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       12-سال 1-گفتار-1فصل-ملکولهای اطالعاتی     ن الرحیمبسم ا... الرحم
7 

 ذکر شده است؟ نادرست( چندمورد کارانجام شده توسط کدام دانشمند یا دانشمندان 2

 DNAواتسون وکریک : ارائه ی مدل  -الف

 ایوری: شناسایی عامل وراثتی -ب

 DNAدر A ،T ،C،Gشارگف: اندازه گیری مقدار بازهای  -ج

 RNAیه ی تصویری از بلور مولکول گریفیت : ته -د

 چندمورد می توانند جمله ی زیر را به درستی تکمیل کنند؟دراثر تزریق ........ موش ها می میرند.-3

 سترپتوکوکوس نومونیای زنده ی کپسول دار به موشهای سالما -الف

 سترپتوکوکوس نومونیای زنده ی  بدون کپسول به موشهای فاقد سیستم ایمنیا -ب

 استرپتوکوکوس نومونیای زنده ی  بدون کپسول به همراه کپسول باکتری بیماری زا  موشهای سالم -ج

 سید نوکلئیک وکپسول استرپتوکوکوس نومونیای کشته شده باحرارت به موشهای سالما -د

 .ئوتیدی ......چندمورد جمله زیر رابه درستی تکمیل می کنند؟                   امکان ندارد دورشته ی پلی نوکل -4

 اتعداد ونوع باز های آلی یکسان ازلحاظ وزن مولکولی باهم متفاوت باشند.ب -1

 اوزن مولکولی وتعداد بازهای آلی یکسان ازلحاظ ترتیب بازهای آلی باهم متفاوت باشند.ب -2

 اتوالی بازهای آلی یکسان از لحاظ نسبت پورین به پیریمیدین متفاوت باشند.ب -3

 .رابطه ی مکملی از لحاظ توالی بازهای آلی ازسمت حاوی گروه فسفات خودیکسان باشندباداشتن  -4

 .....DNAکامل می کند؟                               دریک مولکول  چندمورد جمله را به درستی -5

 یچگاه تعداد بازهای آلی وپیوندهای هیدروژنی برابر نیست.ه -الف

 روههای فسفات باشد.تعداد گ 2/3روژنی نمی تواند هرگز تعداد پیوند های هید -ب

 برابر تعداد داکسی ریبوزوهای یک رشته ی آن است. 3مواره تعداد حلقه های بازآلی ه -ج

 لقوی معموالً تعداد دوراهی های همانندسازی دوبرابر تعداد نقاط آغاز همانندسازی است.ح -د

 برابر تعداد داکسی ریبوزها باشد2ز ی تواند کمتر افسفات ها نم -هرگز تعداد قند -هـ

 همواره قاعده چارگاف برقرار است. -و

 است؟ نادرست ( چندموردازعبارات زیر6

 ریفیت ، تغییر شکل باکتری های بدون کپسول را ترانسفورماسیون نامید.گ -الف

 نسبتاً پایداراست ودرسراسر زندگی خود، خودراحفظ می کند. DNA -ب

 تین بار از یک باکتری استخراج شد.نوکلئیک اسید، نخس -ج

 .تیمین یک نوکلئوتید پیریمیدینی است -د

 چندمورد جمله را به درستی کامل می کند؟                                   ماده وراثتی هرسلول...........-7

 سبتاً پایدار بوده وتاپایان عمر سلول ، خود راحفظ می کند.ن -الف

 بل به ارث رسیده است.فقط ازسلول نسل ق -ب

 ای آن است.تعیین کننده ی همه ی ویژگی ه -ج

 ند کربوهیدراتها وپروتئین ها، پلی مر می باشند.همان -د

 ارد.دقطعاً کربوهیدرات داکسی ریبوز  -هـ 

 دارای پلی نوکلئوتید های قطبی دارد.             DNA -و

 ست.ستر ازتعداد نوکلئوتید بیشتر نیاتعداد فسفودی  -ز

  ،  بازآلی آدنین دارند که DNAدرصد از نوکلئوتیدهای یک مولکول    بیست  -8
1
4

  آن همراه با  
1
3

از نوکلئوتیدهای سیتوزین دار روی یکی  

 از رشته های این مولکول قرار دارند درباره ی این مولکول کدام عبارت درست است؟

 ازآلی آدنین دارند.درصد از نوکلئوتیدهای رشته ی مقابل   ب 15( 1

 درصد از نوکلئوتیدهای رشته ی مذکور بازآلی گوانین دارند. 20( 2
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 درصد از نوکلئوتیدهای رشته ی مذکور بازآلی تیمین دارند. 30( 3

