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دارد(سؤاالتردیف نامه نمره)پاسخ

١

عبارت1 از یک هر نادرستی یا ذکردرستی بدون را زیر کنیددلیلهاي .مشخص
راهايآزمایشنتایجآلیهايبازبودنمکمل)الف .دکنمیتأییدچارگاف

چهارم،ساختارباهاپروتئینازاينمونه)ب استنهایی .میوگلوبین
هوهستهبیش)هاپروکاریوت(هاايهستهپیشدر)mRNA(پیکرنايعمرطول)ج از .است)هایوکاریوت(هاايتر

میمونی)د گل می،در گل رنگ دیدن ژنبا داد)ژنوتیپ(نمودتوان تشخیص را .آن

است)هابیوتیکآنتی(هاپادزیستبههاباکتريشدنمقاومعلت)ه طبیعی انتخاب ،.
ویروسآلودگیهنگامزودتشخیص)و ویروسازجلوگیريبراي،ایدزبا .داردزیادياهمیتافرادسایربهانتقال

5/1

عبارت2 از یک هر کنیددر پر مناسب کلمات با را خالی جاي زیر .هاي
اینبهکهدارندنیازهاویتامینمثلآلیموادیاومسآهن،مانندفلزيهايیونبهفعالیتبرايهاآنزیمبعضی)الف

گویند.می......................مواد
A)ب خونی گروه دارد....................رابطه BوA )هايالل(هايدگرهبین،BOدر .وجود
.داردوجودسیگاردوددرکهکرداشاره......................بهتوانمیزاجهششیمیاییمواداز)ج
.گویندمی....................شود،میتصادفیرویدادهاياثربرايدگرهفراوانیتغییرباعثکهفراینديبه)د
قرار)ه ..........................است،ژنهمانازناقصاينسخهدارايکهفرديهايیاختهدرژنیکسالمنسخهدادنبه
.گویندمی 
.داردنام.............................آن،آوردندستبههزینۀوغذاانرژيمحتوايبینموازنه)و

5/1

از3 یک هر راجواب،زیرهايعبارتدر پرانتزصحیح داخل کلمات بین پاسخاز برگۀ در و کنید بنویسیدانتخاب .نامه
دارد)مرازپلیDNAیادنابسپاراز-هلیکاز(آنزیم)الف نوکلئازي .فعالیت

بتواندتاکنندمیکمک)مرازپلیRNA(رنابسپارازبهخاصیهايپروتئینرونویسی،)مثبت-منفی(تنظیمدر)ب
.کندشروعرارونویسیوشودمتصلاندازراهبه

.استزنگولهشبیه)پیوستهغیر-پیوسته(يهانمودرخفراوانیتوزیعنمودار)ج
.دهدیمرخجغرافیاییجدایی)میهنیهم-دگرمیهنی(زاییهگوندر)د
نوريدر)ه .شودمیمساعدروبیسکوآنزیم)کربوکسیالزي-اکسیژنازي(نقشبرايوضعیت،تنفس
فتوسنتزکننده-شیمیوسنتزکننده(هايباکتريازکنند،میتبدیلنیتراتبهراآمونیومکهسازنیتراتهايباکتري)و

.هستند)زااکسیژن

5/1

دنا4 در موجود نیتروژن)DNA( قند آلی باز رناو اختصاصی بنویسید)RNA(دار 5/0.را
بررسی.کردندتهیهتصاویريدناهايمولکولازایکسپرتوازاستفادهبافرانکلینوویلکینز5 از حاصل نتیجه دو

بنویسید را تصاویر .این
5/0
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دارد(سؤاالتردیف نامه نمره)پاسخ

٢

میهمانندروبروشکل6 نشان را دنا شکل.دهدسازي به توجه با
دهیدپرسشبه پاسخ زیر .هاي

پیش)الف به مربوط دنا یاايهستهاین است ؟هاايهستههوها
شدهقسمتدر)ب دارد؟)1(مشخص وجود هلیکاز چند

5/0

پرسش7 به رونویسی مورد دهیددر پاسخ زیر .هاي
هوهسته)الف ؟شودمیساختهرنابسپارازکدامتوسط)rRNA(رِناتَنیرنايهاايدر

مرحله)ب کدام را،در انداز راه ؟کندمیشناساییرنابسپاراز

5/0

شکل8 ناقلروبرودر رناي است)tRNA(یک شده داده نشان اولیه تاخوردگی .با
توالیکدام می)کدوننتیآ(پادرمزهشماره نشان .دهدرا

25/0

مورد9 ترجمهدر پرسشفرایند دهیدبه پاسخ زیر .هاي
؟استآمینواسیدکداممعرفAUGیاآغاز)کدون(رمزة)الف

مرحلۀطولدر)ب P کدام جایگاه فقط می)ریبوزوم(رناتنترجمه، شود؟پر
جایگاه)ج کدام از آمینواسید بدون ناقل میرناتنرناي  شود؟خارج

75/0

ناقل10 و است سالم که کند ازدواج زنی با دارد قصد هموفیل هایینمودرخو)هاژنوتیپ(هانمودژنچه.نیستهممردي
حل(کنید؟میبینیپیشآنانفرزندانبراي)هاییفنوتیپ( راه ذکر )بدون

1

مورد11 نسلدر در اطالعات پرسشهاانتقال دهیدبه پاسخ زیر .هاي
ژنی)الف Rh جایگاه خونی ؟است)کروموزوم(تنفامکدامدرگروه

تک)ب یا است چندجایگاهی صفت یک ذرت نوعی رنگ جایگاهی؟صفت
بهنوزادتغذیه)ج بهکتونوريفنیلبیماريمبتال رسیدن آسیب باعث مادر، شیر یاختهبا میکدام او بدن شود؟هاي

75/0

کنید12 تعریف را زیر .اصطالحات
ب)RNA(رناي)الف آنالوگ)بالغ ساختار

1
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دارد(سؤاالتردیف نامه نمره)پاسخ

٣

ماد13 در تغییر مورد پرسشةدر به جانداران دهیدوراثتی پاسخ زیر .هاي
وتبدیلآمینواسیدهمانبرايدیگريرمزبهآمینواسیدیکرمزاگر)الف نوعنپروتئینبرتأثیريشود چه  گذارد،

است؟ داده رخ جانشینی جهش
فامهسته)ژنوم(ژنگان)ب چند شامل انسان است؟غیر)کروموزوم(تناي جنسی

5/0

درچرا14 ماالریا بیماري باانگل شود؟نمیHbAHbSنمودژنافرادي بیماري باعث 5/0تواند

مورد15 انرژيدر به ماده پرسشاز دهیدبه پاسخ زیر .هاي
کATPنوريشدنساخته)الف سلولدر قسمت میدام شود؟انجام

راکیزه)ب در یک)میتوکندري(پیرووات دادن دست از می)2CO(اکسیدديکربنبا تبدیل مولکولی چه شود؟به
می)ج تشکیل کربس چرخۀ در که الکترون حامل مولکول دو بنویسیدنام را .شوند
دارد؟الکترونانتقالزنجیرة)د قرار راکیزه از بخشی چه در
عواملی)ه ؟کنندمیایجادمشکلآزادهايرادیکالسازيخنثیدرراکیزهعملکرددرچه
واکنشتوقفسببمونواکسیدکربن)و ؟شودمیالکترونانتقالزنجیرةکدام

2

مورد16 اکسیژندر از مستقل پرسشزیستن دهیدبه پاسخ زیر .هاي
یاخته)الف تنفس بین مشترك مرحلۀ چیست؟نام تخمیر و هوازي اي

چهور)ب انجام علت به نان است؟آمدن تخمیري نوع

5/0

مورد17 پرسشگیاهانفتوسنتزدر دهیدبه پاسخ زیر .هاي
سبزینه)الف بر ؟دندارقرارتیالکوئیدغشايدردیگريفتوسنتزيهايهرنگیزچه،bوa)هايکلروفیل(هايعالوه

است؟موجطولچهدر،1فتوسیستمواکنشمرکزدرaسبزینهجذبحداکثر)ب ی
جبران)ج براي آب نوري الکترونتجزیه میفتوسیستمکدامدرaسبزینۀکمبود ؟گیردصورت
درکربنیپنجقندنام)د بنویسیدمیترکیب2COباکالوینچرخۀکه را .شود
گیاهانی)ه چه کالوینکربناولیهتثبیتدر چرخه نوعدرو مییاختهدو انجام شود؟متفاوت
روزکالوینچرخۀ،CAMگیاهاندر)و شبانه از موقعی چه میدر ؟شودانجام

5/1

مورد18 بدر دیگر فتوسنتزکننده پرسشجانداران دهیده پاسخ زیر .هاي
باکتري)الف چه ؟کنندمیاستفادهسولفیدهیدروژنحذفبرايهافاضالبتصفیۀدرهاییاز

تک)ب آغازي نبودايیاختهیک صورت در که ببرید نام هاي(هايسبزدیسه،نوررا دستازراخود)کلروپالست
.دهدمی

5/0

چهارم« صفحه در سواالت »ادامه
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دارد(سؤاالتردیف نامه نمره)پاسخ

٤

ستون19 موارد از یک هر زیر، جدول ستون»الف«در موارد از یکی دارد»ب«با منطقی درآن.ارتباط و کنید پیدا را ها
پاسخ بنویسیدبرگۀ (نامه ستون. اس»ب«در اضافه مورد )تیک

»ب«ستون»الف«ستون
باکتري-1 دیواره در منافذي 1EcoRآنزیمایجاد

دیسک-2 به نظر مورد دناي سیلین)پالزمید(اتصال آمپی
چسبنده-3 انتهاي همسانهایجاد )وکتور(سازيناقل
یاخته-4 تراژنیجداسازي لیگازهاي آنزیم

الکتریکی شوك

1

زیست20 مورد پرسشدر به دهیدفناوري پاسخ زیر .هاي
ببریدیک)الف نام را است یافته افزایش گرما مقابل در آن پایداري پروتئین مهندسی با که .پروتئین

بدن،بالغبنیاديهايیاخته)ب از بخش کدام کشتتوانندمیدر محیط ؟کنندپیداتمایزخونیهايرگبهدر
شود؟میتبدیلفعالانسولینبهانسولینپیش،زنجیرهکدامشدنجدابا)ج
ژنتیک،)د مهندسی روش به واکسن تولید منتقلزاغیربیماريویروسیاباکتريیکبهزابیماريعاملژنکدامبراي

؟شودمی

1

است؟21 یادگیري نوع کدام به مربوط زیر موارد از یک  هر
.کندمیحفظحیاتیهايفعالیتانجامبرايراخودانرژياهمیت،یبهايمحركازپوشیچشمباجانور)الف

 رارفتاريآیندهدروکردهبرقرارارتباطکند،میدریافتکهتنبیهییاپاداشباخودرفتاربینآموزدمیجانور)ب

.کندمیخودداريآنانجامازیاتکرار

.کندمیریزيبرنامهآگاهانهوکندمیبرقرارارتباطجدیدموقعیتوگذشتههايتجربهبینجانور)ج

.شودمیانجامجانورزندگیازمشخصیدورةدر)د

1

بنویسید22 را زیر رفتارهاي از یک هر .علت
.کندمیخارجالنهازراتخمهايپوستهآیند،میبیرونتخمازهایشجوجهآنکهازپسکاکاییپرنده)الف

نوعی)ب جانورجدر جفتراايهمادجیرجیركنر،یرجیرك، عنوان .باشدتربزرگکهکندمیانتخاببه
خانگی)ج مسیرتواندمیکبوتر ابري روز یک .گرددبازالنهبهوبیابدرادرستدر
ااغذمنبعمحلدربارةوجوجستازقبلکارگرزنبورهاي)د یابنده زنبور مییطالعاتاز .کننددریافت

25/1

20نمرهجمع
سربلند« و »باشیدموفق
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تصحیحردیف نمرهراهنماي

١

(25/0(درست)الف1 (25/0(درستنا)ب)7ص) )17ص)
(25/0(درستنا)ج (25/0(درست)د  )32ص) )41ص)
(25/0(درست)ه (25/0(درست)و)55ص) )105ص)

