
 ه مؤلفمقدم
تونم بگم که این کامالً طبیعی من فقط اینو بهتون میدونم االن کلی استرس دارین برای کنکور و ه؟ میسالم! خوبین؟ اوضاع درس چطور

خوام زیاد صحبت کنم و نمیشرطی که یک استرس مثبت باشه! یعنی بهتون کمک کنه که بیشتر درس بخونین. و حتی خوب هست، به

 خوام برم سراغ اصل مطلب!اتالف وقتی می بدون هیچ

جلد دوم شیمی )و البته زیست دوازدهم و !(، متأسفانه در روند انتشار کتاب بانک تست دونیندونین )یا نمیاحتماالً میهمونطوری که 

زودی ای دادیم و شاید بهخالصهراجع بهشون توضیح که ما قبالً  پیش اومد بین ناشر و مؤلفین نظام جدید( مشکالتی های جامعکتاب

م، تصمیم ای برای انتشار کتاب در نظر بگیریم و در اولین قددیگه اما این قضیه ما رو مجبور کرد که راهکارتری هم دادیم. توضیح مفصل

ه کنیم که هرچچی میشه؟ ما تالشمون رو می اما بقیة کتابعرضه کنیم. اف دیو در قالب یک فایل پیکتاب ر گرفتیم که بخشی از

نیم )قول کسال دوم رخ نده، بازم سعی مینیمدر صورتی که این اتفاق تا قبل از کامل کتاب رو وارد بازار کنیم اما ی چاپی و تر نسخهزود

لطفاً سعی کنین این فایل رو به دست اف منتشر کنیم. دیصورت فایل پیهم بهای از کتاب رو های دیگهبخشدیم!( نمی

 مند بشن.ن از این کتاب بهرهتا اونا هم بتون دوستاتون هم برسونین

دیم )مثل دونیم که زمانی که کاری رو انجام میحقیقتاً ما وظیفة خودمون می! ب تا اینجا راجع به کتاب بود، حاال یکم درد و دلخُ

خودمون رو بکنیم که اون کار به بهترین شکل ممکن انجام بشه؛ حاال ممکنه موفق بشیم و ممکنه موفق نشیم،  نوشتن کتاب(، تالش

آموزان برای عنوان مؤلف، دِین و تعهدی نسبت به دانشما بهامری بدیهی است که کنیم. از طرفی دیگه، مهم اینه که تالشمون رو می

آموزان همواره تالشمون این بوده که کتاب در بهترین زمان و با بهترین کیفیت به دست دانش عین نداریم ولیعرضة کتاب در زمانی م

ای کس از ضرر کردن خوشش نمیاد! اینا مقدمههیچکنیم و گه در این زمینه موفق نشیم، بیشترین ضرر رو خودمون می. مشخصه که ابرسه

و گی با توهین کردن به کسانی که از زنداشه و از دیگران در حد معقول و درستی ببرای اینکه گفته بشه سعی کنین انتظاراتتون بود 

 دن کم نکنین!گیزة اونا رو برای خوب بوگذرن تا برای شما کار درستی انجام بدن، انزمان خودشون می

کنم عزیزم تشکر می، برادر و البته، همسر ، مادرپدرتر. اول از همه از اما باز هم باید از یه سری افراد تشکر کنیم! اما این بار خیلی خالصه

احمدی که همیشه مثل همیشه سپاسگذارم از مهندس افشین ید. رسچیزی به سرانجام نمیاگه نبودن، هیچمن بودن و که همیشه حامی 

های شیمی نظام جدید، ترین کتابو پرفروش. و الزمه یادی هم بکنم از مؤلف بهترین مثل یک برادر و دوست واقعی در کنار من بودن

 بهترین اتفاقا بیفته!  هممون،و امیدوارم که برای  کریمیمهندس امیرحسین 

 حرف آخر

خونیم تک نظرات شما رو میما تکبانک تست دوازدهم هستیم. قادات شما دربارة کتاب مثل همیشه، ما منتظرات نظرات، پیشنهاد و انت

 بهتر بشیم. م تا روز به روز کنیتونیم به اونا جواب بدیم، اما ازشون استفاده میو با اینکه معموالً نمی

زیست به آدرس ما از طریق سایت مایها هست، تی در انتظار این کتاب! برای اینکه بفهمین در آینده چه اتفاقی میفته و چه سرنوشاما

www.myzist.ir  کانال تلگرام و همچنین@myzist_ir  .ط با تبی مرهاتمامی اطالعیهبا شما در ارتباط هستیم

کنیم که کلی مطلب . همچنین سعی میزیست ارائه میشههای فعلی، از طریق سایت مایهای بعدی و روش انتشار کتابلفین و کتابمؤ

 زیست بهتون عرضه کنیم.های آنالین مایزمونرو هم در قالب آ هایی از کتابشر کنیم و بخشخوب و آموزشی رو از طریق سایت منت

 زیست سر بزنین. پس حتماً به سایت مای

کاری رو شروع کردی، اینقدر ادامه بده ات هب  وقتیدن! پس اه رخ میاهی زندگی، ردست قبل از زبرگترین پیشرفتیدات و سختیین تهدزبگتر»
 «...ربسیای خوچیزی که می
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های سالم! به نخستین فصل از کتاب دوازدهم خوش اومدین! کتاب دوازدهم نسبت به کتاب
قط باید . فاینجوری نیسترسه اما حقیقتاً در باطنش نظر میتر بهدهم و یازدهم، یه مقدار سخت

کنن که بفهمین در های این کتاب به شما کمک میوری بخونین. تستا رو بخونین و چجبفهمین چی
گیر نشین. در اولین ی کنکور، غافلههای دوازدهم سؤال میاد و سر جلسفصلکنکور چجوری از 

 شروع کنیم؟ن ایشیم. آمادهنا میها آشی وراثتی و پروتئينههای مادفصل دوازدهم، با ویژگی

 اولویت مطالعه تخمین میانگین تعداد سؤال در کنکور نظام جدید سال اخیر ۶میانگین تعداد سؤال در  درجة دشواری

 متوسط 1 1۶/0 نسبتاً سخت

 مراحل همانندسازی -۳ها، سطوح ساختاری پروتئین -۲، هاها و یوکاریوتکاریوتة همانندسازی در پرومقایس -1 مباحث مهم

 

 های اطالعاتیمولکول
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1 دوازدهمشناسی زیست
 

 اسیدها: نوکلئیک۱های گفتار تست
 کنیم.اسیدها و روش کشف مادة وراثتی و ساختار آن صحبت میدر نخستین گفتار فصل اول، دربارة ساختار نوکلئیک

 مادة وراثتی

بینیم که اصالً منظور از مادة ( صحبت کنیم و ب۱خوایم راجع به مقدمة فصل )های کتاب دوازدهم رو شروع کنیم. اول از همه، میخُب دیگه وقتشه که تست

 وراثتی چی هست تا بعداً بتونیم بفهمیم که مادة وراثتی کدوم مولکول درون یاخته هست. 

 ؟نده و بالغ استهای زکدام عبارت، وجه مشترک همة یاخته 

 اند.نوکلئوتیدی ساخته شدههای پلیهای غشای پالسمایی، با کمک اطالعات رشتهپروتئین( ۱

 شوند. مر زیستی ذخیره میهای یاخته، در نوعی پلیکنندة ویژگیای کنترلهلعملدستورا( ۲

 شوند. ها انجام میوسازی مستقل از سایر یاختههای سوختتمامی واکنش( ۳

 های هسته قرار دارند. کنندة یاخته در کروموزومهای هدایتدستورالعمل( ۴

 کند؟ل میتکمی نادرستیطور چند مورد، عبارت زیر را به 

 «............ نیستتوان گفت که ممکن دربارة اطالعات الزم برای زندگی یاخته، می»

 فقط در یک مولکول موجود در یاخته ذخیره شوند. ( الف

 ای، از نسلی به نسل دیگر منتقل شوند. طی فرایند تقسیم یاخته( ب

 وند. داری شم نگهدار، در خارج از هسته هدرون یک یاختة هسته (ج

 در یک یاختة بالغ و زنده، تغییر کنند و ویژگی جدیدی به یاخته افزوده شود. ( د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 های یاخته را دارد، کدام عبارت، صحیح است؟ای که فرمان مربوط به هر یک از ویژگیبا توجه به ماده 

 شوند.ی میدارهسته نگهدر قسمتی از های فعالیت هر یاختة بالغ، ( اطالعات و دستورالعمل۱

 شوند.های کروموزوم اصلی یاخته ذخیره می( اطالعات الزم برای زندگی یاخته، در تمامی بخش۲

 کنند. کنندة یاخته را دریافت میهای هدایتهای حاصل از هر نوع تقسیمی، دستورالعمل( یاخته۳

 ای دیگر منتقل شوند.خته به یاختهمثل از یک یاهای وراثتی ممکن است در حین تولید( دستورالعمل۴

های مختلف فصل طرح شده و هم اینکه، از جاهایی طرح شده که احتماالً شما توجهی بهش نکردین. اما هم از بخشسؤال بعدی، سؤال سختی هست. چون 

 هم باید توجه کنین.  های کتاببخشترین ه سادهخوایم این رو بفهمین که بترین قسمتش اینه که خیلی وابسته به متن کتاب هست! میجالب

 توان گفت که ............های اطالعاتی میدربارة مولکول 

 ای دیگر، الزم است که همواره ابتدا همانندسازی و سپس تقسیم رشتمان انجام شود.های هسته به یاختهبرای انتقال دستورالعمل( ۱

 کند. های یاخته را ذخیره مییهای ویژگکنندة اطالعات وراثتی، دستورالعملخیرهعنوان مادة ذهر مولکولی که با ژن مرتبط است، به( ۲

 تواند در خارج از یاخته هم پایدار باقی بماند.های یاخته، نسبت به گرما مقاومت نسبی دارد و میکنندة اطالعات فعالیتمولکول ذخیره( ۳

 ای مربوطه متوقف شدند.هبرای بیش از پنجاه سال انجام شد و سپس، آزمایشهایی دن به پاسخ این سؤال که ژن چیست، طی پژوهشرسی (۴
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های اطالعاتیمولکولاول: فصل  2
 

 های گریفیت و ایوریآزمایش

های خُب شروع این کشف با آزمایشای دربارة مادة وراثتی کسب کردیم، باید بفهمیم که چطوری ماهیت این ماده مشخص شد. حاال که یه اطالعات اولیه

 ه این باکتری صحبت کنیم.کرد. یکم راجع بآنفلوانزا استفاده می های استرپتوکوکوس نومونیا برای تولید واکسناشتباه از باکتریگریفیت بود. دانشمندی که به

 های هر نوع باکتری استرپتوکوکوس نومونیا است؟کنندة ویژگیچند مورد، بیان 

 ساکاریدی دارد. الف( در اطراف غشای خود، پوششی پلی

 شود. می ششاعث التهاب در های حبابکی، بسهب( با حمله به کی

 شود. مختل میای آن یاختههای درونج( تحت تأثیر گرما، عملکرد آنزیم

 کند. را تولید می د( فقط پس از دریافت مواد ژنتیکی از محیط خارج، کپسول

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 کند؟درستی بیان مینیا برخالف نوع بدون کپسول آن را بهدار باکتری استرپتوکوکوس نوموکپسول نوعکدام عبارت، مشخصة  

 پهلو شود. ها آسیب وارد کند و باعث ایجاد بیماری سینههای ششتواند به یاخته( در هر فرد بالغ، می۱

 شوند. های دستگاه ایمنی شناسایی میهایی وجود دارند که توسط یاخته( در سطح خارجی یاخته، مولکول۲

 شود.های دستگاه تنفسی متصل میهترین پوشش، به یاختراف خود دارد و توسط خارجیپوشش در اط( یک نوع ۳

 های پوشش خارجی باکتری وجود دارد. ( در کروموزوم اصلی آن که متصل به غشا است، ژن آنزیم سازندة کربوهیدرات۴

ترین پوشش رة خارجیپهلو در آن شود. چند مورد، درباهتواند باعث ایجاد بیماری سین، مینوعی باکتری، پس از ورود به بدن موش 

 نوع باکتری درست است؟ این

 الف( نسبت به بعضی از اجزای درونی باکتری، مقاومت بیشتری به گرما دارد. 

 شوند. شدن ژن سازندة آن، واحدهای سازندة آن تولید میب( در پی فعال

 دار تولید شوند. یتروژنج( در پی تجزیة کامل آن، ممکن است مواد زائد ن

 اکتری بدون کپسول زنده وجود دارد. د( امکان انتقال مستقیم آن به ب

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 های کتاب سؤال طرح کردیم. ما از تمامی شکلقبلی،  هایکتابدار کتاب دوازدهم! در این کتاب هم مثل رسیدیم به اولین سؤال شکل

 این گونه صحیح است؟ دهد. کدام عبارت، دربارةا نشان میای ریاختهانداران تکای از جشکل زیر، گونه  

 شده در شکل، در همة افراد جمعیت این گونه وجود دارد. ( بخش مشخص۱

 هاست. ترین پوشش بیشتر از سایر پوشش( در بزرگترین انواع این گونه، ضخامت خارجی۲

 ی شدند.از آن مواد ژنی را دریافت کردند و تراژن های گریفیت و ایوری، یک نوع( در آزمایش۳

 پهلو هستند.های خود متوجه شد که بعضی از انواع این گونه، عامل سینهگریفیت در آزمایش( ۴

 های استرپتوکوکوس نومونیا، درست است؟کدام عبارت، دربارة همة انواع باکتری 

 ا انتقال دهند. های کروموزوم اصلی خود رتوانند ژن( تحت شرایطی، می۱

 کنند.محیط، توانایی تولید کپسول را کسب می ( فقط پس از دریافت مواد ژنتیکی از۲

 کنند.زایی را فعال میهای مربوط به توانایی بیماری( فقط در صورت ساخت کپسول، ژن۳

 باشد.یها ماسیدها و کربوهیدراتها نسبت به گرما، بیشتر از نوکلئیکهای آن( مقاومت پروتئین۴

 س نومونیا و نوع بدون کپسول آن، در این است که فقط نوع ............دار باکتری استرپتوکوکووجه تمایز نوع کپسول 

 های سالم را آلوده کند. تواند موشدار، می( کپسول۲ نانومتر دارد.  ۲۰۰ای بیش از دار، اندازه( کپسول۱

 ر موش سالم است.زایی د( بدون کپسول، فاقد توانایی بیماری۴  شود.می( بدون کپسول، باعث تحریک دستگاه ایمنی ۳
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3 دوازدهمشناسی زیست
 

 طور صحیحی بیان شده است؟شده در شکل زیر، بهکدام عبارت، دربارة جانداران مشخص 

 باشد. پهلو می، عامل بیماری سینه«۲»برخالف جاندار « ۱»گریفیت متوجه شد که جاندار ( ۱

 نا است. های دِت کنترل دستورالعمل، تح«۲»همانند جاندار « ۱» های جانداربسیاری از ویژگی( ۲

 ماند.بینند ولی دِنا سالم میها آسیب می، پروتئین«۱»همانند جاندار « ۲»تحت تأثیر گرما، در جاندار ( ۳

 ، تحت تأثیر نخستین خط دفاعی بدن قرار گرفت.«۱»برخالف جاندار « ۲»های گریفیت، جاندار در آزمایش( ۴

 های مختلف گریفیت حل کنیم. خوایم کلی سؤال دربارة آزمایشیا سؤال بررسی کردیم. حاال میاندازة کافی راجع به استرپتوکوکوس نومونفکر کنم به

 شود. از آزمایش گریفیت که ............ وجود دارد، ............ می یکدر هر  

  پهلو مبتالباکتری دارای کپسول ـ موش به سینه( ۱

 دیدهباکتری بدون کپسول زنده ـ فقط موش سالم ( ۲

 موش مشاهده   خوندار در کپسول زای زنده ـ فقط باکتریباکتری بیماری( ۳

 دار زنده یافتدار و بدون کپسول ـ در شش موش، باکتری کپسول( باکتری کپسول۴

 وانزا بود، کدام عبارت، صحیح است؟دنبال تولید واکسنی برای آنفلهای دانشمندی که بهبا توجه به آزمایش 

 تزریق شد.  دار به موشهای کپسول، باکتریاولبرخالف آزمایش  سوم( در آزمایش ۱

 .ها تأثیر گذاشتهای حیاتی باکتریر فعالیتب دستگاه ایمنی( در آزمایش دوم برخالف آزمایش اول، ۲

 تشکیل دهند.نتوانستند با همکاری یکدیگر، منفذ های مکمل ( در آزمایش چهارم برخالف آزمایش دوم، پروتئین۳

 مشاهده بود. شده از موش قابل، فقط یک نوع باکتری مُرده در خون گرفتهسومبرخالف آزمایش  چهارم( در آزمایش ۴

طعاً ............ ها، قشده از شش موشتوان گفت که در نمونة گرفتهها ............، میموش آزمایشیهای گریفیت، اگر در در آزمایش 

 ....مشاهده ........

 شدند.ندار زنده ـ های کپسول( زنده بمانند ـ باکتری۲ شده با گرما ـ نشدند.دار کشتههای کپسول( زنده بمانند ـ باکتری۱

 های زنده ـ شدند.( بمیرند ـ فقط باکتری۴ های دارای کپسول ـ شدند. بمیرند ـ فقط باکتری( ۳

 است؟ نامناسبیر، تکمیل عبارت ز چند مورد، برای 

  «............ پهلو در موش، باعث ایجاد عالئم سینه............های مخلوط باکتریها، برخالف تزریق به موش ............های تزریق باکتری»

  شود.ـ نمی« ۲»و « ۳»ـ « ۱» (الف

 شود. ـ می« ۲»ـ « ۳»و « ۲»( ب

 ود.شـ نمی« ۲»و « ۱»ـ « ۳»( ج

 د.شوـ  می« ۱»ـ « ۲»( د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ها، قطعاً ............ های گریفیت، ............؛ این باکتریاز آزمایش یکیدر  

 های زنده مشاهده شدند. ها با گرما کشته شدند ـ در شش موشبعضی از باکتری( ۱

 ختاللی در عملکرد تنفسی موش ایجاد کنند. های بدون کپسول به موش تزریق شدند ـ نتوانستند اباکتری( ۲

 اند.بوده در موش سالم زاییها شکل ظاهری خود را تغییر دادند ـ در طول حیات خود، همواره قادر به بیماریبعضی از باکتری( ۳

 ماند. قی میسالم با هانی آDNAمیرند ولی ک نوع بودند ـ تحت تأثیر گرما میهای موجود در خون موش مرده، از یهمة باکتری( ۴
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 های گریفیت صحبت کنیم و ببینیم که در هر آزمایش چه اتفاقی افتاده. خوایم بیشتر راجع به جزئیات آزمایشاز اینجا به بعد، می

 مشاهده شد.  ............در خون موش ، بود زیرهای گریفیت که نتیجة آن مطابق شکل در هر یک از آزمایش 

 انایی حفظ پایداری وضعیت درونی خود در شرایط متغیر محیطیتو با یهایباکتری( ۱

 های جدید در باکتریشدن ژنها در پی بیانتغییر شکل ظاهری تعدادی از باکتری( ۲

 هاهای لنفوسیتپروتئینها توسط های موجود در سطح باکتریژنشناسایی آنتی( ۳

 منافذ متعدد در غشا های مکمل به غشای باکتری و ایجاداتصال پروتئین( ۴

 گرفت که ............ نتیجهها تزریق شدند، گریفیت ............ به بدن موشهر زمانی که  

 ها نیست. شده ـ کپسول عامل مرگ موشدار کشتههای کپسول( باکتری۱

 اند.های زنده تغییر کردهشده ـ همة باکتریهای زنده و کشتهتری( مخلوطی از باک۲

 شوند.کپسول زنده ـ اطالعات مربوط به ساخت کپسول منتقل می های بدون( باکتری۳

 ها نقش دارد. زایی باکتریهای بدون کپسول زنده ـ کپسول در توانایی بیماری( فقط باکتری۴

ر بی با دهم و یازدهم هست. حقیقتش ما دراستی، ببخشید که سؤال بعدی یکم ترکیکنین. کار میببینیم چیبیشتر داره.  سؤال بعدی یه مقدار نیاز به تحلیل

شه و سؤاالت خیلی ترکیبی رو از سؤاالت یکم ترکیبی جدا کردیم! یعنی ما انتظار داریم که دیگه حداقل در حد نکات ترکیبی این سؤال یادتون باکتاب دوازدهم 

 های دیگه رو خیلی خوب بلد باشین. مطالب فصلؤاالتی رو در بخش سؤاالت ترکیبی قرار دادیم که واقعاً ترکیبی هستن و باید فقط س

 کند؟طور صحیحی تکمیل میهای گریفیت، چند مورد، عبارت زیر را بهبا توجه به آزمایش 

ر از شده تزریق شوند، ............ دودار کشتههای کپسولهای ............ به موش، باکتریباکتری............ از تزریق بالفاصله در صورتی که »

 «انتظار است.

 های زنده در خون موشالف( بعد ـ بدون کپسول زنده ـ تغییر شکل ظاهری باکتری

 رهای موش و کاهش ظرفیت تنفسی جانداب( بعد ـ بدون کپسول زنده ـ ایجاد عفونت در شش

 ج( قبل ـ بدون کپسول زنده ـ شدیدتر بودن پاسخ ایمنی ایجادشده نسبت به پاسخ ایمنی اولیه

 ها در دستگاه تنفسیخواری باکتریخوارهای بافتی برای بیگانهدار زنده ـ حضور درشتـ کپسول قبلد( 

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

ة این آزمایش، کدام جه به نتیجهای گریفیت است. با تو، مربوط به یکی از آزمایشمقابلشکل  

 صحیح است؟قطعاً شده به موش عبارت دربارة مخلوط تزریق

 شد.  دار زنده وارد خون موشکپسول هاییباکتر( ۱

 شده به موش، قادر به تولید انرژی بودند. های تزریقهمة باکتری( ۲

 مرده مشاهده شدند. های موشدار، فقط در ششهای پوشینهباکتری( ۳

 ای شوند.های زنده توانستند باعث اختالل در تنفس یاختهدر نهایت، باکتری (۴

 ریفیت که ............ دادند، ............های گیشاز آزما یکدر هر  

 های زنده و غیرزنده به موش تزریق شدند. ژنتیکی خود را تغییر ـ باکتریمحتوای ها ( بعضی از باکتری۱

 موش مشاهده شدند.  خوندار در های کپسولرا مورد حمله قرار ـ فقط باکتری ششهای ها بافت( باکتری۲

 ا کشتند.های زنده رها، باکتریهای تنفسی خود ادامه ـ دستگاه ایمنی موشیتر طبیعی به فعالطوها به( موش۳

 پهلو مبتال نشدند. ها به بیماری سینهها توانایی انجام اعمال حیاتی خود را از دست ـ موش( تحت تأثیر گرما، باکتری۴
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 ............، توانستند ............کپسول ای که ای زندهه، همة باکتری............های گریفیت که در یکی از آزمایش 

 ساز را دریافت کنند. دِنای دارای ژن آنزیم کسولکاهش پیدا کرد ـ نداشتند ـ  موش در خون( میزان اکسیژن محلول ۱

 بمانند. ن باقیداشتند ـ از تأثیر دستگاه ایمنی در اما ها مشخص شد ـچگونگی انتقال صفت تولید کپسول در باکتری( ۲

 ها شوند.های سنگفرشی حبابکمرگ تصادفی یاخته ها مختل شد ـ داشتند ـ باعثای کُند موشفعالیت تارهای ماهیچه( ۳

 ها زنده بمانند و در نمونة شش مشاهده شوند.مشاهده شد ـ نداشتند ـ در شش موش بیش از یک نوع باکتری در خون موش( ۴

 های ایوری. چند تا سؤال بعدی، سؤاالتی کلی دربارة کل چیزایی هستن که تا االن خوندیم تا بعدش برسیم به آزمایشموم شد. های گریفیت هم تآزمایش

 دست آمد؟کدام عبارت، دربارة دانشمندی درست است که اطالعات اولیه در مورد مادة وراثتی از کارهای او به 

 گونه شود. ری به نوعی باکتری دیگر و همنوع باکت( توانست باعث انتقال اطالعات وراثتی از یک ۱

 مری زیستی با خاصیت اسیدی وجود دارد. های باکتری، پلیدانست درون یاخته( نمی۲

 دانست که عامل بیماری آنفلوانزا، باکتری استرپتوکوکوس نومونیا است. ( می۳

 د. پهلو تولید کنخواست واکسنی برای پیشگیری از بیماری سینه( می۴

 است؟ نادرستها، کدام عبارت، های گریفیت و نتایج آنوجه به آزمایشبا ت 

 ساکارید داشتند. های استرپتوکوکوس، در سطح خارجی خود پلی( هر دو نوع باکتری۱

 زایی وجود داشتند.های مربوط به توانایی بیماریها، ژن( در مادة وراثتی هر دو نوع باکتری۲

 های موجود در کروموزوم حلقوی مشابه بودند.، از نظر انواع ژنهای زنده( همة انواع باکتری۳

 های بدون پوشینه مشخص شد.ها، علت تغییر در شکل ظاهری باکتری( از نتایج این آزمایش۴

  ............گریفیت پس از انجام چهار آزمایش خود، تشخیص داد که  

 نة باکتری وجود دارد. ( امکان انتقال پوشینه بین انواع مختلف یک گو۱

 توانند تغییری در میزان مادة وراثتی خود ایجاد کنند.های زنده میباکتری( ۲

 شود. شود و باعث تغییر در شکل ظاهری باکتری میها منتقل میدِنا بین باکتری( ۳

 باشد. زا میری است که فقط یک نوع آن بیماریای از باکتعامل بیماری آنفلوانزا گونه( ۴

 شناس انگلیسی به نام گریفیت، صحیح است؟های باکتریها و آزمایشچند مورد، دربارة فعالیت 

 های خط دوم و سوم دستگاه ایمنی موش بود.های گریفیت، تحریک یاختهوجه مشترک همة آزمایشالف( 

 م آنفلوانزا است. های گریفیت، مشابه عالئعالئم بیماری ایجادشده توسط باکتری مورد استفاده در آزمایشب( 

