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  8تا  1هاي  صفحه                                     اسيدها الف) نوكلئيك

   شوند: به دو گروه تقسيم مياسيدها  نوكلئيك 
   اسيد يكنوكلئ ريبو  ) دئوكسيDNAدنا ( -1
  اسيد ) ريبونوكلئيكRNAرِنا ( -2

هـا   تـن  فـام ها تحت كنترل هسته است. در هسته  . اين ويژگيها و ... دارند هاي متفاوتي مانند شكل، اندازه، توانايي ويژگيها  در بدن ما ياخته 
  از دنا و پروتئين ساخته شده است.   تن  فاموجود دارند. هر  )ها كروموزوم(

ي ديگـر و در توليـدمثل از    اي به ياختـه  كند. اين اطالعات در حين تقسيم از ياخته ي اطالعات وراثتي عمل مي كننده نوان ماده ذخيرهدنا به ع 
  شود.   نسلي به نسل ديگر منتقل مي

باكتري اسـترپتوكوكوس   هاي گريفيت بر روي شناس انگليسي به نام گريفيت انجام گرفته است. آزمايش ي دنا توسط باكتري اوليه اطالعات 
  و او سعي داشت واكسني براي اين بيماري توليد كند. نزا استآشد اين باكتري عامل آنفلو در آن زمان تصور مي نومونيا انجام گرفت.

   دار هاي بدون پوشينه و پوشينه : باكتريها بر روي موش آزمايش انجام داد گريفيت با دو نوع از اين باكتري 
كنـد و   ايجـاد مـي   سينه پهلوآن در موش بيماري  )دار كپسولدار ( پوشينه زا نيست ولي نوع  ها بيماري اين باكتري )كپسولشينه (پونوع بدون  

  ميرد.  موش مي
  گريفيت چند آزمايش زير را انجام داد: 

  شود. ها موجب بروز عالئم بيماري و مرگ مي دار به موش هاي پوشينه با تزريق باكتري -1
  مانند. شود و سالم مي ها عالئم بيماري مشاهده نمي هاي بدون پوشينه به موش ريق باكتريبا تز -2
  . ها زنده ماندند و موش بيماري مشاهده نشد ها تزريق كرد و در موش ها كشته شده تحت اثر گرما را به موش دار پوشينهباكتري  -3
 هـا بـه   برخالف انتظـار مـوش   .زنده را به موش تزريق كرد پوشينهباكتري بدون  كشته شده تحت اثر گرما و دار  پوشينهمخلوطي از باكتري  -4

ايـن بـود كـه    . نتيجه آزمـايش  دزنده وجود داشتن دار پوشينههاي  ها باكتري هاي اين موش ششخون و بيماري مبتال شدند و مردند. در مشاهده 
بودن ايجاد شده است ولي ماهيـت مـاده ايجادكننـده     دار پوشينهشده و صفت  منتقلدار به باكتري بدون پوشينه زنده  اي از باكتري پوشينه ماده

  مشخص نشد.  پوشينه
  ماده و چگونگي انتقال آن مشخص نشد. اين ها منتقل شود ولي ماهيت  تواند بين ياخته ها مشخص شد كه ماده وراثتي مي از نتايج اين آزمايش

  
  است.  دنامولكول  ،وراثتيصفات عامل اصلي انتقال 

وري و همكارانش عامل مؤثر در انتقال اين صفت را مشخص ايگريفيت، نتايج كارهاي دانشمندي به نام  هاي سال از آزمايش 16 گذشت بعد از
ل را جدا كردند چون معتقـد بودنـد عامـ    عصارهكشته شده تحت اثر گرما تهيه كردند. پروتئين دار  پوشينههاي  از باكتري اي  عصارهها  كرد. آن

زنـده   پوشـينه هاي بدون  را به محيط كشت اضافه نمودند در محيط كشت باكتري عصارهمانده  شدن پروتئين است. باقيدار  پوشينهانتقال صفت 
شدن انجـام گرفتـه و بـاكتري    دار  پوشينه. يعني انتقال صفت به وجود آمده استزنده دار  پوشينههاي  وجود داشت و مشاهده كردند كه باكتري

  ي وارثتي نيستند. ها ماده توان نتيجه گرفت كه پروتئين ميزنده تبديل شده است. دار  پوشينهزنده به باكتري  پوشينهبدون 
زنـده وجـود دارد را در دسـتگاه سـانتريفيوژ قـرار دادنـد. مـواد        دار  پوشـينه مخلوط به دست آمده كه در آن بـاكتري  در آزمايش ديگري  

صورت جداگانه به محيط كشـت بـاكتري فاقـد پوشـينه      ها به با اضافه كردن هر يك از اليهه اليه جدا كردند دهنده آن را به صورت الي تشكيل
  اي كه دنا وجود دارد صورت گرفته است. مشاهده كردند كه انتقال صفت فقط در اليه
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برخي از دانشمندان عقيـده  ن زمان در آتي است چون ي وراث بوده و دنا ماده پوشينههمكارانش نتيجه گرفتند كه دنا عامل انتقال صفت  وري واي
   .داشتند كه پروتئين ماده وراثتي است

  مخلوط را به چند قسمت تقسيم كردند.  .براي مشخص شدن اين اختالف نظر آزمايش ديگري را انجام دادند
 هـر يـك از  بـه  را مـواد آلـي    يك گروه ازكننده  ريبها، ليپيد، پروتئين و دنا وجود داشت. آنزيم تخ در هر قسمت مواد آلي شامل كربوهيدرات

يك قسمت ليپاز، به يك قسمت پروتئاز و به يك قسمت نوكلئاز اضافه كردنـد   به، مثالً به يك قسمت آنزيم كربوهيدرازها اضافه كردند  قسمت
  ند تا باكتري رشد و تكثير پيدا كند. دو اجازه دا

كننده دنا اضـافه شـده اسـت. ايـن آنـزيم       جز در قسمتي كه آنزيم تخريب ورت گرفته است بهها انتقال صفت ص ي قسمت مشاهده شد در همه
شـود و   زنـده مشـاهده مـي    پوشـينه نوكلئاز نام دارد و موجب تخريب دنا شده است. چون در محيط كشت دنا وجود نداشته فقط باكتري بدون 

  ين شد كه دنا ماده وراثتي است. شدن صورت نگرفته است. نتيجه ا دار پوشينهانتقال صفت براي 
  اسيد ساختار نوكلئيك

  . هر نوكلئوتيد شامل سه قسمت است: هستندواحدهايي به نام نوكلئوتيد  دنا و رِنا بسپارهايي (پليمرهايي) ازي اسيدهانوكلئيك 
  دئوكسي ريبوز ياقند پنج كربني: ريبوز  -1

  بوز در تركيب نوكلئوتيدهاي دنا شركت دارد. ريبوز در تركيب نوكلئوتيدهاي رِنا و دئوكسي ري 
  ريبوز يك اتم اكسيژن بيشتر از دئوكسي ريبوز دارد.  
C دئوكسي ريبوز     H O5 10 Cريبوز      4 H O5 10 5   
  دار شامل: باز آلي نيتروژن -2

) U)، يوراسيل (T)، تيمين (Cين و سيتوزين (اي به نام پور دو حلقه هاي) بازG)، گوانين (Aآدنين (
  اي به نام پريميدين هستند.  يك حلقه هايباز

  وجود ندارد.  Uوجود دارند و  Gو  A ،T ،Cدر دنا بازهاي  

  وجود ندارد.  Tوجود دارند و  Gو  A ،U ،Cدر رِنا بازهاي  

PO)شامل يك تا سه گروه فسفات فسفات:  -3 )4  .است  
  شوند.  به دو طرف قند متصل ميبا پيوند اشتراكي (كوواالنسي) دار و گروه فسفات  در تشكيل يك نوكلئوتيد، باز آلي نيتروژن 
  هاي فسفات با يكديگر تفاوت دارند. نوكلئوتيدها از نظر نوع قند، نوع باز آلي و تعداد گروه 

  شود.  نوكلئوتيد ساخته مي پليي  از اتصال نوكلئوتيدها به يكديگر رشته
استر فسفات يـك   شوند. در پيوند فسفودي استر به يكديگر متصل مي نوكلئوتيدها با پيوند فسفودي RNAيا  DNAنوكلئوتيد  ي پلي در رشته 

  شود.  ) قند نوكلئوتيد ديگر متصل ميOHنوكلئوتيد به هيدروكسيل (
شـود   آزاد دارد. از آنجا كه دو انتهاي رشته مثل هم نيست گفته مـي  OHو در انتهاي ديگر  نوكلئوتيد در يك انتها گروه فسفات ي پلي رشته 

  نوكلئوتيدي داراي قطبيت است.  ي پلي رشته
  نوكلئوتيد تشكيل شده است.  نوكلئوتيد و دنا از دو رشته پلي ي پلي رِنا از يك رشته 
  ند. ا دهش به هم متصل  استر توسط پيوند فسفودي نوكلئوتيد ي پلي تهها دنا به صورت حلقوي است و دو انتهاي رش در باكتري 
  هم دناي حلقوي دارند.  )كلروپالستسبزديسه (و  )ميتوكندريراكيزه ( 
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  تالش براي كشف ساختار مولكولي دنا      
و مـدل مولكـولي دنـا توسـط واتسـون و كريـك        Xپرتو  ده ازي تصوير از دنا با استفا تهيهف،اارگچشاهدات مساختار مولكولي دنا با استفاده از 

