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دبیردرسزمان

مبحث

نام و نام خانوادگی

زیست شناسی

کدام عبارت نادرست است؟1

همانندسازی ساخته شدن دنای جدید از یک رشته دنای قدیم است. (1

در همانندسازی حفاظتی دو رشته دنای اولیه دست نخورده باقی می مانند و وارد یکی از یاخته ها می شوند. (2

در همانندسازی پراکنده، هرکدام از دناهای حاصل، قطعاتی از رشته های قبلی و جدید دارند. (3

در همانندسازی نیمه حفاظتی هر دنا حاصل دارای یک رشته جدید و یک رشته قدیم است. (4

کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟2

"در آزمایش مزلسون و استال، نمونۀ تهیه شده در ............ آزمایش، قطعًا ............"

1) دقیقۀ 20 - ضمن ردکردن طرح همانندسازی غیرحفاظتی، موجب تأ�د همانندسازی نیمه حفاظتی می شد.

2) دقیقۀ صفر - حاوی نوکلئوتیدهایی بود که همۀ نیتروژن های موجود در ساختار قند آن ها از نوع سنگین بودند.

3) دقیقۀ 40 - در لولۀ آزمایش پس از گریزانه، تعداد کمی از دناهای موجود در نوار میانی لوله از نوع سنگین بودند.

4) دقیقۀ 40 - پس از گریزانه، نوارهایی تشکیل می دهد که تعداد مولکول های دنای متوسط و سبک برابری داشتند.

آنزیم هلیکاز پیوند میان کدام موارد را می شکند؟3

پیوند بین قند و باز آلی (2 پیوند بین گروه فسفات و قند (1

پیوند بین باز آلی و فسفات (4 پیوند بین پورین ها و پیریمیدین ها (3

کدام یک از موارد زیر در رابطه با آزمایشاتی که عامل اصلی انتقال صفات را مشخص کرد به نادرستی بیان شده است؟4

در این زمان تعداد بسیاری بر این باور بودند که پروتئین ها مادۀ وراثتی هستند. (1

آن ها الیه های به دست آمده توسط سانتریفیوژ را به صورت همزمان وارد محیط کشت باکتری ها کردند. (2

برای انجام این آزمایشات از عصارۀ باکتری هایی استفاده شد که به تنهایی قابلیت کشتن موش ها را ندارند. (3

نتایج به دست آمده از سومین آزمایش نتایج آزمایش دوم را تأ�د می کند. (4
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در یک سلول جانوری، تمامی پروتئین های غشا ....................(با تغ�ر)5

منافذی برای عبور مواد ایجاد می کنند. (1

به زنجیرۀ کوتاهی از مونوساکاریدها پیوند دارند. (2

بخشی اختصاصی برای اتصال به پیش ماده دارند. (3

با بخش آب دوست فسفولیپید های غشا در تماس اند. (4

 کدام گزینه دربارۀ همۀ عوامل محافظت کننده از مغز  یک دختر سالم و بالغ 20 ساله قطعًا درست است؟ (با تغ�ر)6

1) از بافتی بسیار سخت تشکیل شده اند که از مغز در برابر ضربه محافظت می کند. 

2) در مادۀ زمینه ای خود دارای رشته های نازک و ضخیم پروتئینی است. 

3) قابلیت تولید انواع مختلفی از کاتالیزورهای زیستی در یاخته های درون خود را دارند. 

4) توانایی پر کردن شیارهای بزرگ موجود در مخ را دارند. 

هر پروتئین ...........7

یک زنجیره از آمینواسیدهاست که با پیوندهای پپتیدی به هم متصل شده اند. (1

تنها از آمینواسیدهایی تشکیل شده است که در موقعیت مشخصی در فضا قرار دارند. (2

در بدن آدمی، حاوی تک پارهایی است که توسط آنزیم های بدن او آزاد نشده است. (3

نوعی فعالیت اختصاصی را براساس شکل اختصاصی خود انجام می دهد. (4

محصول عملکرد ژن ها از نظر مونومری شبیه کدام یک از گزینه های زیر است؟8

هموگلوبین (1

الکتوز (2

بیشترین مولکول های تشکیل دهنده غشاء میتوکندری (3

ساکارز (4

تصویر زیر با استفاده از نوعی پرتو تهیه شده است. کدام عبارت در ارتباط با این پرتو به درستی بیان شده است؟9

