
 

  مولکول های اطلاعاتی : 1فصل        1هفته 

 ؟  سخ آن بیش از پنجاه سال طول کشید، چه بوده استیکی از سوالاتی که در دنیای زیست شناسی پیدا کردن پا (1

 . ساخته شده است چهاینکه ژن چیست و از 

 ؟ مرتبط با ژن کدامند یلکول هاوم (2

DNA , RNA  پروتئین  و 

 نوکلئیک اسید : 1گفتار

 ؟ تحت کنترل کدام بخش از سلول است ویژگی های مختلف یک سلول (3

 هسته سلول  

دستورالعمل های تعیین کننده ویژگی های سلول بر اثر کدام فرآیند از سلولی به سلول دیگر و از نسلی به نسل بعد منتقل می  (4

 شوند؟ 

  .ز نسلی به نسل بعد منتقل می شوند، ابا تولید مثل با تقسیم سلولی از سلولی به سلول دیگر و

 ؟ دی شرکت دارندساختار آنها چه مواشده اند و در کروموزوم ها در کدام بخش سلول واقع  (5

 .روتئین در ساختار آنها شرکت داردو پ  DNA -در هسته سلول 

 ؟ وراثتی را در خود ذخیره کرده استکدام مولکول در سلول ها اطلاعات  (6

DNA   )دنا( 

 ؟ ز کارهای کدام دانشمند بدست آمدهاطلاعات اولیه در مورد ماده وراثتی ا (7

 باکتری شناس انگلیسی به نام گریفیت  

 ؟ عات اولیه درمورد ماده وراثتی شدگریفیت قصد انجام چه کاری را داشت که منجر به اطلا (8

 قصد داشت واکسنی برعلیه آنفلوانزا تولید کنند که در آن زمان فکر میکردند ، عامل آن باکتری استرپتوکوکوس نومونیا می باشد.  

 ؟ یه چه نام داردمل بیماری ذات الرعا (9

 باکتری استرپتوکوکوس نومونیا 

 د؟ نچه نام دار دو نوع از باکتری ذات الریه که گریفیت روی آن کار کرد،( 11

 .کپسول که غیر بیماری زاستنوع بدون  -2  .که بیماری زاست دارنوع کپسول  -1
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 : ید، را توضیح دهعات اولیه درمورد ماده وراثتی شدگریفیت برای پیدا کردن واکسن ذات الریه که باعث اطلا آزمایش مراحل( 11

 اعث ایجاد بیماری در، باکتری بدون کپسول به همان موش هاباعث بیماری و مرگ موش ها شد ولی تزریق ب هاتزریق باکتری کپسول دار به موش -1
 موشها نشد. 

 . به موشها باعث ایجاد بیماری نشد ،ل دار که با گرما کشته شده بودندهای کپسوتزریق باکتری  -2
ا ث ایجاد بیماری و مرگ موشهتزریق مخلوطی از باکتری های کپسول دار کشته شده با گرما به همراه باکتری های بدون کپسول زنده به موشها باع -3

 شد. 
 زیادی باکتری کپسول دار زنده را مشاهده کرد. شش های موشهای مرده ، مقدار و  خون در بررسی -4

دار کشته شده با حرارت به موشها، باعث ایجاد بیماری در آنها نشد، چه نتیجه  گریفیت از اینکه تزریق باکتری های کپسول( 12

 ؟ ای گرفت

 ، کپسول به تنهایی نمی تواند عامل مرگ موشها باشد. تیجه گرفتن

 ماده وراثتی مشخص کرد؟  واقعیتی رادرمورد، چه آزمایشهای گریفیت( 13

 ، از سلولی به سلول دیگر منتقل شود. ماده وراثتی می تواند بین سلولهااینکه 

   ؟ن کپسول زنده، چه بودو، پس از تزریق مخلوط باکتری های کپسول دار مرده و بدعلت مرگ موشها در آزمایش گریفیت( 14

 از باکتری های کپسول دار مرده   DNAکپسول دار شدن باکتری های بدون کپسول زنده بر اثر دریافت 

 : به انتقال ماده وراثی از یک باکتری به باکتری دیگر و ایجاد صفات جدید در آن، ترانسفورماسیون می گویند.نکته

   .دنا است ،وراثتیصفات عامل اصلی انتقال 

 را از سلولی به سلول دیگر مشخص کرد؟   DNAانتقال اطلاعات وراثتی توسط  ،دانشمندنتایج کار کدام ( 15

 و همکارانش   ایوری

 و همکارانش در مورد کشف ماده وراثتی را توضیح دهید:  ایوریآزمایشات ( 16

ه محیط آن را با آنزیم پروتئاز از بین بردند، سپس آن را بانها ابتدا عصاره سلولی باکتریهای کپسول دار کشته شده را استخراج کردند و تمام پروتیینهای  -1
 کشت باکتریهای بدون کپسول اضافه کردند و دیدند که انتقال صفت )ترانسفورماسیون( رخ داد.

