
ــاب  ــن کت ــم. واســه ای ــم بترکونی ــازم اومدی ــاب دیگــه و ب ــه کت ــا ی ــاره برگشــتیم ب ــا دوب ــه کنکوری هــا، م ســام ب
تمــام تاشــمون رو کردیــم کــه تــوی همــه قســمت ها بهتریــن کارمــون رو انجــام بدیــم و کتابــی رو  واقعــا متفــاوت 
بــا هرچیــزی کــه تــا االن  دیدیــن تولیــد کنیــم و فکــر کنــم موفــق هــم شــدیم. دیگــه خودتونــم یــه چنــد صفحــه 

ــین.  ــه می ش ــن متوج ورق بزنی
تشکر از تمام کسانی که تالش کردن تا بهترین کتاب به  دست شما برسه...

ــودن و  ــن ب ــاور م ــار و ی ــه ی ــه همیش ــزم ک ــر عزی ــرادر و همس ــادر، ب ــدر، م ــم از پ ــکر می کن ــه تش اول از هم
ــای  ــوکار، آق ــد ج ــل و محم ــدس ابولفض ــم از مهن ــکر می کن ــد از اون تش ــردن. بع ــت ک ــو حمای ــوره من همه ج
اســماعیل زاده و همــۀ افــراد دیگــه ای کــه تــوی انتشــارات گاج کمــک کــردن تــا ایــن کتــاب بــا باالتریــن کیفیــت 

ــه دســتتون برســه.  ب
همچنیــن الزم می دونــم تشــکر کنــم از دکتــر امیرمحمــد خورســندی نژاد کــه نقــش مهمــی در تألیــف ایــن کتــاب 
ــادی            ــر آزمون هــای مایزیســت( کــه کمــک زی ــری و حامــد حســین پور )مدی ــی امی ــر عل ــن دکت داشــت و همچنی
مطــرح شــیراز و کل کشــور کــه همیشــه حامــی مــا بــودن؛ دکتــر محمدرحیــم نیک منــش، دکتــر اشــکان کرمــی، 
دکتــر آتبیــن عســکری، دکتــر ســینا معصوم نیــا، وحیــد فتحــی، مهنــدس علــی شــاکری زاده و آموزشــگاه های الونــد 

و کیمیــا. پیشــاپیش اگــه اســم کســی جــا افتــاد، عــذر می خــوام.
خدمات پس از فروش!

مــا بعــد از اینکــه کتــاب رو خریدیــن، بــاز هــم ولتــون نمی کنیــم و ســعی می کنیــم بهتــون کمــک کنیــم تــا بهتــر 
بتونیــن از ایــن کتــاب اســتفاده کنیــن. چه جــوری؟

ارسال اشکاالت کتاب: سعی کردیم غلط نداشته باشیم، اما اگه داشتیم، شما ببخشین و فقط اشکاالت کتاب رو از 
طریق ایمیل iqmicrozist@gmail.com و یا سایتمون برامون ارسال کنین. قول نمی دیم جواب بدیم، اما حتماً 

بررسی می کنیم و اگه شد، جواب هم می دیم. 
رفع اشکال: اگه توی فهمیدن مطالب این کتاب یا هر قسمت دیگه ای از زیست مشکل داشتی، به گروه تلگرامی رفع 

اشکال یا سایت مایزیست سر بزن. 
آپدیت و اصالحیه کتاب: بله این کتاب آپدیت میشه و آپدیت هاش هم رایگان هستن! برای دسترسی به آپدیت ها 

و اصاحیه های کتاب، به بخش کتاب ها در سایت ما سر بزن. 
آزمون آنالین: اگه مطالب این کتاب رو خوندی و بعدش احساس کردی خیلی شاخی، بیا ازت یه آزمون با سؤاالت 
خفن و پاسخنامه های درسنامه دار و کامل بگیریم تا متوجه بشی هنوز راه های بیشتری برای رسیدن به خدا وجود داره 

که باید کشفشون کنی و یادت نره که »چیزی که ما می دونیم، یه قطره است اما چیزی که نمی دونیم، یه اقیانوسه«. 
خاصه که اگه به سایت ما سر نزنی، خیلی چیزا رو از دست می دی، دیگه خودت می دونی و خدای خودت!

www.myzist.ir :سایت
myzist.ir :اینستاگرام

 @myzistgp :گروه رفع اشکال

با آرزوی موفقیت روزافزون
دکتر حمیدرضا زارع
شهریور ۱۳۹۹

تقدیم به همسرم...
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1 

دراینبخش،نخستینگامرابراییادگیریمطالبکتابدرسیبرمیداریم.

درنخستینگفتارفصلاول،دربارۀساختارنوکلئیکاسیدهاوروشکشفمادۀوراثتیوساختارگفتار 1: نوکلئیک اسیدها
آنصحبتمیکنیم.

 سالم! می خوایم اولین فصل کتاب دوازدهم رو شروع کنیم. این فصل یه جورایی پایه ی اکثر مباحث کل کتاب دوازدهم هست و خودشم خیلی سؤال خیز هست. پس خیلی 
با دقت مباحث این فصل رو مطالعه کنین. 

کدام عبارت، وجه مشترک همۀ یاخته های زنده و بالغ است؟- 1

۱(پروتئینهایغشایپالسمایی،باکمکاطالعاترشتههایپلینوکلئوتیدیساختهشدهاند.
۲(دستورالعملهایکنترلکنندۀویژگیهاییاخته،درنوعیپلیمرزیستیذخیرهمیشوند.

کنشهایسوختوسازیمستقلازسایریاختههاانجاممیشوند. ۳(تمامیوا
۴(دستورالعملهایهدایتکنندۀیاختهدرهستهنگهداریمیشوند.

نوعی باکتری، پس از ورود به بدن موش، می تواند باعث ایجاد بیماری سینه پهلو در آن شود. چند مورد، دربارۀ خارجی ترین پوشش این نوع باکتری درست است؟- 2
الف( در هر مولکول ِدنای این گونه از باکتری ها، ژن الزم برای ساخت آن وجود دارد.

ب( نسبت به بعضی از اجزای درونی باکتری، مقاومت بیشتری به گرما دارد. 
ج( امکان انتقال مستقیم آن به باکتری بدون کپسول زنده وجود دارد.

د( عامل آسیب یاخته های پوششی حبابک های موش می باشد. 

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
 رسیدیم به اولین سؤال شکل دار کتاب دوازدهم! در این کتاب ما از تمامی شکل های کتاب درسی سؤال طرح کردیم. 

3 -

؟

 شکل زیر، گونه ای از جانداران تک یاخته ای را نشان می دهد. کدام عبارت، دربارۀ این گونه صحیح است؟ 

۱(بخشمشخصشدهدرشکل،درهمۀافرادیکجمعیتاینجانداروجوددارد.
۲(دربزرگترینانواعاینگونه،ضخامتخارجیترینپوششبیشترازسایرپوششهاست.

۳(درآزمایشهایگریفیتوایوری،یکنوعازآنموادژنیرادریافتکردندوتراژنیشدند.
۴(گریفیتدرآزمایشهایخودمتوجهشدکهبعضیازانواعاینگونه،عاملسینهپهلوهستند.

 فکر کنم به اندازۀ کافی راجع به استرپتوکوکوس نومونیا سؤال بررسی کردیم. حاال می خوایم کلی سؤال دربارۀ آزمایش های مختلف گریفیت حل کنیم. 
در هر یک از آزمایش گریفیت که ............... وجود دارد، ............... می شود. - 4

کتریبدونکپسولزندهـفقطموشسالمدیده ۲(با کتریدارایکپسولـموشبهسینهپهلومبتال ۱(با
کتریکپسولدارزندهیافت کتریکپسولداروبدونکپسولـدرششموش،با ۴(با کتریکپسولداردرخونموشمشاهده کتریبیماریزایزندهـفقطبا ۳(با

کسنی برای آنفلوانزا بود، کدام عبارت، صحیح است؟- 5 با توجه به آزمایش های دانشمندی که به دنبال تولید وا

کتریهایکپسولداربهموشتزریقشد. ۱(درآزمایشسومبرخالفآزمایشاول،با
کتریهاتأثیرگذاشت. ۲(درآزمایشدومبرخالفآزمایشاول،دستگاهایمنیبرتواناییهمایستاییبا

۳(درآزمایشچهارمبرخالفآزمایشدوم،پروتئینهایمکملنتوانستندباهمکارییکدیگر،روزنهتشکیلدهند.
کتریُمردهدرخونگرفتهشدهازموشقابلمشاهدهبود. ۴(درآزمایشچهارمبرخالفآزمایشسوم،فقطیکنوعبا

۱-برایموفقیتدرهرکاری،باید»گاماول«رودرستبرداشت.پسماهمدر»گاماول«باهمدیگهمباحثمختلففصلازاولتاآخرروبررسیمیکنیمتابعدازاون،»یکگامفراتر«بریموبهتستهای
ترکیبیبینمباحثفصلبرسیم.در»گاماول«،تستهاسختامابهترتیبمباحثکتابدرسیهستندوتستهایهرگفتار،فقطمربوطبهاونگفتارهستن.عالوهبراین،پاسخنامۀتستهای»گاماول«،مباحث

آموزشیبیشتریدارن.
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چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر، نامناسب است؟ - 6

1  2  3

»تزریق باکتری ............... به موش ها، برخالف تزریق باکتری ...............، باعث ایجاد عالئم سینه پهلو در موش ...............  

ب( »2« و »3« ـ »2« ـ می شود.  الف( »1« ـ »3« و »2« ـ نمی شود. 

د( »2« ـ »1« ـ  می شود. ج( »3« ـ »1« و »2« ـ نمی شود. 

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
کسنی برای آنفلوانزا، کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیحی تکمیل می کند؟- 7 با توجه به آزمایش های گریفیت در راستای کشف وا

»هر زمانی که ............... به بدن موش ها تزریق شدند، گریفیت نتیجه گرفت که ...............«

کتریهایکپسولدارکشتهشدهـکپسولعاملمرگموشهانیست. ۱(با
کتریهایزندهتغییرکردهاند. کتریهایزندهوکشتهشدهـهمۀبا ۲(مخلوطیازبا

کتریهایبدونکپسولزندهـاطالعاتمربوطبهساختکپسولمنتقلمیشوند. ۳(با
کتریهانقشدارد. کتریهایبدونکپسولزندهـکپسولدرتواناییبیماریزاییبا ۴(فقطبا

شکل مقابل، مربوط به یکی از آزمایش های گریفیت است. با توجه به نتیجۀ این آزمایش، کدام عبارت دربارۀ مخلوط تزریق شده به موش - 8

قطعاً صحیح است؟

کتریهایکپسولدارزندهبهموشتزریقشدند. ۱(با
کتریهایتزریقشدهبهموش،قادربهتولیدانرژیبودند. ۲(همۀبا

کتریهایپوشینهدار،فقطدرششهایموشمردهمشاهدهشدند. ۳(با
گمشوند. کتریهایزندهتوانستندباعثاختاللدرتنفسیاختهایدیافرا ۴(درنهایت،با

در هر یک از آزمایش های گریفیت که ............... دادند، ...............- 9

کتریهایزندهوغیرزندهبهموشتزریقشدند. کتریهامحتوایژنتیکیخودراتغییرـبا ۱(بعضیازبا
کتریهایکپسولداردرخونموشمشاهدهشدند. کتریهابافتهایششراموردحملهقرارـفقطبا ۲(با

کتریهایزندهراکشتند. ۳(موشهابهطورطبیعیبهفعالیتهایتنفسیخودادامهـدستگاهایمنیموشها،با
کتریهاتواناییحفظپایداریوضعدرونیخودراازدستـموشهابهبیماریسینهپهلومبتالنشدند. ۴(تحتتأثیرگرما،با

گریفیت پس از انجام چهار آزمایش خود، تشخیص داد که ............... - 10

کتریهایزندهمیتوانندتغییریدرمیزانمادۀوراثتیخودایجادکنند. ۲(با کتریوجوددارد. ۱(امکانانتقالپوشینهبینانواعمختلفیکگونۀبا
کتریاستکهفقطیکنوعآنبیماریزامیباشد. ۴(عاملبیماریآنفلوانزاگونهایازبا کتریمیشود. کتریهامنتقلمیشودوباعثتغییردرشکلظاهریبا ۳(ِدنابینبا

 ُخب دیگه بحث راجع به گریفیت بسه. بریم سراغ آزمایش های ایوری. 

در یکی از آزمایش های ایوری و همکارانش، ...............؛ در آزمایشی که بالفاصله ............... از این آزمایش انجام شد، قطعاً ...............- 11

کتریهایکشتهشدۀپوشینهداراستفادهشدـبعدـموادآلیعصارهبهصورتالیهالیهجداشدند. ۱(ازعصارۀاستخراجشدهازبا
کتریهایکشتهشدهبهمحیطکشتاضافهشدـبعدـعصارۀبهدستآمدهباسرعتباالسانتریفیوژشد. ۲(عصارۀفاقدپروتئینبا

کتریهاتغییرکرد. ۳(چهارنوعازآنزیمهایتخریبکنندهمورداستفادهقرارگرفتندـقبلـفقطدریکیازمحیطهایکشت،شکلظاهریبا
کتریهایکشتهشده،آنزیمهایکپسولسازتولیدشدند. ۴(فقطدرتعدادیازمحیطهایکشت،انتقالصفتصورتگرفتـقبلـدرمحیطکشتحاویِدناورِنایبا

کدام عبارت، دربارۀ باکتری های موجود در محیط های کشت آزمایش های ایوری، درست است؟- 12

کتریهایزندهتوانستندصفترادریافتکنند. ۱(درهرمحیطکشتداراینوکلئیکاسید،با
کتریهاییتوانستندپوشینهبسازندکهمقدارمادۀوراثتیآنهاافزایشپیداکردهبود. ۲(فقطبا

کتریهایکپسولداروجودنداشتند. کتریهایفاقدپوشینه،پروتئینهایبا ۳(درهیچیکازمحیطهایکشتبا
کتریتخریبشدهبودند. کتریهایبیماریزاایجادشدند،پروتئینهایعصارۀبا ۴(درآزمایشیکهفقطدریکیازمحیطهایکشتبا

چند مورد، عبارت زیر را به طور صحیحی تکمیل نمی کند؟- 13

»وجه ............... محیط های کشت آزمایش های دوم و سوم ایوری، در این است که ...............«

الف( مشترک ـ در همۀ آن ها، باکتری های بدون کپسول زنده برخالف باکتری های کپسول دار کشته شده وجود داشتند.

ب( تمایز ـ فقط در بعضی از محیط های آزمایش دوم، مولکول DNAی باکتری های کپسول دار کشته شده وجود داشت. 

ج( مشترک ـ در هیچ یک از آن ها، پروتئین های باکتری های کپسول دار کشته شده مشاهده نمی شوند.

د( تمایز ـ فقط در بعضی از محیط های آزمایش سوم، باکتری های کپسول دار زنده به وجود آمدند. 

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
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در آزمایش ............... ایوری و همکارانش، ............... ماده ای بود که ...............- 14

کتریاضافهشد،فاقدهرـفعالیتآنزیمیداشتهباشد. ۱(اولـباقیماندۀمحلولیکهبهمحیطکشتبا
۲(دومـالیهایکهدرآنکپسول)پوشینه(تولیدشد،دارایـهررشتۀسازندۀآن،دوانتهایمتفاوتداشت.

۳(سومـظرفیکهدرآنانتقالصفتصورتنمیگیرد،حاویـتعدادنوکلئوتیدهایآزاددرظرفرازیادمیکند.
کتریهایبدونپوشینهتغییرنمیکند،فاقدهرـمونومرنیتروژندارداشتهباشد. ۴(سومـظرفیکهدرآنشکلظاهریبا

چند مورد، دربارۀ وجه مشترک همۀ آزمایش های دانشمندی که اثبات کرد ماهیت مادۀ وراثتی، نوکلئیک اسیدی است، نادرست می باشد؟- 15

الف( تخریب گروهی از مولکول های زیستی که از نظر ساختار شیمیایی و عملکردی، بیشترین تنوع را دارند.

ب( استفاده از عصارۀ موجود در باکتری های کپسول دار و کاهش دادن تنوع مولکول های زیستی درون آن 

ج( انتقال صفت تولید آنزیم پوشینه ساز در همۀ محیط های کشتی که باکتری های زنده وجود داشتند.

د( نتیجه گیری این که عامل اصلی و مؤثر در انتقال صفات، مولکول DNA است. 

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
در سومین آزمایش ایوری و همکارانش، به یکی از قسمت های عصارۀ باکتری پوشینه دار کشته شده، آنزیمی غیر از ............... اضافه شد؛ اضافه کردن این قسمت از - 16

عصاره به محیط کشت باکتری بدون پوشینۀ زنده قطعاً نمی تواند ...............

کتریهایزندهباشد. ۲(نوکلئازـبدونتأثیربرشکلظاهریبا ۱(لیپازـنشاندهندۀنقشِدنابهعنوانمادۀوراثتیباشد.
۴(تجزیهکنندۀکربوهیدراتـبرمقدارپروتئینهایمحیطکشتبیتأثیرباشد. کتریشود. ۳(پروتئازـباعثتولیدآنزیمسازندۀپوشینهدراطرافبا

 دیگه تقریباً قسمت اول گفتار )۱( تموم شد. مونده فقط چند تا سؤال ترکیبی از گریفیت و ایوری. 

در ............... آزمایش گریفیت، ............... آزمایش ایوری، ...............- 17

کتریهایزنده،کپسولدارشدند. ۲(چهارمینـهماننداولینـهمۀبا ۱(اولینـبرخالفدومینـژنآنزیمسازندۀکپسولبیانشد.
کتریهایبدونکپسولقابلمشاهدهبودند. درانتها،با برخالفسومینـ ۴(دومینـ کتریهایکپسولدارباگرماکشتهشدند. با هماننداولینـ ۳(سومینـ

ایوری ............... گریفیت، در آزمایش های خود، ...............- 18

۱(همانندـمشخصکردکهمادۀوراثتیمیتواندبهیاختۀدیگریمنتقلشود.
کتریهایبیماریزایکشتهشدهاستفادهکرد. ۲(برخالفـازعصارۀاستخراجشدۀبا

کتریهایپوشینهدارکشتهشدهوبدونپوشینهراتهیهکرد. ۳(همانندـمخلوطیازبا
کتریپوشینهدار،انتقالصفترامشاهدهکند. ۴(برخالفـتوانستدرحضورمحتویاتبا

 تا اینجای فصل مقدمه بود. تازه داریم می رسیم به جاهای اصلی فصل. اینجا می خوایم با ساختار نوکلئیک اسیدها آشنا بشیم. اول دربارۀ ساختار کلی نوکلئیک اسیدها 

صحبت می کنیم و بعد از اون، دربارۀ انواع نوکلئیک اسیدها و تفاوتاشون. 

چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟- 19

»در همۀ انواع نوکلئیک اسیدهایی که در هستۀ یاخته های پوششی کبد تولید می شوند، ...............«

الف( حداقل یک نوع باز آلی، حلقۀ شش ضلعی کربن دار ندارد.

ب( همۀ انواع بازهای آلی که در ساختار خود حلقۀ نیتروژن دار پنج ضلعی دارند، قابل مشاهده هستند.

ج( واحدهایی تکرارشونده وجود دارند و هر واحد، از طریق فسفات خود به واحد مجاور متصل می شود. 

د( بازهای آلی مکمل موجود در یک رشتۀ پلی نوکلئوتیدی، می توانند با یکدیگر پیوند هیدروژنی تشکیل دهند. 

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
هر نوع باز آلی که دارای ساختار دوحلقه ای می باشد، برخالف هر نوع باز آلی دارای ساختار تک حلقه ای، چه مشخصه ای دارد؟- 20

۲(درساختارهمۀانواعنوکلئیکاسیدهامیتواندمشاهدهشود.  ۱(درساختارخود،حداقل۱۱کربندارد.
کیتشکیلمیدهد. ۴(بامولکولقندیدئوکسیریبوزپیونداشترا ۳(ازطریقحلقهایپنجضلعیبهقندپنجکربنیمتصلمیشود.

توالی نوعی رشتۀ پلی نوکلئوتیدی )رشتۀ X( به صورت TACGATTG است. کدام عبارت، دربارۀ نوعی باز آلی صحیح است که در رشتۀ مکمل )رشتۀ Y( این رشته، - 21

بیشترین فراوانی را دارد؟

۱(درصورتیکهبخواهدپیوندهیدروژنیتشکیلدهد،قطعاًدرمقابلنوعیبازآلیقرارمیگیردکهدررشتۀXبیشترینفراوانیرادارد.

۲(برخالفنوعیبازآلیکهدررشتۀYکمترینفراوانیرادارد،میتوانددرساختارمنبعرایجانرژییاختهمشاهدهشود.

۳(همانندنوعیبازآلیکهدررشتۀXکمترینفراوانیرادارد،دوپیوندهیدروژنیبابازآلیمکملخودبرقرارمیکند.

۴(هیچگاهممکننیستنوعیبازآلیکهدررشتۀXکمترینفراوانیرادارد،درمقابلآنقراربگیرد.
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گر ساختار نشان داده شده در شکل مقابل مربوط به قسمتی از یک واحد سازندۀ یک نوکلئیک اسید ............... باشد، می توان گفت گفت که ...............  ا

کیتشکیلمیدهد. ۱(دورشتهایـقطعاًبخش»۴«بایکگروهفسفاتپیونداشترا

کسیژنکمترنسبتبهساختارمشابهخوددرRNAدارد. ۲(دورشتهایـبخش»۱«قطعاًیکا

۳(تکرشتهایـبازآلیمکملآدنیندرDNAنمیتواندبابخش»۲«پیوندیمحکمبرقرارکند.

۴(تکرشتهایـپیوندتشکیلشدهتوسطبخش»۳«،قطعاًقسمتیازیکپیوندفسفودیاستراست.

با توجه به شکل مقابل که بخشی از یک رشتۀ پلی نوکلئوتیدی را نشان می دهد، کدام عبارت قطعاً - 23

به طور صحیحی بیان شده است؟
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۱(بخش»۴«:بازآلیپورینـدرساختارهرنوعنوکلئیکاسیدطبیعیوجوددارد.

۲(بخش»۳«:دئوکسیریبوزـجرمکمترینسبتبهقنداستفادهشدهدرRNAدارد.

۳(بخش»۱«:فسفاتـهمۀفسفاتهابهگروههیدروکسیلنوکلئوتیدبعدیمتصلمیشوند.

کیـدرقرارگرفتندورشتۀپلینوکلئوتیدیدرمقابلیکدیگرنقشدارد. ۴(بخش»۲«:پیوندهایاشترا

کیزه )میتوکندری( ............... نوکلئیک اسید موجود در کروموزوم هستۀ یاختۀ سنگفرشی حبابک - 24 دربارۀ واحدهای تکرارشوندۀ نوکلئیک اسیدهای موجود در رِناتن های را

موش، می توان گفت که ...............

۱(همانندـبهیکسمتقندآنها،یکتاسهگروهفسفاتمیتواندمتصلاست.

کثردوحلقۀکربندارپنجضلعیدرساختارآنهاوجوددارد. ۲(همانندـحداقلیکوحدا

کسیژنبیشترازدئوکسیریبوزدارد. ۳(برخالفـقندآنها،یککربنکمترازگلوکزویکا

۴(برخالفـبهکربنموجوددرساختارقندپنجکربنیآنها،گروههیدروکسیلمتصلاست.

شکل مقابل، دو نوع مولکول زیستی در یکی از یاخته های بدن انسان را نشان می دهد. کدام عبارت، دربارۀ این مولکول های زیستی صحیح است؟- 25

۱(فقطیکیازدومولکولقادراستبینمونومرهایخودپیوندهیدروژنیبرقرارکند.

۲(درهردومولکول،تعدادبازهایآلیدوحلقهایوبازهایآلیتکحلقهایبرابرمیباشد.

۳(دریکیازایندومولکول،بازهایآلیمکملیکرشتهنمیتوانندبایکدیگرپیوندتشکیلدهند.
۴(درهردومولکول،نوکلئوتیدهایدوانتهایرشتهمیتوانندبایکدیگرپیوندفسفودیاسترتشکیلدهند.

در نوعی نوکلئیک اسید، نوکلئوتیدهای ............... قابل مشاهده هستند. دربارۀ این نوکلئیک اسید می توان گفت که ...............- 26

۱(فاقدتیمینـنمیتواندوظایفخودرادردرونهستۀیاختههاییوکاریوتیانجامدهد.
۲(فاقدیوراسیلـطیفرایندهمانندسازی،توسطنوعیآنزیمبسپارازمورداستفادهقرارمیگیرد.

۳(یوراسیلدارـاغلبانواعمونومرهایشدرساختاررشتههایپلینوکلئوتیدیتیمینداریافتمیشوند.
۴(تیمیندارـممکننیستتعدادپیوندهایقندـفسفاتشکمترازدوبرابرپیوندهایفسفودیاسترباشد.

 ُخب، تا اینجا فهمیدیم که چطوری مشخص شد که DNA مادۀ وراثتی هست و تا حدودی هم با ساختار نوکلئیک اسیدها آشنا شدیم. اینجا مرور کوتاهی خواهیم داشت 
بر نحوۀ کشف ساختار مولکولی DNA. سؤاالت این قسمت خیلی حفظی هستن و باید تسلط زیادی روی متن و شکل کتاب داشته باشین. 

چند مورد، دربارۀ مشاهدات و تحقیقات چارگاف، صحیح است؟- 27

الف( او در ابتدا این عقیده را باور داشت که نوکلئوتیدها به نسبت مساوی در سراسر مولکول توزیع شده اند. 

ب( متوجه شد که مقدار بازهای آلی در همۀ مولکول های ِدنای هر جانداری با یکدیگر برابر است. 

ج( توانست دلیل برابری نوکلئوتیدهای آدنین دار و تیمین دار را مشخص کند. 

د( مقدار بازهای آلی ِدناهای طبیعی جانداران مختلف را اندازه گیری کرد.

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱

 چقدر به شکل های کتاب درسی توجه می کنین؟ آیا تصویری از شکل های کتاب درسی رو در ذهنتون دارین؟ پاسخ این سؤال در تست بعدی!

کدام عبارت، دربارۀ تصویر تهیه شده با پرتو ایکس از مولکول ِدنا توسط ویلکینز و فرانکلین، صحیح نیست؟- 28

۲(درنقطۀمرکزیتصویر،بخشیتیرهدیدهمیشود. ۱(همۀبخشهایتیرۀتشکیلشدهدریکراستانیستند.

۴(اندازۀبعضیازبخشهایتیرۀتشکیلشدهمتفاوتاست. ۳(خطوطیگسستهدراینتصویرقابلمشاهدهاست.
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 یه سؤال کلی هم حل کنیم از کل دانشمندایی که تا اینجا باهاشون آشنا شدیم. البته، جای ایوری خالیه!

در آزمایش های ...............، مشخص ............... که ...............- 29

۲(چارگافـشدـجفتبازهایمکملدرمقابلیکدیگرقرارمیگیرند. ۱(واتسونوکریکـشدـابعادمولکولِدناچقدراست.
۴(گریفیتـنشدـاطالعاتوراثتیمیتوانندبهیاختۀدیگریمنتقلشوند. ۳(ویلکینزوفرانکلینـنشدـِدنادارایدورشتۀپلینوکلئوتیدیاست.

 اما یکی از مهم ترین قسمت های گفتار )۱(، دربارۀ مدل مولکولی DNA است. قسمتی که خودش می تونه منبع مناسبی برای طرح سؤال باشه و البته، برای یادگیری 

گفتار )۲( و همچنین مطالب فصل )۲(، خیلی بهش نیاز دارین. پس یکم دقتتون رو روی این قسمت بیشتر کنین. 

با توجه به مولکول های زیستی موجود در یاختۀ پوششی حبابک شش موش، کدام گزینه، برای تکمیل صحیح عبارت زیر مناسب می باشد؟- 30

»در مدل مولکولی نشان  داده شده در شکل مقابل، ...............« 

۱(بازشدندورشتهدربخشهاییازمولکولبرایانجاموظایفخودهمراهبابههمخوردنپایداریاست.
۲(هرنوکلئوتیدیکهفقطیکپیوندفسفودیاسترتشکیلمیدهد،دریکانتهایرشتۀپلینوکلئوتیدیقراردارد.

۳(تعدادحلقههایآلیپنجضلعیهررشته،قطعاًبرابرباتعدادحلقههایآلیششضلعینیتروژنداررشتۀمقابلاست.
۴(برخیازگروههایفسفاتدرتشکیلپیوندفسفودیاسترشرکتنمیکنندودوانتهایمولکولمشابهیکدیگرنیستند.

هر رشتۀ یک مولکول زیستی فسفات دار، همیشه دو سر متفاوت دارد. کدام عبارت، دربارۀ این مولکول، صحیح است؟- 31

کثربادومونومردیگرمولکولمیتواندپیوندتشکیلدهد. ۱(هرمونومرموجوددرآن،حدا
۲(نوعیپلیمرازواحدهایتکرارشوندهاستودرسیتوپالسمبعضیازیاختههاقابلمشاهدهاست.
۳(تشکیلپیوندهایهیدروژنیبهصورتاختصاصیدرآن،باعثثباتقطردرسراسرمولکولاست.
۴(هموارهبهصورتیکنردبانپیچخوردهتشریحمیشودکهبهدورمحورمرکزیخودپیچیدهاست.

چند مورد، دربارۀ مدل مارپیچ دو رشته ای DNA، به طور صحیحی بیان شده است؟- 32

الف( به دلیل پیِچش رشته های پلی نوکلئوتیدی، شیارهایی در مولکول ایجاد می شوند که اندازه ای برابر دارند.

ب( در هر قسمتی از مولکول ِدنا، مجموع طول دو نوکلئوتید قرار گرفته در مقابل هم یکسان می باشد. 

ج( برای تعیین توالی کل مولکول DNA، کافی است ترتیب نوکلئوتیدهای یک رشته شناسایی شود.

د( تشکیل پیوندهایی با انرژی پیوند کم، منجر به افزایش میزان پایداری مولکول DNA شده است.

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
 سؤال بعدی شاید یکم چاشنی محاسبه رو داخل خودش داشته باشه اما وقتی می چشینش، طعم مفهوم مدل مولکول DNA رو داره. 

در مولکول DNAی استرپتوکوکوس نومونیا، توالی یک رشتۀ پلی نوکلئوتیدی بخشی از DNA به صورت AGCTAGCA است. چند مورد، دربارۀ رشتۀ مکمل این - 33

بخش از DNA صحیح است؟

ب( مجموع بازهای گوانین و سیتوزین، برابر با پیریمیدین هاست. الف( اختالف تعداد نوکلئوتیدها و حلقه های نیتروژن دار، برابر تعداد تیمین است. 

د( دارای 3 حلقۀ پنج ضلعی کربن دار می باشد. ج( تعداد حلقه های آلی، بیش از 6 برابر تعداد پورین ها می باشد. 

