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) نـــــــــمـآآــــــــمزآ

دوازدهـم زیست شناسـی 

)فصل 3( 19 −Rhمنفی	باشد،	ژنوتیپ	مادر،	خالص	است	یا	ناخالص؟	چرا؟	  +Rhو	گروه	خونی	فرزندش	 اگر	گروه	خونی	مادر	

)فصل 1( 20 شکل	مقابل	قسمتی	از	مولکول	دنا	را	نشان	می	دهد.	 
الف( کدام بخش نشان دهندۀ پیوند فسفودی استر است؟

ب( قند موجود در این مولکول چه نام دارد؟
پ( انواع بازهای موجود در آن را نام ببرید. 

)فصل 3( 21 در	ارتباط	با	بیماری		فنیل	کتونوری،	به	پرسش	های	زیر	پاسخ	دهید.	
الف( ژن این بیماری در کروموزوم های جنسی قرار دارد یا غیرجنسی؟

ب( در افراد بیمار کدام بخش بدن آسیب می بیند؟
پ( در اثر تجمع چه ماده ای ایجاد می شود؟

ت( چگونه می توان مانع بروز اثرات این بیماری شد؟

)فصل 4( 22 اصطالحات	زیر	را	تعریف	کنید.		
پ( جهش مضاعف  شدگی الف( جهش واژگونی  ب( جهش جابه جایی 

)فصل 4( 23 چگونه	جهش	اضافه	شدن	می	تواند	باعث	تغییر	طول	رشتۀ	پلی	پپتیدی	شود؟	

منظور	از	جدایی	تولیدمثلی	چیست؟	 24

)فصل 4(  25 را	می	توان	یک	گونه	محسوب	کرد؟	چراـ؟ 3n( ) آیا	گیاه	گل	مغربی	تریپلوئید

)فصل 2(  26 با	توجه	به	شکل	به	سؤاالت	زیر	پاسخ	دهید.  

الف( پادرمزۀ کدون شماره یک در شکل را بنویسید.
RNAپلی مراز ساخته می شود؟ ب( رشتۀ رونویسی شده توسط کدام 

پ( بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.
-3   -2   -1

1/25

1/5

1/25

1/5

0/75

0/75

1/25

1/25

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



www.gajmarket.com

5

) نـــــــــمـآآــــــــمزآ

ملفــدرســیاــادرســــدمـجملـههایـ یرـرمـنشخصـکنید.ـ

نادرستدرست    )درس 1( 1 DNA	پلی	مراز	فعالیت	می	کنند.		 در	محل	یک	دو	راهی،	همانندسازی	یک	آنزیم	هلیکاز	و	دو	آنزیم	
نادرستدرست   )درس 2( 2 اپراتور	نسبت	به	راه	انداز	در	فاصلۀ	نزدیک	تری	از	نقطۀ	شروع	رونویسی	قرار	دارد.		
نادرستدرست   )درس 2( 3 ژن	های	سازندۀ	رنای	ریبوزومی	در	یاخته	های	تازه	تقسیم	شده،	بسیار	فعال	هستند.	
نادرستدرست  )درس 3( 4 X	می	باشد.	 YH ژنوتیپ	مردی	که	ناقل	بیماری	هموفیلی	است،	به	صورت	
نادرستدرست   درس 4( 5 DNA	میتوکندری	است.	 ژنگان	سیتوپالسمی	یاخته	های	گیاهی	همانند	یاخته	های	انسان،	فقط	شامل	

 
بــدرـهرـیکـم ـپرسـشهایـ یرـگزینۀـنناسبـرمـمـتخابـکنید.

)فصل 1( 6 کدام	عبارت	در	رابطه	با	هموگلوبین	درست	است؟	
 1( پلیمری حلقوی از آمینو اسیدهاست.

 2( تعداد پیوندهای پپتیدی برابر تعداد آمینو اسیدهای آن است.
 3( دارای چهار زنجیرۀ متفاوت است.

 4( دارای چهار گروه ِهم در ساختار خود است.
)فصل 3( 7 +Bاست،	چند	نوع	ژنوتیپ	می	تواند	وجود	داشته	باشد؟	 برای	فردی	که	دارای	گروه	خونی	

1 )4  4 )3  3 )2  2 )1 
)فصل 2( 8 چند	مورد	از	موارد	زیر	دارای	پیوند	پپتیدی	هستند؟		

ث( مالتوز  ت( مهارکننده   پ( کدون آغاز    tRNA )ب الف( RNA پلی مراز 
 1( 4 مورد  2( 3 مورد  3( 1 مورد  4( 2 مورد

 
پــجاهایـخالیـرمــاـکلماتـنناسبـپرـکنید.ـ

)فصل 1( 9 	است.	 	و	تعداد	نقاط	آغاز	همانندسازی	 در	دوران	جنینی	مراحل	موروالو	پالستوال	سرعت	تقسیم	
	از	یاخته	خارج	می	شوند	یا	ممکن	است	در	  10 پروتئین	های	ساخته	شده	در	یاخته	از	طریق	فرآیند	

)فصل 3( باقی	بمانند.	
)فصل 2( 11 	دچار	آسیب	می	شود.	 	در	بدن،	 در	بیماری	فنیل	کتونوری	به	علت	تجمع	
	و	بال	کبوتر	و	بال	پروانه	نمونه	ای	از	ساختارهای	  12 دست	انسان	و	بال	پرنده،	نمونه	ای	از	ساختارهای	

)فصل 4( می	باشند.	
 

تـــهـسؤمالتـ یرـپاسخـدهید.

)فصل 1( 13 نتیجۀ	تحقیقات	و	مشاهدات	چارگاف	را	بنویسید. 
 

)فصل 1(  14 هوهسته	ای	ها	و	پیش	هسته	ای	ها	شامل	چه	جاندارانی	می	شوند؟		
 

)فصل 1(  15 در	رابطه	با	همانندسازی	دنا،	به	سؤاالت	زیر	پاسخ	دهید.		
الف( کدام آنزیم مارپیچ دنا را باز می کند؟

ب( کدام آنزیم پیوندهای فسفودی استر برقرار می کند؟
DNA را دارد؟ پ( کدام آنزیم توانایی ویرایش 

 
)فصل 1(  16 پروتئین	های	متصل	به	مولکول	دنا	چه	نام	دارند؟	

) نـــــــــمـ)2ــــــــمزآ
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) نـــــــــمـآآــــــــدزآ

دوازدهـم زیست شناسـی 

ملفــدرســیاــادرســــدمـجملـههایـ یرـرمـنشخصـکنید.ـ

نادرستدرست    )درس 1( 1 آزمایشات	ویلکنز	و	فرانکلین	نشان	داد	که	مولکول	های	دنا	حالت	مارپیچی	دارد		

و	از	دو	رشتۀ	پلی	نوکلئوتیدی	ساخته	شده	است.

نادرستدرست   )درس 2( 2 بعد	از	پایان	رونویسی	بین	بازهای	آلی	دنا،	پیوند	هیدروژنی	برقرار	نمی	شود.  

نادرستدرست  )درس 3( 3 اگر	دختری	مبتال	به	هموفیلی	باشد،	قطعاً	مادرش	ناقل	است.	

نادرستدرست   )درس 6( 4 فضای	درون	سبزدیسه	توسط	سامانه	ای	به	دو	بخش	تقسیم	شده	است.	

نادرستدرست   )درس 8( 5 نقش	پذیری	در	جوجه	غاز	ها	صرفاً	برای	انجام	مراقبت	توسط	مادر	انجام	می	شود.	

نادرستدرست   )درس 6( 6 در	استرپتوکوکوس	نومونیا	همانند	یاخته	های	جاندار	موردمطالعه	

گریفیت	DNA	خطی	را	نمی	توان	دید.
 

بــدرـهرـیکـم ـپرسـشهایـ یرـگزینۀـنناسبـرمـمـتخابـکنید.ـ

)فصل 1( 7 کدام	گزینه،	جمله	زیر	را	به	درستی	تکمیل	می	کند؟	

هر نوکلئیک اسید  
 1( قطعاً دارای دئوکسی ریبوز است.  2( دارای پیوند فسفودی استر است.

