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اگر  یک همسایگی محذوف ۱ - باشد، مقدار  کدام است؟1

1 ۱2- ۳3 ۳4- ۱

، آنگاه کدام گزینه درست است؟2 اگر 

1                         

2

 موجود است، اما مقدار آن  معلوم نیست.3

 وجود ندارد.4

، تابع  در همسایگی محذوف کدام نقطه تعریف شده و دارای حد است؟3 با توجه به نمودار تابع 

1234

نمودار تابع  به صورت مقابل است.4
حاصل  کدام است؟

وجود ندارد.4صفر۲3 ۱2 1

(a, a + b) ∪ (b − ٢, a + ۵)a − b

f = {(٢, ۴), (١⁄۹۹, ٣), (١⁄۹۹۹, ٣), (۲⁄۰١, ٣), (۲⁄۰۰١, ٣)}

f(x) = ٣Lim
x→٢

f(x) = ۴Lim
x→٢

f(x)Lim
x→٢

f(x)Lim
x→٢

y = f(x)f(x)

dcba

f(x)
f(x) + f(x)Lim

x→−١
Lim
x→٢

1



نمودار دو تابع  و  به شکل مقابل است. کدام تابع در  دارای حد است؟5

1234

نمودار تابع  به شکل روبه رو است.6
حاصل  کدام است؟

1 ۱2 ۲3 ۳4- ۱

تابع  در  حد ندارد.  کدام مقدار می تواند باشد؟ ( نماد جزء صحیح است.)7

1 ۸2 ۲3 ۶4 ۴

کدام تابع در  حد دارد؟ ( نماد جزء صحیح است.)8

1234

حد چپ  در نقطه ی  چهقدر است؟ ( [  ]  نماد جزء صحیح است.)9

1- ۵2- ۲3- ۶4- ۴

به ازای کدام مقدار از m  تابع  در  دارای حد است؟ (  نماد جزء صحیح10
است.)

۲ ۱4 ۱3 -2صفر1

حد راست تابع  در  چقدر است؟ ( نماد جزء صحیح است.)11

1 ۸2 ۱ ۵3 ۱ ۲4 ۹

f(x)g(x)x = ٢

(f − g)(x)(f×g)(x)( )(x)
f

g
(f + g)(x)

f(x)
f(x) + f(x)Lim

x→١−
Lim

x→(−١)+

y = [ ]x٢

٣
x = aa[]

x = ٠[]

f(x) =
|x|

x
f(x) =

x

[x]
f(x) = [ ]x٢f(x) = x + x−−√

y = [− ] + [−٣x]x٢x = ١

f(x) = m [−x] − ٢m + [٢x]x = ١[]

f(x) = [−x] [− ]x٢x = ٢[]

2



حد تابع  در نقطٔه  در صورت وجود چه قدر است؟ ( نماد جزء صحیح است.)12

1 ۱23 ۲4- ۶

، دو برابر مقدار حد چپ در این نقطه باشد،13 اگر در تابع  مقدار حد راست در 

، نماد جزء صحیح است.) مقدار  کدام است؟ (

1                         ۱2

مقداری برای  وجود ندارد.4                        3

نمودار تابع  به صورت شکل زیر است. چند مورد از موارد زیر درست است؟14
 ( a

 ( b

c ) تابع  در  تعریف نشده است.
d ) تابع  در  تعریف نشده است، در نتیجه در  نه حد راست دارد و نه حد چپ.

 ( e

۳ ۲4 ۱3 2صفر1

اختالف حد چپ و راست تابع  در نقطه ی  چقدر است؟15

1 ۲/ ۵234 ۱/ ۵

کدام عبارت جملٔه زیر را به درستی تکمیل می کند؟16
«در کم خونی داسی شکل جهش از نوع جانشینی سبب شده آمینواسید .......... تغییر کند تا ساختار .......... زنجیرٔه بتا

دچار تغییر شود.»

گلوتامیک اسید - سوم4گلوتامیک اسید - چهارم3والین - چهارم2والین - سوم1

کدام مورد نمی تواند از پیامدهای وقوع جهش در دنا (D N A ) ی باکتری اشرشیاکالی باشد؟17

عدم اتصال فعال کننده به بخشی از ژن2تغییر در جایگاه فعال آنزیم تجزیه کنندٔه مالتوز1

افزایش فعالیت رنابسپاراز (R N A  پلیمراز)4عدم اتصال مالتوز به نوعی پروتئین3

کدام جهش ساختاری کروموزومی همواره نیاز به حضور دو فام تن دارد؟18

واژگونی4جابه جایی3مضاعف شدن2حذف1

f(x) = (ax − [x] ) [−x]x = ٢[]

−
١
٢

f(x) = {
[−x] + ٢a x≤ ١

+ a x > ١x٢
x = ١

a[]

۵
٣

a∈Ra

f(x)
f(x) = ۴Lim

x→٣

f(x) = ۴Lim
x→(−١)+

f(x)x = ١
f(x)x = ۴x = ۴

f(−٣) = ٢

f(x) =
x − [٢x]

٢x + [−x]
x = ٢

۴
٣

٢
٣
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در ارتباط با یک جهش کوچک در ژن رمزکنندٔه میوگلوبین، هر جهش از نوع ..........19

بی معنا موجب می شود که بالفاصله پس از مرحلٔه آغاز ترجمه، مرحلٔه پایان رخ دهد.1

خاموش موجب می شود در توالی آمینواسیدها هیچ تغییری رخ ندهد.2

تغییر چارچوب موجب می شود که طول پلی پپتید تغییر کند.3

حذف یا اضافه شدن نوکلئوتید موجب تغییر در تعداد و نوع آمینواسیدها رخ می شود.4

کدام عبارت جملٔه زیر را به درستی تکمیل می کند؟20
«در کم خونی داسی شکل جهش از نوع جانشینی سبب شده در رشتٔه رمزگذار زنجیرٔه بتا، یک نوکلئوتید ....... به یک

نوکلئوتید ...... تغییر کند.»

