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١ 

  

  .کنیدهاي زیر را بدون ذکر دلیل مشخصدرستی یا نادرستی هر یک از عبارت  1
  .ماهیت ماده وراثتی و چگونگی انتقال آن مشخص نشد ،هاي گریفیتدر آزمایش) الف

  .متفاوت است ،آمینواسیدها در جانداران) کُدون(رمزه ) ب
  .هاي قرمز جاي دارداست که در غشاي گویچه هیدرات کربنیبر اساس بودن یا نبودن  Rhگروه خونی ) ج
  .دهدجدایی جغرافیایی رخ می ،زایی دگرمیهنیدر گونه) د

1  

  .خالی را با کلمات مناسب کامل کنیدهاي زیر جايدر هر یک از عبارت 2
  .آن بستگی دارد .....................…هاي منحصر به فرد هر آمینواسید به ویژگی) الف

  .هستند...... .....................اولیه مصرفی در ترجمه، مواد ) ب
  .برقرار است.......... .............…رابطۀ  Rhوه خونی گر) الل هاي( هاي بین دگره) ج
  .شوندایجاد می.................... گیاهان چندالدي بر اثر خطاي ) د
  .است.................................. به کمک کراتین فسفات، ساخته شدن  ATPروش ساخته شدن ) ه
 .شودمنتقل می..................... هاي به یاخته هاپالسمودسم هاي میانبرگ از طریق، اسید چهار کربنی از یاختهC4در گیاهان) و

5/1  

  .از بین کلمات داخل پرانتز، گزینۀ مناسب را انتخاب کنید 3
  .نامندمی) پیریمیدین –پورین (اي دارند را دارکه ساختار دو حلقهبازهاي آلی نیتروژن) الف

  .ماندخالی می Eو  Aپر می شود و جایگاه  Pجایگاه  فقطترجمه، ) پایان - آغاز(در مرحله ) ب
  .است) 9-  1 (تن شماره در فام ABOهاي گروه خونی جایگاه ژن) ج
  .شودباشند، نوترکیبی ایجاد می) متفاوت –مشابه (هاي اگر قطعات مبادله شده حاوي دگره ]راوکراسینگ[در چلیپایی شدن ) د
  .شودضروري است و اگر نباشد قند کافت متوقف می)  NAD+- NADH( براي تداوم قند کافت ) ه
  .شودآنزیم روبیسکو مساعد می) اکسیژنازي –کربوکسیالزي ( شوند، وضعیت براي نقش ها به منظور کاهش تعرق بسته میوقتی روزنه) و

5/1 

  :زیر پاسخ دهید هايپرسشبه  ")دنا( DNAول کمول"در رابطه با  4
  اند؟ها از چه مولکولی ساخته شدهپله DNAدر مدل نردبان مارپیچ ) الف

  مورد تأیید قرار گرفت؟ ،DNAکدام طرح همانند سازي ) ب
  اضافه شدن یک نوکلئوتید به انتهاي رشته در حال تشکیل به چه چیزي بستگی دارد؟ DNAدر همانندسازي ) ج
  جود دارد؟ قسمت یاختهدناي سیتوپالسمی جانوران در کدام ) د

25/1 

5 
  

  .علت هر یک از موارد زیر را بنویسید
  .شودپپتید در هسته انجام نمیساخت پلیهاي داراي هسته، فرایند در یاخته) الف

  .تواند به طور مستقل به زندگی خود ادامه دهدنمی) میتوکندري(راکیزه ) ب

75/0 

  0/25 ها دارند؟سازي واکنشها چه تاثیري بر انرژي فعالآنزیم 6
  :زیر پاسخ دهید هايبه پرسش "جریان اطالعات در یاخته"در رابطه با  7

