
 

 

 

 

 

 

 

 محل مهر و امضاء مدیر نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 ل(لید کرذ ون)بد. کنید مشخصرا  یرز راتعبا ستیدرنا یا ستیدر ۱

 .نداهشد دارپوشینه ،پوشینه ونبد يهايباکتر همه که شد متوجه رمچها مایشآز منجااز ا پس گریفیت لف(ا

 . دمیشو شناسایی 2 ازپلیمر RNA توسط 3 ازپلیمر RNA نزیمژن آ ازندراها (ب

 کمخونی ريبیما (دارد.  د دجوو صلیا خونی وهگر تعیین ايبر للآ سه ن،نساا پوست هندز پوششی لسلو هردر  طبیعی ربهطو (ج

 .دمیشو دیجاا نضافهشدا عنواز  نیژ جهش یک علت به سیشکلدا

 .نجامدانمی زشسا به طبیعی بنتخاا فبرخال ايهگرد نشرا (ه

52/۱ 

 . کنید بنتخارا ا مناسب کلمه 5

 د،میگیر) رتصو صفت لنتقاا که یدندد ه،شداجستخرا رهعصا يتئینهاوپر متما تخریباز  پس نشراهمکاو  ريیوا لف(ا

 .(دنمیگیر

 . دمیشو زيهمانندسادر  هاهشتباا فعر باعث دخو فعالیت با (رازنابسپاد ز،هلیکا) نزیمآ (ب

 . دمیشو گفته (ارمزگذر ،لگوا) شتهر د،میشو نویسیرو که DNA شتهاز ر بخشی به (ج

 .دمیشو دیجاا (متقابل ور،مجا) تیمیندو  بین پیوند تشکیل ثردر ا تیمین رپادو (د

۱ 

 . کنید بنتخارا ا صحیح گزینه ۳

 ............... ،سیدانوکلئیک هر رساختادر  گرفتهارقر دارنینآد ينوکلئوتیدها متما (۱-۳

 . ندامتصل دخو ورمجا نوکلئوتید به کیاشترا يپیوند نوعی با (ب     .نداگرفته ارقر دارتیمین نوکلئوتید یک مقابلدر  لف(ا

 .میشوند صلو دخو مکمل نوکلئوتید به نیروژهید پیونددو  با (د     .     نددار تفسفا وهگر سه تا یک دخو رساختادر  (ج

 ......... ....ها، ..... پروتئین.......( در تشکیل ساختار ........5-۳

 . دشو تشکیل نیروژهید پیوند ه،نجیرز يبخشها متمادر  باید - دوملف( ا

 .  نددار تئینوپر يشکلگیردر  يکلید نقش هاهنجیراز ز هریک - رمچها (ب

 .اردند همیتیا يپپتید يپیوندها دجوو - رمچها (.               دهددمیرخ  پیچهارماو  تصفحا بیشتر گیردتاخو -دوم  (ج

 ؟ستا وتمتفا بقیه با یکامکد ( جنس۳-۳

 نویسیرو ملاعو (د                  هیندافزا (ج                                ونینترا( ب                    ازندراها لف(ا

 گفت ........... انمیتودر ذرت  نگر تعیین ردمودر ( 4-۳

 .ستا بیشتر سفید نگر ارمقد ،باشد بیشتر بمغلو يللهاآ ادتعد هرچه لف(ا

 . ست) انیژچند چندجایگاهی صفتی میمونی نگگلر همانند (ب

 . ستا ناخالص ادفراز ا بیشتر ،جمعیتدر  خالص ادفرا نیاوافر (ج

 .نددار للآ سهاز  بیشتر هااز ژن امهرکد کهدارد  نیژ هجایگا سه صفت ینا (د

۱ 

 4از ۱صفحه ی 

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

 دوازدهم تجربی مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سعادت آبادسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0411 -0410سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 3زیست نام درس: 

 آقای سیف نام دبیر:

 ۱6/۱466 / 60 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح ۱۱:  66  ساعت امتحان:

 دقیقه 06مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 هنمر 2/0 ردمو هر. هیدد هکوتا پاسخ یرز تالاسؤ به 4

