگی و خواب  1006  3

توسط این غده تنظیم می شود. 
 بررسی سایر گزینه ها 

1( تاالموس با دستگاه لیمبیک در ارتباط است. دقت داشته باشید که تشخیص برعهدۀ قشر مخ است و پیام ها در تاالموس گرد هم آمده تا به بخش های مربوطه 
در قشر مخ بروند.

2( هیپوکامپ با تاالموس، هیپوتاالموس و قشر مخ در ارتباط است و در احساساتی مثل ترس، خشم، لذت و نیز حافظه نقش دارد. مخ نیز در یادگیری تفکر و 
عملکرد هوشمندانه نقش دارد.

4( سیناپس گیرنده های بویایی و یاخته های سیناپسی در محل لوب بویایی انجام می شود. 
نشخوارکنندگان دارای معدۀ چهارقسمتی هستند که بخشی از آن سیرابی است. در این جانوران، پس از معده، روده را داریم که محل جذب مواد غذایی  1007  4

تجزیه شده است. در معده آنزیم های گوارشی بر روی محتویات بلعیده شده اثر می کنند و گوارش شیمیایی انجام می شود.
 بررسی سایر گزینه ها  

کی چینه دان دارد، ولی معده ندارد. معده اندامی است که در پرندگان، نخستین محل گوارشی مکانیکی غذا است. توجه داشته باشید که در پرندگان، معده  1( کرم خا
نخستین جایگاه گوارش شیمیایی مواد غذایی نیز محسوب می شود.

2( ملخ معده دارد، ولی کبد ندارد. کبد غده ای است که در انسان به تحریک تولید گویچه های قرمز می پردازد. کبد به همراه کلیه ها، با ترشح هورمون اریتروپویتین، 
سبب تحریک فعالیت یاخته های بنیادی میلوئیدی سازندۀ گویچه های قرمز در مغز استخوان می شوند.

3( انسان مری دارد، ولی چینه دان ندارد. چینه دان ساختاری است که سبب نرم ترشدن غذا شده )گوارش مکانیکی نسبی( و غذا در آن، به طور موقتی ذخیره می شود. 
چینه دان به جانور این امکان را می دهد تا با دفعات کم تر تغذیه، انرژی مورد نیاز خود را تأمین کند.

اشکال این گزینه در این است که در هر بار فقط یک رمز وارد رِناتَن می شود، نه رموز! در مرحلۀ پایان، جایگاه A پذیرای یکی از رمزه های پایان  1008  2
این جایگاه توسط  ناقل مکملی وجود ندارد و در واقع  این رمزه ها، رنای  از  با ورود یکی  باشید که  البته توجه داشته  UAA( می باشد.  UGA ـ  )UAC ـ 

پروتئین هایی به نام عامل آزادکننده اشغال می شود. پروتئین مذکور سبب جداشدن زیرواحدهای رِناتَن و آزادشدن رنای پیک در این مرحله می شود.
 بررسی سایر گزینه ها 

1( رموز پایان شامل UAA ـ UGA ـ UAG است و در هر سه مشاهدۀ باز آلی پیریمیدینی قطعی است. باز آلی پیریمیدینی بازی است که در ساختار خود 
دارای یک حلقۀ آلی است. بازهای A و G بازهای پورینی )دارای دو حلقۀ ساختاری( و بازهای T و C و U بازهای پیریمیدینی )دارای یک حلقۀ ساختاری( هستند.

3( جایگاه مشاهدۀ AUG همان جایگاه P است و رمزه های پایان نیز به جایگاه A می روند. AUG رمزۀ آغاز است که در مرحلۀ آغاز وارد جایگاه P رِناتَن می شود. 
 A که در همین جایگاه رِناتَنی استقرار می یابد. در مرحلۀ پایان با قرارگیری یکی از رمزه های پایان، جایگاه )UAC( رنای ناقل این آمینواسید نیز حامل متیونین

توسط عامل آزادکننده اشغال می شود و رنای ناقلی برای رمزۀ پایان وجود ندارد.
4( مرحلۀ سه مرحلۀ ورود رمزۀ پایان است و این مرحله نمی تواند همانند مرحلۀ دوم بارها تکرار شود. در هر بار ترجمه، تنها یک مرحلۀ آغاز و پایان داریم ولی مرحلۀ 

ادامه تکرار می شود. البته رِناتَن ها می توانند مجدداً مراحل ترجمه را تکرار کنند تا چندین نسخه از یک پلی پپتید تولید شود.
3  بررسی گزینه ها  1009

  1( مجراهای باز برای عبور سدیم  کانال دریچه دار سدیمی ـ کانال نشتی ـ پمپ
  .2( پمپ همواره فعال است. کانال های نشتی نیز همواره باز هستند

  .3( همۀ مجراها باز هستند
  4( کانال های دریچه دار سدیمی ـ پمپ
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در مورد یاخته های دارینه ای )دندریتی( صادق است. این یاخته ها نوعی از بیگانه خوارها هستند که در بافت ها قرار دارند و با صرف انرژی، آنتی ژن را به  1010  3
دستگاه ایمنی ارائه می کنند. یاخته های دارینه ای به علت داشتن انشعابات دارینه مانند به این نام خوانده می شوند. یاخته های دارینه ای در بخش هایی از بدن که با 
محیط بیرون در ارتباط اند، مثالً  پوست و لولۀ  گوارش، فراو ان ترند. وظیفۀ این یاخته ها ارائۀ آنتی ژن ها به عوامل ایمنی است، به این نحو که این یاخته ها قسمت هایی 
از میکروب را در سطح خود قرار می دهند،  سپس خود را به گره های لنفی نزدیک رسانده و میکروب ها را به یاخته های ایمنی موجود در گره های لنفی ارائه می دهند. 

یاخته های ایمنی نیز با شناختن این قسمت ها، میکروب مهاجم را شناسایی می کند.
 بررسی سایر گزینه ها 

1( الیۀ بیرونی شامل چندین الیۀ یاختۀ پوششی است. خارجی ترین یاخته های این الیه مرده اند و به تدریج می ریزند.
FADH2 صورت  2( خارجی ترین یاخته های الیۀ خارجی پوست، غیرزنده اند و توانایی انجام فرایندهای هوازی را ندارند. چرخه ای که ضمن آن، تولید NADH و
کیزه انجام می شود. هر دو مولکول  کسایش استیل کوآنزیم A یا همان کربس است. این چرخه مربوط به بخش هوازی تنفس یاخته ای است و درون را می گیرد، چرخۀ ا

ذکرشده نوعی مولکول ناقل الکترون هستند.
... می توانند در مجاورت  4( انواعی از گویچه های سفید خونی می توانند دیاپدز کنند و به محل عفونتی در پوست، بروند. در خون،  نوتروفیل ها، ائوزینوفیل ها و 
گویچه های قرمز باشند. هموگلوبین نیز درون گویچه های قرمز هستند. این یاخته ها می توانند در پی فراخوانده شدن توسط پیک های شیمیایی نظیر هیستامین، به 

محل التهاب بافتی بروند و به بیگانه خواری عوامل میکروبی بپردازند.
کسایش پیرووات  1011 کنش های هوازی شدت می گیرد. از این رو بر میزان ا با فعال شدن اعصاب سمپاتیک، فعالیت های متابولیک افزایش یافته و در نتیجه وا  3

CO2 می تواند به هموگلوبین متصل شود. CO2 افزوده می شود. و تولید
 بررسی سایر گزینه ها 

1( گرچه با فعال شدن اعصاب سمپاتیک، فعالیت غدد درون ریزی نظیر تیروئید افزایش می یابد، با این حال فعالیت غدۀ بزاقی که در صورت است، کاهش می یابد. 
زیرا فعالیت های گوارشی کم می شوند.