 شود.می Tهای جانداری که گریفیت سعی داشت واکسنی برای بیماری حاصل از آن تولید کند، باعث تحریک لنفوسیتج( 

 شوند.ها به یکدیگر متصل میتیدی وجود دارند که دو انتهای آننوکلئوهای پلیدر هر جاندار مورد مطالعة گریفیت، رشتهد( 

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 کنیم. های ایوری صحبت میخُب دیگه بحث دربارة گریفیت بسه، قبول دارین؟ بریم سراغ ایوری. در اینجا هم اول راجع به مراحل آزمایش

 در آزمایشی که بالفاصله ............ از این آزمایش انجام شد، قطعاً ............های ایوری و همکارانش، ............؛ در یکی از آزمایش 

 الیه جدا شدند. صورت الیهبهآلی مخلوط دار استفاده شد ـ بعد ـ مواد شدة پوشینههای کشتهشده از باکتری( از عصارة استخراج۱

 با سرعت باال سانتریفیوژ شد. دست آمدهکشت اضافه شد ـ بعد ـ مخلوط بهشده به محیط های کشته( مخلوط فاقد پروتئین عصارة باکتری۲

 ها تغییر کرد.های کشت، شکل ظاهری باکتریکننده مورد استفاده قرار گرفتند ـ قبل ـ فقط در یکی از محیطخریبهای تآنزیم ( انواعی از۳

های شده، آنزیمهای کشتهدِنا و رِنای باکتریدر محیط کشت حاوی  های کشت، انتقال صفت صورت گرفت ـ قبل ـدر تعدادی از محیطفقط ( ۴

 دند. ساز تولید شکپسول
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 های ایوری، درست است؟های کشت آزمایشهای موجود در محیطکدام عبارت، دربارة باکتری 

 های زنده توانستند صفت را دریافت کنند.اسید، باکتریدر هر محیط کشت دارای نوکلئیک( ۱

 ود. ها افزایش پیدا کرده بهایی توانستند پوشینه بسازند که مقدار مادة وراثتی آنفقط باکتری( ۲

 دار وجود نداشتند.های کپسولهای باکتریهای فاقد پوشینه، پروتئینهای کشت باکترییک از محیط( در هیچ۳

 های عصارة باکتری تخریب نشده بودند. زا ایجاد شدند، پروتئینهای بیماریهای کشت باکتری( در آزمایشی که فقط در یکی از محیط۴

طور این دانشمند، به مورد، دربارة نخستین آزمایش سایی ماهیت مادة وراثتی شد. چندهای دانشمندی منجر به شناپژوهش 

 است؟ نشدهصحیحی بیان 

 ساکاریدی در اطراف غشای خود بودند. شده، دارای پوششی پلیهای استفادههمة باکتری الف(

 داشت.ها را تنهایی توانایی ایجاد بیماری در موشب( از مخلوطی استفاده شد که به

 مراز پروکاریوتی وجود داشتند. های پلیشده، انواعی از آنزیمج( در مخلوط تهیه

 حیات را بروز دهند.  توانستند همة هفت ویژگیا میهد( فقط بعضی از باکتری

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 های خود ............ ایوری و همکارانش، در همة آزمایش 

 های زنده اضافه کردند. ه محیط کشت باکتریشده را بدار کشتههای کپسول( عصارة فاقد پروتئین باکتری۱

 دار را تخریب کردند. های کپسولشده از باکتریاجهای عصارة استخر( ابتدا همة پروتئین۲

 شده استفاده کردند. های کشتههای متفاوتی از عصارة باکتری( از مخلوط۳

 در انتقال صفات، مولکول دِنا است. ( نشان دادند که عامل اصلی و مؤثر ۴

 ..........ای بود که ..در آزمایش ............ ایوری و همکارانش، ............ ماده 

 ـ فعالیت آنزیمی داشته باشد.  هر اضافه شد، فاقد ماندة محلولی که به محیط کشت باکتریاول ـ باقی( ۱

 تفاوت داشت. ی تولید شد، دارای ـ هر رشتة آن، دو انتهای مساکاریدای که در آن کپسول پلی( دوم ـ الیه۲

 کند.تعداد نوکلئوتیدهای آزاد در ظرف را زیاد میحاوی ـ گیرد، مین( سوم ـ ظرفی که در آن انتقال صفت صورت ۳

 ر داشته باشد.استـ پیوند فسفودی هر کند، فاقدهای بدون پوشینه تغییر نمی( سوم ـ ظرفی که در آن شکل ظاهری باکتری۴

 اسیدی است؟وراثتی، نوکلئیکهای دانشمندی است که اثبات کرد ماهیت مادة کنندة وجه مشترک همة آزمایشچند مورد، بیان 

 که از نظر ساختار شیمیایی و عملکردی، بیشترین تنوع را دارندهای زیستی الف( تخریب گروهی از مولکول

 های زیستی درون آنتنوع مولکول دادندار و کاهشای کپسولهعصارة موجود در باکتری استفاده ازب( 

 های زنده وجود داشتندهای کشتی که باکتریمة محیطساز در هج( انتقال صفت تولید آنزیم پوشینه

 است.  DNAگیری این که عامل اصلی و مؤثر در انتقال صفات، مولکول د( نتیجه

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 انش که در آن، ............، سایر دانشمندان قبول کردند که ............های ایوری و همکاریشدر نتیجة یکی از آزما 

 ( در هر محیط کشت، کپسول در اطراف باکتری تولید شد ـ دِنا، عامل مؤثر و اصلی در انتقال صفات وراثتی است. ۱

 ای به یاختة دیگر منتقل شود.تواند از یاختهی میدار به چند قسمت تقسیم شد ـ مادة وراثتهای کپسولعصارة باکتری( ۲

 ها، مادة وراثتی نیستند.ه، در یک گریزانه با سرعت باال قرار گرفت ـ پروتئینشدهای کشتهدست آمده از باکتری( مخلوط به۳

 کند.د، اطالعات وراثتی را ذخیره میاسیاسید تولید شدند ـ نوکلئیککنندة نوکلئیکدار در حضور نوعی آنزیم تخریبهای کپسول( باکتری۴
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مادة  نوع ؛ در این............ جز ظرفی که در آنت صورت گرفت بهدر آخرین آزمایش ایوری و همکارانش، در همة ظروف انتقال صف 

 ............آلی، 

 دارد. مونومر در تشکیل پیوند اشتراکی با دو مونومر دیگر مشارکت مادة آلی تخریب شد ـ هر نوعی ( ۱

 شود. بعدی مولکول دیده میکننده وجود داشت ـ تولید آب در بخشی از ساختار سهآنزیم تخریبنوع خاصی ( ۲

 ای وجود ندارد.های دورشتهشرایطی، امکان تشکیل بخشاسید وجود دارد ـ تحت هیچفقط یک نوع نوکلئیک( ۳

 مز ژنتیکی در دِنا وجود دارند. مونومرهایی دارای ر ترین بخش یاخته اضافه نشد ـیک نوع مادة آلی به خارجی( ۴

 ؟کندمینطور صحیحی تکمیل چند مورد، عبارت زیر را به 

 «............های دوم و سوم ایوری، در این است که های کشت آزمایشمحیط ............وجه »

 شده وجود داشتند.دار کشتههای کپسولهای بدون کپسول زنده برخالف باکتریها، باکتریمشترک ـ در همة آنالف( 

 شده وجود داشت. دار کشتههای کپسولی باکتریDNAهای آزمایش دوم، مولکول تمایز ـ فقط در بعضی از محیطب( 

 شده وجود نداشتند. دار کشتههای کپسولهای باکتریها، پروتئینیک از آنمشترک ـ در هیچج( 

 وجود آمدند. دار زنده بهپسولهای کهای آزمایش سوم، باکتریتمایز ـ فقط در بعضی از محیطد( 

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

اضافه  ............شده، آنزیمی غیر از دار کشتههای عصارة باکتری پوشینهقسمتدر سومین آزمایش ایوری و همکارانش، به یکی از  

 ............ تواندنمی قطعاً وشینة زندهره به محیط کشت باکتری بدون پکردن این قسمت از عصاشد؛ اضافه

 عنوان مادة وراثتی باشد.دهندة نقش دِنا بهلیپاز ـ نشان (۱

 های زنده باشد. ظاهری باکتری بدون تأثیر بر شکل( نوکلئاز ـ ۲

 ساکاریدی شود. پروتئاز ـ باعث تولید آنزیم سازندة پوشینة پلی( ۳

 تأثیر باشد.های محیط کشت بیپروتئین ارمقدبر کنندة کربوهیدرات ـ یه( تجز۴

مشاهده  ............های زنده، چهار نوع مختلف مولکول زیستی وجود دارد. نوعی مولکول زیستی که در در یاختهطور معمول، به 

 ............قطعاً آزمایش ایوری،  ............شود، در می

 طور کامل تخریب شد.اولین ـ به یدروژنی ـای و دارای تعدادی پیوند هرشتهمولکولی تک( ۱

 مشاهده بود. شده، قابلساختار پوشینة باکتری استرپتوکوکوس نومونیا ـ هر سه ـ در مخلوط تهیه( ۲

 محیط کشت دیده شد.استر و تعداد نوکلئوتید ـ دومین ـ در هر مولکولی با تعداد برابر پیوند فسفودی( ۳

 دار، تخریب شد.های عصارة باکتری کپسولـ در همة قسمت پیوندهای آبگریز ـ هر سه دهندةمولکولی کروی تشکیل( ۴

 های ایوری خوب آشنا شدیم. حاال چند تا سؤال کلی هم راجع به ایوری حل کنیم. با مراحل آزمایش

 ثتی است؟ی نخستین بار نتیجه گرفت که دِنا همان مادة وراکدام عبارت، دربارة دانشمندی درست است که برا 

 گیرد.شده، انتقال صفت صورت نمیهای کشتههای خود نتیجه گرفت که در محیط دارای پروتئین باکتری( از آزمایش۱

 شکند. ها را بآنزیم برخیتواند پیوندهای های خود، از نوعی مادة آلی استفاده کرد که می( در بعضی از آزمایش۲

 مختلف منتقل شود.  هایتواند بین یاختهکه مادة وراثتی می ( با انجام سه آزمایش متفاوت، مشخص کرد۳

 کننده اضافه کرد. های تخریبها، به هر الیه آنزیمشده از باکتری( بعد از سانتریفیوژ عصارة استخراج۴

 کند؟طور صحیحی تکمیل میچند مورد، عبارت زیر را به 

 «کردند. ............ ،های خودو همکارانش، در همة آزمایش ایوری»

 شده را به محیط کشت اضافههای کشتهب( باکتری ها را تهیه های متفاوتی از عصارة باکتریمحلولالف( 

 دار استقادههای پوشینهشدة باکتریاز عصارة استخراجد(  عامل اصلی و مؤثر در انتقال صفات را مشخصج( 

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 
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 ............متوجه شد که  تواننمیکارانش، یوری و همآزمایش ا ............ با توجه به 

 ( اولین ـ دِنا، عامل اصلی و مؤثر در انتقال صفات است.۱

 کنندة اطالعات وراثتی نیستند. ها، ذخیره( دومین ـ پروتئین۲

 ز محیط کسب کنند.توانند صفت جدیدی را اها می( سومین ـ باکتری۳

 ها وجود دارد. اکتریآلی در سیتوپالسم ب انواع مختلفی مولکول( سومین ـ ۴

 چند تا سؤال ترکیبی از گریفیت و ایوری. ( تموم شد. مونده فقط ۱دیگه تقریباً قسمت اول گفتار )

 ؟کندنمیطور درستی بیان های گریفیت و ایوری را بهمشترک آزمایش هایچند مورد، ویژگی 

 های بدون پوشینهة وراثتی باکتریدار و تغییر مقدار مادهای پوشینهاکتریوسازی بهای سوختتغییر در میزان فعالیتالف( 

 یابدها انتقال میصفت بین یاخته گیری اینکهها و نتیجهها پس از تغییر شکل باکتریپهلو در موشایجاد بیماری سینهب( 

 دارهای پوشینهای زیستی باکتریهگونه و تخریب گروهی از مولکولاستفاده از مخلوطی شامل دو نوع باکتری همج( 

 کننده برای تغییر عصارههای تخریبدار و بدون پوشینه و استفاده از آنزیمهای پوشینهاستخراج عصارة باکترید( 

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ............آزمایش ایوری،  ............آزمایش گریفیت،  ............در  

 . آنزیم سازندة کپسول بیان شداولین ـ برخالف دومین ـ ژن ( ۱

 دار شدند. های زنده، کپسولچهارمین ـ همانند اولین ـ همة باکتری( ۲

 گرما کشته شدند.دار با های کپسولسومین ـ همانند اولین ـ باکتری( ۳

 مشاهده بودند. های بدون کپسول قابلدومین ـ برخالف سومین ـ در انتها، باکتری( ۴

 کنیم. یا حاشیة کتاب و یا حتی ورودی کتاب درسی! ما گیرت میاریم و ازت سؤال طرح می ل متن کتاب باشیکنه شکفرقی نمی

 ؟نیستشده در شکل مقابل، صحیح ن دادهکدام عبارت، دربارة مولکول نشا 

 .شده را تخریب کردایوری برخالف گریفیت، در یک آزمایش خود، مولکول نشان داده( ۱

 دارد ولی تا حدی تغییرپذیر است. های خود در یاخته، پایداری نسبی برای انجام فعالیت( ۲

 باشند. کامالً متفاوت می قطعآ ،شتههر راگر شکل مربوط به یک یاختة یوکاریوتی باشد، دو انتهای ( ۳

 شده است.ولکول نشان دادهشود و عامل اصلی آن، مانتقال صفات وراثتی، با سازوکارهایی مولکولی انجام می( ۴

 ............های خود، گریفیت، در آزمایش ............ایوری  

 وشینه تهیه کرد. شده و بدون پدار کشتههای پوشینه( همانند ـ مخلوطی از باکتری۱

 شده استفاده کرد.زای کشتههای بیماریشدة باکتریاز عصارة استخراج( برخالف ـ ۲

 ای به یاختة دیگر منتقل شود.تواند از یاختهاثتی میکرد که مادة ورهمانند ـ مشخص ( ۳

 کند.دار، انتقال صفت را مشاهده برخالف ـ توانست در حضور محتویات باکتری پوشینه( ۴

باکتری های ایوری، کدام عبارت، دربارة این دهندة نوعی باکتری استرپتوکوکوس نومونیا است. با توجه به آزمایششکل زیر، نشان 

 صحیح است؟

  در دومین آزمایش ایوری، در دستگاه گریزانه با سرعت باال قرار گرفت.( ۱

 تولید پوشینه را کسب کرد.های کشت آزمایش ایوری، توانایی در همة محیط( ۲

 شده قرار نگرفت. های کشتههای ایوری، در تماس با کل عصارة باکتریکدام از آزمایش( در هیچ۳

 شده قرار نگرفت.های کشتههای باکتریهای ایوری، در مجاورت پروتئینایشک از آزمیدر هیچ( ۴
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 اسیدهاساختار نوکلئیک

اسیدها آشنا بشیم. اول دربارة ساختار کلی خوایم با ساختار نوکلئیکرسیم به جاهای اصلی فصل. اینجا میاریم میتا اینجای فصل مقدمه بود. تازه د

 اسیدها و تفاوتاشون. کنیم و بعد از اون، دربارة انواع نوکلئیکمیاسیدها صحبت نوکلئیک

 ؟نیستچند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب  

 «............شوند، های پوششی کبد تولید مییدهایی که در هستة یاختهاسنوکلئیک انواع در همة»

 د.ندار وجود دارضلعی کربنحداقل یک نوع باز آلی دارای حلقة ششالف( 

 مشاهده هستند.ضلعی دارند، قابلدار پنجهمة انواع بازهای آلی که در ساختار خود حلقة نیتروژنب( 

 شود. واحدهایی تکرارشونده وجود دارند و هر واحد، از طریق فسفات خود به واحد بعدی متصل میج( 

 یکدیگر پیوند هیدروژنی تشکیل دهند. توانند با نوکلئوتیدی، مید( بازهای آلی مکمل موجود در یک رشتة پلی

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ای دارد؟ای، چه مشخصهحلقهباز آلی دارای ساختار تکهر برخالف  باشد،ای میکه دارای ساختار دوحلقههر نوع باز آلی  

 ه شود.تواند مشاهداسیدها می( در ساختار همة انواع نوکلئیک۲ کربن دارد. ۱۱( در ساختار خود، حداقل ۱

 دهد.تراکی تشکیل میریبوز پیوند اش( با مولکول قندی دئوکسی۴ شود.کربنی متصل میبه قند پنج ضلعیپنجای از طریق حلقه( ۳

است. کدام عبارت، دربارة نوعی باز آلی صحیح است که در  TACGATTGصورت به (X)رشتة  نوکلئوتیدیتوالی نوعی رشتة پلی 

 ، بیشترین فراوانی را دارد؟رشتهاین ( Y)رشتة رشتة مکمل 

 بیشترین فراوانی را دارد.  Xگیرد که در رشتة ل نوعی باز آلی قرار میمقاب( در صورتی که بخواهد پیوند هیدروژنی تشکیل دهد، قطعاً در ۱

 اخته مشاهده شود. تواند در ساختار منبع رایج انرژی یترین فراوانی را دارد، میکم Yبرخالف نوعی باز آلی که در رشتة ( ۲

 کند. ترین فراوانی را دارد، دو پیوند هیدروژنی با باز آلی مکمل خود برقرار میکم Xباز آلی که در رشتة  همانند نوعی( ۳

 ترین فراوانی را دارد، در مقابل آن قرار بگیرد. کم Xگاه ممکن نیست نوعی باز آلی که در رشتة هیچ( ۴

 صحیح است؟شده در شکل مقابل، ی مشخصهاکدام عبارت، دربارة بخش 

 کافی است. « ۳»برای تشکیل یک نوکلئوتید، ایجاد بخش ( ۱

 ، قطعاً در ساختار منبع رایج انرژی یاخته وجود دارد. «۱»بخش ( ۲

 ، تنها عوامل تفاوت نوکلئوتیدهای مختلف هستند. «۴»و « ۱»بخش  (۳

  یکسان هستند.« ۲»عداد بخش تمام نوکلئوتیدهای یک دِنای حلقوی از نظر ت( ۴

 ............هر بخشی از یک نوکلئوتید که  

 دهد. ( دارای نیتروژن است، فقط پیوند غیراشتراکی تشکیل می۱

 کند، فاقد کربن است.استر شرکت می( در تشکیل پیوند فسفودی۲

 دهد. ( ساختار حلقوی دارد، با مولکول قند پیوند اشتراکی تشکیل می۳

 دیگر پیوند اشتراکی تشکیل دهد.  هایگروهتواند با ارد، میبازی ند ( خاصیت۴

شده در شکل مقابل مربوط به قسمتی از یک واحد سازندة یک اگر ساختار نشان داده 

 ............گفت که  توان گفتباشد، می ............اسید نوکلئیک

 دهد. اشتراکی تشکیل می با یک گروه فسفات پیوند« ۴»قطعاً بخش ای ـ دو رشته( ۱

 دارد. RNAتر نسبت به ساختار مشابه خود در قطعاً یک اکسیژن کم« ۱»بخش  ای ـدو رشته( ۲

  باشد. DNAدر  تواند محلی برای اتصال باز آلی مکمل آدنینقطعاً نمی« ۲»ـ بخش  ایرشتهتک( ۳

 استر است.از یک پیوند فسفودی، قطعاً قسمتی «۳»شده توسط بخش ای ـ پیوند تشکیلرشتهتک( ۴
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اهمیت بیشتری دارن. پس  های این قسمتاسیدها حرف بزنیم. تستتونیم راجع به انواع نوکلئیکاسیدها آشنا شدیم، میحاال که با ساختار کلی نوکلئیک

 ری بررسیشون کنین. لطفاً با دقت بیشت

 ............ل در باکتری استرپتوکوکوس نومونیا، در انتقال صفت تولید کپسو ، برخالف عامل اصلی و مؤثر............اسیدی که نوکلئیک 

 گاه ممکن نیست که در محل تولید خود، فعالیت زیستی خود را آغاز نماید.ها شرکت دارد ـ هیچ( در ساختار رِناتن۱

 پیوند هیدروژنی بین بازهای آلی داشته باشد.ای دارای های دورشتهتواند بخشبرد ـ نمیها میآمینواسیدها را به سمت رِناتن( ۲

 نوکلئوتیدی خود دارد و در هر انتها، یک گروه آزاد قرار دارد. ـ دو انتهای متفاوت در رشتة پلی رساندها می( اطالعات را از دِنا به رِناتن۳

 های مولکول قندی دارد.فاقد توانایی تشکیل دو پیوند با اتمپپتید بینجامد ـ فقط یک گروه فسفاتِ تواند به تولید رِنا یا پلیطالعات آن می( ا۴

 طور صحیحی بیان شده است؟به قطعاً  دهد، کدام عبارتنوکلئوتیدی را نشان میکه بخشی از یک رشتة پلی زیربا توجه به شکل  

 اسید طبیعی وجود دارد.نوکلئیک نوع باز آلی پورین ـ در ساختار هر«: ۴»بخش ( ۱

 دارد.  RNAشده در تری نسبت به قند استفادهریبوز ـ جرم کمیدئوکس: «۳»بخش ( ۲

 شوند.ها به گروه هیدروکسیل نوکلئوتید بعدی متصل میفسفات ـ همة فسفات«: ۱»بخش ( ۳

 نوکلئوتیدی در مقابل یکدیگر نقش دارد.پیوندهای اشتراکی ـ در قرار گرفتن دو رشتة پلی«: ۲»بخش ( ۴

هستة  کروموزوم سید موجود درانوکلئیک............ های راکیزه اسیدهای موجود در رِناتننوکلئیک کرارشوندةواحدهای تدربارة  

 ............توان گفت که می، یاختة سنگفرشی حبابک موش

 تواند متصل شود. ها، یک تا سه گروه فسفات میبه یک سمت قند آن همانند ـ (۱

 ها وجود دارد.در ساختار آن ضلعیپنجار در دو حلقة کربنحداقل یک و حداکثهمانند ـ ( ۲

 ریبوز دارد. تر از گلوکز و یک اکسیژن بیشتر از دئوکسیها، یک کربن کمقند آنبرخالف ـ ( ۳

 ها، گروه هیدروکسیل متصل است. کربنی آنبه کربن موجود در ساختار قند پنج برخالف ـ (۴

 ای دارند؟شوند، چه مشخصهکیل میبه نام نوکلئوتید تش هارشوندهمة بسپارهایی که از واحدهای تکر 

 ها، تعدادی پیوند غیراشتراکی و ضعیف وجود دارد. ( در ساختار آن۱

 صورت مولکولی خطی هستند که همیشه دو سر متفاوت دارند. ( به۲

 دارد.اند و در هر رشته، تعدادی پیوند اشتراکی وجود ه( از یک یا دو رشته تشکیل شد۳

 شود. هر مولکول قند، به گروه فسفات نوکلئوتید دیگری متصل می( یک گروه هیدروکسیل ۴

 است که در یاخته، ذخیره و انتقال اطالعات را برعهده دارند؟ درستناهایی چند مورد، دربارة مولکول 

 استر است. ( هر پیوند بین قند و فسفات، بخشی از یک پیوند فسفودیالف

 گیرد. دار قرار مینوکلئوتید سیتوزین قطف دار،تید گوانینهر نوکلئو ( در مقابلب

 تواند پیوند هیدروژنی تشکیل دهد.( هر نوع باز آلی فقط با یک نوع باز آلی خاص میج

 دهد.، با گروه فسفات پیوند اشتراکی تشکیل میاسترپیوند فسفودییک برای تشکیل  ،هر نوکلئوتید( د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ............توان ، می............اسیدی که در هر نوکلئیک 

 ( در تنظیم بیان ژن دخالت دارد ـ قند ریبوز را مشاهده کرد. ۱

 ( پیوند هیدروژنی در ساختار خود دارد ـ باز آلی تیمین را مشاهده کرد. ۲

  نوکلئوتیدی را مشاهده کرد.( دو انتهای متفاوت دارد ـ فقط یک رشتة پلی۳

 نوکلئوتیدی را مشاهده کرد. ( اطالعات الزم برای ساخت پروتئین را دارد ـ دو رشتة پلی۴
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دهد. کدام های بدن انسان را نشان میشکل مقابل، دو نوع مولکول زیستی در یکی از یاخته 

 های زیستی صحیح است؟عبارت، دربارة این مولکول

 ی خود پیوند هیدروژنی برقرار کند. هافقط یکی از دو مولکول قادر است بین مونومر( ۱

 باشد. ای برابر میحلقهای و بازهای آلی تکدر هر دو مولکول، تعداد بازهای آلی دو حلقه( ۲

 با یکدیگر پیوند تشکیل دهند. توانندنمی از این دو مولکول، بازهای آلی مکمل یک رشته یکیدر ( ۳

 استر تشکیل دهند. توانند با یکدیگر پیوند فسفودیرشته میی در هر دو مولکول، نوکلئوتیدهای دو انتها( ۴

 اسید موجود در یک یاختة یوکاریوتی چیست؟وجه مشترک هر نوکلئیک 

 استر فقط شامل پیوندِ اشتراکیِ بین دو نوکلئوتید مجاور است.هر پیوند فسفودی( ۱

 رد.داضلعی، نیتروژن های پنجضلعی برخالف بعضی از حلقههر حلقة شش( ۲

 استر نقش دارد. هر نوکلئوتید، در تشکیل دو پیوند فسفودی( ۳

 نوکلئوتیدی، دو انتهای متفاوت دارد.هر رشتة پلی( ۴

 ............ توان گفت کهمی اسیداین نوکلئیکدربارة . مشاهده هستندقابل ............نوکلئوتیدهای  اسید،در نوعی نوکلئیک 

 یوکاریوتی انجام دهد. هایهف خود را در درون هستة یاختند وظایتوانمیفاقد تیمین ـ ( ۱

 گیرد.مورد استفاده قرار میطی فرایند همانندسازی، توسط نوعی آنزیم بسپاراز فاقد یوراسیل ـ ( ۲

 شوند. یافت می دارتیمین نوکلئوتیدیهای پلیدار ـ اغلب انواع مونومرهایش در ساختار رشتهیوراسیل( ۳

 استر باشد. تر از دو برابر پیوندهای فسفودیکم شممکن نیست تعداد پیوندهای قند ـ فسفات دار ـن( تیمی۴

 DNAکشف ساختار مولکولی 

 DNAخوایم بفهمیم که ساختار مولکولی اسیدها هم آشنا شدیم. حاال میمادة وراثتی هست و با ساختار کلی نوکلئیک DNAتا اینجای فصل فهمیدیم که 

حواستون باشه که این بخش بیشتر جنبة حفظی داره و مطلب با یه سؤال از خود متن کتاب شروع کنیم. کنیم. ول از همه با چارگاف شروع میشف شد. اچگونه ک

 نداره. برای همین پاسخگویی به سؤاالت این بخش نیازمند تسلط بر متن کتاب هست.  خیلی مهمی هم

 ارگاف، صحیح است؟چند مورد، دربارة مشاهدات و تحقیقات چ 

 اند. کرد که نوکلئوتیدها به نسبت مساوی در سراسر مولکول توزیع شدهالف( او در ابتدا تصور می

 های دِنای هر جانداری با یکدیگر برابر است. ة مولکولمتوجه شد که مقدار بازهای آلی در همب( 

 مشخص کند. دار را دار و تیمینتوانست دلیل برابری نوکلئوتیدهای آدنینج( 

 گیری کرد.مقدار بازهای آلی دِناهای طبیعی جانداران مختلف را اندازهد( 

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

  همواره صحیح باشد؟ تواندنمی رابطة زیربر اساس مشاهدات و تحقیقات چارگاف، کدام  

۱ )A +  G =  C +  T ۲ )
𝐴+𝑇

𝐺+𝐶
= ۱ ۳ )

𝐴

𝑇
=

𝐶

𝐺
 ۴ )𝐴 × 𝐶 = 𝑇 × 𝐺 

 گرفته شد.  DNAهایی که از مولکول رسیم به نخستین عکسچارگاف می عد ازاما ب

 کند؟تکمیل می نادرستیطور کدام گزینه، عبارت زیر را به 

 «............شده در شکل مقابل را تهیه کردند، تصویر نشان دادهدانشمندانی که برای نخستین بار »

 ه دِنا حالت مارپیچی دارد.شده متوجه شدند کبا بررسی تصاویر تهیه( ۱

 مر زیستی استفاده کردند. از پرتوی ایکس برای تهیه تصویر از نوعی پلی( ۲

 یربرداری، ابعاد مولکول دِنا را تشخیص دادند.های تصوبا استفاده از روش( ۳

 برای نخستین بار نشان دادند که مولکول دِنا از دو رشته تشکیل شده است.( ۴
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کنم روی یه شکل کتاب تسلط داشته باشین. البته، این شکل رو توی سؤال قبلی هم داشتین اما ازتون خواهش میسختیه! چون باید سؤال بعدی، سؤال 
 کنین و سعی کنین که خودتون سؤال رو حل کنین.که تقلب ن

 ؟نیستیح شده با پرتو ایکس از مولکول دِنا توسط ویلکینز و فرانکلین، صحکدام عبارت، دربارة تصویر تهیه 

 شود. ( در نقطة مرکزی تصویر، بخشی تیره دیده می۲ شده در یک راستا نیستند.های تیرة تشکیلبخشهمة ( ۱

 شده متفاوت است. های تیرة تشکیل( اندازة بعضی از بخش۴ مشاهده است. خطوطی گسسته در این تصویر قابل( ۳

 یه سؤال هم از واتسون و کریک حل کنیم. 

