
کتاب شب امتحان زیست شناسی )3( از 4 قسمت اصلی به صورت زیر تشکیل شده است:
1( آزمون های نوبت اول: آزمون های شمارءه 1 تا 4 این کتاب مربوط به مباحث نوبت اول است که خودش به دو قسمت تقسیم می شود:

الف( آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارءه 1 و 2 را فصل به فصل طبقه بندی کرده ایم. بنابراین شما به راحتی می توانید پس از خواندن هر فصل 
از درس نامه تعدادی سؤال را بررسی کنید. حواستان باشد این آزمون ها 20 نمره ای و مثل یک آزمون کامل هستند. در کنار سؤال های این آزمون ها، نکات 
مشاوره ای نوشته ایم. این نکات به شما در درس خواندن قبل از امتحان و پاسخگویی به آزمون در زمان امتحان کمک می کند. در ضمن، تمام فعالیت های مهم 

کتاب درسی رو به صورت سؤال در امتحانات آوردیم تا راحت باشید.
ب( آزمون طبقه بندی نشده: آزمون های شمارءه 3 و 4 را طبقه بندی نکرده ایم تا دو آزمون نوبت اول، مشابه آزمونی که معلمتان از شما خواهد گرفت، ببینید. 

2( آزمون های نوبت دوم: آزمون های شمارءه 5 تا 12 امتحان های نهایی برگزار شده در سال های 98،  99، 1400 و 1401 هستند. این قسمت هم، خودش به 2 بخش 
تقسیم می شود:

الف( آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارءه 5 تا 8 که به ترتیب خرداد 98 و خرداد و شهریور 99 و دی 1400 هستند را طبقه بندی کرده ایم با 
این کار باز هم می توانید پس از خواندن هر فصل تعدادی سؤال مرتبط را پاسخ دهید. هر کدام از این آزمون ها، 20 نمره دارند. در واقع در این بخش، شما 

4 آزمون کامل را می بینید. این آزمون ها نکات مشاوره ای دارند.
ب( آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شمارءه 9 تا 12 را طبقه بندی نکرده ایم؛ پس، در این بخش با 4 آزمون نوبت دوم، مشابِه آزمون پایان 

سال مواجه خواهید شد که این آزمون ها به ترتیب خرداد 1400، خرداد 1401، شهریور 1400و شهریور 1401 هستند.
3( پاسخ نامءه تشریحی آزمون ها: در پاسخ تشریحی آزمون ها تمام آن چه را که شما باید در امتحان بنویسید تا نمرءه کامل کسب کنید، برایتان نوشته ایم )حتی خیلی بیشتر(.

4( درس نامءه کامل شب امتحانی: در این قسمت تمام آن چه را که شما برای گرفتن نمرءه عالی در امتحان زیست شناسی )3( نیاز دارید، تنها در 22 
صفحه آورده ایم، بخوانید و لذتش را ببرید! 

یک راهکار: موقع امتحان های نوبت اول می توانید از سؤال های فصل های اول تا چهارم آزمون های 5 تا 8 هم استفاده کنید.

پایانی نوبت دومـ  شهریور و دی  ماهپایانی نوبت اولشمارۀ فصل 

62/5فصل اول

52/5فصل دوم

42/5فصل سوم

52/5فصل چهارم

2/5-فصل پنجم

2/5-فصل ششم

2/5-فصل هفتم

2/5-فصل هشتم

2020جمع

صفحءه صفحءه    

پاسخ نامه آزمون  نوبت   

39  3 اول  )طبقه بندی شده(   آزمون شمارءه 1

39  6 اول  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 2 

40  9 اول  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 3 

41  12 اول  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 4 

41  15 دوم  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 5 نهایی خرداد 98 

42  18 دوم  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 6 نهایی خرداد 99 

43  22 دوم  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 7 نهایی شهریور 99 

43  25 دوم  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 8 نهایی دی 1400 

44  28 دوم  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 9 نهایی خرداد 1400 

44  31 دوم  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 10 نهایی خرداد 1401 

45  34 دوم  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 11 نهایی شهریور 1400 

45  36 دوم  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 12 نهایی شهریور 1401 

47 درس نامءه توپ برای شب امتحان 
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درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید. 1
الف( در محل دوراهی همانندسازی، با تخریب پیوندهای هیدروژنی و پیوندهای فسفودی استر، دو رشتءه دنا از هم باز می شوند.

ب( پالزمیدهای باکتری در سیتوپالسم قرار دارند و به غشای یاخته متصل هستند.
پ( تمام ساختارهایی که در فام تن ها هستند می توانند اطالعات وراثتی را ذخیره کنند.

ت( چهار نوع نوکلئوتید موجود در دنا به نسبت مساوی در سراسر مولکول توزیع شده اند.

0/25
0/25
0/25
0/25

در جمالت زیر جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 2
الف( باز آلی T و C را که دارای یک حلقه اند، ............... می گویند.

ب( اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد ............... بود.
پ( پیوند ............... بین بازهای آلی، دو رشتءه دنا را در مقابل هم نگه می دارد.

