
 نام ونام خانوادگي :

 : کالسشماره 

      3نام درس:زیست شناسي 

 نوبت اول  پایانيآزمون 

 به نام خذای مهربان

 

  3تعذاد صفحات :         71تعذاد سواالت :                   تجربيدهم دوازپایه : 

 تاریخ امتحان :  

: سواالت طراح  

 دقيقه 91پاسخگویي :  زمان 

 بارم دقت فراموش نشود.                                                   نمره به حروف:                            نمره به عدد :        

 ّبی زیر هطخص کٌیذ. ػجبرت را در هیبى  ٍ ًبدرست  هَارد درست-1

 ت.گرٍُ خًَی خسٍ صفبت تک خبیگبّی اس  الف(

 ة( قذ  ثر خالف ٍزى ،صفتی کبهال شًتیکی است.

 ج(کراسیٌگ اٍر قغؼب ثبػث ًَترکیجی هی گردد.

 ، ثبزّبی آلی هدبٍر ّن فقظ تَاًبیی تطکیل پیًَذفسفَدی استر ثب ّن دارًذ. DNAدرد(

 در هرحلِ عَیل ضذى رًٍَیسی،دٍ ًَع پیًَذ تطکیل ٍ یک ًَع پیًَذ ضکستِ هی ضَد.ُ(

 ٍخَد دارد.DNA بُ آغبز ّوبًٌذسبزی در طبی سلَل هتصل است،فقظ یک خبیگثِ غ DNAاراًی کِ در ّوِ خبًذ ٍ(
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 یب از گسیٌِ ّبی هَردًظر اًتخبة کٌیذ. ردُخبّبی خبلی را ثب ػجبرت ّبی هٌبست پرک -2

بت( ثب پیًَذ) ّیذرٍشًی / کٍَاالى ( کِ دٍ حلقِ دارد، از سوت حلقِ )کَچکتر/ثسرگتر (خَد ثِ )قٌذ/فسف G / C( ثبز آلی ) الف

 (هتصل هی ضَد.

 / گرٍُ کرثَکسیل( آهیٌَاسیذ ًقص دارد. Rدر تطکیل سبختبر سَم پرٍتئیي ّب ، )گرٍُ  ة(

 پرٍتئیي ّب هتٌَع تریي گرٍُ هَلکَل ّبی زیستی از ًظر .......................... ٍ ...................................... ّستٌذ. ج(

 هصرف هی ضَد. ATPپلیوراز،آة تَلیذ ٍ  DNAد( در فؼبلیت)ًَکلئبزی/ پلیورازی( 

 پلیوراز رًٍَیسی ضًَذ. RNAریجَزٍهی تَسظ یک ًَع  RNAپیک ٍ  RNA)هوکي است /هوکي ًیست(در سلَلی ُ( 

 است. هتفبٍت( /یکسبى(کذٍى آهیٌَاسیذ لَسیي در ثبکتری اضرضیبکالی ٍ ًَرٍى ّبی اًسبى ٍ( 

 ِ فردی کِ ثیص از یک ًَع الل ثرای یک صفت دارد.........................هی گَیٌذ.ثز( 

 است.   (دگرهؼٌب /خبهَش )ًَػی خْص ACTثِ   ATTتجذیل رهس ح( 
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 گسیٌِ هَرد ًظر را اًتخبة کٌیذ.  -3

 ًوی ثبضذ؟ DNAالف(کذام یک الساهب از خصَصیبت یک رضتِ پلی ًَکلئَتیذی در هَلکَل 

           Gثب  T  ٍCثب  A.تسبٍی 2.دٍ اًتْبی هتفبٍت                                                                    1

 .ٍخَد پیًَذ فسفَدی استر4.حضَر قٌذ پٌح کرثٌِ دئَکسی ریجَز                                      3

 .................DNAة(ّر آًسین الزم ثرای ّوبًٌذسبزی 

 .ًَػی آًسین ّیذرٍلیسکٌٌذُ است2.دارای پٌتَز است                                                                     1

 .در سیتَپالسن سبختِ هی ضَد.4.دارای ًَکلئَتیذ است.                                                           3

