یزست شناسی دوازدهم
 -٨در باکتری اشرشیاکالی ،در مرحلۀ  ....................رونویسی به طور حتم ..................
 )1آغاز همانند پایان – پیوند هیدروژنی بین رشتۀ رنا و دنا شکسته می شود.
 )2آغاز برخالف طویل شدن – آنزیم رنابسپاراز در طول مولکول دنا حرکت می کند.
 )3طویل شدن همانند آغاز – به طول زنجیرۀ در حال ساخت ،همواره اضافه می شود.
 )4طویل شدن برخالف پایان – تشکیل پیوند هیدروژنی بین دو رشتۀ دنا ممکن است.
 -٩در یک یاختۀ پروکاریوتی ،در  ...............مرحلۀ رونویسی ....................
 )1نخستین – فقط یک رشتۀ دنا توسط آنزیم رنابسپاراز در برگرفته می شود.
 )2دومین – پیوندهای فسفودی استر بین واحدهای ریبونوکلئوتیدی تشکیل می شود.
 )3سومین – مولکول رنای تولیدشده به طور کامل از رشتۀ رمزگذار مولکول دنا جدا می شود.
 )4دومین – بین ریبونوکلئوتیدهای واجد بازهای آلی مکمل ،پیوند هیدروژنی تشکیل می شود.
 -10حین رونویسی در یک یاختۀ یوکاریوتی وقوع کدام موارد زیر قابل انتظار است؟
الف) توالی نوکلئوتیدی راه انداز همانند توالی نوکلئوتیدی پایان رونویسی ،توسط آنزیم رنابسپاراز شناسایی می شود.
ب) رشتۀ الگوی دنا همانند رشتۀ رمزگذار آن ،در جایگاه فعال آنزیم موثر در تشکیل زنجیرۀ ریبونوکلئوتیدی قرار می گیرد.
ج) در جلوی رنابسپاراز برخالف پشت این آنزیم ،همزمان با آزادشدن مولکول آب نوعی پیوند هیدروژنی ضعیف تشکیل می شود
د) نخستین نوکلئوتید قابل رونویسی ژن برخالف آخرین نوکلئوتید قابل رونویسی آن ،در مرحلۀ طویل شدن الگو قرار می گیرد.
 )4ب  -د
 )3الف – ج
 )2ج – د
 )1الف – ب
 -11در مرحله ای از رونویسی در یاخته های پروکاریوتی که  ...................قطع ًا ........................
 )1زنجیرۀ کوتاهی از ریبونوکلئیک اسیدها تشکیل می شود  -پیوندهای هیدروژنی بین رشتۀ دنا و رنا شکسته می شود.
 )2مارپیچ دنا باز شده و میزان فشردگی آن کاهش پیدا می کند – نخستین نوکلئوتید قابل رونویسی توسط رنابسپاراز شناسایی می شود.
 )3نوعی توالی نوکلئوتیدی موجب اتمام رونویسی می شود – ابتدا رنابسپاراز از دو رشتۀ دنا جدا شده و سپس این دو رشته به هم متصل می گردند.
 )4همزمان با حرکت رنابسپاراز در طول ژن ،پیوندهای هیدروژنی در جلوی آن شکسته می شوند – شکسته شدن پیوند فسفودی استر ممکن است.

TNT

,

شکرمیانتست :ظاهرا تست بعدی ساده است ولی باز هم نکات ریزی درونش نهفته است که تشخیصشون کار هر کسی نیست.

 -1٢کدام گزینه در ارتباط با مرحله ای از رونویسی درست است که نخستین پیوند بین رنای تولیدشده و رشتۀ الگوی ژن شکسته می شود؟
 )1پیوندهای هیدروژنی موجود در بین دئوکسی ریبونوکلئوتیدهای موجود در جایگاه راه انداز ژن شکسته می شوند.
 )2نخستین پیوند کوواالن موجود در ساختار مولکول رنای در حال ساخت ،در این مرحله تشکیل می شود.
 )3بیشترین تعداد مولکول های آب تولیدشده در حین رونویسی ،در این مرحله آزاد می شوند.
 )4مولکول رنای تازه تشکیل شده به طور کامل از رشتۀ الگوی دنا جدا می شود.
 -1٣در مرحلۀ آغاز رونویسی همانند مرحلۀ طویل شدن آن ،وقوع کدام یک از موارد زیر قابل انتظار است؟
 )1شکسته شدن پیوندهای هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای واجد قندهای متفاوت
 )2شکسته شدن پیوند فسفودی استر بین ریبونوکلئوتیدهای موجود در رشتۀ در حال ساخت
 )3تشکیل پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای واجد قندهای متفاوت در جلوی آنزیم رنابسپاراز
 )4تشکیل پیوند فسفودی استر بین دئوکسی ریبونوکلئوتیدها در جهت تشکیل نوعی رشتۀ پلی نوکلئوتیدی خطی
 -1٤در یاختۀ مورد استفاده در آزمایش ایوری و همکارانش ،حین فرایند رونویسی  ..................همانندسازی .......................
 )1همانند – پیش از شکسته شدن پیوندهای هیدروژنی ،نوعی آنزیم موجب جداشدن هیستون ها از مولکول دنا می شود.
 )2همانند – پس از اتمام تشکیل پیوندهای فسفودی استر ،رشتۀ پلی نوکلئوتیدی خطی تولیدشده از رشتۀ الگو جدا می شود.
 )3برخالف  -آنزیمی واجد توانایی شکستن پیوندهای هیدروژنی بین دو نوکلئوتید مکمل و تشکیل پیوند فسفودی استر ،فعالیت دارد.
 )4برخالف – با الگو قرارگرفتن بخشی از یک رشتۀ مولکول دنا ،پیوند فسفودی استر بین دئوکسی ریبونوکلئوتیدها تشکیل می شود.
 -1٥در هستۀ یاخته های پوششی پوست انسان ،آنزیم  DNAپلی مراز  RNA .................پلی مراز ...................
 )1همانند – در مرحلۀ  G2چرخۀ یاخته ای به مولکول دنا متصل می شود.
 )2برخالف – در جایگاه فعال خود فقط یک رشتۀ دنای اولیه را دربرمی گیرد.
 )3همانند – با تشکیل نوعی پیوند ضعیف ،موجب آزادشدن مولکول آب می شود.
 )4برخالف – فعالیت خود را به کمک انواعی از مولکول های شیمیایی انجام می دهد.

٥٥
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سؤاالت فصل دوم
 -1٤٤در ارتباط با مراحلی که بیان ژن در یاخته های هوهسته ای (یوکاریوتی) را تنظیم می کنند ،چند مورد درست بیان شده است؟
الف) اتصال همۀ انواع ریبونوکلئوتیدهای کوچک مکمل به رنای پیک از کار رناتن ها جلوگیری می کند.
ب) در جهت شروع فعالیت رنابسپاراز همواره عوامل رونویسی به توالی افزایندۀ دنا متصل می شوند.
ج) برخی سازوکارهای دخیل در تنظیم میزان فعالیت رناتن های موجود در این یاخته ها ،شناسایی شده اند.
د) افزایش میزان فشردگی مولکول دنا ،همواره بر مصرف نوکلئوتید توسط رنابسپاراز تأثیر کاهنده دارد.
3 )4
2 )3
1 )2
 )1صفر
TNT

 -1٤٥کدام گزینه عبارت زیر را به درستی ،تکمیل می کند؟
« در روشی از تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها که  ...................به طور حتم » ...................
 )1با ایجاد خمیدگی در مولکول دنا همراه است -از سرعت انجام فرایند رونویسی کاسته می شود.
 )2به کمک پروتئین های هیستون انجام می پذیرد  -میزان مصرف ریبونوکلئوتیدها در یاخته تنظیم می شود.
 )3در پی تشکیل پیوند هیدروژنی بین مولکول های رنا  -عملکرد آنزیم های موجود در رناتن ها افزایش می یابد.
 )4از تجزیۀ پیوندهای قند فسفات در ساختار دنا جلوگیری می کند  -میزان محصول حاصل از عملکرد ریبوزوم ها کاهش می یابد.
 -1٤٦تنظیم بیان ژن مربوط به چند مورد از پروتئین های زیر ،پس از عمل ترجمه انجام می پذیرد؟
الف) پروتئین هایی که میزان حاللیت آن ها در خوناب تحت تأثیر ترومبین تغییر می کند.
ب) پروتئین هایی که پیوندهای پپتیدی بین آن ها در محیط اسیدی معده تجزیه می شوند.
ج) پروتئین های موثر در ایمنی غیراختصاصی که در غشای باکتری ها منافذی را ایجاد می کنند.

