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1

.درستی یا نادرستی هر یک از عبارت هاي زیر را بدون ذکر مشخص کنید
،فنیل کتونوري، آنزیمی که آمینواسید فنیل آالنین را می تواند تولید کنددر بیماران مبتال به بیماري )الف

.وجود ندارد
.یند رونویسی و ترجمه نقش ایفا می کنندآدر بیان هر ژنی به ترتیب دو فر)ب
در راکیزه باعث کاهش اختالف غلظت یون هیدروژن در دو سوي غشاي ساز ATPمجموعه پروتئینی )ج

.درونی راکیزه می شود
.در نهایت به مولکول آب می رسد2الکترون برانگیخته از فتوسیستم )د

1

2

.از عبارت هاي زیر جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنیددر هر یک 
.به دست می آورند....................... باکتري هاي نیترات ساز انرژي مورد نیاز براي ساختن موادآلی را از )الف

به جایگاه مشخصی از ............... .........در تنظیم بیان ژن مالتوز در باکتري اشرشیاکالي، اتصال پروتئین )ب
. مولکول دنا، به اتصال رنابسپاراز به راه انداز کمک می کند

.می شودفراهم............ .....................در غشاي درونی راکیزه، انرژي الزم براي پمپ کردن پروتون ها از )ج
.برقرار است.............................. رابطه دو دگره براي رنگ گل میمونی وجود دارد که بین آنها )د

1

3

.به پرسش هاي زیر پاسخ دهیدمولکول دنادر مورد 
اگر مولکول دنا با یک نردبان پیچ خورده مقایسه شود، ستون هاي این نردبان از کدام ترکیبات تشکیل )الف

می شوند؟ 
همانندسازي مولکول دنا طراحی کردند، اگر پس از در آزمایشی که مزلسون و استال براي بررسی نحوه )ب

گذشت مدت زمان چهل دقیقه دناي باکتري ها را استخراج نموده و در سرعتی بسیار باال گریز دهند، چه 
نتایجی حاصل می شود؟

نوکلئوتیدهاي آزاد داخل یاخته، در لحظه اتصال به رشته پلی نوکلئوتیدي در حال ساخت، چه تغییري )ج
د؟می کنن

1.5

4
.در مورد پروتئین ها به پرسش هاي زیر پاسخ دهید

.یک مثال براي آنزیم هایی که فعالیت خود را در غشاي یاخته انجام می دهند، بنویسید)الف
گفته می شود تب باال خطرناك است، بین این مسئله و فعالیت آنزیم ها چه ارتباطی می بینید؟)ب

1

5
.هاي زیر پاسخ دهیددر مورد رونویسی به پرسش

دنا چگونه نوع آمینواسیدهاي پلی پپتید را تعیین می کند؟)الف
رنایی که در ساختار خود پادرمزه دارد، در یوکاریوت ها توسط کدام آنزیم رنابسپاراز ساخته می شود؟)ب

0.75
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6

در رابطه با ترجمه به سواالت زیر پاسخ دهید
چه عواملی در اتصال آمینواسید مناسب به رناي ناقل نقش دارند؟)الف

پیوند پپتیدي در کدام جایگاه رناتن تشکیل می شود؟)ب
چرا تعداد پادرمزه ها کمتر از تعداد رمزه ها است؟)ج

1.25

7

:باشدنفیمAاگر شخصی داراي گروه خونی 

بیانگر چه ماده اي در غشاي گویچه قرمز است؟A)الف
شدن گروه خونی فرد شده بر روي کدام فام تن قرار دارد؟نفیژنی که باعث م)ب
این شخص چه ژن نمودهایی می تواند داشته باشد؟ )ج

1

8
قصد دارد با زنی که فاقد این توانایی می باشد ،را بسازند8مردي که می تواند عامل انعقادي شماره 

ازدواج کند، با رسم جدول پانت نشان دهید که فرزندان آنان چه ژن نمود و رخ نمود هایی می توانند 
داشته باشند؟

1

9
.در رابطه با عواملی که جمعیت را از تعادل خارج می کنند به سواالت زیر پاسخ دهید

جدیدي را به خزانه ژنی جمعیت اضافه می کنند؟کدام عوامل دگره هاي)الف
تاثیر کدام عوامل بر جمعیت، می تواند وابسته به رخ نمود افراد آن جمعیت باشد؟ )ب

