
زها�یی دار یـم؟ ان چه چ�یی در کتاب کنکور زیست منت�رش

فص�ل  ه�ر  ابت�دای  در 
درس نام�ء آن فص�ل قرار 
درس نامء  اس�ت.  گرفت�ه 
زیس�ت  کنک�ور  کت�اب 
منتش�ران دقیق�اً هم�ان 
چیزی است که باید باشد.

اصل مطلب را ب�ه صورت 
نمودارها، نکته ها، تصاوی�ر 
مختل�ف    ش��کل های  و 
آورده ای�م و از پرگویی های 

معمول  پرهیز کرده ایم.

در درس نامه ها هر جا که الزم بود 
از نمودارهایی مانند شکل روبه رو 
استفاده کرده ایم تا مطالب را بهتر 

یاد  بگیرید.

هر فصل با یک »سرفصل« شروع 
و  اسم  پایه،  آن  می شود که در 

شمارءه فصل وجود دارد.

به کمک این تیتر، درس نامه های 
گفتار  به  گفتار  را  فصل  یک 
هر  که  کرده ایم  تقسیم بندی 
گفت�اری که معل�م گرام�ی تان 
ت�دری�س م�ی ک�رد، بت�وانید 

درس نامء آن گفتار را بخوانید.



در پاسخ  تمام تست ها مشخص 
کرده ایم که این تست را از کدام 
کتاب طرح کرده ایم  صفحات 
خوبی  به  را  مطلبی  اگر  که 
به  بتوانید  باشید،  نگرفته  یاد 

راحتی آن را پیدا کنید.

به کمک این تیتره��ا پاس�خ 
تست های فصل های مختلف را 
از ه��م ج��دا م�ی کنیم. در 
این تیترها پایه و اسم فصل ها 

قرار گرفته است.

پس از اتم�ام درس نامه و 
تست  تمام فصل ها، پاسخ 
قرار  تس�ت ها  تشریحی 

گرفته  است.

پ�س از درس نامه های هر 
فصل تست های آن فصل 
قرار می گیرد. در این کتاب 
ش�بیه ترین تس�ت ها به 
تست های کنکور سراسری 
را می بینید.  از تمام شکل ها 
و خط به خط کتاب درسی، 
تست طراحی کرده ایم که 

هیچ چیزی از قلم نیفتد.

به کمک این تیترها، درس نامء 
جدا  آن  تست های  از  را  فصل 

کرده ایم.

به کمک این تیتر، تست های هر 
گفتار را از گفتارهای دیگر جدا 

کرده ایم.



پاسخ نامه تست     درس نامه      

418   14   8  فصل اول  

 423   31   24  فصل دوم  

 431   50   43  فصل سوم  

438   72   61  فصل چهارم  

پاسخ نامه تست    درس نامه     

447   90   86  فصل پنجم  

452   106   99  فصل ششم  

458   122   116  فصل هفتم  

پاسخ نامه تست     درس نامه                                     

463   139   132  فصل اول  

471   155   149  فصل دوم  

478   171   165  فصل سوم  

485   185   180  فصل چهارم  

491   201   194  فصل پنجم  

پاسخ نامه تست    درس نامه     

499   219   213  فصل ششم  

507   239   232  فصل هفتم  

516   257   252  فصل هشتم  

523   272   267  فصل نهم  

پاسخ نامه تست     درس نامه      

528   290   282  فصل اول  

536   308   302  فصل دوم  

544   326   318  فصل سوم  

553   345   336  فصل چهارم  

پاسخ نامه تست    درس نامه     

 559   360   354  فصل پنجم  

566   376   370  فصل ششم  

573   393   386  فصل هفتم  

579   409   402  فصل هشتم  

585  پاسخ نامۀ کلیدی  
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نوکلئیکاسیدها

ویژگیهاییاختههامثلشکلواندازه،تحتفرمانمادءهوراثتی)ِدنا(درونآنهاست.
انتقالایندستورالعملهایوراثتیدرحینتقسیمازیاختهبهیاختهایدیگرودرحینتولیدمثلازنسلیبهنسلدیگرانجاممیشود.

کشفدنابهعنوانمادءهذخیرهکنندءهاطالعاتوراثتیطیپژوهشهایدانشمندانمختلفمثلگریفیتوایوریانجامشد.

انتقال صفات وراثـتی

آزمایشات گریفیت 
)باکتری شناس(

بهدستآمدناطالعاتاولیهدرموردمادءهوراثتیازفعالیتهاوآزمایشهایگریفیت
آزمایشاتویدرجهتتهیءهواکسنیبرایآنفلوانزابود)درآنزمانفکرمیکردند

عاملآنفلوانزا،باکتریاسترپتوکوکوسنومونیااست(.
نوعبیماریزاکهدارایپوشینه گریفیتبادونوعازاینباکتریکارمیکرد:
نوعبدونپوشینهو است)پوشینهدار(ودرموشهاسینهپهلوایجادمیکرد.

غیربیماریزابرایموشها

نتیجءهکلیآزمایشهایگریفیت:تواناییانتقالمادءهوراثتیازیاختهایبهیاختءهدیگروجوددارد.)اماماهیتاینمادهوچگونگیانتقالآنمشخصنشد.(

آزمایشهاو
نتایجکار

بروزعالئمبیماریومرگموشها تزریقباکتریهایپوشینهدارزندهبهموشها
عدمبروزعالئمبیماریوزندهماندنموشها تزریقباکتریهایزندءهبدونپوشینهبهموشها

عدمبروزعالئمبیماریوزندهماندنموشها تزریقباکتریهایپوشینهدارکشتهشدهباگرمابهموشها
نتیجهگیری:وجودپوشینهبهتنهاییعاملمرگموشهانیست.

 تزریقمخلوطیازباکتریهایپوشینهدارکشتهشدهباگرماوباکتریهایزندءهبدونپوشینهبهموشها
مرگآنهاومشاهدءهتعدادزیادیباکتریزندءهپوشینهداردرخونوششهایموشهایمرده

نتیجهگیری:تغییرتعدادیازباکتریهایبدونپوشینهبهباکتریهایپوشینهداردرآزمایش4.

آزمایشات ایوری
و همکارانش

شناساییعاملمؤثردرانتقالصفات)عاملتغییرشکلباکتریهایبدونپوشینهبهپوشینهداردرآزمایشهایگریفیت(توسطآنها

آزمـایـشاول

تخریبتمامیپروتئینهایموجوددرعصارءهاستخراجشدهازباکتریهایکشتهشدءهپوشینهدار
اضافهکردنباقیماندءهمحلولبهمحیطکشتباکتریزندءهفاقدپوشینه

تبدیلباکتریهایزندءهبدونپوشینهبهپوشینهدار انتقالصفاتصورتگرفت
نتیجهگیری:پروتئینهامادءهوراثتینیستند.

آزمـایـشدوم

تهیءهعصارءهاستخراجشدهازباکتریهایپوشینهدارکشتهشده
گریزانه)سانتریفیوژ(اینمخلوطبهدستآمدهباسرعتباالوجداسازیموادآنبهصورتالیهالیه

اضافهکردنهریکازالیههابهصورتجداگانهبهمحیطکشتباکتریزندءهفاقدپوشینه
مشاهدءهوقوعانتقالصفتفقطباالیهایکهدرآندناوجوددارد.

دنا،همانمادءهوراثتیاست. نتیجه:عاملاصلیومؤثردرانتقالصفات،دنااست.
علیرغمایننتایج:اینآزمایشهاموردقبولعدهایقرارنگرفت؛چوندرآنزمانبسیاریازدانشمندانفکرمیکردندکهپروتئینهامادءهوراثتیهستند.
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آزمــایشهای
دیگر

استخراجعصارءهباکتریهایپوشینهداروتقسیمآنبهچهارقسمت
اضافهکردنآنزیمتخریبکنندءهیکگروهازموادآلی)کربوهیدراتها،پروتئینها،لیپیدها،نوکلئیکاسیدها(بههرقسمت

انتقالجداگانءههرقسمتازاینعصارههابهمحیطکشتحاویباکتریزندءهبدونپوشینه
ایجادفرصتکافیبرایانتقالصفتورشدوتکثیربهباکتریها

مشاهدءهنهایی:درهمءهظروفانتقالصفتصورتگرفتبهجزظرفیکهحاویآنزیمتخریبکنندءهدنااست.
نتیجهگیری:دناعاملاصلیانتقالصفات)مادءهوراثتی(است.

ساختار نعکلئیک اسیدها 

نوکلئیکاسیدهاهمگیبسپارها)پلیمرها(ییازواحدهایتکرارشوندهبهنامنوکلئوتیدهستند)مونومرآنهانوکلئوتیداست(.
شامل:دئوکسیریبونوکلئیکاسید)دنا(دورشتهایوریبونوکلئیکاسید)رنا(تکرشتهایکهمیتوانندبهصورتخطی)دررناودنا(ویاحلقوی)مثلدنایمیتوکندری(باشند.

