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وزرات آموزش و پرورش
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سؤال
1

ثبرم
درستی یا ًادرستی هر یک از عثارتهای زیر را تذٍى رکر دلیل هشخص کٌیذ.
الف) تؼساز ًقبط ّوبًٌس سبزی زر کرٍهَزٍم ضوبرُ  1اًسبى زر هرحلِ رٍیبًی ٍ ثلَؽ یکسبى است.
ة) زر پبیبى رٍ ًَیسی ثیي ًَکلئَتیسّبی زٍ رضتِ پلی ًَکلئَتیسی  DNAپیًَس ایجبز هی ضَز.
ج) ثرای یک صفت چٌس جبیگبّی اًَاع فٌَتیپ از اًَاع شًَتیپ کن تر است.

1/5

ز) ّر فرزی از جوؼیت جبًَری کِ زارای چطن هرکت است ثب ًَترکیجی گبهت ّبی هتٌَع ایجبز هی کٌس.
ُ) زر فرایٌس ترجوِ زهبًی کِ رضتِ پلی پپتیسی زر جبیگبُ  Pقرار زارز  AUGزر  Aقرار ًوی گیرز .
ٍ) زر جوؼیتی هتؼبزل تؼساز الل ّب زر طی ًسل ّبی هتَالی زست ذَش تغییرات هی گرزز .
2

در هر یک از عثارت های زیر جای خالی را تا کلوات هٌاسة پر کٌیذ.
الف) از هَاز ضیویبیی جْص زا ،هی تَاى ثِ  ........اضبرُ کرز کِ زر زٍز سیگبر ًیس ٍجَز زارز.
ة) اًتربة طجیؼی ،فراٍاًی  ..........را زر ذساًِ ی شًی تغییر هیسّس.
ج) زر افرازی ثب شًَتیپ  ..........اًگل هبالریب زرٍى گلجَلْبی قرهسضبى ًوی تَاًس تکثیر ضَز.

1/5

ز) رًگ ًَػی شرت کِ صفت پیَستِ زارز ،صفت  ..........هحسَة هیطَز.
ٍ) ػَاهل ًَیسی از جٌس ّ ..........ستٌس.
ُ) زر  ..........فرصت پرٍتئیي سبزی ثیطتر است ٍ طَل ػور  mRNAثیطتر هی ثبضس.
3

در هر یک از عثارت های زیرجَاب صحیح را از تیي کلوات داخل پراًتس اًتخاب ًواییذ ٍ در پاسخ ًاهه تٌَیسیذ
الف( َّرهًَی کِ ًقص هَثری زر زایوبى زارزاز جٌس (لیپیس -پرٍتئیي) است .
ة( زر هرحلِ پبیبى یب آغبز (ترجوِ -رًٍَیسی) ّ،یچ ً RNAبقلی ٍارز جبیگبُ (ً )A-Pوی ضَز.

1/5

ج( صفبت چٌس زگرُ ای تک جبیگبّی تحت کٌترل(چٌس -یک) جبیگبُ زر کرٍهَزٍم قرار زارًس.
ز( ّر چِ ( )DNA-RNAزٍ جبًسار ضجبّت کوتری زاضتِ ثبضٌس،ذَیطبًٍسی(زٍرً -سزیک) ًسارًس
4

کسام اجسا از یک ًَکلئَتیس فبقس ًیترٍشى است ؟

0 /5

5

اًَاع هًََهر ّبی ،پلیورّبی تطکیل زٌّسُ کرٍهَزٍم  xزر اًسبى را ثٌَیسیس ؟

0 /5
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تا تَجه ته شکل زیر ته سَاالت زیر پاسخ دهیذ :
الف ) کبزر  Aرا کبهل ًوبییس ؟

0 /5

ة) ضوبرُ  1از چِ تک پبر(هٌَهر) سبذتِ ضسُ است؟
7

زیست ضٌبسبى از سبذتبرّبی ّوتب چِ استفبزُ ی هی کٌٌس

8

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

0 /5

الف)زر کسام فرایٌس یبذتِ ای ،آًسین زًب پلیوراز فؼبلیت هی کٌس ؟
ة)زر کسام فرایٌس یبذتِ ای  ،ػول پیرایص صَرت هی گیرز؟

1

ج) زر فرآیٌس رًٍَیسی ،کسام آًسین غیر هستقین پیًَسّبی ّیسرٍشًی را هی ضکٌس؟
ز) رضتِ الگَیی زارای تَالی  CATCGCATGهی ثبضس  ،تَالی حبصل از رًٍَیسی آى را ثٌَیسیس ؟
9

ثِ ترتیت پیًَس ّیسرٍشًی – آثگریس ٍ اضتراکی سجت ایجبز کسام سبذتبر زر پرٍتئیي ّب هی ضَز ؟

0/75

زیر ثِ سَاالت  11 ٍ 10را پبسد زّیس :یک صفت زٍ اللی ثب راثطِ غبلت ٍ هغلَثی تحت اثر 2تَالی شًی ثر رٍی  2جفت کرٍهَزٍم
10

الف) ایي صفت را چِ هی ًبهٌس
ة) شًَتیپ ّبی فٌَتیپ حس ٍسط ایي صفت را ثٌَیسیس.

