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 بنام خدا

 یلیعارف اردب ییامنا اتیه رستانیدب

 قهیدق۰۶مدت آزمون:.           ۳ یشناس ستیز آزمون

 نمره۱که کدام درست و کدام نادرست است. دیمشخص کن_۱

 وجود دارند نیمولکول پروتئ کیوجود دارد که همه آنها در ساختار  عتیدر طب دینواسینوع آم ۰۶_ الف

 وجود داشته باشد دیبونوکلئوتینوع ر۴ تواندیمولکول دنا م کی_درب

 .وجود داشته باشد یدروژنیه وندیتواند پ یشوند در ساختار آنها نم یم گرید کیکه باعث جدا شدن دو رشته دنا از  ی_عواملج

 غالب است یسالمت ینسبت به دگره  ایکتونور  لیفن یماری_عامل بد

 نمره۱.دیرا با کلمات مناسب پرکن یخال یجاها _۰

 ._قند موجود در دنا............استالف

 .شود یتوسط ........ساخته م یرناتن یرنا ها وتیوکاری_در ب

 نمره۶/۵۷ها از چه لحاظ با هم تفاوت دارند. دینوکلئوت دکهیسیبنو_۳

 نمره۶/۰۷کردند؟ دییدنا را تا یمزلسون و استال کدام مدل همانند ساز یها شیآزما_۴

 نمره۱ست؟یاتفاق چ نیاول یباکتر یدنا  یدر همانند ساز_۷

 نمره۱هستند؟ ینیکدام ساختار پروتئ لیمنشأ تشک یدروژنیه یوندهایپ_۰

 نمره۱. دیکن فیرا تعر میکوآنز_۵

 نمره۱.دیسیکنند را بنو یم تیفعال وتیوکاریسلول  کیرنا بسپاراز که در  میانواع آنز_۸

 نمره۶/۷شود؟ یبه رشته مکمل الگو در مولکول دنا چه گفته م_۹

 نمره۱ست؟ی(چنترونی)اانهیمنظور از م_۱۶

 نمره۱ست؟یناقل با هم در چ یتفاوت رناها_۱۱

 نمره۱ست؟یاتفاق چ نیشدن ترجمه اول لیدر مرحله طو_۱۰

 نمره۶/۷شود؟ یپر م pگاهیترجمه فقط جا یدر کدام مرحله _۱۳

 نمره۱ست؟یچ یسیمثبت رونو میمنظور از تنظ_۱۴

 نمره۱شوند؟ یها به کدام بخش در دنا متصل م وتیوکاریدر  یسیکه عوامل رونو دیسیبنو_۱۷

 نمره۱وجود دارد؟ یچه نوع رابطه اRh مربوط به dبا دگرهDیدگره  نیب_۱۰

 نمره۱که با مشاهده رخ نمود بتوان ژن نمود آن را مشخص کرد. دیصفت را نام ببر کی_۱۵



 (نمره۱/۷که،) دیمشخص کن_۱۸

 دیسیآن را بنو پیمار؟ژنوتیب ایناقل است،سالم است  یلیهموف یماریکه از لحاظ ب ی_دخترالف

 متولد خواهد شد؟ یطی_در صفت وابسته به جنس مغلوب،دختر سالم در چه شراب

 نمره۱معنا خواهد بود؟ یجهش ب یچه زمان_۱۹

 نمره۱باشد؟ یانسان شامل کدام کروموزوم ها م یژنگان هسته _۰۶

 نمره۶/۷ست؟یها چ ستیها به پادز یاز باکتر یشدن گروهعلت مقاوم _۰۱

 نمره۱.دیسیمقاوم هستند؟ژن نمود آنها را بنو ایماالر یماریشکل کدام افراد نسبت به ب یداس یدر مورد کم خون_۰۰

 یبهلول دیباش موفق


