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 ثبرم  سؤال

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

 ( ثِ ًسجت هسبٍی زر سزاسز هَلکَل تَسیغ ضسُ اًس.      RNAالف ( چْبر ًَع ًَکلئَتیس زر زًب ) 

                           ة( ثزذی اس پزٍتئیي ّب ّوبًٌس گلَثَلیي ّب ًقص زفبػی زر ثسى زارًس .                                                            

 پلیوزاس ) زًب ثسپبراس (زر طَل رضتِ الگَ حزکت هی کٌس .  DNAج ( آًشین ّلیکبس ّوَارُ جلَتزاس 

 رًٍَیسی یک صى هوکي است ثب رضتِ هَرز رًٍَیسی صى هجبٍر ذَز یکسبى ثبضس .  ز( رضتِ هَرز 

 قزار ًوی گیزز .    Aزر  AUGُ( زر فزایٌس تزجوِ ّیچگبُ 

 ٍ( ثزای ایٌکِ جوؼیتی زر تؼبزل ثبضس ثبیس تؼساز الل ّب زر طی ًسل ّبی هتَالی ثبثت ثوبًس .  

1/5 

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

الف ( پیًَسی کِ گزٍُ فسفبت یک ًَکلئَتیس ثب گزٍُ ّیسرٍکسیل اس قٌس ًَکلئَتیس زیگز ثب پیًَس ..................... 

 اتصبل زارز .  

 ثبقی هی هبًس ....................... ًبهیسُ هی ضَز . DNA رًٍَضتهٌبطقی اس ثبلغ  mRNAزر ة( 

 پیک زر یبذتِ ّبی .............................. سٍزتز ترزیت هی ضَز . RNAج( 

 ز( جْص زرثرص تٌظیوی ثزتَالی پزٍتئیي اثزی ًسارز ثلکِ ثز ................ آى پزٍتئیي اثز هی گذارز .

 .ًبم زارًس .............................. ضًَسهی اس آى جسا  DNA یکِ قجل اس ّوبًٌسسبس ّب یياس پزٍتئ یگزٍّ (ُ

 ی..............................  هیششزاضتِ ثبضس ثِ آى آه یثستگ یپصًَت یب یپافزاز ثِ فٌَت یيث ّبی یششاگز آه (ٍ

 .گَیٌس

5/1 

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

 ذطی زر هَجَزات )یَکبریَت/ پزٍکبریَت(  ٍ  زًبی )ذطی/حلقَی( ّوِ هَجَزات زیسُ هی ضَزالف( زًبی 

زر  (آًْب Rکِ هبّیت گزٍُ )کزثَکسیل/ّب ّستٌس  یيپزٍتئ (یثسپبرُ ّب)تک پبرُ ّبی / ّب  یساس یٌَآه ة(

 هَثز است . یيپزٍتئ یضکل زّ

 کٌس یًو ییزطَل کزٍهَسٍم تغ )جبثجبیی/ٍاصگًَی( یسبذتبر یزر جْص ّبج( 

 ضَز یه ییزاتیزچبر تغ یسیرًٍَ (پس اس ) زر حیي/ًبقل یرًب ز(
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 5/0 . یسیسرا ثٌَ یيٍ فزاًکل یلکیٌشٍ یصآسهب یجًتب 4

 هشلستَى ٍ استبل :   یصزرآسهب 5

 یلزازى چٌس ًَار تطک یش( پس اس گز یقِزق 20) ثؼس اس  14Nکطت  یطزر هح یّب ی( ثبکتز DNA)  ی( زًب الف