ایه جدا را به صورت لایه ل و مواد آن ند، در یک سانتریفیوژ)گریزانه( با سرعت بالا قرار دادرا ل دار کشته شدههای کپسوتریکمخلوط به دست آمده از با -2
 وجود داشته باشد.  DNAدهد که لایه کردند که انتقال صفت فقط وقتی رخ میو با اضافه کردن هر لایه به محیط کشت باکتریها مشاهده  کردند

 : این چهار لایه شامل کربوهیدراتها، لیپیدها، پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک می باشند.هتنک

 و همکارانش از آزمایشات خود در مورد ماده وراثتی چه نتیجه گرفتند؟   ایوری( 17

 .است DNAعامل اصلی موثر در انتقال صفات 

 ؟ای قرار نگرفت، مورد قبول عدهدر آن زمان ایوریچرا نتایج به دست آمده توسط ( 18

 هستند.زیرا در آن زمان دانشمندان این عقیده را داشتند که ماده وراثتی پروتئین ها 
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 ؟ چه آزمایشی را انجام داد  DNAبرای اثبات قطعی ادعای خود در مورد ماده وراثتی  ایوری( 19

، به هر قسمت آنزیم تخریب کننده یک نوع ماده آلی را اضافه کردند و و آن را به چند قسمت تقسیم کردعصاره باکتری های کپسول دار را استخراج کرده 
اوی که ح فیصورت میگیرد به جز ظر صفت که در همه ظروف انتقال کردند، مشاهده تری های بدون کپسول اضافه کرداکهر کدام را به محیط کشت ب

 است.   DNAآنزیم تخریب کننده 

 ساختار اسیدهای نوکلئیک  

 ؟ مونومر سازنده آنها چه نام دارد دی هستند واسید های نوکلئیک شامل چه موا( 21

 . به نام نوکلئوتید تشکیل شده اند )ریبونوکلئیک اسید ( که همگی از مونومرهایی RNA)دئوکسی ریبونوکلئیک اسید( و  DNAشامل 

 است؟  هاییهرنوکلئوتید شامل چه بخش( 21

 از نوع ریبوز می باشد.  )رنا( RNA)دنا( از نوع دئوکسی ریبوز و  DNAیک قند پنج کربنی )پنتوز( که در  -1

 چه تفاوتی دارند؟  RNAو   DNAکربنی در  قند پنج( 22

 قند دنا از نوع دئوکسی ریبوز است ولی قند رنا از نوع ریبوز است. دئوکسی ریبوز یک اتم اکسیژن کمتر از ریبوز دارد.

واع این دو گروه را نام ببرید و ان شوند، باز های آلی که در ساختار اسیدهای نوکلئیک به کار رفته اند به دو گروه تقسیم می( 23

 هر کدام را بیان کنید: 

 )گوانین( هستند.  G)آدنین( و  A: که ساختار دو حلقه ای دارند و شامل بازهای پورین -1

 )یوراسیل( هستند.  U)سیتوزین( و   C، )تیمین( T: که تک حلقه ای بوده و شامل باز های آلی پیریمیدین -2

 ؟ و پیریمیدین از نظر ساختار چیست پورینتفاوت باز های ( 24

 بازهای پورین ساختار دوحلقه ای دارند ولی باز های پیریمیدین ساختار تک حلقه ای دارند. 

 رفته است؟ نبه کار  DNAکدام باز آلی در ساختار ( 25

 )یوراسیل(  Uباز 

 شود؟  دنا وجود دارد ولی در ساختار رنا یافت نمیر کدام بازآلی درساختا( 26

 )تیمین(  Tباز 

 ؟ ، کدام باز به کار رفته است Tدر رنا به جای باز ( 27

U  )یوراسیل( 

 ؟ تنج کربنی در ساختار یک نوکلئوتید، از چه نوعی اسپیوند بین باز های آلی با قند پنج کربنی و همچنین فسفات با قند پ( 28

 .دو از نوع پیوند کووالانسی هستندهر 
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 منظور از رشته پلی نوکلئوتیدی چیست ؟ ( 29

 شود که یک پلیمر است.  ، زنجیره ای به نام رشته پلی نوکلئوتیدی ایجاد میاز اتصال نوکلئوتید ها به یکدیگر

 ؟ رشته پلی نوکلئوتیدی چه نام داردپیوند بین نوکلئوتید ها در یک ( 31

 دی استر  پیوند فسفو

 ، بین چه بخش هایی از نوکلئوتید ها در یک رشته پلی نوکلئوتیدی تشکیل می شود؟ دی استر پیوند فسفو( 31

 . بنی نوکلئوتید دیگر، متصل می شودقند پنج کر ه، فسفات یک نوکلئوتید بر این پیوندد

 را بنویسید.  شیمیایی تفاوت بین دنا و رنا از نظر ساختار( 31

 نوع قند پنج کربنی در دنا از نوع دئوکسی ریبوز و در رنا از نوع ریبوز است.  -1

 یافت نمی شود.   Tوجود ندارد و در رنا هم باز آلی  Uدر دنا بازآلی  -2

 ه ای مولکولی است تک رشت رنادنا مولکولی دو رشته ای است که نوکلئوتیدهای آن به صورت دوتایی درکنار هم قرار گرفته اند ولی  -3