2( در مورد رگ هایی که به دستگاه گوارش خون می دهند، صادق نیست.
4( با فعال شدن پاراسمپاتیک، فشار خون عموماً کم می شود و ضربان قلب نیز کاهش می یابد. حجم ضربه ای حجمی است که در هر انقباض بطنی از یک بطن خارج 
گر این مقدار در تعداد ضربان قلب ضرب شود، برون ده قلبی حاصل می شود. با کاهش تعداد ضربان قلبی، برون ده قلبی کاهش می یابد. از  و وارد سرخرگ می شود. ا

آن جایی که با کاهش تعداد ضربان قلب، مقدار برون ده قلبی تغییر می کند، لذا نمی توان در مورد تغییر حجم ضربه ای به قطعیت صحبت کرد.
ساختار اول و دوم در هر پروتئینی یافت می شود. 1012  2

 بررسی موارد  

 .الف( زنجیره ها در ساختار سوم شکل می گیرند. ساختار سوم در برخی پروتئین ها می تواند ساختار نهایی باشد

.ب( شکل مارپیچی در مورد مرحلۀ دوم مطرح است

.ج( به علت اهمیت ترتیب توالی آمینواسیدی در ساختار اولی؛ سایر سطوح به این سطح بستگی دارد

 .د( آرایش زیرواحدها در مورد ساختار چهارم مطرح است. برخی پروتئین ها ساختار چهارم را دارند
آزمایش اسکینر در بررسی رفتار شرطی شدن فعال است. در شرطی شدن فعال، تجارب پیشین بر رفتار در آینده، تأثیرگذار است. در این نوع یادگیری،  1013  4

که در مورد موش گرسنه مطرح است، موش با فشردن تصادفی اهرم، مشاهده می کند که تکه ای غذا به درون جعبه می افتد. پس از مدتی موش به ارتباط بین فشار 
دادن اهرم و پاداش )به دست آوردن غذا( پی برد. پس از آن اهرم را فشار می داد تا غذا به دست آورد. درواقع جانور یادگرفت که بین رفتار خود با پاداش یا تنبیه 

ارتباط برقرار کند و در آینده رفتاری را تکرار کند یا خود را از انجام آن باز دارد.
 بررسی سایر گزینه ها 

1( آزمایش پاولف،  بر روی سگ بود و بیان گر رفتار شرطی شدن کالسیک. صدای زنگ در ابتدا بی اثر است و در صورتی می تواند موجب بروز پاسخ باشد که با یک 
محرک طبیعی )غذا( عرضه شود.

2( مسألۀ جدید مربوط به رفتار حل مسأله است، ولی آزمایش اسکینر در مورد رفتار شرطی شدن فعال انجام گرفت. در رفتار حل مسأله که توسط برخی از جانوران 
انجام می شود، جانور با به کار بردن تجربه های قبلی در یک موقعیت جدید، مسئلۀ مواجه شده با آن را حل می کند. در رفتار حل مسئله، جانور بین تجربه های 
گاهانه، برای حل چالش، برنامه ریزی می کند.  گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار نموده و با استفاده از آن ها برای حل مسئلۀ جدید استدالل می کند و به صورت آ

3( ترشح بزاق در حضور محرک شرطی )صدای زنگ( صورت می گیرد. البته در این پژوهش، ترشح بزاق در حضور محرک شرطی می تواند بدون عرضۀ غذا باشد.
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3  بررسی موارد   1014
الف( کم و بیش در نگهداری زاده ها نقش دارد. می تواند با نگهداری از قلمرو، منابع غذایی، محل النه و پناهگاه ایمن از شکارچی ها،  به طور غیرمستقیم به جانور 

.ماده کمک کند

 !ب( جانور نر به طور غیرمستقیم به ماده ها کمک می کند، نه به طور مستقیم

 .ج( هر دو نقش برابری دارند
د( بخش انتهایی این گزینه در مورد نظام چندهمسری مطرح است. در تک همسری،  کمک به جاندار دیگر رخ می دهد. در این نظام، هم والد ماده و هم والد نر 

 .پرداخت هزینه های پرورش زاده ها را برعهده دارند. هم چنین در این نوع نظام، هر دو جانور در انتخاب جفت نقش مساوی دارند
قطعاً  گزینۀ چهارم در مورد جانوری با گردش خون مضاعف و قلب چهارحفره ای که خون توسط سرخرگ آئورت از بطن چپش خارج می شود، صدق نمی کند. 1015  4

 بررسی سایر گزینه ها 
1( در پرندگان و پستانداران، جدایی کامل بطن ها حفظ فشار در سامانۀ گردشی مضاعف را آسان می کند. فشار خون باال برای ارسال فوری مواد غذایی و خون غنی 

کسیژن به بافت ها، در جانورانی که نیازمند انرژی زیاد هستند، مهم است. از ا
2( شش ها همواره خون سرخرگی را توسط مویرگ ها در اختیار یاخته هایشان قرار می دهند. این خون یا می تواند توسط سرخرگ ششی با هدف تبادل گازی به درون 
(. پس هیچ گاه خون  O2 ( یا خون سرخرگی منشعب از آئورت باشد که برای خونرسانی به بافت ریه، به شش آمده است )غنی از CO2 شش آمده باشد )غنی از

سیاهرگی به شش نمی رود.
کسیژن دار )هرچند کم  کسیژن ندارد. پس خون ا CO2 است ولی این هرگز به این معنا نیست که ا 3( خونی که از بطن راست عبور می کند به طور طبیعی غنی از

کسیژن( از بطن راست عبور می کند. ا
مستقیم، نه عکس! هر چه تعداد و اندازه زیاد شود، زمان زیادی برای رونویسی نیاز است و هم این که محصوالت زیاد می شود.  1016  2
سرخرگ آوران در داخل کپسول بومن به شبکۀ مویرگی اول متصل شده و در ارتباط با لوله های پیچیدۀ نزدیک و دور نیست. خون از طریق سرخرگ  1017  1

آوران به درون کالفک وارد شده و از طریق سرخرگ وابران آن را ترک می کند.
 بررسی سایر گزینه ها 

2( ابتدای سرخرگ وابران و انتهای سرخرگ آوران هر دو در دهانۀ کپسول بومن با دو دیواره است. یاخته های دیوارۀ بیرونی کپسول بومن از نوع پوششی سنگ فرشی 
ساده اند، اما یاخته های دیوارۀ درونی آن در سمت کالفک، متشکل از یاخته های پوششی ویژه ای به نام پودوسیت ها هستند. هر یک از این یاخته ها دارای رشته های 

کوتاه و پامانند فراوانی است و به واسطۀ پاهای خود، پیرامون مویرگ های کالفک را احاطه کرده اند.
3( واقع شدن بین دو شبکۀ مویرگی، ویژگی سرخرگ وابران است، نه آوران! سرخرگ وابران در اطراف لوله های پیچ خورده و قوس هنله، شبکۀ مویرگی دورلوله ای را 

تشکیل می دهد.
4( شبکۀ مویرگی اول در کپسول بومن است و به سیاهرگ ختم نمی شود. این شبکه پس از خروج از بومن، سرخرگ وابران را تشکیل می دهد.

