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و اما ژنتیک...
ژنتیک در کتاب های درسی زیست شناسی نظام جدید آموزشی در بخش هایی از هر سه کتاب به شرح زیر دسته 

بندی شده است:
 فصل 6 و گفتار دو فصل 8 از زیست شناسی 2

 گفتار یک و دو فصل 1، فصل 3 و گفتار دو و سه فصل 4 از زیست شناسی 3
بر همین اساس ساختار کلی کتاب »ژنتیک« از مجموعه زیست شناسی هفت خوان نیز بر پایۀ همین گفتارها و 

فصل ها بنا نهاده شده است:
 فصل 1: گفتار یک و دو فصل 1 زیست شناسی 3

 فصل 2: فصل 6 زیست شناسی 2
 فصل 3: فصل 3 زیست شناسی 3

 فصل 4: گفتار دو فصل 8 زیست شناسی 2
 فصل 5: گفتار دو و سه فصل 4 زیست شناسی 3

به هنگام تألیف این جلد از مجموعه کتاب های جامع زیست شناسی هفت خوان، ابتدا کمی ُمرّدد بودم که با نگاه 
جدید مؤلفین کتاب های درسی نظام جدید و  که در ابتدای برخی از فصول خودنمایی می کرد و حتی اصالحیۀ 

بعدی هیأت تألیف زیست شناسی که این  را در ابتدای فصل 3 زیست شناسی3 نیز کوبید!! 

 اصاًل نیاز به تدریس و تألیف عمیق و مفهومی ژنتیک هست یا خیر؟!
 هیأت تألیف بر طبق کدام قانون اجازه دارد به طراحان آزمون )هر آزمونی از جمله آزمون سراسری!!( ممنوع 

بودن یا نبودن طرح سؤال را از منبع تألیف شده اعالم نماید؟!
 چقدر احتمال دارد طراحان آزمون سراسری به  احترام بگذارند؟!

و ...
با همۀ این تردیدها  تصمیم گرفتم ژنتیک کنکور را در قالب جلد اول هفت خوان زیست شناسی 3 تألیف کنم؛ 
زیرا تجربۀ سال های اخیر تدریسم نشان می دهد همانقدر که می توان به عدم طرح پرسش های عددی از این فصول 
امیدوار بود، به همان میزان هم می توان به طرح مسائل عددی معتقد بود. از طرف دیگر دسته ای از دانش آموزان 
عالقه مند هستند مطالب کتاب درسی را عمیق و دقیق و فارغ از طرح و عدم طرح پرسش، مطالعه و مطالب علمی 

را بیاموزند. 
به همین سبب در این مجموعه:

1   سعی کردم تمام نکات آموزشی ژنتیک در همان قالب هفت خوان ها تألیف شود. 
 2 علی رغم آموزش مباحث تئوری هر یک از کتابخوانی های گفتارها و فصول تعریف شده، طرح عبارات درست 
و نادرست یعنی خوان ششم از هفت خوان را به جلد دوم از هفت خوان زیست شناسی 3 اختصاص داده ام؛ به همین 

سبب در این کتاب به جای عبارات، از پرسش های چهارگزینه ای در حین آموزش درس، استفاده کردم. 
 3 در هر یک از فصول، مسائل عددی قابل طرح بر اساس مفهوم موضوع مطرح شده را طرح و نحوۀ پاسخ دهی 

به آنها را آموزش دادم.



 4 مسائل از ساده ترین شکل تا پیچیده ترین فرم آنها که قابلیت طرح برای نظام جدید را دارند، انتخاب شده اند.
5 از به کار بردن فرمول های پیچیدۀ ریاضی در آموزش مسائل خودداری کردم و مسائل عددی را در قالب اصول   

اولیۀ احتماالت و الگوهای ساده ای مانند جدول پانت آموزش دادم.

برای آموزش بهتر و یادگیری مؤثرتر در این کتاب:
1   ابتدا گفتارها و فصول عنوان شده را از کتاب درسی و هفت خوان های مربوطه مفصل مطالعه کرده و پس از 

آموختن به فصل حل مسئلۀ آن در این جلد مراجعه کنید.
 2 در حین مطالعۀ هر فصل از این کتاب پس از آموزش مطالب تئوری، حل مسائل عددی آن موضوع در قالب 

پرسش های چهارگزینه ای مطرح شده است.
 3 از آنجایی که هدف این کتاب کاماًل آموزشی است، نه سنجشی، پاسخ نامۀ هر یک از پرسش چهارگزینه ای 

بالفاصله پس از پرسش  آمده است، تا شما در حین مطالعۀ هر فصل، پله پله با مسائل آن نیز آشنا شوید.

و اما به رسم ادب:
 سایه خالقی، برای تمام بی خوابی ها و دوان دوان دویدن هایت بین گروه تألیف و گروه اجرایی مبتکران

 نسترن تاجعلی سرپرست گروه ویراستاری، بابت تمام سختی های جانکاه مسیر تألیف
 شاهین راضیان از گروه ویراستاری و طرح پرسش 

از صمیم قلب و اعماق وجودم سپاس گزارم.

در ضمن بر خود واجب می دانم از تیم اجرایی انتشارات محترم مبتکران:
 حسین کشتی کار صفحه آرای محترم، که با زمان اندک، نهایت تالش را در آماده سازی این اثر نیز داشتند.
 بهاره خدامی از واحد گرافیک و ملیحه محمدی طراح شکل، که خالقانه و صبورانه به گروه کمک کردند.

 آرش صادقیان طراح جلد خوش ذوق هفت خوان ها
 ناهید صبایی از واحد تایپ و حروفچینی

 طوبی عینی پور برای نمونه خوانی و آسیه فالح برای هماهنگی های بین گروه تألیف و اجرا 
کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم.

 در پایان از مدیریت محترم انتشارات مبتکران آقای یحیی دهقانی و دبیر مجموعه کتاب های این انتشارات 
آقای هادی عزیززاده که در تمام طول مسیر برادرانه از اعماق وجود راهنمای هر دو گروه تألیف و اجرا بودند، 

کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم.

پی نوشت:
 الزم می دانم اکنون که بعد از حدود 14 ماه بسته کتاب های هفت خوان در حال تکمیل شدن است از میر حمید 
خاتمی مدیر محترم فروش مبتکران جهت توزیع سراسری و رساندن این آثار به اقصی نقاط سرزمینم نیز تشکر کنم.

 

پدرام فرهادیان



راستی برای: 
1  ارسال نظرات )پیشنهاد یا انتقاد(   

 2  ارسال پرسش های احتمالی از مجموعه کتاب های هفت خوان 
 3 رفع ابهام از سؤاالت پیش آمده برای شما 

 4 درخواست همکاری یا ارتباط با مؤلف 
5 استفاده از فیلم های آموزشی مکمل   

6 برنامه ریزی مطالعاتی و روش های مطالعۀ زیست شناسی و ....  

با یکی از شیوه های زیر با ما ارتباط بگیرید. 

 nama_va_neshaneye_andishe       
7khan_zis tshenasi

 021-66909845  

 09۳51808284  
 www.Nama-andishe.com  
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 نوکلئیک اسیدها
1. تمام یاخته های پیکری یک جاندار از تقسیم یاختۀ تخم یا یاختة والدی حاصل می آیند.

2. تمام یاخته های یک جاندار پریاخته در ابتدا همانند هم بوده و فاقد تمایز هستند ولی پس از مدتی هر یک از یاخته ها یا بافت ها ویژگی های 
اختصاصی خود مانند شکل، اندازه، توانایی، کار و ... را کسب و از سایر یاخته ها یا بافت ها تمایز می یابند.

3. درون هسته، دِنا )DNA( و پروتئین های متصل به آن، رِنا )RNA( و انواعی از آنزیم ها وجود دارد.

 هم در ساختار DNA یوکاریوت ها و هم درون ساختار DNA پروکاریوت ها، پروتئین وجود دارد. فقط توجه داشته باشید که:
DNA   1 پروکاریوت ها، پروتئین دارد ولی هیستون و نوکلئوزوم ندارند.

 DNA 2 یوکاریوت ها عالوه بر سایر پروتئین ها، هیستون و نوکلئوزوم نیز دارند.

4. نوکلئیک اسیدها شامل دئوکسی ریبونوکلئیک اسید )دِنا یا DNA( و ریبونوکلئیک اسید )رِنا یا RNA( هستند.
5. دِنا و رِنا هر دو از بَسپارهایی )پلی مرهایی( از واحدهای تکرارشونده ایی به نام نوکلئوتید هستند. به عبارت بهتر نوکلئوتیدها، تک پارهای 

)مونومرهای(های نوکلئیک اسیدها هستند.

ترکیب:

 مونومرها، واحدهای کوچک، یکسان و یا تقریبًا مشابه هم هستند که در کنار یکدیگر قرار می گیرند و مولکول های درشتی به نام پلی مر 
را می سازند. به عنوان مثال نشاسته پلی مری است که از مونومرهایی به  نام گلوکز ساخته شده است و یا پروتئین ها که پلی مرهایی متشکل از 

مونومرهای آمینواسیدی هستند.

