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بوشهر

سوال 1

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

منظور صورت سؤال، ژن ها هستند که اطالعات وراثتی را به صورت سازماندهی شده دارند.

بررسی عبارت ها:

عبارت الف) بیان ژن می تواند به تولید رنا یا پلی پپتید بینجامد.

عبارت ب) در ساختار دنا در برابر هر نوکلئوتید با باز آلی پورینی (دو حلق هاي) نوکلئوتید با باز آلی پیریمیدینی (تک حلقه اي) قرار می گیرد.

عبارت ج) در ساختار هر نوکلئو تید یک حلقۀ شش ضلعی مربوط به باز آلی یافت می شود.

عبارت د) در ساختار ژن، بین نوکلئوتیدها پیوندهاي هیدروژنی و فسفودي استر یافت می شود. تشکیل پیوندهاي هیدروژنی بدون دخالت

آنزیم اتفاق می افتد. عالوه بر آن پیوندهاي کوواالنسی دیگري نیز بین اجزاي هر نوکلئوتید وجود دارد.

سوال 2

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

باکتري شمارة «1» نشان دهندة باکتري پوشینه دار و باکتري شمارة  «2» نشان دهنده باکتري بدون پوشینه است. در تمام آزمایش هایی که از

باکتري زنده بدون پوشینه استفاده شد (آزمایش هاي دوم و چهارم) سیستم ایمنی موش ها به مبارزه با باکتري پرداخت اما در آزمایش چهارم

پوشینه دار شدن گروهی از باکتري ها مانع از بین بردن آن ها توسط سیستم ایمنی موش ها شده و در نهایت موش ها مردند.



سوال 3

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

همۀ نوکلئوتیدهاي به کار رفته در هر یک از آن ها (دنا و رناي ناقل) داراي قند مشابهی هستند. در مولکول هاي دنا قند دئوکسی ریبوز و در

رناها قند ریبوز به کار رفته است. هر اسید نو کلئیکی که داراي پیوند هیدروژنی است، این پیوندها را بین نوکلئوتیدهاي خود برقرار می کند.

تعداد اتم اکسیژن در تمام دئوکسی ریبوزها برابر و یکی کمتر از تعداد اتم اکسیژن در تمام قند هاي 5 کربنی ریبوز است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «2»: میکو ریزا (قارچ ریشه اي) نوعی یوکاریوت است. بنابراین در میتو کندري هاي خود داراي دناي حلقوي است. در دناي حلقوي دو

انتهاي مولکول توسط پیوندهاي فسفودي استر به یکدیگر متصل می شوند.

گزینه «3»: اگر چه هر پیوند هیدروژنی به تنهایی انرژي کمی دارد، ولی وجود هزاران یا میلیون ها نوکلئوتید و برقراري پیوند هیدروژنی بین آنها

به مولکول ِدنا حالت پایدارتري می دهد.

گزینه «4»: باز آلی نیتروژن دار می تواند پورین باشد که ساختار دو حلقه اي دارد؛ شامل آدنین و گوانین یا می تواند پیریمیدین باشد که ساختار

تک حلقه اي دارد؛ شامل تیمین، سیتوزین و یوراسیل، در ِدنا باز یوراسیل شرکت ندارد و به جاي آن تیمین وجود دارد و در رنا به جاي تیمین،

باز یوراسیل وجود دارد. بنابراین بازهاي پورینی در همۀ مولکو لهاي سید نو کلئیکی یافت می شوند.

سوال 4

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

منظور صورت سؤال ترکیبات دی نوکلئوتیدی مانند NADH و  و یا ترکیبات پلی نوکلئوتیدی مانند دنا و رنا است.

همه این مولکول ها در پی فعالیت آنزیم (ها) در یاخته ایجاد شده اند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه (1 و 2) در رابطه با NADH و   صادق نیست.

گزینه 3) درباره مولکول دنا و رنا و  صادق نیست.

FADH 2

FADH 2

FADH 2



سوال 5

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

پروکاریوت ها داراي دناي حلقوي هستند و همانندسازي را اغلب از یک جایگاه همانند سازي آغاز می کنند. دقت کنید جاندار تاالب و مزارع

برنج کشور فقط منظور آزوال نیست بلکه باید سیانو باکتري هاي همزیست با آن را نیز در نظر بگیرید. سیانو باکتري هاي همزیست با آزوال

قدرت تثبیت نیتروژن و کربن دي اکسید را دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «1»: منظور ریزوبیوم هاست، همۀ جانداران رشد و نمو دارند.

گزینه «2»: منظور میکوریزا است. قارچ ها ی وکاریوت هستند و در یوکاریوت ها همانند سازي  از چند نقطه آغاز می شود.

گزینه «4»: منظور پارامسی است که یوکاریوت می باشد. 

سوال 6

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

بررسی موارد:

الف) تا خوردگی رشتۀ پلی پپتیدي از ساختار دوم شروع می شود و تاخوردگی بیشتر در ساختار سوم مشاهده می شود. در ساختار دوم پیوند

اشتراکی تشکیل نمی شود.

