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 ثِ سئَاالت ظیط پبسد کَتبُ ثسّیس. 0

 ًقص سبذتوبًی زاضز؟ RNAالف(کسام ًَع 

 زض سبذت آًتی کسٍى ًقص زاضز؟پلی هطاظ )ضًبثسپبضاظ(  RNAکسام ًَعزض یَکبضیَت ّب ، ة(

 هٌس؟ج(غًْبیی کِ ضکل ّبی هرتلف یک صفت ضا تؼییي کطزُ ٍ زض خبیگبُ غًی یکسبى قطاض هی گیطًس چِ هی ًب 

 ز(خْص ٍاغگًَی ، خعٍ کسام ًَع اظ ًبٌّدبضیْبی فبم تٌی)کطٍهَظٍهی( است؟ 

0 

 یَکبضیَت: DNAیک هَلکَل زض  2

 الف(قٌس پٌح کطثٌِ هطثَط ثِ ًَکلئَتیس زاضای فسفبت آظاز ، زض چٌس پیًَس اضتطاکی ضطکت هی کٌس؟ تَضیح زّیس

 

 ای ثبضس؟چطا؟ ّستِ DNAسیتَپالسوی یب DNAة( ایي هَلکَل هی تَاًس 

 

0 

 ثیطتط ثبضس ، پبیساضتط است؟ DNAالف(چطا ّط چِ عَل  3

 

 یَکبضیَت زاضز تب پبیساض ثوبًس؟ DNAپطٍکبضیَت ، چِ تفبٍتی ثب  DNAة(ثب تَخِ ثِ کَتبُ تط ثَزى عَل 

 

 کوک هی کٌس؟ DNAپلی هطاظ چگًَِ ثِ پبیساضی  DNAج(فؼبلیت ًَکلئبظی 
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 استبل: زض آظهبیص هعلسَى ٍ 4

 ، ثبکتطی چِ هَازی ضا اظ هحیظ ثب ّسف ّوبًٌسسبظی خصة هی کطز؟ N14زض هحیظ کطت الف(

 ثب چگبلی سجک زض هحلَل تطکیل ضس؟ DNA(ثب تَخِ ثِ ّوبًٌسسبظی ًیوِ حفبظتی ، ثؼس اظ چٌس زقیقِ ة

 یَکبضیَت زض ایي آظهبیص چیست؟ DNAثبکتطی ثدبی DNA(هعیت استفبزُ اظ ج

 

0 

 ب ًبزضست ثَزى ّط یک اظ خوالت ظیط ضا هطرص کٌیس.)ثسٍى شکط زلیل(زضست ی 5

 ٍاکٌص سٌتع آثسّی ضخ زّس. هوکي استزضتطکیل سبذتبض سَم پطٍتئیي ،الف(

  ثبظّبی آلی هدبٍض ّن فقظ تَاًبیی تطکیل پیًَس ّیسضٍغًی ثب ّن زاضًس. DNAزض ة(

  زیسُ ضَز.ّن هوکي است  A)ضًبی ًبقل( اظ خبیگبُ  tRNAزض هطحلِ عَیل ضسى ذطٍج ج(

  غًَم ) غًگبى(فقظ ضبهل اًَاع غًْبی هَخَز زض کطٍهَظٍم ّبی یک خبًساض است.ز(

 
 0 

الف(ثب ٍخَز گطٍُ کطثَکسیل)اسیسی(زض اسیس آهیٌِ ، چطا زض هحیظ آثی اغلت اسیس ّبی آهیٌِ، ثبػث اسیسی ضسى هحیظ  6

 ؟ ًوی ضًَس

 

 ر پرًتئین کو سبختبر چيبرم دارد ، اسید آمینو بب زنجیره جبنبی آبگریس دارد" چرا؟"ىة(آیب ایي گفتِ ضا تبئیس هی کٌیس

 

 

