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  :، شکل درست آن را بنویسیددر صورت نادرست بودندرستی یا نادرستی هر یک از عبارات زیر را مشخص کرده و 

 )     (می تواند باعث جدا کردن هیستونها از دنا شود  هوارهمآنزیم هلیکاز نمیتوان گفت الف( 

 )     (متوجه شد که در دنای دو رشته ای و طبیعی مقدار آدنین با تیمین همیشه برابر است ارگاف چب( 

  )     ( دنابسپاراز فعالندچهارتا باکتری ها هنگام همانندسازی در اغلب پ( 

 )     (کنند همه مولکولهای فسفات در تشکیل پیوند فسفودی استر شرکت می ،هانمیتوان گفت در همه انواع دنات( 

 )     ( ندستهد قطبیت در فام تن های اصلی خود فاقها قطعا باکتری  مهه( ث

 )     (دیگر را هم تغییر دهد  هایساختار مکن استم شود امامی ل باعث تغییر در ساختار او یک آمینواسید به طور قطعتغییر در ج( 

 )     (های بدن برای انجام شدن به آنزیم نیاز ندارند همه فعالیتچ( 

 )     ( صورت میگیرد شکستن پیوند کوواالنسی به طور قطع ،سازیرونویسی همانند همانند برایح( 
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 نمره دارد( 52.0)هر مورد  جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :

 د.نو انتقال اطالعات را بر عهده دارالف( مولکول های ..................... و ...................... در یاخته ذخیره 

  ................ هیچگاه وجود ندارد........ و در رنا باز آلی .............باز آلی ... در دنا ب(
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 نمره دارد( 520)هر مورد در پرسش ها چهار گزینه ای زیر پاسخ مناسب را عالمت بزنید : 

 ؟در یک رشته پلی نوکلئوتیدی تعداد کدام یک قطعا از بقیه بیشتر استالف( 
 حلقه آلی( 4            فسفودی استر  ( پیوند 3                        باز آلی ( .                         قند  (1     

دور همانندسازی با 3پس از  ،انتقال دهیمN1۱دارای  را به محیط است  N12 که در دنای خود دارایباکتری یک اگر ))    ؟کدام یک درست استب( 

 ((...............، روش ...........
 .ضخامت سنگین بیشتر است است اما دو نوار ایجاد خواهد شد که یکی سنگین و دیگری سبک -حفاظتی ( 1     
 .یک نوار سبک ایجاد خواهد شد -غیر حفاظتی ( .     
  .باالی لوله قرار خواهد گرفت دیگری درلوله و  هخواهد شد که یکی در میان دجاایدو نوار  - نیمه حفاظتی (3     
 .هستند10دو نوار ایجاد میشود که هر دو فقط دارای نیتروژن  -حفاظتی ( 4     

 ...................((در بیماری کم خونی داسی شکل ))     ؟نیستکدام گزینه درست  پ(
 .غیر طبیعی است که شود میشکل  یداس صورتبه فرد هموگلوبین ( 1     
 .یک رابطه بین ژن و پروتئین را نشان میدهد( .     
 .نوکلئوتید در افراد بیمار تغییر یافته استست و در آن تنها یک جفت یبسیار جزیی ا ژنی تغییر (3     
 .در این افراد میزان اریتروپویتین و هماتوکریت از افراد سالم بیشتر است( 4     

 ................. رنای در حال بلوغ به طور حتم ت(
 .دارای رونوشت اینترون و اگزون است( 1     
 .رونویسی خود را تمام کرده است( .     
 .در جاندارانی یافت میشود که هلیکاز پرکارتری دارند( 3     
  .دکنهر رنابسپارازی میتواند رونویسی  راژن رمزکننده آنزیم سازنده آن ( 4     

 ..................)با توجه به شکل روبرو( برای افزایش سرعت تولید رنا از روی یک ژن ث( 
 .رونویسی هستند همزمان آنزیم های متفاوتی درحال انجام( 1     
 .رنابسپاراز پروکاریوتی است قطعا آنزیم رونویسی کننده( .     
 .محصول حاصل شده ممکن است نیاز به بلوغ نداشته باشد( 3     
 .در حال ساخت هستند همگی یکسان اندبه طور همزمان رناهایی که  ( قطعا4     

