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درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید
(97دی . )دویلکینز و فرانکلین با استفاده از پرتو ایکس ابعاد مولکول دنا را تشخیص دادن-1
اختۀ دیگر از نتایج آزمایش هاي گریفیت مشخص شد که مادة وراثتی می تواند از یاخته اي به ی-2

(98شهریور .)منتقل شود
دیگر در نوکلئیک اسیدهاي خطی گروه فسفات در یک انتها و گروه هیدروکسیل در انتهاي-3

(99خرداد .)آزاد است

. ا می دانستگریفیت عامل بیماري آنفوالنزا را نوعی باکتري به نام استرپتوکوکوس نومونی-4

(99شهریور )

.دیده می شود( پلیمراز DNA) 5-در هر دوراهی همانندسازي، یک هلیکاز و یک دنابسپاراز

(99دي )



.جاي خالی را با عبارت مناسب پر کنید
.  می دهدرا تشکیل................... خود پیوند ( پلیمرازي)آنزیم دنابسپاراز، در فعالیت بسپارازي -1
(97دي )

ها نیاز ها براي فعالیت به یون هاي فلزي مانند آهن، مس و یا مواد آلی مثل ویتامینبعضی آنزیم-2
(98خرداد ). گویندمی....................... مواد دارند که به این

ن و باشد که ساختار دوحلقه اي دارد؛ شامل آدنی........................... باز آلی نیتروژن دار می تواند -3
(98شهریور )گوانین 

رفسفودی است

کوآنزیم
پورین



.جاي خالی را با عبارت مناسب پر کنید
.........  ............نتایج آزمایش ایوري و همکارانش نشان داد که عامل موثر در انتقال صفات، مولکول -4

(خارج99خرداد . )است
.  ودانجام می ش..................... در همانندسازي دنا، شکستن پیوند فسفودي استر توسط آنزیم -5
(99خرداد )

لی نوکلئوتیدي به هم متصل می شوند و رشته پ................. نوکلئوتیدها با نوعی پیوند اشتراکی به نام -6
(99شهریور ). را می سازند

.        امدبینج............... یا ................. ژن بخشی از مولکول دنا است که بیان آن می تواند به تولید -7
(99دي )

کاسید نوکلئی

دنا بسپاراز

رفسفودی است

پروتئینرنا



در هر یک از عبارتهاي زیر، جواب صحیح را از بین کلمات 
داخل پرانتز انتخاب کنید

(98خرداد . )فعالیت نوکلئازي دارد( دنابسپاراز -هلیکاز)آنزیم -1
تر میزان حرکت مواد در محلول بر اساس چگالی است و مواد سنگین( سانتریفیوژ)درگریزانه -2
(98شهریور . )حرکت می کنند( تندتر-کندتر)

شوند و نوکلئیک دو انتهاي رشته هاي پلی نوکلئوتید می توانند با پیوند فسفودي استر به هم متصل-3
(98دي . )را ایجاد کنند( حلقوي–خطی )اسید 

(98دي . )ندیکدیگر( مکمل–مشابه )شکل آنزیم در جایگاه فعال با شکل پیش ماده یا بخشی از آن -4
(99خرداد . )نقطه ي آغاز همانندسازي است( چند–یک )داراي ( پالزمید)به طور معمول هر دیسک -5
(99خرداد . )از ریبوز دارد( بیشتر-کمتر)دئوکسی ریبوز یک اکسیژن -6

شکیل   ت( بازهاي آلی-قند و فسفات )در مدل پیشنهادي واتسون و کریک، پله هاي این نردبان را -7

(99شهریور . )می دهند



.به سواالت زیر پاسخ دهیدDNAدر مورد 

(98و شهریور 97دي )در سرتاسر آن یکسان است؟DNAچرا قطر مولکول -1

(97دي )در هر دوراهی همانندسازي چند آنزیم هلیکاز در حال فعالیت است؟-2

(98دي )دو آنزیم مهم براي همانندسازي دنا را نام ببرید -3



.به سواالت زیر پاسخ دهیدDNAدر مورد 

این دنا مربوط به پیش هسته اي ها است یا هو هسته اي ها؟( الف-5
چند هلیکاز وجود دارد؟( 1) در قسمت مشخص شده ( ب-5
(98خرداد )

پیوند فسفودي استر بین کدام مولکول ها در نوکلئوتید هاي -6
(خارج99خرداد )مجاور تشکیل می شود؟ 



.به سواالت زیر پاسخ دهیدDNAدر مورد همانندسازي 

و 99و 98شهریور )نا آنزیم هلیکاز چه پیوندهایی را از هم باز می کند؟ براي باز شدن دو رشته د-1
(99خرداد 

(98شهریور )سبب ویرایش می شود؟ کدام فعالیت آنزیم دنابسپاراز-2
انجام می شود؟ ( کروموزوم)در یوکاریوت ها، آغاز همانندسازي در چندین نقطه در هر فام تن چرا -3
(99خرداد)

(99شهریور )در هر دوراهی همانندسازي چند آنزیم دنابسپاراز فعالیت دارد؟ -4



.به سواالت زیر پاسخ دهیددر مورد آنزیم ها 

ن ها نیاز بعضی آنزیم ها براي فعالیت به یون هاي فلزي مانند آهن و مس و یا مواد آلی مانند پروتئی-1
(97دي )به این مواد چه می گویند؟ . دارند

(97دي )چگونه باعث تغییر فعالیت یک آنزیم می شود؟PHتغییر -2
(98دي )چرا آنزیم انرژي فعال سازي واکنش را کاهش می دهد؟ -3
(خارج99خرداد )عالوه بر یون هاي فلزي، کدام مواد آلی نقش کوآنزیم را دارند؟ -4
رعت افزایش غلظت پیش ماده در محیطی که آنزیم وجود دارد، تا چه زمانی می تواند باعث افزایش س-5

(99شهریور )واکنش شود؟ 



دانشمندان

امل مرگ موش گریفیت با انجام چه آزمایشی نتیجه گرفت که وجود پوشینه در باکتري ها به تنهایی ع-1
(98دي )ها نیست؟ 

زنده را به موش ها گریفیت مخلوطی از باکتري پوشینه دار کشته شده با گرما و باکتري فاقد پوشینه ي-2
(  99دي )نتیجه چه شد؟ . تزریق کرد

دي )مورد تایید قرار گرفت؟ DNAبا توجه به نتایج آزمایش مزلسون و استال، کدام طرح همانندسازي -3
(  99و شهریور 98



دانشمندان

ل را با توجه به مدل پیشنهادي واتسون و کریک براي دنا، یک نتیجه ي جفت شدن بازهاي مکم-4
(99خرداد . )بنویسید

(99خرداد )نتیجه ي آزمایش شکل روبرو چیست؟ -5
ناي نوساز از رشته هاي قدیمی،مزلسون و استال براي تشخیص رشته هاي د-6

(99شهریور )نوکلئوتیدها را با چه ایزوتوپی نشانه گذاري کردند؟ 
ایوري آنزیم تخریب کننده ي پروتئین را به عصاره باکتري پوشینه دار کشته شده-7

.اضافه کرد و سپس محلول را به محیط کشت حاوي باکتري فاقد پوشینه منتقل کرد
(99دي )نتیجه چه بود؟ 



