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 باسمه تعالی

1400 - 99سال تحصیلی        دبیرستان امین الری     ازمون دی ماه    

 نمره 1درستی و نادرستی جمالت زیر را فقط با ص یا غ  تعیین کنید:     .1

 ساخته شده اند .              دهای پپت  یبلند و انشعاب دار از پل رهی چند زنج ای  ک ی ها از  نی پروتئ  الف( 

 ها  است.      وتی وکاری از  شتری ها ب  وت ی ( در پروکار mRNA) کی طول عمر رناي پ  ب( 

 است .     ین ی جهش کوچک از نوع جانش کی شکل ،  ی قرمز داس ی از گلبول ها یناش یکم خون ج( 

 داد .  حی فرد را توض ک ی ژن ها ، علت اندازه قد  ی توان تنها از رو ینمد(  

 

 

 5/0.  دی پاسخ ده ر ی به سؤاالت ز تی فی گر شات ی در مورد آزما .2

 کپسول دار کشته شده با گرما ، به موش سالم چه بود ؟     یباکتر ق ی ( اثر تزرالف

 گرفت ؟           یا  جهی چه نت  شی آزما نی از ا تی فی گرب(

 

 5/0است ؟  کسانی چرا قطر مولکول دنا در سراسر آن  .3

 

 1  د؟ی کن  سهی مقا ی ازنظر قند و باز الدنا و رنا را  .4

 

 

 0/ 5: دی با توجه به شکل پاسخ ده .5

 وت؟ ی وکاری  ای هست   وت ی دنا مربوط به پروکار نی االف(

 است؟  کازی چند هل  1قسمت مشخص شده   در ب(

 

 

 

 پاسخ دهید: .6

 0/ 25قرار گرفت ؟ دیی دنا مورد تأ یمزلسون و استال کدام طرح همانند ساز  ی ها شی آزما جی با توجه به نتا الف( 

 25/0        شود ؟   ی م شی رای مراز( سبب و یپلDNAدنابسپاراز)  می آنز تی کدام فعال ب( 

 0/ 25  را دارند ؟   می نقش کوآنز یآل ی ، کدام مولکول ها یفلز  ی ها ونی عالوه بر  ج(

 25/0واکنش دارند ؟    یفعال ساز   یبر انرژ  یری ها چه تأث  می آنز د(

 25/0   ست؟ی چ رد ی گ یماده در آن قرار م شی که پ  می انز ی نام بخش اختصاصه(  

 

 1:دی پاسخ ده نی درباره پروتئ  .7

   ند؟ی گو ی چه م دهای اس  نوی ام نی ب  یاشتراک وندی پ  به الف(

   رد؟ی گی چه صورت ساختار چهارم شکل م در ب(

 است؟   نی کدام ساختار پروتئ  لی منشا تشک یدروژن ی ه یها وندی پ ج(

 است؟   زی آبگر یها ، در اثر برهم کنش ها نی کدام ساختار در پروتئ  لی تشکد(

 0/ 5.دی سی را بنو ری تصاو نی ا یحاصل از بررس جه ی کردند.  دو نت  هی ته ري ی تصاو DNAاز مولکولهاي  کسی با استفاده از پرتو ا نی و فرانکل نزی لکی و .8

 

 



 0/ 75.  دی با توجه به شکل روبرو به پرسش ها پاسخ ده .9

 

 

 دهد   یرا نشان م ی سی ( کدام مرحله از رونوالف

 کنید ی( را نام گذار2( و )1)  ی( شماره هاب

 0/ 5.  دی کن  سهی مقا  گری کدی را از نظر نوع الگو با  یو همانند ساز  ی سی رونو یندهای فرآ .10

 

 1/ 75پاسخ کوتاه دهید: .11

    چه می گویند؟شوند   یحذف نم  یتوپالسمی س کی پ  ی که در مولکول دنا وجود دارند و رونوشت آن ها در رنا ییبه بخش ها الف( 

 باشد ؟          یم ه ی ناقل مربوط به کدام ناح یانواع رناها ی ها یتفاوت توال ب( 

 شود ؟            ی م لی در کدام مرحله از مراحل ترجمه تشک یدی پپت  وندی پ  نی اولج( 

 شود ؟     ی ها م وتی الکتوز در پروکار ه ی مربوط به تجز ی سبب خاموش شدن ژن ها نی کدام پروتئ د( 

 شوند ؟   جاد ی با عملکرد و شکل متفاوت ا ییها اخته ی ،  کسانی با ژن هاي  ییها  اخته ی چگونه ممکن است از    ه(