5/1

آنزیم(کوآنزیم)الف2 به کننده (25/0()کمک )41ص()25/0(توانیهم)ب )19ص)
(25/0(بنزوپیرن)ج (25/0(ايدگرهرانش)د)51ص) )55ص)
(25/0(درمانیژن)ه بهینه)و)104ص) (25/0(غذایابی )118ص)

5/1

مرازDNA(دنابسپاراز)الف3 (پلی (25/0) (25/0(ثبتم)ب)12ص) )34ص)
(25/0(دگرمیهنی)د)45ص()25/0(پیوسته)ج )60ص)
(25/0(شیمیوسنتزکننده)و)86ص()25/0(اکسیژنازي)ه )90ص)

5/1

دنا4 در موجود ریبوز:قند (25/0(دئوکسی نیتروژنو)4ص) آلی رناباز اختصاصی یوراسیل:دار (25/0(باز 5/0)4ص)
.دادندتشخیصنیزراهامولکولابعادروشاینازاستفادهباالبتهوداردرشتهیکازبیشومارپیچیحالتدنا5

مورد( دو (5/0()ذکر )6ص)
5/0

(25/0(هاايهستههو)الف6 5/0)11ص()25/0(هلیکاز2)ب)14ص)

مرازRNAI(1بسپارازرنا)الف7 (25/0()پلی آغاز)ب)23ص) (25/0(مرحله 5/0)23ص)

8)1()25/0) 25/0)28ص)
متیونین)الف9 (25/0(آمینواسید آغاز)ب)27ص) (25/0(مرحله )30ص)

E)ج (25/0(جایگاه )30ص)
75/0

10XHXh:ناقل سالم:XHYو)5/0(دختر 1)43ص()5/0(پسر
(25/0(1شمارهتنفام)الف11 (25/0(چندجایگاهی)ب)39ص) )44ص)

مغزيیاخته)ج (25/0(هاي )45ص)
75/0

بالغرنايهم،بهماندهباقیهايبخشپیوستنو)25/0(اولیهرناياز)هااینترون(هامیانهرونوشتحذفبا)الف12
(25/0(.شودمیساخته )26ص)

)58ص(.نامندمیآنالوگساختارهاي،)25/0(دارندمتفاوتطرحاما)25/0(یکسانکارکهراساختارهایی)ب

1

(25/0(خاموشجهش)الف13  )49ص)
(25/0(جنسیغیر)کروموزوم(تنفام22)ب )51ص)

5/0

5/0)56ص()25/0(.میردمیانگلو)25/0(شودمیشکلداسیآنهاشکلکند،میآلودهراهاگویچهاینوقتیچون14
راهنما« صفحادامۀ »دومۀدر



تعالیب اسمه

درس نهایی امتحان تصحیح شناسی:راهنماي تجربی:رشته)3(زیست شروععلوم امتحانصبح8:ساعت دقیقه90:مدت

متوسطهدوازدهمپایه دوم امتحاندورة 18/3/1398:تاریخ

آموزان آزاد،روزانهدانش بزرگسالداوطلبان 1398سالماهخرداددرسراسرکشورو
سنجش آموزشیمرکز کیفیت پایش و
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تصحیحردیف نمرهراهنماي

٢

(25/0()کلروپالست(سبزدیسه)الف15 )65ص)
)68ص()25/0(استیلبنیان)ب
(5/0(2FADH،NADH)ج )69ص)
راکیزه)د درونی (25/0()میتوکندري(غشاي )70ص)
و)ه (5/0(ژنیهاينقصازانواعیالکل )75ص)
(25/0( اکسیژنبههاالکترونانتقالبهمربوطواکنش)و )76ص)

2

(گلیکولیز(قندکافت)الف16 (25/0) (25/0(الکلیتخمیر)ب)73ص) 5/0)73ص)
(25/0(کاروتنوئیدها)الف17 (25/0(نانومتر700)ب)79ص) )80ص)

(25/0(2فتوسیستم)ج فسفات)د)83ص) بیس (25/0(ریبولوز )84ص)
(25/0(4Cانگیاه)ه (25/0(روز)و)87ص) )88ص)

5/1

(25/0(گوگرديهايباکتري)الف18 (25/0(اوگلنا)ب)89ص) 5/0)90ص)
باکتري-191 دیواره در منافذي الکتریکی:ایجاد (25/0(شوك )95ص)

دیسک-2 به نظر مورد دناي :پالزمید(اتصال لیگاز) (25/0(آنزیم )95ص)
چسبنده-3 انتهاي (1EcoR)25/0آنزیم:ایجاد )94ص)
تراژنی-4 هاي یاخته سیلین:جداسازي (25/0(آمپی )96ص)

1

(25/0(آمیالز)الف20 (25/0(استخوانمغزبنیاديهايیاخته)ب)97ص) )99ص)
(25/0(Cیرهزنج)ج (25/0(سطحی)ژنآنتی(پادگنبهمربوطژن)د)102ص) )103ص)

1

شدن(خوگیري)الف21 (25/0()عادي )110ص)
(25/0(خطاوآزمونبایادگیريیافعالشدنشرطی)ب )112ص)
مسئله)ج (25/0(حل  )112ص)
(25/0(پذیرينقش)د )113ص)

1

(25/0(دهندمیانجامهاجوجهبقاياحتمالافزایشیاشدنشکاراحتمالکاهشبراي)الف22 )115ص)
(داردبیشتريهايتخمککهاستآننشانۀمادهجیرجیركبودنتربزرگزیرا)ب .25/0) )117ص)
یابیجهتآنازاستفادهباواحساسزمینمغناطیسیمیدانبهنسبتراخودموقعیتتواندمیخانگیکبوتر)ج

(کند .25/0) )119ص)
غذادقیقمحلتريکوتاهزماندروکمترانرژيصرفباچون)د (5/0(.کنندمیپیدارامنبع )121ص)

25/1

ست" ا ئب صا محترم همکاران نظر "درنهایت،
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١

الزامی)الف بخش
سؤاالت به عزیز آموز کسب(18تا1دانش دهید16جهت پاسخ .)نمره

عبارت1 از یک هر نادرستی یا ذکردرستی بدون را زیر کنیددلیلهاي .مشخص
استدیگرانتهايدرهیدروکسیلگروهوانتهایکدرفسفاتگروهخطیاسیدهاينوکلئیکدر)الف .آزاد

ازپروتئین)ب .اندشدهساختهپپتیدهاپلیازدارانشعابوبلندزنجیرهچندیایکها
مکملبهرنادارتیمیننوکلئوتیدرونویسی،در)ج .گیردمیقراردنادارآدنیننوکلئوتیدبرابردرعنوان
سه)د مغربی گل (تریپلوئید(الدگیاه (n3(است زایا و زیستا گیاه .یک
.شودمیتقسیمآنازمستقلنیزویاختهباهمراه)میتوکندري(راکیزه)ه
فتوسیستم)و .استواکنشمرکزیکونورگیرندهآنتنشاملهر

5/1

عبارت2 از یک هر کنیددر پر مناسب کلمات با را خالی جاي زیر .هاي
فسفودي)الف پیوند شکستن دنا، همانندسازي آنزیمدر توسط می.....................استر .شودانجام

میانۀرونوشتدارايابتدادرالگو،رشتهازشدهرونویسیرناي)ب .شودمیگفته................رنا،اینبه.استدناهاي
A)ج خونی گروه براي فردي BO Aاگر آنزیم فردفقط این خونی گروه باشد، داشته .است...........را
تخمیرتخمیر)د و آن....................الکلی از متفاوت صنایع در که تخمیرند از میانواعی بهره .بریمها
آب،الکترون)ه تجزیۀ از حاصل مرکز......................الکترونیکمبودهاي .کنندمیجبرانرا2فتوسیستمواکنشدر

25/1

از3 یک هر راجواب،زیرهايعبارتدر پرانتزصحیح داخل کلمات بین پاسخاز برگۀ در و کنید بنویسیدانتخاب .نامه
اکسیژندئوکسی)الف یک دارد)بیشتر-کمتر(ریبوز ریبوز .از

.اندفعالبسیارشدهتقسیمتازههايیاختهدر)ناقلرناي–رِناتَنیرناي(سازندههايژن)ب
بیماري)ج فنیلآنزیمیکتونوري،فنیلدر آمینواسید .داردنوجود)بسازد-کندتجزیه(راآالنینکه
شدن)د چلیپایی قطعه)اورکراسینگ(در فام، از فامینکاي بین می)غیرخواهري-خواهري(هايتن .شودمبادله
حامل)ه قندمولکول در که میالکترون تشکیل .است)2FADH-NADH(شود،کافت
باکتري،هاباکتريسیانو)و فتوسنتزجزء .هستند)زااکسیژنغیر–زااکسیژن(کنندةهاي

5/1

آزمایش4 از یکی روبرو میشکل نشان را گریفیت چیست؟.دهدهاي آزمایش این 25/0نتیجه

دوم« صفحه در سواالت »ادامه
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دارد(سؤاالتردیف نامه نمره)پاسخ

٢

جفت5 نتیجۀ یک دنا، براي کریک و واتسون پیشنهادي مدل به توجه بنویسیدبازهايشدنبا را 5/0.مکمل
نشان6 روبرو پروتئینشکل ساختار کدام است؟دهندة 25/0ها

بنویسید7 را زیر موارد از یک هر .علت
.شودمیانجام)کروموزوم(تنفامهردرنقطهچندیندرهمانندسازيآغازها،یوکاریوتدر)الف

سمی)ب میمواد آنزیم فعالیت مانع آرسنیک، یا سیانید .شوندمانند
پیک)ج رناي یوکاریوت)mRNA(عمر طوالنیدر پروکاریوتها از استتر .ها

25/1

مراحلدر8 سازي(ترجمهمورد پرسش)پروتئین زیرهابه دهیدي .پاسخ
رمزه)الف P )کدون(اولین جایگاه در می)ریبوزوم(رناتنکه استگیرد،قرار توالی چه ؟داراي

مرحل)ب چهدر پایان، زیرواحدهايهاییپروتئینۀ شدن جدا میرناتنباعث هم شود؟از

5/0

شکل9 نام)؟( روبرودر کنیدرا 25/0.گذاري

مورد10 پروکاریوتدر در ژن بیان یوکاریوتتنظیم و پرسشهاها دهیدبه پاسخ زیر .هاي
با)الف رونویسی، منفی تنظیم در بهاتصالچرا نمیمهارکننده،الکتوز دیگر پروتئین متصلاین اپراتور به  بماند؟تواند

صورت)ب چه ژنمقداردر می،رونویسی تغییر رونویسی عوامل تأثیر کند؟تحت

75/0

رازاده)هايفنوتیپ(نمودهايرخ11 صورتی میمونی گل دو آمیزش از حاصل بنویسیدهاي پانت مربع رسم 1.با
مورد12 نسلدر در اطالعات پرسشهاانتقال دهیدبه پاسخ زیر .هاي

R)الف شوهري و زن خونی گروه آنhاگر فرزندان از یکی خونی گروه و باشد شودRhهامثبت اینژن،منفی نمود
بنویسید را .والدین

X )ب به وابسته صفات در باشد؟پدرنیستممکنچرا ناقل
ژن)ج ذرت، نوعی رنگ با رابطه بنویسیدذرت)ژنوتیپ(نموددر را سفید و قرمز یعنی طیف آستانۀ دو در موجود .هاي

25/1
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٣

بی13 کنیدجهش تعریف را 75/0.معنا

مورد14 وراثتیدر اطالعات در پرسشتغییر دهیدبه پاسخ زیر .هاي
میشناسانزیست)الف ناهنجاريندتوانچگونه وجود فاماز ؟شوندآگاه)کروموزومی(تنیهاي

