
 بنام خدا 

   1400دیماه  دخترانه یزدانپایه دوازدهم تجربی دبیرستان  3شناسیآزمون نوبت اول درس زیست

دقیقه 90مدت:          1400/  10/  1نام و نام خانوادگی:                                     تاریخ برگزاری: 

بارم سواالت ردیف 

مشخص کنید. صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را  1

 است. یحفاظت مهیدِنا، ن ینشان داد همانندساز های مزلسون و استال  شیآزما جینتاالف( 

 شود. میانجام ی سیاز رونو شی پ  فقطژن  انیب میها تنظوتیوکار یدر ب( 

 است. شتریرنگ قرمز ب مقدار باشد، شتریبارز ب یهاهرچه تعداد دگرهج( در نوعی ذرت 

ها دارای نیای مشترک آن است که این گونه متفاوت یهاهمتا در گونه یساختارهاعلت وجود د( 

 باشند. می

1

5/0دهد؟زایی را نشان میتصویر زیر کدام نوع گونه 2

جمالت زیر را با کلمه مناسب کامل کنید.  3

 .شوندیبه هم متصل م ........................به نام  یاشتراک وندیپ  یبا نوع دهاینوکلئوتالف( 

. ندیگویم ..............شده است   یسیرونو یدنا که مکمل رشته رنا رشته از یبه بخشب( 

 . مینام یم ......................صفت را  افتهیحالت بروز  ای یشکل ظاهرج( 

 ......................شود، یم یتصادف یدادهایاثر رو  بر یادگره یفراوان رییکه باعث تغ یندیبه فراد( 

 . ندیگو یم

1

ها )ژن  ، در افرادی که وضعیت گلبول قرمز به شکل زیر است کدام ژنوتیپRhدر ارتباط با گروه  4

توانند دیده شوند؟ نمود( می

5/0

جمالت زیر را با انتخاب کلمه مناسب از داخل پرانتز کامل کنید. 5

شود،  یم یهمانندساز دنابسپاراز را که باعث رفع اشتباه در ی(نوکلئاز –  یبسپاراز)  تیفعالالف( 

 . ندیگو یم  شیرا یو

وجود دارند.  متفاوتی( – یمشابه) یهایانواع توال ،یا پاد رمزه ه یجز در ناحناقل، ب یدر همه رناهاب( 

1
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 شود.یهم ظاهر مها، همراه با اثر دگره ،(ناقص تیبارز - یتوانهم )در ج( 

 دهد. یم رییتغ یژن ۀرا در خزان ژن نمودها( – هادگره) یفراوان یعیانتخاب طبد( 

 اصطالحات زیستی زیر را تعریف کنید.  6

 آنالوگ  ی ساختارهاد(          صفتج(         (نترونی)ا انه یمب(        نهیبه pHالف( 

2 

 75/0 سه مورد. را نام ببرید. هامیآنز تیعوامل مؤثر بر فعال 7

 دهد. بخشهای مشخص شده را نامگذاری کنید. تصویر زیر مولکول هموگلوبین را نشان می 8

 

 

 

 

 

 

1 

 1 د؟ینیب یم     یها چه ارتباط میآنز تیمسئله و فعال نیا نیشود تب باال خطرناک است، بیگفته م 9

شود قطر مولکول دنا در سراسر آن   یباعث مالف( چرا قرارگیری بازهای آلی بصورت جفت مکمل  10

 ؟باشد کسانی

 مورد  دوب( انواع مولکول رنا در یوکاریوتها را نام ببرید. 

1 

 75/0 ها را نام ببرید. عوامل تعیین کننده ساختار اول پروتئین 11

 درست را انتخاب کنید.ای زیر، گزینه در سواالت چهار گزینه 12

 N14 یکشت دارا طیبه مح  N15 یدارا  ی هایمزلسون و استال، پس از انتقال باکتر شی در آزماالف( 

 را نشان داد؟  یاستخراج شده کدام چگال یدنا قه،یدق 20بعد از 

 نی( سنگ 4       متوسط   یمیو ن نیسنگ  یمی( ن3   ( متوسط      2( سبک         1

 شود؟یمحسوب نم انیپا ۀرمز ریز  یهااز رمزه کی کدامب( 

1 )UGA           2 )AUG           3 )UAA              4 )UAG 

نشان   یرا بدرست  ABO یمربوط به گروه خون Oو  A ،B یهادگره انیروابط م نهیکدام گزج( 