توالی به کار رفته در دنا نوکلئوتیدی است و محصول رنابسپاراز نیز رنا است که رشته ای پلی نوکلئوتیدی است.  1018  2
 بررسی سایر گزینه ها 

1( دنا دورشته ای است، نه تک رشته ای!
3( مستقیم؟!! یک گفته دنا مستقیم برای تولید پروتئین به اکر گرفته میشه؟! پس رنای میانیج و واسطه چیاکرست؟! 

4( توالی رشتۀ الگو از جنس دنا است، نه پروتئین! نخستین تفکیک کنندۀ پیوند هیدروژنی، همان هلیکاز است که نوعی آنزیم پروتئینی محسوب می شود.
صورت سؤال به گیرنده های شیمیایی در پای مگس اشاره دارد. مگس از بی مهرگانی است که اسکلت بیرونی دارد. انتقال گازهای تنفسی از طریق خون  1019  3

صورت نمی گیرد. قلب لوله ای برای توزیع مواد بین یاخته ها وجود دارد. ارتباط لوله های مالپیگی با دستگاه گوارشی )روده( دارد.
به شکل توجه کنید. مخ تقریباً در جلو و مخچه تقریباً در انتهای بخشی از دستگاه عصبی مرکزی وجود دارد.  1020  4
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کسیژن ندارد.  1022 این گزینه به فرایند قندکافت اشاره دارد که نیاز به مولکول ا  1
 بررسی سایر گزینه ها 

کسایش پیرووات )سه کربنی( است. این محل دارای دنای حلقوی است. کیزه محل ا 2( را
G0 می مانند. 3( همۀ یاخته ها، لزوماً وارد مرحلۀ همانندسازی نمی شوند، مثالً یاخته های عصبی معموالً در 

4( همۀ یاخته های زنده فقط در شرایط آلودگی به ویروس و سرطانی شدن می توانند با ترشح اینترفرون در خطی از دفاع بدن )نه خطوط!( نقش داشته باشند.
کتات صورت می گیرد که  1023 کتیکی، تولید ال CO2 همراه نیست. در تخمیر ال کتیکی است که اساساً یک مرحله است و با تولید صورت پرسش بیان کنندۀ تخمیر ال  2

سه کربنی است و ضمن تجمع در یاخته های ماهیچۀ اسکلتی، سبب ایجاد درد می شود. ایجاد درد با تحریک گیرنده های درد در این ماهیچه ها همراه است که این تحریک به 
تغییر وضعیت غشای یاخته منجر می شود. گیرنده ها پیام عصبی درد را به یاخته های عصبی انتقال می دهند. می دانیم که یاخته های عصبی ساختار رشته ای دارند.

 بررسی سایر گزینه ها 
1( این گزینه در مورد تخمیر الکلی صادق است. در تخمیر الکلی، در نهایت مولکول دوکربنی اتانول تولید می شود. در قندکافت نیز ATP و ADP مصرف می شوند. 

این دو به ترتیب دو و سه فسفات دارند.
+NAD مثال نقض است، زیرا در زنجیرۀ انتقال الکترون تولید می شود. 3( مولکول

کیزه و ضمن انتقال الکترون انجام می شود. کیزه، NADH تولید می شود، نه این که مصرف شود. الکترون گیری از این مولکول، در غشای را 4( در داخل را
کتوز، پیشروی رنابسپاراز بر روی دنا صورت گرفته و می توان انتظار داشت که با اپراتور و سایر بخش ها در تماس قرار بگیرد. اپراتور جایگاه  1024 در حضور ال  2

کتوز(. اتصال پروتئین مهارکننده است )در صورت عدم حضور ال
 بررسی سایر گزینه ها 

1( این راه انداز است که توسط عوامل مختلفی شناسایی می شود. پروتئین فعال کننده به راه انداز متصل نمی شود.
کتوز، پروتئین مهارکننده از اپراتور جدا می شود، نه این که به آن متصل شود! 3( در حضور ال

کتوز، پروتئین مهارکننده تغییر شکل می یابد و نمی تواند متصل به جایگاه خود در دنا بماند. 4( در حضور ال
3  بررسی موارد  1025

 .گونی عملکرد دارند ، آنزیم های گونا C4 الف( در گیاهان 
 ! C4 ب( زمان متفاوت تثبیت کربن در مورد گیاهان CAM مطرح است، نه گیاهان 

 .در یاخته های غالف آوندی انجام می شود C4 ج( چرخۀ کالوین در گیاهان 
CO2 باال است تا مانع تنفس نوری و  د( در دماهای باال و شدت های زیاد نور و کم آبی، در حالی که روزنه ها بسته هستند تا مانع تبخیر شوند، هم چنان میزان 

 .کسیژنازی آنزیم روبیسکو شوند فعالیت ا
G2 هستند. مضاعف شدن فام تن ها در مرحلۀ S انجام می شود. پس هر یک از مراحل ذکر شده در مرحلۀ بعدی  1026 S ، G1 و مراحل اینترفاز شامل مرحلۀ  2

خود حتماً فام تن مضاعف دارند.
 بررسی سایر گزینه ها 

1( فام تن در مورد مراحل اینترفاز صدق نمی کند. مادۀ ژنتیکی در اینترفاز به صورت فامینه است، نه فام تن! پیش از تقسیم یاخته، رشته های فامینه ای دوبرابر شده 
و ضمن فشردگی، فام تن ها را ایجاد می کنند.

گرچه دارای فام تن های همتا است، اما پوشش هسته در این مرحله حذف شده است.  3( مرحلۀ متافاز ا
4( تک فامینکی شدن فام تن های یک یاختۀ دوالدی طی کاستمان در کاستمان 2 اتفاق می افتد. این در حالی است که متافاز بهترین زمان برای تهیۀ کاریوتیپ است.

کی  1027 با تشکیل لولۀ گوارشی در جانداران، فضای بین دیوارۀ خارجی لولۀ گوارش و دیوارۀ داخلی بدن توسط سلوم یا حفرۀ عمومی پر می شود. هم کرم خا  3
و هم حشرات که هر دو قلب لوله ای دارند، دارای لولۀ گوارش و سلوم می باشند.
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 بررسی سایر گزینه ها  
1( کفشدوزک دارای سامانۀ گردش مواد باز است و به کار بردن خون برای آن نامناسب است. این جانداران که حشره هستند، دارای همولنف می باشند که معادل 

خون، لنف و مایع بین یاخته ای است.
2( کرم خاکی دارای کمان رگی است، نه کرم پهن! کمان های رگی نقش قلب کمکی را برای این جاندار دارند تا سازوکاری جهت تأمین نیروی الزم جهت ارسال خون 

در سراسر سامانۀ گردشی بسته  در جاندار باشد.
4( ماهی قلب دوحفره ای دارد و دارای بطن می باشد نه بطن ها! این قلب در سطح شکمی جاندار قرار دارد.

