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     مدت امتحان :   دبیرستان :  ......................نام و نام خانوادگی : ......

 

 

 
 سَرُ هجبرکِ ًجن(         37ٍاى لیس لالًسبى اال هبسعی)آیِ  ردیف

 «سواالت»

 بارم

1 

جوالت کذام یک از جوالت بیولوژیک صحیح و کذام یک غلط هی باشذ )در پاسخناهه برای جوالت درست عبارت )ص( و برای 

 .نادرست عبارت )غ( را وارد کنیذ

A.  ى ثِ عَض حتن چبضچَة ذَاًسى اعالػبت زًب تغییط هی کٌس.غزض اًؿبى ثب حصف چٌس ًَکلئَتیس زض 

B. .ّط ًَع کطاؾیٌگ اٍض هٌدط ثِ تَلیس فبهیٌک ّبی ًَتطکیت هی شَز 

C.  ّوِ پسیسُ ّبیی کِ پؽ اظ ایدبز خسایی تَلیس هثلی ثیي زٍ خوؼیت هَخت افعایش تفبٍت ثیي آى ّب هی شَز اظ ػَاهل

 ظًٌسُ تؼبزل غًی خوؼیت ثِ شوبض هی ضًٍس.   ثطّن 

D. .زض اًَاع خبًساضاى اضتجبط ثیي ًؿل ّب تَؾظ کبهِ ّب ثطقطاض هی شَز 

E. َّیسضاتْبی ٍیػُ ای زض غشبی گلجَل قطهع تؼطیف  هی شَز کِ زض ایي زض اًؿبى ًَػی گطٍُ ذًَی ثطهجٌبی حضَض کطث

 اظای ّط ًَع غى ًوَز ًبذبلص ،یک ًَع ضخ ًوَز ٍخَز زاضز. صفت ثِ 

F. PKU .یک ثیوبضی ًْفتِ اؾت کِ فطز ضهعُ آهیٌَاؾیس فٌیل آالًیي ضا زاضز 

G. طیي ًَع حبلت ثیوبضی ضا زاشتِ ثبشس ثب قبعؼیت فطزی فبقس تَاًبیی تجسیل فیجطیٌَغى ثِ فیجطیي اؾت اگط ایي فطز شبیغ ت

 زاضای زگطُ ًْفتِ ایي ثیوبضی اؾت.هی تَاى گفت هبزض  ایي فطز 

H. . ضًگ گل هیوًَی هبًٌس ضًگ زاًِ ّبی شضت زاضای عیف ٍؾیؼی اظ ؾفیس تب قطهع اؾت 

I.  ِّوطاُ ثبظ آلی حلقِ زاض اؾت.ّط هَلکَلی کِ زاضای ثرش هبضپیچی هی ثبشس زاضای تؼساز ظیبزی پیًَس ّیسضٍغًی ث 

J.  زضیبذتِ ّبی یَکبضیَتی ثِ زًجبل افعایش هیعاى فشطزگی کطٍهَظٍهْب ّوَاضُ هصطف ًَکلئَتیسّب زض ّؿتِ کبّش  هی

 یبثس.

K.  ُّط زضشت هَلکَلی کِ زض خبیگبA زاضای پیًَس فؿفَزی اؾتطی زض ؾبذتبض ذَز  .ضیجَظٍم ثب تَالی ضهعُ زض اتصبل اؾت

 اؾت .

L.  عجیؼی  زض ّؿتِ یک یبذتِ یَکبضیَتی ،ّط آًعیوی کِ قبزض ثِ خساؾبظی زٍ ضشتِ زًب اظ یکسیگط اؾت ًوی تَاًس ثِ عَض 

 هًََهطّبی یک ضشتِ پلی ًَکلئَتیسی ضا اظ ّن خسا کٌس.

 

3 

2 

 .جاهای خالی را با عبارت هناسب پر کنیذ

 ثطذی( –غبظ ّوبًٌس ؾبظی زض زًبی ذَز زاضًس.)اغلت آالف(................ پطٍکبضیَت ّب فقظ یک خبیگبُ 

زض ثبکتطی ّب فبم تي اصلی ثِ صَضت یک هَلکَل زًبی حلقَی اؾت کِ زض ؾیتَپالؾن قطاض زاضز ٍ ثِ .................ثبکتطی هتصل ة(

 اؾت.