DNA .6 و RNA )درواقع اسیدهای نوکلئیک( هر دو دارای بار منفی هستند. )مانند پروتئین ها(

 نوکلئوتید
7. هر نوکلئوتید از سه بخش تشکیل شده است. قند پنج کربنه، باز آلی نیتروژن دار و یک تا سه گروه فسفات.

8. قند پنج کربنة نوکلئوتید:
1   قند به کار رفته در ساختار نوکلئوتیدها، یک قند پنج کربنه بوده و از مونوساکاریدها است.

 2 این قند از یک حلقۀ پنج  ضلعی تشکیل شده است.
 3 نوع قند نوکلئوتیدهای DNA و RNA تفاوت دارد. قند پنج کربنۀ DNA دئوکسی ریبوز و قند پنج کربنۀ RNA ریبوز می باشد. )دئوکسی 

ریبوز یک اکسیژن از ریبوز، کمتر دارد.(

 نوکلئوتید یعنی قند پنج کربنه، باز آلی و فسفات، پس بدیهی است هرگاه در پرسشی از واژۀ »نوکلئوتید« استفاده شد یعنی قند پنج کربنه 
نیز مطرح است و با توجه به اینکه قند پنج کربنه نوکلئوتیدهای DNA و RNA تفاوت دارد، می توان نتیجه گرفت که نوکلئوتید A )آدنین دار( 
 A آدنین دار( رِنا )مانند سایر نوکلئوتیدهایشان!!( تفاوت دارند، ولی باز آلی نیتروژن دار فاقد قند پنج کربنه است؛ پس باز آلی( A دِنا با نوکلئوتید

)آدنین( دِنا با باز آلی A )آدنین( رِنا تفاوت ندارد. )مانند سایر بازهای آلی نیتروژن دارشان!!(

9. گروه فسفات نوکلئوتید:
) تشکیل شده اند. )PO 4

3− 1   نوکلئوتیدها به طور کلی از )1( تا )3( گروه فسفات 
 2 نوکلئوتیدهای آزاد در سیتوپالسم، اغلب سه گروه فسفات دارند.

 3 نوکلئوتیدهای آزاد سیتوپالسمی وقتی در ساختار دِنا و رنا قرار می گیرند دو گروه فسفات خود را از دست داده و تک فسفاته می شوند.
 4 در تمام انواع نوکلئوتیدها )چه تک فسفاته، چه دو فسفاته و چه سه فسفاته( فقط یک پیوند فسفات ـ قند بین فسفات آخر متصل به حلقۀ 

قند پنج کربنه وجود دارد.



ژنتيك
کنکور

11

فصل اول

ترکیب:

بهتر  از حلقه )به عبارت  به کار رفتن در ساختار نوکلئیک اسیدها، دو فسفات دورتر  به منظور  به هنگام تشکیل نوکلئوتیدهای تک فسفاته   
فسفات های دارای پیوندهای بین فسفاتی( به ترتیب و تک تک جدا می شوند که در حین جدا شدِن هر کدام نیز، مقداری انرژی آزاد می شود که 

این انرژی در پدیده های همانندسازی و رونویسی مصرف می شود.
AMPADPATP -P -P

+P

 توجه داشته باشید واکنش فوق برای تمام نوکلئوتیدها قابل تعمیم است.

5 خالصه اینکه در هر نوکلئوتید سه فسفاته، دو پیوند بین فسفاتی و یک پیوند فسفات ـ قند وجود دارد.  

10. باز آلی نیتروژن دار نوکلئوتید:
1   هر نوکلئوتید یک باز آلی نیتروژن دار دارد.

 2 بازهای آلی نیتروژن دار از یک یا دو حلقة آلی تشکیل شده اند که در ساختار آنها نیتروژن وجود دارد.

)T( و تیمین )U( یوراسیل ،)C( تک حلقه ای یا پیریمیدین: سیتوزین
 3 بازهای آلی   

)G( و گوانین )A( دو حلقه ای یا پورین: آدنین

 توجه داشته باشید که به هنگام شمارش حلقه های آلی در نوکلئوتیدها عالوه بر حلقه های آلی تک یا دو حلقه ای ها، حلقۀ قند پنج کربنه را 
نیز در نظر داشته باشید.

 4 از بین بازهای آلی نیتروژن دار A ، C و G هم در دِنا هم در رِنا وجود دارند ولی باز آلی نیتروژن دار T فقط مختص دِنا و باز آلی نیتروژن دار 
U فقط مختص رِنا است.

5 در هر نوکلئوتید، باز آلی نیتروژن دار از طریق نوعی پیوند کوواالنسی )پیوند قند ـ باز( به قند پنج کربنه متصل می شود.  

الف( باز آلی نیتروژن دار در کتاب درسی دو حلقه ای است، پس تصویر معرف یکی 
از نوکلئوتیدهای آدنین )A( یا گوانین )G( می باشد. 

ب( معرف قندی پنج کربنه است که به دلیل عدم مشاهدۀ H و OHهای به کار رفته در 
ساختار آن، نمی توان دئوکسی ریبوز یا ریبوز بودن آن را مشخص کرد.

پ( نوکلئوتید تصویر مقابل یک فسفات دارد، بنابراین معرف نوکلئوتید به کار رفته در 
ساختار نوکلئیک اسیدها است و فاقد پیوندهای بین فسفاتی است.

ت( بین کربنی های قند پنج کربنه با فسفات و باز آلی پیوندهای اشتراکی وجود دارد. 
به عبارت بهتر قند پنج کربنه نوکلئوتید از یک سمت با کربن خود به باز آلی 

نیتروژن دار و از سمت دیگر باز هم با کربن خود با فسفات پیوند می دهد.
ث( قند پنج کربنه از طریق یک کربن خود با عامل هیدروکسیل پیوند برقرار می کند.

11. توجه داشته باشید که هر دو پیوند قند ـ باز و قند ـ فسفات نوعی پیوند کوواالنسی هستند.
12. بازهای آلی پورین با حلقۀ کوچک تر خود به کربن شمارۀ یک قند متصل می شوند. )دو حلقۀ سازندۀ بازهای آلی پورینی از نظر اندازه یکسان نیستند.(

13. ریبوز در کربن شمارۀ دو، یک اتم اکسیژن بیشتر از دئوکسی ریبوز دارد.
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14. خالصه اینکه:
قند 5 کربنۀ دئوکسی ریبوز که همواره ثابت است.

- نوکلئوتیدهای DNA تشکیل شده اند از  یک گروه فسفات که همواره ثابت است.
یک گروه باز آلی نیتروژن دار حلقوی که متنوع است.

قند 5 کربنۀ ریبوز که همواره ثابت است.
- نوکلئوتیدهای RNA تشکیل شده اند از  یک گروه فسفات که همواره ثابت است.

یک گروه باز آلی نیتروژن دار حلقوی که متنوع است.

15. از آنجایی که نوکلئوتیدهای آزاد در سیتوپالسم یک تا سه عدد فسفات دارند؛ درحالی که نوکلئوتیدهای به کار رفته در ساختار اسیدهای 
نوکلئیک یک عدد فسفات، پس بدون در نظر گرفتن فسفات ها، 8 نوع نوکلئوتید )4 نوع در دِنا و 4 نوع در رِنا( و با در نظر گرفتن فسفات ها 24 

نوع نوکلئوتید )8 نوع نوکلئوتید × 3 جای گشت تک تا سه فسفاته( در طبیعت وجود دارد.
16. اتصال قند ـ فسفات از نوع پیوند اشتراکی )کوواالنسی( به نام فسفودی اِستر است. به عبارت بهتر دو انتهای یک رشته پلی نوکلئوتیدی 

) ختم می شوند. )−OH همانند هم نیستند، بلکه یک انتها به فسفات و انتهای دیگر به گروه هیدروکسیل 
17. رشتۀ پلی نوکلئوتیدی خطی، دارای دو سر آزاد و قطبی است ولی در فرم حلقوی در باکتری ها )پیش هسته ای ها(، راکیزه )میتوکندری( و 

سبزدیسه )کلروپالست( که دو سر آزاد و ذکر شده وجود ندارد، قطبیت مشاهده نمی شود.
18. دِنای حلقوی:

1   به منظور تشکیل DNA حلقوی دو انتهای رشتۀ پلی نوکلئوتیدی با پیوند فسفودی استر به یکدیگر متصل می شوند.
 2 دِنای پروکاریوت ها)پیش هسته ای ها( حلقوی است.

یوکاریوت ها  )سبزدیسه(  کلروپالست  و  )میتوکندری(  راکیزه  در  موجود   DNA بلکه  نیست،  پروکاریوت ها  مختص  فقط  حلقوی  دِنای   3 
)هوهسته ای ها( نیز حلقوی است.

19. دِنای خطی:
1   در این نوع دِنا، دو انتهای رشتۀ پلی نوکلئوتیدی به هم متصل نمی شوند.

) از قند آزاد قرار گرفته است. )−OH  2 در یک انتهای رشتۀ پلی نوکلئوتیدی گروه فسفات و در انتهای دیگر آن گروه هیدروکسیل 
 3 دِنای هستۀ یوکاریوت ها خطی است.

