
هر مولکول DNA شامل تعداد زیادي ژن میباشد و هر ژن یک جایگاه آغاز رونویسی دارد. با توجه به این که در هنگام همانندسازي کل مولکول DNA (تعداد زیادي ژن) همانند گزینه 3 - 1

سازي میشود، در مقابل نوکلئوتید هر جایگاه آغاز رونویسی نیز نوکلئوتید مکمل قرار میگیرد.

بررسی سایر گزینهها:

): در پروکاریوتها و در یوکاریوتها همواره در هر نقطۀ آغاز همانندسازي دو دوراهی همانندسازي تشکیل میشود. گزینۀ (

): در هر دوراهی همانندسازي بیش از یک آنزیم DNA پلی مراز فعالیت میکنند. گزینۀ (

): در هر دوراهی همانند سازي، همانند سازي در دو رشته صورت میپذیرد. گزینۀ (

فقط گزینه ي ب صحیح است. گزینه 3 - 2
بررسی سایر موارد:

مورد الف) نادرست- در برخی باکتري ها، پالزمید وجود دارند، یعنی بیش از یک مولکول  دارند.

مورد ب) درست- از آنجائی که  باکتري حلقوي است، هیچ گاه رشته هاي پلی نوکلئوتیدي این  قطبیت ندارد.  
مورد ج) نادرست- پیوند فسفودي استر طی همانند سازي در سیتوپالسم تشکیل می شود. 

مورد د) نادرست- در باکتري ها معموًال هر  حلقوي دو دوراهی همانندسازي دارد.

هلیکاز در فرآیند همانندسازي دخالت دارد نه رونویسی. گزینه 3 - 3

بررسی گزینه ها: گزینه 4 - 4

. پرفورین، پروتئینی است که توسط یاخته کشنده طبیعی ساخته می شود ولی در غشا یاخته آلوده به ویروس یا یاخته سرطانی قرار می گیرد. گزینه  و 

. پروتئین مکمل توسط یاخته انسان ( یوکاریوت ) ساخته می شود .اما می تواند در غشا یاخته پروکاریوت قرار گیرد. گزینه  و 

یک مولکول  با  نوکلئوتید داراي دو رشته است که هر رشتۀ آن داراي  نوکلئوتید است. گزینه 1 - 5

) باشد. در نتیجه ) و یا  پیوند (بین  و  بنابراین این مولکول داراي  پله است. هر پله داراي یک باز پورین و یک باز پیریمیدین است و ممکن است شامل  پیوند هیدروژنی (بین  و 

تعداد پیوندهاي هیدروژنی بین  پیوند تا  پیوند خواهد بود.

این مولکول در صورت خطی بودن، داراي  پیوند فسفودي  استر در هر رشته (در مجموع  پیوند) و  پیوند قند – فسفات است. در صورت حلقوي بودن داراي  پیوند فسفودي

استر و داراي  پیوند قند – فسفات است.

در  با آنکه یک رشته پلی نوکلوتیدي است بین بازهاي مکمل پیوند هیدروژنی دیده می شود. 

هر دو راهی همانندسازي حتما یک هلیکاز و دو آنزیم DNA پلی مراز دارد. از آنجاییکه در برخی پروکاریوتها همانندسازي ممکن است یک طرفه انجام بگیرد، نمیتوان تعداد گزینه 4 - 6

هلیکازها و DNA پلیمرازهاي حباب جایگاه آغاز را تعیین نمود. 

»: زیرا که رنا بسپاراز هم می تواند دو رشته دنا با باز کند ولی در همانندسازي تأثیري ندارد. علت نادرستی گزینۀ « گزینه 3 - 7

در همانندسازي دنا  عامل موثر است.

 – مولکول دنا به عنوان الگو

 – آنزیمی که نوکلئوتیدها را به صورت مکمل کنار هم قرار دهد.

 – واحدهاي سازندة دنا بتوانند در کنار هم نسخۀ مکمل الگو را بسازند که این واحدها نوکلئوتیدهاي سه فسفاته هستند.

