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شین بچهم سال سته نبا سعها خ ست جمع بندی مطابق با آزمون ! توی این فایل  سری ت ستون  15ی کردیم یه  شهریور آزمون قلمچی وا

 !و بتونین این آزمون رو با موفقیت پشت سر بذارینبیاریم ... امیدواریم به دردتون بخوره 

کند؟ها کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل میهای گریفیت بر روی موشمختلف آزمایش لبا توجه به مراح

. آخهای گریفیت ............در نخستین مرحلۀ آزمایش»  . رین مرحلۀ آزمایش وی ....... ....................»

 ها بر اثر سینه پهلو مردند.برخالف انتظار خود گریفیت، همۀ موش –( همانند 1

 ها تزریق شدند.دار زنده به بدن موشپسولکهای استرپتوکوکوس نومونیای باکتری –( برخالف 2

 دار وجود داشت.کپسولهای استرپتوکوکوس نومونیای ها امکان مشاهدۀ باکتریدر خون موش –( همانند 3

ها وجود داشت.ومونیای بدون کپسول درون شش موشنهای استرپتوکوکوس امکان مشاهدۀ باکتری –( برخالف 4

. مشخص شد که ............در نتیجۀ آزمایش ........های .............

 شود.های مختلف، منتقل میمادۀ وراثتی چگونه بین یاخته –( گریفیت 1

 های مختلف نیستند.ها عامل اصلی انتقال صفات بین یاختهپروتئین –( ایوری 2

 ای با حالت مارپیچی است.مولکول دنا مولکولی تک رشته –( ویلکینز و فرانکلین 3

بازهای آلی آدنین با تیمین برابر است.میزان در هر رشتۀ پلی نوکلئوتیدی،  –( چارگاف 4

مولکول رنا به طورحتم ...................... در هر مولکول دنا برخالف هر

 دار یوراسیل وجود ندارد.( باز آلی نیتروژن2 شود.دار تیمین مشاهده می( باز آلی نیتروژن1

شود.ت میهای قند دئوکسی ریبوز یاف( مولکول4 ( امکان مشاهدۀ پیوند هیدروژنی وجود دارد.3

 کدام گزینۀ زیر دربارۀ پیوند فسفودی استر درست است؟

شوند.ن و کریک برای دنا، این پیوندها دیده میهای نردبان مدل مولکولی واتسو( در ستون1

شود.( بین فسفات یک نوکلئوتید و هیدروکسیل باز آلی نوکلئوتید دیگر تشکیل می2

 شود.نوکلئوتیدی دنا در کنار یک دیگر می( موجب قرارگیری دو رشتۀ پلی 3

 مراز توانایی شکستن این پیوندها را دارند.پلی DNA( آنزیم هلیکاز و 4

شد، درست است؟های گریفیت میکدام گزینۀ زیر دربارۀ مولکول دنایی که موجب انتقال صفات در آزمایش

سفات آن است.ف-کربنه در این مولکول دنا نصف تعداد پیوندهای قند های آلی شش( تعداد حلقه1

 ( تعداد پیوندهای فسفودی استر در این مولکول دنا کمتر از تعداد قندهای پنج کربنه آن است.2

 عداد پیوندهای فسفودی استر آن است.پنج برابر ت های آلی در این مولکول دنا،( تعداد حلقه3

 فسفات آن است.-ر با تعداد پیوندهای بازباز در این مولکول دنا براب-( تعداد پیوندهای قند4

دهد، آنزیم مشخص شده ................با توجه به شکل مقابل که فرایند همانندسازی دنا را نشان می

 شود.باعث شروع فرایند همانندسازی می( 1

 ندهای فسفودی استر را ندارد.( توانایی شکستن پیو2

 شود.( موجب بازشدن مارپیچ دنا در حین همانندسازی می3

کند.( نوکلئوتیدهای مکمل را با نوکلئوتیدهای رشتۀ الگو جفت می4

. در آزمایش های مزلسون و استال .................

 ( از باکتری مولد بیماری سینه پهلو استفاده گردید.2 ( طرح همانندسازی حفاظتی مورد پذیرش قرار گرفت.1

محلولی از سدیم کلرید قرار داده شد.ها در دنای باکتری( 4 ها در محیط با نیتروژن سنگین کشت داده شدند.باکتری( 3

یه نوعی بیماری بود. کدام گزینه درباره این بیماری به درستی بیان شده است ؟گریفیت در تالش برای کشف واکسنی عل

برند.کشنده با ترشح پرفورین به درون عامل این بیماری، آن را از بین می Tهای ( لنفوسیت1

 پردازند.های شش در این بیماری، به ترشح نوعی پیک شیمیایی نزدیک برد می( یاخته2

 نخستین خط دفاعی بدن در مقابله با عامل این بیماری نقش دارد.( آنزیم موثر در 3

 ها در مقابله با عامل این بیماری نقش دارند.( همۀ انواع اینترفرون4
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های باکتری مشخص گردید. کدام گزینه دربارۀ های ایوری و همکارانش عامل اصلی در انتقال صفات بین یاختهیکی از آزمایش در نتیجۀ

این آزمایش درست است؟

 دار تخریب گردید.های پوشینههای موجود در عصارۀ باکتری( پروتئین2 دانشمندان قرار گرفت. همۀ قبول ( نتایج این آزمایش مورد1

( در این آزمایش مواد مختلف با کمک سانتریفیوژ از یک دیگر جدا شدند.4 ها استفاده شدند.کنندۀ مواد آلی در این آزمایشهای تجزیهآنزیم( 3

دربارۀ این رشته به درستی بیان شده است؟نوکلئوتیدی با هم متفاوت است. کدام گزینه دو سر نوعی رشتۀ پلی