20. بد نیست بدانید که:
  1 تعداد رشتۀ خطی - تعداد نوکلئوتید = پیوند فسفودی استر   
تعداد رشتۀ خطی - )تعداد نوکلئوتید( × 2 = قند - فسفات  2

قطبیتتعداد نوکلئوتیدپیوند قند ـ بازپیوند قند ـ فسفاتپیوند فسفودی استر

n nnn.دنای حلقویندارد
n −2nnn.دنای خطیهر رشته دارد

n −1nnn.دارد
مولکول رنا یا دنای 

تک رشته ای

 با فرض اینکه، تعداد نوکلئوتیدهای DNA خطی و حلقوی برابر باشد، دِنای حلقوی دو پیوند فسفودی استر بیشتر از دِنای خطی دارد. )زیرا 
برای ایجاد دِنای حلقوی، سرهای آن با دو پیوند فسفودی استر به هم متصل می شوند.(

21. مکمل بودن بازهای آلی دِنا که حاصل آزمایش های چارگاف بود، سبب ثبات قطر دو رشتۀ DNA در تمام طول مولکول می شود. )همواره 
یک باز پورین مقابل یک باز پیریمیدین قرار می گیرد.(

22. ثبات قطر مولکول DNA سبب پایداری اطالعات شده و در فشرده شدن بهتر کروموزوم ها مؤثر است.
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24. علت مکمل شدن بازهای مقابل، فقط ساختار سه بعدی آنها است و هیچ آنزیمی سبب ایجادِ پیوند هیدروژنی بین بازهای مکملی که مقابل 
یکدیگر قرار می گیرند، نمی شود.

25. اطالعات وراثتی براساس ترتیب و تعداد بازها تشکیل می شود و هیچ محدودیتی هم برای رشتۀ DNA ندارد.
26. در مدل نردبان مارپیچ )واتسون و کریک(:

1   هر مولکول دِنا از دو رشتۀ پلی نوکلئوتیدی تشکیل شده است.
 2 دو رشتۀ پلی نوکلئوتیدی یک مولکول DNA از طریق پیوندهای هیدروژنی بین بازهای آلی به هم متصل اند.

 3 دو رشتۀ پلی نوکلئوتیدی دِنا، حول یک محور فرضی پیچیده اند و ساختار مارپیچ دو رشته ای را به وجود آورده اند.
 4 در این مدل، ستون های )میله های( نردبان از قندهای دئوکسی ریبوز و فسفات ها و هر پله هم از یک جفت باز آلی نیتروژن دار تشکیل 

شده است.
پیوند بین بازهای مقابل از نوع هیدروژنی

است. 5 در این ساختار         
پیوند بین بازهای مجاور از نوع فسفودی استر 

6 پیچ کوچک: فاصله دو پله متوالی روی یک رشته از مولکول DNA را پیچ کوچک می  نامند.   

6 حداکثر تنوع باز آلی: 4 نوع 1   تعداد نوکلئوتید: 4 تا   
7 حداقل تعداد پیوند هیدروژنی: 4 تا  2 تعداد باز آلی: 4 تا   
8 حداکثر تعداد پیوند هیدروژنی: 6 تا  3 تعداد فسفات: 4 تا   

4 6
2 5+

= 9 میانگین تعداد پیوند هیدروژنی:   4 تعداد قند پنج کربنه: 4 تا   
5 حداقل تنوع بازهای آلی: 2 نوع  

7 پیچ بزرگ: فاصله 10 پلۀ متوالی بر روی یک رشته مولکول DNA را پیچ بزرگ می نامند.  
6 حداکثر تنوع بازهای آلی: 4 نوع 1  تعداد نوکلئوتیدها: 20 تا   

7 حداقل تعداد پیوند هیدروژنی: 20 تا  2 تعداد باز آلی: 20 تا   
8 حداکثر تعداد پیوند هیدروژنی: 30 تا  3 تعداد فسفات: 20 تا   

9 میانگین تعداد پیوند هیدروژنی: غیرقابل تعیین  4 تعداد قند پنج کربنه: 20 تا   
5 حداقل تنوع بازهای آلی: 2 نوع  

 در قطعۀ بزرگ DNA نمی توان میانگین تعداد پیوند هیدروژنی را تعیین کرد؛ زیرا ترتیب استقرار نوکلئوتیدها مشخص نیست.

1. در قطعه اي از مولکول DNA با 160 پيوند هيدروژني با فرض اينکه داراي20 نوکلئوتيد آدنين دار باشد، چند نوکلئوتيد وجود دارد؟
 120 2   60   1

24 4   80 3 

گزینه »2«.

160  کل پیوند هیدروژنی 40 120− =  )G و C 120   )پیوند هیدروژنی بین
۳ 40 60 2 120= × =G یا C تعداد

20 20 2 40A T× =     Tو A پیوند هیدروژنی بین  
40 40 ۳ 120C G × =  Gو C پیوند هیدروژنی بین  

  120
۳ 40 60 2 120= × =
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2. در يک مولکول DNA، تعداد ............... کمتر از سايرين است؟   
1   بازهاي پوریني  2 پیوندهاي هیدروژني  3 پیوندهاي فسفودي استر  4 دئوکسي ریبوز

۳ پیوند هیدروژنی 
2
n n پیوند فسفودی استر و  n باز پورین، 2−

2 گزینه »1«.  در یک مولکول DNA با n عدد نوکلئوتید، n قند دئوکسی ریبوز، 
وجود دارد. 

3. بخشي از مولکول DNA، داراي 180 نوکلئوتيد است که 30 نوکلئوتيد آن آدنين دار مي باشند. چند پيوند هيدروژني بين دو زنجيره 
وجود دارد؟

270 4  240 3  210 2  180   1

گزینه »۳«.

۳0 ۳0 2 60A T× =   Tو A پیوند هیدروژنی بین  

60 60 ۳ 180G C× =  Gو C پیوند هیدروژنی بین  
90   90

⇒ در مجموع      + =180 60 240  

4. هر مولکول RNA با n نوکلئوتيد داراي چند پيوند قند ـ فسفات است؟
2 2n −  4  2 1n −  3  n 2  2n    1

n فسفودی استر، n قند ـ فسفات و n قند ـ باز. گزینه »2«. پیوندهای موجود در مولکول RNA عبارتند از: 1−

26. در یک زنجیرۀ پلي نوکلئوتیدي با n عدد نوکلئوتید:

DNAمحلپیوند فسفات ـ قندپیوند فسفودي استرفسفاتبازقند

سیتوپالسم، میتوکندری و کلروپالستnnnnnحلقوي

nnnnخطي −1nدرون هسته

 تا اینجا آموختید که همۀ دِناها در ساختار اول خطي و تک رشته اي هستند ولی DNA به محض اینکه دو رشته اي شده و به ساختار دوم 
مولکول DNA مي رود:

1   دو رشتۀ موازي مي باشد.      2 دو رشته با هم ناهمسو هستند.
 3 دو رشتۀ DNA مارپیچ است.    4 هر دو رشته مکمل هم هستند.

نوکلئوتیدهای مجاور: پیوند فسفودی استر
5 در یک مولکول DNA دو رشته اي                                                       دارند.    

بازهای مقابل: پیوند هیدروژنی

27. در یک مولکول DNA با n عدد نوکلئوتید:

پیوند هیدروژنيپیریمیدینپورینفسفودي  استرفسفاتبازقندمولکول

nnnnnحلقوي
2

n
2

3 2G T+

nnnnخطي −2n
2

n
2

3 2G T+
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 پیوند فسفودي استر و مقایسۀ آن با فسفات ـ قند:
پیوند فسفودی استر پیوند میان فسفات یک نوکلئوتید و قند نوکلئوتید دیگر است، ولی پیوند قندـ  فسفات پیوند بین قند یک نوکلئوتید با فسفات 

همان نوکلئوتید است؛ پس با توجه به تعریف کتاب درسی از این دو پیوند، این پیوندها با یکدیگر تفاوت دارند.

ترکیب:

 در مولکول DNA تعداد بازهاي A ،T ، C و G همواره برابرند، ولي در یک زنجیرۀ DNA لزومًا برابر نیستند.

جدا کردن دو رشتۀ DNA: شکست پیوند هیدروژنی توسط هلیکاز
 براي                                                                                                                   رخ می دهد.  

جدا کردن نوکلئوتیدهاي مجاور از یکدیگر در عمل ویرایش: شکست پیوند فسفودی استر

28. مشاهدات چارگاف:
1   در آزمایش چارگاف ثابت شد که در همۀ مولکول های DNA نسبت A به T و C به G برابر است؛ پس بازها باید به صورت جفت باشند.

 2 در یک مولکول DNA روابط زیر برقرار است:
A
T

G
C

A
T

G
C= = =→1 1,  

A G
T C
+
+

A  و  1= C
G T
+
+

A  اما  1= T
G T
+
+

↑1=1  

A G T C+ = + ⇒ = دو حلقه اي  تک حلقه اي 

5. کدام رابطة زير در مقايسة DNA جانداران مختلف صحيح است؟

A در تمام DNAها یکسان است. C
G T
+
+

A در تمام DNAها یکسان است.  2 
G

   1

در تمام DNAها یکسان و مساوي با یک است. A T
G C
+
+

A در تمام DNAها یکسان است.  4  T
G C
+
+

 3 

گزینۀ »2«. با توجه به روابط مشاهدات چارگاف تعداد بازهای دو حلقه ای و تک حلقه ای در تمام ِدناها برابر است.

