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  ١

  . مشخص کنیددلیل هاي زیر را بدون ذکر درستی یا نادرستی هر یک از عبارت 1
  .شود منتقل دیگراختۀ ی به يایاخته از تواندمی وراثتیمادة  که شد مشخصي گریفیت هاآزمایش نتایج از) الف

  .دشومی دیده) پروکاریوت( ايهستهپیش هايیاخته درفقط  )هاریبوزوم( هارِناتَن تجمع) ب
  .توان هستندهم ،نسبت به هم  B و  A) هايالل( هايدگره ،ABOدر گروه خونی ) ج
  .دهد می افزایش را گوناگونی و کند می تر غنی را ژن خزانۀ جدید، هاي دگره افزودن با جهش،) د
در سطح پیش  ATP شدن ساخته نوع از ،)میتوکندري(در راکیزه  الکترون انتقال زنجیرة در ATP شدن ساخته )ه

  .ستا  ماده
  .شوندمی مرتبط هم به الکترون ناقل نام به هاییمولکول با و دارند قرار تیالکوئید غشاي در هافتوسیستم) و

5/1  

2  
  

  .هاي زیر جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنیددر هر یک از عبارت
  )G( گوانینو ) A( آدنین شامل دارد؛ ايساختار دوحلقه باشدکه ........................... تواندمی دارنیتروژن آلی باز) الف

  .نامندیم جمعیت آن ............................ را جمعیت یک افراد ژنی هايهجایگاهمۀ  در موجود هايگرهدهمۀ  مجموع )ب
  .است.........................  تخمیر انجام علت به نان خمیر ورآمدن) ج
  .هستند............................ هايباکتري از کنند،می تبدیل نیترات به را آمونیوم که سازنیترات هايباکتري) د
  .گویندیم.............................  را آنها تکثیر و ژن چند یا یک جداسازي) ه
 و بقا احتمال از شدن کاسته هزینۀ با را دیگري جانور تولیدمثلی موفقیت و بقا جانور یک آن در که رفتاري) و

  .نامند می.........................  را دهدمی افزایش ،خود تولیدمثل

5/1  

3  
  
  

  . نامه بنویسیدانتخاب کنید و در برگۀ پاسخاز بین کلمات داخل پرانتز صحیح را  جواب ،زیر هايعبارتدر هر یک از 
  )تندتر -کندتر( ترسنگین مواد و است چگالی اساس بر محلول در مواد حرکت میزان)  سانتریفیوژ( درگریزانه) الف

  .کنندمی حرکت
  .شودمی آغاز آن از ترجمه که است ايرمزه) UGA-AUG( یا آغاز )کدون( رمزة) ب
  . است) چندجایگاهی -جایگاهیتک(رنگ گل میمونی مثالی از صفات ) ج
  .دنباش) غیرتصادفی - تصادفی(ها در آن باشد، الزم است آمیزشکه جمعیتی در حال تعادل براي آن) د
  .شودانجام می) شب -روز(تثبیت اولیه کربن در آناناس در ) ه
  .است) چندهمسر -همسرتک(خانگی  قمري) و

5/1  
  
  

  5/0  چرا قطر مولکول دنا در سراسر آن یکسان است؟  4
    .دهیدپاسخ  به سؤاالت زیر دربارة همانندسازي دنا   5

  کند؟می باز هم از را هاییپیوند چه هلیکاز آنزیم دنا رشته دو شدن باز براي) الف
  شود؟می ویرایشسبب ) مرازپلیDNA( دنابسپارازآنزیم  فعالیتکدام ) ب

5/0  

  »ادامه سواالت در صفحه دوم « 
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  ٢

  .پاسخ دهید هابه سؤاالت زیر دربارة پروتئین  6
  ؟گویندمیچه  آمینواسیدها بین اشتراکی پیوندبه ) الف

