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سؤال
1

ثبرم
درستی یا ًادرستی هر یک از عثارتهای زیر را تذٍى رکر دلیل هشخص کٌیذ.
الف ) چْبر ًَع ًَکلئَتیس زر زًب (  ) RNAثِ ًسجت هسبٍی زر سزاسز هَلکَل تَسیغ ضسُ اًس.
ة) ثزذی اس پزٍتئیي ّب ّوبًٌس گلَثَلیي ّب ًقص زفبػی زر ثسى زارًس .
ج ) آًشین ّلیکبس ّوَارُ جلَتزاس  DNAپلیوزاس ( زًب ثسپبراس )زر طَل رضتِ الگَ حزکت هی کٌس .

1/5

ز) رضتِ هَرز رًٍَیسی یک صى هوکي است ثب رضتِ هَرز رًٍَیسی صى هجبٍر ذَز یکسبى ثبضس .
ُ) زر فزایٌس تزجوِ ّیچگبُ  AUGزر  Aقزار ًوی گیزز .
ٍ) ثزای ایٌکِ جوؼیتی زر تؼبزل ثبضس ثبیس تؼساز الل ّب زر طی ًسل ّبی هتَالی ثبثت ثوبًس .
2

در هر یک از عثارت های زیر جای خالی را تا کلوات هٌاسة پر کٌیذ.
الف ) پیًَسی کِ گزٍُ فسفبت یک ًَکلئَتیس ثب گزٍُ ّیسرٍکسیل اس قٌس ًَکلئَتیس زیگز ثب پیًَس .....................
اتصبل زارز .
ة) زر  mRNAثبلغ هٌبطقی اس رًٍَضت DNAثبقی هی هبًس ً .......................بهیسُ هی ضَز .
ج)  RNAپیک زر یبذتِ ّبی  ..............................سٍزتز ترزیت هی ضَز .

1/5

ز) جْص زرثرص تٌظیوی ثزتَالی پزٍتئیي اثزی ًسارز ثلکِ ثز  ................آى پزٍتئیي اثز هی گذارز .
ُ) گزٍّی اس پزٍتئیي ّب کِ قجل اس ّوبًٌسسبسی  DNAاس آى جسا هی ضًَس ً ..............................بم زارًس.
ٍ) اگز آهیشش ّبی ثیي افزاز ثِ فٌَتیپ یب صًَتیپ ثستگی زاضتِ ثبضس ثِ آى آهیشش ..............................هی
گَیٌس.
3

در هر یک از عثارت های زیرجَاب صحیح را از تیي کلوات داخل پراًتس اًتخاب ًواییذ ٍ در پاسخ ًاهه تٌَیسیذ
الف) زًبی ذطی زر هَجَزات (یَکبریَت /پزٍکبریَت) ٍ زًبی (ذطی/حلقَی) ّوِ هَجَزات زیسُ هی ضَز
ة) آهیٌَ اسیس ّب (تک پبرُ ّبی  /ثسپبرُ ّبی) پزٍتئیي ّب ّستٌس کِ هبّیت گزٍُ (کزثَکسیل) R/آًْب زر
ضکل زّی پزٍتئیي هَثز است .
ج) زر جْص ّبی سبذتبری (جبثجبییٍ/اصگًَی) طَل کزٍهَسٍم تغییز ًوی کٌس
ز) رًبی ًبقل( زر حیي /پس اس) رًٍَیسی زچبر تغییزاتی هی ضَز
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4

ًتبیج آسهبیص ٍیلکیٌش ٍ فزاًکلیي را ثٌَیسیس .