 دهد؟ یم

 بارز است.  Oو  Bنسبت به دو دگره  A( دگره 1

 نهفته است. Oو  Aدگره نسبت به دو  B( دگره 2

 بارزند.  Oهم توان و نسبت به دگره  گریبا همد Bو  A یها( دگره3

 بارز است.  Aو  Bنسبت به دو دگره  O( دگره 4

 شود. یمجاور هم در دنا م نی میدو ت نی ب وندیپ  لی.................... باعث تشکد( 

 ( پرتو فرابنفش 4        نمک سود      ی( مصرف غذاها3         تیترین می( سد2    رنی( بنزوپ 1

1 
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 در مورد عمل رونویسی به سوالهای زیر جواب دهید.  13

 شود؟شکسته میالف( در فرآیند رونویسی کدام نوع پیوند شیمیایی در مولکول دنا 

آنزیم رنابسپاراز کدام توالی نوکلئوتیدی   رونویسی ژن از محل صحیح خود شروع شود برای اینکهب( 

 کند؟ در دنا را شناسایی می

 گیرد؟ قرار می دار دنانیآدن دیمکمل در برابر نوکلئوت عنوانکدام نوکلئوتید ب  یسیدر رونوج( 

  هم به نسبت مکمل ۀرشت دو نیشد، محصوالت ایانجام م  یسیژن رونو کی ۀدو رشت یاگر از رود( 

 شدند؟ می چگونه

25/1 

 75/0 شود. توضیح دهید رنای ناقل چگونه به آمینواسید مربوط بخود متصل می 14

 سازی( به پرسشهای زیر پاسخ دهید.در مورد ترجمه )پروتئین 15

 باشند؟ ها خالی میمرحله آغاز ترجمه کدام جایگاه ریبوزوم ُپر و کدام جایگاهالف( در 

 باشد؟ ریبوزوم می  گاهیجا از کدام  زین دینواسیناقل بدون آم یرناخروج ب( 

 باشد؟ج( تصویر زیر نشان دهنده کدامیک از مراحل ترجمه می

 

25/1 

 است  یسیاز رونو شیژن پ  انیب می تنظبه نظر شما تنظیم بیان ژن در سطح فام تنی،  16

 پس از آن؟  ای

25/0 

  یبرا یی( و چه رخ نمودهاپیدارد. چه ژن نمود )ژنوت AB یگروه خون یو مادر  O یگروه خون یپدر  17

 نوشتن راه حل الزم نیست. د؟یکنیم ین یب شیفرزندان آنان پ 

1 

  شیفرزندان آنان پ  یبرا ییهاازدواج کند.چه ژن نمود و رخ نمود لیهموف یسالم قصد دارد با زن یمرد 18

 نوشتن راه حل الزم نیست. د؟یکن یم  ینیب

1 

 1 مورد ذکر شود. 4؟ تعادل خارج شود حال از تیشوند جمعیباعث مچه عواملی با در خزانه ژنی  19

 به سواالت زیر جواب دهید.  شکل  یقرمز داس یهاچهیاز گو یناشخونی در مورد بیماری کم 20

 الف( کدام زنجیره هموگلوبین بیمار دارای آمینواسید متفاوت با فرد سالم است؟ 

 ب( رمز مربوط به چندین آمینواسید زنجیره پلی پپتید دچار تغییر شده است؟ 

 آمینواسیدی در زنجیره هموگلوبین بیمار استفاده شده است؟ ج( در اثر وقوع جهش از چه 

75/0 

             دگره یفراوان ماالریا شایع است   ی کهتوضیح دهید چرا در مناطق  شتریب اریبس 21

 ؟ مناطق است ریاز سا

25/1 

 سیاح  -موفق و پیروز باشید 
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 بنام خدا 

دیماه  دخترانه یزدانپایه دوازدهم تجربی دبیرستان  3شناسیآزمون نوبت اول درس زیستراهنمای تصحیح سواالت 