پیریمیدین دار - پورین دار2پورین دار - پیریمیدین دار                        1

پیریمیدین دار - پیریمیدین دار دیگر4پورین دار - پورین دار دیگر3

کدام مورد در ارتباط با علت های جهش در انسان نادرست است؟21

نشانگان داون همانند فنیل کتونوریا از انواع جهش های ارثی است که از طریق گامت ها منتقل می شود.1

دوپار تیمین با اختالل در فعالیت آنزیمی که خاصیت نوکلئازی دارد، باعث اختالل در روند اینترفاز می شود.2

در جهش مربوط به بنزوپیرن، یاخته های دچار جهش توانایی دگرنشینی (متاستاز) را دارند.3

در جهش های ارثی برخالف جهش های اکتسابی، همٔه یاخته های پیکری بدن، اثرات جهش را بروز می دهند.4

کدام جهش در یاخته های ترشح کنندٔه فرومون در زنبور عسل نر غیرممکن است؟22

«د»4«ج»3«ب»2«الف»1

در ارتباط با یک جهش کوچک در ژن رمزکنندٔه میوگلوبین هرگاه .......... قطعًا جهش از نوع .......... است.23

بالفاصله پس از مرحلٔه آغاز ترجمه، مرحلٔه پایان رخ دهد - بی معنا1

در تعداد نوکلئوتیدهای ژن و هم چنین در توالی آمینواسیدها تغییری رخ ندهد - خاموش2

بالفاصله پس از مرحلٔه آغاز ترجمه، مرحلٔه پایان رخ دهد - تغییر چارچوب3

در تعداد نوکلئوتیدهای ژن و هم چنین در توالی آمینواسیدها تغییری رخ دهد - تغییر چارچوب4

کدام عبارت جملٔه زیر را به درستی تکمیل می کند؟24
«در کم خونی داسی شکل جهشی از نوع .......... موجب شد تا ساختار .......... زنجیرٔه بتا دچار تغییر شود.»

تغییر چارچوب خواندن - چهارم2جانشینی - سوم                        1

تغییر چارچوب خواندن - سوم4جانشینی - چهارم                        3
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چند عبارت جمله ی زیر را به درستی کامل می کند؟25
«اگر جهشی در ....... رخ دهد ....... مورد انتظار نیست.»

راه انداز ژن رشته های انسولین - تغییر در توالی آمینواسیدی1

اپراتور ژن های تجزیه کننده الکتوز - کاهش محصوالت پروتئینی2

افزاینده مربوط به ژن میوگلوبین - کاهش سرعت رونویسی3

محل اتصال مهارکننده در تجزیه الکتوز - رونویسی از ژن های ساختاری4

به دنبال بروز هر جهش کوچک، قطعًا .......26

آن جهش با تهیه کاریوتیپ قابل بررسی است.2آن جهش با میکروسکوپ قابل بررسی است.1

تغییری در ماده ی وراثتی بروز می کند.4پیوند بین دو قند مجاور هم شکسته می شود.3

به طور معمول هر نوع ....... قطعًا .......27

تغییر در ساختار و کلیت D N A  گردد - نوعی جهش به شمار می رود.1

جهشی که منجر به تغییر جایگاه فعال یک آنزیم شود - باعث تغییر میزان عملکرد آن خواهد شد.2

جهشی که از نوع ارثی باشد - در تمام یاخته های هسته دار بدن قابل مشاهده است.3

جهشی که از نوع اکتسابی باشد - امکان انتقال به نسل های بعدی را نخواهد داشت.4

کدام عبارت زیر صحیح است؟ «همواره .......»28

جهش در توالی بین ژنی بر تولید محصول اثری نخواهد گذاشت.1

جهش در یکی از توالی های تنظیمی، تولید پروتئین را بیش تر یا کم تر می کند.2

جهش درون ژنی بر توالی محصول ژن موثر خواهد بود.3

تاثیر وقوع جهش بر عملکرد محصول به محل وقوع جهش در ژنگان بستگی دارد.4

در صورتی که در اثر ....... می توان گفت به طور حتم .......29

جهش رمزه یک امینواسید از میان یک رنای پیک کاسته شود - تغییری در خواندن توالی ۳  نوکلئوتیدی رخ1
نمی دهد.

افزوده شدن چند نوکلئوتید به رنای پیک، ترجمه رخ ندهد - جهش تغییر در چارچوب رخ داده است.2

، تغییر در توالی آمینواسید رخ ندهد - جهش خاموش رخ داده است.3 تغییر در رنای پیک 

جهش کوچک رمزه (کدون) پایان تشکیل شود - جهش بی معنا رخ داده است.4

اگر جهش .......، آنگاه به طور قطع .......30

باعث تغییر در جایگاه فعال آنزیم شود - عملکرد آنزیم تغییر می کند.1

در جایی دور از جایگاه فعال آنزیم رخ دهد - احتمال تغییر در عملکرد آنزیم صفر است.2

در یک ژن رخ دهد و عملکرد آنزیم محصول ژن تغییر کند - ژن ابتدا نوعی  تولید می کند.3

در اپراتور باکتری اشرشیاکالی رخ دهد - جهش بر توالی پروتئین محصول ژن اثری نخواهد داشت.4

کدام یاخته انسان نمی تواند جهش مضاعف شدن داشته باشد؟31

اووگونی4گیرنده مخروطی شبکیه3دومین گویچه قطبی2اسپرماتوسیت اولیه1

( mRNA )

mRNA
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جهش ارثی برخالف جهش اکتسابی همواره ..........32

به همٔه سلول های پیکری دارای ژنگان منتقل می شود.2از والدین به فرزند می رسد.1

از لحاظ تأثیر روی رخ نمود متفاوت است.4ژن یا ژن های یک سلول تخم را تغییر می دهد.3

کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟33
«جهش در ژن رمزکنندٔه پروتئین D  اگر از نوع .......... باشد قطعًا ...........»

