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 مولکول های اطالعاتی - 1فصل 

ژن چیست و از چه ساخته شده طول کشید، این بود که بیش از پنجاه سال یکی از پرسش هایی که یافتن جوابی برای آن 

نجام شد که در حال ا آن، پژوهش ها و آزمایش های زیادیپاسخ این سؤال، به ظاهر شاید ساده باشد ولی برای رسیدن به  است؟

 .حاضر هم ادامه دارد

 نوکلئیک اسیدها

                            هستند. دستورالعمل های  هستهدارند. این ویژگی ها تحت فرمان  اندازهو  شکلیک از یاخته های بدن ما ویژگی هایی مانند  هر

                 هسته در حین تقسیم از یاخته ای به یاخته دیگر و در حین تولیدمثل از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. اطالعات و دستورالعمل

ته قرار دارند و در سدر ه )کروموزوم ها(ها  فام تنفعالیت های یاخته در چه قسمتی از هسته ذخیره می شود؟ قبال آموختیم که 

 ؟ذخیره کننده اطالعات وراثتی است کدام یک از این دو ماده، مشارکت می کنند. ( و پروتئینDNAنا )دها  ساختار آن

عمل می کند، اما  ماده ذخیره کننده اطالعات وراثتی به عنوانن ماده دنا است که است. ای پاسخ این سؤال مشخص شده

 دانشمندان چگونه به این پاسخ رسیده اند؟

به دست آمد. او سعی  باکتری شناسی انگلیسی به نام گریفیتها و آزمایش های  در مورد ماده وراثتی از فعالیت اطالعات اولیه

باکتری به نام استرپتوکوکوس تصور می شد عامل این بیماری، نوعی  در آن زمانتولید کند. واکسنی برای آنفلوانزا داشت 

از این باکتری، آزمایش هایی را روی  دو نوعاست. گریفت با  نومونیا

    پوشینه دار )کپسول موش ها انجام داد. نوع بیماری زای آن که 

شود ولی  می سینه پهلو است در موش ها سبب (پلی ساکاریدی

  .نوع بدون پوشینه آن موش ها را بیمار نمی کند

مشاهده کرد تزریق باکتری های پوشینه دار به موش باعث گریفیت 

     عالئم بیماری و مرگ در آنها می شود؛ در حالی که تزریق  بروز

بدون پوشینه به موش های مشابه، باعث بروز عالئم  باکتری های

      تزریق و مشاهده کرد که  را به موش ها کشته شده با گرمابیماری نمی شود. او در آزمایش دیگری باکتری های پوشینه دار 

            مخلوطی از سپس  به تنهایی عامل مرگ موش ها نیست.ها سالم ماندند. گریفیت نتیجه گرفت وجود پوشینه  موش

 موش ها مردند!برخالف انتظار،  :را به موش ها تزریق کرد باکتری های پوشینه دار کشته شده با گرما و زنده بدون پوشینه

باکتری های پوشینه دار زنده مشاهده کرد. مسلما باکتری های مرده،  زیادی تعدادموش های مرده،  های خون و ششرسی او در بر

از نتایج این آزمایش ها مشخص  زنده نشده اند بلکه تعدادی از باکتری های بدون پوشینه به نحوی تغییر کرده و پوشینه دار شده اند.

 منتقل شود ولی ماهیت این ماده و چگونگی انتقال آن مشخص نشد. ییاخته دیگرماده وراثتی می تواند به شد که 
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 به دست آمد. گریفیتباکتری شناسی انگلیسی به نام اطالعات اولیه در مورد ماده وراثتی از فعالیت ها و آزمایش های 
 تولید واکسن برای آنفلوآنزا هدف:

 استرپتوکوکوس نومونیا است. عامل آنفلوآنزا، نوعی باکتری به نامحدس اولیه: 

 آزمایشات : 
 باکتری پوشینه دار )کپسول پلی ساکاریدی(                 موش                   ایجاد سینه پهلو و مرگ! (1

 موش                    عدم بروز عالئم بیماری و زنده!     باکتری بدون پوشینه            (2

 شده با گرما                موش                  عدم بروز عالئم بیماری و زنده!باکتری پوشینه دار کشته  (3

 بررسی بیماری زایی پوشینه هدف:

 .وجود پوشینه به تنهایی عامل مرگ موش ها نیستنتیجه: 
 مرگ!        موش                  باکتری های پوشینه دار کشته شده با گرما + باکتری های بدون پوشینه زندهمخلوط  (4

در بررسی خون و شش های موش های مرده، تعداد زیادی باکتری های پوشینه دار زنده مشاهده کرد. که این یعنی تعدادی از باکتری های علت: 

ه و پوشینه دار ، به نحوی تغییر کردپوشینه دار شدن با دریافت عامل انتقال صفت ،بدون پوشینه از عصاره سلولی باکتری های پوشینه دار کشته شده
 شده اند.

   از نتایج این آزمایش ها مشخص شد که ماده وراثتی می تواند به یاخته دیگری منتقل شود ولی ماهیت این ماده و چگونگی انتقال آن  نتیجه:

 نشد. مشخص

 تاسدنا عامل اصلی انتقال صفات وراثتی، مولکول 

سال بعد از گریفیت همچنان ناشناخته ماند. تا اینکه نتایج کارهای  ۱۶تا حدود  )پوشینه دار شدن(عامل مؤثر در انتقال این صفت 

        از عصارة استخراج شده از باکتری های  ابتداعامل مؤثر در آن را مشخص کرد. آنها  ایوری و همکارانشدانشمندی به نام 

ا تخریب کردند. آنها سپس باقی مانده محلول را به موجود ر پروتئین هایکشته شده پوشینه دار استفاده کردند و در آن تمامی 

        ؛ پس می توان نتیجه گرفت که صورت می گیردمحیط کشت باکتری فاقد پوشینه اضافه کردند و دیدند که انتقال صفت 

 پروتئین ها ماده وراثتی نیستند.

 یک گریزانه )سانتریفیوژ( با سرعت باالدر پوشینه دار را کشته شده  باکتری های شده از عصاره استخراج دیگریدر آزمایش 

به محیط کشت باکتری  جداگانهبا اضافه کردن هریک از الیه ها به صورت  الیه الیه جدا کردند.قرار دادند و مواد آن را به صورت 

ایوری و ، نتایج این آزمایش ها وجود دارد انجام می شود. دنابا الیه ای که در آن  فقطفاقد پوشینه مشاهده کردند که انتقال صفت 

. است وراثتی ماده همان دنا تر، ساده عبارت به .استدنا همکارانش را به این نتیجه رساند که عامل اصلی و مؤثر در انتقال صفات، 

دانشمندان بر این باور بودند که  از بسیاری زمان آن در چون نگرفت؛ قرار ای عده قبول مورد آمده دست به نتایج حال این با

 پروتئین ها ماده وراثتی هستند.

تقسیم کردند. به هر قسمت، آنزیم  قسمت چهارو آن را به  را استخراج پوشینه دار عصاره باکتری های دیگریدر آزمایش های 

      را اضافه کردند. سپس هر کدام را به  اسیدها()کربوهیدرات ها، پروتئین ها، لیپیدها و نوکلئیک تخریب کننده یک گروه از مواد آلی

            .شندبرای انتقال صفت و رشد و تکثیر داشته با فرصتیمحیط کشت حاوی باکتری بدون پوشینه منتقل و اجازه دادند تا 

 .ظرفی که حاوی آنزیم تخریب کننده دنا است به جزمشاهده شد که در همه ظروف انتقال صورت می گیرد 

 ........................................................................................................تذکر! قبل از گریفیت و ایوری ..............................................



    Learn Better-دهم دواز                                                  1402کنکور                     دکتر حنیف عظیمی                                                 

3 
 

 ایوری و همکاران

 سال بعد از گریفیت ۱۶عامل مؤثر در انتقال صفت پوشینه دار شدن حدود کشف  هدف:
 پروتئین ها ماده وراثتی می باشند.حدس اولیه: 

 روش:

 .............)عصاره سلولی باکتری پوشینه دار کشته شده + پروتئاز( + باکتری فاقد پوشینه زنده                انتقال صفت صورت  آزمایش اول:

 

                                آزمایش دوم:                                                              
 ............باکتری فاقد پوشینه زنده           انتقال صفت صورت + حاصل از سانتریفیوژ پوشینه دار کشته شده جداگانه  DNAالیه های فاقد 

     

 .................. +  باکتری فاقد پوشینه زنده               انتقال صفت صورتحاصل از سانتریفیوژ پوشینه دار کشته شده  DNAیک الیه دارای 

نتایج این آزمایش ها، ایوری و همکارانش را به این نتیجه رساند که عامل اصلی و مؤثر در انتقال صفات، دنا است. به عبارت 
  وراثتی است.ساده تر، دنا همان ماده 

  آزمایش سوم:

 کربوهیدراتاز                                                                                                                  

 صفت صورت ...................باکتری فاقد پوشینه زنده+ عصاره سلولی باکتری پوشینه دار کشته شده + پروتئاز                     انتقال 

 لیپاز                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                     انتقال صفت صورت ..................               نوکلئاز                                                                                                                    

 چند مورد از موارد زیر در رابطه با نتایج آزمایشات فردریک گریفیت صحیح می باشد؟ -1

  می توانند با دریافت ماده ژنتیک از محیط خارج در خصوصیات ظاهری خود تغییراتی ایجاد کنند.باکتری ها 

 DNA  به باکتری بدون کپسول زنده انتقال یابد. کپسول دارکشته شده می تواند از عصاره سلولی باکتری 

 .پوشینه باکتری استرپتوکوکوس نومونیا در ایجاد بیماری و مرگ موش ها نقشی ندارد 

  نتیجه گرفت وجود پوشینه به تنهایی عامل مرگ موش ها نیستبا تزریق باکتری های بدون پوشینه زنده به موش ها. 

 .در مخلوط باکتری های پوشینه دار کشته شده و بدون پوشینه زنده، همه باکتری های زنده پوشینه دار شدند 

 ه دار، سبب مرگ موش ها می شود.تزریق مخلوط باکتری بدون پوشینه زنده و پوشینه باکتری پوشین 

 .باکتری های بدون پوشینه زنده با دریافت ژن پوشینه، خصوصیات ظاهری خود را تغییر دادند 

 چند مورد از موارد زیر در رابطه با آزمایشات ایوری و همکاران آن صحیح می باشد؟ -2

 از الیه ها، مولکول دنا وجود داشت. یدر هر یک از الیه های حاصل از سانتریوفیوژ به جز یک 

  پروتئین ها ماده وراثتی نیستند. ،نتیجه گرفتندبا افزودن پروتئاز به عصاره سلولی باکتری بدون پوشینه 

 .فقط در یکی از چهار قسمت پس از افزودن آنزیم تخریب کننده، انتقال صفت صورت گرفت 

  سال بعد از گریفیت ساختار شیمیایی مولکول دنا را کشف کردند. 16ایوری و همکاران آن 

 .با افزودن یکی از الیه های حاصل از سانتریوفیوژ به محیط کشت باکتری فاقد پوشینه، انتقال صفت صورت گرفت 

 .در هر یک از چهار قسمت پس از افزودن آنزیم تخریب کننده به جز یکی از آنها، مولکول دنا وجود داشت 
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 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -3

  سبب مرگ موش می شود.م های تخریب کننده کربوهیدرات ها، آنزی وتزریق مخلوط باکتری پوشینه دار زنده 

 .عامل بیماری آنفلوآنزا، باکتری استرپتوکوکوس نومونیا می باشد 

 شدماهیت ماده وراثتی و چگونگی انتقال آن مشخص  ی ایوری و همکاراناز نتایج آزمایش ها . 

  ،دنا استایوری را به این نتیجه رساند که عامل اصلی در انتقال صفات، نتایج آزمایشات افزودن آنزیم های تخریب کننده. 

  صورت می گرفت. انتقال صفت ، بالفاصلهمحیط کشت حاوی باکتری بدون پوشینه به پوشینه دار عصاره باکتری هایپس از افزودن 

 

 ساختار نوکلئیک اسید

 بسپارهایی همگی هستند، (رنا)اسید ریبونوکلئیک و( دنا)اسید ریبونوکلئیک دئوکسینوکلئیک اسیدها که شامل 

نوکلئوتید شامل  . هرهستند نوکلئوتید نام به تکرارشونده واحدهای از (پلیمرهایی)

یک تا سه گروه  و نیتروژن داریک قند پنج کربنه، یک باز آلی است:  سه بخش

  فسفات.

یک اکسیژن  وکسی ریبوزئاست. د ریبوز و در رنا، دئوکسی ریبوزقند پنج کربنه در دنا، 

                  باشد که ساختار پورین می تواند  باز آلی نیتروژن دارکمتر از ریبوز دارد. 

باشد که  پیریمیدینیا می تواند ( G)و گوانین  (A)آدنین شامل  دارد؛دو حلقه ای 

         .(U( و یوراسیل )C( سیتوزین )Tتیمین )شاملدارد؛  تک حلقه ای ساختار

به جای تیمین،  رنا یوراسیل شرکت ندارد و به جای آن تیمین وجود دارد و دردر دنا باز 

 آلی دارند.نوکلئوتیدها ............. یا ............. حلقه  باز یوراسیل وجود دارد.
به دو سمت قند  پیوند اشتراکی )کوواالنسی(برای تشکیل یک نوکلئوتید، باز آلی نیتروژن دار و گروه یا گروه های فسفات با 

  با یکدیگر تفاوت دارند. نوع قند، نوع باز آلی و تعداد گروه های فسفاتنوکلوتیدها از نظر . متصل می شوند
  

                              DNA                     دئوکسی ریبو نوکلئوتید  منومر 

 ساختار شیمیایی

   نوکلئیک اسید ها

 )پلی مر(      

                              RNA            ریبونوکلئوتید          منومر 

    

 

  پورین:                                           

                                      بازهای آلی نیتروژن دار 

  پیریمیدین:                                          

 

 

 دئوکسی ریبوز قند پنج کربنه

 گروه فسفات 3 ا تا

 باز الی نیتروژن دار

 قند پنج کربنه ریبوز

 گروه فسفات  3تا  1

 باز آلی نیتروژن دار
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 بهتر!! درکبرای صرفا 

 به طور کلی چند نوع نوکلئوتید در سلول قابل تصور است ؟  -

 

 

 به طور کلی چند نوع نوکلئوتید با باز آلی پورین و دو فسفات قابل تصور است ؟  -

 

 

 

 به طور کلی چند نوع نوکلئوتید با باز آلی پیریمیدین و سه فسفات قابل تصور است ؟  - 

 

 

 

به هم متصل می شوند و  دی استر فسفوبه نام پیوند اشتراکی با نوعی   نوکلئوتیدها

یک  فسفاتدی استر،  پیوند فسفوتشکیل  را می سازند. در رشته پلی نوکلئوتیدی

متصل  ( از قند مربوط به نوکلئوتید دیگرOHگروه هیدروکسیل )به  نوکلئوتید

نوکلئیک اسید را می سازند مثل رنا،  یا به تنهاییرشته های پلی نوکلئوتیدی  می شود.

            یک اسیدهایی مثل دنا را می گیرند و نوکلئ قراردوتایی مقابل هم یا به صورت 

     رشته پلی نوکلئوتید و مولکول های رنا از  دوبنابراین مولکول های دنا از . می سازند

 . شته پلی نوکلئوتید تشکیل می شوندر یک

دو انتهای رشته های پلی نوکلئوتید نیز می توانند با پیوند فسفودی استر به هم متصل 

)مثل راکیزه و  باکتری هارا ایجاد کنند؛ برای مثال دنا در  حلقویشوند و نوکلئیک اسید 

گروه فسفات در یک در نوکلئیک اسیدهای خطی  .به صورت حلقوی است سبزدیسه(

رنای  دنا وآزاد است؛ بنابراین هر رشته  نتهای دیگرگروه هیدروکسیل در او  انتها

  همیشه دو سر متفاوت دارد.خطی 

 
........... ...........دو انتهای رشته های پلی پپتیدی ............

.... ................دو انتهای رشته های پلی ساکاریدی ..........
...... .............لی نوکئوتیدی خطی و دو انتهای رشته های پ

 می باشد.
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 بهتر!! درکبرای صرفا 
               نوکلئوتید به ترتیب چند پیوند فسفو دی استر و چند  nبا  RNA –حلقوی  DNA –خطی  DNAدر یک مولکول 

 وجود دارد؟قند باز چند پیوند و پیوند قند فسفات 

 پیوند قند باز فسفاتقند پیوند  فسفو دی استرپیوند  تعداد نوکلئوتید 

DNA خطی n    

DNA حلقوی n    
RNA n     

 دنا مولکولیتالش برای کشف ساختار 
بر این اساس دانشمندان  در سراسر مولکول توزیع شده اند.نسبت مساوی که چهار نوع نوکلئوتید موجود در دنا به ابتدا تصور می شد در 

 نوع باز آلی در تمامی مولکول های دنا از هر جانداری که به دست آمده باشد با یکدیگر برابر باشد. ۴انتظار داشتند که مقدار 

 نشان داد که: جاندارانروی دناهای  فچارگااما مشاهدات و تحقیقات 

تحقیقات بعدی در دنا با مقدار تیمین برابر است و مقدار گوانین در آن با مقدار سیتوزین برابری می کند.  مقدار آدنین

 این برابری نوکلئوتیدها را مشخص کرد.دلیل دانشمندان 

 

                    = C = G , A = T               A + G = T + C               فاچارگ
𝑇+𝐶

𝐴+𝐺
   

𝐴+𝐶

𝐺+𝑇
  =    

 
 

 بهتر!! درکبرای صرفا 

نوکلئوتید تعداد بازهای آدنین سه برابر تعداد بازهای سیتوزین می باشد. معین کنید  200با  DNAدر یک مولکول 

 در این مولکول تعداد بازهای گوانین چقدر است؟
 

 
 

 

 

تا بیشتر از تعداد بازهای گوانین است. معین کنید  20نوکلئوتید تعداد بازهای آدنین   300با  DNAدر یک مولکول 

 در این مولکول تعداد بازهای تیمین چقدر است؟
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 استفاده از پرتو ایکس برای تهیه تصویر از دنا

 با .کردند تهیه تصاویریدنا  های مولکول از ایکس پرتو از استفاده با ویلکینز و فرانکلین

حالت  دنا بررسی این تصاویر در مورد ساختار دنا نتایجی را به دست آوردند از جمله اینکه

را نیز  ابعاد مولکول هادارد. البته با استفاده از این روش  مارپیچی و بیش از یک رشته

پروتئین ها نیز استفاده از پرتوهای ایکس یکی از راه های پی بردن به شکل  تشخیص دادند.

 است.

 

 مدل مولکولی دنا

و داده های حاصل از تصاویر تهیه شده با پرتو ایکس و با استفاده از  فاز نتایج آزمایش های چارگاتفاده با اس واتسون و کریک
جایزه نوبل را دریافت کنند. نتایج حاصل از  ۱۹۶۲را ساختند که باعث شد در سال  نردبان مارپیچمدل مولکولی  یافته های خود،

  .این تحقیقات با پژوهش های امروزی مورد تأیید قرار گرفته اند

 نکات کلیدی مدل واتسون و کریک

                           مارپیچساخته شده است که به دور محوری فرضی پیچیده شده و ساختار  دو رشته پلی نوکلئوتیدیهر مولکول دنا در حقیقت از 

 را ایجاد می کند. این مارپیچ اغلب با یک نردبان پیچ خورده مقایسه می شود.  دو رشته ای

بین قند تشکیل می دهند.  پله ها را بازهای آلیو  ستون های این نردبان را قند و فسفات

روبه روی هم  پیوند فسفودی استر و بین بازهای مجاور نوکلئوتید قندیک نوکلئوتید و 

  .برقرار است پیوند هیدروژنی

پیوندهای هیدروژنی بین بازها، دو رشته دنا را در مقابل هم نگه می دارد. این پیوندها بین جفت 

( روبه روی هم قرار می گیرند T( با تیمین )Aآدنین )به صورت اختصاصی تشکیل می شوند. بازها

می گویند. بین  بازهای مکمل( جفت می شوند. به این جفت بازها C( با سیتوزین )Gو گوانین )

C  وG  نسبت بهA  وT  ایج تشکیل می شود. مکمل بودن بازهای آلی نتبیشتری پیوند هیدروژنی

 را نیز تأیید می کند. فآزمایش های چارگا

 در سراسر آن یکسان دنا قطر مولکول که باعث می شود شکلقرارگیری جفت بازها به این 

 پایداری باعث و یک باز دو حلقه ای قرار می گیرد یک باز تک حلقه ای در مقابل زیرا ؛باشد

 .... حلقه آلی می باشد.حلقه نیتروژنی و ..... .......قطر مولکول دنا .... مولکول دنا می شود.

 نیستند، یکسان دنا مولکولاگرچه دو رشته یک این است که جفت شدن بازهای مکمل نتیجه دیگر 

 هم را دیگر رشته نوکلئوتیدهای ترتیب تواند می کدام هر نوکلئوتیدهای ترتیب شناسایی ولی

باشد ترتیب نوکلئوتیدها در رشته  ATGCر یک رشته د نوکلئوتیدها ترتیب اگر مثال کند؛ مشخص

  .باشد TACGمکمل آن باید 

دارد، ولی وجود  یوند کمیپ انرژیاگرچه هر پیوند هیدروژنی به تنهایی 

ا میلیون ها نوکلئوتید و برقراری پیوند هیدروژنی بین آنها به یهزاران 

در موقع  دنا مولکول دنا حالت پایدارتری می دهد. در عین حال، دو رشته

اینکه پایداری  بدون ،در بعضی از نقاط از هم جدا شوندمی توانند  نیاز هم

 .آنها به هم بخورد
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 رنا دنا حلقوی دنا خطی 
 

 تعداد پیوند 

 فسفو دی استر

   

 تعداد پیوند 

 قند فسفات

   

 تعداد پیوند

 قند باز 

   

 تعداد 

 باز های پورینی

   

تعداد حلقه های 

 نیتروژنی

   

 تعداد

 کل حلقه ها 

   

تعداد گروه های 

 فسفات

   

 فسفات وجود دارد؟ -قند حلقه آلی، چند پیوند 300در بخشی از یک پالزمید با 

 

 
 

 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -4

  ابعاد مولکول ها را تشخیص دادند. ایکس پرتو از استفاده باویلکینز و فرانکلین 

 .گریفیت با آزمایش بر روی دو نوع باکتری، ماهیت ماده وراثتی را مشخص کرد 

  مارپیچی و چند رشته ای دارد.نشان دادند که دنا ساختار ویلکینز و فرانکلین 

  بطه مکملی دارد.آدنین با تیمین و سیتوزین با گوانین رانشان داد در مولکول های دنا، چارگاف  

 .گریفیت نشان داد که خصوصیات یک باکتری به باکتری دیگر قابل انتقال است 

  ایوری و همکاران کشف شد.ساختار مولکولی دنا توسط واتسون و کریک و ساختار شیمیایی دنا به کمک 

 

 صحیح می باشد؟دنا هر مولکول در رابطه با ساختار چند مورد از موارد زیر  -5

 .در هر یک از رشته های پلی نوکلئوتیدی دنا، تعداد بازهای پورینی با بازهای پیریمیدینی برابر است 

  دارند.مولکول های دنایی که بازهای سیتوزین بیشتری دارند، پایداری بیشتری 

 .قطر یکسان مولکول دنا و انرژی زیاد هر پیوند هیدروژنی، سبب پایداری آن می شود  

 .هر یک از فسفات ها با اتصال به هیدروکسیل قند در تشکیل پیوندهای فسفو دی استر شرکت می کنند 

 بدون اینکه پایداری آنها به هم بخورد ،می توانند در بعضی از نقاط از هم جدا شوند دنا دو رشته. 

 .نوکلئوتیدهای مقابل از طریق بازها و نوکلئوتیدهای مجاور از طریق قندها به یکدیگر متصل اند 
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 رنا و انواع آن
         ساخته  روی بخشی از یکی از رشته های دنااست و از  تک رشته ایاست. مولکول رنا  رناگفتیم که نوع دیگری از نوکلئیک اسیدها، 

 :می شود. رناها نقش های متعددی دارند که به بعضی از آنها اشاره می کنیم

می کند  پروتئین سازیبا استفاده از اطالعات رنای پیک،  رناتنها می رساند.  نتاطالعات را از دنا به رنا :(mRNAرنای پیک )

 که در فصل بعد با آن آشنا خواهید شد.

 می برد. ها  تنفاده در پروتئین سازی به سمت رنارا برای استآمینواسیدها  (:tRNAنای ناقل )ر

 نیز شرکت دارد.  رنای رناتنیین، عالوه بر پروتئها  نتدر ساختار رنا (:rRNAی )تی رنانرنا

 بعضی از آنها با اتصال به رنای پیک مکمل خود، در تنظیم بیان ژن نقش دارند. :(sRNA)رنای کوچک

 دارند.نیز  و دخالت در تنظیم بیان ژن نقش آنزیمی، رناها انقش ه این عالوه بر

 ((، .................................... DNA مولکول .............. RNA مولکول)) ت را به طور صحیح تکمیل می کند؟ کدام گزینه عبار -6

 پیوندهای هیدروژنی بین جفت بازها باشد. نمی تواند دارای –برخالف  (1

 تعداد بازهای پورینی و پیریمیدینی برابری در هر مولکول دارد. –همانند  (2

 سبز دیسه و رناتن ها یافت می شود. در ساختار راکیزه و –برخالف  (3

 و تنظیم بیان ژنی می باشد.دارای نقش های آنزیمی  –همانند  (4

 ژن چیست؟
طبق آزمایش های ایوری و همکارانش، اطالعات وراثتی در دنا قرار دارد و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند. این اطالعات در 

 پپتید پلی یا رنا تولید به تواند می آن بیان که استدنا ژن بخشی از مولکول . سازماندهی شده اند ژنواحدهایی به نام 

 ده با آن آشنا خواهید شد.آین های فصل در کند، می اجرا را دنا های دستورالعمل چگونه رنا اینکه .بینجامد

 وتیدها در واکنش های سوخت و سازیدخالت نوکلئ

      خته برعهده دارند. برای مثال نوکلئوتید یانیز در  نقش های اساسی دیگرینا نوکلئوتیدها عالوه بر شرکت در ساختار دنا و ر

در یاخته است و یاخته در فعالیت های مختلف از آن استفاده منبع رایج انرژی )آدنوزین تری فسفات( به عنوان  ATP آدنین دار

              اخته ای نقش یکه در فرایندهای فتوسنتز وتنفس  همچنین نوکلئوتیدها در ساختار مولکول هایی وارد می شوند می کند.

در فصل های آینده آشنا ن مولکول ها را بر عهده دارند. با ای الکترون حامل

 .......................................(...........................................)........................... .خواهید شد

 

 صحیح می باشد؟ ATPکدام یک در رابطه با مولکول  -7

 اضافه شده است. ( ریبونوکلئوتید آدنین داری بوده که سه فسفات به آن1

 می باشد. ی خود( دارای سه پیوند پر انرژی بین فسفات ها2

 ( دارای باز دو حلقه ای بوده که حلقه کوچک آن به قند آن متصل است.3

 ( مولکول آدنوزینی بوده که دو فسفات به آن اضافه شده است.4

 



    Learn Better-دهم دواز                                                  1402کنکور                     دکتر حنیف عظیمی                                                 

10 
 

 همانندسازی دنا
، این پرسش مطرح می شود که هنگام تقسیم یاخته، اطالعات یاخته استدنا به عنوان ماده وراثتی، حاوی با توجه به اینکه 

 یاخته حاصل از تقسیم می رسند؟  دواین اطالعات، چگونه بدون کم و کاست به 

با  گویند.می انجام می شود. به ساخته شدن مولکول دنای جدید از روی دنای قدیمی همانند سازی  همانندسازی دنااین کار با 

طرح های  گرچه ؛و وجود رابطه مکملی بین بازها تا حد زیادی همانندسازی دنا قابل توضیح است واتسون و کریکتوجه به مدل 

 .مختلفی برای همانندسازی دنا پیشنهاد شده بود

در این طرح هر دو رشته دنای قبلی )اولیه( به صورت همانندسازی حفاظتی: -1 

دو  ،یکی از یاخته های حاصل از تقسیم می شوندوارد ، دست نخورده باقی مانده

رشته دنای جدید هم وارد یاخته دیگر می شوند. چون دنای اولیه به صورت دست 

 .نخورده در یکی از یاخته ها حفظ شده است به آن همانندسازی حفاظتی می گویند

 دنا در این طرح در هر یاخته یکی از دو رشتههمانندسازی نیمه حفاظتی: -2

. است شده ساخته جدید نوکلئوتیدهای با دیگر رشته و است اولیه یدنا به وطمرب

       آن به ،دارد وجود قبلی دنای رشته دو از یکی فقط حاصل، اختهی هر در چون

 .گویند می حفاظتی نیمه

در این طرح هر کدام از دناهای حاصل،  )پراکنده(:همانندسازی غیر حفاظتی-3

 قبلی و رشته های جدید را به صورت پراکنده در خود دارند.قطعاتی از رشته های 
 

  حاصله ........................ DNAبر اساس طرح ......................... همانندسازی، در مولکول های  -8

 نیمی از نوکلئوتیدهای هر رشته قدیمی و نیمی جدید می باشند. در هر مولکول  –نیمه حفاظتی  (1

 فقط نوکلئوتیدهای قدیمی قرار گرفته اند. در هر رشته در هر مولکول –حفاظتی  (2

 جدید می باشند. نیمی قدیمی و نیمی از نوکلئوتیدهاهر مولکول  در -غیر حفاظتی (3

 می باشند.جدید دارای نوکلئوتیدهای قدیمی و یک مولکول  دارای نوکئوتیدهاییک مولکول  -نیمه حفاظتی (4

 طرح های مختلف پیشنهادی برای همانند سازی به طور صحیح مطرح شده است؟چند مورد در رابطه با  -9

 .در طرح نیمه حفاظتی برخالف حفاظتی، ممکن است پیوند های هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای قدیمی شکسته شود 

 سته شود.در طرح غیر حفاظتی برخالف نیمه حفاظتی، ممکن است پیوند های فسفودی استر بین نوکلئوتیدهای قدیمی شک 

  .در طرح نیمه حفاظتی برخالف حفاظتی، ممکن است بین نوکلئوتیدهای قدیمی و جدید پیوند های هیدروژنی تشکیل شود 

  حفاظتی، ممکن است بین نوکلئوتیدهای قدیمی و جدید پیوند های فسفو دی استر تشکیل شود.نیمه در طرح غیر حفاظتی برخالف 

  

 ..................... ، ممکن است ............................... ........... ، برخالفدسازی .......از همانن حاصل DNAدر مولکول  -10

 نوکلئوتیدها در یک رشته قدیمی و در رشته دیگر جدید باشند. –غیرحفاظتی  -حفاظتی  (1

 د.نجدید باش ی هر رشتهتمام نوکلئوتیدها -حفاظتی -نیمه حفاظتی (2

 نیمی از نوکلئوتیدها قدیمی و نیمی جدید باشند. -نیمه حفاظتی -غیرحفاظتی (3

 نوکلئوتیدهای قدیمی وجود نداشته باشد. -نیمه حفاظتی -حفاظتی (4
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 کدام طرح مورد تأیید قرار گرفته است؟

پاسخ این پرسش را به  روش علمیبا به کارگیری  مزلسون و استال

دست آوردند. آنها فرضیه های متعدد ارائه شده را در نظر گرفتند و با توجه 

قانع کننده ای  به امکانات، آزمایشی را طراحی کردند تا بتوانند به پاسخ

      نای نوساز را از دبرای شروع کار، آنها باید بتوانند رشته های . برسند

. آنها با این هدف دنا را با استفاده از رشته های قدیمی تشخیص دهند

 𝑵) ایزوتوپ سنگین نیتروژننوکلئوتیدهایی که 
نشانه گذاری  دارند، (𝟏𝟓

 .کردند

 𝑁دناهایی که با 
که در  معمولیای دنساخته می شوند نسبت به 15

 𝑁نوکلئوتیدهای خود 
بوسیله دارد چگالی بیشتری دارند. بنابراین، 14

 .می توان آنها را از هم جدا کرد باالبسیار سرعت با گریزانه 

 𝑁 دارای باکتری ها را در محیط ابتداآنها 
 𝑁کشت دادند.  15

در  15

         ساختار بازهای آلی نیتروژن دار که در ساخت دنای باکتری شرکت 

رشد و تکثیر در این محیط،  پس از چندین مرحلهمی کنند، وارد شدند. 

 های باکتری به نسبت تری سنگین دنای شدند کهباکتری هایی تولید 

 .داشتند اولیه

 𝑁 دارایاین باکتری ها را به محیط کشت  سپس
منتقل کردند. با توجه 14

 .دقیقه ای باکتری ها را از محیط کشت جدا و بررسی کردند ۲۰دقیقه طول می کشد در فواصل  ۲۰به اینکه تقسیم باکتری ها حدود 

با غلظت های متفاوت  سزیم کلرید محلولشیبی از برای سنجش چگالی دناها در هر فاصله زمانی، دنای باکتری را استخراج و در 

   محلول در لوله قرار گرفتند.در بخش های متفاوتی از  چگالیمواد براساس ، در نتیجه دادند در سرعتی بسیار باال گریز و

همان طور که مشاهده می کنید نتایج این آزمایش نشان داد که  .نتایج آن را در شکل می بینیدمراحل آزمایش مزلسون و استال و 

 همانندسازی دنا، نیمه حفاظتی است.
 آزمایش های مزلسون و استال و نتایج به دست آمده:

 𝑁یک نوار در انتهای لوله تشکیل دادند چون هر دو رشته دنای آنها  ،دنای باکتری های اولیه پس از گریز دادن الف(
 .و چگالی سنگینی داشت 15

 𝑁حاوی  دنای باکتری های حاصل از دور اول همانندسازی در محیط کشت ب(
نواری در میانه لوله تشکیل دادند. پس  ،دقیقه( پس از گریز دادن ۲۰بعد از )14

  .دنای آنها چگالی متوسط داشت
دقیقه( پس از گریز دادن دو نوار، یکی در میانه و دیگری در باالی لوله تشکیل دادند. پس نیمی  ۴۰دنای باکتری های حاصل از دور دوم همانند سازی )بعد از  پ(

 .ک داشتندبمی چگالی ساز آنها چگالی متوسط و نی
 

 صحیح می باشد؟چند مورد از موارد زیر در رابطه با آزمایشات مزلسون و استال  -11

  دارای کشت را در محیط اولیها.کالی آنها ابتدا باکتری های  N14 .کشت دادند 

 DNA .باکتری ها را در محلول سزیم کلرید با شیبی از غلظت های یکسان و سرعت بسیار باال، گریز دادند 

  شده بود. یک مولکول سبک و یک مولکول متوسط حاصلدقیقه، در نمونه دنای باکتری ها  40پس از 

  می شوند.و طرح های نیمه حفاظتی و غیر حفاظتی تایید  عدم تاییدطرح حفاظتی  ،20با توجه به نتایج سانتریفیوژ در دقیقه 

  و یک نوار در باالی لوله تشکیل می شد.اگر آزمایش ادامه پیدا می کرد در نسل های بعد نیز همواره یک نوار در میانه 
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 زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟کدام گزینه عبارت  -12

 )) در شرایطی مشابه آزمایش مزلسون و استال اگر طرح همانندسازی ...................... فرض شود، در دقیقه ................... ، پس

 از سانتریوفیوژ دناهای باکتری های حاصله ............................ تشکیل می شود. ((

 یک نوار در باال و یک نوار در میانه لوله  – 20 –نیمه حفاظتی  (1

 یک نوار در میانه و یک نوار در باال لوله  – 40 –حفاظتی  (2

 یک نوار در میانه و یک نوار پایین لوله  – 20 –غیرحفاظتی  (3

 یک نوار در پایین و یک نوار در باال لوله  – 60 –حفاظتی  (4

 بهتر!! درکبرای صرفا 

دادیم. معین کنید پس  قرار N15را در محیط کشت با نیتروژن های سنگین  N14نیتروژن های سبک  دارای DNAیک باکتری با 

 خواهند بود؟  سنگینو  متوسط ،سبک در هر یک از طرح های زیر چه نسبتی از مولکول های حاصله از یک ساعت

 

 نیمه حفاظتی 
 

  حفاظتی 
 

 غیر حفاظتی 

 
همانندسازی می کند مطلوب  با نوکلئوتیدهای سبکنسل در یک محیط ، چهار  سنگین هاینوکلئوتید دارای DNAباکتری با یک 

 :است

 ؟و رشته های حاصله ی دناتعداد مولکول ها  

 حاصله نوکلئوتید سنگین دارند ؟  دنا چه نسبتی از مولکول های 

 حاصله نوکلئوتید سبک دارند ؟ چه نسبتی از رشته های  

 

همانندسازی یک مولکول دنا با نوکلئوتیدهای نیتروژن سنگین، در یک محیط کشت با نیتروژن های به دنبال یک نسل  -13

 سبک چند مورد از موارد زیر رخ می دهد؟

 تشکیل پیوند فسفو دی استر بین دو نوکلئوتید سنگین 

 شکستن پیوند فسفو دی استر بین نوکلئوتید سبک و نوکئوتید سنگین 

  دو نوکلئوتید سنگینتشکیل پیوند هیدروژنی بین 

 شکستن پیوند فسفو دی استر بین دو نوکلئوتید سبک 

 شکستن پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتید سبک و نوکئوتید سنگین 

 تشکیل پیوند فسفو دی استر بین نوکلئوتید سبک و نوکئوتید سنگین 
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مطرح شد: دو رشته دنا چگونه از یکدیگر انجام می شود، سؤال دیگری نیمه حفاظتی با مشخص شدن اینکه همانندسازی به صورت 

باز می شوند؟ آیا هر دو رشته کامال از یکدیگر جدا می شوند و سپس همانندسازی انجام می شود یا جدا شدن دو رشته تدریجی و 

رشته از  همراه با آن همانندسازی انجام می شود؟ تحقیقات نشان داده است که در محلی که قرار است همانندسازی انجام شود دو

 .بقیه قسمت ها بسته هستند و به تدریج باز می شوندباز می شوند.  هم

 عوامل و مراحل همانندسازی 
 مؤثرند که مهم ترین آنها به شرح زیر است:عوامل متعددی در همانندسازی 

 والگ عنوان به دنامولکول  (1

آزاد داخل  بسازند. این واحدها نوکلئوتیدهایواحدهای سازنده دنا که بتوانند در کنار هم نسخه مکمل الگو را  (2

خود را از  به رشته پلی نوکلئوتید در حال ساخت، دو فسفاتدر لحظه اتصال هستند که  فسفاته سهاخته و ی

 دست می دهند.

وبه روی هم رنوکلئوتیدها را به صورت مکمل  ،آنزیم های الزم برای همانندسازی که ضمن بازکردن دو رشته (3

  با پیوند فسفودی استر به هم وصل می کند. و قرار می دهد

 مراحل همانندسازی:
 شوند باز و پروتئین های همراه آن یعنی هیستون ها از آن جدا ،فامینه)کروماتین(باید پیچ و تاب از همانندسازی دنا  قبل 

 انجام می شود. آنزیم هاییکمک  این کارها با تا همانندسازی بتواند انجام شود.

 ........................................................... .باز می کند آن را از هم دو رشته  و مارپیچ دنا آنزیم هلیکازسپس 

آنها  مهم ترینیکی از  تا یک رشته دنا در مقابل رشته الگو ساخته شود.از آنزیم ها با همدیگر فعالیت می کنند  انواع دیگری

 به توجه با است. پلی مراز( DNA) بسپارازدنا  را با نوکلئوتیدهای رشته الگو جفت می کندنوکلئوتیدهای مکمل که 

 .گویند می نیز جهتی دو همانندسازی آن به شود؛ می انجام جهت دو در همانندسازی همانندسازی، محل در اینکه

 
 دوراهی همانندسازی:

   دوراهی همانندسازیبه وجود می آید که به هریک از آنها  مانند Yدر محلی که دو رشته دنا از هم جدا می شوند، دو ساختار  

باز شده اند. همچنین  ز هم گسیخته و دو رشته از یکدیگرمی گویند. در فاصله بین این دو ساختار، پیوندهای هیدروژنی بین دو رشته ا

نوکلئوتیدها را به انتهای رشته در حال تشکیل اضافه می کند.  سپارازب دنار جدیدی در حال تشکیل هستند. پیوندهای فسفودی است

اضافه شدن یک نوکلئوتید به نوع بازی بستگی دارد که در نوکلئوتید رشته الگو قرار دارد. هر نوکلئوتید باید با نوکلئوتید روی رشته 

وکلئوتید دو تا از فسفات های آن از نوکلئوتید سه فسفاته به انتهای رشته پلی نالگو مکمل باشد. هنگام اضافه شدن هر 

 .و نوکلئوتید به صورت تک فسفاته به رشته متصل می شود مولکول جدا می شوند
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 زبسپارا نادفعالیت های آنزیم 

است. اگرچه  رابطه مکملی بین نوکلئوتیدهاهمانندسازی دنا با دقت زیادی انجام می شود؛ این دقت تا حدود زیادی مربوط به 

، گیرد می صورت هم اشتباهی مورد این در گاهی ولی دهد می قرار هم مقابل مکملی رابطه براساس را نوکلئوتیدها ،سپارازب دناآنزیم 

و رابطه مکملی نوکلئوتید را بررسی می کند که  ر پیوند فسفودی استر، برمی گردده برقراری از پس بسپارازدناآنزیم بنابراین 

 رابطه آن درست است یا اشتباه؟ 

برای حذف . و نوکلئوتید درست را به جای آن قرار می دهد ................................................................اگر اشتباه باشد آن را برداشته 

دنا را فعالیت دی استر را بشکند و نوکلئوتید نادرست را از دنا جدا کند. توانایی بریدن  نوکلئوتید نادرست باید بتواند پیوند فسفو

 که دارد( پلیمرازی) بسپارازی فعالیت هم ،سپارازدنا ب آنزیم بنابراین شکند. می سترگویند که در آن پیوند فسفودی ا ینوکلئاز

رفع اشتباه می شکند. برای  را استر دی فسفو پیوند آن در که نوکلئازی فعالیت هم و دهد می تشکیل را استر فسفودی پیوند آن در

 می گویند. ویرایشازی دنابسپاراز را که باعث رفع اشتباه ها در همانندسازی می شود، ئنوکلفعالیت 

 

 نوع فعالیت در همانند سازی نوع آنزیم

 هیستون ها از آن قبل از همانندسازیفامینه و جداشدن پیچ و تاب  باز شدن 

  آن را از هم دو رشته  و مارپیچ دناباز شدن  

 یک رشته دنا در مقابل رشته الگو  ساخته شدن 

 نوکلئوتیدهای مکمل با نوکلئوتیدهای رشته الگوجفت کردن  

 )ویرایش( رفع اشتباه ها در همانندسازی 

 

 توانایی شکستن توانایی تشکیل آنزیم

   هلیکاز
   دنابسپاراز
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 صحیح می باشد؟ DNAمورد در رابطه با همانند سازی  چند -14

 و هیستون ها را جدا می کنند. پیچ و تاب کروماتین را باز هایی همانندسازی آنزیم در ابتدای  

 کندمکمل را با نوکلئوتیدهای رشته الگو جفت  آزاد نوکلئوتیدهایبه تنهایی می تواند  دنا بسپاراز.  

 .آنزیم های هلیکاز با شکستن پیوند های هیدروژنی پیچ و تاب کروماتین را باز می کنند 

  دنا بسپاراز بر اساس نوع باز رشته های الگو نوکلئوتیدهای آزاد را به رشته پلی نوکلئوتیدی اضافه می کند.هر 

 DNA  .پلی مراز در طی ویرایش نوکلئوتید صحیح سه فسفاته را جایگزین نوکلئوتید اشتباهی سه فسفاته می کند 

 دهد.از شکسته شدنِ پیوند اشتراکی رخ می بعدتشکیل پیوند فسفواستر  در همانندسازی دنا 

 .در همانندسازی دنا تشکیل پیوندهای هیدروژنی همانند شکستن پیوندهای فسفودی استر رخ می دهد 

  جدا می شودی انتهای رشته پلی نوکلئوتیداز دو تا فسفات ، آزاد سه فسفاته هنگام اضافه شدن هر نوکلئوتیددر. 

  ر پیوند فسفودی استر، برمی گردد و رابطه مکملی نوکلئوتید را بررسی می کنده برقراری قبل از بسپارازدناآنزیم. 

 

 ها ها و یوکاریوت همانند سازی در پروکاریوت
به صورت  تن اصلی فامو  غشا محصور نشدهتی در ثمی شوند، مولکول های ورا همه باکتری هاکه شامل  پروکاریوت هادر 

 عالوه بر دنای اصلی پروکاریوت ها. یاخته متصل است به غشایقرار دارد و  سیتوپالسماست که در  یک مولکول دنای حلقوی

 حلقوی و ای رشته دنای دو مولکول یک دیسَکداشته باشند.  دیسک )پالزمید(ی دیگر به نام یمولکول هایی از دنا ممکن است

    کروموزوم یا  از مستقل تواند می و دارد وجود مخمرها مثل ها قارچ بعضی ها و باکتری درون معموالً که است تنی فام خارج

               در که هستند هایی ژن حاوی نامند چون می نیز کمکی های تن فام را ها دیسَک کند. همانندسازی میزبان کروموزوم های

          اطالعات این مولکول ها  .دارد قرار دیسَک در )آنتی بیوتیک( پادزیست به مقاومت ژن ندارند مثالً وجود باکتری اصلی تن فام

 .آنتی بیوتیک ها افزایش مقاومت باکتری در برابرویژگی های دیگری را به باکتری بدهد مانند  می تواند

 دو رشته دنا از هم باز می شوند. در دنای خود دارند. در این جایگاه یک جایگاه آغاز همانندسازیها فقط  پروکاریوت اغلب

وجود دارد یعنی از یک نقطه همانندسازی شروع و در دو جهت  نیز در باکتری ها همانندسازی دو جهتی ها، همانند یوکاریوت

 .پایان یابددر نقطه ای در مقابل نقطه آغاز، و همانندسازی رسیده و  تا به همدیگرادامه می یابد 

 

 
 



    Learn Better-دهم دواز                                                  1402کنکور                     دکتر حنیف عظیمی                                                 

18 
 

تن به صورت  را شامل می شوند دنا در هر فام قارچ ها، گیاهان و جانورانآغازیان، که بقیه موجودات زنده یعنی  ها یوکاریوت در

 قرار هسته درون دنا بیشتر. ستند همراه آن قرار دارنده هیستون هااز پروتئین ها که مهم ترین آنها  مجموعه ایاست و  خطی

 آن به که دارد وجوددنا سیتوپالسم نیز مقداری  در ،عالوه بر هسته یوکاریوت هاگفته می شود. در  هسته ای یناد آن به که دارد

 .شود می دیده( پالست)دیسه و( میتوکندری)راکیزه در دارد حلقوی حالت که دنا از نوع این.شود می گفته سیتوپالسمی دنای

 در داشتن قرار و دنا وجود مقدار زیادها است. علت این مسئله  روکاریوتاز پ بسیار پیچیده تر ها یوکاریوتهمانندسازی در 

 همانندسازی در هر آغاز جایگاه یک فقط اگر بنابراین. هستند باکتری یدنا برابر چندین آنها از کدام هر که است تن فام چندین

        ها، آغاز همانندسازی در  یوکاریوتبرای همانندسازی الزم است. به همین علت در  مدت زمان زیادیفام تن داشته باشند 

 می شود. تن انجام در هر فام چندین نقطه

مثال در دوران جنینی  بسته به مراحل رشد و نمو تنظیم شود؛ها حتی می تواند  یوکاریوتهای آغاز همانندسازی در  جایگاهتعداد 

هم زیاد است ولی  همانندسازیآغاز  جایگاه هایسرعت تقسیم زیاد و تعداد  )مرحله تشکیل بالستوسیست( بالستوال مراحل موروال ودر 

با توجه به شکل زیر سرعت همانند سازی در جایگاه های آغاز  .می شوندآغاز کم  های جایگاهها سرعت تقسیم و تعداد  پس از تشکیل اندام

 مختلف یک دنای یوکاریوتی متفاوت است. 

 
 

 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -15

  دارای دنا خطی و گروهی دارای دنا حلقوی می باشند.در یوکاریوت ها گروهی از فام تن ها 

  .در یوکاریوت ها برخالف پروکاریوت ها بیش از یک جایگاه آغاز همانندسازی در هر فام تن قرار دارد 

  همانندسازی همواره به کمک آنزیم هایی از جمله هلیکاز و دنابسپاراز در هسته صورت می گیرد.در یوکاریوت ها 

 کم می شوندهمانندسازی آغاز  های جایگاهها سرعت تقسیم و تعداد  تشکیل اندامدر هنگام  در یوکاریوت ها. 

 می باشد. همانندسازی تعداد نقاط پایان همانندسازی در هر فام تن بیشتر از تعداد نقاط آغاز در یوکاریوت ها 

  .در یوکاریوت ها برخالف پروکاریوت ها همانندسازی به صورت دوجهتی صورت می گیرد 
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 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -16

  دنا، هیستون های همراه آن توسط آنزیم هایی جدا می شوند.مولکول قبل از همانندسازی هر 

  متصل می باشند.هر یک از دناهای سیتوپالسمی حلقوی بوده و به غشای سلولی 

 تایی قرار گرفته اند. 8دستجات به شکل  های خطی هستههر یک پروتئین های همراه دنا 

  .در هر یک از پروکاریوت ها عالوه بر دنای اصلی، مولکول های دنای دیگری نیز وجود دارد 

 .در هریک از دناهای هسته ای سرعت همانندسازی در نقاط آغاز مختلف یکسان می باشد 

 

 (98کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ )د -17

 ))در جاندارانی که عامل اصلی انتقال صفات وراثتی به غشای یاخته، متصل .................... وجود دارد.((

 ی آنها(DNA)است، فقط پروتئین های هیستونی همراه با دنا  (1

 ی آنها (DNA)نیست، فقط یک جایگاه آغاز همانند سازی در دنا  (2

 نیست، در دو انتهای هر یک از رشته های این عامل، ترکیباتی متفاوت (3

 ی آنها، پیوند فسفودی استری(DNA)است، در ساختار هر واحد تکرار شونده ی دنا  (4

 (98کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ )خ -18

 ....................«.اثتی، به غشای یاخته متصل در جاندارانی که عامل اصلی انتقال صفات ور»     

 نیست، در هر فام تن )کروموزوم(، می تواند جایگاه های آغاز همانند سازی متعددی به وجود آید.( 1

 ی دنا ی آنها، پیوند فسفودی استری وجود دارد.است، در ساختار هر واحد تکرار شونده( 2

 ی پلی نوکلئوتیدی دنا ، نوکلئوید جدید به آن اضافه می شود.انتهای رشته است، با جدا شدن دو گروه فسفات از( 3

 الگو قرار دهد. مکملی مقابل نوکلئوتیدهای رشته د نوکلئوتیدها را بر اساس رابطهدو رشته دنا از یکدیگر، می توان نیست، آنزیم دور کننده( 4

 

 (99)دای )یوکاریوت( ها، کدام مورد صحیح است؟ و هستهدر ارتباط با هر مولکول حامل اطالعات وراثتی در ه -19

  هر رشته آن دو سر متفاوت دارد.  (1

 گیرد.همانند سازی آن در دو جهت انجام می (2

 شوند.واحدهای سه بخشی آن توسط نوعی پیوند به هم متصل می (3

 شود. های همانند سازی آن بسته به مراحل رشد و نمو تنظیم میتعداد جایگاه (4

 (99)خای )یوکاریوت(ها صحیح است؟ چند مورد، در ارتباط با هر مولکول حامل اطالعات وراثتی در هو هسته -20

  آغاز همانند سازی داردبیش از یک جایگاه . 

 نماید. مطابق با یکی از سه طرح پیشنهادی، همانند سازی می 

  .در ساختار بدون انشعاب خود، واحدهای سه بخشی دارد 

 شود. های همراه خود، آماده همانند سازی میپروتئین در پی جدا شدن 
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 (1400)د است؟ حیچند مورد صح ها، وتیوکاریدر  یهمانندساز ندیدر ارتباط با فرا -21

          به  فسفاته را به صورت تک دهایتواند نوکلئوتیآورد، میممانعت به عمل م یکیکه از وقوع جهش در ماده ژنت یمیآنز -الف

 . دیمتصل نمای دینوکلئوت یپلرشته 

 کند. یم جدا دنا و دو رشته آن را از هم چیشود، مارپیها از مولکول دنا مستونیکه باعث جدا شدن ه یمیآنز -ب

 دهد. یواکنش را کاهش م یسازفعال یدهد، انرژیهم قرار م یرورا به صورت مکمل روبه دهایکه نوکلئوت یمیآنز -ج

 شود.یم محسوب یهمانندساز یدو راه میکند، تنها آنزیدو رشته مکمل را برقرار م نیب یدروژنیه یوندهایکه پ یمیآنز -د

 

 (1400)د  است؟ حیفرد سالم صح کیموجود در بدن  دیچند مورد، درباره هر نوکلئوت -22

 دارد.  بوزیمتصل به ر یادو حلقه ای یاتک حلقه یباز آل -الف

 به قند اتصال دارد.  یکوواالنس وندیفسفات آن، با پ یهاگروه ایگروه  -ب

 متصل شده است.  یگرید دیبه نوکلئوت یاشتراک وندیپ ینوع قیاز طر -ج

 .است دهیگرد دی( تولیتوکندری)م زهیراک یدرون یدر غشا شیاکسا ندیفرا یط -د

 

 کدام گزینه عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -23

 )) هر سلولی که دارای پالزمید حلقوی خارج فام تنی است، ...................... (( 

  کند.رفع می  دنا در همانندسازی را ازی دنابسپاراز اشتباه هائفعالیت نوکلبا 

 .دارای کروموزوم اصلی حلقوی در سیتوپالسم و متصل به غشای سلولی است 

 بسته به مراحل رشد و نمو تنظیم می شود. تعداد جایگاه های آغاز همانندسازی در آن 

  شوند همانندسازی می به صورت نیمه حفاظتی آندر مولکول های دنا . 
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 پروتئین ها

مولکول های دیگری نیز هستند که به انجام  را بر عهده دارندذخیره و انتقال اطالعات عالوه بر دنا و رنا که در یاخته 

   هستند که نقش بسیار مهمی در فرایندهای  ها پروتئینای کمک می کنند. از جمله این مولکول ها  یاخته فرایندهای مختلف

 یاخته ای دارند.

 ساختار آمینواسیدها
آمینواسیدها در پروتئین،  نوع، ترتیب و تعداداز آمینواسیدها هستند. ی یبسپارهاپروتئین ها 

یک می آید  آنها را مشخص می کند. آمینواسیدها همان طور که از نامشان بر ساختار و عمل

دارند. همان طور که در  (-COOH( و یک گروه اسیدی کربوکسیل )-2NHگروه آمین )

و چهار ظرفیت آن را پر  همگی به یک کربن مرکزی متصل اند Rبه همراه یک هیدروژن و گروه شکل می بینید گروه آمین و کربوکسیل 

هرآمینواسید  های منحصر به فرد هر آمینواسید به آن بستگی دارد. ویژگیدر آمینو اسیدهای مختلف متفاوت است و  Rگروه  .می کنند

 بستگی دارد. Rمی تواند در شکل دهی پروتئین مؤثر باشد و تأثیر آن به ماهیت شیمیایی گروه 

 
 به یکدیگر متصل می کندپیوند پپتیدی آمینواسیدها را 

دهند. در این نوع واکنش با خروج یک مولکول آب، یک می را انجام  سنتز آبدهیواکنش  ،با حضور آنزیمآمینو اسیدهای مختلف 

 می گویند. پیوند پپتیدیمی کند. این پیوند اشتراکی بین آمینواسیدها را  ایجاد پیوند اشتراکیآمینواسید با آمینواسید دیگر 

  الگوی ساده ای از چگونگی تشکیل این پیوند را نشان می دهد. زیرشکل 

         تشکیل می شود. پلی پپتید زنجیره ای از آمینواسیدها به نام ، ی به هم وصل شوندوقتی تعدادی آمینواسید با پیوند پپتید

اند. هر نوع پروتئین، ترتیب خاصی از آمینواسیدها از پلی پپتیدها ساخته شده  یک یا چند زنجیره بلند و بدون شاخهها از  پروتئین

انواع ت نند. اگرچه آمینواسیدها در طبیعروش های شیمیایی، آمینواسیدها را جدا و آنها را شناسایی می ک را دارد که با استفاده از

 از آنها در ساختار پروتئین ها به کار می روند.  نوع 20فقط دارند اما  گوناگونی
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 از موارد زیر صحیح می باشد؟ چند مورد -24

  شکل دهی پروتئین به ماهیت شیمیایی گروه هایR هایش بستگی دارد.آمینواسید 

 20  به ماهیت شیمیایی گروه  هاتأثیر آن آمینواسید در طبیعت وجود داشته کهنوعR  بستگی دارد.آنها 

  گرفته اند.در ساختار هر پروتیئن زنجیره های پلی پپتیدی بلند و بدون شاخه قرار 

  کربوکسیل قرار دارد.های گروه یک پروتئین در دو انتهای هر رشته پلی پپتیدی 

 .پیوند پپتیدی بین کربن کربوکسیل یک آمینواسید با نیتروژن آمین آمینواسید دیگر تشکیل می شود 

  مولکول آب تولید می شود. 573آمینواسید،  574در ساخت یک مولکول پروتئین هموگلوبین با 

 

تعداد پیش ماده یا فرآورده = تعداد پیوندهای تشکیل یا شکسته شده = تعداد آب تولیدی یا مصرفی -تعداد رشته های مولکول   

 

 

  ها سطوح مختلف ساختاری در پروتئین

 

پروتئین، نوع عمل آن را  شکل فضایی

از راههای پی بردن به  یکیمشخص می کند. 

 ایکسرتوهای پ اده ازشکل پروتئین استف

    است. با استفاده از تصاویر حاصل از آن و 

           ، محققین به ساختارروش های دیگر

ها پی می برند که در آن  سه بعدی پروتئین

را می توانند مشخص  جایگاه هر اتمحتی 

  .کنند

اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی 

یک این پروتئین از  بود. میوگلوبینشد 

 تشکیل شده است. پپتیدپلی  رشته

 
نوعی پروتئین در تارهای ماهیچه ای بویژه میوگلوبین 

  یک رشته پلی پپتیدی و یک  قرمزها بوده که دارای
گروه هِم آهن دار است و توانایی ذخیره اکسیژن در 

 سلول های ماهیچه ای را دارا می باشد.
 

   بررسی  چهار سطحساختار پروتئین ها در 

ی تشکیل ساختار ساختار مبنامی شود که هر 

 .باالتر است
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  توالی آمینواسیدها: -ساختار اول پروتئین 

 پیوندهای پپتیدی. ساختار اول با ایجاد می کند تعیینساختار اول پروتئین ها را  ،نوع، تعداد، ترتیب و تکرار آمینواسیدها

تغییر آمینواسید در هر جایگاه  است. پیوند اشتراکیاین پیوند در واقع نوعی  است. خطیو  بین آمینواسیدها شکل می گیرد

  فعالیت آن را تغییر دهد.  ممکن استموجب تغییر در ساختار اول پروتئین می شود و 

نوع آمینواسید و اینکه محدودیتی در توالی آمینواسیدها  ۲۰با در نظر گرفتن 

پروتئین های حاصل می توانند  وجود ندارددر ساختار اول پروتئین ها 

بسیار متنوع باشند. با توجه به اهمیت توالی آمینواسیدها در ساختار اول، 

به این ساختار بستگی  پروتئین ها دیگر ساختاری در همه سطوح

........ ..............................بین ........ پپتیدی)تشکیل پیوند های .دارند
 تشکیل این ساختار می شود( آمینواسیدهای مجاور سبب

  :الگوهایی از پیوندهای هیدروژنی -ساختار دوم 

ساختار دوم در  برقرار شود. این پیوندها منشأ تشکیل پیوندهای هیدروژنیاز زنجیره پلی پپتیدی می تواند  بخش هاییبین 

 . است صفحه ایساختار مارپیچ و  دیده می شوند. دو نمونه معروف آنها، ساختار صورت چندپروتئین ها هستند که به 

خصوصیات شان با همکاری همدیگر مولکول هموگلوبین را می سازند که هر کدام مارپیچیزنجیره های پپتیدی  هموگلوبیندر 

 می شود(.................... آمینواسیدهای غیر مجاور سبب تشکیل این ساختار هیدروژنی بین ....)تشکیل پیوند های .را دارند ساختار دوم

 
  تاخورده و متصل به هم: -ساختار سوم 

د. تشکیل این ندر می آی های متفاوتی شکلها رخ می دهد و پروتئین ها به ساختار سوم، تاخوردگی بیشتر صفحات و مارپیچ  در

به یکدیگر ، آمینواسیدهایی که آب گریزند Rگروه های است؛ به این صورت که  آب گریز بر هم کنش های ساختار در اثر 

ساختار سوم  اشتراکی و یونی ،هیدروژنیسپس با تشکیل پیوندهای دیگری مانند  .می شوند تا در معرض آب نباشند نزدیک

می شود. مجموعه این نیروها قسمت های مختلف پروتئین را به تثبیت  پروتئین

می دارند. بنابراین با وجود این نیروها  در کنار هم نگه به هم پیچیدهصورت 

دارند. ایجاد تغییر در پروتئین،  ثبات نسبیپروتئین های دارای ساختار سوم، 

را به شدت تغییر  هم می تواند ساختار و عملکرد آنحتی تغییر یک آمینواسید 

 ) بر هم کنش هایاست. ا با ساختار سومنمونه ای از پروتئین ه میوگلوبیندهد. 
 . آمینواسیدها سبب تشکیل این ساختار می شود(........................بین  آب گریز

 
 یک رشته پلی پپتیدی هم ساختار صفحه و هم ساختار مارپیچ تشکیل شود.ساختار دوم با توجه به این شکل ممکن است در 
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  آرایش زیر واحدها: -ساختار چهارم
        از پروتئین ها ساختار چهارم دارند، این ساختار هنگامی شکل بعضی 

زنجیره پلی پپتید در کنار یکدیگر پروتئین را  دو یا چندمی گیرد که 

          هریک از زنجیره ها نقشی کلیدی درتشکیل دهند. در این ساختار 

 نحوه آرایش این زیر واحدها در کنار همشکل گیری پروتئین دارند. 

  .م پروتئین ها نامیده می شودساختار چهار

زنجیره، نوع هر  زنجیره از نوع آلفا و دو زنجیره از نوع بتا است.دو پلی پپتیدی تشکیل شده است. چهار زنجیره از  هموگلوبین

یک از  هر ساختار سومدر می آیند. در  شکل مارپیچدارند. در ساختار دوم به  ساختار اولترتیب خاصی از آمینواسیدها را در 

    این چهار زیر واحد در  ،ساختار چهارمد. در نهایت در و شکل خاصی پیدا می کن تاخورده ،زنجیره ها به صورت یک زیر واحد

 کنار هم قرار گرفته و هموگلوبین را شکل می دهند. 

                              
 هموگلوبین با ساختار چهارم                     میوگلوبین با ساختار سوم                                                             

 

 ها سطوح مختلف ساختاری در پروتئین

 های آمینواسیدهای مجاور( N-Hو  C=O)بین  و با تشکیل پیوند پپتیدی بین آمینو اسیدها خطی ساختار اول

 می کند. تعیینساختار اول پروتئین ها را  ،و تکرار آمینواسیدها نوع، تعداد، ترتیب

 
 ساختار دوم

 های آمینواسیدهای غیرمجاور( N-Hو  C=O)بین  پیوندهای هیدروژنی بین بخش هایی از زنجیره پلی پپتیدیبا تشکیل 
 صفحه ایساختار مارپیچ و  مثل ساختار صورت چندبه 

 .مارپیچی هر کدامشان خصوصیات ساختار دوم را دارنددر هموگلوبین زنجیره های پپتیدی 

 
 ساختار سوم

 تاخورده با شکل های متفاوت
                 و آمینواسیدها  Rگروه های  آب گریز بر هم کنش های وتشکیل در اثر تاخوردگی بیشتر صفحات و مارپیچ ها 

 تشکیل پیوندهای هیدوژنی، اشتراکی و یونی تثبیت با

 به دنبال قرارگیری دو یا چند زنجیره پلی پپتیدی کنار هم در بعضی از پروتئین هاآرایش زیرواحدها:  چهارمساختار 

 ساختارهای هموگلوبین:
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 میوگلوبین هموگلوبین 
   تعداد رشته پلی پپتیدی

   تعداد گروه هم غیر پپتیدی

   ساختار نهایی

   محل

   توانایی اتصال به اکسیژن

   توانایی اتصال به کربن دی اکسید

 .......................... ((.............. پروتئین ها، .......کدام گزینه عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟ )) در ساختار .... -25

 محدودیتی در توالی آمینواسیدها وجود دارد. -اول( 1

 تشکیل می شود. Rگروه های  بین هیدروژنی یپیوندها -دوم( 2

 سبب تثبیت ساختار پروتئین می شود.  تشکیل پیوند های هیدروژنی -سوم( 3

 پروتئین هایی با تک رشته پلی پپتیدی تشکیل نمی شود.بعضی از در  -چهارم( 4

 چند مورد از موارد زیر در رابطه با ساختارهای پروتئین ها صحیح می باشد؟ -26

  پروتئین می شود.هر فعالیت در ساختار و تغییر آمینواسید در هر جایگاه موجب تغییر 

  ساختار سوم هموگلوبین نقش دارد.ثبیت در تیونی تشکیل پیوندهای 

 می باشد. و  ساختار مارپیچ صفحه ایساختار  دارای ساختار دوم هموگلوبین 

 پروتئین وجود ندارد هر محدودیتی در توالی آمینواسیدها در ساختار اول. 

 .اولین پروتئینی که شناسایی شد دارای یک گروه غیرپپتیدی آهن دار بود 

 دارند اول بستگی ساختار همه سطوح ساختاری در پروتئین ها به.  