ب) منشأ پیوند هیدروژنی، در ساختار دوم قرارگیري اکسیژن گروه کربوکسیل و هیدروژن گروه آمین است.

ج) در ساختار سوم میو گلو بین که ساختار نهایی این مولکول است، فقط گروه هاي A آمینواسیدهاي آبگریز به یکدیگر نزدیک می شوند تا در

معرض آب نباشند.

د) پیوند یونی در ساختار سوم ممکن است تشکیل شود. این ساختار پروتئین فقط در یک رشته آمینواسیدي مشاهده می شود، نه رشته ها.

سوال 7

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

بررسی موارد:

مورد الف) دقت کنید برخی آنزیم ها از جنس رنا هستند و ساختار سه بعدي دارند، اما فاقد آمینواسید هستند.

مورد ب) دقت کنید برخی آنزیم ها مانند آنزیم مؤثر در مرگ برنامه ریزي شده که توسط لنفوسیت T کشنده و یاختۀ کشندة طبیعی تولید می

شود، در یاخته هاي دیگر بدن فعالیت می کنند.

ج) آنزیمی که در pH بهینه قرار دارد امکان داشتن حداکثر فعالیت را دارد ولی دقت داشته باشید هر آنزیمی لزومًا بیش از یک پیش ماده ندارد

و ممکن است یک آنزیم تنها یک پیش ماده داشته باشد.

مورد د) آنزیم در جایگاه فعال خود می تواند با پی شماده یا موادي مثل سموم متصل شود.



سوال 8

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

برسی گزینه ها:

گزینه «1»: نادرست. در رابطه با گروهی از آنزیم هاي میتوکندري نادرست است.

گزینه «2»: نادرست. در رابطه با رناهایی که فعالیت آنزیمی دارند نادرست است.

گزینه «3»: درست. هم رنا و هم پروتئین ها در ساختار خود پیو دهاي کو واالنسی داشته و سرعت واکنش یا واکنش هایی را افزایش می

دهند.

گزینه «4»: نادرست. دقت کنید این واکنش ها در بدن انجام می شوند، اما با سرعت کم!

سوال 9

گزینه 3 پاسخ:

گزینه 3

بررسی گزینه ها:

1: هردو پروتئین از رشته های فشرده و نامتقارن تشکیل شده اند و به علت تشکیل سطوح پروتئینی

2: طبق شکل کتاب درسی هردو مولکول از بیش از یک نوع رشته پلی پپتدی تشکیل شده اند.

3: شکستن هر نوع پیوند شیمیایی لزوما باعث تغ�ر سطوح ساختار نمی شود و لزوما تغ�ر در ساختار نمی تواند مربوط به همه سطوح

پروتئینی باشد.

4: در تمام پروتئین ها به دلیل داشت ساختار سوم، گروه های R بر یکدگیر نیروهای آب گریز وارد می کنند.

سوال 10

گزینه 2 پاسخ:

گزینه 2

فقط مورد اول و دوم به درستی بیان شده است.

از زیباترین نکات کنکور سراسری ...

دقت کنید که همه مواد اشاره شده ماده الی بوده. در نتیجه همگی دارای کربن در ساختار خود هستند.

اوال هر تغ�ری در آنزیم برگشت ناپذیر نیست. مثال قرار گرفتن در دمای پا�ن تغ�رات برگشت ناپذیر ندارد هرچند باعث غیرفعال شدن

می شود.

ثانیا اینکه، همه آنزیم ها در فرایندهای سوخت و ساز یاخته دخالت دارند و کوآنزیم هم به انجام واکنش های آنزیمی کمک می کند.

سوما: طبق متن کتاب برخی آنزیم ها سرعت بیش از یک نوع واکنش را سرعت می بخشند.



سوال 11

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

هر چهار مورد در ارتباط با آنزیم های موجود در بدن انسان صحیح می باشند.

بررسی مواد:

الف) نوکلئوتیدها در طی فعالیت پلیمرازی و نوکلئازی آنزیم دنابسپاراز به ترتیب نقش پیش ماده و فرآورده را بازی می کنند.

ب) واکنش شکستن پیوند بین گروه های فسفات در مولکول ATP می  تواند به وسیله آنزیم های مختلفی در یاخته انجام شود، مثًال توسط پمپ

سدیم _ پتاسیم، رنابسپاراز و ....

ج) آنزیم مرگ برنامه ریزی شده نوعی آنزیم ترشحص است که می تواند بدون مصرف انرژی زیستی و از طریق منفذ ایجاد شده به وسیله

پرفورین از غشای یاخته  هدف عبور کند.

د) بعد از سن بلوغ تا پایان عمر اسپرم ها در بدن مردان تولید خواهند شد. آنزیم های آکروزومی طی فرآیند اسپرم سازی در بدن مردان تولید

می شوند ولی هیچ پیش ماده ای در بدن آن ها ندارد. (پیش ماده آن الیه درونی محافظت کننده گامت ماده در بدن زنان می باشد.)

