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کنکوري الیف:

نام آزمون: زیست دوازدهم کنکوري الیف

تاریخ آزمون: 1401/01/28

زمان برگزاري: 40

چند مورد، ویژگی مشترك همۀ آنزیم هایی است که در فضاي درونی معدة یک فرد بالغ، یافت می شود؟   1
الف – تحت تأثیر عوامل هورمونی لولۀ گوارش تولید شده اند.  

ب – فقط توسط سلول هاي اصلی غدد معده ساخته شده اند.  
ج – به کمک اسید کلریدریک، به صورت فعال درآمده اند.  

د – توسط واکنش هاي سنتز آب دهی به وجود آمده اند.

1234

کدام گزینه همواره جاي خالی را به طور مناسب پر می کند؟   2
 مکمل رشتۀ مقابل  ..................  

داراي  حلقۀ آلی می باشد.  توسط دنا بسپاراز ساخته می شود.

می تواند از اصل چارگاف تبعیت کند.  می تواند مکمل رشته اي با توالی متفاوت باشد. 

GAT CGCT– –––––––––––

11

در مورد جاندارانی که نقطۀ آغاز همانندسازي در دناي آن ها مقابل نقطۀ پایان همانندسازي است، ممکن نیست  ..................  3

دناي آن توسط دو دنا بسپاراز همانندسازي کنند.  تعداد نقاط همانندسازي بسته به مراحل رشد و نمو تنظیم شود. 

در هر دوراهی همانند سازي، هلیکاز مارپیچ دنا را باز کند. به همراه دناي آن هیستون وجود دارد. 

در صورت وقوع جهشی کوچک از نوع .................. در ژن .................. گویچۀ قرمز نابالغ هر فرد، قطعًا ..................  4

دگرمعنا – هموگلوبین – فعالیت پروتئین را در یاختۀ بالغ تغییر می دهد.  

تغییرچارچوب – پروتئین  – تعداد پیوند هاي رناي پیک اولیه دچار تغییر می شود.  

خاموش – کانال هاي غشایی – تغییري در توالی رناي پیک خارج شده از هسته پدید می آورد.  

اضافه و حذف – پروتئین هاي رناتنی – نوعی جهش تغییر چارچوب خواندن محسوب می شود.  

Rh

در پی اتصال هر نوع انتقال دهنده ي عصبی به گیرنده ي اختصاصی خود در مغز انسان، .................. نورون پس سیناسی ادامه می یابد.(با تغییر)  5

ورود ناگهانی یون هاي سدیم به فرایند رونویسی از ژن ها در

ورود بسیاري از مواد موجود در خون به NADفرایند بازسازي  در سیتوپالسم
+

،  پیوند فسفودي استر وجود داشته چند مورد از موارد زیر جاي خالی را به طور صحیح تکمیل می کند؟ اگر در یک رشته از دناي   6

باشد و  نوکلئوتیدهاي آن تیمین دار باشد، در این مولکول امکان دارد  .................. باشد. 
الف) تعداد پیوند فسفودي استر با تعداد پیوند قند باز برابر 

ب) تعداد نوکلئوتید گوانین دار نصف نوکلئوتیدهاي پیریمیدین دار 

ج) تعداد پیوند هیدروژنی،  برابر تعداد پیوند فسفودي استر 
د) تعداد پیوند قند - فسفات چهار برابر تعداد بازهاي پورین

 مورد  مورد  مورد  مورد 
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چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟ (باتغییر)   7
« در نوعی ژن پروتئین ساز جهش کوچک جانشینی ..................  جهش کوچک تغییر چارچوب، همواره سبب تغییر ..................  می شود.»  

 الف) همانند- تعداد رمزهاي ژن 
ج) همانند- مولکول حاصل از رونویسی

ب) برخالف- نوع آمینواسیدهاي پلی پپتید 
د) برخالف- ترتیب آمینواسیدهاي پلی پپتید.

صفر 123

در چند مورد زیر، قطعًا  تولید و یا مصرف می شود؟   8
الف) بیگانه خواري          ب) کربس          ج) گلیکولیز          د) انتقال فعال

AT P

1234

اي که دو انتهاي مشابه ندارد، نمی تواند بین دو .................. وجود داشته باشد. در یک رشتۀ   9

فسفودي استر، یک نوکلئوتید باز آلی، پیوند هیدروژنی دئوکسی ریبوز، یک گروه فسفات  گروه فسفات ،یک دئوکسی ریبوز

DNA

در آزمایشات گریفیت .................. از آزمایشی که مشخص شد وجود پوشینه به تنهایی عامل مرگ موش ها نیست؛ ..................  10

بعد - نتیجه گرفت باکتري هاي بدون پوشینه با دریافت دنا از محیط خارجی پوشینه دار شدند. 

قبل - باکتري هاي پوشینه دار کشته شده با گرما، به موش هاي زنده تزریق شدند. 

بعد - با بررسی خون و شش موش هاي کشته شده، ماهیت مادة وراثتی مشخص شد. 

قبل - خطوط دستگاه ایمنی موش ، مانع از ایجاد بیماري و مرگ آن ها شد. 

کدام گزینه جملۀ مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ «در مراحل چرخه کالوین ضمن  ..................  هر مولکول  ..................  می شود.»  11

مصرف - اسید سه کربنی، ابتدا نوعی مولکول آلی دوفسفاته، تولید   مصرف - ریبولوز فسفات، دو نوع ترکیب آلی دوفسفاته، تولید

تولید - قند سه کربنی، دو نوع نوکلئوتید آدنین دار، مصرف ، مصرف ATتولید - پنج کربنی فسفات دار، یک مولکول  P

به طور معمول در هنگام همانندسازي یک کروموزوم هسته اي انسان،  ..................  12

تعداد معینی دنا بسپاراز فعالیت دارند.

امکان دارد دو نوکلئوتید پورین دار به هم متصل شوند.

نوکلئوتیدهاي سه فسفات در میان یاخته در مقابل نوکلئوتید رشتۀ الگو قرار می گیرند.

دو کربن هر مولکول قند در تشکیل پیوند فسفودي استر شرکت دارند.

چند مورد عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ «در فرایند همانندسازي  خطی یک سلول یوکاریوتی .................. »   13

) هلیکاز مارپیچ دنا و پروتئین هاي همراه آن  را از هم جدا می کند.  

) سرعت فعالیت آنزیم دنا بسپاراز بسته به مراحل رشد و نمو تنظیم می شود.  

) برخالف فرایند رونویسی، تولید رشته پلی نوکلئوتیدي بدون تغییر می ماند.  

) آنزیم دنابسپاراز با برقراري هر پیوند برمی گردد و رابطه مکملی را بررسی می کند.

DNA
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در کدام یک نوترکیبی قطعًا نمی تواند رخ دهد؟  14

درخت زیتون  زنبور نر  کرم هرمافرودیت  بکرزایی مار 

براي تکمیل جملۀ روبه رو به درستی، چند عبارت مناسب است؟  «به طور معمول با ..................  در فناوري مهندسی پروتئین ..................»   15
الف) افزایش پایداري آنزیم ها در برابر گرما همواره ـ می توان واکنش ها را با سرعت بیش تري به انجام رساند. 

