
اسیدنوکلئیک پلی مري .................. از نوکلئوتیدهاست.  1

در یک رشته پلی نوکلئوتیدي گروه .................. یک نوکلئوتید به گروه .................. نوکلئوتید دیگر متصل می شود.  2

ویلکینز و فرانکلین با استفاده از .................. تصاویري از مولکول هاي .................. تهیه کردند.  3

با توجه به طرح هاي پیشنهادي براي همانندسازي دنا به سؤاالت زیر پاسخ دهید:   4
الف) در این طرح هر دو رشته دناي قبلی به صورت دست  نخورده باقی مانده و وارد دو یاخته می شود. 

ب) در این طرح هر دو رشته قدیمی دست  خورده می شوند. 
ج) در این طرح یاخته اي هیچ یک از رشته هاي قدیمی را دریافت نمی  کند. 

،  و  باشد، چند درصد این مولکول دنا داراي نوکلئوتید  ، ،   و  به ترتیب   ، اگر در یک رشته از مولکول دنا نسبت بازهاي   5
سیتوزین دار است؟

دلیل ثبات قطر دنا چیست؟  6

هرکدام از موارد ستون (الف) با کدام مورد از موارد ستون (ب) مرتبط اند؟   7
بالف 

  پیوند هیدروژنی      ساختمان اول    
پیوند اشتراکیساختمان دوم
      پیوند دي سولفیدي        ساختمان سوم 

پیوند یونی

همۀ سطوح دیگر پروتئین ها به کدام ساختار وابسته است؟  8

کدام ساختار، ساختار سه بعدي پروتئین ها است؟  9

باکتري ها چند دوراهی همانندسازي تولید می کنند؟  10

مفهوم همانندسازي نیمه حفاظتی را بنویسید  11

.................. دستور العمل دنا را اجرا می کند.  12

ساختار سه بعدي باز گوانین مشابه کدام باز آلی است؟  13

در آزمایش مزلسون و استال هر یک از موارد زیر در کدام الگوي همانندسازي رخ می دهد؟   14
الف) بعد از یک مرحله همانندسازي یک نوار در وسط لوله 

ب) بعد از دو مرحله همانندسازي دو نوار در ابتدا و انتهاي لوله 
ج) بعد از دو مرحله دو نوار در وسط و ابتداي لوله 

در آزمایش مزلسون و استال در صورتی که همانندسازي به صورت حفاظتی رخ دهد، به ترتیب بعد از  دقیقه و  دقیقه چند نوار و در کدام  15
قسمت لوله آزمایش دیده می شود؟

با توجه به داده هاي ستون (الف) و ستون (ب) سنگین ترین و سبک ترین نوکلئوتید را از نظر وزن مولکولی بسازید.    16
(ب) (الف) 
آدنین ریبوز 

یوراسیل دئوکسی ریبوز          
تیمین 

نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: فصل 1- زیست دوازدهم 

زمان برگزاري: 

تعداد سوال: 30
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 17
شکستن هیدروژنی شکستن فسفودي استر تشکیل فسفودي استر  

دارد ندارد هلیکاز 

ندارد دارد دنابسپاراز 

دارد دارد رنابسپاراز 

دارد ندارد 

 

در رابطه با مولکول مقابل به سؤاالت زیر پاسخ دهید:   18

 

 الف) رشتۀ صحیح مقابل آن همواره داراي یک  و دو  است. (ص/غ) 
ب) تعداد باز هاي پورین رشته مقابل چند است؟

ایجاد تغییر در پروتئین می تواند .................. و .................. آن را به شدت تغییر دهد.   19

نمودار فعالیت آنزیم و مقدار آنزیم را در صورت نامحدود بودن پیش ماده را رسم کنید.   20

کوآنزیم یعنی چی؟   21

در بدن انسان کدام یک از موارد زیر فعالیت درون یاخته اي و کدام برون یاخته اي دارد؟   22
الف) نوکلئاز 
ب) ساکاراز 

ج) آمیالز 

گلوبولین هاي دفاعی که .................. را می سازند پروتئینی هستند.   23

براي تولید پروتئینی با  آمینو اسید در  زنجیره  .................. مولکول آب .................. می شود.   24

مبناي تشکیل ساختار هاي باالتر پروتئینی چیست؟   25

همۀ سطوح ساختاري پروتئین ها به چه ساختاري بستگی دارد؟   26

با توجه به شکل مقابل به سؤاالت زیر پاسخ دهید:   27
  
 

الف) نشان دهندة کدام ساختار پروتئین ها است. 
ب) براي تولید آن حداکثر چند نوع آمینو اسید شرکت کرده است؟ 

ج) چند مولکول آب براي تجزیۀ آن مصرف می شود؟

28  .................. ساختار سه بعدي پروتئین ها است. 

براي پروتئین هایی که فقط یک زنجیره دارند. ساختار نهایی می تواند ساختار .................. یا .................. باشد.   29

30  بهینه تریپسین در محدودة  بیش تر از مایعات بدن قرار .................. . 
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خطی  1
فسفات – هیدروکسیل قند  2

پرتوي  – دنا  3
الف) نیمه حفاظتی        ب) غیر حفاظتی            ج) حفاظتی  4

،   ،  و  باشد آنگاه:  اگر در یک رشته   5

قرارگیري جفت بازها در مقابل هم باعث ثبات قطر دو رشته می شود چون در هر صورت یک باز تک حلقه اي در مقابل یک باز دوحلقه اي قرار می گیرد.  6

ساختمان اول  پیوند اشتراکی   7
ساختمان دوم  هیدروژنی 

ساختمان سوم  اشتراکی - هیدروژنی - دي سولفیدي - یونی 
ساختمان اول  8

ساختمان سوم  9
معموًال دو دوراهی همانندسازي    10

در هر مولکول دناي دختري حاصل از همانندسازي، یک رشته جدید و یک رشته قدیمی وجود دارد.  11
رنا  12

ساختار گوانین دو حلقه اي است و مشابه باز آلی آدنین است.  13
الف) نیمه حفاظتی        ب) حفاظتی        ج) نیمه حفاظتی  14

در  دقیقه اول بعد از یک مرحله همانندسازي دو نوار یکی در انتها و دیگري در باالي لوله و در  دقیقه اول هم دو نوار در انتها و در باالي لوله تشکیل می  شود.  15
در ستون (الف)، ریبوز سنگین تر از دئوکسی ریبوز است و در ستون (ب)، آدنین، دوحلقه اي و یوراسیل و تیمین تک حلقه اي اند پس ریبونوکلئوتید آدنین دار سنگین ترین و  16

دئوکسی ریبونوکلئوتید تیمین دار سبک ترین نوکلئوتید است. 
توجه: دئوکسی ریبونوکلئوتید یوراسیل دار وجود ندارد. 

= ندارد   17

= دارد 

= ندارد 

= دارد 

الف) غلط - چون رشتۀ مقابل ممکن است  باشد.   18

ب)  عدد 
ساختار - عملکرد   19

  20
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کمک کنندة آنزیم   21

الف) هم درون و هم برون یاخته اي   22
ب) برون یاخته اي 
ج) برون یاخته اي 

پادتن ها  23

24    - تولید 
تعداد رشته - تعداد آمینو اسید = مولکول آب مصرف شده هنگام تجزیه = مولکول آب تولید شده هنگام تولید = پیوند پپتیدي 

     

ساختار قبلی آن   25

ساختار اول.   26

الف) ساختار اول   27
ب) حداکثر  نوع 

ج)  

ساختار سوم   28

دوم - سوم   29

دارد  30

367

 370 − 3 = 367

20

59
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واحد سازندة کدام یک از مولکول هاي مقابل متنوع تر است؟ چرا؟ رنا بسپاراز – رناَتن – دنا  1

منظور از طویل شدن در فرآیند رونویسی چیست؟  2

همچنان که مولکول ................. به پیش می رود، دو رشتۀ دنا در .................. آن باز می شود.  3

منظور از رشتۀ الگو و رمز گذار چیست؟  4

رشتۀ الگو .................. با رشتۀ الگوي مجاور خود .................. یا .................. باشد.  5

منظور از رناي نابالغ و رناي بالغ چیست؟  6

میزان رو نویسی یک ژن به چه عاملی بستگی دارد؟  7

چرا ژن هاي سازنده رناي رناَتنی بسیار فعال اند؟  8

جهت رو نویسی در نواحی از دنا که رو نویسی شدید دارد را چگونه مشخص می کنید؟  9

تغییرات در .................. از رنا ها انجام می شود.  10

رناي رونویسی شده در ابتدا داراي .................. میانۀ .................. است که به آن .................. گفته می شود.  11

ترجمه را تعریف کنید.    12

13  .................. و  .................. حاصل از آن صفات را ایجاد می کنند.  

14  .................. رمزة پایان و  .................. رمزة آغاز است.  

