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  ١

  بخش الزامی) الف
  .)نمره پاسخ دهید 16جهت کسب ( 14تا  1دانش آموز عزیز به سؤاالت 

  . مشخص کنیددلیل هاي زیر را بدون ذکر درستی یا نادرستی هر یک از عبارت 1
  . دانستگریفیت عامل بیماري آنفوالنزا را نوعی باکتري به نام استرپتوکوکوس نومونیا می) الف

  .شوندمی تغییراتی دستخوش ،خود انجام کارهاي رونویسی براي در شده ساخته رناهاي یوکاریوتی، هايیاخته در) ب
  .شودمی هاي بنیادي مغز استخوانیاخته از تفاوتیهاي میاخته ایجاد موجب ،ژن بیان تنظیم) ج
  .انجامندمی خواندن چارچوب تغییر به حذف، الزاماً و اضافه هايجهش) د
  .شودمی مواد غذایی فساد همواره سبب تخمیرالکتیکی) ه
  .است شده تشکیل اسفنجی هايیاخته از گیاهان بعضی در میانبرگ) و

5/1  

2  
  

  .هاي زیر جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنیددر هر یک از عبارت
  .  سازندنوکلئوتیدي را میشوند و رشته پلیبه هم متصل می.. ...............اکی به نام نوکلئوتیدها با نوعی پیوند اشتر) الف

  .ندارد کند، وجود تجزیه تواندمی را آالنین فنیل آمینواسید که آنزیمی ........................بیماري  در) ب
   .نامندمی......... را جهش  جانشینی جهش نوع این شود، پپتیديپلی زنجیره در آمینواسید نوع در تغییر سبب اگر جهش،) ج
  .ها  استتندر فام........... اضافی در مبتالیان به نشانگان داون، مثالی از ناهنجاري  21) کروموزوم(تن وجود یک فام) د
  .است گلوکز تجزیۀ معنی به و.........................  اي،یاخته تنفس مرحلۀ اولین) ه
  .شودمی تبدیل ...................... به و دهدمی دست از اکسیدديکربن یک )میتوکندري(در راکیزه  پیرووات) و

5/1  

3  
  
  

  . نامه بنویسیدانتخاب کنید و در برگۀ پاسخاز بین کلمات داخل پرانتز صحیح را  جواب ،زیر هايعبارتدر هر یک از 
  .دهندمی تشکیل) آلی بازهاي -فسفات  و قند( را نردبان این هاي، پلهدر مدل پیشنهادي واتسون و کریک) الف

  .شودمی انجام )الکتوز –مالتوز ( هاي مؤثر در تجزیهژن مورد در مثبت رونویسی در باکتري اشرشیاکالي، تنظیم) ب
 قرمز رنگ باشد، مقدار بیشتر بارز هايدگره تعداد ناخالص، هرچه هاينمودرخ در رابطه با رنگ نوعی ذرت، در) ج
  .است) کمتر -بیشتر(
   .داشت نخواهد اثري پروتئین )مقدار -توالی(بر  جهش این دهد،می رخ تنظیمی هايتوالی از یکی در جهش گاهی) د
  .گیرندمی قرار گروه یک در بنابراین دارد، ترينزدیک خویشاوندي )کوسه –کوهی  شیر( با دلفین) ه
  .گویندمی) 700P – 680P(، 2 فتوسیستم در a یا کلروفیل سبزینه به) و

5/1  
  
  

 .زیر پاسخ دهید هايپرسشبه هاي مزلسون و استال آزمایشدر مورد   4

  کردند؟  گذارينشانه ایزوتوپی ها را با چهقدیمی، نوکلئوتید هايرشته از نوساز دناي هايبراي تشخیص رشته) الف
  کدام طرح همانندسازي دنا مورد تأیید قرار گرفت؟ ،هاهاي آنآزمایش با توجه به نتایج) ب

  

5/0  
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  ٢

  در محل هر دو راهی همانندسازي   5
  فعالیت دارد؟) مرازپلیDNA(چند آنزیم دنابسپاراز ) الف

  شکند؟آنزیم هلیکاز چه پیوندهایی را می) ب

5/0  

 .زیر پاسخ دهید هايپرسشبه ها و آنزیمها پروتئین در مورد  6

   کدام است؟میوگلوبین  درپروتئین ساختار نهایی ) الف
  آیند؟میدر چه شکل به دوم ساختار هاي سازندة هموگلوبین، درزنجیره) ب
  واکنش شود؟ سرعت افزایش باعث تواندمی چه زمانی دارد، تا وجود آنزیم که محیطی در مادهپیش غلظت افزایش) ج

1  

  .ها پاسخ دهیدبه پرسش روبروبا توجه به شکل   7
  دهد؟کدام مرحله از رونویسی را نشان می) الف

  .گذاري کنیدرا نام) 2(و ) 1(هاي شماره) ب
  
  
  
  
  
  

75/0  

  .زیر پاسخ دهید هايپرسشها به جریان اطالعات در یاختهدر مورد   8
  شود؟می ترجمه عمل یافتن پایان موجب پیک، رناي در UAG و UGA، UAAي ها)کدون(چرا حضور رمزه) الف

  کند؟می برقرار چه پیوندي خود مکمل رمزه توالی با) کدونآنتی(پادرمزه  ترجمه، توالی در هنگام) ب
  شود؟اولین پیوند پپتیدي در کدام مرحله از مراحل ترجمه تشکیل می) ج
  متصل شوند؟ است ممکن هایی از دناچه بخش به رونویسی عوامل )ايهوهسته( هایوکاریوت در) د

25/1  

  .زیر پاسخ دهیدهاي به پرسش  Rh و ABOهاي خونی صفات گروهدر مورد   9
  است؟ 9شماره ) کروموزوم(تن جایگاه ژنی کدام یک از صفات فوق در فام) الف

  .منفی را بنویسید Oفردي با گروه خونی ) ژنوتیپ(نمود ژن) ب
  وجود دارد؟ B و A )الل( اي بین دگرهچه رابطه) ج

 

1  

  است نهفته و X به وابسته بیماري این که هموفیلی یکبا توجه به . اندزن و مردي سالم صاحب فرزندي هموفیل شده  10
  .جنسیت فرزند هموفیل را مشخص کنید) الف

  .والد ناقل را بنویسید) ژنوتیپ(نمود ژن) ب
   ؟ندارددر این خانواده وجود پسر سالم   یا دختر هموفیلیک، کداماحتمال تولد ) ج

1  
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  ٣

  .زیر پاسخ دهید هايپرسشبه تغییر در اطالعات وراثتی  در مورد  11
  . شود، دو مورد نام ببرید خارج تعادل از حال جمعیت شوندمی باعث که از عواملی) الف

 سایر از بیشتر چه مناطقی بسیار در HbS دگرة شکل در جهان، فراوانیداسی خونیکم توزیع بیماري مطالعۀ با) ب
  است؟  مناطق

  گویند؟اند، چه میهاي مختلفی سازش پیدا کردهدهند، براي پاسخ به یک نیاز، جانداران به روشساختارهایی که نشان میبه ) ج
  .را نام ببرید زاییگونه انواع) د

5/1  

 .هاي زیر پاسخ دهیدبه پرسش از ماده به انرژي در مورد  12

  . است، را بنویسید هایاخته انرژي در استفادة قابل و رایج که شکل ATPنام کامل ) الف
  شود؟ می ایجاد کربنی،شش چگونه مولکولی چرخۀ کربس، در) ب
  شوند؟می پمپ غشا دو بین فضاي به داخلی بخش ها در چند محل ازپروتون انتقال الکترون، زنجیرة در )ج
  کند؟ می ایجاد را در تخمیر الکلی، اتانال چگونه اتانول) د
  شود؟اي میباعث توقف تنفس یاختهسیانید چگونه ) ه

2  

  

 .هاي زیر پاسخ دهیدبه پرسش  ماده به از انرژيدر مورد   13

  هاي موجود در فضاي درون تیالکوئید از کجاست؟هاي وابسته به نور، منشأ پروتوندر واکنش) الف
  .  شود؟ نام کامل آن را بنویسیدبه مولکول پنج کربنی توسط چه آنزیمی انجام می 2COدر چرخۀ کالوین، افزودن ) ب
  وجود دارد؟ CAM گیاهان و 4Cگیاهان  در کربن چه تفاوتی میان تثبیت) ج

  

5/1  
  

  ) فتوسنتز در شرایط دشوار(یابد می افزایش آن در و میزان اکسیژن  کم برگ 2CO در حالتی که میزان  14
  شود؟ می اکسیژن با چه مولکولی ترکیب) الف

  شود؟می نامیده چه فتوسنتز است، با همراه و  2CO شدن آزاد اکسیژن، مصرف که با فرایند این) ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5/0  
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  ٤

  بخش انتخابی) ب
  .سؤال را به دلخواه انتخاب کرده و پاسخ دهید 2فقط  18تا  15نمره از سؤاالت  4دانش آموز عزیز جهت کسب 

  .زیر پاسخ دهید هايپرسشبه هاي نوین زیستی فناوري در مورد   15
  شد؟ زیست فناوري ممکن دوره کدام در غذایی مواد و هاآنزیم ها،پادزیست مانند موادي تولید) الف

  در مرحلۀ تشکیل دناي نوترکیب نقش آنزیم لیگاز چیست؟  ) ب
  را بیشتر کرد؟  درمانی پالسمین اثرات و پالسمایی فعالیت زمان مدت ،توان با مهندسی پروتئینچگونه می) ج
  شود؟در تولید پنبه مقاوم به آفت، ژن پروتئین سمی از کدام جاندار جداسازي می) د

  هاي قبلی چیست؟  هاي تولید شده با روشهاي تولید شده با روش مهندسی ژنتیک نسبت به واکسنمزیت واکسن) 

2  

  .زیر پاسخ دهید هايپرسشبه رفتارهاي جانوران  در مورد  16
   کند؟می ریزيبرنامه آگاهانه و کندبرقرار می ارتباط جدید موقعیت و گذشته هايتجربه بین در کدام نوع یادگیري، جانور) الف

   ، مثالی از کدام یادگیري است؟آب مداوم حرکتدر پاسخ به  دریایی بازوهاي شقایقعدم انقباض ) ب
  پردازد؟ تولیدمثل هزینه بیشتري نسبت به جفت خود میبراي جیرجیرك ماده  یا طاووس ماده ،کدام جانور) ج
  .غذایابی بهینه را تعریف کنید) د
  .هاي قلمروخواهی براي جانوران را بنویسیددو مورد از فایده) ه
  چه نوع رفتاري است؟ شکارچی توسط افراد نگهبان هنگام حضور صدا رفتار تولید) و

2  

  .زیر پاسخ دهید هايپرسشبه   17
ل این مخلوط به ادار و انتقهاي پوشینهایوري با اضافه کردن آنزیم تخریب کنندة پروتئین به عصارة باکتري) الف

  محیط کشت حاوي باکتري بدون پوشینه چه مشاهده کرد؟
  گویند؟می چه شود،می در همانندسازي هااشتباه رفع باعث که دنابسپاراز، نوکلئازي به فعالیت )ب
  دارند؟ واکنش سازيفعال انرژي تأثیري برها چه آنزیم) ج
  هایی سرنوشت روند، چهمی گلژي دستگاه و آندوپالسمی شبکۀ که به سیتوپالسم در شده ساخته هايپروتئین) د

  )سه مورد( کنند؟ می پیدا
  است؟  چگونه WRرنگ گل میمونی ) ه
  است ؟گسسته  یا پیوسته صفتی قد انسان اندازه) و

2  

  .زیر پاسخ دهید هايپرسشبه   18
  ؟ غیرجنسی است تنفام چند شامل انسان ايهسته ژنگان) الف

  ؟شودمی ایجادزایا گیاهی ، )n4()تتراپلوئید(چارالد  گل مغربیخودلقاحی از چرا ) ب
  افتد؟می اتفاقی چه باشد، بیشتر آنها با مبارزه سرعت از هاراکیزه آزاد در هايرادیکال تشکیل سرعت علت هر به اگر) ج
  ؟دارند وجود تیالکوئید دیگري درغشاي هايها، چه رنگیزهعالوه بر سبزینه) د
  چه مولکولی است؟ گوگردي هايباکتري الکترون در تأمین منبع) ه

2  
  
  
  

  

  24  جمع نمره                                            »موفق و سربلند باشید«                                                                
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  ١

      )                     25ص () 25/0(درست ) ب                                                        )2 ص) (25/0(درست ) الف  1
                  )49ص () 25/0(نادرست ) د)                                                         33ص () 25/0(درست ) ج
  )79ص() 25/0(درست ) و                                                        )74ص () 25/0(درست نا) ه

5/1  

    )45 ص) (25/0( ()PKU( کتونوريفنیل) ب                                             )4ص () 25/0(استر فسفودي) الف  2
                )50ص() 25/0( عددي) د                                                        )48ص() 25/0( دگرمعنا) ج
  )68 ص() 25/0( استیل بنیان) و                                                     ) 66ص () 25/0( قندکافت) ه

5/1  

                  )34ص () 25/0( مالتوز) ب                            )                    7ص ) (25/0(آلی  بازهاي) الف  3
             )51ص () 25/0( توالی) د                                                         )44ص () 25/0( بیشتر) ج
              )80ص () 25/0( 680P) و                                                   )58ص () 25/0( شیر کوهی) ه

5/1  

  5/0             ) 10ص () 25/0(حفاظتی نیمه همانندسازي) ب)                 9ص () N15 ()25/0( نیتروژن سنگین ایزوتوپ) الف  4
  5/0              ) 11ص () 25/0(پیوند هیدروژنی ) ب)                                                              11ص () 25/0( 2) الف  5
  ) 17 ص( )25/0(م سوساختار ) الف  6

    ) 17ص () 25/0(مارپیچ ) ب
 هاآنزیم فعال هايجایگاه تمامی که یابدمی ادامه زمانی تا دارد وجود آنزیم که محیطی در مادهپیش غلظت افزایش) ج
                                                      )20 ص() 5/0(. شوند اشغال مادهپیش با