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
کدام عبارت، دربارۀ انواع نوکلئوتیدهایی درست است که توسط آنزیم های یک جاندار تک یاخته ای تولید می شوند؟- 34

کیبهنوکلئوتیدهایدیگرمتصلمیشوند. ۱(همۀنوکلئوتیدهاییکهدرساختارِدناییاختهشرکتدارند،توسطدوپیونداشترا
کنشهایسوختوسازییاساختاردرشتمولکولهاشرکتدارند. ۲(همۀنوکلئوتیدهاییکهدرسیتوپالسمساختهمیشوند،دروا

کنشهایسوختوسازیدخالتدارند،فقطدرفرایندهایفتوسنتزوتنفسیاختهایمؤثرمیباشند. ۳(همۀنوکلئوتیدهاییکهدروا
۴(همۀنوکلئوتیدهاییکهدرساختارمولکولهایناقلالکترونواردمیشوند،قطعاًدارایگروهفسفاتوحلقۀششضلعیکربندارهستند.

 سؤال بعدی، یکی از مواردش یه نکتۀ ترکیبی داره که توی فصل )۵( می خونین. البته اگه میکرو آموزش رو خونده باشین، همین االن هم بلدین. اما اگه نخوندین، می تونین 

االن این سؤال رو جواب ندین و بعداً حلش کنین یا اینکه فقط پاسخنامش رو بخونین تا یاد بگیرین. نمی دونم دیگه، تصمیم با خودتون!

چند مورد، عبارت زیر را به طور صحیحی تکمیل می کند؟- 35

»منبع رایج انرژی یاخته، ............... نوکلئوتید از بخشی از یک رشتۀ پلی نوکلئوتیدی با توالی CACG که در ............... یک یاختۀ یوکاریوتی فعالیت می کند، ...............« 

الف( همانند دومین ـ مادۀ زمینه ای سیتوپالسم ـ باز آلی دو حلقه ای دارد. 

ب( همانند اولین ـ مادۀ زمینه ای سیتوپالسم ـ سه گروه فسفات دارد.

ج( برخالف چهارمین ـ هسته ـ قند پنج کربنی ریبوز دارد. 

د( برخالف سومین ـ هسته ـ دو پیوند پر انرژی دارد. 

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
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 آخیش! باألخره گفتار )۱( فصل اول تموم شد. البته، نکاتی از این گفتار هستن که هنوز بررسیشون نکردیم و بعداً، در »یک  گام فراتر« راجع بهشون صحبت می کنیم. اما 
فعالً ما که خیلی خسته شدیم، مطمئنم شما هم خسته شدین. پس یکم استراحت کنیم و بعدش، با هم بریم سراغ گفتار بسیار مهم بعدی. پس فعالً. 

درگفتار)2(اولینفصلکتاب،راجعبههمانندسازیمولکولِدناوتفاوتهایآندریاختههایگفتار 2: همانندسازی ِدنا
یوکاریوتیوپروکاریوتیصحبتمیکنیم.

 ُخب، پس از استراحتی کوتاه رسیدیم به یه بخش نسبتاً سخت و مفهومی در فصل )۱(. می خوایم راجع به آزمایش های مزلسون و استال صحبت کنیم. 

مزلسون و استال، در آزمایش های خود، در فواصل 20 دقیقه ای باکتری ها را از محیط کشت جدا و بررسی کردند. آن ها پس از بررسی نمونۀ تهیه شده در دقیقۀ ............... - 36

۱(۲۰،متوجهشدندکهمولکولDNAبهصورتدستنخوردهباقینمیماند.
۲(۲۰،نتیجهگرفتندکههمانندسازیDNAبهصورتنیمهحفاظتیانجاممیشود.

۳(۴۰،نتیجهگرفتندکهفقطنیمیازمولکولهایDNAدارایایزوتوپسبکنیتروژنهستند.
۴(صفر،مشاهدهکردندکهبینچگالیDNAوزمانرسیدنآنبهانتهایلوله،رابطۀمستقیموجوددارد.

 توی سؤاالت شکل دار، خیلی مهمه که از حافظۀ تصویری تون کمک بگیرین. اما نباید همه چیز رو از حفظ بخواین بگین. باید خود شکل صورت سؤال رو هم بررسی کنین. 

شاید طراح تغییری توی شکل ایجاد کرده باشه. 

14N در آزمایش مزلسون و - 37 از محیط کشت دارای شکل مقابل، نشان دهندۀ نمونه های تهیه شده در سه زمان متفاوت 

استال می باشد. کدام عبارت، دربارۀ این شکل نادرست است؟ )ترتیب زمانی لوله ها از چپ به راست است.(
1 2 3 ۱(درلولۀ»۲«برخالفلولۀ»۱«،دروسطلولهنوارتشکیلمیشود.

۲(درلولۀ»۱«برخالفلولۀ»۲«،فقطیکنواردرلولهتشکیلمیشود.
۳(درلولۀ»۲«همانندلولۀ»۳«،دروسطلولهیکنوارتشکیلمیشود.

۴(درلولۀ»۳«همانندلولۀ»۱«،دریکیازدوانتهایلولهنوارتشکیلمیشود.
با توجه به مراحل آزمایش های مزلسون و استال، کدام عبارت، به طور صحیحی بیان شده است؟- 38

15،هرمولکولِدناچگالیسنگینیداشت. N کتریE.coliدرمحیطکشتدارای ۱(۲۰دقیقهپسازحضوربا
14،نیمیازنوکلئوتیدهایبهکاررفتهدرِدناها،نشانهگذاریشدهبودند. N کتریهابهمحیطکشتدارای ۲(۴۰دقیقهپسازانتقالبا

15،نیمیازِدناهاچگالیسنگینونیمیازآنهاچگالیمتوسطداشتند. N کتریهادرمحیطکشتدارای ۳(پساز۴۰دقیقهرشدبا
کتریهادرشیبیازمحلولسزیمکلریدباغلظتهایمتفاوتگریزدادهشدند. 14،با N کتریهادرمحیطکشتدارای ۴(پساز۲۰دقیقهرشدبا

 سؤاالتی که از اینجا به بعد می خوایم حل کنیم، سؤاالتی هستن که دربارۀ آزمایش های مزلسون و استال نیستن اما با توجه به مفاهیم اونا طرح شدن. یعنی شما باید نکاتی 

که دربارۀ آزمایش های مزلسون و استال گفتیم رو بلد باشین تا بتونین این سؤاالت رو حل کنین. این سؤاالت نسبت به سؤاالت قبلی سخت تر و مفهومی تر هستن و الزمه که با 

دقت بررسی شون کنین. 

با توجه به آزمایش های مزلسون و استال، کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیحی کامل می کند؟- 39

»با فرض این که همانندسازی DNA به صورت ............... انجام  شود، ...............«

15،بعضیازمولکولهایِدناچگالیسنیگنیدارند. N کتریهادرمحیطکشتدارای کندهـپسازپایانکشتبا ۱(پرا
15،همگیواجدِدنایسنگینمیشدند. N کتریهادرمحیطکشتدارای ۲(حفاظتیـپسازچندمرحلهرشدوتکثیربا

14،دونواربابیشترینفاصلۀممکنتشکیلمیشود. N ۳(حفاظتیـپسازسانتریفیوژسومیننمونۀتهیهشدهازمحیطکشتدارای
14،قطعاًدونوعمولکولDNAازنظرچگالیقابلمشاهدهاست. N کتریهادرمحیطکشتدارای ۴(غیرحفاظتیـ۴۰دقیقهپسازرشدبا

14N منتقل شد. پس از دو دور همانندسازی باکتری در محیط کشت - 40 ، باکتری  به محیط کشت دارای 15N پس از چند دور همانندسازی باکتری در محیط کشت دارای

جدید، ِدنای باکتری استخراج و در شیبی از محلول سزیم کلرید با غلظت های متفاوت و در سرعتی بسیار باال سانتریفیوژ می شود. بر اساس طرح پیشنهادی ...............، 

انتظار می رود که ............... نوار در لوله تشکیل شود. 

۲(حفاظتیهمانندنیمهحفاظتیـدو  ۱(غیرحفاظتیهمانندحفاظتیـدو
۴(حفاظتیبرخالفغیرحفاظتیـیک  کندهـیک ۳(نیمهحفظاتیبرخالفپرا

 سؤال بعدی مروری هست بر نکاتی که تا االن گفتیم. پس زیاد هم نیاز به توضیح نداره و اگه تا اینجا رو خوب خونده باشین، این سؤال رو هم راحت جواب می دین. اگه هم خوب یاد نگرفته  

باشین، اینجا یاد می گیرین. 

15N انتقال دهیم، پس از ............... دور همانندسازی ...............، - 41 ، آن ها را به محیط کشت دارای 14N گر پس از چند مرحله رشد و تکثیر باکتری ها در محیط کشت دارای ا

در نمونۀ سانتریفیوژشده در شیبی از محلول سزیم کلرید با غلظت های متفاوت ...............

۲(یکـحفاظتیـفقطیکنواردرلولهتشکیلمیشود. ۱(یکـنیمهحفاظتیـدونواردرلولهتشکیلمیشود.
۴(دوـنیمهحفاظتیـیکنواردروسطویکنواردرپایینلولهتشکیلمیشود. ۳(دوـحفاظتیـبیشترمولکولهایِدنادرباالیلولهقرارمیگیرند.
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 تا اینجای فصل، بیشتر راجع به آزمایش های دانشمندان مختلف صحبت می کردیم. از اینجا به بعد، بیشتر می خوایم راجع به خود سلول و کارهاش صحبت کنیم. اول از 
همه، می ریم سراغ همانندسازی و عوامل الزم برای انجام اون. 

چند مورد، دربارۀ همانندسازی در یک یاختۀ پروکاریوتی، صحیح است؟- 42
الف( قبل از تقسیم میتوز انجام می شود و انتقال بدون  کم وکاست اطالعات به یاخته های حاصل از تقسیم را ممکن می سازد.

ب( دو رشتۀ ِدنا کامالً از یکدیگر جدا می شوند و سپس نوکلئوتیدهای مکمل در مقابل نوکلئوتیدهای قبلی قرار می گیرند.
ج( برای ساخته شدن یک رشتۀ ِدنا در مقابل رشتۀ الگو، فعالیت هم زمان آنزیم ِدنابسپاراز و هلیکاز کافی است.

د( فرایند باز شدن پیچ و تاب های ِدنا، قبل از شروع فعالیت آنزیم هلیکاز آغاز می شود. 
۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱

چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟- 43
»در فرایند همانندسازی در یک یاختۀ هسته دار، واحدهایی که در کنار یکدیگر ............... الگو را می سازند، می توانند ...............«

الف( رشتۀ ـ فقط در مقابل نوکلئوتیدهایی قرار بگیرند که مکمل آن ها می باشند.
ب( نسخۀ مکمل ـ هر یک از نوکلئوتیدهای آزاد و سه فسفاتۀ درون یاخته باشند.

کی با نوکلئوتیدهای دیگر شرکت کنند.  ج( رشتۀ ـ همگی در تشکیل دو پیوند اشترا
د( نسخۀ مکمل ـ در لحظۀ اتصال به رشتۀ در حال ساخت، دو فسفات خود را از دست بدهند. 

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر، مناسب است؟- 44

»نوعی عامل مؤثر در همانندسازی که ...............، همواره ...............«
الف( به عنوان الگو استفاده می شود ـ در نقاط متعددی باز می شود. 

ب( منبع انرژی الزم برای تشکیل پیوند است ـ فقط در محل همانندسازی مشاهده می شود. 
ج( ضمن باز کردن دو رشته، نوکلئوتیدهای مکمل را مقابل هم قرار می دهد ـ در ِدنا دارای رمز است. 

د( نوکلئوتیدها را با پیوند فسفودی استر به هم وصل می کند ـ در محلی غیر از محل تولید خود، فعالیت می کند. 
۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱

کدام عبارت، دربارۀ فعالیت ها و عملکردهای آنزیم هلیکاز، صحیح است؟- 45
۱(بازکردنپیچوتابهایِدناراقبلازهمانندسازیآغازمیکند.

۲(فقطدرشکستنپیوندهایهیدروژنیوفاصلهدادندورشتۀDNAنقشدارد.
۳(جهتساخترشتۀجدیددرهردوراهیهمانندسازی،باجهتحرکتهلیکازیکساناست

۴(انرژیمصرفشدهتوسطاینآنزیمبرایبازکردندورشتهدربخشهایمختلفDNAیکساناست.
پس از شروع همانندسازی DNA در هستۀ یک یاختۀ یوکاریوتی، ............... قبل از ............... رخ می دهد. - 46

۲(بازشدندورشتهازیکدیگرـشکستهشدنپیوندهایهیدروژنی ۱(بازشدنپیچوتابDNAـتشکیلنخستینساختارYمانند
شروعفعالیتآنزیمهایالزمبرایهمانندسازی ۴(جداشدنهیستونهاازDNAـ ۳(جداشدندوفسفاتازنوکلئوتیدـبروزفعالیتنوکلئازیDNAپلیمراز

در محلی از ِدنای خطی، چهار رشتۀ پلی نوکلئوتیدی مارپیچ مشاهده می شود. کدام عبارت، دربارۀ این محل از DNA، قطعاً صحیح است؟- 47
۱(طیفرایندهمانندسازی،حداقلیکآنزیمDNAپلیمرازازاینقسمتعبورخواهدکرد.

۲(قبلازشروعفرایندتقسیمهسته،آنزیمهلیکازپیوندهایهیدروژنیاینقسمترامیشکند.
۳(بالفاصلهپسازپایانفرایندهمانندسازی،رشتههایجدیدتراینقسمتازهمفاصلهمیگیرند.

۴(قبلازتشکیلپیوندهایکوواالنسیبیننوکلئوتیدهایاینقسمت،پیوندهایهیدروژنیتشکیلشدهاند.
چند مورد از عبارت های زیر، دربارۀ همانندسازی مولکول DNAی اصلی در هر یاخته ای درست است که در آن، مولکول DNAی متصل نشده به غشا مشاهده می شود؟- 48

الف( در هر دوراهی همانندسازی، دو آنزیم هلیکاز وجود دارد. 
ب( قبل از همانندسازی ِدنا، پروتئین های هیستون از آن جدا می شوند. 

ج( کاهش میزان پیچ خوردگی های مولکول ِدنا با فعالیت آنزیم هلیکاز آغاز می شود. 
د( با همکاری انواعی از آنزیم های DNAپلی مراز، یک رشتۀ DNA در مقابل رشتۀ الگو ساخته می شود. 

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
هنگام همانندسازی یک مولکول DNAی حلقوی، ............... قابل مشاهده است. - 49

۱(اتصالنوکلئوتیدسهفسفاتهبهرشتههمانندجداشدننوکلئوتیدتکفسفاتهازرشته
۲(رشتۀپلینوکلئوتیدیدارایدوانتهایآزادهمانندرشتۀپلینوکلئوتیدیفاقددوانتهایآزاد

GوCبرخالفشکستنپیوندبیننوکلئوتیدهایAدرمقابلنوکلئوتیدC۳(قرارگیرینوکلئوتید
۴(نزدیکشدنساختارهایYمانندبهیکدیگربرخالفنزدیکشدنحبابهایهمانندسازیبهیکدیگر
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کدام عبارت، دربارۀ هر ساختار Yمانندی درست است که در مرحلۀ S چرخۀ یاخته ای در یک مولکول ِدنا به وجود می آید؟- 50

۲(فقطنوکلئوتیدهاییمشاهدهمیشوندکهفاقدبازآلییوراسیلمیباشند. ۱(نوکلئوتیدهایواجدبیشازیکگروهفسفات،فاقدپیوندکوواالنسیهستند.
۴(درمحلایجاداینساختار،هیچپروتئینیبهDNAمتصلنیست. ۳(رشتۀجدیدبرخالفرشتۀقدیمی،درابتدافاقدساختارمارپیچیاست.

در فاصلۀ بین دو ساختار Yمانند به وجود آمده در یک جایگاه آغاز همانندسازی، چند مورد، قابل مشاهده است؟- 51

ب( تشکیل شدن پیوندهای فسفودی استر جدید الف( بیش از چهار نوع نوکلئوتید سه فسفاته 

د( چهار رشتۀ پلی نوکلئوتیدی با اندازه و توالی منحصربه فرد ج( از هم گسیختگی پیوندهای هیدروژنی بین دو رشته  

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
هنگام همانندسازی دو رشتۀ الگوی یک مولکول ِدنای حلقوی، همواره ...............- 52

۱(هرنوکلئوتیدآمادهبرایاتصالبهنوکلئوتیدمکمل،درمقابلنوکلئوتیدمکملخودقرارمیگیرد.
۲(نوکلئوتیدهاییبهرشتۀجدیدمتصلیاازآنجدامیشوندکهیکفسفاتدارند.

۳(هربخشیازدورشتۀجدیددرحالتشکیل،بیندورشتۀالگوقراردارند.
۴(پیوندهایهیدروژنیفقطدردوساختارYمانندازهمگسیختهمیشوند.

 تا اینجا فهمیدیم که همانندسازی چجوری انجام میشه. با آنزیم هلیکاز و کارایی هم که انجام میده آشنا شدیم. حاال وقتشه یکم بیشتر با آنزیم DNAپلی مراز آشنا بشیم. 

آنزیمی که نباید اشتباه کنه، چون اشتباهاش می تونن خیلی گرون تموم بشن!

چند مورد، عبارت زیر را به طور صحیحی تکمیل نمی کند؟- 53

»برای انجام شدن همانندسازی، فعالیت ............... توسط آنزیمی انجام می شود که توانایی ............... را دارد.«

ب( پلی مرازی ـ اتصال هم زمان به دو رشتۀ ِدنا الف( ویرایش ـ تشکیل پیوند هیدروژنی 

د( جداسازی نوکلئوتیدها از یکدیگر ـ جدا کردن پروتئین های همراه ِدنا ج( باز شدن مارپیچ ـ شکستن پیوند دارای انرژی پیوند زیاد 

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
هنگام همانندسازی یک مولکول DNA در باکتری، فقط زمانی ............... که ...............- 54

۱(پیوندفسفودیاسترتشکیلمیشودـنوکلئوتیدمناسبدرمقابلنوکلئوتیدرشتۀالگوقرارگرفتهباشد.
۲(اشتباهیدرهمانندسازیرخمیدهدـاختاللیدرفعالیتنوکلئازیآنزیمهمانندسازیوجودداشتهباشد.
۳(پیوندفسفودیاسترشکستهمیشودـنوکلئوتیدسیتوزینداردرمقابلنوکلئوتیدآدنیندارقرارگرفتهباشد.

۴(تغییریدراطالعاتمادۀوراثتیرخمیدهدـآنزیم،رابطۀمکملینوکلئوتیداشتباهرادرستتشخیصدهد.
گر این باکتری، 60 دقیقه در محیطی کشت داده شود که دارای ایزوتوپ سبک نیتروژن می باشد، - 55 مولکول ِدنای یک باکتری اشرشیا کالی، دارای چگالی سنگین است. ا

)خارج ۹۱ با تغییر( ............... از مولکول های حاصل از همانندسازی ............... 

۲(نیمیـیکرشتۀپلینوکلئوتیدیسنگیندارند. ۱(نیمیـفاقدایزوتوپسنگیننیتروژنهستند.
۴(یکچهارمـیکرشتۀپلینوکلئوتیدیدارای۱5Nدارند. ۳(یکچهارمـفقطایزوتوپسبکنیتروژندارند.

 رسیدیم به یکی از قسمت های خیلی مهم فصل. در اینجا، می خوایم راجع به همانندسازی در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها صحبت کنیم. دونستن شباهت ها و تفاوت های 

همانندسازی در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها خیلی مهم هست. 

چند مورد، دربارۀ هر فرایند همانندسازی که در باکتری ها انجام می شود، درست است؟- 56

ب( دوراهی های همانندسازی در نقطۀ مقابل جایگاه آغاز به یکدیگر می رسند.  الف( تعداد دوراهی های همانندسازی دو برابر تعداد جایگاه آغاز همانندسازی است.  

د( اطالعات اصلی الزم برای زندگی یاخته تکثیر می شوند.  ج( تعداد گروه های فسفات آزاد در سیتوپالسم افزایش می یابد. 

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
دربارۀ جانداری که در زمان گریفیت تصور می شد عامل بیماری آنفلوانزا می باشد، می توان گفت که قطعاً ...............- 57

۱(هنگامهمانندسازییکنوکلئیکاسیددورشتهای،بخشهایمختلفیکرشتۀالگومیتوانندبهیکدیگرنزدیکشوند.
۲(ممکننیستهنگامهمانندسازیمولکولِدنا،دورشتۀپلینوکلئوتیدیقدیمیبینرشتههایدرحالساختقراربگیرند.

۳(زمانیکهرشتههایپلینوکلئوتیدیCشکلمشاهدهمیشوند،فقطقسمتهایهمانندسازیشدۀرشتههایالگودرکنارهمقراردارند.
۴(همزمانباافزایشطولرشتههایپلینوکلئوتیدیدرحالساخت،فاصلۀرشتههایپلینوکلئوتیدیجدیدازیکدیگرکاهشپیدامیکند.

در نوعی جاندار تک یاخته ای، همۀ نوکلئیک اسیدهای تک رشته ای در مجاورت مولکول الگوی خود فعالیت می کنند. کدام عبارت، دربارۀ این جاندار، قطعاً صحیح است؟- 58

۱(تعدادانواعآنزیمهایمؤثردرتولیدهرژندوبرابرتعدادانواعآنزیمهایمؤثردربیانژناست.
۲(تعدادجایگاههایآغازهمانندسازیوتعداددوراهیهایهمانندسازیهرجایگاهآغازهمانندسازی،نمیتوانندبرابرباشند.

۳(تعدادبازهایآدنینمصرفشدهبرایساختیکرشتۀِدنابرابرباتعدادبازهایآدنینمصرفشدهبرایساخترشتۀدیگراست.
۴(تعدادمولکولهایذخیرهکنندۀاطالعاتالزمبرایزندگییاختهومولکولهایحاویاطالعاتویژگیهایاضافه،میتواندبرابرباشد.



زیست شناسی دوازدهم 16

 ُخب همانندسازی پروکاریوت ها تموم شد. بریم سراغ همانندسازی یوکاریوت ها.
در نوعی جاندار تک یاخته ای، محل تولید تعدادی از نوکلئیک اسیدهای دو رشته ای و آنزیم های سازندۀ آن ها، یکسان نیست. کدام عبارت، دربارۀ این جاندار صحیح است؟- 59

۱(درهرمولکولِدنا،بیشازدودوراهیهمانندسازیتشکیلمیشود.
۲(ممکننیستدریکمولکولِدنا،دردونقطۀمقابلهم،هلیکازفعالیتکند.

۳(ممکننیستهنگامهمانندسازییکمولکولِدنا،نزدیکشدنهلیکازهابهیکدیگردیدهنشود.
۴(هرآنزیممؤثردرهمانندسازیمولکولِدنا،تواناییشکستننوعیپیوندبیننوکلئوتیدیرادارد.

چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر، نامناسب است؟- 60
»افزایش تعداد جایگاه های آغاز همانندسازی در یاخته های یوکاریوتی باعث می شود که برخالف یاخته های پروکاریوتی، ...............«

ب( آنزیم های هلیکاز به سمت یکدیگر حرکت کنند.  الف( شروع باز شدن ِدنا در بیش از یک نقطه باشد. 
د( رشته های پلی نوکلئوتیدی جدید به یکدیگر نزدیک شوند.  ج( امکان همانندسازی چند مولکول ِدنا وجود داشته باشد.  

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
در ارتباط با فرایند همانندسازی در جانداران مختلف می توان گفت که ...............- 61

۱(درهمۀجانداراندارایپالزمید،نوعیمادۀمتصلبهغشاهمانندسازیمیشود.
۲(درهمۀمراحلرشدونمویکیاختۀیوکاریوتی،تعدادجایگاههایآغازثابتاست.

۳(درهمۀکروموزومهاییکیاختۀیوکاریوتی،چندجایگاهآغازهمانندسازیوجوددارد.
۴(درهمۀیاختههایدارایسیتوکینز،سرعتتقسیموابستهبهمدتمرحلهایازاینترفازاست.

در هستۀ یک یاختۀ یوکاریوتی، ............... از شروع همانندسازی، ...............- 62
۱(قبلـهرپروتئینمتصلبهDNA،نوعیهیستوناست.

۲(بالفاصلهقبلـدرمحلهمانندسازی،پیچوتابِدناازبینمیرود.
۳(بالفاصلهبعدـدرهردوراهیهمانندسازی،همانندسازیدردوجهتانجاممیشود.

۴(بعدـهرقسمتدورشتهای،بخشیازِدنایاولیهمیباشدکههمانندسازینشدهاست.
 همیشه دونستن اینکه یه فرایند چطوری تنظیم میشه، اهمیت زیادی در زیست داره. اینجا می خوایم راجع به تنظیم همانندسازی در یوکاریوت ها صحبت کنیم. در ضمن، 

تست های این قسمت جنبۀ ترکیبی باالیی دارن. 
کدام عبارت، دربارۀ فرایند همانندسازی در انواع کروموزوم های هستۀ یک یاختۀ انسانی، صحیح است؟- 63

۱(بهطورمعمول،تعدادنقاطآغازهمانندسازیدرکروموزومXنسبتبهکروموزومYبیشتراست.
۲(مجموعتعدادجایگاههایآغازکروموزومهایهستۀیکیاختۀپوششیکبدیکمردویکزنبرابراست.

۳(میتوانگفتکهدرکاریوتیپ،ترتیبکروموزومهاکامالًمتناسبباتعدادجایگاههایآغازکروموزومهااست.
کتری،هموارهبرابرتعدادنقاطآغازکروموزوم۱است. ۴(نسبتتعدادنقاطآغازکروموزوم۱بهتعدادجایگاهآغازکروموزوماصلیبا

 اما از هر چه بگذریم، مقایسه پروکاریوت و یوکاریوت خوش تر است! 
مشخصۀ همانندسازی در یاخته های فاقد هسته برخالف یاخته های هسته دار چیست؟- 64

۱(نقطۀپایانهمانندسازیدریکمولکولDNA،میتوانددرمقابلنقطۀآغازهمانندسازیباشد.
۲(دورشدنآنزیمهایهلیکازازیکدیگروهمچنیننزدیکشدنآنهابهیکدیگرقابلمشاهدههست.

۳(قبلازشروعهمانندسازی،جداشدنپروتئینهایهیستونازمولکولِدنایاصلیقابلمشاهدهنیست.
۴(درجایگاهخاصیازDNAکهدورشتهبراینخستینبارازهمبازمیشوند،ممکناستیکدوراهیهمانندسازیتشکیلشود.

کدام عبارت، بیان کنندۀ وجه مشترک همانندسازی در یک یاختۀ پروکاریوتی و یک یاختۀ یوکاریوتی نیست؟- 65
۱(فعالیتهمزمانانواعیازآنزیمهابرایساختنیکرشتۀِدنادرمقابلرشتۀالگو

۲(بازشدنپیچوتابهایِدناوجداشدنپروتئینهایهمراهآنقبلازشروعهمانندسازی
۳(نزدیکشدندوراهیهایهمانندسازیتشکیلشدهدریکجایگاهآغازهمانندسازیبهیکدیگر

۴(بازشدنتدریجیدورشتۀِدنادرمحلهایمختلفوبهپایاننرسیدنهمانندسازیدرنقطۀمقابلجایگاهآغاز
چند مورد، عبارت زیر را به طور صحیحی تکمیل نمی کند؟- 66

»هنگام همانندسازی مولکول DNAی اصلی در یاخته های موروال ............... جانداری که فقط DNAی حلقوی دارد، ...............«
الف( همانند ـ همواره آنزیم های هلیکاز از یکدیگر فاصله می گیرند. 

ب( برخالف ـ ممکن نیست دو آنزیم هلیکاز به یکدیگر نزدیک شوند.
ج( برخالف ـ دو رشتۀ ِدنا می توانند در محل های مختلفی از هم فاصله بگیرند.

د( همانند ـ امکان تشکیل دو دوراهی همانندسازی در بخش خاصی از ِدنا وجود دارد. 

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
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گفتار 3: پروتئین ها

 رسیدیم به گفتار )۳(. یکی از مهم ترین گفتارهای کل کتاب درسی دوازدهم. این گفتار خیلی نکتۀ ترکیبی داره و یه جورایی میشه گفت نکات ترکیبیش از نکات خودش 

مهم ترن. البته، خودشم نکات خیلی مهمی داره که حتماً باید بهشون دقت کنین و اینو در نظر داشته باشین که احتمال سؤال اومدن از این گفتار خیلی زیاده. بریم با ساختار 

آمینواسیدها شروع کنیم. 

چند مورد، وجه مشترک همۀ مولکول هایی است که نقش بسیار مهمی در فرایندهای یاخته ای دارند؟- 67

کی بین تعداد زیادی مونومر کافی است. الف( برای تشکیل آن ها، تشکیل پیوند اشترا

ب( همگی بسپارهای خطی از واحدهایی هستند که حداقل دو کربن در ساختار خود دارند. 

ج( جزء متنوع ترین گروه مولکول های زیستی از نظر ساختار شیمیایی و عملکردی هستند.

د( تأثیر هر مونومر در شکل دهی آن ها، به ماهیت شیمیایی یکی از گروه های متصل به کربن مرکزی بستگی دارد

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
کدام عبارت، دربارۀ آمینواسیدهای موجود در طبیعت، صحیح است؟- 68

کیمیتواندتشکیلشود. ۱(بینگروهآمینوکربوکسیلدوآمینواسیدمختلف،فقطپیونداشترا
کسیژنبیشتردارد. ۲(دریکپلیپپتید،آمینواسیدانتهایآمیننسبتبهانتهایکربوکسیل،یکا

۳(ساختاروعملدوپروتئینیکهنوعوتعدادآمینواسیدهایآنهایکساناست،قطعاًمشابهمیباشد.
۴(دریکزنجیرۀپلیپپتیدی،گروهآمینوکربوکسیلیکهپیوندپپتیدیتشکیلدادهاند،تعدادبرابریاتمندارند.

کدام عبارت، دربارۀ مولکول هایی درست است که بیشترین تنوع ساختاری و عملکردی در بین مولکول های زیستی را دارند؟- 69

۱(همۀانواعآمینواسیدهامیتواننددرساختارآنهامورداستفادهقراربگیرند.
۲(درهرمولکول،فقطزنجیرههایپلیپپتیدیبلندوبدونشاخهوجوددارند.

۳(عاملتعیینکنندۀویژگیهایمنحصربهفردهرآمینواسید،درشکلدهیآنمؤثراست.
۴(ممکننیستدریکپروتئین،نیتروژِنآمینوکربِنکربوکسیلدرنزدیکیهمقراربگیرند.
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کدام عبارت، دربارۀ شکل مقابل، به طور صحیحی بیان شده است؟ 

۱(دربخش»۱«همانندبخش»۲«،دونوععنصروجوددارد.
۲(بخش»۴«و»۶«،تأثیرمتفاوتیدرشکلدهیپروتئیندارند.

۳(بخش»۶«و»۴«برایتشکیلپیوندپپتیدی،OHازدستدادهاند.
۴(برایتشکیلهرپیوند»۳«توسطبخش»5«،یکمولکولآبمصرفشدهاست.
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کدام عبارت، دربارۀ هر نوع مولکولی درست می باشد که دارای ساختار عمومی نشان داده شده در شکل مقابل است؟ 

۱(درمحیطآبیدرونیاخته،همدارایخاصیتاسیدیاستوهمخاصیتبازی.
۲(باروشهایشیمیاییخاصیمیتوانآنراازیکپروتئینجداوشناساییکرد.
۳(هنگامتشکیلپیوندپپتیدی،دواتمازگروهکربوکسیلخودراازدستمیدهد.

