
 

صبح  9    ساعت:   10/1400/  50 تاریخ امتحان:  بسمه تعالی  

تبریز 2آموزش و پرورش ناحیه

فردوسی  ماندگار دبیرستان

1400-1401  دیماه امتحانات 

دقیقه    80     :  مدت امتحان   (3زیست شناسی )     امتحان درس:

شماره صندلی:   تجربی رشته:  دوازدهم    پایه:

کالس: نام ونام خانوادگی: 

بارم ***متن سواالت              ***  ردیف 

 مشخص کنید. بدون ذکر دلیلدرستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را  1

  ...................... .....  . پنج کربنه متصل می باشد در ساختار نوکلئوتید، باز آلی گوانین از حلقه بزرگتر خود به قند الف.

........................... .در رونویسی، نوکلئوتید تیمین دار رنا به عنوان مکمل در برابر نوکلئوتید آدنین دار دنا قرار می گیرد ب.

........................... .گویچه های قرمز جای دارداست که در غشای پروتئینی بر اساس بودن یا نبودن  Rhگروه خونی  ج.

   ...................... ...... جهش های فام تنی حذفی غالباً سبب مرگ موجود زنده می شوند د.

1 

 در هر یک از عبارت های زیر جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.   1

 برقرار می شود.    ........................... در تشکیل ساختار دوم پروتئین ها، پیوندهایالف. 

       هستند.  ...........................مواد اولیه مصرفی در ترجمه،  ب.

است.    ...........................نمودار توزیع فراوانی رخ نمودهای )فنوتیپ های( رنگ نوعی ذرت شبیه  ج. 

اشاره کرد که در دود سیگار وجود دارد.      ...................... ..... از مواد شیمیایی جهش زا می توان به د. 

2 

 در هر یک از عبارت های زیر، جواب صحیح را از بین کلمات داخل پرانتز انتخاب کنید و در برگه پاسخ نامه بنویسید.   1
   پروتئین ها( هستند. –، )اسیدهای نوکلئیک متنوع ترین مولکول های زیستی از نظر ساختار شیمیایی و عملکردی الف.

 رمز( می گویند.   –ا )رمزه به هر یک از توالی های سه نوکلئوتیدی در دنب. 

  چند جایگاهی( است.         –رنگ گل میمونی مثالی از صفات )تک جایگاهی  ج.

   غیر تصادفی( است.     –اگر آمیزش ها به رخ نمود یا ژن نمود بستگی داشته باشد، آمیزش )تصادفی  د.

3 

1  در پرسش های چهار گزینه ای زیر، گزینه درست را انتخاب کنید.  
( نیمه حفاظتی می باشد؟ DNAتحقیقات کدامیک از دانشمندان نشان داد که همانندسازی دنا )نتایج الف. 

. ایوری و همکاران4     . مزلسون و استال            3. واتسون و کریک     2  . ویلکینز و فرانکلین            1

رناتن )ریبوزوم( قرار می گیرد، دارای چه توالی است؟  Pاولین رمزه )کدون( که در جایگاه   ب.

1. AUG        2 .UAA       3 .UAC         4 .TAC

آنزیمی که آمینواسید ................. را می تواند تجزیه کند، وجود نداشته و باعث آسیب دیدگی .................. می شود. بیماری فنیل کتونوری، در ج. 

کلیه   –. فنیل آالنین 4کلیه                         –. پرولین 3مغز                     –. فنیل آالنین 2مغز                      –پرولین . 1

در کدامیک از جهش های زیر طول هیچ کروموزومی به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد؟   د.

 . واژگونی 4                          . مضاعف شدن3                              جایی   . جابه 2          . حذف                     1

4 

1.5 صطالحات زیر را تعریف کنید.  ا

 ساختارهای همتا     الف. 

 میانه )اینترون(   ب.

       ج. ژن شناسی

5 

 به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید. 1
ترکیبی که حاصل فعالیت آنزیم است، چه خوانده می شوند؟     الف.

     نام قند مصرفی ترجیحی در باکتری اشرشیا کالی چیست؟ ب. 

در فام تن شماره چند است؟  ABOجایگاه ژن های گروه خونی  ج.

 در کدام گونه زایی جدایی جغرافیایی رخ می دهد؟    د. 

6 

( را بنویسید.  RNA( و باز آلی نیتروژن دار اختصاصی رنا )DNAقند موجود در دنا )  0.5 7 
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 شکل روبرو همانندسازی دنا را نشان می دهد. با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید.   0.75

 در شکل مقابل همانند سازی دنا مربوط به پروکاریوت ها است یا یوکاریوت ها ؟     الف. 

 ( چند هلیکاز وجود دارد؟       1ب. در قسمت مشخص شده ) 

    راهی همانند سازی وجود دارد؟( چند دو DNAج. در هر بخش باز شده دنا )

8 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.  آنزیم هادر رابطه با   1.5

 چرا آنزیم های بدن انسان در دمای باالتر ممکن است غیر فعال شوند؟  الف. 