1  

  )                                     24ص () 25/0(آغاز ) الف  7
             ) 24ص () 5/0( ) مرازپلیRNA(رنابسپاراز  -2راه انداز   -1) ب

75/0  

  ) 29ص () 25/0( پیوند هیدروژنی مناسب) ب     )27 ص( )25/0( کنندنمی رمز را آمینواسیدي هیچچون ) الف  8
  ) 35ص () 5/0(راه انداز و توالی افزاینده ) د)                                                     30ص () 25/0(طویل شدن ) ج

25/1  

          )41و 40ص () 5/0( OOdd )ب                                       ) 41ص ( )25/0( ABOخونی  گروه) الف  9
  ) 41ص () 25/0(هم توانی ) ج

1  

  ) 43ص () 5/0(  XH Xh) ب)                                                          43 ص () 25/0(پسر ) الف  10
  )                                                    43ص () 25/0(دختر هموفیل ) ج

1  

  ) 55و  54ص ) (5/0) (ذکر دو مورد(اي، شارش ژن، آمیزش غیرتصادفی، انتخاب طبیعی جهش، رانش دگره) الف  11
  ) 56ص () 25/0( است شایع ماالریا که مناطقی در) ب
  ) 58 ص() 25/0( آنالوگ ساختارهاي) ج
  )                                                    60 ص( )25/0( میهنیزایی دگرگونه و )25/0( میهنیزایی همگونه) د

5/1  

  »ادامۀ راهنما در صفحۀ دوم«



 اسمه تعالیب

  دقیقه 90 :مدت امتحان  صبح 8 :ساعت شروع  علوم تجربی :رشته               )3(زیست شناسی   :راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس

  11/6/1399  :تاریخ امتحان   دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 
 و پایش کیفیت  آموزشی مرکز سنجش  1399سال ماه  شهریور در سراسرکشور روزانهدانش آموزان 

http://aee.medu.ir   
     نمره  راهنماي تصحیح  ردیف

  ٢

                                             ) 64ص () 25/0( فسفاتتريآدنوزین) الف  12
 مولکولی و جدا A کوآنزیم ،)25/0( چهارکربنی مولکولی با )25/0( A کوآنزیم استیل ترکیب ضمن چرخه، این در) ب

  ) 69ص ( )25/0(. شودمی ایجاد کربنی شش
                                         )70ص () 25/0( محل سه) ج
  )73ص () 25/0( .کندمی ایجاد اتانول NADH هايالکترون گرفتن با اتانال) د
 انتقال زنجیره توقف باعث نتیجه در و) 25/0( مهار راO 2 به )25/0( هاالکترون انتقال به مربوط واکنش نهایی سیانید )ه

  )75 ص( .شودمی الکترون

2  

 از دارد، قرار 1 و 2 فتوسیستم بین که الکترون انتقال زنجیره و تعدادي دیگر از طریق آب تجزیه از پروتون تعداي) الف  13
                                           )83ص ) (5/0( .دشومی پمپ تیالکوئیدها درون فضاي به بستره

  )85و  84ص () 5/0( اکسیژناز - کربوکسیالز فسفات ریبولوزبیس) ب
 متفاوت هايیاخته در آنها در کربن تثبیت که تفاوت این با است، 4Cگیاهان  مانند گیاهان، این در کربن تثبیت) ج

  )88ص () 25/0( .شودمی انجام متفاوت هايزمان در بلکه ،)25/0(نشده مکانی بنديتقسیم عبارتی به و نیست

5/1  

  5/0  ) 86ص () 25/0(نوري  تنفس) ب)                                     86ص () 25/0(فسفات  ریبولوزبیس )الف  14
  .نماییدسؤال اول را تصحیح  2سؤال انتخابی پاسخ داده باشد، فقط  2آموز به بیش از مصحح گرامی اگر دانش

  ) 92ص ( )25/0( کالسیک فناوري زیست) الف  15
                 ) 95ص () 25/0( .کندمی ایجاد را مکمل انتهاي دو بین )25/0( استر فسفودي پیوند لیگاز آنزیم) ب
 زمان مدت که شودمی باعث ،)25/0( توالی در دیگري آمینواسید با) 25/0( پالسمین آمینواسید یک جانشینی) ج

                 ) 98ص ( .شود بیشتر آن درمانی اثرات و پالسمایی فعالیت
  )101ص () 25/0(خاکزي  هايباکتري) د
 بیماري بروز احتمال ،دادمی رخ خطایی واکسن تولید مراحل در چنانچههاي قبلی، روش با شده تولیدهاي در واکسن) ه

 .ندارند خطري چنین ژنتیک مهندسی روش با شده تولید هايواکسن ولی )25/0( شتدا وجود آن مصرف اثر در
                )103ص()25/0(

2  

  )114و  110ص) (25/0( )عادي شدن(خوگیري) ب                                           ) 112ص () 25/0(مسئله  حل) الف  16
  )117و  116 ص() 25/0( طاووس ماده -1) ج
     )118ص ( )25/0( آن آوردن دست به هزینۀ و )25/0( غذا انرژي محتواي بین موازنه) د
 و جانور یابیجفت امکان، دهد افزایش را جانور دریافتی انرژي و غذا تواندمی قلمرو منابع از اختصاصی استفادة) ه

  ) 119 ص() 5/0() ذکر دو مورد( .یابدمی افزایش نیز شکارچی از ماندن امان در براي پناهگاه به دسترسی
   ) 122ص () 25/0( دگرخواهی رفتار) و

2  
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  )3ص () 25/0(گیرد می صورت صفت انتقال که دیدند) الف  17
  )12ص () 25/0(ویرایش ) ب
  )  18 ص() 25/0( .دهدمی کاهش را واکنش سازيفعال انرژي) ج
) 75/0. (بروند )لیزوزوم( تنوکافنده )کریچه( واکوئول مثل هاییبخش به یا رفته خارج به ترشح براي است ممکن) د
  )  31 ص(
  )  41 ص() 25/0( صورتی) ه
  )                          44 ص() 25/0( پیوسته) و

2  

                          )51ص() 25/0(غیرجنسی  تنفام 22) الف  18
  )61ص () 5/0( .زایاست بنابراین بوده، میوز به قادر شود،می ایجاد آن از که گیاهی و بود خواهد n4 تخم یاخته) ب
 نتیجه، در ؛ )25/0( کنندمی تخریب را آن و )25/0( یابندمی تجمع راکیزه در آزاد هايرادیکال شرایطی، چنین در) ج

                                         )75ص () 25/0( .شود می تخریب هم یاخته
  )79ص () 25/0(کاروتنوئیدها ) د
  )                             89 ص() 25/0(S2 H) ه

2  

  24  "درنهایت، نظر همکاران محترم صا ئب ا ست  "  
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  ١

  بخش الزامی) الف
  .)نمره پاسخ دهید 16جهت کسب ( 18تا  1دانش آموز عزیز به سؤاالت 

  . مشخص کنیددلیل هاي زیر را بدون ذکر درستی یا نادرستی هر یک از عبارت 1
  .آزاد است دیگر انتهاي در هیدروکسیل گروه و انتها یک در فسفات گروه خطی اسیدهاي نوکلئیک در) الف

  .اندشده ساخته پپتیدهاپلی از دارانشعاب و بلند زنجیره چند یا یک ها ازپروتئین) ب
  .گیردمی قرار دنا دارآدنین نوکلئوتید برابر در عنوان مکمل به رنا دارتیمین نوکلئوتید رونویسی، در) ج
  .یک گیاه زیستا و زایا است) n3) (تریپلوئید(الد گیاه گل مغربی سه) د
  .شودمی تقسیم آن از مستقل نیز و یاخته با همراه) میتوکندري(راکیزه ) ه
  .است واکنش مرکز یک و نور گیرنده آنتن شامل هر فتوسیستم) و

5/1  

2  
  

  .هاي زیر جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنیددر هر یک از عبارت
  .شودانجام می .....................استر توسط آنزیم در همانندسازي دنا، شکستن پیوند فسفودي )الف

   .شودمی گفته ................رنا،  این به. است دنا هاي میانۀرونوشت داراي ابتدا در الگو، رشته از شده رونویسی رناي )ب
  .است........... را داشته باشد، گروه خونی این فرد  Aفقط آنزیم  ABOاگر فردي براي گروه خونی ) ج
  .بریمها بهره میانواعی از تخمیرند که در صنایع متفاوت از آن..................... الکلی و تخمیر تخمیر ) د
  .کنندمی جبران را 2 فتوسیستم واکنش در مرکز ....................... الکترونی کمبود هاي حاصل از تجزیۀ آب،الکترون) ه

25/1  

3  
  
  

  . نامه بنویسیدانتخاب کنید و در برگۀ پاسخاز بین کلمات داخل پرانتز صحیح را  جواب ،زیر هايعبارتدر هر یک از 
  .از ریبوز دارد) بیشتر -کمتر(ریبوز یک اکسیژن دئوکسی) الف

  .اندفعال بسیار شده تقسیم تازه هايیاخته در )ناقلرناي  –رِناتَنی  رناي(سازنده  هايژن) ب
  .داردنوجود ) بسازد -کندتجزیه ( را آالنینکه آمینواسید فنیلآنزیمی کتونوري، فنیل در بیماري )ج
  . شود مبادله می) غیرخواهري -خواهري(هاي تن بین فامینکاي از فام، قطعه)اورکراسینگ(در چلیپایی شدن ) د
   .است )2FADH- NADH(شود، کافت تشکیل میالکترون که در قند مولکول حامل) ه
  .هستند) زااکسیژنغیر –زا اکسیژن(کنندة هاي فتوسنتزجزء باکتري ،هاباکتريسیانو) و

5/1  
  
  

  نتیجه این آزمایش چیست؟ . دهدهاي گریفیت را نشان میشکل روبرو یکی از آزمایش  4
  
  
  
  

  
  
  
  

25/0  
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  ٢

  5/0  .مکمل را بنویسید بازهاي شدن با توجه به مدل پیشنهادي واتسون و کریک براي دنا، یک نتیجۀ جفت   5
  ها است؟ دهندة کدام ساختار پروتئینشکل روبرو نشان  6

  
  
  

  

25/0  

  .علت هر یک از موارد زیر را بنویسید  7
  .شودمی انجام)کروموزوم( تنفام هر در نقطه چندین در همانندسازي آغاز ها،یوکاریوت در) الف

  .شوندمانند سیانید یا آرسنیک، مانع فعالیت آنزیم میمواد سمی ) ب
  .ها استتر از پروکاریوتها طوالنیدر یوکاریوت )mRNA( عمر رناي پیک) ج

25/1  

  .پاسخ دهید ي زیرهابه پرسش) پروتئین سازي( ترجمه مورد مراحلدر   8
  ؟داراي چه توالی استگیرد، قرار می) ریبوزوم(رناتن  Pکه در جایگاه ) کدون( اولین رمزه )الف

  شود؟ از هم میرناتن باعث جدا شدن زیرواحدهاي  هاییپروتئینۀ پایان، چه در مرحل) ب

5/0  

  . گذاري کنیدرا نام) ؟(  روبرو در شکل  9
 
 
 
 
 
 
 

25/0  

  .هاي زیر پاسخ دهیدبه پرسشها ها و یوکاریوتتنظیم بیان ژن در پروکاریوتدر مورد   10
   بماند؟تواند به اپراتور متصل این پروتئین دیگر نمی مهارکننده، الکتوز به اتصال چرا در تنظیم منفی رونویسی، با) الف

  کند؟تحت تأثیر عوامل رونویسی تغییر می ،رونویسی ژن مقدار در چه صورت) ب

75/0  

  1  .با رسم مربع پانت بنویسید هاي حاصل از آمیزش دو گل میمونی صورتی رازاده) هايفنوتیپ(نمودهاي رخ  11
  .هاي زیر پاسخ دهیدبه پرسشها انتقال اطالعات در نسلدر مورد   12

نمود این ژن ،منفی شود Rhها مثبت باشد و گروه خونی یکی از فرزندان آن Rhاگر گروه خونی زن و شوهري ) الف
  .والدین را بنویسید

  ناقل باشد؟پدر نیست  ممکن Xچرا در صفات وابسته به ) ب
  . هاي موجود در دو آستانۀ طیف یعنی قرمز و سفید را بنویسیدذرت) ژنوتیپ(نمود در رابطه با رنگ نوعی ذرت، ژن) ج

25/1  
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  ٣

  

13  
  

  .معنا را تعریف کنیدجهش بی
  

75/0  
  

  .هاي زیر پاسخ دهیدبه پرسشتغییر در اطالعات وراثتی  در مورد  14
  ؟شوندآگاه ) کروموزومی(تنی هاي فاماز وجود ناهنجاري ندتوانچگونه میشناسان زیست) الف

  زاي شیمیایی نام ببرید که در دود سیگار وجود دارد؟یک عامل جهش) ب
  د؟نها، رویدادهاي تصادفی نقش دارزنندة تعادل جمعیتهمدر کدام عامل بر) ج
  ماالریا مقاوم است؟ بیماري به  ،شکل خونی داسینمود بیماري کمکدام ژن) د

  .یک مثال براي ساختارهاي وستیجیال بنویسید) ه

25/1  

  .هاي زیر پاسخ دهیدبه پرسش ATPهاي ساخته شدن روش در مورد   15
  ماده چیست؟ها، مولکول پیشماده در ماهیچهدر سطح پیش ATPدر روش ساخته شدن ) الف

  شود؟انجام می قسمت یاختهدر کدام  ATP اکسایشیساخته شدن ) ب

5/0  

 .هاي زیر پاسخ دهیدبه پرسش از ماده به انرژيدر مورد   16

-باید انجام شوند، تا مولکول گلوکز به مولکول )گلیکولیز( کافتدر تنفس هوازي، چه فرایندهایی عالوه بر قند) الف

  تجزیه شود؟ 2CO هاي
  اي، چین خورده بودن آن چه ارزشی براي یاخته دارد؟در تنفس یاخته با توجه به نقش غشاي درونی راکیزه) ب
  هاي آزاد از اکسیژن در فرایند تنفس هوازي وجود دارد؟چگونه امکان تشکیل رادیکال) ج