۴(توسطنوعیمولکولآنزیمیدرسیتوپالسمیاختههایبدنانسانمصرفمیشوند.
کنۀ )پارانشیم( دارای سبزینه )کلروفیل( و همۀ آمینواسیدهای موجود در طبیعت - 72 چند مورد، مشخصۀ مشترک همۀ آمینواسیدهای موجود در سیتوپالسم یاختۀ نرم آ

را به طور صحیحی بیان می کند؟

ب( در حضور آنزیم، می توانند پیوند پپتیدی تشکیل دهند.  الف( با توجه به گروه R، ویژگی های منحربه فرد پیدا می کنند. 

د( توسط آنزیم های درون یاخته ای ساخته نمی شوند.  ج( در ساختار خود، پیوند دوگانه و چهار نوع عنصر دارند.  

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
 رسیدیم به یکی از مهم ترین قسمت های فصل. ساختار پروتئین ها خیلی مبحث جذابی هست و میشه خیلی ازش سؤال داد. پس لطفاً دقت خاصی به این مبحث داشته باشین. 

چند مورد، عبارت زیر را به طور صحیحی کامل می کند؟- 73

»نوع عمل پروتئین توسط عاملی مشخص می شود که ...............«

ب( در هر پروتئین تک زنجیره ای، دارای برهم کنش های آب گریز است.  کی به وجود می آید.   کی و غیراشترا الف( با تشکیل پیوندهای اشترا

د( با استفاده از پرتوهای ایکس و روش های دیگر، می توان به آن پی برد. ج( تحت تأثیر ماهیت شیمیایی گروه های R آمینواسیدها قرار می گیرد.  

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
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 از اینجا به بعد، می خوایم هر کدوم از ساختارهای پروتئین رو دقیق تر بررسی کنیم. 
شکل زیر، نشان دهندۀ یکی از سطوح ساختاری پروتئین هاست. کدام عبارت، دربارۀ این ساختار، قطعاً صحیح است؟- 74
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۱(دریاختههاییوکاریوتی،درسیتوپالسمساختاربعدیراتشکیلمیدهد.
۲(دراینساختار،هرنوعآمینواسیدفقطیکپیوندمیتواندتشکیلدهد.

۳(میتواندنشاندهندۀساختارنهایییکپروتئینتکزنجیرهایباشد.
۴(انواعتوالیآمینواسیدهادراینساختاردارایمحدودیتمیباشد.

چند مورد، دربارۀ نوعی سطح ساختاری پروتئین ها صحیح است که همۀ سطوح دیگر ساختاری در پروتئین ها به آن بستگی دارند؟- 75
کی در ریبوزوم ایجاد می شود. الف( ترتیب قرار گرفتن آمینواسیدها به صورت خطی است که در پی تشکیل نوعی پیوند اشترا

ب( در بعضی از پروتئین های تولید شده در سیتوپالسم، ساختار نهایی پروتئین محسوب می شود.
ج( هیچ محدودیتی در نوع، تعداد، ترتیب و تکرار آمینواسیدها در این ساختار وجود ندارد. 

د( تغییر آمینواسیدها در هر جایگاه آن، قطعاً موجب تغییر در فعالیت پروتئین می شود. 
۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱

با استفاده از تصاویر حاصل از پرتوهای ایکس و روش های دیگر، محققین به نوعی ساختار پروتئین ها پی  می برند که برای نخستین بار، در یکی از سطوح ساختاری - 76
پروتئین ها به  شکل های متفاوتی دیده می شود. کدام عبارت، دربارۀ این سطح ساختاری، درست است؟
۱(درهرپروتئینیکهتحتتأثیرتغییراتشدیدpHقرارمیگیرد،مبنایتشکیلساختارباالتراست.
۲(درهرپروتئینیکهدارایگروهغیرپروتئینیاست،بهصورتیکزیرواحد،شکلخاصیپیدامیکند.

۳(درهرپروتئینیکهدرانتهایآمینخودمتیونیندارد،باتشکیلفقطچهارنوعپیوندتثبیتمیشود.
۴(درهرپروتئینیکهدارایثباتنسبیمیباشد،حاصلتاخوردگیبیشترصفحاتومارپیچهایپلیپپتیدیمیباشد.

 هرچقدر می ریم جلوتر، سؤاالت سخت تر و پیچیده تر میشن و به نکات بیشتری باید دقت کنین. 
کدام عبارت، دربارۀ ساختاری از پروتئین صحیح است که در اثر برهم کنش های آب گریز تشکیل می شود؟- 77

۱(برخالفاولینساختاریکهدرآنپیوندهیدروژنیمشاهدهمیشود،نمیتواندساختارنهایییکپروتئینباشد.
۲(همانندساختاریکهباعثتشکیلزیرواحدهایهموگلوبینمیشود،بینگروههایRآمینواسیدهاپیوندتشکیلمیشود.

۳(همانندساختارالگوهایپیوندهیدروژنی،قسمتهایمختلفپروتئینرابهصورتبههمپیچیدهدرکنارهمنگهداشتهمیشوند.
کیبینآمینواسیدهاتشکیلمیشود. ۴(برایتثبیتآن،برخالفساختاریکههمۀسطوحدیگرساختاریبهآنبستگیدارند،پیونداشترا

 از اینجا به بعد، شکل ها و مقایسه ها خیلی مهم میشن. و البته، هنوز متن کتاب مهم ترین قسمت هست. 
78 -

1

2

3

4
5
6

کدام عبارت، دربارۀ پروتئین نشان داده شده در شکل مقابل، صحیح است؟ 
۱(بخش»۶«پسازتاخوردننوعیساختارمارپیچ،شکلخاصیپیداکردهاست.

۲(هریکازساختارهایاولتاسومبخش»۲«و»۳«کامالًمتفاوتمیباشند.
۳(درساختاربخش»۱«برخالفبخش»۴«،بارمثبتدیدهمیشود.
۴(بخش»5«همانند»۶«،دارایزنجیرهایازآمینواسیدهامیباشد.

کدام عبارت، دربارۀ همۀ پروتئین هایی درست است که دارای ساختار چهارم هستند؟- 79
۱(قطعاًزیرواحددارایساختارصفحهایومارپیچیدرساختارخوددارند.

۲(بیشازدوزنجیرۀپلیپپتیدی،زیرواحدهایمختلفپروتئینراتشکیلمیدهند.
۳(بعضیاززنجیرههایپلیپپتیدی،داراینقشیکلیدیدرشکلگیریپروتئینهستند.
۴(زیرواحدهایتاخوردهودارایشکلیخاص،باآرایشیخاصدرکنارهمقرارمیگیرند.

با توجه به شکل زیر، می توان گفت که وجه ............... ساختار »1« و »2« در این است که ...............- 80

1 2

کسیژنمتصلمیشود. ۱(تمایزـبهبخشغیرپروتئینی»۲«،مولکولا
۲(تشابهـساختاردومآنها،باپیچخوردنپلیپپتیدایجادمیشود.

۳(تمایزـساختارنهاییپروتئین»۲«،دارایثباتنسبیاست.
۴(تشابهـاولینپروتئینیبودندکهساختارشانشناساییشد.

همۀ پروتئین هایی که ...............، قطعاً ...............- 81
۱(الگوهاییازپیوندهایهیدروژنیدارندـساختارنهاییشان،ساختارچهارماست.

۲(ساختارنهاییآنها،اولینساختارتثبیتشدۀپروتئینهاستـفقطیکزنجیرۀپلیپپتیدیدارد.
۳(درساختارنهاییخود،اولینپیوندهایآبگریزراایجادمیکنندـدرساختاردومخود،فقطمارپیجیاصفحهایهستند.

۴(ساختارنهاییآنها،نحوۀآرایشزیرواحدهادرکنارهماستـفقطاززنجیرههایپلیپپتیدیمارپیچیتشکیلشدهاند.
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کدام عبارت، دربارۀ سطوح ساختاری پروتئین ها، قطعاً صحیح است؟- 82
۱(تشکیلهرپیوندهیدروژنیبینآمینواسیدها،هنگامایجادساختاردومرخمیدهد.

۲(تغییرآمینواسیددرهرجایگاه،موجبتغییردرساختاراولپروتئینوفعالیتآنمیشود.
۳(درهرساختارفاقدثبات،بیناتمهایگروهآمینوکربوکسیلآمینواسیدهاپیوندتشکیلمیشود.

۴(هرپیوندکوواالنسیبینگروههایمتصلبهکربنمرکزیآمینواسیدها،فقطدرساختاراولتشکیلمیشود.
به طور معمول، در یک انسان بالغ و سالم، نوعی الگوی پیوند هیدروژنی که در میوگلوبین وجود ندارد، ............... ساختار ............... هموگلوبین، ...............- 83

۱(برخالفـدومهرزنجیرۀپلیپپتیدیـمشابهساختارنهایینوکلئیکاسیدهایدورشتهایاست.
۲(برخالفـسومهرزیرواحدـواجدپیوندهایهیدروژنیبینبخشهاییاززنجیرههایپلیپپتیدیاست.

۳(همانندـچهارمهرمولکولـدارایارتباطبینبخشهایسازندۀآمینواسیدهایزنجیرههایمختلفاست.
۴(همانندـاولهرپلیپپتیدـدرنوعییاختهمشاهدهمیشودکهکروموزومهایهیستونداروخطیوجودندارند.

 بدیهی هست که سؤاالتی که دربارۀ نقش پروتئین ها اهمیت دارن، بیشتر جنبۀ ترکیبی دارن. بنابراین، بیشتر تست های مربوط به نقش پروتئین ها رو در بخش تست های 
ترکیبی خواهید دید و سؤاالتی که در اینجا می خونین، مروری هستن بر نکات متن کتاب درسی دوازدهم. 

همۀ پروتئین هایی که ............... دارند، می توانند ...............- 84
کنششیمیاییخاصرازیادکنند. ۱(فعالیتآنزیمیـفقطسرعتیکنوعوا
۲(درجابهجاییموادنقشـدرساختارغشاییاختۀسازندۀخودشرکتکنند.

۳(دراستحکامبافتپیوندینقشـمقدارفراوانیدرهربافتپیوندیداشتهباشند.
۴(پیامهایبینیاختهایراردوبدلمیکنندـتوسطآنزیمهایدرونیاختهایساختهشوند.

کدام عبارت، دربارۀ نقش پروتئین ها، درست است؟- 85
۲(هلیکازبرخالفپمپسدیمـپتاسیم،کاتالیزورزیستیاست. ۱(میوگلوبینبرخالفهموگلوبین،نوعیپروتئینذخیرهایاست.

۴(میوزینبرخالفانسولین،دریاختۀماهیچهایژندارد. ۳(انسولینبرخالفاستروژن،پیکشیمیاییپروتئینیاست.
در بدن انسان، ............... از نظر نقشی که ایفا می کنند، در یک گروه قرار ...............- 86

کسیتوسینوپروتئینهایداراینقشتنظیمیدرفعالکردنژنهاـمیگیرند. ۱(ا
۲(هموگلوبینوکانالهایدریچهدارسدیمیدرغشاییاختههایعصبیـنمیگیرند.

۳(گیرندۀآنتیژنوپروتئینمتصلشوندهبهناقلعصبیدریاختۀپسسیناپسیـمیگیرند.
۴(پمپسدیمـپتاسیموپروتئینهایسازندۀATPدرغشایداخلیمیتوکندریـنمیگیرند.

 اغلب سؤاالتی که از اینجا به بعد می بینین، بیشتر جنبۀ حفظی دارن اما نکات مفهومی این قسمت ها، حالت ترکیبی با فصل های دیگه داره و بنابراین، در بخش تست های 
ترکیبی قرار دارن. پس فعالً الزمه که متن کتاب رو خیلی خوب بلد باشین تا بتونین این سؤاالت رو جواب بدین. 

چند مورد، دربارۀ همۀ آنزیم های ساخته شده در یک یاختۀ بافت پوششی کبد انسان، صحیح است؟- 87
کنش را کاهش می دهند.  کنش هایی که مصرف می شوند، انرژی فعال سازی وا الف( در همۀ وا

ب( اطالعات الزم برای ساخت آن ها، در بخشی از مولکول ِدنا وجود دارد.
ج( برای انجام فعالیت های خود، به یون های فلزی یا مواد آلی نیاز دارند. 

د( پیش مادۀ یک آنزیم، نمی تواند مولکول پیش ساز همان آنزیم باشد. 
۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱

 سؤال بعدی فقط تسلط شما روی متن کتاب درسی  قیدها رو می سنجه و برای همین، یکم بدقلقه!
در صورتی که در بدن انسان، ...............، قطعاً ...............- 88

کنشهایسوختوسازیوجودنداشتهباشندـانرژیالزمبرایحیاتتأمیننمیشود. ۱(تعدادیازآنزیمهایمربوطبهوا
۲(موادسمیدرمحیطاطرافآنزیمهایدرونیاختهایدیدهشوندـسوختوسازیاختههابسیارکندمیشودوفردمیمیرد.

۳(گروهیازیونهایفلزیوویتامینهابهمقدارکافیوجودنداشتهباشندـاختاللیدرعملکردتعدادیازآنزیمهاایجادمیشود.
کنشدهندهافزایشپیداکردهاست. کنشراکاهشدادهباشدـامکانبرخوردمناسبمولکولهایوا ۴(آنزیمیانرژیفعالسازییکوا

 آخرین مبحث فصل )۱(! مبحثی که بیشتر جنبۀ حفظی داره و خودش مستقیماً خیلی سؤال نداره ولی تا حدودی می تونه به صورت ترکیبی سؤاالت خوبی داشته باشه. کالً 
فکر کنم اینو فهمیده باشین که قسمت دوم گفتار )۳(، بیشتر سؤاالت ترکیبی داره. 

کدام عبارت، دربارۀ pH مایعات بدن، به طور صحیحی بیان شده است؟- 89
pH)۱همۀمایعاتبدن،درمحدودۀ۶تا۸قراردارد.

۲(هرزمانیکهخوننسبتبهحالتطبیعیاسیدیترمیشود،pHآنکمتراز۷است.
۳(اختالفpHبهینۀپپسینوتریپسین،دهبرابراختالفpHخونوpHدوازدههاست.

۴(کاهشpHبرخالفافزایشpHمحیط،باعثکاهشمیزاناتصالپیشمادهبهآنزیممیشود.
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کدام نمودار، می تواند نشان دهندۀ میزان تولید فراورده در واحد زمان بر حسب مقدار آنزیم باشد؟0 90

 )۴   )۳   )۲   )۱
کنش آنزیمی بر حسب غلظت پیش ماده است؟0 91 کدام نمودار، می تواند نشان دهندۀ سرعت انجام یک وا

 )۴   )۳   )۲   )۱
کنش آنزیمی صحیح است؟0 92 2S در حضور آنزیم E انجام می شود. کدام عبارت، دربارۀ این وا P کنش وا

۱( برای تبدیل مقدار زیادی S به P، نیاز به مقدار زیادی E است.
کنش بیشتر است.  ۲( در حضور ۱۰۰ واحد S نسبت به ۵۰ واحد S، قطعاً سرعت وا

کنش زیاد می شود.  ۳( با افزایش نسبت E به S همانند افزایش نسبت S به E، سرعت وا
۴( زمانی که میزان تولید P در واحد زمان افزایش می یابد، قطعاً مقدار E در حال زیاد شدن است. 

 1 

برای اینکه یک گام دیگر به درصد 100 کنکور نزدیک تر شویم،  الزم است 
»یک گام فراتر« برویم و همه نکات فصل را یاد بگیریم.

گفتار1: نوکلئیک اسیدها

 ُخب، بذارین برگردیم از اول و دوباره با استرپتوکوکوس نومونیا شروع کنیم.

 چند مورد، بیان کنندۀ ویژگی های هر نوع باکتری استرپتوکوکوس نومونیا است؟0 93

الف( پوششی دارد که در توانایی بیماری زایی آن مؤثر است.

ب( با حمله به کیسه های حبابکی، باعث التهاب در شش می شود. 

ج( تحت تأثیر گرما، عملکرد آنزیم های درون یاخته ای آن مختل می شود. 

د( فقط پس از دریافت مواد ژنتیکی از محیط خارج، کپسول  را تولید می کند. 

۴ )۴  ۳ )۳  ۲ )۲  ۱ )۱
 چند مورد، عبارت زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟0 94

»دربارۀ اطالعات الزم برای زندگی یاخته، می توان گفت که ممکن نیست ...............«

الف( فقط در یک مولکول موجود در یاخته ذخیره شوند. 

ب( طی فرایند تقسیم یاخته ای، از نسلی به نسل دیگر منتقل شوند. 

ج( درون یک یاختۀ هسته دار، در خارج از هسته هم نگه داری شوند. 

د( در یک یاختۀ بالغ و زنده، تغییر کنند و ویژگی جدیدی به یاخته افزوده شود. 

۴ )۴  ۳ )۳  ۲ )۲  ۱ )۱

۱- تا اینجا، ما »گام اول« رو با موفقیت برداشتیم و تونستیم یک بار مباحث فصل رو کامل مرور کنیم و تقریباً همۀ نکات اصلی فصل رو هم یاد گرفتیم. اما این برای ما کافی نیست، چون ما به درصد های خیلی 
باال فکر می کنیم. پس »یک  گام فراتر« می ریم تا بتونیم نکات بیشتری رو یاد بگیریم و به تسلط ۱۰۰ درصدی بر فصل برسیم. تفاوت »یک گام فراتر« و »گام اول« در نحوۀ چینش سؤاالت است و سؤاالت »یک گام 
فراتر« برخالف »گام اول«، به ترتیب مباحث فصل مرتب نشده اند و شامل نکات ترکیبی بین گفتارهای مختلف فصل هستند. بنابراین، بهتر است پس از مطالعۀ کامل فصل، تست های این قسمت رو بررسی کنید. اما 

گه خواستین زودتر این قسمت رو بررسی کنید، این رو بدونین که تست هایی که با عالمت  مشخص شدن، نکات ترکیبی بین گفتارهای مختلف فصل دارن. ا

1
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در یکی از آزمایش های گریفیت که ...............، همۀ باکتری های زنده ای که کپسول ...............، توانستند ...............- 95
کسیژنمحلولدرخونموشکاهشپیداکردـنداشتندـِدنایدارایژنآنزیمکسولسازرادریافتکنند. ۱(میزانا

کتریهامشخصشدـداشتندـازتأثیردستگاهایمنیدرامانباقیبمانند. ۲(چگونگیانتقالصفتتولیدکپسولدربا
۳(فعالیتتارهایماهیچهایُکندموشهامختلشدـداشتندـباعثمرگتصادفییاختههایسنگفرشیحبابکهاشوند.

کتریدرخونموشمشاهدهشدـنداشتندـدرششموشهازندهبمانندودرنمونۀششمشاهدهشوند. ۴(بیشازیکنوعبا
 سؤال بعدی، سؤال سختی هست. چون هم از بخش های مختلف فصل طرح شده و هم اینکه، از جاهایی طرح شده که احتماالً شما توجهی بهش نکردین. اما جالب ترین 
قسمتش اینه که خیلی وابسته به متن کتاب هست! می خوایم این رو بفهمین که به ساده ترین بخش های کتاب هم باید توجه کنین و اگه این کار رو نکنین، تاوان سنگینی 

واستون خواهد داشت. 
دربارۀ مولکول های اطالعاتی می توان گفت که ...............- 96

۱(برایانتقالدستورالعملهایهستهبهیاختهایدیگر،الزماستکههموارهابتداهمانندسازیوسپستقسیممیتوزانجامشود.
۲(هرمولکولیکهباژنمرتبطاست،بهعنوانمادۀذخیرهکنندۀاطالعاتوراثتی،دستورالعملهایویژگیهاییاختهراذخیرهمیکند.

۳(مولکولذخیرهکنندۀاطالعاتفعالیتهاییاخته،نسبتبهگرمامقاومتنسبیداردومیتوانددرخارجازیاختههمپایدارباقیبماند.
۴(رسیدنبهپاسخاینسؤالکهژنچیست،طیپژوهشهاییبرایبیشازپنجاهسالانجامشدوسپس،آزمایشهایمربوطهمتوقفشدند.

در یکی از آزمایش های گریفیت، ...............؛ این باکتری ها، قطعاً ............... - 97
کتریهاباگرماکشتهشدندـدرششموشهایزندهمشاهدهشدند. ۱(بعضیازبا

کتریهایبدونکپسولبهموشتزریقشدندـنتوانستنداختاللیدرعملکردتنفسیموشایجادکنند. ۲(با
کتریهاشکلظاهریخودراتغییردادندـدرطولحیاتخود،هموارهقادربهبیماریزاییدرموشسالمبودهاند. ۳(بعضیازبا

کتریهایموجوددرخونموشمرده،ازیکنوعبودندـتحتتأثیرگرمامیمیرندولیDNAیآنهاسالمباقیمیماند. ۴(همۀبا
 سؤال بعدی یکم نکات ترکیبی با مبحث ایمنی بدن داره. 

در هر یک از آزمایش های گریفیت که نتیجۀ آن مطابق شکل مقابل بود، در خون موش ............... مشاهده شد.  - 98
کتریهاییباتواناییحفظپایداریوضعیتدرونیخوددرشرایطمتغیرمحیطی ۱(با
کتری کتریهادرپیبیانشدنژنهایجدیددربا ۲(تغییرشکلظاهریتعدادیازبا
کتریهاتوسطپروتئینهایلنفوسیتها ۳(شناساییآنتیژنهایموجوددرسطحبا

کتریوایجادمنافذمتعدددرغشا ۴(اتصالپروتئینهایمکملبهغشایبا
با توجه به ماده ای که فرمان مربوط به هر یک از ویژگی های یاخته را دارد، کدام عبارت، صحیح است؟- 99

۱(اطالعاتودستورالعملهایفعالیتهریاختۀبالغ،درقسمتیازهستهنگهداریمیشوند.
۲(اطالعاتالزمبرایزندگییاخته،درتمامیبخشهایکروموزوماصلییاختهذخیرهمیشوند.

۳(یاختههایحاصلازهرنوعتقسیمی،دستورالعملهایهدایتکنندۀیاختهرادریافتمیکنند.
۴(دستورالعملهایوراثتیممکناستدرحینتولیدمثلازیکیاختهبهیاختهایدیگرمنتقلشوند.

 کدام عبارت، مشخصۀ نوع کپسول دار باکتری استرپتوکوکوس نومونیا برخالف نوع بدون کپسول آن را به درستی بیان می کند؟- 100
۱(درهرفردبالغ،میتواندبهیاختههایششهاآسیبواردکندوباعثایجادبیماریسینهپهلوشود.

۲(درسطحخارجییاخته،مولکولهاییوجوددارندکهتوسطیاختههایدستگاهایمنیشناساییمیشوند.
۳(یکنوعپوششدراطرافخودداردوتوسطخارجیترینپوشش،بهیاختههایدستگاهتنفسیمتصلمیشود.

کتریوجوددارد. ۴(درکروموزوماصلیآنکهمتصلبهغشااست،ژنآنزیمسازندۀمولکولهایکپسول)پوشینۀ(با
کدام عبارت، دربارۀ همۀ انواع باکتری های استرپتوکوکوس نومونیا، درست است؟- 101

۱(تحتشرایطی،میتوانندژنهایکروموزوماصلیخودراانتقالدهند.
۲(فقطپسازدریافتموادژنتیکیازمحیط،تواناییتولیدکپسولراکسبمیکنند.

۳(فقطدرصورتساختکپسول،ژنهایمربوطبهتواناییبیماریزاییرافعالمیکنند.
۴(مقاومتپروتئینهایآنهانسبتبهگرما،بیشترازنوکلئیکاسیدنگهدارندۀژنهامیباشد.

102 -
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کدام عبارت، دربارۀ جانداران مشخص شده در شکل مقابل، به طور صحیحی بیان شده است؟ 
۱(گریفیتمتوجهشدکهجاندار»۱«برخالفجاندار»۲«،عاملبیماریسینهپهلومیباشد.

۲(بسیاریازویژگیهایجاندار»۱«همانندجاندار»۲«،تحتکنترلدستورالعملهایِدنااست.
۳(تحتتأثیرگرما،درجاندار»۲«همانندجاندار»۱«،پروتئینهاآسیبمیبینندولیِدناسالممیماند.

۴(درآزمایشهایگریفیت،جاندار»۲«برخالفجاندار»۱«،تحتتأثیرنخستینخطدفاعیبدنقرارگرفت.
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 فرقی نمی کنه شکل متن کتاب باشی یا حاشیۀ کتاب و یا حتی ورودی کتاب درسی! ما گیرت میاریم و ازت سؤال طرح می کنیم. 

کدام عبارت، دربارۀ مولکول نشان داده شده در شکل مقابل، صحیح نیست؟ - 103

۱(ایوریبرخالفگریفیت،دریکآزمایشخود،مولکولنشاندادهشدهراتخریبکرد.

۲(برایانجامفعالیتهایخوددریاخته،پایدارینسبیداردولیتاحدیتغییرپذیراست.

گرشکلمربوطبهیکیاختۀیوکاریوتیباشد،دوانتهایهررشته،قطعآکامالًمتفاوتمیباشند. ۳(ا

۴(انتقالصفاتوراثتی،باسازوکارهاییمولکولیانجاممیشودوعاملاصلیآن،مولکولنشاندادهشدهاست.

 در تست بعدی، می خوایم تقریباً کل انواع نوکلئیک اسیدها که در این فصل باهاشون آشنا می شیم رو بررسی کنیم. لطفاً پاسخنامۀ این تست رو با دقت زیادی بخونین. 
نوکلئیک اسیدی که ...............، برخالف عامل اصلی و مؤثر در انتقال صفت تولید کپسول در باکتری استرپتوکوکوس نومونیا، ...............- 104

۱(درساختاررِناتنهاشرکتداردـهیچگاهممکننیستکهدرمحلتولیدخود،فعالیتزیستیخودراآغازنماید.
۲(آمینواسیدهارابهسمترِناتنهامیبردـنمیتواندبخشهایدورشتهایدارایپیوندهیدروژنیبینبازهایآلیداشتهباشد.

۳(اطالعاتراازِدنابهرِناتنهامیرساندـدوانتهایمتفاوتدررشتۀپلینوکلئوتیدیخودداردودرهرانتها،یکگروهآزادقراردارد.
۴(اطالعاتآنمیتواندبهتولیدرِنایاپلیپپتیدبینجامدـفقطیکگروهفسفاِتفاقدتواناییتشکیلدوپیوندبااتمهایمولکولقندیدارد.

کدام عبارت، دربارۀ انواع نوکلئیک اسیدهای تک رشته ای، صحیح است؟- 105

۱(هموارهمیتواننددرمحلتولیدخود،فعالیتخودراآغازکنند.
۲(برایانجامعملکردخود،میتوانندپیوندهیدروژنیتشکیلدهند.

کنشهایآنزیمینقشدارند. ۳(فقطدرپروتئینسازی،تنظیمبیانژنووا
۴(فقطیکیازرشتههاینوکلئیکاسیددورشتهای،اطالعاتالزمبرایساختآنهارادارد.

 اگه فقط یک پاراگراف کتاب درسی رو خوب بلد باشین، کل گزینه های سؤال بعدی رو بلدین.
کدام عبارت، دربارۀ ژن، صحیح است؟- 106

۱(بیانهرژنموجوددریکمولکولِدنا،میتواندمنجربهتولیدرِناشود.
۲(دستورالعملهایِدنا،مستقیماًتوسطمولکولهایرِنایاپروتئیناجرامیشوند.

۳(ژنهاواحدهایساختاریِدناهستندکهاطالعاتوراثتیدرآنهاسازماندهیشدهاند.
۴(طبقآزمایشهایگریفیتمشخصشدکهاطالعاتوراثتیدرِدناقرارداردوازنسلیبهنسلدیگرمنتقلمیشود.

چند مورد، ویژگی های مشترک آزمایش های گریفیت و ایوری را به طور درستی بیان نمی کند؟- 107
الف( تغییر در میزان فعالیت های سوخت وسازی باکتری های پوشینه دار و تغییر مقدار مادۀ وراثتی باکتری های بدون پوشینه

ب( ایجاد بیماری سینه پهلو در موش ها پس از تغییر شکل باکتری ها و نتیجه گیری اینکه صفت بین یاخته ها انتقال می یابد
ج( استفاده از مخلوطی شامل دو نوع باکتری هم گونه و تخریب گروهی از مولکول های زیستی باکتری های پوشینه دار

د( استخراج عصارۀ باکتری های پوشینه دار و بدون پوشینه و استفاده از آنزیم های تخریب کننده برای تغییر عصاره

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
 ساختار مارپیچ دو رشته ای مولکول DNA را می توان با یک نردبان پیچ خورده مقایسه کرد. در ستون های این نردبان ............... پله های آن، ...............- 108

۱(همانندـپیوندهاییاختصاصیبیننوکلئوتیدهایمجاورتشکیلمیشوند.
کسیژنهستند. ۲(برخالفـساختارهاییوجوددارندکهفقطدارایکربن،هیدروژنوا

۳(همانندـحداقلیکبخشازنوکلئوتیددرتشکیلپیوندبانوکلئوتیددیگریشرکتمیکند.
۴(برخالفـپیوندهاییوجوددارندکهتوسطکاتالیزورهایزیستییاختهقابلشکستننیستند.

چند مورد، دربارۀ انواع نوکلئوتیدها، نادرست است؟- 109
الف( گروهی از نوکلئوتیدهای ِدنا و رِنا مشابه می باشند. 

ب( واحدهای سازندۀ ژن ها و آنزیم ها، هیچ گاه نمی توانند یکسان باشند. 
ج( تعداد نوکلئوتیدهایی که در ساختار یک RNA شرکت دارند، کم تر از تعداد فسفات ها می باشد. 

کنش های سوخت وسازی دخالت دارند، نمی توانند برای تولید نوکلئیک اسیدها استفاده شوند. د( نوکلئوتیدهایی که در وا

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
هر بخشی از یک نوکلئوتید که ...............- 110

۲(درتشکیلپیوندفسفودیاسترشرکتمیکند،فاقدکربناست. کیتشکیلمیدهد. ۱(داراینیتروژناست،فقطپیوندغیراشترا
کیتشکیلدهد. ۴(خاصیتبازیندارد،میتواندباگروهیدیگرپیونداشترا کیتشکیلمیدهد. ۳(ساختارحلقویدارد،بامولکولقندپیونداشترا
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 چند مورد، دربارۀ مولکول هایی که در یاخته، ذخیره و انتقال اطالعات را برعهده دارند، نادرست است؟- 111
الف( هر پیوند بین قند و فسفات، بخشی از یک پیوند فسفودی استر است. 

ب( در مقابل هر نوکلئوتید گوانین دار، فقط نوکلئوتید سیتوزین دار قرار می گیرد. 
ج( هر نوع باز آلی فقط با یک نوع باز آلی خاص می تواند پیوند هیدروژنی تشکیل دهد.

کی تشکیل می دهد. د( هر نوکلئوتید، برای تشکیل یک پیوند فسفودی استر، از طریق گروه فسفات خود پیوند اشترا

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
وجه تمایز نوع کپسول دار باکتری استرپتوکوکوس نومونیا و نوع بدون کپسول آن، در این است که فقط نوع ...............- 112

۲(کپسولدار،میتواندموشهایسالمراآلودهکند. ۱(کپسولدار،اندازهایبیشاز۲۰۰نانومتردارد.
۴(بدونکپسول،فاقدتواناییبیماریزاییدرموشسالماست. ۳(بدونکپسول،باعثتحریکدستگاهایمنیمیشود.

