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 صفحِ 1

 

 

 ثبرم  سؤال

 درستی یا ًادرستی هر یک از عثارتهای زیر را تذٍى رکر دلیل هشخص کٌیذ. 1

 است. یکسبىٍ ثلَؽ  یبًیاًسبى زر هرحلِ رٍ 1زر کرٍهَزٍم ضوبرُ  یتؼساز ًقبط ّوبًٌس سبز (الف

 ضَز. یه یجبزا  یًَسپ DNA زٍ رضتِ پلی ًَکلئَتیسی  یسّبیًَکلئَت یيث یسیرٍ ًَ یبىزر پب (ة

 .استکن تر  یپاز اًَاع شًَت یپاًَاع فٌَت چٌس جبیگبّی صفت  یک یثرا (ج

 کٌس. یه یجبزهتٌَع ا یگبهت ّب یجیثب ًَترک جبًَری کِ زارای چطن هرکت است  یتاز جوؼ یّر فرز (ز

 قرار ًوی گیرز .    Aزر  AUGقرار زارز  Pزهبًی کِ رضتِ پلی پپتیسی زر جبیگبُ ُ( زر فرایٌس ترجوِ 

 .   زست ذَش تغییرات هی گرززتؼبزل تؼساز الل ّب زر طی ًسل ّبی هتَالی هجوؼیتی زر  ٍ( 

1/5 

 در هر یک از عثارت های زیر جای خالی را تا کلوات هٌاسة پر کٌیذ. 2

 ٍجَز زارز. یسً یگبرتَاى ثِ ........ اضبرُ کرز کِ زر زٍز س یجْص زا، ه یویبییالف( از هَاز ض

 .یسّسه ییرتغ یشً ی.......... را زر ذساًِ  یفراٍاً یؼی،( اًتربة طجة

 ضَز. یرتَاًس تکث یقرهسضبى ًو یزرٍى گلجَلْب یب.......... اًگل هبالر یپثب شًَت ی( زر افرازج

 .یطَززارز، صفت .......... هحسَة ه یَستِشرت کِ صفت پ ی( رًگ ًَػز

 از جٌس .......... ّستٌس. یسی( ػَاهل ًٍَ

 ثبضس. یه یطترث mRNAاست ٍ طَل ػور  یطترث یسبز یي( زر .......... فرصت پرٍتئُ

5/1 

 در هر یک از عثارت های زیرجَاب صحیح را از تیي کلوات داخل پراًتس اًتخاب ًواییذ ٍ در پاسخ ًاهه تٌَیسیذ 3

 ( است .یيپرٍتئ -یپیسزارزاز جٌس )ل یوبىزر زا یکِ ًقص هَثر یالف) َّرهًَ

 ضَز. ی( ًوA-P) یگبٍُارز جب یًبقل RNA یچ( ،ّیسیرًٍَ -آغبز )ترجوِ یب یبى) زر هرحلِ پبة

 زر کرٍهَزٍم قرار زارًس.  یگبُ( جبیک -تحت کٌترل)چٌس یگبّیتک جب  ی) صفبت چٌس زگرُ اج

 ( ًسارًسیکًسز -)زٍریطبًٍسیزاضتِ ثبضٌس،ذَ ی( زٍ جبًسار ضجبّت کوترDNA-RNA) ّر چِ )ز

5/1 

 5/0 است ؟ یترٍشىفبقس ً یسًَکلئَت یککسام اجسا از  4

 5/0 ؟ یسیسزر اًسبى را ثٌَ xزٌّسُ کرٍهَزٍم  یلتطک یورّبی،پل یاًَاع هًََهر ّب 5
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 :                            یذپاسخ ده یرته سَاالت ز یرتا تَجه ته شکل ز 6

 ؟  را کبهل ًوبییس Aکبزر  ( الف

  از چِ تک پبر)هٌَهر( سبذتِ ضسُ است؟ 1ضوبرُ ( ة

5/0 

 5/0  ی کٌٌسه چِ استفبزُ یّوتب  یضٌبسبى از سبذتبرّب یستز 7 

 ّبی زیر پبسد زّیس. ثِ پرسص ّوبًٌس سبزی ٍ رًٍَیسی زر هَرز  8

  کٌس ؟ یه یتفؼبل یورازپل زًب ین، آًسفرایٌس یبذتِ ایالف(زر کسام 

 یرز؟گ یصَرت ه پیرایص، ػول  فرایٌس یبذتِ ای (زر کسام ة

 ضکٌس؟ یرا ه یسرٍشًیّ یًَسّبیپغیر هستقین  ینکسام آًس یسی،رًٍَ یٌس( زر فرآج

 ؟ یسیسآى را ثٌَ یسیحبصل از رًٍَ یثبضس ، تَال یه CATCGCATG یتَال یزارا ییرضتِ الگَ( ز