ابتدا عدسی عینک بیان شده را مشخص می کنیم. این عدسی همگرا است که برای اصالح بیماری دوربینی به کار می رود. در فرد دوربین، کرۀ چشم  1028  2
کوچک تر از حد طبیعی است و پرتوهای نور اجسام نزدیک در پشت شبکیه متمرکز می شوند و از این رو، فرد این اجسام را واضح نمی بیند و در صورت نداشتن عینک، 

با دورکردن این اجسام، قدری بر وضوع تصویر می افزاید. 
 بررسی سایر گزینه ها 

کافی! 3( دقت کنید که تصویر نزدیک نیز تشکیل می شود، ولی با وضوح نا 1( در مورد نزدیک بینی صدق می کند، نه دوربینی!  
4( تصویر به علت کوچک بودن کره چشم، قدری عقب تر تشکیل می شود.

یاخته های پشتیبان که به تعداد بسیار بیشتری از یاخته های عصبی هستند، نقش های متعددی دارند. یکی از نقش های آن ها این است که در دفاع از  1029  3
یاخته های عصبی نقش دارند. نورون ها در دفاع نقش ندارند.

 بررسی سایر گزینه ها 
کسی توسین با بازخورد مثبت افزایش یافته و سبب تسهیل در خروج نوزاد می شود. 1( با افزایش انقباضات عضالت دیوارۀ رحم به هنگام خروج نوزاد، ترشح ا

2( حرکت میانک ها در مرحلۀ پروفاز صورت می گیرد ولی تحلیل پوشش هسته از پرومتافاز آغاز می شود.
4( به تدریج شواهدی به دست آمده که در قرن نوزدهم میالدی به ارائۀ نظریۀ میکروبی بیماری ها منجر شد. در این نظریه بیان می شود که میکروب ها می توانند 

بیماری زا باشند.
صورت پرسش بیان کنندۀ آزادسازی سالیسیلیک اسید است. مرگ یاخته ای یکی از پاسخ های دفاعی است که نتیجۀ آن، قطع ارتباط یاخته های آلوده  1030  1

به ویروس، با بافت های سالم است. از این رو ویروس توانایی تکثیر در بافت های سالم را ندارد. در گزینۀ 1 نیز عامل مذکور، ویروس است که قطعاً دارای محتوای 
ژنتیکی بوده و در ساختارهای پلی نوکلئوتیدی ژنگان، قند + باز آلی دارد.

 بررسی سایر گزینه ها 
2( پرفورین به طور مستقیم مرگ برنامه ریزی شده را منجر نمی شود، بلکه با ایجاد منفذی در غشای یاختۀ آلوده به ویروس یا سرطانی، سبب می شود که آنزیمی، 

مرگ برنامه ریزی شدۀ یاخته را سبب شود.
3( این گزینه در مورد ترکیباتی نظیر آلکالوئیدها است که در دفاع شیمیایی به کار می روند.

4( توجه داشته باشید که رها شدن این ماده سبب مرگ یاخته ای می شود، نه این که به دنبال مرگ یاخته ای، این ترکیب رها شود!
مادۀ مخاطی از پوشش سطحی داخلی سراسر لولۀ گوارش ترشح می شود. مادۀ مخاطی دیوارۀ لولۀ گوارشی را از خراشیدگی ناشی از تماس غذا یا آسیب  1031  2

شیمیایی حفظ نموده و با چسباندن ذره  ها سبب ایجاد توده ای لغزنده از محتویات غذایی می شود.
 بررسی سایر گزینه ها 

3( فقط یاخته های اصلی، آنزیم های معده را ترشح می کنند. 1( برخی از آن ها به ترشح مادۀ  گلیکوپروتئینی می پردازند، نه همه! 
کتور داخلی معده را ترشح می کنند.  4( یاخته های کناری غده های معده، اسیدکلریدریک و فا

گر به شکل مقابل خوب توجه کنید، می بینید که تعدادی از یاخته های یقه دار در انتها مجاور یاخته های  1032 ا  1
سازندۀ منفذ هستند. یاخته های یقه دار متعلق به سامانۀ گردش مواد در برخی بی مهرگان است. اسفنج ها مثالی از 
بی مهرگان دارای این سامانۀ انتقالی ویژه هستند. در این نوع سامانه، آب از محیط بیرون توسط سوراخ های دیواره به 
حفره یا حفره هایی وارد و پس از آن از سوراخ یا سوراخ های بزرگ تری خارج می شود. یاخته های یقه دار عامل حرکت 

آب هستند که دارای تاژک می باشند. 
 بررسی سایر گزینه ها  

2( پستانداران )جانداران دارای پردۀ دوالیه ای جنب( و پرندگان و برخی از خزندگان )مثل کروکودیل ها( دارای بطن های 
کامالً تفکیک شده اند. جدایی بطن ها حفظ فشار در سامانۀ گردشی مضاعف را آسان می کند. این فشار برای ارسال سریع 

کسیژن به بافت های مختلف بدن در جانورانی که نیاز به انرژی باال دارند، مهم است. مواد غذایی و خون سرشار از ا



زيست شناسی

364

3( آب همواره از طریق گذرندگی جذب می شود که نیاز به صرف انرژی ندارد. در ماهیان آب شیرین، آب توسط اسمز جذب می شود و در این جانداران ادرار بسیار 
رقیقی از بدن خارج می شود. در این ماهیان، فشار اسمزی مایعات بدن از آب بیشتر بوده و آب می تواند وارد بدن شود. این ماهیان برای مقابله با چنین مشکلی، 
به طور معمول آب زیادی نمی نوشند. بدن این ماهی ها با مادۀ  مخاطی پوشیده شده تا مانع ورود آب به بدن شود. هم چنین جذب نمک و یون ها از طریق انتقال 

فعال )صرف انرژی زیستی( از آبشش ها است. حجم ادرار رقیق خارج شده از این ماهیان، زیاد است.
4( احتماالً ذهنتان سمت درشت خوارهای مستقر در آن جا رفته است، اما بهتر می دانید که آن ها را جزء یاخته های دیوارۀ حبابک طبقه بندی نمی کنند. یاخته های 
پوششی برخالف یاخته های پیوندی، دارای فاصلۀ نزدیک به هم هستند. این یاخته ها در مناطق مختلف بدن، بر روی غشای پایه )ساختاری متشکل از شبکه های 

پروتئینی و گلیکوپروتئینی( استقرار یافته اند. 
استخوان هایی که به کتف متصل هستند، استخوان های بازو و ترقوه نام دارند. این دو استخوان با خود استخوان کتف )که نوعی استخوان پهن محسوب  1033  3

می شود( مفصل غیرلوالیی تشکیل می دهند.
 بررسی سایر گزینه ها 

1( سطح درونی تنۀ استخوان های دراز، بافت اسفنجی دارد. 
2( فقط در مورد استخوان بازو صادق است.
4( فقط در مورد استخوان بازو صادق است.