واتسون و کریک از پرتو متفاوتی جهت پیشبرد تحقیقات خود استفاده کردند. (1

ولکینز و فرانکلین با استفاده از این پرتو کشف کردند که دنا دارای 2 رشته است. (2

از این امواج در رادیولوژی استفاده می شود و برای جنین انسان به شدت مضر است. (3

گیرندۀ این پرتو ها در برخی حشرات همچون زنبور به جمع آوری گرده کمک می کند. (4
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 کدام عبارت، در رابطه با پروتئین های مکمل، به درستی بیان شده است؟10

1) تنها گروه پروتئین های محلول در خوناب را تشکیل داده و الزامًا با برخورد به یک میکروب فعال می شوند.

2) در غشاء همۀ عوامل بیگانه توانایی ایجاد منفذ داشته و کنترل ورود و خروج مواد را از عامل بیگانه می گیرند.

3) شکلی میله مانند و کامًال خطی داشته و الزامًا در ساختار آن ها پیوندهای اشتراکی بین اتم های C و N مشاهده می شود.

4) موجب تسهیل فعالیت یاخته های حاصل از تمایز مونوسیت ها شده و قادر به ایجاد منفذ در غشاء یاخته های خودی

نمی باشند.

کدام گزینه، در ارتباط با جزئی از واحد های تکرارشونده در دنای اصلی جاندار مورد آزمایش مچینکوف که تنها در یک پیوند11

اشتراکی در یک مولکول دنا شرکت می کند؛ به  درستی بیان نشده است؟

در ستون های دنا بین قندهای پنج کربنه قرار دارد. (1

از طریق پیوند هیدروژنی به یک واحد دیگر متصل می شود. (2

دارای پیوندهای پرانرژی بین اجزای خود است. (3

نوعی ساختار حلقه دار در نوکلئوتیدها محسوب می شود. (4

در همانندسازی بخشی از یک مولکول دنای هسته ای انسان، پشت سر آنزیم هلیکاز ترتیب اتفاقات به چه صورتی می تواند باشد؟12

الف) تشکیل پیوند فسفودی استر                   ب) تشکیل پیوند هیدروژنی

ج) شکستن پیوند هیدروژنی                         د) شکستن پیوند فسفودی استر

الف  ب  ج  د (2 ب  الف  د  ج (1

الف  ب  د  ج (4 ب  الف  ج  د (3

←←←←←←

←←←←←←

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟13

"درصورتی که در آزمایش ............ به ............ تغ�ر کند، همچنان نتایج مشابهی رخ می دهد."

الف) گریفیت، میزان شعله جهت کشتن باکتری ها - مقدار کمتری

ب) چارگاف، مقدار باز آلی آدنین در یک مولکول دنا - مقداری بیشتر از تیمین

ج) مزلسون و استال، فقط نوع نوکلئوتیدی که برای نشانه گذاری استفاده می شود - 

د) ایوری و همکارانش، عصارۀ باکتری های سانتریفیوژ شده - عصارۀ باکتری  های فاقد پوشینه

N۱۴

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

در یک پروتئین خاص، در ساختار ........... برخالف ساختار ...........14

دوم - سوم - پیوندهای هیدروژنی در پایداری ساختار مشارکت می کنند. (1

اول - سوم - گروه های  با نوعی پیوند اشتراکی به کربن مرکزی متصل هستند. (2

سوم - دوم - به یک زنجیره پلی پپتیدی مربوط می باشد. (3

سوم - اول - بیش از یک نوع پیوند بین آمینواسیدها وجود دارد. (4

R
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چند مورد از عبارت های زیر نادرست است؟15

الف) تعداد پیوندهای هیدروژنی بین  و  کمتر از  و  است

ب) مکمل بودن بازهای آلی نتایج آزمایش های چارگاف را تائید می کند.

ج) در هر مولکول دنا دو طرف پیوند هیدروژنی بازهای آلی تک حلقه ای و دو حلقه ای قابل مشاهده است.

د) بین قند یک نوکلئوتید با فسفات نوکلئوتید دیگر پیوند هیدروژنی قابل مشاهده است.

