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 1 .صفحه

 . بنویسید پاسخنامه برگۀ در و کرده انتخاب را مناسب گزینه ،زیر سؤاالت در 1
 

 پوشینه، بدون زنده هایباکتری و شده دارکشتهپوشینه هایباکتری عصاره مخلوط به اگر ایوری، آزمایشات در( الف

 .گیردنمی صورت صفت انتقال کنیم، اضافه …………………… کننده تخریب آنزیم

 هاپروتئین( 4               لیپیدها( 3              هاکربوهیدرات( 2           اسیدها نوکلئیک( 1

 

 .شودنمیتولید  ………………تخمیر الکلی  ……….……ب( در تخمیر الکتیکی 

   2CO - ( برخالف4ماده دوکربنه          –( همانند NAD           3+ -  ( همانندATP         2 - ( برخالف1

 

 ……… سبزینهغشای تیالکوئید و در مجاورت  ………در سطح  کننده آبهای گیاهی، عوامل تجزیهیاختهج( در  

 اند.قرار گرفته

 700P -( داخلی 680P                4 -( خارجی 680P          3 -( داخلی 700P        2 -( خارجی 1

 

 .است.. ………………… ژنتیک مهندسی روش به انسولین ساخت در مرحله ترینمهم( د 

                 باکتری به نوترکیب دیسک انتقال( 2                   )پالزمید(دیسک به B و A هایزنجیره ژن انتقال( 1

                فعال انسولین به غیرفعال انسولین تبدیل( 4                                پپتیدی پلی هایزنجیره کردن خالص( 3

1 

 نمایید. انتخاب پرانتز داخل کلمات بین از را صحیح پاسخ ،زیر هایدر هر یک از عبارت 2
 

پیوند هیدروژنی(  -گریزهای آبکنشبرهم زیر ) شکل در شده داده نمایش پروتئینی ساختار برای تشکیل الف(

 .دارد مهمی نقش

 
 

 ( شبیه است.AABbcc – AaBbCC) به رخ نمود دانه ذرت AaBbCcب( رخ نمود دانه ذرت  

 .دارد کمتری اثر بزرگ( –کوچک ) های جمعیت در ایج( رانش دگره

وجود در غشای داخلی باعث توقف زنجیره انتقال الکترونِ ماکسیژن سیانید( با مهار انتقال الکترون به  -)الکل د(

 شود.میراکیزه 

 انرژی( به مرکز واکنش است. –الکترون ) ها انتقالفتوسیستم در نور گیرنده هایآنتن ه( نقش

اسید ینو، یک آماینترفرون تولید شده با همین روشهمانند(  - )برخالفتولید شده با مهندسی پروتئینمین در پالس و(

 جانشین آمینو اسید دیگری شده است.
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 "دوم صفحه در سؤاالت ادامه"
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 2 .صفحه

 کنید.  بدون ذکر دلیل مشخصزیر را های عبارتهر یک از  صحیح یا غلط بودن 3

 در نوار همانندسازی، پس از گریزانه، دو دوم دور از حاصل هایباکتری استال دِنای و مزلسون آزمایش الف( در

 لوله تشکیل دادند. انتهای و ابتدا

 3در شکل نشان داده، از رنابسپاراز برای رونویسیِ مولکولی که  ب( در یاخته یوکاریوتی

 استفاده شده است.

 گزیند.افراد سازگارتر با محیط را برمی ها،دگرهطبیعی بدون تغییر در فراوانی ج( انتخاب 

 شود.انجام می NAD+قبل از مصرف Aاکسایش پیرووات، اضافه شدن کوآنزیم  هنگامای، یاختهتنفس  آیندفرد( در 

 یابد.                           شود، شدت فتوسنتز افزایش میمساعد میکسیژنازی آنزیم روبیسکو که شرایط برای نقش اه( زمانی

 ای را دارند.های ماهیچهیاخته های عصبی وابلیت تمایز به یاختهاستخوان، ق مغز بنیادی بالغ در هایو( یاخته
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  پر کنید.کلمات مناسب را با جای خالی هر یک از عبارت های زیر در  4
 

 دهد.رنابسپاراز را نشان می جهت حرکت ...…......الف( در شکل روبه رو شماره 
 

را مشاهده کرد  Bو Aهای خونی گروه فقطتوان در بین فرزندان باشد، در صورتی می ABاگر گروه خونی پدر ب( 

 باشد. ………که گروه خونی مادر 

 شود.غرافیایی و توقف شارش ژن آغاز میبا جدایی ج ……………………ج( گونه زایی 

 .است ...........….ای پروتئینی به نام شتن به بخش داخلی راکیزه، مجموعهها برای برگتنها راه پیش روی پروتون د(

 می باشد.  …………..…… است، S2H آن ها الکترون تأمین منبع هایی کهباکتری در فتوسنتزی ه( رنگیزه

 ممکن شد. ...………..... تولید موادی مانند پادزیست ها، آنزیم ها و مواد غذایی در دوره زیست فناوری و(
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 زیر پاسخ دهید. سؤاالتاسیدها به  در رابطه با ساختار نوکلئیک 5

 کدامیک از انواع نوکلئیک اسیدها، یک اکسیژن کمتردارد؟قند موجود در ساختار  الف(

 ؟شده است متصل دیگر نوکلئوتید به مربوط قندِ از بخشی چه به نوکلئوتید یک فسفات استر،فسفودی پیوند در ب(

 آن ثابت باقی بماند؟ این مولکول در سراسرباعث شده است که قطر  ،دنا مولکول در ویژگی ساختاری ( کدامج

1 

تصویر روبه رو  که در 1های آنزیم شماره الف( کدام نوع از فعالیت 6

 شود؟اده شده است، باعث عمل ویرایش مینشان د

سازی در دنای اشرشیاکالی بیشتر است یا دنای همانندتعداد نقاط ب( 

 های پیکری موش؟یاختههسته 
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 "ومس صفحه در سؤاالت ادامه"
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 3 .صفحه

 5/0 رود؟می بین از ماده پیش به آنزیم اتصال امکانمحیط،  PHمیزان  چرا با تغییر 7

 5/0 ای با یکدیگر مقایسه کنید.فعات انجام شده در هر چرخه یاختهرونویسی و همانندسازی را از لحاظ تعداد د 8

 .زیر پاسخ دهید سؤاالتدر مورد فرایند ترجمه به  9

حامل رشته پپتیدی در کدام جایگاه رناتن قرار  جایی رناتن، رنای ناقلِ، بعد از جابهنله طویل شددر مرح الف(

 گیرد؟می

 شود؟ آغاز پیک رنای رونویسی پایان از قبل ترجمه است ممکن هاچرا در پروکاریوت (ب

 گیرد، کدام است؟قرار می  Aجایگاهای که در زیر، اولین پادرمزه mRNA( با توجه به ج

 …CCGAUGCGAGCCGAUUACGGUUGAUA…                   
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 زیر پاسخ دهید. سؤاالتدر رابطه با تنظیم بیان ژن به  10

 یا خاموش؟دهد کاریوتی را در حالت روشن نشان میپرو ژنِمقابل الف( شکل 
 

 گردد؟کدام قند باعث رونویسی میود ب(در تنظیم مثبت رونویسی، وج

 افزایش را رونویسی سرعت آن، به متصل عوامل رونویسیِ کمک با دنا توالیِ از بخش کدام ،هایوکاریوت ج( در

 دهد؟ می

 کند؟می پیدا کاهش هابخش این در موجود ژن بیان میزان تن،فام از هاییبخش در فشردگی افزایش با چراد( 

1 

 .در مورد  صفت رنگ گل میمونی به پرسش های زیر پاسخ دهید 11

 از کدام نوع است؟W و R دگره الف( رابطه بین دو

 ، صفتی پیوسته است یا گسسته؟ب( صفت رنگ گل میمونی

5/0 

 ازدواج کرده است.     مردی که مادرش هموفیل بوده است، با زنی ناقل هموفیلی  12

 این مرد و زن را بنویسید. )ژنوتیپ(نمود الف( ژن

 داشت؟خواهند  نمودی ز این ازدواج، چه ژنب( دختران حاصل ا

1 

 زیر پاسخ دهید. سؤاالت( به PKUکتونوری )در رابطه با بیماری فنیل 13

 این بیماری در بدو تولد چیست؟ الف( دلیل آشکار نبودن عالئم 

 آالنین در بدن این بیماران چیست؟ب( علت تجمع آمینواسید فنیل 

 ؟زندآسیب می ،های نوزادبا شیر مادر، به کدام یاخته کتونوریتغذیه نوزاد مبتال به فنیلج( 
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 "مچهار صفحه در سؤاالت ادامه"
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 4 .صفحه

