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نمرهسؤاالتردیف

١

.جاي هاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید،در هر یک ازعبارت هاي زیر
.نداردهر زنجیره هموگلوبین وجود پروتئین در.....................ساختار )الف

.تولید می شوند.................. هاي) ریبوزوم(می شوند توسط رناتن)کلروپالست(سبزدیسهپروتئین هایی که وارد)ب
.بستگی دارد.........................در شکل دهی پروتئین بهتاثیرهر آمینواسید)پ
.است................................... یند آمقاوم شدن داروها نسبت به باکتري ها مربوط به فر)ت
.می باشدATP...................................در زنجیره انتقال الکترون؛ از نوع ساخته شدنATPساخته شدن)ث
.تولید می کنند...................... گاز ،CO٢باکتري هاي حاوي باکتریوکلروفیل با جذب)ج
.خته هاي خارج جنینی  متمایز شوندیامی توانند به همه انواع یاخته هاي جنینی و................ یاخته هاي بنیادي )چ
رفتار دگرخواهی از خود نشان می دهند،زنبور عسلدر دم عصایی یا................افراد )ح

2

٢

.دلیل مشخص نماییددرستی یا نادرستی هر یک از عبارت هاي زیر را بدون ذکر 
(      ).متیونین است که در سمت کربوکسیلی رشته پلی پپتید قرار دارد،اولین آمینواسید در هر رشته پلی پپتید)الف

(          ).باقی مانده جمعیت یا محیط می شودهاي )آلل(رانش دگره اي باعث سازگاري دگره )ب
(            ).ترجمه می شود)ریبوزوم(قبل از کامل شدن ساختار رناتن AUGرمزه )پ
(           ).وجود می آیددر جنین انسان؛ همه یاخته هاي خونی از یاخته هاي بنیادي مغز استخوان به)ت
داراي سه ،به وجود می ایندaaBBCCو AAbbccهاي ) ژنوتیپ(ذرت هایی که از آمیزش دو ذرت با ژن نمود)ث

(     ).بارز و سه دگره نهفته می باشند)آلل(دگره
(       ).نواع پروتئین وجود داردرنگیزه هاي متفاوتی به همراه ا،فتوسیستمهرآنتن گیرنده نوردر)ج
(     ).به انتهاي آمینی پیش انسولین نزدیکتر استAنسبت به زنجیره Bزنجیره )چ
همانند رفتارحل مساله حاصل برهم کنش ،نوعی رفتار که در جهت حفظ گونه هاي در حال انقراض استفاده می شود)ح

(     ).ژن و اثرهاي محیطی است

2

٣
: به سواالت زیر پاسخ دهید) DNA(رابطه با دنادر

حالت پایداري دارد؟مولکول دناولی چرا با وجودي که پیوند هیدروژنی به تنهایی انرژي پیوندي کمی دارد)الف
؟آیا در هر ساختار تکرار شونده دنا پیوند فسفو دي استر وجود دارد)ب

5/0

٤

دررابطه با همانندسازي به سواالت زیر پاسخ دهید
شکل مقابل مربوط به همانندسازي در کدام جانداران است؟)الف

تشکیل می شود؟محل دوراهی همانندسازي کدام پیوند اشتراکی در)ب
از دومرحله همانندسازي دو نوار در ابتدا و انتهاي لوله در کدام الگوي همانندسازي بعد،در آزمایش مزلسون و استال)ج
اریم؟د

75/0
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ی سواالت در صفحھ دومادامھ 

٥

.گزینه درست را انتخاب نمایید
است؟ نامناسب؛ زیردام گزینه براي تکمیل عبارت ک-5-1

...................مشخص شد که .............توجه به پژوهش هاي با
.ماده وراثتی می تواند از یاخته اي به یاخته دیگر منتقل شود–گریفیت )الف

.یک رشته دناتعداد بازهاي الی تیمین با بازهاي آلی آدنین برابراستدر-چارگاف)ب
.بیش از یک رشته پلی نوکلئوتیدي دارندهاي دنا در ساختار خودمولکول الزاما-فرانکلینوویلکینز)ج
.موجب پایداري اطالعات آن می شود، بازهاي گوانین بیش تر در یک مواکول دناوجود-گریکواتسون و) د
در ارتباط با رابطه بین دگره ها کدام عبارت درست است؟-5-2