دردنابازیوراسیلنداریم)بهجایآنبازتیمینوجوددارد(ودررنابهجایتیمین،یوراسیلوجوددارد.

انواع:دئوکسیریبونوکلئوتیددردناوریبونوکلئوتیددررنا

 نوکلئوتیدها

تفاوتنوکلئوتیدهابایکدیگرازنظرنوعقند،نوعبازآلیوتعدادگروههایفسفاتاست.

تشکیلیکنوکلئوتید
برقراریپیونداشتراکی)کوواالنسی(بینیککربندرقندباگروهیاگروههایفسفات)پیوندقندـفسفات(

برقراریپیونداشتراکیبینکربندرسمتدیگرقندبابازآلینیتروژندار)اتصالبهحلقءه5ضلعیپورینهاویاحلقءه
6ضلعیپیریمیدینها(

ساختار

یکقند5کربنی)ترکیبآلی(:دئوکسیریبوزدردناوریبوزدررنا
دئوکسیریبوزیکاکسیژنکمترازریبوزدارد.

پیریمیدینی یا )دوحلقهای( پورینی میتواند آلی(: )ترکیب نیتروژندار آلی باز یک 
)تکحلقهای(باشد.

پورینیهاشاملA)آدنین(وG)گوانین(
)U(ویوراسیل)C(سیتوزین،)تیمین(Tپیریمیدینیهاشامل

یکتاسهگروهفسفات)ترکیبمعدنی(

پیوند
فسفودیاستر

ایجاد باواسطءهگروهفسفات باقندنوکلئوتیدمجاورکه تعریف:پیوندبینقندیکنوکلئوتید
میشودوشاملدوپیوندقندـفسفاتاست.

نوعیپیونداشتراکیاستکهباعثاتصالنوکلئوتیدهابههممیشود)تشکیلرشتءهپلینوکلئوتیدی(
اتصالفسفاتیکنوکلئوتیدبهگروههیدروکسیل)OH(قندنوکلئوتیددیگردرآن

نوکلئیکاسیدحلقوی:اتصالدوانتهایرشتههایپلینوکلئوتیدبههمازطریقبرقراریپیوندفسفودیاستر)مثلدنایحلقویباکتریها(
نوکلئیکاسیدخطی:دریکانتهادارایگروهفسفاتودرانتهایدیگردارایگروههیدروکسیل)دارایدوسرمتفاوتوآزاد(

پیوندهای مورد نیاز برای تشکیل رشتءه پلی نوکلئوتیدی

پیوند
هیدروژنــی

)tRNAنوعیپیوندغیراشتراکیبینبازهایمقابلهمکهدرساختارهمءهنوکلئیکاسیدهایدورشتهایوبرخیرناهایتکرشتهای)مثل
یافتمیشود.

AباU(T(وCباGپیوندهیدروژنیبرقرارمیکنند.
اینپیوندبینجفتبازها)بازهایمکمل(بهصورتاختصاصیتشکیلمیشوند)بهواسطءهوجودرابطءهمکملیبینبازها(.

پیوندهیدروژنیبیشتریتشکیلمیشود. ( )U TوAنسبتبهCوGبین
هرپیوندهیدروژنیبهتنهاییانرژیپیوندکمیدارد،ولیوجودهزارانیامیلیونهانوکلئوتیدوبرقراریپیوندهیدروژنیبینآنهابهمولکول

دناحالتپایدارتریمیدهد.
دورشتءهدنادرموقعنیازمیتواننددربعضیازنقاطازهمجداشوند)شکستنپیوندهیدروژنی(وبدوناینکهپایداریآنهابههمبخورد

وظایفخودراانجامدهند.
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مقایسءهانواعنوکلئوتیدها

تنوع کلیتنوع در نوع باز آلی نیتروژن دارتنوع در تعداد گروه فسفاتتنوع در نوع قندانواع نوکلئوتیدها

12نوع4نوع)AـUـCوG(یکتاسهگروهیکنوع)ریبوز(ریبونوکلئوتیدها
12نوع4نوع)AـTـCوG(یکتاسهگروهیکنوع)دئوکسیریبوز(دئوکسی ریبونوکلئوتیدها

24نوع5نوعیکتاسهگروهدونوعمجموع

شرکتدرساختارنوکلئیکاسیدها)رناودنا(
ذخیرهوتولیدانرژیتوسطمولکولیمانندآدنوزینتریفسفاتیاهمانATP)منبعرایجانرژیدریاخته(

)دخالتدرواکنشهایسوختوسازی( FADH2 NADHو ،ATP نقشدرفرایندتنفسیاختهایدرقالب:
ترکیباتیدونوکلئوتیدیهستندکهبهعنوانحاملالکترونپرانرژیفعالیتدارند. FADH2 NADHو

نقشدرفرایندفتوسنتزدرقالبNADPH)نوعیحاملالکترون(

برخی وظایف نعکلئعکیدها

نکات کلید  یدل واکسعن و کریک

تشکیلساختارمارپیچدورشتهای هرمولکولدناازدورشتءهپلینوکلئوتیدیکهبهدورمحورفرضیپیچیدهشدهاست،تشکیلشدهاست
شبیهبودناینساختار)ساختارمارپیچدورشتهای(بهیکنردبانپیچخورده

وجودقندوفسفاتدرستونهایایننردبانووجودبازهایآلیدرپلههایآن
برقراریپیوندفسفودیاستربینقندیکنوکلئوتیدوقندنوکلئوتیدمجاور

نگهداشتندورشتءهدنادرمقابلهم GباCوTباAوجودپیوندهایهیدروژنیبینبازهایروبهرویهم؛
ایجادپایداریبیشتردرمولکولدنا ثابتبودنقطرمولکولدنادرسراسرآنبهدلیلقرارگیرییکبازتکحلقهایدرمقابلیکبازدوحلقهای

تواناییشناساییترتیبنوکلئوتیدهاییکرشتهازرویرشتءهمقابلآنبهدلیلوجودرابطءهمکملیبینبازها
دورشتءهیکمولکولدناازنظرتوالینوکلئوتیدهایکساننیستندولیمکملهمهستند.

ژن چیست؟

تعریف:واحدهاییدردناکهاطالعاتودستورهایالزمبرایتعیینوایجادصفاتارثیماوهمءهجانداراندرآنسازماندهیشدهاست.
ژنهمانعاملتعیینکنندءهصفاتاستکهازیاختهایبهیاختءهدیگرونسلیبهنسلدیگرمنتقلمیشود.

ژنبخشیازمولکولدنااستکهمیتواندبابیانخود،منجربهتولیدرنایاپلیپپتیدشود.

رنامولکولیتکرشتهایاستکهازرویبخشیازیکیازرشتههایدناساختهمیشود.



285  یعتاعل ها  اهلاکـی 

بررسیانواعRNAها

RNAویژگیهاانواع

)mRNA(پروتئینسازیتوسطرناتنبااستفادهازاطالعاترنایپیکرنایپیک رساندناطالعاتازدنابهرناتنها

)tRNA(آمینواسیدهارابرایاستفادهدرپروتئینسازیبهسمترناتنهامیبرد.رنایناقل

)rRNA(درساختاررناتنهاعالوهبرپروتئین،رنایرِناتَنینیزشرکتدارد.رنایرناتنی

درتنظیمبیانژندخالتدارند،نقشآنزیمینیزدارند.رناهایدیگر

هنگامتقسیمیاختهبهدلیلهمانندسازیدنا)ساختهشدنمولکولدنایجدیدازرویدنایقدیمی(اطالعاتوراثتیبدونکموکاستبهیاختههایحاصلمنتقلمیشود.

همانندسازیِدنا

طرحهایمختلفپیشنهادیبرایهمانندسازیدنا

نیمه حفاظتیحفاظتیغیرحفاظتی )پراکنده(نوعهمانندسازی

توضیح
هرکدامازدناهایحاصل،قطعاتی
ازرشتههایقبلیورشتههایجدید
رابهصورتپراکندهدرخوددارند.

بهصورتدستنخورده )اولیه( قبلی دنای 1-هردورشتءه
باقیماندهوواردیکیازیاختههایحاصلازتقسیممیشوند.

2-دورشتءهدنایجدیدهمواردیاختءهدیگرمیشوند.

درهریاختهیکیازدورشتءهدنامربوطبه
دنایاولیهاستورشتءهدیگربانوکلئوتیدهای

جدیدساختهشدهاست.

شکل مربوط به آن

بهدلیلوجودقطعاتپراکندهازدلیل این نام گذاری
رشتههایقبلیوجدیددرهردنا!

چوندنایاولیهبهصورتدستنخوردهدریکیاز
یاختههاوجوددارد.

چوندرهریاختءهحاصلفقطیکیازدو
رشتءهدنایقبلیوجوددارد.

تنهادرهمانندسازیغیرحفاظتیرشتءهپلینوکلئوتیدیاولیهدچارشکستوتشکیلپیوندهایفسفودیاسترمیشود.

