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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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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

 

http://aee.medu.ir


  بسمه تعالی    
  

  صبح 8 :ساعت شروع  علوم تجربی:  رشته  3: تعداد صفحه  )3(زیست شناسی : درس   نهاییسؤاالت  امتحان   
  دقیقه 90 :مدت امتحان  :نام و نام خانوادگی   17/3/1400:  تاریخ امتحان      دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 

  شی مرکز سنجش و پایش کیفیت آموز  1400ماه سال خرداد   روزانه ، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور دردانش آموزان 
http://aee.medu.ir       

  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  
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