
  : جریان اطالعات در سلول 2فصل         تجربی دوازدهمامتحان نهایی : زیست خط به خط سؤاالت 

 رونویسی

نوع آمینواسید( عالمت رمز  4 –نوع آمینواسید  16در صورتی که رمز هر آمینو اسید دو حرفی باشد ، فقط ) 1

 نوع 16                                                                                                                                    خواهند داشت .

12/90 25/0 

 در یاخته های دارای هسته ، فرایند ساخت پلی پپتید در هسته انجام نمی شود . علت چیست ؟  2

 .( است فعال رناتن تر حیصح جمله البته). ندارند حضور هسته درون ها رِناتَن چون

6/1400 25/0 

 .دیسیبنو را یسیرونو و همانندسازی تفاوت کی 3

 در.  شوندی م متصل هم به و ردیگی م قرار رنا رهیزنج در مکمل دهايینوکلئوت ، دنا رشته دهايینوکلئوت به توجه با یسیرونو درلف( 1

 . ردیگی م قرار دنا رهیزنج در مکمل دهايینوکلئوت ، دنا رشته دهايینوکلئوت به توجه با همانندسازي

 . شود انجام بارها چرخه هر در تواندی م ژن کی یسیرونو . شودی م همانندسازي انجام بار کی اي اختهی ۀچرخ هر درب( 

( ، در حالی که در رونویسی مولکول ساخته شده 25/0است ) DNAمولکول جدیدي که ساخته می شود ،  DNAدر همانند سازي ج(

 ( .  25/0است )  RNAاز جنس 

 DNAیکی از دو رشته ي ( ، در صورتی که در رونویسی 25/0عمل می کنند ) دو رشته به عنوان الگوهر  DNAدر همانند سازي د( 

 (25/0عمل می کند . ) به عنوان الگو

12/90-4/90-

3/99 

 

5/0 

 همانندسازی( –به عنوان الگو مورد استفاده قرار می گیرد .) رونویسی  DNAدر این فرآیند ، یکی از دو رشته ی  4

 رونویسی   

6/90  

 
25/0 

 25/0 6/94  راه انداز بخشی از ژن که محل صحیح آغاز رونویسی را تعیین می کند ، چه نام دارد ؟ 5

 راه انداز ژن ( شروع می شود . –پلیمراز به قسمتی از ژن به نام )جایگاه آغاز رونویسی  RNAرونویسی با اتصال  6

 ژن راه انداز

12/90 25/0 

 25/0 6/96   پلیمراز RNA                     از یکدیگر می شود ؟   DNAدر فرآیند رونویسی کدام آنزیم موجب باز شدن دو رشته  7

 ؟ دارد عهده به را( RNA) رنا از نوع کدام ساخت فهیوظ ، ریز جدول یها میآنز از کیهر 8

 آنزیمی که وظیفه ساخت این مولکول را دارد . (RNAنوع رنا ) 

rRNA 1رنابسپاراز  یا رنای رناتنی 

 2رنابسپاراز  الف : .................

 3رنابسپاراز  ب : .................

 یا رناي ناقل  tRNAب(           یا رناي پیک  mRNA  الف :

3/1400 5/0 

 10/97-3/98 (1پلیمراز RNA) 1رنابسپاراز ( توسط کدام رنابسپاراز ساخته می شود ؟         rRNAدر هوهسته ای ها  رنای رِناتَنی )  9

10/92 
25/0 

 25/0 10/94                                1پلیمراز RNA    ............. است . پلیمراز RNAبر عهده آنزیم   rRNAرونویسی از ژن های  10

 25/0 6/93-6/92 3پلیمراز RNA.......... صورت می گیرد .     پلیمراز RNAدر یوکاریوت ها ، توسط آنزیم  tRNAرونویسی ژن های  11

 tRNA  10/93 25/0  حاصل می شود ، .......... نام دارد . 3 پلیمراز RNAای که در نتیجه فعالیت  RNAدر یوکاریوت ها ،  12

 را انجام می دهد .  tRNA( ، رونویسی ژن های 1 پلیمراز RNA -3 پلیمراز RNAدر یوکاریوت ها آنزیم ) 13

  RNA 3پلیمراز 

12/90 25/0 

 در ار فعالیت پلی مرازی کدام آنزیم ساخته می شود ؟  tRNAدر سلول های یوکاریوتی ، مولکول  14

                                                                  RNA 3پلیمراز 

10/89 25/0 

 را در سلول های یوکاریوتی بنویسید . 2پلیمراز و  1 پلیمرازنقش هر یک از دو نوع آنزیم  15

 rRNA توسط RNA و  1پلیمراز mRNAتوسط  RNA شود می ساخته 2پلیمراز.                                                                                  

4/91 5/0 

 5/0 12/89  .شود می ساخته 3پلیمرازRNA توسط tRNAدر سلول های یوکاریوت بنویسید .                     3پلی مراز  RNAوظیفه  16

 25/0 10/97 رشته رمزگذار                                           به رشته مکمل رشته الگو در مولکول دنا ، چه گفته می شود ؟  17

   ؟ شود یم گفته رمزگذار رشته دنا، مولکول در الگو رشته مکمل رشته به یسیرونو ندیفرا درچرا  18

 .شود یم ساخته آن يالگو رشته يرو از که است ییرنا رشته هیشب آن يدینوکلئوت یتوال رایز

3/1400 5/0 

 5/0 6/1400 ( با رشته رمزگذار چه تفاوت هایی دارد ؟ RNAرشته رنا ) 19



 قند ای.  دارد قرار رنا در دار لیوراسی دینوکلئوت دنا، در دار نیمیت دینوکلئوت جاي به مثالً ؛ است استفاده مورد دهايینوکلئوت در تفاوت

DNA در و بوزیر یدئوکس RNA است بوزیر . 

 فرآیندهای رونویسی و همانند سازی را از نظر نوع الگو با یکدیگر مقایسه کنید . 20

  در همانند سازي از دو رشته به عنوان الگو و در رونویسی از یک رشته استفاده می شود . 

3/97 5/0 

 25/0 3/98 مرحله آغاز می کند؟ شناسایی را انداز راه رنابسپاراز مرحله رونویسی ، کدام در 21

 است؟ نیاز راه انداز به ژن از رونویسی برای چرا 22

 (25/0آغاز کند . )  آنجا از را رونویسی و پیدا دقیق طور به ( را25/0مناسب ) نوکلئوتید اولین رنابسپاراز می شود موجب انداز راه

6/98 5/0 

 در ارتباط با فرآیند رونویسی ، کدام عبارت صحیح است ؟            23

 غجدا می شود .      RNAپلیمراز از RNA(پس از رونویسی جایگاه پایان رونویسی ، 1

 ص ، به عنوان الگو عمل می کند . DNA( در رونویسی یکی از دو رشته 2

 ص                                 د . ( در یوکاریوت ها این فرآیند در سیتوپالسم انجام می شو3

6/97 25/0 

 در مورد رونویسی به پرسش های زیر پاسخ دهید .  24

 2رنابسپاراز( توسط کدام رنابسپاراز ساخته می شود ؟     mRNAالف( در یوکاریوت ها رنای پیک )

 مرحله آغازب( شکل مقابل کدام مرحله از رونویسی را نشان می دهد ؟       

 رنابسپاراز( را نام گذاری کنید .       1ج( شماره )

 

 –خارج 3/99

 عصر
75/0 

 با توجه به شکل روبرو به پرسش ها پاسخ دهید .  25

 آغازالف( کدام مرحله از رونویسی را نشان می دهد ؟      

 (پلیمراز RNA) رنابسپاراز -2     انداز راه -1( را نام گذاری کنید .        2( و )1ب( شماره های )

 

 

6/99 75/0 

 رمزگذار رشته     .دیکن نامگذاری را( ؟) روبرو شکل در 26

 

3/99 25/0 

 : پیرایش  mRNAتغییرات 

 علت عبارت زیر را بنویسید .  27

 ( بالغ ، کوتاه تر از رنای پیک اولیه )نابالغ( است . mRNAدر بعضی ژن های یوکاریوتی ، رنای پیک )

 علت به و شوندی م متصل هم به ها بخش ریسا و شودی م حذف و جدا ، شده ساخته رناي از ینیمع هايی توال ، ها ژن یبعض در

 . شودی م ساخته تر کوتاه بالغ کیپ رناي کی ها نترونیا حذف

10/99 5/0 

 25/0 10/92  اینترون   بالغ حذف می شود ، ............ نامیده می شود .  mRNAکه رونوشت آن ها در  DNAمناطقی از  28

