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         فصل اول دوازدهم    زیست                      

                                 

 

 بارم سوال  ردیف

 درست یا غلط بودن جمالت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید. 1

 .کند تبدیل فراورده به زمان واحد در را ماده پیش از زیادی مقدار تا است کافی آنزیم از کمی مقدار1-

 درجه پروتئین ها غیر فعال می شوند 36در دمای باالتر از -2

 دارند اختصاصی عمل ها آنزیم که شود می گفته نابراینب .است مؤثر خاص ماده پیش یک روی آنزیم هر-3

 شود آن فعالیت مانع آنزیم، فعال جایگاه در گرفتن قرار با تواند می آرسنیک و سیانید مثل محیط در سمی مواد از بعضی وجود-4

1 

 

2 
 جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید 

 دهد می کاهش را واکنش ----- و -----را ها مولکول مناسب برخورد امکان آنزیم -1

 .هستند ها پروتئین این از ای نمونه ها لنفوسیت سطح در ---- مثالً ؛دارند قرار--------رت صو به ها پروتئین از بعضی-2

 است ----نوع از زنجیره ----و---- نوع از زنجیره ----است شده تشکیل پپتیدی پلی زنجیرۀ----- از هموگلوبین-3

 .باشند متنوع بسیار توانند می لحاص های پروتئین ندارد وجود ------- اینکه و آمینواسید---- گرفتن نظر در با-4

 

2 

 پاسخ مناسب را بیابید 3
 است شده تشکیل --- از پروتئین این  .بود --- شد شناسایی آن ساختار که پروتئینی اولین-1

 .کنند می شناسایی را آنها و جدا را آمینواسیدها ،----- از استفاده-2

 .کند می مشخص را آنها عمل و ساختار پروتئین، در آمینواسیدها --- و ---- ،----3

 است زیاد هم ------ و زیاد تقسیم سرعت )---- و ----- مراحل در جنینی دوران-4
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 پاسخ دهید 4
 ها پروتئین از ای مجموعه و است --- صورت به تن فام هر در دِنا شوند می شامل را --- و --- ،---- ،----یعنی)ها ای هسته هو( ها یوکاریوت در-1

 دارند قرار آن همراه هستند ---- آنها ترین مهم که

 .است ----- به مربوط زیادی تاحدود دقت این شود؛ می انجام زیادی دقت با دِنا ------2

 ویرایش چیست؟-3

 آنزیم هایی که در همانند سازی دنا قبل از هلیکاز فعالند چه کارهایی انجام می دهند؟-4

 ؟شوند می جدا یکدیگر از کامالً رشته دو هر آیا شوند؟ می باز یکدیگر از چگونه دِنا رشته دو شود، می انجام --- صورت به همانندسازی-5

 لوله ازمایش مشاهده شد در صفر دقیقه چه باندهایی در-6

 ند سازی چه باندهایی مشاهده شد در دور دوم همان-7

 همانند سازی حفاظتی چگونه است ؟-8

 سه مورد را مثال بزنید دارند برعهده یاخته در نیز دیگری اساسی های نقش رِنا و دِنا ساختار در برشرکت عالوه نوکلئوتیدها-9

 اند شده ازماندهیس --- نام به واحدهایی درکه  .دارد قرار دِنا در --- همکارانش، و ایوری های آزمایش طبق-10

 چرا؟ باشد یکسان آن سراسر در دنا مولکول قطر که شود می باعث شکل این به بازها جفت قرارگیری-11

 این مشکل در دنا چگونه حل می شود  دارد کمی پیوند انرژی تنهایی به هیدروژنی پیوند هر-12

 کردند تهیه تصاویری دِنا های مولکول از ------ از استفاده با ------ و  ----13

 نوع نوکلئوتید وجود داشت  4قبل از مطالعات چارگاف چه تصوری در مورد تعداد -14

 چرا  دارد متفاوت سر دو همیشه خطی رِنای و دِنا ٔ رشته هر-15

 نام ببرید است بخشه س شامل نوکلئوتید هر -16

 فرق بازهای الی رنا و دنا در چیست -17

 اخرین مرحله ازمایش ایوری -18

 .نشد مشخص -------و----- ولی ------- که شد مشخصآزمایش گریفیت  نتایج از-19

 کند ------- داشت سعی او .آمد دست به 1 گریفیت نام به انگلیسی شناسی باکتری های آزمایش و ها فعالیت از-----مورد در اولیه اطالعات -20

 دو سویه و نام باکتری عامل ذات الریه ؟ -22
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 بارم سوال  ردیف