سوال 12

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

آنزیم ها، مولکول های زیستی هستند که سرعت واکنش های شیمیایی را افزایش می دهند و به دو صورت پروتئینی و رنایی دیده می شوند

بررسی موارد:

الف) بعضی آنزیم ها برای فعالیت خود نیاز به کوآنزیم دارند!

ب) دقت کنید که با تغ�ر در آمینواسید، ساختار اول پروتئین تغ�ر کرده ولی الزامًا باعث تغ�ر ساختار سه بعدی آنزیم و فعالیت آن نمی شود.

ج) برای برخی آنزیم ها مانند پروتئازهای معده صادق نیست زیرا در واکنش هایی خارج محیط داخلی بدن شرکت می کنند.

د) بعضی از آنزیم ها که از بیش از یک رشته ساخته شده اند، برای تولید نیازمند بیش از یک ژن می باشند. هم چنین دقت کنید که همه آنزیم ها

الزامًا در واکنش های سوخت و سازی نقش ندارند.



سوال 13

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

آنزیم ها سرعت واکنش های شیمیایی را افزایش می دهند ولی در این واکنش ها به مصرف نمی رسند و در انتهای واکنش دست نخورده باقی

می مانند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «1»: آنزیم های موجود در کیسه بیضه در دمای حدود 34 درجه فعالیت می کنند و این دما، دمای بهینه فعالیت آن ها محسوب می شود.

گزینه «2»: مواد کمک کننده به آنزیم به دو دسته معدنی و آلی تقسیم می شوند. مواد معدنی شامل یون های فلزی (مانند آهن و مس) و مواد

آلی مثًال شامل ویتامین ها هستند. دقت کنید تنها به مواد آلی کمک کننده به آنزیم کوآنزیم گفته می شود.

گزینه «4»: آنزیم ها امکان برخورد مناسب مولکول ها را در واکش افزایش و انرژی فعال سازی واکنش را کاهش می دهند.

سوال 14

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

الف) دقت کنید در ساختار هر کروموزوم، عالوه بر دنا، پروتئین نیز وجود دارد این مورد فقط برای دنا صحیح است.

ب) این مورد برای دنا و پروتئین هر دو صحیح است نه فقط بعضی از آن ها!

ج) این مورد تنها برای دنا صحیح است.

د) این مورد برای هر دو صحیح است. هر رشته پروتئین در دو سر خود دارای گروه های آمین و کربوکسیل است. هر رشته دنا نیز دارای گروه

فسفات و گروه هیدروکسیل است.

سوال 15

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

گروهی از یاخته های پارانشیمی می توانند با تقسیمات خود آسیب های گیاهی را ترمیم کنند. طی فرایند همانندسازی دو هلیکاز موجود در

جایگاه آغاز همانندسازی ضمن باز کردن مارپیچ DNA از هم دور می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «1»: باید توجه داشت که همانندسازی ژنوم میتوکندری و کلروپالست لزومًا در مرحله S چرخه یاخته ای صورت نمی گیرد.

گزینه «2»: در هر دوراهی همانندسازی یک آنزیم هلیکاز وجود دارد.

گزینه «4»: در گیاهان در محل آسیب نوعی عامل رشد تولید می شود که منجر به افزایش سرعت تقسیم یاخته ها و ایجاد توده یاخته ای

می شود که این توده از نفوذ میکروب ها جلوگیری می کند. 



سوال 16

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

تنها مورد اول صحیح است.

توجه: منظور از مولکول کاهنده انرژی فعال سازی واکنش همان آنزیم ها هستند. بیش تر آنزیم ها از جنس پروتئین و بعضی از جنس رنا هستند.

بررسی موارد نادرست:

مورد دوم: در ساختار آنزیم های از جنس رنا، کربوهیدرات (قند ریبوز) وجود دارد.

مورد سوم: در بدن انسان آنزیم های کبدی می توانند آمونیاک را به اوره تبدیل کنند، پس در جایگاه فعال این آنزیم ها، آمونیاک که یک ماده

سمی است قرار می گیرد اما موجب توقف فعالیت آنزیم نمی شود.

مورد چهارم: تنها در ارتباط با آنزیم های پروتئینی صدق می کند.

سوال 17

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

موارد «الف» و «د» صحیح می باشند.

بررسی موارد:

الف) در فرایند همانندسازی، دنابسپاراز پیوندهای فسفودی استر برقرار می کند. همة آنزیم ها انرژی فعال سازی واکنش ها را کاهش می دهند.

ب) در دوراهی های همانندسازی، عالوه بر دنابسپاراز، هلیکاز نیز فعالیت می کند.

ج) جدا شدن هیستون ها از دنا توسط یک آنزیم دیگر غیر از دنابسپاراز و هلیکاز انجام می شود. اما باز شدن مارپیچ دنا و دو رشته از هم توسط

هلیکاز انجام می شود.