 25/0 6/92  اگزون   بالغ باقی می ماند ، ............ نامیده می شود .  mRNAکه رونوشت آن ها در  DNAمناطقی از  29



 25/0 6/93  اگزون بالغ باقی می ماند ، اگزون نامیده می شود .  mRNAکه رونوشت آن ها در  .…………مناطقی از  30

،  نمی شوندبه بخش هایی که در مولکول دنا وجود دارند و رونوشت آن ها در رنای پیک سیتوپالسمی حذف  31

 اگزون                          .............. می گویند .                                                                                                    

10/97 25/0 

 اگزونبالغ نیز باقی می ماند .          mRNAوجود دارد که رونوشت آن ها در  DNAدر یوکاریوت ها مناطقی در  32

                        اینترون(  –) اگزون                

6/90  

 
25/0 

 بیانه( می گویند.  –شده،)میانهبه بخش هایی از مولکول دنا که رونوشت آن ها در رنای پیک سیتوپالسمی حذف  33

 میانه                                                                                                                                             

10/98 25/0 

 میانه )اینترون( را تعریف کنید . 34

 سیتوپالسمی حذف شده است .  mRNAوجود دارد ولی رونوشت آن  DNAنواحی که در مولکول 

 –خارج 3/99

 عصر
5/0 

 –اولیه  mRNAپلی مراز حاصل می شود ) RNAای که مستقیماً در نتیجه ی فعالیت  RNAدر یوکاریوت ها ،  35

mRNA                                                                                                              . بالغ( نام دارد    mRNA اولیه 

12/90 25/0 

  .می دهد نشان را آن از حاصل بالغ رنای دنا و مولکول الگوی رشته از ساده ای طرح زیر شکل 36

 به پرسش های زیر پاسخ دهید :  شکل به توجه با

 
 یوکاریوت                این طرح در یاخته هوهسته ای )یوکاریوت(دیده می شود یا یاخته پیش هسته ای )پروکاریوت( ؟ الف(

 اینترون     ب( بخش هایی از مولکول دنا که به شکل حلقه در آمده ، چه نام دارد ؟    

6/98 5/0 

 یم گفته..............  ، رنا نیا به.  است دنا ۀانیم های رونوشت دارای ابتدا در ، الگو رشته از شده یسیرونو رنای 37

 هیاول ای نابالغ رناي                                                                                                                                         . شود

3/99  25/0 

 ( بالغ را تعریف کنید .RNAرنای ) 38

 (25/0) .می شود بالغ ساخته هم،رناي به باقیمانده بخش هاي پیوستن (و25/0اولیه ) رناي از میانه ها)اینترون ها( رونوشت حذف با

3/98 5/0 

 25/0 صبحخارج 3/99 بیانه ها    بیانه ها( است .  –رنای بالغ ، حاصل پیوند بین )میانه ها  39

40 mRNA   اینترون در سلول کپک نوروسپورا  مفروض است . بر مبنای گسسته بودن ژن  2اگزون و  3اولیه ای با

 های یوکاریوتی ، به سؤاالت پاسخ دهید .

 قطعه  3بالغ باقی می ماند ؟                                                                              mRNAالف( تعداد قطعاتی که در 

   در هستهبالغ در کدام بخش سلول است ؟                                                                        mRNAب( محل تشکیل 

3/96 5/0 

 اولیه چهار پیوند فسفو دی استر شکسته می شود :   mRNAدر جریان بالغ شدن یک  41

     4÷  2=  2          2+1=3حاصل چند اگزون دارد ؟       mRNAالف( 

 2ب( در این فرآیند چند پیوند فسفو دی استر تشکیل می شود ؟    

3/94 5/0 

 25/0 3/99 یرِناتَن رناي      . اند فعال اریبس شده میتقس تازه های اختهی در( ناقل رنای – یرِناتَن رنای) سازنده های ژن 42

 شکل زیر ساختار پر مانند حاصل از رونویسی یک ژن یوکاریوتی را نشان می دهد :  43

 پلیمراز را روی ژن نشان می دهد ؟ با یک دلیل بنویسید . RNAالف( کدام شماره جهت حرکت 

 در حال طویل شدن هستند . RNA( در مولکول هاي 2، زیرا در جهت ) 2شماره 

 DNAب( خط افقی میانی که با عالمت سؤال مشخص شده ، چه مولکولی است ؟    

 

 75/0 صبح 10/88

 ترجمه

 25/0 10/97 ترجمه                               ساخته شدن پلی پپتید از روی اطالعات رنای پیک ، چه نامیده می شود ؟  44



 25/0 6/93 کدون    را چه می نامند ؟  mRNAرمز سه نوکلئوتیدی  45

 mRNA   3/96 25/0                        ژن هایی که محصول رونویسی آن ها ................ باشد ترجمه می شود .  46

 25/0 6/1400 آمینواسیدها     مواد اولیه مصرفی در ترجمه ، ................. هستند .  47

 با توجه به شکل ، سؤاالت زیر را پاسخ دهید :  48

 Lشبیه حرف  الف( ساختار سه بعدی این مولکول در سلول چگونه است ؟                                                          

       UACی آغازگر باشد ، توالی آنتی کدون آن چیست ؟                                                       tRNAب( اگر این 

 

12/88 5/0 

 ( با تاخوردگی اولیه نشان داده شده است . tRNAدر شکل روبه رو یک رنای ناقل ) 49

 (1)کدام شماره توالی پادرمزه ) آنتی کدون ( را نشان می دهد ؟    

 

3/98 25/0 

 با توجه به شکل به پرسش ها پاسخ دهید .  50

 2 ( مربوط به کدام شماره در این مولکول است ؟                                         tRNAالف( تفاوت رناهای ناقل)

 هیاول یتاخوردگب( شکل تاخوردگی اولیه رنای ناقل را نشان می دهد یا ساختار سه بعدی آن را ؟                        

 رنا بسپارازج( این مولکول در باکتری اشرشیاکالی توسط چه آنزیمی ساخته می شود ؟                                     

 

 -خارج 3/99

 صبح
75/0 

 tRNAتک رشته ای است ، بخش های دو رشته ای موجود در مولکول  tRNAبا توجه به این نکته که مولکول  51

 چگونه حاصل شده است ؟

 روي خود حاصل شده اند . tRNAبخش هاي دو رشته اي موجود در مولکول نتیجه تاخوردگی هاي مولکول 

3/95 25/0 

 نوکلئوتیدی به نام ......است. 3اتصال آمینواسید و دیگری توالی در ساختار سه بعدی رنای ناقل یک بخش محل  52

 آنتی کدون ) پادرمزه(

10/98 25/0 

 25/0 10/91 آنتی کدونرا یک ............. می نامند .                                                                   tRNAهر رمز سه نوکلئوتیدی  53

 25/0 10/97 ناحیه آنتی کدونی                       تفاوت توالی های انواع رناهای ناقل مربوط به کدام ناحیه می باشد ؟                   54

 خواه انرژي    ؟ است خواه انرژی ای زا انرژی واکنش کی (tRNA) ناقل رنای به دینواسیآم اتصال ندیفرا 55

ی م قرار گاهیجا کدام در دییپپت ۀرشت حامل ناقل رنای ، رناتن ییجا جابه از بعد ، شدن لیطو ۀمرحل در( ب

 Pجایگاه                                                                                                                                                 ؟ ردیگ

10/99 25/0 

 .دیده پاسخ ریز های پرسش به( بوزومیر) رناتن مورد در 56

 نیپروتئ و رنا  ؟ ستیچ از آن رواحدیز هر جنس( الف

 گاهیجا سه      ؟ دارد گاهیجا چند کامل ساختار در( ب

10/99 25/0 

شکل زیر بخشی از آغاز پروتئین سازی را نشان می دهد . نام اجزای شماره گذاری شده را در برگه ی امتحانی  57

 بنویسید .

