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 دسستي یب ًبدسستي ّش یک اص جوالت صیش سا ثذٍى رکش دلیل هشخض کٌیذ : 1

  پیًَذ ّیذسٍطًي ایجبد ًوي شَد. DNAدس پبیبى سٍ ًَیسي ثیي ًَکلئَتیذّبی ( الف

 ثشای یک طفت خبص ّیچگبُ اًَاع فٌَتیپ اص اًَاع طًَتیپ کن تش ًیست.( ة

 ّبی هتٌَع ایجبد هي کٌذ. ؼیت صًجَس ػسل ثب ًَتشکیجي گبهتّش فشدی اص جو( ج

 (پیشٍٍات تَلیذ شذُ دس سیتَپالسن  هي تَاًذ ثب طشف  هَلکَل ّبی پش اًشطی ٍاسد هیتَکٌذسی شَد. د

ثِ ثستشُ  ذیالکَئیدسٍى ت یغلظت، اص فضب تشی جْت دس سا ّب پشٍتَى ذ،یالکَئیسبص دس غشبء ت ATP نیآًض( ُ

  دّذ.ي اًتقبل ه

دی ثبلغ ٍ کشت آى دسهحیظ کشت هٌبست هي تَاى یبختِ ّبی هبّیچِ ای اسکلتي اصتکثیش یبختِ ّبی ثٌیب (ٍ

 ثذست آٍسد. 

 (ّوِ ی سفتبسّبی غشیضی ثِ عَس کبهل  دس ٌّگبم تَلذ ،دس جبًَس ایجبد شذُ استص
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 دس پبسخٌبهِ ثٌَیسیذ.هشثَط ثِ جبّبی خبلي سا  طحیحیب ػجبسات کلوبت  2

  .صایوبى داسداص جٌس  ..............است  َّسهًَي کِ ًقش هَثشی دسالف( 

 ًوي شَد.تشجوِ   E کذٍى هَجَد دس جبیگبُ  دس هشحلِ ...........پشٍتئیي سبصی ،ة( 

 دس گل هیوَى طَستي ثیي اللْبی سفیذ ٍ قشهض ساثغِ..........ثشقشاس است. ج( 

 ..................  هي ًبهٌذ. سبختبسّبیي سا کِ  کبس یکسبى ،اهب عشح هتفبٍت داسًذ  سبختبسّبی .د( 

 فقظ دس هَجَدات داسای ................ اًجبم هي شَد.  ATPسبختِ شذى ًَسی ُ(

 ٍ(ٍجَد سًگیضُ ّبی هتفبٍت دس گیبّبى هٌجش ثِ .............. دس استفبدُ اص عَل هَج ّبی هتفبٍت ًَس هي شَد.

داسای  ثبیذثش داشتي جبیگبُ آغبص ّوبًٌذ سبصی،  ًَتشکیت ػالٍُ DNAص(یک پالصهیذ هٌبست  ثشای تشکیل 

 .............. ثبشذ. 

ح(شقبیق دسیبیي  ثب تحشیک هکبًیکي جشیبى ّبی آة )توبس( ثبصٍّبی خَد سا هٌقجض ًوي ًوبیذ،ایي پبسخ ًَػي  

  سفتبس................. است

2 

 (5/0ػلت ّش یک اص هَاسد صیش سا ثٌَیسیذ )ّش هَسد  3

 ذگي هشاحل هختلف تقسین دس َّ ّستِ ای ّب ) یَکبسیَت ّب ( ًسجت ثِ پیش ّستِ ای ّب) پشٍکبسیَت ّب(پیچیالف(

  : ية( تشکیل دیوش تیوی

 

  :دس فضبی ثیي دٍ غشبی هیتَکٌذسی PHج(  کبّش 

 

  :د( استفبدُ اص شَک الکتشیکي  دس هشاحل هٌْذسي طًتیک

 

 

 

 

2 
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 ثِ سؤاالت صیش پبسخ کَتبُ ثذّیذ : 4

