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 بارم 1صفحه  /                                  پرسش ها                                                                ردیف

      مشخص کنید.در پاسخ نامه  بدون ذکر دلیلدرستی یا نادرستی جمالت زیر را  1
 شود. آمیزش غیرتصادفی سبب خارج شدن جمعیت از حالت تعادل میالف(

 های در حال رونویسی را ترجمه کنند. RNAمی توانند  سلول یوکاریوت ریبوزومیک هسته در ب(
 در پروکاریوت ها تعداد جایگاه های آغاز می تواند بسته به مراحل رشد و نمو تنظیم شود.پ(

 به آمینواسید مناسب با آنتی کدون آن ، یک واکنش آنزیمی است.  tRNAاتصال ت(

1 

 .و در پاسخ نامه بنویسید خالی، کلمه یا کلمات مناسب انتخاب کنیدبرای هر جای  2
 بعضی آنزیم ها برای فعالیت به مواد آلی نیاز دارند که به آن ها .............................. گفته می شود.الف(
 م.گونه هایی را که .................................. دارند، گونه های خویشاوند می گوییب(
 از عوامل شیمیایی جهش زا می توان ماده ............. را نام برد که جهشی سرطان زا در شش ها ایجاد می کند.پ(

 ساختارهایی در جانداران با کار یکسان اما طرح متفاوت را ساختارهای ........................ می نامیم.ت(

1 

 ارتباط دارد؟)چند کلمه اضافه اند( Aستون باکدام جمله از  Bدام کلمه از ستون ک 3

 Bستون Aستون 

 هم توان-RH     3عامل -2بی معنا   -1 پروتئین دارای نقش آنزیمیالف(

 بارزیت ناقص -6کالژن     -5طول قد     -4

  ABOگروه خونی -9انسولین     -8خاموش   -7

 هم توان-11پتاسیم    -پمپ سدیم-10

 ناخالصبروز حالت حدواسط در فرد ب(

 پ(نوعی صفت پیوسته

  جهش منجر به ساخت پلی پپتید کوتاه تر از طبیعیت(

1 

 الف(در آزمایش گریفیث مشاهدات و نتایج بررسی خون موش های مرده چه بود؟ 4

 ب(مشاهدات ایوری در آزمایش سوم که از آنزیم های تخریب کننده مواد آلی استفاده کرد چه بود؟

 دقیقه، نتیجه چه بود؟ چرا؟ 20باکتری در زمان  DNAدر آزمایشات مزلسون و استال پس از سانتریفیوژ پ(

5/1 

 : DNAدر همانندسازی  5
 در شکل مقابل چه آنزیمی در حال فعالیت است (الف

 و چه پیوندی را می شکند؟

  پلیمراز چیست؟ DNAب(منظور از فعالیت نوکلئازی 
 

 
 

1 

 در هر آمینواسید چیست؟ Rمنظور از گروه الف(   6
 ب(عامل اصلی تنوع پروتئین ها کدام ساختار است؟

 ادامه سواالت در صفحه بعد                              پ( ساختار چهارم پروتئین را تعریف کنید.
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 2/صفحه بهینه آنزیم چیست؟ PHمنظور از  الف( 7

 بهینه چه تاثیری بر میزان فعالیت آنزیم دارد؟ PHتغییر ب(

1 

 در مورد رو نویسی پاسخ دهید: 8

 است؟ (باشد،کدام آنزیم رونویسی را انجام داده)ناقل tRNAاگر مولکول ساخته شده از نوع در یوکاریوت ها الف( 
 ب(اهمیت راه انداز را بنویسید.

 باشد، توالی رمزگذار آن را بنویسید. CUUAAGرونویسی شده  RNAپ(اگر بخشی از رشته 
 ت( میزان رونویسی یک ژن به چه عاملی بستگی دارد؟

1 

 در فرایند پروتئین سازی : 9
 می دهد؟امینواسید چندبار جابجایی رخ  150برای ساخت پلی پپتید با الف( 

 پیوند پپتیدی بین دو آمینواسید در کدام جایگاه برقرار می شود؟ب(
 در شکل مقابل بخشی از مرحله پایان نشان داده شده.پ(