 رُ اٍلیي پرٍتئیٌی کِ سبختبر آى ضٌبسبیی ضذ،صحیح است؟ج.کذام ػجبرت درثب

 .در تطکیل سبختبر ًْبیی آى فقظ سِ ًَع پیًَذ دخبلت دارد.        1

 .ثب تغییر یک آهیٌَاسیذ،سبختبر ٍ ػولکرد آى هی تَاًذ ثِ ضذت تغییر یبثذ.2

 .ّریک از زًدیرُ ّبی پلی پپتیذی آى ، ثِ صَرت یک زیرٍاحذ تب هی خَرد.3

 .ثب دارا ثَدى رًگذاًِ ّبی فراٍاى، تَاًبیی رخیرُ اًَاػی از گبزّبی تٌفسی را دارد.4

 د.در اًسبى ،پرٍتئیي .................تَسظ ریجَزٍم .....................سبختِ هی ضَد.

 ضجکِ آًذٍپالسوی -D(Rh).4          آزاد        -.هْبرکٌٌذ3ُضجکِ آًذٍپالسوی                -.ّلیکبز2آزاد            -.پپسیٌَشى1

 

1 

 ایَری ٍ ّوکبراًص چگًَِ هتَخِ ضذًذ کِ پرٍتئیي ّب هبدُ ٍراثتی ًیستٌذ؟  -4
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 ثرای ّریک از هَارد زیر یک دلیل ػلوی ثیبٍریذ. -5

 ثیطتر ثبضذ،پبیذارتر است.DNA الف(ّرچِ عَل 

 

 

 صَرت ثگیرد. پیک RNA پبیبى رًٍَیسی  ة(در پرٍکبریَت ّب هوکي است پرٍتئیي سبزی قجل از
 

 

1 

 

 

 

 در آزهبیص هسلسَى ٍ استبل: -6

 الف(پس از یک ثبر ّوبًٌذسبزی ،کذام عرح پیطٌْبدی رد ضذ؟

 دقیقِ ّوبًٌذسبزی تَسظ ثبکتری ّبی اٍلیِ چٌذ ًَار ثب چِ ًَع چگبلی هطبّذُ ضذ؟ 40ة(پس از 

 

 بًی در سبًتریفیَش ثِ چِ هحلَلی ًیبز دارین؟ ّب در ّر فبصلِ زه DNAج(ثرای سٌدص چگبلی 

1 

 ثرای پبسخ دادى ثِ قسوت الف ٍ ة از حرٍف استفبدُ کٌیذ.(ثب تَخِ ثِ ضکل پبسخ دّیذ:)   -7

 ؟ Bاست یب  Aثِ صَرت  1خْت رًٍَیسی در شى الف(

 

 پلیوراز ثِ کذام ثخص  RNA رًٍَیسی ثب پیَستي  2ة(در شى 

 آغبز هی ضَد؟

 

 حذاکثر چٌذًَع هٌَهر ٍخَد دارد؟ 2هرثَط ثِ شى  در حجبةج(

 

 پلیوراز از چِ ًَػی است؟ RNA یک هَلکَل سبختبری ثبضذ،Eد(اگر 

 

1 

 ثب تَخِ ثِ تصَیر هقبثل ثِ سَاالت زیر پبسخ دّیذ؟  -8

 الف(هرثَط ثِ کذام هرحلِ ترخوِ هی ثبضذ؟

 ة(یک ٍاقؼِ قجل ٍ یک ٍاقؼِ ثؼذ از ایي تصَیر را ثٌَیسیذ.

 

 

 

 ًوی ضًَذ؟ Eج(کذام کذٍى یب کذٍى ّب ّیچ گبُ ٍارد خبیگبُ 

 

 هی ضَد؟ Aد(از آغبز تب پبیبى ترخوِ چٌذ کذٍى ٍارد خبیگبُ 

 قرار دارد؟ Eهستقر ثبضذ،کذام کذٍى در خبیگبُ  Aدر خبیگبُ  GGAُ(اگر آًتی کذٍى 

 

 ٍ(تب اًتْبی ترخوِ چٌذثبر ریجَزٍم حرکت خَاّذ کرد؟

 

