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 1 .صفحه

 . بنویسید پاسخنامه برگۀ در و کرده انتخاب را مناسب گزینه ،زیر سؤاالت در 1
 

 پوشینه، بدون زنده هایباکتری و شده دارکشتهپوشینه هایباکتری عصاره مخلوط به اگر ایوری، آزمایشات در( الف

 .گیردنمی صورت صفت انتقال کنیم، اضافه …………………… کننده تخریب آنزیم

 هاپروتئین( 4               لیپیدها( 3              هاکربوهیدرات( 2           اسیدها نوکلئیک( 1

 

 .شودنمیتولید  ………………تخمیر الکلی  ……….……ب( در تخمیر الکتیکی 

   2CO - ( برخالف4ماده دوکربنه          –( همانند NAD           3+ -  ( همانندATP         2 - ( برخالف1

 

 ……… سبزینهغشای تیالکوئید و در مجاورت  ………در سطح  کننده آبهای گیاهی، عوامل تجزیهیاختهج( در  

 اند.قرار گرفته

 700P -( داخلی 680P                4 -( خارجی 680P          3 -( داخلی 700P        2 -( خارجی 1

 

 .است.. ………………… ژنتیک مهندسی روش به انسولین ساخت در مرحله ترینمهم( د 

                 باکتری به نوترکیب دیسک انتقال( 2                   )پالزمید(دیسک به B و A هایزنجیره ژن انتقال( 1

                فعال انسولین به غیرفعال انسولین تبدیل( 4                                پپتیدی پلی هایزنجیره کردن خالص( 3

1 

 نمایید. انتخاب پرانتز داخل کلمات بین از را صحیح پاسخ ،زیر هایدر هر یک از عبارت 2
 

پیوند هیدروژنی(  -گریزهای آبکنشبرهم زیر ) شکل در شده داده نمایش پروتئینی ساختار برای تشکیل الف(

 .دارد مهمی نقش

 
 

 ( شبیه است.AABbcc – AaBbCC) به رخ نمود دانه ذرت AaBbCcب( رخ نمود دانه ذرت  

 .دارد کمتری اثر بزرگ( –کوچک ) های جمعیت در ایج( رانش دگره

وجود در غشای داخلی باعث توقف زنجیره انتقال الکترونِ ماکسیژن سیانید( با مهار انتقال الکترون به  -)الکل د(

 شود.میراکیزه 

 انرژی( به مرکز واکنش است. –الکترون ) ها انتقالفتوسیستم در نور گیرنده هایآنتن ه( نقش

اسید ینو، یک آماینترفرون تولید شده با همین روشهمانند(  - )برخالفتولید شده با مهندسی پروتئینمین در پالس و(

 جانشین آمینو اسید دیگری شده است.
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 نمره )پاسخ نامه دارد( سؤاالت ردیف

 

 2 .صفحه

 کنید.  بدون ذکر دلیل مشخصزیر را های عبارتهر یک از  صحیح یا غلط بودن 3

 در نوار همانندسازی، پس از گریزانه، دو دوم دور از حاصل هایباکتری استال دِنای و مزلسون آزمایش الف( در

 لوله تشکیل دادند. انتهای و ابتدا

 3در شکل نشان داده، از رنابسپاراز برای رونویسیِ مولکولی که  ب( در یاخته یوکاریوتی

 استفاده شده است.

 گزیند.افراد سازگارتر با محیط را برمی ها،دگرهطبیعی بدون تغییر در فراوانی ج( انتخاب 

 شود.انجام می NAD+قبل از مصرف Aاکسایش پیرووات، اضافه شدن کوآنزیم  هنگامای، یاختهتنفس  آیندفرد( در 

 یابد.                           شود، شدت فتوسنتز افزایش میمساعد میکسیژنازی آنزیم روبیسکو که شرایط برای نقش اه( زمانی

 ای را دارند.های ماهیچهیاخته های عصبی وابلیت تمایز به یاختهاستخوان، ق مغز بنیادی بالغ در هایو( یاخته
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  پر کنید.کلمات مناسب را با جای خالی هر یک از عبارت های زیر در  4
 

 دهد.رنابسپاراز را نشان می جهت حرکت ...…......الف( در شکل روبه رو شماره 
 

را مشاهده کرد  Bو Aهای خونی گروه فقطتوان در بین فرزندان باشد، در صورتی می ABاگر گروه خونی پدر ب( 

