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  هاي زيستي  مولكول
 

  ي نكات   گزيده
  .هاي زيستي در جانداران هستند ي تارهاي عنكبوت نشانگر كاربرد مولكول شبكه -
  .اند هاي مربوط به تنيدن تار در زير سطح شكمي جانور قرار گرفته غده. دهد سرعت بسيار انجام مي عنكبوت تنيدن تار را با -
  .هاي ويژه با مواد ديگر است جنس تار عنكبوت مخلوطي از پروتئين -
  .ساني بسيار دارند ي تار عنكبوت استحكام، چسبندگي و كش دهنده هاي تشكيل پروتئين -
ـ   هاي موجود در تار عنكبوت كه درون اجسام مهره رشته .م مهره مانندي قرار دارنددر طول تار عنكبوت اجسا - چ و تـاب  يمانند روي يكـديگر پ

هـا تـا    شود و طول رشـته  ها باز مي شود پيچ و تاب آن ها وارد مي از رشته هايي قسمتبه  در اثر نيرويي كه. اند چسبناك و كشسان هستند خورده
  .يابد چهار برابر افزايش مي

   .هاي زيستي كمك كرده است ويژگي عنصر كربن به ايجاد گوناگوني مولكول -
  .شوند كربن دارند هايي كه در سلول ساخته مي ي مولكول تقريباً همه -
  .د مواد آلي نام دارندنشو داري كه در سلول ساخته مي مواد كربن -

  
  

  :ارتند ازترين تركيبات آلي بدن موجودات زنده عب چهار گروه از مهم -
  
  .هستند RNAو انواع  DNAاسيدهاي نوكلئيك شامل  -

  . دهند هاي بدن جانداران را تشكيل مي ترين تركيب دار بيش هاي كربن ، مولكولبعد از آب
  .شود ناميده مي اسكلت كربنيهاي آلي،  ي كربني مولكول زنجيره -
  .شوند ناميده مي مولكول درشتاند و  بسيار بزرگ هاي غير زيستي هاي زيستي نسبت به مولكول بسياري از مولكول -

  .هستندي گوناگوني جانداران  زمينه ،ها و پروتئين DNA هاي مهم زيستي گروه از مولكول دوگوناگوني  -
  .است ئوتيدنوع نوكل DNA، 4ي و مونومرهاي تشكيل دهنده نوع آمينواسيد 20 ،ها ي انواع پروتئين مونومرهاي سازنده -
يـب  تتنـوع مونومرهـا، تعـداد، تكـرار و تر    بـه   ، بسـته هاي فردي كه بين افراد يك گونه وجـود دارد  هاي بين جانداران از جمله اختالف تفاوت -

   .آورند به وجود مي را مرهاي متفاوتي هاست كه پلي قرارگيري متفاوت آن
  :نداران اين استيكي از اصول اساسي حيات و جا

  .اند آيند كه در افراد مختلف جانداران، متفاوت هايي در مي اند، به صورت درشت مولكول ي جانداران يكسان ي كوچك كه در همهها مولكول
  .ي آن كه با مصرف يك يا چند مولكول آب همراه است مر به مونومرهاي سازنده يك پلي ي تجزيه: هيدروليز

  .شود مر ساخته مي پلييك مولكول  ،آزاد شدن يك يا چند مولكول آباز تركيب دو يا چند مونومر با : دهي آبسنتز 

HـــــOHOHــــــ   1مونومر   ـــــ  2مونومر   Hـــــ       2   2مونومر  HOH -    1مونومر HO 

  )مونومر(آمينواسيد  ها  پروتئين -1                          
   )مونومر(نوكلئوتيد  نوكلئيك اسيدها - 2  ها انواع درشت مولكول

 )مونومر(  مونوساكاريد ها پلي ساكاريد -3                                

  
  

  اولفصل 

 دهي سنتز آب
  هيدروليز

  هاي كربن  هيدرات -1
  ليپيدها  -2
  ها پروتئين -3
 اسيدهاي نوكلئيك -4
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  سنتز آبدهي                          هيدروليز
  

  
  
  
  
  
  
  

  اولهاي فصل  سؤال
  

  )كتاب درسي 3و  2هاي  صفحه(  كدام عبارت صحيح است؟ - 1
    .شوند كربن دارند هايي كه در سلول ساخته مي ي مولكول همه )1
    .شوند مر ساخته مي ها در سلول به صورت پلي مولكول ي درشت همه) 2
    .آيند هاي مشابه درمي در افراد مختلف به صورت درشت مولكول ،اي كوچك يكسانه ي جانداران مولكول در همه) 3
    .نوع مونومر دارند 24 در مجموع ي گوناگوني جانداران هستند زمينه  ها، گوناگوني آندو نوع مولكول زيستي كه  )4

 )91 -آزمون كانون (  است؟ نادرستكدام عبارت  - 2

  .مر مولكولي است كه از واحدهاي كم و بيش يكسان تشكيل شده باشد پلي) 2  .مر هم هستند ، پليها در سلول بسياري از درشت مولكول) 1
  .ترند هاي غيرزيستي بسيار بزرگ هاي زيستي نسبت به مولكول ي مولكول همه) 4  .هاست مولكول كمتر از تعداد انواع درشتهاي كوچك  تعداد انواع مولكول) 3

  .است .............اند و مقاومت هريك از تارها نسبت به قطري كه دارند  قرار گرفته .............دن تار در هاي مربوط به تني در عنكبوت غده - 3
  )كتاب درسي 1ي  صفحه(        بسيار زياد  –زير سطح شكمي ) 2    بسيار كم  –در نزديكي دهان  )1
  نسبتاً كم  –زير سطح شكمي  )4  بسيار زياد  –ي سر سينه  در ناحيه) 3

  )كتاب درسي 1ي  صفحه(  .............است؟ در عنكبوت  نادرستم عبارت كدا - 4
    .يك تار از مجموع چند رشته ساخته شده است )1
    . است يجنس تارها مخلوط پروتئين با مواد ديگر )2
     .يابد ها به چهار برابر افزايش مي ها طول رشته با باز شدن مهره )3
    .دهد ساني به تارها مي خوردگي خاصيت كش دد پيچخوردگي و باز شدن مج قابليت پيچ )4

 )92 -آزمون كانون (  .............اختالف فردي بين افراد يك گونه از جانداران ناشي از  - 5