برایساخترشتههایجدیددنا ( )15N شناساییرشتههایدناینوسازازرشتههایقدیمیازطریقاستفادهازنوکلئوتیدهایدارایایزوتوپسنگیننیتروژن
15درساختاربازهایآلینیتروژنداریکهدرساختدناشرکتمیکنند،واردمیشود. N 

14براساساختالفچگالیآنها N 15باگریزانءهباسرعتبسیارباالازدنایمعمولیدارای N تواناییجداسازیدنایدارای
14دارد. N 15چگالیبیشترینسبتبهدنایدارای N دنایدارای

آزیایش یزتسعن و استال

روشکار

تولیدباکتریهاییکهدنایسنگینترینسبتبه چندینمرحلهرشدوتکثیردراینمحیط 15 N کشتباکتریهادرمحیطحاوی
باکتریهایاولیهداشتند.

جداسازیوبررسیباکتریهادرفواصل20دقیقهایازمحیطکشت)تقسیمباکتریها 14 N انتقالاینباکتریهابهمحیطکشتحاوی
بهطورمتوسطحدود20دقیقهطولمیکشد.(

سنجشچگالیدناهادرهرفاصلءهزمانیازطریقاستخراجدنایباکتریهاوگریزدادنآنهادرشیبیازمحلولسزیمکلرید)CsCl(باغلظتهای
متفاوتودرسرعتیبسیارباال

قرارگرفتنمواددربخشهایمتفاوتیازمحلولدرلولهبراساسچگالیشان

مشاهدات

15وچگالیسنگینیدارند. N هردورشتءهدنایآنها الف(دنایباکتریهایاولیهپسازگریزدادنیکنواردرانتهایلولهتشکیلدادند
14)بعداز20دقیقه(پسازگریزدادننواریدرمیانءهلولهتشکیل N ب(دنایباکتریهایحاصلازدوراولهمانندسازیدرمحیطکشتحاوی

.)14 N 15ویکرشتهدارای N دنایآنهاچگالیمتوسطداشت)یکرشتهدارای دادند
نیمی پ(دنایباکتریهایحاصلازدوردومهمانندسازی)بعداز40دقیقه(پسازگریزدادندونوار،یکیدرمیانهودیگریدرباالیلولهتشکیلدادند

14(داشتند. N 14(ونیمیچگالیسبک)دورشتءه N 15ویکرشتءه N ازآنهاچگالیمتوسط)یکرشتءه

نتیجءهآزمایشمزلسونواستال:همانندسازیدنانیمهحفاظتیاست.
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نوکلئیکاسیدها

ی ــت قال صفات وراث ــت لایل ان

چند مورد، در ارتباط با یاخته های زندءه بدن انسان، به درستی بیان شده است؟6 1680
الف ـ به دنبال تغییر شرایط محیط، می توانند وضع درونی پیکر خود را در حد ثابتی نگه دارند.

ب ـ در ساختار فام تن های )کروموزوم های( آن ها، بیش از یک نوع مولکول زیستی دارای نیتروژن به کار رفته است.
ج ـ همءه یاخته های بدن انسان طی فرایند تقسیم یاخته ای، اطالعات خود را به نسل بعدی منتقل می کنند.

د ـ شکل و اندازءه آن ها تحت فرمان اندامکی است که پوشش دوالیه ای اطراف نوکلئیک اسیدها ایجاد می کند.
4)4 3)3 2)2 1)1

شکل زیر یکی از عوامل بیماری زایی را نشان می دهد که گریفیت آن را مورد آزمایش قرار داد. کدام گزینه، با توجه به آن صحیح است؟6 1681
1(بخشمشخصشدهباعالمتسؤالدرشکل،درهمءهافرادجمعیتاینگونهوجوددارد.

2(ابعادآنهموارهکوچکتراز200نانومتراست.
3(درچهارمینآزمایشگریفیت،مادءهوراثتیآنبهیاختهایدیگرمنتقلگردید.

4(گریفیتدرآزمایشهایخودمتوجهشدکهبعضیازانواعاینگونه،عاملسینهپهلوهستند.

کدام گزینه جملءه مقابل را به درستی کامل می کند؟ »در آزمایش و نتایج کار گریفیت، در هر آزمایشی که ...............«6 1682
2(پسازتزریق،موشزندهماند،تنهاازیکنوعباکتریاستفادهشد. 1(پسازتزریق،موشمیمیرد،ازانواعیازباکتریهااستفادهشد.

4(موشمیمیرد،تعدادیازباکتریهایزندءهبدونپوشینهتغییریافتهاند. 3(موشزندهماند،برایتزریقازباکتریهایزندءهفاقدپوشینهاستفادهشد.
کدام گزینه با توجه به اطالعات فصل 1 دوازدهم به درستی بیان شده است؟6 1683

1(درحالحاضرمشخصشدهاستکهعاملبیماریآنفلوانزا،همانعاملبیماریسینهپهلواست.
2(گریفیتتوانستمشخصنمایدکهمادءهوراثتیچگونهانتقالمییابد.

3(باکتریهایفاقدپوشینهنمیتوانندمنجربهبروزپاسخهایایمنیشوند.
4(استرپتوکوکوسنومونیایپوشینهداررامیتواندرخونافرادمبتالنیزیافت.

در ارتباط با آزمایش های گریفیت بر روی عامل انتقال صفات، می توان گفت همءه ...............6 1684
2(باکتریهایمورداستفادهدرآزمایشدوم،دارایپوشینهبودند. 1(باکتریهایفاقدپوشینهدرآزمایشچهارم،پوشینهدارشدند.

4(موشهایموجوددرآزمایشچهارم،دراثربیماریسینهپهلوازبینرفتند. 3(موشهایآزمایشسوم،باکتریپوشینهداروزندهرادریافتکردند.
چند مورد، جملءه مقابل را به درستی کامل می کند؟ »در ارتباط با آزمایشات گریفیت می توان گفت که در ............... آزمایش، ...............«6 1685

الف ـ اولین ـ با تزریق باکتری بدون پوشینه به موش، موش زنده ماند. 
ب ـ دومین ـ باکتری های پوشینه دار کشته شده توسط گرما را تزریق کرد. 

ج ـ سومین ـ گریفیت فهمید که پوشینه به تنهایی عامل مرگ موش ها نیست. 
د ـ چهارمین ـ باکتری های مردءه پوشینه دار تبدیل به باکتری های زندءه پوشینه دار شدند.

4)4 3)3 2)2 1)1
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با توجه به آزمایشات گریفیت، کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »در دومین آزمایش ............... آخرین آزمایش، ...............«6 1686
1(همانندـنتیجهگرفتکهپوشینهبهتنهاییعاملمرگموشهانیست.

2(برخالفـباکتریهایپوشینهدارکشتهشدهتوسطگرما،بهموشتزریقشد.
3(برخالفـدرخونموشزنده،میتوانباکتریپوشینهداررامشاهدهکرد.

4(همانندـدرخونموش،میتوانباکتریبدونپوشینهرامشاهدهکرد.
کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »باکتری های استرپتوکوکوس نومونیای ............... در آزمایش ............... گریفیت ...............«6 1687

1(فاقدپوشینهـدومـبههمراهنوعدیگرباکتریبهموشتزریقشدند.
2(دارایپوشینهـاولـتوسطیاختههایایمنیموشکامالًنابودشدند.

3(دارایپوشینهـسومـمنجربهتخریبیاختههایششهایموششدند.
4(فاقدپوشینهـچهارمـمادءهوراثتیباکتریهاینوعپوشینهداررادریافتنمودند.

هر آزمایش انجام گرفته توسط گریفیت که طی آن، موش ها پس از تزریق باکتری ها مردند، کدام ویژگی زیر را دارد؟6 1688
1(درونششهایموشها،نوعیجاندارفاقدهستهودارایپوشینه،یافتشدند.

2(درونخونموشهایمرده،باکتریهایفاقدپوشینهمشاهدهنشد.
3(باکتریهایپوشینهداریکهبهموشهاتزریقشدند،زندهبودند.

4(نتایجحاصلازاینآزمایش،برخالفانتظارخوداوبود.
کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »در آزمایشی که گریفیت طی آن ............... او نتیجه گرفت که ...............«6 1689

1(باکتریهایفاقدپوشینءهزندءهرابهتنهاییبهموشتزریقکردـدناعاملایجادبیماریاست.
2(برایاولینباربرخیازباکتریهاراباگرماکشتـپوشینهبهتنهاییعلتبیماریزایینیست.

3(باکتریهایپوشینهدارزندهرابهموشتزریقکردـفقطباکتریهایبدونپوشینهبیماریزاهستند.
4(مخلوطیازباکتریهایپوشینهداروفاقدپوشینهرابهموشتزریقکردـآنهاازدوگونءهمتفاوتهستند.