3  بررسی موارد  1034
 .کسایش آمونیوم است( نیترات تولید می شود. نیترات شکل قابل جذب نیتروژن برای گیاه است کسایش نیتریت )که خود حاصل ا الف( با ا

 .کتری های شیمیوسنتزکننده قدیمی ترین جانداران روی زمین هستند ب( دانشمندان با توجه به وضعیت زمین در آغاز شکل گیری حیات، بر این باورند که با

 .ج( ابتدا نیتریت تشکیل می شود

 .کسایش، انرژی و الکترون را برای فرایندهای تولیدکنندگی این گیاهان فراهم می کنند کتری ها منبع انرژی و الکترون، ترکیبات غیرآلی است که ضمن ا د( در این با
جانداران دارای اسکلت بیرونی، شامل حشرات و حلزون ها می شوند. ویژگی مشترک هر جمعیتی، این است که عوامل تغییردهندۀ فراوانی دگره ها مثل  1035  2

جهش، انتخاب طبیعی و ... همواره در هر شرایطی فعال است.
 بررسی سایر گزینه ها 

1 و 3 و 4( فقط در مورد حشرات صادق است.

پاسخ تشریحی آزمون 2 

بیشترین گیاهان روی زمین، گیاهان گل دار هستند که از نهاندانگان می باشند. دومین سامانۀ بافتی در گیاهان، بافت زمینه ای است که شامل سه نوع  1036  2
کنه ای می باشد و از جمله وظایف آن می توان به پرکردن فاصلۀ بین سیستم آوندی و پوششی، فتوسنتز، ذخیرۀ مواد و استحکام گیاه اشاره کرد. در غشای  بافت آ
کنش فتوسیستم 2 به پذیرندۀ الکترون صورت می گیرد و پس از طی  کوئید دو نوع زنجیرۀ انتقال الکترون وجود دارد. در زنجیرۀ اول، انتقال الکترون از مرکز وا تیال
کنش فتوسیستم 1،  ابتدا به مولکول پذیرنده و پس از طی  زنجیره ای از مولکول های ناقل، به فتوسیستم 1 می رود. در دومین زنجیره، الکترون های پرانرژی از مرکز وا

+NADP می رسند.  زنجیره ای از ناقل های الکترون به پذیرندۀ نهایی الکترون،  یعنی
کنش های نوری مستقل از فتوسیستم 2 انجام می شود که در چنین حالتی، نور سبب ایجاد الکترون های برانگیخته در فتوسیستم 1 شده و این   گاهی وا
+NADP منتقل نمی شوند، بلکه مجدداً وارد فتوسیستم 1 می شوند. این نمی تواند با تولید NADPH همراه باشد ولی تولید ATP صورت می گیرد. الکترون ها به

 بررسی سایر گزینه ها 
1( سامانۀ بافت پوششی سراسر گیاه را می پوشاند و بافت زمینه ای موجب استحکام گیاه می شود. از دیگر وظایف سامانۀ پوششی می توان به نقش در حفظ گیاه در برابر 
عوامل بیماری زا و تخریب گر اشاره نمود. سامانۀ بافت پوششی در برگ ها، ساقه ها و ریشه های جوان، روپوست نام داشته و به طور معمول از یک الیه تشکیل شده است.

3( جابه جایی مواد برعهدۀ بافت آوندی است. اصلی ترین یاخته های این بافت یاخته هایی هستند که آوندها را ساخته و شیرۀ خام و پرورده از طریق همین آوندها در سراسر 
کنه ای و فیبر نیز یافت می شود. برچه بخشی از ساختار گل در نهاندانگان است.  گیاه توزیع می شود. البته در این بافت عالوه بر آوندها، یاخته های دیگری مثل یاخته های نرم آ

مادگی گل متشکل از یک یا تعدادی برچه است. برچه واحد سازندگی مادگی است و در مادگی های چندبرچه ای، امکان تفکیک غشای مادگی با دیوارۀ برچه ها وجود دارد. 
4( محافظت برعهدۀ سامانۀ بافت پوششی است که خارجی ترین الیۀ مقطع گیاه است. این سامانه به علت نقش در محافظت از عوامل بیماری زا و مخرب گیاهی، از 

نظر عملکرد، معادل پوست در جانوران است. پوست نیز نخستین عامل دفاع بدن در مقابله با ریزاندامگانی است که قصد ورود به بدن را دارند.
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تجربه ثابت کرده که یه دانش آموز رشتۀ تجریب، درس زیست شنایس دفترچۀ اختصایص رو مث یه اژدها یم دونه... ماکنیسمای پیچیدۀ بدن جانداران  مختلف و یلک 
مطالب مفهویم و حفیظ تو دل درس زیست شنایس، از این درس  یه هیوال ساخته و خییل هاتون حیت نیم دونین چه جوری باید با این اژدهای خشمناک روبه رو 
گه خوب بلد باشین زیست رو بخونین، بهترین  بشین، اما باید اینو بدونید که شیرین  تر از این درس  دلنشین، خودشه و تو این ضمیمه به این نتیجه یم رسین که ا

اتفاق کنکورتون، رویارویی با سؤال 156 دفترچه اختصاصیه...



ع کن تا فصل 8 زیست دوازدهم. ... ذهنت باید  یادتون باشه که اگم اول مطالعه تون باید بر مبنای موضویع خواین باشه. یعین یچ؟! یعین از فصل ۱ زیست دهم شرو
به تمام سرفصل ها و موضوعات کتاب دریس تسلط داشته باشه و اگه کیس گفت فالن چیز واسه کدوم بخشه؟! سه سوت مشخص کین ... تازه، خود همین، پایۀ ترکییب 

خوندنتو تقویت یم کنه ...

 کجای کتاب در مورد وضعیت هسته های نوتروفیل حرف زده؟! 
 آقا اجازه: فصل ۴ سال دهم تو گفتار سوم که راجع به خون حرف یم زند ...

 خب بگو ببینم کجا میشه به نوتروفیل ها اسم نیروی واکنش سریع داد؟!
 آقا اجازه: فصل ۵ سال یازدهم، تو دومین گفتار که راجع به پاسخ های عمویم ویل سریع حرف میزنه ...

 حاال زود بگو ببینم کجا از نحوۀ تولید انرژی الزم واسه بیاگنه خواری همین گویچه ها تو بافت های مختلف حرف زده؟ 
 آقا اجازه: فصل ۵ سال دوازدهم که راجع به تولید انرژی در یاخته های مختلف بدن حرف میزنه ...

 می دونین یکی از فواید عالی موضوعی خوندن چیه؟!
ح میشن رو یم توین حدس بزین ... به عنوان مثال تست پایینو ببینین: ع مطر اینه که اگه به موضوعات مختلف مسلط بایش، خییل از تست هایی که براساس یه موضو

در دومین مرحله از مراحل آزمایش گریفیت، امکان ندارد ............... 