 و کریک برای دِنا، ............دی واتسون مدل پیشنها 

 های امروزی مورد تأیید قرار نگرفت.پژوهشبا ( ۱

 صورت مدل مولکولی نردبان مارپیچ ارائه شد.به( ۲

 های سایر دانشمندان ساخته شد.فقط با استفاده از یافته( ۳

  ای شد.منجر به کسب جایزة نوبل به دلیل تهیة تصویر مارپیچ دو رشته( ۴

 ا اینجا باهاشون آشنا شدیم. البته، جای ایوری خالیه!یه سؤال کلی هم حل کنیم از کل دانشمندایی که ت

 های ............، مشخص ............ که ............در آزمایش 

 واتسون و کریک ـ شد ـ ابعاد مولکول دِنا چقدر است. ( ۱

 گیرند.کدیگر قرار میبازهای مکمل در مقابل یچارگاف ـ شد ـ جفت( ۲

 نوکلئوتیدی است. د ـ دِنا دارای دو رشتة پلیویلکینز و فرانکلین ـ نش( ۳

 توانند از یک یاخته به یاختة دیگر منتقل شوند.( گریفیت ـ نشد ـ اطالعات وراثتی می۴

 : مدل واتسون و کریکDNAمدل مولکولی 

بل گرفتن. بریم ببینیم این مدل مولکولی واتسون و کریک چی بوده خاطرش نوو کریک هم به چگونه کشف شد و واتسون DNAخُب، فهمیدیم که ساختار 
 خاطرش بهشون جایزة نوبل دادن.که به

برای تکمیل صحیح ، کدام گزینه، حبابک شش موش های زیستی موجود در یاختة پوششیبا توجه به مولکول 

 باشد؟عبارت زیر مناسب می

 «............ه در شکل مقابل، شدداده نشان یدر مدل مولکول»

 هایی از مولکول برای انجام وظایف خود همراه با به هم خوردن پایداری است. باز شدن دو رشته در بخش( ۱

 د. نوکلئوتیدی قرار داردهد، در یک انتهای رشتة پلیاستر تشکیل میهر نوکلئوتیدی که فقط یک پیوند فسفودی( ۲

 دار رشتة مقابل است.ضلعی نیتروژنهای آلی ششرشته، قطعاً برابر با تعداد حلقه ضلعی هرآلی پنجهای تعداد حلقه( ۳

 کنند و دو انتهای مولکول مشابه یکدیگر نیستند.استر شرکت نمیهای فسفات در تشکیل پیوند فسفودیبرخی از گروه( ۴

 .....توان گفت که .......شد، می توسط واتسون و کریک ارائهبا توجه به مدل مولکولی دِنا که  

 کند. بازهای مکمل، به پایداری اطالعات دِنا کمک می( وجود جفت۱

 شده توسط بازهای مختلف، برابر است. ( تعداد پیوندهای هیدروژنی تشکیل۲

 شوند.اختصاصی تشکیل میصورت بین بازهای آلی دو رشتة یکسان دِنا، پیوندهایی به (۳

 شوند. یی با انرژی پیوند زیاد، در مقابل یکدیگر نگه داشته میا توسط پیوندها( دو رشتة دِن۴

 مولکول زیستی، همیشه دو سر متفاوت دارد. کدام عبارت، دربارة این مولکول، صحیح است؟ یکهر رشتة  

 تواند پیوند تشکیل دهد. کول میهر مونومر موجود در آن، حداکثر با دو مونومر دیگر مول( ۱

 مشاهده است. ها قابلمر از واحدهای تکرارشونده است و در سیتوپالسم بعضی از یاختهلیی پنوع( ۲

 شدن بهتر کروموزوم مؤثر است.صورت اختصاصی در آن، در فشردهتشکیل پیوندهای هیدروژنی به (۳

 ست.شود که به دور محور مرکزی خود پیچیده اخورده تشریح میصورت یک نردبان پیچهمواره به( ۴
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 طور صحیحی بیان شده است؟، بهDNAای چند مورد، دربارة مدل مارپیچ دو رشته 

 ای برابر دارند.شوند که اندازهنوکلئوتیدی، شیارهایی در مولکول ایجاد میهای پلیدلیل پیچِش رشتهالف( به

 باشد. کسان میدو نوکلئوتید قرار گرفته در مقابل هم یدر هر قسمتی از مولکول دِنا، مجموع طول ب( 

 ، کافی است ترتیب نوکلئوتیدهای یک رشته شناسایی شود.DNAکل مولکول برای تعیین توالی ج( 

 شده است. DNAتشکیل پیوندهایی با انرژی پیوند کم، منجر به افزایش میزان پایداری مولکول د( 

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

های این نردبان ............ ورده مقایسه کرد. در ستونخیک نردبان پیچتوان با را می DNA مولکول ایساختار مارپیچ دو رشته 

 ............های آن، پله

 شوند. ـ پیوندهایی اختصاصی بین نوکلئوتیدهای مجاور تشکیل می ( همانند۱

 ( برخالف ـ ساختارهایی وجود دارند که فقط دارای کربن، هیدروژن و اکسیژن هستند.۲

 کند.لئوتید در تشکیل پیوند با نوکلئوتید دیگری شرکت مییک بخش از نوک همانند ـ حداقل( ۳

 دارند که توسط کاتالیزورهای زیستی یاخته قابل شکستن نیستند.برخالف ـ پیوندهایی وجود ( ۴

 DNAنوکلئوتیدی رشتة پلیشه توالی نوکلئوتیدی رشتة مکمل یک آشنا شدیم و فهمیدیم که بر اساس این مدل می DNAحاال که با مدل مولکولی 

 یابی حل کنیم. رو تعیین کرد، بریم یه تعداد سؤال راجع به این توالی

اند. اگر تعداد بازهای آدنین و در میان قرار گرفته صورت یک، بازهای پورینی و پیریمیدینی بهدِنا نوکلئوتیدیرشتة پلی در یک 

 طور صحیحی نشان دهد؟رشتة مقابل را به تواند توالیسیتوزین برابر باشد، کدام گزینه، می

۱ )UAGCAC ۲ )AGCTATG ۳ )TACGTGCG ۴ )GCATAC 

است. چند  AGCTAGCAصورت به DNAنوکلئوتیدی بخشی از ی استرپتوکوکوس نومونیا، توالی یک رشتة پلیDNAدر مولکول  

 صحیح است؟ DNAمورد، دربارة رشتة مکمل این بخش از 

 دار، برابر تعداد تیمین است.تروژنهای نیوتیدها و حلقه( اختالف تعداد نوکلئالف

 هاست.توزین، برابر با پیریمیدینب( مجموع بازهای گوانین و سی

 باشد.ها میبرابر تعداد پورین ۶های آلی، بیش از ج( تعداد حلقه

 باشد.دار میضلعی کربنحلقة پنج ۳د( دارای 

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

RNAوسازیهای سوختکنشکلئوتیدها در وا، ژن و دخالت نو 

های های بعدی هستن. بنابراین، تستترکیب با فصلصفحه، فقط جنبة حفظی دارن و البته، قابل (. اکثر مطالب این۱رسیدیم به آخرین صفحة گفتار )

 ور کنیم. تر هستن. فعالً خود مطالب همین صفحه رو مرخونین، خیلی مهمترکیبی این قسمت که در آخر فصل می

 ای، صحیح است؟رشتهاسیدهای تککدام عبارت، دربارة انواع نوکلئیک 

 توانند در محل تولید خود، فعالیت خود را آغاز کنند. ه میهموار( ۱

 توانند پیوند هیدروژنی تشکیل دهند. برای انجام عملکرد خود، می( ۲

 ی نقش دارند. های آنزیمسازی، تنظیم بیان ژن و واکنشفقط در پروتئین( ۳

 ها را دارد. ای، اطالعات الزم برای ساخت آناسید دو رشتههای نوکلئیک( فقط یکی از رشته۴
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نوع کند. چند مورد، دربارة این های یاخته فعالیت میاسیدها در خارج از اندامکدار، انواعی از نوکلئیکدر یک یاختة هسته 

 اسیدها صحیح است؟نوکلئیک

 اند.، از روی یک رشتة دِنا ساخته شدهر یکهستند و ه ایرشتهتک( الف

 شوند. مراز ساخته میفقط در هستة یاخته و توسط نوعی آنزیم پلی( ب

 تر هستند.اند، کوتاهنسبت به مولکولی که از روی آن ساخته شده( ج

 ممکن نیست در یک یاخته در محل تولید خود فعالیت کنند. ( د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

یه سؤال هم دربارة ژن  کنیم. حاال بذارین؛ چون قبالً راجع بهش کلی صحبت کردیم و فصل بعد هم کلی بیشتر صحبت میفعالً بسه RNAث راجع به حب

 های این سؤال رو بلدین.اشین، کل گزینهاگه فقط یک پاراگراف کتاب درسی رو خوب بلد بحل کنیم. 

 کدام عبارت، دربارة ژن، صحیح است؟ 

  منجر به تولید رِنا شود. تواندان هر ژن موجود در یک مولکول دِنا، مییب( ۱

 شوند.های رِنا یا پروتئین اجرا میهای دِنا، مستقیماً توسط مولکولدستورالعمل( ۲

 اند.  دهی شدهها سازمانها واحدهای ساختاری دِنا هستند که اطالعات وراثتی در آنژن( ۳

 شود. اثتی در دِنا قرار دارد و از نسلی به نسل دیگر منتقل میت مشخص شد که اطالعات ورهای گریفی( طبق آزمایش۴

 سؤال بعدی، سؤال جالبی هست. های دیگة نوکلئوتیدها هم آشنا بشیم. نقش خوایم باخوایم بازم برگردیم سراغ نوکلئوتیدها. این بار میدر آخر، می

 است؟ درستانچند مورد، دربارة انواع نوکلئوتیدها،  

 باشند. گروهی از نوکلئوتیدهای دِنا و رِنا مشابه میالف( 

 توانند یکسان باشند. گاه نمیها، هیچها و آنزیمواحدهای سازندة ژنب( 

 باشد. ها میتر از تعداد فسفاتشرکت دارند، کم RNAتیدهایی که در ساختار یک تعداد نوکلئوج( 

 اسیدها استفاده شوند.توانند برای تولید نوکلئیکیوسازی دخالت دارند، نمی سوختهانوکلئوتیدهایی که در واکنشد( 

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 شوند؟ای تولید مییاختههای یک جاندار تکط آنزیمکدام عبارت، دربارة انواع نوکلئوتیدهایی درست است که توس 

 شوند. توسط دو پیوند اشتراکی به نوکلئوتیدهای دیگر متصل می، نوکلئوتیدهایی که در ساختار دِنا و رِنا شرکت دارند همة( ۱

 ها شرکت دارند.مولکولدرشتوسازی یا ساختار های سوختشوند، در واکنشهمة نوکلئوتیدهایی که در سیتوپالسم ساخته می( ۲

 باشند.ای مؤثر مییاخته تز و تنفسوسازی دخالت دارند، فقط در فرایندهای فتوسنهای سوختهمة نوکلئوتیدهایی که در واکنش( ۳

 دار هستند.ربنضلعی کقطعاً دارای گروه فسفات و حلقة شششوند، های ناقل الکترون وارد میدر ساختار مولکولهمة نوکلئوتیدهایی که ( ۴

خونده باشین، همین االن هم بلدین. اما اگه  آموزش رو جلدخونین. البته اگه ( می۵سؤال بعدی، یکی از مواردش یه نکتة ترکیبی داره که توی فصل )

 رین.حلش کنین یا اینکه فقط پاسخنامش رو بخونین تا یاد بگی تونین االن این سؤال رو جواب ندین و بعداًنخوندین، می

 کند؟طور صحیحی تکمیل میچند مورد، عبارت زیر را به 

............ یک یاختة که در  CACGنوکلئوتیدی با توالی یک رشتة پلیاز بخشی ، ............ نوکلئوتید از منبع رایج انرژی یاخته»

 ............« کند، یوکاریوتی فعالیت می

 ای دارد. سیتوپالسم ـ باز آلی دو حلقهای مادة زمینههمانند دومین ـ الف( 

 ای سیتوپالسم ـ سه گروه فسفات دارد.همانند اولین ـ مادة زمینهب( 

 سته ـ قند پنج کربنی ریبوز دارد. ارمین ـ هبرخالف چهج( 

 برخالف سومین ـ هسته ـ دو پیوند پر انرژی دارد. د( 

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 
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 اسیدهاکارگاه حل مسئله: نوکلئیک

این سؤاالت واجب نیست و کامالً  دونین، در کنکور نباید سؤال محاسباتی مطرح بشه و بنابراین، حل کردن(. همونطور که می۱های گفتار )رسیدیم به مسئله

توصیة من این هست که فعالً این قسمت رو رد کنین و هر زمانی که احساس کردین کامالً روی مباحث مسلط هستین، بعدش برگردین این . اختیاری هست

 ورت جدا بررسی کردیم و برای هر قسمت، چند تاصای رو بهقسمت رو هم بزنین تا خیالتون دیگه کامالً راحت شه. ما در این قسمت، ابتدا هر نوع مسئله

 اسیدها مطرح کردیم. اول از همه، بریم سراغ تعداد انواع نوکلئوتیدها. سؤال آوردیم. در انتها هم تعدادی سؤال ترکیبی از کل چیزای محاسباتی نوکلئیک

 یمین و سیتوزین وجود دارد؟فسفاته با بازهای آلی آدنین، تدر یک یاختة یوکاریوتی، چند نوع نوکلئوتید تک 

۱ )۱۲ ۲ )۹ ۳ )۶ ۴ )۵ 

 ای، چند نوع نوکلئوتید دارای این بازهای آلی در یاخته وجود دارد؟حلقهبا در نظر گرفتن بازهای آلی تک 

۱ )۱۸ ۲ )۱۲ ۳ )۱۵ ۴ )۶ 

 چند نوع نوکلئوتید فاقد باز آلی گوانین در یاخته وجود دارد؟ 

۱ )۲۰ ۲ )۱۶ ۳ )۱۸ ۴ )۱۵ 

 باز آلی آدنین یا یوراسیل هستند؟پروکاریوتی، چند نوع نوکلئوتید دارای یاختة در یک  

۱ )۹ ۳ )۱۲ ۳ )۱۵ ۴ )۶ 

صحبت کنیم. برای جواب دادن به سؤاالت این قسمت، باید حواستون به رابطة مکملی بین  DNAخوایم راجع به تعداد نوکلئوتیدها در مولکول حاال می

 بازهای آلی باشه. 

درصد از نوکلئوتیدها دارای باز آلی گوانین هستند. چند درصد از نوکلئوتیدهای این مولکول،  ۴۰خطی،  کول دِنایدر یک مول 

 ؟نداردای وجود رشتهسیدهای تکادارای نوعی باز آلی هستند که در ساختار نوکلئیک

۱ )۱۰ ۲ )۲۰ ۳ )۳۰ ۴ )۴۰ 

، دارای نوعی هادرصد از آن ۳۰شود که ای استفاده میحلقهلئوتید سهنوک ۵۰۰برای همانندسازی یک مولکول دِنای اشرشیا کالی،  

شده در ی ساختهDNAمولکول باز آلی هستند که در ساختار منبع رایج انرژی در یاخته شرکت دارد. کدام عبارت، دربارة هر 

 پایان این فرایند، صحیح است؟

 شود.د تشکیل میجفت نوکلئوتی ۱۵۰ترین تعداد پیوند هیدروژنی، بین کم (۱

 ( مجموع بازهای آلی پیریمیدین و آدنین، دو برابر تعداد بازهای گوانین است. ۲

 شود. نمی مشاهده RNAنوکلئوتید، نوعی باز آلی دارند که در ساختار  ۳۵۰( ۳

 ( مجموع بازهای گوانین و سیتوزین، برابر مجموع بازهای پورین و تیمین است.۴

راستی، از اینجا به بعد، در پاسخ همة های قبلی هست. تر از قسمتاستر. اینجا یکم سختدیی؛ تعداد پیوندهای فسفوخب، بریم سراغ قسمت بعد

  ، تعداد کل نوکلئوتیدهاست.nها، منظور از سؤال

د پیوندهای میتوکندری، دارای باز آلی سیتوزین باشند، تعدا هزار نوکلئوتیدی درصد از نوکلئوتیدهای یک مولکول دِنای ۲۸اگر  

 ضلعی دارد؟ ها، یک حلقة پنجبر تعداد نوکلئوتیدهایی است که باز آلی آناستر در این مولکول، چند برافسفودی

۱ )۱ ۲ )
۱

۲
 ۳ )۵/۱ ۴ )۲ 

استر در یک نوکلئوتید، چند برابر تعداد پیوندهای فسفودی ۱۹۸ی خطی با DNAاستر در یک مولکول تعداد پیوندهای فسفودی 

 نوکلئوتید است؟ ۵۰ی دارای RNA مولکول

۱ )۰۸/۴ ۲ )۰۲/۴ ۳ )۰۰/۴ ۴ )۱۰/۴ 
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 سخته! با دقت حل کنین.  سؤال بعدی یکم

دار است. اگر مجموع دار، دو برابر تعداد نوکلئوتیدهای سیتوزینهای آدنیندر یک مولکول دِنای خطی، تعداد نوکلئوتید 

 استر هر رشتة این مولکول، چقدر است؟باشد، تعداد پیوندهای فسفودی ۳۰۰دار برابر دار و تیمیننوکلئوتیدهای گوانین

۱ )۱۴۹ ۲ )۳۰۰ ۴ )۱۵۰ ۴ )۲۹۹ 

 ۱۰۰و  Tباز آلی  ۲۰۰باشند. اگر در این مولکول، ی با یکدیگر متفاوت مینوکلئوتید، دو انتهای هر رشتة پلیDNAدر یک مولکول  

 است؟ Aتعداد بازهای آلی استر این مولکول، تقریباً چند برابر ودیوجود داشته باشد، تعداد کل پیوندهای فسف Gباز آلی 

۱ )۳ ۲ )۴ ۳ )۲ ۴ )۵/۳ 

 استر، خیلی شبیه هست. دهای قند ـ فسفات و فسفودیاما بریم سراغ پیوند قند ـ فسفات. روش محاسبة تعداد پیون

قل تعداد پیوند قند ـ فسفات در کل مولکول به نوکلئوتیدی وجود دارد. نسبت حدا ۱۰۰اسید در یک باکتری، تعدادی نوکلئیک 

 نوکلئوتیدی، چقدر است؟فسفات در یک رشتة پلیحداکثر تعداد پیوند قند ـ 

۱ )
۲۰۰

۱۰۰
 ۲ )

۲۰۰

۹۹
 ۳ )

۱۹۹

۱۰۰
 ۴ )

۱۹۸

۹۸
 

 به یکدیگر متصلل، نوکلئوتیدی این مولکوجفت باز مکمل وجود دارد. اگر دو انتهای هر رشتة پلی ۲۲۵در نوعی مولکول دِنا،  

 ؟باشند، چند پیوند قند ـ فسفات در این مولکول وجود دارد

۱ )۴۵۰ ۲ )۴۴۸ ۳ )۸۹۸ ۴ )۹۰۰ 

 ترین سؤاالت دربارة پیوندها، مربوط به پیوندهای قند ـ باز است. بدون شک یکی از آسون

وجود داشته باشد، تعداد  RNAدر مولکول  نوکلئوتید ۱۲۰شود. اگر ساخته می RNA، مولکول DNAاز روی یک رشته از بخشی از  

 ، چقدر است؟DNAین بخش از دار در اکربنی و باز آلی نیتروژنشده بین قند پنجپیوندهای تشکیل

۱ )۱۲۰ ۲ )۲۴۰ ۳ )۱۱۹ ۴ )۲۳۹ 

 کند؟طور صحیحی تکمیل میچند مورد، عبارت زیر را به 

 «........... وجود دارد.ریبوز و .این مولکول، ............ پیوند بین دئوکسی نوکلئوتید وجود دارد. در جفت ۳۳۰در یک مولکول دِنا، »

 دارضلعی نیتروژنـ حلقة پنج ۶۶۰ج(  ایـ باز آلی دوحلقه ۳۳۰الف( 

 دارـ ساختار کربن ۶۶۰د(  دارـ باز آلی نیتروژن ۳۳۰ب( 

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

مختلف چند تا پیوند هیدروژنی تشکیل میشه. برای همین، در کتاب درسی گفته نشده که بین بازهای آلی بخش بعدی، راجع به پیوندهای هیدروژنی است. 

 راهنمایی براتون نوشتیم و بعد با توجه به اون سؤاال رو طرح کردیم. خُب، بریم سراغ سؤاالت.  ما اول یه

شود، به دو سؤال بعدی سه پیوند هیدروژنی تشکیل میبازهای مکمل، دو یا که در یک مولکول دِنا، بین جفت* با توجه به این

 پاسخ دهید.