د) منظور دنابسپاراز است که نوکلئوتیدها را به صورت تک فسفاته به رشتة پلی نوکلئوتیدی اضافه می کند.



سوال 18

گزینه 2 پاسخ:

گزينه2

نوار شمارة دو دارای مولکول های دنا با چگالی متوسط است که یکی از رشته ها دارای  و به طور کامل از دنای مادری و رشتة  دیگر دارای 

و به طور کامل از نوکلئوتیدهای جدید ساخته شده است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینة «1»: نوار یک تنها دارای مولکول های دنا با چگالی سبک و نیتروژن های  است. همة نیتروژن های  مربوط به محیط کشت

هستند.

گزینة «3»: مولکول های دنا در نوار شمارة 3 همگی حاصل همانندسازی مولکول های دنای باکتری اولیه هستند. باکتری اولیه نیز مولکول دنای

خود را در محیط کشت دارای  ساخته است.

گزینة «4»: دناهای موجود در نوار شمارة 4 همگی چگالی سنگین و نیتروژن  دارند. همان طور که می دانید نوکلئوتیدهای دارای  درواقع

نوکلئوتیدهای نشانه گذاری شده هستند.

N 15N 14

N 14N 14

N 15

N 15N 15



سوال 19

گزینه 4 پاسخ:

گزينة «4»

شکل ساختار نوعی نوکلئوتید را نشان می دهد و بخش های شمارة 1 و2 به ترتیب گروه فسفات و باز آلی نیتروژن دار هستند.

نوکلئیک اسیدها که شامل دئوکسی ریبونوکلئیک اسید (ِدنا) و ریبونوکلئیک اسید (ِرنا) هستند. همگی بسپارهایی (پلیمرهایی) از واحدهای

تکرارشونده به نام نوکلئوتید هستند. نوکلئوتیدها با نوعی پیوند اشتراکی به نام فسفودی استر به هم متصل می شوند و رشتة پلی نوکلئوتیدی را

می سازند. در تشکیل پیوند فسفودی استر، فسفات یک نوکلئوتید به گروه هیدروکسیل OH از قند مربوط به نوکلئوتید دیگر متصل می شود.

رشته های پلی نوکلئوتیدی یا به تنهایی نوکلئیک اسید را می سازند، مثل رنا یا به صورت دوتایی مقابل هم قرار می گیرند و نوکلئیک اسیدهایی مثل

ِدنا را می سازند، پیوندهای هیدروژنی بین بازهای دو نوکلئوتید مقابل هم از دو رشتة پلی نوکلئوتیدی، دو رشتة ِدنا را در مقابل هم نگه می دارد.

پس در ساختار نوکلئیک اسیدها، دو نوع پیوند بین نوکلئوتیدی دیده می شود پیوند فسفودی استر بین دو نوکلئوتید مجاور هم و پیوند

هیدروژنی بین دو نوکلئوتید مقابل هم.

با توجه به این که نوکلئوتید مورد نظر در یک مولکول نوکلئیک اسید قرار گرفته است، در صورتی که هیچ یک از بخش های شمارة 1 و 2 (گروه

فسفات و باز آلی) در نوعی پیوند بین دو نوکلئوتید شرکت نکنند، تنها قند پنج کربنة این نوکلئوتید در نوعی پیوند شرکت کرده و گروه

هیدروکسیل آن به گروه فسفات نوکلئوتید مجاور آن، توسط پیوند فسفودی استر، اتصال یافته است. پس این نوکلئوتید در هیچ پیوند

هیدروژنی ای شرکت نکرده است و به طور حتم مربوط به نوعی مولکول رنا می باشد (چون در دنا همة نوکلئوتید در پیوند هیدروژنی شرکت

می کنند) و در یکی از انتهاهای آن قرار گرفته است (چون تنها با یک نوکلئوتید پیوند برقرار کرده است.) طبق شکل 8، صفحة 28 کتاب

زیست شناسی 3 اگر نوکلئوتید مورد نظر، نوکلئوتید جایگاه اتصال به آمینواسید باشد، مولکول نوکلئیک اسید موردنظر نوعی رنای ناقل خواهد

بود و درنتیجه می تواند دارای توالی پادرمزه (آنتی کدون) باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینة «1»: اگر فقط باز آلی در پیوندی بین نوکلئوتیدی شرکت نکند (یعنی هم گروه فسفات و هم قند در پیوند شرکت کرده اند). نوکلئوتید

موردنظر تنها با دو نوکلئوتید مجاورش پیوند دارد و بنابراین مربوط به نوعی نوکلئیک اسید با یک رشتة پلی نوکلئوتیدی (مولکول رنا) است.

همان طور که می دانید، در ِرنا به جای تیمین، باز یوراسیل وجود دارد، اما دقت کنید که یوراسیل نوعی باز پیریمیدین است و ساختار تک حلقه ای

دارد، اما باز آلی نوکلئوتید مورد سؤال دارای دو حلقه است.