2 

 5/0 فٌَتیپ یکسبًی داضتِ ثبضٌذ؟ AaBbCCتیپ در ررت ثٌَیسیذ کِ ثب شًَتیپ دٍ شًَ  -9

 ثچِ گرثِ ّبی هبدُ ،سیبُ ثب خبل ّبی سفیذ ضذُ اًذ. فقظاز آهیسش گرثِ ًر سیبُ ٍ گرثِ هبدُ سفیذ -10

 الف(راثغِ ثیي الل ّبی صفت رًگ هَی گرثِ چگًَِ است؟

 ؟ثب رسن هرثغ پبًت دلیل آى را هطخص کٌیذ. X ة(ایي صفت هستقل از خٌس است یب  ٍاثستِ ثِ
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Aزًی سبلن ثب گرٍُ خًَی   -11
Oثب هردی ثب گرٍُ خًَی   +

است.در ثیي فرزًذاى،یک پسر ّوَفیل ثب گرٍُ خًَی    ازدٍاج کردُ _

ثبضذ ٍخَد دارد؟  درهطبثِ هبهطبثِ پذر هطبّذُ ضذُ است.آیب احتوبل تَلذ دختری کِ از ًظر ّوِ صفبت )شًَتیپ ٍ فٌَتیپ(

 )رکر راُ حل(چگًَِ ؟ 

 

 

 

1 

 ؟ًذارد دٍ هَرد خْص در شًَم ًبم ثجریذ کِ تبثیری ثر ػولکرد هحصَل شىالف( -12

ثیي دٍ قسوت خذاضذُ خوؼیت در گًَِ زایی دگرهیٌْی را ًبم ثجریذ،درصَرتی کِ خوؼیت حبصل  ػَاهل ایدبدکٌٌذُ تفبٍت(ة

 از خوؼیت اٍلیِ ثبضذ؟  کَچک تر
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 ، ًَع ارتجبط در ّریک از هَارد زیر را هطخص کٌیذ.تطریح هقبیسِ ایثراسبس  -13

 الف(لگي هبر ثب  لگي سَسوبر:                                                                ة(ثبلِ کَسِ هبّی ثب ثبلِ دلفیي:
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 : Aa  BW در سلَل پبراًطیوی ثرگ گل هیوًَی ثب شًَتیپ -14
                                                                       bR  

 را رسن کٌیذ. 1الف( در صَرت ػذم ٍقَع کراسیٌگ اٍر ،اًَاع آرایص ّبی تترادی در هتبفبز 

 

 

 ة( در صَرت ٍقَع کراسیٌگ اٍر، شًَتیپ گبهت ّبی ًَترکیت را ثٌَیسیذ.

 

 

 

1 

 را از آهیسش دٍ گل هغرثی ًطبى دّیذ. زیستب ٍ ًبزاصَیر سبدُ ،ایدبد یک گًَِ ثب رسن یک ت -15
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در یک هٌغقِ ثب ضیَع ثبالی هبالریب،فرزًذ اٍل پذرٍ هبدری سبلن هجتال ثِ کن خًَی داسی ضذُ است.آیب هی تَاى اًتظبر  -16

 ثبضذ؟ چرا؟ داضت ایي خبًَادُ صبحت فرزًذی ضًَذ کِ از ًظر ّردٍ ثیوبری سبلن

Hb الل سبلن:                                                                                                                                                                          
A  

Hbالل ثیوبر:                                                                                                                                                                          
s 
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 هقبیسِ کٌیذ:-17

 الف(تبثیر دهبی پبییي ٍ ثبال ثر فؼبلیت آًسین:

 

 سلَل پَست اًسبى:) یک ضجبّت ٍ یک تقبٍت( ة(تٌظین هثجت رًٍَیسی در استرپتَکَکَس ًَهًَیب ثب تٌظین ثیبى شى در

 

 

 هَرد(2ج(صفبت پیَستِ ٍ گسستِ : ) 

 

 د(راًص اللی ٍ اًتخبة عجیؼی:) یک ضجبّت ٍ یک تقبٍت(
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 نام ونام خانوادگي :

 : کالسشماره 

      3نام درس:زیست شناسي 

   نوبت اول  پایانيآزمون 

 به نام خذای مهربان

 