 ؟ دارای نوکلئیک اسید حلقوی هستند کدام جانداران( 32

 باکتری ها 

 اسید نوکلئیک حلقوی چگونه شکل میگیرد؟ ( 33

 نوکلئیک حلقوی شکل میگیرد.  ، اسیددی استر به هم متصل شوند وند فسفواگر دو انتهای رشته پلی نوکلئوتیدی با پی

 ؟ شامل کدام بخش از نوکلئوتیدها ست، کلئوتیدی در اسیدهای نوکلئیک خطییک از دو انتهای رشته پلی نو هر( 34

 .قرار داردکسیل مربوط قند پنج کربنی در یک انتها، گروه فسفات و در انتهای دیگر عامل هیدرو

 ساختار مولکولی دنا 

 نام ببرید. ؟به کار رفته است DNAچند نوع باز آلی و چند نوع نوکلئوتید در ساختار ( 35

. زیرا هر نوکلئوتید فقط A,T,C,Gنوع نوکلئوتید به نام های  4)گوآنین ( همچنین  G و )سیتوزین( C )تیمین(، T)آدنین(، Aنوع بازآلی به نام های  4
 یکی از چهار نوع باز آلی را می تواند داشته باشد.

 وده است؟چه ب DNAتصور دانشمندان قدیم درمورد تعداد باز های آلی )نوکلئوتید( در ( 36

هم برابر می باشد و هر کدام به تعداد یک  ، بادر هر جانداری DNAتعداد چهار نوع نوکلئوتید و یا به عبارت دیگر تعداد چهار نوع باز آلی در ساختار  اینکه،
 چهارم تعداد کل هستند.

 ، چه نتیجه ای را به دنبال داشت؟ارگاف بر روی دناهای طبیعیچهدات مشا( 37

 (  A=T ، G=C ، همیشه با مقدار سیتوزین برابر است. )برابر است و مقدار گوآنین در آن آدنین موجود در دنا همیشه با مقدار تیمینمقدار 
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 ؟وتید ها در ساختار دنا برابر استبا کدام نوکلئ Gبا کدام نوکلئوتید ها و تعداد نوکلئوتیدهای  Aتعداد نوکلئوتیدهای ( 38

 .برابر است Cنیز با  Gبرابر است و تعداد  Tبا  Aتعداد 

 چیست؟ DNAدر ساختار  Gبا  Cو  Tبا  Aعلت برابر بودن تعداد نوکلئوتید های ( 39

نیز  Gو  C, رابطه مکملی وجود دارد و ساختار آنها به گونه ای است که مانند قطعات پازل می توانند با هم جفت شوند. این رابطه بین  Tو  Aزیرا بین 
 وجود دارد.

 ؟شد DNAباعث کشف چه واقعیتی در مورد ساختار  ، DNAدر بررسی ساختار  xاستفاده از پرتو ( 41

 مچنین ابعاد این مولکول مشخص شد.. هو بیش از یک رشته دارددنا مولکولی است که حالت مارپیچی دارد 

 مدل مولکولی دنا 

 ؟ اولین بار ارائه دادند، چه نام داشتندا را برای دو دانشمند که مدل مولکولی دن( 41

 واتسون و کریک 

 ؟ای ارائه مدل مولکولی دنا از کدام اطلاعات قبلی استفاده کردندرواتسون و کریک ب( 42

  Xاز نتایج حاصل از تصویر به دست آمده با پرتو  -2  فاارگچاز اصل  -1

 ؟ اختار دنا را چگونه توصیف می کند، سارائه شد 1992در سال سون و کریک نظریه مربوط به مدل مولکولی دنا توسط وات( 43

 ، پیچ خورده است و ساختار مارپیچ دو رشته ای را ایجاد میلئوتیدی تشکیل شده که دو رشته آن، دور یک محور فرضیهر مولکول دنا از دو رشته پلی نوک
ئوتید ها می آلی مکمل مربوط به نوکل هایمربوط به نوکلئوتید هاست و پله ها شامل باز، نرده ها شامل قند پنج کربنی و فسفات کند. در ساختار نردبانی دنا

 باشد.

 ؟یل می شود؟ نقش این پیوند ها در دنا چیست، چه پیوندی تشکساختار دنا در رشته بین باز های آلی دو( 44

 .دایداری و استحکام خود را حفظ کنیکدیگر متصل شوند و ساختار دنا پاین پیوند ها باعث می شوند دو رشته دنا به طور محکم به  _پیوند هیدروژنی 

 ؟باز های مکمل در ساختار دنا چیستمنظور از ( 45

، یک جفت نیز با یکدیگر Gو  Cبا یکدیگر و  Tو  A، باهم جفت شوند و یک جفت باز را تشکیل می دهند. می توانند در ساختار مولکول دنا دو باز آلی که
 .تشکیل می دهندباز را 

 .در ساختار دنا را مشخص کنید Gو  Cو Tو Aتعداد پیوند های هیدروژنی بین باز های ( 46

 سه پیوند هیدروژنی تشکیل می شود. Gو  Cدو پیوند هیدروژنی و بین  Tو  Aبین 

 ؟ درمورد ساختار دنا توجیه می کند ، چگونه اصل شارگاف رامدل مولکولی واتسون و کریک( 47