 درصد از نوکلئوتیدهای رشته ی مقابل بازآلی سیتوزین دارند. 30( 4

 حلقوی......... DNAمولکول است؟                               درهر نادرستکدام  -9

 ( تعدادفسفات ها می تواند دوبرابر تعداد پورین ها باشد.1

 است. CوT( تعداد بازهای آلی همواره دوبرابر مجموع بازهای 2

 برابر تعداد نوکلئوتید ها است. 5/1( تعداد پیوندهای هیدروژونی حداقل 3

 پیوندهای هیدروژنی  است. ( تعداد پیوندهای فسفودی استر برابر با حداقل تعداد4

از باکتری  یوری برای شناسایی عامل ترانسفورماسیون از باکتری های ........عصاره ی سلولی تهیه کرد و سپس برای تحکیم ادعای خودا -10

 ی خالص تهیه نمود. DNAهای ..........

 بدون کپسول –( کپسول دار 2                        کپسول دار                                               –( کپسول دار 1

 ل دارکپسو –( بدون کپسول 4بدون کپسول                                                                 –( بدون کپسول 3

 است ؟ نادرستکدام عبارت در مورد نوکلئیک اسید  -11

 است ( دارای قند پنج کربنی2( اولین بار توسط گریفیت کشف شد                                                       1

 ن است( دارای پیوند کوواال4( همانند کربوهیدرات پلی مر هستند                                                       3

 ......سلولی استخراج شده از باکتری های کپسول دار کشته شده ...در آزمایش ایوری عصاره ی  -12

 ( همه ی مواد شیمیایی درون باکتری را دارد                                  1

 ( در صورت تزریق به موش ها موجب مرگ همگی آن ها می شود  2

 ( موجب کپسول دار شدن بدون کپسول کشته شده می شود3

 شود تغییرصفاتپروتئازها نمی تواند موجب ( بعد از اثر 4

 نکته هایی درمورد یک رشته پلی نوکئوتید:

 رپلی نوکلئوتیدهای خطی قطبیت دارد یعنی یک سر آن فسفات وسر دیگر آن قند وجود دارد.د-1

 دارند.نپلی نوکلئوتیدهای حلقوی قطبیت  -2

 ومولکول قند قرارداشته باشد.ریک رشته پلی نوکلئوتید یک گروه فسفات می تواند بین دد -3

 ریک رشته پلی نوکلئوتید یک مولکول قند می تواند بین دوگروه فسفات قرارگیرد.د -4

 سفات قرار گیرد.ف -ریک رشته پلی نوکلئوتید یک قند می تواند بین دوپیوند قندد -5

 قرارگیرد.سفات ف -ریک رشته پلی نوکلئوتید یک گروه فسفات می تواند بین دوپیوند قندد  -6

 مستقیماً بین دوپیوند فسفودی استر قرارگیرد. نمی تواندک مولکول قند دریک رشته پلی نوکلئوتید ی -7

 ازآلی برابر با تعداد نوکلئوتید هاست.ب -ریک رشته پلی نوکلئوتید تعدادپیوندهای قندد -8

 (n-1ز تعداد نوکلئوتید هاست )ریک رشته پلی نوکلئوتید خطی تعداد پیوندهای فسفودی استر یکی کمتر اد -9

 (nریک رشته پلی نوکلئوتید حلقوی تعداد پیوندهای فسفودی استر برابر تعداد نوکلئوتید هاست  )د -10

 ؟ ندارد ی حلقوی ............ وجود DNAدر یک مولکول -13

 ن دو قند یک رشته گروه فسفات( بی2( بین بازهای آلی مکمل پیوند هیدروژنی                                      1

 ( بین دو فسفات یک رشته قند4( بین دو باز آلی مجاور یک رشته پیوند                                        3

 ....لی نوکلئوتیدهای دورشته ای درسلول های پروکاریوتی ....... پلی نوکلئوتیدهای دورشته ای درهسته ی سلولهای یوکاریوتیپ  -14

