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١

. مشخص کنیددلیل هاي زیر را بدون ذکر درستی یا نادرستی هر یک از عبارت 1
  .دکنمی تأیید چارگاف را هايآزمایش نتایج آلی هايباز بودن مکمل) الف

  .میوگلوبین است نهایی چهارم، ساختار با هاپروتئین از اينمونه) ب
 .است )هایوکاریوت( هاايتر از هوهستهبیش )هاپروکاریوت( هاايهستهپیش در )mRNA( پیک رناي عمر طول) ج
     .آن را تشخیص داد) ژنوتیپ(نمود توان ژنبا دیدن رنگ گل می ،در گل میمونی) د 
  .، انتخاب طبیعی است)هابیوتیکآنتی( هاپادزیست به هاباکتري شدن مقاوم علت) ه
  .دارد زیادي اهمیت افراد سایر به انتقال ویروس از جلوگیري براي ،ایدز با ویروس آلودگی هنگام زود تشخیص) و

5/1 

2  
  

  .هاي زیر جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنیددر هر یک از عبارت
 این به که دارند نیاز هاویتامین مثل آلی مواد یا و مس آهن، مانند فلزي هايیون به فعالیت براي هاآنزیم بعضی )الف
 .گویندمی.......................  مواد 

.وجود دارد....................  رابطه  Bو  A) هايالل(هاي دگرهبین ، ABOدر گروه خونی ) ب
  .دارد وجود سیگار دود در که کرد اشاره ............................ به توانمی زاجهش شیمیایی مواد از) ج
 .گویندمی .................... شود،می تصادفی رویدادهاي اثر بر ايدگره فراوانی تغییر باعث که فرایندي به )د
 ..........................است،  ژن همان از ناقص اينسخه داراي که فردي هايیاخته در ژن یک سالم نسخه دادن به قرار) ه
  .گویندمی    
 .دارد نام ............................. آن، آوردن دست به هزینۀ و غذا انرژي محتواي بین موازنه) و

5/1 

. نامه بنویسیدانتخاب کنید و در برگۀ پاسخاز بین کلمات داخل پرانتز صحیح را  جواب ،زیر هايعبارتدر هر یک از   3
  .فعالیت نوکلئازي دارد )مرازپلیDNA یا دنابسپاراز -هلیکاز(آنزیم ) الف

 بتواند تا کنندمی کمک )مرازپلی RNA( رنابسپاراز به خاصی هايپروتئینرونویسی،  )مثبت - منفی(تنظیم  در )ب
 .کند شروع را رونویسی و شود متصل انداز راه به 

  .است زنگوله شبیه )پیوستهغیر - پیوسته(ي هانمودرخ فراوانی توزیع نمودار) ج
  .دهدیم رخ جغرافیایی جدایی )میهنیهم - دگرمیهنی( زاییهگوندر ) د
  .شودمی مساعد روبیسکو آنزیم )کربوکسیالزي -اکسیژنازي(نقش براي وضعیت ،تنفس نوري در )ه
فتوسنتزکننده  -شیمیوسنتزکننده( هايباکتري از کنند،می تبدیل نیترات به را آمونیوم که سازنیترات هايباکتري) و

 .هستند )زااکسیژن 

5/1 

 5/0 .را بنویسید) RNA(دار اختصاصی رنا و باز آلی نیتروژن ) DNA(  قند موجود در دنا  4
دو نتیجه حاصل از بررسی . کردند تهیه تصاویري دنا هايمولکول از ایکس پرتو از استفاده با  فرانکلین و ویلکینز   5

 .این تصاویر را بنویسید
5/0 
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٢

با توجه به شکل . دهدسازي دنا را نشان میهمانند روبروشکل   6
  .هاي زیر پاسخ دهیدپرسش به

 ؟هاايهستههوها است یا ايهستهاین دنا مربوط به پیش )الف
  چند هلیکاز وجود دارد؟) 1(مشخص شده  قسمت در) ب