6. کشف برابر بودن تعداد نوکلئوتيدهاي معين در مولکول DNA توانست منجر به بيان کدام فرضيه شود؟
1   مولکول مارپیچي است.   2 مولکول دو نواري است.

 3 جفت نوکلئوتیدها با پیوند هیدروژني متصل اند.  4 نوکلئوتیدها در مولکول جفت اند.

گزینۀ »4«. در همۀ DNAهایی که چارگاف بررسی کرده بود نسبت A به T و C به G برابر یک بود. این آزمایشات نشان دادند که در 
مولکول DNA مقدار باز آدنین با تیمین و نیز مقدار سیتوزین با گوانین برابر است. 

7. در يک مولکول DNA خطی با وجود 400 نوکلئوتيد چند پيوند فسفودي استر وجود دارد؟
400 4  ۳98 3  ۳99 2  ۳96   1

400 تعداد کل نوکلئوتیدها 2 ۳98− =  

8. در قطعه اي دو رشته اي از مولکول DNA که 100 قند پنتوز و 15 نوکلئوتيد آدنين دار دارد، چند نوکلئوتيد گوانين دار وجود دارد؟
70 4  ۳5 3  20 2  15   1

n A T G= = = × = − = =⇒ √100 15 15 2 ۳0 100 ۳0 70 70 2 ۳5  ÷
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27% از نوکلئوتيدها گوانين دار باشند، مقدار نوکلئوتيدهاي تيمين دار اين مولکول چند درصد است؟  ،DNA 9. اگر در يک مولکول
%54  4  %46  3  %27  2  %2۳    1

% % %27 27 2 54G C× =

% % % %2۳ 2۳ 54 100 46 46 2 2۳A T − = ⇒ =  

10. اگر قطعه اي از مولکول DNA داراي 20% نوکلئوتيدهاي آدنين دار باشد، چه نسبتي از نوکلئوتيدهاي هر دو زنجيرة آن سيتوزين دار 
هستند؟

15%  4 نمي توان محاسبه کرد.  3  %۳0 2  %60   1

% %20 20 2 40 100 40 60 60 2 ۳0A T× = − = =√  
% %۳0 ۳0G C     % %20 20 2 40 40 100 60 60 2 ۳0A T× = − = =√    

18% از نوکلئوتيدهاي يکي از دو رشتة DNA، تيمين دار باشد، مقدار گوانين در همان زنجيره چقدر خواهد بود؟ 11. هرگاه 
64%  4 نمی توان محاسبه کرد.  3  %۳2 2  %18    1

گزینۀ »4«. از آنجاییکه مقدار گوانین را در یک زنجیرۀ مشخص شده پرسیده است، بدون ترتیب توالی بازها قابل محاسبه نیست.

 هرگاه مقدار یا درصد یک باز خاص را در یک رشته از مولکول دِنا خواستند قابل محاسبه نیست. )زیرا ترتیب استقرار نوکلئوتیدها نامشخص است.(

12. اگر در قطعه اي از DNA مقدار نوکلئوتيد سيتوزين دار به کار رفته در يک رشته، 20% و ميزان همان نوکلئوتيد در رشتة ديگر %40 
باشد، نوکلئوتيدهاي تيمين دار چه درصدي از اين قطعه مولکول DNA را تشکيل مي دهند؟

%10 4  %20 3  %60 2  %40   1

C 20+40= میانگین باز آلی
2 =۳0                                             20 20A T

۳0 ۳0G C

50 50  
در مسائل درصدی DNA دقت داشته باشید که مجموع درصد بیان شده برای هر دو رشته باید از 100% باشد.

13. چند نوع نوکلئوتيد دو فسفاته با باز آلي يک حلقه اي وجود دارد؟
2 4  4 3  8 2  6   1

گزینۀ »3«. نوکلئوتیدهای دو فسفاته با باز آلی یک حلقه ای عبارتند از:
   DNA 1   نوکلئوتید تیمین دار فقط در

DNA 2 نوکلئوتید سیتوزین دار با قند دئوکسی ریبوز در 
  RNA 3 نوکلئوتید سیتوزین دار با قند ریبوز در 

RNA 4 نوکلئوتید یوراسیل دار فقط در 

 تفاوت نوکلئوتید و باز آلی: 
1   نوکلئوتید یعنی قند پنج کربنه، باز آلی و فسفات، پس به هنگام به کار بردن این واژه چون قند پنج کربنه نیز مطرح است و از آنجایی که قندهای 

پنج کربنۀ DNA و RNA با هم تفاوت دارند، بنابراین: یکی با قند دئوکسی ریبوز DNA و دیگری با قند ریبوز RNA محاسبه می شود.
 2 باز آلی فاقد قند پنج کربنه است، پس باز آلی آدنین در DNA و RNA یکسان است.

÷

÷
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14. اگر در قطعه اي از مولکول DNA، 40% نوکلئوتيدها داراي باز C باشند، چند درصد از نوکلئوتيدهاي اين قطعه داراي باز پورين خواهند 
بود؟

50%  4 قابل محاسبه نیست.  3  %40  2  %25    1

% %10 10A T            

% %40 40G C  
⇒ باز پورین + =40 10 50%

50% است؛ زیرا همواره در یک DNA نیمی از بازها  در مسائل DNA هرگاه نسبت بازهای پورین یا پریمیدینی را خواستند پاسخ همواره 
پورین و نیمی از بازها پریمیدینی می باشند.

15. بخشی از يک مولکول DNA، 150 نوکلئوتيد دارد، حداکثر و حداقل چند پيوند هيدروژنی می تواند داشته باشد؟
1   225 ـ 150  2 450 ـ ۳00  3 ۳00 ـ 150  4 150 ـ 50

 150
2 2 150× =

150
2 ۳ 225× = بیشترین کمترین گزینۀ »1«. 

29. داده های حاصل از استفاده از پرتو X و تهیۀ تصویر دِنا:
1   ویلکینز و فرانکلین، تصاویری از بلور مولکول DNA با استفاده از اشعۀ X تهیه کردند.

 2 نتیجۀ آزمایش ویلکینز و فرانکلین: DNA مارپیچی است با بیش از یک رشته!!
 4 با این روش ابعاد مولکول دِنا تشخیص داده شد.

 به هنگام استفاده از پراش )تفرق( اشعۀ X محدودیت وجود دارد. دقت داشته باشید که اگر سایۀ سر شخصی را از زوایای مختلف بررسی کنید:
1   یک بار از نیمرخ که وضعیت بینی و لب ها مشخص باشد.

 2 یک بار از تمام رخ که وضعیت گوش ها مشخص باشد.
 می توانید نمایی کلی از سر این شخص رسم کنید ولی کاماًل بدیهی است که از روی این تصاویر نمی توانید راجع به رنگ چشم، رنگ مو و یا تعداد 

دندان هایش نظر بدهید!! در نهایت:
1   با پراش اشعۀ X نمی توان بلور DNA را مشاهده کرد.

 2 در یک مولکول DNA جهت یک رشتۀ پلی نوکلئوتید مخالف جهت رشتۀ مکمل آن است.

ترکیب:

  دقت داشته باشید که بعضی از تعاریف زیست شناسی برای طراحان 
آزمون سراسری اهمیت زیادی دارد و به عناوین مختلف طرح می شود. 

برای نمونه، یکی از آن تعاریف جهش است.
1   هرگونه تغییر در ترتیب توالی نوکلئوتیدهای DNA را جهش می نامند.

 2 هرگونه تغییر در یک ژن را جهش می نامند.
 3 جهـش عبـارت اسـت از تغییـر در ترتیـب توالـی نوکلوتیدهـای 
مولکـول DNA. )کـه لزومـاً بـا تغییـر در نـوع محصـول همـراه نیسـت.(

ترکیب:

 دیَسک )پالزمید(:
1   نوعی مولکول DNA حلقوی دو رشته ای است که در برخی از باکتری ها قرار دارد. دیسک مستقل از ژنوم اصلی و دارای همانندسازی، 

رونویسی و ترجمۀ مستقل از ژنوم اصلی می باشد.
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 2 دیسک فقط در درون باکتری فعال است.
 3 نقش دیسک: به عنوان یک کروموزوم کمکی بخشی از ژن های باکتری روی آن قرار دارد؛ مانند ژن مقاوم به آنتی بیوتیک ویژه.

 4 کاربرد دیسک در زیست شناسی: به عنوان وکتور )DNA حامل در شبیه سازی( برای انتقال ژن در مهندسی ژنتیک.
5 مانند: دیسک باکتری اشریشیاکالی، پالزمید Ti در گیاهان.  

30. مدل واتسون و کریک:
1   در مدلی که توسط واتسون و کریک برای DNA پیشنهاد شده، DNA از دو زنجیرۀ پلی نوکلئوتیدی تشکیل شده که به شکل نردبانی در 

اطراف یک محور فرضی پیچ خورده است.
 2 در مدل مولکولی واتسون و کریک، طرز قرار گرفتن بازها در مقابل یکدیگر  طوری است که همیشه آدنین در مقابل تیمین و سیتوزین مقابل 

گوانین قرار دارد. )بازهای مکمل قانون چارگاف(

پله ها با پیوند هیدروژنی
 3 ارتباط بازهای مکمل در                                     برقرار می شود.

