
 

 

 ّبی اطالعبتی صیست دٍاصدّن: هَلکَل 1اهتحبى فصل 

 ًوشُ 1 دسستی یب ًبدسستی عببسات صیش سا هطخص کٌیذ. -1

 ، تعذاد ًَکلئَتیذّب بشابش است ٍلی ًَع آًْب یکسبى ًیست.DNAالف( دس دٍ سضتِ یک هَلکَل 

 پلیوشاص ضشکت داسًذ.DNA، فقط دٍ ًَع آًضین ّلیکبص ٍ DNAة( دس ّوبًٌذسبصی 

 دس آهیٌَاسیذّبی یکسبى، هتفبٍت است. Rگشٍُ ج( 

 ّبی الکتشًٍی هَخَد دس فشایٌذ فتَسٌتض ٍ تٌفس سلَلی، دس سبختبس خَد داسای ًَکلئَتیذ ّستٌذ. ًبقلد( 

 ًوشُ 75/0 چِ بَد؟ٍ ًتیدِ آى آصهبیص سَم گشیفیت  -2

 

 ًوشُ 5/0 دس سشاسش آى یکسبى است؟ DNAچشا قطش هَلکَل -3

 

 ًوشُ 1 دس سابطِ بب آصهبیص هضلسَى ٍ استبل: -4

 الف( ّذف آًْب اص ایي آصهبیص چِ بَد؟

 ّب سا دس چِ هحیطی قشاس دادًذ؟ ة( آًْب ابتذا ببکتشی

 ج( هیضاى حشکت هَاد دس سبًتشیفیَط بِ چِ چیضی بستگی داسد؟

 ًوشُ 1 صحیح سا اص داخل پشاًتض اًتخبة کٌیذ. هَسد -5

 بشًح( –خلبک سبض  –استشپتَکَکَس ًَهًَیب  –خطی ٍخَد ًذاسد؟ )کپک ًبى  DNAدس کذاهیک اص هَاسد صیش الف( 

 ّبی پَست گشبِ( سلَل –ایطشضیب کالی  –گشدٍ ّبی پبساًطیوی  سلَل؟ )ِ آغبص ّوبًٌذسبصی داسدطفقط یک ًقکذاهیک ة( 

 ًطبستِ( – mRNA –طى اًسَلیي  –ج( تٌَع هًََهشّب دس کذاهیک بیطتش است؟ )آهیالص 

 چْبسم( –سَم  –دٍم  –دس کذاهیک اص سبختبسّبی پشٍتئیٌی فقط پیًَذ پپتیذی ٍخَد داسد؟ )اٍل د( 

 ًوشُ 75/0 بب تَخِ بِ ضکل هقببل بِ سؤاالت صیش پبسخ دّیذ. -6

 پلیوشاص فعبلیت داسًذ.DNAدس ایي بخص ........ آًضین ّلیکبص ٍ .................... آًضین الف( 

 ّبی پَست اًسبى؟ ضَد یب دس سلَل الشیِ دیذُ هی ایي سٍش ّوبًٌذ سبصی دس عبهل بیوبسی راتة( 

 

 



 

 

 ًوشُ 1بشای ّش یک اص کبسّبی صیش یک هثبل )پشٍتئیي( بٌَیسیذ.  -7

 د( اًقببضی:          دٌّذُ:                          ج( َّسهًَی:                 الف( دفبعی:                                  ة( اًتقبل

  ًوشُ 75/0کَآًضین سا تعشیف کٌیذ.  -8

 

 ًوشُ 75/0ضکل هقببل هشبَط بِ کذام ًَکئیک اسیذ است؟  -9

 رکش کٌیذ.بشای گفتِ خَد یک دلیل 

 قسوت هطخص ضذُ سا ًبهگزاسی کٌیذ.

 

 ًوشُ 5/1ّب چگًَِ است ٍ علت تطکیل ایي سبختبس چیست؟ تَضیح دّیذ.  سبختبس سَم پشٍتئیي -10

 

 

 ًوشُ 1 بِ هَاسد صیش پبسخ کَتبُ دّیذ. -11

 بْیٌِ پپسیي چٌذ است؟ pHالف( 

 داسد؟هبّیچِ اًسبى دس کدب قشاس ّبی  سیتَپالسوی سلَل DNAة( 

 ّبست، چِ ًبم داسد؟ بیَتیک ّبی پشٍکبسیَتی کِ حبٍی طى هقبٍم ًسبت بِ آًتی ّبیی دس سلَلDNAج( 

 پپتیذ تطکیل دٌّذ؟ تَاًٌذ بب یکذیگش پیًَذ دادُ ٍ پلی آهیٌَاسیذّب بب چِ ٍاکٌطی هید( 

 سؤال تطَیقی:

ببضٌذ، ایي قطعِ چٌذ  Gّن اص ًَع  DNAدسصذ اص ببصّبی آلی ایي هَلکَل  40یبفت ضَد، ٍ  Tعذد ببص آلی  DNA ،30ای اص هَلکَل  اگش دس قطعِ -12

 ًوشُ 5/0خفت ًَکلئَتیذ داسد؟ 
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