
نام و نام خانوادگی: سهیل حاج کرم

نام آزمون: 50تست زیست فصل یک دوازدهم گ1

تاریخ آزمون: 1399/07/24

زمان برگزاري: 3000 دقیقه

آموزشگاه پرسا

، با تعداد پیوندهاي قند- باز برابر باشد، در این مولکول .................. اگر تعداد پیوندهاي فسفودي استر در یک مولکول   1

تعداد پیوندهاي قند- فسفات دو برابر تعداد گروه هاي فسفات است. هر دو رشتۀ پلی نوکلئوتیدي موجود در آن داراي قطبیت هستند.

تعداد پیوندهاي فسفودي استر دو عدد از تعداد نوکلئوتیدها کم تر است.  تعداد پیوندهاي قند- فسفات برابر تعداد قندهاي پنج کربنی است.

DNA

در یکی از آزمایش هاي ایوري، از سانتریفیوژ استفاده شد. کدام گزینه در ارتباط با این آزمایش، عبارت درستی را بیان می کند؟  2

به عصاره حاصل، پروتئاز افزوده و به محیط کشت باکتري هاي زندة بدون کپسول اضافه کرد و مشاهده کرد انتقال صفت صورت گرفت. 

در الیه هاي موجود در لولۀ سانتریفیوژ شده، مولکول هایی وجود دارد که می توانند موجب کپسول دار شدن باکتري زندة بدون کپسول شوند. 

به دنبال تزریق یکی از الیه هاي تشکیل شده در لولۀ سانتریفیوژ شده به موش، موش بیمار شد. 

در بیشتر از یک الیه از الیه هاي موجود در لولۀ سانتریفیوژ شده، مولکولی واجد فسفات یافت می شود.

ي باکتريها، مقدار پیوندهاي .................. است. در   3

فسفودي استر، برابر با قند هاي ریبوز قند – فسفات، چهار برابر بازهاي پیریمیدینی

فسفودي استر، بیش تر از مقدار پیوند هاي هیدروژنی قند – فسفات، کم تر از بازهاي آلی است.

DNA

چند مورد از مطالب زیر نادرست است؟   4
الف) یک باکتري عالوه بر دناهاي اصلی خود، ممکن است مولکول هایی از دناي دیگر به نام دیسک در اختیار داشته باشد. 

ب) در یوکاریوت ها، دناها به صورت خطی و حلقوي دیده می شوند که به ترتیب در هسته و میان یاخته یافت می گردند. 
ج) دناي خطی مجموعه اي از پروتئین ها را در کنار خود دارد. 

د) هر دناي حلقوي قطعًا در میان یاخته قرار دارد و به غشاي یاخته متصل است.

1234

در ارتباط با آزمایش هاي گریفیت نمی توان گفت  .................. .  5

باکتري هاي پوشینه دار برخالف باکتري هاي فاقد پوشینه توانایی مقابله با سیستم ایمنی میزبان را دارند. 

باکتري هاي فاقد پوشینه ، بخشی از انرژي دریافتی براي انجام فعالیت هاي زیستی خود را به صورت گرما از دست می دهند.

همۀ انواع باکتري هاي زنده از جمله داراي پوشینه و فاقد پوشینه، نسبت به محرك هاي محیطی پاسخ می دهند.

باکتري هایی که سبب کشته شدن موش ها شدند، لزومًا از تقسیم یاخته هاي پوشینه دار ایجاد می شوند.

چند مورد جمله زیر را به درستی کامل می نماید؟   6
«پیوند اشتراکی .................. » 

 هم درون نوکلئوتیدها و هم بین نوکلئوتیدها وجود دارد.  

 بین قند و فسفات یک نوکلئوتید وجود دارد.  

 بین قند و باز آلی یک نوکلئوتید وجود دارد.  

 بین فسفات یک نوکلئوتید با فسفات نوکلئوتید دیگر وجود دارد.

∙

∙

∙

∙
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در هر مرحله اي از آزمایش گریفیت که  .................. ، مشاهده  .................. دور از انتظار است.  7

تزریق مخلوطی از باکتري ها به بدن موش انجام می شود - اجزاي باکتري هاي کشته شده در خون موش

مرگ موش ها به دنبال تزریق باکتري بیماري زاي زنده دیده می شود - اضافه شدن پوششی به باکتري هاي آزمایش

از عصارة سلولی باکتري هاي پوشینه دار کشته شده با گرما استفاده شد - مرگ موش ها به دنبال آسیب رسانی به دستگاه تنفس

تغییر در ساختار باکتري ها ایجاد شد - افزایش توان دفاعی باکتري ها در برابر دستگاه ایمنی موش

اسیدنوکلئیک داراي پیوند هیدروژنی، قطعًا  ..................  8

فاقد باز آلی یوراسیل است. داراي قند دئوکسی ریبوز است.

داراي قند بین دو گروه فسفات است. قانون چارگاف دربارة آن صدق می کند.

ي خطی که داراي  نوکلئوتید است، تعداد کدام، بیش تر از سایرین است؟ در یک مولکول   9

پیوندهاي فسفودي استر  پیوندهاي هیدروژنی  پیوندهاي قند - فسفات  بازهاي دو حلقه اي

DNA100

کدام عبارت صحیح نمی باشد؟  10

طبق مدل نردبانی دنا، پیوندهاي هیدروژنی در پله هاي آن و پیوندهاي فسفو دي استر در ستون هاي این نردبان است. 

باز آلی نوکلئوتید موجود در دنا همانند قند پنج کربنۀ آن می تواند با نوکلئوتید موجود در ِرنا متفاوت باشد. 

پیوند فسفو دي استر بین نوکلئوتیدها، بین فسفات یک نوکلئوتید و فسفر تشکیل دهندة حلقۀ قند نوکلئوتید دیگر می باشد. 

در پله هاي مدل نردبانی ِدنا، همواره مجموع حلقه هاي بازهاي هر پله با پله هاي دیگر یکسان می باشد.

دربارة باکتري استرپتوکوکوس نومونیا و تزریق آن به موش کدام گزینه صحیح است؟   11
«تزریق  .................. به موش .................. »

باکتري زنده بدون کپسول به همراه کپسول باکتري هاي کپسول دار- موجب مرگ آن می شود.

باکتري مردة کپسول دار بر خالف باکتري زنده بدون کپسول - موجب مرگ آن می شود.

مادة ژنتیک باکتري کپسول دار مرده همراه مادة ژنتیک باکتري بدون کپسول مرده - می تواند موجب مرگ آن شود. 

عصارة سیتوپالسمی باکتري کپسول دار حاوي نوکلئاز - موجب مرگ آن نمی شود.

کدام گزینه، دربارة همۀ نوکلئیک اسیدها صدق می کند؟  12

داراي تعداد یکسانی از دو باز آلی سیتوزین و گوانین هستند.  پلیمرهایی از واحدهاي تکرار شونده هستند. 

در یک انتها گروه فسفات و در انتهاي دیگر گروه هیدروکسیل آزاد دارند.  هر دو نوع پیوند فسفو دي استر و هیدروژنی در ساختارشان دیده می شود.

اگر یک مولکول DNA که هر دو رشتۀ آن رادیواکتیو است در محیط حاوي نوکلئوتیدهاي غیررادیواکتیو همانندسازي کند، ..................  13

پس از دو نسل همانندسازي،  مولکول رادیواکتیو در محیط دیده میشود.

پس از سه نسل همانندسازي، رشتههاي رادیواکتیو  برابر رشته هاي طبیعی است.

پس از n نسل همانند  سازي، در محیط تنها دو مولکول DNA با یک رشتۀ رادیواکتیو وجود دارد.

پس از n نسل همانندسازي، در محیط  مولکول DNA فاقد نوکلئوتید رادیواکتیو است.
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کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟   14
«هر باکتري استرپتوکوکوس نومونیا، .................. »

) دارد.  تقریبًا کروي شکل است و اندازه اي کمتر از  نانومتر ( به طور حتم، توانایی ایجاد بیماري سینه پهلو در موش هاي سالم را دارد. 

می تواند وضع درونی یاخته هاي خود را در محدوده اي ثابت نگه دارد.  درون سیتوپالسم خود، قطعًا داراي نوکلئیک اسید هاي خطی است. 

