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 درستي يا نادرستي جمالت زير را بدون ذكر دلیل مشخص كنید.

  وراثتي است.  تاصف انتقال در مؤثر عامل (DNAدنا ) كه شد مشخص ی گريفیتهاآزمايش نتايج ازالف(  

 .باشد متفاوت يا يکسان ديگر هایژن رونويسي مورد ۀرشت با است ممکن ژن يک رونويسي مورد رشتۀب(  

 .ردهموفیلي وجود دا  )الل( دگره  ، هموفیل  مرد (هایگامت)  های جنسيتهياخ  همه در ج(

 يابد.ميكاهش  جمعیت    گوناگوني و دیفر هایتتفاو طبیعي،  انتخاب نتیجۀدر  د(  

 ندارند.  نقشي  الکترون انتقال زنجیره  نتیجه  در  و  )میتوكندری( راكیزه  تخمیر،   فرايند  در  ه(

 ندارد. اكسیژن به تمايلي و كندمي عمل   2CO   با اختصاصي طور به روبیسکوو(  

 .است شده ممکن گرما به مقاوم آمیالزهای تولید  و طراحي فناوری، زيست هایروش كمک به امروزه (ز

 .دهندمي انجام ماده جانوران فقط را جفت انتخاب جانوران،  مختلف هایگونه درح(  
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 با كلمات مناسب كامل كنید.خالي را  های زير جایدر هر يک از عبارت

 آيند.مي.......................... در   شکل به دوم ساختار در هموگلوبین،  های سازندۀالف( زنجیره

 شود.مي  انجام  ...... . صورت .......  به  های مؤثر در تجزيه مالتوز  ژن  مورد  در  رونويسي  تنظیم   ب( در باكتری اشرشیاكالی، 

       ........ ........ .....   رابطۀ   كه  توان گفت مي شود،   خالص مشاهده  های حالت  واسط  حد  صورت  به  اخالص، ن  حالت  در  ج( اگر صفت 

 . است  برقرار  ها بین دگره 

 است.  ژني  تعادل  حال  در  جمعیت  باشد،  ثابت  ديگر  نسل  به  نسلي  از  ...................  يا  ها گره د  نسبي  فراواني  جمعیتي  در  د( اگر 

 اند.وابسته ...................... تركیبات به ، دیموادی مانند يون اكس سمي اثر با مقابله ها( برای)میتوكندری هاراكیزه  ه(

 . نورند   ۀ كنند   جذب   های رنگیزه   دارای   اما   ، ندارند   ...............................   ، كنند مي   فتوسنتز   كه   ي ي ها باكتری و(  

   شد.   زا ی بیمار   های باكتری   برابر   در   دفاعي   مواد   كارآمدترين   از   يکي تولید    به قادر    آدمي  ، ......... .. . .. . وری ......... فنا  دوره زيست در  ز(  

 كنند. مي   تأمین   را   خالص   انرژی   بیشترين   زيرا آنها   دهند مي   ترجیح   را   ...........   اندازه   با   های ف صد   ساحلي   های خرچنگ ح(  
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 مناسب را انتخاب كنید. كلمۀاز بین كلمات داخل پرانتز،  ير،  زهای  عبارت برای كامل كردن هر يک از   3

 كنند، وارد شدند. قند( كه در ساخت دنای باكتری شركت مي   -در ساختار )باز آلي   N15در آزمايش مزلسون و استال،   الف( 

   د. و شخارج مي   (  P-  Eاز جايگاه )   ، بدون آمینواسید، آخرين رنای ناقِل  ب( در مرحلۀ پايان ترجمه

 متفاوت( هستند.    -نمودهای )مشابه دارای رخ  ، AaBBCcو    AABBccنمودهای  دو ذرت با ژن  ج( 

 . شود   منجر   طبیعي   تني فام   عدد   با   هايي گامت   تشکیل   به تواند  كاستمان، مي   تقسیم دوم(   -)تقسیم اول در    ها تن فام   نشدن جدا د(  

  شوند. فعال( مي   -)مهار  كربس  چرخۀ  و  قندكافت  در  درگیر  های م ، آنزي اشد ب  زياد  ADP در ياخته كم و ATP اگر مقدار    ( ه 

 شود.  مي  بستره( انجام   -)فضای درون تیالكوئید  در  و  2فتوسیستم   در  آب  نوری  فتوسنتز، تجزيه   های وابسته به نور واكنش و( در  

 شد.     هازی استفاد س پالزمید( به عنوان ناقل همسانه   -در اولین ژن درماني موفق، از )ويروس ز(  