  .باشد ها مي   هاي آن ي پروتئين تفاوت در تعداد انواع مونومرهاي سازنده) 1
 .هاست هاي آن تفاوت در اندازه، شكل و كار سلول) 2
  .هاست هاي آن هاي خاص در سلول ر يا عدم حضور اندامكحضو) 3
  .مرهاي متفاوت است ها در ايجاد پلي تنوع مونومرها، تعداد، تكرار و تركيب قرارگيري متفاوت آن) 4

  )كتاب درسي 3و  2ي ها صفحه(  ؟چند مورد از جمالت زير صحيح است - 6
  .     هاي كوچك در همه جانداران متفاوت هستند مولكول) الف
  . هاي افراد مختلف جانداران با هم يكسانند درشت مولكول) ب
  .شود ميمرهاي مختلف  ديگر باعث توليد پلي نوع تركيب مونومرها با يك) ج
  . هاي زيستي را فراهم آورده است و پروتئين زمينه گوناگوني مولكولDNA هاي  تنوع مولكول) د

1 (4   2 (3  3( 2  4( 1  
      )كتاب درسي 2ي  صفحه(  ي بدن جانداران كدام است؟ ندهده ي تشكيل ترين ماده بيش - 7

  هاي زيستي   مولكول) 4  تركيبات آلي) 3  آب ) 2  دار   تركيبات كربن) 1
  )88 -خارج از كشور (  تر است؟ يك درست كدام دهي آبدر مورد سنتز  - 8

  .شوند مونومرها با هم تركيب مي) 2  .شوند مرها به چند زنجيره تبديل مي پلي) 1
  .شود ها عوض مي مولكول جايگاه مونومرها در درشت) 4    .شوند مونومرها از هم جدا مي )3

  )85 –سنجش (  ؟است كدامعبارت صحيح  - 9
  .مر هستند ها پلي مولكول ي درشت همه) 2  .شوند دار، آلي محسوب مي هاي كربن ي مولكول همه) 1
  .دارند  هاي آلي، كربن مولكول ي همه) 4  .مرها، مونومرهاي كامالً يكسان دارند ي پلي همه) 3

  )87 - سنجش(  مر است؟ كدام، تعريفي صحيح براي مولكول پلي -10
  .از واحدهايي متفاوت تشكيل يافته است) 2  .از واحدهايي يكسان تشكيل يافته است) 1
  .ل يافته استاز آمينواسيدها يا گلوكزها يا نوكلئوتيدها تشكي) 4  .از واحدهايي كم و بيش يكسان تشكيل يافته است) 3
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  ها   كربوهيدرات  
    .ساكاريدها هستند مونوساكاريدها، مونومرهاي پلي: ها هستند كربوهيدرات ترين سادهمونوساكاريدها 

  ها انواع كربوهيدرات
  ساكاريدها پلي  ساكاريدها دي  مونوساكاريدها

OH2+الكتوز   كربني قند سه: تريوز

 نشاسته  گاالكتوز+ گلوكز  

OH2+ مالتوز   دئوكسي ريبوز –ريبوز : پنتوز

 گليكوژن  گلوكز+گلوكز  

OH2+ ساكارز   فروكتوز –گاالكتوز  –گلوكز : هگزوز

 سلولز  فروكتوز+ گلوكز  

  

  
  

  ساكاريدها دهي و هيدروليز دي سنتز آب

  .شود حاصل مي دو نوع مونومر از هيدروليز الكتوز و ساكارز :1ي نكته
  . گلوكز است) ي جو قند جوانه(، مالتوز )قند معمولي يا شكر(ساكارز، ) قند شير(الكتوز ،  ساكاريد ديدر سه نوع قند مشترك  :2ي نكته
62هاست و فرمول آن ي هگزوز گلوكز سردسته :3ي نكته )OCH(   .شود مصرف ميا ه سلول در و به عنوان سوخت اصلياست   
  .ها وجود دارد ي سلولي قارچ و ديواره اري است كه در اسكلت خارجي حشراتساكاريد ساخت كيتين نوعي پلي :4ي نكته
در  ترين قند ساختاري و سلولز مهمي جانوران  اي در كبد و ماهيچه هاي ذخيره اي در گياهان، گليكوژن از قند هاي ذخيره نشاسته از قند :5ي نكته
  .ان استگياه
گليكوژني كه در غذاهاي جانوري وجود دارد در دسـتگاه گـوارش مـا بـه گلـوكز هيـدروليز       گليكوژن به نشاسته شباهت بسيار دارد، : 6ي نكته
   .شود مي

را هيـدروليز  توانند سلولز  كنند كه مي زندگي ميمثل تاژكداران جانورمانند هاي مفيدي  ي نشخواركنندگان و موريانه ميكروب در روده: 7ي نكته
  .ي خود و جانور ميزبان قرار دهند كنند و مورد استفاده

در كنـار  ي آن  كه چند هزار رشته اي و بدون انشعاب است سلولز رشته  مولكول دهد ترين تركيب آلي طبيعت را تشكيل مي سلولز بيش :8ي  نكته
  . دهند تشكيل ميفيبريل سلولزي را  يك يكديگر

در . شود آب نيز حاصل مي  مولكول 1nايجاد و ) رابط O(گليكوزيدي  -Oپيوند  1nديگر، گلوكز به يك  مولكول  nبراي اتصال :9ي  نكتـه 
  . است برابر آب حاصلهمولكول هاي رابط با تعداد  واقع تعداد اكسيژن

شـوند و   هاي سلولي با ساير مواد تركيـب مـي   هاي سلولزي ديواره اليه .م آنها نقش دارندها و نيز استحكا سلول ساختارتر در  ساكاريدها بيش پلي
   .آورند ختاري محكم را به وجود ميسا

  انواع ليپيدها

  داراي اسيد چرب 
  .گريزترند آب  ها ها از چربي موم .است پلي مري از اسيدهاي چرب كه مانند كوتين: موم

  يك مولكول گليسرول  + يك گروه فسفات + ب دو مولكول اسيد چر: فسفوليپيد
  يك مولكول گليسرول +  يكسان يا متفاوت سه مولكول اسيد چرب: گليسريد  تري

  .ي استروئيدها يكسان و شبيه مولكول كلسترول است ساختار همه: استروئيدها  فاقد اسيد چرب
  .تروئيدي وجود داردهاي اس نوري و در تركيب هورمونجاهاي  كلسترول در غشاهاي سلول -

