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١ 

  

1  
  
  
  
 

  .کنیدهاي زیر را بدون ذکر دلیل مشخصدرستی یا نادرستی هر یک از عبارت
   .شود یمنتقل م گریبه نسل د یاز نسل میتقس نیهسته در ح يهادستورالعمل )الف

   . ردیگیصورت م کازیهل میها از آن توسط آنزستونیو جدا شدن ه DNAو تاب  چیباز شدن پ) ب
   . شودینم دهاینواسیآم یدر توال رییعث تغبا شهیهم ینیجهش جانش) ج
  .  شودیم ه اتانال تبدیلبابتدا حاصل از قندکافت  روواتیپ ،یالکل ریتخمدر  )د
  .  تاسپنج کربنی  مولکول یک نیکالو ۀواکنش چرخ نیمحصول اول )ه
  .رودیبه کار م هاي تراژنیجداسازي یاختهدر مرحله  گازیل میآنز کیژنت یمهندسدر  )و

5/1  
  
  
 

  .خالی را با کلمات مناسب کامل کنیدهاي زیر جايدر هر یک از عبارت  2
 کیبه هم متصل شوند ونوکلئ.............................  وندیتوانند با پیم زین يدینوکلئوتیپل يهارشته يانتها دو )الف
  .کنند جادیرا ا يحلقو دیاس

از  یبیدر ش را استخراج و يباکتر دناي ،یدناها در هر فاصلۀ زمان یزلسون و استال به منظور سنجش چگالم )ب
  .دادند زیگر البا اریبس یدر سرعت متفاوت و يهابا غلظت..................................  محلول

  .دهند یانجام م....................... خود را در  تیفعال ،مپتاسی – میمثل پمپ سد ییهامیآنز) ج
  .دگره وجود دارد.............. .. ، ABO یصفت گروه خون يبرا )د 
  از  يارابطۀ دگره شود،یخالص مشاهده م يهابه صورت حدواسط حالت که صفت در حالت ناخالص، هنگامی )ه

  .اشدبیم............................ نوع
  .  دارند...................... ....نمود  ژن ،شکل یقرمز داس يها چهیاز گو یناش یخون کم يماریبه بال فراد مبتا )و

5/1  
 

  .از بین کلمات داخل پرانتز، گزینۀ مناسب را انتخاب کنید 3
   .است) کم – ادزی( بالستوال مرحلۀ )فبرخال – هبمشا( الدر مرحلۀ مورو يسازآغاز همانند يهاگاهیتعداد جا )الف

  .اندساخته شده دهایپپتپلی از )دارشاخه - ن شاخهبدو(و بلند  رةیچند زنج ایک یها از نیپروتئ )ب
  .است) یشیاکسا - یکاهش(از نوع  NADHبه  NAD+لیواکنش تبد )ج

  . فعال است) انبرگیم -غالف آوندي(هاي اختهیدر  سکویروب میآنز 4Cاهانیدر گ )د
  .زندبرش میرا ) دارنیمیدار و تنیآدن - دار نیدار و آدننیگوان( دهايینوکلئوت نیاستر بفسفودي وندیپ EcoR1 میآنز) ه

5/1 

  .دیمناسب را انتخاب کن ۀنیگز ر،یز اي نهیچهارگز هاي در پرسش 4
  کدام است ؟ شود، یترجمه از آن آغاز م فرایند که يارمزه )الف

1 (AUG                                                                        2 (AGU  
3 (GUA                                                                       4 (UGA  
  کنند؟جذب می شتریکدام نور را به طور مشترك، ب دها،یو کاروتنوئ bو  a يها نهیسبز )ب
 بنفش )4       آبی                       ) 3                     نارنجی  ) 2                    قرمز    )1

5/0  

  است ؟ کسانیدر سراسر آن ) DNA(قطر مولکول دنا  لیه چه دلب  5
  

5/0  

"ادامه در صفحۀ دوم"  
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٢ 

  