میله ها با پیوند فسفودی استر

پله ها: باز آلی
 4 در نردبان واتسون و کریک                                 هستند.

میله ها: قند و فسفات

16. در يک قطعه از مولکول DNA با 1800 پله با فرض اينکه 30% اين مولکول از نوکلئوتيدهای آدنين دار تشکيل شده باشد، چند 
پيوند هيدروژنی خواهيم داشت؟

4۳20 4  1080 3  8640 2  2160   1

شيوة رايج:
540 540 ۳0

100 1800 540A T × =

۳60 ۳60 900 540 ۳60G C − =

T و A 540  پیوند هیدروژنی بین 2 1080× =  
G و C ۳60 پیوند هیدروژنی بین ۳ 1080× =  
1080  تعداد کل پیوند هیدروژنی 2 2160× =  

 تعداد پله ها در DNAها همواره معادل تعداد بازهای آلی یک رشته است.

شيوة صحيح:
   1080 1080 ۳0

100 ۳600 1080A T
A

A= ⇒ =

720 720 1800 1080 720G C G = − =

T و A پیوند هیدروژنی بین  × =1080 2 2160
G و C پیوند هیدروژنی بین  × =720 3 2160  
×  تعداد کل پیوند هیدروژنی =2160 2160 4320  

۳600
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17. در ِدنايی با 700 پله که 10% از نوکلئوتيدهای آن گوانين دار هستند، چند پيوند هيدروژنی وجود دارد؟

شيوة رايج:
140 140 10

100 1400 140 700 140 560G C × = − =

560 560A T  

T و A 560  پیوند هیدروژنی بین 2 1120× =  

G و C 140  پیوند هیدروژنی بین ۳ 420× =  

1120  تعداد کل پیوند هیدروژنی 420 1540+ =  
18. در مولکول DNAی استرپتوکوکوس نومونيا، تعداد ............... کمتر از سايرين است.

1   بازهای پورینی  
 2 گروه های فسفات

 3 پیوندهای فسفودی استر  
 4 پیوندهای فسفات ـ قند

در یک مولکول DNA تعداد بازهای پورینی با تعداد بازهای پیریمیدینی برابر و نصف تعداد کل بازهای موجود در ِدنا است. گزینۀ »1« 
صحیح است.

ترکیب:

 دقت کنید که استرپتوکوکوس نومونیا باکتری است، پس دارای DNAی حلقوی می باشد؛ بنابراین تعداد فسفات برابر با تعداد نوکلئوتیدها است.

19. در يک مولکول DNA، 109 پيوند هيدروژنی وجود دارد. اين DNA، 20 تيمين دارد. در اين مولکول DNA، چند پله خواهيم داشت؟
 2۳ 2   20   1

86 4   4۳ 3 

20 20 20 2 40A T × =      

23 23 109 40 69 69
3 23 23 20 43G C − = = + =  

 T و A 20  تعداد پیوند هیدروژنی بین 20 20 2 40A T × =          23 23 109 40 69 69
3 23 23 20 43G C − = = + =  پله 

20. در يک مولکول DNA، 400 نوکلئوتيد وجود دارد که 40 نوکلئوتيد اين DNA تيمين  دار هستند، تعداد پيوند هيدروژنی اين مولکول 
چقدر است؟

 400 2   1120   1

560 4   580 3 

40 40 400 80 320T A − =  

160 160 320
2 160C G =  

T و A 40  پیوند هیدروژنی بین 2 80× =  
G و C 160  پیوند هیدروژنی بین 3 480× =  
480  تعداد کل پیوند هیدروژنی 80 560+ =  
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ترکیب:

یوکاریوتپروکاریوت

- تک سلولي اند اما می توانند اجتماعاتی را شکل دهند. به صورت:
1   استرپ: باکتری های کروی رشته ای )استرپتوکوکوس نومونیا(

 2 استاف: باکتری های کروی خوشه ای )استافیلوکوکوس اورئوس(

- به هر دو صورت تک و پرسلولی مشاهده می شوند.
- شامل چهار فرمانرو:

1   آغازیان      2 گیاهان        3 قارچ ها            4 جانوران

- یاخته یا یاخته های آنها دارای هسته و سیتوپالسم مجزا هستند.- هستۀ مشخص و سازمان یافته ندارند.

- داراي غشاء سیتوپالسمي هستند.
- غشای پالسمایی دارند.- به عبارت بهتر: سیتوپالسم آنها با غشاء پالسمایي پوشیده مي شود.

- DNA خطی دارند.- DNA حلقوی دارند که به غشاء متصل است.
- در اندامک های کلروپالست و میتوکندری، DNAحلقوی مشاهده می شود.

- دارای انواعی از اندام های غشادار و فاقد غشاء هستند.- فاقد اندامک هستند.

- تمام واکنش های متابولیسمی  خود را در سیتوپالسم و یا در غشاء 
یاخته ای خود به ثمر می رسانند.

- واکنش های گوناگون متابولیسمی خود را در ساختارها و اندامک های 
مخصوص به هرکدام سازمان می دهند.

- اغلب گیاهان و شماری از آغازیان فتوسنتزکننده و همۀ جانوران، - برخی از آنها فتوسنتزکننده و بیشترشان هتروتروف هستند.
همۀ قارچ ها و عده ای از آغازیان هتروتروف می باشند.

- همۀ گیاهان، همۀ قارچ ها و شماری از آغازیان دیواره دارند. یاخته های - انواعی از آنها دیواره دارند.
جانوری و عده ای از آغازیان نیز فاقد دیواره هستند.

- فاقد کپسول یا پوشینه اند.- انواعی از آنها پوشینه دارند.

- در شماری از آنها می توان زائده های بلندی به نام تاژک و یا کوتاه 
به نام پیلی را مشاهده کرد.

- در بین آنها می توان یاخته های تاژک دار یا مژک دار مشاهده کرد:
1   تاژک دار: برخی از یاخته های حفرۀ گوارشی هیدر

 2 مژک دار: پارامسی و...

- می توان آنها را به سه شکل اصلی مشاهده کرد:
1   میله  ای شکل یا باسلیوس
 2 کروی شکل یا کوکوس

 3 مارپیچی یا اسپریلیوم

- به شکل های مختلف و در اندازه های متفاوتی مشاهده می شوند. )مثاًل 
یاخته های ماهیچه ای و عصبی غالباً طویل اند و یا تخمک جانورانی نظیر 

پرندگان بسیار بزرگ است به نحوی که با چشم غیرمسلح دیده می شود.(

- برخی از آنها به صورت انگل بوده و بیماری زا هستند. )نظیر نوعی - می توانند مفید یا بیماری زا باشند.
آمیب، گیاهان انگل و...(

- تنها دِنای حلقوی موجود در آنها دِنای میتوکندری و کلروپالست است.- ممکن است دارای DNA حلقوی و کمکی به نام پالزمید باشند.

- دارای چندین جایگاه آغاز همانندسازی هستند.- اغلب در دِنای خود یک جایگاه همانندسازی دارند.

- در هر فام تن خود دِنا و پروتئین دارند.- ممکن است دارای همانندسازی دوجهتی باشند.

- به هنگام رونویسی تنها از یک نوع رِنا بسپاراز استفاده می کنند.
- سه نوع رِنا بسپاراز هسته ای در یاخته های آنها مشاهده می شود.)RNA پلی مرازی با بیشترین تنوع محصوالت را دارند.(

آنزیم هلیکاز )شکست پیوند هیدروژنی(
آنزیم DNA پلیمراز )تشکیل پیوند فسفودی استر بین نوکلئوتیدها(

31. اجزای الزم برای همانندسازی دِنا  آنزیم DNA لیگاز )تشکیل پیوند فسفودی استر بین قطعات همانندسازی شده(
مولکول DNAی الگو

نوکلئوتیدهای سه فسفاتۀ پرانرژی
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32. روش همانندسازی:
1   آنزیم هلیکاز در شکستن پیوند هیدروژنی بین بازهای مکمل در محل آغاز همانندسازی نقش دارد.

 2 آنزیم دِنا بسپاراز در طول هر رشتۀ DNA با استفاده از رابطۀ مکملی بازها همانندسازی از روی رشتۀ الگو را انجام می دهد.
 3 همانندسازی DNA عملی انرژی خواه بوده که به آنزیم نیز نیاز دارد و در هوهسته ای ها از چند نقطه به طور هم زمان آغاز می شود.

 4 در یوکاریوت ها همۀ یاخته های زنده که قدرت تقسیم دارند، توانایی رشتمان را نیز دارند.

ترکیب:

 در ضمن به خاطر بسپارید که آنزیم های هلیکاز و DNA پلی مراز در کلون کردن ژن از مراحل مهندسی ژنتیک نیز نقش دارند.

33. ویرایش:
DNA پلی مراز پس از همانندسازی هر قطعه از DNAی الگو، مجدداً آن را بررسی کرده و در صورت بروز خطا با شکستن پیوند فسفودی استر 

و جایگزینی نوکلئوتید جدید و صحیح، آن را اصالح می کند.
34. جهش )تغییر در مادۀ وراثتی(:  هرگونه تغییر در ترتیب همانندسازی نوکلئوتیدها که با ویرایش نیز اصالح نشده باشد، جهش خوانده می شود.