          

  .هستند يهاي سلول ها اجزاي اصلي غشا فسفوليپيد .ها است آن گريز بودن آبها  ي ليپيد ويژگي همه
بنابراين . هاي جانوري سيرشده و در نتيجه جامدند تر چربي بيش. نام دارند) اشباع( سيرشدههايي كه حداكثر تعداد هيدروژن را دارند،  چربي
  . ها نسبت مستقيم دارد هاي چرب آن ي اشباع اسيد با درجه ها چربيودن جامد ب

نسبت به حالت اشباع دارد و  يتر هاي هيدروژن كم يعني تعداد اتم. گانه دارد مولكول سير نشده مولكولي است كه حداقل يك پيوند دو يا سه -
  . خميدگي دارددر آن ي اسيد چرب  زنجيره

ها از يكديگر فاصله بگيرند و در نتيجه اين  شود بخشي از اين مولكول ميهاي چرب سير نشده وجود دارد باعث هايي كه در اسيد خميدگي -
  .مانند روغن ذرت و روغن زيتون ،ها در دماي معمولي اتاق مايع و روان هستند مولكول
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  )92 -آزمون كانون (  كدام صحيح است؟ -11
  .باشند انواع هگزوزها بيش از سه نوع مي) 2  .تانواع پنتوزها شامل ريبوز و دئوكسي ريبوز اس) 1
  .دهند ها را تشكيل مي سوخت اصلي سلولانواع هگزوزها ) 4  .انواع مونوساكاريدها فقط شامل پنتوزها و هگزوزها است) 3

      )كتاب درسي 4ي  صفحه(  كدام است؟» ب«و » الف«با توجه به واكنش مقابل به ترتيب، موارد  -12
                                                                                                                       OH2  +      گلوكز+ الف                               ب  

  

  مالتوز –ز گاالكتو) 4   اي انهقند جو –گلوكز ) 3  شكر  –گاالكتوز ) 2  قند شير  –فروكتوز ) 1
6126اگر فرمول گلوكز -13 OHC كتاب درسي 4ي  صفحه(  باشد در ساختار مالتوز چند اكسيژن وجود دارد؟(  

1 (6  2 (10  3 (11  4 (12 

      )كتاب درسي 4ي  صفحه(  اند؟ كدام» گلوكز+ گاالكتوز  «       : محصوالت واكنش  -14
OH22الكتوز ) 1   OH2+ الكتوز ) OH2  4+ ساكارز ) OH22  3+ ساكارز ) 2  +

  )كتاب درسي 4ي  صفحه(  .............هنگام تشكيل يك مولكول الكتوز  -15
  .ندك يك مونو ساكاريد آب مصرف مي) 2  .دهد يك مونوساكاريد آب از دست مي) 1
  .كند آزاد مي Hيك مونوساكاريد ) 4  .كند مصرف مي OHيك مونوساكاريد ) 3

  )92 -آزمون كانون (  .است .............ي جو  مولكول قند موجود در جوانه .............تعداد كربن در مولكول شكر  -16
  عدد 6 –برخالف ) 4  عدد 12 –برخالف ) 3  عدد 6 -همانند ) 2  عدد 12 –همانند ) 1

هاي آب حاصل از  گلوكز وجود داشته باشد، تعداد اكسيژن رابط و تعداد مولكول 50نشاسته،  يك مولكول صورتي كه در ساختماندر  -17
      )كتاب درسي 4ي  صفحه(  تشكيل نشاسته به ترتيب كدام است؟

1  (50 – 50  2 (49 – 49  3 (49 – 50  4 (50 – 49   
چيست و براي هيدروليز به كدام جزء آب نياز  2الكتوز شركت كند، مونوساكاريد  در ساختار 1اگر گلوكز به عنوان مونوساكاريد  -18

  )كتاب درسي 4ي  صفحه(  دارد؟
 H -گاالكتوز ) OH  4 -گاالكتوز ) OH  3 -فروكتوز ) H  2 -فروكتوز ) 1

  )92 -آزمون كانون (  .............آيد كه  از تركيب دو مولكول گلوكز، محصولي به وجود مي -19
    .ي جو است قند موجود در دانه) 2  .استهيدروژن  24كربن و  12 داراي )1
  .شود ها محسوب مي ترين كربوهيدارت جزء ساده )4  .ي بدن است دهنده ي تشكيل ترين ماده بيش) 3

  )كتاب درسي 5و  4ي ها صفحه(  است؟نادرست كدام عبارت  -20
  .ارندهاي گياهي هميشه براي آزاد كردن انرژي به گلوكز نياز د سلول) 1
  .هاي خوراكي وجود دارد گلوكز و فروكتوز در بسياري از ميوه) 2
  .ي نشاسته را دارد دستگاه گوارش انسان و بسياري از جانوران آنزيم هيدروليزكننده) 3
  .اي و بدون انشعاب تشكيل شده است يك فيبريل سلولزي از يك مولكول سلولز رشته) 4

  )كتاب درسي 5ي  صفحه(  .گيرد يك فرد سالم انجام مي ..........ر شكستن پيوند بين مونومرهاي گليكوژن د -21
  هاي بدن كبد و تمام سلول) 2    هاي بدن روده و تمام سلول) 1
  هاي قلبي كبد و منحصراً ماهيچه) 4    اي هاي ماهيچه روده و سلول) 3

  )83 –سراسري (  شوند؟ ي يكساني تبديل ميهاي دستگاه گوارش انسان، به واحدها هاي مترشحه از سلول يك، با تأثير آنزيم كدام -22
  الكتوز) 4  سلولز) 3  ساكارز) 2  گليكوژن) 1

  )88 -سنجش (  .خواه است انرژي ............توليد  -23
  ATPاز  ADP) 4  مالتوز از گلوكز) 3  گلوكز از نشاسته) 2  زگاالكتوز از الكتو) 1

  )89 -سنجش (  است؟ نادرستكدام عبارت  -24
  .شود از هيدروليز سلولز، يك نوع مونومر حاصل مي) 2  .اختاري و استحكامي داردتر نقش س سلولز، بيش) 1
  .سازند هر مولكول سلولز، در تركيب با ساير مواد، يك فيبريل سلولزي را مي) 4  .ي سلولز را دارند كننده هاي هضم داران جانور مانند، آنزيم بعضي از تاژك) 3
  

