
باسمه تعالی
دقیقه80:مدت امتحانصبح 8:ساعت شروععلوم تجربی:رشته3زیست شناسی: نهایی درسشبهسؤاالت امتحان 

حمیدرضا ناصري :  نام و نام خانوادگی طراح سوال
: کدپرسنلی

آموزش دوازدهمسال 
4:   تعداد صفحه3/1399/ 4:امتحانتاریخ متوسطه

شاهد شهید چمران:  نام آموزشگاه
1399سالماهخردادنوبتدردانش آموزان 6ناحیه/مشهد/خراسان رضوي

نمره1صفحه سؤاالتردیف
.هاي زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنیددرستی یا نادرستی هریک از عبارت1

.دهندهاي نردبان را تشکیل می، بازهاي آلی پله)DNA(در مدل مولکولی نردبان پیچ خورده دنا - الف
.دانیمرا جزء صفات چند جایگاهی میABOهاي خونی صفت گروه-ب
ناخالص شکل دارند، تعداد ) ژنوتیپ(نمود در شیوع بیماري ماالریا، افرادي که براي بیماري کم خونی داسی ژن- ج

.شوندشامل میکمتر بیماران 
.خود دارد) DNA(دناي هاي مورد نیاز خود را در هاي برخی پروتئینمیتوکندري فقط ژن-د
.شودنمیتولید CO2در روش تخمیر الکتیکی، -ه
آنرا به انسولین Cو سپس با حذف زنجیره کندانسولین تولید میدر روش مهندسی ژنتیک، ابتدا باکتري پیش- و

.کندتبدیل می

5/1

.بنویسیدهاي زیر، پاسخ مناسب را از کلمات داخل پرانتز انتخاب نموده و در پاسخنامه در هریک از عبارت2
) اسیدهاي نوکلئیک–ها پروتئین(هاي تخریب کنندةوري و همکارانش، با بکاربردن آنزیمیهاي ادر آزمایش- الف

.گرفتمینانتقال صفت انجام 
.یابدمی)کاهش–افزایش (هاسازي واکنشها، انرژي فعالدر حضور آنزیم-ب
.تأثیر بیشتري دارد) بزرگتر –کوچکتر (هاي اي بر جمعیترانش دگره- ج
.باشد) میهنیهم–دگرمیهنی (زایی اي از گونهتواند نمونهمی) چارالد(پیدایش گیاهان تتراپلوئید -د
- AABBCC(با ذرت رنگ یکسان ، AaBbCc) ژنوتیپ(نمود با ژنیدر وراثت صفات چند جایگاهی، ذرت-ه

aaBBCc (دارد.
کالسیک (ها در دوره زیست فناوري در تولید پادزیست) هامیکروارگانیسم(ریزاندامگان استفاده از روش کشت - و
.ممکن شد) نوین–

5/1

.هاي زیر را با کلمات مناسب کامل کنیدعبارت3
.باشدمی) DNA(در همانندسازي دنا .............................. آزمایش مزلسون و استال تأیید کننده روش - الف

.باشدمی............................  خون از نوع  Rhهاي عامل )دگره(نوع رابطه الل-ب
.است..............................  کوچک به نام جهش جهش دگرمعنا نوعی - ج
صفت«از واژه،»صفت بهتر«هاي فردي، زیست شناسان براي مقایسه صفات، به جاي واژه در بررسی تفاوت-د

.کننداستفاده می»............................
.آیدکار میآن در چرخه کالوین به...................... دو فعالیت آنزیمی داشته باشد که فعالیت تواند میروبیسکو -ه
.نامندمی...................... این نوع یادگیري را . ترسندپرندگان دیگر از مترسک نمی- و

5/1

»ادامه سؤاالت در صفحه دوم«



باسمه تعالی
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شاهد شهید چمران:  نام آموزشگاه
1399سالماهخردادنوبتدردانش آموزان 6ناحیه/مشهد/خراسان رضوي

نمره2صفحه سؤاالتردیف
.گزینه صحیح را در پاسخنامه بنویسید4

یک نقش تنظیمی دارد؟هاي الزم براي تجزیه الکتوز، کدامدر بیان ژن
توالی افزاینده)4کننده   فعال) 3عوامل تنظیمی )2مهارکننده )1

5/0

5/0در سراسر آن یکسان است؟)DNA(نبودن اندازه مولکولی نوکلئوتیدها، قطر مولکول دناچگونه با وجود یکسان 5