 برای ، ماده دريايي هایپشتالک  يابيجهتموقعیت خورشید( در  -رسد )میدان مغناطیسي زمینبه نظر ميح(  

  ارد.نقش د  دريا ساحل  در گذاریتخم     
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 های زير پاسخ دهید.دربارۀ نوكلئیک اسیدها به پرسش 4

 ؟(RNA)رنا  موجود در  د قنتر است يا  گینن( سDNAنا )قند موجود در ساختار د  الف(

 جدا هم از نقاط بعضي در نیاز در موقع دِنا رشته  شود دوب( برقراری چه پیوندی بین نوكلئوتیدهای دنا باعث مي

 بخورد؟ هم به هاآن پايداری اينکه بدون شوند،       

5/0  

 های زير پاسخ دهید.( به پرسشDNAدربارۀ همانندسازی دنا ) 5

 شود؟ا توجه به شکل زير، در مجموع چند دوراهي همانندسازی ديده ميب  (فال

 

 

 ها، چه نام دارند؟تن )كروموزوم( قارچهای همراه با دنای خطي در فامب( مهمترين پروتئین

5/0  

 های زير پاسخ دهید.ها به پرسش پروتئین   دربارۀ  6

 ت؟ یس چ   آمینواسیدهاگروه اسیدی موجود در ساختار  نام  الف(  

 توانمي  چگونه  ها آزمايشگاه  در  ها آنزيم  ويژگي  اين  از  ها، آنزيم  روی  زياد  و  كم  دمای  متفاوت  تأثیر  به  توجه  ب( با 

 كرد؟ استفاده       

75/0  

7 

 

 
 

 دهد.ژن را نشان مييک  زمان چندين رنا از روی  شکل زير ساخته شدن هم

 دهد؟ شان مين  ارجهت رونويسي از اين ژن  «  2يا   1»كدام شماره  الف(  

  «الف يا ب؟ »است    كدام مورد  ، انداز اين ژنمحل راهب(  

 

 

 
   

5/0  

8 

 

 
 

 های زير پاسخ دهید.به پرسش سازیپروتئین  دربارۀ

 مناسب مؤثر است؟   ، در اتصال آن به آمینواسیدِ(tRNA) رنای ناقل  كدام توالي ازالف(  

 دهد؟ام مرحله از فرايند ترجمه رخ ميكد  كامل شدن ساختار رناتن )ريبوزوم( درب(  

 هايي چه سرنوشت روندمي گلژی دستگاه و آندوپالسمي كه به شبکۀ سیتوپالسم در شده ساخته هایپروتئین  (  ج

 كنند؟ )يک مورد(مي پیدا       

75/0  

 هر يک از موارد زير مربوط به تنظیم بیان ژن پیش از رونويسي است يا پس از رونويسي؟ 9

 تن )كروموزوم(ب( تغییر در میزان فشردگي فام              پیک     رنای به مکمل كوچک رناهای بعضي اتصال  ف(ال

5/0  

 اند. شده  Aصاحب فرزندی با گروه خوني    Bو مادری با گروه خوني   ABپدری با گروه خوني  10

 را بنويسید.  نمود )ژنوتیپ( مادرالف( ژن

 بیني كنید.با رسم مربع پانت پیشهای( فرزندان اين خانواده را  وتیپهای )فننمودرخ  سايرب(  

25/1  
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5/0 داد؟ توضیح را نفر يک قد اندازه علت ها، ژن از روی تنها تواننميچرا   11  

 های زير پاسخ دهید.های قرمز داسي شکل به پرسشخوني ناشي از گويچهدربارۀ بیماری كم 12

 ؟ه نام داردششمین آمینواسید زنجیرۀ بتای هموگلوبین در افراد مبتال به اين بیماری چالف(  

 شود؟ب( چه نوع جهش جانشیني باعث ايجاد اين بیماری مي

5/0  

 به سؤاالت زير دربارۀ تغییر در اطالعات وراثتي پاسخ دهید. 13

 ؟كنده ميالف( دوپار )ديمر( تیمین چگونه همانندسازی دنا را با مشکل مواج

 شود؟های )كروماتیدهای( نوتركیب مي اور(، باعث ايجاد فامینک ب( در چه صورتي پديدۀ چلیپايي شدن )كراسینگ

 مورد(   يک) شوند؟  هايي باعث ايجاد و افزايش تفاوت بین دو جمعیت مي زايي دگرمیهني، وقوع چه پديده ( در گونه ج 