.افراد خالص بروز می کند) فنوتیپ(در رابطه هم توانی، حدواسط رخ نمود)الف
.استها)فنوتیپ(بیشتر از رخ نمود) ژنوتیپ(در رابطه بارز و نهفتگی تعداد ژن نمودها)ب
.به صورت همزمان بروز می کنند)آلل(در رابطه بارزیت ناقص، هر دو دگره )ج
.امکان پذیر است) فنوتیپ(از طریق رخ نمود) ژنوتیپ(تشخیص هر ژن نمودهادر رابطه بارز و نهفتگی )د
است؟نادرستکدام مورد - 5-3

. شیرکوهی و کوسه داراي نیا و زیستگاه مشترك می باشند،دلفین)الف

.یکسان یا متفاوتی  داشته باشندمی توانند کارساختارهاي همتا)ب

.از کوسه استبیشتر،توالی هاي حفظ شده و شباهت  خویشاوندي بین دلفین با شیرکوهی)ج

.آنالوگ نشان می دهدکه جانداران براي پاسخ به یک نیاز به روش هاي مختلفی سازش پیدا کرده اندساختارهاي)د
؟نمی شودکدام در چرخه کربس تولید -5-4

NADH- دATP-جFAD-بCO٢- الف

1

٦

.خط بکشیدداخل پرانتز عبارت درست زیرجملهدر هر 
.آزمایش سوم گریفیت انتقال صفت صورت می گیرد) مخالف- همانند(در آزمایش دوم ایوري )الف

.باشد) مونث -مذکر(تواندنمیفرد ناقل هموفیلی )ب
.باشد) مصرف الکل-سیانید(اثر برافزایش سرعت تشکیل رادیکال هاي آزاد از اکسیژن می تواند)پ
C٤(گیاهان،مرحله تثبیت کربن درون یک یاخته می باشندگیاهانی که داراي دو)ت – CAM (نامیده می شوند.
.میتوکندري تولید می شوددر)استیل کوانزیم–(CO٢ابتدا،طی فرایند اکسایش محصول نهایی قندکافت)ث
بر میزان تفاوت ( در گونه زایی دگرمیهنی اگر جمعیتی که از جمعیت اصلی جدا شده کوچک باشد آن وقت رانش ژن)ج

).از میزان تفاوت بین دو جمعیت می کاهد-بین دو جمعیت می افزاید

75/1
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.است)نیژخزانه -ژنگان(توالی بین ژنی مربوط به )چ

سومدامھ ی سواالت در صفحھ ا

٧

:با در نظر گرفتن توالی رناي پیک به سئواالت پاسخ دهید
ACCUAUGCCUUACCAUAGGUAAAGUCUC....

است؟Aدرجایگاه ) کدون(باشدکدام رمزهPدرجایگاه GUA)آنتی کدون(پادرمزهاگر)الف
چه نوع جهش جانشینی رخ می دهد؟،جانشین شودGباCنوکلئوتید ،این رناي پیکرمزه سوم ازاگردر)ب

5/0

٨
حلقه هاي بیرون از مولکول دو رشته اي چیست؟، رنا بالغ حاصل از آندنا ودراین طرح ساده از رشته الگو)الف

5/0؟ندارددر چه قسمت هاي از این شکل امکان تشکیل پیوند هیدروژنی وجود )ب

چیست؟در باکتري رونویسی ژن عامل؛ در تنظیم مثبت)الف٩
شود؟) پلیمرازRNA(ازنزیم رنابسپارآموجب افزایش فعالیت می تواندفوق دنا باکتري جهش درآیا) ب

5/0

١٠

جهت رونویسی در شکل مقابل از چپ به راست است یا از راست به چپ؟)الف
دیده می شود؟پروکاریوت ها و یوکاریوت ها ها در)ریبوزوم(یا تجمع رناتنآ)ب
ند؟ابسیار فعال،چه ژن هایی در یاخته هاي تازه تقسیم شده)ج
ورد رونویسی ژن مجاوررشته مورد رونویسی یک ژن با رشته مآیا ممکن است)د