تاخوردگی اولیه چند بازو یا حلقه در رناي ناقل ایجاد می شود؟    15

رناتن در یاخته چگونه ساخته می شود.    16

در مرحلۀ طویل شدن ترجمه  .................. رناهاي ناقل مختلفی وارد جایگاه  .................. رناتن شوند.    17

پیوند هایی که در جایگاه  و  تشکیل می شود کدامند؟  18

پیوند پپتیدي در کدام جایگاه تشکیل و در کدام جایگاه از رناي ناقل جدا می شود؟  19

در چه زمانی رناتن به اندازة یک رمزه به سوي رمزة پایان پیش می رود؟  20

بعد از جابجایی رناتن ، رناي ناقل حامل رشته پپتیدي در کدام جایگاه قرار می گیرد؟  21

در مرحلۀ پایان کدام جایگاه توسط عوامل آزاد کننده اشغال می شود؟ چرا؟  22

وظایف عوامل آزاد کننده را بنویسید.  23

تشکیل پیوند هیدروژنی در جایگاه   در کدام مرحلۀ ترجمه اتفاق می افتد؟  24

پروتئین  سازي در چه بخشی از یاخته انجام می شود؟  25

ممکن است .................. در بخش هاي مختلفی از یاخته ساخته شوند.  26

پروتئین سازي در هر بخشی از یاخته که .................. حضور داشته باشند می تواند انجام شود.  27

پروتئین بر اساس مقصدي که باید برود .................. در آن وجود دارد.  28

قند ترجیحی باکتري اشرشیاکالي چیست و در نبود آن آنزیم هاي تجزیه کننده کدام قندهاي دیگر را می سازد؟  29

بیان ژن در پیش هسته اي ها به چند صورت تنظیم می شود؟  30

31  منظور از تنظیم منفی رونویسی چیست؟

منظور از فعال کننده در تنظیم مثبت رونویسی چیست؟  32

نام آزمون: فصل 2- زیست دوازدهم 

زمان برگزاري: 

تعداد سوال: 37
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وقتی الکتوز در محیط وجود دارد باکتري باید .................. آن را بسازد.  33

توزیع ژن ها در هو هسته اي ها در یاخته چگونه است؟  34

عوامل رونویسی به چه بخش هایی از دنا می توانند متصل شوند؟  35

در سطح فام تن یاخته می تواند با تغییر در میزان .................. در بخش هاي خاصی دسترسی .................. را به ژن مورد نظر تنظیم کند.  36

در مورد رونویسی به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.   37

) توسط کدام آنزیم رنابسپاراز ساخته می شود؟  الف) در هو هسته اي ها (یوکاریوت ها) رناي ِرناَتنی (
ب) به رشتۀ مکمل رشتۀ الگو در مولکول دنا، چه گفته می شود؟

rRNA
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رناتن زیرا از  نوع واحد سازنده تشکیل شده است. ( نوع اسیدآمینه و  نوع نوکلئوتید) رنا بسپاراز  از  نوع و دنا از  نوع واحد سازنده تشکیل شده است.  1

طویل شدن مولکول رنا  2

رنا بسپاراز – جلو  3

به بخشی از رشتۀ دنا که مکمل رشتۀ دناي رو نویسی شده است رشتۀ الگو و به رشتۀ مکمل همین بخش در مولکول دنا، رشتۀ رمزگذار گفته می شود.  4

ممکن است – یکسان – متفاوت  5

رناي رو نویسی شده از رشتۀ الگو، در ابتدا داراي رونوشت در میانۀ دنا است. به این رنا، رناي نابالغ گفته می شود با حذف رونوشت ها از رناي اولیه و پیوستن بخش هاي باقی مانده به هم  6
رناي بالغ ساخته می شود.

به مقدار نیاز یاخته به فراورده هاي آن بستگی دارد.  7

زیرا باید تعداد زیادي از این رنا را بسازند.  8

هاي کوتاه به سمت بلند می باشد. جهت رونویسی هر ژن از   9

بسیاري  10

رونوشت هاي – دنا – رناي نابالغ  11

به ساخته شدن پلی پپتید از روي اطالعات رناي پیک گفته می شود.   12

ژن و پروتئین هاي   13

  -  14

15  بازو یا حلقه ایجاد می شود. 

در یاخته، پروتئین هاي رناتن ساخته شده و رناي مربوط به آن ها در کنار هم قرار گرفته و زیرواحدها را می سازد.  16

ممکن است –   17

، هیدروژنی ، هیدروژنی و پپتیدي در جایگاه  در جایگاه   18

 –  19

وقتی که آمینو اسید جایگاه  از رناي ناقل خود جدا می شود و با آمینو اسید جایگاه  پیوند برقرار می کند.  20

در جایگاه   21

،  رناي ناقل مکمل آن وجود ندارد. 22   - زیرا با ورود یکی از رمزه هاي پایان ترجمه در جایگاه 

- اشغال جایگاه     23

- باعث جدا شدن پلی پپتید از آخرین رناي ناقل در جایگاه   

- باعث جدا شدن زیر واحدهاي رناتن از هم و آزاد شدن رناي پیک می شوند. 

فقط آغاز  24

در هر بخشی از یاخته که رناتن ها حضور داشته باشند.  25

پروتئین ها   26

رناتن ها  27

تولی هاي اسید آمینه اي  28

گلوکز- الکتوز و مالتوز  29

تنظیم منفی رونویسی و تنظیم مثبت رونویسی  30

اگر مانعی بر سر راه رنا بسپاراز وجود داشته باشد رونویسی انجام نمی شود به این نوع تنظیم، تنظیم منفی رونویسی می گویند.  31

انواعی از پروتئین هستند که به توالی هاي خاصی از رنا متصل می شوند.  32

آنزیم تجزیه کننده  33

بیشتر ژن ها در هسته و برخی در راکیزه و دیسه ها قرار دارند.  34

عوامل رونویسی متصل به راه انداز- عوامل رونویسی که به توالی افزاینده متصل می شوند.  35

فشردگی- رنابسپاراز  36

 ( الف) توسط رنا بسپاراز  ( پلی مراز   37
ب) رشتۀ رمز گذار
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1هاي شمارهکروموزم1هاي شمارهکروموزم1هاي شمارهکروموزم

)پ)ب)الف

 

پیش از کشف قوانین وراثت، تصور عمومی در مورد رابطه ي بین صفات فرزندان و والدین چه بود؟    1
قوانین بنیادي وراثت توسط کدام دانشمند کشف شد؟ این قوانین چه توانمندي به دانشمندان داد؟    2

ویژگی هاي والدین چگونه به نسل بعد منتقل می شود؟    3
از لحاظ وراثتی ویژگی هاي ما به چند دسته تقسیم می شوند؟ با ذکر مثال توضیح دهید.    4

ژن شناسی چیست؟    5

، چند دگره، چند نوع رخ نمود و چند نوع ژن نمود دارد؟ انواع مختلف آنها را بنویسید.   گروه خونی   6

ژن هاي  و  چه نسبتی با پروتئین  دارند؟ این دو ژن نسبت به هم چه نامیده می شوند؟    7
اگر گویچه ي قرمزي به شکل روبرو باشد رخ نمود آن چیست؟ آیا می توان ژن نمود آن را با قاطعیت مشخص کرد؟ چرا؟    8

 

کدام یک از شکل هاي زیر، رابطه ي بین دو دگرة یک صفت را نشان می دهد. دلیل انتخاب خود را توضیح دهید.   9
 

حالت (هاي) ژن نمودي هر یک از رخ نمودهاي زیر را بنویسید.    10
الف) گروه خونی مثبت  

 ب)  

پ)  
ت) گل میمونی صورتی

به چه صفتی، صفت مستقل از جنس می گویند؟    11

اگر پدري گروه خونی مثبت و مادري گروه خونی منفی داشته باشد و آنها فرزندي با گروه خونی منفی داشته باشند، احتمال به دنیا آمدن پسري با  12
گروه خونی مثبت را محاسبه کنید.  

پدري گروه خونی  و مادري گروه خونی  دارد.    13
الف) ژن نمود پدر و مادر را مشخص کنید.  

ب) با توجه به مورد الف، احتمال به دنیا آمدن فرزندي با گروه خونی  را محاسبه کنید.  

اگر صفتی تک جایگاهی و داراي  دگره باشد که دگره ي اول نسبت به دو دگرة دیگر بارز، و دگرة دوم و سوم نسبت به هم هم توان باشند.  14

(دگره ها را با  و  و  نشان دهید.)  
الف) ژن نمودهاي ممکن را بنویسید.  

ب) رخ نمودهاي ممکن را بنویسید.  

نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: فصل 3- زیست دوازدهم 

زمان برگزاري: 

تعداد سوال: 30

Rh

DdD

A
−

AB
+

ABB

B

3

A3A2A1



گل میمونی با رنگ قرمز را با یک گل صورتی آمیزش می دهیم، ژن نمودها و رخ نمودهاي نسل بعد را مشخص کنید.    15
هموفیلی چیست؟    16

منظور از فرد ناقل در بررسی بیماري هاي ژنتیکی چیست؟    17
تفاوت صفات پیوسته و گسسته چیست؟ (مثال بزنید)   18

صفاتی که یک جایگاه ژن در فام تن دارند را صفات  ..................  می نامیم.    19
صفات چند جایگاهی به کدام صفات گفته می شود؟ (مثال بزنید)    20

در مورد نوعی ذرت که رنگ آن چند جایگاهی است، رخ نمودهاي دو آستانۀ طیف چه ژن نمودهایی دارند؟ توضیح دهید.    21
ژن نمودهاي زیر مربوط به رنگ نوعی ذرت است که داراي 3 جایگاه ژنی است و دگره هاي بارز رنگ قرمز و دگره هاي نهفته رنگ سفید دارند.  22

ژن نمودهاي زیر را از چپ به راست مرتب کنید. (چپ کم ترین رنگ قرمز _ راست بیش ترین رنگ قرمز)  

الف          

ب            

پ            

ت            

ث            

ج             

چ            
زیر کلمات مناسب خط بکشید.    23

الف) رخ نمود صفات تک جایگاهی، (پیوسته _ غیرپیوسته) است.  
ب) گاهی براي بروز یک (رخ نمود _ ژن نمود) وجود ژن کافی نیست.  