  زیر پاسخ دهید. سؤاالتدر رابطه با جهش به  14
 

 دهد؟   می نشان را ها تنفام در ساختاری ناهنجاری نوع چه مقابل الف( شکل

 گذارد؟می وراثتی ماده بر تاثیری چه خورشید ب( پرتوفرابنفش

 شود؟می ترکوتاه شده ساخته پروتئین طول صورت چه در جانشینی، جهش در ج(
 

1 

 5/0 شود؟های نوترکیب میت چلیپایی شدن باعث ایجاد فامینکدر چه صور 15

 برای تعاریف زیر نام مناسب را بنویسید. 16

   دارند. هایی که نیای مشترکی الف( گونه

 متفاوت دارند.ساختاری ب( ساختارهایی که کار یکسان اما طرح 

5/0 

 5/0   ؟شودنمیعی، منجر به تشکیل گونه جدید گل مغربی تتراپلوئید با گل مغربی طبیهای لقاح بین گامت به چه دلیل 17

 زیر پاسخ دهید. سؤاالتقندکافت( به های مرحله گلیکولیز)مورد واکنش در 18

 شود؟لف( در کدام قسمت یاخته انجام میا

 شود، چیست؟لکترونی که در قند کافت تشکیل میب( مولکول حامل ا

 ؟گیردمی انجام روش کدام با قندکافت در ATP شدن ، ساختهATPهای ساخت بر اساس روشج( 

75/0 

 در چرخه کربس: 19

 شود؟ایجاد می در چرخه نی کدام مولکولببا مولکولی چهار کر Aالف( ضمن ترکیب استیل کوآنزیم 

 شود؟آزاد می 2CO ( چند اتم کربن به صورتب

5/0 

 5/0 شوند؟می تشکیل های آزاد چگونهها، رادیکالراکیزهدر فرآیند تنفس هوازی درون  20

 .دهید پاسخ زیر سؤاالت به فتوسنتز با رابطه در 21

 هستند؟ ترنزدیک گیاه روپوست کدام به ،ایپارانشیمی نرده هاییاختهدر برگ گیاهان دولپه، الف( 

 دهد؟می افزایش نور متفاوت های موج طول از استفاده در را گیاه کارایی عاملی چهب( 

 باشد؟، چه مولکولی می1فتوسیستم  از شده خارج هایالکترونگیرنده نهایی  ج(
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 "مپنج صفحه در سؤاالت ادامه"



 بسمه تعالی "" 

 صبح 8ساعت شروع:  27/1/1401 تاریخ امتحان: علوم تجربیرشته:  پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

 دقیقه 90مدت امتحان:     5 تعداد صفحه: نام و نام خانوادگی: 3زیست شناسی  امتحان طرح سـه نمـا درس: سؤاالت

 کارشناسی آموزش دوره دوم متوسطه نظری 1401ماه فروردین در  کشوردانش آموزان روزانه سراسر 
 

 نمره )پاسخ نامه دارد( سؤاالت ردیف

 

 5 .صفحه

گذاری شده، نام های شمارهدهد. در قسمتهای چرخه کالوین را نشان میتصویر زیر اولین مرحله از واکنش 22

 ترکیبات را بنویسید.

 

5/0 

 باشد؟می ( 3C -4C -CAM ) دو نمونه گیاه با خصوصیات زیر وجود دارد. هر نمونه جزء کدام دسته از گیاهان 23
 

 

 2نمونه 1نمونه 

 کربنه است. 2CO ،4از ساخته شده اولین ماده آلی پایدار 

 های هوایی در طول روز بسته و در شب باز هستند.روزنه

 گیرد.صورت می روز در 2CO اولیه تثبیت

 .گیردهای میانبرگ انجام میفقط در یاخته 2COنثبیت 
 

 .............................2نمونه                             .............................  1نمونه 
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 .دهید پاسخ زیر سؤاالت به ژنتیک مهندسی مراحل مورد در 24

 چیست؟ دنا سازیهمسانه در مرحله اولین الف(

 شود؟استفاده می آنزیمی چه از مکمل انتهای دو بین استر فسفودی پیوند ایجاد نوترکیب برای دنای تولید در( ب

 مواد با همراه حرارتی شوک یامیزبان از شوک الکتریکی و  یاخته به نوترکیب ایدن کردن چرا هنگام وارد( ج

 کنند؟شیمیایی استفاده می

 شود؟تراژنی استفاده می های یاخته برای جداسازی (پالزمیددیسک)از کدام ویژگی ( د

1 

                                                                                          الف( منظور از ژن درمانی چیست؟                                                                                                 25

 های مشابه از منابع غیرانسانی در چیست؟نسبت به فرآورده تیک،مزیت داروهای ساخته شده به روش مهندسی ژنب(

د زا وارزا را، به ویروس یا باکتری غیر بیماری، کدام ژنِ عامل بیماریBهپاتیت ضد نوترکیب واکسنبرای تهیه ( ج

 کنند؟می

1 

 20 موفق باشید.                                             جمع نمرات                                                              
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1 

 (      25/0:  نوکلئیک اسیدها )1الف(گزینه 

 2CO (25/0) - برخالف  : 4ب(گزینه 

 680P (25/0) -: داخلی 2ج( گزینه 

 (25/0: تبدیل انسولین غیر فعال به انسولین فعال )4د( گزینه 

1 

2 
 (   25/0(                        ج( بزرگ )25/0) AABbcc(                  ب( 25/0الف( پیوند هیدروژنی )

 (25/0و( همانند )                                (25/0ه( انرژی )                     (               25/0) سیانیدد( 
5/1 

3 
 (    25/0(                        ج( غلط )25/0(                  ب( صحیح )25/0الف( غلط )

 (25/0و( صحیح )       (                       25/0(                     ه( غلط )25/0د( غلط )
5/1 

4 
 (   25/0) (                                      ج( دگرمیهنی25/0) O(                                       ب( 25/0) 2الف( 

 (25/0(                   و( کالسیک )25/0)  (                      ه( باکتریوکلروفیل25/0ساز )ATPد( آنزیم 
5/1 

5 

 (25/0قند موجود در ساختار دنا )الف( 

 (25/0)(OH)هیدروکسیلب( 

 (5/0قرار می گیرد. ) پورین()ای)پیریمیدین( در مقابل یک باز دو حلقهایحلقه( چون همیشه یک باز تک ج

1 

6 
 (25/0نوکلئازی ) الف(

 (25/0های پیکری موش )یاختههسته  ب(
5/0 

7 
 .شود آنزیم شکل تغییر باعث تواندمی (25/0) پروتئین مولکول شیمیایی پیوندهای بر تاثیر باPH تغییر 

(25/0) 
5/0 

8 
 چرخه هر در تواندمی ژن یک رونویسیولی  (25/0)شودمی انجام بار یک اییاخته چرخه هر در همانندسازی
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 1 .صفحه

 . بنویسید پاسخنامه برگۀ در و کرده انتخاب را مناسب گزینه ،زیر سؤاالت در 1
 

 پوشینه، بدون زنده هایباکتری و شده دارکشتهپوشینه هایباکتری عصاره مخلوط به اگر ایوری، آزمایشات در( الف

 .گیردنمی صورت صفت انتقال کنیم، اضافه …………………… کننده تخریب آنزیم

 هاپروتئین( 4               لیپیدها( 3              هاکربوهیدرات( 2           اسیدها نوکلئیک( 1

 

 .شودنمیتولید  ………………تخمیر الکلی  ……….……ب( در تخمیر الکتیکی 

   2CO - ( برخالف4ماده دوکربنه          –( همانند NAD           3+ -  ( همانندATP         2 - ( برخالف1

 

 ……… سبزینهغشای تیالکوئید و در مجاورت  ………در سطح  کننده آبهای گیاهی، عوامل تجزیهیاختهج( در  

 اند.قرار گرفته

 700P -( داخلی 680P                4 -( خارجی 680P          3 -( داخلی 700P        2 -( خارجی 1

 

 .است.. ………………… ژنتیک مهندسی روش به انسولین ساخت در مرحله ترینمهم( د 

                 باکتری به نوترکیب دیسک انتقال( 2                   )پالزمید(دیسک به B و A هایزنجیره ژن انتقال( 1

                فعال انسولین به غیرفعال انسولین تبدیل( 4                                پپتیدی پلی هایزنجیره کردن خالص( 3

1 

 نمایید. انتخاب پرانتز داخل کلمات بین از را صحیح پاسخ ،زیر هایدر هر یک از عبارت 2
 

پیوند هیدروژنی(  -گریزهای آبکنشبرهم زیر ) شکل در شده داده نمایش پروتئینی ساختار برای تشکیل الف(

 .دارد مهمی نقش

 
 

 ( شبیه است.AABbcc – AaBbCC) به رخ نمود دانه ذرت AaBbCcب( رخ نمود دانه ذرت  

 .دارد کمتری اثر بزرگ( –کوچک ) های جمعیت در ایج( رانش دگره

وجود در غشای داخلی باعث توقف زنجیره انتقال الکترونِ ماکسیژن سیانید( با مهار انتقال الکترون به  -)الکل د(

 شود.میراکیزه 

 انرژی( به مرکز واکنش است. –الکترون ) ها انتقالفتوسیستم در نور گیرنده هایآنتن ه( نقش

اسید ینو، یک آماینترفرون تولید شده با همین روشهمانند(  - )برخالفتولید شده با مهندسی پروتئینمین در پالس و(

 جانشین آمینو اسید دیگری شده است.
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 "دوم صفحه در سؤاالت ادامه"
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 2 .صفحه

 کنید.  بدون ذکر دلیل مشخصزیر را های عبارتهر یک از  صحیح یا غلط بودن 3

 در نوار همانندسازی، پس از گریزانه، دو دوم دور از حاصل هایباکتری استال دِنای و مزلسون آزمایش الف( در

 لوله تشکیل دادند. انتهای و ابتدا

 3در شکل نشان داده، از رنابسپاراز برای رونویسیِ مولکولی که  ب( در یاخته یوکاریوتی

 استفاده شده است.

