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دبیر

نام و نام خانوادگی

در هر زنجیره دنا،............1

باز های آلی مکمل توسط پیوند هیدروژنی به هم متصل شده اند. (1

بازهای آلی توسط پیوند فسفو دی استر به فسفات نوکلئوتید متصل شده اند. (2

نوکلئوتیدها از نظر نوع باز آلی ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته باشند. (3

گروه فسفات در یک انتها و گروه هیدروکسیل در انتهای دیگر آزاد است. (4

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

چند مورد جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟2

"در هر قطعه از یک مولکول دنا، تعداد ........... قطعًا با تعداد ........... برابر است."

الف) حلقه های آلی - نوکلئوتیدها

ب) فسفات های هر نوکلئوتید - حلقۀ شش ضلعی نیتروژن دار در هر نوکلئوتید

ج) باز آلی یک رشته پیوند - پیوند بین قند و فسفات رشته مقابل

د) قند هر رشته - باز آلی رشته مقابل

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟3

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

نیست، در هر فام تن (کروموزوم)، می تواند جایگاه های آغاز همانندسازی متعددی به وجود آید. (1

است، در ساختار هر واحد تکرارشوندۀ دنا (DNA)ی آن ها، پیوند فسفودی استری وجود دارد. (2

است، با جدا شدن دو گروه فسفات از انتهای رشتۀ پلی نوکلئوتیدی دنا (DNA)، نوکلئوتید جدید به آن اضافه می شود. (3

نیست، آنزیم دورکنندۀ دو رشتۀ دنا (DNA) از یکدیگر، می تواند نوکلئوتیدها را بر اساس رابطۀ مکملی مقابل نوکلئوتیدهای (4

رشتۀ الگو قرار دهد.

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

MrKonkoriزیست دوازدهم فصل ۱دوازدهم

آقای کنکور
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همۀ کاتالیزورهای زیستی، ............ (با تغ�ر)4

درون ساختارهای غشادار یاخته جای دارند. (1

به واکنش های یاخته ای، سرعت می بخشد. (2

می توانند ضمن فعالیت خود، آدنوزین تری فسفات بسازند. (3

در پی فعالیت آنزیم های سازندۀ خود، تولید می شوند. (4

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

ایوری و همکارانش ............5

برخالف گریفیت فقط روی باکتری های پوشینه دار تحقیقات خود را انجام دادند. (1

می دانستند که پروتئین ها ماده وراثتی نیستند. (2

اغلب پروتئین های موجود در عصاره استخراج شده باکتری های کشته شده پوشینه دار را تخریب کردند. (3

آنزیم پروتئاز را به عصاره باکتری های پوشینه دار کشته شده با حرارت اضافه کردند. (4

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

کدام عبارت دربارۀ ساختار پروتئین قرمزرنگ موجود در تار ماهیچه  ای کند انسان، صحیح است؟6

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

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

چند مورد جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟7

"نمی توان گفت هر مولکول نوکلئیک اسید ............"

الف) که ساختار دو رشته ای دارد، قطعًا به تعداد دو برابر بازهای پورینی قند دارد.

ب) با باز آلی یوراسیل دارای دو سمت متفاوت است.

ج) یک رشته ای، قطعًا تعداد برابری باز آلی پورین و پیریمیدین دارد.

د) با قندهای دئوکسی ریبوز، فقط درون هسته دیده می شود.

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در هر یاخته ای، در حین همانندسازی ...........8

همواره آنزیم های هلیکاز از هم دور می شوند. (1

قطعًا تمامی نوکلئوتیدهای یک رشته توسط یک آنزیم دنابسپاراز اضافه می شوند. (2

قطعًا تعداد مجموع پورین ها و پیریمیدین های اضافه شده توسط یک آنزیم دنابسپاراز باهم برابر است. (3

هر پیوند اشتراکی توسط یک نوع آنزیم، شکسته می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

جاندار عامل بیماری سینه پهلو، قطعًا ...........9

در اطراف ماده وراثتی خود پوشینه ای از جنس مواد آلی دارد. (1

توانایی تبدیل هر باکتری غیربیماری زا به باکتری بیماری زا را دارد. (2

به واسطه غشاء یاخته ای خود اجازه خروج هیچ ماده ای از محتویات میان یاخته را نمی دهد. (3

اطالعات الزم برای ساخت آنزیم های همانندسازی را در بخشی از عامل انتقال صفات خود دارد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در هر زنجیرۀ DNA خطی، ..........10

تعداد قندها بیشتر از تعداد پیوند میان قندها و بازها است. (1

تعداد بازهای پورینی با تعداد بازهای پریمیدنی برابر است. (2

تعداد نوکلئوتیدها با تعداد پیوند میان نوکلئوتیدها برابر است. (3

مجموع تعداد قندها و فسفات ها، بیشتر از تعداد پیوند میان قندها و فسفات ها است. (4

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله دوم 1393

کدام گزینه در رابطه با همانندسازی مولکول دئوکسی   ریبونوکلئیک  اسید صحیح نیست؟11

برای ساخته شدن رشتۀ مکمل در برابر رشتۀ الگو چندین آنزیم باهم همکاری می  کنند. (1

در همانندسازی دوجهتی به ازای هر جایگاه شروع دو دوراهی همانندسازی ایجاد می  شود. (2

در هر دوراهی همانندسازی دو آنزیم هلیکاز وظیفۀ شکستن پیوند هیدروژنی را بر عهده دارد. (3

در طی همانندسازی دنا، پیوندهای هیدروژنی بین دو دوراهی همانندسازی شکسته می  شوند و دو رشته از هم فاصله (4

می  گیرند.

تالیفی سهند میرطاهری
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در رابطه با شکل شمارۀ ............ می توان گفت ............12

1 - پیوند هایی که منشأ تشکیل و ایجاد آن هستند، توسط  آنزیم هایی، (1

بین بخش هایی از زنجیره های پلی پپتیدی برقرار  می شوند.

2 - تاخوردگی های  پروتئین ها در این ساختار شروع شده که (2

برهم کنش های آبگریز بین رشته ها منشأ تشکیل این ساختار است.

1 - با وجود برخی پیوند هایی که در آن، برخالف ساختار 2 وجود ندارند، (3

قسمت های پروتئین به صورت به هم پیچیده در کنار هم قرار می گیرند.

2 - پیوند هایی که منشأ تشکیل این ساختار هستند، در کنار برخی از (4

انواع پیوند های دیگر مثل یونی و کوواالنسی، موجب تثبیت ساختار 1

 می شوند.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

کدام گزینه جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟13

"نمی توان گفت در یاخته ای که تعداد نقطه آغاز همانندسازی دنا از تعداد نقطه پایان همانندسازی کمتر است ..........."

در حین همانندسازی فقط دو دوراهی همانندسازی به ازای هر جایگاه آغاز مشاهده می شود. (1

ممکن است سرعت همانندسازی در دوراهی های مختلف متفاوت باشد. (2

اطالعات ساخت آنزیم های الزم برای انجام همانندسازی بر روی دنا قرار دارد. (3

ممکن است تعداد نوکلئوتیدهای موجود در دنای اصلی از تعداد پیوندهای فسفودی استر کمتر باشد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در متنوع ترین گروه مولکول های زیستی ...........14

مولکول هایی قرار دارند که عالوه بر فعالیت دفاعی می توانند در تنظیم  خون نیز دخالت داشته باشند. (1

هر مولکول می تواند فقط یک فعالیت اختصاصی منحصربه فرد خود را انجام دهد. (2

مولکول هایی قرار دارند که نقش حمل اطالعات از درون هسته به میان یاخته را به عهده دارند. (3

مولکول هایی وجود دارند که در صورت انتقال به یک یاخته دیگر صفات آن را تغ�ر می دهند. (4

pH

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد دربارۀ ویژگی همۀ بافت های پوششی بدن انسان به درستی بیان شده است؟15

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

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در همانندسازی مادۀ وراثتی پیش هسته ای ها ............ همانندسازی دنا هوهسته ای ها ............16

برخالف - در نقطۀ آغاز همانندسازی، دو دوراهی همانندسازی تشکیل می شود. (1

همانند - در محل هر دوراهی همانندسازی فقط یک آنزیم دنا بسپاراز فعالیت دارد. (2

برخالف - امکان پیشروی همانندسازی مولکول دنا در دو رشته وجود دارد. (3

همانند - می توان بیش از یک جایگاه همانند سازی مشاهده کرد. (4

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

مخلوطی از مولکول های دنا طبیعی متفاوت پس از انجام گریزانه با سرعت باال در لوله دو نوار متفاوت تشکیل داده اند. به این17

ترتیب، قطعًا ...........

دناهایی که در نوار پائین قرار دارند، کمتر از سایرین حرکت کرده اند. (1

دناهایی که در باالترین نوار قرار دارند، نوکلئوتید کمتری داشته اند. (2

دناهای موجود در یک نوار، چگالی متفاوتی دارند. (3

در طول لوله آزمایش غلظت ثابتی از سزیم کلرید وجود داشته است. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام یک از عبارت های زیر درست است؟18

آنزیم دنا بسپاراز ............

فقط فعالیت نوکلئازی دارد. (1

نوکلئوتیدها را بر اساس رابطه مکملی بدون هیچ گونه اشتباهی مقابل هم قرار می دهد. (2

پس از برقراری هر پیوند فسفو دی استر برمی گردد و رابطه مکملی نوکلئوتیدها را بررسی می کند. (3

در فعالیت نوکلئازی آن ابتدا پیوند هیدروژنی برای اصالح اشتباه شکسته می شود. (4

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

جفت شدن بازها چگونه باعث ثبات قطر دو رشته می شوند؟19

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

تالیفی پوریا ملکی

در تبدیل استرپتوکوکوس نومونیایی کپسول دار، فقط ............20

آنزیم سازندۀ کپسول از دیواره و غشاء یاخته عبور کرده و به میان یاخته وارد می شود. (1

انتقال مادۀ وراثتی بین دو یاخته متفاوت از یک گونه انجام می شود. (2

نوعی بسپار متشکل از چندین کربوهیدرات در سمت خارجی دیوارۀ باکتری تشکیل می شود. (3

بخشی از ریبوزوم های در حال ترجمه به شبکۀ آندوپالسمی وصل می شوند تا آنزیم های تولیدکننده کپسول را بسازند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در آزمایشی مشابه به مزلسون و استال، اگر باکتری هایی که در محیط عادی رشد کرده اند، نسل اول همانندسازی را به کمک

نوکلئوتیدهایی با  و نسل دوم را به کمک نوکلئوتیدهایی با  انجام دهند، پس از سانتریفیوژ با دور باالی دنای استخراج شده

در کلرید سزیم، به پرسش های زیر پاسخ دهید:

N۱۵N۱۴

اکبرپور تالیفی علیرضا 

به ترتیب در دقایق صفر، 20 و 40 چند باند تشکیل می شود؟21

2 - 1 - 1 (2 1 - 2 - 1 (1

2 - 1 - 2 (4 2 - 2 - 1 (3

در دقیقۀ 20 و 40 به ترتیب، محل باندها چگونه است؟22

2) میانه - باال و میانه  میانه - پا�ن و میانه (1

پا�ن - میانه و پا�ن (4 3) میانه - وسط

در آزمایش ........... ایوری و همکارانش ........... به باکتری های زنده فاقد کپسول ...........23

اول - با اضافه کردن عصاره باکتری به همراه پپسین - باکتری کپسول دار در بدن موش ایجاد شد. (1

دوم - تنها زمانی که الیه دارای  - اضافه شد، تغ�ر شکل دیواره باکتری اتفاق افتاد. (2

سوم - با اضافه کردن عصاره دارای لیپاز - عمل انتقال صفت انجام شد. (3

دوم - تنها با اضافه کردن عصاره دارای آنزیم تخریبی  - باکتری های بیماری زا ایجاد نشدند. (4

DN A

DN A

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در هر مولکول دنا ............24

قرارگیری جفت بازها به صورت مکمل باعث می شود قطر مولکول در سراسر آن غیر یکسان باشد. (1

هر پیوند هیدروژنی به تنهایی انرژی زیادی برای پایدار نگاه داشتن مولکول دارد. (2

جفت بازها باعث فشرده شدن بهتر فام تن ها می شوند. (3

همیشه جدا شدن دو رشته آن باعث از بین رفتن پایداری مولکول می شود. (4

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

کدام گزینه درست است؟25

گریفیت فقط با تزریق باکتری کشته شده کپسول دار به موش، به انتقال صفات پی برد. (1

ایوری در ابتدا آزمایشی را طراحی کرد که نشان داد نوعی ماده عامل انتقال صفات نیست. (2

ایوری انتقال صفات به عامل بیماری ذات الریه را مشاهده کرد و گریفیت آن را کشف نمود. (3

با انجام آزمایش اول و دوم ایوری، به همگان ثابت شد که  عامل انتقال صفات به باکتری هاست. (4DN A

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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کدام گزینه جملۀ مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ "نمی توان گفت هر نوکلئوتید ..........."26

ناقل الكترون یا انرژی فقط در فرآیند فتوسنتز فعالیت دارد. (1

منبع رایج انرژی یاخته دارای نوعی باز آلی پیریمیدینی است. (2

مشارکت کننده در تنفس یاخته ای در ساختار خود الکترون یا انرژی ذخیره می کند. (3

موجود در ساختار یک ژن ممکن است یک تا سه گروه فسفات داشته باشد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام عبارت، دربارۀ اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد، نادرست است؟27

در بخش هایی از این مولکول، ساختارهای متنوعی وجود دارد. (1

ساختار نهایی آن با تشکیل بیش از یک نوع پیوند، تثبیت می شود. (2

هریک از زنجیره های پلی پپتیدی آن، به صورت یک زیرواحد تاخورده است. (3

با تغ�ر یک آمینواسید، ممکن است ساختار و عملکرد آن به شدت تغ�ر یابد. (4

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

کدام گزینه عبارت داده شده جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟28

"در درشت مولکول هایی که در حدود دو برابر کربوهیدرات ها انرژی تولید می کنند ............ اغلب آنزیم ها ............"

همانند - برقراری پیوند پرانرژی بین کربن و نیتروژن واحد های سازنده ضروری است. (1

برخالف - واحدهای سازنده ای با ساختار متفاوت قابل مشاهده است. (2

برخالف - عالوه بر کربن و هیدروژن، اتم نیتروژن نیز وجود دارد. (3

همانند - اتم اکسیژنی با پیوند دوگانه وجود دارد. (4

تالیفی پیمان رسولی

چند مورد جمله زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟29

"در همانندسازی دنای راکیزه پس از باز شدن دو رشته ........... نسبت به ........... انجام می گیرد."

الف) تشکیل پیوند هیدروژنی - شکستن پیوند فسفو دی استر، زودتر

ب) شکستن پیوند هیدروژنی - تشکیل پیوند فسفو دی استر، قطعًا دیرتر

ج) تشکیل پیوند فسفو دی استر - تشکیل پیوند هیدروژنی، زودتر

د) فعالیت آنزیم دنابسپاراز - فعالیت آنزیم هلیکاز، دیرتر

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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 کدام گزینه دربارۀ همۀ عوامل محافظت کننده از مغز  یک دختر سالم و بالغ 20 ساله قطعًا درست است؟ (با تغ�ر)30

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. 

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

هر پروتئین ........... قطعًا ...........31

موجود در غشاء یاخته - جایگاه فعالی برای اتصال به یک پیش ماده دارد. (1

گیرنده - در سطح یاخته قرار گرفته و به فسفولیپیدهای غشا می چسبد. (2

انقباضی دارای دم - موجب کاتالیز نوعی واکنش درون یاخته می شود. (3

انتقالی - در همه یاخته های خونی بیان می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد جمله مقابل را به طور درستی تکمیل می کنند؟ "در پروتئین ها در ساختار ..........."32

الف) اول آمینواسیدها به تعداد و ترتیب مشخصی پشت سر هم قرار می گیرند.

ب) مارپیچ پیوند هیدروژنی بین آمینواسیدهای نزدیک به هم از نظر ساختار اول تشکیل می شود.

ج) صفحه ای بین آمینواسیدهای یک رشته با آمینواسیدهای رشته دیگر پیوند برقرار می شود.

د) سوم نیروهایی که بخشی از آمینواسیدها را به هم نزدیک می کنند بیشترین نقش را دارند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در دوران جنینی در مراحل موروال و بالستوال سرعت تقسیم ............، تعداد نقاط آغاز همانندسازی ............ و پس از تشکیل اندام33

سرعت تقسیم ............ می شوند.