ب) تولید پروتئین هایی با ساختار مقاوم به گرما ـ دیگر نیازي به خنک کردن محیط واکنش در واکنش هاي گرمازا نیست. 

ج) ایجاد پروتئین هایی مقاوم به  ـ می توان مانع تغییر شکل آنزیم در محیط هایی با  نامناسب شد. 
د) مقاوم سازي پروتئین ها در برابر گرما ـ خطر آلودگی میکروبی در محیط واکنش کم می شود.

P HP H
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با توجه به این که صفت رنگ در نوعی ذرت داراي سه جایگاه ژنی است و هر کدام دو دگره (الل) دارند و دگره هاي بارز، رنگ قرمز و دگره هاي  16

نهفته، رنگ سفید را به وجود می آورند و رخ نمود (فنوتیپ) هاي دو آستانۀ طیف، یعنی قرمز و سفید به ترتیب ژن نمود  و  را دارند،
از آمیزش دو ذرت که رنگی سفیدتر از رخ نمود میانه دارند، امکان تشکیل ذرتی که . ..................، وجود ندارد.

در میانۀ نمودار توزیع فراوانی رنگ دانه  قرار گیرد تنها داراي دگرة مربوط به رنگ سفید دانه می باشد

رنگی قرمزتر از ذرت هاي میانۀ نمودار فراوانی داشته باشد   داراي نزدیک ترین رخ نمود به ذرت هاي کامًال تیره باشد

AABBCCaabbcc

در مورد آمینواسیدها چند مورد درست است؟   17
آ) هر گروه متصل به کربن مرکزي می تواند در ایجاد دو پیوند پپتیدي متوالی شرکت کند.  

، در تشکیل پیوندهاي ساختار اول پروتئین ها نقش مهمی ندارد.   ب) ماهیت شیمیایی گروه 

پ) ماهیت شیمیایی گروه  در عملکرد پلی پپتید نقش مهمی دارد.  
ت) کربن مرکزي با چهار گروه در جهات مختلف پیوند اشتراکی دارد.

R

R
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چند مورد از عبارات زیر نادرست هستند؟   18
الف) در نوعی از جیرجیرك ها جانور ماده از مواد مغذي  فراهم آمده توسط نر براي رشد و نمو جنین استفاده می کند.

ب) در نوعی از جیرجیرك ها رقابت انتخاب جفت در بین جانوران نر بیش تر است. 
ج) صفات ثانویه جنسی در برخی از جانوران براي مبارزه با نرهاي دیگر بروز می کند. 

د) در نظام تک همسري هزینۀ پرورش زاده ها به عهدة دو والد و در نظام چندهمسري به طور مستقیم به عهدة والد ماده است.

1234

چند مورد جملۀ مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ «به طور معمول در هر جایگاه تشخیص آنزیم برش دهنده،  .................. »   19
الف) نوکلئوتیدها از نظر نوع باز آلی و نوع قند پنج کربنی می توانند متفاوت باشند.  

ب) در ساختار هر واحد تکرار شونده، چهار نوع باز آلی به کار رفته است. 
ج) گروه فسفات در یک انتها و گروه هیدروکسیل در انتهاي دیگر آزاد است. 
د) پیوندهاي هیدروژنی بین بازهاي پورین نسبت به پریمیدین بیش تر است.

1234

درستی کدام گزینه با سایرین تفاوت دارد؟  20

پاسخ هاي انعکاسی جزء ساده ترین یادگیري ها محسوب می شوند که طی تکرار، میزان پاسخ به محرك در آن می تواند کاهش یابد. 

نقش پذیري همانند رفتارهاي غریزي می تواند براي حفظ بقا اهمیت داشته باشد. 

شرطی شدن در جانور، می تواند بدون استفاده از آزمون و خطا باشد. 

تاالموس همانند لوب بینایی می تواند در رفتار نقش پذیري مؤثر باشد. 

اگر مردي مبتال به نوعی بیماري ارثی، نتواند صاحب دختري سالم از نظر این بیماري شود، کدام عبارت، دربارة ژن این بیماري قطعًا صحیح است؟  21

همانند فنیل کتونوري، می تواند از پدر و مادري سالم به فرزندان منتقل شود. همانند هموفیلی، در زنانی با ژن نمود ناخالص نیز قابل مشاهده است.

برخالف فنیل کتونوري، افراد داراي دگرة بیماري فاقد رخ نمود سالم خواهند بود.  برخالف هموفیلی، جایگاه ژنی آن در یکی از فام تن هاي غیرجنسی قرار دارد.

کدام گزینه عبارت داده شده را به درستی کامل نمی کند؟   22
«اگر جهش رخ داده در بخش ساختاري یک ژن، .................. »

کوچک باشد، سبب تغییر مولکول هاي حاصل از رونویسی می شود.

جانشینی باشد، ممکن است سبب تغییر ترکیب آمینواسیدهاي پلی پپتید حاصل از ترجمه نشود.

کوچک باشد، سبب تغییر در طول مولکول هاي حاصل از ترجمه می شود.

تغییر چارچوب خواندن باشد، با شکستن پیوند کوواالنسی در ماده وراثتی همراه است.
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کدام مورد، جملۀ زیر را به درستی کامل می کند؟   23
«پروتئین هاي ساخته شده در سیتوپالسم سلول هاي یوکاریوتی  .................. »

می توانند پس از عبور از شبکۀ آندوپالسمی و دستگاه گلژي وارد میتوکندري شوند.

براي هدایت به طرف مقصد خود، توالی خاصی با پیوندهاي فسفودي استر دارند.

در صورتی که مقصدشان خارج از سلول باشد، بدون نیاز به انرژي زیستی از سلول خارج می شوند.

در صورتی که مقصدشان لیزوزوم باشد، برخالف پروتئین هایی که مقصدشان کلروپالست است، ابتدا باید از شبکۀ آندوپالسمی و دستگاه گلژي عبور کنند.

در کوتاه ترین مرحله اینترفاز می توان گفت که ..................  24

سلول ها آمادة تقسیم شده و تعداد کروماتیدهاي هسته، دو برابر شده اند. سلول هاي عصبی می توانند وارد مرحلۀ  شوند.

تولید هلیکاز و  پلیمراز براي همانندسازي آغاز می شود. هر سلوِل لپه در زیتون داراي  مولکوِل  درون هسته است.

G0

46DNADNA

چند عبارت در رابطه با جانوران صحیح است؟ «بیشتر ..................»   25
الف) پستانداران نظام چند همسري دارند.    ب) از نرها، ماده ها رفتار انتخاب جفت را انجام می دهند. 

ج) پرندگان نظام تک همسري دارند.            د) رفتارهاي جانوران محصول برهمکنش ژن ها و اثرهاي محیطی است.

