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به نام خدا
فرشتهازشیطانپرسید:»قويترینسالحتوبرايفریفتنانسانهاچیست؟«

شیطانگفت:»بهآنهاميگویمهنوزفرصتهست.«
شیطانپرسید:»قدرتمندترینسالحتوبرايامیدبخشیدنبهانسانهاچیست؟«

فرشتهگفت:»بهآنهاميگویمهنوزفرصتهست.«
باخودفكرميكردمسختترینبخشكاردرنگارشكتابياینچنینچیست؟شرحوتفسیرجمالت
بيپایانكتابدرسي؟توضیحمتناسبومرتبطباشكلها؟طرحتستوتهیةپاسخهايتشریحيواضح...؟كه
همهوهمةاینهاسرانجامبتوانندتوانمنديوبارعلميدانشپژوهانعزیزاینمرزوبومرابرايشركتكردن
درآزمونسرنوشتساززندگيشانافزایشوارتقادهد.دیدمكهنه!اینهاكهگفتمميتوانندبهدنبالسالها
تدریسحرفهايوتجربهبهدستآیند؛امانوشتنمقدمهكاريبسسختاست!ناگزیربایدچندجملهرااز

انبوهحرفهایيكهباتکتکمخاطبینمدارم،دراینجابگویم.
حقیقتایناستكهدرهركاريدشوارترینقدمهمانقدماولاستوادراكآگاهانهوهوشمندانةشما
ازخویشتنخویشودركصحیحواقعیتهايدنیايپیرامونتانشماراهدایتميكند؛نهآننیرويناآگاهي

كهدراختیاروبهفرمانتاننیست.
شماگامبهساحتپیدايدانشنهادهاید.راهيسرشارازنورونشاطوپویایيوصدالبتهكهخستگيهاو
مشكالتفراواندررسیدنبهسرمنزلآمالوآرزوهایتانرابایدبهجانبخرید.اینمسیرراخودتانبرگزیدهاید!
پسباورهایتانرامتحولكنید؛یکدگردیسيواقعي!تاگزینشهایتاننیزدگرگونشوندودستآوردهاي
بهترينصیبتانشود.ارزشمندتریندگرگونيآناستكهازدرونشماآغازشود.یقینبدانیدكهكارشما
رادیگريانجامنميدهد،پسپاشنههاراوركشیدوبهراهبیفتید....كهدر»ماندن«ميپوسید!دراینمیان
بدانیدخداوندشماراميبیندوشماميتوانیدبانیروهايماورایيایندنیاهمصداوهمآهنگشویدوسرنوشت
خودرابهدلخواهترینومطلوبترینشكلرقمزنید...بایدبهعدلخداوندياعتمادكنید.بهاینكهاگر
طریقمستقیميرابراينیلبههدفخودبرگزینیدودرراهرسیدنبهآنتالشبيوقفهداشتهباشید،این

شماهستیدكهبرگزیدهميشوید؛نهدیگري!
بهقولنیلدونالدوالش»دردنیايپروردگار،شفقتهرگزپایاننميپذیردوعشقهرگزمتوقفنميشود
وشكیبایيهیچوقتتمامنميشود،فقطدردنیايانسانهاخوبيمحدوداست«.پسبازهمبهخدااعتماد
كنیدكهفقطوفقطاوشماراكفایتميكند.امروزبرايشماموقعیتيخاصاستكهبایدازفرصتهايآن
استفادهكنید.آنهمازنوع»استفادةحداكثري!«.بهفرمایشامیرمؤمنان)ع(اینفرصتدرگذراستهمچون

گذرابرها....پسآنرابهتماميدریابید.
دكترشریعتيتعریفژرفيازفقرواقعيدارد:

»ميخواهمبگویم...
فقرهمهجاسرميكشد.

فقر،گرسنگينیست،عریانيهمنیست.
فقر،چیزيرا»نداشتن«است؛وليآنچیزپولنیست،طالوغذانیست.

فقر،همانگردوخاكياستكهبركتابهايفروشنرفتةیکكتابفروشيمينشیند.
فقر،تیغههايبرندةماشینبازیافتاستكهروزنامههايبرگشتيراُخردميكند.

فقر،كتیبةسههزارسالهاياستكهرويآنیادگارينوشتهاند.



فقر،پوستموزياستكهازپنجرةیکاتومبیلبهخیابانانداختهميشود.
فقر،همهجاسرميكشد.

فقر،شبرابيغذاسركردننیست؛
فقر،روزرابياندیشهسركردناست.«

امیدوارمخداوندبهجوانانشریفونجیبایرانعزیزكهاشتیاقشانبرايفراگیريدانشدردنیامثالزدني
وجّداًبيماننداست،توفیقعنایتفرمایدتادرراهپیشرفتخودومیهنعزیزگامهايمحكموبلنديبردارند.
درخاتمهازیكایکپرسنلمحترمانتشاراتعلميفار،جنابآقايامینصادقیه،جنابآقايدكترهامون
سبطي،جنابآقايحجازي،جنابآقايحیدري،آقايحسیننوري،جنابآقايحسینيوسركارخانمزهرا
امینصادقیهسپاسگزاريميكنم.ازسركارخانمبابایيكهبادقتبينظیروحوصلةتمام،نهایتسعةصدر
رابهخرجدادندنیزعمیقاًكمالامتنانرادارم.ازجنابآقايسیدمحمدجوادقهاري)شاملو(ـازدبیران
مجربزیستشناسيبهخصوصدرحوزةكنكورـكهبادّقتنظرفراوانبهویرایشكتابحاضرپرداختند
كمالتشكررادارم.همچنینازجنابآقايسیناخانيوسركارخانمفاطمهزرعيفروشكهبادقتبينظیر
بهبازنگريكتابپرداختندسپاسگزارمودرآخرازآقايعليشمسبابتهمكاريدرپاسخگویيبهسؤاالت

كنكور۹6تشكرمينمایم.
ازصاحبنظران،دبیرانودانشآموزانگراميتقاضادارمدرصورتمشاهدةهرگونهكاستيحتماًآنرااز

طریقسایتانتشاراتمنعكسفرمایندتادرچاپهايبعدياصالحاتالزمصورتپذیرد.
درخاتمهسپاسقلبيامرابهخانوادةعزیزمكهدرهرمرحلهايازكارتألیفاینكتابشكیبایيفراوان

بهخرجدادهاندنثارميكنم.

سربلندباشید
وحیدعزیزي



مطالعهيمؤثرزيستشناسي
همانطوركهميدانیددرسزیستشناسيدارايویژگيحفظيمفهومیاستوبهدلیلضریببااليآندركنكوراهمیتش
دوچندانشدهاست.بنابراینمطالعهيعمیق،دورههايمكرروصرفزمانمناسبدرایندرسميتواندنتیجهيخوبيرا
برایتانرقمبزند.حالدراینبخشازمقدمهميخواهیمشیوهيخواندن،تكمیلوتمرینآنرابهطورمبسوطبیانكنیم.

بسیاريازدانشآموزانعزیزپیشدانشگاهيازاینكهعليرغممطالعهوزدنتستدرایندرسنميتوانندنتیجهي
دلخواهخودرابگیرندگلهمندند.مسلماًبایدبدانیمچنانچهدرهركارينتوانیمبههدفمانبرسیمحتماًدالیليوجوددارد
كهبایدباتحلیلوكندوكاشآنرابهدستآوریموبارفعمعایبنتیجهرابهنفعخودمانتغییردهیم.پسدردرس
زیستشناسيصرفاًبایکمطالعهيسطحيوزدنتستبهسرانجامخوبينميرسیم.پسبااینمقالههمراهشویدتا

شیوههايمؤثريرادرهفتگامبهشماپیشنهادكنیم.
گامیكم:مهمترینابزارشماكتابدرسيميباشد.برايآمادهسازيكتابدرسیآنرابهمكانيكهكتابسیمي
ميكنندتحویلدهیدتامابینهرصفحهازكتابپیشدانشگاهيوپایهیکصفحهيسفیدگذاشتهوآنراسیميكند.
گامدوم:كتابكمکآموزشیودركنارآنفارآزمونزیستراجهتارزیابيهايپيدرپيتهیهكردهوبهطورآماده

جهتاستفادهدرهنگاممطالعه،تمرینوآزمونداشتهباشید.
گامسوم:درابتدابهتراستقبلازتدریسدبیر،بخشموردنظرراپیشخوانيكنیدتادركالستمركزكافيروي

موضوعداشتهباشید.
گامچهارم:پسازتدریسدبیر،بخشموردنظرراسهمرتبهبخوانید.
باراول:روخوانيكنیدتارويكلماتوجمالتدیدكليپیداكنید.

باردوم:دوبارهازابتداآنرابادقتبخوانیدوسعيكنیدسؤاالتيرادربااليهرپاراگرافطرحنماییدوزیركلمات
مهمخطبكشیدوچنانچهمطلبمهميازآنبهنظرتانرسیددرصفحهيسفیدروبهروبنویسید.دراینقسمتحتي
اگرمطلبمرتبطيازدرسهايگذشتهوجزوهيدبیروجوددارددرهمینبخشواردكنید.)صفحهيسفیدروبهروبراي

نوشتنخالصههاونكتههاميباشدتاصفحهیكتابخیليشلوغنشود.(
بارسوم:مجدداًبهابتدايبخشبرگردیدوحاالآنرابرايخودتانتوضیحدهید.

گامپنجم:تستهايبخشموردنظردركتابكمکآموزشيراجوابدهیدوتمامگزینههارا)گزینهيدرستوغلط(
بررسيكنیدوچنانچهنكتهايبهنظرتانرسیددرصفحهيسفیديكهدركتابدرسياضافهكردهاید؛واردكنید.چنانچه
جواببعضيسؤالهارانميدانستید،متنسؤالرادربااليپاراگرافمربوطبهآنبنویسیدتامنظورسؤالرادرپاراگراف
متوجهشوید.بعضیاوقاتشمادانشآموزعزیزسؤالرادركنميكنیدوبههمیندلیلجوابشرانميیابید.بنابراینبا

نوشتنمتنسؤالدربااليپاراگرافبهفهمباالتريازمطالبخواندهشدهميرسید.
گامششم:ازكتابفارآزمون،آزمونمربوطهراانجامدهیدوپسازاتمامآزمون،آنراتحلیلكنیدومانندمرحلهيپنجم
چنانچهجوابسؤاليرانميدانستید،متنسؤالرادربااليپاراگرافیاصفحهيسفیدواردكنید.همچنیننكتههايبهدست
آمدهراهمدركنارهمانپاراگرافهايمربوطهواردنمائید.پیشنهادميكنیمآزمونهايكالسيوآزمایشيمانندقلمچي،

گزینهيدوو...راحتماًتحلیلكردهومتنسؤاالتموردنظرتانونكتههارادركتابدرسي)صفحهيسفید(واردكنید.
گامهفتم:هرموقعخواستیدبخشجدیدتدریسشدهتوسطدبیررابخوانیدوتمرینكنید)باترتیبگامهايسوم

تاششم(.حتماًبخشهايقبليرابهصورتگذراتندخوانيودورهنمایید.
تأكیدپایاني:عليرغمآنكهمراحلهفتگانهيفوقازشماوقتقابلتوجهيميگیردولينتیجهيآنفوقتصورتان
خواهدبودپسبهجایشتابزدگيازاینشیوهكهبهآنیادگیريكریستاليهمگفتهميشوداستفادهكنید.درضمن
حاشیهيكتابدرسيوصفحاتسفیدروبهرويآنهاهمانبخشخالصهنویسيونكتهبرداریخواهدبودودرهرمرحله

ازدورهميتوانیدهمهيكتاب،خالصههاونكتههایتانرایكجاداشتهباشید.
سعيكنیددرهفتهبین۱0تا۱۲ساعتبهطورمیانگینبرايزیستشناسيوقتبگذاریدوحداقلایندرسرادر

۴روزهفتهتقسیمكنید.
موفقیتبافكروعملبهوجودميآید؛امیدواریمموفقباشید

سرمشاورفار



راهنمايكتاب
دوستانعزیز،فرزندانایرانسربلندسالم!

بيشکشمادانشآموزانعزیزگروهآزمایشيعلومتجربيازاهمیتفوقالعادهزیادجایگاهدرسزیستشناسي
دركنكوركشورمانآگاههستید.اختصاصبیشترینتعدادسؤالوباالترینضریببهاینمادةامتحاني،درجةاهمیت
ایندرسرابسیارباالبردهاست.اینجایگاهویژهایجابميكندكهطّراحانمحترمسؤاالتكنكوراهتمامفراوانيدر
طرحپرسشهایيدرخوروشایستهداشتهباشند؛بهنحويكهسؤاالتبتواننددراینرقابتتنگاتنگ،سطحدانش،
مهارت،انتقالسریعذهنيواشرافداوطلبانرامحکبزنندوافرادتوانمند،برگزیدهشوند.بدینجهتسؤاالتاین
درسازاتكاءِصرْفبهمحفوظاتخارجشدهوبنیانآنبردركعمیقمفاهیم،دّقتنظرباالوقابلیتداوطلبدر
احضارذهنيسریعموضوعاتدرزماناندكپاسخگویياستوارشدهاست.درسالهاياخیربرتعدادسؤاالتتلفیقيو
تركیبيایندرسافزودهشدهاستوطّراحانمحترمبارویكردهايجدیدبهزوایايمختلفمباحثنگاهميكنندودر
هرسال،سؤاالتينو،غیرتكراريوفنيترازسالهايقبلراپیشرويداوطلبانقرارميدهند!اكنوناینسؤالپیش
ميآیدكهزیستشناسيرابهچهنحوبایدمطالعهكرد؟آنچههموارهودربیستوانديسالتدریسدركالسهایم
بدانتأكیدداشتهامودارممطالعة:»كتابمحور«ياست.واقعیتایناستكهطّراحانمحترمسؤاالتكنكور،كتاب
درسيشماراپیشروقرارميدهندوازآنسؤالطرحميكنند!نهازكتابهايكمکآموزشيوجزواتموجوددر
بازارـكهبسیاريازآنهابيمحتوا،دارايایرادهايعلميوساختاريو...هستند!آنهابراساستجربهوعلمخود،
مفاهیمزیستشناختيرادرقالبپرسشهایيدرميآورندكههمدربرگیرندةتواناستنتاجمنطقيدانشآموزاست
وهمانباشتههايحافظةاورادرفراگیريمطالبكتابدرسيموردسنجشقرارميدهند.بنابراینشماعزیزانباید
همدربخشحفظیاتمطالبزیستشناسيتوانمنديكسبكنیدهمقادربهتحلیلباالدرپذیرشیارّدگزینههاو
جمالتارائهشدهدرسؤالباشید.یعنيبایدبتوانیدموشكافانهایرادهایيكهدرگزینههایاعباراتسؤالوجوددارند
راموردبررسيقراردهید.اینكارممكننیستمگردرسایةتكرارپیوستهوهرروزةمطالبكتابدرسيوسپس

دركوبرقراريارتباطبینموضوعاتدرذهنخود!
برايمحّققشدناینمسئله،ساختاراینكتابپيریزيشد.كتابيكهدرسنامهنداردچونمعتقدمآنچه
موردنیازدانشآموزاستدركتابهايدرسيآمدهاستاماالزماستبهشمااینتوجهدادهشودكهآنچهازكتاب
درسيخودميخوانیددارايچنینزوایايپنهانویامرتبطبافالنموضوعكتابهايدرسياست.درهرفصلاین
كتابابتداسؤاالتيبرايبخشهايآنفصلطرحشده)آزمونهايمویرگي(ویاازسؤاالتآزمونهايسراسريو
...استفادهشدهاستكهشمابرايپاسخگویيبهاینسؤاالتناگزیرهستیدآنبخشازفصلموردنظررابادّقت
مطالعهكنید.پسازاینآزمونها،سؤاالتيدرقالبآزمونهاقرارگرفتهاندكهمطالبدویاچندبخشآنفصلرا
پوششميدهند.اینكارموجبميشودشمامجبوربهمروردایمبخشهايقبلينیزبشوید.توصیةاكیدمناین
استكهپاسخنامهتشریحيهمةسؤاالترابخوانید.چهسؤاالتيكهپاسخاشتباهدادهایدچهسؤاالتيكهجواب
صحیحرابرايآنانتخابكردهاید.چوندرپاسخهابهتحلیلسایرگزینههاپرداختهشدهاستونكاتمهميدر

آنهاگنجاندهشدهاست.
شماباخواندنپاسخهايتشریحيمتوجهجنبههايجدیديازآنموضوعميشویدوتكراردائميبهنشستن
مطالبدرذهنشماكمکشایانميكند.وجهآموزشياینكتابدرنظرمنبرجنبةسنجشآنغلبهدارد.ميخواهم
بگویمكمتردرفكراینباشیدكهازآزمونهاياینكتابصرفاًبرايارزیابياستفادهكنید!بلكهبیشترسعيكنید
سؤاالتآزمونهاياولیههرفصلراباآرامشسؤاالترابخوانید،تحلیلكنیدوپاسخدهیدوسپسبهپاسخهاي

تشریحيرجوعكردهوتحلیلكاملآنپرسشرادرآنجافرابگیرید.
مسلماًهرچهدرازمونهايآنفصلپیشميرویداحساسميكنیدتسلّطتانبیشترشدهاست!چینشآزمونها
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— 1 1آزمون_1:_پروتئين_سازي_)از_ژن_تا_پروتئين(

ف 1	لص
آزمونفهايفپيشفدانشگاهيف1

Ì 20 دقيقه Ì)آزمونف1:فپروتئينفسازيف)ازفژنفتافپروتئين

1_ در_مورد_بيماری_آلکاپتونوریا_کدام_عبارت_درست_است؟.
_1(_علت_بيماری،_نقص_در_آنزيم_سازندة_هموجنتيسيك_اسيد_است.

_2(_فرد_مبتال_به_بيماری،_ادرار_سياه_رنگ_دفع_می_كند.
_3(_ژن_رمز_كنندة_آنزيِم_تجزيه_كنندة_هموجنتيسيك_اسيد،_جهش_يافته_است.

4(_نفرون_های_كلية_فرد_بيمار،_قادر_به_بازجذب_كامل_هموجنتيسيك_اسيد_هستند.

2_ در_ادرار_افراد_سالم،_..........._مبتالیان_به_آلکاپتونوریا،_..........._وجود_..........._..
2(_مانند_ـ_هموجنتيسيك_اسيد_ـ_دارد _1(_برخالف_ـ_تجزيه_كنندة_هموجنتيسيك_اسيد_ـ_ندارد_

4(_مانند_ـ_تجزيه_كنندة_هموجنتيسيك_اسيد_ـ_دارد 3(_برخالف_ـ_هموجنتيسيك_اسيد_ـ_ندارد_

3_ رویکرد_جدید_بيدل_و_تيتوم_در_راستای_نظریة_»یک_ژن_ـ_یک_آنزیم«_......................._بود..
2(_استفاده_از_محيط_كشت_شاهد_و_غنی_شده _1(_مطالعه_و_بررسی_جاندار_يوكاريوت_

4(_بررسی_جهش_های_مربوط_به_مسير_توليد_آمينواسيدها 3(_آزمايش_روی_صفات_قابل_مشاهده_

4_ محيط_کشت_حداقل_برای_رشد_کپک_نوروسپورا.....
_1(_مخلوط_رقيقی_از_انواع_نمك،_كمی_ساكارز_و_ويتامين_تيامين_است.

_2(_در_آزمايش_های_بيدل_و_تيتوم_به_عنوان_محيط_كشت_شاهد_نيز_مورد_استفاده_قرار_گرفت.
_3(_همان_محيط_كشت_غنی_شده_برای_رشد_هاگ_های_جنسی_نوروسپورا_است.

4(_برای_رويش_هاگ_های_جهش_يافته_مناسب_است.

5_ در_بررسی_ژن_های_کنترل_کنندة_واکنش_های_متابوليِک_توليد_آرژینين_در_نوروسپوراکراسا،_از_محيط_های_کشت_زیر_استفاده_شد._کدام_محيط_ها_.
یکسان_هستند؟__A=_محيط_کشت_حداقل_____B=_محيط_کشت_کامل_____C=_محيط_کشت_غنی_شده_____D=_محيط_کشت_شاهد

D_و_C_)4 _C_و_A_)3 _D_و_A_)2 _C_و_B_)1

6_ در_رونویسی_از_ژن،_..........._همانندسازی_ژن،_............_پيوندهای_هيدروژنی_بين_دو_رشتة_DNA_را_گسيخته_می_کند..
4(_مانند_ـ_هليكاز 3(_برخالف_ـ_RNA_پلی_مراز_ 2(_مانند_ـ_RNA_پلی_مراز_ 1(_برخالف_ـ_هليكاز_
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7_ کدام_جمله_درست_است؟.
_1(_در_يوكاريوت_ها،_DNA_حلقوی_در_سيتوپالسم_رونويسی_می_شود.
_2(_در_پروكاريوت_ها،_DNA_خطی_در_سيتوپالسم_رونويسی_می_شود.

_3(_در_يوكاريوت_ها،_RNA_پلی_مرازI_از_DNA_سيتوپالسمی_رونويسی_می_كند.
4(_در_پروكاريوت_ها،_RNA_پلی_مرازII_از_ژن_تنظيم_كننده_رونويسی_می_كند.

8_ در_آزمایش_نيرنبرگ،_کدام_دستاورد_محقق_نشد؟.
2(_كشف_كد_ژنتيكی_فنيل_آالنين_در_DNA،_به_طور_غيرمستقيم _1(_توليد_رشتة_پلی_پپتيدی_با_كم_ترين_تنوع_مونومری_ممكن_

4(_كشف_رمز_AUG_به_عنوان_كدون_آغازين _DNA_برای_شناسايی_رمز_های_mRNA_3(_استفاده_از

9_ )آزمایشی_سنجش_ـ_تجربی_ـ_85_ـ_مرحله_پنجم(. با_توجه_به_شکل_tRNA_مقابل،_کدام_عبارت_در_مورد_جایگاه_»الف«_و_»ب«_صحيح_است؟_
_1(_جايگاه_»ب«_كه_دارای_كدون_ACU_است،_در_جايگاه_A_ريبوزوم_قرار_می_گيرد.

_2(_جايگاه_»ب«_دارای_كدون_UAC_است،_هرگز_در_جايگاه_A__ريبوزوم_قرار_نمی_گيرد.
_3(_جايگاه_»الف«،_محل_تعيين_نوع_آمينواسيدی_است_كه_بايد_حمل_شود.

4(_جايگاه_»الف«،_توالی_ثابتی_در_همة_tRNAها_دارد.

10_ )آزمایشی_سنجش_ـ_تجربی_ـ_84_ـ_جامع_2(. در_ابتدای_ترجمه،_کدام_یک_از_وقایع_زیر_دیرتر_از_سایرین_رخ_می_دهد؟_
2(_برقراری_پيوند_پپتيدی_بين_اولين_و_دومين_آمينواسيد _1(_اتصال_جزء_بزرگ_ريبوزوم_به_جزء_كوچك_تر_

4(_ورود_اولين_رمز_به_جايگاه_A_ريبوزوم 3(_جدا_شدن_دومين_آنتی_كدون_از_كدون_

11_ کدام،_از_مراحل_ادامة_فرایند_پروتئين_سازی_است؟.
2(_حضور_هم_زمان_tRNA_آغازگر_و_دومين_tRNA_در_ريبوزوم _1(_كامل_شدن_ساختار_ريبوزوم_برای_ترجمه_

4(_هيدروليز_پيوند_بين_آخرين_tRNA_موجود_در_جايگاه_P_با_پلی_پپتيد 3(_برقراری_پيوند_هيدروژنی_بين_كدون_آغاز_و_آنتی_كدون_tRNA_آغازگر_

12_ ..........._،_mRNA_در_فرایند_ترجمة_ژن_اکتين_)نوعی_پروتئين_تک_رشته_ای(_در_سلول_های_عضالنی_انسان_و_در_حين__جابه_جایی_ریبوزوم_بر_روی
)سراسری_ـ_89_ـ_داخل( _tRNA_)1_حامل_يك_آمينواسيد_خاص_به_جايگاه_P_منتقل_می_شود._

_tRNA_)2_موجود_در_جايگاه_P_،_ريبوزوم_را_ترک_می_كند.
_3(_پيوند_پپتيدی_بين_آمينواسيدها_در_جايگاه_A_برقرار_می_شود.

4(_جايگاه_A_،_همواره،_پذيرای_tRNA_حامل_آمينواسيد_می_گردد.

13_ در_ترجمه،_.........._رونویسی_.........._.
_1(_مانند_ـ_پيوند_هيدروژنی_بين_بازهای_مكمل،_هم_برقرار_و_هم_شكسته_می_شود.

_2(_برخالف_ـ_پيوند_هيدروژنی_تشكيل_نمی_شود.
_3(_مانند_ـ_نوعی_آنزيم_غيرپروتئينی،_پيوند_بين_مونومرها_را_تشكيل_می_دهد.

4(_برخالف_ـ_واكنش_های_سنتز_آبدهی_انجام_می_شود.

14_ .»...............IIIپلی_مراز_RNA_کدام_جمله_نادرست_است؟_»در_محصول
2(_جايگاه_اتصال_اسيدآمينه_از_آنتی_كدون_دور_است. _1(_آمينواسيد_به_قند_ريبوز_نوكلئوتيد_پيريميدين_دار_متصل_می_شود._

4(_مولكول_در_سيتوپالسم،_ساختار_L_مانند_دارد. 3(_پيوندهای_هيدروژنی_بين_بازهای_آلی_مكمل_وجود_دارد._

15_ )سنجش_ـ_87(. رشته_های_منشعب_در_ساختار_پرمانند_سلول_تخم_دوزیست،_..........._می_باشند.__
RNA_)2های_در_حال_ساخت _DNA_)1های_در_حال_همانندسازی_

4(_آنزيم_های_فعال_همانندسازی _ 3(_پلی_پپتيدهای_در_حال_ساخت_

16_ سيستئين_به_قند_..............متعلق_به_نوکلئوتيد.................دار_مولکول_ناقل_خود_متصل_می_شود..
4(_دئوكسی_ريبوز-_آدنين 3(_ريبوز-_سيتوزين_ 2(_دئوكسی_ريبوز-__سيتوزين_ 1(_ريبوز-_آدنين_



— 3 3آزمون_1:_پروتئين_سازي_)از_ژن_تا_پروتئين(

17_ )سراسری_ـ_89_ـ_داخل(. ریبوزوم_فعال_در_.........._وجود_ندارد._
4(_كلروپالست_ميانبرگ_پنبه 3(_ميتوكندری_كالميدوموناس_ 2(_هستة_نورون_انسان_ 1(_مولد_كزاز_

18_ کوتاه_شدن_RNA_اوليه،_تغييری_است_که_............
2(_منجر_به_حذف_رونوشت_اگزون_ها_می_شود. _1(_در_همة_RNAهای_يوكاريوتی_انجام_می_شود._

4(_در_اغلب_RNAهای_يوكاريوتی_انجام_می_شود. 3(_فقط_در_مورد_mRNA_رخ_می_دهد._

19_ برای_بالغ_شـدن_mRNA_رمزکنندة_ميوگلوبين_در_.........._باید_در_مولکول_نابالغ_با_سـه_رونوشـت_اگزون،_جمعًا_............_پيوند_فسفودی_اسـتر_.
شکسته_و_برقرار_شود.

4(_هسته_-_6_ 3(_سيتوپالسم_-_8_ 2(_هسته_-_8_ 1(_سيتوپالسم_-_6_

20_ در_شکل_مقابل،_مولکول_نشان_داده_شده_کدام_است؟.
_mRNA_)1_رمز_كنندة_گاسترين

_tRNA_)2_توليدكنندة_ويتامينK_در_انسان
_RNA_)3_ريبوزومی_نوروسپوراكراسا

RNA_)4_پيك_رمز_كنندة_مهاركنندة_لك

21_ چند_جمله_از_عبارت_هاي_زیر_ایراد_علمي_ندارد؟.
*_در_فنيل_کتونوریا_آنزیم_مؤثر_در_توليد_تيروزین،_غيرطبيعي_است.

*_در_ادرار_مبتالیان_به_آلکاپتونوریا_متابوليت_هاي_حاصل_از_تجزیة_هموجنتيسيک_اسيد_وجود_دارند.
*_آرچيبلد_گرو،_نظریة_مهم_زیست_شناختي_مبني_بر_این_که_هر_ژن_مسئول_ساختن_یک_آنزیم_است_را_به_دنياي_علم_ارائه_کرد.
*_افراد_مبتال_به_آلکاپتونوریا_به_دليل_تجمع_محصوالت_حاصل_از_متابوليسم_غيرعادي_فنيل_آالنين،_عقب_ماندگي_ذهني_دارند.

*_در_بدن_بيماراني_که_ادرار_آن_ها_در_مجاورت_هوا_سياه_مي_شود،_آنزیم_تجزیه_کنندة_آلکاپتون،_غيرطبيعي_است.
4(_صفر _3_)3 _2_)2 _1_)1

چند_جمله،_عبارت_مقابل_را_به_نادرستي_تکميل_مي_کند؟_»بيدل_و_تيتوم_در_آزمایش_هاي_خود_روي_نوروسپوراکراسا_براي_تکميل_محيط_کشت_._22
حداقل،_به_منظور_ایجاد_محيط_هاي_غني_شده،_از_ماده_اي_استفاده_کردند_که_..............._«.

*کمبود_آن_در_بدن_انسان_نوعي_از_آنمي_را_ایجاد_مي_کند.
*_بخشي_از_ساختار_مولکولي_یکي_از_مهم_ترین_انتقال_دهنده_هاي_عصبي_انسان_است.

*اولين_بار_فردریک_ميشر_آن_را_از_هستة_سلول_استخراج_کرد.
*_در_مسير_سنتز_بيوشيميایي_خود،_مستقيمًا_از_سيترولين_حاصل_مي_شود.
*_جزء_ساختار_ماده_اي_است_که_ساختمان_شيميایي_شبيه_نيکوتين_دارد.

4(_صفر _3_)3_ _2_)2 _1_)1

چند_جملة_زیر،_نادرست_است؟._23
*_جایگاه_آغاز_رونویسي_نسبت_به_کدون_و_جایگاه_پایان،_تعداد_نوکلئوتيد_کم_تري_دارد.

*_در_اولين_قدم_براي_ساختن_ميکروتوبول،_آنزیم_به_جایگاهي_قبل_از_اپراتور_ژن_متصل_مي_شود.
*_دو_رشتة_جایگاه_پایان_در_ژن_رمزکنندة_انسولين،_به_وسيلة_هليکاز_باز_مي_شوند_تا_RNAپلي_مرازII_آن_را_رونویسي_کند.

*_در_حباب_)چشم(_رونویسي،_حداکثر_5_و_حداقل_2_نوع_نوکلئوتيد_وجود_دارد.
*_در_مرحلة_2_رونویسي_از_ژن_رمزکنندة_تاژك_اشریشيا_کالي،_هيچ_پيوند_فسفو_دي_استري_توسط_RNAپلي_مراز_برقرار_نمي_شود.

*_در_ساختار_پرمانند_در_سلول_تخم_دوزیست،_RNAهاي_بلندتر_برخالف_RNAهاي_کوتاه_تر،_رونوشت_اینتروني_را_از_دست_نداده_اند.
5_)4 _4_)3 _3_)2 _2_)1
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در_آزمایش_نيرنبرگ_همة_موارد_ثابت_شدند،_به_جز:._24
1(_بدون_حضور_كدون_هاي_آغاز_و_پايان،_امكان_ترجمه_شدن_يك_mRNA_وجود_دارد.

2(_در_خارج_سلول،_بدون_وجود_ژن،_امكان_پروتئين_سازي_وجود_دارد.
3(_رمزهاي_ژنتيكي_در_DNA_و_RNA_،_هر_كدام_از_سه_نوكلئوتيد_تشكيل_شده_اند.

4(_كد_ژنتيكي_اسيدآمينه_اي_كه_تيروزين_از_آن_مشتق_مي_شود،_AAA_است.

کدام،_در_مورد_عامل_مولد_کزاز،_درست_است؟_»در_مرحلة_..............._«._25
1(_آغاز_ترجمه،_پس_از_اتصال_جزء_بزرگ_به_كوچك_ريبوزوم،_tRNA_حامل_متيونين_وارد_جايگاه_P_مي_شود.

2(_دوم_رونويسي،_RNAپلي_مراز_پيوند_بين_بازهاي_آلي_مكمل_را_در_ناحية_راه_انداز_ژن،_گسيخته_مي_كند.
3(_ادامة_ترجمه،_جايگاه_A_ريبوزوم_همواره_آمادگي_پذيرش_tRNA_ناقل_آمينواسيد_را_دارد.

4(_سوم_رونويسي،_RNAپلي_مراز،_DNA_و_mRNA_حاوي_رونوشت_جايگاه_پايان_از_يكديگر_جدا_مي_شوند.
_149_در_صفحة_1پاسخ_آزمون_

Ì 20 دقيقه Ì)آزمونف2:فپروتئينفسازيف)ازفژنفتافپروتئين

1_ آلکاپتونوریا_نوعی_بيماری_..........
_1(_ارثی_است_كه_طی_آن_فنيل_آالنين_به_تيروزين_تبديل_نمی_شود.

_2(_با_نقص_ژنتيكی_است_كه_در_فرد_مبتال،_عقب_ماندگی_ذهنی_به_وجود_می_آورد.
_3(_اكتسابی_است_كه_در_آن،_نقص_آنزيمی_مانع_تجزية_هموجنتيسيك_اسيد_است.

4(_است_كه_در_آن،_ادرار_فرد_مبتال،_در_مجاورت_هوا_سياه_می_شود._

2_ جاندار_مورد_مطالعة_بيدل_و_تيتوم...............
2(_در_خود،_ساكاراز_توليد_نمی_كند. _1(_در_هركيسة_توليد_مثلی_خود،_8_هاگ_جنسی_در_يك_رديف_دارد.__

4(توانايی_ايجاد_تتراد_را_در_چرخة_زندگی_خود_ندارد. 3(_در_هاگ_غيرجنسی_خود،_كروموزوم_همتا_دارد._

3_ کدام،_از_تفاوت_های_همانندسازی_DNA_خطی_و_رونویسی_یک_ژن_نيست؟.
2(_نوع_قند_در_رشته_های_پلی_نوكلئوتيدی_ساخته_شده _1(_وجود_قطبيت_در_رشته)ها(ی_تازه_ساخت_

DNA_4(_نوع_آنزيم_جداكنندة_دو_رشتة 3(_تعداد_رشته_های_جديد_ساخته_شده_

4_ شکل_روبه_رو،_رونویسی_ژن_رمز_کنندة_آنزیم_تجزیه_کنندة_هموجنتيسيک_اسيد_را_نشان_می_دهد._جهت_رونویسی_.
و_حداکثر_انواع_مونومرهای_تک_فسفات،_کدام_است؟
A_)2_به_B_ـ_8 _B_)1_به_A_ـ_5_
A_)4_به_B_ـ_5 B_)3_به_A_ـ_8_

5_ شکل_سؤال_قبل،_رونویسی_ژن_رمزکنندة_کراتين_را_نشان_می_دهد._محل_انجام_و_نوع_RNA_به_ترتيب_کدام_است؟.
4(_هسته_ـ_نابالغ 3(_سيتوپالسم_ـ_بالغ_ 2(_هسته_ـ_بالغ_ 1(_سيتوپالسم_ـ_نابالغ_

6_ کدام،_جزء_مراحل_آغاز_ترجمه_نيست؟.
tRNA_از_P_2(_جدا_شدن_آمينواسيد_موجود_در_جايگاه _mRNA_1(_اتصال_بخش_كوچك_تر_ريبوزوم_به_

4(_پيوستن_بخش_بزرگ_ريبوزوم_به_بخش_كوچك _AUG_آغازگر_با_tRNA_3(_برقراری_رابطة_مكملی_بين

7_ )سنجش_ـ84(. _..........._،UAC_دارای_آنتی_کدون_tRNA

2(_قطعاً_در_همة_سلول_های_زنده_وجود_دارد. _1(_قطعاً_ويژة_حمل_آمينواسيد_متيونين_است._
4(_هميشه_به_جايگاه_A_ريبوزوم_وارد_و_از_جايگاه_P_خارج_می_شود. 3(_هميشه_به_جايگاه_P_ريبوزوم_وارد_و_از_همان_جا_هم_خارج_می_شود._



— 5 5آزمون_2:_پروتئين_سازي_)از_ژن_تا_پروتئين(

8_ RNA_پلی_مراز_RNA_،_............_II_پلی_مراز_............_قادر_است_از_روی_ژن_های_رمز_کنندة_خودش_رونویسی_کند..

2(_مانند_ـ_عامل_مولد_ذات_الريه _ _1(_برخالف_ـ_اشريشيا_كالی_
III_4(_مانند_ـ 3(_برخالف_ـ_توليد_كنندة_RNA_پيك_

9_ )سنجش_ـ_87(. کدام،_درست_است؟_
_1(_در_هر_يك_از_دو_بخش_غيرمساوی_ريبوزوم،_پروتئين_و_RNA_وجود_دارد.

_2(_در_يكی_از_دو_بخش_غيرمساوی_ريبوزوم،_پروتئين_و_در_ديگری_RNA_وجود_دارد.
_3(_نقش_ريبوزوم_در_سلول_های_پروكاريوتی_و_يوكاريوتی_يكسان_نيست.

4(_بخش_كوچك_تر_ريبوزوم_در_محل_هستك_در_مجاورت_كدون_آغاز_به_mRNA_متصل_می_شود.

10_ کدام،_جملة_زیر_را_به_درستی_کامل_می_کند؟_.
»RNA_پلی_مراز_.........._به_طور_فعال_به_برقراری_پيوندهای_فسفو_دی_استر_در_.........._می_پردازد_و_محصول_آن_می_تواند_در_برقراری_پيوند_.........._

نقش_مهم_داشته_باشد.«
II_)2_ـ_هسته_ـ_فسفو_دی_استر _ _I_)1_ـ_هستك_ـ_پپتيدی_

4(_پروكاريوتی_ـ_ناحية_نوكلئوئيدی_ـ_پپتيدی_و_فسفو_دی_استر _ III_)3_ـ_هسته_ـ_پپتيدی_

11_ هدف_مارشال_نيرنبرگ_از_انجام_آزمایش_خود_چه_بود؟.
DNA_2(_شناسايی_رمزهای_ژنتيكی _1(_اثبات_سه_نوكلئوتيدی_بودِن_كدون_

4(_تجزية_رشتة_پلی_پپتيدی_و_تعيين_توالی_آمينواسيدها 3(_استخراج_مايع_حاوی_آنزيم_از_سيتوپالسم_

12_ اگر_یک_مولکول_mRNA_از_مکمل_رشـتة_DNA_با_توالی_GTA_,_AAA_,_TGA_رونویسـی_شود،_آنتی_کدون_هایی_که_برای_ترجمه_مورد_استفاده_.
)سراسری_ـ_88_ـ_خارج_( قرار_می_گيرند،_به_ترتيب_کدام_است؟_

CAU_و_UUU_و_ACU_)4 _GUA_و_AAA_و_UGA_)3 _CAU_و_UUU_)2 _GUA_و_AAA_)1

13_ چند_جمله،_عبارت_روبه_رو_را_به_درستی_تکميل_می_کند؟_»حذف_رونوشت_اینترون_ها_از_mRNA_اوليه،_................«.
*_درون_هستة_پارامسی،_انجام_می_پذیرد.

*_به_کمک_آنزیم_های_موجود_در_سيتوپالسم_سلول_های_لولة_گوارشی_هيدر_انجام_می_شود.
*_در_ناحية_نوکلئوئيدی_اِ.کالی_انجام_می_شود.

*_هم_زمان_با_فرایند_ترجمة_آن_در_سلول_های_کبد_موش،_انجام_می_شود.
*_با_کاسته_شدن_مولکول_های_آب_از_محيط_واکنش_همراه_است.

4_)4 _3_)3 _2_)2 _1_)1

14_ طی_بالغ_شدن_mRNA_با_پنج_رونوشت_اگزونی،_چند_مولکول_آب_از_محيط_واکنش_کاسته_می_شود؟.
10)4 _5)3 _8)2 _4)1

15_ )سراسری_ـ_93_ـ_داخل(. کدام_عبارت_در_مورد_استافيلوکوکوس_اورئوس_درست_است؟_»در_مرحلة_..................._«_
_1(_اول_رونويسی،_آنزيم_رونويسی_كننده،_نوكلئوتيد_مناسبی_را_برای_جايگاه_آغاز_انتخاب_می_كند.

_2(_دوم_رونويسی،_پيوند_بين_بازهای_آلی_دو_رشتة_الگو_و_غيرالگوی_DNA_،_گسسته_می_شود.
_3(_ادامة_ترجمه،_با_جابه_جايی_آخرين_tRNA_،_كدون_پايان_به_جايگاه_A_ريبوزوم_منتقل_می_شود.

4(_آغاز_ترجمه،_پس_از_اتصال_دو_زير_واحد_ريبوزوم_به_يكديگر،_tRNA_آغازی_با_نخستين_رمز_جفت_می_شود.

16_ طرح_روبه_رو،_قسمتی_از_مولکول_DNA_و_گزینه_ها_چهار_آمينواسيد_شکار_شده_به_وسيلة_tRNA_را_نشان_.
)سراسری_ـ_72( می_دهند؛_رمز_کدام_آمينواسيد_بر_روی_نوار_1_است؟_

A A U

لوسین
)4 _U U C

لیزین
)3 _U C U

آرژینین
)2 _U A C

متیونین
)1

A
T
G
T
A
C
A
A
G

T
A
C
A
T
G
T
T
C

نوار 1 نوار 2
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17_ با_توجه_به_جدول_مقابل،_احتمال_فراوانی_کدام_آمينواسيد_در_یک_رشتة_پلی_پپتيدی_فرضی_بيش_تر_است؟.
2(_متيونين _1(_لوسين_

4(_آسپارتيك_اسيد 3(_آرژينين_

18_ کدام_مطلب_دربارة_همة_مولکول_های_tRNA_آغازگر_طبيعی_صدق_نمی_کند؟.
2(_توسط_آنزيم_RNA_پلی_مرازIII_رونويسی_می_شوند. _1(_دارای_توالی_CCA_در_محل_اتصال_آمينواسيد_هستند._

4(_همواره_آمينواسيد_متيونين_را_حمل_می_كنند. 3(_در_سلول،_دارای_ساختار_سه_بعدی_شبيه_حرف_L_هستند._

19_ )سراسری_ـ_92_ـ_داخل(. به_طور_معمول_در_یک_زیگوت_کبوتر،_..................._
2(_هر_ژن_توسط_آنزيم_ويژة_خود،_رونويسی_می_شود. _1(_ژن_های_مغلوب_كم_تر_از_ژن_های_غالب،_مضاعف_می_شوند._

4(_هر_ژن_فقط_به_كمك_يك_نوع_آنزيم،_همانندسازی_می_شود. 3(_هر_الل_مغلوب_به_تنهايی_در_بروز_صفت_مغلوب،_ناتوان_است._

20_ جایگاه_A_ریبوزوم_هرگز_.........._را_تجربه_نمی_کند..
2(_وجود_عامل_پايان_ترجمه _1(_تشكيل_پيوند_هيدروژنی_بين_كدون_پايان_و_آنتی_كدون_
tRNA_)4_حامل_متيونين _ 3(_استقرار_كدون_پايانی_

21_ در_خصوص_کدون_ها،_کدام_عبارت_)ها(_نادرست_اند؟.
الف(_وجه_شباهت_جانداران_و_ویروس_ها،_عمومي_بودن_کدون_هاست.

ب(_هيچ_آمينواسيدي_در_ساختار_پلي_پپتيدها_وجود_ندارد_که_تنها_یک_کدون_داشته_باشد.
ج(_احتمال_فراوان_تر_بودن_سيستئين_نسبت_به_متيونين_در_مولکول_هموگلوبين،_بيش_تر_است.

د(_با_ریبونوکلئوتيدهاي_موجود_در_رمزهاي_پایاني_و_آغازین،_مي_توان_24_رمز_قابل_ترجمه_ساخت.
4(_فقط_»الف« 3(_»الف«_و_»ج«_ 2(_فقط_»ب«_ 1(_»ب«_و_»د«_

با_توجه_به_شکل_مقابل_که_مربوط_به_رونویسي_از_ژن_رمزکنندة_کراتين_است،_نمي_توان_گفت:._22
RNA_)1پلي_مرازها_همگي_يكسان_هستند_و_با_كمك_عوامل_رونويسي_به_راه_انداز_ژن_متصل_شده_اند.

2(_ريبوزوم_ها_مي_توانند_به_انتهاي_آزاد_RNA_متصل_شوند_و_ترجمه_را_آغاز_نمايند.
3(_رونوشت_جايگاه_پايان_برخالف_رونوشت_راه_انداز_از_ژن،_در_هر_يك_از_RNAهاي_آزاد_شده_وجود_دارد.

4(_حباب_هاي_رونويسي_متعدد_در_DNA_تشكيل_شده_اند.

در_متن_زیر_چند_ایراد_علمي_وجود_دارد؟._23
»کراتين_تنها_پروتئين_مو_اسـت_که_ژن_آن_در_همة_سـلول_هاي_انسان_وجود_دارد._این_ژن_در_همة_سلول_هاي_پوست_بيان_مي_شود._پس_از_بالغ_

شدن_mRNA_اولية_کراتين_در_سيتوپالسم_سلول_بيان_کنندة_ژن_کراتين،_همة_رونوشت_هاي_اگزوني_ترجمه_مي_شوند.«
5_)4 _4_)3 _3_)2 _2_)1

چند_جمله_زیر_نادرست_است؟._24
*_به_قسمت_هایي_از_ژن_یوکاریوتي_که_رونوشت_آن_ها_در_tRNA_،_mRNA_یا_rRNA_بالغ_وجود_ندارد_اینترون_مي_گویند.

*_در_ولوکس،_اگزون_داراي_قندهایي_همانند_قندهاي_اپراتور_اشریشيا_کالي_است.
*_در_فرایند_ایجاد_یک_mRNA_بالغ_از_mRNA_اوليه،_یک_یا_تعدادي_آب_از_شيرة_هستة_تریکودینا_کاسته_مي_شود.

*_با_این_فرض_که_ژن_رمزکنندة_اینترفرون_گسسـته_اسـت،_براي_ایجاد_mRNA_بالغ_در_دومين_حملة_ویروس_به_همان_سلول،_پيوندهاي_فسفو_
دي_استر_شکسته_و_برقرار_مي_شوند.

4(_صفر _3_)3 _2_)2 _1_)1

تعداد_كدون_هانوع_اسيدآمينه
2آسپارتيك_اسيد

6لوسين
4آرژينين
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ساختار_پرمانند_در_زیگوت_قورباغه،_مشخص_مي_کند_که:._25
1(_توليد_همزمان_چندين_RNA_توسط_انواع_RNAپلي_مراز،_ممكن_است.

2(_سنتز_همزمان_چند_نوع_RNA_توسط_يك_نوع_RNAپلي_مراز،_ممكن_است.
3(_چند_RNAپلي_مراز_يكسان_مي_توانند_همزمان_يك_ژن_را_رونويسي_كنند.

4(_چند_نوع_RNAپلي_مراز_مي_توانند_همزمان_چند_نوع_RNA_را_از_روي_يك_ژن_سنتز_كنند.
_152_در_صفحة_2پاسخ_آزمون_

Ì 20 دقيقه Ì)آزمونف3:فپروتئينفسازيف)تنظيمفبيانفژن

1_ دليل_اصلی_تفاوت_در_شکل_و_کار_سلول_عصبی_و_سلول_کلية_یک_فرد_را_باید_در...................
2(_چگونگی_تنظيم_بيان_ژن_هايشان_تلقی_كرد. _1(_نوع_مادة_ژنتيك_موجود_در_اين_سلول_ها_جستجو_كرد._

4(_ميزان_فعاليت__ژن_ها_و_مقدار_فراوده_های_ژنی_يكسان،_تلقی_كرد. 3(_نوع_ژن_های_بيان_شده_در_هر_يك_از_اين_سلول_ها_دانست._

2_ ژاکوب_و_مونو_برای_توضيح_........_در_باکتری،_مدل_اپران_را_پيشنهاد_کردند_که_بخش_...............،_بيان_هم_زمان_ژن_ها_را_کنترل_می_کند..
_2(_نحوة_بيان_هماهنگ_ژن_ها_ـ_ساختاری_ژن _1(_نحوة_بيان_هماهنگ_ژن_ها_ـ_تنظيم_كننده_
4(_ساختار_ژن_های_پروكاريوتی_ـ_تنظيم_كننده 3(_ساختار_ژن_های_پروكاريوتی_ـ_ساختاری_ژن_ها_

3_ در_صورت_افزودن_الکتوز_به_محيط_کشت_اشریشيا_کالی....
2(_الكتوز_در_بيرون_باكتری_به_عامل_تنظيم_كننده_تبديل_می_شود. _1(_مهاركنندة_لك_به_اپراتور_متصل_می_شود._

4(_سه_مولكول_mRNA_تك_ژنی_ساخته_می_شود. 3(_آلوالكتوز_به_محصول_ژن_تنظيم_كننده_متصل_می_شود._

4_ فعال_کننده_در_تنظيم_بيان_ژن_لنفوسيت،_نوعی_....
_1(_عامل_تنظيمی_است_كه_به_مهاركننده_متصل_می_شود.

_2(_عامل_رونويسی_است_كه_به_توالی_افزاينده_متصل_می_شود.
_3(_عامل_رونويسی_است_كه_به_RNA_پلی_مراز_در_اتصال_به_راه_انداز_كمك_می_كند.

4(_عامل_تنظيمی_است_كه_RNA_پلی_مراز_متصل_به_توالی_افزاينده_را_فعال_می_كند.

5_ اولين_گام_برای_توليد_انسولين_در_سلول_های_جزایر_النگرهانس،_همواره_به_واسطة_....................
_1(_دو_نوع_آنزيم_فعال_در_رونويسی،_از_ژن_مربوط_صورت_می_گيرد.

_2(_نوعی_آنزيم_صورت_می_گيرد_كه_پيوندهای_هيدروژنی_را_گسيخته_و_پيوندهای_فسفو_دی_استر_را_تشكيل_می_دهد.
_3(_ساختاری_با_جايگاه_های_P_و_A_انجام_می_شود.

4(_آنزيمی_صورت_می_گيرد_كه_می_تواند_دئوكسی_ريبونوكلئيك_اسيد_نادرست_را_ويرايش_نمايد.

6_ )سراسری_ـ_91_ـ_داخل(. در_مگس_سرکه_......_
2(_تنها_يك_راه_انداز،_رونويسی_از_چند_ژن_مجاور_را_ممكن_می_كند. _1(_تنظيم_بيان_ژن،_نمی_تواند_در_خارج_از_هسته_صورت_بگيرد._

4(_عالوه_بر_راه_انداز_توالی_های_ديگری_از_DNA_در_رونويسی_دخالت_دارند. 3(_يك_نوع_آنزيم_رونويسی_كننده،_مسئول_توليد_انواع_RNAها_می_باشد._

7_ )آزمایشی_سنجش_ـ_تجربی_ـ_سال_تحصيلی_91_ـ_90_ـ_جامع_2(. کدام_عبارت،_درست_است؟_
_1(_اگر_اشريشيا_كالی_در_محيط_فاقد_الكتوز_قرار_گيرد،_رونويسی_از_ژن_تنظيم_كننده_ادامه_دارد.

_2(_اپران_لك_از_سه_ژن_ساختاری_و_يك_ژن_تنظيم_كننده_ساخته_شده_است.
_3(_در_يوكاريوت_ها_عالوه_بر_راه_انداز،_همواره_توالی_های_ديگری_از_DNA_نيز_در_رونويسی_دخالت_دارند.

4(_يكی_از_تغييرات_كه_در_همة_RNAهای_يوكاريوتی_رخ_می_دهد،_كوتاه_شدن_RNA_اوليه_است.
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8_ در_تنظيم_بيان_ژن،_..............._مستقيماً_به_....................._متصل_نمی_شود..
2(_عامل_تنظيم_كننده-_راه_انداز_ژن _ _1(_فعال_كننده_-توالی_افزاينده_

4(_مهاركنندة_لك-اپراتور _IIپلی_مراز_RNA_-3(_عامل_رونويسی

9_ هنگام_روشن_بودن_ژن_رمز_کنندة_گلوکاگون،_............_..
RNA_)2_پلی_مرازII_به_تنهايی_در_اتصال_با_راه_انداز_است. _1(_فعال_كننده_به_افزاينده_اتصال_ندارد._

4(_عوامل_رونويسی_به_راه_انداز_ژن_متصل_نيستند. 3(_در_ژن،_حلقه_ای_ايجاد_شده_است._

10_ توليد_.........................،_نمونه_ای_از_تنظيم_بيان_ژن_............_است..
2(_فيبرين_از_فيبرينوژن_در_حضور_ترومبين-_هنگام_رونويسی _1(_ترومبين_از_پروترومبين_در_حضور_ويتامينK-_بعد_از_رونويسی_

4(_پپسين_از_پپسينوژن_در_حضور_كلريدريك_اسيد-_بعد_از_ترجمه 3(_هپارين_در_بازوفيل-_قبل_از_رونويسی_

11_ مونومر_.........._همانند_مونومر_..................
_1(_اپراتور-_عامل_تنظيم_كنندة_اپران_لك،_دارای_گروه_فسفات_است.

_2(_توالی_افزاينده-_فعال_كننده_در_بيان_ژن_كراتين،_دارای_پنتوز_است.
_3(_اينترون-_عامل_رونويسی_در_تريكودينا،_با_پيوند_فسفو_دی_استر_به_مونومر_مجاور_متصل_است.

4(_مهاركنندة_لك-_آنزيم_برقراركنندة_پيوند_پپتيدی_در_ترجمه،_در_سوختن_كامل_خود،_آمونياک_توليد_می_كند.

12_ تنظيم_بيان_ژن_در_گونة_مورد_مطالعة_بيدل_و_تيتوم،_..................._گونة_مورد_مطالعة_ژاکوب_و_مانو_....................
)آزمون_های_گزینه_2_ـ_تجربی_ـ_سال_تحصيلی_91_ـ_90_ـ_جامع_1( _1(_برخالف_ـ_به_كمك_ساختارهای_اپرانی_انجام_می_شود_و_فرصت_كم_تری_دارد._

_2(_همانند_ـ_مستلزم_تشكيل_يك_حلقه_DNA_بوده_و_فرصت_بيش_تری_دارد.
_3(_برخالف_ـ_غالباً_در_هنگام_پايان_فرايند_رونويسی_صورت_می_گيرد.

4(_همانند_ـ_می_تواند_در_سطوح_مختلفی_مانند_پس_از_ترجمه_هم_انجام_شود.

13_ )سراسری_ـ_87_ـ_داخل(. کدام_مطلب،_درست_است؟_
_1(_همة_ژن_های_پشه،_در_همة_سلول_هايش_بيان_می_شوند.

_2(_در_سنجاقك،_همة_توالی_های_افزاينده،_رونويسی_می_شوند.
_3(_تفاوت_سلول_های_سوماتيك_گندم_به_علت_تفاوت_مادة_ژنتيك_آن_هاست.

4(_نقش_پروتئين_تنظيمی_در_اپران_لك_اِ.كالی،_عكس_نقش_فعال_كننده_در_آميب_است.

14_ در_شکل_مقابل_اگر_جهش_در_ژن_های_سازندة_انواع_مختلف_مولکول_های_x_صورت_گيرد،_مانع_از_اتصال_..................._به_..................._نمی_شود._.
________________________________________________________________________________________)آزمون_های_گزینه_2_ـ_تجربی_ـ_سال_تحصيلی_92_ـ_91_ـ_زمستان_91_ـ_مرحله_2(

RNA_)2_پلی_مراز_به_راه_انداز _ _1(_پروتئين_تنظيم_كننده_به_اپراتور_
4(_عوامل_رونويسی_به_راه_انداز _ 3(_پروتئين_فعال_كننده_به_افزاينده_

15_ اگر_توالی_افزایندة_ژن_رمزکنندة_آنزیم_تجزیه_کنندة_هموجنتيسيک_اسيد_دچار_جهش_مضر_شود،_همة_موارد_مورد_انتظار_است،_به_جز:.
2(_كاهش_تمايل_فعال_كننده_به_توالی_افزاينده _1(_افزايش_غلظت_هموجنتيسيك_اسيد_در_ادرار_

4(_كاهش_نقش_تقويتی_توالی_افزاينده_در_بيان_ژن_ 3(_دفع_ادرار_سياه_توسط_فرد_مبتال_به_آلكاپتونوريا_

16_ در_سلول_زنده_یوکاریوت،_توليد_..................._امکان_پذیر_است..
2(_يك_نوع_mRNA_توسط_چند_نوع_ژن _1(_چند_نوع_mRNA_توسط_چندين_نوع_RNA_پلی_مراز_در_هسته_

4(_يك_نوع_آنزيم_توسط_چند_نوع_ژن _mRNA_3(_چند_نوع_آنزيم_از_روی_يك

17_ از_هيدروليز_کامل_.........،_قند_........._حاصل_می_شود..
2(_عامل_تنظيم_كنندة_اپران_لك_ـ_شش_كربنی _ _1(_اپراتور_ـ_شش_كربنی_

4(_توالی_افزاينده_ـ_ريبوز 3(_قند_محيط_كشت_حداقل_نوروسپورا_ـ_پنج_كربنی_
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18_ در_مورد_ژن_های_هستة_آغازیانی_که_در_سطح_بدن_ماهی_ها_می_لغزند_و_از_باکتری_ها_تغذیه_می_کنند_کدام_عبارت_درست_است؟.
_1(_شناسايی_راه_انداز_به_كمك_پروتئين_های_ويژة_متعددی_صورت_می_گيرد.

_2(_چندين_ژن_ساختاری_می_توانند_همگی_به_كمك_يك_راه_انداز_رونويسی_شوند.
_3(_رونويسی_توسط_يك_نوع_RNA_پلی_مراز_صورت_می_گيرد.

4(_تنظيم_بيان_ژن_غالباً_پس_از_ترجمه_انجام_می_شود.

19_ حتي_اگر_در_محيط_E.coli_،_الکتوز_وجود_نداشته_باشد_................
1(_عوامل_رونويسي_براي_شناسايي_راه_انداز_به_RNA_پلي_مراز_كمك_مي_كنند.

2(_رونويسي_از_ژن_تنظيم_كننده_در_سلول_ادامه_خواهد_داشت.
3(_توليد_عامل_تنظيم_كننده_در_سيتوسل_به_انجام_مي_رسد.

4(_حذف_رونوشت_هاي_اينتروني_از_RNAهاي_اوليه_صورت_مي_پذيرد.

20_ عوامل_رونویسي_................
1(_فقط_قادرند_راه_انداز_ژن_را_شناسايي_كنند_و_به_آن_متصل_شوند.

2(_در_محل_توليد_خود_در_سلول_فعاليت_مي_كنند.
3(_متعددند_و_تركيب_هاي_مختلفي_از_آن_ها_ايجاد_مي_شود_كه_اين_تركيب_ها،_نقش_هاي_مختلفي_در_تنظيم_بيان_ژن_دارند.

4(_به_كمك_توالي_افزايندة_همة_ژن_هاي_يوكاريوتي،_عمل_رونويسي_را_تقويت_مي_كنند.

21_ کدام_گزینه،_جملة_روبه_رو_را_به_نادرستي_تکميل_مي_کند؟___»..............._همانند_..............._رونویسي_..............._«.
2(_رمزكنندة_آنتي_كدون_ـ_كد_پايان_ـ_مي_شود _ 1(_اينترون_ـ_اپراتور_ـ_نمي_شود_

4(_راه_انداز_ژن_ـ_توالي_افزاينده_ـ_نمي_شود 3(_جايگاه_آغاز_رونويسي_ـ_جايگاه_پايان_اين_فرايند_ـ_مي_شود_

جهشي_که_در_اثر_آن_..............._کم_ترین_تأثير_را_در_پلي_پپتيد_خواهد_داشت_و_یا_بي_اثر_خواهد_بود.._22
1(_يك_كدون_بين_دو_كدون_قابل_ترجمه_قرار_گيرد.

2(_سومين_نوكلئوتيد_كدون_متيونين_تغيير_كند.
3(_نوكلئوتيد_Uدار_جايگزين_نوكلئوتيد_C_دار_در_كدون_سيستئين_شود.

4(_در_منطقة_رمزگردان_mRNA_،_يك_نوكلئوتيد_از_كدون_قابل_ترجمه_حذف_شود.

کدام_اتصال،_ناممکن_است؟._23
2(_مهاركنندة_لك_ـ_راه_انداز 1(_عامل_پايان_ترجمه_ـ_كدون_پايان_

RNA_)4پلي_مرازI_ـ_بخش_تنظيمي_ژن_برقراركنندة_پيوند_پپتيدي _ 3(_فعال_كننده_ـ_عوامل_رونويسي_
_155_در_صفحة_3پاسخ_آزمون_

Ì 20 دقيقه Ì)آزمونف4:فپروتئينفسازيف)آزمونفكليفبخش

1_ چند_عبارت_زیر_نادرست_است؟.
الف(_در_ادرار_فرد_سالم،_مقداری_هموجنتيسيک_اسيد_وجود_دارد.

ب(_اندیشة_اولية_این_نظریه_که_»هر_ژن_مسئول_ساختن_یک_آنزیم_است«_در_بررسی_بيماری_فنيل_کتونوریا_شکل_گرفت.
_ج(_ماده_زاید_نيتروژن_دار_هر_پستانداری_فقط_اوره_است.

د(_انسان،_اوره_را_بدون_صرف_انرژی_از_نفرون_باز_جذب_می_کند.
ه(_آرچيبلد_گرو_دریافت_که_در_آلکاپتونوریا،_آنزیم_تبدیل_کنندة_فنيل_آالنين_به_تيروزین_توليد_نمی_شود.

5)4 _4)3 _3)2 _2)1
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2_ در_آزمایش_بيدل_و_تيتوم،_تعدادی_از_هاگ_های_کپک_نوروسـپورا_در_محيط_کشـت_حداقل_+_اُرنيتين_رشـد_می_کنند._نتيجه_می_گيریم_که_این_.
)سنجش_85( گروه_از_هاگ_ها_........._

2(_احتماالً_می_توانند_آنزيم_1_را_بسازند. _1(_احتماالً_نمی_توانند_آنزيم_3_را_بسازند._
4(_قطعاً_نمی_توانند_پيش_مادة_X_را_تغيير_دهند. 3(_قطعاً_نمی_توانند_از_اُرنيتين،_سيترولين_بسازند._

3_ یک_باکتری_جهش_یافته_که_جهش_آن_در_زنجيرة_سنتز_آمينواسيد_متيونين_است،_فقط_در_حضور_متيونين_رشد_می_کند._علت_چيست؟.
)سراسری_ـ_67( 2(_مرحلة_جهش_در_اوايل_مسير_توليد_متيونين_است._ _1(_الزاماً_بيش_از_يك_جهش_در_اين_باكتری_رخ_داده_است._

4(_اين_داده_ها_مرحلة_جهش_را_مشخص_نمی_كند. 3(_مرحلة_جهش_در_اواخر_زنجيرة_سنتز_متيونين_است._

4_ کدام_جمله_درست_است؟.
_1(_در_عامل_مولد_ذات_الريه،_مولكول_دارای_كدون،_توسط_RNA_پلی_مرازII_توليد_می_شود.

_2(_به_راه_انداز_ژن_كراتين،_RNA_پلی_مرازII_متصل_می_شود.
_3(_در_هاگ_نوروسپوراكراسا،_همة_محصوالت_RNA_پلی_مرازIII_دارای_آنتی_كدون_هستند.
4(_در_سلول_تخم_دوزيست،_RNAهای_كوچك_توسط_RNA_پلی_مرازI_ساخته_می_شوند.

5_ )آزمون_های_گزینه_2_ـ_تجربی_ـ_85_ـ_مرحله_1(. کدام_گزینه_نادرست_بيان_شده_است؟_
_1(_محل_برقراری_پيوند_پيتيدی_در_جايگاه_A__ريبوزوم_است.

_2(_عمل_دو_بازوی_tRNA_كمك_به_نگهداری_اين_مولكول،_روي_ريبوزوم_است.
_3(_اتصال_زيرواحد_بزرگ_ريبوزوم_در_انتهای_مرحلة_آغاز_ترجمه_روی_می_دهد.

4(_قند_پنتوز_در_آنتی_كدون_و_كدون_با_هم_متفاوت_است.

6_ کدام_جمله_نادرست_است؟.
_1(_در_عامل_مولد_كزاز،_mRNA_می_تواند_چندين_رمز_پايان_داشته_باشد.
_2(_در_اريتروسيت_های_بالغ_انسان،_ژن_هموگلوبين_توالی_افزاينده_دارد.

_3(_در_هاگ_نوروسپورا،_DNA_پلی_مراز_از_تعداد_جهش_های_احتمالی_می_كاهد.
4(_در_سلول_های_رودة_بزرگ_آدمی،_ژن_های_رمزكنندة_»آنزيم_های_ترشحی_به_بيرون_سلول«_بيان_نمی_شوند.

7_ در_روند_ترجمه،_کدام_جمله_درست_است؟.
_1(_هنگامی_كه_tRNA_حاوی_اولين_آمينواسيد_به_جايگاه_A_ريبوزوم_وارد_می_شود،_مرحلة_آغاز_ترجمه_پايان_می_يابد.

_2(_برای_شكسته_شدن_پيوند_بين_آخرين_tRNA_و_پلی_پپتيد،_بايد_آب_مصرف_شود.
_3(_مرحلة_ادامه،_با_تشكيل_دومين_پيوند_پپتيدی_در_جايگاه_A_آغاز_می_شود.

4(_پس_از_اولين_جابه_جايی_ريبوزوم_در_طول_mRNA،_اولين_پيوند_پپتيدی_شكسته_می_شود.