1400  

 بارم  جواب  ردیف 

 1 د( صحیح                الف( صحیح           ب( غلط            ج( صحیح 1

 5/0 گونه زایی هم میهنی  2

 1 ی ا رانش دگرهد(        (پی)فنوترخ نمود  ج(       رشته الگوب(      استر یفسفودالف(  3

4 DD  یاDd   5/0 

 1 هادگرهد(               یهم توانج(                یمشابهب(          ینوکلئازالف(  5

 . ندیگویم نهیبه pHرا دارد که به آن  تیفعال نیبهتر ژهیو pH کیدر  میهر آنزالف(  6

حذف شده  یتوپالسمیس کیپ  یدر رنا آن رونوشت یکه درمولکول دنا وجود دارد ول  ینواحبه ب( 

 . ندیگویم( نترونیا) انهیم

 . نامند یجانداران را صفت م یارث  یهایژگیو ،یدر علم ژن شناسج( 

 نامند. یآنالوگ م یساختارها متفاوت دارند، یاما طرح ساختار کسانیرا که کار  ییساختارهاد( 

2 

7 pH 75/0 ماده  شیو پ  می، دما، غلظت آنزمحیط 

 1 بتا  ۀ ریزنجد(               هِم ج(             +Fe 2ب(           آلفا ۀ ریزنجالف(  8

عملکرد آنها در سلول و بدن  نی کند بنابرا رفعالیرا غ مهایدرجه( ممکن است آنز 40تب باال )باالتر از  9

مرگ  یبدن و حت یشدن دستگاهها رفعالی ممکن است باعث غ مهایشود. عمل نکردن آنز یمختل م

 شود.

1 

مولکول  یدار یباعث پا ردویگ یقرار م  یباز دو حلقه ا کی در مقابل  یباز تک حلقه ا کی رایزالف(  10

 5/0 شود. یدنا م

 5/0دو مورد ذکر شود         یرِناتَن یرِنا، ناقل یرِنا، کیپ  یرِناب( 

1 

 75/0 کنند یم  نییها را تعنیپروتئ ساختار اول دها،ینواسیو تکرار آم بینوع، تعداد، ترت 11

 1 4د(                  3ج(               2ب(         2الف(  12

   25/0 دارلیوراسی دینوکلئوتج(        25/0ب( راه انداز      25/0الف( پیوند هیدروژنی  13

 5/0   شدند.یمتفاوت م اریبس دنامکمل  ۀدو رشت یساخته شده از رو  دیپپت یرنا و پلد( 

25/1 

مناسب را   دینواسیناقل، آم یپادَرمزه در رنا صی با تشخ وجود دارند که یا ژهیو یها  میها، آنز اختهیدر  14

 کند.  یبه آن وصل م و افتهی

75/0 

 75/0.   ماند یم یخال Eو  A گاهیشود و جا یپر م P گاهی در مرحله آغاز فقط جاالف(  15

 25/0ج( مرحله پایان                             E   25/0جایگاه ب( 

25/1 

 25/0 تنظیم پیش از رونویسی    16

 BO    5/0 1و  AOژنوتیپ )ژن نمود(:    B   5/0و  Aفنوپیپ )رخ نمود(:  17
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 XHXh  25/0    XhY 25/0 1ژن نمود:      25/0دختر ناقل  25/0رخ نمود: پسر هموفیل  18

مورد ذکر شود هر مورد  4.  یعیانتخاب طب، یرتصادفیغ زشیآم، شارش ژن، یرانش دگره ا، جهش 19

25/0 

1 

 25/0 دینواسیآم نیششم رمز مربوط بهب(           25/0 نیهموگلوب یبتا ۀ ریزنجالف(  20

 25/0 نیوالج( آمینواسید 

75/0 

شود که بخشی از چرخه. زندگی خود را در  ایجاد می ایبیماری ماالریا به وسیله. نوعی انگل تک یاخته 21

هستند، در معرض خطر  HbAHbAدارند، یعنی  گذراند. افرادی که گویچه سالمهای قرمز میگویچه

سبب بیماری شود، پس افراد   HbAHbS ابتال به ماالریا قرار دارند. این انگل نمی تواند در افراد

HbAHbS اند. بنابراین، وجود دگردر برابر ماالریا مقاومHbS   در این منطقه باعث بقای جمعیت

 . شودمی

25/1 

 پایان
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