) چیست؟ اثرات آن در بدن چیست؟   بیماري فنیل کتونوري (  24
چگونه از بروز اثرات بیماري فنیل کتونوري ممانعت به عمل  آورده می شود؟    25

در صورت ابتالي نوزاد به فنیل کتونوري، چه اقداماتی صورت می گیرد؟    26
کلمات مناسب از ستون (الف) را به کلمات مرتبط از ستون (ب) وصل کنید. (در ستون (الف) یک کلمه اضافی است.)   27

( الف) 
ژن نمود خالص 

دگره 

 

گروه خونی  

 و 

(ب) 
هم توان 

فام تن شمارة  
جایگاه ژنی یکسان 

چند اللی

عبارت هاي مناسب از ستون الف را به ستون ب وصل کنید. (یک عبارت در ستون الف اضافی است.)   28
 (الف) 

ناخالص 
وزن 

گروه خونی 
گل میمونی 

عامل انعقادي 

(ب) 
بارزیت ناقص 

صفت مستقل از جنس 
ناقل 

صفت پیوسته

پدري گروه خونی   و مادري گروه خونی  دارد. چه ژن نمود ها (ژنوتیپ ها) و رخ نمود هایی (فنوتیپ هایی) براي فرزندان آنان پیش بینی می   29
کنید؟ (بدون ذکر راه حل)

در مورد بیماران هموفیلی به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.   30

الف) دختر داراي ژن نمود (ژنو تیپ)  سالم است یا بیمار؟ 
ب) شایع ترین نوع هموفیلی مربوط به فقدان چه ماده اي در بدن است؟

AABbCC

AABBCC

aabbCc

aabbcc

aaBBcc

AaBBcc

AaBbCC

PKU

ABO

Rh

BA

1
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تصور بر آن بود که صفات فرزندان آمیخته اي از صفات والدین و حد واسطی از آنهاست.    1
توسط گریگور مندل کشف شد. توانمندي پیش بینی صفات فرزندان را به دانشمندان داد.    2

توسط دستورالعمل هایی که در دناي موجود در کامه ها قرار دارد به نسل بعد منتقل می شود.    3
_ ویژگی هایی که از پدر و مادر به ما می رسند. مانند رنگ چشم یا گروه خونی   دسته تقسیم می شوند.  به   4

_ ویژگی هایی که در طول زمان خودمان آن ها را به دست می آوریم، مانند تیرگی رنگ پوست به علت قرارگرفتن در معرض آفتاب.  
شاخه اي از زیست شناسی که به چگونگی وراثت صفات از نسلی به نسل دیگر می پردازد.    5

دگره:  و    6

(مثبت)،  (منفی)  رخ نمود: 

 ،  ، ژن نمود: 

ژن  می تواند پروتئین  را بسازد ولی ژن d توانایی ساخت پروتئین  را ندارد.    7
این دو ژن نسبت به هم دگره (الل) نامیده می شوند.  

رخ نمود آن  (گروه خونی مثبت) است.    8

خیر، ژن نمود آن را نمی توان با قاطعیت مشخص کرد چون می تواند هر یک از حالت هاي  و  باشد.  
شکل پ). به این دلیل که دو دگرة یک ژن باید در یک جایگاه ژنی باشند (پس شکل ب حذف می شود). عالوه براین دگره هاي روي یک کروماتید (فامینک) خواهري باید مانند هم باشد  9

(چون از روي یک مولکول همانندسازي شده اند)، پس شکل الف نیز حذف می شود.  

الف) چون گروه خونی مثبت است دو حالت دارد،  یا    10
دو حالت دارد  یا   ب)  دو گروه خونی است. 

گروه خونی منفی نیز یک حالت دارد،  .   یا   

  . پ)   دو گروه خونی است.  یک حالت دارد 

گروه خونی مثبت دو حالت دارد  یا   و  

  . ت) گل میمونی صورتی چون حد واسط سفید و قرمز است فقط یک ژن نمود دارد، 
صفاتی را که جایگاه ژنی آنها در یکی از فام تن هاي غیرجنسی قرار داشته باشد، صفت مستقل از جنس می گویند.    11

به این دلیل که پدر گروه خونی مثبت دارد ژن نمود  و یا  دارد.    12
گروه خونی مادر منفی است، پس ژن نمود  دارد.  

) دارند، پس ژن نمود پدر  است، پس با توجه به این موارد: به این دلیل که آنها فرزندي با گروه خونی منفی (

 

الف) ژن نمود پدر:  ژن نمود مادر:  یا    13

:  یا      ب) فرزندي با گروه خونی 

 14

الف)   نوع ژن نمود خواهیم داشت

                 

            

       

  ب)   نوع رخ نمود خواهیم داشت

 و   و      و    
 15

 
 

 

21

2

2dD

 2Dd

 3ddDdDD

DDD

D

DDDd

DDDd

A
−

AAAAO

dd←AOddAAdd

AB
+

ABAB

DDDd← ABDdABDD

RW

DDDd

dd

ddDd

Dd × dd → Dd , dd پدر→ مادر
1
2

1
2

احتمال بھ دنیا آمدن فرزندی با گروه خونی مثبت

← ← احتمال پسر با گروه خونی مثبت×
1
4

1
2

1
2

است، پس
1
2

 احتمال بھ دنیا آمدن پسر نیز

ABBOBB

BAB × BO → B
1
2

AB × BB → B
1
2

6

A1A1 A1A2 A1A3

A2A2 A2A3

A3A3

4

A1 A3A2 A2A3

RR = ژن نمود گل میمونی با رنگ قرمز
RW = ژن نمود گل میمونی با رنگ صورتی

RR , RW : ژن نمود نسل بعد
R (قرمز): رخ نمود نسل بعد
RW (صورتی)

R

W

R

RR

RW

R

RR

RW
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هموفیلی یک بیماري وابسته به  و نهفته است. در این بیماري فرآیند لخته شدن خون دچار اختالل می شود.    16

ناقل فردي است که بیمار نیست اما ژن بیماري را دارد و می تواند به نسل بعد منتقل کند.    17

صفات پیوسته صفاتی هستند که هر عددي بین یک حداقل و یک حداکثر ممکن است باشد. ولی صفات گسسته چند حالت محدود قابل مشاهده هستند.    18
مثال براي صفات پیوسته: اندازه قد انسان  

مثال براي صفات گسسته: گروه خونی 

تک جایگاهی    19

صفاتی که در بروز آنها بیش از یک جایگاه ژن شرکت دارد را صفات چند جایگاهی می نامیم. مانند رنگ نوعی ذرت که طیفی از سفید تا قرمز است.    20

این صفت داراي  جایگاه ژنی است. رخ نمودهاي دو آستانۀ طیف یعنی سفید و قرمز به ترتیب ژن نمودهاي  و  دارند. در این جایگاه ها دگره هاي بارز، رنگ قرمز  21
و دگره هاي نهفته رنگ سفید را به وجود می آورند.  

 22
ژن نمودهایی که حروف بزرگ کم تري دارند در چپ و به ترتیب با اضافه شدن تعداد حروف بزرگ به طرف راست می نویسیم.

 ب و الف و چ و ج و ث و پ و ت  

الف) غیرپسوسته ب) رخ نمود  23

بیماري است که در آن آنزیمی که آمینواسید فنیل آالنین را می تواند تجزیه کند، وجود ندارد. تجمع فنیل آالنین در بدن به ایجاد ترکیبات خطرناك منجر می شود.    24
در این بیماري مغز آسیب می بیند.  

چون علت بیماري، تغذیه از پروتئین هاي حاوي فنیل آالنین است، با تغذیه نکردن از خوراکی هایی که فنیل آالنین دارند، می توان مانع بروز اثرات این بیماري شد.    25

نوزاد با شیر خشک هایی که فاقد فنیل آالنین است، تغذیه می شود و در رژیم غذایی او براي آینده، از رژیم هاي بدون (یا کم) فنیل آالنین استفاده می شود.    26

دگره  جایگاه ژنی یکسان   27
  چند اللی 

گروه خونی   فام تن شمارة  

 و   هم توان 

ناخالص  ناقل   28
وزن  صفت پیوسته 

گروه خونی  صفت مستقل از جنس 

گل میمونی  بارزیت ناقص 

: گروه خونی   : گروه خونی  و   29

  

الف) سالم   30
ب) فقدان عامل انعقادي  (هشت)

X

ABO

3aabbccAABBCC

←

 ABO←

Rh←1

BA←

←

←

←

←

AOABOB

A

AO

AO

B

BO

BO

گام ھا
O

O

AO + BO
1
2

1
2
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بر اساس تعریف کتاب درسی عوامل جهش زا به چند دسته تقسیم می شود؟ مثال بزنید.  1
در چه نوع جهشی تمام سلول هاي بدن جهش را دریافت می کنند؟ این جهش چه زمانی رخ می دهد؟ مثال بزنید.  2

مضاعف شدگی بین کروموزوم هاي .................. رخ می دهد.  3
جهش در توالی هاي تنظیمی ژن بر .................. تأثیر دارد.    4

جهش هاي کروموزومی .................. غالبًا باعث مرگ می شوند.    5

تاباندن پرتوي  بر  و  چه اثر متفاوتی ایجاد می کند؟ با رسم شکل توضیح دهید.  6

جهش در توالی هاي تنظیمی ژن چه تاثیري بر محصول ژن خواهد داشت؟    7
آیا جهش همواره باعث تغییر در توالی آمینواسیدها می شود؟ چرا؟  8

اگر در توالی ژنی  در مکان عالمت گذاري شده دو باز گوانین اضافه شود، چه تغییري در پروتئین حاصل رخ می دهد؟   9
آیا جهش در تمام قسمت هاي مختلف ژنگان تأثیر یکسانی دارد؟ توضیح دهید.   10

ژنگان در انسان شامل چه بخش هایی است؟ آیا این الگو در تمام انسان ها وجود دارد؟   11
بنزوپیرن چیست؟ چه تأثیري بر عملکرد سلول دارد؟   12

تفاوت جهش ارثی و اکتسابی را شرح دهید؟   13
کاریوتایپ چیست؟ با مشاهدة کاریوتایپ چه اطالعاتی به دست می آید؟   14

انواع جهش هاي کوچک را براساس تأثیر بر محصول ژن شرح دهید.   15
در بیماري کم خونی داسی شکل، کدام ژنها درگیر هستند؟ الل هاي غالب و مغلوب مرتبط با این بیماري را شرح دهید.   16

چلیپایی شدن در کدام مرحله از تقسیم سلولی رخ می دهد؟  17
چلیپایی شدن (کراسینگ اور) بین کدام دسته از کروموزوم ها رخ می دهد؟  18
به ساختار کروموزومی که کراسینگ اور در آن رخ می دهد چه می گویند؟  19

افرادي با ژنوتیپ (الف) .................. در مناطقی که شیوع ماالریا زیاد است، شانس بقاي بیشتري دارند، این مثال نشان دهندة اهمیت (ب)  20
..................  در حفظ (ج) .................. در جمعیت است.  