  بررسي شده است. 
   فارگچامشاهدات 

شد كه نسـبت ايـن چهـار     دار تشكيل شده است. در ابتدا تصور مي دار و گوانين يندار، سيتوز دار، تيمين نوكلئوتيد آدنيننوع مولكول دنا از چهار 
ف بـر روي دنـاي چنـد جانـدار از جملـه      اارگچبرابر است اما مشاهدات و تحقيقات اروين  انجاندارهاي دناي  نوع نوكلئوتيد در تمامي مولكول

Cنين با تيمين و سيتوزين با گوانين برابر است يعني دانسان، مگس سركه و ذرت نشان دادكه مقدار آ G , A T   .  
  را مشخص كرد.  Gبا  Cو  Tبا  Aتحقيقات بعدي دانشمندان اين برابري نوكلئوتيدهاي  

  ي تصوير از دنا براي تهيهايكس  استفاده از پرتو
دهد كه دنا حالـت مـارپيچي و بـيش از     دست آمده نشان مي بر روي مولكول دنا بهتوسط ويلكينز و فرانكلين  Xتصاويري كه با استفاده از پرتو 

  تشخيص دادند.نيز را ها  با استفاده از اين روش ابعاد مولكوليك رشته دارد. 
  ل مولكولي دنادم

مـدل   ،هاي خود و با استفاده از يافته Xتصاوير تهيه شده با پرتو  حاصل از يها و داده فاهاي چارگ واتسون و كريك با استفاده از نتايج آزمايش
شده كه حول يك محور فرضـي بـه دور يكـديگر پـيچ     نوكلئوتيدي ساخته  ي پلي دنا را ارائه نمودند. در اين مدل دنا از دو رشته نردبان مارپيچ

  اند. خورده
  كريك: مدل واتسون و نكات كليدي 

و انـد   ساخته شده است كه به دور يـك محـور فرضـي پيچيـده شـده      نوكلئوتيدي پليي  مولكول دنا از دو رشته
را هاي نردبـان   ته آن نردهساختار دنا شبيه نردباني است كه دو رشكنند.  اي ايجاد مي ساختار مارپيچي دو رشته

  اند.  قند و فسفات تكرار شده و با پيوند فسفودي استر به هم متصل شده و در هر نردبانسازد  مي
  اند.  بازها توسط پيوند هيدروژني به هم وصل شده ود نده هاي نردبان را بازهاي آلي تشكيل مي پله 

دو پيوند هيدروژني  Tو  Aشود بين  شوند ايجاد مي ه ميپيوند هيدروژني بين جفت بازها كه بازهاي مكمل ناميد
  شود.  سه پيوند هيدروژني تشكيل مي Gو  Cو بين 

  نمايد.  ف را نيز تأييد ميارگچامكمل بودن بازهاي آلي نتايج آزمايشات  
  
  
  
  
  

  اهميت جفت شدن بازها 
يـك بـاز دو   در تمام طـول رشـته   مام طول دنا قطر ثابت است چون يعني در ت ،شود جفت شدن بازهاي آلي باعث ثبات قطر دو رشته دنا مي 

شود. اطالعات دنـا مربـوط بـه نوكلئوتيـدهاي      گيرد. ثبات قطر دنا باعث پايداري اطالعات آن مي اي قرار مي اي در برابر يك باز يك حلقه حلقه
  ز مؤثر است. ني ها تن فامهمچنين ثبات دنا در فشرده شدن بهتر  .ي آن است دهنده تشكيل

توان ترتيب نوكلئوتيدهاي يك رشته را از روي رشته ديگر مشخص كرد مثالً اگر ترتيـب نوكلئوتيـدها در    با استفاده از جفت شدن بازها مي 
  خواهد بود.  GATCباشد رشته ديگر  CTAGيك رشته 

است پيوندهاي هيدروژني بين تعداد زيادي از نوكلئوتيدهاي دنا چون طول دنا زياد هر پيوند هيدروژني به تنهايي انرژي پيوند كمي دارد ولي  
  شود.  موجب حالت پايداري مولكول دنا مي

  و انواع آن رِنا 
  شوند شامل:  دنا ساخته ميهاي  بخشي از يكي از رشتهاي هستند و از روي  رشته هاي رنا تك مولكول

قرار  رِناتَنگيرد و رِناي پيك در  انجام مي )ريبوزومرِناتَن (سازي در  پروتئين .ازي استس حامل پيام دنا براي پروتئين :)mRANرِناي پيك ( -1
  گيرد.  مي
  سازي استفاده شوند. برد تا در پروتئين ميرِناتَن آمينواسيدها را به  :)tRNAرِناي ناقل ( -2
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 2و  1هاي  صفحه

   شركت دارند. نيز تنيرناي رِنا ،پروتئين عالوه بر ها رِناتندر ساختار  :)rRNA( رِناتنيرِناي  -3
  رِناتَنشركت در ساختار  -1    

  سازي در پروتئين ينقش آنزيم -rRNA   2نقش 
  شود كه ژن بيان شده است.) گيرد گفته مي نقش در تنظيم بيان ژن (وقتي كه ژن مورد استفاده قرار مي -3    

  شوند.  م ميسپس وارد سيتوپالس .شوند ها انواع رِنا در هسته ساخته مي در يوكاريوت 
  

  ژن چيست؟ 
  اند.  اطالعات وراثتي ياخته در دنا ذخيره شده است و اين اطالعات در واحدهايي به نام ژن سازماندهي شده 
  هر ژن از تعدادي نوكلئوتيد ساخته شده است.  

هـاي دنـا را    شود و رِنا دستورالعمل ته ميژن بخشي از مولكول دنا است كه اطالعات وراثتي صفت در آن ذخيره شده است. از روي ژن رِنا ساخ
  كند. در ياخته منتقل مي

   هاي سوخت و سازي  نوكلئوتيدها در واكنش دخالت
 هاي مختلف از انرژي آزاد شـده  انرژي رايج در ياخته است. ياخته در فعاليتمنبع ، ) ATP(فسفات دار به نام آدنوزين تري نوكلئوتيد آدنين 
ي ياختـه از   اقـع انـرژي اوليـه   وشـود. در   ساخته مي ATPند و هنگام سوختن قندها و ليپيدها از انرژي آزاد شده دوباره ك استفاده مي ATP از

ATP شود.  تأمين مي    
Cانرژي            شود.  ذخيره مي ATPانرژي حاصل از سوختن مواد آلي در  H O O CO H O   6 12 6 2 2 26 6 6  

   
ATP انرژيADP P    
ATP(مورد استفاده ياخته) انرژي  ADP P     

  
  

. 

   اسيدها  نوكلئيك  
 )يدرسكتاب (مرتبط با متن   ؟ست كه دنا در انجام آن نقش نداردكدام عبارت زير از مواردي ا - 1

  و كنترل آن  اي ياختهدارابودن اطالعات الزم براي تقسيم  )2  ها ي آن ي زنده از جمله شكل و اندازهها ي ياختهها تعيين ويژگي )1
  ني كم و بيش شبيه والد خوداانتقال اطالعات وراثتي به جاندار )4  ي زنده ها ي ياختهها يم بسياري از فرايندقتانجام  مس )3

 )يدرسكتاب (مرتبط با متن   ؟كدام عبارت زير صحيح است - 2

  درون هسته قرار دارد. ، ي زندهها ي ياختهها تعيين ويژگيي الزم براي ها دستورالعمل )1
منتقل  يهاي ديگر هاي ياخته را از طريق تقسيم به ياخته يا ياخته هاي الزم براي تعيين توانايي ي بدن انسان، دستورالعمل ي زنده هر ياخته )2

  كند.  مي
  توليد مثل به نسل بعد منتقل شوند.  توانند طي مي ،ي بدن انسانها ياخته DNAاطالعات ذخيره شده در  )3
  دهد. مي انجام يكساني كار و دارد وجود جانداراني  هدهد، در هم مي ليجانداران مختلف را تشك يها از شباهت يكيدنا كه  )4

 )يدرسكتاب (مرتبط با متن   ؟رد زير در رابطه با دنا صحيح استچند مورد از موا - 3

  كند.  مي يت افراد را در خود ذخيرهالف) اطالعات الزم براي تعيين هو
  آگاهي پيدا كرد. ، شود ميكه فرد در آينده به آن مبتال ژنتيكي ي ها توان از بيماري مي ب) به كمك آن

  كند. مي كند كه الگوي رشد و نمو جانداران را تنظيم مي ج) اطالعاتي را ذخيره
  ياخته نقش دارد. (ها) قرار دارد و در تعيين عملكرد تن فامد) همواره درون 

1( 1  2( 2  3( 3  4( 4     
 )يدرسكتاب (مرتبط با متن   ...........، قرار دارد ها تن فامكه درون اي  ههر ماد - 4

  توانند اطالعات وراثتي را ذخيره و به نسل بعد منتقل كند.  مي )1
  احاطه شده است. اي غشاي هستهدرون بخشي از ياخته قرار گرفته است كه توسط  )2
  ي جديد منتقل شوند. ها به ياخته، توانند طي تقسيم ياخته مي )3
  . باشد مي، مورد مطالعه گريفيت پوشينهي بدون ها عامل تغيير شكل باكتري )4