 دس شیت غلظت، اص چِ  هبدُ ای استفبدُ  هي ًوبیین  ؟  DNAلف(ثشای جذاسبصی هَلکَل ّبی ا

  دس اًسبى سا ثٌَیسیذ ؟ xة( اًَاع هًََهش ّبی ، تشکیل دٌّذُ کشٍهَصٍم 

  سا ثٌَیسیذ. -ABج(  طًَتیپ فشدی ثب گشٍُ خًَي 

 

 تقسین هیَص هي ثبشذ ؟  هشثَط ثِ کذام هشحلِ اص هشاحل آسایش تتشادی) چْبستبیِ ای (د( 

 

 ُ(کذام سلَل دس ثذى اًسبى،دس اًجبم فؼبلیت ّبی هؼوَل خَد اص تخویش الکتیکي استفبدُ هي ًوبیذ؟ 

 

 پشٍاًسَلیي  سبختِ شذُ دس هٌْذسي طًتیک ثبیستي  ثب یکذیگش تشکیت شًَذ؟ A ,Bٍ(چشا صیش ٍاحذّبی 
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 (5/0)ّش هَسد  اطغالحبت صیش سا تؼشیف کٌیذ : 5

 سًٍَیسي :الف( 

 

 (طى شٌبسي :ة

 

  تٌفس ًَسی:ج(

 

 : د(یبدگیشی

 

2 

 دسشکل هقبثل:  6

 ذیسیٌَث آى ّب سا فیهَثش ٍ ٍظب يیالف ( ًبم سِ پشٍتئ
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7 

 

 

 

 
 

 

جفت کشٍهَصٍم هتفبٍت  ثبشذ ٍ ّش طى دٍ 2سٍی  طى هختلف 2تحت تبثیش سًگ داًِ دس رست ، طفت یک الف( اگش 

 : الل داشتِ ثبشذ کِ ساثغِ ثیي آى ّب غبلت ٍ هغلَثي است

 .سا ثٌَیسیذ  AaBbالف(طًَتیپ ّبی ًضدیک ثِ 
 

 ة(ًَع ایي طفت سا ثٌَیسیذ.

َیسیذ. هشثَط ثِ فٌَتیپ ّبی  ج(طًَتیپ ّبی   آستبًِ ایي طفت سا ٌث
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8  

 : سا کبهل کٌیذذٍل صیش ج
 

 

 

 

 

 

 آًضین سبصًذُ هحل اًجبم فشآیٌذ

   خغيDNA سًٍَیسي

   حلقَی DNA ّوبًٌذ سبصی

1 

 سِ ػبهل حفظ گًَبگًَي دس جوؼیت ّب سا ثٌَیسیذ . 9

 

 

75/0 

 گبهت ّبی ًَتشکیت آى سا ثٌَیسیذ. دس طَست کشاسیٌگ اٍس     a    B      طًَتیپ فشدی 10
 b A    

5/0 

 دس فؼبلیت شذیذ هبّیچِ ّب چشا پیشٍٍات ٍاسد هیتَکٌذسی ًوي شَد  ؟ الف ( 11

 

 است  ATPدس صًجیشُ اًتقبل الکتشٍى ، اص ًَع سبختِ شذى اکسبیشي   ATPتَضیح دّیذ چشا سبختِ شذى ة (
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 د (داس يهَسد اضبف کی. ) ستَى ة ذیستَى الف قشاس دّ یاص ستَى ة سا هقبثل ػجبست ّب حیهَاسد طح 12

 ستَى ة ستَى الف

 کشثٌِ اسیذی  دس هیبًجشگ4  تجضیِ تشکیت-A  گل سص-1

کشثٌِ اص ساُ   4سلَل دسیبفت کٌٌذُ اسیذ  -B  سلَل هیبًجشگ -2

 پالسوَدسن

 سلَل داسای سیتَپالسن اسیذی دس آغبص سٍص-c غالف آًٍذی  -3

 هحل اًجبم تٌفس ًَسی  دس گیبّبى گشهسیشی -CAM - Dگیبّبى  -4

 E- تثجیت اٍلیِ  کشثي دی اکسیذ  دس چشخِ کبلَیي  

1 

 صًجَس ّبی کبسگش چگًَِ هٌبثغ غزایي سا پیذا هي کٌٌذ ؟ 13

 
5./ 

  ؟ پیش َّسهَى اًسَلیي داسای کذام سبختبس پشٍتئیٌي است الف( 14

 