 .در ساختار دوم یک پروتئین ممکن است هم ساختار مارپیچ و هم ساختار صفحه ای تشکیل شود 

 تشکیل پیوندهای هیدروژنی بین گروه های به دنبال  ساختار مارپیچR .آمینواسیدها ایجاد می شود 

 چند مورد از موارد زیر در رابطه با ساختار پروتئین ها صحیح می باشد؟ -27

  در یک زنجیره پیوند بین گروهCO  یک آمینواسید با گروهNH .آمینواسید مجاور سبب تشکیل ساختار اول می شود 

  در یک زنجیره پیوند بین گروهR  یک آمینواسید با گروهR .آمینواسید غیرمجاور سبب تشکیل ساختار سوم می شود 

  در یک زنجیره پیوند بین گروهCO  یک آمینواسید با گروهNH .آمینواسید غیرمجاور سبب تشکیل ساختار دوم می شود 

  پیوند بین گروهR  آمینواسید یک زنجیره با گروهR اسید زنجیره دیگر سبب تشکیل ساختار چهارم می شود.آمینو 

 (98است؟ )خ نادرست کدام عبارت، درباره ی اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد، -82

 در بخش هایی از این مولکول، ساختارهای متنوعی وجود دارد. (1

 ساختار نهایی آن با تشکیل بیش از یک نوع پیوند، تثبیت می شود. (2

 زنجیره های پلی پپتیدی آن، به صورت یک زیر واحد تا خورده است.هر یک از  (3

 با تغییر یک آمینواسید، ممکن است ساختار و عملکرد آن به شدن تغییر یابد. (4
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 (98کدام عبارت، درباره ی اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد، صحیح است؟ )د -29

 دخالت دارد.در تشکیل ساختار نهایی آن فقط سه نوع پیوند  (1

 با تغییر یک آمینواسید، ساختار و عملکرد آن می تواند به شدت تغییر یابد. (2

 هر یک از زنجیره های پلی پپتیدی آن، به صورت یک زیر واحد تا خورده است. (3

 با دارا بودن رنگ دانه های فراوان، توانایی ذخیره ی انواعی از گازهای تنفسی را دارد. (4

 

 (99)دای کند انسان، صحیح است؟ ساختار پروتئین قرمز رنگ موجود در تار ماهیچه کدام عبارت، درباره -30

 شود. بخشی که دارای اتم آهن مرکزی است، جزئی از زنجیره پپتیدی آن محسوب می (1

 گیرند. تراکی در کنار یکدیگر قرار میورده آن، از طریق پیوندهای غیر اشهای تاخزنجیره (2

 همه آمینو اسیدهای موجود در ساختار دوم، از طریق پیوند هیدروژنی با یکدیگر ارتباط دارند.  (3

 نماید. آمینو اسید غیر مجاورش نزدیک و پیوند برقرار می NHیک آمینو اسید به گروه  COدر یک زنجیره، گروه  (4

 (99)خصحیح است؟  ،ی کند انساناکدام عبارت، درباره ساختار پروتئین قرمز رنگ موجود در تار ماهیچه -31

 گیرند. های تا خورده آن، از طریق پیوندهای غیر اشتراکی در کنار یکدیگر قرار می( زنجیره1

 ( به منظور اتصال به گاز تنفسی، تعدادی اتم آهن مرکزی در بخش پپتیدی زنجیره خود دارد. 2

 از طریق پیوند هیدروژنی با یکدیگر ارتباط دارند.  ،های ساختاری موجود در ساختار دوم( همه واحد3

 کند. پیدا می جهت ( به دنبال ایجاد نوعی از الگوهای پیوند هیدروژنی، بخشی از زنجیره پلی پپتیدی آن تغییر4

 

 چند مورد از موارد زیر عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -32

 .................. ، ...................... (()) در بدن انسان هر پروتئین آهن داری که 

  پروتئینی دارای ساختار نهایی سوم می باشد. –در سلول های چند هسته ای ژن یا ژن های سازنده آن قرار دارد 

  به هر یک از رشته های پپتیدی آن یک گروه کروی غیر پپتیدی متصل است. –توانایی اتصال به اکسیژن را دارا می باشد 

 در سلولی دارای پروتئین های اکتین و میوزین قرار دارد. –هم کنش های آب گریز سبب تشکیل ساختار سوم آن می شود بر 

  کاهش آن سبب افزایش الکتیک اسید در خون می شود. –پیوندهای هیدروژنی سبب تشکیل مارپیچ در ساختار دوم آن می شود 

 
 ( 1401کند؟ )د کامل میطور مناسب کدام مورد، عبارت زیر را به -33

 .......................« در مولکول انسولین، همانند مولکول »     

 گیرد.پپتیدی ساختار فشرده و نامتقارنی به خود میهموگلوبین، رشتۀ پلی (1

 گیرند.پپتیدی یکسان در کنار یکدیگر قرار میهای پلیهموگلوبین، زنجیره (2

 گیرند.گریز در بخش بیرونی ساختار قرار میآمینواسیدهای آب Rهای میوگلوبین، همۀ گروه (3

 یابد.شدن هر نوع پیوند شیمیایی، همۀ سطوح ساختاری پروتئین تغییر میمیوگلوبین، با شکسته (4
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 ش پروتئین هاقن

پروتئین ها در فرایندها و  پروتئین ها متنوع ترین گروه مولکول های زیستی از نظر ساختار شیمیایی و عملکردی هستند.

عمل می کنند و سرعت  کاتالیزورهای زیستیفعالیت های متفاوتی شرکت دارند از جمله فعالیت آنزیمی که در آن به صورت 

              ؛در سطح یاخته ها قرار دارند گیرنده هاییپروتئین ها به صورت  بعضی دیگر از می کنند. را زیاد خاصیواکنش شیمیایی 

         برخی پروتئین ها مثل هموگلوبین مثال گیرنده های آنتی ژنی در سطح لنفوسیت ها نمونه ای از این پروتئین ها می باشند. 

 وجودغشا  پروتئینی است که در ،نیز که با آن آشنا هستید پتاسیم - پمپ سدیم. منتقل می کنندگازهای تنفسی را در خون 

پروتئینی است که  کالژنهم دارد.  فعالیت آنزیمیپتاسیم را در عرض غشا جابه جا می کند و  دارد. این پمپ یون های سدیم و

  .از پروتئین کالژن دارند فراوانیمقدار  رباط و زردپی می شود. بافت پیوندی باعث استحکام

       است. از دیگر پروتئین ها  اکتین و میوزیندو نوع پروتئین روی یکدیگر یعنی  حرکت لغزشیانقباض ماهیچه ها نیز ناشی از 

که پیام های بین یاخته ای را در بدن  کسی توسین و انسولیناهورمون ها از جمله  بیشتر اشاره کرد. هورمون هامی توان به 

           همچنین پروتئین هایی مثل  .بدل می کنند تا تنظیم های مختلف در بدن انجام شود، پروتئینی هستند و جانوران رد

 بر عهده دارند. ها غیرفعال کردن ژن فعال ونقش های تنظیمی متعددی را در ، که بعدا با آنها آشنا خواهید شد مهارکننده ها

 مثال عملکرد پروتئین ها

 االستین –کالژن  ساختاری

 آلبومین –گلوتن  ذخیره ای

 پمپ ها –کانال ها  -عامل داخلی معده   –میوگلوبین  –هموگلوبین  انتقال دهنده

 عوامل رونویسی –فعال کننده  –مهارکننده  -ناقل های عصبی   –بسیاری از هورمون ها  تنظیمی

 گیرنده آنتی ژن – گیرنده ناقل عصبی –گیرنده هورمون گیرنده

 میوزین -اکتین  حرکتی

 اینترفرون –پروتئین مکمل  –پرفورین  –پادتن  دفاعی

 

 آنزیمی

 لیزوزومیآنزیم های  –سر میوزین-انیدراز کربنیک –روبیسکو –دنابسپاراز –رنابسپاراز –هلیکاز درون یاخته ای:

 لیزوزیم - لیپاز -آمیالز –پپسین  -پالسمین  –پروترومبیناز  برون یاخته ای:

 پمپ سدیم پتاسیم غشایی:

 آنزیم ها
                        این انرژی را  .برای انجام آن وجود داشته باشد اولیه کافیانرژی واکنش های شیمیایی در صورتی سرعت مناسب می گیرند که 

مطرح می شوند همین طور هستند.  سوخت و سازگویند. انجام واکنش ها در بدن موجود زنده نیز که با عنوان کلی  انرژی فعال سازی

مناسب مولکول ها را افزایش و انرژی فعال سازی واکنش را کاهش آنزیم امکان برخورد این واکنش ها با حضور آنزیم انجام می شوند. 

. بدون آنزیم زیاد می کنددر بدن موجود زنده انجام شدنی هستند همچنین با این کار سرعت واکنش هایی را که . می دهد

شود. آنزیم های ترشحی انجام شود و انرژی الزم برای حیات تأمین ن بسیار کنددر دمای بدن سوخت و ساز یاخته ها  ممکن است

عمل می کنند ولی آنزیم های مؤثر در تنفس یاخته ای، فتوسنتز و همانندسازی خارج یاخته آمیالز بزاق و لیپاز در  دستگاه گوارش مثل

 .انجام می دهند غشاپتاسیم فعالیت خود را در  -می کنند. البته گروهی از آنزیم هایی مثل پمپ سدیم  فعالیتدرون یاخته 
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 ساختار آنزیم ها

 ..............................(. ..........................................................)...............آنزیم ها پروتئینی هستند. بیشتر

ماده در آن قرار  پیشدر آنزیم است که  اختصاصی دارند. جایگاه فعال بخشی جایگاه فعالآنزیم ها در ساختار خود بخشی به نام 

می گیرد. ترکیباتی که آنزیم روی آنها عمل می کند، پیش ماده و 

یا محصول خوانده  راوردهفترکیباتی که حاصل فعالیت آنزیم هستند 

 .می شوند

  یون های فلزی مانند آهن، مس و یا آنزیم ها برای فعالیت به  بعضی

      کمک که به آنزیم آلی  به مواد .نیاز دارند مواد آلی مثل ویتامین ها

       وجود بعضی از می گویند.کمک کننده به آنزیم( ) کوآنزیممی کنند 

می تواند با قرار گرفتن  سیانید و آرسنیکمواد سمی در محیط مثل 

در جایگاه فعال آنزیم، مانع فعالیت آن شود. بعضی از این مواد به همین 

 .طریق باعث مرگ می شوند

 ها آنزیمعملکرد اختصاصی 

دارند. شکل آنزیم در  عمل اختصاصیمؤثر است. بنابراین گفته می شود که آنزیم ها  یک یا چند پیش ماده خاصهر آنزیم روی 

 مطابقت دارد و به اصطالح مکمل یکدیگرند. شکل پیش ماده یا بخشی از آنجایگاه فعال با 

 .............................مثال........... واکنش را سرعت می بخشند از یک نوع ها بیش برخی از آناگرچه آنزیم ها عملی اختصاصی دارند ولی 

                   شرکت می کنند؛ سرعت واکنش را زیاد می کنند اما در پایان واکنش ها  کهبدن جانداران  همه واکنش های شیمیاییآنزیم ها در 

دارند.  به آنزیم ها نیاز به مقدار کمها استفاده کند. به همین دلیل یاخته ها  باقی می مانند تا بدن بتواند بارها از آن دست نخورده

 آنزیم های جدید می شود.تولید ها از بین می روند و یاخته مجبور به  آن البته به مرور مقداری از

 ها عوامل مؤثر بر فعالیت آنزیم

 بر سرعت فعالیت آنزیم ها تأثیر می گذارند. ، دما، غلظت آنزیم و پیش مادهpH عوامل متعددی از جمله 

 pH:محیط pH مثال  ؛است ۸و  ۶مایعات بدن بین  بیشترpH  است. البته  ۴/7خون حدودpH ها خارج از این  بعضی بخش

بهترین فعالیت را  ویژه pHهر آنزیم در یک  می باشد. 2حدود ترشحات معده است که  pHمحدوده هستند. یکی از این موارد، 

به روده کوچک  لوزالمعده است در حالی که آنزیم هایی که از 2حدود  پپسینبهینه  pHمی گویند؛ مثال بهینه pHدارد که به آن 

باعث تغییر با تأثیر بر پیوندهای شیمیایی مولکول پروتئین می تواند  محیط pHدارند. تغییر  ۸حدود بهینه  pHوارد می شوند 

 شود و در نتیجه امکان اتصال آن به پیش ماده از بین برود، در نتیجه میزان فعالیت آن تغییر می کند. شکل آنزیم

شکل  ممکن استرا دارند. این آنزیم ها در دمای باالتر  بهترین فعالیتدرجه سانتی گراد  ۳7آنزیم های بدن انسان در دمای  دما:

می شوند با برگشت دما به حالت دمای پایین غیر فعال غیر طبیعی یا برگشت ناپذیر پیدا کنند و غیرفعال شوند. آنزیم هایی که در 

 طبیعی، می توانند به حالت فعال برگردند.

از پیش ماده را در واحد زمان به فراورده  مقدار زیادیم کافی است تا از آنزی مقدار بسیار کمی غلظت آنزیم و پیش ماده: 

در محیطی  پیش مادهافزایش غلظت . اگر مقدار آنزیم زیادتر شود تولید فراورده در واحد زمان افزایش می یابدتبدیل کند. 

باعث افزایش سرعت شود ولی این افزایش تا زمانی ادامه می یابد که تمامی جایگاه های  تا حدیآنزیم وجود دارد نیز می تواند  که

 .می شود ثابتلت سرعت انجام واکنش فعال آنزیم ها با پیش ماده اشغال شوند. در این حا
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 سرعت فعالیت آنزیم                                                                  
 
 

 

 

 

 پیش ماده                                                      PHدما                                                                          

 

 
 

 (1401کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ )د -34

 ....................«ها ها ............. همۀ کوآنزیمدر بدن انسان، همۀ آنزیم»

 کنند.ناپذیری پیدا میهمواره با تغییرات دما، تغییر شکلِ برگشت –برخالف  (1

 ها مؤثرند.یاخته وسازسوختدر روند تنظیم  –برخالف  (2

 در ساختار خود اتم کربن دارند. –همانند  (3

 بخشند.فقط یک نوع واکنش را سرعت می –همانند  (4

 (( ............................آنزیم ها همواره ..))        عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟چند مورد از موارد زیر  -35

 ( دارای پیوندهای هیدروژنی و پپتیدی می باشند.1

 ( انرژی فعال سازی واکنش را کاهش می دهند.2

 ( برای فعالیت به کوآنزیم ها نیاز دارند.3

 موثر می باشند.( فقط بر روی یک پیش ماده خاص 4
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 (( ............................... آنزیم ممکن است))       چند مورد از موارد زیر عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -36

 .در سیتوپالسم سلول یوکاریوتی سنتز شده ولی در هسته آن فعالیت کند 

  .در هسته سلول یوکاریوتی سنتز شده ولی در سیتوپالسم آن فعالیت کند 

 .در یک سلول ساخته شده ولی در سلول دیگر فعال شود 

 سرعت ببخشد. در یک سلول به بیش از یک نوع واکنش 

 

 چند مورد از موارد زیر در رابطه با آنزیم ها صحیح می باشد؟ – 37

  آمینواسید، باعث تغییر در عملکرد آنزیم می شود.در هر آنزیم تغییر یک یا چند 

 .آنزیم ها در همه واکنش های شیمیایی بدن جانداران شرکت کرده و سرعت واکنش را زیاد می کنند 

 .بعضی از کوآنزیم های غیرآلی مثل مس و آهن به عملکرد آنزیم ها کمک می کنند 

 نیستند.مجبور به تولید آنزیم های جدید  ها یاختهبنابراین در پایان واکنش ها دست نخورده باقی می مانند  آنزیم ها 

 دنشومی  ها آنزیم تیمانع فعال ،با تخریب جایگاه فعال کیو آرسن دیانیس. 

 (99)داست؟  نامناسبکدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر،  -83

 ..........«تواند نوعی آنزیم می»

 زا، نوعی واکنش انرژی خواه را به انجام رساند. با کمک فرآیندی انرژی (1

 پیوندی را که در یک مرحله ایجاد کرده است، در مرحله دیگری بشکند.  (2

 های انجام نشدنی را ممکن سازد.از طریق کاهش انرژی فعال سازی واکنش (3

 تنظیم کند. های دیگر، تمایل خود را به پیش ماده از طریق اتصال با مولکول (4

 

 چند مورد از موارد زیر در رابطه با آنزیم ها صحیح می باشد؟ -39

 .آنزیم هایی که در دمای باال غیرفعال می شوند با برگشت دما به حالت طبیعی، می توانند به حالت فعال برگردند 

  درجه سانتی گراد بهترین فعالیت را دارند. 37همه آنزیم های بدن انسان در دمای 

 .سیانید و آرسنیک با تاثیر بر پیوند های شیمیایی آنزیم سبب تغییر شکل آنزیم می شوند 

  همه آنزیم های موجود در خون انسان درpH  بیشترین فعالیت را دارند. 4/7حدود 

 .همه آنزیم هایی که در سیتوپالسم یک سلول ساخته می شوند، دارای پیوند های پپتیدی می باشند 
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 یاخته جریان اطالعات در - 2فصل 
تصویر مقابل دو گویچه قرمز را نشان می دهد. گویچه سمت راست مربوط به شخصی است که 

تغییر است. علت این بیماری نوعی  نوعی بیماری ارثی به نام کم خونی داسی شکلدچار 

می شود پروتئین هموگلوبین حاصل از آن دچار تغییر شود که نتیجه آن  است که باعث ژنی

است  بسیار جزئیاست. این تغییر ژنی،  گرد به داسی شکلتغییر شکل گویچه قرمز از حالت 

دنا در افراد بیمار تغییر یافته است. همچنین  تنها یک جفت از صدها جفت نوکلئوتیدو در آن 

 را نشان می دهد.  ن ژن و پروتئینرابطه بیاین بیماری به نوعی، 

 DNAپروتئین                                                               )ژن( 
 

 

 دنا چگونه نوع آمینواسیدهای پلی پپتید را تعیین می کند؟
             در فصل گذشته دیدید که واحد سازنده مولکول دنا، نوکلئوتید است ولی پلی پپتیدها از آمینواسید تشکیل شده اند. چون 

، ارتباطی آمینواسید های پلی پپتیدونوکلئوتیدهای ژن دستور العمل ساخت پلی پپتیدها در مولکول دنا قرار دارد، پس باید بین 

 وجود داشته باشد.

نوع نوکلئوتید وجود دارد که فقط در نوع بازهای آلی )....................................................( تفاوت دارند.  4آموختید که در مولکول دنا، 

تایی از  3هر توالی نوع آمینواسید تشکیل شده اند. پس از پژوهش هایی مشخص شد که  20پلی پپتیدها از  درحالی که،

ایجاد  نوکلئوتیدی مختلف 3توالی  64نوع نوکلئوتید به کار رفته در دنا،  4، بیانگر نوعی آمینواسید است. با تیدهای دنانوکلئو

ئوتیدی لبه هر یک از این توالی های سه نوک ؛نوع آمینواسید را داشته باشند 20پلی پپتیدهایی با می شود که می توانند رمز ساخت 

نوکلئوتیدی، در رنای  3، از روی این رمزهایDNAاز روی ژن های  mRNAمی گویند. به دنبال رونویسی و ساخته شدن رمز  در دنا

نیز وجود داشته که تعیین می کنند کدام  نوع رمزه 64پس در یاخته ها  .سه نوکلئوتیدی ایجاد می شوند رمزه)کدون( هایپیک، 

ولی  ندهر رمز یا رمزه اختصاصی بوده و فقط مربوط به یکنوع آمینواسیدتذکر!  ار بگیرد.آمینواسیدها باید در ساختار پلی پپتیدها قر
 بسیاری از آمینواسیدها دارای بیش از یکنوع رمز یا رمزه می باشند.

 صرفا برای درک بهتر!!

 چرا رمزهای دنا سه نوکلئوتیدی اند؟

 

 
 داشتیم، رمزهای آمینواسیدها چند نوکلئوتیدی می شدند؟ DNAنوع نوکلئوتید در ساختار  5اگر در سلول 

 

 

 کافی بود؟ DNAنوکلئوتیدی فرض کنیم، وجود چند نوع نوکلئوتید برای  4اگر رمز های آمینواسیدها را 
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 کدام عبارت زیر صحیح می باشد؟ -1

 را داشته باشد.  رمزهیکنوع رمز ممکن است توانایی تولید بیش از یک نوع  (1

 ممکن است متعلق به بیش از یک نوع آمینواسید باشد.  رمزهیکنوع  (2

 یکنوع آمینواسید ممکن است دارای بیش از یک نوع رمز باشد.  (3

 یکنوع رمز ممکن است متعلق به بیش از یک نوع آمینواسید باشد.  (4

 

 نقش مولکول رنا به عنوان میانجی

ساخته می شوند. در یاخته های دارای هسته،  سیتوپالسمدر تن ها می دانید که پلی پپتیدها بر اساس اطالعات دنا و توسط رنا

!! فرایند رناتن ها درون هسته حضور ندارندچون 

 ساخت پلی پپتید در آن انجام نمی شود. 

باتوجه به اینکه اطالعات دنا برای ساخت پلی پپتید 

ضروری است و دنا هم از هسته خارج نمی شود این 

دستورات ساخت پلی پپتید سوال پیش می آید که 

 چگونه به بیرون هسته منتقل می شود؟

همان طور که دیدید است.  رناپاسخ در مولکول 

      در یاخته وجود دارند که در انواعی از رنا 

این رناها از روی مولکول  دارند. نقشپروتئین سازی 

گفته می شود. اساس رونویسی شبیه  رونویسی، رشته دنابخشی از یک دنا ساخته می شوند. به ساخته شدن مولکول رنا از روی 

همانندسازی است. در این فرایند نیز با توجه به نوکلئوتیدهای رشته دنا، نوکلئوتیدهای مکمل در زنجیره رنا قرار می گیرد و به هم 

ژن می تواند در هر چرخه  انجام می شود، رونویسی یک یک بارمتصل می شوند. برخالف همانندسازی که در هر چرخه یاخته ای 

 بارها انجام شود و چندین رشته رنا ساخته شود. 

 

 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -2

 .در بیماری کم خونی داسی شکل فقط یک نوکلئوتید از ژن پروتئین هموگلوبین تغییر یافته است 

  سایر مراحل رخ می دهد.به طور کلی در مرحله وقفه دوم از چرخه یاخته ای رونویسی بیش از 

  در رونویسی برخالف همانند سازی مکمل بخشی از یکی از رشته هایDNA .ساخته می شود 

  همانندسازی دناهای سلول فقط در مرحلهS .چرخه یاخته ای صورت می گیرد 

 .رنای پیک برخالف سایر رناها در پروتئین سازی در یاخته ها نقش دارد 

 

 مراحل رونویسی
تقسیم می کنند. در این پایان و  طویل شدن، آغازیندی پیوسته است ولی برای سادگی موضوع، آن را به سه مرحله رونویسی فرا

 انجام می دهد. بخشی از یک رشته دنامراحل، آنزیم رنابسپاراز، عمل رونویسی را از 
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 :مرحله آغاز

به نظر شما برای باز شدن دو رشته  باز می کند.و دو رشته آن را از هم  متصل می شودبه مولکول دنا  رنابسپارازدر این مرحله،  

 کدام پیوندها در این ناحیه شکسته می شوند؟................................................

نابسپاراز آن را نوکلئوتیدی ویژه ای در دنا وجود دارد که ر هایخود شروع شود توالی  محل صحیحبرای اینکه رونویسی ژن از 

راه انداز موجب می شود رنابسپاراز  گفته می شود. ................................................................ راه اندازمی کند. به این توالی ها، شناسایی 

 را به طور دقیق پیدا و رونویسی را از آنجا آغاز کند.  اولین نوکلئوتید مناسب

نحوه عمل رنابسپاراز به این صورت  بخش کوچکی از مولکول دنا باز و زنجیره کوتاهی از رنا ساخته می شود.در این حالت 

...........................( است که آنزیم با توجه به نوع نوکلئوتید رشته الگوی دنا، نوکلئوتید مکمل را در برابر آن قرار می دهد )............................

       در رونویسی،  این نوکلئوتید را به نوکلئوتید قبلی رشته رنا متصل می کند. )..................................................................( و سپس

 نوکلئوتید یوراسیل دار رنا به عنوان مکمل در برابر نوکلئوتید آدنین دار دنا قرار می گیرد.

 مرحله طویل شدن:
 ..............................................................................مرحله رنابسپاراز ساخت رنا را ادامه می دهد که در نتیجه آن، رنا طویل می شود ......در این 

..............................................( و در همچنان که مولکول رنابسپاراز به پیش می رود، دو رشته ی دنا در جلوی آن باز )........................

                          نا مجددا به هم چندین نوکلئوتید عقب تر، رنا از دنا جدا می شود ).................................................................( و دو رشته د

 .....................................( .............)........... می پیوندند.

  مرحله پایان:

آنزیم از مولکول  ویژه ای وجود دارد که موجب پایان رونویسی توسط آنزیم رنابسپاراز می شوند. در این محل ها، هایدر دنا توالی 

 ..........................()................................................................( و دو رشته دنا به هم متصل می شوند.)........................رنای تازه ساخت جدا دنا و 
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 .....................................................................................................................................................پایان رونویسی، .............توالی 
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 نکته:
 شباهت راه انداز با توالی پایان رونویسی:

 
 تفاوت راه انداز با توالی پایان رونویسی:

 

 

 ارت زیر را در رابطه با رونویسی به طور صحیح تکمیل می کند؟کدام مورد عب -3

 ))در مرحله طویل شدن برخالف مرحله آغاز، ...............................((

 پیوند هیدروژنی بین باز تک حلقه ای و دوحلقه ای دنا شکسته می شود. (1

 پیوند فسفو دی استر بین قند و فسفات های رنا تشکیل می شود. (2

 هیدروژنی بین بازهای پورینی و پیریمیدینی دنا تشکیل می شود. پیوند (3

 پیوند فسفو دی استر بین قند های دو نوکئوتید مجاور در دنا تشکیل می شود. (4

 نمی دهد؟چند مورد از موارد زیر در جریان رونویسی رخ  -4

 تشکیل پیوند هیدروژنی بین بازهای دئوکسی ریبو نوکلئوتید و ریبونوکلئوتید 

 تشکیل پیوند فسفو دی استر بین دئوکسی ریبو نوکلئوتید و ریبونوکلئوتید 

 شکستن پیوند هیدروژنی بین بازهای ریبو نوکلئوتید و ریبونوکلئوتید 

 شکستن پیوند فسفو دی استر  بین ریبو نوکلئوتید و ریبونوکلئوتید 

 بونوکلئوتیدتشکیل پیوند هیدروژنی بین بازهای دئوکسی ریبو نوکلئوتید و دئوکسی ری 

 تشکیل پیوند فسفو دی استر بین ریبو نوکلئوتید و ریبونوکلئوتید 

 چند مورد از موارد زیر عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -5

 ))در همانندسازی برخالف رونویسی ................................. صورت می گیرد.((

 ئوتید و دئوکسی ریبونوکلئوتیدتشکیل پیوندهای هیدروژنی بین دئوکسی ریبونوکل 

 شکستن پیوند های فسفو دی استر بین دئوکسی ریبونوکلئوتید و دئوکسی ریبونوکلئوتید 

 تشکیل پیوندهای فسفودی استر بین دئوکسی ریبونوکلئوتید و دئوکسی ریبونوکلئوتید 

 شکستن پیوند های هیدروژنی بین دئوکسی ریبونوکلئوتید و دئوکسی ریبونوکلئوتید 

 

 توانایی شکستن   توانایی تشکیل         

DNA پلی مراز   

RNA پلی مراز   

   هلیکاز    
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 تفاوت های همانند سازی و رونویسی

 رونویسی همانند سازی تفاوت

   تعداد رشته های الگو

   تعداد رشته های حاصل

   نوع مولکول حاصل

   نوع نوکلئوتید پیش ساز

   جهت

   که الگو است DNAبخشی از 

   مکمل آدنین

   نوع آنزیم

   DNAآنزیم باز کننده دو رشته 

   ویرایش

 

 آنزیم های ویژه ای رونویسی را تسهیل می کنند
در یاخته انواعی از رنا ساخته می شود. عمل رونویسی از دنا به کمک آنزیم ها انجام می شود. این آنزیم ها را، تحت عنوانی کلی 

 نام گذاری می کنند.رنابسپاراز 

رنابسپاراز وظیفه ساخت انواع رنا را بر عهده دارد. در یوکاریوت ها، انواعی از رنابسپاراز، ساخت رناهای  یک نوعدر پروکاریوت ها 

و رنای رناتنی توسط  3، رنای ناقل توسط رنابسپاراز2رنای پیک توسط رنابسپارازمختلف را انجام می دهند؛ مثال 

به تنهایی راه انداز را شناسایی کند و برای پیوستن به آن نیازمند  نمی تواندمی شود. در یوکاریوت ها رنابسپاراز ساخته  1ابسپارازرن

رنابسپاراز را  با اتصال به نواحی خاصی از راه انداز،هستند. گروهی از این پروتئین ها  عوامل رونویسیپروتئین هایی به نام 

 هدایت می کند.به محل راه انداز 

                                                 1 :                                                     

 :2           پلی مراز  RNAانواع 

                                                3: 

 پروکاریوتی:                                                
 پلی مرازها صورت می گیرد؟ RNAتوسط کدام نوع از در سلول های زنده رونویسی هر یک از ژن هایی زیر  تمرین:

 الف( ژن سازنده رنای رناتنی در ریزوبیوم

 ب( ژن سازنده کدون آغاز در پارامسی

 ج( ژن سازنده عوامل رونویسی

 د( ژن سازنده حامل آمینواسید متیونین 

 سازنده پاد رمزه آغاز در توبره واشهـ( ژن 

 1و( ژن سازنده رنابسپاراز 
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 توسط کدام صورت می گیرد؟در سلول های زنده سنتز هر یک از مولکول های زیر  تمرین:

 الف( عوامل رونویسی

 ب( افزاینده

 ج( رمزه آغاز

 د( پاد رمزه آغاز 

 

ریبوزوم در گاو، به عهده کدامیک  Pرونویسی ژن سازنده عامل سنتز کننده عامل حمل کننده آمینواسید متیونین به جایگاه  -6

 باشد؟می 

 tRNA( 4                           2( رنا بسپاراز3                      3( رنابسپاراز 2                      ( ریبوزوم1

 

 رونویسی می شود.در هر ژن فقط یکی از دو رشته دنا 
دو رشته یک ژن انجام نمی شود. به  همان طور که گفته شد، ژن بخشی از مولکول دنای دو رشته ای است ولی رونویسی از روی هر

 می شدند؟ نظر شما اگر از روی دو رشته یک ژن رونویسی انجام می شد، محصوالت این دو رشته مکمل نسبت به هم چگونه

مسلما رنا و پلی پپتید ساخته شده از روی دو رشته مکمل دنا بسیار متفاوت می شدند. بنابراین برای هر ژن خاص، یکی از دو رشته 

می گویند. به رشته مکمل همین رشته الگو رونویسی می شود. به بخشی از رشته دنا که مکمل رشته رنای رونویسی شده است 

گفته می شود، زیرا توالی نوکلئوتیدی آن شبیه رشته رنایی است که از روی رشته الگوی آن  شته رمزگذارربخش در مولکول دنا، 

 ساخته می شود. 

به نظر شما رشته رنا با رشته رمزگذار چه تفاوت هایی می تواند داشته باشد؟ پاسخ در نوکلئوتیدهای مورد استفاده است؛ مثال به 

 ا، نوکلئوتید یوراسیل دار در رنا قرار دارد.جای نوکلئوتید تیمین دار در دن

 باشد.  یکسان یا متفاوترشته مورد رونویسی یک ژن ممکن است با رشته مورد رونویسی ژن های دیگر 

 
 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -7

 .در هر مولکول دنا فقط یکی از دو رشته رونویسی می شود 

 های مختلف با یکدیگر همواره یکسان است. در یک مولکول دنا جهت رونویسی ژن 

  .مکمل رشته رمزگذار یک ژن، هیچ گاه ساخته نمی شود 

 باشد. کسانیرشته رمزگذار آن کامال  یدهایممکن است با نوکلئوت ،مکمل هر ژن یرنا یدهاینوکلئوت 

 ژن قرار گرفته است. کهمواره یدر دنا  یدو راه انداز متوال نیب 
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 در طرح روبرو معین کنید تمرین:

 توانیم داشته باشیم؟الف( حداقل و حداکثر چند نوع باز می 

 

 توانیم داشته باشیم؟ب( حداقل و حداکثر چند نوع نوکلئوتید می 

 

 چند مورد از موارد زیر در مورد رونویسی صحیح می باشد؟ -8

  نوع نوکلئوتیدی که در همانند سازی و رونویسی مقابل نوکلئوتیدC یکسان است.  ،دار قرار می گیرد 

 همواره  ژن ها در سلول های یوکاریوتی محصول حاصل از رونویسیmRNA  .است 

 .رونویسی همانند همانند سازی هم در هسته و هم در سیتوپالسم سلولهای یوکاریوتی رخ می دهد 

  .تنوع عملکرد رنابسپاراز پروکاریوتی بیشتر از هر یک از رنابسپارازهای یوکاریوتی است 

  .همانند سازی ژن ها برخالف رونویسی آنها، فقط به کمک یک نوع آنزیم صورت می گیرد 

 
            انتقال مولکولی به ........................به طور  را خود پیام ژن هر ................... پارامسی، استرپتوکوکوس نومونیا، در -9

 باشد. ...................... می دارای که دهد می

 پاد رمزه توالی  -غیرمستقیم  -همانند( 2                                       ها کدون توالی  -مستقیم  -برخالف( 1

 استر ید فسفو پیوندهای  -مستقیم  -همانند( 4                                پپتیدی پیوندهایی  -غیرمستقیم  -برخالف( 3

 

 رناهای ساخته شده دچار تغییر می شوند

 در سیتوپالسمبا رنایی که  ، رنای ساخته شده در رونویسییوکاریوتیدر چند دهه گذشته، پژوهشگران دریافتند که در یاخته های 

 وجود دارد تفاوت هایی دارد. بعد ها مشخص شد که این مولکول ها برای انجام کارهای خود دستخوش تغییراتی می شوند.

  تغییرات رنای پیک

 در حین رونویسیدستخوش تغییراتی  ممکن استرنای پیک 

 شود.  پس از آن یا و 

از این تغییرات حذف بخش هایی از مولکول رنای پیک است.  یکی

ژن ها، توالی های معینی از رنای ساخته شده، جدا و  بعضیدر 

حذف می شود و سایر بخش ها به هم متصل می شوند و یک رنای 

 گفته می شود. پیرایشپیک یکپارچه می سازند. به این فرایند 
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دنا مجاورت دادند. آنها  این فرایند هنگامی آشکار شد که دانشمندان یک رنای پیک درون سیتوپالسم را با رشته الگوی ژن آن در

د مکمل دریافتند که بخش هایی از دنای الگو با رنای رونویسی شده، دو رشته مکمل را تشکیل می دهند ولی بخش هایی نیز فاق

بخش ها به صورت حلقه هایی بیرون از مولکول دو رشته ای قرار می گیرند. به این نواحی که در مولکول دنا باقی می مانند. این 

)اینترون( می گویند. به سایر بخش های مولکول دنا، که میانه دارد ولی رونوشت آن در رنای پیک سیتوپالسمی حذف شده  وجود

)اگزون( گفته می شود. در واقع رنای رونویسی شده از رشته الگو، در ابتدا دارای رونوشت های بیانه رونوشت آنها حذف نمی شوند 

می شود. با حذف این رونوشت ها از رنای اولیه و پیوستن بخش های باقی مانده گفته اولیه یا نابالغ  رنای میانه دنا است. به این رنا،

 ساخته می شود.رنای بالغ به هم، 

 
 

 صرفا برای درک بهتر!!

 رونوشت بیانه چند پیوند فسفو دی استر شکسته و تشکیل می شود؟ 5نابالغ با  RNAبه دنبال پیرایش یک مولکول 

 

 

 

 

 

 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -10

 .در پیرایش، اینترون ها با شکستن پیوند فسفو دی استر، حذف می شوند 

 .همه رنا های یوکاریوتی قبل از حضور در سیتوپالسم دچار تغییرات می شوند 

 .تغییرات رنای پیک یوکاریوتی، همواره پس از رونویسی در هسته صورت می گیرد 

 .رنای حاصل از رونویسی بسیاری از ژن ها، پیرایش می شود 

 .بیانه های یک ژن برخالف میانه های آن توسط رنابسپاراز رونویسی می شوند 

 به شکل حلقه بیرون می ماند. بخش هایی از رنای پیک قرار گرفته در مقابل رشته الگو دنا مکمل خود 

 

 

 شکستن و تشکیل فسفو دی استر با در هسته پیرایش: حذف رونوشت میانه ها
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نوعی جاندار تک سلولی می تواند طی چرخه سلولی خود و با گذشت از نقاط وارسی، در بدن موریانه تولیدمثل نماید.  -11

 (94کدام عبارت درباره این جاندار درست است؟ )خ 

 پروتئین هدایت می شود. –پلی مراز به مجموعه راه انداز  RNA( به منظور تولید یک پروتئین ساختاری، 1

 پلی مراز شناسایی می گردد.  RNAتوسط یک آنزیم  mRNAو  tRNA( راه انداز ژن های 2

  پلی مراز مورد ترجمه قرار می گیرد.  RNA( فقط بخش هایی از محصول اولیه هر آنزیم 3

 پلی مراز همواره الگوی ساختن یک پروتئین را دارد. RNA( محصول اولیه فعالیت 4

 کدام گزینه در رابطه با یوکاریوت ها به طور صحیح مطرح شده است؟ -12

 هر یک از محصوالت رنابسپاراز دو پس از رونویسی دچار تغییراتی می شوند. (1

 همه بخش های رونوشت اگزون ها برخالف رونوشت اینترون ها ترجمه می شوند. (2

 ها حلقه ها را تشکیل می دهند.به دنبال مجاورت رشته الگو و رنای بالغ، رونوشت اینترون  (3

 همه اگزون ها همانند همه اینترون ها می توانند توسط رنابسپاراز ها رونویسی شوند. (4
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  شدت و میزان رونویسی
 

ک ژن به مقدار نیاز به طور کلی میزان رونویسی ی

       فرآورده های آن بستگی دارد. بعضی یاخته به 

رناتنی در  ژن های سازنده رنایژن ها، مانند 

 فعال اند؛ته های تازه تقسیم شده بسیار یاخ

 زیرا باید تعداد زیادی از نوع این رنا را بسازند. 

 

تعداد زیادی در این نوع ژن ها، هم زمان 

از ژن رونویسی می کنند. به این دلیل  رنابسپاراز

که در هر زمان، رنابسپارازها در مراحل مختلفی از 

یکروسکوپ الکترونی، رونویسی هستند، در زیر م

اندازه رناهای ساخته شده متفاوت دیده می شود. 

 در این تصویر رناها از اندازه کوتاه به بلند دیده می شود. با توجه به شکل آیا می توانید جهت رونویسی هر ژن را مشخص کنید؟

 

 پس این ساختار نتیجه:
 

 

 
 

 چند نوع منومر دیده می شود؟در طرح مقابل جهت رونویسی کدام بوده و حداکثر  -13

1 )1 - 28                                                  2 )1 - 8   

3 )2 - 28                                               4 )2 - 8    

 

 

 

 کدام گزینه عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -14

 ناقل در هسته یوکاریوت ها، .......................... (()) در رونویسی ژن سازنده نوعی رنای 

 توالی های ویژه ای از ژن محل آغاز و پایان رونویسی را تعیین می کنند. (1

 در مرحله آغاز و طویل شدن پیوند های هیدروژنی دنا شکسته و تشکیل می شود. (2

 ناسایی می کنند.پلی مراز راه انداز آن را به کمک عوامل رونویسی ش RNAچندین آنزیم  (3

 همواره یک رشته از ژن مربوط به آن رشته الگو بوده و توسط رنابسپاراز دو رونویسی می شود. (4
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 به سوی پروتئین 
فراورده های ژن ها هستند. پروتئین ها اعمال مختلفی را در بدن انجام می دهند که پیش از این با برخی  مهم ترینپلی پپتید ها از 

       در آینده مورد بحث قرار  ژن ها و پروتئین های حاصل از آن، صفات را ایجاد می کننداز آنها آشنا شده اید. اینکه چگونه 

 ات وراثتی رنا، به پروتئین می پردازیم. می گیرند. در این گفتار به نحوه تبدیل اطالع

 پلی پپتیدیزبان تبدیل زبان نوکلئیک اسیدی رنا به 
پلی پپتیدها،  در فرایند رونویسی از روی توالی های دنا، رنا ساخته می شود که هر دو از نوکلئوتید تشکیل شده اند. ولی در ساختار

          از ژن تا  گفته می شود. طرح ساده ای ترجمه، رنای پیکوی اطالعات آمینواسید وجود دارد. به ساخته شدن پلی پپتید از ر

تعیین می کند که کدام آمینواسیدها باید در  نوکلئوتیدی رنای پیک 3توالی های. پلی پپتید را در شکل زیر مشاهده می کنید

نکته قابل توجه  .نوع رمزه وجود دارد 64یاخته  درگفته می شود. )کدون(رمزه ها قرار بگیرد. به این توالی ها،ساختار پلی پپتید

           هیچ آمینواسیدی را رمز  UAGو  UAA ،UGAرمزه های  یکسان اند.رمزه آمینواسیدها در جانداران این است که 

        می گویند، زیرا حضور این رمزه ها در رنای پیک موجب پایان یافتن عمل ترجمه می شود.  رمزه پایاننمی کنند که به آنها 

 نیز است.     متیونیناین رمزه، معرف آمینواسید  رمزه ای است که ترجمه از آن آغاز می شود. AUGیا رمزه آغاز 
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 کدام عبارت زیر صحیح می باشد؟-15

 تنوع کدون ها کمتر از تنوع آمینواسید های پروتئین هاست.  (1

 کدون مربوط به همه آمینواسیدهای طبیعت در بدن انسان وجود دارد. (2

 کدون آغاز مربوط به ساخت آمینواسید متیونین است. (3

 همه ساختارهای یک پروتئین به نوع و تعداد رمزه های رنای پیک بستگی دارد. (4

 

چند نوع کدون و چند نوع کدون قابل ترجمه در سلول قابل تصور است که حداقل یک نوکلئوتید آدنین دار  تمرین:

 داشته باشد؟

 

 

 

 عوامل الزم در ترجمه 
ترجمه نیازمند عوامل مختلفی است. ترجمه را می توان به یک فرایند آشپزی از روی کتاب آن تشبیه کرد. براساس دستور العمل 

مواد اولیه به مقدار و ترتیب خاصی استفاده و غذای خاصی درست می شود. در ترجمه هم براساس رمزه های رنای پیک،  این کتاب،

از دیگر عوامل الزم  رناتن ها و رناهای ناقلهستند.  آمینواسیدهاپلی پپتید خاصی ساخته می شود. مواد اولیه مصرفی در ترجمه، 

 به دست می آید.  ATPپر انرژی مانند  های مولکوله پلی پپتید هم از در ترجمه هستند. انرژی الزم برای تهی

 ساختار رنای ناقل
پیوند در ساختار نهایی رنای ناقل، نوکلئوتیدهای مکمل می توانند رنای ناقل پس از رونویسی دچار تغییراتی می شود.

. رنای ناقل تاخوردگی های مجددی پیدا می کند ایجاد کنند. به همین علت رنای تک رشته ای، روی خود تا می خورد هیدروژنی

          و دیگری توالی سه نوکلئوتید()ختار یک بخش محل اتصال آمینواسیددر این ساکه ساختار سه بعدی را به وجود می آورد. 

 هیدروژنی مناسبپیوند هنگام ترجمه، این توالی با توالی رمزه مکمل خود  پادرمزه)آنتی کدون( است.نوکلئوتیدی به نام  3

انتظار این است که در همه رناهای ناقل به جز در ناحیه پادرمزه ای، انواع توالی های مشابهی وجود دارند.  برقرار می کند.

    است؛ مثال برای رمزه های پایان،  کمتر از رمزه هابه تعداد انواع رمزه ها، پادرمزه وجود داشته باشد ولی تعداد انواع پادرمزه ها 

 ....................................................................................................(د.)..........رنای ناقل وجود ندار
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 نحوه عمل رنای ناقل: 

                   وجود دارند که براساس  ویژه ایآنزیم های همانطور که گفته شد، آمینواسید به رنای ناقل متصل می شود. در واقع در یاخته ها، 

در رنای ناقل، آمینواسید  تشخیص پادرمزه، آمینواسید مناسب را به رنای ناقل متصل می کنند؛ یعنی آنزیم با نوع توالی پادرمزه

 است. انرژیمناسب را یافته و به آن وصل می کند. این فرایند نیازمند 

تاکنون درباره رمزه ها خوانده اید آیا می توانید حدس بزنید رنای ناقل با چه توالی پادرمزه ای می تواند به  آنچهحال بر اساس 

 آمینواسید متیونین متصل شود؟

 
 چند نوع پاد رمزه قابل تصور است که نوکلئوئید وسط آن یوراسیل دار باشد؟ -16

1 )16             2 )14                           3 )9              4 )7 

 

 

 صحیح می باشد؟ tRNAدر رابطه با مولکول  چند مورد از موارد زیر -17

  توالی محل اتصال آمینواسید هرtRNA نوع آمینواسیدی را که ،tRNA .حمل می کند، تعیین می کند 

  پیوند هیدروژنی وجود دارد.بین نوکلئوتیدهای هر رشته آن پیوند فسفودی استر و بین نوکلئوتیدهای دو رشته آن 

  یک نوع آمینواسید ممکن است توسط چند نوعtRNA .حمل شود 

 tRNA  ای که دارای پاد رمزهAUU .می باشد، هیچ آمینواسیدی را حمل نمی کند 

 از مولکول های  یک هرtRNA سنتز می شوند. 3در یوکاریوت ها توسط رنابسپاراز 

  ای، انواع توالی های مشابهی دارند.رناهای ناقل به جز در ناحیه پادرمزه 

 tRNA  ای که دارای پاد رمزهUAC از روی توالی  ،استTAC .سنتز شده است 

 

 صحیح می باشد؟ tRNAچند مورد از موارد زیردر رابطه با مولکول  -18

 .در یک انتهای رشته آن بخش اتصال آمینواسید و در انتهای دیگر رشته آن توالی پادرمزه قرار دارد 

 .در ساختار نهایی آن به دنبال ایجاد تاخوردگی های مجدد همه نوکلئوتیدها پیوندهای هیدروژنی ایجاد می کنند 

 آمینواسید متیونین با گروه آمین خود به انتهایtRNA   ای با پادرمزهUAC .متصل است 

  پادرمزهUAC در tRNA  از روی رمزATG .در ژن سازنده آن سنتز شده است 

  صورت می گیرد. 3ها اتصال آمینواسید به رنای ناقل توسط رنابسپاراز در یوکاریوت 
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 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ - 19

 .به ازای هر یک از آمینواسیدها حداقل یکنوع پادرمزه وجود دارد 

  پادرمزه هایی با توالیUGA/UAG/UAA .در هیچ رنای ناقلی دیده نمی شود 

  مربوط به بیش از یکنوع آمینواسید می باشند.بسیاری از پادرمزه ها 

  در ژن های مربوط به ساخت پروتئین ها، رمزهایACT/ATC/ATT .وجود ندارد 

 .هر یک از رمزه ها توسط یک پادرمزه شناسایی شده و هر پادرمزه مربوط به یک آمینواسید است 

 (94کدام عبارت در مورد یک سلول فعال پانکراس، درست است؟ )د -20

 هر کدون توسط یک پاد رمزه شناسایی می شود.        (1

 ها است. tRNAتنوع آمینواسیدهای پروتئین ها کمتر از تنوع  (2

 هر آمینواسید پروتئین، بیش از یک رمز سه نوکلئوتیدی دارد.         (3

 مورد نیاز برای پروتئین سازی، کدون آغاز دارد. RNAهر  (4

 (95های موجود در ریزوبیوم درست است؟ )خ RNAی همه کدام عبارت، درباره -21

 الگوی ساختن چند پلی پپتید را به همراه دارند. (1

 در یک انتهای خود، توالی نوکلئوتیدی یکسانی دارند. (2

 ی متراکم هسته تولید می شوند.در درون یک یا چند توده (3

 شوند.در پی اتصال نوعی آنزیم به توالی راه انداز ژن ساخته می (4

های دوک های غشایی و بدون وجود سانتریول، رشتههای سیتوپالسمی با همکاری پروتئینها، پروتئیناز سلول در بعضی -22

 (95ها درست است؟ )خی این سلولسازند. کدام عبارت، دربارهرا می

 ی غیرالگوی ژن مکمل هستند.های حاصل از رونویسی، با رشتهمولکول (1

 کنند.دارند، در سیتوپالسم آنها فعالیت میهایی که جزء مونوساکاریدی آنزیم (2

 شود.های حاصل از رونویسی کاسته میه دنبال وقوع تغییراتی، از طول همه مولکولب (3

 ی پلی پپتیدی است.محصول نهایی هر ژن آنها، یک زنجیره (4

 



    Learn Better-دهم دواز                                                  1402کنکور                     دکتر حنیف عظیمی                                                 

46 
 

 (96ی قورباغه آفریقایی، صحیح است؟)دکدام گزینه، در مورد سلول های زنده -23

 کند.پپتید شرکت میی آمینواسیدی است که در ساختار پلیها تعیین کنندههر یک از کدون (1

 شوند.پلیمراز رونویسی می RNAها توسط یک نوع  RNAی همه (2

 ساز همواره به صورت غیرتصادفی رونویسی می شوند. mRNAهای ژن (3

 شوند.ها پس از کوتاه شدن به سیتوپالسم وارد می RNAی همه (4

 (96ی شب پرواز فلفلی درست است؟)خی پروانهمورد یک سلول زندهکدام عبارت، در  -24

 متصل گردد. tRNAهر آمینواسید فقط می تواند به یک نوع  (1

 ای دارد.ناقل در انتهای خود توالی نوکلئوتیدی ویژه RNAهر  (2

 آورد.پیامی ویژه و غیرتکراری را به سیتوپالسم می mRNAهر  (3

 ز چند نوع ژن را شناسایی کند.پلیمراز می تواند راه اندا RNAهر  (4

 (1401)د  است؟ نادرستاتفاقات موجود در یک یاختۀ جانوری فعال، کدام عبارت  در خصوص -52

 کند.و دو رشتۀ آن را از هم باز می )DNA(سازی ژن، همواره نوعی آنزیم، مارپیچ دنا هنگام همانند (1

 دهد.قبل از شکسته شدنِ پیوند اشتراکی رخ می هنگام همانندسازی ژن، تشکیل پیوند فسفواستر همواره کمی (2

 آمینواسیدهای یک پروتئین را در وضعیت جدیدی قرار داد. Rهای توان گروهمی pHپس از ترجمه، با تغییر  (3

 گیرند.در مجاورت هم قرار می مکمل ریغ، سرانجام دو ناحیۀ دارای نوکلئوتیدهای )tRNA(در یک رنای ناقل  (4

 

  ساختار رناتن
              تشکیل شده اند.  دو زیر واحددانستید که رناتن در ساخت پلی پپتید نقش دارد. رناتن ها از 

تشکیل شده است. در یاخته، پروتئین های رناتنی ساخته  رنا و پروتئینهر زیرواحد نیز از 

           را زیر واحد کوچک و بزرگ رناتن کنار هم قرار گرفته و  شده و رنای مربوط به آنها در

 دارد.E و  A  ،P می سازد. رناتن در ساختار کامل، سه جایگاه به نام 

 مراحل ترجمه
 تقسیم می کنند. پایانو  آغاز، طویل شدنترجمه نیز فرایندی پیوسته است که برای سادگی در یادگیری آن را به سه مرحله 

 مرحله آغاز:

 ..........(.....................)...................کوچک رناتن را به سوی رمزه آغاز، هدایت می کنند. زیر واحد، بخش هایی از رنای پیکدر این مرحله 

.......( با ....................................................سپس در این محل رنای ناقلی که مکمل رمزه آغاز است به آن متصل می شود.)......................

 وده شدن زیر واحد بزرگ رناتن به این مجموعه، ساختار رناتن کامل می شود.افز

در رناتن، محل قرارگیری رنای ناقل دارای آمینواسید است. این جایگاه در ابتدا توسط رنای ناقل متیونین  Pدر این مرحله جایگاه 

رار برق Aبه آن خواهد بود. پیوند پپتیدی در جایگاه محل قرارگیری رنای ناقل بعدی و آمینواسید متصل  Aاشغال می شود. جایگاه 

خالی  Eو  Aپر می شود و جایگاه  Pمحل خروج رنای ناقل بدون آمینواسید است. در مرحله آغاز فقط جایگاه  Eجایگاه می شود. 

 .می ماند
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  مرحله طویل شدن:

است،  Aرناتن شوند ولی فقط رنایی که مکمل رمزه جایگاه  Aممکن است رناهای ناقل مختلفی وارد جایگاه در این مرحله 

)...................................................................................( سپس استقرار پیدا می کند؛ در غیر اینصورت جایگاه را ترک می کند.

پیوند برقرار  A.......................................( و با آمینواسید جایگاه ...................ا می شود )........از رنای ناقل خود جد Pآمینواسید جایگاه 

 ......................(.............................می کند. )..............

به سوی رمزه پایان پیش می رود. در این موقع رنای ناقل که حامل رشته پپتیدی در حال یک رمزه به اندازه  رناتنپس از آن 

خالی می شود تا پذیرای رنای ناقل بعدی باشد.  A( و جایگاه Pقرار می گیرد )علت نام گذاری جایگاه Pساخت است در جایگاه 

......................................( ........ن جایگاه خارج می شود.)....................قرار می گیرد و سپس از ای Eرنای ناقل بدون آمینواسید نیز در جایگاه 

 .این فرایند بارها تکرار می شود و طول زنجیره آمینواسیدی بیشتر می شود تا رناتن به یکی از رمزه های پایان برسد

 
 مرحله پایان: 

به نام                        هایی ، چون رنای ناقل مکمل آن وجود ندارد، این جایگاه توسط پروتئینAبا ورود یکی از رمزه های پایان ترجمه در جایگاه 

 ؛اشغال می شود. عوامل آزادکننده باعث جداشدن پلی پپتید از آخرین رنای ناقل می شوند عوامل آزاد کننده

...................( همچنین باعث جداشدن زیرواحد های رناتن از هم و آزادشدن رنای پیک می شوند. زیرواحدهای .....................................)....

 .رناتن ها می توانند مجددا این مراحل را تکرار کنند تا چندین نسخه از یک پلی پپتید ساخته شود
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 نکته: 
 جایگاه ریبوزوم رخ می دهند؟هر یک از اتفاقات زیر در کدام 

           شکستن پیوند کوواالن: -تشکیل پیوند پپتیدی:                    -              تشکیل پیوند هیدروژنی: -
 شکستن پیوند پپتیدی: -شکستن پیوند هیدروژنی:                            -
 

 نکته: 

ریبوزوم خارج می شوند بجز کدون آغاز  Eو نهایتا از جایگاه  Pسپس وارد جایگاه  Aجایگاه  در جریان ترجمه تمامی کدون ها ابتدا وارد

 می شوند. Pو  Aو کدون قبل از پایان که فقط وارد جایگاه   Aکدون پایان که فقط وارد جایگاه و   Eو  Pکه فقط وارد جایگاه 
خارج می شوند ولی  Eشده و نهایتا از جایگاه  Pرناتن وارد شده و سپس وارد جایگاه  Aدر جریان ترجمه همه رناهای ناقل از جایگاه 

              وارد شده و  Aخارج می شود و آخرین رنای ناقل که از جایگاه  Eوارد شده و از جایگاه  Pبجز اولین رنای ناقل که از جایگاه 

 خارج می شود. Pاز جایگاه 

 
 می شوند.(( رناتن .....کمیل می کند؟ ))تمامی ........... وارد جایگاه ......زیر عبارت را به طور صحیح تچند مورد از موارد  -26

 کدون ها-P 

 کدون ها- E   

 ها کدون-  A            

 آنتی کدون ها-P           

 آنتی کدون ها-A 

 آنتی کدون ها- E 

  کدام گزینه عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟  -27

 ((.نمی شود رناتن ....................... هرگز وارد جایگاه .کدون ................))در جریان ترجمه 

1 )P-AUG             2 )A-AUG                3 )E -UAA              4 )A-UAG 

 .............................................................................................................................................................................. AUGهر کدون نکته: 

 

....... متیونین بوده واز ابتدای شماره ..........با توجه به طرح زیر آمینواسید  -28

 ...... بار جابجا شده است.تا این لحظه ریبوزوم ....... ترجمه این رنای پیک

1 )1 - 5                             2 )5 – 4                  

3 )1 - 4                             4 )5 - 5 

 نکته: 
 است. .......................بوده پس همواره باالترین آمینواسید  ................................ترتیب آمینواسید های متصل به رنای ناقل از 
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                 و یا  Pو  Aرنای ناقل یافت شده و در مرحله طویل شدن یا در دو جایگاه  Pدر مرحله آغاز و پایان فقط در جایگاه 

 رنای ناقل یافت می شود. Eو  Pدر دو جایگاه 
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 کدام گزینه عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟با توجه به شکل زیر  -29

 است(( )) در جریان ترجمه بین گروه ................................. با گروه ................................. پیوند پپتیدی ایجاد شده

 3کربوکسیل شماره  – 4آمین شماره  (1

 3آمین شماره  – 2کربوکسیل شماره  (2

 2آمین شماره  – 1ه کربوکسیل شمار (3

 2آمین شماره  – 3کربوکسیل شماره  (4

  نکته:

 صورت می گیرد.(.......... آمینواسید بعدی مینواسید قبلی با گروه ................ آو بین گروه ....  Aتشکیل پیوند پپتیدی همواره در جایگاه 

 

با توجه به شکل مقابل و شماره های به کار برده شده در شکل،  -30

به طور  mRNAچند مورد از موارد زیر در رابطه با ترجمه این 

 مطرح شده است؟صحیح 

 

  پیوند پپتیدی تشکیل داده است. 3، آمینواسید متیونین بوده که با گروه آمین خود با آمینواسید شماره 2آمینواسید شماره 

  با گروه آمین آمینواسید بعدی تشکیل می شود. 1پپتیدی بعدی بین گروه کربوکسیل آمینواسید شماره پیوند 

  پیوند پپتیدی تشکیل داده است. 4، آمینواسید متیونین بوده که با گروه کربوکسیل خود با آمینواسید شماره 5آمینواسید شماره 

  در جایگاه  2و شماره  1آخرین پیوند پپتیدی تشکیل شده بین آمینواسید شمارهA .ریبوزوم ایجاد شده است 

 

 تکمیل می کند؟ نادرستیچند مورد از موارد زیر عبارت را به  -31

 (( ریبوزوم، .......................... دررنای ناقل ترجمه چهارمین  ورود و استقرارپس از  ))

  دومینtRNA   با شکستن پیوندهای هیدروژنی از جایگاهE .ریبوزوم خارج می شود 

 .گروه آمین سومین آمینواسید با گروه کربوکسیل چهارمین آمینواسید پیوند پپتیدی تشکیل می دهد 

 .ریبوزوم برای سومین بار به اندازه یک کدون جابجا می شود 

  سومینtRNA ز جایگاه پس از از دست دادن رشته پپتیدی خود، اP  وارد جایگاهE .می شود 

 

 کدام گزینه عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -32

 در هر جایگاهی از رناتن که ........................... ، ........................... (( mRNA)) در جریان ترجمه یک مولکول 

 پیوند پپتیدی در آن تشکیل می شود. –رنای ناقل با رشته پپتیدی وارد آن می شود  (1

 پیوند هیدروژنی در آن تشکیل می شود. –رنای ناقل بدون آمینواسید از آن از ریبوزوم خارج می شود  (2

 عوامل آزادکننده به آن وارد می شود. –رنای ناقل با رشته پپتیدی از آن خارج می شود  (3

 آمینواسید و رنای ناقل شکسته می شود. پیوند بین –رنای ناقل بدون آمینواسید وارد آن می شود  (4
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 نمی دهد؟هنگام ترجمه کدامیک رخ  -33

 P( ورود آمینواسید به جایگاه A                                               2( ورود آمینواسید به جایگاه 1

 Pمتصل به پلی پپتید به جایگاه  tRNA( ورود A                          4متصل به پلی پپتید به جایگاه  tRNA( ورود 3

 

 

 کدامیک از وقایع زیر هنگام ترجمه رخ می دهد؟ -34

 ریبوزوم Pبه جایگاه  UAA( ورود کدون 2ریبوزوم                                  Aبه جایگاه  AUG( ورود کدون 1

 ریبوزوم Pبه جایگاه  ACU( ورود آنتی کدون 4ریبوزوم                            Aبه جایگاه  AUC( ورود آنتی کدون 3

 

 کدام گزینه عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -35

 (( در مرحله ای که ............................ ممکن است .......................... mRNAدر جریان ترجمه یک مولکول )) 

 شود. Pبه همراه آمینواسید وارد جایگاه  tRNA –پیوند پپتیدی تشکیل می شود  (1

 دو زیرواحد کوچک و بزرگ ریبوزوم به یکدیگر متصل شوند. –و آمینواسید شکسته می شود  tRNAپیوند کوواالن بین  (2

 دو زیرواحد کوچک و بزرگ ریبوزوم از یکدیگر جدا شوند. –پیوند هیدروژنی شکسته می شود  (3

 از ریبوزوم خارج شود. Pبدون آمینواسید از جایگاه  tRNA –پیوند هیدروژنی تشکیل می شود  (4

 

 کدام گزینه عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟  -36

 پس از تشکیل چهارمین پیوند پپتیدی ، .................................. (( در جریان ترجمه یک رنای پیک)) 

 خارج می شود. Eسومین رنای ناقل مستقر شده در ریبوزوم، از جایگاه  (1

 ریبوزوم مستقر می شود. Aرنای ناقل پنجمین آمینواسید در جایگاه  (2

 می شود. Eچهارمین رنای ناقل مستقر شده در ریبوزوم، وارد جایگاه  (3

 شود. سست می tRNAپیوند بین زنجیره پلی پیتیدی و چهارمین  (4

 

 

 

 

 وجود داشته باشد؟ Pتواند در جایگاه در مرحله پایان ترجمه کدامیک می -37

 ( تیمینUAA                   4( آنتی کدون UAG              3( کدون 2 ( عوامل آزاد کننده      1

 

 وجود داشته باشد؟ Aدر جایگاه  تواندنمیدر مرحله پایان ترجمه کدامیک  -83

 ( ریبوز4 ( رشته پلی پپتیدی            3 ( سیتوزین                      2             ( فسفو دی استر1
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 کدام گزینه عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -39

 )) در مراحل ترجمه یک مولکول رنای پیک ، ................... ((

 از ریبوزوم خارج می شود. E، از جایگاه  Aوارد شده به جایگاه  tRNAاولین  (1

2) tRNA  به همراه رشته پلی پپتیدی وارد جایگاهA .ریبوزوم می شود 

 متصل می شود. A، به رشته پپتیدی در جایگاه   tRNAآمینواسید جداشده از (3

 از ریبوزوم خارج می شود. P، از جایگاه  Aمستقر شده در جایگاه  tRNAآخرین  (4

 

 (94ترجمه کدام اتفاق رخ می دهد؟ ) خ به طور معمول در مرحله آغاز  -40

 آغازگر و اسید آمینه گسسته می شود. tRNA( پس از تکمیل ساختار ریبوزوم ابتدا پیوند 1

2 )tRNA  و اسیدهای آمینه متصل به آن در جایگاهP .قرار می گیرند 

 بدون مکمل باقی می مانند. A( نوکلئوتیدهای قرارگرفته در جایگاه 3

 پپتیدی بین آمینواسیدها برقرار می شود. ( اولین پیوند4

 (93در استرپتو کوکوس نومونیا، بالفاصله پس از آنکه ساختار ریبوزوم برای ترجمه کامل گردید .......... )خ -41

1 )tRNA  مربوط به رمزه دوم وارد جایگاهA .می شود 

 آغازگر گسسته می شود. tRNA( پیوند بین متیونین و 2

3 )tRNA آغازگر با کدون آغاز رابطه مکملی برقرار می کند 

 ( پیوند پپتیدی بین متیونین و دومین آمینواسید ایجاد می شود. 4

 

، پس از برقرار شدن دومین پیوند پیتیدی، کدام اتفاق Bدر انسان، به منظور تولید یک پروتئین ترشحی توسط لنفوسیت  -42

 ( 99دهد؟)درخ می

1) tRNA  بدون آمینو اسید در جایگاهE گیرد. ریبوزوم قرار می 

 شود. سست می tRNAپیوند بین زنجیره پلی پیتیدی و دومین  (2

 شود. ( خود جدا میtRNAاز رنای ناقل ) Aآمینو اسید جایگاه  (3

4) tRNA  حامل سومین آمینو اسید به جایگاهA گردد. ریبوزوم وارد می 

 

( از tRNA، الزم است تا هر زمان که رنای ناقل )Bدر انسان، به منظور تولید یک پلی پپتید ترشحی توسط لنفوسیت  -43

 (99)خشود، به طور حتم، کدام اتفاق رخ دهد؟ خارج می Eجایگاه 

1 )tRNA  حاوی بیش از یک آمینو اسید در جایگاهP  .مستقر شود 

 ی ناقل خود جدا گردد. RNA، از A( آمینو اسید جایگاه 2

3 )tRNA  حامل آمینو اسید، جایگاهA  .را اشغال نماید 

 برقرار گردد.  P( پیوند پیتیدی در جایگاه 4
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 (1400ها درست است؟ )دچند مورد، در ارتباط با مراحل ترجمه در یوکاریوت -44

  هرtRNA  که فقط حامل یک آمینواسید است، ابتدا به جایگاهA شود.رناتن )ریبوزوم( وارد می 

  هرtRNA  که وارد جایگاهA کند.شود، با رمزه )کدون( ارتباط مکملی برقرار میرناتن )ریبوزوم( می 

  هرtRNA کند، به جایگاه ای از آمینواسیدها قطع میکه ارتباط خود را با زنجیرهE شود.رناتن )ریبوزوم( منتقل می 

  هرtRNA گردد.ای از آمینواسیدها متصل میتواند به توالیشود، میکه پس از تکمیل رناتن در جایگاه خود مستقر می 
 

 (1401)د  چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -45

..... رناتن )ریبوزوم( ....... (tRNA)که رنای ناقل توان بیان داشت: پس از آنها میتوجه به فرآیند ترجمه در یوکاریوت با »

 « طور حتم، .................... منتقل خواهد شد.کند، بهاستقرار پیدا می

  در جایگاهtRNA-A ی بدون آمینواسید به جایگاهE 

  در جایگاهtRNA-E ی حامل یک آمینواسید به جایگاهA 

  حامل توالی آمینواسیدی در جایگاهtRNA-P  بدون آمینواسید به جایگاهE 

  )ِدارای پادرمزۀ )آنتی کدونUAC  در جایگاهtRNA-P جایگاه  هحامل آمینواسید بA 

 (1401)خ  مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ کدام -46

...................... رناتن  (tRNA)که رنای ناقل توان بیان داشت: پس از آنها میتوجه به فرآیند ترجمه در یوکاریوت با »

 « طور حتم، .................... منتقل خواهد شد.کند، به)ریبوزوم( استقرار پیدا می

 Aنوعی بسپار به جایگاه  – Eدر جایگاه  (1

 Pرنای ناقل حامل پیوندهای پپتیدی به جایگاه  –در جایگاه خالی  (2

 Eبدون آمینواسید به جایگاه  P – tRNAحامل توالی آمینواسیدی در جایگاه  (3

 Aحامل آمینواسید به جایگاه   P – tRNAدر جایگاه  UACدارای پادرمزه  (4

 

 کدون مطلوب است: 25بالغ با  mRNAدر جریان ترجمه یک مولکول  تمرین:

  تعداد کدونهای قرار گرفته در جایگاهP    

  تعداد کدونهای قرار گرفته در جایگاهA   

  تعداد کدونهای قرار گرفته در جایگاهE 

  کدونهای قرار گرفته در جایگاه آنتی تعدادP 

  تعداد آنتی کدونهای قرار گرفته در جایگاهA 

  کدونهای قرار گرفته در جایگاه آنتی تعدادE 

        تعداد آمینواسیدها و پیوندهای پپتیدی رشته حاصله 

 تعداد جابجایی های انجام شده 

  نوکلئوتیدهای بخش رمزگردان ژن مورد نظرتعداد 
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ریبوزوم قرار گرفته است، معین کنید تعداد  Aدر جایگاه  tRNAمولکول  mRNA ،40برای ترجمه ی یک مولکول  -47

 آمینواسیدها و پیوندهای پپتیدی پلی پپتید مربوطه کدام است؟

1 )42-41  2 )41-40              3 )40-39  4 )39-38  

 

 

ریبوزوم قرار گرفته است، معین کنید تعداد نوکلئوتیدهای مولکول  Eکدون در جایگاه  mRNA  ،30برای ترجمه ی یک  -48

DNA الگو کدام است؟ 

1 )90                             2 )180               3 )96              4 )192 

 

 

نوکلئوتید ساخته شده است، چند  900با  DNAکول که تحت رهبری بخشی از مول mRNAبرای ترجمه ی یک  -49

tRNA  در جایگاهA ریبوزوم قرار خواهد گرفت؟ 

1 )299                    2 )298              3 )149              4 )148 

 

 

 زیر مطلوب است mRNAبا توجه به تمرین: 
ACCAAUGCAAAUGGAUUACCAGUAGCACA 

 

 پیوندهای پپتیدی رشته حاصلهتعداد آمینواسیدها و  -

 Pسومین کدون وارد شده به جایگاه  -

 Aچهارمین آنتی کدون وارد شده به جایگاه  -

 Eدر جایگاه mRNA چهارمین توالی قرار گرفته از  -

 Pسومین نوع کدون وارد شده به جایگاه  - 

 می شود؟ Aکدام آنتی کدون وارد جایگاه  CUAبا آنتی کدون  tRNAپس از خروج  -

 Pآخرین آنتی کدون وارد شده به جایگاه  -

 Aآخرین آنتی کدون وارد شده به جایگاه  -

 Eآخرین آنتی کدون وارد شده به جایگاه  -

 

 یکسان باشند؟ نمی تواننددر جریان ترجمه کدامیک  -50

 Pو  A( اولین آنتی کدون وارد شده به جایگاه P2                          و  A( اولین کدون وارد شده به جایگاه 1

 Pو  A( آخرین آنتی کدون وارد شده به جایگاه P                        4و  A( آخرین کدون وارد شده به جایگاه 3
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 محل پروتئین سازی و سرنوشت آنها
سازی در هر بخشی از یاخته که رناتن ها حضور پروتئین ها در بخش های مختلفی از یاخته ساخته می شوند. به طور کلی پروتئین 

همانطور که در شکل زیر می بینید، پروتئین های ساخته شده در سیتوپالسم سرنوشت های  داشته باشند می تواند انجام شود.