با توجه به آزمایش های گریفیت و نتایج آن ها، کدام عبارت، نادرست است؟- 113

کتریهایاسترپتوکوکوس،تواناییآلودهکردنموشهارادارند. ۱(هردونوعبا
کتریها،ژنهایمربوطبهتواناییبیماریزاییوجودداشتند. ۲(درمادۀوراثتیهردونوعبا
کتریهایزنده،ازنظرانواعژنهایموجوددرکروموزومحلقویمشابهبودند. ۳(همۀانواعبا

کتریهایبدونپوشینهمشخصشد. ۴(ازنتایجاینآزمایشها،علتتغییردرشکلظاهریبا
در نتیجۀ یکی از آزمایش های ایوری و همکارانش که در آن، ...............، سایر دانشمندان قبول کردند که ...............- 114

کتریتولیدشدـِدنا،عاملاصلیدرانتقالصفاتوراثتیاست. ۱(درهرمحیطکشت،کپسولدراطرافبا
کتریهایکپسولداربهچندقسمتتقسیمشدـمادۀوراثتیمیتواندبهیاختۀدیگریمنتقلشود. ۲(عصارۀبا

کتریهایکشتهشده،دریکگریزانهباسرعتباالقرارگرفتـپروتئینها،مادۀوراثتینیستند. ۳(مخلوطبهدستآمدهازبا
کتریهایکپسولداردرحضورنوعیآنزیمتخریبکنندۀلیپیدتولیدشدندـنوکلئیکاسید،اطالعاتوراثتیراذخیرهمیکند. ۴(با

 توی چند سؤال بعدی، می خوایم یکم بیشتر به ایوری و گریفیت گیر بدیم. 
کدام عبارت، دربارۀ دانشمندی که برای نخستین بار نتیجه گرفت که ِدنا همان مادۀ وراثتی است، درست می باشد؟- 115

کتریهایکشتهشده،انتقالصفتصورتنمیگیرد. ۱(ازآزمایشهایخودنتیجهگرفتکهدرمحیطدارایپروتئینبا
۲(دربعضیازآزمایشهایخود،ازنوعیمادۀآلیاستفادهکردکهمیتواندپیوندهایفقطبرخیآنزیمهارابشکند.

۳(باانجامچندمرحلهآزمایش،مشخصکردکهمادۀوراثتیمیتواندبینیاختههایمختلفمنتقلشود.
کتریها،بههرالیهآنزیمهایتخریبکنندهاضافهکرد. ۴(بعدازسانتریفیوژعصارۀاستخراجشدهازبا

با توجه به ............... آزمایش ایوری و همکارانش، نمی توان متوجه شد که ...............- 116

۲(دومینـپروتئینها،ذخیرهکنندۀاطالعاتوراثتینیستند. ۱(اولینـِدنا،عاملاصلیومؤثردرانتقالصفاتاست.
کتریهاوجوددارد. ۴(سومینـانواعمختلفیمولکولآلیدرسیتوپالسمبا کتریهامیتوانندصفتجدیدیراازمحیطکسبکنند. ۳(سومینـبا

 سؤال بعدی یه مقدار نیاز به تحلیل بیشتر داره. ببینیم چی کار می کنین. راستی، ببخشید که سؤال بعدی یکم ترکیبی با دهم و یازدهم هست. حقیقتش ما در کتاب دوازدهم 
سؤاالت خیلی ترکیبی رو از سؤاالت یکم ترکیبی جدا کردیم! یعنی ما انتظار داریم که دیگه حداقل در حد نکات ترکیبی این سؤال یادتون باشه و فقط سؤاالتی رو در بخش 

سؤاالت ترکیبی قرار دادیم که واقعاً ترکیبی هستن و باید مطالب فصل های دیگه رو خیلی خوب بلد باشین. 
با توجه به آزمایش های گریفیت، چند مورد، عبارت زیر را به طور صحیحی تکمیل می کند؟- 117

»در صورتی  که............... از تزریق باکتری های ............... به موش، باکتری های کپسول دار کشته شده تزریق شوند، ............... دور از انتظار است.«
الف( بالفاصله بعد ـ بدون کپسول زنده ـ تغییر شکل ظاهری باکتری های زنده 

ب( بالفاصله بعد ـ بدون کپسول زنده ـ ایجاد عفونت در شش موش و کاهش ظرفیت تنفسی 
ج( قبل ـ بدون کپسول زنده ـ شدیدتر بودن پاسخ ایمنی ایجادشده نسبت به پاسخ ایمنی اولیه

د( قبل ـ کپسول دار زنده ـ حضور درشت خوارهای بافتی برای بیگانه خواری باکتری ها در دستگاه تنفسی

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
 چند مورد، دربارۀ فعالیت ها و آزمایش های باکتری شناس انگلیسی به نام گریفیت، صحیح است؟- 118

الف( وجه مشترک همۀ آزمایش های گریفیت، تحریک یاخته های خط دوم و سوم دستگاه ایمنی موش بود.
ب( عالئم بیماری ایجادشده توسط باکتری مورد استفاده در آزمایش های گریفیت، مشابه عالئم آنفلوانزا است. 

کسنی برای بیماری حاصل از آن تولید کند، باعث تحریک لنفوسیت های T می شود. ج( جانداری که گریفیت سعی داشت وا
د( در هر جاندار مورد مطالعۀ گریفیت، رشته های پلی نوکلئوتیدی وجود دارند که دو انتهای آن ها به یکدیگر متصل می شوند.

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
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 در یاخته های زنده، چهار نوع مختلف مولکول زیستی وجود دارد. نوعی مولکول زیستِی عصارۀ باکتری های کپسول دار کشته شده که به صورت ............... مشاهده - 119

می شود، در ............... آزمایش ایوری، قطعاً ...............

۱(مولکولیتکرشتهایودارایتعدادیپیوندهیدروژنیـاولینـبهطورکاملتخریبشد.
۲(مولکولیباتعدادبرابرپیوندفسفودیاستروتعدادمونومرـدومینـدرهرمحیطکشتدیدهشد.

کتریمتصلاستـهرسهـدرمخلوطتهیهشده،قابلمشاهدهبود. ۳(زنجیرههاییبهپروتئینهایغشایبا
کتریکپسولدار،تخریبشد. ۴(مولکولدارایثباتوتشکیلدهندۀپیوندهایآبگریزـهرسهـدرهمۀقسمتهایعصارۀبا

 پژوهش های دانشمندی منجر به شناسایی ماهیت مادۀ وراثتی شد. چند مورد، دربارۀ نخستین آزمایش  این دانشمند، صحیح نیست؟- 120

الف( همۀ باکتری های استفاده شده، دارای پوشش مؤثر در بیماری زایی در اطراف غشای خود بودند. 

ب( از مخلوطی استفاده شد که به تنهایی توانایی ایجاد بیماری در موش ها را داشت.

ج( در مخلوط تهیه شده، انواعی از آنزیم های پلی مراز پروکاریوتی وجود داشتند. 

د( فقط بعضی از باکتری ها می توانستند همۀ هفت ویژگی  حیات را بروز دهند. 

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
 در انتها مروری داشته باشیم بر کل مطالبی که تا االن توی این گفتار خوندیم و بعد بریم سراغ گفتار بعدی. 

 چند مورد، دربارۀ مولکول DNA، به طور صحیحی بیان شده است؟- 121

الف( شیارهایی با عمق متفاوت در ساختار مولکول DNA قابل مشاهده هستند.

ب( پیوندهایی با انرژی پیوند کم، دو رشتۀ ِدنا را به طور پایداری در مقابل یکدیگر نگه  می دارند.

ج( تحت شرایطی، ممکن است نوکلئوتیدی به جز نوکلئوتید تیمین دار در مقابل نوکلئوتید آدنین دار قرار بگیرد. 

د( ساختار DNA در مدل مولکولی آن، مشابه نوعی الگوی پیوندهای هیدروژنی در سطوح ساختاری پروتئین هاست. 

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
 کدام عبارت، دربارۀ مادۀ ذخیره کنندۀ اطالعات یاخته، صحیح است؟- 122

۱(هریاختهایبرایحفظویژگیهایخود،مادۀوراثتیخودراحفظمیکند.
۲(هرمولکولِدناییکهبیشازیکجایگاهآغازهمانندسازیدارد،مربوطبهجانداریاستکهِدنایحلقویدارد.

۳(قبلازشروعهمانندسازیِدنایخطی،تنهاپروتئینهاییکهازمولکولِدناجدامیشوند،پروتئینهایهیستونهستند.
۴(درمولکولهایِدنایموردمطالعۀمزلسونواستال،هیچگاهنمیتواندوانتهایآزاددررشتههایپلینوکلئوتیدیمشاهدهکرد.

)داخل ۸۹(- 123 در یک مولکول DNA، تعداد ............... کم تر از سایرین است.  

۴(دئوکسیریبوزها ۳(پیوندهایفسفودیاستر ۲(پیوندهایهیدروژنی ۱(بازهایپورینی
 اما بریم سراغ بررسی سؤال این گفتار در کنکور ۹۸. 

)داخل ۹۸(- 124  کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟  

»در جاندارانی که عامل اصلی انتقال صفات وراثتی به غشای یاخته، متصل ............... وجود دارد.«

۲(نیست،فقطیکجایگاهآغازهمانندسازیدرِدنا)DNA(یآنها ۱(است،فقطپروتئینهایهیستونیهمراهباِدنا)DNA(یآنها

۴(است،درساختارهرواحدتکرارشوندۀِدنا)DNA(یآنها،پیوندفسفودیاستری ۳(نیست،دردوانتهایهریکازرشتههایاینعامل،ترکیباتیمتفاوت

گفتار 2: همانندسازی دنا

 می خوایم گفتار )۲( رو با چند تا سؤال خیلی سخت شروع کنیم!

چند مورد، دربارۀ تنظیم سرعت همانندسازی در جاندارانی نادرست است که در یاخته های آن ها، ساختاری غشادار مادۀ وراثتی را احاطه می کند؟- 125

الف( در همۀ یاخته های گیاهی دارای توانایی باالی تقسیم، همواره بیشترین تعداد جایگاه آغاز همانندسازی در هر ِدنا وجود دارد. 

ب( دو رشتۀ هر ِدنای موجود در هستۀ یک یاختۀ جانوری، قطعاً در طول حیات یاخته، در تمام قسمت های آن از هم باز می شوند.

ج( مجموع تعداد جایگاه های آغاز همانندسازی همۀ یاخته های هسته دار و دیپلوئید یک جاندار فتوسنتزکننده، برابر می باشد. 

د( همۀ یاخته های یک جانور که قدرت تقسیم و عدد کروموزومی یکسان دارد، تعداد برابری جایگاه آغاز همانندسازی دارند. 

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
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در شکل مقابل، بخشی از فرایند همانندسازی در یک یاختۀ زنده نشان داده - 126

شده است. کدام عبارت، دربارۀ این یاخته، به طور صحیحی بیان شده است؟

۱(درهمۀمولکولهایDNAیاینیاخته،همانندسازیبههمینصورتانجاممیشود.
۲(درمحلیبیندوجایگاهآغازهمانندسازیمجاور،آنزیمهایهلیکازبهیکدیگرمیرسند.

۳(درحینانجاماینفرایند،هیچپروتئینیبهرشتههایپلینوکلئوتیدیمحلانجامفرایندمتصلنیست.
۴(دربخشنشاندادهشده،مجموعاًسهنقطۀآغازهمانندسازیدررشتههایپلینوکلئوتیدیالگودیدهمیشود.

 در یک یاختۀ هسته دار انسان، انواعی از نوکلئیک اسیدها در خارج از اندامک های یاخته فعالیت می کند. چند مورد، دربارۀ این نوع نوکلئیک اسیدها صحیح است؟- 127

ب( فقط در هستۀ یاخته و توسط نوعی آنزیم پلی مراز ساخته می شوند.  الف( تک رشته ای هستند و هر یک، از روی یک رشتۀ ِدنا ساخته شده اند. 

د( ممکن نیست در یک یاخته در محل تولید خود فعالیت کنند.  ج( نسبت به مولکولی که از روی آن ساخته شده اند، کوتاه تر هستند. 

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
در یاخته هایی که مولکول های وراثتی آن ها در غشا محصور نشده است، ............... یاخته هایی که مقداری از ِدنای آن ها در سیتوپالسم است، ...............- 128

۱(همانندـدرهرجایگاهآغازهمانندسازی،دوساختارYمانندبهوجودمیآید.
۲(برخالفـپروتئینهاییبهغیرازهیستونهامیتوانندبهِدنایاصلیمتصلشوند.

۳(برخالفـهرمولکولدورشتهایذخیرهکنندۀاطالعاتوراثتی،بهغشامتصلمیشود.
۴(همانندـتعدادجایگاههایآغازهمانندسازیهرمولکولِدنایاصلیمیتواندمتغیرباشد.

 در نوعی جاندار مورد مطالعۀ گریفیت، ............... جاندار مورد مطالعۀ ایوری، مادۀ ذخیره کنندۀ اطالعات اصلی یاخته، ممکن ...............- 129

۱(همانندـنیستفقطیکجایگاهآغازهمانندسازیداشتهباشد.
۲(همانندـنیستپروتئینهایهیستونراهمراهخودداشتهباشد.

۳(برخالفـاستتعدادجایگاههایآغازهمانندسازیخودراتغییردهد.
۴(برخالفـاستامکانتشکیلبیشازدودوراهیهمانندسازیراداشتهباشد.

 چند مورد، دربارۀ آزمایش های مزلسون و استال، به طور صحیحی بیان شده است؟- 130

الف( برخالف گریفیت، روش علمی را برای انجام آزمایش های خود به کار گرفتند.

ب( همانند ایوری و همکارانش، محتویات درون نوعی جاندار تک یاخته ای را استخراج کردند.

ج( برخالف گریفیت، تغییری در اطالعات موجود در جاندار دارای ِدنای حلقوی متصل به غشا ایجاد نشد.

د( همانند ایوری و همکارانش، بر اساس میزان حرکت مواد، توانستند نوع مواد در بخش های مختلف یک لوله را تشخیص دهند.

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
 چند مورد، دربارۀ آزمایش های مزلسون و استال، به طور صحیحی بیان نشده است؟- 131

الف( همانند ایوری و همکارانش، مواد را بر اساس چگالی جدا کردند. 

ب( جاندار مورد استفادۀ آن ها همانند جاندار مورد مطالعۀ ایوری، بیضی شکل بود.

14N داشتند.  ج( باکتری هایی را وارد محیط کشت اولیه کردند که نوکلئوتیدهای دارای

15N بودند.  د( در نمونه ای که پس از 40 دقیقه از محیط کشت ثانویه جدا کردند، 50 درصد مولکول های ِدنا حاوی

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
 اگه سؤالی از قسمت الگوهای پیشنهادی برای همانندسازی بخواد مطرح بشه، احتماالً مثل  سؤال های بعدی هست. 

چند مورد، می تواند بیان کنندۀ تفاوت طرح همانندسازی نیمه حفاظتی با هر دو طرح  پیشنهادی دیگر برای همانندسازی مولکول DNA باشد؟- 132

ب( تغییر نکردن هر یک از رشته های مولکول DNAی قبلی الف( تشکیل شدن دو رشتۀ پلی نوکلئوتیدی کامالً جدید 

د( وجود داشتن فقط یکی از دو رشتۀ ِدنای اولیه در هر یاختۀ حاصل از تقسیم ج( تشکیل پیوند با انرژی پیوند کم بین نوکلئوتید جدید و قدیمی 

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
شکل مقابل، مولکول های حاصل از یک دور همانندسازی یک مولکول DNA بر اساس سه طرح پیشنهادی برای همانندسازی DNA را - 133

نشان می دهد. کدام عبارت، دربارۀ این طرح های پیشنهادی درست نیست؟ 

1  2  3

۱(درطرح»۱«همانندطرح»۲«،بیننوکلئوتیدهایجدیدوقدیمیپیوندفسفودیاسترتشکیلمیشود.
۲(درطرح»۲«همانندطرح»۱«،بیننوکلئوتیدهایجدیدوقدیمیپیوندهیدروژنیبرقرارمیشود.
۳(درطرح»۱«برخالفطرح»۳«،پیوندفسفودیاستربیننوکلئوتیدهایقدیمیشکستهمیشود.

۴(درطرح»۳«برخالفطرح»۲«،سنهمۀنوکلئوتیدهاییکمولکولDNAیکسانمیباشد.
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در همانندسازی  نیمه حفاظتی، ............... همانندسازی ...............- 134

۱(برخالفـغیرحفاظتی،وجودداشتنآنزیمهایهلیکازوDNAپلیمرازبرایساختنِدنایجدیدکافیاست.
۲(همانندـغیرحفاظتی،فقطیکرشتهازمولکولDNAیجدید،داراینوکلئوتیدهایاولیهمیباشد.
۳(همانندـحفاظتی،پسازدودورهمانندسازی،میتوانمولکولDNAیکامالًجدیدمشاهدهکرد.

۴(برخالفـحفاظتی،رشتههایپلینوکلئوتیدیمولکولاولیه،دستنخوردهباقیمیمانند.
کدام عبارت، مشخصۀ هر طرح پیشنهادی برای همانندسازی را به طور صحیحی بیان می کند؟- 135

۱(درنسلاولهمانندسازی،حداقلیکرشتۀکامالًجدیدوجوددارد.
۲(درنسلدومهمانندسازی،حداقلیکمولکولِدنایکامالًجدیدوجوددارد.

۳(درنسلدومهمانندسازی،حداقلیکمولکولِدنایکامالًقدیمیوجوددارد.
۴(درنسلاولهمانندسازی،حداقلبخشیازنوکلئوتیدهاییکرشته،جدیدهستند.

چند مورد، عبارت زیر را به طور صحیحی تکمیل می کند؟- 136

14N منتقل می شود. سپس در دقایق 20 و 40،  ، به محیط کشت دارای 15N »تعدادی باکتری اشرشیا کالی، پس از چند مرحله رشد و تکثیر در محیط کشت دارای

باکتری ها از محیط کشت جدا می شوند و ِدنای آن ها، سانتریفیوژ می شود. در صورتی که ...............، می توان گفت که قطعاً ............... « 

الف( همانندسازی به صورت حفاظتی باشد ـ دو نوار در لوله تشکیل می شود. 

ب( همانندسازی به صورت نیمه حفاظتی باشد ـ نواری در انتهای لوله تشکیل نمی شود. 

دارد. 15N ج( یک نوار در وسط لوله مشاهده شود ـ یک رشتۀ پلی نوکلئوتیدی هر مولکول ِدنا، فقط

د( فقط در یکی از نمونه ها دو نوار در لوله تشکیل شود ـ همانندسازی به صورت نیمه حفاظتی بوده است.

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
 کدام عبارت، دربارۀ عوامل مؤثر در همانندسازی، صحیح است؟- 137

۱(فقطمولکولالگو،واحدهایسازندهوآنزیمهامؤثرهستند.
۲(برایتشکیلهرپیوندفسفودیاستر،مولکولATPمصرفمیشود.

۳(واحدهایسازندهنسبتواحدهایرشتۀالگو،درابتداانرژیبیشتریدارند.
کنشخاصراسرعتمیبخشد. ۴(هرآنزیممؤثردرهمانندسازی،فقطیکنوعوا

 برای انجام هر کاری، ابتدا باید مقدمات اون کار آماده بشه. مثالً برای اینکه بتونین در زیست کنکور درصد مناسبی کسب کنین، باید اول مقدماتشو آماده کنین؛ مثل 

اینکه یه کتاب میکرو یا آی کیو بگیرین و شروع کنین خوندنش و همین! چیز دیگه ای الزم نیست! سؤال بعدی، راجع به مقدمات همانندسازی هست.

138 -
1

2

 با توجه به شکل مقابل، می توان گفت که مولکول »1« ............... مولکول »2«، ............... 

۱(برخالفـتواناییچسبیدنبهمولکولِدناراندارد.
۲(برخالفـمیتواندباعثافزایشپایداریمولکولِدناشود.

۳(همانندـتواناییتشکیلنوعیپیوندبیننوکلئوتیدهارادارد.
۴(همانندـنوعیساختارنهاییداردکهبهصورتالگوهاییازپیوندهایهیدروژنیاست.

 فکر کنین دو نفر توی دو راه موازی با هم حرکت می کنن برای رسیدن به یه هدف مشترک. این داستان DNAپلی مرازهای یک دوراهی همانندسازی است.

کدام عبارت، دربارۀ همانندسازی DNA، صحیح است؟- 139

۱(هرآنزیمیکهتواناییشکستنپیوندرادارد،تواناییتشکیلپیوندرانیزدارد.
۲(فاصلۀبینرشتههایجدیددرحالتشکیل،دربخشهایمختلفمتفاوتاست.

۳(هرنوکلئوتیدجدیدیکهدوپیوندفسفودیاسترتشکیلدادهاست،مکملنوکلئوتیدمقابلخوداست.
۴(دریکدوراهیهمانندسازی،نوکلئوتیدهاییکهدریکنقطهدررشتههایجدیدقرارمیگیرند،مشابهیکدیگرهستند.

140 -

؟

 چند مورد، دربارۀ نوکلئوتید مشخص شده در شکل مقابل، درست است؟ 

الف( پیوند آن با نوکلئوتید مکمل، توسط هلیکاز شکسته می شود.

ب( توسط نوعی آنزیم بسپاراز، به نوکلئوتید مجاور خود متصل می شود.

15N در ساختار خود بود.  ج( در بخشی از آزمایش مزلسون و استال، دارای

د( می تواند در ساختار نوعی آنزیم درون یاخته ای مورد استفاده قرار بگیرد.

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
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هنگام همانندسازی نوعی مولکول DNA که به غشای پالسمایی متصل است، طی فرایند ویرایش، کدام مورد رخ می دهد؟- 141

۲(شکستهشدنپیوندکوواالنسیبینهردونوکلئوتیدفاقدرابطۀمکملی ۱(مصرفیکمولکولآبدرجایگاهفعالنوعیآنزیمپروتئینی
۴(شکستنپیوندهیدروژنیبیندونوکلئوتیدغیرمکملتوسطنوعیمولکولپروتئینی ۳(تغییردرتعدادپیوندهایدارایانرژیپیوندکمبینبازهایآلیمکمل

کدام عبارت، دربارۀ فعالیت های آنزیم ِدنابسپاراز، به درستی بیان شده است؟- 142

۱(پسازبرقراریهرپیوندفسفودیاستر،نوکلئوتیدبعدیبهرشتۀدرحالساختاضافهمیشود.
۲(برایجداکردنهرنوکلئوتیدنادرستازرشتۀجدید،ابتداپیوندهیدروژنیرامیشکند.

۳(نمیتواندباعثکاهشتعدادفسفاتهایآزادموجوددراطرافنوکلئیکاسیدشود.
۴(دقتباالیفعالیتاینآنزیم،فقطمربوطبهرابطۀمکملیبیننوکلئوتیدهاست.

 شکل مقابل، بخشی از فرایند همانندسازی یک مولکول نوکلئیک اسید را نشان می دهد. کدام عبارت، دربارۀ این شکل، به طور صحیحی بیان شده است؟- 143

۱(جهتحرکتهرآنزیمDNAپلیمراز،بهسمتپایینمیباشد.
۲(جهتحرکتدوراهیهایهمانندسازی،برعکسیکدیگرمیباشد.

۳(آنزیمهایهلیکازمتصلبهرشتههایالگو،ازیکدیگردورمیشوند.
۴(هرآنزیمهلیکاز،درمجاورتDNAپلیمرازفقطیکرشتۀدرحالساختقرارمیگیرد.

فام تن )کروموزوم( اصلی پیش هسته ای )پروکاریوت ( ها ............... ِدنا )DNA(ی خارج  فام تنی )کروموزومی( آن ها، ...............- 144

۲(برخالفـفاقدگروههیدروکسیلیافسفاتآزاداست. ۱(همانندـبهبخشیازغشایپالسماییمتصلمیشود.
کتریرادارد. ۴(برخالفـاطالعاتمربوطبههمۀویژگیهاییکبا ۳(همانندـاطالعاتالزمبرایساختپلیپپتیدورِنارادارد.

از بین عبارت های زیر، کدام مجموعه از عبارت ها می توانند جملۀ زیر را به طور صحیحی کامل کنند؟- 145

»هر یاختۀ ............... که واجد ............... است، ............... را دارد.«

ب( یوکاریوتی الف( دارای غشای پالسمایی 

د( بیش از یک کروموزوم اصلی  DNA ج( بیش از یک نقطۀ آغاز همانندسازی در مولکول

DNA مانند درY و( توانایی تشکیل ساختار ه ( توانایی تولید نوکلئوتیدهای سه فسفاته 

۴(»ب«ـ»و«ـ»ه« ۳(»الف«ـ»و«ـ»ج« ۲(»ب«ـ»د«ـ»و« ۱(»الف«ـ»ج«ـ»د«
کدام عبارت، دربارۀ طرح های پیشنهادی برای همانندسازی، صحیح است؟- 146

»بر اساس طرح ...............، می توان نتیجه گرفت که ...............«

۱(نیمهحفاظتیـنیمیازیاختههایحاصلازمیتوز،ِدنایاولیۀیاختۀمادریخودرادارند.
۲(حفاظتیـدرپایانتقسیممیوز،هریاختهقطعاتیازرشتههایپلینوکلئوتیدیِدنایاولیهوجدیدرادرخوددارد.

۳(غیرحفاظتیـهردورشتۀِدناینیمیازیاختههایحاصلازتقسیممیتوز،قطعاتیازرشتۀپلینوکلئوتیدیِدنایاولیهرادارند.
کندهـدرپایانمرحلۀSچرخۀیاختهای،درمقابلهرقطعۀقدیمیازرشتۀپلینوکلئوتیدی،قطعاًقطعۀجدیدیقرارگرفتهاست. ۴(پرا

 وقتشه یکم بیشتر راجع به آزمایش های مزلسون و استال صحبت کنیم. 

147 - ) 14N نارنجی، سبک )دارای ( و قطعات  15N در مولکول های نشان داده شده در شکل روبه رو، قطعات آبی سنگین )دارای

14N با روش ............... می باشند. در صورت ............... دور همانندسازی مولکول ............... در محیط کشت دارای

1  2  3

۱(دوـ»۲«ـحفاظتی،۲5درصدمولکولهایِدنایحاصل،دارایچگالیمتوسطباشند.
۲(یکـ»۱«ـحفاظتی،نیمیازمولکولهایِدنایحاصل،چگالیسنگینخواهندداشت.

۳(دوـ»۳«ـنیمهحفاظتی،نیمیازمولکولهایحاصل،دارایایزوتوپسبکنیتروژنباشند.

۴(یکـ»۲«ـغیرحفاظتی،انتظارمیرودکهحداقلیکیازِدناهایحاصلسنگینترازِدنایاولیهباشد.

148 -
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 با توجه به شکل مقابل که مربوط به بخشی از آزمایش های مزلسون و استال است، می توان گفت که ............... 

کتریهاانجاممیشود. ۱(درظرف»۲«برخالفظرف»۱«،چندینمرحلهرشدوتکثیربا
کتریبهظرف»۱«،رشتههایِدنایسنگینایجاددرظرفوجوددارند. ۲(صفردقیقهپسازانتقالبا

۳(درظرف»۱«برخالفظرف»۲«،ایزوتوپیازنیتروژنوجودداردکهدرDNAیمعمولینیزیافتمیشود.
کتریدرظرف»۲«همانندظرف»۱«،مولکولهایDNAیدارایچگالیمتوسطیافتمیشوند. ۴(پساز۲۰دقیقهرشدبا
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شکل زیر، نشان دهندۀ مراحل آزمایش های مزلسون و استال می باشد.1 با توجه به شکل، کدام عبارت نادرست است؟  در لولۀ آزمایش اولیه، فقط یک مولکول DNA وجود دارد(.- 149

۱۲۳

۱(تاپایانمرحلۀ»۳«،سههمانندسازیDNAصورتگرفتهاست.
14تولیدشدهاست. N ۲(مولکولموجوددرمرحلۀ»۱«،درمحیطکشتحاوی

۳(پسازمرحلۀ»۲«،مشخصشدکههمانندسازیبهصورتحفاظتیانجامنمیشود.
15قابلمشاهدهاست. N ۴(درمرحلۀ»۳«برخالفمرحلۀ»۲«،مولکولهایDNAیفاقد
 سؤال بعدی یکم سخته! اگه از عهدۀ حل این سؤال براومدین، خیلی به خودتون امیدوار بشین. 

( باکتری های اشرشیا کالی کشت داده شدند. پس از چندین مرحله رشد و تکثیر باکتری ها در این محیط های کشت، - 150 15N 14N و در دو محیط کشت متفاوت )دارای
می توان گفت که ...............

۱(درصورتگریزدادنهمزمانمحتویاتدومحیطکشت،مشاهدهمیشودکهدونواردربیشترینفاصلهازیکدیگرقرارمیگیرند.
14نسبتبهِدناهایمحیطدیگر،تندترحرکتمیکنند. N ۲(هنگامسانتریفیوژباسرعتباال،ِدناهایمحیطکشتدارای

کتریهادرآنمحیطتقسیمبر۲۰. کتریهایموجوددرهرمحیطکشتبرابراستباتعداددقایقحضوربا ۳(تعدادبا
۴(درهردومحیطکشت،دومولکولDNAیدارایچگالیمتوسطیافتمیشود.

چند مورد، دربارۀ همانندسازی ِدنای خطی در یک یاختۀ یوکاریوتی، درست است؟- 151
الف( تعداد جایگاه های آغاز همانندسازی نصف تعداد دوراهی های همانندسازی است. 

ب( در هر دوراهی همانندسازی، تعداد آنزیم  ِدنابسپاراز دو برابر تعداد آنزیم هلیکاز است. 
ج( مجموع تعداد آنزیم های ِدنابسپاراز و هلیکاز، سه برابر تعداد دوراهی های همانندسازی است. 

د( در هر حباب همانندسازی، تعداد ِدنابسپارازهای فعال بر روی هر رشته برابر با تعداد هلیکاز است. 

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱

گفتار 3: پروتئین ها

 هیچی در گفتار )۳( به اندازۀ ساختار پروتئین ها مهم نیست. پس با همین ساختار پروتئین ها شروع می کنیم. 
 منشأ تشکیل ساختار دوم در پروتئین ها، پیوندهایی هستند که ...............- 152

۱(درتثبیتساختارتاخوردهومتصلبههمپروتئینهانقشیندارند.
۲(توسطبعضیازمولکولهایپروتئینی،بیننوکلئوتیدهاتشکیلمیشوند.

۳(درافزایشپایداریمارپیچدورشتهاینوکلئیکاسیدهایهستهنقشیندارند.
۴(درساختارنهاییگروهیازنوکلئیکاسیدهایتکرشتهاییاختهدیدهمیشوند.

 کدام عبارت، دربارۀ ساختار نشان داده شده در شکل زیر، صحیح است؟- 153

COOHH N۲

R

H
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۱(هرگروهمتصلبهکربنمرکزی،فقطیکنوعپیوندتشکیلمیدهد.

۲(هرمولکولدارایاینساختار،درتشکیلزنجیرههایپلیپپتیدینقشدارد.
۳(فقطیکگروهمتصلبهکربنمرکزیدرتعیینویژگیهایمولکولنقشدارد.

