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سؤاالت

 -1جبّبی ذبلی را ثب کلوبت هٌبعت پز کٌیس:
الف) زر عطح علَل ّبی عزطبًی هَلکَل ّبی ذبصی ثٌبم ٍ .........جَز زارز کِ تَعط لٌفَعیت ّبی  Tؽٌبعبیی هیؾَز0/25.
ة) ثیوبری هبلتیپل اعکلزٍسیظ ًَؾی ثیوبری  ...................اعت0/25 .
ج) پزٍتئیي ّبی هکول ٍ  ...........ثب ایجبز هٌفذ زر غؾبی علَل هَجت هزگ آًْب هی ؽًَس 0/25.
ز) پبزتي ّب ثِ ٍعیلِ علَلْبیی ثِ ًبم  ........تزؽح هی ؽًَس0/25 .
ُ) پبعد ثیؼ اس حس زعتگبُ ایوٌی زر ثزاثز ثزذی آًتی صى ّب ً............بم زارز0/5 .
 -2فبگَعیتَس هیکزٍثْب چگًَِ اًجبم هی ؽَز؟0/25
 -3الف) چزا ثسى افزاز هجتال ثِ ایسس لسرت زفبؾی کوی زارز ٍ ثِ راحتی ثِ ثغیبری اس ثیوبریْب هجتال هی ؽًَس؟0/5
ة) علَل هبعتَعیت هؾبثِ کسام علَلْبی ذًَی ّغتٌس؟0/5
 -4الف) التْبة را تؿزیف کٌیس0/5.
ة) ًمؼ ایٌتزفزٍى زر زفبؼ اذتصبصی را ثٌَیغیس0/5.
 -5الف) ایوٌی فؿبل را تؿزیف ًوبییس0/5.
ة) پبزتي ّب ثب رٍػ ّبی هرتلف آًتی صى ّب را غیز فؿبل هی کٌٌس .یکی اس ایي رٍػ ّب را تَضیح زّیس0/25 .

 -6الف) اثز پوپ عسین – پتبعین  ،ثز غلػت یَى پتبعین زرٍى ًَرٍى را ثٌَیغیس؟ 0/5

ة) ؾلل چیي ذَرزگی سیبز لؾز هد زر اًغبى چیغت؟ 0/25
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ج) گزُ ّبی ؾصجی زر هغش پالًبریب اس چِ اجشایی تؾکیل ؽسُ اعت؟0/25
 -7الف) زر آغبس پتبًغیل ؾول زر ًَرٍى ؾلت هثجت تز ؽسى پتبًغیل زرٍى علَل چیغت 0/25 .
ة) زر زعتگبُ ؾصجی ًیکَتیي جبیگشیي کسام هبزُ هی ؽَز0/25 .
 -8الف) کسام ثرؼ زعتگبُ ؾصجی زر هغش ّیپَتبالهَط ٍ تبالهَط را ثِ لؾز هد هتصل هی کٌس0/25 .
ة) هبزُ ی ذبکغتزی ًربؼ اس کسام ثرؼ علَل ؾصجی ( ًَرٍى) تؾکیل ؽسُ اعت0/25 .
ج) ًزم ؽبهِ ؾالٍُ ثز حفبغت هغش چِ ًمؼ زیگزی زارز0/25 .
 -9الف) چِ ثرؾی اس زعتگبُ ؾصجی هزکشی هزکش احغبط گزعٌگی اعت0/25 .
ة) اؾصبة پبراعوپبتیک چِ تبثیزی زر زعتگبُ گَارػ زارز0/25 .
 -10ؽکل سیز اًؿکبط سرزپی سیز ساًَ را ًؾبى هی زّس .
()1

ثرؼ ّبی هؾرص ؽسُ ثب فلؼ را ًبهگذاری کٌیس 0/75.