پیوند فسفودی استر تشکیل می شود.
35. در نحوۀ عمل دِنا بسپاراز 

پیوند فسفودی استر شکسته می شود.

36. برای تشکیل پیوند هیدروژنی نیاز به هیچ آنزیمی نیست و فقط رابطۀ مکملی بازها نقش دارد.
37. عمل آنزیم هلیکاز در همانندسازی بر عمل DNA پلی مراز تقدم دارد. 

38. همانندسازی از یک انتهای DNA شروع نمی شود تا در انتهای دیگر پایان یابد، بلکه در محل آغاز همانندسازی دوراهی همانندسازی ایجاد می گردد.
39. در صورتی که DNA حلقوی )پیش هسته ای( باشد معمواًل دو دوراهی همانندسازی تشکیل می شود. )این دوراهی ها در یک نقطه خاص به 

وجود می آیند.(
40. در DNAهای حلقوی:

1   فقط یک نقطۀ آغاز و یک نقطۀ پایان وجود دارد.
تک جهتی: یک نقطۀ آغاز در مجاورت جایگاه پایان

 2 دو نوع همانندسازی وجود دارد 
دوجهتی: یک نقطۀ آغاز در مقابل جایگاه پایان

 3 در همانندسازی تک جهتی همانندسازی از یک نقطه در یک جهت )عقربه های ساعت و یا خالف آن( آغاز و به نقطۀ پایان مجاورش ختم می شود.
 4 در همانندسازی دوجهتی، همانندسازی از یک نقطۀ آغاز و در دو جهت حرکت می نماید تا در نقطۀ پایاِن مقابلش، خاتمه یابد.

5 هر دو نوع همانندسازی تک جهتی و دو جهتی فقط مختص پروکاریوت ها نیست. و در DNAی حلقوی راکیزه و سبزدیسه هوهسته ای ها   
نیز مشاهده می شود.

6 همانندسازی در سلول های یوکاریوتی در چند نقطۀ آغاز و پایان به طور هم زمان صورت می گیرد.  
2n مولکول ایجاد می شود که از این مولکول های ایجاد شده، فقط دو مولکول دِنا یافت می شوند  7 اگر یک مولکول n، DNA بار همانندسازی کند،  

که در آنها یک عدد زنجیرۀ قدیمی )مادری( و یک زنجیرۀ جدید مشاهده می شود، ولی در سایر دِناها هر دو زنجیرۀ بقیۀ مولکول ها جدید است. 
41. تفاوت همانندسازی هوهسته ای ها و پیش هسته ای ها:

1   در یوکاریوت ها چند نقطۀ آغاز هم زمان و چند نقطۀ پایان وجود دارد.
 2 در یوکاریوت ها در هر حباب همانندسازی دو دوراهی وجود دارد. )مانند دوجهتی در پروکاریوت ها(

 3 همانندسازی تک جهتی فقط مختص پروکاریوت ها است. )عالوه بر اینکه ممکن است در راکیزه و سبزدیسه هوهسته ای ها نیزدیده می شوند.(
 4 همانندسازی دو جهتی هم در تمام یوکاریوت ها و هم در برخی از پروکاریوت ها مشاهده می شود.
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:

تک جهتی: یک نقطۀ پایان و یک دوراهی
 به ازای هر نقطۀ آغاز همانندسازی در                                                        وجود دارد.

دوجهتی: یک نقطۀ پایان و دودوراهی

ترکیب:

همانندسازی: دو دوراهی 
 در حباب                                         مشاهده می شود.

رونویسی: یک دوراهی
 عمل همانندسازی یوکاریوت ها در مرحلۀ سنتز )S( از چرخۀ یاخته ای صورت می گیرد. 

 سلول هایی که قدرت تقسیم بیشتری دارند فعالیت هلیکاز و دِنا بسپاراز بیشتری خواهند داشت. 
یاخته هایی نظیر: سرالد نوک ساقه، سرالد نزدیک نوک ریشه، یاخته های جنینی، یاخته های بنیادی، یاخته های همراه و ... .

 دیسک می تواند مستقل از کروموزوم اصلی همانندسازی کند.

 دِنا بسپارازهای پیش هسته ای و هوهسته ای:
1   هر دو از نظر شناسایی رابطۀ مکملی بازها مشابه اند.

 2 سرعت عمل دِنا بسپاراز پروکاریوتی به واسطۀ تعداد نوکلئوتید و دارا بودن ژن کمتر، بیشتر از یوکاریوتی است.
 3 سرعت حرکت دِنا بسپارازهای پروکاریوتی بیشتر از دِنا بسپارازهای یوکاریوتی است؛ زیرا شکل دِنای پروکاریوت ها، یعنی حلقوی بودن 

آنها به این افزایش سرعت کمک می کند.

21. اگر در مولکول DNAيی تعداد نوکلئوتيدهای گوانين دار چهار برابر تعداد نوکلئوتيدهای آدنين دار باشد، چند درصد نوکلئوتيدهای اين 
مولکول DNA را نوکلوتيدهای تيمين دارتشکيل می دهد؟
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22. يک مولکول بلندDNAی خطی را در نظر بگيريد. يک انتهای اين مولکول 4 بار به دور انتهای ديگر در جهت باز شدند و رشته 
می گردد و دو انتها به يکديگر متصل می شوند تا مولکول درحالت باز شده باقی بماند. اتصاالت چند جفت باز شکسته خواهد شد؟

1   صفر   2 10  3 20  4 40

گزینۀ »1«. با توجه به عبارت: » ... دو انتها به یکدیگر متصل می شوند ...« پرواضح است که هیچ اتصال و پیوندی شکسته نشده است.

23. در کداميک ساختار DNA با سايرين تفاوت دارد؟
1   میتوکندری نوتروفیل    2 کلروپالست پارانشیم برگ

 3 هستۀ نوروسپوراکراسا    4 سیتوپالسم استرپتوکوکوس نومونیا
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گزینۀ »۳«. ساختار ِدنا در راکیزه و سبزدیسۀ هوهسته ای ها مشابه ساختار ِدنای پیش هسته ای ها است ولی ساختار ِدنای هردو با ساختار 
ِدنای هسته )هر هوهسته ای!!( متفاوت است.  

ترکیب:

تشکیلآنزیم
پیوند هیدروژنی

شکست
پیوند هیدروژنی

تشکیل
پیوند فسفودی استر

شکست
ویرایشپیوند فسفودی استر

×××ü×هلیکاز

DNA××üüü پلی مراز

××RNA×üü پلی مراز

××ü××لیگاز

×ü×ü×محدود کننده

42. انواع روش های همانندسازی:
الف( حفاظتی:

1   در ایـن روش یکـی از یاخته هـای حاصـل از تقسـیم دو 
رشـتۀ پلی نوکلئوتیدی جدید و یکی دیگر از یاخته ها، دو رشـتۀ 

پلی نوکلئوتیـدی قدیمـی را دریافـت می کند.
 2 دلیل حفاظتی نامیدن این روش همانندسازی، محفوظ ماندن 

و دست نخوردن دِنای اولیه است.
ب( نیمه حفاظتی: 

در این روش در مقابل هر رشتۀ پلی نوکلئوتیدی مادری یک رشتۀ 
جدید ساخته می شود و پس از تقسیم، دِنای موجود در هر یاخته، 

یک رشتۀ قدیمی و یک رشتۀ جدید دارد.
پ( غیرحفاظتی:

1   این روش به همانندسازی پراکنده نیز مرسوم است.
 2 در هر دِنای حاصل از همانندسازی می توان قطعاتی از دِنای 

جدید یا قدیمی را مشاهده کرد.

43. آزمایش مزلسون و استال بر روی دِنای باکتری:
1   روش کار مرحلۀ اول: در ابتدا باکتری را در محیطی که دارای 
نیتروژن سنگین است، قرار دادند و اجازه دادند تا چندین نسل 

همانندسازی کنند.
چون  همانندسازی  از  پس  باکتری ها  اول:  مرحلۀ  نتیجۀ   2 
نیتروژن موجود در نوکلئوتید های خود )باز آلی نوکلئوتیدها( را 
از نیتروژن سنگین )ایزوتوپ نیتروژن معمولی( دریافت کرده اند، 
نسبت به رشته های پلی نوکلئوتیدی که در شرایط طبیعی ساخته 

می شوند، سنگین تراند.
 3 روش کار مرحلۀ دوم: باکتری هایی که در محیط ایزوتوپ های 
سنگین همانندسازی کردند به محیطی با نیتروژن طبیعی )نیتروژنی 
با عدد جرمی 14( وارد می شـوند تا رشد و تکثیر خـود را در این 
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محیط ادامه دهند. در این مرحله پس از هر بار تقسیم )تقسیم باکتری هر بیست دقیقه اتقاق می افتد(، باکتری ها را از محیط کشت خود خارج کرده و دِنای 
آنها را استخراج می کنند تا به دنبال سانتریفیوژ آنها، نتیجه بررسی شود. به همین منظور دِنای باکتری ها در لحظه ورود به محیطی با نیتروژن طبیعی )صفر 
دقیقه(، پس از گذشت بیست دقیقه از حضور در محیطی با نیتروژن طبیعی )دور اول همانندسازی( و پس از گذشت چهل دقیقه از حضور در محیطی با 