دگرمعنا - توالی آمینواسیدی تغییر نمی یابد.1

بی معنا - رمزٔه پایان ایجاد می شود.2

خاموش - طول پلی پپتید کوتاه می شود.3

حذف یا اضافه شدن نوکلئوتید - تغییر چارچوب خواندن رخ می دهد.4

هر جهشی که در تعداد نوکلئوتیدهای ژن تغییری ایجاد نکرده باشد ..........34

با رنابسپاراز غیرقابل ویرایش است.2قابل انتقال به نسل بعد است.1

باعث تغییر در ساختار اول پروتئین می شود.4از نوع جانشینی است.                        3

کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟35
«اگر در ژن میوگلوبین جهش کوچکی منجر به .......... شود قطعًا آن جهش از نوع .......... است.»

پیدایش رمزٔه پایان قبل از رمزٔه پایان طبیعی در رنای پیک - بی معنا1

افزایش طول پلی پپتید - دگرمعنا2

حذف یک آمینواسید از پلی پپتید - تغییر چارچوب3

تغییر در رمزٔه یک آمینواسید بدون تغییر در توالی آمینواسید - خاموش4

هر یک از ناهنجاری های ساختاری در ژنگان (ژنوم) انسان قطعًا .......... .36

در نسل بعد قابل ردیابی است.2با شکسته شدن پیوند فسفودی استر همراه است.1

با تغییر توالی ژنگان هسته ای همراه است.4سبب مرگ یاختٔه دارای ناهنجاری می شود.3

در جهش خاموش .......... تبدیل می شود.37

فقط رمز آمینواسیدها به رمز دیگر همان1
آمینواسیدها

2 U A A به رمزٔه  U G A (کدون) ممکن است رمزٔه

رمز آمینواسید به رمز آمینواسید دیگر4رمز یک آمینواسید به رمز پایان3

به دنبال بروز هر جهش کوچک قطعًا ..........38

آن جهش با تهیٔه کاریوتیپ قابل بررسی است.2آن جهش با میکروسکوپ قابل بررسی است.1

تغییری در مادٔه وراثتی بروز می کند.4پیوند بین دو قند مجاور هم شکسته می شود.3

هرگاه قطعه ای از یک کروموزوم به .......... منتقل شود قطعًا جهش .......... است.39

کروماتید غیرخواهری - رخ نداده2کروموزوم همتا - رخ داده1

کروموزوم غیرهمتا - رخ نداده4جای دیگر از همان کروموزوم - رخ داده3
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کدام گزینه در ارتباط با هر ناهنجاری فام تنی درست است که در آن فقط یک فام تن دچار تغییر می شود؟40

با تشکیل پیوند فسفو دی استر انجام می شود.2محتوای ژنتیکی یاخته کاهش می یابد.1

با شکسته شدن پیوند فسفو  دی استر همراه است.4منجر به تغییر طول این فام تن می شود.3

جهش های کوچک در هر بخش از ژنگان انسان قطعًا ..........41

پس از رونویسی، به رنا منتقل می شود.1

پس از همانندسازی، به هسته های یاخته های جدید منتقل می شود.2

در مهم ترین محصول ژن ظاهر می شود.3

از طریق کاریوتیپ قابل ردیابی نیست.4

کدام گزینه در ارتباط با تغییرپذیری ماده ی وراثتی صحیح بیان شده است؟42

جهش در طی تولیدمثل جنسی، فقط به دنبال لقاح می تواند به نسل بعد منتقل شود.1

ایجاد گوناگونی ناشی از جهش، قطعًا توان بقای جمعیت را افزایش می دهد.2

جهش می تواند از طریق یاخته های غیرجنسی نیز به نسل بعد منتقل شود.3

جهش نمی تواند زمینه ی تغییر گونه ها را فراهم کند.4

چند مورد در ارتباط با پیامدهای جهش های کوچک در ژنگان انسان درست است؟43
الف- اگر اثرات جهش در یک جایگاه ژنی فقط در یک جنس دیده شود، آن جهش وابسته به جنس است.

ب- اگر اثرات جهش در هر دو جنس دیده شود آن جهش مستقل از جنس است.
ج- اگر جهش جانشینی در عملکرد آنزیم هیچ تأثیری نداشته باشد قطعًا از نوع خاموش است.

د- اگر جهش در توالی های بین ژنی رخ دهد، بر توالی محصول ژن اثری نخواهد گذاشت.

1 ۲2 ۳3 ۱4 ۴

در .......44

رمز اسید آمینه ی گلوتامیک برخالف والین احتمال ایجاد دایمر تیمین وجود دارد.1

توالی های حفظ شده برخی تغییرات می تواند خاموش باشد.2

جابه جایی یک کروموزوم (فام تن) برخالف ژن نمی تواند دارای دو دگره (آلل) بشود.3

یک رشته پلی نوکلئوتید امکان ایجاد سه پیوند کوواالنسی بین دو نوکلئوتید مجاور وجود ندارد.4

با توجه به رشته ی الگو در یک ژن رمزکننده تولید یک پروتئین به صورت زیر اگر در اثر جهش نوکلئوتید آدنین دار45
موردنظر حذف شود، کدام گزینه حاصل این جهش خواهد بود؟

تغییر در چارچوب خواندن ایجاد نمی کند.2سبب ایجاد جهش بی معنی می شود.1

در رشته ساخته شده فقط دو آمینواسید وجود دارد.4 در جایگاه P  وارد می شود.3

AGTACACGAATTAAACAATCGCT. . .

