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  مجموعه سؤاالت فصل اولسال دوم 
  

   )17(ص  ي تار عنكبوت نادرست است؟ چند جمله در ارتباط با غدد توليد كننده .1

  د.نگير وزيكول سمينال در يك گروه كلي از غدد قرار مي الف) با
  .اند هاي آزاد در سيتوسل توليد شده كنند كه توسط ريبوزوم هايي ترشح مي ب) پروتئين

  گيرند. ر ميج) نسبت به تيموس، در گروه متفاوتي از غدد قرا
 .است  اند كه طناب عصبي قرار گرفته تهد) در سطحي از بدن جانور قرار گرف

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 )17(ص  مولكول آب آزاد شده است. . . . . . . . .وجود آمده است و  به هاي مقابل از اتصال تعدادي مونوساكاريد به يكديگر، مولكول .2

1 (6  
2 (10  
3 (14  
4 (20  

 )17(ص  ه نادرست است؟كدام گزين .3

    ي معدني دارد. ست كه پيش ماده ) كاتاالز آنزيمي2  هاي خوراكي وجود دارند. ) فروكتوز و گلوكز در بسياري از ميوه1
  هاي كربن برابر دارند. تعداد اتم، الكتوز و ساكارز  ) مالتوز4  ها سه مولكول اسيد چرب متفاوت است. ) در برخي چربي3

 )17(ص  ست؟كدام گزينه صحيح ا .4

    ي انرژي نقش دارند. پلي ساكاريدها بيشتر در ذخيره) 1
  هاي گوارشي مورد نيازند. الياف سلولزي براي جلوگيري از اغلب بيماري )2
  مرند. ها پلي ي درشت مولكول همه )3
  اند. هاي زيستي درشت مولكول بسياري از مولكول )4

 )17(ص  ؟چند مورد صحيح است .5

  شود.  هاي كبدي موش به شكل گليكوژن ذخيره مي وجود در سلولالف) گلوكز اضافي م
  اند.  هايي كم و بيش يكسان تشكيل شده ها، از تك پاره ي بسپاره ب) همه

  تكرار و تركيب قرارگيري متفاوت آنهاست.  ،گونه به علت تنوع مونومرها، تعداد هاي فردي افراد هم ج) اختالف
  اند.  آيند كه در افراد مختلف جانداران، متفاوت هايي در مي اند، بصورت درشت مولكول انداران يكساني ج هاي كوچك كه در همه د) مولكول

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 )17(ص  ؟نادرست است ي گياهان علفي، ساقهاي موجود در پارانشيم  ساكاريد ذخيره پليكدام گزينه در رابطه با  .6

  ) بيشتر جانوران آنزيم هيدروليز كننده آن را دارند.2  بسيار دارد.اي كبد موش شباهت  ساكاريد ذخيره به پلي) 1
  ) گوارش آن در پستانداران همواره به صورت برون سلولي است.4  هاي خوراكي وجود دارد. ) در بسياري از ميوه3

 )17(ص ي صحيح كدام است؟ گزينه .7

  اي است. ه) هموگلوبين نوعي پروتئين ذخير2    اند. ها در آب نامحلول ) پروتئين1
  اش پي برد. توان به ساختار چهار وجهي ) از روي فرمول باز متان مي4  شوند. م متصل ميه هاسيدها با پيوند پپتيدي بي آمينو ) همه3

 )17(ص  است؟ نادرستكدام مورد  .8

 » . . . . . . . .بيشترين تركيب آلي طبيعت «

 .شود مينهاي جانوري هيدروليز  حه از سلولهاي مترش توسط آنزيم) 2    .اي و بدون انشعاب است رشته) 1

 .شود اي ذخيره مي هاي ماهيچه هايي در سلول به صورت ذره )4  .دهد ي سلولي گياهي را تشكيل مي ي ديواره بخش عمده) 3

 )18(ص  ؟كدام است نادرستي  گزينه .9

  ضلعي وجود دارد.  6ي  حلقه 4، ) در ساختار هر مولكول كلسترول2  شوند.  هاي سلولزي غذا، فيبر ناميده مي رشته) 1
  هاي پيچيده از ساده، انرژي خواه است.  ) فرآيند ساخته شدن مولكول4  ها نقش دارند.  ي كارهاي درون سلول ها در انجام همه ) پروتئين3
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 )18(ص  ها نادرست است؟ كدام گزينه در رابطه با عامل دخيل در بيماري مربوط به رگ .10

  ان است.آنها يكسگروهي  ) ساختار1
  ها ذخيره انرژي است. ترين وظايف آنها درون سلول ) يكي از مهم2
  اغلب متفاوت است. ،رود كار مي سه اسيد چربي كه در ساختارشان به) 3
  شوند. ) در انواع غشاهاي سلولي يافت مي4

مورد اسـتفاده قـرار گيـرد     . . . . . . . . بيسكو درروي آنزيم  ماده د به عنوان پيشنتوان مي . . . . . . . .هاي حاصل از عملكرد آنزيم  وردهفرآ .11
 )18(ص  است] O2و در تنفس نوري CO2ي روبيسكو در فتوسنتز ماده [پيش

  فتوسنتز ـ زوم كاتاالز موجود در پراكسي )2  زوم ـ تنفس نوري كاتاالز موجود در پراكسي )1
  كاتاالز موجود در سيتوسل ـ تنفس نوري )4  موجود در سيتوسل ـ فتوسنتزسلوالز  )3

 )18(ص  ي شود.يتواند سبب بروز حساسيت در برخي افراد نسبت به پودرهاي لباسشو ، مينبه عنوان آلرژ . . . . . . . . وجود .12

  برخي پروتئازها و هيستامين) 2  هايي كه خاصيت آنزيمي ندارند، ئينبرخي پروت) 1
  هاي داراي خاصيت آنزيمي برخي پروتئين) 4    رخي ليپازها، هيستامين و هپارينب )3

 )18(ص  ي صحيح كدام است؟ گزينه .13

  هاي بكار رفته در اسكلت كربني متان و قند خون، يكسان است. تعداد كربن )1
  اتم كربن، اسكلت كربني را تشكيل داده است. 6 يوالف،ي  در ساختار قند جوانه )2
  د.دار  مونوساكاريد پنج ضلعي است كه در رأس هر ضلع يك اتم كربنوعي ريبوز ن )3
   كربني است. 6قند خون همانند قندهاي بكار رفته در ساختار ساكارز،  )4

