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 بارم سؤاالت ردیف
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 بارت های زیر را مشخص کنيد.درست یا نادرست بودن هریک از ع

در آزمایش ایوری و همکارانش، اضافه شدن آنزیم تخریب کننده پروتئين به عصاره ی سلولي باکتری های  الف(

 نشد. کپسول دار کشته شده با حرارت،مانع از انتقال صفت

 مشابه نيستند.RNAبا باز های پيریميدني DNAهمه باز های پيریميدني ب(

 مي باشد.DNAجود در ساختار مولکول ریبوز قند مو ج(

 اطالعات وراثتي را ترتيب و تعداد بازها تشکيل مي دهند. DNAدر مولکول  د(

 .پيوند بين دو نوکلئوتيد را در یک رشته پلي پپتيدی، فسفودی استر مي نامند (ه

 کند.پروتئين های سطحي منفذ دار موجود درغشا،سطح ساختاری دوم پروتئين ها را بيان مي  (و

 د.نموجب افزایش توليد فرآورده در واحد زمان مي شوافزایش دما وغلظت آنزیم همواره  (ز

 ن به توليد رنا یا پلي پپتيد منجر شود.ولکول دنا است که مي تواند بيان آژن بخشي از م (ح
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 عبارت های زیر را با کلمات مناسب پرکنيد.

 را پيوند های..................به یکدیگر متصل مي کنند.DNAدو رشته در مدل مارپيچ دورشته ای، الف(

 ب(در طي عمل ویرایش، آنزیم.............باعث شکسته شدن پيوند فسفودی استر نوکلئوتيد غلط مي شود.

باشد،ردیف نوکلئوتيدی رشته دیگر  AGCTTGAخطي بصورت DNAاگر ردیف نوکلئوتيدی یک رشته ج(

 ...خواهد بود.......)رشته مکمل( بصورت..........

 د(محلي که در آن دوراهي همانندسازی بوجود مي آید....................نام دارد.

 بعضي آنزیم ها برای فعاليت به یون های فلزی یا مواد آلي نياز دارند که به این مواد..............گفته مي شود.ه(

 ی دنا...................مولکول ها قابل تشخيص بود.( با بررسي تصاویر حاصل از پرتوایکس بر روی مولکول هاو

 هر آمينواسيد مي تواند در شکل دهي پروتئين موثر باشد و تاثير آن به ماهيت شيميایي ..............بستگي دارد.(ز

دقيقه(،مدل 09باکتری های حاصل از دور دوم همانندسازی)بعد از  DNA، ح(در آزمایش مزلسون و استال

 ی ...............را رد کرد.همانندساز

2 

3 

 ل دهنده یک نوکلئوتيد را نام برده و هر بخش را توضيح دهيد.بخش های تشکي
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 ؟چگونه اثبات کرد که عامل انتقال صفت نمي تواند پروتئين باشدایوری 

 

 
 

1 
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 پلي مراز( را بيان کنيد.DNAنحوه همانندسازی توسط آنزیم دنابسپاراز)
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 نيمه حفاظتي مي گویند؟DNA چرا به همانندسازی 

 

 

 

1 
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 به سواالت زیر پاسخ دهيد.DNAدر مورد مولکول 

 الف(کدام یک از انواع قندهای پنج کربني در ساختار آن شرکت دارند؟

 چه بخشي وجود دارد؟DNAب(درمدل پيشنهادی واتسون و کریک در پله های نردبان

 ج(برای همانندسازی این مولکول ابتدا چه آنزیمي وارد عمل مي شود؟

 د(چرا قطر مولکول در سراسر آن یکسان است؟
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 هر یک از وقایع زیر مربوط به کدام مرحله از چرخه سلولي است؟

 ب(همانندسازی ميتوکندری                                         DNAالف( همانندسازی مولکول
1 

0 
 موال دو دوراهي همانندسازی تشکيل ميشود؟معDNAدرکدام یک از سلول های زیر هنگام همانندسازی مولکول

 انسان Bالف( استرپتوکوکوس نومونيا                                                ب(لنفوسيت
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 درمورد آزمایش مزلسون واستال به سواالت زیر پاسخ دهيد.

 رشد داده شد؟ Nدر محيط حاوی E.coliدر شروع کار باکتری الف( چرا 

با دنای باکتری های حاصل از دور دوم همانندسازی را  را ب(دنای باکتری های حاصل از دور اول همانندسازی

 مقایسه کنيد.

 ؟ه)سانترفيوژ( به چه محلولي نياز استج(برای سنجش چگالي دناها در هر فاصله زماني در فراگریزان
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 1 بخش های تشکيل دهنده یک آمينواسيد را بنویسيد. 11
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و برای دو سطح ساختاری یک پروتئين مثال  تفاوت بين  چهار سطح ساختاری مولکول های پروتئين را بيان کنيد

 .بزنيد
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 در مورد آنزیم به سواالت زیر پاسخ دهيد.

ه در غشای پالسمایي،با رابطه کدام عامل موثر بر فعاليت انتشار تسهيل شدسرعت الف( رابطه بين غلظت ماده و 

 آنزیم ها مشابهت دارد؟

 یاست ميزان فعاليت هر یک از آنزیم های زیر چه تغيير 0/7تمام نواحي بدن در حدود PHب(با فرض  اینکه 

 خواهد کرد؟

 (انيدرازکربنيک2                                                                                              (پپسين1   

 ج(گفته مي شود تب باال خطرناک است بين این مسئله و فعاليت آنزیم ها چه ارتباطي وجود دارد؟
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با توجه به شکل، که در ارتباط با همانندسازی است به پرسش 

 های زیر پاسخ دهيد.

از یک کدام الف(این شکل مربوط به فرایند همانندسازی در 

 مي تواند باشد؟(بازوفيلیا E.coli باکتری )یاخته های

 ب(کدام شماره دوراهي همانندسازی را نشان مي دهد؟

ج(کدام شماره مربوط به نقاط همانندسازی است؟ و در چه 

 مراحلي از دوران جنيني تعداد آن افزایش خواهد یافت؟

 ؟کدام شماره رشته های الگو را نشان مي دهدد(
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 مهدی تمجيد                    « آرزوی موفقيت در تمامي امتحانات زندگي! »

 

 