٣ tRNA
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گزینه ۲  پاسخ صحیح است.1
، آنگاه بازٔه  یک همسایگی  است. نکته: اگر 

همچنین مجموعٔه  را همسایگی محذوف  می نامیم.
با توجه به نکتٔه باال، باید نقطٔه انتهایی بازٔه اول و نقطٔه ابتدایی بازٔه دوم برابر ۱ - باشند.

بنابراین: 
دقت کنید حالتی که نقطٔه انتهای بازٔه  برابر نقطٔه ابتدایی بازٔه  باشد، غیرقابل قبول است،

زیرا:                        

، باید  در همسایگی عدد  تعریف شده باشد، یعنی 2 گزینه ۴  پاسخ صحیح است. برای وجود حد در 
 در یک بازٔه باز شامل ۲  (به جز احتماًال در  تعریف شده باشد. با توجه به تابع داده شده، این شرط برقرار نیست.

بنابراین  وجود ندارد.

گزینه ۴  پاسخ صحیح است.3
 در همسایگی محذوف  تعریف شده و دارای حد است، زیرا حد چپ و راست آن موجود و برابر است.

 در همسایگی غیرمحذوف  تعریف شده است، ولی دارای حد نیست، زیرا حد چپ و راست آن برابر نیست.

 در همسایگی غیرمحذوف  تعریف شده است، ولی دارای حد نیست، زیرا حد چپ و راست آن برابر نیست.
 در همسایگی محذوف  تعریف شده است، ولی دارای حد نیست، زیرا حد چپ و راست آن برابر نیست.

گزینه ۱  پاسخ صحیح است.4
نکته: هرگاه مقادیر تابع  را به هر اندازٔه دلخواه بتوان به  نزدیک کرد، به شرط آنکه متغیر  (با مقادیر مخالف  از

دو طرف) به قدر کافی به  نزدیک شود، می نویسیم:                        
با توجه به تعریف حد و نمودار  داریم:

،  و 

بنابراین:

توجه کنید تعریف شده یا تعریف نشده بودن تابع در یک نقطه ارتباطی به حد تابع در آن نقطه ندارد.

∈ (a,b)x٠(a,b)x٠

(a,b) = { } = (a, ) ∪ ( ,b)x٠ x٠ x٠x٠

(a,a+ b) ∪ (b− ٢,a+ ۵) :
⎧
⎩⎨

b− ٢ = −١ ⇒ b = ١

a+ b = −١ a = −٢−→
b=١

a = b = −٢− ١ = −٣

(b− ٢,a+ ۵)(a,a+ b)

a+ ۵ = a ⇔ ۵ = ٠

x = ٢f(x)x = ٢

f(x)x = ٢

f(x)Lim
x→٢

f(x)a

f(x)b

f(x)c

f(x)d

f(x)Lxa

af(x) = LLim
x→a

f(x)

f(x) = ٢Lim
x→٢

f(x) = −١Lim
x→−١

f(x) + f(x) = −١+ ٢ = ١Lim
x→−١

Lim
(x→٢)

1



گزینه ۴  پاسخ صحیح است.5
، آنگاه: نکته: اگر  و 

با استفاده از نکتٔه باال داریم:

                         گزینٔه ۱ 

                         گزینٔه ۲ 

                         گزینٔه ۳ 

                         گزینٔه ۴ 

گزینه ۱  پاسخ صحیح است. با توجه به نمودار داریم:6

                        

بنابراین:                        

f(x) =Lim
x→a

L١g(x) =Lim
x→a

L٢

(f(x) g(x)) = , = ( ≠ ٠)Lim
x→a

×

±
L١

×

±
L٢ Lim

x→a

f(x)

g(x)

L١

L٢
L٢

: (f − g)(x) :Lim
x→٢

⎧

⎩
⎨
⎪

⎪

f(x) − g(x) = ۵− ١ = ۴Lim
x→٢+

Lim
x→٢+

f(x) − g(x) = ٢− ۴ = −٢Lim
x→٢−

Lim
x→٢−

: (f×g)(x) :Lim
x→٢

⎧

⎩
⎨
⎪

⎪

f(x)× g(x) = ۵×١ = ۵Lim
x→٢+

Lim
x→٢+

f(x)× g(x) = ٢×۴ = ٨Lim
x→٢−

Lim
x→٢−

: (x) :Lim
x→٢

⎛

⎝

⎜⎜⎜⎜⎜

f

g

⎞

⎠

⎟⎟⎟⎟⎟

⎧

⎩

⎨

⎪⎪⎪⎪⎪⎪

⎪⎪⎪⎪⎪⎪

= = ۵
f(x)Lim

x→٢+

g(x)Lim
x→٢+

۵
١

= =
f(x)Lim

x→٢−

g(x)Lim
x→٢−

٢
۴

١
٢

: (f + g)(x) :Lim
x→٢

⎧

⎩
⎨
⎪

⎪

f(x) + g(x) = ۵+ ١ = ۶Lim
x→٢+

Lim
x→٢+

f(x) + g(x) = ٢+ ۴ = ۶Lim
x→٢−

Lim
x→٢−

f(x) = ٠Lim
x→(−١)

+

f(x) = ١Lim
x→١−

f(x) + f(x) = ١+ ٠ = ١Lim
x→١−

Lim
x→(−١)+

2



گزینه ۳  پاسخ صحیح است.7
نکته: تابع  در  دارای حد است، هرگاه: 

با استفاده از نکتٔه باال، هریک از گزینه ها را بررسی می کنیم:

 گزینٔه ۱ 

 گزینٔه ۲ 

 گزینٔه ۳ 

 گزینٔه ۴ 

بنابراین گزینٔه ۳  پاسخ است.
تذکر: اگر تابع  در یک همسایگی نقطٔه  تعریف شده و مقدار  در این نقطه غیرصحیح باشد، آن گاه این تابع

در نقطٔه  حد دارد.