 فؼبلیت کٌٌس؟ ًوی تَاًٌسزض یک هحیظ کٌبض ّن  ج(چطا پطٍتئبظ لَظالوؼسُ )تطیپسیي ( ٍ پطٍتئبظ هؼسُ)پپسیي(
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 الف(ضًٍَیسی ضا تؼطیف کٌیس. 7

 ی زض سیتَپالسن اًدبم ضَز؟چگًَِ هوکي است زض سلَل یَکبضیَت ضًٍَیسة(
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 ج(ػَاهل ضًٍَیسی ثطای کسام هطحلِ ضًٍَیسی الظم ّستٌس؟تَضیح زّیس

 

 

                                  ……GCGTGTTGC..…                         اگط تَالی ًَکلئَتیسی ظیط هطثَط ثِ ثرطی اظ ضضتِ ضهعگصاض یک غى ثبضس. 8

 (ضًٍَضت ایي غى چیست؟mRNAی ضًبی پیک)الف(تَالی ًَکلئَتیس

 

 ثکبض ضفتِ است؟ زلیل ثیبٍضیس ATPهَلکَل  RNA(آیب زض سبذت ایي ة

 

0 

 سئَاالت چْبضگعیٌِ ای 9

 ضَز.هی ضیجَظٍم ........................ پطٍتئیي ........................... سبذتِ تَسظ زض اًسبى ،  (1

 (Rh)یبD  –ضجکِ آًسٍپالسوی ز(     هْبضکٌٌسُ -آظازج(ّلیکبظ       -ضجکِ آًسٍپالسویة(   پپسیٌَغى      –آظازالف(    

-------------------------------------------------------------------------- 

          ...... هی زّس.ٍپیًَس ّیسضٍغًی ضا..............االًسی ضا ٍپیًَس کَتؼساز  DNAاضؼِ فطاثٌفص زض صَضت ایدبز خْص زض  (2

           کبّص - کبّصز(                  افعایص – افعایص ج(       کبّص  – افعایصة(افعایص           –الف( کبّص 

-------------------------------------------------------------------------- 

 هَضز کطاسیٌگ اٍضکسام گعیٌِ صحیح است؟زض (3

 هوکي است ضخ زّس 1زض هتبفبظ ة( هجبزلِ قغؼِ ثیي کطٍهبتیسّبی ذَاّطی صَضت هی گیطز        (الف 

 هی تَاًس ضخ زّس AaBbزضّط هَخَزی ثب غًَتیپز( زض هَخَزات زاضای تَلیس هثل خٌسی ضخ هی زّس                    ج( 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ًیستکسام یک اظ ٍیػگی ّبی ظیط العاهب هطثَط ثِ هطحلِ ازاهِ تطخوِ  (4

 الف(ٍخَز زٍ ضًبی ًبقل زض ضیجَظٍم                                                ة(اًتقبل کسٍى ثِ خبیگبُ ثؼسی 

 Aز(تطکیل پیًَس ّیسضٍغًی زض خبیگبُ                                          Pج(ضکستي پیًَس اضتطاکی زض خبیگبُ 

0 

 تٌظین ضًٍَیسی یَکبضیَت ّب ضا ثٌَیسیس.ثب هثجت  ضًٍَیسی  یک ضجبّت ٍ یک تفبٍت تٌظینالف( 01

 کسام ضٍش تٌظین ضًٍَیسی است؟چطا؟هطثَط ثِ  ضٍثطٍة(ضکل 
 

 

0 

 بست ضا اًتربة کٌیس.خبّبی ذبلی ضا ثب کلوبت هٌبست پط کٌیس یب کلوِ هٌ 00

...... هی تَاًس ٍخَز زاضتِ ثبضس ّوچٌیي .....ػالٍُ ثط ّوَگلَثیي ، زض ............. "ّن "آّي ثِ ػٌَاى ثرطی اظ گطٍُالف(

 . زض ثؼضی ٍاکٌص ّبی ضیویبیی زاضز  .........ًقص ...........

