
 

 

 

 

 

 
 

 

 ًوطُ سؤاالت ضزٗف

 زض ّط ٗک اظ سؤاالت ظٗط، ٗکٖ اظ هَاضز زاذل پطاًتع ضا ثِ ػٌَاى پبسد اًتربة کٌ٘س: 1

 ضَز. ظإ  )ض٘و٘بٖٗ/ف٘عٗکٖ( اٗجبز هٖ الف( زٍپبض ت٘و٘ي ثط اثط ػَاهل جْص

 تَاًس زض هطاحل ث٘طتطٕ اًجبم ضَز. ّب( هٖ ّب/پطٍکبضَٗت ة( تٌظ٘ن ث٘بى غى زض )َٗکبضَٗت

 ّبٕ )پطٍکبضَٗتٖ/ َٗکبضَٗتٖ( گطٍُ فسفبت آظاز ًساضًس.  ج( ثطذٖ اظ زًبّبٕ هَجَز زض ٗبذتِ

 ، سبظًسٓ ًَػٖ )کطثَّ٘سضات/پطٍتئ٘ي( ّستٌس.ABOّبٕ هطثَط ثِ جبٗگبُ غًِٖ گطٍُ ذًَٖ  ز( ّط ٗک اظ زگطُ

 

 

1 

 س:ّبٕ ظٗط ضا ثسٍى شکط زل٘ل هطرص کٌ٘زضستٖ ٗب ًبزضستٖ ّط ٗک اظ ػجبضت 2

 تَاًس هبًغ اظ ث٘بى غى ضَز. الف( اتصبل ضًبّبٕ کَچک ثِ ضًبٕ پ٘ک اًسبى، هٖ

 تَاًس اظ ضضتٔ ضهعگصاض غى ثِ ػٌَاى الگَ استفبزُ کٌس. ة( ًَػٖ آًعٗن ثسپبضاظ هٖ

 ج( ٍٗلکٌ٘ع ٍ فطاًکل٘ي ثب استفبزُ اظ پطتَ اٗکس، ًتَاًستٌس اثؼبز هَلکَل زًب ضا تطر٘ص زٌّس.

 ّبٕ فلعٕ ٍاثستِ است، فؼبل٘ت آًعٗوٖ زاضز. کِ ػولکطز آى ثِ َٗىز( ّط پطٍتئٌٖ٘ 

 

 

1 

 ّبٕ ظٗط، جبٕ ذبلٖ ضا ثب ًَضتي کلوبت هٌبست پط کٌ٘س:زض ّط ٗک اظ ػجبضت 3

 ّب زض آى ..................... ثبضٌس. الف( ثطإ آى کِ جوؼ٘تٖ زض تؼبزل ثبضس، الظم  است آه٘عش

 ضَز. پل٘وطاظٕ ذَز، هَجت تطک٘ل پًَ٘س ............................ هٖ ة( آًعٗن زًبثسپبضاظ، طٖ ػول

 ضًَس. إ جبًساضاى، سبذتبضّبٖٗ کِ کبض ٗکسبى ٍ ططح هتفبٍت زاضًس، ................... ًبه٘سُ هٖ ج( زض تططٗح هقبٗسِ

 .................. است.ضکل  ذًَٖ زاسٖ ز( ضهع هطثَط ثِ آهٌَ٘اس٘س هتًَ٘٘ي، زض زًبٕ افطاز هجتال ثِ کن

 

 

1 

 ّبٕ ظٗط پبسد زّ٘س: زض اضتجبط ثب جْص، ثِ پطسص 4
 کٌس، چِ ًبم زاضز؟ تي غ٘طّوتب تغ٘٘ط هٖ تٌٖ کِ زض آى سبذتبض زٍ فبم الف( جْص فبم