  هایی دارد؟با رشته رمزگذار چه تفاوت ) RNA(رشته رنا ) الف
  نام قند مصرفی ترجیحی در باکتري اشرشیا کالي چیست؟) ب
  ساخته شده دارد؟ )RNA( اتصال بعضی رناهاي کوچک مکمل به رناي پیک، چه تاثیري بر عمل ترجمه و رناي ) ج

25/1  

  "االت در صفحه دومادامه سؤ"
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٢ 

  

  دهد؟پیوند اشتراکی را نشان میشکل زیر تشکیل چه نوع ) الف  8
  

75/0  

شکل روبرو چه نوع ناهنجاري ساختاري در ) ب
 دهد؟ها را نشان میتنفام

 دهد؟شکل زیر کدام عامل برهم زننده تعادل در جمیت را نشان می) ج

  .دارد ABو مادري گروه خونی  Oپدري گروه خونی  9
  .)نیازي به رسم مربع پانت نیست(کنید؟ نمودهایی براي فرزندان آنان پیش بینی میمود و رخنچه ژن

1  

  :زیر پاسخ دهید هايپرسشبه  " انواع صفات"در رابطه با  10
  شود؟ناقل نامیده می XHXhنمود چرا فردي با ژن) الف

 نمودي دارند؟صفات چند جایگاهی چه نوع رخ) ب

75/0  

  رخ دهد، چه پیامدي دارد؟  افزایندههاي اگر جهش در توالی) الف  11
  نامند؟شوند را چه میمحیط انتخاب میفرایندي که در آن افراد سازگارتر با ) ب
  شود؟، یک گونه جدید محسوب می4nچرا گیاه گل مغربی ) ج

25/1 

. هاي مرتبط به هم را در دو ستون مشخص کنیدعبارت. آورده شده است " از ماده به انرژي "هایی در مورددر این پرسش عبارت 12
  ).اضافه است "ب"مورد در ستون  یک (

  "ستون ب"  "ستون الف"
  گلوکز.1  .در زنجیره انتقال الکترون استپذیرنده نهایی الکترون ) الف

  سازATPآنزیم .2  .است نوکلئوتیددار در چرخه کربس هاي مولکولیکی از ) ب
  FADH2.3  .کندمیرا و گروه فسفات فراهم  ADPاز  ATPانرژي مورد نیاز براي تشکیل مجموعه پروتئینی که )ج
  اکسیژن مولکولی.4  .شودتولید می 30ATPوکاریوت، حداکثر یهاي در یاخته ،تجربه کامل این مولکول در بهترین شرایطدر ازاي ) د
   آب.5  

1 

  "در صفحه سوم سؤاالتادامه "
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٣ 

  

 5/0  ؟شودحاصل از قندکافت چگونه به الکتات تبدیل میپیرووات ها، اگر اکسیژن کافی نباشد، در فعالیت شدید ماهیچه  13

  :هاي زیر پاسخ دهیدبه پرسش "فتوسنتز"در رابطه با   14
  چه اهمیتی دارد؟ تیالکوئیدوئیدها،در غشاءنهاي متفاوت مانند کاروتوجود رنگیزه) الف

  هایی است؟در هر فتوسیستم، مرکز واکنش شامل چه مولکول) ب
  شود؟چگونه جبران می 2در فتوسیستم  aکمبود الکترون سبزینه ) ج
  رسند؟کالوین چگونه به مصرف می ۀنی تولید شده در چرخبقندهاي سه کر) د

2 

  .را تعریف کنیددر مهندسی ژنتیک اصطالحات زیر   15
  دناي نوترکیب       )ب                                                     سازي دنا   همسانه )الف 

1 

  :هاي زیر پاسخ دهیدبه پرسش "هاي نوین زیستیفناوري"در رابطه با  16
  د؟دهنرا به باکتري میچه توانایی  ها،در دیسک هاي مقاومت به پادزیستژن) الف