 ضس ؟ 

 چِ ثَز ؟ یصآسهب یيحبصل اس ا یجِ( ًتة

5/0 

 :                            یذپاسخ ده یرته سَاالت ز یرتا تَجه ته شکل ز 6

 ؟  ایي ًَع رًٍَیسی زر چِ جبًساراًی هطبّسُ هی ضَز ( الف

ذَز هتصل  یگبُفؼبل کٌٌسُ ثِ جب یطَزثبػث ه ی( چِ ػبهلة

 ضَز 

5/0 

 5/0  ی کٌٌسه چِ استفبزُ یّوتب  یضٌبسبى اس سبذتبرّب یستس 7 

 ّبی سیز پبسد زّیس. ثِ پزسص هسل ٍاتسَى ٍ کزیکزر هَرز  8

 الف( هَلکَل زًب چٌس رضتِ است

 ة(هَلکَل زًب ثِ چِ ضکلی زیسُ هی ضَز

 هی ضَزج(پیًَس ّبی فسقَ زی استز ٍ ّیسرٍصًی زر هَلکَل زًب ثیي چِ اجشایی زیسُ 

1 

 75/0 ضَز ؟ یّب ه یيسبذتبر اٍل ، زٍم ٍ سَم پزٍتئ یجبزثبػث ا یًَسّبییچِ ًَع پ 9

 زارز :  ABٍ هبزری گزٍُ ذًَی  Oپسری ثب گزٍُ ذًَی  10

 صى ًوَز ) صًَتیپ ( ٍ رخ ًوَز ) فٌَتیپ ( فزسًساى را هطرص کٌیس .
1 

   : ABOزر راثطِ ثب گزٍُ ذًَی  11

 چگًَِ است ؟  Oًسجت ثِ آلل  Aالف ( راثطِ آلل 

 چگًَِ است ؟Bًسجت ثِ آلل   Aة( راثطِ آلل 

5/0 

 0/5 زگزُ     سیز را تؼزیف کٌیس حاصطال 12

  : ثِ سَاالت سیز زر هَرز آًشین ّب پبسد زّیس 13

  الف ( آًشین ّب چِ تبثیزی ثز اًزصی فؼبل سبسی زارًس ؟
1 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 جمهوری اسالمی ایران

 وزرات آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

 وحددبیرستان غیردولتی مُ

 ًام ٍ ًام خاًَادگی :

 دٍازدهن پایه :

 تجرتیرشته :

 نوبت اولامتحانات 

  نام درس : .....

 داژً زٍریپآقای  ًام دتیر :

  1111 / 10/  11 تاریخ اهتحاى :

 دقیقه 100  زهاى پاسخگَیی :
 

 صفحِ 3

 

 

 است ؟ ة( چزا هی گَیین ػولکزز آًشین ّب اذتصبصی

 ج(آًشیوی را هؼزفی کٌیس کِ زر غطب یبذتِ فؼبلیت زارز؟

  : ثِ سَاالت سیز زر هَرز رًٍَیسی پبسد زّیس 14

  الف ( زر کسام هزحلِ رًٍَیسی حجبة رًٍَیسی تطکیل هی ضَز ؟

 تَسط کسام آًشین ضکستِ هی ضَز ؟ DNAة( پیًَسّبی ّیسرٍصًی ثیي ثبسّبی زٍ رضتِ 

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

1 

 :  یسسَاالت پبسد زّ یزثِس mRNAزر  یسیًَکلئَت یثب تَجِ ثِ تَال 15

AAAGUGAUGUUUCGUCCUGCAUAG                                   

 کسام است ؟  یززگ یقزار ه P یگبُ) رهشُ (کِ زر جب یکسًٍ یي( آذز الف

 کسام است ؟  یززگ یقزار ه A یگبُ) پبزرهشُ ( کِ زر جب یکسًٍ یآًت یي( اٍلة

 ضَز ؟  یرهش هmRNA یيتَسط ا یساس یٌَ( چٌس آهج

 زارز ؟ یسیپپت یًَسسبذتِ ضسُ چٌس پ یسیاس یٌَ( رضتِ ء آهز

1 

 5/0 ضَز ؟ یه یلتطک یًَسّبییچِ پ یجَسٍمر A یگبُزر جب 16

 :  یسزر هَرز جْص پبسد زّ یزثِ سَاالت س 17

ضَز ، اس کسام ًَع جْص  یضکل ه یقزهشزاس یاس گلجَل ّب یًبض یکن ذًَ یوبریکِ ثبػث ث ی( جْطالف