200nm

در مورد همۀ رشته هاي پلی نوکلئوتیدي طبیعی موجود در یک یاختۀ هو هسته اي (یوکاریوتی)، کدام عبارت قطعًا درست است؟  15

دور محوري فرضی پیچیده شده اند.

دو برابر تعداد دنا هاي موجود در این سلول هستند. 

مقدار باز هاي آلی نیتروژن دار تک حلقه و دو حلقه در آن ها با هم برابر است. 

در ساختار هر تک پار (مونومر) سازندة این رشته ها، گروه فسفات به طور مستقیم به کربن هاي موجود در حلقۀ آلی قند 5 کربنی متصل نیست. 
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..................  ، 16  در هر زنجیرة 

تعداد بازهاي پورینی با تعداد بازهاي پیریمیدینی برابر است.  تعداد قندها بیش تر از تعداد پیوند میان قندها و بازهاست. 

مجموع تعداد قندها و فسفات ها، بیشتر از تعداد پیوند میان قندها و فسفات هاست. تعداد نوکلئوتیدها با تعداد پیوند میان نوکلئوتیدها برابر است. 

DNA

در مادة ژنتیک استرپتوکوکوس نومونیا، تعداد  .................. بیش تر از سایرین است.(با تغییر)  17

دئوکسی ریبوزها  پیوندهاي قند - فسفات  حلقه هاي آلی  بازهاي پورینی 

ي رادیواکتیو در محیط غیر رادیواکتیو، .................. هنگام همانندسازي یک مولکول   18

بین بازهاي آلی دو زنجیره، پیوند فسفودي استر برقرار میشود.

بین نوکلئوتیدهاي رادیواکتیو و غیر رادیواکتیو، پیوند کوواالنسی برقرار میشود.

ي نسل اول، نیمی از نوکلئوتیدها، غیررادیواکتیو هستند. در هر مولکول 

ي نسل اول، نیمی از نوکلئوتیدهاي هر زنجیره غیررادیواکتیو هستند. در هر مولکول 

DNA

DNA

DNA

19  در هموگلوبین طبیعی انسان  .................. میوگلوبین طبیعی  ..................

برخالف -  نوع زنجیرة پلی پپتیدي وجود دارد.

برخالف - یاختۀ بالغ داراي آن، فاقد دناي خطی است.

همانند - در ساختار سوم، هر یک از زنجیره ها به صورت یک زیرواحد، تاخورده و شکل خاصی پیدا می کند.

همانند - ایجاد تغییر در پروتئین، حتی تغییر یک آمینواسید هم ساختار و عملکرد آن را قطعًا به شدت تغییر می دهد.

4

هر حلقۀ آلی موجود در ساختار واحدهاي سازندة هر نوع نوکلئیک اسید  ..................  20

با نوعی پیوند اشتراکی به گروه فسفات متصل می شود. در تشکیل پیوند بین نوکلئوتیدهاي مختلف شرکت می کند.

حداقل به یک حلقۀ آلی دیگر در ساختار نوکلئیک اسید متصل است. در تشکیل مواد زائد نیتروژن دار در پیکر جانوران نقش دارد.

ي عادي، تا دو مرحلۀ تکثیر متوالی تیمین رادیواکتیو افزودیم. چند درصد از به محیط کشت باکتري هاي داراي یک کروموزوم با   21

باکتري هاي نسل دوم  با دو زنجیرة رادیواکتیو دارند؟

DNA

DNA

255075100

در نخستین آزمایشی که ایوري و همکارانش براي شناسایی عامل اصلی انتقال صفات وراثتی انجام دادند، در ابتدا  .................. .  22

با کمک آنزیم ها، تمامی مولکول هاي زیستی یاخته نابود شدند.  با کمک عصارة استخراج شده، باکتري پوشینه دار وادار به دریافت صفات شد.

مواد شیمیایی درون باکتري بدون پوشینه، استخراج شد.  از عصارة استخراج شده از باکتري هاي کشته شدة پوشینه دار استفاده شد. 

دربارة تحقیقاتی که ایوري و همکارانش براي شناسایی عامل موثر در انتقال صفات بین جانداران انجام دادند، کدام عبارت زیر درست است؟  23

با استفاده از نوعی آنزیم پروتئاز، فقط تمامی پروتئین هاي موجود در ساختار دنا را تخریب کردند.

این دانشمندان با کشف مولکول دنا، به این نتیجه رسیدند که این مولکول همان ماده وراثتی یاخته ها می باشد.

در نخستین آزمایش آن ها، اتفاقی مشابه آزمایش چهارم گریفیت رخ داد و تغییر شکل باکتري باعث مرگ موش ها شد.

این دانشمندان برخالف گریفیت، ماهیت عامل وراثتی را مشخص کردند.

دربارة تحقیقاتی که ایوري و همکارانش براي شناسایی عامل مؤثر در انتقال صفات بین جانداران انجام دادند، کدام عبارت زیر درست است؟  24

با استفاده از نوعی آنزیم پروتئاز، فقط تمامی پروتئین هاي موجود در ساختار دنا را تخریب کردند. 

این دانشمندان با کشف مولکول دنا، به این نتیجه رسیدند که این مولکول همان مادة وراثتی یاخته ها می باشد.

در نخستین آزمایش آن ها، اتفاقی مشابه آزمایش چهارم گریفیت رخ داد و تغییر شکل باکتري باعث مرگ موش ها شد. 

این دانشمندان برخالف گریفیت، ماهیت عامل وراثتی را مشخص کردند. 
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کدام گزینه عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟   25
«در بررسی نتایج آزمایشات گریفیت .................. آزمایشات ایوري ..................»

برخالف- قطعًا تخریب مادة وراثتی صورت گرفت. 

همانند- تغییر در ژنوتیپ باکتري ها می تواند منجر به تغییر فنوتیپ شود. 

برخالف- در همۀ مراحل، انتقال ژن آنزیم سازندة پوشینه  صورت گرفت. 

همانند- در پی استخراج عصارة باکتري هاي پوشینه دار، پروتئین هاي موجود در آن تخریب شدند. 

اگر یک پالزمید سه مرحلهي متوالی همانند سازي انجام دهد، چه تعداد از مولکولهاي DNA حاصل ، فاقد رشتهي مادري خواهند بود؟  26

681216

انواعی از بسپارهاي زیستی در هسته وجود دارند که هر واحد تکرارشوندة آن  ها داراي قند پنج کربنه و باز آلی تک حلقه اي یا دوحلقه اي است.  27
کدام مورد در رابطه با این مولکول ها نادرست است؟

در همۀ انواع آن ها پیوند کوواالنسی میان قند و گروه فسفات دیده می شود.

همۀ آن هایی که در ساختار خود پیوندهاي هیدروژنی دارند، در طی چرخۀ یاخته اي تنها یک بار تولید می شوند.

هر واحد تکرارشونده در ساختار آن ها، داراي تعداد گروه هاي فسفات متفاوتی با  می باشد.

همۀ آن هایی که در ساختار خود قند ریبوز دارند، تک رشته اي هستند. 

ADP

در سلول پوششی انسان، گروهی از کاتالیزورهاي زیستی، به منظور انجام همانندسازي، مولکول هاي پروتئینی را از دناي خطی جدا می کنند. در  28
رابطه با این مولکول ها می توان گفت  ..................

مانند، فعالیت خود را انجام می دهند.   بعد از تشکیل ساختار  فقط مولکول هاي هیستونی را از دنا جدا می کنند.

به کمک اطالعات موجود در بخشی از دناي خطی تولید شده اند. در میان یاخته (سیتوپالسم) سلول برخالف هستۀ سلول فعالیت می کنند.

Y

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟   29
«هر یک از واحد هاي سازندة نوکلئیک اسید ها در ساختار مولکول .................. ، همواره .................. »

رناي خطی - از نظر نوع قند، باز آلی و تعداد گروه هاي فسفات باهم متفاوت اند. دنا - با پیوند اشتراکی فسفو دي استر با دو واحد دیگر در اتصال است. 

رناي خطی - در دو انتهاي رشتۀ پلی نوکلئوتیدي، گروه هاي عاملی متفاوتی دارند.  دنا - به نسبت هاي مساوي در سراسر طول مولکول دنا توزیع شده اند.