5

زرآسهبیص هشلستَى ٍ استبل :
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0/5

الف ) زًبی (  ) DNAثبکتزی ّبی زر هحیط کطت  ( N14ثؼس اس  20زقیقِ ) پس اس گزیش زازى چٌس ًَار تطکیل
ضس ؟

0/5

ة) ًتیجِ حبصل اس ایي آسهبیص چِ ثَز ؟
6

تا تَجه ته شکل زیر ته سَاالت زیر پاسخ دهیذ :
الف ) ایي ًَع رًٍَیسی زر چِ جبًساراًی هطبّسُ هی ضَز ؟

0/5

ة) چِ ػبهلی ثبػث هیطَز فؼبل کٌٌسُ ثِ جبیگبُ ذَز هتصل
ضَز
7

سیست ضٌبسبى اس سبذتبرّبی ّوتب چِ استفبزُ ی هی کٌٌس

8

زر هَرز هسل ٍاتسَى ٍ کزیک ثِ پزسص ّبی سیز پبسد زّیس.
الف) هَلکَل زًب چٌس رضتِ است

0/5

1

ة)هَلکَل زًب ثِ چِ ضکلی زیسُ هی ضَز
ج)پیًَس ّبی فسقَ زی استز ٍ ّیسرٍصًی زر هَلکَل زًب ثیي چِ اجشایی زیسُ هی ضَز
9

چِ ًَع پیًَسّبیی ثبػث ایجبز سبذتبر اٍل  ،زٍم ٍ سَم پزٍتئیي ّب هی ضَز ؟

10

پسری ثب گزٍُ ذًَی  ٍ Oهبزری گزٍُ ذًَی  ABزارز :
صى ًوَز ( صًَتیپ ) ٍ رخ ًوَز ( فٌَتیپ ) فزسًساى را هطرص کٌیس .

11

0/75
1

زر راثطِ ثب گزٍُ ذًَی ABO :
الف ) راثطِ آلل ً Aسجت ثِ آلل  Oچگًَِ است ؟

0/5

ة) راثطِ آلل ً Aسجت ثِ آلل Bچگًَِ است ؟
12

اصطالح سیز را تؼزیف کٌیس

13

ثِ سَاالت سیز زر هَرز آًشین ّب پبسد زّیس :

0/5

زگزُ

الف ) آًشین ّب چِ تبثیزی ثز اًزصی فؼبل سبسی زارًس ؟
صفحِ 2
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ة) چزا هی گَیین ػولکزز آًشین ّب اذتصبصی است ؟
ج)آًشیوی را هؼزفی کٌیس کِ زر غطب یبذتِ فؼبلیت زارز؟
14

ثِ سَاالت سیز زر هَرز رًٍَیسی پبسد زّیس :
الف ) زر کسام هزحلِ رًٍَیسی حجبة رًٍَیسی تطکیل هی ضَز ؟
ة) پیًَسّبی ّیسرٍصًی ثیي ثبسّبی زٍ رضتِ  DNAتَسط کسام آًشین ضکستِ هی ضَز ؟

1

ج ) ػلت تطکیل سبذتبر پز زر یَکبریَت ّب ( َّّستِ ای ّب ) چیست ؟
15

ثب تَجِ ثِ تَالی ًَکلئَتیسی زر  mRNAسیزثِ سَاالت پبسد زّیس:
AAAGUGAUGUUUCGUCCUGCAUAG
الف ) آذزیي کسًٍی ( رهشُ )کِ زر جبیگبُ  Pقزار هی گیزز کسام است ؟
ة) اٍلیي آًتی کسًٍی ( پبزرهشُ ) کِ زر جبیگبُ  Aقزار هی گیزز کسام است ؟

1

ج) چٌس آهیٌَ اسیس تَسط ایي mRNAرهش هی ضَز ؟
ز) رضتِ ء آهیٌَ اسیسی سبذتِ ضسُ چٌس پیًَس پپتیسی زارز ؟
16

زر جبیگبُ  Aریجَسٍم چِ پیًَسّبیی تطکیل هی ضَز ؟

17

ثِ سَاالت سیز زر هَرز جْص پبسد زّیس :

0/5

الف) جْطی کِ ثبػث ثیوبری کن ذًَی ًبضی اس گلجَل ّبی قزهشزاسی ضکل هی ضَز  ،اس کسام ًَع جْص
کَچک است ؟
ة) کسام ًَع جْص ّب هٌجز ثِ تغییز زر چبرچَة ذَاًسى هی ضَز ؟