ت( به مواد آلی که به آنزیم کمک می کنند ............... گفته می شود.
ث( آنزیم ............... هم فعالیت پلی مرازی و هم فعالیت نوکلئازی دارد.

ج( در ساختار ............... پروتئین، تاخوردگی بیشتر صفحات و مارپیچ ها رخ می دهد و پروتئین به شکل های متفاوتی درمی آید. 

0/25
0/25
0/25
0/25
0/25
0/25

وظیفءه هر یک از پروتئین های زیر را در بدن بنویسید.3
الف( آنزیم ها

ب( پمپ سدیم ـ پتاسیم
پ( کالژن

1

0/5علت پایداری مولکول DNA چیست؟4

در رابطه با بیماری سینه پهلو به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 5
الف( کدام نوع از باکتری استرپتوکوکوس نومونیا در موش ایجاد بیماری سینه پهلو می کند؟

ب( نتیجءه آزمایش سوم گریفیت چه بود؟

1

عبارت مناسب را از بین عبارات داخل پرانتز انتخاب کرده و در پاسخ نامه بنویسید.6
الف( در قارچ ها، دنای سیتوپالسمی از نوع )خطی/حلقوی( است.

ب( ساختن مدل مولکولی نردبان مارپیچ توسط )ویلکینز و فرانکلین/واتسون و کریک( صورت گرفت.

0/5

با توجه به شکل به سؤال های زیر پاسخ دهید. 7
الف( عالمت سؤال چیست؟

ب( این پروتئین در ساختار دوم به چه شکلی است؟

0/5

گزینءه صحیح را انتخاب نموده و در پاسخ نامه بنویسید. 8
کدام یک جزء عوامل مؤثر بر تنظیم بیان ژن در مراحل غیر رونویسی نیست؟

1( تغییر فشردگی در کروموزوم ها
2( جلوگیری از فعالیت رناتن

3( اتصال رناهای کوچک مکمل به رنای ناقل
4( افزایش طول عمر رنای پیک

0/25

عبارت مناسب را از بین عبارات داخل پرانتز انتخاب کرده و در پاسخ نامه بنویسید. 9
الف( ریبوزوم در ساختار کامل دارای )دو / سه( زیرواحد و )دو / سه( جایگاه است.

ب( تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها )ساده تر/ پیچیده تر( از پروکاریوت ها است.
0/5

0/25

در ارتباط با مولکول رنا، به سؤاالت زیر پاسخ دهید.10
الف( به چه دلیل رنای ناقل تک رشته ای، روی خود تا می خورد؟

ب( وظیفءه آنتی کدون چیست؟

1

کتاب  متن  روی  بر  است  الزم  نادرست  یا  درست  سؤاالت  در 
درسی تسلط کافی داشته باشید.

در سؤاالت جای خالی باید سعی کنید فقط از همان کلمءه داخل متن 
کتاب استفاده کنید، چون کلمات مشابه فاقد نمره است.

اگرچه کار آنزیم ها بیشتر مربوط به زیست شناسی پایه است اما شما 
باید محل ساخت و محل فعالیت آن ها را به خاطر داشته باشید چون 

اسم آن ها داخل کتاب زیست دوازدهم آمده است.

از  هم  آن  شکل  است،  مهم  بسیار  یوکاریوت ها  ژن  بیان  تنظیم 
مباحث مهم کتاب است.
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0/75اتصال عوامل رونویسی به توالی افزاینده چگونه سرعت رونویسی را افزایش می دهد؟11

0/5توالی اینترون را تعریف کنید.12

شکل زیر تنظیم مثبت رونویسی در پروکاریوت ها را نشان می دهد. جنس هر یک از موارد 13
مشخص شده را در پاسخ نامه بنویسید.

0/5

0/25رمزءه )کدون( پایان در هنگام ترجمه در کدام جایگاه قرار می گیرد؟14

در ارتباط با تنظیم بیان ژن پروکاریوت ها به سؤاالت زیر پاسخ دهید.15
الف( عامل مؤثر در تنظیم بیان منفی در باکتری اشرشیاکالی چه نام دارد؟

ب( حضور الکتوز در محیط کشت باکتری اشرشیاکالی چه اثری بر تنظیم بیان ژن دارد؟

0/75

درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.16
الف( در کروموزوم Y جایگاهی برای الل های هموفیلی وجود ندارد.

X مربوط به زن ناقل هموفیلی است. XH h ب( ژنوتیپ
پ( قوانین وراثت زمانی کشف شد که ساختار و عمل دنا معلوم بود.

ت( ژنوتیپ ناخالص صفت Rh، دو الل )دگره( از یک نوع دارد.

1

با توجه به فنوتیپ های خونی زیر، ژنوتیپ های ممکن را برای هر کدام بنویسید. 17
الف( فرد دارای گروه خونی مثبت

ب( فردی که بر روی یکی از کروموزوم های شمارءه 9 خود در جایگاه ژن گروه خونی، یک دگره دارد که هیچ آنزیمی نمی سازد.