رابطۀ بین انتخاب جفت با تعادل جمعیت را به طور خالصه شرح دهید.    21
چه عواملی گوناگونی را در جمعیت ها حفظ می کنند؟ فقط نام ببرید.  22

در زنان نو ترکیبی در سلول هاي .................. که در .................. قرار دارند، صورت می گیرد.  23
در مردان، کراسینگ اور در سلول هاي (الف) .................. که در (ب) .................. قرار دارند صورت می گیرد.    24

خزانۀ ژنی را تعریف کنید.  25
شکل زیر چه مسأله اي را بیان می کند؟ شرح دهید.   26

 

نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: زیست دوازدهم- فصل چهارم

زمان برگزاري: 

UVRNADNA

AUG GA UUAACG⋯C
↓



 

جمعیت اولیه کاهش شدید جمعیت جمعیت بر جاي مانده

 

27  شکل زیر بیانگر کدام سازوکار در جمعیت است؟ شرح دهید.

رانش دگره اي چه تفاوتی با انتخاب طبیعی از نظر تأثیر بر جمعیت دارد؟  28

کدامیک تعادل ژنی را بر هم می زنند؟ دور آنها خط بکشید.   29
شارش ژن            انتخاب طبیعی        آمیزش تصادفی           گوناگونی اللی      آمیزش غیر تصادفی

آیا رانش دگره اي به سازش جمعیت با محیط منجر می شود؟ چرا؟  30

.................. تعیین می کند که کدام صفات با فراوانی بیشتري به نسل بعد منتقل شوند.  31

آیا تغییري که بر اثر اشتباه رنابسپاراز در توالی رنا رخ می دهد جهش محسوب می شود؟ چرا؟  32

ساختارهاي آنالوگ چه ساختارهایی هستند؟ مثال بزنید.  33

از ژنگان شناسی مقایسه اي چه اطالعاتی به دست می آید؟  34

چگونه بدون جدایی جغرافیایی، از آمیزش بین دو گونۀ مختلف گونۀ جدیدي به وجود می آید؟ با رسم شکل نشان دهید.  35

آیا ممکن است از آمیزش گیاهی با   با گیاهی  دو رگه اي زیستا و زایا پدید آورد؟   36
با رسم شکل نشان دهید. 

، .................. عدد کامه طبیعی و فقط در میوز  در گیاه گل مغربی با جدا شدن کروموزومها بر اثر خطاي کاستمان فقط در میوز   37
 .................. عدد کامۀ طبیعی تشکیل می شود.

درست یا نادرست بودن عبارت زیر را با ذکر دلیل توضیح دهید.   38
«در گونه  زایی هم میهنی، تعداد کروموزوم هاي گونه جدید، باید مضرب صحیحی از تعداد کروموزوم هاي موجود در کامۀ گیاه والد باشد.» 

، و جدا شدن کروموزوم ها، در همۀ کامه هاي یک گیاه، این گیاه زاده هایی با تعداد کروموزوم  آیا ممکن است با وجود خطاي کاستمانی در میوز   39
هاي طبیعی داشته باشد؟ چگونه؟

اینکه هر کامه کدام یک از فام تن ها را منتقل می کند به .................. بستگی دارد.   40

براي اینکه جمعیتی در تعادل باشد، الزم است آمیزش ها در آن .................. باشد.   41

به فرآیندي که منجر به مبادلۀ ژن بین چهارتایه ها می شود، .................. می گویند.   42

ژنگان جانداران زیر را به طور کامل مشخص کنید.   43
الف) انسان:  

ب) گیاه گل مغربی: 
: ج) باکتري 

2n = 42n = 6

I
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فیزیکی و شییمایی. پرتوي فرابنفش و  مثال هایی از جهش هاي فیزیکی اند. از مواد شیمیایی جهش زا می توان به بنزوپیرن اشاره کرد که در دود سیگار وجود دارد و باعث سرطان  1
می شود. پرتوي فرابنفش یکی از عوامل جهش زاي فیزیکی است. این پرتو باعث ایجاد پیوند بین دو تیمین مجاور هم می شود که به آن دیمرتیمین می گویند.

جهش ارثی که بر روي زیگوت وجود داشته باشد، به سلول ها منتقل می شود. این جهش در کامه ها وجود دارد.  2

همتا    3

مقدار پروتئین       4

حذفی  5

، یوراسیل دارد و دیمرتیمین در آن تشکیل نمی شود.  در  باز تیمین وجود دارد و با تاباندن  به آن دیمرتیمین تشکیل می شود، در حالیکه که  به جاي   6
  

UV

7  این جهش بر توالی پروتئین اثري نخواهد داشت بلکه بر مقدار آن تأثیر می گذارد. جهش در راه انداز یک ژن، ممکن است آن را به راه انداز قوي تر یا ضعیف تر تبدیل کند و با اثر بر
میزان رونویسی از آن، محصول را نیز بیشتر یا کمتر کند.

- از رمز یک اسیدآمینه به رمز دیگر همان اسیدآمینه تبدیل شود. - در اینترون ها(میانه ها) رخ دهد.  - در توالی هاي تنظیمی رخ دهد.  - جهش در توالی هاي بین ژنی رخ دهد.  خیر   8

9  با اضافه شدن دو باز گوانین در مکان موردنظر، عالوه بر عوض شدن کدون ها، جهش تغییر چارچوب هم در ژن رخ می دهد که کدون بعدي را به کدون پایان ترجمه تبدیل می کند و باعث
می شود محصول پروتئینی از حالت طبیعی کوچک تر شود. 

10  خیر. جهش ممکن است در توالی میانه ها رخ دهد که در اینصورت تأثیري بر عملکرد سلول ندارد. اگر جهش در جایگاه فعال آنزیم رخ دهد، آنگاه احتمال تغییر عملکرد آنزیم بسیار
زیاد است. اما اگر جهش در جایی دور از جایگاه فعال رخ دهد، به طوري که بر آن اثري نگذارد، احتمال تغییر در عملکرد آنزیم کم یا حتی صفر است.  

گاهی جهش در یکی از توالی  هاي تنظیمی ژن رخ می دهد. این جهش بر توالی پروتئین اثري نخواهد گذاشت بلکه بر مقدار آن تأثیر می گذارد. 

11  ژنگان به کل محتواي ژنتیک گفته می شود و برابر است با مجموع محتواي ژنتیک هسته اي و سیتوپالسمی. طبق قرارداد ژنگان هسته اي را کل محتواي ژنتیک در یک مجموعۀ کروموزوم
(هاپلوئید) در نظر می گیرند. ژنگان هسته اي انسان شامل  کروموزوم اتوزوم و کروموزوم هاي جنسی  و  است. دناي میتوکندري ژنگان سیتوپالسمی را در ژنگان انسان تشکیل می دهد. 

خیر، در زن ها کروموزوم جنسی  وجود ندارد. 

12  بنزوپیرن یکی از عوامل جهش زاي شیمیایی است که در دود سیگار وجود دارد و جهشی ایجاد می کند که منجر به سرطان می شود. 

13  جهش ارثی HC یک یا هر دو والد به فرزند می رسد. این جهش در گامت ها وجود دارد که پس از لقاح جهش را به زیگوت منتقل می کنند. در این صورت همۀ سلول هاي حاصل از آن
زیگوت، داراي آن جهش اند. جهش اکتسابی از محیط کسب می شود. مثال سیگار کشیدن می  تواند باعث ایجاد جهش در یاخته هاي دستگاه تنفس شود. 

14  اگر کروموزوم ها را در حداکثر فشردگی از سلول استخراج کنیم و براساس اندازه آن ها را مرتب کنیم و کروموزوم هاي همتا را در کنار هم قرار دهیم، کاریوتایپ به وجود می آید. براي
تشخیص ناهنجاري هاي کروموزومی از کاریوتایپ استفاده می کنیم. مثل تشخیص سندرم داون که یک ناهنجاري عددي است و بیماران یک کرومووزم  اضافی دارند. به عبارتی در کاریوتایپ

کروموزوم ها با توجه به شکل اندازه، موقعیت سانترومرها، الگوي اتصال تفاوت بین کروموزوم هاي جنسی و تفاوت فیزیکی و اتصاالت آن ها در کنار یکدیگر منظم شده اند گفته می شود. 