ATGC

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام عبارت دربارۀ ساختار پروتئین قرمزرنگ موجود در تار ماهیچه  ای کند انسان، صحیح است؟16

بخشی که دارای اتم آهن مرکزی است، جزئی از زنجیرۀ پپتیدی آن محسوب می  شود. (1

زنجیره  های تاخوردۀ آن، از طریق پیوندهای غیراشتراکی در کنار یکدیگر قرار می  گیرند. (2

همۀ آمینواسیدهای موجود در ساختار دوم، از طریق پیوند هیدروژنی با یکدیگر ارتباط دارند. (3

در یک زنجیره، گروه CO یک آمینواسید به گروه NH آمینواسید غیرمجاورش نزدیک و پیوند برقرار می  نماید. (4

کدام عبارت دربارۀ ساختار پروتئین قرمزرنگ موجود در تار ماهیچه  ای کند انسان صحیح است؟17

زنجیره  های تاخوردۀ آن، از طریق پیوندهای غیراشتراکی در کنار یکدیگر قرار می  گیرند. (1

به  منظور اتصال به گاز تنفسی، تعدادی اتم آهن مرکزی در بخش پپتیدی زنجیرۀ خود دارد. (2

همۀ واحدهای ساختاری موجود در ساختار دوم، از طریق پیوند هیدروژنی با یکدیگر ارتباط دارند. (3

به دنبال ایجاد نوعی از الگوهای پیوند هیدروژنی، بخشی از زنجیرۀ پلی  پپتیدی آن تغ�ر جهت پیدا می  کند. (4

کدام عبارت، در رابطه با متنوع ترین گروه مولکول های زیستی از نظر ساختار شیمیایی و عملکرد، درست است؟18

1) در ساختار هورمون  کاهندۀ قند خون همانند هورمون مؤثر بر ماهیچه های اطراف غدد شیری، بین اتم های N و C پیوند وجود

دارد.

2) در همۀ فعالیت های آنزیمی به عنوان کاتالیزورهای زیستی عمل کرده و سرعت واکنش خاصی را افزایش می دهند.

3) گیرنده های آنتی ژنی در سطح لنفوسیت های B برخالف گیرندۀ ناقل های عصبی از نوع پروتئینی هستند.

4) گروهی از این مولکول ها که موجب حفظ فشار اسمزی خوناب می شوند، توانایی انتقال دارو ندارند.

در ساختار نهایی یک پروتئین تک رشته ای، هر آمینواسیدی ...........19

حداکثر با دو آمینواسید می تواند پیوند اشتراکی داشته باشد. (1

برحسب گروه جانبی خود قطعًا در پیوند شیمیایی الزم برای تشکیل ساختار دوم شرکت می کند. (2

قطعًا دو گروه کربوکسیل و آمین آزاد دارد. (3

حداقل به اندازۀ یک اتم هیدروژن از آمینواسیدی باهمان گروه جانبی وزن کمتری دارد. (4
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کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر، نامناسب است؟20

"نوعی آنزیم می  تواند ............"

با کمک فرآیندی انرژی  زا، نوعی واکنش انرژی  خواه را به انجام رساند. (1

پیوندی را که در یک مرحله ایجاد کرده است، در مرحلۀ دیگری بشکند. (2

از طریق کاهش انرژی فعالسازی واکنش  های انجام  نشدنی را ممکن سازد. (3

از طریق اتصال با مولکول  های دیگر، تمایل خود را به پیش  ماده تنظیم کند. (4

کدام گزینه یک کوآنزیم است؟21

مس (2 آهن (1

همۀ موارد (4 ویتامین  ها (3

چه تعداد از موارد زیر دربارۀ همانندسازی یوکاریوت ها و پروکاریوت ها به درستی بیان شده است؟22

الف) همانندسازی در جاندارانی که دنا درون هسته قرار دارد، بسیار پیچیده تر از جانداران نوع دیگر است.

ب) در جاندارانی که بیش از یک کروموزوم اصلی دارند، آغاز همانندسازی در چند نقطه از فام تن مشاهده می شود.

ج) در یوکاریوت ها می توان در مراحل مختلف زندگی یاخته، تعداد متفاوتی جایگاه آغاز همانندسازی را مشاهده کرد.