1 

 75/0 ضَز ؟ یّب ه یيپرٍتئ زرسبذتبر کسام  یجبزا  آثگریس ٍ اضتراکی سجت –ثِ ترتیت پیًَس ّیسرٍشًی  9

 جفت کرٍهَزٍم 2 یرٍتَالی شًی ثر  2اثرتحت  یراثطِ غبلت ٍ هغلَث زٍ اللی ثب صفت یک :را پبسد زّیس 11ٍ  10ثِ سَاالت  زیر

 الف( ایي صفت را چِ هی ًبهٌس 10

 .یسیسصفت را ثٌَ یيحس ٍسط ا یپفٌَت یّب یپشًَتة( 
1 

 5/0 .یسیسرا ثٌَ AABBثِ  یکًسز یّب یپشًَت 11

 1 یتصبزف یسشآه (ة    ین کَآًس (الف     زیر را تؼریف کٌیس حاصطال 12

  : ّب پبسد زّیس پرٍتئیيثِ سَاالت زیر زر هَرز  13

   یست؟ثسى  اًسبى چ یثرا یٌَاسیسّبیثَزى آه یالف(هٌظَر از اسبس

 ضَز؟ یچگًَِ هطرص ه یي(ًَع ػول پرٍتئة

 یس؟را ًبم ثجر یيثرزى ثِ ضکل پرٍتئ یپ یاز راُ ّب یکی(ج

 ضس چِ ًبم زارز؟ ییکِ سبذتبر آى ضٌبسب یٌیپرٍتئ یي(اٍلز

1 

  : پبسد زّیس ػَاهل آزاز کٌٌسُثِ سَاالت زیر زر هَرز  14

 زر پبیبى ترجوِ ًرستیي تبثیر ػَاهل آزاز کٌٌسُ را ثٌَیسیسالف ( 
1 
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 ة( پس از ٍرٍز سبذتبر ّبی پرٍتئیٌی ثِ جبیگبُ تطکیل پیًَس پپتیسی رًبتي چِ تبثیری ثر رًبتي زارًس

 AAUGUCUUUUCUUCUUUAGC:  یسسَاالت پبسد زّ یرثِز mRNAزر  یسیًَکلئَت یثب تَجِ ثِ تَال 15

 ؟ چیست آى  Aزٍهیي رهسُ ٍرٍزی ثِ جبیگبُ ًبقل رًبی تَالی الف(

 ؟ پس از ترجوِ چٌس اسیس اهیٌِ زر تَالی رضتِ پلی پپتیسی یبفت هی ضَز ة(

 است؟ کسام هیطَز، P جبیگبُ ٍارز کِ ًبقلی رًبی ج(چْبرهیي

  ؟ هی ضَز Aجبیگبُچٌس رًبی ًبقل ٍارز  ز(

1 

 5/0 ضَز ؟ یه ضکستِ یًَسّبییچِ پ یجَزٍمر P یگبُزر جب 16

 :  یسجْص پبسد زّپیبهس ّبی زر هَرز  یرثِ سَاالت ز 17

 یست؟شًگبى چالف(

 ضَز؟  یه یسُزر کجب ز یَکبریَتی  یّب یبذتِشًگبى ة(

 ذَاّس ثَز؟  یهرتلف یبهسّبیپ یجْص زارا یچِ زهبًج( 

 یست؟شى رخ چ یویتٌظ یّب یاز تَال یکیجْص زر  یجًِتز(

5/1 

 ؟ هتصل ضَزذَز  یگبُضَز کِ فؼبل کٌٌسُ ثِ جب یسجت ه یچِ ػبهلالف (  18

 ؟  هْبر کٌٌسُ ثِ چِ ثرطی از زًب هتصل هی ضَز( ة

5/0 

 

را پیسا کٌیس ٍ زر زر جسٍل زیر ّر یک از هَارز ستَى الف  ثب یکی از هَارز ستَى ة ارتجبط هٌطقی زارز آًْب  19

 ثرگِ پبسد ثٌَیسیس )زر ستَى ة یک هَرز اضبفِ هی ثبضس(

 ة الف

  یلیّوَف یوبریًوبز زگرُ شى سبلن ث(1

  یلیّوَف یوبریث یوبرًوبز زگرُ ث(2

  یلیّوَف یوبریًوبز زگرُ  سبلن ث(3

 یلیّوَف یوبریًوبز فبم تي  فبقس زگرُ ث(4

.a H 

.b Xh  

c .h 

d .XH 

.e Y   

 

1 

 1 :  یسپبسد زّ یرثِ سَاالت ز صفبت گسستِ ٍ پیَستِزرراثطِ ثب  20
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 چِ ًَع صفتی است Rhصفت  ّب، اًسبى زرالف(