کسیژنکمشود. ۴(ازمولکولهایدارایاینساختارممکناست۲اتمهیدروژنویکا
کدام عبارت، دربارۀ سطوح ساختاری پروتئین ها که در شکل روبه رو نشان داده  شده است، درست می باشد؟- 154

۱ ۲ ۱(ساختار»۱«همانندساختار»۲«،درایجادهموگلوبیننقشدارد.
۲(ساختار»۲«و»۱«،میتوانندبهطورهمزماندریکپلیپپتیددیدهشوند.

۳(ساختار»۱«و»۲«،نمیتواننددریکپروتئین،درنزدیکییکدیگرقراربگیرند.
۴(ساختار»۱«همانندساختار»۲«،میتوانددراولینپروتئینشناختهشدهوجودداشتهباشد.

کنش هیدرولیز پیوندهای پپتیدی در پروتئین های گوشت می شود. - 155 در معدۀ انسان، ............... باعث تسریع فرایند کاهش انرژی فعال سازی وا

۱(هرمیزانافزایشکالژنهمانندحفظدمایبدندردمای۳۷درجۀسانتیگراد
۲(افزایشدمایبدنتا۴۲درجۀسانتیگرادبرخالفافزایشمیزانموادسمیدرمعده

۳(افزایشفعالیتترشحییاختههایاصلیمعدهبرخالفافزایششدیدترشحیاختههایکناری
۴(کاهشتأثیراسیدهایقویبرساختارپروتئینترشحشدهازیاختههایمعدههمانندافزایشمقدارآنزیم

۱-درکتابدرسیجدید،مؤلفینزحمتکشیدنواینشکلروتغییردادنوبهجایخودشکلDNA،نوارهایسادۀرنگیگذاشتن.متأسفانهمنهنوزدرکنمیکنمکهچراشکلبهاینخوبیوواضحیروباید
تغییرداد.درستهظاهرشکلسادهترشده،امادرکشسختترشده.
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)فعالیت کتاب درسی(- 156 چند مورد، عبارت زیر را به طور صحیحی تکمیل می کند؟  
»در بدن انسان، آنزیم هایی که ............... غیرفعال می شوند، قطعاً ...............«

الف( هنگام بروز تب ـ شکل برگشت ناپذیر پیدا می کنند. 
ب( در دمای پایین ـ در دمای 37 درجۀ سانتی گراد، به حالت فعال برمی گردند.

ج( تحت تأثیر تغییر شدید pH محیط ـ ثبات نسبی ساختار سوم خود را از دست داده اند.
د( در دمای باال ـ شکل غیرطبیعی پیدا می کنند و می توانند به طور دائمی غیرفعال باقی بمانند. 

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
همۀ ............... یک آمینواسید، ...............- 157

۲(گروههایباردارـدارایحداقلدواتممشابهمیباشند. ۱(ویژگیهایـبهگروهمتغیرآمینواسیدبستگیدارد.
کنشآنزیمیتشکیلمیشوند. ۴(پیوندهایایجادشدهتوسطـطینوعیوا ۳(گروههایمتصلبهکربنمرکزیـپیوندپپتیدیتشکیلمیدهند.

کدام عبارت، دربارۀ اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد، صحیح نیست؟- 158
۱(بااستفادهازپرتوهایایکسوروشهایدیگر،میتوانجایگاههراتمدرساختارنهاییآنرامشخصکرد.

۲(آرایشخاصزیرواحدهایآندرکنارهم،باعثتشکیلساختارسهبعدیخاصپروتئینمیشود.
۳(بهقسمتیاززنجیرۀپلیپپتیدیآن،گروهیغیرپروتئینیداراییکیونفلزیمتصلاست.

۴(ساختارآنبایکیازساختارهاینوعیپروتئینموجوددریاختههایخونیمشابهاست.
کدام عبارت، دربارۀ نوعی سطح ساختاری پروتئین ها درست است که در آن، صفحات و مارپیچ ها بیشتر تا می خورند؟- 159

۱(میتواندساختارنهاییپروتئینهاییباشدکهبیشازیکزنجیرۀپلیپپتیدیدرساختارخوددارند.
۲(تاخوردگیبیشترساختارهایمارپیچوصفحهای،ناشیازتشکیلپیوندبینگروههایآمینوکربوکسیلاست.

۳(باتشکیلپیوندهایهیدروژنیبینبخشهاییاززنجیرههایپلیپپتیدی،الگوهاییازپیوندهایهیدروژنیتشکیلمیشوند.
کی،قسمتهایمختلفپروتئینبهصورتبههمپیچیدهدرکنارهمنگهداشتهمیشوند. کیوغیراشترا ۴(پسازایجادتعدادیپیونداشترا

کدام عبارت، دربارۀ مقایسۀ هموگلوبین و میوگلوبین، به طور صحیحی بیان شده است؟- 160
۱(درهموگلوبینهمانندمیوگلوبین،نحوۀآرایشزیرواحدهادرکنارهم،ساختارنهاییپروتئینراتشکیلمیدهد.

۲(درهموگلوبینهمانندمیوگلوبین،مجموعباریونآهندوبرابرتعدادگروهغیرپروتئینیمتصلبهزنجیرههایپلیپپتیدیاست.
۳(درمیوگلوبینبرخالفهموگلوبین،ساختارسهبعدیپروتئینزمانیشکلمیگیردکهبینگروههایR،پیوندهایآبگریزتشکیلمیشوند.

۴(درمیوگلوبینبرخالفهموگلوبین،تشکیلپیوندهیدروژنیدربخشهاییاززنجیرههایپلیپپتیدیسببایجادساختاردوممارپیچیمیشود.
شکل مقابل، دو سطح مختلف ساختاری پروتئین ها را نشان می دهد. در ساختار »1« ............... ساختار »2«، ...............- 161

۱ ۲

۱(همانندـپروتئیندارایشکلسهبعدیخاصیاست.
۲(همانندـزنجیرههایپلیپپتیدیتاخوردهمشاهدهمیشوند.

کیبینآمینواسیدهاست. ۳(برخالفـپیوندپپتیدی،تنهاپیونداشترا
۴(برخالفـانواعمختلفیازپیوندهابینآمینواسیدهایمختلفمشاهدهمیشود.

با توجه به سطوح مختلف ساختاری در پروتئین ها، چند مورد از عبارت های زیر صحیح می باشند؟- 162
کسیژن گروه کربوکسیل تشکیل می شود. الف( در تعدادی از سطوح ساختاری، پیوندهای هیدروژنی بین هیدروژن گروه آمین و ا

ب( در هر سطح ساختاری، گروه های متصل به کربن مرکزی، در تشکیل پیوند کوواالنسی مشارکت می کنند. 
ج( برای تشکیل هر سطح ساختاری، ابتدا تعدادی آمینواسید با پیوند پپتیدی به یکدیگر متصل می شوند.

د( ساختار نهایی پروتئین ها زمانی ایجاد می شود که شکل سه بعدی پروتئین ها به وجود می آید.
۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱

 در بدن انسان، همۀ ............... جزء متنوع ترین گروه مولکول های زیستی از نظر ساختار شیمیایی و عملکردی محسوب می شوند. - 163
۲(آنزیمهایغشاییبرخالفبعضیازهورمونها ۱(کاتالیزورهایزیستیبرخالفهمۀکوآنزیمها

۴(مولکولهایمادۀزمینهایبافتهایپیوندیهمانندپمپهایغشاییاخته ۳(مولکولهایمؤثردرتنظیمبیانژنهمانندهمۀگیرندههایآنتیژنی
 چند مورد، دربارۀ آنزیمی درست است که در ساخته شدن یک رشتۀ ِدنای خطی در مقابل رشتۀ الگو، مهم ترین نقش را دارد؟- 164

کنش هایی که انجام می دهد، دست نخورده باقی می ماند. الف( در پایان همۀ وا
ب( عمل اختصاصی دارد و فقط روی یک نوع پیش مادۀ خاص مؤثر است. 

کنش را سرعت ببخشد.  ج( تحت شرایطی، می تواند بیش از یک نوع وا
د( هر یاخته در طول حیات خود، بارها از آن استفاده می کند. 

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
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 کدام عبارت، دربارۀ همۀ انواع موادی درست است که در ساختار کروموزوم های درون هستۀ یک یاختۀ یوکاریوتی مشارکت دارند؟- 165
۱(دارایبیشازیکزنجیرههستندودرذخیرۀاطالعاتوراثتینقشدرارند.

۲(فقطبهصورتپلیمرخطیوفاقدانشعابدریاختههاییوکاریوتیتولیدمیشوند.
کتریهایبدونکپسولاضافهنشدند. ۳(درهیچیکازآزمایشهایایوری،بهطورهمزمانبهمحیطکشتبا
۴(میتوانندباتشکیلپیوندهایهیدروژنی،ساختارهاییباشکلمشابهساختاردوممیوگلوبینداشتهباشند.

گروهی که یکی از ظرفیت های کربن مرکزی آمینواسید را پر می کند و در آمینواسیدهای مختلف متفاوت است، قطعاً ...............- 166
۲(تمایلیبهقرارگیریدرمجاورتمحیطآبیندارد. ۱(درتعییننوععملپروتئینتأثیرمستقیمدارد.

۴(فقطبه۲۰حالتمختلفمیتوانددرآمینواسیدهامشاهدهشود. ۳(تواناییتشکیلپیوندکوواالنسیباسایرآمینواسیدهاراندارد.
چند مورد، دربارۀ پروتئین ها، به طور صحیحی بیان شده است؟- 167

الف( هر زنجیرۀ پلی پپتیدی، یک پروتئین است.
ب( هر پروتئین، دارای یک زنجیرۀ پلی پپتیدی است. 

ج( هر زنجیره ای از تعدادی آمینواسید، یک پلی پپتید است.
د( هر زنجیرۀ پلی پپتیدی یک پروتئین، بلند و بدون شاخه است.

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
برای تشکیل ساختار ............... پروتئین ............... ساختار ............... - 168

۱(اولـهمانندـدوم،دربخشیازریبوزوم،مولکولهایآبتولیدمیشوند.
۲(دومـبرخالفـاول،نوعیپیوندبینگروههایRآمینواسیدهاتشکیلمیشود.

۳(سومـبرخالفـدوم،قسمتهایمختلفپروتئینهابهصورتبههمپیچیدهدرکنارهمنگهداشتهمیشوند.
۴(دومـهمانندسوم،گروهRهمۀآمینواسیدهامیتوانندبهیکدیگرنزدیکشوندوپیوندهاییضعیفراتشکیلدهند.

 می خوایم چندتا سؤال هم از شکل های ساختار پروتئین ها بررسی کنیم. 
با توجه به شکل زیر که نشان دهندۀ ساختارهای پروتئینی می باشد، کدام عبارت، به طور صحیحی بیان شده است؟- 169

۱ ۲ ۱(ساختار»۲«برخالفساختار»۱«،بهصورتالگوهایمنظمیازپیوندهایهیدروژنیاست.
۲(ساختار»۱«همانندساختار»۲«،میتوانددرقسمتمیانیساختارسومپروتئیندیدهشود.
۳(ساختار»۱«برخالفساختار»۲«،درساختارنهاییمیوگلوبینوهموگلوبینتشکیلمیشود.

۴(ساختار»۲«همانندساختار»۱«،درپیتشکیلپیوندهایدارایانرژیپیوندزیادایجادمیشود.
کدام عبارت ها، دربارۀ نوعی ساختار پروتئینی که در شکل زیر نشان داده شده است، صحیح است؟- 170

الف( بین گروه های ایجادکنندۀ ویژگی های منحصربه فرد آمینواسیدها، پیوندهای یونی تشکیل می شود.  
ب( فقط پروتئین هایی ثبات نسبی دارند که ساختار نهایی آن ها، این ساختار پروتئینی باشد. 

ج( بعضی از آمینواسیدهای زنجیره، در کنار یکدیگر قرار می گیرند تا در معرض آب نباشند. 
د( با تشکیل برهم کنش های آب گریز، این ساختار پروتئین تثبیت می شود. 

۲(»ب«برخالف»د«،نادرستاست.  ۱(»الف«همانند»ج«،صحیحاست.
۴(»د«همانند»الف«،صحیحاست.  ۳(»ج«برخالف»ب«،نادرستاست.

شکل مقابل، نوعی سطح ساختاری پروتئین ها را نشان می دهد. این سطح ساختاری ............... همۀ سطوح - 171
ساختاری دیگری که در تشکیل آن نقش دارند، ...............

کیبهوجودمیآید. ۱(همانندـباتشکیلنوعیپیوندغیراشترا
۲(برخالفـنشاندهندۀاولینساختارسهبعدیپروتئینمیباشد.

۳(برخالفـفقطدرپروتئینهاییبابیشازیکزنجیرهدیدهمیشود.
۴(همانندـدارایپیوندبینگروههایRآمینواسیدهایمختلفمیباشد.

شکل زیر، نشان دهندۀ نوعی ساختار پروتئین ها می باشد. کدام عبارت ها، دربارۀ همۀ سطوح ساختاری در یک پروتئین درست است که به این ساختار بستگی دارند؟- 172
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الف( در میوگلوبین، شروع تشکیل آن ها، با ایجاد پیوندهای دارای انرژی پیوند کم است.  
ب( در هموگلوبین، با تشکیل پیوند بین بخش های مختلف یک پلی پپتید، ایجاد می شوند.

ج( در پروتئین های منقبض شونده، بدون دخالت گروه های R آمینواسیدها، شکل خاص پیدا می کنند.
د( در میوزین، با کنار هم قرار گرفتن زیرواحدها با آرایشی خاص، محل اتصال ATP مشخص می شود. 

۴(»ب«و»د« ۳(»الف«و»ج« ۲(»ب«و»ج« ۱(»الف«و»د«
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زنجيرۀ پپتيدی

همِ
2+Fe

چند�مورد،�دربارۀ�مادۀ�نشان�داده�شده�در�شکل�زیر،�درست�است؟�
کی�بین�آمینواسیدها�زمانی�تشکیل�می�شود�که�ترتیب�قرار�گرفتن�آمینواسیدها�به�صورت�خطی�مشخص�می�شود.� الف(�هر�پیوند�اشترا

ب(�تشکیل�پیوندهای�هیدروژنی�می�تواند�باعث�مارپیچی�شدن�زنجیره�یا�به�هم�پیچیدن�بخش�های�مختلف�آن�شود.
کی�تشکیل�می�شوند.� ج(�برای�ایجاد�ثبات�نسبی�در�ساختار�نهایی�این�پروتئین،�پیوندهای�اشترا

د(�ساختار�نهایی�پروتئین�برخالف�ساختارهای�قبلی�آن،�دارای�شکل�سه�بعدی�خاصی�است.�
۴ )۴  ۳ )۳  ۲ )۲  ۱ )۱

 باألخره »یک  گام فراتر« هم داره تموم میشه. دو تا سؤال هم راجع به آنزیم ها حل کنیم.
در�بدن�انسان،�همۀ�............... 7 174

۱(آنزیمهاییکهپیوندپپتیدیراهیدرولیزمیکنند،درخارجازیاختۀسازندۀخودفعالیتمیکنند.
کنشهاییکهدربدنموجودزندهانجامشدنیهستند،باکمکآنزیمسریعترانجاممیشوند. ۲(وا

۳(آنزیمهاییکهدرخارجازیاختهفعالیتنمیکنند،درسیتوپالسمیاختهفعالیتمیکنند.
۴(موادسمیاشغالکنندۀجایگاهفعالآنزیمها،میتوانندباعثمرگشوند.

همۀ�آنزیم�هایی�که�دارای�عملکرد�اختصاصی�هستند،�...............7 175
کنشخاصراکاهشمیدهند. ۱(فقطانرژیاولیۀالزمبرایانجامیکنوعوا

۲(جایگاهفعالیدارندکهفقطباشکلیکنوعپیشمادۀخاصیابخشیازآنمطابقتدارد.
۳(برایتأمینانرژیالزمبرایحیات،الزماستبهمقدارزیاددرونیاختههاوجودداشتهباشند.
کنشیکهدرآنشرکتمیکنند،الزماستتوسطیاختهمجدداًتولیدشوند. ۴(برایانجاممداوموا

 سؤال آخر »یک گام فراتر« این فصل هم سؤالی است از کنکور. 
)داخل ۹۸(7 176 کدام�عبارت،�دربارۀ�اولین�پروتئینی�که�ساختار�آن�شناسایی�شد،�صحیح�است؟� 

۱(درتشکیلساختارنهاییآنفقطسهنوعپیونددخالتدارد.
۲(باتغییریکآمینواسید،ساختاروعملکردآنمیتواندبهشدتتغییریابد.

۳(هریکاززنجیرههایپلیپپتیدیآن،بهصورتیکزیرواحدتاخوردهاست.
۴(بادارابودنرنگدانههایفراوان،تواناییذخیرۀانواعیازگازهایتنفسیرادارد.

 1 

در آخرین گام، مهم ترین نکات فصل را در قالب یک آزمون بررسی می کنیم.

تعداد�سؤاالت
۱۵سؤال

۱۵دقیقه)هرسؤال۱دقیقه(زمان�پیشنهادی70درصد)نسبتاًدشوار(درصد�سختی)دارای۱۳جایخالی(

درطراحیاینآزمون،سعیشدهاستکهبهارتباطهایمهمبینفصلبیشترپرداختهشودوهمچنین،انواعسبکهایمختلفسؤاالت
اینفصلکهشانسبیشتریبرایمطرحشدندرکنکورسراسریدارند،موردبحثقرارگرفتهاند.

درصد�مناسب

باالی6۵درصد

سؤاالت�کنکورسؤاالت�مقایسه�ایسؤاالت�دارای�قیدسؤاالت�دارای�شکلسؤاالت�چند�موردی

۲سؤال۱سؤال۵سؤال۳سؤال۱سؤال

در�هر�نوکلئیک�اسیدی�که�...............�دارد،�می�توان�...............�را�مشاهده�کرد.7 177
۲(پیوندهیدروژنیدرساختارخودـبازآلیتیمین  ۱(درتنظیمبیانژندخالتـقندریبوز

۴(اطالعاتالزمبرایساختپروتئینراـدورشتۀپلینوکلئوتیدی ۳(دوانتهایمتفاوتـفقطیکرشتۀپلینوکلئوتیدی

۱-بابرداشتن»گاماول«شروعکردیمومطالبمهمفصلروبررسیکردیم.بعدش»یکگامفراتر«رفتیموخودمونروبهکسبدرصدهایباالدرکنکورنزدیکترکردیم.حاالوقتاینهستکه»گامآخر«رو
گهازاینگامسربلندخارجنشیم،عیبینداره؛متوجه هممحکمبرداریمتامطمئنبشیمهمهچیرواونجوریکهبایدیادمیگرفتیم،فهمیدیم.برایهمین،میخوایمدر»گامآخر«ازخودمونیهآزمونبگیریم.ا

میشیمکهاشکاالمونچیهستومیتونیماوناروحلکنیم.

1
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وجه مشترک هر نوکلئیک اسید موجود در یک یاختۀ یوکاریوتی چیست؟- 178

کِیبیندونوکلئوتیدمجاوراست. ۱(هرپیوندفسفودیاسترفقطشاملپیونِداشترا
۲(هرحلقۀششضلعیبرخالفبعضیازحلقههایپنجضلعی،نیتروژندارد.

۳(هرنوکلئوتید،درتشکیلدوپیوندفسفودیاسترنقشدارد.
۴(هررشتۀپلینوکلئوتیدی،دوانتهایمتفاوتدارد.

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟- 179

»دانشمندانی که برای نخستین بار تصویر نشان داده شده در شکل مقابل را تهیه کردند، ...............« 

۱(بابررسیتصاویرتهیهشدهمتوجهشدندکهِدناحالتمارپیچیدارد.
۲(ازپرتویایکسبرایتهیهتصویرازنوعیپلیمرزیستیاستفادهکردند.
۳(بااستفادهازروشهایتصویربرداری،ابعادمولکولِدناراتشخیصدادند.

۴(براینخستینبارنشاندادندکهمولکولِدناازدورشتهتشکیلشدهاست.
کدام عبارت، دربارۀ دانشمندی درست است که اطالعات اولیه در مورد مادۀ وراثتی از کارهای او به دست آمد؟- 180

کتریدیگروهمگونهشود. کتریبهنوعیبا ۱(توانستباعثانتقالاطالعاتوراثتیازیکنوعبا
کتری،پلیمریزیستیباخاصیتاسیدیوجوددارد. ۲(نمیدانستدرونیاختههایبا

کتریاسترپتوکوکوسنومونیااست. ۳(میدانستکهعاملبیماریآنفلوانزا،با
کسنیبرایپیشگیریازبیماریسینهپهلوتولیدکند. ۴(میخواستوا

در آخرین آزمایش ایوری و همکارانش، در همۀ ظروف انتقال صفت صورت گرفت به جز ظرفی که در آن ...............؛ در این نوع مادۀ آلی، ...............- 181

کیبادومونومردیگرمشارکتدارد. ۱(نوعیمادۀآلیتخریبشدـهرمونومردرتشکیلپیونداشترا
۲(نوعخاصیآنزیمتخریبکنندهوجودداشتـتولیدآبدربخشیازساختارسهبعدیمولکولدیدهمیشود.

کتریوجوددارد. ۳(یکنوعمادۀآلیبهخارجیترینبخشیاختهاضافهنشدـاطالعاتالزمبرایساختکپسولبا
۴(نوعیپلیمردورشتهایتخریبنشدـهرمونومرتشکیلدهندۀپیوندهیدروژنی،پنجنوععنصردرساختارخوددارد.

چند مورد، دربارۀ پژوهش هایی درست است که منجر به کشف ماهیت و نحوۀ تولید مادۀ وراثتی شد؟- 182

الف( در هر آزمایشی که محتویات درون باکتری ها استخراج شدند، از آنزیم های تخریب کننده استفاده شد. 

ب( در هر آزمایشی که از گریزانه با سرعت باال استفاده شد، باکتری های کشته شده مورد استفاده قرار گرفتند.

ج( در هر آزمایشی که باکتری های کپسول دار کشته  شدند، فقط تعدادی از باکتری های بدون کپسول تغییر کردند. 

د( در هر آزمایشی که از محیط  های کشت مختلف استفاده شد، فقط باکتری های کروی شکل در محیط قابل مشاهده بودند.

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
شکل مقابل، نوعی مولکول زیستی در یاخته را نشان می دهد. کدام عبارت، دربارۀ بخش های مشخص شده در این شکل، صحیح است؟- 183
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۲
۱(برایتشکیلیکنوکلئوتید،ایجادبخش»۳«کافیاست.

۲(بخش»۱«،قطعاًدرساختارمنبعرایجانرژییاختهوجوددارد.
۳(بخش»۱«و»۴«،تنهاعواملتفاوتنوکلئوتیدهایمختلفهستند.

۴(تمامنوکلئوتیدهاییکِدنایحلقویازنظرتعدادبخش»۲«یکسانهستند.
)خارج ۹۸(- 184 کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ 

»در جاندارانی که عامل اصلی انتقال صفات وراثتی، به غشای یاخته متصل ...............«

۱(نیست،درهرفامتن)کروموزوم(،میتواندجایگاههایآغازهمانندسازیمتعددیبهوجودآید.
۲(است،درساختارهرواحدتکرارشوندۀِدنا)DNA(یآنها،پیوندفسفودیاستریوجوددارد.

۳(است،باجداشدندوگروهفسفاتازانتهایرشتۀپلینوکلئوتیدیِدنا)DNA(،نوکلئوتیدجدیدبهآناضافهمیشود.
۴(نیست،آنزیمدورکنندۀدورشتۀِدنا)DNA(ازیکدیگر،میتواندنوکلئوتیدهارابراساسرابطۀمکملیمقابلنوکلئوتیدهایرشتۀالگوقراردهد.

با توجه به شکل مقابل که مربوط به مراحل آزمایش های مزلسون و استال است، کدام عبارت به طور صحیحی بیان شده است؟- 185

۱ ۲ ۳

۱(براساسلولۀ»۱«،میتواننتیجهگرفتکههمانندسازیبهصورتنیمهحفاظتیانجاممیشود.
۲(ِدناهایموجوددرلولۀ»۲«،برایانجامدوردومهمانندسازیآمادهمیباشند.

۳(درلولۀآزمایش»۳«،ِدناهایحاصلدوراولهمانندسازیوجوددارند.
۴(تعدادمولکولهایِدنایلولۀ»۱«و»۳«برابرنیست.
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 باکتری هایی که مولکول DNAی آن ها چگالی ............... دارد، به محیط کشت دارای ............... منتقل می شوند؛ پس از دو دور همانندسازی در این محیط کشت، ِدنای - 186
باکتری ها استخراج و گریز داده می شود. در صورت بروز همانندسازی ............... 

۲(متوسطـ۱۴Nـحفاظتی،ممکننیستنواریدروسطلولهتشکیلشود. ۱(سبکـ۱5Nـحفاظتی،قطعاًدونواردردوانتهایلولهتشکیلمیشود.
۴(متوسطـ۱5Nـنیمهحفاظتی،ممکننیستنواریدرپایینلولهتشکیلشود. ۳(سنگینـ۱۴Nـنیمهحفاظتی،فقطیکنواردروسطلولهتشکیلمیشود.

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیحی تکمیل نمی کند؟- 187
»هنگام همانندسازی مولکول DNAی کروموزوم 21 یک زن 45 ساله، ...............«

۱(درهرنقطۀآغازهمانندسازی،آنزیمهایهلیکازفقطدریکجهتحرکتمیکنند.
۲(بهدلیلفعالیتنوکلئازیآنزیمDNAپلیمراز،امکانبروزجهشهایکوچککماست.

۳(قرارگیریجفتنوکلئوتیدهایمکملدرمقابلیکدیگربدونکمکآنزیمانجاممیشود.
۴(تعدادساختارهایYمانندتشکیلشده،دوبرابرتعدادجایگاههایآغازهمانندسازیاست.

 در جاندارانی که پیچیده ترین نوع همانندسازی را دارند، ...............- 188
۱(مدتزمانتقسیمیاختهایباتعدادنقاطآغازهمانندسازیرابطۀمستقیمدارد.

۲(قبلازهرتقسیمهسته،دورشتۀِدناتوسطآنزیمهلیکازازیکدیگردورمیشوند.
۳(دریاختههاییباشکلواندازۀمتفاوت،تعدادجایگاههایآغازهمانندسازیمیتواندمشابهباشد.

۴(فقطپروتئینهایهیستونمیتوانندهمراهِدنایخطیهررشتۀکروماتین)فامینه(قرارداشتهباشند.
هر آمینواسیدی که ...............، قطعاً ...............- 189

۲(درطبیعتیافتمیشودـدرساختارپروتئینهایبدنبهکارمیرود. ۱(درساختارسومپروتئینوجودداردـگروهRآبگریزدارد.
بانوعینوکلئیکاسیدپیوندتشکیلمیدهد. ۴(درپروتئینسازیاستفادهمیشودـ ۳(درانتهایآمینقرارداردـنمیتواندازطریقآمینخودپیوندتشکیلدهد.

)خارج ۹۸(- 190 کدام عبارت، دربارۀ اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد، نادرست است؟  
۲(ساختارنهاییآنباتشکیلبیشازیکنوعپیوند،تثبیتمیشود. ۱(دربخشهاییازاینمولکول،ساختارهایمتنوعیوجوددارد.

۴(باتغییریکآمینواسید،ممکناستساختاروعملکردآنبهشدتتغییریابد. ۳(هریکاززنجیرههایپلیپپتیدیآن،بهصورتیکزیرواحدتاخوردهاست.
کدام عبارت، دربارۀ همۀ آنزیم های یک یاختۀ زنده و غشادار، صحیح است؟- 191

کنشسنتزآبدهیایجادمیشوندودارایپیوندهیدروژنیهستند. ۲(طیوا ۱(فراوردۀیکآنزیم،نمیتوانددرجایگاهفعالیکآنزیمدیگرقراربگیرد.
۴(فقطموادیمیتواننددرجایگاهفعالآنزیمقراربگیرندکهآنزیمرویآنهامؤثراست. ۳(بخشیاختصاصیدرساختارخوددارندکهفقطمکملیکنوعمادهاست.

 1  

با فصل های  ترکیبی  نکات  ترکیبی،  بررسی شده اند. تست های  به طور کامل  نکات فصل  اینجا، کل  تا 
دیگر را بررسی می کنند.

فصل هایی که بیشترین قابلیت ترکیب با این فصل را دارند۲
دهم: فصل ۱ )ویژگی های حیات(، فصل ۳ )هموگلوبین(، فصل ۴ )خون(

یازدهم: فصل ۵ )خط دوم دفاعی(، فصل ۶ )تقسیم یاخته(
دوازدهم: فصل ۲ )کل فصل(، فصل ۳ )مفاهیم ژنتیک(، فصل ۴ )جهش(، فصل ۷ )مهندسی ژنتیک و پروتئین(

۲ بعد از تألیف کتاب های میکروزیست، یکی از درخواست های دانش آموزان از ما این بود که آدرس سؤاالت ترکیبی در جلوی اونا نوشته نشه تا راهنمایی صورت نگیره. 
ما باألخره در این کتاب این درخواست رو عملی کردیم و آدرس سؤاالت ترکیبی رو از جلوی اونا حذف کردیم. اما نگران نباشین، کامالً حذف نشدن. بلکه، از بخش سؤاالت 
به بخش پاسخنامۀ تشریحی منتقل شدن. البته، هنوزم سعی کردیم که سؤاالت رو بر اساس ترتیب فصل ها مرتب کنیم. یعنی از فصل )۱( دهم شروع کردیم و رفتیم به سمت 

فصل )۸( دوازدهم. ُخب دیگه، بریم سراغ سؤاالت ترکیبی. 
نگرش ها، روش ها و ابزارهای زیست شناسان پس از شناخت ...............، متحول شده است. - 192

۱(ساختارمولکولیکهدرهمۀیاختههایهستهداروجودداردوشکلواندازۀیاختهراتعیینمیکند
۲(وبررسیاولینسطحیازسطوحسازمانیابیحیاتکهویژگیهایحیاتدرآنپدیدارمیشود

۳(بخشیازیاختهکهدرتمامییاختههایزندۀپروکاریوتیویوکاریوتیوجوددارد
کتریهایاسترپتوکوکوسنومونیا ۴(ماهیتوچگونگیانتقالصفاتبینبا

گهاونتست،»ترکیبیبافصلهایدیگر«باشهچی؟اینجاستکهالزمهنکاتترکیبی گهتستیفقطازمطالبهمینفصلطرحبشه،خیالمونراحتهخیلیسریعوسادهمیتونیمبهشجواببدیم.اماا ۱-ازاینبهبعد،ا
روهمبلدباشیم.هموننکاتیکهدرطولفصلبا»خاطرهبازی«و»آیندهنگری«مرورشونکردیموحاال،میخوایماونارودرقالبتستهمیادبگیریمتادیگهحلکردنتستهایترکیبیهمواسمونمثلآبخوردنبشه.

۲-بامطالعۀاینلیستمتوجهمیشویدکهچهفصلهاییازکتابدرسی،بیشتریننکاتترکیبیمربوطبهاینفصلرادارند.همچنین،درهرفصلمبحثیکهبیشترازسایرمباحثقابلیتترکیبشدنبااین
فصلرادارد،مشخصشدهاست.