()2

()3

 -11الف) غسُ ّبی تزؽح کٌٌسُ هبزُ هَم هبًٌس هجزای گَػ ذبرجی  ،اس تغییز ؽکل کسام غسز ایجبز ؽسُ اعت؟0/25
ة) ّز کبپَال اس چِ ثرؾْبیی تؾکیل ؽسُ اعت ؟ 0/5

ج) کسام ؾبهل زر گَػ ذفبػ ثبؾث کبّؼ حغبعیت گَػ ًغجت ثِ اصَات ثلٌس تَلیسی هی ؽَز؟0/25

 -12جبّبی ذبلی را ثب کلوبت هٌبعت پز کٌیس:
الف) ؾسم یکٌَاذتی اًحٌبی لزًیِ یب ؾسعی چؾن هٌجز ثِ ثیوبری  ....................هی ؽَز0/25
ة) الیِ صلجیِ چؾن اس ًَؼ ثبفت  ..........اعت؟0/25
ج) ثِ جبیی کِ ؾصت ثیٌبیی اس ؽجکیِ چؾن ذبرج هی ؽَز  ........هی گَیٌس؟ 0/25
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 -13الف) تصَیزسیزهزثَط ثِ کسام گیزًسُ ؽجکیِ اعت؟ کبرآى راثٌَیغیس؟ 0/5

ة) علَل ّبی هضکسار حلشٍى گَػ زرًٍی چِ ًَؼ گیزًسُ ای ثِ ؽوبر هی رًٍس؟ 0/25
ج) کسام یک اس جبًَراى سیز هی تَاًس جشیی تزیي حزکبت را زر هحیط تؾریص زّس چزا؟0/5
 -1ذزچٌگ

-2پالًبریب

 -3اًغبى

ً -14مؼ ّز یک اس هَارز سیز را زر چؾن ثٌَیغیس0/5 :
الف) هبّیچِ ّبی هَجَز زر ؾٌجیِ
ة) ؽیپَر اعتبػ
 -15زر هغش اًغبى لَة گیجگبّی ٍ لَة پظ عزی هزکش پززاسػ کسام اطالؾبت حغی اعت.؟0/5
ّ -16یپَتیزٍئیسیغن زر افزاز ثبلغ چِ ؾَارضی تَلیس هیکٌس؟ 0/5
-17گیزًسُ ّبی ّزیک اس َّرهَى ّبی سیز زر چِ ثرؾی اس علَل ّسف لزار زارز؟0/75
ج -تیزٍکغیي
ة -کَرتیشٍل
الف -گلَکبگَى
 -18ثِ عؤاالت سیز پبعد زّیس0/5 :
الف) چِ ؾبهلی هَجت تحزیک تزؽح َّرهَى کلغی تًَیي هی ؽَز؟
ة) تبثیز َّرهَى غسُ پبراتیزٍئیس رٍی علَل ّبی اعترَاًی چیغت؟
 -19زر ّز یک اس هَارز سیز کسام َّرهَى ًمؼ زارز؟0/75
الف) ٌّگبم فؾبر ّبی رٍحی همسار آى زر ذَى افشایؼ هی یبثس.
ة) زر پبعد ثِ کبّؼ عسین ذَى تزؽح هی ؽَز.
ز -ثِ کوک  AMPحلمَی  ،ثز علَل ّسف تبثیز هی گذارز.

 -20الف) گَ اتز چیغت؟0/5
ة) ثیوبری زیبثت ؽیزیي را تَضیح زّیس؟(ؾلل ثیوبری السم ًیغت)0/5
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 -21ایَری ٍ ّوکبراًؼ چگًَِ هؿلَم کززًس کِ  DNAهبزُ ی هغئَل تزاًغفَرهبعیَى اعت؟0/5
-22یبفتِ ّبی چبرگبف زر هَرز هَلکَل  DNAچِ ثَز؟0/5
 -23عبذتوبى  DNAرا ثز اعبط هسل ٍاتغَى ٍ کزیک ثٌَیغیس؟0/75
 -24اجشای یک ًَکلئَتیس را ثٌَیغیس؟0/75
 -25آسهبیؾی را ثٌَیغیس کِ گزیفیت ثز اعبط آى ًتیجِ گزفت کِ کپغَل ثبکتزی ؾبهل هزگ هَػ ّب ًیغت؟0/5

 -62پبعد صحیح پزعؾْبی سیز ثٌَیغیس0/75 .
الف) اگز تزتیت ثبسّبی ثرؾی اس یک رؽتِ  DNAثِ صَرت  CAG TAGثبؽس  ،تزتیت ثبسّبی رؽتِ زیگز اس چپ ثِ
راعت کسام اعت؟
ة) چزا هی گَیٌس ّوبًٌس عبسی  DNAثِ طزیمِ ًیوِ حفع ؽسُ اعت.
ج -زریک رؽتِ پلی ًَکلئَتیسی ،زٍ ًَکلئَتیس اس طزیك کسام پیًَس ثِ ّن هتصل هی ؽًَس؟
 -62ؾجبرتْبی سیز ثطَر زلیك تؿزیف کٌیس؟0/75
ة) صى
الف) ًَکلئَسٍم

ج) کزٍهَسٍهْبی ّوتب

 -28زر یک هَلکَل  DNAکِ زارای ًَ 1000کلئَتیس اعت 280 ،ثبس تیویي ٍجَز زارز .تؿساز ثبسّبی گَاًیي زر ایي هَلکَل
 DNAرا هحبعجِ کٌیس0/5 .