2( عاملی تک یاخته ای بر پریاخته ای اثر داشته باشد. 1( عاملی زنده شرکت نداشته باشد.  
۴( خطی از دفاع نوعی پریاخته ای برانگیخته شود. 3( استقرار دنا در عاملی تغییریافته و دنادار صورت بگیرد. 

ع ... ع یم تونین حدس بزنین که استقرار ژن تو ویروس مربوط به مراحل ژن درمانیه و بقیۀ گزینه ها مرتبط با آزمایش گریفیته و گزینۀ سوم خییل پرته از موضو خییل راحت با دونستن موضو

واسه ترکییب خوندن، اول از همه باید خییل بلندپرواز باشید و مثل همۀ جانداراین که نخستین محل گوارش شیمیایی و ماکنیکیشون معده است، بال های پروازی داشته 
باشید و پریش بخونین... پریش خوندن راز موفقیت تو مطالعۀ زیسته ...

 چه جوری ترکیبی بخونیم؟!  
 ییک از سه کتابو انتخاب کنین 

 چشماتونو ببندین
 ییک از صفحات رو باز کنین

من که همین االن چشم بسته کتاب یازدهمو باز کردم و یه صفحه  رو انتخاب کردم و اینترفرون ۱ومد. حاال بریم یه کم پرواز کنیم... آماده این؟؟
اینترفرون یک  هموین که توسط یاخته های آلوده به ویروس تولید میشه  پس این یاخته  ها قطعًا زنده و هسته دار هستن و همانندسازی 

دارن و رونوییس و ترجمه  تو فرایند ترجمه اینترفرونو تو رِناتَناشون میسازن  رِناتَناشون تو میان یاخته است  همون جایی که بخش 
یب هوازی تنفس یاخته ای انجام یم شه و ATP تولید میشه  ATP ای که توسط آنزیم ATP ساز زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه  هم میتونه تولید بشه  آنزیم ATPسازی که تو مجاورت بخش آب دوست 
مولکول های فسفولیپیدیه  فسفولیپیدی که تو ساختار کیلومیکروِن منتقل شده توسط لنف دیده یم شه  لنیف که توش پُره لنفوسیته  لنفوسییت که تو ژن درماین از اون دختره استخراج شد  
ژن درماین که ییک از اکربردای زیست فناوریه  زیست فناوری که از شاخه های زیست شناسیه  زیست شنایس که علم برریس حیاته  حیات که ییک از سطوح ساختاریش جمعیته  جمعییت که اگه 
کوچیک باشه، اثر رانش ژن بیشتره  ژین که بخیش از فام تن و فامینکه  فامینیک که توسط دوک، به میانک مرتبط میشه  میانیک که تو یاخته های جانوریه  یاخته های جانوری که دفاع غیراختصایص 

رو حتمًا دارن  دفاع غیراختصایص که پروتئینا توش نقش دارن  پروتئینای دفاع غیراختصایص که یکیشون اینترفرون یکه ...
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اینم یه چرخه فوق ترکییب که آخرش رسیدیم به همون نقطۀ اول ... این روزا به  خاطر ترکییب بودن تستا، حیت نمیشه تشخیص داد که یه سؤال واسه کدوم فصله ... 
یه زماین میگفتن برای کنکور فالن فصلو اگه تسلط داری، نگهش دار ویل فالن مبحثو کاًل بذار کنار . ویل االن دیگه خبری از این حرفا نیست... واسه کنکورای االن، باید تمام زیستو بخوین چراکه یه قانون 

خییل مهیم وجود داره که البته خودم کشفش کردم:

ح بشه و حیت از آسون ترین مباحث، وحشتناک ترین تست ها ... این  منظور از واکنش تعادلیه باال اینه که براساس قانون تعادل کنکور، ممکنه از سخت ترین مباحث، آسون ترین سؤال کنکور مطر
ع این روزا به وفور دیده میشه ... موضو

خالصه این که وقیت یم خواید ترکییب بخونین، هر مبحیث رو که یم خونین، با مباحث مرتبط یا غیرمرتبط، به هر نحوی که شده ارتباط بدین و خالقانه مطالعه تونو پیش ببرین ..  یادتون باشه که راز پیروزی تو 
زندیگ خالقیته نه لزومًا هوش باال!

 آخه مگه میشه به قلب حشره فکر کین و به قرنیۀ مجاور عدسیش فک نکین ...
 مگه میشه به دنا فکر کین و به پروتئین که محصولشه، توجه نکین ...

 مگه میشه به درشت خوارای دستاگه تنفیس و نقشش تو خیط از دفاع بدن فکر کین و از نقش دفایع اسید معده غافل بیش ...
ح میشه  ... ناگه پریش و ترکیبیه که باعث میشه شما تست های تعمییم و سخت  رو جواب بدین ... خییل وقتا تست های کنکورای اخیر به این سبک طر

کدام عبارت دربارۀ هر جانوری درست است که ...............

خب وقیت ترکییب خونده بایش، همۀ ویژیگ های فالن جاندار تو ذهنت تدایع میشه ... به تستای زیر توجه کنین: 

)خارج 96( کدام عبارت دربارۀ همۀ جانورانی درست است که بین خون و مایع میان بافت آن ها، جدایی وجود دارد؟ )فصل 4 دهم( 

1( شباهت اساسی در ساختار استخوان های آن ها دیده می شود. )فصل 3 یازدهم(
2( فراوان ترین یاخته های خونی در مغز استخوان آن ها ساخته می شود. )فصل 4 دهم(

3( در درون بدن آن ها، بخش ویژه ای برای تنفس تمایز یافته است. )فصل 3 دهم(
4( در یاخته های غیرماهیچه ای آن ها نیز حرکت به صورت های مختلف دیده  می شود. )نامشخص(

همۀ جانوران ............... برخالف جانورانی که ............... 

1( فاقد لقاح خارجی ـ اسکلت بیرونی دارند، پرفورین می سازند. 
2( دارای اسکلت بیرونی ـ درشب گرده افشانی دارند،  پادتن نمی سازند.

3( فاقد طناب عصبی شکمی ـ گیرندۀ نوری در زیر هر چشم دارند،  فرومون یا هورمون ترشح می کنند.
4( دارای دفاع اختصاصی ـ گرده افشانی را برعهده دارند، دارای گیرندۀ شیمیایی هستند.

همۀ جانوران دارای ............... دارند. 