1/25

0/5الل )دگره( را تعریف کنید.18

0/25در تولید مثل جنسی، چه عاملی ارتباط بین نسل ها را برقرار می کند؟19

1پدری گروه خونی O و مادری گروه خونی AB دارد. ژن نمودها و رخ نمودهای ممکن برای فرزندان خانواده را مشخص کنید.20

به توزیع فراوانی رنگ در نوعی ذرت است. تعیین 21 نمودار زنگوله ای زیر مربوط 
کنید ژنوتیپ داده شده، در کدام بخش نمودار مشاهده می شود؟   

AaBBCC

0/25

درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را بدون ذکر دلیل در پاسخ نامه بنویسید.22
الف( جهش های کوچک، تغییر در یک یا چند نوکلئوتید را در برمی گیرند.

ب( هر جهش جانشینی، نوعی جهش کوچک است. 
پ( هر جهش کوچک، نوعی جهش خاموش است. 

ت( جهش جانشینی A به جای T، یک نوکلئوتید به تعداد نوکلئوتیدهای رنای حاصل می افزاید.

1

تنظیم بیان پروکاریوتی و یوکاریوتی را به صورت مقایسه ای بخوانید.

تسلط بر شکل ها و نمودارهای کتاب واجب است و حتمًا باید نتایج 
یا پاورقی آن ها را هم کامل یاد بگیرید.

رو  جمالت  بودن  نادرست  یا  درست  می تونین  سختی  به  اگر 
تشخیص بدین، یعنی هنوز الزم دارین متن کتاب رو بخونین.
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عبارت های زیر را کامل کنید.23
الف( مادءه وراثتی  تغییرپذیری محدود  ایجاد ...............  افزایش توان بقای جمعیت  ................

ب( وقوع رخدادهای زمین شناختی  ایجاد جدایی جغرافیایی  قطع شارش  گونه زایی ...............

0/75

در ارتباط با کم خونی داسی شکل به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 24
الف( علت ایجاد این نوع کم خونی چیست؟

ب( چه تفاوتی بین هموگلوبین خون فرد سالم با هموگلوبین فرد بیمار وجود دارد؟
پ( در ژن هموگلوبین فرد بیمار، کدام نوکلئوتیدها جابه جا شده اند؟

1

در مورد »تغییر مادءه وراثتی جانداران« به سؤاالت زیر پاسخ دهید.25
الف( اگر تعداد نوکلئوتیدهای حذف شده در اثر جهش مضربی از 3 باشد، چه پیامدی مورد انتظار است؟

ب( به چه نوع جهشی، جهش بی معنا گفته می شود؟

1

در مورد مطالعات مولکولی به سؤاالت زیر پاسخ دهید.26
الف( از مقایسءه ژنگان گونه ها، چه اطالعاتی به دست می آید؟ )دو مورد(

ب( منظور از توالی های حفظ شده چیست؟

1

0/25کدام فرایند با افزودن دگره  های جدید، خزانءه ژنی را غنی تر می کند و گوناگونی را افزایش می دهد؟27

جمع نمرات موفق باشید   20
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درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.1
الف( در آزمایش های گریفیت، ماهیت مادءه وراثتی و چگونگی انتقال آن مشخص نشد.

ب( رمزءه )کدون( آمینواسیدها در جاندارن، متفاوت است.
پ( گروه خونی Rh براساس بودن یا نبودن کربوهیدراتی است که در غشای گویچه های قرمز جای دارد.

ت( در گونه زایی دگرمیهنی، جدایی جغرافیایی رخ می دهد.

1

در هر یک از عبارت های زیر جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.2
الف( ویژگی منحصربه فرد هر آمینواسید به ............... آن بستگی دارد.

ب( مواد اولیءه مصرفی در ترجمه، ............... هستند.
پ( بین دگره های )الل های( گروه خونی Rh رابطءه ............... برقرار است.

ت( گیاهان چندالدی بر اثر خطای ............... ایجاد می شوند.
ث( روش ساخته شدن ATP به کمک کرآتین فسفات، ساخته شدن ............... است.

C4، اسید چهار کربنی از یاخته های میانبرگ از طریق پالسمودسم ها به یاخته های ............... منتقل می شود. ج( در گیاهان

1/5

از بین کلمات داخل پرانتز، گزینءه مناسب را انتخاب کنید.3
الف( بازهای آلی نیتروژن دار که ساختار دو حلقه ای دارند را )پورین/ پیریمیدین( می نامند.

ب( در مرحلءه )آغاز/ پایان( ترجمه، فقط جایگاه P پر می شود و جایگاه A و E خالی می ماند.
پ( جایگاه ژن های گروه خونی ABO در فام تن شمارءه )9 / 1( است.