جهش)ب عامل دارد؟یک وجود سیگار دود در که ببرید نام شیمیایی زاي
بر)ج عامل کدام جمعیتهمدر تعادل دارزنندة نقش تصادفی رویدادهاي د؟نها،
ژن)د کمکدام بیماري داسینمود است؟ بیماريبه،شکلخونی مقاوم ماالریا
بنویسید)ه وستیجیال ساختارهاي براي مثال .یک

25/1

مورد15 Aروشدر شدن ساخته پرسشTPهاي دهیدبه پاسخ زیر .هاي
A)الف شدن ساخته روش پیشTPدر سطح ماهیچهدر در پیشماده مولکول چیست؟ها، ماده

شدن)ب کدامATPاکسایشیساخته یاختهدر میقسمت شود؟انجام

5/0

مورد16 انرژيدر به ماده پرسشاز دهیدبه پاسخ زیر .هاي
قند)الف بر عالوه فرایندهایی چه هوازي، تنفس مولکول)گلیکولیز(کافتدر به گلوکز مولکول تا شوند، انجام -باید

شود؟2COهاي تجزیه
راکیزه)ب درونی غشاي نقش به توجه یاختهبا تنفس دارد؟در یاخته براي ارزشی چه آن بودن خورده چین اي،
رادیکال)ج تشکیل امکان دارد؟چگونه وجود هوازي تنفس فرایند در اکسیژن از آزاد هاي

5/1

مورد17 مادهدر به انرژي پرسشاز دهیدبه پاسخ زیر .هاي
کیسه)الف و غشایی بهساختارهاي و درهممانند سبزدیسهمتصل درون دارد؟)کلروپالست(فضاي نام چه

است؟)ب تأثیرگذار فتوسنتز روي بر دما چرا
نوري)ج تنفس شده2CO،در کربنی؟،آزاد سه مولکول یا است کربنی دو مولکول تجزیۀ حاصل

1

زیر18 جدول ویژگی،در از یک شدههر ذکر است؟،هاي گیاهان از گروه کدام به مربوط
شب در کربن اولیه »الف«تثبیت

آوندي غالف در چرخۀکالوین انجام و میانبرگ در کربن اولیه »ب«تثبیت
چرخۀکالوین انجام با فقط کربن »ج«تثبیت

75/0
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٤

انتخابی)ب بخش
کسب جهت عزیز آموز سؤاالت4دانش از دهید2فقط22تا19نمره پاسخ و کرده انتخاب دلخواه به را .سؤال

مورد19 زیستیفناوريدر نوین پرسشهاي دهیدبه پاسخ زیر .هاي
دارايمهندسیطریقازکهجانداريبه)الف میاست،شدهژنتیکیموادازجدیديترکیبژنتیک گویند؟چه

بنویسید)ب را نوترکیب دناي .اجزاي
پایداري)ج گرماافزایش مقابل در پروتئینروشاب،پروتئین مهندسی دارد،هاي زیادي آن.اهمیت اهمیت از مورد دو

بنویسید .را
B)د هپاتیت ضد نوترکیب میواکسن تولید شود؟چگونه

2

مورد20 جانوراندر پرسشرفتارهاي دهیدبه پاسخ زیر .هاي
است؟)الف یکسان گونه یک افراد همه در غریزي رفتار اساس چرا

بنویسید)ب را پاولوف آزمایش در طبیعی محرك و شرطی .محرك
جیرجیرك)ج نوعی در می،چرا انتخاب را جفت نر کند؟جانور
طوطی)د موادهابعضی شدن خنثی ازسمیبراي خورند؟میچه،گیاهیغذاهايحاصل
اجتماع)ه برگمورچهدر مورچههاي وظیفه چیست؟بر، کوچک هاي
زاده)و پرورش و نگهداري میرفتار انجام کارگر عسل زنبورهاي توسط که ملکه است؟هاي رفتاري نوع چه شود،

2

دهیدهايپرسشبه21 پاسخ .زیر
چهها،یوکاریوتدر)الف در سیتوپالسمی یاختهقسمتدناي از میهایی شود؟دیده

درپیشکهآنزیماختصاصیبخشنام)ب چیست؟میقرارآنماده گیرد،
بنویسید)ج را رونویسی و همانندسازي تفاوت .یک
متفاوتهایاختهیکسان،هايژنباهایییاختهازاستممکنچگونه)د شکل و عملکرد با شوند؟ایجادیی
است؟چندشمارهتنفامدرABOخونیگروههايژنجایگاه)ه
شایع)و چیست؟نوعترینعلت هموفیلی

2

دهیدهايپرسشبه22 پاسخ .زیر
می)الف چه وراثتی مادة محتواي کل گویند؟به

شارش)ب با صورت چه شود؟میشبیههمبهجمعیتدوژنخزانۀژن،در
پروتون)ج روي پیشِ راه تنها الکترون، انتقال زنجیرة بخشدر به برگشتن براي است؟ها پروتئینی چه راکیزه داخلی
ازايشدهتولیدATPمقدار)د است؟ATPچندحداکثریوکاریوت،یاختهدرشرایطبهتریندرگلوکزکاملتجزیۀدر
بی)ه و هوازي تنفس بین مشترك چیست؟مرحله هوازي
ترکیب)و در که آنزیمی با روبیسکو آنزیم کربنی2COتفاوت سه اسید گیاهانبا چیست؟CAMو4Cدر دارد، نقش

2

باشید« سربلند و ه»موفق 24نمرجمع
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تصحیح  ردیف   نمره  راهنماي

١

  )                  16ص) (25/0(درستنا) ب                                                    ) 5ص() 25/0(درست) الف 1
               )61ص()25/0(نادرست) د)                                                      23ص() 25/0(نادرست) ج
 )80ص() 25/0(نادرست) و                                                      )67ص() 25/0(درست) ه

5/1 

اولیه) ب                                   )           12ص) (25/0(دنابسپاراز) الف 2 یا نابالغ                                    )26ص) (25/0(رناي
                                          )73ص() 25/0(الکتیکی) د                                                               )41ص() 25/0(A) ج
      )83ص() 25/0( a )کلروفیل(سبزینه) ه

25/1 

                                              )26ص() 25/0(رِناتَنیرناي) ب                                           )             4ص) (25/0(کمتر) الف 3
کند )ج                                               )56ص() 25/0(غیرخواهري) د                                                )45ص() 25/0(تجزیه
                 )89ص() 25/0(زااکسیژن) و                                                     )66ص() 25/0(NADH) ه

5/1 

 25/0 ) 2ص( ) 25/0( .مردندهاموش 4
نوکلئوتیدهايترتیبتواندمیکدامهرنوکلئوتیدهايترتیبشناسایییاباشدیکسانآنسراسردردنامولکولقطر 5

 )7ص( )5/0( .کندمشخصهمرادیگررشتۀ
5/0 

می(مدوساختار 6 نیزصحیح مارپیچ کلمه  25/0                                          )16ص() 25/0( ).باشدذکر
.استالزمهمانندسازيبرايزیاديزمانمدتباشندداشتهتنفامهردرهمانندسازيآغازجایگاهیکفقطاگر )الف 7

 )13ص() 5/0(
 )19ص() 25/0( .شودآنفعالیتمانعآنزیم،فعالجایگاهدرگرفتنقرارباتواندمیآرسنیک وسیانید) ب
یاخته) ج این دارددر وجود تخریب برابر در پیک رناي حفاظت براي سازوکارهایی  )32ص()5/0. (ها

25/1 

آزادکننده) ب                                                      )30ص( )25/0(AUG) الف 8  5/0 )31ص() 25/0(عوامل
رمزگذار 9  25/0                                )24ص( )25/0(رشته

)   34ص( )25/0(. دهدمیتغییرراآنشکلمهارکننده،بهاتصالباالکتوز) الف10
آنژنرونویسیمقدار ،)25/0(کنندمیتغییرعواملیاثردراندازراهبه) 25/0( هاپروتئیناینپیوستنتمایلچون) ب

 )35ص. (کندمیتغییرهم

75/0 

WRهاگامت11

RRW  
 )25/0(صورتی

RR  
 )25/0(قرمز

WWW  
 )25/0(سفید

RW  
 )25/0(صورتی

41صفحۀ

1 

دوم« صفحۀ در راهنما  »ادامۀ
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تصحیح  ردیف   نمره  راهنماي

٢

                                         )40ص() 25/0(Dd) الف12
Xژنهايدگرهبرايجایگاهی) 25/0(Yتنفامدر) ب به وابسته  )43ص() 25/0( .نداردوجودهاي
قرمز) ج سفید )AABBCC)25/0رنگ رنگ                                       )44ص() aabbcc)25/0و

25/1 

صورتدرکه )25/0(کندتبدیلترجمهپایانرمزبهرا)25/0(آمینواسیدیکرمزجانشینیجهشاگر13 پپتیدپلیاین
 )49ص. (گویندمیمعنابیجهشجهش،اینبه )25/0(شدخواهدکوتاهآن،ازحاصل

75/0 

 )51ص() 25/0(بنزوپیرن) ب                                )50ص) (25/0(کاریوتیپ   مشاهدةبا) الف14
 )56ص) (25/0(HbAHbS)د                                                 )55ص() 25/0(ايدگرهرانش) ج
 )59ص() 25/0(پیتونمارلگندرپابقایاي) ه

25/1 

 5/0                                            )65ص() 25/0() میتوکندري(راکیزه) ب)                                   65ص() 25/0(فسفاتکرآتین )الف15

پیرووات) الف16 کربس) 68ص( )25/0(اکسایش چرخۀ               )69ص() 25/0(و
خوردگی) ب سطحچین افزایش به زنجیره) 25/0(ها بیشتر وجود امکان نتیجه در میو الکترون انتقال  .انجامدهاي

               )70ص() 25/0(
-میدرآزادرادیکالصورتبهبلکهشوند،نمیآبتشکیلواکنشواردهااکسیژنازدرصديکهآیدیمپیشگاه) ج

             )75ص() 5/0. (آیند

5/1 

  )79ص() 25/0(تیالکوئید) الف17
) 5/0(. شودمیانجامخاصدماییگسترةدرهاآنزیمفعالیتبیشتریندانیممی واستآنزیمیفراینديفتوسنتز) ب

                                          )85ص(
 )86ص() 25/0(کربنیدومولکول) ج

1 

 )88ص() 25/0(CAMگیاهان) الف18
 )87ص() 25/0(4Cگیاهان) ب
)                            85ص() 25/0(3Cگیاهان) ج

75/0 

                        )93ص() 25/0(تراژنییا  ژنتیکیتغییریافتهجاندار) الف19
 )95ص() 5/0(آندرشدهجاگذاريژن وناقلدناي) ب
بهنیازيهمچنین،. شودمیکمترواکنشمحیطدرمیکروبیآلودگیخطر وبیشترواکنشسرعتباالتردمايدر) ج

مورد( .نیستگرمازاهايواکنشمورددرخصوصبهواکنشمحیطکردنخنک دو                                      )97ص() 5/0() ذکر
منتقلزاغیربیماريویروسیاباکتريیکبه) 25/0(زابیماريعامل )25/0(سطحی )ژنآنتی(پادگنبهمربوطژن) د

)103ص() 25/0(. شودمی

2 

سوم« صفحۀ در راهنما  »ادامۀ
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http://aee.medu.ir

تصحیح  ردیف   نمره  راهنماي

٣

109ص) 25/0(استارثی وژنیزیرا) الف20
شرطی) ب طبیعیصداي: محرك محرك و  )111ص) (5/0(غذا: زنگ
نریاکندیممنتقلمادهجانوربهمغذيموادمقداريهمراهبههايهکیسدرونراخودهايزامهنرجیرجیرك) ج جنس

می تولیدمثل براي بیشتري  )117ص) (5/0( .پردازدهزینه
 )118ص() 25/0(رسخاك) د
                                   )122ص() 25/0( .کنندمیدفاعترکوچکهايمورچه )ه
  )122ص() 25/0(دگرخواهیرفتار) و

2 

 )13ص() 5/0( .شودمیدیده) پالست(دیسه و )میتوکندري(راکیزهدر) الف21
 )19ص() 25/0(فعالجایگاه) ب
متصلهمبه وگیردمیقراررنازنجیرهدرمکملنوکلئوتیدهايدنا،رشتهنوکلئوتیدهايبهتوجهبارونویسیدر) ج