 3( موجود در هوهسته ای خطی است.  4( دارای پیوندهای هیدروژنی بین بازهای خود است.
)فصل 5( 8 	راکیزه	قرار	دارد.	)دی ماه 95(  در	سلول	پوششی	روده،	زنجیره	انتقال	الکترون	در	

 1( غشای خارجی  2( بستره  3( غشای داخلی   4( همه موارد
)فصل 8( 9 در	یادگیری		از	نوع	خوگیری	 

 1( سیستم عصبی پیکری نقش زیادی دارد.  2( صرف انرژی در جانور کاهش می یابد.
 3( با آزمون و خطا انجام می شود  4( ارتباط بین تجارت گذشته و موقعیت جدید ایجاد می شود.

)فصل 2( 10 کدام	یک	از	موارد	زیر،	از	رمزه	های	پایان	نیست؟	

UGA  )4  UAC  )3  UAG  )2  UAA  )1 
 

پــجاهایـخالیـرمــاـکلماتـنناسبـپرـکنید.ـ

)فصل 2( 11 	ساخته	می	شوند.	 	و	رنای	ناقل	توسط	آنزیم	 در	هوهسته	ای	ها،	رنای	رناتنی	توسط	آنزیم	

ATPدر	سطح	پیش	ماده	تولید	خواهد	 12 	مولکول	 پس	از	سوختن	کامل	یک	مولکول	گلوکز	در	قندکافت،	به	تعداد	

)خرداد 96( شد.	

)فصل 4( 13 	دیده	می	شود.	 	می	گویند	و	در	افراد	مبتال	به	بیماری	 تغییر	در	تعداد	کروموزوم	را	

)فصل 7( 14 	شود.	 جهش	در	ژن	و	تغییر	محصول	آن	می		تواند	باعث	
 

تـــهـسؤمالتـ یرـپاسخـدهید.

)فصل 1( 15 چرا	در	نوکلئیک	اسیدهای	خطی	دو	سر	متفاوت	وجود	دارد؟	 
 

)فصل 2( 16 در	مورد	انواع	مولکول	رنا	به	سؤاالت	زیر	پاسخ	دهید.	 
الف( با توجه به اینکه مولکول رنای ناقل، تک رشته ای است، بخش های دو رشته ای موجود در آن چگونه حاصل شده است؟

ب( کدون اولین آمینواسید در هر زنجیرۀ پلی پپتیدی چیست؟

) نـــــــــمـ)8ــــــــدزآ
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) نـــــــــمـآآــــــــدزآ

)فصل 3( 17 اگر	فردی	برای	گروه	خونیABOفقط	آنزیم	A	را	داشته	باشد:	 
الف( گروه خونی این فرد چیست؟

ب( ژنوتیپ آن را بنویسید.
 

)فصل 2( 18 وقایع	مرحلۀ	آغاز	ترجمه	را	بنویسید.	 
 

)خرداد 95(  19 در	مورد	فرآیند	تنفس	سلولی	به	سؤاالت	زیر	پاسخ	دهید.		
الف( نام بنیان اسید 3 کربنه حاصل از گلیکولیز چیست؟ 

Co2 در تنفس هوازی طی کدام مرحله آزاد می شود؟ ب( اولین 
پ( پس از ورزش شدید کدام ماده در سلول تجمع می یابد؟ 

 
)فصل 5( 20 از	اکسایش	مولکول	6	کربنه	در	چرخۀ	کربس	چه	مولکول	هایی	تشکیل	می	شوند؟	 

 
)فصل 3( 21 انواع	فنوتیپ	و	ژنوتیپ	صفت	رنگ	گل	گیاه	میمونی	را	بنویسید.	 

 
)فصل 1( 22 در	رابطه	با	شکل	زیر	به	سؤاالت	پاسخ	دهید.	 

الف( بخش )1(، کدام طرح برای همانندسازی را نشان می دهد؟
ب( کدام بخش، طرح مورد قبول برای همانندسازی را نشان می دهد؟

پ( طرح نشان داده شده در بخش )3( را توضیح دهید.

 
)فصل 4( 23 در	مقابل	بیماری	ماالریا	مقاوم	اند؟	  Hb HbA s( چرا	افراد	ناخالص	(

 
)خرداد 98( 24 در	مورد	جانداران	فتوسنتزکننده	دیگر	به	پرسش	های	زیر	پاسخ	دهید. 

الف( از چه باکتری هایی در تصفیه فاضالب ها برای حذف هیدروژن سولفید استفاده می شود؟
ب( یک آغازی تک یاخته ای نام ببرید که در صورت نبود نور، سبزدیسه های خود را از دست می دهد.

 
)فصل 6( 25 C4توضیح	دهید.	  تثبیت	کربن	در	گیاهان	

 
)فصل 7( 26 دالیل	اهمیت	تولید	جانداران	تراژن	را	بیان	کنید.	 
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) نـــــــــمـآزآــــــــدزآ

دوازدهـم زیست شناسـی 

)فصل 2( 19 در	مورد	تنظیم	بیان	ژن	در	پیش	هسته	ای	ها	و	هوهسته	ای	ها:	 
الف( عمدتاً تنظیم بیان ژن در پیش هسته ای ها چه هنگام صورت می گیرد؟

ب( مولکول های پروتئینی که در شناسایی راه انداز در هو هسته ای کمک می کنند، چه نام دارند؟
 

)فصل 4( 20 چگونه	از	گیاهان	دوالد	)دیپلوئید(	گیاهانی	چارالد	)تتراپلوئوتید(	ایجاد	می	شود؟	 
 

)فصل 3( 21 ABOفقط	آنزیم	A	را	داشته	باشد:	  اگر	فردی	برای	گروه	خونی	
الف( گروه خونی این فرد چیست؟

ب( ژنوتیپ آن را بنویسید.
 

)فصل 3( 22   :ABO در	رابطه	با	گروه	خونی	
IB چیست؟ الف( رابطۀ بینIA و

ب( رابطۀ بینIA و i چیست؟
 

)فصل 4( 23 مارها	از	تغییر	کدام	جانداران	به	وجود	آمده	اند	و	اندام	وستیجیال	در	مارپیتون	چگونه	است؟	 
 

)خرداد 98( 24 شکل	زیر	همانندسازی	دنا	را	نشان	می	دهد.	با	توجه	به	شکل	به	پرسش	های	زیر	پاسخ	دهید.	 
الف ( این دنا مربوط به پیش هسته ای ها است یا هوهسته ای ها؟

ب( در قسمت مشخص شده )1( چند هلیکاز وجود دارد؟

 
)خرداد 97( 25 اثر	تخریبی	مصرف	الکل	در	خنثی	سازی	رادیکال	های	آزاد	را	شرح	دهید.	 

 
)فصل 5( 26 در	مورد	چرخه	کربس	)تنفس	سلولی(	به	سؤاالت	زیر	پاسخ	دهید.	)خرداد 97(  

الف( در قدم اول چرخه کربس کدام مولکول ها با یکدیگر ترکیب می شوند؟
ب( پس از سوخت کامل یک مولکول گلوکز در چرخۀ کربس، کدام مولکول های حامل الکترون تولید می شود؟

 
)فصل 6( 27 C4	را	با	رسم	نموداری	مقایسه	کنید.	  C3	و	 تأثیر	شدت	نور	بر	فتوسنتز	در	گیاهان	

 
)فصل 5( 28 در	گیاهان	تخمیر	در	چه	صورت	انجام	می	شود؟	 

 
)فصل 6( 29 در	رابطه	با	فتوسنتز	به	سؤاالت	زیر	پاسخ	دهید. 

الف( عوامل مؤثر بر فتوسنتز را نام ببرید.
ب( علت تأثیر دما بر فتوسنتز را بیان کنید.

نادرستدرست پ( با بسته شدن روزنه ها و عدم تبادل گازها، فتوسنتز متوقف می شود. 
 

