
.زیست دوازدهم 1نمونه سؤاالت نهایی فصل 

.سؤاالت قرمز رنگ، مربوط به بخش هاي حذف شدة کتاب در شرایط کرونا هستند

 

 

  درستی یا نادرستی هر یک از موارد زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید .1

  .از نتایج آزمایشات گریفیت مشخص شد که مادة وراثتی می تواند از یاخته اي به یاختۀ دیگر منتقل شود) الف

  . لی نتایج آزمایش هاي چارگاف را تأیید می کندمکمل بودن بازهاي آ )ب

    .با ساختار نهایی چهارم، میوگلوبین استنمونه اي از پروتئین ها ) پ

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

  .در نوکلئیک اسیدهاي خطی گروه فسفات در یک انتها و گروه هیدورکسیل در انتهاي دیگر آزاد است) ث

  .دار از پلی پپتیدها ساخته شده اند پروتئین ها از یک یا چند زنجیرة بلند و انشعاب) ج

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

  .دیده می شود) مراز پلیDNA(در هر دو راهی همانند سازي، یک هلیکاز و یک دنابسپاراز ) ح

  .ن باور بودند که پروتئین ها مادة وراثتی هستنددر زمان ایوري و همکاران، بسیاري از دانشمندان بر ای) خ

  .هموگلوبین، نمونه اي از پروتئین ها با ساختار نهایی سوم است) د

  جاهاي خالی را با واژه هاي مناسب پر کنید .2

آلی که به آنزیم کمک می  بعضی آنزیم ها براي فعالیت به یون هاي فلزي مانند آهن، مس و یا مواد آلی مثل ویتامین ها نیاز دارند به مواد) الف

  )، با تغییر 98خرداد . (می گویند................... کنند، 

  ).G(و گوانین ) A(باشد که ساختار دوحلقه اي دارد ؛ شامل آدنین ........................ باز آلی می تواند ) ب

  .بود. ........................نخستین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد، ) پ



 

٢ 
 

  .را تشکیل می دهد........................ خود پیوندهاي ) پلیمرازي(آنزیم دنابسپاراز در فعالیت بسپارازي ) ت

  .است............... نتایج آزمایش ایوري و همکارانش نشان داد که عامل مؤثر در انتقال صفات، مولکول ) ث

  .ساختار دوم در پروتئین ها هستندمنشأ تشکیل .................... پیوند هاي ) ج

  .انجام می شود....................... در همانندسازي دنا، شکستن پیوندهاي فسفودي استر توسط آنزیم ) چ

  .سازند به هم متصل می شوند و رشتۀ پلی نوکلئوتیدي را می.......................... نوکلئوتیدها با نوعی پیوند اشتراکی به نام ) ح

  )خارج از کشور 99خرداد . (پروتئینی هست که سبب استحکام این بافت می شود......................... در بافت پیوندي ) خ

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

در برگۀ پاسخنامه  اسخ درست را از بین واژه هاي درون پرانتز انتخاب کنید ودر هر یک از عبارت هاي زیر، پ .3

  بنویسید

  دو انتهاي رشته هاي پلی نوکلئوتید می توانند با پیوند فسفودي استر به هم متصل شوند و نوکلئیک اسید) الف

  .را ایجاد کنند) حلقوي –خطی ( 

  .یکدیگرند) مشابه –مکمل (شکل آنزیم در جایگاه فعال با شکل پیش ماده یا بخشی از آن ) ب

  .حرکت می کنند) تندتر -کندتر(میزان حرکت مواد در محلول بر اساس چگالی است و مواد سنگین تر ) سانتریفیوژ(در گریزانه ) پ

  .دارد فعالیت نوکلئازي) مراز پلیDNAدنابسپاراز یا  –هلیکاز (آنزیم ) ت

  .جایگاه آغاز همانندسازي است) چند –یک (داراي ) پالزمید(به طور معمول، هر دیسک ) ث

  .از ریبوز دارد) بیشتر –کمتر ( دئوکسی ریبوز یک اکسیژن ) ج

  .تشکیل می دهند) بازهاي آلی –قند و فسفات (در مدل پیشنهاديِ واتسون و کریک پله هاي این نردبان را ) چ