تأثیر بر پروتئین یک کدون به کدون دیگر همان اسیدآمینه تبدیل نشود. (خاموش)   15
یک کدون به کدون اسیدآمینۀ دیگري تبدیل نشود. (دگرمعنا) 

کدون اسیدآمینه تبدیل به کدون پایان شود و پروتئین کوتاه تر از حد معمول به وجود آید. (بی معنا) 
تغییر در چارچوب منجر به ایجاد کدون پایان ترجمه شود. (تغییر چارچوب) 

که منجر به کوتاه شدن پروتئین شود.  
تغییر در چارچوب منجر به تغییر توالی تعداد زیادي اسیدآمینه شود. که منجر به عوض شدن شدید توالی گردد.
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ATGAAG T T TGG T TAA

AUGAAGUUUGGCUAA
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پروتئین Lys Phe پایان
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AUGAAGUUUGGUUAA
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جايبه UC

جايبه AG
TACA T CAAACCGATT
ATGT AGTTTGGCTAA

CAUGUAAGUUUGG UA

Met پایان

U

Aاضافی

اضافی
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تغییر چارچوب

TAC T TCAAA TCGA T T
ATGAAG T T TAGC TAA

AUGAAGUUUAGCUAA

Met SerLys Phe پایان

جايبه AG

جايبه TC
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ATG AGTT GGCTAA

CAUGAAGUU GG UA
U

Aحذف

T
A

A

تغییر چارچوب

حذف
...

Met AlaLys Leu ...

((تغییر در آمینواسیددگر معنا

TACA TCAA CCGA T T
ATG TAG T T TGG TAA

AUGUAGUUUGGUUA

Met پایان
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TTCحذف

A
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دهد اماجهش تغییر چارچوب خواندن رخ نمی

حذف

Met Phe Gly

((ایجاد رمز پایانمعنابی

پایان

.یک آمینواسید حذف شده است

A

A
C

UجايبهA

AجايبهT

جانشینی حذف یا اضافۀ جفت نوکلئوتید

نوع طبیعی

(بدون تغییر در توالی آمینو اسیدها(خاموش

16  در کم خونی داسی شکل ژنهاي مرتبط، زنجیرة هموگلوبین درگیر هستند. الل غالب  و الل مغلوب  است که مربوط به کم خونی داسی شکل می باشد. 
(همو زیگوت)    گلبول  قرمز داسی شکل   

(هسته زیگوت)     در کمبود اکسیژن گلبول قرمز داسی شکل   
(همو زیگوت)    گلبول قرمز طبیعی شکل   

پروفاز میوز   17
کروموزوم هاي همتا  18

تتراد یا چهار تایه   19

الف)    20
ب) وجود ناخالص ها 

ج) گوناگونی 
براي آنکه جمعیتی در حال تعادل باشد، الزم است آمیزش ها در آن تصادفی باشد. آمیزش تصادفی آمیزشی است که در آن احتمال آمیزش هر فرد با افراد جنس دیگر در آن جمعیت  21

یکسان باشد. اگر آمیزش به رخ نمود بستگی داشته باشد دیگر تصادفی نیست.

- گوناگونی دگره اي در کامه ها   22
- نوترکیبی 

- اهمیت ناخالص ها 
اووسیت اولیه- تخمدان فولیکول  23

الف) اسپرماتوسیت ثانویه   24
ب) بیضه / لوله هاي اسپرم ساز 

به مجموع همۀ دگره هاي موجود در همۀ جایگاه هاي ژنی افراد یک جمعیت خزانۀ ژنی آن جمعیت می گویند.  25
، هنگام جفت شدن کروموزوم هاي همتا و ایجاد تتراد، ممکن است قطعه اي از فام تن بین کروموزوم هاي غیر خواهري مبادله شود. این پدیده را چلیپایی شدن می گویند. اگر در میوز   26
قطعات مبادله شده حاوي دگره هاي متفاوتی باشند، ترکیب جدیدي از دگره ها در این فامینک ها به وجود می آید و به آن ها فامنیک هاي نوترکیب می گویند. از میان کامه ها آن هایی که فامینک هاي

HbAHbs
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Hbs HbA ⇒

HbA HbA ⇒

1

H HbA bS

1
2
3

1

صل چهارم
ت دوازدهم- ف

س
زی



Aگونه
2n=4

کامه بدون کاهش در
تنتعداد فام

کامه طبیعی

دو رگه

کامه بدون کاهش در
تنتعداد فام

کامه طبیعی

دو رگه زیستا و زایا

2n=10

Bگونه
2n=6

Aگونه
2n=4

کامه بدون کاهش در
تنتعداد فام

کامه طبیعی

دو رگه

کامه بدون کاهش در
تنتعداد فام

کامه طبیعی

دو رگه زیستا و زایا

2n=10

Bگونه
2n=6

 

نوترکیب را دریافت کرده اند کامه هاي نوترکیب نامیده می شوند.

شکل بیانگر رانش دگره اي است. به فرآیندي که باعث تغییر فراوانی دگره اي بر اثر رویدادهاي تصادفی می شود رانش دگره اي می گویند. هرچه اندازة یک جمعیت کوچکتر باشد، رانش  27
دگره اي اثر بیشتري دارد.

رانش دگره اي برخالف انتخاب طبیعی به سازش نمی انجامد.   28
رانش دگره اي تصادفی است ولی انتخاب طبیعی جهت دار است. 

شارش ژن – انتخاب طبیعی – آمیزش غیر تصادفی  29

خیر، رانش دگره اي به حذف تصادفی ژن ها از خزانۀ ژنی می انجامد و برخالف انتخاب طبیعی به سازش نمی انجامد.  30

شرایط محیطی   31

خیر، زیرا جهش به تغییر پایداري که در ژنوم رخ دهد گفته می شود و باید روي رشتۀ  باشد.   32

ساختارهایی را که کار یکسان اما طرح متفاوت دارند، ساختارهاي آنالوگ می نامند. بال پروانه و بال کبوتر آنالوگ هستند. چون هر دو براي پرواز کردن اند اما ساختارهاي متفاوتی دارند.  33

در این علم ژنگان گونه هاي مختلف با یکدیگر مقایسه می شود. از این مقایسه اطالعات ارزشمندي به دست می آید. مثًال اینکه کدام ژن ها در بین گونه ها مشترك اند و کدام ویژگی هاي  34
خاص یک گونه را باعث می شوند. همچنین زیست شناسان از مقایسۀ بین دناي جانداران مختلف براي تشخیص خویشاوندي آن ها استفاده می کنند. هر چه دو جاندار شباهت بیشتري داشته باشند

خویشاوندي نزدیکتري دارند. هم چنین می توانند به تاریخچۀ تغییر آن ها پی ببرند.  

یکی از ساز و کارهاي گونه زایی هم میهنی، آمیزش بین افراد متعلق به دو گونه است. اگرچه زاده هاي حاصل از آمیزش بین گونه اي، زیستا و زایا نیستند ولی گاهی به لطف خطاي کاستمانی،  35
امکان ایجاد گونۀ جدید به خصوص در گیاهان فراهم می شود. شکل زیر سازوکار این گونه زایی را نشان می دهد. 

 

36  بله. 
 
 

   

هیچ یا صفر - دو  37

این عبارت نادرست است. در نوعی از گونه زایی هم میهنی در گیاهان که در کتاب ذکر شده است، گیاهانی با تعداد کروموزوم هاي مختلف شرکت کرده اند که گونۀ جدید با  فام  تن از  38
دو گونۀ  و  به وجود آمده است.

بله. در نیمی از کامه ها  و در نیمی دیگر  کرموزوم وجود خواهد داشت.   39
با خود لقاحی و لقاح کامه هاي  با کامه هاي  زیگوت هایی با عدد کروموزومی مشابه والدین تولید خواهد شد. 

آرایش چهارتایه ها در متافاز کاستمان   40

تصادفی  41

چلیپایی شدن  42

الف) انسان: ( فام تن غیرجنسی  فام تن جنسی  و   فام تن راکیزه)    43
ب) گیاه گل مغربی: ( فام تن  فام تن سبزدیسه  میتوکندري) 

: (یک فام تن حلقوي  فام تن دیسک) ج) باکتري 
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NADH

NAD+

1

2

3

4

CoA

CoA

سرنوشت نهایی الکترون هاي حاصل از تجزیۀ گلوکز در تنفس یاخته  1

با توجه به شکل زیر، اجزاي شماره گذاري شده را نام گذاري کنید.   2
 

آیا کربس و قند کافت هر دو می توانند در سیتوپالسم یاخته انجام شوند؟ با یک مثال توضیح دهید.   3

محل انجام هر یک از موارد زیر را بنویسید؟   4
الف) تولید استیل کوآنزیم   

ب) اکسایش استیل کوآنزیم  
ج) قندکافت 

محل انجام هر یک از موارد زیر را مشخص کنید.   5
الف) مجموعۀ آنزیمی که اکسایش پیرووات را انجام می دهد. 

ب) اکسایش پیرووات 

محصول نهایی قند کافت چه نام دارد و با چه روشی وارد راکیزه می شود؟  6

.................. می باشد. تولید ATP با استفاده از برداشت فسفات از مولکول کرآتین فسفات، نمونه اي از ساخته شدن   7

سوء تغذیه و فقر غذایی چگونه سبب الغر شدن فرد می شود؟  8

دو مورد از عوارض سوء تغذیه و فقر غذایی شدید را بنویسید؟   9

محصول هر یک از واکنش هاي زیر را که در یاخته انجام می شوند، از نظر تعداد کربن بنویسید؟   10
الف) تخمیر الکلی 

ب) اکسایش پیرووات 
پ) تخمیر الکتیکی 

شکل رایج و قابل استفادة انرژي در یاخته، چه نام دارد و از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟   11

الکل چگونه سبب مرگ یاخته هاي کبدي و نکروز کبد می شود؟  12

نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: زیست دوازدهم- فصل پنجم

زمان برگزاري: 

A

A

ATP



H+

H O2

e-

FADH2

FAD2

H
+ ATP

H+H+

NADH H+ +

2

H O2 +
1
2

+
2

H+

e-2
e-

ADP

ATP+؟

+ P

تامین انرژي
مورد نیاز یاخته

انرژي حاصل از
مواد مغذي

با توجه به تصویر زیر، جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.   13
یون هاي  در سه محل از زنجیرة انتقال الکترون از بخش داخلی به .................. راکیزه پمپ می شوند و انرژي الزم براي این انتقال، از الکترون هاي پر 

انرژي .................. و .................. فراهم می شود. 
 

