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 باسمه تعالی
صبح 10 :ساعت شروع  تجربیعلوم :  رشته  3: تعداد صفحه  )3(زیست شناسی : درس   نهاییسؤاالت  امتحان  

دقیقه 90 :مدت امتحان  :نام و نام خانوادگی   دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه       4/11/1399:  تاریخ امتحان
  1399ماه سال  دينوبت  بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در ،روزانه دانش آموزان 

نمره)پاسخ نامه دارد(سؤاالت ردیف

١ 

. مشخص کنیددلیل هاي زیر را بدون ذکر درستی یا نادرستی هر یک از عبارت 1
  .شوددیده می) مرازپلیDNA( در هر دوراهی همانندسازي، یک هلیکاز و یک دنابسپاراز) الف
  .اندآمینواسیدها در بسیاري از جانداران یکسان) کدون(رمزة ) ب
   .شودمی آمینواسیدها توالی در تغییر باعث همیشه جانشینی جهش) ج
  .شوندمی مهار کربس چرخۀ و قندکافت در درگیر هايزیاد باشد، آنزیم ATPاگر ) د
  .شودها در فضاي درون تیالکوئیدها می، موجب تجمع پروتون2تجزیۀ نوري آب در فتوسیستم ) ه
 .دارند را پوست هايیاخته انواع به تمایز و زیاد تکثیر توانایی که دارد وجود هایییاخته پوست در) و

5/1 

 .هاي زیر جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنیددر هر یک از عبارت  2
  .بینجامد............... یا ................. تواند به تولید ل دنا است که بیان آن میژن بخشی از مولکو) الف
  .شودگفته می.................... سیتوپالسمی،  و ايهسته وراثتی مادة محتواي مجموع به) ب

.شودمی استفاده راکیزه در هاالکترون انتقال از حاصل انرژي و فسفات یون ، ازATP .................شدن  ساخته در) ج
  .شودمی متوقف قندکافت نباشد اگر و است ضروري .......... قندکافت، در تخمیر الکلی و الکتیکی، براي تداوم) د

. ............الکترون  تأمین منبع گوگردي هايباکتري در )ه   .است ...

5/1 

. نامه بنویسیدانتخاب کنید و در برگۀ پاسخاز بین کلمات داخل پرانتز صحیح را  جواب ،زیر هايعبارتدر هر یک از   3
   .شودمی تشکیل )کمتري -بیشتري ( هیدروژنی پیوندT  و A به نسبت G وC در دو رشتۀ دنا، بین ) الف

. نوعی پروتئین به نام مهارکننده است رنابسپاراز مانع پیش روي ، رونویسی) منفی - مثبت( در تنظیمدر باکتري اشرشیاکالي، ) ب
  . است) CTT- CAT(، ششمین آمینواسید مربوط به رمز، طبیعی زنجیرة بتاي هموگلوبیندر ) ج
  .آیدبه وجود می  NADHمولکول ) چرخۀ کربس - زنجیرة انتقال الکترون(هاي طی واکنش) د
  .قرار دارند) زیرین -رویی(هاي اسفنجی میانبرگ به سمت روپوست  در برگ گیاهان دولپه، یاخته) ه
  .شوندمیهاي جنینی و خارج جنینی متمایز به انواع یاخته) اي درونیتوده یاخته - موروال(هاي بنیادي یاخته) و

5/1 

   . زیر را بنویسید هايآزمایشهر یک از  نتیجه  4
 .ها تزریق کردو باکتري فاقد پوشینۀ زنده را به موش با گرما دار کشته شدهگریفیت مخلوطی از باکتري پوشینه) الف
به  محلول را  سپسدار کشته شده اضافه کرد و ایوري آنزیم تخریب کنندة پروتئین را به عصاره باکتري پوشینه) ب

  . محیط کشت حاوي باکتري فاقد پوشینه منتقل کرد
  )دو مورد(هاي دنا با استفاده از پرتو ایکس توسط ویلکینز و فرانکلین بررسی تصاویرتهیه شده از مولکول) ج

1 

 .هاي زیر پاسخ دهیدپرسشبه) ریبوزوم(در مورد رناتن    5
 جنس هر زیرواحد آن از چیست؟) الف
 ساختار کامل چند جایگاه دارد؟ در) ب

75/0 

 »ادامه سواالت در صفحه دوم « 
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  ٢  