5/1  

 .هاي زیر پاسخ دهیدبه پرسش از انرژي به مادهدر مورد   17

  چه نام دارد؟) کلروپالست(فضاي درون سبزدیسه متصل در هم مانند و به ساختارهاي غشایی و کیسه) الف
  چرا دما بر روي فتوسنتز تأثیرگذار است؟) ب
  حاصل تجزیۀ مولکول دو کربنی است یا مولکول سه کربنی؟   ،آزاد شده 2CO ،در تنفس نوري )ج

1  

  مربوط به کدام گروه از گیاهان است؟ ،هاي ذکر شدههر یک از ویژگی ،در جدول زیر  18
  »الف«  تثبیت اولیه کربن در شب

  »ب«  تثبیت اولیه کربن در میانبرگ و انجام چرخۀکالوین در غالف آوندي
    »ج«  تثبیت کربن فقط با انجام چرخۀکالوین

75/0  
  
  
  

  

  »ادامه سواالت در صفحه چهارم« 
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  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف

  

  ٤

  بخش انتخابی) ب
  .سؤال را به دلخواه انتخاب کرده و پاسخ دهید 2فقط  22تا  19نمره از سؤاالت  4دانش آموز عزیز جهت کسب 

  .هاي زیر پاسخ دهیدبه پرسشهاي نوین زیستی فناوري در مورد  19
  گویند؟چه می است، شده ژنتیکی مواد از جدیدي ترکیب ژنتیک داراي مهندسی طریق از که جانداري به) الف

  .  اجزاي دناي نوترکیب را بنویسید) ب
دو مورد از اهمیت آن  .اهمیت زیادي دارد ، هاي مهندسی پروتئینروش اب ،پروتئین در مقابل گرماافزایش پایداري ) ج

  .را بنویسید
  شود؟چگونه تولید می Bواکسن نوترکیب ضد هپاتیت ) د

2  

  .هاي زیر پاسخ دهیدبه پرسشرفتارهاي جانوران  در مورد  20
  چرا اساس رفتار غریزي در همه افراد یک گونه یکسان است؟ ) الف

  .محرك شرطی و محرك طبیعی در آزمایش پاولوف را بنویسید) ب
  کند؟جانور نر جفت را انتخاب می ،چرا در نوعی جیرجیرك) ج
  خورند؟می چه ،گیاهی غذاهاي حاصل از سمی براي خنثی شدن مواد هابعضی طوطی ) د
  هاي کوچک چیست؟بر، وظیفه مورچههاي برگمورچه در اجتماع) ه
  شود، چه نوع رفتاري است؟هاي ملکه که توسط زنبورهاي عسل کارگر انجام میرفتار نگهداري و پرورش زاده) و

2  

  .زیر پاسخ دهید هايپرسشبه   21
  شود؟دیده می هایی از یاختهقسمتدناي سیتوپالسمی در چه  ها،یوکاریوت در) الف

  گیرد، چیست؟می قرار آن ماده در پیش که آنزیم اختصاصی بخش نام )ب
  .یک تفاوت همانندسازي و رونویسی را بنویسید) ج
  شوند؟ ایجاد یی با عملکرد و شکل متفاوتهایاخته یکسان، هايژن با هایییاختهاز است  ممکن چگونه) د
  است؟  چند شماره تنفام در ABO خونی گروه هايژن جایگاه) ه
  هموفیلی چیست؟ نوع ترینعلت شایع) و

2  

  .زیر پاسخ دهید هايپرسشبه   22
  گویند؟ به کل محتواي مادة وراثتی چه می) الف

  شود؟می شبیه هم به جمعیت دو ژن خزانۀ ژن، در چه صورت با شارش) ب
  داخلی راکیزه چه پروتئینی است؟ ها براي برگشتن به بخشدر زنجیرة انتقال الکترون، تنها راه پیشِ روي پروتون) ج
  است؟ ATP چند حداکثر یوکاریوت، یاخته در شرایط بهترین در گلوکز کامل تجزیۀ در ازاي شده تولید ATP مقدار) د
  هوازي چیست؟مرحله مشترك بین تنفس هوازي و بی) ه
  نقش دارد، چیست؟ CAM و 4Cدر گیاهان   با اسید سه کربنی 2COتفاوت آنزیم روبیسکو با آنزیمی که در ترکیب ) و

2  

  24  نمرهجمع                                             »موفق و سربلند باشید«                                                                
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 و پایش کیفیت  آموزشی مرکز سنجش  1399سال ماه خرداد  در سراسرکشور روزانهدانش آموزان 

http://aee.medu.ir   
     نمره  راهنماي تصحیح  ردیف

  ١

      )                   16 ص) (25/0(درست نا) ب                                                      ) 5ص () 25/0(درست ) الف  1
                  )61ص () 25/0(نادرست ) د)                                                      23ص () 25/0(نادرست ) ج
  )80 ص() 25/0(نادرست ) و                                                         )67ص () 25/0(درست ) ه

5/1  

                                    )26ص) (25/0( رناي نابالغ یا اولیه ) ب                                    )             12ص) (25/0(دنابسپاراز ) الف  2
                                           ) 73ص () 25/0( الکتیکی) د                                                                )41ص () 25/0( A) ج
         ) 83ص () 25/0( a )کلروفیل(سبزینه ) ه

25/1  

                                               ) 26ص () 25/0( رِناتَنی رناي) ب                                              )             4ص) (25/0(کمتر) الف  3
                                                )56ص () 25/0( غیرخواهري) د                                                 )45ص () 25/0(تجزیه کند  )ج
                    )89ص () 25/0( زااکسیژن) و                                                     ) 66ص () 25/0( NADH ) ه 

5/1  

  25/0   ) 2ص ( ) 25/0( .مردندها موش  4
 نوکلئوتیدهاي ترتیب تواندمی کدام هر نوکلئوتیدهاي ترتیب شناسایی یا باشد یکسان آن سراسر در دنا مولکول قطر  5

  ) 7ص ( ) 5/0( .کند مشخص هم را دیگر رشتۀ
5/0  

  25/0                                               )16ص () 25/0( ).باشدذکر کلمه مارپیچ نیزصحیح می(م دوساختار   6
. است الزم همانندسازي براي زیادي زمان مدت باشند داشته تنفام هر در همانندسازي آغاز جایگاه یک فقط اگر )الف  7

  )13ص () 5/0(
  )19ص () 25/0( .شود آن فعالیت مانع آنزیم، فعال جایگاه در گرفتن قرار با تواندمی آرسنیک و سیانید) ب
  )32ص () 5/0. (ها سازوکارهایی براي حفاظت رناي پیک در برابر تخریب وجود دارددر این یاخته) ج

25/1  

  5/0  )31ص () 25/0( عوامل آزادکننده) ب                                                       )30ص ( )25/0( AUG) الف  8
  25/0                                   )24ص ( )25/0( رشته رمزگذار  9

  )    34 ص( )25/0(. دهدمی تغییر را آن شکل مهارکننده، به اتصال باالکتوز ) الف  10
 آن ژن رونویسی مقدار ،)25/0(کنندمی تغییر عواملی اثر در اندازراه به) 25/0(  هاپروتئین این پیوستن تمایل چون) ب

  )35 ص. (کندمی تغییر هم

75/0  

  W  R  هاگامت  11
R  RW  

  )25/0(صورتی
RR   

  )25/0(قرمز
W  WW  

   )25/0(سفید
RW  

  )25/0(صورتی
  41صفحۀ 

1  

  »ادامۀ راهنما در صفحۀ دوم«
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  ٢

                                             ) 40ص () 25/0( Dd) الف  12
  )43ص () 25/0( .ندارد وجود Xهاي وابسته به ژن هايدگره براي جایگاهی) 25/0( Y تن فام در) ب
                                         ) 44ص () 25/0( aabbccو رنگ سفید  )25/0( AABBCCرنگ قرمز) ج

25/1  

 پپتید پلی این صورت در که  )25/0(کند تبدیل ترجمه پایان رمز به را)25/0( آمینواسید یک رمز جانشینی جهشاگر   13
  )49ص . (گویندمی معنابی جهش جهش، این به )25/0( شد خواهد کوتاه آن، از حاصل

75/0  

  )51ص () 25/0(بنزوپیرن ) ب                                   )50ص ) (25/0(   کاریوتیپ مشاهدة با) الف  14
  )56 ص) (25/0( HbAHbS) د                                                 ) 55ص () 25/0( ايدگره رانش) ج
  )59ص () 25/0( پیتون مار لگن در پا بقایاي) ه

25/1  

  5/0                                              ) 65ص () 25/0() میتوکندري(راکیزه ) ب)                                     65ص() 25/0( فسفات کرآتین )الف  15

                  )69 ص() 25/0(و چرخۀ کربس ) 68ص ( )25/0(اکسایش پیرووات ) الف  16
 .انجامدهاي انتقال الکترون میو در نتیجه امکان وجود بیشتر زنجیره) 25/0(ها به افزایش سطح چین خوردگی) ب

                  )70ص() 25/0(
-میدر آزاد رادیکال صورت به بلکه شوند،نمی آب تشکیل واکنش وارد هااکسیژن از درصدي که آیدیم پیش گاه) ج

                 ) 75ص () 5/0. (آیند

5/1  

     )79ص () 25/0(تیالکوئید ) الف  17
) 5/0(. شودمی انجام خاص دمایی گسترة در هاآنزیم فعالیت بیشترین دانیممی و است آنزیمی فرایندي فتوسنتز) ب

                                             )85 ص(
  )86 ص() 25/0( کربنی دو مولکول) ج

1  

  ) 88ص () 25/0( CAMگیاهان ) الف  18
  ) 87ص () 25/0( 4Cگیاهان ) ب
  )                               85 ص() 25/0( C 3گیاهان ) ج

75/0  

                           ) 93ص () 25/0(  تراژنی یا  ژنتیکی تغییریافته جاندار) الف  19
  ) 95ص () 5/0(آن  در شده جاگذاري ژن و ناقل دناي) ب
 به نیازي همچنین،. شودمی کمتر واکنش محیط در میکروبی آلودگی خطر و بیشتر واکنش سرعت باالتر دماي در) ج

                                      )97ص () 5/0() ذکر دو مورد( .نیست گرمازا هاي واکنش مورد در خصوص به واکنش محیط کردن خنک
 منتقل زاغیربیماري ویروس یا باکتري یک به) 25/0( زابیماري عامل )25/0( سطحی )ژن آنتی( پادگن به مربوط ژن) د

 )103ص () 25/0(. شودمی

2  

  »ادامۀ راهنما در صفحۀ سوم«
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  ٣

   109 ص) 25/0( است ارثی و ژنی زیرا) الف  20
  )111ص ) (5/0(غذا : زنگ و محرك طبیعیصداي : محرك شرطی) ب
جنس نر  یا کندیم منتقل ماده جانور به مغذي مواد مقداري همراه به هايهکیس درون را خود هايزامه نر جیرجیرك) ج

  )117ص ) (5/0( .پردازدهزینه بیشتري براي تولیدمثل می
  )118ص () 25/0( رس خاك) د
                                       )122ص () 25/0( .کنندمی دفاع ترکوچک هايمورچه )ه
    )122ص () 25/0( دگرخواهی رفتار) و

2  

  )13ص () 5/0( .شود می دیده) پالست( دیسه و )میتوکندري( راکیزه در) الف  21
  )19 ص() 25/0(فعال  جایگاه) ب
 متصل هم به و گیردمی قرار رنا زنجیره در مکمل نوکلئوتیدهاي دنا، رشته نوکلئوتیدهاي به توجه با رونویسی در) ج

برخالف  گیردمی قرار دنا زنجیره در مکمل نوکلئوتیدهاي دنا، رشته نوکلئوتیدهاي به توجه با همانندسازيدر . شوندمی
. شود انجام بارها چرخه هر در تواندمی ژن یک رونویسی شود،می انجام بار یک ايیاخته چرخۀ هر در کههمانندسازي 

  )23ص ()گیردهاي صحیح دیگر نمره تعلق میبه تفاوت() 5/0) (ذکر یک مورد(
  ) 33ص () 25/0( .هستند فعال غیر هاژن سایر و فعال هاژن از تعدادي تنها یاخته هر در) د
  ) 41ص ) (25/0. (است 9 شمارة تن فام در) ه
  ) 43ص ) (25/0( .است مربوط )هشت( VIII انعقادي عامل فقدان به هموفیلی نوع ترینشایع) و

2  

  )51ص ) (25/0) (ژنوم( ژنگان) الف  22
 جمعیت دو ژن خزانۀ سرانجام) 25/0( یابد، ادامه دوسویه و)25/0( پیوسته طور به ژن شارش جمعیت، دو بین اگر) ب
  )55 ص( .شود می شبیه هم به
  )70ص () 25/0(ساز ATPآنزیم ) ج
  )72ص ) (25/0( ATP 30) د
  )73ص ) (25/0(گلیکولیز ) ه
 طور به روبیسکو برخالف دارد، نقش کربنی چهار اسید تشکیل و کربنی سه اسید باCO 2 ترکیب در که آنزیمی) و

  )87ص) (5/0( .ندارد اکسیژن به تمایلی و کندمی عملCO 2  با اختصاصی

2  

  24  "درنهایت، نظر همکاران محترم صا ئب ا ست  "  
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صبح 10 :ساعت شروع  تجربیعلوم :  رشته  3: تعداد صفحه  )3(زیست شناسی : درس   نهاییسؤاالت  امتحان  

دقیقه 90 :مدت امتحان  :نام و نام خانوادگی   دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه       4/11/1399:  تاریخ امتحان
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نمره)پاسخ نامه دارد(سؤاالت ردیف