20  
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    ها تزريق كرد؟ ها را به موش آن  دار را با گرما كُشت و سپس پوشينههاي  گريفيت براي چه منظوري تعدادي از باكتري - 5
  )91آذر  10 –(آزمون كانون  )سيدر كتاب(مرتبط با متن   تغيير شكل است يا خير.عامل  DNAنكته كه آيا  براي بررسي اين )1
  است.ها  ين تصور عمومي كه پروتئين عامل تغيير شكل باكتريبه منظور رد ا )2
  .پوشينهي استرپتوكوكوس نومونياي بدون  ي واكسني عليه سويه به منظور تهيه )3
  هاست يا خير. عامل مرگ موش پوشينهموضوع كه آيا  براي بررسي اين )4

    )يدرسكتاب  شكل(مرتبط با   است؟                 نادرستكدام يك در مورد شكل مقابل  - 6
    ميرد. در اثر تزريق موش مي )1
  گيرد. صورت مي تغيير شكل باكتري )2
  شود. مشاهده ميدار  پوشينهدر اين تزريق باكتري زنده  )3
               شود مشاهده ميدار  پوشينهون موش بعد از تزريق، باكتري زنده در خ )4
  

  
  )92آبان  24 –(آزمون كانون  )يدرسكتاب (مرتبط با متن   ؟نبودهاي گريفيت  كدام جزء آزمايش - 7

  را به موش تزريق كرد. پوشينهي باكتري بدون ا ياختهي  دار زنده به همراه عصاره پوشينهباكتري  )1
  ها تزريق كرد. دار را به موش پوشينههاي  اكتريب )2
  هاي مرده را بررسي كرد. خون موش )3
  ها تزريق كرد. را به موش پوشينههاي بدون  باكتري )4

    )يدرسكتاب (مرتبط با متن   گيري از آزمايش گريفيت قابل تأييد است؟ امروزه كدام نتيجه - 8
  ها شوند. توانند موجب بروز بيماري در موش ميدار كشته شده با حرارت  پوشينههاي  باكتري )1
  شوند.ها  غيير شكل باكتريتوانند موجب ت ميسينه پهلو عامل  پوشينهتركيبات شيميايي موجود در ساختار  )2
  مرده دريافت كند. ياختهي وراثتي را مستقيماً از بين اجزاي  تواند ماده زنده مي ياختهيك  )3
  شود.ها  غيير شكل باكتريي عوامل ت واند موجب شناسايي و از بين رفتن همهت سيستم ايمني بدن موش مي )4

   )94بهمن  23 –(آزمون كانون با تغيير )يدرسكتاب (مرتبط با متن   ..........گريفيت آزمايشات خود را بر روي دو نوع مختلف از جانداري انجام داد كه  - 9

    يكسان هستند. هاي نوكلئيك اسيد آن داراي دوسري مولكول همه )1
  خود را دارند.ي  هدر دناي هست پوشينهاطالعات الزم براي ساخت  ها برخي از آن )2
  همگي داراي قابليت توليد موجوداتي كم و بيش شبيه به خود هستند.  )3
  ها هستند. وجود پوشينه به تنهايي عامل مرگ موش )4

  )97خرداد  11 –(آزمون كانون  )يدرسكتاب (مرتبط با متن   است؟ نادرستكدام گزينه در ارتباط با آزمايش گريفيت  - 10
 شود. دار استرپتوكوكوس نومونيا موجب مرگ موش مي پوشينهدر مرحله اول اثبات شد نوع  )1

 در اطراف خود نتوانستند بيماري ايجاد كنند. پوشينههاي فاقد  در مرحله دوم باكتري )2

 زايي باكتري نيست. اريعامل بيم پوشينهدر مرحله سوم اثبات شد  )3

  دار شدند. پوشينه، پوشينههاي بدون  در مرحله چهارم بعضي از باكتري )4
 است؟ نادرستي دو تصوير زير كه مربوط به آزمايش گريفيت است،  كدام عبارت در مقايسه - 11

 )97دي  22 –(آزمون كانون با تغيير  )يدرسكتاب (مرتبط با متن   

و  ها نوعي باكتري موجب آسيب به شش ي در هر دو آزمايش حمله )1
    مرگ موش خواهد شد.

زا  نخستين خط دفاعي بدن در برابر عامل بيماري ،در هر دو آزمايش )2
  مؤثر نيست.

  عامل انتقال صفات مشاهده خواهد شد. 1برخالف تصوير  2در تصوير  )3
  ست.از گرما استفاده شده ا 1برخالف تصوير  2براي انجام آزمايش تصوير  )4

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 



  كانون فرهنگي آموزش        اولفصل  -هاي اطالعاتي مولكول
 

   15 

 ؟صحيح است ،دست آمد هب ها وراثتي از طريق آني  هآزمايشاتي كه اولين اطالعات در مورد مادي  هكدام عبارت زير دربار - 12

 )يدرسكتاب (مرتبط با متن   

  د. شوتوليد  سينه پهلوشد تا واكسني براي بيماري  مي در طي اين آزمايشات تالش )1
  هستند.  زا بيماريي غير ها ژنتيكي متفاوتي با باكتريداراي محتواي ، زا بيماريي ها باكتري )2
  قابليت تكثير دارند. ، ي زندهها ي موشها در شش، زا بيماريهمانند هر باكتري غير  زا بيماريهر باكتري  )3
  . شود ميي زنده ها سبب بروز عالئم بيماري در بدن موش پوشينهماده ژنتيكي هر باكتري داراي  )4

 )يدرسكتاب (مرتبط با متن   ...........، سينه پهلوي مولد ها كتريانواع باي  ههم - 13

  بخشي از دناي خود را از محيط خارج دريافت كرده اند. ، شوند مي ها كه سبب مرگ موش )1
  شوند.  توانند سبب بروز بيماري آنفلوآنزا مي ،دارند پوشينهكه  )2
  كنند.  مي عات دناي خود را در پي تقسيم به نسل بعد منتقلاطال، دارنداي  هكه توانايي توليد آب در تنفس ياخت )3
  كند. مي را درون هسته توليد ها انواع نوكلئيك اسيدي  ههم، هستنداي  هكه تك ياخت )4

 )يدرسكتاب (مرتبط با متن   ؟يت، در آن زمان، كدام گزينه است، گريفتوسط باكتري شناس انگليسيهدف اصلي آزمايشات انجام شده  - 14

  توليد واكسن عليه نوعي بيماري با عامل باكتريايي )2  ماده وراثتي                   ي  هكسب اطالعات اوليه دربار )1
   سينه پهلوتوليد واكسن عليه بيماري  )4      پوشينهي بدون ها شناسايي عامل ايجاد تغيير درباكتري )3

 شود. ي زنده  مشاهده ميها در اطراف باكتري پوشينه، ...........آزمايش گريفيت برخالف مرحله  ...........در مرحله  - 15

 )يدرسكتاب (مرتبط با متن   

  دوم  –چهارم  )4  سوم –اول  )3  اول –سوم  )2  چهارم –اول  )1
  )يدرسكتاب (مرتبط با متن   ؟ر آزمايش گريفيت استفاده شده استچند مورد ويژگي جانوري است كه د - 16

  . باشد مي از جنس غشاءخود فاقد پوششي  وراثتيي  هدر اطراف ماد ●
  جلويي طناب عصبي پشتي است. ي  هخش برجستباستخواني براي حفاظت از اي  هداراي جمجم ●
  ي آن خون روشن جريان دارد. ها داراي قلبي است كه در بين ياخته ●
 قابليت توليد مثل و توليد جانداراني كامالً شبيه خود را دارد.  ●

1( 1   2( 2  3( 3  4( 4  
 )يدرسكتاب (مرتبط با متن   ........... يدر آزمايش زير در مرحله - 17

 
 ميرند. ها ميي موش، همه»ب«ي همانند مرحله» الف« )1

 ميرند. ها ميي موش، همه»د«ي برخالف مرحله» الف« )2

 ها زنده ماندند.ي موش، همه»د«ي برخالف مرحله» ب« )3

  ميرند. ها ميها، موشباكتري به دليل تغيير شكل» ج« )4
  )95بهمن  15 –(آزمون كانون  )يدرسكتاب (مرتبط با متن   است؟ حيصح نهيكدام گز تزريق آن به موشو  اياسترپتوكوكوس نومون يباكتر ي درباره - 18

  »...........به موش  ........... قيتزر«
  .شود يموجب مرگ آن م -دار هپوشين يها يباكتر پوشينهبه همراه  پوشينهزنده بدون  يباكتر )1
  .شود يموجب مرگ آن م - پوشينهزنده بدون  يدار برخالف باكتر پوشينهمرده  يباكتر )2
  .موجب مرگ آن شود تواند يم -مرده پوشينهبدون  يباكتر وراثتيدار مرده همراه ماده  پوشينه يباكتروراثتي ماده ) 3
  .شود يموجب مرگ آن نم - آنزيم تجزيه كننده دنا  دار حاوي پوشينهي سيتوپالسمي باكتري  عصاره )4
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 3ي  فحهص

  )95دي  3 –(آزمون كانون با تغيير  ) يدرسكتاب و شكل (مرتبط با متن   ...........ي  در آزمايش گريفيت، همه - 19
  دار شدند. پوشينهي چهارم آزمايش،  هاي مرحله باكتري )1
  مردند. پهلوسينه ي چهارم آزمايش، در اثر ابتال به  هاي مرحله موش )2
  دار بودند. پوشينهي دوم آزمايش،  هاي مرحله باكتري )3
  دار را داشتند. پوشينههاي  ي دوم آزمايش، در خون خود عامل انتقال صفات باكتري هاي مرحله موش )4

