
 

                                       

  زيست شناسي دوازدهم

 مي اصلي تن فام ازيك بيش داراي ياختة هر دربارة«   كنند؟ مي تكميل نادرستي به را رو به رو عبارت موارد، كدام-١

  (مـيرزايي)  »   .................. كه گفت توان

  .شوند مي نزديك هم به همانندسازي شروع نقطة يك همانندسازي هاي  ِدوراهي دناها، از گروهي در الف)

  .است بيشتري همانندسازي آغاز نقاط تعداد داراي اي، ياخته چرخة تقسيم مرحلة ابتداي در )ب

  .نمي شود بيشتر آغاز، نقطة هر در همانندسازي دوراهي هاي تعداد همانندسازي سرعت افزايش براي پ)

  است. نقش داراي ياخته اطالعات انتقال و ذخيره در نيز رنا مولكول دنا، مولكول بر ت) عالوه

  ب و ت)٤                       و ب  الف ) ٣                       و پ ) الف٢                       فقط ب ) ١

  

 است؟ (آراسته) كدام درستATPمورد قند در -٢

 .متصل است فسفات گروه به پرانرژي پيوند ديگراز طريق طرف واز تيمين مكمل آلي باز به طرفي ) از١

 .دارد وجهي ٦ فضايي ) شكل٢

 .ندارد پيوندهيدروژني، وجود  داراي رناي ) درساختار مولكول٣

  .است ترجمه فرآيند موجوددر قند ) بيشترين٤

  

  چند مورد از عبارت هاي زير صحيح است؟   (قلي پور)-٣

فسفو دي استر در ساختار همة نوكلئوتيدها ، فسفات مربوط به نوكلئوتيد تيمين دار مي تواند در تشكيل پيوند  -الف

  به گروه هيدروكسيل از مولكول قند مربوط به نوكلئوتيد بعدي اتصال يابد.

  در دنياي زيست شناسي، نوكلئوتيدها فقط در ساختار دنا و رنا شركت مي كنند. -ب

مولكول حلقوي مي تواند  ٦٠دوازده  عدد نوكلئوتيد، به طور طبيعي حداقل تعداد   در يك مولكول دنا، با تعداد -پ

  وجود داشته باشد.

در آزمايش مزلسون و استال، براي سنجش چگالي باكتري ها استفاده شده » سزيم كلريد«تركيب شيميائي  -ت

  است.

٣) ٤                          ٢) ٣                          ١) ٢                      ٠) ١  

  

  (حسيني روش) .................. كينوكلئ دهاييدر اس-٤

  .دو رشته است دهايينوكلئوت نيهمواره ب يدروژنيه وندهاييپ)١

  .شودي نم دهيد گريد ديبا فسفات نوكلئوت دينوكلئوت كيقند  نيب يدروژنيه ونديپ)٢

  .است بوزير ي هاي دو رشته است، قطعا قند موجود دئوكس ًدينوكلئوت نيب يدروژنيه ونديكه پ يزمان)٣



 

                                   
                                     

  زيست شناسي دوازدهم                                    ٣

  .دهديكوواالن دو رشته را كنار هم قرار م ونديپ بوز،ير يقند دئوكس داراي)٤

  

  چند مورد در فرد مبتال به كرونا اتفاق مي افتد؟     (آراسته)-٥

  برخي از آنزيم ها ممكن است به علت تب شديد، غير فعال شوند.-الف

  است گيرنده هاي دمايي دربرخي از سياهرگ هاي بدن تحريك شوند.ممكن  -ب

  فعاليت و تكثير ويروس در ياخته هاي مجاري تنفسي كاهش يابد.-ج

  افزايش فعاليت تارهاي ماهيچه اي كند به كاهش تب كمك مي كند.-د

٤)٤                             ٣)٣                                         ٢)٢                                ١)١  

  

 ديرتر مورد كدام آنفلوآنزا واكسن توليد آزمايش در گريفيت مطالعه مورد جانور در مولكول دنا همانندسازي طي -٦

  مي افتد؟ (مـيرزايي) اتفاق

  اسيد ريبونوكلئيك دئوكسي مولكول از بخشي در مانند Yساختارهاي  )ايجاد١

  دنابسپاراز آنزيم فعاليت براثر ياخته در آزاد هايفسفات  غلظت )افزايش٢

  آنزيم تعدادي توسط دنا مولكول از هيستون ها )جداشدن٣

  رنابسپاراز آنزيم توسط ساخت حال در دناي مولكول در ويرايش انجام )٤

  