 گزیند.افراد سازگارتر با محیط را برمی ها،دگرهطبیعی بدون تغییر در فراوانی ج( انتخاب 

 شود.انجام می NAD+قبل از مصرف Aاکسایش پیرووات، اضافه شدن کوآنزیم  هنگامای، یاختهتنفس  آیندفرد( در 

 یابد.                           شود، شدت فتوسنتز افزایش میمساعد میکسیژنازی آنزیم روبیسکو که شرایط برای نقش اه( زمانی

 ای را دارند.های ماهیچهیاخته های عصبی وابلیت تمایز به یاختهاستخوان، ق مغز بنیادی بالغ در هایو( یاخته
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  پر کنید.کلمات مناسب را با جای خالی هر یک از عبارت های زیر در  4
 

 دهد.رنابسپاراز را نشان می جهت حرکت ...…......الف( در شکل روبه رو شماره 
 

را مشاهده کرد  Bو Aهای خونی گروه فقطتوان در بین فرزندان باشد، در صورتی می ABاگر گروه خونی پدر ب( 

 باشد. ………که گروه خونی مادر 

 شود.غرافیایی و توقف شارش ژن آغاز میبا جدایی ج ……………………ج( گونه زایی 

 .است ...........….ای پروتئینی به نام شتن به بخش داخلی راکیزه، مجموعهها برای برگتنها راه پیش روی پروتون د(

 می باشد.  …………..…… است، S2H آن ها الکترون تأمین منبع هایی کهباکتری در فتوسنتزی ه( رنگیزه

 ممکن شد. ...………..... تولید موادی مانند پادزیست ها، آنزیم ها و مواد غذایی در دوره زیست فناوری و(
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 زیر پاسخ دهید. سؤاالتاسیدها به  در رابطه با ساختار نوکلئیک 5

 کدامیک از انواع نوکلئیک اسیدها، یک اکسیژن کمتردارد؟قند موجود در ساختار  الف(

 ؟شده است متصل دیگر نوکلئوتید به مربوط قندِ از بخشی چه به نوکلئوتید یک فسفات استر،فسفودی پیوند در ب(

 آن ثابت باقی بماند؟ این مولکول در سراسرباعث شده است که قطر  ،دنا مولکول در ویژگی ساختاری ( کدامج

1 

تصویر روبه رو  که در 1های آنزیم شماره الف( کدام نوع از فعالیت 6

 شود؟اده شده است، باعث عمل ویرایش مینشان د

سازی در دنای اشرشیاکالی بیشتر است یا دنای همانندتعداد نقاط ب( 

 های پیکری موش؟یاختههسته 
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 نمره )پاسخ نامه دارد( سؤاالت ردیف

 

 3 .صفحه

 5/0 رود؟می بین از ماده پیش به آنزیم اتصال امکانمحیط،  PHمیزان  چرا با تغییر 7

 5/0 ای با یکدیگر مقایسه کنید.فعات انجام شده در هر چرخه یاختهرونویسی و همانندسازی را از لحاظ تعداد د 8

 .زیر پاسخ دهید سؤاالتدر مورد فرایند ترجمه به  9

حامل رشته پپتیدی در کدام جایگاه رناتن قرار  جایی رناتن، رنای ناقلِ، بعد از جابهنله طویل شددر مرح الف(

 گیرد؟می

 شود؟ آغاز پیک رنای رونویسی پایان از قبل ترجمه است ممکن هاچرا در پروکاریوت (ب

 گیرد، کدام است؟قرار می  Aجایگاهای که در زیر، اولین پادرمزه mRNA( با توجه به ج

 …CCGAUGCGAGCCGAUUACGGUUGAUA…                   
 

75/0 

 زیر پاسخ دهید. سؤاالتدر رابطه با تنظیم بیان ژن به  10

 یا خاموش؟دهد کاریوتی را در حالت روشن نشان میپرو ژنِمقابل الف( شکل 
 

 گردد؟کدام قند باعث رونویسی میود ب(در تنظیم مثبت رونویسی، وج

 افزایش را رونویسی سرعت آن، به متصل عوامل رونویسیِ کمک با دنا توالیِ از بخش کدام ،هایوکاریوت ج( در

 دهد؟ می

 کند؟می پیدا کاهش هابخش این در موجود ژن بیان میزان تن،فام از هاییبخش در فشردگی افزایش با چراد( 

1 

 .در مورد  صفت رنگ گل میمونی به پرسش های زیر پاسخ دهید 11

 از کدام نوع است؟W و R دگره الف( رابطه بین دو

 ، صفتی پیوسته است یا گسسته؟ب( صفت رنگ گل میمونی

5/0 

 ازدواج کرده است.     مردی که مادرش هموفیل بوده است، با زنی ناقل هموفیلی  12

 این مرد و زن را بنویسید. )ژنوتیپ(نمود الف( ژن

 داشت؟خواهند  نمودی ز این ازدواج، چه ژنب( دختران حاصل ا

1 

 زیر پاسخ دهید. سؤاالت( به PKUکتونوری )در رابطه با بیماری فنیل 13

 این بیماری در بدو تولد چیست؟ الف( دلیل آشکار نبودن عالئم 

 آالنین در بدن این بیماران چیست؟ب( علت تجمع آمینواسید فنیل 

 ؟زندآسیب می ،های نوزادبا شیر مادر، به کدام یاخته کتونوریتغذیه نوزاد مبتال به فنیلج( 

75/0 

 "مچهار صفحه در سؤاالت ادامه"



 بسمه تعالی "" 

 صبح 8ساعت شروع:  27/1/1401 تاریخ امتحان: علوم تجربیرشته:  پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

 دقیقه 90مدت امتحان:     5 تعداد صفحه: نام و نام خانوادگی: 3زیست شناسی  امتحان طرح سـه نمـا درس: سؤاالت

 کارشناسی آموزش دوره دوم متوسطه نظری 1401ماه فروردین در  کشوردانش آموزان روزانه سراسر 
 

 نمره )پاسخ نامه دارد( سؤاالت ردیف

 

 4 .صفحه

  زیر پاسخ دهید. سؤاالتدر رابطه با جهش به  14
 

 دهد؟   می نشان را ها تنفام در ساختاری ناهنجاری نوع چه مقابل الف( شکل

 گذارد؟می وراثتی ماده بر تاثیری چه خورشید ب( پرتوفرابنفش

 شود؟می ترکوتاه شده ساخته پروتئین طول صورت چه در جانشینی، جهش در ج(
 

1 

 5/0 شود؟های نوترکیب میت چلیپایی شدن باعث ایجاد فامینکدر چه صور 15

 برای تعاریف زیر نام مناسب را بنویسید. 16

   دارند. هایی که نیای مشترکی الف( گونه

 متفاوت دارند.ساختاری ب( ساختارهایی که کار یکسان اما طرح 

5/0 

 5/0   ؟شودنمیعی، منجر به تشکیل گونه جدید گل مغربی تتراپلوئید با گل مغربی طبیهای لقاح بین گامت به چه دلیل 17

 زیر پاسخ دهید. سؤاالتقندکافت( به های مرحله گلیکولیز)مورد واکنش در 18

 شود؟لف( در کدام قسمت یاخته انجام میا

 شود، چیست؟لکترونی که در قند کافت تشکیل میب( مولکول حامل ا

 ؟گیردمی انجام روش کدام با قندکافت در ATP شدن ، ساختهATPهای ساخت بر اساس روشج( 

75/0 

 در چرخه کربس: 19

 شود؟ایجاد می در چرخه نی کدام مولکولببا مولکولی چهار کر Aالف( ضمن ترکیب استیل کوآنزیم 