رد سایر گزینه ها: گزینه 3 - 8

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

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

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

تمامی موارد عبارت را به نادرستی کامل می کنند. گزینه 1 - 9
بررسی موارد:

الف) کانال غشایی توانایی اتصال به ناقل عصبی را دارد در حالی که کاتالیزور زیستی نمی باشد.
ب ) براي کوتاه شدن سارکومر دو نوع پروتئین روي هم می لغزند.

ج) میوگلوبین مشابه زنجیرة آلفا هموگلوبین است ولی یک هموگلوبین دو زنجیره آلفا دارد پس مشابه دو زنجیره هموگلوبین می باشد.
گونه در زیست شناسی به جاندارانی گفته می شود که می توانند در طبیعت با هم آمیزش کنند و زاده هاي زیستا و زایا را به وجود آورند ولی نمی توانند با جانداران دیگر آمیزش گزینه 4 - 10

موفقیت آمیز داشته باشند.

در همانندسازي دنا، آنزیم هاي هلیکاز و دنابسپاراز نقش دارند. هلیکاز توانایی شکستن پیوند بین بازها در دو رشته یا همان پیوند هیدروژنی و دنابسپاراز توانایی شکستن پیوند بین گزینه 2 - 11
بازها در یک رشته یا همان پیوند فسفودي استر را هنگام ویرایش دارد، ولی یک آنزیم هر دو توانایی را با هم ندارد.

هنگام ورود نوکلئوتیدهاي سه فسفاته به اسیدهاي نوکلئیک این نوکلئوتیدها دو فسفات خود را از دست می دهند. در نتیجه حجم فسفات آزاد درون یاخته افزایش می یابد.
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از آنجایی که رمزه هاي رناي پیک از سه نوکلئوتید تشکیل شده اند و نخستین رمزة قابل ترجمه (رمزة آغاز) در جایگاه  قرار می گیرد؛ پس هنگام تشکیل پنجمین پیوند پپتیدي، گزینه 1 - 12

نوکلئوتید پانزدهم در جایگاه  ریبوزوم و نوکلئوتید هیجدهم در جایگاه  ریبوزوم قرار می گیرد.
تنها مورد «ب» صحیح است. بررسی موارد: گزینه 1 - 13

الف) براي بیان ژن هاي رناي ناقل و رناي رناتن صادق نیست.
ب) براي بیان شدن ژن و فعالیت آنزیم رنا بسپاراز، می بایست دو رشته ي دنا از هم جدا شوند.

ج) این که در یک زمان مشخص، کدام ژن ها روشن و کدام آن ها خاموش باشند، به تنظیم بیان ژن معروف است. پس اگر ژنی خاموش شود، سنتز پیوند فسفودي استر رخ نمی دهد.
د) براي توالی افزاینده صادق نیست.

هیدر یوکاریوت است و با توجه به وجود توالی هاي حفظ شده در بین گونه هایی که خویشاوندي بیشتري دارند، هیدر نسبت به باکتري ها شباهت بیشتري در ژنگان با انسان دارند. گزینه 2 - 14

هیدر و انسان هر دو داراي  خطی و  میتوکندري هستند.  سایر گزینه ها حلقوي است و فاقد میتوکندري اند.
چون توالی هاي افزاینده باعث افزایش سرعت رونویسی می شوند جهش در توالی هاي افزاینده ممکن است بر مقدار محصول ژن تأثیرگذار باشد. گزینه 2 - 15

جهش در توالی هاي افزاینده، در توالی نوکلئوتیدهاي خود افزاینده تأثیر می گذارد. (مورد  هم می تواند صحیح باشد.)
همه موارد صحیح  اند: گزینه 4 - 16

با توجه به شکل مقابل می توان به نتایج زیر رسید: 

و راه انداز ژن  دو توالی پایان رونویسی دیده می شود.  مورد الف) بین راه انداز ژن 

راه اندازراه اندازرنابسپاراز

رنای در حال رونویسی

رنابسپاراز

2ژن

1ژن3ژن

راه انداز رنابسپاراز

مورد ب) در بین ژن  و ژن  هیچ راه اندازي وجود ندارد. 