د) دنایی در یوکاریوت ها که خارج از هسته قرار دارد همانند پروکاریوت ها از نوع حلقوی است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام گزینه در ارتباط با آزمایش های دانشمندان به نادرستی بیان شده است؟23

چارگاف دلیل برابری باز آدنین و تیمین در یک مولکول دنا را کشف کرد. (1

طی آزمایش گریفیت چگونگی انتقال مادۀ وراثتی بین دو یاخته کشف نشد. (2

کشف ایوری و همکارانش ابتدا موردقبول اکثر دانشمندان آن زمان قرار نگرفت. (3

ویلکینز و فرانکلین با کمک پرتوی ایکس توانستند ابعاد مولکولی دنا را کشف کنند. (4

کدام یک از موارد زیر دربارۀ آزمایشات مزلسون و استال به نادرستی بیان شده است؟24

دناهایی که دارای چگالی بیشتری هستند با سرعت بیشتری در سانتریفیوژ می چرخند. (1

دناهای استخراج شده از باکتری می بایست در سزیم کلرید با غلظت مشابه قرار بگیرد تا سانتریفیوژ شود. (2

در سومین مرحلۀ این آزمایش دو نوار در قسمت میانی و باالیی لوله مشاهده می شود. (3

در این آزمایش همانند آزمایش هایی که عامل اصلی انتقال صفات را مشخص کرد از سانتریفیوژ استفاده شد. (4
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کدام عبارت در مورد آزمایش ایوری و همکارانش به درستی بیان  شده است؟25

برای آزمایش از عصارۀ استخراج شده از باکتری های پوشینه دار سالم استفاده کردند. (1

2) ایوری و همکارانش ابتدا از عصارۀ استخراج شده از باکتری های کشته شدۀ پوشینه دار استفاده کردند و در آن تمامی

پروتئین های موجود را تخریب کردند.  

آن ها الیه های به دست آمده توسط گریزانه را به صورت هم زمان وارد محیط کشت باکتری کردند. (3

نتایج به دست آمده از آزمایش تزریق آنزیم تخریب کننده گروه های مواد آلی به عصاره باکتری، مورد قبول عده ای قرار نگرفت. (4

در آزمایشات ...........26

گریفیت، تخریب انواعی از مولکول های سازندۀ باکتری به وسیلۀ آنزیم های اختصاصی صورت گرفت. (1

ایوری، در ابتدا نوعی آنزیم بزاقی به عصارۀ باکتری کشته شده اضافه گردید. (2

ایوری، پس از آزمایش اول قطعی شده بود که دنا مادۀ وراثتی است. (3

گریفیت، انتقال مولکول های حاوی اطالعات از محیط بیرون به باکتری های زنده فاقد کپسول صورت گرفت. (4

کدام گزینه جمله زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟ 27

"در آزمایش ........... گریفیت ..........."

چهارم - در خون موش مرده، باکتری زنده فاقد کپسول وجود داشت. (1

سوم - مشخص شد که کپسول به تنهایی باعث مرگ موش نمی شود. (2

سوم - مرگ موش به دلیل ایجاد باکتری کپسول دار صورت می گیرد. (3

چهارم - انتقال عامل تغ�ر صفت به باکتری فاقد کپسول تغ�ری در سطح باکتری ایجاد می کند. (4

کدام عبارت، در رابطه با عوامل همانندسازی دنای هسته ای یاختۀ پوششی پوست انسان سالم، نادرست است؟28

1) آنزیمی که پیوندهای هیدروژنی بین جفت بازهای مکمل را از بین می برد، در یک pH ویژه بیشترین فعالیت را دارد.

2) هر دو رشتۀ پلی نوکلئوتیدی مولکول های دنایی که در سیتوپالسم پخش شده اند، به عنوان الگو مورد استفاده قرار می گیرند.

3) دو پیوند اشتراکی در همۀ نوکلئوتیدهایی که به عنوان زیرواحد برای ساخت رشتۀ جدید استفاده می شوند، هیدرولیز

می شوند.

4) در ساختار آنزیم ایجاد کنندۀ پیوندهای فسفودی استر همانند rRNA پیوند اشتراکی بین اتم های کربن و نیتروژن قابل مشاهده

است.