به  ترشحمی روند و ممکن است برای  شبکه آندوپالسمی و دستگاه گلژیمختلفی پیدا می کنند. بعضی از این پروتئین ها به 

بروند. بعضی پروتئین ها نیز در سیتوپالسم می مانند و یا اینکه به  کافنده تنکریچه( و خارج رفته یا به بخش هایی مانند واکوئول)

 توالی های آمینواسیدیمی روند. در هر یک از این موارد بر اساس مقصدی که پروتئین باید برود،  دیسه هاو یا  راکیزه ها، هسته

 دارد که پروتئین را به مقصد هدایت می کند. در آن وجود

 

 
 نمی شوند؟کدام پروتئین های زیر پس از ساخته شدن به دستگاه گلژی منتقل  -51

 کالژن –پروترومبین  -هیستون  (1

 ریز لوله های سانتریول –لیزوزیم  –رنابسپاراز  (2

 اریتروپویتین -پمپ سدیم پتاسیم  –عوامل رونویسی  (3

 میوگلوبین -روبیسکو  –عامل آزاد کننده ترجمه  (4
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 (1401)د   یک یاختۀ سالم و فعال انسان درست است؟در خصوصِچند مورد،  -52

 شوند.طور حتم جزیی از ساختار یک اندامک میشدن، بههای غیرترشحی پس از ساختهپروتئین 

 شوند.به شبکۀ آندوپالسمی وارد می شدن از سر آمینی خودتن )لیزوزوم(، حین ساختههای کافندهآنزیم 

 شود که از غشای یاخته دورتر است.شده از شبکۀ آندوپالسمی زبر، به سطحی از دستگاه گلژی وارد میپروتئین خارج 

 ند.اهای همان یاخته ساخته شده طور حتم، توسط رناتنبه ،شوندای سیتوپالسم آزاد میهایی که به درون مادۀ زمینهپروتئین 

  

 سرعت و مقدار پروتئین سازی

پروتئین سازی حتی ممکن  پروکاریوت هابه طور کلی سرعت و مقدار پروتئین سازی در یاخته ها بسته به نیاز تنظیم می شود. در 

       رنای پیک آغاز شود؛ زیرا  پیش از پایان رونویسیاست 

 است.  کمطول عمر رنای پیک در این یاخته ها 

که به مقدار بیشتری مورد نیازند، ساخت  برای پروتئین هایی

پروتئین ها، به طور هم زمان و پشت سرهم توسط مجموعه ای 

می شود تا تعداد پروتئین بیشتری در واحد  از رناتن ها انجام

زمان ساخته شود. در این مجموعه، رناتن ها مانند دانه های 

    تسبیح و رنای پیک شبیه نخی است که از درون این دانه ها 

روتئین سازی سرعت می گذرد. همکاری جمعی رناتن ها به پ

 می دهد.بیشتری 

نیز دیده می شوند.  یوکاریوتیتجمع رناتن ها در یاخته های 

ی پیک البته در این یاخته ها، ساز و کارهایی برای حفاظت رنا

ابراین، فرصت بیشتری برای بندر برابر تخریب وجود دارد. 

طوالنی تر امل موجب مجموع، این عو پروتئین سازی هست. در

 پیش از تجزیه می شود. شدن عمر رنای پیک

                                                                                                                                         

 این تصویر نشان دهنده: 

 رنابسپاراز )یک نوع( از روی یک ژن و ساخته شدن چندین رنای پیک )یک نوع( ورونویسی همزمان چندین 
 ترجمه همزمان چندین رناتن از روی هر رنای پیک و

 شروع ترجمه پیش از پایان رونویسی در پروکاریوت ها

 

 پروکاریوت ها یوکاریوت ها 

   تشکیل ساختار تسبیح مانندتجمع رناتن ها و ترجمه همزمان چندین رناتن از روی هر رنای پیک و 
   رونویسی همزمان چندین رنابسپاراز از روی یک ژن و ساخته شدن چندین رنای پیک و تشکیل ساختار پرمانند

   شروع ترجمه پیش از پایان رونویسی
   طول عمر رنای پیک
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 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ زیربا توجه به شکل  -53

  راست به چپ و جهت ترجمه از باال به پایین است.جهت رونویسی از 

  ممکن است توانایی حمل آمینواسید ها را داشته باشد. 2مولکول شماره 

  بوده که به کمک عوامل رونویسی راه انداز را شناسایی کرده است. 2آنزیم رنابسپاراز  5مولکول شماره 

  وندهای هیدروژنی دارد.توانایی تشکیل پی 4همانند مولکول شماره  1مولکول شماره 

  3                                               ممکن است پس از ساخت به دستگاه گلژی منتقل شود. 1مولکول شماره                                                                                                                                                   

                                                                                           1                  2 

 

 

  

  

 

 

                                                                                             4                                                                 5                                                                                                    

 کدام مورد زیر صحیح می باشد؟  -54
 ا برخالف پروکاریوت ها ، از روی یک رشته یک ژن به طور همزمان چند تا مولکول رنا در حال ساخت می باشد.در یوکاریوت ه (1

 ، پیش از پایان رونویسی از روی هر رنای پیک چند تا رشته پپتیدی در حال ساخت می باشد.یوکاریوت ها همانند پروکاریوت هادر  (2

 نوع رنابسپاراز به طور همزمان در حال رونویسی از یک ژن می باشند.در یوکاریوت ها برخالف پروکاریوت ها ، چند  (3

 در یوکاریوت ها همانند پروکاریوت ها ، چند تا رناتن به طور همزمان در حال ترجمه یک رنای پیک می باشند. (4

 
 (98است؟ )د نادرست ای ها )یوکاریوت ها(کدام عبارت، در ارتباط با هو هسته -55

 های در حال رونویسی را ترجمه نمایند. (RNA)رناتن )ریبوزوم(ها، می توانند رنا  (1

 اولین آمینواسید در انتهای آمینی پلی پپتیدهای تازه ساخته شده، متیونین است. (2

 ی مورد رونویسی برای دو ژن می تواند، متفاوت باشد.، رشته(DNA)در یک مولکول دنا  (3

 حین رونویسی و یا پس از آن دستخوش تغییراتی گردند. های پیک، ممکن است در(RNA)رنا  (4

 (98ها )یوکاریوت ها(، صادق است؟)خکدام عبارت، در مورد هوهسته ای -56

 ی پیک فقط در حین رونویسی دستخوش تغییراتی می شود.(RNA)رنا  (1

 (ی پیک که زودتر ساخته شده، دیرتر ترجمه می گردد.(RNAسمتی از رنا  (2

 ی پلی پپتیدهای تازه ساخته شده، متیونین است.در انتهای کربوکسیل همهاولین آمینواسید  (3

 تواند از یک ژن به ژن دیگرتغییر نماید.ی مورد رونویسی می، رشته(DNA)دریک مولکول دنا (4
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 یاخته های مختلف از یک یاخته )تمایز( ایجاد –دارای کاربرد در پاسخ به تغییرات به منظور کاهش مصرف انرژی تنظیم بیان ژن: 

یاخته تخم منشا می گیرند. یاخته های حاصل،  تقسیم رشتمان)میتوز(در سال گذشته آموختید که همه یاخته های پیکری بدن از 

ه اعمال ک یکسان اند. با این حال در ادامه تقسیمات و رشد جنین، یاخته های متفاوتی ایجاد می شوند فام تنی و ژن ها از نظر

یاخته های عصبی و ماهیچه ای بدن یک فرد، ژن های یکسانی دارند ولی دارای عملکرد و شکل  می دهند؛ مثالمختلفی انجام 

 متفاوتی هستند. 

 یادآوری!
      های پیکری هسته دار بدن ما یکسان بوده و هر ژن ما، در تمام سلول های پیکری  پس ژنوتیپ همه سلول نکته بسیار مهم:))

             لی هسته دار بدن ما وجود دارد مثال علی رغم اینکه هورمون انسولین فقط در گروهی از سلول های لوزالمعده ساخته می شود و
 های هسته دار دیگرمان وجود دارد.(( های سفید و تمام سلولکبد، کلیه، مغز، گویچه   هسته دارژن سازنده آن در سلول های 

 از موارد زیر صحیح می باشد؟چند مورد  -57

 (94هر نورون رابط موجود در بخش خاکستری نخاع، حاوی ژن های میلین ساز می باشد. )خ 

 (95باشد. )دی تاژک میهای سازندههای اسپرم ساز یک فرد بالغ، حاوی ژن یا ژنهر اسپرماتوسیت موجود در لوله 

  (96های مربوط به آنزیم های سر اسپرم را دارد. )خموجود در لوله های اسپرم ساز، ژنبه طور معمول در یک فرد بالغ، هر سلول هاپلوئیدی 

 (92باشد. )خی پرفورین میهر گلبول سفیدی که توانایی دیاپدز دارد، واجد ژن سازنده 

 .(98)خهر ژن مؤثر در تولید پروتئین مکمل در سلول تولید کننده ی هیستامین یافت می شود  

طرح می شود که چگونه ممکن است یاخته هایی با ژن های یکسان تا این حد متفاوت باشند؟ پاسخ این است که حال این سؤال م

یاخته مورد استفاده قرار  یکهرگاه اطالعات ژنی در  هستند. تنها تعدادی از ژن ها فعال و سایر ژن ها غیر فعالدر هر یاخته 

است و به اصطالح  خاموشاست و ژنی که مورد استفاده قرار نمی گیرد  روشنو به اصطالح  بیان شدهبگیرد، می گوییم آن ژن 

از ژن در یاخته های مختلف یک جاندار ممکن است فرق داشته باشد و حتی در  مقدار، بازه و زمان استفاده است. بیان نشده

ام، به چه مقدار و کدام ژن ها بیان شوند و به فرایند هایی که تعیین می کنند در چه هنگیک یاخته هم بسته به نیاز متفاوت باشد. 

تنظیم بیان ژن فرایندی بسیار دقیق و پیچیده است و عوامل متعددی ممکن  می گویند. تنظیم بیان ژنیا بیان نشوند، فرایندهای 

می تواند باعث فعال شدن  نوردهد؛ مثال در گیاه،  به تغییرات پاسختنظیم بیان ژن موجب می شود تا جاندار  است بر آن اثر بگذارند.

همچنین تنظیم بیان ژن  نمی شود.ژن سازنده آنزیمی شود که در فتوسنتز مورد استفاده قرار می گیرد. در نبود نور این ژن بیان 

      شود. یاخته های متفاوتی که از یاخته های بنیادی مغز استخوان ایجاد ایجاد یاخته های مختلفی از یک یاخته  می تواند موجب

 می شوند، مثالی مناسب در این مورد هستند. در مورد این یاخته ها در کتاب دهم مطالبی را فرا گرفته اید. 

 

  اساسی ترین تفاوت دو سلول متعلق به دو فرد مختلف از یک گونه در کدام یک می باشد؟ -58

 ( محتوای ژنتیکی سلول ها2                                 ( مکانیسم های تنظیم بیان ژن ها        1

 ( شکل و اندازه کروموزوم ها4                                              ( تعداد کروموزوم ها3

 

 علت تفاوت سلولهای مختلف بدن یک فرد پرسلولی با یکدیگر در کدام یک می باشند؟ -59

 ( محتوای ژنتیکی سلول ها2                                              ژن( مکانیسم های تنظیم بیان 1

 ( نوع و مقدار ژن ها4          ها روی کروموزوم ها                          ( محل قرارگیری ژن3
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 می باشد؟یک انسان سالم و بالغ های کلیوی  کدامیک فاقد رمز در هسته سلول -60

 ( کلسترول4  ( کربنیک انیدراز     3 ( انسولین                  2       ( اریتروپوتین1

 

 تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها

 ژن بیان گذارد. تنظیم اثر می نیز محصوالت این ساخت بر ،ها ژن فعالیت در تغییر بنابراین، .است پروتئین و رنا ژن، محصول

 در ژن بیان تنظیم معمول طور به ولی بگذارد. تأثیر پروتئین و رنا ساخت مراحل از یک هر در تواند می ها روکاریوتپ در

 فعالیت ،پروتئین یا عمر( رنا )طول پایداری در تغییر با یاخته است ممکن هم مواردی در شود. می انجام رونویسی مرحله

 .کند تنظیم را آن

 ها پروکاریوت در رونویسی تنظیم
می شوند. در نتیجه، رونویسی  مانع حرکت رنابسپارازو یا  کمکدر این نوع تنظیم عواملی به پیوستن رنابسپاراز به توالی راه انداز 

است، از انجام رونویسی  ازمی شود؛ مثال با اتصال پروتئین های خاصی به بخشی از دنا که سر راه رنابسپار تسهیل یا ممانعتژن 

شناخته شده است. قند مصرفی ترجیحی این باکتری شیا کالی اشرجلوگیری می شود. نمونه این نوع تنظیم، در نوعی باکتری به نام 

 وجود نداشته باشداست. مراحل تجزیه قند گلوکز در یاخته را در فصول بعد خواهیم آموخت. اگر گلوکز در محیط باکتری  گلوگز

در اختیار باکتری قرار بگیرد، باکتری می تواند از این قند استفاده کند. این قند متفاوت از گلوکز بوده الکتوز ند دیگری به نام ولی ق

    آنزیم های الزم برای مصرف آن نیز متفاوت است. بنابراین وقتی الکتوز در محیط وجود دارد باکتری باید  آنزیم هایاست و 

پیدا کند. حال این  متوقف یا کاهشازد و در نبود یا کاهش الکتوز نیز ساخت آنزیم های تجزیه کننده آن آن را بس تجزیه کننده

پرسش پیش می آید که باکتری چگونه می تواند حضور الکتوز در محیط را تشخیص دهد و آنزیم های تجزیه کننده آن را بسازد؟ 

 ا خاموش می شوند؟ ژن هایی که این آنزیم ها را می سازند چگونه روشن و ی

  تنظیم می شود. منفی و مثبتدر پروکاریوت ها بیان ژن به دو صورت 

  تنظیم منفی رونویسی:
انداز مربوط  رونویسی با چسبیدن رنابسپاراز به راهآموختید که 

راه رنابسپاراز وجود حال اگر مانعی بر سر  می شود.به ژن شروع 

تنظیم رونویسی انجام نمی شود. به این نوع تنظیم، داشته باشد، 

گفته می شود. مانع پیش روی رنابسپاراز نوعی  رونویسی منفی

است. این پروتئین به توالی خاصی از دنا  پروتئین به نام مهارکننده

 متصل می شود و جلوی حرکت رنابسپاراز را می گیرد. اپراتوربه نام 

باکتری وارد می شود و با اتصال به الکتوز موجود در محیط به 

تغییر شکل مهارکننده،  .مهارکننده، شکل آن را تغییر می دهد

آن را از اپراتور جدا می کند و نیز مانع از اتصال آن به اپراتور 

 )سه ژن( را انجام دهد. محصوالت این ژن ها )سه ژن( هاژن رنابسپاراز می تواند رونویسی با برداشته شدن مانع سر راه،  می شود.

 تجزیه الکتوز را ممکن می کند.

 ترکیب زمان روشن بودن )وجود الکتوز و نبود گلوکز( :           
 ترکیب زمان خاموش بودن )نبود الکتوز یا وجود گلوکز( :          
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 رت زیر را به درستی تکمیل می کند؟چند مورد از موارد زیر عبا -61

 (( در باکتری ا.کالی در هنگام حضور الکتوز و عدم حضور گلوکز .............)) 

  مهار کننده، تغییر شکل به دنبالRNA  یابد.می پلی مراز به راه انداز اتصال 

 .آنزیم هایی با ساختار نهایی سوم تولید شده که در تجزیه الکتوز دارای نقش می باشند 

  تغییر شکل سه بعدی پروتئین مهارکننده می شود.اتصال الکتوز به اپراتور سبب 

 .بیان ژن های سازنده پروتئین مهارکننده در باکتری ا.کالی متوقف می شود 

 .به دنبال رونویسی از ژن های مربوطه یک رنای سه ژنی حاصل می آید 

 رونویسی از ژن های مربوطه صورت می گیرد. پروکاریوتی با اتصال الکتوز به رنابسپاراز 

 

 نظیم مثبت رونویسی: ت
می کنند تا بتواند به راه انداز متصل شود و رونویسی را شروع تئین های خاصی به رناسپاراز کمک پرودر این نوع تنظیم، 

وجود داشته مالتوز  وجود دارد. مشخص شده که اگر در محیط باکتری، قند باکتری اشرشیاکالیمثال این نوع تنظیم نیز در  کند.

 آن دخالت دارند.  تجزیهساخته می شوند که در  )سه آنزیم( آنزیم هاییاشد، درون باکتری ب

چون باکتری  نمی شوندساخته در عدم حضور مالتوز این آنزیم ها 

به  )سه ژن( نیازی به آنها ندارد. تنظیم رونویسی در مورد این ژن ها

پروتئین از  انواعیانجام می شود. در حضور قند مالتوز،  مثبتصورت 

وجود دارند که به توالی های خاصی از دنا متصل فعال کننده  به نام

گفته می شود. جایگاه اتصال فعال کننده می شوند. به این توالی ها 

در حضور مالتوز در محیط، پروتئین فعال کننده به جایگاه خود متصل 

داز به رنابسپاراز کمک می کند تا به راه ان پس از اتصالمی شود و 

 اتصال مالتوز به فعال کنندهمتصل شود و رونویسی را شروع کند. 

  باعث پیوستن آن به جایگاه اتصال شده و رونویسی شروع می شود.

 تنظیم بیان سه ژن سازنده آنزیم های تجزیه الکتوز در باکتری ا.کالی

 زمان خاموش:
 نبود الکتوز یا وجود گلوکز

 ایجاد سد در برابر رنابسپارازاتصال مهارکننده به اپراتور و 

 زمان روشن:
 وجود الکتوز و نبود گلوکز

 اتصال الکتوز به مهارکننده و تغییر شکل آن و جداشدن آن از اپراتور

 تنظیم بیان سه ژن سازنده آنزیم های تجزیه مالتوز در باکتری ا.کالی

 زمان خاموش:
 نبود مالتوز یا وجود گلوکز

 به راه اندازعدم اتصال رنابسپاراز 

 زمان روشن:
 وجود مالتوز و نبود گلوکز

اتصال مالتوز به انواعی از پروتئین ها بنام فعال کننده و اتصال فعال کننده به جایگاه اتصال خود 

 و سپس کمک فعال کننده به رنابسپاراز برای اتصال به راه انداز
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 های ا.کالی صحیح می باشد؟ چند مورد از موارد زیر در رابطه با تنظیم بیان ژن -62

 .تنظیم بیان ژن ها همواره در مرحله رونویسی صورت می گیرد 

 نوع آنزیم صورت می گیرد. رونویسی از ژن های آنزیم های تجزیه کننده مالتوز و الکتوز توسط یک 

 .جایگاه اتصال مهارکننده همانند فعال کننده بعد از راه انداز می باشد 

 تجزیه الکتوز و مالتوز یکسان است. تعداد ژن های مربوط به 

 .الکتوز همانند مالتوز سبب رونویسی از گروهی از ژن های خاموش باکتری می شوند  

 گیرد.درپی اتصال الکتوز به پروتئین مهارکننده، گلوکز بیشتری در اختیار سلول قرار می 

 

 (( اتصال .................... ، .............................پس از کدام گزینه عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟   ))  -63

 مانعی در برابر حرکت رنابسپاراز ایجاد می شود. -مالتوز به مهارکننده (1

 رونویسی از ژن های مربوطه صورت می گیرد. –الکتوز به اپراتور  (2

 سبب اتصال مهارکننده به اپراتور می شود. –الکتوز به مهارکننده  (3

 رنابسپاراز به توالی راه انداز متصل می شود. –مالتوز به فعال کننده  (4

 

 اشرشیاکالی صحیح می باشد؟کدام گزینه در رابطه با ژن های سازنده آنزیم های تجزیه کننده الکتوز در باکتری  -64

 در انتهای هر یک از سه ژن مربوط به آن ها، یک توالی پایان رونویسی قرار گرفته است. (1

 دنبال رونویسی از آنها یک رنای پیک با یک رمزه آغاز و یک رمزه پایان ایجاد می شود.به  (2

 از ترجمه رنای پیک حاصل از رونویسی آنها، سه آنزیم یکسان برای تجزیه الکتوز تولید می شود. (3

 هر رنای پیک حاصل از آنها توسط یک رنابسپاراز بدون کمک برای شناسایی راه انداز، تولید می شود.   (4

 

 نشده است؟با توجه به تنظیم بیان ژن های مربوط به تجزیه الکتوز و مالتوز در باکتری ا.کالی، چند مورد به طور صحیح مطرح  -65

 راز به راه انداز و شناسایی آن می شود.اتصال الکتوز به مهار کننده سبب اتصال رنابسپا 

 .اتصال فعال کننده به جایگاه اتصالش مانع حرکت رنابسپاراز و رونویسی از ژن ها می شود 

 .اتصال مالتوز به فعال کننده سبب تغییر شکل آن و جدا شدن از جایگاه اتصالش می شود 

  ژنی جلوگیری می شود.اتصال مهارکننده به بخشی از ژن، از سنتز نوعی رنای پیک چند 

 

 (98کدام گزینه، عبارت زیر را به صورت مناسب کامل می کند؟ )د -66

 درصورت حضور قند مالتوز در محیط باکتری اشرشیاکُالی و دنبال اتصال فعال کننده به ...........(.» 

 راه انداز، عوامل رونویسی بر روی توالی افزاینده قرار می گیرند. (1

 ه تغییر شکل می دهد و از اپراتور جدا می گردد.مالتوز، مهار کنند (2

 پلیمراز(، ژن های مربوط به سنتز مالتوز رونویسی می شوند. (RNAرنابسپاراز  (3

 ، اولین نوکلئوتید مناسب برای رونویسی مورد شناسایی قرار می گیرد.(DNA)توالی خاصی ازدنا  (4
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 (98کدام اتفاق رخ می دهد؟)خ (DNA)در باکتری اشرشیاکُالی، به دنبال پیوستن فعال کننده به توالی خاصّی از دنا  -67

 اتصال مالتوز به نوعی پروتئین قطع می گردد. (1

 ژن های مربوط به سنتز مالتوز رونویسی می شوند. (2

 شود. پلیمراز( رونویسی می (RNAاولین نوکلئوتید مناسب توسط رنابسپاراز  (3

 کند.پلیمراز( به کمک عوامل رونویسی، راه انداز را شناسایی می (RNAرنابسپاراز  (4

 
 (99، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر، مناسب است؟ )د E.coliبا توجه به اپران لک در باکتری  -68

 .............................«شود، ترکیبی که به عنوان .......... شناخه می»

 بیش از نوعی قند تمایل دارد.  DNAبه توالی خاصی از  –مهار کننده  (1

 هایی برای شناسایی راه انداز است.نیازمند پروتئین –آنزیم ویژه رونویسی  (2

 یابد. پس از اتصال به نوعی قند، به جایگاه ویژه خود اتصال می –فعال کننده  (3

 آید. نوعی دی ساکارید به حساب می –پلمراز(  RNAمحرک فعالیت رنا بسپاراز ) (4

 (99)خ، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ E.coliبا توجه به اپران لک در باکتری  -69

 ................« شود، همواره ....... شناخته می....ترکیبی که به عنوان .........»

 ، بیش از نوعی قند تمایل دارد. DNAبه توالی خاصی از  –( مهار کننده 1

 نوعی مونوساکارید است.  –پلی مراز(  RNA( محرک فعالیت رنا بسپاراز )2

 های بین ژنی اپران را رونویسی نماید. تواند توالیمی -( آنزیم ویژه رونویسی3

 های شیمیایی نقش دارد. در افزایش سرعت نوعی از واکنش -نهایی ژن ( فراورده4
 

 (1400)دکدام است؟  یاکالیاشرش یدر باکتر یسیرونو یمثبت و منف میمشترک هر دو نوع تنظوجه  -70

 شده است.  یسیرنابسپاراز، رونو یگریسازنده آن با نوع د یژن ها ایژن  رد،یگ یقرار م DNAاز  یخاص یتوال یکه بر رو ینیهر پروتئ( 1

 . ابدیاتصال  یدیساکاریتواند به قند دیدهد، م یحرکت م اندازکننده را به سمت راه  یسیرونو میکه آنز ینیهر پروتئ( 2

 شود. یکند، توسط فعال کننده به راه انداز متصل م یم یسیقند را رونو هیمربوط به تجز یها که ژن ینیهر پروتئ( 3

 کننده نقش دارد.  یسیرونو میگردد، در شروع حرکت آنزیمتفاوت از گلوکز متصل م یکه به قند ینیهر پروتئ( 4

 (1400)خ  ؟شودینممحسوب  یکالایرششا یدر باکتر یسیرونو یمثبت و منف میکدام وجه مشترک هر دو نوع تنظ-71

 .کندیم تیانداز هدابسپاراز را به محل راهرنا ،شودیانداز متصل ماز راه یخاص یبه نواحکه  ینیهر پروتئ(1

 .گذاردیم ریثأکننده تیسیرونو میآنز تیفعال ، برابدییاتصال م یدیساکاریقند د یکه به نوع ینیپروتئ هر(2

 .اندشده یسینوع رنابسپاراز رونو کیآن توسط  یهاژن ، ژن یاردیگیم رقراDNAاز یخاص یتوال یکه بر رو ینیهر پروتئ(3

ها را ژن یس  یآغاز رونو گاهیجا در دنا ایژهیو یهایبه کمک توال ،کندیم یس  یقند را رونو ینوع یۀمربوط به تجز یهاژن که ینیهر پروتئ (4

 .کندیم ییشناسا
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 (1401)د  است؟ نامناسبمطابق با مطالب کتاب درسی، کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر  -72

در پی تغییر محیط کشت باکتری اشرشیاکُالی، از محیطی که تنها قند آن ................. است به محیطی که تنها قند آن »

 ........................«تنظیم بیان ژن در این باکتری  منظوربه....................... است و 

 آید.میوجود تغییر در ساختار مهارکننده به –گلوکز  –الکتوز  (1

 شود.نوعی پروتئین به رنابسپاراز متصل می –مالتوز  –الکتوز  (2

 آورد.عمل میکننده ممانعت بهمهارکننده از فعالیت فعال –الکتوز  –مالتوز  (3

 گیرد.انداز قرار میرنابسپاراز بر روی توالی نوکلئوتیدی مجاور راه –الکتوز  –گلوکز  (4

 (1401 خمورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ )مطابق با مطالب کتاب درسی، کدام  -73

در پی تغییر محیط کشت باکتری اشرشیاکُالی، از محیطی که تنها قند آن ................. است به محیطی که تنها قند آن »

 ........................«تنظیم بیان ژن در این باکتری  منظوربه....................... است و 

 محتوای آنزیمی یاخته، به واسطه فعالیت نوع دیگری رنابسپاراز عوض می شود. –گلوکز  –وز الکت (1

 مهارکننده به نوعی توالی نوکلئوتیدی اتصال می یابد. –الکتوز  –گلوکز  (2

 فعال کننده از دو نوع پروتئین جدا می شود. –الکتوز  –مالتوز  (3

 شود.نوعی پروتئین به رنابسپاراز متصل می –مالتوز  –الکتوز  (4

 (98ی باکتری اشرشیاکُالی باشد؟ )د(DNA)چند مورد می تواند از پیامدهای وقوع جهش در دنا  -74

  ی الکتوزالف ـ تغییر در جایگاه فعال آنزیم تجزیه کننده     

 ب ـ عدم اتصال مهارکننده به بخشی از ژن    

 ج ـ عدم اتصال الکتوز به نوعی پروتئین    

 پلی مراز( (RNAد ـ افزایش فعالیت رنابسپار از     

 (98)خ ق  دخالت آنزیم صورت می گیرد؟به نیاز  بدونکدام مورد  -75

 متابولیسم الکتوز در باکتری اشرشیاکُالی (1

 ریزوبیومدور شدن دو راهی های همانند سازی از یکدیگر در  (2

 اوگلنااز رشته ی پلی پپتید به هنگام ترجمه در  tRNAجدا شدن آخرین  (3

 اسپیروژیری tRNAایجاد پیوند بین بازهای آلی موجود در بخش های مختلف  (4

 توالی های تنظیمی )بین ژنی(

 عملکرد محل پروکاروت یا یوکاریوت نام

 تعیین محل صحیح شروع رونویسی قبل از ژن هر دو راه انداز

 قطع رونویسی  بعد از راه انداز پروکاریوت اپراتور

 افزایش سرعت و مقدار رونویسی خیلی قبل تر از راه انداز یوکاریوت افزاینده

 کمک به قرار گیری رنابسپاراز بر روی راه انداز قبل راه انداز پروکاریوت جایگاه اتصال فعال کننده
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 تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها

انجام شود. یاخته های یوکاریوتی  مراحل بیشتریاز پروکاریوت هاست و می تواند در  پیچیده ترتنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها 

به وسیله غشاها به بخش های مختلفی تقسیم شده اند. بنابراین، برای آنکه یاخته نسبت به یک ماده واکنش نشان دهد، آن ماده باید 

        در  برخیژن ها در هسته و  بیشترر دهد. در یاخته های یوکاریوتی، به طریقی از غشاها عبور کند و ژن ها را تحت تاثیر قرا

راکیزه ها و دیسه ها قرار دارند. در هر یک از این محل ها، یاخته می تواند بر بیان ژن نظارت داشته باشد. بنابراین تنظیم بیان ژن 

 انجام شود. مراحل متعددیدر می تواند 

 رونویسیدر مرحله تنظیم بیان ژن 

      اراز در یوکاریوت ها رنابسپاراز به راه انداز آغاز می شود. در یوکاریوت ها نیز مانند پروکاریوت ها، رونویسی با پیوستن رنابسپ

نمی تواند به تنهایی راه انداز را شناسایی کند و برای پیوستن به آن نیازمند پروتئین هایی به نام عوامل رونویسی 

رنابسپاراز را به محل راه انداز هدایت می کند، چون  با اتصال به نواحی خاصی از راه انداز،پروتئین ها  گروهی از این هستند.

 راه انداز در اثر عواملی تغییر می کنند، مقدار رونویسی ژن آن هم تغییر می کند. تمایل پیوستن این پروتئین ها به

متصل شوند. با پیوستن توالی افزاینده به بخش های خاصی از دنا به نام  دیگریعوامل رونویسی ممکن است  یوکاریوت هادر 

این پروتئین ها به توالی افزاینده و ایجاد خمیدگی در دنا، عوامل رونویسی در کنار هم قرار می گیرند. کنار هم قرارگیری این عوامل، 

راه انداز هستند و ممکن است در فاصله دوری از ژن قرار  . توالی های افزاینده متفاوت ازسرعت رونویسی را افزایش می دهند

 موثر است.سرعت و مقدار رونویسی ژن داشته باشند. اتصال این پروتئین ها بر 

 

 
 (( ................ ، سبب ..........................صال ..............ات))  کدام گزینه عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -76

 اتصال رنابسپاراز به راه انداز می شود. - عوامل رونویسی به افزاینده (1

 تولید رنای رناتنی می شود. –به افزاینده  1رنابسپاراز  (2

 افزایش سرعت رونویسی می شود. –عوامل رونویسی به راه انداز  (3

 تولید رنای ناقل می شود. –به راه انداز  3رنابسپاراز  (4
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 رونویسیمراحل غیر تنظیم بیان ژن در 

 بعضی از رناهای کوچکاتصال انجام شود.  هم پیش از رونویسی یا پس از آنتنظیم بیان ژن می تواند  یوکاریوت هادر 

است. با اتصال این رناها، از کار رناتن جلوگیری می شود. در نتیجه،  پس از رونویسیمثالی از تنظیم بیان ژن  رنای پیکمکمل به 

 تجزیه می شود.عمل ترجمه متوقف و رنای ساخته شده پس از مدتی 

فام تن کمتر در دسترس رنابسپاراز ها قرار می گیرند  بخش های فشردهاست. به طور معمول  سطح فام تنیروش تنظیم دیگر در 

، دسترسی رنابسپاراز را به ژن مورد نیاز تنظیم تغییر در میزان فشردگی فام تن در بخش های خاصید با بنابراین یاخته می توان

 ......................... کند. به نظر شما این تنظیم بیان ژن پیش از رونویسی است یا پس از آن؟

موجب افزایش محصول می شود.  ی پیکافزایش طول عمر رنااست.  طول عمر رنای پیکاز روش های دیگر تنظیم بیان ژن 

این فرایند ها در میزان پروتئین سازی موثر خواهند بود. شیوه های دیگری نیز در تنظیم بیان ژن مؤثرند که نحوه عمل بسیاری از 

 آنها ناشناخته است.

 

 

 

 

 

 

مکانیسم های 

 تنظیم 

 بیان ژن

 پروکاریوت ها
    در ژن بیان تنظیم

      ها پروکاریوت
 یک هر در تواند می

 ساخت مراحل از

 تأثیر پروتئینو  رنا

 بگذارد.

 پروتئین یا عمر( رنا )طول پایداری در تغییربا  در مواردی

 

 به طور معمول

 

در مرحله 

 رونویسی

با اتصال مهارکننده به اپراتور و ایجاد منفی: 
 مانع سر راه رنابسپاراز

جایگاه با اتصال پروتئین فعال کننده به مثبت: 
اتصال خود و کمک به رنابسپاراز برای اتصال 

 به راه انداز

 

 

 

 یوکاریوت ها

 پیچیده تر
 در مراحل بیشتر

 

 

در مرحله 

 رونویسی

       با تغییر تمایل پیوستن پروتئین های عوامل رونویسی به 
 راه انداز، مقدار رونویسی ژن آن هم تغییر می کند.

دیگری به بخش های خاصی از دنا به با اتصال عوامل رونویسی 
نام توالی افزاینده و ایجاد خمیدگی در دنا، عوامل رونویسی در 

و مقدار رونویسی ژن سرعت رونویسی و  کنار هم قرار می گیرند
 را افزایش می دهند. 

با تغییر در میزان فشردگی فام تن در بخش های خاصی، دسترسی  پیش از رونویسی
 ه ژن مورد نیاز تنظیم می کند.رنابسپاراز را ب

 

 پس از رونویسی

از کار رناتن ز رناهای کوچک مکمل به رنای پیک،اتصال بعضی ا
عمل ترجمه متوقف و رنای ساخته شده پس از مدتی  ،جلوگیری

 تجزیه می شود.

        با افزایش طول عمر رنای پیک موجب افزایش محصول 
 می شود.
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 مکانیسم های تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها کدام مورد سبب افزایش تولید محصول ژن می شود؟با توجه به  -77

 ( اتصال رنا های کوچک به رنای پیک 2( افزایش فشردگی در بخش هایی از فام تن                                  1

     ( اتصال پروتئین فعال کننده به جایگاه اتصال خود4             ( اتصال عوامل رونویسی به توالی افزاینده                        3

 در هنگام صعود به ارتفاعات در تنظیم بیان ژن اریتروپویتین کدام یک ممکن رخ دهد؟ -78

 رونویسیآغاز ترجمه توسط مجموعه از رناتن ها پیش از پایان (2    کاهش طول عمر رناهای پیک حاصل از رونویسی ژن های آن(1

 کاهش فشردگی ژن های مربوطه در فام تن (4                جداشدن پروتئین مهارکننده از جایگاه اتصال خود(3

  (1400)د دانست؟ یسیاز رونو شیژن پ انیب میتوان مربوط به تنظیچند مورد را م ها،وتیوکاریدر  -79

 میماده به آنز شیپ یدسترس زانیم  

 دیاس کیبونوکلئیر یکوچک به نوع یاتصال رناها  

 نیدر رشته کرومات یتکرار یواحدها یدر فشردگ رییتغ  

 یدر بخش یدگیعدم خم ای یدگیخم ( از مولکول دناDNA) 

 (1400)خ ؟است یسیاز رونو شیژن پ انیب میبه طور حتم مربوط به تنظ ،کدام مورد -80

 دیاس کینوکلئبویر یکوچک به نوع یاهاناتصال ر( 2                                     میماده به آنز شیپ یدسترس زانیم( 1

 تن رناو (DNA)دنا یانجیطول عمر مولکول م شیافزا( 4           نیکرومات ۀدر رشت یتکرار یواحدها یدر فشردگ رییتغ( 3

ی فتوسنتز را انجام می دهند و در محیط های متفاوت است که بخش عمده ی جاندارانیکدام مورد، ویژگی مشترک همه -81

 (98خشکی و آبی زندگی می کنند؟ )د

 رساند.پلیمراز( در طی بیش از سه مرحله، عمل رونویسی را به انجام می (RNA)آنزیم رنابسپاراز  (1

 را تحت تأثیر قرار می دهند.ها عواملی می توانند با عبور از طریق غشاءهای درون یاخته ای، رونویسی ژن (2

 پلیمراز( می تواند به تنهایی نوعی توالی نوکلئوتیدی ویژه ی شروع رونویسی را شناسایی کند. RNAرنابسپاراز ) (3

 ای از رناتن )ربیوزوم ها( ساخته شوند.پروتئین ها می توانند به طور همزمان و پشت سر هم توسط مجموعه (4

ندارانی صادق است که در محیط های متفاوت خشکی و آبی زندگی می کنند و انجام ی جاچند مورد، درباره ی همه -82

 (98بخش عمده فتوسنتز را بر عهده دارند؟)خ

 الف   رناتن )ربیوزوم( ها، عمل ترجمه را قبل از پایان رونویسی آغاز می کنند.

 هستند.ی پیک (RNA)ی رونویسی همه ی ژن ها، پیش سازهای رنا ب   محصوالت اولیه

 ج   با قرار گرفتن عوامل رونویسی در کنار هم، سرعت رونویسی افزایش می یابد.

 ای از رناتن )ربیوزوم(ها ساخته می شوند.د   پروتئین ها می توانند بطور همزمان و پشت سرهم توسط مجموعه

 کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ -83

 (98)خ ........................«.یی که ................... دارد، فقط  (RNA)رنا  در همه ی جانداران، هر»
 در ساختار خود پیوندهای اشتراکی   از رونویسی یک ژن حاصل شده است. (1

 شود.ی یاخته پیرایش میدر ساختار خود رمزه )کدون( پایان   در درون هسته (2

 پلیمراز( ساخته شده است. RNA) توسط یک رنابسپارازی پلی پپتیدی در حال ساخت اتصال   به رشته (3

 ی رمزگذار شباهت بسیار   از طریق رمزه )کدون(های خود با پادرمزه )آنتی کدون(ها ارتباط برقرار می کند.به رشته (4
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 (1401)د   .................«در همۀ جاندارانی که » است؟ نامناسبکدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر،  -84

 شود.زیستی دارند، رنای پیک در حین یا پس از رونویسی دستخوش پیرایش میبا ریشۀ گیاهان رابطۀ هم( 1

 ها نقش دارد.سازی واکنش، در کاهش انرژی فعال(RNA)توانند ناقل همانندسازی را دریافت و تکثیر کنند، نوعی رنا می( 2

 شوند.های حامل الکترون در مادۀ زمینۀ سیتوپالسم یاخته تولید میمولکولیابند، های رویشی تکثیر میبا استفاده از بخش( 3

 کند.ها را شناسایی میانداز تمام ژنها به غشای یاخته اتصال دارد، آنزیم رنابسپاراز، راهتن اصلی موجود در سیتوپالسم آنفام( 4

 

 یوکاریوت ها پروکاریوت ها تفاوت

 خطی و حلقوی حلقوی نوع دنا

 تعداد دنا

 

 یک فام تن اصلی حلقوی متصل به غشا
 در برخی عالوه بر آن تعدادی فام تن کمکی

 یا بیشتر فام تن خطی در هسته و  2
 تعدادی دنا حلقوی در سیتوپالسم

 چند تا در هر دنا خطی اغلب یکی در هر دنا تعداد نقاط آغاز همانندسازی

 بیشتر از سه یکی تنوع رنابسپاراز

 کم زیاد عملکرد رنابسپارازتنوع 

 دارد ندارد نیاز به کمک عوامل رونویسی

 دارد ندارد پیرایش

 دارد ندارد اگزون و اینترون

 دارد ندارد افزاینده

 ندارد دارد اپراتور

 ندارد دارد مهار کننده و فعال کننده

 زیاد کم طول عمر رنا پیک

 ندارد دارد آغاز ترجمه پیش از پایان رونویسی

 زیاد کم پیچیدگی تنظیم بیان ژن

 زیاد کم فرصت برای تنظیم بیان ژن

 دارد دارد تجمع رناتن ها روی رنای پیک

 دارد دارد تجمع رنابسپاراز ها روی یک ژن

 ندارد دارد رنای چند ژنی

 ندارد دارد یک راه انداز برای چند ژن

 سیتوپالسمهسته و  سیتوپالسم محل رونویسی و همانندسازی

 سیتوپالسم سیتوپالسم محل ترجمه

 هسته و سیتوپالسم سیتوپالسم محل تنظیم بیان ژن
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 ها نسل در اطالعات انتقال - 3فصل 
 مفاهیم پایه وراثت:

 که میدانی م نیهمچن. شودی م منتقل فرزندان بهی نحو به نیوالدی های ژگیو که است آنی ایگو ن،یوالد و فرزندان نیب شباهت

 کهیی ها دستورالعمل توسط نیوالد از کی هری های ژگیو و کنندی م برقرار ها گامت را ها نسل نیب ارتباطی جنس مثل دیتول در

 صفات که بود آن بر تصور وراثت، نیقوان کشف از شیپ .شودی م منتقل بعد نسل به دارد، قرار ها گامت در موجودی دنا در

 فرزند باشد، قد کوتاهی گرید و قد بلند نیوالد ازی کی اگر مثالً .آنهاست ازی واسط حد و نیوالد صفات ازی ا ختهیآمفرزندان،

 هنوز کهی زمان نوزدهم، قرن اواخر در .ستین درست تصور نیا که داد نشان متعدد مشاهدات اما. داشت خواهد متوسطی قد آنان

 کمک به. کند کشف را وراثتی ادیبن نیقوان تتوانس مندل گوریگر نام بهی دانشمند نبود، معلوم ها ژن و دنا عمل و ساختار

  . کردی نیب شیپ را فرزندان صفات شدی م ن،یقوان نیا

            مثل م؛یا کرده افتیدر خود نیوالد از را های ژگیو نیا ازی بعض. شناسندی م آنها با را ما که میداریی های ژگیو ما از کی هر

 قرار علت به که پوست رنگ شدن رهیت مثل ستند؛ینی ارث که میشناسی م هم رایی های ژگیوی. خون گروه ای مو رنگ چشم، رنگ

 .است شده جادیا آفتاب معرض در گرفتن

               ازی ا شاخه ،یشناس ژن. نامندی م صفت را جانداران یارثی های ژگیو ،یشناس ژن علم در صفت و شکل های آن:

 .پردازدی م گرید نسل بهی نسل از صفات وراثتی چگونگ به که استی شناس ستیز

 سبز ،یا قهوه ،یمشک رنگ به است ممکن چشم رنگ مثالً . شوندی م دهیدی مختلفی ها شکل به میبرد نام کهی صفات از کی هر

   صفت آنی ها شکل صفت، کی مختلف انواع به. شود دهید فر ای دار موج صاف، شکل به است ممکن مو حالت ا. یباشد یآب ای

 .ندیگوی م

یا پلی پپتید می انجامد. مثال  RNAاست که بیان آن به تولید    DNAبخشی از مولکول ژن : 

و  ۱شماره  بر روی فام تن (Dدر غشای گویچه قرمز)پروتئین  Rhژن مربوط به ساخت پروتئین 

غشای گویچه های قرمز  Bو  Aیا ژن های مربوط به ساخت آنزیم های سازنده کربوهیدرات های 

  قرار گرفته است. ۹شماره بر روی فام تن 

 مشابه اندازه با محتوای ژنتیکیهم  ،به کروموزوم های هم شکل)محل سانترومر( موزوم همتا )همولوگ( یا هم ساخت:کرو

 نسبت به هم، همتا گفته می شود.

جایگاه یکسانی از کروموزوم های همتا قرار گرفته اند، نسبت به ژن هایی که در کنترل یک صفت نقش داشته و در  الل )دگره( :

، (Rh)رزوس یا  D دو ژن در ارتباط با پروتئینبه طور مثال  )شکل های مختلف یک صفت با جایگاه ژنی یکسان(. به هم آلل گفته می شود

   را بسازد و ژنی که  Dژنی که می تواند پروتئین ؛ می شود در میان مردم دیده

که نسبت  می نامیمd و  D را بسازد. این دو ژن را به ترتیب Dنمی تواند پروتئین 

 فام تن شمارهدر یکسانی گاه جای dو   Dمی گویند. دگره)آلل(به هم، به آن ها 

را  dیا  D ژن گاهیجا نیا در 1 شماره تن فام هر دکهیباش داشته توجه .دارند یک

            Rh یها ژن گاهیجا ،1از فام تن شمارهنه هر دو را. به این جایگاه  دارد و

دو  را تعیین می کنند و هر Rhکه شکل های مختلف صفت  d و D .می گویند

مثبت و اگر  Rhدر غشای گویچه های قرمز وجود داشته باشد، گروه خونی  Dاگر پروتئین  هم هستند. )الل( دگره جایگاه ژنی یکسانی دارند؛

 منفی خواهد شد. Rhوجود نداشته باشد، گروه خونی 
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 خالص و ناخالص:

و هرگاه متفاوت  خالصبه سلول در مورد آن صفت  WWیا   AAهرگاه در سلولی ژن های مربوط به یک صفت یکسان بودند مثل

 م،یدار 1فام تن  از آنجا که هر یک از ما دوبه طور مثال   گفته می شود. ناخالصبه سلول در مورد آن صفت  RWیا   Aaبودند مثل

         را داشته باشند. در این صورت  d ا هر دو ی D ،1فام تن شماره  دو داریم. بنابراین ممکن است هر Rhی برا هم دگره دو پس

می گویند فرد برای این صفت،  را داشته باشد dو دیگری  Dاست. اما اگر یک فام تن  خالصمی گویند فرد برای این صفت 

 .است ناخالص

 

 

 

 

 رابطه بین دگره ها:

دگره نهفته را با حرف و  دگره بارز را با حرف بزرگطبق قرارداد، داشته که  بارز و نهفتگیگاهی آلل های یک صفت رابطه 

را  مثبتمشاهدات نشان می دهند که افراد ناخالص، گروه خونی  ،Rhبه طور مثال در رابطه با صفت  نشان می دهیم. کوچک آن

است که  Dهم قرار بگیرند، این آلل  کنار dو  Dدگره  خواهند داشت. بنابراین اگر دو

 dو آلل  بارزمثبت(  Rh)ژن D آلل در چنین حالتی گفته می شود که بروز می کند. 

 می باشد.      نهفتهمنفی(  Rh)ژن 

کار آسانی است. داشتن   Rhبارز و نهفتگی دگره های گروه خونی توضیح علت رابطه

مشاهده شود  Dگویچه های قرمز پروتئین  کافی است تا در غشای Dتنها یک دگره 

 به همین علت، گروه خونی فردی که برای این صفت ناخالص است، مثبت خواهد شد.

 

            این گروه بندی بر مبنای بودن یا نبودن  .گروه بندی می شود Oو  A  ،B ،ABچهار گروه خون به  ABOدر گروه خونی 

 است. در غشای گویچه های قرمز Bو  Aدو نوع کربوهیدرات به نام های 

 
،که  Aآنزیم است. دو نوع آنزیم وجود دارد. یکی آنزیمیبه غشای گلبول قرمز، یک واکنش  Bو  Aکربوهیدرات های  اضافه شدن

اگر هیچ یک از این دو آنزیم  اضافه می کند.را  B،که کربوهیدارت  Bآنزیم و دیگری  اضافه می کندرا به غشا  Aکربوهیدرات 

وجود دارد. دگره ای که آنزیم  سه دگرهوجود نداشته باشند، آن گاه هیچ کربوهیدراتی اضافه نخواهد شد. بنابراین برای این صفت، 

A  را می سازد، دگره ای که آنزیمB  را می سازد و دگره ای که هیچ آنزیمی نمی سازد. جایگاه ژن های گروه خونیABO در      

 است.  9 شماره فام تن
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یا  AA  ،BB خالص افرادبرای گروه خونی می نامیم. در این جا تشخیص  O و A  ،B برای سادگی، این سه دگره را به ترتیب

OO  آسان است: گروه خونی به ترتیبA  ،B  یاO .اما آیا می توانید گروه خونی افراد ناخالص را حدس بزنید؟ می شود 

 است، چیست؟ AOآیا می توانید حدس بزنید گروه خونی فردی که .  ABو  AO ،BOناخالص برای این دگره ها عبارت اند از  افراد

       خواهد شد. به همین علت گفته  Aهیچ آنزیمی نمی سازد. پس گروه خونی این فرد  Oرا می سازد اما دگره  Aآنزیم  Aدگره 

 است.  بارز Oهم نسبت به دگره  B به کار برد. دگره BO فرداست. همین استدالل را می توان برای  بارز Oنسبت به  Aمی شود

 رابطهد داشت. در اینجا خواهرا  Bو  Aهر دو آنزیم ساخته می شوند و به همین علت گلبول قرمز هر دو کربوهیدرات  AB در فرد

  Bو  Aمی نامیم و می گوییم دگره های  هم توانی، دیگر از نوع بارز و نهفتگی نیست. چنین رابطه ای را Bو  Aبین دو دگره 

 در هم توانی، اثر آلل ها، همراه با هم ظاهر می شود. هستند. هم توان ،یکدیگرنسبت به 

که  نشان می دهد نشان می دهند. این نوع نام گذاری به روشنی iو  𝐈𝐀 ، 𝐈𝐁 را به ترتیب با  Oو  A  ،Bژن شناسان دگره های 

 بارزند. iاما نسبت به  هم تواننسبت به هم  IBو  IAدگره 

. رابطه دیگری نیز بین دگره ها برقرار است و هم توانیو دیگری بارز و نهفتگی تا اینجا با دو نوع رابطه دگره ای آشنا شدیم: یکی 

  در حالت ناخالص، به صورت حدواسط حالت های خالص مشاهده می شود.صفت آن موقعی است که 

مثال خوبی است.  رنگ گل میمونیاین بار مثالی از گیاهان بیاوریم. 

دو دگره برای رنگ گل میمونی وجود دارد که یکی قرمز و دیگری 

نشان می دهیم. در حالت  Wو  Rسفید است. این دو را به ترتیب 

RR قرمز و در حالت  ،رنگ گلWW رنگ سفید است. ،رنگ گل 

حالت حد واسط قرمز و  رنگ صورتی، است. صورتی،  RWگل 

رابطه بارزیت ناقص  سفید است. در این حالت گفته می شود که

 برقرار است.

  و  O نسبت به Aو یا ژنهای  Rhدر صفت  dنسبت به  D)مثل ژنهای  گاهی آلل های یک صفت رابطه بارز و نهفتگی داشته بنابراین

B نسبت بهO  گاهی آلل ها فاقد رابطه بارز و نهفتگی بوده که در این حالت رابطه آلل ها به دو شکل  گروه خونی( در صفت            
 باشد.می در گروه خونی( B نسبت به  A)مثل آلل های و یا هم توانی  )مثل رنگ گل میمونی و حالت موی انسان(بارزیت ناقص 

 

ترکیب الل ها را در فرد، ژنوتیپ )ژن نمود( و شکل ظاهری یا حالت بروز یافته ژنوتیپ )ژن نمود( و فنوتیپ )رخ نمود( : 

 صفت را فنوتیپ )رخ نمود( می نامیم.

  

 فنوتیپ ژنوتیپ فنوتیپ ژنوتیپ

DD  AB  

Dd  OO  

dd  AA  

AO  WW  

BO  RR  

BB  RW  
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 زیر صحیح می باشد؟ چند مورد از موارد -1

  کربوهیدراتA  و کربوهیدراتB  از روی ژن هایA  وB  ساخته می شوند. 9بر روی کروموزوم شماره 

 در حالت ناخالص، به صورت حدواسط حالت های خالص مشاهده می شود.گروه خونی  صفت 

  قرار گرفته است. 1ژن ساخت پروتئین رزوس در مجاورت سانترومر کروموزوم شماره 

  گل میمونی ای که در یکی از فام تن هایش آللR  ،ممکن نیست سفید رنگ شود.دارد 

  صفت رنگ چشم انسان همانند صفت گروه خونیABO .دارای بیش از دو دگره می باشد 

 .اضافه شدن کربوهیدرات های گروه خونی به غشای گویچه های قرمز توسط سه نوع آنزیم صورت می گیرد 

  عمل دنا، گریگور مندل قوانین وراثت را کشف کرد.پس از کشف ساختار و 

  ستندین یارث ،شده است جادیشدن رنگ پوست که به علت قرار گرفتن در معرض آفتاب ا رهیمثل تبعضی از صفات ما. 

  دگرهD  آنزیمی را می سازد که پروتئینD .را به غشای گویچه های قرمز اضافه می کند 

  ،ها، همراه با هم ظاهر می شوند.اثر آلل در صفت حالت مو انسان 

 بارز را نشان می دهند. رخ نمودهمواره  دارند ناخالص ی که در مورد صفتی ژن نمودافراد 

  .در هر صفت تعداد انواع رخ نمود ها کوچکتر یا مساوی تعداد انواع ژن نمودها می باشد 

 

 نحوه وراثت در انواع صفات
هستند. صفاتی را که  Yو  Xبه یاد دارید که فام تن ها به دو دسته غیرجنسی و جنسی تقسیم می شوند. فام تن های جنسی انسان 

و صفاتی را که جایگاه ژنی  )اتوزومی( صفت مستقل از جنس ،جایگاه ژنی آنها در یکی از فام تن های غیرجنسی قرار داشته باشد

 می گویند.وابسته به جنس  ،جنسی قرار داشته باشدآنها در یکی از دو فام تن 

 )اتوزومی(وراثت صفات مستقل از جنس
داشته  Ddیک صفت مستقل از جنس است. اگر پدر و مادری هر دو ژن نمود  Rhچگونه به ارث می رسند؟  مستقل از جنس صفات

 باشند، چه ژن نمود یا ژن نمودهایی برای فرزندان آنها مورد انتظار است؟

ها به نسل بعد منتقل می کنند. در این مثال،  گامتمی دانیم هر یک از پدر و مادر، از هر جفت فام تن همتا تنها یکی را از طریق 

ژن نمود فرزندان . دارد dکه  گامتیدارد و دیگری که  D که گامتیتولید می کنند: یکی  گامتدو نوع  Rhهم مادر از نظر  هم پدر و

به دست مربع پانت می توان با روشی به نام  ها با یکدیگر لقاح پیدا کنند. ژن نمود فرزندان راگامت ه کدام به این بستگی دارد ک

 نام دانشمندی است که این روش را پیشنهاد کرده است. پانتآورد. 

در روش مربع پانت، گامت های والدین را به طور جداگانه در سطر و ستون 

        یک جدول می نویسیم و بعد خانه های جدول را با کنار هم قرار دادن 

            توجه داشت کهباید  های سطر و ستون متناظر هم پر می کنیم.گامت 

     فرزندی که متولد می شود  یکسان اند. بنابراین هر  dDو  Ddژن نمودهای 

 را داشته باشد.  ddو  DD  ،Ddمی تواند یکی از ژن نمود های 

 

 دارد.  ABو مادری گروه خونی  Oفعالیت: پدری گروه خونی 

 چه ژن نمود و رخ نمودهایی برای فرزندان آنان پیش بینی می کنید؟
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 AA×aa Aa×aa Aa×AA Aa×Aa RW×RW 

 

 گامت ها

 

   
 

 
 

 فرزندانژنوتیپ 

 تعداد انواع ژنوتیپ

 

 

 

    

 فنوتیپ فرزندان

 تعداد انواع فنوتیپ

 

 

 

    

 

 با توجه به آمیزش زیر انواع ژنوتیپ و فنوتیپ در فرزندان را معین کنید؟ -2

                                                                                                 AaBbdd × AabbDd 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با توجه به آمیزش زیر انواع ژنوتیپ و فنوتیپ در فرزندان را معین کنید؟  -3

AaBbRW× AaBBRW                                                        
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بر چروکیدگی دانه  در گیاه نخود فرنگی، صفت بلندی ساقه بر کوتاهی و رنگ زرد دانه بر رنگ سبز و صفت صافی دانه -4

رزندان را انواع ژنوتیپ و فنوتیپ در ف غالب است. اگر افرادی که از نظر هر سه صفت ناخالص هستند، خود لقاحی نمایند.

 (96؟)د معین کنید

 

 

 

 

 
 بتوانند یاست. اگر زن و مرد مستقل از جنس و  بارزصفت  یمربوط به نوع یاب،آس یهاکه ظاهر شدن دندان کنیمفرض  -5

در داشته باشند.  ینمتفاوت با والد یپیصفت، ژنوت یناز آنها در ارتباط با ا یشوند که بعض یطور معمول صاحب فرزندان به

 (97؟ )دانواع ژنوتیپ و فنوتیپ در فرزندان را معین کنیداین خانواده، 

 

 

 

 

فنوتیپ نوترکیب ....................... در فرزندان قابل با توجه به آمیزش زیر احتمال ایجاد ژنوتیپ نوترکیب ................... و  -6

 AaBBRW × AabbRW                                                                                 .تصور می باشد

1) AaBBRR  - aBRW 

2) AaBbWW – ABRW 
3) AabbRW – AbW 
4) aaBbRW – aBW 

 
 

ایجاد ژنوتیپ نوترکیب ................... و فنوتیپ نوترکیب ....................... در فرزندان قابل با توجه به آمیزش زیر احتمال  -7

 AaBbdd × AaBBDd                                                                                   .می باشد تصور

1) AaBbDd  - abd 

2) aabbdd – ABd 
3) AABBDD – ABD 
4) AaBBdd – aBd 
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 یخونی ها گروه
 است در واقع دو گروه خونی را برای او مشخص کرده اند. یکی گروه خونی معروف به +Aوقتی می گویند گروه خونی شخصی 

ABO  و دیگری گروه خونی ای به نامRh .در ادامه این دو گروه خونی را بررسی می کنیم . 

و تک جایگاهی بوده که جایگاه ژن های مربوط به آن، بر روی فام تن  صفت مستقل از جنسنوعی ABO گروه خونی صفت 

غالب بوده و نسبت به هم، هم توان  i بر  BI و  AIبوده که آلل های  i و  BI و  AIتحت کنترل سه آلل قرار دارد. این صفت  9شماره 

 B)اضافه کننده کربوهیدرات  Bآنزیم  BIبه غشای گویچه های قرمز( و آلل  A)اضافه کننده کربوهیدرات  Aآنزیم  AIمی باشند. آلل 

 هیچ آنزیمی را نمی سازد. iبه غشای گویچه های قرمز( را می سازند ولی آلل 

و تک جایگاهی بوده که جایگاه ژن های مربوط به آن بر روی فام تن  صفت مستقل از جنسنیز نوعی  Rhگروه خونی صفت 

 منفی Rhمربوط به ژن  )الل نهفته( dمثبت و آلل  Rhژن  )الل بارز( مربوط به Dتحت کنترل دو آلل قرار دارد. این صفت  1شماره 

 را بسازد. Dنمی تواند پروتئین  dغشای گویچه های قرمز را بسازد ولی آلل  Dمی تواند پروتئین  Dآلل . می باشد

                                                                                                                                

 Rhصفت گروه خونی   ABOصفت گروه خونی 

 غشای گویچه قرمز فنوتیپ ژنوتیپ غشای گویچه قرمز فنوتیپ ژنوتیپ

      

   

      

   

      

   

                                                                                                                                                                                 

 چند نوع ژنوتیپ و فنوتیپ در جامعه قابل تصور است؟ Rhمعین کنید برای دو صفت گروه خونی و  -8

 تعداد انواع ژنوتیپ:   

 تعداد انواع فنوتیپ:   

 

 نکات گروه خونی : 

 از : ، والدین عبارتندگروه خونی در فرزندان وجود دارد هرگاه در خانواده ای عنوان شود احتمال ایجاد هر چهار نوع -1

 

 

  :عبارتند ازوالدین ، ی فرزندان با والدین وجود ندارندهرگاه در خانواده ای عنوان شود احتمال یکسان شدن گروه خون -2

 



    Learn Better-دهم دواز                                                  1402کنکور                     دکتر حنیف عظیمی                                                 

76 
 

 با توجه به نسبت های داده شده در فرزندان والدین را بیابید:  -3

𝟏

𝟒
𝑨, 

𝟏

𝟐
𝑩, 

𝟏

𝟒
𝑨𝑩                                                                                                                                                           

   

𝟏

𝟒
𝑩, 

𝟏

𝟐
𝑨, 

𝟏

𝟒
𝑨𝑩                                                                                                                                                            

   
𝟏

𝟒
𝑨, 

𝟏

𝟐
𝑨𝑩, 

𝟏

𝟒
𝑩                                                                                                                                                             

.......... و کمترین تعداد ژنوتیپ احتمالی ...بیشترین تعداد ژنوتیپ احتمالی مربوط به گروه های خونی .................. -4

 است.... ...........گروه های خونی ............... مربوط به

گروه خونی ................. و ..................... را نمی توان با هم در دو نسل یک خانواده )والدین و فرزندان( به طور همزمان  -5

 ...............  فرزند .................  و یا والد ................  فرزند ................... ندارد. یعنی والد دید. 