1
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کدام عبارت، جملۀ زیر را به طور صحیحی تکمیل می کند؟- 193
»در آزمایش های گریفیت، جانداری که ............... بیماری سینه پهلو بود، همانند همۀ ...............، دارای ............... می باشد.« 

کتریهاـنوعیپوششدرسطحخارجیغشایخود ۲(ایجادکنندۀعالئمـبا ۱(عاملایجادـپستاندارانـنقاطمتعددهمانندسازیدرمادۀوراثتیخود
دارایکلیههاییباتواناییباالیبازجذبآب خزندگانـ ۴(میزبانمیکروبایجادکنندۀـ یکدیوارۀکاملدربیندوبطنچپوراستخود پرندگانـ ۳(بروزدهندۀعالئمـ

ایوری و همکارانش، در سومین آزمایش خود، به هر قسمت از عصارۀ باکتری های پوشینه دار کشته شده، آنزیم تخریب کنندۀ یک نوع ماده را اضافه کردند. این نوع - 194
ماده، همانند آنزیم تخریب کنندۀ خود می تواند ............... و از ویژگی های عمومی آن می توان به ............... اشاره کرد.

۱(دارایپیوندفسفودیاسترباشدـوجودداشتندربیشتریاختههایزندۀبدنانسان
۲(بخشیبهنامجایگاهفعالداشتهباشدـوجودداشتنعنصرکربندرساختارشیمیایی

۳(دارایفعالیتآنزیمیولیفاقدآمینواسیدباشدـعدمتولیددرهمۀیاختههایلیگنیندار
کنشهایسنتزآبدهیتولیدشدهباشدـتجزیهشدندربخشکیسهایلولۀگوارشانسان ۴(توسطوا

 دو تا سؤال بعدی خیلی سخت هستن! به چند دلیل؛ هم چندموردی هستن، هم وقت گیرن و هم اینکه راجع به بیماری ها هستن و بنابراین، نیاز به تحلیل بیشتری دارن. 
ببینیم چیکار می کنین. 

چند مورد، دربارۀ نوعی بیماری صحیح است که توسط جاندار پروکاریوت آزمایش گریفیت ایجاد می شود؟- 195
الف( آخرین خط دفاعی بدن برای مبارزه با عامل بیماری زا، مربوط به یاخته هایی است که از تغییر مونوسیت ها ایجاد می شوند.

ب( در خون اطراف یاخته های بخش مبادله ای دستگاه تنفسی، تعداد گویچه های سفید دانه دار و بدون دانه زیاد می شود.
ج( هنگام فعالیت شدید و طوالنی مدت بخش قشری غدۀ فوق کلیه، بروز عالئم تنفسی بیماری دور از انتظار می باشد.
د( تحت تأثیر آسیب واردشده به یاخته های بدن، ترشح پیک شیمیایی دوربرد از یاخته های کبدی افزایش می یابد. 

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
چند مورد، عبارت زیر را به طور صحیحی تکمیل نمی کند؟- 196

»گریفیت سعی داشت ماده ای را تولید کند که در بدن انسان، بر فعالیت ...............، مؤثر است«
الف( نوعی پروتئین دفاعی ترشح شده در دومین خط دفاعی بدن

ب( گروهی از لنفوسیت ها که کوچک تر از لنفوسیت های عمل کننده هستند
ج( آنزیم موجود در گروهی از مایعات شرکت کننده در نخستین خط دفاعی بدن

د( یاخته های دارای گیرندۀ آنتی ژنی که تولید و بلوغ آن ها می تواند در مغز استخوان انجام شود
۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱

با توجه به آزمایش هایی که منجر به کشف ماهیت مادۀ وراثتی شدند، کدام عبارت، صحیح است؟- 197
۱(درسومینآزمایشایوری،استفادهازآنزیمفعالشدهتوسطاسیدمعده،میتوانستمانعازانتقالصفتشود.

۲(درصورتقرارگیریطوالنیمدتمخلوطآزمایشچهارمگریفیتدرمعرضنورخورشید،احتمالزندهماندنموشهاوجوددارد.
۳(ایوریپسازدومینآزمایشخود،متوجهشدکهمولکولذخیرهکننندۀاطالعاتالزمبرایزندگییاخته،قابلانتقالبهیاختههااست.

کتریهایبدونپوشینهشد،درهمۀیاختههاوجودداردوکاریکسانیانجاممیدهد. ۴(مولکولیکهدرآزمایشدومایوریباعثتغییرشکلبا
 حتی برای حل سؤاالت ترکیبی، اول از همه باید متن خود درس رو کامل بلد باشین. یادتون نره که کل نکات رو هم بلد باشین اما متن درس رو خوب نخونده باشین، 

نمی تونین از عهدۀ حل سؤاالت بربیاین. 
هنگام تقسیم نوعی یاختۀ یوکاریوتی، اطالعات یاخته بدون کم وکاست به دو یاختۀ حاصل از تقسیم می رسند. این کار، با نوعی فرایند زیستی انجام می شود. در - 198

یاختۀ مادرِی ...............، این فرایند در هسته رخ نداده است.  
۲(گویچههایقطبیتولیدشدهدرلولۀفالوپیکدختربالغوریزوبیوم ۱(یاختههایماهیچهایجنینششماههواشرشیاُکالی

۴(یاختههایروپوستیریشۀگیاهادریسیویاختههایسازندۀتاالموسمغزمردبالغ ۳(یاختۀزایشیدانۀگردۀرسیدۀگلآفتابگردانویاختۀپیشسازگلبولقرمزبالغ
کدام عبارت، دربارۀ مقایسۀ هموگلوبین و میوگلوبین، صحیح است؟- 199

RNA)۱یحاملپیامساختهموگلوبینهمانندمیوگلوبین،دریاختههایتکهستهایتولیدنمیشود.
کسیژنرابهیونآهنمتصلمیکند. ۲(هریاختۀدارایژنهموگلوبینهمانندمیوگلوبین،ا

۳(راهاندازهایمربوطبههموگلوبیننسبتبهمیوگلوبین،دارایتنوعبیشتریمیباشند.
۴(درصورتتجزیۀهموگلوبینبرخالفمیوگلوبین،گروهِهمتولیدمیشود.

کدام عبارت، دربارۀ هر ژن مربوط به اجزای سازندۀ ریبوزوم مادۀ زمینه ای سیتوپالسم یاخته های پوششی کبد، صحیح است؟- 200
۱(درونهسته،توسطآنزیمRNAپلیمراز۱رونویسیمیشوند.

۲(قطعاًفقطبخشیازیکرشتۀنوکلئیکاسیدمارپیچیودورشتهایهستند.
۳(باهرمحصولنهاییخودمیتواندپیوندهاییتشکیلدهندکهانرژیپیوندضعیفیدارند.

۴(اطالعاتیراداردکهمربوطبهساخترِنایاپلیپپتیدهستندومیتوانندبهنسلبعدمنتقلشوند.
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در همۀ جاندارانی که ِدنا )DNA(ی کروموزوم اصلی آن ها بیش از یک جایگاه آغاز همانندسازی ...............، هر مولکولی که ...............، فقط ...............- 201
۱(داردـعاملاصلیانتقالصفاتوراثتیاستـبادوانتهایجداازیکدیگردیدهمیشود.

۲(نداردـاطالعاتراازِدنا)DNA(بهرِناتن)ریبوزوم(هامیرساندـبعدازپیرایش،قابلترجمهاست.
۳(داردـامکانبرخوردمناسبمولکولهاراافزایشمیدهدـدرمحلتولیدخود،میتواندفعالیتکند.

کی،فعالمیشود. ۴(نداردـنقشبسیارمهمیدرفرایندهاییاختهایداردـپسازتشکیلپیوندهایغیراشترا
در گروهی از بیماری های وراثتی، پروتئین طبیعی ساخته نمی شود. چند مورد، دربارۀ مشخصۀ این پروتئین ها، صحیح است؟- 202

الف( فنیل کتونوری: تعداد زیادی از نوعی پروتئین برای انجام سوخت وساز طبیعی الزم است.  
کت ها وجود دارد. ب( شایع ترین نوع هموفیلی: مقدار کمی از پروتئین  مؤثر در عملکرد پال

ج( دیابت نوع دو: تعداد نوعی پروتئین متصل شونده به پروتئین های غشایی کم می شود.
د( کم خونی داسی شکل: ساختار سوم نوعی پروتئین چندزنجیره ای دارای اختالل است.

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
بالغ، عالئم نوعی بیماری تنفسی بروز پیدا کرده است. چند مورد، در بدن این فرد، - 203 باکتری استرپتوکوکوس نومونیا به بدن یک فرد  از ورود نوع کپسول دار  پس 

قابل مشاهده است؟
الف( افزایش میزان فعالیت گروهی از یاخته های حاصل تقسیم لنفوسیت های بالغ شده در غدۀ درون ریز قفسۀ سینه

ب( کاهش مدت زمان طوالنی ترین مرحلۀ چرخۀ زندگی برخی از یاخته های مغز قرمز استخوان جناغ
ج( افزایش مصرف ATP در نوعی پمپ غشایی بعضی از گیرندۀ موجود در سرخرگ های ناحیۀ گردن

د( کاهش میزان تولید شکل رایج انرژی در یاخته های تغییردهندۀ قطر رگ های خونی حبابک ها
۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱

 یکی از مهم ترین قسمت های ترکیبی فصل، بخش نقش پروتئین هاست. 
پروتئین ها را با توجه به نقش آن ها، می توان در گروه های مختلفی دسته بندی کرد. بر اساس این دسته بندی، ............... در یک گروه قرار ...............- 204

کسیتوسینوعاملرونویسیـمیگیرند. ۱(کالژنوهیستونبرخالفا
کتورVIIIهمانندمیوزینوریزلولههایدوکتقسیمـمیگیرند. ۲(فیبرینوژنوفا

۳(پروتئینتسهیلکنندۀعبورآبومیوگلوبینبرخالفپرفورینوگلوبولینـنمیگیرند.
۴(پروتئینDوپروتئینسازندۀکربوهیدراتAهمانندپروتئینفتوسیستموپروتئیناتصالیسانترومرـنمیگیرند.

نوعی جاندار تک یاخته ای، پس از ورود به بخشی از بدن یک فرد سالم، می تواند باعث بروز عالئم بیماری سینه پهلو شود. کدام عبارت، دربارۀ این جاندار، صحیح است؟- 205
کاریدهایمختلفیدارد. ۱(دررشتههایپلینوکلئوتیدیموجوددرسیتوپالسمخود،مونوسا

۲(ازنظرنوعآنزیمرونویسیکنندۀژنِدنابسپاراز)DNAپلیمراز(بهاسپیروژیرشباهتدارد.
۳(دربخشیازمادۀزمینهایسیتوپالسم،تواناییتبدیلموادآلیوغیرآلیبهیکدیگررادارد.

کاریدیدیدهمیشوند. ۴(درسطحخارجیآنبرخالفیاختههایکالنشیمی،بیشترترکیباتپلیسا
کنش های سوخت وسازی دخالت دارند؟- 206 کدام عبارت، دربارۀ انواع نوکلئوتیدهایی درست است که در یک یاختۀ یوکاریوتی وجود دارند و در وا

۲(فقطبعضیازمولکولهایحاملالکترونفسفاتدارند. ۱(هرنوکلئوتیددارایآدنین،فقطحاملانرژیاست.
۴(تعدادالکترونهایقابلحملتوسطانواعناقلهایالکترونمتفاوتاست. ۳(نوکلئوتیدهایآدنیندارمیتوانندبایکدیگرپیوندتشکیلدهند.

 یه سؤال با طعم قید و مقایسه و چندموردی و ...؛ کالً همه چی رو ریختیم تو هم! البته، این سؤال رو با تجزیه و تحلیل هم می تونین خیلی ساده حل کنین. امیدوارم از 
مهارت هایی که تا االن یاد گرفتین، خوب استفاده کنین. 

چند مورد، دربارۀ مقایسۀ یاخته های پروکاریوتی و یوکاریوتی، به طور صحیحی بیان نشده است؟- 207
الف( بعضی از یاخته های یوکاریوتی همانند همۀ یاخته های پروکاریوتی، ِدنای حلقوی آزاد در سیتوپالسم دارند. 

ب( بعضی از باکتری ها همانند اغلب یاخته های یوکاریوتی، بیش از یک جایگاه اتصال آنزیم پلی مراز دارند.
ج( اغلب یاخته های یوکاریوتی همانند همۀ یاخته های پروکاریوتی، نوکلئیک اسید فاقد انتهای آزاد دارند.

د( همۀ باکتری ها همانند بعضی از یاخته های یوکاریوتی، فاقد اندامکی دو غشایِی دارای ِدنا می باشند. 
۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱

انسولین، نوعی مولکول پروتئینی است که ژن آن روی کروموزوم 11 انسان قرار دارد. چند مورد، دربارۀ مقایسۀ فرایند تولید و بیان این ژن، به طور صحیحی بیان نشده است؟- 208
الف( در یاختۀ کبدی، تولید و بیان ژن توسط نوعی آنزیم پلیمراز انجام می شود. 

ب( در یاخته های عصبی، معموالً مشاهدۀ فرایند تولید و بیان این ژن امکان پذیر نمی باشد. 
ج( در یاختۀ پوششی، هر دو رشتۀ ِدنا در فرایند تولید و بیان ژن به عنوان الگو مورد استفاده قرار می گیرد.

د( در یاختۀ پانکراسی، محصول فرایند تولید و بیان ژن، دارای بخش های قابل حذف در محصول نهایی می باشد. 
۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
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 سؤال بعدی سبک جدیدی داره و حل کردنش می تونه جالب باشه. اما خدمت اون افرادی که می خوان به این سؤال گیر بدن و بگن چنین سؤاالتی غیراستاندارد هستن و بعدش 
نتیجه بگیرن آی کیو غیراستاندارد هست، باید بگم که همونطور که قبالً هم بارها گفتیم، کم تر از ۵ درصد از سؤاالت این کتاب صرفاً جنبۀ آموزشی دارن و هدف اصلیشون افزایش قدرت 

تحلیل و تست زنی دانش آموزان هست و قبلشون هم این مورد اشاره شده که دانش آموز متوجه بشه داره چجور سؤالی رو حل می کنه! دیگه بازم بهونه ای می مونه؟ نه واال!
با توجه به مجموعه عبارت های زیر، کدام گزینه، می تواند جملۀ زیر را به طور صحیحی تکمیل کند؟- 209

»تعداد نقاط شروع همانند سازی قابل استفاده، قطعاً در ............... است.«
GAATTC
CTTAAG

ب( جاندار تولیدکنندۀ آنزیم پروتئینی دارای جایگاه تشخیص الف( هستۀ هر یاخته ای که در اثر تقسیم و تمایز لنفوسیت B خاطره ایجاد می شود 

د( یاختۀ بالغ میزبان عامل عفونی ایجادکنندۀ بیماری کشندۀ ماالریا ج( عامل غنی  کنندۀ گیاخاکی که بخش هوایی گیاه سویا را از آن جدا کرده اند 
۴(»الف«برابربا»د« ۳(»د«کمتراز»ب« ۲(»الف«بیشتراز»ج« ۱(»ب«برابربا»ج«

کدام عبارت، دربارۀ ماده ای درست است که دستورالعمل های هسته را در حین تولیدمثل از نسلی به نسل دیگر منتقل می کند؟- 210
۱(دربعضیازگونههایجانداران،دارایژنهایمربوطبهتولیدآنزیمهایبرشدهندۀِدنااست.

۲(قبلازشروعتقسیمهسته،دربرابرهرنوکلئوتیدآن،نوکلئوتیدمکملقرارمیگیرد.
۳(یکیازویژگیهایآن،پایداریاطالعاتاستوفاقدقابلیتتغییرپذیریمیباشد.

۴(دارایدوانتهایمشابهمیباشدودرهمۀجانداران،کاریکسانیانجاممیدهد.
 فکر نکنم بازم الزم باشه که تأکید کنم ویژگی های پروکاریوت ها و یوکاریوت ها خیلی مهم هست. 

از - 211 گروهی  جانداران،  این  در  معمول،  به طور  می شوند.  مشاهده  غشا  از  جدا  و  غشا  به  متصل  به صورت  یاخته  درون  ِدنای  مولکول های  جانداران،  از  گروهی  در 
نوکلئیک اسیدها که رشتۀ پلی نوکلئوتیدی آن ها، انتهای آزاد ندارد، تعداد برابری با ............... دارند.
۱(ژنسازندۀمولکولخنثیکنندۀاثرآنتیبیوتیکهابرهفتویژگیالزمبرایادامۀحیاتیاخته

۲(ساختارهایYمانندتشکیلشدههنگامفعالیتآنزیمپروتئینیتجزیهکنندۀپیوندهایدارایانرژیپیوندکم
کتریهاشناساییمیشوند ۳(جایگاهیازنوکلئیکاسیدهاکهتوسطگروهیازآنزیمهایپروتئینیسامانۀدفاعیبا
۴(جایگاهیازDNAکهقبلازشروعتقسیمیاخته،آنزیمهایدارایفعالیتنوکلئازیابتدابهآنمتصلمیشوند

 بعضی شکل ها و متن ها هستن که یه جایی از کتاب درسی وجود دارن که شاید شما بهش دقت نکرده باشین. اگه می خواین خیالتون کامالً راحت باشه، باید حواستون به 
همه چی باشه. اما الزم نیست نگران باشین؛ چون شما دارین آی کیوزیست می خونین و ما حواسمون به همه چی هست. 

چند مورد، دربارۀ جاندار نشان داده شده در شکل مقابل، صحیح است؟- 212
الف( فقط غشای پالسمایی، سیتوپالسم را از محیط اطراف باکتری جدا کرده است.  

ب( نوع زنده ماندۀ آن در آخرین آزمایش گریفیت، به یاخته های مستقر بر غشای پایه حمله کرد.
ج( از اجزای سازندۀ مولکول متصل شونده به فعال کننده برای کاهِش حامل های الکترون استفاده می کند.

د( با تولید مولکول های دارای الگوهای پیوند هیدروژنی، می تواند از خود در برابر عوامل بیماری زا دفاع کند.
۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱

شکل زیر، نشان دهندۀ نوعی روش آزمایشگاهی هست. چند مورد، دربارۀ این روش، صحیح است؟- 213
الف( در این روش، سرعت حرکت DNAی کروموزوم X و پالزمید متفاوت می باشد.  

ب( با استفاده از آن، می توان بخش یاخته ای و غیریاخته ای خون را از یکدیگر جدا کرد. 
ج( اساس جداسازی مولکول های زیستی مختلف در این روش، تفاوت چگالی آن ها می باشد.
د( در این روش، همۀ نوکلئیک اسیدهای درون عصارۀ باکتری در کنار یکدیگر قرار می گیرند.

۴)۴ ۳)۳ ۲)۲ ۱)۱
 برای سؤال بعدی، باید بتونین خیلی خوب قسمت های مختلف کتاب های درسی رو با هم ترکیب کنین و البته، مهم تر از همه این هست که به همه جای کتاب درسی دقت کرده 

باشین و ارتباط قسمت های مختلف رو بفهمین. در نهایت، اگه قدرت تحلیلتون و مهارت های تست زنیتون خوب نباشه، از عهدۀ تست بعدی برنمیاین! بریم ببینیم که چی کار می کنین. 
کدام عبارت، درست است؟- 214

کنشهایتبدیلانرژیرانگهداریمیکند. ۱(هرِدنایغیرخطییکیاختۀیوکاریوتی،اطالعاتمربوطبهوا
۲(افزایشتعدادپیوندهایبینبازهایآلیدرساختاریکمولکولِدنا،قطعاًپایداریِدنارابدوناختاللدرعملکردآن،زیادمیکند.

۳(افزایشتعدادجایگاههایآغازهمانندسازیدریاختههایپیکریبدنانسان،میتواندبرسرعتتقسیمبعضییاختههایدیگرمؤثرباشد.
۴(دریکیاختۀپوششی،هرزمانیکهعواملجهشزاباعثآسیبِدناشوند،ِدنایتغییریافتهبهیاختههایحاصلازتقسیممنتقلمیشود.

کدام عبارت، دربارۀ جانوری که گریفیت، آزمایش های خود را بر روی آن انجام داد، درست نیست؟- 215
۱(دوتلمبۀمجزادرقلب،فشارالزمبرایگردشخوندربدنراایجادمیکنند.

۲(همانندجاندارمورداستفادۀمزلسونواستال،ِدنایفاقدانتهایآزادرانگهداریمیکند.
۳(فقطدربعضیازیاختههایمغزی،ژنهایالزمبرایرفتارمراقبتمادریراتولیدمیکند.

۴(بالقاحداخلی،اطالعاتالزمبراینموپیچیدهترینشکلکلیهرابهنسلبعدانتقالمیدهد.
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 دستورالعمل های کنترل کنندۀ ویژگی های یاخته و هدایت کنندۀ یاخته  اطالعات موجود در DNA  )ژن ها(   

همۀ یاخته های زنده، دارای غشای پالسمایی2 هستند. در غشای پالسمایی نیز پروتئین های مختلفی مانند پمپ ها و کانال ها وجود دارند. اطالعات الزم برای ساخت این 
پروتئین ها، همانند سایر پروتئین های یاخته، در مولکول ِدنا )نوعی نوکلئیک اسید( وجود دارد. مولکول ِدنا، دارای دو رشتۀ پلی نوکلئوتیدی است. 

 غشای پالسمایی و سیتوپالسم، در همۀ یاخته های زنده وجود دارد. 

 |فصل ۱ دهم: گفتار ۱| همۀ یاخته ها، ویژگی های مشترکی دارند؛ مثالً، همه غشایی دارند که عبور مواد را بین یاخته و محیط اطراف تنظیم می کند. 

 در یک یاخته، ممکن است ِدنا وجود نداشته باشد. مثالً، در گلبول های قرمز بالغ و آوندهای آبکشی، ِدنا وجود ندارد اما این یاخته ها نیز دارای پروتئین هستند. 
در این یاخته ها، زمانی مولکول ِدنا وجود داشته است و با استفاده از اطالعات آن، مواد الزم برای فعالیت های یاخته ساخته شده اند و سپس، ِدنا از بین رفته است. برای 

نمونه، در گلبول قرمز نابالغ، هسته و ِدنا وجود دارد. 
 در مولکول ِدنا، اطالعات الزم برای ساخت پروتئین ها و رِناها وجود دارد6. 

بررسیسایرگزینهها:

2( دستورالعمل های کنترل کنندۀ ویژگی های یاخته، در مولکول ِدنا )نوعی پلی مر زیستی( ذخیره می شوند. باید دقت داشته باشید که بعضی از یاخته های زنده و بالغ، دارای 
ِدنا نیستند. بنابراین، این گزینه دربارۀ یاخته های زنده و بالغ فاقد ِدنا نادرست است. 

کاریدها، پلیمرهای زیستی هستند7.   پروتئین ها، نوکلئیک اسیدها )مثل ِدنا و رِنا( و همچنین پلی سا

 |فصل ۱ دهم: گفتار ۱| ِدنا، یکی از شباهت های جانداران مختلف را تشکیل می دهد. ِدنا در همۀ جانداران وجود دارد و کار یکسانی انجام می دهد. دقت 
داشته باشید که همۀ جانداران زنده، دارای مولکول ِدنا هستند اما همۀ یاخته های زنده، خیر. یعنی ممکنه ما در جانداران پریاخته ای، بتونیم یاخته هایی رو مشاهده کنیم که فاقد دِنا هستن 

اما اگه کل یاخته های اون جاندار رو بررسی کنیم، حتمًا یاخته هایی رو پیدا می کنیم که دِنا دارن. 

 هر یاخته ای که مربوط به یک جاندار تک یاخته ای باشد، حتماً دارای ِدنا است. اما یاختۀ یک جاندار پریاخته ای، ممکن است ِدنا نداشته باشد. 
کنش های سوخت وسازی  ۳( در جانداران پریاخته ای، یاخته ها با یکدیگر در ارتباط هستند و کامالً مستقل از یکدیگر نیستند. مثالً، یاخته های همراه در بافت آوند آبکشی، وا

را انجام می دهند8 و انرژی الزم برای فعالیت یاخته های آوند آبکشی را تأمین می کنند. 
۴( دستورالعمل های هدایت کنندۀ یاخته در ِدنا ذخیره می شوند. اما فقط در یاخته های یوکاریوتی هسته دار، ِدنا در کروموزوم های هسته9 قرار دارد. بقیه چی؟

غشای  به  و  گرفته است  قرار  باکتری ها در سیتوپالسم  اصلی  کروموزوم  و  ندارد  وجود  کتری ها، هسته  با مثل  )پیش هسته ای(،  پروکاریوتی  یاخته های  در   
پالسمایی متصل می باشد. 

 بعضی از یاخته های یوکاریوتی بالغ، هسته ندارند. این یاخته ها، زمانی که نابالغ بوده اند هسته داشته اند و پس از ساختن مواد مورد نیاز خود، هسته را از 
دست داده اند؛ مثل گلبول های قرمز و یاخته های آوند آبکشی. 

 در سیتوپالسم یاخته های یوکاریوتی نیز ِدنا وجود دارد. مثالً، در میتوکندری و پالست، ِدنای حلقوی وجود دارد. همچنین، پالزمید )دیَسک( نوعی ِدنای 
کتری ها وجود دارد10.  حلقوی است که در سیتوپالسم با
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 خارجی ترین پوشش باکتری استرپتوکوکوس نومونیای بیماری زا )کپسول دار(  کپسول )پوشینه( 

1- اولین قدم برای حل هر سؤال زیست، »ترجمه« است. با »ترجمه«، می تونیم عبارت های عجیب و غریب طراح رو به زبان خودمونی تغییر بدیم.
کتری، به غشای پالسمایی متصل است. دقت داشته باشید که »غشای پالسمایی«،  2- به غشای احاطه کنندۀ سیتوپالسم یاخته، غشای پالسمایی می گویند. مثالً، در کتاب درسی می خوانیم که کروموزوم حلقوی با

فقط دربارۀ غشای یاخته کاربرد دارد و در ارتباط با غشای اندامک ها استفاده نمی شود. 
۳- »شاه کلید« ها می تونین هر قفلی رو باز کنن. هر »شاه کلید«، یک عبارت کلی است که همیشه درست یا نادرست است. بنابراین، با دانستن آن ها می توانید خیلی سریع تر و دقیق تر به سؤاالت پاسخ دهد. 

۴- برای یادآوری نکات ترکیبی با فصل های قبلی، یک فنجان قهوۀ تلخ برداشتیم و با »خاطره بازی )نوستالژی(«، خاطراتمان از فصل های قبلی را مرور کردیم. 
5- وقتی یه قفلی توی حل سؤال وجود داره و گیر می کنی، فقط یه »کلید« درست می تونه نجاتت بده. »کلید «ها همان نکات مفهومی هستند که مستقیماً در متن کتاب به آن ها اشاره نشده است ولی می توان با 

کمی تحلیل کتاب، این نکات را استخراج کرد.
6- در واقع، مولکولی که مستقیماً از روی DNA ساخته می شود، مولکول RNA است. mRNA )رِنای پیک( نیز اطالعات الزم برای ساخت پلی پپتیدها را دارد و ریبوزوم با استفاده از این اطالعات، پلی پپتید 

)ساختار اول پروتئین ( را می سازد. با پیچ وتاب خوردن پلی پپتید و تشکیل سطوح ساختاری بعدی، ساختار نهایی پروتئین شکل می گیرد. با سطوح ساختاری پروتئین ها در گفتار )۳( بیشتر آشنا می شویم.
7- موم ها گروهی از لیپیدها هستند که پلیمر زیستی محسوب می شوند ولی در کتاب درسی، اشارۀ مستقیمی به آن ها نشده است. 

کنش های سوخت وسازی است که به طور معمول در همۀ سلول های زنده قابل مشاهده است. در محدودۀ کتاب درسی، سلول آوند آبکشی، تنها سلولی است که خود تنفس سلولی را انجام  8- تنفس سلولی، مثالی از وا
نمی دهد و انرژی الزم برای فعالیت آن، توسط سلول همراه تأمین می شود. 

کیزه( و پالست )دیسه( هم مولکول ِدنا وجود دارد. اما ِدنای اصلی یاخته های یوکاریوتی، در هسته قرار دارد. 9- البته، در ادامۀ فصل می خوانیم که در میتوکندری )را
10- در بعضی قارچ ها، نظیر مخمرها نیز پالزمید وجود دارد. پالزمید قارچ ها در سیتوپالسم یا هسته قرار دارد. بعداً دربارۀ پالزمید بیشتر صحبت می کنیم. 
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کتری استرپتوکوکوس نومونیای کپسول دار بیماری زا است و می تواند در موش باعث ایجاد بیماری سینه پهلو شود.  فقط مورد )ب(، صحیح است. با

 دقت داشته باشید که ژن های بیماری زایی در باکتری بدون کپسول وجود دارد اما 
کتری های بدون کپسول توسط دستگاه ایمنی جانور از بین می روند و به طور طبیعی، در فرد  با

سالم قادر به بیماری زایی نیستند. 

كتری استرپتوكوكوس نومونيا به بدن ورود با

بررسیهمۀموارد:

الف( گونۀ استرپتوکوکوس نومونیا دو نوع دارد: 
 کپسول دار و  بدون کپسول. ژن مربوط به ساخت کپسول، فقط در ِدنای نوع کپسول دار وجود دارد. 

کتری، آسیب  کتری می میرد )که دلیل مرگ با کتری های کپسول دار توسط گرما کشته می شوند، کپسول آن ها سالم می ماند ولی با ب( در آزمایش سوم و چهارم گریفیت که با
پروتئین ها و غشا است(. بنابراین، می توان متوجه شد که مقاومت کپسول نسبت به گرما، بیشتر از اجزای درونی باکتری است. 
 میزان مقاومت کپسول و نوکلئیک اسیدها نسبت به گرما، بیشتر از میزان مقاومت پروتئین ها و لیپیدها1 می باشد.

کتری بدون کپسول زنده انتقال می یابد نه خود کپسول. در واقع، امکان  ج( دقت داشته باشید که در چهارمین آزمایش گریفیت و آزمایش های ایوری، »مولکول DNA« به با
انتقال اطالعات وراثتی بین یاخته ها وجود دارد اما امکان انتقال کپسول وجود ندارد. 

د( در آزمایش سوم گریفیت مشخص شد که کپسول عامل بیماری زایی و در نتیجه، عامل آسیب یاخته های پوششی حبابک ها نیست. 

3 2

 

کتری، متعلق به یک گونه هستند.    افراد جمعیت استرپتوکوکوس نومونیا  هر دو نوع کپسول دار و بدون کپسول با
کتری استرپتوکوکوس نومونیا   بزرگترین انواع گونۀ استرپتوکوکوس نومونیا  نوع کپسول دار با

 ضخیم ترین پوشش باکتری های استرپتوکوکوس نومونیا  کپسول، ضخامت بیشتری نسبت به پوشش میانی2 و غشا دارد. 

کتری می باشد.  کتری استرپتوکوکوس نومونیا است. بخش مشخص شده در شکل نیز کپسول با شکل نشان دهندۀ نوع کپسول دار با
بررسیهمۀگزینهها:

کتری وجود دارد:  1( در گونۀ استرپتوکوکوس نومونیا، دو نوع با
 نوع کپسول دار و  نوع بدون کپسول.

کتری استرپتوکوکوس نومونیا، متعلق به یک گونه هستند و می توانند در تشکیل یک جمعیت مشترک نیز مشارکت   هر دو نوع کپسول دار و بدون کپسول با
داشته باشند. بر این اساس، در فصل )۴( می خوانیم که این دو نوع باکتری می توانند خزانۀ ژنی مشترک داشته باشند. 