مورد ج) در بین راه انداز ژن  و راه انداز ژن  هیچ ژنی وجود ندارد. 
مورد د) در صورتی که در دو ژن مجاور از یک رشته رونویسی شود ممکن است بین دو راه انداز فقط یک توالی پایان رونویسی وجود داشته باشد. 

بند پایان دفاع اختصاصی و لنفوسیت ندارند، بنابراین گیرنده ي آنتی ژن نیز ندارند. میتوکندري سلول هاي یوکاریوتی داراي  حلقوي است. براي تشکیل پروتئین هاي ریبوزوم  گزینه 4 - 17

هاي یوکاریوتی، هر سه نوع رنابسپاراز فعال هستند. در یوکاریوت ها  پلی مراز میتوکندري بدون کمک عوامل رونویسی راه انداز را شناسایی می کند. بنابراین می توان گفت اغلب
رنابسپارازها، به کمک عوامل رونویسی به راه انداز متصل می شوند نه همۀ رنابسپارازها

هر گونه جهش کوچک رخ داده در توالی ژن نوعی پروتئین تک رشته اي، منجر به ایجاد تغییر در توالی رناي پیک نابالغ تازه  ساخت به وجود می آورد. گزینه 3 - 18
بررسی سایر گزینه ها:

) جهش تغییر در چارچوب الزامًا حذف یا اضافه شدن یک نوکلئوتید نیست؛ بلکه ممکن است تعداد بیشتري نوکلئوتید حذف یا اضافه شود. ولی حتمًا باید مضربی از عدد  نباشد. گزینۀ 

) جهش از نوع دگرمعنا باعث تغییر آمینو اسید می شود و باعث تغییر ساختار اول رشته می شود؛ اما الزاما شکل و عملکرد پروتئین را تغییر نمی دهد. گزینۀ 

) طی جهش تغییر چارچوب ممکن است یک کدون پایان به کدون پایان دیگر تبدیل شود که در این صورت طول رشته پلی پپتیدي تغییري نمی کند. گزینۀ 
همۀ یاخته هاي یوکاریوتی و پروکاریوتی داراي نوکلئیک اسید خطی (رنا و دنا) هستند. گزینه 4 - 19

در بررسی موارد:
مورد  الف) پروکاریوت ها هسته ندارند.

مورد  ب) ممکن است دناي حلقوي از یک باکتري به باکتري دیگر منتقل شود.
مورد ج ) در پروکاریوت ها، بیان ژن برخی از صفات و پروتئین ها به بیش از یک ژن نیاز دارند.

مورد د) پروکاریوت هسته ندارد.

در مرحلۀ اول ترجمه یک  ولی در مرحلۀ دوم، دو مولکول   در رناتن (ریبوزوم) دیده می شود. گزینه 2 - 20
بررسی سایر گزینه ها:

»: دقت کنید در مرحلۀ طویل شدن و پایان برخالف مرحلۀ آغاز، پیوند بین آمینواسید و نوکلئوتید   شکسته می شود. گزینۀ «

»: در مرحلۀ اول  قبل از کامل شدن ساختار ریبوزوم در بخشی از جایگاه   تشکیل می شود، قرار می گیرد. اما این بدان معنا نیست که ترجمه صورت نمی پذیرد، چرا که ترجمه یعنی گزینۀ «

برقراري پیوند بین مولکول   و   پس در هر دو مرحله شاهد ترجمه هستیم. اما ساخته شدن رشتۀ پلی پپتیدي صرفًا در مرحلۀ طویل شدن ترجمه انجام می شود.

»: در مرحلۀ طویل شدن و پایان،   به ترتیب از جایگاه هاي   و   خارج می شود. گزینۀ « 

بررسی گزینه ها: گزینه 4 - 21

»: باکتري هاي پوشینه دار در بدن میزبان زنده می مانند و باعث مرگ میزبان می شوند. این نشان می دهد که سیستم ایمنی میزبان قادر به از بین بردن این باکتري ها نیست، در حالی که گزینۀ «
باکتري هاي بدون پوشینه را از بین می برد.

