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اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

تاریخ امتحان1931/12 / 12 :

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین

ساعت امتحان 8 : 22:صبح /عصر

تعداد صفحه سؤال 1 :صفحه

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1981 -89

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

مدت امتحان  102 :دقیقه

سؤاالت

بارم

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

1

اولين مرحله از مراحل آزمايشي ايوري چه بود؟

1

2

چه بخش هايي از دو نوكلئوتيد مجاور با يكديگر پيوند فسفود دي استر به وجود مي آورند؟

1

3

دو نتيجه ي قرارگيري بازهاي مكمل روبروي هم در مدل واتسون و كريك چيست؟

1

4

قبل از همانند سازي  ،DNAهليكاز چه كارهايي انجام مي دهد؟

1

5

فعاليت نوكلئازي  ، DNAپلي مراز چه موقع و به چه شكلي انجام مي گيرد؟

1

6

ساختار رسوم پروتئين ها را شرح دهيد.

1

7

در مرحله آغاز رونويسي چه اتفاقاتي رخ مي دهد؟

1

8

پيرايش چيست؟

1

9

رناي ناقل چگونه اسيد آمينه دار مي شود؟

1

11

ترجمه چگونه پايان مي يابد؟

1

11

اپراتور و عوامل رونويسي را به صورت مختصر توضيح دهيد.

1

12

الل (دگره) و فنوتيپ (رخ نمود) را به طور مختصر توضيح دهيد.

1

13

بارزيت ناقص چيست؟

1

14

اگر مردي هموفيل با زني ظاهراً سالم از نظر هموفيلي ازدواج كنند چه نسبتي از فرزندان آن ها

1

هموفيل خواهند شد؟
15

صفت پيوسته چگونه صفتي است؟

1

16

جهش چيست و در جهش جانشيني چه اتفاقي ميافتد؟

1

17

جهش مضاع فشدگي چيست؟

1

18

انتخاب طبيعي چيست؟

1

19

در رانش دگره اي چه اتفاقي مي افتد؟

1

21

اهميت ناخالص ها به چه معني است؟

1
صفحه ی  1از 1

نیاز به پاسخبرگ دارد

جمع بارم  02 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :زیست شناسی -دوازدهم

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

نام دبير :خانم چالجور

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین

کليد

تاریخ امتحان1981/11 /11 :

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 81-89

ساعت امتحان 9:صبح /عصر
مدت امتحان 121:دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

1
2
3
4

محل مهر یا امضاء مدیر

او و همكارانش عصاره باكتري پوشينه دار كشته شده با گرما را به دست آوردند .و ديدند كه انتقالي كه مورد بررسي بود
باز هم صورت گرفت و اين نشان مي دهد پروتئين ماده وراثتي نمي باشد.
فسفات نوكلئيد پايين با گروه الكل قند باال
يكسان شدن قطر مولكول  DNAكه موجب پايداري اطالعات و راحت فشرده شدن مي باشد.
بر اساس روابط مكمل مي توان رشته مكمل را هم حدس زد.
پيچ و تاب دنا باز مي شود و پروتئين هاي هيستون جدا مي شوند .قبل از همانند سازي انزيم هليكاز مادر پيچ دنا را باز
ميكند و پيوند هيدروژني ميان دو رشته را مي شكند.
 DNAپليمراز با دقت بااليي كار خود را انجام مي دهد و با قرار دادن هر نوكلئيدي بر ميگردد .اگر نوكلئيد اشتباهي

5

باشد دنا پليمراز با فعاليت نوكلئيدي خود نوكلئيد را از رشته در حال تشكيل بر مي دارد .بعد از آن نوكلئيد باز هم پيوند
فسفري استر را تشكيل مي دهد
با ايجاد پيوند آب گريز كه نتيجه قرارگيري گروههاي آمينواسيدها هستند به وجود مي آيد .حالت كروي دارد حضور
پيوندهاي يوني كواالنسي و هيدروژني منجر به تثبيت اين ساختار مي شوند .مي تواند ساختار آخر پروتئين هاي تك