E.coliدر حین همانندسازی  آنزیمی که ...........29

دو رشته دنا را باز می کند، همانند آنزیم ویرایش کننده، از روی اطالعات  ساخته می شود. (1

فعالیت بسپارازی دارد، در تجزیه هیچ پیوند اشتراکی نقشی ندارد. (2

در تشکیل پیوندهای فسفو دی استر مشارکت می کند، باعث شکست پیوندهای هیدروژنی نمی شود. (3

در حال ساخت یک رشته دنا است، برخالف آنزیم هلیکاز در ساخت رشته مکمل آن نقش دارد. (4

DNA
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............ پروتئین ها به صورت گیرنده های سطح سلول و ............ نیز انتقال دهندۀ مواد در خون هستند؛ مانند ............30

بعضی - برخی - هموگلوبین (2 اغلب - برخی - پادتن (1

بعضی - بیشتر - پادتن (4 بیشتر - اغلب - هموگلوبین (3

کدام گزینه عبارت زیر را در رابطه با آنزیم دنابسپاراز به نادرستی تکمیل می کند؟31

"فعالیت ............ آنزیم دنابسپاراز، ............"

بسپارازی - پس از جدا شدن گروه های فسفات نوکلئوتید صورت می گیرد. (1

نوکلئازی - با شکستن پیوند فسفودی استر بین نوکلئوتید ها همراه است. (2

بسپارازی - پس از فعالیت آنزیمی صورت می گیرد که توانایی شکستن پیوند هیدروژنی را دارد. (3

نوکلئازی - گاهی اوقات باعث حذف نوکلئوتید نادرست از رشتۀ اولیۀ دنا می شود. (4

............ آنزیم ها پروتئین هستند و ............ آنزیم ها برای فعالیت به یون های فلزی نیاز دارند و ............ سرعت واکنش را32

افزایش می دهند.

بیشتر، بعضی، همه (2 بیشتر، اغلب، بعضی (1

اغلب، بیشتر، اغلب (4 همه، بعضی، همه (3

برای تخریب دیوارۀ نخستین گیاهان از نوعی ترکیب آلی تجزیه کننده پلی ساکارید ساختاری استفاده می شود. این ترکیب فقط33

............(با تغ�ر)

توسط جاندارانی با هستۀ مشخص و سازمان یافته تولید می شود. (1

می تواند بر نوعی مولکول رشته ای اثر بگذارد. (2

می تواند پیوندهای پپتیدی را در مولکولی پیش ماده بگسلد. (3

نسبت به تغ�رات شدید دما حساس است. (4

کدام یک از گزینه ها، در ارتباط با تکمیل عبارت زیر توسط موارد مطرح شده صحیح می باشد؟34

"در انواع جانداران، هر ............ دارد، به طور حتم ............"

الف) نوکلئیک اسیدی که دئوکسی ریبوز - در مرحله S چرخه یاخته ای ساخته شده است.

ب) نوکلئوتیدی که باز آلی دو حلقه ای - در ساختار ماده وراثتی شرکت می کند.

ج) نوکلئوتیدی که در فام تن باکتری قرار - در ایجاد دو پیوند فسفودی استر شرکت می کند.

د) نوکلئیک اسیدی که دارای دو انتهای متفاوت است. - واجد باز آلی تیمین در ساختار خود می باشد.

(الف) همانند (ج) نادرست است. (2 (د) برخالف ( الف) درست است. (1

(ج) همانند (ب) نادرست است. (4 (ج) برخالف (د) درست است. (3
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چند مورد، دربارۀ پروتئین های ترشحی پالسموسیت         ها(سلول های پادتن ساز) درست است؟(با تغ�ر)35

الف) ممکن است از چندین رشتۀ پلی         پپتیدی تشکیل شده          باشند.

ب) توسط ریبوزوم         های آزاد موجود در سیتوپالسم ساخته می شوند.

ج) می توانند سبب افزایش فعالیت بعضی از سلول های دفاعی موجود در بافت ها شوند.

د) می توانند باعث فعال شدن بعضی از پروتئین های دفاعی شوند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

چه تعداد از موارد زیر در رابطه با ساختار نوکلئیک اسیدها به نادرستی بیان شده است؟36

الف) در ساختار هر واحد تکرارشونده در دنا حداقل می توان دو حلقۀ آلی را مشاهده کرد.