  .دیپاسخ ده ریز يهابه پرسش یسیدر ارتباط با رونو 6
شناسایی  ،خود حیژن از محل صح یسیرونو آغازجهت  نا بسپاراز آن رارکه  در دنا ژهیو يدینوکلئوت يهایتوال )الف
   ؟دنچه نام دار د،کن می
 شود ؟یژن، رشتۀ رمزگذار گفته م یسیمکمل رشتۀ الگو در محل رونو يبه رشتۀ دنا لیبه چه دل) ب

75/0  

 1  شود ؟یم جادیچگونه ا)tRNA( ناقل يرنا ياختار سه بعدس 7
8  

  
  

 

  : دیپاسخ دهزیر هاي پرسشبه  يسازنپروتئی ترجمۀ مراحل با ارتباط در
  باشد؟یم )بوزومیر(رناتن  گاهیدر کدام جا يدیپپت وندیپ يمحل برقرار )الف

 ؟دهدیترجمه رخ م ندیدر کدام مرحله از فرا انیپا يهااز رمزه یکیبه رناتن  دنیرس) ب

5/0  

5/0 چگونه است؟ ،دارد O-یبا گروه خون يکه فرزند +A یبا گروه خون يمادر پژنوتی 9  

 هافرزندان آن يبرا )پفنوتی( یینمودهاو رخ) ژنوتیپ(نمود چه ژن. واج کندازد لیهموف یسالم قصد دارد با زن مردي 10
 )است یالزام پانترسم مربع (؟ دیکن یم ینیب شیپ

1 

5/0 ؟ ستیچ یگاهیمنظور از صفات چند جا 11  
 نی، رمز ششمیقرمز داس يهااز گلبول یناش یخوندر ارتباط با کم نیهموگلوب يبتا رةیزنج يهاژن سۀیدر مقا 12

 کرده است ؟ دایپ يرییچه تغ دینواسیآم

5/0  

 1  ت؟اشگذخواهد اثر محصول ژن گونه بر مقدارچ است رخ دهد، یمیتنظ يهایانداز که از توالاگر جهش در راه  13

  .دیها پاسخ ده به پرسش از حال تعادل خارج شود، تیشود جمعیکه سبب م یعوامل در ارتباط با 14
   ؟نام داردچه  شود،یم یتصادف يدادهایبر اثر رو يادگره یفراوان رییکه باعث تغ يندیفرا )الف

 ؟کاهد یم يادگره یاز فراوان و ندیگزیرا برم طیافراد سازگارتر با مح تیاز عوامل برهم زنندة تعادل جمع کیکدام ) ب

5/0  

  . دیپاسخ ده ریهاي زبه پرسش اياختهیتنفس  ارتباط بادر 15
  کجا است؟ ) زیکولیگل( کافتمحل انجام قند یوتیوکاری ۀاختیدر ) الف

 کدام ماده است؟  روواتیپ شیحاصل اکسا) ب

  شود؟می زادآ 2COمولکول  اتم کربن به صورت چند دهد،می رخ کربس ۀکه در چرخ یمتفاوت يهاواکنش یدر ط) ج

75/0  

  . دیپاسخ ده ریهاي زپرسشبه ) میتوکندري( زهیانتقال الکترون در راک رهیدرمورد زنج 16
  قرار دارد؟ کدام بخش راکیزهدر  رهیزنج نیا) الف

 کربس وابسته است ؟ خۀهاي چرکدام فراورده هاي پرانرژي الکترون به رهیزنج نیعملکرد ا) ب

75/0  

17  
  
  
  
  
 

  .دیپاسخ ده ریز هايپرسشتوجه به شکل به با
  دهد؟یرا نشان م ريیشکل مقابل چه نوع تخم) الف

  .دیسینام مادة مشخص شده با عالمت سؤال را بنو) ب
  
 

5/0  
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٣ 

  

 

  . دیپاسخ ده ریهاي زدر مورد فتوسنتز به پرسش 18
   ست؟یچ اهانیدر گ) دیو کاروتنوئ نهیسبز(متفاوت  هايزهیوجود رنگ تیمز) الف

   شوند؟یچگونه به هم مرتبط م دیالکوئیدر غشاي ت هاستمیفتوس) ب
 رسد؟یم یبه چه مولکول تیدر نها 1 ستمیاز فتوس ختهیالکترون برانگ) ج