 دارد، .................... است. Oیا  Aکه فرزند  Bدارد، ..................... و ژنوتیپ والد  Oیا  Bکه فرزند  Aژنوتیپ والد  -6

 نوع آمیزش قابل تصور است : Rh  ،۶برای صفت 

DD  ×  Dd DD  ×  dd DD  × DD 

Dd(+) – DD(+) Dd(+) DD(+) 

Dd  ×  Dd dd  ×  dd Dd  ×  dd 

DD(+) – Dd(+) – dd(-) dd(-) Dd(+) – dd(-) 
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 مسائل گروه خونی 

دارند. انواع ژنوتیپ و فنوتیپ در فرزندان  O-دختری با گروه خونی  B+و زنی با گروه خونی  A+ مردی با گروه خونی  -9

 این خانواده را معین کنید؟ 

 

 

 

 

دارند. انواع ژنوتیپ و فنوتیپ در فرزندان  B-دختری با گروه خونی   A-و زنی با گروه خونی  AB+ مردی با گروه خونی  -10

 این خانواده را معین کنید ؟

 

 
 

  نکته :

دارند. انواع ژنوتیپ و فنوتیپ در فرزندان  A-دختری با گروه خونی  AB-و زنی با گروه خونی  B+ مردی با گروه خونی   -11

 این خانواده را معین کنید ؟ 

 

 

 

، انواع ژنوتیپ و فنوتیپ در فرزندان این خانواده  A+و پدر زن  B- و مادر شوهر B-  و زن  A+در خانواده ای شامل مرد   -21

 را معین کنید؟

 

 

 

 کند؟تکمیل می نادرستعبارت را به طور  چند مورد از موارد زیر -31

 .....«.........این خانواده لزوماً ............، در این خانواده  باشد. اگر بدانیم درمی ای دارای گروه خونی فرزند اول خانواده»

 متولد شود. ممکن است فرزند بعدی با گروه خونی  -گروه خونی هر دو والد یکسان است 

 لزوماً حداقل یکی از والدین دارای هر دو کربوهیدرات  -تواند ایجاد ش  ودفقط دو نوع گروه خونی دیگر در فرزندان می

 باشد.خونی میگروه 

 باشند.می لزوماً هر دو والد دارای کربوهیدرات  -شودگروه خونی همه فرزندان یکسان می 

 متولد شود. ممکن است فرزند بعدی با گروه خونی -شودگروه خونی فرزندان متفاوت با والدین می 

A

O

A

B
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 کند؟عبارت را به طور صحیح تکمیل می چند مورد از موارد زیر -14

 باشد. اگر بدانیم در این خانواده لزوماً ....................... ، در این خانوادهمی Bای دارای گروه خونی فرزند اول خانواده» 

 ................«ممکن است 

  گروه خونی فرزند بعدیAB  یکی از والدین فاقد کربوهیدرات گروه خونی باشد. –می باشد 

  گروه خونی فرزند بعدیA  یکی از والدین فاقد کربوهیدرات گروه خونی باشد. –می باشد 

  گروه خونی فرزند بعدیO  فقط سه نوع گروه خونی در فرزندان ایجاد شود. –می باشد 

  گروه خونی فرزند بعدیAB  گروه خونی هر دو والد متفاوت با فرزندان باشد. –می باشد 

 

یدرات -51 یدرات گروه خونی و  Dگروه خونی و پروتئین Aمردی دارای کربوه قد کربوه فا با موهای صـــا  و زنی 

ــری با کربوهیدراتبا موهای موج Dپروتئین دارند. در این خانواده احتمال تولد  Dگروه خونی و فاقد پروتئین Bدار، پس

 کدام فرزند ممکن است؟

 داربا موهای موج Dپسری فاقد کربوهیدرات گروه خونی، فاقد پروتئین( 1

 با موهای صاف D( دختری دارای هر دو نوع کربوهیدرات گروه خونی، دارای پروتئین2

 با موهای فر Dگروه خونی، فاقد پروتئین Aپسری دارای کربوهیدرات (3

 داربا موهای موج Dگروه خونی، دارای پروتئین B( دختری دارای کربوهیدرات4

 

 

یدرات -61 یدرات گروه خونی و دارای  Dگروه خونی و پروتئین B مردی دارای کربوه قد کربوه فا با موهای فر و زنی 

ــری با کربوهیدرات موهای موج با  Dپروتئین ــند. در این خانواده می  Dگروه خونی و فاقد پروتئین Aدار دارای پس باش

 احتمال تولد کدام فرزند ممکن است؟

 با موهای فر Dپسری فاقد کربوهیدرات گروه خونی، دارای پروتئین( 1

 با موهای صاف Dگروه خونی، فاقد پروتئین A( دختری دارای کربوهیدرات 2

 با موهای موج دار Dگروه خونی، فاقد پروتئین  Bپسری دارای کربوهیدرات  (3

 داربا موهای موج Dگروه خونی، دارای پروتئین ( دختری دارای هر دو نوع کربوهیدرات4
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 Xصفت وابسته به وراثت 

یک ، هموفیلیمی گویند.  Xوابسته به صفت ، یصفاتچنین قرار دارد. به  Xگاهی ژن صفتی که بررسی می شود در فام تن 

قرار دارد نهفته است. در این بیماری،  Xاست یا به عبارتی دیگر، دگره این بیماری که روی فام تن  و نهفته Xبیماری وابسته به 

 .مربوط است )هشت( VIIIعامل انعقادی  فقدانبه  هموفیلینوع  شایع ترینلخته شدن خون دچار اختالل می شود.  فرایند

     است،  Xوابسته به  این صفت برای آنکه نشان دهیم .نامیده می شود H ،دگره سالم ژن ؛می نامیم hدگره بیماری هموفیلی را 

 .  Xhو  XHمی نویسیم:  Xصورت باالنویس  دگره ها را به

انواع ژن نمودها و رخ نمودها را برای هموفیلی جدول مقابل 

جایگاهی برای  Yنشان می دهد. دقت کنید که در فام تن 

که  XHXhفرد با ژنوتیپ دگره های هموفیلی وجود ندارد. 

ژن بیماری می تواند زیرا  ؛نامیده می شود سالم است، ناقل

ناقل بودن فنوتیپ محسوب نشده  کند.به نسل بعد منتقل را 
این بیماری و فنوتیپ افراد ناقل همان سالم است. در مورد 

 ، مرد ناقل قابل تصور نیست.Xبیماری های وابسته به و سایر 

  نمی باشد؟، دو آللی و با بارزیت ناقص باشد. کدام مگس زیر قابل تصور X اگر صفت رنگ چشم در مگس ها وابسته به  -71

 (ماده خاکستری4( نر خاکستری                                     3( ماده سیاه                             2سفید                     (نر1

 

 

 

 

 

در نسل های بعد، می توان همچنان از مربع پانت استفاده کرد. به  Xبرای پیش بینی ژن نمودها و رخ نمودهای صفات وابسته به 

  مثال زیر توجه کنید.

مثال: مردی هموفیل قصد دارد با زنی ازدواج کند که سالم است و ناقل هم نیست. زن می خواهد بداند 

 اصل از این ازدواج، هموفیل باشد؟آیا ممکن است فرزند ح
است.  Yو  Xhهایی که تولید می کند و گامت  XhYژن نمود مرد هموفیل 

، است و برای این صفت فقط یک نوع گامت XHXHژن نمود زن سالم 

     ژن نمودها و رخ نمود های نسل های بعد را . تولید می کند XH یعنی 

بنابراین فرزندان حاصل از این ازدواج  پانت یافت.مربع می توان به کمک 

  هموفیل نخواهند بود.

 
  مردی سالم قصد دارد با زنی هموفیل ازدواج کند.: فعالیت

 می کنید؟  چه ژن نمود و رخ نمودهایی برای فرزندان آنان پیش بینی
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 نوع آمیزش در جامعه قابل تصور است: 6در مورد صفت هموفیلی 

 
 ندارد. هرگز پسرسالم زن هموفیل هرگز دختر هموفیل و مرد سالم در مورد بیماری هموفیلی، 

 

 

 

 

 بیماری های وراثتی انسان

 و نهفته مستقل از جنس 
 فنیل کتونوری             کم خونی داسی 

مستقل از جنس و 

 بارز
 و نهفته xوابسته به 

 هموفیلی
و  xوابسته به 

 بارز

 PP-Pp مرد سالم
 ناقل      

SHbAHb - AHbAHb 

 ناقل    
tt YHX YbX 

 pp مرد بیمار
 

SHbSHb TT-Tt YhX YBX 

 PP-Pp سالمزن 
 ناقل     

SHbAHb - AHbAHb          
 ناقل       

tt hXHX-HXHX 

 ناقل        
bXbX 

 pp زن بیمار
 

SHbSHb TT-Tt hXhX bXBX-BXBX 

 ناقل بودن در بیماری های بارز مطرح نمی شود.
 مرد ناقل فقط در بیماری های اتوزوم و نهفته مطرح می شود.
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  Aخونی گروه با پسری ، Bخونی  گروه با سالم زنی هموفیلی و بیماری به و مبتال  ABخونی گروه با مردی ازدواج از -18

انواع ژنوتیپ و فنوتیپ در فرزندان را معین  در این خانواده گردید، فنیل کتونوری متولد به مبتال دختری و و مبتال به هموفیلی

 کنید؟ 
 

 

 

 

 

، دختری  A+و زنی مبتال به بیماری فنیل کتونوری با گروه خونی  Dحاصل ازدواج مردی هموفیل و دارای پروتئین  -19

است. در این خانواده، انواع ژنوتیپ و  O-و پسری مبتال به بیماری فنیل کتونوری با گروه خونی  AB+گروه خونی هموفیل با

 فنوتیپ در فرزندان را معین کنید؟ 

 

 

 

 

                    با زنی سالم و دارای  AB( و دارای گروه خونی بارزاز ازدواج مردی مبتال به هانتینگتون )بیماری اتوزوم و  -20

انواع ژنوتیپ و فنوتیپ در در این خانواده،  ، دختری فنیل کتونوری و پسری هموفیل متولد گردیده است. Oگروه خونی 

 فرزندان را معین کنید؟ 

 

 

 

 

 

 ، Aخونی  گروه با سالم زنی و  ABخونی  گروه با هانتینگتون)بیماری اتوزوم و بارز( بیماری به مبتال مردی ازدواج از  -21

در این  گردید، متولد و نهفته( xدوشن)بیماری وابسته به  عضالنی تحلیل به مبتال پسری و  Bخونی گروه با هموفیل پسری

 ؟ فرزندان را معین کنیدانواع ژنوتیپ و فنوتیپ در خانواده، 
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در غشای گویچه های قرمز خود، می تواند  Dدارد و عالوه بر داشتن پروتئین  ABدر یک خانواده، مادر گروه خونی  -22

است. اگر دختر  8دارد و فاقد عامل انعقادی شماره ی  Dو پروتئین  Bرا بسازد و پدر گروه خونی  8ی عامل انعقادی شماره

گروه خونی را بسازد، در  Aباشد و بتواند فقط کربوهیدرات  Dو فاقد پروتئین  8این خانواده، فاقد عامل انعقادی شماره ی 

 (98است؟ )د غیرممکناین صورت، تولد کدام فرزند 

 و سالم از نظر فرایند لخته شدن خون. Dوتئین پسری دارای یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و دارای پر (1

 . Dپسری با اختالل در فرایند لخته شدن خون و دارای یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و فاقد پروتئین  (2

 و سالم از نظر فرایند لخته شدن خون. Dدختری دارای هر دو نوع کربوهیدرات های گروه خونی و دارای پروتئین  (3

 . Dرایند لخته شدن خون و فاقد هر دو نوع کربوهیدرات های گروه خونی و دارای پروتئین دختری با اختالل در ف (4

 

 

          در غشای  Dتئین ورا دارند و هر دو عالوه برداشتن پر Bو  Aدر یک خانواده پدر و مادر به ترتیب گروه خونی  -23

 8بسازند. اگر پسر این خانواده، فاقد عامل انعقادی شماره ی را  8گویچه های قرمز خود، می توانند عامل انعقادی شماره ی 

د کدام فرزند در این خانواده را بسازد، در این صورت، تول Dبوهیدرات های گروه خونی و نیز پروتئین رباشد و نتواند ک

 (98است؟)خ غیرممکن

 بوهیدرات های گروه خونی.و فاقد هر دو نوع کر Dو دارای پروتئین  8ی دختری دارای عامل انعقادی شماره (1

 .Dو با توانایی تولید یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و فاقد پروتئین  8پسری دارای عامل انعقادی شماره ی  (2

 .Dپسری با اختالل در فرایند لخته شدن خون و دارای فقط یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و فاقد پروتئین  (3

 .Dن و دارای هر دو نوع کربوهیدرات های گروه خونی و دارای پروتئین دختری با اختالل در فرایند لخته شدن خو (4

 

 
و پسری فاقد عامل  Bاند، دختری فاقد آنزیم تجزیه کننده فنیل آالنین با گروه خونی ای که والدین هر دو سالمدر خانواده -24

متولد گردید. با فرض یکسان بودن گروه خونی والدین، تولد کدام فرزند در این  Aانعقادی شماره هشت با گروه خونی 

 ( 99خانواده ممکن است؟)د

 و دارای آنزیم تجزیه کننده فنیل آالنین 8و فاقد عامل انعقادی شماره  Oپسری با گروه خونی  (1

 کننده فنیل آالنینو فاقد آنزیم تجزیه  8، و دارای عامل انعقادی شماره ABپسری با گروه خونی  (2

  8و فاقد آنزیم تجزیه کننده فنیل آالنین و دارای عامل انعقادی شماره  Oدختری با گروه خونی  (3

 و دارای آنزیم تجزیه کننده فنیل آالنین 8، و فاقد عامل انعقادی شماره ABدختری با گروه خونی  (4
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و پسری فاقد عامل  Bم تجزیه کننده فنیل آالنین با گروه خونی اند، دختری فاقد آنزیای که والدین هر دو سالمدر خانواده -25

، در این روه خونی والدین، تولد کدام موردبا فرض یکسان بودن گمتولد گردید. Aانعقادی شماره هشت با گروه خونی 

 (99)خخانواده ممکن است؟

 و دارای آنزیم تجریه کننده فنیل آالنین 8و فاقد عامل انعقادی شماره  AB( دختری با گروه خونی 1

 و فاقد آنزیم تجریه کننده فنیل آالنین 8و دارای عامل انعقادی شماره  AB( پسری با گروه خونی 2

 8و فاقد آنزیم تجزیه کننده فنیل آالنین و دارای عامل انعقادی شماره  O( دختری با گروه خونی 3

 و دارای آنزیم تجریه کننده فنیل آالنین 8و فاقد عامل انعقادی شماره  O( پسری با گروه خونی 4

 

و مادری سالم با موهای موج دار و فاقد کربوهیدرات گروه خونی  Aو دارای کربوهیدرات  با موهای صا پدری سالم  -26

ی هشت را بسازد و دختری با داشته که نمی تواند عامل انعقادی شماره گروه خونی Bگروه خونی، پسری با کربوهیدرات 

فاقد آنزیم تجزیه کننده فنیل آالنین می باشد. در این خانواده تولد چند مورد از فرزندان  گروه خونی داشته که Aکربوهیدرات 

 است؟ غیرممکنزیر 

 گروه خونی و فاقد آنزیم  هشت با موهای صاف و فاقد هر دو نوع کربوهیدرات پسری دارای عامل انعقادی شماره      

 تجزیه کننده فنیل آالنین

  پسری با اختالل در لخته شدن خون با موهای موج دار و دارای هر دو نوع کربوهیدرات گروه خونی و فاقد آنزیم       

 نین تجزیه کننده فنیل آال

 گروه خونی و دارای آنزیم  دختری با اختالل در لخته شدن خون با موهای صاف و دارای فقط یک نوع کربوهیدرات

 تجزیه کننده فنیل آالنین

 هشت با موهای فر و دارای فقط یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و دارای آنزیم تجزیه کننده  دختری دارای عامل انعقادی شماره

 فنیل آالنین

 

 Bو پرهام با گروه خونی Aوالدین سـالم با گروه خونی یکسـان، صـاحب پسـرانی سـالم به نام علی با گروه خونی -27

 اند. معین کنید از ازدواج پرهام با آزیتا تولد کدام فرزند ممکن است؟شده

  Aو با گروه خونی 8پسری دارای عامل انعقادی شماره ( 1

  ABو با گروه خونی 8( پسری فاقد عامل انعقادی شماره 2

  Oو با گروه خونی 8دختری دارای عامل انعقادی شماره  (3

  Bو با گروه خونی 8( دختری فاقد عامل انعقادی شماره 4
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که پدر بیمار و مادر سالم باشد، های مطرح شده در بخش ژنتیک )فصل سوم( کتاب درسی، با فرض ایندر همه بیماری -28

 (99وجود کدام مورد غیر ممکن خواهد بود؟ )د

 فرزندی با ژن نمود )ژنوتیپ( پدر  (1

 دختری بیمار و پسری سالم (2

 )ژنوتیپ( مادرفرزندی با ژن نمود  (3

 دختری سالم با ژن نمود )ژنوتیپ( خالص (4

های مطرح شده در بخش ژنتیک )فصل سوم( کتاب درسی، با فرض این که پدر بیمار و مادر فقط در نوعی از بیماری -29

  (99)خ سالم باشد، تولد ........................ ممکن خواهد بود.

    ( فرزندی با ژن نمود )ژنوتیپ( ناخالص 1

 ( دختر بیمار و پسر سالم 2

   ( دختری با ژن نمود )ژنوتیپ( متفاوت با مادر 3

  ( پسری با ژن نمود )ژنوتیپ( یکسان با مادر4

 

 گر،یکدیبا  یقرمز، در صورت ازدواج هر زن و مرد سالم یشدن گلبول ها یو داس یلیهموف یها یماریبا توجه به ب -30

 (1400)دممکن است؟  ریمورد ز چند تولد

     سالم یپسر -الف 

               ماریب یپسر -ب

 ص             و خال ماریب یدختر -ج

 سالم و ناخالص یدختر -د

 

  تولد ،گریکدیبا  میسال مردو  در صورت ازدواج هر زن ،قرمز یهاشدن گلبولیو داس ی هموفیلیمارهایبا توجه به ب -31

 (1400)خ  ؟است ممکن کدام فرزند

 سالم و خالص یدختر (4          ناخالصو سالم  یپسر (3        و خالص ماریب یدختر (2 و ناخالص ماریب یپسر (1

 

 

 که مادر خالص و فقط یکی از والدین بیمار باشد،  شکل، با فرض اینخونی داسیدر مطالعۀ دو بیماری هموفیلی و کم -32

 (1401) د حاالت ممکن است؟در شرایط معمول، تولد کدام فرزند برای همۀ 

 ( دختر سالم و ناخالص2                         ( دختر بیمار1

 ( پسر سالم و خالص4                         ( پسر بیمار3
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 که فقط یکی از والدین  با فرض این و در شرایط طبیعی محیط، شکلخونی داسیدر مطالعۀ دو بیماری هموفیلی و کم -33

 (1401) خ  شرایط معمول، تولد کدام فرزند برای همۀ حاالت ممکن است؟ باشد، درسالم 

 ( پسر سالم و خالص2دختر سالم و ناخالص                                                  ( 1

 ( پسر بیمار4                        ( دختر بیمار3

 

 ....... غیرممکن خواهد بود.رد بیمار و زن سالم تولد ................. درنظر بگیریم، از ازدواج ماگر بیماری وراثتی انسان را . -34

 دختر بیمار و پسر سالم -اتوزوم و نهفته( 1

 دختر سالم و پسر بیمار -( اتوزوم و بارز2

 دختر بیمار و پسر سالم -و نهفته Xوابسته به  (3

 دختر سالم و پسر بیمار -و بارز X( وابسته به 4

 .... غیرممکن خواهد بود.سالم و زن بیمار تولد ................ درنظر بگیریم، از ازدواج مرد بیماری وراثتی انسان را .....اگر  -35

 دختر بیمار و پسر سالم -اتوزوم و نهفته( 1

 دختر سالم و پسر بیمار -( اتوزوم و بارز2

 دختر بیمار و پسر سالم -و نهفته Xوابسته به  (3

 دختر سالم و پسر بیمار -و بارز X( وابسته به 4

 افراد این دودمانه را معین کنید؟ژنوتیپ همه و بارز می باشد.  xدودمانه زیر مربوط به نوعی بیماری وابسته به  -36

 = زن سالم(       -= زن بیمار       -= مرد سالم         -)       = مرد بیمار

 

 

 

 
 معین کنید؟ژنوتیپ همه افراد این دودمانه را و نهفته می باشد.  xدودمانه زیر مربوط به نوعی بیماری وابسته به  -37

 

 

 
 

. 

 
. 

. 

 

. 

 

. 

 

. 

 

. 
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 (1400)د داشت؟ انیب تیبا مشکل انعقاد خون، با قاطع ریو درگ O یبا گروه خون یتوان درباره مردیچند مورد را م -38

 است.  نیدگره )الل( گروه خو هر گونه، فاقد 9ام تن )کروموزوم( شماره ف یبر رو -الف

 ( نهفته قرار گرفته است. ی)الل یاآن، دگره یجنس ()کروموزومتن فام ینوع یبر رو -ب

 واقع شده است. Dآن، ژن  پیوتیموجود در کار یها(تن )کروموزومفام نیاز بلندتر یکی یبر رو -ج

 اند.شده جادیا اختهینوع  نیچند دیتول ییبا توانا ییهااختهیدار آن، از دراتیکربوه قرمز یهاچهیگو -د

 (99عبارت در ارتباط با انسان صحیح است؟ )دکدام  -39

 در همه افراد، بروز یک ویژگی خاص همواره ناشی از حضور دو دگره )الل( است.  (1

 تواند همراه با هم ظاهر شود. اثر دو دگره )الل( مربوط به دو فام تن )کروموزوم( غیر جنسی، می (2

 شوند. های قرمز تولید میغشای گویچه دو نوع کربوهیدرات، با حضور دو نوع دگره )الل( موجود در (3

 های قرمز به طور حتم وابسته به حضور دو دگره )الل( یکسان است. بر غشای گویچه Dوجود پروتئین  (4

 

 صفات پیوسته و گسسته 

د شنید. اندازه قد صفتی یاست؟ اگر از هم کالسی ها خود اندازه قدشان را بپرسید، اعداد گوناگونی را خواه اندازه قد شما چقدر

           چنین است؟  ،هم Rhآیا می توان گفت که  (به این معنی که هر عددی بین یک حداقل و یک حداکثر، ممکن است باشد.) است. پیوسته

 است. گسسته صفتی Rhتنها به دوشکل مثبت و منفی دیده می شود؛ بنابراین  Rhانسان ها، صفت  در میان

 

  و چند جایگاهی صفات تک جایگاهی

 ABOصفاتی که تا اینجا بررسی کردیم، صفاتی هستند که یک جایگاه ژن در فام تن دارند. برای مثال، دگره صفت گروه های خونی 

 می نامیم.تک جایگاهی  را به خود اختصاص داده اند. چنین صفاتی را 9یک جایگاه مشخص از فام تن 

 چندجایگاهیشرکت دارد. رنگ نوعی ذرت مثالی از صفات  بیش از یک جایگاه ژن در مقابل، صفاتی هستند که در بروز آنها

  است. رنگ این ذرت طیفی از سفید تا قرمز است.

در این سه جایگاه، ها گره دارند. برای نشان دادن ژن د است که هرکدام دو سه جایگاه ژنیصفت رنگ در این نوع ذرت صفتی با 

استفاده می کنیم.  Cو  A  ،Bکوچک  و از حروف بزرگ

حسب نوع ترکیب دگره ها، رنگ های مختلفی ایجاد  بر

دگره های نهفته، می شود. دگره های بارز، رنگ قرمز و 

وجود می آورند. بنابراین رخ نمودهای ه را ب سفیدرنگ 

               به ترتیب  دو آستانه طیف، یعنی قرمز و سفید

                      را دارند.  aabbccو  AABBCCژن نمودهای 

در رخ نمودهای ناخالص، هرچه تعداد دگره های بارز 

 بیشتر باشد، مقدار رنگ قرمز بیشتر است.

  یعنی افراد جمعیت این ذرت، در مجموع طیف  چنان که می بینیم صفات چندجایگاهی رخ نمودهای پیوسته ای دارند.

  نمودار توزیع فراوانی این رخ نمودها شبیه زنگوله است.ش می گذارند. به همین علت، پیوسته ای بین سفید و قرمز را به نمای
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 درجه قرمزی

 )تعداد دگره قرمز(

6 5 4 3 2 1 0 

 1 4 6 7 6 4 1 تعداد انواع ژنوتیپ

 رخ نمودها را دارا می باشند. در مورد این صفت ........... نوع ژن نمود قابل تصور بوده که ............... تا از آن ها فراوانترین
 

دگره وجود دارد مثال در  N2، جایگاهی Nنکته: در هر یک از سلول های دوالد هسته دار انسان، در مورد صفات مستقل از جنس 

در هر سلول دوالد  ،.... دگرهت چهار جایگاهی ............... دگره و در مورد یک صف.... ABOمورد صفت تک جایگاهی گروه خونی 

.. دگره و ..در هر یک از سلول های دوالد مردان ......... Xجایگاهی وابسته به  Nدر ضمن در مورد صفات  .بدن ما وجود دارد
 زنان ............. دگره وجود دارد.

 
        با توجه به این که صفت رنگ در نوعی ذرت، صفتی با سه جایگاه ژنی است و هر جایگاه دو دگره )الل( دارد و  -40

دگره های بارز، رنگ قرمز و دگره های نهفته، رنگ سفید را به وجود می آورند و رخ نمود )فنوتیپ(های دو آستانه ی طیف 

را دارند، بنابراین ذرت هایی که از آمیزش  aabbccو  AABBCCکه قرمز و سفید هستند به ترتیب ژن نمود )ژنوتیپ(های 

به وجود می آیند، از نظر رنگ به کدام ذرت شباهت بیشتری  aaBBCCو  AAbbccدو ذرت با ژن نمود )ژنوتیپ(های 

 (98دارند؟)د

1)  aaBbCC  2 )AABBCc      3  )AaBBCc         4  )AABbCC 

 

با توجه به این که صفت رنگ در نوعی ذرت دارای سه جایگاه ژنی است و هر کدام دو دگره )الل( دارند و دگره های  -41

ی طیف یعنی قرمز و آورند و رخ نمود )فنوتیپ(های دو آستانهی نهفته، رنگ سفید را به وجود میبارز، رنگ قرمز و دگره ها

 را دارند، بنابراین ذرت هایی که از آمیزش دو ذرت با ژن نمود )ژنوتیپ(های aabbccو  AABBCCژن نمود  سفید به ترتیب

AABBCC  وaabbcc (98به وجود می آیند، از نظر رنگ به کدام ذرت شباهت بیشتری دارند؟ )خ 

1) AABBcc  2  )AaBBcc  3  )AaBBCC                  4  )AABbCC 
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با توجه به صفت چند جایگاهی مربوط به رنگ نوعی ذرت، کدام مورد، از نظر رخ نمود )فنوتیپ( به ذرتی با ژن نمود  -42

 (99کمتری دارد؟ )دشباهت  aaBBCC)ژنوتیپ( 

1) AAbbCc  2 )AABBCC  3 )aaBbCc  4 )Aabbcc 

 

 

با توجه به صفت چند جایگاهی مربوط به رنگ نوعی ذرت، کدام مورد، از نظر رخ نمود )فنوتیپ( به ذرتی با ژن نمود  -43

 (99)خشباهت کمتری دارد؟  AaBbCC)ژنوتیپ( 

1) AABBCC  2 )AaBBCC  3 )Aabbcc  4 )AaBbcc 

 
 aaBbCCنمودهایی که از آمیزش دو ذرت با ژنتوجه به صفت چند جایگاهی مربوط به رنگ نوعی ذرت، ذرتبا  -44

 آیند، از نظر رنگ به کدام ذرت شباهت کمتری دارند؟بوجود می AaBBCcو

1) AABbCc     2 )AaBBcc          3) Aabbcc          4 )AABbCC 

 

 

 
  AabbCcنمودهایی که از آمیزش دو ذرت با ژنبا توجه به صفت چند جایگاهی مربوط به رنگ نوعی ذرت، ذرت -45

 آیند، از نظر رنگ به کدام ذرت شباهت کمتری دارند؟بوجود می  AaBBCCو

1) AaBbCC  2 )AaBBCc  3 )Aabbcc  4 )AABbCC 

 

 

 
   با توجه به صفت چند جایگاهی مربوط به رنگ نوعی ذرت، در کدام آمیزش زیر امکان ایجاد ذرتی با رنگی مشابه  -46

 ندارد؟فراوان ترین رنگ در جامعه، وجود 

1)  aaBbCc و AaBBCC  

2) AAbbCc  وAABbcc   

3) AaBBCC  وAABBCc   

4) AaBbcc  وAaBBcc   
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هایی که در هر سه جایگاه ژنـی خود  ذرت، با توجه به صفت چند جایگاهی مربوط به رنگ نوعی ذرت در کتاب درسی -47

 کدام گزینه در یک بخش قرار بگیرند؟با  توانند نمی فنوتیپاز لحاظ ، دگرة نهفته دارند

1)   aaBbcc              2   ) AaBBCc                3    ) AAbbcc                      4   ) aaBBCc  

 
با توجه به نمودار توزیع فراونی رنگ ذرت )صفت چند جایگاهی( در کتاب درسی، کدام گزینه در گروهی قرار گرفته  -48

 می باشد؟ AaBbccکه از نظر فراوانی مشابه گروه ژنوتیپ 

1) AAbbCc  2  )AABbCC  3  )aaBbcc                  4  )AaBBCc 

 

 (1400است؟ )د نادرستبا توجه به نمودار توزیع فراونی رنگ ذرت در کتاب درسی، کدام عبارت  -49

 ، وجود دارد.4ی انواع دگره )ال(ها در بخش نمود )ژنوتیپی( حاوی همه( ژن1

 ، در هر جایگاه ژنی، دگره )الل( بارز دارد.5نمود )ژنوتیپ( در بخش ( هر ژن2

 ناخالص است.  یژن گاهیجا کی، در 6( در بخش پیهر ژن نمود )ژنوت( 3

 است.  لصخا یژن گاهی، در دو جا2( در بخش پیهر ژن نمود )ژنوت( 4

 

 

 (1400؟ )خ است حیکدام عبارت صح ی،رنگ ذرت در کتاب درس یفراوان عیبا توجه به نمودار توز -50

 .وجود دارد 4ها در بخش (لل)ا هگرانواع د ۀهم یحاو یژن نمود( 1

 .وجود دارد 2در بخش  ،ناخالص یژن گاهیبا سه جا ییمود هان ژن( 2

 .ناخالص دارد یژن گاهیجا کیبه طور حتم  ،3نمود در بخش  ژن هر( 3

 .دارد زربا دگره ی،ژن گاهیبه طور حتم در هر جا ،5نمود در بخش  ژن هر( 4

 
 ( 1401)د  کند؟طور مناسب کامل میکدام مورد، عبارت زیر را به -51

صفت رنگ ذرت با سه جایگاه ژنی مورد بررسی قرار گرفته است و هر جایگاه دارای دو دگره )الل( است. برای نشان دادن »

کنیم. باتوجه به نمودار کتاب درسی، همۀ استفاده می Cو  B ,Aها در این سه جایگاه از حرو  بزرگ و کوچک ژن

 «....................... هستند.هایی که فقط ................ دارند، ژنوتیپ

 در فاصلۀ یکسانی از ذرت کامالً قرمز –یک جایگاه ژنی خالص غالب  (1

 تر از ذرت کامالً قرمزبه ذرت کامالً سفید نزدیک –دو جایگاه ژنیِ ناخالص  (2

 تر از ذرت کامالً سفید به ذرت کامالً قرمز نزدیک –دو جایگاه خالص مغلوب  (3

 در فاصلۀ یکسانی از ذرت کامالً سفید و ذرت کامالً قرمز –یک جایگاه ژنیِ خالصِ غالب و یک جایگاه ژنی مغلوب  (4
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 ( 1401)خ  ؟است نامناسببرای تکمیل عبارت زیر کدام مورد،  -52

رای نشان دادن صفت رنگ ذرت با سه جایگاه ژنی مورد بررسی قرار گرفته است و هر جایگاه دارای دو دگره )الل( است. ب»

کنیم. باتوجه به نمودار کتاب درسی، همۀ استفاده می Cو  B ,Aها در این سه جایگاه از حرو  بزرگ و کوچک ژن

 «هایی که فقط ................ دارند، ....................... هستند.ژنوتیپ

 ذرت کامالً سفید  در فاصله یکسانی از –دو جایگاه ژنیِ ناخالص  (1

 تر از ذرت کامالً سفید به ذرت کامالً قرمز نزدیک – غالبدو جایگاه خالص  (2

 قرمزتر از ذرت کامالً نزدیک سفیدبه ذرت کامالً  – دو جایگاه خالص مغلوب (3

 در فاصلۀ یکسانی از ذرت کامالً سفید و ذرت کامالً قرمز –یک جایگاه ژنیِ خالصِ غالب و یک جایگاه ژنی مغلوب  (4

 

 اثر محیط
ساخته شدن سبزینه عالوه بر ژن، به نور هم گاهی برای بروز یک رخ نمود تنها وجود ژن کافی نیست. برای مثال در گیاهان، 

عواملی محیطی اند که می توانند بر ظهور رخ نمود اثر بگذارند. تغذیه و ورزش محیط انسان، شامل عوامل متعددی است.  نیاز دارد.

اندازه قد یک نفر را توضیح  هم بستگی دارد. بنابراین نمی توان تنها از روی ژن ها، علت تغذیه و ورزشقد انسان به به عنوان مثال، 

 داد.

 مهار بیماری های ژنتیک
تغییر عوامل محیطی، اما گاهی می توان با  )مگر در موارد معدود( گرچه نمی توان بیماری های ژنتیک را در حال حاضر درمان کرد

آنزیمی که ( است. در این بیماری PKUمثال این موضوع، بیماری فنیل کتونوری ) را مهار کرد. نیعوارض بیماری های ژ

    منجر ایجاد ترکیبات خطرناکوجود ندارد. تجمع فنیل آالنین در بدن به  آمینواسید فنیل آالنین را می تواند تجزیه کند

 می بیند. خوشبختانه می توان از بروز این بیماری جلوگیری کرد. اما چگونه؟  مغز آسیبمی شود. در این بیماری، 

         علت این بیماری، تغذیه از پروتئین های حاوی فنیل آالنین است. پس با تغذیه نکردن از خوراکی هایی که فنیل آالنین دارند، 

است.  نهفته فنیل کتونوری یک بیماری می توان مانع بروز اثرات این بیماری شد.

وقتی نوزاد متولد می شود، عالئم آشکاری ندارد. در عین حال، تغذیه نوزاد مبتال 

آسیب یاخته های  شیر مادر)که حاوی فنیل آالنین است( به به فنیل کتونوری با

ابتالی احتمالی  همین علت، نوزادان را در بدو تولد از نظر مغزی او می انجامد. به

می کنند. در صورت ابتال، نوزاد با  آزمایش خون بررسی امبه این بیماری، با انج

است تغذیه می شود و در رژیم غذایی او  فنیل آالنین فاقد شیرخشک هایی که

 .فنیل آالنین استفاده می شود برای آینده، از رژیم های بدون )یا کم(

 باشد؟ چند مورد از موارد زیر در رابطه با بیماری فنیل کتونوری صحیح می -51

 شود.کننده استفاده میهای دارای نوعی آنزیم تجزیهبرای جلوگیری از بروز اثرات این بیماری از شیرخشک 

 شود.های مغزی میکاهش نوعی آنزیم در افراد مبتال، سبب ایجاد ترکیبات خطرناک و آسیب 

 باشد.معمول میهای بدو تولد، نوعی آمینواسید بیش از حد در خون نوزاد مبتال، در آزمایش 

 شود.ها میدیدگی آنهای مغزی سبب آسیبکاهش نوعی آمینواسید در سلول 
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 وراثتی اطالعات در تغییر - 4فصل 
 محدود طور به وراثتی ماده ،حال عین در اما است وراثتی ماده های ویژگی از یکی زنده، های سامانه در اطالعات پایداری

  .است تغییرپذیر

 ........(................................................................................................................................................وراثتی: ..........................)ویژگی های ماده 

 محیط متغیر شرایط در را ها جمعیت بقای توان خواهیم دید که چنان و شود می گوناگونی ایجاد باعث تغییرپذیری این

 جمعیت فرد، بر آن اثرات و وراثتی ماده تغییرات انواع با فصل این درکند.  می فراهم را ها گونه تغییر زمینه و دهد می افزایش

 .شد خواهیم آشنا گونه و

 تغییر فرد                   تغییر جمعیت                             تغییر گونه                         تغییر ماده وراثتی
 )جهش(    

 محیط متغیر شرایط در ها جمعیت افزایش توان بقاافزایش گوناگونی                                                                       
 

 جانداران )فرد( وراثتی مادۀ در تغییر -1

 رخ  چگونه وراثتی ماده در تغییر. باشد مفید یا مضر یا خنثیاست  ممکن ،تغییر .دارد مختلفی پیامدهای وراثتی ماده تغییرپذیری

 .داد خواهیم پاسخ این سؤاالت به ادامه در کند؟ می تعیین را آن پیامد چیزی چه و دهد می

 جهش

 در شکل تغییر این بیماری، علت که دیدیم و شدیم آشنا شکل داسی قرمز های گویچه از ناشی خونی کم با ۲فصل  در

 این دریافتند که یافته، شکل تغییر و سالم های هموگلوبین آمینواسیدهای با مقایسه است. دانشمندان هموگلوبین های مولکول

 و بیماران زنجیره بتای هموگلوبین در های ژن اند. مقایسه متفاوت اسید از زنجیره بتا ششمین آمینو در فقط هموگلوبین دو

 تغییر که است. شگفتا قرار گرفته T جای به A نوکلئوتید، آمینواسید به ششمین مربوط رمز در که می دهد نشان سالم افراد

 در ماندگار تغییر. باشد داشته دنبال به را وخیم چنین پیامدی این می تواند انسان، نوکلئوتید ها میلیون از نوکلئوتید یک در

 می نامند. جهش را وراثتی نوکلئوتیدهای ماده

کم خونی       طبیعی 

 داسی شکل

رمز ششمین آمینواسید در رشته 

 الگو ژن زنجیره بتای هموگلوبین

  

مکمل آن در رشته رمزگذار 

 ژن زنجیره بتای هموگلوبین
  

رمزه ششمین آمینواسید در رنای 

 بتای هموگلوبین پیک ژن زنجیره
  

 ششمین آمینو اسید 

 زنجیره های بتای هموگلوبین
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 چند مورد از موارد زیر عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -1

 )) در بیماری کم خونی داسی شکل نسبت به افراد طبیعی ............................ تغییر یافته است.((

 ساختار اول پروتئین هموگلوبین 

 هموگلوبین نوکلئوتید سوم ششمین رمزه از رنای پیک حاصل از رونویسی ژن بتای 

 ساختار چهارم پروتئین هموگلوبین 

  ششمین آمینواسید واردشده به جایگاهA  هموگلوبینرناتن در ترجمه رنای پیک حاصل از ژن بتای 

  هموگلوبینششمین رنای ناقل شرکت کننده در ترجمه رنای پیک حاصل از ژن بتای 

  هموگلوبین بتایزنجیره یک نوکلئوتید از ژن سازنده  

  یک باز تک حلقه ای به یک باز دوحلقه ای هموگلوبیندر رشته رمز گذار ژن سازنده بتای ، 

 یک آمینواسید در هر پروتئین هموگلوبین 

  هموگلوبینافزایش تفاوت توالی بازهای رنای پیک و رشته رمزگذار ژن بتای 

  هموگلوبینهفدهمین نوکلئوتید رنای پیک حاصل از رونویسی ژن بتای 

 جهش انواع

 قدر جهش آن دهد. گاهی رخ هم تری بسیار وسیع اندازه در تواند می جهش اما است، داده رخ نوکلئوتید یک در جهش که دیدیم باال مثال در

 .تقسیم می کنند بزرگ و کوچک گروه دو به را ها جهش اساس، همین دهد. بر می تغییر را تن فام تعداد یا ساختار حتی که است وسیع

 کوچک: های جهش

 .............(                                                 .....................)..............اند شده داده نشان شکل زیر کوچک در های جهش بر می گیرند. انواع در را نوکلئوتید چند یا یک ها جهش این 

 
 است. این شده دیگری نوکلئوتید جانشین نوکلئوتید، یکاینجا  است. در کوچک جهش از ای نمونه شکل، های داسی یاخته مثال

جایی که این جهش سبب تغییر در نوع آمینواسید در زنجیره پلی پپتیدی شده است، این  می نامند. از آن جانشینی را جهش نوع

 دنا، رشتۀ یک از نوکلئوتید یک در تغییر بازها، بین مکملی رابطهوجود  علت می نامند. به جهش دگر معنانوع جهش جانشینی را، 

          در جانشینی به نوکلئوتید یک در جانشینی علت، همین به دهد می تغییر )رشته رمزگذار(دیگر  رشته در را آن مقابل نوکلئوتید

 شود. زیرا می آمینواسیدها توالی در تغییر باعث همیشه جانشینی جهش که کرد تصور شود. نباید می منجر نوکلئوتید جفت یک

 توالی آمینواسیدها بر تأثیری جهش نوع کند. این می تبدیل آمینواسید همان برای دیگری رمز به را آمینواسید یک رمز جهش، گاهی

 به را آمینواسید یک رمز جانشینی جهش که دارد وجود امکان نامند. این می خاموش جهش را جهشی گذاشت. چنین نخواهد

 می گویند. جهش بی معناشد به این جهش،  خواهد کوتاه آن، از حاصل پپتید پلی این صورت در که کند تبدیل ترجمه پایان رمز
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 ژن سنتز کننده یک رشته پلی پپتیدی رخ دهد:بخش های  قابل ترجمه در  جانشینیاگر یک جهش کوچک 

 شود، طول رشته پپتیدی حاصله ...................... می یابد. به رمزه غیر پایان تغییر رمزه پایاناگر جهش جانشینی سبب 

 طول رشته پپتیدی حاصله ....................... می یابد.شود،  تبدیل رمزه ای به رمزه پایاناگر جهش جانشینی سبب 

 .........................................اصله ................شود، طول رشته پپتیدی ح AUGتبدیل رمزه ای به رمزه اگر جهش جانشینی سبب 

 ................................................................................شود، طول رشته پپتیدی حاصله  تغییر رمزه آغازاگر جهش جانشینی سبب 

به جز موارد باال اگر جهش جانشینی سبب تغییر رمزه ای به رمزه ای دیگر شود، طول رشته پپتیدی حاصله 
.................................................................................................................................................................................................. 

 حذف یا اضافه چند نوکلئوتید یا یک ترتیب به ها جهش این در. اند کوچک های جهش دیگر انواع حذف، و اضافه های جهش

 شود حذف یا اضافه نوکلئوتیدی شود. اگر می خوانده نوکلئوتیدها از تایی های سه دسته صورت به دنا رمز که دانیم شود. می می

 که را » است سرخ سیب این « جمله. کنید توجه مثال این به موضوع، بهتر درک باشد. برای وخیمی داشته پیامد است ممکن

 ت س ا  /خ ر س  /ب ی س  /ن ی ابگیرید:           نظر در زیر صورت به است، شده نوشته حرفی کلمات سه با

 کلمات صورت به را همچنان جمله این است قرار شود؟ می خوانده چگونه شود اضافه جمله این درون جایی به حرف یک اگر

 ت  /س ا خ  /ر س ب  /ی س ر  /ن ی ا                     بخوانیم:                                                حرفی سه 

             خواندن  در تغییری چنین باعث که را های از نوع اضافه و حذف دهد. جهش می دست از را خود معنای جمله که می بینیم

 . البته جهش های اضافه و حذف الزاما به تغییر چارچوب خواندن نمی انجامند. نامند می خواندن چارچوب تغییر جهش شوند، می

.......................... و اگر تعداد ...............................نباشد ............ 3اگر تعداد نوکلئوتیدهای حذف یا اضافه شده مضرب به طور کلی ) 
  ..............................................................(...............................................................د .باش 3نوکئوتیدهای حذف یا اضافه شده مضرب 

 .است شده داده نشان پروتئین فرضی یک توالی بر جهش تأثیر ، شکل زیر در
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 پپتیدی فرضی زیر معین کنید؟با توجه به توالی رشته الگو ژن سازنده رشته پلی  -2

T A C T T C A A A C C G A T T  

 تعداد آمینو اسید ها رشته پلی پپتیدی حاصله  -

 تعداد پیوند های پپتیدی رشته پلی پپتیدی حاصله -

 جانشین شود Cبه جای  Tاگر در دهمین نوکلئوتید  -

 جانشین شود Tبه جای  Aاگر در چهارمین نوکلئوتید  -

 جانشین شود Gبه جای  Aاگر در دوازدهمین نوکلئوتید  -

 اگر نهمین نوکلئوتید حذف شود -

 ششم حذف شوند-پنجم-اگر نوکئوتیدهای چهارم -

 دار اضافه شود Aاگر بین نوکلئوتیدهای سوم و چهارم نوکلئوتید  -

 کند؟کدام گزینه عبارت را به طور صحیح تکمیل می-3

 .................. ((...........، لزوماً پروتئین فرضی زیر، اگر به دنبال جهش، نوکلئوتید سوم رمز ......)) با توجه به رشته الگو ژن 

 

 

 دهد. قرار بگیرد   جهش خاموش رخ می به جای چهارمین آمینواسید، نوکلئوتید (1

 یابد.دومین آمینواسید، حذف شود   با تغییر چارچوب طول پروتئین حاصل افزایش می (2

 دهد.قرار بگیرد   جهش دگر معنا رخ می به جای سومین آمینواسید، نوکلئوتید (3

 یابد. حاصل کاهش می چهارمین آمینواسید، حذف شود   با تغییر چارچوب طول پروتئین (4

 

 (92)د  کدام گزینه عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -4

  ((........... است.، ................... ........هر جهش .........))

 (کوچک، بر بیان ژن تاثیر گذار2       کوچک، نوعی جهش جانشینی                                 (1

 (تغییر چارچوب، نوعی جهش کوچک4     جانشینی، بر مولکول حاصل از رونویسی بی تاثیر            (3

 

 کدام گزینه عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟-5

 (( بروز هر جهش کوچک در یک ژن، همواره تغییری در ................. ایجاد می کند. ))

 RNA( تعداد منومرهای 2          ( ترتیب آمینواسید ها                                         1

 از رونویسی( مولکولهای حاصل 4های حاصل از ترجمه                               (  طول مولکول3

GCTGTACATGTAGATGAAAATCGTCG

CG

CG
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در ژن پروتئین ساز باکتری مولد سینه پهلو، جهش کوچک از نوع ب روی داده است. در این باکتری، قطعا تغییری در  -6

 (94؟ )د نمی گیردکدام مورد صورت 

 ژن ( فعالیت محصول2( اندازه رونوشت اولیه ژن                                                                   1

 ( تنظیم بیان ژن4( اندازه عامل انتقال یافته در آزمایش گریفیت                                             3

 

در ژن پروتئین ساز باکتری مولد ذات الریه، جهش کوچک از نوع ب روی داده است. در این باکتری، ممکن است تغییری  -7

 (94در کدام مورد ایجاد شود؟ )خ 

 ( اندازه توالی افزاینده2وب خواندن رمزها                                                                     ( چارچ1

 ( اندازه رونوشت ژن 4( اندازه عامل انتقال یافته در آزمایش گریفیت                                               3

 

 

 شده است؟کدام گزینه به طور صحیح مطرح  -8

 شود.جهش حذف و اضافه در یک ژن همواره سبب تغییر در ساختار پروتئین حاصله می (1

 حاصله ایجاد کند. RNA جهش جانشینی در یک ژن ممکن نیست تغییری در طول (2

 شود.حاصله می  RNA ه در یک ژن همواره سبب تغییر طولجهش حذف و اضاف (3

 شود.چارچوب خواندن در ترجمه می حذف یک نوکلئوتید از یک ژن همواره سبب تغییر (4

 

 (1400)د است؟ حیصح نهیکدام گز -9

 انجامد. یساخته شده م دیپپتیدر پل رییجهش دگر معنا برخالف جهش حذف، به تغ (1

 انجامد. یم یسیمحصول حاصل از رونو رییمعنا، به تغیجهش حذف برخالف جهش ب (2

 شود. یم دینواسینوع آم کیرمز  رییمعنا، باعث عدم تغیهمانند جهش ب خاموش جهش (3

 انجامد.یژن م کی یدهایتعداد نوکلئوت رییجهش دگر معنا همانند جهش خاموش، به عدم تغ (4

 

 (1400؟ )خکدام عبارت درست است-10

 .انجامدیم یسیمحصول حاصل از رونو رییبه تغ ،معنایمعنا برخالف جهش ب رگجهش د (1

 .انجامدیژن م یدهایتعداد نوکلئوت رییبه تغ ،جهش خاموش انندمعنا هم گرجهش د (2

 .انجامدیساخته شده م دیپپتیپل رییبه تغ ،معنایجهش حذف همانند جهش ب (3

 .شودیم دیاس نویدر نوع آم رییمنجر به تغ ،حذف شجهش خاموش برخالف جه (4
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 تنی(: فام های )ناهنجاری بزرگ های جهش
 مشاهده با شناسان شود. زیست منجر تنی فام های ناهنجاری به که جایی دهد تا رخ تری وسیع مقیاس در است ممکن جهش

 مبتالیان که شدید. می دانید آشنا داون نشانگان با گذشته سال درشوند.  آگاه هایی ناهنجاری وجود چنین از می توانند کاریوتیپ

 از دیگری می نامند. نوع ها تن فام در عددی ناهنجاری راتن ها  فام تعداد در دارند. تغییر اضافی ۲۱ تن فام یک بیماری این به

 اند. شده نشان دادهزیر  شکل در ها جهش این است. انواع ساختاری ناهنجاری تنی، فام ناهنجاری

 
 تنی فام های می گویند. جهش حذف آن به که برود دست از تن فام از قسمتی است ممکن بینید، می شکل در که طور همان

 شوند.  می مرگ باعث غالباً حذفی

 دیگری بخش حتی یا غیرهمتا تن فام به تن فام یک از قسمتی آن در است که تنی فام ناهنجاری از دیگری نوع ،جایی جابه

 .شود می منتقل تن همان فام از

 این به. شود دیده می نسخه دو قسمت آن از همتا، تن فام در گاه آن شود، جا جابه همتا تن فام به تن فام یک از قسمتی اگر

 . می گویند مضاعف شدگی جهش،

     معکوس خود جای در تن فام یک از قسمتی قرارگیری جهت آن در که است واژگونی تنی، فام های ناهنجاری از دیگری نوع

 .شود می

 د؟نکنید هر یک از موارد زیر نشان دهنده کدام نوع از جهش های فام تنی می باشمعین  -11
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 ..........................................................................روموزوم های همتا .....تبادل دوطرفه قطعه بین کنکته: 
 

 کروموزوم()با تغییر تعداد مجموعه پلی پلوئیدی شدن                                                                                         

 ( n3موز  – n4گل مغربی  – n۶) مثل گندم                     با تغییر تعداد کروموزوم ها:                                                  

 تغییر تعداد مجموعه کروموزوم()بدون با هم ماندن کروموزوم ها                   )ناهنجاری عددی(          بزرگ = فام تنی                     

 (  2۱تری زومی = ) مثل نشانگان داون                                                                                                                          

 با کاریوتیپ مختل –کاهش طول یک کروموزوم حذف:                                                                                       
 غالبا مرگ –از دست رفتن قسمتی از فام تن                                                                                              

 ممکنه با کاریوتیپ مخت –بدون تغییر طول کروموزوم ها واژگونی:                                                                                       

        .شود می معکوس خود جای در تن فام یک از قسمتی قرارگیری جهت    هابدون تغییر تعداد کروموزوم                           جهش   

 با کاریوتیپ مختل –با تغییر طول کروموزوم ها  مضاعف شدگی:)ناهنجاری ساختاری(                                                            
 قسمتی از یک فام تن به فام تن همتا یکطرفه جابجا شده                                                                                                                       

 با کاریوتیپ مختل –با یا بدون تغییر طول کروموزوم ها  جابجایی:                                                                                                            
   تن فامهمان  از دیگری بخش یا غیرهمتا تن فام به تن فام یک از قسمتی                                                                                     

 )با تغییر نوع آمینواسید(دگرمعنا                                                                             

 )بدون تغییر نوع آمینواسید( خاموش         جانشینی                                                    

 )تبدیل به رمزه پایان( بی معنا                               کوچک                                   

 با تغییر چارچوب در یک یا دو موضعیک یا چند جفت نوکلئوتید(                                                            )          

 بدون تغییر چارچوب                              اضافه یا حذف                                                    

 
 البته این نوع تقسیم بندی کتاب در جهش های کوچک مشروط به این است که جهش در بخش های قابل ترجمه ژن های پروتئین ها رخ دهد!           

 

 (99)خچند مورد، در ارتباط با انسان صحیح است؟  -12

 گردد.عملکرد هر آنزیم، تحت تأثیر جهش دستخوش تغییر می 

 تواند هر دو فام تن )کروموزوم( همتا را تحت تأثیر قرار دهید. نوعی جهش می 

 شود. در پی وقوع نوعی جهش در رمزه )کدون( پایان، بر طول فرآورده ژن افزوده می 

 گردد. در هر جهش کوچک، همواره نوکلئوتید یا نوکلئوتیدهایی اضافه، حذف و جانشین می 

                کدام عبارت، در ارتباط با ناهنجاری های فام تنی )کروموزمی( در سطح وسیع و از نوع مضاعف شدگی،  -13

 (98است؟ )خ نادرست

 از طریق کاریوتیپ قابل مشاهده و شناسایی است. (1

 در پی وقوع بعضی جهش های جا به جایی رخ می دهد. (2

 های( یاخته می شود. باعث تغییر در تعداد فام تن های )کروموزوم (3

 می تواند منجر به تشکیل یاخته های جنسی غیرطبیعی گردد. (4
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 باشد؟چند مورد از موارد زیر صحیح می -14

 تنی تغییر نکند. در جهش جابجایی همانند واژگونی ممکن است اندازه هیچ فام 

 اده است.پلوئیدی شدن، نوعی ناهنجاری در تقسیم سلولی رخ داور همانند پلیدر کراسینگ 

 شود.می حاصل از آن تن در تخمکجهش مضاعف شدگی در سلول اووسیت اولیه انسان، سبب تغییر دو فام 

 تنی حذف و واژگونی ممکن است توسط کاریوتیپ قابل تشخیص باشند.جهش فام 

 

 (1401)د  مطابق با اطالعات کتاب درسی، چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -15

 ...............«انسان، آن دسته از تغییرات بزرگ ساختاری در مادة ژنتیکی که در »

 تأثیر باشد.تن بیدهد، ممکن است بر تغییر محل سانترومر آن فامتن )کروموزوم( رخ میفقط در یک فام 

 دهد.می تنی )کروموزومی( رخطور حتم، در پی وقوع دو نوع ناهنجاری فامشود، بهشدگی نامیده میمضاعف 

 ها را تغییر دهد.تنای )اللی( آن فامشود، ممکن است ترکیب دگرههای همتا ایجاد میتن )کروموزوم(فقط در بین فام 

 کند.تن غیرهمتای آن، تغییر ساختاری ایجاد میتن همتا یا فامطور حتم، در فامبه ،تن مؤثر استبر تغییر طول یک فام 

 

 (1401)خ  برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ ،مورد کدام -16

                  ، ختاری در مادة ژنتیکی که ................................. مطابق با اطالعات کتاب درسی، در انسان، آن دسته از تغییرات بزرگ سا »

 «.......................به طور حتم 

 کند.تن غیرهمتای آن، تغییر ساختاری ایجاد میتن همتا یا فامدر فام - مؤثر استتن )کروموزوم( بر تغییر طول یک فام (1

 دهد.می ها را تغییر تنای )اللی( آن فامترکیب دگره - شودهای همتا ایجاد میتن )کروموزوم(فقط در بین فام (2

 دهد.رخ میتنی )کروموزومی( در پی وقوع دو نوع ناهنجاری فام - شودشدگی نامیده میمضاعف (3

 تأثیر باشد.تن بیبر تغییر محل سانترومر آن فام - دهدتن )کروموزوم( رخ میفقط در یک فام (4

 

  جهش پیامدهای
 کل به ژنگان است. )ژنوم( ژنگان در جهش وقوع محلاین عوامل،  از دارد. یکی بستگی مختلفی عوامل جهش به تأثیر

 قرارداد، طبق  سیتوپالسمی. و ای هسته وراثتی ماده محتوای مجموع با استبرابر  و شود می گفته وراثتی ماده محتوای

شامل  انسان ای هسته گیرند. ژنگان می نظر در ها تن فام انواع از هریک از نسخه یک شامل معادل مجموعه ای را ای هسته ژنگان

 دهد. تشکیل می ژنگان انسان در را سیتوپالسمی ژنگان راکیزه، دنایاست.  Y و Xجنسی  تن فام و غیرجنسی تن فام 22

 

 توان ژنوم انسان را به طور کامل به دست آورد؟با استفاده از کدامیک از سلولهای زیر می -17

 ( سلول زاینده تخمک4  ( تخمک3  ( سلول زاینده اسپرم2                 ( اسپرم1
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 اثری ژن، محصول بر توالی صورت این در. دهد رخ ژنی بین های توالی در جهش است ممکن. اند ژنگان از بخشی فقط ها ژن

 آن ژن در که بگیرید نظر در را بود. آنزیمی مختلف خواهد آن پیامدهای گاه آن دهد، رخ ژن درون جهش . اگرگذاشت نخواهد

 عملکرد در تغییر باعث جهش این آیا. است کرده تبدیل دیگری به آمینواسید را آمینواسید یک رمز و داده رخ جانشینی جهش

 شد؟ خواهد آنزیم

 احتمال گاه شود، آن آنزیم فعال جایگاه در تغییر باعث جهش اگر. دارد بستگی آنزیم در تغییر وقوع محل به این سؤال پاسخ

 احتمال نگذارد، اثری آن بر که طوری دهد، به رخ فعال جایگاه از دور جایی در جهش اگر اما. است زیاد بسیار آنزیم عملکرد تغییر

 .است صفر حتی یا کم آنزیم عملکرد در تغییر

 اثری پروتئین بر توالی جهش اینافزاینده.  یا انداز راه در مثالً دهد، می رخ تنظیمی های توالی از یکی در جهش گاهی

 تبدیل تر ضعیف یا تر قوی راه اندازی به را آن است  ممکن در راه انداز، جهش. می گذارد تأثیر آن مقداربر  بلکه داشت نخواهد

 .کند کمتر یا بیشترنیز  را آن محصول ژن، از رونویسی میزان بر اثر با و کند

 بدون تغییر در ساختار و عملکرد محصول یا در ژن :                                            

 با تغییر در ساختار و عملکرد محصول یا                                          
 با تغییر در ساختار و بدون تغییر در عملکرد محصول )مثال بدون تغییر جایگاه فعال آنزیم(                                          

 اثر جهش در ژنوم        

 بدون تغییر در ساختار و عملکرد محصولدر توالی های بین ژنی:                                           

 

 با تغییر مقدار محصول )مثال تبدیل راه انداز ضعیف به قوی(در توالی های تنظیمی:                                                                               

 

 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -18

 .هر نوع جهش بزرگ و کوچک توسط کاریوتیپ قابل تشخیص می باشد 

 .ژنگان انسان فقط شامل همه ژن های هسته ای و سیتوپالسمی می باشد 

 .هر سلول هسته دار یک زن، نیمی از ژنگان خود را از مادر و نیمی را از پدر دریافت کرده است 

 ن سبب تغییر عملکرد آن می شود.هر نوع جهش جانشینی دگر معنا در ژن سازنده یک پروتئی 

 گذاشت. نخواهد اثری ژن، محصول بر توالی ژنی بین های توالی در جهش 

  وجود خواهد داشت. 21در ژنگان هسته ای افراد مبتال به داون، سه نسخه از کروموزوم 

                های  اریتروپویتین در سلولچند مورد از موارد زیر می تواند از پیامدهای وقوع جهش کوچک در ژن هورمون  -19

 درون ریز کلیه باشد؟

 افزایش مقدار تولید اریتروپویتین با تبدیل راه انداز ضعیف به راه انداز قوی 

 تغییر ساختار هورمون اریتروپویتین بدون تغییر عملکرد آن 

  تغییر در توالیRNA حاصل از رونویسی آن بدون تغییر در ساختار اریتروپویتین 

  عدم ساخت اریتروپویتین در سلول جهش یافته 
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  جهش علت

 خطاهایی همانندسازی در گاهیاین ها،  وجود با اما دارد وجود دنا همانندسازی صحت از اطمینان برای دقیقی سازوکارهای گرچه

 دسته دو به توان می را زا جهش عوامل. دهد می رخ هم جهش زا عوامل اثر تحت جهش، .می شوند جهش باعث که رخ می دهد

 . کرد تقسیم و شیمیایی فیزیکی

 .است فیزیکی جهش زای عوامل از یکی فرابنفش پرتوی

 پیوند تشکیل باعث دارد، خورشید وجود نور در که پرتو، این

 دوپار آن به که شود می مجاور هم در دنا تیمین دو بین

دوپار تیمین با اختالل در می گویند. تیمین )دیمر تیمین( 

   همانندسازی دنا را با مشکل مواجه  آنزیم دنابسپاراز،عملکرد

 که کند می ایجادجهشی  و دارد وجود سیگار دود در که کرد اشاره بنزوپیرن به توان می زا جهش شیمیایی مواد از می کند.

 .شود منجر می سرطان به

از  پس که دارد وجود گامت ها جهش در این. رسد می فرزند به والد دو هر یا یک از ارثی جهش. است اکتسابی یا ارثی جهش

 .جهش اند آن دارای تخم، آن از های حاصل یاخته همه صورت این در. کنند می منتقل تخم به را جهش لقاح،

   .شود تنفس دستگاه های یاخته در جهش ایجاد باعث تواند میکشیدن  سیگار مثالً. شود می کسب محیط از اکتسابی جهش

           حفظ در مهم از عوامل ،مناسب وزن و ورزش. دارند سرطان از پیشگیری در مهمی نقش سالم تغذیه و زندگی سبک

        مؤثرند.  سرطان از پیشگیری در دارند الیاف و اکسنده پاد که گیاهی غذاهای که دیدید قبل های سال در. سالمت اند
.......... و ترکیبات ................ ............... پاداکسنده )آنتی اکسیدان( اند....)ترکیبات رنگی در واکوئول مثل ......................... و در کروموپالست مثل ...............

            می گذارد. تحقیقات اثر آن سالمت بر غذا پخت و فراوری شیوۀ حال، عین در در ساختن داروهای ضدسرطان به کار می روند.(

 همچنین،. دارد بیشتری سرطان شیوع است، رایج شده دودی یا سود نمک غذاهای مصرف که مناطقی در است داده نشان

       در متعددی های است. گزارش شده مشخص شده سرخ یا شده کباب غذاهای زیاد مصرف با ها سرطان از بعضی ارتباط

 سوسیس مثل پروتئینی محصوالت ماندگاری برای که ،نیتریت مانند سدیم دار نیتریت ترکیبات دهد می نشان که است دست

 دارند. بنابراین زایی سرطان قابلیت شرایطی تحت که تبدیل می شوند ترکیباتی به بدن شود، در می اضافه آنها به کالباس و

 است. سرطان ایجاد عوامل از چنین موادغذایی زیاد مصرف
 

 خطا در همانندسازیدرونی:                                    

 

 علت جهش 

 پرتوی فرابنفش ایجاد دوپار تیمین و اختالل در عملکرد دنابسپارازفیزیکی :                                                                                     

 بیرونی: عوامل جهش زا                              

  –بنزوپیرن دود سیگار شیمیایی :                                                                                    

ترکیبات نیتریت دار در محصوالت پروتئینی مثل سوسیس و  -غذاهای کباب شده یا سرخ شده –غذاهای نمک سود یا دودی شده 

 کالباس
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 کدام گزینه در رابطه با جهش به طور صحیح مطرح شده است؟ -20

 خطا در همانندسازی می تواند سبب تشکیل پیوند بین دو تیمین مجاور هم شود. (1

 سبب تغییرات ژنتیکی و سرطان زایی می شوند.ترکیبات نیتریت دار در بدن به طور مستقیم  (2

 ایجاد دوپار تیمین در ساختار دنابسپاراز، همانندسازی را با مشکل مواجه می کند. (3

 های پیکری می تواند به سلولهای نسل بعد آن ها منتقل شود. جهش در سلول (4

   

 ها جمعیت در تغییر -2
       برابر  در دفاعی کارآمدترین ابزارهای از یکی به آدمی گذشته، قرن نیمه ها( در بیوتیک آنتیها ) پادزیست کشف از بعد

 می رسد خبر دنیا کنار و گوشه از که است وجود، مدتی این شود. با پیروز آنها با نبرد در توانست و شد مجهز زا بیماری های باکتری

 همچنان نبرد این در را انسان برتری جدید، داروهای طراحی با اند. گرچه دانشمندان شده مقاوم ها پادزیست به نسبت ها باکتری

 است. کرده نگران سخت را آدمی ها باکتری شدن مقاوم حال، روند عین در اما اند کرده حفظ

 زمان گذر در توانند می زنده موجوداتدهد  می نشان که است هایی مثال از داروها، یکی به نسبت ها باکتری شدن مقاوم

 ) با اثر انتخاب طبیعی (دهد؟  می رخ چگونه تغییر این کنند. تغییر

 زمان گذر در تغییر

          نام  به گروهی آنان را در می شود باعث که دارند مشترکی های ویژگی ها انسان کنید. همه نگاه خود اطراف های انسان به

     یکدیگر از آنها شناخت باعث که وجود دارد نیز» فردی های تفاوت «ها انسان میان در حال، عین درقرار دهیم. ها(  )انسان

شود.  می مشاهده فردی های تفاوت هم دیگر های افراد گونه میان درنیست.  انسان به منحصر فردی های تفاوتشود.  می

 پاسخ می دهیم.  مثالی ذکر با را سؤال این باشد؟ مؤثر گونه پایداری در تواند می چگونه فردی های تفاوت

 کنند. اگر تحمل را سرما توانند ها می بعضی یعنی دارند؛ سرما به نسبت متفاوتی تحمل افراد جانوران، از نوعی در کنید فرض

 بیشتر افراد، این . بنابراین،دارند ماندن زنده برای شانس بیشتری تحمل می کنند را سرما که آنان دهد، رخ شدیدی سرمای

 همچنان سرما اگرشود.  می منتقل بعد نسل به گذشته، از بیش سرما، تحملصفت  نتیجه در و می کنند تولیدمثل دیگران از

 خواهند را بعد های نسل به صفت انتقال و تولیدمثل برای بیشتری شانس می کنند، تحمل را که سرما آنها هم باز یابد، ادامه

 با در مقایسه می کنند تحمل را سرما که افرادی تعداد آن، در که شد خواهیم رو جمعیتی روبه با مدتی از بعد داشت. بنابراین،

 جمعیت.  در تغییر یعنی این و است بیشتر اول، جمعیت

 های تفاوت وجود شرایط، از این است. یکی الزم شرایطی تغییر، برای که می دهد نشان شد، عنوان باال در که ساده ای مثال

         تحمل را سرما که آنها ما، مثال بهترند. در ها کدام تفاوت که می آید پیش سؤال این هست، فردی تفاوت است. وقتی فردی

 صفت یک بهتر بودن شویم که این می متوجه دقت کمی داشتند. با ماندن زنده برای بیشتری شانس بقیه، با مقایسه در کردند، می

 افراد گاه آن شد، می گرم شدن سرد جای به هوا اگراست.  بهتر صفات کننده تعیین محیط، بلکه شرایط ؛نیست همیشگی

آن می گویند  جای به بلکه نمی کنند استفاده» بهتر صفت «واژه از شناسان زیست داشتند. بنابراین، ماندن زنده دیگری شانس

 به بیشتری فراوانی با صفات کدام که تعیین می کند است» محیط «این، شود می دیده روشنی به .»محیط با سازگارتر صفت«

    برای بیشتری شانس که آنهایی یعنی شوند، می محیط انتخاب با سازگارتر افراد آن در که را فرایند شوند. این منتقل بعد نسل

 می نامند.  طبیعی انتخاب دارند، تولیدمثل و ماندن زنده
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 بین از غیرمقاوم های باکتری مثال این دهد. در توضیح نیز را ها پادزیست به ها باکتری شدن مقاوم علت تواند می طبیعی انتخاب

 غیرمقاوم از جمعیت نتیجه در دهند؛ می اختصاص خود به را همه جمعیت تدریج به و شوند می تکثیر مقاوم های باکتری و روند می

 یابد. می تغییر مقاوم به

 
 طبیعی جمعیت انتخابیک فرد.  نه هستیم افراد از جمعیتی بررسی حال در واقع در می گوییم  سخن فردی های تفاوت از وقتی

گونه تعلق دارند و در یک زمان و مکان  یک به که شود می گفته افرادی به جمعیت، را.  فرد نه می دهد را تغییر

 زندگی  می کنند.