  دس فٌبٍسی هٌْذسي پشٍتئیي ، کذام ایشاد آًضین آهیالص سفغ هیشَد ؟ ة(

 

  جفت هتؼلق ثِ کذام جفت است ؟ حق اًتخبةج(

 

  سي دس جبًَساى چِ کبسثشد ّبیي داسد ؟ٌَیِ جًد(طفبت ثب
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 :کذام گضیٌِ دسست است 15

عجیؼي دس ثذى اًسبى اص سٍی آى سبختِ هي شَد ثِ طَست  Iکِ ایٌتشفشٍى  mRNAاگش تَالي 

AUG.UUU.CCG.AAA.UCC.UGA   اسیذ هشبّذُ شَد .آى گبُ آهیٌ 5ثبشذ ٍدس سبختبس ایي ایٌتشفشٍى َ

جَاة سا سبختِ شذُ تَسظ هٌْذسي طًتیک ثبشذ ؟  Iکذام یک اص تَالي ّبی صیش ، هي تَاًذ هشثَط ثِ ایٌتشفشٍى 

 تَضیح دّیذ.

1)AUG .UUU.CCG.AAA.TCC.UGA                   2)AUG.UUC.CGA.AAU.CCU.GAC  

3)AUG.UAU.CCG.AAA.UCC.UGA                  4)AUG.AUU.GGG.AAA.UCC.UGA 
 

5./ 

  شکل هقبثل هشثَط ثِ چِ ًَع سفتبسی دس دم ػظبیي است ؟الف ( 16

 

داشتِ ثبشٌذ سا  یسفتبس يیتَاًٌذ چٌ يه یيکِ هبًٌذ دم ػظب گشیة ( دٍ گشٍُ جبًَس د

 .ذیًبم ثجش
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 درستي یا نادرستي هر یک از جمالت زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید : 1

 غ پیوند هیدروژني ایجاد نمي شود. DNAدر پایان رو نویسي بین نوکلئوتیدهای ( الف

 غبرای یک صفت خاص هیچگاه انواع فنوتیپ از انواع ژنوتیپ کم تر نیست.( ب

 غمت های متنوع ایجاد مي کند.عیت زنبور عسل با نوترکیبي گاهر فردی از جم( ج

 ص(پیرووات تولید شده در سیتوپالسم  مي تواند با صرف  مولکول های پر انرژی وارد میتوکندری شود. د

ره انتقال به بست دیالکوئیدرون ت یغلظت، از فضا بشی جهت در را ها پروتون د،یالکوئیساز در غشاء ت ATP میآنز( ه

 ص دهد.ي م

دست ببنیادی بالغ و کشت آن درمحیط کشت مناسب مي توان یاخته های ماهیچه ای اسکلتي  ازتکثیر یاخته های (و

 صآورد. 

 غ(همه ی رفتارهای غریزی به طور کامل  در هنگام تولد ،در جانور ایجاد شده است. ز
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 در پاسخنامه بنویسید.مربوط به جاهای خالي را  صحیحیا عبارات کلمات  2

 روتئینپ .موثری در زایمان دارداز جنس  ..............است  هورموني که نقشالف( 

 آغاز نمي شود. Aناقلي وارد جایگاه  RNAدر مرحله ...........پروتئین سازی ،هیچ ب( 

 بارزیت ناقصدر گل میمون صورتي بین اللهای سفید و قرمز رابطه..........برقرار است. ج( 

 آنالوگ رح متفاوت دارند  ساختارهای ...................  مي نامند.ساختارهایي را که  کار یکسان ،اما طد( 