1

10

.در رابطه با تغییر در گونه ها به سواالت زیر پاسخ دهید
در تشریح مقایسه اي کدام ساختارها شواهدي را براي اثبات خویشاوندي گونه ها فراهم می آورند؟)الف

باعث می شود گیاهان چندالدي حاصل از خطاي میوزي را گونه اي جدید در نظر هاییویژگیچه)ب
بگیریم؟

1.5

11
.به پرسش هاي زیر پاسخ دهیدATPدر رابطه با مولکول 

در قندکافت با کدام روش انجام می شود؟ATPساخته شدن )الف
در یاخته بیش از حد نیاز باشد، تولید آن چگونه کنترل می شود؟ATPاگر مقدار ) ب

1

12

.در رابطه با تنفس یاخته اي به سواالت زیر پاسخ دهید
؟تولید می شوددر ماده زمینه اي سیتوپالسم +NADطی چه فرایندي در)الف

با از دست دادن کربن دي اکسید به چه ماده اي تبدیل می شود؟پیرووات در راکیزه )ب
اگر به هر علتی سرعت تشکیل رادیکال هاي آزاد از سرعت مبارزه با آنها بیشتر باشد، چه اتفاقی را پیش )ج

بینی می کنید؟

1
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13
.پاسخ دهیددر رابطه با فتوسنتز به سواالت زیر 

براي اینکه جانداري بتواند فتوسنتز انجام دهد، چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟)الف
منشا پروتون هاي درون تیالکوئیدها از کجاست؟)ب

1

14
.در رابطه با آنزیم روبیسکو به پرسش هاي زیر پاسخ دهید

؟   کدامنددر هنگام فعالیت کربوکسیالزي، پیش ماده هاي این آنزیم )الف
چگونه مانع از انجام فعالیت اکسیژنازي این آنزیم می شوند؟و کمبود آب، شدید در نور C4گیاهان )ب

1

15

همسانه سازي مولکول دنا، ابزار مورد استفاده براي هر یک از فعالیت هاي خواسته شده در رابطه بادر
.جدول زیر را در برگه پاسخ نامه بنویسید

ابزار مورد نیاز؟نوع فعالیت 
الفجداسازي قطعه اي از دنا
باتصال قطعه دنا به ناقل

دجداسازي یاخته هاي تراژنی

0.75

16
.به پرسش هاي زیر پاسخ دهیدمهندسی پروتئین و بافت در رابطه با فناوري 

؟به کمک مهندسی پروتئین، کدام ویژگی هاي پالسمین را بهبود می بخشند )الف
؟محققان از یاخته هاي بنیادي استفاده می کنندییلمهندسی بافت به چه دالدر )ب

1

17

.در رابطه با کاربردهاي زیست فناوري به پرسش هاي زیر پاسخ دهید
مهمترین مرحله در ساخت انسولین به روش مهندسی ژنتیک چیست؟)الف

امروزه براي پیشگیري از ابتال به کدام بیماري از واکسن نوترکیب استفاده می شود؟)ب
در اولین ژن درمانی موفقیت آمیز نسخه اي از ژن کارآمد را به کدام یاخته هاي فرد بیمار وارد کردند؟)ج

0.75

18
. در رابطه با یادگیري به سواالت زیر پاسخ دهید

رفتار حل مسئله چگونه انجام می شود؟)بخوگیري چه مزایایی براي جانور دارد؟)الف
1

19
.در رابطه با رفتارهاي تولید مثلی به سواالت زیر پاسخ دهید

؟در جیرجیرك ها، چرا جانور نر، جیرجیرك ماده اي را انتخاب می کند که بزرگ تر باشد)الف
در کدام نظام جفت گیري، جانور نر و ماده در انتخاب جفت سهم مساوي دارند؟)ب

0.75

.دو مورد از فواید زندگی گروهی براي جانوران را بنویسید)الف20
استفاده می کنند؟عنوانمورچه هاي برگ بر، از قطعه هاي برگ به چه )ب

0.75
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1)0.25(نادرست)د)          0.25(درست)ج)           0.25(نادرست)ب)           0.25(نادرست )الف1

)0.25(الکترون هاي پر انرژي )ج)         0.25(فعال کننده)ب)            0.25(مواد معدنی )الف2
1)0.25(بارزیت ناقص )د

3

)0.25(و فسفات ) 0.25(قند پنج کربنه )الف
تشکیل )0.25) (چگالی سبک(و دیگري در باالي لوله ) 0.25()چگالی متوسط(دو نوار، یکی در میانه )ب