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

کم - زیاد - کم (4 کم - کم - زیاد (3

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی
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درباره ساختار اول پروتئین ها چند مورد به طور نادرستی بیان شده اند؟34

الف) در ساختار بین آمینواسیدها فقط پیوندهای اشتراکی مورد توجه قرار می گیرد.

ب) در یک پروتئین تک زنجیره ای تعداد گروه های کربوکسیل درگیر در پیوندهای پپتیدی با تعداد آمینواسیدهای آن برابر است.

ج) در ساختار اول همه پروتئین های دورشته ای تنها دو گروه آمینی با بار مثبت دیده می شود.

د) تغ�ر در یک آمینواسید بر روی تعداد پیوندهای موجود در ساختار تأثیری ندارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه دربارۀ یک مولکول دنای راکیزه در یاخته عصبی انسان، به نادرستی بیان شده است؟35

تعداد نوکلئوتیدها با تعداد مجموع قند و فسفات های یک رشته برابر است. (1

به تعداد پیوندهای فسفودی استر در یک رشته، باز آلی در رشتۀ مقابل وجود دارد. (2

تعداد مجموع بازهای A و C با نصف تعداد پیوندهای قند- فسفات یک رشته برابر است. (3

به تعداد بازهای آلی پیریمیدینی یک رشته، پیوند قند- باز آلی در همان رشته وجود دارد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه در رابطه با هر مولکول زیستی تشکیل دهندۀ یاخته که همواره بسپار محسوب می شود، به درستی بیان شده است؟36

عالوه بر کربن، هیدروژن و اکسیژن در ساختار خود فسفر و نیتروژن نیز دارند. (1

عامل گوناگونی جانداران اند اما مونومر های تشکیل دهندۀ یکسانی دارند. (2

می توانند مسئول تنظیم بیان ژن های موجود در ساختار دنا باشند. (3

مونومر های آن ها با پیوند کوواالن به یکدیگر متصل می شوند. (4

تالیفی پیمان رسولی

کدام گزینه جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟37

"باتوجه به علوم نوین و پیشرفت هایی که در علم زیست شناسی رخ داده است می توان گفت یکی از عواملی که باعث ............

می تواند ناشی از ............ باشد."

تحول و ترقی در علم زیست شناسی شد - ادغام نتایج آزمایش های چارگاف و یافته های واتسون و کریک (1

ایجاد نگرانی هایی در جامعه شده است - فنون مورداستفاده در پزشکی و دست ورزی ژن های جانوران (2

وضع قوانین جهانی در زمینۀ اخالق زیستی گردید - تولید انسولینی که پاسخ ایمنی ایجاد نمی کند. (3

تغ�ر در پژوهش های علوم پایه شد - تولید انبوه ژن در اثر همسانه سازی دنا (4

تالیفی پیمان رسولی
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کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می  کند؟38

"هر ............"

دنای موجود در E.coli، مولکول حلقوی متصل به غشا است. (1

رشتۀ پلی  نوکلئوتیدی دنای موجود در مگس میوه، در یک انتهای خود گروه هیدروکسیل آزاد دارد. (2

آنزیم به طور اختصاصی فقط بر یک نوع پیش  مادۀ خاص مؤثر است. (3

آنزیم در یک pH ویژه بهترین فعالیت و در یک دما بهترین عملکرد را دارد. (4

تالیفی سهند میرطاهری

در همانندسازی یک یاخته استرپتوکوکوس نومونیا، آنزیم ........... آنزیم ...........39

دنابسپاراز همانند - هلیکاز با حرکت بر روی مولکول دنا موجب برقراری نوعی پیوند می شود. (1

هلیکاز برخالف - دنابسپاراز در میان مایع یاخته فعالیت می کند. (2

دنابسپاراز برخالف - هلیکاز فقط در ساخته شدن یک رشته مولکول دنا نقش دارد. (3

هلیکاز همانند - دنابسپاراز قادر به شکستن پیوند بین دو نوکلئوتید رشته جدید است. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام یک از عبارت های زیر درست است؟40

مزلسون و استال دنا را با استفاده از نوکلئوتیدهایی که ایزوتوپ سنگین هیدروژن دارند نشانه گذاری کردند. (1

دناهایی که با  ساخته می شوند نسبت به دنای معمولی که در نوکلئوتیدهای خود دارد، دارای چگالی کمتری است. (2

مزلسون و استال برای سنجش چگالی دناها از محلول سزیم کلرید استفاده می کردند. (3

در گریزانه میزان حرکت مواد در محلول بر اساس جرم است. (4

 N۱۵
 N۱۴

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

برای تخریب دیوارۀ نخستین گیاهان از نوعی ترکیب آلی تجزیه کننده پلی ساکارید ساختاری استفاده می شود. این ترکیب فقط41

............(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

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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در مورد همانندسازی کروموزوم های هسته ای یک یاخته مریستمی کدام نادرست است؟42

همانندسازی  از نوع نیمه حفاظتی می باشد. (1

، سرعت همانندسازی در همه جایگاه های آغاز همانندسازی یکسان است. در هر مولکول  (2

هر آنزیم هلیکازی به همراه دو آنزیم دنابسپاراز در یک دوراهی همانندسازی فعالیت می کنند. (3

تعداد جایگاه های آغاز همانندسازی نسبت به یک یاخته پارانشیمی بیشتر است. (4

DN A

DN A

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام عبارت نادرست است؟43

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

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

گاه ...........44 ........... از مطالعات ........... دانشمندان از ........... آ

قبل - ویلکینز و فرانکلین - اندازه مولکول دنا - بودند. (1

بعد - چارگاف - برابری نسبت هر یک از بازهای آلی در دنا - شدند. (2

قبل - واتسون و کریک - یک رشته ای نبودن مولکول دنا - بودند. (3

بعد - ایوری - ماهیت اسیدی مولکول دنا - شدند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چندمورد جمله مقابل را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ "هر آنزیمی فقط ..........."45

الف) می تواند یک نوع پیش ماده داشته باشد.

ب) به تغ�رات شدید دما حساس است.

ج) از فعالیت رناتن ها حاصل می شود.

د) در یک شرایط خاص فعالیت می کند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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به طور معمول کدام ویژگی مربوط به نوعی ترکیب شیمیایی است که در حمل اکسیژن خون بیشترین سهم را دارد؟( با تغ�ر)46

در پی هر بار فعالیت مجددًا تولید می شود. (1

نسبت به هر نوع تغ�ر دمایی حساس است. (2

شکل فضایی آن تحت تأثیر پروتئاز تغ�ر می کند. (3

در سلول هایی با حداکثر عمر 120 روز یافت می شود. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

درباره آزمایشات گریفیت، کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟47

تالش برای مطالعه اثرات نوعی عامل بیماری، اطالعاتی دربارۀ ماده وراثتی در اختیار دانشمندان قرار داد. (1

در مادۀ تزریقی به موش طی دومین آزمایش، عامل تغ�ر صفت آزاد وجود نداشت. (2

گریفیت با انجام آزمایش هایی، موفق به کشف عامل تغ�ر صفت در باکتری ها نشد. (3

در هر آزمایش از آزمایش های گریفیت که در مادۀ تزریق شده باکتری کپسول دار زنده وجود داشته، موش آزمایش مرده (4

است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

DNدر یک سمت مولکول  خطی، قطعًا ...........48 A

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

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟49

"در یک  حلقوی، تعداد ........... در یک رشته با تعداد ........... رشته مقابل برابر است."

الف) نوکلئوتیدهای گوانین دار - نوکلئوتیدهای آدنین دار

ب) پیوندهای فسفو دی استر - بازهای آلی

ج) بازهای آلی آدنین و تیمین - بازهای آلی آدنین و تیمین

د) نوکلئوتیدها - پیوندهای قند - باز آلی

DN A

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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کدام عبارت دربارۀ اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد، صحیح است؟50

در تشکیل ساختار نهایی آن فقط سه نوع پیوند دخالت دارد. (1

با تغ�ر یک آمینواسید، ساختار و عملکرد آن می تواند به شدت تغ�ر یابد. (2

هریک از زنجیره های پلی پپتیدی آن، به صورت یک زیر واحد تاخورده است. (3

با دارا بودن رنگدانه های فراوان، توانایی ذخیرۀ انواعی از گازهای تنفسی را دارد. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

کدام عبارت دربارۀ ساختار پروتئین قرمزرنگ موجود در تار ماهیچه  ای کند انسان صحیح است؟51

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

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

کدام گزینه در رابطه با پروتئین  ها صحیح است؟52

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

تالیفی سهند میرطاهری

در آزمایش ها یا تحقیقات ............ مشخص شد که ............53

ویلکینز و فرانکلین - دنا حالت مارپیچی و دو رشته ای است. (1

واتسون و کریک - مولکول دنا به صورت نردبان مارپیج است. (2

ویلکینز و فرانکلین - با استفاده از پرتو ایکس می توان تعداد بازهای آلی دنا را مشخص کرد. (3

چارگاف - به دست آوردن ابعاد مولکول دنا به وسیله پرتو ایکس قابل انجام است. (4

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی
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در رابطه با آزمایش های مزلسون و استال می توان بیان داشت که ............54

ابزار مورداستفادۀ آن ها با ابزار استفاده شده در آزمایش های ایوری و همکارانش یکسان بود که می توانست مواد را با سرعت (1

باال از یکدیگر جدا کند.

در حین سانتریفیوژ، مولکول های سنگین تر (دارای بیشتر) با سرعت بیشتری در لوله جابه جا شده و در قسمت پا�ن تری (2

از لوله قرار می گیرند.

با قرار دادن باکتری های E.coli در سانتریفیوژ با سرعت باال توانستند درنهایت به همانندسازی مولکول های دنا به صورت (3

نیمه حفاظتی پی ببرند.

به این دلیل که تقسیم باکتری E.coli برخالف دیگر باکتری ها حدود 20 دقیقه زمان می برد، در فواصل 20 دقیقه ای باکتری ها (4

را بررسی کردند.

N۱۵

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

هر ............55

تغ�ری در ساختار اول سبب تغ�ر ساختار دوم پروتئین نیز می شود. (1

بخش از زنجیره های پلی پپتیدی می تواند پیوندهای هیدروژنی برقرار کند. (2

پروتئین غشایی ممکن است در ساختار خود دارای صفحات مجاور هم باشد. (3

بخش از یک پلی پپتید به یکی از دو صورت مارپیچ یا صفحه ای است. (4

تالیفی منصور کهندل

چند مورد از عبارت های زیر نادرست است؟56

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

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی
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چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟57

"در انسان، نوعی آنزیم می  تواند ............"

الف) پیوندی را که در یک مرحله ایجاد کرده است، در مرحلۀ دیگری بشکند.

ب) با کمک فرآیندی انرژی  زا، نوعی واکنش انرژی  خواه را به انجام رساند.

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

د) از طریق کاهش انرژی فعالسازی، واکنش  های انجام  نشدنی را ممکن سازد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

پیوند فسفو دی استر ............58

پیوند اشتراکی است که دو باز آلی نوکلئوتید های مقابل هم را در دنا به یکدیگر متصل می کند. (1

فسفات یک نوکلئوتید را به گروه هیدروکسیل قند مربوط به نوکلئوتید دیگر متصل می کند. (2

می تواند دو انتهای رشته های پلی نوکلئوتیدی دنای اصلی را در هوهسته ای ها متصل کند. (3

میان نوکلئوتیدهای مولکول تک رشته ای اسیدهای نوکلئیک تشکیل نمی شود. (4

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

چند مورد جمله زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟59

"در آزمایش مزلسون و استال، با کشت در محیط کشت دارای نیتروژن سبک ..........."

الف) در نسل دوم، نیمی از مولکول های  در نیمی از نوکلئوتیدهای خود نیتروژن سنگین دارند.

ب) در نسل سوم، کمتر از نیمی از مولکول ها دو رشته با نیتروژن سنگین دارند.

ج) پس از یک ساعت، تعداد رشته های سبک ۷ برابر تعداد رشته های سنگین خواهد بود.

د) در نسل اول، نیمی از مولکول های  در همۀ نوکلئوتیدهای یک رشته نیتروژن سبک دارند.

DN A

DN A

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در یک پروتئین خاص، در ساختار ........... برخالف ساختار ...........60

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

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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همه پیش هسته ای ها ............61

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

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

در ساختار نهایی یک پروتئین تک رشته ای، هر آمینواسیدی ...........62

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

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در آزمایش مزلسون و استال، پس از ۶۰ دقیقه تکثیر باکتری، بدون در نظرگرفتن خطاهای ممکن در همانندسازی، مولکول های63

حاصل از نظر چند مورد از موارد زیر باهم متفاوت نمی باشند؟

الف) تعداد پیوندهای فسفودی استر

T به A ب) نسبت بازهای آلی

ج) میزان حرکت مولکول های دنا در گریزانه با سرعت باال

د) مجموع وزن قند و فسفات همه نوکلئوتیدها

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد از موارد زیر به جمله یا جمالت نادرستی اشاره می کند؟64

الف) در هر رشته از دنای کمکی مخمر، تعداد حلقه های شش ضلعی با تعداد تک پار (مونومر)ها برابر است.

ب) در آزمایش دوم گریفیت برخالف آزمایش اول او، یاخته  خاطره بر ضد باکتری تزریق شده، ایجاد شد.

پ) نتایج آزمایش های مزلسون و استال در دقیقه 20 ، به طورقطع طرح حفاظتی را برخالف طرح پراکنده رد می کند.

ت) در پارامسی، آنزیم  تولیدشده در سیتوپالسم برخالف آنزیم تولیدشده در هسته، به طورقطع پیوند فسفو دی استر ندارد.

2 مورد (2 1 مورد (1

4 مورد (4 3 مورد (3

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 
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چند مورد از عبارت های زیر نادرست   است؟65

الف) در دنا باکتری ها گروه فسفات در یک انتها و گروه هیدروکسیل در انتهای دیگر آزاد است.

ب) مولکول رنا همیشه از دو رشته پلی نوکلئوتیدی تشکیل شده است.

ج) در پیوند فسفو دی استر فسفات نوکلئوتید به گروه هیدروکسیل قند همان نوکلئوتید متصل می شود.

2 (2 1 (1

0 (4 3 (3

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

در ارتباط با هر مولکول حامل اطالعات وراثتی در هوهسته  ای (یوکاریوت)ها، کدام مورد صحیح است؟66

هر رشتۀ آن دو سر متفاوت دارد. (1

همانندسازی آن در دو جهت انجام می  گیرد. (2

واحدهای سه  بخشی آن توسط نوعی پیوند به هم متصل می  شوند. (3

تعداد جایگاه  های همانندسازی آن بسته به مراحل رشدونمو تنظیم می  شود. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

مولکول هایی که درون یاخته نقش بسیار مهمی در انجام فرایندهای مختلف به عهده دارند، قطعا ...........67

دارای جایگاه فعال برای انجام واکنش می باشند. (1

حاوی نوعی پیوند کوواالنسی بین گروه کربوکسیل و گروه آمین یک آمینواسید می باشند. (2

دارای 20 نوع آمینواسید متفاوت می باشند. (3

دارای اتم های مشابه با اتم های بازهای آلی در ساختار خود می باشند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد، دربارۀ پروتئین های ترشحی پالسموسیت         ها(سلول های پادتن ساز) درست است؟(با تغ�ر)68

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

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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در رابطه با آزمایشی که در آن مشخص شد ............، می توان بیان داشت که ............69

نظر بسیاری از دانشمندان در آن زمان در مورد مادۀ وراثتی نادرست است - انتقال صفت فقط در یاخته های جاندار یک ظرف (1

صورت می گیرد.

همۀ ویژگی های یک باکتری الزامًا از والد آن به ارث نمی رسد - قابل انتقال بودن مادۀ وراثتی یاخته برخالف چگونگی انتقال (2

آن مشخص شد.

تعداد دقیق رشته های مولکول دنا بیش از یک رشته است باتوجه به نادرست بودن بعضی از نتایج آن، توسط دانشمندان (3

دیگری استفاده نشد.

بین مقدار باز های آلی در هر نوکلئیک اسید دارای پیوند هیدروژنی رابطه ای برقرار است - مقدار باز آلی آدنین در دنا با باز آلی (4

تیمین برابر است.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟70

"در جاندارانی که عامل اصلی انتقال صفات وراثتی به غشاء یاخته متصل ............ وجود دارد."