اکسایش استیل کوآنزیم  در چرخه اي از واکنش هاي آنزیمی به نام .................. در بخش داخلی .................. انجام می گیرد.  14

پیرووات در راکیزه با از دست دادن یک کربن دي اکسید به .................. تبدیل می شود.   15

پاد اکسنده را با یک مثال توضیح دهید.   16

راکیزه ها براي مقابله با اثر سمی رادیکال هاي آزاد به چه ترکیباتی وابسته اند؟ توضیح دهید.   17

براي تکمیل کردن جملۀ زیر از کلمات مناسب داخل پرانتز استفاده کنید.   18
« در مرحلۀ آخر قند کافت، 2 مولکول .................. و .................. عدد مولکول .................. تولید می شود. ( قند دو فسفاته - ترکیب سه کربنی دو فسفاته

 ( - پیروات - 

مولکول  با گرفتن الکترون .................. و  با ازدست دادن الکترون .................. می یابد.   19

باز آلی نیتروژن دار مورد استفاده در آدنوزین تري فسفات، داراي .................. حلقه است و این باز از سمت حلقۀ .................. ضلعی)، به قند  20
موجود در   متصل می شود.

روشی که  در سبزدیسه تولید می شود، ساخته شدن .................. می گویند.  21

جاي خالی را پر کنید.   22
 

در مورد جملۀ زیر توضیح دهید.   23
«رایج ترین شکل انرژي در یاخته، در ساختار خود  حلقه آلی پنج ضلعی دارد.»

به روشی که گروه فسفات از یک ترکیب فسفات دار برداشته و به  افزوده می شود، ساخته شدن  در .................. می گویند.  24

انرژي ذخیره شده در گلوکز طی تنفس یاخته اي، براي تشکیل مولکول .................. به کار می رود.  25

مولکول حاملی که سبب انتقال استیل به بخش داخلی راکیزه (محل انجام چرخۀ کربس) می شود، چه نام دارد؟   26

علت نادرستی جمۀ زیر را توضیح دهید.   27
«کوآنزیم  پس از انتقال یک استیل به بخش داخلی راکیزه، مصرف می شود.»

سیانید چیست و چگونه سبب توقف زنجیرة انتقال الکترون می شود؟  28

گیاهانی که به طور طبیعی در شرایط غرقابی رشد می کنند، چه ساز و کار هایی براي تأمین اکسیژن نیاز دارند؟   29

اندامک دو غشایی (راکیزه - کافنده تن - ریبوزوم) داراي مادة وراثتی است.   30
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شباهت گاز کربن مونواکسید و سیانید را در واکنش هاي مربوط به تنفس یاخته اي را بنویسید؟   31

مواد مصرفی مرحلۀ اول قند کافت را بنویسید؟   32

گلوکز و ترکیب گلوکز دو فسفاته را از نظر انرژي، در قندکافت با یکدیگر مقایسه کنید؟   33

مواد مصرفی و تولیدي مرحلۀ سوم قند کافت را بنویسید؟   34

ساخته شدن  در قند کافت در کدام مرحله و با کدام روش است؟   35

به ازاي گلیکولیز یک مالتوز، چند عدد پیرووات وارد راکیزه می شود؟  36

گلوکز فسفاته و قند دو فسفاته در قند کافت به ترتیب از .................. و .................. تشکیل می شوند.   37

نحوة اکسایش پیرووات و تشکیل استیل کوآنزیم  را توضیح دهید؟   38

استیل کوآنزیم  در باکتري ها، در چه محلی اکسایش می یابد؟  39

تنها ماده اي که در چرخۀ کربس هم مصرف و هم تولید می شود، داراي چند کربن می باشد؟  40

در تنفس یاخته اي به ازاي هر گلوکز در راکیزه، چند  تولید می شود؟  41

واکنش زیر نشان دهندة تجزیه و ساخته شدن فالوین آدنین دي نوکلئوتید در چرخۀ کربس می باشد. جا هاي خالی واکنش را به درستی پر کنید  42

علت نادرستی جملۀ زیر را بنویسید.   43
«کاروتنوئید ها با دریافت الکترون هاي اضافی به رادیکال هاي فعال تبدیل می شوند.»

سرانجام   هاي تولیدي در تنفس یاخته اي در انسان را توضیح دهید؟   44

چرا تنفس یاخته اي را معموًال تنفس هوازي می نامند؟  45

فقر غذایی چگونه سبب کاهش سیستم ایمنی بدن می شود؟  46

ترکیب هاي زیر را از نظر سطح انرژي، از کم به زیاد به ترتیب بنویسید؟   47
«گلوکز -  - پیرووات -  »

نقش اکسیژن در واکنش هاي تنفس یاخته اي هوازي را بنویسید؟   48
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الکترون ها در زنجیزة انتقال الکترون به اکسیژن (گیرندة نهایی) رسیده و در تشکیل مولکول آب شرکت می کنند.  1

2  = پیرووات 
  = 
 = استیل 

 = استیل کوآنزیم 

بله، در باکتري ها (پیش هسته اي ها) به دلیل نداشتن راکیزه، قند کافت و چرخۀ کربس در سیتوپالسم انجام می شوند.  3

الف) راکیزه   4
ب) بخش داخلی راکیزه 

ج) سیتوپالسم 

الف) غشاي درونی راکیزه   5
ب) راکیزه 

پیرووات، محصول نهایی قند کافت است و از طریق انتقال فعال وارد راکیزه می شود.  6

در سطح پیش ماده   7

یاخته هاي بدن ما به طور معمول از گلوکز و ذخیرة قندي کبد براي تأمین انرژي استفاده می کنند - در صورتیکه این منابع کافی نباشند، آن ها براي تولید  به سراغ تجزیۀ چربی ها  8
و پروتئین ها می روند که سبب الغر شدن فرد می شود.

تحلیل و ضعیف شدن ماهیچه هاي اسکلتی و سیستم ایمنی   9

الف) دو کربن   10
ب) دو کربن 
ج) سه کربن 

11  یا آدنوزین تري فسفات نام دارد که نوکلئوتیدي تشکیل شده از باز آلی آدنین و قند پنج کربنۀ ریبوز و سه گروه فسفات است. 

الکل سرعت تشکیل رادیکال هاي آزاد از اکسیژن را افزایش می دهد و مانع از عملکرد راکیزه در جهت کاهش آن ها می شود. رادیکال هاي آزاد نیز با حمله به دناي راکیزه، سبب تخریب  12
راکیزه و نکروز کبد می شوند.

فضایی بین دو غشایی -   13

چرخۀ کربس - راکیزه   14

بنیان استیل   15

کاروتنوئید ها گروهی از پاد اکسنده ها هستند - پاد اکسنده ها در واکنش با رادیکال هاي آزاد، مانع از اثر تخریبی آن ها بر مولکول هاي زیستی و در نتیجه تخریب بافت هاي بدن می شوند.  16

راکیزه ها براي مقابله با اثر سمی رادیکال هاي آزاد به ترکیباتی مانند کاروتنوئید ها که پاد اکسنده هستند، وابسته اند - پاد اکسنده ها در واکنش با رادیکال هاي آزاد، مانع از اثر تخریبی آن   17
ها بر مولکول هاي زیستی و در نتیجه تخریب بافت هاي بدن می شوند.

پیرووات -   18

کاهش - اکسایش   19

دو - پنج   20

نوري   21

 22

23  رایج ترین شکل انرژي در یاخته ها است که این مولکول در ساختار خود قند ریبوز دارد که ساختاري پنج ضلعی دارد. این نوکلئوتید در ساختار خود داراي باز آلی آدنین بوده که
نوعی باز پورین (دو حلقه اي) است که یکی از حلقه هاي آن پنج ضلعی و دیگري شش ضلعی است. 

سطح پیش ماده   24

 ( آدنوزین تري فسفات (  25

کوآنزیم   26

نادرست است زیرا کوآنزیم  یک آنزیم می باشد و نقش یک حامل را دارد که پس از انتقال یک استیل به بخش داخلی راکیزه، مصرف نمی شود و می تواند استیل دیگري را حمل کند.   27

مواد سمی فراوانی وجود دارند که با مهار یک یا تعدادي از واکنش هاي تنفس هوازي، سبب توقف تنفس یاخته و مرگ می شوند - سیانید یکی از این ترکیب ها است که در واکنش نهایی  28
مربوط به انتقال الکترون ها،  را مهار و در نتیجه باعث توقف زنجیرة انتقال الکترون می شود.

تشکیل بافت نرم آکنه اي هوادار در گیاهان آبزي و شش ریشه در درخت ّحرا و در نهایت اگر اکسیژن به هر علتی در محیط نباشد یا کم باشد تخمیر انجام می شود.  29

راکیزه  30
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سیانید ها، واکنش نهایی مربوط به انتقال الکترون ها به  را مهار و در نتیجه باعث توقف زنجیرة انتقال الکترون می شود. گاز کربن مونواکسید نیز با اتصال به هموگلوبین، مانع از اتصال   31
 به آن می شود و چون به آسانی از هموگلوبین جدا نمی شود، ظرفیت حمل اکسیژن در خون را کاهش می دهد و سبب اختالل در تنفس یاخته اي می شود و این گاز نیز مانند سیانید، سبب توقف

واکنش مربوط به انتقال الکترون به اکسیژن می شود.