د) آنزیم های گوارشی تجزیه کنندۀ متنوع ترین گروه مولکول های زیستی که اسیدیتۀ بهینۀ آن ها  8است.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1

,

شکرمیانتست:

یکم میخام با روح و روانت بازی کنم J

 -1٤٧کدام مورد عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کنند؟ «در ساختار دنای اصلی  .................همواره » ..................
 )1یاختۀ مولد بیماری کزاز – در مجاورت هر توالی نوکلئوتیدی راه انداز ،یک توالی اپراتور وجود دارد.
 )2یاختۀ تثبیت کنندۀ نیتروژن در گرهک ریشۀ سویا – مشاهدۀ ژن عوامل رونویسی غیرقابل انتظار است.
 )3یاخته های کشف شده توسط مچنیکو – توالی افزاینده با تشکیل حلقه ،در نزدیکی راه انداز قرار می گیرد.
 )4یاخته های مورد مطالعۀ مزلسون و استال – رونویسی هر ژن توسط جایگاه راه انداز مخصوص آن کنترل می شود.
TNT

TNT

 -1٤٨چند مورد عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ « در یاختۀ پوششی پوست انسان ،هر » ....................
الف) مولکول mRNAتولیدشده در هسته ،پس از تغییراتی حاوی یک کدون آغاز خواهد بود.
ب) عامل رونویسی متصل به جایگاه راه انداز ژن ،همواره سرعت رونویسی را افزایش می دهد.
ج) مولکولی که به شناسایی راه انداز توسط رنابسپاراز کمک می کند ،به این توالی متصل می شود.
د) عامل رونویسی که در مجاورت آنزیم رنابسپاراز قرار گرفته است ،قادر به شناسایی راه انداز می باشد.
3 )4
2 )3
1 )2
 )1صفر
 -1٤٩کدام گزینه در ارتباط با یاخته هایی درست است که بیش از یک نوع آنزیم رنابسپاراز به دنای اصلی آن ها متصل می شود؟
 )1در مرحلۀ متافاز چرخۀ یاخته ای آن ها ،تعداد رنابسپارازهای متصل به مولکول دنای اصلی این یاخته در حال افزایش است.
 )2عوامل موثر در تنظیم بیان ژن های این یاخته ها ،با عبور از الیه های فسفولیپیدی به توالی خاصی در نزدیکی ژن متصل می شوند.
 )3برخی از توالی های موثر در تنظیم بیان ژن این یاخته ها ،بدون اتصال به راه انداز به شناسایی این توالی توسط رنابسپاراز کمک می کنند.
 )4مولکول های رنای کوچک با اتصال به رشته هایی موجود در هستۀ این یاخته ها ،موجب کاهش فرایند رونویسی ژن نوعی پروتئین می شوند.
 -1٥0کدام گزینه در ارتباط با تنظیم بیان ژن در یاخته های حاصل از تقسیم موروالی موجود در لوله های رحمی صحیح است؟
 )1میزان فشردگی مولکول دنا در بخش مورد استفاده در تولید پروتئین میوزین کاهش می یابد.
 )2اتصال رنابسپاراز به راه انداز ژن ،کمی پس از ایجاد خمیدگی در ساختار مولکول دنا ممکن است.
 )3همۀ مولکول های پروتئینی موثر در فرایند رونویسی ،توانایی اتصال به جایگاه راه انداز ژن را دارند.
 )4ابتدا در طول دنا خمیدگی هایی ایجاد می شود و سپس عوامل رونویسی به توالی افزاینده متصل می شوند.
 -1٥1تنظیم بیان ژن در چند مورد زیر در مرحلۀ رونویسی یک یاختۀ یوکاریوتی رخ می دهند؟
ب) تنظیم میزان طول عمر مولکول های حاصل از رونویسی
الف) اتصال بعضی از رناهای کوچک مکمل به رنای پیک
ج) تنظیم میزان فعالیت آنزیم رنابسپاراز توسط عوامل رونویسی د) فشردگی کروموزوم ،میزان فعالیت آنزیم رنابسپاراز را تنظیم می کند.
4)4
3)3
2)2
1)1

٧٢

پاسخنامه فصل دوم
نیستند.

د) در مرحلۀ طویل ش��دن در جایگاه  Aپیوند هیدروژنی تشکیل می شود و این
پیوندهای هیدروژنی در جایگاه  Eشکسته می شود.

 Aکنته :برای آخرین کدون ها داریم:
آخرین کدون وارد ش���ده به جایگاه  Aریبوزوم ← کدون پایان ← هیچ آمینواسیدی را
رمز نمی کند.
آخرین کدون وارد ش���ده به جایگاه  Pریب���وزوم ← کدون یکی مانده به کدون پایان ←
آخرین آمینواسید را رمز می کند.
پایان
کدون
به
مانده
دوتا
کدون
ریبوزوم
E
جایگاه
آخرین کدون وارد ش���ده به
←
←
آمینواسید پیش از آخرین آمینواسید را رمز می کند.

 »٣« -٦٨هم کدون آغاز و هم س��ایر کدون هایی که آمینواس��ید متیونین
را رمز می کنند ،همگی به جایگاه  Pریبوزوم وارد می ش��وند .اما دقت کنید که
به جایگاه  Aریبوزوم کدون آغاز وارد نمی شود ولی سایر کدون های رمز کنندۀ
آمینواسید متیونین به جایگاه  Aریبوزوم وارد می شوند.

 Aکنته :هر کدونی که یک آمینواسید را رمز می کند به جایگاه  Pریبوزوم وارد می شود.

 Aکنته :برای نخستین کدون ها داریم:
نخستین کدون وارد شده به جایگاه  ← Aکدون پس از کدون آغاز ← دومین آمینواسید
را رمز می کند.
نخستین کدون وارد شده به جایگاه  ← Pکدون آغاز ← نخستین آمینواسید را رمز می کند.
نخستین کدون وارد شده به جایگاه  ← Eکدون پیش از کدون آغاز ← ترجمه نمی شود!

بررسیسایرگزینهها:
 )1کدون پایان در مرحلۀ پایان ترجمه در جایگاه  Aریبوزوم دیده می شود ولی
برای این کدون هیچ آنتی کدون مکملی وجود ندارد.
 )2کدون��ی ک��ه در مرحلۀ آغاز ترجم��ه وارد جایگاه  Eریبوزوم می ش��ود ،هیچ
آمینواسیدی را رمز نمی کند؛ زیرا که پیش از کدون آغاز قرار گرفته است.
 )4کدون پایان ،تنها کدونی اس��ت که فقط به جایگاه  Aریبوزوم وارد می شود.
این کدون ،هیچ آمینواس��یدی را رمز نمی کند .دقت داش��ته باش��ید که کدون
مربوط به آخرین آمینواس��ید زنجیرۀ پلی پپتیدی ،ک��دون یکی مانده به کدون
پایان است!
کدونی که آخرین آمینواسید را رمز می کند؛ به جایگاه  Pریبوزوم وارد می شود
و به جایگاه  Eریبوزوم وارد نخواهد شد.