:به موارد زیر پاسخ دهیدفرآیند رونویسیدر مورد 6
شود؟یوکاریوتی توسط چه آنزیمی رونویسی می) mRNA(رناي پیک - الف

گیرد؟میدار قرارآدنینچه نوکلئوتیدي به عنوان مکمل دربرابر نوکلئوتید -ب
-چه نامیده میي رونویسی شده است،)RNA(رنامولکول دنا که توالی نوکلئوتیدي آن شبیه رشته اي از رشته- ج

شود؟

75/0

5/0دهند؟ي خود را افزایش می)DNA(سلولهاي جنینی مرحله موروال، چگونه سرعت همانندسازي دنا7

آنها را بیابید و . دارد» ب«صحیح و منطقی با یکی از موارد ستون رابطه » الف«در جدول زیر هریک از موارد ستون 8
.یک مورد اضافه نیز دارد» ب«ستون . در پاسخنامه بنویسید

.

»ب«»الف«
یونی)mRNA(نوع پیوند بین نوکلئوتیدها در یک رناي پیک )1
استرفسفودينوع پیوند بین دو آمینواسید در ساختار اول پروتئین)2
پپتیديپیوند بین دو نوکلئوتید مکملنوع )3

هیدروژنی

75/0

.در مورد مراحل ترجمه به سؤاالت زیر پاسخ دهید9
باید با رمزه موجود درکدام جایگاه ریبوزوم مکمل باشد، می(tRNA)پادرمزه رناي ناقل،ندر مرحله طویل شد- الف

تا استقرار انجام گیرد؟
ترجمه دارند؟عوامل آزادکننده چه نقشی در-ب

1

5/0شود؟چگونه رناي نابالغ یا اولیه به رناي بالغ تبدیل می10

»ادامه سؤاالت در صفحه سوم«
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: کدپرسنلی

آموزش دوازدهمسال 
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1399سالماهخردادنوبتدردانش آموزان 6ناحیه/مشهد/خراسان رضوي

نمره3صفحه سؤاالتردیف
ي )نمودرخ(و فنوتیپ ) نمودژن(اگر مردي هموفیل با زنی ناقل هموفیلی ازدواج کند، دختران این زوج چه ژنوتیپ 11

1)توضیححل و بدون ذکر راه(توانند داشته باشند؟ می

.در مورد وراثت صفات، به سواالت زیر پاسخ دهید12
به ترتیب از چه انواعی هستند؟BوAو همچنین Oو Aهاي )الل(بین دگرههاي خونی، رابطه در وراثت گروه- الف

کند؟ هاي قرمز خون، چه گروه خونی ایجاد می)گلبول(در غشاي گویچه Dوجود پروتئین -ب
شود؟ي ظاهر می)فنوتیپ(نمود ناخالص، چه رخ) ژنوتیپ(نمودگل میمونی، در حالت ژندر وراثت رنگ - ج

1

5/0؟تواند داشته باشدمیبر رونویسیچه تاثیراتی،انداز یک ژنجهش در بخش راه13

5/0؟دانیمنمیرا ساختار همتا وانهچرا بال کبوتر و بال پر14

دهد، را نشان می) گلیکولیز(که مراحل قندکافت با توجه به شکل مقابل 15
.هاي زیر پاسخ دهیدپرسشبه

شود؟انرژي مصرف می4تا 1کدامیک از مراحل در- الف
چه نام دارد؟5مولکول دوفسفاته شماره -ب
که محصول این مرحله است چه نام دارد؟6مولکول شماره - ج
1شود؟یها در کدام بخش سلول انجام ماین واکنش-د

:درمورد مراحل تنفس سلولی هوازي به سواالت زیر پاسخ دهید16
شود؟ساخته مییحامل الکترون، چه ترکیب نوکلئوتیددارNADHِکربس عالوه بر درچرخۀ- الف

رساند؟زنجیره انتقال الکترون، در نهایت الکترون را به چه مولکولی می-ب
شود؟ساز  انجام میATPسازي توسط آنزیم ATPچه نوع از - ج

75/0

»مچهارادامه سؤاالت در صفحه «
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نمره4صفحه سؤاالتردیف
شود، الکل از دو طریق باعث این پدیده می. ترین عوارض نوشیدن مشروبات الکلی، بافت مردگی کبد استاز شایع17

