
 

 با یاد او و برای او
 

 سال اّولپایانی نیمآزمون 

 3141-49سال تحصیلی 
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 3از  1صفحه  دقيقه   08مدت آزمون:

 خانوادگی:نام و نام
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1 
 ..... نام دارد.................... دیده می شود که .......................سیم سلولی در ...قساده ترین نوع ت

 

 .......... منجر می شود...........که به تولید زاده های ..........تقسیم میتوز نوعی تقسیم  ......(2.1 2

 غیرجنسی.یکسان د (              جنسی.غیریکسان  ج (           غیرجنسی.غیریکسان  ب(      الف(جنسی.یکسان 

2.2)rRNA  آمینواسید ها را بر اساس اطالعات ...... در کنار یکدیگر قرار می دهد.  

 PROTEIN د (                       mRNA ج (                         DNA(ب               tRNAالف(

 

 کلمه( 22)حداکثر تعیین کنید که سرنوشت سلول اولیه  چگونه می شود؟ جداگانه بعد از تقسیم میوز و میتوز 3

 

 

 کلمه( 22؟)حداکثر در انسان تعیین جنسیت جنین با کدام یک از والدین است؟ مکانیسم  آن را توضیح دهید 4

 

 

 کلمه( 22در هنگام تقسیم میوز بر سر محتوای ژنتیک سلول چه می آید ؟؟)حداکثر  2

 

 

 

 

 

 .فراوانی فنوتیپ خونی بچه را مشخص کنید Aو پدری با گروه خونی   Bاز مادری با گروه خونی  6
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 .را محاسبه کنید  Aبا گروه خونی  دختریاحتمال به دنیا آمدن نوزاد   Bو پدری با گروه خونی   ABاز مادری با گروه خونی  7

 

 

 .چند ژنوتیپ خونی مختلف می توان ساخت ؟نام ببرید  A,B,Oبا ژن های  8

 

 

 کلمه( 22اگر سلول گوارشی مادر دچار جهش شود آیا نوزاد نیز این جهش را دارا می باشد ؟ توضیح دهید ؟)حداکثر  9

 

 

 اسید نوکلئوتید است پروتئین ساخته شده چند آمینو اسید دارد ؟)با محاسبه(  64که حاوی    DNAدر یک قطعه  12

 

 

از جمله باکتری با قابلیت  ،های متفاوت وجود داشتانواع مختلفی از باکتری با تخصص در ابتدای حیات 11

PHAGOCYTOSIS  قابلیت را  2ری با هر ایجاد باکت، چنین باکتری با قابلیت فتوسنتز)ذرات خارجی را می خورد( و هم

 کلمه( 32کنید )بدون جهش( ؟)حداکثر می هچگونه توجی
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 کلمه(32مورد( ؟)حداکثر  4شرایط کره زمین در ابتدا پیدایش حیات را توضیح دهید) 12

 

 

 کلمه( 12)هر گزینه حداکثر  ؟ها زیر را توضیح دهیدنادرستی گزینه در مورد انتخاب طبیعی درستی و 13

 .( باعث تنوع جانداران می شودالف

 

 

  .شودب( باعث حذف بعضی گونه ها می

 

 

 .باعث تغییر در محیط طبیعی و شرایط آن می شود ج(

 

 

 .تخاب کرده و تغییر می دهدنموجودات ناپایدار را ا د(

 

 

 