بازهای باز آلی گوانین وجود دارد. در این مولکول، چند پیوند هیدروژنی بین جفت ۳۰نوکلئوتید،  ۱۰۰با  DNAدر یک مولکول  

 شود؟مکمل تشکیل می

۱ )۷۵ ۲ )۱۲۰ ۳ )۱۳۰ ۴ )۲۵۰ 

ین دار است. تعداد پیوندهای هیدروژنی ایندار، نصف تعداد نوکلئوتیدهای گوانآدنیندر یک مولکول دِنا، تعداد نوکلئوتیدهای  

 ریبوز و تیمین است؟مولکول، چند برابر تعداد پیوندهای بین دئوکسی

۱ )۸ ۲ )۶ ۳ )۷ ۴ )۹ 

 کنیم. های قندی شروع میها. از حلقهبخش پیوندها هم تموم شد. بریم سراغ حلقه

 RNAهای قند لکولهای موفاقد نیتروژن وجود دارد. اختالف تعداد اکسیژن ضلعیپنجحلقة  DNA ،۱۵۰و  RNAدر نوعی مولکول  

 ، چقدر است؟DNAو 

۱ )۷۵ ۲ )۱۵۰ ۳ )۱۰۰ ۴ )۱۸۰ 
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ای وجود دارد. در این مولکول دِنا، چند حلقة نوکلئوتید دارای باز آلی دوحلقه ۲۰۰در یک مولکول دِنای حلقوی در باکتری،  

 متصل به فسفات وجود دارد؟ عیضلپنج

۱ )۲۰۰ ۳ )۱۰۰ ۳ )۴۰۰ ۳ )۳۰۰ 

 رسیم به حلقة باز آلی.قند، میبعد از حلقة 

به  RNAدار در های آلی نیتروژننوکلئوتید دارند. نسبت حداکثر تعداد حلقه DNA ،۱۵۰و  RNA نوکلئوتیدرشتة پلینوعی  

 ، چقدر است؟DNAضلعی مولکول دار ششهای کربنحلقه

۱ )
۳

۲
 ۲ )۱ ۳ )

۳

۵
 ۴ )۲ 

 دار بازهای آلی این مولکول، چقدر است؟های کربنتعداد حلقهنوکلئوتید وجود دارد.  ۲۴۰در یک پالزمید،  

۱ )۲۴۰ ۲ )۴۸۰ ۳ )۳۶۰ ۴ )۶۰۰ 

 های آلی رو با هم بررسی کنیم. خوایم کل حلقهاما حاال می

 صحیح است؟ند مورد، دربارة این مولکول، نوکلئوتید وجود دارد. چ DNA ،۱۰۰در نوعی مولکول  

 حلقة دارای نیتروژن وجود دارد.  ۲۰۰ب( در این مولکول،   دار وجود دارد.ربنحلقة ک ۲۵۰الف( در این مولکول، 

 دار وجود دارد.ضلعی کربنحلقة شش ۱۵۰د( در این مولکول،  دار وجود دارد.ضلعی کربنحلقة پنج ۱۵۰در این مولکول،  ج(

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

دار است. در این مولکول، چند های نیتروژنیشتر از تعداد حلقهعدد ب ۱۲۰دار، های کربن، تعداد حلقهDNAدر یک مولکول  

 دار هستند؟ضلعی کربننوکلئوتید دارای نوعی باز آلی هستند که واجد حلقة شش

۱ )۱۵۰ ۲ )۱۰۰ ۳ )۱۸۰ ۴ )۱۲۰ 

 صورت ترکیبی بررسی کنیم. این موارد رو بهخوایم ، بررسی کردیم. از اینجا به بعد، میه از اونا سؤال محاسباتی دادا اینجا کل مواردی رو که میشت

 DNAای، فقط در ساختار حلقهدرصد از بازهای تک ۲۰در یک یاختة یوکاریوتی،  DNAهای یک مولکول در هر یک از رشته 

بیشترین تعداد ای است که ، تقریباً چند برابر تعداد بازهای دوحلقهDNAمولکول  های آلی اینمشاهده هستند. تعداد حلقهقابل

 توانند تشکیل دهند؟پیوند هیدروژنی را می

۱ )۸ ۲ )۵ ۳ )۶ ۴ )۴ 

درصد  ۴۹استر هر رشته، های دِنای هستة یاختة پوششی سنگفرشی حبابک موش، تعداد پیوندهای فسفودیدر یکی از مولکول 

 د برابر تعداد پیوندهای قند ـ فسفات است؟وتیدهاست. در این مولکول، تعداد پیوندهای قند ـ باز، تقریباً چنتعداد کل نوکلئ

۱ )
۱

۲
 ۲ )۱ ۳ )۲ ۴ )

۴

۱۰
 

؛ در این ............برابر  Tو  Aنوکلئوتید دارد، تعداد بازهای آلی  ۱۰۰۰اسید در سیتوپالسم اشرشیا کالی که در نوعی نوکلئیک 

 وجود دارد.  ............ مولکول

 پیوند قند ـ فسفات ۱۹۹۹ ( نیست ـ۲  استرپیوند فسفودی ۹۹۹( است ـ ۱

 ضلعیدار ششحلقة نیتروژن ۵۰۰( نیست ـ ۴  دارحلقة کربن ۱۵۰۰( است ـ ۳

شود؛ در تشکیل می، دو پیوند هیدروژنی Tو  A، سه پیوند هیدروژنی و بین بازهای Cو  Gکه بین بازهای با در نظر گرفتن این 

 دار دارد، چند پیوند هیدروژنی ممکن است تشکیل شود؟نیننوکلئوتید آد ۱۰پیوند قند ـ فسفات که  ۱۰۴ایی با دِن

۱ )۱۴۶ ۲ )۷۱ ۳ )۶۸ ۴ )۱۴۹ 

مولکول،  دار وجود دارد. اگر تعداد نوکلئوتیدهای دارای باز آلی پیریمیدین در اینحلقة نیتروژن ۵۴در یک مولکول دِنای حلقوی،  

 نوکلئوتید دارای باز آلی سیتوزین در این مولکول وجود دارد؟دار باشد، چند برابر تعداد نوکلئوتیدهای آدنین سه

۱ )۶ ۲ )۳ ۳ )۹ ۴ )۱۲ 
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تش رو توی گن رونویسی. بقیه نکا، میDNAاز روی  RNAفقط کافیه که بدونین به فرایند تولید سؤال بعدی، یه نکتة ترکیبی با فصل بعدی داره. 

 تونین از عهده این سؤال بربیاین. و می همین فصل خوندین

شده، نوکلئوتید از نوکلئوتیدهای مصرف ۵۰شود. در نوکلئوتید مصرف می ۲۵۰هنگام رونویسی از بخشی از یک مولکول دِنا،  

ن بخش از ورین وجود دارد. اگر در اینوکلئوتید نیز باز آلی پ ۱۰۰نوعی باز آلی وجود دارد که در ساختار ژن وجود ندارد و در 

ترتیب از راست به چپ، چند حلقة آلی و چند باز آلی سیتوزین، وجود داشته باشد، به ۱آدنوزین ۷۰، در یک رشته DNAمولکول 

 وجود دارد؟ DNAدر این بخش از مولکول 

 ۱۰۰ ـ ۱۲۵۰( ۴ ۱۳۰ـ  ۷۵۰( ۳ ۱۰۰ـ  ۷۵۰( ۲ ۱۳۰ـ  ۱۲۵۰( ۱

 تونه سؤال بعدی باشه!یست( داشته باشه، میحاسبات سخت )در حد زاگه یه سؤال بخواد م

پیوند هیدروژنی  ۵۲۸پیوند قند ـ فسفات و  ۸۷۸در انگل عامل بیماری ماالریا، نوعی مولکول دِنای خطی یافت شد که دارای  

نین و ل دِنا، بین بازهای آلی آدلی آدنین هستند؟ )در مولکواست. در این مولکول دِنا، چند درصد از نوکلئوتیدها دارای باز آ

 شود.(تیمین، دو پیوند هیدروژنی و بین بازهای آلی گوانین و سیتوزین، سه پیوند هیدروژنی تشکیل می

۱ )۲۰ ۲ )۲۵ ۳ )۳۰ ۴ )۳۵ 

ه این راسیل وجود دارد. در ژنی کباز یو ۲۰باز پورین و  ۶۰استر، پیوند فسفودی ۹۹در یاختة یوکاریوتی،  RNAدر یک مولکول  

 ............  قطعاً از روی آن ساخته شده است، RNAمولکول 

 ( تعداد بازهای گوانین و آدنین در هر رشته برابر است. ۲ دار وجود دارد. نوکلئوتید آدنین ۲۰( در هر رشته، بیش از ۱

 داد قندهای رِنا است. ای، برابر تعحلقهسه ( تعداد نوکلئوتیدهای۴ شد.تواند برابر با( تعداد باز سیتوزین و تیمین در یک رشته نمی۳

چی رو خوب یاد گرفتین. با یه بینین، بیشتر جنبة مروری دارن تا مطمئن شین همههایی که از اینجا به بعد میها رو گفتیم. تستدیگه تقریباً همة گفتنی

 تست محاسباتی چندموردی چطورین؟

 ؟کندنمی طور صحیحی تکمیلزیر را بهچند مورد، عبارت  

 «............ باشد.که تعداد پیوندهای  نیست، ممکن ............کروموزوم اصلی جانداران  یDNAدر مولکول »

 هابرابر تعداد پیریمیدین ششهای شیمیایی، گروهاشتراکی بین قند و سایر الف( پروکاریوتی ـ 

 استر نصف تعداد پیوندهای قند ـ فسفاتفسفودیب( یوکاریوتی ـ 

 ای ـ قند ـ فسفات چهار برابر بازهای پورینیهستهج( پیش

 ها برابرای ـ قند ـ باز با تعداد فسفاتد( هوهسته

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

جفت نوکلئوتید  ۶۰ولی با بر پالزمید دارای یک جایگاه تشخیص، مولک EcoR1دهندة در مهندسی ژنتیک، بعد از تأثیر آنزیم برش 

 باشند، تعداد ............ استاز آلی تیمیندرصد نوکلئوتیدها دارای ب ۵/۱۲ر این مولکول، شود. اگر دایجاد می

 استر برابر ( پیوندهای قند ـ باز با تعداد پیوندهای فسفودی۱

 ای نصف تعداد پیوندهای قند ـ فسفات( بازهای آلی دو حلقه۲

 دارای سیتوزیندار چهار برابر تعداد نوکلئوتیدههای آلی نیتروژنحلقه( ۳

 های قندهاتر از تعداد کربنکم هر قند با سایر مولکولشده توسط ( پیوندهای کوواالنسی تشکیل۴

                                                        
 دار، یک آدنوزین وجود دارد. شود. در هر نوکلئوتید آدنینخوانیم که به ترکیب آدنین و قند، آدنوزین گفته می( می۵در فصل ) ۱
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ود دارد. جفت نوکلئوتید وج ۱۵۰ساخته شده است،  N۱۵در یک مولکول دِنا در باکتری اشرشیا کالی که در محیط کشت دارای  

 ست. در این مولکول، ............ دور از انتظار ا

 ( برابر بودن تعداد پیوندهای قند ـ باز با تعداد نوکلئوتیدها۱

 استر( برابر بودن تعداد نوکلئوتیدها با تعداد پیوندهای فسفودی۲

 های آلیتر بودن تعداد پیوندهای قند ـ فسفات از تعداد حلقه( کم۳

 ضلعیهای آلی ششدار از حلقهکربن ضلعیهای پنجبودن تعداد حلقه( بیشتر ۴

 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

نوکلئوتید وجود دارد. اگر تعداد بازهای آلی تیمین در این مولکول، سه برابر تعداد بازهای  ۴۰۰در یک مولکول دِنای حلقوی، »

 «......... است....توان گفت که آلی گوانین باشد، می

 استربا نصف تعداد پیوندهای فسفودیالف( مجموع بازهای آدنین و سیتوزین، برابر 

 ایهای آلی پنج برابر تعداد بازهای دوحلقهتعداد حلقه ب(

 های فسفات هر رشته، نصف تعداد قندهاج( تعداد گروه

د( نسبت 
سیتوزین

تیمین+گوانین
برابر با  

۱

۴
 

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 گفت که حداقل ............ توانمشاهده شود، میباز آلی آدنین  DNA ،۲۵ر صورتی که در یک رشتة مولکول د 

 مر زیستی وجود دارد. پیوند قند ـ باز در این پلی ۵۲ (۱

 مشاهده است. مولکول قابلپیوند قند ـ فسفات در این درشت ۹۸ (۲

 شود. استر بین مونومرهای مولکول تشکیل میپیوند فسفودی ۲۴ (۳

 شود. دة هر نوکلئوتید مشاهده میپیوند اشتراکی بین سه بخش سازن ۹۸ (۴

 نوکلئوتید، ............  ۶۰در یک مولکول دِنای ............ با  

 شوند.صورت موازی و همسو مشاهده میدهنده، به( خطی ـ دو رشتة تشکیل۱

 باشد.برابر تعداد مونومرها می ۵/۱دار، های آلی نیتروژن( حلقوی ـ تعداد حلقه۲

 ای است.ر دو برابر تعداد بازهای دو حلقهاستوندهای فسفودی( خطی ـ تعداد پی۳

 ( حلقوی ـ تعداد پیوندهای قند ـ فسفات مضرب صحیحی از تعداد نوکلئوتیدها نیست. ۴

ؤال محاسباتی ی کنکور سکه اگه توقرار گرفته! شاید با خودتون بگین « بیشتر نخوانید»یاد که چرا یه سؤال کنکور، جزء سؤاالت شاید االن براتون سؤال پیش ب

یشتر ب»تونست خارج از اومده، چرا االن نباید بیاد؟ اوالً، سؤال بعدی حقیقاً چندان هم سؤال محاسباتی محسوب نمیشه و بیشتر جنبة مفهومی داره و واقعاً می

های نظام قدیم محدودیتی واب مشخصه! در کتابن سؤالی اومده؟ جچرا در کنکور چنیباشه اما خُب چون راجع به تعداد صحبت کرده، ما آوردیمش اینجا. اما « نخوانید

ا، این محدودیت وجود داره! تازه اینو برای طرح سؤاالت محاسباتی وجود نداشت و بنابراین، طراحان مجاز بودن که سؤال محاسباتی طرح کنن اما در کتاب شم

 شد. تر میسال هم عالقشون کمبهسالای به طرح سؤاالت محاسباتی نداشتن و قههم بدونین که در همون کنکورهای نظام قدیم هم طراحان خیلی عال

 ۸۹داخل  تر از سایرین است.کم............ ، تعداد DNAدر یک مولکول 

 ( دئوکسی ریبوزها۴ استر( پیوندهای فسفودی۳ ( پیوندهای هیدروژنی۲ ( بازهای پورینی۱
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 : همانندسازی دِنا۲ر های گفتاتست
 کنیم.های یوکاریوتی و پروکاریوتی صحبت میهای آن در یاخته( اولین فصل کتاب، راجع به همانندسازی مولکول دِنا و تفاوت۲در گفتار )

 پیشنهادی برای همانندسازی دِناهای طرح

و ( رو شروع کنیم، این سؤال ر۲های گفتار )نی هست. بذارین قبل از اینکه تستطوال ماهای شاید براتون سؤال باشه که چرا اینقدر فرایند تولید کتاب

دقیقه وقت صرف شده؛ یعنی چیزی حدود  ۱۰۶۱۴شریحی و ویرایش، ( و بدون پاسخنامه ت۱تست گفتار ) ۱۱۵از نظر آماری جواب بدیم. تا این لحظه، برای طرح 

های خوب و با کیفیت دقیقه هم میشه تست ۵یقه برای فقط طرح هر تست؛ اونم در حالی که در هر طور میانگین، یک ساعت و سی دقساعت. یعنی به ۱۷۷

باالتر از بقیه هست  ماهای ! حاال شاید متوجه شده باشین که چجوری کیفیت کتابدستتون برسه ه وسواس فقط برای اینه که بهترین کتاب بهطرح کرد و این هم

 خُب، حاال از یه سؤال ساده شروع کنیم. تألیف چنین کتابی اونم توسط یک مؤلف رو درک کرده باشین!بودن و سختی و طوالنی

 چند مورد، دربارة اطالعات یاخته صحیح است؟ 

 خورده دارد. دو رشتة پیچ شود کهذخیره میالف( در مولکولی 

 رسد. های حاصل از تقسیم میکاست به یاختهوب( هنگام تقسیم یاخته، بدون کم

 توضیح است.تکثیر اطالعات با توجه به مدل واتسون و کریک و وجود رابطة مکملی بین بازها کامالً قابلج( 

 شود.اسید جدید از روی مولکول قدیمی انجام میشدن نوکلئیکا ساختهبهای حاصل از تقسیم د( رسیدن اطالعات به یاخته

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 صحبت کنیم.  DNAمانندسازی های پیشنهادی برای هرححاال وقتشه که دربارة ط

 کدام عبارت، دربارة همانندسازی حفاظتی صحیح است؟ 

 باشد. های حاصل از تقسیم کامالً مشابه یکدیگر میاطالعات یاخته( ۱

 کند. ی اولیه را دریافت میDNAهر یاختة حاصل از تقسیم، یک رشتة ( ۲

 گیرد. یمی قرار میروژنی در مقابل رشتة دِنای قدرشتة دِنای جدید با پیوند هید( ۳

 ی اولیه هستند.DNAنوکلئوتیدی مربوط به های پلیدر پایان هر دور همانندسازی، نیمی از رشته( ۴

 های پیشنهادی برای همانندسازی، صحیح است؟کدام عبارت، دربارة طرح 

 .....«.......توان نتیجه گرفت که بر اساس طرح ............، می»

 های حاصل از میتوز، دِنای اولیة یاختة مادری خود را دارند.حفاظتی ـ نیمی از یاخته( نیمه۱

 نوکلئوتیدی دِنای اولیه و جدید را در خود دارد. های پلیحفاظتی ـ در پایان تقسیم میوز، هر یاخته قطعاتی از رشته( ۲

 دی دِنای اولیه را دارند.نوکلئوتیحاصل از تقسیم میتوز، قطعاتی از رشتة پلی های( غیرحفاظتی ـ هر دو رشتة دِنای نیمی از یاخته۳

 نوکلئوتیدی، قطعاً قطعة جدیدی قرار گرفته است.ای، در مقابل هر قطعة قدیمی از رشتة پلیچرخة یاخته Sحلة ( پراکنده ـ در پایان مر۴

در کنکور مطرح بشه، ادی مختلف برای همانندسازی.  اگه سؤالی از این قسمت بخواد های پیشنهای هست بین طرحاز اینجا به بعد، هر سؤال مقایسه

 احتماالً مثل سؤاالت بعدی هست. 

ی همانندسازی مولکول برا دیگر پیشنهادی طرح هر دوحفاظتی با کنندة تفاوت طرح همانندسازی نیمهتواند بیانچند مورد، می 

DNA باشد؟ 

 یدنوکلئوتیدی کامالً جدشدن دو رشتة پلیتشکیلالف( 

 ی قبلیDNAمولکول های تغییر نکردن هر یک از رشتهب( 

 تشکیل پیوند با انرژی پیوند کم بین نوکلئوتید جدید و قدیمی ج(

 تقسیمد( وجود داشتن فقط یکی از دو رشتة دِنای اولیه در هر یاختة حاصل از 

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 
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بر اساس سه طرح  DNAیک دور همانندسازی یک مولکول های حاصل از شکل مقابل، مولکول 

های دهد. کدام عبارت، دربارة این طرحرا نشان می DNAپیشنهادی برای همانندسازی 

 ؟نیستپیشنهادی درست 

 شود. استر تشکیل می، بین نوکلئوتیدهای جدید و قدیمی پیوند فسفودی«۲»همانند طرح « ۱»( در طرح ۱

 شود. تیدهای جدید و قدیمی پیوند هیدروژنی برقرار می، بین نوکلئو«۱»طرح  همانند« ۲»( در طرح ۲

 شود. کسته میاستر بین نوکلئوتیدهای قدیمی ش، پیوند فسفودی«۳»برخالف طرح « ۱»( در طرح ۳

 باشد.یکسان می DNA، سن همة نوکلئوتیدهای یک مولکول «۲»برخالف طرح « ۳»( در طرح ۴

 همانندسازی ............ حفاظتی، ............نیمهدر همانندسازی  

 مراز برای ساختن دِنای جدید کافی است. پلیDNAهای هلیکاز و ( برخالف ـ  غیرحفاظتی، وجود داشتن آنزیم۱

 باشد.ی جدید، دارای نوکلئوتیدهای اولیه میDNAیک رشته از مولکول  فقط( همانند ـ غیرحفاظتی، ۲

 ی کامالً جدید مشاهده کرد. DNAتوان مولکول می از دو دور همانندسازی، ( همانند ـ حفاظتی، پس۳

 مانند. ینخورده باقی منوکلئوتیدی مولکول اولیه، دستهای پلی( برخالف ـ حفاظتی، رشته۴

 کند؟طور صحیحی بیان میکدام عبارت، مشخصة هر طرح پیشنهادی برای همانندسازی را به 

 دید وجود دارد. ، حداقل یک رشتة کامالً ج( در نسل اول همانندسازی۱

 ( در نسل دوم همانندسازی، حداقل یک مولکول دِنای کامالً جدید وجود دارد.۲

 یک مولکول دِنای کامالً قدیمی وجود دارد. ( در نسل دوم همانندسازی، حداقل ۳

 .( در نسل اول همانندسازی، حداقل بخشی از نوکلئوتیدهای یک رشته، جدید هستند۴

 وجه تمایز طرح همانندسازی پراکنده و ............، در این است که در همانندسازی ............ 

 متفاوت است.( حفاظتی ـ پراکنده، توالی نوکلئوتیدی دِناهای حاصل ۱

 کنند. نوکلئوتیدی اولیه تغییر میهای پلیحفاظتی ـ پراکنده، رشته( نیمه۲

 دِنای اولیه در یک مولکول وجود دارد.  هدة قطعاتامکان مشا( حفاظتی ـ حفاظتی، ۳

 ماند. نخورده باقی میصورت دستدِنای قبلی بهمولکول حفاظتی، حفاظتی ـ نیمه( نیمه۴

 های مزلسون و استال هم قاطی کنیم!سؤاال رو با آزمایشیکم 

 قطعات( و N۱۵آبی سنگین )دارای  قطعاترو، شده در شکل روبههای نشان دادهدر مولکول 

در  ............ دور همانندسازی مولکول ............در صورت باشند. ( میN۱۴نارنجی، سبک )دارای 

 با روش ............ N۱۴محیط کشت دارای 

 های دِنای حاصل، دارای چگالی متوسط باشند.درصد مولکول ۲۵ـ حفاظتی، « ۲»دو ـ ( ۱

 اهند داشت. های دِنای حاصل، چگالی سنگین خولـ حفاظتی، نیمی از مولکو« ۱»یک ـ  (۲

 نیتروژن باشند. سبکی ایزوتوپ های حاصل، داراحفاظتی، نیمی از مولکولـ نیمه« ۳»دو ـ ( ۳

 از دِنای اولیه باشد. ترسنگینرود که حداقل یکی از دِناهای حاصل ـ غیرحفاظتی، انتظار می« ۲»یک ـ ( ۴
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 های مزلسون و استالآزمایش

های گریفیت و مثل آزمایش های مزلسون و استال صحبت کنیم.خوایم راجع به آزمایشمی(. ۱یم به یه بخش نسبتاً سخت و مفهومی در فصل )یدرس

ی اومد، کنیم. حاال که اسم گریفیت و ایورها حل میکنیم و بعد سؤاالتی کلی دربارة این آزمایشهای آزمایش صحبت میایوری، اول راجع به مراحل و روش

 بذارین با یه سؤال ترکیبی دربارة این دو تا شروع کنیم. 

 طور صحیحی بیان شده است؟ستال، بههای مزلسون و اچند مورد، دربارة آزمایش 

 کار گرفتند.های خود به، روش علمی را برای انجام آزمایشگریفیتبرخالف الف( 

 ای را استخراج کردند.یاختهار تکهمانند ایوری و همکارانش، محتویات درون نوعی جاندب( 

 جاندار دارای دِنای حلقوی متصل به غشا ایجاد نکردند.برخالف گریفیت، تغییری در اطالعات موجود در ج( 

 های مختلف یک لوله را تشخیص دهند.همانند ایوری و همکارانش، بر اساس میزان حرکت مواد، توانستند نوع مواد در بخشد( 

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴) ۴ 

 توان گفت که ............های مزلسون و استال است، میه بخشی از آزمایشبا توجه به شکل مقابل که مربوط ب 

 شود. ها انجام می، چندین مرحله رشد و تکثیر باکتری«۱»برخالف ظرف « ۲»در ظرف ( ۱

 در ظرف وجود دارند.  های دِنای سنگین ایجاد، رشته«۱»به ظرف  صفر دقیقه پس از انتقال باکتری( ۲

 شود. ی معمولی نیز یافت میDNA، ایزوتوپی از نیتروژن وجود دارد که در «۲»برخالف ظرف « ۱»در ظرف ( ۳

 شوند.ی دارای چگالی متوسط یافت میDNAهای ، مولکول«۱»همانند ظرف « ۲»دقیقه رشد باکتری در ظرف  ۲۰پس از ( ۴

ها را از محیط کشت جدا و بررسی کردند. ای باکتریدقیقه ۲۰در فواصل های خود، مزلسون و استال، در آزمایش 

 شده در دقیقة ............ ها پس از بررسی نمونة تهیهآن

 ماند. نخورده باقی نمیصورت دستبه DNA مولکول، متوجه شدند که ۲۰( ۱

 ود. شحفاظتی انجام میصورت نیمهبه DNA، نتیجه گرفتند که همانندسازی ۲۰ (۲

 دارای ایزوتوپ سبک نیتروژن هستند. DNAهای نتیجه گرفتند که فقط نیمی از مولکول ،۴۰ (۳

 و زمان رسیدن آن به انتهای لوله، رابطة مستقیم وجود دارد. DNAصفر، مشاهده کردند که بین چگالی  (۴

رو از حفظ بخواین بگین. باید خود شکل صورت سؤال رو هم چیز ید همهتون کمک بگیرین. اما نبادار، خیلی مهمه که از حافظة تصویریتوی سؤاالت شکل

 بررسی کنین. شاید طراح تغییری توی شکل ایجاد کرده باشه. 