 )يدرسكتاب (مرتبط با متن   ؟نيست كدام عبارت زير صحيح، با توجه به شكل مقابل - 20

 

  . باشد ميو نوعي باكتري به نام استرپتوكوكوس نومونيا  شود مي ها سبب درگيري شش، نزااري آنفلوآعامل بيم، در شكل الف )1
  مشاهده كرد.  پوشينهي بدون ها همانند باكتريدار  پوشينهي ها توان باكتري مي، ي مردهها ي موشها در شش، در شكل د )2
  بخشي از مولكول دناي خود را از محيط دريافت كرده است. الزاماً  شود مي ها هر باكتري كه سبب مرگ موش، درشكل د )3
  يند مشخص نشد. آكشف شد اما چگونگي اين فر ها انتقال صفات بين ياخته، زمايشات فوقآبراساس نتايج  )4

 

  عامل اصلي انتقال صفات وراثتي، مولكول دنا است. 
 )يدرسكتاب (مرتبط با متن   ...........، شود ميوس نومونيا درگير ترپتوكوكي اسها اندامي در بدن انسان بالغ كه توسط باكتري - 21

    .       شود ميي اسكلت جانبي محافظت ها توسط استخوان )1
  .ندنك شروع به توليد و ترشح عامل سطح فعال مييي است كه ها داراي ياخته )2
    شوند.     مي ي ششي تغذيهها توسط خون موجود در سرخرگ )3
  . باشد مينوع بافت اصلي بدن  چهار ي هرها هداراي ياخت )4

 )يدرسكتاب (مرتبط با متن   ...........، آزمايش گريفيت ...........در مرحله  - 22

  . شود ميي زنده مشاهده ها جايي اطالعات وراثتي بين ياخته هجاب –اول  )1
  شوند.  مي ي زندهها دار سبب مرگ موش پوشينهي ها باكتري –دوم  )2
  كند.  مي تغيير، ي مورد بررسيها الگوي رشد و نمو برخي از باكتري –سوم  )3
  . شود ميقسمتي مشاهده  داراي هسته چنددار  دانهي ها پاسخ التهابي و دياپدز ياخته –چهارم  )4

 )يدرسكتاب (مرتبط با متن   ؟ شود ميمشاهده  مقابلي  هپديد، در اثر تزريق چند مورد از موارد زير - 23

  زنده دار  پوشينهي ها يالف) باكتر
  زنده  پوشينهي بدون ها ب) باكتري
  كشته شده  پوشينهي بدون ها دار زنده و باكتري پوشينهي ها چ) باكتري
  زنده پوشينهي بدون ها دار كشته شده و باكتري پوشينهي ها د) باكتري

  دار كشته شده با گرما پوشينهي ها ) باكتريـه
1( 1    2( 2    
3( 3    4( 4  

 )يدرسكتاب (مرتبط با متن   ...........دستگاه ايمني بدنش ضعيف شده است ، ردي كه توسط ترشح بيش از حد هورمون كورتيزولف در - 24

  شوند.  شدر بدن سينه پهلوتوانند سبب بروز بيماري  ميدار  پوشينهي ها همانند باكتري پوشينهي بدون ها باكتري )1
  شوند.  مي بدنشبيماري در  سبب بروزدار  پوشينهي ي استرپتوكوكوس نومونياها فقط باكتري )2
  كند.  مي تخفيف پيدا سينه پهلوعالئم بيماري ، به دنبال ضعف دستگاه ايمني )3
  . شود ميسبب بروز بيماري ، كشته شده پوشينهباكتري استرپتوكوكوس نومونيا بدون  اي ي ياخته هعصار )4
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  )93آذر  7 –(آزمون كانون با تغيير   )يدرسكتاب متن (مرتبط با   ...........و همكارانش  ايوري - 25
  دار كار كردند. پوشينهبرخالف گريفيت فقط بر روي باكتري استرپتوكوكوس نومونياي  )1
  فقط يك نقطه شروع خود همانندسازي دارد.  ، بر روي جانداري آزمايش انجام دادند كه درون خود )2
  متصل است.  اي ياختهي آن به غشاي ها  كه كروموزومبر روي جانداري آزمايش انجام دادند  )3
  ديگري منتقل كنند. ي  هتوانست اطالعات وراثتي خود را به ياخت بر روي جانداري آزمايش انجام دادند كه مي )4

 )يدرسكتاب (مرتبط با متن   ...........و همكارانش  ايوريهدف اصلي آزمايشات  - 26

  . باشد ميل صفات وراثتي در انتقا ها بررسي نقش پروتئين )1
  . باشد ميشناسايي عامل موثر در انتقال صفات  )2
  است.  ها باكتريانتقال دنا بين ي  هشناسايي نحو )3
  .باشد ميتاييد نتيجه آزمايش گريفيت مبني بر نقش دنا در انتقال صفات  )4

معادل  ايوريدرنتيجه انتقال صفات مشاهده شد. اين مرحله از آزمايش  را به محيط كشت اضافه كردند و ها مخلوطي از باكتري ايوريدر آزمايشات  - 27
 )يدرسكتاب (مرتبط با متن   ؟ باشد ميكدام مرحله از آزمايش گريفيت 

  مرحله چهارم  )4  مرحله سوم )3  مرحله دوم )2  مرحله اول )1
 )يدرسكتاب (مرتبط با متن   از بقيه صورت گرفته است؟ ، كدام گزينه زودترشناسايي عامل اصلي انتقال وراثتيبراي  ايوريدر آزمايشات  - 28

  زنده به محيط كشت پوشينهي بدون ها اضافه كردن باكتري )1
  دار  پوشينهي ها كشتن باكتري )2
  به محيط كشتدار  پوشينهي ها باكتري اي ي ياخته هاضافه كردن عصار )3
   ها مشاهده انتقال صفات بين باكتري )4

 ؟ گيرد نمينتقال صفات وراثتي صورت ا، و همكارانش ايوريخارج شده توسط  اي ي ياخته هكدام آنزيم زير به عصار در صورت اضافه شدن - 29
 )يدرسكتاب (مرتبط با متن   

  ها باكتري پوشينهكننده  آنزيم تجزيه )2  اي ياختهي غشاي ها پروتئيني  هكنند آنزيم تجزيه )1
  ي ايمني اختصاصيها كننده پادتن آنزيم تجزيه )4  بيان توليد رنا اي با توانايي  كننده ماده تجزيه آنزيم )3

 )يدرسكتاب (مرتبط با متن   ؟صحيح است ايوريمورد مطالعه ي  هختكدام عبارت زير درباره يا - 30

  در انتقال صفات وراثتي نقش دارند.، ي آنها همه نوكلئيك اسيد )1
  را دارند.  ها وشتوانايي ايجاد بيماري در بدن م ها همه اين ياخته )2
  . توليد مولكولي داراي منبع انرژي در ياختهتوانايي  )3
  توانايي حفظ وضعيت محيط اطراف خود را دارند.  )4

 )يدرسكتاب (مرتبط با متن   ...........آزمايشات گريفيت  ...........و همكارانش  ايوريدر آزمايشات  - 31

  مشخص شد.  سينه پهلوي عامل مولد ها ماهيت ماده وراثتي در باكتري  –همانند  )1
  شدند. مي كشت داده، كشته شدهدار  پوشينهدر محيط داراي عصاره بدون پروتئين باكتري  پوشينهي بدون ها باكتري –برخالف  )2
  تزريق كردند. ها به موش پوشينهي بدون ها كشته شده و باكتريدار  پوشينهي ها مخلوطي از باكتري –همانند  )3
  كشف شد.  ها باكتريانتقال آن در بين ي  هماهيت ماده وراثتي و نحو – برخالف )4

 )94خرداد  15 –(آزمون كانون با تغيير  )يدرسكتاب (مرتبط با متن   وجود دارد. ...........، امكان ...........هاي  براساس بررسي - 32

   كلئيكبرابر بودن مقادير باز آدنين با تيمين در هر نوع اسيد نو  – چارگاف )1
  كشته شده دار  پوشينهي ها در اثر تزريق باكتري ها مرگ موشي  همشاهد  –گريفيت  )2
  توجيه قوانين جفت شدن بازها در دئوكسي ريبونوكلئيك اسيد – واتسون و كريك )3
  ي وراثتي عامل بيماري سلياك محاسبه مقادير بازهاي آلي در ماده  – چارگاف )4

  )95دي  24 –(آزمون كانون با تغيير  )يدرسكتاب (مرتبط با متن   ن شده است؟ درستي بيا كدام عبارت به - 33
 بود. سينه پهلوهاي مولد  ي گريفيت ساخت واكسن عليه باكتري هدف اوليه )1

  در انتقال صفات وراثتي نقش اصلي را دارند. ها دانشمندان معتقد بودند كه پروتئيني  ههم، ايوريقبل از  )2
  كننده، عامل موثر در انجام كارهاي درون ياخته را تخريب كردند.  هاي تجزيه با آنزيم ريايودر آزمايش  )3
  ها وجود دارد. باكتريي  هشد در هم ها مي در آزمايش گريفيت عاملي كه باعث ايجاد بيماري در موش )4
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34 -  94بهمن  23 –ون كانون با تغيير (آزم  )يدرسكتاب (مرتبط با متن   ...........مشخص شد كه  ...........در آزمايشات(  
    . باشد ميدنا عامل انتقال نوعي صفت بين دو باكتري  –گريفيت  )1
  مولكولي است كه حداكثر در ساختار خود دو زنجيره دارد. DNA –و همكارانش  ايوري )2
    ي آدنين و تيمين برابر است.ها مقدار باز، در عامل موثر در انتقال صفات – چارگاف )3
  باشد. RNAو يا  DNAتواند ي وراثتي مي ماده – ايوري )4