1234

چند مورد براي تکمیل عبارت مقابل نامناسب است؟ «همه دیسک (پالزمید)ها ..................  هستند.»    26
الف) به عنوان ناقل همسانه سازي براي هر دناي جدا شده اي قابل استفاده  

ب) دناي دو رشته اي حلقوي درون همه باکتري ها و بعضی قارچ ها  
ج) مانند دناي باکتري ها داراي ژن مقاومت به پادزیست 

د) داراي فقط یک جایگاه تشخیص براي آنزیم برش دهنده.

1234

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستى کامل مى کند؟   27
«به منظور تأمین انرژي یاخته هاي پوششی رودة انسان، از مصرف یک مولکول گلوکز تا تولید نخستین مولکول ..................، .................. قابل مشاهده

است.»

کربن دي اکسید – جداشدن دو کوآنزیم  از یک ترکیب آلی  چهار کربنی – خروج شش مولکول کربن دي اکسید از راکیزه

فاقد فسفات – مصرف هفت مولکول دو فسفاته  سه کربنى – آبکافت (هیدرولیز) دو مولکول 

A

AT P

کدام عبارت، در خصوِص زنجیره انتقال الکترون موجود در یاختۀ عضلۀ توأم انسان صحیح است؟  28

فقط از مولکول هاي حامِل الکترون موجود در راکیزه (میتوکندري) استفاده می شود.

بخشی از مسیر زندگی الکترون ها از حاملین مختلف الکترون به پذیرنده هاي نهایی آن، مشترك است. 

یون هاي اکسید در ترکیب با پروتون هاي فضاي بین دو غشا راکیزه (میتوکندري)، آب را تشکیل می دهند.

انرژي الزم براي پمپ کردن الکترون ها به بخش داخلی راکیزه، از مولکول هاي حامل الکترون تأمین می شود. 

کدامیک از گزینه هاي زیر در مورد ژن هاي فعال موجود درهستۀ یاختۀ یقه دار اسفنج، به درستی بیان نشده است؟  29

، می تواند در فرآیند ترجمه نقش مهمی داشته باشد.  محصول رونویسی از آن ها توسط رنا بسپار از 

توالی نوکلئوتیدي  در آن ها می تواند به عنوان الگویی جهت ساخت رمزه و پاد رمزه به کار رود.

محصول نهایی آن ها، قطعًا با ایجاد پیوند اشتراکی بین تک پارهاي داراي نیتروژن ساخته می شود. 

مرحلۀ آغاز رونویسی هریک از آن ها با کمک انواع مختلفی از پروتئین ها انجام می شود.
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در نقطۀ آغاز همانندسازى موجود در دناى اصلى استرپتوکوکوس نومونیا، ممکن  ..................  30

نیست پیوندهاي اشتراکی در نوکلئوتیدها شکسته شوند.

است دو باز آلی نیتروژن دار تک حلقه اي در مقابل هم قرار گیرند.  

نیست رابطۀ مکملی نوکلئوتیدها منجر به افزایش دقت همانندسازي دنا گردد.  

است آزادشدن دو گروه فسفات از انتهاي رشتۀ پلی نوکلئوتیدي درحال تشکیل رخ دهد.  

در یک گیاه، هرگز .................. صورت نمی گیرد.  31

ترکیب دي اکسید کربن با ترکیب آغازگر چرخۀ کالوین تنفس نوري و فتوسنتز به طور همزمان

تبدیل ترکیبات  کربنۀ چرخۀ کالوین به سه کربنه   236تبدیل ریبولوز بیس فسفات کربوکسیالز ـ اکسیژناز به دو ترکیِب  و  کربنی

همۀ رناهاي ناقل وارد شده به رناتن  .................. .  32

به جز اولین رناي ناقل، از جایگاه  رناتن را ترك می کنند. آمینواسید متصل به خود را در ساختار پلی پپتید به جا می گذارند.

به جز اولین رناي ناقل، از جایگاه  رناتن وارد می شوند. از یک جایگاه وارد رناتن شده و از جایگاه دیگري رناتن را ترك می کنند.

E

A

چند جمله متن زیر را بطور صحیح تکمیل می نماید؟ «هر یاخته خونی که  .................. به طور قطع  .................. »   33
الف) پس از برخورد با آنتی ژن یاختۀ خاطره تولید می کند ـ توانایی بیگانه خواري ندارد. 

ب) بصورت نابالغ از مغز استخوان وارد جریان خون می شود ـ منشأ لنفوئیدي دارد. 
ج) خارج از مغز قرمز استخوان کروموزوم هاي خود را مضاعف می کند ـ  در سطح خود فقط یک نوع گیرندة آنتی ژنی دارند. 

د) منشأ میلوئیدي دارد ـ می تواند خارج از میتوکندري، در عدم حضور اکسیژن، انرژي زیستی تولید کند.

1234

چند مورد از عبارات داده شده تکمیل کنندة جملۀ روبه رو است؟         «در فرآیند .................. در یوکاریوت ها ممکن است ..................»   34
الف) تنظیم بیان ژن ـ موجب شود تا جاندار به تغییرات محیط پاسخ دهد. 

ب) همانندسازي ـ در محلی که دو رشتۀ دنا از یکدیگر جدا می شوند ساختار  مانند به وجود آید. 

ج) تنفس یاخته اي ـ گلوکز و اکسیژن مصرف و  تولید شود. 

د) گلیکولیز ـ  تولید شود اما  و  مصرف نمی شوند. 

هـ) ساخته شدن نوري  ـ نور منشاء انرژي الزم براي ساخته شدن مولکول  پرانرژي باشد.

Y

AT P

AT PAT PNAD
+

AT PAT P

5432

با توجه به یک سلول میانبرگ لوبیا، کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟   35
«هنگام .................. در چرخه کالوین همانند زمان .................. در مرحله اول تنفس، ترکیب کربن دار یک فسفاته تولید می شود.»

مصرف  ـ تجزیه ترکیب  کربنه مصرف  ـ مصرف 

مصرف  ـ مصرف   مصرف  ـ تجزیه ترکیب  کربنه

NADP HAT PNADP H6

CO26CO2AT P

در یک سلول تمایز یافتۀ شبکیۀ چشم انسان که با نور کم تحریک می شود  ..................  نمی شود.  36

، دچار کاهش   در غشاي داخلی میتوکندري دچار اکسایش محصول سه کربنۀ قندکافت به کمک 

انرژي ذخیره شده در  باعث جابه جایی  درون مادة زمینه اي سیتوپالسم  تولید  

NADHNADH

NADHNADHH
+

در رابطه با پیوندي که آنزیم  آن را برش می زند کدام گزینه عبارت هایی را نشان می دهد که به طور کامل صحیح می باشند؟   37
الف) نوکلئوتیدها را به یکدیگر اتصال می دهد و رشتۀ پلی نوکلئوتیدي را می سازند. 

