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آزمون پایان ترم نوبت اولسال تحصيلی 93-94

سؤاالت

محل مهر یا امضاء مدیر

الفًَ -ضٍؾپَضا کطاؾب تَاًبیی تَلیس ٍیتبهیي  .....................................ضا ًساضز.

بارم

جمهوری اسالمی اریان
اداره ی کل آموزش و رپورش شهر تهران
ه
اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران منطقه  6ت ران

نام درس :زیست پيش دانشگاهی

1

ة -جبیگبُ اتصبل آهیٌَاؾیس زض  tRNAزاضای تَالی  .........................اؾت.
ج -ثب یک هثبل هكرص کٌیس ّط جْف ًقطِای جبًكیٌی ًوی تَاًس هَجت تغییط پطٍتئیي قَز.
ز-هحل تكکیل پیًَس پپتیسی زض کسام جبیگبُ ضیجَظٍم اؾت؟
2

صحیح یب غلط ثَزى ّطیک اظ جوالت ظیط ضا ثسٍى شکط زلیل هكرص کٌیس؟

1

الفّ -ط اپطاًی هؿئَل ؾبذت یک mRNAی چٌسغًی اؾت.
ةً -قف پطٍتئیي فعبل کٌٌسُ زض ًَضٍؾپَضا کطاؾب عکؽ ًقف پطٍتئیي تٌظین کٌٌسُ زض ایكطیكیب کالی اؾت.
ج -جبیگبُ تكیرص آًعین هحسٍز کٌٌسُی  ،EcoRIفقط زض  DNAثبکتطیّب زیسُ هیقَز.
ز -اٍلیي غى هَضز زؾتٍضظی تَؾط کَّي ٍ ثبیط ،زض ایكطیكیب کالی ثِ پطٍتئیي ضیجَظٍهی تطجوِ قس.
3

ثب تَجِ ثِ mRNAی ظیط ثِ پطؾفّبی ظیط پبؾد زّیس :
ACG . AUG . GCC . UGU . UCA . CGC . UUU . ACG . UAA . GUA
الف -ثطای تطجوِی آى ضیجَظٍم ًیبظ ثِ چٌسثبض جبثجبیی زاضز؟

1

ة -ثعس اظ ؾَهیي جبثجبیی کسام آًتی کسٍى ثِ جبیگبُ Aضیجَظٍم ٍاضز هیقَز؟
ج -ثب ٍضٍز کسام آًتی کسٍى ثِ جبیگبُ  Aضیجَظٍم ،آهیٌَاؾیس فٌیلآالًیي اظ tRNAی ذَز جسا هیقَز؟
ز -ثب ذطٍج چٌس کسٍى اظ جبیگبُ  Pضیجَظٍم ،ؾَهیي پیًَس پپتیسی هیتَاًس ؾٌتع قَز؟
4

1

ثب تَجِ ثِ قکل هقبثل ثِ پطؾفّبی ظیط پبؾد زّیس:
 -1اگط ایي قکل هطثَط ثِ غىِ یکی اظ ظًجیطُّبی ّوَگلَثیي ثبقس ،تَؾط کسام
RNAی پلیوطاظ ضًٍَیؿی هیقَز؟
 -2هَاضز ظیط ضا ًبهگصاضی کٌیس:
الف ................................................... -
ة ..................................................... -
ج........................................................ -

5

الف – اگط تَالی هقبثل هطثَط ثِ یکی اظ جبیگبُ تكریص آًعین هحسٍزکٌٌسُ ثبقس ،آى ضا کبهل کٌیسAT….GCC….T :

1

ة – کلوِی هٌبؾت ضا اًتربة کٌیس :کطٍهَظٍم کوکی (ّوبًٌس  -ثطذالف)  .....................کطٍهَظٍم اصلی زاضای یک جبیگبُ
قطٍع ّوبًٌسؾبظی اؾت.
ج -ثطای اتصبل زٍ اًتْبی چؿجٌسُ تكکیل چِ ًَع پیًَسی ضطٍضت زاضز؟
ز -ثطای غطثبل کطزى ثبکتطیّبی کِ غى اًؿَلیي ضا کلَى کطزى اظ چِ ًَع آًتیثیَتیکی اؾتفبزُ هیقَز؟
6