10/90 1 



 
                           A( جایگاه 4( بخش  بزرگ ریبوزوم               mRNA               3( 2( بخش کوچک ریبوزوم            1

 انیپا مرحله ؟ دهد یم نشان را ترجمه از مرحله کدام ، روبرو شکل 58

 

3/1400 25/0 

 5/0 6/97 برقراري رابطه مکملی با کدون آغاز                               آغازگر در فرآیند ترجمه چیست ؟ tRNAنقش  59

 در هنگام ترجمه ، توالی پادرمزه )آنتی کدون( با توالی رَمزه مکمل خود چه پیوندی برقرار می کند ؟  60

 مناسب یدروژنیه وندیپ

6/99 25/0 

 UAC 6/95 25/0                                                               حامل متیونین را بنویسید .  tRNAآنتی کدون  61

 UAC  25/0            آغازگر را بنویسید . tRNAآنتی کدون  62

63 tRNA  ای که آنتی کدون آنGAA است ، به کدام کدون متصل می شود ؟                                             CUU       10/90 25/0 

 25/0 10/92 متیونین    است ، و .................. را رمز می کند .                                                                AUGکدون آغاز  64

 25/0 3/98 متیونین     معرف کدام آمینواسید است ؟  AUGرمزه ) کدون( آغاز یا  65

 AUG       3/95 25/0چیست ؟                                             mRNA  کدون اولین آمینواسید در هر زنجیره پلی پپتیدی بر روی  66

AUG 3/99          ؟ است یتوال چه دارای ، ردیگ یم قرار( بوزومیر) رناتن P گاهیجا در که( کدون) رمزه نیاول 67  25/0 

 AUG 12/90 25/0                 کدون آغاز ترجمه چیست ؟ 68

 AUG  6/98 25/0 ( رَمزه ای است که ترجمه از آن آغاز می شود .              UGA – AUGرَمزه ی ) کدون( آغاز یا )  69

 25/0 3/98   مرحله آغاز         رناتن )ریبوزوم( پر می شود ؟  Pدر طول کدام مرحله ترجمه ، فقط جایگاه  70

 25/0 6/1400-6/98     مرحله آغاز  خالی می ماند ؟   Eو Aپر می شود و جایگاه  Pدر کدام مرحله ترجمه فقط جایگاه  71

 وقایع مرحله ی آغاز ترجمه را شرح دهید .    72

 پاسخ کتاب پیش دانشگاهی : 

آغازگر  tRNAکه   tRNA( . اولین 25/0متصل می شود ) mRNA( در مجاورت کدون آغاز به 25/0بخش کوچک تر ریبوزوم )

( سپس بخش بزرگ ریبوزوم به بخش کوچک می پیوندد و ساختار 25/0نام دارد با کدون آغز رابطه مکملی برقرار می کند )

                                                                                                      (25/0ریبوزوم براي ترجمه کامل می شود . )

 1 عصر88و89دي

 P 12/90 25/0جایگاه                   آغازگر به کدام جایگاه ریبوزوم وارد می شود ؟  tRNAدر مرحله آغاز ترجمه ،  73

 ( متیونین است ؟ tRNAجایگاه در رناتن )ریبوزوم ( ، محل قرار گیری رنای ناقل )در مرحله آغاز ترجمه ، کدام  74

 Pجایگاه 

10/98 25/0 

 25/0 6/99 شدن لیطو          اولین پیوند پپتیدی در کدام مرحله از مراحل ترجمه تشکیل می شود ؟  75

 پیوند پپتیدی در کدام جایگاه رناتن و در چه مرحله ای از ترجمه برقرار می شود ؟  76

 مرحله طویل شدن  – Aجایگاه 

10/97-
 خارج عصر3/99

5/0 

 25/0 6/92          مرحله طویل شدن، در کدام مرحله ترجمه صورت می گیرد ؟                           mRNA  جابه جایی ریبوزوم روی  77

 E 3/98 25/0جایگاه رنای ناقل بدون آمینواسید از کدام جایگاه رناتن خارج می شود ؟                                                        78

 پاسخ : ب در فرآیند ترجمه کدام یک زودتر رخ می دهد ؟ )الف یا ب(  79

 به پیش می رود . mRNAالف( ریبوزوم به اندازه یک کدون در طول 

 وارد می شود .                                             Aحاملِ دومین آمینواسید به جایگاه  tRNAب( 

3/92 25/0 



 25/0 3/1400 انیپا رمزه     .   ندیگو یم.................  آن به و کند ینم رمز را یدینواسیآم چیه UAG رمزه 80

 مقابل به سؤاالت زیر پاسخ دهید . mRNAبا توجه به  81
UUC  GCG  UGG  AAA  CGG  UAA  AUGCGA   

       GCCریبوزوم می شود را بنویسید .                                                Aالف( آخرین آنتی کدونی که وارد جایگاه 

         آمینواسید  6بود ؟                                  دارای چند آمینواسید خواهد mRNAب( پلی پپتید حاصل از ترجمه این 

10/93 5/0 

 مقابل به سؤاالت زیر پاسخ دهید . mRNAبا توجه به توالی  82
U  AUG  UGU  GCA  UAA  CUU 

 ریبوزوم ،در کدام مرحله از مراحل فرآیند ترجمه صورت می گیرد ؟ Aدر جایگاه  UAAالف(قرار گرفتن توالی 

 مرحله پایان            

پتید حاصل دارای چند آمینواسید می باشد ؟ و به طور کامل ترجمه شود ، رشته پلی پ mRNAب(اگر این 

 حرکت کرده است ؟ mRNAریبوزوم چند بار در طول رشته 

    بار 2 –آمینواسید  3      

10/94 75/0 

 زیر به سؤاالت پاسخ دهید :  mRNAدر ارتباط با توالی نوکلئوتیدی در  83
mRNA :  AAAGUAAUGUUUCGUUGA 

           AAAریبوزوم می شود ، کدام است ؟                                             Aالف( اولین آنتی کدون که وارد جایگاه 

         CGU                               ریبوزوم قرار می گیرد ، کدام است ؟                 Pب( آخرین کدون که در جایگاه 

    Aجایگاه ج( کدون پایان در کدام جایگاه ریبوزوم قرار می گیرد ؟                                                                    

3/93-12/90 

 
75/0 

مقابل ، رمزهای ساخت یک زنجیره پلی پپتید قرار دارد ، با توجه به این مطلب به سؤاالت  DNAدر رشته الگو  84

 زیر پاسخ دهید : 

 T A C C G C G A C T C A A T TDNA :   رشته الگو 

 4       حاصل خواهیم داشت ؟                                                      mRNAالف( چند کدون قابل ترجمه دررشته 

          CGC   ب( آنتی کدون مربوط به دومین کدون را بنویسید .                                                                                

10/95 5/0 

 ی مقابل به سؤاالت زیر پاسخ دهید :  mRNAدر ارتباط با مولکول  85
 mRNA :  AUGUGUGCAUAA 

 کدون 4الف( در این مولکول چند کدون وجود دارد ؟                                                                                      

 نوع  3ب( ترکیب حاصل از ترجمه ی آن ، دارای چند نوع آمینواسید است ؟                                                    

3/91 5/0 

 مقابل به پرسش های زیر پاسخ دهید .  mRNAبا توجه به  86
A U G U C A A A U C C G U G U U U U A U C U G A 

 قرار می گیرد .   U   ،Tبه جاي    را مشخص کنید . mRNAالف( رشته رمزگذار این 

A T G T C A A A T C C G T G T T T T A T C T G A    

        UAC    را مشخص کنید . Pب( اولین پادرمزه )آنتی کدون( جایگاه 
        UAG  را مشخص کنید .  Aج( آخرین پادرمزه جایگاه 

 -خارج 3/99

 صبح
1 

               را توضیح دهید . پایان ترجمهوقایع مرحله ی  87

 توسط جایگاه این ( ،25/0) وجود ندارد آن مکمل ناقل رناي چون A (25/0، )جایگاه  در ترجمه پایان هاي رمزه از یکی ورود با

 .شوند می ناقل رناي آخرین از پپتید پلی شدن جدا باعث ها پروتئین این شود می اشغال آزادکننده عوامل نام به هایی پروتئین

                                                                              (25/0)  .شوند می پیک رناي شدن آزاد و هم رِناتَن از زیرواحدهاي شدن جدا باعث ها پروتئین این همچنین

6/90 75/0 

 در رنای پیک، موجب پایان یافتن عمل ترجمه می شود؟  𝑼𝑨𝑮و   𝑼𝑮𝑨   ،𝑼𝑨𝑨چرا حضور رَمزه )کدون(های  88

 . کنندی نم رمز را ديینواسیآم چیه چون

6/99 25/0 

3/99 آزادکننده عوامل      ؟ شودی م هم از رناتن رواحدهاییز شدن جدا باعث ییها نیپروتئ چه ان،یپا ۀمرحل در 89  25/0 

 A  6/92-6/95 25/0جایگاه                                          عامل پایان ترجمه در کدام جایگاه ریبوزوم قرار می گیرد ؟  90

 –خارج A 3/99جایگاه  در مرحله پایان ترجمه عوامل آزاد کننده وارد کدام جایگاه رناتن می شوند ؟  91

 عصر
25/0 

 25/0 10/98 مرحله پایان  توسط پروتئین هایی به نام عوامل آزاد کننده اشغال می شود؟ Aدر چه مرحله ای از ترجمه ، جایگاه  92

