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نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: زیست جامع دوازدهم

تاریخ آزمون: 1399/04

زمان برگزاري: 25 دقیقه

مرکز آموزشى و مشاوره اى
طوفان

در همانندسازي  به روش نیمه حفاظتی  ..................  1

یکی از دو رشتۀ  به عنوان الگو عمل میکند. نیمی از مولکول  مادري به عنوان الگو عمل میکند.

هر سلول دختري  درصد از هر رشته  مادري را دریافت میکند. درصد یک رشته از هر مولکول مادري وارد هر سلول دختري میشود.

DNA

DNADNA

50DNA100

ي خطی که داراي  نوکلئوتید است، تعداد کدام، بیش تر از سایرین است؟ در یک مولکول   2

پیوندهاي فسفودي استر پیوندهاي هیدروژنی پیوندهاي قند - فسفات بازهاي دو حلقه اي

DNA100

جهش در راه انداز ژن هایی که توسط عوامل رونویسی رنابسپاراز  شناسایی می شوند، می تواند از سنتز  .................. جلوگیري نماید.  3

رناي حامل متیونین رناي داراي کدون متیونین رناي رنانتی رناي پیک

3

طی فرآیند بیان هر ژن،  .................. (با تغییر)  4

هر رنا داراي رونوشت توالی پایان رونویسی است. رونوشت راه انداز، ترجمه نمی شود.

رمزه  فقط در جایگاه  رناتن وارد می شود. AUGPپیوندهاي فسفودي استر و پپتیدي برقرار می شود.

یک مولکول رناي پیک نابالغ  نوکلئوتیدي، داراي  رونوشت میانه است. هرکدام از میانه ها  نوکلئوتید دارند. بخش ساختاري ژنی که  5
رناي پیک از آن رونویسی شده است، چند جفت نوکلئوتید دارد؟

500230

380440500560

در فرآیند پروتئین سازي اگر به رناي ناقل جایگاه  سه عدد آمینواسید متصل باشد تاکنون چند رناي ناقل به ترتیب وارد جایگاه  و  رناتن  6
شده اند؟ (با تغییر)

AAP

2 − 12 − 23 − 23 − 3

هنگام تنظیم بیان ژن در پیش هسته اي ها، کدام دو مورد به یکدیگر متصل نمی شود؟(با تغییر)  7

مهارکننده و اپراتور الکتوز و اپراتور الکتوز و مهارکننده رنا بسپاراز و راه انداز

بخش ساختاري یک ژن فرضی، داراي  نوکلئوتید و  بیانه بوده و هریک از میانه هاي آن داراي  نوکلئوتید است. رناي پیک بالغ  8
رونویسی شده از این بخش ژن، چند نوکلئوتید خواهد داشت؟

600450

150225250450

سلول فتوسنتزکننده قطعًا  ..................  9

داراي  حلقوي است. داراي سانتریول است. O2DNAفاقد اپران است. تولید می کند.

در حین ترجمۀ یک رناي پیک، هنگامی که پنجمین رمزه قابل ترجمه در جایگاه  رناتن قرار دارد، چندمین پیوند پپتیدي در جایگاه  رناتن در  10
حال تشکیل است؟(با تغییر)

ششمین پنجمین چهارمین سومین

PA

کدام گزینه، در مورد رانش دگره اي نادرست است؟  11

باعث خارج شدن جمعیت از حالت تعادل می شود. در اثر حوادث طبیعی رخ می دهد.

باعث سازگاري دگره (الل) هاي باقی ماندة جمعیت با محیط می شود. در جمعیت هایی با اندازة کوچک تر تأثیر بیشتري دارد.
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کدام نادرست است؟  12
در بندپایان،  ..................

براي تشکیل ریبوزوم، هر سه نوع رنابسپاراز فعال هستند. هر  حلقوي، یک جایگاه همانندسازي دارد.

، ژن هاي سازندة گیرندة آنتی ژن را رونویسی می کند. رنا بسپاراز  اغلب رنابسپاراز، به کمک عواملی رونویسی به راه انداز متصل می شوند.

DNA

2

کدام مورد، ویژگی مشترك همۀ جاندارانی است که بخش عمدة فتوسنتز را انجام می دهند و در محیط هاي متفاوت خشکی و آبی زندگی می کنند؟  13

آنزیم رنابسپاراز ( پلیمراز) در طی بیش از سه مرحله، عمل رونویسی را به انجام می رساند.