25/1  

 زير پاسخ دهید.  هایای به پرسشدربارۀ تنفس ياخته 14

 د؟دهانجام   را  سازیپروتئینتواند  مي( چرا راكیزه )میتوكندری(  الف

 يابد، چیست؟اكسايش مي  Aهای آنزيمي كه در آن استیل كوآنزيم  نام مجموعه واكنش(  ب

 شود؟فراهم مي  ATPبرای تشکیل    ،زساATPچگونه انرژی مورد نیاز آنزيم    (ج

25/1  

 دهد. با توجه به شکل به سؤاالت زير پاسخ دهید.افت )گلیکولیز( را نشان ميكشکل زير مراحل قند 15

 د؟يابمي  كاهش  NAD+در كدام مرحلهالف(  

 ب( نام مولکول »الف« چیست؟
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 های زير پاسخ دهید.دربارۀ فتوسنتز به پرسش 16

 شود؟های متفاوت نور ميكارايي گیاه در استفاده از طول موجش  املي باعث افزايوالف( در گیاهان چه ع

 گويند؟مي 3Cگیاهان   شود، مي انجام كالوين چرخۀ با فقط هاآن در تثبیت كربن كه گیاهاني به ب( چرا

 رسد؟مي مصرف به تنفس نوری برای بازسازی چه مولکولي كربني ايجاد شده درسه ج( مولکول

 دارد؟ فتوسنتزی نوع چه گیاه  ، داشب تراسیدی تاريکي آغاز به نسبت روشنايي آغاز در هيگیا عصارۀ   pHد( اگر

 آورند؟ مي  دست  به  هايي از چه واكنش  را  معدني  مواد  از  آلي  مواد  ساختن  برای  نیاز  مورد  انرژی  ، ساز نیترات   های ه( باكتری 

75/1  

 .دهای زير پاسخ دهیهای نوين زيستي به پرسشدربارۀ فناوری 17

 گیرند؟از چه نظر مورد بررسي دقیق قرار مي  كشت  و  تکثیرقبل از    ، تراژن  زراعي  گیاهانالف(  

 شود؟های تراژني استفاده ميدر مهندسي ژنتیک، از كدام ويژگي ديسک )پالزمید( برای جداسازی ياختهب(  

 تمايز  قلبي ماهیچه و خوني یهارگ به در محیط كشت  توانندمي بالغِ كدام بخش از بدن،  بنیادی هایهياختج(  

 ؟كنند پیدا      

 شوند،  مي  تهیه  غیرانساني  منابع  از  كه  مشابهي  های نسبت به فراورده  ، نوتركیب  دنای  فناوری   داروهای تولید شده با (  د 

 چه مزيتي دارند؟      

 كند؟كدام ياخته، ديسک نوتركیب را دريافت ميبرای تولید گوسفند تراژن، (  ه

75/1  

با يکي از موارد ستون    "الف "هايي از انواع يادگیری زده شده است.  هر يک از موارد ستون  جدول زير مثال   "لف ا "ستون    ر د  18

 يک مورد اضافه است.(   "ب ")در ستون  .  ها را پیدا كنید ارتباط منطقي دارد. آن   "ب "

 "ب"ستون   "الف"ستون  

 هايي تجربه   چنین  از  است. پس  تهوع شده  دچار  و  یده بلع  را  مونارک  پروانه  ، پرنده   -1

 بخورد.   نبايد  را  حشره  اين  آموزد، مي  پرنده      

 الف( حل مسئله
 

 حال  در  های برگ  مانند   ، حركت  حال  در  اجسام  مکرر  ديدن  با  پرندگان  جوجۀ   -2

 ندهند.  پاسخ  ها محرک  اين  به  گیرند مي  ياد  افتادن       

 ب( شرطي شدن فعال

 طا()آزمون و خ

  درون را آن و كنندمي جدا را درختان شاخۀ نازک هایبرگ ، هاشامپانزه  -3

 بخورند. و بیاورند بیرون را هاموريانه تا برندمي فرو هاموريانه النۀ     

 ج( شرطي شدن كالسیک

 د( خوگیری)عادی شدن( 
 

75/0  

 ت.عصايي نشان داده شده اس  رو رفتار نگهباني دمدر شکل روبه 19

 ار در زندگي گروهي چیست؟تالف( نام اين رف

 .؟است  برگزيدهرا    رفتاراين   طبیعي،   انتخابب( چرا  
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 20 جمع نمرات                                                         "موفق باشید"                                                                                  
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