  است؟   (مـيرزايي) درست زير موارد از مورد چند استال، و مزلسون مطالعة مورد جاندار در-٧

  .هستند رونويسي پايان و آغاز جايگاه فاقد مي شوند، رونويسي كه ژنهايي از برخي الف)

  .نشوند بيان ياخته، حيات طول در است ممكن ژنها از برخي ب)

  .است كمتر كل در ژنها تعداد از دنا روي راه اندازهاي تعداد ج)

  .است همانندسازي آغاز جايگاه تعداد از بيش رونويسي آغاز جايگاه د)تعداد

  مي شوند. رونويسي پيك رناي يك روي بر نياز درصورت الكتوز، تجزية در مسئول ژنهاي ه)

  

٥)٤                                     ٤)٣                                  ٣)٢                                   ٢)١  

  

  (آراسته)محل عالمت سوال كدام، نادرست است؟     در مورد -٨

  ) تعيين مي كند چه آمينواسيدي توسط رناي ناقل به رناتن منتقل شود.   ١ 

  ) اين توالي با توالي رمزه مكمل خودپيوند هيدروژني مناسب برقرار مي كند.٢ 

  ) تفاوت رناي مختلف مربوط به اين توالي مي باشد.                            ٣ 

  است. AUU) اين توالي براي خواندن يكي از رمزه پايان،٤ 



 

                                   
                                    

  زيست شناسي دوازدهم

به ترتيب از راست به چپ نوشته مي شود:   Dو  A  ،B  ،Cدر طرح زير، به جاي بخش هاي مشخص شده با حروف -٩

  ....................    (قلي پور)

  
١ (NH2 – COOH- ٢رشتة رمزگذار                               -رشتة الگو  (NH2 – COOH- رشتة الگو -رشتة رمزگذار  

٣ (COOH- NH2- ٤الگو                                 رشتة -رمزگذار رشتة (COOH -- NH2 رشتة رمزگذار -رشتة الگو  

  

 ني. در رابطه با اباشدي درون كروموزوم خود م ستونيبه نام ه يينهايداراي پروتئ اي اختهي جاندار تك ينوع-١٠

  (حسيني روش) باشد؟ي م حيصح ريز موارد چند مورد از اي اختهي جاندار تك

  .وجود دارد يسيكننده رونو ميتنظ يتوال كياز  شيجاندار، ب نياز ژنهاي ا يبه طور معمول براي گروه) الف

  .رديقرار بگ زيبه صورت همزمان تحت ترجمه ن ،يسيرونو ياي در ط ژن هسته كي ستيممكن ن )ب

 ييشناسا يسيبه كمك عوامل رونو رنا بسپاراز ميآنز نيتوسط چند تواندي، مرناي پيكهاي سازنده  انداز ژن راه )ج

  .شود

 راه يبه توال ها نياز پروتئ ياتصال انواع يدر پ اخته،ي نياي ا هاي دناي هسته ژن يسيهاي حاصل از رونورنا ةهم) د

  .شوندي م ديانداز ژنها تول

٤)٤                                     ٣)٣                                    ٢)٢                                    ١)١  

  

  (حسيني روش) كند؟ي طور مناسب كامل م را به ريعبارت ز نه،يكدام گز-١١

  » .................. كه .................. دارد، فقط ييجانداران، هر رنا ةهم در«

  .ژن حاصل شده است كي يسياز رونو - ياشتراك وندهاييساختار خود پ در)١

  .شودي م شيرايپ اختهي ةدر درون هست - انيساختار خود رمزه پا در)٢

  .رنابسپاراز ساخته شده است كيتوسط  -در حال ساخت اتصال  دييپپتي پل ةرشت به)٣

  .كندي رمزه هاي خود با پادرمزه ها ارتباط برقرار م قياز طر - اريرمزگذار شباهت بس ةرشت به)٤
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  دهد؟ كننده به توالي خاصي از دنا كدام اتفاق رخ مي دنبال پيوستن فعال در باكتري اشرشياكالي، به -١٢