 کلروپالستفقط در موجودات دارای ................ انجام مي شود.  ATPساخته شدن نوری ه(

 فزایشاد.مي شو و(وجود رنگیزه های متفاوت در گیاهان منجر به .............. در استفاده از طول موج های متفاوت نور

 کارایي

یص ر داشتن جایگاه آغاز همانند سازی و جایگاه تشخنوترکیب عالوه ب DNAز(یک پالزمید مناسب  برای تشکیل 

 ژن مقاومت به آنتي بیوتیکباشد.  .............دارای  ..............بایدآنزیم 

وعي  مي نماید،این پاسخ نح(شقایق دریایي  با تحریک مکانیکي جریان های آب )تماس( بازوهای خود را منقبض ن

 عادی شدن رفتار................. است

2 

 (5/0علت هر یک از موارد زیر را بنویسید )هر مورد  3

 وت ها(الف(پیچیدگي مراحل مختلف تقسیم در هو هسته ای ها ) یوکاریوت ها ( نسبت به پیش هسته ای ها) پروکاری

 فام تن نیدنا و قرار داشتن در چند ادیز ریوجود مقاد

 مجاور مي شود نیمیدو ت نیب دنویرتوفرا بنفش باعث پپ : نب( تشکیل دیمر تیمی

 یتوکندریم يداخل یدر غشا يپروتون یوجود پمپ ها :در فضای بین دو غشای میتوکندری PHج(  کاهش 

 زبانیبه سلول م بینوترکDNAجهت ورود   :د( استفاده از شوک الکتریکي  در مراحل مهندسي ژنتیک

2 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه بدهید :

 سزیم کلرایددر شیب غلظت، از چه  ماده ای استفاده  مي نماییم  ؟  DNAالف(برای جداسازی مولکول های 

 نهیآم دیاس -دینوکلئوت در انسان را بنویسید ؟ xب( انواع مونومر های ، تشکیل دهنده کروموزوم 

 rrBIAI  را بنویسید. AB-ي ج(  ژنوتیپ فردی با گروه خون

 زویمتافاز ممربوط به کدام مرحله از مراحل تقسیم میوز مي باشد ؟  آرایش تترادی) چهارتایه ای (د( 

؟ ي کندود از تخمیر الکتیکي استفاده مدر انجام فعالیت های معمول خمثال بزنید که  سلول در بدن انسان، یکه(

 گلبول قرمز
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 روانسولین  ساخته شده در مهندسي ژنتیک بایستي  با یکدیگر ترکیب شوند؟پ A ,Bو(چرا زیر واحدهای 

 یجهت فعال ساز

 

 

 (5/0: )هر مورد  دیکن فیرا تعر ریاصطالحات ز 5

 رشته دنا کیبخشي از دنااز یبه ساخته شدن مولکول رنا از رو:  يسی( رونوالف

 مي پردازد گریوراثت از نسلي به نسل د ژگيیو شناسي است که به ستیاز ز یشاخه ا:  ي(ژن شناسب

 و همراه با فتوسنتز استCO2، آزاد شدن   ژنیکه با مصرف اکس یندیفرا: ی(تنفس نورج

 در رفتار در اثر تجربه دارینسبتا پا رییتغ: یریادگی(د

2 

 درشکل مقابل:  6

 دیسینوب آن ها را فیموثر و وظا نیالف ( نام سه پروتئ

 یها دیمکمل را با نوکلئوت یها دیمراز : نوکلئوت پليDNAالف (  

 الگو جفت مي کند. رشته

 دنا و دو رشته چی: باز کردن مارپ کازی( هل ب

 فشردگي در دنا جادی: ا ستونی( ه ج

5/1 

و الل دجفت کروموزوم متفاوت  باشد و هر ژن 2ژن مختلف روی  2تحت تاثیر رنگ دانه در ذرت ، الف( اگر یک صفت  7

 : داشته باشد که رابطه بین آن ها غالب و مغلوبي است

 AAbb- -aaBB .را بنویسید  AaBbالف(ژنوتیپ های نزدیک به 

 پیوسته ب(نوع این صفت را بنویسید.