ّط یک اظ هَاضز ظیط ثِ چِ هٌظَضی صَضت هی گیطز؟(تَضیح زض ًین ذط)
الف – غل الکتطٍفَضظ پطٍتئیيّب
ة -ؾبذت گیبّبى ظضاعی هقبٍم ثِ علف کفّب
ج -اؾتفبزُ اظ هحیط کكت ٍیػُ زض هطاحل کلَى کطزى زالی
ز -اؾتفبزُ اظ قَک الکتطیکی زض هطاحل کلَى کطزى زالی
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ازاهِ ؾَاالت

1

7

1

تؿت :
الف –زض اٍلیي غى زضهبًی غى کسام پطٍتئیي ،هَضز زؾتٍضظی قطاض گطفت؟
)1فبکتَض اًعقبزی قوبضُ VIII

)2یک ًَع پطٍتئیي زفبعی

)4اًؿَلیي

 )3یک ًَع پطٍتئیي آًعیوی

ةّ -وِی گبهتّبی یک هطز ؾبلن ّ .....................وِی گبهت ّبی یک غى ؾبلن زاضای غىِ ّ .......................ؿتٌس.
 )2ثطذالف – ؾیٌبپؿیي 1

ّ)1وبًٌس – ؾیٌبپؿیي 1
ّ )3وبًٌس -هطثَط ثِ تكریص هعُی PTC

 )4ثطذالف -هطثَط ثِ تكریص هعُی PTC

جّ -وِی هیکطٍؾفطّب  ...کَاؾطٍاتّب ...
 )2ثطذالف -ظًسُ ّؿتٌس ٍ تَاًبیی تقؿین قسى زاضًس.

ّ )1وبًٌس -هیتَاًٌس صفبت ضا ثِ ًؿل ثعس هٌتقل ًوبیٌس.

 )4ثطذالف -زاضای هَلکَلّبی آة گطیع هیثبقٌس.

ّ )3وبًٌس -ثِ غكبی ؾلَل قجبّت ظیبزی زاضًس.

ز-اٍلیي ؾلَلّبی پسیس آهسُ زض اقیبًَؼّب  ..............................ثَزُاًس1 .
)1اتَتطٍف َّاظی
8

)2اتَتطٍف ثیَّاظی

ّ)13تطٍتطٍف ثیَّاظی

ّ)4تطٍتطٍف َّاظی
1

ثب تَجِ ثِ ضًٍس هتبثَلیؿوی هقبثل ثِ پطؾفّبی ظیط پبؾد زّیس:
الف – جٌؽ آًعین  1ضا هكرص کٌیس؟
ة -اگط هیکطٍؾفط یکی اظ عَاهل پیسایف ذبؾتگبُ هتبثَلیؿوی ثبقس ،جٌؽ هبزُی  Xچیؿت؟
ز -ثِ چِ زالیلی هیکطٍؾفط ًیبظ ثِ هبزُی  Xزاقت؟

9

1

طجق ًظطیِی زضٍى ّوعیؿتی هَاضز ظیط ضا ًبهگصاضی کٌیس:
الف....................... -
ة........................ -
ج........................ -
ز......................... -

10

1

ّطیک اظ جبًسضاى ظیط ضا هكرص کٌیس:
الف – ًرؿتیي جبًساضاى پطؾلَلی ؾبکي ذكکی
ج -اٍلیي هْطُ زاضاى ؾبکي ذكکی

11

ة -اٍلیي هْطُزاضاى
ز -اٍلیي جبًَضاًی ثب قسضت پطٍاظ

الف – هطلت کلیسی ًظطیِ زاضٍیي چؿیت؟

1

ة –کسام ثرف اظ فطضیِی الهبضک ططفساض چٌساًی ًساضز؟
12

الف -زٍ زلیل شکط کٌیس کِ «هجوَع زضذتبى قْط تْطاى» ًوی تَاًٌس هعطف یک جوعیت ظیؿتی ثبقٌس؟