 شود؟آزاد می 2CO ( چند اتم کربن به صورتب

5/0 

 5/0 شوند؟می تشکیل های آزاد چگونهها، رادیکالراکیزهدر فرآیند تنفس هوازی درون  20

 .دهید پاسخ زیر سؤاالت به فتوسنتز با رابطه در 21

 هستند؟ ترنزدیک گیاه روپوست کدام به ،ایپارانشیمی نرده هاییاختهدر برگ گیاهان دولپه، الف( 

 دهد؟می افزایش نور متفاوت های موج طول از استفاده در را گیاه کارایی عاملی چهب( 

 باشد؟، چه مولکولی می1فتوسیستم  از شده خارج هایالکترونگیرنده نهایی  ج(

75/0 

 "مپنج صفحه در سؤاالت ادامه"



 بسمه تعالی "" 

 صبح 8ساعت شروع:  27/1/1401 تاریخ امتحان: علوم تجربیرشته:  پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

 دقیقه 90مدت امتحان:     5 تعداد صفحه: نام و نام خانوادگی: 3زیست شناسی  امتحان طرح سـه نمـا درس: سؤاالت

 کارشناسی آموزش دوره دوم متوسطه نظری 1401ماه فروردین در  کشوردانش آموزان روزانه سراسر 
 

 نمره )پاسخ نامه دارد( سؤاالت ردیف

 

 5 .صفحه

گذاری شده، نام های شمارهدهد. در قسمتهای چرخه کالوین را نشان میتصویر زیر اولین مرحله از واکنش 22

 ترکیبات را بنویسید.

 

5/0 

 باشد؟می ( 3C -4C -CAM ) دو نمونه گیاه با خصوصیات زیر وجود دارد. هر نمونه جزء کدام دسته از گیاهان 23
 

 

 2نمونه 1نمونه 

 کربنه است. 2CO ،4از ساخته شده اولین ماده آلی پایدار 

 های هوایی در طول روز بسته و در شب باز هستند.روزنه

 گیرد.صورت می روز در 2CO اولیه تثبیت

 .گیردهای میانبرگ انجام میفقط در یاخته 2COنثبیت 
 

 .............................2نمونه                             .............................  1نمونه 

5/0 

 .دهید پاسخ زیر سؤاالت به ژنتیک مهندسی مراحل مورد در 24

 چیست؟ دنا سازیهمسانه در مرحله اولین الف(

 شود؟استفاده می آنزیمی چه از مکمل انتهای دو بین استر فسفودی پیوند ایجاد نوترکیب برای دنای تولید در( ب

 مواد با همراه حرارتی شوک یامیزبان از شوک الکتریکی و  یاخته به نوترکیب ایدن کردن چرا هنگام وارد( ج

 کنند؟شیمیایی استفاده می

 شود؟تراژنی استفاده می های یاخته برای جداسازی (پالزمیددیسک)از کدام ویژگی ( د

1 

                                                                                          الف( منظور از ژن درمانی چیست؟                                                                                                 25

 های مشابه از منابع غیرانسانی در چیست؟نسبت به فرآورده تیک،مزیت داروهای ساخته شده به روش مهندسی ژنب(

د زا وارزا را، به ویروس یا باکتری غیر بیماری، کدام ژنِ عامل بیماریBهپاتیت ضد نوترکیب واکسنبرای تهیه ( ج

 کنند؟می

1 

 20 موفق باشید.                                             جمع نمرات                                                              

 



 باسمه تعالی
 اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان

 صبح 9  ساعت شروع : :نام آموزشگاه  نام :
 دقیقه 90 :  آزمونمدت  زیست شناسی :درس آزمون شبه نهاییؤاالت س نام خانوادگی :
 20/1/1401  :آزمون  تاریخ  4 تعداد صفحه: شماره صندلی: دوازدهم رشته تجربیپایه تحصیلی: 

 
 بارم تســــؤاال ردیف

 ره )نم 25/0( هر مورد مشخص نمایید : دلیل ذکربدون درستی یا نادرستی هر یک از جمله هاي زیر را  1
       )   (  .از نتایج آزمایشات گریفیت مشخص شد که ماده وراثتی به یاخته دیگري منتقل می شودالف ) 

      )      ( . دهند کاهش را خود نوري تنفس اند توانسته فتوسنتزتغییر مکان باCAMگیاهان) ب 
     )      (  .شد خواهد کوتاه حاصل پپتید پلیدر جهش بی معنا، )  ج
     )     (   .می شود مشاهده هاي آنهانوع فنوتیپ در زاده دوصورتی سفید و از آمیزش دو گل میمونی  )د

 
 
1 

 نمره ) 25/0( هر مورد عبارت درست داخل پرانتز را انتخاب کنید : 2
 ا است.س نومونیباکتري استرپتوکوکو) آنفلوانزا / سینه پهلو  (در زمان گریفیت تصور می شد عامل بیماري الف)
نمی  سازش ) /رش شا( خالف انتخاب طبیعی به دگره ها را تغییر می دهد اما بر اي گرچه فراوانیرانش دگرهب )

 انجامد.
 د.دهمی  رخکالوین / کربس ) ( در چرخه اي از واکنش ها به نام چرخه  ساخته شدن قندج)

 .قرار دارد نه ) /( یک در کروموزوم شماره Rh هاي گروه خونیجایگاه ژند ) 

 ترباال( تر  با چگالی بیش مواد و است چگالی براساس محلول در مواد حرکت میزان  )سانتریفیوژ ( درگریزانهذ ) 
 .گیرند می قرار) رپایین ت/

 
25/1 

 ) 25/0گزینه صحیح را انتخاب کنید. ( هر مورد   3
 ؟در گونه زایی دگر میهنی کدام مورد زودتر اتفاق می افتد الف )

 ⃝بیعی   ط) انتخاب 4         ⃝) نوترکیبی    3                    ⃝) قطع شارش  2        ⃝جهش  )  1
 

 ؟کدام یک از جهش هاي زیر مربوط به جهش هاي بزرگ هستندب )
 ⃝حذف )  4                  ⃝ خاموش ) 3              ⃝ تغییر چارچوب) 2             ⃝ دگر معنا)   1
 

 ؟نمی دهدج ) کدامیک از صفات زیر صفت نهفته را نشان 
 ⃝گروه خونی منفی)  O⃝         4 ) گروه خونی 3         ⃝) فرد ناقل تاالسمی   2        ⃝) فرد فنیل کتونوري  1
 

 
 
 75/0 

  اضافی است).B : (یک مورد از ستون مربوط است Bبا کدام یک از کلمات ستون   Aمشخص کنید عبارات ستون  4  
 Bستون  Aستون 
 3رنا بسپاراز نوع  -1

 توالی نوکلئوتیدي شبیه رشته رناي پیک -2

 mRNAنوکلئوتیدي سه هرمز -3

 توالی راه انداز -4

 شته رمزگذارر       ⃝
 رنابسپاراز       ⃝
 رناي ناقل        ⃝
 رشته الگو       ⃝
 کدون       ⃝

 
 
 
1 



 باسمه تعالی
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 20/1/1401  :آزمون  تاریخ  4 تعداد صفحه: شماره صندلی: دوازدهم رشته تجربیپایه تحصیلی: 

 
 نمره ) 25/0( هر مورد جاهاي خالی را در جمله هاي زیر با کلمات مناسب پر کنید :  5

    د.     نش... داشته با.....................ها عالوه بر دناي اصلی ممکن است مولکول هایی از دناي دیگر به نام پروکاریوتالف) 
وتئین یازمند پرنن به آن به تنهایی راه انداز را شناسایی کند و براي پیوستنمی تواند ها رنابسپاراز ب) در یوکاریوت

 .      ............................ هستندهایی به نام 
                   .......................... هستند.        نسبت به یکدیگراز نوع  Bو A رابطه بین دگره ج) 
مرئی  ر......... نو.........شوند و بیشترین جذب در بخش آبی وهاي زرد، نارنجی و قرمز دیده میها به رنگکاروتنوئیدد) 

 است.  
 ترکیباتی که حاصل فعالیت آنزیم هستند، ........................... خوانده می شوند.ذ ) 

 
 
25/1 

 نمره ) 5/0( هر مورد اصطالحات زیر را تعریف کنید.   6
 الف ) تثبیت کربن :                                          ب ) همانند سازي:

 :                                               د ) دناي نوترکیب : )  ژنوم ژنگان ( ج )

 
  2 

 هب مطلب این به توجه با قراردارد، يپپتید پلی زنجیره یک ساخت رمزهاي مقابل، DNAالگو رشته در 7
 ) 25/0هر مورد  (:دهید پاسخ زیر سؤاالت

T A C C G C G A C T C A A T TDNA :  الگو رشته 
 داشت؟ خواهیم حاصل mRNA رشته در ترجمه قابل کدون چند)الف
 .بنویسید را کدون دومین به مربوط کدون آنتی)ب

5/0 

 ) 25/0با توجه به شکل زیر به پرسش ها پاسخ دهید :  ( هر مورد  8
چه نوعی از همانندسازي شکل الف ) 