گزینة «2»: اگر فقط گروه فسفات در پیوندی بین نوکلئوتیدی شرکت کند (یعنی نه باز آلی و نه قند در پیوند شرکت نکرده اند)، نوکلئوتید مورد

نظر تنها با یک نوکلئوتید مجاورش پیوند دارد و بنابراین مربوط به نوعی نوکلئیک اسید با یک رشتة  پلی نوکلئوتیدی (مولکول رنا) است (چون در

دنا همة نوکلئوتیدها در پیوند هیدروژنی شرکت می کنند) و در یکی از انتهاهای آن قرار گرفته است (چون تنها با یک نوکلئوتید پیوند برقرار

کرده است). رنا انواع متفاوتی مثل رنای رناتنی، رنای ناقل، رنای پیک و ... دارد، اما تنها رنای پیک قابلیت ترجمه شدن دارد.

گزینة «3»: اگر هم گروه فسفات و هم باز آلی در پیوندی بین نوکلئوتیدی شرکت کنند، پس در ساختار مولکول نوکلئیک اسید مورد نظر قطعًا

پیوند هیدروژنی وجود دارد، پس این مولکول یا دناست و یا رنای ناقل (همان طور که می دانید در ساختار نهایی رنای ناقل، نوکلئوتیدهای

مکمل می توانند پیوند هیدروژنی ایجاد کنند)، پس نمی توان گفت قند پنج کربنه در این نوکلئوتید به طور حتم دئوکسی ریبوز است.



سوال 20

گزینه 2 پاسخ:

گزينه2

موارد دوم، سوم و پنجم نادرست هستند. منظور صورت سؤال، آنزیم ها است.

مورد اول) همة آنزیم ها در پی فعالیت پروتئین(ها) در یاخته تولید شده اند که می توان به آنزیم های مؤثر در رونویسی و هم چنین پروتئین های

ریبوزومی اشاره کرد.

مورد دوم) برای آنزیم متصل کنندة آمینواسید به رنای ناقل صادق نیست. زیرا این آنزیم پیوند فسفودی استر نمی سازد.

مورد سوم) برای آنزیم های القاکنندة مرگ برنامه ریزی شدة یاخته صادق نیست.

مورد چهارم) همة آنزیم ها، بسپار هستند و دارای زیرواحدهایی می باشند که اتصال این زیرواحدها در هستة یاخته(آنزیم های رنایی) و یا در

سیتوپالسم (آنزیم های پروتئینی) رخ می دهد.

مورد پنجم) دقت کنید که جایگاه فعال آنزیم از نظر شکل با پیش ماده یا بخشی از آن مکمل است؛ نه مشابه!

سوال 21

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

گزینه «1»: رنا از یک رشته تشکیل شده است و لفظ «رشته های» برای آن نادرست است.

گزینه «2»: در مورد یک رشته نمی توان برابری تعداد پورین و پیریمیدین را اثبات کرد.

گزینه «3»: در رنای ناقل امکان تشکیل پیوند هیدروژنی وجود دارد.

گزینه  »4»: رنابسپاراز، رنا می سازد و دنابسپاراز، دنا می سازد. هر دو آنزیم پروتئینی هستند و توسط ریبوزوم های آزاد در سیتوپالسم یاخته تولید

می شوند.



سوال 22

گزینه 1 پاسخ:

گزینه«1»

همه موارد عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند.

بررسی همه موارد:

الف) بعضی از هورمون های پروتئینی بر روی تنظیم بیان ژن یاخته اثر دارند، اما توسط همان یاخته ساخته نشده اند.

ب) می دانیم که پادتن ها می توانند به عنوان گیرنده نیز فعالیت کنند. پادتن ها مولکول هایی ترشحی اند و به صورت آزاد در مایعات بدن گردش

می کنند و بخشی از غشای یاخته ای نیستند.

ج) با توجه به شکل غشای یاخته ای در فصل 2 زیست دهم، می توان گفت بعضی از پروتئین های سراسری غشایی در انتقال مواد از عرض غشا

نقش ندارند. این پروتئین ها می توانند به عنوان گیرنده عمل کرده یا در اتصال یاخته های مجاور به هم نقش داشته باشند.

د) درست است که در غشای لنفوسیت های دفاع اختصاصی می توان گیرنده آنتی ژن (گیرنده پادگن) را دید (البته به جز یاخته پادتن ساز)، اما

این درست نیست که بگو�م هر گیرنده ای که در غشای لنفوسیت ها قرار دارد نوعی گیرنده آنتی ژن است، زیرا می دانیم که همه یاخته های زنده

) و انسولین نیز دارند.  ، T3T4بدن انسان گیرنده برای هورمون های تیروئیدی (

سوال 23

گزینه 3 پاسخ:

گزینه«3»

منظور صورت سوال مولکول های دنا و رنا در یاخته های یوکاریوتی است؛ زیرا طبق متن کتاب، این یاخته ها، توسط غشا ها به چندین بخش

تقسیم شده اند. هم چنین دقت کنید طبق توضیحات صفحه 27 زیست شناسی3، اطالعات وراثتی عالوه بر دنا، در مولکول رنا نیز وجود دارد.

