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 دسست یب ًبدسست ثَدى ػجبسات صیش سا هؼیي کٌیذ.  1

 ٍفشاًکلیي ثب استفبدُ اص پشتَ ایکس اثؼبد هَلکَل دًب سا تطخیص دادًذ.ٍیلکیٌض  -الف

 تَاًذ ثِ یبختِ دیگش هٌتقل ضَد. اص ًتبیح آصهبیص ّبی گشیفیت هطخص ضذ کِ هبدُ ٍساثتی هی-ة

 ًَکلئَتیذّبی سِ فسفبتِ ّستٌذ. DNAٍاحذّبی سبصًذُ ی -ج

 اٍلیِ سا دسیبفت هی کٌذ. DNAهلکَلْبی دس ّوبًٌذ سبصی ًیوِ حفبظتی ّش یبختِ فقظ یکی اص  -د

 اقل دٍ ًَع آًضین فؼبلیت هی کٌذ.دس ّش دٍ ساّی ّوبًٌذسبصی حذ -ٍ
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 ػجبست هٌبست سا اص داخل پشاًتض اًتخبة کٌیذ ٍ صیش آى خظ ثکطیذ. 2

اسیذ دٍاًتْبی سضتِ ّبی پلی ًَکلئَتیذ هی تَاًٌذ ثب پیًَذ فسفَ دی استش ثِ ّن هتصل ضًَذ ًٍَکئیک -1

 خغی( سا ایدبد کٌٌذ.-)حلقَی

 هکول( یکذیگشًذ.-)هطبثِضکل آًضین دسخبیگبُ فؼبل ثب ضکل پیص هبدُ یب ثخطی اص آى -2

ًَ تشکیجی دسٍى خوؼیت ّب( سخ ًوی  -ّبدس گًَِ صایی دگش هیٌْی اص آًدب کِ )ضبسش طى ثیي خوؼیت  .-3

 دّذ تفبٍت ّب ثیطتش هی ضَد.

 ( سهضُ ای است کِ تشخوِ اص آًدب آغبص هی ضَد.UGA – AUGسهضُ یب کذٍى آغبص) -4

پلیوشاص( ثسیبس فؼبلٌذٍّوضهبى  RNAطى ّبی سبصًذُ ی  -rRNAثؼضی طى ّب هثل )طى ّبی سبصًذُ ی -5

 تَسظ تؼذاد صیبدی آًضین سًٍَیسی هی ضًَذ.

 تطکیل پیًَذ ّیذسٍطًی(است. -گشیضتطکیل سبختبس سَم دس پشٍتئیي ّب دس اثش )ثشّن کٌص ٍاکٌص ّبی آة -6
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 دس ّشیک اصػجبست ّبی صیش خبی خبلی سا ثب کلوبت هٌبست پش کٌیذ. 3

 دس تطکیل پیًَذ فسفَدی استش،فسفبت یک ًَکلئَتیذ ثِ کذام ػبهل ًَکلئَتیذ دیگش هتصل هی ضَد؟ .الف(

 دسّوِ خبیگبُ ّبی طًی افشاد یک خوؼیت سا.....................آى خوؼیت هی ًبهٌذ.ة(هدوَع ّوِ دگشُ ّبی هَخَد

 

1 

4  

 هی ثبضذ؟تفبٍت تَالی ّبی اًَاع سًبی ًبقل هشثَط ثِ کذام ًبحیِ -الف

 چشا ثشای سًٍَسی اص طى ثِ ساُ اًذاص ًیبص است؟-ة
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 ثِ سَاالت صیش دس ثبسُ تشخوِ پبسخ دّیذ: 5

 خبلی هی هبًذ؟ A  ٍEپش هی ضَد ٍخبیگبُ Pالف(دسکذام هشحلِ فقظ خبیگبُ 

 ة(کذام خبیگبُ سیجَصٍم تَسظ پشٍتئیي ّبی ػَاهل آصاد کٌٌذُ اضغبل هی ضَد؟
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تغییش هی  DNAدس کذام ًَع خْص خبًطیٌی سهض پبیبى ایدبد هی ضَد ٍ آیب دس ایي ًَع خْص اًذاصُ ی  -الف

 خیش( –کٌذ؟ )ثلی 

 دیوش تیویي دس اثش چِ ًَع ػبهل خْص صایی ایدبد هی ضَد؟  -ة
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 کذام آًضین ٍخَد ًذاسد؟ PKUالف( دسثیوبسی  7

 صفتی تگ خبیگبّی ّست یب چٌذ خبیگبّی ؟ RHة(

 خبثدبیی( –خبهَش  -ج(کن خًَی داسی ضکل ًتیدِ ی چِ ًَع خْطی  است؟ )دگش هؼٌب

 د( ثب هطبّذُ ی کبسیَتیپ  ثیوبسی کن خًَی داسی ضکل سا هی تَاى تطخیص داد یب سٌذسم داٍى سا؟
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 :کٌذ هی اصدٍاج سبلن هشدی ثب ّوَفیل ًبقل صًی 8

 .ثٌَیسیذ سا ٍالذیي طًَتیپ)الف
 

 طًَتیپ ٍفشصًذاى سا هطخص ًوبییذ. پبًتهشثغ  سسن ة(ثب
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 دس تٌظین ثیبى طى دس ثبکتشی اضشیطیب کالی: 9

دس تٌظین هثجت دس ػذم حضَسهبلتَص کذام پشٍتئیي ثِ تَالی ّبی تٌظیوی طى ّبی هشثَط ثِ تدضیِ ی -الف

 ّش دٍ یب ّیچکذام(؟ -کٌٌذُفؼبل  -هبلتَص هتصل است: )سًبثسپبساص

 دستٌظین هٌفی، الکتَص ثب اتصبل ثِ کذام پشٍتئیي ضکل آى سا تغییش هی دّذ  -ة

1 

 چِ ػبهلی ثبػث ایدبد گیبّبى چٌذ الدی )پلی پلَئیذی ( هی ضَد؟-الف 10

 ثقبیبی پب دس لگي هبس پیتَى ًطبى دٌّذُ چِ ًَع سبختبسّبیی است؟-ة

 ثبضذ؟ صا سشعبى تَاًذ هی کبلجبس ٍ سَسیس هصشف چشا-ج
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داسد چِ طى ًوَد)صًَتیپ( ٍسخ ًوَد ّبیی)فٌَتیپ ّبیی( ثشای  ABٍهبدسی گشٍُ خًَی   Oپذسی گشٍُ خًَی  11

 فشصًذاى آًبى پیص ثیٌی هی کٌیذ؟ثذٍى رکش ساُ حل
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کذام یک اص رست ّبی  است اص ًظش سًگ هطبثِ AaaBBbCCcداًِ ی رستی کِ داسای آًذٍسپشم ثب طًَتیپ  12

 صیش است؟ 
(AABBCc – AaBbCC – aaBbCC) 
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 سا ًبهگزاسی کٌیذ. 1ٍ2ٍ3دس ضکل ّبی صیش ضوبسُ ّب ی 

        

 
 

 

 

 

 هَفق ثبضیذ
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