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درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید: 
1. از نتایــج آزمایــش هــای گریفیــت مشــخص شــد کــه مــاده وراثتــی مــی تواند 
از یاختــه ای بــه یاختــه دیگــر منتقــل شــود.                           )نهایــی شــهریور 98( 

2. دئوکسی ریبوز یک اکسیژن بیشتر از ریبوز دارد. 
)نهایی خارج خرداد 98(
3. هــر رشــتهء دنــا )DNA( و رنــای )RNA( خطــی همیشــه دو ســر متفــاوت 
)نهایــی خــارج خــرداد 98(  دارد.                      
ــا را ــول دن ــاد مولک ــس ابع ــو ایک ــتفاده از پرت ــا اس ــن ب ــز و فرانکلی ویلکین .4

 )97 تشــخیص دادنــد. )نهایــی دی
ــاز ــگاه آغ ــک جای ــط ی ــا( فق ــوت ه ــا )پروکاری ــته ای ه ــش هس ــهء پی 5. هم
دارنــد.  )نهایــی خــارج خــرداد 98( همانندســازی در دنــای )DNA( خــود

است. میوگلوبین چهارم، نهایی ساختار با ها پروتئین از ای 6. نمونه
)نهایی خرداد 98( 

عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:
ــد .................... باشــد کــه ســاختار دو  ــی نیتــروژن دار مــی توان ــاز آل 1. ب
حلقــه ای دارد؛ شــامل آدنیــن )A( و گوانیــن )G( .         )نهایــی شــهریور 98( 
2. آنزیــم دنابســپاراز در فعالیــت بســپارازی )پلیمرازی( خــود پیونــد ............ 
را تشــکیل مــی دهــد.                                                                          )نهایــی دی 97( 
ــا، آنزیــم دنابســپاراز فعالیــت ..................... دارد  3. در همانندســازی دن

کــه در آن پیونــد فســفودی اســتر را تشــکیل مــی دهــد. 
)نهایی خارج خرداد 98( 

مولکول های اطالعاتی l زیست یاد
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ــا  ــازی دن ــد س ــه همانن ــان داد ک ــتال نش ــون و اس ــش مزلس ــج آزمای 4. نتای
)DNA( .................. است.                                           )نهایی خارج خرداد 98( 
5. بعضــی آنزیــم هــا بــرای فعالیــت بــه یــون هــای فلــزی ماننــد آهــن، مــس و 
یــا مــواد آلــی مثــل ویتامیــن هــا نیــاز دارنــد. بــه مــواد آلــی کــه بــه آنزیــم کمک 
مــی کننــد .............. مــی گوینــد.                           )نهایــی خــرداد 98؛ بــا تغییر( 

در عبارت های زیر جواب صحیح را انتخاب کنید:
1. آنزیم )هلیکاز _ دنابسپاراز یا DNA پلی مراز( فعالیت نوکلئازی دارد.     

)نهایی خرداد 98( 
گریــز(  پیوندهــای )هیدروژنــی - آب هــا، پروتئیــن دوم ســاختار 2. در تشــکیل
)نهایــی خــارج خــرداد 98(  برقــرار مــی شــود. 

سوال های تشریحی زیر را پاسخ دهید:
 )RNA( و بــاز آلــی نیتــروژن دار اختصاصــی رنــا )DNA( 1. قنــد موجــود در دنــا
بنویسید.  )نهایی خرداد 98( را
2. در شــکل هــای زیــر دو نــوع نوکلئیــک اســید نشــان داده شــده اســت. در

کدامیــک مقــدار گوانیــن بــا مقــدار ســیتوزین برابــر اســت؟ 
)نهایی خارج خرداد 98( 

)ب()الف(
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ــا  ــای دن ــول ه ــس از مولک ــو ایک ــتفاده از پرت ــا اس ــن ب ــز و فرانکلی 3. ویلکین
تصاویــری تهیــه کردنــد. دو نتیجــه حاصل از بررســی ایــن تصاویر را بنویســید.  
)نهایی خرداد 98(

4. چرا قطر مولکول دنا در سراسر آن یکسان است؟ 
)نهایی شهریور 98( 

5. در مورد نوکلئیک اسیدها به پرسش های زیر پاسخ دهید. 
              )نهایی خارج خرداد 98(

چرا قطر مولکول دنا )DNA( در سراسر آن یکسان است؟ الف(
)mRNA( در سلول چیست؟ پیک رنای نقش ب(

6. در مورد مولکول دنا )DNA( به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
)نهایی دی 97(

چرا قطر مولکول دنا در سراسر آن یکسان است؟ الف(
ــت ــال فعالی ــکاز در ح ــم هلی ــد آنزی ــازی چن ــی همانندس ــر دو راه ب( در ه

ــت؟  اس
7. به سواالت زیر درباره همانندسازی دنا پاسخ دهید.

)نهایی شهریور 98( 
الــف( بــرای بــاز شــدن دو رشــته دنــا آنزیــم هلیــکاز چــه پیوندهایــی را از هــم 

بــاز مــی کنــد؟ 
ب( کــدام فعالیــت آنزیــم دنابســپاراز )DNA پلــی مــراز( ســبب ویرایــش مــی 

شــود؟ 
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8. در مورد همانند سازی DNA به پرسش های زیر پاسخ دهید. 
)نهایی خارج خرداد 98(

الــف( در یــک دوراهــی هماننــد ســازی چنــد آنزیــم هلیــکاز و چنــد آنزیــم دنــا 
بســپاراز )DNA پلــی مــراز( فعالیــت دارنــد؟ 

ــفودی  ــد فس ــراز( پیون ــی م ــپاراز )DNA پل ــت دنابس ــوع فعالی ــدام ن ب( در ک
ــود؟  ــی ش ــته م ــتر شکس اس

9. در مورد همانندسازی به پرسش های زیر پاسخ دهید.
تغییر( با )نهایی خارج خرداد 98؛
الــف( آنزیمــی کــه مارپیــچ دنــا و دو رشــته دنــا آن را از هــم بــاز مــی کنــد، چــه

نــام دارد؟
چندیــن  در همانندســازی آغــاز هــا(، هــا )یوکاریــوت ای هوهســته در چــرا ب(

شــود؟  مــی انجــام تــن )کرومــوزوم( فــام هــر در نقطــه
10. شــکل رو بــرو همانندســازی دنــا را نشــان مــی دهــد. بــا توجــه بــه شــکل
)نهایــی خــرداد 98( بــه پرســش هــای زیــر پاســخ بدهیــد. 

الف( این دنا مربوط به پیش هسته ای ها است یا هوهسته ای ها؟ 
ب( در قسمت مشخص شده )1( چند هلیکاز وجود دارد؟

)1(
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11. در مورد پروتئین ها به پرسش های زیر پاسخ دهید. 
)نهایی خارج خرداد 98(

الف( میوگلوبین کدام ساختار نهایی پروتئین را دارد؟ 
ب( ویژگی منحصر به فرد هر آمینواسید به چه عاملی بستگی دارد؟ 

12. بــه ســواالت زیــر دربــارهء پروتئیــن هــا پاســخ دهیــد.     )نهایی شــهریور 98( 
الــف( بــه پیونــد اشــتراکی بیــن آمینواســیدها چه مــی گویند؟ 

ب( در چه صورت ساختار چهارم شکل می گیرد؟ 
ج( بخــش اختصاصــی در آنزیــم کــه پیــش مــاده در آن قــرار مــی گیــرد، چــه 

ــام دارد؟  ن
13. در مورد »ساختار پروتئین ها« به پرسش های زیر پاسخ دهید.

)نهایی دی 97(
هستند؟  پروتئین ساختار کدام تشکیل منشأ هیدروژنی پیوندهای الف(

هموگلوبین دارای کدام ساختار پروتئین است؟ ب(
14. در مورد آنزیم ها به پرسش های زیر پاسخ دهید.

)نهایی خارج خرداد 98(
الف( ترکیباتی که حاصل فعالیت آنزیم هستند، چه خوانده می شوند؟ 

ب( چــرا بــا تغییــر PH محیــط، امــکان اتصــال آنزیــم بــه پیــش مــاده از بیــن 
مــی رود؟ 

15. در مورد آنزیم ها به پرسش های زیر پاسخ دهید. 
)نهایی دی 97؛ با تغییر(

@rahemoshaver99 گروه آموزشی راه مشاور



10
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الــف( بعضــی آنزیــم هــا بــرای فعالیــت بــه یــون هــای فلــزی ماننــد آهــن، مــس 
ــم  ــه آنزی ــی کــه ب ــه مــواد آل ــد. ب ــاز دارن ــی مثــل ویتامیــن هــا نی ــا مــواد آل و ی

کمــک مــی کنــد چــه مــی گوینــد؟ 
ب( تغییر PH چگونه باعث تغییر فعالیت یک آنزیم می شود؟ 

@rahemoshaver99 گروه آموزشی راه مشاور
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پاسخ نامه تشریحی فصل مولکول های اطالعاتی...
پاسخ درستی یا نادرستی عبارات:

1. درست
2. نادرست؛ دئوکسی ریبوز یک اکسیژن کمتر از ریبوز دارد.

3. درست
4. درست

5. نادرست؛ اغلب پروکاریوت ها فقط یک جایگاه آغاز همانندسازی در ِدنای 
خود دارند.

6. نادرست؛ میوگلوبین نمونه ای از پروتئین ها با ساختار سوم است.
پاسخ تکمیل عبارات با کلمات مناسب:

1. پورین
2. فسفو دی استر

3. بسپارازی
4. نیمه حفاظتی

5. کوآنزیم
پاسخ انتخاب جواب صحیح عبارات:

1. دنابسپاراز )DNA پلی مراز(
2. هیدروژنی

پاسخ سوال های تشریحی:
1. قند موجود در دنا: دئوکسی ریبوز و باز آلی نیتروژن دار اختصاصی رنا: باز 

یوراسیل
2. ب

@rahemoshaver99 گروه آموزشی راه مشاور
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3. دنا حالت مارپیچی و بیش از یک رشته دارد و البته با استفاده از این روش 
ابعاد مولکول ها را نیز تشخیص دادند. )ذکر دو مورد(

4. چون در هر صورت یک باز تک حلقه ای در مقابل یک باز دوحلقه ای قرار 
می گیرد.

5. الف( چون همیشه یک باز تک حلقه ای در مقابل یک باز دو حلقه ای قرار 
می گیرد.

ب( اطالعات را از ِدنا به رناتن ها می رساند.
6. الف( چون همیشه یک باز تک حلقه ای در مقابل یک باز دو حلقه ای قرار 

می گیرد.
ب( یک آنزیم هلیکاز
7. الف( هیدروژنی  

ب( نوکلئازی
8. الف( یک آنزیم هلیکاز و دو آنزیم دنا بسپاراز )DNA پلی مراز(

ب( نوکلئازی
9. الف( هلیکاز

ب( چــون اگــر فقــط یــک جایــگاه آغــاز همانندســازی در هــر فــام تــن داشــته 
باشــند مــدت زمــان زیــادی بــرای همانندســازی الزم اســت.

10. الف( هوهسته ای ها
ب( ۲ هلیکاز

11. الف( ساختار سوم
R ب( گروه
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12. الف( پیوند پپتیدی
ب( دو یا چند زنجیره پلی پپتید در کنار یکدیگر پروتئین را تشکیل دهند.

ج( جایگاه فعال
13. الف( ساختار دوم پروتئین ها

ب( ساختار چهارم پروتئین ها
14. الف( فراورده یا محصول

ب( چون تغییر PH محیط با تأثیر بر پیوندهای شیمیایی مولکول پروتئین می 
تواند باعث تغییر شکل آنزیم شود.