نیز برابر خواهد  Gبا  Cبرابر است و تعداد  Tبا  Aبنابراین همیشه تعداد باز های  ، Gبا  Cجفت می شود و  Tبا  A، همیشه باز آنجایی که در ساختار دنااز 
 .بود
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 ؟ باعث ثبات قطر مولکول دنا می شودچه عاملی ( 48

باز دو حلقه ای )پورین( در مقابل یک باز تک حلقه ) پیریمیدین ( قرار می گیرد. در قرار گیری جفت باز ها در مقابل هم ، به گونه ای است که همیشه یک 
 ، ثابت می ماند.ه قطر مولکول دنا در تمام طول آننتیج

 ثبات قطر مولکول دنا چه اهمیتی دارد؟ ( 49

 باعث پایداری اطلاعات آن شده و در فشردگی بهتر کروموزمها موثر است.

 ؟ ، چه نتایجی را در پی داردکمل در ساختار دناشدن باز های م جفت( 51

 باعث اتصال محکم دو رشته دنا به یکدیگر می شود. -1

 باعث ثابت ماندن قطر مولکول دنا می شود. -2

 .ها را در رشته مقابل آن مشخص کرد، می توان ترتیب نوکلئوتید لئوتید ها در یکی از دو رشته دنابا داشتن ترتیب نوک -3

ا را در رشته ؛ ترتیب نوکلئوتید هباشد AAGCAGTاگر ترتیب قرارگیری نوکلئوتید ها در بخشی از یک رشته دنا به صورت ( 51

 .مقابل آن مشخص کنید

TTCGTCA 

، تعداد سایر نوکلئوتید ها را باشد 41برابر  A، تعداد نوکلئوتید های نوکلئوتید می باشد 411که دارای  اگر در یک مولکول دنا( 52

 مشخص کنید.

A=40 ➡ T=40 

A+T=80 , 400 - 80=320 

C= 160 , G= 160   ➡ 323÷2=163  

 هستند: Gدرصد نوکلئوتیدهای آن از نوع  21نوکلئوتید است و  211در یک مولکول دنا که دارای ( 53

 را مقایسه کنید. A , T ,Cتعداد نوکلئوتیدهای -الف 

 تعداد بازهای پورینی در این مولکول را مشخص کنید. -ب

  G = %20 = 40 ➡C = 40الف ( 

C + G = 80 , 200 - 80 = 120 

123  ÷2 =63 ➡ A=60 , T=60 

 :باشند بنابراینب( تعداد بازهای پورینی یا پیریمیدنی نصف تعداد کل بازها می 

=100                                                        = 
200

2
  

𝑛

2
 تعداد بازهای پورینی  = 
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 :نوکلئوتید است 151تید خطی دارای یک رشته پلی نوکلئو( 54

 .ی استر در این رشته را مشخص کنیدتعداد پیوندهای فسفود -الف 

 .تعداد عوامل فسفات را مشخص کنید تعداد مولکول های قند و  _ب

 تعداد کل نوکلئوتید ها می باشد. nبدست می آید که  n-1الف( تعداد پیوندهای فسفودی استر در یک رشته خطی از رابطه 

 n - 1=150-1=149 

بنابراین تعداد  .ل قند و یک عامل فسفات می باشدکوب ( تعداد مولکول های قند و فسفات برابر با تعداد نوکلئوتید می باشد. زیرا هر نوکلئوتید دارای یک مول
 .می باشد 1۵3داد فسفات نیز برابر و تع 1۵3مولکول های قند برابر با 

 ؟ دی استر وجود دارد نوکلئوتید است. چند پیوند فسفو 121در یک دنای حلقوی که دارای ( 55

 ، پیوند فسفودی استر داریم.نوکلئوتید هاداد ، انتهای آزادی ندارد و به ازای تعتا زیرا دنای حلقوی 123

 : دمی باش Aتای آنها از نوع  31نوکلئوتید می باشد که  75یکی از دو رشته مولکول دنا دارای ( 56

 ؟دی استر در این مولکول چقدر است تعداد پیوندهای فسفو -الف

 .نوکلئوتید است 1۵3دارای نوکلئوتید است بنابراین دو رشته این مولکول  ۵۵یکی از دو رشته دارای 

 ؟ سه گانه در این مولکول چقدر است تعداد پیوند های دوگانه و-ب

A=30 ➡ T=30 

A + T= 60 , 150 - 60=90 ➡ C=45 , G=45 

ه گانه برابر با و تعداد پیوندهای س 33تشکیل می شود بنابراین تعداد پیوندهای دوگانه برابر با  Gو  Cو پیوند های سه گانه بین  Tو  Aپیوند دوگانه بین 
 .تا خواهد بود 4۵

  ؟یدروژنی در این مولکول چقدر استتعداد کل پیوند های ه-ج 

       19۵  =63  +13۵  = (33 ×2 ( + )4۵×3) 