)فصل 8( 30 دو	جانور	که	با	استفاده	از	میدان	مغناطیسی	جهت	یابی	می	کنند	را	نام	ببرید.		 
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4 
x Yh( ) نادرست )0/25( )یادتون باشه که مردها دو انتخاب بیشتر ندارن؛ یا باید هموفیل 

نوع  خانم ها می تونن 3  اما  نداریم.  برای هموفیل  ناقل  و مرد  x YH( ) یا سالم  باشد 
ژنوتیپ را داشته باشند. تبعیض تا چه حد آخه!!!(

5 
نادرست )0/25( )حتماً می دونید که سلول های گیاهی عالوه بر میتوکندری، کلروپالست هم 

دارن؛ و باز هم می دونید که کلروپالست ها همانند میتوکندری ها دارای دنا هستن.(
 6 گزینۀ 4 )0/25(

7 
گزینۀ 3 )0/25( )اگه نتونستید به این سؤال جواب بدید، زیاد به سلول های خاکستری تون 

فشار نیارین، گناه دارند دم امتحانا. توضیح دادم این پایین براتون(
برای گروه خونی B، دو نوع ژنوتیپ داریم:

BBDD BBDd BODD BoDd Bo BB, , , ,⇐

Dd  ، DD +RH، دو نوع ژنوتیپ داریم:  برای گروه خونی 
8 

گزینۀ 4 )0/25(    موارد الف و د
 9 زیاد ـ زیاد )0/5(

10 

برون رانی ـ سیتوپالسم )0/5(
 11 

فنیل آالنین ـ مغز )0/5(
 12 همتا ـ آنالوگ )0/5(

13 

مقدار آدنین موجود در ِدنا با مقدار تیمین )0/5( برابر است و مقدار گوانین 
در آن با مقدار سیتوزین برابری می کند. )0/5(

14 

هوهسته ای شامل آغازیان )0/25(، قارچ ها )0/25( و گیاهان )0/25( و جانوران 
)0/25(؛ ولی پیش هسته ای ها شامل باکتری ها هستند. )0/25(

15 

ب( DNA پلی مراز )0/25( الف( هلیکاز )0/25( 
پ( DNA پلی مراز )0/25(

 16 هیستون )0/25(

17 

)0/25( A CGU )0/5(      پ( در جایگاه  AAA )0/25(       ب(  الف( 
18 

)0/25(                             )0/25(                                     )0/25(  

kÃwH ¼¹Ã¶A jHk÷U ½k{ ½jIÿTwH jHk÷U= ⇒tRNA tRNA80  
19 

رنای پیک دستخوش تغییرات در حین رونویسی )0/25( یا بعد از رونویسی 
می شود. )0/25(

20 

)0/25( tRNA( ) ب( رنای ناقل  الف( راه انداز )0/25( 

21 

2- دو راهی همانندسازی )0/25( الف( 1- نقاط آغاز همانندسازی )0/25( 
4- رشته های مادری )اولیه( )0/25( 3- رشته های جدید )0/25( 

ب( خیر )0/25(ـ  زیرا این باکتری ها دارای پالزمید هستند و در باکتری های 
دنای خطی وجود ندارد. )0/5(

)0/25( 30 2 60× = پ( آنزیم هلیکاز 
)0/25( 30 2 60× = دو راهی همانندسازی 

 )دوستان عزیزم، توجه شما رو به این نکته ناب جلب می کنم. در هر نقطۀ آغاز 
همانندسازی، 2 آنزیم هلیکاز، 2 دو راهی همانندسازی و 4 آنزیم DNA پلی مراز وجود 

دارد. از نکات نابی روزگار بوده اند.(
تذکر: دوستان این مجموعه سؤال چون صرفاً برای ترم اول مطرح شده 

است، لذا مباحث مرتبط ترم دوم در اینجا نادیده گرفته شده است. 
22 

1- پ )0/25(   2- ت )0/25(  3- ب )0/25(  4- الف )0/25(
23 

در رانش اللی تعدادی از افراد جمعیت حذف می شوند )0/5( و به این صورت 
فراوانی الل ها تغییر می کند؛ اما در شارش ژن افراد )0/5( حذف نمی شوند بلکه 
تعدادی الل بین دو جمعیت جابه جا می شوند و فراوانی الل تغییر می یابد. )0/5(

24 

ب( بارز و نهفتگی )0/25( الف( هم توانی )0/25( 
25 

)0/5( x x x x x xh h H h H H− − الف( 
)0/5( x ب( کروموزوم 

پ( باعث اختالل در فرآیند لخته شدن خون می شود. )0/5(
26 

الف( مجموع الل های موجود در همۀ جایگاه های ژنی افراد یک جمعیت 
را خزانۀ ژنی آن جمعیت می گویند. )0/5(

ب( آمیزشی که در آن انتخاب جفت به فنوتیپ یا ژنوتیپ بستگی دارد. )0/5(
پ( وقتی افرادی از یک جمعیت به جمعیت دیگری مهاجرت می کنند، در 
واقع تعدادی از دگره های جمعیت مبدأ را به جمعیت مقصد وارد می کنند. )0/5(

27 

الف( باعث افزایش سرعت رونویسی می شود. )0/5(    ب( شمارۀ 3 )0/25(
2- عوامل رونویسی )0/25( پ( 1- افزاینده )0/25( 

4- راه انداز )0/25( RNAپلی مراز )0/25(   -3

پاسخ نامه آزمون )3(  زیست )3(

نادرست )0/25( 1 
نادرست )0/25( 2 

 3 نادرست )0/25(
 4 نادرست )0/25(

 5 درست )0/25(
 6 دنابسپاراز )0/25(
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آغاز است به آن متصل می شود. با افزوده شدن زیر واحد بزرگ رناتن 
به این مجموعه، ساختار رناتن کامل می شود. )1/25(

19 

ب( تبدیل پیرووات به استیل )0/25( الف( پیرووات )0/25( 
پ( الکتات )0/25(

20 
)0/25(           )0/25(                  )0/25(        

ATP FADH NADH− −2
21 

←فنوتیپ قرمز )0/5( RR ژنوتیپ 
← فنوتیپ صورتی )0/5( RW ژنوتیپ 

←فنوتیپ سفید )0/5( WW ژنوتیپ 
22 

ب( بخش 2 )0/25( الف( همانندسازی حفاظتی )0/25( 
پ( این طرح نشان دهند ۀ همانند سازی غیرحفاظتی )پراکنده( است که 
در آن هر کدام از دناهای حاصل، قطعاتی از رشته های قبلی و رشته های 

جدید را به صورت پراکنده در خود دارند. )0/5(
23 

هنگامی که انگل عامل ماالریا وارد بدن این افراد می شود )0/25(، گلبول های 
قرمز آن ها داسی شکل می شود )0/5( و انگل ها نمی توانند در گویچه های قرمز 
تکثیر شوند )0/5( به همین علت افراد ناخالص در برابر این بیماری مقاوم اند.

24 

الف( باکتری های گوگردی )0/25(
ب( اوگلنا )0/25(

25 

تثبیت کربن در این گیاهان در دو مرحله، ابتدا در یاخته های میانبرگ و 
یاخته های  CO2در  می شود.  انجام  آوندی  غالف  یاخته های  در  سپس 
ایجاد  نتیجه اسیدی چهارکربنه  با اسیدی سه کربنه ترکیب و در  میانبرگ 
می شود. اسید چهارکربنه از یاخته های میانبرگ از طریق پالسمودسم ها به 
یاخته های غالف آوندی منتقل می شود. در این یاخته ها، مولکول از اسید 

چهارکربنی آزاد و وارد چرخۀ کالوین می شود. )0/75(
26 

1( مطالعۀ عملکرد ژن های خاص در بدن )0/25( )مثل ژن های عوامل رشد 
و نقش آن ها در رشد بهتر دام ها( – 2( کاربرد آن ها به عنوان مدلی برای 
 بیماری های انسانی )0/25( )از قبیل انواع سرطان، آلزایمر و بیماری ام. اس( -

3( تولید پروتئین های انسانی یا داروهای خاص )0/25( در بدن آن ها
27 

مطمئن و مؤثر هستند )0/5( و همچنین این داروها برخالف فرآورده هایی 
ایجاد  ایمنی  پاسخ های  می شوند،  تهیه  غیرانسانی  منابع  از  که  مشابهی 

