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 DNA          دارد؟ نام چه وراثتی اطالعات کننده ذخیره ماده -1

  گرفت؟ صورت کاری چه انجام برای و دانشمند کدام کارهای با وراثتیه ماد مورد در اولیه اطالعات کسب-2

 آنفلوانزا واکسن تهیه برای گریفیت نام به شناسی باکتری کارهای

 ؟هدف گریفیت از آزمایشات خود چه بود -3

وس سترپتوکوکاه نام باو سعی داشت واکسنی برای آنفلوانزا تولید کند.در آن زمان تصور می شد عامل این بیماری نوعی باکتری 

  . نومونیا است

 چیست؟  پهلو سینه بیماری عامل -4

 نومونیا استرپتوکوکوس باکتری دار کپسول نوع

 انواع باکتری های استرپنوکوکوس نومونیا را نام برده و اثرات آن ها را بنویسید -5

 ها موش در است(دار کپسول) دار پوشینه که  آن ی زا بیماری نوع. داد انجام ها موش روی را هایی آزمایش باکتری این از نوع دو با گریفیت

 . کند نمی بیمار را ها موش آن پوشینه بدون نوع ولی شود می پهلو سینه سبب

 با توجه به آزمایشات گریفیت به سواالت زیر پاسخ دهید:-6

 گریفیت با کدام آزمایش نتیجه گرفت که وجود پوشینه به تنهایی عامل مرگ موش ها نیست؟الف( 

 .لم ماندندش ها ساو مشاهده کرد که موباکتری های پوشینه دار کشته شده با گرما و زنده ی بدون پوشینه را به موش تزریق 

 گرفت؟ ای نتیجه چه و داد انجام آزمایش چه نیست ها موش مرگ عامل تنهایی به کپسول دریافت که آن از پس گریفیت ب(

 مردند ها وشم انتظار برخالف کرد تزریق ها موش به را پوشینه بدون وزنده باگرما شده کشته دار پوشینه های باکتری از مخلوطی

 مرده های کتریبا مامسل کرد مشاهده زنده دار پوشینه های باکتری زیادی تعداد مرده های موش های شش و خون بررسی در او 

 . اند شده دار پوشینه و کرده تغییر نحوی به پوشینه بدون  های باکتری از تعدادی بلکه اند نشده زنده 
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 نشان می دهد، نتیجه ی این آزمایش چیست؟شکل زیر یکی از آزمایش های گریفیت را  -7

 

پوشینه به  ت که وجودجه گرفباکتری های پوشینه دار کشته شده با گرما را به موش تزریق کرد و مشاهده کرد موش ها سالم ماندند نتی

 تنهایی عامل مرگ موش ها نیست.

 ام باقی ماند؟در پایان آزمایش های گریفیت کدام موضوع مشخص شد و کدام مورد در ابه -8

 . نشد مشخص آن انتقال چگونگی و ماده این ماهیت ولی شود منتقل دیگری ی یاخته به تواند می وراثتی ماده 

 گرفت؟ صورت دانشمند کدام کارهای نتیجه در کپسول تولید صفت درانتقال مؤثر عامل کردن خصمش -9

 ایوری نام به دانشمندی 

 )آزمایش اول(؟گرفتند که پروتئین ماده وراثتی نیستایوری وهمکارانش چگونه نتیجه -10

 را موجود های تئین پرو میتما آن در و کردند استفاده دار پوشینه ی شده کشته های باکتری از شده استخراج ی عصاره از ابتدا آنها

 صورت صفت انتقال هک دیدند و کردند اضافه پوشینه فاقد باکتری کشت محیط به را محلول ی مانده باقی سپس آنها. کردند تخریب

 . نیستند وراثتی ی ماده ها پروتیئن که گرفت نتیجه توان می پس. گیرد می

 .دهید توضیح را ایوری دوم آزمایش -11

 باال سرعت با( فیوژی سانتر) گریزانه یک در را دار وشینهپ شده کشته های باکتری از شده استخراج ی عصاره دیگری آزمایش در

  باکتری کشت محیط داگانهج صورت به ها الیه از یک هر کردن داضافه با. کردند جدا الیه الیه صورت به را آن مواد و دادند قرار 