 کردند. مثل توصیف می ظاهری صفات اساس بر را جمعیت شناسان زیست ژنتیک، پایۀ مفاهیم کشف از قبل: ژن  خزانه

 فراهم امکان این ها، ژن شناخت جمعیت گیاهی. با یک در گلبرگ رنگ گوناگونی یا جانوری جمعیت یک در بدن رنگ گوناگونی

 جایگاه های همه در موجود های دگره همه مجموعکنند.  آن توصیف های ژن اساس بر را جمعیت شناسان، زیست که شد

 می نامند.  جمعیت آن ژن خزانۀ را جمعیت یک افراد ژنی

 

 
 

 

 
 



    Learn Better-دهم دواز                                                  1402کنکور                     دکتر حنیف عظیمی                                                 

103 
 

 کند؟کدام گزینه عبارت را به طور صحیح تکمیل می -21

است دهند علت این مقاومت این نشان میهای قبل در برابر سم د.د.ت مقاومت های نسلهای آنوفل امروزی برخال  پشهپشه»

 .............«که به دنبال مصر  مکرر سم 

 اند.ها در گذر زمان مقاوم شدهپشه( 1

 است. های مقاوم شدهایجاد پشه( جهش باعث 2

 های بعد منتقل کردند.های مقاوم انتخاب شده و ژن مقاومت را به نسلپشه (3

 اند.های بعد منتقل کردهها مقاوم شده و مقاومت حاصله را به نسلپشه( 4

 

   (93)د ..................... نمی تواند طبیعی انتخاب -22

 .باشد مؤثر جمعیت افراد رخ نمود بر (2دهد.                                                     خزانه ژنی جمعیت را تغییر  (1

 .شود سازگار دگره های پیدایش سبب (4دهد.                                              کاهش را نامطلوب اللهای فراوانی (3

 

 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -23

  اساس انتخاب طبیعی افرادی که سازگاری بیشتری با محیط دارند، بیشترین تعداد زاده ها را تولید می کنند.بر 

 .جهش زمینه تغییر گونه ها را فراهم می کند 

 .همه باکتری هایی که در این لحظه در روده شما زندگی می کنند، تشکیل یک جمعیت را می دهند 

  متعلق به دو گونه مختلف می باشند.افراد متعلق به دو جمعیت لزوما 

 .انتخاب طبیعی سبب سازگار شدن هر یک از افراد جمعیت می شود 

 .جهت و مقدار تغییرگونه ها را محیط تعیین می کند 

 

 تعادل در جمعیت

 حال در می گویند جمعیت گاه آن ثابت باشد، دیگر نسل به نسلی از ها نمود ژن یا ها دگره نسبی فراوانی جمعیتی در اگر

 نیست. انتظار مورد آن، در تغییر است، تعادل حال در جمعیت وقتی است. تا ژنی تعادل

 شود. خارج تعادل از حال جمعیت شوند می باعث زیر است. عوامل گرفته پیش در را تغییر روند شود، خارج تعادل از جمعیت اگر

 

  جهش: )الف
 که شوند می ایجاد جدیدی های دگره گاه دهد، آن رخ جهش شود. اگر می تقسیم دقیقه ۲۰هر که بگیرید نظر در را باکتری یک

 را گوناگونی و تر می کند غنی را ژن خزانۀ جدید، های دگره افزودن با ها. جهش، دگره فراوانی نسبی در تغییر یعنی این

 با نشوند. اما داده تشخیص است ممکن بنابراین و ندارند نمود رخ بر فوری تأثیری ها جهش دهد. بسیاری از می افزایش

 کند. عمل قبلی های دگره یا دگره از سازگارتر جدید، است دگره ممکن شرایط محیط تغییر
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  ای: دگره رانش )ب
   می کنند و  سقوط پایین به گوسفند تعدادی عبور، ارتفاعات است. حین از عبور حال در گوسفند ۱۰۰شامل  ای گله کنید فرض

 که فرایندی از دست داده اند. به را بعد نسل به خود های ژن انتقال گوسفندان زاده ای نداشته باشند، شانس این می میرند. اگر

 می گویند. ای دگره رانش شود، میتصادفی  رویدادهای اثر بر ای دگره فراوانی تغییر باعث

 نمی انجامد.  سازش به طبیعی انتخاب برخالف اما می دهد تغییر را ها دگره فراوانی گرچه ای دگره رانش

       زلزله، سیل، نظیر حوادثی در گاهی .کنید توجه دیگری مثال به

 بیش است ممکن میرند می آنهایی که تعداد آن، نظایر و سوزی آتش

 های دگره از بخشی فقط می مانند. بنابراین زنده که باشند آنهایی از

 و رسید خواهد مانده باقی جمعیت کوچک به اولیه بزرگ جمعیت

شد.  خواهند تشکیل مانده های برجای دگره همین از آینده جمعیت

 در تغییر این اما کند می تغییر ها دگره نیز فراوانی صورت این در

 ندارد. طبیعی انتخاب و محیط با آنها با سازگاری ارتباطی فراوانی،

 اثر بیشتری ای دگره رانش باشد، تر کوچک جمعیت یک اندازه هرچه

 اندازه باشد، باید تعادل در جمعیتی آنکه برای علت، همین بهدارد. 

 .است افراد آن تعداد جمعیت، اندازه از باشد. منظور داشته بزرگی

 

 ژن: پ( شارش
 مقصد جمعیت به را مبدأ جمعیت های دگره از تعدادی واقع در می کنند، مهاجرت جمعیت دیگری به جمعیت یک از افرادی وقتی 

 دو بین می گویند. اگر ژن شارش پدیده، این می شود. به هر دو جمعیتوارد می کنند و سبب تغییر در فراوانی نسبی دگره های 

 شود. می شبیه هم به جمعیت دو ژن خزانۀ یابد، سرانجام ادامه دوسویه و پیوسته طور به ژن شارش جمعیت،

 

 غیرتصادفی:  آمیزش ت(

 آن در که است آمیزشی تصادفی باشند. آمیزش تصادفیآن  در ها آمیزش است الزم باشد، تعادل حال در جمعیتی آنکه برای 

 باشد داشته بستگی نمود ژن یا نمود رخ به ها آمیزش باشد. اگر یکسان جمعیت در آن دیگر جنس افراد با فرد هر آمیزش احتمال

 های ویژگی اساس بر را خود جفت جانوران مثال، برای را تغییر می دهد. ژن نمود هانیست و فراوانی نسبی  تصادفی دیگر

 می کنند. انتخاب رفتاری و ظاهری

 

  طبیعی: انتخاب )ث

 فراوانی از و بر می گزیند را محیط با سازگارتر افراد طبیعی دهد. انتخاب می تغییر ژنی خزانۀ در را ها دگره فراوانی طبیعی انتخاب

 در چگونه که دیدیم گفتار، این ابتدای مثال شود. در می تغییر دستخوش آینده نسل ژن خزانه ترتیب، این کاهد. به می افراد دیگر

 اند. کرده پیدا ها( سازش پادزیست )حضور شرایط تغییر به نسبت ها باکتری از بعضی طبیعی، نتیجه انتخاب
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 بسیاری تاثیر فوری ندارند -افزایش گوناگونیجهش:                                                                                      

 دوسویه سبب شبیه شدن –افزایش گوناگونی در مقصد شارش:         با تغییر فراوانی نسبی دگره ها و ژن نمود ها                                    

 در جمعیت کوچکتر موثرتر –کاهش گوناگونی رانش دگره ای:                                                                                                       

                                         کاهش گوناگونیانتخاب طبیعی:                                          عوامل خارج کننده                                         

                                                                                   جمعیت از  تعادل

 آمیزش های غیر تصادفی                               بدون تغییر فراوانی نسبی دگره ها                                          

 و با تغییر فراوانی نسبی ژن نمود ها                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      

 بنابراین برای برقرار ماندن تعادل در جمعیت، باید در آن جمعیت: 
  ندهد.جهش ژنی رخ 

 .مهاجرت صورت نگیرد 

 ها به ژنوتیپ و فنوتیپ افراد وابسته نباشند.گیریجفت 

 ها تغییر نکند.جمعیت به قدری بزرگ باشد که بر اثر نوسانات تصادفی، فراوانی الل 

 .انتخاب طبیعی رخ ندهد؛ یعنی، احتمال بقا و تولید مثل برای همة افراد آن یکسان باشد 

 

 شوند؟ها، زودتر از جمعیت حذف میاللکدام یک از  -24

 ( مطلوب نهفته4( مطلوب بارز                       3                      ( نامطلوب نهفته2              نامطلوب بارز (1

 
 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -25

 شود. می ها جمعیت بین ها تفاوت کاهش و ها جمعیت درون تنوع افزایش سبب ژن شارش 

 و آمیزش ها در آن غیر تصادفی باشد. داشته بزرگی اندازه باشد، باید تعادل در جمعیتی آنکه برای 

  شوند. می تصادفی رویدادهای اثر بر ای دگره فراوانی تغییر باعثانتخاب طبیعی و رانش 

    .جهش در شرایطی می تواند سبب سازش پذیری فرد با محیط شود 

 انجامد.ای معموالً به کاهش تنوع می ی رانش دگرهپدیده 

 ندارند. نمود رخ بر فوری تأثیری ها جهش بسیاری از 
 نیست انتظار مورد آن، در تغییر است، تعادل حال در جمعیت وقتی تا. 

 (97)داست؟ نادرستکدام عبارت  -26

 دارد. یکسانی یرغ یراتهای مختلف، تأثیت( رانش ژن در جمع1

 شود. یتهای مشترک دو جمعیژگیو یشسبب افزاتواند ( شارش ژن می2

 .دهدیم یشرا افزا یتافراد، تنوع جمع یکدر ماده ژنت ییر( شارش ژن همانند جهش، با تغ3

 دهد.می ییرتغ یتجمع یک یها را در خزانه ژنالل یفراوان آمیزش های غیرتصادفی،( رانش ژن برخالف 4
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 (96است؟)د نادرست ی یک جمعیت طبیعیکدام عبارت درباره -27

 های آن شود.تواند سبب افزایش تنوع اللبیش از یک عامل می (1

 های آن عمل نماید.تواند در جهت افزایش نوعی از آللانتخاب طبیعی می (2

 های آن باشد.تواند ناشی از افزایش تنوع اللکاهش توان زیستی افراد می (3

 های نامطلوب آن مؤثر است.اللها، بر کاهش ی فراوانی اللهر عامل تغییر دهنده (4

 (98است؟ )خ نادرستکدام عبارت  -28

 اندکی از جهش ها، تأثیری فوری بر رخ نمود )فنوتیپ( دارند. (1

 ی زاده های فرد سازگار با محیط است.انتخاب طبیعی، ضامن بقای همه (2

 سازد.ی فراوانی دگره )الل(ها، خزانه ژنی جمعیت را غنی تر مینوعی عامل تغییر دهنده (3

 تواند بر اثر رویدادهای تصادفی تغییر نماید. ای )اللی( یک جمعیت، میفراوانی دگره (4

 (98است؟ )د نادرست ایکدام گزینه در مورد رانش دگره -92

 در اثر حوادث طبیعی رخ می دهد. (1

 باعث خارج شدن جمعیت از حالت تعادل می شود. (2

 بیشتری دارد.ی کوچکتر تأثیر در جمعیت هایی با اندازه (3

 .ی جمعیت با محیط می شودباعث سازگاری دگره )الل(های باقی مانده (4

 (1400)د ها، کدام عبارت درست بیان شده است؟با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر تغییر جمعیت -30
 گزیند، ممکن است ژنوتیپ فرد در جمعیت تغییر دهد.( عاملی که افراد سازگارتر با محیط را برمی1

 سازد، ممکن است توان بقای جمعیت را در شرایط محیطی جدید باال ببرد.تر میی ژنی جمعیت را غنیعاملی که خزانه( 2

 سازد.طور حتم تعادل ژنی را در هر دو جمعیت برقرار میکند، بهی ژنی دو جمعیت را شبیه به هم می( عاملی که خزانه3

 های بزرگ بیشترین تأثیر را دارد.طور حتم در جمعیتدهد، بهثر رویدادهای تصادفی تغییر میای جمعیت را بر ا( عاملی که فراوانی دگره4

 (1401)د  کدام عبارت درست است؟ -31
 شوند.طور حتم، توسط انتخاب طبیعی حمایت میها، تغییرِ ماندگاری ایجاد شده است، بهافرادی که در مادۀ ژنتیکی آن (1

 اند.ای قرار گرفتهتأثیر رانش دگرهطور حتم، تحتاند، بهخود را به نسل بعد از دست داده هایافرادی که شانس انتقال ژن (2

 دهند.های جمعیت را تغییر می طور حتم، فراوانی دگرهکنند، بهافرادی که با انتخاب جفت، موفقیت تولیدمثلی خود را تضمین می (3

 طور حتم حاصل فرایند نوترکیبی یا جهش هستند.اند، بهباال بردهافرادی که توانایی بقای جمعیت را در شرایط محیطی جدید  (4

 

 کدام گزینه عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -32

 )) در هر جمعیتی که ......................... ، ........................... ((

 در تغییر فراوانی نسبی دگره های آن، رانش اثری ندارد. –تعداد افراد زیادی داشته باشد  (1

 تعادل ژنی برقرار است. –فراوانی نسبی دگره ها از نسلی به نسل دیگر ثابت باشد  (2

 فراوانی نسبی ژن نمود ها ثابت می ماند. –آمیزش ها به رخ نمود یا ژن نمود افراد بستگی نداشته باشد  (3

 فراوانی نسبی دگره ها تغییر می کند. –بیشتر باشد  شانس بقا و زادآوری افراد سازگارتر (4
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 است؟ نشدهچند مورد از موارد زیر بطور صحیح مطرح  -33

 شود.های دو جمعیت رانش ژن در دو جمعیت می تواند سبب افزایش تفاوت 

 شود.انتخاب طبیعی سبب افزایش توان بقا جمعیت در شرایط محیطی متغیر می 

 شود. جمعیت دو های تفاوت کاهش سبب می تواند بین دو جمعیت شارش 

 .انتخاب طبیعی سبب کاهش گوناگونی و تغییر فراوانی دگره ها در جمعیت می شود 

 

 رانش و انتخاب طبیعی کاهش گوناگونی:                                                     

 

 جهش و شارشافزایش گوناگونی:            عوامل موثر بر گوناگونی

 جمعیت ها       

 کراسینگ اور –تنوع آللی گامت ها به دنبال آرایش های تترادی  –اهمیت ناخالص ها تداوم گوناگونی:                                                     

 

 

 ها جمعیت در گوناگونی تداوم

 فردی های تفاوت افراد سازگارتر، شدن انتخاب با است. محیط با جمعیت بیشتر سازگاری طبیعی، انتخاب نتیجۀ که دانستیم

 را جمعیت بقای توانایی جمعیت، یک افراد میان گوناگونی در که دیدیم دیگر، سوی یابد. از می کاهش گوناگونی نتیجه در و

تداوم داشته  گوناگونی طبیعی، انتخاب وجود با که است نیاز به سازوکارهایی رو این از برد. می باال جدید محیطی شرایط در

 می کنیم. بررسی را این سازوکارها ادامه، درباشد. 

 ها:  درگامت ای دگره گوناگونی )الف

        که هایی گامت طریق از والد هر ،جنسی تولیدمثل در

   منتقل بعد نسل به را خود های تن فام از می سازد، نیمی

       منتقل را ها تن فام از کدام یک گامت هر کند. اینکه می

 بستگی ۱ میوز در )تترادها( ها تایه چهار آرایش می کند، به

 مختلفی های آرایش با ها تن فام ،۱ متافاز میوز دارد. در

 ایجاد به که گیرند قرار یاخته سطح میانی در است ممکن

 توزیع نحوه مقابل شکل می انجامد. در مختلف های گامت

 است. شده داده نشان میوز طی ها تن فام
 

 تعداد جفت کروموزوم های ناخالص                        

تعداد انواع گامت ها برابر است با:         
n

           برابر است با: 1تعداد انواع آرایش فام تن ها در متافاز                      2
1-n

2 

 همه جفت کروموزوم ها را ناخالص فرض می کنیم.اگر تعداد جفت کروموزوم های ناخالص و خالص مشخص نبود، 
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 بهتر!! درکبرای صرفا 

 را دارا می باشد ؟ Iبه دنبال میوز توانایی تشکیل چند نوع گامت و چند نوع آرایش تترادی در متافاز  n2=  10سلول  -

 

 

که دو جفت از کروموزوم های آن کامال خالص است. به دنبال تقسیم میوز توانایی تشکیل چند نوع   n2= 20سلول  -

 را دارا می باشد ؟ Iگامت و چند نوع آرایش تترادی در متافاز 

 

 

 باتوجه به ژنوتیپ های داده شده هر یک از سلول ها توانایی تولید چند نوع گامت را دارا می باشد؟ -

 

- AaBBDdEETt 
 

- AABbRWMMSH 
 

          - Aa 
𝐵𝑑

𝑏𝐷
 RW 

𝑀𝑇𝐸

𝑁𝑡𝑒
                                                                                                                 

 : بدون کراسینگ اور

 : با کراسینگ اور     

                                                                                                               - Aa 
𝐵𝐷𝐸𝑅

𝑏𝑑𝑒𝑤
  Tt 

𝑀𝐻

𝑀𝐻
           

 : بدون کراسینگ اور

 : با کراسینگ اور     

 نوترکیبی: ب(

 غیرخواهری های بین فامینک تن فام از قطعه ای است ممکن چهارتایه، ایجاد و های همتا تن فام شدن جفت هنگام ، ۱میوز  در

 های متفاوتی دگره حاوی شده مبادله قطعات اگراور( می گویند.  )کراسینگ شدن چلیپایی را پدیده شود. این مبادله

      میان ازمی گویند.  نوترکیب های فامینک آنها به و وجود می آید به فامینک دو این در ها دگره از جدیدی ترکیب ،باشند

 می کنند، دریافت را نوترکیب های فامینک که ها، آنهایی گامت

 شوند. می نامیده نوترکیب گامت

 

 تبادل دوطرفه بین کروماتید های غیرخواهری کروموزوم های همتا 
 در ساختار تتراد در میوز یک

به دنبال نکته: به دنبال وقوع کراسینگ اور ممکن است از هر سلول 
 میوز چهار نوع گامت ایجاد گردد.
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 (94چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می نماید؟ )د  -34

 ))در جانوران هر نوع ...............................((

 تبادل قطعه بین دو کروموزوم جهش نام دارد. -الف

 لقاح تصادفی به بروز فنوتیپ جدید زاده ها می انجامد. -ب

 تغییری در عدد کروموزومی سلول ها جهش محسوب می شود. –ج 

 تفکیک کروموزومی در والدین باعث نوترکیبی گامت ها می شود. -د

 (95های یک جمعیت درست است؟ )دی ملخکدام عبارت، درباره -35

 شود.ها منتقل میی زادهای، از والدین به همههر صفت جهش یافته (1

 تواند منجر به عدم تولید گامت نوترکیب شود.فرآیند کراسینگ اور می (2

 دهد.به دنبال هر جهش، تغییری در تعداد نوکلئوئیدهای یک ژن رخ می (3

 تواند گامت نوترکیب ایجاد کند.هر سلول با داشتن دو مجموعه کروموزوم، می (4

 باشد؟می نادرستاور چند مورد از موارد زیر در رابطه با کراسینگ -36

  شود.تن همتا در هنگام تقسیم میوز یک تغییر اندازه دو فاممی تواند سبب 

 شود.های نوترکیب و تداوم گوناگونی در جمعیت میهمواره سبب ایجاد گامت 

 گیرد.ای بین کروماتیدهای غیر خواهری صورت میهنگام تشکیل هر تتراد با تبادل قطعه 

 های نوترکیب شود.گامتتواند سبب تولید در هر سلول با دو مجموعه کروموزوم می 

 

 چند گامت تولید می کند؟                                                                     

 چند نوع گامت تولید می کند؟                                                                     

 چند نوع گامت می تواند تولید کند؟                                                                    

 Aa سلول 
𝑩𝒅

𝒃𝑫
 RW                  چند نوع آرایش تترادی می تواند تولید کند؟ 

 چند گامت تولید می کند؟ با کراسینگ اور                                                                    

 با کراسینگ اور  چند نوع گامت تولید می کند؟                                                                   

 با کراسینگ اور چند نوع گامت می تواند تولید کند؟                                                                   
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 ها: ناخالص اهمیت )پ
داد.  نشان نیز شکل قرمز داسی های گویچه از ناشی خونی کم بیماری  وسیله به توان می گوناگونی را تداوم در ها ناخالص اهمیت 

 نمود ژن میرند. می معموالً پایین سنین در و دارند  SHbSHb نمود  ژن شکل قرمز داسی های گویچه بیماری به مبتال افراد

 محیط اکسیژن مقدار که شکل می شوند داسی هنگامی فقط آنها قرمز های دارند. گویچه بهتری وضع و است SHbAHbها  ناخالص

 باشد. کم

 بسیار است، شایع ماالریا که مناطقی در  SHb دگره فراوانی که دریافته اند جهان در بیماری این توزیع مطالعه با شناسان ژن

 خود زندگی چرخه از بخشی که شود می ایجاد ای یاخته تک انگل نوعی وسیله به ماالریا است. بیماری مناطق سایر از بیشتر

 قرار ماالریا به ابتال خطر معرض در هستند،  AHbAHbیعنی  سالم دارند، گویچه که قرمز می گذراند. افرادی های گویچه در را

 وجود مقاوم اند. بنابراین، ماالریا برابر در SHbAHbشود، پس افراد  بیماری سبب  SHbAHbافراد  در تواند نمی انگل دارند. این

 مثال مثال، نیست. این دگره مطلوبی، مناطق سایر دگره در آنکه این شود؛ حال می جمعیت بقای باعث منطقه این در SHb دگرة

 شود. می حفظ که است صفتی کننده تعیین محیط، شرایط می دهد نشان است که خوبی

ناخالص از شایستگی افراد هر دو نوع خالص )بارز و نهفته( بیشتر باشد، هیچ کدام از دو آلل از جمعیت حذف )بنابراین اگر شایستگی افراد 
 نمی شوند و گوناگونی در جامعه حفظ می شود.(

 صرفا برای درک بهتر!!

  سهم نسبی هر فرد در تشکیل نسل بعد SHbفراوانی دگره  SHbSHbترتیب فراوانی

  SHbSHb SHbAHb AHbAHb  

    مناطق معمولی

 مناطق کوهستانی     

 )فشار اکسیژن کم(

 مناطق ماالریاخیز     
 
 
 کدام است؟ نادرستگزینه ی  –73

 ( افراد مبتال به کم خونی داسی شکل به علت کم خونی شدید، در سنین پایین معموال می میرند.1

 ناخالص، داسی شکل شده، مویرگ ها را می بندند.( هنگام کمبود اکسیژن محیط، گویچه های قرمز افراد 2

 ( شانس زنده ماندن  افراد ناخالص برای کم خونی داسی شکل در مناطق ماالریا خیز بیشتر از مناطق معمولی است.3

 ( فراوانی دگره کم خونی داسی شکل در جوامع معمولی کم تر از جوامع ماالریا خیز است.4

 

 (97)د؟ در رابطه با فرد مبتال به ماالریا صحیح می باشدچند مورد از موارد زیر  -38

 ها و کبد یهاز ترشحات کل یبدن به نوع یدشد یازن 

 هایتاز گرانولوس یگروه یترشح یتفعال افزایش  

 خون  یمواد رنگ یشافزا 

 هاینوفیلتعداد ائوز یشافزا  
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 قرمز خود، در معرض یهاچهیپدر خانواده به سبب شکل گو ز،یاخیمنطقه ماالر کیدر  ،یبا توجه به مطالب کتاب درس -39

 نیمقاوم است. تولد کدام فرزند در ا یماریب نیکه مادر خانواده نسبت به ا یقرار دارد، در حال ایماالر یماریابتال به ب خطر

 (1400)داست؟  رممکنیغخانواده 

  نیپائ نیدر سن ریو در معرض خطر مرگ و م یعیطب ریقرمز کامال غ یهاچهیبا گو یپسر (1

  ایماالر یماریخطر ابتال به ب رضو در مع یعیقرمز طب یهاچهیبا گو یپسر (2

 طیمح ژنیحساس نسبت به کمبود اکس یدختر (3

  ایمقاوم نسبت به انگل ماالر یدختر (4

در معرض خطر ابتال به  ،قرمز خود یهاچهیشکل گو سببمادر خانواده به ، زیخ ایماالر ۀمنطق کیدر  ی،درس ابلب کتطمطابق با م -40

 (1400؟ )خخانواده ممکن است نیتولد کدام فرزند در ا .مقاوم است یماریب نیکه پدر نسبت به ا یدر حال ،قرار دارد ایماالر یماریب

 ایماالر یماریبه ب بتو مقاوم نس یعیقرمز طب یهاچهیوگ یدارا اًتمام یدختر (1

 یعیقرمز کامالً طب یهاچهیگو یو دارا ایماالر یماریابتال به ب در معرض خطرکه  یپسر (2

 یعیطبریغ قرمز کامالً یهاچهیگو یو دارا نییپا نیدر سن ریم ودر معرض خطر مرگ  یدختر (3

 طیمح ژنیحساس نسبت به کمبود اکس اریو بس یعیرطبیقرمز غ یهاچهیگو یتماماً دارا یپسر (4

 

 شکل شود، در یک منطقۀ پدر و مادر خانواده فقط در مقدار کم اکسیژن محیط داسیهای قرمز که گویچهدرصورتی -41

 (1401)د  ماالریاخیز، تولد چند مورد از فرزندان در این خانواده ممکن است؟

 دختری مقاوم نسبت به بیماری ماالریا 

 دختری در معرض خطر ابتال به بیماری ماالریا 

 نمود مادر)ژنوتیپی( شبیه به ژننمودی پسری کامالً سالم با ژن 

 نمود پدرنمودی )ژنوتیپی( متفاوت از ژنشکل با ژنهای داسیپسری دارای گویچه 

 

 کدام گزینه عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -42

 سبب می شود که ................ (( AB)) ورود عامل ماالریا به جریان خون هر فرد سالم با گروه خونی 

 ماالریا سلولی با دو نوع دگره گروه خونی را آلوده کند. عامل (1

 سلولی با دو نوع کربوهیدرات گروه خونی عامل ماالریا را مورد حمله قرار دهد. (2

 سلولی با دو نوع دگره گروه خونی عامل ماالریا را مورد حمله قرار دهد. (3

 ببرد.عامل ماالریا سلولی با دو نوع کربوهیدرات گروه خونی را از بین  (4
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 ها گونه در تغییر -3
 زمان طول در اینکه یا وجود داشته اند؟ هم دور های گذشته در ها گونه این زندگی می کنند. آیا زمین کره روی بسیاری های گونه

 اند. کرده تغییر زمان طول در ها می دهند گونه نشان که وجود دارندشواهدی  آمده اند؟ پدید

..................................(.............................................................................................................................)............................................................................ 
 

 ها سنگواره (1

 جاندار یک بقایای از عبارت بود سنگواره که دارید یاد اید. به شده آشنا آنها تشکیل نحوه و ها سنگواره انواع با قبل، های سال در

 مثل) جانداران بدن سخت های حاوی قسمت معموالً است. سنگواره کرده می زندگی دور گذشته در که جانداری از آثاری یا

 که شده ای منجمد های ماموت مثل باشد شده سنگواره یک جاندار کل است ممکن گاهیاست.  (خارجی اسکلت یا ها استخوان

 افتاده اند. دام به گیاهان های رزین در که حشراتی یا شده اند حفظ و مو، پوست حتی آنها، بدن های قسمت همه

 گذشته در که اند پردازند، دریافته می ها سنگواره مطالعه که به ،شناسان دیرینهمی دهند.  ما به فراوانی اطالعات ها سنگواره

 می کنند، زندگی امروز که هستند هم جاندارانی مقابل، . دردایناسورها نیستند، مثل دیگر امروز کرده اند که می زندگی جاندارانی

 .گربه یا الله گل مثل اند کرده نمی زندگی در گذشته اما

 ای سنگواره . شواهدگیسو درخت مثل اند کرده زندگی حال زمان تا دورهای  گذشته از که هستند هم هایی گونه میان، این در

 است. داشته وجود هم پیش سال میلیون 170در  درخت این که نشان می دهند

 
 آن سنگواره و گیسو درخت برگ

 داشته اند. در وجود جاندارانیچه  زمان، هر در که می دانند  اکنون کنند. آنان تعیین را سنگواره یک عمر قادرند شناسان دیرینه

 است. داشته جریان مختلفی های به شکل زندگی مختلف، های زمان در که می دهند نشان ها سنگواره مجموع،

 

 ها سنگواره
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 ای مقایسه تشریح (2

 مقایسه با یکدیگر مختلف های گونه جانداران پیکر اجزای ای مقایسه تشریح در

 طرح از ها گونه بعضیبدنی  ساختار که دهد می نشان مقایسه شود. این می

 از مختلف، مهره داران در جلویی یحرکت اندام است. مقایسه برخوردار مشابهی

 دارد. حکایت یکسان ساختاری طرح

 متفاوتی کار حتی اگراست،  یکسان آنها ساختاری طرح که را هایی اندام

       پرنده، بال انسان، دستمی نامند.  همتا ساختارهای یا اندام ها انجام دهند،

 هستند. همتا های اندام از هایی مثال  گربه دست و دلفین باله

 یعنی اینکه دارند مشترکی نیای ها، گونه این که باورند این بر شناسان زیست

 میان ها شباهت این همین علت اند. به شده مشتق مشترکی گونه از گذشته در

           خویشاوند های گونه دارند نیای مشترکی که را هایی شود. گونه می دیده آنها

 گویند. می

در  زنده موجودات خویشاوندی از

شود.  میاستفاده  هم بندی رده

 خویشاوندی کوهی شیر با دلفین

کوسه.  با دارد تا تری نزدیک

 در کوهی شیر و دلفین بنابراین

 می گیرند. قرار گروه یک

 و می کنند جانداران استفاده رده بندی برای همتا ساختارهای از شناسان زیست

 می دهند. قرار گروه یک در را خویشاوند جانداران

ساختارهای  دارند، ساختاری متفاوت طرح اما یکسان کار که را ساختارهایی

                 برای دو هر چون اند آنالوگ پروانه بال و کبوتر نامند. بال می آنالوگ

 جانداران نیاز، یک به پاسخ برای که دهند می ساختارها نشان دارند. این متفاوتی یکسان( گرچه ساختارهای )کار پرواز کردن اند

 کرده اند. پیدا سازش های مختلفی روش به

را  مختلف های گونه کند. وقتی می فراهم نیز را دیگری ها، اطالعات گونه خویشاوندی آشکارکردن بر عالوه مقایسه ای تشریح

 شده ساده یا کوچک دیگر، عده در اما هستند کارآمد عده بسیار یک در که بر می خوریم ساختارهایی به گاهی کنیم، میمقایسه 

 ساده یا کوچک، ساختارهای باشند. این خاصی کار فاقد است حتی ممکن و

 نامیم. ردپا( می معنی به) وستیجیال ساختارهای را شده ضعیف

 موجودوستیجیال  به صورت آن لگن در پا بقایای اما ندارد پا اینکه با پیتون مار

 واقع است. در مهره داران دیگر و آن میان رابطه ای وجود از حاکی این و است

 است دست در متعددی شواهد هستند. ها گونه ردپای تغییر وستیجیال ساختارهای

 اند. آمده پدید یافتن سوسمارها تغییر از مارها دهد می نشان که

 

 باشد..... میخشکی زی .................................. بوده و نسبت به ران سایر مهره داران  اندامی ران مار
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 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -43

  برای پاسخ به یک نیاز را نشان می دهند.به روش های مختلفی سازش ساختارهای همتا 

  خویشاوندی و وجود نیای مشترک می باشند.وجود ساختارهای آنالوگ نشان دهنده 

 های متفاوت، مشتق شدن از یک نیای مشترک است.علت وجود ساختارهای آنالوگ در گونه 

 باشد.ها بوده و کوچک، ساده و فاقد کار خاصی میهر ساختار وستیجیال ردپا تغییر گونه 

 مهره داران است. دیگر جاندار وآن  میان رابطه ای وجود از جاندار حاکی ساختارهای وستجیال 

 .اندام حرکت جلویی در جانداران مختلف، نسبت به هم همتا می باشند 

 نامند. ساختارهای همتا می دارند، ساختاری یکسان طرح و یکسان کار که را ساختارهایی 

 

 مولکولی مطالعات (3

 کدام مثالً اینکه. آید می دست به ارزشمندی اطالعات مقایسه، این ازداد.  انجام هم ژنگان تراز در توان می را ها گونه مقایسه

          همچنین،. شوند می باعث را گونه یک های خاص ویژگی  ها ژن کدام و مشترک اند ها گونه بین در ها ژن

 دو آنها استفاده می کنند. هرچه بین دنای خویشاوندی تشخیص برای مختلف جانداران دنای بین از مقایسه شناسان زیست

        برد.  پی آنها تغییر تاریخچۀ به توان می دارند. همچنین تری نزدیک باشد، خویشاوندی داشته بیشتری وجود  شباهت جاندار

 می نامند. شده حفظ های توالیمی شوند  دیده مختلف های گونه بین در که را دنا از هایی توالی

 

 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -44

  شناسان از تشریح مقایسه ای و ژنگان شناسی مقایسه ای برای تشخیص خویشاوندی جانداران استفاده می کنند.زیست 

  ،ساختارهایی که کار یکسان ولی طرح ساختاری متفاوت دارند، آنالوگ می نامند.در هر جمعیت طبیعی 

 دارند تری نزدیک باشد، خویشاوندی داشته بیشتری شباهت جاندار دو دنای هرچه . 

 است خارجی اسکلت یا ها استخوان مثل جانداران بدن سخت های سنگواره ها همواره حاوی قسمت . 

 اند کرده زندگی حال زمان تا های دور گذشته از که هستند هم گربه یا الله گل مثل هایی گونه. 

 

 (99کدام عبارت در ارتباط با زیست شناسان صحیح است؟ )د -45

 دانند. ساختارهای همتا را دارای یک نیای مشترک میافراد دارای  (1

 گیرند. ها در نظر میساختارهای آنالوگ را به عنوان شواهدی برای تغییر گونه (2

 دانند. ها را فقط خاص افراد یک گونه میهای آمینواسیدی حفظ شده پروتئینتوالی (3

 ارای نقش بسیار جزئی است.های وستیجیال در همه جانداران تکامل یافته، دمعتقدند، اندام (4
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 زایی گونه
                که است تعریفی گونه، رایج برای تعاریف از کارآمدند. یکی مشخصی محدودة در کدام هر که دارد وجود گونه برای مختلفی تعاریف

  جنسی دارند. تولیدمثل که دارد کاربرد جاندارانی برای و است کرده ارائه مایر ارنست

 های زاده و کنند آمیزش هم با طبیعت در توانند می که می شود گفته جاندارانی به زیست شناسی در ))گونه

 باشند.(( داشته موفقیت آمیز آمیزش دیگر جانداران با توانند نمی ولی آورند وجود به زایا و زیستا

                        از منظور دهد. همچنین، می ادامه را خود طبیعی زندگی و ماند می زنده که گفته می شود جانداری به باال، تعریف در زیستا 

 شود. منجر زایا و زیستا های زاده تولید به که است آمیزشی آمیز، موفقیت آمیزش

 فراهم جدید گونه احتمال تشکیل و جدا یکدیگر از آنها ژنی خزانه گاه آن دهد، رخ تولیدمثلی جدایی گونه یک افراد میان اگر

     گونه همان افراد از دیگر بعضی با گونه یک از افراد بعضی آمیزش مانع که است عواملی ،تولیدمثلی جدایی از منظور شود. می

 گونه زاییمی کنند:  تقسیم گروه دو به می شوند، جدید گونه ای ایجاد باعث که را وکارهایی ساز کلی به طور می شوند.

 دهد. در نمی رخ جدایی جغرافیایی آن در کهمیهنی  هم گونه زایی و می دهد  رخ جغرافیایی جدایی آن در که دگرمیهنی

 شده اند. مقایسه هم با گونه زایی نوع دو این شکل زیر

 
 دگرمیهنی: گونه زایی

 

 
 

 در شود. مثالً می تقسیم جداگانه قسمت دو به جمعیت، یک جغرافیایی، سدهای و زمین شناختی رخدادهای وقوع اثر بر گاهی

 کند. تقسیم قسمت دو به را جمعیت یک و شود ایجاد دریاچه یا و دره کوه، مثالً منطقه یک در است ممکن زایی، کوه پدیده نتیجه

 ژن شارش دیگر آنها بین می کنند و  قطع - داشتند تعلق جمعیت یک به قبالً که - را قسمت دو ارتباط جغرافیایی، سدهای این

 با شده یاد جمعیت دو به تدریج انتخاب طبیعی، و نوترکیبی جهش، همچون پدیده هایی وقوع اثر بر. صورت نمی گیرد

 این اگر حتی که جایی تا شود می بیشتر و بیشتر تفاوت این وجود ندارد، آنها میان ژن شارش که آنجا می شوند. از متفاوت یکدیگر

 گونه دو را آنها توان می بنابراین زمان تولیدمثل آنها فرق کند(؛داد)مثال  نخواهد رخ بین آنها آمیزشی باشند، هم کنار جمعیت دو

 نظر در باید نیز را ژن رانش اثر وقت آن ،باشد کوچک است شده اصلی جدا جمعیت از که جمعیتی آورد. اگر به شمار مجزا

 می افزاید. جمعیت بین دو تفاوت میزان بر خود که گرفت
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 میهنی به ترتیب کدام اند؟ عوامل اثر گذار در گونه زایی دگر -46

   مانع جغرافیایی ، جهش ، رانش ، شارش (1

 شارش ، جهش ، رانش ، انتخاب طبیعی (2

 قطع شارش ، رانش ، جهش ، انتخاب طبیعی (3

 مانع جغرافیایی ، شارش ، جهش ، انتخاب طبیعی (4

                 ی نیایی به دنبال گونه زایی دگر میهنی، در گذشته، به منظور اشتقاق دو گونه مارمولک شاخ دار، از یک گونه -47

 (93)د  ............ ابتدا

 ی آلل ها فعال گردید.تنها عامل تغییر دهنده (1

 همه ی عوامل موثر بر تغییر فراوانی آلل ها دست به کار شدند. (2

 اعضای جمعیت متحمل تغییرات ناگهانی و جدایی تولید مثلی شدند.بعضی از  (3

 یکی از نیروهای موثر بر تغییر ساختار ژنی جمعیت، متوقف یا کند گردید. (4

  :میهنی هم زایی گونه

 

 
حاصل  جدیدی گونه نتیجه، در و می افتد اتفاق تولیدمثلی جدایی می کنند، زندگی زیستگاه یک در که هایی جمعیت بین گاهی

             دگرمیهنی، گونه زایی برخالف میهنی، هم زایی گونه می نامند. در میهنی هم گونه زایی را گونه زایی نوع شود. این می

 است. چندالدی میهنی هم گونه زایی از خوبی مثال پلوییدی(، پلی) چندالدی گیاهان پیدایشدهد.  نمی  رخ جغرافیایی جدایی

 و زیستا های خود، زاده نیایی گونۀ افراد با آمیزش نتیجه در توانند نمی اما هستند زایا و زیستا که شود می منجر گیاهانی به تولید

 می روند. شمار به جدید ای بنابراین گونه و آورند پدید زایا

 با هایی تشکیل گامت به در میوز ها تن فام جدا نشدن که دانیم شوند. می می ایجاد میوزی خطای اثر بر چندالدی گیاهان

 شد. نخواهد تشکیل طبیعی تخم کنند لقاح طبیعی گامت با ها گامت این اگر و شود می منجر غیرطبیعی تنی فام عدد
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                از یکی که شد کار می کرد، متوجه n۲=۱۴مغربی  گل گیاهان با که دووری هوگو نام به دانشمندی ۱۹۰۰ دهه اوایل در

                     تن، فام ۱۴ جای به گیاه این دریافت که که آن های تن فام بررسی با دارد. وی بقیه با متفاوت ظاهری مغربی گل های

                  نه( اند n۲) دوالد کند، می ایجاد چارالد گیاه که هایی گامت است. n4چارالد )تتراپلوئید( بنابراین  و  دارد تن فام ۲۸

                        الد  سه حاصل های تخم کنند آمیزش الدند، تک که گیاهان طبیعی، های گامت با گیاه این های گامت اگر(. nالد ) تک

  نازاست. تخم، این نمو از حاصل الدِ سه گیاهشد.  خواهند(  n۳)تریپلوئید یا 

                              باشد، وجود داشته دیگری مشابه چارالد گیاه آن نزدیکی در یا دهد، انجام خودلقاحی بتواند چارالد گیاه اگر اما

   خود  نیایی جمعیت با گیاه، این زایاست. بنابراین بوده، میوز به قادر شود، می ایجاد آن از که گیاهی و بود خواهد n۴ تخم یاخته

 برای را وکار ساز شکل زیر این هستند. n۴آن  افراد که دارد تعلق جدیدی گونه به بنابراین و کند آمیزش تواند بودند، نمی (n۲)که 

 .دهد می نشان تن فام ۶ با گیاهی

 
 

 انواع گل های مغربی
 

 

 ............. گونه تشکیل شده در بررسی هوگو دووری -48

 فنوتیپ و ژنوتیپ متفاوتی با گونه قبلی داشت. (1

 از آمیزش آن با گونه قبلی تخم تشکیل نمی شد. (2

 دنبال قطع شارش با گونه قبلی ایجاد شده بود.به  (3

 توانایی تشکیل تتراد و تولید گامت را نداشت. (4

 تفاوتهای گونه زایی دگرمیهنی و هم میهنی:

    
  

  
 

   

 کدام گزینه عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -49

 )) گیاه حاصل از نمو هر تخم گل مغربی لزوما .......... ((

 توانایی تکثیر ژن های والدین خود را دارا می باشد.( 2                  تشکیل زاده های زیستا با زندگی طبیعی دارد.توانایی ( 1

 توانایی خودلقاحی با گامت های خود را دارا می باشد.( 4        توانایی آمیزش موفقیت آمیز با هر یک از والدین خود را دارد.( 3
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 کند؟به طور صحیح تکمیل میکدام گزینه عبارت را  -50

های شماره یک تناگر در هنگام تقسیم میوز در یک سلول دیپلوئید گل مغربی در مرحله .................... در یک سلول فام»

 ....................«جدا نشوند، 

 باشد.تن شماره یک میهای حاصله دارای دو فامنیمی از سلول –آنافاز دو ( 1

 باشد.تن شماره یک میهای حاصله دارای یک فامنیمی از سلول –( آنافاز یک 2

 باشند.تن شماره یک میهای حاصله فاقد فامنیمی از سلول –آنافاز دو  (3

 باشد.تن شماره یک میهای حاصله دارای دو فامنیمی از سلول –( آنافاز یک 4

 (99شود، کدام مورد به طور حتم صادق است؟ )دای جدید میایجاد گونهدر ارتباط با همه ساز و کارهایی که باعث  -51

 به وجود آمدن کامه )گامت( هایی متفاوت )از نظر محتوی ژنی( با کامه )گامت( های طبیعی والدین الزامی است.  (1

 دهد. انتخاب طبیعی با ایجاد تغییر در افراد، فراوانی دگره )الل( های جمعیت را تغییر می (2

 افزاید.ای، به شدت بر میزان تفاوت بین دو جمعیت میابتدا رانش دگرهدر  (3

 نماید. مانع جغرافیایی از شارش ژن، جلوگیری می (4

 کدام گزینه در رابطه با هر نوع ساز و کاری که باعث ایجاد گونه جدید می شود، صحیح می باشد؟ -52

 بین افراد هر جمعیت می شود.اگر جمعیت ها کوچک باشند، رانش ژن سبب افزایش تفاوت ها  (1

 ایجاد جدایی تولیدمثلی بین افراد یک گونه سبب جداشدن خزانه ژنی آنها از یکدیگر می شود. (2

 جهش های بزرگ یا کوچک به تدریج سبب افزایش تفاوت ها در افراد جمعیت ها می شود.  (3

 ی می شود.انتخاب طبیعی سبب افزایش تفاوت ها در جمعیت ها و ایجاد جدایی تولید مثل (4

 (1401)د  است؟ نامناسبکدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر  -53

توان بیان کرد: با پیوندد، میدر پی بررسی انواعی از خطاهای کاستمانی )میوزی( که در یک یاختۀ پیکری انسان به وقوع می»

)میوز( صورت بگیرد، .............. زمانی که تن )کروموزم(ها در یکی از تقسیمات دوم کاستمان که جدا نشدن فامفرض این

 «شود.اول کاستمان به انجام برسد، ............. تولید می ها در تقسیمتنجدا نشدن فام

 های طبیعیگامت –برخالف  (1

 تریهای متنوعگامت –نسبت به  (2

 تعداد کمتری گامت غیرطبیعی –نسبت به  (3

 های غیرطبیعیهای طبیعی، گامتبه تعداد گامت –همانند  (4

 (1401)خ  است؟ مناسبکدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر  -54

توان بیان پیوندد، میببه وقوع می تواند در پی بررسی انواعی از خطاهای کاستمانی )میوزی( که در یک یاختۀ پیکری انسان »

کاستمان )میوز( صورت بگیرد، .............. زمانی تن )کروموزم(ها در یکی از تقسیمات دوم که جدا نشدن فامکرد: با فرض این

 «شود.اول کاستمان به انجام برسد، ............. تولید می ها در تقسیمتنکه جدا نشدن فام

 های غیر طبیعی بیشتریگامت –نسبت به ( 2های طبیعی                                              گامت –همانند ( 1

 های متنوع تریگامت –نسبت به  (4              گامت هایی با فام تن بیشتر                  –برخالف ( 3
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 از ماده به انرژی - 5فصل 
 این انرژی از کجا و چگونه تامین می شود؟  اکنون که در حال مطالعه این درس هستید، یاخته های بدنتان انرژی مصرف می کنند.

با همه از دست بدهیم. آب به شکل عرق داری کنیم و مق احساس گرماد تا نورزش و فعالیت های بدنی شدید، سبب می شو

تفاوت هایی که بین ما و زرافه وجود دارد؛ انرژی مورد نیاز ما به شیوه ی یکسانی از غذایی که می خوریم تأمین می شود. در این 

 یاخته ها می پردازیم. ماده ی مغذی در به فرایندهای آزاد شدن انرژی از فصل

 

 یاخته ای:تنفس 
است؛ زیرا در این فرایند  تنفس یاخته ای، آموختید که نیاز ما به اکسیژن به علت انجام فرایندی به نام 1در کتاب زیست شناسی 

ATP  تولید می شود. مثالً انرژی ذخیره شده در گلوکز در تنفس یاخته ای، برای تشکیل مولکولATP .به کار می رود 

 

 
 

    با حضور اکسیژن انجام می شود.  ATPرا نشان می دهد؛ زیرا تجزیه ی ماده مغذی و تولید  هوازیای تنفس یاخته  ،این واکنش

 به آن می پردازیم.بعد  نیز انجام می شود که در گفتار بدون نیاز به اکسیژن ATPتجزیه ی ماده مغذی و تولید 
 

ATP مولکول پر انرژی:  

     انرژی زنده بماند، رشد و فعالیت کند. حفظ هر یک از بدون جانداری نمی تواند  هیچ

وابسته  ATPن ویژگی های جانداران مانند رشد و نمو و تولید مثل به در اختیار داشت

 است.

ATP ،ست.انرژی در یاخته ها شکل رایج و قابل استفاده یا آدنوزین تری فسفات 

      باز آلی آدنین، قند پنج کربنی ریبوز )که با هم آدنوزین نامیده از  این نوکلئوتید

 . استتشکیل شده می شوند( و سه گروه فسفات 

             روی می دهد. در نتیجه در ابتدا سه مرحلهافزوده شدن فسفات به آدنوزین در 

AMP  فسفات(، سپس)آدنوزین مونوADP آدنوزین دی فسفات( و در نهایت(                 

ATP (.تشکیل می شود )آدنوزین تری فسفات 

 

 

            را به یکدیگر  ADP و  ATPدر شکل مقابل تبدیل 

با مصرف انرژی و تبدیل آن ،  ADPاز  ATP. تشکیل می بینید

 همراه با آزاد شدن انرژی است. ADPبه 
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 :  ATPروش های ساخته شدن 

 
برداشته شدن گروه فسفات از یک  ATPبه فسفات نیاز هست. یکی از روش های ساخته شدن  ATPدیدیم که برای ساخته شدن 

 در سطح پیش ماده ATPساخته شدن است. به همین علّت، این روش را  ADPترکیب فسفات دار )پیش ماده( و افزودن آن به 

 می نامند.

در سطح پیش ماده آشنا شده اید، در آنجا دانستید که ماهیچه ها برای  ATPبا نمونه ای از ساخته شدن  2در کتاب زیست شناسی 

و انتقال آن به کرآتین فسفات نیاز دارند و یکی از راه های تأمین آن در ماهیچه ها، برداشت فسفات از مولکول  ATPانقباض به 

ADP  .دن که فسفات آن برای ساخته ش است کرآتین فسفات، پیش ماده ایدر این مثال استATP .به کار می رود 

 

 
 

    یون فسفات و از  ATP، اکسایشیساخته شدن دو روش دیگرند. در  ، ATPساخته شدن اکسایشی و ساخته شدن نوری 

            در راکیزه ساخته می شود که در ادامه ی این فصل با آن آشنا می شوید. روش دیگر  انرژی حاصل از انتقال الکترون ها

 است که در سبزدیسه انجام می شود.  ، ساخته شدن نوری ATPساخته شدن 

 
 الکترون گرفتن و اکسایش به معنی الکترون دادن دست الکترون است، از ستد و داد اساس بر و کاهش اکسایش امروزی و جامع تعریف)

 (.است کاهش به معنی
 

                                                                                                                                                                                                                                        
 از مولکول کرآتین فسفات در ماهیچه                                                                                                                               

 هساخته شدن در سطح پیش ماد                                                                       
 گام چهار قند کافت از اسید سه کربنی دو فسفاتهبا استفاده فسفات پیش ماده                                                                                    

 روش های ساخته شدن

              ATP   
 مجموعه کانال آنزیمی در غشا داخلی راکیزه :  فسفات آزادیون ساخته شدن اکسایشی با استفاده از                                                            

                                                        

 کلروپالست عه کانال آنزیمی در غشا تیالکوئیدمجمو:  فسفات آزادیون ساخته شدن نوری با استفاده از                                                             
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 زیستن با اکسیژن 
     را به جای تنفس  تنفس یاخته ایاغلب، واژه تنفس یاخته ای را برای تنفس یاخته ای هوازی به کار می برند. در اینجا ما نیز 

 یاخته ای هوازی به کار می بریم.

 

  :قند کافت )گلیکولیز(
و به معنی تجزیه ی گلوکز است  قند کافت، ای تنفس یاختهاولین مرحله 

انجام می شود. تجزیه ی گلوکز در قند کافت،  زمینه سیتوپالسمدر ماده که 

  .نه به صورت یک باره، بلکه به صورت مرحله ای انجام می شود

نیاز  فعال سازیانرژی برای انجام واکنش های مربوط به تجزیه ی گلوکز 

 مین می شود.تأ ATP هست. این انرژی از

ایجاد           فروکتوز شش کربنه با دو فسفات قند ، ATP دو مولکول وگلوکز از 

 می شود.

 به وجود می آید.، دو قند سه کربنی فسفاته قنداین از تجزیه ی 

به اسیدی سه کربنه دو فسفاته یک گروه فسفات با گرفتن هر یک از این قندها 

  تبدیل می شوند.

، به مولکولی سه در نهایتدو فسفاته سه کربنی  مولکول هایاین هر یک از 

  .کربنی به نام پیرووات )بنیان پیروویک اسید( تبدیل می شوند

( نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید) NADHو  ATPمولکول های  در این واکنش ها،

 به وجود می آیند.

 

NADH  ،دارد و از دو نوکلئوتیدحامل الکترون است +NAD  به اضافه

با گرفتن و از دست  NADHو  NAD+الکترون و پروتون تشکیل می شود. 

با گرفتن الکترون  NAD+پروتون، به همدیگر تبدیل می شوند. دادن الکترون و 

 می یابد.اکسایش با از دست دادن الکترون  NADHو  کاهش

 

 
به کار می رود. بنابراین محصول   NAD+یک الکترون برای خنثی کردن

  نوشته می شود.در واکنش  NADH+ H+به صورت 

   

         گفتیم،  ATPتولید  ود. بر اساس روش هایی که دربارهساخته می ش ATPهمان طور که دیدید، در قند کافت فعالیت: 

 در قند کافت با کدام روش انجام می شود؟ ATPساخته شدن 
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 راکیزه مقصد پیرووات 

  انجام می شود. راکیزهدر یوکاریوت ها نیاز دارد و در اکسیژن  دیگر تنفس یاخته ای بهمرحله 

       به  آناست. در نتیجه، فضای درون  غشای بیرونی صاف، و غشای درونی آن به داخل چین خورده دارد: راکیزه دو غشا

 تقسیم می شود. غشا()فضای بین دو و بخش بیرونی  بخش داخلی

     پروتئین سازی انجام می شود. در دنای راکیزه، ، بنابراین در آن دارد رِناتَن مخصوص به خودو  دنای مستقل از هستهراکیزه 

 وجود دارند. انواعی از پروتئین های مورد نیاز در تنفس یاخته ایهای مورد نیاز برای ساخته شدن ِ ژن

    تقسیم می شود. به هر حال راکیزه برای انجام نقش خود در تنفس یاخته ای به  نیز مستقل از آنهمراه با یاخته و راکیزه 

 ساخته می شوند. رِناتَن های سیتوپالسمیدر هسته قرار دارند و به وسیله  پروتئین هایی وابسته است که ژن های آنها

 
 

  :اکسایش پیرووات

  انتقال فعال  به وجود می آید. این مولکول از طریقگفتیم که در انتهای قند کافت، پیرووات 

                      یک کربن دی اکسید می یابد. پیرووات در راکیزه  اکسایش وارد راکیزه می شود و در آنجا

         با اتصال به مولکولی به نام  استیلتبدیل می شود. بنیان استیل از دست می دهد و به 

        نیز به وجود  NADHرا تشکیل می دهد. در این واکنش  Aاستیل کوآنزیم ،  Aکوآنزیم 

             می آید. 

    ، در چرخه ی ِکرِبسای از واکنش های آنزیمی، به نام در چرخه  Aاکسایش استیل کوآنزیم 

 .ه انجام می گیردبخش داخلی راکیز

 

 اکسایش بیشتر

اکسایش  کافت ودر قند گلوکز تجزیه شود. بخشی از تجزیه 2COمولکول گلوکز در تنفس هوازی باید تا حد تشکیل مولکول های 

 کربس انجام می شود.بخش دیگر آن در چرخه  پیرووات و
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 چرخه ی کربس 
        ترسیم ساده ای از وقایع کلی چرخه ی کربس را نشان می دهد.شکل زیر 

 

، چهار کربنیبا مولکولی  Aترکیب استیل کوآنزیم در این چرخه، ضمن 

 ، ایجاد می شود. مولکولی شش کربنیجدا و  Aکوآنزیم 

    ی کربس رخ می دهد، پس از آن در طی واکنش های متفاوتی که در چرخه

            و مولکول چهار کربنی برای گرفتن  آزاد 2COدو اتم کربن به صورت 

 کوآنزیم دیگر، باز سازی می شود.استیل 

       از اکسایش هر مولکول شش کربنی در واکنش های چرخه ی کربس، 

         در ATPو )فالوین آدنین دی نوکلئوتید(  NADH  ،2FADHمولکول های 

 محل های متفاوتی از چرخه تشکیل می شوند.

2FADH  ترکیبی نوکلئوتید دار و همانندNADH ست. حامل الکترون ا

2FADH  ازFAD ساخته می شود.  

 
 

       تجزیه 2COمولکول گلوکز تا تشکیل مولکول های  و چرخه ی کربس، ، اکسایش پیروواتقند کافتبه این ترتیب با انجام 

 می شود. )2FADHو  NADH(و مولکول های حامل الکترون  ATPساخته شدن ِ  صرف حاصل از تجزیه گلوکز انرژیمی شود. 

 

 بیشتر ATPتشکیل 
 ATPنیز برای تولید   2FADHو  NADHبه وجود می آید. جالب است بدانیم که مولکول های  ATPدیدیم که در تنفس یاخته ای 

 ؟چگونه امانیز تشکیل می شود.  آب کلی تنفس یاخته ای می دانیم که در این فرایندهمچنین بر اساس رابطه  مصرف می شوند.

 نهفته است. ی انتقال الکترون در غشای درونی راکیزهزنجیرهپاسخ این پرسش ها در 

 

 انتقال الکترون زنجیره 
 قرار دارند و می توانند الکترون بگیرند یا از دست دهند. غشای درونی راکیزهه از مولکول هایی تشکیل شده است که در این زنجیر

                  یون اکسیدمی رسند. اکسیژن با گرفتن الکترون به  اکسیژن مولکولیدر این زنجیره می بینید که الکترون ها در نهایت به 

      قرار دارند، بخش داخلییون های اکسید در ترکیب با پروتون هایی که در  تبدیل می شود. )اتم اکسیژن با دوبار منفی(

 مولکول های آب را تشکیل می دهند.
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از بخش داخلی به ی انتقال الکترون از زنجیره سه محل( در H+توجه کنید، می بینید که پروتون ها )یون های  باال اگر به شکل 

 2FADHو  NADHالکترون های پرانرژی الزم برای انتقال پروتون ها از  یانرژ )انتقال فعال(می شوند. پمپ فضای بین دو غشا

 چه نتیجه ای در پی داشته باشد؟د پروتون ها به فضای بین دو غشا انتظار دارید ادامه ی ورو فراهم می شود.

          ، تراکم آنها در این فضا، نسبت به بخش داخلی افزایش می یابد. از بخش داخلی به فضای بین دو غشابا ورود پروتون ها 

ند، امّا تنها راه پیش روی پروتون ها برای برگشتن به دبر اساس شیب غلظت، تمایل دارند که به سمت بخش داخلی برگرپروتون ها 

 وعه قرار دارد، می گذرندمکه در این مج لیاکان است. پروتون ها از ساز ATPمجموعه ای پروتئینی به نام آنزیم این بخش، 

 فراهم می شود. و گروه فسفات ADPاز  ATPو انرژی مورد نیاز برای تشکیل  )انتشار تسهیل شده(

 

 ن غشای درونی راکیزه قرار داشته و شکل ............. از هر زنجیره انتقال الکتروپروتون در ..................... پمپ های

را از  H+................... یون های ................................................با .................... .................................. دارند و 

 pH................ موضعی ............................................... به .................................... منتقل می کنند که این سبب .........
 می شود.راکیزه  بخش داخلیدر 

  کانال مجموعه پروتئینی آنزیمATP .............. یون های ................ساز با ........+H  ......................................... را از

 می شود. بخش داخلی راکیزهدر  pH........... موضعی ه این سبب ......................... منتقل می کنند ک...............به .........

 به اولین پمپ غشایی هر زنجیره و الکترون های ......................... به اولین مولکول   الکترون های ......................
انتقال دهنده الکترون غیر پمپی بین دو پمپ غشایی اول و دوم هر زنجیره انتقال الکترون غشای درونی راکیزه 

 منتقل می شوند. 

  غشای درونی راکیزه مولکول انتقال دهنده غیر پمپی در بین پمپ غشایی اول و در هر زنجیره انتقال الکترون در
دوم در تماس با بخش ...................... غشا و بین پمپ غشایی دوم و سوم در تماس با بخش .............................. 

 غشا می باشند.

  نهایی الکترون ................ است.در زنجیره انتقال الکترون در غشای درونی راکیزه، گیرنده 

 مولکول  ATP .و آب در ...................................... تولید می شوند 
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 مروری بر تنفس یاخته ای
مشاهده می کنید. همان طور که می بینید در فرایند قند کافت از گلوکز پیرووات ایجاد  زیرای از تنفس یاخته ای را در شکل خالصه

ی کِربس وارد چرخه Aاستیل کوآنزیم  اکسایش می یابد. Aرود و در آنجا به استیل کوآنزیم پیرووات به راکیزه میمی شود. 

 تولید می شود.و آب  2DHAFو  ATP  ،NADH،  کربن دی اکسیدمی شود. در تنفس یاخته ای مولکول های 

 
 تنظیم تنفس یاخته ای: تولیدی اقتصادی 

 زای تجزیه ی کامل گلوکزتولید شده در ا ATPاندازه گیری های واقعی در شرایط بهینه ی آزمایشگاهی نشان می دهند که مقدار 

و یاخته های متفاوت در  ATPتولید است. باید توجه داشت که  ATP 30حداکثر  وت،در بهترین شرایط در یاخته یوکاری

 . متناسب با نیاز بدن فرق می کند

       زیاد باشد، آنزیم های درگیر در قند کافت و  ATPاست. اگر  ADPو  ATPتحت کنترل میزان  ATPمشخص شده که تولید 

         زیاد باشد، این آنزیم ها فعال و ADPکم و  ATPکم شود. در صورتی که مقدار  ATPی کِربس مهار می شوند تا تولید چرخه

 افزایش می یابد. این تنظیم مانع از هدر رفتن منابع می شود. ATPتولید 

ع ده می کنند. در صورتی که این مناببرای تأمین انرژی استفابه طور معمول از گلوکز و ذخیره ی قندی کبد یاخته های بدن ما 

 ........................................................ مثلروند. می تجزیه ی چربی ها و پروتئین هابه سراغ  ATPکافی نباشند، آنها برای تولید 

     از عوارض سوء تغذیه و فقر غذایی شدید و  تحلیل و ضعیف شدن ماهیچه های اسکلتی و سیستم ایمنیبه همین علت 

 ی کافی در اختیار ندارند.ند یا اینکه به دالیل متفاوت، غذاسب دارطوالنی مدت در افرادی است که رژیم غذایی نامنا
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 تخمیر: زیستن مستقل از اکسیژن
گلوکز و تأمین انرژی، همیشه وابسته به حضور است. آیا تجزیه  نهایی الکترون اکسیژن گیرندهدیدیم که در تنفس یاخته ای، 

مورد نیاز  ATPاکسیژن است؟ آیا در محیط هایی که اکسیژن ندارند یا اکسیژن اندکی دارند، حیات وجود ندارد؟ در این صورت 

 چگونه تأمین می شود؟

است که در انواعی از جانداران رخ می دهد. در فرایند تخمیر، شرایط کمبود یا نبود اکسیژن از روش های تأمین انرژی در  تخمیر

انواعی از تخمیرند که در صنایع  تخمیر الکلی و تخمیر الکتیکی راکیزه و در نتیجه زنجیره انتقال الکترون نقشی ندارند.

 متفاوت از آنها بهره می بریم.

و پیرووات ایجاد می کنند؛ در قند کافت دیدیم که تشکیل  شوندبا قند کافت آغاز می تخمیر الکلی و الکتیکی مانند تنفس هوازی 

و اگر نباشد  ضروری است NAD+بنابراین برای تداوم قند کافت، ت؛ اس NAD+ از NADHپیرووات از قند فسفاته همراه با ایجاد 

در تخمیر، مولکول هایی ایجاد می شوند که در فرایند تشکیل جه تخمیر انجام نمی شود. یتقند کافت متوقف می شود و در ن

 در ادامه با این دو نوع تخمیر بیشتر آشنا می شویم. به وجود می آید. NAD+آنها 

 

  تخمیر الکلی:

علت انجام تخمیر الکلی است. شکل  به ور آمدن خمیر نان

 ای از مراحل این نوع تخمیر را نشان می دهد. طرح سادهمقابل 

پیرووات حاصل از قند کافت با از دست دادن در این فرایند، 

2COاتانال تبدیل می شود.  ، به 

           اتانول ایجاد ،  NADHاتانال با گرفتن الکترون های 

 می کند.