ب) پیوندهایی که باعث کنار هم ماندن دو رشته دنا می شوند بین تمامی باز های دنا قدرت یکسانی دارند.

ج) در نوکلئیک اسیدهای غیرحلقوی، به غیر از دو نوکلئوتید  انتهایی، نوکلئوتیدها با دو واحد دیگر پیوند اشتراکی دارند.

د) در صورت جدا شدن دو رشته دنا در بعضی نقاط، پایداری این مولکول از بین می رود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

37............ (DNA) در مدل ............ همانندسازی دنا

حفاظتی - هر یاختۀ حاصل از تقسیم تنها بخشی از مولکول دنای یاختۀ مادر را دریافت می کند. (1

پراکنده - تشکیل پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای جدید و قدیمی امکان پذیر است. (2

نیمه حفاظتی - هر رشتۀ جدید به عنوان الگویی برای ساخت رشتۀ دیگر استفاده می شود. (3

غیرحفاظتی - بخش های مشخصی از مولکول دنای قدیمی بین دو یاختۀ دختری تقسیم می شود. (4

در دوران جنینی در مراحل موروال و بالستوال سرعت تقسیم ............، تعداد نقاط آغاز همانندسازی ............ و پس از تشکیل اندام38

سرعت تقسیم ............ می شوند.

زیاد - زیاد - کم (2 زیاد - کم - زیاد (1

کم - زیاد - کم (4 کم - کم - زیاد (3
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باتوجه به شکل زیر که مربوط به یک یاخته یوکاریوتی است، چند مورد از موارد عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می کند؟39

"بخش شماره ............ آنزیمی که ............"

الف) 1 همانند - در غشاء نورون ها فعالیت دارد، گروه های فسفات را از نوعی نوکلئوتید آدنین دار جدا

می کند.

ب) 2 برخالف - هیستون ها را از دنا جدا می کند، مارپیچ عامل وراثتی را از هم باز می کند.

ج) 1 برخالف - دو رشته دنا در همانندسازی را از هم جدا می کند، فعالیت نوکلئازی دارد.

د) 2 همانند - گوارش پروتئین ها را در معده آغاز می کند، به دنبال بیان نوعی ژن ایجاد می گردد.

یک مورد (1

دو مورد (2

سه مورد (3

چهار مورد (4

در رابطه با پروتئینی که توسط یاخته هایی با اندازۀ بزرگ تر از لنفوسیت های B ساخته می شود و توانایی اتصال به سلول های خودی40

را دارد، می  توان گفت ............

به طور مستقیم در دفاع اختصاصی و به صورت غیرمستقیم در دفاع غیراختصاصی نقش دارد. (1

ساختار نهایی آن با پروتئین های مؤثر در انقباض عضالت متفاوت است. (2

در مقایسه با میوگلوبین زنجیره های پلی پپتیدی کمتری دارد. (3

همواره قابلیت اتصال به دو آنتی ژن از یک میکروب را دارد. (4

DNAدر یک سمت مولکول  خطی، قطعًا ...........41

انتهای یک رشته فسفات و انتهای رشته دیگر قندی با ۵ اکسیژن دارد. (1

هر دو انتها، هم قند و هم گروه فسفات دارند. (2

قند دئوکسی ریبوز در مقابل فسفات رشته دیگر قرار می گیرد. (3

بار الکتریکی منفی در مقابل ساختار نیتروژن دار قرار می گیرد. (4

چه تعداد از گزینه های زیر در رابطه با همانندسازی به درستی بیان شده است؟42

الف) فعالیت نوکلئازی دنابسپاراز تنها گاهی اوقات دیده می شود.

ب) در هر دوراهی همانندسازی آنزیم های دنابسپاراز پس از آنزیم های هلیکاز فعالیت می کنند.

ج) در همۀ پروکاریوت ها همۀ دنا های موجود در یاخته به غشاء یاخته متصل نیستند.

د) دوراهی همانندسازی پس از باز شدن پیچ وتاب دنا تشکیل می شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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در رابطه با جانداران یوکاریوت نمیتوان گفت ............43

1) تعداد جایگاه های آغاز همانندسازی در دوران بالستوال جنینی نسبت به دوران بلوغ بیشتر است.