•

•

•



درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید
از اتصال بعضی رناهای کوچک مکمل به رنای پیک، مثالی( یوکاریوت ها)در هوهسته ای ها -1

(97دی . )تنظیم بیان ژن پس از رونویسی است

ا بیشتر از هوهسته اي ه( پروکاریوت ها)در پیش هسته اي ها ( mRNA)طول عمر رناي پیک -2
(98خرداد . )است( یوکاریوت ها)

(98دي . )فقط یکی از دو رشته ي هر ژن رونویسی می شود-3

ن دار دنا قرار   در رونویسی، نوکلئوتید تیمین دار رنا به عنوان مکمل در برابر نوکلئوتید آدنی-4
(99خرداد . )می گیرد

ممکن است قبل از پایان رونویسی (mRNA)در پروکاریوت ها شروع ترجمه ي یک رناي پیک -5
(خارج99خرداد . )آن رنا آغاز شود



درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید

.  ی شودتنظیم بیان ژن، موجب ایجاد یاخته هاي متفاوتی از یاخته هاي بنیادي مغز استخوان م-6
(99شهریور )

(99دي ). آمینواسید ها در بسیاري از جانداران یکسان اند( کدون)رمزه -7



.جاي خالی را با عبارت مناسب پر کنید

3یک بخش محل اتصال آمینواسید و دیگري توالی (tRNA)در ساختار سه بعدي رناي ناقل -1
(98دي . ) است........................ نوکلئوتیدي به نام 

2
متصل ......... ..................در تنظیم منفی رونویسی، پروتئین مهار کننده به توالی خاصی از دنا به نام -

(خارج99خرداد . )می شود

آنتی کدون

اپراتور



در هر یک از عبارتهاي زیر، جواب صحیح را از بین کلمات 
داخل پرانتز انتخاب کنید

کمک می کنند ( پلیمرازRNA)رونویسی، پروتئین هاي خاصی به رنابسپاراز ( مثبت-منفی )در تنظیم -1
(98خرداد ). تا بتواند به راه انداز متصل شود و رونویسی را شروع کند

AUG)آغاز یا ( کدون)رمزه -2 UGA )(98شهریور . )رمزه اي است که ترجمه از آن آغاز می شود

روتئین به نام در تنظیم منفی رونویسی در باکتري اشریشیا کالي، مانع پیش روي رنابسپاراز نوعی پ-3
(98دي . )است( فعال کننده–مهار کننده )

(99رداد خ. )در یاخته هاي تازه تقسیم شده بسیار فعال اند( رناي ناقل–رناي رِناتَنی )ژن هاي سازنده -4



در هر یک از عبارتهاي زیر، جواب صحیح را از بین کلمات 
داخل پرانتز انتخاب کنید

انجام ( کتوزال–مالتوز )در باکتري اشرشیاکالي، تنظیم مثبت رونویسی در مورد ژن هاي مؤثر در تجزیه -7
(99شهریور . )می شود

کننده مانع پیش رونویسی، نوعی پروتئین به نام مهار( منفی-مثبت)در باکتري اشرشیاکالي، در تنظیم -8
(99دي . )روي رنابسپاراز است



.رونویسی به سواالت زیر پاسخ دهیددر مورد 

توسط کدام آنزیم رنابسپاراز ساخته         ( rRNA)رناي رناتنی( یوکاریوت ها)در هوهسته اي ها -1
(   98و خرداد 97دي )می شود؟

(97دي )به رشته ي مکمل الگو در مولکول دنا، چه گفته می شود؟ -2

(98خرداد )در کدام مرحله، رنابسپاراز راه انداز را شناسایی می کند؟ -3



.رونویسی به سواالت زیر پاسخ دهیددر مورد 

.با تاخوردگی اولیه نشان داده شده است(tRNA)در شکل روبرو یک رناي ناقل -4
(98خرداد )؟ را نشان می دهد( آنتی کدون)کدام شماره توالی پادرمزه 

(98شهریور )چرا براي رونویسی از ژن به راه انداز نیاز است؟ -5

شکل مقابل کدام مرحله از رونویسی را نشان می دهد؟-6
(99شهریور . )را نام گذاري کنید2و 1شماره هاي 

عوامل رونویسی به چه بخش هایی از دنا ( هوهسته اي)در یوکاریوت ها -7
(99شهریور )ممکن است متصل شوند؟ 



.ترجمه به سواالت زیر پاسخ دهیددر مورد 

(97دي )ساخته شدن پلی پپتید از روي اطالعات رناي پیک چه نامیده می شود؟ -1

(97دي )تفاوت توالی هاي انواع رناهاي ناقل مربوط به کدام ناحیه می باشد؟ -2

(98و 97دي )فرصت بیشتري براي پروتئین سازي وجود دارد؟ ( یوکاریوت ها)چرا در هوهسته اي ها -3

(98خرداد )معرف کدام آمینواسید است؟ AUGآغاز یا ( کدون)رمزه -4



.ترجمه به سواالت زیر پاسخ دهیددر مورد 

خالی Eو Aپر می شود و جایگاه ( ریبوزوم)رناتن Pدر طول کدام مرحله ي ترجمه، فقط جایگاه-5
(98خرداد و شهریور )؟ می مانند

(98خرداد )رناي ناقل بدون آمینواسید از کدام جایگاه رناتن خارج می شود؟ -6

این جایگاه توسط پروتئین هایی به نام ، Aچرا با ورود یکی از رمزه هاي پایان ترجمه در جایگاه-7
(98شهریور و دي )عوامل آزادکننده اشغال می شود؟ 

(  tRNA)محل قرار گیري رناي ناقل ( رناتن)در مرحله آغاز ترجمه، کدام جایگاه در ریبوزوم -8
(98دي )متیونین است؟ 



.ترجمه به سواالت زیر پاسخ دهیددر مورد 

(99خرداد )می شود، داراي چه توالی است؟ ( ریبوزوم)رناتن Pکه وارد جایگاه ( کدون)اولین رمزه-9

(99خرداد )در مرحلۀ پایان، چه پروتئین هایی باعث جدا شدن زیرواحدهاي رناتن از هم می شوند؟ -10

ی کند؟مزه مکمل خود چه پیوندي برقرار مبا توالی ر( آنتی کدون)در هنگام ترجمه، توالی پادرمزه -11
(99شهریور )

(99شهریور )اولین پیوند پپتیدي در کدام مرحله از مراحل ترجمه تشکیل می شود؟ -12

جایگاه در مرحله ي طویل شدن، بعد از جا به جایی رناتن، رناي ناقل حامل رشته ي پپتیدي در کدام-13
(99دي )قرار می گیرد؟ 



.تنظیم بیان ژن به سواالت زیر پاسخ دهیددر مورد 

ننده به جایگاه در تنظیم مثبت رونویسی در باکتري اشریشیا کالي، چه عاملی سبب می شود که فعال ک-1
(97دي )خود بچسبد؟ 

حل راه در هوهسته اي ها، پروتئین هایی که با اتصال به نواحی خاصی از راه انداز، رنابسپاراز را به م-2
(98و شهریور 97دي )انداز هدایت می کنند چه نام دارند؟ 

ود و جلوي در تنظیم منفی رونویسی در پیش هسته اي ها، مهارکننده به چه بخشی از دنا متصل می ش-3
(  98شهریور )حرکت رنابسپاراز را می گیرد؟ 