. دو عدد  . گلوکز   در مرحلۀ اول قند کافت، گلوکز با گرفتن  عدد فسفات به گلوکز دو فسفاته تبدیل می شود - در این مرحله مواد مصرفی عبارتند از :   32

ترکیب گلوکز دو فسفاته داراي انرژي بیشتري از گلوکز می باشد، زیرا براي ساختن آن از گلوکز  مولکول  مصرف شده است.   33

مواد مصرفی=  ترکیب سه کربنۀ یک فسفاته و  عدد  و دو عدد فسفات معدنی در سیتوپالسم   34
مواد تولیدي=  ترکیب سه کربنۀ دو فسفاته و  عدد 

35  در مرحلۀ آخر قند کافت، و به روش ساخته شدن  در سطح پیش ماده تولید می شود.

مالتوز از دو عدد گلوکز ایجاد شده است که به ازاي گلیکولیز یک عدد مالتوز،  عدد پیرووات جهت اکسایش به راکیزه وارد می شوند.  36

گلوکز - قند فسفاته   37

، استیل پیرووات حاصل از قند کافت، از طریق انتقال فعال وارد راکیزه می شود و با از دست دادن یک کربن دي اکسید به بنیان استیل تبدیل و با اتصال استیل به مولکولی به نام کوآنزیم   38
، تشکیل می شود. کوآنزیم 

سیتوپالسم  39

مولکول چهار کربنی که استیل به آن اضافه می شود، در انتها مجدد تولید می شود. پس تنها ماده اي که در چرخۀ کربس هم مصرف و هم تولید می شود داراي چهار کربن است.   40

41  مولکول  تولید می شود.  عدد در مسیر اکسایش پیرووات و تولید استیل کوآنزیم  و چهار عدد در چرخۀ کربس 

 42

کاروتنوئید ها، پاد اکسنده اند و با گرفتن الکترون هاي اضافی رادیکال هاي آزاد، آن ها را خنثی می کنند و مانع از اثر تخریبی آن ها می شوند.  43

هاي تولیدي در مرحلۀ دوم تنفس یاخته اي از طریق انتشار از راکیزه خارج و وارد سیتوپالسم یاخته شده، از یاخته خارج و به مایع بین یاخته اي وارد شده و از این طریق به خون و  44
سپس به شش و در نهایت طی بازدم از دستگاه تنفس می تواند خارج شود. 

زیرا تجزیۀ مواد مغذي و تولید  با حضور مولکول  انجام می شود.  45

اگر ذخیره قندي کبدي براي تأمین انرژي کافی نباشد، چربی و پروتئین هاي بدن تجزیه می شوند و تجزیۀ پروتئین هایی مثل پروتئین مکمل و پادتن و ... سبب کاهش سیستم ایمنی بدن  46
شود. 

گلوکز > پیرووات >  >  >    47
از هر مولکول گلوکز  عدد پیرووات و به ازاي هر پیرووات  عدد مولکول  و یک عدد  تولید می شود. انرژي  از بقیه کمتر است زیرا  حالت

اکسایش یافته می باشد. 

48  در حقیقت آخرین پذیرندة الکترون بوده و در ابتدا به یون دوبار منفی تبدیل و در نهایت در بخش داخلی میتوکندري با گرفتن پروتون هایی به آب تبدیل می شود. 
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واکنش کلی فتوسنتز را بنویسید.  1

در فتوسنتز با استفاده از ..................، جانداران  را به .................. تبدیل می کنند.  2

فتوسنتز را تعریف کنید.  3

مناسب ترین ساختار براي فتوسنتز در اکثر گیاهان چیست؟  4

سامانه هاي غشایی که فضاي سبزدیسه را تقسیم می کنند چه نام دارند و چند بخش به وجود می آورند؟  5

محل قرارگیري رنگیزه هاي فتوسنتزي کجاست؟ و بیشترین رنگیزه در سبزدیسه ها چیست؟  6

بیشترین جذب کاروتنوئیدها در بخش .................. و .................. نور مرئی است.  7

فتوسیستم چیست؟  8

هر فتوسیستم شامل چه بخش هایی است؟  9

تفاوت ها و شباهت هاي آنتن گیرندة نور و مرکز واکنش چیست؟  10

فضاي کلروپالست ها به چند بخش تقسیم می شود؟ نام ببرید.  11

به ساخته شدن  در واکنش هاي نوري .................. می گویند.  12

فتوسیستم ها چگونه به هم متصل می شوند؟  13

الکترون برانگیخته چه الکترونی است؟  14

براي الکترون برانگیخته در فتوسیستم ها دو اتفاق ممکن است رخ دهد، توضیح دهید.  15

16  چگونه به  تبدیل می شود؟

عبارت مناسب از ستون  را به ستون  وصل کنید. (در  یک عبارت اضافه است)   17

-رشته هاي ناهمسان دنا - آنزیم برش دهنده                                    
- جاسازي در ناقل -    

-  -پالزمیر 
-  مخمرها - انتهاي چسبنده   

- جداسازي یاختۀ تراژنی - آمپی سیلین            
- جایگاه تشخیص آنزیم  

- آنزیم هاي بسپاراز   

منشأ پروتون هایی که در تیالکوئید وجود دارند چیست؟  18

در مورد فتوسیستم ها به سؤال زیر پاسخ مناسب دهید:   19
نقش آنتن هاي گیرندة نور چیست؟  

پروتون هاي داخل تیالکوئید از چه طریقی می توانند به بستره بروند؟  20

انرژي این انتقال براي چه کاري استفاده می شود؟  21

، چرا به این اسم نامگذاري شده اند؟ گیاهان   22

تثبیت کربن را تعریف کنید.  23

چرخۀ کالوین چگونه به واکنش هاي نوري وابسته است؟  24

نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: زیست دوازدهم- فصل ششم

زمان برگزاري: 
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چرا تغییرات دما در فتوسنتز تأثیرگذار است؟  25

از عوامل بیرونی مؤثر بر فتوسنتز سه مورد را نام ببرید.  26

دما و نور چه تأثیري بر روزنه ها دارد؟  27

هواي گرم و خشک چگونه شرایط را براي تنفس نوري فراهم می سازد؟  28

آنزیم روبیسکو چه توانایی هایی دارد؟  29

پس از اتصال  به ریبولوز بیس فسفات توسط روبیسکو، چه اتفاقی روي می دهد؟  30

سرانجام مولکول  کربنی که در تنفس نوري ایجاد می شود چیست؟  31

تنفس نوري چیست؟  32

تفاوت اصلی تنفس نوري و تنفس یاخته اي چیست؟  33

گیاهان  براي ممانعت از تنفس نوري چه ساز و کاري دارند؟  34

تفاوت اصلی برگ گیاهان  و  در چیست؟  35

محل انجام چرخۀ کالوین در گیاهان  .................. است.  36

علت نامگذاري گیاهان  چیست؟  37

در اولین سیستم تثبیت کربن در گیاهان  چه اتفاقی می افتد؟  38

در گیاهان   پس از ساخت اسید چهار کربنه، چه اتفاقی براي آن می افتد؟  39

تقسیم مکانی در گیاهان  چگونه بازدارندة تنفس نوري است؟  40

ساز و کار گیاهان  براي جلوگیري از تبخیر آب و تنفس نوري چیست؟  41

تثبیت کربن در گیاهان  چگونه است؟  42

گیاهان  براي نگهداري آب چه ساز و کارهایی دارند؟  43

به غیر از گیاهان چه جانداران دیگري فتوسنتز انجام می دهند؟  44

باکتري هاي فتوسنتز کنندة اکسیژن زا را تعریف کنید.  45

دو نوع از باکتري هاي فتوسنتز کنندة غیراکسیژن زا را نام ببرید.  46

تفاوت اصلی سیانوباکتري ها و باکتري هاي گوگردي ارغوانی چیست؟  47
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 1

انرژي نور خورشید – مادة آلی  2

فرآیند تبدیل  به مادة آلی با استفاده از انرژي نور خورشید را فتوسنتز می نامند.  3

برگ  4

تیالکوئید نام دارند و سبزدیسه را به دو بخش فضاي درون تیالکوئید و بستره (فضاي خارج تیالکوئید) تقسیم می کنند.  5

غشاي تیالکوئید – سبزینه  6

آبی – سبز  7

رنگیزه هاي فتوسنتزي همراه با انواعی پروتئین سامانه هایی را ایجاد می کنند که به آنها فتوسیستم می گویند.  8

شامل چندین آنتن گیرندة نور و یک مرکز واکنش.  9

شباهت ها: هر دو در ساختار خود رنگیزه و پروتئین دارند.   10
تفاوت ها: در آنتن گیرندة نور انواع رنگیزه ها شرکت دارند ولی در مرکز واکنش سبزینۀ  وجود دارد. 

نوع پروتئین هاي این دو ساختار با هم متفاوت است. 

– بین دو غشاي خارجی و داخلی کلروپالست  به  بخش:   11
– بین غشاي داخلی و غشاي تیالکوئیدها (بستره) 

– داخل تیالکوئیدها 

. ساخته شدن نوري   12

با ترکیباتی به هم متصل می شوند که درجۀ اکسایش آنها با گرفتن الکترون، کاهش و با از دست دادن آن افزایش می یابد.  13

به الکترونی که در اثر دریافت انرژي از مدار خود خارج و به تراز انرژي باالتري برود، الکترون برانگیخته می گویند. این الکترون با انتقال انرژي می تواند به مدار خود برگردد.  14

- ممکن است با دادن انرژي خود به مولکول رنگیزة بعدي به مدار خود برگردد.  الکترون برانگیخته:   15
- یا ممکن است از مولکول خارج و به وسیلۀ مولکول پذیرندة الکترون گرفته شود. 