 )18(ص  . . . . . . . .رانشيمي لوبيا لهاي ك در غشاء سلول .14

  برخالف پيوندهاي فسفودي استر، پيوندهاي پپتيدي وجود ندارد.) 1
  ف كلسترول، تري گليسريد وجود دارد.برخال) 2
  عامل تبخال، فسفوليپيد و پروتئين وجود دارد. يهمانند غشا) 3
  شود. برخالف فسفوليپيدها، هيچ نوع استروئيدي ديده نمي) 4

 )18(ص  دهد؟ درستي نشان مي را به» دماي محيط در خاص آنزيميك ميزان فعاليت «از نمودارهاي زير ارتباط بين  يك كدام .15

  
  

  1 (  2 (  3 (  4 (  
  
  
  

 )19(ص  .شود هاي آب بيشتري مصرف مي تعداد مولكول . . . . . . . .به هنگام هيدروليز  .16

  نسبت به ساكارز و سلولز ) مالتوز2  نسبت به مالتوز و دي پپتيدها ) سلولز1
  نسبت به مالتوز و الكتوز  ) ساكارز4  ساكاريدها و گليكوژن ها نسبت به ديپپتيد ) دي3

 )19(ص  اند؟ هم چند نوعِ روند، روي كار مي ها به نوساكاريدها و آمينواسيدهايي كه در ساختار درشت مولكولمو .17

1 (23  2 (21  3 (24  4 (25   
 )19(ص است.  . . . . . . . .از تر  بيش . . . . . . . . كار رفته در ساختار اغلب واحدهاي به تنوع .18

  ساكاريدها ـ نوكلئيك اسيدها  ي) پل2    ها  ساكاريدها ـ پروتئين پلي) 1
  ساكاريدها ـ نوكلئيك اسيدها  ) دي4    ساكاريدها ) دي ساكاريدها ـ پلي3

 )19(ص  رود. كار مي به . . . . . . . .ساكاريدها  و در ساختار انواع پلي . . . . . . . .ها  در ساختار انواع پروتئين .19

  نوع آمينواسيد ـ حداقل يك نوع مونومر 20) حداكثر 2  ساكاريدنوع آمينواسيد ـ حداقل يك نوع مونو 20لزوماً ) 1
  نوع مونومر ـ تنها يك نوع مونوساكاريد 20) لزوماً 4  نوع آمينواسيد ـ تنها يك نوع مونومر 20) حداكثر 3

 )19(ص باشد.  . . . . . . . .تواند  مي . . . . . . . .كار رفته در ساختار  هاي به تنوع مولكول .20

  ساكاريدها ساكاريدها و دي تر از پلي بيش ـ گليسريدها ) تري2  ها ساكاريدها و پروتئين پليتر از  بيش ـ اريدهاساك دي) 1
  ساكاريدها گليسريدها و دي تر از تري بيش ـ ) آدنوزين4  ساكاريدها و مالتوز تر از پلي كم ـ پپتيدها ) دي3
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     )19(ص  ي صحيح كدام است؟ گزينه .21

  ي نشاسته را دارد. ن و بسياري از جانداران آنزيم هيدروليز كننده) دستگاه گوارش انسا1
  هاي جانوري سير شده و جامدند. ي چربي ) همه2
  پپتيد و پروتئين در شكل سه بعدي پروتئين است. ) تفاوت پلي3
  شوند. ها باعث انجام اكثر كارهاي درون سلول مي ) پروتئين4

    )19(ص  ي نادرست كدام است؟ گزينه .22

  ترين ابزارهاي سلول هستند. مهم استر مرهاي واجد پيوندهاي فسفودي ليپ )1
  شوند. ها مي باعث اختالل در عملكرد آنزيم ،و متفاوت با تأثير سموم بطور مشابه pH) گرما و تغييرات2
  شود. ها انجام مي هاي متابوليسمي با كمك آنزيم ) بيشتر واكنش3
  شود. هاي انتقالي مطرح نمي ه براي پروتئينماد  ) پيش4

    )19(ص  ؟ي صحيح كدام است گزينه .23
  شود.  ساكاريد در آب، حداكثر سه نوع مونوساكاريد ايجاد مي دياز حل شدن دو ) 1
  تواند توليد تعداد زيادي مونوساكاريد از يك نوع باشد.  ساكاريدها در آب مي ) حاصل حل شدن پلي2
  شود.  ز در آب دو نوع مونوساكاريد يكسان ايجاد مي) از حل شدن مالتو3
  تواند ايجاد مونوساكاريد باشد.  ) حاصل حل شدن دي ساكاريدها در آب نمي4

 )19(ص  . . . . . . . . . .الكتاز  .24

  دارد. ماده و يك نوع محصول ) برخالف سلوالز، يك نوع پيش2  آميالز، يك نوع پيش ماده و يك نوع محصول دارد.   همانند) 1
 ماده و برخالف آن دو نوع محصول دارد.  ) همانند مالتاز، يك نوع پيش4  ) برخالف مالتاز، دو نوع پيش ماده و دو نوع محصول دارد. 3

 )19(ص  كار رفته است. به . . . . . . . . .هاي هيدروكربني  زنجيره . . . . . . . . .در ساختار  .25

  كمتري ـ ها نسبت به نشاسته ) فسفوليپيد2  تري بيشـ  دهگليكوژن نسبت به اسيدهاي چرب سيرش) 1
  تري  بيش ـ گليسريدها نسبت به فسفوليپيدها ) تري4  تري كم ـ شده نسبت به نشاستهن) اسيدهاي چرب سير3

     )20(ص  ؟نيستها صحيح  آنزيم ي از تعاريف زير درباره يك كدام .26

  كند.  ) هر واكنش درون سلولي را آنزيم معيني تسريع مي2  شوند. ام ميها انج مي با كمك آنزيمهاي متابوليس ي واكنش همه) 1
  حيات نيست. ي ) بدون وجود آنزيم هيچ سلولي قادر به ادامه4  اند.  ها پروتئيني و برخي از جنس نوكلئيك اسيد اغلب آنزيم) 3