 مـيرزايي)(

 .گردد اتصال مالتوز به نوعي پروتئين قطع مي) ١

 .شوند مربوط به سنتز مالتوز رونويسي ميهاي  ژن) ٢

 .شود اولين نوكلئوتيد مناسب توسط رنابسپاراز رونويسي مي) ٣

  .كند انداز را شناسايي مي رنابسپاراز به كمك عوامل رونويسي، راه) ٤

  

  مي كند؟   (مـيرزايي) تكميل نادرستي به را زير جملة مورد كدام-١٣

  »"............ قطعا............  در« 

  مي سازد. پلي نوكلئوتيدي رشتة بسپارازي فعاليت با آنزيمي - همانندسازي همانند )رونويسي١

  .مي گيرد قرار مورداستفاده الگو به عنوان دنا مولكول از رشته يك - همانندسازي برخالف )رونويسي٢

  .است شكستن قابلT  وA  نوكلئوتيدهاي بين فسفودي استر پيوند - رونويسي برخالف )همانندسازي٣ 

  مي يابد. ادامه آن طول تمام در دنا مولكول پيچ وتاب شدن باز - رونويسي همانند )همانندسازي٤

  

  است؟  (آراسته) غيرممكن زير حاالت از يككدام خوني، هايگروه وراثت نحوه ي به توجه با -١٤

  بارز خوني گروه با پدري از نهفته خوني گروه با پسري تولد) ١

  بارز خوني گروه با والديني از توانهم خوني گروه با دختري تولد) ٢

  توانهم خوني گروه با مادري از نهفته خوني گروه با پسري تولد) ٣

  نهفته خوني گروه با مادري از نهفته خوني گروه با دختري تولد) ٤

  

به ترتيب از راست به چپ، تعداد ژن نمود (ها ) و رخ نمود(هاي ) احتمالي  فرزندان حاصل از ازدواج والديني با  -١٥

  عبارت است از:    (قلي پور)O و ABگروه هاي خوني 

  ١و  ٢) ٤                            ٢و  ١) ٣                             ٢و  ٢) ٢                  ١و  ١) ١

  

  (حسيني روش) كدام عبارت، نادرست است؟-١٦

  .دارند )پيفنوت(فوري بر رخ نمود  ريي، تأثها از جهش ياندك) ١

  .است طيهاي فرد سازگار با مح زاده ةضامن بقاي هم ،يعيطب انتخاب) ٢

  .سازدي م تري را غن تيجمع يژن ةها، خزان)الل(دگره يفراوان ردهندةييعامل تغ ينوع) ٣

  .دينما رييتغ يتصادف دادهاييبر اثر رو تواندي م ت،يجمع كي ي)الل(دگرهاي  يفراوان) ٤
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جه دوپار (ديمر) تيمين، با ايجاد اختالل در عملكرد آنزيم ......................  ، فرآيند ........................  را با مشكل موا -١٧

  مي كند.   (قلي پور)

  همانند سازي دنا -) دنا بسپاراز٢ازي  دنا                                 همانند س -) رنا بسپاراز١

  نسخه برداري -) دنا بسپاراز٤نسخه برداري                                       -) رنا بسپاراز٣

  

 دو دگره دارد و دگره يژن گاهياست و هر جا يژن گاهيبا سه جا يذرت، صفت يصفت رنگ در نوع نكهيبا توجه به ا-١٨

كه  فيط ةهاي دو آستان )پيفنوت(نمود  و رخ آورندي را به وجود م دينهفته رنگ سف هاي دگره هاي بارز رنگ قرمز و

دو  زشيكه از آم ييها را دارند. ذرت aabbcc و AABBCC هاي )پيژنوت(نمود  ژن بيهستند، به ترت ديقرمز و سف

   شباهت را دارد؟ نيكمتر ذرت از نظر رنگ به كدام ند،يآيبه وجود م   AAbbcc × AABBccنمودهاي  ذرت با ژن

  (مـيرزايي)

١ (aaBbCC              ٢ (AABBCc                   ٣ (AABbCc                     ٤ (AaBbcc  

  

صفت  ينوع( يفقط مبتال به زالو دختري   +AB يبا گروه خون يليدر خانوادهاي، پسري فقط مبتال به هموف -١٩

 تواندي خانواده م نيا نيدر ارتباط با والد نهيشده است. كدام گز متولد −Aي با گروه خون )مستقل از جنس و نهفته