 کَچک است ؟

 ضَز ؟ یزر چبرچَة ذَاًسى ه ییز( کسام ًَع جْص ّب هٌجز ثِ تغة

 ذَاّس ضس؟ یجبزا یسپپت یزر رضتِ پل ییزیضَز چِ تغ یلتجس یبىثِ رهشپب یٌَاسیسآه یک( اگزرهش ج

 ضَز ؟ یغبلجب هٌجز ثِ هزگ ه یسبذتبر یاس جْص ّب یک( کسام ز

 ّب ذَاّس زاضت ؟  یيثز پزٍتئ یزیرخ زّس چِ تبث یصً یيث یّب ی( اگز جْص زر تَالٍ

5/1 

 زر کجب قزار زارز ؟  یٌسُافشا یالف ( تَال 18

 ضَز ؟  یهتصل ه یٌسُافشا یثِ تَال یٌی( چِ پزٍتئة

5/0 

 

 1زر جسٍل سیز ّز یک اس هَارز ستَى الف  ثب یکی اس هَارز ستَى ة ارتجبط هٌطقی زارز آًْب را پیسا کٌیس ٍ زر  19
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 ثزگِ پبسد ثٌَیسیس )زر ستَى ة یک هَرز اضبفِ هی ثبضس(

 ة الف

 افشایص گًَبگًَی زگزُ ّب زر یک جوؼیت( 1

 افشایص گًَبگًَی زر یک جوؼیت( 2

 جوؼیتکبّص گًَبگًَی زر یک ( 3

 فزاٍاًی ًسجی زگزُ زر اثز اًتربة رفتبری ( 4

.a جْص 

.b  ضبرش 

c .راًص 

d .اًتربة طجیؼی 

.e  آهیشش غیز

   تصبزفی

 :  یسپبسد زّ یزثِ سَاالت س یلیّوَف یوبریزرراثطِ ثب ث 20 

 است ؟ یوبریچِ ًَع ث یکیاس ًظز صًت یوبریث یي( االف

 کسام است ؟ یلیًَع ّوَف یيتز یغ( ضبة

 . یسیسرا ثٌَ یوبر) صى ًوَز ( هزز ث یپ( صًَتج

1 

 : یسپبسد زّ یزس یثِ پزسص ّب یبکتًََر یلفٌ یوبریزر راثطِ ثب ث 21

 است ؟ یوبریچِ ًَع ث یکیاس ًظز صًت یوبریث یي( ا الف

 ؟ یٌسث یه یتهغش آس یوبریث یي( چزا زر اة

5/0 

 5/0 زارز ؟ یکٌس ثِ چِ ثستگ یاسکزٍهَسٍم ّب) فبم تي ّب(را هٌتقل ه یککِ ّزگبهت) کبهِ (کسام  یيا 22

 5/0 زٍ ًَع اس اطالػبت ثسست آهسُ اس صًگبى هقبیسِ ای را ثٌَیسیس . 23

 اگز گیبُ تتزاپلَئیس گل هغزثی ذَزلقبحی اًجبم زّس ًتیجِ چِ ذَاّس ثَز ؟  24

 

75/0 

 20 جوغ ًوزات
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 پاسخنامه 

 . الف ( غلط             ة ( دسست       ج ( دسست        د( دسست      ُ ( دسست         ٍ ( غلط1

. الف ( پیًَذ فسفَ دی استش          ة ( اگضٍى یب ثیبًِ         ج ( پشٍکبسیَت یب پیش ّستِ ای      د( هقذاس  ُ( ّیستَى ّاب   ٍ(  2

 غیش تظبدفی

 پس اص ی                   د(ٍاطگًَج(     R-یتک پبسُ ّب حلقَی      ة(-یَکبسیَت. الف( 3

4 .DNA سشتِ است یکاص  یشداسد ٍ ث یچیدًب حبلت هبسپ یب 

 است یحفبظت یوًِ یًشبى داد : ّوبًٌذ سبص یشآصهب یتا یجسشتِ   ة(  ًتب یکالف (.5

 . الف( پشٍکبسیَت ّب )پیش ّستِ ای(   ة( هبلتَص6

 .دٌّذ یقشاس ه گشٍُ یکسا دس  یشبًٍذٍ جبًذاساى خَ کٌٌذ یه استفبدُ جبًذاساى یثٌذ سدُ یّوتب ثشا یاص سبختبسّب .7