 را نشان می دهد؟
ب ) عالمت سوال نشان دهنده 

 چیست؟ 
 ج ) این نوع از همانندسازي دنا 

 در یوکاریوت ها دیده می شود یا 
 پروکاریوت ها ؟ 
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 نمره ) 25/0( هر مورد :کنید مشخص را ( آلل ها ) ها دگره ي رابطه زیر صفات از هریک در 9

 ...........................: i گره نسبت به د A رابطه دگره  :ب............................    :رنگ گل در گیاه میمونی  :الف 

 
5/0 

 ) 25/0پاسخ دهید:  ( هر مورد  ترجمهدر رابطه با  10
 ؟ خواهد داشتنمراه ه رمزه اي را بهجایگاه، هیچ پادبه کدام UAGدر فرایند ترجمه ورود رمزه (کدون) الف ) 

 افتد؟ا در کدام جایگاه رناتن اتفاق میب) اتصال آمینواسیده
 شود از رناتن خارج می شود؟ Eترجمه رناي ناقل بدون اینکه وارد جایگاه هحلج) در کدام مر
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 کند، ازدواج هموفیلی ناقل زنی سالم از نظر هموفیلی با مردي اگر 11

 الف ) ژنوتیپ والدین را بنویسید؟
 ) hXمار: و آلل بی  HX ( آلل سالم : .کنید بینی پیش را آنها فنوتیپ فرزندان پانت ژنوتیپ و مربع از ب ) بااستفاده

 
 

 
 
1 

 پاسخ دهید :  جمعیت تعادل عوامل برهم زننده در رابطه با  12
 25/0 گزیند و از فراوانی دیگر افراد می کاهد؟محیط را برمیالف ) کدام پدیده افراد سازگارتر با 

 5/0ب ) در چه صورت شارش می تواند موجب شبیه شدن خزانه ژنی دو جمعیت شود ؟ ( کامل بنویسید ) 
  25/0؟  ش می دهدکند و گوناگونی را افزایتر میخزانه ژن را غنیج ) از عوامل برهم زننده تعادل، کدام مورد 

    

 
 
1 

 زیر پاسخ دهید:  پرسش هاي  به  تامین انرژي و اکسایش بیشتردر مورد  13
 5/0الف ) در فرآیند قندکافت عالوه بر پیرووات، دو فرآورده مهم این واکنش چیست؟  

 25/0ب ) اکسایش پیرووات در کجا انجام می گیرد؟ 
 بنویسید؟ لکول راپدید می آید، آن دو موکامل گلوکز در چرخه کربس ، دو مولکول حامل الکترون  تجزیهج ) پس از 

5/0 
 25/0الکترون چیست؟  پذیرندهد ) در زنجیره انتقال الکترون آخرین 

 

 
 
5/1 

 ) 25/0زیر پاسخ دهید: ( هر مورد پرسش هاي  به  زیستن مستقل از اکسیژندر مورد  14
 الف ) محصول نهایی واکنش تخمیر الکلی چه تاثیري بر تولید رادیکال هاي آزاد دارد؟ 

ه می ستفادروش تخمیر الکتیکی ا از در کمبود اکسیژن اي بدن انسان به طور معمولب ) کدام یک از یاخته ه
 کنند؟ 

 ج ) تولید فرآورده هاي شیري توسط کدام نوع تخمیر صورت می گیرد؟  
 ؟آمدن خمیر نان به علت انجام کدام تخمیر استور د )  

 

 
 
1 

15 
 

 به پرسش هاي زیر پاسخ دهید:  فتوسنتز گیاهان در مورد 
 25/0) جایگاه فتوسیستم ها در چه بخشی از سبزدیسه ها است؟  الف
 25/0) تنها راه خروج پروتون ها از فضاي تیالکوئید به بستره چیست؟ ب
 25/0شود؟  در کدام فتوسیستم می a) الکترون هاي حاصل از تجزیه آب باعث جبران کمبود الکترونی سبزینه ج
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 چیست؟ د،دار نقشCAM و  C4گیاهان در کربنی سه اسید باCO2 ترکیب در که آنزیمی با روبیسکو آنزیم تفاوت 16
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 دقیقه 90 :  آزمونمدت  زیست شناسی :درس آزمون شبه نهاییؤاالت س نام خانوادگی :
 20/1/1401  :آزمون  تاریخ  4 تعداد صفحه: شماره صندلی: دوازدهم رشته تجربیپایه تحصیلی: 

 
 به سواالت زیر پاسخ دهید: فناوري و مهندسی ژنتیکزیست در مورد  17

 5/0الف ) هدف از همسانه سازي دنا چیست؟ 
 25/0، چه ویژگی دارد؟  EcoR1ب ) جایگاه تشخیص آنزیم 

 

 
75/0 

 نمره ) 25/0( هر مورد به سواالت زیر پاسخ دهید: فناوري مهندسی پروتئیندر مورد  18
 الف ) مدت اثر آنزیم پالسمین در خون به چه صورت است؟ 

 ؟بریدیک پروتئین که با مهندسی پروتئین پایداري آن در مقابل گرما افزایش یافته است را نام بب ) 

 
5/0 

 نمره ) 25/0( هر مورد به سواالت زیر پاسخ دهید:  کاربردهاي زیست فناوريدر مورد  19
 ساخت انسولین به روش مهندسی ژنتیک چیست؟ترین مرحله در مهمالف )  

 توسط چه جانداري ساخته می شود؟  انسولین ب )  در روش مهندسی ژنتیک، هورمون
 ج ) این شکل کدام کاربرد مهندسی ژنتیک را نشان می دهد؟ 

 

 
 
75/0 

 نمره ) 25/0( هر مورد  است: نوع یادگیري توضیحات داده شده مربوط به کدام 20
 الف) عدم پاسخ به حضور مداوم مترسک در مزرعه، توسط پرندگان: 

 ب ) باال کشیدن بخشی از نخ متصل به گوشت با منقار توسط کالغ و قرار دادن پنجه پا روي آن: 
 ج ) فشردن اهرم براي به دست آوردن غذا:

 نگ:ترشح شدن بزاق سگ با شنیدن صداي زد ) 
 

 
 
1 

 
21 

 پاسخ دهید: ارتباطرفتار و در مورد  به سواالت زیر

 25/0الف ) درخشان بودن و لکه هاي چشم مانند روي پرهاي دم در طاووس نر چه کاربردي دارد؟
 25/0ب ) در نظام جفت گیري تک همسري هزینه هاي پرورش زاده ها به عهده کدام جنس می باشد؟ 

ع می یی مطلمنبع غذاي زنبور هاي داخل کندو به وسیله کدام یک از حواس خود از اطالعات زنبور یابنده  ج )
 5/0شوند؟

 5/0متعلق به اوست؟ قلمرو) جانور با چه نوع رفتارهایی به جانوران دیگر اعالم می کند که  ه
 

 
5/1 

  20 

 ((موفق باشید))



1 
 

 

 27/01/1401  –   3راهنمای تصحیح آزمون شبه نهایی زیست شناسی  

 نمره  پاسخنامه  ردیف 

 1 د(ص  ص                      ج (           غ(  ب                ص الف (  1

 25/1 پایین تر  ذ (                     یک  د (                  کالوین  ج(             سازش  ب (               آنفلوانزا   الف( 2

   2 گزینه ج (                 4 گزینه   ب (            2  گزینهالف (  3
 

75/0 

  4 

 

 

 رنای ناقل      ----------   3رنا بسپاراز نوع  -1

 رشته رمزگذار  ---------- توالی نوکلئوتیدی شبیه رشته رنای پیک   -2

 کدون   --------- mRNAنوکلئوتیدی سه  رمز -3

 رنابسپاراز   ------------- توالی راه انداز -4

   1 

 25/1   فراورده یا محصول ذ (         سبز( د      هم توانی (  ج        ب( عوامل رونویسی        دیسک ) پالزمید ( (الف 5

 تثبیت کربن می گویند.  آلی های ترکیب  تشکیل برای CO2 از استفاده فرایند  بهالف ( 6

 همانند سازی می گویند. قدیمی دِنای  روی  از جدید  دِنای  مولکول   شدن ساخته به  (  ب 

  ای و  هسته وراثتی  ماده  محتوای مجموع  با است برابر و  شود می  گفته  وراثتی  ماده محتوای  کل  به ژنگان ج ( 

 سیتوپالسمی

 . شود می  گفته  نوترکیب دنای  درآن،  شده  جاگذاری ژن و  ناقل  دنای  مجموعه به د ( 

 

 

2 

 CGC 5/0کدون                  ب (    4الف (  7

 ج ( پروکاریوت ها                      ب ( پایان همانندسازی         الف ( همانندسازی دو جهتی  8

 

75/0 

 نهفتگی و بارز  رابطه  :ببارزیت ناقص                     :الف 9

 