11

شًَتیپ ّبی ًسزیک ثِ  AABBرا ثٌَیسیس.

12

اصطالح زیر را تؼریف کٌیس

الف) کَآًسین

13

ثِ سَاالت زیر زر هَرز پرٍتئیي ّب پبسد زّیس :

1
0 /5

ة) آهیسش تصبزفی

1

الف)هٌظَر از اسبسی ثَزى آهیٌَاسیسّبی ثرای ثسى اًسبى چیست؟
1

ة)ًَع ػول پرٍتئیي چگًَِ هطرص هی ضَز؟
ج)یکی از راُ ّبی پی ثرزى ثِ ضکل پرٍتئیي را ًبم ثجریس؟
ز)اٍلیي پرٍتئیٌی کِ سبذتبر آى ضٌبسبیی ضس چِ ًبم زارز؟
14

ثِ سَاالت زیر زر هَرز ػَاهل آزاز کٌٌسُ پبسد زّیس :
الف ) زر پبیبى ترجوِ ًرستیي تبثیر ػَاهل آزاز کٌٌسُ را ثٌَیسیس
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ة) پس از ٍرٍز سبذتبر ّبی پرٍتئیٌی ثِ جبیگبُ تطکیل پیًَس پپتیسی رًبتي چِ تبثیری ثر رًبتي زارًس
15

ثب تَجِ ثِ تَالی ًَکلئَتیسی زر  mRNAزیرثِ سَاالت پبسد زّیسAAUGUCUUUUCUUCUUUAGC :
الف) تَالی رًبی ًبقل زٍهیي رهسُ ٍرٍزی ثِ جبیگبُ Aآى چیست ؟
1

ة) پس از ترجوِ چٌس اسیس اهیٌِ زر تَالی رضتِ پلی پپتیسی یبفت هی ضَز ؟
ج)چْبرهیي رًبی ًبقلی کِ ٍارز جبیگبُ  Pهیطَز ،کسام است؟
ز) چٌس رًبی ًبقل ٍارز جبیگبُ Aهی ضَز ؟
16

زر جبیگبُ  Pریجَزٍم چِ پیًَسّبیی ضکستِ هی ضَز ؟

17

ثِ سَاالت زیر زر هَرز پیبهس ّبی جْص پبسد زّیس :

0 /5

الف)شًگبى چیست؟
1/5

ة)شًگبى یبذتِ ّبی یَکبریَتی زر کجب زیسُ هی ضَز؟
ج) چِ زهبًی جْص زارای پیبهسّبی هرتلفی ذَاّس ثَز؟
ز)ًتیجِ جْص زر یکی از تَالی ّبی تٌظیوی شى رخ چیست؟
18

0 /5

الف ) چِ ػبهلی سجت هی ضَز کِ فؼبل کٌٌسُ ثِ جبیگبُ ذَز هتصل ضَز؟
ة) هْبر کٌٌسُ ثِ چِ ثرطی از زًب هتصل هی ضَز ؟

19

زر جسٍل زیر ّر یک از هَارز ستَى الف ثب یکی از هَارز ستَى ة ارتجبط هٌطقی زارز آًْب را پیسا کٌیس ٍ زر
ثرگِ پبسد ثٌَیسیس (زر ستَى ة یک هَرز اضبفِ هی ثبضس)
الف

ة

ً)1وبز زگرُ شى سبلن ثیوبری ّوَفیلی

H .a
Xh .b

ً)2وبز زگرُ ثیوبر ثیوبری ّوَفیلی

1

h .c

ً)3وبز زگرُ سبلن ثیوبری ّوَفیلی

XH .d

ً)4وبز فبم تي فبقس زگرُ ثیوبری ّوَفیلی

Y .e
20

زرراثطِ ثب صفبت گسستِ ٍ پیَستِ ثِ سَاالت زیر پبسد زّیس :
صفحِ 3
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الف)زر اًسبى ّب ،صفت  Rhچِ ًَع صفتی است
ة) صفت رًگ زر شرت چٌس جبیگبُ شًی ٍتحت کٌترل چٌس زگرُ ای است؟
ج)صفبت چٌس جبیگبّی چِ رخ ًوَز ّبیی را ًطبى هیسٌّس
21

