
 3آزهَى : زیست ضٌبسی            ثسوِ تعبلی                                                                                               :                          نام 

 زقیقِ 60ا                           هست آزهَى : 2آهَزش ٍ پرٍرش ًبحیِ  هسیریت            ًبم ذبًَازگی:                                             

  تبرید:        زثیرستبى            زٍاززّن تجرثی :پبیِ تحصیلی

                                                          ًبم زثیر:                                               

 ثبرم  سَاالت رزیف

A .زرستی یب ًبزرستی عجبرتْبی زیر را ثسٍى شکر هطرص کٌیس 

هثجت زارز زر ّر ثبر تقسین هیَز حساکثر یک ًَع گبهت هی  Aثِ عَر هعوَل فرزی کِ ًبقل ّوَفیلی است ٍ گرٍُ ذًَی :1

                       سبزز.

            تطکیل پیًَس فسفَزی استر از ضجبّت ّوبًٌس سبزی ٍ رًٍَیسی است.  :2

 زر ّوبًٌس سبزی هسل غیر حفبظتی ، ّوَارُ فقظ یک ًَار هی تَاًس زر ٍسظ لَلِ تطکیل ضَز.: 3

 آًسین فعبلیت زارًس. 3زر ّر زٍراّی ّوبًٌس سبزی ّوَارُ : 4

 ٍجَز زارز.  ABOزر شًگبى ّر اًسبى سبلن ٍ ثبلغ ، فقظ یک جبیگبُ شى ثرای گرٍُ ذًَی : 5

 : جْص هضبعف ضسگی ٍ جبثجبیی ثرای توبم فبم تي ّبی اًسبى هی تَاًس رخ زّس. 6

 ثبضس. 8: پسر هی تَاًس ثر ذالف زذترّوَفیلی ذَز زارای فبکتَر اًعقبزی ضوبرُ  7

 را هطرص کرز. T  ٍC   ٍGثب  A چبرگبف زلیل ثراثری: 8

 ایجبز تغییر زر هیَگلَثیي حتی تغییر یک آهیٌَاسیس ًوی تَاًس سبذتبر عولکرز آى را ثِ ضست تغییر زّس.:  9

 پیرایص زریَکبریَت زرّستِ ٍ زر پرٍکبریَت زر سیتَپالسن صَرت هی گیرز. :10

 تطکیل هی ضَز. Aزر هرحلِ آغبز، ترجوِ پیًَس پپتیسی زر جبیگبُ : 11 

 از هقبیسِ ثبل کجَتر ثب ثبل پرٍاًِ ثرای رزُ ثٌسی جبًساراى هی تَاى استفبزُ کرز. :12

 آهیسش تصبزفی از عَاهل ثرّن زًٌسُ تعبزل شًی ًیست.: 13 

 زر گًَِ زایی ّن هیٌْی ّوبًٌس گًَِ زایی زگر هیٌْی جسایی تَلیس هثل رخ هی زّس.:  14
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B  کلوبت هٌبست پر کٌیس.جبّبی ذبلی را ثب  

 زر زٍ اًساهک ........... ٍ............ زًبی حلقَی زیسُ هی ضَز.: 1

  ٍاحس سبزًسُ اپراتَر .............. ٍ ٍاحس سبزًسُ عَاهل رًٍَیسی ............... هی ثبضس.: 2

  از .................. شًوَز) شًَتیپ ( ٍجَز زارز.ٍ ثِ تعس ) فٌَتیپ (ثرای ثیوبری فٌیل کتًََری ثِ تعساز ............ رخ ًوَز: 3

 پسیسُ کراسیٌگ اٍر یب چلیپبیی ضسى زر هرحلِ .................. هیَز ٍ ثیي زٍ فبهیٌگ ............... تجبزل قغعِ صَرت هی گیرز.:4
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C  تطریحیسَاالت 