ب) نخس��تین رن��ای ناقلی که به جای��گاه  Eریبوزوم وارد می ش��ود ،رنای ناقل
دارای آنتی کدون مکمل کدون آغاز است .در واقع در مرحلۀ طویل شدن اولین
رنای ناقل وارد ش��ده به ریبوزوم از جایگاه  Pریبوزوم خارج شده و به جایگاه E
ریبوزوم وارد می شود؛ پس هردو معادل یک دیگرند.
ج) آخرین آنتی کدونی که به جایگاه  Aوارد می ش��ود مربوط به رنای ناقل آخر
اس��ت که آخرین آمینواس��ید را حمل می کند .این رنای ناق��ل در مرحلۀ پایان
ترجمه ،از جایگاه  Aخارج ش��ده و به جایگاه  Pوارد می شود .پس آخرین رنای
ناقل وارد شده به هر دو این جایگاه ها یکسان است.

 »٤« -٦٩آخرین رنای وارد ش��ده به جایگاه  Pریبوزوم ،آخرین آمینواسید
زنجیرۀ پلی پپتی��دی را رمز می کند .در حین تولید یک زنجیرۀ پلی پپتیدی ،با
توجه به ش��کل  7صفحۀ  27کتاب دوازدهم ،نخستین آمینواسید با کمک گروه
کربوکس��یل خود و آخرین آمینواسید زنجیرۀ پلی پپتیدی با کمک گروه آمینی
خود در تش��کیل پیوند پپتیدی ش��رکت می کند .پس گروه کربوکسیل آخرین
آمینواسید آزاد است و با پیوندی به رنای ناقل متصل می شود.

 Aکنته :برای نخستین آنتی کدون ها داریم:
نخستین آنتی کدون وارد شده به جایگاه  Aریبوزوم ← آنتی کدون حامل دومین آمینواسید
زنجیرۀ پلی پپتیدی
نخستین آنتی کدون وارد شده به جایگاه  Pریبوزوم ← آنتی کدون  ← UACآنتی کدون
حامل متیونین (نخستین آمینواسید) زنجیرۀ پلی پپتیدی
نخس���تین آنتی کدون وارد شده به جایگاه  Eریبوزوم ← آنتی کدون ( UACپس از آن
که از جایگاه  Pخارج می شود).

 Aکنته :انتهای آمینی در ابتدای زنجیرۀ پلی پپتیدی قرار دارد و انتهای کربوکس���یلی در
انتهای آن!

 Aکنته :برای آخرین آنتی کدون ها داریم:
آخرین آنتی کدون واردش���ده به جای���گاه  Aریبوزوم ← آنتی کدون مربوط به رنای ناقل
حامل آخرین آمینواسید زنجیرۀ پلی پپتیدی
آخرین آنتی کدون واردش���ده به جایگاه  Pریب���وزوم ← آنتی کدون مربوط به رنای ناقل
حامل آخرین آمینواسید زنجیرۀ پلی پپتیدی (از جایگاه  Aبه این جایگاه منتقل شده)
آخرین آنتی کدون وارد ش���ده به جایگاه  Pریبوزوم ← آنتی کدون مربوط به رنای ناقل
حامل آمینواسیدی یکی مانده به آخر زنجیرۀ پلی پپتیدی

 Aکنتـه :باز ه���م میگم که در حین فرایند ترجمه ،آن آمینواس���یدی که به رنای ناقل
متصل است؛ تا اینجای کار آخرین آمینواسیدی است که ترجمه شده است؛ نه اولین!
بررسیسایرگزینهها:
 )1آخرین کدون واردش��ده به جایگاه  Aکدون پایان اس��ت .کدون های پایان،
 UAG – UAA – UGAمی باش��ند و دارای دو ب��از آلی پورین و یک باز آلی
پیریمیدین هستند.
 )2هر رنای ناقل واردشده به جایگاه  Eریبوزوم فاقد آمینواسید است.

د) نخستین رنای ناقل واردشده به جایگاه  Pریبوزوم نخستین رنای ناقلی است
که به ریبوزوم وارد می شود ،ولی نخستین رنای ناقلی که به جایگاه  Aریبوزوم
وارد می ش��ود ،دومین رنای ناقلی است که به ریبوزوم وارد شده است؛ پس این
دو با هم متفاوت هستند.

 Aکنته :رنای ناقل پس از آن که آمینواس���ید (یا زنجیرۀ پلی پپتیدی) خود را از دست
می دهد؛ از جایگاه  Pخارج شده و به جایگاه  Eمنتقل می شود .پس باید دقت داشته باشید
که رنای ناقل فاقد آمینواسید هم در جایگاه  Pو هم در جایگاه  Eدیده می شود؛ ولی ورود
رنای ناقل فاقد آمینواس���ید فقط به جایگاه  Eصورت می گیرد( .منظورم اینه که رنای ناقل
فاقد آمینواس���ید به جایگاه  Pوارد نمی ش���ود؛ بلکه این در جایگاه  Pاس���ت که رنای ناقل،
فاقد آمینواسید می شود).

 »٣« -٧1کدون مربوط به آخرین آمینواس��ید طبق س��وال قبلی ،ابتدا به
جایگاه  Aوارد می ش��ود ولی کدون آغاز که آمینواسید متیونین را رمز می کند؛
به جایگاه  Aوارد نمی شود.

بررسیسایرگزینهها:
 )1کدون مربوط به متیونین  AUGاس��ت و کدون پایان (متصل شوند به عامل
آزادکننده)  UAA، UAGو  UGAمی باش��د .دقت داشته باشید که هم کدون
مربوط به متیونین و هم کدون های پایان همگی دارای دو باز آلی پورین و یک
باز آلی پیریمیدین در ساختار خود هستند.
 )2از نظ��ر ورود کدون ها به جایگاه های ریب��وزوم ،نکته زیر رو بخونید و بعدش
برید سراغ ادامۀ حل تست:

 )3آخرین کدونی که به جایگاه  Eوارد می ش��ود ،آمینواسید یکی مانده به آخر
را رمز می کند درحالی که آخرین کدونی که به جایگاه  Pریبوزوم وارد می شود،
آمینواسید آخر را رمز می کند.
 »٣« -٧0در«ب» و«ج» موارد بیان شده معادل یک دیگر هستند.
بررسیهمۀموارد:
ال��ف) آخرین کدونی که به جایگاه  Pوارد می ش��ود ،آخرین آمینواس��ید را رمز
می کند ولی آخرین کدونی که به جایگاه  Eوارد می شود ،آمینواسید یکی مانده
ب��ه آخر در زنجیرۀ پلی پپتیدی را رمز می کن��د .پس این دو با یک دیگر معادل

 Aکنته :به دو مورد زیر دقت کنین:
هر کدونی که حین ترجمه فقط به یک جایگاه ریبوزوم وارد می ش���ود( :کدون پیش از کدون

٩0

پاسخنامه فصل دوم
 )2باکتری های نیترات ساز :این باکتری ها شیمیوسنتزکننده هستند و انرژی
مورد نیاز برای س��اخت مواد آلی از مواد معدنی را از واکنش های ش��یمیایی
چون اکسایش ترکیبات معدنی و غیرآلی بدست می آورند .این باکتری ها طی
شیمیوسنتز آمونیوم را به نیترات تبدیل می کنند.

دی اکس��ید مادۀ آلی می سازند .به عبارت دیگر فرایند شیمیوسنتز فرایندی
اس��ت که انرژی مورد نیاز برای س��اختن مواد آلی از مواد معدنی از واکنش
های ش��یمیایی ،به ویژه اکسایش ترکیبات معدنی )غیرآلی( به دست می آید
و توسط این باکتری ها انجام می شود.