با توجه به آزمایشات ایوری و همکارانش، در آزمایشی که تمامی پروتئین های موجود در محلول را تخریب کردند، ...............6 1690
2(عصارءهاستخراجشدهرابافراگریزانهالیهالیهکردند. 1(ازمحیطکشتحاویباکتریهایپوشینهداراستفادهکردند.

4(عصارءهباکتریرابهچندقسمتتقسیمکردند. 3(نتیجهگرفتندکهپروتئینهاعاملوراثتنیستند.
در آزمایشی که ایوری و همکارانش به این نتیجه رسیدند »دنا همان مادءه وراثتی است«، ...............6 1691

1(پوشینهدارشدنباکتریهایفاقدپوشینهدرهمءهمحیطهایکشتآنهااتفاقافتاد.
2(بدوناستفادهازگریزانه،عصارءهباکتریهایپوشینهداررابهچهارقسمتتقسیمکردند.

3(اجزایعصارءهباکتریپوشینهدارراجداوبهمحیطکشتباکتریفاقدپوشینهاضافهنمودند.
4(درظرفیکهحاویآنزیمهایتخریبکنندءهدنابود،باکتریهایفاقدپوشینهقادربهتکثیرنبودند.

کدام عبارت در مورد یکی از آزمایش های ایوری که طی آن، عامل اصلی انتقال صفات برای سایر دانشمندان نیز مشخص گردید، درست است؟6 1692
1(فقطمتنوعترینگروهمولکولهایزیستیطیآنتخریبشدند.

2(امکانتغییرشکلظاهریباکتریهادرهریکازظروفآنوجودداشت.
3(عصارءهباکتریهایکشتهشدهرابهصورتالیهالیهتوسطیکسانتریفیوژجداکردند.

4(بااستفادهازآنزیمهایتجزیهکنندءهموادآلی،چهارگروهمولکولهایزیستیراتخریبکردند.
کدام گزینه در همءه آزمایش های ایوری و همکارانش مشترک است؟6 1693

1(عصارءهفاقدپروتئینباکتریهایپوشینهدارکشتهشدهرابهمحیطکشتباکتریهایزندهاضافهکردند.
2(ابتداهمءهپروتئینهایعصارءهاستخراجشدهازباکتریهایپوشینهدارراتخریبکردند.

3(ازالیههایمتفاوتیازعصارءهباکتریهایکشتهشدهاستفادهکردند.
4(نشاندادندکهعاملاصلیومؤثردرانتقالصفاتدنااست.

کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »در هر آزمایشی از آزمایش های ایوری که از پروتئاز استفاده شد برخالف ...............«6 1694
1(آزمایشاولـازمحیطکشتباکتریفاقدپوشینهاستفادهشد.

2(آزمایشدومـازگریزانهباسرعتباالاستفادهنشد.
3(آزمایشسومـازآنزیمتخریبکنندءهکربوهیدراتاستفادهشد.

4(آزمایشاولـازعصارءهباکتریکشتهشدءهپوشینهداراستفادهنشد.
چند مورد عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »در آزمایش ایوری و همکارانش، ...............« 6 1695

الف ـ ابتدا مشخص شد بدون حضور پروتئین ها انتقال صفات صورت می گیرد. 
ب ـ به دنبال نتایج حاصل از کار با سانتریفیوژ، مشخص شد دنا همان مادءه وراثتی است. 

ج ـ برای رد نظر طرفداران پروتئین به عنوان مادءه وراثتی، از آنزیم های تخریب کنندءه هر گروه از مواد آلی استفاده شد. 
د ـ مشخص شد مخلوطی از باکتری های پوشینه دار کشته شده و فاقد پوشینءه زنده باعث مرگ موش می شود.

4)4 3)3 2)2 1)1
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چند مورد جملءه مقابل را به نادرستی کامل می کند؟ »ایوری ............... گریفیت، در آزمایش های خود، ...............«6 1696
الف ـ همانند ـ مخلوطی از باکتری های پوشینه دار کشته شده و زندءه بدون پوشینه تهیه کرد. 

ب ـ برخالف ـ از عصارءه استخراج شدءه باکتری های بیماری زای کشته شده استفاده کرد. 
ج ـ همانند ـ تنها مشخص کرد که مادءه وراثتی می تواند به یاخته ای منتقل شود. 

د ـ برخالف ـ توانست در حضور محتویات باکتری پوشینه دار، انتقال صفت را مشاهده کند.
4)4 3)3 2)2 1)1

ک ــی ساختار اسیدها  نعکلئ

نوعی مولکول دنا که ............... گروه های فسفات آن در تشکیل پیوند فسفودی استر نقش دارند، ...............6 1697
1(همءهـفقطدریاختههاییبادنایمتصلبهغشادیدهمیشود.

2(بیشترـتعدادبرابریگروهفسفاتوقنددرساختارزیرواحدهایخوددارد.
3(بیشترـبینبازهایآلیآدنینویوراسیل،پیوندهیدروژنیکمتریتشکیلمیشود.

4(همءهـبازآلینیتروژنداررادرزیرواحدهایسازندءهخود،بهقندیششکربنهمتصلمیکند.
چند مورد، دربارءه نوکلئوتیدی که می تواند رابطءه مکملی خود را با دو نوع باز آلی برقرار کند، درست است؟6 1698

الف ـ حفظ تمام ویژگی های جاندار به وجود آن وابسته است.
ب ـ در مولکول دنا در مقابل آن همواره یک باز با تعداد حلقءه آلی متفاوت قرار می گیرد.

ج ـ تعداد پیوندهای هیدروژنی بیشتری نسبت به جفت بازهای دیگر تشکیل می دهد.
د ـ پیوندهای هیدروژنی بین آن ها توسط آنزیمی با توانایی تشکیل پیوند فسفودی استر تشکیل می شود.

4)4 3)3 2)2 1)1
کدام گزینه جملءه مقابل را به درستی کامل می کند؟ »باز آلی نیتروژن دار ............... دارای ............... حلقءه آلی است و ...............«6 1699

1(سیتوزینـیکـپیوندهایهیدروژنیکمتریازتیمینبرقرارمیکند.
2(آدنینـدوـبادونوعبازآلیدیگرمیتواندپیوندهیدروژنیبرقرارکند.

3(یوراسیلـیکـدرمولکولدنایخطیبرخالفدنایحلقویوجودندارد.
4(گوانینـدوـازطریقحلقءهششضلعیخودبهقندپنجکربنهمتصلمیگردد.

هر باز آلی نیتروژن داری که می تواند تعداد ............... پیوند هیدروژنی با جفت خود برقرار کند، ............... 6 1700
2(کمتریـفقطبهقندپنجکربنءهدئوکسیریبوزاتصالمییابد. 1(کمتریـجزءبازهایآلیپیریمیدینیمحسوبمیگردد.

4(بیشتریـپیوندهایهیدروژنیمحکمودارایانرژیزیادیراایجادمیکند. 3(بیشتریـهمدرساختاردناوهمدرساختاررنامیتوانددیدهشود.
کدام عبارت، دربارءه مولکول های رنا برخالف دنا، همواره درست است؟6 1701

1(دوانتهایآنبهوسیلءهپیوندهایاشتراکیبههممتصلهستند.
2(تعدادبازهایآلینیتروژنداردوحلقهایوتکحلقهایآنبرابراست.

3(فاقدپیوندهایشیمیاییباانرژیپیوندکمبیننوکلئوتیدهایخوداست.
4(دارایقندموجوددرساختارمنبعرایجانرژییاختههادرساختارخودمیباشد.

چند مورد عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ »در ساختار یک واحد ...............، هر ............... است.« 6 1702
الف ـ دئوکسی ریبونوکلئوتید ـ باز آلی، دارای دو حلقءه نامشابه 

ب ـ ریبونوکلئوتید ـ باز آلی، دارای پیوند هیدروژنی با گروه فسفات 
ج ـ دئوکسی ریبونوکلئوتید ـ گروه فسفات، به یک مولکول قند متصل 

د ـ ریبونوکلئوتید ـ پیوند اشتراکی بین قند و فسفات، پیوند فسفودی استر
4)4 3)3 2)2 1)1

با توجه به شکل مقابل که ساختار یک نوکلئوتید را نشان می دهد، کدام گزینه صحیح است؟ 6 1703
1(بخششمارءه1درمولکولرنااکسیژنبیشتریازمولکولدنادارد.

2(بخششمارءه1میتواندبانوکلئوتیددیگریپیوندهیدروژنیبرقرارکند.
3(بخششمارءه2درهمءهانواعنوکلئیکاسیدهادارایپیوندهیدروژنیاست.

4(بخششمارءه3هموارهدرهمءهنوکلئیکاسیدهابهدومولکولقندمتصلاست.

ـ  دخاتت نعکلئعکیدها در وا کنش ها  سعخت و ساز  ـ  ژن   ـا   ـا و رن دن

شکل مقابل تصویر تهیه شده از نوعی مولکول آلی را نشان می دهد؛ کدام گزینه صحیح است؟6 1704
1(نشاندهندءهقسمتیازیکبسپاربابازآلییوراسیلاست.