  .هاي زیر پاسخ دهیدپرسش در مورد ترجمه به  6
  خواه است؟انرژي یازا یک واکنش انرژي) tRNA(فرایند اتصال آمینواسید به رناي ناقل ) الف
  گیرد؟رشتۀ پپتیدي در کدام جایگاه قرار میجایی رناتن، رناي ناقل حامل در مرحلۀ طویل شدن، بعد از جابه) ب

5/0  

  5/0  اي دارد؟با میزان بیان ژن چه رابطه) کروموزوم(تن میزان فشردگی فام  7
  .هاي زیر پاسخ دهیدپرسش ها بهدر مورد انتقال اطالعات در نسل  8

  فرزندان وجود داشت؟پیش از کشف قوانین وراثت، چه تصوري در مورد رابطۀ بین صفات والدین و ) الف
  .را بنویسید Rhهاي گروه خونی )ژنوتیپ(نمودانواع ژن) ب

1  

  . پسري هموفیل دارند از نظر بیماري هموفیلی، زن و مردي سالم  9
  .سیدیبنو یرا براي هموفیلاین زن و مرد نمود  ژن )الف
  .بنویسید یبراي هموفیلهاي احتمالی این دختر را نموداگر این زن و مرد صاحب فرزند دختري شوند، ژن) ب

1  

  .علت هر یک از موارد زیر را بنویسید  10
  .ها به مقدار کم به آنزیم نیاز دارندیاخته) الف
  . است) نابالغ(کوتاهتر از رناي پیک اولیه  ،بالغ) mRNA(، رناي پیک هاي یوکاریوتیژن بعضی در) ب
  .شوندآزمایش خون بررسی می انجام با کتونوري،بیماري فنیل به احتمالی ابتالي نظر از تولد، بدو در نوزادان) ج
  .می کنندها، با وجود مترسک درون مزرعه، به آن حمله کالغ) د

2  

  5/0  .بنویسید را طبیعی انتخاب ها در نتیجۀپادزیست به هاباکتري شدن مقاوم علت  11
  دهد؟شکل زیر کدام عامل برهم زنندة تعادل جمعیت را نشان می  12

  
  
  
  
  

25/0  

در پیدا کنید و ها را آن.ارتباط دارند» ب«از موارد ستون  یکیبا » الف«هاي ستون  ازعبارت کیهر در جدول زیر،   13
  .دیسیبنو نامهپاسخ ۀبرگ

  »ب«  »الف«
  ساختارهاي همتا- 1  هاردپاي تغییر گونه) الف

  ساختارهاي آنالوگ- 2  کار یکسان و طرح ساختاري متفاوت) ب
    ساختارهاي وستیجیال- 3  طرح ساختاري یکسان و کار متفاوت) ج

75/0  

  5/0  تواند مستقل از هسته عمل کند؟نمیاي براي انجام نقش خود در تنفس یاخته )میتوکندري( چرا راکیزه  14
  »ادامه سواالت در صفحه سوم « 
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  ٣  

  .هاي زیر پاسخ دهیدپرسشدر مورد تنفس هوازي به  15
 شود؟طی کدام مرحله آزاد می ،تولیدي  2COاولین ) الف
هاي متراکم شده در فضاي بین دو غشاي راکیزه تمایل دارند به پروتون بر چه اساسی ،در زنجیرة انتقال الکترون) ب

  بخش داخلی برگردند؟

5/0  

  5/0  شود؟هاي آزاد مینقص ژنی چگونه باعث تشکیل رادیکال  16
  .هاي زیر پاسخ دهیدپرسشبه در مورد فتوسنتز   17

  .هایی ساخته شده است، نام ببریدازچه قسمت آنتن گیرندة نور هر) الف
  . دو مورد از عوامل محیطی مؤثر بر فتوسنتز نام ببرید) ب
  ساخته شده در چرخۀ کالوین چیست؟ سرنوشت قندهاي سه کربنی) ج

5/1  

  25/0  شکل روبرو فتوسنتز در چه گیاهانی را نشان می دهد؟  18

  .هاي زیر پاسخ دهیدپرسشبه هاي نوین زیستی در مورد فناوري  19
   اند؟اهدافی رسیدهبه چه  )هامیکروارگانیسم( ریزجانداران میان ژن انتقال دانشمندان در دورة زیست فناوري نوین، با) الف
  زند؟می هاي جایگاه تشخیص آنزیم را برشکدام نوکلئوتید بیناستر فسفودي پیوند  EcoR 1 آنزیم) ب
  روند؟از بین می) آنتی بیوتیک(هاي فاقد دناي نوترکیب در محیط حاوي پادزیست چرا باکتري ژنتیک،در مهندسی ) ج
  است؟ انسولین فعال به غیرفعال انسولین تبدیل ژنتیک، مهندسی روش به انسولین ساخت در مرحله ترینچرا مهم) د
  شود؟از جانوارن تراژنی به عنوان مدل استفاده می ،یک بیماري انسانی نام ببرید که براي مطالعه آن) ه