 رًگ زر شرت چٌس جبیگبُ شًی ٍتحت کٌترل  چٌس زگرُ ای است؟ صفتة( 

 جبیگبّی چِ رخ ًوَز ّبیی را ًطبى هیسٌّس چٌس صفبتج(

 : یسپبسد زّ یرز یثِ پرسص ّب جهش علتزر راثطِ ثب  21

 چِ ًبم زارز ّن هجبٍر تیویي زٍ ثیي پیًَس الف(تطکیل

 ًبم ثجریس زا جْص ضیویبیی ة(یک هَاز

5/0 

 5/0 زر جوؼیت چیست  شى خساًۀهٌظَر از  22

 75/0 یطَز؟حبصل ه یسیچ ی،چِا یسِهقب یزر شًگبى ضٌبس 23

 20 جوغ ًورات
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 پاسخنامه 

 . الف ( درست             ة ( غلط       ج ( غلط        د( درست      ُ ( غلط         ٍ ( درست1

 ی(َّّستِ ا)ّب  یَکبریَتُ(  یي   ٍ( پزٍتئ    یگبّید(چٌذ جب    H𝒃𝑨 H𝒃𝑺ج( (   افزاد ) یتة( جوع     یزیيالف( بٌشٍپ. 2

 یکًشد - DNAد(          (یکج        A -تزجوِ(ة     یيالف( پزٍتئ. 3

 گزٍُ فسفبت -قٌذ. 4

 .اسیذ ّبی آهیٌِ ٍ ًَکلئَتیذ ّب5

 ة( ًَکلئَتیذ           الکتَس  یبةصًْب در غ یسیعذم رًٍَ. الف( 6

 .دٌّذ یقزار ه گزٍُ یکرا در  یطبًٍذٍ جبًذاراى خَ کٌٌذ یه استفبدُ جبًذاراى یبٌذ ردُ یّوتب بزا یاس سبختبرّب .7

 GUAGCGUACد(       ّوبًٌذ سبسی       ة( رًٍَیسی          ج( رًب بسپبراس الف( .8

         اضتزاکیسبختبر اٍل :            یشآبگز یًَذّبیسبختبر سَم : پ         یذرٍصًیّ یًَذ. سبختبر دٍم : پ9

   AAbb,AaBb,aaBB ة(       الف( پیَستِ چٌذ جبیگبّی .11

11 .AABb  ٍAaBB 

 ضَد. یگفتِ هآًشین( کوک کٌٌذُ بِ) ینهَاد کَآًش یيّستٌذ کِ بِ ا یبسهٌذً یبِ هَاد یتفعبل یّب بزا یناس آًش یبعض (الف .12

 ببضذ. یکسبى یتدر آى جوع یگزّز فزد بب افزاد جٌس د یششدر اى احتوبل آهآهیشضی کِ  ة(

 هیَگلَبیي (یکس  دا ی( استفبدُ اس پزتَّبج  یي،پزٍتئ ییفضب ضکل(ة    تَاًذ آًْب را بسبسد؛ یبذى  اًسبى ًو یعٌی(الف .13

 ضًَذ یًبقل ه یرًب یياس آخز یذپپت ی. الف ( عَاهل آسادکٌٌذُ ببعث جذا ضذى پل 14

 ضًَذ یه یکپ یرًِبتَي اس ّن ٍ آساد ضذى رًب یزٍاحذّبیببعث جذا ضذى سة(

  4د(  GAA         ج(           5ة(        AAA. الف ( 15

 کذٍى   یکذٍى ٍ آًت یيب یذرٍصًیّ یًَذپٍ    رًبی ًبقلٍ  یذاس یٌَآه یيب یًَذ. پ16

 .یتَپالسویٍ س یّستِ ا یهبدُ ٍراثت یضَد             ة(هحتَا یگفتِ ه یهبدُ ٍراثت یالف( بِ کل هحتَا .17

 گذارد. یه یزًخَاّذ داضت بلکِ بز )هقذار( آى تأث یاثز یيپزٍتئ یجْص بز تَال یي( جْص درٍى صى رخ دّذ          د( اج

 اپزاتَرة(   هبلتَس الف (  .18

19 .1-a    2- b    3- d    4-e 

X ج (          8الف ( ٍابستِ بِ جٌس ًْفتِ    ة( فقذاى عبهل اًعقبدی ضوبرُ   .21
h
Y  

 یزىبٌشٍپة(     یویيتیوز(الف (  دٍپبر)د .21

 هی ًبهٌذ جوعیت آى ژن خزانۀ را جوعیت یک افزاد صًی ّْبی جبیگب ّوِ در هَجَد ّبی گزُ د ّوِ هجوَع. 22

 ضًَذ یگًَِ را ببعث ه یکخبظ  یّب یضگیگًَِ ّب هطتز ک اًذ ٍ کذام صى ّب ٍ یيصى ّب در ب . کذام23
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