 درست یا غلط بودن جمالت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید. 1

 بسیار کمی غ  .کند تبدیل فراورده به زمان واحد در را ماده پیش از زیادی مقدار تا است کافی آنزیم از کمی مقدار1-

 درجه 37غ  درجه پروتئین ها غیر فعال می شوند 36در دمای باالتر از -2

 غ یک یا چند دارند اختصاصی عمل ها آنزیم که شود می گفته نابراینب .است مؤثر خاص ماده پیش یک روی آنزیم هر-3

 ص شود آن فعالیت مانع آنزیم، فعال جایگاه در گرفتن قرار با تواند می آرسنیک و سیانید مثل محیط در سمی مواد از بعضی وجود-4

1 

 

2 
 جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید 

 دهد می کاهش را واکنش سازی فعال انرژی و افزایش را ها مولکول مناسب برخورد امکان آنزیم -1

 این از ای نمونه ها لنفوسیت سطح در ژنی آنتی های گیرنده مثالً ؛دارند قرار ها یاخته سطح در هایی گیرنده صورت به ها پروتئین از دیگر بعضی-2

 .هستند اه پروتئین

 .است بتا نوع از زنجیره دو و آلفا نوع از زنجیره دو .است شده تشکیل پپتیدی پلی زنجیرۀ چهار از هموگلوبین-3

 توانند می حاصل های پروتئین ندارد وجود ها پروتئین اول ساختار در آمینواسیدها توالی در محدودیتی اینکه و آمینواسید نوع 20 گرفتن نظر در با-4

 .باشند متنوع اربسی

2 

 پاسخ مناسب را بیابید 3

 .است شده تشکیل پپتید پلی ٔ  رشته یک از پروتئین این. بود میوگلوبین شد شناسایی آن ساختار که پروتئینی اولین-1

 .کنند می شناسایی را آنها و جدا را آمینواسیدها ،----شیمیاییمواد – از استفاده-2

 .کند می مشخص را آنها عمل و ساختار پروتئین، در آمینواسیدها تعداد و ترتیب نوع،3

 است زیاد هم همانندسازی آغاز های جایگاه تعداد و زیادتقسیم سرعت )بالستوسیست تشکیل مرحله( بالستوال و موروال مراحل در جنینی دوران در-4

 .شوند می کم آغاز های جایگاه تعداد و تقسیم سرعت ها اندام تشکیل از پس ولی

 

1 

 پاسخ دهید 4

 صورت به تن فام هر در دِنا شوند می شامل راجانوران و گیاهان ها، قارچ آغازیان، یعنی زنده موجودات بقیه که )ها ای هسته هو( ها یوکاریوت در-1

 دارند قرار آن همراه هستند ها هیستونآنها ترین مهم که ها پروتئین از ای مجموعه و است خطی

 .است نوکلئوتیدها بین مکملی ٔ رابطه به مربوط زیادی تاحدود دقت این شود؛ می انجام زیادی دقت با دِنا همانندسازی2

 .گویند می ویرایش شود، می همانندسازی در ها اشتباه رفع باعث که را دنابسپاراز نوکلئازی فعالیتویرایش چیست؟-3

 های پروتئین و باز دِنا وتاب پیچ باید دِنا همانندسازی از قبلآنزیم هایی که در همانند سازی دنا قبل از هلیکاز فعالند چه کارهایی انجام می دهند؟-4

 شود می انجام هایی آنزیم کمک با کارها این .شود انجام بتواند همانندسازی تا شوند جدا آن از ها هیستون یعنی آن همراه

 در؟شوند می جدا یکدیگر از کامالً رشته دو هر آیا شوند؟ می باز یکدیگر از چگونه دِنا رشته دو ،شود می انجام حفاظتی نیمه صورت به همانندسازی-5

 شوند می باز تدریج به و هستند بسته ها قسمت بقیه .شوند بازمی هم از رشته دو شود انجام همانندسازی است قرار که محلی

 سنگین لوله ازمایش مشاهده شد در صفر دقیقه چه باندهایی در-6

 سبک و طمتوسدر دور دوم همانند سازی چه باندهایی مشاهده شد و چرا -7

 از حاصلهای یاخته از یکی وارد مانده، باقی نخورده دست صورت به )اولیهقبلی دِنای ٔ شتهر دو هر طرح این درهمانند سازی حفاظتی چگونه است ؟-8

 به است شده حفظ ها یاخته از یکی در نخورده دست صورت به اولیه دِنای چون .شوند میدیگر ٔ یاخته وارد هم جدید دِنای رشته دو شوند، می تقسیم