2(اینمولکولدرساختارخوددارایزیرواحدهایآمینواسیدیاست.
3(توسطامواجیتولیدمیشودکهدردستگاهسونوگرافیکاربرددارد.

4(واتسونوکریکدرارائءهمدلمولکولیخود،ازدادههایحاصلازاینتصویر،استفادهکردند.
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کدام گزینه، درست است؟6 1705
1(وجودپیوندهایهیدروژنیدرساختارمولکولدناباتوجهبهآزمایشاتگریفیت،اثباتشد.

2(اگرهمءهپیوندهایهیدروژنییکمولکولدنا)DNA(راتخریبکنیم،پایداریآنبهصفرمیرسد.
3(درنتیجءهآزمایشاتچارگاف،مشخصشدکهبازهایCوGهمانندبازهایAوT،باهممکملهستند.

4(درهرنوکلئیکاسید،بهیکسمتیکمولکول5ضلعیدرواحدسازندءهآن،نوعیبازآلینیتروژندارمتصلاست.
در ارتباط با فعالیت ها و پژوهش های دانشمندان مختلف، چند عبارت، به درستی بیان شده است؟6 1706

الف ـ طبق مدل واتسون و کریک می توان گفت در مقابل هر باز دوحلقه ای، همواره یک باز تک حلقه ای قرار می گیرد.
ب ـ گریفیت از آزمایشات خود نتیجه گرفت عامل انتقال مادءه وراثتی، پیوند هیدروژنی تشکیل می دهد.

ج ـ ویلکینز و فرانکلین در تحقیقات خود نتیجه گرفتند که مولکول دنا حالت مارپیچی و دورشته ای دارد.
د ـ در آزمایشی از آزمایشات ایوری که درآن از لیپاز استفاده شد، سانتریفیوژ عصارءه باکتری ها هم صورت گرفت.

4)4 3)3 2)2 1)1
یکی از ویژگی های ساختاری مولکول اصلی وراثت، ............... است که ...............6 1707

1(برابربودنمقدارآدنینوسیتوزینـتحقیقاتچارگافآنرامشخصنمود.
2(مارپیچیبودنشکلظاهریآنـبهکمکپرتوهایایکسبهآنپیبردهشد.

3(داشتندورشتءهپلینوکلئوتیدیـویلکینزوفرانکلینآنراکامالًآشکارساختند.
4(وجودپیوندهایهیدروژنیبیندورشتءهدناـچارگافزودترازبقیه،آنرااعالمنمود.

مطالعات و پژوهش هایی که توسط ............... بر روی ساختار دنا انجام شد، ...............6 1708
1(ویلکینزوفرانکلینـقادربهمشخصنمودنابعاداینمولکولنبود.

2(واتسونوکریکـبانتایجپژوهشهایامروزیموردتأییدقرارنگرفتهاند.
3(چارگافـفقطنتایجیرادربارءهدنایخطیهستءهیاختههایانسانیآشکارنمود.

4(واتسونوکریکـوجودپیوندهایهیدروژنیرادرپلههایمدلنردبانمارپیچتأییدنمود.
کدام عبارت، با توجه به مدل مولکولی دنا که توسط واتسون و کریک ارائه شد، درست است؟6 1709

1(حالتپایدارمولکولدنابهبرقراریچندپیوندهیدروژنیبینبازهایمکملآلیوابستهاست.
2(بینبازهایآلیمکملدریکرشتءهآن،پیوندهاییباانرژیپیوندکمتشکیلمیشود.

3(قدرتپیوندهایتشکیلشدهبینجفتبازهایآلیمکمل،بایکدیگربرابرنیستند.
4(درپیفعالیتآنزیمدنابسپاراز،پایداریمولکولدنابههممیخورد.

با توجه به مدل نردبان مارپیچ واتسون و کریک، بخشی از دنا که ............... این نردبان را تشکیل می دهد، ...............6 1710
2(ستونهایـدارایسهگروهفسفاتبیندومولکولقندمیباشد. 1(پلههایـحاویسهحلقءهآلیبینهرجفتبازآلیمیباشد.

4(ستونهایـحاویقندهایریبوز،دئوکسیریبوزوگروههایفسفاتمیباشد. 3(پلههایـدرهمانندسازیبراثرآنزیمدنابسپارازازهمگسستهمیگردد.
)ترکییب با فصل 2 زیست 3(6 1711 در چند مورد از فرایندهای زیر، واحد سازندءه عامل اصلی انتقال صفات در جانداران، نقش دارد؟ 

الف ـ ساخت نوعی مولکول تک رشته ای و دارای باز یوراسیل 
ب ـ انتقال آمینواسیدهای موجود در سیتوپالسم به سمت رناتن

ج ـ خروج پیک های شیمیایی درون ریز از یاخته های سازندءه خود
د ـ ساخت مولکول هایی با توانایی افزایش سرعت واکنش های شیمیایی 

4)4 3)3 2)2 1)1
چند مورد در ارتباط با نکات کلیدی مدل واتسون و کریک صحیح است؟6 1712

الف ـ هر واحد سازندءه  مارپیچ دنا حداقل با سه پیوند اشتراکی با واحدهای دیگر اتصال دارد. 
ب ـ تنها نتیجءه جفت شدن بازهای مکمل، ثابت ماندن قطر دنا و پایداری آن است. 

ج ـ پیوندهای بین بازهای مکمل به صورت اختصاصی تشکیل می شود. 
د ـ در ساختار ستون های نردبان مارپیچ، هیچ باز آلی شرکت ندارد.

3)4 1)3 4)2 2)1
کدام گزینه، ویژگی همءه نوکلئیک اسیدهایی است که از روی بخشی از یک رشتءه دنا ساخته می شوند؟6 1713

1(طیفرایندترجمه،آمینواسیدهارابهسمترناتنهاحملمیکند.
2(بازآلینیتروژندارموجوددرمنبعرایجانرژییاختهدرآنهایافتمیشود.

3(مشاهداتچارگافبررویآن،نشاندادمقدارسیتوزینباگوانیندرآنبرابراست.
4(قندموجوددرزیرواحدهایسازندءهآن،یکاکسیژنبیشترازقندعاملانتقالصفاتدارد.

)ترکییب با فصل 2 زیست 3(6 1714 کدام عبارت، دربارءه نوکلئیک اسیدهای تک رشته ای، صحیح است؟ 
1(هموارهمیتواننددرمحلتولیدخود،فعالیتخودراآغازکنند.

2(برایانجامعملکردخود،میتوانندپیوندهیدروژنیتشکیلدهند.
3(فقطدرپروتئینسازی،تنظیمبیانژنوواکنشهایآنزیمینقشدارند.

4(فقطیکیازرشتههاینوکلئیکاسیددورشتهای،اطالعاتالزمبرایساختهمءهآنهارادارد.



پاسخ نامه528

مولکول های اطالعاتی

)زیست 1، فصل 1، صفحه های7، 10 و 12(3 1680   
فقط مورد »ج«، نادرست است. 

 این عبارت، ویژگی هومئوستازی یا هم ایستایی را بیان می کند که در ارتباط با تمام 
یاخته های زندءه بدن صادق است.  پروتئین و نوکلئیک اسید، مولکول های زیستی 
دارای نیتروژن هستند که در ساختار کروموزوم به کار رفته اند.  بعضی یاخته های 
هسته  فرمان  تحت  اندازه  و  شکل  ویژگی های  هستند.   تقسیم  توانایی  فاقد  بدن 

هستند؛ هسته ساختاری با غشای دوالیه ای است.

)زیست 3، فصل 1، صفحه های 2 و 3( 3 1681  
آزمایش  چهارمین  در  است.  نومونیا  استرپتوکوکوس  پوشینه دار  باکتری  به  مربوط  شکل 
گریفیت مخلوطی از باکتری های پوشینه دار کشته شده و فاقد پوشینءه زنده به موش ها تزریق 
شد که موجب مرگ موش ها گردید. در خون موش های مرده تعداد زیادی باکتری پوشینه دار 

مشاهده شد. این آزمایش نشان داد مادءه وراثتی می تواند به یاختءه دیگری منتقل شود.
بررسی سایر گزینه ها:  بخش مشخص شده با عالمت سؤال در شکل مربوط به پوشینه 
است که تنها در نوع بیماری زای این باکتری دیده می شود. باکتری استرپتوکوکوس نومونیا 
 دو نوع بیماری زا )پوشینه دار( و بدون پوشینه را شامل می شود.  با توجه به شکل 1

کتاب صحیح نیست.  گریفیت در طی آزمایش های خود به این نتیجه نرسید.

