
ػلَم تجطتی ّكتن تا جَاب (ذطزاز هاُ  ) 2ًوًَِ ؾَال تطم   

 ؾَاالت

. اصطالحات ظیط ضا تؼطیف وٌیس . 1

: ؾَؾپاًؿیَى  (الف 

: ؾلَل ترن  (ب 

: فطؾایف  (ج 

: زٍضُ ًَؾاى  (ت 

. جاّای ذالی ضا تا اؾتفازُ اظ ولوات زاذل وازض پط وٌیس . 2 

   ((تصل الٌراع ـ هؿىٍَیت ـ هثثت ـ ّیسضٍغى ـ ًراع ـ هٌفی ـ اوؿیػى ـ هؽ))  

. اظ وثطیت ًیوِ افطٍذتِ اؾتفازُ هی قَز ........................................ تطای قٌاؾایی گاظ  (الف 

. هطوع وٌتطل فؼالیت ّای غیط اضازی ای هثل تٌفؽ ٍ ضطتاى للة اؾت  ........................................ (ب 

. هی قَز ........................................ زض صَضت تواؼ هیلِ ی پالؾتیىی تاضزاض تِ وطُ فلعی ، وطُ زاضای تاض  (ج 

. زض صٌایغ الىتطیىی ٍ الىتطًٍیىی ، لَلِ ؾاظی ٍ تْیِ اًَاع ظطٍف اؾتفازُ هی وٌٌس ........................................ اظ واًی  (ت 

   . ؾپؽ ػثاضت صحیح آى ضا تٌَیؿیس ،آى ضا تیاتیس ٍ ظیطـ ذط تىكیس  .زض ّط یه اظ جوالت ظیط یه غلط ػلوی ٍجَز زاضز . 3 

 .حؿاؾیت زاضًس ( لطهع ، آتی ٍ ؾثع ) گیطًسُ ّای اؾتَاًِ ای چكن ، ؾِ ًَع اًس وِ ّط وسام تِ یىی اظ ضًگ ّای اصلی  (الف 

 . تا تحطیه یه یا چٌس هَضز اظ ایي ؾلَل ّا ، ضًگ ّای هرتلف اجؿام ضا هی تیٌین 

 

تا اًجام .  زٍ تطاتط هی قَز ٍ تِ قىل والفی زض ّؿتِ لطاض هی گیطز DNAزض تمؿین هیتَظ ، لثل اظ اًجام تمؿین ؾلَل همساض  (ب 

زض ًتیجِ ؾلَل ّای جسیس ّواى ًَع ٍ ّواى . تمؿین والف اظ ّن تاظ هی قَز ٍ ضقتِ ّای وطٍهَظٍم زض چْاض ؾلَل لطاض هی گیطًس 

. تؼساز وطٍهَظٍم ّا ضا ذَاٌّس زاقت ٍ زلیماً قثیِ ؾلَل اٍلیِ ذَاٌّس تَز 

 

 



                           زؾتگاُ هماتل چِ ًام زاضز ؟ اظ آى تطای جساؾاظی چِ هرلَط ّایی اؾتفازُ هی قَز ؟ . 4 

 

. تا اًساذتي ترن هطؽ زض ؾطوِ چِ ًَع تغییطی ضخ هی زّس ؟ زلیل ذَز ضا تٌَیؿیس . 5  

 

یَى  )ایي ؾاذتاض تِ چِ ًَع شضُ ای تؼلك زاضز ؟  .قىل ضٍتِ ضٍ ؾاذتاض اتوی یه شضُ ضا تط اؾاؼ هسل تَض ًكاى هی زّس  . 6  

  (یَى هٌفی یا اتن , هثثت 

  

   

هصطف هَاز هرسض چِ تاثیطی تط ػولىطز زؾتگاُ ػصثی ذَاّس گصاقت ؟ . 7

  

. تا تَجِ تِ تصَیط ، زض ّط هَضز ًَع هفصل ضا هكرص وٌیس  . 8

  

                . ًحَُ ػولىطز تیٌی ضا زض تكریص تَّا تَضیح زّیس . 9

  

 

 



 