 . شود می انجام دارد وجود دنا درآن که ای الیه با فقط صفت انتقال که کردند مشاهده شینه پو فاقد

 آزمایش آخر ایوری چگونه انجام شد و چه نتیجه ای گرفت؟ -12

 گروه یک کننده تخریب آنزیم قسمت هر به. کردند تقسیم قیپسمت چهار به را آن و استخراج را دار پوشینه های باکتری ی عصاره
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 حاوی کشت محیط به مراکدا هر سپس. کردند اضافه را( اسیدها نوکلئیک ها، لیپید ها، پروتیئن ، ها هیدرات کربو) آلی مواد از 

 ظروف ی همه در که شد مشاهده. باشند داشته تکثیر ورشد صفت انتقال برای فرصتی تا دادند واجازه منتقل پوشینه بدون باکتری 

 . است دنا کننده تخریب آنزیم حاوی که ظرفی بجز گیرد می صورت انتقال 

  ببرید؟ نام را اسیدهاها نوکلئیک انواع-13 

 )RNA( اسید ریبونوکلئیک -  )DNA )اسید ریبونوکلئیک دئوکسی

   ببرید؟ نام اسیدها نوکلئیک(  سازنده) تکرارشونده واحدهای-14 

 نوکلئوتیدها 

 ببرید نام را نوکلئوتید یک ۀسازند های خشب-15 

 فسفات هگرو سه تا یک3-  ،(ریبوز دئوکسی یا ریبوز) کربنی پنج قند٢ -  دار نیتروژن آلی باز-1  

   ببرید؟ نام داررا نیتروژن آلی بازهای-16

 (G وA  ای حلقه دو) ورینپ -٢                                            (  U،  T،  C  ای؛ حلقه تک) پیریمیدین-1

 نوکلئوتیدها از چه نظر با یکدیگر تفاوت دارند؟- 17

 نوع قند، باز آلی و تعداد گروه های فسفات

 گیرد؟ می صورت چگونه نوکلئوتیدی پلی های رشته تشکیل-18

 استر فسفودی پیوند با هم به نوکلئوتیدها بااتصال

19- DNA وRNA کنید مقایسه آلی باز و قند نظر از را. 

 ریبوز است. RNA، دئوکسی ریبوز  ولی در  DNAکربنه در  5( قند 1

٢)DNA   باز یوراسیل ندارد و به جای آن تیمین دارد ولیRNA به جای تیمین ، یوراسیل دارد 

 االت زیر با توجه به شکل پاسخ دهید؟را نشان می دهد، به سوDNAشکل زیربخشی از یک رشته ی -20

 3                                                      الف( در این رشته چند پیوند فسفودی استر وجود دارد
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 4                                                               چند باز آلی وجود دارد؟ DNAاین رشته ب( در 

 8                   چند قند دئوکسی ریبوز و چند باز آلی وجود دارد؟ DNAج( در این قطعه از 

 4                                              چندتا باز های پورین وجود دارد؟ DNA از قطعه این در د(

 

21 -  DNA  بزنید مثال یک شود؟ می ایجاد حلقوی،چگونه ی 

 باکتریها یDNA یکدیگر به نوکلئوتیدی پلی های رشته انتهای دو اتصال با 

  بود؟ چه چارگاف مشاهدات تیجهن -22 

 C=G سیتوزین مقدار=  گوانین مقدار                                                                       =ATتیمین مقدار=  آدنین مقدار

 نتایج حاصل از کارهای ویلکینز و فرانکلین را بنویسید-23

 دها را نیز تشخیص دادن دنا حالت مارپیچی دارد و بیش از یک رشته است و با استفاده از این روش ابعاد مولکول

 اتسون و کریک با استفاده از چه داده هایی مدل مولکولی نردبان مارپیچ را ساختند؟و -24

 های خود یافته -X  3اده های حاصل از نصاویر تهیه شده با پرتو د  -٢یج آزمایش های چارگاف     نتا -1

 کریک و واتسون توسط              شد؟ ارائه کسی چه توسط امروزی شکل بهDNA  مولکولی مدل ارائه -25