8_ هنگام_ترجمه،_جابه_جایی_ریبوزوم_-_mRNA_در_کدام_مورد_با_سایرین_تفاوت_اساسی_دارد؟.
2(_شبكة_آندوپالسمی_زبر_در_پارامسی_ _ 1(_ماتريكس_در_تريكودينا_

4(_سيتوسل_عامل_كزاز _ 3(_استروما_در_ولوكس_

9_ کدام_جمله_نادرست_است؟_»وقوع_جهش_کروموزومی_از_نوع_..........._در_..........._ممکن_است.«.
2(_واژگونی_ـ_اشريشيا_كالی _ _1(_حذف_ـ_زيگوت_قورباغه_

4(_مضاعف_شدن_ـ_هاگ_نوروسپورا 3(_جابه_جايی_ـ_گويچة_قطبی_اول_ميمون_

10_ )سراسری_ـ_90_ـ_داخل(. اگر_اشریشيا_کالی_در_محيط_فاقد_الکتوز_قرار_گيرد،_.........._
2(_اتصال_RNA_پلی_مرازII_به_اپراتور_مختل_می_شود. _1(_رونويسی_از_ژن_تنظيم_كننده_ادامه_می_يابد._

4(_تغييراتی_در_شكل_پروتئين_تنظيم_كننده_ايجاد_می_شود. 3(_سنتز_mRNA_تك_ژنی_اپران_لك_متوقف_می_شود._
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11_ توالی_افزاینده_در_ژن_هموگلوبين،_..........._است_و_رونویسی_..........._..
2(_دارای_ريبوز_ـ_نمی_شود _ _1(_فاقد_تيمين_ـ_می_شود_

4(_محل_اتصال_فعال_كننده_ـ_نمی_شود 3(_در_تقويت_رونويسی_مؤثر_ـ_می_شود_

12_ در_ژن_تنظيم_کنندة_E.coli،_رمز_های_نوعی_پروتئين_وجود_دارد_که_...............
_1(_هنگام_روشن_بودن_اپران_لك،_به_عامل_تنظيم_كننده_متصل_است.

_2(_هنگام_خاموش_بودن_اپران_لك،_به_آلوالكتوز_متصل_است.
3(_محصول_ترجمة_mRNA_چند_ژنی_است_و_دائماً_به_مقدار_اندک_توليد_می_شود.

4(_الكتوز_را_درون_E.coli_به_آلوالكتوز_تبديل_مي_كند.

13_ کدام،_نادرست_است؟_»در_mRNA_بالغ_یوکاریوتی_..........«.
_1(_يك_كدون_آغاز_و_يك_كدون_پايانی_در_بخش_رمزكننده_وجود_دارد.

_2(_فقط_بخش_هايی_از_رونوشت_اگزون_ها_ترجمه_می_شود.
_3(_تعداد_پنتوزها_برابر_باتعداد_قندهای_ژن_رمزكنندة_آن_است.

4(_بخش_كوچك_ريبوزوم،_با_قرار_گرفتن_در_مجاورت_كدون_آغازين،_ترجمه_را_شروع_می_كند.

14_ کدام_گزینه_عبارت_زیر_را_به_نادرستی_تکميل_می_کند؟.
»پيوند_بين_مونومرهای...........،_..........._پيوند_بين_مونومرهای_تشکيل_دهندة_ميکروتوبول_است.«

2(_تجزيه_كنندة_هموجنتيسيك_اسيد-_همانند _ _1(_اينترون-_متفاوت_با_
4(_برقراركنندة_پيوند_پپتيدی_در_ترجمه-همانند _ 3(_اپراتور-_متفاوت_با_

15_ با_توجه_به_mRNA_زیر،_اولين_و_آخرین_ضد_رمزی_که_در_جایگاه_P_ریبوزوم_قرار_می_گيرند،_کدام_اند؟_)به_ترتيب_از_راست_به_چپ(..
CGA AUG ACU UCG UUA UAG _AUC_ـ_GCU_)2 _AAU_ـ_UAC_)1_

AUU_ـ_GCU_)4 _UGC_ـ_CGA_)3

16_ در_یک_سلول_زندة_فرضی_دارای_مادة_ژنتيک،_توليد..................._هرگز_ممکن_نيست..
2(_يك_نوع_پروتئين_توسط_چند_نوع_ژن _1(_چند_نوع_آنزيم_از_روی_يك_RNA_پيك_

4(_چند_نوع_RNA_پيك_هسته_ای_توسط_چندين_نوع_RNA_پلی_مراز 3(_يك_RNA_پيك_توسط_چند_ژن_ساختاری_

17_ کدام_جمله_نادرسـت_اسـت؟_»سلول_های_غدة_ابریشم_در_سـطح_کالن،_به_توليد_پروتئين_می_پردازند._انتظار_می_رود_این_سلول_ها_تعداد_زیادی_.
از_.........._خود_داشته_باشند.«

2(_آنزيم_های_بالغ_كنندة_mRNA_در_هستة _ _mRNA_)1_را_در_سيتوپالسم_
4(_ساختارهای_پر_مانند_را_در_هسته _ 3(_توالی_افزاينده_در_ژن_های_

18_ در_یک_رشتة_پلی_پپتيدی،_تعداد_n_آمينواسيد_وجود_دارد._کدام،_نادرست_است؟.
_1(_به_تعداد_پيوند_پپتيدی،_جابه_جايی_ريبوزوم_روی_mRNA_صورت_گرفته_است.

_n_)2_مولكول_tRNA_وارد_جايگاه_P_شده_است.
_n_)3-1_مولكول_tRNA_وارد_جايگاه_A_شده_است.

tRNA_)4_با_آنتی_كدون_غيرمكمل_هرگز_وارد_جايگاهی_كه_كدون_آغاز_در_آن_جاست،_نمی_شود.

19_ )آزمایشی_سنجش_ـ_تجربی_ـ_88_ـ_مرحله_دوم(. عاملی_که_سبب_فعال_شدن_اپران_لک_می_شود،_..................._
2(_در_ساختار_خود_آمينواسيد_دارد. _1(_توانايی_شناسايی_راه_انداز_را_دارد._
4(_محصول_ژن_تنظيم_كننده_است. _ 3(_ماهيت_هيدرات_كربنی_دارد._
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20_ )آزمون_های_گزینه_2_ـ_تجربی_ـ_سال_تحصيلی_93_ـ_92_ـ_پایيز_92_ـ_مرحله_1(. کدام_مطلب_دربارة_شکل_مقابل_نادرست_است؟_
_1(_در_آن_محل،_حداكثر_28_نوع_مونومر_پيدا_می_شود.

_2(_ريبونوكلئوتيدها_با_پيوند_فسفو_دی_استر_به_همديگر_می_پيوندند.
_3(_در_آن_محل،_حداكثر_5_نوع_نوكلئوتيد_پيدا_می_شود.

4(_قوانين_جفت_شدن_بازهای_آلی_صادق_هستند.

21_ کدام_گزینة_عبارت_مقابل_را_به_نادرستي_تکميل_مي_کند؟_»جملة_..............._جملة_..............._نادرست_است.«.
الف(_براي_توليد_نوکلئوزوم_در_هاگ_نوروسپورا،_هليکاز_و_چهار_نوع_پلي_مراز_هسته_اي_همکاري_دارند.

ب(_در_تریکودینا،_ژن_هاي_رمزکنندة_RNAهاي_کوچک_فقط_به_وسيلة_یکي_از_انواع_RNAپلي_مرازهاي_هسته_اي_رونویسي_مي_شوند.
ج(_هر_یک_از_انواع_RNAپلي_مراز_عامل_مولد_کزاز،_توانایي_شناسایي_راه_انداز_را_به_تنهایي_دارند.

د(_در_مگس_سرکه_ژن_رمزکنندة_RNA_داراي_آنتي_کدون،_رهبري_سنتز_مولکول_برگ_شبدري_سيتوپالسم_را_برعهده_دارد.
4(_»د«_و_ـ_»ب« 3(_»ج«_همانند_ـ_»الف«_ 2(_»ب«_همانند_ـ_»ج«_ 1(_»د«_برخالف_ـ_»الف«_

جملة_..............._جملة_..............._است.._22
الف(_یکي_از_فایده_هاي_وجود_اینترون_ها_در_ژن_ها،_کاستن_از_آثار_جهش_هاي_زیانبار_است.

ب(_در_جهش_نقطه_اي_جانشيني_برخالف_جهش_تغيير_چارچوب،_طول_ژن_ثابت_است.
ج(_وقوع_جهش_نقطه_اي_در_بخش_تنظيمي_ژن_رمزکنندة_تجزیه_کنندة_هموجنتيسيک_اسيد،_موجب_تغيير_در_ساختار_پلي_پپتيد_حاصل،_خواهد_شد.

د(_بروز_جهش_نقطه_اي_نوع_دوم_در_بخش_ساختاري_ژن_اکتين،_همواره_ترتيب_همة_آمينواسيدها_را_تغيير_مي_دهد.
2(_»د«_همانند_ـ_»ب«_نادرست _ 1(_»الف«_برخالف_ـ_»ج«_درست_

4(_»ب«_همانند_ـ_»الف«_نادرست _ 3(_»ج«_برخالف_ـ_»د«_درست_

سلولي_که_داراي_mRNA_چندژني_است،_قطعاً_................_23
1(_در_هر_يك_از_ژن_هاي_خود_براي_تنظيم_بيان_ژن،_اپراتور_دارد.

2(_ذرات_براي_عبور_از_غشا_بايد_از_ديوارة_سلولي_نيز_بگذرند.
3(_ژن_رمزكنندة_پروتئين_هاي_سازندة_ميكروتوبول_ها،_گسسته_نيستند.

4(_مكان_هاي_پروتئين_سازي،_در_هستك_سلول_ساخته_نشده_اند.

کدام_جمله،_نادرست_است؟._24
1(_محصول_مستقيم_ژن_رمزكنندة_rRNA_تريكودينا،_مونومرهاي_RNAپلي_مرازII_را_به_هم_متصل_مي_كند.

2(_محصول_فعاليت_RNAپلي_مرازI_در_هاگ_نوروسپورا،_نوعي_واكنش_سنتز_آبدهي_را_كاتاليز_مي_كند.
RNA_)3پلي_مرازIII_نمي_تواند_پيوند_فسفو_دي_استر_را_بين_همة_انواع_نوكلئوتيدهاي_پيريميدين_دار_برقرار_كند.

4(_به_جز_ناحية_حلقه_ها،_بين_همة_بازهاي_آلي_در_tRNA_رابطة_مكملي_برقرار_است.

چند_جمله،_نادرست_است؟._25
*_در_کرم_خاکي،_سلول_هاي_روده_بيان_ژن_هاي_خود_را_در_سيتوپالسم_تنظيم_نمي_کنند.

*_در_پالناریا،_چند_ژن_ساختاري_با_یک_بخش_تنظيم_کننده_در_هستة_سلول_هاي_جامي_چشم_وجود_ندارند.
*_در_سلول_هاي_حاشيه_اي_معدة_پالتي_پوس_برخالف_نيتروباکتري،_امکان_بيان_ژن_پس_از_ترجمه_وجود_دارد.

*_منظور_از_ژن_ساختاري_در_اپران،_قسمتي_از_DNA_است_که_از_روي_آن_فقط_mRNA_ساخته_مي_شود.
*_فعال_کنندة_متصل_به_توالي_افزاینده،_عمل_ترجمه_را_در_تریکودینا_تقویت_مي_کند.

4_)4 _3_)3 _2_)2 _1_)1
_158_در_صفحة_4پاسخ_آزمون_
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Ì 23 دقيقه Ì)آزمونف5:فپروتئينفسازيف)آزمونفكليفبخش

1_ کدام_گزینه_جملة_زیر_را_به_درستی_تکميل_می_کند؟.
در_بيماری_آلکاپتونوریا،_.........._آنمی_داسی_شکل،_پروتئين_مربوط،_به_دليل_نقص_های_ژنتيکی_..........
2(_برخالف_ـ_غيرطبيعی_است. _ _1(_مانند_ـ_توليد_نمی_شود._
4(_برخالف_ـ_ساخته_نمی_شود. _ 3(_مانند_ـ_ساختار_طبيعی_ندارد._

2_ )سراسری_ـ_89_ـ_داخل(. به_طور_معمول،_درون_هر_آسک_موجود_در_آسکوکارپ_.........._هاگ_با_.........._نوع_ژنوتيپ_حاصل_می_شود._
4(_هشت_ـ_دو 3(_چهار_ـ_دو_ 2(_هشت_ـ_يك_ 1(_چهار_ـ_يك_

3_ کدام_آنزیم_ها_قادر_هستند_از_ژن_های_رمز_کنندة_خودش_رونویسی_کنند؟.
II_III_پلی_مراز_و_RNA_)2 _ _II_و_Iپلی_مراز_RNA_)1_

Iپلی_مراز_RNA_پلی_مراز_عامل_مولد_كزاز_و_RNA_)4 _IIپلی_مراز_RNA_پلی_مراز_سيانوباكتری_و_RNA_)3

4_ )سراسری_ـ_90_ـ_خارج_(. در_فرآیند_ترجمه،_..........،_نسبت_به_سایرین_در_جایگاه_متفاوتی_از_ریبوزوم_رخ_می_دهد.__
2(_تشكيل_پيوند_پپتيدی_ميان_دو_آمينواسيد _mRNA_1(_استقرار_عامل_پايان_ترجمه_بر_روی_

tRNA_4(_آزادسازی_زنجيرة_پلی_پپتيدی_از_آخرين __UGA_حامل_آمينواسيد_با_كدوِن_tRNA_3(_جفت_شدن

5_ در_اسپيروژیر،_آنزیمی_که_برقراری_اتصال_مونومرهای_عوامل_رونویسی_را_انجام_می_دهد.......................
2(_از_راه_منافذی_وارد_هسته_می_شود. _ _1(_در_هستة_سلول_توليد_می_شود._

4(_در_ساختمان_خود،_آمينواسيد_دارد. 3(_محصول_RNA_پلی_مراز_II_است._

6_ کدام_جمله_نادرست_است؟.
_tRNA_)1_حامل_متيونين،_هرگز_وارد_جايگاه_A_نمی_شود.

_2(_در_جايگاه_A_هرگز_آنتی_كدون_AUC_وارد_نمی_شود.
_3(_همة_tRNAها_از_جايگاه_P_خارج_می_شوند.

4(_با_ورود_عوامل_پايان__ترجمه_به_جايگاه_A_،_پيوند_بين_پلی_پپتيد_و_آخرين_tRNA_در جایگاه P،_توسط_نوعی_آنزيم_هيدروليز_می_شود.

7_ کدام_جمله_در_مورد_کراتين_درست_است؟.
_1(_تنها_پروتئين_موجود_در_مو_است.

_2(_ژن_آن_در_همة_سلول_های_پوست_بيان_می_شود.
_3(_ژن_رمزكنندة_آن_در_همة_سلول_های_انسان_وجود_دارد.

mRNA_)4_اولية_آن_پس_از_تغييراتی_به_سيتوپالسم_بعضی_از_سلول_های_پوست_مهاجرت_می_كند.

8_ به_نظر_می_رسد_اتصال_بين_مونومرهای_..............را_نوعی_rRNA_انجام_می_دهد..
DNA_)4_ليگاز 3(_اگزون_ 2(_توالی_افزاينده_ 1(_اپراتور_

9_ نشانگان_داون_...........فنيل_کتونوریا_حاصل_وقوع_جهش_.....................است..
2(_برخالف_-_نقطه_ای_تغيير_چارچوب _1(_همانند-ساختاری_دركروموزوم_ها_

4(_همانند-_ژنی_از_نوع_نقطه_ای_جانشينی _ 3(برخالف-_تعدادی_دركروموزوم_ها_

10_ ._A_حاوی_کـدام_آنتی_کدون_وارد_جایگاه_tRNA_،ریبوزوم_P_از_جایگاه_CUC_حاوی_آنتی_کـدون_tRNA_فرضـی_زیـر،_پس_از_خروج_mRNA_در
AUG CCA AAU CCC GAG UUC UCC AUC. . . . . . . ریبوزوم_می_شود؟_
)سراسری_ـ_90_ـ_خارج( _AGG )4 _AAG )3 _UUC )2 _UCC )1
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11_ )سراسری_ـ_87_ـ_خارج(. عاملی_که_سبب_فعال_شدن_اپران_لک_می_شود،_.........._
2(_در_ساختار_خود،_آمينواسيد_دارد. _ _1(_محصول_ژن_تنظيم_كننده_است._
4(_توانايی_شناسايی_راه_انداز_را_دارد. _ 3(_ماهيت_هيدرات_كربنی_دارد._

12_ توالی_های_اگزون_ژن_رمز_کنندة_........._توسط_........._رونویسی_می_شود_و_ریبوزوم،_آن_را_ترجمه_می_کند..
Iپلی_مراز_RNA_2(_تجزيه_كنندة_هموجنتيسيك_اسيد_ـ _IIپلی_مراز_RNA_1(_مهار_كنندة_لك_ـ_
Iپلی_مراز_RNA_4(_پروتئين_ريبوزومی_اشريشيا_كالی_ـ _IIپلی_مراز_RNA_ـ_IIIپلی_مراز_RNA_)3

13_ )آزمایشی_سنجش_ـ_تجربی_ـ_سال_تحصيلی_92_ـ_91_ـ_مرحله_اول(. کدام_عبارت،_در_مورد_فرایند_پروتئين_سازی_نادرست_است؟_
_tRNA_)1_آغازگر_از_جايگاه_P_ريبوزوم_خارج_می_شود.

_2(_پيوندهای_پپتيدی_در_جايگاه_A_ريبوزوم_تشكيل_می_شوند.
_3(_پلی_پپتيد_حاصل_در_جايگاه_P_ريبوزوم_از_tRNA_جدا_می_شود.

4(_ابتدا_رابطة_مكملی_بين_كدون_آغاز_و_بخش_كوچك_ريبوزوم_برقرار_می_شود.

14_ ریبوزوم_های_موجود_در...................نسبت_به_سایرین_اندازة_کوچک_و_ساختار_ساده_تری_دارند..
2(_غشای_خارجی_هستة_اسپيروژير _1(_سيتوسل_توليدكننده_متان_در_رودة_بزرگ_انسان_
4(_شبكة_آندوپالسمی_زبر_ولوكس 3(_سيتوپالسم_سلول_كناری_معدة_ميمون_رزوس_

15_ با_توجه_به_شکل_مقابل،_کدام_بخش_مولکول،_تعيين_کنندة_نوع_آمينواسيدی_است_که_این_مولکول_حمل_می_کند؟_.
_1(_الف
_2(_ب
_3(_ج
4(_د

16_ در_شکل_سؤال_قبل،_کدام_توالی_ثابت_است؟.
GGU_)4_در_بخش_الف CCA_)3_در_بخش_ب_ GGU_)2_در_بخش_ب_ CCA_)1_در_بخش_الف_

17_ چند_جملة_زیر_نادرست_است؟.
*_در_مگس_سرکه،_آنزیم_RNA_پلي_مرازII_مي_تواند_ژن_رمزکنندة_خود_را_رونویسي_کند.

*_رونوشت_ژن_رمزکنندة_RNA_پلي_مرازII_داراي_توالي_افزاینده_است.
*_RNA_پلي_مرازI_درون_هستک_تریکودینا_ساخته_مي_شود.

*_راه_انداز_ژن_سازندة_RNA_کوچک_آميب،_توسط_RNA_پلي_مرازIII_رونویسي_مي_گردد.
*_در_E.coli،_اپراتور_ژن_تنظيم_کننده_در_شرایطي_توسط_مهارکنندة_لک_پوشيده_مي_شود.

4_)4 _3_)3 _2_)2 _1_)1

18_ نوعی_جهش_نقطه_ای_در_اپراتوِر_اپران_لک،_موجب_عدم_تمایل_مهارکننده_به_آن_شده_است._کدام_انتظار_می_رود؟.
2(_افزايش_غلظت_mRNA_تك_ژنی_متابوليسم_الكتوز _E.coli_1(_كاهش_جذب_الكتوز_توسط_

4(_كاهش_گسيخته_شدن_پيوندهاي_هيدروژني 3(_بروز_فعاليت_پلی_مرازی_آنزيم_رونوشت_بردار_

19_ با_توجه_به_شکل_مقابل_که_عمل_رونویسی_از_روی_یک_ژن_را_نشان_می_دهد،_»الف«_و_»ب«_.
به_ترتيب_از_راست_به_چپ_کدام_نوع_RNA_پلی_مراز_است؟

III،_III_)2 _ _I،_II_)1_
I،_III_)4 _ _II،_III_)3

  

 RNAکوچک

بالف
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20_ در_مرحلة_ادامة_ترجمه_............
_1(_جايگاه_A_،_آمادگی_پذيرش_هر_نوع_tRNA_را_دارد.

_2(_آمينواسيد_جداشده_از_tRNA_آغازگر،_در_جايگاه_P_با_آمينواسيد_بعدی_پيوند_پپتيدی_برقرار_می_كند.
_3(_حين_جابه_جايی،_ريبوزوم_به_اندازة_يك_نوكلئوتيد_در_طول_mRNA_به_پيش_می_رود.

4(_ممكن_است_يك_و_يا_هم_زمان_دو_tRNA_در_ريبوزوم_وجود_داشته_باشد.

21_ چند_جمله_نادرست_است؟.
*_جهش_هایي_به_نسل_بعد_انسان_منتقل_مي_شوند_که_در_سلول_هاي_جنسي_یا_سلول_هاي_زایندة_جنسي_رخ_داده_باشند.

*_جهش_هایي_که_در_سلول_هاي_اسپرماتوگوني_موش_ها_رخ_مي_دهند،_حتمًا_به_نسل_بعدي_منتقل_مي_شوند.
*_جهش_هایي_که_در_ژن_هاي_سيتوپالسمي_اسپرم_ها_رخ_داده_اند،_به_نسل_بعدي_ميمون_ها_منتقل_نمي_شوند.

*_جهش_هایي_که_در_اووگوني_ها_رخ_داده_اند،_قطعًا_به_گویچه_هاي_قطبي_اول_آدمي_منتقل_مي_شوند.
4(_همه _2_)3 _1_)2 1(_صفر__

براي_رویش_نوعي_هاگ_جهش_یافته_متعلق_به_نوروسپوراکراسا،_فقط_حضور_اُرنيتين_الزامي_است._کدام_حکم،_قطعًا_درست_است؟._22
2(_ژن_)هاي(_مسير_سنتز_بيوتين،_طبيعي_هستند. 1(_ژن_2_و_3_مسير_توليد_آرژينين،_سالم_هستند._
4(_ژن_)هاي(_رمزكنندة_ساكاراز،_معيوب_هستند. 3(_آنزيم_تبديل_كنندة_اُرنيتين_به_آرژينين،_سالم_است._

چند_جمله_در_خصوص_ترجمه،_نادرست_است؟._23
الف(_tRNA_آغازگر_ممکن_است_از_جایگاه_P_خارج_شود_و_متيونين_دیگري_را_به_جایگاه_A_حمل_کند.

ب(_آخرین_tRNA_وارد_شده_به_جایگاه_هاي_A_و_P_،_یکسان_است.
ج(_هرگز_هيچ_tRNA_یي_وارد_جایگاه_A_که_کدون_پایان_در_آن_باشد_نمي_شود.

د(_به_تعداد_پيوندهاي_پپتيدي،_جابه_جایي_ریبوزوم_ـ_mRNA_هنگام_ترجمه_صورت_مي_گيرد.
4_)4 _3_)3 _2_)2 _1_)1

ژن_رمزکنندة_نوعي_پلي_پپتيد_در_تریکودینا_داراي_1200_جفت_نوکلئوتيد_اسـت._این_ژن_داراي_سـه_اینترون_که_طول_هر_کدام_200_جفت_باز_._24
است،_مي_باشد._در_پلي_پپتيد_چند_پيوند_پپتيدي_وجود_دارد؟_)فرض_کنيد_کدون_آغاز_و_پایان_دقيقًا_در_ابتدا_و_انتهاي_mRNA_قرار_دارند.(

196_)4 _98_)3 _198_)2 _99_)1

نوعي_آنزیم_فقط_به_راه_انداز_ژن_رمزکنندة_RNA_ریبوزومي_متصل_مي_شود._این_آنزیم_................_25
2(_در_سيتوپالسم_سيانوباكتري،_سنتز_مي_شود. 1(_مولكول_هاي_كوچكي_از_RNA_را_طي_فعاليت_خود_توليد_مي_كند._

4(_قادر_به_گسيختن_پيوندهاي_هيدروژني_راه_انداز_ژن_است. 3(_براي_اتصال_به_راه_انداز_ژن،_نياز_به_عوامل_رونويسي_دارد._
_161_در_صفحة_5پاسخ_آزمون_

Ì 24 دقيقه Ì)آزمونف6:فپروتئينفسازيف)آزمونفكليفبخش

1_ علت_عقب_ماندگی_ذهنی_در_مبتالیان_به_فنيل_کتونوریا_چيست؟.
2(_تجمع_محصوالت_حاصل_از_متابوليسم_غيرعادی_فنيل_آالنين _1(_فقدان_آنزيم_تبديل_كنندة_تيروزين_به_فنيل_آالنين_

4(_وجود_الل_غالب_و_اتوزومی_در_سلول_های_بدن 3(_نبود_آنزيم_تجزيه_كنندة_هموجنتيسيك_اسيد_

2_ هاگ_جنسی_نوروسپوراکراسا...............هاگ_غيرجنسی_آن_محصول_مستقيم.....................است..
4(_برخالف_-_ميتوز 3(_مانند_-_ميتوز_ 2(_برخالف_-_ميتوز_ 1(_مانند-_ميوز_
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3_ کدام_گزینه_برای_تکميل_کردن_عبارت_زیر_به_درستی،_مناسب_است؟.
RNAپلی_مراز........برخالف_RNA_پلی_مراز...............قادر_به_رونویسی_از_ژن_های_رمزکنندة_خودش_...........

_II_)1-_توليدكنندة_ويتامين_B_در_روده_بزرگ_انسان_-_می_باشد.
_2(_توليدكننده_RNA_كوچك_در_تخمك_موش-_III_-_قطعاً_نيست.

_I_)3-_رونوشت_بردار_از_ژن_كراتين-_است.
4(توليدكنندة_مولكول_دارای_آنتی_كدون_در_هاگ_نوروسپورا_-_II_-_نيست.

4_ )آزمایشی_سنجش_ـ_تجربی_ـ_84_ـ_مرحله_پنجم(. _..................._،_ATT_کدام،_نادرست_است؟_توالی
2(_می_تواند_برای_ساخت_يك_آنتی_كدون،_الگو_قرار_بگيرد. _1(_فقط_در_DNA_،_دارای_مكمل_است._
4(_در_ساختار_هيچ_RNAيی_نمی_تواند_وجود_داشته_باشد. 3(_ممكن_است_الگويی_برای_ساخته_شدن_يك_رمز_باشد._

5_ کدام_استدالل_در_متقاعد_کردن_دانشمندان_در_این_که_RNA،_رابطة_بين_DNA_و_پروتئين_را_برقرار_می_کند،_بی_تأثير_بوده_است؟.
_1(_وجود_DNA_در_هستة_يوكاريوت_ها_و_سنتز_پروتئين_در_سيتوپالسم_سلول

_2(_تناسب_شدت_پروتئين_سازی_با_غلظت_RNA_در_سلول
_3(_وجود_RNA،_هم_در_هسته_هم_در_سيتوپالسم

DNA_و_RNA_4(_برقراری_رابطة_مكملی_بين

6_ ساختار_ریبوزوم_برای_ترجمه،_پس_از_چه_زمانی_کامل_می_شود؟.
_1(_برقراری_رابطة_مكملی_بين_آنتی_كدون_tRNA_آغازگر_و_كدون_آغازين

_2(_اتصال_متيونين_به_tRNA_آغازگر
_3(_ورود_tRNA_آغازگر_به_جايگاه_A_ريبوزوم

4(_اتصال_بخش_كوچك_ريبوزوم_به_كدون_آغاز

7_ mRNA_مقابل_را_در_نظر_بگيرید._اگر_به_جای_نوکلئوتيد_A_،6_قرار_گيرد_کدام_رُخداد_قابل_انتظار_است؟.

2(_پلی_پپتيد_حاصل،_بلندتر_شود. _ _1(_پلی_پپتيد_حاصل،_تغيير_نكند._
4(_طول_mRNA،_كوتاه_تر_شود. 3(_طول_mRNA،_بدون_تغيير_بماند._

8_ )آزمایشی_سنجش_ـ_تجربی_ـ_سال_تحصيلی_91_ـ_90_ـ_مرحله_پنجم(. در_مورد_تنظيم_بيان_ژن،_همة_موارد_صحيح_است،_به_جز_..................._
_1(_پروتئين_تنظيمی_با_اتصال_به_اپراتور،_اپران_لك_را_خاموش_می_كند.

_2(_افزاينده_به_كمك_عوامل_رونويسی_متصل_به_آن،_عمل_رونويسی_را_تقويت_می_كند.
_3(_افزاينده_و_عوامل_رونويسی_متصل_به_آن،_در_مجاورت_راه_انداز_قرار_می_گيرند.

4(_پروتئين_تنظيمی_با_اتصال_به_مهاركننده،_اپران_لك_را_روشن_می_كند.

9_ هنگام_بيان_یک_ژن،_....................
2(_در_يوكاريوت_ها_همواره_RNA_پلی_مرازII_نقش_دارد. _1(_در_پروكاريوت_ها_همواره_ريبوزوم،_mRNA_را_ترجمه_می_كند._

4(_در_يوكاريوت_ها_تنها_تغيير_RNA_اوليه،_حذف_رونوشت_اينترون_است. 3(_همواره_پلی_مری_كه_پيوند_پيتيدی_دارد،_نقش_دارد._

10_ چند_مورد،_از_شباهت_های_هاگ_نوروسپوراکراسا_و_E.coli_است؟.
*_وجود_DNA_حلقوی_ _ *_داشتن_دیوارة_سلولی_

*_داشتن_فرصت_های_یکسان_برای_تنظيم_بيان_ژن *_حضور_mRNA_تک_ژنی_در_سلول_
_*_شروع_همانندسازی_از_یک_نقطه_در_DNA_اصلی _ *_فقدان_اسکلت_سلولی__

5_)4 _4_)3 _3_)2 _2_)1

11_ )سراسری_ـ_88_ـ_خارج_(. وقوع_نوعی_جهش_در_ژن_تنظيم_کنندة_اپران_لک_در_اِ.کالی،_اتصال_..........._را_مختل_می_سازد._
RNA_)4_پلی_مراز_به_راه_انداز _ _ 3(_عوامل_رونويسی_به_افزاينده 2(_فعال_كننده_به_راه_انداز_ 1(_مهاركننده_به_آلوالكتوز_

A U G U G U G C A U A A
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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12_ کدام_جمله_نادرست_است؟_»در_ولوکس،_mRNA_بالغ_رمزکنندة_عامل_پایان_ترجمه،_...........«_.
_1(_طولی_معادل_بخش_رمزكنندة_در_رشتة_الگوی_ژن_سازندة_خود_دارد.

_2(_دارای_تعداد_نوكلئوتيدهای_كم_تری_نسبت_به_بخش_رمزكننده_در_ژن_سازندة_خود_است.
_3(_با_اتصال_جزء_كوچك_ريبوزوم_به_آن،_وارد_مرحلة_آغاز_ترجمه_می_شود.

4(_قبل_از_ورود_به_سيتوپالسم،_مورد_واكنش_های_هيدروليزی_قرار_گرفته_است.

13_ )آزمایشی_سنجش_ـ_تجربی_ـ_سال_تحصيلی_92_ـ_91_ـ_مرحله_اول(. کدام_جمله_درست_است؟_
_1(_در_جانداران_يوكاريوتی_بعد_از_فرايند_رونويسی،_اينترون_ها_حذف_می_شوند.

_2(_بازوهای_نزديك_به_جايگاه_اتصال_اسيدآمينه_در_tRNA_،_به_نگهداری_آن_در_ريبوزوم_كمك_می_كنند.
_3(_اطالعات_ژنتيك_ترتيب_اسيدهای_آمينة_پروتئين_مهاركننده،_روی_بخش_تنظيم_كنندة_ژن_است.

4(_در_جهش_های_نقطه_ای_جانشينی،_چارچوب_خواندن_عوض_می_شود.

14_ در_مورد_جانداری_که_»ژاکوب_و_مونو«_مدل_اپران_را_در_آن_تعریف_کردند،_چند_عبارت،_نادرست_است؟.
*_رونویسی_توسط_سه_نوع_آنزیم_RNA_پلی_مراز_صورت_می_گيرد.

*_محل_پدیدة_رونویسی_از_پدیدة_پروتئين_سازی_در_سلول،_جداست.
*_شناسایی_راه_انداز_به_کمک_عوامل_رونویسی_انجام_می_گيرد.
*_تنظيم_بيان_ژن،_عمدتًا_در_هنگام_رونویسی_انجام_می_شود.

4_)4 _3_)3 _2_)2 _1_)1

15_ هنگام_ترجمه_mRNA_رمزکنندة_مهارکنندة_لک،_حين_جابه_جایی_ریبوزوم_روی_mRNA_،_کدام_واقعه_روی_می_دهد؟.
_1(_پيوند_پپتيدی_بين_آمينواسيدها_در_جايگاه_A__ريبوزوم_برقرار_می_شود.

_2(_جايگاه_A_همواره_پذيرای_tRNA_حامل_آمينواسيد_می_گردد.
_tRNA_)3_موجود_در_جايگاه_P_،_ريبوزوم_را_ترک_می_كند.

tRNA_)4_حامل_يك_آمينواسيد_خاص_به_جايگاه_P_منتقل_می_شود.

16_ در_تریکودینا.............
_mRNA_)1_رمزكنندة_RNA_پلی_مرازI_نسبت_به_رونوشت_اوليه،_تغييری_نكرده_است.

_RNA_)2پلی_مرازII_بدون_دخالت_عوامل_رونويسی،_به_راه_انداز_ژن_متصل_می_شود.
_3(_پروتئين_تنظيمی_هنگام_خاموش_بودن_اپران،_به_اپراتور_متصل_است.

4(پيوند_آخرين_tRNA_و_رشتة_پلی_پپتيدی_توسط_نوعی_آنزيم_در_جايگاه_P_قطع_می_شود.

17_ به_کدام_دالیل،_نظریة_یک_ژن_ـ_یک_آنزیم_نياز_به_اصالح_اساسی_پيدا_کرد؟.
b(_هر_پروتئينی_آنزیم_نيست. _ a(_هر_آنزیمی_پروتئين_نيست._

d(_ممکن_است_یک_پروتئين_از_چند_رشتة_پلی_پپتيدی_تشکيل_شده_باشد. c(_دستور_ساخت_هر_پروتئينی_توسط_ژن_صادر_می_شود.__
c_و_d_)4 _d_و_b_)3 _b_و_a_)2 _c_و_a_)1

18_ اگر_شکل_مقابل،_اپران_لک_فرض_شود:.
X_)2_،_محصول_ژن_تنظيم_كننده_است. _ _Y_)1،_آنزيم_رونوشت_بردار_است._
RNA_)4_سه_ژنی_كوتاه_تر_خواهد_شد. mRNA_)3_حاصل،_حداقل_سه_كدون_AUG_دارد._

19_ )سراسری_ـ_92_ـ_داخل(. هر_جهش_..................._است._
2(_نقطه_ای،_بر_بيان_ژن_تأثيرگذار _ _1(_نقطه_ای،_نوعي_جهش_جانشينی_

4(_تغيير_چارچوب،_نوعی_جهش_نقطه_ای 3(_جانشينی_بر_مولكول_حاصل_از_رونويسی_بی_تأثير_

P O 1 2 3

X Y
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20_ چند_مورد،_جملة_مقابل_را_به_نادرستی_تکميل_می_کند؟_»ژن__سازندة_بخش_پروتئينی_هموگلوبين_در_افراد_سالم_...................«.
)آزمون_های_گزینه_2_ـ_تجربی_ـ_سال_تحصيلی_93_ـ_92_ـ_پایيز_92_ـ_مرحله_1( _الف(_در_تمام_گلبول_های_قرمز_یافت_می_شود._

ب(_از_روی_یک_mRNA_چندژنی_ساخته_می_شود.
ج(_در_تمام_گلبول_های_سفيد_به_کمک_اپران،_بيان_می_شود.

د(_با_تأثير_مستقيم_افزاینده_روی_راه_انداز،_رونویسی_بيش_تر_می_گردد.
4_)4 _3_)3 _2_)2 _1_)1

21_ در_خصوص_کشف_رمز_DNA_توسط_مارشال_نيرنبرگ_و_همکارانش،_کدام_گزینه_نادرست_است؟.
1(_آنان_انواع_خاصي_از_مولكول_هاي_mRNA__را_ساختند_و_در_هر_لولة_آزمايش_از_يك_نوع_از_آن_ها_استفاده_كردند.

2(_در_آزمايش_آن_ها_رشتة_پلي_پپتيدي_در_لولة__آزمايش_سنتز_شد_و_سپس_مورد_هيدروليز_كامل_قرار_گرفت.
3(_آن_ها_با_آزمايش_هاي_مشابه_آزمايش_اول_)كه_منجر_به_كشف_رمز_فنيل_آالنين_شد(،_توانستند_رمزهاي_ساير_انواع_آمينواسيدها_را_شناسايي_كنند.

4(_آن_ها_براساس_آزمايش_هاي_قبلي_مبني_بر_سه_نوكلئوتيدي_بودن_رمزها_نتيجه_گرفتند_كه_UUU_رمز_قرار_گرفتن_فنيل_آالنين_در_يك_
رشتة_پلي_پپتيدي_است.

در_اپران_لک_................_22
1(_با_اتصال_عوامل_رونويسي_به_پروتئين_تنظيم_كننده،_سدي_در_مقابل_حركت_آنزيم_رونوشت_بردار_وجود_نخواهد_داشت.

2(_حضور_الكتوز_در_محيط_باكتري_موجب_مي_شود_RNAپلي_مرازII_مولكول_mRNA_سه_ژني_را_بسازد.
3(_يك_يا_چند_ژن_ساختاري_و_يك_بخش_تنظيم_كننده_وجود_دارد.

4(_مونومرهاي_عامل_تنظيم_كننده_برخالف_مونومرهاي_پروتئين_سركوب_گر_اپران،_در_ساختار_خود_نيتروژن_ندارند.

کدام_عبارت،_نادرست_است؟._23
»در_سلول_هاي_خوني_توليدكنندة_هپارين،_..............._«

1(_ژن_فاكتور_انعقادي_VIII_وجود_دارد،_اما_بيان_نمي_شود.
2(_امكان_ترجمه_و_رونويسي_همزمان_از_يك_ژن_ميتوكندريايي_وجود_دارد.

3(_ممكن_است_tRNA_ناقل_متيونين_وارد_جايگاه_A_نيز_بشود.
4(_هيچ_يك_از_RNAپلي_مرازهاي_هسته_اي_نمي_توانند_ژن_هاي_رمزكنندة_خودشان_را_رونويسي_كنند.

جملة_..............._جملة_..............._درست_است.._24
الف(_شكار_شدن_آمينواسيد_توسط_tRNA_اختصاصي،_در_خارج_ريبوزوم_به_انجام_مي_رسد.

ب(_در_tRNA_توالي_CCA_مي_تواند_تعيين_كنندة_نوع_آمينواسيدي_باشد_كه_tRNA_،_آن_را_حمل_مي_كند.
ج(_عامل_پايان_ترجمه_پيوند_بين_آخرين_tRNA_موجود_در_جايگاه_P_را_با_پلي_پپتيد،_هيدروليز_مي_كند.

د(_همة_tRNAها_پس_از_انجام_عمل_خود،_از_جايگاه_P_خارج_مي_شوند.
4(_»الف«_و_»ب«_همانند_ـ_»ج«_و_»د« 3(_»ب«_همانند_ـ_»ج«_ 2(_»د«_برخالف_ـ_»ج«_ 1(_»الف«_برخالف_ـ_»ب«_

چند_جمله،_نادرست_است؟._25
*_عاملي_که_به_عنوان_تنظيم_کننده_به_مهارکنندة_لک_متصل_مي_شود_در_خود_پنتوز_دارد.

*_ژني_که_رمزهاي_پروتئين_مهارکننده_لک_را_دارد_توسط_یکي_از_انواع_RNA_پلي_مراز_رونویسي_مي_شود.
*_برخالف_RNAپلي_مراز،_مهارکنندة_لک_به_دو_نوع_مولکول_ميل_اتصالي_دارد.

*_حتي_اگر_E.coli_در_محيط_فاقد_الکتوز_قرار_گيرد،_ژن_تنظيم_کنندة_خود_را_بيان_مي_کند.
*_با_کشت_E.coli_در_سرم_خون_فرد_مبتال_به_دیابت_شيرین،_مهارکنندة_لک_به_اپراتور_متصل_خواهد_بود.

4_)4 _3_)3 _2_)2 _1_)1
_164_در_صفحة_6پاسخ_آزمون_
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Ì 25 دقيقه Ì)آزمونف7:فپروتئينفسازيف)آزمونفكليفبخش

1_ چند_جمله__عبارت_مقابل_را_به_نادرستی_کامل_می_کند؟_»ساختار_پرمانند_...................«..
_*_دارای_وضعيتی_است_که_در_آن،_بخش_در_حال_ساختن_RNAهای_بلندتر،_نسبت_به_راه_انداز_ژن،_دورتر_از_بخش_در_حال_ساختن_RNAهای_کوتاه_تر_است.

__*_شامل_رشته_های_منشعب_DNA_می_باشد. _*_واجد_چندین_نوع_RNA_پلی_مراز_است.
__*_نشان_دهندة_فرایند_ترجمه_می_باشد. *_دارای_حداکثر_28_نوع_مونومر_است.
4_)4 _3_)3 _2_)2 _1_)1

2_ )آزمایشی_سنجش_ـ_تجربی_ـ_سال_تحصيلی_93_ـ_92_ـ_مرحله_اول(. همة_ژن_ها،_..................._و_همة_RNAها،_..................._دارند._
2(_بخش_تنظيم_كننده_ـ_كدون_آغاز_ترجمه _ _1(_راه_انداز_ـ_رونوشت_راه_انداز_
4(_راه_انداز_ـ_رونوشت_جايگاه_پايان_رونويسی 3(_افزاينده_ـ_رونوشت_جايگاه_پايان_رونويسی_

3_ توالی_های_اگزون_ژن_رمزکننده.............._توسطRNA_پلی_مراز_............_رونویسی_می_شوند_و_مورد_ترجمه_قرار_می_گيرند..
4(مادة_زمينه_ای_اسكلت_زنبور-_يك EcoRI_)3_-_اِ.كالی_ 2(_كراتين_موی_انسان_-_دو_ 1(_مهاركنندة_لك_-_پروكاريوتی_

4_ کدام_اتصال،_نادرست_است؟.
_1(_مهاركنندة_لك_به_آلوالكتوز_هنگام_خاموش_بودن_اپران_لك

_2(_فعال_كننده_به_توالی_افزاينده_هنگام_بيان_ژن_هليكاز_تريكودينا
_3(_عامل_تنظيم_كننده_به_پروتئين_تنظيم_كننده_هنگام_روشن_بودن_اپران_لك

rRNA_به_راه_انداز_ژن_Iپلی_مراز_RNA_)4

5_ برای_بيان_شدن_ژن_رمزکنندة_کاتاالز_در_سلول_های_اپيدرم_گل_ناز.................
_1(_فعال_كننده_به_راه_انداز_ژن_متصل_می_شود._

_2(_عوامل_رونويسی_از_اپراتور_ژن_جدا_می_شوند.
_3(_با_ايجاد_حلقه_ای_در_ژن،_توالی_افزاينده_به_راه_انداز_نزديك_می_شود.__

RNA_)4_پلی_مرازIII_به_كمك_عامل_رونويسی_به_راه_انداز_متصل_می_شود.

6_ در_همانندسازی،...................رونویسی_از_ژن،...............پيوندهای_هيدروژنی_بين_دو_رشتة_DNA_را_گسيخته_می_کند..
4(_مانند-_هليكاز 3(_برخالف-RNAپلی_مراز_ 2(_مانند-RNAپلی_مراز_ 1(_برخالف_ـ_هليكاز_

7_ در_بخشی_از_یک_DNA_خطی_با_1000_نوکلئوتيد،_15%_.........._نوکلئوتيدها_باز_T_دارند._تعيين_کنيد_تعداد_پيوندهای_هيدروژنی_در_این_مولکول_.
( , :::::::: )C G A T چند_تاست؟

2700_)4 _1150_)3 _1350_)2 _2300_)1

8_ درنوعی_پالزميد،_2000_نوکلئوتيد_وجود_دارد._اگر_30_%_نوکلئوتيدها_Aدار_باشند،_پایداری_مولکول_نسبت_به_پالزميدی_با_همين_تعداد_نوکلئوتيد_.
ولی_با_........درصد......._بيش_تر_است.

4(_15_-_تيمين 3(_22_-_آدنين_ 2(_17_-_گوانين_ 1(_24_-_سيتوزين_

9_ در_یک_رشتة_پلی_پپتيدی،_تعداد_n_آمينواسيد_وجود_دارد._کدام،_درست_است؟.
_1(_به_تعداد_پيوند_پپتيدی،_جابه_جايی_ريبوزوم_روی_mRNA_صورت_گرفته_است.

_n-1_)2_مولكول_tRNA_وارد_جايگاه_P_شده_است.
_n_)3_مولكول_tRNA_وارد_جايگاه_A_شده_است.

4(_به_تعداد_آمينواسيدها،_كدون_مورد_استفاده_قرار_گرفته_است.
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10_ اندیشة_اولية_نظریة_یک_ژن_ـ_یک_آنزیم،_پس_از_بررسی_علت_نوعی_بيماری_ارثی_.............
_1(_به_نام_فنيل_كتونوريا_شكل_گرفت.

_2(_كه_مورد_مطالعة_بيدل_و_تيتوم_بود،_بيان_شد.
_3(_كه_مبتاليان_به_آن،_ادرار_سياه_دفع_می_كنند،_عنوان_شد.

4(_كه_در_آن_متابوليسم_هموجنتيسيك_اسيد_دچار_اختالل_است،_ارائه_شد.

11_ رونویسی_از_ژن_رمزکنندة_کراتين،_با_کدام،_آغاز_می_شود؟.
2(_اتصال_RNA_پلی_مراز_به_راه_انداز_ژن _1(_گسيخته_شدن_پيوندهای_هيدروژنی_DNA_،_توسط_هليكاز_

4(_برقراری_پيوند_فسفو_دی_استر_بين_ريبونوكلئوتيدها _ _DNA_3(_باز_شدن_پيچ_و_تاب

12_ چند_عبارت_زیر_نادرست_است؟.
*_برای_توليد_هشت__هاگ_جنسی_نوروسپوراکراسا،_1_ميوز_و_4_ميتوز_انجام_می_شود.

*_در_هاگ_طبيعی_نورسپوراکراسا_آنزیم_های_بيوشيميایی_مسير_توليد_بيوتين_وجود_دارد.
*_امکان_وقوع_جهش_مضاعف_شدن_در_هاگ_نوروسپوراکراسا_وجود_ندارد.

*_در_زیگوت_نوروسپورا،_تتراد_تشکيل_می_شود.
4)4 _3)3 _2)2 _1)1

13_ در_بخشـی_از_یـک_مولکـول_DNA_،_تعداد_1000_جفت_نوکلئوتيد_وجـود_دارد._اگر_فراوانی_پورین_ها_در_این_بخش_برابر_باشـد،تعداد_پيوندهای_.
هيدروژنی_چند_است؟)بين_A,T_دو_و_بين_C,G_سه_پيوند_هيدروژنی_وجود_دارد(.

3000)4 _1500__)3 __2500_)2 __1250_)1

14_ کدام_عبارت_در_مورد_بيماری_آلکاپتونوریا،_نادرست_است؟.
2(_آنزيم_توليدكنندة_هموجنتيسيك_اسيد_وجود_دارد. _ _1(_بيماری_ارثی_با_نقص_ژنی_است._
4(_ادرار_سياه_از_راه_ميزنای_وارد_مثانة_بيمار_می_شود. 3(_آنزيم_تجزيه_كنندة_هموجنتيسيك_اسيد_وجود_ندارد._

15_ )آزمایشی_سنجش_ـ_تجربی_ـ_سال_تحصيلی_92_ـ_91_ـ_جامع_2(. کدام_عبارت_در_مورد_فرایند_پروتئين_سازی،_نادرست_است؟_
A_2(_تشكيل_پيوندهای_پپتيدی_در_جايگاه _P_آغازگر_از_جايگاه_tRNA_1(_خروج_

4(_تشكيل_رابطة_مكملی_بين_كدون_آغاز_و_بخش_كوچك_ريبوزوم _P_در_جايگاه_tRNA_3(_جدا_شدن_پلی_پپتيد_از

16_ در_اپران_لک،_با_اتصال_محصول_Regulator_gene_به_.........._آنزیم_ساخته_می_شود..
2(_آلوالكتوز،_يك_mRNA_و_سه _1(_عامل_تنظيم_كننده،_سه_mRNA_و_يك_

4(_اپراتور،_سه_mRNA_و_يك _ 3(_راه_انداز،_يك_mRNA_و_سه_

17_ )آزمایشی_سنجش_ـ_تجربی_ـ_سال_تحصيلی_92_ـ_91_ـ_جامع_3(. کدام_عبارت_در_مورد_جایگاه_پایان_رونویسی_ژن،_صحيح_است؟_
2(_بخشي_از_مولكول_mRNA_است_و_ترجمه_می_شود. _1(_دارای_باز_يوراسيل_است_و_ترجمه_نمی_شود._

4(_بخشی_از_مولكول_DNA_است_كه_رونويسی_می_شود. 3(_دارای_قند_دئوكسی_ريبوز_است_و_رونويسی_نمی_شود._

18_ )آزمایشی_سنجش_ـ_تجربی_ـ_سال_تحصيلی_92_ـ_91_ـ_مرحله_پنجم(. وقتی_الکتوز_در_اختيار_باکتری_نباشد،_درون_سلول_..................._
2(_مهاركننده_روی_بخش_ساختاري_اپران_لك_قرار_می_گيرد. _1(_عامل_تنظيم_كننده_روی_اپراتور_قرار_می_گيرد._

4(_توليد_آلوالكتوز_و_پروتئين_های_تنظيم_كننده_متوقف_می_شود. 3(_توليد_آنزيم_برای_تجزية_دی_ساكاريدها_كاهش_می_يابد._

19_ برای_سنتز_یک_رشته_پلی_پيتيد،_10_مولکول_آب_آزاد_شده_است._در_این_مورد_کدام_عبارت_قطعًا_صحيح_است؟_.
)آزمایشی_سنجش_ـ_تجربی_ـ_سال_تحصيلی_93_ـ_92_ـ_جامع2( _

2(_بخشی_از_ژن_كه_رونوشت_آن_وارد_ريبوزوم_می_شود،_72_نوكلئوتيد_دارد. _mRNA_)1_،_11_نوع_كدون_سه_نوكلئوتيدی_دارد._

4(_سی_و_دومين_نوكلئوتيد_وارد_شده_در_ريبوزوم،_متعلق_به_كدون_پايان_است. 3(_9_مولكول_tRNA_وارد_جايگاه_A_ريبوزوم_شده_است._



— 21 21آزمون_7:_پروتئين_سازي_)آزمون_کلي_بخش(

20_ در_گونة_مورد_مطالعة_بيدل_و_تيتوم_...............
_1(_هر_اپران،_عالوه_بر_بخش_تنظيم_كننده،_سه_ژن_ساختاری_دارد.

_2(_افزاينده_به_كمك_عوامل_رونويسی_متصل_به_آن،_عمل_رونويسی_را_تقويت_می_كند.
_3(_غالباً_تنظيم_بيان_ژن_هنگام_ترجمه_است.

4(_امكان_وقوع_جهش_تغيير_چارچوب_در_زيگوت_وجود_ندارد.

21_ نوعی_جاندار_تک_سلولی_می_تواند_طی_چرخة_سلولی_خود_و_با_گذشتن_از_نقاط_وارسی،_مواد_آلی_غيرزندة_محيط_را_تجزیه_نماید._کدام_عبارت،_.
)سراسری_ـ_94_ـ_داخل( در_مورد_این_جاندار_درست_است؟_

_1(_به_طور_معمول،_هر_ژن_بيش_از_يك_توالی_تنظيمی_دارد.
_2(_تنظيم_بيان_هر_ژن،_همواره_در_سطح_رونويسی_انجام_می_گيرد.

_3(_ممكن_است_در_ضمن_رونويسی_اغلب_ژن_ها،_ترجمه_هم_صورت_بگيرد.
4(_مسئوليت_تنظيم_بيان_چند_ژن_مجاور،_بر_عهدة_يك_توالی_تنظيم_كننده_می_باشد.

)سراسری_ـ_94_ـ_خارج(._22 به_طور_معمول،_در_مرحلة_آغاز_ترجمه،_کدام_اتفاق_رخ_می_دهد؟_
_1(_پس_از_تكميل_ساختار_ريبوزوم،_ابتدا_پيوند_tRNA_آغازگر_و_اسيدآمينه_گسسته_می_شود.

_tRNA_)2_و_اسيدهای_آمينة_متصل_به_آن_در_جايگاه_P_قرار_می_گيرند.
_3(_نوكلئوتيدهای_قرار_گرفته_در_جايگاه_A_،_بدون_مكمل_باقی_می_مانند.

4(_اولين_پيوند_پپتيدی_بين_آمينواسيدها_برقرار_می_شود.

مکان_کدام،_درست_بيان_شده_است؟._23
1(_برقراري_پيوند_هيدروژني_بين_كدون_و_آنتي_كدون_آغاز،_توليد_ريبوزوم_هاي_غشاي_هستة_اسپيروژير_ـ_سيتوپالسم

2(_هيدروليز_پيوند_آخرين_tRNA_با_پلي_پپتيد_ـ_برقراري_پيوند_بين_رونوشت_هاي_اگزوني_ـ_هسته_
3(_جدا_شدن_رونوشت_هاي_اينتروني_از_mRNA_اوليه_ـ_اتصال_فعال_كننده_به_ساير_عوامل_رونويسي_ـ_هسته

4(_عملكرد_آنزيمي_rRNA_در_ريبوزوم_ـ_ايجاد_حلقه_در_رمزكنندة_كلسي_تونين_ـ_سيتوپالسم

اگر_ژن_هاي_رمزکنندة_عوامل_رونویسي_در_دچار_جهش_شوند،_همة_موارد_مورد_انتظار_است؛_به_جز:._24
RNA_)1پلي_مرازI_نتواند_راه_انداز_ژن_rRNA_را_شناسايي_كند.

2(_در_ايجاد_تركيب_هاي_مختلف_كه_متشكل_از_چند_عامل_رونويسي_هستند،_اختالل_ايجاد_شود.
3(_تغيير_شكل_مهاركنندة_لك_انجام_نشود.

4(_تقويت_عمل_رونويسي_از_ژن_DNAپلي_مراز_آميب_صورت_نپذيرد.

در_اولين_قدم_براي_ساختن_پروتئين_در_تریکودینا_................_25
1(_جزئي_از_مكان_پروتئين_سازي،_با_خاصيت_آنزيمي_خود_به_برقراري_پيوندهاي_پپتيدي_مي_پردازد.

RNA_)2پلي_مرازII_نوكلئوتيدهاي_مكمل_را_از_روي_ژن،_در_mRNA_جاي_مي_دهد.
3(_زبان_نوكلئيك_اسيدي_كه_با_حروف_نوكلئوتيدي_است،_به_زبان_پروتئين_كه_با_حروف_آمينواسيدي_است،_ترجمه_مي_شود.

4(_آنزيم_رونوشت_بردار،_از_اپراتور_ژن_عبور_مي_كند_و_از_جايگاه_شروع_رونويسي،_عمل_خود_را_آغاز_مي_كند._
_168_در_صفحة_7پاسخ_آزمون_
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Ì 24 دقيقه Ì)آزمونف8:فپروتئينفسازيف)آزمونفكليفبخش

1_ در_چرخة_زندگی_نوروسپوراکراسا_....................
_1(_كروموزوم_های_همتا_يافت_نمی_شود.

_2(_هاگ_های_جنسی_از_طريق_ميوز_حاصل_می_شوند.
_3(_تمام_هاگ_های_مورد_تابش_اشعة_X_،_در_محيط_حداقل_رشد_نمی_كنند.

4(_به_شرط_سالم_بودن،_آنزيم_تجزيه_كنندة_شكر_وجود_دارد.

2_ )سراسری_ـ_91_ـ_داخل(. بروز_هر_جهش_نقطه_ای_در_یک_ژن،_همواره_تغييری_در_........._ایجاد_می_کند._
mRNA_2(_تعداد_مونومرهای _ _1(_ترتيب_آمينواسيدها_

4(_مولكول_های_حاصل_از_رونويسی 3(_طول_مولكول_های_حاصل_از_ترجمه_

3_ )آزمون_های_گزینه_2_ـ_تجربی_ـ_سال_تحصيلی_92_ـ_91_ـ_پایيز_91_ـ_مرحله_1(. بيماران_مبتال_به_آلکاپتونوریا_و_افراد_سالم،_در_کدام_مورد_یکسان_هستند؟_
2(_سياه_شدن_ادرار_در_مجاورت_هوا _1(_توانايی_توليد_آنزيم_تجزيه_كنندة_هموجنتيسيك_اسيد_

4(_وجود_هموجنتيسيك_اسيد_در_ادرار 3(_ژن_رمزكنندة_آنزيم_مولد_هموجنتيسيك_اسيد_

4_ کم_خونی_داسی_شکل،_ناشی_از_نوعی_جهش_..........._است_که_فرد_مبتال_به_آن_............
_درمان_می_شود. B121(_تغيير_چارچوب_ـ_با_مصرف_ويتامين_
_2(_نقطه_ای_جانشينی_ـ_فاكتور_داخلی_معده_را_توليد_نمی_كند.

_3(_تغيير_چارچوب_ـ_با_مصرف_اسيدفوليك_و_آهن_درمان_پذير_است.
4(_نقطه_ای_جانشينی_ـ_هموگلوبين_غيرطبيعی_در_اريتروسيت_های_خود_دارد.

5_ )آزمایشی_سنجش_ـ_تجربی_ـ_سال_تحصيلی_92_ـ_91_ـ_جامع_3(. تک_سلول_هایی_که_..................._دارای_اپران_هستند._
2(_دوک_تقسيم_را_درون_هسته_تشكيل_می_دهند _1(_گامت_های_نر_تاژكدار_توليد_می_كنند_

4(_برای_فتوسنتز_از_تركيبات_آلی،_الكترون_می_گيرند 3(_كلنی_پرسلولی_حاوی_هاگ_می_سازند_

6_ _داخل(. _90ـ_ با_توجه_به_mRNA_مقابل،_چهارمين_کدون_وارد_به_جایگاه_A_.........._و_سومين_آنتی_کدون_وارد_به_جایگاه_P_ریبوزوم_............_است.)سراسریـ_
CGA CGU AUG CGG UAC UGC UUC CAC UGA. . . . . . . . _

AUG UUC− )4 _UAC AAG− )3 _UAC UUC− )2 _ACG UGC− )1

7_ در_مسير_بيوشيميایی_توليد_آرژینين_در_نوروسپوراکراسا_.............
_1(_به_جايگاه_فعال_آنزيم_2،_پيش_مادة_X_متصل_می_شود.

_mRNA_)2_رمزكنندة_آنزيم_3،_نسبت_به_رونوشت_اوليه_كوتاه_تر_است.
_3(_اُرنيتين_مستقيماً_به_آرژينين_تبديل_می_شود.

4(_در_توليد_آنزيم_1،_وجود_بيوتين_برای_روشن_شدن_اپران_مربوط،_ضروری_است.

8_ .»................_RNA_PolymeraseIII.................._RNA_PolymeraseII«______کدام_عبارت،_جملة_مقابل_را_به_درستی_تکميل_نمی_کند؟
2(_برخالف_-_قادر_به_گسيختن_پيوندهای_هيدروژنی_است. _1(_همانند-_درتوليد_RNAهای_كوچك_نقش_دارد.__

4(_برخالف_-_می_تواند_از_روی_ژن_های_رمزكنندة_خودش_رونويسی_كند. 3(_همانند-_در_عامل_مولد_كزاز_وجود_ندارد._

9_ )سراسری_ـ_84_ـ_داخل(. کدام_در_مورد_مولکول_tRNA_،_نادرست_است؟_
2(_توسط_دو_حلقة_خود،_روی_ريبوزوم_نگهداری_می_شود. _tRNA_)1_آغازگر،_فقط_در_جايگاه_P_قرار_می_گيرد._

4(_همة_آمينواسيدها_به_نوكلئوتيد_آدنين_دار_tRNA_،_متصل_می_شوند. 3(_ساختار_سه_بعدی_آن_در_سلول،_شبيه_برگ_گياه_شبدر_می_شود._
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10_ کدام_جمله،_نادرست_است؟.
_1(_در_طبيعت_بيش_از_20_نوع_آمينواسيد_وجود_دارد.

_2(_بيدل_و_تيتوم،_پرتو_X_را_به_هاگ_های_غيرجنسی_قارچ_های_رشد_يافته_روی_محيط_كشت_حداقل_تاباندند.
_3(_كمبود_اسيدفوليك_در_انسان_باعث_آنمی__می_شود.

4(_در_هاِگ_نوروسپورا_برای_هر_ژن،_دو_الل_وجود_دارد.

11_ در_بيماران_مبتال_به_آلکاپتونوریا........
2(_نوعی_نقص_اكتسابی_سبب_بيماری_می_شود. _1(_ادرار_سياه_از_ميزنای_وارد_مثانه_می_شود_

4(_كليه_ها_در_بازجذب_هموجنتيسيك_اسيد،_فعاالنه_عمل_می_كنند. 3(_آنزيم_توليدكنندة_هموجنتيسيك_اسيد_در_بدن_وجود_دارد._

12_ شـکل_روبه_رو،_رونویسـی_ژن_رمز_کنندة_کالژن_را_نشـان_می_دهد._جهت_رونویسی_و_نوع_RNA_نشان_داده_.
شده،_کدام_است؟

A_)2_به_B_ـ_نابالغ _ _B_)1_به_A_ـ_بالغ_
A_)4_به_B_ـ_بالغ _ B_)3_به_A_ـ_نابالغ_

13_ کدام_رخداد_با_مرحلة_ذکر_شده،_تناسب_ندارد؟.
2(_هيدروليز_پيوند_بين_پلی_پپتيد_وآخرين_tRNA_در_جايگاه_P-پايان _1(_اتصال_بخش_بزرگ_ريبوزوم_به_بخش_كوچك_آن-آغاز_
4(_برقراری_پيوند_بين_آنتی_كدون_دومين_tRNA_و_كدون_مكمل-آغاز 3(_خروج_tRNA_آغازگر_از_جايگاه_P-_ادامه_

14_ )آزمایشی_سنجش_ـ_تجربی_ـ_87_ـ_مرحله_سوم(. DNA_پلی_مراز_و_RNA_پلی_مراز_..................._._

_1(_دو_رشتة_DNA_را_از_يك_ديگر_باز_می_كنند.
_2(_ريبونوكلئوتيد_جديد_را_به_نوكلئوتيد_قبلی_وصل_می_كنند.

_3(_در_مقابل_هر_دئوكسی_ريبونوكلئوتيد،_نوكلئوتيد_مكمل_را_قرار_می_دهند.
4(_نوكلئوتيدهای_غلط_را_با_نوكلئوتيدهای_درست_تعويض_می_كنند.

15_ )آزمایشی_سنجش_ـ_تجربی_ـ_سال_تحصيلی_92_ـ_91_ـ_جامع_2(. در_فرایند_ترجمه،_حين_جابه_جایی_ریبوزوم_بر_روی_mRNA_،_قطعاً_..................._
tRNA_)2_از_جايگاه_P_خارج_می_شود. _tRNA_)1_ناقل_به_جايگاه_A_وارد_می_شود._

tRNA_)4_حامل_رشتة_پلی_پپتيد_وارد_جايگاه_A_مي_شود. 3(_پيوند_پپتيدی_در_جايگاه_P__برقرار_می_شود._

16_ )آزمایشی_سنجش_ـ_تجربی_ـ_89_ـ_مرحله_اول(. در_ارتباط_با_اپران_لک،_می_توان_گفت_که_..................._
_1(_در_فقدان_عامل_تنظيم_كننده،_RNA_پلی_مراز_به_اپراتور_متصل_می_شود.

_2(_واحد_ساختاری_عامل_تنظيم_كننده_برخالف_عامل_مهاركننده،_مونوساكاريد_است.
_3(_پيوند_فسفو_دی_استر،_واحدهای_سازندة_مهاركننده_را_به_هم_وصل_می_كنند.

4(_پلی_پپتيدها_بر_طبق_دستورالعمل_سه_مولكول_ميانجی،_حاصل_می_شوند.

17_ در_جاندار_مورد_مطالعة_آرچيبلد_گرو...........جاندار_مورد_مطالعة_تيتوم.............
_1(_برخالف_-_mRNA_تك_ژنی_وجود_داشت.

_2(_همانند-_برای_اتصال_RNAپلی_مراز_به_راه_انداز_ژن،_وجود_عوامل_رونويسی_الزامی_نبود.
_3(_بر_خالف-_ترجمه_در_مكان_های_متعدد_و_بيش_تری_انجام_می_پذيرفت.

4(_همانند-_سازمان_ژنی،به_صورت_اپران_وجود_نداشت.
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18_ )سراسری_ـ_92_ـ_داخل(. اگر_در_محيط_باکتری_اِ.کالی_الکتوز_یافت_نشود،_حتی_پس_از_اتصال_..................._
_1(_عامل_تنظيم_كننده_به_پروتئين_تنظيم_كننده،_mRNA_چندژنی_ساخته_خواهد_شد.