موفق باشید.
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پبعرٌبهِ عَاالت سیغت 2

ة)ذَزایوٌی ج) پزفَریي ز) پالعوَعیت ُ) آلزصی
-1الف) آًتی صى
 -2اثتسا لغوتی اس غؾبء علَل فبگَعیت کٌٌسُ زٍر آًتی صى را گزفتِ ٍثِ صَرت ٍسیکَل آى را ٍارز ذَز کززُ ٍعپظ تَعط آًشیوْبی لیشٍسٍهی ذَز
آى را اسثیي هی ثزًس.
 -3الف) سیزا ٍیزٍط HIVگزٍُ ذبصی اس لٌفَعیتْبی  Tرا کِ زر زفبؼ ًمؼ زارًسهَرز تْبجن لزارزازُ ٍ زر آى ّب تکثیز ؽسُ ٍآًْب را اسثیي هی ثزز ،زر
ًتیجِ ثِ هزٍر لسرت زفبؾی ثسى کن هی ؽَز.ة) ثبسٍفیل
-4الف) التْبة ًَؾی پبعد هَضؿی اعت کِ ثِ زًجبل ذزاػ ،ثزیسگی،یب ّزًَؼ آعیت ثبفتی زیگز ثزٍس هی کٌس .ایي پبعد اس رٍیسازّبیی تؾکیل ؽسُ
اعت کِ هجوَؾب عجت عزکَة ؾفًَت ٍ تغزیؽ ثْجَزی هی ؽًَس .ة) پزٍتئیٌی اعت کِ زر زفبؼ غیز اذتصبصی ًمؼ زاؽتِ کِ اس علَلْبی آلَزُ ثِ
ٍیزٍط تَلیس ؽسُ ٍ هبًؽ اس تکثیز ٍیزٍط زر عبیز علَلْب هی ؽَز یؿٌی هٌجز ثِ همبٍهت علَلْبی عبلن زر ثزاثز ٍیزٍط هی ؽًَس ٍلی علَل آلَزُ کِ
ایٌتزفزٍى تَلیس کززُ ذَزػ ذَاّس هزز.
 -5الف) زر ایوٌی فؿبل ذَز ثسى زر اثز هَاجِ ؽسى ثب آًتی صًْب ذَزػ تَلیس پبزتي هی کٌس.ایوٌی فؿبل ثِ زٍصَرت طجیؿی ٍ هصٌَؾی اًجبم هی
ؽَز کِ طجیؿی اس طزیك ثزذَرز ثسى ثب آًتی صى هی ثبؽس ٍ هصٌَؾی اس طزیك تشریك ٍاکغي ایجبز هی ؽَز.
ة) -1اس طزیك چغجیسى ثِ آًتی صى ٍ ؾسم ٍرٍز آًتی صى ثِ علَل ّسف  -2افشایؼ فبگَعیتَس
-6الف) ایي پوپ ثب هصزف یک  ، ATPعِ یَى عسین را ثِ ذبرج ٍ زٍ یَى پتبعین را ثِ زاذل هی فزعتس ة) ثبؾث افشایؼ عطح لؾزهد هی ؽَز ٍ
راحت تز لزار گزفتي هد زر جوجوِ ج) اس جغن علَلی ًَرًٍْب
-7الف) ثِ ذبطز ثبس ؽسى کبًبلْبی عسیوی ٍ ٍرٍز یًَْبی عسین ثِ زاذل علَل ة) اعتیل کَلیي
-8الف) لیوجیک ة) جغن علَلی ًَرًٍْب ج)ًمؼ تغذیِ ثبفت ؾصجی
 -9الف) ّیپَتبالهَط ة) افشایؼ فؿبلیت آى
ًَ )!( -10رٍى حغی جلَی راى (ًَ )2رٍى راثط (ًَ )3رٍى حزکتی ؾمت راى
 -11الف) ؾزلی تغییزؽکل یبفتِ ة) اجغبم هضُ هبًٌسکِ تَعط هبزُ صالتیٌی احبطِ ؽسُ اعت ج) اًمجبض هبّیچِ گَػ هیبًی
ج) ًمطِ کَر
 -12الف) آعتیگوبتیغن ة) پیًَسی