15. الف( کوآنزیم
ب( تغییر PH با تأثیر بر پیوندهای شیمیایی مولکول پروتئین می تواند باعث 
تغییر شکل آنزیم شود و در نتیجه امکان اتصال آن به پیش ماده از بین برود، 

در نتیجه میزان فعالیت آن تغییر می کند.
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فصل 2:

جریان اطالعات در یاخته
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درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید:
1. در هــر چرخــه یاختــه ای، یــک بــار همانندســازی و رونویســی انجــام مــی 
شــود.                                                                                     )نهایــی خــارج خــرداد 98(
2. طــول عمــر رنــای پیــک )mRNA( در پیــش هســته ای هــا )پروکاریــوت هــا( 
بیشــتر از هوهســته ای هــا )یوکاریــوت هــا( اســت.                 )نهایــی خــرداد 98(
ــه هــای پیــش هســته ای  ــوزوم هــا( فقــط در یاخت ــن هــا )ریب 3. تجمــع رنات
)پروکاریــوت( دیــده مــی شــود.                                                )نهایــی شــهریور 98(
ــه  ــول در مرحل ــور معم ــه ط ــا ب ــته ای ه ــش هس ــان ژن در پی ــم بی 4. تنظی
رونویســی انجــام مــی شــود.                                                )نهایــی خــارج خــرداد 98(
ــک  ــای کوچ ــی رناه ــال بعض ــا(، اتص ــوت ه ــا )یوکاری ــته ای ه 5. در هوهس
ــای پیــک مثالــی از تنظیــم بیــان ژن پــس از رونویســی اســت.     ــه رن مکمــل ب
)نهایی دی 97(

عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:
1. بــه بخــش هایــی کــه در مولکــول دنــا وجــود دارنــد و رونوشــت آنهــا در رنــای 

پیــک سیتوپالســمی حــذف نمــی شــوند، ................... مــی گوینــد. 
)نهایی دی 97( 
2. رنــای رونویســی شــده از رشــته الگــو، در ابتــدا دارای رونوشــت هــای میانــه 

)اینتــرون( دنــا اســت. بــه ایــن رنــا .................. گفتــه مــی شــود. 
              )نهایی خارج خرداد 98(
3. اتصــال بعضــی رناهــای کوچــک مکمــل بــه رنــای پیــک مثالــی از تنظیــم 
بیــان ژن ................... از رونویســی اســت.               )نهایــی خــارج خــرداد 98( 
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در عبارت های زیر جواب صحیح را انتخاب کنید:
1. رمــزه آغــاز یــا )UAG - AUG( رمــزه ای اســت کــه ترجمــه از آن آغــاز مــی 
)نهایــی خــارج خــرداد 98(  شــود.                   
2. رمــزه )کــدون( آغــاز یــا )UGA - AUG( رمــزه ای اســت کــه ترجمــه از آن 
آغــاز مــی شــود.                                                                       )نهایــی شــهریور 98( 
3. در باکتــری اشرشــیاکالی، تنظیــم منفــی رونویســی بــرای ژن هــای مربوط 
بــه تجزیــه قنــد )الکتــوز- مالتــوز( انجــام مــی شــود.    )نهایــی خارج خــرداد 98( 
4. در تنظیــم )منفــی - مثبــت( رونویســی، پروتئیــن هــای خاصــی بــا 
رنابســپاراز )RNA پلــی مــراز( کمــک مــی کننــد تــا بتوانــد بــه راه انــداز متصــل 
ــرداد 98(  ــی خ ــد.                                         )نهای ــروع کن ــی را ش ــود و رونویس ش

سوال های تشریحی زیر را پاسخ دهید:
1. چرا برای رونویسی از ژن به راه انداز نیاز است؟ 

 )نهایی شهریور 98(
2. در مورد رونویسی به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

)نهایی خرداد 98(
ــپاراز  ــدام رنابس ــط ک ــی )rRNA( توس ــای رناتن ــا رن ــته ای ه ــف( در هوهس ال

ســاخته مــی شــود؟ 
ب( در کدام مرحله، رنابسپاراز راه انداز را شناسایی می کند؟ 

3. در مورد رونویسی به پرسش های زیر پاسخ دهید.          
)نهایی دی 97(

ــط  ــی )rRNA( توس ــای رناتن ــا( رن ــوت ه ــا )یوکاری ــته ای ه ــف( در هوهس ال
ــود؟  ــی ش ــاخته م ــپاراز س ــم رنابس ــدام آنزی ک
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ب( به رشته مکمل رشته الگو در مولکول دنا، چه گفته می شود؟ 
4. در مورد رونویسی به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

)نهایی خارج خرداد 98(
ــا رشــته رمزگــذار از نظــر توالــی نوکلئوتیــدی چــه  ــا )RNA( ب ــف( رشــته رن ال

ــی دارد؟  تفاوت
ب( بــه مناطقــی کــه در مولکــول دنــا )DNA( وجــود دارد ولــی رونوشــت آن در 

رنــای پیــک سیتوپالســمی حــذف شــده چــه مــی گویند؟ 
5. اصطالح »بیانه )اگزون(« را تعریف کنید.             

)نهایی خارج خرداد 98(
ــغ  ــای بال ــا و رن ــول دن ــوی مولک ــته الگ ــاده ای از رش ــرح س ــر ط ــکل زی 6. ش
حاصــل از آن را نشــان مــی دهــد. بــا توجــه بــه شــکل بــه پرســش هــای زیــر 
پاســخ دهیــد.                                                        )نهایــی شــهریور 98( 
ــا  ــود ی ــی ش ــده م ــوت( دی ــته ای )یوکاری ــه هوهس ــرح در یاخت ــن ط ــف( ای ال

ــوت(؟  ــته ای )پروکاری ــش هس ــهء پی یاخت
ب( بخش هایی از مولکول دنا که به شکل حلقه در آمده، چه نام دارد؟ 

7. اصطالح »رنای )RNA( بالغ« را تعریف کنید.                
)نهایی خرداد 98(
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8. در مورد »به سوی پروتئین« به پرسش های زیر پاسخ دهید.
)نهایی دی 97( 
الــف( ســاخته شــدن پلــی پپتیــد از روی اطالعــات رنــای پیــک، چــه نامیــده 

مــی شــود؟ 
ــی  ــه م ــدام ناحی ــه ک ــوط ب ــل مرب ــای ناق ــواع رناه ــای ان ــی ه ــاوت توال ب( تف

ــد؟  باش
ج( چــرا در هوهســته ای هــا )یوکاریــوت هــا( فرصــت بیشــتری بــرای پروتئیــن 

ســازی وجــود دارد؟ 
9. در شــکل روبــرو  یــک رنــای ناقــل )tRNA( بــا تاخوردگــی اولیــه نشــان داده 
شــده اســت.                                                                 )نهایــی خــرداد 98( 

کدام شماره توالی پادرمزه )آنتی کدون( را نشان می دهد.

10. در مورد ترجمه به پرسش های زیر پاسخ دهید.      
)نهایی خرداد 98(

الف( رمزه )کدون( آغاز یا AUG معرف کدام آمینواسید است؟ 
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ــر  ــوزوم( پ ــن )ریب ــگاه P رنات ــط جای ــه، فق ــهء ترجم ــدام مرحل ــول ک ب( در ط
مــی شــود؟ 

ج( رنای ناقل بدون آمینواسید از کدام جایگاه رناتن خارج می شود؟ 
11. بــه ســؤاالت زیــر دربــاره مراحــل ترجمــه پاســخ دهیــد. )نهایی شــهریور 98( 
 E و A ــا ــگاه ه ــود و جای ــی ش ــر م ــگاه P پ ــط جای ــه فق ــدام مرحل ــف( در ک ال

خالــی مــی مانــد؟ 
ب( چــرا بــا ورود یکــی از رمــزه هــای پایــان ترجمــه در جایــگاه A، ایــن جایــگاه 

توســط پروتئیــن هایــی بــه نــام عوامــل آزاد کننــده اشــغال می شــود؟
ــر پاســخ  ــه پرســش هــای زی 12. در مــورد فراینــد ترجمــه و پروتئیــن ســازی ب
)نهایی خارج خرداد 98( دهید.       
 A ــگاه ــیدها در جای ــن آمینواس ــدی بی ــد پپتی ــه، پیون ــدام مرحل ــف( در ک ال

ــود؟  ــی ش ــرار م برق
ب( کــدام جایــگاه رناتــن )ریبــوزوم( محل خــروج رنــای ناقل بدون آمینواســید 

است؟ 
ــی  ــازی حت ــن س ــا( پروتئی ــوت ه ــا )پروکاری ــته ای ه ــش هس ــرا در پی ج( چ

ــود؟  ــاز ش ــک آغ ــای پی ــی رن ــان رونویس ــش از پای ــت پی ــن اس ممک
13. در مرحلــه پایــان ترجمــه بعــد از ورود یکــی از رمــزه هــای پایــان بــه جایگاه 
A رناتــن )ریبــوزوم( چــه وقایعــی اتفــاق مــی افتــد؟      )نهایــی خارج خــرداد 98(

14. به سؤاالت زیر درباره تنظیم بیان ژن پاسخ دهید.
)نهایی شهریور 98(

الــف( در تنظیــم منفــی رونویســی در پیــش هســته ای هــا، مهــار کننــده بــه 
چــه بخشــی از دنــا متصــل می شــود و جلــوی حرکــت رنابســپاراز را مــی گیرد؟ 
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ب( در هوهســته ای هــا بــه پروتئیــن هایــی کــه بــا اتصــال بــه نواحــی خاصــی 
از راه انــدازه، رنابســپاراز را بــه محــل راه انــداز هدایــت مــی کننــد، چــه مــی 

گوینــد؟ 
15. شــکل زیــر تنظیــم مثبــت رونویســی در پیــش هســته ای هــا )پروکاریــوت 
هــا( را نشــان مــی دهــد، شــماره هــای مشــخص شــده را نــام گــذاری کنیــد. 
)نهایی خارج خرداد 98( 

16. در مورد تنظیم بیان ژن به پرسش های زیر پاسخ دهید. 
)نهایی دی 97(

ــی  ــه عامل ــیاکالی چ ــری اشرش ــی در باکت ــت رونویس ــم مثب ــف( در تنظی ال
ــبد؟ ــود بچس ــگاه خ ــه جای ــده ب ــال کنن ــه فع ــود ک ــی ش ــبب م س

ب( در هوهســته ای هــا، پروتئیــن هایــی کــه بــا اتصــال بــه نواحــی خاصــی از 
راه انــداز، رنابســپاراز را بــه محــل راه انــداز هدایــت مــی کننــد، چــه نــام دارند؟ 

20
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پاسخ نامه تشریحی فصل جریان اطالعات در یاخته...
پاسخ درستی یا نادرستی عبارات:

1. نادرســت؛ برخــالف همانندســازی کــه در هــر چرخــهء یاختــه ای یــک بــار 
انجــام مــی شــود، رونویســی یــک ژن مــی توانــد در هــر چرخــه بارهــا انجــام 

شــود و چندیــن رشــته رنــا ســاخته شــود.
ــتر از  ــا بیش ــوت ه ــک )mRNA( در یوکاری ــای پی ــر رن ــول عم ــت؛ ط 2. نادرس

ــوت هــا اســت. پروکاری
ــی  ــده م ــز دی ــی نی ــای یوکاریوت ــه ه ــا در یاخت ــن ه ــع رنات ــت؛ تجم 3. نادرس

ــوند. ش
4. درست
5. درست

پاسخ تکمیل عبارات با کلمات مناسب:
1. بیانه )اگزون(

2. رنای نابالغ یا اولیه
3. پس

پاسخ انتخاب جواب صحیح عبارات:
AUG .1
AUG .2

3. الکتوز
4. مثبت

پاسخ سوال های تشریحی:
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1. راه انــداز موجــب مــی شــود رنابســپاراز اولیــن نوکلئوتیــد مناســب را بــه طــور 
دقیــق پیــدا و رونویســی را از آنجــا آغــاز کنــد. 

2. الف( رناپسپاراز 1 ) RNA پلی مراز 1(
ب( مرحله آغاز

3. الف( توسط رنا بسپاراز 1 )RNA پلی مراز 1(
ب( رشته رمزگذار

4. الــف( بــه جــای نوکلئوتیــد تیمیــن دار در دنــا، نوکلئوتیــد یوراســیل دار در 
رنــا قــرار دارد.