_2(_پروتئين_تنظيم_كننده_به_اپراتور،_توليد_عامل_تنظيم_كننده_ادامه_خواهد_داشت.
_3(_مهاركننده_به_اپراتور،_رونويسی_از_ژن_تنظيم_كننده_ادامه_پيدا_خواهد_كرد.

4(_عوامل_رونويسی_به_راه_انداز،_سدی_در_مقابل_حركت_RNAپلی_مراز_ايجاد_خواهد_شد.

19_ )آزمایشی_سنجش_ـ_تجربی_ـ_90_ـ_مرحله_چهارم(. در_یک_سلول_یوکاریوتی_محل_فعاليت_..................._درون_سيتوسل_نمی_باشد._
4(_عامل_پايان_ترجمه 3(_ريبوزوم_ _Iپلی_مرازRNA_)2 RNA_)1_ناقل_

20_ )آزمایشی_سنجش_ـ_تجربی_ـ_سال_تحصيلی_91_ـ_90_ـ_جامع_1(. کدام_عبارت،_درست_است؟_»در_انواع_جانداران_..................._را_رهبری_کند.«_
2(_يك_mRNA_می_تواند_ساخت_چند_نوع_پروتئين _mRNA_1(_چند_ژن_می_تواند_ساخت_يك_

4(_چند_نوع_ژن_می_تواند_سنتز_يك_آنزيم _RNA_3(_يك_ژن_می_تواند_سنتز_چند_نوع

21_ )سراسری_ـ_94_ـ_داخل(. کدام_عبارت_در_مورد_یک_سلول_فعال_پانکراس،_درست_است؟_
2(_تنوع_آمينواسيدها_كم_تر_از_تنوع_tRNAها_است. _1(_هر_كدون_توسط_يك_آنتی_كدون_شناسايی_می_شود._

4(_هر_RNA_مورد_نياز_برای_پروتئين_سازی،_كدون_آغاز_دارد. 3(_هر_آمينواسيد،_بيش_از_يك_رمز_سه_نوكلئوتيدی_دارد._

در_یک_ژن_پروتئين_ساز_باکتری_مولد_ذات_الریه،_جهش_نقطه_ای_از_نوع_یک،_رخ_داده_است._در_این_باکتری_ممکن_است_تغييری_در_کدام_مورد_._22
)سراسری_خارج_ـ_94_ـ_خارج( ایجاد_شود؟_

4(_اندازة_رونوشت_ژن 3(_اندازة_عامل_ترانسفورماسيون_ 2(_اندازة_توالی_افزاينده_ 1(_چارچوب_خواندن_رمزها_

همة_................_23
1(_پروتئين_ها_در_پي_بيان_چند_ژن_ساخته_مي_شوند.

2(_ژن_هاي_يوكاريوتي،_بخشي_به_نام_توالي_افزاينده_دارند_كه_ممكن_است_هزاران_نوكلئوتيد_از_ژن_فاصله_داشته_باشد.
3(_نوكلئوتيدهاي_قرارگرفته_در_دو_انتهاي_mRNA_بالغ،_مورد_ترجمه_قرار_مي_گيرند.

tRNA_)4ها_در_طرفين_حلقة_آنتي_كدوني_خود،_بازوهاي_نگه_دارنده_tRNA_روي_ريبوزوم_را_دارند.

چند_عبارت_زیر،_نادرست_است؟._24
*_ممکن_نيست_در_مرحلة_پایان_ترجمه،_کدون_AUG_در_جایگاه_P_ریبوزوم_وجود_داشته_باشد.

*_حين_ترجمه،_چندین_مرتبه_اسيدآمينه_از_قند_ریبوز_نوکلئوتيد_tRNA_در_جایگاه_P_جدا_مي_شود.
*_در_هيدر_آنزیم_سازندة_RNA_کوچک_مي_تواند_کدون_یا_آنتي_کدون_را_نيز_توليد_کرده_باشد.

*در_فرایند_ترجمه،_مولکول_هاي_پلي_پپتيدي_به_ریبوزوم_وارد_و_از_آن_خارج_مي_شوند.
*_مولکول_L_شکل_در_سيتوپالسم،_در_جایگاه_اتصال_آمينواسيد_داراي_2_نوع_باز_است.

*_در_مرحلة_پایان_ترجمه،_پيوند_پپتيدي_بين_پلي_پپتيد_و_آخرین_tRNA_،_هيدروليز_مي_شود_تا_پلي_پپتيد_رها_شود.
5_)4 _4_)3 _3_)2 _2_)1

کدام،_نادرست_است؟_»حضور_..............._باعث_..............._مي_شود.«._25
1(_عامل_تنظيم_كننده_در_سيتوپالسم_اشريشيا_كالي_ـ_توليد__mRNA_سه_ژني_در_سلول

2(_ساختار_برگ_شبدري_tRNA_در_سيتوپالسم_ـ_ترجمة_زبان_اسيدنوكلئيكي_به_زبان_پپتيدي
3(_گروهي_از_عوامل_رونويسي_روي_توالي_افزاينده_ـ_تقويت_اولين_گام_ساخته_شدن_پروتئين

4(_هموجنتيسيك_اسيد_در_ادرار_ـ_سياه_شدن_ادرار_در_مجاورت_هوا
_170_در_صفحة_8پاسخ_آزمون_
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Ì 23 دقيقه Ì)آزمونف9:فپروتئينفسازيف)آزمونفكليفبخش

1_ mRNA_حاصل_از_بيان_اپران_لک_....................

_1(_همانند_هر_RNA_ديگری،_درون_سيتوپالسم_باكتری_ترجمه_می_گردد.
_2(_در_مرحلة_آغاز_ترجمه_در_اتصال_با_فقط_جزء_كوچك_ريبوزوم_قرار_می_گيرد.

_3(_درون_سيتوپالسم_باكتری،_دچار_حذف_رونوشت_های_اينترونی_می_شود.
4(_منجر_به_ساخت_بيش_از_يك_نوع_رشتة_پلی_پپتيدی_خواهد_شد.

2_ )سراسری_ـ_92_ـ_داخل(. به_طور_معمول_در_یک_زیگوت_کبوتر،_.............._
2(_هر_ژن_توسط_آنزيم_ويژة_خود،_رونويسی_می_شود. _1(_ژن_های_مغلوب_كم_تر_از_ژن_های_غالب،_مضاعف_می_شوند._

4(_هر_ژن_فقط_به_كمك_يك_نوع_آنزيم،_همانندسازی_می_شود. 3(_هر_الل_مغلوب_به_تنهايی_در_بروز_صفت_مغلوب،_ناتوان_است._

3_ کدام_اتصال،_صحيح_است؟.
2(_عامل_تنظيمی_به_مهاركنندة_لك_در_خاموش_بودن_اپران _1(_عوامل_رونويسی_به_راه_انداز_ژن_سيانوباكتری_

4(_فعال_كننده_به_توالی_افزاينده_در_نوروسپورا___ RNA_)3پلی_مرازI_به_راه_انداز_ژنrRNA_در_اِ.كالی_

4_ بخش_تنظيم_کننده_در_اپران_لک_..................._بخش_ساختاری_ژن_تنظيم_کننده_....................
4(_همانند_ـ_رونويسی_نمی_گردد. 3(_برخالف_ـ_رونويسی_نمی_گردد._ 2(_همانند_ـ_رونويسی_می_گردد._ 1(_برخالف_ـ_رونويسی_می_گردد._

5_ در_آزمایش_مربوط_به_نظریة_یک_ژن_ـ_یک_آنزیم،_در_محيط_کشت_شاهد_نوروسپوراکراسا،_نوع_قند....................
2(_مانند_قند_جايگاه_پايان_ژن،_مونوساكاريد_بود_. _1(_مانند_عامل_تنظيمی_اپران_لك،_دی_ساكاريد_بود._

4(_برخالف_قند_موجود_در_اينترون،_پنتوز_بود. 3(_برخالف_قند_موجود_درتوالی_افزاينده،_هگزوز_بود._

6_ در_خصوص_آلوالکتوز،_کدام_نادرست_است؟.
2(_از_تغيير_الكتوز_در_محيط_كشت_اِ.كالی_حاصل_می_شود. _1(_پس_از_اتصال_به_مهاركنندة_لك،_باعث_تغيير_شكل_آن_می_شود._

4(_هنگام_اتصال_آن_به_پروتئين_تنظيم_كننده،_اپران_لك_روشن_است. 3(_عامل_تنظيم_كننده_در_بيان_اپران_لك_است._

7_ کدام_جمله_درست_است؟.
_1(_از_روی_يك_ژن_خاص_يوكاريوتی،_ممكن_است_هم_زمان_چندين_نوع_RNAپلی_مراز_رونويسی_انجام_دهند.

_2(_يك_ژن_خاص_يوكاريوتی_می_تواند_هم_زمان_توسط_چندين_RNAپلی_مراز_رونويسی_شود.
_3(_ممكن_است_از_روی_هر_دو_رشتة_يك_ژن،_رونويسی_انجام_شود.

4(_بين_RNA_ساخته_شده_و_رشتة_الگو_در_DNA_،_پيوند_هيدروژنی_برقرار_نيست.

8_ )آزمایشی_سنجش_ـ_تجربی_ـ_سال_تحصيلی_93_ـ_92_ـ_مرحله_چهارم(. محصول_ژن_تنظيم_کنندة_اپران_لک،_..................._
2(_با_اتصال_به_عامل_تنظيم_كننده_تغيير_شكل_می_دهد. _1(_با_اتصال_به_اپراتور،_اپران_را_روشن_می_كند._

4(_در_نبود_آلوالكتوز_روی_راه_انداز_قرار_می_گيرد. 3(_همواره_RNAپلی_مراز_روی_اپراتور_قرار_می_گيرد._

9_ )آزمون_های_گزینه_2_ـ_تجربی_ـ_85_ـ_مرحله_2(. کدام_گزینة_زیر_در_رابطه_با_عمل_ترجمة_mRNA_صحيح_است؟_
_1(_همواره_توالی_آخرين_كدون_مستقر_در_جايگاه_P_ريبوزوم،_مشابه_توالی_آخرين_كدون_جايگاه_A_ريبوزوم_است.

_2(_همواره_توالی_آخرين_آنتی_كدون_مستقر_در_جايگاه_P_ريبوزوم،_مشابه_توالی_آخرين_آنتی_كدون_جايگاه_A_ريبوزوم_است.
_3(_هيچ_گاه_توالی_اولين_آنتی_كدون_جايگاه_P_،_نمی_تواند_مشابه_آخرين_كدون_جايگاه_P_ريبوزوم_باشد.

4(_هيچ_گاه_توالی_آخرين_كدون_جايگاه_A_ريبوزوم،_مشابه_توالی_اولين_آنتی_كدون_مستقر_در_جايگاه_A_نمی_باشد.
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10_ در_آزمایش_بيدل_و_تيتوم،_هاگ_جهش_یافتة_نوروسپورا_در_محيط_کشت_حداقل_که_فقط_با_آرژینين_غنی_شده_بود_رشد_کرد؛_نتيجه_این_است_که:_.
_1(_جهش،_مانع_از_سنتز_آنزيم_تبديل_كنندة_پيش_مادة_X_شده_بود.

_2(_آخرين_آنزيِم_مسيِر_سنتِز_آرژينين،_وجود_نداشت.
_3(_قطعاً_آنزيِم_تبديل_اُرنيتين_به_سيترولين_وجود_نداشته_است.

4(_قطعاً_ژن_های_رمزكنندة_آنزيم_های_ديگر_اين_مسير_بيوشيميايی،_دچار_جهش_نشده_اند.

11_ کدام_جمله_نادرست_است؟___»در_فرد...........،..............نفرون_ها_.........._می_یابد.«.
2(_مبتال_به_ديابت_نوع_دو-ترشح_+H_به_-_افزايش _1(_مبتال_به_آلكاپتونوريا_-_بازجذب_بيكربنات_از-_افزايش_

4(_دارای_غلظت_زياد_كورتيزول-_بازجذب_بيكربنات_از-_كاهش 3(_دارای_مصرف_زياد_سبزی-_ترشح_+H_به-_كاهش_

12_ در_بخشـی_از_یک_مولکول_DNA_خطی،_تعداد_1998_پيوند_فسـفو_دی_اسـتر_وجود_دارد._اگر_در_این_بخش_فراوانی_پورین_ها_برابر_باشد،_تعداد_.
پيوندهای_هيدروژنی_چندتاست؟

2000_)4 _1000_)3 _2500_)2 _1250_)1

13_ )آزمون_های_گزینه_2_ـ_تجربی_ـ_86_ـ_پيش_دانشگاهی_ـ_مرحله_5(. در_مرحلة_آغاز_ترجمه_..................._)جمله_را_کامل_کنيد.(_
2(_پيوند_پپيتدی،_درون_جايگاه_A_ريبوزوم_تشكيل_می_شود. _1(_درون_جايگاه_A__ريبوزوم،_پيوندهای_هيدروژنی_متعددی_برقرار_است._

4(_حداكثر_20_نوع_مونومر_درون_ريبوزوم_ديده_می_شود. 3(_درون_جايگاه_P_ريبوزوم،_7_پيوند_هيدروژنی_برقرار_است._

14_ )آزمایشی_سنجش_ـ_تجربی_ـ_87_ـ_مرحله_چهارم(. تفاوت_اساسی_در_tRNAهای_مختلف_در_..................._._
2(_ساختار_سه_بعدی_آن_هاست. _1(_حلقه_ای_است_كه_آنتی_كدون_دارد._

4(_حلقه_هايی_است_كه_tRNA_را_روی_ريبوزوم_نگه_می_دارند. 3(_جايگاه_پذيرندة_آمينواسيد_آن_هاست._

15_ سه_نوع_آنزیم_حاصل_از_بيان_اپران_لک،_................
2(_محصول_ترجمه_سه_مولكول_mRNA_تك_ژنی_هستند. _1(_برای_جذب_و_تجزية_الكتوز،_مورد_استفادة_جاندار_قرار_می_گيرند._

4(_محصول_ترجمة_بخش_های_اگزونی_يك_مولكول_mRNA_می_باشند. 3(_به_طور_دائمی_و_به_مقدار_اندک_در_اشريشيا_كالی_توليد_می_شوند._

16_ )آزمایشی_سنجش_ـ_تجربی_ـ_سال_تحصيلی_91_ـ_90_ـ_مرحله_سوم(. در_ساختار_پرمانندی_که_رونویسی_یک_ژن_یوکاریوتی_را_نشان_می_دهد،_..................._
RNA_)2ها_فقط_از_نوع_RNA_پيك_می_توانند_باشند. _RNA_)1ها_توسط_يك_RNAپلی_مراز_توليد_می_شوند._

RNA_)4های_كوتاه_تر_از_راه_انداز_دورترند. RNA_)3های_بلندتر_به_جايگاه_پايان_رونويسی_نزديك_ترند._

17_ )آزمایشی_سنجش_ـ_تجربی_ـ_سال_تحصيلی_93_ـ_92_ـ_جامع_2(. وقتی_الکتوز_در_اختيار_اشریشياکالی_نباشد،_درون_سلول_..................._
2(_توليد_آلوالكتوز_و_پروتئين_تنظيم_كننده_متوقف_می_شود. _1(_عامل_تنظيم_كننده_روی_اپراتور_قرار_می_گيرد._

4(_پروتئين_تنظيمی،_مجاور_جايگاه_آغاز_رونويسی_به_اپراتور_متصل_می_شود. 3(_توليد_آنزيم_برای_تجزية_هر_دی_ساكاريدی_كاهش_می_يابد._

18_ کدام_اتصال،_صحيح_نيست؟_.
2(_عامل_تنظيمی_به_مهاركنندة_لك_در_خاموش_بودن_اپران_ _1(_عوامل_رونويسی_به_راه_انداز_ژن_پارامسی_

4(_فعال_كننده_به_توالی_افزاينده_در_لنفوسيت_وال RNA_)3پلی_مراز_به_راه_انداز_ژن_در_اِ.كالی_

19_ .

CAC AUG GCA UCU AUU UAC

با_توجه_به_mRNA_مقابل،_دومين_آنتی_کدونی_که_در_جایگاه_A_قرار_می_گيرد_کدام_است؟_
AGA )2 _UCU )1_
CGU )4 _GCA )3

20_ _مرحله_اول(. _91ـ_ _سال_تحصيلی_92ـ_ _تجربیـ_ در_آزمایش_نيرنبرگ،_عصارة_سلولی_برای_تأمين_..................._به_لولة_آزمایش_افزوده_شده_بود._)آزمایشی_سنجشـ_
DNA_2(_آنزيم_های_الزم_برای_سنتز _ _1(_آنزيم_های_الزم_برای_ترجمه_

RNA_4(_آنزيم_الزم_برای_سنتز 3(_مونومرهای_الزم_برای_ساخت_رشتة_پلی_پپتيدی_
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21_ )سراسری__ـ_93ـ_خارج(. در_همة_باکتری_های_بيماری_زا،_............._
2(_هر_RNA_،_از_روی_چند_ژن_مجاور،_رونويسی_می_شود. _1(_ژنوم،_متشكل_از_دو_مولكول_DNA_حلقوی_می_باشد._

4(_هر_ژن،_در_مجاورت_بخش_تنظيم_كننده_ی_ويژه_ی_خود_قرار_می_گيرد. 3(_ژن_های_مجاور_هم،_توسط_يك_نوع_آنزيم_رونويسی_می_شوند._

نوعی_جاندار_تک_سـلولی_می_تواند_طی_چرخة_سـلولی_خود_و_با_گذشتن_از_نقاط_وارسی،_در_بدن_موریانه_توليدمثل_نماید._کدام_عبارت،_دربارة_._22
)سراسری_ـ_94_ـ_خارج( این_جاندار،_درست_است؟_

_1(_به_منظور_توليد_يك_پروتئين_ساختاری،_RNAپلی_مراز_به_مجموعة_راه_انداز_ـ_پروتئين_هدايت_می_شود.
_2(_راه_انداز_ژن_های_tRNA_و_mRNA_،_توسط_يك_آنزيم_RNAپلی_مراز_شناسايی_می_گردد.
_3(_فقط_بخش_هايی_از_محصول_اولية_هر_آنزيم_RNAپلی_مراز،_مورد_ترجمه_قرار_می_گيرد.

4(_محصول_اولية_فعاليت_RNAپلی_مراز،_همواره_الگوی_ساختن_يك_پروتئين_را_دارد.

با_توجه_به_شـکل_خالصه_شـدة_آزمایش_هاي_بيدل_و_تيتوم_روي_کپک_نوروسـپورا_._23
مي_توان_گفت:_»جملة_..............._جملة_..............._است.«

الف(_اگر_هاگ_پرتو_دیده_را_در_محيط_کشـت_لولة_شـمارة_1_قرار_دهيم،_قطعًا_رویش_
نخواهد_کرد.

ب(_هر_یک_از_8_هاگ_جنسـي_موجود_در_کيسة_توليدمثلي،_محصول_مستقيم_ميوز_
هستند.

ج(_از_محيط_کشـت_لولة_شـمارة_4_براي_اطمينان_از_روي_دادن_جهش_در_هاگ_هاي_
پرتو_دیده_استفاده_مي_شود.

د(_منظور_از_محيط_کشت_کامل،_محيط_کشت_حداقلي_است_که_با_ترکيبات_مختلف_
تکميل_شده_است.

2(_»ب«_برخالف_ـ_»د«_درست _ 1(_»الف«_همانند_ـ_»ج«_نادرست_
4(_»ب«_همانند_ـ_»الف«_درست _ 3(_»د«_برخالف_ـ_»ج«_نادرست_

چند_جمله_نادرست_است؟._24
الف(_نوعي_tRNA_وجود_دارد_که_توالي_نوکلئوتيدي_آنتي_کدون_آن،_با_توالي_نوکلئوتيدي_در_جایگاه_اتصال_آمينواسيد_یکسان_است.

ب(_در_مرحلة_آغاز_ترجمه_همانند_مرحلة_پایان_آن،_تنها_یک_tRNA_در_ریبوزوم_قرار_دارد.
ج(_جفت_شدن_آنتي_کدون_UGA_و_کدون_مکمل_آن_در_جایگاه_A_ریبوزوم،_امکان_پذیر_است.

د(_در_مرحلة_طویل_شدن_رشتة_پلي_پپتيدي_هنگام_ترجمه،_عالوه_بر_واکنش_سنتز_آبدهي،_واکنش_هيدروليز_هم_صورت_مي_پذیرد.
ه_(_در_مرحلة_آغاز_ترجمه،_tRNA_دو_حلقه_اي_به_کمک_حلقه_هاي_خود،_روي_ریبوزوم_یوکاریوت_نگه_داشته_مي_شود.

4_)4 _3_)3 _2_)2 _1_)1

کدام_گزینه،_عبارت_زیر_را_به_نادرستي_کامل_مي_کند؟._25
»هموجنتيسيک_اسيد_..............._آنزیمي_)هایي(_است_که_..............._افراد_سالم،_مبتالیان_به_آلکاپتونوریا_آن_را_..............._.«

ب(_پيش_مادة_ـ_برخالف_ـ_ندارند _ الف(_محصول_ـ_همانند_ـ_دارند_
د(_پيش_مادة_ـ_همانند_ـ_ندارند _ ج(_محصول_ـ_برخالف_ـ_دارند_

4(_»الف«_ـ_»ب« 3(_»ج«_ـ_»د«_ 2(_»ب«_ـ_»د«_ 1(_»الف«_ـ_»ج«_
_174_در_صفحة_9پاسخ_آزمون_
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Ì 23 دقيقه Ì)آزمونف10:فپروتئينفسازيف)آزمونفكليفبخش

1_ )آزمون_های_گزینه_2_ـ_تجربی_ـ_سال_تحصيلی_93_ـ_92_ـ_پایيز_92_ـ_مرحله_2(. در_سلول_های_یوکاریوتی،_کدام_مطلب_درست_است؟_
_1(_تنظيم_بيان_ژن،_همواره_هنگام_شروع_رونويسی_انجام_می_شود.

_2(_توالی_های_ديگری_نيز_عالوه_بر_راه_انداز،_همواره_در_رونويسی،_دخالت_دارند.
_3(_جايگاه_P_ريبوزوم_همواره_در_مرحلة_آغاز_ترجمه،_توسط_tRNA_آغازگر_اشغال_می_شود.

4(_جايگاه_A_ريبوزوم_همواره_طی_فرآيند_ترجمه،_پذيرای_مولكول_tRNA_جديد_است.

2_ )سراسری_ـ_93_ـ_داخل(. کدام_عبارت_در_مورد_استافيلوکوکوس_اورئوس_درست_است؟_»در_مرحلة_.........«_
_1(_اول_رونويسی،_آنزيم_رونويسی_كننده،_نوكلئوتيد_مناسبی_را_برای_جايگاه_آغاز،_انتخاب_می_كند.

_2(_دوم_رونويسی،_پيوند_بين_بازهای_آلی_دو_رشتة_الگو_و_غيرالگوی_DNA،_گسسته_می_شود.
_3(_ادامة_ترجمه،_با_جابه_جايی_آخرين_tRNA_،_كدون_پايان_به_جايگاه_A_ريبوزوم_منتقل_می_شود.

4(_آغاز_ترجمه،_پس_از_اتصال_دو_زيرواحد_ريبوزوم_به_يكديگر،_tRNA_آغازی_با_نخستين_رمز_جفت_می_شود.

3_ کدام_جمله_درست_است؟.
_1(_عامل_پايان_ترجمه_پيوند_بين_آخرين_tRNA_موجود_در_جايگاه_A_با_پلی_پپتيد_را_هيدروليز_می_كند.

_2(_توالی_افزاينده_در_ژن_رمز_كنندة_هموگلوبين_به_كمك_عوامل_رونويسی_متصل_به_آن،_عمل_رونويسی_را_تقويت_می_كند.
_mRNA_)3_رمزكنندة_فعال_كننده_نسبت_به_رونوشت_اوليه_تغييری_نمی_كند.
4(_هريك_از_محصوالت_RNAپلی_مرازII_دارای_كدون_آغاز_و_پايان_هستند.

4_ در_شکل_داده_شده_که_در_ارتباط_با_رونویسی_یک_ژن_در_سلول_تخم_یک_دوزیست_است،_کدام_مورد_درست_است؟.
_1(_جهت_حركت_رونويسی_از_راست_به_چپ_است.

_2(_شامل_چندين_نوع_RNAپلی_مراز_است.
_3(_در_بخش_A_آن،_اگزون_و_اينترون_وجود_دارد.

4(_آنزيم_RNAپلی_مراز_می_تواند_به_تنهايی_به_راه_انداز_متصل_شود.

5_ در_قطعه_ای_از_DNA_رمزکنندة_نوعی_پروتئين_1000_نوکلئوتيد_وجود_دارد._اگر_40_%_نوکلئوتيدها_Aدار_باشند،_برای_رونویسی_کامل_این_قطعه_.
.........._باید_.........._پيوند_هيدروژنی_را_بشکند._

4(_هليكاز_ـ_1100 RNA_)3پلی_مراز_ـ_2200_ 2(_هليكاز_ـ_2200_ RNA_)1پلی_مراز_ـ_1100_

6_ .mRNA__AUG__AUC__UAG__UAC____ریبوزوم_قرار_می_گيرد،_کدام_است؟_P_روبه_رو،_آخرین_آنتی_کدونی_که_در_جایگاه_mRNA_با_توجه_به
AUG_)4 _AUC_)3 _UAG_)2 __UAC_)1

7_ )آزمایشی_سنجش_ـ_تجربی_ـ_89_ـ_مرحله_پنجم(. در_سلول_های_واجد_ناحية_نوکلئوئيدی،_کدام،_قطعًا_وجود_دارد؟_
RNA_ج(_سه_نوع ب(_كروموزوم_حلقوی_ _الف(_سه_نوع_RNAپلی_مراز_

و(_ريبوزوم_متشكل_از_دو_بخش_غيرمساوی ه_(_ديوارة_سلولی_ _د(_زوائد_حركتی_
4(_الف_ـ_د_ـ_ه_ 3(_د_ـ_ه__ـ_و_ 2(_الف_ـ_ب_ـ_ج_ 1(_ب_ـ_ج_ـ_و_

8_ بيدل_و_تيتوم_در_آزمایش_مربوط_به_ارائة_نظریة_یک_ژن_ـ_یک_آنزیم،_.............
_1(_تيامين_را_در_مخلوط_رقيق_محيط_كشت_شاهد_وارد_كردند.

_2(_از_رويكرد_آرچيبلد_گرو،_استفاده_كردند.
_3(_هاگ_های_جنسی_نوروسپوراكراسا_را_مورد_تابش_پرتو_X_قرار_دادند.

4(_برای_تهية_محيط_كشت_غنی_شده،_محيط_حداقل_را_با_تركيبات_مختلف_تكميل_می_كردند.
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9_ جزء_بزرگ_ریبوزوم،_چه_هنگام_به_جز_ء_کوچک_آن_در_فرایند_ترجمه_متصل_می_شود؟.
A_2(_پس_از_استقرار_دومين_كدون_در_جايگاه _1(_پس_از_استقرار_tRNA_آغازگر_مقابل_كدون_آغاز_

tRNA_4(_پس_از_برقراری_پيوند_هيدروژنی_بين_كدون_و_آنتی_كدون_دومين _P_از_جايگاه_tRNA_3(_پس_از_خروج_دومين

10_ هاگ_جنسی_نوروسپوراکراسا:.
2(_هنگام_ميتوز_،دوک_را_در_سيتوپالسم_تشكيل_می_دهد. _ _1(_محصول_مستقيم_ميوز_است._

4(_در_هستة_خود_دارای_mRNA_بالغ_چندژنی_است. 3(_هرگز_دچار_جهش_ساختاری_مضاعف_شدن_نمی_شود._

11_ در_واکنش_های_بيوشيميایی_زیر،_کدام_تغيير_در_فرد_مبتال_به_آلکاپتونوریا_دیده_می_شود؟_E=_آنزیم_،_HA=_اسيد_هموجنتيسيک،_X=_پيش_مادة_.
) X HA Y

E E1 2 →→  →→ (_H_محصول_تجزیة_E Y1 

HA_4(_افزايش_توليد _E23(_افزايش_فعاليت _Y_2(_عدم_توليد _E11(_عدم_توليد

12_ _ساخته_می_شود._با_فرض_این_که_این_مولکول_در_شرایط_مناسب_برای_ساختن_پروتئين_در_. UCUCUCUCU یک_مولکول_RNA_با_این_ترتيب
)سراسری_ـ_68( لولة_آزمایش_قرار_می_گيرد،_حکم_صحيح_را_انتخاب_کنيد._

_1(_دو_نوع_زنجيرة_پلی_پپتيدی_ساخته_می_شود_كه_هر_كدام_فقط_دارای_يك_نوع_آمينواسيد_است.
_2(_دو_نوع_زنجيرة_پلی_پپتيدی_ساخته_می_شود_كه_هر_كدام_دارای_سه_نوع_آمينواسيد_است.

_3(_يك_نوع_زنجيرة_پلی_پپتيدی_ساخته_می_شود_كه_در_آن_دو_نوع_آمينواسيد_يك_در_ميان_قرار_دارد.
4(_يك_نوع_زنجيرة_پلی_پپتيدی_ساخته_می_شود_كه_در_آن_سه_نوع_آمينواسيد_وجود_دارد.

13_ )آزمایشی_سنجش_ـ_تجربی_ـ_86_ـ_مرحله_سوم(. اپران،_قسمتی_از_مولکول_DNA_است_که_فقط_..................._
RNA_)2پلی_مراز_به_آن_متصل_می_شود. _1(_ژن_های_ساختاری_را_تنظيم_می_كند._

4(_شامل_ژن_های_ساختاری_و_بخش_تنظيم_كننده_است. 3(_پروتئين_مهاركننده_به_آن_متصل_می_شود._

14_ جهش_یافتة_نيازمند_به_آمينواسـيد_آرژینين،_زمانی_رشـد_می_کند_که_به_محيط_حداقل،_اُرنيتين_و_سـيترولين_اضافه_شود_و_نتيجة_قطعی،_این_.
)آزمایشی_سنجش_ـ_تجربی_ـ_86_ـ_مرحله_دوم( __X آنزيم_1

→ _اُرنيتين آنزيم_2
→ سيترولين آنزيم_3

→ است_که_ژن_................_است._______________آرژينين
4(_آنزيم_2_آسيب_ديده 3(_آنزيم_های_1_و_2_آسيب_ديده_ 2(_آنزيم_3_آسيب__نديده_ 1(_آنزيم_1_آسيب_نديده_

15_ )آزمایشی_سنجش_ـ_تجربی_ـ_سال_تحصيلی_92_ـ_91_ـ_جامع_2(. در_همة_سلول_ها،_..................._
_1(_رونوشت_جايگاه_آغاز_و_پايان_رونويسی،_در_tRNA_اوليه_وجود_دارد.
_2(_تفاوت_اساسی_tRNAها،_در_جايگاه_اتصال_آمينواسيد_به_آن_هاست.

_3(_در_نتيجة_حذف_رونوشت_اينترون_ها،_همة_mRNAهای_اوليه_كوتاه_تر_می_شوند.
RNA_)4های_كوچك_توسط_RNAپلی_مرازI_و_II_رونويسی_می_شوند.

16_ کدام_مجموعه،_عمل_رونویسی_را_در_هاگ_نوروسپوراکراسا_تقویت_می_کند؟.
2(_عوامل_رونويسی_ـ_راه_انداز _ _RNA_)1پلی_مراز_ـ_راه_انداز_

4(_توالی_افزاينده_ـ_فعال_كننده _ 3(_توالی_افزاينده_ـ_RNAپلی_مراز_

17_ با_حضور_الکتوز_در_محيط_اشریشيا_کالی...........
2(_آلوالكتوز_در_پروتئين_تنظيمی،_تغيير_شكل_به_وجود_می_آورد. _1(_مهاركنندة_لك_به_اپراتور_متصل_می_شود._
RNA_)4پلی_مرازII_از_بخش_ساختاری_اپران،_رونويسی_می_كند. 3(_عامل_تنظيمی_به_آلوالكتوز_تبديل_می_شود._

18_ _جامع_2(. _92ـ_ _سال_تحصيلی_93ـ_ _تجربیـ_ )آزمایشـی_سنجشـ_ کدام_عبارت،_صحيح_است؟_
2(_همواره_تنظيم_بيان_ژن_ها_بر_عهدة_اپران_هاست. _1(_عامل_تنظيم_كننده_در_باكتری،_محصول_ژن_تنظيم_كننده_است._

4(_ژن_های_ذرات_پريونی،_به_كمك_عوامل_رونويسی_بيان_می_شوند. 3(_رونوشت_بخش_تنظيم_كنندة_ژن،_دارای_قند_ريبوز_است._
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19_ )آزمایشی_سنجش_ـ_تجربی_ـ_سال_تحصيلی_91_ـ_90_ـ_جامع_3(. در_پروکاریوت_ها_طی_فرایند_بيان_ژن،_..................._
_1(_يك_پلی_پپتيد_فقط_به_كمك_يك_نوع_آنزيم_ساخته_می_شود.

_2(_بخش_تنظيم_كنندة_ژن_پس_از_رونويسی_از_RNA_نابالغ_حذف_می_شود.
_3(_يك_RNA_می_تواند_اطالعات_مربوط_به_توليد_چند_پروتئين_را_حمل_كند.

4(_جايگاه_پايان_رونويسی_ژن،_رونويسی_نمی_شود.

20_ )آزمایشی_سنجش_ـ_تجربی_ـ_سال_تحصيلی_92_ـ_91_ـ_مرحله_اول(. کپک_نوروسپوراکراسا،_فاقد_آنزیمی_است_که_..................._
2(_سنتز_آرژينين_را_كامل_می_كند. _ _1(_ساكارز_را_تجزيه_می_كند._
4(_سنتز_بيوتين_را_كامل_می_كند. 3(_بين_ريبونوكلئوتيدها_پيوند_فسفو_دی_استر_برقرار_می_كند._

21_ در_ژن_پروتئين_ساز_باکتری_مولد_ذات_الریه،_جهش_نقطه_ای_از_نوع_یک،_روی_داده_است._در_این_باکتری،_قطعاً_تغييری_در_کدام_مورد_صورت_نمی_گيرد؟.
)سراسری_ـ_94_ـ_داخل( 2(_فعاليت_محصول_ژن_ _ _1(_اندازة_رونوشت_اولية_ژن_

4(_تنظيم_بيان_ژن _ 3(_اندازة_عامل_ترانسفورماسيون_

چند_جمله_نادرست_است؟._22
*_سلول_هاي_زنده_از_همة_ژن_هاي_خود_به_طور_همزمان_استفاده_نمي_کنند.
*_E.coli_مي_تواند_از_گلوکز_و_الکتوز_به_عنوان_منبع_انرژي_استفاده_کند.

*_در_صورت_خوردن_محصوالت_لبني،_باکتري_هایي_در_لولة_گوارش_انسان_با_روشن_کردن_اپران_لک،_آنزیمي_براي_جذب_و_تجزیة_این_قند_توليد_مي_کنند.
*_تنظيم_بيان_ژن_در_همة_یوکاریوت_ها_نقش_مؤثر_در_پدیدة_تمایز_دارد.

*_در_هر_نوع_سلول،_فقط_بعضي_از_ژن_ها_بيان_مي_شوند.
*_آن_چه_فنوتيپ_را_تعيين_مي_کند،_نوع_پروتئين_هاي_سلول_است.

5_)4 _4_)3 _3_)2 _2_)1

چند_عبارت،_نادرست_است؟._23
*_مقدار_RNA_در_سلول_با_شدت_پروتئين_سازي_آن_سلول،_رابطة_مستقيم_دارد.

*_براي_پروتئين_سازي،_آمينواسيدها_باید_به_جایي_بروند_که_در_آن_حداکثر_24_نوع_مونومر_وجود_دارد.
*_در_تریکودینا_ژن_رمزکنندة_آنزیمي_که_قادر_به_برقراري_پيوند_پپتيدي_در_ترجمه_است_توسط_نوعي_آنزیم،_همانندسازي_مي_شود.

*_در_رونویسي_از_ژن_سلوالز_در_سلول_هاي_جانوري،_RNAپلي_مرازII_در_مراحل_2_و_3،_پيوندهاي_هيدروژني_را_گسيخته_مي_کند.
*_هيچ_یک_از_RNAپلي_مرازهاي_سه_گانه،_در_محل_سنتز_خود_فعاليتي_انجام_نمي_دهند.

4_)4 _3_)3 _2_)2 _1_)1

چند_مورد،_عبارت_روبه_رو_را_به_نادرستي_تکميل_مي_کند؟_»پروتئين_تنظيم_کنندة_اپران_لک_..............._«._24
الف(_در_نبود_الکتوز_با_اتصال_به_راه_انداز،_مانعي_بر_سر_راه_RNAپلي_مراز_ایجاد_مي_کند.

ب(_همواره_شکلي_ثابت_و_پایدار_دارد.
ج(_در_بود_یا_نبود_الکتوز،_توسط_پروکاریوت_ها_به_مقدار_اندك_و_به_طور_دائمي_توليد_مي_شود.
د(_در_نبود_الکتوز،_به_محلي_بين_راه_انداز_و_جایگاه_آغاز_رونویسي_اپران_لک_متصل_مي_شود.

1_)4 _3_)3 _2_)2 _4_)1

..............._تنظيم_بيان_ژن_در_گونه_مورد_مطالعة_بيدل_و_تيتوم_................_25
1(_فرصت_كم_تري_براي_ـ_نسبت_به_گونة_مورد_مطالعة_ژاكوب_و_مونو_وجود_دارد.

2(_براي_ـ_وجود_عامل_و_پروتئين_تنظيم_كننده_ضروري_است.
3(_ايجاد_حلقه_در_ـ_باعث_فعال_شدن_عوامل_رونويسي_متصل_به_راه_انداز_مي_شود.

4(_برخالف_ـ_گونة_مورد_مطالعة_ايوري_نمي_تواند_پس_از_ترجمه_به_تنظيم_بيان_ژن_هايش_بپردازد.
_177_در_صفحة_10پاسخ_آزمون_
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Ì 26 دقيقه Ì)آزمونف11:فپروتئينفسازيف)آزمونفكليفبخش

1_ کدام_واقعيت،_فرضيه_یا_نظریه،_ایراد_علمي_اساسي_دارد؟.
1(_جهت_جريان_اطالعات_ژني_در_سلول_ها_هميشه_يك_طرفه_و_از_DNA__به_سوي_پروتئين_هاست_و_هرگز_در_جهت_مخالف_برقرار_نمي_شود.

2(_هر_ژن_از_طريق_توليد_يك_آنزيم،_تأثير_خود_را_در_سلول_زنده_اعمال_مي_كند.
3(_حداكثر_61_نوع_tRNA_در_سلول_هاي_زنده_مي_تواند_وجود_داشته_باشد.

4(_جهش_هاي_نقطه_اي_ممكن_است_باعث_شوند_كه_پروتئين_مورد_نظر_ساخته_نشود.

2_ در_تنظيم_بيان_ژن_رمزکنندة_کراتين_در_کبوتر_................
1(_قبل_از_اتصال_عوامل_رونويسي_به_توالي_افزاينده،_در_ژن_حلقه_تشكيل_مي_شود.

2(_فعال_كنندة_از_نظر_شكل،_مكمل_عوامل_رونويسي_متصل_به_راه_انداز_است.
3(_راه_انداز_برخالف_افزاينده_ممكن_است_هزاران_نوكلئوتيد_از_بخش_ساختاري_ژن،_فاصله_داشته_باشد.

RNA_)4پلي_مرازI_براي_شناسايي_و_اتصال_به_راه_انداز،_نيازمند_عوامل_رونويسي_است.

3_ چند_جمله،_ایراد_علمي_ندارد؟.
*_اندیشة_اولية_نظریه_یک_ژن_ـ_یک_آنزیم،_در_بررسي_جهش_در_ژن_کنترل_کنندة_مسير_توليد_آرژینين_شکل_گرفت.
*_در_ادرار_مبتالیان_به_آلکاپتونوریا،_آنزیمي_وجود_دارد_که_وقتي_ادرار_در_مجاورت_هوا_قرار_مي_گيرد_فعال_مي_شود.

*_در_سلول_هاي_تشکيل_دهندة_نوروسپوراکراسا_براي_هيچ_یک_از_ژن_ها،_الل_پوشاننده_وجود_ندارد.
*_هاگ_هاي_جاندار_مورد_مطالعة_بيدل_و_تيتوم_در_مطالعاتي_که_منجر_به_نظریة_یک_ژن_ـ_یک_آنزیم_شد،_توانایي_مضاعف_شدن_ندارند.

*_همة_هاگ_هاي_یوکاریوتي،_محصول_ميوز_و_فاقد_کروموزوم_همتا_هستند.
4_)4 _3_)3 _2_)2 _1_)1

4_ کدام،_جملة_روبه_رو_را_به_نادرستي_تکميل_مي_کند؟_»در_نوروسپوراکراسا،_..............._«.
1(_برخالف_اطلسي،_زيگوت_دچار_ميوز_مي_شود.

2(_برخالف_هاگ_نر_سويا،_هاگ_بيش_از_يك_نسل_ميتوز__انجام_مي_دهد.
_تنها_يك_الل_دارد. G1 3(_همانند_سرخس،_هاگ_در_مرحلة_

4(_همانند_خزه،_هاگ_جنسي_مستقيماً_از_سلولي_تتراددار_حاصل_مي_شود.

5_ چند_عبارت،_جملة_روبه_رو_را_به_درستي_تکميل_مي_کند؟___»اگر_پروتئين_از_چند_رشتة_پلي_پپتيدي_تشکيل_شده_باشد_..............._«.
*_لزومًا_براي_سنتز_آن_چند_نوع_ژن_مشارکت_کرده_اند.

*_وقوع_جهش_در_ژن_)هاي(_رمزکنندة_آن،_قطعًا_باعث_عملکرد_غيرطبيعي_آن_خواهد_شد.
*_قطعًا_نظریة_یک_ژن_ـ_یک_رشتة_پلي_پپتيدي_در_مورد_آن_صادق_نخواهد_بود.
*_همة_مراحل_ایجاد_آن_در_ریبوزوم_هاي_سلول_توليدکننده_صورت_پذیرفته_اند.

*_با_فرض_وجود_تفاوت_در_رشته_هاي_پلي_پپتيدي_آن،_ژن_هاي_رمزکننده_روي_کروموزوم_هاي_متفاوت_قرار_دارند.
3_)4 _2_)3 _1_)2 1(_صفر_

6_ همة_جمالت،_عبارت_زیر_را_به_درستي_تکميل_مي_کنند،_به_جز:_.
»نيرنبرگ_و_همکارانش_انواع_خاصي_از_مولکول_ها_را_براي_رمزگشایي_DNA_ساختند._در_هر_یک_از_این_مولکول_ها_...............«

1(_به_طور_طبيعي_در_عامل_مولد_ذات_الريه_ممكن_است_چند_كدون_آغاز_و_چند_كدون_پايان_وجود_داشته_باشد.
2(_هنگام_ترجمه_در_آنتروزوئيد_خزه،_قطعاً_رونوشت_هاي_اينتروني_وجود_ندارند.

3(_در_آميب،_برقراري_پيوندهاي_كوواالن،_توسط_RNAپلي_مرازII_كاتاليز_شده_است.
4(_تعداد_ريبونوكلئوتيدها،_مضربي_از_سه_مي_باشد.



فصل1_ـ_آزمون_هاي_پيش_دانشگاهي_1— 32

32

7_ بعد_از_پيوستن_جزء_بزرگ_ریبوزوم_به_جزء_کوچک_آن_هنگام_ترجمه،_بالفاصله_................
tRNA_)1_آغازگر،_متيونين_را_آزاد_و_جايگاه_P_را_ترک_مي_كند.

2(_در_جايگاه_A_،_پيوندهاي_هيدروژني_بين_سه_جفت_نوكلئوتيد_شكل_مي_گيرند.
3(_آنتي_كدون_tRNA_حامل_اولين_متيونين_با_كدون_آغازين،_پيوند_هيدروژني_برقرار_مي_كند.

4(_نوعي_rRNA_با_خاصيت_آنزيمي_خود،_پيوند_پپتيدي_برقرار_مي_كند.

8_ با_توجه_به_شکل_مقابل،_..............._..
1(_پيوند_پپتيدي_در_جايگاه_A_تشكيل_شده_است.

tRNA_)2_داراي_كدون_UUU،_در_حال_ورود_به_جايگاه_A_است.
3(_قبل_از_اين_مرحله،_tRNA_آغازگر_از_جايگاه_A_خارج_شده_است.

4(_بعد_از_اين_مرحله،_عامل_پايان_ترجمه_وارد_جايگاه_P_مي_شود.

9_ کدام_گزینه،_عبارت_روبه_رو_را_به_نادرستي_تکميل_مي_کند؟___»جملة_..............._جملة_..............._است«..
الف(_جایگاه_پایان_رونویسي_جزء_ناحية_اینتروني_ژن_است.

ب(_رمزکنندة_جایگاه_آغاز_رونویسي_جزء_اگزون_است.
ج(_کدون_پایان،_در_رونوشت_اگزون_در_mRNA_قرار_دارد.

د(_آنتي_کدون،_بخشي_از_اینترون_tRNA_بالغ_است.
2(_»ب«_برخالف_ـ_»د«_درست _ 1(_»الف«_همانند_ـ_»ج«_نادرست_

4(_»د«_و_»الف«_نادرست _ 3(_»ب«_و_ـ_»ج«_درست_

10_ ژن_رمزکنندة_ریزرشتة_اسپيروژیر،_4_اینترون_دارد._این_که_بگویيم_..............._،_نادرست_است..
1(_همة_مناطق_اينتروني_ژن،_رونويسي_نمي_شوند.

2(_همة_بخش_هاي_رونوشت_هاي_اگزوني،_ترجمه_نمي_شوند.
3(_هر_اگزوني_از_اين_ژن،_رونويسي_مي_شود.

4(_هيچ_يك_از_رونوشت_هاي_اينتروني،_ترجمه_نمي_شوند.

11_ سلولي_که_اپران_دارد،_قطعاً_................
1(_به_كمك_عوامل_رونويسي،_راه_انداز_ژن_توسط_RNAپلي_مراز_شناسايي_مي_شود.
2(_شكل_خود_را_به_واسطة_داشتن_اسكلت_و_ديوارة_سلولي_به_دست_آورده_است.

3(_در_ناحية_نوكلئوئيدي_خود،_انواعي_از_RNAپلي_مراز_را_براي_رونويسي_از_ژن_ها_داراست.
4(_يك_يا_چند_DNA_حلقوي_دارد_كه_مي_تواند_)مي_توانند(_توسط_دو_نوع_آنزيم،_همانندسازي_شود_)شوند(.

12_ کدام،_جملة_روبه_رو_را_به_درستي_تکميل_نمي_کند؟___»مسير_بيوشيميایي_سنتز_..............._تحت_کنترل_اپران_..............._«.
1(_آرژينين_در_نوروسپوراكراسا_ـ_نيست.

2(_آنزيم_هاي_الزم_براي_جذب_و_تجزية_الكتوز_در_E.coli_ـ_است.
3(_عوامل_رونويسي_ـ_نيست.

4(_سلوالز_در_سلول_هاي_رودة_بزرگ_اسب_ـ_است.

13_ عوامل_رونویسي_..............._و_ترکيبات_..............._از_آن_ها_ایجاد_مي_شود._این_ترکيب_ها،_نقش_هاي_..............._را_در_تنظيم_بيان_ژن_دارند..
2(_متعددند_ـ_يكساني_ـ_مختلفي _ 1(_معدودند_ـ_مختلفي_ـ_يكساني_
4(_معدودند_ـ_يكساني_ـ_يكساني _ 3(_متعددند_ـ_مختلفي_ـ_مختلفي_



— 33 33آزمون_12:_تکنولوژي_زیستي_)مهندسي_ژنتيک(

14_ مورد_یا_موارد_نادرست_در_خصوص_شکل_روبه_رو،_کدام_است؟.
الف(_نقش_عوامل_پروتئين_متعدد_که_ترکيبات_مختلفي_از_آن_ها_در_سـلول_ایجاد_

مي_شود،_نشان_داده_شده_است.
ب(_گویاي_این_مهم_است_که_در_ژن_هاي_یوکاریوتي،_اینترون_وجود_دارد.

ج(_مدلي_اسـت_که_ژاکوب_و_مونو_بـراي_توضيح_نحوة_بيان_هماهنگ_ژن_ها_از_آن_
استفاده_کردند.

د(_رخدادي_اسـت_که_مي_توانـد_در_ناحية_نوکلئوئيدي_عامـل_مولد_ذات_الریه_به_
وقوع_پيوسته_باشد.

2(_»ب«_ـ_»ج«_ـ_»د« _1(_»الف«_ـ_»ب«_
4(_»الف«_ـ_»ب«_ـ_»د« 2(_»الف«_ـ_»ج«_

15_ کدام_جمله_)جمالت(_در_مورد_جهش،_نادرست_است؟.
الف(_همة_جهش_ها،_پروتئين_هاي_غيرطبيعي_ایجاد_مي_کنند.

ب(_جهشي_که_در_سلول_هاي_جنسي_افراد_روي_مي_دهد،_به_زاده_ها_منتقل_مي_شود.
ج(_جهش_در_سلول_هاي_سوماتيک_)بدني(،_قطعًا_باعث_تغيير_در_RNA_رونویسي_شده_از_ژن_جهش_یافته_مي_شود.

د(_جهش_تغيير_چارچوب_همانند_واژگوني،_نوعي_جهش_کروموزومي_است.
ه_(_هر_جهش_نقطه_اي_جانشيني،_باعث_تغيير_کدون_خواهد_شد.

4(_»ب«_ـ_»ج«_ـ_»ه« 3(_همة_موارد_ 2(_»ه«_ـ_»ب«_ 1(_»الف«_ـ_»ج«_ـ_»د«_

16_ mRNA_مقابل_را_در_یک_سلول_زنده_در_نظر_بگيرید._جمالت_..............._و_..............._هستند..

الف(_با_حذف_نوکلئوتيد_1،_عمل_ترجمه_شروع_نخواهد_شد._
ب(_جانشيني_نوکلئوتيد_2_با_نوکلئوتيد_Uدار،_باعث_تعویض_اسيدآمينة_متناظر_در_رشتة_پلي_پپتيدي_مي_شود.

ج(_جانشيني_نوکلئوتيد_3_با_نوکلئوید_Uدار،_باعث_توليد_پلي_پپتيد_کوتاه_تري_خواهد_شد.
د(_با_حذف_نوکلئوتيد_4،_عمل_ترجمه_ادامه_خواهد_یافت.

4(_»الف«_و_»ب«_درست 3(_»ج«_و_»د«_درست_ 2(_»اب«_و_»ج«_نادرست_ 1(_»الف«_و_»د«_نادرست_

17_ کدام_جمالت،_نادرست_هستند؟.
الف(_جهش_نقطه_اي_افزایش_یا_کاهش،_جزء_جهش_هاي_کوچک_)غيرقابل_تشخيص_با_ميکروسکوپ(_محسوب_مي_شود.

ب(_جهش_هاي_جانشيني_و_تغيير_چارچوب،_در_کروموزوم_ها_رخ_مي_دهند.
ج(_جهش_ساختاري_کروموزومي_نوع_اول،_جهش_بزرگ_محسوب_مي_شود_)قابل_تشخيص_یا_ميکروسکوپ(.

د(_در_نوع_دوم_از_جهش_هاي_ساختاري_کروموزومي،_وجود_کروموزوم_هاي_همتا_در_سلول_ضروري_است.
ه_(_در_نوع_سوم_جهش_هاي_ساختاري_کروموزومي،_تغييرات_ناشي_از_جهش_با_ميکروسکوپ_قابل_تشخيص_نيستند.

4(_»ه«_ـ_»ج«_ـ_»د« 3(_»ب«_ـ_»د«_ـ_»ج«_ 2(_»الف«_ـ_»ج«_ـ_»ه«_ 1(_هيچ_كدام_
_180_در_صفحة_11پاسخ_آزمون_

Ì 18 دقيقه Ì)آزمونف12:فتكنولوژيفزيستيف)مهندسيفژنتيك

1_ ژنی_که_در_نخستين_دست_ورزی_ژنتيکی_مورد_استفاده_قرار_گرفت.......
2(_به_وسيلة_آنزيم_محدودكننده_از_كروموزوم_اشريشيا_كالی_جدا_شد. _1(_به_طور_طبيعی_توسط_RNAپلی_مرازII_رونويسی_می_شود._

4(_دارای_رمزهايی_برای_توليد_mRNA_چندژنی_در_خود_می_باشد. 3(_در_شرايطی_می_تواند_بدون_حضور_فعال_كننده،_رونويسی_شود._

GCA  AUG  CGG  UGC  GUU  GAA  CUA
1 2 3 4
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ف 1	لص
پاسخفآزمونفهايفپيشفدانشگاهيف1

Ì 1پاسخفآزمونف

***
1_ 3_آلكاپتونوريا_نوعی_بيماری_ارثی_است،_بنابراين_علت_آن_را_می_توان_به_ژن_ها_نسبت_داد._ادرار_افراد_مبتال_به_اين_بيماری_.

در_مجاورت_هوا_سياه_می_شود_)نه_اين_كه_فرد_ادرار_سياه_دفع_مي_كند!(،_زيرا_در_آن_ماده_ای_به_نام_هموجنتيسيك_اسيد_وجود_دارد؛_
پس_معلوم_است_كه_كليه_ها_نتوانسته_اند_اين_ماده_را_بازجذب_كنند._در_مبتاليان_به_اين_بيماری،_آنزيم_تجزيه_كنندة_هموجنتيسيك_

اسيد_وجود_ندارد،_چرا_كه_ژن_جهش_يافتة_اين_آنزيم_از_والدين_به_فرد_بيمار_منتقل_شده_است.
***

2_ 3 در_بدن_فرد_سـالم،_هموجنتيسـيك_اسـيد_تجزيه_می_شـود_و_در_ادرار_وجود_ندارد._آنزيم_تجزيه_كنندة_هموجنتيسيك_.
اسيد_و_يا_هر_آنزيم_ديگری_در_ادرار_افرادی_كه_ناراحتی_كليوی_حاد_ندارند_)افراد_سالم(_پيدا_نمی_شود،_چون_آنزيم_ها_غالباً_پروتئين_

هستند_و_هرگز_در_قالب_ادرار_دفع_نمی_شوند.
***

3_ 4_تا_زمان_بيدل_و_تيتوم،_بيش_تر_آزمايش_ها_روی_صفات_قابل_مشـاهده_انجام_می_گرفت،_اما_آن_ها_جهش_هايی_را_بررسـی_.
كردند_كه_مربوط_به_ژن_های_كنترل_كنندة_واكنش_های_مهم_متابوليك،_از_قبيل_توليد_ويتامين_ها_و_آمينواسيدها_بودند.

***
4_ 2_اين_محيط،_محلول_رقيقی_از_نمك،_شـكر_)سـاكارز(_و_بيوتين_اسـت._محيط_حداقل_به_عنوان_محيط_كشـت_شاهد،_در_.

آزمايش_های_اين_دو_محقق_به_كار_رفت_تا_مشـخص_كند_كه_هاگ_های_مورد_مطالعه،_جهش_يافته_هسـتند._محيط_شـاهد_با_محيط_
غنی_شده_با_يك_يا_معدودی_از_مواد_كه_احتمال_می_رود_جهش_در_ژن_)های(_رمز_كنندة_مسير_سنتز_آن_مولكول_)ها(_باشد،_فرق_دارد._

در_محيط_حداقل_)شاهد(،_فقط_هاگ_های_طبيعی_رويش_می_كنند.
***

5_ 2_محيط_كشت_شاهد_در_آزمايش_های_بيدل_و_تيتوم_روی_كپك_نوروسپورا،_همان_محيط_كشت_حداقل_بود..
***

6_ 3_آنزيمـی_كـه_در_رونويسـی،_دو_رشـتة_DNA_را_از_هـم_جدا_می_كنـد،_RNAپلی_مراز_ولی_آنزيمی_كه_ايـن_كار_را_هنگام_.
همانندسازی_DNA_انجام_می_دهد،_هليكاز_است.

***
7_ .1

گزينـة_1:_منظـور_از_DNA_حلقـوی_در_يوكاريوت_هـا_همـان_DNA_موجـود_در_ميتوكنـدری_و_كلروپالسـت_اسـت_كـه_در_واقع_در_
سيتوپالسم_قرار_دارد.
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گزينة_2:_پروكاريوت،_DNA_خطی_ندارد.
گزينة_3:_برای_رونويسی_DNA_سيتوپالسمی_يوكاريوت_ها_نوع_خاصی_از_RNAپلی_مراز_وجود_دارد_كه_قطعاً_RNAپلی_مرازII_،_I_يا_

III_نيست،_چون_اين_سه_نوع_آنزيم_در_هسته_فعاليت_می_كنند._
گزينة_4:_در_پروكاريوت_ها،_RNA_پلی_مرازII_وجود_ندارد!

**
8_ 4 اولين_رمز_كشف_شـده،_UUU_و_متعلق_به_فنيل_آالنين_اسـت._بعد_از_آن_رمزهای_ديگر_به_مرور_زمان_و_با_همت_واالی_.

پروفسور_سنگر_كشف_شدند.
***

9_ 4 اين_مولكول،_tRNA_است_و_اساساً_كدون_ندارد._در_حلقة_ميانی_خود،_آنتی_كدون_دارد_كه_تعيين_كنندة_نوع_آمينواسيدی_.
است_كه_بايد_حمل_كند._بخش_»الف«_در_اين_شكل،_جايگاه_اتصال_اسيدآمينه_است_و_در_همة_tRNAها_ثابت_و_دارای_توالی_CCA_است.

**
10_ 1 آخرين_واقعه_در_مرحلة_آغاز_ترجمه،_اتصال_جزء_بزرگ_به_جزء_كوچك_ريبوزوم_است..
***

11_ 2 گزينه_های_1_و_3_مربوط_به_آغاز_و_گزينة_4_مربوط_به_پايان_ترجمه_هستند._تقدم_و_تأخر_وقايع_ترجمه_را_ياد_بگيريد!.
***
12_ 2 هنگام_جابه_جايی_ريبوزوم_روی_tRNA_،_mRNA_موجود_در_P_،_از_ريبوزوم_خارج_می_شـود_و_اين_در_حالی_اسـت_كه_.

پيش_از_آن_تشكيل_پيوند_پپتيدی_بين_آمينواسيدها_در_A_صورت_گرفته_است._جايگاه_A_تا_وقتی_خالی_نشده_باشد،_آمادگی_پذيرش_
tRNA_حامل_آمينواسيد_را_ندارد.

***
13_ 1_هنگام_ترجمه،_بين_كدون_و_آنتی_كدون،_پيوند_هيدروژنی_برقرار_می_شـود_و_سـپس_شكسـته_می_شود._در_رونويسی_نيز_.

بين_رشتة_الگو_و_رشتة_تازه_ساخت،_پيوند_هيدروژنی_تشكيل_می_شود_و_برای_جدا_شدن_RNA_از_DNA_الگو،_اين_پيوندها_شكسته_
می_شوند._با_توجه_به_توضيح_باال،_گزينة_2_قابل_قبول_نيست._هنگام_ترجمه،_نوعی_rRNA_،_پيوند_بين_آمينواسيدها_را_برقرار_می_كند؛_
در_صورتی_كه_هنگام_رونويسـی،_RNA_پلی_مراز_پيوند_فسـفو_دی_اسـتر_بين_ريبونوكلئوتيدها_را_برقرار_می_كند._هم_در_ترجمه_و_هم_

رونويسی،_واكنش_از_نوع_سنتز_آبدهی_است.
***
14_ 1 محصول_RNAپلی_مرازIII_مولكول_tRNA_است_كه_نوكلئوتيد_انتهايی_آن_در_محل_اتصال_اسيدآمينة_آدنين_دار)پورين_دار(_است..
***
15_ 2_در_ساختار_پرمانند،_رونويسی_از_يك_ژن_سلول_تخم_دوزيست_نشان_داده_شده_است_و_رشته_های_منشعب،_RNAهای_.

در_حال_سنتز_هستند.
***
16_ tRNA_1_دربخش_پذيرندة_اسـيدآمينة_دارای_توالی_ثابت_CCA_اسـت._بنابراين_آخرين_نوكلئوتيد،_آدنين_دار_اسـت._در_.

tRNA_نوع_قند_ريبوز_است.

***
17_ 2 منظـور_از_ريبـوزوم_فعـال،_ريبوزومی_اسـت_كه_در_سـنتز_پروتئين_شـركت_دارد._ريبوزوم_های_موجود_در_هسـته_فعال_.

نيستند،_زيرا_عوامل_بيوسنتز_پروتئين_در_هسته_فراهم_نيست._مولد_كزاز_نوعی_باكتری_است_._
***
18_ 4 حـذف_رونوشـت_اينترون_هـا_از_همة_انواع_RNA_می_تواند_انجام_شـود_و_اين_اتفاق_در_اغلـب_RNAهای_يوكاريوتی_رخ_.

می_دهد._به_كلمة_اغلب_توجه_ويژه_كنيد.
***
19_ 4 در_ژنی_با_سه_اگزون،_دو_اينترون_وجود_دارد؛_پس_در_رونوشت_آن_نيز_دو_رونوشت_اينترونی_وجود_خواهد_داشت._برای_.

_،_RNAبالغ_شـدن_چنين_مولكولی_بايد4_پيوند_فسـفو_دی_اسـتر_شكسته_و_2_پيوند_فسـفو_دی_استر_برقرار_گردد._محل_بلوغ_مولكول
هسته_است.
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***
20_ RNA_1پلی_مـرازII_در_سـلول_های_يوكاريـوت_وجـود_دارد_و_ژن_هـای_رمز_كننـدة_mRNA_را_در_اين_سـلول_ها_رونويسـی_.

می_كنـد؛_يعنـی_در_نـگاه_اول_بايد_يكـی_از_گزينه_های_1_و_4_را_انتخاب_كنيم._در_گزينة_4_مولكول_مهاركنندة_لك،_متعلق_به_سـلول_
باكتری_)پروكاريوت(_است_پس_نمی_تواند_جواب_سؤال_باشد.

***
21_ .4

جملة_اول_و_آخر:_نادرست_هستند؛_چون_آنزيم_هاي_مربوط_اساساً_وجود_ندارند._نه_اين_كه_وجود_دارند_و_غيرطبيعي_هستند!
جملة_دوم:_نادرست_است؛_چون_در_مبتاليان_به_آلكاپتونوريا،_هموجنتيسيك_اسيد_تجزيه_نمي_شود_تا_متابوليتي_از_آن_حاصل_شود._

به_همين_دليل_خود_هموجنتيسيك_اسيد_در_ادرار_ظاهر_مي_شود.
جملة_سوم:_نادرست_است؛_چون_گرو_انديشة_اولية_اين_نظريه_را_بيان_كرد_نه_خود_نظريه_را_!

جملـة_چهـارم:_نادرسـت_اسـت؛_چون_اين_از_عالئم_مربـوط_به_فرد_مبتال_به_آلكاپتونورياسـت_كه_به_خاطر_فقـدان_آنزيم_تجزيه_كنندة_
هموجنتيسيك_اسيد_بروز_مي_كند.

پس_همة_جمالت،_ايراد_علمي_دارند!
***
22_ 4_همة_جمالت،_عبارت_سـؤال_را_به_درسـتي_تكميل_مي_كنند._توجه_داشـته_باشيد_كه_منظور_از_محيط_غني_شده،_محيط_.

كشت_حداقل_است_كه_با_تركيبات_مختلف_از_قبيل_تيامين،_ريبوفالوين،_P_ـ_آمينو_بنزوئيك_اسيد_و_....._تكميل_شده_است.
جملة_اول:_كمبود_اسيدفوليك_در_بدن_انسان_نوعي_آنمي_)كم_خوني(_ايجاد_مي_كند.

جملة_دوم_و_پنجم:_كولين_كه_به_منظور_تهية_محيط_كشـت_غني_شـده_اسـتفاده_شـد،_در_ساختار_استيل_كولين_وجود_دارد._نيكوتين_
نيز_ساختاري_شبيه_استيل_كولين_دارد.

جملة_سوم:_ميشر_اولين_بار_اسيدهاي_هسته_اي_)نوكلئيك_اسيدها(_را_ازهستة_سلول_ها_استخراج_كرد_)قرن_19(.
جملة_چهارم:_منظور،_آرژينين_است_كه_در_مسير_سنتز_خود،_مستقيماً_از_سيترولين_به_وجود_مي_آيد.

***
23_ .4

جملة_اول:_جايگاه_آغاز_رونويسي،_يك_نوكلئوتيد،_كدون،_3_نوكلئوتيد_و_جايگاه_پايان_رونويسي،_تعداد_زيادي_نوكلئوتيد_دارد.
جملة_دوم:_اولين_قدم_براي_سـاختن_پروتئين،_رونويسـي_اسـت._ميكروتوبول_ها_جزء_اسكلت_سلولي_و_خاص_يوكاريوت_ها_هستند._آيا_

يوكاريوت_ها_اپراتور_دارند؟!_پس_اين_جمله،_نادرست_است.
جملة_سوم:_در_رونويسي،_هليكاز_هيچ_مداخله_اي_ندارد!