  چرا استفاده از آمیالز پایدار در برابر گرما در مراحل تولید صنعتی ضرورت دارد؟) ب

1  

  : در اولین ژن درمانی 17
  از خون بیمار جدا شد؟ یهایاختهیچه )الف

 هاي مهندسی شده را دریافت کند؟به طور متناوب یاخته ،الزم بود بیمارچرا )ب

75/0  

  :هاي زیر پاسخ دهیدبه پرسش "رفتارهاي جانوران"در رابطه با   18
  در چیست؟) عادي شدن(اهمیت یادگیري خوگیري ) الف

بر  .خوردتجربه این حشره را نمیاي که پروانه مونارك را بلعیده و دچار تهوع شده است بعد از چندین بار پرنده) ب
  .اساس یادگیري شرطی این رفتار را توضیح دهید

  برند؟به ارث میمواردي را ها چه در صورت انتخاب جانوري با صفات ثانویه جنسی، زادهدر رفتار انتخاب جفت، ) ج
  )مورد  2( قلمرو خواهی چه فوایدي براي جانوران دارد؟ ) د
 میان زنبور یابنده و زنبورهاي کارگر چیست؟مزیت برقراري ارتباط  )ه

5/2  

  20  جمع نمرات                                                                 "موفق باشید"                                                                              
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  ١

  27صفحه ) 25/0(نادرست ) ب                                            3صفحه ) 25/0(درست ) الف  1
  60صفحه ) 25/0(درست ) د                                          38صفحه ) 25/0(نادرست ) ج

1  

  28صفحه ) 25/0(آمینواسیدها  )ب                                        15صفحه ) 25/0(R گروه ) الف 2
  61صفحه ) 25/0(میوزي ) د                                 39صفحه ) 25/0(بارز و نهفتگی ) ج
  87صفحه ) 25/0(غالف آوندي ) و                          65ه صفح) 25/0(در سطح پیش ماده ) ه

5/1  

  30صفحه ) 25/0(آغاز ) ب                                            4صفحه ) 25/0(پورین ) الف 3
  56صفحه ) 25/0(متفاوت ) د                                                     41صفحه ) 25/0( 9 )ج
  86صفحه ) 25/0(اکسیژنازي ) و                                             73صفحه ) 25/0( +NAD) ه

5/1 

  10صفحه ) 25/0(طرح همانند سازي نیمه حفاظتی ) ب                                           7صفحه ) 25/0(ی باز آل) الف 4
  12صفحه ) 5/0. (به نوع بازي بستگی دارد که در نوکلئوتید رشته الگو قرار دارد) ج
  13صفحه ) 25/0) (میتوکندري(راکیزه ) د

25/1 

5 
  

  .)تر رناتن فعال استالبته جمله صحیح(  22صفحه ) 25/0. (حضور ندارند ها درون هستهچون رِناتَن) الف
 .هاي آن در هسته قرار دارندهایی وابسته است که ژناي به پروتیئنراکیزه براي انجام نقش خود در تنفس یاخته) ب

  67صفحه ) 5/0(

75/0 

  0/25  18صفحه ) 25/0. (دهدسازي واکنش را کاهش میانرژي فعال 6
دار در دنا، نوکلئوتید یوراسیل دار در تفاوت در نوکلئوتیدهاي مورد استفاده است؛ مثالً به جاي نوکلئوتید تیمین) الف 7

  24صفحه ) 5/0. (ریبوز است RNAدئوکسی ریبوز و در  DNAیا قند  .رنا قرار دارد
  33صفحه ) 25/0(گلوکز ) ب
  36صفحه ) 5/0. (شودجزیه میعمل ترجمه متوقف و رناي ساخته شده پس از مدتی ت) ج

25/1  

             50صفحه ) 25/0(مضاعف شدگی ) ب                                 16صفحه ) 25/0(پیوند پپتیدي ) الف 8
  55صفحه ) 25/0(اي رانش دگره) ج

75/0 

  1 42صفحه ) 25/0(B  و گروه خونی) 25/0( A نمود گروه خونیرخ ) 25/0( BO و) AO )25/0: نمودنژ 9