 )20(ص باشد.  مي . . . . . . . . .كار رفته در ساختار  تنوع مونومرهاي به .27

  تر از تنوع مونومرهاي گليكوژن نشاسته، بيش) 2  مونومرهاي سلولزتر از تنوع  ها، كم سول باكتريكپ) 1
  ها تر از تنوع مونومرهاي كپسول باكتري اسكلت حشرات، بيش) 4  تر از تنوع مونومرهاي گليكوژن ها، كم كپسول باكتري) 3

 )20(ص ي نادرست در مورد گليكوژن كدام است؟ گزينه .28

  شود.  هاي بازو ذخيره مي ) در ميون2    دارد. بسيار ه شباهت) به نشاست1
  ) فاقد نقش ساختاري در سلول است.4    هاي هيدروكربني دارد. ) شاخه3

و  هـاي هيـدروكربني   زنجيـره ايـن ذرات فاقـد    ،هاي بدن، دريافت سلولاز  گروهياي موجود در ي ذرات ذخيره محققي پس از تجزيه .29
 )20(ص  اند؟ ، يكسانيك كدامي  ي اين ذرات، با مونومرهاي حاصل از تجزيه ونومرهاي حاصل از تجزيهاند، معين كنيد م  نيتروژن

  ، كيتين و كراتين) كوتين4  ، نشاسته و گليكوژن) مالتوز3  ، فيبرينوژن و موسين) آلبومين2  ، ساكارز و سلولزالكتوز) 1
 )20(ص كدام عبارت نادرست است؟  .30

  خواه هستند. زا و انرژي آبدهي به ترتيب انرژيتز هاي هيدروليز و سن ) واكنش1
  زا هستند. هاي متابوليسمي انرژي ) بسياري از واكنش2
  شوند. ها انجام مي هاي متابوليسمي با كمك آنزيم ) بيشتر واكنش3
  خواه هستند. هاي متابوليسمي انرژي ي از واكنشبعض) 4

     )20(ص شود.  مي . . . . . . . .نوكلئوتيدي،  nخطي ي رشته دودر هنگام هيدروليز  .31

1 (n 2 ، 2  توليد مولكول آب (n 2 ، 3  مصرفمولكول آب (n ، 4  مصرفمولكول آب (n ، توليد مولكول آب  
 )20(ص  . . . . . . . . اسيد چرب تعداد انواع نداردگليسيريد امكان  ولكول تريدر يك م .32

  ) با تعداد اسيد چرب برابر باشد.2    ) از تعداد اسيد چرب كمتر باشد.1
  ) از تعداد گليسرول كمتر باشد.4    ) با تعداد گليسرول برابر باشد.3
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 )20(ص كدامند؟ ترتيب  و ريبونوكلئاز به ليپاز ي دهنده واحدهاي تشكيل .33

  و اسيدهاي آمينه  اسيدهاي آمينه) 2    و نوكلئوتيدها اسيدهاي چرب) 1
  ) اسيدهاي آمينه و نوكلئوتيدها 4    اسيدهاي آمينهاسيدهاي چرب و ) 3

 )20(ص  از كدام مواد تشكيل شده است؟ ATPهر مولكول .34

  و دو گروه فسفات  AMPمركزي ي ) يك هسته2  و سه گروه فسفات AMPمركزي ي ) يك هسته1
  ) سه گروه فسفات، قند دئوكسي ريبوز و باز گوانين 4  ) قند دئوكسي ريبوز، دو گروه فسفات و باز تيمين 3

 )20(ص  هاي آب بيشتري نياز است؟ براي هيدروليز كدام گزينه به مولكول .35

    پپتيد دي 3ساكارز و  10 مالتوز، 5) 2  زنجيره 5آمينو اسيد و  40 ني با) پروتئي1
  پپتيد مولكول دي 36) 4    مولكول گلوكز 38پلي ساكاريدي با  )3

 )21(ص  مشاهده شود. . . . . . . . . . ممكن است با . . . . . . . . . حاصل از اتصالپليمر  .36

  تيدها ـ ميكروسكوپ نورينوكلئو )2    ) آمينو اسيدها ـ ميكروسكوپ نوري1
  ـ ميكروسكوپ الكتروني االكتوزهاگ) 4  ) آمينو اسيدها ـ ميكروسكوپ الكتروني 3

 )21(ص   شود؟ ها مي ي رگ شدن ديواره ، سبب سختها آني انواعي از ليپيدهاست كه مصرف  دهنده تري نشان به شكل كامل يك كدام .37

  ي فراوان دارند.  هاي و برخي پيوندهاي دوگان حلقه 4برخي اسكلت ) 1
  ها را توليد كنند. توانند آن بسياري جانوران از جمله حشراتي مانند زنبور عسل مي) 2
  اندكي دارند.   ي اي و برخي پيوندهاي دوگانه حلقه 4) برخي اسكلت 3
  شوند. ليپيد ساختاري عمومي محسوب مي) 4

 )21(ص  .. . . . . . . . ژيم غذايي انسان حذف سلولز از ر دنبال به .38

  يابد.  ) حركات دودي روده باريك افزايش مي2  يابد.  ميزانِ مونوساكاريدهاي موجود در دوازدهه كاهش مي) 1
  يابد. ) حركات كولون افقي كاهش مي4  شود.  تري در بدن توليد مي ها، به ميزان بيش ) برخي ويتامين3

 )21(ص   چيست؟ گردان آفتاب علت مايع بودن روغن .39

  ي آن است. گليسريد ) ساختار تري2    يوند دوگانهوجود پ) 1
  ) وجود خميدگي در اسيدهاي چرب آن است. 4    ) حداكثر تعداد هيدروژن را دارد.3

 )21(ص  ليپيدها، (از زياد به كم) به درستي عنوان شده است؟ گريز بودن كدام گزينه، ترتيب آب در .40

  گليسريدها  ا ـ فسفوليپيدها ـ تريه ) موم2  گليسريدها ـ فسفوليپيدها ها ـ تري موم) 1
  ها  گليسريدها ـ فسفوليپيدها ـ موم ) تري4  ها ـ فسفوليپيدها گليسريدها ـ موم ) تري3