 

  تخمیر الکتیکی:
برای تجزیه کامل  ماهیچه های اسکلتیدر سال گذشته خواندید، 

در الکتات گلوکز به اکسیژن نیاز دارند و اگر اکسیژن کافی نباشد، 

ماهیچه ها تجمع می یابد. فعالیت شدید ماهیچه ها به اکسیژن فراوان 

 ، پیرووات حاصل از قند کافت واردنیاز دارد. اگر اکسیژن کافی نباشد

 الکتاتبه  NADHاکیزه ها نمی شود، بلکه با گرفتن الکترون های ر

 تبدیل می شود. علت ترش شدن شیر، الکتیک اسید است.
 . می شود.(.................)الکتیک اسید سبب تحریک گیرنده های .............

را انجام می دهند. بعضی از  انواعی از باکتری ها تخمیر الکتیکی

این باکتری ها، مانند آنچه در ترش شدن شیر رخ می دهد، سبب 

غذایی به ا می شوند؛ اّما انواعی از آنها در تولید فرآورده های فساد غذ

تولید فرآورده های شیری و کار می روند. تخمیر الکتیکی در 

 نقش دارد. خوراکی هایی مانند خیارشور
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  تخمیر در گیاهان:

                 رشد می کنند، ساز و کارهایی برای تأمین اکسیژن مورد نیاز دارند. تشکیل  یشرایط غرقابی که به طور طبیعی در گیاهان

 از ساز و کارهایی است که قبالً با آن آشنا شده اید. ااهان آبزی و شُش ریشه در درخت حَرهوادار در گی پارانشیمیبافت 

هر دو نوع تخمیر الکلی و الکتیکی در تخمیر انجام می شود. به هر حال، اگر اکسیژن به هر علتی در محیط نباشد یا کم باشد، 

در یاخته گیاهی به مرگ آن می انجامد، بنابراین باید از  تجمع الکل یا الکتیک اسیدتوجه داشته باشید که  گیاهان وجود دارد.

 یاخته ها دور شوند.

  الکتیکی مولکول ............................ با گرفتن الکترون های در تخمیر الکلی مولکول ............................ و در تخمیر
 مولکول ............................ )اکسید کردن آن(، کاهش می یابند.

 ............. دی اکسید کربن ...................................و گام های .. ......... همانند مرحله ..............................در تخمیر ......
 تولید می شود.

 ........ و در تولید فرآورده های شیری و .................. ، در تولید نان تخمیر .......در ماهیچه ها تخمیر ...............            
 ......... صورت می گیرد......خوراکی هایی مانند خیارشور تخمیر ......

 می باشد............کاهنده در تخمیر الکلی و الکتیکی ............ منشا اولیه الکترون های ......... 

 ...................................در یاخته ی گیاهی  ...........................................تجمع  ........ صورت می گیرد ودر گیاهان تخمیر
 به مرگ آن می انجامد، بنابراین باید از یاخته ها دور شوند.

 .در بدن انسان فقط سلول های ........................................ و ....................................... تخمیر دارند 

 
ی تغییر محصول نهایی قند کافت )گلیکولیز( و ورود آن به چرخهی سپردیس )تیروئید( انسان، به منظور ی غدهدر هر یاخته -1

 (98کربس الزم است تا این محصول ابتدا ...................... )د

 تولید کند. 2CO راکیزه )میتوکندری(، در (1

 متصل شود. Aدر درون راکیزه )میتوکندری(، به کوانزیم  (2

 بسازد. NADH ،میان یاخته )سیتوپالسم(در ماده زمینه  (3

 تولید نماید. ATPدر غشای خارجی راکیزه)میتوکندری(،  (4

 

 (96هوازی تنفس در یک سلول میان برگ اطلسی، درست است؟ )خی بیی واکنش های مرحلهکدام عبارت، درباره -2

 مصرف می گردد. ATPبا تولید هر ترکیب کربن دار دو فسفاته، دو مولکول  (1

 ایجاد می شود. ATPبا تولید هر ترکیب کربن دار بدون فسفات، دو مولکول  (2

 تولید می شود. NADHبا تولید هر ترکیب کربن دار دو فسفاته، یک مولکول  (3

 مصرف می گردد. NAD+با تولید هر ترکیب کربن دار یک فسفاته، یک مولکول  (4
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          ای انسان و به منظور تولید هر ترکیب در یاخته ماهیچه به هنگام تجزیه یک مولکول گلوکز، طی اولین مرحله تنفس -3

 (99و خ شود؟ )دغیر قندی سه کربنی دو فسفاته، کدام مورد به ترتیب تولید و مصرف می

1) PDA2  و+NAD1 

2) ATP2  و+NAD2 

3) 2NADH  2وATP 

4) +NAD1  وADP2 

 

 کدام گزینه عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -4

))در سلول پارانشیمی ساقه ی آفتاب گردان، از مرحله تغییر یک مولکول قند سه کربنی تا تشکیل یک ترکیب شش کربنی در 

 چرخه ی کربس، .............. تولید و .................. مصرف می شود.(( 

1) 2CO 2 – +NAD 2 

2) NADH 3 – ADP 2 

3) ATP 4  - +NAD 3 

4) NADH 2  - ADP 2 

 

 چند مورد از واکنش های زیر در بخش داخلی میتوکندری رخ می دهد؟ -5

 ATP              ADP 
 ADP              ATP 

 ATP             AMP 

 AMP             ATP 

 

 کدام عبارت در رابطه با مرحله اکسایش پیرووات صحیح می باشد؟ -6

 می شود. ( توسط مجموعه ی آنزیمی در فضای درونی راکیزه انجام1

 ، متصل می شود. A( پیرووات به مولکولی به نام کوآنزیم 2

 منتقل می شود. NAD+( دو الکترون از پیرووات به مولکول 3

 ( بنیان استیل یک کربن دی اکسید از دست می دهد.4

 

 می باشد؟ نادرست کدام عبارت در رابطه با چرخه کربس -7

 اکسید کربن آزاد می شود.در گام دو و سه چرخه یک مولکول دی ( 1

 می شود. ATPهمانند قندکافت سبب تولید مولکول ( 2

 سبب اکسایش ترکیبات نوکلئوتید دار می شود.( 3

 در گام سه و گام پایانی سبب تشکیل مولکول چهار کربنی می شود.( 4
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 .....................در واکنش های مراحل قندکافت برخالف واکنش های مراحل چرخه کربس  -8

 اکسید می شود. NADHمولکول ( 2( مولکول شش کربنه تولید می شود.                              1

 کاهش می یابد.  FAD( مولکول 4مصرف می شود.                                  ATP( مولکول 3

 

 .می کنند ........................... انرژی صرف با ،راکیزهدرونی  غشای در موجود کانالی پروتئین هایمجموعه  -9

1 )ATP   را بهADP                                           2تبدیل )ADP  را بهATP تبدیل 

 خارج بخش داخلی راکیزهاز را هیدروژن ( یونهای4     وارد           بخش داخلی راکیزه به را هیدروژن (یونهای3

 

 

 (97)خدارد؟  یشود، چه مشخصه ا یم یافت یتوکندریم یداخل یالکترون که در غشا ۀانتقال دهند یبهر ترک -10
 سازد. یم ADP ، ATPبا افزودن گروه فسفات به ( 1

 غشا در تماس است. یزآبدوست و آب گر یبا بخش ها( 2 

 مؤثر است. (غلظت آن یبیون )در خالف جهت ش یالزم جهت انتقال نوع یانرژ یندر تأم( 3 

 .کند یوارد م یتوکندریم یدو غشا ینب یرا به فضا یدروژنه یها یون،  ATPبدون مصرف ( 4

 

ی پوششی بدن ی زندهی یک یاختهی انتقال الکترون موجود در غشای درونی راکیزهکدام گزینه در ارتباط با زنجیره -11

 (98)خ است؟نادرست  انسان
 کردن پروتون ها از الکترون های پر انرژی تأمین می شود.انرژی الزم برای پمپ  (1

 آورند.یون های اکسید در ترکیب با پروتون های موجود در بستره، مولکول های آب را به وجود می (2

 تنها راه ورود پروتون ها به بخش داخلی راکیزه )میتوکندری(، عبور از نوعی کانال پروتئینی است. (3

 را به فضای بین دو غشای راکیزه )میتوکندری( پمپ می کند. H+ترون، یون های هر ترکیب دریافت کننده الک (4

 

به فضللای درونی  H+د وبا فرض اینکه در یک سلللول سللالی مشللیمیه ی انسللان، نوعی ماده شللیمیایی بتواند مان  ور -12

 (93میتوکندری شود در این صورت ابتدا ............................. متوقف خواهد شد. )خ

 ATP( تجزیه ی مولکول 2 ( تشکیل مولکول آب1

 ATP( تشکیل مولکول NAD 4+( بازسازی 3
 

 ----------،  ------------به  ---------جابجایی یونهای هیدروژن از  -13

 خواهد شد. ATPبه  ADPسبب تبدیل  -بخش  داخلی راکیزه  -فضای بین دو غشا ( 1

 خواهد شد. ADPبه  ATPسبب تبدیل  -فضای بین غشایی -بخش  داخلی راکیزه ( 2

 گیرد.های آنزیمی صورت میتوسط پروتئین -فضای بین دو غشا -بخش  داخلی راکیزه ( 3

 گیرد.برخالف شیب غلظت صورت می -بخش  داخلی راکیزه  -( فضای بین غشایی4
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 ............در تخمیر تولید کننده ماست همانند تخمیر تولید کننده نان . -14

1 )2Co .کاهش می یابد.کربنی  3( مولکول 2 تولید می شود 

3 )NADH .4 اکسید می شود )+NADP بازسازی می شود 

 

ضله فعالیت هنگام سالی، فرد یک در -15  .............میزان سلول، درون در .................کاهش دنبال به ران، سر دو ی ع

 (92.)خیافت خواهد افزایش

  خون بیکربنات  -اسید الکتیک ( تولیدATP                                     2تولید  اکسیژن، مصرف (1

  خون کربنیک اسید تولید- Aکوآنزیم  استیل ( تولیدA               4استیل کوآنزیم  تولید - کربن اکسید دی ( تولید3

 

 (93نماید؟ )دمی  تکمیل نادرستی به را زیر جمله مورد چند -16

 (( سلولهای .............................................. در می توانند گلوکز های مولکول انسان، در))

 .بسازند پلیمر و بپیوندند یکدیگر به الف( دیافراگم،

 .دهند افزایش را الکتات تولید مهره ای، بین غضروف ب(

 .نمایند تولید آب و دی اکسید کربن روده، پوششی  ج(

 .شوند تبدیل فسفات دار و کربنی شش ترکیبی به استخوانی،  د(

 

 (93)د نمی شود. انسان،........................ شبکیه ی در موجود استوانه ای سلول یک در -17

 بازسازی میتوکندری، داخلی غشای در NAD( 2                             کاهش،  NADHکمک  به ( پیرووات1

  سیتوپالسم تولید زمینه ی ماده ی درون ATP         4  )NADH تولید صرفNADH در  شده ذخیره انرژی (3

 

 نکته:
.................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 (93تکمیل می کند؟ ) نادرستیچند مورد جمله ی زیر به طور  -18

 ...............«نوع انقباض عضله ی ماهیچه دو سر بازو، در حین هر »

  2به ازای هر مولکولFADH ، مولکولATP .تولید می شود 

 .مرحله بی هوازی تنفس انجام می گیرد 

 .همه تارهای ماهیچه ای همزمان با هم منقبض می شوند 

  پیروات توسطNADH .احیا می گردد ، 

 شود. یون کلسیم در اطراف تارچه ها یافت می 



   Learn Better-دوازدهم                                                      1401کنکور                                                                     دکتر حنیف عظیمی   

13 
 

 .شوند می انسان ................ ساخته های ماهیچه های ها ........... سلول باکتری ی همه در -19

         گلوکز - برخالف (2                                           اتانول  -برخالف( 1

 2Co –( همانند NADH                                        4 –( همانند 3

 

شود. کدام عبارت، می تقیی توسط مولکولی پر انرژی احیادر پی مصرف گلوکز در نوعی سلول، پیرووات به طور مس -20

 (96ی این نوع تنفس صحیح است؟)ددرباره

 مصرف می گردد. NAD+، یک مولکول 2COبه دنبال آزاد شدن  (1

 یابد.به ترکیب دو کربنی انتقال می NADHالکترون های یک مولکول  (2

 گیرد.های پر انرژی سه فسفاته در غیاب اکسیژن صورت میتولید مولکول (3

 شود.تولید می NADH، در گروهی ازواکنش های چرخه کربس (4

 

هر سلول موجود در خون که از تقسیی سلول های بنیادی مغز استخوان ایجاد می شود. توانایی تولید و مصرف کدام دو  -21

 (94ماده را دارد؟)د

 2FADHو  NADH 2 )NADH( پیرووات و 1

 و گلوکز 2FADH(  4 و الکتات A( استیل کوانزیم 3

 

 

 

هایی درست است که ضمن مصرف یک مولکول گلوکز، دی اکسیدکربن آزاد ی باکتریی همهکدام عبارت، درباره -22

 (95کنند؟ )دمی

 ، به ترکیب دو کربنیNADHهای یک مولکول ( انتقال الکترون1

 ATPبرای تولید   NADH  ( استفاده از انرژی ذخیره شده در مولکول2

 ی یک مولکول پیروویک اسید، همزمان با تجزیهNADH( تولید یک مولکول 3

 ی دو فسفاته شدن یک ترکیب سه کربنی، در مرحلهNADH( تولید یک مولکول 4

 

 (95ها درست است؟ )خهای گوگردی سبز و بیشتر باکتریباکتریکدام عبارت، در ارتباط با مراحل مصرف یک مولکول گلوکز در  -23

 گردد.تولید می NADHاکسیدکربن،  ی آزاد شدن دی( در مرحله1

 گردد.، احیاء میNADHهای ( یک ترکیب آلی با پذیرفتن الکترون2

 شود.بیشتری می ATPآزاد و صرف تولید  NADH( انرژی ذخیره شده در مولکول 3

 شود.مصرف می NADوده شدن گروه فسفات به ترکیب سه کربنی یک فسفاته، ( در پی افز4
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 (96کربوهیدرات موجود در غذای انسان شرکت می کنند، چه ویژگی مشترکی دارند؟)د هایی که در تجزیهسلول -24

 دارند. 𝜇𝑚 100تا  𝜇𝑚 10ای بین اندازه (1

 در مکان اصلی گوارش شیمیایی و جذب غذا قرار دارند. (2

 رسانند.ی سلولی را به انجام میی چرخهدر صورت لزوم، پنج مرحله (3

 می توانند بدون دخالت اکسیژن، ترکیبات سه کربنی فسفات دار بسازند. (4

 

ی انتقال الکترون موجود در غشای درونی میتوکندری یک سلول کبدی انسان، درست کدام عبارت، درباره ی زنجیره-25

 (98)د ق  است؟

 ، از عرض غشاء عبور می دهد.ا در جهت و یا خالف جهت شیب تراکمهیدروژن ریون های  (1

 الیه غشای درونی میتوکندری قرار دارند. ی الکترون، در بین دوی ترکیب های گیرنده یا دهندههمه (2

 ی الکترون، یون هیدروژن را به فضای بین دو غشای میتوکندری وارد می کند.هر ترکیب دریافت کننده (3

 الکترون های عبوری از زنجیره، صرف تلمبه کردن یون های هیدروژن به بخش داخلی میتوکندری می شود.انرژی  (4

 

 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -26

  به طور معمولATP  ازAMP تشکیل می شود. 

  در صورتی که مقدارATP  کم وADP ی کِربس مهار می شوندزیاد باشد، چرخه.  

  هسته قرار دارندخارج راکیزه در همه ژن های پروتئین های. 

 .یون های اکسید در ترکیب با پروتون ها، مولکول های آب را در فضای بین دو غشا تشکیل می دهند 

 .در مرحله اکسایش هر پیرووات یک نوکلئوتید کاهش می یابد 

  آنها رشد و نمو می کند.در دانه های خشک و بدون آب مانند نخود و لوبیا، حشرات و الرو 

  کو آنزیمA .در تولید استیل در میتوکندری نقش دارد 

  در ازای تجزیه ی کامل گلوکز در بهترین شرایط در هر یاخته ، حداکثرATP 30 تولید می شود. 

 

 (1400)د است؟ حیعضله توأم انسان صح اختهیانتقال الکترون موجود در  رهیکدام عبارت، در خصوص زنج -27

 شود. ی( استفاده میتوکندریحامل الکترون موجود در راکیزه )م یهافقط از مولکول (1 

 آن، مشترک است.  یینها یهارندهیمختلف الکترون به پذ نیها از حاملالکترون دنیرس ریاز مس ی( بخش2 

 . دهندیل میتشک(، آب را یتوکندری)م زهیدو غشا راک نیب یفضا یهابا پروتون بیدر ترک دیاکس یها( یون3 

 شود. یم نیحامل الکترون تأم یهااز مولکول زه،یراک یها به بخش داخلپمپ کردن الکترون یالزم برا ی( انرژ4 

 

 

 



   Learn Better-دوازدهم                                                      1401کنکور                                                                     دکتر حنیف عظیمی   

15 
 

 (1400)خ ؟فرد سالم درست است کیموجود در بدن  دیهر نوکلئوت ۀدربار ،کدام عبارت -28

 .متصل است بوزیدارد که به ر یابا ساختار حلقه آلیباز  ینوع (1

 .شودیمحسوب م (مریپل)بسپار  ینوع ۀشوندرارواحد تک (2

 .گرددیم دیتول یااختهیتنفس  یهواز ۀمرحل یدر ط (3

 .فسفات دارد یهاگروه ایدر ساختار خود گروه  (4

 
 (1400)دمناسب است؟  ریعبارت ز لیتکم یبرا نه،یکدام گز -29

 خود را اتیح ،یانرژ نیتأم یبرا ییهاحاصل از روش ییممکن است به سبب تجمع محصوالت نها یاهیگ یهااختهی)) 

 (( شود.یها، همزمان با به وجود آمدن ........................................... مروش نیدست بدهند، در همه ا از

 1 )NADدیتول دیاکسی، کربن د 

 مصرف  NADH ،یینها بی( ترک2 

 دیتولNAD ،یسه کربن بی( ترک3 

 مصرف  ADP ،یقند سه کربن ی( نوع4 

 

خود  اتیبه ح ی،انرژ نیمأت یبرا ییهانگه داشتن محصوالت مضر حاصل از روش رممکن است با دو یاهیگ یهااختهی -30

 (1400)خ .شودیم ................................. همزمان با به وجود آمدن ،هاروش نیا ۀدر هم .ادامه دهند

1)CO2،NADدیتول  

 مصرفATPی،کربن قند سه ینوع (2

3)NAD ،دیتول یینها بیترک 

 مصرفNADHی،کربنیب سه ترک (4
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 سالمت بدن: پاداکسنده ها
 واکنش پذیری باالییدر ساختار خود،  جفت نشدهبه علت داشتن الکترون های  رادیکال های آزاددر درس شیمی آموختید 

امکان تشکیل رادیکال آزاد از دارند و می توانند در واکنش با مولکول های تشکیل دهنده بافت های بدن، به آنها آسیب برسانند. 

 اما چگونه؟  اکسیژن در فرآیند تنفس هوازی، وجود دارد.

       می شود. یون های اکسید با         تبدیل )2O-(دیدیم اکسیژن با پذیرش الکترون در پایان زنجیره انتقال الکترون، به یون اکسید 

درصدی از              ترکیب می شوند و در نتیجه مولکول آب به وجود می آید امّا گاه پیش می آید که  )H+(یون های هیدروژن 

   آیند. رادیکال های آزاد از عوامل ایجاد بلکه به صورت رادیکال آزاد در می اکسیژن ها وارد واکنش تشکیل آب نمی شوند،

 سرطان اند.

خوردن میوه ها و اند. بارها شنیده اید که برای مقابله با اثر سمی رادیکال های آزاد، به ترکیبات پاداکسنده وابسته راکیزه ها

)ترکیبات رنگی هستند.  یدهائارای پاداکسنده هایی مانند کاروتنوددر حفظ سالمت بدن نقش دارند. این مواد غذایی  سبزیجات

مانع از اثر تخریبی آنها با رادیکال های آزاد  واکنشپاداکسنده ها در  سنده اند.(کاروتن ، پاداکمثل آنتوسیانین  و رنگ دیسه مثل  واکوئولدر 

 بر مولکول های زیستی و در نتیجه تخریب بافت های بدن می شوند.

 

 تجمع رادیکال های آزاد: 
با رادیکال های آزاد در راکیزه ها همیشه با موفقیت انجام می شود؟ اگر به هر علت سرعت تشکیل رادیکال های آزاد از آیا مبارزه 

مشخص است که در چنین شرایطی، رادیکال های آزاد در  سرعت مبارزه با آنها بیشتر باشد، چه اتفاقی را پیش بینی می کنید؟

 کمبود جبران برای آزاد های رادیکال کنند؛ در نتیجه، یاخته هم تخریب می شود. راکیزه تجمع می یابند و آن را تخریب می

 .شوند می آنها تخریب باعث و کنند می حمله آن، اجزای و یاخته سازندۀ های مولکول به خود الکترونی

 انواعی از نقص های ژنیو  الکلعوامل فراوانی می توانند، راکیزه را در مبارزه با رادیکال های آزاد با مشکل رو به رو کنند؛ مثالً 

 ایجاد می کنند. خنثی سازی رادیکال های آزاد مشکلدر عملکرد راکیزه در 

 

  اثر الکل:
د از اکسیژن را افزایش می دهد و مانع از عملکرد راکیزه الکل سرعت تشکیل رادیکال های آزامطالعات نشان می دهد که 

مرگ یاخته های سبب تخریب راکیزه و در نتیجه  راکیزه، DNA با حمله بهرادیکال های آزاد  در جهت کاهش آنها می شود.

می شوند. به همین علت اختالل در کار کبد و از کار افتادن آن از شایع ترین عوارض نوشیدن  کبدی و بافت مردگی )نکروز( کبد

 مشروبات الکلی است.

 

  نقص ژنی:
        به ساخته شدن پروتئین های معیوب می انجامد. الکترون، نقص در ژن های مربوط به پروتئین های زنجیره انتقال گاه 

 معیوب را داشته باشد در مبارزه با رادیکال های آزاد، عملکرد مناسبی ندارد.راکیزه ای که این پروتئین های 
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  توقف انتقال الکترون :

 مواد سمی فراوانی وجود دارند که با مهار یک یا تعدادی از واکنش های تنفس هوازی، سبب توقف تنفس یاخته و مرگ می شوند.

                     و در نتیجه باعث  را مهار 2Oوط به انتقال الکترون ها به واکنش نهایی مربیکی از این ترکیب هاست که  سیانید

 توقف زنجیره ی انتقال الکترون می شود.

با اتصال به هموگلوبین، مانع از اتصال اکسیژن به آن می شود  گاز کربن مونواکسیداز زیست شناسی سال دهم نیز به یاد دارید که 

و چون به آسانی از هموگلوبین جدا نمی شود، ظرفیت حمل اکسیژن در خون را کاهش می دهد. این عملکرد مونواکسید کربن، در 

س یاخته ای اثر می گذارد؛ این گاز واقع در انجام تنفس یاخته ای اختالل ایجاد می کند. مونواکسید کربن به شکل دیگری نیز بر تنف

، از منابع دیگر دود خارج شده از خودروها و سیگارمی شود.  سبب توقف واکنش مربوط به انتقال الکترون ها به اکسیژن

 اند.تولید مونواکسید کربن

 

  الکل:
 جهت کاهش آنها می شود.سرعت تشکیل رادیکال های آزاد از اکسیژن را افزایش می دهد و مانع از عملکرد راکیزه در 

  پاداکسنده ها:
 ها بر مولکول های زیستی و تخریب بافت های بدن می شوند. پاداکسنده در واکنش با رادیکال های آزاد مانع از اثر تخریبی آن

   مونواکسیدکربن:
 می شوند.مانع از اتصال اکسیژن به هموگلوبین و سبب توقف واکنش مربوط به انتقال الکترون ها به اکسیژن 

  سیانید:
 را مهار و در نتیجه باعث توقف زنجیره ی انتقال الکترون می شود. 2Oواکنش نهایی مربوط به انتقال الکترون ها به 

  

 (99و خ  چند مورد در ارتباط با طریقه عمل سیانید بر یاخته جانوری صحیح است؟ )د -31

  ابتدا بر تجزیهNADH گذارد. تأثیر می 

  شود. آب در بخش داخلی راکیزه )میتوکندری( میمانع تشکیل 

  آنزیمATP کند. ساز موجود در غشای خارجی راکیزه )میتوکندری( را غیر فعال می 

 آورد. ها به فضای داخلی راکیزه )میتوکندری( ممانعت به عمل میاز پمپ شدن پروتون 

 

 

 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -32

  رادیکال های آزاد از اکسیژن را کاهش می دهد.الکل سرعت تشکیل 

 .مونواکسید کربن همانند سیانید سرعت تشکیل رادیکال های آزاد از اکسیژن را افزایش می دهد 

  ی ندارد.ایاختهتنفس  یری برکه تأث سازدیم یدار یانیدس یبترک یاهانگگروهی از 

  دهند.پاداکسنده ها در راکیزه با رادیکال های آزاد واکنش می 

  انتقال الکترون ممکن است از هر والد به فرزند منتقل شود.هر یک از پروتئین های زنجیره نقص در ژن های مربوط به 
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 از انرژی به ماده -6فصل 
تأمین می شود. اکنون پرسش این  انرژی مورد نیاز ما برای انجام فعالیت های حیاتی، از مواد مغذی مانند گلوکزدانستیم 

ذخیره شده در ترکیباتی مانند گلوکز چیست؟ چه فرایند یا فرایندهایی در دنیای حیات وجود دارد که با  منشأ انرژیاست که 

    ساختن ماده آلی، انرژی را در آنها ذخیره می کند؟ چه جاندارانی می توانند این فرآیندها را انجام دهند و این جانداران چه           

 ویژگی هایی دارند؟

 

 فتوسنتز : تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی
را با استفاده از انرژی نور خورشید به ماده آلی تبدیل و اکسیژن نیز تولید               2COمی دانید گیاهان در فرایند فتوسنتز 

سیژن تولید شده، اندازه بر این اساس می توان میزان فتوسنتز را با تعیین میزان کربن دی اکسید مصرف شده و یا اک می کنند.

 گرفت.

 

    واکنش کلی فتوسنتز        

 

مولکول های             برای اینکه جانداری بتواند فتوستنز انجام دهد، باید ویژگی هایی داشته باشد. یکی از این ویژگی ها داشتن 

است که بتوانند انرژی نور خورشید را جذب کنند. همچنین، باید سامانه ای برای تبدیل این انرژی به انرژی شیمیایی  رنگیزه ای

 می پردازیم.گیاهان وجود داشته باشد. انواعی از جانداران وجود دارند که فتوسنتز می کنند. در ادامه به بررسی این فرایند در 

 

 سنتزبرگ ساختار تخصص یافته برای فتو

)کلروپالست( دارد. همان طور که   سبزدیسهگیاهان است، تعداد فراوانی  اکثربرای فتوسنتز در  مناسب ترین ساختارکه  برگ

 می دانید، فتوسنتز در سبزدیسه ها انجام می شود.

است.  )رگبرگ( دسته های آوندیو  میانبرگ، روپوست است. پهنک شامل پهنک و دمبرگدارای  دو لپهبرگ گیاهان 

 قرار دارند. پهنک برگبه ترتیب در سطح رویی و زیرین  روپوست رویی و زیرین

تشکیل             نرده ای و اسفنجیمیانبرگ از یاخته های پارانشیمی  شکل الف)دولپه(است. در  پارانشیمیمیانبرگ شامل یاخته های 

در  اند،به هم فشردهقرار دارند و  بعد از روپوست رویییاخته های نرده ای شده است. همانطور که در این شکل می بینید، 

 قرار دارند.   یاخته های اسفنجی به سمت روپوست زیرینحالی که 

 )شکل ب(.گیاهان از یاخته های اسفنجی تشکیل شده است  بعضی میانبرگ در
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 نکات مربوط به ساختار برگ در جزوه گیاهی مطرح شده است!

 

  سبزدیسه)کلروپالست(:

سبزدیسه با                  فضای دروناست که از هم فاصله دارند.  غشای بیرونی و غشای درونیسبزدیسه همانند راکیزه دارای 

تقسیم شده است. تیالکوئیدها ساختارهای غشایی  بستره به دو بخش فضای درون تیالکوئید و تیالکوئیدسامانه ای غشایی به نام 

است. بنابراین، سبزدیسه مانند راکیزه می تواند                        متصل هستند. بستره دارای دنا ، رنا و رِناتَنبه هم و کیسه مانند و 

 سبزدیسه نیز می تواند به طور مستقل تقسیم شود.پروتئین های مورد نیاز خود را بسازد.  بعضی
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 سبزینه )کلروفیل( که بیشترین رنگیزه در سبزدیسه هاست،بر قرار دارند. افزون غشای تیالکوئید رنگیزه های فتوسنتزی در 

نیز در غشای تیالکوئید وجود  کاروتنوئیدها

دارند. وجود رنگیزه های متفاوت، کارایی گیاه را 

در استفاده از طول موج های متفاوت نور افزایش   

 می دهد.

وجود دارند.  bو  aسبزینه های در گیاهان 

سبزینه در         هر دو نوع  جذببیشترین 

)بنفش ـ آبی( نانومتر  500تا  400 محدوده های

نانومتر )نارنجی ـ قرمز( است.  700تا  600 و

سبزینه همان طور که از نامش پیداست، به رنگ 

سبز دیده می شود. اگر چه حداکثر جذب آنها در 

هر یک از این محدوده ها با هم فرق می کند. 

زرد، نارنجی و به رنگ های  کاروتنوئیدها

دیده می شوند و بیشترین جذب آنها در  قرمز

 نور مرئی است.آبی و سبز بخش 

 

 

 

 فتوسیستم: سامانه تبدیل انرژی
هر فتوسیستم شامل قراردارند.  2و  1فتوسیستم در سامانه هایی به نام  رنگیزه های فتوسنتزی همراه با انواعی پروتئین

انواعی و هر آنتن که از رنگیزه های متفاوت )کلروفیل ها و کارتنوئیدها(  واکنش است.آنتن های گیرنده نور و یک مرکز 

مرکز واکنش، شامل مولکول های      منتقل می کند.  مرکز واکنشساخته شده است، انرژی نور را می گیرد و به  پروتئین

 است که در بستری پروتئینی قرار دارند. a کلروفیل

، در طول 2نانومتر و حداکثر جذب آن در فتوسیستم  700، در طول موج 1در مرکز واکنش فتوسیستم  aحداکثر جذب سبزینه 

 می گویند. 680P، 2و در فتوسیستم P  700، 1در فتوسیستم  aسبزینه به نانومتر است. بر همین اساس،  680موج 

به هم مرتبط می شوند. این مولکول ها                ناقل الکترونفتوسیستم ها در غشای تیالکوئید قرار دارند و با مولکول هایی به نام 

 می توانند الکترون بگیرند یا اینکه الکترون از دست بدهند )کاهش و اکسایش(.
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 دارند؟ نقش فتوسنتز در اندازه یک به مرئی نور های موج طول همۀ آیا

 آزمایشی نور، تجزیه برای منشور و نور چشمه ،هوازی باکتری نوعی ،رشته ای( اسپیروژیر )جلبک سبز از استفاده می توان با 

 داد. پرسش انجام این به پاسخ برای را

 داریم انتظار مؤثر باشند، فتوسنتز در اندازه یک به نور موج های طول همه اگر دارد. دراز و نواری های سبزدیسه اسپیروژیر

 سطحی روی را جلبک شد، انجام فرض این بررسی برای که آزمایشی در .باشد یکسان ای رشته جلبک اطراف در تراکم اکسیژن که

 منشور از که گرفت قرار نوری برابر در آزمایش قرار دادند. لوله هوازی های باکتری و آب شامل آزمایشی لولۀ درون و کردند ثابت

ها  بعضی قسمت در ها که باکتری شد مشاهده مدتی، گذشت از بود. بعد شده تجزیه متفاوت های طیف به و کرده عبور

 است. فتوسنتز در اصلی رنگیزه سبزینه، که گرفت نتیجه توان می آزمایش این یافته اند. از تجمع .................................................

 
 موج های نور مرئی به یک اندازه در فتوسنتز نقش ندارندهمه ی طول      جلبک سبز رشته ای( سبزدیسه های نواری و دراز داردآغازی اسپیروژیر )      

 

 واکنش های فتوسنتزی 
 وابسته به نورواکنش های فتوسنتزی را در دو گروه واکنش های 

قرار می دهند. در ادامه به معرفی این دو نوع  مستقل از نورو 

 واکنش می پردازیم.

 

 

 واکنش های وابسته به نور : واکنش های تیالکوئیدی
وقتی نور به مولکول های رنگیزه می تابد، الکترون انرژی می گیرد 

و ممکن است از مدار خود خارج شود، به چنین الکترونی،         

می گویند، زیرا پر انرژی و از مدار خود خارج  الکترون برانگیخته

ممکن است با انتقال انرژی به شده است. الکترون برانگیخته 

از رنگیزه خارج یا  به مدار خود برگرددمولکول رنگیزه بعدی، 

 .و به وسیله ی رنگیزه یا مولکولی دیگر گرفته شود
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    الکترون های برانگیخته در  انرژیدر فتوسنتز،  

به رنگیزه ای از رنگیزه  در آنتن هارنگیزه های موجود 

می رود و در مرکز واکنش دیگر منتقل و در نهایت، به 

و  aن برانگیخته در سبزینه آنجا سبب ایجاد الکترو

 از آن  می شود. خروج الکترون

بعد از عبور از  2فتوسیستم الکترون برانگیخته از 

     زنجیره انتقال الکترون به مرکز واکنش در 

می رود. همچنین الکترون برانگیخته از  1فتوسیستم 

می رسد.  NADP+در نهایت به مولکول  1فتوسیستم 
 دی نوکلئوتید فسفات()نیکوتین آمید آدنین 

  

بین و دیگری   1و فتوسیستم  2یک زنجیره بین فتوسیستم زنجیره ی انتقال الکترون در غشای تیالکوئید وجود دارد.  دو نوع

الکترون، بار منفی پیدا می کند و با ایجاد پیوند با پروتون به مولکول دو با گرفتن  NADP+قرار دارد.  NADP+و  1فتوسیستم 

NADPH .تبدیل می شود 

 
 

در  aسبزینه می آید، کمبود الکترون  2در مرکز واکنش فتوسیستم  aسبزینه با توجه به شکل در می یابیم الکترونی که از 

 چگونه جبران می شود؟ 2در فتوسیستم  aامّا کمبود الکترون سبزینه ی را جبران می کند،  1فتوسیستم 

 

  تجزیه نوری آب:
می روند. تجریه ی آب به  2می بینید، مولکول های آب تجزیه می شوند و الکترون های حاصل از آن به فتوسیستم  بعد در شکل

 می گویند. تجزیه ی نوری آبمربوط می شود. بنابراین به آن،  اثر نورعلت فرآیندهایی است که به 

الکترون، ، 2تیالکوئید انجام می شود. حاصل تجزیه ی آب در فتوسیستم  سطح داخلیو در  2تجزیه ی نوری آب در فتوسیستم 

را جبران می کنند و پروتون ها در  2در مرکز واکنش فتوسیستم  aاست. الکترون ها، کمبود الکترونی سبزینه  پروتون و اکسیژن

 فضای درون تیالکوئیدها تجمع می یابند.
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 فتوسنتزدر  ATPساخته شدن 

  را از بستره به فضای  H+ قرار دارد، پروتئینی است که یون های  1و  2فتوسیستم بین یکی از اجزای زنجیره انتقال الکترون که 

 می کند. بنابراین، با گذشت زمان تعدادی پروتون از بستره به فضای درون تیالکوئید وارد می شود. پمپدرون تیالکوئیدها 

          ، درون فضای تیالکوئید به وجود می آید. در نتیجه، به تدریج تراکمتجزیه ی آبهمچنین دانستیم که تعدادی پروتون از 

پروتون ها در فضای درون تیالکوئیدها نسبت به بستره افزوده می شود. پروتون ها بر اساس شیب غلظت خود می خواهند از فضای 

. پس، پروتون ها از چه راهی به اّما نمی توانند از طریق انتشار از غشای تیالکوئید عبور کننددرون تیالکوئید به بستره بروند، 

 روند؟ بستره می

ساز در راکیزه است.  ATPوجود دارد. این آنزیم مشابه آنزیم  ساز ATPمجموعه ای پروتئینی به نام آنزیم در غشای تیالکوئید 

شوند. همانند آنچه در راکیزه رخ می دهد، همراه با عبور پروتون ها از  منتشرپروتون ها فقط از طریق این آنزیم می توانند به بستره 

می گویند، زیرا حاصل  ATPساخته شدن نوری در واکنش های نوری،  ATPبه ساخته شدن  ه می شود.ساخت ATPاین آنزیم، 

 فرایندی است که با نور به راه می افتد.

 

  پمپ پروتون در غشا تیالکوئید با ........................................................... یون های+H  را از ............................... به

 در تیالکوئید می شود. pH............................. منتقل می کنند که این سبب ...................... موضعی 

  کانال مجموعه پروتئینی آنزیمATP  ساز با .................................... یون های+H ............. به را از ............................

 در تیالکوئید می شود. pH.............................................. منتقل می کنند که این سبب ................................. موضعی 

................................. و ...و پمپ غشایی در ..... 2فتوسیستم ناقل الکترون غیر پمپی در بین 

در .............................................. و  1ناقل الکترون غیر پمپی بین پمپ غشایی و فتوسیستم 

......... قرار دارند.در ........................................ 1ناقلین الکترون غیر پمپی بعد از فتوسیستم   
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  و .....................................................تجمع پروتون ها درون تیالکوئید ها به دنبال .................................................. 

  جبران کمبود الکترونیP700   توسط ......................................... وP680 ............................................ توسط 

  الکترون به طور مستقیم در تولید .................................. و زنجیره دیگر به طور غیر مستقیم در تولید یک زنجیره انتقال
 ............................................ نقش دارد.

  آخرین پذیرنده  منبع الکترون های زنجیره انتقال الکترون در غشا تیالکوئید ها ................................ و
 ................................. است. 

 

 

 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ – 1

  .الکترون برانگیخته رنگیزه های آنتن ها خارج و به مولکول دیگر منتقل می شود 

   سبب تجزیه آب می شود. 2خروج الکترون های برانگیخته از فتوسیستم 

   آنزیمATP  ساز غشا تیالکوئید سبب تولیدATP .در سطح پیش ماده می شود 

  .الکترون های برانگیخته رنگیزه های هر مرکز واکنش خارج و به رنگیزه دیگر منتقل می شود 

  700 در غشای تیالکوئید ها 1فتوسیستم بهP  .می گویند 

 

 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -2
   وئید است.انرژی الکترون ها در مولکول ناقل الکترون قرار گرفته در بین دو الیه فسفولیپیدی بیشتر از مولکول ناقل متصل به سطح داخلی غشا تیالک 

   .مرکز واکنش هر فتوسیستم شامل رنگیزه های متفاوت مثل کلروفیل ها و کاروتنوئیدها است 

   .در فتوسیستم ها آنتن ها برخالف مرکز واکنش دارای پروتئین می باشند 

   .شدت فتوسنتز در طول موج های سبز بیشتر از آبی است 

  صورت می گیرد. 1تجزیه آب توسط آنزیم متصل به فتوسیستم 

  الکترون های هر مولکول آب نهایتا سبب کاهش دو مولکول +NADP .می شود 

 

 در فتوسنتز کدام است؟ NADP+رون کاهنده منب  اولیه الکت -3

1 )700P  2) 680( 3 آّبP  4اکسیژن  ) 

 

 های انتقال الکترون موجود در غشا تیالکوئیدها، کدام است؟ عملکرد کلی زنجیره -4

 ( تجمع یون های پروتون2 ی آب( تجزیه1

 ( تبدیل انرژی نوری به شیمیایی3

  

 NADP+( انتقال الکترون ها به 4
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 تجم  یون های پروتون در فضای درون غشاء تیالکوئیدها، توسط کدام است؟ -5

 NADPH( تجزیه آب و 2 ی انتقال الکترون( تجزیه آب و عملکرد زنجیره1

 ( عملکرد پروتئین های کانالی با فعالیت آنزیمی3

 
 

 ( عملکرد کانال های آنزیمی و تجزیه آب4

 (94است؟)د نادرستکدام  عبارت درباره واکنش های وابسته به نور در سلول های برگ گیاه علفی  -6

 را به دنبال دارد. ATP، تولید  p700به  p680انتقال الکترون های تحریک شده از  (1

 ، پمپ غشایی تیالکوئید را فعال می کند. P700انرژی الکترون های برانگیخته از  (2

 درون تیالکوئید موثر می باشد. H+ساز، در کاهش تراکم  ATPپروتئین  (3

 با تجزیه مولکول آب جبران می گردد.  P680کمبود الکترون های  (4

 

 (94چند مورد، در ارتباط با واکنش های نوری فتوسنتز یک گیاه علفی ، درست است؟)خ -7

 ست.درون تیالکوئیدها  H+پمپ غشایی تنها عامل موثر در افزایش تراکم  -الف

 منتقل می شوند. P700با از دست دادن انرژِی به  P680الکترون های پرانرژِی  -ب

 ، پمپ غشایی تیال کوئیدها را فعال می کند.P700الکترون های برانگیخته کلروفیل  -ج

  را فراهم می کند. NADPHو  ATPیک زنجیره انتقال الکترون، انرژی الزم برای تولید  -د

 

 از درون بستره به تیالکوئید نقش داشته باشد؟ H+کدام می تواند در تامین انرژی الزم برای انتقال -8

1 )ATP 

 

2)700 P 34 ( کاروتینوئید )NADPH 

 .می کنند ............. انرژی صرف با یوسف، حسن تیالکوئید غشای در موجود کانالی پروتئین های -9

1 )ATP   را بهADP                                           2تبدیل )ADP  را بهATP تبدیل 

 خارج تیالکوئید از را هیدروژن ( یونهای4وارد                              تیالکوئید به را هیدروژن (یونهای3

 

 کدام مورد در رابطه با ساختار برگ گیاه لوبیا صحیح می باشد؟ -10

 آوندی دارای سبزدیسه می باشند.سلولهای غالف  (1

 آوند های چوبی نسبت به آوند های آبکش به روپوست زیرین نزدیکتر است. (2

 رگبرگ شامل آوندهای آبکش، چوب و غالف آوندی می باشد. (3

 میانبرگ اسفنجی به هم فشرده و به سمت روپوست زیرین می باشد. (4
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 ح می باشد؟چند مورد از موارد زیر در رابطه با فتوسنتز صحی -11

 .میزان فتوسنتز را با تعیین میزان اکسیژن مصرف شده و یا کربن دی اکسید تولید شده، می توان اندازه گرفت 

  اکسیژن های موجود در کربن دی اکسید به شکل گاز اکسیژن آزاد می شوند.در طی فتوسنتز 

 .همه واکنش های فتوسنتز وابسته به نور می باشند  

  است. فتوسنتزکننده، کلروپالست در همه جاندارانمحل انجام فتوسنتز 

 .برگ مناسب ترین ساختار برای فتوسنتز در همه گیاهان است 

 

 کدام مورد در رابطه با ساختار سبزدیسه صحیح می باشد؟ -12

   .دارای ساختار های غشایی و کیسه مانند و غیر متصل بنام تیالکوئید می باشد 

   .همانند راکیزه دارای رناتن بوده و همه پروتئین های مورد نیاز خود را می سازد 

 .همانند راکیزه در بخش داخلی آن توسط فعالیت نوعی آنزیم مولکول آب تولید می شود 

    و نگهبان روزنه وجود دارد.  پارانشیمیدر همه سلول های 

 می کنند و به رنگ دیسه تبدیل می شوند.  در پائیز ساختار سبزدیسه ها در بعضی گیاهان تغییر 

 

 چند مورد در رابطه با رنگیزه های فتوسنتزی صحیح می باشد؟ -13

 .همواره در غشای تیالکوئیدها قرار دارند 

 .بیشترین و اصلی ترین رنگیزه در سبزدیسه ها، سبزینه ها می باشند 

  مرئی است.بیشترین جذب کاروتنوئیدها در بخش زرد، نارنجی و قرمز نور 

  بیشترین جذب هر دو نوع سبزینهa  وb        .در بخش سبز نور مرئی است 

  درصد جذب سبزینهa  نانومتر بیشتر از سبزینه  500تا  400درb .است 

 

 (97)د است؟ یحآفتابگردان، صح یاهگ یالکوئیدت یشاغدر  جودموکدام عبارت، در ارتباط با هر فتوسیستی  -14

 .را دارد ینور جذبحداکثر  680Pو  700Pهای یلکلروفن درا بودابا ( 1

 گردد. جبران می تجزیه آبحاصل از  یها ق الکترونطریآن، از  یالکترون کمبود (2

 آزاد شوند. aهای ها از کلروفیلشود تا الکترون( انرژی جذب شده در آن، باعث می3

 دهند.مقداری انرژی از دست میهای خارج شده از آن، با عبور از پمپ غشایی، ( الکترون4

 

 در واکنش های نوری فتوسنتز، کدام است؟ ATPی آب و تولید به ترتیب محل تجزیه -15

 بستره -( غشاء تیالکوئید2 غشاء تیالکوئید -( درون تیالکوئید1

 بستره -( درون تیالکوئید4 بستره –( بستره 3
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انرژی )فتوسیستم( موجود در غشای یک تیالکوئید گیاه آفتابگردان صحیح ی تبدیل کدام عبارت، در مورد هر سامانه -16

 (98است؟)د

 ی نور آن، رنگیزه های متفاوتی به همراه انواعی پروتئین وجود دارد.در هر آنتن گیرنده (1

 نانومتر جذب می شود. 700و  680توسط دو مرکز واکنش آن، حداکثر طول موج های  (2

 دهد که با دو الیه فسفولیپیدی غشای تیالکوئید درتماس است. همواره به ترکیبی الکترون می (3

 ی نور، انرژی خورشید را جذب و به مرکز واکنش منتقل می نماید.تنها با دارا بودن یک آنتن گیرنده (4

 

 (98ی تبدیل انرژی در غشای تیالکوئید گیاه نرگس درست است؟)خی هر سامانهکدام عبارت، درباره -17

 انرژی نور را می گیرد و به هر آنتن منتقل می کند. مرکز واکنش آن، (1

 در هر آنتن آن، فقط یک نوع رنگیزه و یک نوع پروتئین یافت می شود. (2

 ، در بستری پروتئینی قرار دارند.aدر مرکز واکنش آن، مولکول های سبزینه )کلروفیل(  (3

 آغاز می کند.نانومتر فعالیت خود را  680و  700با دریافت حداکثر جذب طول موج های  (4

 

ا از هداشت که با عبور الکترون انیتوان بیم ایدر برگ لوب کترونانتقال ال رهیزنج یکار اجزا و با توجه به ساز -18

 (1400)دشود. یاست، ........................................ م دیالکوئیت ی.................. غشا........

 منتشر  دیالکوئیدرون ت یاز بستره به فضا Hی تعداد –که متعلق به هر دو  رهی( دو جزء )ساختار( از زنج1

 منتقل 2 ستمیها به فتوس الکترون – یکه متصل به سطح داخل رهیجزء )ساختار( از زنج کی( 2

 آب انجام ینور هیتجز - یدیپیفسفول هیکه مجاور با هر دو ال رهیجزء )ساختار( از زنج کی( 3 

  دیتول NADPH - یکه متصل به سطح خارج رهیاز زنج یمتوال (( دو جزء )ساختار4

 

 شکل مقابل مربوط به آزمایشی است که ............... -19

 هدف آن اثبات آزادشدن مولکول اکسیژن در طی فتوسنتز می باشد.  (1

 ثابت کرد سبزینه ها رنگیزه اصلی در فتوسنتز می باشند.  (2

 اکسیژن زا استفاده شد.درآن از باکتری های فتوسنتزکننده   (3

 ثابت کرد کلروپالست گیاهان طول موج های مرئی را به میزان متفاوت جذب می کند.  (4
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 واکنش های مستقل از نور: واکنش های تثبیت کربن

     به قند تبدیل می شوند. ساخته شدن این مولکول همانند تجزیه آن به یکباره رخ  2CO، مولکول های می دانیم که در فتوسنتز

بنابراین گیاه برای  کاهش یافته است،، 2COنسبت به کربن در مولکول  ،عدد اکسایش اتم کربن در مولکول قندنمی دهد. 

 ی وابسته به نور تأمین می شوند.ساختن قند، به انرژی و منبعی برای تأمین الکترون نیاز دارد که از واکنش ها

            انجام  بستره سبزدیسهاین واکنش ها در  . رخ می دهد چرخه کالوینساخته شدن قند در چرخه ای از واکنش ها، به نام 

 می شوند.

تشکیل             مولکول شش کربنی ناپایداریترکیب و  ریبولوز بیس فسفاتپنج کربنی به نام  قندیبا  2CO در چرخه ی کالوین

و فعالیت کربوکسیالزی  )ریبولوزبیس فسفات کربوکسیالز ـ اکسیژناز(روبیسکو به مولکول پنج کربنی، با آنزیم  2COمی شود.  افزوده شدن 

 کربنیدو مولکول اسید سه بالفاصله تجزیه و  مولکول شش کربنی که ناپایدار است،انجام می شود. هر  )تشکیل گروه کربوکسیل(آن 

 تبدیل می شوند. قندهای سه کربنیایجاد می کند. این مولکول ها در نهایت به 

همانطور که در شکل می بینید، تعدادی از این قندها برای ساخته شدن گلوکز و ترکیبات آلی دیگر و تعدادی نیز برای بازسازی 

 ریبولوزبیس فسفات به مصرف می رسند.
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      حاصل از  NADPHو  ATPامّا انجام این واکنش ها وابسته به گرچه واکنش های کالوین مستقل از نور انجام می شوند، 

رود. به فرآیند استفاده از برای ساخته شدن ترکیب آلی به کار می 2COدر چرخه ی کالوین دیدیم که واکنش های نوری است. 

2CO  می گویند. کربنتثبیت برای تشکیل ترکیب های آلی 

با فقط است؛ به همین علت به گیاهانی که تثبیت کربن در آنها  ترکیبی سه کربنیساخته شده،  اوّلین ماده آلی پایداردیدیم 

هستند؛ گرچه انواع دیگری از تثبیت کربن در طول حیات  3Cگیاهان  اکثر می گویند. 3Cگیاهان ی کالوین انجام می شود، چرخه

 گیاهان روی زمین نیز شکل گرفته است که در گفتار بعد به آنها می پردازیم.

 

 

 

 اثر محیط بر فتوسنتز 
 بدیهی است فرایندی مانند فتوسنتز تحت تأثیر محیط باشد به نظر شما چه عوامل محیطی بر فتوسنتز اثر می گذارند؟

،               2COمیزان از عوامل مؤثر بر فتوسنتز باشند. مشاهدات نشان می دهد،  2COنور و با توجه به واکنش کلی ، انتظار داریم 

 بر فتوسنتز اثر می گذارند. طول موج، شدت و مدت زمان تابش نور

 دماگستره ی دمایی خاص انجام می شود، بنابراین از طرفی فتوسنتز فرایندی آنزیمی است و می دانیم بیشترین فعالیت آنزیم ها در 

 نیز بر فتوسنتز اثر دارد. میزان اکسیژننیز بر فتوسنتز اثر می گذارد. همچنین خواهیم دید که 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .می گردد که ............................. می شود،................................. کالوین چرخه ی از درگامی بید، درخت برگ در -20

1 )ATP  2کربنی تجزیه                   5ترکیب  –ساخته )ATP  ترکیب شش کربنی ناپایدار تولید –مصرف 

 تولید ATP –مصرف  NADPH( 4تولید                 NADP+  -( قند سه کربنی ساخته 3

 

 تأثیر میزان اکسیژن بر             

  3Cگیاه در میزان فتوسنتز           
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 ...در واکنش های تثبیت کربن در اکثر گیاهان ........................... واکنش های ................................................ -21

 تولید می شود.  ATPقند کافت،  –همانند  (1

 نوکلئوتید ها اکسید می شوند. کربس، –برخالف  (2

 کربس، کربن دی اکسید مصرف می شود. –همانند  (3

 مصرف می شود.  ATPقند کافت،  –برخالف  (4

 

 (95دهد؟ )دی انتقال الکترون غشای تیالکوئیدهای گیاه بنت فنسول، کدام اتفاق روی میدر هر زنجیره -22

 کنند.های هیدروژن برخالف شیب غلظت خود، از هر پروتیئن غشایی عبور می( یون1

 شوند.های پر انرژی ساخته میکربن ـ هیدروژن به کمک الکترون( پیوندهای 2

 پیوندند.های هیدروژن میهای پر انرژی به یون( الکترون3

 شوند.( انرژی به طور موقت در نوعی ترکیب ذخیره می4

 

 (95کند؟ )خیبا توجه به یک سلول فتوسنتز کننده در برگ عشقه کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل م -23

 ))در .......................... تیالکوئید، ............................. کلروپالست، .........................((  

 نماید.ی مولکول آب فعالیت می( فضای ـ همانند فضای میان دو غشای ـ آنزیم تجزیه کننده1

 نور به همراه تعدادی پروتئین وجود دارند. های جاذب( غشای ـ برخالف غشای درونی ـ مولکول2

 شود.( فضای ـ همانند فضای محصور شده توسط غشای درونی ـ ترکیب شش کربنی ناپایدار تولید می3

 گردد.های برانگیخته در پیوندهای کربن ـ هیدروژن ذخیره می( غشای ـ برخالف غشای بیرونی ـ انرژی الکترون4

 

 ا چرخه کالوین به طور صحیح مطرح شده است؟کدام گزینه در رابطه ب -24

 به اسیدهای سه کربنی تبدیل می شوند. NADPHقند های سه کربنی با مصرف  (1

 قندهای سه کربنی به ریبولوز بیس فسفات تبدیل می شوند. ATPبا مصرف  (2

 مصرف می شود. ATPسپس  NADPH به قند های سه کربنی ابتدا اسیدهای سه کربنیبرای تبدیل  (3

 سبب بازسازی ریبولوز بیس فسفات می شوند. ATPقندهای پنج کربنی با مصرف  (4

 

 

 کدام یک پس از تولید توسط پروتئین های غشاء تیالکوئید به چرخه ی کالوین منتقل می شوند؟ -25

1 )ATP  و+NADP 2 )ADP  و+NADP 3 )ATP  وNADPH 4  )ADP  وNADPH 

    

 کربنی در چرخه ی کالوین، الزم است ............. مولکول آب تجزیه شود. برای تولید هر مولکول قند سه -26

1 )3 2) 6 3 )9 4  )12 
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 ATPمولکول ریبولوز بیس فسفات در چرخه ی کالوین، چند مولکلول  9مولکول قند سه کربنی به  15برای تبدیل  -27

 الزم است؟

1 )3 

 
 

2) 5 3 )9 4  )6 

 

 

 مولکول مالتوز، انرژی چند الکترون مورد نیاز است؟برای تولید یک  -28

1 )12 2) 24 3 )48 4  )96 

 

 

تثبیت     ATPبرای تولید قند دئوکسی ریبوز، .................... کربن دی اکسید در چرخه کالوین  با مصرف .............  -29

 می گردد.

1 )6- 12                       2 )5 -15                            3 )5 -10                          4 )6 - 18   

 

 

 

 

 واکنش های وابسته به نور: واکنش های تیالکوئیدی                                                  

 

 

 واکنش های فتوسنتزی

 

 واکنش های مستقل از نور: تثبیت کربن در بستره                                                                   
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 فتوسنتز در شرایط دشوار
 زیر روزنه را در دو حالت باز و بسته نشان می دهد. چه عواملی سبب بسته شدن روزنه می شود؟   شکل

مقدار نور، دما، رطوبت و کربن دی اکسید از مهمترین عوامل محیطی و مقدار آب گیاه و نیز هورمون های در گیاهان، تغییرات 
 گیاهی مثل آبسیزیک اسید، از عوامل درونی مؤثر بر حرکات روزنه های هوایی هستند.

حفظ آب گیاه بسته می شوند.  روزنه ها برای افزایش بیش از حد دما و نور سبب بسته شدن روزنه ها می شود.به یاد دارید که 

 بسته شدن روزنه ها چه تأثیری می تواند بر فتوسنتز داشته باشد؟

 
تبادل گازهای اکسیژن و کربن دی اکسید از روزنه ها به منظور کاهش تعرق بسته می شوند، در چنین شرایطی وقتی روزنه ها 

        برگ کم می شود، اکسیژن در آن افزایش  2COن در حالی که بنابراینیز توقف می یابد، امّا فتوسنتز همچنان ادامه دارد. 

 می یابد. 

 
مساعد می شود؛ زیرا نقش کربوکسیالزی یا اکسیژنازی این آنزیم  اکسیژنازی آنزیم روبیسکونقش در چنین حالتی، وضعیت برای 

اکسیژن با ریبولوز بیس فسفات بنابراین با افزایش اکسیژن در برگ، ارتباط دارد. در محیط عملکرد آنو اکسیژن  2COبه نسبت 

مولکول سه کربنی به تجزیه می شود.  سه کربنی و دو کربنیاست و به دو مولکول  ناپایدارمی شود. مولکول حاصل،  ترکیب

بخشی از آنها و در واکنش هایی که  مولکول دو کربنی از کلروپالست خارج. مصرف بازسازی ریبولوزبیس فسفات می رسد

و همراه با فتوسنتز  2COآزاد می شود. چون این فرآیند با مصرف اکسیژن، آزاد شدن  2COمولکول  انجام می گیرد، از آن در راکیزه

 نامیده می شود.تنفس نوری  است،
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.......... و .................. و ....................... پیش ماده ها و      بنابراین می توان گفت مولکول های ..........................................
 ........................................ فرآورده های روبیسکو می باشند................................................ و ...............مولکول های ....................

 

از آن ایجاد نمی شود. بنابراین تنفس نوری  ATPدر تنفس نوری گرچه ماده ی آلی تجزیه می شود، اّما برخالف تنفس یاخته ای، 

دمای وجود دارند که در محیط های با  (CAMو  4Cمی شود. به هر حال انواعی از گیاهان ) کاهش فرآوده های فتوسنتزباعث 

 زندگی می کنند. این گیاهان با چه ساز و کاری توانسته اند تنفس نوری خود را کاهش دهند؟ باال و تابش شدید نور خورشید

 

 4Cفتوسنتز در گیاهان 
یاخته های غالف آوندی  .اندمعروف 4Cدر گیاهانی وجود دارد که به گیاهان  یکی از ساز و کارها برای ممانعت تنفس نوری،

 .سبزدیسه ندارند 3C، در حالی که در گیاهان محل انجام چرخه ی کالوین انددر این گیاهان سبزدیسه دارند و 

انجام می شود  و سپس در یاخته های غالف آوندی ابتدا در یاخته های میانبرگ، در دو مرحلهدر این گیاهان  تثبیت کربن

 که در ادامه به آن می پردازیم.

 در یاخته های میانبرگ با اسیدی سه کربنی 4C ،2COدر گیاهان 

ایجاد می شود. به همین علت  اسیدی چهار کربنیترکیب و در نتیجه 

اولین ماده ی پایدار حاصل می گویند؛ زیرا  4Cبه این گیاهان، گیاهان 

 از تثبیت کربن، ترکیبی چهار کربنی است.

                 با اسید سه کربنی و تشکیل       2COآنزیمی که در ترکیب 

به طور اختصاصی با اسید چهار کربنی نقش دارد، برخالف روبیسکو 

2CO .عمل می کند و تمایلی به اکسیژن ندارد 

به  از طریق پالسمودسم هااسید چهار کربنی از یاخته های میانبرگ 

منتقل می شود. در این یاخته ها، مولکول  یاخته های غالف آوندی

2CO می شود.                 وارد چرخه ی کالوینو  بنی آزاداز اسید چهار کر

 اسید سه کربنی باقیمانده نیز به یاخته های میانبرگ بر می گردد.

در تثبیت کربن  عملکرد آنزیم های گوناگونبا وجود   4Cدر گیاهان 

در محل فعالیت  2COمیزان  تقسیم مکانی آن در دو نوع یاخته،و 

بازدارنده تنفس آنزیم روبیسکو، به اندازه ای باال نگه داشته می شود که 

          در این گیاهان روی  به ندرتاست. بنابراین، تنفس نوری  نوری

 می دهد.

در  این گیاهان در دماهای باال، شدت های زیاد نور و کمبود آب،

    را در محل عملکرد آنزیم روبیسکو باال نگه  2COر آب جلوگیری شود، همچنان میزان حالی که روزنه ها بسته شده اند تا از تبخی

 است. 3Cمی دارند. به همین علت کارایی آنها در چنین شرایط بیش از گیاهان 

C4 

C3 
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 CAMفتوسنتز در گیاهان 
مواجه اند. در این گیاهان  آبمسئله ی دما و نور شدید در طول روز و کمبود بعضی گیاهان در مناطقی زندگی می کنند که با 

برگ، ساقه یا هر دو آنها در چنین گیاهانی روزنه ها در طول روز بسته و در شب بازند. برای جلوگیری از هدر رفتن آب، 

 ............................................... های خود ترکیباتی دارند که آب را نگه می دارند واکوئولاین گیاهان در  گوشتی و پر آب است.

و به  یاخته های متفاوت نیستاست، با این تفاوت که تثبیت کربن در آنها در  4Cتثبیت کربن در این گیاهان، مانند گیاهان 

انجام می شود. تثبیت اوّلیه ی کربن در شب که روزنه ها بازند  بلکه در زمان های متفاوت تقسیم بندی مکانی نشده،عبارتی 

                             CAMآناناس و بعضی از کاکتوس ها از گیاهان چرخه ی کالوین در روز انجام می شود که روزنه ها بسته اند.  و

 است. )متابولیسم اسید کراسوالسه(

 
                       3C                                            4C                                         CAM 

 

یکبار در شب به شکل  CAMگیاه دو بار تثبیت کربن داشته ولی با این تفاوت که   3Cبرخالف  گیاه  CAM و 4Cگیاه  
( تثبیت می کند ولی در        مولکول چهار کربنه و بار دیگر در روز در کلروپالست همان سلول به شکل چرخه کالوین )قند سه کربنه

 یکبار در روز در سلول میانبرگ به شکل مولکول چهار کربنه و بار دیگر در روز در کلروپالست سلول غالف آوندی به شکل 4Cگیاه 
 چرخه کالوین ) قند سه کربنه( تثبیت صورت می گیرد.  
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 جو                                                                                        شدت نور 2COمیزان                           

 

 

 

 :CAMو  4Cتفاوت های گیاهان 

  .............. دو مرحله تثبیت کربن را در شرایط له گیاه ...................... دو مرحله تثبیت کربن در یکنوع سلول ولی گیاه
 در دو نوع سلول انجام می دهد.

  مرحله تثبیت کربن در شرایط له گیاه ...................... دو مرحله تثبیت کربن در یک زمان )روز( ولی گیاه .............. دو
 را در دو زمان )یکی شب و یکی روز( انجام می دهد.