 )3ریزوبیوم :در ریش��ۀ گیاهان تیرۀ پروانه واران (س��ویا ،نخود ،عدس ،لوبیا،
ش��بدر و یونج��ه) و در محل برجس��تگی هایی به نام گره��ک ،نوعی باکتری
تثبیت کنندۀ نیتروژن به نام ریزوبیوم زندگی می کند .هنگامی که این گیاهان
می میرند یا بخش های هوایی آنها برداش��ت می شود ،گرهک های آن ها در
خاک باقی می مانند و گیاخاک غنی از نیتروژن ایجاد می کنند.

 )10برخی از باکتری ها :توانایی ترشح آنزیم های گوارشی دارند نظیر آنزیم
سلوالز که در معده گاو سلولز را تجزیه می کنند.
 )11باکتری های خاکزی :تولید پروتئین هایی که برای حشرات مضر کشنده
هستند.
 )12باکتری های گرمادوس��ت در چشمه های آب گرم :آمیالزهایی دارند
که به گرما بسیار مقاوم هستند.

 )4س��یانوباکتری ها :س��یانوباکتری ها نوعی از باکتری های فتوس��نتزکننده
هس��تند که بعضی از آن ها می توانند عالوه بر فتوس��نتز ،تثبیت نیتروژن هم
انجام دهند.

 »٢« -1٤٨فقط مورد «الف» عبارت سوال را به درستی تکمیل می کند.

 Aکنته :سیانوباکتری ها برخالف یاخته های گیاهی فتوسنتزکننده فاقد سبزدیسه هستند ،اما
همانند یاخته های گیاهی فتوسنتزکننده سبزینه دارند.
گیاه آزوال با سیانوباکتری ها همزیستی دارد و نیتروژن تثبیت شده ی آن را دریافت می کند.
س���یانوباکتری های همزیس���ت درون س���اقه و دمبرگ این گیاه ،تثبیت سیانوباکتری های
همزیس���ت درون ساقه و دمبرگ این گیاه ،تثبیت نیتروژن انجام می دهند و از محصوالت
فتوسنتزی گیاه استفاده می کنند.
 )5باکت��ری عام��ل بیماری کزاز :در زخم های ش��دید ،ک��ه احتمال فعالیت
ضد کزاز استفاده می شود.
باکتری کزاز وجود دارد ،از سرم ّ
 )6اس��ترپتوکوکوس نومونیا :دو نوع از این باکتری در آزمایش های گریفیت
و ای��وری مورد اس��تفاده قرار گرفت :یک نوع از آن پوش��ینه دار اس��ت که
می تواند باعث بروز س��ینه پهلو ش��ود و نوع دیگر آن بدون پوشینه است که
تحت تأثیر دس��تگاه ایمنی از بین م��ی رود و نمی تواند باعث بروز ذات الریه
شود.

 Aکنتـه:درزمانگریفی���تتصوربراینبودکهاس���ترپتوکوکوسنومونیاعامل
آنفلونزامیباشد.
 )7اشرش��یاکالی :قن��د مصرفی ترجیحی در این باکتری ،گلوکز اس��ت .اگر
گلوکز در محیط باکتری وجود نداش��ته باش��د ولی قند دیگری به نام الکتوز
(قند شیر) در اختیار باکتری قرار بگیرد ،باکتری می تواند از این قند استفاده
کند .وقتی الکتوز در محیط وجود دارد باکتری باید آنزیم های تجزیه کننده
آن را بسازد و در نبود یا کاهش الکتوز نیز ساخت آنزیم های تجزیه کننده
آن متوق��ف یا کاهش پیدا کند .در اشرش��یاکالی هر دو ن��وع تنظیم مثبت
(آنزیم ه��ای تجزیه کنندۀ مالتوز) و منفی (آنزیم ه��ای تجزیه کنندۀ الکتوز)
دیده می ش��وند .این باکتری س��رعت همانندس��ازی باالیی دارد و در شرایط
مناس��ب هر بیست دقیقه یک بار همانندسازی می کند .به همین دلیل از این
باکتری در آزمایش های مزلسون و استال استفاده گردید.
 )8باکتری گوگردی ارغوانی و سبز :نوعی باکتری فتوسنتزکنندۀ غیراکسیژن
زا هستند .رنگیزۀ فتوسنتزی این باکتری ها ،باکتریوکلروفیل است.
باکتری های گوگردی کربن دی اکس��ید را جذب می کنند ،اما اکسیژن تولید
نمی کنند ،زیرا منبع تأمین الکترون در آنها ترکیبی به غیر از آب استً .
مثال
در باکتری های گوگردی منبع تأمین الکترون  H2Sاست و به جای اکسیژن،
گوگرد ایجاد می شود .فرایند فتوسنتز در این باکتری ها به این صورت است:
به علت اس��تفاده این باکتری از هیدروژن س��ولفید (گازی ب��ا بوی بد)  ،این
باکتری ها در تصفیۀ فاضالب ها برای حذف هیدروژن س��ولفید مورد استفاده
قرار می گیرند.
 )9باکتری شیمیوسنتزکننده :زیست شناسان بر این باوراند این باکتری ها از
قدیمی ترین جانداران روی زمین اند .این باکتری ها بدون نیاز به نور از کربن

بررسیهمۀموارد:
الف) مولکولهای رنای پیک تولید شده در هسته ،پس از تغییراتی از هسته خارج
می ش��وند .از آنجا که در هس��تۀ یاخته های یوکاریوتی ،ه��ر رنای پیک دارای
رونوشت یک ژن است؛ در ساختار این  mRNAیک کدون آغاز وجود دارد.
ب) در برخی موارد ممکن اس��ت عامل های رونویسی ،میزان رونویسی را کاهش
دهند.
ج) درس��ت اس��ت که عوامل رونویسی به شناسایی راه انداز کمک می کنند و به
این توالی متصل می شوند؛ ولی باید دقت کنید که پروتئین فعال کننده نیز این
توانایی را دارد که به شناس��ایی راه انداز توس��ط رنابسپاراز کمک کند .ولی باید
دقت کنید که فعال کننده توانایی اتصال به راه انداز را ندارد.
د) عوامل رونویس��ی متصل به افزاینده و عوامل رونویسی متصل به راه انداز این
توانایی را دارند که در مجاورت رنابسپاراز قرار گیرند ولی باید دقت کنید که در
این بین ،فقط عوامل رونویس��ی متصل به راه انداز هستند که قادر به شناسایی
این توالی می باشند.
 »٣« -1٤٩منظ��ور ص��ورت س��وال یاخته ه��ای یوکاریوت��ی اس��ت که
رنابس��پارازهای  2 ،1و  3توانای��ی اتصال به دنای اصلی آن ها را دارند .درس��ت
اس��ت! دقت کنید که در میتوکندری و کلروپالست یاخته های یوکاریوتی امکان
مش��اهدۀ دنای حلقوی وجود دارد و از آن جا که در س��اختار آن ،ممکن اس��ت
توالی افزاینده دیده شود؛ عبارت گفته شده در این گزینه می تواند درست باشد.
در واق��ع در این یاخته ه��ا برخی از توالی های موثر در تنظیم بیان ژن که همان
فعال کننده اس��ت ،می توانند بدون اتصال به راه انداز به شناس��ایی این جایگاه
کمک کنند.
بررسیسایرگزینهها:
 )1در مرحل��ۀ متافاز حداکثر میزان فش��ردگی در کروموزوم این یاخته ها دیده
می شود و به همین دلیل ،میزان دسترسی رنابسپاراز به ژن های دنای اصلی این
یاخته در حال کاهش است .بنابراین ،تعداد رنابسپارازهای متصل به این مولکول
دنا کاهش خواهد یافت( .یازدهم  -فصل )6
 )2درست اس��ت که عوامل رونویس��ی باید از الیه های فسفولیپیدی غشا عبور
کنند تا به توالی خاصی از دنا متصل ش��وند؛ ولی باید حواس��تان باشد که برخی
از ای��ن عوامل رونویس��ی به توالی های��ی موجود در فاصل��ۀ دوری از ژن متصل
می شوند.
 )4ای��ن مولکول های رنای کوچ��ک با اتصال به رنای پیک موجب کاهش میزان
ترجمه می شوند؛ نه کاهش میزان رونویسی!
 »1« -1٥0از آن جا که میزان تقس��یم میان یاخته در این یاخته ها زیاد
اس��ت باید تولید اکتین و میوزین (موثر در تقسیم میان یاخته) در این یاخته ها
افزایش یابد .بنابراین ،همزمان با این که میزان رونویس��ی از ژن این پروتئین ها
بیشتر می ش��ود؛ باید فشردگی مولکول دنا در این بخش از خود ،کاهش یابد تا
دسترسی به این ژن بیشتر شود( .یازدهم  -فصل )6
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یزست شناسی دوازدهم
 -٥٨برای کدامیک از رخ نمودهای زیر ،میتوان ژن نمود دقیق فرد را تعیین کرد؟
 )2زن هموفیل با گروه خونی O
 )1مردی هموفیل با گروه خونی B+
+
 )4زنی سالم از نظر هموفیلی با گروه خونی AB
 )3مردی سالم از نظر هموفیلی با گروه خونی A −