1( پوستۀ آهکی در اطراف تخم، غذایی زیاد و لقاح داخلی 
2( رشتمان توسط تخمک بدون لقاح، تشخیص فرومون توسط گیرنده های زبان 

3( دفاع اختصاصی، تغذیۀ جنین توسط مادر در بخشی از دوران رشد و نمو جنین
4( توانایی گرده افشانی، محدودیت جثه توسط اسکلت بیرونی

اول از همه باید گفت آیا مقایسه ای خوندن با ترکییب خوندن فرق داره؟! راستش مقایسه ای خوندن یه بخیش از ترکییب خوندنه ویل ترکییب خوندن گسترۀ وسیع تری 
داره. تو مقایسه ای خوندن، شما چیزی رو با چیزی هم محتوا و تقریبًا هم ردیف با خودش مقایسه یم کنین... مثال وقیت حرف اسپرماتوگوین میشه، هم زمان اووگوین تو 
CO2 تو یادت میاد ... هر وقت از معدۀ ملخ یم گیم، یه گوشۀ ذهنت داره به معدۀ پرنده فکر یم کنه. تو مقایسه ای خوندن دوتا  O2 میشه، ذهنته ... هر وقت حرف

لکمه پای ثابته برای مطالعه تون : برخالف ـ همانند. خالصه این که هرررررر چیزی رو تو کتاب یم بینید، فوری و ضرب العجل با یه چیزی مقایسه کنین.

یادتون باشه که مقایسه هاتون بر مبنای ناگه پریش باشه و فرافصیل.  برای تقویت توان مقایسه تون، جداول این فصل رو خوب اکر کنید و ساختارهای  
مختلف رو موازی باهم جلو ببرین ..  

ع رو فقط با یک چیز مقایسه نکنین؛ بلکه با چند چیز مقایسه کنین، آخه تست های اخیر کنکور، به شلکیه که چیزی که  راسیت، سیع کنین تو یک لحظه، یک موضو
تو صورت تست اومده، تو هر گزینه با یه چیز مقایسه میشه:
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)خارج 95( در جنین انسان، خون سیاهرگ بند ناف، ............... خون ............... ماهی است.  

2( برخالف ـ سرخرگ آبششی ـ تیره 1( همانند ـ سیاهرگ شکمی ـ روشن  
4( برخالف ـ سرخرگ شکمی ـ تیره 3( همانند ـ سرخرگ پشتی ـ روشن  

در انسان، خارجی ترین الیۀ نای ............... داخلی ترین الیۀ نایژک مبادله ای و همانند ............... به یک بافت اصلی تعلق دارد. 

1( برخالف ـ الیۀ خارجی ماهیچه های مری که الیۀ میانی دیوارۀ مری است
2( برخالف ـ الیۀ خارجی غدد ترشحی ناحیۀ در تماس با مری در دستگاه تنفسی

3( همانند ـ نوعی بافت پیوندی سست در بیشتر الیه های دیوارۀ لولۀ گوارشی
4( همانند ـ هر الیۀ بالفاصله در زیر مخاط مژک دار در سراسر مجاری هادی

در ............... پرندۀ دانه خوار، ............... 

1( ملخ و پروانۀ مونارک همانند ـ در هر محل ذخیرۀ موقتی غذا، آنزیم یافت می شود.
کی همانند ـ دستگاه گردش خون، غیرمستقل از لوله های تنفسی نمی باشد. 2( انسان و کرم خا

3( پالناریا و هیدر برخالف ـ بخشی تحت عنوان مثانه با شبکۀ مویرگی در تبادل مواد دفعی نیست.
4( گوسفند و انسان برخالف ـ نخستین محل گوارش مکانیکی غذا، فوراً به محلی با همین عمل متصل نمی شود.

یه چیزی که این روزا خییل باب شده؛ اینه که به هریک مییگ زیست چه جوری بخونم، میگه سیع کن مفهویم بخوین ... یه جوری هم با تأکید یم گه مفهویم که آدم همش 
موقع خوندن وحشت زده است و نگرانه که نکنه من به مفهوم اصیل متن دست پیدا نکردم … 

 هر ساله ما شاهد تعداد زیادی تست هستیم که بر مبنای مفهوم نهفته یا حیت بارزیه که در دل خطوط کتاب درسیه ... راستش کتاب دریس یه کم خجالتیه و البته موذی ... 
روش نمیشه هر حریف رو بزنه و هر چیزی رو واسمون رو نیم کنه ... البته یواشیک به کنکور میگه که از دانش آموز عمق مطلبو بخواه ...

�چه�جوری�مفهومی�بخونیم؟!�
شما موقیع یم توین استنباط و تحلیل خویب از متن داشته بایش که دیتاهای ذهنت زیاد باشه و متن کتابو موشاکیف کین و در نهایت با توجه به تجارب علمیت، 
ج بده و برو در اعماق متن و منظور اصیل  هدف کتاب دریس رو از بیان فالن مطلب درک کین و وقیت متن کتابو یم خوین، علت یایب کین. هوش و ذاکوت به خر
طراح رو بگیر ... مثاًل وقیت میگه همولگوبین هسته نداره، به این فک کن که چون عملکردش در انتقال اگزهای تنفسیه، پس باید فضای اکیف رو برای جادادن 

همولگوبینا تو میان یاخته اش داشته باشه ... اینم از حکمت یب هسته بودن گویچه های قرمز ...

 خییل تو خوندن دچار وسواس نشین ... خب عزیز من خییل از متن ها فقط یه جملۀ خبری بیش نیست و مفهوم خایص توش وجود نداره و فقط بیان شده که شما هم حفظ باشین ... مفهویم 
خوندن، بیشتر در مورد ماکنیسم ها و فیزیولوژی اجزای مختلف مطرحه ...

کم یون پتاسیم داخل نورون شدیداً کاهش یافته و یون سدیم، درون یاخته انباشته گردد، ............... در برقراری پتانسیل آرامش،  با فرض این که در انسان، ترا

)داخل 87( اثر سؤ دارد. 

2( بازشدن کانال های دریچه دار پتاسیمی 1( فعالیت پمپ سدیم ـ پتاسیم  
4( فعالیت پروتئین هیدرولیزکنندۀ ATP در غشا 3( بسته شدن کانال های دریچه دار سدیمی  

کدام اتصال زیر نادرست است؟  

1( افزایش HCG در خون مادر  افزایش تداوم هورمون پروژسترون در خون در مقادیر باال
گون  کاهش منابع انرژی یاخته ای دارای سارکومر 2( افزایش ترشح گلوکا

3( کاهش اتیلن  کاهش اتصال شاخه به مهم ترین منبع تولید قند در گیاه
4( کاهش مقدار اتیلن  افزایش عملی که توسط آبسیزیک اسید انتظار می رود.
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در لحظۀ ثبت موج S چرخۀ ضربان قلب فردی سالم، کدام واقعه قطعاً انتظار نمی رود؟ 

2( تغییر طول موج رشته های انقباضی یاخته های ATP ساز 1( تولید انرژی زیستی در یاخته های زنده 
4( برخورد بافت پیوندی با دریچه های منشأ گرفته آندوکارد 3( بیشترین فشار بر بیشترین حجم خون در قلب 

یه نگاه کلی به ساختار کتاب بندازید و به صورت روزنامه وار )البته با دقت( شروع به تندخوانی کنید. 
موقع خوندن چشمتون به کلمات کلیدی و نکات مهم حساس بشه و حتی تو همین نگاه تند، شکارشون کنید. 