 سازند؟ می چه ها پله و ها نرده کریک و واتسون مدل رد -26

 آلی بازهای=  ها پله فسفات، و قند=  ها ستونDNA  خورده پیچ نردبان 

  هستند؟ هایی باز چه مکمل بازهای -27
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 C باG  وT باA  میدهند؛ تشکیل هیدروژنی پیوند و گیرند می قرار یکدیگر مقابل در که بازهایی

 چیست؟DNA  رشته دو قطر ثبات عامل -28

 است ای حلقه تک باز یک مقابل در ای حلقه دو باز یک قرارگیری یعنی مکمل بازهای جفت قانون

 باشدترتیب نوکیوتیدها در رشته مقابل چگونه است؟  DNA   ،ATGCته اگر ترتیب نوکلیوتید ها در یک رش -29

TACG 

 چیست؟ DNAعلت پایداری مولکول -30

 وجود هزاران یا میلیون ها نوکلئوتید و برقراری پیوند هیدروژنی

 بر چه اساس تقسیم می شوند؟ RNAانواع -31

 نقش 

 ژن             دارند؟ نام چه اند شده سازماندهی آنها در وراثتی اطالعات کهDNA  از واحدهایی -32 

 ژن        دارند؟ نام چه دارد را پروتئین و RNA  تولید دستورالعمل کهDNA  مولکول از بخشی-33 

 RNA                              چیست؟ کند می اجرا را  DNA  های دستورالعمل که مولکولی -34

 mRNA                 دارد؟ نام چه رساند می ها ریبوزوم بهDNA  از را اطالعات کهRNA  نوعی -35

 tRNA    دارد؟ نام چه برد می ها ریبوزوم سمت به سازی پروتئین در استفاده برای را آمینواسیدها کهRNA  عینو -36 

 rRNA                      دارد؟ شرکت ریبوزوم ساختار در ببریدکه نامRNA  نوعی- 37

 کوچک هایRNA                  ؟دارد نقش ژن بیان تنظیم در ببریدکه نامRNA  عینو -38 

 پروتئین وrRNA                                              چیست؟ شامل ریبوزوم سازنده اجزای -39 

 ATP                                                   دارد؟ نام چه انرژی ناقل نوکلئوتید -40 

 NADH، NADPH،2FADH  ؟ببرید نام را الکترون ناقل نوکلئوتیددار مولکول سه -41 
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 DNA         دارد؟ نام چه ای یاخته اطالعات حاوی ماده-1

  چیست؟ کریک، و واتسون درمدلDNA  های رشته از یک هر روی از مکمل های رشته تولید کننده ایجاد عوامل-2

 مکملی رابطه

 چیست؟ همانندسازی -3 

  قدیمی یDNA روی از جدید یDNA مولکول شدن ختهسا

 است؟ سازی همانند مدل کدام نخورده دست صورت به تقسیم از حاصل یاخته به قدیمی یDNA رشته دو ورود-4 

 حفاظتی همانندسازی 

 است؟ سازی همانند مدل کدام تقسیم از حاصل های یاخته از یکی در قدیمی یDNA حفظ-5 

 حفاظتی همانندسازی 

 ست؟ا سازی همانند مدل باکدام ارتباط در است اولیه یDNA به مربوط تقسیم، از حاصل های یاخته درDNA  رشته دو از یکی-6

 حفاظتی نیمه همانندسازی

 انندهم مدل باکدام ارتباط در جدید یDNA هر در پراکنده صورت بهDNA  در جدید و قدیمی های رشته از قطعاتی وجود  -7

 غیرحفاظتی همانندسازی                         است؟ سازی

  بود؟ چه قدیمی و جدید یDNA های رشته تشخیص برای استال و مزلسون روش-8 

 15N نیتروژن سنگین ایزوتوپ باDNA  گذاری نشانه

 در آزمایش مزلسون و استال:-9 

 ؟الف( دنای باکتری های اولیه پس از گریز دادن چگونه بود

 چگونه بود؟ 14Nب( دنای حاصل از دور اول همانندسازی در محیط کشت 

 بود؟ چگونه 14N کشت محیط دردقیقه( 40) بعد از  ج( دنای باکتری های حاصل از دور دوم همانند سازی
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 انتهای لوله و چگالی سنگینالف( یک نوار در  