وجود بیش از ٍ تَاًس زض سغح فبم تٌی ثبضس هی  کپسول استرپتوکوکوس/آنسیم لیسوزومی پارامسیتٌظین ثیبى غى ة(

 فقظ هطثَط ثِ یَکبضیَت است. جایگاه آغاز رونویسی / انجام عمل پیرایش یک

 است ضا اضبفِ هی کٌٌس ...کِ خعٍ ػَاهل خْص ظای ............ تطکیجبتی هبًٌس ............... ثطای افعایص هبًسگبضی سَسیس ، (ج
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 ّوَفیلی :زض هَضز ثیوبضی  02

 ؟ًیست الف(چطا هطز ًبقل اهکبى پصیط

 

 چطا پسطاى ّوَفیل زض خوؼیت ثیطتط اظ زذتطاى ّوَفیل ّستٌس؟ ة(

 

1 

 



 گطثِ ًط سیبُ ٍ گطثِ هبزُ سفیس آهیعش اًدبم زازُ اًس ٍ فقظ ثچِ گطثِ ّبی هبزُ سیبُ ثب ذبلْبی سفیس ضسُ اًس. 03

 تَاًی / ثبضظیت ًبقص( است؟تَضیح زّیسالف(ضاثغِ ثیي آلل ّبی صفت ضًگ هَگطثِ )ّن 

 

 

 است یب هستقل اظ خٌس؟)ثب ضسن هطثغ پبًت زلیل آى ضا هطرص کٌیس( Xة(ایي صفت ٍاثستِ ثِ 

 

 

1 

 "صفتی چٌس خبیگبّی است صفت ضًگ چطن اًسبى  "الف(ثطای ایي گفتِ زلیل ثیبٍضیس 04

 

 

( آستبًِ زیگط کسام ضًگ چطن ثَزُ ٍ چٌس ًَع aabbddاگط ضًگ چطن آثی یکی اظ آستبًِ ّب ثبضس )ثب غًَتیپ ة(

 فٌَتیپ ثطای صفت ضًگ چطن قبثل اًتظبض است؟
 

1 

 الف(هٌظَض اظ خْص ذبهَش چیست؟ 05

 چطا خْص هضبػف ضسى زض ظًبى ثیطتط اظ هطزاى هوکي است ضخ زّس؟ة(

 

 

 قجل اظ خْص)ثبالیی( 2n=4ج(ثب تَخِ ثِ کبضیَتیپ ظیط هطثَط ثِ یک خبًَض 

 ضخ زازُ است؟ ()پبییٌی(کسام ًَع خْص )ًبٌّدبضی سبذتبضیثؼس اظ خْص ٍ 

 تَضیح زّیس
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06 
 
 
 

 اظ ػَاهل هَثط زض گًَبگًَی ، اّویت ًبذبلص است.

 الف( افطاز ًبذبلص اظ ًظط کن ذًَی زاسی ضکل  زض چِ هٌبعقی ًسجت ثِ افطاز ذبلص سبظگبضتطًس؟چطا؟

 

 تٌَع هی ضَز؟ة(اّویت ًبذبلص چگًَِ ثبػث حفظ 

 

1 

الف(ّن زض ضاًص زگطُ ای ّن اًتربة عجیؼی ، حصف تؼسازی اظ افطاز خوؼیت ضخ هی زّس ،زض ایٌصَضت چِ تفبٍتی ثبّن  07

 زاضًس ؟

 ة(ایي زٍ ػبهل زض کسام ًَع گًَِ ظایی ًقص زاضًس؟

 ثَخَز آهسُ اًس؟  ج(سبذتبضّبی ّوتب ٍ آًبلَگ ، کسام یک ثب احتوبل ثیطتطی زض پبسد ثِ اًتربة عجیؼی

 ضاثغِ ذَیطبًٍسی ًعزیکتطی زاضًس؟ثطای گفتِ ذَز زلیل ثیبٍضیس  Fکساهیک اظ گًَِ ّبی ظیط ثب گًَِ ز(
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          D                                                                                                      

 خوغ ثبضم                                                                                                                            ثب آضظٍی هَفقیت:
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