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  ١

      )                     25ص () 25/0(درست ) ب                                                        )2 ص) (25/0(درست ) الف  1
                  )49ص () 25/0(نادرست ) د)                                                         33ص () 25/0(درست ) ج
  )79ص() 25/0(درست ) و                                                        )74ص () 25/0(درست نا) ه

5/1  

    )45 ص) (25/0( ()PKU( کتونوريفنیل) ب                                             )4ص () 25/0(استر فسفودي) الف  2
                )50ص() 25/0( عددي) د                                                        )48ص() 25/0( دگرمعنا) ج
  )68 ص() 25/0( استیل بنیان) و                                                     ) 66ص () 25/0( قندکافت) ه

5/1  

                  )34ص () 25/0( مالتوز) ب                            )                    7ص ) (25/0(آلی  بازهاي) الف  3
             )51ص () 25/0( توالی) د                                                         )44ص () 25/0( بیشتر) ج
              )80ص () 25/0( 680P) و                                                   )58ص () 25/0( شیر کوهی) ه

5/1  

  5/0             ) 10ص () 25/0(حفاظتی نیمه همانندسازي) ب)                 9ص () N15 ()25/0( نیتروژن سنگین ایزوتوپ) الف  4
  5/0              ) 11ص () 25/0(پیوند هیدروژنی ) ب)                                                              11ص () 25/0( 2) الف  5
  ) 17 ص( )25/0(م سوساختار ) الف  6

    ) 17ص () 25/0(مارپیچ ) ب
 هاآنزیم فعال هايجایگاه تمامی که یابدمی ادامه زمانی تا دارد وجود آنزیم که محیطی در مادهپیش غلظت افزایش) ج
                                                      )20 ص() 5/0(. شوند اشغال مادهپیش با

1  

  )                                     24ص () 25/0(آغاز ) الف  7
             ) 24ص () 5/0( ) مرازپلیRNA(رنابسپاراز  -2راه انداز   -1) ب

75/0  

  ) 29ص () 25/0( پیوند هیدروژنی مناسب) ب     )27 ص( )25/0( کنندنمی رمز را آمینواسیدي هیچچون ) الف  8
  ) 35ص () 5/0(راه انداز و توالی افزاینده ) د)                                                     30ص () 25/0(طویل شدن ) ج

25/1  

          )41و 40ص () 5/0( OOdd )ب                                       ) 41ص ( )25/0( ABOخونی  گروه) الف  9
  ) 41ص () 25/0(هم توانی ) ج

1  

  ) 43ص () 5/0(  XH Xh) ب)                                                          43 ص () 25/0(پسر ) الف  10
  )                                                    43ص () 25/0(دختر هموفیل ) ج

1  

  ) 55و  54ص ) (5/0) (ذکر دو مورد(اي، شارش ژن، آمیزش غیرتصادفی، انتخاب طبیعی جهش، رانش دگره) الف  11
  ) 56ص () 25/0( است شایع ماالریا که مناطقی در) ب
  ) 58 ص() 25/0( آنالوگ ساختارهاي) ج
  )                                                    60 ص( )25/0( میهنیزایی دگرگونه و )25/0( میهنیزایی همگونه) د

5/1  
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  ٢

                                             ) 64ص () 25/0( فسفاتتريآدنوزین) الف  12
 مولکولی و جدا A کوآنزیم ،)25/0( چهارکربنی مولکولی با )25/0( A کوآنزیم استیل ترکیب ضمن چرخه، این در) ب

  ) 69ص ( )25/0(. شودمی ایجاد کربنی شش
                                         )70ص () 25/0( محل سه) ج
  )73ص () 25/0( .کندمی ایجاد اتانول NADH هايالکترون گرفتن با اتانال) د
 انتقال زنجیره توقف باعث نتیجه در و) 25/0( مهار راO 2 به )25/0( هاالکترون انتقال به مربوط واکنش نهایی سیانید )ه