   یآل یثبصّب ّیذسٍطًی ثیي  قٌذ ٍ فسفبتسا  ج)فسفَ دی استش  یًشدثبً یچهبسپسبختبس ة(  یذیًَکلئَت یدٍ سشتِ پل الف( .8

 یضآثگش یًَذّبیسبختبس سَم : پ         یذسٍطًیّ یًَذسبختبس دٍم : پ        یذیپپت یًَذ. سبختبس اٍل : پ9

  B یدٍم گشٍُ خًَ یکٍ   A یدٍم گشٍُ خًَ یک:  یپفٌَت       AO  ٍBOفشصًذاى :  یپطًَت.11

 داسًذ یثبسص است         ة( ساثطِ ّن تَاً  Oًسجت ثِ  A. الف ( 11

 . یٌذدگشُ گَ یبداسًذ ، الل  یکسبًی یطً یگبُطفت کِ جب یکهختلف  یثِ شکل ّب .12

 اص آى هطبثقت داسد .  یثخش یب (چٌذ هبدُ خبص یب یک یسٍ)هبدُ  یشفعبل ثب شکل پ یگبُدس جب ینشکل آًض یشا( صالف .13

 ج( پوپ سذین پتبسین دّذ . یسا کبّش ه یفعبل سبص ی( اًشط ة

 کٌٌذ . یه یسیسًب ثسپبساص اص طى سًٍَ یبدیة( تَسط سًب ثسپبساص  ج( ثِ طَس ّوضهبى تعذادص      یسی. الف ( هشحلِ آغبص سًٍَ 14

 یًَذپ 4د(         یذاس یٌَآه 5ج(                AAAة(          GCA. الف ( 15

 کذٍى   یکذٍى ٍ آًت یيث یذسٍطًیّ یًَذّب ٍ پ یذاس یٌَآه یيث یذیپپت یًَذ. پ16

 ًذاسد یشَد      د( جْش حزف     ٍ( اثش یکَتبُ ه یذپپت یة( حزف ٍ اضبفِ        ج( پل    یٌیالف ( جبًش .17

 یسیاص طى ) ساُ اًذاص (  ة( عَاهل سًٍَ یالف ( دس فبطلِ ء دٍس .18

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

X ج (          8الف ( ٍاثستِ ثِ جٌس ًْفتِ    ة( فقذاى عبهل اًعقبدی شوبسُ   .21
h
Y  

 سسبًذ . یه یتشَد کِ ثِ هغض آس یهٌجشه یخطشًبک یجبتتشک یجبددس ثذى ثِ ا یيآالً یلالف (  ًْفتِ است   ة( تجوع فٌ .21

 1(  یَص) تتشادّب ( دس کبسوبى ) ه  یِچْبستب یش. ثِ آسا22 

. ثاشای تشاخیض هیاضاى    3بعث هی شاًَذ .  . کذام طى ّب ٍیظگی خبص یک گًَِ سا ث2. کذام طى دس ثیي گًَِ ّب هشتشک اًذ  1. 23

 . تشخیض تَالی ّبی حفظ شذُ  5. شٌبخت ٍ ثشسسی تبسیخچِ تغییش گًَِ ّب 4خَیشبًٍذی جبًذاساى هختلف هی تَا استفبدُ کشد 

 ) دٍ هَسد اص هَاسد ثبال رکش شَد ( 

خَاّاذ ثاَد ٍ گیابّی کاِ ایجابد های شاَد ، قابدس ثاِ           n4. اگش گیبُ چبسالد یب تتشا پلَئیذ خَدلقبحی اًجبم دّذ ، یبختِ تخن  24

 کبستوبى ) هیَص ( خَاّذ ثَد ثٌبثش ایي صایبست . 

                                                                  4n= 28               4n=28              يیٍالذ                 
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2n  =14              2n=14                                        گبهت ّب 

                                          =28 4n                    سلَل تخن 
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