.را بنویسیداین دو 
5/0

:هاي زیر پاسخ دهیددرمورد فتوسنتز به پرسش18
ها در چه بخشی از کلروپالست قرار دارند؟فتوسیستم- الف

.شود، آنها را بنویسیدبراي تجزیه نوري آب، دو نقش مهم درنظر گرفته می-ب
شود؟هایی انجام میچرخه کلوین در چه سلولمثل ذرت،٤Cدر گیاهان - ج

25/1

:ها به سؤاالت زیر پاسخ دهیددر مورد ساختن مواد آلی در باکتري19
اي دارند؟ها چه رنگیزهسیانوباکتري- الف

آورند؟ساز انرژي مورد نیاز براي ساختن مواد آلی را از چگونه بدست میهاي نیتراتباکتري-ب

75/0

:درباره مراحل مهندسی ژنتیک به سواالت زیر پاسخ دهید20
شود؟میهایی انجام با کمک چه مولکول) DNA(اولین مرحله همسانه سازي دنا - الف

؟کرداستفاده توان میها از کدام خاصیت این باکتري،هاي تراژن شدهبراي جداسازي باکتري-ب
استر در ساخت دناي نوترکیب چه نام دارد؟آنزیم تشکیل دهنده پیوند فسفودي- ج
)مورد2(در تولید اینترفرون، انجام مهندسی پروتئین بعد از مهندسی ژنتیک چه اهمیتی دارد؟-د
دهد؟مهندسی پروتئین با چه تغییري کارآیی پالسمین حاصل از مهندسی ژنتیک را افزایش می-ه

5/1

5/0شود؟در مراحل اولیه بیماري ایدز، چگونه از زیست فناوري براي تشخیص بیماري استفاده می21

5/0اي بدست آمد؟در موش چه نتیجهBاز آزمایشات و پژوهشهاي مربوط به ژن 22

5/0)فقط دو مورد بنویسید(پذیرد؟ چرا جانور هزینه دفاع از قلمرو را می. دفاع از قلمرو براي جانور هزینه دارد23

:در مورد رفتارهاي جانوران به سؤاالت زیر پاسخ دهید24
شود؟هاي در حال انقراض استفاده میاز کدام رفتار در حفظ گونه- الف

گذاشتن خونی که خورده است چه نام دارد؟رفتار خفاش در به اشتراك -ب
در رفتار تولیدمثلی این جاندار چیست؟نرگیري طاووسنوع نظام جفت- ج

75/0

20جمع نمره »»»            . موفق و موید باشید«««  



باسمه تعالی
صبح8:ساعت شروع علوم تجربی: رشته 3زیست شناسی :نهایی درسشبه تصحیح سؤاالت امتحان هنمايرا

4/3/1399: تاریخ امتحان آموزش متوسطهدوازدهمسال 
حمیدرضا ناصري:  نام و نام خانوادگی طراح سوال
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6ناحیه/مشهد/خراسان رضوي

یف
نمرهراهنماي تصحیحرد

44ص)  25/0(نادرست -ب7ص)  25/0(درست - الف1
67ص)  25/0(درست - د56ص)  25/0(درست - ج
102ص)25/0(نادرست -و74ص)  25/0(درست - ه 

5/1

19ص )  25/0(کاهش -ب3ص)  25/0(اسیدهاي نوکلئیک - الف2
61ص)  25/0(میهنی هم- د55ص)  25/0(کوچکتر -ج
92ص)25/0(کالسیک -و45ص)  aaBBCc)25/0-ه

5/1

39ص)  25/0(بارز و نهفتگی - ب10ص)  25/0(نیمه حفاظتی - الف3
53ص)  25/0(سازگارتر با محیط -د48ص)  25/0(جانشینی - ج
110ص)  25/0(خوگیري -و85ص)  25/0(کربوکسیالزي - ه 

5/1

345/0ص ) 5/0(مهارکننده 1گزینه 4
) پورینی(ايدر مقابل یک باز دو حلقه) پیریمیدینی(اي همیشه یک باز تک حلقهDNAچون در ساختار 5

7ص)5/0. (گیردرار میق
5/0

23ص) 25/0) (2پلیمرازRNA(2رنابسپاراز- الف6
24ص ) 25/0(رمزگذار - ج23ص) 25/0(یوراسیل دار -ب

75/0

135/0ص) 5/0. (یابدافزایش میهمانندسازيتعداد نقاط آغاز 7
15ص) 25/0(تیدي پپ) 42ص) 25/0(استر فسفودي)81