  .تشکیل می شود) کمتري –بیشتري (پیوند هیدروژنی  Tو  Aنسبت به  Gو  Cدر دو رشتۀ دنا، بین ) ح



 

٣ 
 

  .دارد) حلقوي –خطی (دناي سیتوپالسمی حالت ) خ

 پرسش هاي چهار گزینه اي .4

دناي استخراج شده دقیقه،  20، پس از 14Nبه محیط کشت داراي  15Nدر آزمایش مزلسون و استال، پس از انتقال باکتري هاي داراي 

  کدام چگالی را نشان داد؟

  سنگین)ت    نیمی سنگین و نیمی سبک) پ    متوسط) ب    سبک) الف

بعضی آنزیم ها براي فعالیت به یون هاي فلزي مانند آهن، مس و یا مواد آلی مثل ویتامین ها نیاز دارند به مواد آلی که به آنزیم  .5

  )تغییر ، با 97دي ماه (کمک می کنند، چه می گویند؟ 

  چگونه باعث تغییر فعالیت یک آنزیم می شود؟ pHتغییر  .6

  گریفیت با انجام چه آزمایشی نتیجه گرفت که وجود پوشینه در باکتري ها به تنهایی عامل مرگ موش ها نیست؟ .7

 با توجه به نتایج مزلسون و استال کدام طرح همانندسازي دنا مورد تأیید قرار گرفت؟ .8

 خیص رشته هاي دناي نوساز از رشته هاي قدیمی، نوکلئوتیدها را با چه ایزوتوپی نشاندار کردند؟مزلسون و استال براي تش .9

 با توجه به نتایج آزمایش هاي مزلسون و استال، کدام طرح همانندسازي مورد تأیید قرار گرفت؟ .10

 در محل هر دوراهی همانندسازي، چندآنزیم دنابسپاراز فعالیت دارد؟ .11

 آنزیم هلیکاز چه پیوندهایی را می شکند؟هنگام همانندسازي،  .12

 ساختار نهایی پروتئین در میوگلوبین کدام است؟ .13

 زنجیره هاي سازندة هموگلوبین در ساختار دوم به چه شکل هایی در می آیند؟ .14

 افزایش غلظت پیش ماده در محیطی که آنزیم وجود دارد، تا چه زمانی می تواند باعث افزایش سرعت واکنش شود؟ .15

با اضافه کردن آنزیم تخریب کنندة پروتئین به عصارة باکتري هاي پوشینه دار، و انتقال این مخلوط به محیط کشت حاوي ایوري  .16

 باکتري بدون پوشینه، چه مشاهده کرد؟

 به فعالیت نوکلئازي دنابسپاراز که باعث رفع اشتباه ها در همانندسازي می شود، چه می گویند؟ .17

  ي فعال سازي واکنش ها دارند؟آنزیم ها چه تأثیري بر انرژ .18

  .دو آنزیم مهم که براي همانندسازي دنا الزم هستند را نام ببرید .19



 

۴ 
 

  تشکیل کدام ساختار پروتئین ها در اثر برهمکنش هاي آب گریز است؟ .20

  چرا آنزیم انرژي فعال سازي واکنش را کاهش می دهد؟ .21

  )98شهریور (چرا قطر مولکول دنا در سراسر آن یکسان است؟ .22

  )97دي (قطر مولکول دنا در سراسر آن یکسان است؟ چرا  .23

  براي باز شدن دو رشتۀ دنا، آنزیم هلیکاز چه پیوندهایی را از هم باز می کند؟ .24

  سبب ویرایش می شود؟) پلیمرازDNA(کدام فعالیت آنزیم دنابسپاراز  .25

  به پیوند اشتراکی بین آمینواسیدها چه می گویند؟ .26

  شکل می گیرد؟ ن ها پروتئی در چه صورت ساختار چهارم .27

  در هر دوراهی همانندسازي چند آنزیم هلیکاز در حال فعالیت است؟ .28

  پیوندهاي هیدروژنی منشأ تشکیل کدام ساختار پروتئین ها هستند؟ .29

  هموگلوبین داراي کدام ساختار پروتئین است؟ .30

  بخش اختصاصی در آنزیم که پیش ماده در آن قرار می گیرد چه نام دارد؟ .31

  .را بنویسید) RNA(و باز آلی نیتروژن دار اختصاصی رنا ) DNA(دنا  قند موجود در .32

دو نتیجۀ حاصل از بررسی این تصاویر را . ویلکینز و فرانکلین با استفاده از پرتو ایکس از مولکول هاي دنا تصاویري تهیه کردند .33