شده در سه زمان متفاوت از محیط کشت دارای های تهیهدهندة نمونهشکل مقابل، نشان 

N۱۴ است؟  نادرستشکل کدام عبارت، دربارة این باشد. در آزمایش مزلسون و استال می

 ها از چپ به راست است.()ترتیب زمانی لوله

 شود. ، در وسط لوله نوار تشکیل می«۱»برخالف لولة « ۲»در لولة ( ۱

 شود. ، فقط یک نوار در لوله تشکیل می«۲»برخالف لولة « ۱»در لولة ( ۲

 شود. ، در وسط لوله یک نوار تشکیل می«۳»همانند لولة « ۲»در لولة ( ۳

 شود.، در یکی از دو انتهای لوله نوار تشکیل می«۱»همانند لولة « ۳»در لولة  (۴

توان شود، می............ نوار تشکیل می ، دربارة هر لوله که در آنآزمایش مزلسون و استال های سانتریفیوژ شدةبا توجه به لوله 

 ............ گفت که

 ت. اس N۱۴یک ـ دِنای موجود در لوله فاقد ( ۱

 تر است.کم N۱۴های دارای از رشته N۱۵های دارای ـ تعداد رشته( دو ۲

 است. DNAهای نصف تعداد مولکول N۱۵ی های دارا( یک ـ تعداد رشته۳

 باشد.تر به انتهای لوله، فاقد ایزوتوپ سبک نیتروژن میمولکول نزدیک( دو ـ ۴

myzist.ir

مؤلف: دکتر حمیدرضا زارع
 .هرگونه کپی برداري، تقلید و استفاده غیرمجاز از این اثر، پیگرد قانونی دارد

...::     Daneshjofa.ir     ::...

https://daneshjofa.ir/


23 دوازدهمشناسی زیست
 

 طور صحیحی بیان شده است؟مزلسون و استال است، کدام عبارت بههای با توجه به شکل زیر که مربوط به مراحل آزمایش 

 شود. حفاظتی انجام میصورت نیمهتوان نتیجه گرفت که همانندسازی به، می«۱»بر اساس لولة ( ۱

 باشند. ، برای انجام دور دوم همانندسازی آماده می«۲»( دِناهای موجود در لولة ۲

 د. اصل دور اول همانندسازی وجود دارن، دِناهای ح«۳»( در لولة آزمایش ۳

 برابر نیست. « ۳»و « ۱»های دِنای لولة تعداد مولکول( ۴

 طور صحیحی بیان شده است؟ههای مزلسون و استال، کدام عبارت، ببا توجه به مراحل آزمایش 

 گینی داشت. مولکول دِنا چگالی سن، هر N۱۵در محیط کشت دارای  E.coliدقیقه پس از حضور باکتری  ۲۰( ۱

 .بودند شدهگذاریدر دِناها، نشانه کار رفته، نیمی از نوکلئوتیدهای بهN۱۴ها به محیط کشت دارای دقیقه پس از انتقال باکتری ۴۰( ۲

  ها چگالی متوسط داشتند.، نیمی از دِناها چگالی سنگین و نیمی از آنN۱۵ها در محیط کشت دارای دقیقه رشد باکتری ۴۰ پس از( ۳

 کلرید در سرعتی بسیار باال گریز داده شدند. ها در محلولی از سزیمباکتری، N۱۴ها در محیط کشت دارای دقیقه رشد باکتری ۲۰( پس از ۴

)در لولة  است؟ نادرستباشد. با توجه به شکل، کدام عبارت های مزلسون و استال میدهندة مراحل آزمایششکل زیر، نشان 

 .وجود دارد( DNAیک مولکول آزمایش اولیه، فقط 

 صورت گرفته است.  DNAدسازی ، سه همانن«۳»تا پایان مرحلة ( ۱

 تولید شده است. N۱۴، در محیط کشت حاوی «۱»مولکول موجود در مرحلة ( ۲

 شود.صورت حفاظتی انجام نمی، مشخص شد که همانندسازی به«۲»پس از مرحلة  (۳

  مشاهده است. قابل N۱۵فاقد  یDNAهای مولکول، «۲»برخالف مرحلة « ۳»در مرحلة ( ۴

 است؟ نشدهطور صحیحی بیان های مزلسون و استال، بهچند مورد، دربارة آزمایش 

 الف( همانند ایوری و همکارانش، مواد را بر اساس چگالی جدا کردند. 

 شکل بود.ها همانند جاندار مورد مطالعة ایوری، بیضیب( جاندار مورد استفادة آن

 داشتند.  N۱۴که نوکلئوتیدهای دارای هایی را وارد محیط کشت اولیه کردند ج( باکتری

 بودند.  N۱۵های دِنا حاوی درصد مولکول ۵۰دقیقه از محیط کشت ثانویه جدا کردند،  ۴۰ای که پس از د( در نمونه

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

ستال نیستن اما با توجه به مفاهیم اونا طرح شدن. های مزلسون و اکه دقیقاً دربارة آزمایشهستن  خوایم حل کنیم، سؤاالتیسؤاالتی که از اینجا به بعد می

استال گفتیم رو بلد باشین تا بتونین این سؤاالت رو حل کنین. این سؤاالت نسبت به سؤاالت قبلی های مزلسون و یعنی شما باید نکاتی که دربارة آزمایش

 شون کنین. الزمه که با دقت بررسیتر هستن و تر و مفهومیسخت

 کند؟طور صحیحی کامل میهای مزلسون و استال، کدام گزینه، عبارت زیر را بهآزمایشبا توجه به  

 ............«شود، ............ انجام صورت به DNAکه همانندسازی با فرض این»

 های دِنا چگالی سنیگنی دارند. ، بعضی از مولکولN۱۵ها در محیط کشت دارای ( پراکنده ـ پس از پایان کشت باکتری۱

 شدند.، همگی واجد دِنای سنگین میN۱۵ها در محیط کشت دارای ( حفاظتی ـ پس از چند مرحله رشد و تکثیر باکتری۲

 مشاهده است.قابل یاز نظر چگال DNA، قطعاً دو نوع مولکول N۱۴ها در محیط کشت دارای دقیقه پس از رشد باکتری ۴۰( غیرحفاظتی ـ ۳

 شود.، دو نوار با بیشترین فاصلة ممکن تشکیل میN۱۴شده از محیط کشت دارای ( حفاظتی ـ پس از سانتریفیوژ سومین نمونة تهیه۴

myzist.ir

مؤلف: دکتر حمیدرضا زارع
 .هرگونه کپی برداري، تقلید و استفاده غیرمجاز از این اثر، پیگرد قانونی دارد

...::     Daneshjofa.ir     ::...

https://daneshjofa.ir/


های اطالعاتیمولکولاول: فصل  24
 

در  باال شده ............، پس از سانتریفیوژ با سرعتبا روش ............ باشد، در نمونة گرفته E.coliا در باکتری اگر همانندسازی دِن 

 محلولی از سزیم کلرید، ............

 شود. دقیقه ـ فقط یک نوار تشکیل می ۲۰( حفاظتی ـ پس از ۱

 شود.دقیقه ـ حداقل دو نوار تشکیل می ۴۰( غیرحفاظتی ـ پس از ۲

 دقیقه ـ تعداد نوارها مشابه است. ۴۰دقیقه و  ۲۰حفاظتی ـ پس از ( نیمه۳

 شود. دقیقه ـ حداکثر دو نوار تشکیل می ۶۰و  دقیقه ۴۰( حفاظتی ـ پس از ۴

 سؤال بعدی یکم سخته! اگه از عهدة حل این سؤال براومدین، خیلی به خودتون امیدوار بشین. 

های اشرشیا کالی کشت داده شدند. پس از چندین مرحله رشد و تکثیر ( باکتریN۱۵و  N۱۴ای در دو محیط کشت متفاوت )دار 

 توان گفت که ............های کشت، میطها در این محیباکتری

 . گیرندشود که دو نوار در بیشترین فاصله از یکدیگر قرار میزمان محتویات دو محیط کشت، مشاهده می( در صورت گریز دادن هم۱

 کنند. مینسبت به دِناهای محیط دیگر، تندتر حرکت  N۱۴( هنگام سانتریفیوژ با سرعت باال، دِناهای محیط کشت دارای ۲

 .۲۰ها در آن محیط تقسیم بر های موجود در هر محیط کشت برابر است با تعداد دقایق حضور باکتری( تعداد باکتری۳

 شود.ی دارای چگالی متوسط یافت میDNA( در هر دو محیط کشت، دو مولکول ۴

همانندسازی، بیشترین فاصلة نوارهای  ، پس از دور دومDNAهای پیشنهادی مختلف برای همانندسازی با در نظر گرفتن طرح 

 انتظار است؟قابلدر محلول سزیم کلرید، در کدام طرح  شده با سرعت باالدِنا در لولة آزمایش گریز داده

 حفاظتیج( نیمه ب( غیرحفاظتی الف( حفاظتی

 «الف( »۴ «ج( »۳ «ج»و « ب( »۲ «ب»و « الف( »۱

کلرید در سرعتی بسیار باال سانتریفیوژ باکتری استخراج و در محلولی از سزیم در باکتری، دِنایپس از دو دور همانندسازی  

 رود که ............ نوار در لوله تشکیل شود. انتظار می شود. بر اساس طرح پیشنهادی ............،می

 حفاظتی ـ دو( حفاظتی همانند نیمه۲ ( غیرحفاظتی همانند حفاظتی ـ دو۱

 ( حفاظتی برخالف غیرحفاظتی ـ یک۴ الف پراکنده ـ یکحفظاتی برخیمهن( ۳

مونده، مروری هستن بر نکاتی که تا االن گفتیم. پس زیاد هم نیاز به توضیح ندارن و اگه تا اینجا رو خوب خونده باشین، این دیگه چند تا سؤال باقی

 گیرین. می باشین، اینجا یاد دین. اگه هم خوب یاد نگرفتهسؤاالت رو هم راحت جواب می

انتقال دهیم، پس  N۱۵ها را به محیط کشت دارای ، آنN۱۴ها در محیط کشت دارای یرشد و تکثیر باکتراگر پس از چند مرحله  

 ..............کلرید ، در نمونة سانتریفیوژشده در محلولی از سزیم..............همانندسازی  دور ..............از 

 شود. دو نوار در لوله تشکیل می حفاظتی ـیک ـ نیمه( ۱

 شود. یک ـ حفاظتی ـ فقط یک نوار در لوله تشکیل می( ۲

 گیرند.های دِنا در باالی لوله قرار میدو ـ حفاظتی ـ بیشتر مولکول( ۳

 شود. حفاظتی ـ یک نوار در وسط و یک نوار در پایین لوله تشکیل می( دو ـ نیمه۴

شوند؛ پس از دو دور منتقل می ..............دارد، به محیط کشت دارای  ..............ها چگالی نی آDNAی که مولکول هایباکتری 

  ..............در صورت بروز همانندسازی شود. ج و گریز داده میراها استخهمانندسازی در این محیط کشت، دِنای باکتری

 شود.وله تشکیل میلـ حفاظتی، قطعاً دو نوار در دو انتهای  N۱۵سبک ـ ( ۱

 ـ حفاظتی، ممکن نیست نواری در وسط لوله تشکیل شود.  N۱۴متوسط ـ ( ۲

 شود.لوله تشکیل می، قطعاً یک نوار در وسط حفاظتینیمهـ  N۱۴سنگین ـ ( ۳

 شود.  ، ممکن نیست نواری در پایین لوله تشکیلحفاظتیـ نیمه N۱۵( متوسط ـ ۴
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 کند؟حیحی تکمیل میطور صعبارت زیر را بهچند مورد،  

منتقل  N۱۴، به محیط کشت دارای N۱۵تعدادی باکتری اشرشیا کالی، پس از چند مرحله رشد و تکثیر در محیط کشت دارای »

شود. در صورتی که ها، سانتریفیوژ میشوند و دِنای آنها از محیط کشت جدا میباکتری ،۴۰و  ۲۰دقایق  سپس درشود. می

 «  ..............وان گفت که قطعاً ت، می..............

 شود. صورت حفاظتی باشد ـ دو نوار در لوله تشکیل میهمانندسازی بهالف( 

 شود. نتهای لوله تشکیل نمیحفاظتی باشد ـ نواری در اصورت نیمههمانندسازی بهب( 

 دارد. N۱۵فقط  نوکلئوتیدی هر مولکول دِنا،یک نوار در وسط لوله مشاهده شود ـ یک رشتة پلیج( 

 حفاظتی بوده است.صورت نیمهدو نوار در لوله تشکیل شود ـ همانندسازی به هانمونه ی ازفقط در یکد( 

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 
همیشه، الت، سؤاالتی هستن برای خونده نشدن! و باز هم مثل های مزلسون و استال. مثل همیشه، این سؤامسائل مربوط به آزمایشخُب، بریم سراغ 

 باشین. گیری اینکه بخونین یا نه، مربوط به خودتون هست. توصیة ما این هست که تا زمانی که روی سایر مباحث مسلط نشدین، کاری به مسائل نداشتهتصمیم

منتقل  N۱۴ها به محیط کشت حاوی رشد کرده و تکثیر شدند. سپس، باکتری N۱۵در محیط کشت حاوی  E.coliتعدادی باکتری  

نوکلئوتیدی دارای ایزوتوپ سنگین نیتروژن پس از سه دور همانندسازی یک باکتری در این محیط کشت، چند رشتة پلید. شدن

 وتوپ سبک نیتروژن وجود دارد؟ایز فقط تولیدشده، باشند و در چند درصد از دِناهایمی

 ۷۵ـ  ۴( ۴ ۵۰ـ  ۴( ۳ ۵۰ـ  ۲( ۲ ۷۵ـ  ۲( ۱

 کند؟طور صحیحی تکمیل میی همانندسازی، کدام گزینه، عبارت زیر را بههای پیشنهادی برابا توجه به طرح 

در همانندسازی  اولیهنوکلئوتیدی های پلیرشتهنوکلئوتیدی جدید به های پلینسبت رشتهپس از ............ دور همانندسازی، »

 «باشد............. برابر با ............ می

 برخالف حفاظتی ـ سه حفاظتی( دو ـ نیمه۲  یکفاظتی ـ ححفاظتی همانند نیمه( یک ـ ۱

 ۵/۱حفاظتی ـ ( دو ـ حفاظتی همانند نیمه۴ حفاظتی برخالف حفاظتی ـ دویک ـ نیمه( ۳

های سبک این مولکول، به محیط کشت حاوی ایزوتوپیک مولکول دِنا، نوکلئوتیدهای دارای ایزوتوپ سنگین نیتروژن دارد.  

۱۵ود. پس از چهار دور همانندسازی، نسبت ............ به ............ برابر با شنیتروژن منتقل می
۷

 باشد. می 

 نوکلئوتیدیای پلیهکل رشته( دِناهای دارای ایزوتوپ سنگین ـ ۱

 دِناهایی که فقط ایزیوتوپ سبک دارند ـ دِناهای دارای ایزوتوپ سنگین( ۲

 توپ سبک ـ دِناهای فاقد ایزوتوپ سنگیننوکلئوتیدی دارای ایزوهای پلیرشته( ۳

 نوکلئوتیدی فاقد ایزوتوپ سنگین ـ دِناهای دارای ایزوتوپ سبکهای پلی( رشته۴

کدام عبارت، دربارة نتیجة شود. کلرید با سرعت باال سانتریفیوژ میاسید در محلولی از سزیموکلئیکای شامل تعدادی ننمونه 

 بررسی این نمونه، صحیح است؟

 اسیدها برابر باشد.ممکن نیست تعداد نوارها با تعداد نوکلئیک( ۱

 گیرند. قرار می RNAهای تر از مولکولپایین DNAهای همواره مولکول( ۲

 توانند در یک نوار قرار بگیرند.هایی با توالی نوکلئوتیدی متفاوت میکول( مول۳

 ار بگیرند. در نوار قر RNAو یک مولکول  DNAممکن نیست یک مولکول ( ۴
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 ی اصلی اشرشیا کالی، ............DNAهای هستة یک یاختة انسان و DNAدر صورت سانتریفیوژ همزمان  

 باشد. مشاهده مینوار مختلف در لولة سانتریفیوژشده قابل ۲۳حداقل  (۱

۲)  DNA تر از پایین ۲۱ی کروموزومDNA گیرد. قرار می ۲۲ی کروموزوم 

 شود.ی حلقوی مشاهده میDNAوله، نوعی مولکول در باالترین قسمت ل (۳

۴ )DNA باالتر از  ۱کروموزوم یDNAگیرد.رار میهای یوکاریوتی قی سایر کروموزوم 

 توان گفت که قطعاً ............مینوار در لوله تشکیل شد.  ۱۰، ی حلقویپس از سانتریفیوژ تعدادی مولکول دِنا 

 وجود داشته است. مولکول دِنا در لوله  ۱۰حداکثر ( ۱

 های موجود در نوارهای مختلف با یکدیگر برابر است. تعداد مولکول( ۲

 تواند یکسان باشد.های نوارهای مختلف نمیولتوالی نوکلئوتیدی مولک( ۳

 نوع مولکول دِنا )از نظر چگالی( در نمونه وجود داشته است.  ۱۰حداقل ( ۴

 

 عوامل و مراحل همانندسازی

خود سلول و کارهاش صحبت خوایم راجع به کردیم. از اینجا به بعد، بیشتر میهای دانشمندان مختلف صحبت میفصل، بیشتر راجع به آزمایشتا اینجای 

 و عوامل الزم برای انجام اون.  ریم سراغ همانندسازیکنیم. اول از همه، می

 چند مورد، دربارة همانندسازی در یک یاختة پروکاریوتی، صحیح است؟ 

 سازد.مکن میهای حاصل از تقسیم را موکاست اطالعات به یاختهکم شود و انتقال بدونقبل از تقسیم میتوز انجام میالف( 

 گیرند.شوند و سپس نوکلئوتیدهای مکمل در مقابل نوکلئوتیدهای قبلی قرار میدو رشتة دِنا کامالً از یکدیگر جدا میب( 

 زمان آنزیم دِنابسپاراز و هلیکاز کافی است.در مقابل رشتة الگو، فعالیت همشدن یک رشتة دِنا ج( برای ساخته

 کند. دروژنی، قبل از شروع همانندسازی فعالیت خود را آغاز میآنزیم بازکنندة پیوندهای هید( 

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 کدام عبارت، دربارة عوامل مؤثر در همانندسازی، صحیح است؟ 

 ها مؤثر هستند.احدهای سازنده و آنزیمالگو، ومولکول ( فقط ۱

 شود.مصرف می ATP استر، مولکولبرای تشکیل هر پیوند فسفودی( ۲

 انرژی بیشتری دارند. در ابتدا نسبت واحدهای رشتة الگو،ه واحدهای سازند( ۳

 بخشد. هر آنزیم مؤثر در همانندسازی، فقط یک نوع واکنش خاص را سرعت می( ۴

 ؟نیستکمیل عبارت زیر مناسب چند مورد، برای ت 

 «............توانند میسازند، واحدهایی که در کنار یکدیگر ............ الگو را می، داردر یک یاختة هسته در فرایند همانندسازی»

 باشند.ها میمقابل نوکلئوتیدهایی قرار بگیرند که مکمل آنرشتة ـ فقط در ( الف

 فسفاتة درون یاخته باشند.ئوتیدهای آزاد و سهنسخة مکمل ـ هر یک از نوکل( ب

 رشتة ـ همگی در تشکیل دو پیوند اشتراکی با نوکلئوتیدهای دیگر شرکت کنند. ( ج

 سفات خود را از دست بدهند. در لحظة اتصال به رشتة در حال ساخت، دو فد( نسخة مکمل ـ 

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 توانند ............یهای الزم برای همانندسازی، مهمة آنزیم 

 متصل شوند. DNAبه بخشی از مولکول ( ۲  دارای فعالیت نوکلئازی باشند. ( ۱

 بین نوکلئوتیدهای غیرمکمل پیوند کوواالنسی برقرار کنند. ( ۴ پیوندهای هیدروژنی بین بازهای آلی مکمل را بشکنند. (۳
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 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر، مناسب است؟ 

 ............«در همانندسازی که ............، همواره مؤثر نوعی عامل »

 شود. شود ـ در نقاط متعددی باز میعنوان الگو استفاده میالف( به

 شود. فقط در محل همانندسازی مشاهده میکیل پیوند است ـ ب( منبع انرژی الزم برای تش

 نا دارای رمز است. دهد ـ در دِقرار میج( ضمن باز کردن دو رشته، نوکلئوتیدهای مکمل را مقابل هم 

 کند. کند ـ در محلی غیر از محل تولید خود، فعالیت میاستر به هم وصل مید( نوکلئوتیدها را با پیوند فسفودی

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

مثالً برای اینکه بتونین در زیست کنکور ده بشه. خُب، یکم بیشتر با خود همانندسازی قاطی بشیم. برای انجام هر کاری، ابتدا باید مقدمات اون کار آما

ای الزم بگیرین و شروع کنین خوندنش و همین! چیز دیگه خوب )کتاب ما!(کتاب یه درصد مناسبی کسب کنین، باید اول مقدماتشو آماده کنین؛ مثل اینکه 

 نیست! اما بریم سراغ مقدمات همانندسازی. 

 ، ............«۲»مولکول .......... « ..۱»ل توان گفت که مولکوبا توجه به شکل مقابل، می 

 برخالف ـ توانایی چسبیدن به مولکول دِنا را ندارد. ( ۱

 تواند باعث افزایش پایداری مولکول دِنا شود.برخالف ـ می( ۲

 همانند ـ توانایی تشکیل نوعی پیوند بین نوکلئوتیدها را دارد. ( ۳

 صورت الگوهایی از پیوندهای هیدروژنی است.بهنوعی ساختار نهایی دارد که همانند ـ ( ۴

 ها و عملکردهای آنزیم هلیکاز، صحیح است؟کدام عبارت، دربارة فعالیت 

 شود. ز می( همزمان با شروع فعالیت این آنزیم، همانندسازی آغا۱

 نقش دارد.  DNAدادن دو رشتة ( فقط در شکستن پیوندهای هیدروژنی و فاصله۲

 همانندسازی، با جهت حرکت هلیکاز یکسان است جدید در هر دوراهی( جهت ساخت رشتة ۳

 یکسان است.  DNAهای مختلف شده توسط این آنزیم برای باز کردن دو رشته در بخش( انرژی مصرف۴

 دهد. در هستة یک یاختة یوکاریوتی، ............ قبل از ............ رخ می DNAهمانندسازی  پس از شروع 

 مانند Yـ تشکیل نخستین ساختار  DNAوتاب ن پیچباز شد( ۱

 شدن پیوندهای هیدروژنی( باز شدن دو رشته از یکدیگر ـ شکسته۲

 مرازپلیDNAی جدا شدن دو فسفات از نوکلئوتید ـ بروز فعالیت نوکلئاز( ۳

 های الزم برای همانندسازیـ شروع فعالیت آنزیم DNAها از جدا شدن هیستون( ۴

، قطعاً صحیح DNAشود. کدام عبارت، دربارة این محل از نوکلئوتیدی مارپیچ مشاهده میچهار رشتة پلی دِنای خطی،در محلی از  

 است؟

 مراز از این قسمت عبور خواهد کرد. پلیDNAطی فرایند همانندسازی، حداقل یک آنزیم ( ۱

 شکند. ین قسمت را میقبل از شروع فرایند تقسیم هسته، آنزیم هلیکاز پیوندهای هیدروژنی ا( ۲

 گیرند. های جدیدتر این قسمت از هم فاصله میبالفاصله پس از پایان فرایند همانندسازی، رشته( ۳

 اند.قبل از تشکیل پیوندهای کوواالنسی بین نوکلئوتیدهای این قسمت، پیوندهای هیدروژنی تشکیل شده( ۴
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ی DNAمولکول ای درست است که در آن، ی اصلی در هر یاختهDNAول های زیر، دربارة همانندسازی مولکچند مورد از عبارت 

 شود؟مشاهده می نشده به غشامتصل

 دوراهی همانندسازی، دو آنزیم هلیکاز وجود دارد.در هر الف( 

 شوند. های هیستون از آن جدا میقبل از همانندسازی دِنا، پروتئینب( 

 کند.ا در محلی از مولکول، فعالیت خود را آغاز میدِندادن دو رشتة آنزیم هلیکاز، با فاصلهج( 

 شود. در مقابل رشتة الگو ساخته می DNAمراز، یک رشتة پلیDNAهای د( با همکاری انواعی از آنزیم

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

مرازهای یک دوراهی همانندسازی یپلDNAکنن برای رسیدن به یه هدف مشترک. این داستان فکر کنین دو نفر توی دو راه موازی با هم حرکت می

 است.