.تنظیم بیان ژن به سواالت زیر پاسخ دهیددر مورد 

را ( هوهسته اي ها)شکل مقابل تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها -4
را بنویسید2و 1نام بخش هاي مشخص شده . نشان می دهد

چرا در تنظیم منفی رونویسی، با اتصال الکتوز به مهارکننده،-5
این پروتئین دیگر نمی تواند به اپراتور متصل بماند؟ 

در چه صورت مقدار رونویسی ژن، تحت تأثیر عوامل رونویسی تغییر می کند؟ -6

؟ عوامل رونویسی به چه بخش هایی از دنا ممکن است متصل شوند( هوهسته اي)در یوکاریوت ها -7

با میزان بیان ژن چه رابطه اي دارد؟ ( کروموزوم)میزان فشردگی فامتن -8

12

ازرنا بسپار



.در رابطه با تصویر به سواالت زیر پاسخ دهید

دیده می شود یا( یوکاریوت)این طرح در یاختۀ هوهسته اي -1
(98شهریور )؟ (پروکاریوت)یاختۀ پیش هسته اي 

بخش هایی از مولکول دنا که به شکل حلقه درآمده،-2
(98شهریور )چه نام دارد؟ 

(99خرداد . )را نام گذاري کنید( ؟)در شکل روبرو -3



.به سواالت زیر پاسخ دهید

جنس هر زیرواحد ریبوزوم از چیست؟ -1
هر ریبوزوم در ساختار کامل چند جایگاه دارد؟ -2

.مقابل، به سواالت زیر پاسخ دهیدmRNAبا توجه به -3
AUGUCAAAUCCGUGUUUUAUCUGA

را مشخص کنید وmRNAرشته رمزگذار این ( الف
.را مشخص کنیدPجایگاه ( آنتی کدون)اولین پادرمزه ( ب
.را مشخص کنیدAآخرین پادرمزه جایگاه ( ج

TACAGTTTAGGCACAAAATAGACT
ATGTCAAATCCGTGTTTTATCTGA



•

•



درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید

گسسته ای دارند( فنوتیپ)صفات چند جایگاهی، رخ نمود -1

. آن را تشخیص داد( ژنوتیپ)در گل میمونی، با دیدن رنگ گل می توان ژن نمود -2

نسبت به هم، هم توان هستندBو A( الل هاي)، دگره هاي ABOدر گروه خونی -3



.جاي خالی را با عبارت مناسب پر کنید

1-D وd شکل هاي مختلف صفتRHرابطه ي ( الل ها)بین این دگره ها . را تعیین می کنند
برقرار است............................ 

برقرار است........................ رابطه ي Bو A، بین الل هاي ABOدر گروه خونی -2

را داشته باشد، گروه خونی این فرد Aفقط آنزیم ABOاگر فردي براي گروه خونی -3
است......................... 

یبارز و نهفتگ

هم توانی

A



در هر یک از عبارتهاي زیر، جواب صحیح را از بین کلمات 
داخل پرانتز انتخاب کنید

. شبیه زنگوله است( غیرپیوسته-پیوسته )نمودار توزیع فراوانی رخ نمودهاي -1

. است( چند جایگاهی-تک جایگاهی)رنگ گل میمونی مثالی از صفات -2

(  منفی–مثبت )RHدر غشاي گویچه هاي قرمز وجود داشته باشد، گروه خونی Dاگر پروتئین -3
(98دي . )است



در هر یک از عبارتهاي زیر، جواب صحیح را از بین کلمات 
داخل پرانتز انتخاب کنید

ده در زاده ها مشاه( فنوتیپ)نوع رخ نمود ( سه–دو )از آمیزش دو گل میمونی با رنگ صورتی، -5
می شود

د، در رابطه با رنگ نوعی ذرت، در رخ نمودهاي ناخالص، هرچه تعداد دگره هاي بارز بیشتر باش-6
.است( کمتر-بیشتر)مقدار رنگ قرمز 



.بیماري هموفیلی به سواالت زیر پاسخ دهیددر مورد 

سالم است یا بیمار؟𝑿𝑯𝑿𝒉دختر داراي ژن نمود -1

شایع ترین نوع هموفیلی مربوط به فقدان چه ماده اي در بدن است؟ -2

چه ژن نمودها . مردي هموفیل قصد دارد با زنی ازدواج کند که سالم است و ناقل هم نیست-3
ن ذکر راه بدو)براي فرزندان آنان پیش بینی می کنید؟ ( فنوتیپ هایی)و رخ نمودهایی( ژنوتیپ ها)

(.حل



.به سواالت زیر پاسخ دهیددر مورد هموفیلی

.دختر ناقل بیماري هموفیلی را بنویسید( ژنوتیپ)ژن نمود -4

انسان جایگاهی براي دگره هاي هموفیلی ندارد؟( کروموزوم)کدام فام تن -5

سم فرزندان حاصل ازدواج مردي هموفیل، با زنی ناقل هموفیلی را با ر( ژنوتیپ هاي)ژن نمود هاي -6
مربع پانت بنویسید



.هموفیلی به سواالت زیر پاسخ دهیددر مورد 

بدون ذکر . )دارندOو دختري سالم با گروه خونی ABزن و مردي سالم، پسري هموفیل با گروه خونی -7
(.)راه حل

.پدر و مادر براي صفت هموفیلی را بنویسید( ژنوتیپ)ژن نمود ( الف
گروه خونی پدر و مادر چیست؟( فنوتیپ)رخ نمود ( ب

Xسته به با توجه به این که هموفیلی یک بیماري واب. زن و مردي سالم صاحب فرزندي هموفیل شده اند-8
و نهفته است

.جنسیت فرزند هموفیل را مشخص کنید( الف
.والد ناقل را بنویسید( ژنوتیپ)ژن نمود ( ب
احتمال تولد کدام یک، دختر هموفیل یا پسر سالم در این خانواده وجود ندارد؟( ج



.هموفیلی به سواالت زیر پاسخ دهیددر مورد 

زن و مردي سالم از نظر بیماري هموفیلی، پسري هموفیل دارند-9
.ژن نمود این زن و مرد را براي هموفیلی بنویسید( الف
لی اگر این زن و مرد صاحب فرزند دختري شوند، ژن نمودهاي احتمالی این دختر را براي هموفی( ب

.بنویسید



.به سواالت زیر پاسخ دهید

و چه رخ نمود هایی ( ژنوتیپ ها)چه ژن نمود ها . داردABو مادري گروه خونی Oپدري گروه خونی -1
(. )بدون ذکر راه حل)براي فرزندان آن ها پیش بینی می کنید؟ ( فنوتیپ هایی)

هاي زیر پاسخ دهیددر مورد انتقال اطالعات در نسل ها به پرسش-2
است؟ ( کروموزوم)در کدام فامتن Rhجایگاه ژنی گروه خونی ( الف
صفت رنگ نوعی ذرت، یک صفت چند جایگاهی است یا تک جایگاهی؟( ب
یاخته هاي بدن او تغذیه نوزاد مبتال به بیماري فنیل کتونوري با شیر مادر، باعث آسیب رسیدن به کدام( ج