 aabb -AABBبا فنوتیپ های   آستانه این صفت را بنویسید.  ج(ژنوتیپ های 

25/1 
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 :جدول زیر را کامل کنید

 

 

 

 

 نزیم سازندهآ محل انجام فرآیند

 پلي مراز RNA هسته خطيDNAرونویسي 

) میتوکندری و  سیتوپالسم حلقوی DNA همانند سازی

 کلروپالست هم درست است (

DNA پلي مراز 

 

1 

 سه عامل حفظ گوناگوني در جمعیت ها را بنویسید . 9

 75/0 ناخالص ها تاهمی – بينوترکی –در کامه ها  یگوناگوني دگره ا

  ab-AB.در صورت کراسینگ اور گامت های نوترکیب آن را بنویسید     a    B      یپ فردیژنوت 10

 b A    
5/0 

 . نمره/5ژنیکافي نبودن اکس الف ( در فعالیت شدید ماهیچه ها چرا پیرووات وارد میتوکندری نمي شود  ؟ 11

 است  ATPنوع ساخته شدن اکسایشي در زنجیره انتقال الکترون ، از   ATPب (توضیح دهید چرا ساخته شدن 

 نمره 1 شودیرا باعث مATP  دیتولFADHو NADH  شدن دیاکسبا  رایز
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 . ) ستون ب یک مورد اضافي دارد (هیدداز ستون ب را مقابل عبارت های ستون الف قرار  موارد صحیح 12

 

 ستون ب ستون الف

 گکربنه اسیدی  در میانبر4  تجزیه ترکیب-E A گل رز-1

کربنه از راه   4سلول دریافت کننده اسید  -C B سلول میانبرگ -2

 پالسمودسم

 سلول دارای سیتوپالسم اسیدی در آغاز روز-B c غالف آوندی  -3

 محل انجام تنفس نوری  در گیاهان گرمسیری -CAM - A Dگیاهان  -4

 E- تثبیت اولیه  کربن دی اکسید  در چرخه کالوین  

1 

 ./5 خود يیابوی– ابندهی یاطالعات زنبور ها ای کارگر چگونه منابع غذایي را پیدا مي کنند ؟زنبور ه 13

 دوم پیش هورمون انسولین دارای کدام ساختار پروتئیني است ؟ الف( 14

 مقاومت به گرما  در فناوری مهندسي پروتئین ، کدام ایراد آنزیم آمیالز رفع میشود ؟ ب(

 مثل کند دیتول یبرا یشتریب نهیجفتي که هز ه کدام جفت است ؟حق انتخاب جفت متعلق بج(

 گرید نرهای با رقابت– ابيیجفت  سي در جانوران چه کاربرد هایي دارد ؟نویه جند(صفات ثا
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 :کدام گزینه درست است 15

طبیعي در بدن انسان از روی آن ساخته مي شود به صورت  Iترفرون نکه ای mRNAاگر توالي 

AUG.UUU.CCG.AAA.UCC.UGA   آمینو اسید مشاهده شود .آن گاه  5باشد ودر ساختار این اینترفرون

ب را جواساخته شده توسط مهندسي ژنتیک باشد ؟  Iکدام یک از توالي های زیر ، مي تواند مربوط به اینترفرون 

 توضیح دهید.

 

1)AUG .UUU.CCG.AAA.TCC.UGA                   2)AUG.UUC.CGA.AAU.CCU.GAC  

3)AUG.UAU.CCG.AAA.UCC.UGA                  4)AUG.AUU.GGG.AAA.UCC.UGA 

 تیمین نباشد–یک کدون تغییر کند –. کدون پایان باشد 3جواب گزینه 
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 دگر خوایيشکل مقابل مربوط به چه نوع رفتاری در دم عصایي است ؟الف(   16

مي توانند چنین رفتاری داشته باشند را  ب ( دو گروه جانور دیگر که مانند دم عصایي

  پرندگان -مورچه ها نام ببرید .
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