ب( میانه )اینترون(
5. بــه بخــش هایــی کــه در مولکــول دنــا وجــود دارنــد و رونوشــت آنهــا در رنــای 

پیــک سیتوپالســمی حــذف نمــی شــوند، بیانــه )اگــزون( مــی گویند.
6. الف( یاختهء هو هسته ای )یوکاریوت(

ب( میانه )اینترون(
ــتن  ــه و پیوس ــای اولی ــا( از رن ــرون ه ــا )اینت ــه ه ــت میان ــذف رونوش ــا ح 7. ب

ــود. ــی ش ــاخته م ــغ س ــای بال ــم، رن ــه ه ــده ب ــی مان ــای باق ــش ه بخ
8. الف( ترجمه

ب( ناحیه پادرمزه ای )آنتی کدونی(
ج( در ایــن یاختــه هــا ســازوکارهایی بــرای حفاظت رنــای پیــک در برابر تخریب 

وجــود دارد، بنابرایــن، فرصت بیشــتری برای پروتئین ســازی هســت.
)1( .9

10. الف( آمینواسید متیونین
ب( مرحله آغاز
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E ج( جایگاه
11. الف( مرحله آغاز

ب( چون رنای ناقل مکمل آن وجود ندارد.
12. الف( مرحله طویل شدن

E ب( جایگاه
ج( زیرا طول عمر رنای پیک در این یاخته ها کم است.

13. چــون رنــای ناقــل مکمــل آن وجــود نــدارد، ایــن جایــگاه توســط پروتئیــن 
هایــی بــه نــام عوامــل آزادکننــده اشــغال مــی شــود. عوامــل آزادکننــده باعــث 
جــدا شــدن پلــی پپتیــد از آخریــن رنــای ناقــل مــی شــوند؛ همچنیــن باعــث 

جــدا شــدن زیرواحدهــای ِرناَتــن از هــم و آزاد شــدن رنــای پیــک مــی شــوند.
14. الف( اپراتور

ب( عوامل رونویسی
15. 1. فعال کننده 2. رنابسپاراز

16. الف( مالتوز
ب( عوامل رونویسی
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فصل 3:

انتقال اطالعات در نسل ها
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  انتقال اطالعات در نسل ها l زیست یاد

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید:
1. گروه خونی فردی که Dd است، مثبت خواهد شد. 

)نهایی خارج خرداد 98( 
2. در گــروه خونــی ABO، دگــره هــای )الــل هــای( A و B نســبت بــه هــم، هــم 
توان هســتند.                                                                              )نهایی شــهریور 98(

3. در گل میمونــی، بــا دیــدن رنــگ گل مــی تــوان ژن نمــود )ژنوتیــپ( آن را 
تشــخیص داد.                                                                             )نهایــی خــرداد 98( 
4. صفــات چنــد جایگاهــی رخ نمودهــای )فنوتیــپ هــای( گسســته ای 
دارند.                                                                                                     )نهایی دی 97( 
5. تغذیــه نــوزاد مبتــال بــه فنیــل کتونــوری بــا شــیر مــادر دارای فنیــل آالنیــن 
بــه آســیب یاختــه هــای مغــزی او مــی انجامــد.             )نهایــی خــارج خــرداد 98( 

عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:
D .1 و d شــکل هــای مختلــف صفــت Rh را تعییــن مــی کننــد. بیــن ایــن دگره 
هــا )الــل هــا( رابطــه ............ برقــرار اســت.                                )نهایــی دی 97( 
2. در گــروه خونــی ABO بیــن دگــره هــای )الــل هــای( B و O رابطــه .......... 
)نهایــی خــارج خــرداد 98(  برقــرار اســت.          
3. در گــروه خونــی ABO، بیــن دگــره های )الل هــای( A و B رابطــه ........... 
وجود دارد.                                                                                           )نهایی خرداد 98( 
4. رخ نمود )فنوتیپ( صفات چند جایگاهی، ....................... است.             

              )نهایی خارج خرداد 98؛ باتغییر( 
در عبارت های زیر جواب صحیح را انتخاب کنید:
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ــی(  ــی - چندجایگاه ــک جایگاه ــات )ت ــی از صف ــی مثال ــگ گل میمون 1. رن
است.                                                                                                     )نهایی شهریور 98( 
2. نمــودار توزیــع فراوانــی رخ نمودهای )پیوســته _ غیرپیوســته( شــبیه زنگوله 
اســت.                                                                                                 )نهایی خرداد 98( 
3. اگــر نمــودار توزیــع فراوانــی رخ نمودهــای )فنوتیــپ هــای( صفتــی زنگولــه 

ای باشــد، آن صفــت )چندجایگاهــی - تــک جایگاهــی( اســت. 
              )نهایی خارج خرداد 98( 

سوال های تشریحی زیر را پاسخ دهید:
1. در مورد Rh و گروه خونی ABO به پرسش های زیر پاسخ دهید.  

  )نهایی خارج خرداد 98(
الف( رابطه دگره های )الل های( مربوط به Rh از چه نوعی است؟

ب( گروه خونی ABO جزء صفات تک جایگاهی است یا چندجایگاهی؟ 
 A دارد دارای گــروه خونــی AO )2. چــرا فــردی کــه ژن نمــود )ژنوتیــپ
)نهایی خارج خرداد 98( می باشد؟                     
3. پــدری گــروه خونــی O و مــادری گــروه خونــی AB دارد. چــه ژن نمودهــا 
)ژنوتیــپ هــا( و رخ نمودهایــی )فنوتیــپ هایــی( بــرای فرزنــدان آنــان پیــش 
بینــی مــی کنیــد؟ )بــدون ذکــر راه حــل(                                     )نهایــی دی 97(
ــود  ــه ژن نم ــی AB دارد. چ ــروه خون ــادری گ ــی O و م ــروه خون ــدری گ 4. پ
)ژنوتیــپ( و رخ نمودهایــی )فنوتیــپ هایــی( بــرای فرزنــدان آنــان پیــش بینــی 
مــی کنیــد؟ )بــدون ذکــر راه حــل(                                       )نهایــی شــهریور 98(
ــود ــه ژن نم ــی O دارد. چ ــروه خون ــادری گ ــی AB و م ــروه خون ــدری گ 5. پ
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  انتقال اطالعات در نسل ها l زیست یاد

 )ژنوتیــپ( و رخ نمودهایــی )فنوتیــپ هایــی( بــرای فرزنــدان آنــان پیــش بینی 
مــی کنیــد؟ )بــدون نوشــتن راه حــل(                        )نهایــی خــارج خــرداد 98(

6. در مورد بیماری هموفیلی به پرسش های زیر پاسخ دهید. 
)نهایی دی 97( 

الف( دختر دارای ژن نمود )ژنوتیپ( XHXh سالم است یا بیمار؟ 
ــدن  ــاده ای در ب ــه م ــدان چ ــه فق ــوط ب ــی مرب ــوع هموفیل ــن ن ــایع تری ب( ش

ــت؟  اس
7. به سؤاالت زیر دربارهء بیماری هموفیلی پاسخ دهید. 

)نهایی شهریور 98، با تغییر( 
الف( ژن نمود )ژنوتیپ( دختر ناقل بیماری هموفیلی را بنویسید. 

ب( کــدام فــام تــن )کرومــوزوم( جنســی انســان جایگاهــی بــرای دگــره هــای 
هموفیلــی نــدارد؟ 

8. مــردی هموفیــل قصــد دارد بــا زنــی ازدواج کنــد کــه ســالم اســت و ناقــل 
ــی(  ــپ های ــی )فنوتی ــپ( و رخ نمودهای ــا )ژنوتی ــه ژن نموده ــت. چ ــم نیس ه

بــرای فرزنــدان آنــان پیــش بینــی مــی کنیــد؟ )بــدون ذکــر راه حــل( 
)نهایی خرداد 98(
ــود  ــه ژن نم ــد. چ ــل ازدواج کن ــی هموفی ــا زن ــد دارد ب ــالم قص ــردی س 9. م
)ژنوتیــپ( و رخ نمودهایــی )فنوتیــپ هایــی( بــرای فرزنــدان آنــان پیــش بینــی 
ــرداد 98( ــارج خ ــی خ ــدون نوشــتن راه حــل(                      )نهای مــی کنیــد؟ )ب

10. در مورد انتقال اطالعات در نسل ها به پرسش های زیر پاسخ دهید. 
)نهایی خرداد 98(

الف( جایگاه ژنی گروه خونی Rh در کدام فام تن )کروموزوم( است؟ 

@rahemoshaver99 گروه آموزشی راه مشاور



28

سوال های زیستی l زیست دوازدهم

ــک  ــا ت ــت ی ــی اس ــد جایگاه ــت چن ــک صف ــی ذرت ی ــی نوع ــت رنگ ب( صف
ــی؟  جایگاه

ــیب  ــث آس ــادر، باع ــیر م ــا ش ــوری ب ــل کتون ــه فنی ــال ب ــوزاد مبت ــه ن ج( تغذی
ــود؟  ــی ش ــدن او م ــای ب ــه ه ــدام یاخت ــه ک ــیدن ب رس

11. در بیمــاری فنیــل کتونــوری، آنزیــم تجزیــه کننــده کــدام آمینواســید وجــود 
نــدارد؟                                                                     )نهایــی خــارج خــرداد 98، بــا تغییــر( 

12. در بیماران مبتال به فنیل کتونوری  )PKU( کدام آنزیم وجود ندارد؟ 
)نهایی دی 97( 
ــری  ــوری )PKU( جلوگی ــل کتون ــاری فنی ــروز بیم ــوان از ب ــی ت ــه م 13. چگون
)نهایی شهریور 98(  کرد؟
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پاسخ نامه تشریحی فصل انتقال اطالعات در نسل ها...
پاسخ درستی یا نادرستی عبارات:

1. درست
2. درست

3. درست
4. نادرست؛ صفات چند جایگاهی رخ نمودهای پیوسته ای دارند.

5. درست
پاسخ تکمیل عبارات با کلمات مناسب:

1. بارز و نهفتگی )غالب و مغلوبی(
2. بارز و نهفتگی

3. هم توانی
4. پیوسته 

پاسخ انتخاب جواب صحیح عبارات:
1. تک جایگاهی

2. پیوسته
3. چند جایگاهی

پاسخ سوال های تشریحی:
1. الف( بارز و نهفتگی

ب( تک جایگاهی
2. دگــره A آنزیــم A را مــی ســازد امــا دگــره O هیــچ آنزیمــی نمــی ســازد. پــس 

گــروه خونــی ایــن فــرد A خواهــد شــد.
 B گروه خونی :BO و  A گروه خونی :AO .3
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B گروه خونی :BO و A گروه خونی :AO .4
B گروه خونی :BO و  A گروه خونی :AO .5

6. الف( سالم
ب( فقدان عامل انعقادی VIII )هشت(

XHXh )7. الف
Y ب( فام تن

XHXh .8: دختر ناقل و XHY: پسر سالم
XHXh .9 : دختر ناقل و XhY: پسر بیمار

10. الف( فام تن شماره ۱ 
ب( چند جایگاهی

ج( یاخته های مغزی
11. فنیل آالنین

12. در ایــن بیمــاری آنزیمــی کــه آمینواســید فنیــل آالنیــن را مــی توانــد تجزیه 
کند وجــود نــدارد.