 )21(ص  مر) كدام، با سايرين متفاوت است؟واحد ساختاري (مونو .41

  ) كپسول باكتري2  هاي خوني ي رگ ي خارجي ديواره اليه )1
  ي سلولي قارچ ره) ديوا4     ي سلولي گياه ) ديواره3

 )21(ص  . . . . . . . . .اصلي غشاي سلولي  ياجزا .42

  اند. ) تنها در سطح خارجي غشاء قرار گرفته2    مونومرهاي آمينواسيدي دارند.) 1
  اند.  ي هيدروكربني ) داراي دو زنجيره4    اي دارند. ) اسلكت چهارحلقه3

     )21(ص  است؟ نادرستكدام، در مورد مشخصات تار عنكبوت  .43

    هاي ويژه و مواد ديگر تشكيل يافته است.  ) تار از پروتئين1
   كند. و يادگيري از والدين كسب مي DNAهاي عنكبوت توانايي تنيدن آن را به شكل مولكول) 2
    ي تار، استحكام زيادي دارند.  دهنده هاي تشكيل ) پروتئين3
  قطرشان برخوردارند.  ) تارها از مقاومت زيادي نسبت به4

 )21(ص  است.ي گليكوژن  در تجزيه فاقد نقش مستقيم . . . . . . . . .يك فرد بالغ،  در بدن .44

  برخالف دستگاه حركتي ريز ) غدد برون2  ريز  همانند غدد بروندستگاه گوارش ) 1
  برخالف دستگاه حركتي  ) دستگاه عصبي4  همانند دستگاه عصبي) دستگاه حركتي 3

 )21(ص   ها صحيح است؟ طلب در مورد آنزيمكدام م .45

  شوند. ها توسط ريبوزوم توليد مي ي آن همه )1
  ها حاوي مونومر است. ي آن ي همه ماده ) پيش2
  دهند. خواص خود را از دست مي  درجه، 45ي آنها در دماي باالتر از  ) همه3
  رود.  مي روبه كاهش  ي آنها پس از توليد و استفاده در سلول، ) مقدار همه4
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     )22(ص  كربني است. . . . . . . . . .كربوهيدرات به كار رفته در ساختار آدنوزين  .46

1( 2  پنج ،قند شير برخالف( 3  پنج  ،قند جوانه جو همانند(  4  شش ،وج قند جوانه برخالف (شش ،قند شير همانند  
 )22(ص  ها كدام است؟ ي صحيح در مورد چربي گزينه .47

  گريزترين گروه ليپيدها اند. ) آب2  .شاهاي سلولي هستنداجزاي اصلي غ) 1
   ) ساختاري شبيه به كلسترول دارند.4    .اند ي هيدروكربني زنجيره 3) داراي 3

     )22(ص  ؟باشد مي ها، درست آنزيم ي همه ، در موردگزينه كدام .48

  كند. و دماي محيط، اثر مشابهي روي ساختارشان ايجاد مي pHتغييرات شديد  )1
  ماندن پس از هر واكنش، نيازي به توليد دائمي ندارد. به علت دست نخورده )2
    ) در محيط خنثي فعاليت دارند.3
  توانند جايگاه فعالشان را اشغال كنند. ها مي ) بيشتر سم4

  )22(ص  كدام است؟ نادرستي  گزينه .49
  شود.  ا محسوب نمي) آدنوزين مونومر نوكلئيك اسيده2  ها، نوعي هگزوز است. سوخت اصلي سلول) 1
  ) قند موجود در خون، گلوكز است.4  اند.  خواه بدن، انرژي دهي آبهاي سنتز  ) برخي واكنش3

  )22(ص  شود؟ محسوب نميپليمر كدام  .50
  طبيعت آلي ي ) بيشترين ماده2    كالي شريشيا) ژنوم حلقوي ا1
  پانكراس ) ليپاز4    ي ذخيره شده در بافت چربي ) ماده3

    )22(ص  به ترتيب عبارتند از: ي جو قند جوانهي قند شير و  دهنده واحدهاي تشكيل .51
  ) فروكتوز و گلوكزـ گاالكتوز و ريبوز2    ز و گاالكتوزك) فروكتوز و گلوكزـ گلو1
  ) گلوكز و گاالكتوزـ فروكتوز و ريبوز4    ) گلوكز و گاالكتوزـ گلوكز3

  

  )22(ص  ام ماده، داراي پيوند پپتيدي نيست؟كد .52
  ) گلوبين4  ي سلولي گياه ) ديواره3  ) كپسول باكتري2  ارجي حشرات) اسكلت خ1

  )22(ص شود؟  جانوري، كدام دو نوع ليپيد يافت مي سلول غشايدر ساختار  .53
  ليپيد ـ كلسترول ) فسفو2    ـ استروئيد گليسريد تري) 1
  گليسريد ليپيد ـ تري ) فسفو4    ـ موم گليسريد ) تري3

  )22(ص  شود؟ حاصل مي مونومراز هيدروليز كامل كدام گزينه،  .54
  ليپاز، موم ،) لسيتين4  ،لسيتين،كوتين) كراتين3  ، ليپاز، گليكوژن) كيتين2  ،كراتينين، كينين) كوتين1

  )22(ص  .پپتيدي تشكيل شده است پيوند. . . . . . وجود آمده است و  به . . . . . . .و مولكول آمينواسيد، پنج مولكول دي پپتيد،  30از اتصال  .55
  24آمينواسيد ـ  5ي پپتيدي با  زنجيره 4) 2  24آمينواسيد ـ  10ي پپتيدي با  دو زنجيره) 1
  23آمينواسيد ـ  5ي پپتيدي با  زنجيره 4) 4  23آمينواسيد ـ  10ي پپتيدي با  دو زنجيره) 3

  )22(ص شود.  مي . . . . . . . . .مولكول آب  . . . . . . . . . به دنبال تشكيل .56
  ـ توليد  49آمينواسيد،  51ي پپتيدي با  ) دو رشته2  ـ مصرف  49مونومر،  51پپتيدي با ي  دو رشته) 1
  ـ توليد 99مونومر،  100ي پپتيدي،  ) چهار رشته4  ـ مصرف 99مونومر،  100ي پپتيدي با  ) چهار رشته3