ب) آنزیم لیگاز می تواند این پیوند را ایجاد کند. 
ج) فسفات یک نوکلئوتید به هیدروکسیل قند نوکلئوتید مجاور متصل می شود. 

د) ساختار دوم پروتئین الگوهایی از این پیوندها می باشد. 
هـ ) بین کدون و آنتی کدون هنگام ترجمه برقرار می شود.

«الف» ـ «ج» ـ «هـ» «ج» ـ «د» ـ «هـ» «ب» ـ «ج» ـ «د» «الف» ـ «ب» ـ «ج»
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براي تکمیل جملۀ روبه رو کدام عبارت مناسب اند؟ «آناناس گیاهی  ..................»   38

الف) است که با تقسیم بندي زمانی به تثبیت دو مرحله اي  می پردازد.
ب) است که با استفاده از ترکیبات خاص آب را در کریچه هاي یاخته هاي برگ و ساقۀ خود ذخیره می کند. 

ج) است که چرخۀ کالوین آن در سلول هاي غالف آوندي فعال تر از میان برگ است. 
د) سازگار با محیط گرم و خشک است که هر روزنه اي از برگ خود را هنگام روز می بندد تا آب را هدر ندهد.

«ج» ـ «د» «ب» ـ «د»   «الف» ـ «ب» «الف» ـ «ج»  

CO2

چند مورد عبارت مقابل را به طور مناسبی کامل می کند؟ «در .................. به روش .................. عبور .................. انجام می شود.»   39
الف) ریشه گیاه سس ـ انتشار تسهیل شده توسط پروتئین تسهیل کننده ـ آب از سیتوپالسم به واکوئل  

ب) ماهیچه توأم ـ انتقال فعال ـ پیرووات از سیتوپالسم به میتوکندري (راکیزه)  
ج) میانبرگ گیاه آناناس ـ انتقال فعال ـ پروتون ها از فضاي درون تیالکوئید به بستره  

د) بدن صدپایان ـ انتشار ساده ـ گازهاي تنفسی از نایدیس به سلول هاي بدن

چهار مورد  سه مورد  دو مورد  یک مورد 
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فقط مورد ( د) درست است.   1
آنزیم هایی که در فضاي درونی معده فرد یافت می شوند عبارتند از : 

آنزیم هاي شیره معده  مانند پپسین + لیزوزیم 

آنزیم هاي ورودي به معده  مانند آمیالز بزاق  
بررسی هریک از موارد  

الف) در سطح کتاب درسی، دو هورمون لولۀ گوارش عبارتند از گاسترین ( که می تواند باعث افزایش آنزیم هاي ترشحی معده شود )  و سکرتین ( که می تواند باعث افزایش آنزیم هاي ترشحی
لوزالمعده شود) ولی در سطح کتاب درسی، هورمونی براي افزایش ترشح آمیالز بزاق یا لیزوزیم ذکر نشده است.  

ب) پپسینوژن توسط سلول هاي اصلی معده تولید شده است ولی آمیالز توسط سلول هاي غدد بزاقی و لیزوزیم هم توسط سلول هاي الیه مخاطی تولید شده است. 
ج) فقط پپسینوژن از میان این آنزیم ها به کمک اسیدکلریدریک فعال می شود و آمیالز و لیزوزیم فعال شدنشان وابسته به عملکرد این اسید نیست.  
د) همۀ این آنزیم ها مانند اکثر آنزیم هاي دیگر پروتئینی هستند و طی واکنش هاي سنتز آبدهی از اتصال آمینواسیدها توسط ریبوزوم تولید شده اند.

بررسی سایر گزینه ها:   2

:  رشتۀ ذکر شده در صورت سوال، رشته اي از دنا است و مکمل آن می تواند رشتۀ دیگري از دنا یا رنا باشد. پس لزومًا رشتۀ مکمل رشتۀ ذکر دنا نیست که توسط دنا بسپاراز ساخته شود.   گزینۀ 

: رشتۀ مکمل این رشته  حلقۀ آلی در قند و  حلقۀ آلی نیتروژن دار در بازهاي آلی دارد.   گزینۀ 

: اصل چارگاف در مورد مولکول دنا صادق است نه یک رشته از آن.  گزینۀ 

هم در یوکاریوت ها و هم در پروکاریوت ها دناي حلقوي وجود دارد و در دناي حلقوي غالبًا نقطۀ شروع و پایان همانندسازي در مقابل هم هستند، ولی دقت شود  3
مقابل بودن این دو نقطه یعنی باید همانندسازي دو جهته باشد و در هر نقطۀ آغاز همانندسازي دو دوراهی همانندسازي ایجاد و در هر دو راهی، دو دنابسپاراز فعالیت خواهند داشت، پس در این

حالت در هر دناي آن حداقل  دنا بسپاراز فعالیت دارند. 
بررسی سایر گزینه ها: 

: در یوکاریوت ها امکان تغییر تعداد جایگاه آغاز همانندسازي براي تنظیم مراحل رشد و نمو وجود دارد.  گزینۀ 

: هیستون در دناي یوکاریوت ها وجود دارند.  گزینۀ 

: در هر دوراهی همانند سازي، درپروکاریوت ها و یوکاریوت ها،  مارپیچ دنا را هلیکاز باز می کند.  گزینۀ 

جهش خاموش جهشى است که با تبدیل رمز یک آمینواسید به رمز دیگري براي همان آمینواسید، تغییرى در توالى پروتئین حاصل ایجاد نمى کند؛ اما توجه کنید  4
که توالی رناي پیک حاصل از آن دچار تغییر می شود. 

) تغییر آمینواسید در هر جایگاه موجب تغییر در ساختار اول پروتئین می شود و ممکن است فعالیت آن را تغییر دهد.  گزینۀ 

) اگر گروه خونى فرد از نوع منفى باشد، رونویسى از ژن  در بدن وى صورت نمى گیرد.  گزینۀ 

) اگر حذف و اضافه شدن تعداد نوکلئوتیدها مضربی از عدد  باشد، تغییر چارچوب خواندن محسوب نمی شود.  گزینۀ 

هر سلولی در حالت زنده، فعالیت هاي زیستی خود را دارد، حتی در صورتی که نورون مهار شود باز رونویسی و بیان ژن ادامه می یابد. چون ژن انتقالدهندهي  5

عصبی ممکن است خاموش شود؛ ولی ژنهاي دیگر که بیان میشوند (فقط فعالیت عصبی مهار میشود، نه همهي فعالیتهاي سلول زنده). 
بررسی سایر گزینه ها: 

): در صورتیکه نورون مهار شود، کانال دریچهدار سدیمی براي ورود ناگهانی سدیم بسته میماند؛ ولی ورود تدریجی سدیم از کانالهاي همیشه باز وجود دارد.  گزینۀ (

): فرآیند بازسازي در سیتوپالسم از مشخصات تنفس بیهوازي (تخمیر) است، که در سلولهاي عصبی برخالف سلول هاي ماهیچهاي رخ نمیدهد.  گزینۀ (

): در مغز سد خونی - مغزي وجود دارد و بسیاري از موارد وارد نمیشوند. گزینۀ (

فقط مورد (ج) نادرست است:   6

مولکول دنا در  به صورت حلقوي است، پس وقتی در یک رشته  پیوند فسفودي استر وجود دارد، یعنی در یک رشته  نوکلئوتید دارد پس در مجموع دو رشته 

نوکلئوتید وجود خواهد داشت. حال در صورتی که در یک رشته  و در رشتۀ دیگر  نوکلئوتیدها تیمین دار باشند، پس داریم: 

 و از آن جا که مقدار  با هم برابر است و در مجموع  کل دنا را شامل می شوند، پس خواهیم داشت: 

 بررسی موارد: 
مورد الف) در دناي حلقوي تعداد نوکلئوتیدها با تعداد پیوندهاي فسفودي استر و پیوندهاي قند - باز برابر خواهد بود. 