 چگالی متوسطب( یک نوار در میانه لوله و 

 ج( یک نوار در میانه لوله با چگالی متوسط  و یک نوار در باالی لوله با چگالی سبک

 هدقیق0٢  است؟ چقدر کالی باکتری در همانندسازی زمان مدت -01

 یدکلر سزیم         ؟بود چه استال و مزلسون آزمایش درDNA  های نمونه سانتریفیوژ برای شده استفاده محلول -11

 چگالی                       چیست؟ سانتریفیوژ در مواد حرکت ساسا -1٢ 

  دارند؟ ویژگیی چه کنند می حرکت تندتر سانتریفیوژ در که موادی-13 

 گیرند می قرار لوله تر پایین های قسمت در و دارند بیشتری چگالی

 اولیه یDNA مولکول                    چیست؟ سازی همانند الگوی -14 

 مراز پلیDNA        دارد؟ نام چه دهد می قرار یکدیگر کنار مکمل صورت به را نوکلئوتیدها که آنزیمی -15

  ببرید؟ نام را سازند می را الگوDNA  مکمل نسخه هم، کنار در کهDNA  سازنده واحدهای-16 

 فسفاته سه نوکلئوتیدهای

 هلیکاز دارد؟ نام چه هیدروژنی پیوند شکننده آنزیمDNA،  رشته دو بازکننده آنزیمDNA،  مارپیچ کننده باز آنزیم-17

 دارد؟ نام چه آنها، ترین مهم شود ساخته الگو رشته مقابل درDNA  رشته یک تا کنند می فعالیت همدیگر با که آنزیم از انواعی -18 

 مراز پلیDNA آنزیم

 مراز پلیADN             دارد؟ نام چه کند می جفت الگو رشته نوکلئوتیدهای با را مکمل نوکلئوتیدهای که آنزیمی -19 

 همانندسازی یدوراه                ؟شود می نامیده چه اند، شده جدا یکدیگر از همانندسازی طیDNA  رشته دو که محلی -20 

 دارد قرار الگو رشته رد که بازی نوع                ؟چیست دارد بستگی آن به الگو، رشته به نوکلئوتید یک شدن اضافه که عاملی -21 

            چیست؟ شود می زیاد دقت با همانندسازی انجام باعث زیادی حدود تا که عاملی -22 

 نوکلئوتیدها بین مکملی رابطه     
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  دارد؟ های نقش چه مراز پلیDNA آنزیم -23

 ) پلی مرازی( فسفو دی استر برقراری پیوند -1

 )نوکلئازی(DNAاز نوکلئوتید کردن جدا و استر فسفودی پیوند شکستن توانایی -٢

 کند؟ می بیان را آنزیم کدام فعالیتDNA  جدید رشته تولید توانایی استر، فسفودی پیوند تشکیل توانایی-24  

 DNA(بسپارازی) پلیمرازی فعالیت مرازبا پلی 

  ویرایش چیست؟ - 25

  شود می همانندسازی در اشتباهات تصحیح باعث که مراز پلیDNA  نوکلئازی فعالیت 

 در جای خالی کلمات مناسب بگذارید: -26

 باکتریها مهه                                                                     .هستند............... شامل پروکاریوتها (1

 جانوران ،گیاهان قارچها، غازیان،آ                       .هستند............ ،...............،.........................،.............شامل یوکاریوتها( 2

 ازیمرپلی  .دهد می تشکیل را استر دی فسفو پیوند آن در که دارد............  فعالیت مراز پلیDNA ، DNAهمانندسازی در (3

 یوکاریوت ها                 . شود می دیده...............درDNA  متعدد همانندسازی آغاز های جایگاه داشتن (4

 یمه حفظ شدهن                                       ....................... است.DNA( نتایج آزمایش مزلسون و استال نشان داد، همانندسازی 5

 Xرتو پ        .است.................... از استفاده با پروتئین از برداری تصویر پروتئین شکل به بردن پی های راه از یکی (6