می شود؟



.به سواالت زیر پاسخ دهید

جود پیش از کشف قوانین وراثت، چه تصوري در مورد رابطۀ بین صفات والدین و فرزندان و( الف-3
داشت؟ 

را بنویسیدRhهاي گروه خونی (ژنوتیپ)انواع ژن نمود( ب

به سواالت زیر در مورد انتقال اطالعات در نسل ها پاسخ دهید -4

چه رابطه اي برقرار است؟Oو A( الل)بین دو دگرهABOدر گروه خونی ( الف

است؟Wو Rکدام رنگ گل میمونی نشان دهنده رابطه بارزیت ناقص بین دو دگره ( ب

د؟در رنگ نوعی ذرت که یک صفت چند جایگاهی است، دگره هاي بارز چه رنگی را بوجود می آورن( ج



.به سواالت زیر پاسخ دهید

زاده هاي حاصل از آمیزش دو گل میمونی صورتی را با رسم مربع پانت( فنوتیپ هاي)رخ نمودهاي -5
بنویسید

منفی شود، ژن نمود RHمثبت باشد و گروه خونی یکی از فرزندان آنها RHاگر گروه خونی زن و شوهري -6
. )این والدین را بنویسید

ممکن نیست پدر ناقل باشد؟ Xچرا در صفات وابسته به -7

فید ذرت هاي موجود در دو آستانۀ طیف یعنی قرمز و س( ژنوتیپ)در رابطه با رنگ نوعی ذرت، ژن نمود -8
را بنویسید



.به سواالت زیر پاسخ دهید

منظور از رابطه ي هم توانی بین دگره ها چیست؟ مثال بزنید -9

به سواالت زیر پاسخ دهیدABOو  Rhدر مورد صفات گروه هاي خونی -10
است؟9شماره ( کروموزوم)جایگاه ژنی کدام یک از صفات فوق در فام تن ( الف
.منفی را بنویسید Oفردي با گروه خونی( ژنوتیپ)ژن نمود ( ب
وجود دارد؟Bو A( الل)چه رابطه اي بین دگره ( ج
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هرچه اندازه ی یک جمعیت بزرگ تر باشد، رانش دگره ای اثر بیشتری دارد-1

. ، انتخاب طبیعی است(آنتی بیوتیک ها)علت مقاوم شدن باکتري ها به پادزیست ها -2

.  هدجهش، با افزودن دگره هاي جدید، خزانۀ ژن را غنی تر می کند و گوناگونی را افزایش می د-3

یک گیاه زیستا و زایا است( n3( )دتریپلوئی)گیاه گل مغربی سه الد -4

.جهش هاي اضافه و حذف، الزاماً به تغییر چارچوب خواندن می انجامند-5

. جهش جانشینی همیشه باعث تغییر در توالی آمینواسید ها می شود-6



.جاي خالی را با عبارت مناسب پر کنید

است......................... مثال خوبی از گونه زایی ( پلی پلوییدي)پیدایش گیاهان چندالدي -1

............................  مجموع همه ي دگره هاي موجود در همه ي جایگاههاي ژنی افراد یک جمعیت را -2
. آن جمعیت می نامند

انشینی را اگر جهش، سبب تغییر در نوع آمینواسید در زنجیره پلی پپتیدي شود، این نوع جهش ج-3
.می نامند........................... جهش 

هم میهنی

خزانه ژنی

دگرمعنا

.......  .........اضافی در مبتالیان به نشانگان داون، مثالی از ناهنجاري 21( کروموزوم)وجود یک فام تن -4
در فام تن ها است

گفته می شود.................... به مجموع محتواي مادة وراثتی هسته اي و سیتوپالسمی، -5

عددی

ژنوم



در هر یک از عبارتهاي زیر، جواب صحیح را از بین کلمات 
داخل پرانتز انتخاب کنید

.جدایی جغرافیایی رخ می دهد( هم میهنی–دگر میهنی )در گونه زایی -1

.  باشند( غیرتصادفی-تصادفی )براي آنکه جمعیتی در حال تعادل باشد، الزم است آمیزش ها در آن -2

بادله م( غیرخواهري-خواهري)، قطعه اي از فام تن بین فامینک هاي (کراسینگ اور)در چلیپایی شدن -3
.می شود 

– CAT)، در زنجیرة بتاي هموگلوبین طبیعی، رمز مربوط به ششمین آمینواسید-4 CTT)است



در هر یک از عبارتهاي زیر، جواب صحیح را از بین کلمات 
داخل پرانتز انتخاب کنید

( نیواژگو–جابجایی )در جاي خود معکوس شود جهش ( فام تن)اگر جهت گیري قسمتی از کروموزوم -5
نام دارد

.  گیرندخویشاوندي نزدیکتري دارد، بنابراین در یک گروه قرار می( کوسه–شیر کوهی )دلفین با -6

ري پروتئین اث( مقدار-توالی)گاهی جهش در یکی از توالی هاي تنظیمی رخ می دهد، این جهش بر -7
نخواهد داشت



تغییر در ماده وراثتی جانداران به سواالت زیر   در مورد 
.پاسخ دهید

کدام نوع جهش کوچک باعث ایجاد گویچه هاي قرمز داسی شکل می شود؟-1

ژنگان سیتوپالسمی را در انسان تشکیل می دهد؟ (DNA)کدام دنا -2

بنزوپیرن که در دود سیگار وجود دارد، یک عامل جهش زاي فیزیکی است یا شیمیایی؟ -3

شود؟ چه ترکیباتی براي ماندگاري محصوالت پروتئینی مثل سوسیس و کالباس به آن ها اضافه می-4



.به سواالت زیر پاسخ دهید

در برابر ماالریا مقاوم اند؟𝑯𝒃𝑨𝑯𝒃𝑺چرا افراد داراي ژن نمود ناخالص -1

روتئین اگر رمز یک آمینواسید به رمز دیگري براي همان آمینواسید تبدیل شود و تأثیري بر پ-2
نگذارد، چه نوع جهش جانشینی رخ داده است؟ 

غیرجنسی است؟ ( کروموزوم)هسته اي انسان شامل چند فام تن( ژنوم)ژنگان -3



.به سواالت زیر پاسخ دهید

اگر در جهش جانشینی، رمز یک آمینواسید به رمز پایان ترجمه تبدیل شود، در این صورت ( الف-5
طول پلی پپتید حاصل از آن، چه تغییري می کند؟ 

جهش در چه توالی هایی از ژن می تواند بر مقدار ساخت پروتئین مؤثر باشد؟ ( ب

تیمین می شود؟ ( دیمر)یک عامل جهش زاي فیزیکی نام ببرید که باعث تشکیل دوپار ( ج

چه زمانی داسی شکل می شوند؟𝑯𝒃𝑨𝑯𝒃𝑺ناخالص ( ژنوتیپ)گویچه هاي قرمز افراد با ژن نمود ( د



.به سواالت زیر پاسخ دهید

در کدام گونه زایی جدایی جغرافیایی رخ می دهد؟( هـ

شود؟ وجود چه دگره اي باعث بقاي جمعیت انسان در مناطق ماالریا خیز نسبت به سایر مناطق می-6

سازش به ساختار هایی که نشان می دهند، براي پاسخ به یک نیاز، جانداران به روش هاي مختلفی-7
پیدا کرده اند چه می گویند؟ 