           . ٍصل وٌیسB ضا تِ ٍظیفِ اـ زض ؾتَى Aّط یه اظ غسُ ّای ؾتَى . 10

 Bؾتَى                                       Aؾتَى                                                         

تطقح َّضهَى ضقس ٍ تٌظین ضقس تسى                          غسُ تیطٍئیس                                                      

هماتلِ تا اؾتطؼ                          غسُ پاًىطاؼ                                                    

تٌظین تَلیس ٍ شذیطُ اًطغی زض تسى                         غسُ فَق ولیَی                                                 

تٌظین لٌس ذَى                         غسُ ّیپَفیع                                                     

  

 زض ؾلَل ّا چیؿت ؟ DNAًمف . 11

  

. زض ّط وسام اظ تصاٍیط ظیط ، ًَع ضٍـ تَلیس هثل ضا تٌَیؿیس . 12

  

  

تسٍى تاض  (تطق ًوا)هطاتك قىل تِ والّه الىتطٍؾىَج  ؾؼیس یه هیلِ پالؾتیىی ضا تا پاضچِ پكوی هالف زازُ ٍ آى ضا . 13

. ًعزیه وطزُ اؾت 

 .ًَع تاض والّه ٍ ٍضلِ ّای الىتطٍؾىَج ضا هكرص وٌیس



: ًوَزاض هماتل تغییطات قست جطیاى ضا تط اؾاؼ تغییطات اذتالف پتاًؿیل ًكاى هی زّس . 14  

 

  

   ٍلت تاقس ، قست جطیاى چٌس آهپط اؾت ؟6هطاتك ًوَزاض ٍلتی اذتالف پتاًؿیل  (الف  

  

  

. . هماٍهت الىتطیىی ضا هحاؾثِ وٌیس,  آهپط تاقس 4 ٍلت تاقس ٍ قست جطیاى 12اگط اذتالف پتاًؿیل  (ب 

  

                                                             :تِ قىل هماتل زلت وٌیس ٍ تِ ؾَاالت ظیط پاؾد زّیس . 15

 

   

ؾَظى تِ چِ ضٍقی زاضای ذاصیت هغٌاطیؿی قسُ اؾت ؟  (الف    

زاضای چِ لطثی هی تاقس ؟ ( لؿوت تیع ؾَظى ) ًَن ؾَظى  (ب 

  

چگًَِ هی تَاى طال ضا اظ واًی ّای هكاتِ تكریص زاز ؟ . 16

   

ٍ هجؿوِ ؾاظی چیؿت ؟  (ذصَصاً زض ًوا  )ػلت اؾتفازُ اظ ؾٌگ ّای زگطگًَی . 17

  



. زض ّط یه اظ هَاضز ظیط ًَع َّاظزگی ضا هكرص وٌیس . 18

: ................................. ضقس ضیكِ گیاّاى زض ؾٌگ ّا  (الف 

: .................................. تطویة اوؿیػى تا واًی ّای آّي زاض  (ب 

  

.  تٌَیؿیس ٍ ػلت اًتراب ذَز ضا تیاى وٌیس  تا تَجِ تِ تصَیط ایجاز قسُ ًام آیٌِ ضا. تِ زلت تِ قىل هماتل ًگاُ وٌیس . 19

  

  

   

 (پطتَ اظ َّا ٍاضز قیكِ قسُ اؾت  ). اهتساز پطتَ ًَض ضا زض قىل هماتل ضؾن وٌیس . 20

  

  

   

  

. زض تصَیط هماتل زاهٌِ ٍ طَل هَج ضا هكرص وٌیس . 21

  (یه زاهٌِ ٍ یه طَل هَج  )



    ؾَاالت تؿتی . 22 

A ) 35زض اتن
17X   تؼساز الىتطٍى ّا ، پطٍتَى ّا ٍ ًَتطٍى ّا تِ تطتیة چٌس اؾت ؟

            35ـ 18 ـ 35 (ز                      18ـ 35ـ 35 ( ج             17ـ 18ـ 17 (ب               18ـ 17ـ17 (الف 

B)  وسام َّضهَى هؼطٍف تِ َّضهَى جٌؿی هطزاًِ اؾت؟  

هَاضز الف ٍ ب  (ز                   تؿتَؾتطٍى  (ج                  پطٍغؾتطٍى  ( ب             اؾتطٍغى  (الف  

C) وساهیه اظ ؾٌگ ّای ضؾَتی ظیط ، تثریطی اؾت ؟   

ؾٌگ ًوه  ( ز                   ؾٌگ آّه  (ج         ؾٌگ ّای ضؾتی  (ب          هاؾِ ؾٌگ  (الف 