ت( در چلیپایی شدن ]کراسینگ اور[ اگر قطعات مبادله شده حاوی دگره های )مشابه/ متفاوت( باشند، نوترکیبی ایجاد می شود.
++NAD( ضروری است و اگر نباشد قندکافت متوقف می شود. /NADH( برای تداوم قندکافت )ث

ج( وقتی روزنه ها به منظور کاهش تعرق بسته می شوند، وضعیت برای نقش )کربوکسیالزی/ اکسیژنازی( آنزیم روبیسکو مساعد می شود.

1/5

در رابطه با »مولکول DNA )دنا(« به پرسش های زیر پاسخ دهید.4
الف( در مدل نردبان مارپیچ DNA، پله ها از چه مولکولی ساخته شده اند؟

ب( کدام طرح همانندسازی DNA، مورد تأیید قرار گرفت؟
پ( در همانندسازی DNA اضافه شدن یک نوکلئوتید به انتهای رشتءه در حال تشکیل به چه چیزی بستگی دارد؟

ت( دنای سیتوپالسمی جانوران در کدام قسمت یاخته وجود دارد؟

1/25

علت هر یک از موارد زیر را بنویسید.5
الف( در یاخته های دارای هسته، فرایند ساخت پلی پپتید در هسته انجام نمی شود.

ب( به طور معمول راکیزه )میتوکندری( نمی تواند به طور مستقل به زندگی خود ادامه دهد.

0/75

0/25آنزیم ها چه تأثیری بر انرژی فعال سازی واکنش ها دارند؟6
در رابطه با »جریان اطالعات در یاخته« به پرسش های زیر پاسخ دهید.7

الف( رشتءه رنا )RNA( با رشتءه رمزگذار چه تفاوت هایی دارد؟
ب( نام قند مصرفی ترجیحی در باکتری اشرشیاکالی چیست؟

پ( اتصال بعضی رناهای کوچک مکمل به رنای پیک، چه تأثیری بر عمل ترجمه و رنای )RNA( ساخته شده دارد؟

1/25

الف( در شکل مقابل، مولکول ها با چه پیوندی به یکدیگر متصل می شوند؟8

 
ب( شکل روبه رو چه نوع ناهنجاری ساختاری در فام تن ها را نشان می دهد؟

 
پ( شکل مقابل کدام عامل برهم زننده تعادل در جمیت را نشان می دهد؟

 

0/75
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نمرهنوبت دوم پایءه دوازدهم ـ شهریور 1400ردیف

پدری گروه خونی O و مادری گروه خونی AB دارد.9
چه ژن نمود و رخ نمودهایی برای فرزندان آن ها پیش بینی می کنید؟ )نیازی به رسم مربع پانت نیست.(

1

در رابطه با »انواع صفات« به پرسش های زیر پاسخ دهید.10
X ناقل نامیده می شود؟ XH h الف( چرا فردی با ژن نمود

ب( صفات چند جایگاهی چه نوع رخ نمودی دارند؟

0/75

الف( اگر جهش در توالی های افزاینده رخ دهد، چه پیامدی دارد؟11
ب( فرایندی که در آن افراد سازگارتر با محیط انتخاب می شوند را چه می نامند؟

، یک گونءه جدید محسوب می شود؟ 4n پ( چرا گیاه گل مغربی

1/25

در این پرسش عبارت هایی در مورد »از ماده به انرژی« آورده شده است. عبارت های مرتبط به هم را در دو ستون مشخص کنید. )یک مورد در ستون »ب« 12
اضافه است(.

بالف

1- گلوکزالف( پذیرندءه نهایی الکترون در زنجیرءه انتقال الکترون است.
2- آنزیم ATP سازب( یکی از مولکول های نوکلئوتیددار در چرخءه کربس است.

FADH2پ( مجموعءه پروتئینی که انرژی مورد نیاز برای تشکیل ATP از ADP و گروه فسفات را فراهم می کند.  -3
ATP30 تولید می شود. 4- اکسیژن مولکولیت( در ازای تجزیءه کامل این مولکول در بهترین شرایط، در یاخته های یوکاریوت، حداکثر

5- آب

1

0/5در فعالیت شدید ماهیچه ها، اگر اکسیژن کافی نباشد، پیرووات حاصل از قندکافت چگونه به الکتات تبدیل می شود؟13

در رابطه با »فتوسنتز« به پرسش های زیر پاسخ دهید.14
الف( وجود رنگیزه های متفاوت مانند کاروتنوئیدها، در غشای تیالکوئید چه اهمیتی دارد؟

ب( در هر فتوسیستم، مرکز واکنش شامل چه مولکول هایی است؟
پ( کمبود الکترون سبزینءه a در فتوسیستم 2 چگونه جبران می شود؟

ت( قندهای سه کربنی تولیدشده در چرخءه کالوین چگونه به مصرف می رسند؟

2

اصطالحات زیر در مهندسی ژنتیک را تعریف کنید.15
الف( همسانه سازی دنا  ب( دنای نوترکیب

1

در رابطه با »فناوری های نوین زیستی« به پرسش های زیر پاسخ دهید.16
الف( ژن های مقاومت به پادزیست در دیسک ها، چه توانایی ای را به باکتری می دهند؟
ب( چرا استفاده از آمیالز پایدار در برابر گرما در مراحل تولید صنعتی ضرورت دارد؟