5/0 

.          هاي زیر پاسخ دهیددر مورد رونویسی به پرسش  7
 ؟شودمی ساخته رنابسپارازکدام  توسط )rRNA( رِناتَنی رنايها ايدر هوهسته)الف

 ؟کندمی شناسایی رنابسپاراز راه انداز را ،در کدام مرحله)  ب

5/0 

. با تاخوردگی اولیه نشان داده شده است )tRNA(یک رناي ناقل  روبرودر شکل   8
 .دهدرا نشان می) کدوننتیآ(پادرمزه  شماره توالیکدام 

25/0 

 .هاي زیر پاسخ دهیدبه پرسش فرایند ترجمهدر مورد   9
  ؟است آمینواسید کدام معرف AUG یا آغاز )کدون( رمزة )الف

شود؟ پر می)ریبوزوم(رناتن  Pترجمه، فقط جایگاه کدام مرحلۀ طول در ) ب
   شود؟خارج میرناتن رناي ناقل بدون آمینواسید از کدام جایگاه ) ج

75/0 

 هایینمودرخ و )هاژنوتیپ(ها نمودژن چه .نیستهم مردي هموفیل قصد دارد با زنی ازدواج کند که سالم است و ناقل   10
 )بدون ذکر راه حل( کنید؟می بینی پیش آنان فرزندان براي )هاییفنوتیپ(

1 

. هاي زیر پاسخ دهیدبه پرسش هاانتقال اطالعات در نسلدر مورد   11
  ؟است )کروموزوم(تن فامکدام  در Rhگروه خونی  جایگاه ژنی) الف

  جایگاهی؟صفت رنگ نوعی ذرت یک صفت چندجایگاهی است یا تک) ب
 شود؟هاي بدن او میکدام یاختهبا شیر مادر، باعث آسیب رسیدن به  کتونوريفنیل بیماريمبتال به  نوزاد تغذیه) ج

75/0 

 .اصطالحات زیر را تعریف کنید  12
 ساختار آنالوگ) بالغ  ب )RNA(رناي  )الف

1 
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  ٣

  . هاي زیر پاسخ دهیدوراثتی جانداران به پرسش ةدر مورد تغییر در ماد  13
   گذارد، چه نوع ن پروتئین بر تأثیري شود و تبدیل آمینواسید همان براي دیگري رمز به آمینواسید یک رمز اگر) الف

  جهش جانشینی رخ داده است؟        
  جنسی است؟غیر) کروموزوم(تناي انسان شامل چند فامهسته) ژنوم(ژنگان ) ب

5/0  

  5/0  تواند باعث بیماري شود؟ نمی   HbAHbS نمودژنافرادي با انگل بیماري ماالریا در چرا    14

 .هاي زیر پاسخ دهیدبه پرسش از ماده به انرژيدر مورد   15

  شود؟انجام می دام قسمت سلولدر ک ATP نوري  شدن ساخته) الف
  شود؟به چه مولکولی تبدیل می) 2CO( اکسیدديکربنبا از دست دادن یک ) میتوکندري(پیرووات در راکیزه ) ب
  .شوند را بنویسیدنام دو مولکول حامل الکترون که در چرخۀ کربس تشکیل می) ج
  در چه بخشی از راکیزه قرار دارد؟ الکترون انتقال زنجیرة) د
  ؟کنندمی ایجاد مشکل آزاد هايرادیکال سازيخنثی در راکیزه عملکرد درچه عواملی ) ه
  ؟شودمی الکترون انتقال زنجیرةکدام واکنش  توقف سبب مونواکسیدکربن) و

2  

 .هاي زیر پاسخ دهیدبه پرسش زیستن مستقل از اکسیژندر مورد   16

  اي هوازي و تخمیر چیست؟نام مرحلۀ مشترك بین تنفس یاخته) الف
  نوع تخمیري است؟آمدن نان به علت انجام چه ور) ب

