
 

 نمره پرسش ردیف

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 1

 ...... ساختندو ....... X.......، تصاویر تهیه شده با پرتو .ایج تحقیقات ........را با استفاده از نت DNAواتسون و کریک مدل مولکولی  -الف

 .اسی شکل نوعی تغییر ...................... استخونی دعلت کم -ب

 .بر اساس بودن یا نبودن پروتئینی در ......................... است Rhگروه خونی  -ج

 .جهش در توالی های ............................. ژن بر توالی پروتئین اثری ندارد -د

 در گیاهان شامل دنای ............................. و ........................... است. سیتوپالسمیژنگان  -هـ 
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 های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص نمایید.درستی یا نادرستی عبارت 2

 ریبوز یک اتم اکسیژن بیشتر از قند ریبوز دارد.قند دئوکسی -الف

 .شودپیک موجب افزایش محصول می RNAایش طول افز -ب

 شوند.گاه هر دو کربوهیدارت به غشای گویچه قرمز اضافه میوجود نداشته باشند، آن Bو  Aهای اگر هیچ یک از آنزیم -ج

 .رسدهای ارثی از یک یا هر دو والد به فرزند میجهش -د

 اگر تغییر در ماده وراثتی اندک باشد، پیامدهای آن نیز اندک است. -هـ

 تواند باعث تبدیل صفات مطلوب به صفات نامطلوب شود.تغییر شرایط محیطی می -و
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 های زیر را به گزارة مناسب متصل نمایید. )یک واژه اضافی است.(عبارت مرتبط: هر یک از واژه 3

 گزاره واژه

 ایرانش دگره -1

 جهش ژن -2

 شارش ژن -3

 نوترکیبی -4

 ناخالص -5

 خزانه ژنی در دو جمعیت جدا از یکدیگر عامل مشابهتالف( 

 دهد.ب( فرآیندی که به علت پدیده کراسینگ اور رخ می

 از عوامل حفظ گوناگونی جمعیت در عین وجود داشتن انتخاب طبیعیپ( 

 انجامد.فرآیندی که به سازش نمیت( 
 

1 

 :سخ دهیددر رابطه با تحقیقات ایوری پا 4

 چرا عده ای از دانشمندان نتایج تحقیقات اولیه وی را قبول نکردند؟ -الف

 دار شدن باکتری رخ نداد؟در کدام ظرف آزمایش وی، انتقال صفت کپسول -ب
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 های زیر پاسخ کوتاه دهید:به پرسش DNAدر رابطه با  5

 ؟گرددبیشترین پیوند هیدروژنی بین کدام جفت بازهای مکمل ایجاد میالف( 

 ؟شوددنای حلقوی چگونه ایجاد میب( 

 (یک موردای دارد؟ )چه فایده DNAثبات قطر ج( 
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 های زیر پاسخ دهید:به پرسش  DNAهمانند سازی در رابطه با  6

 ؟را نیمه حفاظتی نامیدند DNAبه چه علت دومین طرح همانند سازی الف( 

 ؟دار شدندها چگونه نشان DNA در آزمایشگاه مزلسون و استالب( 

 ؟دهدانجام می DNA، چه عملی را بر روی DNAهلیکاز پیش از فاصله دادن به دو رشته ج( 

75/0 

 های زیر پاسخ دهید:دهد، به پرسشها را نشان میپار پروتئینابطه با شکل مقابل که ساختار عمومی تکدر ر 7

 1                                                                   های مشخص شده را بنویسید.الف( نام هر یک از گروه

1) ......................................                                                                                                3            2 

2) .....................................                                                                                                

3) ..................................... 