الف) منظور مولکول دنا می باشد. در مولکول دنا، نوکلئوتیدها واحدهای سه بخشی (قند+ باز آلی + گروه فسفات) هستند که توسط پیوند

فسفودی استر به هم متصل شده اند. (این مورد در کنکور سراسری 99 مطرح شده است).

ب) منظور مولکول دنا است که ساختار دو رشته ای و بدون انشعاب دارد.

دقت کنید در هر یاخته ای الزامًا همانندسازی مولکول دنا صورت نمی گیرد و به علت کلمه «به طور حتم» در صورت سوال، این مورد نادرست

است.

ج) دقت کنید همانطور که در فصل 7 زیست شناسی1، خوانده اید، مولکول های نوکلئیک اسید مانند رنا می توانند از طریق پالسمودسم ها بین دو

یاخته مجاور جابه جا شوند. مولکول های رنا، دارای قند ریبوز هستند.

د) منظور مولکول دنا می باشد که دارای واحدهای اطالعاتی به نام ژن می باشد. اما دقت کنید که در هر یاخته الزامًا همانندسازی مولکول دنا

صورت نمی گیرد.



سوال 24

گزینه 1 پاسخ:

گزینه«1»

تنها مورد سوم صحیح است.

، دو منظور صورت سوال مولکول دنا است که پروتئین هایی مثل دنابسپاراز، رنابسپاراز و .... می توانند به آن متصل شوند. در مولکول 

رشته به واسطه پیوندهای هیدروژنی در کنار هم قرار می گیرند. این پیوندها طبق متن کتاب درسی بین بازهای آلی به صورت اختصاصی

تشکیل شده و دارای انرژی پیوند کمی هستند.

بررسی سایر موارد:

مورد اول) این مورد فقط برای هسته یوکاریوت ها صادق است و درباره پروکاریوت ها صدق نمی کند.

مورد دوم) دقت کنید که بعضی از ژن ها در بعضی از یاخته ها هیچ گاه بیان نمی شوند.

مورد چهارم) دقت کنید منظور صورت سوال مولکول دنا می باشد. در ساختار کروموزوم ها، پروتئین و دنا یافت می شود؛ نه اینکه در ساختار دنا،

پروتئین یافت شود.

DNA

سوال 25

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

هیچ یک از موارد درست نیستند. بررسی موارد:

الف) در هر مولکول دورشته ای دنا تعداد بازهای آدنین با تیمین برابر است.

ب) پیوند فسفودی استر بین نوکلئوتید ها برقرار می شود نه در ساختار نوکلئو تید ها.

ج) در نو کلئیک اسید های خطی (دنای خطی و رنا) گروه فسفات در یک انتها و گروه هیدرو کسیل در انتهای دیگر به صورت آزاد دیده می شوند.

د) بازهای آلی تک حلقه ای از طریق حلقه 6 ضلعی (نه کربنی) خود به قند دئو کسی ریبوز متصل می شوند.

سوال 26

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

همه موارد نادرست است.

الف) پپسین آنزیمی است که در خارج از یاخته تولید می شود.

ب) آنزیم هایی که موجب مرگ برنامه ریزی شده یاخته می شوند سبب مرگ یاخته می شوند.

ج) آنزیم ها ممکن است در غشای یاخته قرار گرفته باشند.

د) همه آنزیم ها پروتئینی نیستند.



سوال 27

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

، گروه مطابق فرمول ساختاری مقابل، هر آمینو اسید دارای یک کربن مرکزی است که چهار ظرفیت آن توسط هیدرو ژن،  گروه َامین 

کربو کسیل  و گروه R پر می شود.

بررسی همه گزینه ها:

گزینه «1»: گروه های َامین و کربو کسیل که هر دو در تشکیل پیوند پپتیدی شرکت می کنند، در دومین ساختار پرو تئین، توانایی تشکیل

پیوند های هیدروژنی (نوعی پیوند غیر  اشتراکی) را دارند. دقت کنید داشتن توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی الزامًا به معنی تشکیل قطعی پیوند

هیدروژنی نیست.

گزینه «2»: گروه کربو کسیل است که تنها در آخرین آمینو اسید  زنجیره پلی پپتیدی دیده می شود. این گروه در ایجاد ویژگی های آمینو اسید کامًال

بی نقش نیست، زیرا باعث ایجاد خاصیت اسیدی در آمینو اسید ها می شود.

گزینه «3»: گروه R است که ویژگی های منحصر به فرد هر آمینو اسید  را ایجاد می کند. در ساختار سوم هر پلی پپتید، برهم کنش های آب گریز

بین گروه های R آب گریز تشکیل می شود. توجه کنید که در ساختار  پلی پپتید ها گروه های R زیادی نیز یافت می شود که آبگریز نیستند. این

گروه های R در ساختار سوم پروتئینی نقشی در برهم کنش های آبگریز ندارند.