 وجود ندارد.قند ریبوز  امکان مشاهدۀ این رشتهدر ساختار  (1

 نوکلئوتید واجد باز آلی تیمین در آن وجود ندارد. مشاهدۀامکان  (2

 امکان تشکیل پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای این رشته وجود ندارد.( 3

ر و تعداد نوکلئوتیدهای این رشته با هم برابر نیست.استتعداد پیوندهای فسفودی (4

یان شده است؟ بهای گریفیت شد، به درستی در آزمایش نهپوشیهای بدون ای که موجب تغییر ظاهر باکتریماده کدام گزینه دربارۀ

( تعداد زیادی جایگاه آغاز همانندسازی دارد.2 های متفاوتی است.( در دو انتهای خود دارای بخش1

 یوراسیل دار است. ( فاقد نوکلئوتیدهای4 ( در ساختار خود دارای یک قند پنج کربنه است.3

این ترکبیات درست است؟ ۀیباتی تشکیل شده است. کدام گزینه دربارهای ساختار نردبان مانند دنا، از ترکپله

ود دارای اتم نیتروژن هستند.در ساختار خ( 2 استر نقش دارند.در تشکیل پیوند فسفودی (1

 دارای خاصیت اسیدی ضعیفی هستند. (4 اند.با پیوند اشتراکی به گروه فسفات متصل (3

ت؟ها باز آلی یوراسیل وجود دارد، به درستی بیان شده استار آننوکلئوتیدی که در ساخهای پلیکدام گزینه دربارۀ رشته

 اند.( از واحدهایی با حداقل یک حلقۀ آلی شش ضلعی تشکیل شده2 ها وجود ندارد.( امکان مشاهدۀ جایگاه فعال در این مولکول1

د.استر شرکت دارد دو پیوند فسفودیها در ایجاسازندۀ آن واحد( هر 4 را تعیین کنند. هامولکولرانکلین توانستند ابعاد این ( ویلکینز و ف3

های هسته دار بدن انسان، هر ................در یاخته

 ( نوکلئیک اسید فاقد پیوند هیدروژنی، قند ریبوز دارد.1

 نوکلیئک اسید با دو انتهای متفاوت دارای قند دئوکسی ریبوز است.( 2

 ند.کار ریبونوکلئیک اسیدها شرکت می( نوکلئوتید فاقد تیمین، در ساخت3

.کندمیشرکت  استردیفسفو( قند موجود در ساختار نوکلئیک اسیدها در تشکیل پیوند 4

دهد؟روی میهمانندسازی به روش غیرحفاظتی،  و هم دردر همانندسازی به روش نیمه حفاظتی کدام گزینۀ زیر هم 

 نوکلئوتیدهای دنای مادر در هر دو مولکول دنای جدید( مشاهدۀ 2 ( شکسته شدن پیوندهای فسفودی استر در ساختار دنای اولیه1

های دنای جدیدهای مولکول( مشاهدۀ نوکلئوتیدهای جدید در همۀ رشته4 ( تشکیل پیوند فسفودی استر بین نوکلئوتیدهای جدید و اولیه3

«آزمایش ................... در مرحلۀ .............. »   کند؟کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می

ایوری و همکارانش، دنا به عنوان عامل اصلی انتقال صفات مشخص گردید. –( اول 1

 گردید. تاییدمزلسون و استال، طرح همانندسازی به روش حفاظتی  –( اول 2

 ایوری و همکارانش، از دستگاه سانتریفیوژ)گریزانه( استفاده گردید. –( دوم 3

 مزلسون و استال، فقط دناهایی با چگالی متوسط تولید شد. –( دوم 4

کند؟کدام گزینۀ زیر ویژگی آنزیمی است که همانندسازی دنای حلقوی را آغاز می

 شود.های هیستون از مولکول دنا میموجب جداشدن پروتئین( 1

 ( توانایی شکستن پیوندهای غیرکوواالن بین دو رشتۀ مولکول دنا را دارد.2

 شود.ابل نوکلئوتیدهای رشتۀ الگو می( موجب قرارگیری نوکلئوتیدهای مکمل در مق3

( توانایی تصحیح اشتباهات در حین همانندسازی و حذف نوکلئوتیدهای نادرست را دارد.4

.................... ها()پروکاریوت هاایهر مولکول دنا در پیش هسته

 ( تعداد برابری پیوند فسفودی استر و نوکلئوتید دارد.2 پالسمایی یاخته متصل است.به غشای  (1

ها است.( دارای اطالعات مربوط به مقاومت آنتی بیوتیک4 ( فقط یک جایگاه آغاز همانندسازی دارد.3

باشد؟هر گروهی در ساختار آمینواسیدها که در تشکیل پیوند پپتیدی موثر است، دارای چه ویژگی می

 ربن مرکزی آمینواسید متصل است.( به اتم ک2 کند.( در محیط آبی بار مثبت )+( پیدا می1

ها است( مهمترین گروه در تشکیل ساختار سوم پروتئین4 در بین آمینواسیدهای مختلف، متفاوت است.. (3

https://t.me/yazdahomiy


شهریور قلمچی 15با آزمون مطابق  – گروه آموزشی زیستاز – دوازدهم 1آزمون فصل 

[DOCUMENT TITLE]t.me/zistase_ir 3

ها موثر است. چند مورد زیر دربارۀ این ساختار صحیح هستند؟در تشکیل ساختاری از پروتئین آبگریزپیوند 

 ای است.های پروتئینی تک زنجیرهاختار نهایی همۀ مولکولب( س شود.ها میالف( منجر به ایجاد شکل کروی پروتئین

شود.د( با تشکیل پیوندهای هیدروژنی، اشتراکی و یونی تثبیت می ج( بر تشکیل سایر ساختارهای پروتئینی موثر است.