7ص) 25/0(پیوند هیدروژنی )2
75/0

30ص) A)25/0جایگاه - الف9
و جداشدن زیرواحدهاي ) 25/0(پپتید از آخرین رناي ناقلباعث جداشدن پلی) 25/0(در مرحله پایان-ب

31ص) 25/0) (رناتن(ریبوزوم

1

265/0ص )  25/0) (بیانه(ي اگزون و پیوستن رونوشت ها) 25/0) (میانه(هاي اینترون با حذف رونوشت10
)25/0(XhXhو )XhXH)25/0: ژنوتیپ ها 11

431ص)  25/0(و          هموفیل )           25/0(ناقل :  فنوتیپ ها

41ص ) 25/0(توانی همو)25/0(به ترتیب بارز و نهفتگی - الف12
41ص) 25/0(رنگ صورتی - ج39ص ) 25/0(مثبت Rh-ب

1

515/0ص .    کند) 25/0(یا   بیشتر )  25/0(را کمتر ) یا محصول ژن( تواند میزان رونویسی می13
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یف
نمرهراهنماي تصحیحرد

58ص ) 25/0. (ولی طرح ساختاري یکسانی ندارند) 25/0(اي دارند،چون اگرچه کار مشابه14
5/0

)25/0(فروکتوز - ب)               25/0(1مرحله - الف15
661ص)         25/0(سیتوپالسم - د)                                    25/0(پیروات - ج

70ص ) 25/0) (اکسیژن مولکولی( اکسیژن-ب69ص) FADH2)25/0- الف16
70ص )  25/0(اکسایشی - ج

75/0

و مانع عملکرد میتوکندري در جهت کاهش آنها ) 25/0(دهد هاي آزاد را افزایش میالکل سرعت تشکیل رادیکال17
755/0ص )  25/0. (شودمی

80ص ) 25/0(در غشاي تیالکوئیدها - الف18
در فضاي درون )H+ ()25/0( و تراکم بیشتر پروتون) 25/0(کند را جبران می2کمبود الکترونهاي فتوسیستم -ب

83ص) 25/0. (کندتیالکوئید ایجاد می
87ص ) 25/0(سلولهاي غالف آوندي - ج

25/1

89ص) 25/0(a) سبزینه(کلروفیل - الف19
90ص )   25/0(تبدیل آمونیوم به نیترات ) 25/0(هاي اکسایشیانرژي واکنش-ب

75/0

96ص) 25/0) (پادزیست(بیوتیک مقاومت به آنتی-ب93ص)  25/0(هاي برش دهنده آنزیم- الف20
95ص) 25/0() اتصال دهنده(لیگاز - ج
تر و پایداري آنرا طوالنی) 25/0(دهد فعالیت ضد ویروسی اینترفرون را به اندازه طبیعی پروتئین افزایش می-د

98و 97ص ) 25/0. (کندمی
98ص) 25/0(آمینواسید با آمینواسید دیگر جانشینی یک-ه

5/1

هاي زیست فناوري دناي و با استفاده از روش)25/0(.کننددناي موجود در خون فرد مشکوك را استخراج می21
105ص) 25/0(. دهندویروس را در آن تشخیص می

5/0

1095/0ص ) 25/0. (نشاء یا اساس ژنی داردم) 25/0(ها مشخص شد که رفتار غریزي موش مادر در مراقبت از زاده22

119ص ) 25/0(دو مورد از سه مورد زیر کافیست هر کدام 23
در قلمرو) و انرژي(استفاده اختصاصی از منابع غذا - 1
از شکارچیافزایش دسترسی به پناهگاه براي در امان-3افزایش امکان جفت یابی                -2

5/0



باسمه تعالی
صبح8:ساعت شروع علوم تجربی: رشته 3زیست شناسی :نهایی درسشبه تصحیح سؤاالت امتحان هنمايرا

4/3/1399: تاریخ امتحان آموزش متوسطهدوازدهمسال 
حمیدرضا ناصري:  نام و نام خانوادگی طراح سوال

:کد پرسنلی
شهید چمرانشاهد :نام آموزشگاه

6ناحیه/مشهد/خراسان رضوي

یف
نمرهراهنماي تصحیحرد

123ص) 25/0(دگرخواهی - ب113ص ) 25/0(ي نقش پذیر- الف24
117ص ) 25/0(چند همسري - ج

75/0

20جمع نمره همکار گرامی خسته نباشید        