6

رشته اي بدون شاخه باشند.
ساختار نهايي بيوگلوبين است كه اين ساختار مي تواند نشانه اين باشد كه ساختار مارپيچ و صفحه اي مي توانند كنار هم
حضور پيدا كنند.
در دو رشته  DNAتوالي نوكلئوتيدي وجود دارند كه رونويسي نمي شوند به نام راه انداز ،اين راه انداز به انزيم بسيار
كمك مي كند تا اولين نوكلئوتيد خود را به طور دقيق و صحيح انتخاب كند .كه اولين نوكلئوتيد كه نوكلئوتيد آغازين
است و برخالف توالي پايان رونويسي نمي شود را به طور دقيق پيدا كند و رونويسي را آغازكند و نوكلئوتيدهاي مكمل

7

رشته الگو را مقابل آن قرار دهد.
به اين ترتيب كه  RNAاز ايبتدا پيوند هيدروژني بين دو رشته را باز مي كند و بعد به دنبال راه انداز مي رود تا به اولين
نوكلئوتيد برسد و بعد نوكلئوتيد را قرار مي دهد و بين دو تا نوكلئوتيد پيوند فسفر دي استر تشكيل مي دهد .در اين
مرحله رشته  RNAساخته شده از  DNAجدا نمي شود .اولين بار در مرحله طويل شدن جدا مي شود.
پيرايش فرآيندي است كه بعد از رونويسي درون هسته يوكاريون روي بسياري از  RNAها صورت مي گيرد و مي تواند
در سيتوپالسم يروكاريوت نيز رخ بدهد.

8

در پيرايش قسمت هايي به نام انيترون (ميانه) از  MRNAنا بالغ توسط شكسته شدن پيوند فسفودي استر جدا مي
شوند .و قسمت هاي بيانه (اگرون) با تشكيل پيوند فسفود دي استر به هم متصل و  MRNAپاسخ را به وجود مي اورند.
پس هسته هم  MRNAبالغ و هم  MRNAنابالغ داريم.
توالي اگزون و انيترون همواره يكي در ميان است و ائل اگزون داريم.
رناي ناقل در ساختار نهايي خود كه پيچ خوردگي زيادي دارد و در اثر پيوندهاي هيدروژني به ساختار  Lمانند تبديل

9

شده است .داراي جايگاه فعال آنزيم است .اين آنزيم كمك مي كند تا آمينو اسيد موردنظر به جايگاه بيايد و با توالي
نوكلئوتيد باالي  RNAپيوند اشتراكي تشكيل دهد كه اين فرآيند با صرف انرژي همراه است.

وقتي كه روي  MRNAريبوزوم حركت مي كندو در جايگاه  Aيكي از رمزهاي پايان  UAAو  UAGو  UGAدر مرحله
پايان هستيم .در اين صورت  RNAها وارد جايگاه  Aمي شوند .ولي هيچ كدام مكمل رمز پايان نيستند .پس هيچ RNA
11

اي قرار نمي گيرد و بالفاصله پروتئين آزادكننده وارد جايگاه مي شوند.
كمي قبل تر در مرحله طويل شدن آخرين  RNAآمينواسيددار وارد جايگاه  Pشده است .كه در اين مرحله ابتدا
آمينواسيد جدا ميشود و بعد خود  RNAبدون امينواسيد از جايگاه  Pبا شكستن پيوند هيدروژني جدا مي شود در نهايت
دو ساختار كوچك و بزرگ ريبوزوم هم از هم جدا مي شوند.
در تنظيم منفي باكتري اشريثاكالي بعد از راه توالي به نام اپراتور وجود دارد كه محل پيوستن پروتئين مهاركننده است.
در ضمن حضور اين پروتئين آنزيم رنابسپار نمي تواند روي توالي حركت كند و  MRNAموردنظر را توليد كند اما در
حضور كالتور و چسبيدن به اين پروتئين و تغيير شكل آن و جدا شدن از اپراتور آنزيم حركت مي كند و  MRNAاي

11

مي سازد و در نهايت آنزيم تجزيه كننده الكتوز به دست مي آيد.
عوامل رونويسي به دو نوع تقسيم مي شوند يكي از آنهايي كه به رناسپاراز كمك مي كنند تا به توالي راه انداز متصل
شود كه حضور آنها براي رونويسي ضروري و كوچك ترند.
گميري پروتئين هاي بزرگتري متصل به افزاينده مي شوند تا خم شوند به روي راه انداز و سرعت و در رونويسي باال ببرد.