1)12)23)34)4

. عامل اصلی انتقال صفات بین یاختهترین گروه مولکولمتنوع ها،................های زیستی از نظر ساختار شیمیایی و عملکرد ....................

شوندافت نمیشده با گرما یهدار کشتهای پوشینهدر عصارۀ باکتری –( برخالف 1

 اند.های فسفات تشکیل شدهاز واحدهایی واجد گروه –( برخالف 2

 کنند.همگی به عنوان کاتالیزگرهای زیستی عمل می –( همانند 3

 در ساختار خود دارای پیوندهای هیدروژنی هستند. –( همانند 4

 . ساختار نهایی مولکول پروتئینی موجود در شکل ............. به طورحتم .................

1 )–  ماند.آمینواسیدهای پروتئین، ثابت می در نتیجۀ تغییر یکی از  1

2 )–  شود.به دنبال تشکیل پیوندهای آبگریز بین آمینواسیدها ایجاد می  2

3 )–  شود.های با بیش از دو زنجیرۀ پلی پپتیدی دیده میفقط در مولکول  1

4 )– شود.های تشکیل دهندۀ ساختارهای منافذ غشایی نیز دیده میدر پروتئین  2

......................... کاتالیزگرهای زیستی موجود در بدن انسانهمۀ 

 ها هستند.( دارای ساختارهای اول و دوم پروتئین1

 دارای بیشترین فعالیت هستند. 8تا  6بین  pH ( در2

 در ساختار خود دارای بخشی ویژه به نام جایگاه فعال هستند.( 3

 دهند.( انرژی اولیه کافی برای انجام یک نوع واکنش شیمیایی را کاهش می4

است؟ درستکدام گزینۀ زیر  های دنابر روی مولکول های مختلف دانشمندانبا توجه به آزمایش

 کند.کنندۀ اطالعات وراثتی عمل میدنا به عنوان مادۀ ذخیره های گریفیت،در نتیجۀ آزمایش( 1

 در انتقال صفات از یک یاخته به یاختۀ دیگر نقش دارد. DNA هایش نتیجه گرفت کهآزمایش( ایوری در پایان 2

 اند.چهار نوع نوکلئوتید موجود در دنا به نسبت مساوی در سراسر مولکول دنا توزیع شده چارگاف، با توجه به مطالعات (3

 های جدید را در خود دارد.های قبلی و رشتهمانندسازی، قطعاتی از رشتهدناهای حاصل از ه های خود دریافتند کهاز آزمایشمزلسون و استال ( 4

نوکلئوتیدهای جدید و قدیمی یافت  اصل،دناهای ح در نتیجۀ آن درهمانندسازی که طرح پیشنهادی برای کدام عبارت دربارۀ هر نوع 

شود، صادق است؟می

 ( امکان شکسته شدن پیوند فسفودی استر در دنای اولیه وجود ندارد.1

 وجود دارد. ( امکان تشکیل پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای جدید و قدیمی2

 های قدیمی وجود دارد.( امکان شکسته شدن پیوند فسفودی استر بین نوکلئوتید3

( امکان تشکیل پیوند فسفودی استر بین نوکلئوتیدهای جدید و قدیمی وجود ندارد.4
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 سواالت پاسخ:
 کتاب دوازدهم ( 2و1صفحات  –مفهومی  –) متوسط  3پاسخ :  1

ها تزریق شدند دار زنده به بدن موشهای کپسولتریدند. در نخستین مرحله، باکشمرحله انجام  4های گریفیت در ، آزمایشتوجه به شکل کتاب درسیبا 

ها تزریق شوودند. در هر دو این مراحل، همۀ های بدون کپسووول زنده به بدن موش( و باکتری2دار مرده )رد گزینۀهای کپسووولو در آخرین مرحله، باکتری

شد.دار یافت میهای استرپتوکوکوس نومونیای کپسولها باکتریها مردند و درون خون و شش آنموش

ها :بررسی سایر گزینه

ها مردند، اما فقط نتایج آزمایش آخر بود که برخالف انتظارات خود گریفیت بود.ها موش( در هر دو این آزمایش1

 ارد.ها وجود ندها درون شش موشان مشاهدۀ آنها تزریق نشدند، پس امکهای بدون کپسول به بدن موش( در نخستین آزمایش باکتری4

 دار پوشینهباکتری زنده  شماره آزمایش 

(1) 

دار کشته شده با  پوشینهباکتری  (2) زنده پوشینهباکتری بدون 

 (3) گرما

کشته شده با گرما  پوشینهباکتری بدون 

(4) دار پوشینههای زنده و باکتری

مردندزنده ماندندزنده ماندندمردندهاوضعیت موش

تغییر شکل ظاهری 

داشتیم؟

آرهنهنهنه

و دار درخونپوشینهباکتری 

 نه؟شودیا ها دیده میشش

آرهنهنهآره

تصویر آزمایش 

(6و5و3و2صفحات  –خط به خط  –) متوسط  2پاسخ : 2

شمندان، پروتئیندر نتیجۀ آزمایش سیاری از دان شد که برخالف عقیدۀ ب شخص  ستند؛ بلکه مولکولهای ایوری م صفات نی صلی انتقال  های دنا ها عامل ا

 شوند.های مختلف میها و صفات بین یاختههستند که باعث انتقال ویژگی

 ها :بررسی سایر گزینه

ها ماهیت ماده وراثتی و شووود؛ اما در این آزمایشگریفیت مشووخص شوود که مادۀ وراثتی از یک یاخته به یاختۀ دیگر منتقل میهای ( در نتیجۀ آزمایش1

 چگونگی انتقال آن مشخص نشد.