، این جایگاه توسط پروتئین هایی به نام عوامل آزاد   Aچرا با ورود یکی از رمزه های پایان ترجمه در جایگاه  93

 .ندارد وجود آن مکمل ناقل رناي چون                                  کننده اشغال می شود ؟                                                    

6/98 25/0 



94 mRNA  25/0 3/97 49       نوکلئوتید ................ آمینواسید را رمز می کند . 150ای با 

 آنها سرنوشت و یساز نیپروتئ محل

پروتئین های ساخته شده در ستوپالسم که به شبکه آندوپالسمی و دستگاه گلژی می روند ، چه سرنوشت هایی  95

 پیدا می کنند ؟ )سه مورد(

 . بروند (زوزومیل) تن وکافنده( چهیکر) واکوئول مثل ییها بخش به ای رفته خارج به ترشح براي است ممکن

6/99 75/0 

 یساز نیپروتئ مقدار و سرعت

 چرا در یوکاریوت ها فرصت بیشتری برای پروتئین سازی است ؟ 96

 . دارد وجود بیتخر برابر در کیپ رناي حفاظت براي ییوکارها ساز ها اختهی نیا در

10/97-10/98 5/0 

 ؟ ستیچ علت . است ها وتیپروکار از تری طوالن ها وتیوکاری در( mRNA) کیپ رنای عمر 97

 . دارد وجود بیتخر برابر در کیپ رناي حفاظت براي ییسازوکارها ها اختهی نیا در

3/99  5/0 

 در پروکاریوت هاتنظیم بیان ژن 

 ؟ شوند جادیا متفاوت شکل و عملکرد با ییها اختهی ، کسانی های ژن با ییها اختهی از است ممکن چگونه 88

 .هستند فعال ریغ ها ژن ریسا و فعال ها ژن از تعدادي تنها اختهی هر در

3/99  25/0 

 25/0 3/95 هنگام رونویسی     عمدتاً تنظیم بیان ژن پروکاریوت ها چه هنگام صورت می گیرد ؟  89

 25/0 6/1400 گلوکز نام قند مصرفی ترجیحی در باکتری اشرشیاکالی چیست ؟  

 3           الف( ژن های مربوط به تجزیه الکتوز در باکتری چند تاست ؟     90

 1                                                                    ب( ژن های مذکور چند راه انداز دارند ؟     

3/92  

 
5/0 

 با توجه به شکل زیر که مربوط به تجزیه الکتوز در پروکاریوت هاست ، به پرسش ها پاسخ دهید : 91

 خاموش         الف( ژن زیر روشن است یا خاموش ؟    

 ( ژن2( اپراتور   1          ب( موارد شماره گذاری شده را نام گذاری کنید .    

 

12/89 

 
75/0 

 شکل زیر ، ژن های مربوط به تجزیه الکتوز در پروکاریوت هاست .           92

 4شماره  پلی مراز را نشان می دهد ؟      RNAکدام شماره 

 

10/92  

 
25/0 

 . دیده پاسخ ریز های پرسش به ها وتیوکاری و ها وتیپروکار در ژن انیب میتنظ مورد در 93

 اپراتور به تواندی نم گرید نیپروتئ نیا ، مهارکننده به الکتوز اتصال با ،ی سیرونو یمنف میتنظ در چرا( الف

 ؟ بماند متصل
 (25/0) . دهدی م رییتغ را آن شکل ، مهارکننده به اتصال با الکتوز

 ؟ کندی م رییتغ یسیرونو عوامل ریتأث تحت ، ژن یسیرونو مقدار صورت چه در( ب
 .کندی م رییتغ هم آن ژن یسیرونو مقدار( ، 25/0) کنندی م رییتغ یعوامل اثر در انداز راه به (25/0) ها نیپروتئ نیا وستنیپ لیتما چون

3/99  75/0 

 25/0 6/95 خاموشدر نبود الکتوز ، پروتئین مهار کننده به اپراتور متصل می شود و ژن .................... می شود .                    94

 –در تنظیم منفی رونویسی در باکتری اشرشیاکالی ، مانع پیش روی رنابسپاراز نوعی پروتئین به نام )مهار کننده  95

  مهار کننده                 فعال کننده( است .                                                                                                            

10/98 25/0 

 25/0 6/96 مهارکنندهکدام پروتئین سبب خاموش شدن ژن های مربوط به تجزیه الکتوز در پروکاریوت ها می شود ؟           96

اتصال کدام ماده به پروتئین مهار کننده ، باعث روشن شدن ژن های مربوط به تجزیه الکتوز در پروکاریوت ها  97

                  توزالک                             می شود ؟                                                                                                                     

3/94 25/0 

 عدم رونویسی ژن ها در غیاب الکتوز در پروکاریوت ها را شرح دهید . 98

 وقتی الکتوز در محیط نیست ، مهارکننده به اپراتور متصل شده و اپران خاموش می شود .

6/90 25/0 



 در پرو کاریوت ها ، چگونه در حضور الکتوز ، رونویسی ژن ها صورت می گیرد ؟   99

 پاسخ کتاب پیش دانشگاهی : 

 نمی تواند( بر اثر این تغییر شکل ، مهار کننده دیگر 25/0الکتوز به مهار کننده متصل می شود و تغییراتی در شکل آن پدید می آورد )

                                               (25/0پلی مراز متصل به راه انداز ، شروع به رونویسی ژن می کند . )RNA ( و بنابراین 25/0به اپراتور متصل شود )

 75/0 عصر88دي

منفی ( رونویسی ، مانع پیش روی رنابسپاراز نوعی پروتئین به نام   –در باکتری اشرشیاکالی ، در تنظیم )مثبت  100

 منفی                       مهار کننده است .                                                                                                             

10/99 25/0 

 25/0 خارج صبح3/99 اپراتوردر تنظیم منفی رونویسی ، پروتئین مهار کننده به توالی خاصی از دنا به نام ............ متصل می شود .         101

در تنظیم منفی رونویسی در پیش هسته ای ها ، مهار کننده به چه بخشی از دنا متصل می شود و جلوی حرکت  102

 اپراتور                      رنابسپاراز را می گیرد ؟                                                                                                      

6/98 25/0 

پلی مراز ( کمک می کنند تا  RNAمثبت ( رونویسی ، پروتئین های خاصی به رنابسپاراز )  –در تنظیم )منفی  103

 مثبت بتواند به راه انداز متصل شود و رونویسی را شروع کند .                                                                         

3/98 25/0 

الکتوز( انجام می  –باکتری اشرشیاکالی ، تنظیم مثبت رونویسی در مورد ژن های مؤثر در تجزیه )مالتوزدر  104

 مالتوز                                شود.                                                                                                                         

6/99 25/0 

در تنظیم مثبت رونویسی در باکتری اشرشیاکالی چه عاملی سبب می شود که فعال کننده به جایگاه خود  105

  مالتوز                                  بچسبد؟                                                                                                                       

10/97 25/0 

 . دیده پاسخ ریز یها پرسش به یاکالیاشرش یباکتر در ژن انیب میتنظ مورد در 106

   مهارکننده نام به ینیپروتئ                            ؟ شود یم رنابسپاراز یرو شیپ مانع ینیپروتئ چه ، یمنف میتنظ در( الف 

 مالتوز                                    ؟ بچسبد خود گاهیجا به کننده فعال که شود یم سبب یعامل چه ، مثبت میتنظ در( ب

3/1400 5/0 

 تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها

 تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها در چه هنگامی انجام می گیرد ؟ 107

 پس از رونویسی  –هنگام رونویسی   –کتاب دوازدهم  : پیش از رونویسی 

3/94 
 

75/0 

چرا در سلول های یوکاریوتی ، تنظیم بیان ژن می تواند در مراحل بیش تری صورت گیرد ؟ )یک دلیل  108

 بنویسید(   

( و در نتیجه فرصت بیش تري براي تنظیم بیان ژن وجود 25/0( پدیده رونویسی از ترجمه جداست )25/0به دلیل وجود غشاي هسته )

 دارد .