 .گویند می حفاظتی همانندسازی آن

 دار آدنین نوکلئوتیدسه مورد را مثال بزنید دارند برعهده یاخته در نیز دیگری اساسی های نقش رِنا و دِنا ساختار در برشرکت عالوه نوکلئوتیدها-9

ATP )نوکلئوتیدها همچنین .کند می استفاده آن از مختلف های فعالیت در یاختهو است یاخته در انرژی رایج منبع عنوان به ) فسفات تری آدنوزین 

 ای یاخته تنفس و فتوسنتز فرایندهای در که شوند می وارد هایی مولکول ساختار در

 دارند عهده بر را الکترون حامل نقش

 .شوند می منتقل دیگر نسل به نسلی از و دارد قرار دِنا در وراثتی اطالعات همکارانش، و ایوری های آزمایش طبق-10

 باز یک مقابل در ای حلقه تک باز یک زیرا چرا؟ باشد یکسان آن سراسر در دنا مولکول قطر که شود می باعث شکل این به بازها جفت قرارگیری-11

 شود می دنا مولکول پایداری باعث گیردو می قرار ای حلقه دو

 نوکلئوتید ها میلیون یا هزاران وجود ولیاین مشکل در دنا چگونه حل می شود  دارد کمی پیوند انرژی تنهایی به هیدروژنی پیوند هر-12
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 در دِنا رشته دو حال، عین در .دهد می پایدارتری حالت دِنا مولکول به آنها بین هیدروژنی پیوند برقراری و

 .بخورد هم به آنها پایداری اینکه بدون شوند، جدا هم از نقاط بعضی در توانند می هم نیاز موقع

 کردند تهیه تصاویری دِنا های مولکول از ایکس پرتو از استفاده با 2 نفرانکلی و 1 ویلکینز13

 به دِنا در موجود نوکلئوتید نوع چهار که شد می تصور تدااب درنوع نوکلئوتید وجود داشت  4قبل از مطالعات چارگاف چه تصوری در مورد تعداد -14

 هر از دِنا های مولکول تمامی در آلی باز نوع 4 مقدار که داشتند انتظار دانشمندان اساس این بر .اند شده توزیع مولکول سراسر در مساوی نسبت

 .باشد برابر یکدیگر با باشد آمده دست به که جانداری

 انتهای در هیدروکسیل گروه و انتها یک در فسفات گروه خطی اسیدهای نوکلئیک درچرا  دارد متفاوت سر دو همیشه خطی رِنای و دِنا ٔ رشته هر-15

 است؛ آزاد دیگر

 فسفات گروه سه تا یک و دار نیتروژن آلی باز یک کربنه، پنج قند کینام ببرید است بخشه س شامل نوکلئوتید هر -16

 دارد وجود یوراسیل باز تیمین، جای به رِنا در و دارد وجود تیمین آن جای به و ندارد شرکت یوراسیل باز دِنا. فرق بازهای الی رنا و دنا در چیست -17

 تقسیم قسمت چهار به را آن و استخراج را دار پوشینه های باکتری ٔ عصاره دیگری های آزمایش دراخرین مرحله ازمایش ایوری -18

 ها، پیدلی ها، پروتئین ها، کربوهیدرات( آلی مواد از گروه یک کننده تخریب آنزیم قسمت، هر به .کردند

 منتقل پوشینه بدون باکتری حاوی کشت محیط به را کدام هر سپس .کردند اضافه را )اسیدها نوکلئیک

 ظروف ٔ  همه در که شد مشاهده .باشند داشته تکثیر و رشد و صفت انتقال برای فرصتی تا دادند اجازه و

 .است دِنا کننده تخریب آنزیم حاوی که ظرفی جز به گیرد می صورت انتقال

 .نشد مشخص آن انتقال چگونگی و ماده این ماهیت ولی شود منتقل دیگری ٔ یاخته به تواند می وراثتی ٔ مادهآزمایش گریفیت نتایج از-19

 واکسنی داشت سعی او .آمد دست به 1 گریفیت نام به انگلیسی شناسی باکتری های آزمایش و ها فعالیت از وراثتی ٔ ماده مورد در اولیه اطالعات -20

 .کند تولید آنفلوانزا برای

 سبب ها موش در است )ارد کپسول( دار پوشینه که آن زای بیماری نوع .است 2 نومونیا استرپتوکوکوسدو سویه و نام باکتری عامل ذات الریه ؟ -22

 کند نمی بیمار را ها موش آن پوشینه بدون نوع ولیشود می پهلو سینه
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