5/0 

 مرحله پایانج(                Aب( جایگاه                       Aجایگاه الف (  10

 

75/0 

 hXHXزن:    YHXالف ( مرد:   11

 YhXو   YHXو hXHXو   HXHX ب ( ژنوتیپ فرزندان:  

 :  دخترها سالم و پسر سالم و پسر هموفیلفنوتیپ فرزندان  و 

 

 

 

1 

(  25/0ج ( جهش) (  0/ 5طور پیوسته و دوسویه ادامه یابد. ) (    ب ( در صورتی که به   25/0الف ( انتخاب طبیعی ) 12

  

1 



2 
 

 

 

   

 اکسیژن  (  د             FADH2و    NADH ج (     ب ( راکیزه              NADHو     ATPالف (  13

 

5/1 

 ب ( ماهیچه های اسکلتی            الف ( سرعت تشکیل رادیکال های آزاد  را افزایش می دهد. 14

 د (  تخمیر الکلی                           تخمیر الکتیکی ج ( 

 

   1 

15 

 

 75/0 2فتوسیستم ج(                 ساز ATP الف ( غشای تیالکوئید ها               ب( آنزیم 

  طور به  روبیسکو برخالف دارد،  نقش  چهارکربنی اسید  تشکیل  و  کربنی سه اسید  باCO2  ترکیب در   که آنزیمی 16

 .ندارد  اکسیژن به تمایلی  و میکند  عمل CO2اختصاصی با 

5/0 

 جداسازی یک یا چند ژن و تکثیر آن الف (  17

 رشته دنا از دو سمت مخالف است.  توالی نوکلئوتیدهای هر دوب (  

 

75/0 

 الف ( خیلی کوتاه                 ب ( آمیالز  18

 

5/0 

 ب (  باکتری        ج ( ژن درمانی              فعال به  الف (  تبدیل انسولین غیرفعال 19

 

75/0 

شرطی شدن کالسیک د (       ج ( شرطی شدن فعال       الف( خوگیری ) عادی شدن (      ب ( حل مسئله   20  

 

1 

 

21 

 (   5/0یی )  یناشنوایی و ب ج (         (      25/0)    ب ( هر دو والد           (     25/0الف ( انتخاب جفت  ) 

(   5/0ه ( اجرای نمایش و یا تهاجم به جانوران )    

 

5/1 

 20 جمع نمره  شاد و سالمت باشید.   



 باسمه تعالي 

 مهر آموزشگاه نمره یزد2اداره آموزش و پرورش ناحیه 

   تجربي  رشته: دوازدهم   پایه: 3زیست شناسي  درس: سواالت آزمون هماهنگ )شبه نهایي(

 دقیقه  70مدت امتحان: 1401/  /   تاریخ امتحان:  صفحه  3سوال در 19شامل 

 نام 

 

 نام دبیر صندلي شماره  شماره كالس  خانوادگي نام 

 بارم سؤاالت  ردیف

 درستي یا نادرستي هر یک از عبارات زیر را بدون ذكر علت مشخص كنید:  1

A. غ 

B. د 

C. غ 

D. غ 

E. د 

F. غ 

G.   د 

H. د 

I. د 

J. د 

K. غ 

L.  غ . 

M. غ 

N. غ 

O. د 

P. غ 

Q. غ 

R. غ 

S. د 

T. د 

U. د 

 

25/5 

 : جاهای خالي را با كلمات مناسب كامل كنید 2

a.     نوكلئازی یا ویرایش 

b.  .    اینترون 

c. aabbcc   
d. HbA HbS     
e.  .     دوپار یا دیمر تیمین 

f.  .    میزان بیان 

g. ها      باكترینوسیا 

h.      تیالكویید 

i. ATP           

 

 

 

25/3 

 

 

 



j.              غذایابي بهینه 

k.       تراژن 

l. A          و     G          

 به سواالت زیر با یک كلمه پاسخ دهید:  3

i.  هیدروژني 

ii. 1 

iii. در بیماری PKU   

iv. جهش خاموش 

1 

 انتخاب كنید:  پرانتزكلمه صحیح را از بین كلمات داخل  4

A.  پیوسته 

B.  جمعیت 

C. هومولوگ 

D.   مادر 

E.  مضاعف شدگي 

25/1 

 ها یوكاریوت -الف 5

 دو  -ب

5/0 

 متوسط و سبک –دو نوار  6

  

5/0 

 .CGA.CGA.AUG.CGG.UAC.UCC.UGA.CAC.UGAالف(  7

 UACب( 

 AGGج( 

 د( چهار

 

1 

 الف( مانع پیش روی رنابسپار  8

 ج( مالتوز

5/0 

 .سرعت رونویسي را افزایش مي دهند -الف 9

اتصطال بعضطي رناهای كوچک ململ به رنای    -2. تنظیم دیگر در سطحح فام تني اسطت)تنظیم بیان ژن پیش از رونویسطي (  -1   -ب

 پیک مثالي از تنظیم بیان ژن پس از رونویسي است

5/0 

 نهفتهالف(  10

 8شماره  ب( عامل انعقادی

5/0 

 .گویندای مياثر رویدادهای تصادفي مي شود، رانش دگرهبه فرایندی كه باعث تغییر فراواني دگره ای بر  -الف 11

 شوداگر بین دو جمعیت، شارش ژن به طور پیوسته و دوسویه ادامه یابد، سرانجام خزانۀ ژن دو جمعیت به هم شبیه مي -ب

 

5/0 

 5/0 تواند باشد مي  Bو  Aگروه خوني فرزندان  12

 های زیر پاسخ دهید. در موردرفتارهای جانوران به پرسش 13

A.  اساس رفتار غریزی در همۀ افراد یک گونه یلسان است، زیرا ژني و ارثي است 

B. غذا محرک طبیعي و زنگ محرک شرطي 

C. بنابراین جفت را انتخاب مي كندپردازد و يجانور نر هزینۀ بیشتری در تولید مثل م   

D. خاک رس 

5/1 



E. رفتار دگرخواهي 

14 NADH,H                               25/0 

 25/0 تبدیل پیرووات به بنیان استیل 15

 درون میتوكندری ها كدام واكنش زیر زودتر انجام مي شود؟  16

                Aتشلیل استیل كوآنزیم 

 

25/0 

 االت زیر پاسخ مناسب بدهیدوبه س 17

A. C3  بیشتر ازC4  است 

B. باعث توقف واكنش مربوط به انتقال اللترون به اكسیژن  -شود باتصال آن به هموگلوبین مانع اتصال اكسیژن مي -الف

 شودمي

C.  دهد. های مختلف را افزایش ميكارایي گیاه را در استفاده از طول موج 

D. شده ) یا كربن دی اكسید مصرفي یا مقدار قند ) نشاسته( تولید شده ( با اندازه گیری مقدار اكسیژن تولید 

1 

شود كه مدت زمان فعالیت پالسمایي و اثرات درماني  جانشیني یک آمینواسید پالسمین با آمینواسید دیگری در توالي، باعث مي 18

 آن بیشتر شود 

5/0 

 1 بیماری صتولید دارو، تولید واكسن، ژن درماني، تشخی 19

 20 جمع  

 







 



 باسمه تعالي

 1400-1401سال تحصیلی  اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی  طرح سـه نمـاامتحانات هماهنگ 

 صبح 8 ساعت شروع : علوم تجربی: رشته  3زيست شناسی  نهايی درس:شبه تصحیح سؤاالت امتحان راهنمای

  1/1401/ 27امتحان : تاريخ  نظری آموزش متوسطه دوازدهم پايه
 

 نمره راهنمای تصحیح رديف

 

 

1 

 (      25/0:  نوکلئیک اسیدها )1الف(گزینه 

 2CO (25/0) - برخالف  : 4ب(گزینه 

 680P (25/0) -: داخلی 2ج( گزینه 

 (25/0: تبدیل انسولین غیر فعال به انسولین فعال )4د( گزینه 

1 

2 
 (   25/0(                        ج( بزرگ )25/0) AABbcc(                  ب( 25/0الف( پیوند هیدروژنی )

 (25/0و( همانند )                                (25/0ه( انرژی )                     (               25/0) سیانیدد( 
5/1 

3 
 (    25/0(                        ج( غلط )25/0(                  ب( صحیح )25/0الف( غلط )

 (25/0و( صحیح )       (                       25/0(                     ه( غلط )25/0د( غلط )
5/1 

4 
 (   25/0) (                                      ج( دگرمیهنی25/0) O(                                       ب( 25/0) 2الف( 

 (25/0(                   و( کالسیک )25/0)  (                      ه( باکتریوکلروفیل25/0ساز )ATPد( آنزیم 
5/1 

5 

 (25/0قند موجود در ساختار دنا )الف( 

 (25/0)(OH)هیدروکسیلب( 

 (5/0قرار می گیرد. ) پورین()ای)پیریمیدین( در مقابل یک باز دو حلقهایحلقه( چون همیشه یک باز تک ج