 ؟ است دی استر در این مولکول چقدر تعداد پیوندهای فسفو-د 

  1۵3 - 2= 14۱: باید یک پیوند کم کنیم بنابراین تا کم می کنیم زیرا مولکول دنا دارای دو رشته است و به ازای هر رشته 2از تعداد کل نوکلئوتید ، 

 ؟ ، چقدر استباز آلی پیریمیدین در این مولکولتعداد -ـ ه

 33 + 4۵=  ۵۵:     آنها برابر است باستند که مجموع ه Tو  Cبازهای پیریمیدین )تک حلقه ای( شامل 
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  ۲هفته 

 ؟ژن چیست

 ؟ ستماهیت ژن چی( 57

 مولکول دنا 

 : ژن را تعریف کنید( 58

 .روی آن مولکول رنا ساخته می شود ژن بخشی از مولکول دنا می باشد که دستورالعمل بروز صفات را در خود ذخیره دارد و از

 ؟ چه نام دارندعاتی در مولکول دنا واحدهای اطلا( 59

 ژن 

 ( و انواع آن RNAرنا ) 

 ؟ ، ساخته می شودلروی کدام مولکو مولکول رنا چند رشته ای است و از( 61

 رشته دنا ساخته می شود. تک رشته ای است و از روی بخشی از یکی از دو

 ؟ وظایف مولکول رنا در سلول چیست( 61

 ( mRNAاطلاعات را از دنا به ریبوزوم می رساند )  -1

 ( tRNAآمینو اسیدها را برای استفاده در پروتئین سازی به سمت ریبوزوم می برند )  -2

  .نقش آنزیمی دارد -4  (rRNAشرکت در ساختار ریبوزوم )  -3

 در تنظیم بیان ژن دخالت دارد. -۵

 .بیان کنید ،انواع رنا را از نظر نقشی که دارند( 62

 (rRNAرنای ریبوزومی ) -3(        tRNAرنای ناقل ) -mRNA )          )2رنای پیک  -1

 دخالت نوکلئوتیدها در واکنش های سوخت و سازی 

 ؟ چه نقش های دیگری در سلول دارند ،نکه واحد سازنده دنا و رنا هستند، علاوه بر اینوکلئوتید ها( 63

1- ATP در سلول را برعهده دارد., نوکلئوتید آدنین دار است که نقش ذخیره و آزادسازی انرژی نوعی 

 دارند. تنوکلئوتید ها در ساختار بعضی مولکول های دیگر نیز به کار رفته اند که به صورت ناقل الکترون در فرآیندهای تنفس سلولی و فتوسنتز شرک  -2

 همانند سازی دنا

 سازی دنا چیست؟دمنظور از همانن( 64

 ساخته شدن مولکول دنای جدید از روی دنای قدیمی
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 کدام ویژگی مولکول دنا امکان همانندسازی دنا را فراهم می کند؟( 65

 وجود رابطه مکملی بین بازهای آلی در ساختار نردبانی دنا

 ندسازی دنا پیشنهاد شده بود نام ببرید.نسه طرح مهم که برای هما( 66

 همانندسازی غیر حفاظتی  -3همانندسازی نیمه حفاظتی  -2همانندسازی حفاظتی  -1

 ؟از همانند سازی حفاظتی دنا چیست منظور( 67

می ل دیگر ویعنی هر دورشته دنای قبلی به صورت دست نخورده باقی بماند و وارد یکی از سلولهای حاصل از تقسیم شود و دو رشته دنای جدید هم وارد سل
 شود.

 ؟خوانند سازی حفاظتی دنا را به این نام می چرا همانند( 68

 شود. ، حفظ میر یکی از دو یاخته حاصل از تقسیمدزیرا دنای اولیه 

 منظور از همانندسازی نیمه حفاظتی چیست؟( 69

ناهای دی بنابراین از دو رشته . م یک دنای جدید را تشکیل می دهنده ، یک رشته جدید ساخته می شود که بااین طرح، مقابل هریک از دو رشته دنا در
 ، یکی جدید و دیگری قدیمی است.حاصل

 ؟ی وجود دارد، فقط یکی از دو رشته دنای قبلدر کدام طرح از همانندسازی دنا، در سلول های حاصل از تقسیم( 71

 همانند سازی نیمه حفاظتی

 ؟از همانند سازی غیر حفاظتی چیست منظور( 71

 پراکنده در خود دارند.، قطعاتی از رشته های قبلی و رشته های جدید را به صورت ر این طرح، هر کدام از دناهای حاصلد

 ؟تایید قرار گرفته ، امروزه موردارائه شده برای همانند سازی دنا کدامیک از طرح های( 72

 طرح نیمه حفاظتی 

 ، طرح همانند سازی نیمه حفاظتی دنا را تایید کردند؟های علمیکدام دانشمندان با روش( 73

 ن و استالوزلسم

 روشی استفاده کردند؟ های دنای جدید از رشته های قدیمی از چهن و استال برای تشخیص رشتهومزلس( 74

 ( نشانه گذاری کردند.15Nآنها مولکول دنا را با استفاده از ایزوتوپ سنگین نیتروژن ) 