جملة_چهارم:_در_حباب_رونويسي،_حداكثر_8_نوع_نوكلئوتيد_وجود_دارد._4_نوع_نوكلئوتيد_متعلق_به_DNA_و_4_نوع_نوكلئوتيد_متعلق_
به_RNA._توجه_داشته_باشيد_كه_مثاًل_نوكلئوتيد_Gدار_در_DNA_و_RNA_با_هم_فرق_دارند._تفاوت_آن_ها_در_نوع_قندشان_است._در_

مورد_نوكلئوتيدهاي_C_و_Aدار_نيز_اين_مسئله_صادق_است.
حداقل_انواع_نوكلئوتيدها_در_حباب_رونويسـي،_3_نوع_اسـت._به_شـكل_روبه_رو_توجه_

كنيد:
نوكلئوتيدهاي_G_دار_مشخص_شده_با_هم_فرق_دارند._تفاوت_در_نوع_قند_آن_هاست._

جملة_پنجم:_با_توجه_به_شكل_3_ـ_1_كتاب_پيش_دانشگاهي،_مي_بينيد_كه_در_مرحلة_2،_يك_RNA_كوچك_ساخته_شده_است._يعني_
در_اين_مرحله_پيوندهاي_فسفو_دي_استر_توسط_RNAپلي_مراز_برقرار_شده_اند.

جملة_ششـم:_در_سـاختار_پرمانند_سـلول_يوكاريوت،_RNAها_نابالغ_هستند_يعني_رونوشـت_اگزوني_و_اينتروني_را_دارند._خواه_كوتاه_
باشند_خواه_بلند!_پس_از_اتمام_رونويسي_و_آزاد_شدن_RNAهاي_نابالغ،_آن_ها_در_هسته_دچار_حذف_رونوشت_اينتروني_مي_شوند.

G     G     G     G     G

C     C     C     C     C

G     G     G     G     G
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***
24_ 3__پيش_از_نيرنبرگ_مشخص_شده_بود_كه_رمزها_3_حرفي_اند..
***
25_ .4

گزينة_1:_ابتدا،_آنتي_كدون_tRNA_آغازگر_با_كدون_آغاز_رابطة_مكملي_برقرار_مي_كند_و_سـپس_جزء_بزرگ_به_جزء_كوچك_ريبوزوم_
متصل_مي_شود.

گزينة_2:_در_مرحلة_دوم_رونويسـي،_RNAپلي_مراز_باز_كردن_دو_رشـتة_DNA_را_از_جايگاه_آغاز_رونويسـي_شـروع_مي_كند._راه_انداز_قبل_
از_جايگاه_آغاز_رونويسي_قرار_دارد.

گزينة_3:_در_مرحلة_ادامة_ترجمه،_جايگاه_A_به_شرط_خالي_بودن،_پذيراي_tRNA_ناقل_آمينواسيد_است_نه_هميشه!

Ì 2پاسخفآزمونف

***
1_ 4_گزينه_های_1_و_2_به_معرفی_بيماری_فنيل_كتونوريا_پرداخته_است._در_گزينة_3_نيز_اين_بيماری_ارثی_)اتوزومی_مغلوب(_.

به_اشتباه،_اكتسابی_معرفی_شده_است.
***

2_ 1 در_نوروسپوراكراسـا_هاگ_های_جنسـی،_محصول_يك_ميوز_و_چهار_ميتوز_هسـتند_و_پس_از_بالغ_شدن،_از_آسك_)كيسة_.
توليدمثلی_ميكروسـكوپی(_رها_می_شـوند._نوروسپوراكراسـا_سـاكاراز_دارد_تا_بتواند_از_سـاكارز_)شكر(_محيط_اسـتفاده_كند._هاگ_در_
قارچ،_هاپلوئيد_اسـت_و_در_خود_كروموزوم_همتا_ندارد_اما_توجه_داشـته_باشـيد_كه_اين_جاندار_توليدمثل_جنسـی_دارد_و_در_بخشی_از_

چرخة_زندگی_خود،_سلول_ديپلوئيد_ايجاد_می_كند_و_حين_انجام_ميوز_روی_زيگوت_خود،_در_پروفاز_I_به_تشكيل_تتراد_می_پردازد.
***

3_ 1_در_رشتة_پلی_نوكلئوتيدی_خطی،_قطبيت_وجود_دارد،_يعنی_در_يك_انتهای_مولكول،_فسفات_و_در_انتهای_ديگر_آن،_قنِد_.
5كربنی_وجود_دارد؛_پس_چه_در_RNA_رونويسی_شده_و_چه_در_رشتة_تازه_ساخت_DNA_دختری،_اين_قطبيت_وجود_دارد.

نوع_قند_درRNA_،_ريبوز_و_در_DNA_،_دئوكسی_ريبوز_است._در_رونويسی،_يك_رشته_ولی_در_همانندسازی،_دو_رشتة_جديد_ساخته_
_،_DNA_پلی_مراز_ولی_در_همانندسازیRNA_،دختری_يك_رشـتة_جديد_وجود_دارد(._در_رونويسـی_DNA_می_شـود_)در_هر_مولكول

هليكاز_دو_رشتة_DNA_را_با_گسيختن_پيوندهای_هيدروژنی_جدا_می_كند.
***

4_ RNA_3پلی_مرازهای_يكسـان_)در_اين_جا_نوع_II(_از_سـمت_B_به_سـوی_A_در_حركت_اند،_زيرا_RNAهای_رونويسی_شده_در_.
سمت_A_نسبت_به_B_طويل_تر_هستند_و_اين_نشان_می_دهد_كه_جهت_رونويسی_از_B_به_A_است._در_ناحية_در_حال_رونويسی،_حداقل_

3_و_حداكثر_8_نوع_نوكلئوتيد_مونوفسفات_می_تواند_وجود_داشته_باشد.
***

5_ 4 ژن_رمزكنندة_اين_پروتئين_در_هسـته_و_جزء_ژنوم_اصلی_انسـان_اسـت._از_آن_جا_كه_فرآيند_رونويسـی،_در_حال_انجام_.
است_و_RNAها_هنوز_از_ژن_و_RNAپلی_مراز_جدا_نشده_اند،_پس_نابالغ_هستند_)چون_بايد_متحمل_تغييراتی_شوند_تا_به_مولكول_های_

كارآمدی_تبديل_شوند(._اين_شكل،_بخش_ساختاری_ژن_را_كه_در_حال_رونويسی_شدن_است_در_هسته_نمايش_می_دهد.
***

6_ 2 اين_گزينه_مربوط_به_واكنش_های_ادامة_ترجمه_است._ترتيب_وقوع_مراحل_را_بايد_به_خاطر_بسپاريد..
***

7_ 1_اگر_آنتی_كدون_در_tRNA_توالی_UAC_داشته_باشد،_كدون_مكمل_آن،_AUG_خواهد_بود_كه_متعلق_به_متيونين_است._.
چنين_tRNA_ای_اگر_آغازگر_باشد،_وارد_جايگاه_P_می_شود_و_از_جايگاه_P_نيز_خارج_می_شود،_ولی_اگر_آغازگر_نباشد_و_بخواهد_كدون_
متيونين_را_به_عنوان_كدون_غيرآغازين_در_مناطق_ديگر_mRNA_بخواند،_ابتدا_وارد_جايگاه_A_می_شود_و_سپس_از_P_خارج_می_گردد._
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tRNAها_اختصاصی_هستند_و_ممكن_نيست_tRNA_دارای_آنتی_كدون_UAC_،_اسيدآمينه_ای_جز_متيونين_حمل_كند.

بعضي_از_سلول_هاي_زنده_نظير_سلول_آبكش_بالغ_و_اريتروسيت_بالغ_انسان_دستگاه_ترجمه_و_در_نتيجه_tRNA_ندارند.
***

8_ 2 برای_آن_كه_RNAپلی_مرازهایII_و_پروكاريوتی_توليد_شـوند،_بايد_ژن_های_رمز_كنندة_آن_ها_رونويسـی_شـود_كه_اين_كار_.
در_يوكاريوت_ها،_توسـط_RNAپلی_مرازII_و_در_باكتری_ها_توسـط_RNAپلی_مراز_پروكاريوتی_انجام_می_شـود؛_يعنی_RNAپلی_مرازII_و_
RNAپلی_مراز_پروكاريوتی_قادرند_از_روی_ژن_های_رمز_كنندة_خودشان_رونويسی_انجام_دهند._عامل_مولد_ذات_الريه_نوعی_باكتری_است.

***
9_ 1 ريبوزوم_ها_كه_محل_پروتئين_سـازی_هسـتند،_سـاختار_نوكلئوپروتئينی_دارند_يعنی_در_هر_دو_جزء_كوچك_و_بزرگ_هر_.

دو_نـوع_مولكـول_پروتئيـن_و_rRNA_وجـود_دارد._نقش_ريبوزوم_در_همة_سـلول_ها_)پروكاريوت_و_يوكاريوت(_سـنتز_پروتئين_اسـت._
پروتئين_سازی_در_سلول_ها_در_محل_سيتوپالسم_انجام_می_شود_و_ريبوزوم_هايی_كه_در_هستك_سلول_های_يوكاريوتی_ساخته_می_شوند،_

فعال_نيستند_و_هرگز_نمی_توانند_در_محل_هستك،_پروتئين_سازی_كنند.
***

10_  RNA_1پلی_مرازI_،_ژن_های_رمزكنندة_rRNA_را_در_هستك_رونويسی_می_كند._نوعی_rRNA_با_خاصيت_آنزيمی_خود،_به_.
برقراری_پيوند_پپتيدی،_هنگام_ترجمه_می_پردازد.

***
11_ 2 بدون_شرح!!.
***
12_ 2به_طرح،_دقت_كنيد._جواب،_مشخص_است._فقط_يادتان_باشد_.

كه_در_مقابل_كدون_پايانی،_آنتی_كدونی_نداريم!

***
13_ 2 در_شـكل_مربوط_به_ژن_های_گسسـته_در_كتاب_پيش_دانشـگاهی،_نشـان_داده_شـده_كه_mRNA_بالغ_از_هسـته_خارج_.

می_شـود؛_بنابراين_حذف_رونوشـت_اينترون_ها_از_mRNA_اوليه_درون_هسـتة_سـلول_های_يوكاريوتی_انجام_می_شود._در_يوكاريوت_ها،_
ترجمه_لزوماً_پس_از_اتمام_رونويسی،_بالغ_شدن_mRNA_و_خروج_آن_از_هسته_آغاز_می_شود_._در_E.coli_كه_ژن_گسسته_ندارد،_چنين_
فرايندی_اساساً_انجام_نمی_شود._از_آن_جا_كه_برای_بالغ_كردن_RNA_اوليه،_دو_برابر_تعداد_اينترون_ها_بايد_پيوند_فسفو_دی_استر_طی_
واكنش_هيدروليز_)كه_با_مصرف_آب_توأم_اسـت(_شكسـته_شـود_و_برابر_با_تعداد_اينترون_ها_پيوند_فسـفو_دی_اسـتر_طی_سـنتز_آبدهی_

تشكيل_گردد،_در_مجموع_به_تعداد_اينترون_ها_آب_از_محيط_كاسته_می_شود.
***
14_ 1 در_اين_مولكول،_4_رونوشت_اينترون_وجود_دارد_كه_با_مصرف_8_مولكول_آب،_8_پيوند_فسفو_دی_استر_هيدروليز_می_شود._.

سـپس_ضمن_برقراری_4_پيوند_فسـفو_دی_اسـتر_طی_واكنش_سنتز_آبدهی،_4_مولكول_آب_توليد_می_شود._پس_در_مجموع_4_مولكول_
آب_از_محيط_كاسته_می_شود.

***
15_ 2 در_مرحلة_اول_رونويسی،_تنها_اتفاقی_كه_می_افتد_اين_است_كه_RNAپلی_مراز_به_راه_انداز_ژن_متصل_می_شود..

در_مورد_گزينة_3:_در_مرحلة_پايان_ترجمه_با_جابه_جايی_ريبوزوم،_كدون_پايان_در_جايگاه_A_قرار_می_گيرد._جفت_شدن_tRNA_آغازگر_
با_رمز_آغاز،_قبل_از_اتصال_جزء_بزرگ_به_كوچك_ريبوزوم_رخ_می_دهد_)علّت_رّد_گزينة_4(.

***
16_ UAC_به_وجود_خواهد_آمد._در_مقابل_كدون_. AUG UUC

→ 1_در_صورت_رونويسـی_از_نوار_1،_رشـتة_mRNA_با_توالی_

دادة سؤال
رشتۀ مکمل

رونویسى

آنتى کدون ها
 کدون ها

 کدون  پایانى

GTA AAA TGA

CAT TTT ACT

GUA AAA UGA

CAU UUU

GUA AAA UGA

−−−

 

mRNA 

mRNA 
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AUG_،_آنتی_كدون_UAC_قرار_می_گيرد._tRNA_دارای_اين_آنتی_كدون،_متيونين_را_حمل_می_كند.

***
17_ 1_هر_چه_تعداد_كدون_های_مربوط_به_يك_آمينواسيد_بيش_تر_باشد،_احتمال_فراوانِی_آن_آمينواسيد_در_رشتة_پلی_پپتيدی_.

بيش_تر_خواهد_بود._چون_احتمال_وجود_آن_كدون_ها_در_mRNA_،_افزايش_می_يابد؛_لذا_اسيدآمينة_متناظر_هم،_در_رشتة_پلی_پپتيدی_
فراوان_تر_خواهد_بود._هر_يك_از_آمينواسيدهای_متيونين_و_تريپتوفان،_تنها_يك_رمز_دارند_و_احتماالً،_كم_ترين_فراوانی_در_پلی_پپتيدها،_

از_آِن_آن_هاست.
***
18_ tRNA 2_آغازگر_متعلق_به_پروكاريوت_توسط_RNAپلی_مرازIII_توليد_نمی_شود؛_زيرا_اين_سلول_ها_اساساً_اين_آنزيم_را_ندارند..
***
19_ 2 زيگوت_كبوتر_می_تواند_ZZ_يا_ZW_باشد._در_اين_سلول_ها_ژن_ها_چه_مغلوب_باشند_چه_غالب،_وقتی_روی_يك_كروموزوم_.

قرار_دارند،_هنگام_همانندسازی_به_صورت_برابر_مضاعف_می_شوند._چون_آن_كروموزوم،_كلی_همانندسازی_می_شود؛_با_همة_ژن_هايش!
اگر_الل_مغلوب_روی_Z_قرار_داشته_باشد_و_الل_پوشانندة_آن_روی_W_وجود_نداشته_باشد،_در_سلول_ZW_می_تواند_بيان_شود_و_صفت_

مغلوب_بروز_كند._ژن_ها_برای_همانندسازی،_دو_نوع_آنزيم_هليكاز_و_DNAپلی_مراز_را_نياز_دارند.
***
20_ ._tRNA_!می_شـود،_اما_هرگـز_آنتی_كدون_برای_آن_وجود_نـدارد_تا_پيوند_هيدروژنی_تشـكيل_دهد_A_1_كـدون_پايـان_وارد 

حامل_متيونين_برای_خواندن_كدون_)های(_AUG_غير_آغازين_كه_در_ديگر_بخش_های_mRNA_هسـتند،_وارد_A_می_شـود._مثل_هر_
tRNA_ديگری!

***
21_ .2

جملة_»الف«:_64_كدون_در_طبيعت_وجود_دارند_كه_بين_ويروس_ها_و_سلول_ها_مشترک_و_عمومي_هستند._به_عنوان_مثال_CUU_در_
ويروس_هرپس_تناسلي،_انسان،_كاج،_باكتري،_مخمر_و_..._متعلق_به_لوسين_است_و_عموميت_دارد!

جملـة_»ب«:_متيونيـن_و_تريپتوفـان،_هـر_كـدام_تنها_يك_كـدون_دارند،_18_آمينواسـيد_ديگر_2،_3،_4_يا_6_كـدون_دارند_يعني_اكثر_
آمينواسيدها_بيش_از_يك_كدون_دارند.

جملـة_»ج«:_براسـاس_متـن_كتاب_درسـي،_حداقل_اين_اسـت_كـه_مي_دانيم_سيسـتئين_دو_كـدون_)UGU_و_UGC(_دارد._از_طرفي_
متيونين،_تنها_يك_كدون_دارد_)كدون_آغاز_يعني_AUG_متعلق_به_متيونين_است(_هر_چه_تعداد_كدون_هاي_يك_اسيدآمينه_بيش_تر_
باشـد،_احتمال_وقوع_آن_كدون_ها_در_mRNA_بيش_تر_خواهد_بود._نتيجة_اين_وضعيت_اين_اسـت_كه_احتمال_فراواني_آن_آمينواسـيد_

در_پلي_پپتيد_بيش_تر_خواهد_بود._پس_اين_جمله_درست_است.
جملة_»د«:_ريبونوكلئوتيدهاي_موجود_در_رمزهاي_پاياني_)UGA_و_UAG_و_UAA(_و_آغازين_)AUG(_عبارتند_از:_A_و_G_و_U_كه_

با_آن_ها_مي_توان_27_كدون_ساخت__._از_اين_27_كدون،_3_تا_كه_پاياني_هستند_قابل_ترجمه_نمي_باشند.
***
22_ 2__در_يوكاريوت_هـا،_mRNA_هسـته_اي_در_حـال_رونويسـي_شـدن،_نمي_تواند_مورد_ترجمة_همزمان_قـرار_گيرد؛_زيرا_بايد_.

رونويسـي_به_اتمام_برسـد،_mRNA_نابالغ_كاماًل_از_ژن_رمز_كننده_و_RNAپلي_مرازII_جدا_شـود؛_سپس_دچار_تغييرات_الزم_بشود_)كه_
يكي_از_اين_تغييرات_در_اغلب_mRNAها،_حذف_رونوشـت_)هاي(_اينتروني_آن_هاسـت(_و_بعد_به_سيتوپالسـم_مهاجرت_نمايد._اين_

mRNA_بالغ،_اكنون_آمادة_ترجمه_است.

گزينـة_1:_در_سـاختار_پرماننـد،_همـة_RNA_پلي_مرازهـا_يكسـان_هسـتند_و_در_حال_رونويسـي_از_روي_يك_ژن_مي_باشـند._اگر_ژن،_
يوكاريوتي_باشد_مسلماً_براي_شناسايي_و_اتصال_راه_انداز_توسط_RNAپلي_مراز،_وجود_عوامل_رونويسي_ضروري_است.

گزينة_3:_جايگاه_پايان_رونويسي_برخالف_جايگاه_آغاز_آن،_رونويسي_مي_شود.
گزينة_4:_به_ازاي_هر_RNAپلي_مراز_رونويسـي_كننده_يك_حباب_رونويسـي_وجود_دارد._در_سـاختار_پرمانند،_چندين_RNAپلي_مراز_

يكسان،_همزمان_در_حال_رونويسي_از_يك_ژن_مي_باشند.
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***
23_ 4__كراتين،_تنها_پروتئين_مو_نيست؛_بلكه_يكي_از_پروتئين_هاي_مو_است._ژن_اين_پروتئين_در_گلبول_هاي_قرمز_بالغ_انسان_.

وجود_ندارد؛_چون_اين_سلول_ها_هسته_ندارند._ژن_كراتين_در_سلول_هاي_خاصي_از_پوست_بيان_مي_شود._پس_از_توليد_mRNA_اولية_
كراتين،_بلوغ_مولكول_در_هسـتة_سـلول_صورت_مي_گيرد_و_باألخره_اين_كه_همة_بخش_هاي_مولكول_بالغ_mRNA_ترجمه_نمي_شـوند،_

بلكه_از_كدون_آغاز_تا_ابتداي_كدون_پايان_مورد_ترجمه_قرار_مي_گيرد.
***
24_ .1 

جملة_اول:_درسـت_اسـت؛_چون_همة_انواع_RNA_)و_نه_فقط_mRNA(_يوكاريوتي_مي_توانند_ژن_گسسـته_داشـته_باشند_)به_واژه_نامة_
انتهاي_كتاب_درسي_رجوع_كنيد.(_مي_گوييم_مي_توانند،_چون_يكي_از_تغييرات_در_اغلب_RNAهاي_يوكاريوتي،_كوتاه_شدن_مولكول_

RNA_اوليه_است.

جملة_دوم:_درست_است؛_چون_قند_هر_دو،_دئوكسي_ريبوز_است.
_RNA_آب_مصرفي_بيش_تر_از_آب_توليدشده_است._براي_يك_،RNA_جملة_سوم:_درست_است؛_چون_در_مجموع_در_فرايند_بالغ_سازي
با_n_رونوشـت_اينتروني،_بايد_2n_پيوند_فسـفو_دي_اسـتر_شكسـته_شـود_كه_2n_آب_نياز_دارد_و_پس_از_آن_براي_اتصال_رونوشـت_هاي_
اگزوني_بايد_n_پيوند_فسفو_دي_استر_برقرار_شود_كه_n_آب_طي_واكنش_سنتز_آبدهي_توليد_مي_شود؛_لذا_در_مجموع،_n_آب_از_محيط_

)شيرة_هسته(_كاسته_مي_شود.
جملة_چهارم:_نادرست_است؛_چون_سلول_توليدكنندة_اينترفرون_مي_ميرد_و_مرتبة_دومي_در_كار_نيست!

***
25_ 3__اين_ساختار_مشخص_مي_كند_همزمان_از_روي_يك_ژن،_چندين_RNAپلي_مراز_كه_همگي_از_يك_نوع_هستند_رونويسي_.

مي_كنند_و_نهايتاً_چندين_RNA_يكسان_توليد_مي_كنند.

Ì 3پاسخفآزمونف

***
1_ 3 در_يك_فرد_پرسلولی،_همة_سلول_ها،_محصول_تقسيم_ميتوز_از_يك_سلول_اوليه_هستند؛_بنابراين_از_لحاظ_ژنتيكی_كاماًل_.

شبيه_يكديگرند_و_تفاوت_آن_ها،_در_ژن_های_بيان_شدة_آن_هاست._به_عنوان_مثال،_ژن_رمز_كنندة_كراتين_در_همة_سلول_های_يك_انسان_
وجود_دارد_)به_جز_گلبول_های_قرمز_بالغ_كه_هسته_ندارند(،_ولی_فقط_در_سلول_های_خاصی_از_پوست_بيان_می_شود.

***
2_ 1 بدون_شرح!.
***

3_ 3 در_صورت_وجود_الكتوِز_كافی_در_محيط_كشـت_باكترِی_E.coli_،_الكتوز_درون_باكتری_به_آلوالكتوز_تبديل_می_شـود_و_.
اين_مولكول_به_مهاركنندة_لك_)محصول_ژن_تنظيم_كننده(_متصل_می_شـود_و_باعث_تغيير_شـكل_آن_می_شـود؛_در_نتيجه_مهاركنندة_
لك_به_اپراتور_متصل_نمی_شود_و_راه_بر_RNAپلی_مراز_باز_است؛_پس_اين_آنزيم_از_ژن_های_ساختاری_رونويسی_می_كند_و_يك_مولكول_

mRNA_سه_ژنی_می_سازد.

***
4_ 2 فعال_كننده_كه_خود،_يكی_از_عوامل_رونويسی_در_يوكاريوت_هاست،_به_توالی_افزاينده_متصل_می_شود._افزاينده_و_عوامل_.

رونويسی_متصل_به_آن،_با_تشكيل_يك_حلقه_در_DNA_،_در_كنار_RNAپلی_مراز_و_ساير_عوامل_رونويسی،_روی_راه_انداز_قرار_می_گيرند._
با_قرار_گرفتن_كلية_اين_عوامل_در_كنار_هم،_عوامل_رونويسـی_كه_به_افزاينده_متصل_هسـتند،_می_توانند_عوامل_رونويسـی_متصل_به_

راه_انداز_را_فعال_كنند.
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***
5_ 2 اين_آنزيم_RNAپلی_مرازII_است_كه_ژن_انسولين_را_رونويسی_می_كند_تا_mRNA_سنتز_شود._برای_اين_كار_پيوندهای_.

هيدروژنی_بين_دو_رشتة_ژن_را_گسيخته_می_سازد_و_پيوندهای_فسفو_دی_استر_را_بين_ريبونوكلئوتيدها_برقرار_می_كند.
***

6_ 4_گزينة_1:_به_عنوان_مثال_در_يوكاريوت_ها_تنظيم_بيان_ژن_در_سطوح_ديگر_نظير_»پس_از_ترجمه«_نيز_می_تواند_انجام_شود_كه_.
مسلماً_در_خارج_از_هسته_است.

گزينة_2:_در_مگس_سركه_كه_يوكاريوت_است_سيستم_اپران_وجود_ندارد_تا_يك_راه_انداز_رونويسی_از_چند_ژن_مجاور_را_ممكن_سازد.

_پلی_مراز_)III_،_II_،_I(_و_نيز_RNAپلی_مرازهای_ميتوكندريايی_و_كلروپالستی_وجود_دارند. RNA گزينة_3:_در_يوكاريوت_ها_سه_نوع_
گزينة_4:_توالی_هايی_نظير_افزاينده_در_اغلب_ژن_های_يوكاريوتی_وجود_دارد_كه_در_رونويسی_نقش_مؤثر_دارد.

***
7_ 1 ژن_تنظيم_كننـده_)Regulator_gene(_دارای_كدهـای_الزم_بـرای_توليـد_پروتئيـن_تنظيم_كننده_يـا_مهاركنندة_لك_در_.

E.coli_اسـت_و_در_هر_حالت_روشـن_اسـت_و_مقدار_اندكی_از_مهاركننده_را_دائماً_توليد_می_كند_و_ربطی_به_وجود_يا_نبود_الكتوز_در_

محيط_E.coli_ندارد._اپران_لك_از_سـه_ژن_سـاختاری_و_يك_بخش_تنظيم_كننده_)نه_يك_ژن_تنظيم_كننده(_تشـكيل_شـده_اسـت._در_
يوكاريوت_ها_معموالً_توالی_افزاينده_وجود_دارد_نه_همواره!

يكی_از_تغييراتی_كه_در_اغلب_RNAهای_يوكاريوتی_رخ_می_دهد_كوتاه_شدن_RNA_اوليه_است.
***

8_ 2 عوامـل_رونويسـی_در_يوكاريوت_هـا_بـه_RNAپلی_مرازهـا_)III_،_II_،_I(،_توالـی_افزاينده_و_راه_انداز_ژن_متصل_می_شـوند._.
فعال_كننده،_خود_يكی_از_عوامل_رونويسی_است_كه_به_افزاينده_متصل_می_شود._مهاركنندة_لك_نيز_به_اپراتور_متصل_می_شود_و_اپران_

را_خاموش_نگه_می_دارد،_ولی_عامل_تنظيم_كننده_)آلوالكتوز(،_به_مهاركننده_متصل_می_شود_و_هرگز_به_ژن_متصل_نمی_شود.
***

9_ 3_هنگام_روشن__بودن_ژن_رمز_كنندة_پروتئين_يوكاريوتی،_فعال_كننده_به_افزاينده_متصل_است_و_RNAپلی_مراز_)I_يا_II_يا_.
III_و_در_اين_مثال_II(_به_كمك_عوامل_رونويسـی،_راه_انداز_را_شناسـايی_می_كند،_به_آن_متصل_می_شـود_و_پس_از_اين_اتصال_ها_در_ژن_

حلقه_ای_ايجاد_می_شود.
***

10_ 4 تبديل_پپسينوژن_به_پپسين_نيز_بعد_از_ترجمه_انجام_می_شود._ويتامين_K_برای_توليد_پروترومبين_در_كبد_مورد_استفاده_.
قرار_می_گيرد.

***
11_ 4_اپراتور_از_جنس_DNA_اسـت_و_در_سـاختار_خود،_فسـفات_دارد._اما_عامل_تنظيم_كنندة_اپران_لك،_آلوالكتوز_)نوعی_دی_.

ساكاريد(_است_و_فسفات_ندارد._توالی_افزاينده،_DNA_است_و_در_ساختار_خود_دئوكسی_ريبوز_)پنتوز(_دارد._اما_فعال_كننده،_پروتئين_
است_و_در_ساختار_خود_فقط_اسيدآمينه_دارد._اينترون_از_جنس_DNA_است_و_مونومرهای_آن_به_واسطة_پيوند_فسفو_دی_استر_به_هم_
متصل_هستند،_درحالی_كه_مونومرهای_عامل_رونويسی_كه_آمينواسيد_هستند_به_واسطة_پيوند_پپتيدی_به_هم_متصل_اند._مهاركنندة_
لك،_نوعی_پروتئين_و_آنزيم_برقراركنندة_پيوند_پپتيدی_در_ترجمة_نوعی_rRNA_اسـت._هر_دو_در_سـاختار_خود،_نيتروژن_دارند_و_از_

سوختن_آن_ها_تركيبات_نيتروژن_دار_زائد_توليد_می_شود.
***
12_ 4 گونة_مورد_مطالعة_بيدل_و_تيتوم،_نوروسـپورا_و_گونة_مورد_مطالعة_ژاكوب_و_مونو،_اشريشـيا_كالی_بود._در_نوروسـپورا_.

اپران_وجود_ندارد،_فرصت_بيش_تری_برای_تنظيم_بيان_ژن_وجود_دارد،_هنگام_روشـن_شـدن_ژن،_حلقه_ايجاد_می_شـود_و_تنظيم_بيان_
ژن_غالباً_هنگام_شروع_رونويسی_صورت_می_گيرد._اين_موارد_گزينه_های_1_و_2_و_3_را_رد_می_كنند.

***
13_ 4_پروتئين_تنظيمی_در_اپران_لك،_در_نبوِد_الكتوز_به_اپراتور_متصل_می_شـود_و_اپران_را_خاموش_می_كند؛_در_صورتی_كه_.

فعال_كننده_با_اتصال_به_توالی_افزاينده،_زمينه_را_برای_روشن_شدن_ژن_فراهم_می_كند._اما_ساير_گزينه_ها_...
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گزينة_1:_هرگز_همة_ژن_ها_در_همة_سلول_های_يك_جاندار_بيان_نمی_شوند._تفاوت_های_فنوتيپی_سلول_ها_به_همين_دليل_است.
گزينة_2:_توالی_های_افزاينده_در_بخش_تنظيمی_ژن_های_يوكاريوتی_)يعنی_قبل_از_نقطة_شروع(_قرار_دارند_و_هرگز_رونويسی_نمی_شوند.
گزينة_3:_همة_سـلول_های_سـوماتيك_اين_جاندار،_از_تقسـيمات_ميتوزی_روی_زيگوت_حاصل_شده_اند_و_تفاوتی_در_مادة_ژنتيك_آن_ها_

وجود_ندارد.
***
14_ 1 شـكل،_بيـان_ژن_يوكاريوت_هـا_را_نشـان_می_دهـد_و_مولكول_X_پروتئين_فعال_كننده_اسـت،_پس_هيچ_ربطی_بـه_پروكاريوت_و_.

پروتئين_تنظيم_كننده_و_اپراتور_ندارد!
***
15_ 3_در_شـرايط_ذكر_شـده،_اين_ژن_بيان_نمی_شـود_و_آنزيم_تجزيه_كنندة_هموجنتيسـيك_اسيد_ساخته_نمی_شود_و_اين_ماده_.

تجزيـه_نمی_گـردد._بـاال_بـودن_غلظـت_اين_ماده_در_خون،_موجـب_ظهور_آن_در_ادرار_می_شـود._چنين_ادراری_در_مجاورت_هوا_سـياه_
می_شود._توجه_داشته_باشيد_كه_فرد_بيمار،_ادرار_سياه_دفع_نمی_كند!!!_در_خصوص_گزينة_4_بايد_بگوييم:_توالی_افزاينده،_بيان_ژن_را_

تقويت_می_كند_و_در_صورتی_كه_جهش_زيانباری_را_متحمل_شود،_در_ايفای_اين_نقش،_دچار_اختالل_خواهد_شد.
***
16_ 4 در_سلول_يوكاريوتی_هسته_دار،_همة_mRNAها_توسط_RNAپلی_مرازII_توليد_می_شوند._در_اين_سلول_ها_هر_mRNA_را_.

يك_ژن_رمز_می_كند._از_آن_جا_كه_mRNA_يوكاريوتی_تك_ژنی_است،_هر_mRNA_حامل_پيام_برای_سنتز_تنها_يك_رشتة_پلی_پپتيدی_
است._اگر_آنزيمی_از_چند_نوع_رشتة_پلی_پپتيدی_تشكيل_شده_باشد_در_توليد_آن،_چند_نوع_ژن_مشاركت_داشته_اند.

***
17_ 2 از_هيدروليز_آلوالكتوز_كه_يك_دی_سـاكاريد_اسـت،_گلوكز_و_گاالكتوز_حاصل_می_شـود_كه_قندهای_شش_كربنی_هستند._.

قند_توالی_افزاينده_و_قند_اپراتور،_دئوكسـی_ريبوز_)پنتوز(_و_قند_محيط_كشـت_حداقل_نوروسـپورا،_سـاكارز_اسـت_كه_از_هيدروليز_آن_
گلوكز_و_فروكتوز_شش_كربنی_حاصل_می_شود.

***
18_ 1 منظـور_از_ايـن_آغـازی،_تريكودينـا_اسـت._در_يوكاريوت_هـا_شناسـايی_راه_انداز_توسـط_RNAپلی_مراز_بـه_كمك_عوامل_.

رونويسی_صورت_می_پذيرد.
گزينه_های_2_و_3_در_مورد_باكتری_ها_صادق_اند_و_تنظيم_بيان_ژن_در_يوكاريوت_ها_غالباً_هنگام_رونويسی_صورت_می_پذيرد.

***
19_ .2

گزينه_هاي_1_و_4:_به_اين_علت_نادرست_هستند؛_چون_كه_باكتري_عوامل_رونويسي،_اگزون_و_اينترون_ندارد.
گزينة_3:_نادرست_است؛_چون_براي_توليد_عامل_تنظيم_كننده_)آلوالكتوز(_بايد_الكتوز_وجود_داشته_باشد_تا_باكتري_آن_را_درون_خود_

به_آلوالكتوز_تبديل_كند.
***
20_ .3

گزينة_1:_عالوه_بر_راه_انداز،_توالي_افزاينده_را_)به_شرط_وجود_آن_در_ژن(_شناسايي_مي_كنند_و_به_آن_متصل_مي_شوند.
گزينة_2:_عوامل_رونويسي،_پروتئين_هايي_هستند_كه_در_سيتوپالسم_توليد_مي_شوند_و_در_هسته_فعاليت_مي_كنند.

گزينة_4:_همة_ژن_ها_توالي_افزاينده_ندارند،_بلكه_ژن_ها_معموالً_توالي_افزاينده_دارند.
***
21_ 1__توالي_هاي_اينتروني،_اگزوني،_جايگاه_آغاز_و_پايان_رونويسي،_كد_آغاز_و_پايان_)كه_در_ژن_قرار_دارند(_همگي_رونويسي_.

مي_شوند؛_اما_اپراتور،_توالي_افزاينده_و_راه_انداز_رونويسي_نمي_شوند.
***
22_ .3

گزينة_1:_در_اين_صورت_يك_اسيدآمينه_به_پلي_پپتيد_در_جايگاه_متناظر_اضافه_مي_شود.
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گزينة_2:_قطعاً_كدون_متيونين_)كدون_آغاز(_به_كدوني_ديگر_تغيير_خواهد_كرد_كه_اگر_كدون_آغاز_باشد،_شروع_ترجمه_دچار_اختالل_
مي_شود_و_اگر_كدوني_در_وسط_mRNA_باشد،_اسيدآمينه_اي_ديگر_جايگزين_متيونين_خواهد_شد.

گزينة_3:_كدون_سيستئين،_UGC_است_كه_اگر_U_جانشين_C_شود_به_كدون_UGU_تبديل_خواهد_شد_كه_كدون_ديگر_سيستئين_
است._يعني_در_پلي_پپتيد_هيچ_تغييري_ايجاد_نمي_شود.

گزينة_4:_اين_جهش_از_نوع_تغيير_چارچوب_است_كه_آثار_بسيار_گسترده_اي_در_پلي_پپتيد_ايجاد_مي_كند._ممكن_است_پايان_زودرس_
يا_ديررس_پروتئين_سازي_را_در_پي_داشته_باشد_و_ممكن_است_توالي_آمينواسيدها_از_نقطه_جهش_به_بعد_به_طور_كل_به_هم_بريزد.

***
23_ 2__مهاركنندة_لك_يا_به_آلوالكتوز_متصل_مي_شود_يا_به_اپراتور..

Ì 4پاسخفآزمونف

***
1_ 4_»الف«_نادرست_است؛_چون_فرد_سالم_هموجنتيسيك_اسيد_را_تجزيه_می_كند_و_در_ادرار_او_اين_ماده_وجود_ندارد..

»ب«_نادرسـت_اسـت؛_چون_انديشـة_اولية_اين_نظريه_كه_»هر_ژن_مسئول_سـاختن_يك_آنزيم_است«_در_بررسی_بيماری_آلكاپتونوريا_
طی_بررسی_های_آرچيبلد_گرو_شكل_گرفت.

»ج«_نادرست_است؛_چون_انسان_و_بسياری_از_پستانداران_عالوه_بر_اوره،_اسيداوريك_نيز_دفع_می_كنند.
»د«_نادرست_است؛_چون_انسان_اوره_را_به_صورت_غيرفعال_بازجذب_می_كند_اما_نه_ازنفرون!_باز_جذب_اوره_از_لولة_جمع_كننده_انجام_

می_شود_كه_جزو_نفرون_نيست.
»هـ«_نادرست_است؛_چون_تبديل_فنيل_آالنين_به_تيروزين_در_بيماری_فنيل_كتونوريا_انجام_نمی_شود_نه_در_بيماری_آلكاپتونوريا_كه_

مورد_مطالعة_گرو_بود.
***

2_ .X آنزيم_1
→ _اُرنيتين آنزيم_2

→ سيترولين آنزيم_3
→ 4_مسير_بيوشيميايی_سنتز_آرژينين_به_صورت_روبرو_است:__آرژينين

اگر_هاگ_در_محيط_واجد_اُرنيتين_رويش_كند،_يعنی_آنزيم_1_دچار_مشكل_است_و_نمی_تواند_X_را_به_اُرنيتين_تبديل_كند._حال_اگر_
اُرنيتين_را_به_هاگ_بدهيم،_بقية_مسير_را_بدون_مشكل_طی_می_كند_و_آرژينين_توليد_می_شود.

***
3_ 3_اگر_سـلولی_فقط_در_حضور_يك_مادة_خاص_رشـد_كند_معلوم_می_شـود_كه_جهش،_در_آخر_زنجيرة_سـنتِز_آن_ماده_رخ_.

داده_است.
***

4_ 2 مولـد_ذات_الريه،_باكتری_)اسـترپتوكوكوس_نومونيای_كپسـول_دار(_اسـت_و_RNAپلی_مرازII_نـدارد._يكی_از_محصوالت_.
RNAپلی_مـرازRNA_،IIIهـای_كوچك_اسـت_كـه_آنتی_كدون_ندارد._عالوه_بـر_اين_آنزيم،_RNAپلی_مرازII_نيـز_RNA_كوچك_توليد_

می_كند._گزينة_2_صحيح_است_چون_برای_توليد_كراتين_بايد_mRNA_توسط_RNAپلی_مرازII_رونويسی_شود.
***

5_ 4 آنتی_كدون_و_كدون،_هر_دو_متعلق_به_RNA_هستند_و_قند_هر_دو_ريبوز_است..
***

6_ 2_در_باكتری_مولد_كزاز،_mRNA_می_تواند_تك_ژنی_يا_چندژنی_باشد_كه_در_صورت_چندژنی_بودن،_چند_رمز_پايان_دارد._.
در_اريتروسيت_بالغ_انسان،_هسته_و_در_نتيجه_ژن_وجود_ندارد._DNAپلی_مراز_با_خاصيت_ويرايشی_خود_می_تواند_از_جهش_های_ايجاد_
شـده_هنگام_همانندسـازی_بكاهد_و_باالخره_اين_كه_سـلول_های_رودة_بزرگ،_آنزيمی_ترشـح_نمی_كنند._توجه_داشـته_باشـيد_كه_اين_
سـلول_ها_درون_خود_آنزيم_های_بسـيار_زيادی_برای_انجام_اعمال_حياتی_خود_دارند_و_ژن_آن_ها_بيان_می_شـود_ولی_هيچ_آنزيم_ترشحی_

به_مجرای_رودة_بزرگ_ندارند.
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***
7_ tRNA 2_آغازگر_وارد_P_می_شود._از_سوی_ديگر_پايان_مرحلة_آغاز_ترجمه_با_اتصال_جزء_بزرگ_به_كوچك_ريبوزوم_همراه_است..

مرحلة_ادامه_با_ورود_دومين_tRNA_به_جايگاه_A_آغاز_می_شـود._حين_جابه_جايی_های_ريبوزومی_در_طول_mRNA_،_پيوند_پپتيدی_
شكسـته_نمی_شـود._در_فرايند_ترجمه_شـاهد_برقراری_پيوند_پپتيدی_هسـتيم._پيوند_بين_پلی_پپتيد_و_آخرين_tRNA_طی_هيدروليز_

شكسته_می_شود_كه_با_مصرف_آب_به_انجام_می_رسد.
***

8_ 2 اگر_ريبوزوم_روی_سـاختار_غشـايی_)شـبكة_آندوپالسـمی_زبر_و_غشـای_خارجی_هسـته(_مستقر_باشـد_نمی_تواند_روی_.
mRNA_حركت_كند_بلكه_mRNA_از_شكاف_درون_دو_بخش_ريبوزوم_حركت_می_كند._در_مورد_ريبوزوم_های_آزاد_بايد_توجه_داشته_

باشيم_اين_ريبوزوم_است_كه_روی_mRNA_حركت_می_كند.
***

9_ 4_در_جهش_مضاعف_شـدن_وجود_كروموزوم_های_همتا_ضروری_اسـت._هاگ_ها،_سـلول_های_هاپلوئيد_هستند_و_كروموزوم_.
همتا_ندارند._در_سايِر_انواِع_جهِش_كروموزومی،_وجود_كروموزوم_همتا_)هومولوگ(_ضرورتی_ندارد.

***
10_ 1 بررسی_گزينه_ها:.

گزينة_2:_اشريشيا_كالی،_پروكاريوت_است_و_RNAپلی_مرازII_ندارد.
گزينة_mRNA_:3_اپران_لك،_سه_ژنی_است.

گزينـة_4:_در_محيـط_فاقـد_الكتوز،_اپران_لك_خاموش_اسـت؛_پس_پروتئين_تنظيم_كننده_)مهاركنندة_لك(_به_اپراتور_متصل_اسـت_و_
زمانی_دچار_تغيير_شكل_می_شود_و_اپراتور_را_رها_می_كند_كه_عامل_تنظيم_كننده_)آلوالكتوز(_به_آن_متصل_شود._و_اما_جواب_...

رونويسـی_از_ژن_تنظيم_كننده_كه_محصول_نهايی_آن،_مهاركنندة_لك_اسـت،_دائمی_اسـت؛_يعنی_به_مقدار_اندک_و_به_طور_يكنواخت،_
پروتئين_تنظيم_كننده_در_E.coli_توليد_می_شود.

***
11_ 4 توالی_افزاينده_بخشـی_از_ژِن_يوكاريوتی_اسـت_كه_در_قسـمت_تنظيمی_ژن_)بخشی_كه_رونويسی_نمی_شود(_قرار_دارد_و_.

مورد_رونويسی_قرار_نمی_گيرد._قطعاً_در_DNA_،_ريبوز_وجود_ندارد.
***
12_ 1_ژن__تنظيم_كننده_در_كروموزوِم_E.coli_،_ژنی_است_كه_رمزهای_مربوط_به_توليد_مهاركنندة_لك_)پروتئين_تنظيم_كننده(_.

را_دارد._اين_پروتئين_هنگام_خاموش_بودن_اپران_لك،_به_اپراتور_متصل_است_و_هنگام_روشن_بودن_اين_اپران،_به_عامل_تنظيم_كننده_
)آلوالكتـوز(_اتصـال_دارد._مهارکنندة_لک،_محصول_ترجمة_يك_مولكول_mRNA_تک_ژنی_اسـت._تبديل_الكتوز_به_آلوالكتوز_درون_

اِ.كالی_،_تحت_تأثير_آنزيمی_خاص_انجام_می_شود.
***
13_ 3بـه_دليـل_تك_ژنی_بودن_mRNA_يوكاريوتی،_يك_كدون_آغـاز_و_يك_كدون_پايان_در_بخش_رمزكننده_وجود_دارد._البته_.

ممكن_است_بعد_از_بخش_قابل_ترجمه_نيز_كدون_پايان_وجود_داشته_باشد،_به_همين_جهت_در_گزينه،_عبارت_»در_بخش_رمزكننده«_
آمده_است._mRNA_بالغ_حاصل_اتصال_دو_يا_چند_رونوشت_اگزون_است._بخش_قابل_ترجمة_آن_از_كدون_آغاز_تا_ابتدای_كدون_پايان_
اسـت_يعنی_قبل_از_كدون_آغاز،_توالی_هايی_از_ريبونوكلئوتيدها_وجود_دارند_كه_ترجمه_نمی_شـوند_و_هم_چنين_از_كدون_پايان_به_بعد_

هم_ترجمه_ناپذيرند،_پس_فقط_بخش_هايی_از_رونوشت_اگزون_ها_ترجمه_می_شود.
***
14_ 4برقراركنندة_پيوند_پپتيدی_در_ترجمه_نوعی_rRNA_اسـت_كه_پيوند_بين_مونومرهای_آن_فسـفو_دی_اسـتر_می_باشـد،_در_.

صورتی_كه_پيوند_بين_مونومرهای_ميكروتوبول_)مولكول_پروتئينی(_پپتيدی_است.
***
15_ 1__اولين_كدونی_كه_وارد_P_می_شـود،_كدون_آغازين_)AUG(_اسـت_كه_آنتی_كدون_مقابل_آن،_UAC_خواهد_بود._كدون_.

پايانی_)در_اين_جا_UAG(_وارد_A_می_شود_و_آخرين_كدونی_كه_وارد_P_می_شود،_كدون_قبلی_آن_)در_اين_جا_UUA(_خواهد_بود،_پس_
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در_مقابل_آن،_آنتی_كدون_AAU_قرار_می_گيرد.
آنتى کدون ها

 کدون ها
UAC AAU

AUG ACU UCG UUA UAG

P P A

CGA

_
***
16_ .E.coli_4 مثال_گزينة_1:_سه_نوع_آنزيم_برای_جذب_و_هضم_الكتوز_در

(β,α) _مثال_گزينة_2:_توليد_هموگلوبين_توسط_دو_نوع_ژن
مثال_گزينة_3:_در_اپران_لك_وقتی_سه_ژن_ساختاری_1_و_2_و_3_رونويسی_می_شوند_يك_مولكول_mRNA_توليد_می_شود.

در_يوكاريوت_ها_همة_mRNAهای_هسته_ای_توسط_RNAپلی_مرازII_سنتز_می_شوند._در_پروكاريوت_ها_هم_كه_يك_نوع_RNAپلی_مراز_
بيش_تر_وجود_ندارد!

***
17_ 3 برای_يك_ژن_خاص،_يك_توالی_افزاينده_در_سلول_وجود_دارد._سلول_هايی_كه_سنتز_پروتئين_در_آن_ها_شديد_است_غلظت_.

بااليی_از_mRNA_رمزكنندة_آن_پروتئين_و_آنزيم_های_بالغ_كنندة_آن_را_دارند_و_رونويسی_از_آن_ژن_به_شدت_در_سلول_انجام_می_شود.
***
18_ 4_با_يك_مثال_كوچك_به_اين_مسئله_نگاه_كنيم:.

در_اين_مثال_سـه_اسـيدآمينه،_دو_پيوند_پپتيدی_و_دو_جا_به_جايی_داريم._سـه_بار_از_P_و_سـه_بار_از_
A_اسـتفاده_شـده_اسـت._سـه_مولكول_tRNA_وارد_P_و_دو_مولكول_tRNA_وارد_A_شـده_است._
توجه_داريد_كه_تعداد_كدون_های_به_كار_رفته،_يكی_بيش_تر_از_تعداد_آمينواسيدهاست،_زيرا_كدون_
پايانـی،_اسـيدآمينه_ای_را_كـد_نمی_كند._ممكن_اسـت_tRNA  با_آنتی_كـدون_غيرمكمل_وارد_هر_

جايگاهی_كه_خالی_است،_بشود_و_سپس_فوراً_خارج_گردد!
***
19_ 3 عاملی_كه_اپران_لك_را_فعال_می_كند_آلوالكتوز_است._اين_مولكول_از_تغيير_الكتوز_كه_نوعی_هيدرات_كربن_)قند(_است_.

حاصل_می_شود.
***
20_ 3 شـكل،_حبـاب_رونويسـی_را_نشـان_می_دهـد_كه_در_آن_حداكثـر_8_نوع_نوكلئوتيد_می_تواند_وجود_داشـته_باشـد._4_نوع_.

نوكلئوتيـد_مربـوط_بـه_DNA_و_4_نـوع_هم_مربوط_بـه_RNA_.RNAپلی_مراز_هم_حداكثر_20_نوع_مونومر_دارد،_پس_جمعاً_در_شـكل_
حداكثر_28_نوع_مونومر_مورد_انتظار_است.

***
21_ .3

جملـة_»الف«:_درسـت_اسـت؛_چـون_نوكلئوزوم_در_سـاختار_خود،_DNA_دارد_كه_براي_سـنتز_آن،_هليـكاز_و_DNAپلي_مراز_فعاليت_
مي_كنند_و_هم_چنين_هيستون_دارد_كه_براي_توليد_آن،_هر_سه_نوع_RNAپلي_مراز_هسته_اي_)I_،_II_و_III(_مشاركت_دارند.

جملة_»ب«:_نادرست_است؛_چون_RNAهاي_كوچك_به_وسيلة_RNAپلي_مرازهاي_II_و_III_سنتز_مي_شوند.
جملة_»ج«:_نادرست_است؛_چون_عامل_مولد_كزاز،_باكتري_است._باكتري_ها_يك_نوع_RNAپلي_مراز_دارند_نه_انواع_RNA_پلي_مراز!

جملة_»د«:_نادرست_است؛_چون_tRNA_در_سيتوپالسم،_L_مانند_است_نه_برگ_شبدري!
***
22_ .1

جملـة_»الـف«:_درسـت_اسـت؛_اگـر_در_مناطـق_اينتروني_جهش_رخ_دهـد،_آثـار_احتمالي_زيان_بـار_آن_جهش_خنثي_مي_شـوند؛_زيرا_
رونوشت_هاي_اينتروني،_حذف_مي_شوند_و_اثري_از_آن_جهش_برجاي_نمي_ماند.

جملة_»ب«:_درست_است؛_چون_در_جهش_جانشيني،_طول_ژن_ثابت_اما_در_جهش_تغيير_چارچوب_)كه_با_كاهش_و_افزايش_تعدادي_

پایانى
AUG CAC GUC UAG

P A

P A

P A
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نوكلئوتيد_همراه_است(،_طول_ژن_تغيير_مي_كند._در_هر_دو_جهش_ممكن_است_طول_پلي_پپتيد_كم_يا_زياد_شود_و_تغيير_نكند.
جملة_»ج«:_نادرست_است؛_چون_جهش_در_بخش_تنظيمي_ژن،_در_پلي_پپتيد_منعكس_نمي_شود._حداكثر_اين_است_كه_اساساً_اجازة_

رونويسي_از_ژن_و_توليد_آن_پلي_پپتيد_را_نمي_دهد.
جملة_»د«:_نادرست_است؛_چون_آمينواسيدهايي_كه_قبل_از_موضع_جهش_واقع_شده_اند،_تغيير_نمي_كنند.

***
23_ .4

گزينة_1:_سلولي_كه_mRNA_چندژني_دارد،_فقط_باكتري_است._در_باكتري_ها_همة_ژن_ها_اپراتور_ندارند_و_براي_همين_همواره_روشن_
.)E.coli_هستند_)مثل_ژن_تنظيم_كننده_در

گزينة_2:_همة_باكتري_ها_ديوارة_سلولي_ندارند.
گزينة_3:_هيچ_يك_از_باكتري_ها_ميكروتوبول_ندارند،_چون_اسكلت_سلولي_ندارند.

و_اما_جواب_..._درسـت_اسـت_كه_ريبوزوم_ها_)مكان_هاي_پروتئين_سـازي(_در_هستك_سـاخته_مي_شوند،_اما_باكتري_ها_هسته_و_هستك_
ندارند!
***
24_ 4__عالوه_بر_حلقه_ها،_در_جايگاه_اتصال_آمينواسيد_به_tRNA_و_نيز_بين_حلقة_آنتي_كدون_و_يكي_از_حلقه_هاي_طرفين،_بين_.

نوكلئوتيدها_رابطة_مكملي_و_پيوند_هيدروژني_وجود_ندارد.
گزينة_1:_منظور،_rRNA_است_كه_در_هنگام_ساخته_شدن_RNAپلي_مرازII،_به_برقراري_پيوند_پپتيدي_بين_آمينواسيدها_مي_پردازد.

گزينة_2:_منظور،_rRNA_است_كه_با_برقراري_پيوند_پپتيدي،_در_واكنش_سنتز_آبدهي_شركت_دارد.
گزينـة_3:_همـة_پيريميدين_هـا_يعني_C_،_T_و_U_!_مسـلماً_RNAپلي_مرازهـا_بين_نوكلئوتيد_Tدار_با_نوكلئوتيـد_ديگر،_پيوندي_برقرار_

نمي_كنند._آن_ها_مسئول_سنتز_RNA_هستند_و_در_RNA،_نوكلئوتيد_Tدار_وجود_ندارد.
***
25_ 4__به_جز_جملة_دوم،_بقية_جمالت_نادرست_هستند..

جملة_اول:_كرم_خاكي_در_ژنوم_سيتوپالسمي_)ميتوكندريايي(_خود،_به_بيان_ژن_ها_مي_پردازد.
جملة_دوم:_به_توضيح_اپران_مي_پردازد_كه_در_هستة_پالناريا_وجود_ندارد.

جملة_سوم:_در_هر_دو_امكان_بيان_ژن_پس_از_ترجمه_وجود_دارد.
!!_RNA_بلكه_همة_انواع_!_mRNA_جملة_چهارم:_نه_فقط

جملة_پنجم:_اين_مجموعه_به_تقويت_عمل_رونويسي_در_يوكاريوت_ها_مي_پردازد._نه_ترجمه!

Ì 5پاسخفآزمونف

***
1_ 4_در_آلكاپتونوريا،_اساساً_آنزيم_تجزيه_كنندة_هموجنتيسيك_اسيد_ساخته_نمی_شود،_ولی_در_آنمی_داسی_شكل،_هموگلوبين_.

ساخته_می_شود_اما_غيرطبيعی_است.
***

2_ 4 روی_زيگوت_آسكوميسـت_ها_يك_بار_ميوز_انجام_می_شـود_كه_منجر_به_توليد_چهار_هسـتة_n_كروموزومی_می_شـود_كه_.
دوبه_دو_شـبيه_اند،_سـپس_اين_چهار_هسـته_با_انجام_ميتوز،_نهايتاً_هشت_هاگ_جنسی_می_سازند_كه_چهاربه_چهار_شبيه_اند،_يعنی_از_دو_

نوع_هستند_)البته_با_فرض_اين_كه_كراسينگ_اور_رخ_نداده_باشد؛_در_آينده_با_اين_مفهوم_آشنا_خواهيد_شد(.
***

3_ 3 سـلول_برای_توليد_RNAپلی_مرازII_و_پروكاريوتی،_نياز_دارد_كه_از_ژن_های_رمز_كنندة_اين_پروتئين_ها_رونويسـی_كند_و_.
mRNA_مربوط_را_توليد_كند._در_يوكاريوت_ها،_RNAپلی_مرازII_و_در_باكتری_ها_تنها_يك_نوع_RNAپلی_مراز،_اين_وظيفه_را_بر_عهده_
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دارند،_پس_اين_دو_نوع_آنزيم_قادرند_از_روی_ژن_های_رمز_كنندة_خود،_رونويسی_كنند.
***

4_ 4 آزادسـازی_زنجيرة_پلی_پپتيدی_از_آخرين_tRNA_در_جايگاه_P_ريبوزوم_و_گزينه_های_1_و_2_در_جايگاه_A_رخ_می_دهد._.
گزينة_3_هم_اصاًل_اتفاق_نمی_افتد!_چون_در_مقابل_كدون_های_پايانی_)UAA،_UGA_و_UAG(_اصاًل_آنتی_كدونی_وجود_ندارد.

***
5_ 1_احتمـاالً_نوعـی_rRNA_هنگام_ترجمه،_اتصال_آمينواسـيدها_را_برقرار_می_كنـد._در_يوكاريوت_ها_اين_مولكول_كه_فعاليت_.

آنزيمی_مذكور_را_دارد،_از_ژن_های_رمز_كننده،_توسط_RNAپلی_مرازI_،_در_پی_رونويسی_توليد_می_شود_و_نهايتاً_در_خارج_هسته_فعاليت_
آنزيمی_خود_را_انجام_می_دهد._اين_آنزيم،_استثنائی_است_چون_از_جنس_پروتئين_نيست_و_در_ساختمان_آن،_تنها_ريبونوكلئوتيد_به_

كار_رفته_است.
***

6_ tRNA 1_آغازگر_كه_حامل_اولين_متيونين_است_فقط_وارد_P_می_شود_و_از_آن_خارج_می_شود،_ولی_tRNAهای_غيرآغازيِن_.
_UAA،_خارج_می_گردند._در_مقابل_كدون_های_پايانی_P_می_شوند_و_سپس_از_A_ديگری،_نخست_واردtRNA_حامل_متيونين،_مانند_هر

UAG_و_UGA_آنتی_كدون_های_AUU_AUC_و_ACU_وجود_ندارند؛_پس_گزينة_2_درست_است.

همان_طور_كه_گفته_شد_tRNA_آغازگر_وارد_P_می_شود_و_از_P_خارج_می_شود_ولی_ساير_tRNAها_وارد_A_شده_و_از_P_خارج_می_شوند؛_
يعنی_همة_tRNAها_از_P_بيرون_می_روند._در_گزينة_4،_عمل_هيدروليز_در_جايگاه_P_انجام_می_شود.

***
7_ 4 كراتين_يكی_از_پروتئين_های_مو_اسـت_كه_ژن_آن_در_سـلول_های_خاصی_از_پوسـت_بيان_می_شـود._اريتروسيت_های_بالغ_.

به_دليل_نداشتن_هسته،_اين_ژن_را_ندارند.
***

8_ 4 بايد_مولكول_پروتئينی_انتخاب_كنيم،_چون_پيوند_پپتيدی_را_نوعی_rRNA_برقرار_می_كند..
***

9_ 3_تريزومی_21_باعث_می_شود،_فرد_مبتال_به_اين_بيماری_يك_كروموزوم_اتوزوم_بيش_تر_از_افراد_طبيعی_داشته_باشد_يعنی_.
XY+45_يا_XX+45_باشد._می_بينيد_كه_به_دليل_پديدة_جدا_نشدن_كروموزوم_ها،_تعداد_آن_ها_دچار_تغيير_شده_است.

***
10_ 4 حين_جابه_جايی_ريبوزوم،_tRNA_موجود_در_جايگاه_P_،_ريبوزوم_را_ترک_می_كند،_tRNA_موجود_در_جايگاه_A_همراه_.

با_پلی_پپتيدی_كه_حمل_می_كند،_به_جايگاه_P_منتقل_می_شود._در_نتيجه،_جايگاه_A_خالی_می_شود_و_آمادگی_پذيرش_tRNA_حامل_
آمينواسيد_بعدی_را_كسب_می_كند._اگر_tRNA_خارج_شده_از_جايگاه_P_،_آنتی_كدون_CUC_داشته_باشد،_پس_كدون_موجود_در_جايگاه_
_A_در_جايگاه_UCC_خواهد_شد_كه_در_اين_صورت_كدون_P_وارد_جايگاه_UUC_،بوده_است._در_حين_جابه_جايی_ريبوزوم_GAG_، P

خواهد_بود_و_tRNA_حاوی_آنتی_كدون_مكمِل_آن_يعنی_AGG_وارد_جايگاه_A_خواهد_شد.
***

11_ 3_عامل_فعال_كنندة_اپران_لك_كه_روشن_شدن_را_به_آن_القاء_می_كند،_آلوالکتوز_)هيدرات_كربن،_دی_ساكاريد(_است..
گزينة_1:_محصول_ژن_تنظيم_كننده،_پروتئين_مهاركنندة_لك_است_كه_خاموش_كنندة_اين_اپران_است.

گزينة_2:_مهاركننده_،_دارای_پيونِد_پپتيدی_بين_مونومرهای_خود،_يعنی_اسيدآمينه__است.
گزينة_4:_آن_چه_بدون_كمك_عوامل_پروتئينی_به_راه_انداِز_اپران_لك_متصل_می_شود،_RNA_پلی_مراز_است_نه_مهاركننده_ی_لك!

***
12_ 3 آن_چـه_توسـط_ريبوزوم_ترجمه_می_شـود،_mRNA_اسـت_كـه_دريوكاريوت_ها_توسـط_RNAپلی_مرازII_توليد_می_شـود._.

مهاركنندة_لك،_پروتئين_پروكاريوتی_است_و_در_پروكاريوت_ها_RNAپلی_مرازII_،_I_و_III_وجود_ندارد._برای_توليد_پروتئين_ريبوزومی_
در_E.coli_اوالً_mRNA_مورد_نياز_است_كه_هرگز_توسط_RNA_پلی_مراز_I_ساخته_نمی_شود،_ثانياً_اصاًل_E.coli،_آنزيم_RNA_پلی_مراز_
RNA_،بايد_توليد_شود_كه_ژن_رمز_كنندة_آن_را_mRNA_،ندارد._برای_توليد_آنزيم_تجزيه_كنندة_هموجنتيسيك_اسيد_نيز_III_و_II،_I
پلی_مرازII_رونويسـی_می_كند._RNAپلی_مرازIII،_نوعی_پروتئين_يوكاريوتی_اسـت_و_ژن_رمز_كنندة_آن_توسـط_RNA_پلی_مرازII_مورد_
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رونويسی_قرار_می_گيرد،_mRNA_ساخته_می_شود_و_ريبوزوم،_آن_را_ترجمه_می_كند.
***
13_ 4 بيـن_بخـش_كوچك_ريبوزوم_و_كدون_آغاز_رابطة_مكملی_برقرار_نمی_شـود._اين_رابطه_بيـن_نوكلئوتيدهای_مكمل،_مثاًل_.

نوكلئوتيدهای_كدون_و_آنتی_كدون_و_..._برقرار_می_شود.
***
14_ 1 ريبوزوم_های_باكتری،_ميتوكندری_وكلروپالستّ_نسبت_به_ريبوزوم_های_يوكاريوتی_ديگر،_كوچك_تر_و_ساده_تر_هستند..
***
15_ 1 در_tRNA_،_آنتی_كدون،_تعيين_كنندة_نوع_آمينواسيدی_است_كه_بايد_توسط_آن_tRNA_حمل_شود._در_بخش_پذيرندة_.

آمينواسيد_نيز_توالی_CCA_ثابت_است.
***
16_ 3_در_محل_اتصال_آمينواسيد_به_tRNA_،_توالی_CCA_به_طور_ثابت_و_در_همة_tRNAها_وجود_دارد..
***
17_ 4 در_يوكاريوت_ها_تنها_آنزيمی_كه_قادر_به_رونويسی_از_ژن_رمزكنندة_خودش_می_باشد_RNAپلی_مرازII_است..

توالی_افزاينده_معموالً_در_ژن_های_يوكاريوتی_وجود_دارد_نه_در_رونوشت_ژن!
RNAپلی_مرازI_آنزيم_پروتئينی_اسـت_و_در_سيتوپالسـم_سـنتز_می_شود_و_ژن_های_هستك_را_رونويسی_می_كند._اين_ژن_ها،_رمزكنندة_

rRNA_هسـتند_پس_RNAپلی_مرازI_ژن_های_سـازندة_rRNA_را_كه_در_هسـتك_هسـتند_رونويسـی_می_كند._راه_انداز_ژن_رونويسـی_

نمی_شـود_)_البتـه_در_ايـن_سـطح_از_آموزش_می_توانيم_اين_حرف_را_بزنيم؛_در_سـطوح_باالتر_خواهيد_ديد_كـه_برخی_راه_اندازها_درون_
ژنی_هستند_يعنی_در_بخش_ساختاری_ژن_قرار_دارند_و_رونويسی_می_شوند!(._ژن_تنظيم_كننده،_اپراتور_ندارد_و_همواره_روشن_است.

***
18_ 3 در_صورت_عدم_اتصال_مهاركنندة_لك_به_اپراتور،_راه_بر_RNAپلي_مراز_باز_خواهد_بود_و_اين_آنزيم_پيوندهاي_هيدروژني_.

بين_دو_رشـتة_DNA_را_گسـيخته_و_از_ژن_هاي_سـاختاري_رونويسـي_مي_كند،_نتيجة_اين_عمل_توليد_mRNA_سـه_ژني_اسـت_كه_با_
ترجمة_آن_آنزيم_هايي_براي_جذب_و_تجزية_الكتوز_توليد_مي_شوند.

***
19_ 2 وقتی_از_يك_ژن_رونويسی_به_عمل_می_آيد،_قطعاً_همة_آنزيم_های_رونوشت_بردار،_از_يك_نوع_)I_يا_II_يا_III(_هستند..
***
20_ 4_گزينة_1:_جايگاه_A_به_شرط_آن_كه_خالی_باشد،_آمادگی_پذيرش_tRNA_دارای_آنتی_كدون_مكمل_با_كدون_موجود_در_.

اين_جايگاه_را_دارد،_نه_هر_نوع_tRNAای_را_!
گزينة_2:_برقراری_پيوند_پپتيدی_در_جايگاه_A_انجام_می_شود.