عواملی می توانند با عبور از طریق غشا هاي درون یاخته اي، رونویسی ژن ها را تحت تأثیر قرار دهند.

رنابسپاراز ( پلی مراز) می تواند به تنهایی نوعی توالی نوکلئوتیدي ویژة شروع رونویسی را شناسایی کند.

پروتئین ها می توانند به طور هم زمان و پشت سر هم توسط مجموعه اي از رناتن (ریبوزوم) ها ساخته شوند.

RNA

RNA

در هر زنجیره انتقال الکترون غشاي تیالکوئیدهاي گیاه بنت قنسول، کدام اتفاق روي می دهد؟  14

یون هاي هیدروژن برخالف شیب غلظت خود، از هر پروتئین غشایی عبور می کنند.

پیوندهاي کربن – هیدروژن به کمک الکترون هاي پر انرژي ساخته می شوند.

الکترون هاي پر انرژي به یون هاي هیدروژن می پیوندند.

انرژي به طور موقت در نوعی ترکیب ذخیره می شود.

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟  15
«در صورت حضور قند مالتوز در محیط باکتري اشرشیاُکالي و به دنبال اتصال فعال کننده به  .................. »

راه انداز، عوامل رونویسی بر روي توالی افزاینده قرار می گیرند.

مالتوز، مهار کننده تغییر شکل می دهد و از اپراتور جدا می گردد.

رنابسپاراز ( پلی مراز)، ژن هاي مربوط به سنتز مالتوز رونویسی می شوند.

)، اولین نوکلئوتید مناسب براي رونویسی مورد شناسایی قرار می گیرد. توالی خاصی از دنا (

RNA

DNA

، .................. به انجام می رسد. در گیاهانی که روزنه ها به طور معمول، به هنگام شب باز می شوند، .................. گیاهان   16

) در هنگام شب برخالف - دو مرحلۀ تثبیت کربن ( همانند - واکنش هاي چرخۀ کالوین به هنگام روز

) در یک نوع یاخته همانند - دو مرحلۀ تثبیت کربن ( ) جو در ترکیبی سه کربنی برخالف - تثبیت کربن (

C4

CO2

CO2CO2

کدام عبارت، در مورد هر سامانۀ تبدیل انرژي (فتوسیستم) موجود در غشاي یک تیالکوئید گیاه آفتابگردان صحیح است؟  17

در هر آنتن گیرندة نور آن، رنگیزه هاي متفاوتی به همراه انواعی پروتئین وجود دارد.

توسط دو مرکز واکنش آن، حداکثر طول موج هاي  و  نانومتر جذب می شود.

همواره به ترکیبی الکترون می دهد که با دو الیۀ فسفولیپیدي غشاي تیالکوئید در تماس است.

تنها با دارا بودن یک آنتن گیرندة نور، انرژي خورشید را جذب و به مرکز واکنش منتقل می نماید.

680700

کدام عبارت در مورد استرپتوکوکوس نومونیا درست است؟ (با تغییر)  18
 «در مرحلۀ .................. »

طویل شدن رونویسی، آنزیم رونویسی کننده به دو رشتۀ متصل شده و آن ها را از هم باز می کند.

، گسسته میشود. آغاز رونویسی، فقط پیوند بین بازهاي آلی دو رشتهي الگو و رمزگذار 

، کدون پایان به جایگاه  ریبوزوم منتقل میشود. طویل شدن ترجمه، با جابه جایی آخرین 

آغاز ترجمه، پس از اتصال دو زیر واحد ریبوزوم به یکدیگر، اولین  با نخستین رمزه (کدون) جفت میشود.

DNA

tRNAA

tRNA

در یک جمعیت، انتخاب طبیعی قطعًا  .................. میدهد. (باتغییر)  19

فراوانی برخی ژنوتیپها را تغییر فراوانی ژنوتیپهاي مغلوب را کاهش تنوع ژنوتیپها را افزایش تنوع اللها را کاهش
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20  کدام عبارت درست است؟ (باتغییر)

در آمیزش غیر تصادفی فراوانی ژنوتیپها تغییر میکند. تمامی جهشها دائمًا و فوراً رخ نمود افراد را تغییر میدهند.

فراوانی همۀ اللهاي غالب در جامعه، همواره و به سرعت افزایش مییابد. شارش ژن در جهت افزایش تفاوت بین جمعیتها عمل میکند.
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ي مادري که شامل  درصد یک رشته هنگام همانندسازي از هر دو رشته به عنوان الگو استفاده می شود. هر سلول دختري  درصد از مولکول   1

است، را دریافت می کند. اما به هنگام رونویسی یک ژن، بخشی از یک رشتۀ مولکول  به عنوان الگو عمل می کند.