 ، صحیح است؟DNAکدام عبارت، دربارة همانندسازی  

 توانایی شکستن پیوند را دارد، توانایی تشکیل پیوند را نیز دارد.هر آنزیمی که ( ۱

 های مختلف متفاوت است. های جدید در حال تشکیل، در بخشفاصلة بین رشته( ۲

 استر تشکیل داده است، مکمل نوکلئوتید مقابل خود است. و پیوند فسفودیهر نوکلئوتید جدیدی که د( ۳

 گیرند، مشابه یکدیگر هستند. های جدید قرار میکلئوتیدهایی که در یک نقطه در رشتهدر یک دوراهی همانندسازی، نو( ۴

 مشاهده است. ی حلقوی، ............ قابلDNAهنگام همانندسازی یک مولکول  

 فسفاته از رشتهفسفاته به رشته همانند جدا شدن نوکلئوتید تکوکلئوتید سهاتصال ن( ۱

 نوکلئوتیدی فاقد دو انتهای آزادی دو انتهای آزاد همانند رشتة پلینوکلئوتیدی دارا( رشتة پلی۲

 Gو  Cبرخالف شکستن پیوند بین نوکلئوتیدهای  Aدر مقابل نوکلئوتید  Cقرارگیری نوکلئوتید ( ۳

 یکدیگر های همانندسازی بهشدن حبابیکدیگر برخالف نزدیکمانند به Yشدن ساختارهای نزدیک( ۴

 شده در شکل مقابل، درست است؟عبارت، دربارة ساختار نشان دادهکدام  

 باشد. مانند به سمت راست میYجهت حرکت ساختار ( ۱

 درستی نشان داده شده است. به« A»جهت قرارگیری بخش ( ۲

 شده قرار دارد. داده آغاز همانندسازی در سمت راست بخش نشان جایگاه( ۳

 اند.شده، همانندسازی شدهسمت چپ بخش نشان داده های مولکول درتمامی قسمت( ۴

 چند مورد، دربارة همانندسازی دِنای خطی در یک یاختة یوکاریوتی، درست است؟ 

 های همانندسازی است. اهیهای آغاز همانندسازی نصف تعداد دورتعداد جایگاهالف( 

 دِنابسپاراز دو برابر تعداد آنزیم هلیکاز است.  در هر دوراهی همانندسازی، تعداد آنزیمب( 

 های همانندسازی است. های دِنابسپاراز و هلیکاز، سه برابر تعداد دوراهیمجموع تعداد آنزیمج( 

 هلیکاز است. روی هر رشته برابر با تعداد  دِنابسپارازهای فعال بردر هر حباب همانندسازی، تعداد د( 

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 آید؟وجود میدِنا بهای در یک مولکول چرخة یاخته Sمانندی درست است که در مرحلة Yکدام عبارت، دربارة هر ساختار  

 نوکلئوتیدهای واجد بیش از یک گروه فسفات، فاقد پیوند کوواالنسی هستند.( ۱

 باشند.فاقد باز آلی یوراسیل میشوند که هایی مشاهده میفقط نوکلئوتید( ۲

 رشتة جدید برخالف رشتة قدیمی، در ابتدا فاقد ساختار مارپیچی است. ( ۳

 متصل نیست.  DNA( در محل ایجاد این ساختار، هیچ پروتئینی به ۴
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 شده در شکل مقابل، ............داده ساختار نشان 

 ل دِنای خطی حرکت کند. تواند در طول مولکو( نمی۱

 شود.های یکسانی تشکیل میدر یک دِنای خطی، همواره در جایگاه( ۲

 شود.جا میجابهچپ به سمت  راستبا فعالیت آنزیم هلیکاز، از سمت ( ۳

 شود.  تشکیلتواند نقطه از یک دِنای حلقوی می یکدر هر زمان، فقط در ( ۴

 مشاهده است؟همانندسازی، چند مورد، قابل آمده در یک جایگاه آغاز وجودمانند بهYدر فاصلة بین دو ساختار  

 استر جدیدشدن پیوندهای فسفودیتشکیلب(  فسفاتهنوع نوکلئوتید سه بیش از چهارالف( 

 فردنوکلئوتیدی با اندازه و توالی منحصربهد( چهار رشتة پلی  از هم گسیختگی پیوندهای هیدروژنی بین دو رشته ج(

۱ )۱ ۲) ۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 فرایند همانندسازی طبیعی یک مولکول دِنای خطی، قطعاً ............طی  

 ( توالی نوکلئوتیدی دو رشتة جدید تولید شده یکسان است.۱

 ( تعداد پیوندهای هیدروژنی در هر مولکول دِنای حاصل یکسان است.۲

 جهت است.، همDNAمراز چسبیده به یک رشتة پلیDNAهای حرکت همة آنزیم( ۳

 تعداد نوکلئوتیدهاست. چهارمیک، DNAمورد استفاده برای تولید هر مولکول  دارآدنین( تعداد نوکلئوتیدهای ۴

 شده در شکل مقابل، درست است؟چند مورد، دربارة نوکلئوتید مشخص 

 شود.می پیوند آن با نوکلئوتید مکمل، توسط هلیکاز شکستهالف( 

 شود.، به نوکلئوتید مجاور خود متصل میب( توسط نوعی آنزیم بسپاراز

 در ساختار خود بود. N۱۵در بخشی از آزمایش مزلسون و استال، دارای ج( 

 ای مورد استفاده قرار بگیرد.یاختهتواند در ساختار نوعی آنزیم درونمید( 

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ؟کندنمیطور صحیحی تکمیل کدام گزینه، عبارت زیر را به 

 ............«ساله،  ۴۵یک زن  ۲۱ی کروموزوم DNAهمانندسازی مولکول هنگام »

 کنند. های هلیکاز فقط در یک جهت حرکت می( در هر نقطة آغاز همانندسازی، آنزیم۱

 های کوچک کم است.ز جهشمراز، امکان بروپلیDNAدلیل فعالیت نوکلئازی آنزیم ( به۲

 شود. مقابل یکدیگر بدون کمک آنزیم انجام میدر مکمل های نوکلئوتید گیری جفتقرار( ۳

 های آغاز همانندسازی است.شده، دو برابر تعداد جایگاهمانند تشکیلY( تعداد ساختارهای ۴

 ، همواره ............حلقویهنگام همانندسازی دو رشتة الگوی یک مولکول دِنای  

 گیرد.مقابل نوکلئوتید مکمل خود قرار میهر نوکلئوتید آماده برای اتصال به نوکلئوتید مکمل، در ( ۱

 شوند که یک فسفات دارند.( نوکلئوتیدهایی به رشتة جدید متصل یا از آن جدا می۲

 دو رشتة جدید در حال تشکیل، بین دو رشتة الگو قرار دارند. هر بخشی از( ۳

 شوند.مانند از هم گسیخته میYپیوندهای هیدروژنی فقط در دو ساختار  (۴

 است؟ نادرستعبارت، دربارة فرایند همانندسازی، کدام  

 شود. ( جدا شدن دو رشتة دِنا تدریجی است و همراه با آن همانندسازی انجام می۱

 دهد.نوکلئوتیدی در حال ساخت رخ میشدن نوکلئوتیدها در لحظة اتصال به رشتة پلیسفاتهفتک( ۲

 ترینشان آنزیم دِنابسپاراز است. ئوتیدهای مکمل با نوکلئوتیدهای رشتة الگو، مهمکردن نوکلهای دارای توانایی جفتاز بین آنزیم( ۳

 ممکن است بر اساس نوع باز رشتة الگو نباشد. ید جدید و رشتة در حال ساخت، استر بین نوکلئوتتشکیل پیوند فسفودی تحت شرایطی، (۴
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 مراز )دِنابسپاراز(پلیDNAهای آنزیم فعالیت

مراز پلیDNAیم که همانندسازی چجوری انجام میشه. با آنزیم هلیکاز و کارایی هم که انجام میده آشنا شدیم. حاال وقتشه یکم بیشتر با آنزیم تا اینجا فهمید

 تونن خیلی خطرناک باشن!آشنا بشیم. آنزیمی که نباید اشتباه کنه، چون اشتباهاش می

 ؟دکننمیی تکمیل طور صحیحچند مورد، عبارت زیر را به 

 «شود که توانایی ............ را دارد.شدن همانندسازی، فعالیت ............ توسط آنزیمی انجام میبرای انجام»

 الف( ویرایش ـ تشکیل پیوند هیدروژنی

 زمان به دو رشتة دِنامرازی ـ اتصال همب( پلی

 ادج( باز شدن مارپیچ ـ شکستن پیوند دارای انرژی پیوند زی

 های همراه دِنانوکلئوتیدها از یکدیگر ـ جدا کردن پروتئیند( جداسازی 

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 دهد؟که به غشای پالسمایی متصل است، طی فرایند ویرایش، کدام مورد رخ می DNAهنگام همانندسازی نوعی مولکول  

 مصرف یک مولکول آب در جایگاه فعال نوعی آنزیم پروتئینی( ۱

 دو نوکلئوتید فاقد رابطة مکملیهر االنسی بین شدن پیوند کووشکسته( ۲

 تغییر در تعداد پیوندهای دارای انرژی پیوند کم بین بازهای آلی مکمل( ۳

 ( شکستن پیوند هیدروژنی بین دو نوکلئوتید غیرمکمل توسط نوعی مولکول پروتئینی۴

 .................... که .زمانی ... در باکتری، فقط DNAهنگام همانندسازی یک مولکول  

 شود ـ نوکلئوتید مناسب در مقابل نوکلئوتید رشتة الگو قرار گرفته باشد. استر تشکیل می( پیوند فسفودی۱

 نوکلئازی آنزیم همانندسازی وجود داشته باشد. دهد ـ اختاللی در فعالیت ( اشتباهی در همانندسازی رخ می۲

 دار قرار گرفته باشد. دار در مقابل نوکلئوتید آدنینسیتوزینشود ـ نوکلئوتید استر شکسته می( پیوند فسفودی۳

 آنزیم، رابطة مکملی نوکلئوتید اشتباه را درست تشخیص دهد. دهد ـ ( تغییری در اطالعات مادة وراثتی رخ می۴

 درستی بیان شده است؟های آنزیم دِنابسپاراز، بهبارت، دربارة فعالیتکدام ع 

 شود. استر، نوکلئوتید بعدی به رشتة در حال ساخت اضافه مید فسفودی( پس از برقراری هر پیون۱

 شکند.برای جدا کردن هر نوکلئوتید نادرست از رشتة جدید، ابتدا پیوند هیدروژنی را می( ۲

 اسید شود. های آزاد موجود در اطراف نوکلئیکتواند باعث کاهش تعداد فسفاتنمی( ۳

 ، فقط مربوط به رابطة مکملی بین نوکلئوتیدهاست.دقت باالی فعالیت این آنزیم( ۴

لئوتید جای نوکدار به، اگر در مقابل نوکلئوتید آدنینی کروموزوم اصلی اشرشیا کالیDNA هنگام همانندسازیطور معمول، به 

 دار قرار گیرد ............دار، نوکلئوتید سیتوزینتیمین

 شود.ن و سیتوزین تشکیل میبین باز آلی آدنی پایدار ( پیوند هیدروژنی۱

 گیرد.دار قرار میجای نوکلئوتید سیتوزیندار بهنوکلئوتید تیمین( ۲

 شود. دار تشکیل نمیاستر نوکلئوتید سیتوزینپیوند فسفودی( ۳

 شود.دار شکسته میاستر نوکلئوتید آدنینپیوند فسفودی( ۴
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 مسائل همانندسازی

های دیگه، مسائل این قسمت هم احتماالً در کنکور مطرح نخواهند شد. هرچند قبالً یک بار از این . مثل همة قسمتهمانندسازی اما بریم سراغ مسائل

گیری دربارة خوندن قسمت سؤالی در کنکور مطرح شده. البته، زمانی که هنوز ممنوعیت برای طرح سؤاالت عددی در کنکور وجود نداشت. در نهایت، تصمیم

 ة خودتون هست. مت هم برعهداین قس

دار نوکلئوتید تیمین ۱۲۰۰باشد، ای از دِنا که رشتة الگو در رونویسی میطی دو دور همانندسازی، هنگام همانندسازی از روی رشته 

وجود داشته باشد و تعداد  Gنوکلئوتید  DNA ،۲۵۰مورد استفاده قرار گرفته است. در صورتی که در هر رشتة این مولکول 

نوکلئوتید بیشتر از نسل اول باشد، تعداد پیوند هیدروژنی در  ۲۰۰۰مورداستفاده برای همانندسازی در نسل دوم، کلئوتیدهای نو

 شود.(، دو پیوند هیدروژنی تشکیل میTو  A، سه پیوند هیدروژنی و بین بازهای Cو  Gچقدر است؟ )بین بازهای  DNAهر مولکول 

۱ )۲۵۰۰ ۲ )۲۰۰۰ ۳ )۱۲۵۰ ۴ )۱۰۰۰ 

استر و نوکلئوتیدهای این پیوند هیدروژنی است. اگر تعداد پیوندهای فسفودی ۴۰۰نوکلئوتید و  ۳۰۰، دارای DNAکول نوعی مول 

، دو A، سه پیوند هیدروژنی و باز Gتوان گفت که هنگام همانندسازی این مولکول قطعاً ............ )باز مولکول برابر ............، می

 دهند.(ی تشکیل میپیوند هیدروژن

 نوکلئوتیدی جدید است.های پلیبرابر با تعداد رشته Tبه  C( نباشند ـ نسبت باز ۱

 رسند.( باشند ـ دو دوراهی همانندسازی در نقطة مقابل جایگاه آغاز به یکدیگر می۲

 برابر نیست. Gبا تعداد نوکلئوتید  Tو  A( باشند ـ تعداد پیوندهای هیدروژنی بین ۳

 عدد است.  ۲۹۸مراز، پلیDNAشده توسط استر تشکیلپیوندهای فسفودی شند ـ تعداد( نبا۴

های دِنای حاصل از دور ............ همانندسازی باکتری اشرشیا کالی، ............ های آغاز همانندسازی در مولکولمجموع تعداد جایگاه 

 است.  دِنای اولیه هنگام همانندسازیبرابر تعداد ............ 

 های دِنابسپارازهای همانندسازی و آنزیم( سوم ـ چهار ـ دوراهی۲ های در حال ساختمانند و رشتهYهارم ـ هشت ـ ساختارهای چ( ۱

 همانندسازیهای هلیکاز و نقاط پایان ( دوم ـ چهار ـ آنزیم۴ های هلیکازهای دِنابسپاراز هر رشته و آنزیماول ـ دو ـ آنزیم  (۳

 نوکلئوتیدی جدید و قدیمی رو تشخیص بدین.های پلیخوایم راجع به مسائلی صحبت کنیم که در اونا، باید تعداد رشتهاز اینجا به بعد، می

، در نسل چهارم همانندسازی، نسبت N۱۵حفاظتی یک مولکول دِنای معمولی در نوعی محیط کشت دارای طی همانندسازی نیمه 

شده گذاریگیرند به نوکلئوتیدهایی که در مقابل نوکلئوتید نشانشده قرار میگذاریی که در مقابل نوکلئوتید نشانهنوکلئوتیدهای

 گیرند، برابر ............ است. قرار نمی

۱ )۸ ۲ )۷ ۳ )۶ ۴ )۵ 

شدن سه از انجامدر محیط کشتی دارای ایزوتوپ سنگین نیتروژن رشد و تکثیر پیدا کند، پس  E.coliاگر یک باکتری  

 نوکلئوتیدی سنگین هستند؟نسبتی از دِناهای دختری )جدید(، تنها دارای یک رشتة پلی همانندسازی، چه

۱ )
۱

۸
 ۲ )

۱

۴
 ۳ )

۱

۲
 ۴ )

۷

۸
 

 است؟ نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر  

این مولکول در محیط  ............ دور همانندسازیهستند. بعد از  N۱۵، دارای DNAهمة نوکلئوتیدهای هر دو رشتة یک مولکول »

 «............، دارای ............ هستند.، N۱۴کشت دارای 

  N۱۴نوکلئوتیدی ـ های پلیهشتم رشته( سه ـ هفتN۱۵  ۲نوکلئوتیدی ـ های پلیشانزدهم رشته( چهار ـ یک۱

 N۱۵ـ های حاصل هشتم مولکول( چهار ـ هفتN۱۴  ۴ـ های حاصل، فقط چهارم مولکول( سه ـ سه۳
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شده تکثیر کنیم، پس از چند دور همانندسازی، گذاریاگر یک مولکول دِنای معمولی را در محیط کشت دارای نوکلئوتیدهای نشانه 

یی است که فقط یک رشتة هابرابر تعداد مولکول ۱۵شده، گذارینوکلئوتیدی نشانههای دِنای دارای دو رشتة پلیتعداد مولکول

 شده دارند؟گذارینوکلئوتیدی نشانهپلی

۱ )۴ ۲ )۵ ۳ )۶ ۴ )۷ 

شود. چه نسبتی از همانندسازی مشاهده می N۱۵ ،۳۱هنگام رشد و تکثیر باکتری اشرشیا کالی معولی در محیط کشت دارای  

 سازی متفاوت هستند؟های دِنای حاصل دور اول همانندهای حاصل، از نظر چگالی با مولکولمولکول

۱ )
۸

۱۶
 ۲ )

۱۵

۱۶
 ۳ )

۱

۱۶
 ۴ )

۱۶

۱۶
 

دقیقه در محیطی کشت داده شود که  ۶۰مولکول دِنای یک باکتری اشرشیا کالی، دارای چگالی سنگین است. اگر این باکتری،  

 با تغییر ۹۱ج خار های حاصل از همانندسازی ............باشد، ............ از مولکولدارای ایزوتوپ سبک نیتروژن می

 نوکلئوتیدی سنگین دارند. ( نیمی ـ یک رشتة پلی۲ یزوتوپ سنگین نیتروژن هستند.( نیمی ـ فاقد ا۱

 دارند.  N۱۵نوکلئوتیدی دارای چهارم ـ یک رشتة پلی( یک۴ چهارم ـ فقط ایزوتوپ سبک نیتروژن دارند. ( یک۳

 

 ا(هایها )هوهستهها( و یوکاریوتایهسته)پیشها ة همانندسازی در پروکاریوتمقایس

ها دونستن شباهتها صحبت کنیم. ها و یوکاریوتخوایم راجع به همانندسازی در پروکاریوتهای خیلی مهم فصل. در اینجا، میرسیدیم به یکی از قسمت

کنیم. در ا رو بررسی میهها و بعد همانندسازی در یوکاریوتپروکاریوتها خیلی مهم هست. ما اول، همانندسازی در های همانندسازی در پروکاریوتو تفاوت

 ها. ها و یوکاریوتای خواهیم داشت بین همانندسازی در پروکاریوتانتهای این گفتار هم مقایسه

 شود، درست است؟ها انجام میچند مورد، دربارة هر فرایند همانندسازی که در باکتری 

 سازی است. مانندسازی دو برابر تعداد جایگاه آغاز همانندهای هالف( تعداد دوراهی

 رسند. های همانندسازی در نقطة مقابل جایگاه آغاز به یکدیگر میدوراهیب( 

 یابد.های فسفات آزاد در سیتوپالسم افزایش میتعداد گروهج( 

 شوند. اطالعات اصلی الزم برای زندگی یاخته تکثیر مید( 

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 توان گفت که قطعاً ............باشد، میود عامل بیماری آنفلوانزا میشدربارة جانداری که در زمان گریفیت تصور می 

 توانند به یکدیگر نزدیک شوند. می یک رشتة الگو های مختلفای، بخشاسید دو رشتههمانندسازی یک نوکلئیک( هنگام ۱

 های در حال ساخت قرار بگیرند.نوکلئوتیدی قدیمی بین رشتهدِنا، دو رشتة پلی ممکن نیست هنگام همانندسازی مولکول( ۲

 های الگو در کنار هم قرار دارند.رشتهشدة های همانندسازیفقط قسمتشوند، می مشاهدهشکل Cنوکلئوتیدی های پلیزمانی که رشته( ۳

 کند.ر کاهش پیدا مینوکلئوتیدی جدید از یکدیگهای پلیفاصلة رشته نوکلئوتیدی در حال ساخت،های پلیهمزمان با افزایش طول رشته( ۴

کنند. کدام عبارت، ای در مجاورت مولکول الگوی خود فعالیت میرشتهاسیدهای تکهمة نوکلئیکای، یاختهدر نوعی جاندار تک 

 دربارة این جاندار، قطعاً صحیح است؟

 ن ژن است. های مؤثر در بیادو برابر تعداد انواع آنزیمن های مؤثر در تولید هر ژآنزیم انواع ( تعداد۱

 توانند برابر باشند.های همانندسازی هر جایگاه آغاز همانندسازی، نمیهای آغاز همانندسازی و تعداد دوراهیتعداد جایگاه( ۲

 شده برای ساخت رشتة دیگر است.آدنین مصرفشده برای ساخت یک رشته برابر با تعداد بازهای تعداد بازهای آلی آدنین مصرف( ۳

 تواند برابر باشد.های اضافه، میهای حاوی اطالعات ویژگیکنندة اطالعات الزم برای زندگی یاخته و مولکولهای ذخیرهولتعداد مولک (۴
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اسید را نشان شکل مقابل، بخشی از فرایند همانندسازی یک مولکول نوکلئیک 

 طور صحیحی بیان شده است؟ربارة این شکل، بهدهد. کدام عبارت، دمی

 باشد. ، به سمت پایین میمرازپلیDNAهر آنزیم  ( جهت حرکت۱

 باشد.، برعکس یکدیگر میهای همانندسازیحرکت دوراهیجهت ( ۲

 شوند. های الگو، از یکدیگر دور میهای هلیکاز متصل به رشتهآنزیم( ۳

  گیرد.مراز فقط یک رشتة در حال ساخت قرار میپلیDNAهر آنزیم هلیکاز، در مجاورت ( ۴

 ها، ............تنی آنفام دِنای خارجها ............ ایهستهن اصلی پیشتفام 

 ( برخالف ـ فاقد گروه هیدروکسیل یا فسفات آزاد است. ۲ شود. همانند ـ به بخشی از غشای پالسمایی متصل می( ۱

 های یک باکتری را دارد. عات مربوط به همة ویژگی( برخالف ـ اطال۴ پپتید و رِنا را دارد.انند ـ اطالعات الزم برای ساخت پلیهم( ۳

 ها. ها. اول روش همانندسازی در یوکاریوتم شد. بریم سراغ همانندسازی یوکاریوتها تموخُب همانندسازی پروکاریوت

 کسان نیست.ها، یهای سازندة آنای و آنزیماسیدهای دو رشتهنوکلئیک تعدادی از ای، محل تولیدیاختهدر نوعی جاندار تک 

 کدام عبارت، دربارة این جاندار صحیح است؟

 شود.ز دو دوراهی همانندسازی تشکیل می( در هر مولکول دِنا، بیش ا۱

 در یک مولکول دِنا، در دو نقطة مقابل هم، هلیکاز فعالیت کند. نیست( ممکن ۲

 کدیگر دیده نشود.شدن هلیکازها به یهنگام همانندسازی یک مولکول دِنا، نزدیک نیستممکن ( ۳

 نوکلئوتیدی را دارد. ی پیوند بینمولکول دِنا، توانایی شکستن نوعهر آنزیم مؤثر در همانندسازی  (۴

 است؟ نامناسبچند مورد، برای تکمیل عبارت زیر،  

 «............اریوتی، های پروکشود که برخالف یاختههای یوکاریوتی باعث میهای آغاز همانندسازی در یاختهافزایش تعداد جایگاه»

 های هلیکاز به سمت یکدیگر حرکت کنند. ب( آنزیم مولکول دِنا بتواند در بیش از یک نقطه باز شود.  (الف

 نوکلئوتیدی جدید به یکدیگر نزدیک شوند. های پلید( رشته جود داشته باشد. امکان همانندسازی چند مولکول دِنا و( ج

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 توان گفت که ............اط با فرایند همانندسازی در جانداران مختلف میدر ارتب 

 شود. نوعی مادة متصل به غشا همانندسازی می( در همة جانداران دارای پالزمید، ۱

 های آغاز ثابت است.راحل رشد و نمو یک یاختة یوکاریوتی، تعداد جایگاهدر همة م( ۲

 یوکاریوتی، چند جایگاه آغاز همانندسازی وجود دارد. های یک یاختة در همة کروموزوم( ۳

 ای از اینترفاز است. سرعت تقسیم وابسته به مدت مرحله، سیتوکینزهای دارای در همة یاخته( ۴

مربوط به بخشی از فرایند همانندسازی در یک ، مقابلشکل  

 یاخته است. کدام عبارت، دربارة این شکل، صحیح است؟

 شود. ی این یاخته، همانندسازی به همین صورت انجام میDNAهای در همة مولکول( ۱

 رسند.های هلیکاز به یکدیگر میدر محلی بین دو جایگاه آغاز همانندسازی مجاور، آنزیم( ۲

 متصل نیست.  DNAنوکلئوتیدی مولکول حین انجام این فرایند، هیچ پروتئینی به دو رشتة پلیدر ( ۳

 شود. نوکلئوتیدی الگو دیده میهای پلیده، مجموعاً سه نقطة آغاز همانندسازی در رشتهشداده در بخش نشان( ۴
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 .....در هستة یک یاختة یوکاریوتی، ............ از شروع همانندسازی، ....... 

 ، نوعی هیستون است. DNAقبل ـ هر پروتئین متصل به ( ۱

 مشاهده نیست. ای دِنا قابلتهبالفاصله قبل ـ در محل همانندسازی، مارپیچ دو رش( ۲

 شود. بالفاصله بعد ـ در هر دوراهی همانندسازی، همانندسازی در دو جهت انجام می (۳

 باشد که همانندسازی نشده است. ی اولیه میای، بخشی از دِنابعد ـ هر قسمت دو رشته( ۴

 ای، قطعاً ............هستهة پیشای همانند یک یاختهنگام همانندسازی مادة وراثتی در یک یاختة هوهسته 

 شوند. های هیستون از دِنا جدا میهای دِنا باز و پروتئینوتاب( پیچ۱

 کنند. ر دو جهت مختلف حرکت می( در هر جایگاه آغاز همانندسازی، دِنابسپارازها د۲

 گیرند.ل در مقابل هم قرار میشوند و فقط نوکلئوتیدهای مکم( اشتباهات همانندسازی توسط دِنابسپاراز اصالح می۳

 گیرند.شود و در هر زمان، فقط در یک نقطه دو رشته از هم فاصله میصورت تدریجی انجام میدن دو رشتة دِنا به( باز ش۴

ها صحبت یوکاریوت خوایم راجع به تنظیم همانندسازی دراینجا میهمیشه دونستن اینکه یه فرایند چطوری تنظیم میشه، اهمیت زیادی در زیست داره. 

تونین بی، میهای ترکیتست کنین هم نکات ترکیبی دارن و در بخشهایی که اینجا حل میهای این قسمت جنبة ترکیبی باالیی دارن. خود تستکنیم. تست

  نکات ترکیبی بیشتری رو هم ببینین. 

 یاختة انسانی، صحیح است؟های هستة یک انواع کروموزوم همانندسازی در دفراین کدام عبارت، دربارة 

 بیشتر است.  Yنسبت به کروموزوم  Xطور معمول، تعداد نقاط آغاز همانندسازی در کروموزوم به( ۱

 های هستة یک یاختة پوششی کبد یک مرد و یک زن برابر است. از کروموزومهای آغمجموع تعداد جایگاه( ۲

 ها است. های آغاز کروموزومکامالً متناسب با تعداد جایگاه هاتوان گفت که در کاریوتیپ، ترتیب کروموزوممی( ۳

 است. ۱ه برابر تعداد نقاط آغاز کروموزوم به تعداد جایگاه آغاز کروموزوم اصلی باکتری، هموار ۱نسبت تعداد نقاط آغاز کروموزوم ( ۴

 ترین نوع همانندسازی را دارند، ............در جاندارانی که پیچیده 

 ای با تعداد نقاط آغاز همانندسازی رابطة مستقیم دارد. ان تقسیم یاختهمدت زم( ۱

 آغاز همانندسازی در هر مولکول دِنا بیشتر است.  ای تعداد جایگاهدر ابتدای تقسیمات یاخته( ۲

 باشد.  مشابهتواند های آغاز همانندسازی میهایی با شکل و اندازة متفاوت، تعداد جایگاهدر یاخته( ۳

 شود. مولکول دِنا دیده میاسر طول دوران جنینی، بیشترین تعداد جایگاه آغاز همانندسازی در هر در سر (۴

 تر است! خوش مقایسه پروکاریوت و یوکاریوتاما از هر چه بگذریم، 

 دار چیست؟های هستههای فاقد هسته برخالف یاختهمشخصة همانندسازی در یاخته 

 تواند در مقابل نقطة آغاز همانندسازی باشد. ، میDNAدر یک مولکول نقطة پایان همانندسازی ( ۱

 مشاهده هست.ها به یکدیگر قابلشدن آنهای هلیکاز از یکدیگر و همچنین نزدیکدور شدن آنزیم( ۲

 مشاهده نیست.های هیستون از مولکول دِنای اصلی قابلقبل از شروع همانندسازی، جدا شدن پروتئین( ۳

 شوند، ممکن است یک دوراهی همانندسازی تشکیل شود.بار از هم باز می که دو رشته برای نخستین DNAگاه خاصی از در جای( ۴

 طور صحیحی کامل کنند؟توانند جملة زیر را بهها میهای زیر، کدام مجموعه از عبارتاز بین عبارت 

 «. را دارد.هر یاختة ............ که واجد ............ است، ...........»