 گروه فسفات می باشند.3ای  نوکلئوتیدهایی بادار -رخالف(ب1

 قطبیت دارند. -( همانند2

 ستفاده می کنند.پلی مراز بیشتری درهنگام همانندسازی اDNAازآنزیم های  -( برخالف3

 ساختارمارپیچی دارند. -( همانند4
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 ستا................با تعداد.............برابر  با سه نوکلئوتید تعدادپیوند در ساختار یک رشته ی پلی نوکلئوتیدی خطی -15

 پیوند بین قند و فسفات –هیدروژنی  (2باز آلی                                                                                   –( فسفودی استر 1

 باز آلی  -باز    –قند  (4                                         پنتوز                                           –فسفات    –( قند 3

 خطی باشد..............DNAاگردرشکل زیر نشان دهنده یک مولکول  -16

Bـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ A 

DـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــC 

1)AوB  د یافسفات باشند یعنی به دلیل قطبیت، یکی ازآنها قند ویکی فسفات است.نمی توانند هردوقن 

2 )A وC وهمچنینBوD.نمی توانند هردوقند باشند یا هردو فسفات باشند 

3 ) Aو D  وهمچنین B وC.می توانند هر دوقند باشند یا هردوفسفات باشند 

 DNAحلقوی DNA خطی 

 n n تعداد نوکلئوتید

 n n-2 پیوند فسفودی استر

 n n بازآلی -تعدادپیوند قند

فسفات=  -تعداد پیوند قند

 تعدادنوکلئوتید+تعدادفسفودی استر 

n+n=2n (n-2)+n=2n-2 

 n=2n+G (n+G)+(n-2)=2n+n-2+(n+G) تعدادپیوند بین نوکلئوتیدها=فسفودی استر + هیدروژنی

 n+G n+G تعداد پیوند هیدروژنی

 3/2n 3/2n تروژن دارتعدادپیوند حلقه های بازآلی= نی

 5/2n 5/2n تعدادحلقه های آلی= کل حلقه ها

 - N*2=2n تعدادفسفات های آزادشده دوبرابرفسفودی استر

 - DNA -nتعدادفسفاتهای موجود در

 n/2 n/2 تعداد پورین ها

 n/2 n/2 تعدادپریمیدین

ت زیر درصد نوکلئوتیدهای آن تیمین داراست به سئواال 10جفت نوکلئوتید دارد و 14000درهسته تریکودنیا که  DNAسئوال: دریک 

 پاسخ دهید.

 سفات؟ف -تعداد پیوندهای قند-1

 تعدادپیوندهای بین نوکلئوتیدها؟ -2

 تعداد داکسی ریبوزها؟ -3

 قند؟ –تعدادپیوندهای بازآلی  -4

 تعداد حلقه های نیتروژن دار؟ -5

 تعداد حلقه های آلی؟ -6

  A/Gنسبت -7

یر پاسخ زداراست به سئواالت  Aدرصد نوکلئوتیدهای آن  30جفت نوکلئوتید وجود دارد که  1600میتوکندری انسان  DNAک سئوال: دری

 دهید.

 DNA فسفاتهای موجود در تعداد-1

 فسفاتهای آزادشده هنگام تولید شدن تعداد -2

 تعدادپیوندهای بین نوکلئوتیدها -3
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 ..کم تر از سایرین است .تعداد ......... DNAدر یک مولکول  -17

 ( دئوکسی ریبوزها4     ( پیوندهای فسفودی استر           3( پیوندهای هیدروژنی                 2( بازهای پورینی                     1

 دارد ؟ ربنی در این مولکول وجودکباز آلی باشد چه تعداد قند پنج  140دارای  DNAاگر یکی از زنجیره های مولکول  -18

1 )420                                  2 )280                                          3 )140                                            4 )70 

 در اسیدهای نوکلئیک ...................... -19

 ( پیوند های هیدروژنی همواره بین نوکلئوتید های دو رشته است1

 ( پیوند هیدروژنی بین قند یک نوکلئوتید با فسفات نوکلئوتید دیگر دیده نمی شود2

 ( زمانی که پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای دو رشته است ، قطعا قند موجود دئوکسی ریبوز است3

