صفحه 1

بسمه تعالی
سال چهارم آموزش متوسطه

سؤاالت اهتحبى درس  :زیست شناسی
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

رضتِ  :ػلَم تجزثی

ًبم پذر:

هذت اهتحبى :

 80دقیقِ

داًص آهَساى دثیزستبى ؿیزاًتلبػی ػلَیبى در دی هبُ سبل1393

ردیق
1

تبریخ اهتحبى 1393/10/13 :

ًوزُ

سؤاالت
درستی یب ًبدرستی ّزیک اس ػجبرات سیز را ثب "ظ"ٍ"ؽ" هطخع کٌیذ:

1

الق) رًٍَیسی صى ّبی  mRNAدر یَکبریَت ّب ثزػْذُ آًشین RNAپلیوزاس  IIIاست.
ة) درثیوبراى هجتال ثِ آلکبپتًََریب  ،آًشین تجشیِ کٌٌذُ ّوَجٌتیسیک اسیذ ٍجَد دارد.
ج) ّز رهش سِ ًَکلئَتیذی  mRNAرا یک کذٍى هی ًبهٌذ.
د) تـییز در غلبت گیبّبى یب جبًَراى را کِ ثِ اًتخبة اًسبى غَرت هی گیزد  ،اًتخبة هػٌَػی هی ًبهٌذ.
2

1/ 5

جبّبی خبلی را ثب کلوبت غحیح کبهل کٌیذ:
الق) ثِ هٌبطقی اس  DNAکِ رًٍَضت آًْب در  mRNAثبلؾ حذف هی ضَد  .........................هی گَیٌذ.
ة) ثزای اًتقبل صى ثِ گیبُ تَتَى  ،اس ٍکتَری ثٌبمِ  ...................استلبدُ هی ضَد.
ج) ثزای ثزقزاری پیًَذ كسلَدی استز هیبى دٍ هَلکَل  ،DNAهٌْذسبى صًتیک اس آًشیوی ثِ ًبم  ........................استلبدُ هی کٌٌذ.
د) ثِ جبًَراًی کِ در سلَل ّبی آى ّب  DNA ،ی ثیگبًِ ٍجَددارد  ،جبًَراى  .....................گلتِ هی ضَد.
ُ) احتوبالً ً ..............................خستیي سلَل ّبی كتَسٌتش کٌٌذُ ثَدُ اًذ.
ٍ) ًقطِ ػطق درپیذایص پزسلَلی ّب  ..............................................................................ثَدُ است.

3

1

پبسخ غحیح را اًتخبة کٌیذ:
الق) ثزاسبس ًظزیِ هبلتَس  ،رضذ هٌبثغ ؿذایی در ثْتزیي حبلت چگًَِ است؟ ( ػذدی – ٌّذسی)
ة) کذاهیک اس هکبى ّبی سیز ثزای تطکیل سٌگَارُ هٌبست تز است؟ ( دریبّبی کن ػوق – ػللشار ّب )
ج) اكشایص تذریجی اًذاسُ است ً ،وًَِ ای اس کذام ًَع اًتخبة طجیؼی است؟ (اًتخبة گسلٌذُ – اًتخبة جْت دار)
د) حبلتی کِ در آى احتوبل آهیشش ثیي اكزادی کِ كٌَتیپ یکسبى دارًذ ،ثیطتز استّ (.وسبى پسٌذاًِ – درٍى آهیشی)

4

هطخع کٌیذ کذاهیک اس سبختبر یب سبختبرّبی سیز كقط در یَکبریَت ّب ٍجَد دارد؟
راُ اًذاس

ػَاهل رًٍَیسی

اپزاتَر

5

هزحلِ آؿبس تزجوِ را تَضیح دّیذ.