 ضَز، چِ ًبم زاضز؟ ة( جْطٖ کِ هٌجط ثِ تجسٗل ضهعٓ آهٌَ٘اس٘س ثِ ضهعٓ پبٗبى هٖ

 اًس؟ ثطضسٖ کبضَٗت٘پ فطز قبثل تطر٘صّب ثب  ج( کسام گطٍُ اظ جْص

 ضَز،اظ چِ ًَػٖ است؟ ضکل هٖ زاسٖ ذًَٖ  ز( جْص کَچکٖ کِ هٌجط ثِ ث٘وبضٕ کن

 

 

1 

 ای زیر، گسینۀ مناسة را انتخاب کنیذ: )تذون توضیح(های چهار گسینه *در هر یک از پرسش 5

 ّب زضست است؟ الف ـ کسام گعٌِٗ، زض اضتجبط ثب ًقص پطٍتئ٘ي
 کاتالیزوريای زیستی، قطعاً ساختار پروتئیوی دارهد.( 1

 ( پروتئین غضایی، ممکن است هقش آهزیمی داصتى باصد.2

 ياست. ( کٌتاه صدن طٌل مايیچى، هاصی اهقباض بعضی پروتئین3

 يا هقش دارهد. يای يیپٌتاالمٌسی، در توظیم فعالیت ژن ( مًارکووده4

 ّب زضست است؟ فؼبل٘ت آًعٗن ة ـ کسام گعٌِٗ، زض هَضز ػَاهل هؤثط ثط
1 )pH يای مٌجٌد در فضای لٌلة گٌارصی اهسان، مضابى است. بًیوة پروتئاز 

 تٌاهد موجر بى افزایش فعالیت آهزیم صٌد. ماده یا فراورده می ( افزایش مقدار پیش2

 گراد، بًترین فعالیت را دارهد. درجة ساهتی 33يای بدن اهسان، در دمای  ( يمة آهزیم3

 اهد، ممکن است بى حالت فعال برگردهد. يایی کى در بر اثر تغییر دما غیرفعال صده آهزیم( 4

 ٖ ّـبٕ   سبکبضٗس حبصل اظ تجعٗٔ ًطبستِ ضا ثب کوک هحصـَالت ثؼیـٖ غى   تَاًس زٕ ج ـ ثبکتطٕ اضطض٘بکالٕ ه

 ......... است.إ اظ تٌظ٘ن .............. زض هطحلٔ ... ّب، ًوًَِ ذَز هصطف کٌس. تٌظ٘ن ث٘بى اٗي غى
 ( مثبت ـ ترجمى4( موفی ـ روهٌیسی             3( مثبت ـ روهٌیسی              2( موفی ـ ترجمى               1

 ضَز. زـ زض هطحلٔ پبٗبى ثطذالف هطحلٔ آغبظ تطجوِ، ............. هٖ
 رهاتن تضکیل Aپیٌهد پپتیدی در جایگاه  (2رهاتن                                   Aرهای هاقل وارد جایگاه   (1

 رهاتن صکستى Pپیٌهد پپتیدی در جایگاه   (4رهاتن خارج                               P( رهای هاقل از جایگاه 3
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 3از  1صفحه 

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

 تجربی دوازدهن هقطع و رشته:

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

 ...............................شواره داوطلب: 

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش ضهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش ضهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانص واحد رسالت

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 3زیست نام درس: 

 20/10/1399امتحان:   تاریخ

 /عصرصبح08:  00 ساعت امتحان:

 دقیقه 100مدت امتحان : 
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 ثِ سؤاالت ظٗط پبسد کَتبُ زّ٘س: 6

 ضًَس، چِ ًبم زاضًس؟ زٗسُ هّٖبٕ هرتلف  ّبٖٗ اظ زًب کِ زض ث٘ي گًَِ الف( تَالٖ

 تي زاضز؟ زض ّط هجوَػٔ ذَز چٌس فبم  ة( گ٘بُ هغطثٖ غ٘ططج٘ؼٖ کِ زٍٍضٕ هتَجِ آى ضس،

 ضًَس؟ ج( سبذتبضّبٖٗ کِ ططح هتفبٍت اهب کبض ٗکسبى زاضًس، چِ ًبه٘سُ هٖ

 ضًَس؟ چِ ًبه٘سُ هٖ  ًساضز،ّب زض ضًبٕ س٘تَپالسوٖ ٍجَز  ّبٖٗ اظ زًب کِ ضًٍَضت آى ز( ثرص

