
                                                1گفتار  –   1فصل  –هم تجربی دآزمون زیست شناسی دواز

 درست/نادرست (1درستی یا نادرستی جمالت را مشخص کنید.) 1

  تولید کپسول وجود ندارد.در باکتری استرپتوکوکوس نومونیای غیر بیماری زا، ژن  الف

  می توانند نقش آنزیمی داشته باشند. RNAبعضی از انواع  ب

  ، همیشه دو سر متفاوت دارد.DNAهر رشته در هر مولکول  پ

  .به عنوان ماده ژنتیک می تواند ازسلولی به سلول دیگر منتقل شود DNAگریفیت از آزمایشات خود نتیجه گرفت که  ت

 

 (1)خالی کلمه مناسب قرار دهید..در جای 2

 از ................. و..................... تشکیل می شود.  DNAستون های مدل نردبانی  الف(

 مولکولی که آمینواسیدها را به ریبوزوم منتقل می کند ................... نام دارد.ب(

 تصویری تهیه کردند. DNAویلکینز و فرانکلین با استفاده از ..................... ،  از مولکول های پ(

 با توجه به شکل مقابل: .3

 می تواند باشد؟چه  مشخص شده Aبخشی که با حرف نام الف(

 چیست؟  Bب(  بخش 

 (5/1 )را نامگذاری کنید. پ(سایر بخش های شماره گذاری شده 
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 نمره :

 



 کالس:                 نام و نام خانوادگی:                                        

 (5/1خ دهید: )در مورد آزمایشات ایوری پاس .4

 الف(افزودن عصاره باکتری های کپسول داری که تحت اثر پروتئاز قرار گرفته بود، بر محیط کشت بدون کپسول ها، چه نتیجه ای داشت؟

 ب(در آزمایش سوم که عصاره باکتری کپسول دار به چند قسمت تقسیم شد، به هر قسمت چه موادی اضافه شد؟

 پ(مشاهدات آزمایش سوم چه بود؟

 (1وجود پیوندهای هیدروژنی است.در این مورد توضیح دهید.) DNA.یکی از فواید رابطه مکملی در مولکول 5

 (5/1)  ..در مورد ساختار پایه ای نوکلئیک اسیدها، پاسخ دهید6

 و تفاوت آن ها را از نظر ساختار کلی بیان کنید. هبازهای آلی شرکت کنندنام گروه های اصلی الف(

 های فسفات متصل شونده در انواع نوکلئوتیدهای آزاد ، چندتا می تواند باشد؟ ب(تعداد گروه

 (5/1)         را بنویسید. DNAو  RNAیک تفاوت ساختاری بین در سلول بر چه اساسی صورت می گیرد؟ ب( RNA.الف(ساخت 7

 چیست؟  mRNAپ(وظیفه 

 (1)          عدد باشد 400جفت نوکلئوتید وجود دارد.اگر تعداد نوکلئوتیدهای سیتوزین دار 1500خطی  DNA.در یک مولکول 8

 الف( تعداد سایر انواع نوکلئوتیدها را حساب کنید. 

 ب(در هنگام ساخت این مولکول ، چند پیوند برای اتصال نوکلئوتیدها به هم ایجاد شده است؟
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