 ب( یوکاریوتی دارای غشای پالسمایی الف(

 د( بیش از یک کروموزوم اصلی DNAج( بیش از یک نقطة آغاز همانندسازی در مولکول 

 DNAمانند در Yو( توانایی تشکیل ساختار  فسفاته( توانایی تولید نوکلئوتیدهای سهه

 «ه»ـ « و»ـ « ب( »۴ « ج»ـ « و»ـ « الف( »۳ «و»ـ « د»ـ « ب( »۲ « د»ـ « ج»ـ « الف( »۱
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 ؟نیستکنندة وجه مشترک همانندسازی در یک یاختة پروکاریوتی و یک یاختة یوکاریوتی کدام عبارت، بیان 

 ها برای ساختن یک رشتة دِنا در مقابل رشتة الگوزمان انواعی از آنزیمفعالیت هم( ۱

 همراه آن قبل از شروع همانندسازیهای روتئینهای دِنا و جدا شدن پوتابباز شدن پیچ( ۲

 شده در یک جایگاه آغاز همانندسازی به یکدیگرهای همانندسازی تشکیلشدن دوراهینزدیک( ۳

 پایان نرسیدن همانندسازی در نقطة مقابل جایگاه آغازهای مختلف و بهباز شدن تدریجی دو رشتة دِنا در محل (۴

 ؟کندنمیکمیل طور صحیحی تچند مورد، عبارت زیر را به 

 ............«، ی حلقوی داردDNA............ جانداری که فقط های موروال ی اصلی در یاختهDNAمولکول هنگام همانندسازی »

 گیرند. های هلیکاز از یکدیگر فاصله میالف( همانند ـ همواره آنزیم

 نزیم هلیکاز به یکدیگر نزدیک شوند.ب( برخالف ـ ممکن نیست دو آ

 های مختلفی از هم فاصله بگیرند.توانند در محلبرخالف ـ دو رشتة دِنا میج( 

 د( همانند ـ امکان تشکیل دو دوراهی همانندسازی در بخش خاصی از دِنا وجود دارد. 

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

ها در ه مقداری از دِنای آنهایی کمحصور نشده است، ............ یاختهها در غشا های وراثتی آنهایی که مولکولدر یاخته 

 سیتوپالسم است، ............

 آید.  وجود میمانند بهY( همانند ـ در هر جایگاه آغاز همانندسازی، دو ساختار ۱

 توانند به دِنای اصلی متصل شوند.ها میغیر از هیستونهایی به( برخالف ـ پروتئین۲

 شود.اطالعات وراثتی، به غشا متصل می کنندةای ذخیرهبرخالف ـ هر مولکول دو رشته( ۳

 تواند متغیر باشد. های آغاز همانندسازی هر مولکول دِنای اصلی میداد جایگاه( همانند ـ تع۴

 اینم یه سری سؤال از کل مطالبی که تا اینجای فصل خوندیم!

 ر صحیحی بیان شده است؟طو، بهDNAچند مورد، دربارة مولکول  

 مشاهده هستند.قابل DNAق متفاوت در ساختار مولکول شیارهایی با عمالف( 

 دارند.می طور پایداری در مقابل یکدیگر نگهپیوندهایی با انرژی پیوند کم، دو رشتة دِنا را بهب( 

 دار قرار بگیرد. کلئوتید آدنیندار در مقابل نوجز نوکلئوتید تیمینتحت شرایطی، ممکن است نوکلئوتیدی بهج( 

 هاست. در مدل مولکولی آن، مشابه نوعی الگوی پیوندهای هیدروژنی در سطوح ساختاری پروتئین DNAد( ساختار 

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 کنندة اطالعات یاخته، صحیح است؟کدام عبارت، دربارة مادة ذخیره 

 کند. های خود، مادة وراثتی خود را حفظ میای برای حفظ ویژگیهر یاخته( ۱

 است که دِنای حلقوی دارد. جاندارینایی که بیش از یک جایگاه آغاز همانندسازی دارد، مربوط به هر مولکول دِ( ۲

 های هیستون هستند.شوند، پروتئینمیهایی که از مولکول دِنا جدا قبل از شروع همانندسازی دِنای خطی، تنها پروتئین( ۳

 نوکلئوتیدی مشاهده کرد. های پلیتوان دو انتهای آزاد در رشتهاه نمیهیچگهای دِنای مورد مطالعة مزلسون و استال، در مولکول( ۴

 اصلی یاخته، ممکن ............کنندة اطالعات مادة ذخیره جاندار مورد مطالعة گریفیت، ............ جاندار مورد مطالعة ایوری،نوعی در  

 ـ نیست فقط یک جایگاه آغاز همانندسازی داشته باشد.  همانند( ۱

 های هیستون را همراه خود داشته باشد.همانند ـ نیست پروتئین( ۲

 های آغاز همانندسازی خود را تغییر دهد.ـ است تعداد جایگاه برخالف( ۳

 دوراهی همانندسازی را داشته باشد.( برخالف ـ است امکان تشکیل بیش از دو ۴
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 ها: پروتئین۳های گفتار تست
 ها، است.ترینشان، یعنی آنزیممهمها تا نحوة عملکرد ها، از مونومرها و سطوح ساختاری آنم دربارة پروتئین(، مبحثی مه۱آخرین گفتار فصل )

  پپتیدهاو پلی آمینواسیدها

ترکیبیش از جورایی میشه گفت نکات ترین گفتارهای کل کتاب درسی دوازدهم. این گفتار خیلی نکتة ترکیبی داره و یه(. یکی از مهم۳رسیدیم به گفتار )

ال اومدن از این گفتار ترن. البته، خودشم نکات خیلی مهمی داره که حتماً باید بهشون دقت کنین و اینو در نظر داشته باشین که احتمال سؤنکات خودش مهم

 خیلی زیاده. بریم با ساختار آمینواسیدها شروع کنیم. 

 ای دارند؟مهمی در فرایندهای یاختههایی است که نقش بسیار چند مورد، وجه مشترک همة مولکول 

 ها، تشکیل پیوند اشتراکی بین تعداد زیادی مونومر کافی است.برای تشکیل آنالف( 

 های زیستی از نظر ساختار شیمیایی و عملکردی هستند. ترین گروه مولکولمتنوعب( 

 دارند. همگی بسپارهای خطی از واحدهایی هستند که حداقل دو کربن در ساختار خود ج( 

 های متصل به کربن مرکزی بستگی داردها، به ماهیت شیمیایی یکی از گروهدهی آنتأثیر هر مونومر در شکلد( 

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 شده در شکل زیر، صحیح است؟کدام عبارت، دربارة ساختار نشان داده 

 باشد.تولید نمینوع مولکول دارای این ساختار در بدن انسان قابل ۸فقط ( ۱

 مشاهده است. در هر محیطی، یک بار مثبت و بار منفی در این ساختار قابل( ۲

 پپتیدی نقش دارد. های پلیهر مولکول دارای این ساختار، در تشکیل زنجیره( ۳

 اتم هیدروژن و یک اکسیژن کم شود.  ۲های دارای این ساختار ممکن است از مولکول( ۴

 در طبیعت، صحیح است؟ های موجودکدام عبارت، دربارة آمینواسید 

 . استمجموع تعداد هیدروژن و بار یک آمینواسید در محیط آبی و محیط غیرآبی، یکسان ( ۱

 تواند تشکیل شود. بین گروه آمین و کربوکسیل دو آمینواسید مختلف، فقط پیوند اشتراکی می( ۲

 باشد. است، قطعاً مشابه می ها یکسانساختار و عمل دو پروتئینی که نوع و تعداد آمینواسیدهای آن( ۳

 شود.هنگام تشکیل پیوند پپتیدی، فقط پیوند بین یک آمینواسید و رشتة آمینواسید دیگر تشکیل می( ۴

 شود که همگی ............هایی پر میگروهت کربن مرکزی توسط در یک آمینواسید، چهار ظرفی 

 حداقل یک پیوند دوگانه دارند.  (۲ ( دارای اتم کربن در ساختار خود هستند. ۱

 در ساختار خود، حداقل یک اتم هیدروژن دارند. ( ۴ ( حداقل یک پیوند اشتراکی در ساختار خود دارند.۳

 های زیستی را دارند؟بیشترین تنوع ساختاری و عملکردی در بین مولکولهایی درست است که کدام عبارت، دربارة مولکول 

 پپتیدی بلند و بدون شاخه وجود دارند. های پلیجیرهزن( در هر مولکول، فقط ۱

 ها مورد استفاده قرار بگیرند. توانند در ساختار آنهمة انواع آمینواسیدها می (۲

 های دارای بار مثبت و منفی وجود دارند.پپتیدی، گروهدر هر انتهای زنجیرة پلی( ۳

 دهی آن مؤثر است.اسید، در شکلنوفرد هر آمیهای منحصربهکنندة ویژگیعامل تعیین( ۴

 همة ............ یک آمینواسید، ............ 

 های ـ به گروه متغیر آمینواسید بستگی دارد.ویژگی( ۱

 باشند.های باردار ـ دارای حداقل دو اتم مشابه میگروه( ۲

 دهند.های متصل به کربن مرکزی ـ پیوند پپتیدی تشکیل میگروه( ۳

 شوند. جادشده توسط ـ طی نوعی واکنش آنزیمی تشکیل می( پیوندهای ای۴
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 کند و در آمینواسیدهای مختلف متفاوت است، قطعاً ............های کربن مرکزی آمینواسید را پر میگروهی که یکی از ظرفیت 

 ارد. رت محیط آبی ند( تمایلی به قرارگیری در مجاو۲ در تعیین نوع عمل پروتئین تأثیر مستقیم دارد.( ۱

 تواند در آمینواسیدها مشاهده شود. حالت مختلف می ۲۰( فقط به ۴ ی تشکیل پیوند کوواالنسی با سایر آمینواسیدها را ندارد.توانای( ۳

ما نبود، گیرن، دوست دارن به هم نزدیک بشن و با هم پیوند تشکیل بدن. یه پیوند مهم و حیاتی که اگه آمینواسیدهای مختلف، وقتی توی آب قرار می

 هم االن نبودیم!

 کند؟طور صحیحی تکمیل میچند مورد، عبارت زیر را به 

 .........«...برای تشکیل پیوند بین دو آمینواسید الزم است که حتماً »

 ب( یک مولکول آب در محیط آزاد شود.  الف( دو آمینواسید در محیط آبی قرار بگیرند. 

 د( دو آمینواسید در نزدیکی یکدیگر قرار بگیرند.  تسریع گردد.واکنش توسط نوعی کاتالیزور زیستی  ج(

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 است؟ طور صحیحی بیان شدهکدام عبارت، دربارة شکل مقابل، به 

 ، دو نوع عنصر وجود دارد.«۲»همانند بخش « ۱»در بخش ( ۱

 ، در محیط آبی بار منفی دارد. «۶»برخالف بخش « ۴»بخش ( ۲

 اند.از دست داده OHبرای تشکیل پیوند پپتیدی، « ۴»و « ۶»بخش ( ۳

 ، یک مولکول آب مصرف شده است.«۵»توسط بخش « ۳»برای تشکیل هر پیوند ( ۴

 آمینواسیدی که ............، قطعاً ............هر  

 ها وجود دارد ـ فاقد بار مثبت یا منفی است. ( در ساختار پروتئین۱

 گیرد.ها مورد استفاده قرار نمیتولید پروتئین( غیرضروری است ـ برای ۲

 رود.کار میهای بدن بهشود ـ در ساختار پروتئین( در طبیعت یافت می۳

 دهد. اسید پیوند تشکیل میشود ـ با نوعی نوکلئیکسازی استفاده میئین( در پروت۴

 طور صحیحی بیان شده است؟ها، بهچند مورد، دربارة پروتئین 

 پپتیدی است. ب( هر پروتئین، دارای یک زنجیرة پلی پپتیدی، یک پروتئین است.جیرة پلیالف( هر زن

 پپتیدی یک پروتئین، بلند و بدون شاخه است.د( هر زنجیرة پلی پپتید است.ای از تعدادی آمینواسید، یک پلیهر زنجیرهج( 

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 شده در شکل زیر است؟دادهباشد که دارای ساختار عمومی نشان مولکولی درست میهر نوع کدام عبارت، دربارة  

 در محیط آبی درون یاخته، هم دارای خاصیت اسیدی است و هم خاصیت بازی.( ۱

 توان آن را از یک پروتئین جدا و شناسایی کرد. های شیمیایی خاصی میبا روش( ۲

 دهد. ود را از دست میهنگام تشکیل پیوند پپتیدی، دو اتم از گروه کربوکسیل خ( ۳

 شود. های بدن انسان ساخته میتوسط نوعی مولکول آنزیمی در سیتوپالسم یاخته( ۴

 باشد؟چند مورد، مشخصة آمینواسیدهای ضروری برخالف آمینواسیدهای غیرضروری، می 

 شوند.تفاده میها اسب( در بدن انسان، برای ساخت پروتئین عدد هستند. ۸الف( در تمام طول حیات یک انسان، 

 شوند. ای انسان ساخته نمییاختههای دروند( توسط آنزیم توانند جذب شوند. در رودة باریک انسان میج( 

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 
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، اختیاری ن این مسائل در کنکور بسیار کم هست و مطالعة این قسمتشدکنیم که احتمال مطرحبازم رسیدیم به قسمت مسائل! مثل همیشه تأکید می

 تونه کمک کنه. هست. البته، خوندن این مسائل به درک بهتر بعضی از مفاهیم می

آمینواسید باشد، در زنجیرة بتا چند آمینواسید  ۱۴۱پیوند پپتیدی وجود دارد. اگر زنجیرة آلفا دارای  ۵۷۰در مولکول هموگلوبین،  

 د دارد؟وجو

۱ )۱۴۴ ۲ )۱۴۶ ۳) ۲۸۸ ۴ )۲۹۲ 

باشد، چند مولکول آب پیوند قند ـ فسفات می ۲۴۰۰مولکول دِنای حلقوی در باکتری اشرشیا کالی که دارای هنگام تشکیل یک  

 شود؟در سیتوپالسم تولید می

۱ )۲۴۰۰ ۲ )۲۳۹۹ ۳ )۱۱۹۸ ۴ )۱۲۰۰ 

 های زیستی، صحیح است؟مولکول ساخت و تجزیةشده هنگام و مصرف های آب تولیدچند مورد، دربارة تعداد مولکول 

 شود.ها ساختار چهارم دارد، مقدار برابری آب مصرف میبرای تجزیة دو پروتئین با تعداد مونومر برابر که فقط یکی از آنالف( 

 شود.تری تولید میکمنوکلئوتیدی، آب  ۱۰۰ی حلقوی DNAنوکلئوتیدی نسبت به  ۱۰۰ی خطی DNAهنگام تولید یک ب( 

 شود.نوکلئوتیدی، آب بیشتری تولید می ۱۰۰ی خطی DNAنسبت به نوکلئوتیدی  ۱۰۰ی RNAهنگام تولید یک ج( 

 شود. برای تجزیة یک نوع پروتئین توسط دو نوع آنزیم مختلف، قطعاً مقدار برابری آب مصرف مید( 

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ............ برابر ............ مقدار، قطعاً یآمینواسید هایهرشتهنگام تشکیل  

 .نیستـ  تولیدشدههای آب ( پیوندهای پپتیدی و مولکول۲ شده ـ است.ها و پیوندهای پپتیدی تشکیلآمینواسید( ۱

 سید ـ است.پپتیدی و اختالف تعداد پیوند و آمینواپلیهای ( زنجیره۴ .استـ  شدهمصرفهای آب مولکول( انواع آمینواسیدها و ۳

پروتئینی با تجزیة برای کند. پپتیدی را به قطعات دو آمینواسیدی تبدیل میهای پلی، زنجیرهکنندة پروتئیننوعی آنزیم تخریب 

 شود؟آمینواسید است، چند مولکول آب مصرف می ۲۴۰دو زنجیرة یکسان که دارای 

۱ )۲۴۰ ۲ )۱۲۰ ۳ )۱۱۸ ۴ )۲۳۸ 

 ............ تواندنمیشود. این مولکول قند مولکول آب مصرف می ۴۲قندی، شدن نوعی مولکول هنگام تجزیه 

 مونومر داشته باشد.  ۸۰( بیش از ۲  کربنی باشد.قند شش ۴۳( دارای ۱

 مونوساکارید داشته باشد.  ۴۲تر از ( کم۴ مونوساکارید ساخته شده باشد. ۴۲( از ۳

هم براتون آوردیم تا دیگه این  تا از سؤاالت خیلی خوب اون کتاب رو ۴برای تکمیل بحث، هم داشتیم.  ونمدهمما قبالً این بحث رو داخل کتاب 

 مبحث حسابی براتون جا بیفته؛ البته با کمی تغییر در بعضی از سؤاالت. 

 ، قطعاً ............ختهیاای در سیتوپالسم زنجیرهدر فرآیند هیدرولیز یک مولکول تک 

 تر از تعداد مونومرهاست.شده، یکی کمآب مصرفهای ( تعداد مولکول۲ ، قبل و بعد از واکنش، برابر است.ای زیستیه( تعداد مولکول۱

 شود.استفاده برای تولید پلیمرها زیاد می( تعداد مونومرهای قابل۴ کند.افزایش پیدا می یاختههای درون ( غلظت یون۳

ز کامل این مولکول ............ مولکول ، دارای ساختار ............ باشد، برای هیدرولیمونومر............ با ............  مر زیستیپلیاگر یک  

 آب الزم است.

 ۱۰۰خطی ـ  ـ ۱۰۴ای ـ ( چهار رشته۲ ۱۰۰ـ خطی ـ  ۱۰۱ای ـ ( دو رشته۱

 ۱۰۰ـ حلقوی ـ  ۱۰۳ای ـ سه رشته( ۴ ۹۹ـ حلقوی ـ  ۱۰۰ای ـ ( یک رشته۳

پپتیدی که مجموعاً همین تعداد آمینواسید را دارند، ی پلیرهبرای تولید ............ مولکول آمینواسید، الزم است که ............ زنجی 

 مولکول آب، هیدرولیز شوند. ۴۹با مصرف 

 ۲ـ  ۵۰( ۴ ۱ـ  ۴۹( ۳ ۳ـ  ۵۲( ۲ ۴ـ  ۵۰( ۱
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که این مولکول ............  نیستمونومر، ............ مولکول آب مصرف شود، ممکن  ۱۱۶اگر در فرآیند هیدرولیز کامل مولکولی با  

 زنجیره داشته باشد.

 ۳ـ  ۱۱۳( ۴ ۱ـ  ۱۱۵( ۳ ۱ـ  ۱۱۴( ۲ ۳ـ  ۱۱۶( ۱

 

 هاسطوح مختلف ساختاری پروتئین

ها خیلی مبحث جذابی هست و میشه خیلی ازش سؤال داد. پس لطفًا دقت خاصی به ساختار پروتئین های فصل.ترین قسمترسیدیم به یکی از مهم

 ل از مقدمة این مبحث بررسی کنیم. این مبحث داشته باشین. اول دو تا سؤا

 ؟کندنمیطور صحیحی کامل کدام گزینه، عبارت زیر را به 

 .....«.......شود که نوع عمل پروتئین توسط عاملی مشخص می»

  آید. وجود میبا تشکیل پیوندهای اشتراکی و غیراشتراکی به( ۱

 است. گریز ای، دارای پیوندهای آبزنجیرهدر هر پروتئین تک( ۲

 گیرد. آمینواسیدها قرار می Rهای تحت تأثیر ماهیت شیمیایی گروه( ۳

 برد.توان به آن پی های دیگر، میبا استفاده از پرتوهای ایکس و روش( ۴

 ؟نیستاولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد، صحیح کدام عبارت، دربارة  

 توان جایگاه هر اتم در ساختار نهایی آن را مشخص کرد. یهای دیگر، م( با استفاده از پرتوهای ایکس و روش۱

 شود. ئین میشکل پروتبعدی و کرویآرایش خاص زیرواحدهای آن در کنار هم، باعث تشکیل ساختار سه( ۲

 پپتیدی آن، گروهی غیرپروتئینی دارای یک یون فلزی متصل است. ( به قسمتی از زنجیرة پلی۳

 های خونی مشابه است. اختارهای نوعی پروتئین موجود در یاختهن با یکی از سساختار آ( ۴

 کنیم. صورت جداگانه بررسی میتر بررسی کنیم. اول، هر ساختار رو بهخوایم هر کدوم از ساختارهای پروتئین رو دقیقاز اینجا به بعد، می

 رة این ساختار، قطعاً صحیح است؟هاست. کدام عبارت، دربادهندة یکی از سطوح ساختاری پروتئینشکل زیر، نشان 

 دهد.در سیتوپالسم ساختار بعدی را تشکیل میهای یوکاریوتی، در یاخته( ۱

 تواند با تشکیل دهد. در این ساختار، هر آمینواسید فقط یک پیوند می( ۲

 ای باشد. زنجیرهدهندة ساختار نهایی یک پروتئین تکتواند نشانمی (۳

 باشد.اسیدها در این ساختار دارای محدودیت میانواع توالی آمینو( ۴

 زودی معلوم میشه!متن کتاب تسلط دارین؟ بهچقدر روی 

 درست است؟قطعاً ، هاپروتئینکدام عبارت، دربارة نخستین سطح ساختاری  

 ، همة آمینواسیدهای پروتئین وجود دارند. پپتیدپلی( در هر ساختار اول یک ۱

 شود. یب آمینواسیدها در ساختار اول هر پروتئین مطرح می( فقط نوع، تعداد و ترت۲

 دهد.شدت تغییر میتغییر آمینواسید در هر جایگاه پروتئین، عملکرد پروتئین را به( ۳

 ای، به ساختار اول آن بستگی دارد. بعدی هر پروتئین چند زنجیرهشکل ساختار سه( ۴
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بستگی  ها به آنصحیح است که همة سطوح دیگر ساختاری در پروتئین هاچند مورد، دربارة نوعی سطح ساختاری پروتئین 

 دارند؟

 شود.صورت خطی است که در پی تشکیل نوعی پیوند اشتراکی در ریبوزوم ایجاد میترتیب قرار گرفتن آمینواسیدها بهالف( 

 شود.شده در سیتوپالسم، ساختار نهایی پروتئین محسوب میهای تولیددر بعضی از پروتئینب( 

 نواسیدها در این ساختار وجود ندارد. هیچ محدودیتی در نوع، تعداد، ترتیب و تکرار آمیج( 

 شود. تغییر آمینواسیدها در هر جایگاه آن، قطعاً موجب تغییر در فعالیت پروتئین مید( 

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 خُب، ساختار اول که خیلی سخت نبود. بریم سراغ ساختار دوم. 

باشد، کدام عبارت، پروتئینی میدهندة ساختارهای جه به شکل مقابل که نشانبا تو 

 طور صحیحی بیان شده است؟به

 صورت الگوهای منظمی از پیوندهای هیدروژنی است.، به«۲»برخالف ساختار « ۱»ساختار ( ۱

 ود.بعدی پروتئین دیده شتواند در وسط ساختار سه، می«۱»همانند ساختار « ۲»ساختار ( ۲

 شود.ساختار نهایی میوگلوبین و هموگلوبین ایجاد می، در «۱»برخالف ساختار « ۲»ساختار ( ۳

 شود. در پی تشکیل پیوندهای دارای انرژی پیوند زیاد ایجاد می، «۲»همانند ساختار « ۱»ساختار ( ۴

 ............ها، پیوندهایی هستند که منشأ تشکیل ساختار دوم در پروتئین 

 ها نقشی ندارند.ینخورده و متصل به هم پروتئتثبیت ساختار تا( در ۱

 شوند.های پروتئینی، بین نوکلئوتیدها تشکیل میتوسط بعضی از مولکول( ۲

 اسیدهای هسته نقشی ندارند.ای نوکلئیکدر افزایش پایداری مارپیچ دو رشته( ۳

 شوند.اخته دیده میای یرشتهاسیدهای تکدر ساختار نهایی گروهی از نوکلئیک( ۴

 باشد؟شده است، درست می ها که در شکل زیر نشان دادهدربارة سطوح ساختاری پروتئینکدام عبارت،  

 ، در ایجاد هموگلوبین نقش دارد. «۲»همانند ساختار « ۱»( ساختار ۱

 پپتید دیده شوند.زمان در یک پلیطور همتوانند به، می«۱»و « ۲»( ساختار ۲

 های غشایی دیده شود. د در پروتئینتوان، می«۱»برخالف ساختار « ۲» ( ساختار۳

 توانند در یک پروتئین، در نزدیکی یکدیگر قرار بگیرند. ، نمی«۲»و « ۱»( ساختار ۴

 های قرمز انسان، صحیح است؟چند مورد، دربارة منافذ غشایی گلبول 

 ای هستند.ای منظم از چند پروتئین دارای ساختار صفحهالف( مجموعه

 های دیگر، دارای ساختار اول و دوم هستند. همانند همة پروتئین هاهای آنپروتئینب( 

 های دیگر، فقط دو سطح ساختاری دارند. برخالف بسیاری از پروتئین هاهای آنپروتئین ج(

 سیل وجود دارد.های آمین و کربوکهای این منافذ، پیوندهای غیراشتراکی بین گروه( در ساختار پروتئیند

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 تر میشن و به نکات بیشتری باید دقت کنین. تر و پیچیدهریم جلوتر، سؤاالت سختهرچقدر می

 شود؟گریز تشکیل میکدام عبارت، دربارة ساختاری از پروتئین صحیح است که در اثر پیوندهای آب 

 تواند ساختار نهایی یک پروتئین باشد. شود، میمشاهده می ( برخالف اولین ساختاری که در آن پیوند هیدروژنی۱

 شوند. پیچیده در کنار هم نگه داشته میهمصورت بههای مختلف پروتئین را بهقسمت( همانند ساختار منافذ غشایی،  ۲

 شود.ند تشکیل میآمینواسیدها پیو Rهای شود، بین گروههمانند ساختاری که باعث تشکیل زیرواحدهای هموگلوبین می( ۳

 شود.پیوند اشتراکی بین آمینواسیدها تشکیل می برخالف ساختاری که همة سطوح دیگر ساختاری به آن بستگی دارند،برای تثبیت آن، ( ۴
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 تار پروتئینی که در شکل زیر نشان داده شده است، صحیح است؟ها، دربارة نوعی ساخکدام عبارت 

 شود. فرد آمینواسیدها، پیوندهای یونی تشکیل میهای منحصربهژگیهای ایجادکنندة ویبین گروهالف( 

 ها، این ساختار پروتئینی باشد. هایی ثبات نسبی دارند که ساختار نهایی آنفقط پروتئینب( 

 گیرند تا در معرض آب نباشند. های زنجیره، در کنار یکدیگر قرار میبعضی از آمینواسید ج(

 شود. گریز، این ساختار پروتئین تثبیت میبا تشکیل پیوندهای آبد( 

 ، نادرست است.«د»برخالف « ب( »۲ ، صحیح است.«ج»همانند « الف( »۱

 ، صحیح است. «الف»همانند « د( »۴ ، نادرست است. «ب»برخالف « ج( »۳

 خورند؟تا میها بیشتر صفحات و مارپیچها درست است که در آن، ام عبارت، دربارة نوعی سطح ساختاری پروتئینکد 

 پپتیدی در ساختار خود دارند. هایی است که فقط یک زنجیرة پلیساختار نهایی همة پروتئین( ۱

 های آمین و کربوکسیل است. ن گروهای، ناشی از تشکیل پیوند بیتاخوردگی بیشتر ساختارهای مارپیچ و صفحه( ۲

 شوند. پپتیدی، الگوهایی از پیوندهای هیدروژنی تشکیل میی پلیهاهایی از زنجیرهبا تشکیل پیوندهای هیدروژنی بین بخش( ۳

 شوند. پیچیده در کنار هم نگه داشته میهمصورت بههای مختلف پروتئین بهپس از ایجاد تعدادی پیوند اشتراکی و غیراشتراکی، قسمت( ۴

 ترین قسمت هست. تاب مهمو البته، هنوز متن کها خیلی مهم میشن. ها و مقایسهاز اینجا به بعد، شکل

 ه در شکل مقابل، صحیح است؟شدکدام عبارت، دربارة پروتئین نشان داده 

 پس از تا خوردن نوعی ساختار مارپیچ، شکل خاصی پیدا کرده است. «۶»بخش  (۱

 باشند.متفاوت میکامالً « ۳»و « ۲»های اول تا سوم بخش هر یک از ساختار (۲

 شود.، بار مثبت دیده می«۱»الف بخش برخ« ۴»در ساختار بخش ( ۳

 باشد. ای از آمینواسیدها می، دارای زنجیره«۶»همانند « ۵»بخش ( ۴

 هایی درست است که دارای ساختار چهارم هستند؟کدام عبارت، دربارة همة پروتئین 

 ای یا مارپیچ باشند. توانند دارای شکل صفحههر یک از زیرواحدها می( ۱

 دهند. تشکیل می پپتیدی، زیرواحدهای مختلف پروتئین رالیچند زنجیرة پ( ۲

 گیری پروتئین هستند. پپتیدی، دارای نقشی کلیدی در شکلهای پلیبعضی از زنجیره( ۳

 گیرند.زیرواحدهای تاخورده و دارای شکلی خاص، با آرایشی خاص در کنار هم قرار می( ۴

دهد. این سطح ساختاری نشان می ها راشکل مقابل، نوعی سطح ساختاری پروتئین 

 ............ همة سطوح ساختاری دیگری که در تشکیل آن نقش دارند، ............