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟   30
«در نخستین پژوهشی که براساس آن، ماهیت عامل مؤثر در انتقال صفات مشخص شد، ..................»

در آخرین مرحلۀ آزمایش، باکتري هاي کپسول دار کشته شده به موش ها تزریق شد.  

با استفاده از تصاویر حاصل از پرتو ایکس، ساختار و ابعاد مولکول  شناسایی شد. 

، مدل مولکولی نردبان مارپیچ را ساختند.  با استفاده از نتایج آزمایش چارگاف و تصاویر 

پس از  سانتریفیوژ کردن عصارة باکتري هاي کشته شده فقط در یک الیه انتقال صفت صورت گرفت. 

DNA

DNA

اگر یک مولکول  با نوکلئوتیدهاي طبیعی تا  نسل در محیط کشت رادیواکتیو تکثیر یابد، چه نسبتی از مولکول هاي حاصل در نسل سوم  31
فقط داراي یک زنجیرة رادیواکتیو هستند؟

DNA3

1
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کدام گزینه دربارة شکل مقابل نادرست است؟  32

الف: نوعی باز آلی نیتروژن دار پیریمیدینی

ب: بخشی از پیوند فسفودي استر بین نوکلئوتیدها

ج: نوعی باز آلی مشترك بین انواع نوکلئیک اسیدها 

د: محل قرارگیري اتم اکسیژن در ساختار قند پنج کربنی
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کدام گزینه در مورد آزمایشی از ایوري و همکارانش که در آن آزمایش از آنزیم هاي تجزیه کنندة مواد آلی استفاده نکردند، صادق است؟  33

سانتریفیوژ عصارة استخراج شده از باکتري هاي کشته شدة پوشینه دار

استخراج عصارة مخلوط باکتري هاي پوشینه دار مرده  و تقسیم آن به چهار قسمت 

سانتریفیوژ عصارة باکتري هاي کشته شدة فاقد پوشینه و انتقال به محیط کشت باکتري داراي پوشینه 

استخراج عصارة باکتري و تخریب پروتئین هاي موجود در آن سپس انتقال به محیط کشت باکتري فاقد پوشینه 

گریفیت در آزمایشات خود با تزریق .................. به موش ها پی برد که ..................  34

باکتري هاي فاقد پوشینه - وجود پوشینه به تنهایی عامل مرگ موش ها نیست. 

باکتري هاي کشته شده با گرما - مولکول دنا عاملی اصلی ایجاد سینه پهلو در موش ها است. 

باکتري هاي پوشینه دار - مادة وراثتی می تواند از یک باکتري به باکتري دیگر منتقل شود. 

مخلوط باکتري هاي پوشینه دار کشته شده و بدون پوشینۀ زنده - باکتري ها توانایی تغییر ظاهر خود را دارند. 

کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «در آزمایش هاي گریفیت، .................. »  35

در آزمایش اول برخالف آزمایش دوم موش ها زنده ماندند که مشخص کرد پوشینه عامل مرگ موش هاست.

در سه مورد از آزمایش ها از باکتري هاي پوشینه دار استفاده شد که در دو مورد موش ها مردند.

در آزمایش سوم تعدادي از باکتري هاي بدون پوشینه با ایجاد تغییر در خود، پوشینه ساختند.

در آزمایشی که هر دو نوع از این باکتري حضور داشتند، ماهیت و شیوة انتقال مادة وراثتی یافت شد.

گریفیت براي چه منظوري تعدادي از باکتري هاي کپسول دار را با گرما کشت و سپس آن ها را به موش ها تزریق کرد؟(با تغییر)  36

به منظور رد این تصور عمومی که پروتئین عامل انتقال صفت است. براي بررسی این نکته که آیا  عامل انتقال صفت است یا خیر.

براي بررسی این موضوع که آیا کپسول عامل مرگ موش هاست یا خیر. به منظور تهیۀ واکسنی علیه استرپتوکوکوس نومونیاي بدون کپسول.

DNA

ایوري و همکارانش برخالف گریفیت در آزمایشات خود،  ..................  37

از باکتري هاي کشته شدة پوشینه دار و باکتري هاي زندة بدون پوشینه استفاده کردند.

توانستند ماهیت و ساختار مادة وراثتی در باکتري هاي مولد سینه پهلو را شناسایی کنند.

با تزریق باکتري هاي بدون پوشینه به موش، توانستند عالئم بیماري را در آن ها ایجاد کنند.

با تخریب آنزیمی نوعی بسپار زیستی، مانع از انتقال صفت بین باکتري هاي مولد سینه پهلو شدند.

اطالعات اولیه در مورد مادة وراثتی از فعالیت هاي فردي به دست آمد که در طی آزمایش هایش .................. (با تغییر)  38

چگونگی انتقال این ماده مشخص شد.  ماهیت این ماده مشخص شد. 

توانایی انتقال مادة وراثتی از یاخته اي به یاختۀ دیگر روشن شد.  از باکتري هاي کشته شدة پوشینه دار استفاده نمی کرد.

+ ساکاریدی پوشش پلی

پوشینھ ))

دجبالف

؟؟؟؟

مردة دارای پوشینھزندة فاقد پوشینھ

در آزمایش مقابل در مرحلۀ  .................. (با تغییر)  39

«الف» همانند مرحلۀ «ب»، همۀ موش ها می میرند.

«الف» برخالف مرحلۀ «د»، همۀ موش ها می میرند.

«ب» برخالف مرحلۀ «د»، همۀ موش ها زنده ماندند. 

«ج» همانند «د»، موش ها می میرند.
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،  .................. (با تغییر) ویلکینز و فرانکلین در زمینۀ شناسایی ساختار مولکول هاي   40

ي جانداران مختلف را اندازه گرفتند.  مقدار بازهاي آلی در  مدل مولکولی نردبان مارپیچ را ارائه دادند. 

تصاویري از مولکول هاي  با استفاده از پرتو ایکس تهیه کردند.  باکتري هاي کپسول دار و بدون کپسول را به طور خالص تهیه نمودند. 

DNA

DNA

DNADNA

براساس بررسی هاي  .................. ، امکان  .................. وجود دارد. (با تغییر)  41

ویلکینز و فرانکلین - پی بردن به تعداد بازهاي آلی نیتروژن دار چارگاف - برابر بودن مقادیر باز آدنین با تیمین در هر نوع اسید هسته اي

چارگاف - پی بردن به نوع نوکلئوتیدها  واتسون و کریک - توجیه قوانین جفت شدن در دئوکسی ریبونوکلئیک اسید 

کدام گزینه دربارة هر مرحله اي از آزمایشات گریفیت که موش ها مردند، به درستی بیان شده است؟  42

فنوتیپ گروهی از باکتري هاي زندة فاقد پوشینه، دچار تغییر شد. 

باکتري هاي پوشینه دار درون خون موش ها و اندام تنفسی آن ها یافت شدند. 

همۀ باکتري هاي موجود در پیکر موش ها حاوي ژنگان کامل باکتري بیماري زا بودند. 

پوشینه از اطراف باکتري هاي پوشینه دار به باکتري هاي فاقد پوشینه منتقل گردید. 

کدام گزینه عبارت داده شدة زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟   43
«می توان گفت وجه .................. ریبونوکلئیک اسید و دئوکسی ریبونوکلئیک اسید در این است که ..................»

تشابه ـ در ساختار آنها قند پنج کربنه مشاهده می شود و حداکثر در هر یک از آنها  نوع نوکلئوتید براساس نوع باز آلی دارند.

تمایز ـ  بر خالف  هم در هسته هم در سیتوپالسم یاختۀ یوکاریوتی وجود دارد.

تشابه ـ باز آلی نیتروژن دار موجود در آنها توانایی برقراري پیوند اشتراکی با جزء دیگر را دارد.

تمایز ـ اغلب پیوند هیدروژنی ندارند، اما برخی از آنها فعالیت آنزیمی دارند.

4

RNADNA

گزینه نادرست در مورد تحقیقات واتسون و کریک کدام است؟  44

دنا را مولکولی دو رشته اي معرفی نمودند که امروزه نیز مورد تأیید می باشد.