برخالفگیردمیقراردنازنجیرهدرمکملنوکلئوتیدهايدنا،رشتهنوکلئوتیدهايبهتوجهباهمانندسازيدر. شوندمی
. شودانجامبارهاچرخههردرتواندمیژنیکرونویسیشود،میانجامباریکايیاختهچرخۀهردرکههمانندسازي

مورد( یک تفاوت() 5/0) (ذکر میبه تعلق نمره دیگر صحیح  )23ص()گیردهاي
 )33ص() 25/0( .هستندفعالغیرهاژنسایر وفعالهاژنازتعداديتنهایاختههردر) د
 )41ص) (25/0. (است 9شمارةتنفامدر) ه
Vعاملفقدانبههموفیلینوعترینشایع) و  )43ص) (25/0( .استمربوط )هشت(IIIانعقادي

2 

 )51ص) (25/0) (ژنوم(ژنگان) الف22
جمعیتدوژنخزانۀسرانجام) 25/0(یابد،ادامهدوسویه و)25/0(پیوستهطوربهژنشارشجمعیت،دوبیناگر) ب
 )55ص( .شودمیشبیههمبه
A) ج  )70ص() 25/0(سازTPآنزیم
 )72ص) (25/0(ATP30) د
 )73ص) (25/0(گلیکولیز) ه
طوربهروبیسکوبرخالفدارد،نقشکربنیچهاراسیدتشکیل وکربنیسهاسیدبا2COترکیبدرکهآنزیمی) و

 )87ص) (5/0( .ندارداکسیژنبهتمایلی وکندمیعمل2COبااختصاصی

2 

ست  " ا ئب صا محترم همکاران نظر 24 "درنهایت،
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تصحیحردیف نمرهراهنماي

١

45صفحۀ)25/0(درست)ب25صفحۀ)25/0(درست)الف1
87صفحۀ)25/0(نادرست)د68صفحۀ)25/0(نادرست)ج
109صفحۀ)25/0(نادرست)و99صفحۀ)25/0(درست)ه

5/1

کدون(پادرمزه)ب16صفحۀ)25/0(میوگلوبین)الف2 29صفحۀ)25/0()آنتی
فسفات)ج 90صفحۀ)25/0(آمونیوم)د65صفحۀ)25/0(کراتین
دناهمسانه)ه 119صفحۀ)25/0(مهاجرت)و93صفحۀ)25/0(سازي

5/1

20صفحۀ)25/0(مکمل)ب5صفحۀ)25/0(حلقوي)الف3
34صفحۀ)25/0(مهارکننده)د25صفحۀ)25/0(میانه)ج
a )و38صفحۀ)25/0(مثبت)ه 80صفحۀ)25/0(کلروفیل

5/1

پوشینهباکتري)الف4 موشهاي به را گرما با شده کشته تزریقدار موش)25/0(ها که کرد مشاهده ماندندو سالم .ها
3صفحۀ)25/0(

حفاظتی)ب نیمه 10صفحۀ)25/0(همانندسازي

75/0

دنابسپاراز)25/0(هلیکاز5 مرازDNA(و (پلی 115/0صفحۀ)25/0)
سوم)الف6 17صفحۀ)25/0(ساختار

مولکول)ب مناسب برخورد امکان میآنزیم افزایش را 18صفحۀ)25/0(.دهدها
5/0

P )الف7 30صفحۀ)25/0(جایگاه
پایان)ب 31صفحۀ)25/0(مرحلۀ
دارد)ج وجود تخریب برابر در پیک رناي حفاظت براي سازوکارهایی ها یاخته این (در 32صفحۀ)5/0.

1

افزاینده)1(8 رونویسی)2(35صفحۀ)25/0(توالی 355/0صفحۀ)25/0(عوامل
43صفحۀ9

XhYهاگامت

XH
XHXh)25/0(XH Y)25/0(

Xh
XhXh)25/0(Xh Y)25/0(

1

نهفتگی)الف10 و بارز صورتی)ب41صفحۀ)25/0(رابطۀ 41صفحۀ)25/0(رنگ
قرمز)ج آالنین)د 44صفحۀ)25/0(رنگ 45صفحۀ)25/0(فنیل

1

جانشینیج-111 فامه-482صفحۀ)25/0(جهش در عددي 50صفحۀ)25/0(تنناهنجاري
ارثیب-3 فامالف-4 52صفحۀ)25/0(جهش در ساختاري 50صفحۀ)25/0(تنناهنجاري

1

دوم« صفحۀ در راهنما »ادامۀ
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متوسطهدوازدهمپایه دوم امتحاندورة 14/10/1398:تاریخ
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http://aee.medu.ir

تصحیحردیف نمرهراهنماي

٢

می)الف12 انتخاب محیط با سازگارتر افراد آن در که را فرایندي شانس)25/0(شوندبه که آنهایی برايیعنی بیشتري
می طبیعی انتخاب دارند، تولیدمثل و ماندن (نامندزنده 53صفحۀ)25/0.

تغییریافتهجانداراست،شدهژنتیکیموادازجدیديترکیبدارايژنتیکمهندسیطریقازکهجانداريبه)ب
(گویندمیتراژنییاژنتیکی 93صفحۀ)5/0.

1

آنالوگ)ب56صفحۀ)25/0(HbS)الف13 58صفحۀ)25/0(ساختارهاي
میوزي)د60صفحۀ)25/0(دگرمیهنیزاییگونه)ج 61صفحۀ)25/0()کاستمانی(خطاي

1

شود)25/0(آزاد2CO)الف14 می بازسازي چهارکربنی مولکول (و 69صفحۀ)25/0.
A)ب 70صفحۀ)25/0(سازTPآنزیم
کبد)25/0(گلوکز)ج قندي ذخیرة 72صفحۀ)25/0(و
هستند)د کاروتنوئیدها مانند هایی پاداکسنده داراي غذایی مواد (این 75صفحۀ)25/0.

5/1

الکلی)الف15 735/0صفحۀ)25/0(اتانول)ب73صفحۀ)25/0(تخمیر
یاخته)الف16 از دولپه گیاه نرممیانبرگ شدهنرده)پارانشیمی(ايآکنههاي تشکیل اسفنجی و گیاه)25/0(اي در ولی

یاختهتک از استلپه شده تشکیل اسفنجی (هاي نداردیاو)25/0. وجود سبزدیسه لپه دو گیاه آوندي غالف یاختۀ در
دارد)25/0( وجود لپه تک گیاه آوندي غالف یاختۀ در (ولی 79و78صفحۀ)25/0.

81صفحۀ)25/0(درازیاوارين)ب
الکترون)ج انتقال زنجیرة در که مییونپروتئینی پمپ تیالکوئید درون فضاي به بستره از را پروتون )25/0(کندهاي

تیالکوئید فضاي درون آب تجزیه ص)25/0(و 83صفحۀ
88صفحۀ)25/0(CAMگیاهان)ه85صفحۀ)25/0(کربوکسیالزي)د

75/1

فسفو)الف17 هیدروژنی)25/0(استرديپیوند 94صفحۀ)25/0(و
یاخته)ب تراژنیجداسازي 96صفحۀ)25/0(هاي

می)ج تغییر طوري اینترفرون آمینواسیدهاي توالی آمینواسید، رمز در جزئی تغییر ازکندبا یکی جاي به که
می قرار دیگري آمینواسید آن (گیردآمینواسیدهاي 97صفحۀ)5/0.

سلول)د این ندارندچون زیادي بقاي قدرت 104صفحۀ)25/0(ها

5/1

کالسیک)الف18 شدن فعال)ب111صفحۀ)25/0(شرطی شدن خطا(شرطی و (آزمون 114و112صفحۀ)25/0)
مسئله)ج 113صفحۀ)25/0(حل

75/0

چشم)الف19 با محركجانور از بیپوشی انرهاي فعالیتاهمیت، انجام براي را خود کندژي حفظ حیاتی (هاي 110صفحۀ)25/0.
جفت)ب تکنظام 118صفحۀ)25/0(همسريگیري
آنهابراياما)25/0(دارندبیشتريانرژيتربزرگهايصدف)ج 118صفحۀ)25/0(.شودصرفبیشتريانرژيبایدشکستن
123صفحۀ)25/0(دگرخواهی)د

25/1

ست" ا ئب صا محترم همکاران نظر "درنهایت،



تعالی باسمه
امتحان شناسی:درس نهاییسؤاالت صفحه)3(زیست شروعتجربیعلوم: رشته3:تعداد صبح10:ساعت
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١

عبارت1 از یک هر نادرستی یا ذکردرستی بدون را زیر کنیددلیلهاي .مشخص
دنابسپاراز)الف یک و هلیکاز یک همانندسازي، دوراهی هر می)مرازپلیDNA(در .شوددیده
یکسان)کدون(رمزة)ب جانداران از بسیاري در .اندآمینواسیدها
.شودمیآمینواسیدهاتوالیدرتغییرباعثهمیشهجانشینیجهش)ج
آنزیمATPاگر)د باشد، .شوندمیمهارکربسچرخۀوقندکافتدردرگیرهايزیاد
فتوسیستم)ه در آب نوري پروتون2تجزیۀ تجمع موجب می، تیالکوئیدها درون فضاي در .شودها
.دارندراپوستهايیاختهانواعبهتمایزوزیادتکثیرتواناییکهداردوجودهایییاختهپوستدر)و

5/1

عبارت2 از یک هر کنیددر پر مناسب کلمات با را خالی جاي زیر .هاي
مولکو)الف از بخشی میژن آن بیان که است دنا تولیدل به .بینجامد..............یا................تواند
می...................سیتوپالسمی،وايهستهوراثتیمادةمحتوايمجموعبه)ب .شودگفته
ازATP................شدنساختهدر)ج .شودمیاستفادهراکیزهدرهاالکترونانتقالازحاصلانرژيوفسفاتیون،
تداوم)د براي الکتیکی، و الکلی تخمیر .شودمیمتوقفقندکافتنباشداگرواستضروري..........قندکافت،در

.است.................الکترونتأمینمنبعگوگرديهايباکتريدر)ه

5/1

از3 یک هر راجواب،زیرهايعبارتدر پرانتزصحیح داخل کلمات بین پاسخاز برگۀ در و کنید بنویسیدانتخاب .نامه
بین)الف دنا، رشتۀ دو .شودمیتشکیل)کمتري-بیشتري(هیدروژنیپیوندTوAبهنسبتGوCدر

اشرشیاکالي،)ب باکتري تنظیمدر روي،رونویسی)منفی- مثبت(در پیش استرنابسپارازمانع مهارکننده نام به پروتئین .نوعی
هموگلوبیندر)ج بتاي بهرمز،طبیعیزنجیرة آمینواسیدمربوط .است)CTT-CAT(،ششمین
واکنش)د الکترون(هايطی انتقال کربس- زنجیرة می NADHمولکول)چرخۀ وجود .آیدبه
یاخته)ه دولپه، گیاهان برگ روپوستدر سمت به میانبرگ اسفنجی دارند)زیرین-رویی(هاي .قرار
بنیاديیاخته)و یاخته- موروال(هاي درونیتوده یاخته)اي انواع متمایزبه جنینی خارج و جنینی .شوندمیهاي

5/1

ازنتیجه4 یک بنویسیدهايآزمایشهر را  .زیر
پوشینه)الف باکتري از مخلوطی شدهگریفیت کشته گرمادار موشبا به را زنده پوشینۀ فاقد باکتري کردو تزریق .ها
پوشینه)ب باکتري عصاره به را پروتئین کنندة تخریب آنزیم وایوري کرد اضافه شده کشته راسپسدار بهمحلول

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

1

رناتن5 مورد دهیدپرسشبه)ریبوزوم(در پاسخ زیر .هاي
چیست؟)الف از آن زیرواحد هر جنس
دارد؟در)ب جایگاه چند کامل ساختار