 های غالف آوندی گیاه ................... بر خالف گیاه ...................... کلروپالست دارد. سلول 

 شند.در گیاه ...................... برخالف گیاه .................... شب ها روزنه های هوایی باز می با 

 .در شرایط له کارایی گیاه ................... بیشتر از گیاه ..................... است 
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 3C 4C CAM 

    مثال
    کلروپالست در غالف آوندی

    ساز و کار برای ممانعت از تنفس نوری
    چرخه کالوین در روز
    چرخه کالوین در شب

    تثبیت کربن در روز
    کربن در شبتثبیت 

    نوع فعالیت روبیسکو در شرایط له
    روزنه های هوایی در روز
    روزنه های هوایی در شب

    تثبیت کربن در مولکول چهار کربنی
    کارایی فتوسنتز در شرایط له

    ساقه و برگ گوشتی
    چرخه کالوین در سلول میانبرگ

    شرایط لهنوع سلول در  دو تثبیت کربن در یک
    دو تثبیت کربن در دونوع سلول در شرایط له

    دو تثبیت کربن در دو زمان در شرایط له
    دو تثبیت کربن در یک زمان در شرایط له

    4Cبه  3Cتبدیل 

    3Cبه  4Cتبدیل 
    شدت رشد در شرایط له

 

 

 

 



   Learn Better-دوازدهم                                                      1401کنکور                                                                     دکتر حنیف عظیمی   

39 
 

 ................................... واکنش های ........................................در تنفس نوری  -30

 تولید می شود. ATPکربس،  -همانند (1

 کالوین، ریبولوز بیس فسفات کربوکسیله می شود. -برخالف (2

 تخمیر الکلی، کربن دی اکسید در راکیزه تولید می شود. –همانند  (3

 صرف می شود.برخالف، قندکافت، اکسیژن م (4

 

 می باشد؟ نادرستکدام مورد زیر  -31

 ( در اغلب گیاهان تثبیت کربن فقط با چرخه کالوین صورت می گیرد. 1

 کاهش یافته است. 2CO( عدد اکسایش اتم کربن در مولکول قند نسبت به کربن در مولکول 2

 کند.آنزیم روبیسکو در تنفس نوری در راکیزه کربن دی اکسید تولید می ( 3

 است. 3Cبیش از  4Cدر هوای خیلی گرم کارایی گیاهان ( 4

 

 (96است؟)د نادرستدر پاسخ به گرما و خشکی زیاد،  CAMی سازگاری گیاهان کدام عبارت، درباره -32

 در هنگام شب، دی اکسیدکربن از طریق روزنه ها وارد گیاهان می شود. (1

 ی کالوبن می شود.چرخهدر هنگام روز، فرآیندی مانع انجام واکنش های  (2

 یابد.در هنگام روز، دی اکسیدکربن آزاد شده به درون کلروپالست ها انتشار می (3

 یابد.در هنگام شب، اسیدهای آلی ناشی از تثبیت دی اکسیدکربن، در واکوئل ها انتشار می (4

 

 (97؟)دگرم و خشک درست است یبه آب و هوا 4C یاهانکدام عبارت در مورد پاسخ گ -33

 .کنندآزاد می 2COاز کلروپالست،  یخروج مولکول دو کربن ی، در پ3C یاهانهمانند گ (1

 یند.نمامی یتلى تثبآ یدهایجو را به صورت اس ید کربناکس ی، دCAM یاهان( برخالف گ2

 سازند.می یدارناپا یبیترک کربنی،پنج  یببه ترک 2CO، با اضافه کردن CAM یاهان( همانند گ3

 .دهدیانجام م یژنازیاکس یتفعال یادز یزانآنها، به م ید کربناکس یکننده د یتتثب یم، آنز3C هانیا( برخالف گ4

 

 (94هر گیاهی که در دمای باال و شدت زیاد نور ...................... قطعا ......................)د -34

 در هنگام شب روزنه های خود را کامال باز می نماید. –از افزایش دفع آب جلوگیری می کند  (1

 در غیاب اکسیژن بپردازد.   ATPمی تواند به تولید  –فزایند فتوسنتز را متوقف می سازد  (2

 دی اکسید کربن را در دو نوع سلول خود تثبیت می کند. –به کندی رشد می کند  (3

 فتوسنتز را به کارایی بسیار پایینی انجام می دهد. –بر تنفس نوری غلبه می نماید  (4
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 (95هر گیاهی که قادر است دی اکسیدکربن را فقط .......... تثبیت کند، در نور و گرمای زیاد، .......... )د -35

 دهد.ها انتشار می( هنگام شب ـ اسیدهای آلی را به درون کلروپالست1

 نماید.تولید می NADH ،ATP( در ترکیب چهار کربنی ـ به کمک 2

 سازد.می NADHی کالوبن ـ بدون حضور اکسیژن، ( توسط چرخه3

 دهد.( هنگام روز ـ فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو را افزایش می4
 

 (98رسد.)دانجام می، ........... به 4Cدر گیاهانی که روزنه ها به طور معمول، به هنگام شب باز می شوند، .............. گیاهان  -36

 ی کالوین به هنگام روزهمانند ـ واکنش های چرخه (1

 در هنگام شب )2CO(ی تثبیت کربن برخالف ـ دو مرحله (2

 جو در ترکیبی سه کربنی )2CO(برخالف ـ تثبیت کربن  (3

 در یک نوع یاخته )2CO(ی تثبیت کربن همانند ـ دو مرحله (4

 

 (98در هنگام شب باز می شوند، کدام مورد صحیح است؟)خدر گیاهانی که روزنه ها به طور معمول  -37

 ، در شرایطی وضعیت برای نقش اکسیژنازی آنزیم روبیسکو مساعد می گردد.3Cبرخالف گیاهان  (1

 رسانند.، دو مرحله از تثبیت کربن را در یک زمان مشابه به انجام می3Cهمانند گیاهان  (2

 روزنه ها، کربن را تثبیت می کنند.، فقط در صورت بسته بودن 4Cبرخالف گیاهان  (3

 فرایند تثبیت کربن آنها، در یک نوع یاخته انجام می گیرد. (4

 

 ( 99کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ )د -38

 «. شودگیرد، آنزیمی باعث .......... میها، فقط به هنگام روز صورت میدر همه گیاهانی که تثبیت کربن در آن»

 با مولکولی پنج کربنی و فسفات دار  2Oترکیب شدن  (1

 به مولکول پنج کربنی دو فسفاته  2COافزوده شدن  (2

 تجزیه مولکول پنج کربنی به دو مولکول سه کربنی و دو کربنی  (3

 با اسید سه کربنی و تشکیل اسید چهار کربنی  2COترکیب شدن  (4

 
 (99)خکدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  -39

گیرد، به طور حتم آنزیمی ها، فقط به هنگام روز صورت میدر همه گیاهانی که تولید قند سه کربنی حاصل از فتوسنتز در آن»

 « شود.باعث ................. می

 با مولکولی پنج کربنی  𝑂2( ترکیب شدن 1

 به مولکول پنج کربنی دو فسفاته  𝐶𝑂2( افزوده شدن 2

 با اسید کربنی و تشکیل اسید چهار کربنی  𝐶𝑂2( ترکیب شدن 3

 ( تجزیه شدن مولکول پنج کربنی به دو مولکول سه کربنی و دو کربنی 4
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 (1400)د کدام عبارت درست است؟ -40

 شود. یروبیسکو باال نگه داشته م میآنز تیدر محل فعالCO2 زانیم ،ذرت اهیآناناس برخالف گ اهی( در گ1 

 رسد. ی)کلروپالست( به انجام م سهیفقط در درون سبزد یآناناس، تنفس نور اهیرز همانند گ اهی( در گ2 

 .ابدییم شیافزا وسنتزفت زانیم ط،یمح CO2شدن  ادیذرت، همواره با ز اهیرز همانند گ اهی( در گ3 

 . ابدییم یریگچشم شیفتوسنتز افزا زانیم اد،یرز، در شدت نور ز اهیذرت برخالف گ اهی( در گ4 

 

 
 

 

 (93می نماید؟ )د تکمیل نادرستی به را زیر عبارت مورد چند دارد، تعلق 3C گیاه به که زیر، شکل به توجه با -41

 می تواند .............. است، شده داده شماره ................. نشان با که بخشی

 

 .نماید تثبیت خود واکوئل های در را دی اکسید کربن شب، هنگام در -1الف( 

 .بسازد را پوستک ساز آنزیم های خود، ژن های فعالیت با - 2ب ( 

 .بسازد کربنی سه قند چهارکربنی، اسید از  2Co  آزاد سازی با - 3ج( 

 تولید نماید. A  ،NADHکوانزیم  استیل به اسید پیروویک تبدیل با - 4د ( 
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 (92در گیاه ادریسی، ..................... می شود. )د -42

 تولید NADPH( در مرحله ی تبدیل مولکول سه کربنی به قند سه کربنی، 1

 مصرف NAD+( در گام سوم از مرحله ی بی هوازی تنفس ، 2

 تولید ADP( در مسیر تولید پیرووات از ترکیب شش کربنی فسفات دار، 3

 مصرف     I ،NADPHر زنجیره ی انتقال الکترون، هم زمان با خروج الکترون از فتوسیستم ( د4

 

 ؟(                                    92چند مورد جمله ی زیر را به طور صحیحی تکمیل می کند.)د -43
 سلولهای مشخص شده در تصویر می توانند ......................

 

 الف( با تثبیت دی اکسید کربن، اسید چهار کربنی بسازند. 

 ب( به کمک کوآنزیم مولکول شش کربنی را تولید کند.

  ج( سبب فعالیت کربوکسیالزی روبیسکو شوند.

  د( تنفس نوری را به مقدار زیاد انجام دهند.

 

 

 (1400)د است؟ نادرست یسیادر اهیکدام عبارت، در خصوص برگ گ -44

 شود.  یآزاد م 2Co ،یپنج کربن یو مصرف مولکول دیتول یواکنش ها ی( در ط1

 . دینمای( وارد میتوکندری)م زهیکربن دار را به راک یبیترک ،ییغشا نیپروتئ ی( نوع2

 گردد. یم دیتول زیمولکول آب ن، ATPوابسته به نور، همراه با ساخته شدن  ی( در واکنش ها3

 شوند. یمرحله محسوب م کی ییو گروه فسفات، از محصوالت نها تهدو فسفا یپنج کربن( قند 4

 

 کدام گزینه عبارت را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -45

 ))در اندامک های دو غشایی سلول های پارانشیم نرده ای لوبیا، ممکن است ..........((

 به اسید سه کربنی تبدیل شود. NADHقند سه کربنی با تولید  (1

 به مولکول دو کربنی تبدیل شود. NAD+اسید سه کربنی با تولید  (2

 مولکول سه کربنی صرف بازسازی قند پنج کربنی شود. (3

 به قند سه کربنی تبدیل شود. ATPاسید سه کربنی با تولید  (4

 

 

 



   Learn Better-دوازدهم                                                      1401کنکور                                                                     دکتر حنیف عظیمی   

43 
 

 جانداران فتوسنتز کننده ی دیگر
           انواعی از  انجام می دهند که گیاه نیستند و در خشکی زندگی نمی کنند.را جاندارانی  فتوسنتز بخش عمده ی

 در محیط های متفاوت خشکی و آبی فتوسنتز می کنند که در ادامه به آنها می پردازیم. باکتری ها و آغازیان

 

  باکتری ها :

سبزینه باکتری ها  بعضیجذب کننده ی نورند.  رنگیزه های، اما دارای سبزدیسه ندارندباکتری هایی که فتوسنتز می کنند، 

ماده آلی می سازند؛ و چون همانند گیاهان  و نور  2COو همانند گیاهان با استفاده از  دارند aسبزینه سیانوباکتری ها دارند. مثالً 

 نامیده می شوند.باکتری های فتوسنتز کننده اکسیژن زا در فرایند فتوسنتز اکسیژن تولید می کنند، 

از این گروه اند.  باکتری های گوگردی ارغوانی و سبزهستند.  فتوسنتز کننده غیراکسیژن زاگروهی دیگر از باکتری ها، 

  را جذب می کنند، اّما اکسیژن تولید  کربن دی اکسیداست. این باکتری ها  باکتریوکلروفیلرنگیزه فتوسنتزی این باکتری ها، 

منبع تأمین الکترون  مثالً در باکتری های گوگردی در آنها ترکیبی به غیر از آب است. زیرا منبع تأمین الکتروننمی کنند؛ 

S2H  ،برای حذف هیدروژن سولفید استفاده  تصفیه فاضالب هاایجاد می شود. از این باکتری ها در  گوگرداست و به جای اکسیژن

 می کنند. هیدروژن سولفید گازی بی رنگ است و بویی شبیه تخم مرع گندیده است.

 
 

  آغازیان :

از آغازیان هستند و  جلبک های سبز، قرمز و قهوه ایآغازیان نقش مهّمی در تولید ماده آلی از ماده معدنی دارند. می دانید که 

و مثال دیگری از آغازیان فتوسنتز کننده است.          تک یاخته ایمی بینید، جانداری زیر یی که در شکل اوگلنافتوسنتز می کنند. 

و با تغذیه از         سبزدیسه های خود را از دست می دهداین جاندار در حضور نور فتوسنتز می کند و در صورتی که نور نباشد، 

 به دست می آورد.مواد آلی، ترکیبات مورد نیاز خود را 
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 شیمیوسنتز
آیا ساختن ماده ی آلی از ماده معدنی فقط محدود به فتوسنتز و جاندارانی است که از انرژی نور استفاده می کنند؟ آیا تولید کنندگان 

 در اعماق تاریک وجود ندارند؟

وجود دارند که  دهانه آتشفشان های زیر آبدر معادن، اعماق اقیانوس ها و اطراف  انواعی از باکتری هاامروزه می دانیم 

ماده آلی بسازند. زیستن در چنین مناطقی برای بسیاری از جانداران غیرممکن  از کربن دی اکسیدبدون نیاز به نور می توانند 

           از باکتری های شیمیوسنتز کنندهاست. دانشمندان بر اساس وضعیت زمین در آغاز شکل گیری حیات، بر این باورند که 

 قدیمی ترین جانداران روی زمین اند.

به دست می آورند. به این اکسایش از واکنش های  را مواد معدنیمورد نیاز برای ساختن مواد آلی از  انرژیچنین باکتری هایی، 

   ی های از باکتر که آمونیوم را به نیترات تبدیل می کنند، باکتری های نیترات سازمی گویند.  شیمیوسنتزفرایند 

 اند.شیمیوسنتز کننده

 رنگیزه  فتوسنتزی منبع الکترون منبع انرژی تولید کننده ها )تبدیل کربن دی اکسید به ماده آلی(

 

 

 

 

 

 فتوسنتز کننده ها

سبزینه و کاروتنوئید   آب نور بیشتر گیاهان

 در سبز دیسه

 

 برخی از

 آغازیان 

جلبک سبز مثل اسپیروژیر، 

 ای جلبک قرمز و قهوه

  آب نور

سبزینه و کاروتنوئید 

 آب نور اوگلناها  در سبز دیسه

 

 برخی از

 باکتری ها  

  اکسیژن زا:

 سیانوباکتری ها

  aسبزینه  آب نور

 در غشا

  غیر اکسیژن زا: 

 گوگردی  سبز و ارغوانی

ترکیبات گوگردی  نور

 مثل هیدروژن سولفید

 باکتریوکلروفیل 

 در غشا

 

 شیمیوسنتز کننده ها 

 گروهی از باکتری ها مثل نیترات ساز

 قدیمی ترین جانداران روی زمین

اکسایش       

 مواد معدنی

 مواد معدنی 

 مثل آمونیوم 

 ندارند.

 کدام مورد زیر صحیح می باشد؟ - 46

 اسپیروژیر همانند اوگلنا جلبک سبز و دارای سبزدیسه می باشند. (1

 باکتری های گوگردی سبز توانایی فتوسنتز دارند.ریزوبیوم ها همانند  (2

 باکتری های گوگردی ارغوانی همانند آزوال رنگیزه های فتوسنتزی دارند. (3

 سیانوباکتری ها همانند باکتری های گوگردی باکتریوکلروفیل دارند. (4

 

 کدام مورد زیر صحیح می باشد؟ -47

 از مواد معدنی الکترون می گیرند.( باکتری های نیترات ساز همانند باکتری های گوگردی 1

 ( باکتری های گوگردی ارغوانی برخالف باکتری های نیترات ساز با جذب کربن دی اکسید، ماده آلی تولید می کنند.2

 ( همه سیانوباکتری ها توانایی تثبیت نیتروژن و تثبیت کربن را دارا می باشند.3

 وگردی از مواد معدنی انرژی می گیرند.های نیترات ساز همانند باکتری های گ(  باکتری 4
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 (98کدام عبارت، درست است؟)خ -48

 شود.ای، درون راکیزه )میتوکندری(یافت میژن مربوط به هر پروتئین موردنیاز تنفس یاخته (1

 ای، به انرژی فعال سازی نیاز دارد.ی تنفس یاختههر جاندار آغازی برای انجام اولین مرحله (2

 ی نور، توانایی تولید اکسیژن را دارد.رنگیزه های جذب کنندههرجاندار دارای  (3

 را به سه روش مختلف بسازد. ATPی زنده و فعالی می تواند هر یاخته (4

 

را هنگام تبدیل انرژی نوری به انرژی شیمیایی به  ATPکدام عبارت، درباره ی هر جانداری صادق است که می تواند  -49

 (98وجود آورد؟)د ق 

 های جاذب نور قرار دارد.های آن، رنگیزهساختارهای کیسه ای شکل و پهن اندامکدر درون  (1

 ی آلی می تواند از آب به عنوان منبع الکترون استفاده کند.برای ساختن ماده (2

 ترکیبات آلی مورد نیاز خود را از تغییر نوعی مونوساکارید می سازد. (3

 ی نماید.ی کالوین استفاده مبرای تثبیت کربن فقط از چرخه (4

 

 (99است؟ )د نادرستکدام عبارت،  -50

 سازند. می ATPها، های مؤثر در ساخت نیترات از آمونیوم، با استفاده از فسفات معدنی و واکنش انتقال الکترونایهمه تک یاخته (1

 کنند. تولید می NAD+ای خود ای از تنفس یاختههای ایجاد کننده الکتات، در مرحلهایهمه تک یاخته (2

 سازند. های تولید کننده اکسیژن، با کمک مواد معدنی، مواد آلی مورد نیاز خود را میایهمه تک یاخته (3

 های فتوسنتزی دارند.های تثبیت کننده کربن، رنگیزهایهمه تک یاخته (4

 

 (99)خکدام عبارت، صحیح است؟  -51

 های تثبیت کنندۀ دی اکسید کربن، نوعی رنگیزۀ فتوسنتزی دارند. ای( همه تک یاخته1

 نمایند. هیدروژن سولفید را تجزیه می های ایجاد کننده گوگرد، بدون نیاز به نور،ای( همه تک یاخته2

 آورند. دست می های تثبیت کننده نیتروژن جو، انرژی خود را از ترکیبات غیر آلی بهای( همه تک یاخته3

 سازند.ای خود، ترکیبی سه کربنی و فسفات دار میای از تنفس یاختههای آزاد کننده اکسیژن، در مرحلهای( همه تک یاخته4

 

 هر باکتری که .......................................... ، ............................. -52

 در غشا خود دارای رنگیزه های فتوسنتزی می باشد. –توانایی تثبیت نیتروژن در همزیستی با گیاهان دارد   (1

 در غشای خود باکتریوفیل دارد.  -برای تبدیل مواد معدنی به مواد آلی انرژی اکسایش مواد معدنی را استفاده می کند   (2

 با استفاده از مواد آلی انرژی زیستی خود را تامین می کند. –ن می کند به منظور فتوسنتز از ترکیبات غیر از آب الکترون تامی  (3

 فتوسنتز کننده غیراکسیژن زا می باشد. –در اعماق اقیانوس ها از کربن دی اکسید مواد آلی می سازد   (4
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 فناوری های نوین زیستی - 7فصل 
کمتر ممکن شده است. این کار با              با صرف هزینه  پالستیک های قابل تجزیهامروزه به کمک روش های زیست فناوری، تولید 

امکان پذیر است. با توجّه به اهمیت محیط زیست  ژن های تولید کننده بسیاری از این نوع مواد از باکتری به گیاهوارد کردن 

پالستیک های غیرقابل تجزیه  رویهو حفظ آن، تولید و استفاده از چنین پالستیک هایی راهکار مناسبی برای پیشگیری از مصرف بی 

 است. 

 زیست فناوری و مهندسی ژنتیک

اختالل در عملکرد همان طور که می دانیم جهش در یک ژن و در نتیجه، تغییر در محصول آن می تواند به بروز بیماری منجر شود. 

با توجّه به افزایش افراد نیازمند به این ترکیبات، تأمین نیاز دارویی آنها  .از این دسته هستند و مقدار عوامل مؤثر در انعقاد خون

 مثل تامین ................................................................ با مشکل مواجه می شود

فراورده هایی فراهم آورده  تحوالت مهّمی در زمینه ی تولید چنین زیست فناوری و مهندسی ژنتیکامروزه استفاده از روش های 

کتری ها برای انتقال ژن های انسان به داخل یاخته های سایر موجودات زنده و یا استفاده از بااست. تا چندی پیش، 

غیرقابل تصوّر بود امّا اکنون روش های الزم برای تحقّق آن توسعه یافته و کاربرد فراوانی پیدا کرده  پروتئین های انسانیساختن  

 نکته قابل توجه این است که رمزه آمینواسیدها در جانداران یکسان اند.()یادآوری می کنیم که  است.

تغییر دهیم، پس ضرورت دارد تمام احتیاجات این فرایند  هورمون رشد انسانیفرض کنید می خواهیم باکتری را برای ساختن 

 را در یاخته باکتری فراهم کنیم. در ادامه مطلب با مراحل این روش آشنا خواهیم شد.

 

 زیست فناوری چیست؟
         به طور کلی به هر گونه فعالیت هوشمندانه آدمی در تولید و بهبود محصوالت گوناگون با استفاده از موجود زنده،     

 زیست فناوری گویند.

را در بر می گیرد.       مهندسی ژنتیک، مهندسی پروتئین و بافتمانند  روش هاییزیست فناوری قلمروی بسیار گسترده دارد و 

بهره می برد. کاربردهای علوم زیستی، فیزیک، ریاضیات و علوم مهندسی زیست فناوری از گرایش های علمی متعّددی مانند 

ی تأمین نیازهای متنوع ی پیشرفت کشورها در قرن حاضر و به یکی از ابزارهای مهّم برازیست فناوری، آن را به عنوان نشانهفراوان 

 کرده است.تبدیل 

 زیست فناوری  تاریخچه
 برای زیست فناوری، که از سال های بسیار دور آغاز شده است، سه دوره در نظر می گیرند:

و فرآورده های لبنی  .................(...........)............... تولید محصوالت تخمیری مانند سرکه، نان زیست فناوری سنتی:

 با استفاده از فرایندهای زیستی مربوط به این دوره است. ).....................................(

        تولید موادی مانند با استفاده از روش های تخمیر و کشت ریزجانداران )میکروارگانیسم(ها  زیست فناوری کالسیک:

 در این دوره ممکن شد. پادزیست ها، آنزیم ها و مواد غذایی

یر و اصالح از یک ریز جاندار به ریز جاندار دیگر آغاز شد. دانشمندان توانستند با تغی انتقال ژناین دوره با  زیست فناوری نوین:

 تولید کنند. مقادیر بیشتر و کارایی باالترترکیبات جدید را با  ،خصوصیات ریز جانداران



   Learn Better-دوازدهم                                                      1401کنکور                                                                     دکتر حنیف عظیمی   

47 
 

 مهندسی ژنتیک 
در مهندسی ژنتیک قطعه ای از دنای یک یاخته  یکی از روش های مؤثر در زیست فناوری نوین، مهندسی ژنتیک است.

دست ورزی ژنتیکی و دارای در این حالت، یاخته دریافت کننده قطعه دنا دچار  توسط ناقل به یاخته ای دیگر انتقال می یابد.

             جاندار می شود. به جانداری که از طریق مهندسی ژنتیک دارای ترکیب جدیدی از مواد ژنتیکی شده است، صفت جدید 

             شروع شد؛ امّا پیشرفت های بعدی، امکان  ابتدا با باکتری هامی گویند. گرچه این روش تغییر یافته ژنتیکی یا تراژنی 

از را نیز فراهم کرد. مثالً مراحل ایجاد گیاهان زراعی تراژنی  گیاهان و جانوراندست ورزی ژنتیکی برای سایر موجودات زنده مثل 

 می توان به صورت زیر خالصه کرد:طریق مهندسی ژنتیک را 

 آماده سازی و انتقال ژن به گیاه -3اج ژن یا ژن های صفت مورد نظر استخر -2تعیین صفت یا صفات مطلوب  -1

 بررسی دقیق ایمنی زیستی و اثبات بی خطر بودن برای سالمت انسان و محیط زیست -5تولید گیاه تراژنی  -4 

 تکثیر و کشت گیاه تراژنی با رعایت اصول ایمنی زیستی. -6 
 شکل زیر بعضی از این مراحل را نشان می دهد.

 

 مراحل مهندسی ژنتیک

                                 یا همسانه سازی دناتولید انبوه ژن با  است. انبوه ژن و فراورده های آنیکی از اهداف مهندسی ژنتیک تولید 

DNA Cloning  .در همسانه سازی  جداسازی یک یا چند ژن و تکثیر آنها را همسانه سازی دنا می گویند.انجام می شود

درون ژنوم به  Cloning Vectorناقل همسانه سازی یا دنا ماده وراثتی با ابزارهای مختلفی در خارج از یاخته تهیه و به وسیله یک 

برای دست ورزی، تولید یک ماده می شود. هدف از این کار تولید مقادیر زیادی از دِنای خالص است که می تواند میزبان منتقل 

 مورد استفاده قرار گیرد. یا مطالعهبخصوص و 

 برای این منظور مراحل زیر انجام می شود:

 اتصال قطعه دنا به ناقل و تشکیل دنای نوترکیب -2      جداسازی قطعه ای از دِنا                                   -1

 جداسازی یاخته های تراژنی -4      وارد کردن دِنای نوترکیب به یاخته میزبان    -3
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  جداسازی قطعه ای از دِنا : -1

 سامانه دفاعیوجود دارند و قسمتی از  باکتری هادر انجام می شود. این آنزیم ها  آنزیم های برش دهندهاین کار به وسیله 

به وسیله این آنزیم ها انجام می شود.                    از همسانه سازی که جداسازی ژن ها است، اوّلین مرحلهآن ها محسوب می شوند. 

 را در دنا تشخیص و برش می دهند.  خاصیاین آنزیم ها توالی های نوکلئوتیدی 

نوکلئوتیدی  شش جفتتوالی  EcoR1مثالً آنزیم 
𝑮𝑨𝑨𝑻𝑻𝑪

𝑪𝑻𝑻𝑨𝑨𝑮
را شناسایی و برش می دهد. به این توالی   

 گفته می شود.  جایگاه تشخیص آنزیم

......................(................................................................................ 

..................................................)..................................................... 

ایگاه تشخیص آنزیم همان طور که در شکل می بینید در ج

EcoR1  ، از دو سمت توالی نوکلئوتیدهای هر دو رشته دنا

           پیوند خوانده می شود. این آنزیم مخالف یکسان

      گوانین دار و آدنین داربین نوکلئوتید فسفو دی استر 

می زند. در نتیجه، انتهایی از مولکول هر دو رشته را برش 

شته آن بلندتر از رشته مقابل دنا ایجاد می شود که یک ر

ل می گویند. برای تشکی انتهای چسبندهاست و به آن 

           عالوه بر پیوندهای چنین انتهایی از مولکول دنا، 

آنزیم های برش دهنده، شکسته می شوند. استفاده از  فسفو دی استر، پیوندهای هیدروژنی بین دو رشته دنا در منطقه تشخیص نیز

 جدا می کنند و تشخیص می دهند. روش های خاصیمی کند. این قطعات را با قطعات کوتاه تری تبدیل را به دنا 

 

 کدام یک می تواند توالی یک رشته جایگاه تشخیص آنزیی برش دهنده باشد؟ -1

1 )ATTA                     2 )ACTA  3 )ACGU                    4 )ACGT 

 

 

 تمرین: در هر یک از جایگاه های تشخیص آنزیی های برش دهنده زیر، توالی انتهای چسبنده را معین کنید. 

 GCAGCTGC محل شکستن                               TCATGA  محل شکستن 

 G  CGTCGACGو  Aبین                        C  AGTACTو  Tبین 

 
 

تمرین: با توجه به انتهای چسبنده مشخص شده در هر جایگاه تشخیص، توالی جایگاه تشخیص آنزیی برش دهنده را کامل 

 کنید. 

  CT             ACG    
  GATGCA       TGCTA 



   Learn Better-دوازدهم                                                      1401کنکور                                                                     دکتر حنیف عظیمی   

49 
 

 صرفا برای درک بهتر!!

 
 = تعداد قطعات حاصل از برش                                                                               

                   
 = تعداد پیوند فسفو دی استر شکسته شده                                                                             

 

 DNAمولکول  4خطی و  DNAمولکول  3محل شناسایی بر روی  9نزیی برش دهنده ای که دارای به دنبال اثر آ -2

محل شناسایی برای  حداقل دارای یک DNAحاصل می آید؟ )هر یک از مولکول های  DNAحلقوی است، چند قطعه 

 برش دهنده می باشند(آنزیی 

1 )7                          2 )8                    3) 9     4 )12 

 

 

حاصل  DNAقطعه  27خطی،  DNAمولکول  7حلقوی و  DNAمولکول  3به دنبال اثر آنزیی برش دهنده ای بر  -3

حداقل دارای یک  DNAآمده است. معین کنید چند پیوند فسفو دی استر شکسته شده است؟ )هر یک از مولکول های 

 محل شناسایی برای آنزیی برش دهنده می باشند(

1 )20                       2 )24                         3 )40               4 )48 

 

 

قطعه حاصل آمده است،  21خطی،  DNAمولکول  6حلقوی و  DNAمولکول  7به دنبال اثر آنزیی برش دهنده ای بر  -4

قل دارای یک محل شناسایی حدا DNAمعین کنید چند پیوند فسفو دی استر شکسته شده است؟ )هر یک از مولکول های 

 برای آنزیی برش دهنده می باشند(

1)15                             2 )16                      3 )30                4 )32 

 

 

 

 چند مورد از موارد زیر در مورد آنزیی های برش دهنده درست می باشد؟  -5

  .تعداد نوکلئوتیدهای هر انتهای چسبنده حاصل از آنها لزوما زوج می باشد 

 .رنابسپاراز نمی تواند به تنهایی راه انداز ژن آنها را شناسایی کند 

  هر انتهای چسبنده حاصل از آنزیمEcoR1  نوکلئوتید است. 5دارای 

  در جایگاه تشخیص آنزیمEcoR1  .سه نوکلئوتید با باز پورینی وجود دارد 

 .تعداد نوکلئوتیدهای هر انتهای چسبنده حاصل از آنها حداقل دو نوکلئوتید می باشد 

 .همانند آنزیم رنابسپاراز خاصیت نوکلئازی دارند 
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  اتصال قطعه دنا به ناقل و تشکیل دنای نوترکیب: -2
در هستند که  توالی های دناییاست. این ناقلین،  ناقل همسانه سازی اتصال قطعه دنای جداسازی شده بهمرحله بعدی،  

دیسک )پالزمید( حلقوی از این مولکول ها  یکی خارج از فام تن اصلی قرار دارند و می توانند مستقل از آن تکثیر شوند.

      مولکول دنای است. این نوع دیسک یک  باکتری

 درون معموالا است که  دو رشته ای و خارج فام تنی

وجود دارد  باکتری ها و بعضی قارچ ها مثل مخمرها

همانند سازی تواند مستقل از ژنوم میزبان می و 

می نامند نیز  فام تن های کمکیدیسک ها را  کند.

چون حاوی ژن هایی هستند که در فام تن اصلی 

باکتری وجود ندارند. مثالً ژن مقاومت به پادزیست 

ر دارد. در صورت انتقال )آنتی بیوتیک( در دیسک قرا

قطعه دنای مورد نظر به دیسک و ورود آن به یاخته 

میزبان، با هر بار همانند سازی دیسک، دنای مورد نظر 

نیز همانند سازی می شود. بهتر است از دیسکی 

 چرا؟برای آنزیم برش دهنده داشته باشد.  فقط یک جایگاه تشخیصاستفاده شود که 

 

از دیسک ها دارای ژن های  بسیاری ،را نشان می دهد EcoR1از دیسک دارای یک جایگاه تشخیص آنزیم شکل باال طرح ساده ای 

موادی غیر کشنده و         مقاومت به پاد زیست ها هستند. چنین ژن هایی به باکتری این توانایی را می دهند که پاد زیست ها را به 

 برای خود تبدیل کنند. این ویژگی در مهندسی ژنتیک اهمیت زیادی دارد که در مباحث بعد به آن می پردازیم. قابل استفاده

در ساخت یک دنای نوترکیب، قطعه دنای حاوی توالی مورد نظر در دنای ناقل جاسازی می شود. دانستید که برای جداسازی قطعه 

باید می شود. توجه داشته باشید آنزیم مورد استفاده برای برش دادن دیسک،  دنای مورد نظر از نوعی آنزیم برش دهنده استفاده

 چرا؟باشد که در جدا سازی دنای مورد نظر استفاده شده است.  همان آنزیمی
 

برش دیسک با آنزیم، آن را به یک قطعه دنای خطی تبدیل می کند که دارای دو انتهای چسبنده است. همچنین قطعه دنای خارجی 

استفاده می شود. این آنزیم            آنزیم لیگاز )اتصال دهنده( دو انتهای چسبنده دارد. برای اتصال دنای مورد نظر به دیسک ازنیز 

 نوترکیبدنای ای ناقل و ژن جاگذاری شده در آن، پیوند فسفو دی استر بین دو انتهای مکمل را ایجاد می کند. به مجموعه دن

 می شود.گفته 

 

کلی برای تولید هر دنای به طور 
. پیوند فسفو دی استر ب .............نوترکی

بین  ژن خارجی و دیسک توسط آنزیم 
 ...................... تشکیل می شود.
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  چند مورد از موارد زیر در مورد پالزمید ها صحیح می باشد؟ -6

  مولکولDNA         .حلقوی کوچک در همه باکتری ها می باشند 

  .توانایی ورود به سلولهای یوکاریوتی را ندارد 

  دارای یک جایگاه آغاز همانندسازی و چند راه انداز می باشند. اغلب 

  همواره دارای یک جایگاه تشخیص برای  آنزیمEcoR1    .می باشند 

  .همواره دارای ژن مقاومت به آنتی بیوتیک ها می باشند 

  ا.کالی توالی پالزمیدهای باکتری 
𝐺𝐴𝐴𝑇𝑇𝐶

𝐶𝑇𝑇𝐴𝐴𝐺
 ندارند. 

 

 چند مورد از موارد زیر در رابطه با پالزمید ها صحیح می باشد؟ -7

 .تنها ناقل همسانه سازی در مهندسی ژنتیک می باشند 

 .دیسک ها نمی توانند مستقل از میزبان همانندسازی کنند 

 .دیسک ها را جزو فام تن های باکتری در نظر نمی گیرند 

  باکتری ها توانایی استفاده از پادزیست ها را بدهند.ممکن است به 

 .معموال تحت تاثیر آنزیم برش دهنده، دارای دو انتهای چسبنده می شوند 

 

 چند مورد در رابطه با تشکیل دنای نوترکیب صحیح می باشد؟ -8

 شود. برای تشکیل پیوند بین باز های نوکئوتیدهای ژن خارجی و دیسک از آنزیم لیگاز استفاده می 

 .آنزیم لیگاز همانند آنزیم رنابسپاراز توانایی تشکیل پیوند فسفو دی استر را دارا می باشد 

  .آنزیم مورد استفاده برای برش دادن دیسک، بهتر است همان آنزیمی باشد که در جدا سازی دنای مورد نظر استفاده شده است 

  دارای دو جایگاه تشخیص می باشد.دنای نوترکیب حاصل برای آنزیم برش دهنده مورد استفاده 

 

 (94.... )خ ................ همه ناقلین مورد استفاده در مهندسی ژنتیک -9

 ( از آنزیم های همانندسازی کننده میزبان استفاده می کنند.  1

 ( بیش از یک جایگاه تشخیص برای آنزیم محدودکننده دارند.2

 در باکتری ها استفاده می شوند. DNA( تنها برای همسانه سازی 3

 با دو انتهای تک رشته ای تبدیل می شوند. DNA( همواره به قطعاتی از 4

 

 شکستن تشکیل آنزیم ها

   هلیکاز

   دنابسپاراز

   سپارازرناب

   برش دهنده

   لیگاز
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  وارد کردن دِنای نوترکیب به یاخته میزبان: -3

دیواره باکتری منتقل می کنند. به این منظور باید در  درون یاخته میزبان مثالا باکتریدر این مرحله، دنای نوترکیب را به 

 ایجاد کرد. شوک الکتریکی و یا شوک حرارتی همراه با مواد شیمیاییمنافذی ایجاد شود. این منافذ را می توان با کمک 

 )تعداد.....................................(دنای نوترکیب را دریافت نمی کنند. اهمه باکتری هده بر طبق اطالعات به دست آمده، مشخص ش

 بنابراین الزم است باکتری دریافت کننده دیسک از باکتری فاقد آن تفکیک شود.

 
  جداسازی یاخته های تراژنی: -4

            استفاده از دیسکی است که دارای یکی از این روش ها برای انجام این مرحله، از روش های متفاوتی می توان استفاده کرد. 

است. اگر باکتری، دنای نوترکیب را دریافت کرده باشد، در محیط حاوی پاد زیست  مثل آمپی سیلینژن مقاومت به پاد زیستی 

 فاقد دنای نوترکیب به دلیل حساسیت به پاد زیست در چنین محیطی از بین می روند.رشد می کند. باکتری های 

 
                به صورت مستقل ازتکثیر می شوند. همچنین از دناهای نوترکیب نیز  سرعت باالییدر شرایط مناسب، باکتری های تراژنی با 

نتیجه آن دنای خارجی به سرعت تکثیر می شود. بنابراین، تعداد  فام تن اصلی یاخته، نسخه های متعدّدی ساخته می شود که در

 استفاده کرد. تولید فرآورده یا استخراج ژنزیادی باکتری دارای دنای خارجی آماده خواهد شد که می توان از آنها برای 
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را  گیاهی و حتی جانوریمخمرها، یاخته های امروزه با پیشرفت روش های مهندسی ژنتیک می توان یاخته های دیگری مثل 

          با این فرایند تغییر داد. دناها و سایر مولکول های حاصل از دناهای تولید شده برای اهداف گوناگون علمی و کاربردی استفاده 

 می شوند. در گفتارهای بعدی این فصل به برخی از این وارد اشاره شده است.

 

 هندسی ژنتیک صحیح می باشد؟کدام عبارت زیر در رابطه با مراحل م -10

 ( همه باکتری های میزبان دنای نوترکیب را دریافت می کنند.1

 ( به دنبال افزودن پادزیست، باکتری های دارای دنای نوترکیب از بین می روند.2

 ( برای ایجاد منافذ در غشا و دیواره باکتری میزبان از شوک الکتریکی یا شوک حرارتی استفاده می کنند.3

 از باکتری های دارای دیسک نوترکیب برای تولید انبوه ژن یا فراورده آن استفاده می کنند. (4

 

ی وارد کردن دنای نوترکیب به یاخته میزبان ، ابتدا الزم است کدام عمل قبل از سایرین در مهندسی ژنتیک، پس از مرحله -11

 (95انجام شود؟)د

 .نوترکیب تکثیر گردند DNAهای حاوی ( سلول1

 ( پالزمید و ژن خارجی یکدیگر تفکیک گردند.2

 ها متمایز شوند.نوترکیب از سایر سلول DNAهای حاوی ( سلول3

 نوترکیب، توسط نوعی آنزیم شناسایی شود. DNA( توالی کوتاهی از 4

 
سایرین انجام  ی وارد کردن دنای نوترکیب به یاخته میزبان، کدام عمل زودتر ازدر مهندسی ژنتیک، پس از مرحله -12

 (95گیرد؟)خمی

 گردند.( پالزمید و ژن خارجی از یکدیگر تفکیک می1

 های تکثیر شده افزوده می شود.( ترکیبی به محیط کشت سلول2

 های یکسان و متعددی ساخته می شود.( از یک ژن خارجی نسخه3

 گیرد.نوترکیب توسط نوعی آنزیم مورد شناسایی قرار می DNA( توالی خاصی از 4

 

 (98نخستین گام برای تکثیر یک ژن خارجی به روش مهندسی ژنتیک، کدام است؟ )د ق  -13

 پالزمید و ژن خارجی DNAشناسایی یک توالی کوتاه مشترک در  (1

 به کارگیری نوعی آنزیم باکتریایی جهت برش دو سر ژن خارجی و پالزمید (2

 ری بین ژن خارجی و پالزمیداستفاده از آنزیم لیگاز جهت برقراری پیوند فسفودی است (3

 برقرار نمودن پیوند هیدروژنی بین انتهای چسبنده پالزمید و انتهای چسبنده ژن خارجی (4
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 (98کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ )د ق  -14

 ...........................«.ی پالزمیدهایی که همه»     

 یک را دارند، دارای بیش از یک جایگاه تشخیص آنزیم محدود کننده هستند.ژن مقاومت نسبت به آنتی بیوت (1

 فقط یک جایگاه تشخیص آنزیم محدود کننده دارند، می توانند مستقل از ژنوم میزبان خود تکثیر شوند. (2

 شوند.ای و حلقوی هستند، در سلول های دارای هسته ی مشخص و سازمان یافته دیده میدو رشته (3

 ی ژن های کروموزوم اصلی میزبان هستند.نوترکیب نقش دارند، حاوی همه DNAدر تشکیل  (4

 

اگر رشته زیر یکی از دو رشته جایگاه تشخیص یک آنزیی برش دهنده باشد. با توجه به محل برش داده شده، کدام مورد  -15

 زیر صحیح می باشد؟

1T2G3T4G                                                                          
 این آنزیم پیوند بین قندهای نوکلئوتیدهایی با باز پورینی و پیریمیدینی را می شکند. (1

 تعداد پیوند های هیدروژنی و تعداد پیوندهای فسفودی استر شکسته شده در این جایگاه یکسان است. (2

 باز پیریمیدینی می باشد. 2باز پورینی و  2ی چسبنده حاصل از آن دارای انتها (3

 پورینی می باشد. 4و  2پیریمیدینی و نوکلئوتیدهای  3و  1باز های نوکلئوتیدهای  (4

 

 

 

 نکته: 
................................... و ......................................... و               تولید دنای نوترکیب در ..................................... به کمک آنزیم های 

 یرد.......................... صورت می گتکثیر آن در ....................................... به کمک آنزیم های ....................................... و ..............
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 فناوری مهندسی پروتئین و بافت
را فراهم کرده است که می توان از آنها  ایجاد تغییرات دلخواه در توالی آمینواسیدهای یک پروتئینامکان  روش های جدید

مهندسی بهره مند شد. انجام چنین تغییراتی، که به آن  منظور تغییر در ویژگی های یک پروتئین و بهبود عملکرد آنبه 

  باشد. جزئی یا کلیگفته می شود، نیازمند شناخت کامل ساختار و عملکرد آن پروتئین است. این تغییرات می تواند  پروتئین

در مقایسه با پروتئین طبیعی است. تغییرات عمده، گسترده تر است و    تغییر جزئی شامل تغییر در رمز یک یا چند آمینو اسید 

قسمتی از ژن یک پروتئین تا ترکیب بخش هایی از ژن های مربوط به پروتئین های متفاوت برداشتن می تواند شامل 

 باشد.

می دانیم تغییر در توالی آمینواسیدها ممکن است باعث تغییر در شکل فضایی مولکول پروتئین و در نتیجه تغییر در عمل آن شود.   

 ساخته می شوند.درمانی و تحقیقاتی  چنین پروتئین های تغییر یافته ای با اهداف مختلف، مثالً

 ،pHافزایش پایداری پروتئین در مقابل گرما و تغییر ییرات و اصالحات مفید در فرایند مهندسی پروتئین ها می توان به از تغ

 اشاره کرد. افزایش حداکثری سرعت واکنش و تمایل آنزیم برای اتصال به پیش ماده

 افزایش پایداری پروتئین ها 
افزایش داد. این موضوع اهمیت زیادی  مقابل گرماامروزه با دستیابی به روش های مهندسی پروتئین می توان پایداری آنها را در 

می شود. همچنین،  دمای باالتر سرعت واکنش بیشتر و خطر آلودگی میکروبی در محیط واکنش کمتردارد زیرا در 

افزایش . در ادامه مثال هایی از رد واکنش های گرمازا نیستخنک کردن محیط واکنش به خصوص در مونیازی به 

 ، ارائه می دهیم.پروتئین هاپایداری 

  آمیالزها:

 تجزیه می کنند.  مولکول های نشاسته را به قطعات کوچکتریاین آنزیم ها که از آنزیم های پر کاربرد در صنعت هستند 

کاربرد دارند. بسیاری از مراحل تولید  غذایی، نساجی و تولید شوینده هاصنایع آمیالزها در بخش های مختلف صنعتی مانند 

 های روش کمک به امروزه ضرورت دارد. آمیالز پایدار در برابر گرماصنعتی در دماهای باال انجام می شود. بنابراین، استفاده از 

کاهش زمان واکنش،  استفاده از این مولکول ها باعثاست.  شده ممکن گرما به مقاوم آمیالزهای و تولید طراحی فناوری، زیست

 می شود. مشاهده شده است که در طبیعت نیز آمیالز مقاوم به صرفه جویی اقتصادی و در نتیجه افزایش بهره وری صنعتی

ر مقابل دارای آمیالزهایی هستند که پایداری بیشتری د باکتری های گرمادوست در چشمه های آب گرمگرما وجود دارد. مثاًل 

 گرما دارند.

  اینترفرون:

 به یاد دارید که اینترفرون از پروتئین های دستگاه ایمنی است. 

از اینترفرون طبیعی دارد. علت این کاهش  فعالیتی بسیار کمتروقتی این پروتئین با روش مهندسی ژنتیک ساخته می شود، 

. پیوندهای نادرست باعث تغییر در شکل در هنگام ساخته شدن آن در باکتری است تشکیل پیوندهای نادرستفعالیت، 

              مولکول و در نتیجه کاهش فعالیت آن می شوند. به کمک فرایند مهندسی پروتئین و تغییر جزئی در رمز آمینواسید، توالی 

 ینو اسیدهای آن آمینو اسید دیگری قرار می گیرد.طوری تغییر می یابد که به جای یکی از آمآمینو اسیدهای اینترفرون 

 .......( ساخته شده را به اندازه پروتئین طبیعی افزایش می دهد و همچنین آن رافرون)..............اینتر فعالیت ضد ویروسیاین تغییر، 

 استفاده می شوند، اهمیت زیادی دارد. می کند. افزایش پایداری در نگهداری طوالنی مدت پروتئین هایی که به عنوان داروپایدارتر 
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  پالسمین:

سرخرگ های می دانیم تشکیل لخته، یک فرایند زیستی مهم است که از ادامه خونریزی جلوگیری می کند، اّما تشکیل لخته در 

ت می شود که بسیار خطرناک اس بسته شدن رگ های شش، سکته مغزی و قلبیبه ترتیب منجر به  شش، مغز و ماهیچه قلب

تجزیه می شوند. پالسمین کاربرد درمانی دارد،  آنزیم پالسمینو می تواند باعث مرگ شود. لخته ها به طور طبیعی در بدن توسط 

در توالی، باعث می شود  جانشینی یک آمینو اسید پالسمین با آمینو اسید دیگریامّا مدت اثر آن در پالسما خیلی کوتاه است. 

 پالسمایی و اثرات درمانی آن بیشتر شود.مدت زمان فعالیت که 
 

 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -15

 .استفاده از آمیالز پایدار در برابر گرما باعث افزایش بهره وری در صنعت نساجی می شود 

 .آنزیم پالسمین همانند آنزیم پروترومبیناز در تشکیل لخته نقش دارد 

 مینواسید سبب افزایش پایداری اینترفرون و پالسمین می شوند.در مهندسی پروتئین با تغییر یک آ 

  پروتئین طبیعی افزایش می دهند.شده مهندسی ژنتیک را به اندازه با تغییرات کلی، فعالیت ضد ویروسی اینترفرون ساخته 

  ها است. یوکاریوتها بیشتر از  پروکاریوتپایداری بعضی از آنزیم ها در برابر گرما در 

  پروتئین هایی که با روش مهندسی ژنتیک ساخته می شوند همواره همانند پروتئین طبیعی است.فعالیت 

 

 کدام مورد در رابطه با مهندسی پروتئین صحیح می باشد؟ -16

 مهندسی پروتئین سبب تولید و تکثیر نوعی آمیالز در باکتری های گرمادوست شده است. (1

 با سرعت بیشتری نشاسته را به گلوکز تبدیل می کند. ،پروتئین آمیالز مقاوم به گرما ساخته شده در مهندسی (2

 با تغییرات کلی در مهندسی پروتئین سبب افزایش پایداری اینترفرون و پالسمین می شوند. (3

 در مهندسی پروتئین تغییرات جزئی یا کلی در ساختار ژن یا ژن ها صورت می گیرد. (4

 

  یفناور ستیز یبه روش ها ازیاست که بدون ن حیجاندار صح یکدام عبارت، درباره نوع ،یمطابق با مطلب کتاب درس -17

 (1400)د مقاوم به گرما بسازد؟ الزیتواند آم یم

 قرار دهند.  ریآن را تحت تأث یها ژن ،ییجهش زا پس از عبور از غشاها ییایمیممکن است، مواد ش( 1

 کند.  یم میخود را تنظ یژن ها تیفعال ن،یپروتئ ای( RNAرنا ) یداریدر پا رییتغ قیهمواره، از طر( 2

 کند. یدفع م یبرون ران قیجذب و مواد زائد را از طر یدرون بر قیرا از طر ییبه طور معمول، ذرات بزرگ غذا( 3

 . باشد آن، الگو گری( و در منطقه بعد، رشته دDNAاز دو رشته دنا ) یکیآن،  (منطقه از ژنگان )ژنوم کیممکن است در ( 4
 

 نمی باشد؟تولید چند مورد از محصوالت زیر مربوط به دوره زیست فناوری کالسیک  -18

 تولید خیارشور به کمک تخمیر الکتیکی توسط گروهی از باکتری ها 

 تولید آنزیم آمیالز مقاوم به گرما توسط باکتری های گرمادوست 

 تولید پادزیست آمپی سیلین توسط گروهی از باکتری ها 

 سمین توسط گروهی از باکتری هاتولید آنزیم پال 

  تولید آنزیم برش دهندهEcoR1 توسط باکتری اشریشیاکالی 
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 مهندسی بافت 
از دست رفتن بافت به دلیل آسیب یا بیماری، زندگی را دشوار و هزینه باالی اقتصادی و اجتماعی را بر فرد بیمار و خانواده او تحمیل 

می کند. فرض می کنیم که به علت سوختگی وسیع نیاز به پیوند پوست وجود داشته باشد. چنانچه اهدا کننده پوست مناسب وجود 

است.  کشت بافت و پیوند پوستلت وسعت سوختگی، برداشت پوست از بدن بیمار ممکن نباشد، بهترین راه، نداشته باشد و یا به ع

را دارند. در پوست یاخته هایی وجود دارد که توانایی تکثیر زیاد و تمایز به انواع یاخته های پوست ثابت شده است که 

 یزی استفاده می شود.از این یاخته ها، به طور موفقیت آم مهندسی بافتامروزه در 

    . برای نمونه جراحان بازسازی کننده چهره متخصصان مهندسی بافت، در زمینه تولید و پیوند اعضا نیز فعالیت می کنند

استفاده کند. در این روش،               گوش و بینیبافت غضروف برای بازسازی الله می توانند به کمک روش های مهندسی از 

       مناسب تکثیر و غضروف جدید را برای بازسازی اندام آسیب دیده تولید  داربست یاخته های غضروفی را در محیط کشت روی

 می کنند.

 
 یاخته های بنیادی و مهندسی بافت: 

    یاخته های تمایز یافته ای مانند یاخته های ماهیچه ای در محیط کشت به مقدار کم تکثیر می شوند و یا اصالً تکثیر نمی شوند.          

یاخته های بنیادی جنینی یا یاخته های به همین دلیل، در چنین مواردی از منابع یاخته ای که سریع تکثیر می شوند مثل 

یاخته های بنیادی جنینی، همان توده یاخته ای درونی هستند. یاخته های بنیادی بالغ در ه می کنند. استفاد بنیادی بالغ

 یاخته های بنیادی می توانند تکثیر و به انواع متفاوت یاخته تبدیل شوند. بافت ها یافت می شوند.

ه در محیط کشت تکثیر می شوند. به عنوان در بافت های مختلف بدن یاخته های بنیادی وجود دارد ک یاخته های بنیادی بالغ:

 یاخته های بنیادی کبد می توانند تکثیر شوند و به یاخته کبدی یا یاخته مجرای صفراوی تمایز پیدا کنند.مثال 

 

 با دو نوع از یاخته های بنیادی مغز استخوان قبالً آشنا شده اید. آیا آنها را به یاد دارید؟ 

 

بنیادی در                  دیگری از یاخته هایانواع 

    وجود دارند که  می توانند به  مغز استخوان

 رگ های خونی، ماهیچه اسکلتی و قلبی

تمایز پیدا کنند. این یاخته ها از فرد بالغ برداشته 

 و کشت داده می شوند.
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  یاخته های بنیادی جنینی:

هستند، بلکه اگر در مراحل اولیه جنینی جداسازی شوند، قادر به تشکیل همه بافت های بدن جنین چنین یاخته هایی نه تنها 

می توانند یک جنین کامل را تشکیل دهند. این یاخته ها بعد از جداسازی کشت داده و برای تشکیل بسیاری از انواع یاخته ها 

 تحریک می شوند.

به گونه ای تنظیم شود که بتوانند همه انواع یاخته هایی را که در بدن جنین تولید               نمی توانداما تمایز چنین یاخته هایی هنوز 

 می کنند در شرایط آزمایشگاهی نیز به وجود بیاورند.

 
 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -19

  را انجام داد.در مهندسی بافت با استفاده از هر یک سلول های پوست می توان کشت و پیوند پوست 

 .برای بازسازی بینی یاخته های غضروفی را در محیط کشت روی داربست مناسب تکثیر و غضروف جدید تولید می کنند 

 .یاخته های تمایز یافته در محیط کشت اصالً تکثیر نمی شوند 

               .با استفاده از یاخته های بنیادی جنینی می توان تروفوبالست جنین را ساخت 

 اخته های بنیادی بالغ فقط در مغز استخوان یافت می شوند و سریع در محیط کشت تکثیر می شوند.ی 

 .انواعی از یاخته های بنیادی مغز استخوان می توانند به یاخته های عصبی، استخوانی و ماهیچه ای تمایز پیدا کنند 

 ان همه انواع یاخته های در بدن جنین را تولید کرد.در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از یاخته های بنیادی جنینی، می تو 
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 کاربردهای زیست فناوری
همان طور که در گفتار قبلی دیدید زیست فناوری در زمنیه های متفاوتی کاربرد دارد. اکنون می خواهیم بدانیم چگونه می توان از 

 برد.این شاخه علمی برای بهبود کیفیت زندگی انسان و حفظ محیط زیست بهره 

 

 کاربرد زیست فناوری در کشاورزی
استفاده ایجاد کند.  افزایش چشمگیری در محصوالت کشاورزی مانند گندم، برنج و ذرتتوانست  تحول در کشاورزی نوین

از نتایج  از کودها و سموم شیمیایی، کشت انواع محصول، استفاده از ماشین ها در کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت

همچون آلودگی محیط زیست، کاهش تنوع ژنی و تخریب جنگل ها و باری امّا در کنار آن شاهد عواقب زیاناین تحول بود. 

نیز بوده ایم. امروزه نمی توان برای افزایش محصوالت به هر روشی متوسل شد. بنابراین، شاید فناوری های جدید زیستی  مراتع

 را در این زمینه حل کنند. بتواند تا حدودی مشکالت بشر

مصرف                   هستند. این روش توانسته است  تولید گیاهان مقاوم در برابر بعضی آفت هایکی از کاربردهای زیست فناوری، 

برخی از باکتری های خاک زی، پروتئین هایی تولید می کنند که حشرات مضر به عنوان مثال  آفت کش ها را کاهش دهد.

می سازند که ابتدا به صورت  نوعی پروتئین سمیخود  در مرحله ای از رشداین باکتری ها  یاهان زراعی را می کشند.برای گ

چرا این سم نمی تواند خود باکتری را از بین  فعال شده، حشره را از بین می برد.است. این مولکول در بدن حشره  غیرفعال مولکولی

 ببرد؟

شکسته و فعال می شود. سم فعال شده باعث  آنزیم های گوارشی موجود در لوله گوارش حشرهپیش سم غیرفعال، تحت تأثیر 

 می شود. تخریب یاخته های لوله گوارش و سرانجام مرگ حشره

 

برای تولید گیاه مقاوم به آفت، ابتدا ژن مربوط به این سم از ژنوم باکتری جداسازی و پس از همسانه سازی به گیاه   

تولید شده اند. همان طور که  ذرت، پنبه و سویاتاکنون با این روش چند نوع گیاه مقاوم مثل  ال داده می شود.مورد نظر انتق

           نفوذ می کند، بنابراین برای از بین بردن این آفت  غوزه نارس پنبهدر شکل زیر می بینید نوزاد کرمی شکل )الرو( به درون 

آفت در معرض سم قرار نمی گیرد. از سوی دیگر، استفاده زیاد سم برای محیط زیست مضر  زیرا سم پاشی های متعدد الزم است،

است. امروزه با کمک فناوری زیستی و تولید پنبه های مقاوم، نیاز به سم پاشی مزارع پنبه تا حدود زیادی کاهش پیدا کرده است. 

نیاز به سم پاشی ه درون غوزه را از دست می دهد. بنابراین، حشره در اثر خوردن گیاه مقاوم شده از بین می رود و فرصت ورود ب

 مزرعه کاهش می یابد.
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اصالح بذر برای تولید فت ها، کاربردهای زیادی در زمینه ی کشاورزی دارد. آزیست فناوری عالوه بر تولید گیاهان مقاوم در برابر 

سرعت رسیدن میوه ها و افزایش ارزش غذایی گیاهان مطلوب، تولید گیاهان مقاوم به خشکی و شوری، تنظیم 

نیز از دیگر  تولید گیاهان زراعی مقاوم به علف کش هانیز با انجام روش های مهندسی ژنتیک ممکن شده است.  محصوالت

 دستاوردهای این فناوری است. 

 

 

 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -20

 رکیبات سیانید دار گیاهان، در لوله گوارش حشره شکسته و فعال می شود.پیش سم تولید شده در باکتری خاکزی همانند ت 

 .تولید گیاهان مقاوم به آفت ها سبب کاهش فرسایش سطحی خاک می شود 

 .برای تولید گیاه مقاوم به آفت، ابتدا سم باکتری جداسازی و پس از همسانه سازی به گیاه مورد نظر انتقال داده می شود 

  ورود به غوزه پنبه ی مقاوم شده، در اثر خوردن آن از بین می رود.حشره آفت پس از 

 کنند. می حساس  یرغ یلنن را نسبت به اتیاهاگ ،در ژن ییربا تغ به منظور تنظیم سرعت رسیدن میوه ها 

 

 

 کاربرد زیست فناوری در پزشکی

  تولید دارو: -1
به علت تولید داروهای مطمئن و مؤثر، جایگاه ویژه ای در صنعت داروسازی دارد. این داروها، برخالف  فناوری دنای نوترکیب

یکی از داروهایی است  انسولین پاسخ های ایمنی ایجاد نمی کنند.فرآوردهای مشابهی که از منابع غیر انسانی تهیه می شوند، 

یکی از روش های تهیه دریافت انسولین کنترل کرد.  ی توان به وسیلهکه توسط این فناوری تولید می شود. دیابت نوع یک را م

 است. روش دیگر، استفاده از مهندسی ژنتیک است. گاو انسولین جداسازی و خالص کردن آن از لوزالمعده جانورانی مثل

دو زنجیره کوتاه                   می دانیم که باکتری در صورت داشتن ژن انسولین انسانی می تواند آن را بسازد. مولکول انسولین فعال، از 

انسولین به صورت  در پستانداران از جمله انسانتشکیل شده است که به یکدیگر متصل هستند.  Bو  Aپلی پپتیدی به نام های 

 هورمون ساخته می شود.یک مولکول پیش 

 

 

همان طور که در شکل می بینید، پیش هورمون به 

زنجیره پلی پپتیدی است و با جدا شدن  یکصورت 

به هورمون فعال  Cبخشی از توالی به نام زنجیره 

 تبدیل می شود.
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          زیرا تبدیل در ساخت انسولین به روش مهندسی ژنتیک، تبدیل انسولین غیرفعال به انسولین فعال است،  مهمترین مرحله

           برای اولین بار دو توالی دنا به صورت جداگانه برای  1983در سال  پیش هورمون به هورمون در باکتری انجام نمی شود.

ی پپتیدی ساخته انسولین تولید و توسط دیسک به نوعی باکتری منتقل شدند. سپس، زنجیره های پل Bو  Aزنجیره های رمز کردن 

 به وسیله پیوندهایی به یکدیگر متصل شدند. در آزمایشگاهجمع آوری و شده 

 
 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -21

  .داروهای مهندسی ژنتیک برخالف فرآورده های مشابهی که از منابع غیرانسانی تهیه می شوند، پاسخ ایمنی ایجاد می کنند 

 .یکی از روش های تهیه ی انسولین جداسازی و خالص کردن آن از کبد جانورانی مثل گاو است 

 یگر متصل هستند.مولکول انسولین فعال، از دو زنجیره ی بلند تشکیل شده است که به یکد 

  در ژنوم پستانداران از جمله انسان دو توالی دنا به صورت جداگانه برای رمز کردن زنجیره هایA  وB .انسولین وجود دارد 

 .انسولین فعال همانند میوگلوبین دارای ساختار چهارم می باشد 
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 ؟نمی باشدکدامیک جزو مراحل ساخت انسولین در مهندسی ژنتیک  -22

 ( استفاده از آنزیم های برش دهنده2از پادزیست ها                                                      ( استفاده1

 در باکتری میزبان Bو  A( اتصال زنجیره های 4( خالص کردن زنجیره های پلی پپتیدی                                  3

 

 (98انسولین، درست است؟ )دکدام عبارت، در ارتباط با ساختار  -23

 در ساختار انسولین فعال به کار رفته است. Cبخشی از زنجیره ی  (1

 فقط در پیش انسولین وجود دارد. Bو  Aپیوند شیمیایی بین دو زنجیره ی  (2

 ، به انتهای آمینی پیش انسولین نزدیک تر است. Aنسبت به زنجیره ی  Bزنجیره ی  (3

 پیش انسولین حذف گردیده است. Bو  Aدر انسولین فعال، بخشی از زنجیره  (4

 

 (98است؟ )خ نادرستکدام عبارت، در ارتباط با ساختار انسولین  -42

 ی بلند پلی پپتیدی در بین دو زنجیره ی کوتاه آن قرار دارد.در انسولین غیرفعال، زنجیره (1

 به انتهای آمینی پیش انسولین نزدیکتر است. Aی نسبت به زنجیره Bی زنجیره (2

 فقط در پیش انسولین وجود دارد. Bو  Aی پیوند شیمیایی بین دو زنجیره (3

 تعداد آمینواسیدهای موجود در انسولین غیرفعال بیش از انسولین فعال است. (4

 

 (1400)دکدام است؟  ک،یژنت یبه روش مهندس نیمرحله در ساخت انسول نیترمهم -25

  نیانسول یدیپپت یکوتاه پل یواحدها ریز نیب ییایمیش وندیپ ی( برقرار1 

  ییگرما ای یکیبا شوک الکتر یبه درون باکتر بینوترک ی(DNA( وارد کردن دنا)2 

 (کیوتیبی)آنت ستیژن مقاومت به پادز یو دارا بینوترک ی(DNAدو نوع دنا ) لی( تشک3 

 کشت  طیمح یهایباکتر ریاز سا بی( نوترکدی)پالزم سکید یحاو یهایباکتر ی( جداساز4 

 

 

  :تولید واکسن -2
با           ضعیف کردن میکروب ها، کشتن آنها و یا غیر فعال کردن سموم خالص شده آنهاروش های قبلی تولید واکسن شامل 

روش هایی خاص بود. واکسن تولید شده باید بتواند دستگاه ایمنی را برای مقابله با عامل بیماری زا تحریک کند، اما منجر به ایجاد 

 بیماری نشود. چنانچه در مراحل تولید واکسن خطایی رخ دهد، احتمال بروز بیماری در اثر مصرف آن وجود دارد. واکسن های             

ژن مربوط به پادگِن )آنتی ژن( سطحی عامل بیماری زا تولید شده با روش مهندسی ژنتیک چنین خطری ندارند. در این روش، 

 با این روش تولید شده است. Bمنتقل می شود. واکسن نوترکیب ضد هپاتیت  به یک باکتری یا ویروس غیربیماری زا
 

 

 



   Learn Better-دوازدهم                                                      1401کنکور                                                                     دکتر حنیف عظیمی   

64 
 

 
  ژن درمانی: -3

 با بیماری ارثی متولد می شوند درمان کرد؟آیا می توان افرادی را که 

است که خود مجموعه ای از  ژن درمانیپاسخ به این سوال مشکل است ولی یکی از روش های جدید درمان بیماری های ژنتیکی، 

ژن درمانی یعنی قرار دادن نسخه سالم یک ژن در یاخته های فردی که دارای نسخه ای ناقص از همان ژن روش هاست. 

)ویروسی که در آزمایشگاه طوری تغییریافته که نتواند تکثیر  در این روش یاخته هایی را از بدن بیمار خارج و ژن سالم را با کمک ناقل است.

 وارد آنها می کنند. سپس یاخته تغییر یافته را به بدن بیمار باز می گردانند. شود(

         ژن جهش یافتهساله، دارای نوعی نقص ژنی، انجام شد. این  4بچه برای یک دختر  1990اولین ژن درمانی موفقیت آمیز در سال 

را از خون بیمار جدا کردند و در خارج از  لنفوسیت هاآنزیم مّهم دستگاه ایمنی را بسازد. برای درمان آن ابتدا یک نمی توانست 

ا وارد بدن بیمار کردند. اگرچه این یاخته ها توانستند بدن کشت دادند. سپس نسخه ای از ژن کارآمد را به لنفوسیت ها منتقل و آنها ر

آنزیم مورد نیاز بدن را بسازند ولی چون قدرت بقای زیادی ندارند، الزم بود بیمار به طور متناوب لنفوسیت های مهندسی شده را 

 هم استفاده کرد. نزیمپیوند مغز استخوان و یا تزریق آبرای درمان این افراد می توان از روش هایی مثل  .دریافت کند

 
...................................................................................................................................................................................................... 
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 باشد؟ نمیکدامیک جزو مراحل ژن درمانی  -62

 ( ترکیب ژنوم ویروس تغییریافته با ژنوم یاخته بیمار                               1

 قراردادن نسخه سالم ژن درون ویروس (2

 ( خارج کردن بخشی از دنای ویروس                                               3

 تکثیر ویروس تغییریافته درون یاخته بیمار (4

 

 مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟چند  -27

  .چون قدرت بقای لنفوسیت های مهندسی شده زیاد بود، الزم نبود بیمار به طور متناوب آنها را دریافت کند 

  .در ژن درمانی نسخه سالم یک ژن را جایگزین نسخه ای ناقص از همان ژن در  یاخته های بیمار می کنیم 

 برای تولید واکسن نوترکیب هپاتیتB زا به یک باکتری یا ویروس غیربیماری زا منتقل می شود. آنتی ژن سطحی عامل بیماری 

 .در اولین ژن درمانی موفقیت آمیز بیمار پس از دریافت لنفوسیت های مهندسی شده می تواند هورمون مورد نظر را تولید کند 

 

  تشخیص بیماری: -4

مثل            برای درمان موفقیت آمیز یک بیماری، تشخیص اولیه و شناخت دقیق آن بسیار مهّم است. عالوه بر روش های تشخیصی 

در تشخیص بیماری نقش مهمی دارند. تشخیص آزمایش خون و ادرار، روش های دیگری مثل فناوری های مبتنی بر دنا 

باشد ساده است، اّما وقتی که هنوز عالئم ظاهر نشده اند و میزان عامل بیماری زا در  بیماری وقتی که عالئم آن در بدن ظاهر شده

می توان  روش های زیست فناوری و شناسایی نوکلئیک اسید عامل بیماری زابدن پائین است مشکل است. امروزه با کمک 

 به وجود آن در بدن پی برد.

هنوز درمان قطعی برای آن وجود ندارد. فرد مبتال به ایدز توانایی دفاع در  بیماری خطرناکی است و ایدز همان طور که می دانید

 مقابل عوامل بیماری زا را از دست می دهد. 