 های ویلکینز و فرانکلین مشخص شد که مولکول دنا مولکولی با حالت مارپیچی است که بیش از یک رشته دارد.( در نتیجۀ آزمایش3

شد که در مولکولدر نتیجۀ آزمایش (4 شخص  های دنا میزان بازهای آلی آدنین با بازهای آلی تیمین و میزان بازهای آلی گوانین با بازهای های چارگاف م

 باشد.آلی سیتوزین برابر است. اما دقت کنید که این نسبت دربارۀ یک رشتۀ پلی نوکلئوتیدی درست نمی

 (5و4صفحات  – ایمقایسه –مفهومی  –) متوسط  4پاسخ :  3

شکیل مولکول شکیل مولکولدر ت شرکت دارند و در ت سی ریبونوکلئوتیدها  شرکت دارند. همانطور که می دانید، در های دنا، دئوک های رنا، ریبونوکلئوتیدها 

ساختار دئوکسی ریبونوکلئوتیدها، قندهای پنج کربنه دئو  4شوند. پس گزینه فت میکسی ریبوز یاساختار ریبوئوکلئوتیدها، قندهای پنج کربنه ریبوز و در 

 درسته!

 ها :بررسی سایر گزینه

 ( ممکن است در ساختار یک مولکول دنا، نوکلئوتیدهای واجد باز آلی تیمین وجود نداشته باشد.1

 ( ممکن است در ساختار یک مولکول رنا، نوکلئوتیدهای واجد باز آلی یوراسیل وجود نداشته باشد.2

ساختار همۀ3 شند. به های دنا پیوند هیدروژنی وجود دارد. اما دقت کنید برخی از مولکولمولکول ( در  شته با ست پیوند هیدروژنی دا های رنا نیز ممکن ا

 دهد، دقت کنید.شکل که یک مولکول رنا را نشان می
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 واحد سازنده حلقوی یا خطی؟ تعداد رشته 

 

 مولکول دنا

 

 دو رشته

 

 خطی / حلقوی

 

دئوکسی 

 ریبونوکئوتید

 

 دئوکسی ریبوز

 پورین : آدنین + گوانین باز آلی 

 پیریمیدین : تیمین + سیتوزین

 یک تا سه گروه فسفات

 

 مولکول رنا

 

 تک رشته

 

 طیخ

 

 ریبونوکلئوتید

 ریبوز

 پورین : آدنین + گوانین باز آلی

 پیریمیدین : یوراسیل + سیتوزین

 گروه فسفات یک تا سه

 (12و7و6صفحات  –خط به خط  –) آسان  1پاسخ :  4

 فسفودی استر وجود دارد.ان مشاهدۀ پیوند دهند. پس در این بخش امکهای نردبان مدل مولکولی واتسون و کریک را قند و فسفات تشکیل میستون

 ها :بررسی سایر گزینه

 ( پیوند فسفودی استر بین فسفات یک نوکلئوتید و گروه هیدروکسیل قند نوکلئوتید دیگر است.2

 ( پیوندهای هیدروژنی در کنار هم نگه داشتن دو رشتۀ پلی نوکلئوتیدی مولکول دنا نقش دارند نه پیوندهای فسفودی استر!3

 ها را بشکند.تواند این پیوندمراز در حین فعالیت ویرایش خود میپلی DNA( آنزیم هلیکاز توانایی شکستن پیوندهای فسفودی استر را ندارد اما آنزیم 4

 ( 7و5و4صفحات  –مفهومی  –) سخت  1پاسخ :  5

در نظر  2nمولکول دنای گفته شوووده در صوووورت سووووال، مولکول دنای حلقوی اسوووت. تعداد نوکلئوتیدهای این مولکول دنا را برابر 

  گیریم:می

های دار یک حلقۀ آلی شووش کربنه وجود دارد. پس تعداد حلقهیم که در سوواختار هر باز آلی نیتروژنفهمبا توجه به شووکل مقابل، می

شش کربنه موجود در این مولکول دنا برابر  سوی دیگر تعداد پیوندهای قندمی 2nآلی  شد. از  سفات در یک مولکول دنا برابر با -با ف

کلئوتید با قند وجود دارد( و مجموع تعداد پیوندهای فسفودی استر آن است. در این مولکول دنای مجموع تعداد نوکلئوتیدها )یک پیوند بین فسفات یک نو

( نصف 2nهای آلی شش ضلعی این مولکول دنا )است. پس تعداد حلقه 2nو تعداد نوکلئوتیدها نیز برابر  2nحلقوی، تعداد پیوندهای فسفودی استر برابر 

 ود در آن است.( موج4nفسفات )-تعداد پیوندهای قند

 ها :بررسی سایر گزینه

( است. از سوی دیگر تعداد قندهای پنج کربنه در این 2nهای دنای حلقوی، برابر با تعداد نوکلئوتیدهای آن )( تعداد پیوندهای فسفودی استر در مولکول2

 ( پس این گزینه غلطه!2nمولکول دنا برابر با تعداد نوکلئوتیدهاست.)