گزينة_3:_حين_جابه_جايی،_ريبوزوم_به_اندازة_يك_كدون_)سه_نوكلئوتيد(_به_پيش_می_رود،_نه_به_اندازة_يك_نوكلئوتيد!
***
21_ .3

جملة_اول:_درسـت_اسـت؛_چون_پل_ارتباطي_انسـان_با_نسـل_حاصل_از_او،_سلول_هاي_جنسي_هسـتند._جهش_هايي_كه_در_سلول_هاي_
جنسـي_يا_زايندة_جنسـي_رخ_داده_باشـند_مي_توانند_به_نسـل_بعدي_منتقل_شـوند._مي_گوييم_»مي_توانند«_چون_ممكن_است_گامت_

جهش_يافته_در_لقاح_و_توليد_زاده_شركت_نكند_و_از_بين_برود.
جملة_دوم:_با_توضيح_جملة_اول،_نادرستي_اين_جمله_مشخص_مي_شود.

جملة_سوم:_در_اسپرم_ها،_ميتوكندري_ها_)كه_حاوي_ژنوم_سيتوپالسمي_هستند(_در_تشكيل_سلول_زيگوت_نقشي_ندارند_و_در_نتيجه_
به_نسل_بعد_منتقل_نمي_شوند._زيرا_ميتوكندري_ها_در_قطعة_مياني_اسپرم_قرار_دارند_اما_فقط_سر_اسپرم_وارد_تخمك_مي_شود.

جملة_چهارم:_ممكن_اسـت_جهش_در_كروموزومي_رخ_دهد_كه_آن_كروموزوم،_سـهم_گويچة_قطبي_نشـود؛_بلكه_وارد_اوويسـت_ثانويه_
شود!_بنابراين_چنين_جهشي_به_گويچة_قطبي_به_ارث_نمي_رسد.

***
22_ .1
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گزينة_1:_قطعاً_آنزيم_هاي_2_و_3،_سـالم_هسـتند،_اگر_نه_مسـير_بيوشـيميايي_در_مراحل_2_يا_3_متوقف_مي_شـد_و_آرژينين_سـاخته_

_ X O C A
E E E1 2 3

y¿] Â÷ÃLö Â÷ÃLö
 →  →  → نمي_شد._نتيجة_اين_وضعيت_عدم_رويش_هاگ_است._

گزينة_2:_نوروسـپورا_ژن_)هايي(_براي_سـنتز_بيوتين_ندارد_اين_ويتامين_را_بايد_از_محيط_دريافت_كند_تا_به_زندگي_ادامه_دهد_چون_
توانايي_ساخت_بيوتين_را_ندارد.

گزينة_O_:3_مستقيماً_به_A_تبديل_نمي_شود!
گزينة_4:_اين_جاندار_از_سـاكارز_به_عنوان_منبع_كربن_اسـتفاده_مي_كند؛_لذا_خود_داراي_سـاكاراز_)تجزيه_كنندة_ساكارز(_است._اگر_ژن_

)هاي(_مسير_سنتز_ساكاراز_معيوب_باشند؛_در_هر_شرايطي_نمي_تواند_رويش_كند.
***
23_ .1

جملة_»الف«:_درسـت_اسـت._اگر_كدون_متيونين_)AUG(_در_وسـط_mRNA_نيز_وجود_داشـته_باشـد،_tRNA_حامل_متيونين_مانند_هر_
tRNA_ديگر_ناقل_اسيدآمينه_وارد_جايگاه_A_مي_شود._حال_اين_tRNA_ممكن_است_بيش_از_اين_به_عنوان_tRNA_آغازگر_عمل_كرده_باشد.

جملة_»ب«:_درسـت_اسـت._آخرين_tRNA،_وارد_جايگاه_A_)كدون_ماقبل_كدون_پاياني(_قرار_مي_گيرد_و_پس_از_آخرين_جابه_جايي_
ريبوزوم،_همين_tRNA_در_جايگاه_P_قرار_مي_گيرد.

جملة_»ج«:_نادرسـت_اسـت؛_چون_قبل_از_آن_كه_كدون_پايان_در_جايگاه_A_توسـط_عامل_پايان_ترجمه_پوشـيده_شـود،_ممكن_است_
tRNAهايي_وارد_جايگاه_A_شوند_ولي_از_آن_جا_كه_نمي_توانند_با_كدون_پايان_رابطة_مكملي_برقرار_كنند_از_آن_جا_خارج_مي_شوند.

جملة_»د«:_درست_است.
***
24_ .__1200 - 600 = 600Âº »q¬H ¢öI¹¶ kÃU¼F±¨¼º  Sÿ]

·r S{¼º»n nj → =mRNA 600kÃU¼F±¨¼º __2 

600 3 200 199200÷ =  →−
·»k¨ ¾µ]oU®MI¤ ·»k¨

·»k¨ ÂºIÄIQ ·»k¨ 1 →→ →¾¹Ã¶AkÃwH ÁkÃTPQkº ¼ÃQ199 198 _
***
25_ 3__اين_آنزيم،_RNAپلي_مرازI_اسـت؛_چون_گفته_»فقط_به_راه_انداز_ژن_rRNA_«_متصل_مي_شـود._مسـلماً_RNAپلي_مراز_.

پروكاريوتي_عالوه_بر_ژن_هاي_rRNA_ساير_ژن_هاي_باكتري_را_نيز_مي_تواند_رونويسي_كند._RNAپلي_مرازI_مولكول_هاي_RNA_كوچك_
را_توليد_نمي_كند._در_يوكاريوت_ها_آن_ها_توسط_RNAپلي_مرازهاي_II_و_III_ساخته_مي_شوند._

گزينة_2:_سيانوباكتري،_RNAپلي_مرازI_ندارد.
گزينة_RNA_:3پلي_مرازهاي_يوكاريوتي_براي_شناسايي_و_اتصال_راه_انداز_ژن،_نياز_به_عوامل_رونويسي_دارند._

گزينة_RNA_:4پلي_مرازها_از_جايگاه_آغاز_رونويسـي_شـروع_به_گسـيختن_پيوندهاي_هيدروژني_بين_دو_رشـتة_DNA_مي_كنند._در_
راه_انداز،_پيوندهاي_هيدروژني_گسيخته_نمي_شوند.

Ì 6پاسخفآزمونف

***
1_ 2 گزينة_3،_آلكاپتونوريا_را_معرفی_می_كند._آن_را_با_فنيل_كتونوريا_اشـتباه_نگيريد!_هر_دو_اين_بيماری_ها_اتوزومی_مغلوب_.

هستند.
در_فنيل_كتونوريا،_فنيل_آالنين_به_تيروزين_تبديل_نمی_شود!_نه_عكس_اين!!

***
2_ 3 در_اين_جاندار،_هم_هاگ_های_غيرجنسی_هم_هاگ_های_جنسی،_محصول_مستقيم_ميتوز_هستند..
***

3_ 4 توليدكننده_هـای_ويتاميـن_در_رودة_بزرگ_انسـان_باكتری_هـای_مولد_ويتامين_هاي_B_و_K_هسـتند._هم_RNAپلی_مراز_.
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پروكاريوتـی_هـم_RNAپلی_مرازII_قادرند_از_ژن_های_رمزكنندة_خود_رونويسـی_كنند._توليدكننده_هایRNA_كوچك_در_يوكاريوت_ها_
همـان_RNAپلی_مرازهـایII_و_III_هسـتند._همان_طـور_كه_گفته_شـد،_در_يوكاريوت_هـا_فقط_RNAپلی_مرازII_قادر_اسـت_از_ژن_های_
RNA_،در_هاگ_نوروسـپورا_)tRNA(_رمزكننـدة_خـود_رونويسـی_كند_و_نه_مولكول_ديگـری!_توليدكنندة_مولكول_دارای_آنتی_كدون

پلی_مرازIII_است_كه_قادر_به_رونويسی_از_ژن_های_رمزكنندة_خود_نيست.
***

4_ 1 توالـی_ATT_در_RNA_دارای_مكمـل_UAA_اسـت._توالـی_UAA_در_mRNA_،_كـدون_پايانی_اسـت_و_در_tRNA_يك_.
آنتی_كدون_می_تواند_باشد.

در_RNA_،_نوكلئوتيد_Tدار_وجود_ندارد؛_بنابراين_توالی_ATT_در_ساختار_هيچ_RNA_ای_وجود_ندارد.
***

5_ 4 اين_گزينه_نمی_تواند_دليل_قانع_كننده_ای_بر_وجود_RNA_پيك_و_انتقال_اطالعات_از_هسته_به_سيتوپالسم_باشد..
***

6_ 1 منظور_از_كامل_شـدن_سـاختار_ريبوزوم_اين_اسـت_كه_جزء_بزرگ_ريبوزوم_به_جزء_كوچك_آن_متصل_شود_و_اين_زمانی_.
انجام_می_شود_كه_بين_آنتی_كدون_tRNA_آغازگر_و_كدون_آغازين،_رابطة_مكملی_برقرار_شود.

***
7_ 3 در_جهش_جانشينی_طول_ژن_و_در_نتيجه_mRNA_ثابت_می_ماند_در_حالی_كه_طول_پلی_پپتيد_ممكن_است_تغيير_نكند،_.

_UGA_تغيير_می_كند._با_جانشينی_مذكور_كدون_پايانی_mRNA_كوتاه_تر_و_يا_بلندتر_شود._در_جهش_های_تغيير_چارچوب_طول_ژن_و
پديد_می_آيد_و_طول_پلی_پپتيد_كم_می_شود.

***
8_ 4 عامل_تنظيمی_)آلوالكتوز(_با_اتصال_به_مهاركننده،_اپران_لك_را_روشن_می_كند._پروتئين_تنظيم_كننده_همان_مهاركنندة_.

لك_است_و_اتصال_يك_مولكول_به_خودش_بی_معنی_است!
***

9_ 3 در_بيان_ژن_ممكن_اسـت_حاصل_فرايند_رونويسـی،_rRNA_،_tRNA_و_يا_RNAهای_كوچك_باشـند_كه_اصاًل_ترجمه_.
نمی_شـوند._اگر_ژن_رمزكنندة_mRNA_و_يا_برخی_RNAهای_كوچك_بخواهد_در_سـلول_يوكاريوت_بيان_شـود_RNAپلی_مرازII_عمل_
رونويسی_را_انجام_می_دهد،_پس_نمی_توان_گفت_همواره_اين_آنزيم_در_بيان_هر_ژن_يوكاريوتی_نقش_دارد._يكی_از_تغييرات_و_نه،_»تنها_
تغييـر«!_كـه_روی_اغلب_RNAهای_اوليه_اعمال_شـود_حذف_رونوشـت_اينترون_ها_اسـت._در_بيان_ژن_ها_به_هـر_حال_آنزيم_هايی_نظير_

RNAپلی_مراز،_آنزيم_های_بالغ_كنندة_RNA_اوليه_و..._پلی_مرهايی_هستند_از_جنس_پروتئين،_لذا_پيوند_پپتيدی_دارند.

***
10_ 2_بيش_تر_باكتری_ها_و_همة_قارچ_ها،_ديواره__دارند._اشريشـيا_كالي_از_جمله_باكتري_هاي_ديواره_دار_اسـت._در_ميتوكندری_.

قـارچ_و_هم_چنيـن_در_DNA_،_E.coli_حلقـوی_وجـود_دارد._mRNA_تك_ژنـی_نيز_در_هر_دو_يافت_می_شـود._يوكاريوت_ها_نسـبت_به_
پروكاريوت_هـا_فرصت_هـای_بيش_تری_برای_تنظيم_بيان_ژن_های_خود_دارند._باكتری_ها_برخالف_يوكاريوت_ها_اسـكلت_سـلولی_ندارند._

DNA_اصلی_در_باكتری،_حلقوی_اما_در_يوكاريوت،_خطی_است.

***
11_  1_از_آن_جـا_كـه_محصـول_ژن_تنظيم_كننده_در_اِ.كالی،_پروتئين_مهاركنندة_لك_اسـت،_احتمـال_دارد_ميل_تركيبی_آن_به_.

آلوالكتوز_و_يا_به_اپراتور_را_كاهش_دهد؛_يعنی_اگر_گزينة_مهاركننده_به_اپراتور_هم_در_بين_گزينه_ها_بود_می_پذيرفتيم._باكتری،_عوامل_
رونويسی_و_فعال_كننده_ندارد.

***
12_ 1 در_يوكاريوت_ها،_mRNA_نابالغ_يا_اوليه،_طولی_معادل_رشتة_الگوی_ژن_رمزكنندة_خود_دارد،_ولی_پس_از_حذف_رونوشت_.

اينترون_ها_از_آن_كوتاه_تر_می_شود_و_به_صورت_بالغ_در_می_آيد_و_هسته_را_ترک_می_كند.
***
13_ 2 گزينة_1:_در_يوكاريوت_ها_پس_از_رونويسی،_رونوشت_اينترون_ها_از_اغلب_RNA_اوليه_حذف_می_شود_نه_خود_اينترون_ها..

گزينة_3:_اين_اطالعات_در_بخش_ساختاری_ژن_تنظيم_كننده_وجود_دارد_نه_در_بخش_تنظيم_كننده!
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گزينة_4:_چارچوب_خوانده_شدن_كدون_ها_در_mRNA_در_جهش_تغيير_چارچوب_تغيير_می_كند_نه_در_جهش_جانشينی.
***
14_ 3 ژاكوب_و_مونو_مدل_اپران_را_در_E.coli_تعريف_كردند_كه_يك_نوع_RNAپلی_مراز_دارد_و_رونويسی_و_ترجمة_آن_در_يك_.

مكان_)سيتوپالسم(_صورت_می_گيرد_و_عوامل_رونويسی_ندارد.
***
15_ 3 پـس_از_ورود_tRNA_حامـل_آمينواسـيد_بـه_جايـگاه_A_،_آمينواسـيد_موجود_در_جايگاه_P_از_tRNA_جدا_می_شـود_و_با_.

آمينواسـيد_موجود_در_جايگاه_A_پيوند_برقرار_می_كند._به_اين_ترتيب_tRNA_موجود_در_جايگاه_P_،_ديگر_آمينواسـيدی_ندارد_و_اين_
جايگاه_را_ترک_می_كند._در_اين_هنگام،_جابه_جايی_رخ_می_دهد_و_ريبوزوم_به_اندازة_يك_كدون_در_طول_mRNA_حركت_می_كند._در_

حين_اين_جابه_جايی،_tRNA_موجود_در_جايگاه_P_،_ريبوزوم_را_ترک_می_كند.
***
16_ 4 تريكودينـا_سـلولی_يوكاريـوت_اسـت_و_اپران_نـدارد._در_يوكاريوت_ها_حضور_عوامل_رونويسـی_برای_شناسـايی_و_اتصال_.

آنزيم_های_رونوشت_بردار_از_ژن_ضروری_است._mRNA_در_يوكاريوت_ها_قطعاً_متحمل_تغييراتی_می_شود._يكی_از_اين_تغييرات_كه_در_
اغلب_آن_ها_رخ_می_دهد،_حذف_رونوشت_اينترون_ها_است.

***
17_ 3 بدون_شرح!.
***
18_ Y 3_،_مهاركنندة_لك،_)محصول_ژن_تنظيم_كننده(_متصل_به_اپراتور_و_RNA_،_Xپلی_مراز،_متصل_به_راه_انداز_ژن_است..

در_اپران_لك،_mRNA_حاصل_از_رونويسی،_سه_ژنی_است،_يعنی_توليد_سه_رشتة_پلی_پپتيدی_را_هدايت_می_كند_و_حداقل_سه_كدون_
_mRNA_در_ديگر_نقاط_AUG_دارد؟!_چون_ممكن_است_كدون_AUG_آغاز_و_سه_كدون_پايان_دارد._چرا_می_گوييم_حداقل_سه_كدون

نيز_وجود_داشته_باشد.در_E.coli_،_ژن_ها_گسسته_نيستند_و_mRNA_حاصل،_كوتاه_نخواهد_شد.
***
19_ 4 گزينة_1:_جهش_نقطه_ای_ممكن_است_از_نوع_تغيير_چارچوب_باشد..

گزينة_2:_جهش_نقطه_ای_ممكن_است_بر_بيان_ژن_تأثيرگذار_باشد_ولی_نمی_توان_به_اين_موضوع_قطعيت_بخشيد.
گزينة_3:_جهش_جانشـينی_بر_مولكول_حاصل_از_رونويسـی_)RNA(_تأثيرگذار_اسـت_و_توالی_نوكلئوتيدی_را_حداقل_در_يك_موقعيت_
)در_يك_نوكلئوتيد(_تغيير_می_دهد._اين_تغيير_ممكن_اسـت_در_پلی_پپتيد_حاصل،_تغييری_ايجاد_نكند،_مثاًل_اگر_جهشـی_باعث_شـود_
كدون_يك_آمينواسيد_به_كدون_ديگر_همان_آمينواسيد_تبديل_شود_در_پلی_پپتيد_باز_هم_همان_اسيدآمينه_قرار_خواهد_گرفت_كه_در_

اين_صورت_می_گوييم_جهش_بی_تأثير_بوده_است.
***
20_ 4 »الف«_گلبول_های_قرمز_بالغ_انسان_هسته_ندارند،_پس_نمی_توان_گفت_در_همة_گلبول_های_قرمز،_ژن_هموگلوبين_وجود_.

دارد.
»ب«_mRNA_يوكاريوتی،_تك_ژنی_است.

»ج«_اپران،_خاص_باكتری_هاست.
»د«_توالی__افزاينده_مستقيماً_روی_راه_انداز_اثری_ندارد_بلكه_در_همراهی_با_عوامل_پروتئينی،_يعنی_فعال_كنندة_متصل_به_خودش_عمل_

رونويسی_را_تقويت_می_كند.
***
21_ 3__بعد_از_نيرنبرگ،_محققان_ديگر_توانسـتند_با_انجام_آزمايش_هاي_شـبيه_آزمايش_نيرنبرگ_رمزهاي_سـاير_آمينواسـيدها_.

را_شناسايي_كنند.
ساير_جمالت،_درست_هستند.

***
22_ .4
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گزينة_E.coli_:2،_مولكول_RNAپلي_مرازII_ندارد. گزينة_E.coli_:1،_عوامل_رونويسي_ندارد._
گزينة_3:_اپران_لك_از_يك_بخش_تنظيم_كننده_و_سه_ژن_ساختاري_)1،_2_و_3(_تشكيل_شده_است._در_توضيح_پاسخ_صحيح_بايد_گفت:_
عامل_تنظيم_كنندة_اپران_لك،_دي_ساكاريدي_به_نام_آلوالكتوز_است_كه_از_دو_مونوساكاريد_)گلوكز_و_گاالكتوز(_تشكيل_شده_است_و_
در_سـاختار_آن،_نيتروژن_به_كار_نرفته_اسـت_اما_سـركوب_گر_اپران_لك،_پروتئين_مهاركنندة_لك_اسـت_كه_در_ساختار_آن،_اسيدآمينه_

و_در_نتيجه_نيتروژن_وجود_دارد.
***
23_ .4

گزينة_1:_همة_ژن_ها_در_همة_سـلول_هاي_هسـته_دار_يك_جاندار_پرسـلولي،_به_طور_يكسـان_وجود_دارند._تفاوت_سـلول_ها،_در_ژن_هاي_
بيان_شده_در_سلول_هاست.

گزينة_mRNA_:2_در_حال_سـاخت_ميتوكندريايي_مي_تواند_از_انتهاي_آزاد_خود_مورد_ترجمة_ريبوزوم_ها_قرار_گيرد،_اين_وضعيت_در_
مورد_mRNAهاي_كلروپالستي_و_باكتريال_نيز_صادق_است._چون_ژن_هاي_باكتريايي_و_اندامك_هاي_مذكور،_گسسته_نيستند_و_امكان_

ترجمة_همزمان_با_رونويسي_براي_mRNAها_وجود_دارد.
گزينـة_3:_اگـر_tRNA_ناقـل_متيونين،_آغازين_نباشـد_مانند_هر_tRNA_ناقل_آمينواسـيد،_مي_تواند_وارد_جايگاه_A_شـود._البته_توجه_
داريد_كه_جايگاه_A_يي_كه_در_خود_كدون_پاياني_را_دارد_ممكن_است_tRNA_وارد_آن_بشود_اما_با_كدون_پاياني_رابطة_مكملي_برقرار_

نمي_كند_چون_براي_كدون_ها_پاياني،_آنتي_كدون_مكملي_وجود_ندارد.
گزينة_RNA_:4پلي_مرازII_قادر_است_از_روي_ژن_هاي_رمزكنندة_خودش،_رونويسي_انجام_دهد._mRNA_حاصل_پس_از_پردازش_هاي_

الزم،_مورد_ترجمه_قرار_مي_گيرد_و_RNAپلي_مرازII_توليد_مي_شود.
***
24_ .2

_tRNA_در_سيتوپالسم_و_به_واسطة_نوعي_آنزيم_اختصاصي_)آمينواسيل_،tRNA_جملة_»الف«:_درست_است؛_شكار_آمينواسيد_توسط
سنتتاز_كه_در_كتاب_ذكر_نشده_است(_صورت_مي_گيرد.

جملة_»ب«:_درست_است._چون_اگر_CCA،_آنتي_كدون_باشد،_تعيين_مي_كند_كه_آن_tRNA_چه_آمينواسيدي_را_بايد_حمل_كند.
جملة_»ج«:_نادرست_است؛_چون_نوعي_آنزيم_اين_كار_را_مي_كند_نه_عامل_پايان_ترجمه!

جمله_»د«:_درست_است._همة_tRNAها_هنگام_ترجمه_وارد_جايگاه_A_مي_شوند_و_از_جايگاه_P_خارج_مي_گردند_به_جز_tRNA_آغازگر_
كه_وارد_P_و_از_آن_خارج_مي_شود.

***
25_ .2

جملة_اول:_نادرست_است؛_چون_آلوالكتوز،_دي_ساكاريد_متشكل_از_دو_نوع_هگزوز_)گلوكز_و_گاالكتوز(_است.
جملة_دوم:_نادرست_است؛_چون_در_باكتري_انواعي_از_RNA_پلي_مراز_را_نداريم!

جملة_سوم:_درست_است؛_RNAپلي_مراز،_به_راه_انداز_اما_مهاركنندة_لك،_به_اپراتور_و_عامل_تنظيم_كننده_)آلوالكتوز(_تمايل_نشان_مي_دهد.
جملة_چهارم_درست_است؛_چون_ژن_تنظيم_كننده_در_E.coli_همواره_روشن_است.

جملة_پنجم:_درسـت_اسـت؛_چون_گلوكز_در_سـرم_خون_اين_فرد_باالست_و_هنگامي_كه_باكتري،_گلوكز_در_اختيار_داشته_باشد،_اپران_
لك_خود_را_خاموش_مي_كند._الزمة_اين_خاموشي_اتصال_مهاركنندة_لك_به_اپراتور_است.
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***
1_ 3 در_ساختار_پرمانند،_فرايند_رونويسی_از_يك_ژن_توسط_چندين_RNAپلی_مراز_كه_همگی_از_يك_نوع_هستند_نشان_داده_.

_RNA_پلی_مراز،_4_نوع_متعلق_به_ژن_و_4_نوع_متعلق_بهRNA_می_شـود._در_اين_سـاختار_حداكثر_28_نوع_مونومر_شـامل_20_نوع_در
وجود_دارد.

انشـعابات،_مربـوط_بـه_RNAهايـی_با_طول_های_متفاوت_اند_و_هرچه_RNA_بلندتر_باشـد_به_معناِی_رونويسـِی_طـوِل_بيش_تری_از_ژن_
ساختاری_است_و_از_راه_انداز_دورتر_خواهد_بود.

***
2_ 4 راه_انداز_ژن_رونويسی_نمی_شود،_كدون_فقط_در_مولكول_mRNA_وجود_دارد_و_همة_ژن_ها_توالی_افزاينده_ندارند،_چون_.

اوالً_اين_توالی،_خاص_يوكاريوت_هاست_و_ثانياً_در_يوكاريوت_ها_هم_معموالً_وجود_دارد_و_در_بيان_ژن_دخالت_می_كند.
***

3_ 2 از_آن_جا_كه_صحبت_از_اگزون_شـده_اسـت_پس_با_پروتئين_يوكاريوتی_سـروكار_داريم._در_نتيجه،_گزينه_های_1و3_حذف_.
می_شوند._مولكولی_كه_مورد_ترجمه_قرار_می_گيرد_)_mRNA_(_در_يوكاريوت_ها_توسط_RNAپلی_مرازII_توليد_می_شود._مادة_زمينه_ای_
RNA_توليد_شود._می_دانيم_كه_IIپلی_مرازRNA_رمزكنندة_آن_توسط_mRNA_اسكلت_حشرات_پروتئين_است_و_برای_سنتز_آن_بايد

پلی_مرازI_از_ژن_های_rRNA_رونويسی_می_كند.
***

4_ 1_مهاركنندة_لك_به_عامل_تنظيم_كننده_يا_آلوالكتوز،_هنگام_روشن_بودن_اپران،_متصل_است._اين_پروتئين_تنظيم_كننده_.
هنگام_خاموش_بودن_اپران،_به_اپراتور_متصل_است.

***
5_ 3_در_گياهان_كه_جانداران_يوكاريوت_هستند،_اپران_وجود_ندارد_و_در_بيان_ژن_آن_ها_فعال_كننده_به_توالی_افزاينده_متصل_.

می_شود._برای_سنتز_كاتاالز_بايد_mRNA_توليد_شود_كه_RNAپلی_مرازII_آن_را_می_سازد.
***

6_ 1 آنزيمـی_كـه_در_رونويسـی،_دو_رشـتة_DNA_را_از_هم_جـدا_می_كند،_RNAپلی_مراز،_ولی_آنزيمی_كـه_اين_كار_را_هنگام_.
همانندسازی_DNA_انجام_می_دهد،_هليكاز_است.

***
7_ 2_به_فرمول_های_طاليی_مقابل_كه_مربوط_به_DNA_هستند،_توجه_كنيد:.

درصد_فراوانی_باز_آلی_غيرمكمل_=_درصد_فراوانی_باز_آلی_-_%50 _
%50-%15T=%35G_⇒_%35×1000=350____دارG_نوكلئوتيد _
n+G_=_پيوندهای_هيدروژنی  

1350=350+1000=_پيوندهای_هيدروژنی _
***

8_ 2 ابتدا_درصد_آدنين_همة_گزينه_ها_رابه_دست_می_آوريم_)چون_در_متن_سوال،_درصد_آدنين_آمده_است(..
_درصد_فراوانی_باز_آلی_غير_مکمل=_فراوانی_باز_آلی_-_%50 _

گزينة_1=26%_________گزينة_2=33%_________گزينة_3=22%_________گزينة_4=%15
اكنون_در_مقايسـه_با_30%_آدنين_متن_سـؤال_مالحظه_می_كنيد_كه_فقط_گزينة_2_مقدار_باالتراز_آن_را_نشـان_می_دهد._همين_گزينه_
جواب_است._هرچه_مقدار_آدنين_يا_تيمين_كم_تر_و_متقاباًل_مقدار_سيتوزين_يا_گوانين،_بيش_تر_باشد_آن_مولكول_از_پايداری_بيش_تری_
برخوردار_خواهد_بود،_چون_بين_پايداری_و_تعداد_پيوندهای_هيدروژنی_رابطة_مستقيم_وجود_دارد._توجه_داشته_باشيد_كه_اين_قياس_

زمانی_درست_است_كه_در_همة_مولكول_های_مورد_مقايسه_بايد_تعداد_نوكلئوتيدها_برابر_باشد.



— 
169 16پاسخ_آزمون_7

9

***
9_ 1_با_يك_مثال_كوچك_به_اين_مسئله_نگاه_كنيم:.

_A_و_سـه_بار_از_P_در_اين_مثال_سـه_اسـيدآمينه،_دو_پيوند_پپتيدی_و_دوجابه_جايی_داريم._سـه_بار_از
اسـتفاده_شـده_اسـت._سـه_مولكول_tRNA_وارد_P_و_دو_مولكول_tRNA_وارد_A_شـده_است._توجه_
داريد_كه_تعداد_كدون_های_به_كار_رفته،_يكی_بيش_تر_از_تعداد_آمينواسيدهاست،_زيرا_كدون_پايانی_

اسيدآمينه_ای_را_كد_نمی_كند.
فلشهادراینشکلتعدادجابهجاییهایریبوزومرانمایشمیدهند._

***
10_ 4 بررسی_بيماری_»آلكاپتونوريا«_توسط_»گروه«،_انديشة_اولية_اين_نظريه_را_شكل_داد_و_پس_از_آن_بيدل_و_تيتوم_به_دنبال_.

تحقيق_در_اين_زمينه_رفتند._فنيل_كتونوريا_)اختالل_در_متابوليسم_فنيل_آالنين(_را_با_آلكاپتونوريا_)اختالل_در_متابوليسم_هموجنتيسيك_
اسيد(_اشتباه_نگيريد!_مبتاليان_به_آلكاپتونوريا،_ادرار_سياه_دفع_نمی_كنند_بلكه_ادرار_آن_ها_در_مجاورت_هوا،_سياه_می_شود.

***
11_ 2 اولين_مرحله_در_رونويسی_از_يك_ژن،_اتصال_RNAپلی_مراز_به_راه_انداز_ژن_است._توجه_داشته_باشيد_كه_گسيخته_شدن_.

پيوندهای_هيدروژنِی_DNA_هنگام_رونويسی،_توسط_خود_RNA_پلی_مراز_انجام_می_شود._
12_ 1_با_انجام_يك_ميوز_روی_زيگوت_حاصل_از_لقاح،_چهار_هستة_n_حاصل_می_شود_كه_روی_هر_يك_از_آن_ها_يك_ميتوز_)جمعاً_4_.

ميتوز(_صورت_می_پذيرد_و_8_هاگ_جنسی_كه_4_به_4_شبيه_اند،_تشكيل_می_شود؛_البته_اگر_كراسينگ_اور_)ر._ک._فصل_5_پيش_دانشگاهی(_
انجـام_شـود،_هاگ_های_جنسـی_در_4_گـروه_دوتايی،_شـبيه_يك_ديگرند._اگر_اين_جاندار_می_توانسـت_بيوتين_توليد_كنـد،_ديگر_نيازی_به_
اضافه_كردن_بيوتين_به_محيط_كشـت_آن_نبود._توجه_كنيد_كه_نوروسـپورا_بايد_سـاكاراز_داشـته_باشـد_تا_بتواند_سـاكارز_را_تجزيه_و_از_آن_
اسـتفاده_كند._نوروسپوراكراسـا،_توليدمثل_جنسـی_نيز_دارد_و_طی_آن_زيگوت_ديپلوئيد_توليد_می_كند._در_سلول_ديپلوئيد_به_دليل_وجود_

كروموزوم_های_همتا،_امكان_وقوع_جهش_كروموزومی_از_نوع_مضاعف_شدن_وجود_دارد._زيگوت_طی_ميوز،_تتراد_تشكيل_می_دهد.
13_ 2 1000_جفت_نوكلئوتيد_شامل_2000_نوكلئوتيد_است._اگر_A=G_باشد،_نتيجه_می_گيريم_كه_فراوانی_همة_نوكلئوتيدها_.

برابر_اسـت؛_يعنی_A=T=G=C_پس_سـهم_هر_كدام_از_نوكلئوتيد_ها_500_اسـت._______تعداد_پيوند_هيدروژنی=_تعداد_نوكلئوتيدها_+_
تعداد_گوانين

تعداد_پيوند_هيدروژنی=500+2000=2500 _
***
14_ 4 بدون_شرح!.
***
15_ 4 بين_كدون_آغاز_و_آنتی_كدون_مكمل،_پيوند_هيدروژنی_برقرار_می_شود..
***
16_ 2 با_اتصال_مهاركننده_به_عامل_تنظيمی_)آلوالكتوز(،_اپران_روشـن_می_شـود_و_يك_مولكول_mRNAی_سـه_ژنی_سـاخته_.

می_شود_كه_توليد_سه_نوع_آنزيم_را_رهبری_می_كند.
***
17_ 4 جايـگاه_پايـان_در_بخـش_انتهايی_ژن_قرار_دارد_و_مورد_رونويسـی_قرار_می_گيرد._وقتی_می_گوييم_ژن،_مسـلماً_جنس_آن_.

DNA_و_قند_آن_دئوكسی_ريبوز_است.

***
18_ 3 وقتـی_الكتـوز_در_اختيـار_باكتـری_نباشـد،_اپران_لك_خاموش_می_شـود._به_اين_صـورت_كه_مهاركنندة_لـك_)پروتئين_.

تنظيم_كننده(_به_اپراتور_متصل_می_شـود_و_مانع_پيشـروی_RNAپلی_مراز_و_شـروع_رونويسـی_می_گردد._در_اين_شرايط_سه_نوع_آنزيم_
مؤثر_در_جذب_و_تجزية_الكتوز_توليد_نمی_شود.

توجه_داشته_باشيد_كه_توليد_پروتئين_تنظيم_كننده_)مهاركنندة_لك(_در_E.coli_دائمی_است_و_همواره_مقدار_اندكی_از_اين_مولكول_

پایانى
AUG CAC GUC UAG

P A

P A

P A
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توليد_می_شود.
***
19_ 2 آزاد_شـدن_10_مولكـول_آب_بـرای_سـنتز_ايـن_رشـته_به_معنی_وجـود_10_پيوند_پپتيدی_و_11_اسـيدآمينه_در_رشـتة_.

پلی_پپتيدی_اسـت._برای_سـنتز_چنين_رشـته_ای_12_كدون_در_mRNA_وجود_دارد_)شـامل_11_كدون_مربوط_به_آمينواسـيد_+_يك_
كدون_پايانی(._12_كدون_شامل_36_نوكلئوتيد_در_mRNA_و_72_نوكلئوتيد_در_ژن_است.

وجود_11_اسـيدآمينه_در_پلی_پپتيد_هيچ_دليلی_بر_وجود_11_نوع_كدون_در_mRNA_نيسـت،_چون_ممكن_اسـت_برخی_آمينواسيدها_
تكراری_باشند.

تعداد_tRNAهايی_كه_وارد_A_می_شوند_يكی_كم_تر_از_تعداد_آمينواسيدهاست،_يعنی_10_مولكول_tRNA_وارد_A_می_شود.
نوكلئوتيدهای_34،_35_و_36_كدون_پايان_را_تشكيل_می_دهند_پس_گزينة_4_قابل_قبول_نيست.

***
20_ _يك_آنزيم_شد،_كپك_نوروسپوراكراسا_. 2_گونة_مورد_مطالعة_بيدل_و_تيتوم_در_آزمايش_هايی_كه_منجر_به_اراية_نظرية_يك_ژنـ_

بود._در_جانداران_يوكاريوت،_اپران_تعريف_نمی_شود._در_اين_جانداران_غالباً_تنظيم_بيان_ژن_هنگام_شروع_رونويسی_است_و_امكان_وقوع_
هر_نوع_جهش_نقطه_ای_در_آن_وجود_دارد.

***
21_ 3_جانداری_كه_نقاط_وارسی_در_چرخة_سلولی_خود_دارد_يوكاريوت_است._در_يوكاريوت_ها_به_طور_معمول_هر_ژن_يك_توالی_.

تنظيمی_دارد_و_بيان_ژن_آن_در_سـطوح_مختلف_)نه_فقط_در_سـطح_رونويسـی(_صورت_می_پذيرد._گزينة_4،_سـاختار_اپران_را_توضيح_
می_دهد_كه_در_يوكاريوت_ها_وجود_ندارد._در_يوكاريوت_ها_هم_زمان_با_رونويسی_از_ژن_های_هسته_ای_رمزكنندة_mRNA_ممكن_نيست_
ترجمة_آن_mRNA_صورت_گيرد،__زيرا_mRNA_بايد_بالغ_شـود_و_از_هسـته_به_سيتوپالسـم_مهاجرت_كند،_سـپس_مورد_ترجمه_قرار_
گيرد._در_اين_گزينه_سخنی_از_ترجمة_همان_mRNA_به_ميان_نيامده_است._پس_هم_زمان_با_رونويسی_از_ديگر_ژن_ها،_در_سيتوپالسم_

ترجمه_می_تواند_در_جريان_باشد.
***
22_ 3_در_مرحلة_آغاز_كدون_مستقر_در_جايگاه_A_بدون_مكمل_باقی_می_ماند،_زيرا_در_اين_مرحله_اساساً_هنوز_tRNA_دوم_وارد_.

A_نشده_است._اين_كار_در_ابتدای_مرحلة_ادامه_انجام_می_شود._گزينه_های_1_و_4_مربوط_به_مرحلة_ادامة_ترجمه_و_گزينة_2_می_تواند_
مربوط_به_مرحلة_ادامه_و_يا_مرحلة_پايان_باشـد._چون_tRNA_و_اسـيدهای_آمينة_متصل_به_آن،_يعنی_همان_رشـتة_پلی_پپتيدی،_در_

مرحلة_پايان_نيز_در_A_قرار_دارد_و_منتظر_عملكرد_نوعی_آنزيم_است_تا_رشتة_پلی_پپتيدی_را_از_آخرين_tRNA_هيدروليز_كند!
***
23_ 3__در_هر_سه_گزينة_نادرست،_مورد_اول_در_سيتوپالسم_و_مورد_دوم_در_هسته_به_انجام_مي_رسد..
***
24_ 3__براي_شناسـايي_راه_انداز_ژن_يوكاريوتي_و_تقويت_عمل_رونويسـي،_وجود_عوامل_رونويسـي_ضروري_اسـت._اين_عوامل،_.

متعددند_و_تركيب_هاي_مختلفي_از_آن_ها_در_سلول_ايجاد_مي_شوند_كه_نقش_هاي_مختلفي_در_تنظيم_بيان_ژن_دارند.
گزينة_3:_مربوط_به_باكتري_E.coli_است_و_ربطي_به_عوامل_رونويسي_ندارد.

***
25_ 2__اولين_قدم_براي_سـاختن_پروتئين_در_سـلول،_رونويسـي_است._گزينة_1_و_3_عمل_ترجمه_را_معرفي_مي_كنند._گزينة_4_.

هم_به_خاطر_ذكر_كلمة_اپراتور،_نادرست_است؛_چون_تريكودينا_اپراتور_ندارد.
گزینة2بهمعرفيرونویسيازژنرمزكنندةپروتئينميپردازد.
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***
1_ 4 گونة_مورد_مطالعة_بيدل_و_تيتوم،_نوروسپوراكراسا_بود._اين_قارچ_توليدمثل_جنسی_نيز_دارد_و_در_چرخة_زندگی_خود،_.
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می_تواند_زيگوت_2n_تشكيل_دهد_كه_در_اين_صورت_كروموزوم_همتا_در_سلول_زيگوت_يافت_می_شود._چه_هاگ_جنسی_و_چه_هاگ_
غيرجنسی_اين_جاندار،_مستقيماً_از_ميتوز_حاصل_می_شوند._هاگ_های_پرتو_ديده_لزوماً_جهش_نمی_يابند،_يعنی_ممكن_است_هاگ_در_
معرض_اشـعه_X_قرار_بگيرد_اما_جهش_نيابد_و_بتواند_در_محيط_حداقل_رشـد_كند._اين_قارچ_در_محيط_كشـت_حداقل_خود_سـاكارز_

)شكر(_دارد_كه_برای_استفاده_از_آن_بايد_ساكاراز_)آنزيم_تجزيه_كنندة_ساكارز(_را_داشته_باشد.
***

2_ ._RNA_4_آن_چه_به_طور_قطع_می_توان_گفت،_اين_اسـت_كه_جهش_نقطه_ای_در_مولكول_حاصل_از_رونويسـی_يعنی_در_انواع
منعكس_می_شود.

گزينة_1:_ممكن_است_باعث_شود_فقط_يك_اسيد_آمينه_جايگزين_اسيدآمينه_ای_ديگر_شود،_بی_آن_كه_ترتيب_و_توالی_ساير_آمينواسيدها_
تغيير_كند._يا_ممكن_است_جهش_نقطه_ای_جانشينی_باشد_و_باعث_شود_كدون_يك_اسيدآمينه_به_كدون_ديگر_همان_اسيدآمينه_تغيير_
يابـد_كـه_در_ايـن_صورت_هيچ_اتفاقی_برای_پلی_پپتيد_نمی_افتد!_اصاًل_ممكن_اسـت_جهـش_در_ژن_tRNA_)در_بخش_غير_آنتی_كدون(_يا_

rRNA_رخ_دهد_كه_ربطی_به_ترتيب_آمينواسيدها_نخواهد_داشت.

گزينة_2:_اگر_جهش_از_نوع_جانشينی_باشد،_تعداد_مونومرهای_mRNA_)نوكلئوتيدها(_تغيير_نخواهد_كرد.
گزينة_3:_اگر_جهش_نقطه_ای_جانشـينی_و_يا_تغيير_چارچوب_به_نحوی_باشـد_كه_كدون_پايان_را_تبديل_به_كدون_غيرپايانی_كند،_طول_
پلی_پپتيد_حاصل،_بلندتر_و_اگر_باعث_شود_كدون_قابل_ترجمه_به_كدون_پايان_تبديل_شود،_طول_پلی_پپتيد_كوتاه_تر_خواهد_شد._در_غير_

اين_صورت_طول_پلی_پپتيد،_تغييری_نخواهد_كرد.
***

3_ 3 بدون_شرح!.
***

4_ ._A_رمزكننـدة_يكی_از_دو_نوع_زنجيـرة_هموگلوبين،_باز_DNA_4_در_مبتاليـان_بـه_آنمـی_داسی_شـكل،_در_يكی_از_كدهای
بـه_جـای_T_قـرار_گرفته_اسـت_و_در_نتيجة_ايـن_تغيير،_در_پلی_پپتيـد_حاصل،_يك_اسـيدآمينه_)والين(_به_جای_اسـيدآمينة_طبيعی_
_،_B12_اسـيدگلوتاميك(_قرار_می_گيرد_كه_منجر_به_غيرطبيعی_شـدن_هموگلوبين_می_شـود._در_اين_بيماری_ارثی_مصرف_ويتامين(
آهن_و_اسـيد_فوليك_فايده_ای_ندارد!_چون_بيماری،_ژنتيكی_اسـت_و_با_انواع_آنمی_های_ناشـی_از_كمبود_اين_مواد_در_بدن_فرق_دارد._
هم_چنين_توليد_فاكتور_داخلی_معده_كه_توسـط_سـلول_های_حاشـيه_ای_غدد_معده_صورت_می_پذيرد_و_محافظ_ويتامين_B12_است_در_

درمان_اين_بيماری_مؤثر_نخواهد_بود.
***

5_ 4 اپران،_سـازمان_ژنی_پروكاريوتی_اسـت._پروكاريوت_ها_گامت،_هاگ_و_دوک_تقسـيم_ندارند._البته_نوعی_هاگ_به_نام_هاگ_.
درونی_)اندوسپور(_توسط_بعضی_باكتری_ها_توليد_می_شود،_ولی_باكتری_ها_كلونی_پرسلولی_تشكيل_نمی_دهند؛_لذا_گزينة_3_قابل_قبول_
نيست._ممكن_است_باكتری_ها_تشكيل_كلونی_بدهند_اما_ارتباط_سيتوپالسمی_واقعی_با_هم_ندارند_و_ساختار_پرسلولی_تشكيل_نمی_دهند.
گروهی_از_باكتری_ها_مثل_باكتری_های_غيرگوگردی_ارغوانی،_الكترون_الزم_برای_فتوسـنتز_را_از_قندها_و_اسـيدهای_آلی_دريافت_می_كنند_
كه_قطعاً_سازمان_ژنی_در_آن_ها_اپران_است._جلبك_ها_و_ساير_آغازيان_فتوسنتزكننده،_گياهان_و_باكتری_هايی_مانند_سيانوباكتری_از_آب،_

الكترون_مورد_نياز_برای_فتوسنتز_را_تأمين_می_كنند.
***

6_ آنتى کدون(3).
 کدون ها

 کدون کدون
(4)

AUG .CGG.UAC.UGC.UUC

P A
P A

P A
P A

 

AUG→

→ 

 

4 بدون_شرح!_

***
7_ .x آنزيم_1

→ O_ آنزيم_2
→ C آنزيم_3

→ A 2_اين_مسير_بيوشيميايی،_به_صورت_زير_است:_
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گزينة_1:_قابل_قبول_نيست،_چون_اُرنيتين_)O(_متصل_می_شود.
گزينة_3:_قابل_قبول_نيست،_چون_O_به_C_)سيترولين(_و_آن_به_A_)آرژينين(_تبديل_می_شود.

گزينة_4:_قابل_قبول_نيست،_چون_نوروسپورا_يوكاريوت_است_و_اساساً_اپران_ندارد!_در_يوكاريوت_ها،_mRNA_اوليه_اغلب_دچار_حذف_
رونوشت_اينترون_ها_می_شود_كه_نتيجة_آن،_كوتاه_تر_شدن_آن_است.

***
8_ 2_هر_دو_آنزيم_قادر_به_گسيختن_پيوندهای_هيدروژنی_هستند..
***

9_ 3 ساختار_سه_بعدی_tRNA_در_سلول،_به_شكل_L_است._ساختار_برگ_شبدری،_در_واقع_برای_فهم_بيش_تر_ما_از_ساختمان_.
_وجود_دارد؛_پس_آمينواسـيد_به_ CCA

 →
اين_مولكول_روی_كاغذ_رسـم_می_شـود._در_محل_اتصال_آمينواسـيد_به_tRNA_،_توالی_ثابت

نوكلئوتيد_Aدار_متصل_می_شود.
***

10_ 4__هاگ_نوروسپورا،_هاپلوئيد_است،_يعنی_كروموزوم_همتا_در_آن_وجود_ندارد_و_برای_هر_ژن،_يك_الل_دارد._به_گزينة_1_توجه_ويژه_.
كنيد!_20_نوع_اسيدآمينه_در_ساختار_پروتئين_ها_وجود_دارد؛_اين_بدين_معنی_نيست_كه_در_طبيعت_نيز_20_نوع_آمينواسيد_وجود_دارد._به_عنوان_
مثال_اُرنيتين_و_سيترولين،_دو_نوع_آمينواسيد_هستند_كه_كدون_ندارند_)به_جدول_كدون_ها_نگاه_كنيد.(_و_در_ساختار_پلی_پپتيدها_وجود_ندارند،_

بلكه_در_چرخه_های_متابوليك_سلول_شركت_دارند.
***

11_ 3_اين_بيماری_ناشـی_از_نوعی_نقص_ارثی_اسـت._آنزيم_توليدكنندة_هموجنتيسـيك_اسيد_در_بدن_آن_ها_وجود_دارد_اما_آنزيم_.
تجزيه_كنندة_هموجنتيسـيك_اسـيد_در_بدن_آن__ها_وجود_ندارد،_لذا_اين_ماده_در_بدنشـان_تجزيه_نمی_شـود_و_طی_تصفيه،_وارد_نفرون_ها_
می_گردد._نفرون_ها_و_لوله_های_جمع_كننده_قادر_به_بازجدب_اين_ماده_نيستند،_به_همين_دليل_در_ادرار_ظاهر_می_شود._ادرار_اين_بيماران_

در_مجاورت_هوا_سياه_می_شود_نه_اين_كه_ادرار_سياه_توليد_می_كنند!
***
12_ RNA_3پلی_مرازهای_يكسـان_)در_اين_جا_نوع_II(_از_سـمت_B_به_سوی_A_در_حركت_اند،_زيرا_RNAهای_رونويسی_شده_در_.

RNA_ها،_هنوز_از_ژن_وRNA_.است_A_به_B_طويل_تر_هسـتند_و_اين_نشـان_می_دهد_كه_جهت_رونويسـی_از_،_B_نسـبت_به_A_سـمت
پلی_مراز_جدا_نشده_اند،_يعنی_نابالغ_هستند_و_رونوشت_های_اگزونی_و_اينترونی_در_آن_ها_هنوز_وجود_دارند._اين_شكل_بخش_ساختاری_

ژن_را_كه_در_حال_رونويسی_شدن،_در_هسته_است_را_نمايش_می_دهد.
***
13_ 4 اين_اتفاق_در_مرحلة_ادامه_رخ_می_دهد..
***
14_ DNAپلی_مـراز،_. DNAپلی_مـراز!_ نـه_ می_كنـد_ گسـيخته_ هـم_ از_ را_ _DNA رشـتة_ دو_ هليـكاز_ همانندسـازی،_ در_  3

دئوكسی_ريبونوكلئوتيد_را_به_نوكلئوتيد_قبلی_متصل_می_كند_نه_ريبونوكلئوتيد_را!_RNA_پلی_مراز_خاصيت_ويرايشی_ندارد.
***
15_ ._tRNA_می_شـود_و_اساسـاً_ورود_P_حامل_پلی_پپتيد_وارد_جايگاه_tRNA_برقرار_می_شـود_و_A_2 پيوند_پپتيدی_در_جايگاه

ناقل،_حين_جابه_جايی_ريبوزوم_صورت_نمی_گيرد.
***
16_ RNA 2پلی_مراز_هرگز_به_اپراتور_متصل_نمی_شود_بلكه_به_راه_انداز_ژن_وصل_می_شود._عامل_تنظيم_كننده،_آلوالكتوز_است_.

كه_مونومرهای_آن_مونوسـاكاريدهای_گلوكز_و_گاالكتوز_اسـت_و_اين_برخالف_عامل_مهاركننده_لك_اسـت_كه_مونومر_آن_اسـيدآمينه_
می_باشد._در_ساختار_مهاركنندة_لك،_پيوند_بين_مونومرها،_پپتيدی_است._در_اپران_لك،_سه_رشتة_پلی_پپتيدی_بر_طبق_دستورالعمل_

يك_مولكول_پيك_)ميانجی(_يا_mRNA_حاصل_می_شوند.
***
17_ 4_جاندار_مورد_مطالعة_آرچيبلد_گرو،_انسـان_و_جاندار_مورد_مطالعة_تيتوم،_نوروسـپورا_بود._در_هر_دو،_mRNA_،_تك_ژنی_.

اسـت._در_هـر_دو_بـرای_اتصـال_RNAپلی_مـراز_به_راه_انداز_ژن،_وجود_عوامل_رونويسـی_الزامی_اسـت._در_هر_دو_ترجمـه_در_دو_مكان_
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)سيتوپالسم_و_ميتوكندری(_انجام_می_شود._هيچ_يك_از_اين_دو_جاندار،_اپران_ندارند.
***
18_ 3 اگر_در_محيط_باكتری_اشريشيا_كالی_الكتوز_وجود_نداشته_باشد،_اپران_لك_خاموش_است._يعنی_مهاركننده_به_اپراتور_.

متصل_است_ولی_رونويسی_از_ژن_تنظيم_كننده_)Regulator_gene(_كه_همواره_روشن_است_هم_چنان_ادامه_دارد.
***
19_ 2 بدون_شرح!.
***
20_ 4 آنزيم_هايی_وجود_دارند_كه_از_چند_نوع_رشـتة_پلی_پپتيدی_تشـكيل_شـده_اند._در_نتيجه،_چند_نوع_ژن_در_سـنتز_آن_ها_.

مشاركت_كرده_اند.
در_مورد_گزينة_2،_توجه_داشـته_باشـيد_كه_در_برخی_جانداران_كه_mRNA_چندژنی_دارند_يك_mRNA_می_تواند_سـاخت_چند_نوع_

پلی_پپتيد_را_رهبری_كند،_اما_در_صورت_سؤال_»انواع_جانداران«_را_عنوان_كرده_است_كه_اين_گزينه_را_غيرقابل_قبول_می_كند.
***
21_ 2_گزينة_1:_كدون_های_پايانی_توسط_آنتی_كدونی_شناخته_نمی_شوند..

گزينة_3:_برخی_آمينواسيدها_مثل_متيونين_و_تريپتوفان،_يك_كدونی_هستند.
گزينـة_tRNA_:4_و_rRNA_هـم_بـرای_پروتئين_سـازی_الزم_اند،_اما_كدون_ندارند!_آمينواسـيدها_20_نوع_و_انـواع_tRNA_حداكثر_61_
نوع_می_باشـد._خوب_اسـت_بدانيد_تاكنون_31_نوع_آن_ها_شناسـايی_شده_اند._البته_بر_اسـاس_تئوری_جايگاه_لغزش،_برخی_دانشمندان_
معتقدند_بيش_از_اين_31_نوع،_وجود_ندارد،_اما_در_محدودة_كتاب_درسـی_شـما_در_مقابل_64_نوع_كدون،_61_نوع_آنتی_كدون_وجود_

دارد._چون_سه_كدون_پايانی_آنتی_كدون_ندارند.
***
22_ 4_منظور_از_جهش_نقطه_ای_نوع_اول،_جهش_جانشـينی_اسـت_كه_طی_آن_طول_ژن،_تغييری_نمی_كند._در_اين_نوع_جهش،_.

چارچوب_خوانده_شدن_كدون_ها_تغييری_نمی_كند._جاندار_مذكور،_توالی_افزاينده_ندارد،_پس_می_ماند_يك_گزينه_يعنی_4._درست_است_كه_
ژن_های_باكتريايی_گسسته_نيستند،_اما_تغييرات_ديگری_در_RNAهای_باكتری_ها_انجام_می_شود_كه_منجر_به_تغيير_طول_آن_ها_می_شود.
رونوشت_ژن_)يعنی_RNA(_دچار_تغييراتی_نظير_افزوده_شدن_برخی_توالی_ها_به_انتهای_مولكول_می_شود._اين_توالی_ها_مولكول_را_از_

گزند_اگزونوكلئازها_)آنزيم_هايی_كه_از_انتهای_مولكول_RNA_آن_را_تجزيه_می_كنند(_در_امان_نگه_می_دارد.
***
23_ .4

گزينة_1:_بعضي_از_پروتئين_ها_فقط_از_يك_رشتة_پلي_پپتيدي_تشكيل_شده_اند_و_يك_ژن_رمزكننده_دارند.
گزينة_2:_توالي_افزاينده_معموالً_در_ژن_هاي_يوكاريوتي_وجود_دارد.

گزينة_3:_قبل_از_كدون_آغاز_و_از_كدون_پايان_و_بعد_از_آن،_نوكلئوتيدها_مورد_ترجمه_قرار_نمي_گيرند.
گزينة_4:_درسـت_اسـت؛_چون_دو_حلقة_طرفين_در_tRNA،_به_نگهداري_آن_روي_ريبوزوم_كمك_مي_كنند._اين_حلقه_ها_در_طرفين_و_

حلقة_حاوي_آنتي_كدون_بين_آن_ها_قرار_دارد.
***
24_ .1

جملة_اول:_درست_است؛_چون_قبل_از_كدون_پايان،_هر_كدون_قابل_ترجمه_اي_ممكن_است_در_جايگاه_P_قرار_گيرد.
جملة_دوم:_درست_است._اسيدآمينه_به_قند_ريبوز_نوكلئوتيد_Aدار_در_انتهاي_tRNA_متصل_است_و_در_جايگاه_P_از_آن_جدا_مي_شود_

)چه_متيونين_كه_انفرادي_جدا_مي_شود_و_چه_اسيدآمينه_در_قالب_رشتة_پلي_پپتيد(.
جملة_سوم:_در_يوكاريوت_ها_آنزيم_هاي_سازندة_RNA_كوچك،_RNAپلي_مرازII_و_III_هستند_كه_به_ترتيب_mRNA_)حامل_كدون(_

و_tRNA_)حامل_آنتي_كدون(_را_مي_سازند.
جملة_چهارم:_پروتئيني_كه_وارد_جايگاه_A_در_مرحله_پايان_مي_شـود،_عامل_پايان_ترجمه_اسـت_و_پلي_پپتيد_سـنتز_شده_طي_ترجمه،_
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از_جايگاه_P_آزاد_مي_شود.
جملة_پنجم:_در_جايگاه_اتصال_tRNA،_توالي_CCA_وجود_دارد_كه_متشكل_از_دو_نوع_باز_آلي_است.

جملة_ششم:_نادرست_است؛_چون_پيوند_بين_پلي_پپتيد_و_آخرين_tRNA؛_از_نوع_پپتيدي_نيست.
***
25_ 2درسيتوپالسمسلول،ساختاربرگشبدريtRNAوجودندارد؛بلکهساختارازنوعLماننداست..

Ì 9پاسخفآزمونف

***
1_ ..RNA_ها_قابليت_ترجمه_شدن_دارند،_نه_همة_انواعmRNA_4 گزينة_1:_فقط

گزينة_2:_در_آخر_مرحلة_آغاز_ترجمه،_هر_دو_جزء_ريبوزوم_به_mRNA_متصل_اند.
گزينة_3:_در_باكتری_ها_اگزون_و_اينترونی_در_كار_نيست.

گزينة_mRNA_:4_حاصل_از_بيان_ژن_لك،_از_نوع_سه_ژنی_است.
***

2_ 2_گزينة_1:_در_مضاعف_شدن_كروموزوم_ها_)همانندسازی(_به_منظور_تقسيم_سلولی،_ژن_های_موجود_در_آن_كروموزوم_چه_.
مغلوب_باشند،_چه_غالب،_مورد_همانندسازی_قرار_می_گيرند.

گزينة_2:_در_يوكاريوت_ها_هر_ژن_هسته_ای_به_طور_اختصاصی_توسط_RNAپلی_مرازهای_I_يا_II_يا_III_رونويسی_می_شود.
گزينة_3:_اگر_زيگوت،_ZW_باشد_و_ژنی_حتی_مغلوب_روی_Z_مستقر_باشد،_در_صورت_بيان،_می_تواند_صفت_مربوط_را_بروز_دهد._توجه_

كنيد_كه_اين_ژن_روی_W_نبايد_اللی_غالب_يا_هم_توان_داشته_باشد.
_پلی_مراز_همانندسازی_می_شود. DNA گزينة_4:_هر_ژن_توسط_دو_نوع_آنزيم_هليكاز_و_

***
3_ 4 در_سـيانوباكتری،_عوامل_رونويسـی_وجود_ندارد._در_روشـن_بودن_اپران_لك،_عامل_تنظيمی_به_مهاركنندة_لك_متصل_.

است._اِ.كالی،_RNAپلی_مرازI_ندارد.
***

4_ 3 بدون_شرح!.
***

5_ 1_قند_محيط_كشت_نوروسپورا،_ساكارز_و_عامل_تنظيمی_اپران_لك،_آلوالكتوز_است_و_هر_دو،_دی_ساكاريد_هستند..
***

6_ 2 الكتوز،_درون_اشريشيا_كالی_به_آلوالكتوز_تبديل_می_شود_نه_در_محيط_كشت!.
***

7_ 2 يك_ژن_نمی_تواند_توسط_چندين_نوع_RNAپلی_مراز_رونويسی_شود،_بلكه_چندين_آنزيم،_ولی_همه_از_يك_نوع،_می_توانند_.
يك_ژن_خاص_را_رونويسی_كنند.

گزينة_3:_فقط_از_روی_يكی_از_رشته_های_يك_ژن،_عمل_رونويسی_انجام_می_شود.
گزينة_4:_بين_RNA_ساخته_شده_و_رشتة_الگو،_پيوند_هيدروژنی_وجود_دارد_كه_به_مرور_

زمان_گسيخته_می_شوند_تا_RNA_آزاد_شود._
در_اين_جا_الزم_اسـت_اين_نكتة_مهم_را_دريابيد_كه_از_روی_يكی_از_رشـته_های_يك_ژن،_رونويسـی_صورت_می_گيرد_ولی_در_مورد_يك_
DNA_كه_شـامل_چندين_ژن_اسـت،_هر_دو_رشـته_می_توانند_الگوی_رونويسـی_قرار_گيرند،_مثاًل_در_شـكل_روبرو_در_ژن_1،_رشتة_A_و_

در_ژن_2،_رشتة_B_می_توانند_الگو_باشند.
***

8_ 2 محصول_ژن_تنظيم_كننده،_پروتئين_تنظيم_كننده_يا_مهاركنندة_لك_است_كه_با_اتصال_به_آلوالكتوز_يا_عامل_تنظيم_كننده_.
تغيير_شكل_می_دهد.

A ژن 1ژن 2رشته ى

B رشته ى
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***
9_ 2_كدون_ماقبل_كدون_پايان_را_در_نظر_بگيريد._قبل_از_آخرين_جابه_جايی_ريبوزوم،_اين_كدون_و_آنتی_كدون_آن،_در_جايگاه_.

A_قـرار_دارنـد._حـال_پس_از_آخرين_جابه_جايی_ريبوزوم،_همين_كدون_با_آنتی_كدونش_در_جايگاه_P_قرار_خواهند_گرفت._پس_آخرين_
آنتی_كدون_موجود_در_P_،_همان_آخرين_آنتی_كدون_موجود_در_A_خواهد_بود._توجه_داريد_كه_در_مقابل_كدون_پايان_آنتی_كدونی_در_

A_هرگز_وجود_ندارد!
***

10_ 2__وقتی_هاگ_فقط_در_حضور_آرژينين_رشـد_كند،_بدين_معنی_اسـت_كه_جهش_قطعاً_در_ژن_آخرين_آنزيم_مسـير_توليد_.
آرژينين_رخ_داده_است_و_ژن_رمزكنندة_آنزيم_های_قبلی،_ممكن_است_جهش_يافته_باشد،_شايد_هم_سالم_باشد!

***
11_ 4_در_مبتاليان_به_آلكاپتونوريا_به_دليل_وجود_هموجنتيسيك_اسيد_در_خون،_در_مبتاليان_به_ديابت_شيرين_به_دليل_وجود_.

محصوالت_ناشی_از_متابوليسم_چربی_و_وجود_مقادير_زياد_اسيد_چرب_و_اسيدآمينه_در_خون_و_در_باال_بودن_كورتيزول_خون_)ناشی_
ازپركاری_قشـر_غدة_فوق_كليه_(كه_پيامد_آن،_تجزية_پروتئين_ها_و_افزايش_غلظت_آمينواسـيد_در_خون_اسـت،_محيط_خون_اسـيدی_
اسـت._همـة_ايـن_افراد_برای_متعادل_كردن_pH_خون_خود_بايد_+H_را_بيش_تر_ترشـح_و_بيكربنـات_را_بيش_تر_بازجذب_كنند._با_رژيم_
غذايی_دارای_مواد_گياهی_و_سبزی_زياد،_محيط_خون،_قليايی_می_شود._در_اين_شرايط،_كليه_ها_بايد_ترشح_+H_را_كاهش_و_بازجذب_

بيكربنات_را_نيز_كاهش_دهند_تا_pH_تعديل_شود.
***
12_ __n_-2=_فسفودی_استر_در_DNA_خطی.  2

⇒ = + =n 1998 2 2000 _
T A G C G= = = ⇒ ÷ = ⇒ =��� 2000 4 500 500 پورين_ها_ _
_پيوندهای_هيدروژنی = + ⇒ + =n G 2000 500 2500 _

***
13_ 3 در_مرحلة_آغاز_ترجمه،_tRNAيی_وارد_A_نمی_شود؛_بنابراين_پيوند_هيدروژنی_در_اين_جايگاه_برقرار_نمی_شود._هم_چنين_.

در_اين_مرحله،_پيوند_پپتيدی_برقرار_نمی_شود؛_زيرا_tRNA_دومی_كه_ناقل_آمينواسيد_باشد_وجود_ندارد_تا_با_متيونين_پيوند_برقرار_كند.
)حداكثـر_در_ريبـوزوم،_24_نـوع_مونومـر_وجـود_دارد_كـه_شـامل_20_نوع_آمينواسـيد_موجود_در_سـاختار_پروتئيـن_ريبوزومی_اسـت_و_4_نوع_
ريبونوكلئوتيـد_كـه_متعلق_به_rRNA_می_باشـند._بين_كدون_آغاز_)AUG(_و_آنتی_كـدون_tRNA_آغازگر_)UAC(،_هفت_پيوند_هيدروژنی_

وجود_دارد._)بين_A_و_U،_دو_پيوند_و_بين_C_و_G،_سه_پيوند(.
***
14_ 1 بدون_شرح!.
***
15_ 1 يكی_از_آنزيم_های_حاصل_از_بيان_اپران_لك،_مسئوليت_جذب_و_دو_آنزيم_ديگر،_مسئوليت_تجزية_الكتوز_را_بر_عهده_دارند..
***
16_ 3 در_سـاختار_پرمانند،_چندين_RNAپلی_مراز_كه_همگی_از_يك_نوع_هسـتند،_از_ژن_رونويسـی_می_كنند._RNA_بلندتر_به_.

جايگاه_پايان_رونويسی_نزديك_تر_و_از_راه_انداز_ژن_دورتر_است
***
17_ 4 گزينة_1:_عامل_تنظيم_كننده_)آلوالكتوز(_هرگز_به_ژن_متصل_نمی_شود..

گزينة_2:_توليد_پروتئين_تنظيم_كننده_هرگز_متوقف_نمی_شود.
گزينة_3:_هر_دی_ساكاريدی_نه!_بلكه_فقط_الكتوز_يا_قند_شير.

مهاركنندة_لك_برای_خاموش_كردن_اپران_لك_به_اپراتور_متصل_می_شود.
***
18_ 2 در_روشن_بودن_اپران_لك،_عامل_تنظيمی)آلوالكتوز(_به_مهاركنندة_لك_متصل_است_نه_در_خاموش_بودن_اپران!.
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***
19_ 2__دومين_كدونی_كه_وارد_A_می_شـود،_در_واقع_سـومين_كدون_موجود_در_بخش_قابل_.

ترجمـة_mRNA_اسـت؛_چـون_ترجمه_از_كدون_آغاز_يعنی_AUG_شـروع_می_شـود._مطابق_شـكل،_
UCU،_دومين_كدون_و_AGA،_دومين_آنتی_كدونی_است_كه_وارد_A_می_شود.

***
20_ ._RNA_بوده_و_نيازی_به_سـنتز_mRNA_دار_در_حكمU_1_در_لولة_آزمايش_نيرنبرگ،_رشـتة

وجود_نداشته_است._در_اين_لوله_ژن_وجود_نداشت_تا_بخواهد_همانندسازی_شود!_مونومرهای_ساخت_پلی_پپتيد،_20_نوع_اسيدآمينه_
است_كه_نيرنبرگ،_خود_به_محيط_افزوده_بود.