 ب. چرا آنزیم، انرژی فعال سازی واکنش را کاهش می دهد؟    

 افزایش غلظت پیش ماده در محیطی که آنزیم وجود دارد، تا چه زمانی می تواند باعث افزایش سرعت واکنش شود؟  ج. 

9 

   .به پرسش های زیر پاسخ دهید )دنا(  DNAمولکول در رابطه با   1

 در تشکیل پیوند فسفودی استر، فسفات یک نوکلئوتید به چه بخشی از قند مربوط به نوکلئوتید دیگر متصل می شود؟   الف. 

    پله ها از چه مولکولی ساخته شده اند؟  DNAدر مدل نردبان مارپیچ ب. 

 چرا قطر مولکول دنا در سراسر آن یکسان است؟    ج. 

10 

 . به پرسش های زیر پاسخ دهید ها پروتئیندر رابطه با   1

 کدام ساختار پروتئین ها با ایجاد پیوندهای پپتیدی بین آمینواسیدها شکل می گیرد؟   الف. 

 زنجیره های سازنده هموگلوبین، در ساختار دوم به چه شکل در می آیند؟      ب. 

 در چه صورت ساختار چهارم شکل می گیرد؟      ج. 

11 

 شکل روبرو به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید. با توجه به  0.75

 ( مربوط به کدام شماره در این مولکول است؟          tRNAالف. تفاوت رناهای ناقل )

 ب. شکل تاخوردگی اولیه رنای ناقل را نشان می دهد یا ساختار سه بعدی آن را؟    

 ود؟        ج. این مولکول در باکتری اشرشیاکالی توسط چه آنزیمی ساخته می ش
 

12 

 . به پرسش های زیر پاسخ دهید  ترجمهفرآیند  در رابطه با 1

 در مرحله طویل شدن، در کدام جایگاه آمینواسید از رنای ناقل جدا می شود؟      الف.

 در مرحله پایان، چه پروتئین هایی باعث جدا شدن زیر واحدهای رناتن از هم می شود؟   ب. 

 رناتن )ریبوزوم( می شود، ناقل کدام آمینواسید است؟    P( که وارد جایگاه tRNAاولین رنای ناقل )ج. 

 خالی می ماند؟        Eو  Aپر می شود و جایگاه  Pدر کدام مرحله فقط جایگاه د. 

13 

 . به پرسش های زیر پاسخ دهید  یوکاریوت ها تنظیم بیان ژنفرآیند  در رابطه با 1

 چگونه ممکن است از یاخته هایی با ژن های یکسان، یاخته هایی با عملکرد و شکل متفاوت ایجاد شوند؟     الف.

 در چه صورت مقدار رونویسی ژن، تحت تاثیر عوامل رونویسی تغییر می کند؟      ب. 

14 

 روند، چه سرنوشت هایی پیدا می کنند؟ )دو مورد( پروتئین ساخته شده در سیتوپالسم که به شبکه آندوپالسمی و دستگاه گلژی می  0.5

 
15 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.  بیماری هموفیلی در رابطه با  0.75

 شایع ترین نوع هموفیلی مربوط به فقدان چه ماده ای در بدن است؟       الف. 

 ژن نمود )ژنوتیپ( دختر ناقل بیماری هموفیلی را بنویسید.                    ب. 

 کدام فام تن )کروموزوم( انسان جایگاهی برای دگره های هموفیلی ندارد؟           ج. 

16 

دارد. چه ژن نمود )ژنوتیپ( و رخ نمودهایی )فنوتیپ هایی( برای فرزندان آنان پیش بینی می کنید؟  Oو مادری گروه خونی  ABپدری گروه خونی  1

 )بدون نوشتن راه حل(     

 

 

17 

            رابطه بین دگره های رنگ گل میمونی، چه نوع رابطه ای است؟الف.   0.5

 چگونه است؟      RWب. رنگ گل میمونی با ژن نمود 

 

18 
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  ارتباط دارد. آنها را مشخص کنید و در برگه پاسخ نامه بنویسید. ب ستون از عبارت های  با یکی  الفهریک از موارد ستون  1

 ب  الف 

 الف. ناهنجاری ساختاری در فام تن )کروموزوم(  . کم خونی ناشی از گویچه های قرمز داسی شکل  1

 ب. جهش ارثی   . نشانگان داون  2

 ج. جهش جانشینی   . جهش در گامت ها )کامه ها(3

 د. جهش خاموش   . واژگونی  4

 ه. ناهنجاری عددی در فام تن )کروموزوم(  

 

 

19 

 را نشان می دهد؟  جمعیتشکل زیر کدام عامل برهم زننده تعادل در  0.25

 

 

 

20 

 علت مقاوم شدن باکتری ها به پادزیست ها در نتیجه انتخاب طبیعی را بنویسید.    1

 

21 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.  تغییر در جمعیت هادر رابطه با  1

 در چه صورت با شارش ژن، حزانه ژن دو جمعیت به هم شبیه می شود؟      الف.