نمی کنند. مثال: انسولین. )0/5(
28 

که  است  فام تنی  خارج  و  رشته ای  دو  دنای  مولکول  یک  الف(   دیسک 
معموال درون باکتری و بعضی قارچ ها مثل مخمر وجود دارد و می تواند 
مستقل از ژنوم میزبان همانندسازی کند. دیسک را فام تن های کمکی نیز 

می نامند زیرا ژن هایی است که در فام تن اصلی باکتری وجود ندارند. )0/5(
ب( دنای نوترکیب )0/25(

29 

ژن B در اثر اطالعات رسیده از طریق حواس به مغز فعال می شود و 
دستور ساخت پروتئینی را می دهد که آنزیم ها و ژن های دیگری را فعال 
می کند. در مغز جانور، فرآیند های پیچیده ای به راه می افتد که در نتیجۀ 

آن ها، موش ماده، رفتار مراقبت مادری از خود نشان می دهد. )0/75(
30 

)0/25( C =  A 0/25( استیل کوآنزیم( b = a )0/25( استیل  Co= 2
31 

پاولوف طی آزمایشی که در آن از سگ استفاده کرد، شرطی شدن کالسیک 
را بررسی کرد. او هم زمان با دادن پودر گوشت به سگ گرسنه، زنگی را به 
صدا درآورد. با تکرار این حرکت، سگ بین صدای زنگ و غذا ارتباط برقرار 
کرد، طوری که بزاق آن با شنیدن صدای زنگ و حتی بدون دریافت غذا 
ترشح می شود. صدای زنگ در ابتدا یک محرک بی اثر بود؛ ولی وقتی با محرک 
طبیعی یعنی غذا همراه بود، سبب ترشح بزاق شد. صدای زنگ یک محرک 

شرطی است. به این نوع یادگیری، شرطی شدن کالسیک می گویند. )1(
32 

شرطی شدن فعال )0/5(

پاسخ نامه آزمون )9(  زیست )3(

 1 درست )0/25(
 2 نادرست )0/25(

3 
درست )0/25( )متن کتاب !!!( 

4 
نادرست )0/25( )نوک زدن دقیق پس از کسب تجربه اتفاق میفته.(

5 
گزینۀ )3( )0/25( )اگه نتونستید به این سؤال جواب بدید، زیاد به سلول های خاکستری تون 

فشار نیارین، گناه دارند دم امتحانا. توضیح دادم این پایین براتون(
Bo BB, برای گروه خونی B، دو نوع ژنوتیپ داریم ـ 

Dd  ، DD +RH، دو نوع ژنوتیپ داریم ـ  برای گروه خونی
BBDD BBDd BODD BoDd, , , ←  

 6 گزینۀ )3( )0/25(
 7 گزینۀ )3( )0/25(
 8 گزینۀ )2( )0/25(

9 
پپتیدی )0/25( ـ سنتز آبدهی )0/25(

 10 هم توانی )0/25(

 11 پیوسته )0/25(

 12 اکسایشی )0/25(

13 

دنای نوترکیب )0/25(
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دوازدهـم زیست شناسـی 

14 

یک رشته ای )0/25( - رونویسی )0/25(
15 

بازهای پیریمیدنی )0/25( تک حلقه ای هستند و شامل بازهای آلی سیتوزین 
بازهای  هستند.   )0/25(  U( ) یوراسیل و   ،)0/25(  T( تیمین(  ،)0/25(  C( )
)A و  ) پورینی دوحلقه ای )0/25( هستند و شامل بازهای آلی آدنین )0/25(

)G )0/25( هستند. گوانین(
16 

توسط  رونویسی  پایان  موجب  که  دارد  وجود  ویژه ای  توالی های  دنا  در 
RNAپلی مراز می شود. )0/75( آنزیم

17 

الف( کروموزوم های غیرجنسی )0/25(             ب( مغز )0/25(
پ( فنیل آالنین )0/25(

ت( با تغذیه نکردن از خوراکی هایی که فنیل آالنین دارند. )0/5(
18 

این  به  و   )0/5( افراد جمعیت حذف می شوند  از  تعدادی  اللی  رانش  در 
صورت فراوانی الل ها تغییر می کند؛ اما در شارش ژن افراد )0/5( حذف 
نمی شوند؛ بلکه تعدادی الل بین دو جمعیت جابه جا می شوند و فراوانی 

الل تغییر می یابد. )0/5(
19 

ب( آمینو اسید )0/25( الف( تنظیم مثبت رونویسی )0/25( 
2( فعال کننده )0/25( پ( 1( مالتوز )0/25( 

4( جایگاه اتصال فعال کننده )0/25( RNAپلی مراز )0/25(   )3
20 

جهش تغییر در تعداد کروموزوم باعث نشانگان داون و جهش جانشینی 
باعث کم خونی داسی شکل می شود. )0/75(

21 

الف( سبزدیسه )کلروپالست( )0/25( 
ب( بنیان استیل )0/25(

)0/5(  FADH2 و NADH )پ
کیزه )0/25(  ت( غشای درونی را

ث( الکل و انواعی از نقص های ژنی )0/5(
22 

زمانی که اکسیژن نباشد )0/25( و یا مقدار آن کم باشد. )0/25( )یادت هست 
انجام می شد؟( O2 که تخمیر در صورت کمبود یا نبود 

23 

الف( روزنه ها در طول روز بسته )0/25(  و در شب باز )0/25( هستند.
C4 است با این تفاوت که،  ب( تثبیت کربن در این گیاهان مانند گیاهان
تثبیت کربن در آن ها در یاخته های متفاوت نیست و به عبارتی تقسیم بندی 
اولیۀ  تثبیت  می شود.  انجام  متفاوت  زمان های  در  بلکه  نشده اند  مکانی 
کربن در شب که روزنه ها بازند و چرخۀ کالوین در روز انجام می شود که 

روزنه ها بسته اند. )0/5(

24 

الف( درست )0/25( 
ب( باکتری )0/25(

ترکیبات جدیدی  ژنتیک دارای  از طریق مهندسی  به جانداری که  پ( 
از مواد ژنتیکی شده را جاندار تغییریافتۀ ژنتیکی یا تراژنی می گویند )0/5(

25 

الف( جداسازی یک یا چند ژن و تکثیر آن ها را گویند. )0/5(
ب( تولید مقدار زیادی از دنای خالص )0/5(

26 

ترکیبی  کربن،  تثبیت  از  حاصل  پایدار  مادۀ  اولین  که  گیاهانی  به  الف( 
چهارکربنی است. )0/5(

یاخته های  در  ابتدا  مرحله،  دو  در  گیاهان  این  در  کربن  تثبیت  ب( 
Co2در  میانبرگ و سپس در یاخته های غالف آوندی انجام می شود. 
اسیدی  نتیجه  در  و  ترکیب  سه کربنه  اسیدی  با  میانبرگ  یاخته های 
از  میانبرگ  یاخته های  از  چهارکربنه  اسید  می شود.  ایجاد  چهارکربنه 
در  می شود.  منتقل  آوندی  غالف  یاخته های  به  پالسمودسم ها  طریق 
کالوین  چرخه  وارد  و  آزاد  چهارکربنی  اسید  از  مولکول  یاخته ها،  این 

می شود. )0/75(
27 

چون در اغلب موارد، ماده ها هزینه های بیش تری صرف می کنند. بنابراین 
باید  پس  می پردازد  بیش تری  هزینه های  مثل  تولید  برای  ماده ها  چون 

جفت انتخاب کنند تا موفقیت تولید مثلی آن ها تضمین شود. )0/5(
28 

ب( حل مسئله )0/25( الف( خوگیری )0/25( 
29 

احتمال شکار شدن جانور در گروه کم تر است )0/25(ـ  دسترسی به منابع غذایی 
ممکن است افزایش یابد )0/25(ـ  شکار گروهی نیز موفقیت بیشتر دارد. )0/25(

30 

در پاسخ به نبود غذا و یا دوره های خشکسالی )0/25(

پاسخ نامه آزمون )10(  زیست )3(

 1 نادرست )0/25(
 2 نادرست )0/25(
 3 نادرست )0/25(

4 
درست )0/25( )پیرووات دیگه!!(

5 
نادرست )0/25( )بعضی باکتری ها سبزینه  دارند(

 6 درست )0/25(
 7 گزینۀ )1( )0/25(
 8 گزینۀ )2( )0/25(
 9 گزینۀ )2( )0/25(
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 10 گزینۀ )4( )0/25(

