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                                     1فصل نکات تکمیلی 
   

 

 

 

 می باشد.  RNA  و  DNA  ماده ی ذخیره کننده ی اطالعات وراثتی  -1

 و پروتئین شبه هیستون می باشد.  DNAو پروتئین هیستون و در پروکاریوت ها شامل  DNAکروموزوم در یوکاریوت شامل  -2

جانداران مورد استفاده در آمایش گریفیت شامل موش و باکتری بدون کپسول وکپسول دار و در آزمایش ایوری باکتری  -3

 کپسول دار و بدون کپسول بوده است . 

 در مبارزه با باکتری استرپتوکوکوس نومونیا نقش دارد.  Bلنفوسیت  -4

 نانومتر بزرگتر است.  200وکوس نومونیا از باکتری استرپتوک -5

 بیان ژن مربوط به کپسول باعث تغییر فنوتیپی در باکتری استرپتوکوکوس نومونیا می گردد و کپسول دار می شود .  -6

 پادتن هم در مبارزه با باکتری و هم ویروس نقش دارد .  -7

  نداشت.در آزمایش آخر ایوری  تنها در یکی از لوله های آزمایش امکان تغییر شکل باکتری بدون کپسول وجود  -8

 کوکوس یعنی کروی و استرپتو یعنی به صورت زنجیره ای به دنبال هم قرار گرفته اند .  -9

 در آزمایش اول و چهارم گریفیت موش ها مردند.  -10

 نومونیا از مویرگ پیوسته شش عبور می کند. باکتری استرپتوکوکوس  -11

 ماکروفاژ درون شش قادر به از بین بردن باکتری استرپتوکوکوس نومونیا نمی باشد .  -12

 ظرفیت تنفسی در سینه پهلو کاهش می یابد ، به علت آسیب به ششها  -13

 موجب بیماری می شود . هر دو نوع باکتری توانایی آلوده کردن را دارد ولی فقط نوع کپسول دار -14

 نتایج آزمایش اول ایوری : پروتئین عامل وراثتی محسوب نمی شود .  -15

 نتایج آزمایش دوم و سوم  ایوری : ماده وراثتی دنا می باشد.  -16

 در تمامی مراحل آزمایش ایوری انتقال صفت انجام گرفت.  -17

 جام شد ، اول و سوم در دو مرحله از آزمایشات ایوری تخریب پروتئین ان -18

 هر ملکولی که در ساختمان خود منوساکارید دارد الزاما کربوهیدرات نیست.  -19

 دوازدهم 1 فصل تکمیلی نکات
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 پلی مراز نمی باشد.  RNAپلی مراز یا  DNAفسفات حاصل فعالیت  _تمامی پیوندهای قند  -20

 ارد. و در سمت دیگر عامل فسفات وجود د OH در اسید نوکلئیک های خطی در یک سمت عامل  -21

 چارگاف دلیل برابری بازهای آلی را پیدا نکرد.  -22

 تعیین گردید. 1953در سال   DNAساختار مولکول  -23

 است.    Gو  Cکمتر از  Tو A انرژی مصرفی توسط هلیکاز برای شکستن پیوند هیدروژنی بین  -24

 دارد.  DNAسیتوزین وگوانین نقش بیشتری در استحکام  -25

 اینترفرون ها نقشی در مبارزه با عوامل بیماری زای باکتریایی ندارند.  -26

 عامل سینه پهلو و کزاز باکتریایی و ایدز و آنفلوانزا ویروسی می باشند.  -27

 در آزمایشات ایوری و گریفیت تغییر باکتری بدون کپسول به کپسول دار مشاهده می شود.  -28

 نی بین رنا هم امکان پذیر است. امکان ایجاد پیوند هیدروژ -29

 در آزمایش فرانکلین و ویلکینز با استفاده از پرتو ایکس متوجه شدند ملکول دنا بیش از یک رشته دارد.  -30

 محصول ژن همیشه رنا است اما گاهی رنا ترجمه شده و پروتئین ایجاد می شود.  -31

 رنا در یوکاریوت ها در هسته و در پروکاریوت ها در سیتوپالسم ایجاد می شود.  -32

 در رنا هیچ رابطه ای بین نوکلئوتیدها برقرار نیست..  -33

 هر نوکلئوتید موجود در سلول قطعا  از خود سلول منشاء نمی گیرد بلکه گاهی از سلول مادری دریافت کرده است .  -34

حلقه آلی مشاهده می شود . دو حلقه مربوط به قند و سه حلقه مربوط به باز آلی می  5جفت نوکلئوتید  در ساختمان هر -35

 باشد. 