   دهي آبسنتز 
   هيدروليز
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  )90 -م جامع دو –سنجش (  كدام عبارت صحيح است؟ -25
  .آورند ساكاريد به وجود مي ساكاريدها با واكنش هيدروليز، پلي دي) 1
  .آورند ساكاريد به وجود مي مونوساكاريدها با واكنش هيدروليز، دي) 2
  .آورند يد به وجود ميرساكاريدها با واكنش سنتز آبدهي، مونوساكا دي) 3
  .آورند ه وجود ميساكاريد ب مونوساكاريدها با واكنش سنتز آبدهي، پلي) 4
  
  

  هاي مربوط به ليپيدها سؤال
  

      )كتاب درسي 6ي  صفحه(  شود؟ چه موادي حاصل مي فسفوليپيد از هيدروليز كامل هر مولكول -26
    يك مولكول گليسرول و دو مولكول اسيد چرب  ) 2  يك مولكول گليسرول و سه مولكول اسيد چرب ) 1
  يك مولكول فسفات+ يك مولكول گليسرول و سه مولكول اسيد چرب ) 4  يك مولكول فسفات + چرب يك مولكول گليسرول و دو مولكول اسيد ) 3

      )كتاب درسي 6ي  صفحه(  .دارد .............نسبت  .............با  ها چربيميزان جامد بودن  -27
    معكوس  –ها  تعداد اسيدهاي چرب آن) 2  مستقيم  –ها  تعداد اسيدهاي چرب آن) 1
 معكوس –ها  ي اشباع اسيدهاي چرب آن درجه) 4  مستقيم  –ها  اشباع اسيدهاي چرب آن ي درجه) 3

  سه اسيد چرب+ يك گليسرول  ?                                                   گيرد؟ به جاي عالمت سؤال، كدام گزينه قرار مي -28
  )كتاب درسي 6ي  صفحه(  

     OH23+ گليسريد  تري) OH23  4+  ليپيدفسفو) OH2   3+ گليسريد  تري) OH2   2+ د پيفسفولي) 1
      )كتاب درسي 7ي  صفحه(  فسفات وجود دارد؟ گروهچند  در هر مولكول فسفوليپيد به ترتيب، چند مولكول اسيد چرب و -29

  1و  3) 4  1و  2) 3   2و  3) 2   2و  2) 1
  )كتاب درسي 7ي  صفحه(  ..........هر چربي قطعاً  -30

  .يك مولكول گليسرول دارد) 2    .داردمتفاوت سه نوع اسيد چرب ) 1
 .مري از اسيدهاي چرب دارد پلي) 4  .هاي هيدروژن دارد اتم نسبت بهتري  هاي كربن بيش تعداد اتم) 3

      )89 -ن كانون آزمو(  ؟كدام صحيح است -31
     .ها، سه اسيد چرب مشابه هم هستند يدر ساختار بسياري از چرب) 2    .سلوالز بسازد آنزيم تواند دستگاه گوارش موريانه نمي) 1
  .اي گلوكز در جانوران و گياهان مشابه است شكل ذخيره) 4   .تر است ساكاريدها بيش انشعابات در مولكول سلولز از ديگر پلي) 3

      )كتاب درسي 7ي  صفحه(  گريزترند؟ يك آبكدام  -32
  روغن زيتون) 4  گليسريدها تري) 3    ها موم) 2  فسفوليپيدها ) 1

  )كتاب درسي 6ي  صفحه(  دهد؟ ديگر را درست نشان مي در مقايسه با يكرا، كدام گزينه ميزان انرژي آزاد شده از سوختن يك گرم مواد زير  -33

1 (2چربي
2) 2  نشاسته

چربي
چربي1)3  نشاسته

چربي1)4  نشاسته
  نشاسته

  .شود هزار كالري آزاد مي .........هزار كالري انرژي آزاد شود از سوختن يك گرم نشاسته تقريباً  9گليسريد  يك گرم تريسوختن اگر از  -34
  )كتاب درسي 6ي  صفحه(         18) 4  9) 3  6) 2  4) 1

     .............گليسريد،  است؟ با اضافه شدن يك مولكول اسيد چرب سير نشده به مولكول دي نادرستت كدام عبار -35
  )كتاب درسي 6ي  صفحه(               .شود يك مولكول آب مصرف مي) 2  .تركيب حاصل يك مولكول گليسرول دارد )1
  .ن خميدگي داردحداقل يك اسيد چرب آ )4  .ي اسيد چرب دارد تركيب حاصل سه زنجيره) 3

    )كتاب درسي 7ي  صفحه(  است؟ نادرستكدام گزينه  -36
  .گريزي دارند ي ليپيدها خاصيت آب همه) 2  .ي استروئيدها ساختار يكسان دارند همه) 1
  .ها جانوري سيرشده و جامداند ي چربي همه) 4  .گليسريدها سه اسيد چرب دارند ي تري همه) 3
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  )92 -آزمون كانون (  باشند؟ ميهاي زير صحيح  چند مورد از عبارت -37
  .شود ها مي هاي جانوري موجب بيماري رگ ي چربي ساز استروئيدها در خون همانند مصرف همه افزايش ميزان پيش) الف
  .پذير است طور طبيعي امكان وجود خميدگي در اسيدهاي چرب جانوري به) ب
  .استي انرژي در سلول  گريزي و ذخيره ي ليپيدها آب همه  ويژگي) ج
  .هاي جانوري سير شده، در ساختار خود گليسرول دارند هاي گياهي و چربي اجزاي اصلي غشاهاي سلولي، روغن) د
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

  )92 -آزمون كانون (  .دارد ...........نسبت  ............با  ها چربي ذوب ي باالتر بودن نقطه -38
  معكوس -ها  تعداد اسيدهاي چرب آن )2  سمعكو -ها  گي اسيدهاي چرب آن ي سيرشد درجه )1
  مستقيم –ها  تعداد اسيدهاي چرب آن )4  مستقيم -ها  درجه سيرشدگي اسيدهاي چرب آن )3

 )92 -آزمون كانون (  هاي سيرشده تبديل كرد؟ چربيرا به   هاي سيرنشده چربيتوان  هاي زير مي يك از روش با كدام -39

  گانه و ايجاد پيوند دو يا سههاي اسيدچرب   كاهش هيدروژن زنجيره) 1
 هاي اسيدچرب  افزايش هيدروژن زنجيره) 2