 

 

1 

ّب ضا  ّبٕ اسبسٖ زٗگطٕ ً٘ع زاضًس. زٍ هَضز اظ اٗي ًقص ًَکلئَت٘سّب، ػالٍُ ثط ضطکت زض سبذتبض زًب ٍ ضًب، ًقص 7

 ث٘بى کٌ٘س.

1 

 هطرص ًوبٗ٘س: ثسٍى شکط زل٘لزضستٖ ٗب ًبزضستٖ ّط ٗک اظ هَاضز ظٗط ضا  8

 ضَز. هٖ الف( حصف ٗک ًَکلئَت٘س اظ زًب، ّوَاضُ هٌجط ثِ تغ٘٘ط چبضچَة

 ة( جبًساضٕ کِ هعلسَى ٍ استبل زض آظهبٗص ذَز اظ آى استفبزُ کطزًس، فبقس ػَاهل ضًٍَٗسٖ است.

 ضَز. هَجت پبٗساضٕ اطالػبت آى هٖ ج( ثبثت هبًسى قطط زًب، 

 ز( ٍقَع جْص غًٖ هوکي است هٌجط ثِ افعاٗص تَل٘س پطٍتئ٘ي ذبصٖ ضَز.

 

 

1 

 8  تَاًٌس فبکتَض اًؼقبزٕ ضوبضٓ گطٍُ ذًَٖ ضا زاضًس ٍ هٖ Aإ کِ ّط زٍٕ ٍالسٗي فقط کطثَّ٘سضات  زض ذبًَازُ 9

ًوَزّب ٍ  ّبٕ گطٍُ ذًَٖ ٍ هجتال ثِ ّوَف٘لٖ هتَلس ضسُ است. غى ضا تَل٘س کٌٌس، فطظًسٕ فبقس کطثَّ٘سضات

ًوَز هطبثِ هبزض ضا  َزّبٕ هطثَط ثِ زذتطاًٖ ثب ضخًو ًوَزّبٕ ٍالسٗي ٍ فطظًساى ثِ طَض کبهل ثٌَٗس٘س ٍ غى ضخ

 هطرص کٌ٘س.

 

1 

 زض اضتجبط ثب اًتقبل صفبت ٍضاثتٖ ثِ سؤاالت ظٗط پبسد زّ٘س: 10

 ضَز؟ چِ ًَع صفبتٖ فقط اظ پسض ثِ فطظًس هٌتقل هٖ  الف(

 ضَز؟ ة( چِ ًَع صفبتٖ فقط اظ هبزض ثِ فطظًساى هٌتقل هٖ

 ثبضس؟ تَاًس ًوٖوبض زاضتِ ثبضٌس، ث٘وبضٕ زق٘قبً اظ چِ ًَػٖ ج( اگط ٍالسٗي سبلن، زذتط ث٘

 

 

5/1 

 ثِ سؤاالت ظٗط پبسد زّ٘س:  کبض ضفتِ زض ضکل هقبثل، زضثبضٓ ّط ظٗطٍاحس ثِ 11
 إ؟ الف( سبذتبض زٍم آى ثِ صَضت هبضپ٘چٖ است ٗب صفحِ

 ة( سبذتبض ًْبٖٗ آى، سبذتبض چٌسم است؟ 

 

 

5/0 

 پبسد کَتبُ زّ٘س: ثِ سؤاالت ظٗط،  12
 ضَز؟ الف( طٖ فطاٌٗس تطجوِ ٍ زض هطحلٔ طَٗل ضسى، ضًبٕ ًبقل آهٌَ٘اس٘س جسٗس، ٍاضز کسام جبٗگبُ ضًبتي هٖ