11 

یک رشتۀ )0/25( ـ رونویسی )0/25(
12 

هم توانی )0/25( ـ بارز و نهفتگی )0/25(
13 

سوسمارها )0/25( ـ وستیجیال )0/25(
14 

فتوسنتزکنندۀ غیر اکسیژن زا )0/25(
15 

غشای تیالکوئید )0/25(
16 

رفتار غریزی )0/25(
17 

آنزیم DNA پلی مراز در فعالیت های نوکلئازی پیوندهای فسفودی است را 
می شکند و DNA را برش می دهد )0/5( و در فعالیت پلیمرازی )بسپارازی( 

پیوندهای فسفو دی استر را تشکیل می دهد. )0/5(
18 

ب( 2 پیوند فسفودی استر )0/25( الف( سه اگزون )بیانه( )0/25( 
19 

ب( عوامل رونویسی )0/25( الف( هنگام رونویسی )0/25( 
20 

اگر در یاخته های دیپلوئید هنگام تقسیم میوز پدیدۀ جدا نشدن کروموزوم ها 
)0/5( رخ دهد، گامت های حاصل، دیپلوئید خواهند بود )نه هاپلوئید(. اگر 

خواهد  4n( گیاهی دیپلوئید خود لقاحی انجام دهد گیاه حاصل تتراپلوئوتید (
شد. )0/75(

21 

)0/25( AO ب( AA یا   )0/25(  A )الف
آنزیم A مسئول ساخت کربوهیدرات A است.

22 

ب( بارز و نهفتگی )0/25( الف( هم توانی )0/25( 
23 

سوسمار ها )0/5(ـ  اندام وستیجیال در پیتون به صورت بقایای پا در لگن است. )0/5(
24 

ب( 2 هلیکاز )0/5( الف( هوهسته ای ها )0/25( 
25 

الکل سرعت تشکیل رادیکال های آزاد از اکسیژن را افزایش می دهد و 
مانع از عملکرد راکیزه در جهت کاهش آن ها می شود. )0/5( رادیکال های 
مرگ  نتیجه  در  و  راکیزه  تخریب  DNAراکیزه، سبب  به حمله  با  آزاد 

یاخته ای کبدی و بافت مردگی )نکروز( کبد می شوند. )0/5(

26 

)0/25( A مولکول 4 کربنی و استیل کوآنزیم )الف
)0/25(                )0/25(             

FADH NADH2 − ب( 
27 

)0/5( 
با افزایش شدت نور میزان فتوسنتز آن ها  C4 با توجه به نمودار گیاهان
افزایش پیدا می کند و در برابر افزایش شدت نور کارایی بیش تری نسبت 

C3 دارند. )0/25( به گیاهان
28 

زمانی که اکسیژن نباشد )0/25( و یا مقدار آن کم باشد. )0/25( 
29 

Co2 )0/25(- طول موج نور )0/25( ـ شدت و مدت زمان تابش  الف( میزان
نور ـ دما )0/25( - میزان اکسیژن )0/25(

 )0/25( فعالیت  بیش ترین  می دانیم  و  است  آنزیمی  فرآیندی  فتوسنتز  ب( 
آ نزیم ها در گسترده دمایی خاصی انجام می شود، بنابراین دما نیز بر فتوسنتز 

اثر می گذارد. )0/25(
پ( نادرست )0/25(

30 

کبوتر خانگی )0/25( ـ الک پشت دریای ماده )0/25(
31 

پس  می کنند.  صرف  بیش تری  انرژی  و  زمان  معموالً  ماده  جانوران 
آن ها  تولیدمثلی  موفقیت  تا  کنند  انتخاب  جفت  باید  ماده  جانوران 

تضمین شود. )0/5(
32 

الف( آمیالز )0/25( 
ب( یاخته های بنیادی مغز استخوان )0/25(

)0/25( C زنجیرۀ )پ
ت( ژن مربوط به پادگن های سطحی )0/25( 

33 

به دست  هزینه  و  غذا  انرژی  محتوای  بین  موازنه ای  که  غذایابی  الف( 
آوردن آن دارد. )0/5(

ب( رفتار غذایابی که از نظر میزان انرژی دریافتی کارآمدتر باشد؛ یعنی 
این که جانور در هر غذایابی بیش ترین انرژی خالص را دریافت کند. )0/5(

پ( دارای موازنه بین کسب بیشترین انرژی و کمترین خطر )0/5(
34 

ب( نوکلئازی الف( پیوندهای هیدروژنی 
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تلعالطه لاه لوکلومفصل اوف

دوازدهـم زیست شناسـی 

  گفتار 1 ـ   نوکلئیک اسیدها
سالم به روی ماهتون. می خوام جزوۀ این بخش رو با یه سؤال شروع کنم. آیا تا به حال فک 
کردین که چرا مثالً شکل، اندازه و وظایف سلول های ماهیچه ای قلبی با سلول های عصبی 
تفاوت داره؟ جوابش خیلی سادس. تمام ویژگی های تک تک یاخته های بدن 
ما و سایر جانداران توسط اطالعات موجود در هسته ایجاد می شود. این 
اطالعات و دستورالعمل ها در حین تقسیم یاخته  ای به یاختۀ دیگر و در 

حین تولید مثل از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.

 آموختید که فام تن ها )کروموزوم ها( در هسته قرار دارند و 
در ساختار آن ها پروتئین و دنا وجود دارد که اطالعات وراثتی در 

مولکول های دنا ذخیره می شود.
باکتری استرپتوکوکوس نومونیا 

دارای پوشینه )کپسول( ← سبب ایجاد بیماری سینه پهلو )ذات الریه( 
در موش ها می شود.

بدون پوشینه ← نمی تواند در موش ها بیماری ایجاد کند.

  خالصه آزمایشات و نتایج گریفیت:

1- تزریق باکتری های زندۀ پوشینه دار ← مرگ موش
2- تزریق باکتری های زندۀ فاقد پوشینه ← موش زنده ماند

3- تزریق باکتری های پوشینه دار کشته شده با گرما ← موش زنده ماند
4- تزریق مخلوطی از باکتری های پوشینه دار کشته شده و  فاقد پوشینۀ 

زنده ← مرگ موش
نتایج کار گریفیت نشان می  دهد که مادۀ وراثتی می تواند از یاخته ای به یاختۀ 
دیگر منتقل شود؛ ولی ماهیت این ماده و چگونگی انتقال آن مشخص نشد.

  خالصه آزمایشات ایوری و همکارانش:

 آزمایش	اول:	آن ها ابتدا از عصارۀ استخراج شده از باکتری های کشته شدۀ 
پوشینه دار استفاده کردند و در آن تمامی پروتئین های موجود را تخریب 
کردند. سپس باقی ماندۀ محلول را )محلول فاقد پروتئین( به محیط کشت 
باکتری فاقد پوشینه اضافه کردند و دیدند که انتقال صفات انجام می شود.

نتیجۀ آزمایش ← پروتئین ها مادۀ وراثتی نیستند.
 آزمایش	دوم:	در این آزمایش عصارۀ سلولی استخراج شده را در یک 
گریزانه با سرعت باال قرار دادند و مواد آن را به صورت الیه الیه جدا کردند 
و هر الیه را به صورت جداگانه به محیط کشت باکتری فاقد پوشینه اضافه 

کردند. 
نتیجۀ	آزمایش: انتقال صفت فقط با الیه ای که در آن دنا وجود دارد، 

انجام می شود. 
  آزمایش های دیگر: ایوری و همکارانش در آزمایش های دیگر  عصارۀ 
سلول استخراج شده را به چهار قسمت تقسیم کردند و به هر قسمت 
آنزیم تخریب کنندۀ یک گروه از مواد آلی )کربوهیدرات، پروتئین، لیپید 

و نوکلئیک اسید( را اضافه کردند.
نتیجۀ آزمایش  ← در همۀ قسمت ها انتقال صفت صورت می گیرد به 

جز ظرفی که دارای آنزیم تخریب کنندۀ دنا است.