براي ارائه مدل مولکولی دنا، از داده هاي حاصل از پرتوهاي ایکس سود بردند.

یافته هاي خود را با نتایج آزمایشات چارگاف تطبیق دادند.

مشخص کردند که دنا، مولکولی است با دو رشته که دور محورهاي فرضی پیچیده شده اند.

عبارت هاي .................. و .................. همانند .................. و برخالف .................. از نتایج جفت شدن بازها به صورت مکمل در مقابل یکدیگر  45
است. 

الف) در مقابل هم قرار گرفتن بازهاي تک حلقه اي روبه روي یکدیگر          ب) مشخص شدن ترتیب نوکلئوتیدي رشتۀ دیگر با شناسایی رشتۀ مکمل آن 
ج) فشرده شدن بهتر کروموزوم ها هنگام تقسیم یاخته اي                     د) پایداري اطالعاتی که ِدنا در اختیار دارد.

«الف» ـ «ج» ـ «ب» ـ «د» «الف» ـ «ب» ـ «ج» ـ «د» «د» ـ «ج» ـ «الف» ـ «ب» «ب» ـ «ج» ـ «د» ـ «الف»

کدام گزینه جملۀ «در هر آزمایشی از گریفیت که .................. به طور حتم .................. » به درستی تکمیل می کند؟  46

موش ها زنده نماندند ـ در مادة تزریق شده به آنان باکتري بدون پوشینۀ زنده وجود داشت.

در خون موش ها تعداد زیادي باکتري پوشینه دار زنده دیده شد ـ گرما نقشی در روند آن داشت.

موش ها زنده ماندند ـ گرما عاملی است که باعث مرگ باکتري ها می شود.

باکتري پوشینه دار و فاقد پوشینه به طور همزمان در مادة مورد تزریق دیده می شود ـ موش ها مردند.

کدام یک در رابطه با مولکولی که وظیفه ذخیره و انتقال اطالعات را بر عهده دارد صحیح نیست؟  47

ممکن است تک رشته اي یا دو رشته اي باشد. ممکن است ساختار حلقوي یا خطی داشته باشد.

نمی تواند فرآورده آنزیم رنابسپاراز باشد. می تواند پیش  مادة آنزیم رنابسپاراز باشد.

کدام یک جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟   48
«.................. اثبات نمود  ..................»

واتسون ـ دنا مولکولی با بیش از یک رشته است. چارگاف ـ مجموعۀ  و  با مجموعه  و  برابر است.

ایوري ـ محصوالت رناتن، نقشی در انتقال صفت ندارند. فرانکلین ـ دنا قابلیت انتقال صفات بین یاخته ها را دارد.

ATCG
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، محیط کشت حاوي باکتري هاي با توجه به آزمایشاِت ایوري، اگر مادة  ، عصاره باکتري هاي استرپتوکوکوس نومونیاي پوشینه دار و ظرف   49

، به ترتیب نشان دهندة آنزیم هاي مخرب  .................. و .................. می باشد.  بدون پوشینه باشد، موارد  و 

، انتقال صفت صورت نمی گیرد.  * با افزودن مخلوط  و  به ظرف 

، انتقال صفت صورت می گیرد. * با افزودن مخلوط  و  به ظرف 

پروتئین ـ رنا رنا ـ دنا پروتئین ـ دنا دنا ـ پروتئین

AB

xy

AxB

AyB

در آخرین آزمایش گریفیت که تغییرپذیري باکتري ها را اثبات کرد، .................. .  50

در شش هاي موش هاي مرده، مقدار زیادي باکترِي تغییر نیافته، مشاهده شد. ماهیت ماده وراثتی و چگونگی انتقال آن مشخص شد.

تعدادي از باکتري هاي داراي پوشینه، تغییر کرده و زنده مانده بودند. مشخص شد که ماده وراثتی می تواند بین یاخته ها منتقل شود.
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ي حلقوي باشد. همیشه تعداد پیوندهاي در مولکول  زمانی تعداد پیوندهاي فسفودي استر با تعداد پیوندهاي قند-باز برابر میشود که مولکول   1

ي خطی تعداد پیوندهاي فسفودي استر دو عدد از تعداد نوکلئوتیدها کمتر است.  قند-باز برابر با تعداد نوکلئوتیدها ست. درحالی که، در یک مولکول 

- پیوند قند یک نوکلئوتید با فسفات نوکلئوتید دیگر، حال با یک محاسبهي - پیوند قند با فسفات درون هر نوکلئوتید  ، دو نوع پیوند قند - فسفات وجود دارد.  در واقع، در یک مولکول 

ي حلقوي، تعداد پیوند قند-فسفات دو برابر تعداد فسفات موجود است.  کوچک میتوان دریافت که در 
بررسی سایر گزینه ها: 

): رشته هاي پلی نوکلئوتیدي مولکول  حلقوي فاقد قطبیت هستند.  گزینۀ (

): تعداد پیوند قند - فسفات  در یک مولکول  حلقوي  برابر تعداد قندهاي پنج کربنه  می باشد.  گزینۀ (

): تعداد پیوند فسفودي استر در مولکول  حلقوي برابر با تعداد نوکلئوتید  می باشد.  گزینۀ (

در یک الیه، نوکلئیک اسید و یک الیه، فسفولیپید وجود دارد و در هر دو فسفات وجود دارد.   2
بررسی سایر گزینه ها: 

) در این آزمایش از پروتئاز استفاده نکرد.  گزینۀ 

) فقط در یک الیه،  وجود دارد و می تواند موجب کپسول دار شدن باکتري زندة بدون کپسول شود.  گزینۀ 

) در آزمایش هاي ایوري، تزریق به موش، صورت نگرفت.  گزینۀ 

ي حلقوي باکتريها، اگر تعداد نوکلئوتیدها را n فرض کنید، تعداد بازهاي آلی دوحلقهاي نصف نوکلئوتیدها، یعنی  است. تعداد در یک مولکول   3

) است. حال اگر  فرض شود:  ) و تعداد پیوندهاي قند - فسفات، دوبرابر تعداد نوکلئوتیدها (یعنی  پیوندهاي فسفودي استر با تعداد نوکلئوتیدها برابر است (یعنی 

بررسی سایر گزینه ها: 

: در  حلقوي تعداد فسفودي استر با قند هاي دئوکسی ریبوز برابراست نه ریبوز. رد گزینۀ 

: تعداد پیوند قند فسفات بیشتر از تعداد باز آلی است. رد گزینۀ 

: تعداد پیوند فسفودي استر نمی تواند بیشتر از تعداد پیوند هیدروژنی باشد. رد گزینۀ 

 

4  موارد «الف» و «د» نادرست است. 
بررسی موارد: 

الف) هر باکتري تنها یک دناي اصلی دارد؛ نه دناهاي اصلی. 
ب) در هوهسته اي ها، دناي هسته اي، خطی و دناي سیتوپالسمی، حلقوي است. 

ج) دناي خطی، دناي هسته اي در یوکاریوت ها است که در کنار خود داراي مجموعه اي از پروتئین ها (که مهم ترین آن ها هیستون ها هستند) می باشد. 
د) دناي حلقوي در یوکاریوت ها در میتوکندري و کلروپالست وجود دارد. 

بررسی گزینه ها:   5

»: باکتري هاي پوشینه دار در بدن میزبان زنده می مانند و باعث مرگ میزبان می شوند. این نشان می دهد که سیستم ایمنی میزبان قادر به از بین بردن این باکتري ها نیست، در حالی که گزینۀ «
باکتري هاي بدون پوشینه را از بین می برد. 

»: ویژگی تمامی جانداران می باشد.  » و « گزینۀ «

»: ممکن است باکتري پوشینه دار، ابتدا فاقد پوشینه باشد که از والد فاقد پوشینه ایجاد شده است، ولی در اثر منتقل شدن مادة ژنتیک باکتري پوشینه دار، داراي پوشینه شود.  گزینۀ «
موارد اول، دوم و سوم صحیح اند.   6

پیوند اشتراکی هم درون نوکلئوتیدها (بین قند با فسفات و بین قند با باز آلی) و هم بین نوکلئوتیدها (پیوند فسفودي استر) وجود دارد.