75/0

دوم« صفحه در سواالت »ادامه
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٢

به6 ترجمه مورد دهیدپرسشدر پاسخ زیر .هاي
ناقل)الف رناي به آمینواسید اتصال انرژي)tRNA(فرایند واکنش است؟انرژيیازایک خواه
جابه)ب از بعد شدن، طویل مرحلۀ حاملدر ناقل رناي رناتن، میجایی قرار جایگاه کدام در پپتیدي گیرد؟رشتۀ

5/0

فام7 فشردگی رابطه)کروموزوم(تنمیزان چه ژن بیان میزان دارد؟با 5/0اي
نسل8 در اطالعات انتقال مورد بهدر دهیدپرسشها پاسخ زیر .هاي

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

1

سالم9 مردي و هموفیلی،زن بیماري نظر دارنداز هموفیل .پسري
مردنمودژن)الف و زن هموفیلاین براي .سیدیبنویرا
ژن)ب شوند، دختري فرزند صاحب مرد و زن این رانموداگر دختر این احتمالی هموفیلهاي .بنویسیدیبراي

1

بنویسید10 را زیر موارد از یک هر .علت
دارندیاخته)الف نیاز آنزیم به کم مقدار به .ها
یوکاریوتیژنبعضیدر)ب پیکهاي رناي ،)mRNA(اولیه،بالغ پیک رناي از .است)نابالغ(کوتاهتر
فنیلبهاحتمالیابتالينظرازتولد،بدودرنوزادان)ج میانجامباکتونوري،بیماري بررسی خون .شوندآزمایش
حملهکالغ)د آن به مزرعه، درون مترسک وجود با کنندها، .می

2

نتیجۀپادزیستبههاباکتريشدنمقاومعلت11 در 5/0.بنویسیدراطبیعیانتخابها
می12 نشان را جمعیت تعادل زنندة برهم عامل کدام زیر 25/0دهد؟شکل

زیر،13 جدول ستونازعبارتکیهردر ستونیکیبا»الف«هاي موارد دارند»ب«از راآن.ارتباط وها کنید درپیدا
.دیسیبنونامهپاسخۀبرگ

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

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

75/0

راکیزه14 یاخته)میتوکندري(چرا تنفس در خود نقش انجام کند؟نمیايبراي عمل هسته از مستقل 5/0تواند
سوم« صفحه در سواالت »ادامه
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٣

به15 هوازي تنفس مورد دهیدپرسشدر پاسخ زیر .هاي
می،تولیدي 2COاولین)الف آزاد مرحله کدام شود؟طی
الکترون)ب انتقال زنجیرة اساسی،در چه بهپروتونبر دارند تمایل راکیزه غشاي دو بین فضاي در شده متراکم هاي

برگردند؟ داخلی بخش

5/0

رادیکال16 تشکیل باعث چگونه ژنی مینقص آزاد 5/0شود؟هاي
فتوسنتز17 مورد دهیدپرسشبهدر پاسخ زیر .هاي

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

5/1

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

فناوري19 مورد زیستیدر نوین دهیدپرسشبههاي پاسخ زیر .هاي
با)الف نوین، فناوري زیست دورة در چه)هامیکروارگانیسم(ریزجاندارانمیانژنانتقالدانشمندان رسیدهبه  اند؟اهدافی

نوکلئوتیدبیناسترفسفوديپیوند1EcoRآنزیم)ب برشکدام را آنزیم تشخیص جایگاه زند؟میهاي
مهندسی)ج باکتريژنتیک،در پادزیستچرا حاوي محیط در نوترکیب دناي فاقد بیوتیک(هاي می)آنتی بین روند؟از
مهم)د فعالبهغیرفعالانسولینتبدیلژنتیک،مهندسیروشبهانسولینساختدرمرحلهترینچرا است؟انسولین
آن)ه مطالعه براي که ببرید نام انسانی بیماري می،یک استفاده مدل عنوان به تراژنی جانوارن شود؟از

2

جانوران20 رفتارهاي مورد دهیدپرسشبهدر پاسخ زیر .هاي
است؟ازاينمونهشیرخواراندرمکیدنرفتار)الف رفتاري چه
در)ب یادگیري نوع شود؟میانجامجانورزندگیازمشخصیدورةکدام
پستاندارانجفتنظام)ج بیشتر در است؟گیري چگونه
مهاجر)د نشانۀازروزهنگامیابیجهتبرايجانوران کنند؟میاستفادهمحیطیچه
غذاي)ه زمستانی خواب به ورود از پیش جانوران میچرا مصرف کنند؟زیادي
افراد)و چیست؟گروهدرنگهبانوظیفۀ جانوران

2

20نمرهجمع
باشید« سربلند و »موفق
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١

27صفحۀ)25/0(درستنا)ب11صفحۀ)25/0(درستنا)الف1
72صفحۀ)25/0(درست)د49صفحۀ)25/0(درستنا)ج
98صفحۀ)25/0(درست)و83صفحۀ)25/0(درست)ه

5/1

پلی)الف2 51صفحۀ)25/0()ژنوم(ژنگان)ب8صفحۀ)5/0(پپتیدرنا،
73صفحۀ)25/0(NAD+)د 65صفحۀ)25/0(اکسایشی)ج
89صفحۀ)25/0(S2H)ه

5/1

34صفحۀ)25/0(منفی)ب7صفحۀ)25/0(بیشتري)الف3
کربس)د48صفحۀ)25/0(CTT)ج 69صفحۀ)25/0(چرخۀ
100صفحۀ)25/0(موروال)و79صفحۀ)25/0(زیرین)ه

5/1

مردندموش)الف4 3صفحۀ)25/0(.ها
می)ب صورت صفت 3صفحۀ)25/0(گیردانتقال
بیشمارپیچیحالتدنا)ج (دادندتشخیصنیزراهامولکولابعادهمچنینداردرشتهیکازو مورد. دو )5/0()ذکر

6صفحۀ

1

پروتئین)الف5 و جایگاه)ب29صفحۀ)5/0(رنا 2975/0صفحۀ)25/0(سه
P)ب29صفحۀ)25/0(خواهانرژي)الف6 305/0صفحۀ)25/0(جایگاه
رنابسپارازهادرکمترتنفامفشردههايبخشمعمولطوربه7 میگیرندمیقراردسترس بیان کمتر .شوندو

36صفحۀ)5/0(
5/0

واسطیووالدینصفاتازايآمیختهفرزندان،صفات)الف8 37صفحۀ)25/0(آنهاستازحد
40و39صفحۀ)75/0(dd،Dd،DD)ب

1

XH )ب43صفحۀ)5/0(XHXh،XHY)الف9 Xhیا XH XH)5/0(431صفحۀ
20صفحۀ)5/0(.کنداستفادهآنهاازبارهاتواندمیبدنبنابراینمانندمیباقینخوردهدستهاواکنشپایاندر)الف10

میمتصلهمبههابخشسایروشودمیحذفوجداشده،ساختهرنايازمعینیهايتوالیها،ژنبعضیدر)ب
اینترونوشوند حذف علت میبالغپیکرنايیکهابه ساخته  25صفحۀ)5/0(.شودکوتاهتر

است کتونوريفنیل)ج نهفته بیماري عیک شود می متولد نوزاد وقتی نداردو آشکاري اینبهمبتالنوزادتغذیه.الئم
45صفحۀ)5/0(.انجامدمیاومغزيهايیاختهآسیببه)استآالنینفنیلحاويکه(مادرشیربابیماري

میوکندمیپیداکاهشندارد،آنبرايزیانییاسودکهتکراريمحركیکبهجانورپاسخ)د برخیبهآموزدجانور
میدندهپاسخهامحرك خوگیري یادگیري، نوع این به 110صفحۀ)5/0(.گویندکه

2

پادزیستغیرمقاومهايباکتري11 اثر راجمعیتهمهتدریجبهوشوندمیتکثیرمقاومهايباکتريوروندمیبینازهابر
54صفحۀ)5/0(.یابدمیتغییرمقاومبهغیرمقاومازجمعیتنتیجهدردهند؛میاختصاصخودبه

5/0

دوم« صفحۀ در راهنما »ادامۀ
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٢

دگره12 5525/0صفحۀ)25/0(ايرانش
5875/0صفحۀ)25/0(1)ج58صفحۀ)25/0(2)ب59صفحۀ)25/0(3)الف13
ودارندقرارهستهدرآنهاهايژنکهاستوابستههاییپروتئینبهايیاختهتنفسدرخودنقشانجامبرايراکیزه14

67صفحۀ)5/0(.دشونمیساختهسیتوپالسمیهايرِناتَنوسیلۀبه
5/0

پیرووات)الف15 غلظت)ب68صفحۀ)25/0(اکسایش شیب اساس 705/0صفحۀ)25/0(بر
.انجامدمیمعیوبهايپروتئینشدنساختهبهالکترون،انتقالزنجیرةهايپروتئینبهمربوطهايژندرنقصگاه16

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

5/0

80صفحۀ)5/0(.استشدهساختهپروتئینانواعیو)کاروتنوئیدهاوهاکلروفیل(متفاوتهايرنگیزهازآنتنهر)الف17
مورد(.گذارندیماثرفتوسنتزبراکسیژنمیزانونورتابشزمانمدت،شدتموج،طول،2COمیزان)ب دو )ذکر

85صفحۀ)5/0(
ریبولوزبیسبازسازيبراينیزتعداديودیگرآلیترکیباتوگلوکزشدنساختهبرايقندهااینازتعدادي)ج

85صفحۀ)5/0(.رسندمیمصرفبهفسفات

5/1

8825/0صفحۀ)CAM)25/0گیاهان18
توانستند)الف19 کاراییوبیشترمقادیرباراجدیدترکیبات،ریزجاندارانخصوصیاتاصالحوتغییربادانشمندان

کنندباالتر 92صفحۀ)5/0(.تولید
94صفحۀ)5/0(.زندمیبرشرارشتهدوهردارآدنینودارگوانیننوکلئوتیدبیناسترفسفوديپیوندآنزیماین)ب
پادزیست)ج به حساسیت دلیل 96صفحۀ)25/0(به
102صفحۀ)5/0(.شودنمیانجامباکتريدرهورمونبههورمونپیشتبدیلزیرا)د
ذکر(اس.امبیماريوآلزایمرسرطان،انواعقبیلازانسانیهايبیماريمطالعهبرايمدلیعنوانبهآنهاکاربرد)ه

مورد 105صفحۀ)25/0()یک

2

113صفحۀ)25/0(پذیرينقش)ب109صفحۀ)25/0(غریزي)الف20
خورشید)د118صفحۀ)25/0(چندهمسري)ج 119صفحۀ)25/0(موقعیت
کافیمقداربهالزمچربیآنبدندروکندمیمصرفغذازیاديمقدارجانورزمستانی،خواببهورودازپیش)ه

120صفحۀ)5/0(.برسدمصرفبهخوابهنگامتاشودمیذخیره
)5/0(.کنندفرارموقعبهتادهندمیهشداردیگرانبهراشکارچیحضورصداتولیدباکههستندنگهبانیافراد)و

122صفحۀ

2

ست" ا ئب صا محترم همکاران نظر "درنهایت،



تعالی باسمه
امتحان شناسی:درس نهاییسؤاالت خانوادگی)3(زیست نام و صفحه:نام شروع4:تعداد صبح8:ساعت

امتحان متوسطهدوازدهمپایه9/6/1398:تاریخ دوم تجربی:رشتهدورة دقیقه90:امتحانمدتعلوم
آموزان در،روزانهدانش سراسرکشور آزاد داوطلبان و سالشهریورنوبتبزرگسال آموزشیمرکز1398ماه کیفیت پایش و  سنجش

http://aee.medu.ir

دارد(سؤاالتردیف نامه نمره)پاسخ

١

عبارت1 از یک هر نادرستی یا ذکردرستی بدون را زیر کنیددلیلهاي .مشخص
گریفیتهاآزمایشنتایجاز)الف .شودمنتقلدیگراختۀیبهيایاختهازتواندمیوراثتیمادةکهشدمشخصي