  43صفحه ) 5/0. (تواند ژن بیماري را به نسل بعد منتقل کندزیرا می) الف 10
  45صفحه ) 25/0(نمودهاي پیوسته رخ) ب

75/0  

1/25 الف) این جهش بر توالی پروتئین اثري نخواهد داشت بلکه بر «مقدار » آن تأثیر میگذارد. (0/5) صفحه 51     11
ب) انتخاب طبیعی (0/25) صفحه 53   

ج) زیرا این گیاه، با جمعیت نیایی خود که 2nبودند نمیتواند آمیزش کند. (0/5) صفحه 61   
12 الف) 4. اکسیژن مولکولی (0/25) صفحه 70                          ب) FADH2.3 (0/25) صفحه 69 1

ج) 2.آنزیم ATPساز (0/25) صفحه 70                                د) 1.گلوکز (0/25) صفحه 72  
    "در صفحه دوم ي تصحیحادامه راهنما"  
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  ٢

) 5/0. (شودبه الکتات تبدیل می NADHهاي شود، بلکه با گرفتن الکترونپیروات حاصل از قند کافت وارد راکیزه نمی 13
 74صفحه 

5/0 

  79صفحه ) 5/0. (هددهاي متفاوت نور افزایش میکارآیی گیاه را در استفاده از طول موج) الف  14
   80صفحه ) 5/0( .دارند قرار پروتئینی بستري در که است a کلروفیل هايمولکول شامل واکنش، مرکز) ب
  83صفحه ) 5/0. (روندمی 2هاي حاصل از تجزیه آب به فتو سیستم الکترون) ج
فسفات بیسبراي بازسازي ریبولوز تعدادي از این قندها براي ساخته شدن گلوکز و ترکیبات آلی دیگر و تعدادي نیز) د

  85صفحه ) 5/0. (شوندمصرف می

2 

     93صفحه ) 5/0. (گویندسازي دنا میهنها راهمسانجداسازي یک یا چند ژن و تکثیر آ) الف 15
  95صفحه ) 5/0. (شوددناي نوترکیب گفته می به مجموعه دناي ناقل و ژن جاگذاري شده در آن،) ب

1 

ها را به موادي غیر کشنده و قابل استفاده براي پادزیست که دهندمی را توانایی این باکتري به هاییژن چنین) الف 16
  94صفحه ) 5/0. (خود تبدیل کنند

  97صفحه ) 5/0. (شوندزیرا بسیاري از مراحل تولید صنعتی در دماهاي باال انجام می) ب

1  

  75/0  104صفحه ) 5/0. (چون قدرت بقاي زیادي ندارند) ب                                                      )25/0(لنفوسیت ) الف 17
هاي اهمیت، انرژي خود را براي انجام فعالیتهاي بیشود جانور با چشم پوشی از محركخوگیري موجب می) الف  18

  110صفحه ) 5/0. (حیاتی حفظ کند
 با که تنبیهی است شود،می منجر پرنده تهوع به که مطلوبنا مزة احساس فعال، شدن شرطی یادگیري براساس) ب

  112صفحه ) 5/0( .کند اجتناب هاپروانه این خوردن از آموزدمی پرنده آن، تکرار
  117صفحه ) 5/0. (برندهاي صفات سازگارتر را نیز به ارث میهاي ظاهري، ژنعالوه بر ویژگی) ج
  .دهدش میغذا و انرژي دریافتی جانور را افزای -1) د
  . دهدامکان جفت یابی جانور را افزایش می -2 

  119صفحه ) 5/0.(مورد کافی است 2ذکر . و دسترسی به پناهگاه براي در امان شدن از شکارچی را افزایش می دهد -3
  121صفحه ) 5/0. (کنندتر محل دقیق منبع غذا را پیدا میبا صرف انرژي کمتر و در زمان کوتاه) ه
  

5/2  

    ".نظر همکاران قابل احترام است "  
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