TNT

−

 -٥٩اگر مردی هموفیل با گروه خونی  ABبا زنی سالم ازدواج کرده و صاحب دختری سالم با گروه خونی  Aشود؛ کدام گزینه دربارۀ اعضای این
خانواده می تواند درست باشد؟
والدین پد ِر این خانواده ،در انعقاد خون دارای مشکل بوده است.
 )1حداقل یکی از
ِ
 )2در صورت ازدواج دخت ِر این خانواده با مردی سالم ،احتمال تولد پسر هموفیل وجود دارد.
 )3هر فرزند هموفیل در این خانواده به طورحتم در یاخته های خود فاقد کروموزوم  Yخواهد بود.
 )4مادر این خانواده با در نظرگرفتن هر دوی این صفات ،حداکثر دارای  8نوع ژن نمود مختلف خواهد بود.
 -٦0از ازدواج مردی مبتال به بیماری هموفیلی و دارای گروه خونی  AB-با زنی  A+مبتال به فنیل کتونوری (مستقل از جنس) و ناقل بیماری هموفیلی
ممکن نیست  .......................متولد شود.
 )1پسری مبتال به هموفیلی و دارای ژن نمود IAi Dd
 )2پسری با گروه خونی  Oو سالم از نظر بیماری فنیل کتونوری
 )3دختر ناقل بیماری هموفیلی و سالم از نظر بیماری فنیل کتونوری
 )4یک دختر سالم از نظر بیماری هموفیلی و یک دختر مبتال به بیماری فنیل کتونوری
 -٦1از ازدواج مردی مبتال به بیماری هموفیلی و زالی و دارای گروه خونی  B+با زنی سالم که ژن نمود دقیق آن از نظر بیماری های هموفیلی و زالی
و گروه خونی مشخص نیست؛ چهار فرزند متولد شده است که فرزند اول ،پسری زال و هموفیل و دارای گروه خونی  AB-و فرزند دوم ،دختری مبتال
به هموفیلی و دارای ژن نمود  BBDDاز لحاظ گروه خونی و فرزند سوم دختری مبتال به زالی و واجد گروه خونی  A-است .کدام گزینه در مورد فرزند
چهارم این خانواده محتمل نیست؟ (زالی نوعی بیماری مستقل از جنس و نهفته است)
 )1دختری ناقل بیماری هموفیلی و دارای یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و فاقد توانایی تولید پروتئین D
 )2دختری ناقل هر دو بیماری و فاقد کربوهیدرات های گروه خونی و دارای توانایی تولید پروتئین D
 )3پسری با اختالل در انعقاد خون و دارای یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و دارای پروتئین D
 )4پسری فاقد توانایی تولید فاکتور انعقادی شمارۀ  8و دارای گروه خونی مشابه مادر
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 -٦٢کدام گزینه به ترتیب در مورد افرادی که ژن نمود آن ها برای صفت گروه خونی و بیماری های کم خونی داسی شکل و هموفیلی به صورت
«  » X h X h HbAS Hbs ABddو «  » X h Y Hbs Hbs OODdاست ،صحیح می باشد؟
 )1ژن سازنده ی آنزیم های  Aو  Bدر گویچه های قرمز نابالغ این فرد رونویسی می شود – انگل مولد ماالریا در گویچه های قرمز این فرد زنده نمی ماند.
 )2در همه ی یاخته های پیکری این فرد X h ،و  Hbsمشاهده می شود – مصرف ویتامین  B12و اسید فولیک در این فرد بیش از حد نرمال است.
 )3این فرد به طور حتم پدری بیمار و مادری ناقل از نظر بیماری هموفیلی دارد – در خون این فرد ،عامل انعقادی  VIIIتولید نمی شود.
 )4در خون این فرد ،گویچه های قرمز تغییر شکل نمی دهند – در گویچه های قرمز نابالغ این فرد ،دگره های گروه خونی بیان نمی شوند.

 -٦٣در یک خانواده ،مادر گروه خونی  ABدارد و عالوه بر داشتن پروتئین  Dدر غشای گویچه های قرمز خود ،می تواند عامل انعقادی شمارۀ  8را نیز
بسازد و پدر گروه خونی  Bو پروتئین  Dدارد و فاقد عامل انعقادی شمارۀ  8است .اگر دختر این خانواده ،فاقد عامل انعقادی شمارۀ  8و فاقد پروتئین
(کنکور9۸داخلکشور)
 Dباشد و بتواند فقط کربوهیدرات  Aگروه خونی را بسازد ،در این صورت ،تولد کدام فرزند غیرممکن است؟
 )1پسری دارای یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و دارای پروتئین  Dو سالم از نظر لخته شدن خون
 )2پسری با اختالل در فرایند لخته شدن خون و دارای یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و فاقد پروتئین D
 )3دختری دارای هر دو نوع کربوهیدرات گروه خونی و دارای پروتئین  Dو سالم از نظر فرایند لخته شدن خون
 )4دختری با اختالل در فرایند لخته شدن خون و فاقد هر دو نوع کربوهیدرات های گروه خونی و دارای پروتئین D

صفات پیوسته و گسسته و صفات تک جایگاهی و چند جایگاهی و اثر محیط بر صفات و مهار یبماری های ژتنیکی

!
,شکرمیانتست :در این بخش توی کتاب درسی از رنگ دانۀ نوعی ذرت بحث شده است که ما تصمیم گرفتیم تستهای مسائل اون رو تو بخش ژنتیک گیاهی بیاریم! پس
منتظر ذرت و مسائل اون باشین ...
 -٦٤کدام گزینه ،عبارت مقابل را به طور مناسب تکمیل می کند؟ « در انسان ،هر صفتی که » ...................
 )1چند جایگاهی است ،به بیش از دو حالت مختلف دیده می شود.
 )2تک جایگاهی است ،در همه یاخته های بدن فقط یک جایگاه دارد.
 )3دارای بیش از دو حالت است ،نوعی صفت پیوسته محسوب می شود.
 )4بر روی کروموزوم های جنسی قرار دارد ،نوعی صفت واسته به  Xاست.