 ( قٌس  اگعٍى ...................................ًبم زاضز.ج

 هَخت ..................هی شَز ٍ اى ضا اظ اپطاتَض خسا هی کٌس. ى ثِ زضٍى  ثبکتطی آٍ ٍاضز شسى حضَض الکتَظ زض هحیظ  ز( 

زض خْش ّبی کَچک ،اگط اضبفِ شسى ًَکلئَتیسّب زض .................کطٍهَظٍهْب ضخ زّس ّیسضٍلیع پیًَس فؿفَزی اؾتطی ًرَاّین ُ(

 اٍاؾظ(-زاشت)اًتْب

 زیسُ هی شَز ..................هی ًبهٌس. فزضثیي گًَِ ّبی هرتلتَالی ّبیی اظ زًب ضا کِ ٍ(
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 .برای هر یک ازهوارد زیر علت بنویسیذ 3

َکلئَتیسی کِ هی تَاًس ثب ثیش اظ یک ًَع ثبظ آلی ضاثغِ هکولی ثطقطاض کٌس هی تَاًس ثِ ػٌَاى ضایح تطیي اًطغی هَضز ًیبظ الف(ً

 یبذتِ هصطف شَز

3 
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 کطٍهَظٍهْب ثب هیکطٍؾکَح ًَضی قبثل ضٍیت شًَس.،ة(زض یک یبذتِ َّّؿتِ ای اهکبى ًساضز زض ٌّگبم فؼبلیت آًعین زًبثؿپبضاظ 

 ج(زض آظهبیش ؾَم ایَضی ّوبًٌس آظهبیش چْبضم گطیفیت ثبکتطیْبی پَشیٌِ زاض ایدبز شس.

 ن ثیبى غى قجل اظ ضًٍَیؿی اؾت .تِ ّبی پیش ّؿتِ ی ٍ َّ ّؿتِ ای زض تَاًبیی تٌظیز(ٍخِ تفبٍت یبذ

 .غًگبى اًؿبى اهکبى ًساضز حبٍی غى ضهعکٌٌسُ پطٍتئیي هْبضکٌٌسُ ثبشسُ(

 .ًبقل ّوَفیلی ثبشس ،ض( اگط فطزی ًبقل ّوَفیلی ثبشس اهکبى زاضز یکی اظ ٍالسیي اٍ

 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهیذ. 4

 /.(25)پیًَس ّیسضٍظًی زض کسام خبیگبُ شکؿتِ هی شَز. ، زض هطحلِ عَیل شسى تطخوِ (1

 /.(5)ّط هَلکَل ضًبیی کِ ثب ضًبی پیک، پیًَس ّیسضٍغًی زاضز ضا ًبم ثجطیس. (2

 /.(25) گی زاضز.ؿتهیعاى ضًٍَیؿی یک غى ثِ چِ ػَاهلی ث (3

 /.(5) ثؼس اظ پبیبى ضًٍَیؿی زچبض پیطایش شسُ اؾت.mRNA چگًَِ هی تَاى فْویس کِ  (4

 /.(5) ظازکٌٌسُ زض فطایٌس تطخوِ ضا ثٌَیؿیس.آزٍ ًقش ػبهل  (5

 /.(25)زض چِ صَضت اثط ضاًش غى ثیشتط اؾت. (6
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 .زیر به پرسش های زیر پاسخ دهیذ mRNAدر رابطه با   5

CGUACAUGGAUCACGCCUAGUACAUU………......... 

 ،چٌس آهیٌَ اؾیس ذَاّس زاشت . mRNAالف( پلی پپتیس حبصل اظ تطخوِ ایي 

 قطاض هی گیطز. Aضیجَظٍم قطاض ثگیطز کسام کسٍى زض خبیگبُ pًتی کسٍى زض خبیگبُ آثِ ػٌَاى یک CUAة(اگط 

 قطاض زاضز.  Pکسام کسٍى زض خبیگبُ  ضیجَظٍم هٌتقل شَز E ثِ خبیگبُ  CGGج(اگط آًتی کسٍى 

 

 