١ 

. مشخص کنیددلیل هاي زیر را بدون ذکر درستی یا نادرستی هر یک از عبارت 1
  .شوددیده می) مرازپلیDNA( در هر دوراهی همانندسازي، یک هلیکاز و یک دنابسپاراز) الف
  .اندآمینواسیدها در بسیاري از جانداران یکسان) کدون(رمزة ) ب
   .شودمی آمینواسیدها توالی در تغییر باعث همیشه جانشینی جهش) ج
  .شوندمی مهار کربس چرخۀ و قندکافت در درگیر هايزیاد باشد، آنزیم ATPاگر ) د
  .شودها در فضاي درون تیالکوئیدها می، موجب تجمع پروتون2تجزیۀ نوري آب در فتوسیستم ) ه
 .دارند را پوست هايیاخته انواع به تمایز و زیاد تکثیر توانایی که دارد وجود هایییاخته پوست در) و

5/1 

 .هاي زیر جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنیددر هر یک از عبارت  2
  .بینجامد............... یا ................. تواند به تولید ل دنا است که بیان آن میژن بخشی از مولکو) الف
  .شودگفته می.................... سیتوپالسمی،  و ايهسته وراثتی مادة محتواي مجموع به) ب

.شودمی استفاده راکیزه در هاالکترون انتقال از حاصل انرژي و فسفات یون ، ازATP .................شدن  ساخته در) ج
  .شودمی متوقف قندکافت نباشد اگر و است ضروري .......... قندکافت، در تخمیر الکلی و الکتیکی، براي تداوم) د

  .است ..... ............الکترون  تأمین منبع گوگردي هايباکتري در )ه

5/1 

. نامه بنویسیدانتخاب کنید و در برگۀ پاسخاز بین کلمات داخل پرانتز صحیح را  جواب ،زیر هايعبارتدر هر یک از   3
   .شودمی تشکیل )کمتري -بیشتري ( هیدروژنی پیوندT  و A به نسبت G وC در دو رشتۀ دنا، بین ) الف

. نوعی پروتئین به نام مهارکننده است رنابسپاراز مانع پیش روي ، رونویسی) منفی - مثبت( در تنظیمدر باکتري اشرشیاکالي، ) ب
  . است) CTT- CAT(، ششمین آمینواسید مربوط به رمز، طبیعی زنجیرة بتاي هموگلوبیندر ) ج
  .آیدبه وجود می  NADHمولکول ) چرخۀ کربس - زنجیرة انتقال الکترون(هاي طی واکنش) د
  .قرار دارند) زیرین -رویی(هاي اسفنجی میانبرگ به سمت روپوست  در برگ گیاهان دولپه، یاخته) ه
  .شوندمیهاي جنینی و خارج جنینی متمایز به انواع یاخته) اي درونیتوده یاخته - موروال(هاي بنیادي یاخته) و

5/1 

   . زیر را بنویسید هايآزمایشهر یک از  نتیجه  4
 .ها تزریق کردو باکتري فاقد پوشینۀ زنده را به موش با گرما دار کشته شدهگریفیت مخلوطی از باکتري پوشینه) الف
به  محلول را  سپسدار کشته شده اضافه کرد و ایوري آنزیم تخریب کنندة پروتئین را به عصاره باکتري پوشینه) ب

  . محیط کشت حاوي باکتري فاقد پوشینه منتقل کرد
  )دو مورد(هاي دنا با استفاده از پرتو ایکس توسط ویلکینز و فرانکلین بررسی تصاویرتهیه شده از مولکول) ج

1 

 .هاي زیر پاسخ دهیدپرسشبه) ریبوزوم(در مورد رناتن    5
 جنس هر زیرواحد آن از چیست؟) الف
 ساختار کامل چند جایگاه دارد؟ در) ب

75/0 

 »ادامه سواالت در صفحه دوم « 
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  ٢  

  .هاي زیر پاسخ دهیدپرسش در مورد ترجمه به  6
  خواه است؟انرژي یازا یک واکنش انرژي) tRNA(فرایند اتصال آمینواسید به رناي ناقل ) الف
  گیرد؟رشتۀ پپتیدي در کدام جایگاه قرار میجایی رناتن، رناي ناقل حامل در مرحلۀ طویل شدن، بعد از جابه) ب

5/0  

  5/0  اي دارد؟با میزان بیان ژن چه رابطه) کروموزوم(تن میزان فشردگی فام  7
  .هاي زیر پاسخ دهیدپرسش ها بهدر مورد انتقال اطالعات در نسل  8

  فرزندان وجود داشت؟پیش از کشف قوانین وراثت، چه تصوري در مورد رابطۀ بین صفات والدین و ) الف
  .را بنویسید Rhهاي گروه خونی )ژنوتیپ(نمودانواع ژن) ب

1  

  . پسري هموفیل دارند از نظر بیماري هموفیلی، زن و مردي سالم  9
  .سیدیبنو یرا براي هموفیلاین زن و مرد نمود  ژن )الف
  .بنویسید یبراي هموفیلهاي احتمالی این دختر را نموداگر این زن و مرد صاحب فرزند دختري شوند، ژن) ب

1  

  .علت هر یک از موارد زیر را بنویسید  10
  .ها به مقدار کم به آنزیم نیاز دارندیاخته) الف
  . است) نابالغ(کوتاهتر از رناي پیک اولیه  ،بالغ) mRNA(، رناي پیک هاي یوکاریوتیژن بعضی در) ب
  .شوندآزمایش خون بررسی می انجام با کتونوري،بیماري فنیل به احتمالی ابتالي نظر از تولد، بدو در نوزادان) ج
  .می کنندها، با وجود مترسک درون مزرعه، به آن حمله کالغ) د

2  

  5/0  .بنویسید را طبیعی انتخاب ها در نتیجۀپادزیست به هاباکتري شدن مقاوم علت  11
  دهد؟شکل زیر کدام عامل برهم زنندة تعادل جمعیت را نشان می  12

  
  
  
  
  

25/0  

در پیدا کنید و ها را آن.ارتباط دارند» ب«از موارد ستون  یکیبا » الف«هاي ستون  ازعبارت کیهر در جدول زیر،   13
  .دیسیبنو نامهپاسخ ۀبرگ

  »ب«  »الف«
  ساختارهاي همتا- 1  هاردپاي تغییر گونه) الف

  ساختارهاي آنالوگ- 2  کار یکسان و طرح ساختاري متفاوت) ب
    ساختارهاي وستیجیال- 3  طرح ساختاري یکسان و کار متفاوت) ج

75/0  

  5/0  تواند مستقل از هسته عمل کند؟نمیاي براي انجام نقش خود در تنفس یاخته )میتوکندري( چرا راکیزه  14
  »ادامه سواالت در صفحه سوم « 
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  ٣  

  .هاي زیر پاسخ دهیدپرسشدر مورد تنفس هوازي به  15
 شود؟طی کدام مرحله آزاد می ،تولیدي  2COاولین ) الف
هاي متراکم شده در فضاي بین دو غشاي راکیزه تمایل دارند به پروتون بر چه اساسی ،در زنجیرة انتقال الکترون) ب

  بخش داخلی برگردند؟

5/0  

  5/0  شود؟هاي آزاد مینقص ژنی چگونه باعث تشکیل رادیکال  16
  .هاي زیر پاسخ دهیدپرسشبه در مورد فتوسنتز   17

  .هایی ساخته شده است، نام ببریدازچه قسمت آنتن گیرندة نور هر) الف
  . دو مورد از عوامل محیطی مؤثر بر فتوسنتز نام ببرید) ب
  ساخته شده در چرخۀ کالوین چیست؟ سرنوشت قندهاي سه کربنی) ج

5/1  

  25/0  شکل روبرو فتوسنتز در چه گیاهانی را نشان می دهد؟  18

  .هاي زیر پاسخ دهیدپرسشبه هاي نوین زیستی در مورد فناوري  19
   اند؟اهدافی رسیدهبه چه  )هامیکروارگانیسم( ریزجانداران میان ژن انتقال دانشمندان در دورة زیست فناوري نوین، با) الف
  زند؟می هاي جایگاه تشخیص آنزیم را برشکدام نوکلئوتید بین استر فسفودي پیوند EcoR 1 آنزیم) ب
  روند؟از بین می) آنتی بیوتیک(هاي فاقد دناي نوترکیب در محیط حاوي پادزیست چرا باکتري ژنتیک، در مهندسی) ج
  است؟ انسولین فعال به غیرفعال انسولین تبدیل ژنتیک، مهندسی روش به انسولین ساخت در مرحله ترینچرا مهم) د
  شود؟از جانوارن تراژنی به عنوان مدل استفاده می ،یک بیماري انسانی نام ببرید که براي مطالعه آن) ه

2  

  .هاي زیر پاسخ دهیدپرسشبه در مورد رفتارهاي جانوران   20
  چه رفتاري است؟ از اينمونه شیرخواران در مکیدن رفتار) الف
  شود؟می انجام جانور زندگی از مشخصی دورة کدام نوع یادگیري در) ب
  چگونه است؟گیري در بیشتر پستانداران جفت نظام) ج
  کنند؟می استفاده محیطی چه نشانۀ از روز هنگام یابیجهت براي جانوران مهاجر) د
  کنند؟زیادي مصرف میچرا جانوران پیش از ورود به خواب زمستانی غذاي ) ه
  جانوران چیست؟ گروه در نگهبان وظیفۀ افراد) و

2  

  20  نمرهجمع   
  »موفق و سربلند باشید«
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  ١

                           27صفحۀ ) 25/0(درست نا) ب                                           11صفحۀ ) 25/0(درست نا) الف  1
                  72صفحۀ ) 25/0(درست ) د                                             49صفحۀ ) 25/0(درست نا) ج
  98 صفحۀ) 25/0(درست ) و                                                83صفحۀ ) 25/0(درست ) ه

5/1  

    51صفحۀ ) 25/0( )ژنوم(ژنگان ) ب                                      8صفحۀ ) 5/0(پپتید رنا، پلی) الف  2
                73صفحۀ ) 25/0( NAD+)د                                           65صفحۀ ) 25/0( اکسایشی) ج
                                             89صفحۀ ) 25/0( S2H )ه

5/1  

                  34صفحۀ ) 25/0( منفی) ب                                           7صفحۀ ) 25/0( بیشتري) الف  3
              69صفحۀ ) 25/0( چرخۀ کربس) د                                                 48صفحۀ ) 25/0( CTT) ج
              100صفحۀ ) 25/0( موروال) و                                                 79صفحۀ ) 25/0( زیرین) ه

5/1  

                                 3صفحۀ ) 25/0(. ها مردندموش) الف  4
    3صفحۀ ) 25/0(گیرد انتقال صفت صورت می) ب
) 5/0() ذکر دو مورد. (دادند تشخیص نیز را هامولکول ابعاد همچنین دارد رشته یک از و بیش مارپیچی حالت دنا) ج

             6 صفحۀ

1  

  75/0              29صفحۀ ) 25/0( سه جایگاه) ب                                   29صفحۀ ) 5/0( رنا و پروتئین) الف  5
  5/0    30صفحۀ ) 25/0( Pجایگاه )ب                                     29صفحۀ ) 25/0(خواه انرژي) الف  6
   .شوندو کمتر بیان می گیرندمی قرار دسترس رنابسپارازها در کمتر تنفام فشرده هايبخش معمول طور به  7

              36صفحۀ ) 5/0(
5/0  

       37صفحۀ  )25/0( آنهاست از حد واسطی و والدین صفات از ايآمیخته فرزندان، صفات) الف  8
  40 و 39صفحۀ ) 75/0( dd ،Dd،DD) ب

1  

  1        43صفحۀ ) 5/0(  XH XHیا   XH Xh )ب                                    43صفحۀ  )5/0( XHXh  ،XHY) الف  9
                                                      20صفحۀ ) 5/0( .کند استفاده آنها از بارها تواندمی بدن بنابراین مانندمی باقی نخوردهدست هاواکنش پایان در )الف  10

 می متصل هم به هابخش سایر و شودمی حذف و جدا شده، ساخته رناي از معینی هايتوالی ها،ژن بعضی در )ب
   25صفحۀ ) 5/0( .شودکوتاهتر ساخته می بالغ پیک رناي یکها به علت حذف اینترون و شوند

این  به مبتال نوزاد تغذیه .الئم آشکاري نداردو وقتی نوزاد متولد می شود عیک بیماري نهفته است   کتونوري فنیل) ج
     45صفحۀ  )5/0( .انجامدمیاو مغزي هايیاخته آسیب به )است آالنین فنیل حاوي که( مادر شیر با بیماري 

 برخی به آموزدجانور می و کندمی پیدا کاهش ندارد، آن براي زیانی یا سود که تکراري محرك یک به جانور پاسخ) د

                                                    110صفحۀ ) 5/0( .گویندکه به این نوع یادگیري، خوگیري می دنده پاسخ هامحرك

2  

 را جمعیت همه تدریج به و شوندمی تکثیر مقاوم هايباکتري و روندمی بین از هابر اثر پادزیست غیرمقاوم هايباکتري  11
    54 صفحۀ) 5/0( .یابدمی تغییر مقاوم به غیرمقاوم از جمعیت نتیجه در دهند؛می اختصاص خود به

5/0  

  »ادامۀ راهنما در صفحۀ دوم«
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  ٢

  25/0                                              55صفحۀ ) 25/0( ايرانش دگره  12
  75/0  58صفحۀ ) 25/0( 1) ج                            58صفحۀ ) 25/0( 2 )ب                              59صفحۀ ) 25/0( 3 )الف  13
 و دارند قرار هسته در آنها هايژن که است وابسته هاییپروتئین به ايیاخته تنفس در خود نقش انجام براي راکیزه  14

  67صفحۀ ) 5/0( .دشونمی ساخته سیتوپالسمی هايرِناتَن وسیلۀ به
5/0  

  5/0                   70صفحۀ ) 25/0(بر اساس شیب غلظت ) ب                               68صفحۀ  )25/0(اکسایش پیرووات ) الف  15
  .انجامدمی معیوب هايپروتئین شدن ساخته به الکترون، انتقال زنجیرة هايپروتئین به مربوط هايژن در نقص گاه  16

) 5/0( .معیوب را داشته باشد در مبارزه با رادیکال هاي آزاد ، عملکرد مناسبی ندارد ین هاي ئاي که این پروتهراکیز
  75صفحۀ 