  ( الجوردي)   درست باشد؟

  +A يبا گروه خون يليو مادر مبتال به هموف +AB  يبا گروه خون يليمبتال به هموف پدر)١

  −O يبا گروه خون يليو مادر مبتال به هموف −AB يبا گروه خون يمبتال به زال پدر)٢

  −B يو مادر سالم با گروه خون O +يبا گروه خون يليمبتال به هموف پدر)٣

  +Aي و مادر سالم با گروه خون  -Bي سالم با گروه خون پدر)٤

  

  ABO يخانواده از نظر گروههاي خون نيو چهار عضو ا دياز ازدواج زن و مردي سالم، دو فرزند سالم متولد گرد -٢٠

  شده است؟ انيخانواده درست ب نياعضاي ا يحتم دربارة گروه خون طور به نهيبا هم تفاوت دارند. كدام گز

  (مـيرزايي)

  .واجد ژن نمود ناخالص است ياز لحاظ گروه خون نياز والد يكي حداكثر)١

  .دگرة مشابه وجود دارد كيحداقل  ن،يوالد ٩كروموزومهاي شمارة  در)٢

  .قرمز وجود ندارد هاي چهيدر غشاي گو يمشابه براي گروه خون دراتيفرزندان، كربوه نيب در)٣

  .قرمز است هاي چهيبه غشاي گو دراتيكنندة كربوه اضافه مياز فرزندان، فاقد آنز يكي حداقل)٤

  

نادرست  ،يشدگ و از نوع مضاعف عيدر سطح وسي)كروموزوم( يهاي فامتن كدام عبارت، در ارتباط با ناهنجاري-٢١

  (حسيني روش)  است؟

  است.  ييقابل مشاهده و شناسا پيوتيكار قيطر از)١
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  .دهديرخ م ييجا هاي جابه جهش يوقوع بعض يدر پ)٢

  . شوديم اختهيهاي  در تعداد فامتن رييتغ باعث)٣

  .گردد يعيرطبيغ يجنس هاي اختهي ليمنجر به تشك توانديم)٤

  

  (حسيني روش) كدام عبارت، نادرست است؟ -٢٢

  .دارد يكسانيريغ راتيمختلف، تأث هاي تيژن در جمع رانش)١

  .شود تيمشترك دو جمع هايي ژگيو شيسبب افزا تواندي ژن م شارش)٢

  .دهديم شيرا افزا تيافراد، تنوع جمع كيدر مادة ژنت رييژن همانند جهش، با تغ شارش)٣

  . شودي محسوب م تياز عوامل برهم زنندة تعادل موجود در جمع ،يتصادف ريغ زشيژن همانند آم رانش)٤

  

وجود  جديدي به هاي تواند دگره هريك از عوامل برهم زنندة تعادل يك جمعيت بدون وقوع مهاجرت كه مي-٢٣

 ( الجوردي) ..................آورد، 

 .پادزيست در باكتريهاي غير مقاوم شودهاي مقاومت به  ممكن است موجب ايجاد ژن)١

 .شود نمود صفتي را تغيير دهد، قطعا به نسل بعدي منتقل مي درصورتي كه رخ)٢

 .دهد ها را در خزانة ژني تغيير نمي برخالف رانش دگره اي، قطعا فراواني دگره)٣

  .صورت غيرتصادفي رخ ميدهد هاي ظاهري، به همانند آميزش براساس ويژگي)٤

  

  ( الجوردي) .................. تواندي .................. نم يعيانتخاب طب -٢٤

  .ديفزايب تيجمع كيبر تنوع افراد  -شارش  همانند)١

  .كاهش دهد تيها را در جمع دگره يگوناگون -برخالف رانش  )٢

  دهد.  شيافزا طيسازش فرد را با مح -جهش  برخالف)٣

  مؤثر باشد. ت،يافراد جمع يدر كاهش گوناگون -همانند رانش )٤

  

  ( الجوردي)  كند؟ي م ليتكم يرا به نادرست ريعبارت ز نه،يكدام گز-٢٥

  » ..................بار توسط هوگو دووري كشف شد،  نيكه نخست اي دهيپد در« 

                    نسل رخ دادند.  كيدر  يكروموزوم هاي جهش)١

  .كندي عمل م يهاي ژن خزانه شتريب ييرانش ژن در جهت واگرا)٢ 

  اند.  شده جاديا يقطعا بر اثر خودلقاح ديجد ةگون ايياز اعضاي زا كيهر  )٣

  .شود ديجد ةگون كي جاديمنجر به ا تواندي م تيدر جمع يناگهان راتييتغ)٤

  