	انواع	نوکلئیک	اسید:	
قند  دارای    ← DNA( ) ِدنا   ← اسید  ریبونوکلئیک  دئوکسی 

پنج کربنۀ دئوکسی ریبوز
← دارای قند پنج کربنۀ ریبوز RNA( ) ریبو نوکلئیک اسید ← رِنا 

 تفاوت قند ریبوز و دئوکسی ریبوز در تعداد اکسیژن آن ها است به 
این صورت که دئوکسی ریبوزیک اکسیژن کم تر از ریبوز دارد. )پسوند 

دئوکسی به معنای برداشت اکسیژن است.(
همگی نوکلئیک اسیدها پلیمرهایی هستند که از واحدهای تکرارشوندۀ 

نوکلئوتید ساخته شده اند.

  ساختار نوکلئوتید :

الف( دارای یک 

← فقط در دنا T( تیمین (
)U ← فقط در رنا ) یوراسیل 

C( ) سیتوزین 

پیریمیدین
)تک حلقه ای(

پورین 
)دو حلقه ای(

G( گوانین (
A( ) آدنین 

باز آلی نیتروژن دار 

ب( یک قند پنج کربنه
پ( یک تا سه گروه فسفات

	نحوۀ	تشکیل	نوکلئوتید ← باز آلی نیتروژن دار به یک سمت قند 
پنج کربنه و گروه یا گروه های فسفات به سمت دیگر قند، توسط پیوند 
کوواالنسی )اشتراکی( متصل می شوند و ساختار نوکلئوتید ایجاد می شود.

نوکلئوتیدها دارای انواع مختلفی هستند و تفاوت آن ها در نوع قند، نوع 
باز و تعداد گروه های فسفات آن ها می باشد. 

	نحوۀ	تشکیل	رشتۀ	پلی	نوکلئوتیدی ← هنگامی که نوکلئوتیدها که با 
نوعی پیوند کوواالنسی به نام فسفودی استر به یک دیگر متصل می شوند، 

رشتۀ پلی نوکلئوتیدی تشکیل می شود.
	پیوند	فسفودی	استر	چیست؟ پیوند بین فسفات یک نوکلئوتید با گروه 

)OH از قند مربوط به نوکلئوتید دیگر. ) هیدروکسیل 
پیوند فسفودی  انتهای دو رشته توسط   ← حلقوی 

استر به یکدیگر متصل است. مانند: دنای باکتری ها
دنای  مانند:  است.  آزاد  رشته ها  انتهای   ← خطی 

هسته ای سلول های هو هسته ای

 : DNA( ) دنا 

 نوکلئیک اسیدهای خطی دارای دو سر متفاوت هستند به این 
صورت که در یک انتها گروه هیدروکسیل و در انتهای دیگر گروه 

فسفات قرار دارد.

فصل اوف
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تخنل ه لوکلاهطاهنلیرجفصل دوم

دوازدهـم زیست شناسـی 

  گفتار 1 ـ رونوییس

 کم خونی داسی شکل: نوعی بیماری ارثی است که بر اثر تغییر یک 
جفت نوکلئوتید ایجاد می شود. در این بیماری شکل گلبول قرمز از حالت 

گرد به حالت داسی شکل تغییر می کند.
دنا چگونه نوع آمینو اسیدها را تعیین می کند؟ توالی 3 تایی از نوکلئوتیدهای 

دنا، بیانگر نوعی آمینو اسید است که به آن ها رمز می گویند.

 با 4 نوع نوکلئوتید به کاررفته در دنا، 64 نوع توالی سه 
نوکلئوتیدی ایجاد می شود که می توانند رمز ساخت پلی پپتیدهایی 

با 20 نوع آمینواسید را داشته باشند.

از روی بخشی از یک  RNA( )  رونویسی:	به ساخته شدن مولکول رنا 
رشتۀ دنا، رونویسی گفته می شود.

 پلی پپتیدها براساس اطالعات دنا و توسط  رناتن ها در سیتوپالسم 
ساخته می شوند. در یاخته های دارای هسته، چون رناتن ها درون هسته 

حضور ندارند، فرآیند ساخت پلی پپتید در آن انجام نمی شود.

	مقایسه	رونویسی	و	همانندسازی:
دنا،  رشتۀ  نوکلئوتیدهای  به  توجه  با  فرآیند،  دو  هر  در  شباهت: 
RNA DNAI@@Ä( ) نوکلئوتیدهای مکمل در زنجیرۀ در حال ساخت 

قرار می گیرند و به هم متصل می شوند.
بار  یک  یاخته ای  چرخۀ  هر  در  همانندسازی 
انجام می شود؛ ولی رونویسی بارها انجام می شود.

در همانندسازی هر دو رشتۀ دنا به عنوان الگو 
هسته، ولی در رونویسی فقط یکی از دو رشتۀ 

دنا به عنوان الگو استفاده می شود.

تفاوت: 

 البته در یاخته ای یوکاریوتی دارای کلروپالست و میتوکندری، 
همانندسازی می تواند مستقل از چرخه یاخته ای چندین بار انجام شود.

 رنا	بسپاراز:	آنزیم هایی را که رونویسی از دنا را تسهیل می کند، تحت 
عنوان کلی رنا بسپاراز نام گذاری می کنند.

پلی مراز(: RNA انواع رنا بسپاراز )
پلی  RNA در پیش هسته ای ها ← فقط یک نوع

را می سازند. RNA مراز، انواع 

در هو هسته ای ها:
rRNAساخت ←  I پلی مراز RNA
mRNAساخت ← II پلی مراز RNA
tRNAساخت ← III پلی مراز RNA

  مراحل رونوییس:

پلی مراز به مولکول دنا متصل  RNA 	الف(	مرحله	آغاز: در این مرحله 
باز  از هم  را  دنا  پیوندهای هیدروژنی دو رشتۀ  با شکستن  و  می شود 

RNA پلی مراز راه انداز را شناسایی می کند و رونویسی را از اولین  می کند. 
نوکلئوتید مناسب آغاز می کند. 

RNA راه	انداز:	توالی های نوکلئوتیدی ویژه ای در دنا که باعث می شود 
پلی مراز، رونویسی را از محل درست خود شروع کنند. به این توالی ها،  

راه انداز می گویند.
 ب(	مرحلۀ	طویل	شدن: در این مرحله رنا بسپاراز ساخت رنا را ادامه 
RNA می دهد که در نتیجۀ آن، رنا طویل می شود. همچنان که مولکول 

پلی مراز پیش می رود، دو رشته دنا در جلوی آن باز می شوند و در چندین 
نوکلئوتید عقب تر، دو رشتۀ دنا به هم متصل می شوند.

 پ(	مرحله	پایان: توالی های ویژه ای به نام توالی های پایان در دنا وجود 
پلی مراز می شوند. در این محل،  RNAدارند که باعث پایان رونویسی توسط
آنزیم از مولکول دنا و رنا جدا می شود و دو رشتۀ دنا به هم متصل می شوند.

 اگر از روی دو رشتۀ یک ژن رونویسی انجام می شد، رنا و 
پلی پپتید ساخته شده از روی دو رشتۀ مکمل دنا بسیار متفاوت 

می شدند.

رشتۀ الگو: بخشی از رشتۀ دنا که مکمل رشتۀ رنای رونویسی شده است.
الگو در دنا، رشتۀ رمزگذار گفته  رشتۀ رمزگذار: به رشتۀ مکمل رشتۀ 

می شود.

 رشتۀ مورد رونویسی یک ژن ممکن است با رشتۀ مورد 
رونویسی ژن های دیگر یکسان یا متفاوت باشد.

 بسیاری از رناها بعد از ساخته شدن از هسته خارج و در 
سیتوپالسم دچار تغییراتی می شوند.

در حین رونویسی 
بعداز رونویسی ← مثال: حذف بخش هایی از 

مولکول رنای پیک )پیرایش(
 تغییرات رنای پیک 

 پیرایش:	در بعضی از ژن ها توالی های معینی از رنای ساخته شده، جدا 
و حذف می شوند و سایر بخش ها به هم متصل می شوند و رنای یک پارچه 

ایجاد می شود. به این فرآیند پیرایش گفته می شود.