2) مهم ترین پروتئین های همراه مولکول های دنای هسته ای موجب ایجاد اولین فشردگی در دنا می شوند.

3) تعداد نوکلئوتیدهای موجود در هر یک از دناهای هسته ای این جانداران چندین برابر دناهای باکتری ها می باشد.

4) سرعت اضافه شدن نوکلئوتیدهای جدید به انتهای رشتۀ در حال ساخت در همۀ دوراهی های همانندسازی یکنواخت است.

کدام گزینه در رابطه با پروتئین  ها صحیح است؟44

هموگلوبین برخالف میوگلوبین بخش غیرپروتئینی آهن  دار دارد. (1

اغلب هورمون  ها، پروتئینی  هایی هستند که توسط ریبوزوم  های شبکۀ آندوپالسمی زبر ساخته و ترجمه شده  اند. (2

همیشه با افزایش مقدار آنزیم، تولید فرآورده در واحد زمان افزایش می  یابد. (3

اغلب آنزیم  ها بیش از یک نوع واکنش را کاتالیز می  کنند. (4

همه پیش هسته ای ها ............45

شامل اغلب باکتری های موجود در طبیعت می باشند. (1

دارای مولکول های وراثتی در غشای محصورنشده هستند و فام تن اصلی به صورت یک مولکول دنا خطی است. (2

دارای دنای حلقوی هستند که در سیتوپالسم قرار دارد و متصل به غشایی پالسمایی است. (3

به وسیله دیسک ها می توانند در برابر آنتی بیوتیک ها مقاوم باشند. (4

چه تعداد از گزینه های زیر در رابطه با ساختار نوکلئیک اسیدها به درستی بیان نشده است؟46

الف) در هر رشته دنا، نوکلئوتیدهای دارای باز آلی پورین و پیریمیدین برابر است.

ب) نوکلئیک اسیدهای دارای قند دئوکسی ریبوز، فقط درون هسته حضور دارند.

ج) نوکلئیک اسید های دارای بازی یوراسیل، دارای دو سر متفاوت هستند.

د) نوکلئیک اسید های دورشته ای دارای تعداد برابری باز پورین و پیریمیدین هستند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

چند مورد دربارۀ ویژگی همۀ بافت های پوششی بدن انسان به درستی بیان شده است؟47

الف) تولید و ترشح نوعی گلیکوپروتئین غیررشته ای از یک سمت یاخته

ب) زندگی در محیطی با غلظت مشابه با خوناب

ج) وجود دو شکل مختلف از مولکول دنا در یاخته های دارای آنزیم فعال

د) ورود و خروج برخی مواد بدون دخالت پروتئین و انرژی یاخته ها

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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جفت شدن بازها چگونه باعث ثبات قطر دو رشته می شوند؟48

قرار گرفتن پورین ها مقابل پپریمیدین ها (2 وجود داشتن پیوند هیدروژنی قوی (1

حضور قند دئوکسی ریبوز در مولکول (4 پیوند فسفودی استر (3

در مدل همانندسازی ...........49

حفاظتی، دو مولکول دنای حاصل، تعداد نوکلئوتید جدید یکسانی دارند. (1

نیمه حفاظتی، دو رشته دنای تازه ساخته شده قطعًا تعداد پورین یکسانی دارند. (2

غیرحفاظتی، هر رشته از مولکول های دنای دختری، نوکلئوتید تازه ساخته شده دارد. (3

پراکنده، هر مولکول دنای حاصل از همانندسازی، تعداد نوکلئوتید متفاوتی نسبت به دنای مادر دارد. (4

چند مورد، در رابطه با تأثیر دما بر فعالیت آنزیم ها، نادرست است؟50

الف)  آنزیم ها در دمای باال قطعًا شکل غیرطبیعی یا برگشت ناپذیر پیدا می کنند و غیرفعال می شوند.

ب)  همۀ آنزیم های موجود در بدن یک فرد بالغ در دمای 37 درجه سانتی گراد بهترین فعالیت را دارند.

ج)  آنزیم هایی که در دماهای پا�ن غیرفعال می شوند با برگشت دما به حالت طبیعی، می توانند فعال شوند.

د)  در صورت افزایش شدت یکی از پاسخ های دفاعی خط دوم دستگاه ایمنی، تغ�ر در ساختار آنزیم محتمل می شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3