  



                                    

  زيست شناسي دوازدهم

 (آراسته)..........  .....سربازو  سه ماهيچه هاي ياخته ...........باريك روده پوششي درياخته -٢٦

 .شود توليد ATPدار، فسفات ماده پيش از فسفات گروه براشت با نيست ممكن -همانند  )١

 .شود توليدATPدار، فسفات ماده پيش از فسفات گروه برداشت با نيست ممكن -برخالف  )٢

 .توليد مي شود فسفات تري دار، آدنوزين فسفات ماده پيش از فسفات گروه با برداشت –همانند  )٣

  .مي شود  توليدATPدار، فسفات ماده پيش از فسفات گروه برداشت با - برخالف )٤

  

 (مـيرزايي)   دام گزينه، براي كامل كردن عبارت زير مناسب است؟ك-٢٧

   ».................... ابتدا )گليكوليز(در يك ياخته پوششي زنده و فعال مري، الزم است تا محصول نهايي قندكافت «

                        بسازد.  +NAD راكيزهدر درون )١

 .از دست بدهد  CO2  در راكيزه) ٢

  متصل شود.   Aدر غشاي دروني راكيزه به كوآنزيم ) ٣

 .ياخته اكسايش بيشتري بيابد در مادة زمينة ميان)٤

  

 (حسيني روش) كند؟ درستي تكميل مي چند مورد جملة زير را به-٢٨

 » .................. در گليكوليز«

 .ميشود ATPهاي الكترون، مانع از توليد  فقدان گيرنده )الف

 .دار، محتواي انرژي يكساني دارند كربني فسفات مولكولهاي سه )ب

 .دار تبديل ميشود كربني فسفات هر تركيب دوفسفاته به دو تركيب سه )ج

  .دريافت كندالكترون  NADHنوعي محصول توليد ميشود كه ميتواند از  )د

٤)٤                                      ٣)٣                                   ٢)٢                                    ١)١  

  

حتم  طور شود، به مي توليد ATPو نوكلئوتيدي دي الكترون ناقل تعدادي كه اي ياخته تنفس از اي مرحله هر در -٢٩

 (آراسته)........  ........

 .دارد وجود محصول يا ماده پيش عنوان به قندي ماده يك )١

 .شود مي توليد آن در كربنه ٣ آلي مولكول نوعي )٢

 .شد خواهد توليد كربني٦ ي فرآورده ابتدايي،نوعي مراحل طي در )٣

  .شود مي توليد ها واكنش در فسفاته دي ي ماده دونوع )٤

  

(حسيني  م؟يبري متفاوت از آنها بهره م عيكه در صنا دهديرا نشان م رياز تخم يمشترك انواع يژگيچند مورد، و-٣٠

  روش)

  .شود يآغاز م ADPبه ATPليسازي آنها با تبد فعال )الف



 

                                   
                                   

  زيست شناسي دوازدهم

  .گردد يآزاد م CO2يكربن سه يبياز ترك )ب

  .رديگ يرا م NADH هاي الكترون روواتيپ )ج

  .رسد يم انيبه پا يدوكربن يبيترك جاديبا ا )د

٤)٤                                      ٣)٣                                   ٢)٢                                    ١)١  

  

 ................  (آراسته)....كه   شود مي توليد جايي در اتانال -٣١

 .كند مي رونويسي ١رنابسپاراز از ژن٢رنابسپاراز )١

 .بگيرد قرار پادرمزه درتوالي تواند مي آدنوزين حاوي مولكول )٢

 .شود ساخته تواند مي دارند نقش الكترون انتقال ي زنجيره در كه هايي آنزيم )٣

  .شود مي اتانول به تبديل اكسيد دي كربن صورت به كربن يك دادن دست از با كربنه سه )٤

  

 (مـيرزايي)      :فرايند قندكافت-٣٢

 .همه انواع ياخته هاي گياهي انجام ميشوددر ماده زمينه سيتوپالسم ) ١

 .آغاز و با توليد اين مولكول به پايان مي پذيرد فسفاته ٣با مصرف مولكول پر انرژي ) ٢