فصل دوم

تخنل ه لوکلاهطاهنلیرج
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 میانه	)اینترون(: به بخش هایی از مولکول دنای الگو که رونوشت آن در 
mRNA سیتوپالسمی حذف می شود، میانه می گویند.

 بیانه	)اگزون(: به بخش هایی از مولکول دنای الگو که رونوشت آن در 
mRNA سیتوپالسمی حذف نمی شود، بیانه می گویند.

 رنای	نابالغ	)اولیه(: به رنای رونویسی شده از دنای الگو که در ابتدا 
دارای رونوشت های میانه است، رنای نابالغ یا اولیه می گویند.

 رنای	بالغ: حذف رونوشت میانه ها از رنای اولیه باعث ایجاد رنای 
بالغ می شود.

 خب وقتشه دوتا از نکات کنکوری مربوط به این مبحث که سر کالس میگم 
رو این جا هم بگم.

1- تعداد اگزون ها همیشه یکی بیش تر از تعداد اینترون هاس.
2- به ازای حذف هر رونوشت اینترون، دو پیوند فسفودی استر با مصرف دو مولکول 
آب شکسته می شه و یک پیوند بین رونوشت های اگزون برقرار می شه و نیز یک 

مولکول آب تولید می شه.

 شدت	و	میزان	رونویسی:	میزان رونویسی یک ژن به مقدار نیاز یاخته 
به فرآورده های آن بستگی دارد. مثال ← بعضی ژن ها، مانند ژن های 
بسیار  شده  تقسیم  تازه  یاخته های  در   rRNA( ) رناتن  رنای  سازندۀ 

فعال اند، زیرا باید تعداد زیادی از رنای رناتنی را بسازند.

 در ژن هایی که فعالیت آن ها زیاد است، هم زمان تعداد 
RNA پلی مراز در حال رونویسی از ژن هستند، به همین  زیادی 
دلیل در زیر میکروسکوپ الکترونی، اندازۀ رناهای ساخته شده از 

کوتاه به بلند دیده می  شود.

  گفتار 2 ـ به سوی پروتئین 

 ترجمه:	به ساخته شدن پلی پپتید از روی اطالعات رنای پیک، ترجمه 
می گویند.

 َرمزه	)ُکدون(: توالی های سه نوکلئوتیدی رنای پیک تعیین می کند 
که کدام آمینو اسیدها باید در ساختار پلی پپتید قرار بگیرند. به این 

توالی ها، رمزه )ُکدون( می گویند.

 در یاخته 64 نوع ُکدون وجود دارد.

 ُکدون آمینواسیدها در همۀ جانداران یکسان است. یعنی در 
هر جانداری، مثالً کدون AUG، آمینو اسید متیونین رو رمز می کند.

UAG هیچ آمینواسیدی  UGA و  UAA,  رمزۀ	پایان: کدون های 
را رمز نمی کنند و موجب پایان عمل ترجمه می شوند. به این توالی ها، 

کدون های پایان می گویند.
AUG، رمزه ای است که ترجمه از آن آغاز می شود  	رمزۀ	آغاز: 

و معرف آمینو اسید متیونین است.

  عوامل الزم برای ترجمه 

2- انواعی از آمینواسیدها  mRNA( ) 1- رنای پیک 
4- رناتن )ریبوزوم(  tRNA( ) 3- رناهای ناقل 

ATP به دست می آید. 5- انرژی ← از مولکول هایی مانند 
: tRNA  ساختار	

در	حالت	اولیه:	نوکلئوتیدهای مکمل با برقراری پیوند هیدروژنی 
باعث تا خوردن رنای تک رشته ای، بر روی خود می شوند.

پیدا  تا خوردگی های مجددی  این حالت  در  در	حالت	فعال:	
می کند که ساختار سه بعدی آن را به وجود می آورد.

 ساختار سه بعدیtRNA دارای دو بخش است:
1( محل اتصال آمینو اسید

2( توالی سه نوکلئوتیدی به نام پادرمزه )آنتی ُکدون( که با ُکدون 
مکمل خود پیوند هیدروژنی برقرار می کند.

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

 انتظار این است که به تعداد انواع رمزه ها، پادرمزه وجود داشته باشد؛ 
ولی تعداد پادرمزه ها کم تر از رمزه هاست. علت این قضیه اینه که کدون های پایان 
هیچ آمینواسیدی رو رمز نمی کنن؛ بنابراین واسه کدون های پایان، رنای ناقل وجود نخواهد داشت.

 رنای ناقل حاوی آمینواسید متیونین، دارای توالی پادرمزه ای 
UAC است.
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وغییخهطاه لوکلاهوا ثرمفصل چهارم

  گفتار 1 ـ تغییر در مادۀ وراثیت جانداران

 جهش: تغییر ماندگار در نوکلئوتیدهای مادۀ وراثتی را جهش می گویند.

مولکول  شکل  تغییر  شکل،  داسی  خونی  کم  بیماری  در   
هموگلوبین به علت تغییر در آمینواسید ششم از زنجیرۀ بتا است.

	انواع	جهش	

1. کوچک: جهش در یک یا چند نوکلئوتید

DNAحذف می شوند. حذف ← یک یا چند نوکلئوتید از 
DNAاضافه می شود. اضافه شدن ← یک یا چند نوکلئوتید به 

 DNA جانشینی ← تغییر یک جفت نوکلئوتید در رشته  

2. بزرگ: جهش هایی در مقیاس بزرگ تر و وسیع تری رخ 
می دهند و باعث ایجاد ناهنجاری کروموزومی می شوند.

)بیماری  تعداد کروموزوم ها  تغییر در  ناهنجاری عددی:   .1
حذف سندروم داون(

واژگونی 
مضاعف شدگی 

جابه جایی

2. ناهنجاری ساختاری: تغییر در ساختار کرموزوم 

تغییر در  باعث   جهش های حذف و اضافه ممکن است 
چارچوب خواندن شوند که به آن تغییر چارچوب خواندن می گویند.

	انواع	ناهنجاری	در	ساختار	کروموزوم
الف(	حذف: قسمتی از کروموزوم حذف می شود ← غالباً باعث مرگ می شود.

ب(	واژگونی: جهت قرارگیری قسمتی از یک فام تن در جای خود معکوس 
می شود.

پ(	مضاف	شدگی: قسمتی از یک کروموزوم به کروموزوم همتا جابه جا 
می شود ← در نتیجه در کروموزوم همتا، از آن قسمت دو نسخه دیده 

می شود.
ت(	جابه	جایی: قسمتی از یک کروموزوم به کروموزوم غیرهمتا یا حتی 

بخش دیگری از همان کروموزوم منتقل می شود.
	تعریف	ژنگان	)ژنوم(: به کل محتوای مادۀ وراثتی گفته می شود و برابر 
است با مجموع مادۀ وراثتی هسته ای و سیتوپالسمی. ژنگان هسته ای را معادل 

مجموعه ای شامل یک نسخه از هر یک از انواع فام تن ها در نظر می گیرند.

و  غیرجنسی  کروموزوم  شامل 22  انسان  هسته ای  ژنوم   
کروموزوم های جنسی X و Y است و ژنوم سیتوپالسمی در انسان 

شامل دنای راکیزه است.

-	صفات	تک	جایگاهی: صفاتی که فقط یک جایگاه ژن در کروموزوم 
دارند و به صورت غیرپیوسته بروز می کنند. مانند ← رنگ گل میمونی 

که سفید، قرمز یا صورتی است.
-	صفات	چند	جایگاهی: صفاتی که بیش از یک جایگاه ژن در کروموزوم 
دارند و به صورت پیوسته بروز می کنند. مانند ← رنگ نوعی ذرت که 

طیفی از سفید تا قرمز است.

 صفت رنگ این نوع ذرت دارای سه جایگاه  ژنی است که 
هر کدام دو دگره دارند و برای نشان دادن ژن ها از حروف بزرگ 
و کوچک   B ،A و C استفاده می کنیم. دگره های بارز، رنگ قرمز 

و دگره های نهفته رنگ سفید را ایجاد می کنند.