است، فقط پروتئین های هیستونی همراه با دنا (DNA)ی آن ها (1

نیست، فقط یک جایگاه آغاز همانندسازی در دنا (DNA)ی آن ها (2

نیست، در دو انتهای هریک از رشته های این عامل، ترکیباتی متفاوت (3

است، در ساختار هر واحد تکرارشوندۀ دنا (DNA)ی آن ها، پیوند فسفودی استری (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

در مدل همانندسازی ...........71

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

تالیفی حشمت اکبری برهانی

E.coliدر حین همانندسازی  آنزیمی که ...........72

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

DN A

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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هر آنزیم تجزیه کنندۀ پیوند فسفودی استر، در حین همانندسازی یاخته سنگ فرشی پوست، ...........73

فقط بر روی نوکلئوتیدهای سه فسفاته واکنش انجام می دهد. (1

قطعًا بر روی دنای خطی فعالیت می کند. (2

فقط موجب شکسته شدن نوعی پیوند اشتراکی می شود. (3

قطعًا قادر است حین فعالیت خود باعث آزاد شدن فسفات شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه به طور درستی بیان شده است؟74

گریفیت پس از آزمایش سوم نتیجه گرفت گرما عامل تخریب مادۀ وراثتی است. (1

پس از آزمایش دوم ایوری و همکارانش، دنا به عنوان عامل تغ�ر صفت در باکتری ها به طور کامل مورد پذیرش قرار گرفته (2

بود.

ایوری و همکارانش همانند گریفیت در تمام آزمایش ها از باکتری دارای غشاء یاخته ای استفاده کردند. (3

در هر آزمایش ایوری و همکارانش قطعًا دو نوع باکتری زنده مورد استفاده قرار گرفت. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در یک یاخته هوهسته ای، پیوند ........... پیوند ...........75

پپتیدی برخالف - فسفو دی استر فقط درون مایع میان یاخته برقرار می شود. (1

فسفو دی استر همانند - پپتیدی توسط نوعی واکنش آنزیمی درون یاخته انجام می گیرد. (2

پپتیدی همانند - فسفو دی استر بین دواتم  و  اتفاق می افتد. (3

فسفو دی استر برخالف - پپتیدی توسط آنزیمی صورت می گیرد که ژن آن بر روی مولکول دنا قرار دارد. (4

CN

تالیفی حشمت اکبری برهانی

............ آنزیم ها پروتئین هستند و ............ آنزیم ها برای فعالیت به یون های فلزی نیاز دارند و ............ سرعت واکنش را76

افزایش می دهند.

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

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

تالیفی پوریا ملکی

77............ (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

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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کدام گزینه در مورد نحوه همانندسازی که مولکول زیر را ایجاد کرده است، درست می باشد؟78

نتایج آزمایش های مزلسون و استال این طرح را برای همانندسازی تائید نکرد. (1

در این طرح هر دو رشتۀ ِدنای قبلی (اولیه) به صورت دست نخورده باقی مانده و وارد یکی از یاخته های حاصل از (2

تقسیم می شوند.

در این طرح هرکدام از ِدناهای حاصل، قطعاتی از رشته های قبلی و رشته های جدید را به صورت پراکنده در خود (3

دارند.

این طرح در آزمایش مزلسون و استال در دور دوم همانندسازی دارای چگالی متوسط است. (4

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

DNدر  کلروپالست نوعی گیاه، ۱۰۰۰ جفت مکمل وجود دارد. اگر  نوکلئوتیدهای ...........79 A%۳۰

یک رشته از آن گوانین دار باشد،  نوکلئوتیدهای آن رشته قطعًا آدنین دار است. (1

آن سیتوزین دار باشند، قطعًا  نوکلئوتیدهای آن باز آلی دو حلقه ای دارند. (2

یک رشته از آن تیمین داشته باشند،  نوکلئوتیدهای رشته مقابل قطعًا تیمین دارند. (3

آن باز آلى آدنین داشته باشند، قطعًا در ساختار آن ۱۹۹۸ پیوند فسفو دی استر دیده می شود. (4

%۲۰

%۵۰

%۲۰

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در همانندسازی بخشی از یک مولکول دنای هسته ای انسان، پشت سر آنزیم هلیکاز ترتیب اتفاقات به چه صورتی می تواند باشد؟80

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

←←←←←←

←←←←←←

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد جمله مقابل را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ "استفاده از پرتو ایکس ..........."81

الف) تنها روشی است که با آن می توان به ساختار نهایی یک پروتئین پی برد.

ب) اطالعات زیادی درباره تغ�ر ساختار پروتئین به هنگام تغ�ر یک آمینواسید آن ارائه می دهد.

ج) می تواند موقعیت گروه های جانبی هر یک از آمینواسیدهای یک پروتئین را در فضا مشخص کند.

د) عالوه بر اطالعات ساختاری، اطالعات دقیقی در مورد عملکرد پروتئین نیز ارائه می دهد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در تولیدمثل جنسی ارتباط بین نسل ها توسط نوعی از یاخته ها برقرار  می شود. کدام گزینه در ارتباط با این یاخته به نادرستی بیان82

شده است؟

در مردان برخالف زنان، بالفاصله پس از ساخته شدن در درون نوعی غدۀ درون ریز، با استفاده از اندام حرکتی خود، وارد حفرۀ (1

شکمی  می شود.

در مردان برخالف زنان، تنها برخی از نوکلئیک اسیدهای حاوی قند دئوکسی ریبوز، در انتقال صفات وراثتی به نسل بعدی، (2

نقش ندارند.

در زنان برخالف مردان، در به وجود آمدن این نوع یاخته ها، قطعًا هیچ لولۀ پر پیچ وخمی در بدن، نقش مستقیم ندارد. (3

در زنان برخالف مردان، قطعًا هیچ بخش زائده مانندی در ورود این یاخته ها به درون حفرۀ شکمی نقش ندارد. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

در ساختار اصلی تع�ن کننده تمامی سطوح ساختاری پروتئین ها ...........83

فقط پیوند پپتیدی بین اتم های تشکیل دهنده دیده می شود. (1

فقط گروه های  نحوه قرار گیری آمینواسیدها در فضا را مشخص می کند. (2

قطعًا گروه های عاملی درگیر در پیوند پپتیدی دو برابر تعداد آمینواسیدها می باشد. (3

قطعًا درون مایع میان یاخته بار الکتریکی وجود دارد. (4

R

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در آزمایشات ...........84

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

تالیفی حشمت اکبری برهانی

ژن ............85

بخشی از مولکول دنا است که بیان آن فقط به تولید پلی پپتید می انجامد. (1

می تواند از نسلی به نسل دیگر تغ�ر کند. (2

دارای انواعی از بازهای آلی ازجمله باز آلی یوراسیل در ساختار خود است. (3

بخشی از مولکول رنا است که از آن برای پروتئین سازی استفاده می شود. (4

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی
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آنزیم هلیکاز پیوند میان کدام موارد را می شکند؟86

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

تالیفی پوریا ملکی

در یک سلول جانوری، تمامی پروتئین های غشا ....................(با تغ�ر)87

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

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

محصول عملکرد ژن ها از نظر مونومری شبیه کدام یک از گزینه های زیر است؟88

هموگلوبین (1

الکتوز (2

بیشترین مولکول های تشکیل دهنده غشاء میتوکندری (3

ساکارز (4

تالیفی پوریا ملکی

هر مولکول ِرنا ........... قطعًا ...........89

انتقال دهنده اطالعات - پس از تولید در هسته به درون میان یاخته وارد می شود. (1

ساخته شده بر اساس اطالعات ِدنا - توانایی تشکیل ساختارهای دو رشته ای را دارد. (2

موجود در ساختار ِرناتن - در تنظیم بیان برخی ژن ها مشارکت می کند. (3

انتقال دهنده آمینواسیدها - از روی یک رشته بخشی از مولکول دنا ساخته می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟(با تغ�ر)90

"برای تخریب دیواره نخستین گیاهی از نوعی ترکیب آلی تجزیه کننده پلی ساکارید ساختاری استفاده می شود، این ترکیب فقط

" ............

الف) می تواند توسط جاندارانی با هستۀ مشخص و سازمان یافته تولید شود.

ب) بر مولکولی رشته ای تأثیر می گذارد.

ج)  نسبت به تغ�رات شدید pH محیط حساس است.

د) نوعی واکنش سنتز آب دهی را به انجام می رساند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟91

"در مورد آزمایش فرانکلین و ویلکینز استفاده از پرتوی  ............"

الف) نشان داد اسیدهای نوکلئیک ساختار مارپیچی دارند.

ب) نشان داد پیوندهای هیدروژنی بین دو رشته سبب دوام دنا می شود.

ج) نشان داد مولکول  بیش از یک رشته دارد.

د) می تواند ابعاد مولکول  را نشان دهد.

X

DN A

DN A

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی منصور کهندل

در ارتباط با غده های قرارگرفته در سطح فوقانی کلیه ها می توان گفت در صورت پرکاری بخش قشری غدۀ فوق کلیه، ............92

کاهش فشار اسمزی محتویات واردشده به کلیه ها از طریق سیاهرگ قابل انتظار است. (1

افزایش تخریب متنوع ترین گروه مولکول های زیستی از نظر ساختار، دور از انتظار است. (2

کاهش بازجذب یون های حاوی سه جایگاه فعال در پمپ سدیم پتاسیم قابل انتظار است. (3

افزایش ترشح هورمون های مؤثر در تنظیم مقدار هورمون LH   در زنان، دور از انتظار است. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گریفیت پس از آزمایش ........... نتیجه گرفت که ...........93

اول - کپسول عامل ایجادکننده بیماری است. (1

سوم - عاملی باعث تغ�ر باکتری های بدون کپسول به باکتری کپسول دار می شود. (2

چهارم - مرگ موش با عواملی اتفاق می افتد که هر یک به تنهایی بیماری زا نیستند. (3

دوم - کپسول عامل ایجادکننده بیماری نیست. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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آنزیمی که در تصویر زیر مشخص شده به دو رشتۀ دنای خطی در هستۀ یاخته های شعله ای پالناریا متصل است. این آنزیم توان94

انجام چند مورد از موارد زیر را دارد؟

الف) باز کردن پیچ و تاب مولکول دنا            ب) جدا کردن هیستون ها از مولکول دنا

ج) باز کردن مارپیچ مولکول دنا                   د) دور کردن دو رشتۀ الگو و غیر الگوی دنا

ب - د (1

ب - ج - د (2

ج (3

الف - ب - ج - د (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کدام نادرست است؟95

"در یک یاخته هوهسته ای، هر نوع نوکلئیک اسید که ........... قطعًا ..........."

دارای پیوندهای فسفو دی استر به تعداد نوکلئوتیدهاست - ذخیره کننده اطالعات یاخته است. (1

قند ریبوز در نوکلئوتیدها دارد - در حین ساخت به صورت تک رشته ای تولید می شود. (2

پیوندهای فسفودی استر کمتری نسبت به نوکلئوتیدها دارد - در هسته و مایع میان یاخته دیده می شود. (3

ساختار فام تن ها را به وجود می آورد - از تکپارهایی ایجاد شده است که از قانون چارگاف تبعیت می کند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گریفیت ............96

از آزمایش های خود نتیجه گرفت وجود پوشینه عامل مرگ موش ها نیست. (1

متوجه  شد باکتری استرپتوکوکوس نومونیا ممکن است سبب بیماری در موش ها نشود. (2

در بررسی خون و دستگاه ادراری موش های مرده مقدار زیادی از باکتری پوشینه دار زنده مشاهده کرد. (3

نتیجه گرفت هر موشی که زنده می ماند، قطعًا در خونش پوشینه باکتری یافت نمی شد. (4

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

در یک جایگاه آغاز همانندسازی در دنای خطی یک یاخته استوانه ای ریز پرزدار روده انسان ...........97

پیچ و تاب مولکول دنا توسط هلیکاز باز می شود. (1

دو آنزیم هلیکاز هم زمان و هم جهت فعالیت کرده و دو رشته دنا را از هم جدا می کنند. (2

پیش از آغاز همانندسازی، حداقل سه نوع آنزیم به درون هسته وارد می شوند. (3

با فعالیت تنها دو نوع آنزیم همانندسازی تا جایگاه پایان انجام می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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کدام گزینه جمله مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ "در آزمایش ........... گریفیت ..........."98

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

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه یک کوآنزیم است؟99

مس (2 آهن (1

همۀ موارد (4 ویتامین  ها (3

تالیفی سهند میرطاهری

کدام عبارت در مورد آزمایش ایوری و همکارانش به درستی بیان  شده است؟100

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

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر، نامناسب است؟101

"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

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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کدام گزینه در رابطه با طرح های همانندسازی به درستی بیان شده است؟102

در طرح همانندسازی حفاظتی همانند نیمه حفاظتی امکان مشاهدۀ   هم زمان نوکلئوتیدهای قدیمی و جدید در یک رشتۀ   (1

پلی نوکلئوتیدی وجود دارد.

در طرح همانندسازی نیمه حفاظتی برخالف غیرحفاظتی امکان شکسته شدن پیوند هیدروژنی بین دو رشته دنای اولیه وجود (2

دارد.

در طرح همانندسازی غیرحفاظتی همانند نیمه حفاظتی پیوند هیدروژنی بین رشته های دنای اولیه شکسته می شود. (3

در طرح همانندسازی نیمه حفاظتی برخالف غیرحفاظتی امکان انتقال جهش به هر دو مولکول دنای جدید وجود دارد. (4

تالیفی پیمان رسولی

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 خودی103

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

تالیفی پیمان رسولی

کدام یک از گزینه های زیر در مورد انواع مولکول رنا درست است؟104

رنای ناقل دارای یک رشته پلی نوکلئوتیدی است که آمینواسیدها را از رناتن جدا می کند. (1

رنای پیک نقشی در ساختن پروتئین در رناتن ندارد. (2

برخی از آنها می توانند نقش آنزیمی و دخالت در تنظیم بیان ژن داشته باشند. (3

در ساختار رناتن ها همه انواع رناها وجود دارند (4

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

هر آمینواسید موجود در ساختار یک رشته پلی پپتید ...........105

قطعًا از واکنش های آنزیمی درون یاخته ساخته شده است. (1

قطعًا در برقراری پیوندهای هیدروژنی با الگوهای مشخص شرکت می کند. (2

فقط با گروه جانبی خود در تع�ن ساختار سه بعدی پروتئین ایفای نقش می کند. (3

فقط در ساختار گروه جانبی با آمینواسیدهای دیگر موجود در رشته متفاوت است. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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کدام یک از گزینه های زیر درست است؟106

چهار نوع نوکلئوتید موجود در دنا به نسبت مساوی در سراسر مولکول توزیع شده اند. (1

2) چارگاف مشاهدات و تحقیقات خود را روی دناهای طبیعی موجودات انجام نداد. 

مقدار آدنین موجود در رنا با مقدار تیمین برابر است. (3

مجموع تعداد گوانین و آدنین با مجموع سیتوزین و تیمین در مولکول دنا برابر است. (4

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

کدام عبارت در مورد فرآیند همانندسازی در اغلب پیش هسته ای ها به درستی بیان شده است؟107

هر آنزیم دنابسپاراز موجود در یک دوراهی همانندسازی، تقریبًا نصف مولکول دنا را همانندسازی می کند. (1

هر آنزیم هلیکاز موجود در یک دوراهی همانندسازی، قطعًا نصف پیوندهای هیدروژنی مولکول دنا را می شکند. (2

هر آنزیم با فعالیت نوکلئازی، تقریبًا کمتر از نصف مولکول دنا و  قطعًا نصف رشته پلی نوکلئوتیدی در حال ساخت را (3

همانندسازی می کند.

با فعالیت هم زمان 4 دنابسپاراز و 2 هلیکاز و آنزیم های دیگر، محتوای دنای هر یاخته همانندسازی می شود. (4

تالیفی کیوان نصیرزاده

کدام گزینه در رابطه با آزمایشات گریفیت صحیح است؟108

طی آزمایش  های او ماهیت مادۀ وراثتی و چگونگی انتقال آن مشخص شد. (1

در آزمایش سوم او در خون و شش  های موش  های مرده مقدار زیادی کپسول باکتری یافت شد. (2

جاندار موردمطالعۀ او دارای دنای خطی و دنای حلقوی داخل میتوکندری بود. (3

در آزمایش بعد از آزمایش دوم فهمید که کپسول (پوشینه) به تنهایی عامل مرگ موش  ها نیست. (4

تالیفی سهند میرطاهری

درباره پیوند پپتیدی کدام گزینه به درستی بیان شده است؟109

بین همه انواع آمینواسیدهای موجود در طبیعت می تواند برقرار شود. (1

نوعی پیوند اشتراکی است که فقط در ساختار اول پروتئین ها ایفای نقش می کند. (2

به واسطه گروه هایی اتفاق می افتد که می توانند در ساختار دوم پروتئین نقش داشته باشند. (3

بین هیدروکسیل و هیدروژن دو آمینواسید برقرار می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟ (با تغ�ر)110

"در یک سلول پوششی پوست انسان، بعضی از پروتئین های ............"