 نداریم .  همانند سازی دنای اصلی یوکاریوتی انجام می شود . برای پروکاریوت چرخه ی سلولی  Sدر مرحله ی  -36

 است .  ATPمنبع رایج انرزی در سلول  -37

  NADPHوتید که در فرایند فتوسنتز شرکت می کند نوعی نوکلئ -38

    NADH -  FADH2 نوعی نوکلئوتید که در فرایند تنفس سلولی شرکت می کند - -39

 در هر ملکول دنا و رنا امکان مشاهده ی پیوند هیدروژنی وجود دارد .  -40
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 بیشتر است .  Cاز  Gبیشتر و جرم باز  Tاز  Aجرم باز  -41 

 قطعا از نوع مشابه رنایی سبک تر است . Aهر نوکلئوتید دنایی  -42

 در همانند سازی غیر حفاظتی و نیمه حفاظتی در هر دو یاخته هم نوکلئوتید قدیمی و هم جدید مشاهده می شود.  -43

 استفاده شد. برای ایجاد شیب غلظت در آزمایش مزلسون و استال از  -44

 جدا شدن پروتئین هیستون قبل از همانند سازی انجام می شود.  -45

 لی تک حلقه ای مقابل دو حلقه ای قرار نمی گیرد چون ممکن است جهش رخ داده باشد. در دو زنجیره همواره باز آ -46

 در دنای حلقوی تمام قندها و فسفات ها در پیوند شرکت می کنند .  -47

 شکستن پیوند هیدروژنی توسط آنزیم ) البته گاهی(  وتشکیل پیوند خودبخودی انجام می شود.  -48

 لیت دارد هم نوکلئازی و هم پلی مرازی دنا بسپاراز دو نوع فعا -49

50- ATP   هم منبع انرژی است و هم واحد سازنده ی رنا 

 در همانند سازی دنا هم زمان با شکسته شدن ساختارهای مارپیچی امکان تشکیل این ساختارها هم وجود دارد . -51

 آنزیم دیگر حضور دارند . در هر دو راهی همانند سازی دو دنا بسپاراز و یک هلیکاز و تعدادی  -51

 در هر جایگاه آغاز همانند سازی دو هلیکاز فعالیت می کند.  -52

 آنزیم ها یا ساختار پروتئینی دارند یا ساختار ریبو نوکلئوتیدی. -53

 دنا بسپاراز پس از تشکیل هر پیوند فسفودی استر ، رابطه مکملی را بررسی می کند.  -54

 نوکلئوتید سه فسفاته کاهش می یابد. در همانند سازی میزان  -55

 هر سلول فاقد هسته حتما پروکاریوتی نیست و گاهی سلول یوکاریوتی می باشد مثل : گلبول قرمز -56

 فشردگی در دنای پروکاریوت مشاهده می شود اما این فشردگی با هیستون انجام نمی گیرد.  -57

 اولین آمینواسید با گروه کربوکسیلی خود در واکنش شرکت می کند و آخرین آمینو اسید با گروه آمین  -58

 هر ملکولی که در ذخیره ی اطالعات نقش داره شامل دنا و رنا و پروتئین می باشد. -59

 پیوند پپتیدی نوعی پیوند اشتراکی است.  -60

 ممکن است تک زنجیره ای یا چند زنجیره ای باشد . هر پروتئینی که دارای ساختار سوم است -61

 هیستون شکل کروی دارد .  -62
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هر ملکول پروتئینی دارای ساخنار چهارم قطعا چند زنجیره ای است اما ممکن است زنجیره ها محصول یک ژن یا چند ژن  -63

 باشند . 