»: ویژگی تمامی جانداران می باشد. » و « گزینۀ «

»: ممکن است باکتري پوشینه دار، ابتدا فاقد پوشینه باشد که از والد فاقد پوشینه ایجاد شده است، ولی در اثر منتقل شدن مادة ژنتیک باکتري پوشینه دار، داراي پوشینه شود. گزینۀ «
بررسی سایر گزینه ها: گزینه 4 - 22
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»: نادرست، آنزیم هلیکاز توانایی شکستن پیوند هیدروژنی را داراست. این آنزیم مارپیچ دنا را باز می کند نه اینکه پیچ و تاب آن را باز کند. گزینۀ «

»: نادرست، این کار توسط مجموعه اي از آنزیم ها انجام می شود نه فقط توسط دنا بسپاراز ( پلیمراز). گزینۀ «

»: نادرست، منظور همۀ جانداران یوکاریوتی و باکتري هاست. باکتري ها توانایی تشکیل سطوح باالتر از یاخته را ندارند. گزینۀ «

»: درست، منظور همۀ پروکاریوت ها است. در این جانداران با اینکه پروتئین هیستون یافت نمی شود ولی می توان در آن ها اتصال آنزیم هاي پروتئینی را مشاهده کرد. گزینۀ «
موارد الف،ب و د درست اند. گزینه 3 - 23

بررسی موارد:
مورد الف) هر واحد تکرار شونده دنا منظور نوکلئوتید هاست. در ساختار نوکلئوتید هاي دنا یک قند دئوکسی ریبوز (یک حلقۀ آلی) و یک باز پورینی (دو حلقه اي) یا باز پیریمیدینی (تک حلقه اي) یافت

می شود. بنابراین حداقل دو حلقۀ آلی دارد. (درست)
مورد ب) در تشکیل پیوند فسفو دي استر، فسفات یک نوکلئوتید به گروه هیدروکسیل از قند مربوط به نوکلئوتید دیگر متصل می شود. (درست)

مورد ج) دو رشتۀ دنا در موقع نیاز می توانند در بعضی نقاط از هم جدا شوند، بدون این که پایداري آن ها به هم بخورد. (نادرست)
مورد د) پیوند هاي هیدروژنی بین باز ها، دو رشتۀ دنا را در مقابل هم نگه می دارد. این پیوند ها بین جفت باز ها به صورت اختصاصی تشکیل می شوند. (درست)

موارد ب و د بیش از یک نقطۀ آغاز همانندسازي فعال دارند. گزینه 2 - 24
بررسی موارد:

مورد الف) یاختۀ قرمز بالغ خون هسته و دنا ندارد.
مورد ب) باکتري مقاوم نسبت به آنتی بیوتیک داراي دیسک است، پس هم داراي نقطۀ آغاز همانند سازي در دناي اصلی و هم در دیسک است.

مورد ج) تراکئید ها یاخته هایی مرده هستند.
مورد د) یاختۀ زامه زا از آن جا که توانایی میتوز دارد؛ پس در هنگام همانند سازي چند نقطۀ آغاز همانند سازي ایجاد می کند.

همۀ موارد فراوانی را تغییر می دهند. گزینه 3 - 25
مورد ج  صحیح است. گزینه 1 - 26

در گونهزایی دگرمیهنی وجود رانش، انتخاب طبیعی، جهش و عدم شارش باعث میشود که در محیطهایی متفاوت گونههاي مختلفی ایجاد شوند.
بررسی سایر موارد:

مورد الف) در گونه زایی دگر میهنی جدایی تولید مثلی به تدریج اتفاق می افتد.
مورد ب) جهش جدا نشدن کروموزوم ها مربوط به میوز است.

بررسی گزینه ها: گزینه 2 - 27

»: جایگاه اتصال فعال کننده، بخشی از دنا است. بین دو رشتۀ مولکول دنا، پیوند هیدروژنی مشاهده می شود. همچنین در ساختار دوم و سوم پروتئین ها نیز می توان پیوند هیدروژنی را مشاهده گزینه «
کرد.