)زیست 3، فصل 1، صفحه های 2 و 3(3 1682  
موش ها در 2 آزمایش زنده ماندند، یک بار در آزمایش دوم که باکتری های زندءه بدون پوشینه 
با  پوشینه دار کشته شده  باکتری های  که  آزمایش سوم  در  دیگر  بار  و  تزریق شد  آن ها  به 

حرارت، به آن ها تزریق شد.
بررسی سایر گزینه ها:  برای آزمایش اول که تنها باکتری های پوشینه دار به موش ها 
تزریق شد، صادق نیست.  برای آزمایش سوم صادق نیست.  برای آزمایش اول 

صادق نیست.

ـ زیست 3،  فصل 1، صفحه های 2 و 3(3 1683 )زیست 2، فصل 5، صفحه های 74 و 75   
افراد مبتال، افرادی هستند که به عامل بیماری آلوده شده اند. در خون و شش های این 

افراد می توان استرپتوکوکوس نومونیای پوشینه دار را مشاهده کرد. 
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بررسی سایر گزینه ها:  در زمان گریفیت تصور می شد استرپتوکوکوس نومونیا عامل 
است. ویروس  آنفلوانزا  عامل  است که  در حال حاضر مشخص شده  اما  است   آنفلوانزا 

 از نتایج آزمایش های گریفیت ماهیت این ماده و چگونگی انتقال آن مشخص نشد. 
 قطعاً باکتری های فاقد پوشینه نیز منجر به بروز پاسخ های ایمنی در فرد می شوند به 

گونه ای که سیستم ایمنی بدن فرد، این باکتری ها را از بین می برد. 

)زیست 3، فصل 1، صفحه های 2 و 3(6 1684  
بدون  و  کشته شده  پوشینه دار  باکتری های  از  مخلوطی  گریفیت،  چهارم  آزمایش  در 

پوشینءه زنده را به موش ها تزریق کرد که طی آن، همءه موش ها مردند.
بررسی سایر گزینه ها:  در آزمایش چهارم، تعدادی از باکتری ها بدون پوشینه، پوشینه دار 
شدند نه همءه آن ها.  باکتری های مورد استفاده در آزمایش دوم، زنده و فاقد پوشینه 
بودند.  در مرحلءه سوم، باکتری های پوشینه دار کشته شده )نه زنده( با گرما به موش ها 

تزریق شدند.

)زیست 3، فصل 1، صفحه های 2 و 3(6 1685  
تنها مورد »ج« عبارت را به درستی کامل می کند. در سومین آزمایش از آزمایشات گریفیت 
باکتری های پوشینه دار کشته شده با گرما به موش ها تزریق و مشاهده شد موش ها سالم 
ماندند. گریفیت نتیجه گرفت وجود پوشینه به تنهایی عامل مرگ موش ها نیست. سایر 

موارد با توجه به شکل نادرست اند.

)زیست 3، فصل 1، صفحه های 2 و 3(6 1686  
در آزمایش دوم باکتری زنده فاقد پوشینه و در آزمایش چهارم همین باکتری به همراه 
آزمایش  دو  هر  در  قطعاً  پس  شد.  تزریق  موش  به  کشته شده  پوشینه دار  باکتری های 
باکتری های فاقد پوشینه )پیش از فعال شدن سیستم ایمنی جانور و از بین رفتن آن ها( 

در خون جانور مشاهده شدند. 
آزمایش  آزمایش سوم  به  مربوط  گریفیت  نتیجه گیری  این  بررسی سایر گزینه ها:  
بود.  در آزمایش سوم این اتفاق افتاد.  در آزمایش دوم از باکتری های زندءه فاقد 

پوشینه )نه پوشینه دار( استفاده شد.

)زیست 3، فصل 1، صفحه های 2 و 3(6 1687  
در آزمایش چهارم گریفیت، باکتری های استرپتوکوکوس نومونیای فاقد پوشینه به همراه 
پوشینه دار کشته شده به موش تزریق شد که به دنبال آن باکتری های فاقد پوشینه با 

دریافت مادءه وراثتِی باکتری های پوشینه دار، به باکتری های پوشینه دار تبدیل شدند. 

)زیست 3، فصل 1، صفحه های 2 و 3(6 1688   
آزمایش هایی که در آن موش ها مردند، آزمایش اول و آزمایش چهارم بودند. در هر دو 
آزمایش، موش ها به علت سینه پهلو مردند؛ بنابراین می توان گفت در شش موش های 

مرده، باکتری های دارای پوشینه مشاهده می شوند.
بررسی سایر گزینه ها:  در آزمایش چهارم، مخلوطی از باکتری های زندءه بدون پوشینه 
بدون  باکتری های  از  برخی  شدند.  تزریق  موش ها  به  پوشینه دار  مردءه  باکتری های  و 
نیز  پوشینه  بدون  باکتری های  نتیجه،  در  پوشینه دار شدند؛  آزمایش  این  پوشینه طی 
در خون آن ها وجود دارد.  در آزمایش چهارم، باکتری های پوشینه دار تزریق شده به 
موش ها، مرده بودند.  این عبارت فقط در مورد آزمایش چهارم گریفیت صادق است. 

در آزمایش اول، مرگ موش ها مطابق انتظار او بود.
)زیست 3، فصل 1، صفحه های 2 و 3(6 1689  

در آزمایش سوم، گریفیت باکتری های پوشینه دار کشته شده با گرما را به موش ها تزریق و 
مشاهده کرد که موش ها سالم ماندند. گریفیت از این آزمایش نتیجه گرفت وجود پوشینه 

به تنهایی عامل مرگ موش ها نیست.
نداشت. آگاهی  وراثتی  مادءه  به عنوان  دنا  ماهیت  از   بررسی سایر گزینه ها:  گریفیت 

 در آزمایش اول این کار را کرد و در این زمان نیز چنین نتیجه ای را نگرفت!  هر 
دو نوع باکتری پوشینه دار و بدون پوشینه متعلق به گونءه استرپتوکوکوس نومونیا هستند.

)زیست 3، فصل 1، صفحءه 3(6 1690  
در اولین آزمایش، ایوری از عصارءه استخراج شدءه باکتری های کشته شدءه پوشینه دار استفاده 
کرد. در این مرحله تمام پروتئین های موجود در این عصاره توسط پروتئازها تخریب شدند، 
 سپس باقی ماندءه محلول را به محیط کشت باکتری بدون پوشینه اضافه کرد )رد گزینءه )1((
و مشاهده شد که انتقال صفت صورت می گیرد. نتیجه گیری حاصل از این آزمایش این بود 
که پروتئین ها مادءه وراثتی نیستند )تأیید گزینءه )3((. گزینءه )2( مربوط به آزمایش دوم 

ایوری و گزینءه )4( مربوط به آزمایش آخر )سوم( ایوری بود. 
)زیست 3، فصل 1، صفحءه 3(6 1691  

در آزمایش دوم ایوری که طی آن عصارءه استخراج شده از باکتری های کشته شدءه پوشینه دار 
در یک گریزانه )سانتریفیوژ( با سرعت باال قرار داده شد، مواد آن به صورت الیه الیه جدا 
شد. با اضافه کردن هر یک از الیه ها به صورت جداگانه به محیط کشت باکتری فاقد پوشینه 
مشاهده شد که انتقال صفت فقط با الیه ای که در آن دنا وجود دارد، انجام می شود. ایوری 

و همکارانش از این آزمایش نتیجه گرفتند که دنا همان مادءه وراثتی است. 
)زیست 3، فصل 1، صفحءه 3(6 1692   

آزمایش سوم ایوری، ماهیت عامل انتقال صفات برای سایر دانشمندان را مشخص کرد. 
در آزمایش سوم ایوری و همکارانش، به هر قسمت از عصارءه باکتری های پوشینه  دار، 
 آنزیم تخریب کنندءه یک گروه از مواد آلی )کربوهیدرات، لیپید، پروتئین و نوکلئیک اسید(

را اضافه کردند.
گروه  )متنوع ترین  پروتئین ها  فقط  ایوری،  اول  آزمایش  در  بررسی سایر گزینه ها:  
مولکول های زیستی( تخریب شدند.  امکان تغییر شکل باکتری ها و پوشینه دار شدن 
آن ها، در ظرفی که دنا تخریب شده بود، وجود نداشت.  این عبارت مربوط به آزمایش 

دوم ایوری است نه آزمایش سوم.
)زیست 3، فصل 1، صفحءه 3(6 1693  

در همءه آزمایش های ایوری و همکارانش در رابطه با عامل اصلی انتقال صفات وراثتی از 
عصارءه استخراج شده از باکتری های پوشینه دار استفاده کردند که در آزمایش های اول و 
سوم با استفاده از پروتئاز، پروتئین ها را تخریب و عصارءه فاقد پروتئین را به محیط کشت 
باکتری های فاقد پوشینه اضافه کردند و در آزمایش دوم با جداکردن الیه الیءه مواد )هر 
کدام از الیه ها یک ماده را داشت(، الیه های فاقد پروتئین را به محیط کشت باکتری های 
 فاقد پوشینه اضافه نمودند. گزینءه )2( مربوط به آزمایش اول و گزینه های )3( و )4( مربوط

به آزمایش دوم می باشند.
)زیست 3، فصل 7، صفحءه 3(6 1694  

در آزمایش های اول و سوم ایوری از آنزیم پروتئاز استفاده شد، در حالی که استفاده از 
گریزانه با سرعت باال مربوط به آزمایش دوم است. 
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بررسی سایر گزینه ها:  و  در هر سه آزمایش ایوری، از محیط کشت باکتری های 
فاقد پوشینه و عصارءه باکتری های کشته شدءه پوشینه دار استفاده شد.  در آزمایش 

سوم از آنزیم تخریب کنندءه کربوهیدرات استفاده شد. 
)زیست 3، فصل 1، صفحءه 3(6 1695  

موارد »الف« و »ب« و »ج« در ارتباط با آزمایشات ایوری صحیح اند. 
 مربوط به آزمایشات گریفیت بود و در آزمایشات ایوری از موش استفاده نشد.