6

ثِ پزسص ّبی سیز درهَرد تٌظین ثیبى صى ّب پبسخ دّیذ:

اكشایٌذُ

0/5
 RNAپلی هزاس
1

0/75

الق) چگًَِ در حضَرِ الکتَس  ،اپزاى رٍضي هی ضَد؟

ة) چزا در سلَل ّبی یَکبریَتی  ،كزغت ثیطتزی ثزای تٌظین ثیبى صى ٍجَددارد؟ ( یک دلیل ثٌَیسیذ)
7

الق) هٌظَر اس صى درهبًی چیست؟

1

ة) ثِ چِ دلیل ثِ پالسهیذّب  ،کزٍهَسٍم ّبی کوکی ًیش گلتِ هی ضَد؟
8

در هزحلِ ؿزثبل کزدى چگًَِ  ،ثبکتزی ّبی دارای ًَ DNAتزکیت را اس ثبکتزی ّبی كبقذ آى جذا هی کٌٌذ؟

0/75

9

الق)جْص ّبی ًقطِ ای را تؼزیق کٌیذ.

1/25

ة)ثطَرػوذُ دًٍَع جْص ًقطِ ای ٍجَددارد.آًْبراًبم ثجزیذ ؟
ج)کذام ًَع جْص ًقطِ ای رهش سِ حزكی ّب را ثِ ّن هی ریشد؟
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سؤاالت

10

آسهبیص یبى ٍیلوَت را در راثطِ ثب تَلیذ گَسلٌذ دالی ضزح دّیذ.

11

چزا در اثتذای پیذایص حیبت در سهیي  ،سًذگی كقط در دریبّب اهکبى پذیز ثَد؟

12

هلبّین سیستی سیز را تؼزیق کٌیذ:

 80دقیقِ
ًوزُ
1

0/5

2

الق) هیکزٍسلز :
ة) اًقزاؼ گزٍّی:
ج)گًَِ ( :اس ًظز ارًست هبیز)

د) کزاسیٌگ اٍر:
13

ضَاّذی کِ اس ًظزیِ درٍى ّوشیستی (درثبرُ هٌطأ پیذایص هیتَکٌذری ّب ٍ کلزٍپالست ّب اس ثبکتزی ّب ) حوبیت هی کٌٌذ را كقط ًبم ثجزیذ.

1

14

الق) اًذام ٍستیجیبل چیست؟

1

ة) دٍ اًذام ٍستیجیبل هبر را کِ در ضکل سیز ضوبرُ گذاری ضذُ است ً ،بهگذاری کٌیذ.
........................................................... )1
........................................................... )2
15

0/75

ثب تَجِ ثِ ًوَدارّبی سیز ثِ سؤاالت پبسخ دّیذ:

1

الق) کذام یک الگَی تؼبدل ًقطِ ای را ًطبى هی دّذ؟

2

ة) هٌظَر اس الگَی تؼبدل ًقطِ ای چیست؟
16

درخت ّبی تجبرسایطی ثزاسبس اطالػبت حبغل اس کذام هَلکَل ّب  ،طزاحی هی ضًَذ؟ ًبم ثجزیذ.

0/5

17

اغَل ًظزیِ الهبرک را ثٌَیسیذ.

0/75

18

کذام سبسٍ کبرّب  ،گًَِ ّبی سیز را اس یکذیگز جذا ًگِ داضتِ است؟

19

20

1

الق) اًگل ّب :

ة) ثشٍگَسلٌذ :

ج) حطزُ ّبی ضت تبة :

د) است ٍ االؽ :

آهیشش ًبّوسبى پسٌذاًِ در گیبُ ضجذر را ثطَرکبهل تَضیح دّیذ.

اگز كزاٍاًی اكزاد هجتال ثِ تبالسوی در یک جوؼیت درحبل تؼبدل

 %36ثبضذ ( :هحبسجبت الشاهی است)
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1/ 5

الق) كزاٍاًی ّزیک اس آلل ّب را حسبة کٌیذ.
ة) كزاٍاًی اكزاد ًبقل چقذر است؟
ج) در غَرتی کِ جوؼیت دُ ّشار ًلز ( ً 10000لز) ثبضذ  ،چٌذًلز ًبقل ّستٌذ؟

هحوذػلی ػسگزی

ً 20وزُ

