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(دنـا +   تن فامکند، درون آن  یاخته را تعیین می هاي ویژگی :هسته
هـاي   تواننـد در سـلول   می آن هاي تن پروتئین) وجود دارد، فام

هـاي   ویژگیو دستورالعمل  و جنسی به نسل بعد منتقل شوند
 کند. یاخته را منتقل می
ــت  ــایش گریفیـ ــاکتري  -1 :آزمـ ــق بـ ــاي  تزریـ ــینههـ  پوشـ

در اثر سینه پهلو مرگ  ←ها  به موشنومونیا  استرپتوکوکوس
پهلـو بـه    هـاي بـدون کپسـول عامـل سـینه      تزریق باکتري -2

تزریـق   -3هـا   عدم بیماري و زنده مانـدن مـوش   ←ها  موش
عدم بیماري و  ←دار کشته شده با گرما  کپسول هاي باکتري

دار کشـته   هـاي کپسـول   تزریق باکتري -4ها  زنده ماندن موش
مـرگ   ←هـاي بـدون کپسـول زنـده      شده با گرما + باکتري

هـاي بـدون    بـاکتري بعضـی  شـدن   دار پوشینهت ها به عل موش
 پوشینه

هـاي دیگـر را    به یاختهتوانایی انتقال ماده وراثتی  نتیجۀ آزمایش:
 دارد.

 
  

 1 کارت
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کردند عامل بیماري آنفـوالنزا چـه    در دوران گریفیت، تصور می .1
 جانداري باشد؟

 کدام بیماري است؟ نومونیا عامل استرپتوکوکوس .2
 نومونیا وجود دارد؟ نام ببرید؟ چند نوع استرپتوکوکوس .3
یافت کپسول به تنهایی عامـل مـرگ    چگونه گریفیت اطمینان .4

 نیست؟ ها موش
 شده و نامشخص آزمایش گریفیت را بنویسید. صنتایج مشخ .5

 
 نومونیا باکتري استرپتوکوکوس .1
 پهلو سینه .2
زا)      ، بیمـاري دسـاکاری  پلـی (از جـنس   پوشـینه الف) با  -دو نوع .3

 زا) ب) بدون کپسول (غیر بیماري
ها تزریق کـرد   شده با گرما را به موش دار کشته باکتري کپسول .4

 و مشاهده کرد زنده ماندند.
بـه  از یک یاخته الف) مشخص شده: توانایی انتقال ماده وراثتی  .5

 یاخته دیگر
ماهیت ماده وراثتی، چگونگی انتقال مـاده وراثتـی    :نامشخصب) 

 به یاخته دیگر
  

 1 کارت
 1فصل 
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 :سه آزمایش ایوري و همکارانش

دار کشته شده بـا   تهیه عصاره استخراج شده از باکتري کپسول -1
 ←پروتئازهــا هــا بــه وســیله  ي پــروتئین تجزیــه ←گرمــا
هـاي بـدون    کردن محلول فوق به محیط کشـت بـاکتري   اضافه

 کپسول 
دار کشته شده با گرما توسط  جداسازي عصاره باکتري کپسول -2

 ←الیـه شـدن عصـاره     الیـه  ←با سرعت بـاال   ژسانتریفیو
هـا بـه محـیط کشـت       اضافه کردن جداگانـه هـر یـک از الیـه    

 باکتري بدون کپسول
 ←دار بـه چنـد قسـمت     هاي کپسـول  عصاره باکتريتقسیم  -3

آنزیم تجزیه کننده یک گروه از مـواد آلـی (مثـل     کردن  اضافه
اضـافه   ←سمت ) با هر ق…پروتئین، کربوهیدرات، لیپید و 

 به محیط کشت باکتري بدون پوشینه  کردن 
  

 2 کارت
 1فصل 

عامل اصلی انتقال صفات 
 وراثتی، مولکول دنا است
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 هاي ایوري و همکارانش را بیان کنید. نتایج هر کدام از آزمایش .1
 

 
دار  هـاي بـدون کپسـول، کپسـول     ) باکتري1الف) در آزمایش ( .1

ماده وراثتی نیسـتند. چـرا کـه در    ها  پروتئینشدند؛ در نتیجه 
 .ندها تخریب شده بود آن محلول پروتئین

ي دنادار به محـیط کشـت    ) با اضافه کردن الیه2ب) در آزمایش (
، انتقال صفت صورت گرفـت؛ در نتیجـه   پوشینهباکتري بدون 

 ي وراثتی است. ا مادهدن
دار باعث  ) تنها قسمتی از عصاره باکتري کپسول3مایش (زج) در آ

که در  حالی شد که دنا در آن تجزیه شده بود؛ درنانتقال صفت 
هـا و   هـا، کربوهیـدرات   ها که موادي مثل پروتئین سایر قسمت

شده بودند، انتقال صفت انجام شـد؛ در نتیجـه    لیپیدها تجزیه
 راثتی است و بقیۀ مواد مادة وراثتی نیستند.دنا ماده و

  

 2 کارت
 1فصل 

 