5/0  

 .هاي زیر پاسخ دهیدبه پرسشگیاهان  فتوسنتزدر مورد   17

  ؟دندار قرار تیالکوئید غشاي دردیگري  فتوسنتزي هايهرنگیز چه ،b وa  )هايکلروفیل(هاي عالوه بر سبزینه) الف
  ی است؟موج طولچه  در ،1 فتوسیستم واکنش مرکز در aسبزینه  جذب حداکثر) ب
   ؟گیردصورت میفتوسیستم کدام در  a سبزینۀکمبود الکترون  تجزیه نوري آب براي جبران )ج
  .شود را بنویسیدمی ترکیب 2COبا  کالوین چرخۀکه در  کربنی پنج قند نام ) د
  شود؟متفاوت انجام می یاختهدو نوع درو چرخه کالوین  کربناولیه  تثبیتدر چه گیاهانی ) ه
  ؟شودانجام میدر چه موقعی از شبانه روز  کالوین چرخۀ ،CAM گیاهان در) و

5/1  

  .هاي زیر پاسخ دهیده پرسشجانداران فتوسنتزکننده دیگر ب در مورد  18
  ؟کنندمی استفاده سولفید هیدروژن حذف براي هافاضالب تصفیۀ درهایی از چه باکتري) الف

   دست از را خود )کلروپالست هاي( هايسبزدیسه ،نور را نام ببرید که در صورت نبود ايیاختهیک آغازي تک )ب
  .  دهدمی     

5/0  

  »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«در جدول زیر، هر یک از موارد ستون   19
  )تیک مورد اضافه اس» ب«در ستون . (نامه بنویسیدبرگۀ پاسخ

  »ب«ستون   »الف«ستون 
  EcoR 1 آنزیم  ایجاد منافذي در دیواره باکتري -1
  آمپی سیلین  )پالزمید(اتصال دناي مورد نظر به دیسک  -2
  )وکتور(سازي ناقل همسانه  ایجاد انتهاي چسبنده  -3
  آنزیم لیگاز  هاي تراژنی جداسازي یاخته -4
  شوك الکتریکی  

  

1  

  .هاي زیر پاسخ دهیدفناوري به پرسشدر مورد زیست  20
  . پروتئین که با مهندسی پروتئین پایداري آن در مقابل گرما افزایش یافته است را نام ببریدیک ) الف

  ؟کنند پیدا تمایز خونی هايرگ بهدر محیط کشت  توانندمیدر کدام بخش از بدن،  بالغ بنیادي هايیاخته) ب
  شود؟می تبدیل فعال انسولین به انسولینپیش ،زنجیرهکدام شدن  جدا با  )ج
  منتقل زاغیربیماري ویروس یا باکتري یک به زابیماريعامل ژن  کدامبراي تولید واکسن به روش مهندسی ژنتیک، ) د

  ؟شودمی     

1  

   هر یک از موارد زیر مربوط به کدام نوع یادگیري است؟   21
  .کندمی حفظ حیاتی هايفعالیت انجام براي را خود انرژي اهمیت،یب هايمحرك از پوشی چشم با جانور) الف

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

  .کندمی ریزيبرنامه آگاهانه و کندمی برقرار ارتباط جدید موقعیت و گذشته هايتجربه بین جانور) ج
  .شودمی انجام جانور زندگی از مشخصی دورة در) د

1  

  .علت هر یک از رفتارهاي زیر را بنویسید  22
  .کندمی خارج النه از را تخم هايپوسته آیند،می بیرون تخم از هایشجوجه آنکه از پس کاکایی پرنده) الف

  .باشد تربزرگ که کندمی انتخاببه عنوان جفت  را ايهماد جیرجیرك نر، یرجیرك، جانورجدر نوعی  )ب
  .گردد باز النه به و بیابد را درست در یک روز ابري مسیرتواند میکبوتر خانگی ) ج
  .کننددریافت می یطالعاتاز زنبور یابنده ا اغذ منبع محل دربارة وجوجست از قبل کارگر زنبورهاي) د

25/1  

  20  نمرهجمع   
  »باشیدموفق و سربلند «
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