  )95دي  3 –(آزمون كانون با تغيير   )يدرسكتاب (مرتبط با متن   ..........توان گفت  مي  ..........ي آزمايش  درباره -35
  باكتري استرپتوكوكوس نومونيا بوده است. پوشينه، ي اول در مرحله ها علت اصلي مرگ موش -گريفيت )1
  اثبات كنند. ياختهها توانستند وجود چهار گروه اصلي از مواد آلي را در  آن - و همكارانش ايوري )2
  دانست. مي ها وي مولكول دنا را علت تغييرات پديد آمده در خصوصيات ظاهري باكتري -گريفيت )3
  شدند. پوشينه هاي بدون ث تغييرات ظاهري در باكتريدار كشته شده، باع پوشينهباكتري  اي ياختهي  ها با عصاره آن -و همكارانش  ايوري )4

  )95دي  3 –(آزمون كانون با تغيير   )يدرسكتاب (مرتبط با متن   وجود دارد. ...........، امكان ...........هاي  با انجام آزمايش - 36
  براي زندگي باكترياطالعات الزم ي  كننده  هدر عامل ذخير Tبا باز  Aبررسي برابر بودن ميزان باز  -چارگاف )1
  ي آن ها بردن به شكل و ساختار مولكول دنا و تعداد رشته پي -و همكارانش  ايوري )2
  DNAمولكول  ويرايشي عملكرد آنزيم هليكاز در  توجيه نحوه -واتسون و كريك )3
  DNAشدن بازهاي مكمل در مولكول  توجيه جفت - گريفيت  )4

  )95بهمن  15 –(آزمون كانون با تغيير  )يدرسكتاب (مرتبط با متن   ...........مشخص شد  ...........هاي در آزمايش - 37
  باشند.  مي پوشينهنوع باكتري استرپتوكوكوس نومونيا داراي ژن (ها)ي الزم براي توليد  دو هر –گريفيت  )1
  .زايي آن نداردهاي باكتري زنده، تأثيري در بيماريتخريب پروتئين –و همكارانش   ايوري )2
  گردد. شود سبب تخريب كامل عامل انتقال صفات مي گرمايي كه سبب مرگ باكتري مي –گريفيت  )3
  دار شود.پوشينهبه  پوشينهتواند باعث تبديل باكتري بدون مي DNA –و همكارانش   ايوري )4

  )97دي  22 –كانون با تغيير(آزمون   )يدرسكتاب (مرتبط با متن   كند؟ تكميل مي نادرستي بهكدام گزينه عبارت زير را  - 38
 » .......... نشان داد كه..........  مطالعات«

Aي رابطه – چارگاف )1 C T G    در رابطه با بازهاي آليDNA .هميشه برقرار است  
  صورت مارپيچي با بيش از يك زنجيره باشد. اند بهتو مي DNAمولكول  – Xانجام شده به كمك پرتو  )2
  اثتي صفات است. ردنا در استرپتوكوكوس نومونيا، عامل اصلي انتقال و –گريفيت  )3
  دار است. پوشينههاي  موجود در باكتري DNAطور قطع  به، پوشينهي بدون ها شدن باكتريدار  پوشينهعامل  – ايوري )4

  )95دي  24 –(آزمون كانون با تغيير   )يدرسكتاب (مرتبط با متن   .نداردوجود  ..........، امكان  ..........هاي  جام آزمايشان - 39
  ها در عامل انتقال صفات در باكتري Tبا باز  Aبرابر بودن ميزان باز  – چارگاف )1  

  ي زنده ها در مرگ موش ها باكتري پوشينهتشخيص اثر  –گريفيت  )2
  سينه پهلويي عامل بيماري زا بيماريي نقش مولكول دنا در  توجيه نحوه –و همكارانش  ايوري )3
  پوشينهو بدون دار  پوشينهي ها جا شده بين باكتري همشخص شدن ماهيت عامل جاب –گريفيت  )4

  )95بهمن  15 –(آزمون كانون با تغيير  (مرتبط با متن كتاب درسي)   درستي بيان شده است؟  كدام عبارت به - 40
 ي وراثتي بوده است. شناخت ماده سينه پهلوهاي عامل بيماري  ي آزمايش گريفيت بر روي باكتري هدف اوليه )1

  ي زنده اطالع داشتند. ها ي نوكلئيك اسيد در ياختهها برخالف مولكول ها از وجود پروتئين، و همكارانش ايوري )2
  عامل تغيير است. DNAزنده مشخص شد  پوشينهبه باكتري بدون  اي هياختي  در آزمايش ايوري با تزريق عصاره )3
  مشاهده شد.  ها انتقال صفات و تغيير خصوصيات ظاهري در باكتري، همانند گريفيت ايوريي ها در بررسي )4
  

  

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 



  كانون فرهنگي آموزش        اولفصل  -هاي اطالعاتي مولكول
 

   19 

 5و  4هاي  صفحه

. 

  ي آ)  و تالش براي كشف ساختار مولكولي دنا (بسته ساختار نوكلئيك اسيد   
  (مرتبط با متن كتاب درسي)                  پارامسي صحيح است؟ي  ههرنوع مولكول نوكلئيك اسيد در ياختي  هر دربارچند مورد از موارد زي - 41

  اند.  يي تكرارشونده به نام نوكلئوتيد تشكيل شدهها الف) ساختار پلي مري دارند و از واحد
  كار رفته است.  به ها در ساختار اين نوكلئيك اسيد ياختهب) هر نوكلئوتيد موجود در 

  يك باز آلي و يك گروه فسفات تشكيل شده است. ، از نوعي قند ها مر ج) هر نوكلئوتيد اين پلي
  به نسل بعد را دارند.  ها د)  توانايي ذخيره اطالعات و انتقال آن

1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  
   ..........مولكول ريبونوكلئيك اسيد  ..........مولكول دئوكسي ريبونوكلئيك اسيد ، بدن انساندار  هسته ياختهدر هر  - 42

  (مرتبط با متن كتاب درسي)  . باشد مينوع باز آلي مختلف در ساختار خود  4داراي  –برخالف  )1
  دار در ساختارخود باشد.  يي با سه حلقه آلي نيتروژنها تواند داراي نوكلئوتيد مي –همانند  )2
  ي نسل بعد منتقل كند. ها به ياختهتواند اطالعات وراثتي را  مي –برخالف  )3
  . داشته باشدتواند اطالعات خاصي را براي تنظيم رشد ياخته در خود  مي –همانند  )4

       است؟ نادرستكدام گزينه براي تكميل عبارت زير  - 43

  )92مهر  24 –(آزمون كانون با تغيير   (مرتبط با متن كتاب درسي)  »..........، سينه پهلودر جاندار عامل بيماري «
1( DNA مولكول دنا در تماس با مايع ميان ياخته قرار دارد.  )2  متصل است.اي  هبه غشاي ياخت  
  .شود ميي متفاوت ديده ها مختلف با فعاليت RNAچندين نوع  )4  است. همانندسازيقطعاً داراي چندين نقطه شروع  )3

  (مرتبط با متن كتاب درسي)  ..........، قرار دارد ي ياخته هئوتيدي كه در هستپلي نوكلي  ههر رشت، بافت پوششي آندوكارد قلب ياختهدر  - 44
  به كمك هليكاز را دارد.  همانندسازيتوانايي  )2  . باشد ميداراي باز آلي تيمين همانند آدنين در ساختار خود  )1
  ند هيدروژني دارد. ي آلي خود پيوها بين باز )4  . باشد ميي پنج كربنه در ساختار خود ها داراي قند )3

 (مرتبط با متن كتاب درسي)  چند مورد از موارد زير وجود دارد؟، در ساختار هر نوكلئيك اسيد داراي پيوند هيدروژني - 45

  ي داراي يك تا سه گروه فسفاتها ب) نوكلئوتيد  ي پنج كربنه داراي يك حلقه آليها ) قندالف
  د) وجود باز آلي تيمين برخالف باز آلي يوراسيل  اسيدنوكلئيك ي  هي دورشتها ج) اتصال بين نوكلئوتيد

   1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  
  )91آذر  10 –آزمون كانون با تغيير( (مرتبط با متن كتاب درسي)  كدام عبارت صحيح است؟ - 46

  هم دارند. متفاوت با سر اسيدها دو تمام نوكلئيك )1
  اسيدها همواره فاقد انشعاب هستند.نوكلئيك  )2
  آمينواسيد است.، مشخص شد كه مونومرِ عاملِ تغييرشكل ظاهري باكتري ايوريزمايش در آ )3
  فسفات برابر است. –تعداد نوكلئوتيدها با تعداد پيوندهاي قند  DNAدر يك مولكول  )4

  )93آذر  7 –(آزمون كانون  (مرتبط با متن كتاب درسي)     ...........اسيدها نوكلئيك در  - 47
  ني همواره بين نوكلئوتيدهاي دو رشته است. پيوندهاي هيدروژ )1
  شود.  پيوند هيدروژني بين قند يك نوكلئوتيد با فسفات نوكلئوتيد ديگر ديده نمي )2
  ي دنا برخالف رنا دو سر متفاوت دارد. هر رشته )3
  دهد. داراي قند دئوكسي ريبوز، پيوند كوواالن دو رشته را كنار هم قرار مي )4