می شود؟ ( پلی پلوییدي)چه عاملی باعث ایجاد گیاهان چندالدي -8



.به سواالت زیر پاسخ دهید

آگاه شوند؟ ( کروموزومی)زیست شناسان چگونه می توانند از وجود ناهنجاري هاي فام تنی -9

یک عامل جهش زاي شیمیایی نام ببرید که در دود سیگار وجود دارد؟ -10

در کدام عامل برهم زننده ي تعادل جمعیت ها، رویدادهاي تصادفی نقش دارند؟ -11

خونی داسی شکل، به بیماري ماالریا مقاوم است؟ کدام ژن نمود بیماري کم-12



.به سواالت زیر پاسخ دهید

جهش خاموش را تعریف کنید-13

است؟ ( کروموزوم ها)طبق قرارداد، ژنوم هسته اي انسان شامل کدام فام تن ها -14

منظور از جدایی تولید مثلی چیست؟ -15

از عواملی که باعث می شوند جمعیت از حال تعادل خارج شود، دو مورد نام ببرید-16



.به سواالت زیر پاسخ دهید

انواع گونه زایی را نام ببرید-17

در چه مناطقی بسیار 𝑯𝒃𝑺با مطالعه ي توزیع بیماري کم خونی داسی شکل در جهان، فراوانی دگره ي -18
بیشتر از سایر مناطق است؟ 

علت مقاوم شدن باکتري ها به پادزیست ها در نتیجه ي انتخاب طبیعی را بنویسید-19



•

•

•



درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید

در ATP، از نوع ساخته شدن (میتوکندري)در زنجیرة انتقال الکترون در راکیزه ATPساخته شدن -1
سطح پیش ماده است

می شود و در آنجا اکسایش می یابد( میتوکندري)پیرووات از طریق انتشار وارد راکیزه -2

. همراه با یاخته و نیز مستقل از آن تقسیم می شود( میتوکندري)راکیزه -3

هاي هسته براي ساختن پروتئین هاي مورد نیاز در تنفس یاخته اي، به ژن( میتوکندري)راکیزه -4
نیز وابسته است

تخمیرالکتیکی همواره سبب فساد مواد غذایی می شود-5



.جاي خالی را با عبارت مناسب پر کنید

. است......................... ورآمدن خمیر نان به علت انجام تخمیر -1

و انتقال آن به.......................  در ماهیچه ها، برداشت فسفات از مولکولِ ATPیکی از راه هاي تأمین -2
ADPاست

.بریمانواعی از تخمیرند که در صنایع متفاوت از آنها بهره می..................... تخمیر الکلی و تخمیر -3

الکلی

اتکراتین فسف

الکتیکی

. و به معنی تجزیه ي گلوکز است......................... اولین مرحله ي تنفس یاخته اي، -4

بدیل ت...................... یک کربن دي اکسید از دست می دهد و به ( میتوکندري)پیرووات در راکیزه -5
می شود

از یون فسفات و انرژي حاصل از انتقال الکترون ها در راکیزهATP........................ در ساخته شدن -6
استفاده می شود

قندکافت

بنیان استیل

اکسایشی



.جاي خالی را با عبارت مناسب پر کنید
باشد ضروري است و اگر ن........................ در تخمیر الکلی و الکتیکی، براي تداوم قندکافت، -7

. قندکافت متوقف می شود

است................. در باکتري هاي گوگردي، منبع تأمین الکترون -8

NAD+

H2S



در هر یک از عبارتهاي زیر، جواب صحیح را از بین کلمات 
داخل پرانتز انتخاب کنید

– NADH)مولکول حامل الکترون که در قندکافت تشکیل می شود -1 FADH2 )است

(  اتانول-الکتات )در ماهیچه ي اسکلتی در شرایط اکسیژن ناکافی، پیرووات حاصل از قندکافت به -2
. تبدیل می شود

به وجود می آیدNADHمولکول( چرخۀ کربس-زنجیره ي انتقال الکترون)طی واکنش هاي -3



.خ دهیدتأمین انرژي و اکسایش بیشتر به سواالت زیر پاسدر مورد 

در این نمونه نام . در سطح پیش ماده، در ماهیچه ها دیده می شودATPنمونه اي از ساخته شدن -1
پیش ماده چیست؟

به چه معناست و در کجا انجام می شود؟( گلیکولیز)قندکافت -2

کربنی، کدام مولکول جدا و کدام 4با مولکولی Aدر چرخه ي کربس، ضمن ترکیب استیل کوآنزیم -3
مولکول ایجاد می شود؟ 



.خ دهیدزیستن مستقل از اکسیژن به سواالت زیر پاسدر مورد 

فرآیند هاي زیر توسط کدام نوع تخمیر ایجاد می شوند؟-1

ور آمدن خمیر نان( الف
تولید خیارشور  ( ب

نام مرحله ي مشترك بین تنفس یاخته اي هوازي و تخمیر چیست؟ -2



.به سواالت زیر پاسخ دهید

درکدام قسمت سلول انجام می شود؟ ATPساخته شدن نوري -1

دیل می شود؟ با از دست دادن یک کربن دي اکسید به چه مولکولی تب( میتوکندري)پیرووات در راکیزه -2

نام دو مولکول حامل الکترون که در چرخه ي کربس تشکیل می شوند را بنویسید-3



.به سواالت زیر پاسخ دهید

زنجیره ي انتقال الکترون در چه بخشی از راکیزه قرار دارد؟ -4

؟مونواکسیدکربن سبب توقف کدام واکنش زنجیرة انتقال الکترون می شود-5

قندکافت در کدام قسمت یاخته انجام می شود؟ -6

طی فرایند تبدیل پیرووات به بنیان استیل چه مولکول هایی تشکیل می شوند؟ -7

ساخته می شود؟ FADH2در چه مرحله اي از تنفس یاخته اي -8

در فعالیت شدید ماهیچه ها، اگر اکسیژن کافی نباشد، پیرووات به چه ماده اي تبدیل می شود؟-9



.به سواالت زیر پاسخ دهید

.  یدباعث توقف زنجیره انتقال الکترون می شود را بنویسO2یک ترکیب که با مهار انتقال الکترون به-10

د؟ طی واکنش هاي متفاوت چرخه ي کربس، چه مولکول گازي آزاد و چه مولکولی بازسازي می شو-11

ن ها براي در زنجیره ي انتقال الکترون، با ورود پروتون ها به فضاي بین دو غشا، تنها راه پیشِ روي آ-12
برگشتن به بخش داخلی چیست؟ 

یاخته هاي بدن انسان به طور معمول از چه منابعی براي تأمین انرژي استفاده می کنند؟ -13



.به سواالت زیر پاسخ دهید

شکل مقابل چه تخمیري را نشان می دهد؟ ( الف-14

(1)را بنویسید( 1)نام ماده ي مشخص شده ( ب



.به سواالت زیر پاسخ دهید

ول گلوکز به باید انجام شوند، تا مولک( گلیکولیز)در تنفس هوازي، چه فرایندهایی عالوه بر قندکافت -15
تجزیه شود؟ CO2مولکول هاي 

راي یاخته با توجه به نقش غشاي درونی راکیزه در تنفس یاخته اي، چین خورده بودن آن چه ارزشی ب-16
دارد؟