، اضافه شدن پوشش به اطراف باکتري مشاهده نمی شود.  ، به دنبال تزریق باکتري بیماري زاي زنده، مرگ موش ها دیده می شود. در مرحلۀ  در مرحلۀ   7
بررسی سایر گزینه ها: 

، به موش ها تزریق شد و در خون موش ها، می توان اجزاي باکتري هاي پوشینه دار کشته شده با گرما را مشاهده کرد.  »: مخلوط باکتري ها در مرحلۀ  گزینۀ «

، از عصارة سلولی باکتري هاي پوشینه دار کشته شده با گرما استفاده شد. درحالی که تنها در مرحلۀ  به دستگاه تنفس موش آسیب رسید. »: در مراحل  و  گزینۀ «
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، باکتري بدون پوشینه نیز پوشینه دار شد.  »: در مرحلۀ  به دنبال استفاده از گرما، ساختار باکتري ها تغییر کرد. در مرحلۀ  گزینۀ «
پوشینه دارشدن باکتري، به افزایش توان دفاعی آن در برابر دستگاه ایمنی موش کمک کرد. 

پیوند هیدروژنی را هم در دنا و هم در رنا می توان مشاهده نمود. در هر دوي این مولکول ها، قند بین دو گروه فسفات مشاهده می شود.  8

ي خطی با  نوکلئوتید، حداقل  و حداکثر  پیوند هیدروژنی وجود دارد (اگر همه ي نوکلئوتیدها را  و  در نظر بگیریم در این مولکول   9

 پیوند هیدروژنی و اگر همه ي نوکلئوتیدها را  و  در نظر بگیریم  پیوند هیدروژنی خواهیم داشت) که بیش تر از تعداد پیوندهاي فسفودي استر  و تعداد پیوندهاي فسفودي 

استر بیشتر از تعداد بازهاي دوحلقهاي ( تعداد بازهاي دو حلقه اي= تعداد بازهاي تک حلقه اي) است. در هر رشتهي  که داراي  نوکلئوتید است،

  پیوند فسفودي استر وجود دارد و در کل مولکول جمعًا،  پیوند میان قندها و فسفات ها وجود دارد، چون یک مولکول قند هم با فسفات نوکلئوتید خودش و هم با

فسفات نوکلئوتید مجاور در رشته، پیوند کوواالنسی دارد. 

هنگام تشکیل پیوند فسفو دي استر، فسفات یک نوکلئوتید به گروه هیدرکسیل از قند مربوط به نوکلئوتید دیگر وصل می شود.  10

عصارة باکتري حاوي اطالعات ژنتیکی الزم براي انتقال صفت به باکتري بدون کپسول است. ولی اگر آنزیم نوکلئاز همراه آن باشد، مادة ژنتیکی دیگر سالم باقی  11
نمی ماند و انتقال صفت اتفاق نمی افتد. ضمنًا عصاره به تنهایی باعث مرگ موش نمی شود. 

بررسی موارد در سایر گزینه ها: 

): باکتري کپسول دار باعث کپسول دار شدن باکتري هاي بدون کپسول می شود نه کپسول آن!  گزینۀ (

): هیچ کدام باعث مرگ موش نمی شود.  گزینۀ (

):  باکتري موحب مرگ موش نمی شود. مگر آن که همراه با باکتري زنده باشد.  گزینۀ (

در رنا الزامی وجود ندارد که نسبت معناداري میان بازهاي آلی برقرار باشد.   12

 ( رنا فاقد پیوند هیدروژنی در ساختار خود است. (به جز 
گزینۀ چهار فقط مختص هر رشتۀ دنا و رناي خطی است. 

 13

از آنجا که همانندسازي DNA نیمه حفظ شده است، هر DNAي دختري یک رشتۀ جدید و یک رشتۀ قدیمی دارد، پس با این شرایط

پس از n نسل همانندسازي، در محیط تنها  مولکول DNA خواهیم داشت که تنها دو مولکول از DNAهاي تولید شده، داراي تنها یک

رشتۀ رادیواکتیو مشاهده میباشند. 

رشتھ رادیواکتیو

رشتھ معمولی

ھمانندسازی در محیط معمولی

بررسی سایر گزینه ها: 

): پس از دو نسل همانندسازي  مولکول DNA تولید می شود که  مولکول از این چهار مولکول داراي یک رشتۀ رادیواکتیواند.  گزینۀ (

): پس از سه نسل همانندسازي  مولکول DNA و  رشته خواهیم داشت که تنها  رشته ي آن رادیواکتیو و  رشتۀ غیر رادیواکتیواند. بنابراین تعداد رشته هاي غیر رادیواکتیو  گزینۀ (
برابر رشته هاي رادیواکتیو خواهد شد. 

): پس از n نسل همانندسازي در محیط غیر رادیواکتیو  مولکول DNA فاقد نوکلئوتید رادیواکتیو خواهیم داشت.  گزینۀ (

14  بررسی گزینه ها: 

»: باکتري هاي فاقد پوشینه این توانایی را ندارند.  گزینۀ «

»: باتوجه به شکل روبه رو، اندازة این باکتري ها بیشتر از  است.  گزینۀ «

»: همۀ جانداران درون سیتوپالسم خود داراي رنا هستند که نوعی نوکلئیک اسید خطی است.   گزینۀ «

»: باکتري ها همگی تک یاخته اي اند. گزینۀ «

بررسی گزینه ها:   15
دقت کنید انواع رشته هاي پلی نوکلئوتید در یک سلول هو هسته اي، هم دنا و هم رنا را شامل می شود. 

) در رابطه با رشتۀ پلی نوکلئوتیدي رنا صادق نیست.  گزینۀ 

) رنا هاي موجود در سلول هو هسته اي، مورد توجه این گزینه نبوده در صورت سوال در مورد انواع رشته هاي پلی نوکلئوتیدي سؤال مطرح شده است که رنا ها را نیز شامل می شوند.  گزینۀ 

) نادرست است. دقت کنید که در یک رشتۀ دنا یا رنا، محدودیتی براي قرار گیري انواع نوکلئوتید ها وجود ندارد و ممکن است در یک رشته اصًال باز A وجود نداشته باشد ولی در دو رشتۀ گزینۀ 

دنا، طبق تحقیقات چارگارف، میزان  با  و  با  برابر است.
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) مطابق شکل زیر واضح است که فسفات به یک کربن در خارج از حلقۀ آلی متصل است.  گزینۀ 

O

P

16  در یک زنجیرة مولکول  با  نوکلئوتید: تعداد نوکلئوتید = تعداد قند = تعداد باز آلی نیتروژن دار = 

، مجموع تعداد قندها و فسفات  و تعداد پیوند میان قندها و فسفات ها نوکلئوتید وجود دارد  حال اگر در زنجیره اي از مولکول DNA که 

مورد است. 
بررسی سایر گزینه ها: 

: تعداد قندها  با تعداد پیوند قند با بازآلی  برابر است.  گزینۀ 

: تعداد بازهاي  پورینی و پیریمیدینی در یک زنجیرة  مشخص نیست اما تعداد بازهاي پورینی و پیریمیدینی در دو رشتۀ  با هم برابرند.  گزینۀ 

: تعداد نوکلئوتیدها  بیش تر از تعداد پیوند میان نوکلئوتیدها  است.  گزینۀ 

ي حلقوي است. با فرض اینکه تعداد کل نوکلئوتیدهاي آن  تا باشد:  مادة ژنتیک استرپتوکوکوس نومونیا   17
نوکلئوتید یک حلقۀ آلی در بخش قندي خود دارد، اگر نوکلئوتید پورین باشد دو حلقۀ آلی در ساختمان باز آلی خود و اگر پیریمیدین باشد، یک حلقۀ آلی در ساختمان باز آلی خود دارد. پس

 نوکلئوتیدها دو حلقۀ آلی در ساختمان خود دارند و  دیگر سه حلقۀ آلی در ساختمان خود دارند. در مجموع میتوان گفت:   
بررسی سایر گزینه ها: 

: در یک مولکول  نوکلئوتیدها داراي باز دو حلقهاي (پورینی) و  داراي باز تک حلقهاي (پیریمیدینی) هستند.  گزینۀ 