 ؟چه تفاوتی با دنای معمولی دارند ،اندبا نیتروژن سنگین ساخته شده دناهایی که( 75

، نسبت به دنای معمولی چگالی بیشتری دارند و در هنگام سانتریفیوژ سرعت بالا از دنا های معمولی جدا شده شوندبا نیتروژن سنگین ساخته می دناهایی که
 .گیرنددر قسمت پایین تر قرار می و
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 چه کردند؟ ،ون و استال برای تکثیر دنای سنگینمزلس( 76

شوند. بنابراین باکتری دقیقه همانند سازی دنا را انجام داده و تکثیر می 23، باکتریها هر نیتروژن سنگین کشت دادندآنها باکتریهایی را در محیط کشت حاوی  
اهد و، حاوی نیتروژن سنگین خنای ساخته شده هنگام همانند سازی، آن را در ساختار نوکلئوتیدها وارد کرده و دا جذب نیتروژن سنگین از محیط کشتها ب

 ، چگالی دنا های جدید افزایش می یابد.شت زمان به تدریجبود و با گذ

، چه اقداماتی را انجام دادند تا به نتیجه همانند نیتروژن سنگین، پس از نشاندار کردن دنای باکتری ها با ون و استالمزلس( 77

 سازی نیمه حفاظتی دنا رسیدند؟

نجام همانند . باکتری ها با جذب نیتروژن معمولی و ا( منتقل کردند14Nآنها باکتری های حاوی دنای سنگین را به محیط کشت حاوی نیتروژن معمولی ) 
 23ی ها، هر رجدید در باکت . سپس برای سنجش چگالی دنا هایمولی ساختند که چگالی کمتری دارد، به تدریج دنایی با نیتروژن معدقیقه 23سازی در هر 

بر اثر  .حلولی از سزیم کلراید قرار دادنددرون م ،، باکتری ها را از محیط کشت جدا کردند و دنای آنها را استخراج نموده و در دستگاه سانتریفیوژدقیقه
اولین دقیقه ) 23باکتریهایی که پس از  که دنای ،گیرند. آنها مشاهده کردندکتر در بالای لوله قرار میلوله و دناهای سب پاییندنا های سنگین در  ،سانتریفیوژ

سازی( دقیقه )دومین همانند 43دهند و دنای باکتری هایی که پس از همانندسازی ( از محیط کشت استخراج شده بودند، نواری را در وسط لوله تشکیل می
 . دهندگری در بالای لوله تشکیل می، یکی در میانه و دی، دو نواراستخراج شده بود

 ؟شدرون کدام محلول سانتریفیوژ می، د، دنای استخراج شده از باکتری هالدر آزمایش مزلسون و استا( 78

 سزیم کلراید

 ؟راچ ه ای را در لوله آزمایش نشان داد؟، چه نتیجاز محیط کشت حاوی نیتروژن سنگین های استخراج شدهدنای باکتری( 79

 .آنها محتوی نیتروژن سنگین بودند را تشکیل دادند. زیرا هر دو رشته دنای، یک نوار نای باکتری ها در انتهای لولهد

 ، چه نتیجه ای را در لوله آزمایشری ها در آزمایش مزلستون و استاتسانتریفیوژ دنا های حاصل از اولین همانند سازی باکت( 81

 ؟علت آن چه بوده است نشان داد؟

زیرا از دو رشته دنا فقط یکی محتوی نیتروژن سنگین بوده و  - انتریفیوژ نواری را در میانه لوله تشکیل داد، پس از سنای حاصل از دور اول همانند سازید
 چگالی متوسط دارد. ،دنا

 ؟گیردمی همانند سازی دنا به چه منظوری صورت( 81

 های جدید.دنا به سلول مولکولبرای مضاعف شدن کروموزوم ها قبل از تقسیم سلولی و انتقال یک نسخه از 

 ؟ توضیح دهید: شود ، تمام این مولکول به طور همزمان، باز میآیا در هنگام همانندسازی دنا( 82

 .بسته اند و به تدریج باز می شوندگیرد و بقیه نقاط در این زمان  ، صورت میار است همانندسازی انجام شود، باز شدن دنا فقط در نقاطی که قریرخ

 عوامل و مراحل همانندسازی 

 سه عامل موثر در همانند سازی دنا کدامند؟( 83

 مولکول دنا به عنوان الگو  -1

 ، کنار یکدیگر قرار می دهد )دنا پلیمراز( که نوکلئوتید ها را به صورت مکملآنزیمی  -2

 نوکلئوتیدهای آزاد که در هسته سلول ذخیره شده اند. -3
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 ؟دارای چند گروه فسفات هستند نوکلئوتید های آزاد،( 84

 سه گروه

 ؟قبل از انجام همانند سازی دنا، چه اعمالی صورت می گیرد( 85

 و پیچ و تاب مولکول دنا باز می شود. تا همانندسازی بتواند انجام شود، ف دنا از مولکول دنا جدا می شوندپروتئین های هیستون در اطرا