گزینه ۳  پاسخ صحیح است.8
نکته: تابع  در  دارای حد است، هرگاه: 

با استفاده از نکتٔه باال، هریک از گزینه ها را بررسی می کنیم:

 گزینٔه ۱ 

گزینٔه ۲ : در همسایگی راست  تعریف نشده است، پس حد ندارد.
 گزینٔه ۳ 

گزینٔه ۴ : در همسایگی چپ  تعریف نشده است، پس حد ندارد.

گزینه ۴  پاسخ صحیح است.9

f(x)x = af(x) = f(x)Lim
x→a+

Lim
x→a−

: ⇒ f(x) = ۲١

⎧

⎩
⎨

⎪⎪⎪⎪

⎪⎪⎪⎪

f(x) = [ ] = ۲١Lim
x→٨+

( )۶۴
٣

+

f(x) = [ ] = ۲١Lim
x→٨−

( )۶۴
٣

−
Lim
x→٨

: ⇒ f(x) = ١

⎧

⎩
⎨

⎪⎪⎪⎪

⎪⎪⎪⎪

f(x) = [ ] = ١Lim
x→٢+

( )۴
٣

+

f(x) = [ ] = ١Lim
x→٢−

( )۴
٣

−
Lim
x→٢

: ⇒ .موجود نیست f(x)

⎧

⎩
⎨
⎪⎪⎪

⎪⎪⎪

f(x) = [ ] = ١۲Lim
x→۶+

(١۲)
+

f(x) = [ ] = ١١Lim
x→۶−

(١۲)
−

Lim
x→۶

: ⇒ f(x) = ۵

⎧

⎩

⎨

⎪⎪⎪⎪⎪⎪

⎪⎪⎪⎪⎪⎪

f(x) = [ ] = ۵Lim
x→۴+

( )
١۶

٣

+

f(x) = [ ] = ۵Lim
x→۴−

( )
١۶

٣

−
Lim
x→۴

y = [u]au

a

f(x)x = af(x) = f(x)Lim
x→a+

Lim
x→a−

:

⎧

⎩
⎨
⎪⎪⎪

⎪⎪⎪

= = ١Lim
x→٠+

|x|

x Lim
x→٠+

x
x

= = −١Lim
x→٠−

|x|

x
Lim
x→٠−

−x
x

x = ٠

: f(x) = f(x) = [ ] = ٠Lim
x→٠+

Lim
x→٠−

٠+

x = ٠

x → ⇒ { ⇒ {١− −x → (−١)
+

→x٢ ١−

−٣x → (−٣)
+

− →x٢ (−١)
+

⇒ [− ]+ [−٣x] = [ ] + [ ] = (−١) + (−٣) = −۴Lim
x→١−

x٢ (−١)
+

(−٣)
+
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گزینه ۳  پاسخ صحیح است. شرط وجود حد برابری چپ و راست در  است، داریم:10

گزینه ۲  پاسخ صحیح است.11
 

گزینه ۴  پاسخ صحیح است.12

گزینه ۱  پاسخ صحیح است.13

طبق فرض تست داریم:
 

گزینه ۲  پاسخ صحیح است. بررسی موارد:14
a ) غلط است، زیرا تابع  در  حد راست ندارد.

b ) درست است.
c ) غلط است، چون در  یک نقطه ی توپر داریم.

d ) غلط است، حد راست دارد، اما حد چپ ندارد.
e ) غلط است، حد تابع در  برابر ۲  است، اما  وجود ندارد. در نتیجه فقط یک مورد درست است.

گزینه ۴  پاسخ صحیح است.15

گزینه ۴  پاسخ صحیح است.16
از آن جا که جهش تنها در زنجیرٔه بتا رخ می دهد، پس ساختار سوم در این زنجیره تغییر می کند. جهش جانشینی صورت

گرفته سبب تبدیل آمینواسید گلوتامیک اسید به والین می شود.

گزینه ۲  پاسخ صحیح است.17
فعال کننده به جایگاه اتصال فعال کننده متصل می شود که بخشی از ژن در نظر گرفته نمی شود.

x = ١

f(x) = m[ ] − ٢m + [ ] = −m− ٢m + ١ = −٣m + ١Lim
x→١−

(−١)+ ٢−

f(x) = m[ ]− ٢m + [ ] = −٢m − ٢m + ٢ = −۴m + ٢Lim
x→١+

(−١)− ٢+

f(x) = f(x) ⇒ −٣m + ١ = −۴m + ٢ ⇒ m = ١Lim
x→١−

Lim
x→١+

= [ ][ ] = (−٣)(−۵) = ١۵(−٢)
−

(−۴)
−

[−x][− ] = [−( )][−( )]Lim
x→٢+

x٢ ٢+ ۴+

{ ⇒ −۶a + ۶ = −۴a + ٢ ⇒ a = ٢
f( ) = (٢a − ٢(٣−)×(٢+

f( ) = (٢a − ٢(٢−)×(١−

f(x) = (۴− (٢−)×(٢ = −۶Lim
x→٢+

⎧

⎩
⎨
⎪⎪

⎪⎪

= f(x) = ( + a) = ١+ aL+ Lim
x→١+

Lim
x→١+

x٢

= f(x) = ( [−x] + ٢a) = −١+ ٢aL− Lim
x→١−

Lim
x→١−

⇒ ٣a = ٣ ⇒ a = ١= ⇒ ١+ a = ١−)٢+ ٢a) ⇒ ١+ a = −٢+ ۴aL+ ٢L−

f(x)x = ٣

x = ١

x = −٣f(−٣)