5/0  

  80صفحۀ ) 5/0( .است شده ساخته پروتئین انواعی و )کاروتنوئیدها و هاکلروفیل( متفاوت هايرنگیزه از آنتن هر) الف  17
) ذکر دو مورد( .گذارندیم اثر فتوسنتز بر اکسیژن میزانو  نور تابش زمان مدت ،شدت موج، طول ،2COمیزان) ب

            85 صفحۀ) 5/0(
 ریبولوزبیس بازسازي براي نیز تعدادي و دیگر آلی ترکیبات و گلوکز شدن ساخته براي قندها این از تعدادي) ج

     85 صفحۀ) 5/0( .رسندمی مصرف به فسفات

5/1  

  25/0                                         88صفحۀ ) CAM )25/0گیاهان   18
 کارایی و بیشتر مقادیر با را جدید ترکیبات ،ریزجانداران خصوصیات اصالح و تغییر با دانشمندان توانستند) الف  19

                          92صفحۀ ) 5/0( .تولید کنند باالتر

                        94صفحۀ ) 5/0( .زندمی برش را رشته دو هر دارآدنین و دارگوانین نوکلئوتید بین استر فسفودي پیوند آنزیم این) ب
  96صفحۀ ) 25/0(به دلیل حساسیت به پادزیست ) ج
                                         102صفحۀ ) 5/0( .شودنمی انجام باکتري در هورمون به هورمونپیش تبدیل زیرا) د
ذکر ( اس.ام بیماري و آلزایمر سرطان، انواع قبیل از انسانی هاي بیماري مطالعه براي مدلی عنوان به آنها کاربرد) ه

 105صفحۀ ) 25/0() یک مورد

2  

  113صفحۀ ) 25/0(پذیري نقش) ب                                                109صفحۀ ) 25/0(غریزي ) الف  20
  119صفحۀ ) 25/0(موقعیت خورشید ) د                                          118صفحۀ ) 25/0(چندهمسري ) ج
 کافی مقدار به الزم چربی آن بدن در و کندمی مصرف غذا زیادي مقدار جانور زمستانی، خواب به ورود از پیش) ه

  120 صفحۀ) 5/0( .برسد مصرف به خواب هنگام تا شودمی ذخیره
) 5/0(. کنند فرار موقع به تا دهندمی هشدار دیگران به را شکارچی حضور صدا تولید با که هستند نگهبانی افراد) و

    122 صفحۀ

2  

    "درنهایت، نظر همکاران محترم صا ئب ا ست  "  
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  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  

١ 

  

1  
  
  
  
 

  .کنیدهاي زیر را بدون ذکر دلیل مشخصدرستی یا نادرستی هر یک از عبارت
  .کندرا در بدن جانوران ردوبدل می ايیاختههاي بین پیام ،هاهورمون) الف

  .ها، پادرمزه وجود داردبه تعداد انواع رمزه) ب
  .است 9شماره ) کروموزوم(تن فامدر ، Rhجایگاه ژنی گروه خونی ) ج
  .باشند تصادفیغیرها در آن اي آنکه جمعیتی در حال تعادل باشد، الزم است آمیزشبر) د
  .اي، قندکافت و به معنی تجزیه گلوکز استتنفس یاخته ۀاولین مرحل )ه
  .کندوساز جانور کاهش پیدا میدر رکود تابستانی سوخت )و

5/1  
  
  
 

  .کامل کنید خالی را با کلمات مناسبهاي زیر جايدر هر یک از عبارت  2
  .گویندمی......... .............پیوند اشتراکی بین آمینواسیدها را پیوند) الف

  .گویندمی.... .........................کند و به آن هیچ آمینواسیدي را رمز نمی UAGرمزه ) ب
  .است...... ................ ۀ، رابطABOدر گروه خونی  Bو  Aبین دگره  ۀرابط) ج
  .شود منجر می....... .............هاي زیستا و آمیز آمیزشی است که به تولید زاده زش موفقیتمنظور از آمی )د
  .شوددیسه انجام میاست که در سبز.. ...................، ATPهاي ساخته شدن یکی از روش )ه
  .شوندبه هم مرتبط می............. ........... هایی به نامها در غشاي تیالکوئید قرار دارند و با مولکولفتوسیستم )و
  .و شناخت دقیق آن بسیار مهم است... .....................آمیز یک بیماري، براي درمان موفقیت )ز

  .نام دارد..... ......................به دست آوردن آن،  نۀموازنه بین محتواي انرژي غذا و هزی) ح

2  
 

  .ل پرانتز، گزینۀ مناسب را انتخاب کنیداز بین کلمات داخ 3
  .است )یخط – يحلقو( حالتبه  ]يتوکندریم[ زهیدر راک [DNA]دنا  )الف

  .پس از رونویسی است ،مثالی از تنظیم بیان ژن) ناقل – پیک(اتصال بعضی رناهاي کوچک مکمل به رناي ) ب
  .است )گسسته –پیوسته (صفتی  Rhصفت  ،هادر میان انسان) ج
  .است )میهنیدگر –میهنی هم(زایی ، مثال خوبی از گونه]پلوئیديپلی[دایش گیاهان چندالدي پی )د
  .شودمی ]میتوکندري[ راکیزه وارد )انتشار تسهیل شده -انتقال فعال (پیروات حاصل از قند کافت از طریق  )ه
  .گیردصورت می )روبیسکو –س فسفات ریبولوزبی(کربنی توسط آنزیم  5به مولکول  CO 2 کالوین، افزودنۀ در چرخ )و
 به یک باکتري یا ویروس ،زاژن سطحی عامل بیماريبوط به آنتیژن مر ،B هپاتیتبراي تولید واکسن نوترکیب ضد  )ز
  .شودمنتقل می) زاغیربیماري –زا بیماري(

  .کنندیرفتارها ، پژوهش م ]یچگونگ – ییچرا[پاسخ به پرسش  يپژوهشگران برا ،یعیانتخاب طب دگاهیبا د یدر رفتارشناس) ح

2 

  . علمی بنویسید یهاي زیر دلیلبراي هریک از گزینه 4
  .یکسان است آنقطر مولکول دنا در سراسر ) الف

  .شودآرسنیک مانع فعالیت آنزیم می) ب
  .شودرشتۀ رمزگذارگفته می در مولکول دنا، به رشته مکمل رشتۀ الگودر فرایند رونویسی ) ج
  .میردمی HbAHbS با ژن نمود هاي قرمز افرادماالریا در گلبول انگل) د
  .فعالیتی بسیار کمتر از اینترفرون طبیعی دارد ،اینترفرون ساخته شده با روش مهندسی ژنتیک )ه
 

2 

   "ادامه در صفحۀ دوم" 
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٢ 

  

5/0  )دو مورد( .را بایکدیگر مقایسه کنید) RNA(و رنا ) DNA(قند مولکول دنا  5  

ماند و وارد یکی از به صورت دست نخورده باقی می) اولیه(هر دو رشتۀ دناي قبلی  ،دام طرح همانندسازيدر ک 6
  ؟شوندهاي حاصل از تقسیم مییاخته

25/0  

عالمت سوال  .دهدرا نشان می) DNA(شکل روبرو همانندسازي دنا ) الف 7
  دهد؟چه آنزیمی را نشان می

5/0  

  دهد؟له از ترجمه را نشان میکدام مرح ،شکل روبرو) ب

8  
  
  
  
  

 

  ؟را به عهده دارد (RNA) رنا از نوعهاي جدول زیر، وظیفۀ ساخت کدام هریک از آنزیم
  .آنزیمی که وظیفۀ ساخت این مولکول را دارد  (RNA) نوع رنا

rRNA  1رنابسپاراز   یا رناي رناتنی 

  2رنابسپاراز   : ..............الف
  3رنابسپاراز   ...: ............ب

 

5/0  

  .هاي زیر پاسخ دهیددر مورد تنظیم بیان ژن در باکتري اشرشیاکالي به پرسش 9
  شود؟وي رنابسپاراز میرچه پروتئینی مانع پیش ،در تنظیم منفی )الف

 کننده به جایگاه خود بچسبد؟شود که فعالچه عاملی سبب میدر تنظیم مثبت، ) ب

5/0  

  تعریف کنید اصطالحات زیر را 10
 جهش) ب                                       شناسی               ژن صفت در علم) الف

1 

25/0 اي است؟ چه نوع رابطه ،هاي رنگ گل میمونیرابطه بین دگره 11  
فرزندان این خانواده را با  نمودرخ نمود وژن کندازدواج می نیست مردي هموفیل با زنی که سالم است و ناقل هم 12

 ).رسم مربع پانت الزامی است(. رسم مربع پانت نشان دهید

1 

هاي مرتبط به هم را در دو ستون مشخص عبارت. هایی در مورد انواع جهش آورده شده استدر این پرسش عبارت  13
  ).اضافه است "ب"مورد در ستون  2. (کنید

  "ب"ستون   "الف"ستون 
  جابه جایی -1  .   شودع جهش رمز یک آمینواسید به رمز دیگر همان آمینواسید تبدیل میدر این نو) الف
  مضاعف شدگی -2  .شودتن غیرهمتا منتقل میتن به فامدر این نوع جهش قسمتی از یک فام) ب
  خاموش -3  
    بی معنا -4  

5/0  
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  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  

٣ 

  

 

5/0 .ز نظر جدایی جغرافیایی با یکدیگر مقایسه کنیدا را میهنیمیهنی و دگرزایی همگونه 14  

  .به سواالت زیر در رابطه با تأمین انرژي از ماده پاسخ دهید 15
  شود؟با افزوده شدن یک فسفات به آدنوزین چه مولکولی تشکیل می) الف

  شود؟می حامل الکترونکول هاي صرف ساخته شدن کدام ملدر قندکافت و چرخۀ کربس ، انرژي حاصل از تجزیۀ مولکول گلوکز ) ب

75/0  

  .پاسخ دهید) میتوکندري(به سواالت زیر در رابطه با زنجیرة انتقال الکترون در راکیزه  16
  شوند؟میبراي تشکیل چه مولکولی استفاده در این زنجیره ایجاد شده  هاي اکسیدیون) الف

 گردند؟ ه بخش داخلی راکیزه برمیتوسط چه پروتئینی ب ،هاي فضاي بین دو غشا راکیزهپروتون) ب

5/0  

5/0 شود؟در فرآیند تخمیر الکلی، اتانول چگونه از اتانال ایجاد می 17  
، "هاي نور مرئی به یک اندازه در فتوسنتز نقش دارندهمۀ طول موج" ،که شداین فرض انجام  سیکه براي برر مایشیآزدر رابطه با  18

  .هاي زیر پاسخ دهیدبه پرسش
  گیرد چیست؟اي که در این آزمایش مورد استفاده قرار مینام جلبک رشته )الف

 چیست؟ توان نتیجه گرفت که رنگیزه اصلی در فتوسنتزاز این آزمایش می) ب

5/0  

  .هاي زیر پاسخ دهیددر مورد فتوسنتز به پرسش 19
  هاي موجود در فضاي درون تیالکوئید از کجاست؟منشاء پروتون) الف

  براي جلوگیري از هدر رفتن آب در دماي باال و نور شدید، چه سازشی دارند؟ CAM گیاهان) ب
 دارند؟ باهم چه تفاوتی C 3و گیاهان  C 4 هاي غالف آوندي، در گیاهانیاخته) ج

5/1  

  .در مورد مراحل مهندسی ژنتیک به سواالت زیر پاسخ دهید 20
در جایگاه تشخیص ( استر بین کدام نوکلئوتیدهاديود فسف، پیون 1EcoR توسط آنزیم )DNA(هنگام برش دنا ) الف

  شود؟شکسته می )آنزیم
  شود؟به دیسک، از چه آنزیمی استفاده می) ژن خارجی(براي اتصال دناي مورد نظر)ب
 شود؟ اي میهایی که داراي دناي خارجی هستند، چه استفادهاز باکتري) ج

1 

5/0 شود؟تبدیل می) انسولین( هورمون فعال ، به)انسولینپیش(هورمون چگونه پیش 21  

  .هاي زیر را بنوسیدانواع یادگیري در مثال 22
  .دهندپرندگان به حضور مداوم مترسک در مزرعه پاسخ نمی) الف

 .ها را بشکنندسخت میوه ۀکنند تا پوستهاي چوب یا سنگ به شکل سندان یا چکش استفاده میها از تکهشامپانزه) ب

5/0  

 
23 

  .هاي زیر پاسخ دهیددر مورد رفتارهاي جانوران به پرسش
  پذیري جوجه غازها، عامل شناخت جسم، به عنوان مادر چیست؟در رفتار نقش) الف

  کند؟ چرا در نوعی جیرجیرك، جانور نر، جفت خود را انتخاب می) ب
  گردند؟مطلع میتقریبی منبع غذایی تا کندو  ۀچگونه زنبورهاي کارگر داخل کندو، از فاصل) ج
 

25/1  

  20  جمع نمراتموفق باشید                                                                                                                                        
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١ 

  

1  
  

                39نادرست صفحۀ ) ج                  29نادرست صفحۀ ) ب                   18درست صفحۀ ) الف
  )25/0(هرمورد             120درست صفحۀ  )و                     66درست صفحۀ  )ه                      55درست صفحۀ نا) د

5/1  
  

 27صفحۀ ) 25/0( انیپا ۀ رمز )ب                                              15صفحۀ ) 25/0(ي دیپپت )الف  2
 60صفحۀ ) 25/0( ایزا )د                                               41صفحۀ ) 25/0(ی توانهم )ج
 80صفحۀ ) 25/0( الکترون ناقل )و                                65صفحۀ ) 25/0(ي شدن نور ساخته )ه
  118صفحۀ ) 25/0( نهیبه یابیغذا )ح                                       104صفحۀ ) 25/0( هیاول صیتشخ )ز

2  
  

  36صفحۀ ) 25/0( پیک) ب                                              13صفحۀ ) 25/0(حلقوي ) الف  3
  61 صفحۀ )25/0(ی هنیمهم )د                                                44 صفحۀ) 25/0( گسسته )ج
   84 صفحۀ) 25/0( سکویروب )و                                            68صفحۀ ) 25/0( فعال انتقال )ه
  115صفحۀ ) 25/0(چرایی  )ح                                        103صفحۀ ) 25/0( زايماریربیغ )ز