 آن را نامگذاری کنید. 
 یک کدون برای بخش عالمت سوال پیشنهاد کنید.ت( 

25/1 

 با توجه به شکل مربوط به رونویسی ژن های موثر  10
 مالتوز، به پرسش ها پاسخ دهید.در تجزیه 

 الف(این تنظیم رونویسی از نوع مثبت یا منفی است؟
 ( را نامگذاری کنید.Aب(بخش مشخص شده)

 پ(در این حالت ژن ها روشن یا خاموش هستند؟

75/0 

 در تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها:  11

 الف(منظور از عوامل رونویسی چیست؟ 

 ب( محل افزاینده کجاست؟

1 

 ، آنزیم ها چه نقشی دارند؟ABOصفت گروه خونی در الف( 12
 چه نقص و عوارضی در بدن وجود دارد؟ PKUب(در فرد مبتال به فنیل کتونوریا 

 پ(با یک مثال نشان دهید که در گیاهان برای بروز بعضی صفات، ژن ها و عوامل محیط نقش دارند.

25/1 

 در کم خونی داسی شکل: 13
 )جایگاه تغییر در پلی پپتید را به طور دقیق بنویسید(هموگلوبین جهش یافته را با نوع طبیعی مقایسه کنید. الف( 

 ب(چرا افراد ناقل این بیماری نسبت به ماالریا مقاوم هستند؟

5/1 

 الف(کراسینگ اور را تعریف کنید. 14
        ک ها را بنویسید.براساس انتخاب طبیعی علت مقاوم شدن باکتری ها به آنتی بیوتی ب(

                                                                                        ادامه سواالت در صفحه بعد                                                                                              
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 3/صفحه                      دارد با پسردایی خود  Oکه مادری هموفیل با گروه خونی  Aزنی سالم با گروه خونی  15

 فنوتیپدارد ازدواج کرده است.چقدر احتمال دارد که این زوج پسری با  ABکه هموفیل است و گروه خونی 
 ت برای گروه خونی الزامی است(داشته باشند؟)با راه حل/ رسم مربع پانمادر)از نظر هر دو صفت( 

1 

ازدواج کرده و دختری مبتال به فنیل کتونوریا  +Aبا زنی سالم با گروه خونی  +Bمردی سالم با گروه خونی  16
 دارند. - O )بیماری مستقل از جنس( با گروه خونی 

 الف(ژنوتیپ والدین را بنویسید.

 باشد؟ راه حل نیازی نیست. -ABب(چقدر احتمال دارد که فرزند بعدی آن ها پسری سالم با گروه خونی 

75/0 

 الف(انواع گونه زایی در شکل زیر را نام گذاری کنید. 17
 ب(ایجاد گیاهان پلی پلوئیدی مربوط به 

 کدام نوع است؟
پ( در کدام حالت جدایی جغرافیایی رخ می دهد؟

 
                   

1 

                                                                                   .و در پاسخ نامه عالمت بزنید درست ترین گزینه را انتخاب کنید 21
 کدام عبارت درباره اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد درست است؟.1

 ای پلی پپتیدی آن به صورت یک زیر واحد تاخورده است.هریک از زنجیره هالف( 
 در ساختار خود دارای چهار گروه هم است.ب(
 با تغییر یک آمینواسید، ساختار و عملکرد آن می تواند به شدت تغییر کند.پ(
 در تشکیل ساختار نهایی آن فقط سه نوع پیوند شرکت دارند.ت(

بوجود می آیند از نظر رنگ به  AAbbCCو  aaBBccذرت هایی که از آمیزش دو ذرت با ژنوتیپ های  .2
 دارند؟ کمتری کدام ذرت شباهت

 aaBBCc ت(           AAbbCc پ(              aaBbCC ب(             AaBbcc الف(

 .اثر جهش در توالی تنظیمی، قطعا ..........................3
 سبب ضعیف تر شدن راه انداز می شود.ب(                 زان رونویسی را کم می کند.میالف(
 بر توالی پروتئین اثری ندارد.ت( مقدار پروتئین را کم می کند.                   پ(

 کدام عامل زیر به سازگاری جمعیت با محیط نمی انجامد؟. 4
 آمیزش غیر تصادفیت(انتخاب طبیعی            پ(رانش ژن              ب(شارش ژن                 الف( 

 . دباشی شاد و سربلند                                                                                    

1 

 20 جمع بارم                                                                                                                       
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