6/90 5/0 

109 RNA  پلی مراز یوکاریوتی در چه صورتی می تواند به راه انداز ژن مورد نظر خود متصل شود ؟    

        در صورت اتصال عوامل رونویسی به راه انداز   

10/95 25/0 

 25/0 3/95  رونویسیعوامل             مولکول پروتئینی که شناسایی راه انداز را در یوکاریوت ها انجام می دهند ، چه نام دارند ؟ 110

در هوهسته ای ها به پروتئین هایی که با اتصال به نواحی خاصی از راه انداز ، رنابسپاراز را به محل راه انداز  111

 رونویسی عوامل                         هدایت می کنند چه می گویند ؟                                                                             

6/98-10/97 25/0 

 در یوکاریوت ها )هوهسته ای( عوامل رونویسی به چه بخش هایی از دنا ممکن است متصل شوند ؟  112

 ندهیافزا یتوال و انداز راه

6/99 5/0 

 نقش های عوامل رونویسی را ذکر کنید . 113

 (25/0) ( و تقویت عمل رونویسی25/0پلیمراز ) RNAکمک به شناسایی راه انداز توسط آنزیم 

12/89 5/0 

 توالی افزاینده در کدام نوع سلول ها وجود دارد و نقش آن چیست ؟ 114

    (5/0( به کمک عوامل رونویسی متصل به آن عمل رونویسی را تقویت می کند . )25/0در سلول هاي یوکاریوتی )

4/90-4/91 

 
75/0 

عوامل رونویسی  –است که به کمک )پروتئین مهار کننده ی متصل به آن  DNAافزاینده بخشی از مولکول  115

 عوامل رونویسی متصل به آن متصل به آن( عمل رونویسی را تقویت می کند .                                                           

12/90 25/0 

 25/0 صبح 88دي  عوامل رونویسی        پروتئینی که به افزاینده متصل می شوند چه نام دارند ؟ 116

( و 1شکل زیر تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها ) هوهسته ای ها ( را نشان می دهد . نام بخش های مشخص شده ) 117

 ( را بنویسید .2)

10/98 5/0 



 
 تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها ، به سؤاالت زیر پاسخ دهید:در رابطه با ساختار و نحوه  118

 عوامل رونویسی -2راه انداز            -1            ( را نام گذاری کنید . 2( و )1الف( شماره های )

  ب( چگونه توالی افزاینده ، اثر خود را بر ژن اعمال می کند ؟ شرح دهید . 

 در کتاب پیش دانشگاهی :  

پلی مراز و سایر عوامل رونویسی روي راه   RNA( در کنار25/0) DNAافزاینده و عوامل رونویسی متصل به آن با تشکیل حلقه در 

( . و با قرار گرفتن کلیه این عوامل در کنار هم ، عوامل رونویسی که به توالی افزاینده متصل هستند می 25/0انداز قرار می گیرند )

 ( 25/0متصل به راه انداز را فعال کنند . ) توانند عوامل رونویسی

 

12/88  

 

 

 

25/1 

 پاسخ : ب و دمشخص کنید کدام یک از ساختار یا ساختارهای زیر فقط در یوکاریوت ها وجود دارند ؟               119

         پلی مراز            د( افزاینده           ه( اپراتور  RNAالف( راه انداز            ب( عوامل رونویسی            ج( 
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 25/0 3/1400 پیک  .است یسیرونو از پس ژن، انیب میتنظ از یمثال( ناقل - کیپ) یرنا به مکمل کوچک یرناها یبعض اتصال 121

 پیش از( رونویسی است . –پس ازاتصال بعضی رناهای کوچک مکمل به رنای پیک مثالی از تنظیم بیان ژن )  122

 از پس
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 درست یا نادرست 

نوع آمینواسید است ، یک آمینواسید ممکن است  20چون تعداد رمزهای سه حرفی بیشتر از تعداد الزم برای  1
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 ی بالغ باقی می ماند ، اینترون نامیده می شود . mRNAکه رونوشت آن ها در  DNAمناطقی از  7

 را یک آنتی کدون می نامند . mRNAهر رمز سه نوکلئوتیدی  
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 غ 10/90 راه انداز را شناسایی کند . نمی تواندپلی مراز به تنهایی  RNAدر پروکاریوت ها آنزیم  13
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 عصر
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در یاخته های یوکاریوتی ، رناهای ساخته شده در رونویسی برای انجام کارهای خود ، دستخوش تغییراتی می  21

 شوند . 
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 ص 6/99 تنظیم بیان ژن ، موجب ایجاد یاخته های متفاوتی از یاخته های بنیادی مغز استخوان می شود .  22

 غ 10/99 . اند کسانی جانداران از ارییبس در دهاینواسیآم( کدون) مزةر 23

 غ 3/1400 . دارد وجود رمزه پاد ها، رمزه انواع تعداد به 24

 غ 6/1400 . است متفاوت ، جانداران در دهاینواسیآم( کُدون) رمزه 25
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  .  کند می مطمئن "دنا" سالمت از را ( یاخته1G – 2G) وارسی ج( نقطۀ
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 .نباشد(  بیشتر – کمتر) حدی از شب طول که دهد می گل زمانی شبدر و( گیاه
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 5/0 .بنویسیدپشتیبان )نوروگلیاها( در بافت عصبی را  های یاخته برای وظیفه دو 4

  شوند؟ می انجام مغز قسمت کدام توسط زیر اعمال از کدام هر 5
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 به سواالت زیر پاسخ دهید. در مورد حواس پیکری و ویژه 6
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 5/0 منظور از تنظیم بازخوردی مثبت در تنظیم ترشح هورمون ها چیست؟ 7

  "ادامه سواالت در صفحه دوم" 
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 ج( مونوسیت ها بعد از خروج از خون، به چه یاخته هایی تبدیل می شوند؟
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  .دهید پاسخ زیر هایپرسش به اییاخته چرخۀ به توجه با 10
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 .دهید پاسخ شده مطرح هایپرسش به رشتمان تقسیم به توجه با 11

 شود؟می تشکیل دوباره مرحله کدام در هسته پوشش( الف
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 شوند؟می ردیف یاخته استوایی سطح در هاکروموزوم مرحله، کدام در( ج
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 . است تقسیم انجام حال در n2=  8 تنی فام عدد با ای یاخته شکل، به توجه با 12

 . بنویسید را خود دلیل کاستمان؟ یا است رشتمان تقسیم انجام حال در یاخته( الف

 

 چیست؟ تقسیم از مرحله این نام( ب
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 5/0 چیست؟  1تفاوت آنافاز میتوز و آنافاز  میوز  13

  دهید.  پاسخ زیر هایپرسش به مردان مثل تولید دستگاه دربارۀ 14

 الف( نقش یاخته های سرتولی چیست؟ )دو مورد(

 کنند؟ می پیدا تحرک توانایی مثلی تولید دستگاه از بخش کدام در ها( ب( زامه ها )اسپرم

 تستوسترون بر عهده کدام یک از انواع یاخته ها است؟  هورمون ج( ترشح
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 دهید.  پاسخ زیر هایپرسش به زنان مثل تولید دستگاه دربارۀ 15
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 . دهید پاسخ زیر هایپرسش به روش های تولیدمثل در جانوران دربارۀ 16

 الف( در چه صورتی در روش بکرزایی، جاندار دوالد ایجاد می شود؟ 

 ب( یک جانور نام ببرید که لقاح دوطرفی انجام می دهد؟ 
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  "ومسادامه سواالت در صفحه " 



 
 دهید.  پاسخ زیر هایپرسش به رشد و نمو جنین دربارۀ 17

 شود؟ می آغاز زمانی چه لقاح( الف
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 5/0 گل هایی که گرده افشانی آنها را خفاش انجام می دهد چه ویژگی هایی دارند؟ )دو مورد(  20

 75/0 منظور از میوه کاذب چیست؟ یک مثال بزنید.  21

 .دهید پاسخ زیر هایپرسش به گیاهی های هورمون درباره 22

 است؟ هورمونی نوع چه دارای نارنجی عامل( الف
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 5/0 کنند؟  عبور سدهای دفاعی گیاهان از توانندمی چگونه گیاهی زایبیماری عوامل 23
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 .کنید تعریف را زیر اصطالحات 25
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 20 جمع نمره                                    موفق و سربلند باشید.                                                   
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 5/0ٍجَد داضتِ تاضذ. ب(  تشای ایٌکِ فضای کافی تشای اًثاضتِ ضذى ّوَگلَتیي
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 75/0 0/ 25ج( تشاٍش ) تصفیِ(  25/0ب( ضخین تش است.  25/0الف(سشخشگ آٍساى  9
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5/1 

 1 25/0سلَل تشضحی  25/0کشک  25/0ب( ًگْثاى سٍصًِ          25/0الف(الى     12
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 5/0 25/0) یا جاًَساى(  ب( تاکتشی آهًَیاک ساص 25/0گیاّاىالف( اسیذ تَلیذ ضذُ تَسظ سیطِ  14

 5/0.گفتِ هی ضَد (ّواتَکشیتش )تِْ ّای قشهض خَى تِ حجن خَى کِ تِ صَست دسصذ تیاى هی ضَد خَى یچگَ ًسثت حجن تِ الف( 15

 5/0.قٌذ ٍ هَاد آلی دس هحل هٌثع تِ سٍش اًتقال فعال ٍاسد یاختِ آتکطی هی ضَد تِ ایي عول تاسگیشی آتکطی گفتِ هی ضَد :تاسگیشی آتکطی ب(

 5/0ٌذ.ضَد ّن ایستایی هی ًاه هجوَعِ اعوالی سا کِ تشای پایذاس ًگِ داضتي ٍضعیت دسًٍی جاًذاس اًجام هیی: ّن ایستایج( 

5/1 

 25/1 25/0ّشهَسد    3ُ(    2د(    3ج(    4ب(     1الف(  16

 5/0دس تک لپِ ای ّا سیطِ افطاى اها دس دٍ لپِ ای ّا سیطِ ساست است.  17

 ٍیا ّش هَسد صحیح دیگش  5/0دس تک لپِ ای ّا سگثشگْا هَاصی اها دس دٍلپِ ای ّا سگثشگْا هٌطعة ّستٌذ .