1

در اولین ژن درمانی:17
الف( چه یاخته هایی از خون بیمار جدا شد؟

ب( چرا الزم بود بیمار به طور متناوب یاخته های مهندسی شده را دریافت کند؟

0/75

در رابطه با »رفتارهای جانوران« به پرسش های زیر پاسخ دهید.18
الف( اهمیت یادگیری خوگیری )عادی شدن( در چیست؟

ب( پرنده ای که پروانءه مونارک را بلعیده و دچار تهوع شده است بعد از چندین بار تجربه این حشره را نمی خورد. براساس یادگیری شرطی این رفتار را توضیح دهید.
پ( در رفتار انتخاب جفت، در صورت انتخاب جانوری با صفات ثانویءه جنسی، زاده ها چه مواردی را به ارث می برند؟

ت( قلمروخواهی چه فوایدی برای جانوران دارد؟ )2 مورد(
ث( مزیت برقراری ارتباط میان زنبور یابنده و زنبورهای کارگر چیست؟

2/5

جمع نمرات موفق باشید   20
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الف( نادرست؛ پیوندهای هیدروژنی تخریب می شوند نه فسفودی استر.- 1
ب( نادرست؛ فام تن اصلی به غشای پالسمایی یاخته متصل است.

پ( نادرست؛ زیرا در ساختار فام تن، پروتئین و دنا وجود دارد، اما فقط دنا ذخیره کنندءه 
اطالعات وراثتی است.

مقدار  با  دنا  مقدار گوانین در  و  است  برابر  تیمین  مقدار  با  آدنین  مقدار  نادرست؛  ت( 
سیتوزین برابری می کند.

ب( میوگلوبین- 2 الف( پیریمیدینی  
ت( کوآنزیم پ( پیوندهای هیدروژنی 

ج( سوم ث( دنابسپاراز )DNA پلی مراز( 
شیمیایی - 3 واکنش  سرعت  و  می کنند  عمل  زیستی  کاتالیزورهای  صورت  به  الف( 

خاصی را زیاد می کنند.
ب( در غشا وجود دارد و یون های سدیم و پتاسیم را در عرض غشا جابه جا می کند و 

فعالیت آنزیمی هم دارد.
پ( کالژن پروتئینی است که باعث استحکام بافت پیوندی می شود.

زیرا یک باز تک حلقه ای در مقابل یک باز دوحلقه ای قرار می گیرد و باعث پایداری - 4
مولکول دنا می شود.

الف( نوع کپسول دار )پوشینه دار(- 5
ب( نتیجه گرفت که وجود کپسول )پوشینه( به تنهایی عامل مرگ موش ها نیست.

ب( واتسون و کریک- 6 الف( حلقوی  
ب( مارپیچ- 7   Fe2+ الف(
گزینءه »3« اتصال بعضی رناهای کوچک مکمل به رنای پیک باعث تغییر در تنظیم - 8

بیان ژن در سطحی غیر از رونویسی می شود.
ب( پیچیده تر- 9 الف( دو ـ سه  
الف( در ساختار نهایی رنای ناقل، نوکلئوتیدهای مکمل می توانند پیوند هیدروژنی - 10

ایجاد کنند.
ب( هنگام ترجمه، توالی آنتی کدون با توالی کدون مکمل خود، پیوند هیدروژنی مناسب 

برقرار می کند.
پس از این اتصال، با ایجاد خمیدگی در دنا، عوامل رونویسی متصل به افزاینده و عوامل - 11

رونویسی متصل به راه انداز در کنار هم قرار می گیرند و سرعت و مقدار رونویسی افزایش می یابد.
به بخش هایی از دنای الگو گفته می شود که در مولکول دنا وجود دارد، ولی رونوشت - 12

آن در رنای پیک سیتوپالسمی حذف می شود.
1(  فعال کننده از جنس پروتئین- 13

)DNA(  راه انداز از جنس نوکلئیک اسید  )2
14 -A جایگاه
الف( نوعی پروتئین به نام مهارکننده که مانع پیشروی رنابسپاراز است.- 15

ب( حضور الکتوز در صورت نبود گلوکز، موجب تغییر شکل مهارکننده شده و آن را از اپراتور 
جدا می کند و یا مانع اتصال آن به اپراتور می شود و رنابسپاراز رونویسی ژن را انجام می دهد.

ب( درست- 16 الف( درست  
پ( نادرست؛ زیرا قوانین وراثت توسط مندل قبل از کشف ساختار و عمل دنا معلوم شد.

ت( نادرست؛ فرد ناخالص Dd است، پس دو نوع الل دارد!
17 -OO و یا BO و یا AO )ب  Dd و یا DD )الف
به شکل های مختلف یک ژن که شکل های مختلف صفت مربوط به ژن را تعیین - 18

می کنند و هر دو، جایگاه ژنی یکسانی بر روی کروموزوم دارند، الل می گویند.