***
21_ 3_اگـر_باكتـری،_پالزميد_داشـته_باشـد،_می_توان_گفت_دو_نـوع_DNA_حلقوی_در_آن_وجود_دارد._تـازه_در_اين_صورت_هم_.

نمی_توان_گفت_دو_مولكول_DNA_حلقوی،_چون_ممكن_اسـت_چندين_پالزميد_داشـته_باشـد._RNA_ممكن_اسـت_mRNA_تك_ژنی_
باشد_كه_در_اين_صورت_توسط_چند_ژن_مجاور،_كد_نمی_شود.

***
22_ 1_اين_جاندار،_آغازی_جانورمانند_است._آغازيان،_يوكاريوت_هستند_و_در_چرخة_سلولی_خود_نقاط_وارسی_دارند._اين_نقاط_.

در_باكتری_ها_وجود_ندارند!_يعنی_توجه_داشته_باشيد_كه_جاندار_مورد_نظر_را_باكتری_سلوالزدار_در_نظر_نگيريد.
گزينة_2:_راه_انداز_ژن_tRNA_توسط_RNAپلی_مرازIII_و_راه_انداز_ژن_mRNA_توسط_RNAپلی_مرازII_شناسايی_می_شود.

گزينـة_3:_محصـول_RNAپلی_مـراز_لزومـاً_mRNA_نيسـت_تا_مورد_ترجمه_قـرار_گيرد._ممكن_اسـت_tRNA_،_rRNA_و_RNAهای_
كوچك_توسط_RNAپلی_مرازهای_مربوط_توليد_شوند_كه_هيچ_كدام_ترجمه_نمی_شود.

گزينة_4:_با_توجه_به_توضيح_گزينة_3،_اين_گزينه_نيز_رد_می_شود.
***
23_ .3

جملة_»الف«:_نادرست_است؛_چون_تاباندن_پرتو_به_هاگ_ها_لزوماً_در_آن_ها_جهش_ايجاد_نمي_كند._اگر_پرتو_باعث_بروز_جهش_در_هاگ_
بشود_و_آن_را_وارد_محيط_كشت_حداقل_)لولة_شمارة_1(_كنيم_در_آن_صورت_رويش_نخواهد_كرد.

جملة_»ب«:_نادرست_است؛_زيرا_در_آسكوميست_ها_)كه_نوروسپوراكراسا_جزء_آن_هاست(_هاگ_هاي_جنسي،_محصول_مستقيم_ميتوز_
هستند!!!_به_چرخة_توليدمثل_جنسي_اين_قارچ_ها_در_صفحة_257_كتاب_پيش_دانشگاهي_رجوع_كنيد.

جملة_»ج«:_درست_است.
جملة_»د«:_نادرست_است؛_چون_تعريفي_كه_در_اين_جمله_آمده_است_متعلق_به_محيط_كشت_غني_شده_است._به_شكل_1_ـ_1_كتاب_

پيش_دانشگاهي_رجوع_كنيد.
***
24_ .1

جملة_»الف«:_درست_است؛_چون_توالي_نوكلئوتيدي_در_جايگاه_اتصال_آمينواسيد_به_tRNA،_عبارت_است_از:_CCA._آيا_آنتي_كدون_
CCA_در_نوعي_tRNA_وجود_دارد؟_قطعاً_بلي!_

جملـة_»ب«:_درسـت_اسـت؛_زيـرا_در_مرحلة_آغـاز،_tRNA_آغازگر_در_جايـگاه_P_و_در_مرحلة_پايان_نيز_يك_tRNA_كه_به_آن_رشـتة_
پلي_پپتيد،_متصل_است،_در_جايگاه_P_قرار_دارد.

جملة_»ج«:_درست_است؛_چون_اگر_tRNA_داراي_آنتي_كدون_UGA_در_مقابل_كدون_ACU_در_جايگاه_A_قرار_گرفته_باشد،_چنين_
اتصالي_برقرار_مي_شود.

جملة_»د«:_درست_است؛_چون_در_مرحلة_ادامه_)طويل_شدن(_با_انجام_واكنش_سنتز_آبدهي،_پيوند_پپتيدي_برقرار_مي_شود_و_از_سوي_
ديگر_براي_جدا_شدن_متيونين_از_tRNA_آغازگر_و_يا_زنجيرة_پلي_پپتيدي_از_tRNA،_بايد_هيدروليز_صورت_گيرد.

AUG

P

GCA

A

P

UCU

A

AGA
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جملة_»ه«:_نادرست_است؛_چون_tRNA،_سه_حلقه_دارد_كه_دو_حلقة_طرفين_آن_به_نگهداري_مولكول_روي_ريبوزوم_كمك_مي_كنند.
***
25_ .3

در_بدن_همه_افراد،_چه_سالم_باشند_و_چه_مبتال_به_آلكاپتونوريا،_آنزيم_)هاي(_توليدكنندة_هموجنتيسيك_اسيد_وجود_دارد._مسئله،_
در_آنزيم_تجزيه_كنندة_اين_ماده_است؛_كه_افراد_سالم_آن_را_دارند_و_افراد_مبتال_به_اين_بيماري_آن_را_ندارند.

Ì 10پاسخفآزمونف

***
1_ 3 در_يوكاريوت_ها_تنظيم_بيان_ژن_در_سـطوح_مختلف_از_جمله_شـروع،_قبل_و_بعد_از_رونويسـی،_هنگام_ترجمه_و_بعد_از_.

آن_و_..._انجام_می_شود._در_اين_جانداران،_عالوه_بر_راه_انداز،_توالی_هايی_نظير_افزاينده_معموالً_دخالت_دارند._جايگاه_A_زمانی_پذيرای_
tRNA_جديد_اسـت_كه_خالی_شـده_باشـد_نه_همواره!_شـرط_آن_كه_tRNA_را_در_خود_نگه_دارد_هم_اين_اسـت_كه_آنتی_كدون_آن_با_

كدون،_مكمل_باشد.
***

2_ 2_گسيخته_شـدن_پيوندهای_هيدروژنی_بين_دو_رشـتة_الگو_و_غيرالگوی_DNA_توسـط_RNAپلی_مراز_در_مرحلة_دوم_رونويسـی_.
به_انجام_می_رسـد._در_اين_مرحله،_آنزيم،_نوكلئوتيد_مناسـبی_كه_مكمل_جايگاه_آغاز_)اولين_نوكلئوتيدی_كه_رونويسـی_می_شود(_باشد،_انتخاب_

می_كند_و_عمل_رونويسی_و_سنتز_RNA_شروع_می_شود.
بررسی_گزينة_3:_با_جابه_جايی_ريبوزوم_)نه_جابه_جايی_tRNA(،_كدون_پايان_در_جايگاه_A_ريبوزوم_قرارمی_گيرد.

بررسی_گزينة_4:_در_مرحلة_آغاز_ترجمه،_پس_از_قرارگرفتن_جزء_كوچك_ريبوزوم_در_مقابل_mRNA_،_ابتدا_tRNA_آغازگر_در_مقابل_
كدون_آغاز_قرار_می_گيرد_و_سپس_جزء_ريبوزوم_به_اين_مجموعه_ملحق_می_شود.

***
3_ ._P_و_پلی_پپتيد_توليدشده_را_در_جايگاه_tRNA_نوعی_آنزيم،_پيوند_بين_آخرين_،_A_2 با_ورود_عامل_پايان_ترجمه_به_جايگاه

هيدروليز_می_كند._mRNA_رمز_كنندة_پروتئين_های_يوكاريوتی،_نظير_فعال_كننده_نسبت_به_رونوشت_اوليه_كوتاه_تر_می_شود._از_جمله_
محصوالت_RNAپلی_مرازRNA_،IIهای_كوچك_هستند_كه_كدون_حمل_نمی_كنند!

***
4_ .RNA_3 جهت_رونويسـی_در_اين_سـاختار_پرمانند،_از_چپ_به_راسـت_اسـت._شاخص_جهت_رونويسی_در_اين_شكل،_طول

های_توليد_شده_است_كه_هرچه_از_چپ_به_راست_می_رويم_بر_طول_RNAهای_حاصل،_افزوده_شده_است.
اين_ژن_هم_زمان_توسـط_چندين_RNAپلی_مراز_يكسـان،_در_حال_رونويسـی_شـدن_اسـت._يك_ژن_نمی_تواند_مورد_رونويسـی_چند_نوع_
RNAپلی_مراز_قرار_گيرد_ولی_می_تواند_توسط_چندين_RNAپلی_مراز_كه_همگی_از_يك_نوع_هستند_رونويسی_شود._از_آن_جا_كه_اين_ژن،_

يوكاريوتی_اسـت_)ژن_سـلول_زيگوت_دوزيسـت(_پس_RNAپلی_مراز_بايد_به_كمك_عوامل_رونويسـی،_راه_انداز_را_شناسايی_كند_و_به_آن_
متصل_گردد._ژن_های_يوكاريوتی،_گسسته_هستند_يعنی_اگزون_و_اينترون_دارند.

***
5_ 3 فراوانـی_نوكلئوتيدهـای_گوانين_دار،_10_درصد_اسـت_)10=40ـ50(._پـس_1000_×_10%_=_100_نوكلئوتيد_گوانين_دار_.

هستند،_لذا_1100_پيوند_هيدروژنی_وجود_دارد._محاسبه_از_فرمول:_پيوند_هيدروژنی_=_تعداد_نوكلئوتيد_+_تعداد_گوانين،_امكان_پذير_
است._بايد_توجه_داشته_باشيد_كه_حين_رونويسی،_دو_مرتبه_پيوندهای_هيدروژنی_شكسته_می_شوند._يك_بار_بين_دو_رشتة_DNA_و_
يك_بار_هم_بين_رشتة_الگو_و_RNA_._پس_عدد_حاصل_را_بايد_دو_برابر_كنيم._در_رونويسی،_پيوندهای_هيدروژنی_توسط_RNAپلی_مراز_

شكسته_می_شوند_اما_در_همانندسازی،_هليكاز_اين_عمل_را_انجام_می_دهد.
***

6_ 2 كـدون_پايـان_UAG_در_A_و_كـدون_قبـل_از_آن_يعنـی_AUC_بـه_عنـوان_آخرين_كـدون_در_جايگاه_P_قـرار_می_گيرد._.
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آنتی_كدون_مكمل_اين_كدون،_UAG_است.
***

7_ 1 در_پروكاريوت_هـا_كـه_ناحيـة_نوكلئوئيـدی_دارند،_قطعاً_كروموزوم_حلقوی،_سـه_نـوع_t_,_r_,_m(_RNA(_و_ريبوزوم_با_دو_.
جزء_كوچك_و_بزرگ_وجود_دارد._ديوارة_سلولی_در_بيش_تر_باكتری_ها_و_تاژک_در_بعضی_از_آن_ها_وجود_دارد._باكتری_ها_فقط_يك_نوع_

RNAپلی_مراز_دارند.

***
8_ 4 نوع_ويتامين،_بيوتين،_رويكرد_آن_ها_جديد_و_هاِگ_مورد_تابِش_اشعة_X_يا_فرابنفش،_غيرجنسی_بود!.
***

9_ 1 آخريـن_مرحلـه_از_مراحـل_آغـاز_ترجمه،_اتصال_جـزء_بزرگ_ريبوزوم_به_جزء_كوچك_آن_می_باشـد_كه_پس_از_اسـتقرار_.
tRNA_آغاز_گر_كه_حامل_متيونين_اسـت،_در_مقابل_AUG_و_برقراری_پيوند_هيدروژنی_بين_كدون_آغاز_و_آنتی_كدون_tRNA_آغازگر_

صورت_می_پذيرد.
***

10_ 3 هاگ_نوروسـپورا،_هاپلوئيد_اسـت_و_كروموزوم_همتا_ندارد،_لذا_دچار_جهش_كروموزومی_از_نوع_مضاعف_شدن_نمی_شود._.
در_قارچ_ها_كه_ميتوز_هسـته_ای_دارند_دوک،_درون_هسـته_تشـكيل_می_شـود._هاگ_های_جنسـی_و_غيرجنسی_در_اين_جاندار_محصول_
مستقيم_ميتوز_هستند._mRNA_در_يوكاريوت_ها_هميشه_تك_ژنی_است_)با_مفهوم_mRNA_چندژنی_در_سؤاالت_بعدی_بيش_تر_آشنا_

خواهيد_شد(.
***

11_ 2_با_توجه_به_طرح،_در_پی_انجام_متابوليسـم_در_سـلول_های_بدن،_پيش_مادة_X_به_كمك_آنزيم_1،_به_هموجنتيسـيك_اسيد_.
تبديل_می_شود_و_اين_ماده_نيز_تحت_تأثير_آنزيم_2،_به_يك_محصول_تبديل_می_شود._اگر_آنزيم_2_معيوب_باشد،_HA_تجزيه_نمی_شود_

و_Y_توليد_نمی_گردد.
***
12_ 3 در_اين_mRNA_،_دو_نوع_كدون_UCU_و___CUC_وجود_دارد_كه_متعلق_به_دو_نوع_آمينواسيِد_متفاوت_هستند؛_بنابراين_.

از_ترجمة_اين_mRNA_،_پلی_پپتيدی_ساخته_می_شود_كه_در_آن_دو_نوع_آمينواسيد_وجود_دارد.
***
13_ 4 بدون_شرح!.
***
14_ 2 می_توان_نتيجة_قطعی_گرفت_كه_آنزيم_3؛_سـالم_و_ژن_آن_دچار_جهش_موثر_نشـده_اسـت_كه_می_تواند_از_سـيترولين،_.

آرژينين_را_بسازد._در_مورد_ساير_گزينه_ها_نمی_توان_نتيجة_قطعی_گرفت،_بلكه_امكان_هر_يك_از_اين_اتفاقات_وجود_دارد.
***
15_ 1 همة_tRNAها_در_جايگاه_اتصال_آمينواسيد،_توالی_ثابت_CCA_را_دارند..

يكی_از_تغييراتی_كه_در_اغلب_)نه_همة(_mRNAها_رخ_می_دهد،_حذف_رونوشت_اينترونی_و_كوتاه_تر_شدن_mRNA_است.
اوالً_RNAهای_كوچك_در_يوكاريوت_ها_توسـط_RNAپلی_مرازهای_II_و_III_سـاخته_می_شـوند._پس_در_همة_سـلول_ها_نمی_توان_اين_

حرف_را_زد،_ثانياً_در_گزينة_4،_آنزيم_I_را_برای_رونويسی_ژن_های_رمزكنندة_RNAهای_كوچك_معرفی_كرده_كه_غلط_است.
***
16_ 4 بدون_شرح!.
***
17_ 2_با_حضور_الكتوز_در_محيط_اشريشيا_كالی،_اپران_لك_روشن_می_شود،_زيرا_آلوالكتوز_در_پروتئين_تنظيمی_)مهاركنندة_.

RNA_لك(_تغيير_شكل_به_وجود_می_آورد_و_مانع_از_اتصال_آن_به_اپراتور_می_شود_و_در_نتيجه،_اپران_روشن_می_شود._اشريشيا_كالی
پلی_مرازII_ندارد.

***
18_ 4 پريون_ها،_پروتئين_هايی_هسـتند_كه_به_طور_طبيعی_در_بدن_انسـان،_گاو،_گوسـفند_و_..._وجود_دارند._برای_بيان_ژن_های_.

يوكاريوتی_وجود_عوامل_رونويسی_ضروری_است.
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گزينة_1:_محصول_ژن_تنظيم_كننده،_پروتئين_تنظيم_كننده_است.
گزينة_2:_اپران،_خاص_پروكاريوت_هاست_پس_كلمة_»همواره«_پذيرفتنی_نيست.

گزينة_3:_بخش_تنظيم_كنندة_ژن،_اساساً_رونويسی_نمی_شود.
19_ 3 در_توليـد_يـك_پلی_پپتيد،_آنزيم_های_متعددی_فعال_اند،_مثل_نوعی_rRNA_،_آنزيم_هيدروليزكنندة_پلی_پپتيد_از_آخرين_.

tRNA_و_..._در_پروكاريوت_ها_بخش_تنظيم_كننده_رونويسـی_نمی_شـود_تا_بخواهد_بعداً_حذف_شـود._همة_جايگاه_های_پايان_در_همة_

ژن_ها،_رونويسی_می_شوند.
***
20_ 4_اين_جاندار_قادر_به_توليد_بيوتين_نيست._برای_همين_بايد_به_محيط_حداقل،_بيوتين_را_بيفزاييم..
***
21_ 3_منظور_از_جهش_نقطه_ای_نوع_يك،_همان_جهش_نقطه_ای_جانشـينی_اسـت._در_اين_حالت_قطعاً_اندازة_ژن،_بدون_تغيير_.

_DNA_،می_مانـد._چـون_بـه_ازای_حذف_يك_يا_چند_نوكلئوتيد،_يك_يا_چند_نوكلئوتيد_جايگزين_شـد__اسـت._عامل_ترانسفورماسـيون
است._درست_است_كه_در_باكتری_ها_)به_جز_آركی_باكتری_ها_كه_در_كتاب_های_درسی_شما_در_مورد_آن_ها_صحبتی_نشده_است.(_ژن_ها_
گسسـته_نيسـتند_و_رونوشـت_اگزون_و_رونوشـت_اينترون_مطرح_نيست،_اما_توجه_داشته_باشـيد_كه_در_يوكاريوت_ها_هم_تازه_يكی_از_
تغييراتی_كه_در_RNAها_رخ_می_دهد،_حذف_رونوشـت_اينترون_ها_و_كوتاه_شـدن_آن_هاسـت!_با_اين_حسـاب__RNA_اولية_پروكاريوت_
دچـار_تغييـر_انـدازه_از_جمله_افزوده_شـدن_بخش_هايی_به_دو_انتهای_مولكول_بـرای_جلوگيری_از_اثر_نوكلئازهـا_و_ممانعت_از_تخريب_

مولكول_انجام_می_شود_و_نمی_توان_گفت_اندازة_رونوشت_اولية_ژن،_قطعاً_تغيير_نمی_كند.
***
22_ .1

جملة_سوم:_نادرست_است؛_چون_براي_جذب_و_تجزية_الكتوز،_سه_نوع_آنزيم_دخالت_دارند.
جملة_چهارم:_نادرست_است؛_چون_بسياري_از_يوكاريوت_ها؛_تك_سلولي_هستند_و_تمايز_براي_آن_ها_مطرح_نيست._تمايز_را_بايد_براي_

سلول_هاي_موجود_در_پيكر_يك_پرسلولي_)كه_ممكن_است_كم_تمايز_يا_پرتمايز_باشد(_به_كار_برد_نه_براي_يك_سلول!
ساير_جمالت،_درست_هستند.

***
23_ .2

جملة_اول:_يكي_از_داليلي_كه_دانشمندان_را_متوجه_نقش_ميانجي_گرانة_RNA_در_پروتئين_سازي_كرد،_همين_بود.
جملة_دوم:_درست_است؛_چون_در_ريبوزوم_ها_حداكثر_24_نوع_مونومر_وجود_دارد.

جملة_سوم:_نادرست_است؛_چون_ژن_توسط_دو_نوع_آنزيم_)هليكاز_و_DNAپلي_مراز(_همانندسازي_مي_شود.
جملة_چهارم:_نادرست_است؛_چون_جانوران،_سلوالز_توليد_نمي_كنند.

جملة_پنجم:_درست_است؛_چون_RNAپلي_مرازهاي_I_،_II_و_III_در_سيتوپالسم_توليد_و_در_هسته_فعاليت_مي_كنند.
***
24_ .3

جملة_»الف«:_نادرست_است؛_چون_مهاركنندة_لك_به_راه_انداز_متصل_نمي_شود؛_بلكه_در_شرايطي_به_اپراتور_وصل_مي_شود.
جملة_»ب«:_نادرست_است؛_چون_در_اتصال_با_آلوالكتوز_تغيير_شكل_مي_دهد.

جملة_»ج«_نادرست_است؛_چون_همة_پروكاريوت_ها_آن_را_نمي_سازند؛_بلكه_در_E.coli_سنتز_مي_شود.
جملة_»د«:_درست_است._اين_محل،_اپراتور_نام_دارد.

***
25_ .3

گزينة_1:_فرصت_بيش_تر_...
گزينة_2:_عامل_تنظيم_كننده_و_پروتئين_تنظيم_كننده،_متعلق_به_تنظيم_اپران_لك_در_اشريشيا_كالي_هستند.
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گزينة_3:_با_قرار_گرفتن_كلية_عوامل_دخيل_در_تنظيم_بيان_ژن_يوكاريوتي،_عوامل_رونويسـي_كه_به_توالي_افزاينده_متصل_هسـتند،_
مي_توانند_عوامل_رونويسي_متصل_به_راه_انداز_را_فعال_كنند.

گزينة_4:_هم_نوروسپوراكراسا_و_هم_استرپتوكوكوس_نومونيا_مي_توانند_پس_از_ترجمه،_به_تنظيم_بيان_ژن_هاي_خود_بپردازند.

Ì 11پاسخفآزمونف

***
1_ 2__آيا_همة_ژن_ها،_رمزكنندة_يك_آنزيم_هسـتند؟_مثاًل_ژن_رمزكنندة_يك_tRNA_را_در_نظر_بگيريد._مسـلماً_محصول_اين_.

_يك_رشـتة_پلي_پپتيدي_هم_ايراد_دارد؛_چون_يك_ژن_ممكن_اسـت_رونويسـي_شود_و_كار_به_توليد_ ژن،_آنزيم_نيسـت._نظرية_يك_ژنـ_
نوعي_RNA_)كوچك،_t_و_r(_ختم_شـود_و_اساسـاً_پلي_پپتيدي_سـاخته_نشـود._به_نظر_من_اين_مفهوم_در_كتاب_به_خوبي_گفته_شـده_
اسـت:_نظريه_يك_ژن_ـ_يك_رشـته_پلي_پپتيدي_مي_گويد،_هر_رشـته_پلي_پپتيدي_توسـط_يك_ژن_رمز_شـده_اسـت_نه_اين_كه_هر_ژن_

مسئول_توليد_يك_رشتة_پلي_پپتيدي_باشد.
***

2_ .2
_1_ گزينـة_1:_ايجـاد_حلقـه_بعد_از_اتصال_عوامل_رونويسـي_بـه_توالي_افزاينده_و_راه_انداز_صورت_مي_پذيرد_)رجوع_كنيد_به_شـكل_10ـ_

كتاب_پيش_دانشگاهي(.
گزينة_2:_با_توجه_به_شكل_10_ـ_1_فعال_كننده_ها_با_عوامل_رونويسي_متصل_به_راه_انداز_چفت_و_بست_مي_شوند_چون_از_لحاظ_شكلي_

مكمل_هستند.
گزينة_3:_برعكس!_افزاينده_ممكن_است_برخالف_راه_انداز_هزاران_نوكلئوتيد_دورتر_از_بخش_ساختاري_ژن_باشد.

گزينة_4:_براي_سنتز_كراتين_نياز_به_mRNA_هست_كه_ژن_رمزكنندة_آن_توسط_RNA_پلي_مراز_II_رونويسي_مي_شود.
***

3_ .1
جملة_اول:_....._در_بررسي_بيماري_آلكاپتونوريا_توسط_آچيبلدگرو!
جملة_دوم:_در_ادرار،_آنزيم_وجود_ندارد!_وجود_پروتئين_در_ادرار؟!!

جملة_سوم:_درست_است؛_چون_هاپلوئيد_است.
جملـة_چهـارم:_اين_هاگ_ها_دچار_جهش_مضاعف_شـدن_نمي_شـوند_چـون_كروموزوم_همتـا_ندارند؛_اما_مضاعف_مي_شـوند!_منظور_از_

مضاعف_شدن،_همانندسازي_DNA_است_كه_در_اينترفاز_و_قبل_از_تقسيم_هاگ_صورت_مي_پذيرد.
جملـة_پنجـم:_گياهـي_را_در_نظـر_بگيريـد_كه_تتراپلوئيد_يا_هگزاپلوئيد_اسـت._هاگ_هاي_اين_گياه_به_ترتيـب_2n_و_3n_خواهند_بود_و_

كروموزوم_همتا_در_اين_هاگ_ها_وجود_دارد.
***

4_ .4
گزينة_1:_در_گياهان،_زيگوت_دچار_ميتوز_مي_شود،_اما_در_نوروسپورا_زيگوت_دچار_ميوز_و_هسته_هاي_حاصل_از_آن_دچار_ميتوز_مي_شوند.
گزينة_2:_در_نوروسپورا،_هاگ_نسل_هاي_متعدد_ميتوز_را_انجام_مي_دهد_تا_يك_قارچ_كامل_توليد_كند،_اما_در_گياهان_نهان_دانه_)سويا(_

هاگ_نر،_يك_ميتوز_انجام_مي_دهد_و_دانة_گردة_رسيده_را_مي_سازد_كه_دو_سلول_رويشي_و_زايشي_در_آن_وجود_دارد.
گزينة_3:_هاگ_نوروسپورا_و_سرخس_هاپلوئيدند_و_درG1__)كه_هنوز_همانندسازي_نكرده_اند(_از_هر_ژن_يك_الل_دارند.

گزينة_4:_در_گياهان،_هاگ_ها_محصول_مسـتقيم_ميوز_اما_در_نوروسـپورا_)و_سـاير_آسكوميسـت_ها(_هاگ_ها_محصول_مسـتقيم_ميتوز_
هستند._با_اين_وصف،_در_سلول_مادر_هاگ_گياه_تتراد_تشكيل_مي_شود_اما_در_هسته_هايي_كه_قصد_توليد_هاگ_جنسي_در_نوروسپورا_

را_دارند،_تترادي_در_كار_نيست؛_چون_قرار_است_ميتوز_صورت_پذيرد.
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***
5_ .1

جملة_اول_نادرسـت_اسـت؛_چون_ممكن_اسـت_پروتئين،_چند_رشـتة_پلي_پپتيدي_يكسان_داشته_باشد_كه_در_اين_صورت_يك_نوع_ژن_
همة_آن_ها_را_كدگذاري_كرده_است.

جملة_دوم_نادرست_است؛_چون_ممكن_است_جهش،_بي_اثر_باشد._مثاًل_ممكن_است_جهش،_كدون_يك_اسيدآمينه_را_تبديل_به_كدون_
ديگر_همان_اسيدآمينه_كرده_باشد_كه_در_اين_صورت_در_پلي_پپتيد_هيچ_تغييري_ايجاد_نمي_شود.

جملة_سوم:_اگر_رشته_هاي_پلي_پپتيدي_موجود_در_اين_پروتئين_يكسان_باشند_نظرية_مذكور_صادق_است.
جملة_چهارم:_توليد_هر_يك_از_رشته_هاي_پلي_پپتيدي_در_ريبوزوم_صورت_مي_پذيرد_اما_در_ادامه،_تغييرات_احتمالي_و_در_هم_پيچيدن_رشته_هاي_

پلي_پپتيد_براي_توليد_پروتئين،_در_مكان_هاي_ديگر_سلول_صورت_مي_پذيرد._مثاًل_در_سيتوپالسم،_گلژي،_شبكة_آندوپالسمي_زبر_و_..._.
جملة_پنجم:_نمي_توان_اين_حرف_را_قبول_كرد._ممكن_اسـت_ژن_هايي_كه_در_سـنتز_يك_پروتئين_با_رشـته_هاي_پلي_پپتيدي_متفاوت_

مشاركت_مي_كنند،_روي_يك_كروموزوم_و_ممكن_است_روي_كروموزوم_هاي_متفاوت_قرار_داشته_باشند.
***

6_ 4__معلـوم_نيسـت_تعـداد_نوكلئوتيدهـا_حتماً_مضربي_از_سـه_باشـند._آن_چـه_مي_توان_گفـت_در_ناحية_رمزگـردان،_تعداد_.
ريبونوكلئوتيدهاي_mRNA_مضربي_از_سـه_اسـت؛_چون_كدون_ها_سـه_حرفي_هسـتند_اما_قبل_از_كدون_آغاز_و_بعد_از_كدون_پايان_

همواره_تعدادي_نوكلئوتيد_وجود_دارند_كه_ممكن_است_وضعيت_را_از_مضرب_سه_بودن_خارج_سازند!
ساير_گزينه_ها_درست_اند._در_باكتري_ها_در_صورت_چندژني_بودن_mRNA،_وضعيت_گزينة_1_حاكم_است،_mRNAها_قبل_از_ترجمه،_

رونوشت_هاي_اينتروني_را_از_دست_داده_اند_و_بالغ_شده_اند_و_در_يوكاريوت_ها،_mRNA_توسط_RNAپلي_مرازII_ساخته_مي_شود.
***

7_ 2__مرحلـة_آغـاز_بـا_آن_چه_در_متن_سـؤال_گفته_شـده_اسـت_پايان_مي_يابد_و_مرحلـة_ادامه،_آغاز_مي_شـود._اولين_واقعه_در_.
مرحلة_ادامه،_ورود_دومين_tRNA_به_جايگاه_A_و_برقراري_پيوند_هيدروژني_بين_آنتي_كدون_آن_و_كدون_دوم_است._يعني_سه_جفت_

نوكلئوتيد_رابطة_مكملي_برقرار_مي_كنند.
8_ .1

گزينة_tRNA_:2،_كدون_ندارد_بلكه_آنتي_كدون_دارد.
گزينة_tRNA_:3_آغازگر_از_جايگاه_P_خارج_شده_است.
گزينة_4:_عامل_پايان_ترجمه_وارد_جايگاه_A_مي_شود.

***
9_ .1

جملة_»الف«:_نادرست_است؛_چون_جايگاه_پايان_رونويسي_در_انتهاي_بخش_ساختاري_ژن_قرار_دارد_كه_جزء_اگزون_است.
جملة_»ب«:_درست_است؛_چون_جايگاه_آغاز_رونويسي_در_ابتداي_بخش_ساختاري_ژن_قرار_دارد_كه_جزء_اگزون_است.

جملة_»ج«:_درسـت_اسـت؛_چون_در_mRNA_بالغ_آن_چه_باقي_مانده_اسـت_رونوشـت_هاي_اگزوني_هسـتند._مسلماً_در_mRNA_بالغ،_
كدون_پايان_وجود_دارد.

جملة_»د«:_نادرست_است؛_چون_در_tRNA_بالغ،_رونوشت_اينترون_وجود_ندارد.
از_سويي_اگر_گفته_مي_شد_آنتي_كدون_بخشي_از_اگزون_tRNA_بالغ_است،_باز_هم_نادرست_بود؛_چون_اگزون_و_اينترون_)براساس_متن_
كتـاب_درسـي(_در_ژن_وجـود_دارد_)البته_به_واژه_نامه_انتهاي_كتاب_كـه_رجوع_مي_كنيد_مي__بينيد_اگزون_و_اينترون_را_براي_RNA_نيز_

قائل_شده_است،_اما_مهم_متن_كتاب_درسي_است!(
***

10_ .1
_RNA_اوليه_حذف_مي_شـوند_تا_به_RNA_گزينة_1:_همة_مناطق_اينتروني_ژن،_رونويسـي_مي_شـوند_اما_بعد_رونوشـت_هاي_اينتروني_از
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بالغ_تبديل_شود.
گزينـة_2:_وقتـي_mRNA_بالغ_شـكل_مي_گيـرد،_از_ابتداي_كدون_آغاز_تا_ابتداي_كدون_پايان_مـورد_ترجمه_قرار_مي_گيرد،_يعني_همة_

بخش_هاي_رونوشت_هاي_اگزوني،_ترجمه_نمي_شوند.
گزينة_3:_همة_اگزون_هاي_ژن،_رونويسي_مي_شوند.

گزينة_4:_اساساً_رونوشت_هاي_اينتروني_در_mRNA_بالغ_وجود_ندارند_تا_ترجمه_شوند!
***

11_ 4__سـلولي_كـه_اپـران_دارد_باكتـري_اسـت._باكتري_ها_عوامل_رونويسـي،_اسـكلت_سـلولي_و_انواع__RNAپلي_مـراز_ندارند._.
بيش_تر_آن_ها_ديواره_دارند_و_ژن_هايشـان_توسـط_يك_نوع_RNAپلي_مراز_رونويسـي_و_توسـط_دو_نوع_آنزيم_)هليكاز_و_DNAپلي_مراز(_
همانندسـازي_مي_شـوند._سـه_گزينه_نادرسـت_اسـت،_پس_مي_مانَد_گزينة_4._در_فصل_بعد_خواهيد_ديد_كه_بعضي_باكتري_ها_پالزميد_

)DNA_حلقوي_كوچك_به_عنوان_كروموزوم_كمكي(_در_خود_دارند.
***
12_ 4__اپران،_خاص_پروكاريوت_هاست_پس_گزينة_1،_جواب_نيست_چون_نوروسپورا،_يوكاريوت_است..

آنزيم_هاي_گزينة_2،_محصوالت_اپران_لك_هستند_كه_در_E.coli_بيان_مي_شوند.
گزينة_3_:_جمله_را_به_درستي_كامل_مي_كند؛_چون_عوامل_رونويسي،_متعلق_به_يوكاريوت_ها_هستند_كه_اپران_ندارند.

گزينة_4:_پاسخ_است؛_چون_اسب_سلوالز_نمي_سازد._جانوران،_ژن_سلوالز_و_اين_آنزيم_را_ندارند._البته_در_رودة_كور_و_رودة_بزرگ_اسب،_
باكتري_هاي_توليدكنندة_سلوالز_مستقر_هستند_كه_آن_ها_اپران_دارند.

***
13_ 3__به_متن_كتاب_درسي_رجوع_كنيد..
14_ 2_اين_شكل،_تنظيم_رونويسي_در_يوكاريوت_ها_را_نشان_مي_دهد..

جملة_»الف«:_منظور،_عوامل_رونويسي_است_كه_خاص_يوكاريوت_هاست._جمله_درست_است.
جملة_»ب«:_درست_است_كه_ژن_هاي_يوكاريوتي،_گسسته_اند_اما_اين_واقعيت_در_اين_شكل،_مشخص_نيست._جمله_نادرست_است.

جملة_»ج«:_نادرست_است؛_چون_اين_دو_دانشمند_مدل_اپران_را_ارائه_كردند._مدلي_كه_خاص_پروكاريوت_هاست.
جملة_»د«:_نادرست_است؛_چون_اين_ژن،_يوكاريوتي_است_در_حالي_كه_ناحية_نوكلئوئيدي،_متعلق_به_پروكاريوت_هاست_و_عامل_مولد_

ذات_الريه،_نوعي_باكتري_كپسول_دار_است.
***
15_ .3

جملة_»الف«:_ممكن_اسـت_جهش_باعث_شـود_كدون_يك_اسـيدآمينه_به_كدون_ديگر_همان_اسـيدآمينه_تبديل_شود؛_در_اين_صورت_
هيچ_تغييري_در_پروتئين_به_وجود_نخواهد_آمد.

جملة_»ب«:_ممكن_است_آن_سلول_جنسي_در_زادآوري_شركت_نكند!_در_اين_صورت_زاده_اي_در_كار_نخواهد_بود.
جملة_»ج«:_ممكن_است_جهش_در_بخش_تنظيمي_ژن_اتفاق_بيافتد،_در_اين_صورت_احتماالً_ژن_بيان_نمي_شود_و_اگر_هم_بيان_شود،_

اثر_جهش_در_RNA_حاصل،_منعكس_نشده_است.
جلمة_»د«_:_جهش_تغيير_چارچوب،_جهش_ژني_است_اما_واژگوني،_جهش_كروموزومي_است.

جملة_»ه«_:_ممكن_است_جهش_در_ژن_هاي_رمزكنندة_mRNA،_رخ_نداده_باشد._در_اين_صورت_اثر_جهش_در_كدون_)كه_متعلق_به_
mRNA_است(،منعکسنخواهدشد.

***
16_ .3

جملة»الف«:نادرستاست؛چوناگرنوكلئوتيد1،حذفشود؛كدونAUGدیگريشکلميگيردوعملترجمهآغازميشود.
جملة»ب«:نادرستاست؛چوناگرنوكلئوتيد2بانوكلئوتيدUدارجانشينشود؛كدونUGCبهUGUتبدیلخواهدشدكه
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هردوكدون،مربوطبهآمينواسيدسيستئينهستند.
جملـة»ج«:اگـرچنيـناتفاقـيرخدهد،كدونپایانيUAAبهصورتزودهنگامظهورميكنـدوباعثتوليدپليپپتيدكوتاهتر

ميشود؛پسجملهدرستاست.
جملة»د«:درستاست؛چوندرصورتاینواقعه،كدونپایانيازبينميرودوترجمهادامهميیابد.

***
17_ 1__همة_جمالت،_درست_هستند..

جملة»الف«:جهشهايژنيباميکروسکوپقابلرؤیتنيستند؛چوندریكیاچندجفتنوكلئوتيداتفاقميافتند.
جملة»ب«:جهشهايجانشينيوتغييرچارچوبجهشهايژنيهستندامابههرحالدركروموزومرخميدهند.

جملة»ج«:منظورازجهشكروموزوميسـاختارينوعاول،جهشازنوعحذفاسـت.درحذفقطعهايازكروموزومحذف
ميشود.اینپدیدهباميکروسکوپ،قابلرؤیتاست.

جملـة»د«:درسـتاسـت؛چوندراینجهشسـاختاريكروموزومـي،قطعهايازیككروموزومحذفوبـهكروموزومهمتا
ميپيوندد.

جملة»ه«:نوعسـومجهشكروموزومي،واژگونياسـت.دراینجهش،مقدارمادةژنتيكسـلولوكروموزومتغييرينميكند.
باوجوداینكهاینجهشازنوعبزرگاسـتاماباميکروسـکوپقابلتشـخيصنيسـت؛چونهيچتغييريدرمقداروندازة

كروموزومرخنميدهد.

Ì 12پاسخفآزمونف

***
1_ 3 نخستين_بار_ژن_رمزكنندة_نوعی_rRNA_قورباغه_توسط_كوهن_و_باير_به_وسيلة_آنزيم_محدودكننده_برش_يافت_و_وارد_.

اشريشـيا_كالی_شـد._اين_ژن_به_طور_طبيعی_در_قورباغه_توسـط_RNAپلی_مرازI_و_به_كمك_عوامل_پروتئينی_رونويسـی_می_شود_اما_
در_اِ.كالی_ژن_مذكور_توسط_RNAپلی_مراز_پروكاريوتی_و_بدون_حضور_عوامل_رونويسی،_رونوشت_برداری_می_شود._الزم_به_يادآوری_

است_كه_عوامل_رونويسی_خاص_يوكاريوت_ها_هستند._فعال_كننده،_خود_يكی_از_عوامل_رونويسی_است.
***

2_ 4 در_اشريشيا_كالی_RNAپلی_مرازII_،I_و_III_وجود_ندارد._در_rRNA_كدون_و_آنتی_كدون_وجود_ندارد._كدون_ها_اختصاصاً_.
در_mRNA_و_آنتی_كدون_ها_اختصاصاً_در_tRNA_وجود_دارند._ژن_مذكور_در_اين_آزمايش_همانندسـازی_نشـد_بلكه_مورد_رونويسـی_
قرار_گرفت._همان_طور_كه_می_دانيد_در_اِ.كالی_عوامل_رونويسی_وجود_ندارند_و_اين_عوامل،_خاص_يوكاريوت_ها_هستند._با_وجود_اين،_
ژن_رمزكنندة_rRNA_قورباغه_در_باكتری_مورد_رونويسـی_قرار_گرفت._اين_بدان_معنی_اسـت_كه_امكان_رونويسـی_يك_ژن_يوكاريوتی_

بدون_حضور_عوامل_رونويسی_در_شرايط_خاص_وجود_دارد!
***

3_ 1 آنزيـم_محدودكننـده_يك_پيوند_فسـفو_دی_اسـتر_بيـن_دو_نوكلئوتيد_مجاور_را_در_هريك_از_رشـته_های_DNA_در_محل_.
جايگاه_شناسايی_)جايگاه_تشخيص(،_هيدروليز_می_كند.

***
4_ 2 در_انتهای_چسبندة_حاصل_از_عملكرد_EcoRI_،_دئوكسی_ريبونوكلئوتيدهای_آدنين_دار_)پورين(_و_تيمين_دار_)پيريميدين(_.

با_پيوند_فسـفو_دی_اسـتر_به_هم_اتصال_دارند._فرمول_بسـتة_دئوكسـی_ريبوز_C5H10O4_اسـت._انتهای_چسبنده،_تك_رشته_ای_است_و_
پيوند_هيدروژنی_ندارد._در_اين_انتهای_چسبنده،_چهار_نوكلئوتيد_وجود_دارد_كه_منتهی_به_آدنين_هستند؛_يعنی_هميشه_انتهايی_ترين_
نوكلئوتيد_در_انتهای_چسـبندة_حاصل_از_عملكردِ_EcoRI،_نوكلئوتيد_Aداراسـت.__در_ضمن_اين_توالي_شـامل_چهار_نوكلئوتيد_سـه_

پيوند_فسفودی_استر_وجود_دارد.
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ف 2	لص
آزمونفهايفپيشفدانشگاهيف2

Ì 15 دقيقه Ì)آزمونف58:فپوياييفجمعيتفهافوف...ف)ويژگيفهافوفالگوهايفرشدفجمعيت

1_ چند_جمله_نادرست_است؟.
*جمعيت،_پدیده_اي_ثابت_و_بدون_تغيير_نيست.

*در_هر_اجتماع_زیستي_جمعيت_هاي_مختلف_با_یکدیگر_ارتباط_دارند.
*اندازه،_تراکم_و_توزیع،_سه_ویژگي_اصلي_هر_اجتماع_زیستي_است.

*مهاجرت_به_درون_جمعيت،_آهنگ_رشد_آن_را_تحت_تأثير_قرار_مي_دهد.
*درختان_بلوط_جنگل_هاي_شمال_ایران_مثالي_از_یک_جمعيت_است.

4_)4 _3_)3 _2_)2 _1_)1

2_ _اسـت._اگر_در_جمعيت_400_رأسي_آن_ها_طي_یک_سال_40_گوزن_بميرند؛_تعداد_گوزن_هاي_زاده_شده_. 0 02/ آهنگ_رشـد_جمعيتي_از_گوزن_ها_
در_همان_سال_چند_رأس_بوده_است؟

16_)4 _32_)3 _24_)2 _48_)1

3_ در_هر_جمعيتي_از_جانداران،_................
1(_كوچك_بودن_اندازه،_احتمال_درون_آميزي_را_افزايش_مي_دهد.

2(_اندازه_جمعيت_بر_توان_بقاي_آن_اثرگذار_است.
3(_آميزش_بين_خويشاوندان_از_تنوع_ژني_آن_مي_كاهد.

4(_تعريف_ارنست_ماير_صدق_مي_كند.

4_ 2_متر_را_در_نظر_بگيرید_که_در_آن_120_ماهي_قرمز_وجود_دارد._اگر_آهنگ_رشد_این_جمعيت_1_فرض_شود_پس_از_3_. 3 1  آکواریومي_به_ابعاد_
سال،_تراکم_ماهي_ها_چند_خواهد_بود؟

20_)4 _40_)3 _80_)2 _160_)1

5_ کدام،_عبارت_روبه_رو_را_به_نادرستي_تکميل_مي_کند؟_____»الگوهاي_رشد_جمعيت_................_.«.
1(_براي_پيش_بيني_دربارة_آيندة_جمعيت_استفاده_مي_شوند.

2(_به_ترتيب_از_ساده_به_پيچيده_در_دو_گروه_جاي_داده_مي_شوند.
3(_براي_پژوهش_دربارة_جمعيت،_كاستي_هايي_دارند.

4(_در_ساده_ترين_حالت_خود_از_محاسبة_تفاوت_ميان_آهنگ_تولد_و_آهنگ_مرگ_به_دست_مي_آيند.
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6_ کدام_عامل_وابسته_به_تراکم_در_سقوط_شدید_منحني_رشد_گوزن_هاي_شمالي_جزیره_اي_در_آالسکا_نقش_مؤثرتري_داشت؟.
4(_اختالل_در_رفتارهاي_جفت_يابي 3(_كاهش_ناگهاني_منابع_غذايي_ 2(_شكار_شدن_توسط_بوميان_ 1(_شيوع_بيماري_

7_ کدام،_از_ایرادهاي_الگوي_رشد_لجيستيک_است؟.
ب(_در_نظر_نگرفتن_ناتواني_طبيعت_در_بازسازي_منابع الف(_بي_توجهي_به_تنوع_ناشي_از_جهش_در_افراد_گونه_

د(_سودمندي_کاهش_تراکم_براي_افراد_جمعيت ج(_لحاظ_کردن_برهم_کنش_گونه_هاي_مختلف_
4(_ج_و_د 3(_الف_و_ب_ 2(_الف_و_د_ 1(_ب_و_ج_

8_ پایين_بودن_تراکم_جمعيت_در_همه_جانداران_زیر_احتمال_جفت_یابي_را_قطعًا_کاهش_مي_دهد،_به_جز:.
4(_نخود_فرنگي 3(_قرقاول_ 2(_شبدر_ 1(_گوزن_شمالي_

9_ نمودار_مقابل_منحني_رشد_جمعيت_قرقاول_ها_را_نشان_مي_دهد._کدام_واقعيت_صحيح_نيست؟.
1(_زيستگاه_قباًل_فاقد_قرقاول_بوده_است.

2(_گنجايش_محيط_حدود_1500_قرقاول_بوده_است.
3(_تعداد_اين_پرندگان،_گاه_از_گنجايش_تحمل_زيستگاه_فراتر_رفته_است.

4(_الگوي_رشد_جمعيت_با_الگوي_Logistic_كاماًل_انطباق_دارد.

10_ کدام_مورد_جزو_مهم_ترین_جنبة_مقایسة_جمعيت_هاي_تعادلي_و_فرصت_طلب_به_حساب_مي_آید؟.
2(_قابل_پيش_بيني_بودن_آب_و_هواي_محيط_ _ 1(_سرعت_رشد_و_نمو_

4(_تعداد_وابستگي_مرگ_و_مير_به_تراكم _ 3(_قابليت_رقابتي_افراد_

11_ Operophthera_brumata_نوعي_پروانه_است_که_....................

1(_ژن_پروتئين_هاي_مادة_زمينه_اي_اسكلت_خود_را_در_سلول_هاي_پوست_بيان_مي_كند.
2(_مراحل_تخم←_الرو_←_شفيره_←_نابالغ_←_بالغ_را_سپري_مي_كند.
3(__بيش_ترين_مرگ_و_مير_الروهاي_آن_در_فصل_زمستان_اتفاق_مي_افتد.

4(_در_هر_چشم_خود_يك_قرنيه،_يك_عدسي_و_چند_سلول_گيرندة_نور_دارد.

12_ کدام_گزینه،_جملة_مقابل_را_به_نادرستي_تکميل_مي_کند؟__»افزایش_تنوع_در_جمعيت_که_ناشي_از_نوترکيبي_الل_ها_باشد،_با_......_رابطه_......_دارد.«.
2(_درجة_شايستگي_تكاملي_افراد_جمعيت_ـ_مستقيم 1(_خطر_انقراض_جمعيت_ـ_معكوس_

4(_توان_سازشي_جمعيت_با_محيط_هاي_جديد_ـ_مستقيم 3(_شانس_بقاي_افراد_آن_جمعيت_ـ_معكوس_

13_ نمي_توان_گفت_که_.......
1(_بسياري_از_گونه_ها_وضعيتي_بينابين_وضعيت_جمعيت_هاي_فرصت_طلب_و_تعادلي_را_دارند.

2(_جمعيت_طبيعي_اغلب_مهره_داران_در_طول_زمان_كوتاه_تغيير_چنداني_نمي_كند.
3(_رابطة_عكس_بين_تعداد_زاده_ها_و_اندازة_پيكر_پروانه_ها_به_دليل_محدود_بودن_مقدار_كل_ماده_و_انرژي_است.

4(_همة_الروهايي_كه_از_شفيره_هاي_اپروفترابروماتا_خارج_مي_شوند_در_بهار_غذاي_كافي_در_اختيار_دارند.

14_ با_توجه_به_نمودار_رشد_جمعيت_نوعي_باکتري_در_محيط_کشت_مصنوعي،_کدام_نادرست_است؟.
1(_در_مرحلة_B_هليكاز_و_DNA_پلي_مراز_باكتري_ها_فعاليت_شديدتري_نسبت_به_مرحلة_A_دارند.

( )N K 2(_در_مرحلة_C_تعداد_باكتري_ها_با_گنجايش_محيط_به_برابري_رسيده_است_
3(_در_مرحلة_D_آهنگ_رشد_جمعيت_كم_تر_از_صفر_است.

4(_در_مرحلة_A_در_هيچ_يك_از_باكتري_ها_دوراهي_همانندسازي_تشكيل_نشده_است.

15_ در_جمعيتی_از_وال_های_کوژپشـت_1000_فرد_وجود_دارد._اگر_هر_سـال_20%_جمعيت_اوليه_به_آن_ها_افزوده_شود_و_آهنگ_مرگ_نصف_آهنگ_تولد_.
باشد_طی_یک_سال_چند_وال_در_این_جمعيت_زاده_شده_است؟

50_)4 _100_)3 _400_)2 _200_)1
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1

16_ اندازة_جمعيتي_نزدیک_به_گنجایش_محيط_است._در_این_جمعيت_..................
1(_مرگ_و_مير_افراد_ارتباط_چنداني_با_فنوتيپ_و_ژنوتيپ_آن_ها_ندارد.

2(_بيش_ترين_انرژي_افراد_صرف_توليد_مثل_مي_شود.
3(_معموالً_هر_فرد_چند_بار_توليد_مثل_مي_كند.

4(_افراد_براي_كسب_منابع_با_يكديگر_رقابت_ندارند.

17_ کدام_جمله_نادرست_است؟.
1(_پراكنش_مي_تواند_منعكس_كنندة__انواع_روابط_بين_جمعيت_و_محيط__زيست_آن_باشد.

2(_شكارشدن_از_عوامل_وابسته_به_تراكم_جمعيت_است.
_بالغ« ← _شفيره ← _الرو ← 3(_مراحل_مقابل_در_چرخة_زندگي_بيوة_سياه_وجود_دارد._»تخم

4(_پايين_بودن__تراكم_جمعيت_نخودفرنگي_تأثيري_بر_كاهش_آهنگ_توليد_مثل_آن_ندارد.

18_ )سراسري_ـ_86_ـ_داخل_کشور(. به_طور_معمول_در_جمعيت_هاي_تعادلي،_................._
2(_بين_افراد،_رقابت_وجود_ندارد. _ 1(_تعداد_فرزندان_محدود_نيست._

4(_مرگ_و_مير_افراد،_غيرتصادفي_است. 3(_تراكم_جمعيت،_نوسان_زيادي_دارد._

19_ )سراسري_ـ_87_ـ_خارج_کشور(. در_الگوي_لجيستيک،_................._مورد_توجه_قرار_گرفته_است._
2(_برهم_كنش_گونه_هاي_مختلف _ 1(_تنوع_افراد_گونه_

4(_پيوستگي_رشد_جمعيت _K_3(_تأثير_حوادث_طبيعي_بر_مقدار
_443_در_صفحة_58پاسخ_آزمون_

Ì 11 دقيقه Ì)آزمونف59:فپوياييفجمعيتفهافوف...ف)روابطفميانفجاندارانفدرفاجتماعاتفزيستي

1_ کدام_جمله_نادرست_است؟.
1(_تحول_و_تغييرگونه_ها_در_ارتباط_با_يكديگر_صورت_مي_گيرد.

2(_روابط_درازمدت،_گونه_هاي_هم_زيست_را_به_وجود_آورده_است.
3(_استفاده_هاي_مشترک_از_منابع_كمياب_باعث_رقابت_مي_شود.

4(_به_رابطة_نزديكي_كه_دو_يا_چند_جاندار_يك_گونه_در_درازمدت_برقرار_مي_كنند،_هم_زيستي_مي_گويند.

2_ کدام_جزو_ترکيب_هاي_ثانوي_گياهان_نيست؟.
4(_پپتيدهاي_گوگردي 3(_سيتوكينين_ 2(_كوتين_ 1(_روغن_خردل_

3_ کدام_نوعي_رابطة_همياري_به_حساب_نمي_آید؟.
2(_شته_و_مورچة_نگهبان _ 1(_قارچ_و_جلبك_در_قالب_گلسنگ_

4(_باكتري_مولد_ويتامين_K_و_انسان 3(_تريكودينا_و_باكتري_هاي_سطح_بدن_ماهي_

4_ در_رابطة_................._دلقک_ماهي_و_شقایق_دریایي_...................
1(_هم_ياري_ـ_ماهي_در_ميان_بازوهاي_كيسه_تن_مخفي_مي_شود.

2(_هم_سفرگي_ـ_طرفي_كه_سود_و_زيان_نمي_برد_بدون_داشتن_مغز_توانايي_يادگيري_دارد.
3(_هم_ياري_ـ_جانور_ثابت،_خارهاي_گزنده_و_سّمي_دارد.

4(_هم_سفرگي_ـ_جانور_داراي_شبكة_عصبي،_در_سطح_دروني_لولة_گوارش_خود_سلول_هاي_تاژكدار_دارد.
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)سراسري_ـ_90_ـ_خارج(._24 کدام_عبارت_در_مورد_جانداري_که_در_شکل_با_عالمت_سؤال_مشخص_شده_است،_نادرست_است؟_این_جاندار_و_................._
_1(_هيدر،_رابطة_هم_زيستي_دارند._

_2(_شته،_مواد_زايد_آمين_دار_دفع_مي_كنند.
_3(_كشتي_چسب،_در_يك_گروه_جاي_دارند.
4(_خرچنگ_دراز،_گردش_خون_بسته_دارند.

)سراسري_ـ_94_ـ_خارج(._25 در_نوع_ویژه_اي_از_رابطة_صيادي_ميان_دو_گونه،_گونة_نفع_برنده_همواره_................._
2(_تحت_تأثير_مواد_دفاعي_گونة_ديگر_قرارمي_گيرد. 1(_بر_كاهش_اندازة_جمعيت_گونة_ديگر_مؤثر_است._
4(_رقابت_را_در_جمعيت_گونة_ديگر_افزايش_مي_دهد. 3(_هماهنگ_با_گونة_ديگر_تغيير_و_تحول_يافته_است._

_452_در_صفحة_62پاسخ_آزمون_

Ì 23 دقيقه Ì)آزمونف63:فپوياييفجمعيتفهافوفاجتماعاتفزيستيف)آزمونفكليفبخش

1_ تعداد_شيرها_در_جمعيتي_297_قاّلده_است._یک_سال_قبل_تعداد_آن_ها_270_بوده_است._دو_سال_بعد_تعداد_آن_ها_حدوداً_به_چند_قاّلده_خواهد_رسيد؟.
359_)4 _352_)3 _312_)2 _327_)1

2_ تراکم_ماهي_هاي_قزل_آال_در_یک_استخر_پرورش_ماهي_10_عدد_در_متر_مکعب_است._اگر_آهنگ_رشد_جمعيت_آن_ها_3_باشد،_پس_از_2_سال_تراکم_.
به_چند_خواهد_رسيد؟

160_)4 _120_)3 _80_)2 _40_)1

3_ هنگام_رشد_جمعيت_مخمرها_در_یک_ظرف_کشت_شيشه_اي_.......................
1(_هرگز_رقابتي_بين_افراد،_بر_سر_منابع_محيطي_وجود_ندارد.

2(_همواره_منابع_غذايي_به_ميزان_كافي_در_اختيار_همة_افراد_قرار_دارد.
3(_عوامل_وابسته_به_تراكم_به_جمعيت_اجازة_ادامة_رشد_به_صورت_نمايي_را_نمي_دهند.

4(_در_هر_شرايطي_افراد_با_حداكثر_توان_خود_توليدمثل_مي_كنند.

4_ نمودار_مقابل_گویاي_کدام_است؟.
1(_وجود_رقابت_خفيف_طي_يك_دورة_چهل_ساله

2(_تأثير_عوامل_وابسته_به_تراكم_بر_جمعيت
3(_توليدمثل_گوزن_ها_با_حداكثر_توان_در_مدت_زمان_پژوهش

4(_دسترسي_همة_افراد_به_منابع_مورد_نياز

5_ در_الگوي_رشد_Logistic_فرض_بر_این_است_که_................
1(_اصلي_ترين_عامل_محدودكنندة_جمعيت_در_بسياري_از_گونه_ها،_شكارشدن_توسط_گونه_هاي_ديگر_است.

2(_افزايش_تعداد_افراد_بالفاصله_موجب_كاهش_آهنگ_رشد_مي_شود.
3(_جهش_يافته_هاي_جديد_ممكن_است_سريع_تر_توليدمثل_كنند_و_مقدار_r_آن_ها_از_انواع_پيشين_باالتر_باشد.

4(_تغييرات_فصل_و_حوادث_طبيعي_مي_توانند_تغييرات_چشمگيري_در_گنجايش_محيط_ايجاد_كنند.

6_ منحني_هاي_»الف«_و_»ب«_به_ترتيب_جمعيت_............._و_................_مي_توانند_باشند..
2(_پلنگ_جاگوار_ـ_مخمر _1(_آفتاب_گردان_ـ_گوسفند_تاسماني_

4(_لوبيا_ـ_سوسك _ 3(_مگس_سركه_ـ_دافني_

7_ _باشد،_همة_موارد_مورد_انتظار_است،_به_جز:. N K هرگاه_براي_جمعيتي_واقعي_از_جانوران_
2(_مرگ_و_مير_هدف_دار _ 1(_بروز_رقابت_شديد_بين_افراد_

4(_طول_عمر_نسبتاً_كوتاه _ 3(_ثابت_بودن_تقريبي_آب_و_هوا_
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3

8_ در_تکامل_رفتار،_هر_جانوري__........................
1(_فرار_از_شكارچي_را_نسبت_به_جلوگيري_از_برخورد_با_آن_ترجيح_مي_دهد.

2(_براي_دفاع_از_خود،_تركيب_هاي_ثانوي_توليد_مي_كند.
3(_رفتارهايي_در_جهت_كاهش_هزينه_هاي_مصرفي_و_افزايش_سود_خالص_بروز_مي_دهد.

4(_توانايي_شكستن_خطوط_دفاعي_گياهان_اجتماع_زيستي_خود_را_دارد.

9_ در_مورد_هم_زیستي_شته_ها_و_مورچه_ها،_کدام_درست_است؟.
1(_انواع_مورچه_ها_از_قطرات_حاوي_مواد_قندي_شيرة_پروردة_خارج_شده_از_بدن_شته_ها_تغذيه_مي_كنند.

2(_شته_ها_شيرة_پروردة_موجود_در_آوندهاي_آبكش_گياه_ميزبان_را_مي_مكند.
3(_مورچه_هاي_نگهبان_همانند_شته_ها_و_هزارپايان،_پاهايي_بندبند_دارند.

4(_شته_ها_فقط_از_شيرة_آوندهاي_آبكش_ساقة_گياهان_علفي_تغذيه_مي_كنند.

10_ رقابت_دسترسي_گونه_ها_به_منابع_را_محدود_مي_کند._این_نتيجة_پژوهش_هاي_.................._و_.................._بود..
1(_كانل_روي_كشتي_چسب_ها_ـ_آرتور_روي_سسك_ها

2(_تيلمن_روي_گياهان_ـ_گوس_روي_پارامسي_ها
3(_پاين_روي_ستاره_هاي_دريايي_ـ_داروين_روي_جانوران_داراي_شباهت_زياد

4(_لورنز_روي_غازها_ـ_دووري_روي_گل_هاي_مغربي

11_ در_آزمایش_G.F.Gause_معلوم_شد،_نتيجه_رقابت_پارامسي_ها_به_..................._بستگي_دارد..
2(_تشابه_كنام_هاي_بنيادي _ 1(_هم_پوشاني_كنام_هاي_واقعي_

4(_نوع_غذاي_مصرفي _ 3(_تقسيم_نامتناسب_منابع_

12_ در_......_جمعيت_ها،_با_افزایش_آميزش_هاي_......_خطر_انقراض_....._مي_شود..
2(_بيش_تر_ـ_خويشاوندي_ـ_زياد _ 1(_همه_ـ_خويشاوندي_ـ_كم_
4(_همه_ـ_همسان_پسندانه_ـ_كم 3(_بيش_تر_ـ_ناهمسان_پسندانه_ـ_زياد_

13_ آهنگ_رشـد_جمعيتي_از_قوچ_ها_طي_2_سـال_ميزان_ثابت_0/3_را_داراسـت._به_جمعيت_300_رأسـي_از_آن_ها_پس_از_گذشـت_این_زمان_چند_قوچ_.
اضافه_مي_شود؟

270_)4 _180_)3 _207_)2 _507_)1

14_ کدام_عبارت_جملة_روبه_رو_را_به_نادرستي_تکميل_مي_کند؟______»به_طور_معمول_....«..
1(_آب_و_هواي_محيط_زيست_جمعيت_هاي_تعادلي_تا_حدودي_قابل_پيش_بيني_است.

2(_كاهش_اندازة_جمعيت_هاي_فرصت_طلب_ناشي_از_رقابت_بين_افراد_نيست.
3(_اندازة_جمعيت_هاي_تعادلي_خيلي_پايين_تر_از_گنجايش_محيط_اشباع_نشدة_آن_هاست.

4(_حدوداً_نيمي_از_افراد_جمعيت_فرصت_طلب_در_طول_عمر_خود_فقط_يك_بار_زاده_هايي_را_متولد_مي_كنند.

15_ هرم_سني_جمعيت_ایران_براساس_سرشماري_سال_1385_کدام_است؟.

_)4 _ _)3 _ _)2 _ _)1
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16_ گوس_در_آزمایش_خود_روي_پارامسي_ها_همة_موارد_را_پذیرفت_به_جز_...............
1(_گونه_اي_كه_با_كارآيي_بيش_تري_مي_تواند_از_منابع_استفاده_كند،_گونة_ديگر_را_از_زيستگاه_حذف_مي_كند.

2(_گونه_اي_كه_نسبت_به_مواد_دفعي_باكتري_ها_حساس_است،_در_شرايطي_مي_تواند_با_گونة_رقيب_خود_سازش_كند.
3(_درصورت_وجود_منابع_محدود،_همواره_حذف_رقابتي_بين_گونه_ها_رخ_مي_دهد.

4(_استفاده_هاي_مشترک_از_منابع_كم_ياب_باعث_رقابت_مي_شود.

17_ کدام_عبارت،_جملة_»........._باعث_............«_را_به_نادرستي_تکميل_مي_کند؟.
1(_صيادي_ـ_كاهش_اثرات_رقابت_بين_صدف_هاي_دريايي_مي_شود.

2(_رقابت_بر_سر_شكار_ـ_ستيز_بين_شير_و_كفتار_مي_شود.
3(_ورود_جانوران_شكارچي،_همراه_نخستين_ساكنان_جزيرة_هاوايي_ـ_انقراض_برخي_گونه_هاي_جانوران_محلي_شد.

4(_افزايش_تنوع_گياهان_علف_زارهاي_مينه_سوتا_ـ_جذب_هر_چه_كم_تر_نيتروژن_از_خاک_شد.

18_ در_پژوهش_هاي_مربوط_به_کنام_هاي_مورد_مطالعة_................
1(_رابرت_پاين،_هيچ_يك_از_جانوران_در_پيكر_خود_اسكلت_نداشتند.

_محاسبه_مي_شود. jHk÷U

SeIv¶ 

2(_كانل،_تراكم_جانوران_در_همة_طول_عمر_آن_ها_از_فرمول_

3(_گوس،_مژكداران_واكوئل_هاي_گوارشي_و_ضربان_دار_داشتند.
4(_رابرت_مك_آرتور،_در_شكار_سسك_ها_انتقال_گازهاي_تنفسي_به_وسيلة_دستگاه_گردش_خون_انجام_مي_شد.

19_ چند_مورد،_جملة_مقابل_را_به_درستي_تکميل_نمي_کند؟_____»ممکن_نيست_..............._«.
الف(_در_یک_الگوي_لجيستيکي_رشد،_وقتي_اندازة_جمعيت_حداکثر_است،_آهنگ_رشد_صفر_باشد.

ب(_پایين_بودن_تراکم_جمعيت_هيچ_یک_از_انواع_شبدرها_بر_توان_توليدمثلي_آن_بي_تأثير_باشد.
ج(_جمعيتي_با_الگوي_نمایي_رشد_پيدا_شود_که_بين_افراد_رقابت_وجود_داشته_باشد.

_باقي_بماند. r 0 د(_با_جایگزین_نشدن_منبع_متناسب_با_سرعت_مصرف_شدن_آن_ها،_
ه(_در_الگویي_که_با_شدت_یافتن_رقابت_و_نزدیک_شدن_اندازه_جمعيت_به_K_آهنگ_رشد_ُکند_مي_شود،_به_وجود_جهش_توجه_شده_باشد.

4_)4 _3_)3 _2_)2 _1_)1

20_ کدام،_درست_نيست؟.
_است،_طول_عمر_عموماً_بيش_تر_از_يك_سال_است. N K<< 1(_در_جمعيتي_كه_در_آن_

2(_اندازة_جمعيت_هايي_كه_افراد_آن_ها_زود_به_سن_توليدمثل_مي_رسند،_با_بروز_بحران_به_طور_قابل_توجهي_كاهش_مي_يابد.
3(_افراد_جمعيتي_كه_سازگاري_بيش_تر_با_محيط،_هدف_آن_هاست_عموماً_رقابتي_شديد_دارند.

4(_افراد_جمعيتي_كه_كاهش_اندازة_آن_تحت_تأثير_ژنوتيپ_و_فنوتيپ_افراد_است،_رشد_و_نمو_آهسته_دارند.

21_ کدام،_جمله_مقابل_را_به_نادرستي_تکميل_مي_کند؟_____»نوع_اثر_عاملي_که_............._،_مهم_ترین_جنبة_مقایسة_جمعيت_هاي_تعادلي_و_فرصت_طلب_.
است.«

1(_چهرة_جمعيت_ها_را_تغيير_مي_دهد.
2(_فراواني_نسبي_صفات_را_در_جمعيت_ها_تغيير_مي_دهد.