1 

 5/0  25/0ش است ٍ آب جزب سلَلْای گیاُ هی ضَد.فطاس اسوضی سٍپَست پیاص اص آب هقغش تیطت  25/0  -2ظشف 18

  25/0اختالف ضخاهت دس دیَاسُ سلَل ّای ًگْثاى  25/0الف( آسایص ضعاعی سضتِ ّای سلَلضی 19

 25/0فاقذ ًَاس کاسپاسی ّستٌذ ٍ اًتقال هَاد تِ آًٍذ ّا سا اًجام هی دٌّذ. –25/0ب( دس دسٍى پَست 

 25/0ضذت تعشق کاّص هی یاتذ.َّای تسیاس  هشعَب کِ  25/0ضةج( 

5/1 



ٍ ظشیف قاسچ ّا ای  فشاّن هی کٌذ پیکش سضتِ تخصَظ فسفاتگیشد ٍ تشای گیاُ هَاد هعذًی  هَاد آلی سا اص سیطِ گیاُ هی سچقادس قاسچ سیطِ ای   20

 5/0.است ٍ هی تَاًذ هَاد هعذًی تیطتشی جزب کٌذ سیطِ گیاُ تا سغح تیطتشی اص خاک دس تواسًسثت تِ 

5/0 

 5/0 25/0ب( سیضٍتیَم    25/0الف( سیاًَ تاکتشی 21

 

 موفق باشید



    
  بسمه تعالي

  
  صبح ٨ :ساعت شروع  علوم تجربي:  رشته  ٤: صفحه تعداد  )٣(زيست شناسي : درس  نهاييامتحان  سؤاالت  

  دقيقه ٩٠ :مدت امتحان  :نام و نام خانوادگي   ١٢/٣/١٤٠١: تاريخ امتحان      دورة دوم متوسطه دوازدهمپايه 
  و پايش كيفيت آموزشي سنجشمركز   ١٤٠١ماه سال  خرداد آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسركشور در دانش

 http://aee.medu.ir       

  .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"                                                                                 

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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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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١ 

  

  .کنیدهاي زیر را بدون ذکر دلیل مشخصدرستی یا نادرستی هر یک از عبارت  1
  .ماهیت ماده وراثتی و چگونگی انتقال آن مشخص نشد ،هاي گریفیتدر آزمایش) الف

  .متفاوت است ،آمینواسیدها در جانداران) کُدون(رمزه ) ب
  .هاي قرمز جاي دارداست که در غشاي گویچه هیدرات کربنیبر اساس بودن یا نبودن  Rhگروه خونی ) ج
  .دهدجدایی جغرافیایی رخ می ،زایی دگرمیهنیدر گونه) د

1  

  .خالی را با کلمات مناسب کامل کنیدهاي زیر جايدر هر یک از عبارت 2
  .آن بستگی دارد .....................…هاي منحصر به فرد هر آمینواسید به ویژگی) الف

  .هستند...... .....................اولیه مصرفی در ترجمه، مواد ) ب
  .برقرار است.......... .............…رابطۀ  Rhوه خونی گر) الل هاي( هاي بین دگره) ج
  .شوندایجاد می.................... گیاهان چندالدي بر اثر خطاي ) د
  .است.................................. به کمک کراتین فسفات، ساخته شدن  ATPروش ساخته شدن ) ه
 .شودمنتقل می..................... هاي به یاخته هاپالسمودسم هاي میانبرگ از طریق، اسید چهار کربنی از یاختهC4در گیاهان) و

5/1  

  .از بین کلمات داخل پرانتز، گزینۀ مناسب را انتخاب کنید 3
  .نامندمی) پیریمیدین –پورین (اي دارند را دارکه ساختار دو حلقهبازهاي آلی نیتروژن) الف

  .ماندخالی می Eو  Aپر می شود و جایگاه  Pجایگاه  فقطترجمه، ) پایان - آغاز(در مرحله ) ب
  .است) 9-  1 (تن شماره در فام ABOهاي گروه خونی جایگاه ژن) ج
  .شودباشند، نوترکیبی ایجاد می) متفاوت –مشابه (هاي اگر قطعات مبادله شده حاوي دگره ]راوکراسینگ[در چلیپایی شدن ) د
  .شودضروري است و اگر نباشد قند کافت متوقف می)  NAD+- NADH( براي تداوم قند کافت ) ه
  .شودآنزیم روبیسکو مساعد می) اکسیژنازي –کربوکسیالزي ( شوند، وضعیت براي نقش ها به منظور کاهش تعرق بسته میوقتی روزنه) و

5/1 

  :زیر پاسخ دهید هايپرسشبه  ")دنا( DNAول کمول"در رابطه با  4
  اند؟ها از چه مولکولی ساخته شدهپله DNAدر مدل نردبان مارپیچ ) الف

  مورد تأیید قرار گرفت؟ ،DNAکدام طرح همانند سازي ) ب
  اضافه شدن یک نوکلئوتید به انتهاي رشته در حال تشکیل به چه چیزي بستگی دارد؟ DNAدر همانندسازي ) ج
  جود دارد؟ قسمت یاختهدناي سیتوپالسمی جانوران در کدام ) د

25/1 

5 
  

  .علت هر یک از موارد زیر را بنویسید
  .شودپپتید در هسته انجام نمیساخت پلیهاي داراي هسته، فرایند در یاخته) الف

  .تواند به طور مستقل به زندگی خود ادامه دهدنمی) میتوکندري(راکیزه ) ب

75/0 

  0/25 ها دارند؟سازي واکنشها چه تاثیري بر انرژي فعالآنزیم 6
  :زیر پاسخ دهید هايبه پرسش "جریان اطالعات در یاخته"در رابطه با  7

  هایی دارد؟با رشته رمزگذار چه تفاوت ) RNA(رشته رنا ) الف
  نام قند مصرفی ترجیحی در باکتري اشرشیا کالي چیست؟) ب
  ساخته شده دارد؟ )RNA( اتصال بعضی رناهاي کوچک مکمل به رناي پیک، چه تاثیري بر عمل ترجمه و رناي ) ج

25/1  

  "االت در صفحه دومادامه سؤ"

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
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٢ 

  

  دهد؟پیوند اشتراکی را نشان میشکل زیر تشکیل چه نوع ) الف  8
  

75/0  

شکل روبرو چه نوع ناهنجاري ساختاري در ) ب
 دهد؟ها را نشان میتنفام

 دهد؟شکل زیر کدام عامل برهم زننده تعادل در جمیت را نشان می) ج

  .دارد ABو مادري گروه خونی  Oپدري گروه خونی  9
  .)نیازي به رسم مربع پانت نیست(کنید؟ نمودهایی براي فرزندان آنان پیش بینی میمود و رخنچه ژن

1  

  :زیر پاسخ دهید هايپرسشبه  " انواع صفات"در رابطه با  10
  شود؟ناقل نامیده می XHXhنمود چرا فردي با ژن) الف

 نمودي دارند؟صفات چند جایگاهی چه نوع رخ) ب

75/0  

  رخ دهد، چه پیامدي دارد؟  افزایندههاي اگر جهش در توالی) الف  11
  نامند؟شوند را چه میمحیط انتخاب میفرایندي که در آن افراد سازگارتر با ) ب
  شود؟، یک گونه جدید محسوب می4nچرا گیاه گل مغربی ) ج

25/1 

. هاي مرتبط به هم را در دو ستون مشخص کنیدعبارت. آورده شده است " از ماده به انرژي "هایی در مورددر این پرسش عبارت 12
  ).اضافه است "ب"مورد در ستون  یک (

  "ستون ب"  "ستون الف"
  گلوکز.1  .در زنجیره انتقال الکترون استپذیرنده نهایی الکترون ) الف

