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  ١

      )                   16 ص) (25/0(درست نا) ب                                                      ) 5ص () 25/0(درست ) الف  1
                  )61ص () 25/0(نادرست ) د)                                                      23ص () 25/0(نادرست ) ج
  )80 ص() 25/0(نادرست ) و                                                         )67ص () 25/0(درست ) ه

5/1  

                                    )26ص) (25/0( رناي نابالغ یا اولیه ) ب                                    )             12ص) (25/0(دنابسپاراز ) الف  2
                                           ) 73ص () 25/0( الکتیکی) د                                                                )41ص () 25/0( A) ج
         ) 83ص () 25/0( a )کلروفیل(سبزینه ) ه

25/1  

                                               ) 26ص () 25/0( رِناتَنی رناي) ب                                              )             4ص) (25/0(کمتر) الف  3
                                                )56ص () 25/0( غیرخواهري) د                                                 )45ص () 25/0(تجزیه کند  )ج
                    )89ص () 25/0( زااکسیژن) و                                                     ) 66ص () 25/0( NADH ) ه 

5/1  

  25/0   ) 2ص ( ) 25/0( .مردندها موش  4
 نوکلئوتیدهاي ترتیب تواندمی کدام هر نوکلئوتیدهاي ترتیب شناسایی یا باشد یکسان آن سراسر در دنا مولکول قطر  5

  ) 7ص ( ) 5/0( .کند مشخص هم را دیگر رشتۀ
5/0  

  25/0                                               )16ص () 25/0( ).باشدذکر کلمه مارپیچ نیزصحیح می(م دوساختار   6
. است الزم همانندسازي براي زیادي زمان مدت باشند داشته تنفام هر در همانندسازي آغاز جایگاه یک فقط اگر )الف  7

  )13ص () 5/0(
  )19ص () 25/0( .شود آن فعالیت مانع آنزیم، فعال جایگاه در گرفتن قرار با تواندمی آرسنیک و سیانید) ب
  )32ص () 5/0. (ها سازوکارهایی براي حفاظت رناي پیک در برابر تخریب وجود دارددر این یاخته) ج

25/1  

  5/0  )31ص () 25/0( عوامل آزادکننده) ب                                                       )30ص ( )25/0( AUG) الف  8
  25/0                                   )24ص ( )25/0( رشته رمزگذار  9

  )    34 ص( )25/0(. دهدمی تغییر را آن شکل مهارکننده، به اتصال باالکتوز ) الف  10
 آن ژن رونویسی مقدار ،)25/0(کنندمی تغییر عواملی اثر در اندازراه به) 25/0(  هاپروتئین این پیوستن تمایل چون) ب

  )35 ص. (کندمی تغییر هم

75/0  

  W  R  هاگامت  11
R  RW  

  )25/0(صورتی
RR   

  )25/0(قرمز
W  WW  

   )25/0(سفید
RW  

  )25/0(صورتی
  41صفحۀ 
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  ٢

                                             ) 40ص () 25/0( Dd) الف  12
  )43ص () 25/0( .ندارد وجود Xهاي وابسته به ژن هايدگره براي جایگاهی) 25/0( Y تن فام در) ب
                                         ) 44ص () 25/0( aabbccو رنگ سفید  )25/0( AABBCCرنگ قرمز) ج

25/1  

 پپتید پلی این صورت در که  )25/0(کند تبدیل ترجمه پایان رمز به را)25/0( آمینواسید یک رمز جانشینی جهشاگر   13
  )49ص . (گویندمی معنابی جهش جهش، این به )25/0( شد خواهد کوتاه آن، از حاصل

75/0  

  )51ص () 25/0(بنزوپیرن ) ب                                   )50ص ) (25/0(   کاریوتیپ مشاهدة با) الف  14
  )56 ص) (25/0( HbAHbS) د                                                 ) 55ص () 25/0( ايدگره رانش) ج
  )59ص () 25/0( پیتون مار لگن در پا بقایاي) ه

25/1  

  5/0                                              ) 65ص () 25/0() میتوکندري(راکیزه ) ب)                                     65ص() 25/0( فسفات کرآتین )الف  15

                  )69 ص() 25/0(و چرخۀ کربس ) 68ص ( )25/0(اکسایش پیرووات ) الف  16
 .انجامدهاي انتقال الکترون میو در نتیجه امکان وجود بیشتر زنجیره) 25/0(ها به افزایش سطح چین خوردگی) ب