  (مرتبط با متن كتاب درسي)  هستند؟ مناسبناي زير  براي تكميل جمله ها رتعباچه تعداد از  - 48
  » وجود دارد. ...........، امكان ...........هاي  براساس نتايج آزمايش«

  RNAدر مولكول  Uبا باز  Aبرابر بودن ميزان باز  –ف االف) چارگ
   DNAسازي مولكول توجيه نحوه عملكرد آنزيم هليكاز در همانند –ب) واتسون و كريك 

  DNAتوجيه جفت شدن بازهاي مكمل در مولكول  –ف اج) چارگ
  صفر )4  3 )3  2 )2  1 )1
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  (مرتبط با متن كتاب درسي)  ؟ نيستصحيح  DNAكدام عبارت در مورد مولكول  - 49
    بين بازهاي مكمل قرار دارند.  DNA در پيوندهاي هيدروژني )1
    توان ديد. ي ايكس مي اشعه از را با استفاده DNA هاي تصاوير مولكول )2
  شود. استر ناميده مي پيوند بين دو نوكلئوتيد هر زنجيره فسفودي )3
  ) برابر است.Tدار ( ) با تعداد نوكلئوتيدهاي تيمينA( دار تعداد نوكلئوتيدهاي آدنين DNAي  در دو زنجيره )4

  )91آذر  10 –(آزمون كانون  اب درسي)(مرتبط با متن كت  ...........نوكلئوتيدي،  هاي پلي ي رشته همه - 50
  شوند. درون هسته سنتز مي )2    دارند.دو سر متفاوت  )1
  استراند. مرهاي داراي پيوند فسفودي پلي )4  شوند. از ريبونوكلئوتيد ساخته مي )3

  )95دي  3 –(آزمون كانون  (مرتبط با متن كتاب درسي)  ..........هر اسيد نوكلئيك  - 51
  نوكلئوتيدي، قطعاً داراي دو سر متفاوت در ساختار خود است. ي پلي داراي يك رشته )1
  استر دارد. تري از تعداد پيوند فسفودي دهي است، تعداد فسفات بيش كه به صورت مارپيچي سازمان  داراي دو رشته )2
  داراي قند ريبوز در ساختار خود، قطعاً فاقد نوكلئوتيد تيمين است. )3
  باشد. يبوز، فاقد نوكلئوتيد با سه گروه فسفات مير داراي قند دئوكسي )4

 (مرتبط با متن كتاب درسي)  ..........  نوكلئيك اسيد نوع در هر«  كند؟ را به درستي تكميل ميچند مورد عبارت  - 52

  تفاوت نوكلئوتيدها در نوع باز آلي و قند است. الف) 
  اي برابر است. حلقه اي با تك تعداد بازهاي دوحلقهب) 
  به علت قرارگيري جفت بازها قطر مولكول در سراسر آن يكسان است.) ج
1( 0  2( 1  3( 2  4( 3  

  )95دي  24 –(آزمون كانون  (مرتبط با متن كتاب درسي)  است؟ نادرستكدام عبارت  - 53
 فسفات دو برابر تعداد نوكلئوتيدهاست. -حلقوي تعداد پيوندهاي قند DNAدر يك مولكول  )1

  هاي فسفات است. ا با يكديگر در نوع قند، نوع باز آلي و تعداد گروهتفاوت نوكلئوتيده )2
  شوند. دو سمت قند متصل ميتشكيل هر نوكلئوتيد باز آلي و فسفات با پيوند كووواالنسي به در  )3
  ، شركت دارند.DNA ي دو گروه فسفات در هر پيوند فسفودي استر بين دو نوكلئوتيد رشته )4

...TT...صورت  آلي در بخشي از مولكول دنا بهاگر توانايي بازهاي  - 54 TAACGT...TT...  باشد توالي مكمل آن در رشته مقابل در كدام گزينه
 (مرتبط با متن كتاب درسي)   درستي نشان داده شده است؟ به

1( ...AA...AGCTTA...AA...  2( ...AA...ATTGCC....AA...  
3( ...AA...AATCGT...AA...  4( ...AA... ATTGCA....AA...  

  (مرتبط با متن كتاب درسي)  ؟ نيستارت درمورد مولكول دنا صحيح كدام عب - 55
  نوكلئوتيد با باز آلي پيريميدين در مقابل هم وجود ندارد.  در ساختار آن امكان قرار گرفتن دو )1
  وجود آورده است. و مارپيچ را باي  هساختار دورشت، چرخش دورشته حول محور فرضي عرضي )2
  . شود ميمشاهده  ها درون ساختار هر نوكلئوتيد پيوندي مشابه پيوند بين نوكلئوتيد )3
  نوعي پيوند فسفودي استر است. ، شود ميهر پيوندي بين يك قند و فسفات از مولكول ديگري تشكيل  )4

  (مرتبط با متن كتاب درسي)  ؟نيستصحيح ، كند ميشركت ها  در ساختار رناتننوعي نوكلئوتيد كه ي  هكدام عبارت زير دربار - 56
  .باشد مياين نوكلئوتيد قطعاً فاقد باز آلي تيمين در ساختار خود  )1
  .شود كربنه متصل مي 5ضلعي خود به قند  6ي  بازهاي آلي پوريني از طريق حلقه )2
  . شدبا ميرود كه داراي دوسر متفاوت  مي ي نوكلئوتيدي به كارها قطعاً در رشته )3
  باشد.  كننده در ماده ژنتيك سلول مي ها مشابه بازهاي آلي پوريني شركت كننده در ساختار آن پوريني شركتبازهاي آلي  )4
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 5 و 4هاي  صفحه

  (مرتبط با متن كتاب درسي)  ..........توان گفت  مي ي به كار رفته در ساختار ماده وراثتي استرپتوكوكوس نومونياها دررابطه با نوكلئوتيد - 57
  . شود مياتم كربن مشاهده  5آلي داراي اي  هحلق ها اختار قند آندر س )1
  . شود ميواالن محسوب ونوعي پيوند ك، پيوند متصل كننده باز آلي همانند پيوند بين قند و فسفات )2
  . باشد ميدو حلقه ، ضلعي در ساختار اين نوكلئوتيد 6ي ها حداكثر تعداد حلقه )3
  شود. توليد ميادرار ترين ماده آلي  راوانها ف در اثر سوخت و ساز آن )4

  (مرتبط با متن كتاب درسي)     ........توان گفت  مي باشد ميي خود ها در رابطه با هرنوع اسيدنوكلئيك كه داراي پيوند هيدروژني بين نوكلئوتيد - 58
  شوند.  مي يي ساختهها ياخته و به كمك آنزيمي  هدرون هست )1
  الزاماً يك گروه فسفات وجود دارد. ، د مجاور موجود در يك رشتهدر بين هردو نوكلئوتي )2
  . باشد ميي پلي نوكلئوتيدي داراي دوسر متفاوت در ساختار خود ها قطعاً داراي رشته )3
  . باشد ميي خود ها فاقد بازآلي يوراسيل در ساختار رشتهقطعاً  )4

  درسي) شكل كتاب(مرتبط با   ؟نيستكدام عبارت زير صحيح ، دهد يم باتوجه به شكل مقابل كه بخشي از يك مولكول را نشان - 59
  از يك ياخته به ياخته ديگر منتقل شود.، تواند بدون وقوع تقسيم ياخته مي )1
  آغاز همانندسازي است.  طي همانندسازي در آن بيشتر از تعداد نقاها همواره تعداد دوراهي )2
  ژني به بازآلي نوكلئوتيد مجاور خود متصل شده است.هرباز آلي الزاماً از طريق پيوند هيدرو )3
  . باشد ميي پنج ضلعي بدون نيتروژن ها باز در آن برابر تعداد حلقه -ي قند ها تعداد پيوند )4
  
  
  
  
  
  
  
  

 ياختهي يك  با هسته DNAهاي را از نظر تعداد مولكولتفاوت  ........... 1Gي درمرحله ...........پيكري  ياختهي يك ي هستهDNAهاي  تعداد مولكول - 60
   )92مهر  24 –(آزمون كانون  (مرتبط با متن كتاب درسي)  ها دارد. نسبت به ساير گزينه2G ي در مرحله ...........پيكري 

)خروس )1 n )2 )سيب زميني -ترين بيش -78 n )2 )مگس سركه )2    48 n )2 )ملخ نر - ترين كم -8 n )2 23  
)انسان )3 n )2 )شامپانزه )4  مگس سركه -ترين كم - 46 n )2   انسان - ترين بيش -48
  
  ) بي  ار مولكولي دنا (بستهساختار نوكلئيك اسيد و تالش براي كشف ساخت   

  )93آذر  7 –(آزمون كانون با تغيير  (مرتبط با متن كتاب درسي)    ...........ي دنا در نوعي تك ياخته مژكدار داراي حفره دهاني ها مولكول - 61
  در ساختار خود داراي هيستون است. ، ي معده گاوها ي وراثتي باكتري برخالف ماده )1
  تي استرپتوكوكوس نومونيا داراي دوسر متفاوت است.ي وراث همانند ماده )2
    كنند.  اينترفاز همانندسازي مي Sي  فقط در مرحله )3
  استر است. برخالف پيوند پپتيدي داراي پيوند فسفودي )4