− =

⎧

⎩
⎨
⎪⎪⎪

⎪⎪⎪

f(x) = = −٢Lim
x→٢+

٢−۴
۴−٣

f(x) = = −Lim
x→٢−

٣−٢
۴−٢

١
٢

− →−
اختالف

L١ L٢
٣
٢
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گزینه ۲  پاسخ صحیح است. در جهش مضاعف شدن قطعًا دو فام تن همتا باید حضور داشته باشند، دقت کنید در جهش18
جابه جایی ممکن است قسمتی از فام تن به بخش دیگری از همان فام تن منتقل شود.

گزینه ۲  پاسخ صحیح است.19
در جهش خاموش، رمز یک آمینواسید به رمز دیگری برای همان آمینواسید تبدیل می شود. این نوع جهش تأثیری بر

پروتئین و توالی آمینواسیدهای آن ندارد.
سایر گزینه ها با توجه به متن کتاب درسی نادرست هستند.

گزینه ۱  پاسخ صحیح است.20
در رشتٔه الگو T  (پیریمیدین) به A  (پورین) تبدیل شده است، پس در رشتٔه رمزگذار A  (پورینی) به T  (پیریمیدینی) تبدیل

می شود.

گزینه ۴  پاسخ صحیح است. در جهش های ارثی برخالف جهش های اکتسابی در صورتی که جهش به یاختٔه تخم منتقل21
شود، تمام یاخته های پیکری هسته دار بدن، جهش فوق را دارند، ولی الزامی برای بروز اثر جهش وجود ندارد. به عنوان

مثال، جهش کم خونی داسی شکل در ژن مربوط به زنجیرٔه بتا، هموگلوبین همٔه یاخته های هسته دار وجود دارد، ولی فقط
در گلبول های قرمز اثر آن بروز می کند.

بررسی سایر گزینه ها:
گزینه (۱ ): هر دو جهش از نوع ارثی هستند.

گزینه (۲ ): دوپار تیمین با ایجاد اختالل در عملکرد آنزیم آنزیم دنابسپاراز در مرحلٔه S  اینترفاز اختالل ایجاد می کند.
گزینه (۳ ): بنزوپیرن جهش ایجاد می کند که به سرطان منجر می شود، در سرطان، یاخته های سرطانی توانایی متاستاز

دارند.

گزینه ۲  پاسخ صحیح است.22
همان طوری که می دانید زنبور عسل نر، هاپلوئید است، پس در این جانور امکان جهش مضاعف شدگی «ب» وجود ندارد.

«الف» مربوط به جهش واژگونی، «ج» مربوط به جهش جابه جایی با فام تن غیرهمتا و «د» مربوط به جهش حذفی است.

گزینه ۲  پاسخ صحیح است. اگر جهش کوچک موجب تغییر در نوکلئوتیدهای ژن و هم چنین تغییر در توالی23
آمینواسیدها نشود قطعًا جهش جانشینی است و از نوع خاموش می باشد، اما اگر جهش کوچک موجب شود، بالفاصله
پس از مرحلٔه آغاز ترجمه، مرحلٔه پایان ترجمه رخ دهد، جهش می تواند هم از نوع جانشینی بی معنا و هم از نوع تغییر

چارچوب خواندن باشد.

گزینه ۱  پاسخ صحیح است. مقایسٔه ژن های زنجیرٔه بتای هموگلوبین در بیماران کم خونی داسی شکل و افراد سالم نشان24
می دهد که در رمز مربوط به ششمین آمینواسید، نوکلئوتید A  جانشین نوکلئوتید T  شده است که بیانگر جهش

جانشینی از نوع دگرمعنا است و از آن جا که زنجیرٔه بتا به تنهایی فقط ساختار سوم را دارد، این جهش موجب تغییر در
ساختار سوم زنجیرٔه بتا و ساختار چهارم هموگلوبین می شود.

گزینه ۱  پاسخ صحیح است. جهش های تنظیمی (مثل جهش در راه انداز) ، کمیت محصول را تغییر می دهند.25
وجود توالی افزاینده و پروتئین های متصل به آن سرعت رونویسی را زیاد می کند.

ژن های ساختاری مربوط به تجزیه الکتوز وقتی رونویسی می شوند که آنزیم رنابسپاراز بدون سد از روی اپراتور عبور کند
اپراتور محل اتصال مهارکننده است.
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گزینه ۴  پاسخ صحیح است. تغییر دائمی در نوکلئوتیدهای ماده وراثتی را جهش می نامند.26

گزینه ۳  پاسخ صحیح است. جهشی که ارثی باشد از طریق والدین به ارث رسیده و در نتیجه ی تکثیر تخم از طریق27
میتوز، در تمامی یاخته های هسته دار بدن یافت می شود. بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ی ۱ : نادرست است. زیرا کراسینگ اوور و نوترکیبی نیز نوعی تغییر در کلیت D N A  است.
گزینه ی ۲ : اگر تغییری در جایگاه فعال یک آنزیم رخ دهد، آن  گاه احتمال تغییر در عملکرد آن وجود خواهد داشت. نه

این که الزامًا این مورد وجود داشته است.
گزینه  ی ۴ : نادرست است. زیرا اگر جاندار تولیدمثل غیرجنسی داشته باشد. این جهش به فرزند او نیز انتقال می یابد.