 ضَز؟ ، ٍجَز چِ ػبهلٖ هَجت اتصبل فؼبل کٌٌسُ ثِ زًب هE.coliٖة( زض تٌظ٘ن هثجت ضًٍَٗسٖ زض 

 ّبٖٗ تطک٘ل ضسُ است؟ ِ هَلکَلّبٕ ًطزثبى اظ چ ج( زض هسل هَلکَلٖ ٍاتسَى ٍ کطٗک، پلِ

 چِ ًبم زاضز؟  ضَز، سبذتِ هٖ 1ز( ًَػٖ ضًب کِ تَسط ضًبثسپبضاظ 

 

 

1 

 35/0 اًتربة طج٘ؼٖ ضا تؼطٗف کٌ٘س.  13

 زضستٖ ٗب ًبزضستٖ ّط ٗک اظ هَاضز ظٗط ضا ثسٍى شکط زل٘ل هطرص ًوبٗ٘س: 14

 ضَز. تؼبزل ًوٖضسى ثطذالف ضبضش غى، سجت ذطٍج جوؼ٘ت اظ   الف( چل٘پبٖٗ

 ضَز. إ قجل اظ ضًبثسپبضاظ ثِ زًب هتصل هٖ ّبٕ اضطض٘ب کالٕ، پطٍتئ٘ي ٍٗػُ ة( زض ضًٍَٗسٖ اظ ثؼیٖ غى

 ضسس. ّبٕ آغبظ ّوبًٌسسبظٕ ثِ حساکثط تؼساز ذَز هٖ ج( زض اٍاذط زٍضاى جٌٌٖ٘، تؼساز جبٗگبُ

 ضَز. اٗجبز ث٘وبضٕ آًفلَاًعا هٖز( ٗکٖ اظ اًَاع ثبکتطٕ هَضز هطبلؼٔ گطٗف٘ت، ثبػث 

 

 

1 

 زض اضتجبط ثب ضکل هقبثل، ثِ سؤاالت ظٗط پبسد زّ٘س: 15

 چِ ًبم زاضز؟  ( هطرص ضسُ است،1الف( تَالٖ کِ ثب ػسز )

 ( چ٘ست؟2ة( ًَع قٌس ثِ کبض ضفتِ زض ضضتٔ )

 زّس؟ ج( فطاٌٗس ٍٗطاٗص، ٌّگبم تطک٘ل کسام ٗک ضٍٕ هٖ

 ( ٍجَز زاضز، 2زاض زض ضضتٔ ) ز( کسام ٗک اظ اًَاع ثبظ آلٖ ً٘تطٍغى

 ضَز؟ ( ٗبفت ًو1ٖاهب زض ضضتٔ )

 

1 

 1 ّب ٗک هثبل شکط ًوبٗ٘س. ّبٕ صفت ضا تؼطٗف کٌ٘س ٍ ثطإ ّط ٗک اظ آى صفت ٍ ضکل 16

 3از  2صفحه 

1 

2 
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 ثِ سؤاالت ظٗط پبسد کَتبُ زّ٘س: 17

 زٌّس؟ ّبٕ ظٗستٖ ضا افعاٗص هٖ اًجبم ٍاکٌصّب اظ چِ ططٗقٖ سطػت  الف( آًعٗن

 ًوَز العاهٖ است( اًس؟ )ًَضتي غى ًوَز زض ثطاثط هبالضٗب هقبٍم ضکل، افطاز زاضإ کسام غى ذًَٖ زاسٖ ة( زض اضتجبط ثب کن

 ج(ثرصِ غ٘طپطٍتئٌِٖ٘ اٍل٘ي پطٍتئٌٖ٘ کِ سبذتبض آى ضٌبسبٖٗ ضس، چِ ًبم زاضز؟

 ضکل، چٌس ظًج٘طٓ غ٘ططج٘ؼٖ زاضز؟ ذًَٖ زاسٖ جتال ثِ کنز( ّط هَلکَل ّوَگلَث٘ي فطز ه

 

