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 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 امضاء مدیرمحل مهر و 

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 نمره 1 ایوری و همکاران چه بود؟مرحله دوم آزمایش  (1

 نمره 1 مدل غیرحفاظتی چیست؟ (2

 نمره 1 نتیجه پژوهش چارگف چه بود؟ (3

 نمره 1 ن را توضیح دهید.وتئیساختار سوم پر (4

 نمره 1 چیست؟ DNAنخستین اتفاق در همانند سازی  (5

 نمره 1 علت عملکرد اختصاصی آنزیم چیست؟ (6

 نمره 1 انداز چیست؟راه (7

 نمره 1 ترون )میانه( چیست؟ینا (8

 نمره 1 به اسید آمینه را توضیح دهید. tRNAنحوه اتصال  (9

 نمره 1 رسد؟ترجمه چگونه به پایان می (11

 نمره 1 اپراتور چیست؟ (11

 نمره 1 صفت پیوسته را توضیح دهید. (12

 نمره 1 شود؟دیده می A+ فردغشای گلبول قرمز چه ساختارهایی در  (13

14) 
را در ارتباط با این بیماری ماده  افراد نمودها و رخ نمودهای، ژن به جنس نهفته باشداگر کور رنگی یک بیماری وابسته 

 بنویسید.
 نمره 1

 نمره 1 انتظار برخورد با چه ژن نمود و رخ نمودهایی را داریم؟ ،حاصل نسلدر از آمیزش مرد سالم و زن ناقص هموفیلی،  (15

 نمره 1 جهش مضاعف شدن را توضیح دهید. (16

 نمره 1 هایی است؟شامل چه بخشنر  ژنوم انسان (17

 نمره 1  ژن را توضیح دهید. شارش (18

 نام و نام خانوادگی: ......................

 دوازدهم تجربی مقطع و رشته:

 نام پدر: .......................................

 شماره داوطلب: ...........................

 صفحه2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطینیردولتی دخترانه سرای دانش واحد دبیرستان غ

 0311 -0011سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 زیست شناسی دوازدهم نام درس: 

 ............ نام دبیر:

 02/0311 / 02امتحان:  تاریخ

 عصر /صبح 1:  22  ساعت امتحان:

 قهدقی 002مدت امتحان : 
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 نمره 02جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمره 1 چیست؟آسینگ اوور کر (19

 نمره 1 زایی هم میهنی چیست؟شرط وقوع گونه (21
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1) 

 

دار را استخراج و به چند قسمت تقسیم کرد. به هر قسمت آنزیم تخریب کننده یکی از مواد آلی را عصاره سلولی، باکتری کپسول

گیرد به جز ظرفی که در همه ظروف انتقال صورت میدید  . اوباکتری فاقد کپسول انتقال داداضافه کرد. هر بخش را به محیط کشت 

 است. DNAحاوی آنزیم تخریب کننده 

 

2) 
  

 .ی جدید هم ساخته شده وارد یاخته دیگری شوندDNAنخورده باقی مانده، دو رشته ی قبلی به صورت دستDNAهر دو رشته 

3) 

 

ها حالت مارپیچ و بیش از یک رشته دارد. آن DNAتهیه کردند و بیان کردند که  DNAتصویری از مولکول  xبا استفاده از پرتو 

 را نیز تشخیص دادند. DNAابعاد مولکول 

 

4) 
 شود.ای دیده میشود. ساختار دوم به دو صورت مارپیچ و صفحههیدروژنی برقرار میپپتیدی پیوند هایی از زنجیره پلیبین بخش

 

5) 
 شود.غلط باعث رفع اشتباه در همانندسازی میید نوکلئوتو حذف  استرفسفودینابسپاراز که با شکستن پیوند دازی ئوکلنفعالیت 

 

6) 

 

ماده به پیش  کننده به اتصالا نیاز دارند که به مواد آلی کمکههای فلزی یا مواد آلی مثل ویتامینها برای فعالیت به یونبعضی آنزیم

 گویند.یم میکوآنزجایگاه فعال، 

7) 
رونویسی  ،جدا شده DNAرنا از  و DNAآن توسط رنابسپاراز، آنزیم از  شدنوجود دارد که با رونویسی  DNAای در های ویژهتوالی

 یابد.پایان می

8) 
 باشد.ی بالغ وجود دارد اگزون میmRNAی اولیه و هم در mRNAها هم در که رونوشت آن DNAهایی از مولکول بخش

 

9) 

 

کند و خود پیوند هیدروژنی هنگام ترجمه برقرار میمکمل  هبا رمزاست که  tRNAبخشی از  ،یا ضد رمز یا آنتی کردن هپاد رمز

 شود.توسط رنابسپاراز روی بخشی از آن ساخته می

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 فلسطین واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 0311-0011سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 3زیست شناسینام درس: 

 .................نام دبير: 

 0311/ 01 /21 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  11:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 001مدت امتحان:
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11) 

 

آغاز به آن رمزه ی مکمل tRNAکند. سپس آغاز هدایت می رمزهزیر واحد کوچک ریبوزوم را به سوی  mRNAهایی از بخش

 شود.متصل شده با افزوده شدن زیر واحد بزرگ و کوچک به یکدیگر ترجمه آغاز می

 

11) 

 

 و  DNAشدن هاست که عوامل رونویسی به آن متصل شده و با خمیدهوکاریوتدر یی DNAافزاینده بخشی از هر مولکول 

 یابد.سرعت رونویسی افزایش می ،قرارگیری عوامل رونویسیکنار هم

 

12) 
 دهد.نمودها را نشان میصفاتی هستند که در بروز آنها بیش از یک جایگاه ژن شرکت دارد. همان صفات پیوسته هستند و طیفی از رخ

 

13) 
 Dهای و پروتئین Bساکاریدهای پلی

 

14) 

 

xD               سالم 

 

xd              بیمار 

15) 

hx Hx  

hxhx hxHx hx 

yhx yHx y 

 

      xhy   *  xHxh 

 

16) 
 شود.کروموزوم جدا شده در جهت برعکس به همان محل جدا شدن متصل میدر واژگونی بخشی از یک 

 

17) 
 = ژنوم هسته  xکروموزوم غیرجنسی +  22

 حلقوی میتوکندری = ژنوم سیتوپالسم  DNAک ی

18) 
به نسل بعد  هااللتغییر کرده و برخی ها اللفرایندی که در آن بر اثر رویدادهای تصادفی برخی از افراد جمعیت حذف شده و فراوانی 

 رسند.به ارث نمی

19) 

 

ها از بقیه بیشتر باشد، که شانس بقای آنالل را دارند و هنگامی 2ناخالص هر  شود زیرا افرادباعث حفظ گوناگونی در جمعیت می

 رود.احتمال بقای هر دو الل باال می

 

 ایجاد یک مانع جغرافیایی و توقف شمارش ژن بین دو جمعیت (21

xD y    ,  xdy 

نوبیمار    نوسالم          
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