گزینه ۳  پاسخ صحیح است. جهش درون ژنی همواره بر محصول ژن یعنی رنا تاثیرگذار است ولی می تواند بر توالی28
محصول ترجمه تاثیر گذار نباشد. بررسی سایر موارد:

۱ . جهش در توالی بین ژنی بر توالی محصول ژن اثری نخواهد گذاشت ولی ممکن است بر مقدار محصول ژن اثرگذار
باشد.

۲ . ممکن است محصول نهایی یک ژن پروتئین نباشد.
۴ . براساس متن صفحه ۱ ۵  کتاب زیست ۳ ، اینکه جهش چه تاثیری بر عملکرد محصول خود دارد به عوامل مختلفی

بستگی دارد که یکی از این عوامل محل وقوع جهش در ژنگان است.

گزینه ۱  پاسخ صحیح است. در صورتی که در جهش حذف و اضافه، نوکلئوتیدهای کاسته و افزوده شده مضرب ۳  باشند،29
جهش تغییر در چارچوب رخ نمی دهد.

بررسی سایر موارد:
۲ . توالی افزوده شده ممکن رنای کوچک باشد که سبب تنظیم بیان ژن بعد از ترجمه می شود.

۳ . تغییر مذکور ممکن است حذف رونوشت توالی میانه باشد.
۴ . در اثر جهش تغییر در چارچوب هم ممکن است، رمزه پایان زودتر تشکیل شود.

گزینه ۴  پاسخ صحیح است. اگر جهش در یکی از توالی های تنظیمی (در پروکاریوت ها: اپرتور، راه انداز، محل اتصال30
فعال کننده - دریوکاریوت ها: راه انداز و افزاینده) رخ دهد، برتوالی پروتئین اثری نخواهد داشت بلکه بر مقدار و میزان

رونویسی اثر می گذارد.
بررسی سایر گزینه ها:

۱ . در این حالت احتمال تغییر عملکرد آنزیم زیاد است، نه به طور قطع.
۲ . اگر جهش در جایی دور از جایگاه فعال رخ دهد، به طوری که بر آن اثری نگذارد (یعنی یک شرط گذاشته و به طور قطع

نیست) احتمال تغییر در عملکرد آنزیم کم یا حتی صفر است.
۳ . فقط در مورد آنزیم های پروتئینی صادق است. و مثًال در مورد نقش آنزیمی  صادق نیست.

گزینه ۲  پاسخ صحیح است. جهش مضاعف شدن بین کروموزوم های همتا رخ می دهد.31
دومین گویچه قطبی، هاپلوئید است و کروموزوم های همتا ندارد، سایر موارد دیپلوئیداند و کروموزوم همتا دارند.

گزینه ۲  پاسخ صحیح است. جهش های ارثی از آن جا که از والد یا والدین به فرزندان می رسد، پس در تمامی یاخته های32
پیکری دارای ژنگان (ژنوم) دیده می شود، در حالی که جهش های اکتسابی تنها در بخشی که جهش در آن رخ داده است،

دیده می شود.

گزینه ۲  پاسخ صحیح است. وقوع جهش بی معنا در ژن به معنای ایجاد رمز پایان زودتر از جایگاه اصلی آن است، اما در33
هر صورت رمزٔه پایان بر روی رنای پیک ایجاد می شود.

rRNA
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گزینه ۲  پاسخ صحیح است. جهش های کوچک، جابه جایی و برخی جهش های بزرگ نظیر مضاعف شدگی و ... در تعداد34
نوکلئوتیدهای ژن تغییر ایجاد نمی کنند. در هیچ یک از موارد رنابسپاراز نقشی در ویرایش این جهش ها ندارد زیرا فاقد

فعالیت ویرایشی است.

گزینه ۴  پاسخ صحیح است. در جهش خاموش تغییری در توالی آمینواسیدها ایجاد نمی شود، در حالی که رمزه (کدون)35
یک آمینواسید به رمزٔه دیگر همان آمینواسید تبدیل شده است. در گزینه های (۱  و ۲ )، جهش می تواند از نوع تغییر

چارچوب باشد و در گزینٔه (۴ ) اگر جهش بی معنا در آخرین کدون آمینواسیدی رخ دهد، حذف یک آمینواسید از
پلی پپتید مشاهده می شود.

گزینه ۱  پاسخ صحیح است.36
ناهنجاری های ساختاری در فام تن ها (کروموزوم ها) شامل حذف، جابه جایی، مضاعف شدگی و واژگونی است که در همٔه

موارد به علت جدا شدن بخشی از فام تن، پیوند فسفودی استر شکسته می شود.

گزینه ۲  پاسخ صحیح است. جهش های خاموش بدون تغییر در توالی آمینواسیدها است، اما دقت داشته باشید تبدیل37
رمزٔه (کدون) U GA  (رمزٔه پایان) به رمزٔه U A A  (رمزٔه پایان) نیز نوعی جهش خاموش است.

گزینه ۴  پاسخ صحیح است. تغییر دائمی در نوکلئوتیدهای مادٔه وراثتی را جهش می نامند.38

گزینه ۳  پاسخ صحیح است. تغییر دائمی در نوکلئوتیدهای مادٔه وراثتی را «جهش» می نامند. «جابه جایی» نوعی از39
ناهنجاری فام تنی است که در آن قسمتی از یک فام تن به فام تن غیرهمتا یا حتی بخش دیگری از همان فام تن منتقل
می شود. نوع دیگری از ناهنجاری های فام تنی، «واژگونی» است که در آن جهت قرارگیری قسمتی از یک فام تن در جای

خود معکوس می شود.