ها مربوط به قندهای پنج تای آن2nها مربوط به بازهای آلی و تای آن3nشوووود که حلقۀ آلی یافت می 5nنوکلئوتید،  2n( در هر مولکول دنا به ازای 3

 است. پس این گزینه هم غلطه! 2nکربنه است. در این مولکول دنا، تعداد پیوندهای فسفودی استر برابر 

 باشد. فسفات برابر با صفر عدد می-تا و تعداد پیوندهای باز2nباز برابر با -کلئوتید، تعداد پیوندهای قندنو 2n( در یک مولکول دنا با 4

 (12و11صفحۀ  –) متوسط  4پاسخ :  6

 کند. مکمل را با نوکلئوتیدهای رشتۀ الگو جفت میآنزیم موجود در این شکل، آنزیم دنابسپاراز است. این آنزیم با فعالیت خود نوکلئوتیدهای 

 ها :بررسی سایر گزینه

 شود.کند و موجب شروع فرایند همانندسازی می( آنزیم هلیکاز با فعالیت خود مارپیچ دنا را در حین همانندسازی باز می3و1

 شکستن پیوندهای فسفودی استر است.( آنزیم دنابسپاراز در حین فعالیت نوکلئازی خود در حین ویرایش، قادر به 2

 (10صفحه  –خط به خط  –) متوسط  3پاسخ :  7

Nها با دنای معمولی و دارای های مزلسون و استال باکتریدر آزمایش
Nدر محیطی با نیتروژن سنگین ) 14

15
 ( کشت داده شدند.

 ها :بررسی سایر گزینه

 ( در نتیجۀ آزمایش مزلسون و استال طرح همانندسازی نیمه حفاظتی مورد تایید قرار گرفت.1

 های خویش از باکتری اشرشیاکالی استفاده کردند.( مزلسون و استال در آزمایش2

 ها در محلولی از سزیم کلرید ) نه سدیم کلرید( قرار داده شد.ها دنای باکتری( در این آزمایش4
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 متوسط( –)ترکیبی با ایمنی  2پاسخ  8

هایی که گیرند و یاختهمورد حمله قرار می یروسوهای شش توسط نوعی گریفیت در تالش برای یافتن واکسنی بر علیه آنفلوانزا بود. در این بیماری یاخته

ست که بر یاخته 1کنند. اینترفرون نوع ترشح می 1شوند، اینترفرون نوع به این ویروس آلوده می شیمیایی کوتاه برد ا شته و نوعی پیک  های اطراف اثرگذا

 شود.موجب مقاومت آنها نسبت به ویروس می

 ها :بررسی سایر گزینه

 کنند.های آلوده به ویروس ) نه خود ویروس( وارد میکشنده آنزیم القاکننده مرگ برنامه ریزی شده )نه پرفورین( را به درون یاخته Tهای ( لنفوسیت1

 ( آنزیم لیزوزیم در نخستین خط دفاعی بدن نقش دارد. لیزوزیم در مقابله با عوامل ویروسی نقش ندارد.3

 های سرطانی نقش دارد.در مقابله با یاخته 2( اینترفرون نوع 4

 خط به خط( –) متوسط  4پاسخ :  9

صفات بین یاختهدوم ایوری و همکا در نتیجۀ آزمایش شخص گردید. در این آزمارانش عامل انتقال  شینهصارۀ باکتریعیش دنای های مختلف م دار های پو

 به طورخالص تهیه گردید. برای این منظور ایوری و همکارانش از سانتریفیوژ استفاده کردند.

 ها :بررسی سایر گزینه

 .ای قرار نگرفتقبول عده نتایج حاصل از فعالیت ایوری و همکارانش مورد( 1

 ها!ها تجزیه شدند نه در آزمایش دوم آنپروتئین( در اولین آزمایش ایوری و همکارانش 2

 گردید نه در این آزمایش! های تجزیه کننده استفاده( در آخرین آزمایش ایوری و همکارانش از آنزیم3

 متوسط( -: )مفهومی4پاسخ  10

شته سر ر شتهنوکلئوتیدی خطی با یکهای پلیدو  ست. در ر سفودیدیگر متفاوت ا ستر یکی کمهای خطی تعداد پیوندهای ف اد نوکلئوتیدهای تر از تعدا

  موجود در آن رشته است.

 ها:بررسی سایر گزینه

 شود.ساختار رشتۀ رنا، قند ریبوز دیده می( در 1

 د باز آلی تیمین وجود دارد.های دنای خطی امکان مشاهدۀ نوکلئوتید واج( در رشته2

 شود.های مختلف یک رشته پیوند هیدروژنی تشکیل میهای رنا، بین بخش( در برخی از مولکول3

 مفهومی( –)سخت  4پاسخ :  11

 های دنا فاقد یوراسیل هستند.گیرند. پس مولکولدار در ساختار رنا قرار میمنظور از این ماده؛ دناست. نوکلئوتیدهای یوراسیل

 ها :بررسی سایر گزینه

 ی متفاوت ندارند.های دنای حلقوی دو انتهامولکولها نقش دارند. می دانیم های دنای حلقوی در انتقال صفات بین باکتری( مولکول1

 غاز همانندسازی هستند.های دنای حلقوی دارای یک جایگاه آ( مولکول2

 !پنج کربنه وجود دارد نه فقط یکی های دنا تعداد زیادی قند( درون مولکول3

 متوسط( -)خط به خط 2پاسخ :  12

 شوند. در ساخت این بازها، اتم نیتروژن وجود دارد.دار یافت میهای این نردبان، بازهای آلی نیتروژندر پله

 ها:بررسی سایر گزینه

 استر نقش ندارد.( باز آلی در تشکیل پیوند فسفودی1

 شود.( بین باز آلی و گروه فسفات پیوند اشتراکی دیده نمی3

 ( باز آلی خاصیت قلیایی دارد؛ نه اسیدی!4

  مفهومی( –) متوسط  2پاسخ :  13

شته ست. هر یک از مولکولمنظور ر شدههای رنا ا شکیل  ساختار آنهای رنا از واحدهای نوکلئوتیدی ت ها حداقل یک اند که در 

ساختار باز نیتروژن ضلعی در  شش  ساختار بازهای آلی پورین و دار قرار گرفتهحلقۀ آلی  شکل مقابل دقت کنید، هم در  ست. به  ا