 نمی تواند باعث بیماری شود؟   SHb AHbچرا انگل بیماری ماالریا در فرادی با ژن نمود ب. 

22 

 موفق و پیروز باشید  
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 بسمه تعالی    صبح  9    ساعت:   10/1400/  50 تاریخ امتحان:

 تبریز 2آموزش و پرورش ناحیه

فردوسی  ماندگار دبیرستان  

 1400-1401  دیماه امتحانات 

  (3زیست شناسی )     امتحان درس: دقیقه   90     :  مدت امتحان

تجربی رشته:            دوازدهم    پایه: شماره صندلی:                

 نام ونام خانوادگی:  کالس:

***        پاسخنامه       ***  بارم  ردیف  

 1 درست  د.                                درست  ج.                     نادرست ب.                         نادرست الف. 1

 2 بنزوپیرند.                              زنگولهج.               آمینواسیدها ب.                     هیدروژنیالف.  1

 3     غیر تصادفی د.                    تک جایگاهی ج.                        رمزب.                      پروتئین ها  الف. 1

 4  . واژگونی4 د.             مغز –. فنیل آالنین 2ج.                     AUG .1 ب.             . مزلسون و استال 3الف.  1

 .نامند یم همتا یساختارها  دهند، انجام  یمتفاوت کار اگر یحت است، کسانی آنها یساختار طرح که را ییها اندامالف.  1.5

 )اینترون( می گویند.   انهیم شده  حذف یتوپالسمیس کیپ یرنا آن در رونوشت یول دارد وجود دنا مولکولدر  که ینواح به ب.

    از نسلی به نسل دیگر می پردازد.ت شاخه ای از زیست شناسی است که به چگونگی وراثت صفا ج. 

5 

 6 گونه زایی دگر میهنی د.            .تاس 9در فام تن شماره  ج.               گلوکزب.             فرآورده یا محصول الف. 1

 7 ( : باز یوراسیلRNA( : دئوکسی ریبوز        باز آلی نیتروژن دار اختصاصی رنا )DNAند موجود در دنا )ق   0.5

 8 دو راهی  2ج.                  هلیکاز  2ب.               یوکاریوت هاالف.  0.75

 آنزیم ها در دمای باالتر ممکن است شکل غیر طبیعی یا برگشت ناپذیر پیدا کنند. الف.  1.5

 آنزیم امکان برخورد مناسب مولکول ها را افزایش می دهد.ب. 

 تا زمانی ادامه می یابد که تمامی جایگاه های فعال آنزیم ها با پیش ماده اشغال شوند. ج. 

9 

          باز آلیب.                 (  OHگروه هیدروکسیل )الف.   1

 ک باز تک حلقه ای در مقابل یک باز دو حلقه ای قرار می گیرد.چون همیشه یج. 

01  

 11   یکدیگر پروتئین را تشکیل دهند.دو یا چند زنجیره پلی پپتید در کنار ج.                       مارپیچب.                       ساختار اولالف.  1

 12 رنابسپاراز پروکاریوتیج.           تاخوردگی اولیه ب.                               2شماره الف.  0.75

 13   مرحله آغازد.                   آمینواسید متیونین ج.         عوامل آزاد کننده ب.                             Pجایگاه  الف. 1

   .هستند فعال ریغ ژنها ریسا و فعال ژنها از تعدادی تنها اختهی هر در الف. 1

 چون تمایل پیوستن پروتئین ها به راه انداز در اثر عواملی تغییر می کنند مقدار رونویسی ژن آن هم تغییر می کند.ب. 

41  

 15 مکن است برای ترشح به خارج رفته یا به بخش هایی مثل واکوئل )کریچه( و کافنده تن بروند.م 0.5

 Y 16فام تن ج.                             hXHXب.             )هشت(   VIIIفقدان عامل انعقادی الف.  0.75

 B 17و    Aفنوتیپ :                    BOو   AOژنوتیپ :    1

 18   رنگ صورتیب.                بارزیت ناقصرابطه الف.   0.5

 19    ناهنجاری ساختاری در فام تن  –. الف  4    جهش ارثی       –. ب 3      ناهنجاری عددی در فام تن    –. ه  2جهش جانشینی           –. ج 1 1

02 گره ای رانش د 0.25  

بااکتری هاای غیر مقااوم بر اثر پاادزیسااات هاا از بین می روناد و بااکتری هاای مقااوم تکثیر می شاااوناد و باه تادریخ هماه جمعیات را باه خود  1

  بد. اختصاص می دهند؛ در نتیجه جمعیت از غیر مقاوم به مقاوم تغییر می یا

21 

     اگر بین دو جمعیت، شارش ژن به طور پیوسته و دوسویه ادامه یابد، سرانجام خزانه ژن دو جمعیت به هم شبیه می شود. الف. 1

 .ردیمی م انگل و اند شکل یداس آنها کند، یم آلوده  را ها چهیگو نیا یوقت چونب. 

22 

 موفق و پیروز باشید  
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