 ؟رشته دنا در هنگام همانندسازی، چه پیوندهایی باید شکسته شود برای باز شدن دو( 86

 پیوندهای هیدروژنی 

 ؟م هلیکاز در همانندسازی دنا چیستنقش آنزی( 87

 کند. کند سپس دو رشته دنا را در محل همانندسازی از هم جدا می ابتدا مارپیچ دنا را باز می ،این آنزیم

 توضیح دهید:نحوه انجام همانندسازی دنا را ( 88

شوند و پیچ و تاب آنها از بین میرود. این کار تحت تاثیر آنزیم هلیکاز انجام می شود. سپس  ابتدا دو رشته دنا در نقاط مختلف به طور همزمان باز می
( این کار تحت تاثیر آنزیم  Gبا  Cو Tبا  A)  نوکلئوتید مکمل خود جفت می شوند رند و بایگ نوکلئوتیدهای آزاد در مقابل هر رشته از دنای الگو قرار می

 شود که باهم یک دنای جدید را تشکیل می دهند. به این صورت یک رشته جدید در مقابل هر رشته قدیمی ساخته میو  مراز انجام می شودپلی دنا

 ؟در همانندسازی دنا چیست پلی مراز( نقش آنزیم دنا بسپاراز )دنا( 89

یرایش . همچنین این آنزیم عمل ود در مقابل رشته دنا متصل می کندالگو حرکت می کند و نوکلئوتیدهای آزاد را با مکمل خواین آنزیم بر روی رشته دنای 
 .ئوتید صحیح را جایگزین آن می کنددارد و نوکل ، برمیغلط در رشته جدید قرار گرفته اندرا نیز انجام می دهد و نوکلئوتید هایی که به 

 ؟همانندسازی چیستمنظور از دوراهی ( 91

 به نام دوراهی همانندسازی ایجاد می شود. دیمانن Y، ساختار ام همانندسازی از هم جدا می شونددر محلی که دو رشته دنا در هنگ

 :در طول دنا) حباب همانندسازی( در یک نقطه همانندسازی ( 91

 دوتا ؟ وراهی همانندسازی تشکیل می شودچند د - الف

 دوتا  ؟ هلیکاز فعالیت میکندچند آنزیم  - ب

 تا 4   ؟مراز فعالیت میکندزیم دنا پلیآن چند – ج

 ؟مراز وجود داردنزیم هلیکاز و چند آنزیم دنا پلیدر هر دوراهی همانند سازی چند آ( 92

 یک آنزیم هلیکاز و دو آنزیم دنا پلی مراز     

 ؟کدام پیوند ها درحال تشکیل هستنددر یک دوراهی همانندسازی ، کدام پیوندها درحال شکستن و ( 93

 پیوند های هیدروژنی در حال شکستن و پیوندهای فسفودی استر در حال تشکیل هستند.
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 ؟ندتعداد فسفات های موجود دریک نوکلئوتید آزاد پس از قرار گرفتن در ساختار دنا ، چه تغییری می ک( 94

 از سه فسفات موجود در نوکلئوتید آزاد دوتای آنها جدا می شود و فقط یکی باقی می ماند.

 ؟بروز اشتباه در آن می شود کدامنددوعامل که باعث دقت عمل همانندسازی دنا و جلوگیری از ( 95

 مراز )دنا بسپاراز(پلی فعالیت آنزیم دنا  -2       های آلی رابطه مکملی بین باز -1

 ؟ند و هم می تواند آنرا تشکیل دهدکدام آنزیم هم می تواند پیوند فسفودی استر را بشک( 96

 پلی مراز دنا

 .گام همانندسازی دنا را بیان کنیددو نوع فعالیت آنزیم دنا پلیمراز در هن( 97

 شکند. فعالیت نوکلئازی که در آن پیوند فسفودی استر را می -1
 )پلیمرازی( که در آن پیوند فسفودی استر را تشکیل میدهد.فعالیت بسپارازی  -2

 نقش دارد؟ در آن مراز چگونه در دقت همانندسازی و جلوگیری از اشتباهپلی آنزیم دنا( 98

کلئوتیدی به اشتباه اگر نو، به این صورت که پس از برقراری پیوند فسفودی استر ، یک بار می گردد و نوکلئوتیدهارا باز بینی می کند و با انجام عمل ویرایش
 دارد و نوکلئوتید صحیح را جایگزین آن می کند. می ، آن را بربل نوکلئوتید غیرمکمل قرار گرفتهدر مقا

 ؟ ل ویرایش در همانندسازی دنا چیستمنظور از عم( 99

 فعالیت نوکلئازی آنزیم دنا پلی مراز که باعث تصحیح اشتباهات در همانندسازی می شود.

 بروز اشتباه در همانندسازی دنا باعث چه پدیده ای در دنا خواهد شد؟( 111

 جهش )موتاسیون(  

 ت ها و یوکاریوت هاوهمانندسازی در پروکاری

 دنای باکتری ها )پروکاریوتها ( چه تفاوتهایی با دنای یوکاریوت ها )بقیه جانداران( دارد ؟ -111

متصل ل ی سلوبه شکل خطی و طویل است و به غشا ،چسبیده است ولی دنای یوکاریوت هادنای باکتری ها حلقوی است و در نقطه ای به غشا سلول  -1
 نیست.