   ؟چیست «دارد وتمتفا سردو  همیشه خطی يناو ر ناد شتهر »هر جملهاز  رمنظو لف(ا

 ؟چیست حفاظتی زيهمانندسااز  رمنظو (ب

 د؟میشو سرعت یشافزا باعث يحد تا دهپیشما غلظت یشافزا دمیشو گفته اچر (ج

   ؟چیست تئینهاوپراول در  رساختااز  رمنظو (د

 ؟چیست زيهمانندسادر  زهلیکا نزیمآ نقش (ه

2/5 

 . کنید تعریفرا  یرز تصطالحاا 2

  نزیمآکو لف(ا

 جنس به بستهوا صفت (ب

 شخامو جهش (ج

 (ننگاژ) منوژ (د

5 

 .هیدد توضیح مختصر د؟میگیر شکل هاییمفر چه بهو  چگونه تئینهاوپردوم  رساختا 6

 

 

۱ 

   ؟مدآ ستدبه ناد رساختا ردمودر  طالعاتیا چه ،یکسا پرتو با هتهیهشد تصویر سیربر با لف(ا 7

 

 دارد؟ ايهفاید چهآن  سراسردر  ناد قطر دنثابتبو (ب

 

 

۱ 

 مراحل فرآیند رونویسی را فقط نام ببرید. 8

 

 

 

72/0 

 نام ببرید.مراحل فرآیند رونویسی را فقط  9

 

 

 

۱ 

 تواند رشته رناي بالق و کدام یک رشته دنیا الگو باشد؟با توجه به شکل کدام شماره می ۱0

 )توضیح الزم نیست(

 

2/0 

 .نویسیاز رو پس یا ستا نویسیاز رو پیشژن  نبیا تنظیم به طمربو یرز اردمواز  هریک کنید مشخص ۱۱

 تنمفا گیدفشر انمیزدر  تغییر (ب           پیک ينار عمر لطو یشافزا لف(ا
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 4از 2صفحه ی 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 . هیدد پاسخ یرز تالاسؤ به زالکتو انپرا شکل به توجه با ۱5

 . کنید اريگذمنارا  2و  1 يهارهشما لف(ا

 . بنویسیدرا  1 رهشما جنس (ب

 .کنید مشخصرا  نزیمآ حرکت جهت فلش یک با (ج

 

   ۱ 

 Rh ردمودر  یرز ضعیتو با ديفر ۱۳

 . کنید تعیینرا  دفر ینا خونی وهگر دنبو منفی یا مثبت لف(ا

 .بنویسیداو را  انندزفر ايبر ممکن ينوتیپهاژ ،کندازدواج  ستا ناخالص نتیکیژ ظلحااز  که يخترد با دفر ینا گرا (ب

 

 

 

 

 

 

 

۱ 

 هشد متولد منفی O خونی وهگر با يپسردارد،  مثبت B خونی وهگر که ديمر با مثبتA  خونی وهگر با نیاز ازدواج ز ۱4

 .ستا

 . بنویسیدرا  دمرزن و  ینا نوتیپژ (لفا

 نوتیپهاییژ چه  دخو قرمز يهالگلبو سطحدر  راتکربوهید عنوو داراي دو  D تئینوپر فاقد يخترد با پسر یناز ازدواج ا (ب

 ؟ستا رنتظاا قابل ننشااندزفر ايبر

۱ 

  یندر ا نگیررکو به مبتال يخترد تولد نمکاا یا. آستا هشد متولد نگیررکو به مبتال يپسر ،نیستند ربیما که ديمراز ازدواج زن و  ۱2

 (.ستا نهفتهو  جنس به بستهوا صفتی نگیررکو). کنید ثابترا  دخو پاسخدارد؟  دجوو ادهخانو

 

 

 

 

۱ 

 ؟میکنند سیربر ريفنیلکتونو ريبیما به حتمالیا يبتالا نظراز  تولد وبدرا در  زاداننو اچر ۱6

 

 

 

 