 ( دارای قند دئوکسی ریبوز ، پیوند کوواالن دو رشته را کنار هم قرار می دهد4

 ئیک ، ......................در اسید نوکل -20

 ( تعداد پورین ها با پیریمیدین ها برابر است1

 ( تعداد پیوند های فسفو دی استر از تعداد نوکلئوتیدها کمتر است2

 فسفات بیشتر پیوند های فسفو دی استر است –( تعداد پیون های قند 3

 باز آلی است –د ( تعداد پیوند های هیدروژنی حداقل برابر تعداد پیوند های قن4

 ایوری .....................-21

 ( بر خالف گریفیت فقط بر روی باکتری استرپتو کوکوس نومونیای کپسول دار کار کرد1

 ( بروی جانداری آزمایش انجام داد که قطعا یک نقطه ی شروع همانند سازی داشت2

 اره سلولی متصل است ( بروی جانداری آزمایش انجام داد که کروموزوم اصلی آن به دیو3

 ( بروی جانداری آزمایش انجام داد که می توانست کروموزوم همتا داشته باشد4

 دارای قطبیت ، بین دو .................... نمی تواند .............. وجود داشته باشد DNAدر یک رشته ی -22

 یک گروه فسفات –( پنتوز 2               یک پنتوز                                       –( گروه فسفات 1

 ئوتیدیک نوکل –( پیوند فسفو دی استر 4پیوند هیدروژنی                                                     –( باز آلی 3

 ؟گریفیت برای چه منظوری تعدادی از باکتری های کپسول دار با گرما کشت و سپس آن ها را به موش تزریق کرد -23

 عامل ترانسفورماسیون است یا خیر DNA( برای بررسی این نکته که آیا 1

 ( به منظور رد این تصور عمومی که پروتئین عامل ترانسفورماسیون است2

 ( به منظور تهیه ی واکسنی علیه سویه استرپتو کوکوس نومونیا بدون کپسول 3

 یا خیر ( برای بررسی این موضوع که آیا کپسول عامل مرگ موش هاست4

طی حلقوی باکتری کپسول دار به صورت خ DNAدر باکتری استرپتوکوکوس نومونیا ، قطعه ای از  فرض کنید هنگام ترانسفورماسیون -24

د در کروموزوم اصلی نوکلئوتید انتقال یابد ، باکتری کپسول دار شده ی جدی 112نوکلئوتید به کروموزوم اصلی باکتری بدون کپسول با  58با 

 چند پیوند فسفو دی استر دارد ؟خود 

1 )166                                 2 )168                                      3 )169                                                     4 )170  

 کدام عبارت درست است ؟ -25

 حیط خارج ، نمی تواند به نسل بعد منتقل شود(  در ترانسفورماسیون ، ماده ی ژنتیک دریافت شده از م1

 ( هر نوکلئوتید ، تنها از یک قند پنج کربنی و یک باز آلی نیتروژن دار تشکیل شده است2

 حلقوی ، فاقد قطبیت است DNAخطی ، قطبیت دو رشته ی پلی نوکلئوتیدی ، عکس یکدیگر است و مولکول  DNA( در 3

 تیدی داردیوند پپلی افزاینده ، یک مولکول اکسیژن کمتر از قند به کار رفته در ساختار آنزیم ایجاد کننده ی پ( قند به کار رفته در ساختار توا4

 ل چارگف در ماده ی ژنتیک استرپتو کوکوس نومونیا ، تعداد ................ بیشتر از سایرین است .طبق اص -26

      ( حلقه های آلی      2                                                                                     ( بازهای پورینی        1

 سی ریبوزها( دئوک4                                                               فسفات           –( پیوند های قند 3     
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 ، مانع .................. نخواهد شد متوقف کند 2Gخاطره ی انسان ، عاملی که بتواند چرخه ی سلولی را در پایان مرحله ی  Bدر سلول های  -27

 وکد( تشکیل رشته های 2                                 ( همانند سازی سانتریول ها                               1

  DNA( ادامه ی فشردگی 4( تشکیل حلقه ی انقباضی                                                                  3

 ، اتصال نوکلئوتید ها با یکدیگر چگونه صورت می گیرد ؟ DNAدر یک زنجیره ی  -28

 باز –( قند 4                    قند    –( فسفات 3فسفات                                     –( باز 2                             باز   –( باز 1

 ی جانداران مختلف صحیح است ؟ DNAکدام رابطه ی زیر در مقایسه ی  -29
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