1 

6 
 (25/0نوکلئازی ) الف(

 (25/0های پیکری موش )یاختههسته  ب(
5/0 

7 
 .شود آنزیم شکل تغییر باعث تواندمی (25/0) پروتئین مولکول شیمیایی پیوندهای بر تاثیر باPH تغییر 

(25/0) 
5/0 

8 
 چرخه هر در تواندمی ژن یک رونویسیولی  (25/0)شودمی انجام بار یک اییاخته چرخه هر در همانندسازی

 (25/0) .شود انجام بارها
5/0 

9 

 P (25/0)جایگاه الف( 

 (25/0) .است کم ها یاخته این در پیک رنای عمر طول زیرا( ب

 GCU (25/0) (ج
75/0 

10 

 (25/0) الف( خاموش

 ( 25/0)مالتوز ب(

 (25/0) افزاینده ج( توالی

 (25/0) ژن کاهش می یابد. به بسپاراز رنا زیرا دسترسید( 

1 

 5/0 (25/0(                ب( گسسته )25/0) ناقص الف( بارزیت 11

12 
 YhX (25/0)ژن نمود مرد :    -hXHX  (25/0 )الف(  ژن نمود زن:  

 hXHX  (25/0) -  hXhX  (25/0)ژن نمود دختران: ب( 
1 



 باسمه تعالي

 1400-1401سال تحصیلی  اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی  طرح سـه نمـاامتحانات هماهنگ 

 صبح 8 ساعت شروع : علوم تجربی: رشته  3زيست شناسی  نهايی درس:شبه تصحیح سؤاالت امتحان راهنمای

  1/1401/ 27امتحان : تاريخ  نظری آموزش متوسطه دوازدهم پايه
 

 نمره راهنمای تصحیح رديف

 

 

13 

 (25/0است. ) نهفته بیماری یک کتونوری الف( زیرا فنیل

 (25/0) فنیل آالنین را ندارند. کننده تجزیه ب( زیرا آنزیم

 (25/0) مغزی های یاخته ج(

75/0 

14 

 (25/0) جایی جابه الف(

 (25/0). شود می تیمین دیمر()دوپار تشکیل باعث ب(

 (5/0. ) کند تبدیل ترجمه پایان رمز به را آمینواسید یک رمز اگر ج(

1 

 5/0 (5/0باشند. ) های متفاوت دگره حاوی شده مبادله قطعات اگر 15

 5/0 (25/0) آنالوگ ساختارهای(                         ب( 25/0) خویشاوند های گونهالف(  16

 5/0 (25/0) .ستا نازا الد سه گیاه (25/0 )شد خواهند )n3 ) (تریپلوئید(الد سه حاصل های خمزیرا ت 17

18 

 (25/0) سیتوپالسم زمینه مادهلف( ا

 NADH (25/0) ب(

 (25/0) ماده پیش سطح در ج(

75/0 

 5/0                          (25/0) اتم کربن دو ب(                 (25/0کربنی ) شش مولکوللف( ا 19

 5/0 (5/0). آیند می در آزاد رادیکال صورت بهو  شوند نمی آب تشکیل واکنش وارد ها اکسیژن از درصدی 20

21 
 (25/0) روپوست روییلف( ا

 (25/0) متفاوت های رنگیزه وجود ب(

 NADP (52/0)+ج(

75/0 

 2CO  (25/0) 5/0 -2                              (25/0) فسفات بیس ریبولوز -1 22

 3C (25/0) 5/0   :2نمونه                                CAM (25/0):    1نمونه  23

24 

 (25/0) ها ژن جداسازی الف(

 (25/0))اتصال دهنده( لیگاز آنزیمب( 

 (25/0) باکتری دیواره در منافذی ایجاد ج(

 (25/0) )آنتی بیوتیک(پادزیست به مقاومت نسبت ژند( 

1 

25 

 (5/0. )است ژن همان از ناقص ای نسخه دارای که فردی های یاخته در ژن یک سالم نسخه دادن قرارالف( 

 (25/0) .کنند نمی ایجاد ایمنی های پاسخاین داروها  ب(

 (25/0) از بیماری عامل سطحی( ژن آنتی)پادگن  به مربوط ژنج( 

1 

  "است ئبصا رممحت همکاران نظر درنهایت، " 

 



 بسمه تعالی "" 

 صبح 8ساعت شروع:  27/1/1401 تاریخ امتحان: علوم تجربیرشته:  پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

 دقیقه 90مدت امتحان:     5 تعداد صفحه: نام و نام خانوادگی: 3زیست شناسی  امتحان طرح سـه نمـا درس: سؤاالت

 کارشناسی آموزش دوره دوم متوسطه نظری 1401ماه فروردین در  کشوردانش آموزان روزانه سراسر 
 

 نمره )پاسخ نامه دارد( سؤاالت ردیف

 

 1 .صفحه

 . بنویسید پاسخنامه برگۀ در و کرده انتخاب را مناسب گزینه ،زیر سؤاالت در 1
 

 پوشینه، بدون زنده هایباکتری و شده دارکشتهپوشینه هایباکتری عصاره مخلوط به اگر ایوری، آزمایشات در( الف

 .گیردنمی صورت صفت انتقال کنیم، اضافه …………………… کننده تخریب آنزیم

 هاپروتئین( 4               لیپیدها( 3              هاکربوهیدرات( 2           اسیدها نوکلئیک( 1

 

 .شودنمیتولید  ………………تخمیر الکلی  ……….……ب( در تخمیر الکتیکی 

   2CO - ( برخالف4ماده دوکربنه          –( همانند NAD           3+ -  ( همانندATP         2 - ( برخالف1

 

 ……… سبزینهغشای تیالکوئید و در مجاورت  ………در سطح  کننده آبهای گیاهی، عوامل تجزیهیاختهج( در  

 اند.قرار گرفته

 700P -( داخلی 680P                4 -( خارجی 680P          3 -( داخلی 700P        2 -( خارجی 1

 

 .است.. ………………… ژنتیک مهندسی روش به انسولین ساخت در مرحله ترینمهم( د 

                 باکتری به نوترکیب دیسک انتقال( 2                   )پالزمید(دیسک به B و A هایزنجیره ژن انتقال( 1

                فعال انسولین به غیرفعال انسولین تبدیل( 4                                پپتیدی پلی هایزنجیره کردن خالص( 3

1 

 نمایید. انتخاب پرانتز داخل کلمات بین از را صحیح پاسخ ،زیر هایدر هر یک از عبارت 2
 

پیوند هیدروژنی(  -گریزهای آبکنشبرهم زیر ) شکل در شده داده نمایش پروتئینی ساختار برای تشکیل الف(

 .دارد مهمی نقش

 
 

 ( شبیه است.AABbcc – AaBbCC) به رخ نمود دانه ذرت AaBbCcب( رخ نمود دانه ذرت  

 .دارد کمتری اثر بزرگ( –کوچک ) های جمعیت در ایج( رانش دگره

وجود در غشای داخلی باعث توقف زنجیره انتقال الکترونِ ماکسیژن سیانید( با مهار انتقال الکترون به  -)الکل د(

 شود.میراکیزه 

 انرژی( به مرکز واکنش است. –الکترون ) ها انتقالفتوسیستم در نور گیرنده هایآنتن ه( نقش

اسید ینو، یک آماینترفرون تولید شده با همین روشهمانند(  - )برخالفتولید شده با مهندسی پروتئینمین در پالس و(

 جانشین آمینو اسید دیگری شده است.
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 2 .صفحه

 کنید.  بدون ذکر دلیل مشخصزیر را های عبارتهر یک از  صحیح یا غلط بودن 3

 در نوار همانندسازی، پس از گریزانه، دو دوم دور از حاصل هایباکتری استال دِنای و مزلسون آزمایش الف( در

 لوله تشکیل دادند. انتهای و ابتدا

 3در شکل نشان داده، از رنابسپاراز برای رونویسیِ مولکولی که  ب( در یاخته یوکاریوتی

 استفاده شده است.