1

ةً -بم کلن هقبثل ضا ثٌَیؿیس.
ج -طجق ًظطیِ تطکیجی ثعس اظ پیسایف گبهت ،گًَبگًَی چگًَِ ایجبز ذَاّس قس؟
13

ثسٍى شکط زلیل صحیح یب غلط ثَزى ّطیک اظ جوالت ظیط ضا هكرص کٌیس:

1

الف – زض هالًیٌی قسى صٌعتی ،اًتربة طجیعی ؾجت کبّف تٌَع فٌَتیپی پطٍاًِّب قسُ اؾت.
ة – ّط اًسام ٍؾتیجیبلی ،یک اًسام حطکتی اؾت.
ج -زض الگَی تعبزل ًقطِای ،گًَِ ثطای یک زٍضُی طَالًی تغییطچٌساًی ًساقتِ اؾت.
ز -زض زضذت تجبضظایكی ّطجبًساضای کِ ثِ ًیبی هكتطک ًعزیکتط اؾت ،طَل قبذِی ثلٌستطی زاضز.
14

اگط فطاٍاًی الل ظالی زض یک جوعیت هتعبزل ثطاثط ثب  0/4ثبقس زض ایٌصَضت :
الف -فطاٍاًی الل ؾبلن چقسض ذَاّس ثَز؟
ة -چٌس زض صس جوعیت ّتطٍظیگَؼ اًس؟
ج -فطاٍاًی ظًبى َّهَظیگَؼ غبلت ضا ثسؾت آٍضیس.
ز -زضصس افطاز ّتطٍظیگَؼ ثِ افطاز َّهَظیگَؼ ضا هحبؾجِ کٌیس.
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ازاهِ ؾَاالت

1

15

زض یک جوعیت هتعبزل ثب تطکیت غًَتیپی %36BB  %48Bb  %16bb ،ؾِ ًؿل ذَزلقبحی ضخ زازُ اؾت:

1

الف -فطاٍاًی افطاز هغلَة ضا ثسؾت آٍضیس.
ةً-ؿجت فطاٍاًی افطاز ّتطٍظیگَؼ ًؿل ؾَم ثِ افطاز غبلت ًؿل اٍل ضا هحبؾجِ کٌیس.
ج -فطاٍاًی ّطیک اظ اللّبی غبلت ٍ هغلَة ضا زض ًؿل زٍم ثسؾتآٍضیس.
16

1

ثب تَجِ ثِ قکل هقبثل :
الف – چِ ًَع اًتربثی ضخ زازُ اؾت؟
ة -هحیط ظًسگی جبًساض چِ تغییطی زاقتِ اؾت؟
ج-قبیؿتگی تکبهلی کسام فٌَتیپ ّب کبّف یبفتِ اؾت؟
ز -یک هثبل ثطای آى ثٌَیؿیس.

17

الف  -قبیؿتگی تکبهلی ًكبى زٌّسُی چیؿت؟

1

ة – اثط ثٌیبًگصاض ضا تعطیف کٌیس.
18

الف -اًَاع اًتربة هتَاظى کٌٌسُ ضا ًبم ثجطیس؟

1

ة -قبیؿتگی تکبهلی افطاز  HbA HbAثب ثیوبضی هبالضیب چِ ضاثطِی زاضز؟
ج -قبیؿتگی تکبهلی پطٍاًِّبی هقلس چِ ضاثطِای ثب فطاٍاًی آًْب زاضز؟
19

ّطیک اظ هَاضز ظیط زچبض چِ ًَع گًَِ ظایی اظ اًَاع پؽ ظیگَتی یب پیف ظیگَتی قسُ اًس؟

1

الف – چکبٍک ّب
ة -ضاؾَّب
ج -گیبّبى پٌجِ
ز -ثع ٍ گَؾفٌس
20

الف -زض گًَِ ظایی زگط هیٌْی ،چِ عبهلی ثبیس هتَقف یب کٌُس قَز؟

1

ة-پیسایف گل هغطثی اظ کسام الگَی گًَِ ظایی ،تجیعت هیکٌس؟
ج -زٍضگِی حبصل اظ آهیعـ گل هغطثی تتطاپلَئیس ٍ زیپلَئیس زچبض چِ ًَع عبهل پؽ ظیگَتی قسُ اؾت؟
ز -زض الگَی گًَِ ظایی زگطهیٌْی ،ؾطعت تغییط گًَِ ّب تسضیجی اؾت یب ًبگْبًی؟