                  )70ص() 25/0(
-میدر آزاد رادیکال صورت به بلکه شوند،نمی آب تشکیل واکنش وارد هااکسیژن از درصدي که آیدیم پیش گاه) ج

                 ) 75ص () 5/0. (آیند

5/1  

     )79ص () 25/0(تیالکوئید ) الف  17
) 5/0(. شودمی انجام خاص دمایی گسترة در هاآنزیم فعالیت بیشترین دانیممی و است آنزیمی فرایندي فتوسنتز) ب

                                             )85 ص(
  )86 ص() 25/0( کربنی دو مولکول) ج

1  

  ) 88ص () 25/0( CAMگیاهان ) الف  18
  ) 87ص () 25/0( 4Cگیاهان ) ب
  )                               85 ص() 25/0( C 3گیاهان ) ج

75/0  

                           ) 93ص () 25/0(  تراژنی یا  ژنتیکی تغییریافته جاندار) الف  19
  ) 95ص () 5/0(آن  در شده جاگذاري ژن و ناقل دناي) ب
 به نیازي همچنین،. شودمی کمتر واکنش محیط در میکروبی آلودگی خطر و بیشتر واکنش سرعت باالتر دماي در) ج

                                      )97ص () 5/0() ذکر دو مورد( .نیست گرمازا هاي واکنش مورد در خصوص به واکنش محیط کردن خنک
 منتقل زاغیربیماري ویروس یا باکتري یک به) 25/0( زابیماري عامل )25/0( سطحی )ژن آنتی( پادگن به مربوط ژن) د

 )103ص () 25/0(. شودمی
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  ٣

   109 ص) 25/0( است ارثی و ژنی زیرا) الف  20
  )111ص ) (5/0(غذا : زنگ و محرك طبیعیصداي : محرك شرطی) ب
جنس نر  یا کندیم منتقل ماده جانور به مغذي مواد مقداري همراه به هايهکیس درون را خود هايزامه نر جیرجیرك) ج

  )117ص ) (5/0( .پردازدهزینه بیشتري براي تولیدمثل می
  )118ص () 25/0( رس خاك) د
                                       )122ص () 25/0( .کنندمی دفاع ترکوچک هايمورچه )ه
    )122ص () 25/0( دگرخواهی رفتار) و

2  

  )13ص () 5/0( .شود می دیده) پالست( دیسه و )میتوکندري( راکیزه در) الف  21
  )19 ص() 25/0(فعال  جایگاه) ب
 متصل هم به و گیردمی قرار رنا زنجیره در مکمل نوکلئوتیدهاي دنا، رشته نوکلئوتیدهاي به توجه با رونویسی در) ج

برخالف  گیردمی قرار دنا زنجیره در مکمل نوکلئوتیدهاي دنا، رشته نوکلئوتیدهاي به توجه با همانندسازيدر . شوندمی
. شود انجام بارها چرخه هر در تواندمی ژن یک رونویسی شود،می انجام بار یک ايیاخته چرخۀ هر در کههمانندسازي 

  )23ص ()گیردهاي صحیح دیگر نمره تعلق میبه تفاوت() 5/0) (ذکر یک مورد(
  ) 33ص () 25/0( .هستند فعال غیر هاژن سایر و فعال هاژن از تعدادي تنها یاخته هر در) د
  ) 41ص ) (25/0. (است 9 شمارة تن فام در) ه
  ) 43ص ) (25/0( .است مربوط )هشت( VIII انعقادي عامل فقدان به هموفیلی نوع ترینشایع) و

2  

  )51ص ) (25/0) (ژنوم( ژنگان) الف  22
 جمعیت دو ژن خزانۀ سرانجام) 25/0( یابد، ادامه دوسویه و)25/0( پیوسته طور به ژن شارش جمعیت، دو بین اگر) ب
  )55 ص( .شود می شبیه هم به
  )70ص () 25/0(ساز ATPآنزیم ) ج
  )72ص ) (25/0( ATP 30) د
  )73ص ) (25/0(گلیکولیز ) ه
 طور به روبیسکو برخالف دارد، نقش کربنی چهار اسید تشکیل و کربنی سه اسید باCO 2 ترکیب در که آنزیمی) و

  )87ص) (5/0( .ندارد اکسیژن به تمایلی و کندمی عملCO 2  با اختصاصی

2  

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