 .به صورت يك بار انجام مي پذيرد ATP سازي از مولكول با تامين انرژي فعال) ٣

  .ربنه در جريان خود ميشودمنجر به توليد يك نوع قند تك فسفاته و تنها دو نوع تركيب سه ك) ٤

  

(   .................. ميتوكندري، در پيرووات اكسايش مرحلة برخالف الكلي، تخمير در پيرووات تشكيل پي در-٣٣

  الجوردي)

 .گردد مي آزاد اكسيد دي كربن مولكول )يك١

 .شود مي توليد دار كربن مولكولي )درنهايت٢

 .يابد مي اكسايش الكترون حامل مولكول )نوعي٣

  .شود نمي توليد مستقيماً ATPمولكول  )هيچ٤
 

  (مـيرزايي)   ..................  توانندي از سلولهاي بافت آوند آبكش، م ينرگس، بعض اهيگ ةدر ساق-٣٤

  .ندينما ليكربس تبد يشش كربن بيكربس را به ترك يچهار كربن بي، ترك ATP مصرف ) با١

  .را انجام دهند نيكالو ةهاي چرخ واكنشاي از  ، مرحله  NADPHكمك با) ٢

  .بسازند NADH رووات،يدار به دو پ فسفات يكربن شش بيترك ليتبد ريمس در)٣

٤ +( Hنديوارد نما توكندرييدو غشاي م نيبدون صرف انرژي به فضاي ب را.  

  

  شود؟        (مـيرزايي) منجر تيالكوئيد درون فضاي pHكاهش به تواند مي مورد چند -٣٥



 

                                    

                                    

  زيست شناسي دوازدهم

  P680الكترون  كمبود جبران منظور به  آب نوري تجزيه -الف

  الكترون انتقال زنجيره در هيدروژن يون پمپ فعاليت  -ب

  تيالكوئيد غشاي در سازATP آنزيم فعاليت  -ج

 P700به   P680 از انرژي پر الكترون انتقال -د

٤)٤                                           ٣)٣                                            ٢)٢                                    ١)١  

  

 (آراسته)       ................دارد اسفنجي پارانشيم خود بااليي روپوست زير در كه گياه ذرت در -٣٦

 .دارد خالي فصاي خود هاي روزنه اطراف در )١

 .است گياهان ساير از تر نازك آن آوندي غالف هاي ياخته) ٢

 .دارد بيشتري ي روزنه پايين، روپوست به نسبت بااليي روپوست در )٣

  .است كند، فاقد آب جابجا مي را آلي مواد كه آن آوندهاي )٤

  

  )قلي پور(بر روي طرح زير به ترتيب از راست به چپ عبارتند از:   Bو  Aبخش هاي مشخص شده با حروف  -٣٧

  

  الكترون                                       -١) فوتوسيستم ١

  الكترون -٢) فوتوسيستم ٢ 

مثبت                                      H  -١) فوتوسيستم ٣

  مثبت H  -٢)فوتوسيستم ٤

  

  

  

  

  

     .شود مي ..........اكسايش عدد كاهش ابتدا موجب ...........از شده خارج هاي بافتوسنتزگل رز، الكترون ارتباط در-٣٨

 (آراسته)

 P700كلروفيل - آب )١

 NADP+ - P680 كلروفيل )٢

 الكترون انتقال زنجيره مولكولي هاي ازگروه يكي -پروتوني پمپ )٣

  فسفاته تك كربني سه قند -+NADPمولكول )٤

  

  



 

                                    

  زيست شناسي دوازدهم

  (حسيني روش) است؟  نادرست كدام-٣٩

  .................اي،  دولپه ةنهاندان اهانيگ در

  .شوديم نيي فتوسنتز تأم به واسطه ازيمورد ن ژنياز اكس يبخش)١

  .دهندي را صورت نم سكويروب ميژن آنز انيغالف آوندي موجود در برگ، ب هاي اخته)ي٢

  .از محصوالت حاصل از سوختن گلوكز باشد يبخش تواندي م ژنياكس ديتول)٣

  .خارج وارد كنند طيرا به مح اهيگ سمياز مواد حاصل از متابول يبخش تواننديم ها روزنه)٤