.دشومیدیده)پروکاریوت(ايهستهپیشهايیاختهدرفقط)هاریبوزوم(هارِناتَنتجمع)ب
A)ج خونی گروه هم BوA)هايالل(هايدگره،BOدر به هستندهم،نسبت .توان
.دهدمیافزایشراگوناگونیوکندمیترغنیراژنخزانۀجدید،هايدگرهافزودنباجهش،)د
راکیزهالکترونانتقالزنجیرةدرATPشدنساخته)ه پیشATPشدنساختهنوعاز،)میتوکندري(در سطح در

.ستا ماده
.شوندمیمرتبطهمبهالکترونناقلنامبههاییمولکولباودارندقرارتیالکوئیدغشايدرهافتوسیستم)و

5/1

عبارت2 از یک هر کنیددر پر مناسب کلمات با را خالی جاي زیر .هاي
دوحلقهباشدکه..........................تواندمیدارنیتروژنآلیباز)الف )G(گوانینو)A(آدنینشاملدارد؛ايساختار

.نامندیمجمعیتآن............................راجمعیتیکافرادژنیهايهجایگاهمۀدرموجودهايگرهدهمۀمجموع)ب
.است........................تخمیرانجامعلتبهنانخمیرورآمدن)ج

.هستند............................هايباکتريازکنند،میتبدیلنیتراتبهراآمونیومکهسازنیتراتهايباکتري)د

.گویندیم............................راآنهاتکثیروژنچندیایکجداسازي)ه

وبقااحتمالازشدنکاستههزینۀبارادیگريجانورتولیدمثلیموفقیتوبقاجانوریکآندرکهرفتاري)و
.نامندمی........................رادهدمیافزایش،خودتولیدمثل

5/1

از3 یک هر راجواب،زیرهايعبارتدر پرانتزصحیح داخل کلمات بین پاسخاز برگۀ در و کنید بنویسیدانتخاب .نامه
)تندتر-کندتر(ترسنگینموادواستچگالیاساسبرمحلولدرموادحرکتمیزان)سانتریفیوژ(درگریزانه)الف

.کنندمیحرکت
.شودمیآغازآنازترجمهکهاستايرمزه)UGA-AUG(یاآغاز)کدون(رمزة)ب
صفات)ج از مثالی میمونی گل .است)چندجایگاهی-جایگاهیتک(رنگ
آن)د تعادلبراي حال در جمعیتی آمیزشکه است الزم آنباشد، در .دنباش)غیرتصادفی-تصادفی(ها
در)ه آناناس در کربن اولیه می)شب-روز(تثبیت .شودانجام
.است)چندهمسر-همسرتک(خانگیقمري)و

5/1

است؟4 یکسان آن سراسر در دنا مولکول قطر 5/0چرا
دنا5 همانندسازي دربارة زیر سؤاالت .دهیدپاسخبه

کند؟میبازهمازراهاییپیوندچههلیکازآنزیمدنارشتهدوشدنبازبراي)الف
شود؟میویرایشسبب)مرازپلیDNA(دنابسپارازآنزیمفعالیتکدام)ب

5/0

دوم« صفحه در سواالت »ادامه
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دارد(سؤاالتردیف نامه نمره)پاسخ

٢

پروتئین6 دربارة زیر سؤاالت دهیدهابه .پاسخ
؟گویندمیچهآمینواسیدهابیناشتراکیپیوندبه)الف

می)ب شکل چهارم ساختار صورت چه گیرد؟در
دارد؟گیردمیقرارآندرمادهپیشکهآنزیمدراختصاصیبخش)ج نام چه ،

75/0

راه7 به ژن از رونویسی براي است؟چرا نیاز 5/0انداز
ساده8 طرح زیر میايشکل نشان را آن از حاصل بالغ رناي و دنا مولکول الگوي رشته به.دهداز شکل به توجه با

دهیدپرسش پاسخ زیر .هاي
هوهسته)الف یاختۀ در طرح می)یوکاریوت(اياین یادیده شود

پیش ؟)پروکاریوت(ايهستهیاختۀ
در)ب حلقه شکل به که دنا مولکول از هایی آمده،بخش

دارد؟ نام چه

5/0

دهید9 پاسخ ترجمه مراحل دربارة زیر سؤاالت .به
P )الف جایگاه فقط مرحله کدام میدر A پر جایگاه و میEوشود ماند؟خالی

آزادکنندهعواملنامبههاییپروتئینتوسطجایگاهاین،Aجایگاهدرترجمهپایانهايرمزهازیکیورودباچرا)ب
؟شودمیاشغال

5/0

دهید10 پاسخ ژن بیان تنظیم دربارة زیر سؤاالت .به
پیشرونویسیمنفیتنظیمدر)الف بخشیبهمهارکنندهها،ايهستهدر حرکتجلويوشودمیمتصلدناازچه

؟گیردمیرارنابسپاراز
هوهسته)ب بهايدر کههاپروتئینها هدایتاندازراهمحلبهرارنابسپارازانداز،راهازخاصینواحیبهاتصالبایی

مید،نکنمی گویند؟چه

5/0

AگروهمادريوخونیOگروهپدري11 فرزندانبراي)هاییفنوتیپ(هایینمودرخو)ژنوتیپ(نمودژنچه.داردBخونی
حلبدون(کنید؟میبینیپیشآنان راه )ذکر

1

دهید12 پاسخ هموفیلی بیماري دربارة زیر سؤاالت .به
بنویسید)ژنوتیپ(نمودژن)الف را هموفیلی بیماري ناقل .دختر

فام)ب دگره)کروموزوم(تنکدام براي جایگاهی ندارد؟انسان هموفیلی هاي

5/0

می13 5/0؟کردجلوگیري)PKU(کتونوريفنیلبیماريبروزازتوانچگونه

سوم« صفحه در سواالت »ادامه
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دارد(سؤاالتردیف نامه نمره)پاسخ

٣

کنید14 تعریف را زیر .اصطالحات
همتا)الف ساختارهاي یا 3Cگیاهان)باندام

1

دهید15 پاسخ وراثتی اطالعات در تغییر دربارة زیر سؤاالت .به
جانشینی،)الف جهش در پپتیدپلیطولصورتایندرشود،تبدیلترجمهپایانرمزبهآمینواسیدیکرمزاگر

میآن،ازحاصل تغییري کند؟چه
توالی)ب چه در میجهش ژن از باشد؟هایی مؤثر پروتئین ساخت مقدار بر تواند
کهفیزیکیزايجهشعاملیک)ج ببرید شود؟میتیمین)دیمر(دوپارتشکیلباعثنام
ژنقرمزهايگویچه)د با ناخالصافراد زمانیHbAHbSنمود ؟شوندمیشکلداسیچه
گونه)ه کدام میدر رخ جغرافیایی جدایی دهد؟زایی

25/1

دهید16 پاسخ انرژي به ماده از دربارة زیر سؤاالت .به
میقندکافت)الف انجام یاخته قسمت کدام شود؟در

مولکول)ب چه استیل بنیان به پیرووات تبدیل فرایند میطی تشکیل شوند؟هایی
مرحله)ج چه یاختهدر تنفس از می2FADHاياي شود؟ساخته
مادهنباشد،کافیاکسیژناگر،هاماهیچهشدیدفعالیتدر)د چه به میپیرووات تبدیل شود؟اي
میوه)ه در موجود وکاروتنوئید دارند؟ها بدن سالمت حفظ در نقشی چه سبزیجات
بنویسیدشودمیالکترونانتقالزنجیرهتوقفباعث2Oبهالکترونانتقالمهارباکهترکیبیک)و .را

2

دهید17 پاسخ ماده به انرژي از دربارة زیر سؤاالت .به
سبزدیسههايرنگیزهوجودمزیت)الف در بنویسیدگیاه)هايکلروپالست(هايمتفاوت .را

د؟رسمییمولکولچهبهنهایتدر1فتوسیستمازبرانگیختهلکترونا)ب
بنویسیدشودمیترکیب2COباکالوینچرخۀدرکهکربنیقندپنجنام)ج .را
گیاهان)د یاختهاسیدچهارکربنی،4Cدر کدام برگدر ؟شودمیایجادهاي
چیست؟زاغیراکسیژنفتوسنتزکنندةيهاباکتريفتوسنتزيرنگیزةنام)ه

25/1

فناوري18 دربارة زیر سؤاالت دهیدبه پاسخ زیستی نوین .هاي
دیسک)الف ویژگی بنویسید)پالزمید(دو .را

ژنتیک)ب مهندسی میآن،درشدهجاگذاريژنوناقلدنايمجموعهبهدر گویند؟چه
می)ج پروتئینچگونه مهندسی با کرد؟درمانیاثراتوپالسماییفعالیتزمانمدتتوان بیشتر را پالسمین
ببرید)د نام را پزشکی در فناوري زیست کاربردهاي از مورد .دو
؟داردزیادياهمیتایدزویروسباآلودگیهنگامزودتشخیصچرا)ه

25/2

چهارم« صفحه در سواالت »ادامه
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دارد(سؤاالتردیف نامه نمره)پاسخ

٤

جدول19 ستوندر موارد از یک هر ستون»الف«زیر، موارد از یکی دارد»ب«با منطقی درآن.ارتباط و کنید پیدا را ها
پاسخ بنویسیدبرگۀ (نامه ستون. اس»ب«در اضافه مورد )تیک

"ب"ستون"الف"ستون
برقرارارتباطکند،میدریافتکهتنبیهییاپاداشباخودرفتاربینآموزدمیجانور-1

.کندمیخودداريآنانجامازیاتکراررارفتاريآیندهدروکرده
مسئله حل

بهاماکندمیمنقبضراخودبازوهاي،)تماس(مکانیکیتحریکبادریاییشقایق-2
.دهدنمیپاسخیآبمداومحرکت

فعال شدن شرطی
خطا( و )آزمون

بینند،میکهرامتحرکیجسمنخستینتخم،ازآمدنبیرونازپسغازهاجوجه-3
.کنندمیدنبال

شدن شرطی
کالسیک

تاکنندمیاستفادهچکشوسندانشکلهبسنگیابچوهايزتکهاهاشامپانزه-4
.بشکنندراهامیوهسختپوستۀ

عادي(خوگیري
)شدن

پذیري نقش

1

دهید20 پاسخ جانوران رفتارهاي دربارة زیر سؤاالت .به
نررنگبودندرخشان)الف طاوس چیست؟نشانۀپرهاي

نمیبزرگاندازهباهايفصدساحلیهايخرچنگچرا)ب انتخاب غذا عنوان به کنند؟را
که)ج جاهاییتابستانیرکودجانورانی چه در ؟کنندمیزندگیدارند

1

20نمرهجمع
باشید« سربلند و »موفق
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متوسطهدوازدهمپایه دوم امتحاندورة 9/6/1398:تاریخ

آموزان آزاد،روزانهدانش بزرگسالداوطلبان 1398سالماهشهریوردرسراسرکشورو
سنجش آموزشیمرکز کیفیت پایش و
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نمرهتصحیحراهنمايردیف

١

(25/0(درست)الف1 (25/0(درستنا)ب)3ص) )32ص)
(25/0(درست)ج (25/0(درست)د   )41ص) )54ص)
(25/0(درستنا)ه (25/0(درست)و)70ص) )80ص)

5/1

(25/0(پورین)الف2 ژن)ب )4ص) )54ص()25/0(خزانۀ
(25/0(الکلی)ج (25/0(شیمیوسنتزکننده)د)73ص) )90ص)
دناهمسانه)ه (25/0(سازي (25/0(دگرخواهی)و)93ص) )122ص)

5/1

(25/0(تندتر)الف3 (25/0(AUG)ب)10ص) )27ص)
(25/0(تصادفی)د)45ص()25/0(جایگاهیتک)ج )55ص)
(25/0(همسرتک)و)88ص()25/0(شب)ه )118ص)