مورد ب) در این مولکول  و از آنجا که در هر مولکول دنا جمع بازهاي پیریمیدین  است، پس مورد ب درست است. 

مورد ج) پیوند هیدروژنی از رابطۀ  محاسبه می شود که در اینجا  می شود.
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مورد د) در دناي حلقوي پیوند قند - فسفات دو برابر تعداد نوکلئوتید است و از آنجا که تعداد پورین ها   است، پس این مورد درست است. 

با توجه به موارد تنها مورد « ج» صحیح است.   7
بررسی موارد: 

مورد « الف » : جهش جانشینی همواره سبب تغییر تعداد رمزهاي ژن نمی شود، مثل تبدیل رمز یک آمینواسید به رمز دیگر همان آمینواسید.
مورد « ب» : براي جهش هاي جانشینی خاموش صادق نیست. 

مورد « ج » : هر دو نوع جهش همواره سبب تغییر در رناي حاصل از رونویسی می شوند. 
مورد « د » : در جهش تغییر چارچوب ترتیب آمینواسیدهاي پلی پپتید می تواند دستخوش تغییر شود.  

الف و ب و ج درست می باشند، در بیگانه خواري انرژي مصرف می شود و در گلیکولیز، انرژي هم تولید و هم مصرف می شود، در کربس نیز  تولید می شود،  8

در انتقال فعال، انرژي مصرف می شود ولی الزامًا انرژي حاصل از مصرف  نیست.

) بین دو قند ي خطی دو انتهاي یکسان ندارد. در یک رشتۀ این  بین دو گروه فسفات دو نوکلئوتید، می توان قند دئوکسی ریبوز یافت (رد گزینۀ   9

). اما پیوند هیدروژنی بین دو باز در یک رشتۀ ) بین دو پیوند فسفودي استر نیز می توان یک نوکلئوتید یافت (رد گزینۀ  دئوکسی ریبوز دو نوکلئوتید، می توان یک گروه فسفات یافت (رد گزینۀ 

 امکان پذیر نیست. دقت شود در یک رشته بین  باز آلی پیوند هیدروژنی برقرار نیست.  
گریفیت در آزمایش سوم، باکتري هاي پوشینه دار کشته شده با گرما را به موش ها تزریق و مشاهده کرد که موش ها سالم ماندند.   10

گریفیت نتیجه گرفت وجود پوشینه به تنهایی عامل مرگ موش ها نیست. در مرحلۀ دوم آزمایش با از بین رفتن باکتري هاي زنده فاقد پوشینۀ تزریق شده، توسط دستگاه ایمنی جانور، موش ها
زنده ماندند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: در مرحلۀ چهارم مشخص شد مسلمًا باکتري هاي مرده، زنده نشده اند؛ بلکه تعدادي از باکتري هاي بدون پوشینه به نحوي تغییر کرده و پوشینه دار شده اند. وي متوجه نشد که دنا مادة گزینۀ «
وراثتی است. 

»: مربوط به مرحلۀ سوم آزمایش است، نه مرحلۀ قبلی آن.  گزینۀ «

»: از نتایج این آزمایش ها مشخص شد که مادة وراثتی می تواند به یاختۀ دیگري منتقل شود؛ ولی ماهیت این ماده مشخص نشد.  گزینۀ «

» درست است. ضمن مصرف ریبولوز فسفات، دو مولکول ریبولوزبیس فسفات و  تولید می شود.  گزینۀ «  11

» درست است. ضمن مصرف اسید سه کربنی یک فسفاته، ابتدا مولکول  به  تبدیل می شود.  گزینۀ «

» نادرست است. در هنگام تولید ریبولوز فسفات، مولکول  مصرف نمی شود.  گزینۀ «

) مصرف می شود. » درست است. ضمن تولید هر قند سه کربنی دو نوع نوکلئوتید آدنین دار ( و  گزینۀ «

هنگام همانندسازي دنا در یک رشته ممکن است دو نوکلئوتید داراي پورین در یک رشته و از طریق پیوند فسفودي  استر به هم متصل شوند.   12
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ  ) در یک مولکول دنا موقعیت هاي متفاوت ممکن است تعداد نقاط آغاز همانندسازي متفاوت باشد. 

) همانندسازي دنا در یوکاریوت ها در هسته رخ می دهد.  گزینۀ 

) نوکلئوتیدهاي ابتدا و انتهاي هر رشته فقط در یک پیوند حضور دارند. گزینۀ 

فقط مورد  درست است.   13

»: پروتئین هاي همراه دنا قبل از همانندسازي از آن جدا شده اند.  گزینۀ «

»: تعداد جایگاه هاي آغاز همانندسازي می تواند بسته به مراحل رشد و نمو تنظیم شود. سرعت فعالیت آنزیم تحت تأثیر عواملی مانند دما،  و تعداد پیوند هیدروژنی و ...... تغییر گزینۀ «
می کند.  

»: در فرایند همانندسازي رشته هاي پلی نوکلئوتیدي حاصل پیچ و تاب می خورد و دناي دختري حاصل می شود.   گزینۀ «

»: آنزیم پس از برقراري پیوند فسفودي استر بر می گردد و رابطه مکملی را بررسی می کند.  گزینۀ «

) زنبور نر هاپلوئید است و از طریق میتوز گامت تولید می کند و تقسیم میوز و نوترکیبی ندارد.    14
سایر گزینه ها: 

) مار ماده  است و براي تولید گامت از تقسیم میوز استفاده می کند. 

) کرم هرمافرودیت یا نر ماده هم اندام هاي تناسلی نر را دارد و هم ماده. خود کرم  است و براي تولید گامت از میوز استفاده می کند. 