  سازATPآنزیم .2  .است نوکلئوتیددار در چرخه کربس هاي مولکولیکی از ) ب
  FADH2.3  .کندمیرا و گروه فسفات فراهم  ADPاز  ATPانرژي مورد نیاز براي تشکیل مجموعه پروتئینی که )ج
  اکسیژن مولکولی.4  .شودتولید می 30ATPوکاریوت، حداکثر یهاي در یاخته ،تجربه کامل این مولکول در بهترین شرایطدر ازاي ) د
   آب.5  

1 

  "در صفحه سوم سؤاالتادامه "

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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٣ 

  

 5/0  ؟شودحاصل از قندکافت چگونه به الکتات تبدیل میپیرووات ها، اگر اکسیژن کافی نباشد، در فعالیت شدید ماهیچه  13

  :هاي زیر پاسخ دهیدبه پرسش "فتوسنتز"در رابطه با   14
  چه اهمیتی دارد؟ تیالکوئیدوئیدها،در غشاءنهاي متفاوت مانند کاروتوجود رنگیزه) الف

  هایی است؟در هر فتوسیستم، مرکز واکنش شامل چه مولکول) ب
  شود؟چگونه جبران می 2در فتوسیستم  aکمبود الکترون سبزینه ) ج
  رسند؟کالوین چگونه به مصرف می ۀنی تولید شده در چرخبقندهاي سه کر) د

2 

  .را تعریف کنیددر مهندسی ژنتیک اصطالحات زیر   15
  دناي نوترکیب       )ب                                                     سازي دنا   همسانه )الف 

1 

  :هاي زیر پاسخ دهیدبه پرسش "هاي نوین زیستیفناوري"در رابطه با  16
  د؟دهنرا به باکتري میچه توانایی  ها،در دیسک هاي مقاومت به پادزیستژن) الف

  چرا استفاده از آمیالز پایدار در برابر گرما در مراحل تولید صنعتی ضرورت دارد؟) ب

1  

  : در اولین ژن درمانی 17
  از خون بیمار جدا شد؟ یهایاختهیچه )الف

 هاي مهندسی شده را دریافت کند؟به طور متناوب یاخته ،الزم بود بیمارچرا )ب

75/0  

  :هاي زیر پاسخ دهیدبه پرسش "رفتارهاي جانوران"در رابطه با   18
  در چیست؟) عادي شدن(اهمیت یادگیري خوگیري ) الف

بر  .خوردتجربه این حشره را نمیاي که پروانه مونارك را بلعیده و دچار تهوع شده است بعد از چندین بار پرنده) ب
  .اساس یادگیري شرطی این رفتار را توضیح دهید

  برند؟به ارث میمواردي را ها چه در صورت انتخاب جانوري با صفات ثانویه جنسی، زادهدر رفتار انتخاب جفت، ) ج
  )مورد  2( قلمرو خواهی چه فوایدي براي جانوران دارد؟ ) د
 میان زنبور یابنده و زنبورهاي کارگر چیست؟مزیت برقراري ارتباط  )ه

5/2  

  20  جمع نمرات                                                                 "موفق باشید"                                                                              
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  ١

  27صفحه ) 25/0(نادرست ) ب                                            3صفحه ) 25/0(درست ) الف  1
  60صفحه ) 25/0(درست ) د                                          38صفحه ) 25/0(نادرست ) ج

1  

  28صفحه ) 25/0(آمینواسیدها  )ب                                        15صفحه ) 25/0(R گروه ) الف 2
  61صفحه ) 25/0(میوزي ) د                                 39صفحه ) 25/0(بارز و نهفتگی ) ج
  87صفحه ) 25/0(غالف آوندي ) و                          65ه صفح) 25/0(در سطح پیش ماده ) ه

5/1  

  30صفحه ) 25/0(آغاز ) ب                                            4صفحه ) 25/0(پورین ) الف 3
  56صفحه ) 25/0(متفاوت ) د                                                     41صفحه ) 25/0( 9 )ج
  86صفحه ) 25/0(اکسیژنازي ) و                                             73صفحه ) 25/0( +NAD) ه

5/1 

  10صفحه ) 25/0(طرح همانند سازي نیمه حفاظتی ) ب                                           7صفحه ) 25/0(ی باز آل) الف 4
  12صفحه ) 5/0. (به نوع بازي بستگی دارد که در نوکلئوتید رشته الگو قرار دارد) ج
  13صفحه ) 25/0) (میتوکندري(راکیزه ) د

25/1 

5 
  

  .)تر رناتن فعال استالبته جمله صحیح(  22صفحه ) 25/0. (حضور ندارند ها درون هستهچون رِناتَن) الف
 .هاي آن در هسته قرار دارندهایی وابسته است که ژناي به پروتیئنراکیزه براي انجام نقش خود در تنفس یاخته) ب

  67صفحه ) 5/0(

75/0 

  0/25  18صفحه ) 25/0. (دهدسازي واکنش را کاهش میانرژي فعال 6
دار در دنا، نوکلئوتید یوراسیل دار در تفاوت در نوکلئوتیدهاي مورد استفاده است؛ مثالً به جاي نوکلئوتید تیمین) الف 7

  24صفحه ) 5/0. (ریبوز است RNAدئوکسی ریبوز و در  DNAیا قند  .رنا قرار دارد
  33صفحه ) 25/0(گلوکز ) ب
  36صفحه ) 5/0. (شودجزیه میعمل ترجمه متوقف و رناي ساخته شده پس از مدتی ت) ج

25/1  

             50صفحه ) 25/0(مضاعف شدگی ) ب                                 16صفحه ) 25/0(پیوند پپتیدي ) الف 8
  55صفحه ) 25/0(اي رانش دگره) ج

75/0 

  1 42صفحه ) 25/0(B  و گروه خونی) 25/0( A نمود گروه خونیرخ ) 25/0( BO و) AO )25/0: نمودنژ 9

  43صفحه ) 5/0. (تواند ژن بیماري را به نسل بعد منتقل کندزیرا می) الف 10
  45صفحه ) 25/0(نمودهاي پیوسته رخ) ب

75/0  

  51صفحه ) 5/0. (گذاردآن تأثیر می» مقدار «این جهش بر توالی پروتئین اثري نخواهد داشت بلکه بر ) الف  11
   53حه صف) 25/0(انتخاب طبیعی ) ب
   61صفحه ) 5/0. (تواند آمیزش کندبودند نمیn2زیرا این گیاه، با جمعیت نیایی خود که ) ج

25/1 

 69صفحه ) 25/0( 2.3FADH )ب                          70صفحه ) 25/0(ی مولکول ژنیاکس .4 )الف 12
  72صفحه ) 25/0( گلوکز.1 )د                                70صفحه ) 25/0( سازATP میآنز.2 )ج

1 

    "در صفحه دوم ي تصحیحادامه راهنما"  
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     نمره  راهنماي تصحیح  ردیف

  ٢

) 5/0. (شودبه الکتات تبدیل می NADHهاي شود، بلکه با گرفتن الکترونپیروات حاصل از قند کافت وارد راکیزه نمی 13
 74صفحه 

5/0 

  79صفحه ) 5/0. (هددهاي متفاوت نور افزایش میکارآیی گیاه را در استفاده از طول موج) الف  14
   80صفحه ) 5/0( .دارند قرار پروتئینی بستري در که است a کلروفیل هايمولکول شامل واکنش، مرکز) ب
  83صفحه ) 5/0. (روندمی 2هاي حاصل از تجزیه آب به فتو سیستم الکترون) ج
فسفات بیسبراي بازسازي ریبولوز تعدادي از این قندها براي ساخته شدن گلوکز و ترکیبات آلی دیگر و تعدادي نیز) د

  85صفحه ) 5/0. (شوندمصرف می

2 

     93صفحه ) 5/0. (گویندسازي دنا میهنها راهمسانجداسازي یک یا چند ژن و تکثیر آ) الف 15
  95صفحه ) 5/0. (شوددناي نوترکیب گفته می به مجموعه دناي ناقل و ژن جاگذاري شده در آن،) ب

1 

ها را به موادي غیر کشنده و قابل استفاده براي پادزیست که دهندمی را توانایی این باکتري به هاییژن چنین) الف 16
  94صفحه ) 5/0. (خود تبدیل کنند

  97صفحه ) 5/0. (شوندزیرا بسیاري از مراحل تولید صنعتی در دماهاي باال انجام می) ب

1  

  75/0  104صفحه ) 5/0. (چون قدرت بقاي زیادي ندارند) ب                                                      )25/0(لنفوسیت ) الف 17
هاي اهمیت، انرژي خود را براي انجام فعالیتهاي بیشود جانور با چشم پوشی از محركخوگیري موجب می) الف  18