  3تعذاد صفحات :         71تعذاد سواالت :                   تجربيدهم دوازپایه : 

 تاریخ امتحان :  

: سواالت طراح  

 دقيقه 91ن پاسخگویي :  زما

 بارم دقت فراموش نشود.                                              پاسخنامهنمره به حروف:                           نمره به عذد :        

 ّبی صیش هطخع کٌیذ. ػجبست سا دس هیبى  ٍ ًبدسست  هَاسد دسست-1

 ظ ی است.گشٍُ خًَی خضٍ غفبت تک خبیگبّ  الف(

 ؽ ة( قذ  ثش خالف ٍصى ،غفتی کبهال طًتیکی است.

 ؽ ج(کشاسیٌگ اٍس قغؼب ثبػث ًَتشکیجی هی گشدد.

 ؽ ، ثبصّبی آلی هدبٍس ّن فقظ تَاًبیی تطکیل پیًَذفسفَدی استش ثب ّن داسًذ. DNAدسد(

 ظدس هشحلِ عَیل ضذى سًٍَیسی،دٍ ًَع پیًَذ تطکیل ٍ یک ًَع پیًَذ ضکستِ هی ضَد.ُ(

 ؽٍخَد داسد.DNA بُ آغبص ّوبًٌذسبصی دس طبی سلَل هتػل است،فقظ یک خبیگثِ غ DNAدس ّوِ خبًذاساًی کِ  (ٍ
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 یب اص گضیٌِ ّبی هَسدًظش اًتخبة کٌیذ. شدُخبّبی خبلی سا ثب ػجبست ّبی هٌبست پشک -2

ى ٍَاال/فسفبت( ثب پیًَذ) ّیذسٍطًی / کقٌذَد ثِ )/ثضسگتش (خشَچکتک( کِ دٍ حلقِ داسد، اص سوت حلقِ ) C G /( ثبص آلی ) الف

 (هتػل هی ضَد.

 / گشٍُ کشثَکسیل( آهیٌَاسیذ ًقص داسد. Rشٍُ گدس تطکیل سبختبس سَم پشٍتئیي ّب ، ) ة(

 ّستٌذ. ....ػولکشدی ...ٍ ...سبختبس ضیویبیی...پشٍتئیي ّب هتٌَع تشیي گشٍُ هَلکَل ّبی صیستی اص ًظش  ج(

 هػشف هی ضَد. ATPپلیوشاص،آة تَلیذ ٍ  DNA( لیوشاصیپکلئبصی/ د( دس فؼبلیت)ًَ

 پلیوشاص سًٍَیسی ضًَذ. RNAسیجَصٍهی تَسظ یک ًَع  RNAپیک ٍ  RNA/هوکي ًیست(دس سلَلی  هوکي است)ُ( 

 است. هتفبٍت( /کسبىی(کذٍى آهیٌَاسیذ لَسیي دس ثبکتشی اضشضیبکالی ٍ ًَسٍى ّبی اًسبى ٍ( 

 ....هی گَیٌذ.ًبخبلع....یک ًَع الل ثشای یک غفت داسد ثِ فشدی کِ ثیص اصص( 

 است.   (خبهَشدگشهؼٌب / )ًَػی خْص ACTثِ   ATTتجذیل سهض ح( 
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 گضیٌِ هَسد ًظش سا اًتخبة کٌیذ.  -3

 ًوی ثبضذ؟ DNAالف(کذام یک الضاهب اص خػَغیبت یک سضتِ پلی ًَکلئَتیذی دس هَلکَل 

       ظ    Gثب  T  ٍCثب  A.تسبٍی 2                                                          .دٍ اًتْبی هتفبٍت          1

 .ٍخَد پیًَذ فسفَدی استش4.حضَس قٌذ پٌح کشثٌِ دئَکسی سیجَص                                      3

 .................DNAة(ّش آًضین الصم ثشای ّوبًٌذسبصی 

 .ًَػی آًضین ّیذسٍلیضکٌٌذُ است2است                                                                     .داسای پٌتَص 1

 ظ .دس سیتَپالسن سبختِ هی ضَد.4.داسای ًَکلئَتیذ است.                                                           3