ي خطی با  نوکلئوتید، حداقل  و حداکثر  پیوند هیدروژنی وجود دارد (اگر همه ي نوکلئوتیدها را  و  در نظر بگیریم  در این مولکول   2

 پیوند هیدروژنی و اگر همه ي نوکلئوتیدها را  و  در نظر بگیریم  پیوند هیدروژنی خواهیم داشت) که بیش تر از تعداد پیوندهاي فسفودي استر  و تعداد پیوندهاي فسفودي 

استر بیشتر از تعداد بازهاي دوحلقهاي ( تعداد بازهاي دو حلقه اي= تعداد بازهاي تک حلقه اي) است. در هر رشتهي  که داراي  نوکلئوتید است، 

  پیوند فسفودي استر وجود دارد و در کل مولکول جمعًا،  پیوند میان قندها و فسفات ها وجود دارد، چون یک مولکول قند هم با فسفات نوکلئوتید خودش و هم با

فسفات نوکلئوتید مجاور در رشته، پیوند کوواالنسی دارد. 

جهش در راه اندازهاي رنا بسپاراز  می تواند از سنتز رناي ناقل جلوگیري کند. رناي حامل (ناقل) آمینواسید همان رناي ناقل می باشد.  3

بخش راه انداز رونویسی نمی شود، بنابراین رونوشت ندارد. محصول نهایی همۀ ژن ها، پلی پپتید نیست، که همۀ ان ها پیوند پپتیدي داشته باشند. ممکن است در  4

طول یک رناي پیک رمزه  چند بار تکرار شده باشد. در ضمن بیان همۀ ژن ها لزومًا ترجمه الزم ندارد.

رناي پیک نابالغ داري  نوکلئوتید است. بنابراین آن بخش از مولکول دنا که رناي پیک نابالغ از آن رونویسی شده است. داراي  جفت نوکلئوتید است.  5

6  با توجه به شکل آخر، وقتی در جایگاه  رناتن رناي ناقلی با سه آمینواسید قرار دارد، دو رناي ناقل  در جایگاه  و دو رناي ناقل در جایگاه  قرار گرفته
است.

ریبوزوم
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P2 A2
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2
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1

د

الکتوز روي اپراتور قرار نمی گیرد، بلکه به مهارکننده متصل می شود.  7

 8

  در رونویسی یکی از رشته هاي مولکول دنا به عنوان الگو عمل می کند. بنابراین هر رشته داراي 

نوکلئوتید است. ژنی که داراي  بیانه باشد،  میانه  دارد. بنابراین رناي پیک  نابالغ رونویسی شده از

این بخش، داراي  رونوشت میانه  نوکلئوتیدي خواهد بود، که حذف خواهند شد.

50

DNA

A B C

=

mRNA

mRNA

اینترون ها

نا بالغ
بالغ

C=B=Aنوکلئوتید
N25 N25 N25

300-75 = 225 بالغ mRNA درنوکلئوتید

N300
N300

225

 

ي اصلی باکتري ها حلقوي است در گیاهان و آغازیان فتوسنتزکننده نیز  موجود هر سلول فتوسنتزکننده سلول گیاهی یا آغازي یا باکتري است.   9
در میتوکندري و کلروپالست حلقوي است.

رد سایر گزینه ها:

) در باکتري ها اپران وجود دارد.

) باکتري هاي فتوسنتز کنندة بی هوازي  تولید نمی کنند.

) گیاهان فاقد سانتریول  هستند.

50DNA100

DNA

DNA100100150AT

100CG150(98)

= = 50
n

2
DNA50

(2 × 50) − 2 = 98198

2n − 2 = (2 × 100) − 2 = 198

3

AUG

500500

AAP

300

43

325

DNADNA

1

2O2

3
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) ، کدون هاي قابل ترجمه ( و ..... و  و 

1 2 3 4 5 6 7

کدون آغاز کدون پایان

متیونین
آمینو اسید دوم

E A
P

پیوند یپتیدي

رانش دگره اي، فرایندي است که باعث تغییر فراوانی دگره اي بر اثر رویداد هاي تصادفی می شود. رانش دگره اي گرچه فراوانی دگره ها را تغییر می دهد؛ اما  11
بر خالف انتخاب طبیعی به سازش نمی انجامد و در واقع این تغییر فراوانی اللی به صورت تصادفی بوده و ارتباطی به سازگاري الل ها با محیط و انتخاب طبیعی ندارد. کاهش شدید در اندازة جمعیت

سبب تغییر فراوانی اللی می شود و این رانش ژنی می تواند سبب حذف برخی الل ها شود. رانش دگره اي، جهش، شارش و انتخاب طبیعی، از عوامل خروج جمعیت از تعادل است.