13. بــا تغذیــه نکــردن از خوراکــی هایــی کــه فنیــل آالنیــن دارنــد، مــی تــوان 
مانــع بــروز اثــرات ایــن بیمــاری شــد.
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فصل 4:

تغییر در اطالعات وراثتی
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درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید:
1. در جهــش جابــه جایــی قســمتی از یــک فــام تــن )کرومــوزوم( بــه فــام تــن 

همتــا یــا حتــی بخــش دیگــری از همــان فــام تــن منتقــل مــی شــود. 
)نهایی خارج خرداد 98( 
ــه پادزیســت هــا )آنتــی بیوتیــک هــا(،  2. علــت مقــاوم شــدن باکتــری هــا ب
ــرداد 98(  ــی خ ــت.                                                        )نهای ــی اس ــاب طبیع انتخ
3. جهــش، بــا افــزودن دگــره هــای جدیــد، خزانــهء ژن را غنــی تــر مــی کنــد و 
گوناگونــی را افزایــش مــی دهــد.                                  )نهایــی شــهریور 98( 
4. هرچــه انــدازه یــک جمعیــت بــزرگ تــر باشــد، رانــش دگــره ای اثر بیشــتری 
دارد.                                                                                                         )نهایی دی 97( 
5. آمیــزش تصادفــی آمیزشــی اســت کــه در آن احتمــال آمیــزش هــر فــرد بــا 
افــراد جنــس دیگــر در آن جمعیــت یکســان  باشــد.      )نهایــی خارج خــرداد 98( 

عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:
1. دنــای راکیــزه )DNA میتوکنــدری(، ژنــگان) ژنــوم( ................. را در 
ژنــگان انســان تشــکیل مــی دهــد.                              )نهایــی خــارج خــرداد 98( 
2. از مــواد شــیمیایی جهــش زا مــی تــوان بــه ............ اشــاره کرد کــه در دود 
ســیگار وجــود دارد.                                                                         )نهایــی خــرداد 98( 
3. مجمــوع همــهء دگــره هــای موجــود در همــه جایــگاه هــای ژنــی افــراد یــک 
جمعیــت را ................... آن جمعیــت مــی نامنــد.         )نهایی شــهریور 98( 
4. بــه فراینــدی کــه باعــث تغییــر فراوانــی دگــره ای بــر اثــر رویدادهــای 
تصادفــی مــی شــود، ............ مــی گوینــد.                     )نهایــی خــرداد 98(
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5. در گونه زایی .................... جدایی جغرافیایی رخ نمی دهد. 
)نهایی خارج خرداد 98( 
6. پیدایــش گیاهــان چنــدالدی )پلــی پلوییــدی(، مثــال خوبــی از گونــه زایــی 
)نهایــی دی 97(  ................. اســت.        

در عبارت های زیر جواب صحیح را انتخاب کنید:
ــرای آن کــه جمعیتــی در حــال تعــادل باشــد، الزم اســت آمیــزش هــا در  1. ب
آن )تصادفــی - غیــر تصادفــی( باشــند.                              )نهایــی شــهریور 98( 
2. انــگل بیمــاری ماالریــا نمی توانــد در افــراد )HbAHbA - HbAHbS( ســبب 
بیمــاری شــود.                                                                        )نهایــی خــارج خــرداد 98( 
3. در گونــه زایــی )دگرمیهنــی - هــم میهنــی( جدایــی جغرافیایــی رخ 
)نهایی خرداد 98(  می دهد.

سوال های تشریحی زیر را پاسخ دهید:
ــخ  ــر پاس ــای زی ــش ه ــه پرس ــداران ب ــی جان ــاده وراثت ــر در م ــورد تغیی 1. در م
دهید.                                                                                                     )نهایی دی 97(
الــف( کــدام نــوع جهــش کوچــک باعــث ایجــاد گویچــه هــای قرمــز داســی 

شــکل مــی شــود؟ 
ــکیل  ــان تش ــگان انس ــمی را در ژن ــگان سیتوپالس ــا )DNA(، ژن ــدام دن ب( ک

مــی دهــد؟ 
ج( بنزوپیــرن کــه در دود ســیگار وجــود دارد یــک عامــل جهــش زای فیزیکــی 

اســت یــا شــیمیایی؟ 
ــیس و  ــل سوس ــی مث ــوالت پروتئین ــدگاری محص ــرای مان ــی ب ــه ترکیبات د( چ

ــه آنهــا اضافــه مــی شــود؟  کالبــاس ب

@rahemoshaver99 گروه آموزشی راه مشاور



34

سوال های زیستی l زیست دوازدهم

ــر پاســخ  ــه پرســش هــای زی ــداران ب 2. در مــورد تغییــر در مــادهء وراثتــی جان
ــرداد 98( ــی خ ــد.                                                                                          )نهای دهی

الــف( اگــر رمــز یــک آمینواســید بــه رمــزی دیگــری بــرای همــان آمینواســید 
تبدیــل شــود و تاثیــری بــر پروتئیــن نگــذارد، چــه نــوع جهــش جانشــینی رخ 

داده اســت؟ 
ب( ژنــگان )ژنــوم( هســته ای انســان شــامل چنــد فــام تــن )کرومــوزوم( غیــر 

جنســی اســت؟ 
3. در مورد تغییر در اطالعات وراثتی به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

              )نهایی خارج خرداد 98(
الــف( کــدام جهــش از نــوع ناهنجــاری فــام تنــی، باعــث ایجــاد افــراد مبتــال به 

نشــانگان )ســندرم داون( می شــود؟ 
ب( در چــه صــورت بــا وجــود ایجــاد جهــش در یــک آنزیــم، احتمــال تغییــر در 

عملکــرد آن آنزیــم کــم یــا حتــی صفــر اســت؟ 
ج( چــرا ترکیبــات نیتریــت دار ماننــد ســدیم نیتریــت، بــه سوســیس و کالبــاس 

اضافــه مــی شــود؟ 
د( علت وجود ساختارهای همتا در گونه های متفاوت چیست؟ 

4. اصطالحــات زیــر را تعریــف کنیــد.                               )نهایــی خــارج خــرداد 98(
الف( جهــش خاموش 

ب( رانش دگره ای 
5. به سؤاالت زیر درباره تغییر در اطالعات وراثتی پاسخ دهید. 

)نهایی شهریور 98( 
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الــف( اگــر در جهــش جانشــینی، رمــز یــک آمینواســید بــه رمــز پایــان ترجمــه 
تبدیــل شــود، در ایــن صــورت طــول پلــی پپتیــد حاصــل از آن، چــه تغییــری 

مــی کنــد؟ 
ب( جهــش در چــه توالــی هایــی از ژن مــی توانــد بــر مقــدار ســاخت پروتئیــن 

موثــر باشــد؟ 
ــار  ــکیل دوپ ــث تش ــه باع ــد ک ــام ببری ــی ن ــش زای فیزیک ــل جه ــک عام  ج( ی

ــود؟  ــی ش ــن م ــر( تیمی )دیم
ــی  ــه زمان ــص HbAHbS چ ــود ناخال ــا ژن نم ــراد ب ــز اف ــای قرم ــه ه د( گویچ

ــوند؟  ــی ش ــکل م ــی ش داس
ه( در کدام گونه زایی جدایی جغرافیایی رخ می دهد؟ 

ــا ژن نمــود HbAHbS  نمــی توانــد  6. چــرا انــگل بیمــاری ماالریــا در افــراد ب
ــرداد 98( ــی خ ــود؟                                                              )نهای ــاری ش ــث بیم باع
ــر پاســخ  ــه پرســش هــای زی ــه هــا ب 7. در مــورد تغییــر در جمعیــت هــا و گون
دهیــد.                                                                                                 )نهایــی دی 97(
HbAHbS در برابــر ماالریــا  افــراد دارای ژن نمــود ناخالــص  الــف( چــرا 

مقاوم اند؟ 
ــی  ــت و کار متفاوت ــان اس ــا یکس ــاختاری آنه ــرح س ــه ط ــی ک ــدام های ب( ان

ــوند؟  ــی ش ــده م ــه نامی ــد، چ دارن
ــاختارهایی  ــوع س ــه ن ــده چ ــان دهن ــون نش ــار پیت ــن م ــا در لگ ــای پ ج( بقای

ــت؟  اس
ــر پاســخ  ــه پرســش هــای زی ــه هــا ب 8. در مــورد تغییــر در جمعیــت هــا و گون
)نهایی خارج خرداد 98( دهید.
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ــای  ــه ه ــی گویچ ــه زمان ــص HbAHbs چ ــود ناخال ــراد دارای ژن نم ــف( اف ال
قرمــز آنهــا داســی شــکل مــی شــوند؟ 

ب( بــه ســاختارهایی را کــه کار یکســان امــا طــرح ســاختاری متفــاوت دارنــد، 
چــه مــی نامنــد؟ 

ج( بقایای پا در لگن مار پیتون نشان دهنده چه نوع ساختاری است؟ 
د( پیدایــش گیاهــان چنــدالدی )پلــی پلوییــدی(، مثالــی از کــدام گونــه زایــی 

اســت؟ 
9. اصطالح »اندام یا ساختارهای همتا« را تعریف کنید.

)نهایی شهریور 98(
10. اصطالح »ساختار آنالوگ« را تعریف کنید.                      

)نهایی خرداد 98(
11.  اصطالح »ساختارهای وستیجیال« را تعریف کنید.

)نهایی خارج خرداد 98(
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پاسخ نامه تشریحی فصل تغییر در اطالعات وراثتی...
پاسخ درستی یا نادرستی عبارات:

ــن  ــام ت ــه ف ــن ب ــام ت ــک ف ــمتی از ی ــی قس ــه جای ــش جاب ــت؛ در جه 1. نادرس
ــن منتقــل مــی شــود. ــام ت ــا حتــی بخــش دیگــری از همــان ف ــا ی غیرهمت

2. درست 
3. درست

4. نادرســت؛ هرچــه انــدازهء یــک جمعیــت کوچــک تــر باشــد، رانــش دگــره 
ای اثــر بیشــتری دارد.

5. درست
پاسخ تکمیل عبارات با کلمات مناسب:

1. سیتوپالسمی
2. بنزوپیرن

3. خزانه ژن
4. رانش دگره ای

5. هم میهنی
6. هم میهنی

پاسخ انتخاب جواب صحیح عبارات:
1. تصادفی

HbAHbS .2
3. دگرمیهنی

پاسخ سوال های تشریحی:
1. الف( جهش جانشینی
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ب( دنای راکیزه
ج( شیمیایی

د( ترکیبات نیتریت دار
2. الف( جهش خاموش

ب( ۲۲ فام تن )کروموزوم( غیرجنسی
3. الف( ناهنجاری عددی

ب( اگــر جهــش در جایــی دور از جایــگاه فعــال رخ دهــد، بــه طــوری کــه بــر آن 
اثــری نگــذارد، احتمــال تغییــر در عملکــرد آنزیــم کــم یــا حتــی صفر اســت.

ج( برای ماندگاری این محصوالت پروتئینی
ــهء  ــد یعنــی اینکــه در گذشــته از گون ــه هــا، نیــای مشــترکی دارن ــن گون د( ای
مشــترکی مشــتق شــده انــد، بــه همیــن علــت ایــن شــباهت هــا میــان آنهــا 

دیــده مــی شــود.
4. الــف( اگــر جهــش، رمــز یــک آمینواســید بــه رمــزی دیگــری بــرای همــان 
ــی را  ــن جهش ــذارد، چنی ــن نگ ــر پروتئی ــری ب ــد و تاثی ــل کن ــید تبدی آمینواس

جهــش خامــوش مــی نامنــد.
ــای  ــر رویداده ــر اث ــره ای ب ــی دگ ــر فراوان ــث تغیی ــه باع ــدی ک ــه فراین ب( ب

ــد. ــی گوین ــره ای م ــش دگ ــود، ران ــی ش ــی م تصادف
5. الف( پلی پپتید حاصل از آن، کوتاه خواهد شد.
ب( توالی های تنظیمی ژن یا راه اندازی یا افزاینده

ج( پرتوی فرابنفش
د( مقدار اکسیژن محیط کم باشد.

ه( گونه زایی دگرمیهنی
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6. چــون وقتــی ایــن گویچــه هــا را آلــوده مــی کنــد، شــکل آنهــا داســی شــکل 
مــی شــود و انــگل مــی میــرد.