 .بنویسید

 عالوه بر یون هاي فلزي، کدام مولکول هاي آلی نقش کوآنزیم را دارند؟ .34

35. pH  است؟ 2بهینۀ کدام آنزیم در حدود 

 انجام می شود؟) کروموزوم(چرا در یوکاریوت ها همانندسازي از چندین نقطه از هر فام تن  .36

 در یوکاریوت ها، دناي سیتوپالسمی در چه قسمت هایی از یاخته دیده می شود؟ .37

 نام بخش اختصاصی آنزیم که پیش ماده در آن قرار می گیرد چیست؟ .38

 .مدل پیشنهادي واتسون و کریک، یک نتیجۀ جفت شدن بازهاي مکمل را بنویسیدبا توجه به  .39

 پیوند فسفودي استر بین کدام مولکول ها در نوکلئوتیدهاي مجاور تشکیل می شود؟ .40

 .در مورد ساختار نوکلئیک اسیدها به پرسش هاي زیر پاسخ دهید .41



 

۵ 
 

  چیست؟) RNA(نام باز آلی نیتروژن دار اختصاصی پیریمیدینی در رنا ) الف

  در تشکیل پیوند فسفودي استر، فسفات یک نوکلئوتید به چه بخشی از قند مربوط به نوکلئوتید دیگر متصل می شود؟) ب

دو نتیجۀ حاصل از بررسی این تصاویر را . ویلکینز و فرانکلین با استفاده از پرتو ایکس از مولکول هاي دنا تصاویري تهیه کردند) پ

  بنویسید

  .با توجه به شکل، به پرسش هاي زیر پاسخ دهید. همانند سازي دنا را نشان می دهدشکل روبرو  .42

  این دنا مربوط به پیش هسته اي هاست یا هوهسته اي ها؟) الف

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

  شکل مقابل همانندسازي دنا را نشان می دهد .43

  چه نام دارد؟ 1آنزیم شماره ) الف

  چه پیوندهایی را از هم باز می کند؟ 2آنزیم شماره ) ب

  

  

  نتیجۀ این آزمایش چیست؟. شکل روبرو یکی از آزمایش هاي گریفیت را نشان می دهد .44



 

۶ 
 

  شکل روبرو نشان دهندة کدام ساختار پروتئین هاست؟ .45

  

 

  :در مورد همانندسازي دنا به پرسش هاي زیر پاسخ دهید .46

همانندسازي دنا مربوط به یوکاریوت در شکل مقابل، ) الف

  هاست یا پروکاریوت ها؟

در همانند سازي دنا، کدام آنزیم مارپیچ دنا و دو رشتۀ آن ) ب

  را از هم باز می کند؟

  

 

  :در مورد آزمایش هاي مزلسون و استال به پرسش هاي زیر پاسخ دهید .47

  ئوتیدها را با چه ایزوتوپی نشاندار کردند؟براي تشخیص رشته هاي دناي نوساز از رشته هاي قدیمی، نوکل) الف

 با توجه به نتایج آزمایش هاي آن ها، کدام طرح همانندسازي دنا مورد تأیید قرار گرفت؟) ب

  :نتیجۀ هر یک از آزمایش هاي زیر را بنویسید .48

  .به موش ها تزریق کرد گریفیت مخلوطی از باکتري هاي پوشینه دار کشته شده با گرما و باکتري فاقد پوشینۀ زنده را) الف

ایوري آنزیم تخریب کنندة پروتئین را به عصارة باکتري پوشینه دار کشته شده اضافه کرد و سپس محلول را به محیط ) ب

  .کشت حاوي باکتري فاقد پوشینه منتقل کرد

 )دو مورد( ین بررسی تصاویر تهیه شده از مولکول هاي دنا با استفاده از پرتو ایکس توسط ویلکینز و فرانکل) پ