عامل اصلی انتقال صفات 
 وراثتی، مولکول دنا است
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ي نوکلئیک اسید (رنا و دنا)، ساخته شده  واحد سازنده :نوکلئوتید

دار + یک تـا سـه    از یک قند پنج کربنه + یک باز آلی نیتروژن
 گروه فسفات

نوکلئوتیـدها کـه بـا پیونـد     مـري از   پلـی  :رشته پلی نوکلئوتیدي
) OHاستر (اتصال فسفات یک نوکلئوتید بـه گـروه (   فسفودي

 به هم متصل هستند. قند نوکلئوتید دیگري)
 است.حلقوي یا خطی نوکلئوتیدي به صورت  پلی رشته *
دو انتهـاي رشـته بـا پیونـد      قـوي، لنوکلئوتیـدي ح  پلی در رشته *

 شوند. به هم متصل میاستر  فسفودي
دار بـا انتهـاي    نوکلئوتیدي خطی، انتهـاي فسـفات   پلی در رشته *

 است.نکرده استر برقرار  )دار پیوند فسفوديOHهیدروکسیل (
 

  

 3 کارت
 1فصل 

 

 ساختار نوکلئیک اسید
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 ساختار دنا و رنا را با هم مقایسه کنید. .1
 نوکلئوتید چگونه است؟ یک فرایند تشکیل .2

 
1.  

 
گروه(هـاي)  و  کربنـه  5قنـد  سـمت  یک دار به  باز آلی نیتروژن .2

  یابند. فسفات به سمت دیگر با پیوند کوواالنسی اتصال می

 3 کارت
 1فصل 

 

 

 ساختار نوکلئیک اسید
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نوکلئوتیـد  نـوع   4تصور ابتدایی از ساختار دنا بر ایـن بـود کـه     *
ــین ــه نســبت دار  دار و تیمــین  دار، ســیتوزین  دار، گــوانین آدن ب

 %)25اند (هر یک  در دنا توزیع شدهمساوي 
مقـدار بـاز آدنـین بـا تیمـین       در مولکول دنا :مشاهدات چارگاف

(A T)=  برابر است و سیتوزین با گوانین(C G)=   
ي تصویر از مولکول دنا با پرتوي ایکس توسط ویلکینز  تهیهنتایج 

تـر از یـک    بـیش  -2دارد، مـارپیچی  دنا حالت  -1 :و فرانکلین
 ابعاد مولکول دنا تشخیص داده شد. -3رشته دارد 

ها براي  آن :ارائه مدل مولکولی براي دنا توسط واتسون و کریک
هـا ایـن    د. آنرا درنظر گرفتننردبان مارپیچ ل مولکولی ددنا، م

هـاي چارگـاف، اطالعـات     مدل را با توجـه بـه نتـایج آزمـایش    
حاصل از تصاویر تهیه شده با پرتوي ایکـس و اطالعـات خـود    

 ارائه کردند.
 

  

 4 کارت
 1فصل 

 تالش براي کشف ساختار مولکولی دنا
 تو ایکسراستفاده از پ

 مدل مولکولی دنا
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ــاف،    .1 ــاهدات چارگ ــه مش ــه ب ــا توج ــرب ــد   اگ ــدار نوکلئوتی مق
% باشد مقـدار سـایر نوکلئوتیـد چقـدر     30دار در دنا  سیتوزین

 است؟
 مدل مولکولی واتسون و کریک را با رسم شکل نشان دهید. .2

 
Cجایی که مقدار  از آن .1 G=  وA T=   ؛ پـس نوکلئوتیـدG

است.  Tو  Aمانده شامل بازهاي  % باقی40% است و 30نیز 
 %)20(هر کدام 

2.  
 
 

  

 4 کارت
 1فصل 
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ساخته شده کـه بـه     نوکلئوتیدي رشته پلی 2یک مولکول دنا از  *
 است. دور محور فرضی پیچ خورده

دو رشـته دنـا    C و G یا T و Aبین جفت باز پیوند هیدروژنی  *
 دارد. را مقابل هم نگه می

* G با C   نسبت بـهA  بـا T    تـري   بـیش پیونـدهاي هیـدروژنی
 دهند. تشکیل می

بـه علـت قرارگیـري     ،یکسان بودن قطر دنا در سراسر مولکـول  *
 روي هم روبهبازهاي مکمل 

هـا   تن العات در دنا و کمک به فشرده شدن بهتر فامپایداري اط *
 دنا است. برابري قطر نتیجهدر تقسیم، 

ــب شناســایی * ــد  ترتی ــوالی   هاينوکلئوتی ــک رشــته توســط ت ی
 پذیر است. امکان نوکلئوتیدي رشته مقابل دنا

هیـدروژنی، پیونـد بـین فسـفات      استر، وجود پیوندهاي فسفودي *
ها  ولککلئوتید باعث پایداري مولیک نوکلئوتید با قند همان نو

 شود. می
 

  

 5 کارت
 1فصل 

 نکات کلیدي مدل
 واتسون و کریک 
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