  راتطریص هی زٌّس؟ثب استفبزُ از پرتَّبی ایکس زاًطوٌساى چِ هَارزی از پرٍتئیي : 1

 ثرای پرٍتئیي سبذتبر سَم هثبل ثسًیس.: 2

 ّوبًٌس سبزی زر یَکبریَت ّب ثسیبر پیچیسُ تراز پرٍکبریَت ّب است؟: چرا 3

 ثِ ضکل زیر ثبضس: mRNAاگر  :4

                                                                   AUG  ACU  UGC  GAA  UGU  UUC  AUG  UAA  
 هی ضَز؟ Aالف: چٌس رهسُ ٍارز جبیگبُ 

 ذبرج هی ضَز؟ Eة:  چٌس آًتی کسٍى از جبیگبُ 

 ؟ج : آذریي آًتی کسًٍی کِ زر ترجوِ از ریجَزٍم ذبرج هی ضَز ، کسام است ٍ از چِ  جبیگبّی ذبرج هی  ضَز

 تبثیر عَاهل رًٍَیسی تغییر هی کٌس؟زر چِ صَرت هقسار رًٍَیسی شى تحت : 5

از رٍی رخ ًوَز ) فٌَتیپ ( شًَتیپ کسام گرٍُ ّبی ذًَی را هیتَاى   RHٍ گرٍُ ذًَی  ABOثب زر ًظر گرفتي گرٍُ ذًَی : 6

 ًَضت ؟
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ًوَز تفبٍت : اگر زر ًَعی شرت تعساز زگرُ ) آلل ( ّبی ًْفتِ زٍ ثراثر زگرُ ّبی ثبرز ثبضس، ثب کسام شرت زیر از ًظر رخ  7

 کوتری ذَاّس زاضت؟

  AABbCcز :                       AaBBCcج:                   aabbCcة:                        AABBCcالف: 

 را ثب ّن آهیسش زّین شًَتیپ ّبی آًسٍسپرم را ثٌَیسیس؟  RW:اگر زٍ گل هیوًَی صَرتی  8

هٌفی ٍ  Bهثجت اززٍاج کٌس، پسری ثبگرٍُ ذًَی ABهٌفی ٍ ّوَفیل ثب زًی سبلن ثب گرٍُ ذًَی   A: هرزی ثب گرٍُ ذًَی  9

 هجتال  ثِ ّوَفیل هتَلس ضسُ است ، شًَتیپ ٍ، شًَتیپ ٍالسیي را ثٌَیسیس.

 :از عَاهل ذبرج کٌٌسُ جوعیت از تعبزل شًی ًَع آى را زر هَارز زیر ثٌَیسیس. 10

 سل ثعس افراز سبزگبرتر ثب هحیظ را اًتربة هی کٌسالف: ثرای تغییر ذساًِ شًی ً

 زر پی رٍیساز تصبزفی فراٍاًی آلل ّب را زر ذساًِ شًی ًسل ثعس تغییر هی زّس.ة: 

 ج: ایجبز آلل جسیس زر ذساًِ شًی هی کٌس.

 ز : هی تَاًس ذساًِ شًی زٍ جوعیت را ثِ ّن ضجیِ سبزز. 

 هرثَط ثِ کسام هی ضَز؟ : زر تطریح هقبیسِ ای ّر یک ازهَارز زیر 11

 الف: زر ثرذی گًَِ ّب ایي سبذتبر ّب ثِ اًسازُ ی سبیر گًَِ ّب کبرآهس ًیست.

 ة: ثِ کوک آى جبًساراى ذَیطبًٍس زر یک گرٍُ قرار هی زٌّس.

 ج: ًطبى زٌّسُ سبزش ثِ رٍش ّبی هرتلف ثرای پبسد ثِ یک ًیبز است. 

 ز: عرح سبذتبری هتفبٍتی زارًس.

 ّستِ ای را زر هرز ٍ زى هقبیسِ کٌیس.: شًگبى  12

 : ذساًِ شًی را تعریف کٌیس. 13
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 ًورُ ثِ عسز :                      ًورُ ثِ حرٍف :                                         عراح : حیسری/ هَفق ثبضیس 
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