75./ 

 .هراحل غیر رونویسی به سواالت زیر پاسخ دهیذى در ژدر رابطه با تنظین بیاى   6

 غیط اظ ضًٍَیؿی چیؿت . غى الف( ًقش ضًبّبی کَچک زض تٌظین ثیبى

 .زض ؾغح کطٍهَظهی تٌظین ثیبى غى اًدبم ثسّس ًسا ة( یبذتِ چگًَِ هی تَ

1 

 .به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهیذ 7
 /.(5)ّوبًٌسؾبظی ثیشتط هی ثبشس.زض کسام هطاحل اظ ضشس ًٍوَ ،تؼساز ًقبط آغبظ  .1

 /.(25)ًَکلئَتیسّبی ؾبظًسُ ضًب ثبچِ پیًَسی ثِ یکسیگط اتصبل زاضًس. .2

 /.(5) قبثل ثطضؾی هی ثبشس.xکسام پلی هطّب ثِ ٍاؾغِ پطتَّبی  .3

 /.(25) ثیشتط ( هی شَز.-ًعین ّلیکبظ ) کوتطآزضٌّگبم ٍیطایش فبصلِ زًبپؿپبضاظ  اظ هحل فؼبلیت  .4

 /.(5) غیطفؼبل کطزى آًعین زض زهبی ثبال ٍ پبییي چیؿت.تفبٍت  .5

 (/.5) چبضگبف ثب آظهبیشْبی ذَز کسام تصَض زاًشوٌساى قجل اظ ذَز ضا ضز کطز. .6
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 زض آظهبیش هعلؿَى ٍ اؾتبل : 8

 الف( هیعاى حطکت هَاز زض هحلَل ٌّگبم ؾبًتطیفیَغ ثط چِ اؾبؾی  اؾت.

 تشکیل شس. DNAزقیقِ ( زض کسام هحل )یب هحل ّب( اظ لَلِ ،ًَاضی اظ  20ة(پؽ اظ یک زٍض ّوبًٌسؾبظی )ثؼس اظ 
 
 

5./ 

9  

زاًش آهَظی ازػب هی کٌس کِ پسض ٍ هبزض ی ثب گطٍُ ذًَی ذبلص ٍ هتفبٍت  ثبّن ،فطظًسی ثب گطٍُ ذًَی هتفبٍت ثب ّط زٍ ٍالس ثِ  

 تَضیح زّیس) ثب ضاُ حل (؟زًیب آٍضزُ اًس آیب ازػبی اٍ زضؾت اؾت 

 

5./ 

10  

 غى ًوَز ّبی ّط یک اظ صفبت زازُ شسُ  ضا زض خبی ذبلی ثٌَیؿیس .

 هثجت )ًبذبلص ثطای ّط زٍ صفت(  Aالف(فطز زاضای گطٍُ ذًَی 

 هٌفی  Oة( فطز زاضای گطٍُ ذًَی 

 ج( گل هیوًَی صَضتی 

 ز( گل هیوًَی ؾفیس.

 

1 

11  

 Aa   ٍ ظًی ثب غى ًوَز   AAثب  غى ًوَز زٍاج هطزی ظزض ًظط ثگیطین ،پؿطی اظ اَضیب ضا ثطای ثیوبضی فٌیل کتًَ   A  ٍaاگط زٍ زگطُ 

 آى زذتط ثچِ ای ثیوبض اؾت .غى ًوَز پؿط ضا ثٌَیؿیس. هتَلس هی شَز ٍ ایي پؿط ثؼسّب ثب زذتطی ثیوبض اظزٍاج هی کٌس کِ حبصل 

 

5./ 
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 زض هَضز تغییط زض هبزُ ٍضاثتی خبًساضاى ثِ پطؾش ّبی ظیط پبؾد زّیس.

 زض چِ صَضت خْشی ثبػث عَیل شسى پلی پپتیس حبصل هی شَز.الف(

 زض کسام ًَع تَالی ّب ثط هقساض هحصَل غى تبثیط هی گصاضز ٍلی ثط تَالی هحصَل غى ثی اثط اؾت. خْشة(

 ج(چِ تطکیجبتی ثطای هبًسگبضی هحصَالت پطٍتئیٌی هثل ؾَؾیؽ ٍ کبلجبؼ ثِ اًْب اضبفِ هی شَز.