بند پایان دفاع اختصاصی و لنفوسیت ندارند، بنابراین گیرنده ي آنتی ژن نیز ندارند. میتوکندري سلول هاي یوکاریوتی داراي  حلقوي است. براي تشکیل  12

پروتئین هاي ریبوزوم 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

منظور سؤال، باکتري ها و جلبک ها هستند - زیرا بخش عمدة فتوسنتز را جاندارانی انجام می دهند که گیاه نیستند و در خشکی زندگی نمی کنند.  13
انواعی از باکتري ها و آغازیان در محیط هاي متفاوت خشکی و آبی فتوسنتز می کنند.

در باکتري ها (پیش هسته اي ها) و آغازیان (هو هسته اي ها)، ساخت پروتئین ها می تواند به طور همزمان و پشت سر هم توسط مجموعه اي از رناتن ها انجام شود.

رنابسپاراز

رناي پیک

جهت رونویسی

بررسی سایر گزینه ها:

) رونویسی فرایندي پیوسته است؛ ولی براي سادگی موضوع آن را به سه مرحلۀ آغاز، طویل شدن و پایان تقسیم می کنند.  گزینۀ 

) باکتري ها فاقد اندامک هستند؛ پس در نتیجه فاقد غشاي درونی هستند. گزینۀ 

) در هو هسته اي ها نیز مانند پیش هسته اي ها، رونویسی با پیوستن رنا بسپاراز به راه انداز آغاز می شود. در هو هسته اي ها رنا بسپاراز نمی تواند به تنهایی را ه انداز را شناسایی کند. گزینۀ 

توالی افزاینده
عوامل رونویسی

رنابسپاراز

دناراه انداز

توالی افزاینده

راه انداز

عوامل رونویسیرنابسپاراز

طی مراحل نوري فتوسنتز که در غشاي تیالکوئید صورت می پذیرد انرژي نور خورشید (فوتون ها) توسط فتوسیستم ها دریافت می شوند و زنجیره انتقال الکترون  14

را راه می اندازد. زنجیره اول که پس از فتوسیستم  قرار دارد باعث ذخیره موقت انرژي در  ( بطور غیر مستقیم) و زنجیره ي دوم که پس از فتوسیستم  قرار دارد باعث ذخیره موقت

انرژي در  ( بطور مستقیم) می شود تا در چرخه ي کالوین مصرف شوند.
بررسی سایر گزینه ها:
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)  و یک نوع کانال هیدروژن ( که عضو زنجیره ي انتقال الکترون نیست)  وجود دارد که : در غشاي تیالکوئید، یک نوع پمپ هیدروژن ( درزنجیره ي انتقال الکترون پس از فتوسیستم  رد گزینه 

در کانال  در جهت شیب غلظتی و در پمپ برخالف شیب غلظتی  انتقال می یابد.

:  پیوندهاي کربن- هیدروژن با استفاده از  و  در  بستره ساخته می شود نه در غشاي تیالکوئیدي. رد گزینه 

:  الکترون هاي پرانرژي در نهایت به  داخل بستره می رسند و  را تولید می کنند. رد گزینه 

در باکتري اشرشیاي کالي در حضور قند مالتوز، انواعی از پروتئین به نام فعال کننده وجود دارند که به توالی هاي خاصی از دنا متصل می شوند. به این توالی ها  15
جایگاه اتصال فعال کننده گفته می شود. در حضور مالتوز، پروتئین فعال کننده به جایگاه خود متصل می شود و پس از اتصال به رنابسپاراز کمک می کند تا به راه انداز متصل شود و رونویسی را شروع
کند. در واقع اتصال مالتوز به فعال کننده باعث پیوستن آن به جایگاه اتصال شده و رونویسی شروع می شود. راه انداز سبب می شود رنابسپاراز اولین نوکلئوتید مناسب را به طور دقیق پیدا و رونویسی

را از آنجا آغاز کند.