در سطح پیش ماده چیست؟ ATPمنظور از ساخته شدن -17

سیانید چگونه باعث توقف انتقال الکترون می شود؟ -18

پیرووات حاصل از قندکافت با چه روشی وارد راکیزه می شود؟ -19

که شکل رایج و قابل استفاده ي انرژي در یاخته ها است، را بنویسیدATPنام کامل -20



.به سواالت زیر پاسخ دهید

در چرخه ي کربس، چگونه مولکولی شش کربنی، ایجاد می شود؟ -21

ی شوند؟ در زنجیرة انتقال الکترون، پروتون ها در چند محل از بخش داخلی به فضاي بین دو غشا پمپ م-22

در تخمیر الکلی، اتانال چگونه اتانول را ایجاد می کند؟ -23



.به سواالت زیر پاسخ دهید

ه عمل کند؟براي انجام نقش خود در تنفس یاخته اي نمی تواند مستقل از هست( میتوکندري)چرا راکیزه -24

.در مورد تنفس هوازي به پرسش هاي زیر پاسخ دهید-25

تولیدي، طی کدام مرحله آزاد می شود؟ CO2اولین ( الف

اکیزه تمایل در زنجیره ي انتقال الکترون، بر چه اساسی پروتون هاي متراکم شده در فضاي بین دو غشاي ر( ب
دارند به بخش داخلی برگردند؟



•

•

•



درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید

به هم مرتبط فتوسیستم ها در غشاي تیالکوئید قرار دارند و با مولکول هایی به نام ناقل الکترون-1
. می شوند

در دو مرحله، ابتدا در غالف آوندي و سپس در یاخته هاي میانبرگ C4تثبیت کربن در گیاهان -2
انجام می شود

. هر فتوسیستم شامل آنتن گیرنده نور و یک مرکز واکنش است-3



درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید

میانبرگ در بعضی گیاهان از یاخته هاي اسفنجی تشکیل شده است-4

، موجب تجمع پروتون ها در فضاي درون تیالکوئیدها 2تجزیه ي نوري آب در فتوسیستم -5
. می شود



.جاي خالی را با عبارت مناسب پر کنید

را 2تم در مرکز واکنش فتوسیس....................... الکترون هاي حاصل از تجزیه ي آب، کمبود الکترونی -1
جبران می کنند

کلروفیل 

انجام می شود...................... در گیاه ذرت، چرخه ي کالوین در -2 غالف آوندي



در هر یک از عبارتهاي زیر، جواب صحیح را از بین کلمات 
داخل پرانتز انتخاب کنید

. انجام می شود( شب-روز)تثبیت اولیه کربن در آناناس در -1

است که در بستري پروتئینی ( bکلروفیل –aکلروفیل )مرکز واکنش فتوسیستم ها شامل مولکول هاي -2
قرار دارند



در هر یک از عبارتهاي زیر، جواب صحیح را از بین کلمات 
داخل پرانتز انتخاب کنید

– P700)، 2در فتوسیستم aبه سبزینه یا کلروفیل-5 P680 )می گویند

.  دارندقرار( زیرین-رویی )در برگ گیاهان دولپه، یاخته هاي اسفنجی میانبرگ به سمت روپوست -6



.به سواالت زیر پاسخ دهیددرباره  فتوسنتز 

میانبرگ گیاهان دولپه و تک لپه شامل یاخته هاي نرم آکنه است یا سخت آکنه؟ -1

بیشترین جذب کاروتنوئید ها در چه بخش هایی از نور مرئی است؟-2

چگونه جبران می شود؟ 2در فتوسیستم aکمبود الکترون سبزینه -3

م کامل آن با فعالیت کدام آنزیم با به مولکول پنج کربنی متصل می شود؟ ناCO2در چرخه کالوین -4
را بنویسید



.به سواالت زیر پاسخ دهیددرباره  فتوسنتز 

براي تشکیل ترکیب هاي آلی چه می گویند؟ CO2به فرآیند استفاده از -5

در آن ها زندگی می کنند را بنویسید CAMدو ویژگی مناطقی که گیاهان -6

ید چه رنگیزه هاي فتوسنتزي دیگري در غشاء تیالکویaو b( کلروفیل هاي)عالوه بر سبزینه هاي -7
وجود دارد؟ 

، در چه طول موجی است؟ 1در مرکز واکنش فتوسیستم aحداکثر جذب سبزینه -8

در کدام فتوسیستم صورت می گیرد؟ aه ي تجزیه نوري آب براي جبران کمبود الکترون سبزین-9

ترکیب می شود را بنویسیدCO2نام قند پنج کربنی که در چرخۀ کالوین با-10



.به سواالت زیر پاسخ دهیددرباره  فتوسنتز 

در چه گیاهانی تثبیت اولیه کربن و چرخه کالوین در دو نوع یاخته متفاوت انجام می شود؟ -11

چرخۀ کالوین در چه موقعی از شبانه روز انجام می شود؟ ، CAMدر گیاهان -12

گیاه را بنویسید( کلروپالست هاي)مزیت وجود رنگیزه هاي متفاوت در سبزدیسه هاي -13

در نهایت به چه مولکولی می رسد؟ 1الکترون برانگیخته از فتوسیستم -14

ترکیب می شود را بنویسیدCO2نام قندپنج کربنی که درچرخۀ کالوین با-15

اسید چهارکربنی در کدام یاخته هاي برگ ایجاد می شود؟ C4در گیاهان-16



.به سواالت زیر پاسخ دهیددرباره  فتوسنتز 
یک تفاوت بین ساختار برگ تک لپه اي ها و دو لپه اي ها بنویسید-17

در واکنش هاي وابسته به نور، منشأ پروتون هاي موجود در فضاي درون تیالکویید از کجاست؟-18

م می شود؟ به مولکول پنج کربنی توسط کدام فعالیت آنزیم روبیسکو انجاCO2در چرخه کالوین، افزودن -19

به گیاهانی که تثبیت کربن در آن ها در زمان هاي متفاوت انجام می شود، چه می گویند؟ -20

هر یک از ویژگی هاي زیر، مربوط به کدام گروه از گیاهان است؟ -21
تثبیت اولیه کربن در شب( الف
تثبیت اولیه کربن در میانبرگ و انجام چرخه ي کالوین در غالف آوندي( ب
تثبیت کربن فقط با انجام چرخه ي کالوین( ج



.به سواالت زیر پاسخ دهیددرباره  فتوسنتز 

چه نام ( کلروپالست)ساختارهاي غشایی و کیسه مانند و به هم متصل در فضاي درون سبزدیسه -22
دارد؟ 

؟ آزاد شده، حاصل تجزیۀ مولکول دو کربنی است یا مولکول سه کربنیCO2در تنفس نوري، -23

الکترون هاي ایجاد شده حاصل از تجزیه نوري آب چه نقشی دارند؟ -24

کربنه ابتداي چرخه کالوین چه نام دارد؟ 5قند -25

است؟ C3در دما و شدت نور زیاد، بیشتر از گیاهان C4چرا کارآیی گیاهان -26

وجود دارد؟ CAMو گیاهان  C4چه تفاوتی میان تثبیت کربن در گیاهان -27



.به سواالت زیر پاسخ دهیددرباره  فتوسنتز 

یط فتوسنتز در شرا)برگ کم و میزان اکسیژن در آن افزایش می یابد CO2در حالتی که میزان -28
(: )دشوار