  گیرد؟در چه صورت ساختار چهارم شکل می) ب
  ، چه نام دارد؟گیردمی قرار آن در ماده پیش که آنزیم در اختصاصیبخش ) ج

75/0  

  5/0  انداز نیاز است؟ چرا براي رونویسی از ژن به راه  7
با توجه به شکل به  .دهداز رشته الگوي مولکول دنا و رناي بالغ حاصل از آن را نشان می ايشکل زیر طرح ساده  8

  .هاي زیر پاسخ دهیدپرسش
  شود یا دیده می) یوکاریوت(اي این طرح در یاختۀ هوهسته) الف

  ؟ )پروکاریوت(اي هستهیاختۀ پیش
  آمده، بخش هایی از مولکول دنا که به شکل حلقه در )ب

  چه نام دارد؟
  

5/0  

  .به سؤاالت زیر دربارة مراحل ترجمه پاسخ دهید  9
  ماند؟ خالی می Eو  Aشود و جایگاه  پر می Pدر کدام مرحله فقط جایگاه ) الف

  آزادکننده عوامل نام به هایی پروتئین توسط جایگاه این،  A جایگاه در ترجمه پایان هاي رمزه از یکی ورود با چرا )ب

  ؟شود می اشغال

5/0  

  .به سؤاالت زیر دربارة تنظیم بیان ژن پاسخ دهید  10
 حرکت جلوي و شود می متصل دنا ازچه بخشی  به مهارکنندهها، ايهستهدر پیش رونویسی منفی تنظیمدر ) الف

  ؟گیردمی را رنابسپاراز
 هدایت اندازراه محل به را رنابسپاراز انداز،راه از خاصی نواحی به اتصال بایی که هاپروتئینها به ايدر هوهسته) ب

  گویند؟چه می د،نکنمی

5/0  

 فرزندان براي) هایی فنوتیپ( هایینمودرخ و) ژنوتیپ( نمودژن چه. دارد ABخونی گروه مادري و Oخونی گروه پدري  11
  )ذکر راه حلبدون ( کنید؟می بینی پیش آنان

1  

  .به سؤاالت زیر دربارة بیماري هموفیلی پاسخ دهید  12
  .دختر ناقل بیماري هموفیلی را بنویسید) ژنوتیپ(نمود ژن) الف

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

5/0  

  5/0  ؟کرد جلوگیري) PKU( کتونوريفنیل بیماري بروز از توانچگونه می  13

  »ادامه سواالت در صفحه سوم « 

 رشته دناي الگو رشته رناي بالغ
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  ٣

  .اصطالحات زیر را تعریف کنید  14
  C 3گیاهان ) ب                                    اندام یا ساختارهاي همتا                      ) الف

1  

  .به سؤاالت زیر دربارة تغییر در اطالعات وراثتی پاسخ دهید  15
 پپتید پلیطول  صورت این درشود،  تبدیل ترجمه پایان رمز به آمینواسید یک رمزاگر در جهش جانشینی، ) الف

  کند؟چه تغییري می آن، از حاصل
  تواند بر مقدار ساخت پروتئین مؤثر باشد؟ هایی از ژن میجهش در چه توالی) ب
  شود؟می تیمین) دیمر( دوپار تشکیل باعثنام ببرید که  فیزیکی زايجهش عامل یک) ج
  ؟شوندمی شکل داسیچه زمانی  HbAHbS نمود ناخالصافراد با ژن قرمز هايگویچه) د
  دهد؟زایی جدایی جغرافیایی رخ میدر کدام گونه) ه

25/1  

  .به سؤاالت زیر دربارة از ماده به انرژي پاسخ دهید  16
 شود؟ در کدام قسمت یاخته انجام می قندکافت) الف