    )93ارديبهشت  16 –(آزمون كانون با تغيير   (مرتبط با متن كتاب درسي)  است؟ درست  هاي زير چند مورد از عبارت - 62
  » ...........هايي كه قادرند از منافذ غشاي هسته عبور كنند،  مولكول«

  توانند داراي پيوند هيدروژني باشند.  مي ب)  اسيدي داشته باشند.  توانند ساختار ريبونوكلئيك الف) مي
  متصل شوند. DNAهايي از مولكول  توانند به توالي د) مي  نقش داشته باشند. DNAسازي مولكول  توانند در فشرده ج) مي

1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  
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(الف)

(ب)

(د)

(ج)

    )93آذر  7 –(آزمون كانون  (مرتبط با متن كتاب درسي)  »...........همواره ، داراي هسته ياختهدر هر « كند؟ ي مقابل را به درستي كامل مي چند مورد، جمله - 63
  دارند. پيوندهاي هيدروژني نوكلئوتيدهاي هر رشته را كنار هم نگه ميالف) 
  تعداد كروموزوم با تعداد سانترومر برابر است. رون هسته دب) 

  است.  DNAهاي  نوكلئوتيدي دو برابر تعداد مولكول هاي پلي ج) تعداد رشته
  3 )4  2 )3  1 )2  صفر )1

2nياختهدر  - 64 X ،...........     (مرتبط با متن كتاب درسي) 93آذر  7 –(آزمون كانون با تغيير(  
  قطعاً از هر كروموزوم دو عدد وجود دارد.  )2  است. ها برابر با تعداد كروماتيد Xعاً قط )1
  تواند قابليت تقسيم ميوز وجود نداشته باشد.  مي )4  خواهد بود.  X2حداكثر  DNAتعداد  )3

  كنند؟ ي زير را به درستي تكميل مي كدام موارد جمله - 65
) اي ملـخ مـاده   هسـته  پيكري تك ياخته ..........، تعداد اي هياختي  چرخه ..........طور طبيعي در  به« n )2 پيكـري   ياختـه  ..........تعـداد   ..........، 24

) اي مگس سركه هسته تك n )2   )95بهمن  15 –(آزمون كانون  (مرتبط با متن كتاب درسي)  »است. 8
  برابر ـ سانترومرهاي 6وماتيدهاي ـ ـ كر Sي  الف) ابتداي مرحله
  اي ي هستهDNAبرابر ـ  2هاي ـ كمتر از  ـ سانترومر 2Gي ب) انتهاي مرحله
  برابر ـ كروماتيدهاي 4هاي سانتريولي ـ كمتر از  ـ ميكروتوبول2Gي ج) ابتداي مرحله
  برابر ـ كروماتيدهاي 2هاي ـ  زومـ كرومو  S ي د) انتهاي مرحله

  ب ـ د )4  الف ـ د )3  ب ـ ج )2  الف ـ ج  )1
  )96تير  9 –(آزمون كانون با تغيير (مرتبط با متن كتاب درسي)  كدام عبارت صحيح است؟  - 66

  ريبونوكلئيك اسيد با دئوكسي ريبونوكلئيك اسيد از لحاظ بازهاي پوريني كامالً مشابه است. )1
  رسد. هدف خود مي ياختهها آزاد شود بدون ورود به خون به  ي آكسون ايي كه از پايانههر پيك شيمي )2
  ضروري است.  ي ياخته هي دوك تا ميانها رشتهي  هامتداد يافتن هم، جانوري هاي ياختهبراي هر نوع تقسيم ميتوزي  )3
  .باشد ميخود داراي دوسر متفاوت در ساختار ، نوع دنا كه از روي آن رنا ساخته شودهر  )4

    )95دي  3 –(آزمون كانون  (مرتبط با متن كتاب درسي)  باشد. داشته ..........تواند  مي پار وجود دارد كه آن تك يپار در تك  .......... قندمولكول  - 67
  نقش يآكسون ي انهياز پا يعصب هاي  دهنده در هنگام خروج انتقال -دئوكسي ريبوز )1
  شركت  هاي دناي حلقوي بسپار توليد شده از روي اطالعات مولكولنوعي در ساختار  -ريبوز )2
  آزاد در سيتوپالسمي ها ساختار ريبوزوم -دئوكسي ريبوز )3
  شركت  ها در ساختار عامل انتقال صفات بين باكتري - ريبوز  )4

  )95دي  3 –(آزمون كانون  كتاب درسي) شكل(مرتبط با   با توجه به شكل روبرو كدام گزينه صحيح است؟ - 68
  متصل است.» ب«ي مولكول  نوعي تركيب معدني است كه به كربن درون حلقه» الف«مولكول  )1
  .كند توليد ميدار  در اثر تجزيه شدن توسط كاتاليزورهاي زيستي، در نهايت نوعي تركيب آلي نيتروژن» ب«  مولكول )2
  باشد. ضلعي در ساختار خود مي 6ي  قطعاً داراي يك حلقه» ج«مولكول  )3
 اند. پاره ، قطعاً متعلق به يك تك»د«هاي متصل شده به هم توسط پيوند  مولكول )4
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 8تا 6هاي  صفحه

A

B

C
D

 (مرتبط با متن كتاب درسي)  با توجه به شكل مقابل، چند مورد از عبارات به درستي بيان شده است؟ - 69

  شود. يدار حاصل م ، مواد زائد نيتروژنAالف) از متابوليسم بخش
  شود. فسفات نيز يافت مي تري ، پيوندي است كه در آدنوزينBب) بخش
  شود. ، در ساختار ژنِ هورمونِ گلوكاگون هم يافت ميCج) بخش
  فسفات است. - ، پيوند قندB، همانند بخشDد) بخش

1( 4    2( 3    
3( 2    4( 1  

  (مرتبط با متن كتاب درسي)  چند مورد از موارد زير صحيح است؟، چارگافي ها ي آزمايشها براساس يافته - 70
  باهم برابر است. ، آيد مي ي دناي هر جاندار بدستها نوع باز آلي كه از تمام مولكول 4الف) مقدار 

  . باشد ميدنا برابر ي  هشتر زهاي آلي پيريميديني در هرب) مقدار بازهاي پوريني با مقدار با
  . باشد ميين تيمي آلي گوانين و ها ين برابر مجموع تعداد بازسيتوزج) مجموع تعداد بازهاي آلي آدنين و 

  . دباش ميدار  ي داراي باز آلي آدنينها ي داراي باز آلي پيريميديني دوبرابر تعداد نوكلئوتيدها د) تعداد نوكلئوتيد
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

. 

  ژن چيست؟  –مدل مولكولي دنا  – Xپرتو استفاده از 

  در سوخت و ساز ها دخالت توكلئوتيد –رنا و انواع آن  

 )92مهر  24 –تغيير (آزمون كانون با  كتاب درسي)و شكل (مرتبط با متن   »...........، Xدنا به كمك پرتو   در بررسي ساختار مولكول«است؟  درستكدام عبارت  - 71

  شكل مولكول قابل تشخيص است. )2  فقط به اين نتيجه رسيدند كه دنا حالت مارپيچي دارد. )1
  نتوانستند ابعاد مولكول دنا را معين كنند.  )4  مشخص شد كه مولكول دنا الزاماً دورشته دارد.  )3

 )94مهر  10 –يير (آزمون كانون با تغ (مرتبط با متن كتاب درسي)  است؟ نادرستكدام  - 72

  »..........ي تصوير مقابل استفاده شد،  روشي كه براي تهيه«
  ي مولكول دنا مشخص شود. ها سبب شد تا تعداد رشته )1
  . دتوانست ابعاد مولكول دنا را شناسايي كن، با كمك پرتو ايكس )2
  اولين بار توسط واتسون و كريك براي ارائه مدل دنا ارائه شد. )3
  كار رود.  ي دنا بهها اند براي بررسي ساختار مولكولتو مي )4
  

  كتاب درسي) و شكل (مرتبط با متن  شكل مقابل صحيح است؟ي  هكدام عبارت زير دربار - 73
  ي مولكول دنا به طور دقيق تعيين شد. ها تعداد رشته، با توجه به شكل مقابل )1
  . باشد ميناي  هفقط متوجه شدند كه دنا حالت مارپيچي دارد و تك رشت )2
  . شود ميپيوند هيدروژني يافت ، ي دناها متوجه شدند كه بين نوكلئوتيد، با توجه به تصاوير تهيه شده )3
  باشد.  مي ويلكينز و فرانكلينهاي  اين تصوير حاصل كار دو دانشمند به نام )4
  

  كتاب درسي) و شكل (مرتبط با متن  است؟ نادرستبا توجه به شكل مقابل كدام  - 74
1( DNA .ممكن است از سه زنجيره تشكيل شده باشد  
  باشد. مي Xتوسط پرتوهاي DNAاز مولكول تصوير حاصل  )2
  مارپيچي است. DNAكند كه  مشخص مي )3
  داراي دوسر متفاوت است. DNAكند كه  مشخص مي )4
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  )95بهمن  8 –(آزمون كانون با تغيير  كتاب درسي) (مرتبط با متن  باشد؟ ي واتسون و كريك صحيح ميها كدام گزينه در مورد نتايج بررسي - 75
  مقدار باز آلي آدنين با مقدار باز تيمين برابر است. ، جانداران مختلف DNAدرمولكول  )1 
 2( DNA است.  به صورت مولكول مارپيچي است كه از بيش از يك زنجيره تشكيل شده  
  شود. روژني تشكيل ميتعداد پيوند هيد آدنين و يوراسيل آليهاي  بين باز )3 
 4( DNA است. از دورشته پلي نوكلئوتيدي پيچ خورده حول يك محور فرضي تشكيل شده  