»: در آزمایش اول ایوري و همکارانش، پروتئین هاي موجود در عصارة استخراج شده از باکتري هاي کشته شدة پوشینه دار تخریب شدند. گزینه «

»: راه انداز مورد رونویسی قرار نمی گیرد. گزینه «

»: توالی اپراتور در تنظیم منفی مربوط به تجزیۀ الکتوز، در تماس مستقیم با رنابسپاراز قرار می گیرد. گزینه «
با توجه به مربع پانت داریم: گزینه 2 - 28

 صورتی

 قرمز

 سفید

 نوع ژنوتیپ و  نوع فنوتیپ به وجود می آمد.

زمانی که بیماري از نوع اتوزوم و نهفته است یعنی فرد بیمار داراي  الل از بیماري بوده که یکی را از پدر و دیگري را از مادر خود دریافت کرده است. گزینه 1 - 29
بررسی سایر گزینه ها:

) فرزند  می تواند از والدینی با ژنوتیپ هاي  و  متولد شود. رد گزینۀ 

نیز در انعقاد خون اختالل ایجاد می کند و بیماري ژنتیکی محسوب نمی شود. ) دقت کنید که عوامل دیگري، مانند کمبود کلسیم و کمبود ویتامین  رد گزینۀ 

) پسر  می تواند از والدینی سالم متولد شود که مادر به صورت  و پدر به صورت  باشد. رد گزینۀ 
منظور سؤال یاخته هاي هاپلوئید موجود در مجراي لوله هاي اسپرم ساز و اپی دیدیم می باشند. گزینه 3 - 30

بررسی موارد:
الف) این یاخته ها هنوز به مجراي اسپرم بر وارد نشده اند و توسط قند مایع وزیکول سمینال تغذیه نمی شوند؛ بلکه به کمک ترشحات یاخته هاي سرتولی تغذیه می شوند.

ب) ممکن است صفت چندجایگاهی باشد و در نتیجه اسپرم ها براي آن صفات بیش از یک دگره (الل) درون هستۀ خود دارند.
ج) این یاخته ها در هستۀ خود داراي ژن یا ژن هاي سازندة مربوط به تاژك هستند که در زمان تبدیل اسپرماتید به اسپرم بیان شده اند.

، اسپرماتیدها هستند و اسپرم ها از تمایز اسپرماتیدها ایجاد می شوند. د) دقت کنید محصول میوز 

(دگرة هموفیلى را به صورت   و دگرة راشیتیسم را به صورت  نمایش می دهیم.) گزینه 4 - 31

صفات وابسته به کروموزوم  همزمان با هم به ارث مى رسند؛ اگر در خانواده اى یک پسر مبتال به بیماري وابسته به  نهفته و دیگرى مبتال به بیمارى وابسته به  بارز باشد، ژن نمود مادر قطعًا
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به صورت  مى باشد. 
طبق ژنوتیپ نوشته شده براى مادر، هرگز امکان ابتالى پسرى به هر دو بیمارى وابسته به جنس وجود نخواهد داشت.

بررسی سایر گزینه ها:

): مادر مبتال به راشیتیسم و سالم از نظر هموفیلى است و گروه خونى  را به صورت مثبت دارد. تمامى صفات نام برده در وى رخ نمودى بارز دارند.  گزینۀ (

): درصورتی که دختر دگرة  را از مادر دریافت کند، مبتال به راشیتیسم مى شود. گروه خونى می تواند  باشد که از نظر هر دو نوع گروه خونى ناخالص است. (پدر داراى گروه گزینۀ (
خونى منفى است؛ درنتیجه دختر با گروه خونى مثبت قطعًا ناخالص است.)

): به دلیل عدم اطالع از ژن نمود دختران این خانواده، در مورد ابتالى پدر به هیچ یک از بیماري هاى وابسته به  نمی توان نظري قطعی داد. گزینۀ (

صفت مربوط به رنگ در این نوع ذرت، داراي سه جایگاه ژنی است که هر جایگاه داراي دو الل با رابطۀ بارز و نهفتگی نسبت به همدیگر می باشند. در رابطه با این صفت هرچه تعداد گزینه 1 - 32
الل هاي بارز در این ذرت ها بیشتر باشد، رنگ آنها قرمزتر شده و هرچه تعداد الل هاي نهفته در آن ها بیشتر باشد، رنگ ذرت ها به سفید نزدیک تر می شود. بنابراین در این نوع ذرت ها ژنوتیپ 