نیتروژن طبیعی )دور دوم همانندسازی( گریزانه می شوند.
 4 نتیجه مرحلۀ دوم: با توجه به حرکت کندتر ترکیبات سنگین در گریزانه می توان ترکیبات را براساس چگالی از یکدیگر تفکیک کرد. در لولۀ آزمایش 

حاصل از دقیقۀ صفر، هـر دو رشته اسید نـوکلئیک سنگین بـوده و در انتهای لولـه رسوب می کنند؛ امـا 
در دور اول و دوم همانندسازی رشته های پلی نوکلئوتیدی سبک نیز مشاهـده می شـود، به طـوری که در دِنای حاصـل از دور اول، 

رشته های سبک و سنگین و در بین دِناهای حاصل از دور دوم همانندسازی، یک دِنا با رشته های سبک و سنگین و دیگری با دو رشتۀ سبک مشاهده 
می شود. بر همین اساس مزلسون و استال از سرعت حرکت دِناهای موجود در لوله های آزمایش پس از هر دور همانندسازی، نتیجه گرفتند که همانندسازی 

دِنا نیمه حفاظتی است.
44. سایر نکات آزمایش مزلسون و استال:

1   در آزمایش های این دو دانشمند از جاندار پیش هسته ای استفاده می شود.
 2 دِنای مورد مطالعه در آزمایش های مزلسون و استال، ساختار حلقوی داشته و مخصوص باکتری اِکالی است.

 3 باکتری اِکالی توانایی رشد و تکثیر در هر دو محیط با نیتروژن سبک و سنگین را دارد.
 4 مزلسون و استال برای سانتریفیوژ نمونه های دِنا، آنها را به محلول سزیم کلرید وارد کردند و در سرعت باال گریز دادند.

5 به دنبال سانتریفیوژ لولۀ آزمایش حاصل از دقیقه صفر نوکلئیک اسیدها در انتهای لولۀ آزمایش مشاهده می شوند. به بیان دیگر هر دو رشتۀ   
پلی نوکلئوتیدی موجود در آن دِنا سنگین بوده و سرعت حرکت کم و چگالی باالیی دارد.

6 به دنبال سانتریفیوژ لولۀ آزمایش حاصل از دور اول همانندسازی، دِنا به نسبت دِنای موجود در لولۀ آزمایش دقیقه صفر در سطح باالتری   
قرار می گیرد و دارای سرعت متوسطی است؛ زیرا یک رشتۀ سبک و یک رشتۀ سنگین دارد.

7 به دنبال سانتریفیوژ لولۀ آزمایش حاصل از همانندسازی دور دوم، یک دِنای سبک و یک دِنا با رشته های پلی نوکلئوتیدی سبک و سنگین   
تشکیل می شود. توجه داشته باشید که دِنای سبک نسبت به دِناهای موجود در لوله های آزمایش حاصل از دور اول همانندسازی و دقیقه صفر، 

در سطح باالتری قرار می گیرد.

ترکیب:

 سرعت همانندسازی در یوکاریوت ها می تواند متغیر باشد. به بیان دیگر در مراحلی از زندگی یک جاندار هوهسته ای ممکن است سرعت 
همانندسازی کم یا زیاد شود.

 در طی تقسیم یاخته ای با گذر زمان ممکن است بسته به نیاز یاخته تعداد جایگاه های همانندسازی افزایش یا کاهش یابد تا بدین ترتیب 
شدت همانندسازی و به تبع آن سرعت تقسیم یاخته ای به ترتیب زیاد یا کم شود.

در مرحلۀ موروال و بالستوال: سرعت تقسیم و تعداد نقاط آغازهمانندسازی افزایش می یابد.  
 در دوران جنینی انسان 

پس از تشکیل اندام ها سرعت تقسیم و تعداد نقاط آغازهمانندسازی کاهش می یابد. 

:DNA 45. حل مسائل مربوط به همانندسازی
بهتر است قبل از شروع روش حل، یک سری قانون وضع شود تا راحت تر و سریع تر بتوانیم به جواب برسیم: 

: سبک ( N)14 عادی 
1   محیط همانندسازی 

: سنگین )رادیوم( ( N)15 رادیواکتیو 

 
 تفاوت همانندسازی در محیط عادی و رادیواکتیو چیست؟

نیتروژن به کار رفته در محیط عادی نیتروژن 14 می باشد، ولی نیتروژن موجود در محیط رادیواکتیو، نیتروژن 15 است.
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 2 قانون اول: اگر در صورت سؤال نامی از روش همانندسازی نبود؛ روش را نیمه حفاظتی در نظر بگیرید. 
 3 قانون دوم: اگر در صورت سؤال نامی از شرایط محیط همانندسازی نبود؛ محیط را عادی در نظر می گیریم.

 4 قانون سوم: رشتۀ عادی را به صورت  و رشتۀ رادیوم را به صورت  رسم و در نظر بگیرید.

نیمه حفاظتی: نیمی از DNAهای هر سلول دختری شبیه به والد است.
46. روش همانندسازی 

حفاظتی: تمام DNAهای یک سلول دختری شبیه والد است.

47. روش حل مسائل نیمه حفاظتی: در این روش دو رشتۀ DNAی والد را از یکدیگر جدا کرده و هر رشته را به یک دختر بدهید. سپس رشتۀ 
دیگر را در هر یاختۀ دختری براساس نام محیط رسم می کنید.

48. روش حل مسائل حفاظتی: در این روش هر دو رشتۀ یکی از یاخته های دختر را براساس هر دو رشتۀ DNAی والد و در یاختۀ دختری 
دیگر، هر دو رشته را براساس نام محیط رسم می کنید.

24. بعد از سه نسل همانندسازی DNA چه نسبتی از اين مولکول ها رشته های پلی نوکلئوتيدی اوليه را دارند؟

 1
۳

 2   1
2    1

1
8

 4   1
4  3 

گزینه »۳«. همانطور که براساس همانندسازی های انجام شده نمایان است فقط دو مولکول از هشت مولکول حاصل در نسل سوم دارای 
1 است.

4
2  یا 

8
رشته های اولیه هستند. پس پاسخ 

25. پس از سه نسل همانندسازی، دريک مولکول DNAی حلقوی، چه نسبتی از زنجيره های مولکول هایDNAی حاصل نسبت به DNAی 
اوليه جديد هستند؟

 12  2   1
4    1

1
8

 4   ۳
4

 3 

دقیقأ مشابه سؤال باالیی است و فقط خواستم توجه کنید که خطی یا حلقوی بودن یا نبودن DNA تاثیری در حل سؤال ندارد.

نسبت  متوالی،  نسل   4 از  پس  دارد،  قرار  سنگين  نيتروژن  دارای  محيط  در  که  معمولی  DNAی  مولکول  يک  همانندسازی  در   .26
مولکول های سنگين به کل رشته های حاصل در نسل چهارم چقدر است؟

 
15
۳2 2   7

16    1

1
2

 4   7
8  3 
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گزینه »2«. بدیهی است در طی تمام نسل ها فقط دو مولکول دارای رشتۀ عادی است، پس از بین ۳2 مولکول حاصل ۳0 مولکول سنگین خواهد 
15 می باشد.

۳0 یا همان ۳2
64 بود؛ بنابراین پاسخ 

27. در قسمتی از مولکول DNA که دارای 4 بازآلی آدنين دار است، پيوندهای هيدروژنی بين رشته های پلی نوکلئوتيدی 26 عدد است. 
تعداد نوکلئوتيدهای گوانين در اين قسمت از مولکول DNA چقدر است؟

12 4  9 3  7 2   6   1

گزینه »1«.

T و A 4  پیوند هیدروژنی بین 2 8× =

G و C 26 پیوند هیدروژنی بین 8 18− =  

G و C 18 تعداد ۳ 6√ =  

28. جنس شيميايی عامل انتقال صفت باجنس کدام گروه از مولکول های زير مشابه است؟
1   فعال کننده ـ راه انداز ـ پوشینۀ استرپتوکوکوس نومونیا ـ گلیکوژن

 2 پالزمید ـ راه انداز ـ اپراتور ـ افزاینده
 3 هیستون ـ روبیسکو ـ پوشینۀ استرپتوکوکوس نومونیا ـ راه انداز

 4 پرفورین ـ DNA پلی مراز ـ هلیکاز ـ هیستون

گزینۀ »2«. پالزمید )دیَسک(، DNAی کمکی برخی از باکتری ها است. راه انداز و اپراتور هم که مربوط به ژن پیش هسته ای ها و توالی افزاینده 
هم مختص DNAی هوهسته ای ها است، پس همگی از مولکول های مشابه تشکیل شده اند؛ 

DNA دارای بازهای آلی سنگين )راديواکتيو( بعد از 5 نسل همانندسازی در محيط عادی نسبت  29. در همانندسازی يک مولکول 
رشته های معمولی به مولکول های دارای دو رشتة معمولی چقدر است؟