  )75 ص( .شودمی الکترون

2  

 از دارد، قرار 1 و 2 فتوسیستم بین که الکترون انتقال زنجیره و تعدادي دیگر از طریق آب تجزیه از پروتون تعداي) الف  13
                                           )83ص ) (5/0( .دشومی پمپ تیالکوئیدها درون فضاي به بستره

  )85و  84ص () 5/0( اکسیژناز - کربوکسیالز فسفات ریبولوزبیس) ب
 متفاوت هايیاخته در آنها در کربن تثبیت که تفاوت این با است، 4Cگیاهان  مانند گیاهان، این در کربن تثبیت) ج

  )88ص () 25/0( .شودمی انجام متفاوت هايزمان در بلکه ،)25/0(نشده مکانی بنديتقسیم عبارتی به و نیست

5/1  

  5/0  ) 86ص () 25/0(نوري  تنفس) ب)                                     86ص () 25/0(فسفات  ریبولوزبیس )الف  14
  .نماییدسؤال اول را تصحیح  2سؤال انتخابی پاسخ داده باشد، فقط  2آموز به بیش از مصحح گرامی اگر دانش

  ) 92ص ( )25/0( کالسیک فناوري زیست) الف  15
                 ) 95ص () 25/0( .کندمی ایجاد را مکمل انتهاي دو بین )25/0( استر فسفودي پیوند لیگاز آنزیم) ب
 زمان مدت که شودمی باعث ،)25/0( توالی در دیگري آمینواسید با) 25/0( پالسمین آمینواسید یک جانشینی) ج

                 ) 98ص ( .شود بیشتر آن درمانی اثرات و پالسمایی فعالیت
  )101ص () 25/0(خاکزي  هايباکتري) د
 بیماري بروز احتمال ،دادمی رخ خطایی واکسن تولید مراحل در چنانچههاي قبلی، روش با شده تولیدهاي در واکسن) ه

 .ندارند خطري چنین ژنتیک مهندسی روش با شده تولید هايواکسن ولی )25/0( شتدا وجود آن مصرف اثر در
                )103ص()25/0(

2  

  )114و  110ص) (25/0( )عادي شدن(خوگیري) ب                                           ) 112ص () 25/0(مسئله  حل) الف  16
  )117و  116 ص() 25/0( طاووس ماده -1) ج
     )118ص ( )25/0( آن آوردن دست به هزینۀ و )25/0( غذا انرژي محتواي بین موازنه) د
 و جانور یابیجفت امکان، دهد افزایش را جانور دریافتی انرژي و غذا تواندمی قلمرو منابع از اختصاصی استفادة) ه

  ) 119 ص() 5/0() ذکر دو مورد( .یابدمی افزایش نیز شکارچی از ماندن امان در براي پناهگاه به دسترسی
   ) 122ص () 25/0( دگرخواهی رفتار) و

2  
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  ٣

  )3ص () 25/0(گیرد می صورت صفت انتقال که دیدند) الف  17
  )12ص () 25/0(ویرایش ) ب
  )  18 ص() 25/0( .دهدمی کاهش را واکنش سازيفعال انرژي) ج
) 75/0. (بروند )لیزوزوم( تنوکافنده )کریچه( واکوئول مثل هاییبخش به یا رفته خارج به ترشح براي است ممکن) د
  )  31 ص(
  )  41 ص() 25/0( صورتی) ه
  )                          44 ص() 25/0( پیوسته) و

2  

                          )51ص() 25/0(غیرجنسی  تنفام 22) الف  18
  )61ص () 5/0( .زایاست بنابراین بوده، میوز به قادر شود،می ایجاد آن از که گیاهی و بود خواهد n4 تخم یاخته) ب
 نتیجه، در ؛ )25/0( کنندمی تخریب را آن و )25/0( یابندمی تجمع راکیزه در آزاد هايرادیکال شرایطی، چنین در) ج

                                         )75ص () 25/0( .شود می تخریب هم یاخته
  )79ص () 25/0(کاروتنوئیدها ) د
  )                             89 ص() 25/0(S2 H) ه

2  

  24  "درنهایت، نظر همکاران محترم صا ئب ا ست  "  

 