  شوند؟هایی تشکیل میطی فرایند تبدیل پیرووات به بنیان استیل چه مولکول) ب
  شود؟ساخته می 2FADHاي اي از تنفس یاختهدر چه مرحله) ج
  شود؟اي تبدیل میپیرووات به چه ماده نباشد، کافی اکسیژن اگر ،هاماهیچه شدید فعالیتدر  )د
  سبزیجات چه نقشی در حفظ سالمت بدن دارند؟ها و کاروتنوئید موجود در میوه) ه
  .را بنویسید شودمی الکترون انتقال زنجیره توقف باعث 2O به الکترون انتقال مهاربا  که ترکیبیک ) و

2  

  .به سؤاالت زیر دربارة از انرژي به ماده پاسخ دهید  17
  . را بنویسید گیاه  )هاي کلروپالست(هاي  متفاوت در سبزدیسه هاي رنگیزه وجودمزیت  )الف

  د؟رسمی یمولکولچه  به نهایت در 1 فتوسیستم از برانگیخته لکترونا) ب
  . را بنویسیدشود می ترکیب 2COبا  کالوین چرخۀدرکه  کربنی قندپنجنام ) ج
  ؟شودمی ایجادهاي برگ در کدام یاخته اسیدچهارکربنی  ،4C در گیاهان) د

  چیست؟ زاغیراکسیژن فتوسنتزکنندةي هاباکتري فتوسنتزي رنگیزةنام  )ه

25/1  

  .هاي نوین زیستی پاسخ دهیدبه سؤاالت زیر دربارة فناوري  18
  .را بنویسید) پالزمید(دو ویژگی دیسک ) الف

  گویند؟چه می آن، در شده جاگذاري ژن و ناقل دناي مجموعه بهدر مهندسی ژنتیک ) ب
  پالسمین را بیشتر کرد؟ درمانی اثرات و پالسمایی فعالیت زمان مدتتوان با مهندسی پروتئین چگونه می )ج

  .دو مورد از کاربردهاي زیست فناوري در پزشکی را نام ببرید) د 
  ؟دارد زیادي اهمیت ایدز ویروس با آلودگی هنگام زود تشخیصچرا ) ه

25/2  

 »ادامه سواالت در صفحه چهارم« 
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  ٤

ها را پیدا کنید و در آن. ارتباط منطقی دارد» ب«با یکی از موارد ستون » الف«زیر، هر یک از موارد ستون در جدول   19
  )تیک مورد اضافه اس» ب«در ستون . (نامه بنویسیدبرگۀ پاسخ

  "ب"ستون   "الف"ستون 
 برقرار ارتباط کند،می دریافت که تنبیهی یا پاداش با خود رفتار بین آموزدمی جانور-1

  .کندمی خودداري آن انجام از یا تکرار را رفتاري آینده در و کرده
  حل مسئله

 

 به اما کندمی منقبض را خود بازوهاي ،)تماس( مکانیکی تحریک با دریایی شقایق -2
  .دهدنمی پاسخی آب مداوم حرکت

  شرطی شدن فعال
  )آزمون و خطا(

 بینند، می که را متحرکی جسم نخستین تخم، از آمدن بیرون از پس غازها جوجه-3
  .کنندمی دنبال

شرطی شدن 
  کالسیک

 تا کنندمی استفاده چکش و سندان شکل هب سنگ یاب چو هايزتکها هاشامپانزه-4
  .بشکنند را هامیوه سخت پوستۀ

عادي (خوگیري
  )شدن
  

  
  

  نقش پذیري

  

1  

  .به سؤاالت زیر دربارة رفتارهاي جانوران پاسخ دهید  20
  چیست؟  نشانۀپرهاي طاوس نر  رنگ بودن درخشان) الف

  کنند؟را به عنوان غذا انتخاب نمیبزرگ  اندازه با هايفصد ساحلی هايخرچنگچرا ) ب
  ؟کنندمی زندگیدارند در چه جاهایی  تابستانی رکودجانورانی که ) ج

1  

  20  نمرهجمع   
  »موفق و سربلند باشید«

  

 

 

 

 

 




