
 

 

 ّبی اطالعبتی صیست دٍاصدّن: هَلکَل 1اهتحبى فصل 

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

  هطخص ضذ. DNA، اثعبد هَلکَل Xثب استفبدُ اص تصَیش ثِ دست آهذُ اص پشتَ  الف(

 ، ثستگی ثِ ًَع ثبص دس ًَکلئَتیذ سضتِ الگَ داسد.DNAاضبفِ ضذى یک ًَع ًَکلئَتیذ ثِ سضتِ جذیذ دس ّوبًٌذسبصی  ة(

 ًَع آهیٌَاسیذ دس طجیعت ٍجَد داسد. 20فمط ج( 

 ّبی فلضی یب هَاد آلی ًیبص داسًذ. ّب ثشای فعبلیت ثِ یَى اغلت آًضین د(

 ًوشُ 1 ثِ هَاسد صیش پبسخ کَتبُ دّیذ. -2

 ضَد؟ ضًَذ، چٌذ دٍساّی ّوبًٌذسبصی تطکیل هی اص ّن جذا هی DNAالف( دس فشایٌذ ّوبًٌذسبصی دس هحلی کِ دٍ سضتِ 

 ضَد؟ افضایص غلظت پیص هبدُ تب چِ صهبًی ثبعث افضایص سشعت ٍاکٌص آًضیوی هیة( 

 ّب تطکیل ضذُ است؟ اص کذام هَلکَل DNAّبی هذل ًشدثبًی  پلِ ج(

 گیشًذ؟ ّب لشاس هی سثبط دس کذام گشٍُ اص پشٍتئیيصسدپی ٍ  د(

 ًوشُ 1 عَاهل ّوبًٌذسبصی سا ًبم ثجشیذ. -3

 

 ًوشُ 1 هَسد صحیح سا اص داخل پشاًتض اًتخبة کٌیذ. -4

 سیجَص( دئَکسی –ثبصّبی پَسیٌی  –پیًَذّبی ّیذسٍطًی  –استش  ، تعذاد کذاهیک اص ثمیِ کوتش است؟ )پیًَذّبی فسفَدیDNAالف( دس یک هَلکَل 

 کٌذ. پلیوشاص( دسٍى سلَل فعبلیت هیDNA –آهیالص ثضاق  –آًضین )لیپبص لَصالوعذُ  ة(

  ّبست. یًَی( هٌطأ تطکیل سبختبس دٍم دس پشٍتئیي –کٍَاالًسی  –ّیذسٍطًی  –پیًَذّبی )پپتیذی  ج(

 پالصهیذ(  چٌذیي جبیگبُ آغبص ّوبًٌذسبصی داسد.  –ّب  ّبی جٌیٌی پس اص تطکیل اًذام سلَل – E.coli –الشیِ  )عبهل ثیوبسی رات د(

 ًوشُ 1 ثب تَجِ ثِ ضکل همبثل ثِ سؤاالت صیش پبسخ دّیذ. -5

 ضکل هشثَط ثِ کذام پشٍتئیي است؟الف( 

 ة( ثخص ّبی هطخص ضذُ سا ًبهگزاسی کٌیذ.

1-                          .....................................2- .............................. 

  گیشد؟ ج( ایي پشٍتئیي اص ًظش عولکشد دس کذام گشٍُ لشاس هی



 

 

، چِ  N14( ثِ هحیط کطت حبٍی ًَکلئَتیذّبی N15ّبی حبٍی ًَکلئَتیذّبی ایضٍتَح سٌگیي ًیتشٍطى ) اًتمبل ثبکتشیهضلسَى ٍ استبل پس اص  -6

 ًوشُ 1چیضی هطبّذُ کشدًذ؟ 

 

 

 ًوشُ 1گشیفیت دس آصهبیص چْبسم خَد چِ چیضی ثِ هَش تضسیك کشد ٍ چِ چیضی هطبّذُ کشد؟ چشا؟  -7

 

 

 ًوشُ 5/0ضَد؟  ثبعث چِ چیضی هی DNAثبثت هبًذى لطش هَلکَل  -8

 

 ًوشُ 75/0ٍیشایص سا تعشیف کٌیذ.  -9

 

 ًوشُ 1 ثبضذ: هی RNAثب تَجِ ثِ ایٌکِ ضکل همبثل هشثَط ثِ ًَکلئَتیذ یک  -10

 ًطبى دٌّذُ چیست؟ 1الف( ضوبسُ 

 چیست؟ دلیمبً 2ة( ضوبسُ 

 گَاًیي است یب تیویي یب یَساسیل؟ 3ج( ضوبسُ 

 ًطبى دٌّذُ کذام عٌصش است؟ 4د( ضوبسُ 

 ًوشُ 75/0ًشدثبى هبسپیچ سا سبختٌذ؟ ٍاتسَى ٍ کشیک ثب استفبدُ اص چِ ًتبیجی، هذل هَلکَلی  -11

 

 سؤال تطَیمی:

داس ثبضذ، چٌذ پیًَذ ّیذسٍطًی دس ایي لطعِ  دسصذ ًَکلئَتیذّب سیتَصیي 15ًَکلئَتیذ داضتِ ثبضذ ٍ  2000خطی  DNAاگش یک لطعِ هَلکَل  -12

 ًوشُ 5/0ٍجَد داسد؟ 

 

 هَفك ثبضیذ.
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