11٧
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سؤاالت فصل سوم
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 -٨٢اگر در نتیجۀ خودلقاحی یک گیاه ذرت امکان تولید دانه هایی با هر دو رخ نمود آستانهای از نظر صفت رنگ دانه وجود داشته باشد؛ کدام گزینه
بیشترین شباهت را به دانۀ ایجاد کنندۀ این گیاه ذرت دارد؟
AABBCc )4
Aabbcc )3
AaBBcc )2
aaBBcc )1
 -٨٣در صورت خودلقاحی کدام یک از گیاهان ذرت زیر ،امکان تولید دانه هایی با رنگ تیرهتری نسبت به سایرین وجود دارد؟
AaBbcc )4
AaBbCc )3
AABBcc )2
AaBBcc )1
 -٨٤در پی خودلقاحی گیاه ذرت با ژن نمود  ...............به طورقطع تولید دانه هایی با رنگی  ................است.
– AaBbCc )1مشابه  AAbbCCقابل انتظار
 – AAbbCc )2تیرهتر از  AABbccدور از انتظار
 –aaBBCC )3مشابه یکی از آستانهها قابل انتظار
 – Aabbcc )4روشنتر از  aaBbccدور از انتظار
 -٨٥در پی خودلقاحی نوعی گیاه ذرت فقط دانه هایی با رنگ مشابه دانۀ  AaBbCCتشکیل می شوند .کدام گزینه در ارتباط با مقایسه صفت رنگ
در این دانهها درست است؟
 )1هر یک از یاخته های این دانهها ،چهار دگرۀ بارز دارند.
 )2به طورحتم پوسته دانه ژن نمودی مشابه یاخته های رویان دارد.
 )3حداکثر تعداد دگره های بارز موجود در یاخته های این دانهها چهار عدد می باشد.
 )4تعداد دگره های نهفته در یاخته های آندوسپرم و لپۀ این دانهها با یک دیگر برابر است.
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 -٨٦کدام گزینه در ارتباط با همۀ گیاهان ذرتی درست است که دانۀ ایجادکنندۀ آن ها دارای رنگی می باشد که بیشترین فراوانی را در جمعیت
ذرتها دارد؟
 )1طی خودلقاحی فقط دانه هایی با ژن نمود مشابه خود را ایجاد می کند.
 )2در هر یک از یاخته های پیکری تک هسته ای خود دارای فقط سه دگرۀ بارز هستند.
 )3طی خودلقاحی توانایی ایجاد دانه هایی با هر دو رخ نمود آستانهای را دارند.
 )4فاقد توانایی ایجاد گامتهایی با سه دگرۀ نهفته از نظر صفت رنگ دانه هستند.
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 -٨٧چند مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
«گیاه ذرتی که یاخته های پیکری هسته دار آن برای صفت رنگ دانه  ........دگرۀ بارز دارند ،طی خودلقاحی دانه هایی تولید می کند که همواره »............
الف) دو – سفید رنگ نیستند.
ب) پنج – تیرهتر از دانۀ  AABbCcهستند.
ج) سه – در هر یاخته آندوسپرم حداقل یک دگرۀ بارز دارند.
ً
قطعا چهار دگرۀ بارز دارند.
د) چهار – در همۀ یاخته های پوستۀ خود،
1 )4
2 )3
3 )2
4 )1
 -٨٨در صورت لقاح یاخته های اسپرم و تخم زای دو گیاه ذرت با ژن نمود  AABBCCو  aabbCCهمواره ..................
 )1تولید دانه هایی با رنگی مشابه یکی از آستانههای جمعیت قابل انتظار است.
 )2هر یاخته در دانههای ذرت ایجاد شده ،چهار دگرۀ بارز برای صفت رنگ دانه دارد.
 )3دانه هایی تولیدمی کنند که از لحاظ صفت رنگ ،بیشترین فراوانی را در جمعیت دارند.
 )4یاخته های آندوسپرم دانه برای صفت رنگ ،دگره های بارز بیشتری از یاخته های رویان دارند.
 -٨٩کدام گزینه در مورد هر گیاه ذرتی درست است که طی خودلقاحی توانایی تولید دانه هایی تیرهتر از دانۀ  AABbCCرا دارد؟
 )1برای صفت رنگ دانه ،حداکثر سه دگرۀ نهفته در یاخته های پیکری خود دارد.
 )2در یاخته های پیکری خود حداقل چهار دگرۀ بارز برای صفت رنگ دانه دارد.
 )3در پی خودلقاحی ،فاقد توانایی تولید دانه هایی سفید رنگ می باشد.
 )4دانۀ ایجادکنندۀ این گیاه رخ نمودی مشابه دانۀ  AaBBCcدارد.
 -٩0با توجه به دانه ذرت موجود در شکل مقابل که می تواند رخ نمودی از سفید تا قرمز داشته باشند ،در صورتی که پوسته
دانه دارای ژن نمود « »AaBBccو یاخته های ترشح کننده جیبرلین دارای ژن نمود « »aaBbCcباشند ،کدام گزینه درست است؟
 )1یاخته هایی که تحت تأثیر جیبرلین آنزیم آزاد می کنند ،دارای ژن نمود  aaaBBbcccهستند.
 )2هر یک از یاخته های مصرف کننده گلوکز برخالف هر یک از یاخته های بخش  ،3دارای  2دگره بارز هستند.
 )3در حین تشکیل این دانه بالفاصله پس از لقاح ،درون کیسه رویانی  12دگره بارز برای صفت رنگ دانه مشاهده می شود.
 )4یاختۀ زایشی موثر در تشکیل این دانه ،نسبت به تخم زای موثر در تشکیل آن تعداد دگره های نهفته بیشتری برای این صفت دارد.

1٢0

یزست شناسی دوازدهم
 -٧٨چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟
« با توجه به عوامل بر هم زنندۀ تعادل جمعیت؛ جهش همانند » .................
الف) انتخاب طبیعی ،در جهت افزایش تفاوت های فردی در جمعیت عمل می کند.
ب) شارش ژن ،به طورحتم موجب ایجاد دگره های جدید در خزانۀ ژنی می شود.
ج) رانش دگره ای ،نمی تواند منجر به سازش افراد یک جمعیت با محیط شود.
د) رانش دگره ای ،به کاهش تنوع در ژنوتیپ افراد جمعیت می انجامد.
3)3
2)2
1)1
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4)4

 -٧٩در جمعیتی که از تعادل خارج شده است ،هر عامل ..................
 )1کاهندۀ میزان همانندی ژن ها ،موجب افزایش توان بقای جمعیت می شود.
 )2برهم زنندۀ تعادل ،موجب کاهش یا افزایش تنوع خزانۀ ژنی می شود.
 )3افزایندۀ میزان تنوع ،موجب ایجاد دگره های جدید می شود.
 )4کاهندۀ میزان تنوع ،به صورت تصادفی رخ می دهد.
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 -٨0کدام گزینه زیر همواره درست است؟
 )1فرایند تولیدمثل جنسی موجب عدم انتقال ژن های ناسازگار با محیط ،به نسل بعد می شود.
 )2افرادی که با محیط سازگارترند ،در تشکیل خزانۀ ژنی نسل بعد این جمعیت نقش مهمتری دارند.
 )3فرایند نوترکیبی با اثر بر خزانۀ ژنی جمعیت و ایجاد تنوع ،موجب خارج شدن جمعیت از حالت تعادل می شود.
 )4نوعی عامل که در تشکیل دگره های جدید موثر است ،به صورت تصادفی موجب تغییر خزانۀ ژنی جمعیت می شود.
 -٨1کدام موارد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کنند؟
« در صورت وقوع پدیدۀ  ..................در یک جمعیت ............... ،انتظار است».
الف) انتخاب طبیعی همانند رانش دگره ای -ایجاد دگره های جدید ،دور از
ب) شارش ژنی همانند جهش – افزایش میزان سازگاری جمعیت با محیط ،قابل
ج) رانش دگره ای برخالف نوترکیبی -حفظ گوناگونی جمعیت حین تغییر شرایط ،دور از
د) رانش دگره ای برخالف شارش ژنی دوسویه و پیوسته -خروج جمعیت های بزرگ از تعادل ،قابل
)4الف -ب
 )3ج -د
 )2ب -د
 )1الف – ج

,

شکرمیانتست :تست بعدی رو توی زمان استانداردش میتونی حل کنی؟ این نوع از صورت سوال توی کنکور  ۹8اومده بود...