 رمون ، گیرنده ی آنتی ژن پروتئین های گیرنده شامل : گیرنده ی ناقل عصبی ، گیرنده ی هو -64

 پروتئین های دفاعی شامل : گلوبولین و پادتن ، پرفورین ، پروتئین مکمل ، اینترفرون ، آنزیم های برش دهنده  -65

پروتئین های ساختاری شامل : رشته های کالژن و کشسان ، هیستون ، ریز لوله های دوک تقسیم وسانتریول ، پروتئین  -66

 فتوسیستم 

ساز ، کانال های دریچه دار  ATPتئین های انتقالی شامل : هموگلوبین ، میوگلوبین ، پمپ یون هیدروژن ، کانال پرو -67

پتاسیم ، کانال های نشتی سدیمی و  –سدیمی و پتاسیمی ، گیرنده ی ناقل عصبی غشا سلول پس سیناپسی، پمپ سدیم 

 پتاسیمی 

 پروتئین های تنظیمی شامل :  عوامل رونویسی ، فعال کننده ، مهار کننده  -68

 پروتئین های ذخیره ای شامل :  گلوتن ، ذخائر تخمک -69

 به فرایند تنفس سلولی کمک می کند.  Aکوانزیم  -70

یط ، کاهش دمای محیط ، تغییر عوامل زیر بر عملکرد آنزیم ها موثر است : ترکیبات آرسنیک و سیانید ، افزایش دمای مح -71

PH  

 تمام آنزیم های تولید شده حاصل عملکرد آنزیم های درون یاخته ای می باشند .  -72

 آنزیم های موثر در تجزیه گلیکوژن هم درون یاخته ای و هم برون یاخته ای می باشند .  -73

 تجزیه کننده  اسید الکتیک وجود دارد.  در سلولهای ماهیچه ای هم آنزیم سازنده اسید الکتیک و هم آنزیم -74

آنزیم های درون سلولی : روبیسکو ، آنزیم موثر در تنفس سلولی ، آنزیم تجزیه کننده پروتئین های محل سانترومر ، آنزیم  -75

مراز ، پلی  DNAپلی مراز ،  RNAدر سر میوزین ، آنزیم های موثر در تجزیه و ساخت گلیکوژن، هلیکاز ،  ATPتجزیه کننده 

 آنزیم های لیزوزومی ، آنزیم تجزیه کننده ی آب در تیالکوئید ، آنزیم های موثر در پیرایش رنا ، لیگاز و آنزیم های برش دهنده 

آنزیم های برون سلولی : سلوالز ، آنزیم موثر بر الیه گلوتن دار، آنزیم غشایی یاخته های پرز روده کوچک، پروترومبیناز ،  -76

، آنزیم ترشح شده از الیه  Tکننده ناقل عصبی ، آنزیم ترشح شده از یاخته کشنده ی طبیعی و لنفوسیت آنزیم تجزیه 

تروفوبالست ، آنزیم های کیسه آکروزوم ، آنزیم الیه جدا کننده ی برگ ، پالسمین ، آمیالز بزاقی ، تمام آنزیم های گوارشی ، 

 شک و بزاق آنزیم های حفره ی گوارشی هیدر ، لیزوزیم مخاط و ا

 میله ای شکل است .  Ecoliباکتری  -77

78-  DNA . مقاوم ترین ملکول زیستی در برابر حرارت می باشد 
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 سیانید بر خالف الکل میزان تولید رادیکال های آزاد را کاهش می دهد. چون فعالیت آنزیمی را متوقف می کند .  -79

  را کاهش می دهد . DNAهلیکاز میزان فشردگی  -80

در کم خونی داسی شکل میزان ترشح اریتروپویتین افزایش می یابد و فعالیت مغز استخوان بیشتر می شود  در نتیجه  -81

 و  اسید فولیک زیاد می شود .    B12مصرف 

 حداکثر پیوند پپتیدی که یک اسید آمینه می تواند در آن شرکت کنند دو تا می باشد .  -82

 هموگلوبین و کالژن و میوزین دارای ساختار چهارم می باشند .  -83

 در پروتئین ها مربوط به یک زنجیره است.  3و2و1سطوح  -84

 ساختار سوم در اثر قرارگیری در محیط آبی ایجاد می شود .  -85

 درجه فعالیت می کنند .  37آنزیم های کیسه بیضه در دمای پائین تر از  -86

 یک ماده سمی است و در جایگاه فعال آنزیم قرار می گیرد ولی عملکرد آنزیم را مختل نمی کند .  آمونیاک -87

 آنزیم هایی که در دمای پایین غیر فعال می شوند همواره نمی توانند عملکرد خود را داشته باشند .  -88

 ون استفاده کردیم . از سانتریفیوژ در جداسازی عصاره باکتری پوشینه دار و جدا سازی اجزای خ -89

 همه پروتئین ها شکل فضایی و سه بعدی خاصی دارند و این ساختار سه بعدی خاص آنزیم ها نمی باشد . -90