، سفیدترین ذرت را به وجود می آورد. ، قرمزترین ذرت را ایجاد می کند و ژنوتیپ 
بررسی گزینه ها:

): وقتی می گوییم یک ذرت کمتر از یک الل نهفته براي این صفت داشته باشد، یعنی این که همۀ الل هاي آن از نوع بارز باشند. پس در چنین شرایطی رنگ ذرت ها، قرمزترین حالت ممکن گزینۀ (
خواهد بود. (درست)

): وقتی می گوییم یک ذرت کمتر از دو الل بارز داشته باشد، یعنی یا یک الل بارز داشته باشد یا همۀ الل هاي آن، نهفته باشد. براي حالت اول، سه نوع ژنوتیپ و براي حالت دوم یک نوع گزینۀ (
ژنوتیپ ممکن خواهد بود. پس در این حالت در مجموع چهار نوع ژنوتیپ قابل انتظار است. (نادرست)

): زمانی رنگ ذرت ها دقیقًا حد واسطی بین سفیدترین و قرمزترین حالت ممکن خواهد بود که آن ذرت دقیقًا سه الل بارز داشته باشد و سه الل نهفته. نه اینکه آن ذرت کمتر از سه الل نهفته گزینۀ (
داشته باشد. (نادرست)

): اینکه می گوییم یک ذرت کمتر از یک الل بارز داشته باشد، یعنی اینکه همۀ الل هاي آن، نهفته باشند. در این حالت فقط یک نوع ژنوتیپ براي آن ذرت وجود خواهد داشت؛ اما در فنوتیپ گزینۀ (
حد واسط (قلۀ منحنی زنگوله اي شکل) که بیشترین فراوانی را دارد، هفت نوع ژنوتیپ مختلف براي ذرت ها قابل انتظار است. (نادرست)

گزینه 3 - 33

                                                      

گامت نر = ژنوتیپ رویان      گامت ماده 

گامت نر = ژنوتیپ آندوسپرم  دوهسته اي 

  بررسی گزینه ها: 

»: طبق حل سؤال امکان به وجود آمدن  وجود ندارد.  گزینه «

»: طبق حل سؤال امکان به وجود آمدن  وجود ندارد.  گزینه «

»: طبق حل سؤال این دو ژنوتیپ صحیح هستند.  گزینه «

»: طبق حل سؤال امکان به وجود آمدن  وجود ندارد.  گزینه «

چون در این فرد بالغ برخی از یاخته ها، هاپلوئید (جنسی) می باشند؛ درنتیجه از این صفت فقط یک دگره (الل) را دارند.  گزینه 3 - 34
بررسی سایر گزینه ها:

»: گلبول قرمز فاقد هسته و درنتیجه فاقد هر گونه دگره اي می باشد. گزینۀ «

»: چون پدر این فرد داراي گروه خونی  می باشد؛ درنتیجه این فرد قطعًا داراي ژنوتیپ  می باشد. گزینۀ «

»: به طور طبیعی دو دگرة یک صفت تک جایگاهی بر روي یک کروموزوم قرار نمی گیرند. گزینۀ «

، منفی می باشد. ، مثبت هستند، ولی فرزندي که داراي ژن نمود  باشد، از نظر  »: والدینی که داراي ژن نمود  هستند، از نظر  گزینۀ « گزینه 3 - 35
بررسی سایر گزینه ها:

»: اگر از هر دو والد گامت هاي  با یکدیگر لقاح پیدا کنند، ژن نمود فرزند  خواهد بود که با ژن نمود والدین  متفاوت است. گزینۀ «

»: اگر از یک والد گامت  و از والد دیگر گامت  با یکدیگر لقاح پیدا کنند، ژن نمود فرزند مشابه والدین  و رخ نمود نیز مانند والدین به صورت  مثبت خواهد بود. گزینۀ «

،  و  می باشد. »: از هر والد یک گامت در لقاح شرکت کند، هر فرزندي که متولد می شود، داراي یکی از سه ژن نمود مربوط به این صفت یعنی  گزینۀ «
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