 )23(ص  كند؟ ها صدق مي هاي زير قطعاً در تمام آنزيم از ويژگي يك كدام .57

  ماده ها براي اتصال به پيش ) نياز به ويتامين2    يني) ساختار پروتئ1
  ) وجود جايگاه فعال اختصاصي4    خنثي pH) فعاليت در 3

 )23(ص  گريزترين گروه ليپيدها در كجا وجود دارند؟ آب .58

  ) پوشش بخش هاي جوان گياه اقاقيا2    ) تركيبات اصلي غشا1
 ها شوند.  وانند باعث سختي جدار رگت ه مي) تركيبات ليپيدي ك4    ي انرژي كننده ) تركيبات ذخيره3

 )23(ص  به ترتيب كدام صحيح است؟ bو  aدر شكل زير به جاي  .59
  

HO 1 موهنومر H a 2 موهنومر H
آبده� سنتز

ه�دلايرول�ز
1 موهنومر 2 موهنومر Hb + OH

 
  
  

  1 (H,H O2  2 (H O,OH2  3 (OH,H O2  4 (H O,H2  
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پپتيـدي   ي پلـي  زنجيـره  3مولكول آب مصرف شده است. تعيين كنيـد   41پپتيدي،  ي پلي زنجيره 3ي يك پروتئين با  تجزيه دنبال به .60
  )23(ص  ي اين پروتئين در مجموع چند آمينواسيد دارند؟ دهنده تشكيل

1 (40  2 (41  3 (43  4 (44  
 )23(ص  كدام عامل بر شدت فعاليت آنزيم است؟ تأثيرنمودار زير مربوط به  .61

  ) دما1
  ماده ش) غلظت پي2
3 (pH  
  غلظت مواد سمي محيط) 4

  )23(ص  بندي اشاره دارند؟ ه يك گروه تقسيمب ذكر شده هاي در كدام گزينه درشت مولكول .62
  ) سكرتين ـ كراتين4  ) ميوگلوبين ـ پرفورين3  ) كراتين ـ كالژن2  ) كراتين ـ ترومبوپالستين1

  )23(ص  در مورد ليپيدها كدام است؟ نادرستي  گزينه .63
  فاقد اسيد چرب در ساختار خود هستند.ها  ) موم2  اند. شده هاي جانوري سير تر چربي بيش) 1
  كار رفته است.  ها، اسيد چرب و گليسرول به ) در ساختار روغن4  ي استروئيدها شبيه كلسترول است. ) ساختار همه3

  )87راسري ـ (س  )24(ص در سيتوپالسم سلول انسان است.  . . . . . . . . .محل توليد و فعاليت  .64

  ) سورفاكتانت4  ) ليزوزيم3  ) كاتاالز2  ) نوكلئوزوم1
 )24(ص  كدام است؟ نادرستي  گزينه .65

  كنند.  اكسيد كربن را در خون منتقل مي دار، دي هاي آهن ) پروتئين2  پپتيد در ساختار خود دارد.  هر پروتئين، حداقل يك پلي) 1
  گيرد.  صورت مي ها ميكروب) در صنعت، سنتز پروتئازها توسط 4  اند.  يدروكربنيهاي كوتاه ه ها داراي زنجيره ) برخي پروتئين3

 )24(ص شود.  توليد مي . . . . . . . . .شده و  . . . . . . . . . انرژي ATPفسفات از  . . . . . . . . .با حذف  .66

  ) دو گروه ـ آزاد ـ پيك ثانويه 2  دو گروه ـ آزاد ـ آدنوزين دي فسفات) 1
   رف ـ آدنوزين دي فسفاتص) يك گروه ـ م4    رف ـ پيك ثانويهصروه ـ م) يك گ3

 )24(ص شود.  مي. . . . . . اتم هيدروژن . . . . . و حداكثر . . . . . حداقل  ،محل خميدگي در ساختار خود است 3براي سير شدن اسيد چربي كه داراي  .67

  ـ مصرف 18ـ  12) 4  ـ توليد  9ـ  3) 3  ـ مصرف  18ـ  6) 2  ـ مصرف  12ـ  6) 1
     )24(ص  شود؟  ميمحسوب  دهي آبهاي سنتز  جزء واكنش يك كدام .68

  ) اثر كاتاالز بر پراكسيد هيدروژن2    ) اثر پتيالين بر نشاسته 1
      ها گليسريد ) توليد اسيد چرب از تري4    ) توليد تار عنكبوت از آمينواسيدها 3

 )24(ص  ديگر نگهداري نمود؟ بر هم تأثيرصورت مخلوط و بدون هرگونه  توان به ميماده  را  ها، كدام دو آنزيم  در شرايط مناسب براي فعاليت .69

  ) آميالز و سلوالز4  ) پروتئاز و آميالز3  پروتئاز و ليپاز) 2  ) آميالز و نشاسته1
     )24(ص  شود؟ ترتيب چند عدد و چند نوع مولكول حاصل مي به ATPاز هيدروليز كامل يك مولكول  .70

  3و  3) 4  2و  4) 3  3و 4) 2  3و  5) 1
از ايـن نتـايج    يـك  كدامنظر شما  دست آورده است، به خوار، نتايج زير را به گياه ي ي سلولي نوعي حشره محققي پس از بررسي عصاره .71

 )24(ص  تواند صحيح باشد؟ نمي

ــر روي) آميالز 1 ــر روي) ساكاراز 2    نشاسته   اث   ساكارز  اث

ــر روي) مالتاز 3 ــر روي) سلوالز 4    مالتوز  اث   سلولز  اث
 )24(ص  اند؟  ماده و يكي از محصوالت كدام باتوجه به شكل زير اگر بدانيم محصول عملكرد آنزيم، دو مولكول مختلف است، به ترتيب پيش .72

  ـ گلوكز  ) مالتوز2    ) ساكارز ـ گاالكتوز 1
  ) ساكارز ـ گلوكز 4    ) الكتوز ـ فروكتوز3

 )24(ص  كدام است؟پليمر ي مولكول  ي صحيح درباره گزينه .73

  شود. هنگام تشكيل شدن سبب كاهش ميزان آب محيط مي) 2  يافته است.   يكسان تشكيل) از واحدهاي لزوماً 1
  گيرد. ها قرار نمي رشت مولكولد ءاغلب جز) 4  تشكيل شده است.) از واحدهايي كم و بيش يكسان 3