2  

  .هاي زیر پاسخ دهیدپرسشبه در مورد رفتارهاي جانوران   20
  چه رفتاري است؟ از اينمونه شیرخواران در مکیدن رفتار) الف
  شود؟می انجام جانور زندگی از مشخصی دورة کدام نوع یادگیري در) ب
  چگونه است؟گیري در بیشتر پستانداران جفت نظام) ج
  کنند؟می استفاده محیطی چه نشانۀ از روز هنگام یابیجهت براي جانوران مهاجر) د
  کنند؟زیادي مصرف میچرا جانوران پیش از ورود به خواب زمستانی غذاي ) ه
  جانوران چیست؟ گروه در نگهبان وظیفۀ افراد) و

2  

  20  نمرهجمع   
  »موفق و سربلند باشید«
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     نمره  راهنماي تصحیح  ردیف

  ١

                           27صفحۀ ) 25/0(درست نا) ب                                           11صفحۀ ) 25/0(درست نا) الف  1
                  72صفحۀ ) 25/0(درست ) د                                             49صفحۀ ) 25/0(درست نا) ج
  98 صفحۀ) 25/0(درست ) و                                                83صفحۀ ) 25/0(درست ) ه

5/1  

    51صفحۀ ) 25/0( )ژنوم(ژنگان ) ب                                      8صفحۀ ) 5/0(پپتید رنا، پلی) الف  2
                73صفحۀ ) 25/0( NAD+)د                                           65صفحۀ ) 25/0( اکسایشی) ج
                                             89صفحۀ ) 25/0( S2H )ه

5/1  

                  34صفحۀ ) 25/0( منفی) ب                                           7صفحۀ ) 25/0( بیشتري) الف  3
              69صفحۀ ) 25/0( چرخۀ کربس) د                                                 48صفحۀ ) 25/0( CTT) ج
              100صفحۀ ) 25/0( موروال) و                                                 79صفحۀ ) 25/0( زیرین) ه

5/1  

                                 3صفحۀ ) 25/0(. ها مردندموش) الف  4
    3صفحۀ ) 25/0(گیرد انتقال صفت صورت می) ب
) 5/0() ذکر دو مورد. (دادند تشخیص نیز را هامولکول ابعاد همچنین دارد رشته یک از و بیش مارپیچی حالت دنا) ج

             6 صفحۀ

1  

  75/0              29صفحۀ ) 25/0( سه جایگاه) ب                                   29صفحۀ ) 5/0( رنا و پروتئین) الف  5
  5/0    30صفحۀ ) 25/0( Pجایگاه )ب                                     29صفحۀ ) 25/0(خواه انرژي) الف  6
   .شوندو کمتر بیان می گیرندمی قرار دسترس رنابسپارازها در کمتر تنفام فشرده هايبخش معمول طور به  7

              36صفحۀ ) 5/0(
5/0  

       37صفحۀ  )25/0( آنهاست از حد واسطی و والدین صفات از ايآمیخته فرزندان، صفات) الف  8
  40 و 39صفحۀ ) 75/0( dd ،Dd،DD) ب

1  

  1        43صفحۀ ) 5/0(  XH XHیا   XH Xh )ب                                    43صفحۀ  )5/0( XHXh  ،XHY) الف  9
                                                    20صفحۀ ) 5/0( .کند استفاده آنها از بارها تواندمی بدن بنابراین مانندمی باقی نخوردهدست هاواکنش پایان در )الف  10

 می متصل هم به هابخش سایر و شودمی حذف و جدا شده، ساخته رناي از معینی هايتوالی ها،ژن بعضی در )ب
   25صفحۀ ) 5/0( .شودکوتاهتر ساخته می بالغ پیک رناي یکها به علت حذف اینترون و شوند

این  به مبتال نوزاد تغذیه .الئم آشکاري نداردو وقتی نوزاد متولد می شود عیک بیماري نهفته است   کتونوري فنیل) ج
     45صفحۀ  )5/0( .انجامدمیاو مغزي هايیاخته آسیب به )است آالنین فنیل حاوي که( مادر شیر با بیماري 