  

  است؟         (مـيرزايي) درست عبارت كدام سبز گياه يك فتوسنتز نوري هاي واكنش با ارتباط در -٤٠

  .باشد مي ها تيالكوئيد درون+  H تراكم افزايش در موثر عامل تنها غشايي )پمپ١ 

  .شوندمي منتقل P700  به انرژي دادن دست از با ،  انرژي پر هاي )الكترون٢

  .كند مي فعال را تيالكوئيدها  غشايي پمپ ، P700  كلروفيل ي انگيخته بر هاي )الكترون٣ 

  .كندمي فراهم را NADPH  و ATPتوليد براي الزم انرژي الكترون، انتقال زنجيره )يك٤

  

 نادرست گياهان اين مورد در عبارت كدام. هستند باز شب در و بسته روز طول در گياهان از برخي هاي روزنه-٤١

  است؟  ( الجوردي)

  .شود مي انجام بازند، ها روزنه كه زماني در هم و بسته ها روزنه كه زماني در هم اكسيد دي كربن ) تثبيت١

  .شود نمي انجام گياهان اين در نوري تنفس معتدل، مناطق گياهان برخالف )٢

  .است پرآب و گوشتي گياهاني چنين ساقة و برگ )٣

  .شود مي انجام متفاوتي هاي ياخته در و مرحله دو در گياهان اين در كربن تثبيت )٤

  

  مي باشد.  (قلي پور)».............................. همسانه سازي دنا«هدف از  -٤٢

  ساختار دنا) اصالح ٢) توليد فرآورده هاي جديد دنا                                ١

  ) تشخيص ساختار دنا٤) توليد مقاديري دناي خالص                                  ٣

  

  است؟  (حسيني روش) صحيح زيست فناوري روشهاي كمك به پالسمين توليد با ارتباط در گزينه كدام-٤٣

  .نمي شود آن عملكرد ميزان در تغيير موجب آن، آمينواسيدي توالي در جزئي )تغيير١

  .شد آن درماني خاصيت پيدايش سبب آن، پالسمايي فعاليت زمان )افزايش٢

  .است پروتئين عملكرد و ساختار از كامل شناخت به نياز آن ساخت )براي٣

  است. بيشتر طبيعي پروتئين به نسبت زيست فناوري، كمك با شده ساخته پروتئين اول ساختار در پيوند )تعداد٤

  

  



 

                                   
  

  زيست شناسي دوازدهم

 و انساني DNA از ژن اين كردن خارج از پس كنيم، سنتز باكتري درون را انساني رشد هورمون بخواهيم اگر -٤٤

  بالفاصله ...................         (مـيرزايي) ناقل، مولكول برش

  .ميگيرد صورت ليگاز DNA آنزيم از ) استفاده ١

  .ميشود استفاده) آنتي بيوتيك( پادزيست نوعي )از ٢

  .مي شود استفاده حرارتي شوك از باكتري ٔەديوار در منفذ ايجاد ) به منظور ٣

  .مي كنند وارد باكتريايي كشت محيط به را نوتركيب ) دناي ٤

  

 (آراسته)   ................... نيست ممكن .....................كه ژنتيك مهندسي از اي درمرحله -٥٤

 .شود ايجاد چسبنده انتهاي - دهد مي رخ سازي همسانه از مرحله اولين )١

 .شود كاسته نوكلئوتيدها تعداد از -شود مي جاساز نظر مورد ژن )٢

 .شود استفاده الكتريكي شوك از -كند دريافت را نوتركيب باكتري ،دناي )٣

  .كند رشد نوتركيب ديسك حاوي باكتري -است گذار تاثير پادزيست به مقاومت ژن بيان )٤

  

  (قلي پور)عبارت صحيح كدام است؟    -٤٦

  ) اساس رفتار غريزي در همة گونه ها يكسان است.١

  ) ريشة  رفتار حركت جوجه ها به دنبال مادر، نوعي خوگيري است.٢

  ) تمام رفتارهاي جانوران، محصول برهم كنش ژن ها و اثرات محيطي است.٣

  ) در جانواران، ماده ها بشتر از نرها رفتار انتخاب جفت را انجام مي دهند.٤

   