)زیست 3، فصل 1، صفحه های 2 و 3(6 1696  
موارد »الف«، »ج« و »د« عبارت را به نادرستی کامل می کنند.

 تهیءه مخلوطی از باکتری های پوشینه دار کشته شده و زندءه بدون پوشینه مربوط به 
آزمایش های گریفیت است نه ایوری.  در زمان گریفیت مشخص شده بود که مادءه 
انتقال صفات  اصلی  عامل  ماهیت  ایوری  منتقل شود.  دیگر  یاختءه  به  وراثتی می تواند 
وراثتی را مشخص کرد.  طی مرحلءه چهارم آزمایش گریفیت نیز انتقال صفت در 

حضور محتویات باکتری پوشینه دار، مشاهده شد.
)زیست 3، فصل های 1، 5 و 6، صفحه های 5 و 64(6 1697   

دنای  در  و  فسفودی استر  پیوند  تشکیل  در  فسفات  گروه های  تمام  حلقوی،  دنای  در 
خطی، بیشتر گروه های فسفات در تشکیل پیوند فسفودی استر مشارکت می کنند. در 
دنای خطی و البته دنای حلقوی، هر نوکلئوتید یک گروه فسفات، یک باز آلی نیتروژن دار 

و یک قند وجود دارد؛ در نتیجه، تعداد گروه فسفات با قند پنج کربنه برابر است.
و  میتوکندری  در  پروکاریوت ها،  بر  عالوه  حلقوی  دنای  گزینه ها:   سایر  بررسی 
کلروپالست یاخته های یوکاریوتی نیز وجود دارد.  در ساختار دنا، باز یوراسیل وجود 

ندارد.  قند نوکلئیک اسیدها، پنج کربنی است نه شش کربنی!
)زیست 3، فصل 1، صفحءه 7(6 1698  

موارد »الف« و »ب« صحیح هستند. در میان نوکلئوتیدهای مختلف، فقط نوکلئوتیدهای 
آدنین دار می توانند با بیش از یک نوع نوکلئوتید )تیمین دار و یوراسیل دار( رابطءه مکملی 

ایجاد کند.
 هیچ جانداری نمی تواند بدون انرژی زنده بماند و رشد و فعالیت کند. حفظ هر یک 
از ویژگی های جانداران مانند رشد و نمو و تولیدمثل به در اختیار داشتن ATP وابسته 
است که یک نوع ریبونوکلئوتید آدنین دار است.  قرارگیری جفت بازها به صورت 
مکمل، باعث می شود قطر مولکول در سراسر طول آن یکسان باشد. چون در هر صورت 
یک باز تک حلقه ای در مقابل یک باز دوحلقه ای قرار می گیرد.  براساس نکات کلیدی 
مدل دنای واتسون و کریک، پیوندهای هیدروژنی بین بازها، دو رشتءه دنا را در مقابل هم 

نگه می دارد. بین C و G پیوند هیدروژنی بیشتری نسبت به A و T تشکیل می شود.
 پیوندهای هیدروژنی بدون نیاز به هیچ گونه آنزیمی تشکیل می شوند و به صورت 

خودبه خودی ایجاد می شوند.
)زیست 3، فصل 1، صفحه های 4، 5 و 7(6 1699  

و  تیمین  سیتوزین،  آلی  بازهای  و  )پورینی(  دوحلقه ای  گوانین  و  آدنین  آلی  بازهای 
یوراسیل تک حلقه ای )پیریمیدینی( هستند. از بین این بازها آدنین، گوانین و سیتوزین 
در ساختار نوکلئوتیدهای دنا و رنا دیده می شوند در حالی که باز آلی تیمین در ساختار 
دنا و باز آلی یوراسیل در ساختار رنا قرار می گیرد. آدنین در مولکول دنا با تیمین و در 

مولکول رنا با یوراسیل پیوند هیدروژنی برقرار می کند.
با  تیمین  و  گوانین  با  سیتوزین  دنا  دورشته ای  مولکول  در  بررسی سایر گزینه ها:  
C از تعداد  G و آدنین پیوند هیدروژنی برقرار می کنند که تعداد پیوندهای هیدروژنی
رنا شرکت  در ساختار  فقط  یوراسیل  است.   بیشتر   T و  A هیدروژنی پیوندهای 
حلقءه  با  5کربنی  قند  دوحلقه ای،  آلی  بازهای  دارای  نوکلئوتیدهای  در  می کند.  

5ضلعی باز آلی پیوند اشتراکی برقرار می کند.
)زیست 3، فصل 1، صفحه های 4، 5 و 7(6 1700  

با تیمین و  از آدنین  بیشتر  بازهای آلی گوانین و سیتوزین  بین  پیوندهای هیدروژنی 
یوراسیل می باشد. گوانین و سیتوزین هم در مولکول  دنا و هم در ساختار رنا وجود دارند. 
گزینه های )1( و )2( برای آدنین صادق نیست. در ارتباط با گزینءه )4( باید ذکر شود هر 

پیوند هیدروژنی به تنهایی انرژی پیوند کمی دارد.

)زیست 3، فصل 1، صفحه های 4 و 5(6 1701   
قند موجود در ساختار رنا، ریبوز )پنج کربنه( است در حالی که قند دنا، دئوکسی ریبوز 
می باشد؛ منبع رایج انرژی یاخته، ATP است که دارای قند ریبوز، باز آدنین و سه گروه 

فسفات می باشد.
بررسی سایر گزینه ها:  دناهای خطی، فاقد پیوند در دو انتهای خود می باشند و دارای دو 
انتهای آزاد هستند.  در مولکول دنا که دورشته ای است، تعداد بازهای آلی تک حلقه ای و 
دوحلقه ای برابر است؛ زیرا در مقابل هر باز تک حلقه ای، یک باز دوحلقه ای قرار می گیرد. اما 
تمام رناها، تک رشته ای هستند و تعداد بازهای آلی دوحلقه ای و تک حلقه در آن ها الزاماً با 
هم برابر نیستند.  منظور از پیوندهایی با انرژی پیوند کم که در ساختار دنا وجود دارد، 
پیوند هیدروژنی است؛ اما دقت کنید که رناها تک رشته ای هستند و به طور معمول پیوند 
هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای خود ندارند. تنها یک استثنا وجود دارد و آن رنای ناقل است 
که آن هم تک رشته ای است ولی این یک رشته پیچ وتاب می خورد و بین بخش هایی از آن، 

پیوند هیدروژنی تشکیل می شود.
)زیست 3، فصل 1، صفحه های 4 و 12(6 1702  

همءه موارد نادرست اند. 
 تیمین و سیتوزین تنها یک حلقءه 6ضلعی دارند.  پیوند هیدروژنی بین بازهای آلی 
مکمل تشکیل می شود نه باز آلی با گروه فسفات.  از بین 3 گروه فسفات هر نوکلئوتید 
تنها یک گروه فسفات به مولکول قند متصل است.  پیوند فسفودی استر پیوند اشتراکی 
بین دو نوکلئوتید است و در ساختار یک نوکلئوتید )واحد نوکلئیک اسیدها( دیده نمی شود.

)زیست 3، فصل 1، صفحه های 4 و 5(6 1703  
قند  است.  فسفات  گروه   :)3( و  )پورینی(  دوحلقه ای  آلی  باز   :)2( 5کربنی،  قند   :)1(
5کربنی در دنا دئوکسی ریبوز و در رنا، ریبوز است. دئوکسی ریبوز، یک اکسیژن کم تر 

از ریبوز دارد. 
بررسی سایر گزینه ها:  پیوند هیدروژنی بین بازهای آلی نوکلئوتیدها برقرار می شود 
نه بین باز آلی و قند 5کربنی.  پیوند هیدروژنی بین بازهای آلی در دنا و برخی رناها 
دیده می شود نه در همءه انواع نوکلئیک اسیدها.  برای دنا و رنای خطی صادق نیست.