2( باکتری های کپسول دار بزرگتر هستن یا بدون کپسول؟ مشخصه دیگه! باکتری های کپسول دار یه پوشش بیشتر دارن: 

 نوع کپسول دار استرپتوکوکوس نومونیا، بزرگتر از نوع بدون کپسول آن است. 
کتری های کپسول دار، خارجی ترین پوشش همان کپسول است. همانطور که در شکل کتاب درسی هم مشخص  در با

است، ضخامت کپسول بیشتر از سایر پوشش های باکتری است3. 
کتری های بدون کپسول زنده، مولکول DNA را دریافت کردند  ۳( در آزمایش  چهارم گریفیت و آزمایش های ایوری، با
کتری های کپسول دار )زنده یا کشته شده(،  و توانستند کپسول را بسازند. دقت داشته باشید که در این آزمایش ها، با

مادۀ وراثتی را دریافت نکردند. اما نکتۀ دوم! باکتری های بدون کپسولی که DNA را دریافت کردند، تراژن محسوب 
نمی شوند. چرا؟ به تعریف جاندار تراژن دقت کنین: 

 |فصل ۱ دهم: گفتار ۲| جاندارانی که ژن های افراد گونه ای دیگر را در خود دارند، جانداران تراژن نامیده می شوند. 
کتری استرپتوکوکوس نومونیا، هر دو متعلق به یک گونه  حاال آیا اون باکتری بدون کپسولی که مولکول DNA رو دریافت کرده، تراژن محسوب میشه؟ خیر! نوع بدون کپسول و کپسول دار با

کتری  کپسول دار را دریافت کرده است، تراژن محسوب نمی شود.  کتری بدون کپسولی که ژن با هستند. بنابراین، با

کتری به نام استرپتوکوکوس نومونیا است.  کسنی برای آنفلوانزا تولید کند. در آن زمان تصور می شد عامل این بیماری )آنفلوانزا(، نوعی با ۴( گریفیت سعی داشت وا

 دقت داشته باشید که گریفیت متوجه نشد که استرپتوکوکوس نومونیا عامل بیماری سینه پهلو است. 

1- بخش عمدۀ غشای پالسمایی از لیپید و پروتئین ساخته شده است. 
کتری استرپتوکوکوس نومونیا، دیوارۀ سلولی نیز وجود دارد که در شکل کتاب درسی، بین غشا و کپسول قرار دارد.  2- در با

۳- عبارت هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند، بیان کنندۀ نکات شکل هستند که در متن پاسخنامه مطرح شده اند. 

غشای پالسمايی
ديوارۀ سلولی

كپسول
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برای پاسخگویی به این سؤال، به جدول1 زیر دقت کنید: 4  4
چهارمسومدوماولشمارۀ آزمایش

باکتری های 

مشاهده شده

باکتری 

کپسول دار

+--+زنده

++--کشته شده

باکتری 

بدون کپسول

+-+-زنده

+-+-کشته شده

++++آلوده شدن موش ها

+--+ایجاد بیماری سینه پهلو و مرگ موش ها

+---انتقال صفت و تولید کپسول

کپسول دار کشته شده و بدون کپسول زندهکپسول دار کشته شدهبدون کپسول زندهکپسول دار زندهباکتری های تزریق شده

کپسول دار کشته شده، بدون کپسول زنده و کپسول دار زندهکپسول دار کشته شدهبدون کپسولکپسول دار زندهباکتری های مشاهده شده در خون

بررسیهمۀگزینهها:

کتری های کپسول دار دیده شدند. در آزمایش اول و چهارم، موش  به سینه پهلو مبتال می شود اما در آزمایش سوم، موش  1( در آزمایش های اول، سوم و چهارم گریفیت، با
سالم باقی می ماند.

کتری های کپسول دار کشته شده  کتری های بدون کپسول ِدنای با کتری بدون کپسول زنده دیده می شود. در آزمایش چهارم، تعدادی از با 2( در آزمایش دوم و چهارم گریفیت، با
را دریافت کردند و توانستند کپسول را تولید کنند و در نتیجه، باعث بیماری موش ها شدند و موش ها مردند.

کتری بیماری زای زنده مشاهده شد. در آزمایش اول، فقط باکتری کپسول دار در خون موش وجود داشت. اما در آزمایش چهارم،  ۳( در آزمایش اول و چهارم گریفیت، با
کتری بدون کپسول هم در خون موش وجود داشت. کتری های کپسول دار، تعدادی با عالوه بر با

کتری های کپسول دار زنده در خون مشاهده شدند.  در هر آزمایش گریفیت که موش ها مردند، با

کتری های کپسول دار کشته شده در خون مشاهده شدند. کتری های بدون کپسول یا با  در آزمایش هایی از گریفیت که موش ها نمردند، فقط با
کتری بیمار شد و بنابراین، در شش  کتری کپسول دار و هم بدون کپسول در خون موش وجود دارد. در این آزمایش، موش توسط با ۴( در آزمایش چهارم گریفیت، هم با

کتری کپسول دار زنده مشاهده می شود. موش با
کتری در خون موش مشاهده شدند، موش ها بیمار شدند و مردند.   در هر آزمایش گریفیت که دو نوع با

کتری در خون موش مشاهده شدند. این موش ها یا از ابتدا کشته شده بودند یا توسط   در هر آزمایش گریفیت که موش ها زنده ماندند، فقط یک نوع با
دستگاه ایمنی نابود می شدند. 

  
قیدهایکلی

در بعضی از سؤاالت، مثل این سؤال، شما باید بین دو ویژگی ارتباط برقرار کنین و این دو ویژگی اشتراک داشته باشند. بذارین با دو تا مثال ساده بررسی کنیم. مثاًل به شما می گن »هر میوه، نارنجی 
است«. شما در اینجا باید دو تا ویژگی رو ترجمه کنین و باید دقت کنین که اون ویژگی ای که قید کلی )مثل هر( داره، زیرمجموعۀ ویژگی دیگه باشه. خب شما می گین هر میوه می تونه شامل »هلو، سیب، 
پرتقال و ...« باشه و هر میوۀ نارنجی می تونه مثاًل »پرتقال، هویج، نارنگی و ..« باشه. در اینجا اون ویژگی که هر داره، میوه هست و زیرمجموعۀ ویژگی دوم یعنی میوۀ نارنجی نیست! اما اگر بگیم »هر پرتقال، 
میوه است«، عبارت درستی رو گفتیم. چون که پرتقال، زیرمجموعۀ میوه است. پس در حل سؤاالت اینچنینی، دو تا ویژگی داده شده رو ترجمه کنین و بعد ببنین که ویژگی قید دار، زیرمجموعۀ ویژگی دیگه 
هست یا نه. یه کار دیگه هم می تونین بکنین، مثالی از ویژگی قیددار پیدا کنین که در اون ویژگی بدون قید وجود نداشته باشه. با این توضیحات، یه بار دیگه سؤال رو بررسی کنین و ببینین متوجه شدین یا نه. 

5 2

 
کسنی برای آنفلوانزا بود  گریفیت؛ البته او بر روی عامل سینه پهلو مطالعه می کرد!   دانشمندی که به دنبال تولید وا

کتری های بدون کپسول در بدن می شود.  تشکیل منفذ در غشای میکروب توسط پروتئین های مکمل  باعث نابودی با
 مشاهدۀ فقط یک نوع باکتری مرده در خون گرفته شده از موش در آزمایش های گریفیت  آزمایش دوم و سوم گریفیت 

1- در پاسخنامۀ این کتاب، انواع مختلفی »جدول« رو مشاهده می کنید که با اهداف مختلفی در پاسخنامه قرار دارند و شما نوع جدول رو از رنگ اون می تونین تشخیص بدین:  »جدول های سبز«؛ در واقع 
پاسخنامه سؤال هستن که در قالب جدول بیان شدن،  »جدول های آبی«؛ جدول های آموزشی هستن و نوعی درسنامه در قالب جدول هستن،  »جدول های صورتی«؛ جدول های مقایسه ای هستن و  

»جدول های طالیی«؛ جمع بندی هایی در قالب جدول هستن که برای مرور سریع مطالب می تونین از اونا استفاده کنین. 
2- برای حل سؤاالت سخت کنکور در زمانی بسیار کم، باید بسیار ماهر باشین و فقط دونستن نکات کافی نیست! برای اینکه بتونین درصد مناسبی کسب کنین، باید »مهارت« الزم برای پاسخگویی به سؤاالت 

کنکور رو داشته باشین. کادرهای »مهارت« به شما کمک می کنن که سریع تر و راحت تر به هر سؤالی پاسخ بدین.

2
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کسنی برای آنفلوانزا تولید کند.  کتری شناسی به نام گریفیت به دست آمد. او سعی داشت وا اطالعات اولیه در مورد مادۀ وراثتی از فعالیت ها و آزمایش های با

بررسیهمۀگزینهها:

کتری های کپسول دار کشته شده به موش ها تزریق شدند. کتری های کپسول دار زنده به موش ها تزریق شدند. در آزمایش سوم نیز با 1( در آزمایش اول گریفیت، با
کتری های کپسول دار به موش ها تزریق شدند. در آزمایش سوم و چهارم، باکتری های کپسول دار تزریق شده،   در آزمایش های اول، سوم و چهارم گریفیت، با

توسط گرما کشته شده بودند. 

کتری ها را از  کتری ها قادر به بیماری زایی نبودند؛ زیرا، دستگاه ایمنی می توانست این با کتری های بدون کپسول به موش  تزریق شدند. این با 2( در آزمایش دوم گریفیت، با
کتری های کپسول دار زنده می توانند بیماری زایی کنند.  بین ببرد. اما دستگاه ایمنی قادر به  نابودسازی باکتری های کپسول دار نیست و به همین دلیل، با

کتری های کپسول دار شوند.   عوامل دفاعی دستگاه ایمنی بر باکتری های بدون کپسول تأثیر دارند اما نمی توانند باعث نابودی با

 |فصل ۱ دهم: گفتار ۱| جانداران، هفت ویژگی مشترک حیاتی را دارند که یکی از آن ها، هم ایستایی )هومئوستازی( است. جانداران با کمک این ویژگی 
می توانند در یک محیط متغیر، وضع درونی پیکر خود را در حد ثابتی نگه دارند. 

کتری های کپسول دار تأثیری ندارد. هم در آزمایش چهارم و هم آزمایش دوم گریفیت،  کتری های بدون کپسول می تواند تأثیر بگذارد اما بر با ۳( گفتیم که دستگاه ایمنی بر با
کتری های بدون کپسول در خون موش مشاهده می شوند. بنابراین، در هر دو آزمایش دوم و چهارم، پروتئین های مکمل می توانند باعث نابودی باکتری های بدون کپسول  با
شوند. شاید االن بگین که در آزمایش چهارم باکتری های بدون کپسول هم تغییر شکل پیدا کردن و کپسول دار شدن؛ پس اونجا هم دستگاه ایمنی نمی تونسته کاری کنه. اما حرفتون اشتباه هست. حواستون باشه 

که کتاب درسی می گه تعدادی از باکتری های بدون کپسول تونستن کپسول دار بشن نه همشون. اون تعدادی که بدون کپسول باقی موندن، توسط دستگاه ایمنی از بین رفتن. 
کتری های بدون کپسول و  کتری ها، هم با  در آزمایش چهارم گریفیت، پس از انتقال صفت و تغییر شکل با

هم کپسول دار در خون موش قابل مشاهده بودند. 

می شوند.  فعال  مکمل  پروتئین های  کند،  نفوذ  بدن  به  میکروبی  گر  ا  |۲ گفتار  یازدهم:   ۵ |فصل   
ایجاد می کنند که مشابه  پروتئین های فعال شده به کمک یکدیگر، ساختارهای حلقه مانندی را در غشای میکروب ها 
یک روزنه عمل می کند. این روزنه ها، عملکرد غشای یاخته ای میکروب را در کنترل ورود و خروج مواد از بین می برد و 

سرانجام یاخته می میرد. 
کتری های کپسول دار کشته شده در خون قابل مشاهده بودند. اما در آزمایش چهارم،  ۴( در آزمایش سوم گریفیت، فقط با

کتری های بدون کپسولی که به موش تزریق  کتری های کپسول دار کشته شده ای که به موش تزریق شده  بودند و  با کتری غیرزنده در خون مشاهده شدند:  با دو نوع با
و توسط دستگاه ایمنی نابود شدند. 

کتری های  کتری های کپسول دار کشته شده،  با  در آزمایش چهارم گریفیت، سه نوع باکتری در نمونۀ گرفته شده از خون موش قابل مشاهده بودند:  با
کتری های بدون کپسول.  کپسول دار زنده و  با

کتری بدون کپسول زنده،  6 کتری کپسول دار زنده،  با کتری های نشان  داده شده در شکل، به ترتیب عبارت اند از:  با موارد )الف( و )د(، نادرست هستند. با  2
کتری کپسول دار کشته شده. برای پاسخگویی به این سؤال، به جدول زیر دقت کنید:  با

کپسول دار کشته شدهبدون کپسول زندهکپسول دار زندهنوع باکتری

 سینه پهلو و مرگ موش سینه پهلو و مرگ موش سینه پهلو و مرگ موشکپسول دار زنده
 سینه پهلو و مرگ موش موش سالم باقی می ماند سینه پهلو و مرگ موشبدون کپسول زنده

 موش سالم باقی می ماند سینه پهلو و مرگ موش سینه پهلو و مرگ موشکپسول دار کشته شده

چیزی از جدول باال نفهمیدین؟ عیبی نداره! االن توضیح می دیم که چجوری باید از جدول استفاده کنین. مثاًل در بخش )۱(، فقط باکتری های کپسول دار زنده به موش تزریق شدن. در بخش )۲(، مخلوطی از باکتری کپسول دار 
زنده و بدون کپسول زنده. حاال شما بگین، در بخش )۶(، چی تزریق شده؟ آفرین! مخلوطی از باکتری های بدون کپسول زنده و کپسول دار کشته شده. حاال با توجه به جدول، می تونین خیلی راحت موارد سؤال رو بررسی کنین. 
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 گریفیت نتیجه گرفت کپسول عامل مرگ موش ها نیست  پس از آزمایش سوم 

 گریفیت نتیجه گرفت که تعدادی از )نه همۀ( باکتری های زنده تغییر کرده اند  پس از آزمایش چهارم 
 گریفیت نتیجه گرفت که اطالعات مربوط به ساخت کپسول منتقل می شوند  پس از آزمایش چهارم 

 گریفیت نتیجه گرفت که کپسول در توانایی بیماری زایی باکتری نقش دارد  پس از آزمایش دوم 
کتری های بدون کپسول زنده به موش ها تزریق شدند و موش ها زنده ماندند. بعد از این آزمایش و با توجه به نتیجۀ آزمایش اول، گریفیت  در آزمایش دوم گریفیت، فقط با
کتری های کپسول دار کشته شده را به موش ها تزریق کرد. البته، این نکته رو حواستون  تصور کرد که کپسول عامل بیماری زایی باکتری ها است و به همین دلیل، در آزمایش سوم با

آب پروتئين مكمل

غشای پالسمايی
ميكروب مهاجم پروتئي نهای مكمل
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باشه که کپسول در توانایی بیماری زایی باکتری ها نقش داره. باکتری های کپسول دار نسبت به باکتری های بدون کپسول، توانایی بیشتری در بیماری زایی دارن و به همین خاطر، حتی در بدن فردی با دستگاه 
ایمنی سالم هم می تونن بیماری زایی کنن اما باکتری های بدون کپسول، فقط در افراد دارای نقص ایمنی می تونن بیماری زایی کنن و در فرد سالم، قادر به بیماری زایی نیستن. 

کتری نیست اما به دلیل نقش حفاظتی در برابر دستگاه ایمنی، در توانایی بیماری زایی باکتری نقش دارد.   کپسول عامل بیماری زایی با
بررسیسایرگزینهها:

کتری های کپسول دار کشته شده به موش ها تزریق شدند. بعد از آزمایش سوم )نه چهارم( بود که گریفیت نتیجه گرفت کپسول عامل  1( در آزمایش سوم و چهارم گریفیت، با

كتری كپسولدار با
كشته شده

كتری بدون كپسول با
زنده

كتری كپسولدار با
زنده

كتری كروموزوم با

بیماری زایی و مرگ موش ها نیست.  
کتری های کپسول دار کشته شده و بدون کپسول زنده به موش ها تزریق  با 2( در آزمایش چهارم، 
شدند. در آزمایش چهارم، فقط تعدادی از باکتری های بدون کپسول زنده تغییر کردند نه همۀ آن ها. 
مادۀ  نتوانستند  گریفیت،  چهارم  آزمایش  در  زنده  کپسول  بدون  کتری های  با همۀ   
کتری هایی که مادۀ  وراثتی را دریافت کنند و برخی از آن ها بدون کپسول باقی ماندند. سایر با

وراثتی را دریافت کردند، توانستند کپسول را تولید کنند. 
کتری های بدون کپسول زنده به موش ها تزریق شدند. گریفیت بعد از آزمایش چهارم )نه دوم( نتیجه گرفت که امکان انتقال صفت  ۳( در آزمایش دوم و چهارم گریفیت، با

)اطالعات مربوط به ساخت کپسول( به یاختۀ دیگر وجود دارد. 

به  از زیست شناسی است که  ارثی جانداران را صفت می نامند. ژنتیک، شاخه ای  |فصل 3 دوازهم: گفتار ۱| در علم ژن شناسی )ژنتیک(، ویژگی های   
چگونگی وراثت صفات از نسلی به نسل دیگر می پردازد. 1
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 توانایی تولید انرژی  نشان دهندۀ زنده بودن )یکی از ویژگی های حیات است( 

 اختالل در تنفس یاخته ای  می تواند ناشی از اختالل در دستگاه تنفس باشد  در صورت تداوم، منجر به مرگ می شود. 

شکل می تواند نشان دهندۀ آزمایش اول یا چهارم گریفیت باشد که در این آزمایش ها، موش ها مردند. 
بررسیهمۀگزینهها:

کتری های بدون کپسول  کتری های کپسول دار کشته شده )نه زنده( همراه با با کتری های کپسول دار زنده به موش ها تزریق شدند. اما در آزمایش چهارم، با 1( در آزمایش اول، با
زنده به موش تزریق شدند.

کتری های زنده به خون موش تزریق شدند.   در همۀ آزمایش های گریفیت، به جز آزمایش سوم، با
کتری های کپسول دار به خون موش تزریق شدند.   در همۀ آزمایش های گریفیت، به جز آزمایش دوم، با

کتری های کشته شده نیز به موش تزریق شدند که چون زنده نبودند، فاقد توانایی تولید انرژی بودند.  2( در آزمایش چهارم، با
 |فصل ۱ دهم: گفتار ۱| یکی از ویژگی های حیات، »فرایند جذب و استفاده از انرژی« است. جانداران انرژی می گیرند، از آن برای انجام فعالیت های زیستی 

خود استفاده می کنند و بخشی از آن را به صورت گرما از دست می دهند. 
 |فصل ۵ دوازهم: گفتار ۱| هیچ جانداری نمی تواند بدون انرژی زنده بماند، رشد و فعالیت کند. حفظ هر یک از ویژگی های جانداران، مانند رشد و نمو و 

تولیدمثل به در اختیار داشتن انرژی زیستی )مانند ATP( وابسته است. 
کتری های کپسول دار هم در خون و هم در شش موش ها یافت می شوند.  ۳( با

کتری ها برای بیماری زایی باید خود را به شش ها می رساندند. می توانیم  کتری ها را به خون موش ها تزریق می کرد. بنابراین، با  دقت داشته باشید که گریفیت با
نتیجه بگیریم که باکتری استرپتوکوکوس نومونیا نیز قادر به عبور از دیوارۀ مویرگ های ششی و دیوارۀ حبابک ها می باشد. 

کسید، H2O، نیکوتین )موجود در سیگار(،  کسید، کربن مونوا کسیژن، کربن دی ا  همۀ موادی که می توانند از دیوارۀ حبابک های شش ها عبور کنند  ا
کتری استرپتوکوکوس نومونیا و ... گلوکز، با

کتری های کپسول دار زنده توانستند در موش بیماری زایی کنند و باعث اختالل  ۴( در آزمایش اول و چهارم، با
کسیژن رسانی بافت ها، تنفس یاخته ای نیز مختل می شود.  در تنفس شوند. در نتیجۀ اختالل در تنفس و ا

آسیب  شش  بافت  می شود،  ایجاد  نومونیا  استرپتوکوکوس  توسط  که  سینه پهلو  بیماری  در   
کسیژن رسانی بافت ها کاهش  می بیند. بنابراین، فرایند تنفس مختل می شود. این اختالل باعث می شود که ا

یابد و در نتیجه، تنفس یاخته ای مختل شده و تولید انرژی در یاخته ها با مشکل مواجه می شود. 

1-  گاهی وقتا الزمه که نکات ترکیبی با فصل های بعدی رو هم بلد باشیم و برای همین، با کمک گوی جادوییمون، »آینده نگری« می کنیم.

1

حبابک دچار التهاب در سين هپهلو

تجمع مايع در حبابک

مويرگ خونی
ياخت ههای خونی قرمز
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اما  اریتروپویتین به طور طبیعی به مقدار کم ترشح می شود تا کاهش معمولی تعداد گویچه های قرمز را جبران کند.   |فصل ۴ دهم: گفتار 3| هورمون 
اریتروپویتین می شن؟ ترشح  افزایش  باعث  چه عواملی  که  این هست  میاد  پیش  که  حاال سؤالی  می یابد.  افزایش  معنی داری  به طور  هورمون  این  خون،  کسیژن  ا مقدار  کاهش  هنگام 

 عواملی که باعث افزایش ترشح هورمون اریتروپویتین می شوند:  کم خونی )مثل کم خونی داسی شکل، کم خونی ناشی از فقر آهن، کم خونی ناشی 
کسید(،  بیماری های قلبی  کتانت در نوزادان نارس، مسمومیت با کربن مونوا از کمبود ویتامین B12(،  اختالالت تنفسی )مثل آنفلوانزا، سینه پهلو، کمبود سورفا

)مثل تصلب شرایین، انفارکتوس(،  ورزش های طوالنی،  قرار گرفتن در ارتفاعات. 
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 تغییر در محتوای ژنتیکی   ناشی از جهش،  ناشی از دریافت مواد ژنتیکی 
 ادامۀ فعالیت تنفسی طبیعی موش ها  عدم ابتال به بیماری سینه پهلو یا آنفلوانزا 

کتری های بدون کپسول زنده، اطالعات ژنتیکی را از محیط دریافت کردند و محتوای ژنتیکی خود را تغییر دادند. بعداً می خونیم که  در آزمایش چهارم گریفیت، تعدادی از با
کتری های کپسول دار کشته شده )غیرزنده( و بدون کپسول زنده به موش تزریق شدند.  به محتوای ژنتیکی یک جاندار، ژنوم گفته میشه. در آزمایش چهارم، با

 |فصل ۴ دوازدهم: گفتار ۱| ژنگان )ژنوم(، به کل محتوای مادۀ وراثتی گفته می شود و برابر است با مجموع محتوای مادۀ وراثتی هسته ای و سیتوپالسمی. 
برای بررسی بقیۀ گزینه ها، به شکل بعدی خوب دقت کنین:

ُموش مردموش سالم

باكتری كپسو لدار  زندهباكتری كپسو لدار  كشته
باكتری كپسو لدار  كشت هشده

باكتریب دون كپسول  كشت هشده

4 3

34 موش سالم ُموش مرد

كتری  با
كپسو لدار

زنده

كتری  با
بدون كپسول 

زنده

مشاهدات

كتری كپسو لدار  زندهدر خون كتری بدو نكپسول  زندهبا با

مادۀ وراثتی م یتواند از ياخت های به ياختۀ ديگر منتقل شود. نتيجۀ نهايی

2 1

12

بررسیسایرگزینهها:

کتری های کپسول دار  کتری های کپسول دار زنده به شش های موش حمله کردند و باعث ایجاد بیماری سینه پهلو شدند. در آزمایش اول، فقط با 2( در آزمایش اول و چهارم، با
کتری های بدون کپسول هم در خون موش مشاهده شدند.  کتری های کپسول دار، با در خون موش یافت شدند. اما در آزمایش چهارم، عالوه بر با

کتری های زنده به موش ها تزریق  ۳( در آزمایش دوم و سوم، موش ها بیمار نشدند و توانستند به طور طبیعی به فعالیت های تنفسی خود ادامه دهند. در آزمایش سوم، با
کتری های کشته شده تزریق شدند. پس در آزمایش دوم، باکتری ها توسط دستگاه ایمنی کشته شدند اما در آزمایش سوم، خود باکتری ها از  شدند اما در آزمایش دوم، با

ابتدا کشته شده بودند. 

کتری های کپسول دار توسط گرما کشته شدند و توانایی انجام اعمال حیاتی خود )مانند هومئوستازی؛ حفظ پایداری وضع درونی( را از دست  ۴( در آزمایش سوم و چهارم، با
دادند. در آزمایش گریفیت، موش ها سالم ماندند اما در آزمایش چهارم، موش ها به بیماری سینه پهلو مبتال شدند.

10 2
 

 تغییر در میزان مادۀ وراثتی   دریافت DNA از محیط،  همانندسازی،  بعضی از جهش ها،  انتقال ژن در مهندسی ژنتیک 
 عامل بیماری آنفلوانزا  نوعی ویروس که سلول های پوششی حبابک های شش ها را آلوده می کند.

از نتایج آزمایش های گریفیت مشخص شد که مادۀ وراثتی می تواند به یاختۀ دیگری منتقل شود ولی ماهیت این ماده و چگونگی انتقال آن مشخص نشد. بدیهی است که 
در باکتری دریافت کنندۀ مادۀ وراثتی، میزان مادۀ وراثتی افزایش می یابد. 

 ماهیت مادۀ وراثتی در نتیجۀ آزمایش های ایوری و همکارانش مشخص شد. 
 ساختار شیمیایی مادۀ وراثتی )DNA(، توسط واتسون و کریک و با توجه به نتایج پژوهش های چارگاف و روزالین و فرانکلین مشخص شد. 

 الگوی همانندسازی مادۀ وراثتی توسط مزلسون و استال مشخص شد. 
بررسیسایرگزینهها:

1( دقت داشته باشید که ژن های مربوط به ساخت پوشینه )کپسول( انتقال می یابند نه خود پوشینه. 



181 پاسخ های تشریحی

۳( در آزمایش های گریفیت، ماهیت مادۀ وراثتی مشخص نشد. یعنی، گریفیت متوجه نشد که DNA مادۀ وراثتی است و می تواند منتقل شود. 
کتری استرپتوکوکوس نومونیا است و فقط نوع کپسول دار آن بیماری زاست. دقت داشته باشید که این تصور ربطی به  ۴( گریفیت تصور می کرد که عامل بیماری آنفلوانزا با

نتایج آزمایش های گریفیت نداشت. 
   

مراحلآزمایشهایگریفیت

 همۀ آزمایش های گریفیت که موش ها زنده ماندند: آزمایش 2 + آزمایش ۳

 همۀ آزمایش های گریفیت که موش ها مردند: آزمایش 1 + آزمایش ۴

 همۀ آزمایش های گریفیت که باکتری های کپسول دار به موش ها تزریق شدند: آزمایش 1 + آزمایش ۳ + آزمایش ۴

 همۀ آزمایش های گریفیت که باکتری های بدون کپسول به موش ها تزریق شدند: آزمایش 2 + آزمایش ۴

 همۀ آزمایش های گریفیت که باکتری های زنده به موش ها تزریق شدند: آزمایش 1 + آزمایش 2 + آزمایش ۴

 همۀ آزمایش های گریفیت که باکتری های کشته شده به موش ها تزریق شدند: آزمایش ۳ + آزمایش ۴

 همۀ آزمایش های گریفیت که باکتری ها توسط دستگاه ایمنی نابود شدند: آزمایش 2 + آزمایش ۴

 همۀ آزمایش های گریفیت که در آن ها انتقال صفت صورت گرفت: آزمایش ۴
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کتری های بدون کپسول زنده  تغییر شکل ظاهری باکتری ها  تولید کپسول توسط با
کتری های بدون کپسول زنده  انتقال صفت در محیط کشت باکتری ها در آزمایش ایوری  تولید کپسول توسط با

این سؤال تعداد زیادی عبارت راجع به مراحل آزمایش ایوری داشت که ما چیزی راجع به اونا در این کادر نگفتیم. چون یکم جلوتر، کادر »تعبیرنامۀ مراحل آزمایش ایوری« رو می تونین بخونین. 
در سومین آزمایش ایوری، چهار نوع از آنزیم های تخریب کننده استفاده شدند. 

 در اولین آزمایش ایوری، فقط از آنزیم تخریب کنندۀ پروتئین استفاده شد. 
 در سومین آزمایش ایوری، انواع مختلفی )۴ نوع( از آنزیم های تخریب کننده استفاده شدند. 

کتری های بدون کپسول، کپسول دار شدند.  قبل از آزمایش سوم، در آزمایش دوم، فقط در یکی از محیط های کشت، انتقال صفت صورت گرفت و با
 در آزمایش اول ایوری، در همۀ محیط های کشت انتقال صفت صورت گرفت.

 در آزمایش دوم ایوری، فقط در یکی از محیط های کشت انتقال صفت صورت گرفت. 
 در آزمایش سوم ایوری، در اغلب محیط های کشت انتقال صفت صورت گرفت؛ فقط در محیط کشتی انتقال صفت صورت نگرفت که عصارۀ اضافه شده به آن، 

کتری کشته شده بود )از آنزیم تخریب کنندۀ نوکلئیک اسیدها استفاده شده بود( فاقد DNAی با
بررسیسایرگزینهها:

کتری های کپسول دار، در سایر آزمایش های ایوری نیز  1( جدا شدن مواد به صورت الیه الیه فقط مربوط به آزمایش دوم می باشد اما استفاده از عصارۀ استخراج شده از با
مشاهده شد. 

کتری های کپسول دار )پوشینه دار( کشته شده استفاده شد.  در همۀ آزمایش های ایوری، از عصارۀ استخراج شده از با
2( در آزمایش اول و سوم ایوری، اضافه شدن عصارۀ فاقد پروتئین عصارۀ باکتری های کشته شده به محیط کشت رخ داد. در آزمایش اول، کل مخلوط فاقد پروتئین بود. 

کتری های کشته شده وجود نداشت. اما فقط در آزمایش دوم بود که عصاره با سرعت باال سانتریفیوژ شد.  در آزمایش سوم نیز در یکی از محیط های کشت پروتئین های با
کتری با سرعت باال سانتریفیوژ شد و مواد  ۴( در آزمایش سوم، در تعدادی از محیط های کشت انتقال صفت صورت گرفت. قبل از این آزمایش در آزمایش دوم، عصارۀ با
 DNA کتری های کپسول دار کشته شده وجود داشت. دقت داشته باشید که به صورت الیه الیه جدا شدند. انتقال صفت فقط در الیه ای صورت گرفت که در آن DNAی با

و RNA در الیه های مختلف قرار می گیرند و در الیه ای که DNA قرار داشت، RNAی باکتری های کپسول دار کشته شده وجود نداشت. 

  
وقتیزمانطالست!