ي حلقوي، تعداد پیوندهاي فسفودياستر با تعداد نوکلئوتیدها برابر است. عالوه  بر این، در ساختمان هر نوکلئوتید یک پیوند بین قند و فسفات آن نوکلئوتید وجود دارد. : در  گزینۀ 

پس میتوان گفت:  

، قند دئوکسی ریبوز وجود دارد. : در یک مولکول  به تعداد نوکلئوتیدها  گزینۀ 

در هنگام همانند سازي یک رشته (نیمی از مولکول) تازه ساخته شده از مواد جدید ساخته می شوند و یک رشته (نیمی از) مولکول از  سلول مادر می آیند.  18
بررسی سایر گزینه ها:

): در هر مولکول حاصل از همانندسازي، یک رشتهي قدیم و یک رشتهي جدید وجود دارد. بین بازهاي آلی دوزنجیره، پیوند هیدروژنی برقرار است.  گزینۀ (

): بین نوکلئوتیدهاي رادیواکتیو و غیررادیواکتیو پیوند هیدروژنی برقرار میشود. گزینۀ (

ي نسل اول،  درصد نوکلئوتیدهاي یکی از دو زنجیره رادیواکتیو و  درصد نوکلئوتیدهاي زنجیره ي مقابل غیر رادیواکتیو می باشد. ): در هر مولکول  گزینۀ (
19  بررسی گزینه ها:  

»: در هموگلوبین  زنجیرة پلی پپتیدي از  نوع وجود دارد.  گزینه «

»: در انسان گلبول قرمز بالغ فاقد هسته و دناي خطی است.   گزینه «

»: میوگلوبین فقط داراي یک زنجیرة پلی پپتیدي است.   گزینه «

»: ایجاد تغییر در پروتئین، حتی تغییر یک آمینواسید هم می تواند ساختار و عملکرد آن را به شدت تغییر دهد. گزینه «
حلقه هاي آلی موجود در نوکلئوتید ممکن است قند یا هر یک از حلقه هاي موجود در باز آلی باشد. حلقۀ آلی موجود در ساختار قند نوکلئوتیدها به یکی از  20

حلقه هاي بازهاي آلی متصل می باشد. همچنین در بازهاي آلی دوحلقه اي، حلقۀ شش ضلعی به حلقۀ پنج ضلعی متصل است. حلقۀ شش ضلعی در ساختار باز آلی تک حلقه اي نیز به وسیلۀ پیوند به
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: نوکلئوتید n خطی با DNA در یک زنجیره ی مولکول

n = تعداد باز آلی = تعداد قند = تعداد نوکلئوتید −1
(چون ھر نوکلئوتید در یک رشتھ ی پلی نوکلئوتیدی عالوه بر فسفات حتماً دارای یک قند و یک باز آلی نیتروژن دار می باشد)

n = تعداد پیوند قند - باز آلی −2
(چون در ھر نوکلئوتید ھر قند بوسیلھ یک پیوند بھ یک باز آلی متصل است)

n − 1 = خطی یا پیوند فسفودی استر DNA تعداد پیوند بین مونومرھای یک زنجیره −3
( چون فسفات ھمھ نوکلئوتیدھا با قند نوکلئوتید مجاور پیوند فسفودی استر می دھند بجز فسفات نوکلئوتید

 یکی از دو انتھای زنجیره کھ در پیوند فسفودی استر شرکت نمی کند بھ ھمین دلیل تعداد

می شود) n − 1 برابر با DNA پیوند فسفودی استر در یک زنجیره 
2n − 1 = خطی DNA 4− تعداد پیوند قند-فسفات در یک زنجیره ی

(چون ھر قند از یک طرف یک پیوند با فسفات نوکلئوتید خودش و از طرف دیگر یک پیوند با فسفات نوکلئوتید
مجاور برقرار می کند (یعنی دو پیوند). بجز قند یکی از دو انتھای رشتھ، کھ فقط با فسفات نوکلئوتید

خودش پیوند دارد و از طرف دیگر آزاد است بھ ھمین دلیل تعداد پیوند قند- فسفات 
می شود 2n − 1 برابر با DNA در یک زنجیره ی

مشخص نیست. DNA 5− تعداد بازھای پورینی و پیریمیرینی در یک زنجیره ی
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مولکول قند متصل است. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: مثًال در ساختار مولکول رناي پیک، حلقۀ شش ضلعی به کار رفته در ساختار بازهاي آلی پورین، در تشکیل پیوند بین دو نوکلئوتید مختلف (هیدروژنی و فسفو دي استر) شرکت نمی کند.  گزینۀ «

»: در مورد حلقه (هاي) به کار رفته در بازهاي آلی صادق نیست.  گزینۀ «

کربنی که فاقد اتم نیتروژن است، صادق نیست. »: در مورد حلقۀ مربوط به قند  گزینۀ «

، دو مولکول کامًال رادیواکتیو و دو مولکول بعد از نسل اول، دو مولکول  هر کدام  زنجیرة رادیواکتیو دارند، اما بعد از نسل دوم از چهار مولکول   21

دیگر  (یک رشته) رادیواکتیو دارند. 

ایوري و همکارانش در ابتدا از عصارة استخراج شده از باکتري هاي کشته شدة پوشینه دار استفاده کردند و در آن تمامی پروتئین هاي موجود را تخریب کردند.   22

بررسی گزینه ها:   23

) تمام پروتئین ها را تخریب کردند، نه پروتئین هاي مربوط به دنا را.  رد گزینۀ 

) کشف مولکول دنا قبل از ایوري انجام شده بود.  رد گزینۀ 

) این دانشمندان فقط تغییر باکتري ها را بررسی می کردند و آن را روي موش آزمایش نمی کردند.  رد گزینۀ 

) گریفیت نتوانست ماهیت عامل وراثتی را مشخص کند ولی ایوري و همکارانش مشخص کردند که نوکلئیک اسیدها عامل وراثتی هستند.  گزینۀ 

» باید دقت کنید اگرچه ایوري و ایوري و همکارانش برخالف گریفیت توانستند بفهمند که عامل وراثتی همان مولکول دنا می باشد. در ارتباط با گزینۀ «  24
همکارانش به این نتیجه رسیدند که دنا مادة وراثتی یاخته ها است؛ اما این دانشمندان مولکول دنا را کشف نکردند. 

بررسی گزینه ها:   25

»: تخریب پروتئین هاي عصارة باکتري فقط در آزمایشات ایوري صورت گرفت.  گزینۀ «

»: در فرایند انتقال صفت، ژن آنزیم سازندة پوشینه، منتقل می شود (تغییر در ژنوتیپ) و سپس پوشینه ساخته می شود (تغییر در فنوتیپ).   گزینۀ «

»: در آزمایشات گریفیت، فقط در مرحلۀ آخر، انتقال ژن صورت می گرفت.  گزینۀ «

»: در آزمایش گریفیت، مادة وراثتی توسط آنزیم تخریب نمی شود.  گزینۀ «

تعداد مولکول هاي DNAي حاصل را از فرمول زیر محاسبه می کنیم:    26

تعداد مولکول  DNAي حاصل  که در این فرمول n تعداد مراحل همانندسازي است. بنابراین، در این سوال  مولکول DNA حاصل می شود که فقط  مورد از این مولکول ها یک رشته ي

پلی نوکلئوتیدي مادري و یک رشته ي پلی نوکلئوتیدي جدید دارند و  مولکول دیگر دو رشته ي پلی نوکلئوتیدي جدید دارند.  

منظور از صورت سؤال، دنا و رنا هستند که در ساختار هر نوکلئوتیدشان قند پنج کربنه و باز آلی نیتروژن دار وجود دارد. پیوند هیدروژنی در ساختار دنا و رناي  27
ناقل دیده می شود. در یوکاریوت ها دنا در هر چرخۀ سلولی طی همانندسازي دو برابر می شود، درحالی که رناها در سلول می توانند بارها طی رونویسی تولید می شوند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: اساس تشکیل رشتۀ نوکلئوتیدي در هر نوکلئیک اسید تشکیل پیوند فسفو دي استر است. ضمنًا می دانیم که در ساختار هر نوکلئوتید، میان قند پنج کربنه و فسفات پیوند کوواالنسی گزینۀ «
برقرار است. 