1/5

ج) اگزرهش یک آهیٌَاسیس ثِ رهشپبیبى تجسیل ضَز چِ تغییزی زر رضتِ پلی پپتیس ایجبز ذَاّس ضس؟
ز) کسام یک اس جْص ّبی سبذتبری غبلجب هٌجز ثِ هزگ هی ضَز ؟
ٍ) اگز جْص زر تَالی ّبی ثیي صًی رخ زّس چِ تبثیزی ثز پزٍتئیي ّب ذَاّس زاضت ؟
18

0/5

الف ) تَالی افشایٌسُ زر کجب قزار زارز ؟
ة) چِ پزٍتئیٌی ثِ تَالی افشایٌسُ هتصل هی ضَز ؟

19

زر جسٍل سیز ّز یک اس هَارز ستَى الف ثب یکی اس هَارز ستَى ة ارتجبط هٌطقی زارز آًْب را پیسا کٌیس ٍ زر
صفحِ 3
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ثزگِ پبسد ثٌَیسیس (زر ستَى ة یک هَرز اضبفِ هی ثبضس)
الف

ة

 )1افشایص گًَبگًَی زگزُ ّب زر یک جوؼیت

 .aجْص

 )2افشایص گًَبگًَی زر یک جوؼیت

 .bضبرش

 )3کبّص گًَبگًَی زر یک جوؼیت

 .cراًص

 )4فزاٍاًی ًسجی زگزُ زر اثز اًتربة رفتبری

 .dاًتربة طجیؼی
 .eآهیشش غیز
تصبزفی

20

زرراثطِ ثب ثیوبری ّوَفیلی ثِ سَاالت سیز پبسد زّیس :

1

الف) ایي ثیوبری اس ًظز صًتیکی چِ ًَع ثیوبری است ؟
ة) ضبیغ تزیي ًَع ّوَفیلی کسام است ؟
ج) صًَتیپ ( صى ًوَز ) هزز ثیوبر را ثٌَیسیس .
21

زر راثطِ ثب ثیوبری فٌیل کتًََریب ثِ پزسص ّبی سیز پبسد زّیس :

0/5

الف ) ایي ثیوبری اس ًظز صًتیکی چِ ًَع ثیوبری است ؟
ة) چزا زر ایي ثیوبری هغش آسیت هی ثیٌس ؟
22

ایي کِ ّزگبهت( کبهِ )کسام یک اسکزٍهَسٍم ّب( فبم تي ّب)را هٌتقل هی کٌس ثِ چِ ثستگی زارز ؟

0/5

23

زٍ ًَع اس اطالػبت ثسست آهسُ اس صًگبى هقبیسِ ای را ثٌَیسیس .

0/5

24

اگز گیبُ تتزاپلَئیس گل هغزثی ذَزلقبحی اًجبم زّس ًتیجِ چِ ذَاّس ثَز ؟

0/75

20

جوغ ًوزات

صفحِ 4
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پاسخنامه
ة ) دسست

 . 1الف ) غلط

ج ) دسست

 . 2الف ) پیًَذ فسفَ دی استش

د) دسست

ة ) اگضٍى یب ثیبًِ

ُ ) دسست

ٍ ) غلط

ج ) پشٍکبسیَت یب پیش ّستِ ای

د) هقذاس ُ) ّیستَى ّاب ٍ)

غیش تظبدفی
ة) تک پبسُ ّبی R -ج) ٍاطگًَی

 .3الف) یَکبسیَت-حلقَی

د) پس اص

 DNA .4یب دًب حبلت هبسپیچی داسد ٍ ثیش اص یک سشتِ است
.5الف )یک سشتِ ة) ًتبیج ایت آصهبیش ًشبى داد ّ :وبًٌذ سبصی ًیوِ حفبظتی است
 .6الف) پشٍکبسیَت ّب (پیش ّستِ ای) ة) هبلتَص
 .7اص سبختبسّبی ّوتب ثشای سدُ ثٌذی جبًذاساى استفبدُ هی کٌٌذ ٍ جبًذاساى خَیشبًٍذ سا دس یک گشٍُ قشاس هی دٌّذ.
 .8الف) دٍ سشتِ پلی ًَکلئَتیذی ة)سبختبس هبسپیچ ًشدثبًی ج(فسفَ دی استش سا قٌذ ٍ فسفبت ّیذسٍطًی ثیي ثبصّبی آلی
 .9سبختبس اٍل  :پیًَذ پپتیذی