عدم رونویسی
راه انداز

جایگاه اتصال فعال کننده

رنا بسپاراز

فعال کننده

انجام رونویسی

راه انداز
جایگاه اتصال فعال کننده

فعال کننده

رنا بسپاراز

مالتوز )ب

)الف

راه انداز

ء

بررسی سایر گزینه ها:

) فعال کننده به راه انداز متصل نمی شود. گزینۀ 

) پروتئین مهار کننده در تنظیم منفی رونویسی دخالت دارد نه در تنظیم مثبت رونویسی گزینۀ 

) با توجه به تصویر، مشاهده می کنید که رنابسپاراز ژن هاي مربوط به تجزیۀ مالتوز را رونویسی می کند نه ژن هاي سنتز کنندة مالتوز را. گزینۀ 

) چرخۀ کالوین در روز انجام منظور سؤال از گیاهانی که روزنه ها به طور معمول در شب باز است، گیاه  می باشد و در همۀ گیاهان (  16
می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

) در گیاه  در شب یک مرحله تثبیت  داریم نه دو مرحله

) در گیاهان  همانند گیاهان  تثبیت  جو در اسید چهار کربنه انجام می شود.

) در گیاهان  دو مرحله تثبیت  در یک یاخته انجام می شود و در دو زمان متفاوت ولی در گیاهان  دو مرحله تثبیت  در دو یاختۀ مختلف انجام می شود.

CO2

CO2

4کربنی

قند

گمیانبر

شب

روز

روز

CO2

قند

کربنی 4

CO2

گمیانبر

منظور سؤال از هر سامانۀ تبدیل انرژي (فتوسیستم) در غشاي یک تیالکوئید فتوسیستم  و  می باشد. فتوسیستم ها سامانۀ تبدیل انرژي هستند.  17
هر فتوسیستم شامل آنتن هاي گیرندة نور و یک مرکز واکنش است.

هر آنتن از رنگیزه هاي متفاوت (کلروفیل ها و کاروتنوئید ها) و انواعی پروتئین ساخته شده است.
بررسی سایر گزینه ها:

) همان طور که در باال توضیح داده شد، هر فتوسیستم، یک مرکز واکنش دارد. گزینۀ 

) با توجه به شکل زیر می توان مشاهده کرد که می تواند به ترکیبی الکترون دهد که با یک الیۀ فسفولیپیدي غشاي تیالکوئید در تماس باشد (به فتوسیستم  توجه کنید) گزینۀ 
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به چرخۀ
کالوین

ATP

NADP H++
+

ATP

H +

فتوسیستم
1فتوسیستمنورنور 2

H+

سازآنزیم

e

e-O2

e

ADP P+

H+2+2
1 HO2

H+
e-

NADPH

تراکم بیشتر:

تراکم کمتر بستره:

) همان طور که در باال توضیح داده شد، فتوسیستم ها داراي آنتن هاي گیرندة نور هستند نه یک آنتن گزینۀ 

در مرحلۀ طویل شدن، رنابسپاراز ( پلیمراز) که به ساختن رنا ادامه می دهد، دو رشتۀ دنا در جلوي آن باز می گردد.   18
بررسی سایر گزینه ها:

»: در مرحلۀ اول عالوه بر بازشدن دو رشتۀ دنا، رونویسی نیز رخ می دهد. گزینۀ «

»: کدون پایان در مرحلۀ پایان ترجمه وارد جایگاه  می شود. گزینۀ «

»: در مرحلۀ آغاز ترجمه ابتدا بخش کوچک ریبوزوم به  متصل شده و سپس  به مجموعه اضافه و در نهایت بخش بزرگ به بخش کوچک متصل می شود. گزینۀ «

انتخاب طبیعی قطعًا، فراوانی ژنوتیپها را تغییر میدهد. روي تنوع اللها و تنوع ژنوتیپها بیتأثیر است و صرفًا فراوانی آنها را تغییر میدهد. از طرفی انتخاب  19

طبیعی میتواند فراوانی ژنوتیپهاي مغلوب را افزایش دهد.

اغلب جهش ها تأثیر فوري بر رخ نمود ندارند. شارش ژن در جهت کاهش تفاوت بین جمعیت ها عمل می کند. الل هاي غالب اگر بیماري زا و کشنده باشند، به  20

سرعت از جمعیت حذف می شوند. در آمیزش هاي غیر تصادفی فراوانی الل ها تغییر نمی کند، اما فراوانی ژنوتیپ هاي خالص و ناخالص تغییر می کند.
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