 شود.هم در ساختار بازهای آلی پیریمیدین یک حلقۀ آلی شش ضلعی یافت می

 ها :بررسی سایر گزینه

شوووود. کمی جلوتر در گفتار سووه ها جایگاه فعال دیده میدارند و در سووواختار آنهای رنا خاصووویت آنزیمی ( برخی از مولکول1

 ها دارای جایگاه فعال هستند.خوانیم که آنزیممی
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 های دنا را مشخص کردند.( ویلکینز و فرانکلین ابعاد مولکول3

 استر نقش دارند.های رنا در ایجاد یک پیوند فسفودی( دو نوکلئوتید انتهای رشته4

 سخت( –)مفهومی استنباطی  1پاسخ : 14

ای های دنا نوعی مارپیچ دورشوتهاسویدها فقط گروهی از رناها هسوتند که توانایی تشوکیل پیوند هیدروژنی را ندارند. در واقع همه ملکولدر بین نوکلئیک 

ست، در واقع دار شته پلی نوکلئوتیدی که فاقد پیوند هیدروژنی ا شته آن پیوند هیدروژنی وجود دارد. پس هر ر ستند که بین دو ر ست وه  ای قند ریبوز ا

 نوعی رناست.

 ها :ر گزینهبررسی سای

 ( رناهای خطی و دناهای خطی دارای دو انتهای متفاوت هستند اما رناها قند دئوکسی ریبوز ندارند.2

مین در شوووود. پس برخی از این نوکلئوتیدهای فاقد تیکسوووی ریبونوکلئوتیدهای فاقد تیمین و همه ریبونوکلئوتیدها میو( نوکلئوتید فاقد تیمین شوووامل دئ3

 روند.ساختار دئوکسی ریبونوکلئیک اسیدها به کار می

تشوووکیل پیوند  ( اگر یک نوکلئیک اسوووید خطی را در نظیر بگیریر، در یک انتهای آن فسوووفات و در انتهای دیگر آن قند وجود دارد که این قند در4

 ندارد. شرکت استردیفسفو

 دوازدهم( 9صفحه  –مفهومی  –) متوسط  2پاسخ : 15

شکل سازی، در همۀ مولکولهای مقابل، در هر دو روش هبا توجه به  های دنای جدید هم نوکلئوتیدهای جدید و هم نوکلئوتیدهای مانند

 شوند.قدیمی یافت می

 ها :بررسی سایر گزینه

( در همانندسوووازی به روش نیمه حفاظتی امکان شوووکسوووته شووودن پیوندهای فسوووفودی اسوووتر در سووواختار دنای اولیه وجود ندارد اما در 1

 شود.هایی شکسته میظتی، پیوندهای فسفودی استر در ساختار دنای اولیه در بخشهمانندسازی به روش غیرحفا

شکیل می3 ستر ت سفودی ا سازی به روش غیرحفاظتی، بین نوکلئوتیدهای جدید و اولیه پیوند ف سازی به ( در همانند شود؛ اما در همانند

 روش نیمه حفاظتی چنین امکانی وجود ندارد.

بل، در همانندسووازی به روش نیمه حفاظتی، در هر مولکول دنای جدید یک رشووته از مولکول دنای قدیمی های مقا( با توجه به شووکل4

 است و فاقد نوکلئوتیدهای جدید است و یک رشتۀ دیگر، فقط از نوکلئوتیدهای جدید تشکیل شده است.

 دوازدهم( 3و10و9صفحات  –متوسط  –) خط به خط  3پاسخ : 16

سانتریفیوژ )گریزانه( با سرعت باال قرار دادند و مواد آها مخلوط عصارۀ باکتریدر آزمایش دوم ایوری و همکارانش، آن شده با گرما را در یک  ن های کشته 

 را به صورت الیه الیه جدا کردند. 

 ها :بررسی سایر گزینه

دار کشته شده با گرما را تخریب کردند های کپسولهای پروتئینی موجود در عصارۀ باکتریها تمام مولکول( در نخستین آزمایش ایوری و همکارانش، آن1

ضافه کردند و سول ا شت باکتری بدون کپ سپس این محلول را به محیط ک سولدیدند که این باکتری و  شخص ها کپ شدند. در نتیجۀ این آزمایش م دار 

 ها عامل اصلی انتقال صفات نیستند و هنوز ماهیت اصلی مادۀ ژنتیک مشخص نشده بود.گردید که پروتئین

ستال، مولکول2 سون و ا شد. از( در مرحلۀ اول آزمایش مزل شکیل  سط در میانۀ لوله ت این آزمایش  های دنایی با چگالی متو

حفاظتی به روش این نتیجه گرفته شد که همانندسازی به روش حفاظتی انجام نشده است؛ زیرا با پذیرش طرح همانندسازی 

شد. باید دقت داشته باشید که در این مرحله از آزمایش هنوز باید یک نوار در پایین لوله و یک نوار در باالی لوله تشکیل می

 وش غیرحفاظتی و هم به روش نیمه حفاظتی قابل پذیرش است.هم طرح همانندسازی به ر

ستال، مولکول4 سون و ا شکل مقابل، در مرحلۀ دوم آزمایش مزل شدند. های دنایی با چگالی( با توجه به  های مختلف ایجاد 

 له تشکیل دادند.ها نواری در میانۀ لوها نواری در باالی لولۀ آزمایش تشکیل دادند و برخی از آنبرخی از این مولکول
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 دوازدهم( 12و11صفحات  –مفهومی  –) متوسط  2پاسخ : 17

پیوندهای هیدروژنی موجود در بین دو رشتۀ مولکول ود موجب شکسته شدن خکند. این آنزیم با فعالیت آنزیم هلیکاز همانندسازی دنای حلقوی را آغاز می