 ي اسيدچرب ها هاي كربن زنجيره و كاهش طول زنجيره كاهش تعداد اتم) 3

  هاي اسيدچرب  هاي كربن زنجيره و افزايش طول زنجيره افزايش تعداد اتم) 4
  )كتاب درسي 7ي  صفحه(  كند ؟تكميل مي نادرستيچند مورد جمله زير را به طور  -40

  .......... ها موم
                                        .گليسريدها آبگريزترنداز تري )الف
  .توانند توليد كنند ميبسياري از جانوران را  )ب
  .          مري از اسيدهاي چرب طويل هستندپلي )ج
  .هاي گياهان وجود دارد بخش ي در سطح خارجي همه )د
1( 4  2( 3  3( 2  4( 1  

  )كتاب درسي 6و  3، 2ي ها صفحه(  ............. است؟ بسياري از نادرستيك  كدام -41
    .ترند هاي غيرزيستي، بزرگ هاي زيستي نسبت به مولكول مولكول) 2  .شوند مر ساخته مي ها در سلول، به صورت پلي درشت مولكول) 1
  .اسيد چرب مشابه هستند 3تري گليسيريدها، داراي ) 4   .ي نشاسته را دارند جانوران، آنزيم هيدروليزكننده) 3

  )83 –سراسري (  علت مايع بودن روغن ذرت چيست؟ -42
  .ساختار تري گليسريدي آن است) 2    .گريز بودن آن است آب) 1
  .وجود خميدگي در اسيدهاي چرب آن است) 4    .حداكثر تعداد هيدروژن را دارد) 3

  )88 -م جامع سو –سنجش (  كدام عبارت صحيح است؟ -43
  .ي غشاهاي سلولي است كلسترول از اجزاي اصلي همه) 2  .هاي جانوري در شرايط معمول جامد هستند ي چربي همه) 1
  .باشند هاي جوان مي استروئيدها پوشش مناسبي براي شاخه) 4  .باشند هاي اسيد چرب و گليسرول مي ها متشكل از مولكول روغن) 3

  )89 -سنجش جامع سوم (  .ها، نسبت مستقيم دارد آن ...........ا تعداد هاي گياهي ب ميزان مايع بودن روغن -44
  كربن در اسيدهاي چرب) 2    اسيدهاي چرب سير شده در ) 1
  هاي هيدروژن در اسيدهاي چرب اتم) 4  پيوندهاي دوگانه در اسيدهاي چرب) 3

  )90 -جامع سوم  –سنجش (  ............گليسريدها  اسيدهاي چرب موجود در تري -45
  .ديگر متفاوتند همواره با يك) 2    .اند ديگر مشابه همواره با يك) 1
  .ديگر متفاوتند در بسياري موارد با يك) 4  .اند ديگر مشابه در بسياري موارد با يك) 3
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  ها پروتئين
  .دي كارهاي درون سلول نقش دارن ها و بدن جانوران شركت دارند و در انجام همه ها در ساختار سلول پروتئين

          . شود شوند و بين دو آمينواسيد پيوند پپتيدي ايجاد مي دهي به يكديگر متصل مي ها آمينواسيدهاي مختلف با واكنش سنتز آب در سلول -
                     .پپتيد نام دارد آيد، دي مولكولي كه با ايجاد يك پيوند پپتيدي بين دو آمينواسيد به وجود مي   
  .آورند پپتيدها را به وجود مي پپتيدي ديگر با ساير آمينواسيدها، پلي هايبا برقراري پيوند پپتيدها دي -
 .پپتيد پيچ و تاب بخورند و شكل فضايي خاصي به وجود آورند، مولكول حاصل يك پروتئين است هرگاه يك يا چند پلي -

  ها از نظر كار و عمل بندي پروتئين تقسيم
  

  
  
  
  
 
 
  

  

  .ي سمي است يك ماده) آب اكسيژنه(د هيدروژن پراكسي          
)OH(   )جگر(كبد هاي  سلول زوم پراكسي توليد در      22

  .شود هاي جگر توسط كاتاالز، به آب و اكسيژن تجزيه مي وم سلولز در پراكسي         
 

            
 هاي درون سلولي كار آنزيم  

              

  ).نيز نقش آنزيمي دارد rRNA(د اغلب پروتئيني هستن -1        
  .عمل اختصاصي دارند -2        

  .كند ها بارها استفاده مي و سلول از هركدام از آنزيم كنند كمك مي ها واكنش به انجام -3  ها ويژگي آنزيم
   شوند غيرفعال مي C45بدن ما در دماي باالتر از هاي بسياري از آنزيم -pHحساس نسبت به تغييرات دما و تغييرات -4  

   .هاي درون بدن ما در محيط خنثي فعاليت دارند بسياري از آنزيمو     
  مقدار آنزيم بعد از توليد كاهش ها و تغيير نكردن در واكنش -5        
  .شود پس از اتصال پيش ماده به جايگاه فعال واكنش انجام مي. استآن آنزيم اختصاصي بودن عمل هر آنزيم مربوط به جايگاه فعال  -
  .دنساز اتصال پيش ماده را به آنزيم غيرممكن ميد و نده بعدي آنزيم را تغيير مي شكل سه ،محيط) هاسيديت( pHگرما و تغييرات  -
 

  افزايش دما تا حد معيني - 1                    
  ها بعضي ويتامين - 2        ها وامل مؤثر در افزايش فعاليت آنزيمع

  بعضي مواد معدني - 3                    

طور دائم يا  به ها از طريق اشغال جايگاه فعال آنزيم كش ها مانند سيانيد و ارسنيك و حشره بعضي سم ها عوامل مؤثر در كاهش فعاليت آنزيم
ها را غيرفعال  تواند آنزيم كاهش يا افزايش بيش از حد دما هم مي. دنگرد ال آنزيم مي، موجب جلوگيري از اتصال پيش ماده به جايگاه فعموقت
  )به علت تغيير شكل سه بعدي آنزيم( .كند

  
  

  كراتين ،)كالژن( ها زردپي و ها رباطپروتئين موجود در ها،  تارعنكبوت، ابريشم، موها، ناخن  ساختاري 
  ")ي ضخيم رشته(ميوزين  و) ي نازك رشته(اكتين " .شوند ا ميه اكتين و ميوزين كه باعث حركت ماهيچه  شونده  منقبض