اکسیژن با چه مولکولی ترکیب می شود؟( الف
و همراه با فتوسنتز است، چه نامیده می شود؟CO2این فرایند که با مصرف اکسیژن، آزاد شدن( ب

هر آنتن گیرنده ي نور ازچه قسمت هایی ساخته شده است؟ نام ببرید-29



.به سواالت زیر پاسخ دهیددرباره  فتوسنتز 

دو مورد از عوامل محیطی مؤثر بر فتوسنتز نام ببرید-30

سرنوشت قندهاي سه کربنی ساخته شده در چرخۀ کالوین چیست؟ -31

شکل روبرو فتوسنتز در چه گیاهانی را نشان می دهد؟ -32



•

•

•



درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید

فراد تشخیص زود هنگام آلودگی با ویروس ایدز، براي جلوگیري از انتقال ویروس به سایر ا-1
.اهمیت زیادي دارد

(  و ارگانیسممیکر)در زیست فناوري کالسیک با استفاده از روش تخمیر و کشت ریزاندامگان -2
. ممکن شد( آنتی بیوتیک)تولید موادي مانند پادزیست 



.جاي خالی را با عبارت مناسب پر کنید

به قرار دادن نسخه سالم یک ژن در یاخته هاي فردي که داراي نسخه اي ناقص از همان ژن است، -1
می گویند.......................... 

. می گویند............................. جداسازي یک یا چند ژن و تکثیر آنها را -2

ژن درمانی

همسانه سازي



.دبه سواالت زیر پاسخ دهیدرباره  فناوري هاي نوین زیستی 

دو آنزیم مورد استفاده در مهندسی ژنتیک را نام ببرید؟ -1

اد می شود؟ براي وارد کردن دناي نوترکیب به باکتري، با چه روشی در دیواره ي باکتري منافذي ایج-2
یک مورد

لخته ها به طور طبیعی در بدن توسط کدام آنزیم تجزیه می شوند؟ -3

مهم ترین مرحله در ساخت انسولین به روش مهندسی ژنتیک چیست؟ -4



.به سواالت زیر پاسخ دهیددرباره  فتوسنتز 

ژن درمانی را تعریف کنید-5

چرا تشخیص زود هنگام آلودگی با ویروس ایدز اهمیت زیادي دارد؟ -6

.  ا نام ببریدیک پروتئین که با مهندسی پروتئین پایداري آن در مقابل گرما افزایش یافته است ر-7



.به سواالت زیر پاسخ دهیددرباره  فتوسنتز 

با جدا شدن کدام زنجیره، پیش انسولین به انسولین فعال تبدیل می شود؟ -9

ا ویروس براي تولید واکسن به روش مهندسی ژنتیک، کدام ژن عامل بیماري زا به یک باکتري ی-10
غیر بیماري زا منتقل می شود؟ 

را بنویسید( پالزمید)دو ویژگی دیسک -11

در مهندسی ژنتیک به مجموعه دناي ناقل و ژن جاگذاري شده در آن، چه می گویند؟ -12



.به سواالت زیر پاسخ دهیددرباره  فتوسنتز 

را بیشتر چگونه می توان با مهندسی پروتئین، مدت زمان فعالیت پالسمایی و اثرات درمانی پالسمین-13
کرد؟ 

. دو مورد از کاربردهاي زیست فناوري در پزشکی را نام ببرید-14

در مهندسی ژنتیک براي تشکیل انتهاي چسبنده چه پیوند هایی شکسته می شوند؟ -15

استفاده می شود؟ ( آنتی بیوتیک)در کدام مرحله ي مهندسی ژنتیک از پادزیست -16



.به سواالت زیر پاسخ دهیددرباره  فتوسنتز 

ی شود تا به کمک مهندسی ژنتیک چه تغییري در اینترفرون ساخته شده با مهندسی ژنتیک ایجاد م-17
فعالیت ضد ویروسی آن را به اندازه ي اینترفرون طبیعی افزایش دهند؟ 

ه را دریافت در اولین ژن درمانی موفقیت آمیز، چرا الزم بود بیمار به طور متناوب لنفوسیت مهندسی شد-18
کند؟ 

گویند؟ به جانداري که از طریق مهندسی ژنتیک داراي ترکیب جدیدي از مواد ژنتیکی شده است، چه می-19



.به سواالت زیر پاسخ دهیددرباره  فتوسنتز 

. اجزاي دناي نوترکیب را بنویسید-20

و مورد از د. افزایش پایداري پروتئین در مقابل گرما، با روش هاي مهندسی پروتئین، اهمیت زیادي دارد-21
.اهمیت هاي آن را بنویسید

چگونه تولید می شود؟Bواکسن ضد هپاتیت -22



.به سواالت زیر پاسخ دهیددرباره  فتوسنتز 

. از روش هاي درمان افرادي که با بیماري ارثی متولد می شوند، دو روش را نام ببرید-23

تولید موادي مانند پادزیست ها، آنزیم ها و مواد غذایی در کدام دوره زیست فناوري ممکن شد؟ -24

در مرحلۀ تشکیل دناي نوترکیب نقش آنزیم لیگاز چیست؟ -25



.به سواالت زیر پاسخ دهیددرباره  فتوسنتز 

در تولید پنبه مقاوم به آفت، ژن پروتئین سمی از کدام جاندار جداسازي می شود؟ -26

روش هاي مزیت واکسن هاي تولید شده با روش مهندسی ژنتیک نسبت به واکسن هاي تولید شده با-27
قبلی چیست؟ 

به چه (میکروارگانیسم ها)دانشمندان در دوره ي زیست فناوري نوین، با انتقال ژن میان ریزجانداران -28
اهدافی رسیده اند؟ 



.به سواالت زیر پاسخ دهیددرباره  فتوسنتز 

ش می زند؟ پیوند فسفو دي استر بین کدام نوکلئوتید هاي جایگاه تشخیص آنزیم را برEcoR1آنزیم -29

از ( یوتیکآنتی ب)در مهندسی ژنتیک، چرا باکتري هاي فاقد دناي نوترکیب در محیط حاوي پادزیست -30
بین می روند؟ 

ه انسولین چرا مهم ترین مرحله در ساخت انسولین به روش مهندسی ژنتیک، تبدیل انسولین غیرفعال ب-31
فعال است؟ 

ی شود؟ یک بیماري انسانی نام ببرید که براي مطالعه آن، از جانوارن تراژنی به عنوان مدل استفاده م-32



•

•

•



درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید

ام تولد در رفتار نوك زدن جوجه کاکایی به منقار والد یک رفتار غریزي است که به طور کامل هنگ-1
.جانور ایجاد شده است

ریافتی بر اساس انتخاب طبیعی، رفتار غذایابی اي برگزیده می شود که از نظر میزان انرژي د-2
کارآمد تر باشد



.جاي خالی را با عبارت مناسب پر کنید

نام دارد............................. موازنه بین محتواي انرژي غذا و هزینه ي به دست آوردن آن، -1

دن از احتمال رفتاري که در آن یک جانور بقا و موفقیت تولیدمثلی جانور دیگري را با هزینه ي کاسته ش-2
.می نامند......................... بقا و تولیدمثل خود، افزایش می دهد را 