غیرهیستونی، دارای پیوند اشتراکی بین رشته های پلی پپتید خود هستند. (1

هیستونی، در محلی غیر از محل فعالیت خود، تولید می شوند. (2

آنزیمی، در ایجاد پیوند بین ریبونوکلئوتیدها نقش دارند. (3

آنزیمی، در غشای پالسمایی یاخته قرار می گیرند. (4

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در یک یاختۀ هوهسته ای، در هر مولکول نوکلئیک اسید تولیدشده ...........111

قطعًا پیوندهای هیدروژنی باعث استحکام ساختار مولکول می شود. (1

تعداد پیوندهای فسفودی استر قطعًا از تعداد قندهای پنج کربنی کمتر است. (2

پیوند اشتراکی فقط بین دو نوکلئوتید مجاور دیده می شود. (3

حداقل به تعداد نوکلئوتیدها، حلقۀ پنج ضلعی در ساختار وجود دارد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

هر پروتئین ...........112

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

تالیفی حشمت اکبری برهانی

برای تولید ساختار ............ پروتئین ها، نیازی به ایجاد پیوند ............ وجود ندارد.113

سوم و چهارم - یونی برخالف هیدروژنی (2 دوم و سوم - هیدروژنی برخالف پپتیدی (1

اول و دوم - آب گریز همانند یونی (4 اول و سوم - آب گریز برخالف هیدروژنی (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

............ پروتئین ها به صورت گیرنده های سطح سلول و ............ نیز انتقال دهندۀ مواد در خون هستند؛ مانند ............114

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

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

تالیفی پوریا ملکی
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درسپایهمدرسه

دبیر

گزینه 3 1

در هر زنجیره دنا نوکلئوتید ها از نظر نوع باز آلی ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته باشند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در هر زنجیره از دنا پیوند هیدروژنی بین بازهای آلی نوکلئوتیدها برقرار نمی شود.

گزینۀ 2: بازهای آلی هیچ اتصالی با فسفات نوکلئوتید ندارند.

گزینۀ 4: در دنا حلقوی نادرست است.

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

گزینه 2 2

مورد الف و ج جمله را به نادرستی تکمیل می کند.

در هر قطعه از یک مولکول دنا با n نوکلئوتید، قطعًا  حلقۀ آلی وجود دارد.

در این مولکول هر نوکلئوتید یک گروه فسفات دارد و هر باز آلی آن پورین یا پیریمیدین است که قطعًا حلقۀ شش ضلعی

نیتروژن دار در ساختار آن دیده می شود. تعداد بازهای آلی در هر رشته  است ولی تعداد پیوندهای بین قند و فسفات در هر

رشته  می باشد. از آنجایی که به ازای هر نوکلئوتید یک قند و یک باز آلی وجود دارد، پس هر دو آن ها باهم برابر خواهند

بود.

 n
۲
۵

 

۲
n

 −
۲
n

۱

تالیفی حشمت اکبری برهانی

MrKonkoriزیست دوازدهم فصل ۱دوازدهم

آقای کنکور
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گزینه 1 3

در هوهسته ای ها (یوکاریوت ها) برخالف پیش هسته ای ها (باکتری ها) دنا به سطح داخل غشای یاخته متصل نیست. در دنای

خطی یوکاریوت ها جایگاه های آغاز همانندسازی متعدد وجود دارد درصورتی که در باکتری ها در هر دنا فقط یک جایگاه آغاز

همانندسازی یافت می شود.

بررسی سایر گزینه ها :

گزینۀ 2: نادرست. واحد تکرارشونده در دنا، نوکلئوتید است و باتوجه به تصویر زیر هیچ گاه در ساختار آن پیوند فسفو دی استر یافت

نمی شود. به یاد بیاوریم که پیوند فسفودی استر میان دو نوکلئوتید مجاور برقرار می گردد.

گزینۀ 3: نادرست. برای افزوده شدن نوکلئوتید جدید به انتهای رشتۀ پلی نوکلئوتیدی دنا، باید از نوکلئوتید تازه وارد دو گروه

فسفات جدا شود نه از رشتۀ دنا.

گزینۀ 4: نادرست. آنزیم دورکنندۀ دو رشتۀ دنا از هم در فرآیند همانندسازی، آنزیم هلیکاز است ولی برخالف دنابسپاراز توانایی قرار

دادن نوکلئوتیدهای تازه وارد را بر اساس رابطۀ مکملی در برابر رشته الگو ندارد.

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 4 4

آنزیم ها واکنش دهنده های زیستی هستند و ازآنجاکه انجام هر واکنش را آنزیم ویژه ای تنظیم می کند، پس آنزیم ها نیز در پی

فعالیت آنزیم های سازندۀ خود تولید می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: بعضی آنزیم ها به این صورت هستند نه همۀ آن ها !

گزینۀ2: آنزیم ها می توانند به واکنش های خارج یاخته ای هم سرعت ببخشند.

گزینۀ3: این گزینه برای واکنش های انرژی خواه صادق نیست!

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 4 5

ایوری و همکارانش به وسیله آنزیم پروتئاز (آبکافت کننده پروتئین ها) پروتئین های موجود در عصاره باکتری را تخریب کردند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: گریفیت و ایوری هر دو از باکتری های پوشینه دار برای بخشی از آزمایش های خود استفاده کردند.

گزینۀ 2: آن ها پس ازاینکه دیدند باوجود تخریب پروتئین های عصاره باکتری انتقال صفات صورت می گیرد نتیجه گرفتند که

پروتئین ها ماده وراثتی نیستند.

گزینۀ 3: آن ها به وسیله آنزیم پروتئاز تمامی پروتئین های موجود را تخریب کردند.

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

گزینه 4 6

تست در مورد میوگلوبین است. هنگام ایجاد ساختار دوم، در هر زنجیرۀ پلی پپتید، بخش CO آمینواسید با بخش NH آمینواسید

غیرمجاور ایجاد پیوند هیدروژنی می کند.

در تصویر باال برای تولید ساختار دوم به کمک پیوند هیدروژنی، دقت کنید که CO به رنگ مشکی- قرمز و NH به رنگ آبی-

خاکستری نشان داده شده و پیوند هیدروژنی بین بخش قرمز (O) و بخش خاکستری (H) آمینواسیدهای غیرمجاور برقرار شده

است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست - گروه هم، دارای اتم آهن است که عضو رشتۀ پلی پپتید محسوب نمی شود.

گزینۀ 2: نادرست - میوگلوبین فقط از یک زنجیرۀ پلی پپتید تشکیل شده است.

گزینۀ 3: نادرست - در ساختار دوم، آمینواسیدهای مجاور باهم پیوند هیدروژنی برقرار نمی کنند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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گزینه 2 7

فقط مورد "ب" جمله را به طور نادرستی تکمیل می کند.

بررسی موارد:

الف) درست. مولکول نوکلئیک اسید با ساختار دو رشته ای  است. نمی توان گفت در این مولکول ها تعداد پورین ها دو برابر

قندها است.

ب) نادرست. باز یوراسیل در مولکول رنا دیده می شود. این مولکول ها تک رشته ای و خطی هستند و دو سمت متفاوت دارند.

ج) درست. در یک مولکول نوکلئیک اسید یک رشته ای (رنا) الزامًا تعداد بازهای پورین و پیریمیدین باهم برابر نیست.

د) درست. مولکول نوکلئیک اسید دارای قندهای دئوکسی ریبوز، دنا است که الزامًا درون هسته قرار ندارند و می تواند در

یاخته های پیش هسته ای درون مایع میان یاخته، فضای درونی راکیزه و سبزدیسه نیز دیده می شود.

DN A

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 8

شکستن پیوندهای اشتراکی در حین همانندسازی به دو شکل اتفاق می افتد: ۱) جداشدن دو فسفات از نوکلئوتیدهای سه فسفاته و

۲) فرآیند ویرایش که هر دو فعالیت توسط آنزیم دنابسپاراز انجام می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: در پیش هسته ای ها آنزیم های هلیکاز در ابتدای همانندسازی از هم دور و در انتها به هم نزدیک می شوند. دقت کنید که

در هوهسته ای ها، هلیکاز مربوط به دو جایگاه آغاز کناری، به هم نزدیک می شوند.

گزینۀ ۲: در همانندسازی یک رشتۀ تازه ساخت، از فعالیت حداقل دو دنابسپاراز مجزا تولید می شود.

گزینه ۳: در رشته های مکمل تعداد پورین و پیریمیدین باهم برابر نیست. پس تعداد پورین ها و پیریمیدین ها اضافه شده توسط هر

آنزیم دنابسپاراز متفاوت می باشد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 9

دستورالعمل ساخت پروتئین های الزم برای همانندسازی در ماده ژنتیک (عامل انتقال صفات) قرار دارد.

کپسول یا پوشینه در اطراف دیواره باکتری قرار می گیرد نه در اطراف ماده ژنتیک آن (رد گزینۀ 1). از طرفی امکان تغ�ر هر باکتری

غیربیماری زا به باکتری بیماری زا وجود ندارد (رد گزینۀ 2). دقت کنید که غشاء به عنوان یک سد انتخابی عمل می کند و به بخشی از

مواد اجازه ورود و خروج را می دهد (رد گزینۀ 3).

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 10

در زنجیره ای که 10 نوکلئوتید وجود دارد، مجموع تعداد قندها و فسفات 20 و تعداد پیوند میان قندها و فسفات ها 19 مورد است.

تعداد قندها و فسفات ها برابرند. تعداد بازهای پورینی و پریمیدنی مشخص نیست. تعداد نوکلئوتیدها بیشتر از تعداد پیوند میان

نوکلئوتیدها است.

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله دوم 1393
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گزینه 4 11

در همانندسازی پیوندهای هیدروژنی در دوراهی  های همانندسازی شکسته می  شود نه در بین دو دوراهی. سایر گزینه  ها همگی

صحیح هستند.

تالیفی سهند میرطاهری

گزینه 3 12

سؤال دربارۀ ساختار های مختلف  پروتئین ها مطرح شده است. شکل (1) ساختار دوم پروتئین را نشان  می دهد و شکل (2) ساختار

سوم پروتئین را نشان  می دهد.

1) پیوند های هیدروژنی منشأ تشکیل ساختار دوم هستند. دقت کنیم برقراری پیوند هیدروژنی خودبه خودی و بدون نیاز به آنزیم

صورت می گیرد.

2) دقت کنیم در ساختار سوم تاخوردگی بیشتر صفحات رخ  می دهد (نه شروع!)

3) در ساختار دوم پروتئین فقط پیوند هیدروژنی و پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها وجود دارد؛ اما در ساختار سوم عالوه بر

پیوند های هیدروژنی جدید، پیوند های اشتراکی و یونی و ... مجموعه نیروی این پیوند ها قسمت های مختلف پروتئین را به صورت

به هم پیچیده نگه می دارد.

4) این گزینه به صورت برعکس بیان شده است؛ پس نادرست است.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 4 13

در یاخته های هوهسته ای تعداد نقاط آغاز همانندسازی از تعداد نقاط پایان کمتر است. در صورتی که در پیش هسته ای ها، تعداد

جایگاه آغاز و پایان همانندسازی باهم برابر می باشد. دنای اصلی یوکاریوت ها خطی است و در آن ها تعداد پیوند فسفودی استر در

هر مولکول دنا، از تعداد نوکلئوتیدهای آن دو عدد کمتر است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: در حین همانندسازی به ازای هر جایگاه آغاز، دو دوراهی همانندسازی پدید می آید.

گزینۀ ۲: در هوهسته ای سرعت همانندسازی دوراهی های مختلف ممکن است متفاوت باشد.

گزینۀ ۳: اطالعات الزم (ژن) برای ساخت آنزیم های دنابسپاراز و هلیکاز و آنزیم های دیگر همواره بر روی ژن های مستقر در مولکول

دنا قرار دارند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 14

متنوع ترین مولکول های زیستی پروتئین ها هستند که در بین آن ها گلوبولین ها قرار دارند که عالوه بر مشارکت در دفاع بدن در

تنظیم  خون نیز دخالت دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: برخی پروتئین ها فعالیت های مختلفی انجام می دهند.

گزینۀ 3: منظور رنای پیک است نه پروتئین!

گزینه 4: انتقال صفات از خواص  است نه پروتئین ها!

pH

DN A

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 3 15

موارد ب، ج و د به درستی بیان شده اند.

الف) نادرست. منظور از گلیکوپروتئین غیررشته ای، موسین است که مادۀ مخاطی را می سازد. در همۀ بافت های پوششی ازجمله

بافت پوششی رگ های خونی، حبابک هوایی و نفرون ها مادۀ مخاطی وجود ندارد.

ب) درست. همۀ یاخته های بافت پوششی بدن انسان در محیطی با غلظت مشابه خوناب زندگی می کنند.

ج) درست. در یاخته های انسان درون هسته دنای خطی و درون میتوکندری دنای حلقوی وجود دارد.

د) درست. ورود و خروج برخی مواد از غشاء یاخته ها بدون دخالت پروتئین ها صورت می گیرد، ازجمله اکسیژن، کربن دی اکسید و

آمونیاک.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 16

اغلب پیش هسته ای ها دارای یک جایگاه همانندسازی هستند پس برخی از آن ها مانند هوهسته ای ها می توانند بیش از یک

جایگاه همانندسازی داشته باشند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: همانندسازی دو جهتی که دو دوراهی همانندسازی را در دنا تشکیل می دهد در پیش هسته ای ها همانند هوهسته ای ها

وجود دارد.

گزینۀ 2: در هر دوراهی همانندسازی، بیش از یک آنزیم  پلی مراز (دنابسپاراز) فعالیت می کنند.

گزینۀ 3: در هر دوراهی همانندسازی، همانندسازی در دو رشته صورت می پذیرد.

DN A

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

گزینه 2 17

اگر در یک لوله آزمایش دو نوار حاصل شود، نشان دهندۀ این مطلب است که در مخلوط فوق دو نوع مولکول دنا از نظر چگالی

وجود داشته و مولکول های دنای نوار باالیی چگالی کمتری دارد. دقت کنید که در صورت سوال از آزمایش مزلسون و استال

صحبتی نشده است و حرفی از نیتروژن سبک و سنگین در صورت سوال وجود ندارد. به این ترتیب می توان گفت، این مولکول ها

وزن کمتری داشته اند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: دناهایی که در نوار پا�ن قرار دارند، بیشتر از سایرین حرکت کرده اند.

گزینۀ ۳: همۀ دناهای موجود در یک نوار، چگالی یکسانی باهم دارند.

گزینۀ ۴: برای انجام این نوع آزمایش غلظت های متفاوتی از سزیم کلرید در طول لوله آزمایش بایستی وجود داشته باشد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 3 18

آنزیم دنا بسپاراز پس از برقراری هر پیوند فسفو دی استر برمی گردد و رابطه مکملی نوکلئوتیدها را بررسی می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: فعالیت بسپارازی و نوکلئازی را انجام می دهد.

گزینۀ 2: گاهی می تواند اشتباهی صورت بگیرد.

گزینۀ 4: در هنگام ویرایش که دنابسپاراز فعالیت نوکلئازی دارد ابتدا پیوند فسفو دی استر که نوعی پیوند اشتراکی است شکسته

می شود.

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

گزینه 2 19

قرار گرفتن بازهای مکمل یعنی A مقابل T و C مقابل G باعث ثبات قطر دو رشته می شود؛ که شامل گروه های پورین و پیریمیدین

است.

تالیفی پوریا ملکی

گزینه 3 20

با انتقال مادۀ وراثتی به یاختۀ بی کپسول، این یاخته قادر به ساخت کپسول از جنس مواد آلی بوده و این مواد را به سطح بیرونی

دیوارۀ یاخته انتقال می دهد.