زر راثطِ ثب علت جهش ثِ پرسص ّبی زیر پبسد زّیس :

0 /5

الف)تطکیل پیًَس ثیي زٍ تیویي هجبٍر ّن چِ ًبم زارز
ة)یک هَاز ضیویبیی جْص زا ًبم ثجریس
22

هٌظَر از خساًۀ شى زر جوؼیت چیست

0 /5

23

زر شًگبى ضٌبسی هقبیسِ ای،چِ چیسی حبصل هیطَز؟

0/75
20

جوغ ًورات

صفحِ 4
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پاسخنامه
 . 1الف ) درست

ة ) غلط

ُ ) غلط

ة) جوعیت (افزاد ) ج) 𝑺𝒃 H𝒃𝑨 Hد)چٌذ جبیگبّی ٍ) پزٍتئیي ُ) یَکبریَت ّب (َّّستِ ای)

 .2الف) بٌشٍپیزیي
 .3الف) پزٍتئیي

ج ) غلط

د) درست

ٍ ) درست

ة)تزجوِA -

د) ً - DNAشدیک

ج)یک

 .4قٌذ -گزٍُ فسفبت
.5اسیذ ّبی آهیٌِ ٍ ًَکلئَتیذ ّب
ة) ًَکلئَتیذ

 .6الف) عذم رًٍَیسی صًْب در غیبة الکتَس

 .7اس سبختبرّبی ّوتب بزای ردُ بٌذی جبًذاراى استفبدُ هی کٌٌذ ٍ جبًذاراى خَیطبًٍذ را در یک گزٍُ قزار هی دٌّذ.
ة) رًٍَیسی

 .8الف) ّوبًٌذ سبسی

 .9سبختبر دٍم  :پیًَذ ّیذرٍصًی

ج) رًب بسپبراس

د) GUAGCGUAC

سبختبر سَم  :پیًَذّبی آبگزیش

سبختبر اٍل  :اضتزاکی

ة)AAbb,AaBb,aaBB

.11الف) پیَستِ چٌذ جبیگبّی
AaBB ٍ AABb .11

 .12الف) بعضی اس آًشین ّب بزای فعبلیت بِ هَادی ًیبسهٌذ ّستٌذ کِ بِ ایي هَاد کَآًشین (کوک کٌٌذُ بِ آًشین)گفتِ هی ضَد.
ة) آهیشضی کِ در اى احتوبل آهیشش ّز فزد بب افزاد جٌس دیگز در آى جوعیت یکسبى ببضذ.
 .13الف)یعٌی بذى اًسبى ًوی تَاًذ آًْب را بسبسد؛ ة)ضکل فضبیی پزٍتئیي ،ج) استفبدُ اس پزتَّبی ایکس د) هیَگلَبیي
 . 14الف ) عَاهل آسادکٌٌذُ ببعث جذا ضذى پلی پپتیذ اس آخزیي رًبی ًبقل هی ضًَذ
ة)ببعث جذا ضذى سیزٍاحذّبی رًِبتَي اس ّن ٍ آساد ضذى رًبی پیک هی ضًَذ
 .15الف ) AAA

ج) GAA

ة)5

د) 4

 .16پیًَذ بیي آهیٌَ اسیذ ٍ رًبی ًبقل ٍ پیًَذ ّیذرٍصًی بیي کذٍى ٍ آًتی کذٍى
 .17الف) بِ کل هحتَای هبدُ ٍراثتی گفتِ هی ضَد
ج) جْص درٍى صى رخ دّذ

ة)هحتَای هبدُ ٍراثتی ّستِ ای ٍ سیتَپالسوی.

د) ایي جْص بز تَالی پزٍتئیي اثزی ًخَاّذ داضت بلکِ بز (هقذار) آى تأثیز هی گذارد.

 .18الف ) هبلتَس ة) اپزاتَر
e-4 d -3 b -2 a -1 .19
 .21الف ) ٍابستِ بِ جٌس ًْفتِ ة) فقذاى عبهل اًعقبدی ضوبرُ 8
 .21الف ) دٍپبر(دیوز)تیویي

ج ) XhY

ة)بٌشٍپیزى

 .22هجوَع ّوِ د گزُ ّبی هَجَد در ّوِ جبیگب ّْبی صًی افزاد یک جوعیت را خزانۀ ژن آى جوعیت هی ًبهٌذ
 .23کذام صى ّب در بیي گًَِ ّب هطتز ک اًذ ٍ کذام صى ّب ٍیضگی ّبی خبظ یک گًَِ را ببعث هی ضًَذ
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