.دادند
).0.25(خود را از دست می دهند)0.25(دو فسفات ) ج

1.5

4
)0.25(پتاسیم / پمپ سدیم ) الف

پیدا )0.25(یا برگشت ناپذیر ) 0.25(درجه ممکن است شکل غیرطبیعی 37آنزیم ها در دماي باالتر از ) ب
.شوند) 0.25(کنند و غیرفعال 

1

.است) 0.25(، بیانگر نوعی آمینواسید )0.25(تایی از نوکلئوتیدهاي دنا3هر توالی ) الف5
0.75)0.25(3رنابسپاراز ) ب

6

آمینواسید مناسب را به ) 0.25(وجود دارند که براساس نوع توالی پادرمزه ) 0.25(آنزیم هاي ویژه اي )الف
.رناي ناقل متصل می کنند

)0.25(رناتنAدر جایگاه )ب
)0.25. (ترجمه، رناي ناقل مکمل ندارند)0.25(زیرا رمزه هاي پایان )ج

1.25

7
)0.25(نوعی کربوهیدارت)الف

)0.25(1فام تن )ب
AAdd)ج ,(0.25) Aadd(0.25)

1

8
XHYوالدین

YXHگامت ها
XhXh XHY)0.25(

)0.25(پسر سالم 
XhXH)0.25(

Xh)0.25(دختر ناقل 

1
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)0.25(و شارش ) 0.25(جهش )الف9
1)0.25(و انتخاب طبیعی ) 0.25(آمیزش غیر تصادفی )ب

10

)0.25(و ساختار وستجیال ) 0.25(ساختار هاي همتا )الف
در نتیجه ) 0.25(هستند اما نمی توانند) 0.25(چندالدي به تولید گیاهانی منجر می شود که زیستا و زایا )ب

و بنابراین گونه اي جدید به ) 0.25(زاده هاي زیستا و زایا پدید آورند) 0.25(آمیزش با افراد گونه نیایی خود
.شمار می روند

1.5

11
)0.25(در سطح پیش ماده ) الف

کم ATPمی شوند تا تولید )0.25(مهار )0.25(و چرخه کربس)0.25(آنزیم هاي درگیر در قند کافت) ب
.شود

1

12
)0.25(تخمیر )الف

)0.25(بنیان استیل )ب
)0.25(و آن را تخریب می کنند) 0.25(رادیکال هاي آزاد در راکیزه تجمع می یابند)ج

1

)0.25(و سامانه اي براي تبدیل این انرژي به انرژي شیمیایی ) 0.25(رنگیزه براي جذب انرژي نور )الف13
1)0.25(و پمپ شدن یون هیدروژن به داخل ) 0.25(تجزیه آب ) ب

)0.25(و کربن دي اکسید ) 0.25(ریبولوز بیس فسفات ) الف14
1آنزیم روبیسکو) 0.25(در محل عملکرد کربن دي اکسید)0.25(باال نگه داشتن میزان ) ب

0.75)0.25(نوعی پادزیست ) ج)    0.25(آنزیم لیگاز ) ب)    0.25(آنزیم برش دهنده) الف15

)0.25(و افزایش اثرات درمانی ) 0.25(افزایش مدت زمان فعالیت پالسمایی ) الف16
1.شوند) 0.25(متفاوت یاخته تبدیل می شوند و می توانند به انواع) 0.25(زیرا سریع تکثیر ) ب

0.75)0.25(یاخته هاي لنفوسیت ) ج)               0.25(Bهپاتیت )ب)              0.25(فعال سازي )الف17

18

، انرژي خود را براي انجام فعالیت )0.25(موجب می شود جانور با چشم پوشی از محرك هاي بی اهمیت)الف
).0.25(کندهاي حیاتی حفظ 

و با استفاده از آنها براي حل ) 0.25(جانور بین تجربه هاي گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار می کند)ب
).0.25(مسئله جدید؛ آگاهانه برنامه ریزي می کند

1
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19
زاده و می تواند ) 0.25(زیرا بزرگ تر بودن جیرجیرك ماده نشانه آن است که تخمک هاي بیشتري دارد )الف

)0.25(هاي بیشتري تولید کند
)0.25(تک همسري )ب

0.75

20
و احتمال دسترسی به منابع غذاي نیز افزایش می ) 0.25(احتمال شکار شدن جانور در گروه کمتر است ) الف
).0.25(یابد

براي پرورش قارچ) 0.25(به عنوان کود ) ب
0.75
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