ژن آنزیم به یاخته انتقال می یابد، نه خود آنزیم (رد گزینۀ 1). مادۀ وراثتی از محیط بیرون به یاختۀ بی کپسول انتقال می یابد (رد

گزینۀ 2). در پیش هسته ای ها، شبکۀ آندوپالسمی و اندامک های دیگر مشاهده نمی شود (رد گزینۀ 4).

تالیفی حشمت اکبری برهانی

پاسخ سؤاالت 21 تا 22

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 3 21

در زمان 0 دقیقه: 1 باند

در زمان 20 دقیقه: 2 باند

در زمان 40 دقیقه: 2 باند حاصل می شود.
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گزینه 2 22

 به تصویر زیر دقت کنید (رشته های دارای نیتروژن سنگین یا  به صورت زیگزاگ و رشته های دارای نیتروژن عادی یا  به

صورت خط صاف نشان داده شده اند.

N۱۵N۱۴

گزینه 3 23

در آزمایش سوم ایوری، آنزیم های تخریب کننده مواد به عصاره باکتری کشته شده کپسول دار اضافه شد و سپس این محلول ها به

طور جداگانه به باکتری فاقد کپسول اضافه شدند. تنها زمانی که  تخریب نشده انتقال صفت اتفاق نیافتاد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در آزمایش ایوری از موش استفاده نشد و باکتری ها در محیط کشت مورد بررسی قرار گرفتند.

گزینۀ 2: دیواره باکتری استرپتوکوکوس نومونیا تغ�ر نمی کند و تغ�ر در داشتن کپسول اتفاق می افتد.

گزینۀ 4: در آزمایش سوم، از آنزیم های تخریب کننده استفاده شد، نه در آزمایش دوم!

DN A

تالیفی حشمت اکبری برهانی

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 3 24

جفت بازها در مولکول دنا در بهتر فشرده شدن فام تن ها مؤثر هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: باعث یکسان شدن قطر مولکول دنا می شود.

گزینۀ 2: هر پیوند هیدروژنی به تنهایی انرژی کمی دارد.

گزینۀ 4: در حین همانندسازی جدا شدن دو رشته دنا در بعضی از نقاط بدون اینکه پایداری دنا به هم بخورد انجام می شود.

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

گزینه 2 25

ایوری و همکارانش در آزمایش اول، پروتئین های عصاره باکتری کشته شده کپسول دار را از بین بردند تا متوجه شوند آیا پروتئین

عامل انتقال صفات است یا نه. در نتیجه این آزمایش مشخص گردید که پروتئین ها عامل انتقال صفات نیستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: با تزریق باکتری کشته شده کپسول دار به موش ها گریفیت دریافت که کپسول عامل ایجاد بیماری و مرگ موش نیست در

این آزمایش انتقال صفات به باکتری بی کپسول مشخص نشد.

گزینۀ 3: برعکس درست است!

گزینۀ 4: باتوجه به متن کتاب درسی، پس از انجام آزمایش دوم ایوری نیز برخی از دانشمندان از نتایج قانع نشده بودند و اطمینان

DNنداشتند که عامل انتقال صفات  می باشد. به همین دلیل آزمایش سوم توسط ایوری انجام گرفت. A

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 26

نوکلئوتیدهای مشارکت کننده در فرآیندهای تنفس یاخته ای و فتوسنتز حامل الكترون می باشند و در ساختار خود الكترون ذخیره

می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: در فرآیند تنفس یاخته ای نیز نوکلئوتید حامل الكترون مشارکت می کنند.

گزینۀ ATP :۲ باز آلی پورینی آدنین دارد.

گزینۀ ۴: نوکلئوتیدهای موجود در ساختار مولکول دنا (سازنده ژن) فقط یک گروه فسفات دارند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 3 27

اولین پروتئینی که ساختار آن به کمک پرتوی x شناسایی شد میوگلوبین است که پروتئینی تک رشته است و فقط دارای یک رشته

پلی پپتید است نه چند زیرواحد مختلف.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: درست. در بخش های مختلف رشتۀ پلی پپتید تشکیل دهندۀ میوگلوبین می توان ساختار 2 به صورت مارپیچ یا صفحه ای

یافت. به تصویر زیر دقت کنید:

گزینۀ 2: درست. ساختار نهایی پروتئین های تک رشته ساختار سوم است که با ایجاد نیروهای آب گریز ایجاد می شوند و سپس با

تولید پیوند های اشتراکی، هیدروژنی و یونی تثبیت می گردد.

گزینۀ 4: درست. باتوجه به جایگاه آمینواسید در ساختار رشتۀ پلی پپتید ممکن است تغ�ر حتی یک آمینواسید منجر به تغ�ر شدید

در ساختار و عملکرد آن گردد.

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 4 28

انرژی تولیدشده از یک گرم    تری گلیسیرید در حدود 2 برابر انرژی تولیدشده از 1 گرم کربوهیدرات است و اغلب آنزیم  ها

پروتئینی    اند. به طور حتم در    تری گلیسیرید و پروتئین اتم اکسیژنی با پیوند دوگانه وجود     دارد.     

بررسی سایر گزینه ها:

1) بین کربن و نیتروژن واحد  های سازندۀ پروتئین      (آمینواسید) پیوند پپتیدی برقرار     می شود. درحالی که در    تری گلیسیرید  ها در محل

پیوند بین واحد  های سازنده      (گلیسرول و اسید چرب) این گونه نیست.

2) مطابق شکل کتاب درسی انواعی از آمینواسید  های مختلف در ساختار پروتئین قابل مشاهده    اند. توجه کنید که هر    تری گلیسیرید

از یک مولکول گلیسرول و سه اسید چرب تشکیل شده است.

3) پروتئین  ها عالوه بر کربن، هیدروژن و اکسیژن    ، نیتروژن نیز دارند.

تالیفی پیمان رسولی
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گزینه 2 29

دقت کنید که در صورت سؤال پس از باز شدن دو رشته عنوان شده است. موارد ب و ج جمله فوق را به نادرستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) درست. برای اضافه شدن یک نوکلئوتید ابتدا پیوند هیدروژنی نوکلئوتید با زنجیره الگو برقرار می شود و سپس پیوند فسفو

دی استر تشکیل می گردد. شکستن پیوند فسفودی استر طی همانندسازی مربوط به فرایند ویرایش است که پس از این دو مورد

روی می دهد.

ب) نادرست. در هنگام ویرایش ممکن است پس از برقراری پیوند فسفو دی استر، نوکلئوتید اشتباه برداشته شود. در این حالت

پیوندهای هیدروژنی شکسته می شود ولی دقت کنید که این مسأله قطعی نیست.

ج) نادرست. ابتدا پیوند هیدرژنی برقرار شده و سپس پیوند کوواالنسی بین نوکلئوتیدها تشکیل می شود.

د) درست. ابتدا آنزیم هلیکاز دو رشته را باز می کند بعد فعالیت آنزیم دنابسپاراز انجام می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 30

 عوامل محافظت کننده از مغز شامل: 

1) استخوان های جمجمه

2) پرده های مننژ

3) مایع مغزی- نخاعی

4) سد خونی- مغزی

5) یاخته های پشتیبان 

 که در همۀ آن ها یاخته وجود دارند و در این یاخته ها انواعی از کاتالیزورهای زیستی (آنزیم ها) تولید می شود. 

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 3 31

از پروتئین ها انقباضی می توان به میوزین اشاره کرد. از آنجایی که با استفاده از انرژی  موجب انقباض می شود، می توان

عنوان کرد یک نقش آنزیمی در جهت تجزیه  به  و  دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: هر پروتئین غشائی الزامًا یک فعالیت آنزیمی انجام نمی دهد؛ از جمله کانال های نشتی!

گزینۀ 2: هر پروتئین گیرنده الزمًا در سطح یاخته و در غشاء یاخته قرار ندارد. برخی گیرنده ها درون مایع میان یاخته و یا حتی

درون اندامک هایی همچون راکیزه و سبزدیسه قرار دارند؛ مثل گیرنده های الکترون!

گزینۀ 4: الزامًا همه پروتئین ها انتقالی درون یاخته های خون تولید نمی شوند. از طرفی مثًال هموگلوبین به عنوان پروتئین انتقالی

درون همه یاخته های خونی (از جمله گویچه های سفید) بیان نمی شود.

ATP

ATPADPP

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 3 32

موارد الف، ب و د درست می باشند.

بررسی موارد:

الف) درست - ساختار اول پروتئین ها همان توالی (یا تعداد و ترتیب) آمینواسیدها است.

ب) درست - در ساختار دوم مارپیچ پیوند هیدروژنی بین آمینواسیدهایی صورت می گیرد که به هم نزدیک هستند. مثًال آمینواسید

1 با چهارمین آمینواسید بعدی پیوند هیدروژنی برقرار می کند.

ج) نادرست - در ساختار دوم پیوند هیدروژنی همواره به آمینواسیدهای یک زنجیره مشاهده می شود.

د) درست - نیروهای آب گریز، اصلی ترین نیروهایی هستند که باعث می شوند آمینواسیدها در کنار هم قرار گیرند و ساختار سه

بعدی پروتئین شکل بگیرد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 33

در دوران جنینی در مراحل موروال و بالستوال سرعت تقسیم زیاد تعداد نقاط آغاز همانندسازی زیاد و پس از تشکیل اندام سرعت

تقسیم کم می شوند.

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

گزینه 3 34

موارد ب، ج و د به طور نادرستی بیان شده اند.

بررسی موارد:

الف) درست - پیوندهای پپتیدی نوعی پیوند اشتراکی هستند.

ب) نادرست - کربوکسیل انتهای زنجیره (مربوط به آمینواسید انتهای زنجیره) در پیوند پپتیدی شرکت نمی کند.

ج) نادرست - گروه جانبی آمینواسیدها نیز می تواند گروه آمین داشته باشد که در محیط آبی به یون تبدیل شود.

د) نادرست - تغ�ر در آمینواسیدها تعداد اتم ها و تعداد پیوندهای موجود در یک آمینواسید را تغ�ر می دهد پس با تغ�ر یک

آمینواسید تعداد پیوندهای اشتراکی ساختار تغ�ر خواهد کرد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 35

مولکول دنای راکيزه حلقوی است. همۀ نوکلئوتیدهای موجود در آن یک قند پنج کربنی، یک باز آلی و یک گروه فسفات دارند. به

تعداد نوکلئوتیدهای یک دنای حلقوی، پیوند فسفودی استر بین آن ها وجود دارد. دقت کنید که نصف نوکلئوتیدهای مولکول دنا

پیریمیدنی است ولی در مورد یک رشته الزامًا چنین نیست.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 2 36

کربوهیدرات  ها، لیپید  ها، پروتئین  ها و نوکلئیک اسید  ها چهار گروه اصلی مولکول  های تشکیل دهندۀ یاخته   اند و در جانوران ساخته

می شوند. توجه کنید که تمامی پروتئین  ها و نوکلئیک اسید  ها پلیمر محسوب می شوند. مونومر  های تشکیل دهندۀ درشت مولکول  ها

در تمامی جانداران یکسان   اند و تفاوت در اتصاالت و نوع مونومر  های آن  ها عامل گوناگونی جانداران است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) نوکلئیک اسید  ها عالوه بر کربن    ، هیدروژن و اکسیژن در ساختار خود فسفر و نیتروژن نیز دارند.

3) پروتئین  ها می توانند مسئول تنظیم بیان ژن  های موجود در ساختار دنا باشند.

4) نوکلئوتیدها با پیوند کوواالن به یکدیگر متصل می شوند اما واحد  های سازندۀ پروتئین  ها با پیوند پپتیدی به یکدیگر متصل

می شوند.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 4 37

در پزشکی، کشاورزی و پژوهش های علوم پایه از مهندسی ژن استفاده     می شود.      یکی از اهداف مهندسی ژنتیک تولید انبوه ژن و

فرآورده های آن است. تولید انبوه ژن با همسانه سازی دنا انجام     می شود.      جداسازی یک یا چند ژن و تکثیر آن ها را همسانه سازی

دنا می گویند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) نگرش ها، روش ها و ابزارهای زیست شناسان پس از شناخت ساختار مولکول دنا متحول شده است. این تحول سبب شده که علم

زیست شناسی به رشته ای مترقی، توانا و پویا و همچنین امیدبخش تبدیل شود. واتسون و کریک با استفاده از نتایج آزمایش های

چارگاف و داده های حاصل از تصاویر تهیه شده با پرتو ایکس و با استفاده از یاخته های خود، مدل مولکولی نردبان مارپیچ DNA را

ارائه دادند.

2) پیشرفت های سریع علم زیست شناسی به ویژه در مهندسی ژن (ژنتیک)، دست ورزی در ژن های جانوران و نیز فنون مورداستفاده

در پزشکی، زمینۀ سوء استفاده هایی را در جامعه فراهم کرده است و باعث ایجاد نگرانی هایی در جامعه شده است.

3) یکی از سوء استفاده ها از علم زیست شناسی تولید سالح  های زیستی است     . چنین سالحی مثًال می تواند عامل بیماری زایی باشد

که نسبت به داروهای رایج مقاوم است یا فرآورده های غذایی و دارویی با عواقب زیان بار برای افراد باشند اما فناوری  دنای نوترکیب

به علت تولید داروهای مطمئن و مؤثر، جایگاه ویژه ای در صنعت داروسازی     دارد.      این داروها برخالف فرآورده های مشابهی که از

منابع غیرانسانی تهیه می شوند، پاسخ ایمنی ایجاد نمی کنند. انسولین یکی از داروهایی است که توسط این فناوری تولید     می شود.     

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 4 38

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": برای دیسک صادق نیست.

گزینۀ "2": اگر DNA حلقوی باشد این  گونه نیست! (مثل DNA میتوکندریایی)

گزینۀ "3": اگر آنزیم از نوع ترکیب  کننده باشد آنگاه دو پیش  ماده دارد. در ضمن بعضی آنزیم  ها بیش از یک نوع واکنش را کاتالیز

می  کنند.

تالیفی سهند میرطاهری
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گزینه 3 39

دقت کنید که در حین همانندسازی هر دنابسپاراز در ساخته شدن یک رشته نقش دارد و در ساخته شدن رشتۀ مقابل نقشی ندارد.

درحالی که می توان گفت هلیکاز با باز کردن دو رشتۀ دنا در تولید هر دو رشته نقش دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: آنزیم هلیکاز در تشکیل هیچ پیوندی نقش ندارد.

گزینۀ ۲: در یک یاختۀ پیش هسته ای هر دو درون مایع میان یاخته فعالیت می کنند.

گزینۀ ۴: دو نوکلئوتید مستقر در یک رشته با پیوند فسفودی استر به هم وصل می شوند. این پیوند در حین فعالیت ویرایش

دنابسپاراز شکسته می شود و آنزیم هلیکاز نقشی در این موضوع ندارد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 40

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: از ایزوتوپ های نیتروژن استفاده کردند.

گزینۀ 2: چگالی بیشتری دارد.

گزینۀ 4: بر اساس چگالی مواد است.

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

گزینه 2

گام اول

گام دوم

41

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از آنزیم سلوالز برای تخریب دیواره نخستین گیاه استفاده می شود.

آنزیم سلوالز، سلولز را که مولکولی رشته ای است تجزیه می کند.

بررسی سایر گزینۀ ها:

گزینۀ 1: سلوالز توسط پروکاریوت ها که فاقد هستۀ مشخص و سازمان یافته هستند نیز تولید می شود.

گزینۀ 3: سلولز یک پلی ساکارید است و پیوند پپتیدی ندارد.

گزینۀ 4: آنزیم ها به تغ�رات عوامل دیگری نظیر pH نیز عالوه بر دما حساس هستند.
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گزینه 2 42

سرعت همانندسازی در همه جایگاه های آغاز همانندسازی یکسان نیست. در برخی از جایگاه ها همانندسازی سریع تر و در برخی

کندتر انجام می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 43

همانندسازی ساخته شدن مولکول دنای جدید از دو رشته دنای قدیمی است.

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

گزینه 3 44

قبل از مطالعات واتسون و کریک و با فعالیت ویلکینز و فرانکلین بیش از یک رشته ای بودن مولکول و نامشخص شده بود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: با مطالعات ویلکینز و فرانکلین ابعاد مولکول  مشخص شد.

گزینۀ 2: قبل از چارگاف تصور می شد که هر یک از بازهای آلی به یک میزان در ساختار مولکول دنا یافت می شوند و مطالعات

چارگاف نشان داد که میزان بازهای آلی  و  و همین طور  و  با هم برابر است.