 تبس آى ضٌبسبیی ضذ،غحیح است؟ج.کذام ػجبست دسثبسُ اٍلیي پشٍتئیٌی کِ سبخ

 .دس تطکیل سبختبس ًْبیی آى فقظ سِ ًَع پیًَذ دخبلت داسد.        1

 ظ.ثب تغییش یک آهیٌَاسیذ،سبختبس ٍ ػولکشد آى هی تَاًذ ثِ ضذت تغییش یبثذ.2

 .ّشیک اص صًدیشُ ّبی پلی پپتیذی آى ، ثِ غَست یک صیشٍاحذ تب هی خَسد.3

 بی فشاٍاى، تَاًبیی رخیشُ اًَاػی اص گبصّبی تٌفسی سا داسد..ثب داسا ثَدى سًگذاًِ 4ّ

 د.دس اًسبى ،پشٍتئیي .................تَسظ سیجَصٍم .....................سبختِ هی ضَد.

 ظ  ذٍپالسویضجکِ آً -D(Rh).4       آصاد        -.هْبسکٌٌذ3ُضجکِ آًذٍپالسوی                -.ّلیکبص2آصاد            -.پپسیٌَطى1

 

1 

اثتذاتوبهی پشٍتئیي ّبی  ػػبسُ استخشاج ضذُ اص ایَسی ٍ ّوکبساًص چگًَِ هتَخِ ضذًذ کِ پشٍتئیي ّب هبدُ ٍساثتی ًیستٌذ؟  -4

اضبفِ کشدًذ،دیذًذ کِ ا ثِ هحیظ کطت ثبکتشی ثذٍى کپسَل شیت کشدًذ .سپس ثبقیوبًذُ هحلَل سثبکتشی ّبی کپسَل داس کطتِ ضذُ سا تخ

 بل غفت غَست هی گیشد.اًتق
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 ثشای ّشیک اص هَاسد صیش یک دلیل ػلوی ثیبٍسیذ. -5

  ثیطتش ثبضذ،پبیذاستش است.DNA الف(ّشچِ عَل 

 صیبد ضذى تؼذاد پیًَذّبی ّیذسٍطًی

 

 غَست ثگیشد. پیک RNA ة(دس پشٍکبسیَت ّب هوکي است پشٍتئیي سبصی قجل اص پبیبى سًٍَیسی 
 

 یکپ RNAکن ثَدى عَل ػوش 

1 

 

 

 

 دس آصهبیص هضلسَى ٍ استبل: -6

 حفبظتی الف(پس اص یک ثبس ّوبًٌذسبصی ،کذام عشح پیطٌْبدی سد ضذ؟

 دقیقِ ّوبًٌذسبصی تَسظ ثبکتشی ّبی اٍلیِ چٌذ ًَاس ثب چِ ًَع چگبلی هطبّذُ ضذ؟ 40ة(پس اص 

 دٍ ًَاس یکی چگبلی هتَسظ ٍ دیگشی چگبلی سجک

 سضین کلشیذش فبغلِ صهبًی دس سبًتشیفیَط ثِ چِ هحلَلی ًیبص داسین؟ ّب دس ّ DNAج(ثشای سٌدص چگبلی 

1 

 ثشای پبسخ دادى ثِ قسوت الف ٍ ة اص حشٍف استفبدُ کٌیذ.(ثب تَخِ ثِ ضکل پبسخ دّیذ:)   -7

 ؟ Bاست یب  Aثِ غَست  1خْت سًٍَیسی دس طى الف(
A 

 پلیوشاص ثِ کذام ثخص  RNA سًٍَیسی ثب پیَستي  2ة(دس طى 

 بص هی ضَد؟آغ
C 

 حذاکثش چٌذًَع هٌَهش ٍخَد داسد؟ 2دس حجبة هشثَط ثِ طى ج(

 ًَع 28

 ًَع یک پلیوشاص اص چِ ًَػی است؟ RNA یک هَلکَل سبختبسی ثبضذ،Eد(اگش 
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 ثب تَخِ ثِ تػَیش هقبثل ثِ سَاالت صیش پبسخ دّیذ؟  -8