     )24(ص كدام عبارت صحيح است؟  .74

  ي غشاهاي سلولي است.  ) كلسترول از اجزاي اصلي همه2  هاي جانوري در شرايط معمول جامد هستند.  ي چربي ) همه1
  باشند.  جوان ميهاي  ) استروئيدها پوشش مناسبي براي شاخه4   ها سه اسيد چرب باهم متفاوت است. چربي ) در بسياري از3

زيم
ت آن

عالي
ت ف

شد
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 )24(ص  كدام است؟ ATPدر مورد ساختار مولكول صحيحي  گزينه .75

  مونوساكاريد است.  فاقد) 2    ي پنج كربني است.  دو حلقه فاقد) 1
  گروه فسفات متصل به نوكلئوتيد است. سه ) واجد 4  كربني است. ششي  ) واجد يك حلقه3

 )25(ص  تري دارد؟ ساختار كدام دو ماده تفاوت بيش .76

  كسي ريبوزئو) ريبوز و د4  زز و گلوكساكار) 3  ) گلوكز و فروكتوز2  و مالتوز ) الكتوز1
 )25(ص  كند؟ مي توليدتري  يند آب بيشكدام فرآ .77

 تيروكسين) سنتز 4  ي كامل نشاسته ) تجزيه3  ) سنتز گليكوژنATP  2) هيدروليز كامل 1

 )25(ص  كدام مورد نادرست است؟ .78

  سلولي عملكرد اختصاصي دارند. هاي برون سلولي همانند آنزيمهاي درون  ) تمامي آنزيم1
  اند. اي جانوري درون روده برخالف كبد و ماهيچه، برون سلولي ساكاريد ذخيره ي پلي هاي تجزيه كننده ) آنزيم2
  هاي بدن محصول هيدروليز درون يا برون سلولي است. ) سوخت اصلي تمامي سلول3
  در تشكيل دو پيوند كوواالن شركت كرده است. ) در ساختار آدنوزين، پنتوز4

 )25(ص  كدام است؟ نادرست ي گزينه   .79

  هاي فردي افراد هم گونه است.  ها، عامل اختالف ها، تعداد و تكرار و تركيب قرارگيري متفاوت آن تنوع بسپاره) 1
  اند.  نوع 4 ريبونوكلئوتيدي دركل دنياي زنده، هاي دئوكسي ي مولكول ) مونومرهاي تشكيل دهنده2
  شوند.  هايي با واحدهاي كم و بيش يكسان ساخته مي ها در سلول به صورت بسپاره ) بسياري از درشت مولكول3
  آيند.  درمي OHو  Hهاي آب به صورت  ي آن، مولكول مر به مونومرهاي سازنده ي يك پلي ) هنگام تجزيه4

 )26(ص آيد.  حاصل نمي. . . . . . . . ساكاريدها و دي ساكاريدهاي استخراج شده از  پلي هيدروليزاز    .80

  پوس، گاالكتوز  ريز پالتي هاي غدد برون ) سلول2  ي گرمسيري، فروكتوز  برگ نوعي گياه منطقه) 1
  وزي گوشتي نوعي گياه علفي، گاالكت ) ريشه4    ) كيموس معدي يك فرد بالغ، گلوكز3

 )26(ص ها را ندارند.  قابليت شكستن آن. . . . . . . . هاي  دهد كه آنزيم پيوندهايي را تشكيل مي. . . . . . . . مولكول  نوعي .81

  پروتئيني در آمانيتا موسكاريا ـ برون و درون سلولي سسك ) 1
  ترين جاندار خشكي ـ برون سلولي ملخ ) پروتئيني در بزرگ2
  اي  م ـ درون سلولي كاج نقره) نوكلئوتيدي در دياتو3
 ) پروتئيني در عروس دريايي ـ برون و درون سلولي كاهوي دريايي4

 )26(ص  مورد صحيح است؟ چند .82

  آيد. هاي موجود در آن، واحدهاي يكساني حاصل مي ساكاريدهاي موجود در كبد، برخالف پروتئين بر پلي ها آنزيمالف) از تأثير 
  شود.  هاي آب توليد مي آلبومين، همانند توليد الكتوز از گاالكتوز، مولكول ب) ضمن توليد فنيل آالنين از

  اي وجود دارد.  هاي تجزيه اي بدن، امكان توليد آب هنگام وقوع واكنش هاي تك هسته ج) درون سلول
  دهند.  سلول رخ مي ترين ابزارهاي گيرند، تحت تأثير مهم هاي متابوليسمي كه در فضاي بين سلولي صورت مي تر واكنش د) بيش

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 )26(ص لزوماً در محلي متفاوت با عملكرد آنها، تشكيل شده است. . . . . . . . .   هايي كه در بدن ي آنزيم بين مونومرهاي همه پيوندهاي   .83

  سازند.  مراز را مي پلي DNAو  IIز مرا پلي RNA) 2  كنند.  تر تجزيه مي هاي كوچك نشاسته را به مولكول) 1
  كنند.  اش تجزيه مي ) گليكوژن را به مونومرهاي سازنده4  اند.  كار رفته در ساختار دوك هاي به ) مسئول سنتز پروتئين3

 )26(ص  . . . . . . . . .آدنوزين تري فسفات  مولكول .84

  ) داراي دو بخش حلقه دار و فاقد حلقه است. 2  ضلعي دارد.  11ي و باز آلي ضلع 5قند ) 1
 ضلعي است.  6و  5هاي  ) پيوند قند ـ باز آن بين حلقه4  ) دو بخش دارد كه يكي از آنها نوكلئوتيدي است. 3
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پاسخ تشریحى فصل اول

  
  

سنتز شـده  زبر ي آندوپالسمي  هاي روي شبكه ريبوزومشود، توسط  نادرست است چون هر پروتئيني كه به بيرون سلول ترشح مي» ب«عبارت  گزینه ى 1 ـ 1
انـد و   ي تار عنكبوت در سطح شكمي بدن جانور [ سطحي كه طنـاب عصـبي قـرار دارد] قـرار گرفتـه      اند چون غدد توليد كننده ها صحيح است و ساير عبارت