 یم باشد؟که یک آنز ممکن نیستمحصول نهایی کدام رنابسپاراز ج( 
 3رنابسپاراز نوع( 4            .نوع ز رنابسپارا (3          1رنابسپاراز نوع ( .    رنابسپاراز پروکاریوتی ( 1     

 میشود؟ ژن رمز کننده پرکارترین رنابسپاراز توسط کدام رنابسپاراز رونویسیچ( 
 3رنابسپاراز نوع  (4            .رنابسپاراز نوع  (3          1رنابسپاراز نوع  (.    رنابسپاراز پروکاریوتی  (1     

 پیش ماده ی کدام آنزیم قند سبک تری دارد؟ح( 
 سلوالز( 4                  آمیالز        ( 3                    فسفولیپاز  ( .                  هلیکاز      ( 1     

 ..................م ها قطعا .همه آنزیخ( کدام کزینه درست است؟  
 ند.روی یک یا چند پیش ماده خاص موثر ا( .            .             دارای ساختار اول و پیوند پپتیدی هستند( 1     
 .برای فعالیت به کوآنزیم نیاز دارند( 4         .                             دندر سیتوپالسم ساخته میشو( 3     

 . ..................همه جانداران ...د( کدام گزینه درست است؟  
 دارای دناهایی هستند که رشته های آن فاقد قطبیت است.( .را دارند.       بوسیله یاخته های خود توانایی ذخیره اطالعات( 1     
.کنندتنظیمراخودهمانندسازیآغازنقاطتعدادوانندمیت( 4                      دارای میتوکندری، حذف اینترون را دارند.( 3     
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 مشخص کنید که:

 (520؟ )های عاملی آمینواسید در محیط آبی بدن چگونه خواهد بودبار گروهالف( 

 (52.0؟ )در ساختار دارای پیوند دی سولفید چه پیوندی دیگری یافت می شود( ب

 ؟تواند مستقیماً آنزیم باشددر یوکاریوتها محصول کدام رنابسپاراز می (پ
 (520) ؟تواند غیر مستقیم آنزیم باشدمحصول کدام می     

 (520. )مثال بزنید ؟د ساختار چهارم داشته باشندنچه پروتئین هایی می توانت( 

 (520؟ )چه موادی می توانند کوآنزیم باشند ث(

 (52.0؟ )و توسط چه آنزیمی در پروکاریوت ها انجام میشودرونویسی یعنی چه ج( 

 (52.0؟ )چرا مولکول میانجی بین دنا و پروتئین رنا است چ(

  (520؟ )کنندآنزیم ها چگونه سرعت واکنش را زیاد می ح(

 (52.0؟ )از و پایان رونویسی چه پیوندهای تشکیل یا شکسته نمی شونددر مرحله آغخ( 
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید :

 (52.0. )میانه )اینترون( چیست و در چه ژن هایی یافت می شود الف( 

 (520. )دو مورد از کاربردهای نوکلئوتیدها در واکنش های سوخت و سازی را بنویسید ب(

 ؟از چه باکتری استفاده شده است :در آزمایش مزلسون و استالپ( 
 ؟نتیجه چه بود    
 (1؟ )دنا از چه محلولی استفاده شدبرای سانتریفیوژ     

  (520. )ها را بنویسید)پروکاریوت(ها و پیش هسته ای )یوکاریوت(هسته ای دو مورد تفاوت همانند سازی در هو ت(

 (52.0؟ )ساختار یک آمینواسید را رسم و نام گذاری کنیدث( 

  (520. )میوگلوبین و هموگلوبین را بنویسید از تفاوت های دو مورد ج(
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  .را بر فعالیت آنزیمهای لوزالمعده رسم کنید  PHنمودار تاثیر 
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 نمره دارد( 520)هر مورد عبارت های زیر را تعریف کنید : 

 رشته رمز گذار: الف(     
 

 ژن: ب(     
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 نمره دارد( 52.0)پر کردن هر خانه از جدول پر کنید :  با کلمات مناسبجدول زیر را 

 

 
توسط چه آنزیمی انجام 

 میشود؟
تعداد رشته های 
 مولکول حاصل

 قند مصرف شده
یک جهته است یا دو 

 جهته؟

 
 رونویسی

 
.................... .................. ................... ................... 

 
 همانندسازی 

 
................... ................. ..................... .................. 
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