 ملکول هایی که می توانند پیوند هیدروژنی ایجاد کنند شامل پروتئین ، دنا ، رنا -91

 کمتر باشد ، در صورتی که اسید نوکلئیک رنا باشد.  در اسید نوکلئیک تعداد پیوند هیدروژنی می تواند از نوکلئوتید -91
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 ضلعی به قند متصل می شود.  5باز آلی دوحلقه ای از سمت حلقه  -1

 نوع پیوند بین قند و باز و همچنین بین قند و فسفات از نوع اشتراکی است .  -2

 یافت می شود.  H و  Oو  Cدر ساختمان قند و باز آلی  -3

 یافت می شود .  Nفقط در ساختمان بازآلی  -4

 از متابولیسم اسیدهای نوکلئیک ،  اسیداوریک ایجاد می گردد. ) متابولیسم باال باعث نقرس می گردد. ( -5

 نوکلئوتیدها می توانند به صورت تک ، دو ، سه فسفاته باشند .  -6

 سوم  پر انرژی محسوب می شود .پیوند بین فسفات اول و دوم ، دوم و  -7

 

 

 

 

 ساختار نوکلئوتید
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 هم پیوند هیدروژنی و هم فسفودی استر یافت می شود.  DNAهمانند  RNAدر ساختار  -1

 پیوند هیدروژنی دریک زنجیره مشاهده می شود .  RNAدر  -2

 می تواند در بخش هایی از تک زنجیره مشاهده شود .  RNAرابطه مکملی در  -3

 تک فسفاته است .  DNAهمانند  RNAنوکلئوتیدهای حاضر در ساختار  -4

 دی اکسی ریبوز است . و از نظر وزن ملکولی ، ریبوز سنگین تر است.  DNAریبوز  و  RNAقند موجود در  -5

 هم در سیتوپالسم می توان این ترکیبات اسیدی را یافت . اسید نوکلئیک خاصیت اسیدی دارد و هم در هسته و  -6

 یافت می شود .  RNAباز آلی یوراسیل فقط در  -7

 

 

 

 DNA و RNA ساختار

https://konkur.info



 

8        

 

                                      1فصل نکات تکمیلی 

 

 

 

 از موجود پروکایوتی در این آزمایش استفاده شده است . این موجود فاقد چرخه سلولی ، میتوز و میوز است .  -1

2- N  .حاضر در محیط کشت اولیه از نوع ایزوتوپ سنگین است 

 است.  14سبک یا  Nمحیط کشت دوم حاوی  -3

 است.  N 14هر دو رشته ملکول سبک حاوی  -4

 است. N 15هر دو رشته ملکول سنگین حاوی  -5

 است.   N14و دیگری  N 15یکی از دو رشته ملکول متوسط حاوی -6

 بلکه طرح های موجود را آزمایش کردند.  همانند سازی ارائه نکردندمزلسون و استال طرحی برای  -7

 فقط در روش غیر حفاظتی پیوند فسفو دی استر شکسته می شود .  -8

 واستال مزلسون آزمایش
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 در همه ی روش های همانند سازی پیوند فسفو دی استر ایجاد می گردد.  -9

های یوکاریوتی ، در هر سلول بیش از یک رشته پلی نوکلئوتیدی جدید مشاهده می در پایان تقسیم سیتوپالسم در سلول  -10

 شود . چون تعداد کروموزوم ها از یکی بیشتر است. 

 است .  N 14 نوع رایج نیتروژن در نوکلئوتید ،  -11
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 پلی مراز فعالیت می کند. DNAبر روی هر دو رشته ،  -1

 در هر حباب همانند سازی ، دو عدد دوراهی همانند سازی مشاهده می شود .  -2

 پلی مرازو یک هلیکاز فعالیت می کند.  DNAدر هر دو راهی دو آنزیم  -3

4- DNA  .پلی مراز بخشی از یک رشته قدیمی و یک رشته جدید را می پوشاند 

 ب همانند سازی بیش از یکی است. در یوکاریوتها تعداد حبا -5

 هم تشکیل پیوند و هم شکستن پیوند فسفو دی استر در دوراهی همانند سازی دیده می شود.  -6

 در محل دوراهی همانند سازی انواعی از نوکلئوتیدها دیده می شود . ) هم سه فسفاته و هم تک فسفاته(  -7