) درخت زیتون جزء هوهسته اي ها است و با میوز گامت تولید می کنند و می تواند نوترکیبی داشته باشد. 
تنها عبارت عبارت «الف» نادرست است. با توجه به این که اغلب آنزیم ها پروتئینی اند در صورت غیرپروتئینی بودن آن ها ممکن است سرعت واکنش باال نرود.    15

منظور از ذرت هایی که رنگ سفیدتر از رخ نمود میانه دارند، یعنی ذرت هایی اند که کمتر از  دگرة بارز دارند.    16

ذرتی که نزدیک ترین رخ نمود را به ذرت هاي کامًال تیره دارد، باید  دگرة بارز داشته باشد و ژنوتیپی به شکل  داشته باشد. این ذرت، در بهترین حالت ممکن، داراى ژنوتیپ

 در یکى از والدین خود است که با فرضیۀ صورت سوال، ناشى از داشتن کمتر از سه دگرة بارز، مطابقت ندارد.  
بررسی سایر گزینه ها: 

): از آمیزش ذرت هایی که هر دو ژنوتیپ   دارند، ذرتی با همین ژنوتیپ پدید می آید که تنها داراي دگرة مربوط به رنگ سفید دانه است.   گزینۀ (

، ممکن است ذرتی با ژنوتیپ  پدید بیاید که با داشتن سه دگرة بارز، در میانۀ نمودار قرار می گیرد.   ): از آمیزش ذرت هاي  و  گزینۀ (

، ممکن است ذرتی با ژنوتیپ  پدید بیاید که با داشتن چهار دگرة بارز، از ذرت هاي میانۀ طیف (سه دگرة بارز)، رنگ ): از آمیزش ذرت هاي  و  گزینۀ (
قرمزتري داشته باشد.  
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) و یک اتم  متصل است و تنها گروه هاي  و مورد «آ» نادرست: زیرا به هر آمینواسید  گروه (گروه  ، گروه  و گروه   17

 به ترتیب هر کدام با  آمینواسید قبل از خود و بعد از خود در پیوندي اشتراکی  به نام پیوند پپتیدي مشارکت می کنند. 
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مورد «ب» درست: در ایجاد ساختار اول تنها گروه هاي  و  مشارکت می کنند و ماهیت  در تولید ساختار اول مهم نیست. اینکه زنجیر جانبی آمینواسید، هر چه باشد، نقشی
در پیوند پپتیدي با آمینواسیدهاي مجاور خود ندارد. 

مورد «پ» درست: عملکرد پروتئین با ایجاد ساختار نهایی سوم و چهارم تعیین می شود و مهم ترین عامل در ایجاد ساختار سوم، زنجیره جانبی  آمینواسیدهاي آن است.  

مورد «ت» نادرست: کربن مرکزي با گروه هاي  ،  و  و نیز یک اتم  در جهات مختلف پیوند اشتراکی دارد و  یک اتم است نه یک گروه ! 

بنابراین گزینه  پاسخ سوال می باشد. 
تنها عبارت «ب» نادرست است.    18

بررسی عبارت ها: 
عبارت «الف»: در انواعی از جیرجیرك ها، جانور نر، اسپرم خود را درون کیسه اي به همراه مقداري مواد مغذي به جانور ماده منتقل می کند که هنگام تشکیل تخم براي رشد و نمو جنین توسط جانور

ماده استفاده می شود.  
عبارت «ب»: در جیرجیرك ها (انواعی از آن ها) انتخاب جفت توسط جانور نر انجام می شود و رقابت بین جانوران ماده براي انتخاب شدن بیش تر است.  

عبارت «ج»: در گوزن نر شاخ هاي بزرگ و پهن صفت ثانویه جنسی محسوب می شود که براي مبارزه هنگام رقابت با نرهاي دیگر به کار می رود.  
عبارت «د»: در نظام تک همسري هزینه بر عهدة هر دو والد ولی در چند همسري هزینۀ نگهداري با ماده است و هزینه هاي غیرمستقیم همچون نگهداري از قلمرو، النه و پناهگاه با جنس نر

می باشد.

«الف» نادرست است. همۀ واحدهاي تکرارشونده در جایگاه تشخیص دئوکسی ریبونوکلئوتید بوده و داراي قند  کربنی دئوکسی ریبوز هستند.   19
«ب» نادرست است. در ساختار هر واحد تکرار شونده دنا فقط یک نوع و یک عدد باز آلی به کار رفته است. 

«ج» نادرست است. جایگاه تشخیص آنزیم برش دهنده قطعه اي از دنا می باشد که می تواند حلقوي یا خطی باشد. در دناي حلقوي دو سوي آن گروه فسفات و گروه هیدروکسیل در دو انتهاي آن
آزاد نیست به طور معمول جایگاه تشخیص آنزیم برش دهنده در میانۀ دناست و انتهاي آزاد ندارد. در پی فعالیت آنزیم برش دهنده چه دنا خطی باشد و چه دنا حلقوي باشد، دنا به قطعات خطی

تبدیل می شود. 

) هیچ گاه پیوند هیدروژنی برقرار نمی شود.   ) و بین دو باز پیریمیدین (یعنی  با  «د» نادرست است. در حالت طبیعی بین دو باز پورین (یعنی  با 

) نادرست است و سایر گزینه ها درست هستند.  گزینۀ (  20
پاسخ هاي انعکاسی یادگیري محسوب نمی شود. 

بررسی سایر گزینه ها: 

): شرطی شدن کالسیک بدون آزمون و خطا صورت می گیرد.  گزینۀ (

): نقش پذیري به کمک حس بینایی صورت می گیرد؛ بطوریکه جوجه غازها پس از بیرون آمدن از تخم، نخستین جسم متحرکی را که می بینند، دنبال می کنند و اطالعات بینایی قبل از  گزینۀ (
پردازش در قشر مخ توسط تاالموس ها تقویت می شوند. 

در صورتی که مردي مبتال به نوعی بیماري مستقل از جنس، بارز و داراي ژن نمود خالص براي آن باشد، نمی تواند صاحب فرزندانی سالم از نظر این بیماري شود.  21

همچنین درصورتى که مرد مبتال به نوعى بیمارى وابسته به  بارز نیز باشد، الل بیماري را به همۀ دختران خود منتقل می کند. 
بررسی سایر گزینه ها: 

به دلیل بارز بودن نوع هر دو بیمارى، برخالف فنیل کتونورى (غیرجنسى نهفته)، هر فردي که الل بیمارى را داشته باشد، قطعًا بیمار است. 

): از آنجا که هموفیلی نوعی صفت وابسته به جنس و نهفته است، تنها در زنانی با ژن نمود خالص دیده می شود.  گزینۀ (

): از آنجا که فنیل کتونوري نوعی بیماري نهفته است، می تواند از پدر و مادري سالم به فرزندان منتقل شود. اما در بیماري هاي بارز، براي آنکه بیماري بتواند به فرزندان منتقل شود، حداقل گزینۀ (
یکی از والدین باید داراي دگرة آن بیماري و به آن بیماري مبتال باشد. 

): در مورد بیمارى وابسته به جنس بارز صادق نیست.  گزینۀ (
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گزینه  درست: چون در این جهش یا جانشینی نوکلئوتید توسط نوع دیگري از نوکلئوتید رخ می دهد و یا حذف و اضافه شدن یک یا چند نوکلئوتید صورت  22

می گیرد پس مولکول  حاصل تغییر خواهد بود. 