گزینه «4»: گروه آمین است که تنها در نخستین آمینو اسید زنجیره پلی پپتیدی دیده می شود. این گروه فاقد کربن متصل به اکسیژن است.

(−N )H 2

(−COOH)

سوال 28

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

تنها عبارت الف درست است.

الف) منافذ پالسمودسم به قدری بزرگ هستند که اسیدهای نوکلئیک و ویروس های گیاهی می توانند از آن جابه جا شوند.

ب) منبع رایج انرژی که در انتقال فعال استفاده می شود شامل  می باشد که نوعی نوکلئوتید است. توجه نما�د که اسیدهای نوکلئیک

نوعی بسپار (پلی مر) می باشند.

ج) واحدهای تکرارشونده اسیدهای نوکلئیک شامل نوکلئوتیدها هستند که پیوند فسفودی استر بین نوکلئوتیدها برقرار هست نه درون آن ها.

د) اطالعات اولیه در مورد ماده وراثتی از آزمایشات دانشمندی به نام گریفیت به دست آمد. (نه نوکلئیک اسید)

ATP

سوال 29

گزینه 3 پاسخ:

در فرایند همانندسازی، ابتدا آنزیم هلیکاز مارپیچ دنا و دو رشته آن را از هم باز می کند. توجه شود باز شدن پیچ و تاب دنا و جداشدن

هیستون ها قبل از شروع فرایند همانندسازی دنا رخ می دهد.



سوال 30

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

قبل از همانندسازی دنا (نه طی آن)، باید پیچ و تاب فامینه، باز و پروتئین های همراه آن یعنی هیستون ها از آن جدا شوند تا همانندسازی

بتواند انجام شود. 

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه «1»: آنزیم ویرایش کننده، دنابسپاراز است. این آنزیم، در کاهش تعداد نوکلئوتیدهای سه فسفاته آزاد موجود در هسته نقش دارد و حین

ساخت رشته پلی نوکلئوتیدی دنا، از این نوکلئوتیدها استفاده می کند. 

گزینه «2»: همانندسازی دنا با دقت زیادی انجام می شود؛ این دقت تا حدود زیادی مربوط به رابطه مکملی بین نوکلئوتیدهاست. 

، پیوند هیدروژنی بیش تری تشکیل می شود. و CGATگزینه «3»: بین  و  نسبت به 

سوال 31

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

پروکاریوت ها فاقد چرخه یاخته ای هستند و بنابراین نقاط وارسی ندارند. 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «1»: آنزیم دنابسپاراز می تواند هنگام بروز اشتباه در همانندسازی با شکستن پیوند فسفودی استر نوکلئوتید اشتباه را جدا نماید.

گزینه «2»: دناهای موجود در سیتوپالسم یاخته های یوکاریوتی، مربوط به اندامک هایی می باشد که دارای دنای حلقوی هستند. دنای حلقوی

فاقد انتهای آزاد هست.

گزینه «3»: در هسته یاخته لنفوئیدی، فعالیت همانندسازی فقط در مرحله  صورت می گیرد که باعث دو کروماتیدی شدن کروموزوم ها

می شود.

S

سوال 32

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

وجود بعضی از مواد سّمی در محیط مثل سیانید و آرسنیک می تواند با قرار گرفتن در جایگاه فعال آنزیم. مانع فعالیت آن شود بعضی از این

مواد به همین طریق باعث مرگ می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «1»: بعضی آنزیم ها برای فعالیت به یون های فلزی مانند آهن، مس و یا مواد آلی مثل ویتامین ها نیاز دارند. به مواد آلی که به آنزیم

کمک می کنند کوانزیم می گویند: یون های فلزی مانند آهن و مس. ماده آلی نیستند و کوآنزیم محسوب نمی شوند.

گزینه «2»: همه  آنزیم ها درپی فعالیت آنزیم(های) دیگری در سلول تولید شده اند.

گزینه «4»: آنزیم ها در همه واکنش های شیمیایی بدن جانداران که شرکت می کنند: سرعت واکنش را زیاد می کنند.



سوال 33

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»                                                   

این شکل، مربوط به رناتن شبکه آندوپالسمی و دستگاه گلژی می باشد. پروتئین هایی که از این ساختارها عبور می کنند ممکن نیست به هسته

سلول سازنده خود وارد شوند. پروتئین هایی که در هسته سلول سازنده شان فعالیت می کنند، در ریبوزوم های جدا از شبکه آندوپالسمی ساخته

می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «2»: دقت کنید الزامًا همه پروتئین های ساخته شده، آنزیم نیستند.

گزینه «3»: پروتئین های عبوری از دستگاه گلژی و شبکه آندوپالسمی می توانند وارد کریچه و یا لیزوزوم شوند.

گزینه «4»: پروتئین ممکن است چند رشته ای باشد و چندین انتهای آزاد آمین داشته باشد.