گامت ها- 19
20 -O O

AO AO A
BO BO B

IÀïS¶I¬
® ژنوتیپ ها    

ì
í
î

AO
BO

® فنوتیپ ها    
ì
í
î

A
B

Âº¼i ½»o¬

Âº¼i ½»o¬
ستون 5- 21
ب( درست- 22 الف( درست  

پ( نادرست؛ زیرا می تواند حذف و اضافه باشد.
ت( نادرست؛ زیرا جانشینی رخ داده است.

ب( دگرمیهنی- 23 الف( گوناگونی/ تغییر گونه 
الف( تغییر شکل در مولکول های هموگلوبین- 24

ب( این دو هموگلوبین فقط در یک آمینواسید در زنجیرءه بتا با هم متفاوت اند.
پ( در رمز مربوط به ششمین آمینواسید، نوکلئوتید Aدار به جای نوکلئوتید Tدار قرار 

گرفته است.
الف(  به شرطی که این سه نوکلئوتید متوالی بوده و مربوط به رمز پایان نباشند، تغییری در - 25

چارچوب خواندن رمزها ایجاد نمی شود و تنها یک آمینواسید از رشتءه پلی پپتید حذف می شود.
ب( اگر جهش جانشینی رمز یک آمینواسید را به رمز پایان ترجمه تبدیل کند که در 

این صورت پلی پپتید حاصل از آن، کوتاه خواهد شد، این جهش از نوع بی معنا است.
الف(  این که کدام ژن ها در بین گونه ها مشترک اند و کدام ژن ها ویژگی  خاص یک - 26

گونه را باعث می شوند.
ب( توالی هایی از دنا را که در بین گونه های مختلف دیده می شوند، توالی های حفظ شده می نامند.

جهش- 27

پ( درست- 1 ب( درست  الف( درست 
ت( نادرست؛ هیچ یک باعث بیماری در موش نمی شوند.

ث( درست
ج( نادرست؛ مزلسون و استال دنا را با استفاده از ایزوتوپ سنگین نشانه گذاری کردند نه رنا!

2 -)rRNA( رنای رناتنی )پ  R ب( گروه الف( سزیم کلرید 
3 -)C( و سیتوزین )T( تیمین )ب الف( پیوند فسفودی استر 
ب( چهار آنزیم دنابسپاراز و دو آنزیم هلیکاز- 4 الف( دو دوراهی  

پ( دو رشته
الف( گازهای تنفسی را در خون منتقل می کند.- 5

ب( انقباض ماهیچه های بدن ناشی از حرکت لغزشی این دو نوع پروتئین بر روی یکدیگر است.
الف( باز پیریمیدینی- 6

ب( پیوند اشتراکی )کوواالنسی( یا قند ـ باز
پ( دو- 7 ب( تک رشته ای  الف( 8 و 6 
رونویسی - 8  DNA رشتءه  دو  از  یکی  از  بخشی  خاص،  ژن  هر  برای  نادرست؛  الف( 

می شود. )یک رشتءه دنا الگو می شود.(
ب( درست

پ( نادرست؛ در هر دو نوع سلول، رونویسی با پیوستن رنابسپاراز به راه انداز شروع می شود.
ت( درست

ب( رمزگذار- 9 الف( پایداری )طول عمر( 
ت( رنابسپاراز پ( پادرمزه ای )آنتی کدونی( 

الف( باعث تنظیم مثبت رونویسی شده و ژن ها روشن می شوند.- 10
ب( فرایند تنظیم بیان ژن
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به جای نوکلئوتید تیمین دار در دنا، نوکلئوتید یوراسیل دار در رنا قرار دارد. - 6
ب( مرحلءه پایان - 7 الف( مرحلءه آغاز   
ب( رنابسپاراز- 8 الف( جهت الف  
ب( هم توانی - 9 الف( مثبت   
10 - X YH پسر سالم:   X XH h دختر ناقل:

 X XH H زن سالم:   X Yh مرد هموفیل: 
الف( والین به جای گلوتامیک اسید - 11

ب( فقط هنگامی داسی شکل می شوند که مقدار اکسیژن محیط کم باشد. 
در صورتی که جهش جانشینی، رمز پایان را به رمز یک آمینواسید تبدیل کند که - 12

در این صورت پلی پپتید حاصل از آن بلندتر خواهد شد. 
الف( صفاتی که جایگاه ژنی آن ها در یکی از دو فام تن جنسی قرار داشته باشد. - 13

ب( مجموع همءه دگره های موجود در همءه جایگاه های ژنی افراد یک جمعیت را خزانءه 
ژن آن جمعیت می نامند.

ب( به روش ساخته شدن در سطح پیش ماده - 14 الف( فروکتوز دوفسفاته  
 NADH )پ

ب( شمارءه ۱ ـ آنزیم ATPساز- 15 الف( سه محل  
پ( شمارءه ۲ ـ فضای بین دو غشای راکیزه

ب( پیرووات - 16   CO2 الف( با از دست دادن
الف( یاختههاینردهایبعدازروپوستباالییقراردارند و بههمفشردهاند. )ذکر یک - 17

مورد کافی است.( 
ب( زیرا بستره دارای دنا، رنا و رناتن است. 