گزینه  درست: اگر جانشینی سبب تغییر رمز آمینواسید نشود، آن گاه این اتفاق نخواهد افتاد. 

گزینه  نادرست: چون اگر در یک جهش جانشینی، رمز دیگري از آمینواسید حاصل آید، طول مولکول حاصل از ترجمه تغییر نخواهد کرد. 

گزینه  درست: در این جهش حذف شدن (با شکستن پیوند فسفودي استر) و یا اضافه شدن (شکستن و ایجاد پیوند فسفودي استر) نوکلئوتید مطرح است که در هر دو حالت پیوند کوواالنسی
می شکند. 

بررسی گزینه ها:   23

گزینۀ  نادرست: مطابق شکل پیوست زیر پروتئین هایی که قرار است به میتوکندري وارد شوند، از شبکۀ آندوپالسمی و دستگاه گلژي عبور نمی کنند. 

گزینۀ  نادرست: پروتئین ها براي هدایت به مقصد، در ساختار خود، داراي توالی آمینواسیدي با پیوندهاي پپتیدي هستند (نه فسفودي استر) 

گزینۀ  نادرست: پروتئین هایی که قرار است به خارج از سلول هدایت شوند، بعد از عبور از شبکۀ آندوپالسمی و دستگاه گلژي، با اگزوسیتوز از سلول خارج می شوند که فرایندي نیازمند 
است. (با توجه به شکل)
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گزینۀ  درست: پروتئین هایی که قرار است به کلروپالست بروند همانند آن هایی که به میتوکندري می روند، از شبکۀ آندوپالسمی و دستگاه گلژي عبور نمی کنند. اما آنهایی که به لیزوزوم، واکوئل
و یا خارج از سلول می روند، از شبکۀ آندوپالسمی و گلژي می گذرند. 

، کروماتیدهایش را دو برابر کرده است.  ) است که طی آن، سلول آمادة تقسیم شده و با گذشتن از مرحلۀ  کوتاه ترین مرحلۀ اینترفاز همان وقفۀ دوم (  24
بررسی سایر گزینه ها: 

. مربوط به  است.   و 

. سلول هاي لپه در این مرحله به صورت  مضاعف بوده و  کروماتید دارند. 

بررسی موارد:   25
«الف» و «ج»: بیشتر پستانداران نظام چند همسري دارند و بیشتر پرندگان مثل قمري خانگی تک همسراند. 

«ب»: در جانوران ماده ها بیشتر از نرها رفتار انتخاب جفت را انجام می دهند. 
«د»: بیشتر رفتارهاي جانوران محصول برهم کنش ژن ها و اثرهاي محیطی است که جانور در آن زندگی می کند.

«الف» نادرست است. دقت کنید در مهندسی ژنتیک، از پالزمیدي به عنوان ناقل استفاده می شود که براي آنزیمی که دناي خارجی برش داده ایم، یک جایگاه  26
تشخیص داشته باشد. 

«ب» نادرست است. پالزمید یک مولکول دناي دو رشته اي و خارج فام تنی است که معموًال درون باکتري و بعضی قارچ ها مثل مخمرها وجود دارد. 
«ج» نادرست است. بسیاري پالزمیدها داراي ژن مقاومت به نوعی پادزیست می باشند.پالزمیدها حاوي ژن هایی هستند که در فام تن اصلی باکتري وجود ندارند. 

«د» نادرست است. پالزمیدها ممکن است فاقد جایگاه تشخیص، داراي یک جایگاه تشخیص و یا بیش از یک جایگاه تشخیص براي نوعی آنزیم برش دهنده باشند.
یاخته هاي پوششی رودة انسان، به منظور تأمین انرژى زیستى خود تنفس هوازى را انجام مى دهند. مولکول گلوکز در این یاخته ها، پس از قندکافت وارد  27

فرآیند هاي اکسایش پیرووات و کربس شده و نهایتًا در این یاخته ها زنجیرة انتقال الکترون صورت می گیرد. 

نخستین مولکول کربن دي اکسید طی اکسایش و جدایی اتم کربن پیرووات از پیرووات جدا شده و استیل ساخته می شود. جداشدن کوآنزیم  طی نخستین گام از چرخۀ کربس رخ می دهد.  
بررسى سایر گزینه ها: 

): نخستین ترکیب  کربنی، طی چرخۀ کربس و با جدا شدن یک مولکول کربن دي اکسید از یک ترکیب  کربنی تشکیل می شود. به ازاي تجزیۀ یک مولکول گلوکز تا این مرحله، شش گزینۀ (
مولکول کربن دي اکسید از راکیزه خارج مى شود. دو مولکول کربن دي اکسید طی اکسایش پیرووات و چهار مولکول نیز طی چرخۀ کربس تولید می شود. 

): نخستین ترکیب سه کربنۀ ایجاد شده، قند فسفاته است که طی گلیکولیز ایجاد می شود. در نخستین گام از گلیکولیز، تبدیل دو مولکول  به مولکول هاي  به ازاي مصرف گزینۀ (
یک مولکول گلوکز دیده می شود.  

): نخستین مولکول فاقد فسفات ایجاد شده پیرووات است. تا تشکیل این ترکیب، به ازاي یک مولکول گلوکز دو مولکول اسید دو فسفاته، چهار مولکول  و یک مولکول فروکتوز گزینۀ (
فسفاته مورد استفاده قرار می گیرد. 

در زنجیره انتقال الکترون غشاي داخلی میتوکندري پنج مولکول پروتئینی حضور دارد که سه مولکول آن پمپ و دو مولکول آن غیر پمپ و صرفا انتقال دهنده  28

هستند. همانطور که می دانید مسیر الکترون هاي  هر پنج مولکول را طی می کند؛ درحالی که مسیر الکترون هاي  تنها چهار مولکول را طی می کند و می توان گفت که بخشی از
مسیر الکترون هاي آن ها مشترك است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

): از مولکول هاي  تولید شده در قندکافت نیز استفاده می شود.  گزینۀ (

): تولید مولکول  آب در فضاي درونی میتوکندري رخ می دهد.  گزینۀ (

): پمپ کردن الکترون ها به فضاي بین دو غشاي راکیزه (نه بخش داخلی آن!) صورت می گیرد. گزینۀ (

حاصل رونویسی رمز  دنا، توالی  در رنا خواهد بود. توالی  می تواند رمزه (کدون) یک رناي پیک باشد. ولی هیچگاه پاد رمزه رناي ناقل  29

نخواهد بود. (چون توالی مذکور مکمل رمزة پایاِن  است.) 
بررسی سایر گزینه ها:  

، رناي رناتنی تولید می شود. این نوع رنا در ساختار رناتن ها به کار می رود. رناتن ها در فرآیند ساخت ) در یاخته هاي یوکاریوتی (مانند یاخته هاي اسفنج)، درنتیجۀ رونویسی توسط رنا بسپار از 
پلی پپتید (ترجمه) نقش مهمی دارند. 