سوال 34

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»                                      

در گویچه های قرمز بالغ خون ، عالوه بر هموگلوبین و آنزیم کربنیک انیدراز ، آنزیم های دیگری و پروتئین های دیگر نیز، مشاهده می شوند،

مانند آنزیم های شرکت کننده در فرایند گلیکولیز.

الف) این مورد صحیح است زیرا هر پروتئینی طبق کتاب درسی دارای ساختار سوم می باشد و این ساختار از تاخوردگی بیشتر صفحات و یا

مارپیچ ها ایجاد شده است. (درست)

ب) دقت کنید آمینواسیدهایی که در دو انتهای رشته هستند در تشکیل یک پیوند پپتیدی (نه پیوند های پپتیدی) شرکت می کنند.(نادرست)

ج) دقت کنید این مورد برای هموگلوبین و آنزیم کربنیک انیدراز صحیح است نه همه پروتئین های گویچه قرمز بالغ. (نادرست)

د) برخی از پروتئین صرفا ساختار سوم دارند و فاقد چندین زیرواحد هستند.(نادرست)



سوال 35

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

موارد (الف)، (ب) و (د) در رابطه با بافت استخوانی متراکم و هر چهار مورد در رابطه با بافت استخوانی اسفنجی صدق می کند.

بررسی همه موارد:

الف) بافت استخوانی اسفنجی حاوی مغز استخوان است. دقت کنید که یاخته های بنیادی در مغز استخوان با تقسیمات خود، یاخته های

بنیادی میلوئیدی و لنفوئیدی را تولید می کنند و جزء یاخته های بافت استخوانی محسوب نمی شوند.

ب) یاخته های استخوانی، رشته های سیتوپالسمی طویلی دارند که باعث ارتباط بین یاخته های نزدیک به هم می شود. یاخته های دارینه ای نیز

همانند یاخته های استخوانی دارای رشته های سیتوپالسمی هستند.

ج) یاخته های هدف هورمون اریتروپویتین، یاخته های بنیادی مغز قرمز استخوان هستند. بافت اسفنجی برخالف بافت فشرده با مغز قرمز

استخوان در تماس است.

د) پیوند اشتراکی (کوواالنسی) در ساختار مولکول هایی مانند نوکلئوتیدها و پروتئین ها وجود دارد. یاخته های استخوانی در میان یاخته خود

پروتئین هایی مانند کالژن تولید می کنند و پیوندهای اشتراکی از نوع پیوند پپتیدی تشکیل می دهند.

سوال 36

گزینه 1 پاسخ:

گزینه 1

تنها مورد ج صحیح است

مولکول های حامل اطالعات وراثتی در هو هسته ای ها شامل دنای خطی و حلقوی است.

عبارت «الف»: دقت کنید این مورد برای مولکول های دنای حلقوی صادق نیست زیرا این مولکول ها یک جایگاه آغاز همانندسازی دارند.

هم چنین ممکن دنای خطی در یاخته ای مانند نوتروفیل ها قرار داشته باشد و به طور معمول همانندسازی نشود.

عبارت «ب»: این مورد برای زمانی که مولکول دنای خطی در یاخته هایی باشد که تقسیم نمی شوند، صادق نیست زیرا در این یاخته ها دنای

خطی همانندسازی نمی شود.

عبارت «ج»: نوکلئیک اسید ها مولکول های بسپار خطی هستند که از واحد های نوکلئوتیدی تشکیل شده اند. این نوکلئوتید ها از سه بخش قند،

فسفات و باز آلی تشکیل شده اند.

عبارت «د»: دقت کنید در کتاب درسی دربارة پروتئین های متصل به دنای حلقوی مطلبی گفته نشده است. همچنین اگر دنای خطی

همانندسازی نشود، این جمله نیز نادرست است. (دقت کنید اگر مولکول رنا را به عنوان ذخیره کنندة اطالعات وراثتی در نظر بگیریم، در نتیجه

موارد الف، ب و د نادرست هستند زیرا این موارد تنهای دربارة همانندسازی صادق هستند.)



سوال 37

گزینه 3 پاسخ:

گزینه 3

موارد الف و ب و ج صحیح است

بررسی موارد:

عبارت «الف»: آنزیم دنابسپاراز می تواند در طی فعالیت بسپارازی خود پیوند فسفودی استر ایجاد کند و در طی فعالی نوکلئازی خود آن را

تجزیه کند.

عبارت «ب»: پمپ سدیم - پتاسیم، با هیدرولیز ATP (انرژی زا)، یون های سدیم و پتاسیم را بر خالف شیب غلظت جا به جا می کنند (انرژی خواه)

عبارت «ج»: عوامل رونویسی متصل به افزاینده با اتصال به رنابسپاراز باعث افزایش تمایل این آنزیم به رونویسی می شوند.

عبارت «د»: آنزیم با کاهش انرژی فعال سازی واکنش های انجام شدنی سبب افزایش سرعت واکنش های شیمیایی می شود.


