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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1) 

های مختلف آن از یکدیگر. هر الیه را جداگانه به محیط کشت باکتری فاقد با سانتریفیوژ کردن عصاره سلولی و جدا کردن بخش

 گیرد.وجود داشت، انجام می DNAای که در آن در الیهاضافه کردند و دیدند انتقال صفت فقط پوشینه 

2) 

 

های قبلی و جدید را به ی حاصل قطعاتی از رشتهDNAهای همانندسازی است که در آن هر کدام از دو مولکول یکی از انواع مدل 

 صورت پراکنده در خود دارد.

 

3) 
 

 ین برابر است و مقدار گوآنین با مقدار سیتوزین برابر است.مبا مقدار تی DNAین موجود در مولکول نآدمقدار 

4) 

 

آید. ختار دوم به شکل کروی در میهای سای تاخوردگی بیشتر صفحات و مارپیچهاست که در نتیجهساختار سه بعدی پروتئین

 آمینواسیدهاست. Rهای گریز بین گروهپیوندهای آبتشکیل این ساختار در نتیجه 

 

5) 

 

رشته را در از با شکستن پیوندهای هیدروژنی دو لیکشوند و سپس هها از آن جدا میتونسهیباز شده،  DNAهای ابتدا پیچ و تاب

 دهد.محلی از هم فاصله می

6) 
 

 .اختصاصی آنزیم شکل ویژه و سه بعدی جایگاه فعال است که فقط یک یا چند پیش ماده توان اتصال به آن را دارندعلت عملکرد 

7) 

 

کند و به کمک آن اولین از آن را شناسایی می، رنابسپاراز کهرونویسی در نزدیکی نقطه آغاز  DNAدر  نوکلئوتیدی ویژههای توالی

  کند.مناسب برای شروع رونویسی را پیدا مینوکلئوتید 

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 فلسطین واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1311-1011سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 3زیست شناسی نام درس: 

 .................نام دبير: 

 01/11/1311ن: تاریخ امتحا

 / عصرصبح  11:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 111مدت امتحان: 
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8) 

 

غ حذف شده، در اولیه به بال mRNAدر تبدیل  اما ی اولیه وجود داردmRNAدر  که رونوشت آن DNAهایی از مولکول بخش

mRNA .بالغ وجود ندارد  

 

1) 
-ی آن پادرمزه را به رنای ناقص متصل میای دارند که بر اساس نوع توالی پادرمزه، آمینواسید مربوط به رمزههای ویژهها آنزیمیاخته

 .ندنک

11) 

 

هایی چون رنای ناقل )پادرمزه( مکمل آن وجود ندارد، این جایگاه توسط پروتئین  ،Aهای پایان ترجمه در جایگاه با ورود یکی از رمزه

و جدا کردن دو زیر واحد ریبوزوم  tRNAپپتید از ها با جدا کردن رشته پلیشود و این پروتئینبه نام عوامل آزاد کننده اشغال می

 رساند.ترجمه را به پایان می

11) 

 

انداز و ژن، محل اتصال پروتئین مهارکننده که در تنظیم منفی رونویسی اگر مهار ی پروکاریوت، بین راهDNAبخشی از مولکول 

 شود.ژن رونویسی نمی کننده به آن متصل باشد، جلوی حرکت رنابسپاراز گرفته شده و

 

12) 

 

است که رخ نمودهای آن فقط دو شکل نداشته و هر عدد یا حالتی بین یک حداقل یا  صفت پیوسته همان صفت چند جایگاهی

 تواند باشد.حداکثر می

13) 
 دارد. Dو پروتئین  Aدر غشای گلبول قرمز کربوهیدرات  A+فرد 

 

14) 

xD              الل سالم 

xd              الل بیمار               

 

15) 

 
hx Hx  

hxhx HxHx hx 

yhx yHx y 

      xHy   *  xHxh 
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16) 

 

همتا دو نسخه از آن بخش را تن فاماول بخشی دیده نشده و تن فامگاه در آن، جا شودهمتا جابهتن فامبه تن فاماز یک  قسمتیاگر 

 شود.دارد که به این جهش مضاعف شدن گفته می

17) 

 = ژنوم هسته  x  +yکروموزوم غیرجنسی +  22

 حلقوی میتوکندری = ژنوم سیتوپالسم DNAیک 

18) 

مقصد وارد جمعیت  مبدا را به جمعیت  های دیگر مهاجرت کنند، در واقع تعدادی از دگرهجمعیت  به  جمعیتوقتی افرادی از یک 

 شود.اند که به این پدیده شارش ژن گفته میکرده

11) 
 شود.های جدید اللی میکه باعث پیدایش ترکیباز دو کروموزوم همتا اهری کروماتیدهای غیرخومبادله قطعه بین 

 

21) 
 شود که این خود در نتیجه جهش است.ها در آنافازمیوز میوقوع فضاهای میوزی که باعث با هم ماندن کروموزوم

 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :
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