 ساز و وختس                            .دارد نام...................شود می انجام زنده موجود بدن در که هایی واکنش مجموعه (7

 پپتیدی پلی های نجیرهز                                            .است.....................از یک هر چهارم ساختار در پروتئین واحدهای زیر (8

    دارند؟ های ویژگی چه پروکاریوت های یاخته -27

   است حلقوی ی DNAصورت به اصلی کروموزوم( ٢ است نشده محصور غشا در آنها وراثتی اطالعات( 1

 است متصل یاخته غشای به اصلی کروموزوم4-دارد قرار سیتوپالسم در اصلی کروموزوم( 3

  شود؟ می نامیده کنند می کسب را تری اضافه های ویژگی ها، آن کمک با ها باکتری کهDNA  از مولکولی-28
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 دیسک یا پالزمید

 کدام ویژگی کلروپالست و میتوکندری در سیتوپالسمی یDNA مقداری دارای ، هسته درون اصلی کروموزوم دارای یاخته-٢9

 ها یوکاریوت                            ؟کند می بیان را زنده موجودات نوع

 هسته                      کجاست؟ یوکاریوتها در خطی یDNA قرارگیری محل -30 

 کلروپالست و میتوکندری                 کجاست؟ یوکاریوتها در حلقوی یDNA قرارگیری محل -31 

  ببرید؟ نام را حلقوی یDNA دارای های یاخته-32 

                   (ها پروکاریوت)ها باکتری( 1 

 (جانوران، مانند)میتوکندری دارای یوکاریوت های یاخته( ٢  

 (دارند را هردو که گیاهان مانند)دو هر یا کلروپالست( 3

 اباکتریه اغلب                ؟بزنید مثال اصلی یDNA در همانندسازی آغاز جایگاه یک دارای های ازیاخته -33

 چیست؟ همانندسازی جایگاه نقطه -34 

 شود می شروع همانندسازی و شوند می باز هم ازDNA  رشته دو کهDNA  در خاصی جایگاه 

 همانندسازیآغاز  ایگاهج                                                                                       کجاست؟ همانندسازی حباب تشکیل محل -35 

 یوکاریوتها و روکاریوتهاپ                                                            ببرید؟ نام را دوجهتی همانندسازی دارای های ختهیا -36

  شود؟ می تشکیل همانندسازی دوراهی2  همانندسازی،آنها آغاز جایگاه یک در ها یاخته کدام در-37 

  یوکاریوتها و پروکاریوتها

  شود؟ می دیده یDNA نوع کدام در همانندسازی آغاز جایگاه مقابل جایگاه در همانندسازی پایان-38

 وکلروپالست میتوکندری و باکتریها حلقوی

 چیست؟ یوکاریوتها در همانندسازی بودن پیچیده دالیل-39 

 .هستند باکتری یDNA برابریک چندین آنها، از کدام هر که کروموزوم چندین درDNA  زیاد مقدار وجود 
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 شود؟ می حل چگونه یوکاریوتها وراثتی ۂماد همانندسازی برای الزم زیاد زمان مدت مسئله-40

 هرکروموزوم از نقطه چند در همانندسازی شروع 

     هاست؟سلول نوع کدام در( داشتن جایگاه یک از بیشDNA( مولکول یک همانندسازی آغاز های جایگاه تغییردرتعداد توانایی-41  

 یوکاریوتها

 را نشان می دهد.با توجه به شکل پاسخ دهید؟ DNAشکل زیر همانند سازی -42

 مربوط به پروکاریوت ها است یا یوکاریوت ها؟ DNAالف(  این 

 پلی مراز در حال فعالیت می باشند؟DNAب(در این شکل چند هلیکاز و 

 چند هلیکاز در حال فعالیت هستند؟ 3د( در بخش                                را نامگذاری کنید.2و   1ج( بخش 

 

 پلی مراز DNAتا  1٢ –تا هلیکاز 6الف( یوکاریوت ها             ب( 

 ٢( د                                                           ( رشته های جدید٢سازی                     ( دو راهی همانند 1ج( 

 