ــود  ــاری ش ــبب بیم ــراد HbAHbS س ــد در اف ــی توان ــگل نم ــن ان ــف( ای 7. ال
چــون وقتــی ایــن گویچــه هــا را آلــوده مــی کنــد، شــکل  آنهــا داســی شــکل 

مــی شــود و انــگل مــی میــرد.
ب( اندام ها یا ساختارهای همتا

ج( ساختارهای وستیجیال
8. الف( مقدار اکسیژن محیط کم باشد.

ب( ساختارهای آنالوگ
ج( ساختارهای وستیجیال

د( گونه زایی هم میهنی
9. انــدام هایــی را کــه طــرح ســاختاری آنهــا یکســان اســت، بــا ایــن کــه کار 

متفاوتــی دارنــد »انــدام یــا ســاختارهای همتــا« مــی نامنــد.
ــد ســاختارهای  10. ســاختارهایی را کــه کار یکســان امــا طــرح متفــاوت دارن

آنالــوگ مــی نامنــد.
ــه ســاختارهایی کــه در یــک عــده بســیار کارآمــد هســتند امــا در عــدهء  11. ب
دیگــر، کوچــک یــا ســاده یــا ضعیــف شــده انــد و حتــی ممکن اســت فاقــد کار 

خاصــی باشــند وســتیجیال مــی گوینــد.
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درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید:
1. ســاخته شــدن ATP در زنجیــره انتقــال الکتــرون در راکیــزه )میتوکنــدری(، 
از نــوع ســاخته شــدن ATP در ســطح پیــش مــاده اســت.  )نهایی شــهریور 98(
2. یــون هــای +H در دو محــل از زنجیــره انتقــال الکتــرون در راکیــزه از بخــش 
داخلــی بــه فضــای بیــن دو غشــا پمــپ مــی شــوند.      )نهایــی خارج خــرداد 98(

عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:
1. ور آمدن خمیر نان به علت انجام تخمیر ................ است. 

                                                                                                            )نهایی شهریور 98( 
را  اکســیژن  از  آزاد  هــای  رادیــکال  تشــکیل  ســرعت  الــکل  مصــرف   .2
................ مــی دهــد.                                                       )نهایــی خــارج خــرداد 98( 

سوال های تشریحی زیر را پاسخ دهید:
ــخ  ــر پاس ــای زی ــش ه ــه پرس ــتر ب ــایش بیش ــرژی و اکس ــن ان ــورد تأمی 1. در م
دهید.                                                                                                       )نهایی دی 97(

الــف( نمونــه ای از ســاخته شــدن ATP در ســطح پیــش مــاده، در ماهیچــه هــا 
دیــده مــی شــود. در ایــن نمونــه نــام پیــش مــاده چیســت؟ 

ب( قندکافت )گلیکولیز( به چه معناست و در کجا انجام می شود؟ 
ج( در چرخــه کربــس ضمــن ترکیــب اســتیل کــو آنزیــم آ بــا مولکولــی چهــار 

کربنــی، کــدام مولکــول جــدا و کــدام مولکــول ایجــاد مــی شــود؟ 
د( در ازای تجزیــه کامــل گلوکــز در بهتریــن شــرایط در یاختــه یوکاریــوت، 

ــود؟  ــی ش ــد م ــد ATP تولی ــر چن حداکث
2. در مورد از ماده به انرژی به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

                                                                                                              )نهایی خرداد 98(
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الف( ساخته شدن نوری ATP در کدام قسمت سلول انجام می شود؟ 
ب( پیــرووات در راکیــزه )میتوکنــدری( بــا از دســت دادن یــک کربــن دی 

ــود؟  ــی ش ــل م ــی تبدی ــه مولکول ــه چ ــید )CO2( ب اکس
تشــکیل  کربــس  در چرخــهء  کــه  الکتــرون  مولکــول حامــل  دو  نــام  ج( 

می شوند را بنویسید؟
د( زنجیرهء انتقال الکترون در چه بخشی از راکیزه قرار دارد؟ 

ــای آزاد  ــکال ه ــازی رادی ــی س ــزه در خنث ــرد راکی ــی در عملک ــه عوامل ه( چ
ــد؟  ــی کنن ــاد م ــکل ایج مش

ــرون  ــال الکت ــرهء انتق ــش زنجی ــدام واکن ــف ک ــبب توق ــیدکربن س و( مونواکس
مــی شــود؟ 

ــه  ــوت هــا( ب ــه ای در هوهســته ای هــا )یوکاری ــا تنفــس یاخت ــاط ب 3. در ارتب
پرســش هــای زیــر پاســخ دهیــد.                                    )نهایــی خــارج خــرداد 98(
الــف( قندکافــت )گلیکولیــز( در کــدام بخــش یاختــه هــای هوهســته ای انجام 

ــود؟  می ش
ب( پیرووات از طریق چه فرآیندی وارد راکیزه )میتوکندری( می شود؟ 

ج( پیــرووات در راکیــزه بــا از دســت دادن یــک کربــن دی اکســید )CO2( بــه 
کــدام مولکــول تبدیــل مــی شــود؟ 

4. در مورد از ماده به انرژی به پرسش های زیر پاسخ دهید. 
                                                                                                      )نهایی خارج خرداد 98(

الف( محصوالت قندکافت را بنویسید. 
ب( چند مولکول CO2 به ازای انجام یک چرخه کربس آزاد می شود؟ 
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ج( در زنجیــره انتقــال الکتــرون، انــرژی الزم بــرای انتقــال پروتــون هــا از بخــش 
داخلــی بــه فضــای بیــن دو غشــا، از کجــا فراهــم مــی شــود؟ 

د( اگــر گلوکــز و ذخیــره قنــدی کبــد بــرای تأمیــن انــرژی یاختــه هــای بــدن 
کافــی نباشــند، یاختــه هــا بــرای تولیــد ATP بــه ســراغ چــه مولکــول هایــی 

مــی رونــد؟ 
ه( سیانید چگونه باعث توقف زنجیره انتقال الکترون می شود؟ 

5. به سواالت زیر دربارهء از ماده به انرژی پاسخ دهید. 
                                                                                                           )نهایی شهریور 98( 

الف( قندکافت در کدام قسمت یاخته انجام می شود؟ 
ــی  ــول های ــه مولک ــتیل چ ــان اس ــه بنی ــرووات ب ــل پی ــد تبدی ــی فراین ب( ط

ــوند؟  ــی ش ــکیل م تش
ج( در چه مرحله ای از تنفس یاخته ای FADH2 ساخته می شود؟ 

د( در فعالیــت شــدید ماهیچــه هــا، اگــر اکســیژن کافــی نباشــد، پیــرووات بــه 
چــه مــاده ای تبدیــل مــی شــود؟ 

ه( کاروتنوئیــد موجــود در میــوه هــا و ســبزیجات چــه نقشــی در حفظ ســالمت 
ــدن دارند؟  ب

ــره  ــف زنجی ــث توق ــه O2 باع ــرون ب ــال الکت ــار انتق ــا مه ــه ب ــب ک ــک ترکی و( ی
ــید.  ــود را بنویس ــی ش ــرون م ــال الکت انتق

6. در ارتباط با چرخه کربس به پرسش های زیر پاسخ دهید. 
                                                                                                        )نهایی خارج خرداد 98(

الف( در هر چرخه کربس چند مولکول CO2 آزاد می شود؟ 
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ب( دو مولکــول حامــل الکتــرون کــه در ایــن چرخــه ســاخته مــی شــوند را نــام 
ببرید. 

7. در مورد زیستن مستقل از اکسیژن به پرسش های زیر پاسخ دهید. 
                                                                                                               )نهایی خرداد 98(

الف( نام مرحلهء مشترک بین تنفس یاخته ای هوازی و تخمیر چیست؟ 
ب( ور آمدن نان به علت انجام چه نوع تخمیری است؟ 

8. در مورد زیستن مستقل از اکسیژن به پرسش های زیر پاسخ دهید. 
                                                                                                     )نهایی خارج خرداد 98(

الف( در کدام نوع تخمیر، گاز CO2 تولید می شود؟ 
ب( در تولید فراورده های شیری کدام نوع تخمیر نقش دارد؟ 

9. در مورد زیستن مستقل از اکسیژن به پرسش های زیر پاسخ دهید. 
                                                                                                                     )نهایی دی 97(

الف( فرایندهای زیر توسط کدام نوع تخمیر، ایجاد می شوند؟ 
ور آمدن خمیر نان

 تولید خیارشور
ب( رادیکال های آزاد چگونه باعث بافت مردگی)نکروز( کبد می شوند؟ 
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پاسخ نامه تشریحی فصل از ماده به انرژی...
پاسخ درستی یا نادرستی عبارات:

ــزه، از  ــرون در راکی ــال الکت ــره انتق ــدن ATP در زنجی ــاخته ش ــت؛ س 1. نادرس
ــوع ســاخته شــدن اکسایشــی ATP اســت. ن

ــال  ــرۀ انتق ــل از زنجی ــه مح ــای +H( در س ــون ه ــا )ی ــون ه ــت؛ پروت 2. نادرس
الکترون از بخش داخلی به فضای بین دو غشا پمپ می شوند. 

پاسخ تکمیل عبارات با کلمات مناسب:
1. الکلی

2. افزایش
پاسخ سوال های تشریحی:

1. الف( کراتین فسفات
ب( قندکافــت بــه معنــی تجزیــه گلوکــز اســت کــه در مــاده زمینــه سیتوپالســم 

انجــام مــی شــود.
ج( کوآنزیم آ جدا و مولکول شش کربنی ایجاد می شود.

۳۰ ATP )د
2. الف( سبزدیسه )کلروپالست(

ب( بنیان استیل
 NADH ، FADH2 )ج

د( غشای درونی راکیزه )میتوکندری(
ه( الکل و انواعی از نقص های ژنی

و( واکنش مربوط به انتقال الکترون ها به اکسیژن
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3. الف( مادۀ زمینه سیتوپالسم
ب( انتقال فعال
ج( بنیان استیل

NADH و ATP ،4. الف( پیرووات
ب( 2

FADH2 و NADH ج( از الکترون های پرانرژی
د( تجزیۀ چربی ها و پروتئین ها

ه( ســیانید واکنــش نهایــی مربــوط بــه انتقــال الکتــرون هــا بــه O2 را مهــار و در 
نتیجــه باعــث توقــف زنجیــره انتقــال الکتــرون می شــود.

5. الف( مادهء زمینه سیتوپالسم
NADH ب( کربن دی اکسید  و

ج( چرخهء کربس
د( الکتات

ه( کاروتنوئیــد در واکنــش بــا رادیــکال هــای آزاد مانــع از اثــر تخریبــی آنهــا بــر 
مولکــول هــای زیســتی و در نتیجــه تخریــب بافــت هــای بــدن مــی شــوند.