3(_كار_آن،_حفظ_تغييرات_مطلوب_است.
4(_مهم_ترين_نقش_آن،_ايجاد_تنوع_در_جمعيت_است.
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32
5

Operophthera_brumata_جانوري_است_که_.............._22

1(_اكسيژن_را_عمدتاً_به_صورت_تركيب_با_هموگلوبين_به_سلول_ها_مي_رساند.
2(_در_دستگاه_عصبي_محيطي_خود_گره_هاي_مستقل_دارد.

3(_نور_پس_از_عبور_از_قرنيه_و_مردمك_به_عدسي_چشم_مي_رسد.
4(_در_هر_بند_پايش،_ماهيچه_هايي_در_كنار_مفصل_گوي_و_كاسه_قرار_گرفته_است.

کدام،_جملة_روبه_رو_را_به_نادرستي_تکميل_مي_کند؟_____»در_جمعيت_بيستون_بتوالریا_..............._.«._23
1(_هر_فرد_سعي_مي_كند_هرچه_بيش_تر_توليدمثل_كند_تا_حداقل_تعدادي_از_زاده_هايش_از_بحران_جان_سالم_به_در_ببرند.

2(_هيچ_يك_از_زاده_هايي_كه_سالم_و_توانمند_نباشند،_نمي_توانند_زنده_بمانند.
3(_با_پرندگان_شكاري_نوعي_تكامل_همراه_وجود_دارد_كه_مي_توان_آن_را_مسابقة_تسليحاتي_توصيف_كرد.

4(_توانايي_پرواز_افراد_بالغ_شايستگي_تكاملي_را_افزايش_مي_دهد.

همة_موارد_از_اعتقادات_داروین_بود،_به_جز:._24
1(_رقابت_بين_گونه_هايي_كه_شبيه_ترند،_حادتر_است.

2(_صفات_اكتسابي_به_صورت_وراثتي_به_زاده_ها_انتقال_مي_يابند.
3(_زيستگاه_ها_از_نظر_فراهم_كردن_فرصت_براي_بقا_و_زادآوري_افراد_متفاوت_هستند.

4(_انديشة_مالتوس_دربارة_جمعيت_انساني_قابل_تعميم_براي_همة_گونه_ها_نيست.

چند_جمله_نادرست_است؟._25
الف(_درصورت_توقف_فعاليت_واکوئل_هاي_ضربان_دار_پارامسيوم_اورليا،_دیوارة_سلولي_سخت_جاندار،_مانع_ترکيدن_سلول_مي_شود.

ب(_سسک_هاي_سينه_سرخ_ماده_صفات_وابسته_به_کروموزوم_Z_را_منحصراً_از_والد_نر_خود_به_ارث_برده_اند.
ج(_جاندار_مورد_مطالعة_ژوزف_کانل،_عنکبوت_بيوة_سياه_و_هزارپاي_گوشتخوار_همگي_از_بندپایان_هستند.

د(_محيط_پژوهشي_رابرت_پاین_و_ژوزف_کانل_دائمًا_دستخوش_جزر_و_مد_بود.
4_)4 _3_)3 _2_)2 _1_)1

)سراسري_ـ_93ـ_خارج(._26 کدام_عبارت_در_مورد_هر_جمعيتي_صادق_است؟__
1(_اندازة_جمعيت،_معموالً_نزديك_به_گنجايش_محيط_مي_باشد.

2(_پايين_بودن_تراكم_جمعيت،_قطعاً_سبب_كاهش_آهنگ_توليدمثل_مي_شود.
3(_آهنگ_رشد_جمعيت_به_همة_عوامل_تعيين_كنندة_اندازة_جمعيت_بستگي_دارد.

4(_در_انجام_نوعي_آميزش_غيرتصادفي_بين_افراد،_تنوع_درون_جمعيت_كاهش_مي_يابد.

کدام_جمله_درست_است؟._27
1(_پايين_بودن_تراكم_جمعيت_جانداراني_كه_خودلقاحي_دارند،_آهنگ_توليدمثل_آن_ها_را_كاهش_مي_دهد.

2(_فرض_الگوي_لجيستيك_اين_است_كه_افزايش_تعداد_افراد،_آهنگ_رشد_جمعيت_را_افزايش_مي_دهد.
3(_اصلي_ترين_عامل_محدودكنندة__جمعيت_در_همة_گونه_ها،_شكار_شدن_توسط_گونه_هاي_ديگر_است.

4(_ناتواني_طبيعت_آالسكا_در_جايگزيني_گلسنگ_ها_با_همان_سرعت_مصرفشان،_علت_سقوط_شديد_جمعيت_گوزن_هاي_شمالي_بود.

)سراسري_ـ_94_ـ_داخل(._28 در_هر_نوع_رابطة_صيادی_ميان_دو_گونه،_گونة_نفع_برنده_همواره_................._
2(_با_گونة_ديگر_يك_كنام_واقعی_مشترک_دارد. 1(_بر_اندازة_جمعيت_گونة_ديگر_مؤثر_است._

4(_رقابت_را_در_ميان_افراد_گونة_ديگر_افزايش_می_دهد. 3(_هماهنگ_با_گونة_ديگر_تغيير_و_تحول_يافته_است._
_456_در_صفحة_63پاسخ_آزمون_
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1

16_ شيرهاي_نر_شرق_افریقا_در_هنگام_رهبري_گله_...........
2(_رفتارهاي_در_جهت_منافع_گونه_دارند. 1(_رفتارهاي_مشاركتي_از_خود_نشان_مي_دهند._

4(_اندازة_جمعيت_را_به_طور_قابل_توجهي_افزايش_مي_دهند. 3(_شانس_بقاي_گونه_را_كاهش_مي_دهند._

17_ )سراسري_ـ_88_ـ_خارج(. کدام_مطلب،_از_فرضيات،_پيشنهادات_یا_کشفيات_داروین_نيست؟_
1(_رقابت_بين_گونه_هايي_كه_شباهت_زياد_به_يك_ديگر_دارند_حادتر_است.

2(_نرها_اغلب_خصوصيات_چشم_گيري_دارند_كه_نقش_مهمي_در_رفتار_جفت_گيري_دارند.
3(_افزايش_تنوع_گياهان،_موجب_افزايش_پايداري_زيستگاه_ها_و_اجتماعات_زيستي_مي_شود.

4(_يك_گونة_نيايي_پرندگان،_به_منظور_سازش_با_منابع_غذايي_مختلف_در_جهات_مختلف_تغيير_پيدا_كرده_است.

18_ )سراسري_ـ_89_ـ_خارج(. در_شکل_گيري_کدام_رفتار،_عاملي_نقش_دارد_که_در_سایر_رفتارها_بي_تأثير_است؟_
2(_تنيدن_تار_توسط_بيوة_سياه _ 1(_آواز_خواندن_گنجشك_

4(_بيرون_انداختن_تخم_ميزبان_توسط_جوجة_كوكو 3(_برگرداندن_تخم_به_درون_النه_توسط_غاز_ماده_

19_ )سراسري_ـ_93_ـ_خارج(. از_آزمایش_پاولف،_چنين_برداشت_مي_شود_که_محرك_غيرشرطي،_........_
2(_تنها_هنگامي_مؤثر_است_كه_با_محرک_شرطي_همراه_شود. 1(_پس_از_مدتي_جايگزين_محرک_بي_اثر_اوليه_خواهدشد._

4(_پس_از_عادي_شدن،_نمي_تواند_واكنش_خاصي_را_در_جانور_برانگيزد. 3(_مي_تواند_به_تنهايي_پاسخ_مناسبي_را_در_جانور_ايجادنمايد._

20_ )سراسري_ـ_94_ـ_خارج(. چند_مورد_دربارة_رفتارهایي_که_فقط_متأثر_از_ژن_ها_مي_باشند،_درست_است؟_
الف_ـ_مي_توانند_در_پاسخ_به_محرك_هاي_غيرطبيعي_هم_انجام_شوند._____ب_ـ_در_افراد_مختلف_یک_گونه،_به_یک_شکل_ظاهرمي_شوند.

ج_ـ_مي_توانند_در_پاسخ_به_محرك_هاي_نشانه_شروع_شوند.____________________د_ـ_در_پي_توليد_پيک_هاي_شيميایي_بروز_مي_نمایند.
4 _)4 _3 _)3 _2 _)2 _1_)1

_471_در_صفحة_70پاسخ_آزمون_

Ì 12 دقيقه Ì)تارشناسيف)جامع	آزمونف71:فر

1_ چند_جمله_درست_است؟.
*_جوجه_غازهايي_كه_در_شرايط_مصنوعي_متولد_مي_شوند_نمي_توانند_نقش_پذيري_داشته_باشند.

*_در_نقش_پذيري_جوجه_غازها،_پاسخ_به_محرک_بخش_يادگيري_فرايند_است.
*_جوجه_غازها_در_حالت_طبيعي_فقط_در_كنار_مادر_خود_هستند_و_او_را_دنبال_مي_كنند.

*_در_نقش_پذيري_غازها،_در_صورتي_كه_همراه_با_شيئ_متحرک_صدا_نيز_باشد،_تأثير_آن_ضعيف_مي_شود.
*_دورة_نقش_پذيري_جوجه_غازها_دو_سه_روز_است.

4_)4 _3_)3 _2_)2 _1_)1

2_ محرکي_که_باعث_نقش_پذیري_ماهي_آزاد_جوان_مي_شود،_بر_کدام_قسمت_مغز_اثر_مي_گذارد؟.
2(_ب _1(_الف_
4(_د 3(_ج_
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3_ چند_جمله_درست_است؟.
*_در_بيستون_بتوالرياها،_فرومون_هاي_جنسي_سبب_جلب_جنس_مخالف_از_فاصله_هاي_بسيار_دور_مي_شوند.

*_بسياري_از_پريمات_ها_عاليم_صوتي_ويژه_براي_آگاه_كردن_افراد_ديگر_از_وجود_شكارچي_ها_دارند.
*_شمپانزه_ها_نمي_توانند_نمادهاي_صوتي_را_كه_براي_تبادل_مفاهيم_ساده_ياد_مي_گيرند،_در_قالب_جمالت_معني_دار_جديد_به_كار_برند.

*_فرومون_ها_فقط_گيرنده_هاي_شيميايي_جانوران_هم_گونه_با_جانور_صادركننده_فرومون_را_تحريك_مي_كنند.
*_حشرة_شب_تاب_ماده_فقط_با_حشرة_شب_تاب_نري_از_جمعيت_آميزش_مي_كند_كه_الگوي_تابش_نور_آن_ويژة_همان_گونه_باشد.

5_)4 _4_)3 _3_)2 _2_)1

4_ کدام_جمله_در_مورد_قورباغه_ها_درست_است؟.
1(_جنس_نر_بالغ_يك_به_يك_در_ميان_قورباغه_هاي_ماده_هم_گونه_حركت_مي_كند_و_مي_خواند_تا_نظر_يكي_از_آن_ها_را_به_خود_جلب_كند.

2(_ممكن_است_افراد_دو_گونه_از_آن_ها_آميزش_كنند،_اما_سدهاي_پس_زيگوتي_موفقيت_در_آميزش_را_از_آن_ها_سلب_كنند.
3(_جانوران_داراي_حفرة_گلويي_در_گامت_زايي_خود_مي_توانند_دچار_جدانشدن_كروموزوم_هاي_تتراد_مي_شوند.

4(_از_حركت_بدن_و_حالت_چهره_خود_به_منظور_جلب_توجه_جفت_به_عنوان_بهترين_راه_برقراري_ارتباط_استفاده_مي_كنند.

5_ جمالت_نادرست_کدام_اند؟.
الف(_در_بسياري_از_گونه_هاي_پرندگان،_نرها_رنگ_هاي_درخشان_تر_و_پرهاي_زينتي_بيش_تري_از_ماده_ها_دارند.

ب(_رفتارهاي_توليدمثلي_و_حفظ_بقا_دقيقاً_به_اندازة_خصوصيات_فيزيكي_ظاهري_اهميت_دارند.
ج(_نرهايي_كه_صفات_فيزيكي_برتري_ندارند،_كم_تر_خود_را_درگير_نزاع_هاي_جدي_مي_كنند.

د(_اگر_انشعابات_شاخ_دو_قوچ_نر_هم_ارز_و_به_هم_نزديك_باشند،_نزاع_بر_سر_جلب_جفت_افزايش_مي_يابد.
4(_»الف«،_»ب«_و_»د« 3(_فقط_»د«_ 2(_»ب«_و_»ج«_ 1(_»الف«_و_»ب«_

6_ شکل_مقابل_جانور_را_در_حال_بروز_رفتاري_نشان_مي_دهد_که:.
1(_يك_عالمت_حسي_ساده،_شروع_آن_را_برانگيخته_و_براي_تداوم_آن_ضروري_است.

2(_جانور_در_فرصت_آموزش_خود_آن_را_از_والدين_ياد_گرفته_است.
3(_اطالعات_ژني_الزم_براي_بروز_آن،_به_او_به_ارث_رسيده_است.

4(_با_فرض_آن_كه_اطالعات_ژنتيكي_صفت_روي_كروموزم_Z_باشد،_صفت_را_فقط_از_مادر_خود_به_ارث_برده_است.

7_ رفتارهاي_زیر_را_در_نظر_بگيرید:.
الف_ـ_حملة__ماهي_نر_به_ماهي_شكم_قرمز_مزاحم

ب_ـ_راه_افتادن_جوجه_اردک_ها_به_دنبال_مادر_خود_بعد_از_بيرون_آمدن_از_تخم
ج_ـ_شكل_گيري_دم_بلند_در_مرغ_جوالي_نر_در_فصل_توليدمثل

د_ـ_واكنش_ماهي_آزاد_جوان_به_بوي_رودخانة_محل_تولدش
1(_»الف«_برخالف_ساير_جمالت_رفتاري_منحصراً_ژنتيكي_را_معرفي_مي_كند.
2(_»ب«_و_»د«_در_يك_طبقه_از_تقسيم_بندي_رفتارهاي_يادگيري_مي_گنجند.

3(_»د«_همانند_»ج«_ارتباط_تنگاتنگي_با_غريزه_دارد.
4(_»ب«_همانند_»ج«_معرف_الگوي_عمل_ثابتي_در_بروز_رفتار_است

8_ کدام_جمله_عبارت_روبه_رو_را_به_نادرستي_تکميل_مي_کند؟_____»اردك_ها_........_«.
1(_يي_كه_در_پارک_ها_زندگي_مي_كنند_با_ديدن_افرادي_كه_به_آن_ها_غذا_مي_دهند_رفتار_شرطي_كالسيك_بروز_مي_دهند.

2(_پس_از_تولد_دو_سه_روز_به_هر_شيئ_متحرک_حساسيت_نشان_مي_دهند_و_مدتي_از_عمر_خود_به_دنبال_آن_حركت_مي_كنند.
3(_ي_ماده_حتي_قبل_از_تخم_گذاري_و_يا_بعد_از_خارج_شدن_جوجه_ها_از_تخم_برگردان_تخم_به_النه_را_بروز_مي_دهند.
4(_ي_ماده_ياد_مي_گيرند_كه_هر_چند_وقت_يك_بار_تخم_هاي_خود_را_جابه_جا_كنند_تا_به_طور_يكنواخت_گرم_شوند.
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9_ چند_جمله_درست_نيست؟.
*_در_رفتاري_كه_اِعمال_محرک_هاي_بي_اثر_با_طبيعي_پس_از_مدتي_سبب_بروز_پاسخ_جانور_شود_جانور_ياد_مي_گيرد_در_موقعيتي_خاص_رفتاري_

را_بروز_بدهد_يا_ندهد.
*_رفتاري_كه_در_آن_جانور_بين_تجارب_گذشته_ارتباط_برقرار_مي_كند_و_به_استدالل_مي_پردازد_فقط_در_primates_به_وقوع_مي_پيوندد.

*_در_حل_مسئله،_وقتي_جانور_در_موقعيتي_كه_قباًل_آن_را_تجربه_نكرده_است_قرار_مي_گيرد_با_شرطي_شدن_فعال،_رفتاري_مناسب_را_بروز_
مي_دهد.

*_در_نوعي_يادگيري،_پرنده_از_شكار_پروانه_سمي_پرهيز_مي_كند،_نوع_اين_رفتار_با_رفتار_موش_در_جعبه_اسكينر_يكسان_است.
3_)4 _2_)3 _1_)2 1(_صفر_

10_ با_توجه_به_شکل_مقابل_مي_توان_گفت:.
1(_در_هر_سلول_سوماتيك_جانور_39_جفت_كروموزوم_همتا_وجود_دارد.

2(_جانور_با_ديدن_غذا_پاسخي_غيرشرطي_و_غريزي_بروز_مي_دهد_.
3(_جانور_قادر_به_تغيير_رفتار_حاصل_از_تجربه_در_خود_نيست.

4(_در_رده_بندي_به_گروه_نخستي_ها_تعلق_دارد.

11_ بسياري_از_جانوران_صداهاي_و_یا_آوازهاي_ویژه_اي_براي_جلب_جفت_توليد_مي_کنند._چند_ویژگي_درهمة_آن_ها_مشترك_است؟.
ب_ـ_دفع_اوره_يا_اسيد_اوريك_در_همة_عمر _ الف_ـ_داشتن_سلول_خاطره_در_خون_

د_ـ_توانايي_در_هيدروليز_گليكوژن_به_صورت_درون_سلولي _ ج_ـ_داشتن_چهار_اندام_حركتي_
و_ـ_وجود_امالح_كلسيم_دار_در_اسكلت_پيكر هـ_ـ_قرار_گرفتن_در_جمعيت_هاي_تعادلي_
4_)4 _3_)3 _2_)2 _1_)1

12_ جانوراني_که_همة_افراد_بالغ_و_زیستاي_آ_ن_ها_چهار_اندام_حرکتي_دارند_.........
1(_در_مويرگ_هاي_ماهيچه_اي_خود_ميوگلوبين_را_براي_ذخيره_سازي_اكسيژن_دارند.
2(_موادي_با_درجة_سمي_بودن_كم_تر_نسبت_به_مادة_دفعي_پالناريا_دفع_مي_كنند.

3(_در_جنس_نر_خود_سيستم_چندهمسري_را_نشان_مي_دهند.
4(_از_مغز_خود_به_وسيلة_جمجمه_و_مننژ_حفاظت_مي_كند.

13_ دفاع_در_برابر_شکارچي_.........
1(_به_وسيلة_تركيبات_ثانوي_در_همة_گياهان،_نخستين_راه_به_حساب_مي_آيد.

2(_رفتاري_است_كه_طي_تكامِل_همراه_جانور_شكل_گرفته_است.
3(_همواره_از_راه_فرار_يا_مبارزه_به_انجام_مي_رسد.

4(_در_جانوران_اغلب_به_صورت_گروهي_به_انجام_مي_رسد.

14_ جملة_........_جملة_........_نادرست_است..
الف_ـ_ماده_ها_معموالً_جفت_خود_را_براساس_خصوصيات_فيزيكي_انتخاب_مي_كنند.

ب_ـ_نري_كه_داراي_صفات_چشمگير_است،_ژن_هاي_مفيد_ديگري_نيز_دارد_كه_توانايي_پرداخت_هزينه_هاي_اضافي_را_به_او_مي_دهد.
ج_ـ_اندازة_دم_مرغ_جوالي_نر_حدود_5_برابر_دم_ماده_است.

د_ـ_صفات_چشمگير_هميشه_موجب_كاهش_نزاع_بين_نرها_مي_شود.
4(_»الف«_مانند_»ب« 3(_»ب«_برخالف_»د«_ 2(_»ج«_مانند_»د«_ 1(_»الف«_برخالف_»ج«_
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15_ چند_جمله_در_خصوص_انتخاب_جفت_نادرست_است؟.
*_در_پستان_داران،_والد_ماده_محدودیت_بيش_تري_در_توليدمثل_دارد.

*_پرندگان_ماده_سعي_در_انتخاب_بهترین_جفت_را_دارند_تا_انرژي_صرف_شده_در_توليدمثل_را_هدر_ندهند.
*_در_خزندگان_معموالً_ماده_ها_با_هر_نري_جفت_گيري_نمي_کنند.

*_در_دوزیستان،_ماده_ها_ابتدا_نرها_را_ارزیابي_و_سپس_با_آن_ها_جفت_گيري_مي_کنند.
*_شيرهاي_ماده__شرق_آفریقا_در_زمان_شيردهي_تمایل_به_جفت_گيري_با_رهبر_گله_نشان_مي_دهند.

4_)4 _3_)3 _2_)2 _1_)1
_474_در_صفحة_71پاسخ_آزمون_

Ì 18 دقيقه Ì)توسنتز	آزمونف72:فشارشفانرژيفدرفجاندارانف)

1_ در_فتوسنتز_بنت_قنسول،_اکسيژن_توليدشده_از_اکسایش_.........._طي_مرحلة_اصلي_.........._توليد_مي_شود..
4(_آب_ـ_اول 3(_كربن_دي_اكسيد_ـ_سوم_ 2(_آب_ـ_سوم_ 1(_كربن_دي_اكسيد_ـ_اول_

2_ رنگيزه_هایي_که_موجب_پيدایش_رنگ_هاي_زرد_و_نارنجي_در_برگ_هاي_پایيزي_مي_شوند،_............
1(_نور_قرمز،_آبي_و_بنفش_را_بيش_تر_جذب_مي_كنند.

2(_طول_موج_هاي_مشابه_با_كلروفيل_هاي_a_و_b_را_جذب_مي_كنند.
3(_در_منحني_هاي_جذب_نور_داراي_دو_قلة_جذبي_هستند.

4(_منحني_جذب_نور_آن_ها_با_منحني_هاي_جذب_نور_كلروفيل_a_و_b_تالقي_دارد.

3_ کدام،_جملة_مقابل_را_به_نادرستي_کامل_مي_کند؟_»در_هر_فتوسيستم_گياهي،_...........«.
1(_يك_پروتئين_در_كنار_تعداد_زيادي_رنگيزة_جاذب_نور_قرار_دارد.

_وجود_دارد. P680 _يا P700 2(_قطعاً
3(_انرژي_نور_مرئي_جذب،_متمركز_و_به_نوع_خاصي_از_كلروفيل_a_منتقل_مي_شود.

4(_انرژي_تابشي_خورشيد،_الكترون_ها_را_به_تراز_باالتر_مي_برد.

4_ کدام_جانشينی،_درست_بيان_شده_است؟.
الف(_الکترون_از_دست_رفتة_PI_از_تجزیة_آب

PI_از_PII_ب(_الکترون_از_دست_رفتة
PII_از_PI__ج(_الکترون_از_دست_رفتة

د(_الکترون_از_دست_رفتة_PII_از_تجزیة_آب
4(_»الف«_و_»ب« 3(_»ب«_و_»د«_ 2(_»ج«_و_»د«_ 1(_»الف«_و_»ج«_

5_ چند_جمله،_عبارت_زیر_را_به_درستي_کامل_مي_کند؟.
»در_اجزاي_زنجيره_هاي_انتقال_الکترون_غشاي_تيالکوئيدي_..............«

*_مولكولي_بدون_مصرف_ATP_يون_هاي_هيدروژن_را_جابه_جا_مي_كند. *_مولكولي_تماماً_آب_گريز_وجود_دارد._
*_مولكولي_وجود_دارد_كه_با_صرف_انرژي_ATP_مي_سازد. *_همة_مولكول_ها_سراسر_عرض_غشا_را_طي_كرده_اند._

*_عمدة_حجم_اكثر_اجزا،_به_سمت_استروما_يا_به_سمت_فضاي_تيالكوئيدي_است. _وجود_دارد._ NADP
+ *_آنزيم_احياكنندة

5_)4 _4_)3 _2_)2 _2_)1
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6_ در_ساخته_شدن_نوري_ATP_)فسفري_شدن_نوري(_در_اطلسي،_..........._..

_است. H+ 1(_عامل_اولية_روند_توليد_ATP_در_كلروپالست،_انرژي_شيب_الكتروشيميايي
Rubisco_)2_از_خود،_فعاليت_اكسيژنازي_بروز_مي_دهد.

3(_پروتئين_هاي_منحصر_به_فرد_غشايي_كه_منفذ_پر_از_آب_دارند،_فعاليت_مي_كنند.

_را_نيز_دچار_كاهش_)احيا(_مي_نمايد. NADP
+ 4(_آنزيمي_واكنش_را_كاتاليز_مي_كند_كه

7_ براي_ساخت_NADPH،_الکترون_هاي_برانگيخته_در_................

_مي_پيوندند_و_آن_را_دچار_كاهش_)احيا(_مي_كنند. NADP
+ 1(_زنجيرة_انتقال_الكترون_بين_دو_فتوسيستم_به

2(_زنجيرة_انتقال_الكترون_به_يون_هاي_هيدروژن_مي_پيوندند.

_مي_پيوندند_و_آن_را_دچار_كاهش_مي_كنند. NADP
+ 3(_فتوسيستم_I_به

4(_فتوسيستم_II_به_يون_هاي_هيدروژن_مي_پيوندند_و_بار_الكتريكي_آن_را_خنثي_مي_كنند.

8_ .._............._،CO2در_مرکبات،_واکنش_تثبيت
2(_منحصراً_در_تاريكي_به_انجام_مي_رسد. _ 1(_نيازمند_NADH_و_ATP_است._
4(_با_نوعي_پنتوز_دوفسفاته_آغاز_مي_شود. 3(_در_مجاورت_آنزيم_تجزيه_كنندة_آب_انجام_مي_شود._

9_ چند_جمله،_نادرست_است؟.
_است. CO2در_موجودات_فتوسنتزكننده،_چرخة_كالوين_تنها_روش_تثبيت_*

_در_مرحلة_سوم_فتوسنتز_فراهم_مي_كند. C H− *_NADPH_مولكول_ناقل_الكترون_است_كه_الكترون_هاي_پرانرژي_را_براي_ساخت_پيوندهاي
_در_جانداران_كلروفيل_دار،_تركيب_شش_كربني_پايدار_تشكيل_مي_شود. CO2در_گام_اول_از_رايج_ترين_روش_تثبيت_*

*_در_گام_دوم_چرخة_كالوين_مانند_گام_بعدي_آن_ATP_هيدروليز_مي_شود.
*_در_چرخة_كالوين_تركيب_چهاركربني_فسفات_دار_وجود_ندارد.

4_)4 _3_)3 _2_)2 _1_)1

10_ روبيسکو_در_ساختمان_مولکولي_خود،_.............
2(_پيوندهاي_پپتيدي_متعددي_دارد. 1(_گروه_هاي_فسفات_دار_در_كنار_ريبولوز_دارد._

4(_جايگاه_فعالي_براي_كاتاليز_واكنش_دكربوكسيالسيون_دارد. 3(_بازهاي_آلي_پوريني_و_پيريميديني_را_در_كنار_هم_داراست._

11_ )سراسری_ـ_95ـ_داخل(. در_هر_زنجيرة_انتقال_الکترون_غشای_تيالکوئيدهای_گياه_بنت_قنسول،_کدام_اتفاق_روی_می_دهد؟_
1(_يون_های_هيدروژن_برخالف_شيب_غلظت_خود،_از_هر_پروتئين_غشايی_عبور_می_كنند.

2(_پيوندهای_كربن_ـ_هيدروژن_به_كمك_الكترون_های_پرانرژی_ساخته_می_شوند.
3(_الكترون_های_پرانرژی_به_يون_های_هيدروژن_می_پيوندند.
4(_انرژی_به_طور_موقت_در_نوعی_تركيب_ذخيره_می_شود.

12_ در_گام_.........._چرخة_کالوین_.........._گام_............_آن،_..............
2(_اول_ـ_همانند_ـ_دوم_ـ_NADPH_مصرف_مي_شود. 1(_دوم_ـ_برخالف_ـ_چهارم_ـ_ADP_مصرف_مي_شود._

_بازسازي_مي_شود. NADP
+ 4(_دوم_ـ_همانند_ـ_سوم_ـ_ 3(_چهارم_ـ_همانند_ـ_دوم_ـ_ADP_بازسازي_مي_شود._

13_ در_واکنش_هاي_فتوسنتزي_...............

_از_غشاي_تيالكوئيدي،_بدون_مصرف_ATP_به_انجام_مي_رسد. H+ 1(_عبور
2(_حركت_پروتون_ها_در_جهت_شيب_غلظت،_با_هيدروليز_ATP_همراه_است.

3(_جبران_الكترون_هاي_از_دست_رفتة_فتوسيستم_I_،_از_تجزية_آب_صورت_مي_پذيرد.
،_فتوسيستم_II_دچار_كمبود_الكترون_مي_شود. P700 4(_با_خروج_الكترون_از
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14_ )سراسری_ـ_88_ـ_خارج(. با_حرکت_الکترون_ها_در_طول_زنجيرة_انتقال_الکترون_در_غشاي_تيالکوئيدها،_ابتدا_..........__

2(_انرژي_الزم_براي_فعاليت_پمپ_فراهم_مي_شود. _به_NADPH_تبديل_مي_شود._ NADP
+ )1

4(_انرژي_الزم_براي_ساخته_شدن_ATP_فراهم_مي_شود. 3(_يون_هاي_هيدروژن_از_بستره_به_تيالكوئيد_وارد_مي_شوند._

15_ براي_کاهش_تعرق_و_حفظ_آب_در_گياهان_تيرة_گل_ناز_کدام_سازگاري_طي_تکامل_به_وجود_آمده_است؟.
2(_بسته_شدن_روزنه_هاي_هوايي_در_شب 1(_قرارگرفتن_كرک_هاي_فراوان_در_اطراف_روزنة_هوايي_

4(_وجود_روزنه_هاي_هوايي_در_عمق_پوست 3(_انجام_متابوليسم_اسيد_كراسوالسه_

16_ در_کاکتوس_محل_ذخيره_سازي_اسيد_آلي_چهارکربني_حاصل_از_مرحلة_اول_تثبيتCO2_.........._است..
2(_استروماي_كلروپالست_ها _ 1(_واكوئل_هاي_سلول_هاي_بنيادي_

4(_سيتوسل_سلول_هاي_ميانبرگ 3(_نوعي_اندامك_يك_غشايي_در_سلول_هاي_كلرانشيمي_

17_ )سراسری_ـ_90_ـ_خارج(. _____________ _ در_جانداران_حاوي_کلروپالست،_با_سه_بار_گردش_متوالِي_چرخة_کالوین_.........._
2(_9_مولكول_دي_اكسيد_كربن_مصرف_مي_شود. 1(_3_مولكول_قند_6_كربني_حاصل_مي_شود._

4(_9_گروه_فسفات_به_9_مولكول_ADP_متصل_مي_شود. 3(_3_مولكول_تركيب_6_كربني_ناپايدار_تجزيه_مي_شود._

18_ کدام،_در_مورد_گياهان_CAM_درست_است؟.
1(_سازگاري_ويژه_اي_براي_كاهش_تنفس_نوري_ندارند.

_استفاده_مي_كنند. CO22(_براي_توليد_قند_سه_كربني_فسفات_دار_از_دو_مرحله_براي_تثبيت
_بيش_تر_است. C4 3(_كارايي_فتوسنتزي_آن_ها_نسبت_به_گياهان

4(_همة_روزنه_هاي_خود_را_در_روز_مي_بندند_و_در_شب_باز_مي_كنند.

19_ در_فتوسنتز_................_تنفس_نوري_.............._)کدام_گزینه،_جمله_را_به_نادرستي_کامل_مي_کند؟(.
_مصرف_مي_شود. CO2 2(_برخالف_ـ _ 1(_مانند_ـ_ATP_توليد_مي_شود._

4(_برخالف_ـ_آنزيم_هاي_ميتوكندريايي_دخالتي_ندارند. 3(_مانند_ـ_روبيسكو_فعاليت_مي_كند._

20_ )سراسری_ـ_92_ـ_داخل(. کدام،_نادرست_است؟__
در_طول_.........._بسيار_گرم،_..........

1(_شب_هاي_ـ_گياه_گوجه_فرنگي،_گل_هاي_فراواني_توليد_مي_كند.
2(_روزهاي_ـ_گياه_نيشكر_مي_تواند_در_استروما_قند_سه_كربني_بسازد.

3(_شب_هاي_ـ_فرآيند_تثبيت_دي_اكسيد_كربن_در_كاكتوس_انجام_مي_شود.
4(_روزهاي_مرطوب_و_ـ_پديدة_تعريق_در_حاشية_برِگ_الدن_رؤيت_مي_شود.

_476_در_صفحة_72پاسخ_آزمون_

Ì 16 دقيقه Ì)آزمونف73:فشارشفانرژيفدرفجاندارانف)تنفسفسلولي

1_ کدام_جمله،_نادرست_است؟.
1(_در_مرحلة_اول_تنفس_سلولي،_ATP_در_سطح_پيش_ماده_توليد_مي_گردد.

2(_در_بيش_تر_موجودات_زنده،_انرژي_موجود_در_تركيب_هاي_آلي_از_طريق_تنفس_سلولي_به_ATP_منتقل_مي_شود.
3(_در_مرحلة_دوم_تنفس_سلولي،_توليد_انرژي_در_سلول_هاي_يوكاريوت_هوازي،_درون_ميتوكندري_انجام_مي_پذيرد.

4(_همة_انرژي_شيميايي_ذخيره_شده_در_گلوكز،_هنگام_تنفس_سلولي_در_گيرندة_نوري_شبكية_چشم_انسان_آزاد_مي_شود.
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19_ هر_قارچي_که_بتواند_..................._پدید_آورد،_قطعاً_..................._نيز_توليد_مي_کند..
1(_نوعي_بيماري_در_انسان_ـ_هاگ_جنسي

2(_زيگوسپورانژي_با_ديواره_اي_ضخيم_ـ_ريزوئيد
3(_نخينه_هاي_درهم_يافتة_فنجاني_شكل_ـ_استولون

4(_هاگ_هاي_غيرجنسي_را_بر_روي_بازيدي_ـ_نخينه_هايي_با_ديوارة_عرضي

20_ )سراسري_ـ_95_خارج(. کدام_گزینه،_عبارت_زیر_را_به_درستي_تکميل_مي_کند؟_
با_توجه_به_بخشي_از_چرخة_زندگي_..................._مي_توان_بيان_داشت_که_در_شرایط_محيطي_مناسب،_قطعاً_..................._را_مي_سازند.

1(_كالميدوموناس_ـ_سلول_هاي_بالغ_ميوز_نموده_و_زئوسپورها
2(_اسپيروژير_ـ_زيگوت_ها_رويش_نموده_و_رشته_هاي_ديپلوئيدي

3(_كپك_هاي_مخاطي_ـ_هاگ_ها_رويش_نموده_و_سلول_هاي_متحركي
4(_جلبك_هاي_قهوه_اي_ـ_رويان_ها_ميتوز_نموده_و_اسپوروفيت_هاي_بالغ

_585_در_صفحة_113پاسخ_آزمون_

Ì 18 دقيقه Ì2آزمونف114:فجامعفپيشفدانشگاهيف

1_ _را_به_عنوان_واکنش_کلي_فتوسنتز_در_نظر_بگيرید.. 6 12 6 122 2 2 6 2CO H D CH O H O D++  →→ ++ ++n¼º ( ) واکنش
_است. H S2 _همان H D2 1(_براي_همة_باكتري_هاي_ارغواني

_است. 6 2O 2(_براي_دياتوم_ها_12D_معادل
_در_فتواتوتروف_ها_به_فتوسيستم_II_گرانومي_متصل_است. H D2 3(_آنزيم_تجزيه_كنندة

_در_فضاي_تيالكوئيدي_تجزيه_مي_شود. H D2 4(_در_همة_فتوسنتزكنندگان،

2_ C3را_نشان_مي_دهد._مي_توان_پيش_بيني_کرد_که_در_این_گياه_............. شکل_روبه_رو،_وضعيتي_از_روزنه_هاي_هوایي_یک_گياه
1(_فشار_تورژسانسي_سلول_هاي_نگهبان_روزنة_هوايي_اُفت_كرده_است.

2(_غلظت_آبسيزيك_اسيد_در_گياه_باال_است.
3(_فعاليت_اكسيژنازي_روبيسكو_در_گياه_برانگيخته_شده_است.

4(_توليد_تركيب_شش_كربني_ناپايدار_در_كلروپالست_افزايش_نشان_مي_دهد.

3_ در_گلسنگ_............._قارچ_ـ_ریشه_اي،_.............
1(_همانند_ـ_قطعاً_امكان_تثبيت_نيتروژن_براي_جزِء_فتوسنتزكننده_فراهم_است.

2(_برخالف_ـ_بيش_تر_قارچ_هايي_دخالت_دارند_كه_به_طور_معمول_توليدمثل_غيرجنسي_انجام_مي_دهند.
3(_و_ـ_جزِء_فتوسنتزكننده،_شيرة_پرورده_را_از_طريق_آوندهاي_آبكش_در_پيكر_خود_انتقال_مي_دهد.

4(_و_ـ_جزِء_قارچي_در_كريستاهاي_خود،_پمپ_هيدروژني_توليدكنندة_ATP_دارد.

4_ در_نواحي_زیگزاگي_شکل_مقابل،_موجوداتي_زندگي_مي_کنند_که_...............
1(_قطعاً_ژن_مقاومت_به_پني_سيلين_را_در_كروموزوم_كمكي_خود_دارند.
2(_قادر_به_حذف_رونوشت_هاي_اينتروني_از_RNA_اوليه_خود_هستند.

3(_در_كروموزوم_اصلي_خود،_معموالً_دو_دوراهي_همانندسازي_ايجاد_مي_كنند.
4(_فقط_يكي_از_رشته_هاي_ژن_رمزكنندة_پروتئين_تشكيل_دهندة_ريزلوله_ها_در_آن_رونويسي_مي_شود.

5_ هاگداران_............._هستند_و_............._ندارند..

2(_هتروتروف_ـ_در_غشاي_دروني_ميتوكندري_خود،_توليدكنندة_آب _را_در_سيتوپالسم_خود_ NAD
+ 1(_متحرک_ـ_توانايي_بازسازي

4(_همگي_انگل_و_بيماري_زا__ـ_پيكر_پرسلولي 3(_داراي_زيگوت_مقاوم_ـ_توليدمثل_غيرجنسي_
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6_ چند_جمله،_عبارت_مقابل_را_به_درستي_کامل_مي_کند؟_____»اندوسپور_کلستریدیوم_بوتولينوم_................«.
الف(_همانند_ميوفيبر_ماهيچة_حلقوي_چشم_انسان،_مقدار_کمي_سيتوپالسم_دارد.

ب(_همانند_زیگوسپورانژ_کپک_سياه_نان_دیوارة_ضخيمي_دارد.
ج(_برخالف_ویروئيد،_دئوکسي_ریبوز_متصل_به_فسفات_دارد.

د(_برخالف_زیگوت_هاگداران_دیواره_اي_ضخيم_دارد_که_آن_را_نسبت_به_شرایط_نامطلوب_محيطي،_مقاوم_مي_کند.
ه(_همانند_باکتري_هاي_گوگردي،_شرایط_بي_هوازي_را_تحمل_مي_کند.

4_)4 _3_)3 _2_)2 _1_)1

7_ انواعي_از_آغازیان_در_شکل_مقابل_دیده_مي_شوند._همة_آن_ها_چند_ویژگي_زیر_را_به_طور_مشترك_دارند؟.
*_آدنوزین_در_آن_ها_از_یک_نوع_باز_آلي_پوریني،_یک_مولکول_پنتوز_و_یک_گروه_فسفات_تشکيل_شده_است.

*_هرگاه_نسبت_سطح_به_حجم_آن_ها_از_حّد_معين_بيش_تر_شود_تقسيم_مي_شوند.
*_بيش_تر_اندامک_هاي_غشادار_در_آن_ها_بي_رنگ_هستند.

*_شبکه_اي_از_قرص_هاي_غشادار_توخالي_و_لوله_ها_را_در_مادة_سيالي_به_نام_ماتریکس_دارند.
*_کروموزوم_همتا_دارند_و_معموالً_توليدمثل_جنسي_انجام_مي_دهند.

4_)4 _3_)3 _2_)2 _1_)1

8_ اسپوروفيت_..............،_.............._اسپوروفيت_بالغ_کاهوي_دریایي_...............
2(_بالغ_خزه_ـ_همانند_ـ_وابسته_به_گامتوفيت_است. 1(_جوان_سرخس_ـ_برخالف_ـ_وابسته_به_گامتوفيت_است._

4(_جوان_خزه_ـ_و_ـ_مستقل_از_گامتوفيت_زندگي_مي_كند. 3(_جوان_سرخس_ـ_و_ـ_مستقل_از_گامتوفيت_زندگي_مي_كنند._

9_ چند_مورد،_جملة_زیر_را_به_نادرستي_کامل_مي_کند؟.
»فریتز_ونت_در_آزمایش_مربوط_به_اثر_اکسين_در_فتوتروپيسم_رأس_ساقة_جوان_یوالف،_از_قطعات_ژالتيني_استفاده_کرد_که_............«

ب(_در_محيط_کشت_باکتري_از_آن_استفاده_مي_شود. الف(_اکسين_را_در_خود_منتشر_و_ذخيره_مي_کند._
د(_در_شبيه_سازي_آزمایش_فلمينگ_در_کشف_پني_سيلين_استفاده_مي_گردد. ج(_از_بعضي_جلبک_هاي_قهوه_اي_پرسلولي_تهيه_مي_شود._

ه(_همة_جلبک_هاي_توليدکنندة_آن،_تناوب_نسل_دارند.
4_)4 _3_)3 _2_)2 _1_)1

10_ چند_مورد،_جملة_مقابل_را_به_نادرستي_کامل_نمي_کند؟_»در_..........._شکلي_متفاوت_با_این_اندامک_در_.........._دارد.«.
ب(_اسپيروژير،_كلروپالست_ـ_غالف_آوندي_نيشكر الف(_اسپرم_انسان،_ميتوكندري_ـ_سلول_همراه_ديونه_

د(_قارچ_چتري،_پوشش_هسته_در_پايان_ميتوز_ـ_ابتداي_تقسيم ج(_نوتروفيل_انسان،_هسته_ـ_مونوسيت_آدمي_
4_)4 _3_)3 _2_)2 _1_)1

11_ چند_مورد،_جملة_روبه_رو_را_به_درستي_تکميل_نمي_کند؟_»زیگوت_.............._در_..............._توليد_مي_شود.«.
ب(_كپك_مخاطي_پالسموديومي_ـ_محيط الف(_عامل_ماالريا_ـ_لولة_گوارش_نوعي_پشه_

ه(_كاهوي_دريايي_ـ_اسپورانژ _ د(_اطلسي_ـ_كيسة_روياني_
4_)4 _3_)3 _2_)2 _1_)1

12_ هر_آغازي_تک_سلولي_تاژکداري_که_..............
1(_در_آب_شيرين_زندگي_مي_كند،_دو_تاژک_از_جنس_ميكروتوبول_دارد.

_داشته_باشد. NADP
+ 2(_توليدمثل_جنسي_دارد،_نمي_تواند
3(_ديوارة_سلولي_دارد،_دو_تاژكي_است.

_را_پرانرژي_تر_مي_كند. NAD
+ 4(_كراسينگ_اور_انجام_مي_دهد،_هنگام_توليد_اگزالواستات،
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13_ چند_مورد،_عبارت_مقابل_را_به_نادرستي_تکميل_مي_کند؟_»قارچ_انگل_مولد_زخم_هاي_سفيد_و_شيري_در_دهان_انسان_...........«.
الف(_روش_توليدمثل_غيرجنسي_مشابه_با_هيدر_دارد.

ب(_فراوردة_اصلي_گليکوليز_را_وارد_مسير_بي_هوازي_بعدي_مي_کند.
ج(_در_نوك_نخينة_تخصص_یافتة_خود_هاگ_غيرجنسي_توليد_مي_کند.

د(_با_کاهش_نسبت_سطح_به_حجم_خود،_تا_حد_معين_تمایل_به_تقسيم_نشان_مي_دهد.
ه(_آنزیم_هاي_تخميري_خود_را_در_شبکة_آندوپالسمي_زبر_توليد_مي_کند.

4_)4 _3_)3 _2_)2 _1_)1

14_ چند_مورد،_عبارت_مقابل_را_به_درستي_تکميل_نمي_کند؟_____»ساکاروميسز_سرویزیه_..............«.

_را_براي_تداوم_گليکوليز_بازسازي_مي_شود. NAD الف(_همانند_عامل_بوتوليسم،_حين_تنفس_بي_هوازي،
ب(_برخالف_تنفس_نوري_ذرت،_مقدار_کمي_ATP_توليد_مي_شود.

ج(_همانند_واکنش_هاي_تنفس_بي_هوازي_سلول_ماهيچة_اسکلتي_بدن_آدمي،_مقداريCO2_توليد_مي_شود.
د(_جمعيتي_فرصت_طلب_دارد_که_از_سرعت_رشد_آن_با_نزدیک_شدن_به_گنجایش_محيط_کشت،_کاسته_مي_شود.

ه(_mRNA_اولية_خود_را_در_هسته_دچار_حذف_رونوشت_هاي_اگزوني_مي_کند.
4_)4 _3_)3 _2_)2 _1_)1

15_ در_حين_تقسيم_هاگ_جنسي_قارچ_پفکي،_...............
1(_گليكوپروتئين_هاي_اسكلت_هسته_پايداري_خود_را_حفظ_مي_كنند.

2(_پس_از_تشكيل_تتراد،_احتمال_وقوع_كراسينگ_اور_وجود_دارد.
3(_بين_ميوز_I_و_II_آن_همانندسازي_DNA_هسته_صورت_نمي_پذيرد.

4(_بعضي_از_پروتئين_هاي_نقاط_وارسي،_در_مراحل_انتهايي_فعال_مي_شوند.

16_ در_چرخة_زندگي_.................
1(_تناوب_نسلي_كلپ،_گامت_هاي_دوتاژكي_در_ساختار_توليدمثلي_پرسلولي_ساخته_مي_شوند.

2(_پيچيدة_عامل_مولد_ماالريا،_گامت_هاي_نر_تاژكدار،_محصول_مستقيم_ميوز_هستند.
3(_جنسي_كالميدوموناس،_گامت_ها_در_شرايطي_كه_مواد_زايد_محيط_كم_باشند،_توليد_مي_شوند.

4(_اطلسي،_گامت_هاي_نر_محصول_تقسيم_ميتوز_و_همگي_بدون_تاژک_هستند.

17_ )سراسري_ـ_87_ـ_خارج(. __ واکنش_مقابل،_در_مسير_تبدیِل_............_انجام_مي_شود._
1(_تركيب_سه_كربني_به_پيرووات_در_مرحلة_گليكوليز_
2(_انرژي،_در_زنجيره_هاي_انتقال_الكترون_در_فتوسنتز

3(_مولكول_سه_كربني_به_قند_سه_كربني_در_چرخة_كالوين
4(_تركيب_پنج_كربني_به_چهار_كربني_در_چرخة_كربس

18_ )سراسري_ـ_95_ـ_خارج(. کدام_عبارت،_دربارة_چرخة_زندگي_کاهوي_دریایي_درست_است؟_
1(_هر_ساختار_پرسلولي_مي_تواند_سلول_هايي_با_قابليت_هم_جوشي_بسازد.

2(_هر_سلول_ديپلوئيدي_مي_تواند_با_تقسيم_خود،_هاگ_تاژكدار_توليد_نمايد.
3(_سلول_هاي_ديپلوئيدي_توليدمثلي_مي_توانند_سلول_هايي_با_توانايي_ميتوز_بسازند.

4(_هر_سلول_تاژک_دار،_با_تقسيم_خود_ساختار_پرسلولي_فتوسنتزكننده_ايجاد_مي_كند.
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19_ هر_قارچي_که_بتواند_..................._پدید_آورد،_قطعاً_..................._نيز_توليد_مي_کند..
1(_نوعي_بيماري_در_انسان_ـ_هاگ_جنسي

2(_زيگوسپورانژي_با_ديواره_اي_ضخيم_ـ_ريزوئيد
3(_نخينه_هاي_درهم_يافتة_فنجاني_شكل_ـ_استولون

4(_هاگ_هاي_غيرجنسي_را_بر_روي_بازيدي_ـ_نخينه_هايي_با_ديوارة_عرضي

20_ )سراسري_95_ـ_داخل(. کدام_گزینه،_عبارت_زیر_را_به_طور_مناسب_کامل_مي_کند؟_
در_چرخة_زندگي_کاهوي_دریایي،_هر_سلول_...................

1(_كه_متعلق_به_ساختار_توليدمثلي_پرسلولي_است،_مي_تواند_تعدادي_سلول_متحرک_فتوسنتزكننده_بسازد.
2(_كه_جزئي_از_ساختار_پرسلولي_است،_مي_تواند_تحت_تأثير_كراسينگ_اور_قرار_گيرد.

3(_ديپلوئيدي_توليدمثل،_مي_تواند_سلول_هاي_هاپلوئيدي_تاژک_دار_بسازد.
4(_ديپلوئيدي،_مي_تواند_سلول_هايي_با_توانايي_انجام_ميوز_بسازد

_589_در_صفحة_114پاسخ_آزمون_
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ف 2	لص
پاسخفآزمونفهايفپيشفدانشگاهيف2

Ì 58پاسخفآزمونف

***
1_ 3 اندازه،_تراكم_و_پراكنش_)توزيع(_سـه_ويژگي_اصلي_هر_جمعيت_اسـت_نه_هر_اجتماع_زيسـتي!_آهنگ_رشـد_از_فرومول_.

_به_دست_مي_آيد._در_اين_فرمول__B_آهنگ_تولد_و_D_آهنگ_مرگ_را_معرفي_مي_كند._مالحظه_مي_كنيد_كه_مهاجرت_در_ r B D= −

تعيين_آهنگ_رشد_جمعيت_دخالتي_ندارد.
جملة_آخر_جمعيت_را_معرفي_نمي_كند_چون_»زمان«_مشخص_نشده_است!

درختان_بلوط_جنگل_هاي_شمال_ايران_در_چه_زماني؟!
***

2_ .r B D
x

x= − ⇒ − = − ⇒ =0 02 400
40
400 32/   3

B =
IÀï¾TÎIÄ k²¼U

jHoÎH ®¨

__________ D =
IÀï½jo¶

jHoÎH ®¨

__________ r = k{n ª¹ÀA _

***
3_ . 2

گزينـة_1:_وقتـي_مي_گوييـم_»هـر_جمعيتـي_از_جانداران«_در_واقـع_جانداراني_كه_توليد_مثل_جنسـي_و_آميزش_ندارند_را_نيز_شـامل_
مي_شود._در_اين_گزينه_صحبت_»آميزش«_شده_كه_مسلماً_مربوط_به_جانداران_با_توليد_مثل_جنسي_مي_شود.

گزينة_3:_با_استدالل_باال_اين_گزينه_هم_قابل_قبول_نيست؛_همة_جانداران_توليد_مثل_جنسي_ندارند.
_تأكيد_بر_آميزش_موفقيت_آميز_افراد_دارد._همان_طور_كه_گفته_ _قيد_اصلي_مندرج_در_تعريف_جمعيتـ_ گزينة_4:_ماير_در_تعريف_گونهـ_
شد_همة_جانداران_آميزش_ندارند._توجه_داريد_كه_تعريف_ماير_از_گونه،_ناقص_است_چون_فقط_در_مورد_جانداراني_صدق_مي_كند_كه_

قدرت_آميزش_دارند_و_مثاًل_شامل_حال_باكتري_ها،_آميب_ها_و_..._نمي_شود.
***
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***
5_ 2 الگوهاي_رشد_جمعيت_به_ترتيب_از_ساده_به_پيچيده_در_دو_گروه_عمده_جاي_داده_مي_شوند..
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***
6_ 3 در_مورد_جمعيت_گوزن_هاي_شمالي_جزيره_اي_در_آالسكا_علت_سقوط_شديد_منحني_رشد،_كاهش_ناگهاني_منابع_غذايي_.

)عمدتاً_گلسنگ_ها(_بود.
***

7_ 3 در_ايـن_الگـوي_رشـد_جمعيـت_به_تنوع_افراد_گونه_توجه_نشـده_اسـت._در_جمعيت_هاي_طبيعي،_همـواره_جهش_ها_رخ_.
مي_دهند_و_جهش_يافته_هاي_جديد_ممكن_است_r_باالتر_از_انواع_پيشين_پيدا_كنند_و_بازده_باالتري_در_استفاده_از_مواد_غذايي_داشته_
باشند_و_مقدار_k_را_افزايش_دهند._هم_چنين_ممكن_است_طبيعت_نتواند_منابع_غذايي_را_با_همان_سرعتي_كه_جاندار_مصرف_مي_كند،_

بازسازي_و_جانشين_كند.
***

8_ 4 نخودفرنگـي_بـه_دليـل_داشـتن_توانايـي_انجام_خود_لقاحي_دچار_مشـكل_پايين_بـودن_احتمال_جفت_يابـي_و_در_نتيجه_.
كاهش_آهنگ_توليد_مثل_نمي_شـود_چون_حتي_اگر_يك_بوته_نخودفرنگي_در_زيسـتگاه_باشـد_خودش_مي_تواند_خودش_را_بارور_سـازد_

و_توليدمثل_كند!
***

9_ 4 نمودار_از_نقطة_صفر_تعداد_شروع_شده_است_يعني_تعداد_در_ابتدا_صفر_بوده_است..
گنجايش_محيط_از_پايين_ترين_قسـمت_بخش_سينوسـي_منحني_مشـخص_مي_شـود_چون_جمعيت_قرقاول_ها_در_اين_منحني_گاهي_
اوقات_از_گنجايش_محيط_فراتر_رفته_اسـت_و_بعد_به_گنجايش_رسـيده_و_سـپس_اين_تغييرات_تكرار_شـده_اسـت._پس_اين_منحني،_
انطبـاق_كامـل_با_الگوي_Logistic_ندارد_زيرا_اگر_انطباق_مي_داشـت_بايد_با_رسـيدن_اندازة_جمعيـت_به_گنجايش_محيط_)k(_منحني_

به_طور_ثابت_پيش_مي_رفت.
***

10_ 1 مهم_ترين_جنبه_مقايسـه_جمعيت_هاي_تعادلي_و_فرصت_طلب،_نوع_اثري_اسـت_كه_انتخاب_طبيعي_روي_آن_ها_مي_گذارد._.
در_جدول_1ـ6_فصل_6_كتاب_پيش_دانشگاهي_در_خصوص_ويژگي_هاي_مطلوب_در_انتخاب_طبيعي_6_مورد_مقايسه_بين_دو_جمعيت_
صورت_گرفته_است_كه_در_بين_گزينه_ها_فقط_گزينه_1_جزو_مهم_ترين_جنبه_مقايسه_دو_جمعيت_يعني_نوع_اثر_انتخاب_طبيعي_روي_

جمعيت_ها_قرار_دارد.
***

11_ 1 در_اسـكلت_بيروني_حشـرات_رشـته_هاي_كيتين_در_زمينه_اي_از_پروتئين_قرار_گرفته_اند._از_آن_جا_كه_در_اين_نوع_اسـكلت_.
سـلول_وجود_ندارد_اين_سـؤال_پيش_مي_آيد_كه_پروتئين_اين_اسـكلت_از_كجا_آمده_اسـت؟_پاسـخ_اين_اسـت_كه_سـلول_هاي_پوسـت،_

ژن_)هاي(_رمز_كنندة_اين_پروتئين_ها_را_بيان_و_پروتئين_را_توليد_و_ترشح_كرده_اند.
گزينة_2:_در_پاييز_پروانه_هاي_بالغ_از_پيله_خارج_مي_شوند؛_پس_بعد_از_شفيره_كلمة_»نابالغ«_زايد_است.

گزينة_3:_در_فصل_بهار_بسياري_از_الروها_زماني_كه_از_تخم_خارج_مي_شوند_درختان_هنوز_برگ_ندارند_تا_الروها_از_آن_ها_تغذيه_كنند_
لذا_مرگ_و_مير_وسيع_الروها_در_بهار_رخ_مي_دهد.

گزينة_4:_حشـرات_در_هر_واحد_مسـتقل_بينايي_خود_يك_عدسـي،_يك_قرنيه_و_چند_سـلول_گيرندة_نور_دارند_نه_در_هر_چشـم_كه_از_
تعداد_زيادي_واحد_بينايي_مستقل_تشكيل_شده_است.

***
12_ 3 هر_چه_تنوع_در_جمعيت_بيش_تر_باشـد_خطر_انقراض_براي_آن_جمعيت_كاهش_مي_يابد،_درجة_شايسـتگي_تكاملي_افراد_.

باال_مي_رود_چون_احتمال_زنده_ماندن_افراد_و_رسـيدن_آن_ها_به_سـن_توليدمثل_بيش_تر_خواهد_بود._در_اين_صورت_مي_توانند_صفات_
خود_را_به_نسل_بعدي_منتقل_كنند_و_سهم_بيش_تري_در_ايجاد_خزانة_ژني_نسل_بعد_داشته_باشند.

تنوع_شانس_بقا_را_باال_مي_برد_پس_گزينة_3_قابل_قبول_نيست.
تنوع_در_جمعيت_باعث_باال_رفتن_توان_سازشي_جمعيت_با_محيط_جديد_مي_شود.
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***
13_ 4 الروها_از_تخم_بيرون_می_آيند_نه_از_شفيره!_از_شفيره_)پيله(_پروانة_بالغ_بيرون_می_آيد..
***
14_ 4 در_مرحلة_A_)آهسـتگي(_باكتري_ها_شـروع_به_تقسـيم_شدن_مي_كنند_و_تعداد_آن_ها_با_آهنگي_ُكند_رو_به_افزايش_است._.

الزمة_اين_امر_همانندسـازي_DNA_،_ايجاد_دوراهي)هاي(_همانندسـازي_و_فعال_شـدن_هليكاز_و_DNA_پلي_مراز_اسـت،_گرچه_اين_
فعاليت_ها_ُكند_هستند._در_مرحلة_B_)نمايي(_آهنگ_رشد_جمعيت_بسيار_تُند_است._براي_تكثير_سريع_باكتري_ها_الزم_است_آن_ها_به_

شدت_همانندسازي_DNA_را_انجام_دهند_كه_براي_انجام_آن_بايد_هليكاز_و_DNA_پلي_مراز_فعاليت_شديد_داشته_باشند.
در_مرحلة_C_)ايستايي(_تعداد_باكتري_ها_به_گنجايش_محيط_رسيده_است_و_رقابت_شديدترين_وضعيت_خود_را_دارد.

_است_و_نمودار_رشد_سقوط_كرده_است. r <0 در_مرحلة_D_)كاهش(_
***
15_ . 2

N1 1000= _
r r B D D D r D= = ⇒ = − = − ⇒ = =% #20 0 2 2 0 2/ / _
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B

B D B D B= ⇒ = = → = × =2 2 2 2 0 2 0 4/ / _

B = ⇒ = ⇒ =
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®¨

¾TÎIÄ k²¼U

¾TÎIÄ k²¼U0 4 1000 400/ _

***
16_ 3 اين_جمعيت_»تعادلي«_است_و_معموالً_افراد_چنين_جمعيتي_چندبار_توليدمثل_مي_كنند._سايرگزينه_ها_افراد_متعلق_به_.

جمعيت_فرصت_طلب_را_معرفي_مي_كنند.
***
17_ 3 عوامـل_وابسـته_بـه_تراكـم_عواملي_هسـتند_كه_تعداد_اعضـاي_جمعيت_را_محـدود_مي_كنند_و_به_آن_اجازة_ادامة_رشـد_.

به_صورت_نمايي_را_نمي_دهند._شكارشدن_اصلی_ترين_عامل_وابسته_به_تراكم_در_بسياری_از_گونه_هاست.
مراحل_گزينة_3_مربوط_به_زندگي_پروانه_هاست._بيوة_سياه،_نوعی_عنكبوت_و_فاقد_اين_مراحل_است.

پايين_بودن_تراكم_جمعيت_در_جانداراني_كه_توليد_مثل_جنسـي_دارند_)به_جز_خودلقاحي(،_سـبب_كم_شـدن_احتمال_جفت_يابي_و_در_
نتيجه_كاهش_آهنگ_توليد_مثل_مي_شود._جانداري_كه_توانايي_خودلقاحي_دارد_براي_توليد_مثل_به_فرد_ديگري_از_همان_گونه_نياز_ندارد_

و_تراكم_تأثيري_بر_آهنگ_توليد_مثلي_آن_ندارد._نخودفرنگي_گياهي_با_اين_توانايي_است._
***
18_ 4 در_جمعيت_تعادلي_مرگ_ومير_هدف_دار_و_غيرتصادفي،_وابسته_به_تراكم،_ژنوتيپ_و_فنوتيپ_افراد_است..
***
19_ 4 ساير_گزينه_ها_در_اين_الگوي_رشد_مورد_بي_توجهي_قرار_گرفته_است_و_از_ايرادهاي_الگوي_Logistic_به_حساب_مي_آيند..
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***
1_ 4 اگر_دو_يا_چند_جاندار_از_گونه_هاي_متفاوت_در_درازمدت_با_يكديگر_رابطة_نزديك_داشته_باشند،_مي_گويند_اين_جانداران_.

با_يكديگر_هم_زيست_هستند.
***

2_ 3 كوتيـن_كـه_در_تشـكيل_كوتيكـول_به_كار_رفته_اسـت_مانع_ورود_عوامل_بيمـاري_زا_به_پيكر_گياه_مي_شـود_و_اجازة_حملة_.
ويروس_هـا،_باكتري_هـا،_قـارچ_و_..._را_حتي_االمـكان_نمي_دهـد_لـذا_يك_تركيب_ثانوي_به_حسـاب_مي_آيد،_چون_از_گيـاه_دفاع_مي_كند._

پپتيدهاي_گوگردي_در_يونجه_و_روغن_خردل_در_گياهان_تيرة_شب_بو_)كلم_و_تربچه(_وجود_دارند.
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از_گياهان_و_جانوران_فقط_در_فصل_خاصي_توليد_مثل_مي_كنند؛_لذا_ممكن_است_جمعيت_آن_ها_گاهي_اوقات_از_گنجايش_محيط_فراتر_رود.
***
24_ 4 جاندار_مشخص_شده_نوعي_سخت_پوست_است_كه_به_عنوان_شكار_توسط_هيدر_بلعيده_شده_است_و_رابطة_صيادي_بين_.

اين_دو_جانور_نوعي_هم_زيسـتي_اسـت._جانداران_از_هر_گروه_كه_باشـند_مواد_زايد_آمين_دار_دفع_مي_كنند._كشتي_چسـب_نيز_همچون_
اين_جاندار_)دافني_كه_البته_در_كتاب_درسـي_اين_موضوع_تصريح_نشـده_اسـت(_سخت_پوست_است._سخت_پوستان_از_گروه_بندپايان،_
گـردش_خـون_بـاز_دارنـد._الاقل_مي_دانيد_كه_خرچنگ_دراز_گردش_خون_باز_دارد._همين_كافي_اسـت_تـا_گزينة_4_را_به_عنوان_جواب_

انتخاب_كنيد.
***
25_ 3 اين_سؤال_اشاره_مستقيم_به_تكامل_همراه_دارد_كه_در_هر_رابطة_دوطرفة_زيستي_برقرار_است..
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***
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2 1 1= +( ) _ 4
=_آهنگ_رشد r =_تعداد_ثانوي_____________________________ d2 _
=_تعداد_سال_ها_يا_نسل_ها k =_تعداد_اوليه________________ d1 _

d3
210 1 3 160= + =( ) _

***
3_ 3 در_ظرف_كشت_شيشه_اي_فضا_محدود_است_و_تكثير_مخمرها_در_آن_باعث_مي_شود_مرتباً_مواد_غذايي_كم_و_مواد_دفعي_.

در_محيط_زياد_شـود._اين_امرموجب_رقابت_بين_مخمرها_بر_سـر_كسـب_منابع_محدود_مي_شـود_و_به_مرور_عوامل_وابسـته_به_تراكم_
رخ_مي_نمايند_و_منحني_رشـد_نهايي_متوقف_مي_شـود._يعني_در_شـرايط_پيش_آمده_ديگر_مخمرها_قادر_نيسـتند_با_حداكثر_توان_خود_

توليدمثل_كنند.
***

4_ 2 آيا_در_همة_چهل_سـال_)1950ـ1911(_رقابت_بين_گوزن_هاي_شـمال_خفيف_بود؟_پاسـخ_منفي_اسـت!_تا_قلّة_منحني،_.
رقابت_چنداني_وجود_نداشته_است_اما_بعد_از_آن_رقابت_آغاز_شده_و_شدت_گرفته_است.

در_سـال_هاي_1911_تا_1938_منحني_رشـد_نمايي_بوده_اسـت_ولي_پس_از_آن_تا_سـال_1950_عوامل_وابسته_به_تراكم_)كمبود_منابع_
غذايي_و_...(_رخ_نموده_اند_و_منحني_سقوط_كرده_است._گوزن_ها_از_ابتداي_ورود_به_جزيره_تا_1938_با_حداكثر_توان_توليدمثل_كردند_
ولي_بعد_از_آن_دچار_مرگ_ومير_وسيع،_كاهش_تراكم_و_كاهش_شديد_توان_توليدمثلي_شدند._پس_گزينة_3_كه_گفته_است_»در_مدت_

زمان_پژوهش«_حرف_نادرستي_است.
در_بخش_نزولي_منحني،_مسلماً_همة_افراد_به_منابع_مورد_احتياج_خود_دسترسي_نداشته_اند_و_در_رقابت_با_سايرين_حذف_شده_اند.