 ها پروتئین                ؟ دارند ای یاخته فرایندهای در مهمی بسیار نقش که هایی مولکول چه -1

 روتئینپ در آمینواسیدها تعداد و تکرار ترتیب             چیست؟ ها پروتئین عمل و ساختار کننده مشخص عامل -2 

 R گروه                ؟است گروه کدام آمینواسید هر فرد به منحصر خصوصیات کننده تعیین عامل-3
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 R گروه        است؟ گروه کدام پروتئین دهی شکل در آمینواسید تأثیر میزان کننده تعیین عامل-4 

 آبدهی سنتز             دارد؟ نام چه شود می انجام آمینواسید دو بین پیوند تشکیل هنگام که واکنشی -5 

 تیدیپپ پیوند                                                  شود؟ می نامیده چه آمینواسیدها بین کوواالن پیوند-6

  ؟شود می نامیده چه شود می تشکیل پپتیدی پیوند با آمینواسید تعدادی اتصال طی در که آمینواسیدها از ای زنجیره-7

 پپتید پلی

 نمیوگلوبی                                                 بود؟ چه شد شناسایی آن ساختار که پروتئینی ولینا-8  

 اول ساختار        است؟ خطی صورت به آمینواسیدها توالی صورت به که ها پروتئین از ساختاری -9

  ببرید؟ نام را ها پروتئین اول ساختار در شده مطرح موارد -10

 آمینواسیدها ترتیب4- و تکرار3- آمینواسیدها تعداد٢- آمینواسیدها انواع -1

 دوم ساختار      است؟ هیدروژنی پیوندهای از الگوهایی صورت به که ها پروتئین از ساختاری  -11

            چیست؟ ها پروتئین در دوم ساختار تشکیل منشأ  -12 

 پپتیدی پلی زنجیره از هایی بخش در هیدروژنی پیوندهای تشکیل

 دو نمونه معروف از ساختار دوم پروتئین ها را نام ببرید. -13

 فحه ایص -٢ -مارپیچ -1

    است؟ هم به متصل و تاخورده صورت به که ها پروتئین از ساختاری -14  

 ها پروتئین بعدی سه ساختار         

 سوم ساختار         آیند؟ می در کروی شکل به بیشتر تاخوردگی با ها پروتئین آن، در که ها پروتئین از ساختاری -51

 گریز آب نیروهای وجود                              چیست؟ ها پروتئین در سوم ساختار تشکیل شروع علت-16 

 کروی در می آیند؟چگونه پروتئین ها در ساختار سوم به شکل  -17

 آیند. می در کروی شکل به ها تاخوردگی بیشتر صفحات و مارپیچ ها رخ می دهد و پروتئین
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 ببرید. نام را ها پروتئین سوم ساختار کننده تثبیت عوامل-18  

  یونی و کوواالنسی هیدروژنی، پیوندهای تشکیل 

 چهارم ساختار        ببرید؟ نام را است زیرواحدها آرایش صورت به که ها پروتئین از ساختاری -19

 چهارم ساختار        ؟ دارند پپتیدی پلی زنجیره یک از بیش که هایی پروتئین در نهایی ساختار -02

 سوم ساختار      چیست؟ دارند پپتیدی پلی زنجیره یک فقط که هایی پروتئین نهایی ساختار -21

 در شکل های زیر به سواالت پاسخ دهید:-22

 ( در شکل الف، علت شروع تشکیل ساختار  چیست؟2الف و ب کدام ساختار پروتئین ها را نشان می دهند؟     ( 1

 

 الف( ساختار سوم                 ب( ساختار دوم) مارپیچ(   

 .آیند می در کروی شکل به ها پروتئین و دهد می رخ ها مارپیچ و صفحات بیشتر ( تاخوردگی٢

 پاسخ دهید: به سواالت زیر-23 

 اه پروتئین           ببرید؟ نام را عملکردی و شیمیایی ساختار نظر از زیستی های مولکول گروه ترین متنوعالف :       

 ها آنزیم      ؟دارند نام چه کنند می زیاد را خاصی شیمیایی های واکنش سرعت که زیستی اتالیزورهایکب:      