و( سیانید یا مونواکسید کربن
6. الف( 2

NADH، FADH2)ب
7. الف( قندکافت )گلیکولیز(

ب( تخمیر الکلی
8. الف( تخمیر الکلی

ب( تخمیر الکتیکی
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ــر  ــور: تخمی ــد خیارش ــی، تولی ــر الکل ــان: تخمی ــر ن ــدن خمی ــف( ور آم 9. ال
ــی الکتیک

ب( رادیــکال هــای آزاد بــا حملــه بــه DNA راکیــزه، ســبب تخریــب راکیــزه و در 
نتیجــه مــرگ یاختــه هــای کبــدی و بافــت مردگــی )نکــروز( کبــد مــی شــوند.
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درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید:
1. فتوسیســتم هــا در غشــای تیالکوئیــد قــرار دارنــد و بــا مولکــول هایــی بــه 
نــام ناقــل الکتــرون بــه هــم مرتبــط مــی شــوند.                   )نهایــی شــهریور 98( 
ــور نباشــد، اوگلنــا سبزدیســه هــای )کلروپالســت هــای(  2. در صورتــی کــه ن
خــود را از دســت مــی دهــد.                                         )نهایــی خــارج خــرداد 98( 

عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:
ــای  ــری ه ــذف .................. از باکت ــرای ح ــا ب ــالب ه ــه فاض 1. در تصفی
ــرداد 98(  ــارج خ ــی خ ــد.                               )نهای ــی کنن ــتفاده م ــردی اس گوگ
2. باکتــری هــای نیتــرات ســاز کــه آمونیــوم را بــه نیتــرات تبدیــل مــی کننــد، 
از باکتــری هــای ................... هســتند.                       )نهایــی شــهریور 98( 

در عبارت های زیر جواب صحیح را انتخاب کنید:
ــیالزی(  ــیژنازی - کربوکس ــش )اکس ــرای نق ــت ب ــوری، وضعی ــس ن 1. در تنف
ــرداد 98( ــی خ ــود.                                   )نهای ــی ش ــاعد م ــکو مس ــم روبیس آنزی

2. تثبیت اولیه کربن در آناناس در )روز - شب( انجام می شود. 
                                                                                                           )نهایی شهریور 98( 
3. باکتــری هــای نیتــرات ســاز کــه آمونیــوم را بــه نیتــرات تبدیــل می کننــد، از 

باکتــری هــای )شیمیوســنتز کننده- فتوســنتز کننده اکســیژن زا( هســتند.  
                                                                                                              )نهایی خرداد 98(

سوال های تشریحی زیر را پاسخ دهید:
1. در مورد فتوسنتز به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

                                                                                                      )نهایی خارج خرداد 98(
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ــان  ــر گیاه ــنتز در اکث ــرای فتوس ــاختار ب ــن س ــب تری ــرگ مناس ــرا ب ــف( چ ال
ــت؟  اس

ب( نــام دو نــوع رنگیــزه فتوســنتزی کــه در غشــای تیالکوئیــد قــرار دارنــد را 
بنویســید. 

ج( کمبود الکترون سبزینه a در فتوسیستم ۲ چگونه جبران می شود؟ 
د( واکنش های چرخه کالوین در کجای سبز دیسه انجام می شوند؟ 

ــام  ــن انج ــه کالوی ــا چرخ ــط ب ــا فق ــن در آنه ــت کرب ــه تثبی ــی ک ــه گیاهان ه( ب
می شود، چه می گویند؟ 

2. در مورد فتوسنتز به پرسش های زیر پاسخ دهید.
                                                                                                                  )نهایی دی 97(
ــه  ــرم آکن ــای ن ــه ه ــامل یاخت ــه ش ــک لپ ــه و ت ــان دو لپ ــرگ گیاه ــف( میانب ال

ــه؟  ــخت آکن ــا س ــت ی اس
ب( بیشترین جذب کاروتنوئیدها در چه بخش هایی از نور مرئی است؟ 
ج( کمبود الکترون سبزینه a در فتوسیستم ۲ چگونه جبران می شود؟ 

د( در چرخــه کالویــن CO2 بــا فعالیــت کــدام آنزیــم بــا ریبولوزبیــس فســفات 
ترکیــب مــی شــود؟ 

ه( بــه فراینــد اســتفاده از CO2 بــرای تشــکیل ترکیــب هــای آلــی، چــه
می گویند؟ 

3. در مورد فتوسنتز به پرسش های زیر پاسخ دهید. 
                                                                                                    )نهایی خارج خرداد 98(
الــف( میانبــرگ گیاهــان دولپــه از چــه نــوع یاختــه هــای نــرم آکنــه ای 

اســت؟  تشــکیل شــده  )پارانشــیمی( 
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ب( نــام قنــد پنــج کربنــی کــه در چرخــه کالویــن بــا CO2 ترکیــب مــی شــود 
را بنویســید. 

ج( به چه گیاهانی C3 می گویند؟ 
 ATP ــا تنفــس نــوری از نظــر تولیــد د( چــه تفاوتــی بیــن تنفــس یاختــه ای ب

ــود دارد؟  وج
ه( در گیاهــان CAM تثبیــت اولیــه کربــن در چــه موقعــی از شــبانه روز انجــام 

مــی شــود؟ 
4. به سؤاالت زیر درباره از انرژی به ماده پاسخ دهید. 

                                                                                                           )نهایی شهریور 98(
الــف( مزیــت وجــود رنگیــزه هــای متفــاوت در سبزدیســه هــای )کلروپالســت 

هــای( گیــاه را بنویســید. 
ب( الکتــرون برانگیختــه از فتوسیســتم ۱ در نهایــت بــه چــه مولکولــی 

می رسد؟ 
ج( نــام قنــد پنــج کربنــی کــه در چرخــه کالویــن بــا CO2 ترکیــب مــی شــود را 

 . یسید بنو
ــاد  ــرگ ایج ــای ب ــه ه ــدام یاخت ــی در ک ــار کربن ــید چه ــان C4، اس د( در گیاه

می شود؟ 
ه( نــام رنگیــزهء فتوســنتزی باکتــری هــای فتوســنتز کننــدهء غیــر اکســیژن زا 

؟  چیست
5. در مورد فتوسنتز به پرسش های زیر پاسخ دهید.   

                                                                                                               )نهایی خرداد 98(
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ــر ســبزینه هــای )کلروفیــل هــای( a و  b ، چــه رنگیــزه هــای  ــف( عــالوه ب ال
ــد؟  ــرار دارن ــد ق فتوســنتزی دیگــری در غشــای تیالکوئی

ــه  ــتم 1، در چ ــش فتوسیس ــز واکن ــبزینه a در در مرک ــذب س ــر ج ب( حداکث
ــت؟  ــی اس ــول موج ط

ــدام  ــبزینهء a در ک ــرون س ــود الکت ــران کمب ــرای جب ــوری آب ب ــه ن ج( تجزین
ــرد؟  ــی گی ــورت م ــتم ص فتوسیس

د( نــام قنــد پنــج کربنــی کــه در چرخــهء کالویــن بــا CO2 ترکیــب مــی شــود را 
بنویسید. 

ه( در چــه گیاهانــی تثبیــت اولیــه کربــن و چرخــه کالویــن در دو نــوع یاختــه 
متفــاوت انجــام مــی شــود؟ 

ــام  ــبانه روز انج ــی از ش ــه موقع ــن در چ ــهء کالوی ــان CAM، چرخ و( در گیاه
می شود؟ 

6. اصطالح »گیاهان C3« را تعریف کنید.
                                                                                                           )نهایی شهریور 98(

ــخ  ــر پاس ــای زی ــش ه ــه پرس ــوار ب ــرایط دش ــنتز در ش ــا فتوس ــاط ب 7. در ارتب
دهید.                                                                                           )نهایی خارج خرداد 98(
الــف( در تنفــس نــوری وضعیــت بــرای کــدام نقــش آنزیــم روبیســکو مســاعد 

مــی شــود؟ 
ب( در گیاهــان C4 اســید ۴ کربنــی از یاختــه هــای میانبــرگ بــه چــه طریــق به 

یاختــه هــای غــالف آونــدی منتقــل می شــود؟
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8. شــکل مقابــل فتوســنتز در گیاهــان CAM را نشــان مــی دهــد. دو ویژگــی
 مناطقی که این گیاهان در آنجا زندگی می کنند، شب را بنویسید. 

                                                                                        )نهایی دی 97(

ــخ  ــر پاس ــای زی ــش ه ــه پرس ــر ب ــده دیگ ــنتز کنن ــداران فتوس ــورد جان 9. در م
دهید.                                                                                        )نهایی خارج خرداد 98(
الــف( از چــه باکتــری هایــی در تصفیــه فاضــالب هــا بــرای حــذف هیــدروژن 

ســولفید اســتفاده مــی کننــد؟ 
ب( یک باکتری فتوسنتز کننده اکسیژن زا نام ببرید؟ 

ــخ  ــر پاس ــای زی ــش ه ــه پرس ــر ب ــنتزکننده دیگ ــداران فتوس ــورد جان 10. در م
دهید.                                                                                                       )نهایی خرداد 98(
الــف( از چــه باکتــری هایــی در تصفیــهء فاضــالب هــا بــرای هیدروژن ســولفید 

اســتفاده مــی کنند؟ 
ب( یــک آغــازی تــک یاختــه ای را نــام ببریــد کــه در صــورت نبــود نــور، 

سبزدیســه هــای )کلروپالســت هــای( خــود را از دســت مــی دهــد. 
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11. در مــورد »جانــداران فتوســنتز کننــده دیگــر« بــه پرســش هــای زیــر پاســخ 
دهیــد.                                                                                                  )نهایــی دی 97(

الف( یک باکتری فتوسنتز کننده اکسیژن زا نام ببرید؟ 
ب( چــه نــوع باکتــری هایــی در معــادن، اعمــاق اقیانــوس هــا و اطــراف دهانــه 

آتشفشــان هــای زیــر آب وجــود دارنــد؟ 
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پاسخ       نامه تشریحی فصل از انرژی به ماده...
پاسخ درستی یا نادرستی عبارات:

1. درست
2. درست

پاسخ تکمیل عبارات با کلمات مناسب:
1. هیدروژن سولفید 

2. شیمیوسنتز کننده 
پاسخ انتخاب جواب صحیح عبارات:

1. اکسیژنازی
2. شب

3. شیمیوسنتز کننده
پاسخ سوال های تشریحی:

1. الف( چون تعداد فراوانی سبزدیسه دارد.
ب( سبزینه a و b، کاروتنوئید 

ج( با تجزیه نوری آب
د( در بستره سبزدیسه

C3 ه( گیاهان
2. الف( نرم آکنه

ب( آبی و سبز
ج( از تجزیه نوری آب

د( روبیسکو
ه( تثبیت کربن
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3. الف( نرده ای و اسفنجی
ب( ریبولوزبیس فسفات

ــا چرخــهء کالویــن انجــام  ــه گیاهانــی کــه تثبیــت کربــن در آنهــا فقــط ب ج( ب
می شود، گیاهان C3 می گویند.

د( در تنفــس نــوری گرچــه مــاده آلــی تجزیــه مــی شــود، امــا برخــالف تنفــس 
یاختــه ای، ATP از آن ایجــاد نمــی شــود.

ه( شب
4. الــف( کارایــی گیــاه را در اســتفاده از طــول مــوج هــای متفــاوت نــور 

ــد. ــی ده ــش م افزای
NADP+ )ب

چ( ریبولوزبیس فسفات
د( یاخته های میانبرگ

ه( باکتریوکلروفیل
5. الف( کاروتنوئیدها

ب( ۷۰۰ نانومتر
ج( فتوسیستم ۲

د( ریبولوزبیس فسفات
C4 ه( گیاهان

و( روز
ــا چرخــهء کالویــن انجــام  ــه گیاهانــی کــه تثبیــت کربــن در آنهــا فقــط ب 6. ب

می شود، گیاهان C3 می گویند.
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7. الف( اکسیژنازی
ب( پالسمودسم ها

ــور  ــا و ن ــئله دم ــا مس ــه ب ــد ک ــی کنن ــی م ــی زندگ ــان در مناطق ــن گیاه 8. ای
ــورد(  ــر دو م ــد. )ذک ــه ان ــود آب مواج ــول روز و کمب ــدید در ط ش

9. الف( باکتری های گوگردی
ب( سیانوباکتری ها

10. الف( باکتری های گوگردی
ب( اوگلنا

11. الف( سیانو باکتری ها
ب( شیمیوسنتز کننده
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درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید:
1. امــروزه بــا کمــک فنــاوری زیســتی و تولیــد پنبــه هــای مقــاوم، نیــاز بــه ســم 
پاشــی مــزارع پنبــه نیســت.                                             )نهایــی خــارج خــرداد 98(
2. تشــخیص زود هنــگام آلودگــی بــا ویــروس ایــدز، بــرای جلوگیــری از انتقــال 
ویــروس بــه ســایر افــراد اهمیــت زیــادی دارد.                          )نهایــی خــرداد 98(

عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:
1. در مهندســی ژنتیــک، بــه جداســازی یــک یــا چنــد ژن و تکثیــر آنهــا 
............... مــی گوینــد.                             )نهایــی خــارج خــرداد 98(

2. جداسازی یک یا چند ژن و تکثیر آنها را .............. می گویند. 
                                                                                                           )نهایی شهریور 98(
ــه دارای  ــردی ک ــای ف ــه ه ــک ژن در یاخت ــالم ی ــخه س ــرار دادن نس ــه ق 3. ب

نســخه ای ناقــص از همــان ژن اســت، ............ مــی گوینــد. 
                                                                                                               )نهایی خرداد 98(

در عبارت های زیر جواب صحیح را انتخاب کنید:
1. آنزیم EcoR1 توانایی )شکستن - تشکیل( پیوند فسفودی استر ندارد.  