  مرغ، كازئين در شير و ميوزين در گوشت  ي تخم آلبومين در سفيده  اي  ذخيره
  هاي مكمل پروتئين ،پرفورين ،اينترفرون ، )ها گاماگلوبولين(ها  پادتن  دفاعي 
  .همين وظيفه را در ماهيچه بر عهده داردكه و ميوگلوبين  است در خون 2COو2Oي دهنده انتقال كه هموگلوبين  دهنده  انتقال
  ...) FSH ، LH ،گلوكاگون ،انسولين(ي آمينواسيدي ها هورمون  اي  نشانه
   .رسانند ا به انجام ميها ر بخشند يا آن ها سرعت مي هاي درون سلول اين مواد به واكنش ها، ترين پروتئين مهم  ها آنزيم

  

  سلولي هاي زيستي درون نشسرعت بخشيدن به واك -1        
 هاي ديگر تنظيم كار آنزيم - 2
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  ها در صنعت كاربرد آنزيم

  
  
  
 

  
  

  

  )يدهاي ليپ كننده آنزيم تجزيه(، و ليپازها )ها ي پروتئين كننده آنزيم تجزيه(، داراي پروتئازها                  
        پودرهاي لباسشويي ها در آنزيم ويژگي  
  ها در دماي پايين عمل آنزيم                 

  .دند متابوليسم نام دارنشو هايي كه درون سلول انجام مي مجموع واكنش –متابوليسم 
  

  .شود ها با كمك آنزيم انجام مي تر آن بيش              
  مانند فتوسنتز ،خواه هستند ها انرژي آن بعضي از         هاي متابوليسمي  واكنش

  مانند تنفس سلولي ،زا هستند ها انرژي بعضي از آن                         
  

  باز آلي آدنين      
  آدنوزين    
  ATP    قند پنج كربني ريبوز  
  سه گروه فسفات    
  - ATP و سلول از انرژيكند  آزاد مي و ذخيرهرا  در سلول انرژيATP كند هاي زيستي استفاده مي براي انجام واكنش.  
انرژي:   توليد و مصرف انرژي -   PADPOHATP 2  
  ، مربوط به ATPي شده انرژي ذخيره -  

  .هاي فسفات است پيوندهاي پرانرژي گروه        

  
  

                                             
 

  )89 -آزمون كانون (      كدام مطلب درست است؟ -46
  .شوند هاي بدن انسان، متابوليسم محسوب مي ي واكنش همه )2  .شود ي موجود در بدن محسوب نمي ترين ماده پروتئين، بيش )1
  .شوند ي آلي محسوب مي شوند، ماده داري كه در سلول توليد مي ام مواد كربنتم) 4  .شود هاي آلي بدن محسوب نمي ترين مولكول اسيد نوكلئيك از كم )3

      )كتاب درسي 6و  3ي ها صفحه(  تري دارند؟ بيش مريهايي قرار دارند كه تنوع مونو گروه مولكول در كدام -47
  گليسريد تري) 4  گليكوژن ) DNA   3) 2  آلبومين) 1

  

اسـيد آمينـه و در    141هـا   اگـر در يكـي از رشـته   . دو مشابه هستند جود دارد كه دوبهو يپپتيد ي پلي رشته 4در ساختار هموگلوبين،  -48
  )كتاب درسي 8ي  صفحه(  اسيد آمينه وجود داشته باشد، در ساختمان هموگلوبين چند پيوند پپتيدي وجود دارد؟ 146ي ديگر  رشته

1 (573  2 (574  3 (570  4 (571  
  )كتاب درسي 10ي  صفحه(  است؟ نادرستها  در مورد آنزيم چند مورد از جمالت زير -49

  .يابد، فعاليت بسياري از آنها افزايش ميpHبا افزايش دما و  )الف
  .شودهر واكنش در بدن موجود زنده توسط آنزيم مشخصي كاتاليز مي )ب
  .وجود دارد پپتيديها، پيوند  آن تر بيشبين واحدهاي سازنده  )ج
  .شود اده به جايگاه فعال، واكنش انجام ميها پس از اتصال پيش م در عمل آنزيم )د

1 (4   2 (3  3( 2   4( 1 

  كرد عمل  نام آنزيم
  ي پنير رنين به عنوان مايه –زدودن موهاي روي پوست جانوران  –كندن ماهي   پوست –كردن گوشت   نرم  پروتئاز
  .)كند نشاسته را به قندهاي شيرين تبديل مي(شكالت و مواد مشابه  –ميوه  ي آب تهيه  آميالز
  ها در كشاورزي ي دانه خارج كردن پوسته –مواد گياهي  نرم كردن  سلوالز
  ساختن اسفنج  كاتاالز
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      )كتاب درسي 9ي  صفحه(  ؟معدني باشدي  ماده تواند مي عمل كدام آنزيم محصول -50
  آميالز ) 4  پروتئاز) 3  كاتاالز  ) 2  مالتاز) 1

     )كتاب درسي 8و  6ي ها صفحه(  ؟ يك صحيح است كدام -51
      .ها هستند ها، آنزيم ترين پروتئين از نظر كار، مهم) 2  .اي هستند نشانهها، پروتئين  ي هورمون همه) 1
  .هاست گريزبودن آن ويژگي بيشتر ليپيدها، آب) 4  .هاي جانوري، سيرشده هستند ي چربي همه) 3

  )91 -آزمون كانون (  كدام عبارت، صحيح است؟ -52
  . شود در هر واكنش متابوليسمي، مقدار كمي انرژي آزاد مي) 1
  . هاي متابوليسمي، آنزيم شركت دارد ي انواع واكنش در همه )2
  .ي نشاسته وجود دارد كننده ي جانوران، آنزيم تجزيه در دستگاه گوارشي همه) 3
  . تواند وجود داشته باشد ي موم، در گياهان و جانوران مي آنزيم سازنده) 4

  )كتاب درسي 10ي  صفحه(  با توجه به شكل مقابل عالمت سؤال بيانگر چيست؟ -53
      دما) 1
  ماده غلظت پيش) 2
3( pH      
  غلظت سموم) 4

  )كتاب درسي 12و  11، 10ي ها صفحه(  .............ي  يك صحيح است؟ همه كدام -54
  .شوند گراد غيرفعال مي درجه سانتي 45هاي بدن ما، در دماي باالتر از  آنزيم) 2  .شود مي ATPزا، صرف ساخت مولكول  هاي انرژي انرژي واكنش) 1
  .خواه هستند ، انرژيدهي آبهاي سنتز  واكنش) 4  .شود ها انجام مي هاي متابوليسمي با كمك آنزيم واكنش) 3