 -٨٢نوعی عامل تغییردهنده فراوانی دگره ها که به انتخاب افرادی می پردازد که صفات سازگارکننده دارند؛ در مقایسه با رانش دگره ای از نظر
 ..................شباهت دارد؛ اما از نظر  ..................متفاوت است.
 )1کاستن توان بقای جمعیت در هنگام تغییرات محیطی – توانایی تغییر تصادفی فراوانی دگره ها
 )2وابسته بودن اثر آن ها به اندازۀ جمعیت  -توانایی حذف برخی از دگره ها در خزانه ژنی
 )3توانایی ایجاد سازش با محیط در جانداران  -کاستن تفاوت بین افراد جمعیت
 )4داشتن توانایی تغییر صفات در یک فرد  -خارج کردن جمعیت از تعادل
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 -٨٣کدام گزینه در مورد عامل تغییردهندۀ فراوانی و دگره ها که ممکن است تشخیص داده نشود؛ اما بر روی ژنوتیپ افراد جامعه اثر می گذارد؛
می تواند صحیح باشد؟
 )1همانند رانش دگره ای ،در جمعیت های کوچک اثر بیشتری بگذارد.
 )2همانند انتخاب طبیعی ،فراوانی دگره های سازگار با محیط را افزایش می دهد.
 )3برخالف آمیزش غیرتصادفی ،می تواند تحت تأثیر فعالیت دنابسپاراز صورت پذیرد.
 )4برخالف رانش دگره ای ،نمی تواند سبب افزایش گوناگونی در خزانۀ ژنی شود.

,

شکرمیانتست :قبل از حل تست بعدی ،یه نفس عمییییق بکش  ...یکم طوالنیه ولی پر از نکته اس!

ً
قطعا ». ..................
 -٨٤چند مورد عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ « هر عامل موثر بر تغییر خزانۀ ژنی که ................
الف) موجب برابرشدن شانس آمیزش هر فرد با فردی از جنس مخالف می شود – موجب فراوانی نسبی دگره های خزانۀ ژنی می گردد
ب) از طریق تشکیل دگره های جدید به موجب غنی تر شدن خزانۀ ژنی می شود – قادر به افزایش سازگاری فرد با محیط نمی باشد
ج) به دنبال بروز رویدادهای تصادفی نظیر سیل و زلزله رخ می دهد – منجر به افزایش تنوع ژن نمودها در نسل بعد می شود
د) به دنبال برقراری تعامل در یک بوم سازگان شدت می یابد – موجب افزایش تفاوت بین جمعیت های این بوم سازگان می شود
1 )4
2 )3
3 )2
4 )1

1٥1
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یزست شناسی دوازدهم

,

شکرمیانتست :قبل از تستای کنکور هم برویم به سراغ یک تست از مراحل میوز!

 -1٤1کدام مورد ،عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟
«در یک یاخته دوالد گیاه ،در هر مرحله ای از میوز که  .............انتظار وقوع .............وجود دارد».
 )1رشته های دوک به سانترومرها متصل می شوند  -جهش مضاعف شدن
 )2آنزیم های تجزیه کنندۀ پوشش هسته فعالیت می کنند  -کراسینگ اور
 )3کروموزوم ها در استوای یاخته قرار می گیرند  -خطای باهم ماندن کروموزوم ها
 )4کروموزوم های مضاعف به سمت قطب ها حرکت می کنند  -گونه زایی در نتیجه خطای میوزی
 -1٤٢برای پیدایش گونه های دگر میهن ،حذف کدام عامل ،ضروری است؟
 )3رانش ژن
 )2شارش ژن
 )1جهش
 -1٤٣گیاه گل مغربی تتراپلوئید................. ،
 )1قادر به انجام تقسیم میوز نمی باشد.
 )3در هنگام میوز 14 ،تتراد تشکیل می دهد.
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(کنکور۸۶داخلکشورو۸4خارجازکشور)
 )4انتخاب طبیعی
(کنکور۸7داخلکشور)

 )2در گامت های خود ،چهار مجموعه کروموزوم دارد.
 )4در اثر خطای میتوزی والدین خود ایجادشده است.

 -1٤٤گیاهی به طورمعمول گامت های  2nکروموزومی تولید می کند ،این گیاه قطع ًا .............
 )2از سلول تخم  2nکروموزومی ایجادشده است.
 )1نمی تواند گامت های  4nکروموزومی ایجاد نماید.
 )4از یک زیگوت  4nکروموزومی به وجود آمده است.
 )3نمی تواند والدین  2nکروموزومی داشته باشد.

تعداد 20 :تست

آزمون جامع فصل چهارم

(کنکور92خارجازکشور)

v

زمان 12 :دقیقه

 -1٤٥توضیح ارائه شده در کدام گزینه ،مشخصۀ همۀ سنگواره ها محسوب می شود؟
 )2اطالعات فراوانی از جانداران گذشته به ما می دهند.
 )1حاوی قسمت های سخت بدن جانداران هستند.
 )4بقایای بدن یک جاندار در گذشته های دور هستند.
 )3فقط در اثر مدفون شدن در رسوبات تشکیل می شوند.
 -1٤٦کدام گزینه دربارۀ مقایسه هموگلوبین افراد مبتالبه کم خونی داسی شکل و افراد سالم به درستی بیان شده است؟
 )1توانایی حمل اکسیژن هموگلوبین افراد سالم نسبت به هموگلوبین افراد مبتال به کم خونی داسی شکل،کمتر است.
 )2طول زنجیرۀ پلی پپتیدی در هموگلوبین گویچه های قرمز افراد مبتال به کم خونی داسی شکل ،بیش تر است.
 )3ساختار پروتئینی اول و دوم همۀ زنجیره های پلی پپتیدی هموگلوبین گویچه های قرمز آن ها،باهم تفاوت دارد.
 )4تعداد پیوندهای پپتیدی موجود در هموگلوبین افراد سالم و بیمار با یکدیگر برابر است.
 -1٤٧جهش اضافه در بخش قابل رونویسی ژن زنجیرۀ آلفای هموگلوبین  ................جهش جایگزینی در این ژن؛ همواره ....................
 )1برخالف – موجب تغییر چارچوب خواندن رمزهای رشتۀ الگوی مولکول دنا می شود.
 )2همانند – باعث تغییر در ساختار مولکول حاصل از فعالیت رنابسپاراز بر روی این ژن می شود.
 )3همانند – موجب افزایش فاصلۀ بین کدون آغاز و پایان موجود بر روی رنای حاصل از رونویسی این ژن می شود.
 )4برخالف – باعث افزایش تعداد مولکول های آب مصرف شده حین فعالیت رنابسپاراز  1بر روی این ژن می شود.
 -1٤٨چند مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
« در هر جهش ساختاری در کروموزوم ها که به دنبال آن  .................قطع ًا » ...................
الف) طول دو کروموزوم تغییر می کند – یکی از کروموزوم ها از برخی ژن ها دو نسخه خواهد داشت.
ب) محل سانترومر کروموزوم تغییر می کند – تعداد پیوندهای فسفودی استر آن نیز تغییر می کند.
ج) با شکسته شدن قسمتی از یکی از کروموزوم ها همراه است – محتوای ژنومی یاخته کاهش می یابد.
د) طول کروموزوم ها ثابت می ماند – قسمتی از کروموزوم در جهت معکوس به جای اول خود متصل شده است.
1 )4
2 )3
3 )2
4 )1
 -1٤٩در پی بروز اختالل در جداشدن یک جفت کروموزوم همتا در حین تقسیم میوز یک یاختۀ زاینده ،دو نوع گامت مختلف ازنظر تعداد
کروموزوم ها ایجاد می شود؛ کدام گزینه دربارۀ مرحله ای از تقسیم میوز که این اختالل روی می دهد ،درست است؟
 )1کروماتیدهای خواهری در این مرحله از هم جدا می شوند.
 )2تعداد کروموزوم های موجود در هسته در این مرحله ثابت است.
 )3در این مرحله به هر کروموزوم ،فقط یک رشتۀ دوک متصل است.
 )4در این مرحله تعداد مولکول های دنای موجود در یاخته افزایش می یابد.