  ؟ببرید نام مورد دو کنند می حفاظت بدن مختلف های بخش از که هایی پروتئین از -24

 وکالژن فیبرینوژن مثل ساختاری و انعقادی های پروتئین

 امن چه شود انجام مختلف های تنظیم تا کنند می بدل و رد جانوران بدن در را ای یاخته بین های پیام که هایی پروتئین-52 

  هورمونها                        دارند؟

 سازی فعال انرژی    شود؟ می نامیده چه شیمیایی های واکنش شدن انجام برای الزم اولیه انرژی-62
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 ( همه نه بیشتر دقت) پروتئین                است؟ آلی ماده کدام از ها آنزیم بیشتر جنس -27

 فعال جایگاه           دارد؟ نام چه میگیرد قرار آن در ماده پیش که آنزیم در اختصاصی یبخش -28

 ماده پیش                            شوند؟ می نامیده چه کند می عمل آنها روی آنزیم که ترکیباتی-29 

 فراورده                             شوند؟ می نامیده چه هستند آنزیم فعالیت حاصل که ترکیباتی-30  

 کوآنزیم چیست؟ -31

 .که به آنزیم کمک می کنند مانند ویتامین ها  به مواد آلی

 ز دارند؟به چه دلیل یاخته ها به مقدار کم به انزیم ها نیا -32

 چون در پایان واکنش دست نخورده باقی می مانند.

 عوامل موثر بر فعالیت آنزیم ها کدامند؟ -33

1- pH -لظت آنزیم و پیش مادهغ -3-ماد -٢ 

 34- pH چیست؟ بهینه 

pH  دارد را فعالیت بهترین آنزیم آن، در که ای . 

 پسینپ                                             کنید؟ بیان است2  آن بهینه pH  که انسان بدن در آنزیمی از مثال یک -35

  ؟ است8  آن بهینهpH(  گوارشی) انسان بدن در های آنزیم کدام-36 

 (لوزالمعده) پانکراس های آنزیم 

 چیست؟ آنزیم بر pH  تغییر ثیرتا -37

 ماده پیش به آن اتصال امکان رفتن بین از و آنزیم شکل تغییر 

 دمای باال چه اثری بر آنزیم دارد؟ -38

 .ممکن است این انزیم ها شکل غیر طبیعی یا برگشت ناپذیر پیدا کنند و غیر فعال شوند 

  برگردند؟ فعال حالت به توانند می طبیعی، حالت به دما برگشت با ها آنزیم دامک -39
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 شوند می غیرفعال پایین دمای در که هایی آنزیم

 کنید؟ بیان را شود می واکنش سرعت افزایش سبب ماده پیش غلظت افزایش میزان، آن تا که حدی -40

 شوند اشغال ماده پیش با ها آنزیم فعال های جایگاه تمامی که زمانی 

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید:-41

 ص     ( از نتایج آزمایشات گریفیت مشخس شدکه ماده وراثتی می توانداز یاخته ای به یاخته دیگر منتقل شود.    1

 ص    (هر رشته دنا و رنای خطی همیشه دو سر متفاوت دارد.2

 ص  ( ویلکینز و فرانکلین با استفاده از پرتو ایکس ابعاد مولکول دنا را تشخیص دادند.3

 غ     پروکاریوت ها فقط یک جایگاه آغازهمانند سازی در دنای خود دارند.(همه 4

 غ      ( نمونه ای از پروتئین ها با ساختار چهارم ، میو گلوبین است.5

 ص        در زمان ایوری بسیاری از دانشمندان بر این باور بودند که پروتئین ها ماده وراثتی هستند.                    (6

 غ             پروتئین ها از یک یا چند زنجیره بلند و انشعاب دار از پلی پپتید ها ساخته شده اند.                          ( 7

 غ                                                                  ( همه ی پروکاریوت ها فقط یک جایگاه آغاز همانند سازی دارند.8

 ص        نوکلئیک اسید های خطی، گروه فسفات در یک انتها و گروه کربوکسیل در انتهای دیگر آزاد است.( در 9

 غ                                     ( آنزیم هلیکاز فعالیت نوکلئازی دارد.                                                                      10
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