12

ادل :به ژن هاي مختلف ژن يك صفت الل مي گويند .كنارهم قرارگيري الل ها ژنوتيپ را به وجود مي آورد كه هر
ژنوتيپي منجر به فنوتيپ مي شود و فنوتيپ ها ظاهر صفت در فرد است مثل A,B,Oيا  ABگرده خون فرد
بازريت ناقص يعني بروز هر دو الل با هم و ميانه از آن دو مثل گل ميموني

13

سفيدWW

صورتي RW

قرمزRR

كه  RWصورتي حدواسط سفيد و قرمز است.
14
پسربيمار

پسر سالم

دختربيمار

دختر سالم(ناقل)

صفت پيوسته صفتي چندجايگاهي است كه تعداد الل ها بيش از ذو تا زوج است و بين يك حداقل و حداكثر هر عددي
را مي توان انتخاب كرد  ،مصور با عدد بيان مي شود و زن و قد كيفي هستند مانند رنگ پوست ،رنگ از سفيد تا قرمز
15

است.
نمودار صفات پيوسته زنگول ه مانند است كه آن هايي كه تمام الل ها بارز و ان هايي كه تمام الل ها نهفته اند و كمترين
مقدار را دارند دو سر نور دارند.
جهش يعني تغيير دائمي در وارثت پس
 .1ويرايش
 .2دو برابر شدن كروموزوم در آنافاز

16

 .3نصف شدن مجموعه در ميوز 1
در جهش جانشيني يك الل جاي الل ديگر را مي گيرد كه  3حالت پيش مي آيد.
 .1دگرمعنا :تبديل به رمزه آمينواسيدي ديگر
 .2بي معنا :تبديل به رمزه پايان
 .3خاموش :تبديل به رمزه ديگري از همان آمينواسيد.

17

در جهش مضاعف شدگي قسمتي از يك كروموزوم به كروموزوم هفتاي خود منتقل مي شود .نوعي جهش ساختاري در
كروموزوم است كه در اينصورت يك كروموزوم از ژني دو تا كروموزوم ديگر اصال آن ژن را ندارد.
انتخاب طبيعي يعني در صورت به وجود آمدن شرايط محيطي جديد آن گونه ها شانس زنده ماندن و توليد مثل را پيدا
كنند كه با محيط سازگارترند .انتخاب طبيعي نيازمند  2تا فاكتور مهم است.

18

.1تفكرات فردي  .2گذر زمان است .انتخاب طبيعي منجر به تغيير در فرد نمي شود بلكه تغيير به وجود مي آورد .انتخاب
طبيعي تنوع را مي دهد .مثل از بين رفتن زرافه هاي گردن كوتاه يا مقاوم شدن باكتري ها به آنتي بيوتيك ها در گذر
زمان.

در رانش برخالف انتخاب طبيعي تمام اتفاقات تصادفي بر حسب اتفاق است  .مثال در اثر سيل زلزله در آتشفشان گونه
هايي بدون توجه به فتوتيپشان از بين مي روند .اين رانش بستگي به شانس افراد دارد و توليد مثل مي كنند و ژن الل
19

هاي خود را به نسل بعد منتقل كنند .رانش تنوع را كم مي كند و رانش در تابعيت هاي كوچك اثر بيشتري دارد تا
تابعيت هاي بزرگ.
شدت رانش در دو تابعيت يكسان مي تواند متفاوت نيز باشد.
با بيماري داسي شكل بيان مي كنيم كه در گلبول قرمز رخ مي دهد.
موجب مرگ فرد مبتال مي شود و
سالم هستند مگر در شرايط كم اكسيژن كه بسيار شيوع پيدا مي كند.
در مناطق غير ماالرياخيز

21

در مناطق ماالرياخيز

عامل بسياري تك سلولي انگلي است كه بخشي از زندگي خود را در كبد بخش ديگر را در گلبول قرمز مي گذراند.
در مناطق ماالرياخيز اگر
مي شود .ولي اگر
جمع بارم 02:نمره

(با  Sبزرگ) وارد بدن فرد شود منجر به تبديل گلبول قرمنز داسي شكل به كروي
وارد گلبول شود  ،انگل از بين مي رود .پس ناخالصي اينجا مهم است و مهم بقا است.
نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