  )96فروردين  7 –(آزمون كانون با تغيير (مرتبط با متن كتاب درسي)  ..........، DNAهاي  ي شناسايي ساختار مولكول در زمينه واتسون و كريك -76
  را ارائه دادند. DNAايمدل مولكولي مارپيچي دورشته  )1
  جانداران مختلف را اندازه گرفتند. DNAمقدار بازهاي آلي در )2
  با استفاده از پرتو ايكس تهيه كردند.DNAتصاويري از مولكول )3
4(DNA طور خالص تهيه نمودند. را به پوشينهدار و بدون  پوشينههاي  باكتري  

  )95دي  24 –(آزمون كانون  (مرتبط با متن كتاب درسي)  .......... نيستدهند، ممكن  هاي نردبان را تشكيل مي كه پلهDNAاجزايي از مولكول -77
  ي آلي داشته باشند. ساختار خود، تنها يك حلقه در )2  اي داشته باشند. ، نقش تعيين كنندهچارگافدر مشاهدات  )1
 ها مشاهده شود. ، نوع متفاوتي از آنRNAدر ساختار )4  ي پلي نوكلئوتيدي باشند. عامل تفاوت دوسر رشته )3

  دام است؟ي مكمل آن ك به صورت زير باشد، رشته DNAنوكلئوتيدي  ي پلي اگر توالي نوكلئوتيدي در يك رشته - 78

  (مرتبط با متن كتاب درسي)  قند  – ACGGT –فسفات                                                                     
  قند – UGCCT –فسفات  )4  قند – TGCCA –فسفات  )3  قند – ACCGT –فسفات  )2  قند – ACCGA –فسفات  )1

79 - DNA  وRNA (مرتبط با متن كتاب درسي)  اند؟ هم در كدام مورد زير كامالً شبيه  
  ها پيريميدين )4  ها پورين )3  دار باز آلي نيتروژن )2  نوع قند )1

  )73 –(سراسري  (مرتبط با متن كتاب درسي)  كدام ويژگي در مورد اسيدهاي نوكلئيك طبيعي، صحيح است؟ - 80
  مين هميشه ثابت است.نسبت مولكولي آدنين به تي RNAهاي در مولكول )1
  دار برابر است. دار و سيتوزين ها تعداد نوكلئوتيدهاي گوانينRNAدر )2
  دار برابر است. دار و سيتوزين تعداد نوكلئوتيدهاي آدنين DNAدر مولكول )3
  ي سيتوزين به گوانين هميشه ثابت است.نسبت مولكول DNAهاي در مولكول )4

  (مرتبط با متن كتاب درسي)  .............گفت  توان نمي، دررابطه با واتسون و كريك - 81
  ند. كرددر ارائه مدل مولكولي براي دنا استفاده  چارگافي ها ي بررسيها يافته )1
  را تاييد كنند.  چارگافي ها توانستند يافته مي با كمك مدل خود )2
  . باشد ميدانستند كه دنا مولكولي مارپيچ با بيش از يك رشته  مي ها آن )3
  ها ثابت كردند كه تعداد بازهاي آلي پورين و پيريميدين باهم برابر است.  آن )4

  درسي) (مرتبط با متن كتاب  صحيح است؟، ون و كريك براي مولكول دنا ارائه دادندستمدلي كه واي  هچند مورد از موارد زير دربار - 82
  . باشد ميمورد تاييد تحقيقات و آزمايشات امروزه نيز ، نوبل شدي  هموفق به دريافت جايز 1962الف) مدلي كه در سال 

  ي دنا را مشخص كردند. ها به طور دقيق تعداد رشته، ب) در اين مدل برخالف تصوير حاصل از پرتو ايكس
  . شود ميبه طور اختصاصي بين بازهاي آلي تشكيل ، گه داشته استرشته را در مقابل هم ن ج) پيوندهاي هيدروژني كه دو

  . شود ميي هيدروژني تشكيل ها ي آلي سيتوزين و گوانين بيشترين پيوندها د) بين باز
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  
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  (مرتبط با متن كتاب درسي)  ؟ نيستمدل واتسون و كريك صحيح ي  هكدام گزينه دربار - 83
  كند.  مي را تاييد چارگافي آلي نتايج آزمايشات ها مكمل بودن باز )1
  تشكيل شده است.  ها ي هيدروژني بين آنها ي اين نردبان از بازهاي آلي و پيوندها پله )2
  . شود ميي فسفات تشكيل ها و گروه كربنه 5 قند يها يي هستند كه بين مولكولها ي كنار نردبان درواقع پيوندها نرده )3
  . شود ميبازهاي مكمل در مقابل هم باعث تغيير قطر دورشته در كنار هم قرار گيري جفت  )4

  (مرتبط با متن كتاب درسي)  .............، در مولكول دنا ATCGTAپلي نوكلئوتيدي داراي توالي ي  همكمل رشتي  هدر رشت - 84
  فسفات تشكيل شده است.  اه يي است كه بين پنتوزها و گروهها ضلعي بيشتر از تعداد پيوند 6ي ها تعداد حلقه )1
  . باشد ميي آلي پيريميدني ها كمتر از تعداد باز، ي آلي پورينيها تعداد باز )2
  برابر تعداد بازهاي پوريني است.  پيريميدنيتعداد باز ، در رناي پيك رونويسي شده از آن رشته )3
  . باشد ميفسفات  يها ي فسفودي استر در اين رشته برابر با تعداد گروهها تعداد پيوند )4

  (مرتبط با متن كتاب درسي)  ؟نيستصحيح ، كنند مي نا را منتقلدهاي  يي كه دستورالعملها مولكولي  هكدام عبارت زير دربار - 85
  شوند كه دستورالعمل بروز صفات را در خود ذخيره كرده اند.  مي يي از مولكول دنا ساختهها از روي بخش )1
  دهند.  مي ي مختلفي انجامها خود را به روشي  هدستورالعمل ژن(هاي) سازند )2
  . شود ميدنا ساخته ي  هاست كه از روي يكي از دورشتاي  هنوعي نوكلئيك اسيد تك رشت )3
  صادق باشد.  ها قوانين جفت شدن بازهاي آلي درمورد اين مولكول همواره )4

  (مرتبط با متن كتاب درسي)  .............نقش دارد،  .............هر نوع مولكول نوكلئيك اسيد داراي باز آلي يوراسيل كه در - 86
  . باشد ميي سيتوپالسم ها رناتنجزئي از ساختار  –فعاليت پروتئين سازي ياخته  )1
  كند.  مي دستورالعمل بروز صفت خاصي را اجرا –به محل پروتئين سازي  ها انتقال آمينواسيد )2
  . شود ميي زنده توليد ها ياختهي  همواره درون هسته –ي زنده ها فعاليت آنزيمي ياخته )3
  نيز نقش دارد.  ياختهدر تنظيم بيان ژن  –انتقال اطالعات الزم براي ساخت پروتئين  )4

  (مرتبط با متن كتاب درسي)  ؟باشد ميدر يك ياخته  ها چند مورد از وظايف زير مربوط به نوكلئيك اسيد - 87
  ي رشد و نموها يم الگوالف) ذخيره اطالعات الزم براي تنظ

  ب) داراي بودن نقش آنزيمي و شركت در تنظيم بيان ژن 
  ي مختلفها ج) تأمين انرژي مورد نياز ياخته براي فعاليت

  اي ي سوخت و ساز ياختهها د) شركت در فعاليت
  زنده  هاي ياختهدر اي  ههـ) شركت در فرايند تنفس ياخت

1( 2  2( 3  3( 4  4( 5  
 كند؟ زير را به درستي تكميل مي ي چند مورد جمله - 88

 )92مهر  24 –(آزمون كانون  (مرتبط با متن كتاب درسي)  » .............شود،  ياختههر پروتئيني كه سبب جدا شدن فسفات از  نوكلئوتيدهاي آزاد درون «

  دهد.           را تغيير ياختهتواند سطح انرژي  ميب)   در توليد پيوند فسفودي استر دخالت دارد.      الف) 
  است. اي ياختهيك آنزيم درون د)   ي وراثتي نقش دارد.      در همانندسازي ماده ج)
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

 ..........گيرنده بويايي بيني انسان هاي  هر مولكول رناي موجود در ياخته - 89

  بودار نقش دارد. هاي  كانالي پروتئيني مولكولهاي  در ساخت گيرنده )1
  باشد.  مي ها شدن نيازمند انواعي از پروتئين توليداي بر )2
                    باشد. مي خودهاي  فاقد پيوند هيدروژني بين نوكلئوتيد )3
   باشد.اي  دورشتهها  و در بعضي بخشاي  تواند تك رشته مي )4

     هستند. DNAها، داراي رمز ژنتيكي در  ي شركت كننده در ساختار ساير مولكولها ي تكپار همه .............به غير از  - 90

  )92مهر  26 –(آزمون كانون با تغيير (مرتبط با متن كتاب درسي)  
 پتاسيم  –پمپ سديم  )4  پروترومبين      )3  كالژن   )2  غالف ميلين    )1
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