دنای استخراج شده شامل دنای       فرد مشکوک را استخراج می کنند.  خونبرای تشخیص ایدز در مراحل اولیه، دنای موجود در 

سپس با استفاده از روش های زیست فناوری  احتماالا دنای ساخته شده از رنای ویروس است.یاخته های بدن خود فرد و 

دنای ویروس تشخیص داده می شود. تشخیص زود هنگام آلودگی با ویروس ایدز اهمیت زیادی دارد زیرا باعث می شود که بدون 

 وس به سایر افراد صورت گیرد.اتالف وقت اقدامات درمانی و پیشگیری الزم برای جلوگیری از انتقال ویر

در تشخیص ژن های جهش یافته در بیماران مستعد به سرطان، در مسائل پزشکی قانونی و تحقیقاتی زیست فناوری 

 نیز کاربرد دارد. همچون مطالعه در مورد دنای فسیل ها
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 در زیست فناوری اهمیت تولید جانوران تراژنی
        دالیل متعددی برای طراحی و تولید این جانوران وجود دارد که 

 می توان به چند مورد اشاره کرد:

 

  ژن های ژن های خاص در بدن مثل مطالعه عملکرد

 عوامل رشد و نقش آنها در رشد بهتر دام ها.

 

  بیماری های به عنوان مدلی برای مطالعه کاربرد آنها

 سرطان، آلزایمر و بیماری ام. اس.انسانی از قبیل انواع 

 

  تولید پروتئین های انسانی یا داروهای خاص در بدن

شیر  ،می تواننددام های تراژنی  آنها، به عنوان مثال

غنی از نوعی پروتئین انسانی تولید کنند که برای 

 انسان نسبت به شیر طبیعی دام ها مناسب تر است.

 

 نمی باشد؟کدامیک جزو مراحل ساخت گوسفند تراژن  -82

 ( اثر آنزیم  برش دهنده بر دیسک ناقل1

 ( استفاده از آنزیم لیگاز برای اتصال ژن انسانی به دیسک 2

 ( انتقال دیسک نوترکیب به سلولهای گوسفند بالغ                  3

 ( اثر آنزیم برش دهنده بر دنای انسانی4

 

 

 و اخالقزیست فناوری 
مانند همه دستاوردهای بشر، استفاده از این دستاورد علمی نیز باید با مالحظاتی همراه باشد. این مالحظات جنبه های مختلف 

ایمنی زیستی شامل مجموعه ای از تدابیر، مقررات و روش هایی را در بر می گیرند.  اخالقی، اجتماعی و ایمنی زیستی

یری . قانون ایمنی زیستی به منظور استفاده مناسب از مزایای زیست فناوری و پیشگاست ریوافن برای تضمین بهره برداری از این

 کشورها از جمله ایران تدوین و به تصویب رسیده است.از خطرات احتمالی آن، در همه 

        همواره سئوال های متعددی در مورد نتایج انواع کاربردهای زیست فناوری مطرح بوده و هست. برای پاسخ به این سئواالت، 

پژوهش های زیادی در حال انجام است. نتایج بدست آمده از چنین پژوهش هایی از طرف مجموعه ای از دانشمندان با تخصص های 

ی توسط دستگاه های نظارتی انجام می شود. تاکنون از نتایج تحقیقات انجام شده هیچ گونه گزارشی مختلف داوری و صدور مجوز نهای

ارائه نشده مبتنی بر شواهد و داده های علمی در مورد آثار جانبی کاربرد این فناوری، محصوالت بدست آمده و خطرناک بودن آنها 

 ادامه یابند و نتایج با دقت فراوان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. لذا با توجه به حساسیت موضوع، این تحقیقات بایداست. 
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 تولید گیاهان مقاوم در برابر افت ها                                                                            
 انتقال ژن پروتئین پیش سم از باکتری خاکزی به پنبه، سویا و ذرت                                                                                                  

 کاهش مصرف آفت کش ها و آلودگی محیط زیست                                                                                                  

 اصالح بذر برای تولید گیاهان مطلوب                                                                            

 وریتولید گیاهان مقاوم به خشکی و ش                                                                            

 تنظیی سرعت رسیدن میوه هادر کشاورزی                                                                                
 با غیرحساس کردن گیاهان به اتیلن                                                                            

 افزایش ارزش غذایی محصوالت                                                                            

 تولید گیاهان مقاوم به علف کش ها                                                                            
 کاهش فرسایش سطحی خاک                                                                            

 گیاه برای تولید پالستیک های قابل تجزیه تولید                                                                               
 با انتقال ژن از باکتری به گیاه                                                                                                         

 

 تولید دارو:                                                                            

 

 

 تولید واکسن:                                                                            

 عامل بیماری زا به یک باکتری یا ویروس غیربیماری زا  ژن مربوط به آنتی ژن انتقالکاربردهای زیست فناوری                      در پزشکی           

 

 ژن درمانی:                                                                                                        
 ان ژن است.قرار دادن نسخه سالم یک ژن در یاخته های فردی که دارای نسخه ای ناقص از هم                                                                      

 

 تشخیص بیماری:                                                                              
 شناسایی نوکلئیک اسید عامل بیماری زا  و ژن های جهش یافته در بیماران با نقص ژنی                                                                               

 

 
 های خاص در بدن مثل            مطالعه ی عملکرد ژن                                                                                  

 ژن های عوامل رشد و نقش آنها در رشد بهتر دام ها.                                                                                    

 

 کاربرد آنها به عنوان مدلی برای مطالعه بیماری های                      تولید جانوران تراژنی                                             

 انتقال ژن خارجی با دیسک ناقل به سلول تخم جانور        انسانی از قبیل انواع سرطان، آلزایمر و بیماری ام. اس.            

 

 ید پروتئین های انسانی یا داروهای خاص در بدن آنهاتول                                                                                    
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 رفتارهای جانوران - 8فصل 
آنهاست.  علت این رفتارها و چگونگی بروزهزاران سال است که انسان رفتارهای جانوران را مشاهده می کند و در پی یافتن 

زندگی انسان به داشتن اطالعات درباره رفتار جانوران وابسته است. دانستن درباره چگونگی زادآوری یک حشره آفت، می تواند به 

        آن منجر شود. دانستن درباره مهاجرت یا تغذیه یک جانور در معرض خطر انقراض، می تواند بهراه هایی برای مبارزه با  یافتن

و  چگونگی انجام آنهاراه هایی برای حفظ آن گونه و حفاظت از تنوع زیستی بینجامد. در این فصل انواعی از رفتارهای جانوران، 

 می کنیم.بررسی  علّت این رفتارها را از دیدگاه انتخاب طبیعی

 اساس رفتار
 با جمع آوری شاخه های نازک درختان برای خود النه ساخته و زاد آوری می کنند.  قمری های خانگی

 از شکارچی ها می گریزند.  گوزن ها

 خواب زمستانی دارند.  خرس های قطبی

 برای زمستان گذرانی به مناطق گرم تر مهاجرت می کنند.  سارها

 اینها نمونه هایی از رفتارهای جانوران است. 

رفتار، واکنش یا مجموعه واکنش هایی است که جانور در 

 انجام می دهد. )درونی یا بیرونی(پاسخ به محرک یا محرک ها 

          تغییر دمای محیط، بو، رنگ، صدا، محرک هایی مانند 

تغییر میزان هورمون ها یا گلوکز در بدن  و تغییر طول روز

 موجب بروز رفتارهای گوناگون در جانوران می شوند.                                                           )گرسنگی(جانور

 پرواز گروهی سارها                                                                                                                

 رفتار غریزی 
برای دریافت  جوجه کاکاییخود متکی هستند. مثالً والد )یا والدین( از پرندگان برای غذای مورد نیازشان به  برخیجوجه های 

غذا به منقار پرنده والد نوک می زند و والد بخشی از غذای خورده 

تا جوجه آن را بخورد. دریافت غذای کافی  برمی گرداندشده را 

 پس از بیرون آمدنبرای بقا و رشد جوجه اهمیّت دارد. جوجه 

 از تخم، می تواند به منقار والد نوک بزند.

 منشأ رفتار جوجه کاکایی چیست؟ 

جوجه پرنده پس از بیرون آمدن از تخم، می تواند رفتار درخواست 

رفتار همانند ویژگی های بدنی غذا را انجام دهد، پس آیا این 

 است؟  ژنی جانور

 می کنیم:این سوال یک پژوهش را بررسی برای پاسخ به 

 رفتار درخواست غذا در جوجه کاکایی                                                                                          
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             می نامیم.  Bژن  بررسی کرده اند. این ژن را مراقبت از زاده ها در موش مادهرفتار را با  یک ژنپژوهشگران ارتباط 

می گیرد و به سمت خود موش ماده طبیعی اجازه نمی دهد بچه موش ها از او دور شوند؛ اگر بچه موش ها دور شوند، مادر آنها را 

  در  Bژن می کند و اطالعاتی از راه حواس به مغز آن ارسال می شود؛ در نتیجه،  وارسیموش مادر ابتدا نوزادان را  می کشد.

     را فعال  دیگریرا می دهد که آنزیم ها و ژن های  پروتئینیمی شود و دستور ساخت فعال  موش مادر مغز یاخته هایی در

 ها، موش ماده رفتار مراقبت مادری را نشان می دهد. می کند. در مغز جانور فرایندهای پیچیده ای به راه می افتد که در نتیجه آن

 
               ابتدا بچهآن را غیرفعال کردند. موش های ماده ای که ژن های جهش یافته داشتند،  Bپژوهشگران با ایجاد جهش در ژن 

به این ترتیب،  نشان ندادند.موش های تازه متولد شده را وارسی کردند ولی بعد آنها را نادیده گرفتند و رفتار مراقبت 

 ژنی دارد. رفتار مراقبت مادری در موش اساسمشخص شد 

 
         ،اساس رفتار غریزی در همه افراد یک گونه یکسان استاست.  رفتاری غریزیرفتار موش مادر در مراقبت از فرزندان 

 سازی پرنده ها و رفتار مکیدن در شیرخوارانرفتار جوجه کاکایی برای به دست آوردن غذا، النه زیرا ژنی و ارثی است. 

 ایجاد نشده اند.هنگام تولّد در جانور  به طور کاملاند. خواهید دید همه رفتارهای غریزی نمونه های دیگری از رفتارهای غریزی

 نورون های حرکتی            رفتار مراقبت مادری در موش ماده                نورون های مغزگیرنده های حسی             نورون های حسی              

  Bفعال شدن ژن                                                                           

 Bساخته شدن پروتئین                                                                    
 فعال شدن آنزیم ها و ژن های دیگر                                                             
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 یادگیری و رفتار
جوجه رفتار درخواست غذا، نوک زدن های  در

کاکایی به منقار والد در ابتدا دقیق نیست ولی به 

      می شود. ج و با تمرین، این رفتار دقیق تر تدری

به  سریع تروالد هر چه جوجه دقیق تر نوک بزند، 

می دهد. به این خواست آن برای غذا پاسخ در

می آموزد تا دقیق تر )پس از دو روز( ترتیب جوجه 

 نوک بزند. 

به دست می آورد و  تجربه جوجه کاکاییبنابراین، 

 و اصالح می شود. تغییر می کندرفتار غریزی آن 

تغییر نسبتًا پایدار در رفتار که در اثر به های گوناگونی پیدا می کنند که رفتارهای آنها را تغییر می دهد. تجرمحیط جانوران در 

 یادگیری انواع گوناگونی دارد که با آنها آشنا می شوید. .دتجربه به وجود می آید یادگیری نام دار

 

 خوگیری )عادی شدن(:
پرندگان اجسام گوناگونی مانند برگ های در حال افتادن را در باالی سر خود می بینند. در ابتدا جوجه ها با پائین آوردن سر  جوجه

              اّما با دیدن مکرر اجسام در حال حرکت، یاد ............................................. ، پاسخ می دهندخود و آرام ماندن به این محرک ها 

. این یادگیری را پاسخ نمی دهندمی گیرند آنها برایشان خطر یا فایده ای ندارند. در نتیجه، جوجه ها دیگر به این محرک ها 

ندارد، کاهش پیدا در این یادگیری، پاسخ جانور به یک محرک تکراری که سود یا زیانی برای آن می نامند.  خوگیری

جانوران در معرض محرک های متعددی قرار دارند که پاسخ به  .دمحرک ها پاسخ ندهمی آموزد به برخی می کند و جانور 

اهمیّت، انرژی خود را همه آنها، نیازمند صرف انرژی زیادی است. خوگیری موجب می شود جانور با چشم پوشی از محرک های بی 

 فعالیت های حیاتی حفظ کند.برای انجام 

 فعالیت : 
 خوگیری را نشان می دهد. آن را توضیح دهید.الف( شکل زیر یادگیری 

 ب( در برخی کشتزارها قوطی های فلزی را به مترسک آویزان می کنند، این کار چه فایده ای دارد؟
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شقایق دریایی با تحریک مکانیکی )تماس(، بازوهای خود را منقبض می کند 

به حرکت مداوم آب پاسخی                    امّا ..................................................... 

 نمی دهد .............................................

 

  شرطی شدن کالسیک :
 غذا محرک و ترشح بزاق، پاسخی غریزی. بزاق او ترشح می شودوقتی جانوری مانند سگ غذا می بیند و یا بوی آن را احساس می کند، 

و متوجه شد بزاق سگ، آزمایش های متعددی در این باره انجام داد. ا پاولوفدانشمندی به نام  ....................................... استبازتاب طبیعی و یک 

سگ به  پودر گوشتغذا دهنده و قبل از دریافت غذا نیز ترشح می شود. پاولوف آزمایشی طراحی کرد و در آن هم زمان با دادن با دیدن فرد 

طوری که بزاق آن با شنیدن صدای زنگ و  دای زنگ و غذا ارتباط برقرار کرد،را به صدا در آورد. با تکرار این کار، سگ بین ص زنگی، نهگرس

بود ولی وقتی با محرک طبیعی یعنی غذا همراه شد، سبب  محرک بی اثرحتّی بدون دریافت غذا نیز ترشح می شد. صدای زنگ در ابتدا یک 

زیرا در صورتی می تواند موجب بروز پاسخ شود که با یک محرک است  محرک شرطیح بزاق شد. صدای زنگ یک بروز پاسخ ترش

 نام دارد. شرطی شدن کالسیک. این نوع یادگیری طبیعی همراه شود

 
 محرک شرطی به تنهایی می تواند سبب پاسخ ترشح بزاق شود.                          وقتی محرک شرطی)صدای زنگ( با محرک طبیعی )غذا( همراه شود.    

 

 

 

 

 

  شرطی شدن فعال:

نام دارد. در نخستین آزمایش های مربوط به این  یا یادگیری با آزمون و خطاشرطی شدن فعال نوعی دیگر از شرطی شدن، 

را در جعبه ای قرار  ایگرسنهموش  اسکینر نوع یادگیری، دانشمندی به نام

فشار دهد.  داد که درون آن اهرمی وجود داشت و موش می توانست آن را

اهرم درون جعبه را  تصادفیموش درون جعبه حرکت می کرد و به طور 

می افتاد و موش غذا تکه ای غذا به درون جعبه فشار می داد. در نتیجه، 

      وش به ارتباط بین این رفتار، م چند بار تکراردریافت می کرد. پس از 

فشار دادن اهرم و پاداش یعنی به دست آوردن غذا پی برد. موش پس از آن 

 ، اهرم را فشار می داد تا غذا به دست آورد. به طور عمدی
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در شرطی شدن فعال، جانور می آموزد بین رفتار خود با پاداش یا تنبیهی که دریافت می کند، ارتباط برقرار کرده 

 رفتاری را تکرار یا از انجام آن خودداری می کند. و در آینده
 

 

پرنده ای که در شکل می بینید، پروانه مونارک را بلعیده و 

    دچار تهوع شده است. پس از چنین تجربه هایی پرنده 

 ...................................آموزد، این حشره را نباید بخوردمی 

 
 

 انجام حرکات نمایشی در سیرک را به آنها می آموزند؟رام کنندگان جانوران چگونه 
 

  حل مسئله :
خود برای حل مسئله ای که با آن رو به رو شده اند، استفاده کنند. در یکی از تجربه های قبلی از جانوران می توانند از  برخی

را در اتاقی گذاشتند که تعدادی موز از سقف آن آویزان بود و چند جعبه چوبی هم  شامپانزه ایآزمایش های مربوط به این رفتار، 

چند بار باال در اتاق وجود داشت. شامپانزه پس از 

برای رسیدن به موزها، جعبه ها  پریدن و تالش ناموفق

دست ال رفت و به موزها را روی هم قرار داد، از آنها با

 یافت. 

ن تجربه های گذشته در رفتار حل مسئله جانور بی

می کند و با  یت جدید ارتباط برقرارو موقع

استفاده از آنها برای حل مسئله  جدید، آگاهانه 

 برنامه ریزی می کند.

شاخه نازک درختان را جدا  برگ های  شامپانزه هارفتار شناسان حل مسئله جانوران را در محیط طبیعی نیز بررسی کرده اند. 

فرو می برند تا موریانه ها را بیرون بیاورند و بخورند. این جانوران  موریانه هامی کنند و آن را درون النه 

استفاده می کنند تا پوسته ی سخت میوه ها را  سندان و چکشاز تکه های چوب یا سنگ به شکل 

 بشکنند. 

 

رده است که چگونه تکه گوشت آویزان به انتهای نخ را به سیاهی که در شکل می بینید، کشف ک کالغ

دست آورد. جانور هر بار بخشی از نخ را با منقار خود باال می کشد و پنجه پای خود را روی آن قرار داده 

  و سرانجام به گوشت دست پیدا می کند.

                                                                                                                                          
 حل مسئله در کالغ                                                                                                                                                    
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  نقش پذیری:

جسم نخستین پس از بیرون آمدن از تخم،  جوجه غازها

جسم متحرک را که می بینند، دنبال می کنند.  متحرکی

ه ها مادر آنهاست. این دنبال کردن موجب پیوند جوج معموالا 

نوعی جوجه غازها و مادرشان در نتیجه با مادر می شود. پیوند 

نقش پذیری ایجاد می شود.  نقش پذیرییادگیری به نام 

نوعی یادگیری است که در دوره مشخصی از زندگی 

    نقش پذیری جوجه غازها طی  جانور انجام می شود.

رخ می دهد. این زمان، پس از خروج از تخم  چند ساعت

بیشترین با  دوره حساسی است که در آن نقش پذیری

است،  برای بقای جوجه ها حیاتیمی شناسند. این شناسایی ود. جوجه غازها با نقش پذیری، مادر خود را موفقیت انجام می ش

جوجه ها با نقش پذیری، رفتارهای جوجه ها تحت مراقبت مادر قرار نمی گیرند و ممکن است بمیرند. افزون بر آن،  آنبدون 

 بره هایینیز دیده می شود، مثاًل  پستانداراننقش پذیری در  غذا را نیز از مادر یاد می گیرند.اساسی مانند جست و جوی 

می افتند و تمایلی برای ارتباط با گوسفندهای دیگر  که مادر خود را از دست داده اند و انسان آنها را پرورش داده است، دنبال او راه

 نشان نمی دهند.

. مثالً آنها برای پرورش                  حفظ گونه های جانوران در خطر انقراض استفاده کنندنقش پذیری در  امروزه پژوهشگران می کوشند از

      پرندگان همان گونه را پخش  صدایجوجه پرنده هایی که والدین خود را از دست داده و تحت مراقبت انسان به دنیا آمده اند، 

 خود را شبیه آن پرنده کرده و مانند آنها رفتار می کنند.ظاهر هداری می کنند، می کنند. افرادی که از این جوجه ها نگ

 

 برهم کنش غریزه و یادگیری
است که جانور در آن زندگی می کند. همان طور که در  برهم کنش ژن ها و اثرهای محیطیرفتارهای جانوران محصول  بیشتر

          رفتار درخواست غذای جوجه کاکایی دیدیم، این رفتار غریزی به طور کامل در جوجه ای که از تخم بیرون می آید، بروز پیدا 

س ژنی الزم برای انجام جانور اسا برهم کنش جوجه و والدین و کسب تجربه الزم است.شکل گیری کامل آن، نمی کند. برای 

این رفتار را دارد و همچنان که رشد می کند از آموخته های خود تجربه به دست می آورد و آنها را برای تغییر و اصالح رفتار قبلی 

وانند در به کار می برد. یادگیری برای بقای جانوران الزم است، زیرا محیط جانوران همواره در حال تغییر است. برای آنکه جانوران بت

این شرایط در حال تغییر زندگی کنند، باید بتوانند به تغییرات، پاسخ های مناسبی بدهند. به این ترتیب، برهم کنش ژن ها و 

 یادگیری امکان سازگار شدن جانور با این تغییرات را فراهم می آورد.

 

 

 

 

 
                                                                          



   Learn Better-دوازدهم                                                      1401کنکور                                                                     دکتر حنیف عظیمی   

75 
 

 رفتار اولیه و غیردقیق جوجه کاکایی برای درخواست غذا  -                                                                                                         

 رفتار مکیدن شیرخوارها  -                        رفتارهای غریزی )ژنی(                                      

 اساس رفتار غریزی در همه ی افراد یک گونه یکسان است              

        (Bرفتار مراقبت از نوزادان در موش ماده  )تحت تاثیر ژن   -                                                                                                         

 

 النه سازی پرنده ها                           -                                                                                                         

 رکود تابستانی  -                                                                                                         

                                                                                                         رفتارهای جانوری

 کاهش یا عدم پاسخ به یک محرک تکراری و بی اثر خوگیری )عادی شدن(:                                                                               

 پاسخ به محرک شرطی و بی اثر به شرط همراهی با محرک طبیعیشرطی شدن کالسیک:                                                                              

 عدم تکرار رفتار به دنبال پاداش یا تنبیهتکرار یا شرطی شدن فعال )آزمون و خطا(:                        یادگیری                                       

 به وجود می آید  تجربه تغییر نسبتاً پایدار در رفتار که در اثر          

 ارتباط بین تجربه های گذشته و موقعیت جدید و برنامه ریزی آگاهانهحل مسئله:                                                                     

 در دوره مشخصی برای شناسایی مادر و حفظ بقانقش پذیری:                                                                               

 است که جانور در آن زندگی می کند. برهم کنش ژن ها و اثرهای محیطیرفتارهای جانوران محصول بیشتر 

 

 می باشد؟ نادرستکدام مورد در رابطه با رفتار مراقبت از فرزندان در موش ماده  -1

 توسط رنابسپاراز دو به کمک عوامل رونویسی در نورون های مغز موش ماده رونویسی می شود. Bژن  (1

 در گروهی از نورون های مغز موش ماده فعال می شود. Bتحت تاثیر نوعی پیک شیمیایی، ژن  (2

 سبب فعال شدن مجموعه ای از ژن ها در مغز موش ماده می شود. Bفعال شدن ژن  (3

 سبب وارسی نوزادان در موش ماده می شود. Bفعال شدن ژن  (4

 

 رد زیر صحیح می باشد؟امو چند مورد از -2

 .همه رفتارهای غریزی به طور کامل هنگام تولّد در جانور ایجاد شده اند 

  بیرون آمدن از تخم، نمی تواند رفتار درخواست غذا را انجام دهد.جوجه پرنده کاکایی پس از 

 .جوجه های بسیاری از پرندگان برای غذای مورد نیازشان به والد )یا والدین( خود متکی هستند 

  ژنB .در نوزادان موش برخالف موش مادر غیر فعال می باشد 
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 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -3

  غریزی در همه افراد یک گونه یکسان است.اساس رفتارهای 

 .رفتار پایین آوردن سر در جوجه پرندگان در پاسخ به برگ های در حال افتادن، خوگیری است 

 .در خوگیری جانور می آموزد هرگز به محرک تکراری و بی اثر پاسخ ندهد 

 .رفتار درخواست دقیق غذا در جوجه کاکایی غریزی است 

 شرطی شدن کالسیک است.پودر گوشت نوعی پاسخ  گ در برابرترشح بزاق س 

  .در رفتار شرطی شدن کالسیک جانور به محرک های بی اثر پاسخ می دهد 

 .در رفتار شرطی شدن کالسیک جانور می آموزد که در موقعیتی خاص رفتار مشخص انجام دهد یا اینکه آن را ترک کند 

 ی شد .در آزمایشات پاولوف و اسکینر رفتار شرطی شدن بررس 

 

 در رفتار شرطی شدن ممکن است .................. -4

 ( جانور یاد بگیرد به محرک بی اثر پاسخ ندهد.1

 ( جانور در موقعیت جدید بین تجارب گذشته ارتباط برقرار کرده و استدالل کند.2

 ( جانور بدون استفاده از آزمون و خطا رفتار مناسبی از خود بروز دهد.3

 نیاز به تجربه به محرک شرطی پاسخ مناسب دهد. ( جانور بدون4

 

 کدام عبارت درست می باشد؟ -5

 شامپانزه ها شاخه ی نازک درختان را جدا می کنند و آن را درون النه ی موریانه ها فرو می برند.( 1

 ( رفتار حل مسئله فقط در پستانداران دیده می شود.2

 عادی شدن می باشد. ( رفتار انقباض شاخک های حسی شقایق دریایی3

 ( بره هایی که نسبت به انسان نقش پذیری پیدا کرده اند، تمایلی برای ارتباط با گوسفندهای دیگر نشان نمی دهند.4

 

 در کدام رفتار زیر یادگیری نقش دارد؟ -6

 ( انقباض بازوهای شقایق دریایی پس از تحریک                   1

 ( رفتار غذا دهی پرنده کاکایی به جوجه 2

 ( فرار پرنده از مزرعه ای که مترسک دارد                           3

 ( رفتار طلب غذا جوجه کاکایی از مادر4

 

  ........... فرار پرندگان از مترسللک در مزرعه رفتار ................ بوده و صللرف نظر کردن از آن، پس از مدتی رفتار ........... -7

 می باشد.

 یادگیری –( غریزی 4 غریزی -( یادگیری3              غریزی      –( غریزی 2      یادگیری -( یادگیری 1

 



   Learn Better-دوازدهم                                                      1401کنکور                                                                     دکتر حنیف عظیمی   

77 
 

 (93مسئله،............................ )د حل رفتار برخالف فعال شدن شرطی رفتار جانوران، در -8

 . است یادگیری و ژنتیکی اطالعات بر هم کنش محصول ( 1

 .می رسد انجام به گذشته تجارب از استفاده با (2

 می گیرد. انجام خطا و آزمون از استفاده با ( 3

 است. ژنی برنامه ریزی دارای فقط (4
 

  که .......................... است رفتاری مراقبت موش ماده از نوزادان،رفتار  -9

 .شود نمی محسوب غریزی صرفاً (2                         نمی گیرد.    انجام شکل یک به همیشه (1

 .نمی شود منتقل زاده هایش به هیچگاه (4                                  است. نشده حاصل تجربه اثر (در3
 

 است؟ صحیح عبارت کدام -10

 .است نقش فاقد وراثت یادگیری، رفتارهای برخی بروز در (1

 .دارد کننده تعیین نقش وراثت رفتارها، از معدودی ( در2

 .است نقش فاقد تجربه و آموزش غریزی، رفتار یک بروز ( در3

 .دارد نقش محیط و وراثت عامل دو رفتارها، از معدودی شکل گیری ( در4
 

  (92................................. )خکه رفتاری هر -11

 به یک شکل ظاهر می شود.غریزی بوده، در افراد گونه های مختلف، ( 1

 .باشد می ژن ها از متأثر دارد، زیادی ارزش جاندار بقای و حفظ در (2

 .دارد نام پذیری نقش می دهد، رخ جانور یک زندگی از مشخصی ی دوره ( در3

 .می شود محسوب یادگیری نوعی گیرد، انجام خطا و آزمون از استفاده ( بدون4
 

 (93برداشت می شود که محرک غیر شرطی، ............. )خاز آزمایش پاولف، چنین  -12

 پس از مدتی جایگزین محرک بی اثر اولیه خواهد شد.  (1

 تنها هنگامی موثر است که با محرک شرطی همراه شود. (2

 می تواند به تنهایی پاسخ مناسبی را در جانور ایجاد نماید (3

 گیزد.پس از عادی شدن، نمی تواند واکنش خاصی را در جانور بران (4

 

 (95کدام گزینه صحیح است؟ )د -13

 ( جانداری با حفره گوارشی برای گردش مواد، فاقد هر گونه تغییر رفتار ژنتیکی است.1

 تواند پاسخ مناسبی را در جانور ایجاد نماید.( در مواردی، محرک شرطی می2

 ( بروز رفتار در هر جانور، مستلزم صدور پیام عصبی از سمت مغز است.3

 در تغییر هر رفتار ژنتیکی، آزمون و خطا نقش مؤثری دارد.( 4
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 (95کدام عبارت درست است؟ )خ -14

 تواند تحت تأثیر تجربه، تغییر نماید.( هر رفتار غریزی می1

 ی آزمون و خطا باشد.تواند نتیجه( عدم بروز یک رفتار در جانور می2

 از سمت مغز است.( بروز رفتار در هر جانور، مستلزم صدور پیام عصبی 3

 کند.های مختلفی از زندگی هر جانور بروز می( نقش پذیری قطعاً در دوره4

 

 (97)ددرست است؟ یریکدام عبارت، درباره رفتار نقش پذ -15

  با استفاده از تجربه های قبلی خود آگاهانه برنامه ریزی می کند.( همانند رفتار حل مسئله، 1

 .کندل، بدون استفاده از آزمون و خطا بروز میشدن فعا ی( همانند رفتار شرط2

 دهد.جانور رخ می یک یاز زندگ یدر دوره مشخص عادی شدن،( برخالف 3

 .است یادگیریو  یاطالعات ژن کنشمحصول برهم  یک،شدن کالس ی( برخالف رفتار شرط4

 

 (97)خشدن فعال صادق است؟ یرفتار شرط ۀکدام عبارت، دربار -16

 .یردگ یحل مسئله، با استفاده از آزمون و خطا صورت م برخالف رفتار( 1

 کند. یجانور بروز م یاز زندگ یمشخص ۀفقط در دور نقش پذیری،برخالف ( 2

 .شود یمنجر م یها تنبیپاداش  یافتبه طور حتم، انجام آن به در خوگیری ،همانند ( 3

 می دهد که همراه با محرک طبیعی باشد.در صورتی به محرک شرطی پاسخ  یک،شدن کالس یهمانند رفتار شرط( 4

 

امروزه پژوهشگران می کوشند تا از نوعی رفتار جهت حفظ گونه های جانورانی که در معرض خطر انقراض قرار دارند،  -17

 (98استفاده کنند. کدام عبارت، درباره ی این رفتار صحیح است؟)د

 آموخته می شود.همانند رفتار شرطی شدن فعال، فقط تحت تأثیر پاداش  (1

 همانند رفتار حل مسئله، حاصل برهم کنش ژن ها و اثرهای محیطی است. (2

 گردد.برخالف رفتار نقش پذیری، براساس تجارب گذشته و موقعیت جدید برنامه ریزی می (3

 برخالف رفتار شرطی شدن کالسیک، انجام آن نیازمند یک محرک شرطی یا محرک طبیعی است. (4

 

می کوشند تا از نوعی رفتار جهت حفظ گونه های جانورانی که در معرض خطر انقراض قرار دارند،  امروزه پژوهشگران -18

 (98استفاده کنند. کدام عبارت، درباره ی این رفتار صدق می کند؟ )خ

 برخالف رفتار نقش پذیری، حاصل برهم کنش ژن ها و اثرهای محیطی است. (1

 ی از زندگی جانور رخ می دهد.برخالف رفتار شرطی شدن فعال، در دوره ی حساس (2

 همانند رفتار حل مسئله، بر اساس تجارب گذشته و موقعیت جدید برنامه ریزی می کنند. (3

 همانند رفتار شرطی شدن کالسیک، فقط در پاسخ به محرک های طبیعی بروز می نماید. (4
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 انتخاب طبیعی و رفتار
               رفتاری را انجام چگونهپژوهشگران در بررسی یک رفتار تالش می کنند به دو نوع پرسش پاسخ دهند. پرسش نوع اول اینکه جانور 

را بررسی می کنند. پرسش  فرآیندهای ژنی، رشد و نمو و عملکرد بدن جانورمی دهد؟ برای پاسخ به این پرسش پژوهشگران 

. مثال زیر را مربوط استدیدگاه انتخاب طبیعی پرسش دوم به جانور رفتاری را انجام می دهد؟  اچرنوع دوم این است که 

 بخوانید.

جوجه ها و تخم های پوسته های تخم را از النه خارج می کند. جوجه هایش از تخم بیرون می آیند، پس از آنکه  پرنده کاکایی

 البته رنگ سفید داخل پوسته تخم های شکسته بسیار مشخص است.. استتار می شونددر میان علف های اطراف آشیانه به خوبی  کاکایی

 
 چرا کاکایی پوسته های تخم را از النه خارج می کند؟ 

مرغ خانگی را شبیه تخم های کاکایی رنگ آمیزی تخم های برای یافتن پاسخ این پرسش، پژوهشگری آزمایشی را طراحی کرد. او 

کرد و آنها را در محل آشیانه سازی کاکایی ها، قرارداد. پژوهشگر در کنار تعدادی از این تخم ها، پوسته تخم های شکسته کاکایی را 

داشتند، پیدا کرده و آنها را تخم مرغ هایی را که کنار پوسته های تخم کاکایی قرار  بیشتر کالغ هانیز قرار داد. او مشاهده کرد 

رنگ سفید داخل پوسته تخم های شکسته، راهنمای کالغ ها بود. پژوهشگر نتیجه گرفت کاکایی ها رفتار دور انداختن . خوردند

 انجام می دهند.  کاهش احتمال شکار شدن و افزایش احتمال بقای جوجه هابرای پوسته تخم های شکسته از النه را 

را برای بیرون بردن پوسته تخم ها صرف می کنند اّما این رفتار در بقای زاده های آنها نقشی حیاتی  بسیار کوتاهیزمان کاکایی ها 

است زیرا احتمال دسترسی شکارچی به زاده ها کاهش و احتمال بقای آنها را افزایش می دهد  سازگار کنندهدارد. این رفتار کاکایی 

 برگزیده می شوند. انتخاب طبیعی،رفتارهای سازگار کننده با ساز و کار  و به سود پرنده و زاده های آن است.

رفتارها و اثر انتخاب طبیعی در شکل دادن  برای پاسخ به پرسش چراییدر رفتار شناسی با دیدگاه انتخاب طبیعی، پژوهشگران 

 در بقا و زادآوری بیشتربه آنها پژوهش می کنند. آنها نقش سازگار کنندگی رفتارهای گوناگون و به عبارتی نقش رفتارها را 

 برای جانور، انجام می شود. بررسی سود و هزینه رفتارمی کنند. این کار با بررسی  جانوران

 

 می دهد؟ جانور چگونه رفتاری را انجام                                      

 بررسی یک رفتار    

 چرا جانور رفتاری را انجام می دهد؟                                      
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 کدامیک عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -19

 می گیرد ...........................(( ))........................ پس از خروج جوجه ها از تخی، یاد

 پوسته های تخم شکسته را از النه خارج کند.  -( پرنده کاکایی 1

 برای دریافت سریع تر غذا دقیق به منقار والد نوک بزند.  -( جوجه کاکایی2

 بخشی از غذا خورده شده را برای جوجه هایش برگرداند. -( پرنده کاکایی 3

 رای کاهش احتمال شکارشدن از النه خارج شود.ب  – ( جوجه کاکایی4

 

 کدام مورد زیر صحیح می باشد؟ -20

 ( پرنده کاکایی همانند جوجه هایش در میان علف های اطراف آشیانه به خوبی استتار می شود.1

 ( تخم مرغ های رنگی نزدیک پوسته های تخم های شکسته، کمتر از سایر تخم ها توسط کالغ ها خورده شدند.2

 ( جوجه کاکایی ها طی چند ساعت پس از خروج از تخم نقش پذیری پیدا می کنند.3

 ( کاکایی ها زمان زیادی را برای بیرون بردن پوسته تخم ها صرف می کنند.4

 

 (97)دکدام عبارت، در مورد رفتارشناسان درست است؟ -21

 رفتار ناتوان هستند. یکهای مربوط به تکامل ( از نظر پاسخ به پرسش1

 کند.کمک می ییهای چرادر پاسخ به پرسش یعیکه فهم و درک انتخاب طب یافتند( در2

 .دانندرا برابر می یادگیریو بخش  یهر رفتار، همواره سهم بخش ژن یی( در بروز شکل نها3

 .یردگآنها انجام می یدر حفظ بقا یتفقط به هدف موفق نمتنوع جانورا ی( معتقدند، رفتارها4

 

 (96ی هر رفتار جانوری درست بیان شده است؟)دکدام عبارت، درباره -22

 کند.به منظور دادن پاسخ مناسب به محرک بیرونی بروز می (1

 در پاسخ به محرک های مداوم تغییر می نماید. (2

 در جهت افزایش سود خالص انتخاب شده است. (3

 گذشته انجام می شود.با استفاده از آزمون و خطا یا تجارب  (4
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 زادآوری)تولید مثل(
ستیابی به موفقیت در ، معیاری برای موفقیت زادآوری در جانوران است. جانوران برای دتعداد زاده های سالم بیشترینداشتن 

 از این رفتارهاست.  نظام جفت گیریو نوع   انتخاب جفتانجام می دهند.  رفتارهای زادآوری)تولید مثل(، زاد آوری

در رفتار انتخاب جفت، جانور ابتدا ویژگی های جفت را بررسی می کند و بعد تصمیم می گیرد با آن جفت گیری کند یا نه. برای 

 را بررسی می کنیم:             انتخاب جفت در طاووسمثال 

 متفاوت ویژگی های ظاهری طاووس های نر و ماده

اووس نر، پرهای دم ط در فصل زادآوری.است

 پرنقش و نگاری پیدا می کند. 

 طاووس نر برای جلب جفت، دم خود را مانند

می گستراند تا بهتر در معرض دید جانور  بادبزن

 ماده قرار گیرد. 

طاووس های نر را بررسی می کند  دمطاووس ماده 

       و نری را به عنوان جفت انتخاب می کند که 

 خود داشته باشد. مانند بیشتری روی پرهای دم رنگ درخشان و لکه های چشم

 در جانوران، ماده ها بیشتر از نرها، رفتار انتخاب جفت را انجام می دهند. چرا چنین است؟ 

جانوران ماده، معموالا زمان در جانوران هر یک از والدین باید انرژی و مدت زمانی را برای زادآوری و پرورش زاده ها صرف کنند. 

نگهداری از تخم ها و جوجه ها در پرندگان و بارداری و شیردادن به نوازدان . برای مثال یشتری صرف می کنندو انرژی ب

بنابراین، تولید مثل برای آنها هزینه فعالیت های پر هزینه ای هستند که جانوران ماده آنها را انجام می دهند.  در پستانداران

 شود. تضمیننتخاب کنند تا موفقیت تولید مثلی آنها . پس جانوران ماده باید جفت ابیشتری دارد

 شاید برای شما این پرسش مطرح شده باشد که پرهای زینتی دم طاووس نر با موفقیت زادآوری جانور ماده چه ارتباطی دارد؟ 

توجه می کنند. درخشان بودن رنگ پرنده  ویژگی های ظاهری نرهاپژوهش ها نشان داده اند، جانوران ماده در انتخاب جفت به 

سالمت د، است. جفت گیری با نری که این نشانه را دار نشانه ی سالمت و کیفیت رژیم غذایی آنیکی از ویژگی هایی است که 

      نشانه ای از داشتن ژن های مربوط به صفات را تضمین می کند. ویژگی های ظاهری جانور نر  زاده هایشجانور ماده و 

           هستند؛ یعنی گرچه دم بلند و زینتی طاووس نر ممکن است حرکت جانور را دشوار و آن را در مقابل  نیز سازگار کننده

             ، امّا بقای جانوری با این ویژگی هنگام تولید مثل، احتمال بقای آن را کاهش دهدشکارچی ها آسیب پذیرتر کند و 

 ژن های صفات سازگارترن می دهد. در نتیجه در صورت انتخاب آن، زاده ها عالوه بر ویژگی ظاهری، آن را نشا سازگارتر بودن

هستند  صفات ثانویه جنسی جانوران نراز  شاخ گوزن نریا  نررا نیز به ارث می برند. ویژگی های ظاهری مانند دم زینتی طاووس 

 که هنگام جفت یابی و رقابت با نرهای دیگر به کار می روند.

جانور نر هزینه  نوعی جیرجیرک،البته در گونه های مختلف جانوران، انتخاب جفت را فقط جانوران ماده انجام نمی دهند. در 

به همراه ی خود را درون کیسه ای زامه هاو بنابراین جفت را انتخاب می کند. جیرجیرک نر  بیشتری در تولید مثل می پردازد

به جانور ماده منتقل می کند. جانور ماده هنگام تشکیل تخم و برای رشد و نمو جنین به مواد مغذی درون مواد مغذی مقداری 

 کیسه نیاز دارد.     
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تخاب می کند که جیرجیرک ماده ای را انتشکیل می دهد. جانور نر، را  بخش قابل توجهی از وزن بدن جانور نراین کیسه 

دارد و می تواند زاده های بیشتری تولید  تخمک های بیشتریآن است که  ، زیرا بزرگتر بودن جیرجیرک ماده نشانهبزرگتر باشد

 انتخاب شدن رقابت می کنند.کند. در این جانوران جیرجیرک های ماده برای 

 
دارد. در این نظام  چند همسریآنهاست. طاووس نر نظام جفت گیری  نظام جفت گیرینوع رفتار تولید مثلی دیگر در جانوران، 

نگهداری البته می تواند با  نقشی ندارد،پرورش و نگهداری زاده ها را انجام می دهد. طاووس نر در نگهداری زاده ها  یکی از والدین

به ماده ها کمک کند. در نتیجه، موفقیت غیرمستقیم ، به طور از قلمرو، منابع غذایی، محل النه و پناهگاه ایمن از شکارچی ها

 تولید مثلی هر دو جانور نر و ماده افزایش می یابد. 

           اند. در این نظام هر دو والد تک همسرمثل قمری خانگی  بیشتر پرندگاننظام چند همسری دارند و  پستاندارانبیشتر 

 دارند. انتخاب جفت سهم مساوین، در این نظام جانور نر و ماده در هزینه های پرورش زاده ها را می پردازند. همچنی

 قمری جیرجیرک گوزن طاووس جانوران

کدام والد جفت را 

 انتخاب می کند؟

 سهم مساوی نر ماده ماده ماده ها بیشتر از نرها

 

 چرا اون والد؟

صرف زمان و انرژی 

بیشتر برای زادآوری و 

 پرورش زاده ها

 صرف زمان و انرژی

بیشتر برای زادآوری و 

 پرورش زاده ها

صرف زمان و انرژی 

بیشتر برای زادآوری و 

 پرورش زاده ها

انتقال اسپرم ها به 

همراه کیسه ای دارای 

 مواد مغذی به ماده

پرداختن هزینه ها 

 توسط هر دو والد

بر چه اساسی 

 انتخاب می کند؟

رنگ درخشان و لکه  ویژگی های ظاهری

های چشم مانند 

 تری روی پرهای دمبیش

بزرگ تر بودن  شاخ

 جیرجیرک ماده

 

- 

 

 چرا بر اون اساس؟

نشانه داشتن ژن های 

مربوط به صفات 

 سازگارکننده دیگر

نشانه سالمت و کیفیت 

رژیم غذایی و نشانه 

داشتن ژن های مربوط 

به صفات سازگارکننده 

 دیگر

نشانه داشتن ژن های 

مربوط به صفات 

 سازگارکننده دیگر

 نشانه داشتن 

 تخمک های بیشتر

 

- 

 نوع نظام 

 جفت گیری؟

 بیشتر پستانداران 

چند همسری و بیشتر 

 پرندگان تک همسری

 تک همسری ماده چند همسری نر چند همسری نر چند همسری

 انتخاب شوندگان ) طاووس نر ، گوزن نر و جیرجیرک ماده( برای انتخاب شدن رقابت می کنند.
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  (92................................ )خ ماده، طاووس معمول طور به -23

                                    .دارد تولیدمثل امر در زیادی ( محدودیت1

 .کند می پیدا ظاهری  ویژگی های زادآوری، هنگام ( در2

             .دارد تری کم بقای شانس شده مصرف های هزینه علت ( به3

 .گیرد می برعهده را فرزندان پرورش برای الزم های هزینه ( بخشی4

 

 به طور معمول جیرجیرک ............... -24

 ( نر، کیسه شامل تخمک و مواد غذایی را از جانور ماده دریافت می کند.1

 ( ماده، برای جفت گیری  با سایر هم گونه ها رقابت می کند.2

 کند.( نر، هزینه کمتری صرف تولیدمثل می 3

 ( ماده، جانور نری را انتخاب می کند که کیسه غذایی بزرگتری داشته باشد.4

 

 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -25

 برد. یهرگونه را باال م یکه احتمال بقا یندگز یرا برم یهمواره صفات یعی،انتخاب طب 

  ترشح شده از سلولهای بینابینی ایجاد می شوند.رنگ درخشان و  لکه های چشم مانند دم طاووس، تحت تاثیر هورمون 

 .در جانوران همواره سهم یک والد در انتخاب جفت بیشتر است 

 .در جانوران، ماده ها بیشتر از نرها انرژی و زمان صرف تولیدمثل می کنند 

  .در بروز ویژگی های ظاهری تولیدمثلی مطلوب تر، فقط ژن ها نقش دارند 

 

 رابطه با رفتار نظام جفت گیری صحیح می باشد؟کدام مورد در  -26

 ( طاووس نر هماند قمری نر در نگهداری از زاده ها نقشی ندارد.1

 ( بیشتر پرندگان نظام چندهمسری دارند.2

 ( کانگورو همانند پالتی پوس نظام چند همسری دارد.3

 می دهد. ( در نظام تک همسری یکی والدین پرورش و نگهداری از زاده ها را انجام4

 

 جانوری که در تولید مثل نسبت به جفت خود هزینه .................. صرف می کند، ......................... -27

 برای انتخاب شدن توسط جفت رقابت می کند. –بیشتر  (1

 دارای نظام تک همسری می باشد. –کمتر  (2

 دارای نظام چند همسری می باشد. –برابر  (3

 بر اساس ویژگی های ظاهری جفت را انتخاب می کند. –بیشتر  (4
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 غذایابی
غذاهایی که جانوران می خورند معموالً  رفتار غذایابی مجموعه رفتارهای جانور برای جست و جو و به دست آوردن غذاست.

به دست آوردن آنها  فراوانی آنها کمتر وامّا ممکن است  غذاهای بزرگتر انرژی بیشتری دارنداندازه های متفاوتی دارند. 

به دست آوردن غذا و مصرف آن  هزینهیعنی میزان انرژی موجود در غذا و  میزان سودباشد. بنابراین، برای جانوران  دشوارتر

  نام دارد. غذایابی بهینهموازنه بین محتوای انرژی غذا و هزینه به دست آوردن آن، اهمیت دارد. 

می شود که از نظر میزان انرژی دریافتی کارآمدتر باشد یعنی اینکه جانور در هر برگزیده  ای بر اساس انتخاب طبیعی، رفتار غذایابی

      را ترجیح  اندازه متوسطصدف های با  خرچنگ های ساحلیرا دریافت کند. برای مثال  بیشترین انرژی خالصبار غذایابی، 

های بزرگتر انرژی بیشتری دارند اما برای شکستن آنها باید انرژی  صدفخالص را تأمین می کنند. می دهند زیرا آنها بیشترین انرژی 

 بیشتری صرف شود.

باید موازنه ای بین هنگام غذایابی ممکن است جانور خود در خطر شکار شدن یا آسیب دیدن قرار گیرد. بنابراین رفتار برگزیده 

ت که هنگام وجود شکارچی یا رقیب، جانوران رفتارهای نیز نشان دهد. به همین علّت اس کسب بیشترین انرژی و کمترین خطر را

 غذایابی خود را تغییر می دهند و در حالتی آماده و گوش به زنگ به غذایابی مشغول می شوند.

 

گاهی جانوران غذایی را مصرف می کنند که محتوای انرژی چندانی ندارد 

که در  هایی طوطیامّا مواد مورد نیاز آنها را تأمین می کند. برای مثال 

حاصل از غذاهای  مواد سمیمی خورند تا شکل می بینید خاک رس 

 گیاهی را در لوله گوارش آنها خنثی کند.

 

 قلمروخواهی                                                           
افراد هم گونه یا افراد قلمرو یک جانور، بخشی از محدوده ی جغرافیایی است که جانور در آن زندگی می کند. جانوران در برابر 

 اجرای نمایش و یا تهاجمنام دارد. جانور با رفتارهایی مانند  قلمروخواهیاز قلمرو خود دفاع می کنند. این رفتار  گونه های دیگر

سعی می کند از ورود پرنده مزاحم به  پرنده با آواز خواندنم می کند که قلمرو متعلق به آن است. مثالً یک به جانوران دیگر اعال

 صاحب قلمرو برای بیرون راندن مزاحم به آن حمله کند. هقلمرو خود جلوگیری کند. اگر آواز مؤثر نباشد، ممکن است پرند

است. تهاجم ممکن  صرف زمان و مصرف انرژیاین فعالیت ها نیازمند 

است به آسیب دیدن پرنده صاحب قلمرو هم بینجامد. آواز خواندن ممکن 

است موقعیت پرنده را برای شکارچی آشکار کند. چرا پرنده هزینه های 

 دفاع از قلمرو را می پذیرد؟ 

استفاده اختصاصی از قلمروخواهی برای جانوران فایده هایی دارد: 

را افزایش دهد. و انرژی دریافتی جانور منابع قلمرو می تواند غذا 

جفت یابی جانور و دسترسی به پناهگاه برای در امان ماندن امکان 

ها برای تعیین قلمرو ها از فرومونگربه از شکارچی نیز افزایش می یابد.

 قلمروخواهی در قو سرخرود مازندران                                                                                    .  کنندخود استفاده می
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 مهاجرت

        پرندگان مهاجر از سیبری و اروپا به آغاز فصل پائیزهر ساله با 

تاالب ها و آبگیرهای شمال ایران مهاجرت می کنند. این پرنده ها پس 

 به سرزمین خود باز می گردند.  در اوایل بهاراز زمستان گذرانی، 

    جایی طوالنی و رفت و برگشتی جانوران مهاجرت نام دارد. بهجا

مورد  تغییر فصل و نامساعد شدن شرایط محیط و کاهش منابع

، جانوران را وا می دارد به سوی زیستگاه های مناسب تر برای نیاز

مهاجرت رفتاری غریزی است مهاجرت کنند.  تغذیه، بقا و زادآوری

نشان داده  مهاجرت سارهابررسی  .که یادگیری نیز در آن نقش دارد

از آنهایی که برای نخستین  بهترمهاجرت دارند است سارهایی که تجربه 

 بار مهاجرت می کنند، مسیر مهاجرت را تشخیص می دهند.

. پس آنها چگونه در این محیط های نبوده انداز جانوران از جاهایی عبور می کنند که قبالً در آنجاها  بسیاری در مسیر مهاجرت

 ناآشنا، راه خود را پیدا می کنند؟ 

و  موقعیت خورشیدبا استفاده از  هنگام روزجهت یابی می کنند. مثالً استفاده  نشانه های محیطیجانوران برای جهت یابی از 

        جانوران چگونه مسیر حرکت را تشخیص در آسمان انجام می شود. وقتی هوا ابری است  موقعیت ستاره هادر شب با استفاده از 

 می دهند؟ 

در جهت یابی جانوران نقش دارد؟ برای پاسخ به این پرسش، پژوهشگران در یک روز ابری آهنربای  میدان مغناطیسی زمینآیا 

گردد. پژوهشگران  به النه بازکوچکی را روی سر کبوتر خانگی قرار دادند. با وجود این آهنربا، پرنده نتوانست مسیر درست را بیابد و 

احساس و با استفاده از آن جهت یابی  میدان مغناطیسی زمینمی تواند موقعیت خود را نسبت به  کبوتر خانگینتیجه گرفتند 

پس از طی  الک پشت های دریایی مادهذرات آهن مغناطیسی شده نیز یافته اند.  سر بعضی از پرنده هاکند. پژوهشگران در 

مسافت های طوالنی، برای تخم گذاری به ساحل دریا می آیند و پس از تخم گذاری دوباره به دریا باز می گردند. به نظر می رسد 

 جهت یابی الک پشت ها نیز نقش دارد.مغناطیسی زمین در میدان 

 

 خواب زمستانی و رکود تابستانی
کاهش دارند. در این حالت جانور به خواب عمیقی فرو می رود و یک دوره نی خواب زمستاجانوران برای بقا، در زمستان،  برخی

کاهش می یابد. پیش  دمای بدن، مصرف اکسیژن، تعداد تنفس جانور و نیاز جانور به انرژیرا طی می کند که در آن  فعالیت

غذا مصرف می کند و در بدن آن چربی الزم به مقدار کافی ذخیره می شود تا هنگام  مقدار زیادیخواب زمستانی، جانور از ورود به 

 خواب به مصرف برسد. 

است که در آن سوخت و ساز جانور کاهش پیدا می کند. رکود تابستانی در جانورانی  کاهش فعالیتنیز یک دوره  رکود تابستانی

دوره های خشکسالی، ان در پاسخ به نبود غذا یا ندگی می کنند. این جانوربه شدت گرم مانند بیابان زی شود که در جاهای دیده م

  رکود تابستانی انجام می دهند.
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که در شکل رو به رو می بینید، حتی وقتی در آزمایشگاه قرار دارد و غذا و آب  الک پشتی

ژنی رکود تابستانی را رفتاری کافی دریافت می کند، رکود تابستانی را نشان می دهد. 

 می دانند.

 

 

 

 

 کدام مورد صحیح می باشد؟ -28

 خرچنگ های ساحلی صدف های بزرگ را ترجیح می دهند زیرا انرژی بیشتری دارند. (1

 طوطی های ساحل آمازون به منظور کسب انرژی بیشتر از خاک رس تغذیه می کنند. (2

 غذایابی بهینه به معنی کسب طعمه های بزرگ با انرژی بیشتر می باشد. (3

 غذاهای بزرگتر انرژی بیشتر و فراوانی کمتری دارند.  (4

 

 می باشد؟ نادرستکدامیک در رابطه با رفتار قلمرو خواهی  -29

 رفتار قلمرو خواهی ممکن است به آسیب دیدن پرنده صاحب قلمرو بینجامد.  (1

 می شود.گر گونه های دی هم گونه و در برابر افرادترشح فرومون در گربه ها سبب رفتار قلمرو خواهی  (2

 رفتار قلمرو خواهی ممکن است موقعیت پرنده را برای شکارچی آشکار کند. (3

 دسترسی به پناهگاه برای در امان ماندن از شکارچی را افزایش می دهد. (4

 

 کدامیک در رابطه با رفتار مهاجرت صحیح می باشد؟ -30

 جانور صورت می گیرد.مهاجرت به سوی زیستگاه های مناسبتر صرفا برای تغذیه و بقا بیشتر  (1

 مهاجرت رفتاری غریزی بوده که تجربه و آموزش در آن نقشی ندارد. (2

 جانوری که توانایی جهت یابی با استفاده از میدان مغناطیسی زمین دارد لزوما دارای کیسه های هوادار می باشد. (3

 ها نبوده اند.در مسیر مهاجرت، بسیاری از جانوران از جاهایی عبور می کنند که قبالً در آنجا (4
 

دارند، کدام عبارت،  کسانیها سهم هر دو جانور نر و ماده در انتخاب جفت و پرورش زاده ،یریگنظام جفت یدر نوع -31

 (1400)د است؟ حیجانوران صح نیبه طور حتم، درباره ا
 کنند. یم افتیخالص را در یانرژ نیشتریب ،یابی( در هر بار غذا1 

 دهند. یم یزیپاسخ غر ،یاثریآزمون و خطا، به هر محرک ب( با استفاده از 2 

 .ندینمایم نییقلمرو خود را تع گر،یتهاجم به جانوران د ایآواز خواندن  قی( همواره از طر3 

 کنند.  یاتیح یهاتیخود را صرف انجام فعال یانرژ ت،یاهمیب یهااز محرک یپوشتوانند با چشمی( م4 



   Learn Better-دوازدهم                                                      1401کنکور                                                                     دکتر حنیف عظیمی   

87 
 

 ارتباط و زندگی گروهی
از جانوران زندگی گروهی دارند. برای زندگی در گروه، جانوران باید بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند. می دانید بعضی جانوران  برخی

ایجاد ارتباط و غذا  با لمس منقار والد با اوجوجه کاکایی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. فرومون با استفاده از  زنبورهامانند 

با یکدیگر ارتباط برقرار  تولید صدا، عالمت های دیداری، بو و لمس کردنمی کند. جانوران از راه های گوناگون مانند درخواست 

گونه و ، اطالعاتی مانند جیرجیرک نر صدایساخته و اطالعات مبادله می کنند. در نتیجه این ارتباط، رفتار آنها تغییر می کند. 

 می رساند. برقراری ارتباط برای یافتن غذا را در زنبورهای عسل بررسی می کنیم.را به اطالع جیرجیرک ماده  جنسیت

 

  ارتباط در زنبورهای عسل:

می کند شهد و گرده گل ها را جمع آوری کرده و به کندو می آورند. وقتی زنبور کارگر منبع غذایی جدیدی پیدا  زنبورهای کارگر

 ه تعداد زیادی زنبور کارگر در محل آن منبع غذایی دیده می شود. چرا چنین است؟خیلی طول نمی کشد ک و به کندو باز می گردد،

       انجام حرکات زنبور یابنده پس از بازگشت، اطالعات خود درباره منبع غذایی را به زنبورهای دیگر ارائه می کند. این زنبور با 

تقریبی کندو تا محل فاصله ای کارگر با مشاهده این حرکات، اطالعات خود را به زنبورهای دیگر نشان می دهد. زنبوره ویژه ای

   را که باید پرواز کنند، در می یابند. برای مثال هر چه این حرکات طوالنی تر باشد، منبع غذایی دورتر است.  جهتیمنبع غذا و 

نیز دارد. زنبورهای کارگر با استفاده از اطالعات کلی که از  وزوز متفاوتی صدای، زنبور یابنده حرکاتافزون بر آن هنگام انجام 

خود، محل دقیق غذا را پیدا می کنند. این  بویاییکمک زنبور یابنده درباره منبع غذایی دریافت کرده اند، به سمت آن پرواز و به 

 روش برقراری ارتباط چه مزیتی برای زنبورها دارد؟ 

 صرف انرژی کمتر و در زمان کوتاه تریو جو درباره محل منبع غذا اطالعات داشته باشند، با وقتی زنبورهای کارگر قبل از جست 

 محل دقیق آن را پیدا می کنند.

 

 زندگی گروهی 
به شکل گروهی  زنبورهای عسل، مورچه، دم عصایی، کبوتر ها ، خفاش های خون آشام و  گرگجانوران مانند  برخی

 می کنند و با هم همکاری دارند. زندگی گروهی برای این جانوران چه فایده ای دارد؟ زندگی 

زیرا نگهبان های گروه، محیط جانور در گروه کمتر است  احتمال شکار شدنجانوران از زندگی گروهی سود می برند. برای مثال 

نبورهای عسل زیرا همان طور که در ز نیز ممکن است افزایش یابد دسترسی به منابع غذاییاطراف را زیر نظر می گیرند. 

نیز موفقیت بیشتری دارد  شکار گروهیاز جانوران دیگر گروه اطالعات کسب کند. محل منبع غذا می تواند درباره دیدید، جانور 

 زیرا افراد یک گروه می توانند شکار بزرگتری را به دام بیندازند.

 می دهند تفاوت دارند. که انجام اندازه، شکل و کارهایی اجتماع مورچه ها از گروه هایی تشکیل شده است که در 

، کارگرها اندازه های متفاوتی دارند. تعدادی از آنها برگ ها را برش می دهند و به النه حمل مورچه های برگ بُرمثالً در اجتماع 

که  پرورش نوعی قارچمورچه ها قطعه های برگ را به عنوان کود برای نجام می دهند. این را ا کار دفاعمی کنند و گروهی دیگر 

 می کنند، به کار می برند.از آن تغذیه 
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 رفتار دگرخواهی

هستند که با تولید صدا حضور شکارچی را به دیگران هشدار می دهند تا  افراد نگهبانیدر بین جانورانی که زندگی گروهی دارند، 

  احتمال بقای خود را کاهش البته آنها با این کار توجه شکارچی را به خود جلب کرده،  ...................................... به موقع فرار کنند

 می دهند. 

و نگهداری و  عسل کارگر، نازا هستندزنبورهای 

 پرورش زاده های ملکه را انجام می دهند. 

ای عسل کارگر رفتار           جانوران نگهبان و زنبوره

دگرخواهی رفتاری است که در دارند.  دگر خواهی

ید مثلی جانور آن یک جانور بقا و موفقیت تول

 و دیگری را با هزینه کاسته شدن از احتمال بقا

ان رفتار . چرا جانوی دهدمتولید مثل خود، افزایش 

 دگرخواهی انجام می دهند؟

    افراد نگهبان در گروه جانوران و یا زنبورهای عسل، 

دارند. بنابراین اگر چه  ژن های مشترکی، شانخود انجام می دهند. آنها با خویشاوندان نسبت به خویشاوندانرفتار دگرخواهی را 

ژن های مشترک را به نسل بعد منتقل وانند زادآوری کرده و این جانوران خود زاده ای نخواهند داشت، ولی خویشاوندان آنها می ت

 ، رفتار دگرخواهی برگزیده شده است.بر اساس انتخاب طبیعیکنند. به همین علت است که 

        تشکیل  گروه همکاریبا یکدیگر  در نمونه ای دیگر از دگرخواهی جانوران

درون غارها یا به طور گروهی  خفاش های خون آشاممی دهند. برای مثال 

       مثل  خون پستانداران بزرگی می کنند. غذای آنها زندگ سوراخ درختان

خورده اند با یکدیگر به اشتراک می گذارند. این خفاش ها خونی را که  .دام هاست

از خون خورده شده را بر می گرداند تا خفاش  کمیخفاشی که غذا خورده است 

گرسنه آن را بخورد. در غیر این صورت خفاش گرسنه خواهد مرد. خفاشی که غذا 

دریافت کرده، کار خفاش دگرخواه را در آینده جبران می کند. اگر جبران انجام 

 این خفاش از اشتراک غذا کنار گذاشته می شود. نشود،
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در اثر انتخاب طبیعی      در واقع، رفتار دگرخواهی که  لزوماا خویشاوند نیستند.خفاش هایی که دگرخواهی انجام می دهند، 
 برگزیده شده، به بقای آنها منجر می شود.

والدین آنها هستند که در پرورش زاده ها به افراد یاریگری در میان پرندگان، گاهی دگرخواهی، رفتاری به نفع خود فرد است. 

های ه پرند اغلبیاریگرها  احتمال بقای زاده ها را افزایش می دهد.می رسانند. مشخص شده است وجود این یاریگرها یاری 

     تجربه ها برای پرورش و هنگام زادآوری می توانند از این  تجربه کسب می کنندجوانی اند که با کمک به والدین صاحب النه، 

 و خود زادآوری کنند. قلمرو آنها را تصاحبزاده های خود استفاده کنند یا با مرگ احتمالی جفت های زاد آور، 

 

 

 

نمودار مقابل مزیت زندگی گروهی را نشان می دهد، آن 

 را تفسیر کنید.
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 دگر خواهی

  در دم عصایی نگهبان
 ماده کارگردر زنبورهای عسل 

  خفاش های خون آشام
  پرندگان یاریگر

 

 می باشد؟ نادرستکدام مورد در رابطه با زنبورهای عسل  -32

 زنبورهای کارگر با استفاده از صدا و حرکات ویژه محل منبع غذایی را به یکدیگر منتقل می کنند. (1

 زنبورهای کارگر شهد و گرده های گل ها را جمع آوری و برای تغذیه فرزندانشان به کندو می آورند.  (2

 زنبورهای کارگر به کمک گیرنده های نوری چشم مرکب و گیرنده های بویایی محل دقیق غذا را پیدا می کنند. (3

 کنند. زنبورها از فرومون ها برای هشدار خطر حضور شکارچی به دیگران استفاده می (4

 

 می باشد؟ نادرستکدام مورد در رابطه با جیرجیرک ها  -33

 یرک نر سبب لرزش پرده های صماخ در پاهای جلویی جیرجیرک ماده می شود.جیرج (1

 جیرجیرک نر برای انتخاب شدن  اطالعاتی مانند گونه و جنسیت را به اطالع جیرجیرک ماده می رساند. (2

 نر کیسه تولیدمثلی می باشد.بخش قابل توجهی از وزن بدن جیرجیرک  (3

 جیرجیرک های ماده بزرگتر، تخمک های بیشتری دارند. (4
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 می باشد؟نادرست کدام مورد در رابطه با مورچه ها  -34

 گروه های مورچه ها از نظر اندازه، شکل و کارهایی که انجام می دهند تفاوت دارند.  (1

 از مورچه های مدافع می باشند.در اجتماع مورچه های برگ بُر، مورچه های حامل بزرگتر  (2

 از برگ ها تغذیه می کنند.کارگرها اندازه های متفاوتی دارند و  ،مورچه های برگ بردر اجتماع  (3

 دارای تنفس نایدیسی و قلب لوله ای پشتی و طناب عصبی شکمی می باشند. (4

 

 مثل ...................... می شود.در رفتارهای دگرخواهی هر جانور سبب .................. شانس بقا و تولید -35

 خویشاوندان –( افزایش 2خود فرد                                           –( کاهش 1

 جانور دیگر –( افزایش 4گونه دیگر                                         –( کاهش 3

 

 (98است؟ )د نادرست کدام عبارت، در ارتباط با رفتار دگرخواهی -37

 فقط به نفع سایر افراد گروه است. (1

 ممکن است مربوط به افرادی باشد که نازا هستند. (2

 می تواند در بین افرادی رخ دهد که خویشاوند هستند. (3

 به طور حتم بر اساس انتخاب طبیعی برگزیده شده است. (4

 

 (98کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ )خ -38

 .....................«.رفتار دگرخواهی »    

 فقط به نفع سایر افراد گروه است. (1

 به طور حتم مربوط به افرادی است که نازا هستند. (2

 به طور حتم بر اساس انتخاب طبیعی برگزیده شده است. (3

 فقط در بین افرادی رخ می دهد که خویشاوند هم هستند. (4
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