 شود.دنا می

 ها :بررسی سایر گزینه

 های دنای حلقوی!شوند، نه به مولکولهای دنای خطی متصل میهای هیستون به مولکول( پروتئین1

 رد!الگو نقش دارند؛ اما آنزیم هلیکاز چنین توانایی ندا ابسپاراز در قرارگیری نوکلئوتیدهای مکمل در مقابل رشتۀهای متعددی از جمله آنزیم دن( آنزیم3

 دهد، نه آنزیم هلیکاز!( توانایی تصحیح اشتباهات در حین همانندسازی، همان فعالیت ویرایش است که آنزیم دنابسپاراز انجام می4

 کتاب دوازدهم( 13و7صفحات  –مفهومی  –) متوسط  2پاسخ :  18

ستر با تعداد نوکلئوتیدها برابر پروکاریوتی، حلقوی هستند. در مولکول هایهای دنای موجود در یاختهمولکول های دنای حلقوی تعداد پیوندهای فسفودی ا

 است.

 ها:بررسی سایر گزینه

ست. اما دقت کنید که در برخی یاخته( در یاخته1 صل ا سمایی مت شای پال صلی به غ ی دنای هاهای پروکاریوتی مولکولهای پروکاریوتی مولکول دنای ا

 دیگری به نام پالزمید وجود دارد که به غشای پالسمایی متصل نیستند.

 دهند.های دنا فقط یک جایگاه آغاز همانندسازی تشکیل میها مولکول( در اغلب پروکاریوت3

ل ممکن اسووت دارای ژن مربوط به د. برای مثاهای خاصووی را به یاختۀ پروکاریوتی بدهند که ممکن اسووت ویژگیهای دنایی هسووتنمولکول( پالزمیدها 4

 مقاومت به آنتی بیوتیک باشند. پس ممکن است پالزمیدهایی یافت شوند که فاقد این ژن باشند.

 کتاب درسی دوازدهم( 17و15صفحات  –خط به خط  –) متوسط  2پاسخ :  19

ها با پیوندی کوواالن و مستقیماً به اتم کربن مرکزی آمیواسید متصل روهوثر هستند. هر دو این گهای آمینی و کربوکسیل در تشکیل پیوند پپتیدی مگروه

 شوند.می

 ها :بررسی سایر گزینه

 کند.بوکسیل در محیط آبی بار منفی پیدا میکند؛ اما گروه کر( گروه آمینی در محیط آبی بار مثبت پیدا می1

 است که در بین آمینواسیدهای مختلف، تفاوت دارد. R( این گروه 3

 ها دارد. نقش مهمی در تشکیل ساختار سوم پروتئین R( گروه 4

 (16و17صفحات  –مفهومی  –) سخت  2 پاسخ : 20

  دربارۀ این ساختار صحیح هستند.« د»و « الف»ها دارند. موارد نقش مهمی در تشکیل ساختار سوم پروتئینآبگریز پیوندهای 

 بررسی همۀ موارد :

 شود. خط کتابه دیگه!ها مینها منجر به ایجاد شکل کروی پروتئیالف( ساختار سوم پروتئین

 ها است؛ نه ساختار سوم!های منافذ غشایی، ساختار دوم پروتئیننظیر پروتئین ایهای پروتئینی تک زنجیرهب( ساختار نهایی برخی از مولکول

 شوند.ها موثر است و اگر ساختار اول برهم بخورد، سایر ساختارها نیز دچار تغییر میها بر تشکیل سایر ساختارهای آنج( ساختار اول پروتئین

 شود.و سپس با تشکیل پیوندهای هیدروژنی و اشتراکی و یونی تثبیت می شودد( ساختار سوم در نتیجۀ پیوندهای آبگریز، تشکیل می

 کتاب دوازدهم( 4و3و19و18صفحات  –مفهومی  –) سخت  4پاسخ :  21

هسووتند. هم در سوواختار  DNAهای ها، مولکولها و عامل اصوولی انتقال صووفات بین یاختهرد، پروتئینهای زیسووتی از نظر عملکترین گروه مولکولمتنوع

 DNAند هیدروژنی بین دو رشووتۀ مولکول این پیو DNAارد. در مولکول دهای پروتئینی پیوند هیدروژنی وجود و هم در سوواختار مولکول DNAمولکول 

شکیل می سوم )برخی پروتئینشود. در مولکولت ساختار  ساختار دوم و  شکیل  سوم ندارند ولی همه های پروتئینی نیز این پیوند در حین ت ساختار  ها 

 شود.ساختار دوم را دارند.( ایجاد می

 ها :بررسی سایر گزینه

 د.نشویافت می DNAهای های پروتئینی و هم مولکولدار کشته شده با گرما، هم مولکولهای پوشینه( در عصارۀ باکتری1

شده DNAهای مولکول( 2 شکیل  شدهاند و مولکولاز نوکلئوتیدها ت شکیل  سیدی ت ساختار نوکلئوهای پروتئینی از واحدهای آمینوا تیدها برخالف اند. در 

 شوند.های فسفات یافت میگروه آمینواسیدها،

 نیز اصال خاصیت آنزیمی ندارند. DNAهای ها! مولکولآن های پروتئینی خاصیت آنزیمی دارند، نه همۀ( برخی از مولکول3
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 (18و17و16صفحات  –خط به خط  -) متوسط 2پاسخ : 22

شکل  شکل1مولکول پروتئینی  ست. 2، هموگلوبین و مولکول پروتئینی  سوم پروتئین، میوگلوبین ا ساختار  ساختار نهایی ساختار نهایی میوگلوبین  ها و 

 شود.پیوندهای آبگریز ایجاد میها در نتیجۀ تشکیل باشد. ساختار سوم پروتئینها میهموگلوبین، ساختار هایی چهارم پروتئین

 ها :بررسی سایر گزینه

 کند.( همۀ ساختارهای مولکول پروتئینی در نتیجۀ تغییر یکی از آمینواسیدهای مولکول پروتئینی تغییر می1

 شود.های پروتئینی با بیش از یک زنجیرۀ پلی پپتیدی تشکیل میها در مولکول( ساختار چهارم پروتئین3

ساختار ن4 ساختار دوم پروتئینهایی پروتئین(  شکیل دهندۀ منافذ غشایی،  ست. پس در این مولکولهای ت ساها ا شاهدۀ  سوم های پروتئینی امکان م ختار 

 وجود ندارد.

