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پاسخ
گزينهی ( )4صحیح میباشد.
هر چهار مورد درستاند.
الف) DNAی يوکاريوتها با پیچیدن به دور هیستونها ،اجسام مهرهمانندی به نام نوکلئوزوم را پديد میآورد .توجه کنی د ک ه منظ ور م ا اجس ام

1

مهرهمانندِ تار عنکبوت نبوده است!
ب) غدههای تارسازِ عنکبوت ،از نوع برونريز هستند .غدههای برونريز ترشحات خود را از طريق مجراهای لولهمانند به بیرون ترشح میکنند.
ج) عنکبوت ،جانداری يوکاريوتی است؛ بنابراين رونويسیِ ژنهای آن با کمک عوامل رونويسی و آنزيم صورت میگیرد.
د) در بیمهرگان ،آنزيمهای لیزوزومی نقش مهمی در از بین بردن عوامل بیماریزا دارند .اين آن زيمه ا توس

ش بکهی آندوپالس می زب ر س اخته

میشوند.
گزينهی ( )3صحیح میباشد.
2

3

حاصل به هم پیوستن دو گلوکز ،يک مولکول مالتوز و يک مولکول آب است .گلوکز  C6H12O6است که در اثر پیوستن به يک گلوکز ديگر،
مالتوزی را به وجود می آورد که  12کربن و  22هیدروژن دارد .چرا که يک  H2Oنیز تولید می شود .مالتوز قند جوانهی جو است نه دانهی ج و و
از آنجا که بیشترين ترکیب موجود در بدن آب است ،لذا محصول اين واکنش ،بیشترين ترکیب موجود در بدن است.
گزينهی ( )3صحیح میباشد.
مهمترين مونوساکاريدها هگزوزها ( 6کربنی) و پنتوزها ( 5کربنی) هستند .سلوالز آنزيمی پروتئینی است که در ساختار خود مونوساکاريد ندارد.
گزينهی ( )4صحیح میباشد.
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تریگلیسريد از اتصال سه اسید چرب به يک گلیسرول ساخته شده است .سه اسید چرب میتواند مشابه باشد که در اين صورت تنوع اسید چرب از
تعداد اسید چرب کمتر است .سه اسید چرب میتواند متفاوت باشد که در بسیاری از چربیها چنین است .در اين صورت تنوع اس یدهای چ رب ب ا
تعداد اسیدهای چرب برابر است .گلیسرول در تریگلیسريد يک عدد است و امکان ندارد تنوع اسیدچرب از يک نوع کمتر باشد.
گزينهی ( )2صحیح میباشد.
چربیها انواعی از لیپیدها هستند که ساختار آنها از مولکولهای اسید چرب و گلیسرول ساخته شده است.
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بررسی ساير گزينهها:
گزينهی « :»1سه اسید چرب در مولکول چربی (تریگلیسريد) ممکن است با يکديگر متفاوت باشند.
گزينهی « :»3در رودهی باريک مولکولهای چربی پس از وارد شدن به سلولهای پوششی روده جذب مويرگهای لنفی میشوند.
گزينهی « :»4چربیها پس از گوارش به صورت مونوگلیسیريد ،دیگلیسیريدها و اسید چرب جذب روده میشوند.
گزينهی ( )2صحیح میباشد.
موارد «ب» و «د» صحیح میباشند.
بررسی ساير گزينهها:
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«الف» :پیش ساز استروئیدها کلسترول است که افزايش آن در خون موجب بیماری رگها میشود ،اما همهی چربیهای جانوری سیر ش ده نیس تند،
در نتیجه مصرف همهی آنها نمیتواند موجب بیماری قلب و عروق شود.
«ج» :آّبگريزی ويژگی همهی لیپیدها است ،در حالیکه ذخیرهی انرژی از مهمترين وظايف گروهی از لیپیدها بهنام مولک وله ای چرب ی اس ت ن ه
همهی لیپیدها.

گزينهی ( )3صحیح میباشد.
7

موارد «الف»« ،ب» و «د» مرتب با نقش لیپیدها هستند.
انتقال يونها با مصرف  ATPتوس ناقلهای پروتئینی صورت میپذيرد.
گزينهی ( )4صحیح میباشد.
با توجه به متن کتاب درسی ،همهی کارهای درون سلول توس پروتئینها انجام میگیرد.
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بررسی ساير گزينهها:
 )1بعضی از آنزيمها از جنس پروتئین نیستند و توس پروتئاز هیدرولیز نمیشوند.
 )2گلوکز نوعی کربوهیدرات است اما مونومر است و نمیتواند حاصل سنتز آبدهی باشد.
 )3پیش مادهی بعضی از آنزيمها مثل کاتاالز ،آلی نیست.
گزينهی ( )4صحیح میباشد.
الف) مثل هورمونهايی که در رشد و نمو بدن و يا هورمونهای هیپوفیزی که در میوز دخالت دارند.
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ب) مثل پروتئینهايی که در سیتوکینز دخالت دارند.
ج) مثل پروتئینهای دوک تقسیم
د) مثل آنزيمهای شرکت کننده در رونويسی و همانندسازی
گزينهی ( )2صحیح میباشد.
پروتئازهای شیرهی پانکراس در پانکراس به صورت غیرفعالاند و پس از ورود به روده فعال میشوند.
بررسی ساير گزينهها:
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گزينهی « :»1در مورد  rRNAصادق نیست.
گزينهی « :»3در مورد هورمونهای استروئیدی مانند استروژن ،پروژسترون و تستوسترون صادق نیست.
گزينهی « :»4همهی پروتئینهای نشانهای که بخشی از پروتئینهای ترشحی هستند توس ريبوزومهای شبکهی آندوپالسمی زبر ساخته م یش وند و
در درون دستگاه گلژی دچار تغییر میشوند.
مسؤولیت صحت کلیه سوالها به عهده دبیر محترم میباشد.