2  

  7صفحۀ ) 5/0(. گیرداي قرار میاي در مقابل یک باز دوحلقهزیرا یک باز تک حلقه) لفا 4
  19صفحۀ ) 25/0. (شودمیبا قرار گرفتن در جایگاه فعال آنزیم، مانع فعالیت آن ) ب
  24صفحۀ ) 5/0. (شودزیرا توالی نوکلئوتیدي آن شبیه رشته رنایی است که از روي رشته الگوي آن ساخته می) ج
  56 صفحۀ) 25/0( .میرداند و انگل میکند، آنها داسی شکلها را آلوده میچون وقتی این گویچه) د
  97صفحۀ ) 5/0( .است يدر باکتر نترفرونینادرست در هنگام ساخته شدن ا يوندهایپ لیتشک ت،یعلت کاهش فعال )ه

2 

دئوکسی ریبوز یک اکسیژن  .در رنا ریبوز استقند پنج کربنه در دنا، دئوکسی ریبوز و  .هردو پنج کربنه هستند 5
  4صفحۀ ) 5/0( ).کافی است دومورد( .کمتر از ریبوز دارد

5/0  

25/0   9صفحۀ ) 25/0(همانندسازي حفاظتی  6  

5/0  31 صفحۀ) 25/0( مرحلۀ پایان) ب                                                11صفحۀ ) 25/0(هلیکاز ) الف 7  

5/0  23صفحۀ ) 25/0(یا رناي ناقل tRNA ) ب                                        ) 25/0( یا رناي پیکmRNA  )الف 8  

5/0  35صفحۀ ) 25/0(مالتوز) ب                34صفحۀ ) 25/0(کننده مهارپروتئینی به نام ) الف 9  

  38ۀ صفح) 5/0(. نامندهاي ارثی جانداران را صفت میویژگی) الف 10
  48صفحۀ ) 5/0. (نامندوراثتی را جهش می ةتغییر ماندگار در نوکلئوتیدهاي ماد )ب

1 

25/0  41صفحۀ ) 25/0(رابطۀ بارزیت ناقص  11  

12  
  
 

  

  
  
  

  Xh  Y  هاگامت

XH  XH Xh  XH Y  
  

  43صفحۀ ) 5/0(رسم جدول 

  :رخ نمود
  )25/0( سالم انپسر

  )25/0( دختر ناقل

1 

5/0  51صفحۀ ) 25/0(جابه جایی  -1) ب                                        49صفحۀ ) 25/0(خاموش  - 3) الف 13  
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٢ 

  

  
  

- میهنی در آن جدایی جغرافیایی رخ نمیزایی همدهد و گونهزایی دگرمیهنی در آن جدایی جغرافیایی رخ میگونه 14
  60صفحۀ ) 5/0.( دهد

5/0  

     64صفحۀ ) 25/0(آدنوزین مونوفسفات  یا AMP) الف  15
  69صفحۀ ) 5/0(FADH2  وNADH ) ب

75/0  

5/0  70صفحۀ ) 25/0(ساز  ATPآنزیم ) ب                                                    70صفحۀ ) 25/0(آب ) الف 16  

5/0  73صفحۀ ) 5/0. (کنداتانول ایجاد می NADHاتانال با گرفتن الکترونهاي  17  

5/0  81صفحۀ ) 25/0(سبزینه یا کلروفیل ) ب                                                        ) 25/0(اسپیروژیر ) الف 18  

) 25/0(و تعداي پروتون از تجزیه آب، ) 25/0(شودتعدادي پروتون از بستره به فضاي درون تیالکوئید وارد می) الف 19
  83صفحۀ . آیده وجود میدرون فضاي تیالکوئید ب

    87صفحۀ ) 25/0.(و در شب بازند) 25/0(ها در طول روز بسته در این گیاهان روزنه) ب
) 25/0.(سبزدیسه ندارند C 3ولی در گیاهان ) 25/0(سبزدیسه دارند  C 4هاي غالف آوندي در گیاهان یاخته) ج

این   C 3ولی در گیاهان  توانایی فتوسنتز دارندیاخته هاي غالف آوندي   C 4در گیاهان ( یا اینکه  87صفحۀ 
  )ها توانایی فتوسنتز را ندارندیاخته

5/1  

  ) 25/0(زنددار هر دو رشته را برش میدار و آدنیناین آنزیم پیوند فسفودي استر بین نوکلئوتید گوانین) الف 20
   94صفحه         

  95صفحۀ ) 25/0) (اتصال دهنده(آنزیم لیگاز ) ب
  96صفحۀ ) 25/0.(یا استخراج ژن استفاده کرد) 25/0(راي تولید فراورده ب) ج

1 

5/0  102صفحۀ ) 5/0.( شودبه هورمون فعال تبدیل می Cهورمون به نام زنجیره با جدا شدن بخشی از توالی پیش  21  

5/0  113صفحۀ  )25/0(حل مسئله ) ب                      110صفحۀ  ) 25/0) (خوگیري(عادي شدن ) الف 22  

23 
 

    113صفحۀ ) 25/0(جسم متحرك ) الف 
    117صفحۀ ) 5/0(. پردازدچون جانور نر هزینۀ بیشتري در تولیدمثل می) ب
   )5/0. (دهداي اطالعات خود را به زنبورهاي دیگر نشان میزنبوریابنده منبع غذایی با انجام حرکات ویژه) ج
ورهاي کارگر از محل دقیق غذا به کمک حس بویایی زنب زنبور یابنده صداي وز وز متفاوتی نیز دارد و همچنین(یا 
  121صفحۀ  .)پیدا می کنندرا 

25/1  

  20  جمع نمرات                                                                                                                                                            
	"ئب ا ستنظر همکاران محترم صا ت،یدرنها"  	  
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١ 

  

1  
  
  
  
 

  .کنیدهاي زیر را بدون ذکر دلیل مشخصدرستی یا نادرستی هر یک از عبارت
   .شود یمنتقل م گریبه نسل د یاز نسل میتقس نیهسته در ح يهادستورالعمل )الف

   . ردیگیصورت م کازیهل میها از آن توسط آنزستونیو جدا شدن ه DNAو تاب  چیباز شدن پ) ب
   . شودینم دهاینواسیآم یدر توال رییعث تغبا شهیهم ینیجهش جانش) ج
  .  شودیم ه اتانال تبدیلبابتدا حاصل از قندکافت  روواتیپ ،یالکل ریتخمدر  )د
  .  تاسپنج کربنی  مولکول یک نیکالو ۀواکنش چرخ نیمحصول اول )ه
  .رودیبه کار م هاي تراژنیجداسازي یاختهدر مرحله  گازیل میآنز کیژنت یمهندسدر  )و

5/1  
  
  
 

  .خالی را با کلمات مناسب کامل کنیدهاي زیر جايدر هر یک از عبارت  2
 کیبه هم متصل شوند ونوکلئ.............................  وندیتوانند با پیم زین يدینوکلئوتیپل يهارشته يانتها دو )الف
  .کنند جادیرا ا يحلقو دیاس

از  یبیدر ش را استخراج و يباکتر دناي ،یدناها در هر فاصلۀ زمان یزلسون و استال به منظور سنجش چگالم )ب
  .دادند زیگر البا اریبس یدر سرعت متفاوت و يهابا غلظت..................................  محلول

  .دهند یانجام م....................... خود را در  تیفعال ،مپتاسی – میمثل پمپ سد ییهامیآنز) ج
  .دگره وجود دارد.............. .. ، ABO یصفت گروه خون يبرا )د 
  از  يارابطۀ دگره شود،یخالص مشاهده م يهابه صورت حدواسط حالت که صفت در حالت ناخالص، هنگامی )ه

  .اشدبیم............................ نوع
  .  دارند...................... ....نمود  ژن ،شکل یقرمز داس يها چهیاز گو یناش یخون کم يماریبه بال فراد مبتا )و

5/1  
 

  .از بین کلمات داخل پرانتز، گزینۀ مناسب را انتخاب کنید 3
   .است) کم – ادزی( بالستوال مرحلۀ )فبرخال – هبمشا( الدر مرحلۀ مورو يسازآغاز همانند يهاگاهیتعداد جا )الف

  .اندساخته شده دهایپپتپلی از )دارشاخه - ن شاخهبدو(و بلند  رةیچند زنج ایک یها از نیپروتئ )ب
  .است) یشیاکسا - یکاهش(از نوع  NADHبه  NAD+لیواکنش تبد )ج

  . فعال است) انبرگیم -غالف آوندي(هاي اختهیدر  سکویروب میآنز 4Cاهانیدر گ )د
  .زندبرش میرا ) دارنیمیدار و تنیآدن - دار نیدار و آدننیگوان( دهايینوکلئوت نیاستر بفسفودي وندیپ EcoR1 میآنز) ه

5/1 

  .دیمناسب را انتخاب کن ۀنیگز ر،یز اي نهیچهارگز هاي در پرسش 4
  کدام است ؟ شود، یترجمه از آن آغاز م فرایند که يارمزه )الف

1 (AUG                                                                        2 (AGU  
3 (GUA                                                                       4 (UGA  
  کنند؟جذب می شتریکدام نور را به طور مشترك، ب دها،یو کاروتنوئ bو  a يها نهیسبز )ب
 بنفش )4       آبی                       ) 3                     نارنجی  ) 2                    قرمز    )1

5/0  

  است ؟ کسانیدر سراسر آن ) DNA(قطر مولکول دنا  لیه چه دلب  5
  

5/0  

"ادامه در صفحۀ دوم"  
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  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  

٢ 

  

  .دیپاسخ ده ریز يهابه پرسش یسیدر ارتباط با رونو 6
شناسایی  ،خود حیژن از محل صح یسیرونو آغازجهت  نا بسپاراز آن رارکه  در دنا ژهیو يدینوکلئوت يهایتوال )الف
   ؟دنچه نام دار د،کن می
 شود ؟یژن، رشتۀ رمزگذار گفته م یسیمکمل رشتۀ الگو در محل رونو يبه رشتۀ دنا لیبه چه دل) ب

75/0  

 1  شود ؟یم جادیچگونه ا)tRNA( ناقل يرنا ياختار سه بعدس 7
8  

  
  

 

  : دیپاسخ دهزیر هاي پرسشبه  يسازنپروتئی ترجمۀ مراحل با ارتباط در
  باشد؟یم )بوزومیر(رناتن  گاهیدر کدام جا يدیپپت وندیپ يمحل برقرار )الف

 ؟دهدیترجمه رخ م ندیدر کدام مرحله از فرا انیپا يهااز رمزه یکیبه رناتن  دنیرس) ب

5/0  

5/0 چگونه است؟ ،دارد O-یبا گروه خون يکه فرزند +A یبا گروه خون يمادر پژنوتی 9  

 هافرزندان آن يبرا )پفنوتی( یینمودهاو رخ) ژنوتیپ(نمود چه ژن. واج کندازد لیهموف یسالم قصد دارد با زن مردي 10
 )است یالزام پانترسم مربع (؟ دیکن یم ینیب شیپ

1 

5/0 ؟ ستیچ یگاهیمنظور از صفات چند جا 11  
 نی، رمز ششمیقرمز داس يهااز گلبول یناش یخوندر ارتباط با کم نیهموگلوب يبتا رةیزنج يهاژن سۀیدر مقا 12

 کرده است ؟ دایپ يرییچه تغ دینواسیآم

5/0  

 1  ت؟اشگذخواهد اثر محصول ژن گونه بر مقدارچ است رخ دهد، یمیتنظ يهایانداز که از توالاگر جهش در راه  13

  .دیها پاسخ ده به پرسش از حال تعادل خارج شود، تیشود جمعیکه سبب م یعوامل در ارتباط با 14
   ؟نام داردچه  شود،یم یتصادف يدادهایبر اثر رو يادگره یفراوان رییکه باعث تغ يندیفرا )الف

 ؟کاهد یم يادگره یاز فراوان و ندیگزیرا برم طیافراد سازگارتر با مح تیاز عوامل برهم زنندة تعادل جمع کیکدام ) ب

5/0  

  . دیپاسخ ده ریهاي زبه پرسش اياختهیتنفس  ارتباط بادر 15
  کجا است؟ ) زیکولیگل( کافتمحل انجام قند یوتیوکاری ۀاختیدر ) الف

 کدام ماده است؟  روواتیپ شیحاصل اکسا) ب

  شود؟می زادآ 2COمولکول  اتم کربن به صورت چند دهد،می رخ کربس ۀکه در چرخ یمتفاوت يهاواکنش یدر ط) ج

75/0  

  . دیپاسخ ده ریهاي زپرسشبه ) میتوکندري( زهیانتقال الکترون در راک رهیدرمورد زنج 16
  قرار دارد؟ کدام بخش راکیزهدر  رهیزنج نیا) الف

 کربس وابسته است ؟ خۀهاي چرکدام فراورده هاي پرانرژي الکترون به رهیزنج نیعملکرد ا) ب

75/0  

17  
  
  
  
  
 

  .دیپاسخ ده ریز هايپرسشتوجه به شکل به با
  دهد؟یرا نشان م ريیشکل مقابل چه نوع تخم) الف

  .دیسینام مادة مشخص شده با عالمت سؤال را بنو) ب
  
 

5/0  

"ومسادامه در صفحۀ "  
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  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  

٣ 

  

 

  . دیپاسخ ده ریهاي زدر مورد فتوسنتز به پرسش 18
   ست؟یچ اهانیدر گ) دیو کاروتنوئ نهیسبز(متفاوت  هايزهیوجود رنگ تیمز) الف

   شوند؟یچگونه به هم مرتبط م دیالکوئیدر غشاي ت هاستمیفتوس) ب
 رسد؟یم یبه چه مولکول تیدر نها 1 ستمیاز فتوس ختهیالکترون برانگ) ج

1 

  . دیپاسخ ده ریهاي زبه پرسش نیبا چرخه کالودر ارتباط  19
    وابسته به نور ؟ ای است مستقل از نور ،چرخه) الف