 ( 20و19صفحات  –خط به خط  –) آسان  3پاسخ : 23

 شوند.مادۀ خود متصل میجایگاه فعال دارند و به کمک آن به پیشها همگی در ساختار خود بخشی به نام آنزیم

 ها :بررسی سایر گزینه

 ها را ندارند.م پروتئینها پروتئینی نیستند و ساختارهای اول و دو( برخی آنزیم1

 ارند.فعالیت د pH=2های موجود در بدن انسان نظیر آنزیم پپسین در ( برخی از آنزیم2

 بخشند.ا وجود دارند که انجام بیش از یک نوع واکنش شیمیایی را سرعت میه( برخی از آنزیم4

دوازدهم( 10-9-5-3-2)متوسط،مفهومی( )صفحه  2گزینه 24

ها نقش دارند و صووفات بین یاخته های دنا هسووتند که در انتقالها مادۀ وراثتی نیسووتند و این مولکولهایش دریافت که پروتئینایوری در نتیجۀ آزمایش

 امل اصلی انتقال صفات هستند.ع

 به جدول زیر که مشاهدات ایوری را مطابق کتاب درسی در سه مرحله جدا کرده است، دقت کنید :

 مشاهده و نتیجۀ آزمایش شرح آزمایش مرحلۀ آزمایش ایوری

های شده با گرما و تخریب پروتئینهای کشتهاستخراج عصارۀ باکتری اول

 این عصارۀ فاقد پروتئین به محیط کشتاضافه کردن  ←این عصاره 

 های فاقد پوشینۀ زندهباکتری

 ←دار شدند های بدون پوشینه، پوشینهباکتری

 تندها مادۀ وراثتی نیسپروتئین

ار داده شده با گرما در دستگاه سانتریفیوژ قرهای کشتهعصارۀ باکتری دوم

 ← شدندالیه جدا مواد موجود در این عصاره به صورت الیه ← شد

ت به محیط کش به صورت جداگانه هااضافه کردن هر یک از این الیه

 باکتری فاقد پوشینۀ زنده 

ینۀ های فاقد پوشدار شدن به باکتریانتقال صفت پوشینه

عامل اصلی  ←شود فقط با الیۀ حاوی دنا انجام می زنده

 است DNAموثر بر انتقال صفات 

قسمتچندبه واستخراج شدهدارکشتهپوشینههایباکتریعصارۀ سوم

موادازگروهیککنندهتخریبآنزیمقسمت،هربه ←کردند تقسیم 

باکتریحاویمحیط کشتبهراکدامهرسپس ←کردنداضافهراآلی

 کردند.منتقلپوشینهبدون

های دنا تخریب شده بود، انتقال در ظرفی که مولکول

 صفت روی نداد

 ها :گزینهبررسی سایر 

 کند. کنندۀ اطالعات وراثتی عمل میهای گریفیت مشخص نشد دنا به عنوان مادۀ ذخیرهدر آزمایش( 1

شانموجوداتطبیعیدِناهایرویچارگافتحقیقات ومشاهدات (3 سترابربتیمینمقداربادِنادرموجودآدنین، مقدر باز آلی کهدادن گوانینمقدار وا

 ا هم برابر نباشد.پس ممکن است مقدار این بازهای آدنین با گوانین ) یا سیتوزین( در یک مولکول دنا ب کند.برابری میسیتوزینمقدارباآندر

ون و استال در نتیجۀ مزلس های جدید را در خود دارند.های قبلی و رشته( در همانندسازی غیرحفاظتی دناهای حاصل از همانندسازی، قطعاتی از رشته4

 شود.زی دنا، به صورت نیمه حفاظتی ) نه غیرحفاظتی( انجام میهای خود دریافتند که همانندسازمایشآ
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(دوازدهم 10-9صفحه ) 2گزینه 25

ها در هر دو نوع این همانندسازی .و قدیمی در دناهای حاصل وجود دارد حفاظتی و غیرحفاظتی امکان مشاهدۀ نوکلئوتیدهای جدیددر همانندسازی نیمه

 امکان تشکیل پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای جدید و قدیمی وجود دارد.

 ها :بررسی سایر گزینه

حالی ( در همانندسازی غیرحفاظتی امکان شکسته شدن پیوند فسفودی استر در دنای اولیه )قدیمی( وجود دارد، در 1

 حفاظتی امکان شکستن پیوند فسفودی استر در بین نوکلئوتیدهای قدیمی وجود ندارد.که در همانندسازی نیمه

ها شود، بلکه پیوندهای هیدروژنی بین آنحفاظتی پیوند فسفودی استر دنای اولیه شکسته نمی( در هماانندسازی نیمه3

 شود. شکسته می

غیرحفاظتی امکان تشوووکیل پیوند فسوووفودی اسوووتر بین نوکلئوتیدهای جدید و طبق شوووکل مقابل، در همانندسوووازی ( 4

سازی نیمه سفودی قدیمی وجود دارد اما در همانند شکیل پیوند ف حفاظتی بین نوکلئوتیدهای جدید و قدیمی امکان ت

 استر وجود ندارد.
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