 برخی به آموزدجانور می و کندمی پیدا کاهش ندارد، آن براي زیانی یا سود که تکراري محرك یک به جانور پاسخ) د

                                                    110صفحۀ ) 5/0( .گویندکه به این نوع یادگیري، خوگیري می دنده پاسخ هامحرك

2      

 را جمعیت همه تدریج به و شوندمی تکثیر مقاوم هايباکتري و روندمی بین از هابر اثر پادزیست غیرمقاوم هايباکتري  11
    54 صفحۀ) 5/0( .یابدمی تغییر مقاوم به غیرمقاوم از جمعیت نتیجه در دهند؛می اختصاص خود به

5/0  

  »ادامۀ راهنما در صفحۀ دوم«
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     نمره  راهنماي تصحیح  ردیف

  ٢

  25/0                                              55صفحۀ ) 25/0( ايرانش دگره  12
  75/0  58صفحۀ ) 25/0( 1) ج                            58صفحۀ ) 25/0( 2 )ب                              59صفحۀ ) 25/0( 3 )الف  13
 و دارند قرار هسته در آنها هايژن که است وابسته هاییپروتئین به ايیاخته تنفس در خود نقش انجام براي راکیزه  14

  67صفحۀ ) 5/0( .دشونمی ساخته سیتوپالسمی هايرِناتَن وسیلۀ به
5/0  

  5/0                   70صفحۀ ) 25/0(بر اساس شیب غلظت ) ب                               68صفحۀ  )25/0(اکسایش پیرووات ) الف  15
  .انجامدمی معیوب هايپروتئین شدن ساخته به الکترون، انتقال زنجیرة هايپروتئین به مربوط هايژن در نقص گاه  16

) 5/0( .معیوب را داشته باشد در مبارزه با رادیکال هاي آزاد ، عملکرد مناسبی ندارد ین هاي ئاي که این پروتهراکیز
  75صفحۀ 

5/0  

  80صفحۀ ) 5/0( .است شده ساخته پروتئین انواعی و )کاروتنوئیدها و هاکلروفیل( متفاوت هايرنگیزه از آنتن هر) الف  17
) ذکر دو مورد( .گذارندیم اثر فتوسنتز بر اکسیژن میزانو  نور تابش زمان مدت ،شدت موج، طول ،2COمیزان) ب

            85 صفحۀ) 5/0(
 ریبولوزبیس بازسازي براي نیز تعدادي و دیگر آلی ترکیبات و گلوکز شدن ساخته براي قندها این از تعدادي) ج

     85 صفحۀ) 5/0( .رسندمی مصرف به فسفات

5/1  

  25/0                                         88صفحۀ ) CAM )25/0گیاهان   18
 کارایی و بیشتر مقادیر با را جدید ترکیبات ،ریزجانداران خصوصیات اصالح و تغییر با دانشمندان توانستند) الف  19

                          92صفحۀ ) 5/0( .تولید کنند باالتر

                        94صفحۀ ) 5/0( .زندمی برش را رشته دو هر دارآدنین و دارگوانین نوکلئوتید بین استر فسفودي پیوند آنزیم این) ب
  96صفحۀ ) 25/0(به دلیل حساسیت به پادزیست ) ج
                                         102صفحۀ ) 5/0( .شودنمی انجام باکتري در هورمون به هورمونپیش تبدیل زیرا) د
ذکر ( اس.ام بیماري و آلزایمر سرطان، انواع قبیل از انسانی هاي بیماري مطالعه براي مدلی عنوان به آنها کاربرد) ه

 105صفحۀ ) 25/0() یک مورد

2  

  113صفحۀ ) 25/0(پذیري نقش) ب                                                109صفحۀ ) 25/0(غریزي ) الف  20
  119صفحۀ ) 25/0(موقعیت خورشید ) د                                          118صفحۀ ) 25/0(چندهمسري ) ج
 کافی مقدار به الزم چربی آن بدن در و کندمی مصرف غذا زیادي مقدار جانور زمستانی، خواب به ورود از پیش) ه

  120 صفحۀ) 5/0( .برسد مصرف به خواب هنگام تا شودمی ذخیره
) 5/0(. کنند فرار موقع به تا دهندمی هشدار دیگران به را شکارچی حضور صدا تولید با که هستند نگهبانی افراد) و

    122 صفحۀ

2  

    "درنهایت، نظر همکاران محترم صا ئب ا ست  "  
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