 گزیند.افراد سازگارتر با محیط را برمی ها،دگرهطبیعی بدون تغییر در فراوانی ج( انتخاب 

 شود.انجام می NAD+قبل از مصرف Aاکسایش پیرووات، اضافه شدن کوآنزیم  هنگامای، یاختهتنفس  آیندفرد( در 

 یابد.                           شود، شدت فتوسنتز افزایش میمساعد میکسیژنازی آنزیم روبیسکو که شرایط برای نقش اه( زمانی

 ای را دارند.های ماهیچهیاخته های عصبی وابلیت تمایز به یاختهاستخوان، ق مغز بنیادی بالغ در هایو( یاخته
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  پر کنید.کلمات مناسب را با جای خالی هر یک از عبارت های زیر در  4
 

 دهد.رنابسپاراز را نشان می جهت حرکت ...…......الف( در شکل روبه رو شماره 
 

را مشاهده کرد  Bو Aهای خونی گروه فقطتوان در بین فرزندان باشد، در صورتی می ABاگر گروه خونی پدر ب( 

 باشد. ………که گروه خونی مادر 

 شود.غرافیایی و توقف شارش ژن آغاز میبا جدایی ج ……………………ج( گونه زایی 

 .است ...........….ای پروتئینی به نام شتن به بخش داخلی راکیزه، مجموعهها برای برگتنها راه پیش روی پروتون د(

 می باشد.  …………..…… است، S2H آن ها الکترون تأمین منبع هایی کهباکتری در فتوسنتزی ه( رنگیزه

 ممکن شد. ...………..... تولید موادی مانند پادزیست ها، آنزیم ها و مواد غذایی در دوره زیست فناوری و(
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 زیر پاسخ دهید. سؤاالتاسیدها به  در رابطه با ساختار نوکلئیک 5

 کدامیک از انواع نوکلئیک اسیدها، یک اکسیژن کمتردارد؟قند موجود در ساختار  الف(

 ؟شده است متصل دیگر نوکلئوتید به مربوط قندِ از بخشی چه به نوکلئوتید یک فسفات استر،فسفودی پیوند در ب(

 آن ثابت باقی بماند؟ این مولکول در سراسرباعث شده است که قطر  ،دنا مولکول در ویژگی ساختاری ( کدامج

1 

تصویر روبه رو  که در 1های آنزیم شماره الف( کدام نوع از فعالیت 6

 شود؟اده شده است، باعث عمل ویرایش مینشان د

سازی در دنای اشرشیاکالی بیشتر است یا دنای همانندتعداد نقاط ب( 

 های پیکری موش؟یاختههسته 
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 3 .صفحه

 5/0 رود؟می بین از ماده پیش به آنزیم اتصال امکانمحیط،  PHمیزان  چرا با تغییر 7

 5/0 ای با یکدیگر مقایسه کنید.فعات انجام شده در هر چرخه یاختهرونویسی و همانندسازی را از لحاظ تعداد د 8

 .زیر پاسخ دهید سؤاالتدر مورد فرایند ترجمه به  9

حامل رشته پپتیدی در کدام جایگاه رناتن قرار  جایی رناتن، رنای ناقلِ، بعد از جابهنله طویل شددر مرح الف(

 گیرد؟می

 شود؟ آغاز پیک رنای رونویسی پایان از قبل ترجمه است ممکن هاچرا در پروکاریوت (ب

 گیرد، کدام است؟قرار می  Aجایگاهای که در زیر، اولین پادرمزه mRNA( با توجه به ج

 …CCGAUGCGAGCCGAUUACGGUUGAUA…                   
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 زیر پاسخ دهید. سؤاالتدر رابطه با تنظیم بیان ژن به  10

 یا خاموش؟دهد کاریوتی را در حالت روشن نشان میپرو ژنِمقابل الف( شکل 
 

 گردد؟کدام قند باعث رونویسی میود ب(در تنظیم مثبت رونویسی، وج

 افزایش را رونویسی سرعت آن، به متصل عوامل رونویسیِ کمک با دنا توالیِ از بخش کدام ،هایوکاریوت ج( در

 دهد؟ می

 کند؟می پیدا کاهش هابخش این در موجود ژن بیان میزان تن،فام از هاییبخش در فشردگی افزایش با چراد( 

1 

 .در مورد  صفت رنگ گل میمونی به پرسش های زیر پاسخ دهید 11

 از کدام نوع است؟W و R دگره الف( رابطه بین دو

 ، صفتی پیوسته است یا گسسته؟ب( صفت رنگ گل میمونی
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 ازدواج کرده است.     مردی که مادرش هموفیل بوده است، با زنی ناقل هموفیلی  12

 این مرد و زن را بنویسید. )ژنوتیپ(نمود الف( ژن

 داشت؟خواهند  نمودی ز این ازدواج، چه ژنب( دختران حاصل ا

1 

 زیر پاسخ دهید. سؤاالت( به PKUکتونوری )در رابطه با بیماری فنیل 13

 این بیماری در بدو تولد چیست؟ الف( دلیل آشکار نبودن عالئم 

 آالنین در بدن این بیماران چیست؟ب( علت تجمع آمینواسید فنیل 

 ؟زندآسیب می ،های نوزادبا شیر مادر، به کدام یاخته کتونوریتغذیه نوزاد مبتال به فنیلج( 
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 4 .صفحه

  زیر پاسخ دهید. سؤاالتدر رابطه با جهش به  14
 

 دهد؟   می نشان را ها تنفام در ساختاری ناهنجاری نوع چه مقابل الف( شکل

 گذارد؟می وراثتی ماده بر تاثیری چه خورشید ب( پرتوفرابنفش

 شود؟می ترکوتاه شده ساخته پروتئین طول صورت چه در جانشینی، جهش در ج(
 

1 

 5/0 شود؟های نوترکیب میت چلیپایی شدن باعث ایجاد فامینکدر چه صور 15

 برای تعاریف زیر نام مناسب را بنویسید. 16

   دارند. هایی که نیای مشترکی الف( گونه

 متفاوت دارند.ساختاری ب( ساختارهایی که کار یکسان اما طرح 
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 5/0   ؟شودنمیعی، منجر به تشکیل گونه جدید گل مغربی تتراپلوئید با گل مغربی طبیهای لقاح بین گامت به چه دلیل 17

 زیر پاسخ دهید. سؤاالتقندکافت( به های مرحله گلیکولیز)مورد واکنش در 18

 شود؟لف( در کدام قسمت یاخته انجام میا

 شود، چیست؟لکترونی که در قند کافت تشکیل میب( مولکول حامل ا

 ؟گیردمی انجام روش کدام با قندکافت در ATP شدن ، ساختهATPهای ساخت بر اساس روشج( 

75/0 

 در چرخه کربس: 19

 شود؟ایجاد می در چرخه نی کدام مولکولببا مولکولی چهار کر Aالف( ضمن ترکیب استیل کوآنزیم 

 شود؟آزاد می 2CO ( چند اتم کربن به صورتب
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 5/0 شوند؟می تشکیل های آزاد چگونهها، رادیکالراکیزهدر فرآیند تنفس هوازی درون  20

 .دهید پاسخ زیر سؤاالت به فتوسنتز با رابطه در 21

 هستند؟ ترنزدیک گیاه روپوست کدام به ،ایپارانشیمی نرده هاییاختهدر برگ گیاهان دولپه، الف( 

 دهد؟می افزایش نور متفاوت های موج طول از استفاده در را گیاه کارایی عاملی چهب( 

 باشد؟، چه مولکولی می1فتوسیستم  از شده خارج هایالکترونگیرنده نهایی  ج(
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 5 .صفحه

گذاری شده، نام های شمارهدهد. در قسمتهای چرخه کالوین را نشان میتصویر زیر اولین مرحله از واکنش 22

 ترکیبات را بنویسید.
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 باشد؟می ( 3C -4C -CAM ) دو نمونه گیاه با خصوصیات زیر وجود دارد. هر نمونه جزء کدام دسته از گیاهان 23
 

 

 2نمونه 1نمونه 

 کربنه است. 2CO ،4از ساخته شده اولین ماده آلی پایدار 

 های هوایی در طول روز بسته و در شب باز هستند.روزنه

 گیرد.صورت می روز در 2CO اولیه تثبیت

 .گیردهای میانبرگ انجام میفقط در یاخته 2COنثبیت 
 

 .............................2نمونه                             .............................  1نمونه 
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 .دهید پاسخ زیر سؤاالت به ژنتیک مهندسی مراحل مورد در 24

 چیست؟ دنا سازیهمسانه در مرحله اولین الف(

 شود؟استفاده می آنزیمی چه از مکمل انتهای دو بین استر فسفودی پیوند ایجاد نوترکیب برای دنای تولید در( ب

 مواد با همراه حرارتی شوک یامیزبان از شوک الکتریکی و  یاخته به نوترکیب ایدن کردن چرا هنگام وارد( ج

 کنند؟شیمیایی استفاده می

 شود؟تراژنی استفاده می های یاخته برای جداسازی (پالزمیددیسک)از کدام ویژگی ( د

1 

                                                                                          الف( منظور از ژن درمانی چیست؟                                                                                                 25

 های مشابه از منابع غیرانسانی در چیست؟نسبت به فرآورده تیک،مزیت داروهای ساخته شده به روش مهندسی ژنب(

د زا وارزا را، به ویروس یا باکتری غیر بیماری، کدام ژنِ عامل بیماریBهپاتیت ضد نوترکیب واکسنبرای تهیه ( ج

 کنند؟می

1 

 20 موفق باشید.                                             جمع نمرات                                                              
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