 باشد. بعدی پروتئین میدهندة ساختار سهبرخالف ـ نشان( ۱

 آید. وجود میهمانند ـ با تشکیل نوعی پیوند غیراشتراکی به( ۲

 شود. بیش از یک زنجیره دیده میهایی با برخالف ـ فقط در پروتئین( ۳

 باشد. آمینواسیدهای مختلف می Rهای همانند ـ دارای پیوند بین گروه( ۴

 طور صحیحی بیان شده است؟کدام عبارت، دربارة مقایسة هموگلوبین و میوگلوبین، به 

 دهد. روتئین را تشکیل می( در هموگلوبین همانند میوگلوبین، نحوة آرایش زیرواحدها در کنار هم، ساختار نهایی پ۱

 پپتیدی است.های پلیهموگلوبین همانند میوگلوبین، مجموع بار یون آهن دو برابر تعداد گروه غیرپروتئینی متصل به زنجیره در( ۲

 شوند.کیل می، پیوندهای آبگریز تشRهای گیرد که بین گروهبعدی پروتئین زمانی شکل میدر میوگلوبین برخالف هموگلوبین، ساختار سه( ۳

پپتیدی سبب ایجاد ساختار دوم مارپیچی های پلیهایی از زنجیرهرخالف هموگلوبین، تشکیل پیوند هیدروژنی در بخشدر میوگلوبین ب( ۴

 شود.می
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کنیم که راجع به کل ساختارها  خوایم سؤاالتی رو طرحصورت جداگانه بررسی کردیم. از اینجا به بعد، میها رو بهتا اینجا، هرکدوم از ساختارهای پروتئین

 ای یا کلی مطرح شدن. صورت مقایسهستن و بهه

 کند؟طور صحیحی تکمیل میچند مورد، عبارت زیر را به 

برند که در می نوعی سطح ساختاری میوگلوبین پین به یهای دیگر، محققبا استفاده از تصاویر حاصل از پرتوهای ایکس و روش»

 ............«آن 

 شوند. گریز تشکیل میب( در اثر پیوندهای آب توان مشخص کرد. حتی جایگاه هر اتم را می( الف

 شدت تغییر دهد.تواند عملکرد را بهد( تغییر یک آمینواسید، می کند.ساختار نهایی پروتئین را ایجاد میج( 

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 در این است که ............« ۲»و « ۱» ساختار. توان گفت که وجه ...........با توجه به شکل زیر، می 

 شود. ، مولکول اکسیژن متصل می«۲»به بخش غیرپروتئینی تمایز ـ ( ۱

 شود. پپتید ایجاد میها، با پیچ خوردن پلیتشابه ـ ساختار دوم آن( ۲

 ، دارای شکل کروی است. «۲»ین تمایز ـ ساختار نهایی پروتئ (۳

 ئینی بودند که ساختارشان شناسایی شد.اولین پروتتشابه ـ ( ۴

 هایی که ............، قطعاً ............همة پروتئین 

 ( الگوهایی از پیوندهای هیدروژنی دارند ـ دارای ساختار سوم یا چهارم هستند. ۱

 پپتیدی دارد.هاست ـ فقط یک زنجیرة پلیبعدی پروتئینسهها، اولین ساختار ( ساختار نهایی آن۲

 ای هستند.آیند ـ در ساختار دوم خود، فقط مارپیج یا صفحهشکل کروی درمیدر ساختار نهایی خود به (۳

 اند. پپتیدی مارپیچی تشکیل شدههای پلیها، نحوة آرایش زیرواحدها در کنار هم است ـ فقط از زنجیره( ساختار نهایی آن۴

درست  یک پروتئین در، دربارة همة سطوح ساختاری هاشد. کدام عبارتباها میدهندة نوعی ساختار پروتئین، نشانزیرشکل  

 است که به این ساختار بستگی دارند؟

 ها، با ایجاد پیوندهای دارای انرژی پیوند کم است. در میوگلوبین، شروع تشکیل آن( الف

 شوند.پپتید، ایجاد میهای مختلف یک پلیکیل پیوند بین بخشبا تشدر هموگلوبین، ( ب

 کنند.خاص پیدا می، شکل آمینواسیدها Rهای بدون دخالت گروههای منافذ غشایی، پروتئیندر ( ج

 شود.مشخص می ATPبا کنار هم قرار گرفتن زیرواحدها با آرایشی خاص، محل اتصال در میوزین، ( د

 ( ب و د۴ الف و ج( ۳ ( ب و ج۲ ( الف و د۱

 ها، قطعاً صحیح است؟کدام عبارت، دربارة سطوح ساختاری پروتئین 

 دهد.تشکیل هر پیوند هیدروژنی بین آمینواسیدها، هنگام ایجاد ساختار دوم رخ می( ۱

 شود. تغییر آمینواسید در هر جایگاه، موجب تغییر در ساختار اول پروتئین و فعالیت آن می( ۲

 شود. یوند تشکیل میهای گروه آمین و کربوکسیل آمینواسیدها پدر هر ساختار دوبعدی، بین اتم( ۳

 شود. ول تشکیل میهای متصل به کربن مرکزی آمینواسیدها، فقط در ساختار اه( هر پیوند کوواالنسی بین گرو۴

دهد. ها را نشان میشکل مقابل، دو سطح مختلف ساختاری پروتئین 

 ، ............«۲»ساختار « ............ ۱»در ساختار 

 بعدی خاصی است. سه ی شکلهمانند ـ پروتئین دارا (۱

 شوند. پپتیدی تاخورده مشاهده میهای پلیهمانند ـ زنجیره( ۲

 برخالف ـ پیوند پپتیدی، تنها پیوند اشتراکی بین آمینواسیدهاست. ( ۳

 شود. برخالف ـ انواع مختلفی از پیوندها بین آمینواسیدهای مختلف مشاهده می( ۴
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 پروتئین، صحیح است؟ چند مورد، دربارة هر سطح ساختاری 

 تواند ساختار نهایی پروتئین باشد. هر ساختار، میب(  اختار، مبنای تشکیل ساختار باالتر است.الف( هر س

 در هر سطح، بین آمینواسیدها پیوند پپتیدی وجود دارد.د(  پپتیدی وجود دارد. ج( در هر سطح، فقط یک زنجیرة پلی

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 توان گفت که ............ها میپروتئیناختاری مختلف دربارة سطوح س 

 باشد. ای میهر منفذ غشای یاختة عصبی، پروتئینی است که دارای ساختار صفحه( ۱

 دهد.پپتیدی هنگام ایجاد شکل کروی پروتئین رخ مینخستین تاخوردگی زنجیرة پلی( ۲

 جود داشته باشد.ساختار دوم و پپتیدی، ممکن است انواع مختلفی ازدر یک زنجیرة پلی( ۳

 شود. های کربوکسیل و آمین دو آمینواسید مختلف، تنها پیوند پپتیدی تشکیل میبین گروه( ۴

 ساختار نهایی منافذ غشایی، ............ ساختار ............ هموگلوبین، ............طور معمول، در یک انسان بالغ و سالم، به 

 ای است. اسیدهای دو رشتهیدی ـ مشابه ساختار نهایی نوکلئیکپپتنجیرة پلیـ دوم هر ز برخالف( ۱

 پپتیدی است. های پلیهایی از زنجیرههر زیرواحد ـ واجد پیوندهای هیدروژنی بین بخشبرخالف ـ سوم ( ۲

 اند. ر گرفتهپپتیدهایی است که با آرایش خاصی در کنار یکدیگر قرامولکول ـ دارای پلیهر همانند ـ چهارم ( ۳

 د. ندار و خطی وجود ندارهیستون هایشود که کروموزومیاخته تشکیل می نوعیدر  پپتید ـهر پلیهمانند ـ اول ( ۴

 ، درست است؟زیرشده در شکل چند مورد، دربارة مادة نشان داده 

شود که ترتیب قرار هر پیوند اشتراکی بین آمینواسیدها زمانی تشکیل می الف(

 شود. صورت خطی مشخص میمینواسیدها بهگرفتن آ

شدن زنجیره یا تواند باعث مارپیچیتشکیل پیوندهای هیدروژنی می ب(

 های مختلف آن شود.پیچیدن بخشهمبه

ئین، پیوندهای برای ایجاد ثبات نسبی در ساختار نهایی این پروت ج(

 شوند. سولفیدی تشکیل میدی

بعدی اختارهای قبلی آن، دارای شکل سهساختار نهایی پروتئین برخالف سد( 

 باشد.و کروی می

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳

 ۴ )۴ 

 ساختار ............ ............ برای تشکیل ساختار ............ پروتئین  

 شوند.های آب تولید میزوم، مولکولاول ـ همانند ـ دوم، در بخشی از ریبو( ۱

 شود. آمینواسیدها تشکیل می Rهای روهدوم ـ برخالف ـ اول، نوعی پیوند بین گ( ۲

 شوند.داشته می در کنار هم نگه پیچیدههمصورت بهها بههای مختلف پروتئینسوم ـ برخالف ـ دوم، قسمت( ۳

 توانند به یکدیگر نزدیک شوند و پیوندهایی ضعیف را تشکیل دهند. همة آمینواسیدها می Rدوم ـ همانند سوم، گروه ( ۴

 باشند؟های زیر صحیح میها، چند مورد از عبارته سطوح مختلف ساختاری در پروتئینبا توجه ب 

 شود.ه آمین و اکسیژن گروه کربوکسیل تشکیل میدر تعدادی از سطوح ساختاری، پیوندهای هیدروژنی بین هیدروژن گروالف( 

 کنند. النسی مشارکت میهای متصل به کربن مرکزی، در تشکیل پیوند کووادر هر سطح ساختاری، گروه ب(

 شوند.برای تشکیل هر سطح ساختاری، ابتدا تعدادی آمینواسید با پیوند پپتیدی به یکدیگر متصل میج( 

 ها مشخص شده باشد.بعدی پروتئینشود که شکل سهفقط زمانی ایجاد می هاساختار نهایی پروتئیند( 

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 
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 هانقش پروتئین

ها رو های مربوط به نقش پروتئینبیشتر تستها اهمیت دارن، بیشتر جنبة ترکیبی دارن. بنابراین، سؤاالتی که دربارة نقش پروتئینبدیهی هست که 

 خونین، مروری هستن بر نکات متن کتاب درسی دوازدهم. خواهید دید و سؤاالتی که در اینجا میهای ترکیبی در بخش تست

 توانند ............، میدارند ....هایی که ........همة پروتئین 

 فعالیت آنزیمی ـ فقط سرعت یک نوع واکنش شیمیایی خاص را زیاد کنند. ( ۱

 جایی مواد نقش ـ در ساختار غشای یاختة سازندة خود شرکت کنند.در جابه( ۲

 ها قرار ـ ذرات خارجی را تشخیص دهند. هایی در سطح یاختهصورت گیرندهبه ( ۳

 ای ساخته شوند.یاختههای درونزیمکنند ـ آنای را ردوبدن مییاختهای بینهپیام( ۴

 ها، درست است؟کدام عبارت، دربارة نقش پروتئین 

 ( هلیکاز برخالف پمپ سدیم ـ پتاسیم، کاتالیزور زیستی است. ۲ ای است.( میوگلوبین برخالف هموگلوبین، نوعی پروتئین ذخیره۱

 برخالف فیبرین، نوعی پروتئین ساختاری است.  ( کالژن۴ ژن، پیک شیمیایی پروتئینی است.( انسولین برخالف استرو۳

 شه.کنین؟ توی سؤال بعدی مشخص میچقدر به قیدها و استثناهای کتاب درسی توجه می

 ؟کندنمیطور صحیحی تکمیل ، عبارت زیر را بهچند مورد 

 ............«در بدن انسان، بیشتر »

 بخشند.کنش را سرعت میای دارای عمل اختصاصی، بیش از یک نوع واهآنزیمالف( 

 پپتیدی هستند.ای، دارای زنجیرة پلییاختههای بینکنندة پیامهای ردوبدلمولکولب( 

 شوند. ها، در سیتوپالسم یاخته تولید میسازی واکنشهای کاهندة انرژی فعالمولکولج( 

 ویژه بهترین فعالیت را دارند.  pHهای شیمیایی، در یک های افزایندة سرعت واکنشد( مولکول

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 شوند. نظر ساختار شیمیایی و عملکردی محسوب میهای زیستی از ترین گروه مولکول............ جزء متنوعهمة در بدن انسان،  

 هاکاتالیزورهای زیستی برخالف همة کوآنزیم( ۱

 هاف بعضی از هورمونهای غشایی برخالآنزیم( ۲

 های دفاعیهای مؤثر در تنظیم بیان ژن همانند همة گلوبولینمولکول( ۳

 های سرطانیدهندة یاختههای تشخیصهای پیوندی همانند مولکولای بافتهای مادة زمینهمولکول( ۴

 ......کنند، در یک گروه قرار ......در بدن انسان، ............ از نظر نقشی که ایفا می 

 گیرند.ها ـ میکردن ژنهای دارای نقش تنظیمی در فعالتوسین و پروتئیناکسی( ۱

 گیرند. های عصبی ـ نمیدار سدیمی در غشای یاختههای دریچههموگلوبین و کانال( ۲

 گیرند.سیناپسی ـ میهای پسهای ناقل عصبی در یاختههای دفاعی و گیرندهگلوبولین( ۳

 گیرند. ساز در غشای داخلی میتوکندری ـ نمیATPهای پتاسیم و پروتئینپمپ سدیم ـ ( ۴
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 هاآنزیم

های دیگه داره و بنابراین، در بخش بینین، بیشتر جنبة حفظی دارن و نکات مفهومی اونا، حالت ترکیبی با فصلاغلب سؤاالتی که از اینجا به بعد می

 باشین تا بتونین این سؤاالت رو جواب بدین. تن کتاب رو خیلی خوب بلد های ترکیبی قرار دارن. پس فعالً الزمه که متست

 شده در یک یاختة بافت پوششی کبد انسان، صحیح است؟های ساختهچند مورد، دربارة همة آنزیم 

 دهند. سازی واکنش را کاهش میشوند، انرژی فعالهایی که مصرف میدر همة واکنشالف( 

 دِنا وجود دارد.ل ها، در بخشی از مولکوآن اطالعات الزم برای ساختب( 

 های فلزی یا مواد آلی نیاز دارند. های خود، به یونبرای انجام فعالیتج( 

 ساز همان آنزیم باشد. تواند مولکول پیشمادة یک آنزیم، نمیپیشد( 

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 در بدن انسان، همة ............ 

 کنند.در خارج از یاختة سازندة خود فعالیت میکنند، دی را هیدرولیز میهایی که پیوند پپتیآنزیم( ۱

 شوند.تر انجام میشدنی هستند، با کمک آنزیم سریعهایی که در بدن موجود زنده انجامواکنش( ۲

 کنند. کنند، در سیتوپالسم یاخته فعالیت میهایی که در خارج از یاخته فعالیت نمیآنزیم( ۳

 توانند باعث مرگ شوند. ها، میکنندة جایگاه فعال آنزیماشغال( مواد سمی ۴

 های یک یاختة زنده و غشادار، صحیح است؟کدام عبارت، دربارة همة آنزیم 

 جایگاه فعال یک آنزیم دیگر قرار بگیرد. تواند درفراوردة یک آنزیم، نمی( ۱

 نی هستند. شوند و دارای پیوند هیدروژطی واکنش سنتز آبدهی ایجاد می (۲

 بخشی اختصاصی در ساختار خود دارند که فقط مکمل یک نوع ماده است.( ۳

 است.ها مؤثر توانند در جایگاه فعال آنزیم قرار بگیرند که آنزیم روی آن( فقط موادی می۴

طور صحیحی شکل، بهمادة خود هستند. کدام عبارت، دربارة این در شکل زیر، دو نوع آنزیم مختلف در حال تأثیر بر روی پیش 

 بیان شده است؟

 دهد.، نوعی واکنش ترکیب را انجام می«۲»همانند آنزیم « ۱»آنزیم ( ۱

 ال دارد.ماده در جایگاه فع، فقط یک پیش«۱»همانند آنزیم « ۲»آنزیم ( ۲

 تواند فعالیت کند. ، در خارج از یاخته نمی«۲»برخالف آنزیم « ۱»آنزیم ( ۳

 کند.ها را زیاد میامکان برخورد مناسب مولکول، «۱»آنزیم برخالف « ۲»آنزیم ( ۴

 در صورتی که در بدن انسان، ............، قطعاً ............ 

 شود. وسازی وجود نداشته باشند ـ انرژی الزم برای حیات تأمین نمیسوخت هایهای مربوط به واکنش( تعدادی از آنزیم۱

 میرد. شود و فرد میها بسیار کند میوساز یاختهای دیده شوند ـ سوختیاختههای درونمواد سمی در محیط اطراف آنزیم( ۲

 شود. ها ایجاد میمقدار کافی وجود نداشته باشند ـ اختاللی در عملکرد تعدادی از آنزیمها بههای فلزی و ویتامینگروهی از یون( ۳

 دهنده افزایش پیدا کرده است.های واکنشاشد ـ امکان برخورد مناسب مولکولسازی یک واکنش را کاهش داده بی انرژی فعالآنزیم( ۴
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 ( دوازدهم! منم باورم نمیشه چنین اتفاقی افتاده باشه. ۱ه! اما رسیدیم به آخرین صفحة فصل )شاید باورتون نش

 هایی که دارای عملکرد اختصاصی هستند، ............همة آنزیم 

 دهند. برای انجام یک نوع واکنش خاص را کاهش میفقط انرژی اولیة الزم ( ۱

 مادة خاص یا بخشی از آن مطابقت دارد. وع پیشجایگاه فعالی دارند که فقط با شکل یک ن( ۲

 ها وجود داشته باشند. برای تأمین انرژی الزم برای حیات، الزم است به مقدار زیاد درون یاخته( ۳

 کنند، الزم است توسط یاخته مجدداً تولید شوند.ن شرکت میبرای انجام مداوم واکنشی که در آ( ۴

 ترین نقش را دارد؟در مقابل رشتة الگو، مهم ی خطیشدن یک رشتة دِنات که در ساختهچند مورد، دربارة آنزیمی درست اس 

 ماند.نخورده باقی میدهد، دستهایی که انجام میدر پایان همة واکنشالف( 

 مادة خاص مؤثر است. فقط روی یک نوع پیش عمل اختصاصی دارد وب( 

 سرعت ببخشد.  تواند بیش از یک نوع واکنش راتحت شرایطی، میج( 

 کند. هر یاخته در طول حیات خود، بارها از آن استفاده مید( 

۱)  ۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

صورت ترکیبی سؤاالت خوبی داشته تونه بهنداره ولی تا حدودی میآخرین مبحث فصل )!(! مبحثی که بیشتر جنبة حفظی داره و خودش مستقیماً خیلی سؤال 

 (، بیشتر سؤاالت ترکیبی داره. ۳باشه. کالً فکر کنم اینو فهمیده باشین که قسمت دوم گفتار )

 طور صحیحی بیان شده است؟به مایعات بدن، pHکدام عبارت، دربارة  

۱ )pH  قرار دارد ۸تا  ۶همة مایعات بدن، در محدودة . 

 است.  ۷تر از آن کم pHشود، تر میهر زمانی که خون نسبت به حالت طبیعی اسیدی( ۲

 دوازدهه است. pHخون و  pHپپسین و تریپسین، ده برابر اختالف بهینة  pH( اختالف ۳

 شود.ماده به آنزیم میمحیط، باعث کاهش میزان اتصال پیش pHیش برخالف افزا pHکاهش ( ۴

 کمیل صحیح عبارت زیر، مناسب است؟چند مورد، برای ت 

هایی که از لوزالمعده به ............ آنزیمرود که در صورت ورود مقادیر بسیار زیاد هیدروکلریدریک اسید به دوازدهه، انتظار می»

 ...........«.شوند، رودة کوچک وارد می

 الف( پیوندهای شیمیایی ـ تحت تأثیر قرار بگیرند. 

 ـ تغییر کند. دی بعب( ساختار سه

 ماده به ـ از بین برود. ج( امکان اتصال پیش

 د( میزان فعالیت ـ کاهش پیدا کند. 

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 
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47 دوازدهمشناسی زیست
 

های گوشت سازی واکنش هیدرولیز پیوندهای پپتیدی در پروتئینکاهش انرژی فعال تسریع فراینددر معدة انسان، ............ باعث  

 شود. می

 گراددرجة سانتی ۳۷ایش کالژن همانند حفظ دمای بدن در دمای هر میزان افز( ۱

 گراد برخالف افزایش میزان مواد سمی در معدهدرجة سانتی ۴۲افزایش دمای بدن تا ( ۲

 های کناریهای اصلی معده برخالف افزایش شدید ترشح یاختهاختهافزایش فعالیت ترشحی ی( ۳

 های معده همانند افزایش مقدار آنزیمشده از یاختهوتئین ترشحکاهش تأثیر اسیدهای قوی بر ساختار پر( ۴

 فعالیت کتاب درسی کند؟طور صحیحی تکمیل میچند مورد، عبارت زیر را به 

 «............قطعاً شوند، ........ غیرفعال میهایی که ....در بدن انسان، آنزیم»

  کنند.ناپذیر پیدا میالف( هنگام بروز تب ـ شکل برگشت

 گردند.گراد، به حالت فعال برمیدرجة سانتی ۳۷در دمای ب( در دمای پایین ـ 

 اند.محیط ـ ثبات نسبی ساختار سوم خود را از دست داده pHج( تحت تأثیر تغییر شدید 

 طور دائمی غیرفعال باقی بمانند. توانند بهکنند و میشکل غیرطبیعی پیدا میدر دمای باال ـ د( 

۱ )۱ ۲ )۲ ۳) ۳ ۴ )۴ 

 باشد؟میزان تولید فراورده در واحد زمان بر حسب مقدار آنزیم دهندة تواند نشانکدام نمودار، می 

۱)   ۲ ) 

۳ )  ۴ ) 

 ماده است؟انجام یک واکنش آنزیمی بر حسب غلظت پیشی سرعت دهندهتواند نشانکدام نمودار، می 

۱ )  ۲ ) 

۳ )  ۴ ) 

myzist.ir

مؤلف: دکتر حمیدرضا زارع
 .هرگونه کپی برداري، تقلید و استفاده غیرمجاز از این اثر، پیگرد قانونی دارد

...::     Daneshjofa.ir     ::...

https://daneshjofa.ir/
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 کدام عبارت، دربارة این واکنش آنزیمی صحیح است؟شود. انجام می Eم در حضور آنزی ۲A → Bواکنش  

 است. E، نیاز به مقدار زیادی Bبه  Aبرای تبدیل مقدار زیادی ( ۱

 ، قطعاً سرعت واکنش بیشتر است. Aواحد  ۵۰نسبت به  Aواحد  ۱۰۰در حضور ( ۲

 شود. ش زیاد می، سرعت واکنEبه  Aهمانند افزایش نسبت  Aبه  Eبا افزایش نسبت ( ۳

 در حال زیاد شدن است.  Eبد، قطعاً مقدار یاافزایش میدر واحد زمان  B( زمانی که میزان تولید ۴
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