1 

  . دیپاسخ ده ریهاي زبه پرسش نیبا چرخه کالودر ارتباط  19
    وابسته به نور ؟ ای است مستقل از نور ،چرخه) الف

  چند کربنی است؟  ترکیبی  ،چرخهایدار ساخته شده در پآلی  ةاولین ماد) ب
 شود؟  انجام می در چه زمانی CAMگیاهان این چرخه در ) ج

75/0  

75/0 ؟ دارد یعیکمتري نسبت به نوع طب تیفعال کیژنت یساخته شده با مهندس نترفرونیرا اچ 20  

  .دیپاسخ ده ریهاي زبه پرسشو کاربردهاي آن  فناوريزیست در مورد  21
   وند؟شیم هیتجز میدر بدن توسط کدام آنز یعیها به طور طبلخته) الف

  شود؟یم لیفعال تبد نیبه انسول نیانسولشیپ ره،یبا جدا شدن کدام زنج) ب
 شوند؟چگونه تولید می بینوترکهاي واکسن) ج

25/1  

  .را مشخص کنید ريیادگینوع  ،ریاز موارد ز کیهر در  22
به  آموزدیو جانور م کندیم دایبراي آن ندارد، کاهش پ یانیز ایمحرك تکراري که سود  کیپاسخ جانور به ) الف
  .ها پاسخ ندهدمحرك یبرخ
حشره  نیا ،که آموزدیم ییهاتجربه نیتهوع شده است، پس از چنو دچار دهیك را بلعراي که پروانه موناپرنده) ب

  .بخورد دیرا نبا
  .کندیم زيیرو آگاهانه برنامه کندیارتباط برقرار م دیجد تیهاي گذشته و موقعتجربه نیجانور ب) ج
 .کنندیدنبال م نند،یبیرا که م یجسم متحرک نیآمدن از تخم، نخست رونیجوجه غازها پس از ب) د

1 

  . دیپاسخ ده ریهاي زو رفتار به پرسش یعیر ارتباط با انتخاب طبد  23 
   دهند؟یاز نرها انتخاب جفت انجام م شتریها بماده ،چرا در جانوران) الف

  ؟دهندیم حیبا اندازه متوسط را ترج يهاصدف یساحل يهاخرچنگچرا ) ب
 

1 

5/0  رساند؟یماده م ركیرجیج بهرا  یخود چه اطالعات يبا صدا نر ركیرجیج 24  

  20  جمع نمرات                                                       "موفق باشید"                                                                                 
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1  
  

                 11 صفحهنادرست  ) ب                                                 2 صفحهنادرست   )الف
                       73 صفحه  درست) د                                                   49  صفحهدرست  ) ج
  )25/0(هرمورد                               95 صفحهنادرست   )و                                                   84صفحه  نادرست  )ه

5/1  
  

                       10صفحه   دیکلر میسز) ب                                        5صفحه   استر يد فسفو) الف  2
         41 صفحه  3) د                                                        18صفحه   غشا) ج
  )25/0(هرمورد                             56صفحه   HbsHbs )و                                            41 صفحه  ناقص تیبارز) ه

5/1  
  

              16صفحه بدون شاخه  ) ب                                     13زیاد  صفحه  –ه مشاب )الف  3
                           87 صفحه  انبرگیم )د                                            66صفحه   یکاهش) ج
  )25/0(رد هرمو                                                                                               94صفحه   دارنیدار و آدننیگوان) ه

5/1  

5/0  79صفحه )25/0(  آبی -3گزینه ) ب                     27صفحه )25/0(  AUG - 1گزینه ) الف 4  

5/0  7صفحه . ردیگ یقرار م)25/0( يباز دوحلقه ا کیدر مقابل )25/0( يباز تک حلقه ا کیDNA  در تمام طول رایز 5  

     23صفحه )25/0(  اندازراه) الف 6
  24صفحه )5/0( .آن ساخته شده است يرشتۀ الگو ياست که از رو ییرنا هیآن شب يدینوکلئوت یالتو رایز) ب