 عَیل ضذىالف(هشثَط ثِ کذام هشحلِ تشخوِ هی ثبضذ؟

 قجل ٍ یک ٍاقؼِ ثؼذ اص ایي تػَیش سا ثٌَیسیذ.ة(یک ٍاقؼِ 

 Aًبقل ثِ خبیگبُ  RNA: اتػبل قجل

 ثؼذ:حشکت سیجَصٍم ثِ اًذاصُ یک کذٍى ثِ سوت کذٍى پبیبى

 ًوی ضًَذ؟ Eج(کذام کذٍى یب کذٍى ّب ّیچ گبُ ٍاسد خبیگبُ 
 کذٍى پبیبى ٍ کذٍى هبقجل پبیبى

 5هی ضَد؟ Aگبُ د(اص آغبص تب پبیبى تشخوِ چٌذ کذٍى ٍاسد خبی

 هستقش ثبضذ، Aدس خبیگبُ  GGAُ(اگش آًتی کذٍى 

 CCGقشاس داسد؟ Eکذام کذٍى دس خبیگبُ 

 

 4ٍ(تب اًتْبی تشخوِ چٌذثبس سیجَصٍم حشکت خَاّذ کشد؟

 

2 

 فٌَتیپ یکسبًی داضتِ ثبضٌذ؟ AaBbCCدٍ طًَتیپ دس رست ثٌَیسیذ کِ ثب طًَتیپ   -9

 ................  AABbCcیب  aaBBCC  ثبضذ. 2ٍ یب تؼذاد الل ّبی هغلَة  4ثبیذ تؼذاد الل ّبی غبلت 
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هبدُ سیبُ ثب خبل 

 سفیذ

X
B
Y 

 ًش سیبُ

X
B
X

b 
هبدُ سیبُ ثب خبل 

                                                                   سفیذ

ثچِ گشثِ ّبی هبدُ ،سیبُ ثب  فقظضش گشثِ ًش سیبُ ٍ گشثِ هبدُ سفیذ اص آهی-10 

 خبل ّبی سفیذ ضذُ اًذ.

 ّن تَاًی الف(ساثغِ ثیي الل ّبی غفت سًگ هَی گشثِ چگًَِ است؟

؟ثب سسن هشثغ پبًت دلیل آى سا  Xة(ایي غفت هستقل اص خٌس است یب  ٍاثستِ ثِ 

 هطخع کٌیذ.

 xٍاثستِ ثِ 

75/0 

 

 



Aبلن ثب گشٍُ خًَی صًی س  -11
Oثب هشدی ثب گشٍُ خًَی   +

است.دس ثیي فشصًذاى،یک پسش ّوَفیل ثب گشٍُ خًَی    اصدٍاج کشدُ _

ثبضذ ٍخَد داسد؟  هطبثِ هبدسهطبثِ پذس هطبّذُ ضذُ است.آیب احتوبل تَلذ دختشی کِ اص ًظش ّوِ غفبت )طًَتیپ ٍ فٌَتیپ(

 )رکش ساُ حل(چگًَِ ؟ 
,ddDd                     Dd*dd                         ,OO  AO               AO*OO 

 

AODd                
h

X
H

X                                   Y
h

Y ,X
H

,X 
h

X
H

X , 
H

X
H

X                     
h

X
H
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X     
Aصى سبلن ثب گشٍُ خًَی                                 

+ 
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 خْص دس تَالی ّبی تٌظیوی ٍ ثیي طًی؟ًذاسد د خْص دس طًَم ًبم ثجشیذ کِ تبثیشی ثش ػولکشد هحػَل طىدٍ هَسالف( -12

ثیي دٍ قسوت خذاضذُ خوؼیت دس گًَِ صایی دگشهیٌْی سا ًبم ثجشیذ،دسغَستی کِ خوؼیت حبغل  ػَاهل ایدبدکٌٌذُ تفبٍت(ة

 ساًص اًتخبة عجیؼی ٍ-ًَتشکیجی-خْصاص خوؼیت اٍلیِ ثبضذ؟  کَچک تش
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 ، ًَع استجبط دس ّشیک اص هَاسد صیش سا هطخع کٌیذ.تطشیح هقبیسِ ایثشاسبس  -13