ب( بازسازیریبولوزبیسفسفات - 18 الف( بستره   
19 - CAM )پ   C4 ب(   C3 الف(
الف( ۶ جفت - 20

ب( دیسکی که فقط یک جایگاه تشخیص داشته باشد. 
پ( به کمک شوکالکتریکی و یا شوکحرارتی همراه با موادشیمیایی

تغییر - 21 طوری  اینترفرون  آمینواسیدهای  توالی  آمینواسید،  رمز  در  جزئی  تغییر  با 
می یابد که به جای یکی از آمینواسیدهای آن، آمینواسید دیگری قرار می گیرد. 

ب( حل مسئله - 22 الف( عادی شدن یا خوگیری  
پ( نقش پذیری 

الف( تک همسری - 23
ب( استفادءه اختصاصی از منابع قلمرو ـ امکان جفت یابی جانور ـ دسترسی به پناهگاه 

برای در امان ماندن از شکارچی )دو مورد کافی است.( 
پ( رکود تابستانی 

داشته  اطالعات  غذا  منبع  محل  دربارءه  از جست وجو  قبل  کارگر  زنبورهای  وقتی  ت( 
باشند، با صرف انرژی کم تر و در زمان کوتاه تری محل دقیق آن را پیدا می کنند. 

ت( درست - 1 پ( نادرست  ب( نادرست  الف( درست 
ت( میوزی- 2 پ( بارز و نهفتگی  ب( آمینواسیدها   R الف( گروه

ج( غالف آوندی ث( در سطح پیش ماده 
پ( 9- 3 ب( آغاز  الف( پورین 

ج( اکسیژنازی  NAD+ ث( ت( متفاوت 
الف( باز آلی- 4

ب( طرح همانندسازی نیمه حفاظتی
پ( به نوع بازی بستگی دارد که در نوکلئوتید رشتءه الگو قرار دارد.

ت( راکیزه )میتوکندری(
الف( چون رناتن ها درون هسته حضور ندارند. )البته جملءه صحیح تر رناتن فعال است.(- 5

ب( راکیزه برای انجام نقش خود در تنفس یاخته ای به پروتئین هایی وابسته است که 
ژن های آن در هسته قرار دارند.

انرژی فعال سازی واکنش را کاهش می دهد.- 6
الف( تفاوت در نوکلئوتیدهای مورد استفاده است؛ مثالً به جای نوکلئوتید تیمین دار در دنا، - 7

نوکلئوتید یوراسیل دار در رنا قرار دارد. یا قند DNA دئوکسی ریبوز و در RNA ریبوز است.
ب( گلوکز

پ( عمل ترجمه متوقف و رنای ساخته شده پس از مدتی تجزیه می شود.
پ( رانش دگره ای- 8 ب( مضاعف شدگی  الف( پیوند پپتیدی 
9 -B و گروه خونی A رخ نمود گروه خونی BO و AO :ژن نمود
الف( زیرا می تواند ژن بیماری را به نسل بعد منتقل کند. ولی چون هموفیلی نوعی - 10

بیماری مغلوب است، دگرءه h در خود فرد بیان نمی شود و به ظاهر سالم است.
ب( رخ نمودهای پیوسته

الف( این جهش بر توالی پروتئین اثری نخواهد داشت بلکه بر »مقدار« آن تأثیر می گذارد.- 11
ب( انتخاب طبیعی

2n بودند نمی تواند آمیزش موفقیت آمیز کند. پ( زیرا این گیاه، با جمعیت نیایی خود که
ت(  ۱- 12 پ(  ۲  ب(  3    الف(  4 
الکترون های- 13 گرفتن  با  بلکه  نمی شود،  راکیزه  وارد  قندکافت  از  حاصل  پیرووات 

NADH به الکتات تبدیل می شود.
الف( کارایی گیاه را در استفاده از طول موج های متفاوت نور افزایش می دهد.- 14

ب( مرکز واکنش، شامل مولکول های کلروفیل a است که در بستری پروتئینی قرار دارند.
پ( الکترون های حاصل از تجزیءه آب به فتوسیستم ۲ می روند.

ت( تعدادی از این قندها برای ساخته شدن گلوکز و ترکیبات آلی دیگر و تعدادی نیز 
برای بازسازی ریبولوزبیس فسفات مصرف می شوند.

الف( جداسازی یک یا چند ژن و تکثیر آن ها را همسانه سازی دنا می گویند.- 15
ب( به مجموعه دنای ناقل و ژن جاگذاری شده در آن، دنای نوترکیب گفته می شود.

الف( چنین ژن هایی به باکتری این توانایی را می دهند که پادزیست ها را به موادی - 16
غیر کشنده و قابل استفاده برای خود تبدیل کنند.