؟یکسان باشد

1

١١
بستگی دارد؟Iبه آرایش تترادها در میوز تداوم گوناگونی درجمعیت ها سازوکارکدام )الف

گامت هاي نوترکیب )ژنوتیپ(ژن نمود، روي یک کروموزوم قرار دارندbو Aژن هايکه AaBbنمودفردي با ژن )ب
؟این فرد را بنویسید

75/0

١٢

:پاسخ دهیدکوتاه 
دو محصول پر انرژي چرخه کربس کدامند؟)الف

یک رادیکال آزاد در میتوکندري و یک پاداکسنده نام ببرید؟)ب
براي تامین اکسیژن دارد؟درخت حرا چه سازوکاري) پ

25/1

13

چه ساختاري را نشان می دهد؟،شکل مقابل)الف
محل دقبق آن را بنویسید؟)ب
الکترون برانگیخته خارج شده در نهایت به کدام مولکول می رسد؟)ج
شماره یک را نامگذاري کنید؟)د

1

١
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چه اثري بر )بچه اثري بر عملکرد آنزیم روبیسکو دارد؟)الف٣Cگیاهان نور در محیط افزایش بیش از حد دما و١٤
ورده فتوسنتزي گیاهان دارد؟آمیزان فر

5/0

ادامه سواالت در صفحه چهارم

دو مزیت قلمروخواهی براي جانوران را بنویسید؟)الف١٥
را به چه منظوري به کار می برند؟قطعه هاي برگ،مورچه هاي برگ بر)ج

1

١٦

).یک گزاره اضافه است(. را به یک گزاره مناسب متصل کنیدهر یک از واژه هاجدول زیردر 
گزارهواژه

EcoR١آنزیم - 1
آنزیم لیگاز-2
پلیمراز)RNA(آنزیم رنابسپاراز- 3

تشکیل دناي نوترکیب- الف
جداسازي یاخته تراژنی-ب
سامانه دفاعی باکتري-پ
میزبانواردکردن دناي نوترکیب به یاخته -ت

75/0

١٧
.کسان استیدر همه افراد یک گونه ............اساس رفتار )الف

چه نوع پرسشی در رفتار شناسی به دیدگاه انتخاب طبیعی مربوط است؟)ب
کاکایی- جیرجیرك-ماده براي انتخاب شدن بیشتر رقابت می کند؟ طاووسجانور،در کدام موجود)پ

75/0

١٨

:پاسخ دهید
چگونه است؟عدد اکسایش اتم کربن در مولکول قند نسبت به کربن درمولکول کربن دي اکسید)الف

گیاه چه نوع فتوسنتزي دارد؟ ،از آغاز تاریکی باشداسیدي ترعصاره گیاهی در آغاز روشنایی PHاگر )ب
نام ببرید؟را» باکتري گوگردي سبز-اوگلنا« رنگیزه فتوسنتزي)ج

1

١٩
پروتئین سمی تولیدشده توسط باکتري هاي خاکزي در کجا فعال می شود؟ )الف

5/0؟علت نیاز به دریافت متناوب لنفوسیت هاي مهندسی شده در ژن درمانی چیست)ب

٢٠

.تامین می شود................از ) گلیگولیز(انرژي فعال سازي براي انجام واکنش هاي مربوط به قند کافت)الف
را با هم مقایسه کنید؟» NADH-FADH٢–گلوکز « انرژيسطح )ب
؟جزو زنجیره انتقال الکترون محسوب می شودساز ATPآیا آنزیم )ج
کجاست؟سازATPمحل قرار گرفتن آنزیم )د

25/1

75/0رفتار دگرخواهی که به نفع خود فرد باشد مثال بزنید و علت را توضیح دهید؟٢١

20موفق وموید باشید
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3/1399/: تاریخ امتحان آموزش متوسطهدوازدهمسال 
مزینی:نام و نام خانوادگی طراح سوال

:کد پرسنلی
دبیرستان فاتح-شاهدوارثان نوردبیرستان - دبیرستان اسالمبولچی: نام آموزشگاه

6:ناحیه/ مشهد : شهرستان/ جشنواره طراحی سوال خراسان رضوي

نمرهراهنماي تصحیحردیف
به روش - ت) 25/0(Rت شیمیایی بنیان ماهی- پ)   25/0(سیتوپالسمی-ب)  25/0(ساختارچهارم - الف1