 آًبلَگ ة(ثبلِ کَسِ هبّی ثب ثبلِ دلفیي:                      ٍستیدیبل-ّوتب الف(لگي هبس ثب  لگي سَسوبس: 
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 : Aa  BWدس سلَل پبساًطیوی ثشگ گل هیوًَی ثب طًَتیپ  -14
                                                                       bR  

 سا سسن کٌیذ. 1الف( دس غَست ػذم ٍقَع کشاسیٌگ اٍس ،اًَاع آسایص ّبی تتشادی دس هتبفبص 

 

 

 ة( دس غَست ٍقَع کشاسیٌگ اٍس، طًَتیپ گبهت ّبی ًَتشکیت سا ثٌَیسیذ.

 
                                                                      ABR    AbW      aBR       abW 
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 سا اص آهیضش دٍ گل هغشثی ًطبى دّیذ. صیستب ٍ ًبصاثب سسن یک تػَیش سبدُ ،ایدبد یک گًَِ  -15

                    n=7 2n=14 

                                                                           3n=21                              

4n=28                      2n=14  

75/0 

دس یک هٌغقِ ثب ضیَع ثبالی هبالسیب،فشصًذ اٍل پذسٍ هبدسی سبلن هجتال ثِ کن خًَی داسی ضذُ است.آیب هی تَاى اًتظبس  -16

 دٍ ثیوبسی سبلن ثبضذ؟ چشا؟داضت ایي خبًَادُ غبحت فشصًذی ضًَذ کِ اص ًظش ّش

Hb الل سبلن:                                                                                                                                                                          
A  

Hbالل ثیوبس:                                                                                                                                                                          
s
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 سبلن اصًظش داسی ٍ ثیوبس اص ًظش هبالسیب     سبلن اص ًظش هبالسیب ٍ داسی    کن خَى داسی        
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 هقبیسِ کٌیذ:-17

 الف(تبثیش دهبی پبییي ٍ ثبال ثش فؼبلیت آًضین:

 دهبی پبییي:غیش فؼبل ضذى آًضین ،ثب ثشگطت دهب ثِ حبلت عجیؼی ثِ حبلت فؼبل ثشهی گشدًذ.

 بی ثبال:آًضین ضکل غیشعجیؼی یب ثشگطت ًبپزیش پیذا کشدُ ٍ غیشفؼبل هی ضَد.ده

 ة(تٌظین هثجت سًٍَیسی دس استشپتَکَکَس ًَهًَیب ثب تٌظین ثیبى طى دس سلَل پَست اًسبى:) یک ضجبّت ٍ یک تقبٍت(

 د.پلیوشاص کوک هی کٌٌذ تب ثِ ساُ اًذاص هتػل ضRNAَضجبّت:دس ّشدٍ پشٍتئیي ّبی خبغی ثِ  

 ضَد. حلقِ ای ایدبد هی DNAدس یَکبسیَت ّب دس ٌّگبم سًٍَیسی دس سبختبس تفبٍت:

 هَسد(2ج(غفبت پیَستِ ٍ گسستِ : ) 

 .ًوَداس تَصیغ فشاٍاًی صًگَلِ ایست.  دس غفبت پیَستِ ّشػذدی ثیي یک حذاقل ٍیک حذاکثش هوکي است ثبضذ. هثبل :قذ ٍ ٍصى

 ABO  ٍRhضکل هحذٍد دیذُ هی ضَد.هثبل :گشٍُ خًَی دس غفبت گسستِ غفت فقظ ثِ دٍ یب چٌذ
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 د(ساًص اللی ٍ اًتخبة عجیؼی:) یک ضجبّت ٍ یک تقبٍت(

 ضجبّت: ّشدٍ ثبػث تغییش فشاٍاًی اللی هی ضًَذ.

تفبٍت:اًتخبة عجیؼی هٌدش ثِ سبصش هی ضَد ٍلی ساًص اللی ًوی ضَد..........ػلت ساًص اللی سٍیذادّبی تػبدفی است ٍلی ػلت 

 ت.ًتخبة عجیؼی ػَاهل عجیؼی اسا
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