  چند کربنی است؟  ترکیبی  ،چرخهایدار ساخته شده در پآلی  ةاولین ماد) ب
 شود؟  انجام می در چه زمانی CAMگیاهان این چرخه در ) ج

75/0  

75/0 ؟ دارد یعیکمتري نسبت به نوع طب تیفعال کیژنت یساخته شده با مهندس نترفرونیرا اچ 20  

  .دیپاسخ ده ریهاي زبه پرسشو کاربردهاي آن  فناوريزیست در مورد  21
   وند؟شیم هیتجز میدر بدن توسط کدام آنز یعیها به طور طبلخته) الف

  شود؟یم لیفعال تبد نیبه انسول نیانسولشیپ ره،یبا جدا شدن کدام زنج) ب
 شوند؟چگونه تولید می بینوترکهاي واکسن) ج

25/1  

  .را مشخص کنید ريیادگینوع  ،ریاز موارد ز کیهر در  22
به  آموزدیو جانور م کندیم دایبراي آن ندارد، کاهش پ یانیز ایمحرك تکراري که سود  کیپاسخ جانور به ) الف
  .ها پاسخ ندهدمحرك یبرخ
حشره  نیا ،که آموزدیم ییهاتجربه نیتهوع شده است، پس از چنو دچار دهیك را بلعراي که پروانه موناپرنده) ب

  .بخورد دیرا نبا
  .کندیم زيیرو آگاهانه برنامه کندیارتباط برقرار م دیجد تیهاي گذشته و موقعتجربه نیجانور ب) ج
 .کنندیدنبال م نند،یبیرا که م یجسم متحرک نیآمدن از تخم، نخست رونیجوجه غازها پس از ب) د

1 

  . دیپاسخ ده ریهاي زو رفتار به پرسش یعیر ارتباط با انتخاب طبد  23 
   دهند؟یاز نرها انتخاب جفت انجام م شتریها بماده ،چرا در جانوران) الف

  ؟دهندیم حیبا اندازه متوسط را ترج يهاصدف یساحل يهاخرچنگچرا ) ب
 

1 

5/0  رساند؟یماده م ركیرجیج بهرا  یخود چه اطالعات يبا صدا نر ركیرجیج 24  

  20  جمع نمرات                                                       "موفق باشید"                                                                                 
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  نمره  حیتصح يراهنما  ردیف
  

١ 

  

1  
  

                 11 صفحهنادرست  ) ب                                                 2 صفحهنادرست   )الف
                       73 صفحه  درست) د                                                   49  صفحهدرست  ) ج
  )25/0(هرمورد                               95 صفحهنادرست   )و                                                   84صفحه  نادرست  )ه

5/1  
  

                       10صفحه   دیکلر میسز) ب                                        5صفحه   استر يد فسفو) الف  2
         41 صفحه  3) د                                                        18صفحه   غشا) ج
  )25/0(هرمورد                             56صفحه   HbsHbs )و                                            41 صفحه  ناقص تیبارز) ه

5/1  
  

              16صفحه بدون شاخه  ) ب                                     13زیاد  صفحه  –ه مشاب )الف  3
                           87 صفحه  انبرگیم )د                                            66صفحه   یکاهش) ج
  )25/0(رد هرمو                                                                                               94صفحه   دارنیدار و آدننیگوان) ه

5/1  

5/0  79صفحه )25/0(  آبی -3گزینه ) ب                     27صفحه )25/0(  AUG - 1گزینه ) الف 4  

5/0  7صفحه . ردیگ یقرار م)25/0( يباز دوحلقه ا کیدر مقابل )25/0( يباز تک حلقه ا کیDNA  در تمام طول رایز 5  

     23صفحه )25/0(  اندازراه) الف 6
  24صفحه )5/0( .آن ساخته شده است يرشتۀ الگو ياست که از رو ییرنا هیآن شب يدینوکلئوت یالتو رایز) ب

75/0  

 يرو )25/0(يرشته اتک يرنا)25/0(کنند  جادیا یدروژنیه وندیتوانند پیم ي مکملدهایناقل نوکلئوت يدر رنا 7
 .آوردیوجود مه را ب يبعدختار سهساکند که می دایپ)25/0( مجدد يهایوتاخوردگ)25/0(خورد یخودش تا م

  28 صفحه

1 

5/0  30 صفحه) 25/0(شدن  لیمرحلۀ طو) ب                                          30 صفحه) 25/0( A) الف 8  

9 AODd )5/0 (5/0  41و  40 صفحه  

  گامت مادر  Xh  )25/0( بیمار انپسر: ها فنوتیپ 10
  گامت پدر          

XH Xh 
  

XH  

Xh Y 
  

Y  

  )25/0( ناقل اندختر                 
  43صفحۀ ) 5/0(رسم جدول 

  
  
  

1 

5/0  44 صفحه .دژن شرکت دار گاهیجا کیاز  شیهستند که در بروز آنها ب یصفات 11  

5/0    48صفحه  .قرار گرفته است T يبه جا A دینوکلئوت 12  

محصول آن  از ژن، یسیرونو زانیبا اثر بر م و )5/0( کند لیبدتر ت فیضع ای و تر يقو يانداز ممکن است آن را به راه 13
  51صفحه   )5/0(.کمتر کند ایو شتریب زیرا ن

1 

5/0  55صفحه  )25/0(  یعیانتخاب طب) ب                               54صفحه  )25/0(  يارانش دگره) الف 14  

   "فحۀ دومادامه در ص" 



   اسمه تعالیب 
  دقیقه 100 :مدت امتحان  صبح 10 :ت شروعساع  علوم تجربی :رشته  )3(زیست شناسی  :راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس

  6/10/1400 :تاریخ امتحان  دورة دوم متوسطه دوازدهمپایۀ 
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  نمره  حیتصح يراهنما  ردیف
  

٢ 

  

  
  

                                68صفحه  )25/0( لیاست انیبن) ب                     66صفحه  )25/0( توپالسمیس نهیماده زم) الف 15
                         69صفحه  )25/0(دو مولکول ) ج

75/0  

75/0                                          70صفحه ) 5/0( 2FADH و NADH) ب                    68صفحه )25/0( زهیراک یدرون يدر غشا) الف 16  

5/0  74صفحه  )25/0( الکتات) ب                                                )25/0( تخمیر الکتیکی) الف 17  

  79صفحه ) 5/0( .دهد یم شیمتفاوت نور افزا يها در استفاده از طول موج را اهیگ ییکارا) الف 18
  80صفحه ) 25/0( .شوندیمم ناقل الکترون به هم مرتبط به نا ییهابا مولکول) ب
  82صفحه ) 25/0( +NADP )ج

1 

  85صفحه  )5/0( یسه کربن) ب                               84صفحه  )25/0( نور مستقل از )الف 19
  88صفحه ) 25/0( در روز) ج

75/0  

 يوندهایپ)5/0(. است يساخته شدن آن در باکترنادرست در هنگام  يوندهایپ لیتشک ت،یفعال کاهش نیعلت ا 20
  97صفحه . شوند یآن م تیکاهش فعال جهیو درنت )25/0(در شکل مولکول  رییتغنادرست باعث 

75/0  

   98صفحه )25/0(پالسمین ) الف 21
 102صفحه )25/0( Cزنجیره ) ب
 روسیو ای يباکتر کیبه  )25/0( زايماریبسطحی عامل ) ژنآنتی(ن مربوط به پادگ )25/0(روش، ژن  نیدر ا) ج
  103صفحه )25/0( .شودیمنتقل م زايماریربیغ

25/1  

  112صفحه  )25/0(شرطی شدن فعال ) ب                            110صفحه  )25/0(خوگیري ) الف 22
  113صفحه  )25/0(نقش پذیري  )د                            112صفحه  )25/0(حل مساله ) ج

1 

23 
 

  116صفحه ) 5/0( .کنندیصرف م يشتریب يزمان و انرژ معموالماده  راجانورانیز) الف
  118 صفحه) 5/0. (کنندیم نیخالص را تأم يانرژ نیشتریآنها ب رایز) ب

1 

5/0  121صفحه  )25/0( تیو جنس )25/0(مانند گونه  یاطالعات 24  

  20  جمع نمرات                                                                                                                                                            
  "ا ست گرامی مورد احترامنظر همکاران  "
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  .تسليت باد) ره(سالروز رحلت معمار كبير انقالب خرداد  ١٤  رديف
  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت 

  نمره

  

١ 

  

١  
  
  
  
 

  .مشخص كنيد بدون ذكر دليلهاي زير را  درستي يا نادرستي هر يك از عبارت
  .مشخص شد يگريد اختةيانتقال آن به  يو چگونگ يمادة وراثت تيماه تيفيگر يها شيآزما جياز نتا) الف
 دينوكلئوت قند مربوط بهز ا ) OH( ليدروكسيبه گروه ه دينوكلئوت كيفسفات  استر، يفسفود ونديپ ليدر تشك) ب

  .شود يمتصل م ديگر
  .آورد يوجود م را به يبعد كه ساختار سه كند يم دايپ يمجدد يها ي، تاخوردگ]tRNA[ناقل يرنا) ج
  .دارند يا وستهيپ ]هاي پيفنوت[ هاينمود رخ يگاهيصفات چندجا)  د
  .  ستا تر كينزد ليبه سر كربوكس A رهينسبت به زنج B رهيزنج ،نيانسول شيپدر مولكول ) ه

٢٥/١  
  
  
 

٢  
  
  
  
  

  .خالي را با كلمات مناسب كامل كنيدهاي زير جايدر هر يك از عبارت
  .  شود ميمنجر ايو زا.....................  يها زاده دياست كه به تول يزشيآم ز،يآم تيموفق زشيآم) الف
  .نامند يم.................... .........را با هم  بوزير ةو قند پنج كربن نيآدن ي، باز آلATP مولكولدر ) ب
  .شوند يآنها محسوب م........................... از سامانة  يوجود دارند و قسمت ها يدهنده در باكتر برش يها ميآنز) ج
 يها رفتار طاووس ماده، رنگ درخشان و لكه نياست كه در ا................. ، )دمثليتول(يزادآور ياز رفتارها يكي) د

  .كند يم يمانند دم طاووس نر را بررس چشم

١  
 

 
 
 

  .مناسب را انتخاب كنيد كلمةاز بين كلمات داخل پرانتز، هاي زير،  براي كامل كردن هر يك از عبارت ٣

  . ساختن انواع رنا را بر عهده دارد فهيوظ ،]مراز پليRNA[رنابسپاراز) انواع/ نوع  كي( ها وتيدر پروكار) الف
 ب) رمزه [كدون] (UAG / AUG) هيچ آمينواسيدي را رمز نمي كند. 

/ مهاركننده (به نام  نيپروتئ يرنابسپاراز، نوع يرو شيمانع پ ،ياكلياشرش يدر باكتر يسيرونو يمنف ميدر تنط) ج

  .است) يسيعوامل رونو

  . كردرا مشخص )منفيA  نيگروه خو/  يمنف O يگروه خون( ]ژنوتيپ[نمود  ژن توان ينمود، م با كمك رخ) د

 گريكديشده است كه به  ليتشك Bو  A هاي به نام يديپپت يپل رةيزنج)  دو/  كي(فعال از  نيمولكول انسول)  ه
  .متصل هستند

٢٥/١ 

  .ديها پاسخ ده ه پرسشب ] DNA[دنا  يدر ارتباط با همانند ساز  ٤
  ند؟استفاده كرد يدهاييگذاري دنا از چه نوكلئوت مزلسون و استال براي نشانه) الف
در تعداد  يراتييچه تغ ل،يدر حال تشك دينوكلئوت يرشته پل يبه انتها ديدر هنگام اضافه شدن هر نوكلئوت) ب

  شود؟  يم جاديگروه فسفات ا
  شود؟ يانجام م ]كروموزوم[تن نقطه در هر فام نيدر چند يهمانندساز ها،آغاز وتيوكاريبه چه علت در ) ج

٥/١  

  .ديها پاسخ ده به پرسش ها مينزآ تيدر مورد ساختار و فعال  ٥
 يها مقابل طرز عمل آنزيم را در كدام نوع از واكنش ريتصو) الف

  دهد؟ نشان مي يوساز سوخت
  ؟وجود دارد ارتباطي چه ها آنزيم فعاليت و باال تب مسئله بين) ب
  
  

٧٥/٠  

"ادامه در صفحة دوم"  

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج
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  .تسليت باد) ره(سالروز رحلت معمار كبير انقالب خرداد  ١٤  رديف
  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت 

  نمره

  

٢ 

  

داشته باشد؟ تواند يبا رشته رمزگذار چه تفاوتي م رشته رنايي كه از روي رشتة الگوي دنا ساخته شده است  ٦  

  
٥/٠  

٧  
  
  

 

  اشاره دارد؟ ترجمه نديكدام مرحله از فرابه  رياز موارد ز كيهر 
  .است دينواسيآم يناقلِ دارا يرنا يري، محل قرارگ]ريبوزوم[در رناتن Pگاهيمرحله فقط جا نيدر ا) الف
  .شود يبه نام عوامل آزادكننده اشغال م ييها نيتوسط پروتئ A گاهيمرحله جا نيدر ا) ب
 

٥/٠  

٨  
  
  
  
  
  
  

 

  .نشان داده شده است ،كنند يرا ترجمه م يسيدر حال رونو يكه چند رنا ييها ساده از رناتن يطرحدر شكل مقابل 
  )ب ايالف ( دهد؟ ينشان م يبه درست را يسيجهت رونو ،كدام جهت) الف
 ؟تاس مشخص شده) ١(شمارة  با ميكدام آنز )ب

٥/٠  

  .ديپاسخ ده يخون يها با توجه به صفت گروه ٩
  ست؟ياست، چ Ddكه  يفرد يگروه خون) الف
  نسبت به يكديگر چگونه است؟ Bو  A ]هاي آلل[هاي بين دگره ةرابط) ب
 

٥/٠  

 ممكن است ايبداند آ خواهد يزن م. ستيازدواج كند كه سالم است و ناقل هم ن يقصد دارد با زن ليهموف يمرد ١٠
  )است يهاي تمام افراد خانواده الزام نمود ژنذكر ( باشد؟ ليازدواج، هموف نيفرزند حاصل از ا