5/1

75/0ص.گیردمیقرار)25/0(ياحلقهدوبازیکمقابلدر)25/0(ايحلقهتکبازیکصورتهردرچون4
125/0ص)25/0(نوکلئازي)ب12ص)25/0(هیدروژنی)الف5
15ص)25/0(پپتیديپیوند)الف6

 18ص)25/0(.دهندتشکیلراپروتئینکناریکدیگردرپپتیدپلیزنجیرهچندیادو)ب
فعال)ج 19ص)25/0(جایگاه

75/0

آغازآنجاازرارونویسیوپیدادقیقطوربهرا)25/0(مناسبنوکلئوتیداولینرنابسپارازشودمیموجباندازراه7
23ص)25/0.(کند

5/0

(یوکاریوت(ايهستههویاختۀ)الف8 255/0ص)25/0()اینترون(میانه)ب26ص)25/0)
آغاز)الف9 30ص)25/0(مرحله

31ص)25/0(.نداردوجودآنمکملناقلرنايچون)ب
5/0

355/0ص)25/0(رونویسیعوامل)ب34ص)25/0(اپراتور)الف10
11AO:خونی خونی:BOو)A)5/0گروه (B)5/0گروه 1)42ص)
435/0ص)25/0(Yتنفام)ب43ص)25/0(XHXh)الف12
455/0ص)25/0(.شدبیمارياینبروزاثراتمانعتوانمی،)25/0(دارندآالنینفنیلکههاییخوراکیازنکردنباتغذیه13

یا«)25/0(دارندمتفاوتیرکاکهاینبا،)25/0(استیکسانآنهاساختاريطرحکهرااندامهایی)الف14 اندام
همتا 58ص.نامندمی»ساختارهاي

(ندیگومی3Cگیاهان،شودیمانجامنیکالوچرخۀبافقطآنهادر)25/0(کربنتیتثبکهیاهانیگبه)ب ص)25/0.
85

1

راهنما« صفحادامۀ »دومۀدر
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نمرهتصحیحراهنمايردیف

٢

(شدخواهدآن،کوتاهازحاصلپپتیدپلی)الف15 49ص)25/0.
51ص)25/0(افزایندهیااندازراهیاژنتنظیمیهايتوالی)ب
51ص)25/0(فرابنفشپرتوي)ج
(باشدکممحیطاکسیژنمقدار)د 60ص)25/0(دگرمیهنیزاییگونه)ه56ص)25/0.

25/1

66ص)25/0(سیتوپالسمزمینهمادة)الف16
68ص)25/0(NADHو)25/0(اکسیدديکربن)ب
69ص)25/0(چرخۀکربس)ج
74ص)25/0(الکتات)د
تخریبنتیجهدروزیستیهايمولکولبرآنهاتخریبیاثرازمانع)25/0(آزادهايرادیکالباواکنشدرکاروتنوئید)ه

(شوندمیبدنهايبافت 75ص)25/0.
کربن)و مونواکسید یا ص75ص)25/0(سیانید 76و

2

79ص)25/0(.دهدمیافزایشنورمتفاوتهايموجطولازاستفادهدرراگیاه کارایی)الف17
84ص)25/0(فسفاتبیسریبولوز)ج82ص)25/0(NADP+)ب
89ص)25/0(باکتریوکلروفیل)ه87ص)25/0(میانبرگهايیاخته)د

25/1

هاقارچبعضیوهاباکتريدرونمعموالًکهاستتنیفامخارجحلقويوايرشتهدودنايمولکولیکدیسک)الف18
نیزکمکیهايتنفامراهادیسک.کندهمانندسازيمیزبانژنومازمستقلتواندمیوداردوجودمخمرهامثل
(ندارندوجودباکترياصلیتنفامدرکههستندهاییژنحاويچوننامندمی مورد(94ص)5/0. دو )ذکر
نوترکیب)ب 95ص)25/0(دناي
98ص)25/0(توالیدردیگريآمینواسیدبا)25/0(پالسمینآمینواسیدیکجانشینی)ج
درمانی-1033ص)25/0(واکسنتولید-1022ص)25/0(داروتولید-1)د تشخیص-1044ص)25/0(ژن

مورد(104ص)25/0(بیماري دو )ذکر
ویروسانتقالازجلوگیريبرايالزمپیشگیريو)25/0(درمانیاقداماتوقتاتالفبدونکهشودمیباعثزیرا)ه

)105ص()25/0(.گیردصورتافرادسایربه

25/2

فعال-191 شدن خطا(شرطی و شدن(خوگیري-1122ص)25/0()آزمون ص110ص)25/0()عادي 114و
پذیري-3 مسئله-1134ص)25/0(نقش 113ص)25/0(حل

1

ص116ص)25/0(.استآنغذاییرژیمکیفیتو)25/0(سالمت)الف20 117و
شوددارندبیشتريانرژيتربزرگهايصدف)ب صرف بیشتري انرژي باید آنها شکستن براي 118ص)25/0(.اما
)120ص)25/0(بیابانمانندگرمشدتبهجاهاي)ج

1

ست" ا ئب صا محترم همکاران نظر "درنهایت،
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دارد(سؤاالتردیف نامه نمره)پاسخ

١

الزامی)الف بخش
سؤاالت به عزیز آموز کسب(14تا1دانش دهید16جهت پاسخ .)نمره

عبارت1 از یک هر نادرستی یا ذکردرستی بدون را زیر کنیددلیلهاي .مشخص
می)الف نومونیا استرپتوکوکوس نام به باکتري نوعی را آنفوالنزا بیماري عامل .دانستگریفیت

برايدرشدهساختهرناهايیوکاریوتی،هايیاختهدر)ب کارهايرونویسی .شوندمیتغییراتیدستخوش،خودانجام
میاختهایجادموجب،ژنبیانتنظیم)ج استخوانیاختهازتفاوتیهاي مغز بنیادي .شودمیهاي
الزاماًواضافههايجهش)د .انجامندمیخواندنچارچوبتغییربهحذف،
سببتخمیرالکتیکی)ه غذاییفسادهمواره .شودمیمواد
.استشدهتشکیلاسفنجیهايیاختهازگیاهانبعضیدرمیانبرگ)و

5/1

عبارت2 از یک هر کنیددر پر مناسب کلمات با را خالی جاي زیر .هاي
اشتر)الف پیوند نوعی با نامنوکلئوتیدها به می................اکی متصل هم پلیبه رشته و میشوند را .سازندنوکلئوتیدي

وجودتجزیهتواندمیراآالنینفنیلآمینواسیدکهآنزیمی.......................بیماريدر)ب .نداردکند،
جهش،)ج جهشجانشینیجهشنوعاینشود،پپتیديپلیزنجیرهدرآمینواسیدنوعدرتغییرسبباگر .نامندمی.........را
فام)د یک ناهنجاري21)کروموزوم(تنوجود از مثالی داون، نشانگان به مبتالیان در فام...........اضافی استتندر .ها
.استگلوکزتجزیۀمعنیبهو........................اي،یاختهتنفسمرحلۀاولین)ه
راکیزهپیرووات)و .شودمیتبدیل......................بهودهدمیدستازاکسیدديکربنیک)میتوکندري(در

5/1

از3 یک هر راجواب،زیرهايعبارتدر پرانتزصحیح داخل کلمات بین پاسخاز برگۀ در و کنید بنویسیدانتخاب .نامه
کریک)الف و واتسون پیشنهادي مدل پلهدر .دهندمیتشکیل)آلیبازهاي-فسفاتوقند(رانردباناینهاي،

تنظیم)ب اشرشیاکالي، باکتري رونویسیدر تجزیهژنمورددرمثبت در مؤثر .شودمیانجام)الکتوز–مالتوز(هاي
در)ج ذرت، نوعی رنگ با رابطه هرچههاينمودرخدر مقداربیشتربارزهايدگرهتعدادناخالص، قرمزرنگباشد،
.است)کمتر-بیشتر(
.داشتنخواهداثريپروتئین)مقدار-توالی(برجهشایندهد،میرختنظیمیهايتوالیازیکیدرجهشگاهی)د
.گیرندمیقرارگروهیکدربنابرایندارد،ترينزدیکخویشاوندي)کوسه–کوهیشیر(بادلفین)ه
کلروفیلسبزینهبه)و .گویندمی)700P–680P(،2فتوسیستمدرaیا

5/1

مورد4 استالآزمایشدر و مزلسون دهیدهايپرسشبههاي پاسخ .زیر
رشته)الف تشخیص نوکلئوتیدهايرشتهازنوسازدنايهايبراي چهقدیمی، با را کردند؟گذارينشانهایزوتوپیها

نتایج)ب به توجه آنآزمایشبا گرفت؟،هاهاي قرار تأیید مورد دنا همانندسازي طرح کدام

5/0

دوم« صفحه در سواالت »ادامه
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دارد(سؤاالتردیف نامه نمره)پاسخ

٢

همانندسازي5 راهی دو هر محل در
دنابسپاراز)الف آنزیم دارد؟)مرازپلیDNA(چند فعالیت

می)ب را پیوندهایی چه هلیکاز شکند؟آنزیم

5/0

مورد6 آنزیمهاپروتئیندر دهیدهايپرسشبههاو پاسخ .زیر
نهایی)الف است؟میوگلوبیندرپروتئینساختار  کدام

درزنجیره)ب هموگلوبین، سازندة شکلبهدومساختارهاي آیند؟میدرچه
تاوجودآنزیمکهمحیطیدرمادهپیشغلظتافزایش)ج زمانیدارد، شود؟سرعتافزایشباعثتواندمیچه واکنش

1

شکل7 به توجه پرسشروبروبا دهیدبه پاسخ .ها
می)الف نشان را رونویسی از مرحله دهد؟کدام

نام)2(و)1(هايشماره)ب کنیدرا .گذاري

75/0

مورد8 یاختهدر در اطالعات بهجریان دهیدهايپرسشها پاسخ .زیر
رمزه)الف حضور شود؟میترجمهعملیافتنپایانموجبپیک،رنايدرUAGوUGA،UAAيها)کدون(چرا

هنگام)ب توالیدر پیونديخودمکملرمزهتوالیبا)کدونآنتی(پادرمزهترجمه، کند؟میبرقرارچه
می)ج تشکیل ترجمه مراحل از مرحله کدام در پپتیدي پیوند شود؟اولین
بخشبهرونویسیعوامل)ايهوهسته(هایوکاریوتدر)د دناچه از شوند؟استممکنهایی متصل

25/1

مورد9 گروهدر Aصفات خونی پرسش RhوBOهاي دهیدهايبه پاسخ .زیر
فام)الف در فوق صفات از یک کدام ژنی است؟9شماره)کروموزوم(تنجایگاه

O )ژنوتیپ(نمودژن)ب خونی گروه با بنویسیدفردي را .منفی
رابطه)ج دگرهچه بین دارد؟BوA)الل(اي وجود

1

شده10 هموفیل فرزندي صاحب سالم مردي و به.اندزن توجه یکبا هموفیلی که استنهفتهوXبهوابستهبیمارياین
کنید)الف مشخص را هموفیل فرزند .جنسیت

بنویسید)ژنوتیپ(نمودژن)ب را ناقل .والد
تولد)ج هموفیلیک،کداماحتمال سالم یادختر وجودپسر خانواده این ؟ندارددر

1
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دارد(سؤاالتردیف نامه نمره)پاسخ

٣

مورد11 وراثتیدر اطالعات در دهیدهايپرسشبهتغییر پاسخ .زیر
عواملی)الف حالجمعیتشوندمیباعثکهاز ببریدخارجتعادلاز نام مورد دو .شود،

بیماريمطالعۀبا)ب فراوانیداسیخونیکمتوزیع جهان، در بسیاردرHbSدگرةشکل مناطقی سایرازبیشترچه
است؟مناطق

میبه)ج نشان که روشساختارهایی به جانداران نیاز، یک به پاسخ براي کردهدهند، پیدا سازش مختلفی میهاي چه گویند؟اند،
ببریدزاییگونهانواع)د نام .را