با یاد خدا دل اه آرام می گیرد و مطمئن باشید هب شما کمک خواهد کرد.
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جمع بارم  02 :نمره

اداره ی کل آموزش و رپورش شهر تهران
ه
اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران م طنقه  6ت ران

نام درس :زیست شناسي پیش دانشگاهي

دبیرستان غیر دولتی دختراهن

رد

یف

کلید

(واحد فلسطین)

تاریخ امتحان1393/10/08:

ساعت امتحان 8:صبح /عصر
مدت امتحان 120 :دقیقه

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 93-94

راهنمای تصحیح

صفحه......... :

ةCCA -

1

الف -بیَتیي

2

الف -غلط

3

الف6 -ببر

4

RNA -1پلیوزاس II

5

الف –ATGGCCAT

6

نام دبیر :عبادی

ج UGC -بِ UGU

ة -صحیح

د -غلط

جUGC -

 -2الف – رًٍَضت ایٌتزٍى
ة – ّوبًٌذ

ج -تَقف چزخِ ی سلَلی

8

الف – RNAآًشیوی

9

الف -ببکتزی کَچک َّاسی

11

الف – گلسٌگ ّب

د2 -کذٍى

ة – رًٍَضت اگشٍى
جّ -یذرٍصًی

الف – تفکیک پزٍتئیي ّب بزاسبس اًذاس

7

دA-

ج -غلط
ةGCG -

الف –3

محل مهر یا امضاء مدیر

ج -حذف رًٍَضت ایٌتزٍى
د -تتزاسیکلیي

ة -جلَگیزی اس فزسبیص خبک
د -ادغبم دٍ سلَل تخوک ٍ سلَل پیکزی

ة3 -

د3-

ج3 -

د -تکثیز ٍ حفظ اًسجبم سبختبری

ة -آهیٌَاسیذ

ج -ببکتزی فتَسٌتشکٌٌذُ

ة -هیتَکٌذری
ة -هبّی ّبی بذٍى آرٍارُ

د -پیص یَکبریَت
د -حطزات

ج -دٍسیستبى

الف – افزادی کِ اس ًظز فیشیکی ٍ رفتبری تطببق بیطتزی دارًذ ،سادّبی بیطتزی تَلیذ هی کٌٌذ.

11

ة –هَرٍثی ضذى صفبت اکتسببی

12

الف -1 -بِ دلیل ًذاضتي اسن گًَِ  ٍ -2سهبى

ة -بزٍکسل

13

الف – غلط

ة – غلط

ج -صحیح

14

الف0/6 -

ة0/44-

ج-

15

الف33 -

ة-

16

الف – گسلٌذُ

ةً -بّوگي ضذُ است.

ج -لقبح تصبدفی گبهت ّب
د -صحیح

د-

ج 0 /4 ٍ 0 /6 -
ج-هیبًِ

د -سْزُ ّبی کبهزٍى

الف  -سْن ّز فزد در تطکیل خشاًِ¬ی صًی ًسل بعذ چقذر است.
17

ة – ّزگبُ تعذادی اس افزاد یک جوعیت ٍارد یک هحیط جذیذ هثل یک جشیزُ ضذُ ٍ خَد جوعیت جذیذی را تطکیل
دٌّذ.

18

الف -1 -بزتزی افزاد ًبخبلص

19

الف – رفتبری

ة -سهبًی

21

الف -ضبرش صى

ةّ-ن هیٌْی
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 -2اًتخبة ٍابستِ بِ فزاٍاًی ة -غیزهستقین
جً -بپبیذاری دٍدهبى دٍرگِ
جً -بسایی دٍرگِ

ج -غیزهستقین
دً -بسیستبیی دٍرگِ
د -تذریجی