                                                                                     )نهایی خارج خرداد 98، با تغییر(
سوال های تشریحی زیر را پاسخ دهید:

1. در جــدول زیــر، هــر یــک از مــوارد ســتون ))الــف(( بــا یکــی از مــوارد ســتون 
ــه  ــخ نام ــهء پاس ــد و در برگ ــدا کنی ــا را پی ــی دارد. آن ه ــاط منطق ))ب(( ارتب
بنویســید. )در ســتون ))ب(( یــک مــورد اضافــه اســت(           )نهایــی خرداد 98(
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2. در مورد فناوری های نوین زیستی به پرسش های زیر پاسخ دهید. 
                                                                                                                  )نهایی دی 97(

الف( دو آنزیم مورد استفاده در مهندسی ژنتیک را نام ببرید. 
ب( بــرای وارد کــردن دنــای نوترکیــب بــه باکتــری، بــا چــه روشــی در دیــواره 

باکتــری منافــذی ایجــاد مــی شــود؟ ) یــک مــورد( 
ج( لخته ها به طور طبیعی در بدن توسط کدام آنزیم تجزیه می شوند؟ 

3. اصطالح »دنای نوترکیب« را تعریف کنید.           
                                                                                                     )نهایی خارج خرداد 98(

4. در مورد فناوری های نوین زیستی به پرسش های زیر پاسخ دهید.  
                                                                                                     )نهایی خارج خرداد 98(

الف( دو ویژگی دیسک )پالزمید( را بنویسید. 

ستون ))ب((ستون ))الف((

آنزیم 1EcoR1. ایجاد منافذی در دیواره باکتری ها

2. اتصال دنای مورد نظر به دیسک 
)پالزمید(

آمپی سیلین

ناقل همسانه سازی )وکتور(3. ایجاد انتهای چسبنده

آنزیم لیگاز4. جداسازی یاخته های تراژنی

شوک الکتریکی-
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ب( آنزیــم EcoR1 پیونــد فســفودی اســتر بیــن کــدام نوکلئوتیدهــای جایــگاه 
تشــخیص آنزیــم را بــرش مــی زنــد؟ 

ــود،  ــی ش ــاخته م ــک س ــی ژنتی ــا روش مهندس ــرون ب ــی اینترف ــرا وقت ج( چ
ــی دارد؟  ــرون طبیع ــر از اینترف ــیار کمت ــی بس فعالیت

د( قــرار دادن نســخه ســالم یــک ژن در یاختــه هــای فــردی کــه دارای 
نسخه ای ناقص از همان ژن است را چه می نامند؟

5. به سؤاالت زیر درباره فناوری های نوین زیستی پاسخ دهید. 
                                                                                                           )نهایی شهریور 98( 

الف( دو ویژگی دیسک )پالزمید( را بنویسید. 
ب( در مهندســی ژنتیــک بــه مجموعــه دنــای ناقــل و ژن جاگــذاری شــده در 

آن، چــه مــی گوینــد؟ 
ج( چگونــه مــی تــوان بــا مهندســی پروتئیــن مــدت زمــان فعالیت پالســمایی و 

اثــرات درمانــی پالســمین را بیشــتر کرد؟ 
د( دو مورد از کاربردهای زیست فناوری در پزشکی را نام ببرید. 

ه( چرا تشخیص زود هنگام آلودگی با ویروس ایدز اهمیت زیادی دارد؟ 
6. چــرا اینترفــرون ســاخته شــده بــا روش مهندســی ژنتیــک، فعالیتــی بســیار 
کمتــر از اینترفــرون طبیعــی دارد؟                                   )نهایــی خــارج خــرداد 98( 

7. در مورد زیست فناوری به پرسش های زیر پاسخ دهید.
                                                                                                               )نهایی خرداد 98(
الــف( یــک پروتئیــن کــه بــا مهندســی پروتئیــن پایــداری آن در مقابــل گرمــا 

افزایــش یافتــه اســت را نــام ببریــد. 
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ب( یاختــه هــای بنیــادی بالــغ در کــدام بخــش از بــدن، مــی تواننــد در محیط 
کشــت بــه رگ هــای خونــی تمایــز پیــدا کنند؟ 

ج( بــا جــدا شــدن کــدام زنجیــره، پیــش انســولین بــه انســولین فعــال تبدیــل 
مــی شــود؟ 

بــه روش مهندســی ژنتیــک، کــدام ژن عامــل تولیــد واکســن  بــرای  د( 
 بیماری زا به یک باکتری یا ویروس غیر  بیماری زا منتقل می شود؟ 

8. در مورد کاربردهای زیست فناوری به پرسش های زیر پاسخ دهید. 
                                                                               )نهایی خارج خرداد 98(

الــف( برخــی از باکتــری هــای خاکــزی، پروتئیــن هایــی ســمی تولیــد 
مــی کننــد کــه حشــرات مضــر بــرای گیاهــان زراعــی را مــی کشــند. عملکــرد 

ایــن ســم در بــدن حشــره چگونــه اســت؟ 
ب( مهمتریــن مرحلــه در ســاخت انســولین بــه روش مهندســی ژنتیــک 

چیســت؟ 
9. در مورد کاربردهای زیست فناوری به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

                                                                                                                  )نهایی دی 97(
ــه روش مهندســی ژنتیــک  ــه در ســاخت انســولین ب ــن مرحل ــف( مهــم تری ال

ــت؟  چیس
ب( ژن درمانی را تعریف کنید. 

ج( چرا تشخیص زود هنگام آلودگی با ویروس ایدز اهمیت زیادی دارد؟
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پاسخ نامه تشریحی فصل فناوری های نوین زیستی...
پاسخ درستی یا نادرستی عبارات:

ــا کمــک فنــاوری زیســتی و تولیــد پنبــه هــای مقــاوم،  1. نادرســت؛ امــروزه ب
نیــاز بــه ســم پاشــی مــزارع پنبــه تــا حــدود زیــادی کاهــش پیــدا کــرده اســت.

2. درست
پاسخ تکمیل عبارات با کلمات مناسب:

1. همسانه سازی ِدنا
2. همسانه سازی دنا

3. ژن درمانی
پاسخ انتخاب جواب صحیح عبارات:

1. تشکیل
پاسخ سوال های تشریحی:

.1
1- ایجاد منافذی در دیواره باکتری: شوک الکتریکی 

۲- اتصال دنای مورد نظر به دیسک )پالزمید(: آنزیم لیگاز 
EcoR1 3- ایجاد انتهای چسبنده: آنزیم

۴- جداسازی یاخته های تراژنی: آمپی سیلین
2. الف( آنزیم های برش دهنده  و آنزیم لیگاز

ب( بــا کمــک شــوک الکتریکــی و یــا شــوک حرارتــی همــراه بــا مــواد شــیمیایی 
ــاد کرد. ایج

ج( آنزیم پالسمین
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ــب  ــای نوترکی ــده در آن، دن ــذاری ش ــل و ژن جاگ ــای ناق ــه دن ــه مجموع 3. ب
گفتــه مــی شــود.

4. الــف( دیســک یــک مولکــول دنــای دو رشــته ای و حلقــوی خــارج فــام تنــی 
اســت کــه معمــوال درون باکتــری هــا و بعضــی قــارچ هــا مثــل مخمرهــا وجــود 
دارد و مــی توانــد مســتقل از ژنــوم میزبــان همانندســازی کنــد. دیســک هــا را 
فــام تــن هــای کمکــی نیــز مــی نامنــد چــون حــاوی ژن هایــی هســتند کــه در 

فــام تــن اصلــی باکتــری وجــود ندارنــد.
ب( بین نوکلئوتید گوانین دار و آدنین دار

ج( علــت تشــکیل پیوندهــای نادرســت در هنــگام ســاخته شــدن آن در باکتری 
ــه  ــول و در نتیج ــکل مولک ــر در ش ــث تغیی ــت باع ــای نادرس ــت. پیونده اس

کاهــش فعالیــت آن مــی شــوند.
د( ژن درمانی

5. الــف( دیســک یــک مولکــول دنــای دو رشــته ای و حلقــوی خــارج فــام تنــی 
اســت کــه معمــوال درون باکتــری هــا و بعضــی قــارچ هــا مثــل مخمرهــا وجــود 
دارد و مــی توانــد مســتقل از ژنــوم میزبــان همانندســازی کنــد. دیســک هــا را 
فــام تــن هــای کمکــی نیــز مــی نامنــد چــون حــاوی ژن هایــی هســتند کــه در 

فــام تــن اصلــی باکتــری وجــود ندارنــد.
ب( دنای نوترکیب

ج( جانشینی یک آمینواسید پالسمین با آمینواسید دیگری در توالی
د( ۱- تولید دارو 2- تولید واکسن ۳- ژن درمانی ۴- تشخیص بیماری

ه( زیــرا باعــث مــی شــود که بــدون اتــالف وقــت اقدامــات درمانی و پیشــگیری 
الزم بــرای جلوگیــری از انتقــال ویــروس بــه ســایر افراد صــورت گیرد.
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6. علــت تشــکیل پیوندهــای نادرســت در هنــگام ســاخته شــدن آن در باکتری 
اســت. پیوندهــای نادرســت باعــث تغییــر در شــکل مولکــول و درنتیجــه 

کاهــش فعالیــت آن مــی شــوند.
7. الف( آمیالز

ب( یاخته های بنیادی مغز استخوان
 C ج( زنجیره

د( ژن مربوط به پادگن )آنتی ژن( سطحی
8. الــف( پیــش ســم غیرفعــال، تحــت تأثیــر آنزیــم هــای گوارشــی موجــود در 
ــث  ــده باع ــال ش ــم فع ــود. س ــی ش ــال م ــته و فع ــره شکس ــوارش حش ــه گ لول

تخریــب یاختــه هــای لولــه گــوارش و ســرانجام مــرگ حشــره مــی شــود.
ب( تبدیل انسولین غیرفعال به انسولین فعال است.

9. الف( تبدیل انسولین غیرفعال به انسولین فعال است.
ب( قــرار دادن نســخه ســالم یــک ژن در یاختــه هــای فــردی کــه دارای نســخه 

ای ناقــص از همــان ژن اســت.
ج( زیــرا باعــث مــی شــود کــه بدون اتــالف وقــت اقدامــات درمانی و پیشــگیری 

الزم بــرای جلوگیــری از انتقــال ویــروس بــه ســایر افراد صــورت گیرد.
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عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:
1. طاووس نر نظام جفت گیری ............... دارد.         )نهایی خارج خرداد 98( 
2. موازنــه بیــن محتــوای انــرژی غــذا و هزینــهء بــه دســت آوردن آن، ........... 
نــام دارد.                                                                                          )نهایــی خــرداد 98( 
3. رفتــاری کــه در آن یــک جانــور بقــا و موفقیــت تولیدمثلــی جانــور دیگــری 
ــش  ــود، افزای ــل خ ــا  تولیدمث ــا و ی ــال بق ــدن از احتم ــته ش ــه کاس ــا هزین را ب
مــی دهــد را ...................... مــی نامنــد.                                )نهایــی شــهریور 

 )98
در عبارت های زیر جواب صحیح را انتخاب کنید:

1. در یادگیــری )شــرطی شــدن فعــال- حــل مســئله(، جانــور بیــن تجربــه های 
گذشــته و موقعیــت جدیــد ارتبــاط برقــرار مــی کند. 