گزینه ۴  پاسخ صحیح است. در جهش های حذفی، برخی از جهش های جابه جایی و جهش واژگونی، فقط یک فام تن درگیر40
می شود. در همه ی این جهشها، پیوند فسفودی استر شکسته می شود.

بررسی سایر گزینه ها:
۱ ) در جهش حذفی محتوای ژنتیکی یاخته کاهش می یابد، ولی در بقیه ممکن است چنین اتفاقی رخ ندهد.

۲ ) در جهش حذفی می تواند انتهای یک کروموزم شکسته شود. در این زمان پیوند فسفودی استر تشکیل نمی شود.
۳ ) در جهش جابه جایی (در داخل یک فام تن) و واژگونی طول فام تن تغییر نمیکند.

گزینه ۴  پاسخ صحیح است. زیست شناسان با استفاده از کاریوتیپ می توانند از وجود جهش های بزرگ (نه جهش های41
کوچک) آگاه شوند. جهش در توالی های تنظیمی و بین ژنی در رنا دیده نمی شود. جهش در ژنگان سیتوپالسمی در هسته

دیده نمی شود. مهم ترین محصول ژن پروتئین نیز می باشد که در جهش های خاموش ظاهر نمی شود.

گزینه ۳  پاسخ صحیح است. جهش طی تولیدمثل غیرجنسی می تواند از یک نسل به نسل بعدی منتقل شود، مانند ایجاد42
گیاه جدید از گیاه والد به روش غیرجنسی (رویشی).

بررسی سایر گزینه ها:
۱ - طی تولیدمثل جنسی ممکن است لقاح صورت نگیرد و از طریق بکرزایی زاده ها حاصل شوند.

۲ - گوناگونی در شرایط متغیر محیط، توان بقای جمعیت ها را افزایش می دهد.
۴ - جهش تحت شرایطی می تواند زمینه را برای گوناگونی فراهم کند.

7



گزینه ۱  پاسخ صحیح است. موارد «الف» و «د» صحیح هستند. بررسی موارد:43
الف) اگر اثرات جهش فقط در یک جنس دیده شود، این جهش تنها در مردان دیده می شود و وابسته به جنس از نوع

وابسته به کروموزوم Y  می باشد.
ب) جهش های وابسته به جنس از نوع X  (چه بارز و چه نهفته) در هر دو جنس دیده می شود.

ج) در صورتی که جانشینی از نوع دگرمعنا در جایگاهی دور از جایگاه فعال رخ دهد به طوری که به آن اثری بگذارد،
احتمال تغییر در عملکرد آنزیم کم یا حتی صفر است.

د) جهش در توالی های بین ژنی بر توالی محصول ژن اثر نخواهد گذاشت.

گزینه ۱  پاسخ صحیح است. C T T  و به ترتیب C A T  رمزهای گلوتامیک و والین می باشند که در C T T  به دلیل وجود دو44
تیمین مجاور امکان وجود دایمر تیمین وجود دارد.

گزینه ی ۲ : اهمیت توالی های حفظ شده آن  قدر زیاد است که کوچک ترین تغییری باعث حذف تغییر یافته می شود.
گزینه ی ۳ : در مضاعف شدن یک کروموزوم (فام تن) می تواند از یک صفت دو آلل پیدا کند و اال بدون جابه جایی هم

می تواند چندین ژن داشته باشد.
گزینه ی ۴ : با پیوند فسفودی استر و دایمر تیمین می شود سه پیوند کوواالن که بین دو تیمین مجاور می تواند ایجاد

شود.

گزینه ۴  پاسخ صحیح است. m R N A  طبیعی به صورت زیر است و ۶  کدون دارد. ۵  کدون آمینواسید و یک کدون پایان45
ترجمه (U A G ) و بعد از ترجمه ۵  آمینواسید در رشته پلی پپتید قرار می گیرد.

دار) m R N A  جهش یافته به صورت زیر است و ۳  کدون دارد. ۲  کدون ولی بعد از جهش (حذف یک نوکلئوتید 
آمینواسید و یک کدون پایان ترجمه (U A A ) و بعد از ترجمه ۲  آمینواسید در رشته پلیپپتید قرار می گیرد.

جهش بی معنی موقعی ایجاد می شود که یک کدون پایان ترجمه در کنار کدون آغاز ترجمه قرار گیرد.
چون یک نوکلئوتید حذف شده تغییر در چارچوب خواندن ایجاد می کند.

UC AUG UGC UUA AUU UGU UAG CGA

A

UC AUG GCU UAA
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1 1 2 3 4

2 1 2 3 4

3 1 2 3 4

4 1 2 3 4

5 1 2 3 4

6 1 2 3 4

7 1 2 3 4

8 1 2 3 4

9 1 2 3 4

10 1 2 3 4

11 1 2 3 4

12 1 2 3 4

13 1 2 3 4

14 1 2 3 4

15 1 2 3 4

16 1 2 3 4

17 1 2 3 4

18 1 2 3 4

19 1 2 3 4

20 1 2 3 4

21 1 2 3 4

22 1 2 3 4

23 1 2 3 4

24 1 2 3 4

25 1 2 3 4

26 1 2 3 4

27 1 2 3 4

28 1 2 3 4

29 1 2 3 4

30 1 2 3 4

31 1 2 3 4

32 1 2 3 4

33 1 2 3 4

34 1 2 3 4

35 1 2 3 4

36 1 2 3 4

37 1 2 3 4

38 1 2 3 4

39 1 2 3 4

40 1 2 3 4

41 1 2 3 4

42 1 2 3 4

43 1 2 3 4

44 1 2 3 4

45 1 2 3 4
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