)25/0(افراد نگهبان-ح)       25/0(موروال-چ) 25/0(گوگرد-ج) 25/0(انتخاب طبیعی-ث)  25/0(یاکسایش
2

2
)         25/0(لطغ-ت)25/0(درست-پ) 25/0(لطغ-ب) 25/0(لطغ- الف

)25/0(درست- ح)            25/0(درست- چ)              25/0(درست-ج)25/0(درست -ث
2

5/0)   25/0(خیر-ب)      25/0(جفت بازهاي مکمل- الف3

75/0)25/0(حفاظتی- ج)  25/0(فسفودي استر-ب)     25/0(یوکاریوت- الف4

1)25/0(ب-4)      25/0(الف -3)      25/0(ب- 2)     25/0(ب- 51

6
)      25/0(کربن دي اکسید- ث)     25/0(الکلمصرف -پ)     25/0(CAM-ت)   25/0(مذکر- ب)  25/0(الف مخالف

)25/0(ژنگان- چ)     25/0(بر تفاوت می افزاید- ج
75/1

5/0)   25/0(بی معنا- ب)  AGG)25/0- الف7

5/0)25/0(میانه-ب)      25/0(میانه- الف8

5/0)25/0(بله-ب)       25/0(حضور مالتوز-الف9

1بله-دrRNAژن سازنده - ج)    25/0(بله-ب)     25/0(چپ به راست- الف10

25/0) (25/0(75/0(AB-ab-ب)      25/0(گوناگونی دگره اي در گامت ها- الف11

12
و اکسیژن با دو بار ) 25/0(کاروتنوئید-ب)   25/0) (25/0(دو مورد کافی استNADH-FADH2-ATP- الف

)25/0(شش ریشه- پ)    25/0(منفی
25/1

1)25/0(مولکول هاي رنگیزه-د)25/0(+NADP-ج)25/0(غشا تیالکوئید- ب)   25/0(فتوسیستم- الف13

5/0)25/0(کاهش می دهد-ب)   25/0(ي میکندفعالیت کربوکسیالز- الف14

15
پناهگاه امن ) 25/0(افزایش زاداوري) 25/0(افزایش جفت یابی ) 25/0(غذا و انرزي دریافتی را افزایش میدهد؛- الف

توجه دو مورد کافی است)  25/0(از شکارچی
1



باسمه تعالی
صبح8:ساعت شروع تجربی: رشته زیست شناسی:نهایی درسشبه تصحیح سؤاالت امتحان راهنماي

3/1399/: تاریخ امتحان آموزش متوسطهدوازدهمسال 
مزینی:نام و نام خانوادگی طراح سوال

:کد پرسنلی
دبیرستان فاتح-شاهدوارثان نوردبیرستان - دبیرستان اسالمبولچی: نام آموزشگاه

6:ناحیه/ مشهد : شهرستان/ جشنواره طراحی سوال خراسان رضوي

نمرهراهنماي تصحیحردیف
)25/0(براي پرورش نوعی قارچ که از ان تغذیه می کند)25/0(بعنوان کود -ب

75/0) 25/0(ب  - 3) 25/0(الف - 2)25/0(پ- 161

75/0)25/0(جیرجیرك  - ج) 25/0(پرسش چرایی  -ب) 25/0(غریزي - الف17

1)25/0) (25/0(باکتریو کلروفیل  -سبزینه- ج) 25/0(کم  -ب) 25/0(کمتر - الف18

5/0)25/0(زیادي ندارند  یاخته ها قدرت بقاي- ب) 25/0(لوله گوارش حشره مضر - الف19

20
غشا داخل - د) 25/0(خیر - ج)25/0) (25/0(NADH<FADH2>گلوکوز  - ب) ATP)25/0–الف 

)25/0(میتوکندري  
25/1

21
و با مرگ احتمالی آن ها قلمرو را تصاحب ) 25/0(از این تجربه براي پرورش زاده هاي خود -)25/0(پرنده یاریگر

)25/0(می کند  
75/0

20جمع نمرههمکار گرامی خسته نباشید        