  كند؟    (مـيرزايي) مي تكميل درستي به را زير عبارت گزينه كدام-٤٧

  ». ندارد وجود..................  مشاهدة امكان است،..................  B  ژن آن در كه ماده موش نوعي در «

   Bژن اثر تحت ديگر هاي ژن شدن فعال - )فعال١

  والد  از نوزادان شدن دور - فعال )٢

   ماده والد توسط نوزادان وارسي رفتار - )غيرفعال٣

 مادر سمت به فرزندان كشيدن - )غيرفعال٤

  

  (مـيرزايي)      .................. رفتار در معمول طور به-٤٨

  .دارد نقش محرك تكرار كالسيك، شدن شرطي همانند گيري )خو١

  .گيرد مي قرار استفاده مورد جانور گذشتة تجربيات مسأله، حل برخالف خطا و )آزمون٢

  .آيد مي به وجود تجربه اثر در رفتار، در پايدار نسبتاً تغيير مسأله، حل برخالف فعال شدن )شرطي٣

 .است نياز مغز يادگيري، جهت گيري، خو همانند )نقش پذيري٤



 

                                    

  زيست شناسي دوازدهم

 قرار انقراض خطر معرض در كه جانوراني هاي گونه حفظ جهت رفتار نوعي از تا كوشند مي پژوهشگران امروزه -٤٩

  كند؟   (مـيرزايي) مي صدق رفتار اين عبارت، دربارة كدام. كنند استفاده دارند،

  .است محيطي اثرهاي و ها ژن كنش برهم حاصل نقش پذيري، رفتار )برخالف١

  .دهد مي رخ جانور زندگي از حساسي دورة در فعال، شرطي شدن رفتار )برخالف٢

  .گردد مي برنامه ريزي جديد موقعيت و گذشته تجارب براساس مسئله، حل رفتار )همانند٣

  .نمايد مي بروز طبيعي ك هاي محر به پاسخ در فقط كالسيك، شدن شرطي رفتار )همانند٤

  

  است؟  ( الجوردي) نشده بيان درستي به گزينه كدام-٥٠

 اتفاق نر جنس بدن در داخلي لقاح گيرد، مي صورت نر جنس توسط جفت انتخاب كه ها جيرجيرك از اي گونه در)١

  .افتد مي

  .است جفت انتخاب صورت به ماده طاووس در و جفت توجه جلب صورت به نر، طاووس در آوري زاد رفتار)٢

  .است انتظار مورد همسري چند هاي نظام در جفت، توسط شدن انتخاب سر بر رقابت)٣

  .دارند سهم جفت انتخاب در اندازه يك به ماده و نر جانور همسري تك نظام در)٤

  

  
 
  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                   
      

  زيست شناسي دوازدهم

  پاسخنامه سواالت آزمون جمع بندي  زيست شناسي دوازدهم

  

  ٤گزينه -٤١  ٣گزينه -٣١  ٣گزينه -٢١  ٣گزينه -١١  ١گزينه -١
  ٣گزينه -٤٢  ٢گزينه -٣٢  ٣گزينه -٢٢  ٣گزينه -١٢  ٤گزينه -٢
  ٣گزينه -٤٣  ٣گزينه -٣٣  ١گزينه -٢٣  ٤گزينه -١٣  ٢گزينه -٣
  ١گزينه -٤٤  ٣گزينه -٣٤  ٣گزينه -٢٤  ٣گزينه -١٤  ٢گزينه -٤
  ٢گزينه -٤٥  ٣گزينه -٣٥  ٣گزينه -٢٥  ٢گزينه -١٥  ٣گزينه -٥
  ٤گزينه -٤٦  ١گزينه -٣٦  ٣گزينه -٢٦  ٢گزينه -١٦  ٢گزينه -٦
  ٤گزينه -٤٧  ٤گزينه -٣٧  ٢گزينه -٢٧  ٢گزينه -١٧  ٤گزينه -٧
  ١گزينه -٤٨  ٣گزينه -٣٨  ٢گزينه -٢٨  ٢گزينه -١٨  ٤گزينه  -٨
  ٢گزينه -٤٩  ٣گزينه -٣٩  ٣گزينه -٢٩  ٤گزينه -١٩  ١گزينه -٩
  ١گزينه -٥٠  ٢گزينه -٤٠  ١گزينه -٣٠  ٣گزينه -٢٠  ٤گزينه -١٠