»: هر نوکلئوتید براي شرکت در ساختار پلیمر (بسپار)، باید به صورت تک فسفاته در بیاید.  گزینۀ «

»: همۀ رناها تک رشته اي هستند. رناي ناقل هم روي خودش تا می خورد و بخش هاي مختلف یک رشته با هم پیوند هیدروژنی برقرار می کنند. گزینۀ«

گروهی از آنزیم ها در سلول وجود دارند که قبل از شروع همانندسازي، پروتئین ها را از مولکول دنا جدا می کنند. فرض این سؤال این است که این مولکول دنا،  28
خطی است؛ پس سلول یوکاریوتی است. 

در همۀ این سلول ها، اطالعات الزم براي ساخت همۀ آنزیم ها در مولکول دنا قرار دارد. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: دقت کنید در ساختار مولکول دنا، عالوه بر هیستون ها، پروتئین ها دیگري نیز یافت می شود که آنها نیز باید از دناي خطی جدا شوند.  گزینۀ «

»: فعالیت این آنزیم ها قبل از شروع همانندسازي است؛ اما تشکیل ساختار  مانند بعد از شروع همانندسازي است.   گزینۀ «

»: این آنزیم ها درون هسته فعالیت می کنند.  گزینۀ «

29  بررسی گزینه ها: 

) در مولکول هاي دناي خطی نوکلئوتید هاي اول و آخر رشتۀ پلی نوکلئوتیدي از یک سمت آزاد بوده و فقط با یک نوکلئوتید اتصال دارند.  گزینۀ 

) نوکلئوتید هایی که در ساختار مولکول رنا به کار می روند، همگی داراي قند ریبوز هستند و از این نظر مشابه اند، اما از نظر نوع باز آلی و تعداد گروه هاي فسفات می توانند با یکدیگر گزینۀ 
متفاوت باشند. 

) در مولکول هاي دنا مقدار آدنین با مقدار تیمین و مقدار گوانین با مقدار سیتوزین برابر است و این طور نیست که همۀ آن ها به یک نسبت مساوي در مولکول توزیع شده باشند.  گزینۀ 

) در نوکلئیک اسید هاي خطی مثل دناي اصلی در هو هسته اي و مولکول هاي رنا گروه فسفات در یک انتها و گروه هیدروکسیل در انتهاي دیگر آزاد است. بنابراین هر رشتۀ دنا و رناي خطی گزینۀ 
همواره دو سر متفاوت خواهند داشت. 

ایوري و همکارانش به این نتیجه رسیدند که عامل اصلی و مؤثر در انتقال صفات، ِدنا است. به عبارت ساده تر، ِدنا همان مادة وراثتی است. آن ها در آزمایش خود  30
مخلوط به دست آمده را در یک گریزانه (سانتریفیوژ) با سرعت باال قرار دادند و مواد آن را به صورت الیه الیه جدا کردند. با اضافه کردن هر یک از الیه ها به صورت جداگانه به محیط کشت

باکتري فاقد پوشینه مشاهده کردند که انتقال صفت فقط با الیه اي که در آن ِدنا وجود دارد، انجام می شود. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: نشان دهندة کارهاي انجام شده توسط گریفیت است.  گزینۀ «

»: نشان دهندة آزمایش هاي فرانکلین و ویلکینز است.  گزینۀ «

»: نشان دهندة کارهاي واتسون و کریک می باشد. گزینۀ «
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 در نسل سوم،  مولکول  به وجود می آیند که دو مولکول داراي یک زنجیرة جدید  

و یک زنجیرة قدیمی هستند و  مولکول  دیگر داراي دو زنجیرة جدید می باشند. 

 پس  مولکول ها فقط داراي یک زنجیرة جدید (رادیواکتیو) هستند.
نسل اول

نسل دوم
رشتۀ رادیواکتیونسل سوم

رشتۀ غیر رادیواکتیو

از هشت مولکول  حاصل  مولکول غیر رادیواکتیو و  مولکول داراي یک رشته رادیواکتیو می باشند. 

بررسی گزینه ها:   32

»: الف) نوعی باز آلی نیتروژن دار پیریمیدین (تک حلقه) می باشد.  گزینۀ «

»: ب) جزئی از ساختار قند پنج کربنه است و زیرمجموعه پیوند فسفو دي استر نیست.  گزینۀ «

) مشترك بین  و  می باشند.  »: ج) همۀ بازهاي آلی پورین ( و  گزینۀ «

»: د) محل قرارگیري اتم اکسیژن در ساختار قند پنج کربنی می باشد. گزینۀ «

ایوري و همکارانش سه آزمایش انجام دادند که در آزمایش اول و سوم از آنزیم ها استفاده کردند. این آنزیم ها می توانستند مواد آلی را تجزیه کنند، ولی در  33
مرحلۀ دوم از آنزیم هاي تجزیه کننده استفاده نکردند، بلکه در این مرحله عصارة استخراج شده از باکتري هاي کشته شدة پوشینه دار را سانتریفیوژ کردند. 

وقتی گریفیت مخلوطی از باکتري هاي پوشینه دار کشته شده و بدون پوشینه زنده را به موش ها تزریق کرد، مشاهده کرد که تعدادي از باکتري هاي بدون پوشینه  34
تغییر کرده و پوشینه دار شده اند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: گریفیت در آزمایش سوم خود (تزریق باکتري هاي پوشینه دار کشته شده با گرما) متوجه شد که وجود پوشینه به تنهایی عامل مرگ موش ها نیست.  گزینۀ «

»: ایوري و همکارانش متوجه شدند که مادة وراثتی همان مولکول دنا است (نه گریفیت).  گزینۀ «

»: این نتیجه در آزمایش آخر گریفیت به دست آمد. (تزریق مخلوطی از باکتري هاي پوشینه دار کشته شده و بدون پوشینۀ زنده.  گزینۀ «

بررسی سایر گزینه ها:   35

»: در مرحلۀ اول آزمایش موش ها مردند. همچنین طبق آزمایشات بعدي مشخص شد پوشینه عامل مرگ موش ها نیست.  گزینۀ «

»: در مرحلۀ چهارم آزمایش این اتفاق افتاد.   گزینۀ «

»: در آزمایش هاي گریفیت فقط انتقال مادة وراثتی کشف شد، نه ماهیت و شیوة انتقال آن. گزینۀ «

گریفیت براي بررسی این که آیا کپسول عامل مرگ موش هاست یا خیر، تعدادي باکتري کپسول دار را با گرما کشت و سپس آن ها را به موش ها تزریق کرد. او  36
مشاهده کرد که موش ها پس از آن بیمار نشدند و زنده ماندند. گریفیت دریافت که کپسول باکتري عامل مرگ موش ها نیست.

ایوري و همکارانش در مرحلۀ آخر آزمایشات خود، عصارة باکتري هاي پوشینه دار را استخراج و به چهار قسمت تقسیم کردند. به هر قسمت، آنزیم تخریب کنندة  37
یک گروه از مواد آلی را اضافه کردند. درنهایت مشاهده کردند که انتقال صفت در همۀ ظروف صورت می گیرد، به جز ظرفی که حاوي آنزیم تخریب کنندة دنا است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: گریفیت در مرحلۀ چهارم آزمایشات خود، باکتري هاي پوشینه دار کشته شده با گرما را با باکتري هاي زندة بدون پوشینه مخلوط و به موش ها تزریق کرد. ایوري و همکارانش نیز، عصارة گزینۀ «
باکتري هاي کشته شدة پوشینه دار را تهیه کرده و پس از تخریب پروتئین هاي این عصاره، آن را به محیط کشت باکتري هاي زندة بدون پوشینه اضافه کردند. 

»: دقت کنید که ایوري و همکارانش توانستند عامل انتقال صفات را شناسایی کنند و ساختار آن توسط دانشمندان دیگر مشخص شد.  گزینۀ «

»: ایوري و همکارانش در آزمایشات خود از موش استفاده نکردند.  گزینۀ «

اطالعات اولیه در مورد مادة وراثتی از فعالیت ها و آزمایش هاي گریفیت به دست آمد که سعی داشت واکسنی علیه آنفلوانزا تولید کند. از نتایج این آزمایش ها  38
مشخص شد که مادة وراثتی می تواند از یاخته اي به یاختۀ دیگر منتقل شود ولی ماهیت این ماده و چگونگی انتقال آن مشخص نشد. 