گزینۀ 4: ماهیت اسیدی نوکلئیک اسیدها حتی قبل از مطالعات گریفیت مشخص شده است.

DN A

ATGC

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 4 45

به کلمه "فقط" در انتهای جمله توجه کنید. همه موارد جمله فوق را به طور نادرستی تکمیل می کند.

بررسی موارد:

الف) نادرست. آنزیم ها ممکن است بیش از یک پیش ماده داشته باشند. مثًال آنزیم انیدرازکربنیک یا آنزیم اتصال دهنده رنای ناقل به

آمینواسید اختصاصی یا...

! ب) نادرست. عالوه بر تغ�رات شدید دمایی، آنزیم ها به موارد دیگری نیز حساس هستند. ازجمله 

ج) نادرست. همه آنزیم ها از جنس پروتئین نیستند و الزامًا توسط رناتن ها ساخته نمی شوند.

د) نادرست. برخی آنزیم ها در شرایط مختلف یا در گستره ای از شرایط متفاوت فعالیت می کنند.

pH

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 46

سؤال مربوط به مولکول هموگلوبین است. عمدۀ مولکول (گلوبین) پروتئینی است و تحت تأثیر پروتئازها تجزیه و آمینواسید

می سازد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: هموگلوبین نوعی پروتئین انتقالی است و در حمل اکسیژن و کربن دی اکسید دخالت دارد؛ بنابراین پس از هر بار فعالیت

نیازی به تولید مجدد ندارد و هر مولکول می تواند بارها و بارها این فعالیت را انجام دهد.

گزینۀ ۲: هموگلوبین مانند سایر پروتئین ها ممکن است نسبت به تغ�رات دمایی باالتر از 37 درجه حساس باشد، نه هر نوع تغ�ر

دمایی.

گزینۀ ۴: مولکول های هموگلوبین درون گلبول های قرمز حضور دارند که متوسط عمر در آن ها 120 روز است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

گزینه 1 47

گریفیت در تالش بود تا برای بیماری آنفلوانزا واکسنی تهیه کند. در حین تهیه این واکسن آزمایشاتی انجام داد که در نهایت منجر

به مشاهده تغ�ر صفت در باکتری های استرپتوکوکوس نومونیا گردید.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۲: در دومین آزمایش گریفیت باکتری های زنده فاقد کپسول به موش تزریق شد. پس در ماده تزریق شده عامل تغ�ر صفت

وجود نداشته است.

گزینۀ ۳: ایوری و همکارانش عامل ترانسفورماسیون را کشف کردند. گریفیت فقط انجام تغ�ر صفت را مشاهده کرد.

گزینۀ ۴: در آزمایش اول گریفیت، باکتری پوشینه دار زنده به موش تزریق شد که موجب ایجاد بیماری و مرگ موش گردید.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 3 48

در یک سمت مولکول دنای خطی در یک رشته قند (از نوع دئوکسی ریبوز) و در رشته مقابل گروه فسفات دیده می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: قند دئوکسی ریبوز مولکول  چهار اتم اکسیژن دارد.

گزینۀ 2: در یک سمت، دو انتها هر یک متعلق به یک رشته دیده می شود که یکی قند و یکی فسفات دارد.

گزینۀ 4: بار منفی مربوط به فسفات است که در مقابل باز آلی قرار نمی گیرند.

DN A

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 49

موارد ب، ج و د جمله فوق را به درستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) نادرست. نوکلئوتیدهای گوانین دار یک رشته با نوکلئوتیدهای سیتوزین دار رشته مقابل برابر است.

ب) درست. در مولکول های  حلقوی تعداد پیوندهای فسفو دی استر در هر رشته با تعداد نوکلئوتیدهای آن رشته برابر

است. از طرفی چون نوکلئوتیدها به صورت جفت قرار دارند، نوکلئوتیدهای یک رشته با نوکلئوتیدهای رشته مقابل برابر است.

ج) درست. بازهای آلی آدنین یک رشته با تیمین رشته مقابل و تیمین رشته با آدنین رشته مقابل برابر است.

د) درست. به تعداد نوکلئوتیدهای موجود در یک مولکول دنا پیوند قند- باز آلی وجود دارد.

DN A

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 50

میوگلوبین اولین پروتئینی است که ساختار آن شناسایی شد. حتی تغ�ر یک آمینواسید هم می تواند ساختار و عملکرد پروتئین را

به شدت تغ�ر دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: ساختار نهایی میوگلوبین، ساختار سوم است. تشکیل این ساختار در اثر تشکیل برهم کنش های آبگریز است؛ ازطرفی

پیوندهای دیگری مانند هیدروژنی، اشتراکی و یونی باعث تثبیت ساختار سوم پروتئین می شود.

گزینۀ 3: میوگلوبین تنها از یک زنجیرۀ پلی پپتیدی تشکیل شده است.

گزینۀ 4: میوگلوبین فقط یک رنگدانه (ِهم) دارد و رنگدانه های آن فراوان نیست. ازطرفی هموگلوبین برخالف میوگلوبین توانایی

اتصال به اکسیژن و دی اکسید کربن را دارد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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گزینه 4 51

منظور از ساختار پروتئین قرمزرنگ موجود در تار ماهیچه  ای کند، میوگلوبین است.

همان  طور که در شکل زیر مشاهده می  کنید در ساختار دوم به دنبال ایجاد پیوند هیدروژنی بخشی از زنجیرۀ پپتیدی تغ�ر جهت

پیدا کرده است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: میوگلوبین دارای یک زنجیره است نه زنجیره  های.

گزینۀ 2: میوگلوبین دارای یک گروه آهن است.

گزینۀ 3: گروهی از آمینواسیدهای میوگلوبین در ساختار دوم باهم پیوند هیدروژنی تشکیل نمی  دهند.

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 2 52

اغلب هورمون  ها پروتئینی هستند و توسط ریبوزوم  های شبکۀ آندوپالسمی سنتز می  شوند.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": هر دو دارای هم هستند.

گزینۀ "3": گاهی این  گونه است نه همیشه!

گزینۀ "4": بعضی آنزیم  ها بیش از یک نوع واکنش را کاتالیز می  کنند.

تالیفی سهند میرطاهری

گزینه 2 53

واتسون و کریک با استفاده از نتایج آزمایش های دیگر دانشمندان و با استفاده از یافته های خود، مدل مولکولی نردبان مارپیچ را

ساختند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: آن ها با استفاده از پرتو ایکس به این نتیجه رسیدند دنا حالت مارپیچی و بیش از یک رشته (نه قطعًا دو رشته) دارد.

گزینۀ 3: تعداد بازهای آلی در هر مولکول دنا متغ�ر است.

گزینۀ 4: به دست آوردن ابعاد مولکول از کارهای مهم ویلکینز و فرانکلین بود.

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی
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گزینه 2 54

در آزمایش مزلسون و استال از سانتریفیوژ با سرعت باال استفاده شد. در این فرآیند هرچه مواد جرم مولکولی بیشتری داشته باشند،

با سرعت بیشتری در لولۀ آزمایش حرکت می کنند و در قسمت های پا�ن تری نسبت به مواد سبک تر قرار می گیرند.

بررسی سایر موارد:

1) ابزار مورداستفادۀ مزلسون و استال، سانتریفیوژ بود. ابزار مورداستفاده توسط ایوری و همکارانش نیز سانتریفیوژ بود، اما ایوری و

همکارانش فقط در یکی از آزمایش های خود (آزمایش دوم) از سانتریفیوژ استفاده کردند و استفاده از عبارت "آزمایش های"

نادرست است.

E.coli 3) دقت کنید که مزلسون و استال از دنای استخراج شده از باکتری در سانتریفیوژ استفاده کردند، نه از خود باکتری های

4) تقسیم همۀ انواع باکتری ها حدود 20 دقیقه طول می کشد، نه فقط تقسیم باکتری  E.coli، به همین دلیل باکتری ها را هر 20

دقیقه از محیط کشت جدا و آن ها را بررسی می کردند.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 3 55

گزینۀ 1: نادرست. باید گفته شود ممکن است.

گزینۀ 2: نادرست. برخی بخش ها درست است.

گزینۀ 4: نادرست. برخی بخش های پلی پپتید هیچ یک از این دو ساختار را ندارند.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 1 56

فقط مورد (د) نادرست است.

بین قند یک نوکلئوتید با فسفات نوکلئوتید دیگر پیوند فسفو دی استر قابل مشاهده است.

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

گزینه 3 57

موارد (الف)، (ب) و (ج) صحیح هستند.

بررسی موارد:

الف) آنزیم دنابسپاراز می  تواند هم پیوند فسفودی  استر را بشکند و هم ایجاد کند.

ب) هیدرولیز ATP سبب تولید انرژی می  شود و این انرژی می  تواند برای واکنش  های انرژی  خواه استفاده شود. هیدرولیز ATP با

کمک آنزیم صورت می  گیرد.

ج) بعضی از آنزیم  ها با اتصال به کوآنزیم تمایل خود به پیش  ماده را تنظیم می  کنند.

د) آنزیم  ها نمی  توانند با کاهش انرژی فعالسازی، واکنش غیرممکن را ممکن سازند، بلکه با کاهش انرژی فعالسازی فقط سرعت

انجام واکنش را بیشتر می  کنند.

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 2 58

پیوند فسفو دی استر فسفات یک نوکلئوتید را به گروه هیدروکسیل (عامل الکلی) از قند مربوط به نوکلئوتید دیگر متصل می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: پیوند هیدروژنی متصل کننده جفت بازها به یکدیگر است.

گزینۀ 3: دو انتهای دنای پیش هسته ای ها را به هم متصل می کند و دنای حلقوی را تشکیل می دهد.

گزینۀ 4: فسفو دی استر بین نوکلئوتیدهای رنا (مولکول تک رشته ای اسیدهای نوکلئیک) هم تشکیل می شود.

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

گزینه 2 59

موارد ب و د جمله را به طور نادرستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) درست. در نسل دوم مولکول های  چهار برابر می شوند که نیمی از آن ها یک رشته با نیتروژن سبک دارند و در نیمی

دیگر از مولکول ها دارای دو رشته با نیتروژن سبک می باشند.

) مولکول ها در یک رشته خود نیتروژن سنگین دارند. ب) نادرست. در نسل سوم  (

ج) درست. پس از یک ساعت (یعنی در نسل سوم) رشته ها 16 برابر شده اند که 2 رشته نیتروژن سنگین و 14 رشته نیتروژن سبک

دارند.

د) نادرست. در نسل اول همه مولکول های دنای حاصل یک رشته با نیتروژن سنگین و یک رشته با نیتروژن سبک دارند.

DN A

 

۸
۲

%۲۵

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 60

در ساختار سوم پیوندهای متنوعی بین آمینواسیدها می تواند وجود داشته باشد؛ از جمله پیوند پپتیدی، پیوند هیدروژنی ساختار

دوم و پیوندهای ساختار سوم که گروه های جانبی آمینواسیدها نیز در آن شرکت می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: پیوند هیدروژنی در ساختار سوم نیز باعث پایداری ساختار می شود.

گزینۀ 2: همواره گروه های  با پیوند کوواالن به کربن مرکزی متصل می شوند.

گزینۀ 3: هر دو مربوط به یک زنجیره پلی پپتیدی می باشند.

R

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 61

همه پیش هسته ای ها دارای دنای حلقوی هستند که در سیتوپالسم قرار دارد و متصل به غشایی پالسمایی است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: شامل همه باکتری ها می شوند.

گزینۀ 2: فام تن اصلی به صورت یک مولکول حلقوی است.

گزینۀ 4: همه پیش هسته ای ها دیسک ندارند و تعدادی از آن ها ممکن است دیسک های مقاوم به آنتی بیوتیک داشته باشند.

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی
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گزینه 4 62

آمینواسیدها وقتی در ساختار رشتۀ پلی پپتیدی قرار می گیرند، ممکن است یک H- از یک سمت یا یک OH- از سمت دیگر یا هر دو

را از دست دهند. پس می توان گفت آمینواسیدها با قرارگیری در ساختار زنجیره حداقل یک اتم H از دست می دهند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: چون در ساختار سوم پیوند اشتراکی نیز تشکیل می شود، پس نمی توان گفت حداکثر پیوند اشتراکی هر آمینواسید، دو

پیوند است.

گزینۀ ۲: گروه های جانبی در تشکیل پیوند، مشارکتی ندارند.

گزینه ۳: آمینواسیدهای آزاد دو گروه کربوکسیل و آمین آزاد دارند، نه آمینواسیدهای تشکیل دهنده یک زنجیر پلی پپتیدی!

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 63

در آزمایش مزلسون استال، پس از ۶۰ دقیقه سه دور همانندسازی انجام می شود. مولکول های دنای حاصل هشت برابر می شود و

چگالی مولکول های حاصل سبک یا متوسط خواهد بود. موارد الف، ب و د درست می باشند.

بررسی موارد:

الف) درست. از آن جایی که مولکول های حاصل نتیجه همانندسازی از یک نوع مولکول دنا هستند، پس تعداد نوکلئوتید و پیوند

فسفودی استر آن ها باهم برابر است.

ب) درست. در همۀ مولکول های دنا نسبت بازهای آلى A به T برابر با یک بوده و باهم برابر است.

ج) نادرست. از آن جایی که چگالی دناهای حاصل باهم متفاوت است، میزان حرکت آن ها در گریزانه با سرعت باال متفاوت خواهد

بود و دو نوار حاصل می شود.

د) درست. در ساختار قند و گروه فسفات نیتروژن شرکت ندارد، به این ترتیب وزن قند و فسفات نوکلئوتیدهای حاصل باهم برابر

است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 64

فقط مورد "ت" نادرست است.

بررسی همه موارد:

الف) درست. در هر نوکلئوتید در ساختار نوکلئیک اسید، قطعًا یک باز آلی نیتروژن دار وجود دارد که چه دو حلقه و چه تک حلقه

باشد حتمًا یک حلقه شش ضلعی دارد.

ب) درست. یاخته های لنفوسیت ایمنی اختصاصی موش، بر ضد آنتی ژن (پادگن)های دیواره یاخته برخالف پوشینه پاسخ می دهند

و منجر به تولید پادتن و پالسموسیت و خاطره بر ضد آن می گردد. در آزمایش دوم، چون از باکتری بدون پوشینه استفاده شد،

پادگن های دیواره توسط لنفوسیت شناسایی می گردد.

پ) درست. نتیجه آزمایش مزلسون و استال طرح نیمه حفاظتی را تأ�د می کند که پس از یک دور همانندسازی یعنی دقیقه 20

فقط یک نوار باید تشکیل شود. در طرح حفاظتی انتظار داریم دو نوار تشکیل شود و در طرح پراکنده هم ممکن است یک نوار

ایجاد گردد.

ت) نادرست. آنزیم RNA ریبوزومی (رنای رناتنی) که در هسته و همچنین در میتوکندری های سیتوپالسم تولید می شود، دارای

پیوند فسفو دی استر در ساختار خود است.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 
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گزینه 3 65

مورد (الف)، (ب) و (ج) نادرست است

دنا باکتری ها به صورت حلقوی است، بنابراین انتهای آزاد ندارد. (نادرستی مورد الف)

مولکول رنا از یک رشته پلی نوکلئوتیدی تشکیل شده است که می تواند روی خود تاب بخورد. (نادرستی مورد ب)

در پیوند فسفو دی استر فسفات یک نوکلئوتید به عامل هیدروکسیل قند نوکلئوتید دیگر متصل می شود. (نادرستی ج)

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

گزینه 3 66

منظور تست، دنای خطی درون هسته و دنای حلقوی سیتوپالسم (میتوکندری / کلروپالست) است.

پس باید گزینه ای انتخاب شود که هم در مورد دنای خطی و هم در مورد دنای حلقوی درست باشد.

در تمام انواع دنا، نوکلئوتیدها (که تکپارهایی سه  قسمتی یعنی دارای باز  قند  فسفات هستند) با پیوند فسفودی استر به هم

متصل می  شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست - دنا با رشته هایی که دو سر متفاوت دارد، دنای خطی است و فقط دربارۀ دنای هسته درست است و دنای

سیتوپالسمی که حلقوی است را شامل نمی شود.

گزینۀ 2: نادرست - همانندسازی دنای خطی دو جهتی است، اما همانندسازی دنای حلقوی ممکن است یک یا دو جهتی باشد.