	انواع	فنوتیپ	رنگ	ذرت:

فنوتیپ ناخالص: هر چه تعداد دگره های بارز بیش تر 
باشد، مقدار رنگ قرمز بیش تر است

فنوتیپ خالص
þÃö Áï¾ºITwA q¶o¤← ←AABBCC

þÃö Áï¾ºITwA kÃÿw← ←aabbcc

 

اثر	محیط: گاهی برای بروز یک رخ نمود تنها وجود ژن کافی نیست 

و اثر محیط نیز در بروز آن تأثیر می گذارند. مثال ← ساخته شدن 
سبزینه در گیاهان عالوه بر ژن، به نور هم نیاز دارد.

	مهار	بیماری	های	ژنتیک

 با تغییر عوامل محیطی می توان، بروز اثر ژن ها را مهار کرد.

آمینواسید  آنزیمی که  بیماری  این  در   : PKU(( )) فنیل		کتونوری	 	
فنیل آالنین را می تواند تجزیه کند وجود ندارد. تجمع فنیل آالنین 
در بدن به ایجاد ترکیبات خطرناک می انجامد. در این بیماری مغز 

آسیب می بیند.

دارند،  فنیل آالنین  که  خوراکی هایی  از  نکردن  تغذیه  با   
می توان مانع بروز اثرات این بیماری شد.

 فنیل کتونوری یک بیماری نهفته است. وقتی نوزاد متولد 
می شود، عالئم آشکاری ندارد و تغذیۀ نوزاد از شیر مادر که حاوی 

فنیل آالنین است به یاخته های مغزی او آسیب می زند.

52
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  گفتار 1 ـ اساس رفتار

انسان  تو این فصل رفتارهای جانوران مورد بررسی قرار می گیره و 
با  انسان  )مثالً  می بخشه.  بهبود  خودشو  زندگی  رفتارا  این  شناختن  با 
شناخت رفتارهایی شیر زبون بسته که تو جنگل برا خودش سلطانه رو میاره تو سیرک 
و از حلقه آتشین می پرونه! و پول در میاره! جل الخالق!! تو رو خدا ببین چطور شیر رو 

تحقیر می کنن.(
بیرونی  و  درونی  محرک های  به  پاسخ  در  جانوران  که  واکنش هایی 
گربه با پخ کردن می ترسه و فرار می کنه! پِخ  می دهند را رفتار می گویند. )مثالً 

کردن انسان میشه محرک و فرار کردن گربه میشه واکنش.(
		رفتارهای	غریزی:

والدین  یا  والد  به  غذاخوردن  در  پرندگان، جوجه هایشان  از  برخی 
خود وابسته اند. مثالً جوجه کاکایی ← این رفتار ژنی است یعنی از 
بدو تولد در جوجه جود دارد و رفته رفته با کسب تجربه آن حرکت 
اثرگذاری ژن و  با  این رفتار  انجام می دهد.  با مهارت بیش تری  را 
محیط کامل می شود. یعنی در این رفتار هم ژن مؤثر است و هم 
محیطی که جانور در آن قرار دارد. پس همه رفتارها در بدو تولد 

نیستند. کامل 
پس رفتار مراقبت در موش ماده اساس ژنی دارد و رفتاری غریزی است.

اساس رفتار غریزی در همه افراد یک گونه یکسان است. مثالً در 
انجام  همۀ موش های ماده یک گونه، رفتار مراقبت مادری یکسان 

می شود.

 رفتار ژنی ← محافظت از زاده ها در موش ماده توسط ژن 
B انجام می شود.

		یادگیری	و	رفتار:
ادامه دار  و  می شود  ایجاد  تجربه  به واسطۀ  رفتار  در  که  تغییری 
می باشد، یادگیری نامیده می شود و انواعی دارد مانند خوگیری و ...

		عادی	شدن	)خوگیری(:
در این یادگیری جانور به محرک هایی که مدام تکرار می شوند و سود 
و ضرری برای او ندارد، پاسخ نمی دهد به عبارتی آن محرک ها برایش 
عادی شده است. این عدم پاسخ باعث می شود انرژی جانور بیهوده 

صرف نشود. )مانند عدم پاسخ شقایق دریایی به حرکت مداوم آب( 
به محرک های بی سود و ضرر پاسخ  ابتدا که جانور  در حاشیه: در 
می دهد، چون این پاسخ ها سریع و بدون آگاهی قبلی می باشد، به آن 

انعکاس می گویند.
 	شرطی	شدن	کالسیک:

در این نوع شرطی شدن، یک محرک بی اثر با محرک طبیعی دیگر 
پاسخ  بروز  باعث  و  می شود  همراه  می شود،  پاسخ  ایجاد  سبب  که 
می شود. در آزمایش پاولوف صدای زندگ یک محرک شرطی است 
چون به این شرط می تواند محرکی باشد که سبب بروز پاسخ )ترشح 

بزاق( شود که با یک محرک طبیعی همراه شود.

		شرطی	شدن	فعال:
در این نوع یادگیری جانور با آزمون و خطا رفتاری را انجام می دهد 
که این کار اگر با دریافت پاداش همراه باشد احتمال تکرار آن افزایش 
می یابد و اگر تنبیه شود احتمال انجام آن کاهش پیدا می کند. مثال 
برای این نوع یادگیری ← )وقتی یه بچه کوچیکی یه بچه دیگرو می زنه، اگر پدر و 
مادرش تشویقش کنن و بگن آفرین و براش دست بزنن، بچه می فهمه که اگر دوباره بزنه 
باز هم اونو تشویق می کنن و به نوعی احتمال انجام اون افزایش پیدا می کنه(. )جعبه 

اسکینر برای همین نوع یادگیری به کار رفته است.
در فعالیت 2 پرنده، پروانه مونارک )فصل 1 دهم( را به اشتباه می خورد و 
باعث تهوع آن می شود یعنی تنبیه شدن، پرنده یاد می گیرد که دیگر آن 

پروانه را نخورد؛ زیرا برایش مضر است. )شرطی شدن فعال(
		حل	مسئله:

این روش در جانوران مانند کالغ ها و شامپانزه ها دیده می شود. در 
این روش جانور وقتی با مسئله جدیدی روبه رو می شود بین تجارب 
گذشته خود و موقعیت جدید ارتباط برقرار می کند و با استفاده از آن 

آگاهانه برنامه ریزی می کند تا مسئله حل شود.
		نقش	پذیری:

نقش پذیری یک رفتار ترکیبی از غریزه )تحت تأثیر ژن( و یادگیری 
است. به این صورت که اطالعاتی که در ژن آن جانور ذخیره شده 
است او را در یک زمان کوتاهی که در جوجه غاز چند ساعت بعد 
از تولدش است، نسبت به اشیای متحرک حساس می کند و باعث 
می شود او دنبال کردن را یاد بگیرد. نقش پذیری در دوره مشخصی 
از زندگی جانور انجام می شود. در جوجه غاز این دوره از این لحاظ 
انجام می شود.  موفقیت  بیش ترین  با  نقش پذیری  است که  حساس 
جوجه با نقش پذیری عالوه بر حفاظت شدن توسط مادر، رفتارهای 

دیگری مثل جست وجوی غذا را فرا می گیرند.

 گفتار 2 ـ انتخاب طبیعی و رفتار

		بر	هم	کنش	غریزه	و	یادگیری:
آن هاست،  اطراف  محیط  و  غریزه  از  ترکیبی  جانوران  رفتار  بیشتر 
جانور با کسب تجربه از محیط هایی که در آن ها قرار می گیرد، رفتار 
خود را تغییر می دهد و باعث سازگاری او با محیط می شود. یادگیری 
برای بقای جانوران اهمیت دارد؛ زیرا محیط جاندار همواره در حال 

تغییر است.
در این گفتار به دو پرسش پاسخ می دهند. چرایی و چگونگی انجام رفتار

چرایی انجام رفتار به دیدگاه انتخاب طبیعی مربوط است یعنی این 
طبیعت است که موجب می شود جانور آن رفتار به خصوص را انجام 
دهد. یعنی این رفتار ها برای افزایش شانس خود برای بقا و تولیدمثل 

و... می باشد.
چگونگی انجام رفتار متأثر از ژن و محیط می باشد.

در پاسخ به چرایی بیرون انداختن پوسته تخم ها توسط پرنده کاکایی 

فصل هشمت
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