احساس اعتمادبه بنفس از این که شما قادرید محتوای کلی موضوع رو در حضور فرد یا افرادی بیان کنید. )نه لزوماً با جزئیات( 

از مفاهیمی که می خوانید سؤال های کلی بسازید. فرض کنید معلم هستید و باید برای دانش آموزان سؤال طرح کنید. البته سؤال های جامع و از مفاهیم اصلی. 
بهترین کار توجه به تیترها و عناوین و البته نکات کلیدی که انتخاب کردید، می باشد.

این بار با سرعت آهسته تر دانسته های کلی خود را با جزئیات متن مطابقت دهید و برای سؤال های ظریف خود علت های مناسب را بیابید. مکانیسم ها را با تحلیل 
دقیق فرابگیرید و مطمئن شوید که دست کم دقایقی را در مورد یک فرایند زیستی می توانید ارائه داشته باشید. 

در این مرحله حتماً خالصه نویسی، نشانه گذاری مطالب مهم و استفاده از نمودارهای جمع بندی برای دورۀ  مطالب را انجام دهید. یادتان باشد که بعداً فرصتی 
برای این کارها نیست و در همین مرحله، کدگذاری ها را انجام دهید.

 کدگذاری: بسیاری از مطالب را می توانید با تکنیک فوق حرفه ای کدینگ، تا ابد در بخشی از ذهن خود حک کنید. 
یه تکنیک استثنایی برای به  خاطرسپردن تکنییک بخش های مهم لولۀ گواریش این سه جاندار و به یادآوردنش البته تو زمان میکروثانیه ای:

ما رو جاهای حساسشون اکر داریم که تست خیزه یعین بیشتر چینه دان و سنگدان و معده و روده.
حاال ببینیم کیا یچ دارن و کیاه کدومو ندارن

همین اول از همه این کد رو یاد بگیر:

          
تمـــــــــــــــــــــــــوم شد ...

حاال اکفیه بدوین که کمر یعین کیسه های معده، معده و روده
سر هم یعنی سنگدان و روده

پس تلکیف بخش خییل خییل مهیم از لولۀ گوارش سه تاشون مشخص شد. حاال بریم سر بخش های قبیل تر. 
مری که همیشه به چینه دان وصله . 

کرم خایک هم که معده نداره. 
ملخ هم که سنگدان نداره. 

خداییش چیزی هست که حفظ نشده باشیم؟! فقط یه چیزی. هممون میدونیم که قبل کیسه های معده تو ملخ، پیش معده رو داریم. 
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غده های بزایق کوچولوان و تو ملخ جا میشن . 

کبد هم که گنده است، قطعًا بین این سه تا، تو پرنده جا میشه ...

میبیین روش کدینگ چه معجزه ای یم کنه؟!

برای نحوۀ دقیق مطالعۀ درس زیست شناسی، به چهار روش ذکر شده در همین فصل )موضوعی ـ ترکیبی ـ مقایسه ای ـ مفهومی( توجه کنید. 

پس از خواندن هر بخش، دانسته هایتان را بارها و بارها بلند برای خود بازگو کنید. )برای این کار حتی در دفعات اول، از کتاب نگاه کنید( و بدانید که بازگو کردن مطالبی 

که خوانده اید، هیچ کاری برای شما نمی کند، مگر یک معجزه در قدرت یادگیری شما.

این مرحله ممکن است ماه ها و حتی سا ل ها تداوم یابد. بارها و بارها دانسته هایتان را به حالت های مختلف تکرار کنید. در این مرحله، استفاده از خالصه برداری ها و چکیده هایی 

نظیر جداول متمم همین فصل، کادرهای اورژانس و ... مفید است. از نمودارهای درختی نیز برای جمع بندی بهره ببرید. به جای این که چندین بار در یک بازۀ زمانی کوتاه، 

کیداً توصیه می گردد.  مطلبی را بخوانید، در بلندمدت و در بازه های زمانی کوتاهی به دفعات آن را بخوانید. تورق سریع در نوبت  های نزدیک به هم برای تمام فصول زیست، ا

کسانی که مطلبی را 6 بار پیاپی می خوانند در مقایسه با کسانی که در 6 نوبت و هر بار ۵ دقیقه این کار را می کنند، درصد یادگیری کم تری دارند.

تستای کنکور معموالً  یه ساختاری دارن که اگه به صورت مداوم باهاشون روبه رو شده باشید، با اونا خو یم گیرید )یعین مثل شقایق دریایی که به حراکت مداوم آب واکنیش نشون نیم ده در عین این که به 

کوچک ترین تحریاکت، واکنش نشون میده یا مث جوجۀ پرنده ها که نسبت به شاخ و براگیی که رو لکه شون میفته، واکنیش نشون نمیدن(. در واقع شما هم اگه با ساختارا و ایده های تسیت طراحای کنکور 

خو بگیرید، دیگه با دیدن سؤاالی کنکور جا نیم خورید و حدس یم زنید که طراح، واسه هر لکمه ای که آورده، چه هدیف داشته ... حاال یم خوایم به تعدادی از اونا اشاره کنیم که معموالً  تو تستا زیاد دیده یم شن 

و یه سری استراتژی بگیم که قلق تست زین حرفه ای رو یاد بگیرین:

یا آناتومیک و حیت پاتولوژیک  ع مورد نظر همیشیگ نیست و ممکنه مثال نقیض واسش باشه... استفاده از اون بیشتر تو تستاییه که یم خواد از یه ماکنیسم فیزیولوژیک  این واسه موقعیه که موضو

)آسیب زایی( درون بدن حرف بزنه ... چون باالخره فالن اندام تو همۀ آدما یه ویژیگ همیشیگ رو نداره ... مثاًل آیا معده تو همۀ آدما دقیقًا تو یه محله؟؟؟ 

اینم ابزار طراح واسه مقایسه کردنه و هر وقت این فرم سؤاالرو دیدی، اول از همه بخش ابتدای سؤالو با انتهای گزینه ها برریس کن و بعد بخش دوم. حاال ببین کدوم همانندشه و کدوم برخالفش. 

یادت باشه که هرعباریت تو کنکورو باید مث دنا بدوین. همون طور که از روی دنا ترجمۀ اطالعات صورت یم گیره و پروتئین تولید یم شه، هر گزینه  هم باید فورًا ترجمه بشه. یه مداد دستت باشه ... اول 

ازهمه صورت سؤالو ترجمه کن و بعد گزینه هارو. حاال سؤالو به صورت ساده اش )که االن تواین مرحله به سبک کنکورای ده سال پیش شده( برریس کن. 

معمواًل تو تست ممکنه با یه سری لکمات عرف کنکوری، بازی با لکمات، قیدها و ... روبه رو بیش که باید آمادیگ شو داشته بایش. چند تا از این لکماتو براتون آوردم تا چشمتون باهاشون آشنا باشه:

)الزاماً ـ لزوماً ـ فاقد ـ واجد ـ افعال منفی ـ به طور حتم ـ قطعاً ـ همواره ـ هر ـ همه ـ برخی ـ بعضی ـ اغلب ـ غالباً ـ بیشتر ـ عموماً ـ به ندرت ـ به تدریج ـ به 

مرور ـ در شرایط مختلف ـ معموالً ـ اساساً ـ بالفاصله ـ ماقبل ـ بعدی و ...( 