75/0  

 يرو )25/0(يرشته اتک يرنا)25/0(کنند  جادیا یدروژنیه وندیتوانند پیم ي مکملدهایناقل نوکلئوت يدر رنا 7
 .آوردیوجود مه را ب يبعدختار سهساکند که می دایپ)25/0( مجدد يهایوتاخوردگ)25/0(خورد یخودش تا م

  28 صفحه

1 

5/0  30 صفحه) 25/0(شدن  لیمرحلۀ طو) ب                                          30 صفحه) 25/0( A) الف 8  

9 AODd )5/0 (5/0  41و  40 صفحه  

  گامت مادر  Xh  )25/0( بیمار انپسر: ها فنوتیپ 10
  گامت پدر          

XH Xh 
  

XH  

Xh Y 
  

Y  

  )25/0( ناقل اندختر                 
  43صفحۀ ) 5/0(رسم جدول 

  
  
  

1 

5/0  44 صفحه .دژن شرکت دار گاهیجا کیاز  شیهستند که در بروز آنها ب یصفات 11  

5/0    48صفحه  .قرار گرفته است T يبه جا A دینوکلئوت 12  

محصول آن  از ژن، یسیرونو زانیبا اثر بر م و )5/0( کند لیبدتر ت فیضع ای و تر يقو يانداز ممکن است آن را به راه 13
  51صفحه   )5/0(.کمتر کند ایو شتریب زیرا ن

1 

5/0  55صفحه  )25/0(  یعیانتخاب طب) ب                               54صفحه  )25/0(  يارانش دگره) الف 14  

   "فحۀ دومادامه در ص" 
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                                68صفحه  )25/0( لیاست انیبن) ب                     66صفحه  )25/0( توپالسمیس نهیماده زم) الف 15
                         69صفحه  )25/0(دو مولکول ) ج

75/0  

75/0                                          70صفحه ) 5/0( 2FADH و NADH) ب                    68صفحه )25/0( زهیراک یدرون يدر غشا) الف 16  

5/0  74صفحه  )25/0( الکتات) ب                                                )25/0( تخمیر الکتیکی) الف 17  

  79صفحه ) 5/0( .دهد یم شیمتفاوت نور افزا يها در استفاده از طول موج را اهیگ ییکارا) الف 18
  80صفحه ) 25/0( .شوندیمم ناقل الکترون به هم مرتبط به نا ییهابا مولکول) ب
  82صفحه ) 25/0( +NADP )ج

1 

  85صفحه  )5/0( یسه کربن) ب                               84صفحه  )25/0( نور مستقل از )الف 19
  88صفحه ) 25/0( در روز) ج

75/0  

 يوندهایپ)5/0(. است يساخته شدن آن در باکترنادرست در هنگام  يوندهایپ لیتشک ت،یفعال کاهش نیعلت ا 20
  97صفحه . شوند یآن م تیکاهش فعال جهیو درنت )25/0(در شکل مولکول  رییتغنادرست باعث 

75/0  

   98صفحه )25/0(پالسمین ) الف 21
 102صفحه )25/0( Cزنجیره ) ب
 روسیو ای يباکتر کیبه  )25/0( زايماریبسطحی عامل ) ژنآنتی(ن مربوط به پادگ )25/0(روش، ژن  نیدر ا) ج
  103صفحه )25/0( .شودیمنتقل م زايماریربیغ

25/1  

  112صفحه  )25/0(شرطی شدن فعال ) ب                            110صفحه  )25/0(خوگیري ) الف 22
  113صفحه  )25/0(نقش پذیري  )د                            112صفحه  )25/0(حل مساله ) ج

1 

23 
 

  116صفحه ) 5/0( .کنندیصرف م يشتریب يزمان و انرژ معموالماده  راجانورانیز) الف
  118 صفحه) 5/0. (کنندیم نیخالص را تأم يانرژ نیشتریآنها ب رایز) ب

1 

5/0  121صفحه  )25/0( تیو جنس )25/0(مانند گونه  یاطالعات 24  

  20  جمع نمرات                                                                                                                                                            
  "ا ست گرامی مورد احترامنظر همکاران  "
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