 همانند وزيكول سمينال و برخالف تيموس، جزء غدد برون ريزاند.

nمولكول مونومر، به شـكل خطـي بـه يكـديگر متصـل شـوند،        nاند كه اگر  تان در جرياناحتماالً تمامي دوسگزینه ى 3 ـ 2 1    بـين پيونـد
nمونومري تشكيل شده و  1 اگر  اما شايد كمتر كسي به اين نكته توجه كرده باشد كه .شود مولكول آب آزاد ميn  مولكول مونومر در چند

هـاي   خاطر بسپاريد كه همواره تعداد مولكول شود؟ پاسخ اين سؤال نيز ساده است، به زنجيره، به يكديگر متصل شوند، چند مولكول آب آزاد مي
nزنجيره، به يكديگر، برابر با  Kمونومر در قالب  nآب آزاد شده به ازاي اتصال  k 4آمينواسيد، با اتصال به يكديگر،  574مثالً اگر  ،است 

"وجود بياورند،  زنجيره تشكيل دهند و مولكول هموگلوبين را به "574 هـاي آب   ولكـول شود و بـه همـين تعـداد نيـز، م     پيوند تشكيل مي 4
سـاكاريد (مـالتوز) و چهـار مولكـول تتراسـاكاريد (چهـار        دو مولكـول دي  در شـكل داده شـده   سـؤال نيـز چـون    اين آيد. در مورد وجود مي به

مولكول مونومر (مونوساكاريد) وجود داشته است.  20مونوساكاريد) داريم، در كل  ( ) ( )   4 4 2 2 ي دو زنجيـره يعنـ   6كه در قالب  20
مولكول آب آزاد شده است.  14اند. بنابراين  تايي به هم متصل شده 4ي  تايي و چهار زنجيره 2ي  زنجيره  20 6 14   

سـاز كاتـاالز،    آن اسـت كـه پـيش    2ي  ضمناً علت صـحيح بـودن گزينـه    متفاوت است. ،ها سه مولكول اسيد چرب بيشتر چربيدر گزینه ى 3ـ  3
Hي آن،  ه آلي است اما پيش مادهآمينواسيد و نوعي ماد O2   شود. ي معدني محسوب مي است كه نوعي ماده 2

هاي گوارشـي   ها و استحكام آنها نقش دارند. الياف سلولزي براي جلوگيري از بعضي بيماري ساكاريدها بيشتر در ساختار سلول پلي گزینه ى 4 ـ 4
  مرند. پليها  مورد نياز است، ضمناً بيشتر درشت مولكول

  عنوان جمالت صحيح به خاطر بسپاريد. جمله را به 4هر  گزینه ى 4ـ  5

هـا كـامالً    (نـه نشاسـته!) و سـاير گزينـه     هـاي خـوراكي وجـود دارنـد     ي از ميوهطبق متن كتاب درسي فروكتوز و گلوكز در بسيارگزینه ى 3 ـ 6
 اند. صحيح

  
  
  
  

  

   گزینه ى 3ـ  7

  پيوند بين مونومري انواع مونومر نام مونومر هادرشت مولكول
  كوواالن (پپتيدي)  نوع 20  آمينواسيد  ها ينپروتئ

  كوواالن  نوع 1  مونوساكاريد (گلوكز)  ساكاريدها پلي
  كوواالن (فسفودي استر)  نوع 4هر كدام   نوكلئوتيد  نوكلئيك اسيدها

  

). از 2ي  ي پروتئين انتقالي اسـت (رد گزينـه  ). هموگلوبين نوع1ي  اي است در آب محلول است (رد گزينه آلبومين كه نوعي پروتئين ذخيره ها: سي ساير گزينهربر
  ).4ي  اش پي برد (رد گزينه توان به ساختار چهار وجهي مينمتان  )ساختاري( باز روي فرمول

سـلولز كـه بيشـترين    ها و نيز استحكام آنهـا نقـش دارنـد.     ساكاريدها بيشتر در ساختار سلول پلي «خوانيم:  دركتاب سال دوم مي گزینه ى 4ـ  8
اي و  ي سلولي گياهان شركت دارد. مولكول سـلولز رشـته   هايي محكم در ساختار ديواره دهد، به صورت رشته را تشكيل ميتركيب آلي طبيعت 

راسـتي   »سـازند.   هاي گلوكز را در مولكول سلولز هيدروليز كنـد، نمـي   بدون انشعاب است. جانوران آنزيمي را كه بتواند پيوندهاي بين مولكول
 هم توجه كنيد:  بدنيست كه به اين ترتيب 

  ي سلولي ديواره هاي سلولزي + مواد ديگر اليه سلولزي  فيبريل چند هزار رشته سلولزي
  .شه گليكوژنه نه سلولز هاي جانوري ذخيره مي سلولدر ضمناً اوني كه 

 ساكاريدهاپلي

 اي ذخيره

 ساختاري

 هاي منشعب و خطي است.) نشاسته (داراي بخش گياهي 

 شود.) گليكوژن (منشعب است و در كبد و ماهيچه ذخيره ميجانوري

 دهد.) هاي گياهي را تشكيل مي ي سلولي ديوارهسلولز (خطي است و بخش عمدهگياهي

 خارجي حشرات با پروتئين همراه است.) شود و در اسكلت ها ديده مي ي قارچ كيتين (خطي است و در ديواره نوري جا
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انـد، سـاير    ي پـنج ضـلعي   شش ضلعي و يك حلقه ي اي با سه حلقه اسكلت چهار حلقهاز جمله كلسترول داراي  ي استروئيدها همهگزینه ى 2 ـ 9
  اند. ها صحيح گزينه

هاي  خوردن چربي« و  »ها شود. افزايش كلسترول خون ممكن است موجب بيماري مربوط به رگ«خوانيم:  كتاب سال دوم مي درگزینه ى 4 ـ 10
هـاي گيـاهي    از طرفي در غشاي سـلول  »دهد. ها را افزايش مي هاي قلب و رگ ها و ابتال به بيماري ي رگ سير شده احتمال سخت شدن ديواره

  كلسترول وجود ندارد.