  )كتاب درسي 11و  10ي ها صفحه(   ها صحيح است؟ كدام گزينه در مورد آنزيم -55
  .دهد رخ نميهاي شيميايي  ها واكنش بدون آن) 2  .كنند پذير مي هاي شيميايي غيرممكن را امكان واكنش) 1
  .گذارند ديگر تأثير نمي روي كارهاي يك) 4  .ها ادامه حيات غيرممكن است در غياب آن) 3

  )كتاب درسي 11و  8ي ها صفحه(  است؟ نادرستكدام عبارت  -56
  .ي كاتاالز و ليپاز مشابه هستند دهنده مونومرهاي تشكيل) 1
  .محلول در آب است هاي آلبومين از نوع پروتئين) 2
3 (DNA تر است و تنوع مونومر در آن بيشتر است  پروتئين درشت مولكول از .  
  .توانند سلوالز را بسازند جانوران علفخوار نمي) 4

  )كتاب درسي 10و  6، 5ي ها صفحه(  جمله زير صحيح است؟ چند -57
  . دار هستند ژنترين تركيبات آلي بدن انسان، نيترو فراوان) ب  .      ترين تركيب آلي طبيعت سلولز است فراوان) الف
  .شوندها به جايگاه فعال آنزيمها متصل ميمعموال سم) د  .هاي جانوري سير شده هستند گلسيريدها در سلولهمه تري) ج
1( 4  2( 3   3( 2   4( 1  

  )كتاب درسي 9و  5، 3ي ها صفحه(    ؟كندتكميل مي نادرستيچند مورد جمله زير را به طور  -58
  ............بسياري 

  .هاي غير زيستي بسيار بزرگ هستند ها نسبت به مولكول شت مولكولاز در) الف
  .اندها در سلول از واحدهاي كم و بيش يكسان ساخته شده از درشت مولكول) ب
  .كننداز جانوران فاقد آنزيم سلوالز هستند ولي آميالز توليد مي) ج
  .شودها انجام مي ها توسط آنزيم هاي شيميايي سلول از واكنش) د
1( 4  2 (3   3( 2   4( 1  

  )89 -آزمون كانون (  است؟ نادرستيك  دهد، كدام با توجه به شكل مقابل كه فعاليت آنزيم الكتاز بر روي الكتوز را نشان مي -59
      .پنتوز وجود ندارد Cدر ) 1
  .گيرد توسط پروتئاز انجام مي Aهيدروليز ) 2
    .تواند قرار بگيرد پپتيد مي دي Bدر ) 3
4 (D ت گلوگز نباشدممكن اس.  
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 )كتاب درسي 12ي  صفحه(  چند مورد صحيح است؟ -60

    .خواه حضور دارد هاي انرژي زا و هم در واكنش هاي انرژي هم در واكنش ATP) الف
  .خواه است واكنش توليد آلبومين يك واكنش انرژي) ب
  .شوند يهاي زيستي هستند كه درون سلول ساخته م دهنده ها، واكنش مهمترين پروتئين) ج
  .تواند قرار بگيرد در جايگاه فعال هر آنزيم تنها پيش ماده مي) د
1( 1  2 (2   3( 3  4 (4  

  )92 -آزمون كانون (    .............ي  همه -61
  . ها، محصول واكنش سنتز آبدهي هستند كربوهيدرات) 2  . شوند ها، توسط آنزيم پروتئاز، هيدروليز مي آنزيم) 1
  .شود ها انجام مي كارهاي درون سلول توسط پروتئين) 4  .شوند ي آلي، فعال مي پيش ماده ها، با اتصال به آنزيم) 3

  )91 -آزمون كانون (    ............. آنزيمي كه در صنعت براي ساختن اسفنج كاربرد دارد -62
  . هاي آلي دارد ي معدني و فراورده پيش ماده) 2  . هاي معدني دارد ي آلي و فراورده پيش ماده) 1
  .هاي معدني دارد و فراورده  پيش ماده) 4     .هاي آلي دارد و فراورده  يش مادهپ) 3

       )كتاب درسي 11ي  صفحه(  .كاربرد دارد .............ي آنزيمي باشد كه اين آنزيم در صنعت براي  تواند فرآورده مي  ............. -63
    ساختن اسفنج –آب  )2  ها ي دانه خارج كردن پوسته –سلولز  )1
  ي آب ميوه تهيه –نشاسته ) 4  پوست كندن ماهي –ريبونوكلئوتيد  )3

      )كتاب درسي 11ي  صفحه(  شويي كدام است؟ هاي موجود در پودرهاي لباس هاي آنزيم از ويژگي -64
  .اند در دماي باال فعال) 4  .اند در دماي پايين فعال) 3  . به آب سرد نياز ندارند) 2  . به آب گرم نياز دارند) 1

      )كتاب درسي 12ي  صفحه(  خواه است؟ ام واكنش زير، انرژيكد -65
    ها  ي چربي آزاد شدن اسيدهاي چرب از تجزيه) 2    ها از آمينواسيدها  سنتز پروتئين) 1
  هيدروليز الكتوز به گلوكز و گاالكتوز) 4  ساكاريدها به مونوساكاريدها  تجزيه شدن پلي) 3

  )كتاب درسي 9و  6ي ها صفحه(  ي عبارت زير به كار روند؟ كننده نند به عنوان كاملتوا چند جمله از جمالت ذكر گرديده، مي -66
 .............توان  مي

      .مري داشته باشند هايي داشت كه ساختار غير پلي مولكول درشت -2  .چربي جانوري يافت كه سير نشده باشد -1
  .هاي بدن يافت كه با وجود عمل تجزيه، آب توليد كند آنزيمي در سلول -4  .استروئيدي يافت كه ساختاري متفاوت از كلسترول داشته باشد -3
1 (1   2 (2   3 (3  4 (4  

      )كتاب درسي 9و  4ي ها صفحه(  ي كاتاالز و مالتوز به ترتيب كدام است؟ واحد سازنده -67
  وكزگل –گلوكز )  4  گلوكز –اسيدآمينه ) 3    فروكتوز –گلوكز ) 2    اسيد آمينه – اسيد آمينه) 1