 دارد؟   ی چه رابطه ا یکروموزوم یفشردگ زانی با م ی سی ، تعداد رونو ی ژن در سطح کروموزوم انی ب  م ی در مورد تنظ پ( 

  خود بچسبد؟   گاهی شود که فعال کننده به جا یسبب م یچه عامل یاکالی اشرش یدر باکتر ی سی مثبت رونو می در تنظ ث( 

 

 

 2/ 5پاسخ دهید: .12

 ؟             ستی ترجمه چ ندی آغازگر در فرآ tRNAنقش  الف( 

 شد؟   ل ی قا زی ن  یمی نقش انز بوزومی ر  یبرا توانی م ل ی به چه دل ب( 

   شود؟ ی را سبب م ی چه امر بوزوم ی در رE گاهی وجود جا پ( 

 از دنا ممکن است متصل شوند ؟   ییبه چه بخش ها یسی ها عوامل رونو وت ی وکاری در  ت( 

      ست؟ی محصول ژن چث( 

 

 5/0:  ذرت   یدر رنگ نوع .13

 دارد؟   یبستگ یزی ناخالص ها به چه چ پ ی (  فنوت   الف

 است؟   یچه زمان  یپ ی تعداد ژنوت  یفراوان  نی شتری ( ب ب

 0/ 5ناقص دارد ؟    ت ی با بارز یچه تفاوت  یهم توان  .14

 1   است.  ی نوشتن راه حل ضرور د؟ ی سی فرزندان را بنو پی و فنوت   پی ژنوت و قرمز دارند ،  یصورت    یمون ی گل م اهی دو گ زش ی از آم .15

؟ ) با نوشتن   دی کن  یم  ین ی ب  شی فرزندان آنان پ  ی ( براییها پی )فنوت   یی( و رخ نمودهاپی ازدواج کند ، چه ژن نمود ) ژنوت  لی هموف  یسالم قصد دارد با زن   یمرد .16

 1راه حل (  

   1پاسخ دهید:  .17

       .          دی سی را بنو نی والد نی شود ، ژن نمود ا یمنف Rhاز فرزندان آنها  یکی  یمثبت باشد و گروه خون Rhزن و شوهري   ی اگر گروه خون  الف( 

 کرد ؟    ی ر ی جلوگ (PKU) ی کتونور ل ی فن  یمار ی توان از بروز ب  یچگونه مب( 

 باشد ؟   یم A  یگروه خون  ی دارد  دارا AO(پی که ژن نمود ) ژنوت  یچرا فرد   ج(

 

 

 

 



 1در مورد جهش پاسخ دهید: .18

 مؤثر باشد ؟    نی تواند بر مقدار ساخت پروتئ  یاز ژن م ییها یجهش در چه توال الف( 

 اثر است؟  یب  ین ی جهش جانش  یدر چه صورت  ب( 

 کدام نوع جهش غالبا کشنده است.؟  ج( 

 همتا است ؟    ی کروموزوم ها  نی ب  ییحذف و جابه جا ندی از دو فرآ بی کدام نوع جهش ، خودترک د(

 

 0/ 5  شود؟ی در چارچوب خواندن نم ریی جهش حذف و اضافه باعث تغ ی در چه صورت  .19

 

 0/ 75پاسخ دهید:  .20

     ست؟ ی را نشان دهد چ شودی که حفظ م یبر صفت  طی مثال که بتواند اثر مح  نی بهتر الف( 

    شود؟ی م طی ناسازگار از مح ی باعث حذف الل ها دهی کدام پد ب( 

   ست؟ی بر تنوع افراد چ یعی اثر انتخاب طب  ج(

 0/ 5شود؟   یداده نم صی تشخ یجهش در چه صورت  .21

 0/ 5است؟   ری تاث  ی شدن( ب  یپای اور ) چل نگی کراس ی در چه صورت  .22

 5/0چرا؟   شوند؟ی گونه محسوب م کی  دی پلوئی تر اهانی گ ای ا .23

 0/ 75پاسخ دهید:  .24

 بطور کامل قطع شده است؟    تی دو جمع نی ب  یچه عامل یهن ی دگر م ییدر گونه زا الف( 

 

 ؟        ندی گو ی کرده اند ، چه م دای سازش پ   یمختلف ی ، جانداران به روش ها ازی ن  ک ی پاسخ به  یدهند ، برا ی که نشان م ییساختارها  به ب( 

 

 .     دی سی را بنو یهن ی هم م یینمونه گونه زا نی تر آشکار ج(

 

 

 