5/1

مورد12 انرژيدر به ماده پرسشاز دهیدبه پاسخ زیر .هاي
A)الف کامل شکلTPنام دراستفادةقابلورایجکه بنویسیدهایاختهانرژي را .است،

کربس،در)ب مولکولیچرخۀ شود؟میایجادکربنی،ششچگونه
الکترون،زنجیرةدر)ج ازپروتونانتقال محل چند در شوند؟میپمپغشادوبینفضايبهداخلیبخشها
اتانول)د چگونه اتانال الکلی، تخمیر کند؟میایجادرادر
چگونه)ه یاختهسیانید تنفس توقف میباعث شود؟اي

2

مورد13 انرژيدر پرسش مادهبهاز دهیدبه پاسخ زیر .هاي
واکنش)الف پروتوندر منشأ نور، به وابسته کجاست؟هاي از تیالکوئید درون فضاي در موجود هاي

افزودن)ب کالوین، چرخۀ می2COدر انجام آنزیمی چه توسط کربنی پنج مولکول بنویسیدبه را آن کامل نام .شود؟
تثبیت)ج میان تفاوتی دارد؟CAMگیاهانو4Cگیاهاندرکربنچه وجود

5/1

میزان14 که حالتی اکسیژن کمبرگ2COدر میزان دشوار(یابدمیافزایشآندرو شرایط در )فتوسنتز
ترکیب)الف مولکولی چه با شود؟میاکسیژن

بافراینداین)ب است،باهمراهو 2COشدنآزاداکسیژن،مصرفکه شود؟مینامیدهچهفتوسنتز

5/0
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دارد(سؤاالتردیف نامه نمره)پاسخ

٤

انتخابی)ب بخش
کسب جهت عزیز آموز سؤاالت4دانش از دهید2فقط18تا15نمره پاسخ و کرده انتخاب دلخواه به را .سؤال

مورد15 زیستیفناوريدر نوین دهیدهايپرسشبههاي پاسخ .زیر
ممکندورهکدامدرغذاییموادوهاآنزیمها،پادزیستمانندمواديتولید)الف فناوري شد؟زیست

چیست؟)ب لیگاز آنزیم نقش نوترکیب دناي تشکیل مرحلۀ در
می)ج پروتئینچگونه مهندسی با پالسمیناثراتوپالسماییفعالیتزمانمدت،توان کرد؟درمانی بیشتر را
می)د جداسازي جاندار کدام از سمی پروتئین ژن آفت، به مقاوم پنبه تولید شود؟در

واکسن) واکسنمزیت به نسبت ژنتیک مهندسی روش با شده تولید روشهاي با شده تولید چیست؟هاي قبلی هاي

2

مورد16 جانوراندر دهیدهايپرسشبهرفتارهاي پاسخ .زیر
جانور)الف یادگیري، نوع کدام میارتباطجدیدموقعیتوگذشتههايتجربهبیندر  کند؟میریزيبرنامهآگاهانهوکندبرقرار

انقباض)ب شقایقعدم بهدریاییبازوهاي پاسخ است؟آبمداومحرکتدر یادگیري کدام از مثالی ، 
جانور)ج ماده،کدام مادهیاطاووس میبرايجیرجیرك خود جفت به نسبت بیشتري هزینه پردازد؟تولیدمثل
کنید)د تعریف را بهینه .غذایابی
فایده)ه از مورد بنویسیددو را جانوران براي قلمروخواهی .هاي
تولید)و حضورصدارفتار هنگام نگهبان افراد است؟شکارچیتوسط رفتاري نوع چه

2

دهیدهايپرسشبه17 پاسخ .زیر
باکتري)الف عصارة به پروتئین کنندة تخریب آنزیم کردن اضافه با پوشینهایوري انتقهاي و بهادار مخلوط این ل

کرد؟ مشاهده چه پوشینه بدون باکتري حاوي کشت محیط
فعالیت)ب همانندسازيهااشتباهرفعباعثکهدنابسپاراز،نوکلئازيبه گویند؟میچهشود،میدر
چهآنزیم)ج برها دارند؟واکنشسازيفعالانرژيتأثیري
بهسیتوپالسمدرشدهساختههايپروتئین)د چهمیگلژيدستگاهوآندوپالسمیشبکۀکه هاییسرنوشتروند،

مورد(کنند؟میپیدا )سه
RW)ه میمونی گل است؟چگونهرنگ
انساناندازه)و ؟گسستهیاپیوستهصفتیقد است

2

دهیدهايپرسشبه18 پاسخ .زیر
استتنفامچندشاملانسانايهستهژنگان)الف ؟غیرجنسی

مغربیخودلقاحیازچرا)ب ؟شودمیایجادزایاگیاهی،)n4()تتراپلوئید(چارالدگل
درهايرادیکالتشکیلسرعتعلتهربهاگر)ج افتد؟میاتفاقیچهباشد،بیشترآنهابامبارزهسرعتازهاراکیزهآزاد
سبزینه)د بر رنگیزهعالوه چه درغشايهايها، ؟دارندوجودتیالکوئیددیگري
درتأمینمنبع)ه است؟گوگرديهايباکتريالکترون مولکولی چه

2

باشید« سربلند و نمره»موفق 24جمع
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١

(25/0(درست)الف1 )25ص()25/0(درست)ب)2ص)
)49ص()25/0(نادرست)د)33ص()25/0(درست)ج
)79ص()25/0(درست)و)74ص()25/0(درستنا)ه

5/1

(25/0(()PKU(کتونوريفنیل)ب)4ص()25/0(استرفسفودي)الف2 )45ص)
)50ص()25/0(عددي)د)48ص()25/0(دگرمعنا)ج
)68ص()25/0(استیلبنیان)و)66ص()25/0(قندکافت)ه

5/1

(25/0(آلیبازهاي)الف3 )34ص()25/0(مالتوز)ب)7ص)
)51ص()25/0(توالی)د)44ص()25/0(بیشتر)ج
کوهی)ه )80ص()25/0(680P)و)58ص()25/0(شیر

5/1

5/0)10ص()25/0(حفاظتینیمههمانندسازي)ب)9ص()N15()25/0(نیتروژنسنگینایزوتوپ)الف4
هیدروژنی)ب)11ص()25/0(2)الف5 5/0 )11ص()25/0(پیوند
)17ص()25/0(مسوساختار)الف6

)17ص()25/0(مارپیچ)ب
هاآنزیمفعالهايجایگاهتمامیکهیابدمیادامهزمانیتاداردوجودآنزیمکهمحیطیدرمادهپیشغلظتافزایش)ج
)20ص()5/0(.شونداشغالمادهپیشبا

1

)24ص()25/0(آغاز)الف7
انداز-1)ب )24ص()5/0()مرازپلیRNA(رنابسپاراز-2راه

75/0

مناسب)ب)27ص()25/0(کنندنمیرمزراآمینواسیديهیچچون)الف8 هیدروژنی )29ص()25/0(پیوند
شدن)ج افزاینده)د)30ص()25/0(طویل توالی و انداز )35ص()5/0(راه

25/1

Aگروه)الف9 )41و40ص()5/0(OOdd)ب)41ص()BO)25/0خونی
توانی)ج )41ص()25/0(هم

1

XH )ب)43ص()25/0(پسر)الف10 Xh)5/0()43ص(
هموفیل)ج )43ص()25/0(دختر

1

دگره)الف11 رانش طبیعیجهش، انتخاب غیرتصادفی، آمیزش ژن، شارش مورد(اي، دو (ذکر (5/0) )55و54ص)
)56ص()25/0(استشایعماالریاکهمناطقیدر)ب
)58ص()25/0(آنالوگساختارهاي)ج
همگونه)د دگرگونهو)25/0(میهنیزایی )60ص()25/0(میهنیزایی

5/1
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٢

)64ص()25/0(فسفاتتريآدنوزین)الف12
مولکولیوجداAکوآنزیم،)25/0(چهارکربنیمولکولیبا)25/0(Aکوآنزیماستیلترکیبضمنچرخه،ایندر)ب

)69ص()25/0(.شودمیایجادکربنیشش
)70ص()25/0(محلسه)ج
)73ص()25/0(.کندمیایجاداتانولNADHهايالکترونگرفتنبااتانال)د
نهاییسیانید)ه انتقالزنجیرهتوقفباعثنتیجهدرو)25/0(مهاررا2Oبه)25/0(هاالکترونانتقالبهمربوطواکنش

)75ص(.شودمیالکترون

2

طریقآبتجزیهازپروتونتعداي)الف13 از دیگر تعدادي ازدارد،قرار1و2فتوسیستمبینکهالکترونانتقالزنجیرهو
(5/0(.دشومیپمپتیالکوئیدهادرونفضايبهبستره )83ص)

)85و84ص()5/0(اکسیژناز-کربوکسیالزفسفاتریبولوزبیس)ب
متفاوتهايیاختهدرآنهادرکربنتثبیتکهتفاوتاینبااست،4Cگیاهانمانندگیاهان،ایندرکربنتثبیت)ج

)88ص()25/0(.شودمیانجاممتفاوتهايزماندربلکه،)25/0(نشدهمکانیبنديتقسیمعبارتیبهونیست

5/1

5/0)86ص()25/0(نوريتنفس)ب)86ص()25/0(فسفاتریبولوزبیس)الف14
دانش اگر گرامی ازمصحح بیش به فقط2آموز باشد، داده پاسخ انتخابی تصحیح2سؤال را اول .نماییدسؤال

)92ص()25/0(کالسیکفناوريزیست)الف15
)95ص()25/0(.کندمیایجادرامکملانتهايدوبین)25/0(استرفسفوديپیوندلیگازآنزیم)ب
زمانمدتکهشودمیباعث،)25/0(توالیدردیگريآمینواسیدبا)25/0(پالسمینآمینواسیدیکجانشینی)ج

)98ص(.شودبیشترآندرمانیاثراتوپالسماییفعالیت
)101ص()25/0(خاکزيهايباکتري)د
واکسن)ه قبلی،روشباشدهتولیدهايدر بیماريبروزاحتمال،دادمیرخخطاییواکسنتولیدمراحلدرچنانچههاي

.ندارندخطريچنینژنتیکمهندسیروشباشدهتولیدهايواکسنولی)25/0(شتداوجودآنمصرفاثردر
)103ص()25/0(

2

شدن(خوگیري)ب)112ص()25/0(مسئلهحل)الف16 (25/0()عادي )114و110ص)
ماده-1)ج )117و116ص()25/0(طاووس
)118ص()25/0(آنآوردندستبههزینۀو)25/0(غذاانرژيمحتوايبینموازنه)د
وجانوریابیجفتامکان،دهدافزایشراجانوردریافتیانرژيوغذاتواندمیقلمرومنابعازاختصاصیاستفادة)ه

مورد(.یابدمیافزایشنیزشکارچیازماندناماندربرايپناهگاهبهدسترسی دو )119ص()5/0()ذکر
)122ص()25/0(دگرخواهیرفتار)و

2
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٣

)3ص()25/0(گیردمیصورتصفتانتقالکهدیدند)الف17
)12ص()25/0(ویرایش)ب
)18ص()25/0(.دهدمیکاهشراواکنشسازيفعالانرژي)ج
(بروند)لیزوزوم(تنوکافنده)کریچه(واکوئولمثلهاییبخشبهیارفتهخارجبهترشحبراياستممکن)د .75/0(
) 31ص(
) 41ص()25/0(صورتی)ه
)44ص()25/0(پیوسته)و

2

)51ص()25/0(غیرجنسیتنفام22)الف18
)61ص()5/0(.زایاستبنابراینبوده،میوزبهقادرشود،میایجادآنازکهگیاهیوبودخواهدn4تخمیاخته)ب
نتیجه،در؛)25/0(کنندمیتخریبراآنو)25/0(یابندمیتجمعراکیزهدرآزادهايرادیکالشرایطی،چنیندر)ج

)75ص()25/0(.شودمیتخریبهمیاخته
)79ص()25/0(کاروتنوئیدها)د
)89ص()25/0(S2H)ه

2

ست" ا ئب صا محترم همکاران نظر 24"درنهایت،