  )كتاب درسي 10و  6، 2ي ها صفحه(  كدام عبارت، صحيح است؟ -68
    .اند كننده در گوناگوني جانداران ي موجود در تار عنكبوت، دو مولكول زيستي تعيينDNAپروتئين و  )1
     .اند ها شبيه هم گليسريد، سه اسيد چرب شركت دارند كه در بسياري از چربي در ساختار هر مولكول تري) 2
    .شوند ها مي ها، موجب مهار آن ها همانند سم ارسنيك با اثر بر روي جايگاه فعال آنزيم كش حشره )3
  .ي مواد آلي حداقل در ساختار خود سه عنصر كربن، هيدروژن و اكسيژن دارند همه )4

  )كتاب درسي 12ي  صفحه 1 -14شكل (  است؟ نادرستبا توجه به شكل مقابل، كدام  -69
    .نيز وجود دارد در ريبوزوم Cمولكول ) 1
2 (A داراي سه پيوند پرانرژي است.  
3 (D  آلبومين وجود ندارد ساختاردر.    
4 (B  تواند شركت كند ساختار نوكلئوتيدها ميدر.  

   )92 -آزمون كانون (  كنند؟ طور درستي كامل مي ي زير را به چند مورد جمله -70

  .شود مي ..............انرژي  .............واكنش  .............در واكنش توليد نشاسته 
  آزاد –توليد پادتن  –همانند ) ب                      مصرف –تشكيل الكتوز از گلوكز و گاالكتوز  –همانند ) الف
  مصرف -ه گلوكز تبديل مالتوز ب –برخالف ) د                                                                 آزاد – ATPتوليد  –برخالف ) ج
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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  )83 –سراسري (  شود؟ هاي دستگاه گوارش انسان، به واحدهاي يكساني تبديل مي هاي مترشحه از سلول يك، با تأثير آنزيم كدام -71
  الكتوز )4  سلولز )3    ساكارز )2  گليكوژن )1

  )84 –سراسري (    .، پروتئيني هستند .............ي  همه -72
  ها هورمون) 4  ها ميكروتوبول) 3  ها ژن آنتي) 2  ها آنزيم) 1

  )86 -سراسري(  شود؟ مر محسوب مي كدام، پلي -73
  الكتوز) 4  استروژن) 3  كلسترول )2  آلبومين )1

  )93 -سراسري خارج از كشور(  ........... هاي زيستي،  دهنده ي واكنش همه -74
  .بخشد سلولي، سرعت مي هاي درون به واكنش) 2  .غشادار سلول جاي دارند هايدرون ساختار) 1
 .شوند ي خود، توليد مي هاي سازنده در پي فعاليت آنزيم) 4  .فسفات بسازند توانند ضمن فعاليت خود، آدنوزين تري مي) 3

    )89 -آزاد پزشكي عصر (  كند؟ تري مصرف مي كدام فرآيند آب بيش -75
  ز آلبومينسنت) 4  ي كامل نشاسته تجزيه) 3  سنتز گليكوژن) ATP  2هيدروليز كامل ) 1

  )84 –سنجش (  ؟ستينيك صحيح  كدام -76
  .ها در بدن انسان در محيط خنثي فعاليت دارند تعداد اندكي از آنزيم) 1
  .دهند گراد فعاليت خود را از دست مي درجه سانتي 45ها در دماي باالتر از  اغلب آنزيم) 2
  .ها ساختمان فضايي و سه بعدي دارند آنزيم) 3
  .كنند ها اختصاصي عمل مي واد شركت كننده در واكنشها نسبت به م آنزيم) 4

  )85 – سنجش(    است؟ نادرستكدام گزينه  -77
  .كند ها را اشغال مي سيانيد، جايگاه فعال بعضي آنزيم) 2  .توان تغيير داد ها را نمي سرعت عمل آنزيم) 1
  .هاي ديگر مؤثرند هاي درون سلولي درتنظيم كار آنزيم ، آنزيمطور معمول به) 4  .اند هاي درون بدن ما، در محيط خنثي فعال بسياري از آنزيم) 3

  )86 – سنجش جامع(    شود؟ آمينواسيد دارد، چند مولكول آب توليد مي 51ي پپتيدي انسولين كه  در تشكيل دو رشته -78
1 (48  2 (49  3 (50  4 (51  

  )88 -سنجش جامع دوم (  كدام عبارت صحيح است؟ -79
  .دهند داران را تشكيل مي ترين تركيبات بدن جان دار بيش هاي كربن مولكول) 2  .هاي ديگر مؤثرند آنزيم ها در تنظيم كار ي آنزيم همه) 1
  .كند آميالز نشاسته را به قندهاي شيرين تبديل مي) 4  .گريزي هستند ها استروئيدهاي آب موم) 3

اين پروتئين از چنـد  . مولكول آب آزاد شده است 179طي سنتز اين پروتئين . آمينواسيد به وجود آمده است 183پروتئيني از تركيب  -80
  )90 -سنجش (  پپتيدي تشكيل شده است؟ ي پلي رشته

1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  
  )90 -سنجش (  است؟ نادرستكدام مورد،  -81

  .كنند گياهان و بسياري از جانوران موم توليد مي) 2  .هاي گياهي سير نشده هستند ي روغن همه) 1
  .ي دي ساكاريدها را دارند گياهان توانايي ساختن همه) 4  .پروتئين هستندها  بسياري از آنزيم) 3

  )91 -سنجش (  كدام مولكول، از چندين مونومر تشكيل يافته است؟ -82
  ترومبين) 4  گليسريد تري) 3  تيروكسين) 2  استروژن) 1

  )91 -سنجش (  كنند؟ ها چگونه از فعاليت آنزيم جلوگيري مي كش حشره -83
  تخريب ساختار مولكولي آنزيم) 4  ي آنزيم ماده اتصال به پيش) 3  تغيير شكل جايگاه فعال) 2  لاشغال جايگاه فعا) 1

  )92 -سنجش (  است؟ نادرستكدام عبارت  -84
  .كند هر آنزيم عمل اختصاصي دارد و يك بار در واكنش شركت مي) 2  .شوند ها انجام مي هاي متابوليسمي با كمك آنزيم تر واكنش بيش) 1
  .دهد بوپالستين را افزايش ميماده با تروم يون كلسيم احتمال برخورد پيش) 4  .يابد ، جذب كلسيم از روده افزايش ميDن ويتامين با فعال شد) 3