 باشد. ………که گروه خونی مادر 

 شود.غرافیایی و توقف شارش ژن آغاز میبا جدایی ج ……………………ج( گونه زایی 

 .است ...........….ای پروتئینی به نام شتن به بخش داخلی راکیزه، مجموعهها برای برگتنها راه پیش روی پروتون د(

 می باشد.  …………..…… است، S2H آن ها الکترون تأمین منبع هایی کهباکتری در فتوسنتزی ه( رنگیزه

 ممکن شد. ...………..... تولید موادی مانند پادزیست ها، آنزیم ها و مواد غذایی در دوره زیست فناوری و(
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 زیر پاسخ دهید. سؤاالتاسیدها به  در رابطه با ساختار نوکلئیک 5

 کدامیک از انواع نوکلئیک اسیدها، یک اکسیژن کمتردارد؟قند موجود در ساختار  الف(

 ؟شده است متصل دیگر نوکلئوتید به مربوط قندِ از بخشی چه به نوکلئوتید یک فسفات استر،فسفودی پیوند در ب(

 آن ثابت باقی بماند؟ این مولکول در سراسرباعث شده است که قطر  ،دنا مولکول در ویژگی ساختاری ( کدامج

1 

تصویر روبه رو  که در 1های آنزیم شماره الف( کدام نوع از فعالیت 6

 شود؟اده شده است، باعث عمل ویرایش مینشان د

سازی در دنای اشرشیاکالی بیشتر است یا دنای همانندتعداد نقاط ب( 

 های پیکری موش؟یاختههسته 
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 "ومس صفحه در سؤاالت ادامه"
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 3 .صفحه

 5/0 رود؟می بین از ماده پیش به آنزیم اتصال امکانمحیط،  PHمیزان  چرا با تغییر 7

 5/0 ای با یکدیگر مقایسه کنید.فعات انجام شده در هر چرخه یاختهرونویسی و همانندسازی را از لحاظ تعداد د 8

 .زیر پاسخ دهید سؤاالتدر مورد فرایند ترجمه به  9

حامل رشته پپتیدی در کدام جایگاه رناتن قرار  جایی رناتن، رنای ناقلِ، بعد از جابهنله طویل شددر مرح الف(

 گیرد؟می

 شود؟ آغاز پیک رنای رونویسی پایان از قبل ترجمه است ممکن هاچرا در پروکاریوت (ب

 گیرد، کدام است؟قرار می  Aجایگاهای که در زیر، اولین پادرمزه mRNA( با توجه به ج

 …CCGAUGCGAGCCGAUUACGGUUGAUA…                   
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 زیر پاسخ دهید. سؤاالتدر رابطه با تنظیم بیان ژن به  10

 یا خاموش؟دهد کاریوتی را در حالت روشن نشان میپرو ژنِمقابل الف( شکل 
 

 گردد؟کدام قند باعث رونویسی میود ب(در تنظیم مثبت رونویسی، وج

 افزایش را رونویسی سرعت آن، به متصل عوامل رونویسیِ کمک با دنا توالیِ از بخش کدام ،هایوکاریوت ج( در

 دهد؟ می

 کند؟می پیدا کاهش هابخش این در موجود ژن بیان میزان تن،فام از هاییبخش در فشردگی افزایش با چراد( 

1 

 .در مورد  صفت رنگ گل میمونی به پرسش های زیر پاسخ دهید 11

 از کدام نوع است؟W و R دگره الف( رابطه بین دو

 ، صفتی پیوسته است یا گسسته؟ب( صفت رنگ گل میمونی
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 ازدواج کرده است.     مردی که مادرش هموفیل بوده است، با زنی ناقل هموفیلی  12

 این مرد و زن را بنویسید. )ژنوتیپ(نمود الف( ژن

 داشت؟خواهند  نمودی ز این ازدواج، چه ژنب( دختران حاصل ا

1 

 زیر پاسخ دهید. سؤاالت( به PKUکتونوری )در رابطه با بیماری فنیل 13

 این بیماری در بدو تولد چیست؟ الف( دلیل آشکار نبودن عالئم 

 آالنین در بدن این بیماران چیست؟ب( علت تجمع آمینواسید فنیل 

 ؟زندآسیب می ،های نوزادبا شیر مادر، به کدام یاخته کتونوریتغذیه نوزاد مبتال به فنیلج( 
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 "مچهار صفحه در سؤاالت ادامه"
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 4 .صفحه