۳1
15  4  4 3  16

5  2  2   1

2n مولکول به دست می آید که همیشه دو مولکول هیبرید  گزینۀ »4«. همیشه در همانندسازی DNA به روش نیمه حفاظتی در نسل nام تعداد 
)یک رشتۀ قدیمی و یک رشتۀ جدید( و بقیۀ مولکول ها رشته های جدیدی با نوکلئوتیدهای دارای بازهای آلی موجود در محیط دارند، پس:

⇒ تعداد مولکول =2 ۳2 2
۳0

5  

=
× + ×

= =
( ) ( )۳0 2 2 1

۳0
62
۳0

۳1
15  

30. اگر قسمتی از مولکول DNA با 300 نوکلئوتيد دارای 618 پيوند بين مونومرها باشد، چه نسبتی از اين مولکول گوانين است؟

 
2
5  2   1

5    1

1۳
۳0 4   1

15  3 

2، از طرف دیگر  2A G+ گزینۀ »1«. با توجه به اینکه تعداد A و T با هم و C و G هم با هم برابر است، پس تعداد نوکلئوتیدها برابر است با 
2 پیوند هیدروژنی در این قطعه وجود دارد  ۳A G+ چون بین A و T دو پیوند هیدروژنی و بین C و G نیز سه پیوند هیدروژنی وجود دارد، پس

÷

مولکول هیبرید
مولکول معمولی

رشته معمولی
مولکول معمولی
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از طرفی همانطور که می دانید 298 پیوند فسفودی استر نیز وجود دارد، پس: 
618 پیوند هیدروژنی مشاهده می شود. 298 ۳20− =

2 ۳ ۳20
2 2 ۳00

20
1۳0

A G
A G

G C
A T

+ =
+ ={ = =

= =
⇒     20 1

۳00 5=      

31. اگر قسمتی از مولکول DNA کرم لوله ای 100 پيوند هيدروژنی داشته باشد و مجموع پيوندهای بين مونومرها 200 عدد باشد، در 
اين مولکول چند باز آلی دو حلقه ای وجود دارد؟ )با اين فرض که هر 4 نوع باز آلی در مولکول وجود داشته باشند.(

102 4  100 3  51 2  50   1
2 نوکلئوتید داریم که تعداد فسفودی  2A G+ 2 پیوند هیدروژنی داریم و همیشه  ۳A G+ گزینۀ »2«. همیشه در مولکول DNA به اندازه 

، خواهد بود:  ( )2 2 2A G+ − استر معادله 
2 ۳ 100 2 ۳ 2 2 2 200 100 2 2 2 200 51A G A G A G A G A G+ = + + + − = + + − = + =⇒ ⇒ ⇒  

32. در همانندسازی يک مولکول DNAی معمولی که در محيط دارای نيتروژن سنگين همانندسازی می کند، پس از 4 نسل متوالی، 
نسبت مولکول های سنگين به کل رشته های حاصل در نسل چهارم چقدر است؟

2 4  
7
8  3  7

۳2  2  716    1

2n مولکول به وجود می آید که دو تا هیبرید و بقیه دارای دو رشتۀ جدیداند. بنابراین: گزینۀ »1«. در همانندسازی DNA در نسل n اُم همیشه

2     مولکول
14

14
16 2

14
۳2

7
16⇒ =

×
= =           n = ⇒ =4 2 164         

33. تجزيه DNA هستة يک سلول20% سيتوزين را نشان داده است. درصد آدنين در اين DNA چقدر است؟
%80 4  %22  3  %۳0 2  %20   1

گزینۀ »2«. هرگاه در یک قطعه مولکول DNA ، 20% سیتوزین وجود داشته باشد، مسلماً 20% هم گوانین خواهیم داشت. از طرف دیگر بر طبق رابطه: 
، 60% هم سهم دو باز دیگر یعنی تیمین و آدنین خواهد بود که سهم هر یک معادل ۳0% می شود. % % % %100 20 20 60− + =( )

56% باشد، درصد باز تيمين در اين مولکول DNA چقدر است؟ 34. اگر مقدار GC يک مولکول DNA برابر 
%20 4  %22  3  %28  2  %44    1

GC AT A T= − = = = = =⇒ ⇒ ⇒% % % % % % %56 100 56 44 44 44
2 22 گزینۀ »۳«.      

T می باشد. کدام گزينه درمورد DNAی فوق صادق است؟ == C و %34 == %18 ، G == %24 ، A == 35. تعداد بازهای يک DNA به ترتيب %24
DNA   1ی فوق تک رشته ای است.  DNA 2ی فوق حلقوی است.

 DNA 3ی فوق دو رشته ای است.  4 نتایج واضحی از اعداد فوق به دست نمی آید.

گزینۀ »1«. تعداد آدنین با تعداد تیمین و همچنین تعداد گوانین با تعداد سیتوزین برابر می باشد؛ یعنی اگر DNA دو رشته ای باشد، باید این اعداد 
با هم برابر باشند ولی همانطوری که مالحظه می کنید تعداد A با تعداد T و یا تعداد C با تعداد G برابر نیست. پس می توان نتیجه گرفت که فاقد 
رابطۀ مکملی هستند. یعنی دو رشته ای محسوب نمی شوند و این اعداد معرف تعداد بازهای مذکور در یک رشته از اسیدهای نوکلئیک می باشد.

DNA .36 باکتری چگونه است و معموالً چند دوراهی همانندسازی در آن ايجاد می شود؟
1   خطی ـ 2   2 حلقوی ـ 2 

 3 خطی ـ بیش از ۳   4 حلقوی ـ بیش از ۳

گزینۀ »DNA .»2 باکتری حلقوی است و معموالً دو دوراهی همانندسازی تشکیل می دهد.

37. اگر در قطعه ای از مولکول DNA، 20% نوکلئوتيدهای يک زنجيره دارای باز تيمين باشد، چه نسبتی از نوکلئوتيدهای دو زنجيرة 
مولکول DNA دارای بازهای تک حلقه ای هستند؟

25%  2 40%  3 50%  4 نمی توان اظهارنظر کرد.    1

50% را نیز پیریمیدین تشکیل می دهد. 50% بازها را پورین و  گزینۀ »۳«. در یک قطعه مولکول DNA همواره 
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38. کدام گزينه معرف نسبت تعداد پيوندهای فسفودی استر به تعداد پيوندهای قند ـ فسفات در استرپتوکوکوس نومونيا است؟

 4 2   1
2    1

2 4   1
4  3 

گزینۀ »1«. در DNAهای حلقوی اگر n نوکلئوتید داشته باشیم n تا پیوند فسفودی استر و 2n تا پیوند قند ـ فسفات داریم. بنابراین خواهیم 
داشت: 

n
n2

1
2=  

2 پیوند قند و فسفات خواهیم داشت. 2n − n پیوند فسفودی استر و  اما در DNA های خطی با n نوکلئوتید2−

39. در يک مولکول DNAی 200 تايی اگر 30 نوکلئوتيد آدنين دار داشته باشيم، چند پيوند هيدروژنی بين بازهای آن وجود دارد؟
 2۳0 2   210   1

270 4   260 3 

گزینۀ »4«. 
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40. در قسمتی از مولکول DNA که دارای 4 باز آلی آدنين دار است، پيوندهای هيدروژنی بين رشته های پلی نوکلئوتيدی 26 عدد است. 
تعداد نوکلئوتيدهای گوانين در اين قسمت از مولکول DNA چقدر است؟
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گزینۀ »1«.    

        26 8 18 18 ۳ 6− = ⇒ =√                                                     تعداد گوانین و سیتوزین:

41. در يک مولکول DNA ياختة هوهسته ای، با وجود 400 نوکلئوتيد، چند پيوند فسفودي استر وجود دارد؟
 ۳99 2   ۳96   1

400 4   ۳98 3 

n پیوند  گزینۀ »۳«. بین هر دو نوکلئوتید در یک زنجیره یک پیوند فسفودي استر ایجاد مي شود پس بین تعداد n نوکلئوتید هر زنجیره، 1−
فسفودي استر ایجاد مي شود از 400 نوکلئوتید 200 نوکلئوتید در یک زنجیره قرار دارند و 199 پیوند فسفودي استر ایجاد مي شود و در دو زنجیره 

۳98 پیوند ایجاد خواهد شد.

42. اگر يک مولکول DNA راديواکتيو، سه بار در يک محيط غيرراديواکتيو، به طريقةحفاظتی، همانندسازي کند، چند مولکول DNA، حاوي 
راديواکتيو خواهد بود؟

 2 2   1   1

8 4   4 3 

گزینۀ »2«. همانندسازي DNA به طریق نیمه حفاظتي است. یعني در هر مولکول DNA یک زنجیرۀ  قدیمي و زنجیرۀ دیگر جدید است. پس از ۳ 
 ،DNA ساخته مي شود که فقط دو مولکول رادیواکتیو دارند. چون محیط غیر رادیواکتیو است، بقیۀ مولکول هاي DNA بار همانندسازي، 8 مولکول

رادیواکتیو نیستند.

T و A تعداد پیوند هیدروژنی بین
C و G تعداد پیوند هیدروژنی بین

تعداد کل پیوند هیدروژنی

T و A تعداد پیوند هیدروژنی بین
C و G تعداد پیوند هیدروژنی بین
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