 -13الف) اعتَاًِ ای – هغئَل زیسى زر ًَر کن
ز) ذزچٌگ چَى زارای چؾن هزکت اعت
ة) هکبًیکی
-14الف) تغییز لطز هززهک ة) تؿبزل فؾبر َّا جلَ ٍ ؾمت پززُ صوبخ
لَة پظ عزی  :ثیٌبیی
 -15لَة گیجگبّی  :ؽٌَایی
 -16چبلی  ،کوجَز اًزصی  ،ذؾکی پَعت
 -17الف) عطح علَل ة) زرٍى علَل ج) زرٍى علَل
 -18الف) افشایؼ کلغین ذَى ة) تجشیِ اعترَاى ٍ افشایؼ کلغین ذَى
-19الف) َّرهًَْبی غسُ فَق کلیِ ة) آلسعتزٍى ج) َّرهًَْبی پزٍتئیٌی هبًٌس گلَکبگَى
 -20الف) ثشرگ ؽسى غسُ تیزٍئیس زر اثز کن ثَز یس ة) ؾسم تَاًبیی علَلْب زر جذة گلَکش ٍ اعتفبزُ علَل اس چزثی ٍ پزٍتئیي ثِ ؾٌَاى هٌجؽ اًزصی
 -21آًْب ؾصبرُ ثبکتزیْبی کپغَل زار را ثِ چْبر گزٍُ هرتلف تمغین کززًس ٍثِ ّز لغوت آًشین ترزیت کٌٌسُ یکی اس هَلکَلْبی سیغتی را اضبفِ
کززًس هؾبّسُ کززًس تٌْب سهبًی کِ اعیس ًَکلئیک ترزیت ًؾسُ ثبؽس  ،تزاًغفَرهبعیَى رخ هی زّس
 -22چبرگف ثب ثزرعی  DNAی جبًساراى هرتلف هتَجِ ؽس ًغجت ثبسّبی Aثبًٍ Tغجت ثبسّبی Cثب Gثبّن ثزاثز اعت.
-23هبرپیچ زٍرؽتِ ای کِ حَل یک هحَر فزضی پیچ ٍتبة هی ذَرز  ،آًْب  DNAرا هبًٌس ًززثبًی فزض کززًس کِ زعتِ ّبی آى هَلکَلْبی لٌس
ٍفغفبت ٍ پلِ ّبی آى ثبسّبی آلی هی ثبؽس.
-24لٌس 5کزثٌِ  ،یک تبعِ گزٍُ فغفبت( زر حبلت ؾسم پیًَس) ٍ ثبس آلی
 -25گزیفیت ثب تشریك ثبکتزیْبی کپغَل زار کؾتِ ثب حزارت هؾبّسُ کزز کِ هَؽْب سًسُ هبًسًس پظ زر یبفت کِ کپغَل ًوی تَاًس ؾبهل هزگ
ثبکتزیْب ثبؽس.
-26الف)  GTCATCة) چَى زر ّز هَلکَل  DNAی زذتزی حبصل اس ّوبًٌسعبسی یک رؽتِ آى هبزری اعت ج)فغفَزی اعتز
ًَ-27کلئَسٍم ٍاحسّبیی ّغتٌس کِ اس  8هَلکَل پزٍتئیٌی ّیغتَى کِ  DNAزٍزٍر ثِ زٍر آًْب پیچ ذَرزُ تؾکیل ؽسُ اعت
ة) لغوتی اس هَلکَل DNAهی ثبؽس کِ ثزای عبذتي پزٍتئیي یب RNAهَرز اعتفبزُ لزار هی گیزز.
ج) کزٍهَسٍهْبیی ّغتٌس کِ اس لحبظ اًساسُ ؽکل ٍهحتَی صًتیکی هبًٌس ّن ثبؽٌس
 C+G=1000-560=440اس طزفی  C=Gپظ  440/2اس ایي رٍ گَاًیي ٍعیتَسیي ثزاثز
 A=T=280 -28پظ  A+T=560اس ایي رٍ
 220هی ؽًَس.
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