) محصول نهایی ژن، رنا یا پروتئین است. پیوند میان تک پارهاي رنا (نوکلئوتیدها) از نوع فسفودي استر و پیوند میان تک پارهاي پروتئین (آمینواسیدها) از نوع پپتیدي است که هر دو پیوند
اشتراکی هستند. در ساختار نوکلئوتیدها و آمینواسیدها نیتروژن وجود دارد. 

) درمرحلۀ آغاز رونویسی یوکاریوت ها، رنا بسپار از که آنزیمی پروتئینی است جهت شناسایی و پیوستن به راه انداز به پروتئین هایی دیگري به نام عوامل رونویسی نیاز دارد.
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در صورت بروز خطا در قرارگیري نوکلئوتیدها در رشتۀ پلی نوکلئوتیدي، ممکن است دو باز آلی تک حلقه اي در مقابل یکدیگر قرار بگیرند که در این زمان  30
می توان شاهد فعالیت ویرایشی (نوکلئازي) دنابسپاراز بود. 

بررسی سایر گزینه ها: 

: در هر دوراهی، هنگام اضافه کردن نوکلئوتید به زنجیرة درحال ساخت، دو فسفات آن جدا می شود و براي این عمل، پیوندهاي اشتراکی بین فسفات ها شکسته می شود.  گزینۀ 

: همانندسازي دنا با دقت زیادي انجام می شود؛ این دقت تا حدود زیادي مربوط به رابطۀ مکملی بین نوکلئوتیدهاست.   گزینۀ 

: هم زمان با افزوده شدن نوکلئوتید سه فسفاته به انتهاي رشتۀ پلی نوکلئوتیدي، از این نوکلئوتید گروه فسفات آزاد می شود، نه از انتهاي رشتۀ پلی نوکلئوتیدي.  گزینۀ 

) در یک سلول گیاهی ریبولوز بیس فسفات کربوکسیالز - اکسیژناژ (روبیسکو)، به دو ترکیب  کربنی و  کربنی تبدیل نمی شود. حواستون باشه که گزینۀ (  31
اتفاق نمی افتد اما در یک گیاه، که بی شمار سلول دارد، می تواند رخ دهد.  

] و اما توجه کنید در ها از جایگاه  وارد رناتن می شوند به جز اولین رناي ناقل حامل آمینواسید که از جایگاه  رناتن وارد میشود [تأیید گزینۀ  همه   32

(1)

(3)

(4)

231

tRNAAP4

مرحله طویل شدن ممکن است رناهاي ناقل مختلفی وارد جایگاه  رناتن شوند ولی فقط رنایی که مکمل رمزه جایگاه   است مستقر می شود و در غیر این صورت از همان جایگاه  رناتن را

[ ،  و  ترك می کند [رد گزینه هاي 

همۀ موارد عبارت را به درستی تکمیل می کنند.    33
بررسی همۀ موارد: 

«الف» هر یاخته اي که تولید سلول خاطره می کند قطعًا منشأ لنفوئیدي دارد و توانایی بیگانه خواري را ندارد.  

«ب» لنفوسیت هاي  پس از تولید در مغز استخوان بصورت نابالغ وارد خون می شوند و منشأ لنفوئیدي دارند.  
«ج» هر یاختۀ خونی که خارج از مغز قرمز استخوان تقسیم می شود. قطعًا لنفوسیت بوده و دفاع اختصاصی دارد.  

«د» همۀ سلول هاي خونی در ماده زمینۀ سیتوپالسم یعنی خارج از میتوکندري، در فرایند گلیکولیز(قندکافت) ضمن تبدیل گلوکز به پیرووات، انرژي زیستی تولید می کنند.

تنها عبارت «د» صحیح نمی باشد.    34
بررسی عبارت نادرست: 

عبارت «د»: در گلیکولیز  هم مصرف و هم تولید می شود.

، یک اسید  کربنه  فسفاته به قند  کربنه  فسفاته تبدیل می گردد. به عالوه در مرحله اول تنفس یعنی در چرخه کالوین و در زمان مصرف   35

قندکافت نیز هنگام تجزیه ترکیب  کربنه  فسفاته، ترکیب  کربنه  فسفاته تولید می گردد.

منظور سؤال گیرندة نوري استوانه اي در شبکیه می باشد.   36

مراحل مختلف تنفس سلولی را در این سلول ها داریم. محصول سه کربنۀ قند کافت پیرووات می باشد که با ورود به راکیزه «میتوکندري» دچار اکسایش شده و یک  از دست می دهد که در

این فعل و انفعال با تأمین الکترون و پروتون  تولید می شود. پس پیرووات دچار اکسایش می شود و کاهش نمی یابد. 
بررسی سایر گزینه ها: 

:  در غشاي داخلی اکسایش یافته و به  تبدیل می شود.   گزینه 

: قند کافت درون سیتوپالسم صورت می گیرد و در هر سلول زنده که قندکافت «گلیکولیز» صورت بگیرد در یکی از گام ها  تولید خواهد شد.  گزینه 

:  با تجزیه و تولید الکترون انرژي الزم براي جابه جایی  را فراهم می کند.   گزینه 

منظور صورت سؤال پیوند فسفودي استر می باشد. (فسفودي استر پیوندي است که توسط آنزیم  برش می خورد.) عبارت هاي «د» و«هـ» درست اند. بررسی  37
عبارت ها؛ عبارت «الف»: نوکلئوتیدها با پیوند فسفودي استر به هم متصل و رشته هاي پلی نوکلئوتیدي را می سازند. عبارت «ب»: آنزیم لیگاز پیوند فسفودي استر را ایجاد می کند. عبارت «ج»: در پیوند
فسفودي استر، فسفات یک نوکلئوتید به هیدروکسیل قند نوکلئوتید دیگر متصل می شود. عبارت «د»: ساختار دوم پروتئین الگوهایی از پیوندهاي هیدروژنی می باشد نه پیوند فسفودي استر. «هـ»: در

ساختار نهایی رناي ناقل نوکلئوتیدهاي مکمل، پیوند هیدروژنی را ایجاد می کنند نه پیوند فسفودي استر. (نادرست)

عبارت هاي «الف» و«ب» صحیح اند. بررسی عبارت ها؛ عبارت «ب»: گیاهان  در کریچه هاي خود ترکیباتی دارند که آب را در خود نگه می دارند. عبارت «ج»:  38

در گیاهان  چرخۀ کالوین در یاخته هاي غالف آوندي بیش تر انجام می شود. در آناناس چرخۀ کالوین در یاختۀ میان برگ بیش تر به انجام می رسد. عبارت «د»: روزنه هاي آبی گیاهان همیشه باز
هستند.

گزینه هاي ب و د درست است، گیاه سس فاقد ریشه است (نادرستی الف) و در گیاه پروتون ها از فضاي درون تیالکوئید با روش انتشار تسهیل شده به بستره  39
منتقل می شوند (نادرستی ج)  
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