 در محل همانند سازی میزان نوکلئوتید سه فسفاته کاهش می یابد .  -8

مقابل  Cممکن است در صورت بروز خطا نوکلئوتید با رابطه مکملی اشتباه در محل همانند سازی دیده شود . پس همیشه  -9

G  و یاA  مقابل T   .قرار نمی گیرد 
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                                     1فصل نکات تکمیلی 
 

 

 

 

 

 همانند سازی در یک نقطه و به فرم دوجهته انجام می شود . -1

 میتوکندری و کلروپالست این نوع همانند سازی دیده می شود .   DNAدر  -2

3 

 در پروکاریوت ها آنزیم های برش دهنده هم به عنوان سامانه دفاعی یافت می شود .  -

 شکستن پیوند فسفو دی استر را دارند .  پلی مراز و هم آنزیم های برش دهنده توانایی DNAهم  -4

 بیگانه را برش می دهد. ( DNAخودی و دیگری  DNA) یکی مربوط به 

 آنزیم های برش دهنده فقط پیوند فسفو دی استر را در مناطق خاصی برش می دهد.  -5

 پلی مراز فعالیت می کند اگر همانند سازی یک جهته باشد .  DNAدر هر حباب گاهی یک هلیکاز و دو  -6
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 حلقوی دنای

https://konkur.info



 

12        

 

                                      1فصل نکات تکمیلی 

 

 

 

 

 

 

 دیده می شود.  DNAنقاط متعدد همانندسازی در  -1

 حباب ها نهایتا به یکدیگر می رسند.  -2

 همه ی دو راهی ها به یکدیگر متصل نمی شوند .  -3

 اندازه ی حباب ها یکسان نیست .  -4

 تعداد پیوند هیدروژنی در سرعت همانند سازی موثر است .  -5

 

 

 

 

 یوکاریوت در سازی همانند
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                                      1فصل نکات تکمیلی 

 

 

 

 

 ساختار اول همواره خطی است.  -1

 در یک سمت عامل آمین و سمت دیگر حتما کربوکسیل وجود دارد.  -2

 می شود . به ازای هر پیوند پپتیدی یک ملکول آب آزاد -3

 پروتئازهای معده نمی توانند اولین و آخرین پیوند پپتیدی را بشکنند . ) قادر به ایجاد آمینواسید نیستند.( -4

 گروه های جانبی در تشکیل پیوند دخالت ندارند .  -5

 حداکثر تعداد پیوند پپتیدی که هر آمینه اسید می تواند در آن شرکت کند دو عدد است .  -6

 اسید  از سد خونی مغزی عبور می کند .آمینو  -7

 عدد بیشتر است .  20تعداد آمینو اسید در طبیعت از  -8

 پروتئین ها می توانند تک یا چند زنجیره ای باشند . -9

 rRNAایجاد پیوند پپتیدی توسط آنزیم هایی با ساختار نوکلئوتیدی امکان پذیر است . -10

 زه ی اومامی موثر باشد . اسید آمینه می توانند در ایجاد م -11
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                                      1فصل نکات تکمیلی 

 

 

 

 

 

 پیوند هیدروژنی بین عامل اکسیژن گروه کربوکسیل و هیدروژنی عامل آمین ایجاد می گردد.  -1

 در همه پروتئین ها الاقل یکی از ساختارهای دوم دیده می شود .  -2

 ساختار آلفا در یک زنجیره و ساختار بتا ممکن است در بیش از یک زنجیره دیده شود .  -3

 ساختار آلفا همانند دنا فرم مارپیچی است .  -4
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                                      1فصل نکات تکمیلی 

 

 

 

 

 

 

 

 تک زنجیره است .  -1

 کروی است.  -2

 در دو مرحله پیوند هیدروژنی ایجاد می شود . درهنگام ایجاد  ساختار دوم و سوم  -3

 تشکیل ساختار سوم با پیوند آب گریز و تثبیت آن با هیدروژنی است.  -4
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                                      1فصل نکات تکمیلی 

 

 

 

 

 

  

 

 هموگلوبین دارای دو زنجیره ی الفا و دو زنجیره بتاست .  -1

 هر رشته دارای یک آهن و یک گروه هم است.  -2

 بیش از یک ژن در ایجاد آن موثر است.  -3

 دی اکسید کربن به آمینو اسید هموگلوبین متصل می شود.  -4

 

 

 

 

 پروتئین چهارم ساختار

 هموگلوبین
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