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نام آزمون: نمونه سوال تشریحی نهایی فصل 1 زیست

آموزشگاه پرسا

شکل روبه رو همانند سازي دنا را نشان می دهد. با توجه به شکل به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.   1

1

 
  

الف) این دنا مربوط به پروکاریوت ها است یا یوکاریوت ها؟ 

) چند هلیکاز وجود دارد؟ 1ب) در قسمت مشخص شده (

در هر یک از عبارت هاي زیر جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  2

آنزیم دنا بسپاراز در فعالیت بسپارازي (پلیمرازي) خود پیوند .................. را تشکیل می دهد.

با توجه به مدل پیشنهادي واتسون و کریک براي دنا، یک نتیجۀ جفت شدن بازهاي مکمل را بنویسید.  3

دو آنزیم مهم که براي همانندسازي دنا الزم هستند را نام ببرید.  4

درستی یا نادرستی هر یک از عبارت هاي زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.  5

ویلکینز و فرانکلین با استفاده از پرتو  ایکس ابعاد مولکول دنا را تشخیص دادند.

در هر یک از عبارت هاي زیر جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  6

بعضی آنزیم ها براي فعالیت به یون هاي فلزي مانند آهن، مس و یا مواد آلی مثل ویتامین ها نیاز دارند که به این مواد .................. می گویند.

درستی یا نادرستی هریک از عبارت هاي زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.  7

از نتایج آزمایش هاي گریفیت مشخص  شد که مادة وراثتی می تواند از یاخته اي به یاختۀ دیگر منتقل شود.

در هریک از عبارت هاي زیر جاي  خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  8

( ) و گوانین ( AGباز آلی نیتروژن دار می تواند .................. باشد که ساختار دو حلقه اي دارد؛ شامل آدنین (

به پرسش هاي زیر پاسخ دهید  9

در یوکاریوت ها، دناي سیتوپالسمی در چه قسمت هایی از یاخته دیده می شود؟

نام بخش اختصاصی آنزیم که پیش ماده در آن قرار می گیرد، چیست؟

درستی یا نادرستی هر یک از عبارت هاي زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.  10

گریفیت عامل بیماري آنفوالنزا را نوعی باکتري به نام استرپتوکوکوس نومونیا می دانست.  

در مورد پروتئین ها و آنزیم ها به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  11

ساختار نهایی پروتئین در میوگلوبین کدام است؟

زنجیره هاي سازندة هموگلوبین، در ساختار دوم به چه شکل درمی آیند؟

افزایش غلظت پیش ماده در محیطی که آنزیم وجود دارد، تا چه زمانی می تواند باعث افزایش سرعت واکنش شود؟
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در مورد «ساختار پروتئین ها» به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.   12
الف) پیوند هاي هیدروژنی منشأ تشکیل کدام ساختار پروتئین هستند؟ 

ب) هموگلوبین داراي کدام ساختار پروتئین است؟

) به سؤاالت زیر پاسخ دهید. در مورد مولکول دنا (  13DNA

چرا قطر مولکول دنا در سراسر آن یکسان است؟

در هر دو راهی همانند سازي چند آنزیم هلیکاز در حال فعالیت است؟

در هر یک از عبارت هاي زیر جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  14

ژن بخشی از مولکول دنا است که بیان آن می تواند به تولید .................. یا .................. بینجامد.

علت هر یک از موارد زیر را بنویسید.  15

یاخته ها به مقدار کم به آنزیم نیاز دارند.
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الف) یوکاریوت ها   1

ب)  هلیکاز

  2

فسفو  دي استر

قطر مولکول دنا در سراسر آن یکسان باشد یا شناسایی ترتیب نوکلئوتیدهاي هر کدام می تواند ترتیب نوکلئوتیدهاي رشتۀ دیگر را هم مشخص کند.  3

هلیکاز و دنابسپاراز ( پلی مراز)   4

  5

درست

  6

کوآنزیم (کمک کننده به آنزیم)

  7

 درست

  8

پورین

  9

در راکیزه (میتوکندري) و دیسه (پالست) دیده می شود.

جایگاه فعال

  10

(درست) 

  11

ساختار سوم 

مارپیچ 

افزایش غلظت پیش ماده در محیطی که آنزیم وجود دارد تا زمانی ادامه می یابد که تمامی جایگاه هاي فعال آنزیم ها با پیش ماده اشغال شوند. 

الف) ساختار دوم   12
ب) ساختار چهارم

  13

چون همیشه یک باز تک حلقه اي در مقابل یک باز دو حلقه اي قرار می گیرد.

یک آنزیم هلیکاز

  14

رنا، پلی پپتید

  15

در پایان واکنش ها دست نخورده باقی می مانند، بنابراین بدن می تواند بارها ار آنها استفاده کند. 
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