 .، غشاء هسته وجود ندارد ولی دنای یوکاریوتها توسط غشاء هسته محصور شده استاطراف دنای باکتری -2

 وت را باهم مقایسه کنید .سلول های یوکاریوت و پروکاری -112

باکتری ها هستند که فاقد غشاء هسته بوده و در سیتوپلاسم آنها ، اندامک های غشاء دار وجود ندارد و سلول های کوچک و  شاملسلول های پروکاریوت 
ری و اندامکهای غشاء دار هستند و اندازه بزرگتابتدایی با دنای حلقوی هستند ولی یوکاریوت ها شامل سلول های سایر جانداران هستند که دارای غشاء هسته 

 دارند و دنای آنها خطی است و بسیار پیشرفته تر می باشند.

 چیست؟ )دیسَک( پلازمید -113

 در پروکاریوتها )باکتریها( علاوه بر دنای اصلی دنای کوچک دیگری را نیز در سیتوپلاسم خود دارند که به آن پلازمید گویند.
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 دنای هسته ای در سلول چیست؟منظور از  -114

 مجموع کروموزوم ها و دنای درون هسته سلول یوکاریوت

 منظور از دنای سیتوپلاسمی چیست و در کدام اندامکها یافت می شود؟ -115

 دناهای خارج از هسته سلول که در سیتوپلاسم سلول یوکاریوتی وجودارند و در اندامک میتوکندری و کلروپلاست یافت می شوند.

 دنای سیتو پلاسمی از نظر ساختار، چه تفاوتی با دنای هسته ای دارد؟ -116

 دنای سیتوپلاسمی به شکل حلقوی است ولی دنای هسته ای به صورت خطی می باشد.

 اغلب پروکاریوت ها ، دارای چند نقطه آغاز همانندسازی هستند و معمولا چند دوراهی همانند سازی دارند؟ -117

 یگاه خاصی از دنا قرار گرفته است و دارای دوراهی همانندسازی است.یک نقطه که درجا

 نحوه همانندسازی دنا در پروکاریوت ها چگونه است؟ -118

روع ، شانندسازی تحت تاثیر آنزیم مربوطههم، راهی همانندسازی در دوجهت مخالفو با تشکیل دو دو شده ، از هم جداشته دنا در نقطه آغاز همانندسازیدو ر
 شود تا در نقطه مقابل به یکدیگر برسند و همانندسازی پایان می یابد که به آن همانندسازی دو جهتی گویند. می

 منظور از همانندسازی دوجهتی چیست؟ -119

 جهت مخالف  ، در دودنا از یک نقطه شروع همانندسازی شروع و انجام همانندسازی

 تر از پروکاریوتهاست؟همانندسازی دنا در یوکاریوتها پیچیده  چرا -111

سازی شروع همانندزیرا در یوکاریوتها، چندین دنا به صورت چندین کروموزوم قرار دارد که هرکدام از آنها چندین برابر یک دنای باکتری است و دارای نقاط 
 هستند. به تعداد بسیار زیاد

 ، چیست؟همانندسازیتها از نظر نقاط شروع تفاوت دنای پروکاریوتها و یوکاریو -111

 .دسازی در هر دنای خطی وجود دارد، تعداد بسیار زیادی نقاط شروع هماننازی وجود دارد ولی در یوکاریوتهاهمانندس شروعدر پروکاریوتها فقط یک نقطه 

 ، چه فایده ای دارد ؟تعداد زیاد در سلولهای یوکاریوتوجود نقاط شروع همانندسازی دنا به  -112

 ،همانندسازی دنا با سرعت بیشتر و در زمانی کوتاهتر انجام شود به طوریکه اگر مانند باکتری ها فقط یک نقطه شروع همانندسازی داشتند ،باعث می شود
 کار چندین روز طول می کشید. این

 تعداد نقاط آغاز همانندسازی در یوکاریوت ها بسته به چه عاملی می تواند تغییر کند ؟ توضیح دهید. -113

عداد نقاط ت تغییر می کند به طوریکه هر چه سرعت تقسیم سلولی زیاد شود، ،بسته به مراحل رشد و نمو و سرعت تقسیم سلولی تعداد نقاط آغاز همانندسازی
 د، نقاط آغاز هم کاهش می یابند.اگر بخواهد سرعت تقسیم کاهش یاب از آن شروع مورد استفاده نیز افزایش می یابد و پس
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دوران جنینی و پس از تشکیل اندامها چه  )بلاستولا( تسد نقاط آغاز همانندسازی دنا در مراحل مورولا و بلاستوسیتعدا -114

 تغییری می کند ؟ 

سیم سلولی ه سرعت تقتعداد نقاط آغاز هم زیادتر است ولی پس از تشکیل اندامها ک ،ت که سرعت تقسیم سلولی زیاد استسدر مراحل مورولا و بلاستوسی
 تعداد این نقاط هم کاهش می یابد. ،هش می یابدکا

 همانندسازی دنا در یوکاریوتها ، دوجهتی است یا یک جهتی ؟  -115

 دوجهتی          
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