نام دارد...................... جابجایی طوالنی و رفت و برگشتی جانوران -3

در و اثر هاي محیطی است که جانور.......................... بیشتر رفتار هاي جانوران محصول برهم کنش -4
آن زندگی می کند

غذایابی بهینه

دگرخواهی

مهاجرت

ژن ها



در هر یک از عبارتهاي زیر، جواب صحیح را از بین کلمات 
داخل پرانتز انتخاب کنید

است( چند همسر-تک همسر)قمري خانگی -1



.به سواالت زیر پاسخ دهید

چگونه مشخص شد رفتار مراقبت مادري در موش اساس ژنی دارد؟ -1

نوع یادگیري هرکدام را مشخص کنید-2

ت مداوم ، بازو هاي خود را منقبض می کند اما به حرک(تماس)شقایق دریایی با تحریک مکانیکی ( الف
.آب پاسخی نمی دهد

ته ي سخت شامپانزه ها از تکه هاي چوب یا سنگ به شکل سندان و چکش استفاده می کنند تا پوس( ب
.میوه ها را بشکنند

.نندجوجه غاز ها پس از بیرون آمدن از تخم نخستین جسم متحرکی را که می بینند، دنبال می ک( ج



.به سواالت زیر پاسخ دهید

چرا طاووس نر نظام جفت گیري چند همسري دارد؟ -3

ود؟ در رفتار دگرخواهی خفاش هاي خون آشام، چه زمانی یک خفاش از اشتراك غذا کنار گذاشته می ش-4

به سؤاالت زیر دربارة رفتارهاي جانوران پاسخ دهید-5

درخشان بودن رنگ پرهاي طاوس نر نشانه ي چیست؟( الف

چرا خرچنگ هاي ساحلی صدف هاي با اندازه بزرگ را به عنوان غذا انتخاب نمی کنند؟( ب

جانورانی که رکود تابستانی دارند در چه جاهایی زندگی می کنند؟( ج



.به سواالت زیر پاسخ دهید

هر یک از موارد زیر مربوط به کدام نوع یادگیري است؟ -6

فظ جانور با چشم پوشی از محرك هاي بی اهمیت، انرژي خود را براي انجام فعالیت هاي حیاتی ح( الف
.می کند

کرده و در جانور می آموزد بین رفتار خود با پاداش یا تنبیهی که دریافت می کند، ارتباط برقرار( ب
.آینده رفتاري را تکرار یا از انجام آن خودداري می کند

.زي می کندجانور بین تجربه هاي گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار می کند و آگاهانه برنامه ری( ج

.در دوره ي مشخصی از زندگی جانور انجام می شود( د



.به سواالت زیر پاسخ دهید

علت هر یک از رفتارهاي زیر را بنویسید-7

.ج می کندپرنده کاکایی پس از آنکه جوجه هایش از تخم بیرون می آیند، پوسته هاي تخم را از النه خار( الف

.اشددر نوعی جیرجیرك، جانور نر، جیرجیرك ماده اي را به عنوان جفت انتخاب می کند که بزرگتر ب( ب

.کبوتر خانگی می تواند در یک روز ابري مسیر درست را بیابد و به النه باز گردد( ج

.کنندزنبورهاي کارگر قبل از جست و جو درباره ي محل منبع غذا از زنبور یابنده اطالعاتی دریافت می( د



.به سواالت زیر پاسخ دهید

. در هر مورد نوع یادگیري را مشخص کنید-8

.در آزمایش پاولوف، بزاق سگ با شنیدن صداي زنگ ترشح می شد( الف

.رام کنندگان جانوران، انجام حرکات نمایشی در سیرك را به آن ها می آموزند( ب

.کالغ با جمع کردن نخ، تکه گوشتی که به انتهاي آن آویزان است را به دست می آورد( ج



.به سواالت زیر پاسخ دهید

. به سوال هاي زیر درباره رفتار هاي جانوران پاسخ دهید-9

در جانوران، چه فایده اي براي آن ها دارد؟( عادي شدن)رفتار خوگیري ( الف

در کدام نظام جفت گیري، جانور نر و ماده در انتخاب جفت سهم مساوي دارند؟( ب

چرا خرچنگ هاي ساحلی، صدف هاي بزرگ تر را به عنوان غذا انتخاب نمی کنند؟( ج

در خفاش هاي خون آشام، چه نوع رفتاري است؟( خون)رفتار به اشتراك گذاشتن غذا ( د



در مورد رفتارهاي جانوران به پرسش هاي زیر پاسخ دهید-10

چرا اساس رفتار غریزي در همه افراد یک گونه یکسان است؟( الف

.محرك شرطی و محرك طبیعی در آزمایش پاولوف را بنویسید( ب

چرا در نوعی جیرجیرك، جانور نر جفت را انتخاب می کند؟( ج

بعضی طوطی ها براي خنثی شدن مواد سمی حاصل از غذاهاي گیاهی، چه می خورند؟( د

در اجتماع مورچه هاي برگ بُر، وظیفه مورچه هاي کوچک چیست؟( ه

ي است؟ رفتار نگهداري و پرورش زاده هاي ملکه که توسط زنبورهاي عسل کارگر انجام می شود، چه نوع رفتار( و



.به سواالت زیر پاسخ دهید

. به سوال هاي زیر رابطه با انتخاب طبیعی و رفتار پاسخ دهید-11

در کدام نظام جفت گیري، جانور نر و ماده در انتخاب جفت سهم مساوي دارند؟( الف

دلیل تغذیه طوطی ها از خاك رس در سواحل آمازون چیست؟( ب

در جهت یابی کبوتر خانگی و بازگشت به النه ي خود چه عاملی نقش دارد؟( ج

رکود تابستانی در کدام جانوران مشاهده می شود؟( د



در مورد رفتارهاي جانوران به پرسش هاي زیر پاسخ دهید-12

آگاهانه در کدام نوع یادگیري، جانور بین تجربه هاي گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار می کند و( الف
برنامه ریزي می کند؟

عدم انقباض بازوهاي شقایق دریایی در پاسخ به حرکت مداوم آب، مثالی از کدام یادگیري است؟( ب

ی پردازد؟جیرجیرك ماده براي تولیدمثل هزینه بیشتري نسبت به جفت خود میا کدام جانور، طاووس ماده ( ج

.غذایابی بهینه را تعریف کنید( د

.دو مورد از فایده هاي قلمروخواهی براي جانوران را بنویسید( ه

رفتار تولید صدا توسط افراد نگهبان هنگام حضور شکارچی چه نوع رفتاري است؟( و



در مورد رفتارهاي جانوران به پرسش هاي زیر پاسخ دهید-13

رفتار مکیدن در شیرخواران نمونه اي از چه رفتاري است؟( الف

کدام نوع یادگیري در دوره ي مشخصی از زندگی جانور انجام می شود؟( ب

نظام جفتگیري در بیشتر پستانداران چگونه است؟( ج

جانوران مهاجر براي جهت یابی هنگام روز از چه نشانه ي محیطی استفاده می کنند؟( د

چرا جانوران پیش از ورود به خواب زمستانی غذاي زیادي مصرف می کنند؟( ه

وظیفه ي افراد نگهبان در گروه جانوران چیست؟( و
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