 

1 

 ّب، ثِ سؤاالت ظٗط پبسد زّ٘س: زض اضتجبط ثب تساٍم گًَبگًَٖ زض جوؼ٘ت 18

  إ، زق٘قبً هطثَط ثِ کسام هطحلِ اظ کسام تقس٘ن است؟ الف( گًَبگًَٖ زگطُ

 ًطبى زاز؟تَاى  ّب ضا ثِ ٍس٘لٔ کسام ث٘وبضٕ ٍضاثتٖ هٖ ة( اّو٘ت ًبذبلص

 ضَز؟ اٍض هٌجط ثِ ًَتطک٘جٖ هٖ ج( زض چِ صَضت کطاسٌ٘گ

 

 

1 

 35/0 ّب ضا ًبم ثجطٗس: سِ هَضز اظ ضَاّس تغ٘٘ط گًَِ 19

 5/0 ّب ًقص اصلٖ ضا ثطػْسُ زاضًس؟ کسام ٗک اظ اجعإ آهٌَ٘اس٘سّب زض تطک٘ل سبذتبض سَم پطٍتئ٘ي 20

 پبسد زّ٘س:ثب تَجِ ثِ ضکل هقبثل، ثِ سؤاالت ظٗط  21

إ )َٗکبضَٗتٖ ٗب پطٍکبضَٗتٖ(  الف( اٗي ضکل، هطثَط ثِ چِ ًَع ٗبذتِ

 تَاًس ثبضس؟ هٖ

 کسام ثرص ٗبذتِ است؟ Aة( هحل تَل٘س هَلکَل 

 کٌس؟ زض کسام ثرص ٗبذتِ فؼبل٘ت هٖ Aج( هَلکَل 

 ضَز، چِ ًبم زاضز؟ حبصل هٖ Aإ کِ ثِ طَض هستق٘ن اظ فؼبل٘ت هَلکَل  ز( هبزُ

1 

 3از  3صفحه 

 نمره 20جمع بارم : 
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 ًورُ پبسخٌبهِ ردیف

 1 د( پرٍتئیي       یَکبریَتی ج(        ّب یَکبریَت ة(          الف( فیسیکی 1

 1 ًبدرست د(          درستًب( ج              درست( ة           الف( درست 2

 TAC 1 (د            آًبلَگ (ج      استر فسفَدی (ة        الف( تصبدفی  3

 هؼٌب بیخْش  ة(                                                 خبیی خببِخْش  الف( 4

 )دگرهؼٌب( خبًشیٌیخْش  د(                      تٌی( فبمّبی  ًبٌّدبریّبی بسرگ ) خْش ج(

1 

 1 3گسیٌة ( د          3گسیٌة ( ج            4گسیٌة ( ة         2گسیٌِ ( الف 5

 1 )هیبًِ( د( ایٌترٍى        ّبی آًبلَگسبختبر ج(           (7ّفت )ة(          ّبی حفظ شذُ تَالیالف(  6

 1 (ای یبختِدر فتَسٌتس ٍ تٌفس )ّبی حبهل الکترٍى  ـ در سبختبر هَلکَل2( ATPـ بِ ػٌَاى هٌبغ رایح اًرشی )1 7

 1 درست د(            درست ج(              درست ة(         ًبدرست الف( 8

Hٍ از ًظر ّوَفیلی ) (AA  ٍAOًوَد هشببِ هبدر از ًظر گرٍُ خًَی ) ًوَدّبی هربَط بِ دختراًی بب رخ شى 9 HX X  ٍ
H hX X.) 

1 

 قرار دارد. Yّب رٍی کرٍهَزٍم  صفبتی کِ شى آى  الف( 10

 ًْفتِ Xٍابستِ بِ ج(         ّب در دًبی هیتَکٌذری قرار دارد. ة( صفبتی کِ شى آى
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