۱ 

 4از 3صفحه ی 
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 .هیدد توضیح ؟شتاگذ هداخو تأثیر تئینوپر یک ارمقد بر جهش تیرصو چهدر  ۱7

 

 

 

 

 

۱ 

 ؟هددمیرخ  تفاقیا چه گونیواژ جهشدر  ۱8
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 4از4صفحه ی 

 نمره 26جمع بارم : 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 الف( غ                ب( ص                ج( غ                   د( غ                    ه( ص ۱

 52/0مجاور       هرمورد گیرد             ب( دنابسپاراز                 ج( الگو                د( الف( می ۲

 2/0( الف        هرمورد 4-۳( د                 ۳-۳( ب                      5-۳( ب                   ۱-۳ ۳

۴ 

 (52/0. )دارد کسیلروهید وهگر نتهاا یکو در  (52/0) کسیلروهید وهگر نتهاا یکدر  یعنی (لفا

 (52/0) .دمیشو یگرد لسلووارد  جدید يناد شتهو دو ر (52/0) یاختههااز  یکیوارد  قبلی يناد شتهدو ر یعنی (ب

 (2/0). دشو پر دهپیشما با نزیمآ لفعا يهاهجایگا همه تادارد  مهادا مانیز تا یشافزا ینا نچو (ج

 (2/0) خطی رتصو به سیدهاامینوآ گرفتن ارقر ترتیب (د

 (52/0) ناد پیچرما دنکر زباو  (52/0) نیروژهید پیوند شکستن (ه

۵ 
.              باشد جنسی زوممووکرروي  صفت هتعیینکنندژن  که حالتی (.                           بمیکنند کمک نزیمآ به که لیآ ادمو (لفا

    2/0رد مو هر   ثتیورا دهما ايمحتو کل (.   دمیکند تبدیل سیدامینوآ نهما ايبر يیگرد مزر بهرا  سیدامینوآ یک مزر که جهشی (ج

 (2/0شود. )پپتیدي پیوندهاي هیدروژنی برقرار میهایی از زنجیره پلی( بین بخش2/0) ايصفحهو  پیچرما مفردو  به ۶

 (2/0) ناد تطالعاا اريپاید (ب( 2/0) دارد شتهر یکاز  بیشو  ماپیچی حالت ناد (لفا ۷

 52/0 قسمت هر            مهو ادا نطویلشد ز،غاآ ۸

۹ 
 يشتهو ر (52/0). دمیشو هجایگا ینوارد ا ترجمه نپایا عامل( 52/0) زومیبور A هجایگادر  نپایا يهاهمزاز ر یکی گرفتن ارقر با

 (52/0). میشوند اجد پیک يناو ر زومیبور ايجزا همچنینو  يپلیپپتید

 52/0 ردمو هر        بالغ ينار 5و     لگوا يناد ۱ ۱۱

 52/0( پیش از رونویسی             هرمورد 5      الف( پس از رونویسی  ۱۱

 52/0انداز          ب( آمینواسیدي         ج( از چپ به راست       هرمورد الف( مهارکننده، راه ۱۲

 0/52هرمورد               dd     Dd       DDالف( مثبت            ب(  ۱۳

 52/0هرمورد             BOdd        AOddب(              BODd           AODdالف(  ۱۴

 (52/0کنند. )( چون آلل سالم را از پدر خود دریافت می52/0خیر ) ۱۵

۱۶ 
 سیبآ باعث درما شیر با ،مبتال زادنو تغذیه (52/0).اردند ريشکاآ عالئم زادينوو در  (52/0)ستا نهفته ريبیما ريفنیلکتو نچو

 (2/0).دمیشو يمغز

 (52/0( یا افزاینده رخ دهد.)52/0انداز )( مثل راه2/0)تنظیمی يلیهااتواز  یکیدر  جهش که هنگامی ۱۷

 (52/0شود. )( و در جهت معکوس به همان کروموزوم متصل می52/0اي از کروموزوم جدا شده )قطعه ۱۸

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 0ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سعادت آباد واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 4111-4114سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 3زیست نام درس: 

 آقای سیفنام دبیر: 

 41/4111/ 10 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  44:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