گزینۀ 4: نادرست - تعداد جایگاه آغاز همانندسازی دنای خطی (بر خالف حلقوی) باتوجه به مراحل رشدونمو تنظیم می شود.

++

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 4 67

منظور صورت سؤال پروتئین ها است. پروتئین ها از آمینواسیدها ساخته شده اند که در ساختار خود عمدتًا کربن و نیتروژن و اتم های

دیگری چون هیدروژن دارند. این اتم ها در ساختمان بازهای آلی یافت می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: همه پروتئین ها الزمًا آنزیم نیستند و جایگاه فعال ندارند.

گزینۀ 2: پیوند کوواالنسی کربوکسیل یک آمینواسید و آمین یک آمینواسید دیگر!

گزینۀ 3: همه پروتئین ها الزامًا 20 نوع آمینواسید را ندارند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 3

گام اول

گام دوم

68

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

پادتن ها پروتئین های ترشحی پالسموسیت ها هستند.

موارد (الف)، (ج) و (د) صحیح هستند.

به بررسی تک تک موارد می پردازیم:

الف) هر مولکول پادتن ممکن است از چند رشتۀ پلی پپتیدی ساخته شده باشد.

ب) پادتن ها پروتئین های ترشحی هستند که توسط ریبوزم های شبکۀ آندوپالسمی زبر ساخته می شود.

ج) اتصال پادتن ها به آنتی ژن های سطح میکروب موجب می شود ماکروفاژها راحت تر آنتی ژن را ببلعند و توسط آنزیم های خود

آن ها را تجزیه کنند.

د) پادتن ها در فعال کردن پروتئین های مکمل نقش دارند.

گزینه 2 69

این نتیجه مربوط به فعالیت گریفیت است که با مشخص شدن قابل انتقال بودن مادۀ وراثتی همراه بود، اما چگونگی انتقال آن

مشخص نشد.

بررسی سایر موارد:

1) در آزمایشات ایوری و همکارانش مشخص شد که نظر بسیاری از دانشمندان در آن زمان مبنی بر اینکه  پروتئین ها مادۀ وراثتی

هستند اشتباه است، اما دقت کنید که جاندار موجود در ظرف ها باکتری بود که نوعی جاندار تک یاخته ای است و استفاده از لفظ

  "یاخته ها  " نادرست است.

3) این یافته مربوط به فعالیت های ویلکینز و فرانکلین است، اما نتایج آن ها توسط واتسون و کریک مورداستفاده قرار گرفت.

4) بین میزان باز های آلی فقط در دنا رابطه برقرار است، نه هر نوکلئیک اسید دارای پیوند هیدروژنی، زیرا رنا نیز ممکن است دارای

پیوند هیدروژنی باشد، اما میان مقدار باز های آلی آن رابطه ای برقرار نیست.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا
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گزینه 3 70

در باکتری ها (پیش هسته ای ها) دنا به غشاء یاخته متصل است ولی در یوکاریوت ها (هوهسته ای) دنای هسته به غشا متصل

نیست. دنای هسته ای یوکاریوت ها از نوع خطی است و در هر رشته، ترکیبات متفاوتی در دو انتها وجود دارد. به این ترتیب که در

یک سمت آن گروه فسفات و در سمت دیگر قند دئوکسی ریبوز مشاهده می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: در باکتری ها پروتئین هیستون وجود ندارد.

گزینۀ ۲: به دلیل ابعاد بزرگ مولکول دنا در یوکاریوت ها چندین جایگاه آغاز همانندسازی دارد.

گزینۀ ۴: واحد های تکرارشوندۀ دنا همان نوکلئوتیدها است؛ درصورتی که پیوند فسفودی استر بین نوکلئوتیدها تشکیل می شود و در

ساختار آن ها وجود ندارد. در ساختار نوکلئوتیدها پیوندهای اشتراکی بین قند و باز آلی نیتروژن دار و بین قند و گروه فسفات دیده

می شود.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 3 71

در روش غیرحفاظتی، هر دو رشته یک مولکول دنای حاصل از همانندسازی هم نوکلئوتید قدیمی و هم جدید دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: در همانندسازی حفاظتی یک مولکول نوکلئوتید جدید ندارد و همه نوکلئوتیدهای مولکول دیگر جدید می باشند.

گزینۀ ۲: توالی دو رشتۀ تازه ساخته شده مکمل یکدیگر است. پس به تعداد پورین یکی در دیگری پیریمیدین قرار دارد.

گزینۀ ۴: دقت کنید که در همانندسازی تعداد نوکلئوتیدهای دناهای حاصل از همانندسازی با تعداد نوکلئوتید مولکول دنای مادری

برابر است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 72

آنزیم های فعال در همانندسازی هلیکاز و دنابسپاراز هستند. هر دو از جنس پروتئین می باشند. اطالعات ساخت هر پروتئینی بر

) قرار دارد. روی ژن های کروموزم آن (یعنی مولکول 

بررس سایر گزینه ها:

گزینه های 2 و 3: آنزیم دنابسپاراز در حین ویرایش پیوند فسفو دی استر را برش می دهد و موجب شکسته شدن پیوند هیدروژنی

می شود.

گزینۀ 4: دقیقًا برعکس! آنزیم هلیکاز در ساخت هر دو رشته دخالت دارد، در صورتی که هر دنابسپاراز یک رشته از مولکول دنا را

می سازد.

DN A

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 4 73

در حین همانندسازی، پیوند فسفودی استر توسط دنابسپاراز شکسته می شود. این آنزیم با فعالیت بسپارازی از نوکلئوتیدهای سه

فسفاته، دو فسفات آزاد کرده و بین نوکلئوتید جدید و رشته در حال ساخت پیوند فسفودی استر برقرار می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: آنزیم دنابسپاراز در حین فعالیت نوکلئازی، بر روی نوکلئوتیدهای یک فسفاته عمل کرده و آن را از رشته جدا می کند.

گزینۀ ۲: درون میتوکندری ها نیز همانندسازی دنای حلقوی انجام می شود.

گزینۀ ۳: آنزیم دنابسپاراز در برقراری و شکسته شدن پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتید جدید و رشته الگو نیز مؤثر است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 74

در هر باکتری استرپتوکوکوس نومونیا (با پوشینه یا بدون پوشينه) قطعًا غشاء یاخته ای وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: از آزمایش سوم گریفیت این نتیجه گرفته نشد که عامل وراثتی با حرارت تخریب می شود.

گزینۀ ۲: پس از آزمایش دوم نیز همچنان عده ای نتایج آزمایشات را قبول نداشتند.

گزینۀ ۴: در همۀ آزمایش های ایوری و همکارانش از عصارۀ باکتری کشته شده کپسول دار و باکتری زنده فاقد کپسول استفاده شد.

در آزمایش های اول و دوم گریفیت نیز تنها از یک نوع باکتری استفاده شد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 75

تشکیل پیوند فسفو دی استر و پیوند پپتیدی درون یاخته صورت می گیرد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: درون اندامک های دوغشایی راکیزه و دیسه ها پروتئین سازی انجام می گیرد که خارج از مایع میان یاخته محسوب

می شوند.

گزینۀ 3: پیوند فسفو دی استر بین گروه  یک نوکلئوتید و گروه فسفات یک نوکلئوتید دیگر برقرار می شود.

گزینۀ 4: هر دو پیوند توسط آنزیم های پروتئینی برقرار می شوند که ژن آن روی مولکول دنا قرار دارد.

OH

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 76

طبق متن کتاب، بیشتر آنزیم ها پروتئین هستند و بعضی آنزیم ها برای فعالیت به یون های فلزی نیاز دارند و همه سرعت واکنش را

افزایش می دهند.

تالیفی پوریا ملکی

گزینه 2 77

در مدل پراکنده بخشی از رشته های مولکول دنای قدیمی در کنار بخش هایی از رشته های جدید قرار می گیرند. به این ترتیب رشتۀ

قدیمی می تواند در مقابل رشتۀ جدید قرار گرفته و باهم پیوند هیدروژنی داشته باشند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 4 78

در شکل کتاب درسی در آزمایش مزلسون و استال طرح نشان داده شده در کف لوله آزمایش قابل مشاهده است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نتایج آزمایش های مزلسون و استال این طرح را برای همانندسازی تا�د کرد.

گزینۀ 2: مربوط به همانندسازی حفاظتی است.

گزینۀ 3: مربوط به همانندسازی غیر حفاظتی (پراکنده) است.

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

گزینه 2 79

دقت کنید در یک مولکول دنا همواره  نوکلئوتیدها پورین دار و  دیگر پیریمین دار می باشند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه های 1 و 3: اگر  نوکلئوتیدهای یک رشته گوانین دار باشد، درصد نوکلئوتیدهای آدنین دار و تیمین دار آن رشته یا رشته

مقابل را نمی توان محاسبه کرد.

گزینۀ 4: در مولکول های دنای حلقوی تعداد پیوندهای فسفو دی استر با تعداد نوکلئوتیدها برابر است.

%۵۰%۵۰

%۳۰

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 80

در حین همانندسازی، آنزیم دنابسپاراز در فعالیت دنابسپارازی ابتدا موجب تشکیل پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتید جدید و رشته

الگو شده و سپس پیوند فسفودی استر بین نوکلئوتید جدید و رشته جدید را برقرار می کند. در ادامه، در فعالیت نوکلئازی ابتدا

پیوند فسفودی استر شکسته شده و در نهایت پیوند هیدروژنی بین دو نوکلئوتید گسسته می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 81

موارد الف، ج و د نادرست می باشند.

بررسی موارد:

الف) نادرست - تنها روش نیست!

ب) درست - چون ساختار گروه جانبی هر یک از آمینواسیدها منحصر به فرد است تغ�ر در یک آمینواسید (تغ�ر در گروه جانبی)

موجب تغ�ر در اتم ها و موقعیت فضایی آن ها می شود. این تغ�رات توسط پرتو ایکس قابل مشاهده است.

ج) نادرست - گروه های! جانبی هر آمینواسید!!

د) نادرست - از اطالعات ساختاری پروتئین ها نمی توان به نوع فعالیت آن ها پی برد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 1 82

در تولیدمثل جنسی ارتباط بین نسل ها، توسط گامت ها برقرار  می شود. در مردان، گامت ها پس از خروج از بیضه (نوعی غدۀ

درون ریز) بالفاصله وارد اپی دیدیم  می شود که در بخشی خارج از حفرۀ شکمی قرار دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

2) در حین لقاح، تنها سر اسپرم وارد یاختۀ اووسیت ثانویه  می شود و بخش تنه (که حاوی دنای حلقوی میتوکندری است) وارد این

یاخته نمی شود؛ لذا مردان تنها در تع�ن صفات مربوط به دنای کروموزوم ها نقش دارند.

ترکیب با زیست دوازدهم  : در یوکاریوت ها، بیشتر دنا (مادۀ وراثتی) در هسته قرار دارد (پس بیشتر مادۀ وراثتی در ساختار

کروموزوم ها قرار دارد) و فقط بخشی از مادۀ وراثتی یاخته های یوکاریوتی در اندامک هایی مانند میتوکندری و دیسه (پالست) قرار

دارد.

3) باتوجه به متن کتاب درسی، در مردان لوله های پر پیچ وخم اسپرم ساز و اپی دیدیم در ساخت گامت بالغ نقش دارند درحالی که

در زنان هیچ لولۀ پر پیچ وخمی در ساخت یاختۀ جنسی نقش ندارد.

4) در مردان، بخش دم که حاوی نوعی زائده (تاژک) است، در ورود اسپرم به درون لولۀ اسپرم بر و حفرۀ شکمی نقش دارد،

درحالی که در زنان، یاختۀ جنسی (تخمک) در خود حفرۀ شکمی ساخته می شود.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 4 83

از آنجایی که گروه آمین آمینواسید ابتدایی و گروه کربوکسیل آمینواسید انتهایی زنجیره ها در پیوند پپتیدی شرکت ندارند، در

محیط آبی میان یاخته به شکل یونی در می آیند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: بین اتم های یک آمینواسید پیوند پپتیدی برقرار نمی باشد.

! گزینۀ 2: همه اتم ها نحوه قرارگیری آمینواسید در فضای سه بعدی را مشخص می کنند، از جمله اتم های گروه 

گزینۀ 3: گروه های عاملی درگیر در پیوند پپتیدی همان گروه های کربوکسیل و آمین می باشند. از آنجایی که گروه آمین آمینواسید

ابتدایی و گروه کربوکسیل آمینواسید انتهایی در پیوند پپتیدی شرکت ندارد، پس از دو برابر آمینواسیدها کمتر است.

R

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 84

در آزمایش ۴ گریفيت مولکول حاوی اطالعات باکتری های کپسول دار در حین کشته شدن با حرارت به محیط وارد شده بود. دقت

کنید که ساختار یاخته ای باکتری تخریب شده و محتویات آن آزاد می شود. به این ترتیب می توان گفت دنای حاوی اطالعات الزم

برای تولید کپسول از محيط بیرون به باکتری زنده کپسول دار منتقل شده است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: در آزمایشات گریفیت نیز باکتری ها با حرارت کشته می شدند. پس می توان گفت در این آزمایشات گریفیت نیز،

مولکول های سازنده تا حدودی تخریب شده بودند ولی توجه کنید که این تخریب با آنزیم نبوده است.

گزینۀ ۲: در آزمایش اول ایوری از پروتئاز استفاده شد. دقت کنید که در بزاق آنزیم پروتئازی دیده نمی شود.

گزینۀ ۳: پس از آزمایش اول ایوری قطعی شده بود که پروتئین ها عامل تغ�ر صفت نیستند ولی اینکه این عمل توسط دنا انجام

می گیرد کامل مشخص نبود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 2 85

ژن بخشی از دنا است که می تواند از نسلی به نسل دیگر تغ�ر کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: بیان آن می تواند به تولید رنا یا پلی پپتید بینجامد.

گزینۀ 3: ژن بخشی از دنا است و یوراسیل در دنا وجود ندارد.

گزینۀ 4: ژن بخشی از مولکول دنا است.

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

گزینه 3 86

آنزیم هلیکاز پیوند هیدروژنی بین بازهای آلی با یکدیگر را می شکند که باعث جدا شدن دو رشته می شوند.

تالیفی پوریا ملکی

گزینه 4 87

پروتئین های غشاء با بخش آب دوست مولکول های فسفولیپیدی در ارتباط هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: همۀ پروتئین ها در عبور مواد نقش ندارند.

گزینۀ 2: بعضی از پروتئین های سطح  خارجی غشا به زنجیرۀ کربوهیدراتی اتصال دارند.

گزینۀ 3: همۀ پروتئین ها نقش آنزیمی ندارند که جایگاه فعال داشته باشند.

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 1 88

محصول عملکرد مستقیم تمام ژن ها، به طور مستقیم رنا و محصول عملکرد گروهی از ژن ها به طور غیرمستقیم پروتئین است. در

میان پاسخ ها فقط گزینۀ "1" یعنی هموگلوبین پروتئینی است. گزینه های "2" و "4" هیدرات کربن و گزینۀ "3" لیپید است.

تالیفی پوریا ملکی

گزینه 4 89

) ساخته می شود. ) همانند رناهای دیگر از روی یکی از رشته های ژن (بخشی از مولکول  هر رنای انتقال دهنده (

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: مولکول های رنا در پروکاریوت ها هم تولید می شوند. پس الزامًا در هسته ساخته نمی شوند.

گزینۀ 2: توانایی تشکیل ساختارهای دو رشته ای به توالی بازهای آلی مولکول رنا بستگی دارد و هر مولکول رنایی قادر به این کار

نیست.

) در ساختار ریبوزوم حضور دارد و قادر به فعالیت در تنظیم بیان ژن نیست. گزینۀ 3: رنای رناتنی (

tRN ADN A

rRN A

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1

گام اول

گام دوم

90

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

نوعی ترکیب آلی که در کشاورزی برای تخریب دیواره گیاهی مورد استفاده قرار می گیرد سلوالز است.

فقط مورد (ب) جمله را به درستی تکمیل می کند.

بررسی موارد:

الف: آنزیم سلوالز می تواند توسط پروکاریوت های همزیست در  لولۀ گوارش گاو که فاقد هستۀ مشخص و سازمان یافته هستند

نیز تولید شود.

ب: آنزیم سلوالز، فقط سلولز را که مولکولی رشته ای است تجزیه می کند.

ج: عالوه بر تغ�رات pH، عوامل دیگری مانند افزایش بیش از حد دما نیز می تواند عملکرد آنزیم ها را مختل کند.