  زیر پاسخ دهید. سؤاالتدر رابطه با جهش به  14
 

 دهد؟   می نشان را ها تنفام در ساختاری ناهنجاری نوع چه مقابل الف( شکل

 گذارد؟می وراثتی ماده بر تاثیری چه خورشید ب( پرتوفرابنفش

 شود؟می ترکوتاه شده ساخته پروتئین طول صورت چه در جانشینی، جهش در ج(
 

1 

 5/0 شود؟های نوترکیب میت چلیپایی شدن باعث ایجاد فامینکدر چه صور 15

 برای تعاریف زیر نام مناسب را بنویسید. 16

   دارند. هایی که نیای مشترکی الف( گونه

 متفاوت دارند.ساختاری ب( ساختارهایی که کار یکسان اما طرح 

5/0 

 5/0   ؟شودنمیعی، منجر به تشکیل گونه جدید گل مغربی تتراپلوئید با گل مغربی طبیهای لقاح بین گامت به چه دلیل 17

 زیر پاسخ دهید. سؤاالتقندکافت( به های مرحله گلیکولیز)مورد واکنش در 18

 شود؟لف( در کدام قسمت یاخته انجام میا

 شود، چیست؟لکترونی که در قند کافت تشکیل میب( مولکول حامل ا

 ؟گیردمی انجام روش کدام با قندکافت در ATP شدن ، ساختهATPهای ساخت بر اساس روشج( 

75/0 

 در چرخه کربس: 19

 شود؟ایجاد می در چرخه نی کدام مولکولببا مولکولی چهار کر Aالف( ضمن ترکیب استیل کوآنزیم 

 شود؟آزاد می 2CO ( چند اتم کربن به صورتب
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 5/0 شوند؟می تشکیل های آزاد چگونهها، رادیکالراکیزهدر فرآیند تنفس هوازی درون  20

 .دهید پاسخ زیر سؤاالت به فتوسنتز با رابطه در 21

 هستند؟ ترنزدیک گیاه روپوست کدام به ،ایپارانشیمی نرده هاییاختهدر برگ گیاهان دولپه، الف( 

 دهد؟می افزایش نور متفاوت های موج طول از استفاده در را گیاه کارایی عاملی چهب( 

 باشد؟، چه مولکولی می1فتوسیستم  از شده خارج هایالکترونگیرنده نهایی  ج(
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 5 .صفحه

گذاری شده، نام های شمارهدهد. در قسمتهای چرخه کالوین را نشان میتصویر زیر اولین مرحله از واکنش 22

 ترکیبات را بنویسید.
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 باشد؟می ( 3C -4C -CAM ) دو نمونه گیاه با خصوصیات زیر وجود دارد. هر نمونه جزء کدام دسته از گیاهان 23
 

 

 2نمونه 1نمونه 

 کربنه است. 2CO ،4از ساخته شده اولین ماده آلی پایدار 

 های هوایی در طول روز بسته و در شب باز هستند.روزنه

 گیرد.صورت می روز در 2CO اولیه تثبیت

 .گیردهای میانبرگ انجام میفقط در یاخته 2COنثبیت 
 

 .............................2نمونه                             .............................  1نمونه 
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 .دهید پاسخ زیر سؤاالت به ژنتیک مهندسی مراحل مورد در 24

 چیست؟ دنا سازیهمسانه در مرحله اولین الف(

 شود؟استفاده می آنزیمی چه از مکمل انتهای دو بین استر فسفودی پیوند ایجاد نوترکیب برای دنای تولید در( ب

 مواد با همراه حرارتی شوک یامیزبان از شوک الکتریکی و  یاخته به نوترکیب ایدن کردن چرا هنگام وارد( ج

 کنند؟شیمیایی استفاده می

 شود؟تراژنی استفاده می های یاخته برای جداسازی (پالزمیددیسک)از کدام ویژگی ( د

1 

                                                                                          الف( منظور از ژن درمانی چیست؟                                                                                                 25

 های مشابه از منابع غیرانسانی در چیست؟نسبت به فرآورده تیک،مزیت داروهای ساخته شده به روش مهندسی ژنب(

د زا وارزا را، به ویروس یا باکتری غیر بیماری، کدام ژنِ عامل بیماریBهپاتیت ضد نوترکیب واکسنبرای تهیه ( ج

 کنند؟می

1 

 20 موفق باشید.                                             جمع نمرات                                                              

 