***
5_ 2 ساير_گزينه_ها_فرض_الگوي_لجيستيك_نيستند._بلكه_ايرادهاي_وارد_بر_اين_الگو_مي_باشند..
***

6_ 2 منحنـي_»الـف«_مربـوط_بـه_جمعيت_تعادلي_و_منحني_»ب«_مربوط_به_جمعيت_فرصت_طلب_اسـت._گياهان_يك_سـاله_.
نظير_لوبيا،_آفتابگردان_و_گياهان_خودرو،_تك_سـلولي_ها،_حشـرات،_دافني_و_..._جمعيت_فرصت_طلب_دارند._اغلب_مهره_داران_و_گياهان_
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چندساله_و_..._جمعيت_هاي_تعادلي_را_تشكيل_مي_دهند.
***

7_ 4 چنين_جمعيتي،_تعادلي_است_و_طول_عمر_نسبتاً_طوالني_و_عموماً_بيش_تر_از_يك_سال_دارند..
***

8_ 3 جانوران_به_ترتيب_جلوگيري_از_برخورد،_فرار_از_شكارچي_و_سپس_مبارزه_را_ترجيح_مي_دهند_چون_به_ترتيبي_كه_ذكر_.
شـد،_صرف_انرژي_باال_مي_رود_و_جانور_سـعي_در_صرف_كم_ترين_مقدار_انرژي_را_دارد_تا_در_رقابت_حذف_نشـود_چون_اگر_در_مصرف_

انرژي_اقتصادي_عمل_نكند،_حذف_مي_شود.
تركيبات_ثانوي_در_همة_گياهان_وجود_دارند!_اين_اصطالح_براي_جانوران_موضوعيت_ندارد.

همة_جانوران_لزوماً_قادر_به_شكستن_خطوط_دفاعي_گياهان_اجتماع_زيستي_خود_نيستند._مثاًل_روغن_خردل_در_گياهان_تيرة_شب_بو_
براي_بسياري_از_حشرات_سّمي_است_و_آن_ها_قادر_به_تجزية_آن_و_شكستن_اين_خط_دفاعي_نيستند.

گزينه_3_را_در_فصل_رفتارشناسي_خواهيد_خواند!
***

9_ . 3
گزينة_1:_بعضي_از_انواع_مورچه_ها_...

گزينة_2:_شته_تنفس_نايي_دارد_و_توانايي_انجام_مكش_شيره_را_ندارد_بلكه_با_قرار_دادن_خرطوم_خود_در_آوند_آبكش،_شيره_براساس_
اختالف_فشار_به_درون_لولة_گوارش_جانور_راه_مي_يابد.

گزينة_4:_شته_مي_تواند_پشت_برگ_گياهان_هم_قرار_گيرد_و_شيرة_پرودة_برگ_را_مورد_استفاده_قرار_دهد.
***

10_ 1 بدون_شرح!.
***

11_ 1 براساس_پژوهش_گوس،_نتيجة_رقابت_پارامسي_ها_به_تشابه_و_هم_پوشاني_كنام_هاي_واقعي_گونه_هاي_رقيب_بستگي_دارد..
***
12_ 2 افراد_همة_جمعيت_ها_آميزش_انجام_نمي_دهند!_مثاًل_باكتري_ها_يا_آميب_ها_را_در_نظر_بگيريد!!_در_بين_جمعيت_هايي_كه_.

آميـزش_انجـام_مي_دهنـد_مي_توان_گفت_آميزش_هاي_خويشـاوندي،_همانندي_ژني_را_باال_مي_بـرد_و_از_تنوع_درون_جمعيتي_مي_كاهد._
چنين_جمعيتي_كه_افراد_به_هم_شبيه_ترند_در_معرض_خطر_انقراض_قرار_مي_گيرد.

***
13_ . 2
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تعداد_افرادي_كه_در_پايان_سال_دوم_به_جمعيت_اوليه_اضافه_شده_اند.

***
14_ 3 اندازة_جمعيت_های_تعادلی_نزديك_به_گنجايش_محيط_است_و_محيط_برای_آن_ها_معموالً_اشباع_شده_است..

در_توضيح_گزينة_4_بايد_بگوييم،_افراد_ماده،_زاده_ها_را_به_دنيا_مي_آورند_كه_تولد_زاده_ها_ممكن_است_به_شيوة_تخم_گذاری،_بچه_زايی،_
زنده_زايی_باشد._افراد_مادة_زادآور_حدوداً_نيمی_از_افراد_دارای_توان_زادآوری_را_در_جمعيت_شامل_می_شوند.

***
15_ 2 در_هرم_هـاي_سـني_محـور_X_هـا_تعداد_افراد_و_محور_Y_در_جهـت_مثبت_هرم،_گروه_هاي_سـني_را_از_كم_به_زياد_معرفي_.

مي_كند.
با_اين_هرم_هاي_سـني،_مي_توان_نيازهاي_آينده،_برنامه_ريزي_براي_ايجاد_شـغل،_تحصيل،_سـالمت_و_ازدواج_و_..._را_برآورد_كرده_و_در_

جهت_اقدام،_عمل_كرد.
***
16_ 3 در_آزمايش_اول_مشخص_شد_كه_گونة_1_نسبت_به_مواد_دفعي_باكتري_ها_حساسيت_دارد_و_دچار_حذف_رقابتي_مي_شود._.
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اما_در_آزمايش_2_همين_گونه_با_گونة_رقيب_)3(_سـازش_كرد_چون_كنام_بنيادي_)كل_ظرف_كشـت(_به_دو_كنام_واقعي_)باال_و_پايين_
ظرف(_تقسيم_شده_بود._با_اين_وصف،_حتي_اگر_منابع_محدود_باشند،_نمي_توان_گفت_همواره_حذف_رقابتي_رخ_مي_دهد.

***
17_ 4 با_افزايش_تنوع_گياهان_مينه_سوتا_نيتروژن_جذب_شده_از_زمين_در_هر_قطعه_بيش_تر_است..
***
18_ . 3

گزينة_1:_صدف_هاي_دريايي_اسكلت_خارجي_دارند.

_محاسبه_مي_شود. jHk÷U

´\e

گزينة_2:_نوزادان_كشتي_چسب_در_ابتدا_در_آب_معلق_هستند_و_تراكم_آن_ها_از_فرمول_

گزينة_3:_پارامسي_ها_هم_واكوئل_ضربان_دار_)براي_دفع_آب_اضافي(_دارند_و_هم_واكوئل_گوارشي_)براي_گوارش_درون_سلولي(.
گزينة_4:_شكار_سسك_ها،_حشره_ها_هستند._حشرات_تنفس_نايي_دارند_و_دستگاه_گردش_خون_آن_ها_نقشي_در_انتقال_گازهاي_تنفسي_ندارد.

***
19_ . 3

الف(_در_الگوي_لجيستيك_وقتي_N_به_K_مي_رسد_r_برابر_صفر_مي_شود_و_حتي_وقتي_تا_حدي_از_K_فراتر_هم_مي_رود_)به_منحني_رشد_
قرقاول_ها_در_فعاليت_فصل_6_توجه_كنيد(_در_قلة_منحني_r_به_صفر_مي_رسد_و_سپس_منفي_هم_مي_شود.

ب(_در_انواعي_از_شـبدرها،_ژن_خود_ناسـازگاري_مانع_خودلقاحي_و_يا_لقاح_افرادي_كه_ژنوتيپ_يكسـان_براي_اين_ژن_دارند،_مي_شـود._
پس_در_اين_انواع_تراكم_بر_توان_توليدمثلي_تأثير_به_سزايي_دارد،_چون_به_هيچ_وجه_امكان_خودلقاحي_ندارند.

ج(_در_جمعيت_هايي_كه_الگوي_نمايي_رشد_را_نشان_مي_دهند_بين_افراد_رقابت_يا_وجود_ندارد_يا_خفيف_است_پس_امكان_وجود_رقابت،_
هرچند_خفيف_وجود_دارد.

د(_اگر_منابع_جايگزين_نشوند،_آهنگ_رشد_به_صفر_مي_رسد_و_سپس_عددي_منفي_مي_شود.
ه_(_اين_جمله_به_توصيف_الگوي_Logistic_مي_پردازد_كه_در_آن_به_نقش_جهش_)مادة_خام_تغييرگونه_ها(_توجهي_نشده_است.

***
20_ . 1

_باشد،_جمعيت_فرصت_طلب_است_و_معموالً_طول_عمر_كم_تر_از_يك_سال_دارد. N K<< گزينة_1:_اگر_
گزينة_2:_جمعيت_فرصت_طلب_را_توصيف_مي_كند_كه_با_بروز_بحران_به_نحو_قابل_توجهي_كاهش_مي_يابد.

گزينة_3:_جمعيت_تعادلي_را_توصيف_مي_كند_كه_عموماً_رقابت_شديد_دارند.
گزينة_4:_جمعيت_تعادلي_را_توصيف_مي_كند_كه_رشد_و_نمو_آهسته_دارند.

***
21_ 4 مهم_ترين_جنبة_مقايسـة_جمعيت_هاي_تعادلي_و_فرصت_طلب_نوع_اثري_اسـت_كه_انتخاب_طبيعي_روي_آن_ها_مي_گذارد._.

انتخاب_طبيعي_چهرة_جمعيت_ها_را_تغيير_مي_دهد،_فراواني_نسبي_صفات_در_جمعيت_ها_را_تغيير_مي_دهد_و_وظيفة_آن_حفظ_تغييرات_
مطلوب_و_حذف_تغييرات_نامطلوب_اسـت._مهم_ترين_نقش_جهش،_ايجاد_تنوع_در_جمعيت_اسـت._انتخاب_طبيعي_نقشـي_در_ايجاد_

تنوع_در_جمعيت_ها_ندارد.
***
22_ 4 اين_جاندار_نوعي_پروانه_است._حشرات_تنفس_نايي_دارند_و_هموگلوبين_و_كربنيك_انيدراز_ندارند،_چون_دستگاه_گردش_.

خون_آن_ها_هيچ_نقشي_در_انتقال_گازهاي_تنفسي_ندارد.
حشرات_در_تنها_طناب_عصبي_شكمي_خود_)كه_بخشي_از_دستگاه_عصبي_مركزي_است(_گره_هاي_عصبي_مستقل_دارند.

حشرات،_چشم_مركب_دارند_كه_در_هر_واحد_مستقل_بينايي_يك_عدسي،_يك_قرنيه_و_تعداي_سلول_گيرنده_وجود_دارد._آن_ها_مردمك_ندارند!
حشـرات_بندپاياني_هسـتند_كه_در_محل_مفاصل_گوي_وكاسـه_اي_خود_ماهيچه_هايي_دارند._به_شـكل_پاي_مورچه_در_فصل_آخر_كتاب_

سال_دوم_دبيرستان_توجه_كنيد.
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***
23_ 2 در_آغاز_فصل_توليدمثل_گونه_هاي_فرصت_طلب،_معموالً_تعداد_افراد_بالغي_كه_زنده_مانده_اند،_بسيار_كم_تر_از_حد_گنجايش_محيط_.

است_و_رقابت_چنداني_وجود_ندارد._در_چنين_شرايطي،_حتي_زاده_هايي_كه_چندان_هم_سالم_و_توانمند_نباشند،_مي_توانند_زنده_بمانند.
تكامل_همراه_شكار_و_شكارچي_را_مي_توان_به_مسابقة_تسليحاتي_تشبيه_كرد.

پرواز_كردن_شايستگي_تكاملي_را_افزايش_مي_دهد_چون_جانور_در_غذايابي،_جفت_يابي،_گريز_از_خطر_و_..._بهتر_عمل_مي_كند.
***
24_ 4 داروين_معتقد_بود_انديشة_مالتوس_قابل_تعميم_براي_همة_گونه_هاست..

گزينـة_2_اعتقـاد_المـارک_بـود_اما_داروين_هم_آن_را_قبـول_كرد_زيرا_از_چگونگي_انتقال_صفات_بين_نسـل_ها_و_منشـأ_گوناگوني_افراد_
جمعيت_ها_ناآگاه_بود.

***
25_ 1 پارامسـي_ها_ديواره_اي_سـخت_و_انعطاف_پذير_دارند._با_اين_وجود_اگر_واكوئل_هاي_ضربان_دار_آن_ها_فعاليت_نكند،_به_دليل_.

تجمع_آب_فراوان_در_سيتوپالسم،_سلول_مي_تركد.
در_پرندگان،_در_حالت_طبيعي_جانور_ماده_)ZW(_صفات_وابسته_به_Z_را_منحصراً_از_والد_نر_خود_به_ارث_

مي_برد،_چون_W_را_قطعاً_از_والد_ماده_دريافت_مي_كند.
كشتي_چسـب_ها_)مـورد_مطالعة_كانـل(،_عنكبوت_ها_و_هزارپايـان_همگي_بندپا_هسـتند._كانل_و_پاين_در_

مناطق_جزر_و_مّدي_طبيعي،_پژوهش_هاي_خود_را_انجام_دادند.
***
26_ 4 در_انجام_نوعي_آميزش_غيرتصادفي_به_نام_درون_آميزي_)كه_شديدترين_حالت_آن_خودلقاحي_است(_تنوع_درون_جمعيت_.

كاهش_مي_يابد._البته_پرواضح_است_كه_بايد_جمعيت_قابليت_توليدمثل_جنسي_و_آميزش_داشته_باشد_تا_چنين_فرضي_را_قبول_كنيم._
_است. N K<< گزينة_1:_در_جمعيت_فرصت_طلب_

گزينة_2:_در_جمعيتي_كه_توانايي_خودلقاحي_دارد_اين_امر_حاكم_نيست.
گزينة_3:_در_تعيين_r_فقط_B_و_D_نقش_دارند._مهاجرت_رو_به_درون_يا_بيرون_جمعيت_كه_جزو_عوامل_تعيين_كنندة_اندازة_جمعيت_

هستند،_نقشي_در_تعيين_مقدار_r_ندارند.
***
27_ 4 ايراد_هاي_الگوي_لجيستيك_را_از_كتاب_فرا_بگيريد..
***
28_ . 3

گزينـة_1:_در_رابطـة_انگلـي_گونـة_سـودبرنده_كه_همان_انگل_اسـت،_معموالً_ميزبان_خود_را_نمي_كشـد_تا_هـم_از_آن_تغذيه_كند_و_هم_
چرخة_توليدمثلي_خود_را_كامل_نگه_دارد._بنابراين_نمي_توان_جملة_اول_را_پذيرفت_زيرا_انگل_لزوماً_بر_اندازة_جمعيت_گونة_ميزبان_اثر_

نمي_گذارد_و_لزوماً_باعث_مرگ_ومير_آن_ها_نمي_شود.
در_بسـياري_از_موارد،_گونه_ها_كنام_واقعي_مشـترک_و_رقابت_فراوان_با_يكديگر_دارند،_اما_نمي_توان_گفت_كه_»همواره«_اين_طور_اسـت._
مثاًل_جانور_گياه_خواري_را_در_نظر_بگيريد_كه_به_شـكار_گياهي_مي_پردازد._آيا_اين_گونه_سـودبرنده_با_گونه_هاي_گياه_خوار_ديگر_كه_از_

انواع_ديگر_گياهان_استفاده_مي_كنند،_كنام_واقعي_مشترک_دارد؟_جواب_منفي_است_چون_لزوماً_به_اين_صورت_نيست.
گزينـة_3:_بـه_تعريـف_تكامـل_همـراه_)co_-_evolution(_اشـاره_دارد_كـه_نتيجـة_فراينـد_تغيير_و_تحـول_گونه_هايي_اسـت_كه_با_هم_
ارتباط_نزديك_دارند_و_در_گذر_زمان_بسـيار_طوالني_باهم_سـازگار_شـده_اند._رابطة_شـكار_و_شكارچي،_شكستن_خطوط_دفاعي_توسط_

گياه_خواران_و_..._نمونه_هايي_از_تكامل_همراه_هستند.
گزينة_4:_در_اين_مورد_بايد_به_پژوهش_رابرت_پاين_توجه_كنيد._او_نتيجه_گرفت_صيادي_رقابت_را_كاهش_مي_دهد.
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***
20_ 4 رفتارهاي_غريزي_يا_وراثتي_صرفاً_متأثر_از_برنامه_ريزي_هاي_ژني_هستند._.

تأیيد_مورد_»الف«:_حملة_ماهي_نر_به_مدل_غيرواقعي_ماهي_شكم_قرمز_كه_وارد_قلمرو_آن_شده_است.

تأیيد_مورد_»ب«:_در_الگوي_عمل_ثابت،_رفتار_غريزي_در_افراد_مختلف_يك_گونه_به_يك_شكل_انجام_مي_شود.

تأیيد_مورد_»ج«:_در_الگوي_عمل_ثابت_رفتار_با_يك_محرک_شـروع_مي_شـود._به_طور_كامل_تا_پايان_پيش_مي_رود_و_هميشـه_به_يك_
شكل_انجام_مي_شود._به_محركي_كه_باعث_بروز_الگوي_عمل_ثابت_مي_شود،_محرک_نشانه_مي_گويند.

تأیيد_مورد_»د«:_اساساً_در_بروز_رفتارها_سيستم_هاي_عصبي_)كه_پيك_شيميايي_آن_ها_انتقال_دهنده_هاي_عصبي_هستند(_و_هورموني_
)كه_پيك_شيميايي_آن_ها_هورمون_ها_هستند(_درگيرند.

Ì 71پاسخفآزمونف

***
1_ 2 جملة_اول_نادرسـت_اسـت،_چون_وقتي_در_شـرايط_مصنوعي_متولد_مي_شـوند،_از_اولين_شـئ_متحرک_كه_ببينند_تأثير_.

مي_پذيرند._الزم_نيست_اين_شئ_حتماً_مادرشان_باشد!_ممكن_است_لورنز،_يك_توپ_يا_..._باشد.
جملة_دوم_نيز_نادرست_است،_چون_پاسخ_به_محرک_بخش_غريزي_اين_فرايند_است.

جملة_چهارم_نيز_غلط_است،_چون_توأم_شدن_صدا_با_شئ_متحرک_تأثير_را_قوي_تر_مي_كند.
***

2_ 1 اين_محرک_بو_)محرک_شيميايي(_است_كه_بر_لوب_بويايي_اثر_مي_گذارد..
ب_←_نيم_كرة_مخ______ج_← لوب_هاي_بينايي_______د_←_مخچه

***
3_ 4 جملة_آخر_زيرنويس_شكل_17ـ_5_است..
***

4_ 2 قورباغـة_مـاده_در_ميـان_نرهايـي_كـه_مي_خوانند،_گـردش_مي_كند._او_وقتي_در_كنـار_يك_نر_مي_نشـيند،_چند_دقيقه_به_.
صدايش_گوش_مي_دهد،_سـپس_به_سـمت_قورباغة_ديگر_مي_رود_و_به_صدايش_گوش_مي_دهد_و_چندين_بار_ممكن_اسـت_اين_كار_را_

تكرار_كند_و_در_نهايت_جفت_خود_را_انتخاب_كند._
گزينة_3_به_اين_دليل_نادرست_است_كه_قورباغه_اي_كه_حفرة_گلويي_دارد_نابالغ_است_و_اساساً_گامت_زايي_ندارد.

گزينة_4_نادرست_است،_چون_بهترين_راه_برقراري_ارتباط_براي_آن_ها_ارسال_صداي_بلند_است._
***

5_ 3 شاخ_قوچ_انشعاب_ندارد!.
***

6_ 3 اين_غاز_ماده_در_حال_برگردان_تخم_به_درون_النة_خود_اسـت._محرک_نشـانه_كه_شـكل__هندسـي_و_انحناي_جسم_است_.
عالمت_حسـي_سـاده_اي_اسـت_كه_براي_شـروع_رفتار_ضروري_است_اما_اگر_در_ادامه_حذف_شـود_جانور_بدون_توجه_به_نبودن_تخم_به_
انجام_همان_حركات_ادامه_مي_دهد._اين_رفتار_الگوي_عمل_ثابت_و_صرفاً_غريزي_است_و_نيازي_به_آموزش_ديدن_ندارد؛_يعني_براساس_

اطالعات_ژنتيكي_كه_از_والدين_به_او_به_ارث_رسيده_است_انجام_مي_شود.
غاز_ماده_)ZW(_اين_كار_را_انجام_مي_دهد_و_با_فرض_موجود،_صفت_وابسته_به_Z_را_صرفاً_از_والد_نر_خود_دريافت_كرده_است._

***
7_ 2 الـف:_الگـوي_عمـل_ثابت_)رفتار_غريزي(،_ب_و_د:_يادگيري_از_نوع_نقش_پذيري._ج:_صفتي__ژنتيكي_كه_به_دليل_تغييرات_.

محيطي_)فصلي(_اتفاق_مي_افتد.
***

8_ 4 برگرداندن_تخم_به_منظور_يكنواخت_كردن_گرما_در_آن_الگوي_عمل_ثابت_است_و_در__اين_خصوص_جانور_غريزي_عمل_.
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مي_كند_يعني_چيزي_را_ياد_نمي_گيرد._در_گزينة_2_توجه_داشته_باشيد_كه_جوجه_اردک_ها_همه_عمر_به_دنبال_مادر_راه_نمي_افتند_بلكه_
تا_مدتي_اين_عمل_را_انجام_مي_دهند_و_بعد_مستقل_مي_شوند.

***
9_ 4 جملة_اول_شـرطي_شـدن_كالسـيك_را_معرفي_مي_كند_اما_انجام_يا_عدم_انجام_يك_رفتار__براساس_موقعيت_خاص_معرف_.

شرطي_شدن_فعال_است.
جملة_دوم_نوعي_يادگيري_است_كه__حل_مسئله_نام_دارد._اين_يادگيري_فقط_در_نخستي_ها_اتفاق_نمي_افتد.

جملة_سوم:_جانور_در_حل_مسئله_بدون_استفاده_از_آزمون_و_خطا_)شرطي_شدن_فعال(_عمل_مي_كند.
جملة_چهارم:_هر_دو_رفتار_معرفي_شده_آزمون_خطا_را_معرفي_مي_كند.

***
10_ 2است_يعني_76_كروموزوم_اتوزوم_شامل_38_جفت_اتوزوم_در_هر__سلول_سوماتيك_جانور_وجود_دارد.. 78n = 2 در_سگ_

جانور_قدرت_يادگيري_)تغيير_رفتار_كه_حاصل_تجربه_باشد(_دارد.
سگ_جزو_پريمات_ها_نيست_و_به_طور_غريزي_در_پاسخ_به_غذا_بزاق_ترشح_مي_كند.

***
11_ 1 اين_جانوران_مي_توانند_بسـياري_از_حشـرات،_دوزيسـتان_و_پرندگان_باشـند_كه_سلول__خاطره__در_بي_مهرگان_)حشرات(_.

وجود_ندارد،_بعضي_وزغ_ها_وقتي_در_آب_هستند_آمونياک_دفع_مي_كنند،_حشرات_شش_پا_دارند_و_جمعيت_فرصت_طلب_هستند.
حشرات_در_اسكلت_خارجي_خود_كيتين_و_پروتئين_دارند_و_فاقد_امالح_كلسيم_دار_در_اين_اسكلت_مي_باشند.

توجه_داشـته_باشـيد_هر_جانوري_كبد_و_ماهيچه_دارد_و_مي_تواند_به_صورت_درون_سـلولي_گليكوژن_را_هيدروليز_كند._اگر_همه_چيز_خوار_يا_
گوشتخوار_باشد_هيدروليز_برون_سلولي_اين_ماده_را_هم_انجام_مي_دهد_اما_اگر_گياه_خوار_باشد_نه!_چون_در_منابع_گياهي_گليكوژن_وجود_ندارد.

***
12_ 2 گزينـة_1:_در_پرنـدگان_و_پسـتان_داران_همة_افراد_سـالم_چهار_انـدام_حركتی_دارند._ميوگلوبيـن_پروتئين_ذخيره_كنندة_.

اكسيژن_است_كه_درون_سلول_های_ماهيچه_مخطط_وجود_دارد_نه_در_مويرگ_ها!
گزينـة_2:_پالناريـا_آمونيـاک_دفـع_می_كنـد_كه_نسـبت_به_مـادة_دفعی_پرنـدگان_)اسـيداوريك(_و_پسـتان_داران_)اوره_و_بعضـاً_اوره_و_

اسيداوريك(_سّمی_تر_است.
گزينة_3:_اغلب_پرندگان_نر_سيستم_چند_همسری_دارند_نه_همة_آن_ها!

گزينة_4:_مننژ_عامل_حفاظتی_مغز_و_نخاع_در_پستان_داران_است.
***
13_ 2 رابطة_شكار_و_شكارچی_طی_تكامل_همراه_شكل_گرفته_است_و_مورد_انتخاب_طبيعی_می_باشد..

گزينة_1:_تركيبات_ثانوی_نخستين_راه_دفاعی_در_اغلب_گياهان_است_نه_همة_گياهان!
گزينة_3:_در_تكامل_همراه_شـكار_و_شـكارچی_انتظار_می_رود_كه_راه_های_فرار_شـكار_از_شكارچی،_جلوگيری_از_برخورد_يا_مبارزه_با_آن_

تكامل_حاصل_كرده_باشد؛_پس_كلمة_»هموراه«_در_اين_گزينه_باعث_می_شود_آن_را_نپذيريم.
گزينة_4:_در_بعضی_از_جانوران،_دفاع_به_صورت_گروهی_انجام_می_شود_نه_در_اغلب_آن_ها!

***
14_ 2 جمله_هاي_الف_و_ب_درست_هستند..

جملة_ج_نادرست_است_چون_در_فصل_توليدمثل_چنين_است_نه_هميشه!_در_مواقع_ديگر_از_سال،_اندازة_دم_نر_همانند_اندازة_دم_ماده_
است.

جمله_د_نادرست_است_چون_اگر_اين_صفات_تفاوت_زيادي_داشته_باشند_نزاع_كاهش_مي_يابد_اما_اگر_اين_صفات_به_هم_نزديك_باشند_
نزاع_بين_افراد_افزايش_هم_مي_يابد!

***
15_ 1 فقط_جملة_آخر_نادرسـت_اسـت،_چون_شيرهاي_ماده_شـرق_آفريقا_تا_بزرگ_شدن_زاده_هايشان_زادولد_نمي_كنند_كه_اين_.
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زمان_ممكن_است_بيش_از_دو_سال_باشد._حال_اگر_بچه_)هاي(_يك_شير_ماده_بميرد،_آن_شير_تقريباً_بالفاصله_جفت_گيري_مي_كند.

Ì 72پاسخفآزمونف

***
1_ 4 با_استفاده_از_ايزوتوپ_18_اكسيژن_و_بر_اساس_فرمول_زير_مشخص_شد_كهO2_توليدشده_در_فتوسنتز_از_اكسايش_آب_.

_در_مرحلة_اول_از_سه_مرحلة_اصلي_فتوسنتز_اتفاق_مي_افتد._اين_ ( )2 4 42 2H O H e O→ + ++ − حاصل_مي_شود._واكنش_تجزية_آب

6 12 6 62
16 18 16 18 16

2 6 12 6 2 2CO H O C H O O H O+  → + +
n¼º مهم_در_شكل_1_ـ_8_نشان_داده_شده_است._اما_واكنش_ايزوتوپي:_

***
2_ 4 منظور_سؤال_كاروتنوئيدهاست_كه_نور_آبي_و_سبز_را_بيش_تر_جذب_مي_كنند_و_منحني_جذب_آن_ها_نشان_مي_دهد_طول_.

موج_هاي_متفاوت_با_طول_موج_هاي_جذبي_كلروفيل_a_و_b_را_جذب_مي_كنند._منحني_جذب_كاروتنوئيدها_برخالف_منحني_هاي_جذب_
_8_كتاب_درسـي(._به_تالقي_منحني_ كلروفيـل_a_و_b_كـه_هركـدام_دو_قلّـه_دارند،_تنها_يك_قلّه_دارد._)ر.ک_به_منحني_هاي_شـكل_3ـ_

جذب_كاروتنوئيدها_با_منحني_هاي_جذب_كلروفيل_a_و_b_توجه_كنيد.
***

3_ ._II_و_I_1 در_هر_فتوسيستم_رنگيزه_ها_به_همراه_تعدادي_پروتئين_)نه_يك_پروتئين!(_دو_گروه_ساختاري_به_نام_فتوسيستم
را_درون_غشاي_تيالكوئيدي_سازمان_مي_دهند.

***
4_ 2 به_شكل_5_ـ_8_و_توضيحات_متن_درس_توجه_فرماييد..
***

5_ 3 اولين_مولكول_زنجيرة_انتقال_الكترون_اول،_تماماً_آب_گريز_اسـت؛_چون_كاماًل_در_عرض_غشـا_پنهان_شده_اسـت!_در_اين_.

_را_در_فضاي_تيالكوئيدي_متراكم_مي_سـازد._ايـن_پمپ_از_هيدروليز_ATP_انـرژي_خود_را_تأمين_ H+ زنجيـره_پمپـي_وجـود_دارد_كـه
نمي_كند،_بلكه_از_كاهش_سطح_انرژي_الكترون_ها_بهره_مي_گيرد.

_سرتاسـر_غشـا_را_طي_كرده_است،_درحالي_كه_حجم_عمدة_به_سمت_ H+ در_زنجيرة_انتقال_الكترون_اول_)بين_دو_فتوسيسـتم(،_پمپ
فضاي_تيالكوئيدي_و_يا_سـه_جزء_از_اجزاي_پنج_گانة_زنجيره_ها_اسـتروما_مي_باشـد._آخرين_جزء_زنجيرة_انتقال_الكترون_دوم،_آنزيمي_

_كه_ATPسـاز_اسـت،_جزو_زنجيرة_انتقال_الكترون_ H+ _را_به_NADPH_احيا_مي_كند._توجه_داشته_باشـيد_كانال NADP
+ اسـت_كه

_به_توليد_ATP_مي_پردازد. H+ نيست._اين_كانال_با_مصرف_انرژي_حاصل_از_انتشار_تسهيل_شدة
***

6_ 3 عامل_اوليه_در_اين_فرآيند_انرژي_نور_اسـت._در_ساخته_شـدن_نوري_ATP_كه_طي_واكنش_هاي_نوري_فتوسـنتز_به_وقوع_.
مي_پيونـدد،_يـك_كانـال_پروتئينـي_كه_فعاليـت_آنزيمي_نيـز_دارد_و_از_آن_به_مولكول_»منحصر_به_فرد!«_ياد_مي_شـود،_ضمن_انتشـار_

_بـه_توليـد_ATP_مي_پـردازد._آنزيـم_يادشـده_متفـاوت_از_آخرين_جـزء_زنجيرة_انتقال_الكترون_اسـت_كـه_به_توليد_ H+ تسهيل_شـدة
NADPH_مي_پردازد،_زيرا_اساسـاً_جزو_زنجيرة_انتقال_الكترون_نيسـت._چه_براي_توليد_ATP،_چه_براي_توليد_NADPH،_روبيسـكو_

هيچ_گونه_دخالت_مسـتقيمي_ندارد._شـايان_ذكر_اسـت_كه_روبيسكو_با_شـركت_در_واكنش_هاي_چرخة_كالوين_و_تداوم_اين_چرخه،_در_

_و_ADP_مؤثر_اسـت_و_به_طور_غيرمسـتقيم_در_تداوم_واكنش_هاي_نوري_فتوسـنتز_نيز_دخالت_دارد؛_چرا_كه_اگر NADP
+ بازسـازي

_و_ADP_بازسازي_نشوند_و_مجدداً_در_اختيار_واكنش_هاي_نوري_قرار_نگيرند،_اين_واكنش_ها_قطع_خواهندشد! NADP
+

***
7_ 2 الكترون_هاي_برانگيخته_در_زنجيرة_انتقال_الكترون_دوم_به_يون_هاي_هيدروژن_مي_پيوندند_و_موجب_تبديل_يك_گيرندة_.

_به_مولكول_NADPH_مي_شوند. NADP
+ الكتروني_به_نام

***
8_ 4 واكنش_هاي_چرخة_كالوين_با_ريبولوز_بيس_فسـفات_كه_قند_پنج_كربني_بين_فسـفات_اسـت،_آغاز_مي_شود._اين_واكنش_ها_.
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مسـتقل_از_نور_هسـتند_و_مي_توانند_در_نور_يا_تاريكي_به_وقوع_بپيوندند._در_گياهان_محل_انجام_واكنش_هاي_چرخة_كالوين_اسـتروما_
است_و_اين_واكنش_ها_با_مصرف_NADPH_و_ATP_همراه_هستند.

***
9_ 3 جملة_اول:_چرخة_كالوين_رايج_ترين_روش_تثبيتCO2_در_جانداران_كلروفيل_دار_است..

جملة_سوم:_در_گام_اول_چرخة_كالوين،_تركيب_شش_كربني_ناپايدار_تشكيل_مي_شود.
جملة_چهارم:_بازسازي_ADP_در_گام_هاي_2_و_4_چرخة_كالوين_اتفاق_مي_افتد.
جملة_پنجم:_در_چرخة_كالوين_مولكول_هاي_1،_3،_5_و_6_كربني_دخالت_دارند.

***
10_ Rubisco 2_مولكول_پروتئيني_اسـت_و_فقط_از_آمينواسـيد_سـاخته_شده_است._پيوندهاي_پپتيدي،_آمينواسيدها_را_به_هم_.

متصل_كرده_اند._اين_مولكول_هيچ_چيز_جز_آمينواسـيد_ندارد،_يعني_فسـفات،_قند_)ريبولوز(،_باز_آلي_)A،_C،_T،_G_و_U(_ندارد._در_
جايگاه_هاي_فعال_آن،_اعمال_كربوكسيالسيون_و_اكسيژناسيون_انجام_مي_شود_نه_ِدكربوكسيالسيون_يا_ِداكسيژناسيون!

***
11_ 4 در_غشای_تيالكوئيدی_گياه،_دو_زنجيرة_انتقال_الكترون_وجود_دارد._يكي_بين_دو_فتوسيستم_ديگري_بعد_از_فتوسيستم_.

_وجود_ندارد_)علّت_رّد_گزينة_1(._از_سوي_ديگر_يون_هاي_ H+ I_._در_زنجيرة_انتقال_الكتروني_كه_بعد_از_فتوسيستم_I_قرار_دارد_پمپ_
هيدروژن_از_هر_پروتئين_غشايي_عبور_نمي_كنند_بلكه_بايد_آن_پروتئين_در_غشاي_تيالكوئيدي_جزو_پروتئين_هاي_سرتاسري_باشد.
گزينة_2:_به_معرفي_چرخة_كالوين_مي_پردازد_كه_طي_آن_به_كمك_الكترون_هاي_پرانرژي_NADPH_پيوند_C-H_توليد_مي_شود.

گزينة_3:_فقط_در_زنجيرة_انتقال_الكترون_دوم_براي_سـاخت_NADPH_الكترون_هاي_برانگيخته_به_يون_هاي_هيدروژن_مي_پيوندند_و_

_به_NADPH_مي_شـوند_و_اما_جواب_...__در_زنجيرة_اول_شـرايط_الزم_براي_سـاخت_ATP_و_در_زنجيرة_دوم_ NADP
+ موجب_تبديل_

شـرايط_الزم_براي_توليد_NADPH_فراهم_مي_شـود_يعني_انرژي_به_طور_موقت_در_آن_ها_ذخيره_مي_شـود._مي_گوييم_موقت_چون_اين_
انرژي_در_مرحلة_سوم_فتوسنتز_)چرخة_كالوين(_مورد_استفاده_قرار_مي_گيرد.

***
12_ 3 كافي_است_به_خاطر_بسپاريد_كه_در_گام_دوم_چرخة_كالوين_ATP_و_NADPH_مصرف_مي_شوند_كه_نتيجة_آن_بازسازي_.

_است._در_گام_چهارم_اين_چرخه_نيز_ATP_مصرف_)و_ADP_بازسازي(_مي_شود. NADP
+ ADP_و_

***
13_ _از_استروما_به_فضاي_تيالكوئيد،_از_محل_كاهش_سطح_انرژي_الكترون_در_زنجيرة_انتقالي_. H+ 1 انرژي_الزم_براي_انتقال_

_از_فضاي_تيالكوئيدي_به_استروما_كه_از_خالل_ H+ تأمين_مي_شـود_و_ATP_براي_اين_منظور_مصرف_نمي_شـود._انتشـار_تسـهيل_شدة_

_از_عرض_غشاي_ H+ _با_مصرف_اين_انرژي،_ATP_توليد_كند؛_پس_عبور_ H+ _صورت_مي_پذيرد_انرژي_آزاد_مي_كند_تا_كانال_ H+ كانال_
تيالكوئيدي_در_هر_حال_بدون_مصرف_ATP_به_انجام_مي_رسد.

_در_جهت_شيب،_انرژي_الزم_براي_توليد_ATP_را_تأمين_مي_كند. H+ گزينة_2:_حركت_
گزينة_3:_تجزية_آب،_الكترون_هاي_از_دست_رفتة_فتوسيستم_II_را_تأمين_مي_كند._

! P700 _است_نه_ P680 گزينة_4:_در_فتوسيستم_II_كلروفيل_a_ويژه_
***
14_ 2 ضمن_عبور_الكترون_از_زنجيرة_انتقال_الكترون_بين_فتوسيسـتم_II_و_I_،_سـطح_انرژي_آن_كاهش_مي_يابد_و_انرژي_آزاد_شـده،_.

_از_مادة_زمينه_يا_استروماي_كلروپالست_به_فضاي_تيالكوئيدي_مي_شود_كه_درنتيجة_اين_كار،_pH_فضاي_تيالكوئيدي_ H+ صرف_پمپ_شدن
كاهش_مي_يابد._يون_هاي_هيدروژن__هنگام_خروج_از_تيالكوئيد،_انرژي_الزم_براي_ساخته_شدن_ATP_را_در_اختيار_پروتئين_كانالي_سازندة_

_جذب_و_اين_مولكول_به_NADPH_احيا_مي_شود. NADP
+ ATP_قرار_مي_دهند._الكترون_خروجي_از_زنجيرة_انتقال_الكترون_دوم_توسط_

***
15_ 3 ايـن_گياهـان_روزنه_هـاي_هوايي_خود_را_در_روز_مي_بندند_و_در_شـب_باز_مي_كنند._بدين_ترتيب_در_گرما_و_خشـكي_زياد_.
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تعرق_آن_ها_كاهش_مي_يابد_اما_براي_حفظ_فتوسـنتز_خود_به_متابوليسـم_اسـيد_كراسوالسـه_مي_پردازند._يعني_در_شب_كه_روزنه_هاي_
CO2_را_جذب_و_در_قالب_اسـيد_آلي_چهاركربني_ذخيره_مي_كنند_و_در_روز_با_تجزية_آنCO2_آزاد_مي_كنند_ هوايي_آن_ها_باز_اسـت،

و_به_چرخة_كالوين_مي_فرستند.
***
16_ 3 محل_ذخيره_سـازي_اسـيد_آلي_چهاركربني،_واكوئل_اسـت._سلول_هاي_بنيادي_ريشه_و_سـاقه_فاقد_واكوئل_هستند._پس_.

مي_ماند_گزينة_3_كه_منظورش_واكوئل_است.
***
17_ 3 با_سـه_بار_گردش_متوالي_چرخة_كالوين،_3_مولكولCO2_تثبيت_)به_مصرف_مي_رسـد(_و_يك_مولكول_قند_3_كربني_از_.

چرخه_خارج_مي_شود_كه_براي_اين_كار_9_مولكول_ATP_و_6_مولكول_NADPH_به_مصرف_مي_رسد._طي_انجام_اين_فرآيندها_3_مولكول_
تركيب_شش_كربني_ناپايدار_به_6_مولكول_تركيب_سه_كربني_پايدار_تبديل_مي_شود._اين_6_مولكول_به_6_مولكول_قند_سه_كربني_تبديل_
مي_شـوند_كـه_يكـي_از_آن_هـا_از_چرخه_خارج_مي_شـود_و_5_مولكـول_باقي_مانده_به_3_مولكـول_5_كربني_ابتداي_چرخـه،_يعني_ريبولوز_

بيس_فسفات_تبديل_مي_شود._گزينة_4_به_توليد_ATP_اشاره_دارد_در_صورتي_كه_در_چرخة_كالوين،_ATP_به_مصرف_مي_رسد.
***
18_ . 4

C4_مرحلة_اول_تثبيت_ C4_هم_گياهان_CAM_،_كربن_دي_اكسيد_را_طي_دو_مرحله_تثبيت_مي_كنند._گياهان_ گزينة_1:_هم_گياهان_
CO2_را_طي_روز_انجام_مي_دهند_اما_گياهان_CAM_اين_عمل_را_در_شب_به_انجام_مي_رسانند.

گزينة_2:_مربوط_به_گياهان_CAM_است.
C4_مي_شود. گزينة_3:_مربوط_به_گياهان_

در_هر_دو_گياه،_اولين_مولكول_پايدار_سنتز_شده_در_چرخة_كالوين،_تركيب_سه_كربني_است.
***
19_ 1 در_فتوسنتز_ATP_هم_توليد_و_هم_مصرف_مي_شود،_اما_در_تنفس_نوري_ATP_توليد_نمي_شود._در_هر_دو_فرايند،_روبيسكو_.

دخالت_دارد؛_در_فتوسنتز_با_خاصيت_كربوكسيالزي_و_در_تنفس_نوري_با_فعاليت_اكسيژنازي._بخشي_از_واكنش_هاي_تنفس_نوري_در_
ميتوكندري_عملي_مي_شود_در_صورتي_كه_در_فتوسنتز،_ميتوكندري_دخالتي_ندارد.

***
20_ 1 در_صورت_باال_بودن_دما_در_طول_شب،_بسياري_از_گياهان_نظير_گوجه_فرنگي_گل_نمي_دهند..

C4_نظير_نيشكر_و_ذرت_حتي_در_روزهاي_گرم_نيز_مي_توانند_واكنش_هاي_كالوين_را_بر_تنفس_نوري_ترجيح_دهند،_زيرا_اين_ گياهان_
گياهان_راه_كار_مقابله_با_تنفس_نوري_را_دارند._در_شب_كه_روزنه_هاي_هوايي_گياهان_CAM_)كاكتوس_و_گل_ناز(_باز_است_تثبيت_اوليه_

CO2_در_واكوئل_هاي_سلول_هاي_ميانبرگ_آن_ها_صورت_مي_پذيرد.
در_روزهاي_بسـيار_گرم_و_مرطوب،_سـرعت_جذب_آب_توسـط_گياه_زياد_ولي_تعرق_اندک_اسـت._گياهان_در_اين_شـرايط_تعريق_انجام_

مي_دهند._تعريق_در_الدن_و_گوجه_فرنگي_و_عشقه_در_حاشيه_و_در_تيرة_گندميان_در_نوک_برگ_اتفاق_مي_افتد.

Ì 73پاسخفآزمونف

***
1_ 4 در_گليكوليز_كه_مرحلة_اول_تنفس_سلولي_است_ATP_در_سطح_پيش_ماده_توليد_مي_شود._گليكوليز_مرحلة_اول_تنفس_.

سلولي_است._بخشي_از_انرژي_تركيب_هاي_آلي،_به_ويژه_گلوكز،_هنگام_تنفس_سلولي_آزاد_مي_شود_نه_همة_آن!
***

2_ 4 گزينة_1_نادرسـت_اسـت؛_چون_در_روند_تبديل_تركيب_شـش_كربني_دوفسـفات_به_پيرووات،_ATP_فقط_توليد_مي_شود._.
مصرف_ATP_در_گام_اول_گليكوليز_صورت_مي_گيرد_كه_در_آن_گلوكز_به_تركيب_شـش_كربني_دوفسـفات_تبديل_مي_شـود._درگام_سوم_



— 
  

589 پاسخ_آزمون_114

58
9

¬_نظرية_يك_ژن_ـ_يك_زنجيرة_پلي_پپتيدي ¬_نظرية_يك_ژن_ـ_يك_پروتئين_ نظرية_يك_ژن_ـ_يك_آنزيم_
اما_خوب_است_بدانيد_همين_نظرية_اخير_هم_قابل_قبول_نيست_زيرا_ممكن_است_محصول_يك_ژن_tRNA_يا_rRNA_يا_RNA_كوچك_

باشد_و_اساساً_يك_ژن_توليد_پلي_پپتيدي_را_رهبري_نكند!!!
***
19_ . 4

اين_قارچ_ها_زيگوميست_ها_هستند_كه_در_هاگدان_غيرجنسي_)اسپورانژ(_خود_با_انجام_ميتوز_به_توليد_هاگ_هاي_غيرجنسي_مي_پردازند.
گزينة_1:_نادرست_است؛_چون_در_آسك_قارچ_فنجاني_هاگ_جنسي_توليد_مي_شود_نه_غيرجنسي!

گزينة_2:_نادرست_است؛_چون_روي_بازيدي_هاگ_جنسي_شكل_مي_گيرد_نه_غيرجنسي!
گزينة_4:_نادرست_است؛_چون_اين_قارچ_ها_زيگوميست_هستند_وهاگ_هاي_غيرجنسي_خود_را_در_اسپورانژ_توليد_مي_كنند._توليد_هاگ_

غيرجنسي_در_نوک_نخينه_هاي_تخصص_يافته_مربوط_به_آسكوميست_هايي_مانند_قارچ_فنجاني_است.
***
20_ .3

گزينة_1:_در_چرخة_زندگي_كالميدوموناس،_سلول_بالغ_اساساً_توانايي_انجام_ميوز_ندارد_بلكه_با_ميتوز_يا_زئوسپور_مي_سازد_و_يا_گامت.
گزينة_2:_در_اسـپيروژير_زيگوت_ها_رويش_مي_كنند_يعني_ميوز_انجام_مي_دهند_و_سـلول_هاي_هاپلوئيد_مي_سـازند_و_سـپس_سلول_هاي_

هاپلوئيد_با_انجام_ميتوز،_رشتة_هاپلوئيد_توليد_مي_كنند_نه_ديپلوئيد!
گزينة_4:_نادرست_است_چون_آغازيان_رويان_تشكيل_نمي_دهند.

گزينة_3_جواب_صحيح_است._در_كپك_هاي_مخاطي_سلولي_هاگ_ها_سلول_هاي_آميبي_شكل_توليد_مي_كنند_كه_متحرک_هستند_و_در_
كپك_هاي_مخاطي_پالسموديومي_نيز_هاگ_ها_رويش_مي_كنند_و_سلو_هاي_تاژكدار_يا_آميبي_شكل_مي_سازند_كه_آن_ها_نيز_متحرک_اند.

Ì 114پاسخفآزمونف

***
1_ _است._در_بعضي_باكتري_هاي_ارغواني_مثل_غيرگوگردي_ارغواني،_دهندة_الكترون_. H+ _مولكول_دهندة_الكترون_و_ H D2  2

_در_واكنش،_اسيد_آلي_و_قند_است. H+ و_
_استفاده_مي_كنند. H O2 دياتوم_ها_براي_فتوسنتز_از_

گزينه_هـاي_3_و_4_قابـل_قبـول_نيسـتند؛_زيرا_همة_فتوسـنتزكنندگان،_گرانوم_و_فتوسيسـتم_II_ندارند!_مثاًل_باكتري_ها_كلروپالسـت،_
تيالكوئيد،_گرانوم_و_فتوسيستم_I_و_II_ندارند.

***
2_ 4 شـكل،_وضعيت_روزنة_هوايی_را_در_حالت_باز_نشـان_می_دهد._در_حالت_باز_بودن_اين_روزنه_ها_مسـلماً_فشـار_تورژسانسی_.

CO2_جذب_ سلول_های_نگهبان_روزنه_باالست._اگر_غلظت_آبسيزيك_اسيد_در_گياه_باال_برود_روزنه_های_هوايی_بسته_می_شوند_و_گياه_
CO2_در_اطراف_اين_آنزيم_كم_باشد_تمايل_به_بروز_ نمی_كند_كه_نتيجة_آن،_نشان_فعاليت_اكسيژنازی_روبيسكو_است._زيرا_اگر_غلظت_

فعاليت_اكسيژنازی_بروز_می_دهد.
CO2_مسـتقيماً_وارد_چرخة_كالوين_می_شـود_و_توليد_تركيب_شـش_كربنی_ناپايدار_ C3_روزنه_های_هوايی_باز_باشـند_ اگر_در_گياهان_

انجام_می_شود.
***

3_ _فراهم_است؛_اما_در_قارچ_ـ_ريشه_ها_اين_امر،_قطعي_نيست._اگر_گياهي_كه_در_اين_ساختار_. N2 2 در_گلسنگ_امكان_تثبيت_
_براي_گياه_فراهم_ N2 حضور_دارد_با_ريزوبيوم_ها_هم_ياري_برقرار_كرده_باشد_مي_توان_گفت_به_خاطر_وجود_اين_باكتري_ها،_امكان_تثبيت_
آمـده_اسـت._در_غيـر_اين_صـورت_گياه_از_منابع_ديگر_نظير_نيترات_و..._بايد_نيتـروژن_مورد_نياز_خود_را_تأمين_كند._در_هر_حال،_صرف_
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_ربطي_ندارد. N2 وجود_رابطة_قارچ_ـ_ريشه_به_تثبيت_
_ريشـه_بيش_تر_بازيديوميسـت_اسـت._جزء_فتوسنتزكننده_در_گلسنگ_يا_ در_گلسـنگ،_جزِء_قارچي_بيش_تر_آسكوميسـت_و_در_قارچـ_

جلبك_است_و_يا_سيانو_باكتري_و_يا_هر_دو،_كه_هيچ_يك_از_اين_ها_آوند_آبكشي_ندارند.

_را_در_فضاي_بين_دو_غشـا_متراكم_كنند؛_اما_اين_ H+ در_كريسـتاي_ميتوكنـدري_جـزِء_قارچي،_پمپ_هـاي_هيدروژني_وجود_دارند_تا_

_كه_جزو_زنجيرة_انتقال_الكترون_نيست_ATP_مي_سازد. H+ پمپ_ها_ATP_ساز_نيستند_بلكه_كانال_
***

4_ 3 شكل،_مربوط_به_ظرف_كشت_آزمايش_شبيه_سازي_شدة_فلمينگ_است..
گزينة_1:_در_منطقة_پالک_)خورشيد_مانند(،_پني_سيلين_موجب_مرگ_استافيلوكوكوس_اورئوس_ها_شده_اما_در_منطقة_زيگزاگي_هنوز_
آنتي_بيوتيك_اثر_نگذاشـته_اسـت._با_توجه_به_اين_مطالب_نمي_توان_گفت_اين_باكتري_ها_ژن_مقاومت_به_آنتي_بيوتيك_پني_سـيلين_را_

دارند_چون_اگر_مي_داشتند_زنده_مي_ماندند!
گزينة_2:_باكتري_ها_Exon_و_Intron_ندارند.

گزينة_3:_باكتري_ها_معموالً_همانندسازي_دو_جهتي_دارند_و_معموالً_دو_دوراهي_همانندسازي_در_كروموزوم_اصلي_خود_دارند.
گزينة_4_نادرست_است؛_چون_باكتري_ها_ريز_لوله_ندارند!_اين_جانداران_اساساً_فاقد_اسكلت_سلولي_هستند.

***
5_ . 4

_را_در_غشـاي_دروني_ميتوكندري_ NAD
+ گزينة_1:_هاگداران_تك_سـلولي_هاي_هتروتروف،_انگل،_بيماري_زا_و_غيرمتحرک_هسـتند_و

خود،_بازسازي_مي_كنند.
گزينـة_2:_هاگـداران_در_انتهـاي_زنجيرة_انتقال_الكترون_مسـتقر_در_غشـاي_دروني_ميتوكندري_هاي_خـود_داراي_پمپ_هيدروژني_يي_

_)4 4 22 2H O e H O
+ −+ + → هستند_كه_آب_توليد_مي_كند._)

گزينة_3:_هاگداران،_هم_توليدمثل_جنسي_دارند_و_هم_توليدمثل_غيرجنسي.
***

6_ . 4
»الف«:__در_ميوفيبر_ماهيچة_اسـكلتي،_اندسـپور_باكتري،_سـلول_بنيادي_گياهي_و_تار_كشـنده،_اسپرم،_اسپيروژير_و_سه_سلول_حاصل_

از_ميوز_روي_مادر_هاگ_ماده_و_گويچه_هاي_قطبي_جانوران_مقدار_سيتوپالسم_سلولي_كم_است.
.DNA_وجود_دارد_هم_RNA_است_و_ريبوز_متصل_به_فسفات_دارد._در_اندوسپور_هم_RNA_ج«:_ويروئيد«

»د«:_بايد_گفت_»همانند_...«._
»ه«_:_اندوسپور_كلستريديوم_بوتولينوم_همانند_باكتري_هاي_گوگردي_بي_هوازي_است.

***
7_ 1 شكل،_انواعي_از_دياتوم_ها_را_نشان__مي_دهد..

_از_حدود_معين_كم_تر_ ( )
S

V
آدنوزين_از_آدنين_)نوعي_پورين(_و_قند_تشكيل_شده_است_و_فسفات_ندارد._هرگاه_نسبت_سطح_به_حجم_

(_كه_در_آن_r_شعاع_سلول_است. S

V r
× 1 شود_آن_سلول_تمايل_به_تقسيم_پيدا_مي_كند._اين_تناسب_را_به_خاطر_بسپاريد_)

در_ماتريكس_ميتوكندري_قرص_و_لولة_غشـايي_وجود_ندارد؛_بلكه_در_اسـتروماي_كلروپالسـت،_قرص_هاي_غشايي_توخالي_و_لوله_هاي_
رابط_غشـايي_كه_بين_گرانوم_ها_قرار_گرفته_اند_وجود_دارد._دياتوم_ها_معموالً_توليدمثل_غيرجنسـي_انجام_مي_دهند._اين_تك_سـلولي_ها_

ديپلوئيد_هستند_و_كروموزوم_همتا_دارند.
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***
8_ . 1

وضعيتساختار
اسپوروفيت_جوان_سرخس
اسپوروفيت_بالغ_سرخس
گامتوفيت_كاهوي_دريايي
اسپوروفيت_كاهوي_دريايي

گامتوفيت_خزه
اسپوروفيت_جوان_و_بالغ_خزه

وابسته_به_گامتوفيت
مستقل_از_گامتوفيت
مستقل_از_اسپوروفيت
مستقل_از_گامتوفيت
مستقل_از_اسپوروفيت

وابسته_به_گامتوفيت_ماده

***
9_ 2 اين_ماده_Agar_نام_دارد_كه_از_بعضي_جلبك_هاي_قرمز_تهيه_مي_شود._مي_دانيم_كه_بعضي_جلبك_هاي_قرمز_تناوب_نسل_.

دارند_نه_همة_آن_ها!
***

10_ . 3
»الف«:_ميتوكندري_هاي_قطعة_مياني_اسپرم،_رشته_اي_شكل_هستند_اما_ساير_ميتوكندري_ها_حالت_تخم_مرغي_شكل_دارند._)به_شكل_

اسپرم_در_فصل_11_كتاب_سال_سوم_توجه_كنيد(.
»ب«:_اسپيروژير_داراي_كلروپالست_نواري_شكل_است؛_اما_ساير_كلروپالست_ها_حالت_تخم_مرغي_شكل_دارند.

»ج«:_هستة_نوتروفيل_4ـ2_قسمتي_است_اما_هستة_مونوسيت_لوبيايي_شكل_است.
»د«:_پوشـش_هسـته_در_ميتوز_قارچ،_حالتي_پايدار_دارد_و_تغيير_شـكل_نشـان_نمي_دهد._با_اين_وصف_سه_جمله_عبارت_را_به_درستي_

كامل_مي_كنند.
***

11_ 1 زيگوت_كاهوي_دريايي_در_محيط_آبي_تقسيم_مي_شود_و_اسپوروفيت_را_توليد_مي_كند._اسپورانژ_اين_جاندار_محل_توليد_.
زئوسپورهاي_4_تاژكي_است.

***
12_ . 4

گزينة_1:_به_عنوان_مثال_انواع_كمي_از_تاژكداران_چرخان_در_آب_شيرين_زندگي_مي_كنند_اما_مي_دانيم_كه_بيش_تر_تاژكداران_چرخان_
2_تاژک_دارند_و_نه_همة_آن_ها!

_دارند! NADP
+ گزينة_2:_مي_توانند_توليدمثل_جنسي_انجام_دهند_و_

گزينة_3:_بيش_تر_تاژكداران_چرخان_يك_پوشش_حفاظتي_سلولزي_دارند_كه_اغلب_با_اليه_اي_از_سيليس_پوشيده_شده_است؛_اما_همان_
طور_كه_گفتيم_بيش_تر_تاژكداران_چرخان_2_تاژک_دارند_نه_همة_آن_ها!

اگـر_تاژكـداران_جانورماننـد_توليدمثل_جنسـي_انجام_دهند؛_حين_ميوز_مي_توانند_دچار_كراسـينگ_اور_شـوند._همـة_آغازيان،_هوازي_

_را_پرانرژي_تر_مي_كنند_و_NADH_توليد_مي_كنند؛_پس_اين_جمله_درست_است. NAD
+ هستند_و_در_گام_پنجم_كربس_خود،_

***
13_ 2 اين_قارچ،_كانديدا_آلبيكنز_)قارچ_تك_سلولي_از_شاخة_آسكوميست_ها(_است..

»الف«:_درست_است؛_چون_جوانه_زدن_روش_توليدمثل_غيرجنسي_آن_است.
»ب«:_درست_است؛_چون_پيرووات_را_وارد_مسير_تخمير_مي_كند.

»ج«:_نادرست_است؛_چون_تك_سلولي_است_و_نخينه_ندارد.
»د«:_درست_است؛_چون_هرگاه_نسبت_سطح_به_حجم_كم_شود_به_معني_افزايش_ابعاد_سلول_است_كه_ناشي_از_رشد_سلولي_و_آمادگي_

آن_براي_ورود_به_تقسيم_است.
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V r
× 1 S_:_سطح،__V_:_حجم،_r_:_شعاع_

»ه_«:_نادرسـت_اسـت؛_چون_آنزيم_هاي_تخمير_در_سيتوپالسـم_فعاليت_مي_كنند_و_در_ريبوزوم_هاي_سيتوپالسـمي_سـنتز_مي_شـوند._
پروتئين_هايي_كه_از_سـلول_ترشـح_شـوند،_در_عرض_غشـاي_سـلول_قرار_گيرند_و_يا_در_ليزوزوم_)و_واكوئل_حاوي_آنزيم_هاي_گوارشي(_

وجود_داشته_باشند؛_در_شبكة_آندوپالسمي_زبر_توليد_مي_شوند.
***
14_ . 2

»الف«:_عامل_مولد_بوتوليسـم،_باكتري_كلسـتريديوم_بوتولينم_است_كه_همانند_ساكاروميسز_سرويزيه_بي_هوازي_است_و_طي_تخمير،_

_را_بازسازي_مي_كند. NAD
+

2ATP_توليد_مي_كند_ »ب«:_ساكاروميسز_سرويزيه_طي_گليكوليز_)كه_تداوم_آن_وابسته_به_انجام_تخمير_الكلي_است(_به_طور_خالص
در_صورتي_كه_در_تنفس_نوري_اساساً_ATP_ساخته_نمي_شود.

CO2_توليد_نمي_كند_زيرا_تخمير_در_آن_ »ج«:_اين_جمله_نادرسـت_اسـت؛_چون_سـلول_ماهيچة_مخطط_طي_تنفس_بي_هوازي_خود،_
CO2_توليد_نمي_شود. از_نوع_الكلي_نيست_بلكه_از_نوع_تخمير_الكتيكي_است_كه_در_آن_

»د«:_جمعيت_تك_سـلولي_ها،_فرصت_طلب_اسـت_و_خصوصيت_ذكر_شـده_را_دارد._البته_توجه_داشته_باشيد_كه_منحني_رشد_مخمرها_
)فصل_6_شـكل_5_ـ6_ج(_زماني_درسـت_اسـت_كه_جاندار_در_محيط_كشـت_قرار_دارد_اگر_نه_در_طبيعت_تعداد_افراد_اين_جمعيت_ها_

بسيار_كم_تر_از_گنجايش_محيط_است_و_چه_بسا_كاهش_آهنگ_رشد_بسيار_بسيار_ُكند_صورت_مي_گيرد.
»ه_«:_در_يوكاريوت_ها_اغلب_mRNA_ها_دچار_حذف_رونوشت_اينتروني_)نه_اگزوني(_مي_شوند_و_اين_يكي_از_تغييرات_در_جهت_بالغ_

شدن_مولكول_است.
***
15_ 4 جنس_اسكلت_هسته_پروتئين_است_نه_گليكوپروتئين!.

هاگ_قارچ_ها_دچار_ميتوز_مي_شود_نه_ميوز!_پس_تشكيل_تتراد_و_احتمال_وقوع_كراسينگ_اور_براي_آن_مطرح_نيست؛_چون_اين_اتفاقات_
مربوط_به_ميوز_است.

G2_و_ميتوز_ همان_گونه_كه_گفته_شد_هاگ_قارچ،_ميوز_ندارد_پس_گزينة_3_قابل_قبول_نيست._پروتئين_هاي_نقاط_وارسي_در_G1__و_
فعال_مي_شوند_يعني_در_يكي_از_مراحل_انتهايي_تقسيم_هاگ،_گروهي_از_آن_ها_فعال_مي_شوند.

***
16_ . 4

گزينة_1:_آغازيان_ساختار_توليدمثل_پرسلولي_ندارند.
گزينة_2:_در_پالسموديوم_مولد_ماالريا،_گامت_هاپلوئيد_از_گامتوسيت_هاپلوئيد_حاصل_مي_شود؛_پس_محصول_ميوز_نيست.

گزينة_3:_چرخة_جنسي_كالميدوموناس_در_تجمع_مواد_زايد_محيطي_به_انجام_مي_رسد.
گزينة_4:_در_گياهان_پيشرفته_)بازدانگان_و_گياهان_گلدار_يا_نهان_دانه(_گامت_هاي_نر_بدون_تاژک_در_لولة_گرده_از_تقسيم_ميتوز_روي_

سلول_زايشي_دانة_گردة_رسيده_حاصل_مي_شوند.
***
17_ 3 ايـن_واكنـش،_هيدروليـز_ATP_را_نشـان_مي_دهد_كه_در_واكنش_هاي_مسـير_شـارش_انـرژي،_آن_را_در_چرخة_كالوين_و_.

گليكوليز_مي_بينيم._در_گزينه_هاي_1_و_ATP_،4_توليد_مي_شود._در_گزينة_NADH_4_نيز_توليد_مي_شود.
***
18_ .3

گزينة_1:_گامتوفيت_سـاختاري_پرسـلولي_در_چرخة_زندگي_كاهوي_دريايي_اسـت_و_گامت_توليد_مي_كند._گامت_ها_قابليت_هم_جوشي_
دارند._اسپوروفيت_نيز_ساختاري_پرسلولي_است_و_زئوسپور_توليد_مي_كند._آيا_زئوسپورها_قابليت_هم_جوشي_دارند؟_نه!

گزينة_2:_زيگوت_كاهوي_دريايي_سـلول_ديپلوئيد_اسـت_و_با_ميتوز_اسـپوروفيت__را_مي_سـازد._آيا_زيگوت_با_تقسـيم_خودهاگ_تاژكدار_
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مي_سازد؟_نه!
گزينة_4:_گامت_ها_سلول_هاي_تاژكداري_در_چرخة_زندگي_كاهوي_دريايي_هستند_كه_ممكن_است_در_لقاح_شركت_كنند._آن_ها_اساساً_
تقسيم_نمي_شوند_تا_بخواهند_ساختاري_را_به_وجود_آورند!_البته_زئوسپورهاي_چهارتاژكي_كاهوي_دريايي_با_انجام_ميتوز،_گامتوفيت_

پرسلولي_فتوسنتزكننده_را_مي_سازند.
و_اما_جواب_...._سـلول_هاي_2n_اسـپورانژ_با_انجام_ميوز،_زئوسـپورهاي_چهارتاژكي_را_مي_سازند_كه_قابليت_ميتوز_و_توليد_گامتوفيت_را_

دارند.
19_ . 2

گزينة_1_نادرست_است؛_چون_كانديدا_آلبيكنز_در_انسان_بيماري_برفك_دهان_ايجاد_مي_كند_اما_ممكن_است_با_جوانه_زدن_توليد_مثل_
غيرجنسي_انجام_دهد_و_هاگ_جنسي_ايجاد_نكند.

گزينة_2:_درست_است؛_زيگوميست_ها_زيگوسپورانژ_توليد_مي_كنند._گونة_ريزوپوس_و_ساير_زيگوميست_ها_استولون_و_ريزوئيد_دارند.
گزينة_3:_نادرسـت_اسـت؛_چون_قارچ_فنجاني_نوعي_آسكوميسـت_اسـت._استولون_متعلق_به_زيگوميست_هاسـت_ودر_آسكوميست_ها_

وجود_ندارد.
گزينة_4:_نادرست_است؛_چون_روي_بازيدي_هاگ_جنسي_توليد_مي_شود_نه_غيرجنسي!

20_ . 3
گزينة_1:_نادرست_است؛_چون_كاهوي_دريايي_همانند_ساير_آغازيان_ساختار_توليدمثلي_پرسلولي_ندارد.

گزينة_2:_نادرست_است؛_زيرا_مثاًل_سلول_هاي_گامتوفيتي_كاهوي_دريايي_جزئي_از_ساختار_پرسلولي_هستند_اما_ميوز،_تتراد،_نوتركيبي_
و_كراسينگ_اور_ندارند.

گزينة_3:_پاسخ_صحيح_است؛_چون_سلول_ديپلوئيدي_توليدمثلي_متعلق_به_اسپورانژ_است_كه_با_انجام_ميوز،_زئوسپورهاي_چهارتاژكي_
هاپلوئيد_مي_سازد.

گزينة_4:_نادرست_است؛_زيرا_مثاًل_زيگوت_سلولي_ديپلوئيد_در_كاهوي_دريايي_است_كه_با_تقسيم_ميتوز._اسپوروفيت_را_توليد_مي_كند._
آيا_همة_سلول_هاي_اسپوروفيتي_توانايي_انجام_ميوز_دارند؟_مسلماً_نه!_فقط_سلول_هاي_اسپورانژ_اسپوروفيت_اين_توانايي_را_دارند.
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