)زیست 2، فصل 7، صفحءه 112 ـ زیست 3، فصل 1، صفحه های 4، 6 و 15(6 1704  
شکل در ارتباط با تصویر تهیه شده با پرتو ایکس از مولکول دنا توسط ویلکینز و فرانکلین 
است. واتسون و کریک با استفاده از نتایج چارگاف و داده های حاصل از تصاویر تهیه شده 
با پرتو ایکس و با استفاده از یاخته های خود، مدل مولکولی نردبان مارپیچ را ارائه دادند. 
بررسی سایر گزینه ها:  در مولکول دنا باز آلی یوراسیل وجود ندارد.  زیرواحدهای 
آمینواسیدی در ساختار پروتئین ها شرکت می کنند نه نوکلئیک اسیدها.  امواج به 

.X کار رفته در سونوگرافی امواج صوتی با فرکانس باال است نه پرتوهای
)زیست 3، فصل 1، صفحه های 4 و 7(6 1705   

برای تشکیل یک نوکلئوتید )واحد سازندءه RNA و DNA(، باز آلی نیتروژن دار و گروه 
یا گروه های فسفات با پیوند اشتراکی به دو سمت قند متصل می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:  گریفیت از ماهیت مادءه وراثتی خبر نداشت و اصالً نمی دانست 
که دنا مادءه وراثتی است.  به متن کتاب توجه کنید؛ »اگرچه هر پیوند هیدروژنی 
به تنهایی انرژی پیوند کمی دارد، ولی وجود هزاران یا میلیون ها نوکلئوتید و برقراری 
پیوند هیدروژنی بین آن ها به مولکول دنا حالت پایدارتری می دهد.« یعنی عالوه بر پیوند 
 )DNA( هیدروژنی، عوامل یا عامل دیگری نیز هم وجود دارند که باعث پایداری دنا
مورد  در  چارگاف  ندارد.   بستگی  هیدروژنی  پیوند  به  تنها  دنا  پایداری  و  می شود 
 G با C و T با A ،مکمل بودن بازها اطالعی نداشت و فقط بیان کرد در دناهای طبیعی

برابر هستند و نسبتشان 1 می باشد.
)زیست 3، فصل 1، صفحه های 2، 6 و 7(6 1706   

فقط مورد »الف« درست است. 
 با توجه به نکات کلیدی مدل واتسون و کریک، می توان گفت پیوندهای هیدروژنی 
بین بازهای نیتروژن دار، دو رشتءه دنا را در مقابل هم قرار می دهد. قرارگیری جفت بازها 
به این صورت باعث می شود که قطر مولکول دنا در سراسر طول آن یکسان باشد؛ زیرا 
یک باز تک حلقه ای در مقابل یک باز دوحلقه ای قرار می گیرد و باعث پایداری مولکول 
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دنا می شود.  از نتایج آزمایش های گریفیت مشخص شد که مادءه وراثتی می تواند از 
یاخته ای به یاختءه دیگر منتقل شود؛ ولی ماهیت این ماده و چگونگی انتقال آن مشخص 
نشد.  ویلکینز و فرانکلین با استفاده از پرتو ایکس، از مولکول دنا تصاویری تهیه 
کردند. با بررسی این تصاویر در مورد ساختار دنا نتایجی به دست آوردند از جمله این که 
دنا حالت مارپیچی و بیش از یک رشته )نه دقیقاً دو رشته( دارد. البته با استفاده از این 
روش، ابعاد مولکول ها را نیز تشخیص دادند.  منظور آزمایش سوم ایوری است که 

در آن از سانتریفیوژ استفاده نشد.
)زیست 3، فصل 1، صفحه های 5 تا 7(6 1707  

این که دنا حالت مارپیچی دارد، طی تهیءه تصاویری از مولکول های دنا با استفاده از پرتو 
ایکس توسط ویلکینز و فرانکلین میسر شد. 

بررسی سایر گزینه ها:  برابری آدنین با تیمین نه با سیتوزین.  ویلکینز و فرانکلین 
طی بررسی های خود به این نتیجه رسیدند که دنا بیش از یک رشته دارد نه این که 
الزاماً دورشته ای باشد.  وجود پیوندهای هیدروژنی بین دو رشتءه دنا از نکات کلیدی 

مدل واتسون و کریک بود.
)زیست 3، فصل 1، صفحه های 5 تا 7(6 1708  

از نکات کلیدی مطالعات و پژوهش های واتسون و کریک این بود که بین بازهای آلی دو 
رشتءه دنا پیوند هیدروژنی برقرار می شود. 

در مورد گزینءه )3( دقت کنید که مطالعات و پژوهش های چارگاف بر روی دناهای جانداران 
بود، نه فقط دنای خطی هستءه یاخته های انسان.

)زیست 3، فصل 1، صفحه های 5 تا 7(6 1709   
براساس مدل واتسون و کریک، بین باز های آلی C و G نسبت به A و T پیوند هیدروژنی 
بیشتری تشکیل می شود، پس پیوند بین باز های سیتوزین و گوانین قوی تر از پیوند بین 

آدنین و تیمین است.
بررسی سایر گزینه ها:  پیوند هیدروژنی به تنهایی انرژی پیوند کمی دارد؛ اما وجود 
یا چند میلیون  پیوند هیدروژنی )چند هزار  برقراری  و  نوکلئوتید  یا میلیون ها  هزاران 
پیوند هیدروژنی نه چندتا( میان آن ها به مولکول دنا حالت پایدارتری می دهد.  بین 
بازهای مکمل آن در دو رشته نه در یک رشته!  دو رشتءه دنا در موقع نیاز می توانند 

در بعضی نقاط از هم جدا شوند، بدون این که پایداری آن ها به هم بخورد.
)زیست 3، فصل 1، صفحه های 4، 7 و 11(6 1710  

در مارپیچ دورشته ای، مولکول دنا که با یک نردبان پیچ خورده مقایسه می شود، ستون های 
نردبان را قند و فسفات و پله ها را بازهای آلی تشکیل می دهند. از آن جا که در هر پلءه بین 
دو رشته، در یک رشتءه باز آلی دوحلقه ای و در رشتءه مقابل باز آلی مکمل تک حلقه ای 
آن وجود دارد، در مجموع بین هر جفت باز آلی، 3 حلقءه آلی وجود دارد. این پله ها طی 
همانندسازی توسط آنزیم هلیکاز از هم گسسته می شوند نه دنابسپاراز. در ستون های قند 

فسفات بین دو مولکول قند دئوکسی ریبوز )نه ریبوز( تنها یک گروه فسفات قرار دارد.
)زیست 3، فصل های 1 و2، صفحه های 8، 22 و 29(6 1711   

همءه موارد درست هستند. واحد سازندءه دنا، نوکلئوتید است.
 طی فرایند رونویسی، از روی بخشی از یک رشتءه دنا، مولکول رنا ساخته می شود که 
تک رشته ای و دارای باز یوراسیل است.  رنای ناقل آمینواسیدها را طی فرایند ترجمه به 
سمت رناتن ها می برد.  ترشح هورمون ها به وجود ATP وابسته است.  طی فرایند 

ترجمه از روی مولکول رنای پیک )دارای نوکلئوتید(، پروتئین )آنزیم( ساخته می شود.
)زیست 3، فصل 1، صفحه های 6 و 7(6 1712  

تنها مورد »ب« نادرست است. 
 نتیجءه دیگر جفت شدن بازهای مکمل این است که اگرچه دو رشتءه یک مولکول دنا 
یکسان نیستند، ولی شناسایی ترتیب نوکلئوتیدهای هر کدام می تواند ترتیب نوکلئوتیدهای 

رشتءه دیگر را هم مشخص کند.
)زیست 3، فصل های 1 و2، صفحه های 8 و 28(6 1713   

مولکول رنا، نوعی از نوکلئیک اسیدها است که تک رشته ای می باشد و از روی بخشی از 
یک رشتءه دنا ساخته می شود. قند پنج کربنه در رنا، ریبوز است که یک اکسیژن بیشتر 

از قند دئوکسی ریبوز دنا دارد.

بررسی سایر گزینه ها:  این عبارت فقط در مود رنای ناقل درست است.  باز آلی 
موجود در ATP، آدنین است ممکن است RNAیی داشته باشیم که فاقد آدنین باشد. 

 مشاهدات چارگاف بر روی دناهای طبیعی بود نه رناها.

)زیست 3، فصل های 1 و 2، صفحه های 8، 22، 25 و 28(6 1714  
رناها  انواع  شامل  درسی،  کتاب  اطالعات  به  توجه  با  تک رشته ای  اسیدهای  نوکلئیک 
می باشد که برخی از آن ها نظیر رنای ناقل می توانند برای ایجاد شکل و عملکرد صحیح 

خود پیوند هیدروژنی تشکیل دهند. 
بررسی سایر گزینه ها:  در یاخته های یوکاریوتی رناها درون هسته ساخته می شوند اما 
فعالیت برخی از آن ها )برای ساخت پروتئین( در سیتوپالسم انجام می شود.  این ها 

فقط بعضی از نقش های متعدد رناها است.  به شکل 3 فصل دوم کتاب نگاه کنید.
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