 

75./ 

 ثِ سَاالت سیز پبسد دّید. 13

 ایجبد کٌد .  3nالف( گیبُ گل هغزثی در چِ صَرت هی تَاًد گیبُ 

 

 ًسجت ثِ ثیوبری هبالریب هقبٍهٌد.  HB  Hb ة(ثِ چِ دلیل افزاد دارای صًَتیپ 

  

 

 

1 

 اصغالحبت علوی سیز را تعزیف کٌید . 14

 الف( تطزیح هقبیسِ ای 

 ة(سبذتبر ٍستیجیبل 

 ج( رخ ًوَد

75./ 
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 چٌد هَرد جولِ سیز را ثِ درستی تکویل ًوی کٌد ؟-1  15

 رًٍَیسی هَجَد در یبذتِ ّبی یَکبریَتی ..................ّوِ عَاهل 

 ى هتصل هی ضًَد.صالف(ثِ تَالی ذبصی در ًشدیکی 

 ة(ثِ ضٌبسبیی راُ اًداس تَسظ رًبثسپبراس کوک هی کٌٌد .

 ج(اًداسُ ثشرگتز اس آًشین رًبثسپبراس دارًد . 

 د(پزٍتئیٌی ّستٌد کِ حداقل سبذتبر دٍم را دارًد. 

1)1                                         2)2                                                    3)3                                                4)4 

 

 ........... در پی ثزٍس جْص ..................ّوبًٌد ..................در یک صى هزثَط ثِ ًَعی سًجیزُ ی پلی پپتیدی ،ّوَارُ-2

 عولکزد ایي هَلکَل پزٍتئیٌی دچبر اذتالل ذَاّد ضد. –دگزهعٌب –(ثی هعٌب 1

 عَل سًجیزُ ی پلی پپتیدی تَلیدی کبّص هی یبثد.–ثی هعٌب –(تغییز چبرچَة 2

 چبرچَة ذَاًدى رهشّبی صًتیکی هَلکَل دًب تغییز هی کٌد.–اضبفِ  –( حذفی 3

 ی پپتیدی سًجیزُ ّبی پلی پپتیدی حبثت هی هبًد.تعداد پیًَدّب –دگزهعٌب –( ذبهَش 4

 

 ًَعی عبهل ثزّن سًٌدُ تعبدل در جوعیت کِ ................ّوَارُ ..................-3

 تبحیز فَری ثز رٍی فٌَتیپ افزاد جوعیت ًدارد.-در ایجبد آلل ّبی جدید یک صفت ًقص دارد(1

 ثز رٍی فزاٍاًی فٌَتیپ ّبی افزاد یک جوعیت هَحز است . -هی کٌد(در جْت افشایص سبسش هیبى جوعیت ٍ هحیظ عول 2

 اد جوعیت هی ضَد..زهٌجز ثِ کبّص تٌَع اف–(هی تَاًد در احز رٍیدادّبی تصبدفی ثبعج تغییز فزاٍاًی الل ّب ضَد 3

ثبعج افشایص ضجبّت ذشاًِ صًی دٍ  –(ثب اًتقبل افزاد اس یک جوعیت ثِ جوعیتی دیگز سجت فزاٍاًی ًسجی آلل ّب هی ضَد 4

 .جوعیت هی ضَد

 .در الگَی تَارث ًَعی ثیوبری ،........................هطبّدُ هی ضَد.ایي ثیوبری ،قغعب ًَعی صفت .............هحسَة............ -4

 ًوی ضَد. –ٍاثستِ ثِ جٌس  –(ٍالدیي ثیوبر ثب فزسًد سبلن 1

 هی ضَد.–هستقل اس جٌس – (ٍالدیي ثیوبر ثب دذتز سبلن2

 هی ضَد.–ٍاثستِ ثِ جٌس ًْفتِ –(هزد ثیوبر ثب هبدر سبلن 3

 ًوی ضَد.–ٍاثستِ ثِ جٌس ًْفتِ  –(ٍالدیي سبلن ثب فزسًد ثیوبر 4

 

 

 هَفق ثبضید.

1 

 

نمره 

تصحیح 

 اول

نمره  ثب عدد :   .........................................

تجدید 

 نظر

 .........................................ثب عدد :   

 ثب حزٍف :  ......................................... ...............................ثب حزٍف :  .........

 : هصححًبم ٍ ًبم ذبًَادگی ٍ اهضبی  :  هصححًبم ٍ ًبم ذبًَادگی ٍ اهضبی 
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