همیشه وقتی یه عبارت درست در یه سؤال دیدین، نباید خوشحال بشین؛ چون ممکنه که اون سؤال، یه سؤال زمان دار باشه! مثل یه بمب که می خواین خنثی کنین و حتی ممکنه درست تشخیص بدین 
ح شده، حتمًا حواستون باشه که ممکنه که تنها  کدوم سیم رو باید قطع کنین، اما اگه حواستون به زمان نباشه، منفجر می شین. وقتی در یک سؤال بحثی راجع به زمان و مرحله و به طور کلی، ترتیب زمانی مطر

دلیل تفاوت گزینۀ صحیح و درست، در همین مراحل زمانی باشه و اصواًل در چنین سؤاالتی، تمرکز شما باید بر زمان باشه تا چیزای دیگه.

1- »تعبیرنامه «ها، مکمل کادرهای »ترجمه« هستند. در این کادرها، تمام تعبیرهای مربوط به یک مبحث را مطالعه خواهید کرد. با خواندن این کادرها، طراح کنکور دیگر نمی تواند شما را با عبارتی جدید غافلگیر 
کند. سعی کنید معادل های هر مورد را ابتدا خودتان حدس بزنید و سپس، پاسخ های خود را چک کنید. 

1
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دوم،  آزمایش  در   RNA یا   DNA دارای  کشت  محیط های  اول،  آزمایش  کشت  محیط های  کل  ایوری   آزمایش  در  نوکلئیک اسید  دارای   هر محیط کشت 

محیط های کشت فاقد آنزیم تخریب کنندۀ نوکلئیک اسیدها در آزمایش سوم
،DNA همانندسازی  ایوری(،   آزمایش های  و  گریفیت  آزمایش چهارم  )مثل  از محیط   DNA دریافت  باکتری ها    افزایش مقدار مادۀ وراثتی در   

کتری در مهندسی ژنتیک1    انتقال ژن به با
 محیط کشت دارای پروتئین باکتری های کپسول دار در آزمایش ایوری  یکی از محیط های کشت آزمایش دوم ایوری که الیۀ دارای پروتئین به آن اضافه شد، در 
کتری های کپسول دار نیز مشاهده شد )محیط هایی که به عصارۀ افزوده شده به آن ها، آنزیم تخریب کنندۀ پروتئین  بعضی از محیط های کشت آزمایش سوم پروتئین با

اضافه نشده بود(
کتری در آزمایش سوم  تخریب پروتئین های عصارۀ باکتری های کپسول دار کشته شده در آزمایش ایوری  آزمایش اول + یک قسمت از عصارۀ با

کتری های بدون کپسول بتوانند کپسول )پوشینه( بسازند، باید  در همۀ محیط های کشت آزمایش های ایوری، باکتری های بدون کپسول زنده وجود داشتند. برای اینکه با

کتری های کپسول دار کشته شده را دریافت کنند. دریافت مادۀ وراثتی باکتری های کپسول دار  ژن های مربوط به ساخت کپسول را دریافت کنند. لذا الزم است که مادۀ وراثتی با
کتری های بدون کپسول نیز می توانند کپسول را بسازند.  کشته شده، به معنای افزایش مقدار مادۀ وراثتی در باکتری های بدون کپسول است. پس از این رویداد، با

بررسیسایرگزینهها:

کتری های کپسول دار کشته شده بود. در آزمایش دوم، در یکی از محیط های  کتری ها فقط در محیط های کشتی توانستند صفت را دریافت کنند که دارای DNAی با 1( با
کتری های کپسول دار کشته شده وجود داشت اما DNA وجود نداشت. لذا، انتقال صفت صورت نمی گرفت.  کشت، RNAی با

 در آزمایش دوم ایوری، در محیط کشت حاوی نوکلئیک اسید ممکن است انتقال صفت صورت نگیرد؛ در صورتی که نوکلئیک اسید موجود در محیط کشت، 
فقط RNA باشد. 

۳( در آزمایش سوم ایوری، در تعدادی از محیط های کشت، پروتئین های عصارۀ باکتری های کپسول دار کشته شده وجود داشتند؛ زیرا، در آزمایش سوم، فقط به یکی از 
کتری ها آنزیم تجزیه کنندۀ پروتئین اضافه شده بود.  قسمت های عصارۀ با

انتقال صفت صورت گرفت که الیۀ حاوی DNA به  آن اضافه شده بود. در آزمایش دوم ایوری پروتئین های عصارۀ  ۴( در آزمایش دوم ایوری، فقط در محیط کشتی 
کتری های کپسول دار تخریب نشده بودند.  با

کتری های کپسول دار  13 فقط مورد )الف(، صحیح است. در همۀ محیط های کشت آزمایش های ایوری، باکتری های بدون کپسول زنده وجود داشتند و فقط عصارۀ با  3
کتری های کپسول دار کشته شده وجود نداشتند. کتری ها( به  محیط های کشت اضافه می شد. پس در محیط های کشت آزمایش های ایوری، با کشته شده )نه خود با

کتری های زندۀ بدون کپسول وجود داشتند.   در همۀ محیط های کشت آزمایش ایوری، با
کتری های کپسول دار )زنده یا غیرزنده( اضافه نشدند.  به هیچ یک از محیط های کشت آزمایش ایوری، با

بررسیسایرموارد:

کتری های کپسول دار کشته شده وجود داشت. اما در آزمایش دوم، فقط در یکی از محیط های کشت و در  ب( در آزمایش اول ایوری، در همۀ محیط های کشت، DNAی با
کتری های کپسول دار وجود داشت. پس این مورد، وجه تمایز آزمایش دوم و سوم نیست.  آزمایش سوم، در بعضی از محیط های کشت، مولکول DNAی با

کتری های کپسول دار کشته شده وجود داشت، انتقال صفت صورت گرفت.   در همۀ آزمایش های ایوری، در هر محیط کشتی که DNA با
کتری های کپسول دار کشته شده  کتری، پروتئین ها تخریب شدند و در سایر قسمت ها، پروتئین های عصارۀ با ج( در آزمایش سوم ایوری، فقط در یکی از قسمت های عصارۀ با

وجود داشتند. پس در تعدادی از محیط های کشت آزمایش سوم، پروتئین های عصارۀ باکتری های کپسول دار کشته شده وجود داشتند. 
کتری های کپسول دار کشته شده تخریب شدند.  فقط در آزمایش اول ایوری، همۀ پروتئین های استخراج شده از عصارۀ با

کتری های کپسول دار تولید شدند. در آزمایش سوم نیز فقط در تعدادی از  د( در آزمایش دوم ایوری، فقط در یکی از محیط های کشت انتقال صفت صورت گرفت و با
محیط های کشت انتقال صفت صورت گرفت. پس این مورد نیز نمی تواند وجه تمایز آزمایش دوم و سوم باشد. 

 در همۀ آزمایش های ایوری، انتقال صفت صورت گرفت. اما فقط در چهارمین آزمایش گریفیت انتقال صفت مشاهده شد. 

 
وجهمشترکوتمایز

شما احتمااًل به سؤاالت همانند/برخالف بیشتر عادت دارین، اما این سؤاالت هم فرقی ندارن. در واقع، وجه مشترک یعنی همون همانند و وجه تمایز هم یعنی برخالف. بنابراین، موقع حل سؤاالتی که 
در اون راجع به ویژگی مشترک یا متمایز بحث شده، از اصول کلی حل سؤاالت مقایسه ای استفاده می کنیم و نباید از ظاهرش بترسین. بعدًا بیشتر راجع به روش حل سؤاالت مقایسه ای صحبت می کنیم. 

1-  دربارۀ انتقال ژن در مهندسی ژنتیک، در فصل ۷ بیشتر می خوانیم.
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RNA ،ی خطیDNA  دو انتهای متفاوت در هر رشتۀ پلی نوکلئوتیدی یک نوکلئیک اسید 
 مولکول دارای پیوند فسفودی استر  نوکلئیک اسید1

کتری های پوشینه دار را استخراج و آن را به چند قسمت تقسیم کردند. به هر قسمت، آنزیم تخریب کننده یک گروه از مواد آلی را اضافه  در آزمایش های سوم، عصاره با
کتری بدون پوشینه منتقل کرده و اجازه دادند تا فرصتی برای انتقال صفت و رشد و تکثیر داشته باشد. مشاهده شد که  کردند. سپس هر کدام را به محیط کشت حاوی با
در همۀ ظروف انتقال صفت صورت می گیرد به جز ظرفی که حاوی آنزیم تخریب کننده نوکلئیک اسید است. آنزیم تخریب کنندۀ نوکلئیک اسید، مولکول DNA و RNA را 

تجزیه می کند و باعث آزاد شدن نوکلئوتیدهای آن در ظرف می شود. 

بررسیسایرگزینهها:

کتری های کشته شدۀ پوشینه دار را استخراج کرده و تمامی پروتئین های موجود در آن را تخریب کردند. آنها سپس  1( ایوری و همکارانش، در اولین آزمایش ابتدا عصارۀ با
کتری فاقد پوشینه اضافه کردند. پس در آزمایش اول، آنزیم های پروتئینی وجود نداشتند. اما دقت داشته باشید که بسیاری از آنزیم ها  باقی ماندۀ محلول را به محیط کشت با

پروتئینی هستند نه همۀ آن ها. پس در این محلول، آنزیم های غیرپروتئینی، مثل بعضی از RNAها وجود داشتند. 
کتری کپسول دار کشته شده را در یک گریزانه )سانتریفیوژ( با سرعت باال قرار دادند و مواد آن را به صورت  2( در آزمایش دوم، ایوری و همکارانش عصارۀ استخراج شده از با
کتری فاقد پوشینه مشاهده کردند که انتقال صفت فقط با الیه ای که در آن ِدنا وجود  گانه به محیط کشت با الیه الیه جدا کردند. با اضافه کردن هر یک از الیه ها به صورت جدا

کتری، یک ِدنای حلقوی است و در آن رشته های دارای دو انتهای متفاوت مشاهده نمی شود.  دارد، انجام می شود. ِدنای با
 ،DNA وجود نداشت. اما در این ظرف، پروتئین وجود داشت. در پروتئین نیز مانند DNA ۴( گفتیم که در آزمایش سوم، انتقال صفت فقط در ظرفی صورت نگرفت که

مونومر نیتروژن دار وجود دارد. 
 آمینواسیدها )مونومر پروتئین ها( و نوکلئوتیدها )مونومر نوکلئیک اسیدها(، نیتروژن دارند. 

  
مراحلآزمایشهایایوری

 آزمایش ایوری که در آن پروتئین ها تخریب شدند: آزمایش 1 )در کل عصاره(، آزمایش ۳ )فقط در یکی از قسمت های عصاره(

 آزمایش ایوری که در آن انتقال صفت صورت گرفت: آزمایش 1 )همۀ محیط های کشت(، آزمایش 2 )یکی از محیط های کشت(، آزمایش ۳ )تعدادی از محیط های کشت(

 آزمایش ایوری که در همۀ محیط های کشت انتقال صفت صورت گرفت: آزمایش 1

 آزمایش ایوری که در فقط یکی از محیط های کشت انتقال صفت صورت گرفت: آزمایش 2

 آزمایش ایوری که در تعدادی از محیط های کشت انتقال صفت صورت گرفت: آزمایش ۳

 آزمایش ایوری که در آن از سانتریفیوژ )گریزانه( با سرعت باال استفاده شد: آزمایش 2

 آزمایش ایوری که در آن مواد به صورت الیه الیه جدا شدند: آزمایش 2

 آزمایش ایوری که در آن مشخص شد پروتئین ها عامل انتقال صفت نیستند: آزمایش 1

 آزمایش ایوری که در آن مشخص شد DNA عامل انتقال صفت است: آزمایش 2 )بقیه قبول نکردند(، آزمایش ۳ )بقیه قبول کردند(

 آزمایش ایوری که در آن فقط از آنزیم تخریب کنندۀ پروتئین )پروتئاز( استفاده شد: آزمایش 1

 آزمایش ایوری که در آن انواعی )۴ نوع( از آنزیم های تخریب کننده استفاده شدند: آزمایش ۳

کتری های کپسول دار کشته شده(  آزمایش ایوری که در آن DNA تخریب شد: آزمایش ۳ )در یکی از قسمت های عصارۀ با

 آزمایش ایوری که در آن عصارۀ پروتئین دار باکتری کپسول دار کشته شده به محیط کشت اضافه  شد: آزمایش 2 و آزمایش ۳
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 دانشمندی که ثابت کرد ماهیت مادۀ وراثتی، نوکلئیک اسیدی است  ایوری؛ ثابت کرد که DNA مادۀ وراثتی است

 مولکول های زیستی که از نظر ساختار شیمیایی و عملکرد بیشترین تنوع را دارند  پروتئین ها

 آزمایشی که ایوری در آن نتیجه گرفت عامل اصلی و مؤثر در انتقال صفات، DNA است  آزمایش 2 و ۳

هر چهار مورد این سؤال، نادرست است. ایوری با آزمایش های خود اثبات کرد که DNA )نوعی نوکلئیک اسید(، مادۀ وراثتی است.
1-  همۀ ترکیبات دارای پیوند فسفودی استر، نوکلئیک اسید نیستند. مثالً، AMP حلقوی )cAMP(، دارای پیوند فسفودی استر است. در این نوکلئوتید، گروه فسفات با کربن ۳ و 5 پیوند استری تشکیل می دهد و 

بنابراین، نوعی پیوند فسفودی استر محسوب می شود. اما در سطح کتاب درسی، همۀ ترکیبات دارای پیوند فسفودی استر، نوکلئیک اسید هستند. 
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 آیا ایوری و گریفیت با ساختار DNA آشنا بودند؟
دقت داشته باشید که در زمان آزمایش ایوری و گریفیت، مولکول DNA کشف  شده بود1 اما هنوز ساختار شیمیایی DNA مشخص نشده بود. بعد از اثبات نقش 

DNA به عنوان مادۀ وراثتی، مدل مولکولی DNA نیز توسط واتسون و کریک ارائه شد2. 

بررسیهمۀموارد:

الف( پروتئین ها از نظر ساختار شیمیایی و عملکردی بیشترین تنوع را دارند. در آزمایش دوم ایوری، پروتئین ها تخریب نشدند. 
کتری های کپسول دار استفاده شد. در آزمایش اول و سوم، بخشی از مواد عصاره تخریب شدند و تنوع مولکول های زیستی کاهش  ب( در همۀ آزمایش های ایوری از عصارۀ با

یافت اما در آزمایش دوم، تخریب مواد صورت نگرفت. 

کتری های کپسول دار وجود نداشت، انتقال صفت انجام نشد. ج( همانطور که توضیح دادیم، در بعضی از محیط های کشت  که در آن ها DNAی با
د( در آزمایش اول ایوری مشخص شد که پروتئین مادۀ وراثتی نیست. این که عامل اصلی و مؤثر در انتقال صفات، مولکول DNA است، در آزمایش های دوم و سوم مشخص 
شد. فرض کنین ایوری و همکاراش بعد از آزمایش اول می مردن و دیگه هیچ کس هم نمی رفت سراغ اینکه بفهمه مادۀ وراثتی چی هست. در این صورت، ما از بین گزینه های ممکن برای مادۀ وراثتی، یکی 

رو می تونستیم رد کنیم و بگیم که پروتئین مادۀ وراثتی نیست. اما دربارۀ بقیۀ مولکول های زیستی، هیچ نظری نمی تونستیم بدیم. 
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کتری  تغییر شکل ظاهری باکتری های زنده  تولید کپسول )پوشینه( توسط با
برای پاسخگویی به این سؤال، به جدول زیر دقت کنید. دقت داشته باشید که در صورت سؤال ذکر شده است که »آنزیمی غیر از ... اضافه شد«. بنابراین، مثالً در گزینۀ )1(، 

باید قسمت های فاقد آنزیم لیپاز را در نظر بگیرید:

کربوهیدرازپروتئازنوکلئازلیپازنوع آنزیم اضافه شده

کربوهیدراتپروتئیننوکلئیکاسیدهالیپیدتجزیه کننده

++---+انتقال صفت

++---+تولید کپسول

بدون تغییرکاهشبدون تغییربدون تغییرمقدار پروتئین ها

اثبات نقش DNA به عنوان 

مادۀ وراثتی

مشخص شد که لیپید مادۀ 
وراثتی نیست

+
مشخص شد که پروتئین مادۀ وراثتی 

نیست
مشخص شد که کربوهیدرات مادۀ وراثتی 

نیست
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کتری های کپسول دار با گرما کشته  شدند.   در همۀ آزمایش های ایوری، با

کتری های بدون کپسول زنده و کپسول دار کشته شده استفاده شد.   در همۀ آزمایش های ایوری، از با
برای پاسخگویی به این سؤال، به جدول زیر دقت کنید:

مورد بررسی گزینه
ایوریگریفیت

نتیجه
توضیحآزمایشتوضیحآزمایش

کتری کپسول دار زنده، بیان شد.1بیان ژن آنزیم سازندۀ کپسول۱ به خاطر »برخالف«، نادرست است.انتقال صفت صورت گرفت و بیان شد.2در با

۲
کپسول دار شدن همۀ باکتری های 

زنده
۴

کتری های زنده کپسول دار  تعدادی از با
شدند.

کتری های زنده، کپسول دار شدند.1 نادرست است.با

3
کشته شدن باکتری های کپسول دار 

با گرما
کتری های کپسول دار با گرما کشته شدند.۳ 1با

کتری های کپسول دار  در همۀ آزمایش ها، از با
کشته شده استفاده شد.

درست است

2مشاهدۀ باکتری های بدون کپسول۴
کتری های بدون کپسول به موش تزریق  با

شدند.
۳

در یکی از محیط های کشت، انتقال صفت 
صورت نگرفت

به خاطر »برخالف«، نادرست است.

اما حاال بریم سراغ »کلید«های این سؤال:

کتری های بدون کپسولی هم که این ژن را دریافت کرده باشند، می توانند  کتری های کپسول دار زنده انجام می شود. با  بیان ژن آنزیم سازندۀ کپسول، فقط در با
آن را بیان کنند و کپسول را بسازند. 

1-  فردریک میشر در سال 1869 نوکلئیک اسیدها را کشف کرد. گریفیت در سال 1928 و ایوری در سال 19۴۴ آزمایش های خود را انجام دادند. 
2-  تمامی پژوهش های مربوط به کشف ساختار DNA، بعد از اثبات نقش DNA به عنوان مادۀ وراثتی انجام شدند: چارگاف در سال 1950، ویلکینز و فرانکلین )در فاصلۀ سال های 19۴8 تا 1952( و نهایتاً ارائۀ 

مدل مولکولی DNA توسط واتسون و کریک در سال 195۳. 
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کتری های بدون کپسول، ژن  کتری های بدون کپسول، کپسول دار نشدند. در بعضی از محیط های کشت آزمایش ایوری نیز با  در آزمایش های گریفیت، همۀ با
را دریافت نکردند و بدون کپسول باقی ماندند. 

کتری های کپسول دار با گرما کشته شدند.   در آزمایش سوم و چهارم گریفیت و همچنین همۀ آزمایش های ایوری، با

قبل از اینکه این سؤال رو بررسی کنیم، اول کادر »مهارت« رو بخونین تا روش حل این سؤال رو یاد بگیرین.  18  2
  

سؤاالتمقایسهای)1(:دوجزءمقایسه،ثابت؛کلمۀمقایسه،متغیر
ع کنین تا یه تعدادی از گزینه ها  می دونین که اصلی ترین روش حل سؤاالت مقایسه ای این هست که هر گزینه رو به صورت جداگونه دربارۀ اجزای مقایسه بررسی کنین. اول هم از جزء اول مقایسه شرو
رد بشن. پس ما هم می خوایم همین کار رو کنیم. هر گزینه  رو یه بار برای ایوری بررسی می کنیم و یه بار برای گریفیت. اگر گزینۀ مدنظرمون همانند داشت، باید دربارۀ هر دوشون درست باشه. اگه گزینه 

برخالف داشت، باید دربارۀ جزء اول )ایوری( درست باشه و دربارۀ جزء دوم )گریفیت(، نادرست. 
گام ۱: بررسی عبارت ها دربارۀ جزء اول  هر گزینه ای که نادرست بود، حذف می شود. گام ۲: بررسی عبارت ها دربارۀ جزء دوم  با توجه به همانند و برخالف تصمیم می گیریم؛  اگر همانند 

داشت: دنبال عبارت درست می گردیم،  اگر برخالف داشت: دنبال عبارت نادرست می گردیم. 
بررسیهمۀگزینههابرایایوری:

1( ایوری در آزمایش خود مشخص کرد که عامل اصلی و مؤثر در انتقال صفت مادۀ وراثتی است. پس این گزینه غلط هست. 
کتری های کپسول دار، بیماری زا هستند. کتری های کپسول دار کشته شده استفاده شد. با 2( گفتیم که در آزمایش های ایوری از عصارۀ استخراج شدۀ با

کتری های  کتری ها را به محیط کشت با کتری های کپسول دار )پوشینه دار( کشته شده استفاده کرد و سپس عصارۀ با ۳( ایوری در آزمایش های خود از عصارۀ استخراج شدۀ با
بدون کپسول زنده اضافه کرد. پس در آزمایش ایوری، مخلوطی از باکتری های کپسول دار و بدون کپسول تهیه نشد و این گزینه غلط هست. 

کتری های بدون پوشینه اضافه شد و انتقال صفت صورت گرفت. عصارۀ باکتری شامل محتویات درون آن است.  کتری های پوشینه دار به محیط کشت با ۴( در آزمایش های ایوری، عصارۀ با

دیدین چقدر روش خوبی استفاده کردیم؟ هنوز به گریفیت نرسیدیم و دو تا گزینه رو رد کردیم. البته ما در ادامه این دو تا گزینه رو باز هم بررسی می کنیم اما تأثیری در انتخاب جواب سؤال نداره. اما 
گزینۀ )۲( و )۴( که باقی موندن، »برخالف« دارن. پس هر کدوم از این گزینه ها که دربارۀ گریفیت غلط باشه، میشه جواب صحیح سؤال.

  

ویژگیهاونتایجآزمایشهایایوری

الف ـ آزمایش های ایوری چگونه انجام شدند؟ 

کتری های بدون کپسول زنده منتقل شد  انتقال صفت  کتری های کپسول دار کشته شده به محیط کشت با  آزمایش اول: در آزمایش اول، عصارۀ فاقد پروتئین با

صورت گرفت. 

کتری های کپسول دار کشته شده با سرعت باال سانتریفیوژ شد و مواد به صورت الیه الیه جدا شدند. سپس، هر الیه به یک   آزمایش دوم: در این آزمایش، عصارۀ با

کتری های بدون کپسول زنده منتقل شد  انتقال صفت فقط در محیط کشتی انجام شد که الیۀ دارای DNA به آن اضافه شده بود.  محیط کشت دارای با

از  آنزیم تخریب کنندۀ یک نوع  کتری های کپسول دار کشته شده به چهار قسمت تقسیم شد و به هر قسمت،  با ایوری، عصارۀ  آزمایش سوم: در آخرین آزمایش   

کتری های بدون کپسول زنده منتقل شد  در  مولکول های زیستی )کربوهیدرات، لیپید، پروتئین و نوکلئیک اسید( اضافه شد و سپس، باقی ماندۀ عصاره به محیط کشت با

همۀ محیط های کشت انتقال صفت صورت می گیرد به جز یک محیط کشت؛ محیط کشتی که به عصارۀ افزوده شده به آن، آنزیم تخریب کنندۀ نوکلئیک اسید اضافه شده بود. 

ب ـ چرا در آزمایش های ایوری، پروتئین ها تخریب شدند؟

با توجه به گستردگی ساختار و عملکرد پروتئین ها، بسیاری از دانشمندان تصور می کردند که پروتئین مادۀ وراثتی است. بنابراین، برای بررسی این فرضیه، ایوری پروتئین ها 

را تخریب کرد و با این وجود مشاهده کرد که انتقال صفت صورت می گیرد. در نتیجه، بعد از آزمایش اول، ایوری به این نتیجه رسید که پروتئین ها مادۀ وراثتی نیستند. 

ج ـ چه زمانی ایوری متوجه شد که DNA عامل انتقال صفت است؟

پس از آزمایش دوم، ایوری متوجه شد که DNA مادۀ وراثتی است و عامل اصلی و مؤثر در انتقال صفات محسوب می شود. با این وجود، بسیاری از دانشمندان هنوز 

اعتقاد داشتند که پروتئین ها مادۀ وراثتی هستند و ایوری با انجام آزمایش سوم خود، توانست ثابت کند که DNA همان مادۀ وراثتی می باشد. دقت داشته باشید که 

در پایان آزمایش اول فقط مشخص شد که پروتئین مادۀ وراثتی نیست و مشخص نشد که مادۀ وراثتی کدام یک از مولکول های زیستی است. 

دـ نتیجۀ هر یک از آزمایش های ایوری چه بود؟

آزمایش اول  پروتئین ها مادۀ وراثتی نیستند. 

آزمایش دوم  DNA مادۀ وراثتی است )سایر دانشمندان قبول نکردند(.

1- بعضی مطالب در کتاب درسی هستن که اهمیتشون به حدی هست که الزمه ذره بین برداریم و اونا رو دقیق تر »موشکافی« کنیم. با »موشکافی« این مطالب، در واقع شما درسنامه ای خالصه اما شامل نکات 
کاربردی اون مبحث رو در اختیار خواهید داشت.

۱
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آزمایش سوم  DNA مادۀ وراثتی است )سایر دانشمندان قبول کردند(.
بررسیهمۀگزینههابرایگریفیت:

1( از نتایج آزمایش های گریفیت مشخص شد که مادۀ وراثتی می تواند به یاختۀ دیگری منتقل شود.
 دقت داشته باشید که اینکه مادۀ وراثتی می تواند به یاختۀ دیگری منتقل شود، در نتیجۀ آزمایش های گریفیت مشخص شد نه ایوری. بعد از آن، ایوری ماهیت 

عامل اصلی انتقال صفت را مشخص کرد و نشان داد که این مادۀ وراثتی که می تواند منتقل شود و صفت را انتقال دهد، مولکول DNA است. 
۲( گریفیت در آزمایش های خود، عصارۀ باکتری ها را استخراج نکرد. پس این عبارت دربارۀ گریفیت غلط هست و با توجه به »برخالف«، جواب صحیح سؤال می باشد. 

کتری های پوشینه دار کشته شده و بدون پوشینۀ زنده را به موش تزریق کرد.  ۳( گریفیت در چهارمین آزمایش خود، مخلوطی از با
کتری های بدون کپسول زنده در معرض محتویات درون  کتری های کپسول دار کشته شده و بدون کپسول زنده به موش تزریق شدند. با ۴( در چهارمین آزمایش گریفیت، با
کتری های کپسول دار کشته شده قرار گرفتند و با دریافت DNA، توانستند کپسول بسازند. بنابراین، در آزمایش چهارم گریفیت، در حضور محتویات باکتری های کپسول دار  با

کشته شده، انتقال صفت صورت گرفت. این گزینه دربارۀ گریفیت هم درست بود و با توجه به »برخالف«، نمی تواند جواب صحیح سؤال باشد. 
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 انواع نوکلئیک اسیدهایی که در هسته تولید می شوند  RNA )طی فرایند رونویسی( و DNA )طی فرایند همانندسازی(
 باز آلی دارای حلقۀ شش ضلعی کربن دار  پورین ها )یک حلقۀ شش ضلعی( و پیریمیدین ها )یک حلقۀ شش ضلعی(
 باز آلی دارای حلقۀ نیتروژن دار پنج ضلعی  پورین ها )آدنین A و گوانین G( یک حلقۀ نیتروژن دار پنج ضلعی دارند

 واحدهای تکرارشوندۀ نوکلئیک اسیدها  نوکلئوتید
فقط مورد )ب(، صحیح است. نوکلئیک اسیدها شامل دئوکسی ریبونوکلئیک اسید )ِدنا( و ریبونوکلئیک اسید )رِنا( هستند. 

بررسیهمۀموارد:

T

پيوند 
هيدروژنی

=

=

= پورينپيريميدين

U
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CG

الف( همۀ بازهای آلی، دارای یک حلقۀ شش ضلعی هستند و پورین ها، عالوه بر این حلقۀ شش ضلعی، یک حلقۀ پنج ضلعی هم دارند.  
 در ساختار همۀ انواع بازهای آلی، حلقۀ شش ضلعی کربن دار وجود دارد. 

 DNA ب( فقط بازهای آلی پورین در ساختار خود حلقۀ نیتروژن دار پنج ضلعی دارند. بازهای پورین که شامل آدنین و گوانین هستند، هم در
.RNA وجود دارند و هم در

 همۀ انواع پورین ها در همۀ انواع نوکلئیک اسیدها قابل مشاهده هستند1. 

 فقط در ساختار بازهای آلی پورین )دو حلقه ای(، حلقۀ پنج ضلعی وجود دارد. 
 قند پنج کربنی نوکلئوتیدها نیز دارای ساختار حلقوی است و پنج ضلعی می باشد. 

کی به نام فسفودی استر به هم متصل  ج( نوکلئیک اسیدها، همگی بسپارهایی )پلیمرهایی( از واحدهای تکرارشونده به نام نوکلئوتید هستند. نوکلئوتیدها با نوعی پیوند اشترا
می شوند و رشتۀ پلی نوکلئوتیدی را می سازند. در پیوند فسفودی استر، فسفات یک نوکلئوتید، گروه هیدروکسیل قند دو نوکلئوتید مجاور را به یکدیگر متصل می کند. دقت 
داشته باشید که نوکلئوتید واقع در یکی از انتهاهای هر رشته، فقط توسط قند )نه فسفات( خود پیوند فسفودی استر با نوکلئوتید مجاور تشکیل می دهد. بعدًا پیوند فسفودی استر 

رو به طور دقیق »موشکافی« می کنیم.  
 هر پیوند فسفودی استر، شامل دو پیوند قند ـ فسفات است. 

د( اینم فکر می کردین درسته؟ اما متأسفانه غلطه. بازهای آلی هر رشتۀ DNA، با بازهای آلی رشتۀ مقابل می توانند پیوند هیدروژنی تشکیل دهند نه بازهای همان رشته. تازه این 
گزینه دربارۀ RNAها هم غلطه. چون توی RNAها هم ممکنه بازهای آلی مکمل یک رشته پیوند هیدروژنی تشکیل ندن و توی اونایی هم که تشکیل می دن )مثل tRNA(، پیوند هیدروژنی بین بعضی 

از بازهای آلی مکمل تشکیل میشه نه همشون. 
رشتۀ  هر  آلی  بازهای   ،DNA مولکول  در  اما  دهند.  تشکیل  هیدروژنی  پیوند  یکدیگر  با  می توانند  پلی نوکلئوتیدی  رشتۀ  یک  آلی  بازهای   ،RNA در   

پلی نوکلئوتیدی فقط با باز آلی مکمل خود در رشتۀ مقابل پیوند هیدروژنی تشکیل می دهند. 

   
انواعنوکلئیکاسیدها

 نوکلئیک اسیدی که دو رشتۀ پلی نوکلئوتیدی دارد: DNA )دئوکسی ریبونوکلئیک اسید(

 نوکلئیک اسیدی که فقط یک رشتۀ پلی نوکلئوتیدی دارد: RNA )ریبونوکلئیک اسید(

 نوکلئیک اسیدی که در آن، رشتۀ پلی نوکلئوتیدی دارای دو انتهای متفاوت است: RNA و DNAی خطی

 RNA یا DNA باز آلی سیتوزین هم همینطور هست. اما تیمین و یوراسیل، فقط در ساختار .DNA می تونن وجود داشته باشن هم RNA 1-  منظورمون این هست که بازهای آلی پورین، هم در ساختار
وجود دارند. 