سبختبس دٍم  :پیًَذ ّیذسٍطًی

.11طًَتیپ فشصًذاى BO ٍ AO :

سبختبس سَم  :پیًَذّبی آثگشیض

فٌَتیپ  :یک دٍم گشٍُ خًَی  ٍ Aیک دٍم گشٍُ خًَی B

 .11الف ) ً Aسجت ثِ  Oثبسص است

ة) ساثطِ ّن تَاًی داسًذ

 .12ثِ شکل ّبی هختلف یک طفت کِ جبیگبُ طًی یکسبًی داسًذ  ،الل یب دگشُ گَیٌذ .
 .13الف) صیشا شکل آًضین دس جبیگبُ فعبل ثب شکل پیش هبدُ (سٍی یک یب چٌذ هبدُ خبص) یب ثخشی اص آى هطبثقت داسد .
ة ) اًشطی فعبل سبصی سا کبّش هی دّذ  .ج) پوپ سذین پتبسین
 . 14الف ) هشحلِ آغبص سًٍَیسی
 .15الف ) GCA

ة) تَسط سًب ثسپبساص ج) ثِ طَس ّوضهبى تعذادصیبدی سًب ثسپبساص اص طى سًٍَیسی هی کٌٌذ .

ة)AAA

ج)  5آهیٌَ اسیذ

د)  4پیًَذ

 .16پیًَذ پپتیذی ثیي آهیٌَ اسیذ ّب ٍ پیًَذ ّیذسٍطًی ثیي کذٍى ٍ آًتی کذٍى
 .17الف ) جبًشیٌی ة) حزف ٍ اضبفِ

ج) پلی پپتیذ کَتبُ هی شَد

د) جْش حزف

ٍ) اثشی ًذاسد

 .18الف ) دس فبطلِ ء دٍسی اص طى ( ساُ اًذاص ) ة) عَاهل سًٍَیسی
e-4 d -3 b -2 a -1 .19
 .21الف ) ٍاثستِ ثِ جٌس ًْفتِ ة) فقذاى عبهل اًعقبدی شوبسُ 8

ج ) XhY

 .21الف ) ًْفتِ است ة) تجوع فٌیل آالًیي دس ثذى ثِ ایجبد تشکیجبت خطشًبکی هٌجشهی شَد کِ ثِ هغض آسیت هی سسبًذ .
 .22ثِ آسایش چْبستبیِ ( تتشادّب ) دس کبسوبى ( هیَص ) 1
 .1 .23کذام طى دس ثیي گًَِ ّب هشتشک اًذ  .2کذام طى ّب ٍیظگی خبص یک گًَِ سا ثبعث هی شاًَذ  .3 .ثاشای تشاخیض هیاضاى
خَیشبًٍذی جبًذاساى هختلف هی تَا استفبدُ کشد  .4شٌبخت ٍ ثشسسی تبسیخچِ تغییش گًَِ ّب  .5تشخیض تَالی ّبی حفظ شذُ
( دٍ هَسد اص هَاسد ثبال رکش شَد )
 . 24اگش گیبُ چبسالد یب تتشا پلَئیذ خَدلقبحی اًجبم دّذ  ،یبختِ تخن  4nخَاّاذ ثاَد ٍ گیابّی کاِ ایجابد های شاَد  ،قابدس ثاِ
کبستوبى ( هیَص ) خَاّذ ثَد ثٌبثش ایي صایبست .
4n=28

4n= 28

ٍالذیي
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2n =14

2n=14
4n =28

گبهت ّب
سلَل تخن
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