Hكاتاالز آنزيمي است كه هيدروژن پراكسيد(گزینه ى 1ـ  11 O2 كنـد، از سـوي    ها تجزيه كرده و آب و اكسيژن توليد مـي  زوم ) را درون پراكسي2
  .كند كربني را با اكسيژن تركيب مي 5نوري، آنزيم روبيسكو طي فعاليت اكسيژنازي يك تركيب  ديگر در تنفس

  چند قدم جلوتر:
H(قرار دارند، هيدروژن پراكسيد صاف ي آندوپالسمي ، كه در مجاورت شبكهها زوم پراكسيدر « 1 O2    .شود ) توليد مي2

H O2 Hو O2به سرعت بهكاتاالز  تأثيرتحت جا  ماند و در همان باقي مي ها زوم پراكسيدرون  2 O2 شود. تبديل مي«  
  كند.  فعاليت مي ها زوم درون پراكسيتوليد شده و  توسليسدر  هاي آزاد توسط ريبوزومكه  كاتاالز آنزيمي است 2
سمي است و بنابراين بايد فوري تجزيه شـود.   اي شود، پراكسيد هيدروژن ماده هاي جگر ساخته مي از محصوالت جانبي كه در سلول يكي« 3

Hكاتاالز آنزيمي است كه با سرعت بسيار O2   »كند. را به آب و اكسيژن تبديل مي 2
شـود ابتـدا بـا     هاي فتوسنتزي) مـي  ي كالوين (از واكنش كربن كه وارد چرخه اكسيد ل ديهر مولكو«خواهيد خواند كه:  سال چهارم 8در فصل 

ي ايـن واكـنش نيـز دو اسـيد سـه       روبيسكو نام دارد. در ادامه ،كند شود. آنزيمي كه اين واكنش را كاتاليز مي كربني تركيب مي 5يك مولكول 
 5شـدن تركيـب     نيز واكنش دهد، به عبارتي اين آنزيم نه تنها موجـب كربوكسـيله  تواند با اكسيژن  شود. آنزيم روبيسكو مي كربني تشكيل مي

كنـد. بـه همـين دليـل ايـن آنـزيم بـه         ) آن را نيز كاتاليز مي O2( تركيب با شود، بلكه واكنش اكسيژناسيونِ ) ميCO2كربني (تركيب آن با
  »است. وز بيس فسفات كربوكسيالز ـ اكسيژناز) مشهور شدهروبيسكو (ريبول

ي  كننـده  هـاي تجزيـه   هـا، يعنـي آنـزيم    ها و نيز ليپـاز  ي پروتئين كننده هاي تجزيه ها، يعني آنزيم از پروتئاز: «دومكتاب سال  متن گزینه ى 4ـ  12
هاي آنزيمـي موجـود    ، پروتئينشويي پودرهاي لباسهاي موجود در  هاي آنزيم شود. يكي از ويژگي شويي استفاده مي هاي لباس ليپيدها، در پودر

دهند، بنابراين به آب گرم نياز ندارنـد. بعضـي افـراد     ها در دماي پايين كار خود را به خوبي انجام مي (پروتئاز و ليپاز) است كه اين آنزيم در آنها
  باشند. توانند نقش آلرژن داشته پروتئاز و ليپاز مي دهند. اند) حساسيت نشان مي ها (كه داراي پروتئاز و ليپاز به اين پودر

آلرژي يا حساسيت نوع ديگري از اختالل در دستگاه ايمني است. پاسخ بيش از حد دستگاه ايمني در برابـر  «كتاب سال سوم:  چند قدم جلوتر:
  »زا معروف است.  ي حساسيت به آلرژن يا مادهشود  ژني كه موجب آلرژي مي آلرژي نام دارد و آنتي ،ها ژن برخي آنتي

ها، گرفتگـي و آبريـزش بينـي وتنگـي      مانند تورم، قرمزي، خارش چشم روز عاليم آلرژي (نه خود آلرژي!)سبب بهيستامين «كتاب سال سوم:  توجه:
  »شود. نفس مي

  شود. ي آلرژن به بدن ترشح مي هيستامين پس از ورود ثانويه نكته:
 »هـايي   ها مولكول كنند و پادتن ها حضور دارند و هيستامين ترشح مي هاي خون هستند كه در بافت فيل هايي مشابه بازو لولها س ماستوسيت

  »شوند. هايي كه در سطح ماستوسيت وجود دارند متصل مي ي آلرژن به پادتن شوند و ماده ها ترشح مي اند كه از پالسموسيت پروتئيني

هماننـد قنـدهاي    اتم كربن در اسكلت كربنـي دارد.  6ساكاريد هگزوزي بوده و در نتيجه  يك مونوقند خون همان گلوكز است كه گزینه ى 4ـ  13
  .بكار رفته در ساختار ساكارز يعني فروكتوز و گلوكز

 1ي  اتم كربن در اسكلت كربني است (رد گزينه 1ها بايد گفت: متان داراي  ي گزينه در رابطه با بقيه(.   
  اتـم كـربن در اسـكلت كربنـي      12و در نتيجـه داراي  بوده ساكاريد  ي جو يا همان مالتوز يك دي قند جوانهيوالف همان جو دو سر است و

  .)2ي  است (رد گزينه
  راس آن اتم كربن و در يـك راس آن، اتـم    4يعني در  ضلعي است اما در يكي از رئوسش داراي اتم اكسيژن است 5ريبوز يك مونوساكاريد

 )3ينه (رد گز اكسيژن وجود دارد.

  »شود. ي جانوري يافت ميها سلول يكلسترول يك استروئيد است كه در غشا« :خوانيم مي درسيكتاب  درگزینه ى 4ـ  14
كلسترول وجود ندارد.) هاي گياهي (مثل كلرانشيم سلول يدر غشا  

  ها مثل عامل تبخال غشاء ندارند. ضمناً ويروس
  د وجود ندارد.گليسري در هيچ غشايي تري  نكته:

 ،شـود  دهد اما افزايش بيش از حد دما سبب غيرفعال شدن آنزيم مـي  افزايش دما تا حد معين، ميزان فعاليت آنزيم را افزايش ميگزینه ى 2ـ  15
  د.نشو غير فعال مي c045هاي بدن ما در دماي باالتر از اما بسياري از آنزيم يابد بنابراين با افزايش دما ابتدا فعاليت آنزيم افزايش مي