د: آنزیم سلوالز، هیدرولیز انجام می دهد نه سنتز آبدهی!

گزینه 2 91

الف) نادرست. استفاده از پرتوی  توسط ویلکینز فقط روی دنا انجام گرفت.

ب) نادرست. پرتوی  مطلبی دربارۀ پیوندهای هیدروژنی ندارد.

ج) درست.

د) درست.

X

X

تالیفی منصور کهندل

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 1 92

می دانیم بخش قشری غدۀ فوق کلیه در ترشح هورمون های کورتیزول، آلدوسترون و هورمون های جنسی مردانه و زنانه نقش

دارد. در صورت افزایش ترشح هورمون کورتیزول درنتیجه افزایش فعالیت بخش قشری غدۀ فوق کلیه، دستگاه ایمنی ضعیف

شده و بسیاری از پروتئین های خون تخریب می شوند. درنتیجه با کاهش پروتئین های موجود در خون، فشار اسمزی خون کاهش

می یابد.

بررسی سایر گزینه ها:

۲) در اثر افزایش ترشح هورمون کورتیزول، پروتئین های بدن تخریب می شوند. می دانیم متنوع ترین گروه مولکول های زیستی از

نظر ساختار و عملکرد، پروتئین ها هستند.

۳) پمپ سدیم پتاسیم توانایی عبور دو نوع یون سدیم و پتاسیم را از عرض غشاء یاخته های بدن دارد. این پروتئین دو جایگاه فعال

برای یون پتاسیم و سه جایگاه فعال برای یون سدیم دارد. همان طور که می دانید در اثر افزایش ترشح هورمون آلدوسترون،

بازجذب یون سدیم و به دنبال آن بازجذب آب افزایش می یابد.

۴) هورمون هایی که می توانند در ترشح هورمون LH در زنان مؤثر باشند، هورمون های استروژن و پروژسترون هستند. درنتیجه

افزایش فعالیت بخش قشری غدۀ فوق کلیه، ترشح این هورمون ها نیز افزایش می یابد.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 3 93

در آزمایش چهارم گریفیت از دو عاملی استفاده کرد که به تنهایی قادر به ایجاد عفونت و مرگ موش نبودند؛ 1. باکتری کشته شده

کپسول دار و 2. باکتری زنده بدون کپسول. در نتیجه تزریق همزمان این دو عامل به موش، مرگ موش اتفاق افتاد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: پس از آزمایش اول هنوز مشخص نبود کدام بخش از باکتری عامل ایجادکننده بیماری است و فقط معلوم شد که نوع

کپسول دار این باکتری باعث مرگ موش می شود.

گزینۀ 2: نتیجه حاصل از آزمایش سوم (تزریق باکتری کشته شده کپسول دار به موش) این موضوع بود که کپسول به تنهایی عامل

ایجاد بیماری نیست.

گزینۀ 4: پس از آزمایش دوم، گریفیت نمی توانست نتیجه بگیرد کپسول عامل بیماری نیست. چون در این آزمایش نشان داده

شده بود که باکتری بی کپسول بیماری ایجاد نمی کند. پس تا این آزمایش نتیجه این بود که کپسول عامل بیماری است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 94

باتوجه به اصالحیه جدید کتاب های درسی، آنزیم هلیکاز، به دو رشته دنای الگو متصل می شود سپس مارپیچ دنا را باز می کند و

سپس دو رشته الگو را از هم دور می کند (شکست پیوند هیدروژنی). ولی سایر بخش ها عملکرد هلیکاز محسوب نمی شود.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 3 95

در یوکاریوت ها به طور کلی سه نوع نوکلئیک اسید تولید می شود.  هسته ای (که خطی است)،  سیتوپالسمی (که

حلقوی است) و مولکول های رنا (که خطی می باشند). از طرفی در مولکول های خطی پیوند فسفو دی استر از تعداد نوکلئوتیدها

کمتر است.  هسته در مایع میان یاخته دیده نمی شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: پیوند فسفو دی استر به تعداد نوکلئوتیدها در مولکول های حلقوی دیده می شود. از آنجایی که در یوکاریوت ها فقط دنای

راکیزه و دیسه ها حلقوی است، می توان گفت ذخیره کننده اطالعات یاخته می باشد.

گزینۀ 2: قند ریبوز در مولکول رنا وجود دارد که در حین ساخت به صورت تک رشته ای تولید می شود.

گزینۀ 4: مولکول  در ساختار فام تن دیده می شود که از نوکلئوتیدهایی تشکیل شده که از قانون چارگاف تبعیت می کند.

DN ADN A

DN A

DN A

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 96

گریفیت می دانست که نوعی از باکتری استرپتوکوکوس نومونیا که بدون پوشینه است سبب بیماری در موش ها نمی شود.

گزینۀ 1: گریفیت از آزمایش های خود نتیجه گرفت وجود پوشینه به تنهایی   عامل مرگ موش ها نیست.

گزینۀ 3:  در خون و شش موش ها این باکتری را دید.

گزینۀ 4: در آزمایش سوم گریفیت، باکتری پوشینه دار کشته شده به موش تزریق شد و موش زنده ماند.

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

گزینه 3 97

در یاخته های یوکاریوتی، آنزیم هایی غیر از هلیکاز و دنابسپاراز پیچ و تاب دنای خطی را باز می کنند. به این ترتیب می توان گفت

پیش از آغاز همانندسازی، این آنزیم ها به همراه هلیکاز و دنابسپاراز به درون هسته وارد می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: آنزیم های دیگری پیچ و تاب مولکول دنا را باز می کنند.

گزینۀ ۲: فعالیت هلیکازهای یک جایگاه آغاز همانندسازی همواره در خالف جهت هم دیگر است.

گزینۀ ۴: عالوه بر هلیکاز و دنابسپاراز آنزیم های دیگری نیز در همانندسازی نقش دارند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 98

در آزمایش سوم گریفیت باکتری کپسول دار کشته شده به موش تزریق می شود و مرگ موش اتفاق نمی افتد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 99

ویتامین  ها ازجمله کوآنزیم  ها هستند. توجه کنید که آهن و مس کوآنزیم نیستند و ازجمله یون  های فلزی موردنیاز برخی آنزیم  ها

هستند.

تالیفی سهند میرطاهری
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گزینه 2 100

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. 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: از عصارۀ استخراج شده از باکتری های کشته شدۀ پوشینه دار استفاده کردند.

گزینۀ 3: الیه های به دست آمده توسط گریزانه را جداگانه به محیط کشت باکتری فاقد پوشینه اضافه کردند.

گزینۀ 4: نتایج آزمایش دوم یعنی استفاده از گریزانه برای الیه الیه کردن مواد مورد قبول عده ای قرار نگرفت. نه آزمایش سوم که

استفاده از آنزیم های تخریب کننده مواد آلی بود.

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

گزینه 3 101

آنزیم ها نمی توانند واکنش هایی را که غیرقابل   انجام باشند تسریع کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: درست - به طور معمول درون یاخته، یک واکنش انرژی  خواه با یک واکنش انرژی  خواه همراه است.

گزینۀ 2: درست - به عنوان  مثال، آنزیم دنابسپاراز می تواند پیوند فسفودی استری را که طی عملکرد بسپارازی تولید کرده است طی

عملکرد نوکلئازی در فرآیند ویرایش بشکند.

گزینۀ 4: درست - برخی آنزیم ها می توانند با اتصال به کوآنزیم، تمایل خود را برای اتصال به پیش  ماده تنظیم نمایند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 3 102

در هر دو طرح همانندسازی نیمه حفاظتی و غیرحفاظتی امکان شکسته شدن پیوند هیدروژنی بین رشته های دنای اولیه وجود

دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در طرح همانندسازی حفاظتی و نیمه حفاظتی امکان مشاهدۀ   هم زمان نوکلئوتیدهای قدیمی و جدید در یک رشتۀ  

پلی نوکلئوتیدی وجود ندارد.

2) در طرح های همانندسازی نیمه حفاظتی و غیرحفاظتی امکان شکسته شدن پیوند هیدروژنی بین دو رشته   دنای اولیه وجود دارد.

4) در هر دو طرح همانندسازی نیمه حفاظتی و غیرحفاظتی امکان انتقال جهش به هر دو مولکول دنای جدید وجود دارد.

تالیفی پیمان رسولی
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گزینه 1 103

پادتن توسط یاخته هایی بزرگ تر از لنفوسیت های B (یاخته های پادتن ساز) ساخته می شود. این پروتئین توانایی اتصال به

سلول های خودی را دارد. پادتن به طور مستقیم در دفاع اختصاصی نقش دارد و افزایش میزان بیگانه خواری باعث تقویت دفاع

غیراختصاصی می شود. پس به طور غیرمستقیم در دفاع غیراختصاصی نقش دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

۲) پادتن دارای ساختار چهارم پروتئینی است. پروتئین های مؤثر در انقباض عضالت (اکتین و میوزین) نیز دارای ساختار چهارم

پروتئینی  اند.

۳) میوگلوبین دارای ساختار نهایی سوم پروتئینی است و در مقایسه با پادتن تعداد زنجیره های پلی پپتیدی کمتری دارد.

۴) هر پادتن حداکثر قابلیت اتصال به دو آنتی ژن از یک میکروب را دارد اما می  تواند به یک آنتی ژن نیز متصل گردد.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 3 104

برای رناها نقش های آنزیمی و دخالت در تنظیم بیان ژن مطرح می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: آمینواسیدها را به سمت رناتن می برد.

گزینۀ 2: رنای پیک با انتقال اطالعات به رناتن در پروتئین سازی نقش دارد.

گزینۀ 4: در ساختار رناتن ها پروتئین و رنای رناتنی فقط وجود دارد.

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

گزینه 4 105

تفاوت آمینواسیدها باهم در گروه جانبی آن هاست و تفاوت دیگری بین آمینواسیدهای مختلف سازنده یک رشته پلی پپتیدی وجود

ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: آمینواسیدهای ضروری توسط مواد غذایی به بدن وارد می شوند و امکان ساخت آن ها درون بدن وجود ندارد.

گزینۀ ۲: هر آمینواسیدی در ساختار اول الزامًا در تشکیل ساختار دوم (با الگوهای مشخص پیوند هیدروژنی) شرکت ندارد.

گزینۀ ۳: بخش های دیگر آمینواسیدها نیز در تشکیل ساختار سوم مشارکت دارد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 106

برای ثابت ماندن قطر دنا، مجموع بازهای پورینی با مجموع بازهای پیریمیدینی برابر است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: تعداد هر نوع نوکلئوتید موجود در دنا موجودات می تواند متغیر و نامساوی با انواع نوکلئوتیدهای دیگر باشد.

گزینۀ 2: چارگاف مشاهدات و تحقیقات خود را روی دناهای طبیعی موجودات انجام داد.

) می باشد. Tگزینۀ 3: مولکول رنا فاقد نوکلئوتید تیمین (

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی
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گزینه 3 107

- در پیش هسته ای ها به طورمعمول (اغلب) 2 دوراهی همانندسازی تشکیل می شود که ابتدا از هم دور سپس به هم نزدیک

می شوند. در هر 2 راهی همانندسازی 2 دنابسپاراز و یک هلیکاز فعالیت دارد که هر دنابسپاراز تقریبًا نصف رشتۀ پلی نوکلئوتیدی و

 مولکول  جدید (رد حال ساخت) را می سازد. (رد گزینۀ 1 و تأ�د گزینۀ 3)

- نمی توان گفت در یک مولکول دنای حلقوی آیا دقیقًا تعداد پیوندهای هیدروژنی که یک آنزیم هلیکاز می شکند یکسان است یا نه

چون اطالعاتی در مورد تعداد بازهای آلی نداریم. (رد گزینۀ 2)

- 4 دنابسپاراز و 2 هلیکاز و آنزیم های دیگر برای همانندسازی یک مولکول حلقوی الزم است نه محتوای دنای هر یاخته (برخی از

یاخته های پیش هسته ای عالوه بر دنای اصلی، دیسک نیز دارند) (رد گزینۀ 4)

۴
۱

DN A

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 4 108

گریفیت در آزمایش سوم فهمید که پوشینه به تنهایی عامل مرگ موش  ها نیست.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": طی آزمایش  های او ماهیت مادۀ وراثتی و چگونگی انتقال آن مشخص نشد.

گزینۀ "2": در آزمایش چهارم این اتفاق افتاد.

گزینۀ "3": جاندار مورد مطالعۀ او باکتری استرپتوکوکوس  نومونیا بود که DNA خطی و میتوکندری ندارد.

تالیفی سهند میرطاهری

گزینه 3 109

گروه های آمین و کربوکسیل آمینواسیدها در تشکیل پیوند پپتیدی مشارکت می کنند. در تشکیل ساختار دوم نیز این گروه ها با

برقراری پیوند هیدروژنی درگیر می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: فقط 20 نوع!

گزینۀ 2: پیوند پپتیدی در همه سطوح ساختار پروتئینی حضور دارد و نقش ایفا می کند. اگر این پیوند وجود نداشته باشد، ساختار

اول که پایه اصلی ساختارهای دیگر است، شکل نمی گیرد.

گزینۀ 4: با تشکیل پیوند پپتیدی هیدروکسیل از کربوکسیل و هیدروژن از آمین به هم متصل شده و آب تشکیل می دهند. دقت

کنید که بین هیدروکسیل و هیدروژن پیوند پپتیدی تشکیل نمی شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 110

همۀ هیستون ها پروتئین هایی هستند که توسط ریبوزوم های موجود در سیتوپالسم تولید می شوند و در هسته فعالیت می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: برخی از پروتئین ها از چند رشتۀ پلی پپتیدی تشکیل شده اند.

گزینۀ3: آنزیم پروتئینی  پلی مراز باعث ایجاد پیوند بین ریبونوکلئوتیدها می شود.

گزینۀ4: پمپ سدیم - پتاسیم مثال بارز این گزینه است.

RN A

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 4 111

در ساختار هر نوکلئوتید یک قند پنج کربنی (ریبوز یا دئوکسی ریبوز) وجود دارد که به شکل یک حلقۀ پنج ضلعی است. پس

می توان گفت به ازای هر نوکلئوتید، حداقل یک حلقه پنج ضلعی در ساختار نوکلئیک اسید (دنا يا رنا) یافت می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در اغلب مولکول های رنا پیوند هیدروژنی دیده نمی شود.

گزینۀ ۲: فقط در مولکول های خطی تعداد پیوندهای فسفودی استر از تعداد نوکلئوتیدها کمتر است، در صورتی که در دنای حلقوی

اندامک ها، تعداد پیوند فسفودی استر با تعداد نوکلئوتیدها برابر است.

گزینۀ ۳: دقت کنید که پیوند اشتراکی (کوواالنسی) در ساختار خود نوکلئوتیدها نیز دیده می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 112

هر پروتئینی یک فعالیت اختصاصی انجام می دهد. دقت کنید که این فعالیت های اختصاصی به خاطر شکل سه بعدی منحصر به

فرد آن پروتئین انجام می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: ممکن است بیش از یک زنجیره آمینواسیدی در ساختار پروتئین وجود داشته باشد.

گزینۀ 2: در برخی پروتئین ها عالوه بر آمینواسیدها، ترکیبات دیگری نیز وجود دارد. مثل هم و یون آهن در هموگلوبین و

میوگلوبین!

گزینۀ 3: مواد پروتئینی موجود در غذا توسط آنزیم های لولۀ گوارش تجزیه شده و آمینواسیدهای جذب شده از آن در بدن صرف

تولید پروتئین ها می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 113

باتوجه به نکات زیر، نوع پیوندی که برای ایجاد هر ساختار الزم است مشخص شده است:

ساختار اول  پیوند اشتراکی از نوع پپتیدی میان آمینواسیدها

ساختار دوم  پیوندهای هیدروژنی میان آمینواسیدهایی که با هم پیوند پپتیدی ندارند

ساختار سوم  ایجاد به کمک پیوند آب گریز، و پایداری توسط پیوند های هیدورژنی، یونی و اشتراکی (مانند دی سولفید)

ساختار چهارم  آرایش رشته های پلی پپتید در کنار هم با پیوند های هیدروژنی، یونی، هیدروفوب و...

←

←

←

←

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 2 114

طبق متن کتاب، بعضی پروتئین ها به صورت گیرنده های سطح سلول و برخی نیز انتقال دهندۀ مواد در خون هستند؛ مانند

هموگلوبین.

تالیفی پوریا ملکی
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