  110صفحه ) 5/0. (حیاتی حفظ کند
 با که تنبیهی است شود،می منجر پرنده تهوع به که مطلوبنا مزة احساس فعال، شدن شرطی یادگیري براساس) ب

  112صفحه ) 5/0( .کند اجتناب هاپروانه این خوردن از آموزدمی پرنده آن، تکرار
  117صفحه ) 5/0. (برندهاي صفات سازگارتر را نیز به ارث میهاي ظاهري، ژنعالوه بر ویژگی) ج
  .دهدش میغذا و انرژي دریافتی جانور را افزای -1) د
  . دهدامکان جفت یابی جانور را افزایش می -2 

  119صفحه ) 5/0.(مورد کافی است 2ذکر . و دسترسی به پناهگاه براي در امان شدن از شکارچی را افزایش می دهد -3
  121صفحه ) 5/0. (کنندتر محل دقیق منبع غذا را پیدا میبا صرف انرژي کمتر و در زمان کوتاه) ه
  

5/2  

    ".نظر همکاران قابل احترام است "  
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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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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  آونديغالف )د                                            66صفحه   یکاهش) ج
  )25/0(ورد هرم                                                                                               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 یوالت 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 يبعداختار سهسکند 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 لیتبدتر  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" 
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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( .شوندیمبه نام ناقل الکترون به هم مرتبط  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 يهنگام ساخته شدن آن در باکتر نادرست در 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  "



 

تاریخ: باسمه تعالی نام و نام خانوادگی:
زمان:80دقیقه وزارت آموزش و پرورش شماره ی کالس:

تعداد سوال:21 آموزش و پرورش شهرستان زاهدان... نام دبیر:اذرایین
سال تحصیلی:1401/1400 مقطع متوسطه دوم... درس:زیست شناسی

نوبت:دوم آموزشگاه.شاهدامام هادی پایه:دوازدهم

نمره سواالت ردیف

۰.۲۵ گزینه مناسب را انتخاب کنید در انتقال پیام های عصبی، یونها با کدام روش از کانال های نشتی عبور می
کنند؟

 الف. انتقال فعال       ب. انتشار      ج. انتشار تسهیل شده     د. دیاپدز

۱

۰.۲۵ نقش کدام یک از موارد زیر،  انتقال مواد غذایی، از درون دانه به رویان درحال رشداست؟
 الف. لپه   ب. ساقه رونده  ج. کال.  د. سلول های مریستمی

۲

۰.۲۵ کدام یک از هورمون های زیر، کاهش دهنده قندخون می باشد؟
الف گلوکاگن    ب. کلسی تونین  ج. انسولین.  د. مالتونین

۳

۰.۲۵ پس از انجام پتانسیل عمل، چه عاملی موجب میشود تادوباره نورون به حالت آرامش بازگردد؟
الف. فعالیت بیشتر پمپ سدیم پتاسیم     ب. باز شدن دریچه های سدیمی.    ج. باز شدن دریچه های پتاسیمی.

. د. مورد ب وج

۴

۱.۰ درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید
 الف. ریشه پشتی عصب نخاعی، حرکتی و ریشه شکمی آن حسی است

 ب. رشته های ضخیم میوزین، در بین رشتههای اکتین جای گرفته اند
ج. به گلی که دارای پرچم و مادگی می باشد، گل تک جنسی می گویند

د. وجود ترکیباتی مانند سیلیس ولیگنین،به سخت شدن و استحکام دیواره سلولی کمک می کند

۵

۱.۰ جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید

 الف. محل خروج عصب بینایی از شبکیه___________ نام دارد (لکه زرد_ نقطه کور)

ب. یکی از انواع تومورهای خوش خیم که در افراد بالغ متداول است _______میباشد (لیپوما_ مالنوما)

ج. سلولی را که پیک شیمیایی بر روی آن اثر می گذارد را _______میگویند (سلول هدف_ سلول درون
ریز)

د. گل داوودی یک گیاه روز کوتاه است که، برای گل دادن به شب_______ نیاز دارد(بلند_کوتاه)

۶

۱.۵ اصطالحات مقابل را تعریف کنید
الف. فامینه (کروماتین)               ب.دگرنشینی  (متاستاز)

۷

۰.۷۵ به سواالت زیر در مورد هورمون ها پاسخ دهید
الف. کدام هورمون در دوران جنینی وکودکی برای نمو دستگاه عصبی مرکزی الزم است؟

 ب. یک هورمون نام ببرید که بدن را برای پاسخهای کوتاه مدت آماده می کند؟

ج. در دیابت نوع دو اشکال در تولید انسولین نیست پس مشکل در چیست؟

۸

۱.۰ مشخص کنید هر کدام از موارد زیر مربوط به چه نوع تنظیم کننده یا هورمون گیاهی می باشد؟
 الف ریزش برگ

  ب. رشد طولی سلول ها.
  ج. بسته شدن روزنه ها

   د. افزایش حجم خوشه های انگور

۹



۱.۰ به سواالت زیر پاسخ دهید

 الف، بازدارنده های رشد در گیاهان را فقط نام ببرید

ب. گیاهان برای دفاع از خود در برابر جانوران گیاه خوار موادی را ترشح می کنند چنین ترکیباتی برای
خود گیاه مرگبار نیست در مورد علت این پدیده توضیح مختصر دهید

۱۰

۱.۰ مراحل آزمایش مقابل را توضیح دهید ۱۱

۱.۰ در جمالت زیر از کلمات صحیح داخل پرانتز انتخاب کنید

 الف. میوه درخت هلو میوه (حقیقی _کاذب) است که حاصل رشد (تخمدان _نهنج) می باشد

ب. بخش ذخیرهای (لوبیا _ذرت)اندوسپرم نام داردکه هنگام رویش دانه در (روی زمین_ زیر زمین)
مصرف می شود

۱۲

۱.۰ ۴ مورد از عوامل محیطی که در بروز سرطان نقش دارد را نام ببرید؟ ۱۳

۱.۰ به سواالت داده شده پاسخ دهید و فقط نام ببرید
الف. دانه گرده رسیده دارای چه سلول هایی می باشد؟

ب.دو یاخته از یاخته های کیسه رویانی را فقط نام ببرید؟

۱۴

۲.۰ به سواالت زیر پاسخ دهید
الف نحوه عملکرد کانال های دریچه دار سدیمی _پتاسیمی در پتانسیل عمل را خالصه عنوان کنید؟

 ب. در بیماری ام اس( مالتیپل اسکلروزیس)، کدام سلول ها از بین می روند؟
ج. گیرندههای نوری موجود در شبکه را فقط نام ببرید؟

 د. شیپور استاش بین چه بخش هایی ارتباط برقرار می کند؟

۱۵

۰.۷۵ الف. عالوه بر کپسول مفصلی چه بخشهایی به کنار هم ماندن استخوان ها کمک می کنند؟

ب. در توقف انقباض ماهیچه، کدام یون با انتقال فعال به شبکه آندوپالسمی بازگردانده می شود؟

۱۶

۱.۰ در مورد گلبول های سفید به سواالت زیر پاسخ دهید
 الف. به کدام گلبول های سفید، نیروهای واکنش سریع می گویند؟

ب. اینترفرون نوع یک از چه سلول هایی ترشح می شود؟

ج. یک روش انتقال ویروس ایدز را بنویسید؟

۱۷



۰.۵ در نمودار مقابل که در مورد سندروم دان می باشد مشخص کنید چه ارتباطی بین این بیماری باسن مادر
وجوددارد؟

۱۸

۰.۷۵ شکل مقابل مربوط به تقسیم میوز می باشد

 الف. دقیقاً کدام مرحله را نشان می دهد؟
ب. شکل مرحله بعد آن را رسم کنید؟

۱۹

۲.۰ در مورد دستگاه تولید مثلی مرد به سواالت زیر پاسخ دهید
 الف. به یاخته های سازندهای که در دیواره لوله های زامه ساز قرار دارند چه می گویند؟

 ب. ترشحات کدام غدد وارد مجرای زامه برمیشوند( دو مورد)

ج دوهورمون محرک غددجنسی مردانه را نام ببرید؟

د.  دو مورد از وظایف دستگاه تولید مثلی مرد را بنویسید؟

۲۰

۱.۷۵ به سواالت زیر پاسخ دهید
الف. در دوقلوهای ناهمسان جنسیت آنها میتواند مشابه باشد یا متفاوت؟ توضیح مختصر دهید

ب. بالستوسیست چیست؟

۲۱

۲۰.۰ ارزش دانش در عمل به آن است.
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