1٥٩

پاسخنامه فصل چهارم
 )4در برخی موارد همزمان با بروز جهش ساختاری کروموزوم ها ،امکان تشکیل
پیوند فس��فودی استر وجود ندارد .برای مثال در جهش حذفی که نوعی جهش
س��اختاری کروموزوم هاس��ت ،پیوند فس��فودی اس��تر تش��کیل نمی ش��ود! در
جهش های عددی که اصال پیوند فسفودی استر تشکیل یا شکسته نمی شود.
جهش تعداد کروموزوم ها

جهش ساختار
کروموزوم ها

نقش ندارند.
ب) در حین تش��کیل یاختۀ تخم ،فقط س��ر اس��پرم وارد تخمک می شود .پس
فقط یاختۀ تخمک است که در تشکیل ژنوم سیتوپالسمی نقش دارد(.یازدهم-
فصل)7

در کاریوتیپ دیده می شود ← مثل سندروم داون (افزایش تعداد کروموزوم های شمارۀ )21
مضاعف
شدن

جابه جاشدن بخشی از دنا بین دو کروموزوم همتا ← یکی از برخی ژن ها دو نسخه دارد و دیگری فاقد برخی ژن هاست ← هر دو
کروموزوم جهش یافته اند← در کاریوتیپ دیده می شود

حذف

قسمتی از یک کروموزوم حذف شده است ← معموالً موجب مرگ یاخته می شود ← در کاریوتیپ دیده می شود

جابه جایی

در یک کروموزوم

در یک کروماتید

فقط یک کروماتید درگیر است ← ممکن است در کاریوتیپ
دیده نشود( .عدم تغییر محل سانترومر)

بین دو کروماتید

فقط یک کروموزوم درگیر است ← در کاریوتیپ دیده می شود
(یک کروماتید بلندتر و کروماتید دیگر کوتاه تر است)

بین دو کروموزوم غیرهمتا
واژگونی

طول دو کروموزوم تغییر می کند ← در کاریوتیپ دیده می شود.

قسمتی از کروموزوم در جهت معکوس به جای اولش متصل می شود ← در صورت تغییر محل سانترومر در کاریوتیپ دیده می شود.

 »1«٣٣٣ 2٩پلی پلوئیدی ش��دن و با هم ماندن فام تن ها نوعی جهش بزرگ
محس��وب می ش��وند .در جهش های بزرگ وسعت تغییرات در حد فام تن است.
(یازدهم – فصل )6
 Gترکیب :نشانگان داون:
اف��راد مبت��ال ب��ه داون ،در یاخته های پیکری خ��ود  47کروم��وزوم دارند.
کروموزوم اضافی مربوط به ش��مارۀ  21اس��ت؛ یعنی یاخته های پیکری این
افراد سه کروموزوم شمارۀ  21دارند .علت بروز این حالت آن است که یکی
از گامت ه��ای ایجادکنندۀ فرد ،به جای یک کروموزوم ش��مارۀ  ، 21دارای 2
سن مادران در هنگام بارداری از عوامل
کروموزوم  21بوده اس��ت .باالبودن ّ
سن مادر ،احتمال خطای میوزی
مهم بروز این بیماری اس��ت؛ زیرا با افزایش ّ
در تشکیل یاخته های جنسی وی بیشتر می شود .عوامل محیطی نیز می توانند
موجب اختالل در تقس��یم میوز شوند .مصرف دخانیات ،نوشیدنی های الکلی،
مج��اورت با پرتوهای مض��ر و آلودگی ها نیز می تواند در روند جدا ش��دن
کروم��وزوم ها در هر دو جنس ،اختالل ایجاد کن��د .مبتالیان به این بیماری
یک فام تن  21اضافی
دارند .تغییر در تعداد
فام تن ها را ناهنجاری
عددی در ف��ام تن ها
می نامند.

بررسی سایر گزینه ها:
 )2بابررس��ی توالی نوکلئوتیدی ژن ها می توان جهش های کوچک را شناس��ایی
کرد.
 )3م��وز و گندم زراعی از جمله جانداران پلی پلوئیدی طبیعی هس��تند که طی
پدیدۀ پلی پلوئیدی شدن به وجود آمده اند.
 )4با هم ماندن فام تن ها ممکن است در آنافاز میتوز یا میوز رخ دهد .در مرحلۀ
آنافاز میوز  2و میتوز کوتاه ش��دن رش��ته های دوک موجب کش��یده شدن فام
تن های تک فامینکی به سمت قطبین یاخته می شود.
 »2«٣٣٣ ٣٠موارد «ب» و «د» عبارت مورد نظر را به درستی کامل می کنند.
بررسی همۀ موارد:
ال��ف) توالی های بین ژنی و ژن ها در تش��کیل ژنوم نق��ش دارند .توالی های بین
ژنی هی��چ پروتئینی تولید نمی کنند .از طرفی برخ��ی ژن ها نیز در تولید رنای
ناقل و رنای ریبوزومی نقش دارند .پس برخی بخش های ژنوم در تولید پروتئین

ج) رناهای موجود در هس��ته ،نوعی رشتۀ پلی نوکلئوتیدی هستند ،ولی بخشی
از ژنگان محسوب نمی شوند.
د) جهش های��ی که در توالی های بین ژن��ی رخ می دهند؛ هیچ اثری بر عملکرد
یاخته ندارند.

ژنوم هسته ای

برخی پروتئین های میتوکندری
و کلروپالست  +آنزیم های موجود
در فضای میان یاخته (مثل
مورداستفاده ریبوزوم های آزاد آنزیم های موثر در گلیکولیز) +
آنزیم های موجود در هسته +
میان یاخته
هیستون ها  +اکتین و میوزین
... +
مورداستفادۀ ریبوزوم های پروتئین های ترشحی مثل پادتن
و پروتئین های غشایی
متصل به شبکۀ آندوپالسمی

ژنوم
سیتوپالسمی

میتوکندری

پروتئین های میتوکندری (موثر
بر تنفس یاخته ای)

کلروپالست

پروتئین های کلروپالست (موثر بر
فتوسنتز و تنفس نوری)

 »1«٣٣٣ ٣1ژنوم هس��ته ای انس��ان ش��امل  22کروموزوم غیرجنسی و یک
کروموزم  Xو یک کروموزوم  Yاست .پس ژنوم هسته ای انسان شامل  24عدد
(نه جفت) کروموزوم است.
بررسی سایر گزینه ها:
 )2ژنوم سیتوپالس��می فقط از یاختۀ جنس��ی مادر به ارث می رس��د؛ ولی ژنوم
هسته ای از هر دو والد! (یازدهم – فصل )7
 )3در ژنوم سیتوپالس��می (دنای حلقوی) امکان مش��اهدۀ تعداد زیادی جایگاه
آغاز همانندس��ازی وجود ندارد؛ ولی در دنای خطی دیده می شود( .دوازدهم –
فصل)1
 )4توالی افزاینده ،مخصوص دنای خطی در ژنوم هسته ای است ،به عبارت دیگر
توالی افزاینده ،مخصوص دنای خطی یوکاریوتی است( .دوازدهم – فصل )2
 »1«٣٣٣ ٣2درون هس��ته و میتوکندری در یاخته های انسان ،ژنوم هسته ای
و سیتوپالسمی وجود دارد .دنای موجود در هسته و رشته های رنای تولید شده
در آن انواعی از رش��ته های پلی نوکلئوتیدی خطی هس��تند .درون میتوکندری
نیز رش��ته های پلی نوکلئوتیدی(رنای خطی حاصل از رونویسی از روی ژنوم آن)
دیده می شوند.
بررسی سایر گزینه ها:
 )2درون هس��ته ریبوزوم کامل نمی ش��ود ولی ممکن اس��ت درون میتوکندری
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