                                                                                     )نهایی خارج خرداد 98، با تغییر( 
2. قمری خانگی )تک همسر- چندهمسری( است.            )نهایی شهریور 98( 

3. مورچه های برگ ُبر از )قارچ - برگ( تغذیه می کنند. 
                                                                                                       )نهایی خارج خرداد 98( 
4. عامــل برگزیــده شــدن رفتــار دگــر خواهــی )انتخــاب طبیعــی- بــه دســت 
آوردن قلمرو( است.                                               )نهایی خارج خرداد 98، با تغییر( 

سوال های تشریحی زیر را پاسخ دهید:
1. چگونه مشخص شد رفتار مراقبت مادری در موش اساس ژنی دارد؟ 

                                                                                                                     )نهایی دی 97(
2. در مورد رفتارهای جانوران به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

                                                                                                         )نهایی خارج خرداد 98(
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الــف( رفتــار مــوش مــادر در مراقبــت از فرزنــدان یــک رفتــار غریــزی اســت یــا 
یادگیــری؟  

ب( محــرک طبیعــی و محــرک شــرطی در آزمایــش هــای آقــای پاولــوف 
)شــرطی شــدن کالســیک( چیســت؟ 

ج( جابه جایی طوالنی و رفت و برگشتی جانوران چه نام دارد؟ 
د( چــرا جانــوران نگهبــان و زنبورهــای عســل کارگــر رفتــار دگــر خواهــی انجــام 

ــی دهند؟  م
ــوع یادگیــری موردنظــر را در برگــه  ــه توضیحــات داده شــده، ن ــا توجــه ب 3. ب
ــی دی 97( ــید.                                                                    )نهای ــه بنویس ــخ نام پاس

ــود را  ــای خ ــاس(، بازوه ــی )تم ــک مکانیک ــا تحری ــی ب ــقایق دریای ــف( ش ال
ــد.  ــی ده ــخی نم ــداوم آب پاس ــت م ــه حرک ــا ب ــد ام ــی کن ــض م منقب

ب( شــامپانزه هــا از تکــه هــای چــوب یــا ســنگ بــه شــکل ســندان و چکــش 
اســتفاده مــی کننــد تــا پوســته ســخت میــوه هــا را بشــکنند. 

ج( جوجــه غازهــا پــس از بیــرون آمــدن از تخــم، نخســتین جســم متحرکــی را 
کــه مــی بیننــد، دنبــال مــی کننــد. 

4. هر یک از موارد زیر مربوط به کدام نوع یادگیری است؟    )نهایی خرداد 98(
الــف( جانــور بــا چشــم پوشــی از محــرک هــای بــی اهمیــت، انــرژی خــود را 

بــرای انجــام فعالیــت هــای حیاتــی حفــظ مــی کنــد. 
ــا تنبیهــی کــه دریافــت  ــاداش ی ــا پ ــور مــی آمــوزد بیــن رفتــار خــود ب ب( جان
ــا از انجــام آن  مــی کنــد، ارتبــاط برقــرار کــرده و در آینــده رفتــاری را تکــرار ی

خــودداری مــی کنــد. 

@rahemoshaver99 گروه آموزشی راه مشاور



69

                                                                                         رفتارهای جانوران l زیست یاد

ج( جانــور بیــن تجربــه هــای گذشــته و موقعیــت جدیــد ارتبــاط برقــرار 
می کند و آگاهانه برنامه ریزی می کند. 

د( در دورهء مشخصی از زندگی جانور انجام می شود.
5. در جــدول زیــر، هــر یــک از مــوارد ســتون »الــف« بــا یکــی از مــوارد ســتون 
»ب« ارتبــاط منطقــی دارد. آن هــا را پیــدا کنیــد و در  برگــهء پاســخ نامــه 
ــهریور 98(  ــی ش ــت( )نهای ــه اس ــورد اضاف ــک م ــتون »ب« ی ــید. )در س بنویس

ستون ))ب((ستون ))الف((

1. جانور می آموزد بین رفتار خود با پاداش یا تنبیهی 
که دریافت می کند، ارتباط برقرار کرده و در آینده 

رفتاری را تکرار یا از انجام آن خودداری می کند.
حل مسئله

2. شقایق دریایی با تحریک مکانیکی )تماس(، بازوهای 
خود را منقبض می کند اما به حرکت مداوم آب پاسخی 

نمی دهد.

شرطی شدن 
فعال )آزمون و 

خطا(

۳. جوجه غازها پس از بیرون آمدن از تخم، نخستین 
جسم متحرکی را که می بینند، دنبال می کنند. 

شرطی شدن 
کالسیک

۴. شامپانزه ها از تکه های چوب یا سنگ به شکل 
سندان و چکش استفاده می کنند تا پوسته سخت میوه 

ها را بشکنند.

خوگیری )عادی 
شدن(

نقش پذیری-
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6. بیشتر رفتارهای جانوران محصول برهم کنش چه عواملی است؟ 
                                                                                                       )نهایی خارج خرداد 98(

7. علت هر یک از رفتارهای زیر را بنویسید.                         
                                                                                                               )نهایی خرداد 98(
الــف( پرنــده کاکایــی پــس از آنکــه جوجــه هایــش از تخــم بیــرون مــی آینــد، 

پوســته هــای تخــم را از النــه خــارج مــی کنــد. 
ب( در نوعــی جیرجیــرک، جانــور نــر، جیرجیــرک مــاده ای را بــه عنــوان جفت 

انتخــاب مــی کنــد کــه بــزرگ تر باشــد. 
ــه  ج( کبوتــر خانگــی مــی توانــد در یــک روز ابــری مســیر درســت را بیابــد و ب

النــه بــاز گــردد. 
د( زنبــور کارگــر قبــل از جســتوجو دربــارهء محــل منبــع غــذا از زنبــور یابنــده 

اطالعاتــی دریافــت مــی کننــد. 
8. به سؤاالت زیر در باره رفتارهای جانوران پاسخ دهید.

                                                                                                                )نهایی شهریور 98( 
الف( درخشان بودن رنگ پرهای طاوس نر نشانهء چیست؟ 

ب( چــرا خرچنــگ هــای ســاحلی صــدف هــای بــا انــدازه بــزرگ را بــه عنــوان 
غــذا انتخــاب نمــی کننــد؟ 

ج( جانورانی که رکود تابستانی دارند در چه جاهایی زندگی می کنند؟ 
9. چرا طاووس نر نظام جفت گیری چند همسری دارد؟       

                                                                                                                  )نهایی دی 97( 
10. اصطالح »غذایابی بهینه« را تعریف کنید.             

                                                                                                       )نهایی خارج خرداد 98(
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11. در ارتباط با انتخاب طبیعی و رفتار به پرسش های زیر پاسخ دهید. 
                                                                                                     )نهایی خارج خرداد 98(

الــف( قلمــرو خواهــی بــرای جانــوران چــه فایــده هایــی دارد؟ )دو مــورد ذکــر 
کنیــد(

ب( پیــش از ورود بــه خــواب زمســتانی، جانــور چــه کاری را انجــام مــی دهــد؟ 
و ایــن کار بــه چــه منظــوری انجــام مــی گیــرد؟ 

12. رفتار دگرخواهی را توضیح دهید.                             
                                                                                                    )نهایی خارج خرداد 98(
 13. در رفتــار دگرخواهــی خفــاش هــای خــون آشــام، چــه زمانــی یــک خفاش 
از اشــتراک غــذا کنــار گذاشــته مــی شــود؟                                      )نهایــی دی 97(
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پاسخ نامه تشریحی فصل رفتارهای جانوران...
پاسخ تکمیل عبارات با کلمات مناسب:

1. چند همسری
2. غذایابی بهینه

3. دگرخواهی
پاسخ انتخاب جواب صحیح عبارات:

1. حل مسئله
2. تک همسر

3. قارچ
4. انتخاب طبیعی

پاسخ سوال های تشریحی:
1. بــا ایجــاد جهــش در ژن B آن را غیــر فعــال کردنــد، مــوش هــای مــاده ای که 
ژن هــای جهــش یافتــه داشــتند، ابتــدا بچــه مــوش هــای تــازه متولــد شــده 
ــان  ــت نش ــار مراقب ــد و رفت ــده گرفتن ــا را نادی ــد آنه ــی بع ــد ول ــی کردن را وارس

ندادنــد.
2. الف( رفتار غریزی

ب( محرک طبیعی: غذا و محرک شرطی: صدای زنگ
ج( مهاجرت

د( افــراد نگهبــان در گــروه جانــوران و یــا زنبورهــای عســل، رفتــار دگرخواهــی 
را نســبت بــه خویشــاوندان خــود انجــام مــی دهنــد. آنهــا بــا خویشاوندانشــان، 
ژن هــای مشــترکی دارنــد. بنابرایــن اگرچــه ایــن جانــوران خــود زاده ای
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ــد زادآوری کــرده و ژن  ــی خویشــاوندان آنهــا مــی توانن ــد داشــت، ول نخواهن
هــای مشــترک را بــه نســل بعــد منتقــل کننــد. 

3. الف( خوگیری )عادی شدن(
ب( حل مسئله

ج( نقش پذیری 
4. الف( خوگیری )عادی شدن(

ب( شرطی شدن فعال یا یادگیری با آزمون و خطا
ج( حل مسئله

د( نقش پذیری
.5

1-شرطی شدن فعال )آزمون و خطا( 
۲- خوگیری )عادی شدن( 

۳- نقش پذیری
۴- حل مسئله

6. ژن ها و اثرهای محیط زندگی جانور
ــای  ــال بق ــش احتم ــا افزای ــدن ی ــکار ش ــال ش ــش احتم ــرای کاه ــف( ب 7. ال

ــد. ــی دهن ــام م ــا انج ــه ه جوج
ب( زیــرا بــزرگ تــر بــودن جیرجیــرک مــاده نشــانهء آن اســت کــه تخمــک هــای 

دارد. بیشتری 
ج( کبوتــر خانگــی مــی توانــد موقعیــت خــود را نســبت بــه میدان مغناطیســی 

زمیــن احســاس و بــا اســتفاده از آن جهــت یابــی کنــد.
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د( چــون بــا صــرف انــرژی کمتــر و در زمــان کوتــاه تــری محــل دقیــق منبــع 
غــذا را پیــدا مــی کننــد.

8. الف( سالمت و کیفیت رژیم غذایی آن است.
ب( صــدف هــای بــزرگ تــر انــرژی بیشــتری دارنــد امــا بــرای شکســتن آنهــا 

بایــد انــرژی بیشــتری صــرف شــود.
چ( جاهای به شدت گرم مانند بیایان

9. در ایــن نظــام یکــی از والدیــن پــرورش و نگهــداری زاده هــا را انجــام 
می دهد.

10. موازنــه بیــن محتــوای انــرژی غــذا و هزینــۀ بــه دســت آوردن آن، غذایابــی 
بهینــه نــام دارد.

ــرژی  ــذا و ان ــد غ ــی توان ــرو م ــع قلم ــی از مناب ــتفادۀ اختصاص ــف( اس 11. ال
دریافتــی جانــور را افزایــش دهــد. امــکان جفــت یابــی جانــور و دسترســی بــه 

ــد. ــز افزایــش مــی یاب ــدن از شــکارچی نی ــرای در امــان مان پناهــگاه ب
ب( جانــور مقــدار زیــادی غــذا مصــرف مــی کنــد و در بــدن آن چربــی الزم بــه 

مقــدار کافــی ذخیــره مــی شــود تــا هنــگام خــواب بــه مصــرف برســد.
ــا و موفقیــت تولیــد  ــور بق ــاری اســت کــه در آن یــک جان 12. دگرخواهــی رفت
مثلــی جانــور دیگــری را بــا هزینــۀ کاســته شــدن از احتمــال بقــا و تولیدمثــل 

خــود، افزایــش مــی دهــد.
ــده  ــواه را در آین ــاش دگرخ ــرده، کار خف ــت ک ــذا دریاف ــه غ ــی ک 13. خفاش
جبــران مــی کنــد. اگــر جبــران انجــام نشــود، ایــن خفــاش از اشــتراک غــذا 

ــار گذاشــته مــی شــود. کن
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