 های منحصر به فرد در آمینواسید به کدام گروه آن بستگی دارد؟ب( ویژگی

1 



 های زیر پاسخ دهید:پرسشبه  8

 رونویسی را تعریف کنید.الف( 

 ؟انداز در فرآیند رونویسی چیستنقش راهب( 

 ساخته شده از رشته الگو چیست؟ RNAپ( تفاوت توالی رشته رمزگذار با توالی رشته 

 شود؟ت( تغییر در فشردگی کروموزوم چگونه موجب تنظیم بیان ژن می
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 های زیر پاسخ دهید:به پرسش در رابطه با ترجمه 9

  ؟نامندچرا برخی رمزه ها را رمزه پایان میالف( 

 ید.مواد اولیه مصرفی در ترجمه را بنویسب( 

 نقش دارند؟ tRNAسه بعدی پ( کدام پیوندها در تشکیل ساختار 

 شود؟ت( برای کامل شدن ساختار ریبوزوم، زیرواحد بزرگ به کدام مجموعه اضافه می

1 

 دهید:کوتاه های زیر پاسخ به پرسش 10

 ؟شود چیستمی tRNAپپتید از آخرین نام پروتئینی که باعث جدا شدن پلیالف( 

 ؟شودآغاز می mRNAسازی پیش از پایان رونویسی ها، پروتئینبه چه علت در پروکاریوتب( 

 ؟شود تا جانداران به تغییرات محیط پاسخ دهندچه چیزی باعث میج( 

 ؟چیست E.coliقند مصرفی ترجیحی د( 

1 

 های زیر پاسخ دهید:در رابطه با تنظیم بیان ژن به پرسش 11

 ؟کننده در تنظیم مثبت رونویسی باکتری چیستنتیجه اتصال مالتوز به فعالالف( 

 ؟تواند در مراحل متعددی انجام شودها می( به چه دالیلی تنظیم بیان ژن در یوکاریوتب

 شوند را نام ببرید.ها متصل میکه عوامل رونویسی به آن DNAتوالی خاصی از ج( 

1 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید: 12

 :(دگرهالف( الل )

 ب( صفات وابسته به جنس:

 پ( صفات چند جایگاهی:
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های احتمالی برای ای، دختری هموفیل و پسری سالم از نظر هموفیلی وجود داشته باشد، انواع ژنوتیپاگر در خانواده 13

 پدر و مادر این خانواده را بنویسید.

1 

 5/0 کتونوری را بنویسید.علت و راه جلوگیری از بروز اثرات بیماری فنیل 14

 های زیر پاسخ دهید:به پرسش در رابطه با جهش 15

 ؟شودبه چه علت جانشینی در یک نوکلئوتید به جانشینی در یک جفت نوکلئوتید منجر میالف( 

 ؟شودها موجب تغییر چارچوب خواندن میکدام جهشب( 

 دهد؟های همتا رخ میکدام جهش بین کروموزوم ج(

 جهش واژگونی را تعریف کنید.د( 
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  های زیر پاسخ دهید:به پرسشبا توجه به شکل،  16

 نید.الف( نوع ژنوتیپ هر یک از گیاهان را مشخص ک 

A)  ............................... 

B) ............................... 

C) .............................. 

 

                                                                                                 (A)                   (B)                    (C) 

                                                                                                                                           های رنگ گل میمونی است؟ای بین اللدهنده چه نوع رابطهب( این شکل نشان

1 



 دهنده چیست؟ها نسبت به داروها نشانالف( علت مقاوم شدن باکتری 17

 ب( انتخاب طبیعی را تعریف کنید.

 وییم جمعیت در حال تعادل ژنی است؟گپ( در چه صورت می

1 

 .گزینه درست را انتخاب کنید 18

 ؟شودنمیالف( کدام سطح ساختاری در میوگلوبین دیده 

 ( سطح ساختاری دوم2( سطح ساختاری اول                                              1      

 ( سطح ساختاری چهارم4( سطح ساختاری سوم                                             3      

 ب( جنس کدام یک از موارد زیر با بقیه متفاوت است؟

 مرازپلی RNA( 2( دنابسپاراز                                                          1      

 ( جایگاه اتصال فعال کننده4                                               ( عوامل رونویسی    3      

 

 پ( انتخاب طبیعی ............................. .

 دهد.ها را در خزانه ژن تغییر نمی( فراوانی الل1  

 ش فراوانی افراد غیرسازگار نیز بشود.( ممکن نیست باعث افزای2  

 شود.( در نهایت باعث سازش جمعیت با محیط می3  

 کند.( جمعیت را از تعادل خارج نمی4  
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 75/0 (مورد 3نکات کلیدی مدل واتسون و کریک را بنویسید. ) 19

 20 جمع 

 

 

 

 موفق باشید