ب( زیرا بسیاری از مراحل تولید صنعتی در دماهای  باال انجام می شوند.
ب( چون قدرت بقای زیادی ندارند.- 17 الف( لنفوسیت ها 
الف( خوگیری موجب می شود جانور با چشم پوشی از محرک های بی اهمیت، انرژی - 18

خود را برای انجام فعالیت های حیاتی حفظ کند.
ب( براساس یادگیری شرطی شدن فعال، احساس مزءه نامطلوب و مسمومیت که به تهوع پرنده 
منجر می شود، تنبیهی است که با تکرار آن پرنده می آموزد از خوردن این پروانه ها اجتناب کند.

پ( عالوه بر ویژگی های ظاهری، ژن های صفات سازگارتر را نیز به ارث می برند.
ت( ۱- غذا و انرژی دریافتی جانور را افزایش می دهد.

۲- امکان جفت یابی جانور را افزایش می دهد.
3- و دسترسی به پناهگاه برای در امان شدن از شکارچی را افزایش می دهد. )ذکر ۲ 

مورد کافی است.(
ث( با صرف انرژی کم تر و در زمان کوتاه تر محل دقیق منبع غذا را پیدا می کنند.

ت( نادرست- 1 پ( درست  ب( نادرست  الف( درست 
ح( درست چ( درست  ج( نادرست  ث( درست 

پ( هم توانی- 2  UAC )ب الف( هلیکاز 
ج( ریبولوزبیس فسفات  ATP )ث ت( خاموش 

ح( حل مسئله چ( آمیالز 
ت( زایا- 3 پ( تک جایگاهی   UAG )ب الف( نوکلئازی 

ح( ساعت چ( دیسک  ج( نرده ای  ث( الکتیکی 
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ب(دئوکسیریبوز- 4  الف(پروتئینها
 ( )T پ(تیمین

ت(فتوسنتز)تنفسیاختهای،حاملالکترون،انرژیرایجسلولو...(
ب(کالژن- 5  Rالف(گروههای

پ(باتغییرشکلجایگاهفعال
رونویسیدرهرچرخه،چندبارانجاممیشوداماهمانندسازیدرهرچرخه،یک- 6

بارانجاممیشود.
ب(پیرایش- 7 الف(میانه)اینترون(
محلاتصالآمینواسید- 8
ب(صورتی- 9  الف(منفی
10 -X Y
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X X X Y
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H h h
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11 - (AABBCC) شمارءه6
الف(جهشدرمکانیغیرازجایگاهفعالرخدهد.- 12

ب(مناطقماالریاخیز
پ(جاندارانیکهتولیدمثلجنسیدارند.

الف(خزانءهژن:مجموعهمءهدگرههای)آللهای(موجوددرهمءهجایگاههایژنی- 13
افرادیکجمعیت

ب(زیستفناوری:هرگونهفعالیتهوشمندانءهآدمیدرتولیدوبهبودمحصوالتگوناگون

همتا)2(- 14 الف(دستانسانوبالءهدلفین
آنالوگ)3( ب(بالکبوتروبالپروانه

15 - FADH2 الف(NADHو
ب(ازگلوکزوگلیکوژنکبد

پ(آسیببهدنایمیتوکندریومرگسلولوآسیببافتی)نکروز(
الف(باتجزیءهآب- 16

ب(دریاختءهمیانبرگدرشب
پ(غیراکسیژنزا

هرچهمقداراکسیژنبیشترباشد،ازمیزانفتوسنتزکاستهمیشود.- 17
الف(زیراهمگیحاصلتقسیممیتوزسلولتخمهستندوهمءهژنهادرهرسلول- 18

هستهداریوجودداردامالزوماًبیاننمیشود.
ب(سببمیشودتاکاراییگیاهدرطولموجهایمتفاوتافزایشیابد.

بایددرژنخارجیوژندیسک ( )EcoR1 پ(زیراجایگاهتشخیصآنزیمموردنظر
یکسانباشد.

ابتداژنمربوطبهسمازژنومباکتریجداسازیوپسازهمسانهسازیبهگیاه- 19
موردنظرانتقالدادهمیشود.

الف(تکراریوبدونسودوزیان- 20
ب(شرطیشدنفعال)آزمونوخطا(

پ(میدانمغناطیسیزمین
ت(زیرااینرفتاررابهصورتغریزی)ارثی(ازوالدینخودگرفتهواثرآنبایددررفتار

اودرهرشرایطیپیداباشد.
ث(آنهاباخویشاوندانخودژنهایمشترکیدارندوبااینعملسببمیشوندتا

ژنهایمشترکبهنسلبعدمنتقلشود.


	Zist 12 ShabEmtehan- 1401 1
	Zist 12 ShabEmtehan- 1401 2
	Zist 12 ShabEmtehan- 1401 3
	Zist 12 ShabEmtehan- 1401 4
	Zist 12 ShabEmtehan- 1401 33
	Zist 12 ShabEmtehan- 1401 34
	Zist 12 ShabEmtehan- 1401 38
	Zist 12 ShabEmtehan- 1401 44
	Zist 12 ShabEmtehan- 1401 45

