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نام پدر:

سازمان آموزش وپرورش استان اصفهان
مدیریت آموزش وپرورش شهرستان چادگان
دبيرستان دكترعلي شریعتي

كالس چهارم تجربي
طراح سوال :اسفندیار باقری
ردیف
3

آزمون زیست شناسي پيش دانشگاهي

مدت امتحان57دقيقه
تاریخ امتحان3131/31/31:
نمره ی امتحان:
امضاء دبير:

سواالت در دو صفحه تنظيم شده است.
اصطالحات زیر را تعریف كنيد:

نمره

بارم
3

الف)وكتور./7:
ب)مهندسي ژنتيک./7:
2

ازبين عبارات زیرجمالت صحيح را با(ص)وجمالت غلط را با (غ) مشخص كنيد.

3

الف) درسلول دو ماده ی اورنتين وآرژینين در مسير سيترولين پيش ماده هستند./27.
ب)RNAپلي مرازIفقط رونویسيrRNAراانجام مي دهد./27.
ج) جهش هایي كه یک یا چند نوكلئوتيد ژن را روی كروموزوم تغيير دهد جهش نقطه ای گویند./27.
د)برای برقراری پيوند فسفو دی استر بين دومولکول DNAاز آنزیم هليکاز استفاده مي كنند./27..
1

3/27

جاهای خالي را با كلمات مناسب پر كنيد
الف)اولين جانداری كه به روش مهندسي ژنتيک تغيير پيدا كرد .............نام داشت./27.
ب)گونه ای كه دو یا چند گونه ازتغييرات اشتقاق پيدا كرده اندرا .........................مي گویند ./27.
ج)افرادی كه از نظر ویزگي های فيزیکي ورفتاری با محيط خود....................دارنداحتمال.............و...........آنها
بيشتر است./57

4

الف )سه بيماری كه روی كروموزوم xقرار داند را نام ببرید.؟1/27

2

ب)كلون كردن گوسفند از چه نوع سلول ها؟واز كدام سلول های گوسفند انجام مي گيرد؟ 3
ج)در مهندسي ژنتيک برای برش مولکولDNAاز چه آنزیمي استفاده مي كنند؟وچه توالي نوكلئوتيدی را
شناسایي مي كند؟./57
7

الف)كدون آغاز گر در فرایند ترجمه چه نام دارد ؟رمز آن را بنویسيد./7 .

./57

كدون آغاز گر درابتدادر كدام جایگاه ریبوزوم قرار مي گيرد ؟./27
6

الف) شکل مقابل مربوط به تنظيم بيان ژن چه نوع موجودی است؟ ./27

2

ب)آیا اپران لک روشن است یا خاموش؟چرا؟./57
ج)شماره های داده شده را نام گذاری كنيد.

5

طبق نظریه ی درون همزیستي چه شواهدی وجود دارد كه ميتوكندری ها وكلر پالست ها از باكتری ها به وجود

3

آمده اند؟(دوموردبنویسيد)
8

نظریه ی مالتوس را بارسم شکل توضيح دهيد.

3/7

3

اولين مهره داری كه پا به عرصه ی حيات كذاشتند چه موجوداتي هستند؟وچند سال قبل به خشکي آمدند؟

./7

31

انتخاب پایدار كننده در چه محيط هایي رخ مي دهد؟وچه نوع فنوتيپ هایي را بر مي گزیند؟باذكر مثال توضيح
][1

3

دهيد.
33
32

./57

الگوی تعادل نقطه ای را تعریف كرده ونام دیگر آن را بنویسيد.
در یک جمعيت2111تایي مگس سركه اگر فراواني الل مغلوب درجمعيت باشددر تعادل هاردی-واینبرگ

3/7

فراواني افرادهتروزیگوت وهموزیگوت غالب را حساب كنيد.
31

3

الف)اولين جاندار پرسلولي كه در خشگي ظاهر شدند،چه نام داشتند؟./7
ب)چه ویژگي باعث شد كه این جانداران بتوانند در خشکي زندگي كنند؟./7

34

3

برای هر كدام از موارد زیر یک مثال بزنيد.
الف)اندام وستجيال:
ب)اندام همولوگ:

37

آزمایش ميلر را بنویسيد.

3/7

36

الف)درون آميزی را توضيح دهيد./7.

3/27

ب)دو ویزگي درون آميزی را بنویسيد .وبيان كنيد كه شدید ترین حالت درون آميزی كدام است؟./57
35

3

جمعيت مگس سركه هایي كه دارای بال بلند و بال كوتاه هستند در نظر مي گيریم.
311LL+211Ll+71ll
مطلوب است:
)) f(Lالف
)(f(lب
جمع نمره21:

حضرت علي(ع)«هر كه با كتاب آرامش یابد هيچ آرامشي را از دست نداده است »
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