D) ؟  تا تَجِ تِ تصَیط ؛ ظاٍیِ تاتف چٌس زضجِ اؾت 

 

   

 110 ( ز                             70 ( ج                               55 (ب                          35 (الف 

  

                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 پاؾد ًوًَِ ؾَال

هاًٌس زٍؽ . ؾَؾپاًؿیَى هرلَطی ًاّوگي اؾت وِ زض آى شضات یه جاهس تِ صَضت هؼلك زض آب پطاوٌسُ اًس  (الف . 1

زض ًْایت جاًساضی هكاتِ تِ ٍالسیي  ترن اٍلیي ؾلَل جاًساض جسیس اؾت وِ تا تمؿین ّای پی زض پی ٍ تغییطاتی وِ پیسا هی وٌس، (ب 

. ایجاز هی وٌس

. فطؾایف ػثاضت اؾت اظ فطآیٌس ّایی وِ زض طی آى هَاز َّاظزُ ٍ هتالقی قسُ ؾٌگ ّای ؾطح ظهیي جا تِ جا هی قًَس  (ج 

. زضحطوت ًَؾاًی تِ هست ظهاًی وِ طَل هیىكس تا ًَؾاًگط یه ًَؾاى واهل اًجام زّس، زٍضُ هی گَیین (ت 

  

اوؿیػى  (الف . 2

تصل الٌراع  (ب 

هٌفی  (ج 

هؽ  (ت 

  

تا . حؿاؾیت زاضًس  (لطهع ، آتی ٍ ؾثع  ) چكن ، ؾِ ًَع اًس وِ ّط وسام تِ یىی اظ ضًگ ّای اصلی اؾتَاًِ ایگیطًسُ ّای  (الف . 3

هرطٍطی : ػثاضت صحیح     . تحطیه یه یا چٌس هَضز اظ ایي ؾلَل ّا ، ضًگ ّای هرتلف اجؿام ضا هی تیٌین 

تا اًجام .  زٍ تطاتط هی قَز ٍ تِ قىل والفی زض ّؿتِ لطاض هی گیطز DNAزض تمؿین هیتَظ ، لثل اظ اًجام تمؿین ؾلَل همساض  (ب 

زض ًتیجِ ؾلَل ّای جسیس ّواى ًَع ٍ ّواى .  ؾلَل لطاض هی گیطًس چْاضتمؿین والف اظ ّن تاظ هی قَز ٍ ضقتِ ّای وطٍهَظٍم زض 

زٍ : ػثاضت صحیح    . تؼساز وطٍهَظٍم ّا ضا ذَاٌّس زاقت ٍ زلیماً قثیِ ؾلَل اٍلیِ ذَاٌّس تَز 

  

.  زض صَضتی وِ اجعای هرلَط زاضای ًماط جَـ هتفاٍتی تاقٌس ، هی تَاى آى ّا ضا تا ایي ضٍـ اظ ّن جسا وطز  زؾتگاُ تمطیط ؛. 4

تِ ایي تطتیة وِ تا حطاضت زازى هرلَط ، اتتسا هازُ ای وِ ًمطِ جَـ پاییي تطی زاضز تثریط هی قَز ٍ اظ هازُ ی زیگط جسا هی 

الثتِ تا ؾطز وطزى تراض هازُ ای وِ ًمطِ جَـ پاییي تطی زاضز ، زٍتاضُ هی تَاى آى ضا تِ حالت اٍلیِ تاظ گطزاًس . قَز 

  

چَى ؾطوِ حالت اؾیسی زاضز ٍ اهالح هَجَز زض پَؾتِ ترن هطؽ ضا . تغییط قیویایی ؛ پَؾتِ ترن هطؽ پؽ اظ هستی ًطم هی قَز . 5

 (هَاز جسیسی تَلیس هی قًَس  ). تط اثط ایي ٍاوٌف حثاب ّای گاظ ٍ همساض ووی گطها آظاز هی قَز. زض ذَز حل هی وٌس

  



  

. تیكتط اؾت  (پطٍتَى ّا  )اظ تاضّای هثثت  (الىتطٍى ّا  )یَى هٌفی ؛ ظیطا تؼساز تاضّای هٌفی  . 6

  

  

هَاز هرسض تطویثات قیویایی ذاصی اًس وِ زض اًتمال پیام ػصثی اذتالل ایجاز هی وٌٌس ٍ ًظن تسى ضا تِ ّن هی ظًٌس ؛ ایي هَاز . 7