 

١ 

  :شكل يقرمز داس يها چهياز گو يناش يخون كم يماريدر ب ١١
را در  نيدو پروتئ نيتفاوت ا افته،ي شكل رييسالم و تغ هاي نيهموگلوب يدهاينواسيآم سةيدانشمندان با مقا) الف

  .)نام آمينواسيدها را ذكر كنيد(افتند؟ي دهاينواسيكدام آم
  شوند؟ يمشكل  يداس يچه هنگام HbAHbS ناخالص نمود با ژن يقرمز افراد يها چهيگو) ب
 

١ 

    ؟ممكن است افزايش يابد يديپپت يرشتة پل كيدر چه صورت طول   ١٢
  

٥/٠  

  .ات زير را تعريف كنيداصطالح ١٣
  تيجمع يخزانة ژن )ب                                          صفت وابسته به جنس) الف

 

١ 

  .ديپاسخ ده ريز يها در مورد تامين انرژي به پرسش  ١٤
  شود؟ ، چه قندي ايجاد ميATP، از گلوكز و ]گليكوليز[ در قندكافت) الف
  شود؟ مي انجام روش كدام با قندكافت در  ATPشدن ساخته )ب
  به وجود مي آيد؟الكترون   حاملمولكول نگام تشكيل بنيان استيل كدام در اكسايش پيرووات، در ه) ج
 

١ 

"سوم ةادامه در صفح"  

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج
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  .تسليت باد) ره(سالروز رحلت معمار كبير انقالب خرداد  ١٤  رديف
  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت 

  نمره

  

٣ 

  

١٥  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  .است ]يتوكندريم[ زهيراك در انتقال الكترون رةيزنج مقابل مربوط به شكل

+يها وني(ها  پروتون)الف
H (شوند؟ پمپ مي انتقال الكترون ةريمحل از زنج چنددر  

  مشخص شده است، چيست؟ ١روتئيني كه با شماره مجموعه پ )ب
  است؟ راكيزهفضاهاي ز مربوط به كدام يك ا ٢شماره ) ج
  
  
  

٧٥/٠  

  . ديپاسخ ده ريز يها به پرسش ريتخم نديدر ارتباط با فرا ١٦
  شود؟  يم ليحاصل از قندكافت، چگونه به اتانال تبد روواتيپ ،يالكل ريدر تخم) الف
 در تخمير الكتيكي چه مولكولي است؟   NADHي ها گيرندة الكترون) ب

٥/٠  

  .ديپاسخ ده ريز يها فتوسنتز به پرسش يبرا افتهيساختار تخصص  ،در مورد برگ ١٧
  چگونه است؟  يا نرده پارانشيمي يها اختهيدولپه، نحوه قرار گرفتن  اهانيدر برگ گ) الف
 را بسازد؟  ازخوديورد نم يها نيپروتئ يبعض تواند يم ]كلروپالست[سهيچرا سبزد) ب

١ 

  .پاسخ دهيد يفتوسنتز يها با توجه به واكنش ١٨
  است؟ سهيدر كدام بخش سبزد نيمحل انجام چرخة كالو) الف
به  مورد ديگريدر چه  ،آلي ديگر تركيبات و گلوكز ساخت عالوه بر ،كالوين ةقندهاي سه كربني حاصل از چرخ) ب

 مصرف مي رسند؟

٧٥/٠  

  اشاره دارد؟ اهانيكدام گروه از گكربن در  تيبه تثب ريارد زاز مو كيهر  ١٩
  .شود يانجام م نيفقط با چرخة كالو اهانيگروه از گ نيكربن در ا تيتثب )فال

چهار كربنه را  يدياس وشده  بيسه كربنه ترك يدياسبا  ٢CO، انبرگيم يها اختهيدر  ،اهانيگروه از گ ايندر ) ب

  .كند يم جاديا
 .شود يمتفاوت انجام م يها كربن در زمان تيتثب اهانيوه از گگر نيدر ا) ج

٧٥/٠  

  .ديپاسخ ده ريز يها به پرسش كيژنت يدربارة مهندس ٢٠
  ؟است ديچند جفت نوكلئوت يدارا ١ECOR ميآنز صيتشخ گاهيجا يتوال) الف
  استفاده شود؟ يسكياز چه دبهتر است  ،]پالزميد[سكيدر اتصال قطعة دنا به د )ب
 كرد؟  جاديا يباكتر وارةيرا در د يمنافذ، يبه باكتر بينوترك يوارد كردن دنا هنگامتوان  يونه مچگ) ج

١ 

 يعيطب نيرا به اندازة پروتئ نيپروتئ يساخته شده به كمك مهندس نترفرونيا يروسيضد و تيتوان فعال يچگونه م ٢١
 داد؟ شيافزا

٧٥/٠  

"چهارم ةادامه در صفح"  

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج
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  .تسليت باد) ره(سالروز رحلت معمار كبير انقالب خرداد  ١٤  رديف
  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت 

  نمره

  

٤ 

  

 

  مربوط است؟ يريادگيانواع  كدام نوع از به ريز يجانور يرهارفتا از كيهر   ٢٢ 
  . كند ينمخود را منقبض  يبازوها ،با حركت مداوم آب ييايدر قيشقا) الف
 به سرانجام و داده قرار روي آن را خود پاي پنجة و كشد مي باال خود منقار با را نخ از بخشي بار هر كالغ) ب

  .كند مي پيدا دست گوشت
ارتباط با  يبرا يليتما خود به راه افتاده و اند به دنبال پرورش دهندة كه مادر خود را از دست داده ييها بره) ج

  .دنده ينمنشان  گريد يگوسفندها
 

٧٥/٠  

  .ديپاسخ ده يجانور يدر ارتباط با رفتارها ٢٣
  اشاره دارد؟ يريگ به كدام شكل از نظام جفت يدر زادآور يخانگ يرفتار قمر) الف
  .ديسيجانوران را بنو يقلمرو خواه هاي فايدهمورد از  دو) ب
چه  ،يسال خشك دورة ايغذا  نبودپاسخ به  دركنند  يم يزندگ ابانيبه شدت گرم مانند ب يكه در جاها يجانوران) ج

  ؟دنده يرا انجام م يرفتار
  گر دارد؟زنبورهاي كار يبرا يتيارتباط زنبور يابندة غذا چه مز يدر زندگي گروهي، برقرار) د
  

٥/١  

  ٢٠  جمع نمرات                                                       "موفق باشيد"                                                                                 
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  نمره  حيتصح يراهنما  رديف
  
 

١  

١  
  

                 ٤ صفحهدرست  ) ب                                                 ٣صفحهنادرست   )الف
                       ٤٥ صفحه  درست) د                                                  ٢٨  صفحهدرست  ) ج
  )٢٥/٠(هرمورد                                                                                                                    ١٠٢صفحه  نادرست  ) ه

٢٥/١  
  

                       ٦٤صفحه   نيآدنوز) ب                                                   ٦٠ هصفح ستايز) الف  ٢
  )٢٥/٠(هرمورد                          ١١٦انتخاب جفت  صفحه ) د                                                   ٩٣صفحه   يدفاع) ج

  

١  
  

               ٢٧صفحه   UAG) ب                                             ٢٣نوع  صفحه  كي) الف  ٣
                ٤١و  ٤٠صفحه  يمنف O يگروه خون)د                                             ٣٤صفحه   مهاركننده) ج
  )٢٥/٠(هرمورد                                                                                                                             ١٠٢صفحه   دو) ه

  

٢٥/١  

  ٩ ةصفح )٥/٠. (اشتندد)  ١٥N(تروژنين نيسنگ زوتوپياكه  يدهايينوكلئوت) الف ٤

  آن از مولكول  يدو تا از فسفات ها دينوكلئوت يرشته پل يسه فسفاته به انتها ديهنگام اضافه شدن هر نوكلئوت) ب
  ١٢ ةصفح)٥/٠. (شود يبه صورت تك فسفاته به رشته متصل م ديشوند و نوكلئوت يجدا م

  ١٣ ةصفح) ٥/٠. (الزم است يهمانندساز يبرا ياديمدت زمان ززيرا ) ج
  

٥/١  

                    ١٩ هصفح) ٢٥/٠( هيواكنش تجز) الف ٥
   ٢٠ هصفح) ٥/٠( .شوند فعال رغي و كنند پيدا ناپذير برگشت يا طبيعي غير شكل است ممكن باال دمايدر) ب

  

٧٥/٠  

  ٢٤فحه ص )٥/٠(.در رنا قرار دارد دار ليوراسي ديدر دنا، نوكلئوت دار نيميت دينوكلئوت يبه جا ٦
  .)نمره لحاظ گردد ،در صورتي كه به نوع قند اشاره شود( 

  

٥/٠  

  ٣١صفحة  )٢٥/٠(مرحلة پايان  ) ب                    ٣٠ ةصفح) ٢٥/٠(مرحلة آغاز  ) الف ٧
  

٥/٠  

  ٣٢ ةصفح )٢٥/٠(رنابسپاراز ) ب                                       )٢٥/٠(الف  جهت) الف ٨
  

٥/٠  

٥/٠  ٤١ ةصفح )٢٥/٠( هم تواني) ب                             ٣٩ ةصفح )٢٥/٠( مثبت) الف ٩  

  ) ٢٥/٠(  XHY: پسر سالم                           )٢٥/٠( XH Xh  :دختر ناقل ١٠
  ٤٣ ةصفح                                          )٢٥/٠( XHXH    :زن سالم )                       ٢٥/٠(   XhY: مرد هموفيل

  
  

١ 

  ٤٨ ةصفح) ٥/٠( والين به جاي گلوتاميك اسيد) الف ١١
  ٥٦ ةصفح) ٥/٠. (كم باشد طيمح ژنيكه مقدار اكسداسي شكل مي شوند  يفقط هنگام) ب

  

١ 

ل حاص ديپپت يصورت پل نيكند كه در ا ليتبد دينواسيآم كيرمز  را به انيرمز پا ،ينيدر صورتي كه جهش جانش ١٢
  ٥٠ ةصفح) ٥/٠. (خواهد شد بلندتراز آن 

  
  

٥/٠  

"فحة دومادامه در ص"  
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٢  

  
  

  ٤٢ ةصفح) ٥/٠. (قرار داشته باشد يتن جنس از دو فام يكيآنها در  يژن گاهيكه جا يصفات) الف ١٣
  .مي نامندجمعيت  آن را خزانة ژن تيجمع كيافراد  يژن يها گاهيموجود در همة جا يها مجموع همة دگره) ب

  ٥٤ ةصفح) ٥/٠ (

١ 

                         ٦٦ ةصفح) ٢٥/٠( فروكتوز دو فسفاته) الف ١٤
      ٦٦ ةصفح) ٥/٠(به روش ساخته شدن در سطح پيش ماده ) ب
  .)نيز نمره تعلق گيرد +Hو NADH به (    ٦٨ ةصفح) ٢٥/٠( NADH ) ج

١ 

  سه محل ) الف ١٥
  )٢٥/٠(هرمورد                            ٧٠ ةصفح دوغشا  نبي فضاي  – ٢شماره         ساز ATPآنزيم   – ١شماره  )ب

  

٧٥/٠  

٥/٠                                          ٧٤صفحه ) ٢٥/٠(پيرووات  )ب                    ٧٣صفحه  )٢٥/٠(  ٢COبا از دست دادن ) الف ١٦  

                    )٢٥/٠( )ذكر يك مورد كافي است.(به هم فشرده اندو  ي قرار دارندياخته هاي نرده اي بعد از روپوست باالي) الف ١٧
  ٧٩صفحه  )٧٥/٠(. دنا، رنا و رِناتَن است يزيرا بستره دارا) ب

  

١ 

  ٨٥ ةصفح) ٥/٠( ريبولوز بيس فسفات بازسازي) ب                              ٨٤ ةصفح) ٢٥/٠(بستره ) الف ١٨
  

٧٥/٠  

٧٥/٠  )٢٥/٠(هرمورد            ٨٨ ةصفح CAM) ج                      ٨٧ ةصفح ٤C) ب                          ٨٥ ةصفح ٣C) لفا ١٩  

  ٩٤ ةصفح) ٢٥/٠(جفت  ٦) الف ٢٠
  ٩٤ ةصفح) ٢٥/٠. (داشته باشد صيتشخ گاهيجا كيكه فقط  يسكيد) ب
  ٩٥ ةصفح) ٥/٠( ييايميمواد ش همراه با يشوك حرارت ايو   يكيشوك الكتربه كمك ) ج

  

١ 

از  يكي يكه به جا ابدي يم رييتغ يطور نترفرونيا يدهاينواسيآم يتوال د،ينواسيدر رمز آم يجزئ رييبا تغ ٢١
  ٩٧ ةصفح. رديگ يقرار م يگريد دينواسيآن آم يدهاينواسيآم

  

٧٥/٠  

   ١١٣ةصفح) ٢٥/٠( حل مسئله) ب                            ١١٤ ةصفح) ٢٥/٠( يريخوگ ايشدن  يعاد) الف ٢٢
                                            ١١٣ ةصفح) ٢٥/٠( يريپذ نقش) ج

  

٧٥/٠  

٢٣ 
 

  ١١٨ ةصفح) ٢٥/٠( يتك همسر) الف
در امان ماندن از  يبه پناهگاه برا يدسترس -  جانور يابي جفت امكان - از منابع قلمرو  ياستفادة اختصاص) ب

  ١١٩ ةصفح)٥/٠) (است يموردكاف دو( يشكارچ
  ١٢٠ ةصفح )٢٥/٠( يركود تابستان) ج
كمتر و در  يمنبع غذا اطالعات داشته باشند، با صرف انرژ محل ةوجو دربار كارگر قبل از جست يزنبورها يوقت) د

  ١٢١ ةصفح )٥/٠(.كنند يم دايآن را پ قيمحل دق يتر زمان كوتاه

٥/١  

  ٢٠  جمع نمرات                                                                                                                                                            

  "ا ست گرامي مورد احترامنظر همكاران  "
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