در مرحلۀ «ب» چون باکتري هاي تزریق شده، بدون  کپسول هستند، پس تمام موش ها زنده می مانند، در حالی که در مرحلۀ «د» که تزریق مخلوط باکتري هاي بدون  39
کپسول زنده و باکتري هاي کپسول دار کشته شده صورت گرفت،  همه موش ها مردند.  

در مرحلۀ الف و د همۀ موش ها می میرند. 
در مرحلۀ ب و ج موش ها زنده باقی می ماند.

ویلکینز و فرانکلین از مولکول هاي  با استفاده از روش پرتو ایکس تصاویري تهیه کردند.   40

) و خالص سازي  ). اندازه گیري بازهاي آلی در جانداران مختلف مربوط به آقاي چارگف (رد گزینه ي  مدل مولکولی نردبان مارپیچ: مربوط به واتسون و کریک میباشد (رد گزینه ي 
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 .( باکتري هاي کپسول دار و بی کپسول مربوط به آزمایشهاي آقاي ایوري و همکارانش است (رد گزینهي 

بررسی هاي واتسون و کریک نشان دادند که  از دو رشته ي پلی نوکلئوتیدي تشکیل شده است که حول یک محور فرضی، به دور یکدیگر پیچ می خورند.  41
پیوندهاي هیدروژنی بین بازها، دو رشته را کنار یک دیگر نگه می دارد که براساس رابطه ي مکملی بین جفت بازها می باشد. جفت شدن بازهاي مکمل اصل چارگاف را توجیه می کند.  

بررسی سایر گزینه ها: 

: دو نوع اسید هسته اي، یعنی  و  وجود دارد. براساس بررسی هاي چارگاف امکان برابر بودن مقادیر باز آدنین با تیمین در  وجود دارد نه در  !  گزینۀ 

: براساس تحقیقات ویکنز و فرانکلین مشخص شد دنا حالت مارپیچی و بیش از یک رشته دارد پس نمی توان به تعداد بازهاي آلی نیتروژن دار پی برد.  گزینۀ 

: براساس شاهدات چارگاف مشخص شد که  و  است پس نمی توان به نوع نوکلئوتیدها پی برد.  گزینۀ 

مرحلۀ اول (تزریق باکتري هاي زندة پوشینه دار به موش ها) و مرحلۀ چهارم (تزریق مخلوطی از باکتري هاي پوشینه دار کشته شده و فاقد پوشینۀ زنده به موش ها)  42
آزمایشات گریفیت، منجر به مرگ موش ها شد. در هر دو مرحلۀ اول و چهارم که موش ها مردند، در پیکر موش هاي مرده باکتري هاي پوشینه دار یافت شدند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: فقط در آزمایش چهارم تعدادي از باکتري هاي بدون پوشینه تغییر کرده و پوشینه دار شدند و در واقع فنوتیپ آن ها تغییر کرد.  گزینۀ «

»: در آزمایش چهارم تنها گروهی از باکتري ها (نه همه)، داراي ژنوم کامل باکتري هاي فاقد پوشینه و بخشی از (نه همۀ) ژنوم باکتري هاي پوشینه دار هستند.  گزینۀ «

»: در آزمایش چهارم، انتقال ژن(هاي) مربوط به آنزیم(هاي) سازندة پوشینه (نه انتقال خود پوشینه) بین باکتري ها صورت گرفت.  گزینۀ «

بررسی گزینه ها:   43

»: قند پنج کربنۀ موجود در رنا، ریبوز و قند پنج کربنۀ موجود در ساختار دنا، دئوکسی ریبوز است. هم دنا و هم رنا حداکثر چهار نوع نوکلئوتید براساس نوع باز آلی دارند.  گزینۀ «

»: در یوکاریوت ها  هم در هسته و هم در سیتوپالسم وجود دارد. در این یاخته ها  عالوه بر هسته در سیتوپالسم (میتوکندري و کلروپالست) نیز وجود دارد.  گزینۀ «

»: هر نوکلئوتید در ساختار خود قند پنج کربنه، باز آلی نیتروژن دار و یک تا سه گروه فسفات را دارد.  و  در ساختار خود چندین عدد نوکلئوتید دارند و در ساختار گزینۀ «
نوکلئوتید نوعی پیوند اشتراکی (کوواالن) بین باز آلی نیتروژن دار و قند پنج کربنه برقرار می شود. 

»: مولکول هاي  پیوند هیدروژنی دارند، اما فعالیت آنزیمی ندارند. توجه کنید که برخی مولکول هاي  مثل  ناقل پیوند هیدروژنی دارند. برخی از رناها (نوعی رناي گزینۀ «
ریبوزومی) فعالیت آنزیمی دارد.

با توجه به تحقیقات واتسون و کریک مشخص شد که دنا مولکولی است با  رشته که دور یک محور فرضی پیچیده شده اند نه محورهاي فرضی! بنابراین گزینه   44
نادرست است و سایر موارد ذکر شده در گزینه ها با توجه به تحقیقات واتسون و کریک کامًال صحیح می باشد.

عبارت هاي «ب»، «ج» و «د» صحیح می باشند. علت نادرستی عبارت «الف» این است که در روابط مکملی بازهاي تک حلقه روبه روي هم قرار نمی گیرند.  45

بررسی گزینه ها:   46

»: در آزمایش هاي اول و چهارم گریفیت موش ها زنده نماندند. در آزمایش اول باکتري هاي زندة پوشینه دار و در آزمایش چهارم مخلوطی از باکتري هاي پوشینه دار کشته شده و فاقد گزینۀ «
پوشینۀ زنده به موش ها تزریق شد. 

»: در آزمایش اول و چهارم در خون و شش هاي موش هاي مرده تعداد زیادي باکتري پوشینه دار زنده مشاهده شد، توجه کنید که در آزمایش اول گرما دخالتی نداشت.  گزینۀ «

»: در آزمایش دوم و سوم موش ها زنده ماندند که در این بین گرما تنها در آزمایش سوم استفاده شد.  گزینۀ «

»: منظور آزمایش چهارم است که از مخلوط دو نوع باکتري استفاده شد. این مخلوط در نهایت باعث مرگ موش ها گردید. گزینۀ «

در یاخته  و  وظیفه ذخیره و انتقال اطالعات را بر عهده دارند. انواع رنا مولکول هاي تک رشته اي و دنا مولکولی دو رشته اي با ساختار خطی یا  47

( ) ضمنًا پیش  ماده رنابسپاراز مولکول دنا و فرآورده آن یکی از انواع رنا است. (تأیید گزینه  و رد گزینه  حلقوي است (تأیید گزینه هاي  و 

ایوري با استفاده از پروتئازها اثبات نمود، محصوالِت رناتن یعنی پروتئین ها، نقشی در انتقال صفت ندارند.  48

، آنزیم از آنجا که با افزودن عصاره باکتري پوشینه دار و آنزیم  به ظرف حاوي باکتري هاي بدون پوشینه، انتقال صفت صورت نمی گیرد می توان گفت آنزیم   49

، آنزیم تخریب کننده هر ماده اي می تواند باشد به  جز دنا، بنابراین گزینه قابل قبول گزینه  مخرب ِدنا است و چون عکس این موضوع در مورد آنزیم  صادق است می توان گفت که آنزیم 
است.

گریفیت در آخرین آزمایش خود، مخلوطی از باکتري هاي پوشینه دار کشته شده با حرارت و باکتري هاي بدون پوشینه را به موش ها تزریق کرد و مشاهده نمود  50
که این مخلوط سبب مرگ موش ها می شود و در شش هاي موش هاي مرده مقدار زیادي باکتري تغییر یافته [باکتري داراي پوشینه] مشاهده کرد. این آزمایشات نشان داد که ماده وراثتی می تواند

بین یاخته ها منتقل شود اما ماهیت ماده وراثتی و چگونگی انتقال آن را مشخص ننمود بنابراین گزینه  صحیح است. ضمنًا علت نادرست بودن گزینه  آن است که به تغییر کردن باکتري هاي
داراي پوشینه اشاره کرده است!
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