ضطتاى للة ضا ًاهٌظن هی وٌٌس ، فكاض ذَى ضا تاال هی تطًس ، گَاضـ ضا هرتل هی وٌٌس ، یا تاػث ذؿتگی ، زضز هفاصل ٍ هاّیچِ ّا ٍ 

. تطٍظ ضفتاضّای غیط طثیؼی هی قًَس 

  

هفصل ثاتت : هفصل تیي اؾترَاى ّای جوجوِ  . 8

 (هفاصلی وِ حطوت هحسٍز ٍ جعئی ای زاضًس  )هفاصل ًیوِ هتحطن :  هفصل تیي زًسُ ّا ٍ جٌاؽ    

 (حطوت زض جْت ّای هتفاٍت  )هفصل هتحطن :  هفصل تیي قاًِ ٍ تاظٍ    

  

ٍلتی ایي هَلىَل ّا ٍاضز تیٌی ها هی . ّویكِ همساض اظ هَلىَل ّای هَاز تَزاض تِ حالت تراض زض اططاف ایي هَاز ٍجَز زاضًس  . 9

تِ ایي تطتیة تَی .ایي گیطًسُ ّا پیام ػصثی تَلیسهی وٌٌس ٍ تِ لكط هد هی فطؾتٌس .قَز ، ضٍی گیطًسُ ّای تَیایی لطاض هی گیطًس 

. هَازضا تكریص هی زّین

  

تٌظین تَلیس ٍ شذیطُ اًطغی زض تسى : غسُ تیطٍئیس . 10

تٌظین لٌس ذَى :  غسُ پاًىطاؼ   

هماتلِ تا اؾتطؼ :  غسُ فَق ولیَی   

تطقح َّضهَى ضقس ٍ تٌظین ضقس تسى :  غسُ ّیپَفیع   

  

11 .DNA ایي اطالػات زض .  زض ٍالغ زاضای اطالػات ٍ زؾتَضّایی تطای تؼییي قىل تسى ٍ ایجاز صفات اضثی ّوِ جاًساضاى اؾت

. ٍاحسّایی تِ ًام غى ؾاظهاًسّی قسُ اًس 

  

12 .



  

.. والّه زاضای تاض هثثت ٍ ٍضلِ ّا زاضای تاض هٌفی هی تاقٌس  . 13

  

 آهپط 2 (الف . 14

   R=V÷I     R=12÷4=3اّن       (ب

  

المای هغٌاطیؿی  (الف . 15

 Nلطة  ( ب  

  

ضًگ ذاوِ ی طال ظضز ضًگ هی تاقس زض . یىی اظ ضاُ ّای تكریص واًی طال اظ ؾایط واًی ّای هكاتِ ، ضًگ ذاوِ ی آى اؾت . 16

. حالیىِ ضًگ ذاوِ واًی ّای هكاتِ ؾیاُ هی تاقس 

  

تِ ػلت ظیثایی ٍ اؾتحىام ًؿثتاً ظیاز  . 17

َّاظزگی فیعیىی : ضقس ضیكِ گیاّاى زض ؾٌگ ّا  (الف . 18

َّاظزگی قیویایی : تطویة اوؿیػى تا واًی ّای آّي زاض  (ب 

  

. ، ظیطا تٌْا زض ایي آیٌِ تصَیط حمیمی تط ضٍی پطزُ تكىیل هی قَز  (واٍ  )آیٌِ همؼط . 19

  

20 . 



 

  

ؾطػت ًَض ون هی قَز ٍ تِ ذط ػوَز تط . اٍلیي قىؿت ًَض ضخ هی زّس (ضلیك تِ غلیظ  )تا ٍضٍز ًَض اظ َّا تِ قیكِ : تَضیح  )

یىثاض زیگط پسیسُ قىؿت ًَض ضخ هی زّس ٍلی  (غلیظ تِ ضلیك  )زض ظهاى ذطٍج پطتَ ًَض اظ قیكِ تِ َّا . ؾطح ًعزیه هی قَز 

 (. ػوَز تط ؾطح زٍض هی قَز  ایي تاض ؾطػت ًَض تیكتط هی قَز ٍ اظ ذط

  

21 .

 

  

22 .  A )  گعیٌِ الف

       B  )  گعیٌِ ج

       C  )  گعیٌِ ز

       D )  گعیٌِ ب

 