16  با گرفتن دو الکترون، بار منفی پیدا می کند و با ایجاد پیوند با پروتون به مولکول  تبدیل می شود.

   -           -           -           -          -           -  17
- آنزیم هاي برش دهنده جایگاهی براي شناسایی توالی خاص خود دارند. 

،  می باشد.  - جایگاه تشخیص آنزیم 
- پالزمیدها در مخمرها و برخی باکتري ها حضور دارند. 

- انتهاي چسبنده دور رشتۀ دنا که یکی از دیگري بلندتر است را ایجاد می کند. 
- استفاده از آنتی بیوتیک ها مثل آمپی سیلین یکی از راه هاي جداسازي یاخته هاي تراژنی است. 

- هنگام جاسازي دنا در ناقل میزبان، دناي نو ترکیب ساخته می شود. 

18  ) پروتون هاي حاصل از تجزیۀ آب. 
 ) پروتون هایی که در زنجیرة انتقال الکترون به داخل تیالکوئید پمپ می شوند. 

گرفتن انرژي نور و انتقال به مرکز واکنش  19

آنزیم  ساز  20

براي ساختن  از   21

چون اولین مادة آلی پایدار ساخته شده در این گیاهان ترکیبی  کربنی است.  22

استفاده از مولکول  براي ساخت ترکیب آلی را تثبیت کربن گویند.  23

24  و  الزم براي انجام این چرخه که براي جبران الکترون هاي از دست رفته طی چرخه مورد نیازند از واکنش هاي نوري تأمین می شود.

چون فتوسنتز فرآیندي آنزیمی است و بیشترین فعالیت آنزیم ها در گسترة دمایی خاص انجام می شود.  25

میزان  - شدت نور - طول موج - مدت زمان تابش نور - دما   26

افزایش بیش از حد این عوامل باعث بسته شدن روزنه ها می شود.  27

براي کاهش تعرق، روزنه ها بسته می شوند، با ادامۀ فتوسنتز،  کاهش و  افزایش پیدا می کند، که شرایط را براي تنفس نوري فراهم می کند.  28

این آنزیم هم  و هم  را می تواند به مولکول ریبولوز بیس فسفات متصل کند. پس هم توانایی اکسیژنازي و هم کربوکسیالزي را دارد.  29

6C + 6 O + 6O2 H2 − →−−−−
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مولکول  کربنۀ ناپایدار تولید می شود که به دو مولکول  کربنی و  کربنی تجزیه می شود.  30

مولکول  کربنی از کلروپالست خارج و در واکنش هایی که بخشی از آنها در میتوکندري انجام می گیرد، به شکل  آزاد می شود.  31

فرآیند مصرف اکسیژن و آزاد شدن  که همراه و وابسته به نور است، تنفس نوري نامیده می شود.  32

در تنفس نوري برخالف تنفس یاخته اي  تولید نمی شود.  33

این گیاهان تثبیت کربن را در یک نوع یاخته و چرخۀ کالوین را در نوع دیگري از یاخته ها انجام می دهند، به عبارتی جدایی مکانی دارند.  34

، در این یاخته ها کلروپالست وجود دارد. در یاخته هاي غالف آوندي است، در گیاهان  برخالف گیاهان   35

یاخته هاي غالف آوندي   36

به علت اینکه اولین مادة آلی پایدار حاصل از تثبیت کربن، ترکیبی چهار کربنی است.  37

38  با اسیدي  کربنی ترکیب و در نتیجه یک اسید چهار کربنی ایجاد می شود.

این اسید از یاخته هاي میانبرگ به سرعت به یاخته هاي غالف آوندي منتقل می شود و مولکول  از آن آزاد و وارد چرخۀ کالوین می شود.  39

در این گیاهان  به طور بهینه جذب و میزان آن در یاخته هاي غالف آوندي که چرخۀ کالوین در آنها انجام می شود به اندازه اي باال نگه داشته می شود که بازدارندة تنفس نوري است.  40

این گیاهان روزنه هاي خود را در طول روز بسته و در شب باز می کنند.  41

این گیاهان در شب که روزنه ها باز هستند  را تثبیت و در روز که نور وجود دارد، چرخۀ کالوین را انجام می دهند.  42

الف ) برگ، ساقه یا هر دوي آنها در این گیاهان گوشتی و پر آب هستند.   43
ب ) در کریچه هاي خود ترکیباتی دارند که آب را در خود نگه می دارند. 

انواعی از باکتري و آغازیان در محیط هاي متفاوت خشکی و آبی.  44

باکتري هایی که همانند گیاهان با استفاده از نور و  مادة آلی می سازند و اکسیژن تولید می کنند.  45

باکتري هاي گوگردي ارغوانی و سبز.  46

سیانوباکتري ها از آب براي تأمین الکترون استفاده می کنند ولی باکتري هاي گوگردي ارغوانی از  براي منبع تأمین الکترون استفاده می کنند.  47
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عبارات مناسب از ستون  را به  متصل کنید. (یک عبارت اضافی است.)   1

- ایجاد پیوند فسفودي استر خارج یاخته - آنزیم برش دهنده     
- ایجاد پیوند هیدروژنی - آنزیم لیگاز       

- شکافتن پیوند هیدروژنی - آنزیم دنا بسپاراز 
- ویرایش - آنزیم درنا بسپاراز     

- ایجاد بسپار با تک پار (مونومر) یوراسیل دار - آنزیم هلیکاز     
- ایجاد انتهاي آزاد  

عبارت مناسب از ستون  را به عبارت ستون  متصل کنید. (یک عبارت اضافی است.)   2

- چشمۀ آب گرم -  آمیالز       
- نگه داري طوالنی غیرفعال - اینترفرون          

- نساجی - پالسمین 
- مدت اثر کوتاه - باکتري گرما دوست         

- تغییر شکل فضایی - تغییر توالی آمینو اسید                  
- تغییر فعالیت ضد باکتري  

ابزارهاي کلیدي در روش هاي مهندسی ژنتیک و تشکیل دناي نوترکیب را فقط نام ببرید؟  3
4  مورد از مراحل اصالح گیاهان زراعی توسط مهندسی ژنتیک را بنویسید. 

هدف از دست ورزي ژنتیکی چیست؟  5
حاصل عمل آنزیم برش دهنده چیست؟  6

نوع مولکول در عامل انتقال دهندة آن به میزبان چیست؟  7
آنزیمی که دناي نوترکیب را ایجاد می کند چه نام دارد؟  8

توالی مورد نظر براي آنزیم  .................. پیوند فسفودي استر دارد.  9
در مهندسی پروتئین، از آمیالزها در ..................، .................. و .................. استفاده می شود. تغییراتی که می تواند باعث بهبودي آمیالزهاي تولید  10

شده باشد سبب می شود که این آنزیم ها در .................. بتوانند فعالیت کنند.
براي مهندسی بافت از سلول هایی با توانایی تکثیر .................. استفاده می شود که در الیۀ .................. بالستوال قرار داشته و می توانند ..................  11

سلول هاي بدن را تشکیل دهند.
پالسمین در حالت عادي  زمان فعالیت .................. نسبت به پالسمین مهندسی شده دارد.   12

مادة مورد استفاده در تغییرات عمدة مهندسی پروتئین چه قندي دارد؟  13
آمیالزهاي مناسب در صنعت چه ویژگی دارند؟  14

اینترفرون مناسب براي واکنش دفاعی چه ویژگی دارند؟  15
چه تغییري در اینترفرون باکتري ایجاد می شود؟  16

پس از ترکیب زامه با مام یاخته چه تودة سلولی ایجاد می شود؟  17
.................. از باکتري هاي خاکزي می تواند سم را به صورت .................. تولید کنند. این سم با اثر .................. فعال شده و باعث مرگ حشره  18

می شود.

نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: زیست دوازدهم- فصل هفتم

زمان برگزاري: 
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D

جاندار مهاجم به پنبه به .................. حمله می کند.  19

چهار مورد از کاربردهاي زیست فناوري در پزشکی را فقط نام ببرید.  20

یکی از روش هاي تهیۀ انسولین جداسازي و خالص کردن آن از .................. جانورانی مثل گاو است.  21

پیش هورمون به صورت یک زنجیرة .................. است و با جدا  شدن بخشی از توالی به نام .................. به هورمون فعال تبدیل می شود.   22

روش هاي قبلی تولید واکسن شامل ..................، .................. و یا .................. آنها با روش هایی خاص بود.  23

اولین ژن درمانی موفقیت آمیز در سال  براي یک دختر بچۀ  ساله، داراي نوعی ..................، انجام شد. این ژن جهش یافته نمی توانست  24
یک آنزیم مهم دستگاه .................. را بسازد. براي درمان آن ابتدا .................. را از خون بیمار جدا کردند و در خارج از بدن کشت دادند. سپس نسخه 

هایی از .................. کارآمد را به لنفوسیت ها منتقل و آنها را وارد بدن بیمار کردند.

جاي خالی را با توجه به شکل پر کنید.   25

پزشکی شخصی رشته اي است که در آن با توجه به .................. به بررسی حال بیمار می پردازند. در این روش با .................. می توانند بیماري ها  26
را قبل از  بروز عالئم شناسایی کنند.

شناسایی .................. می تواند در تشخیص بیماري ایدز قبل از عالئم موثر باشد.  27

براي نمونه گیري جهت بررسی بیمار مبتال به ایدز از .................. بیمار استفاده می شود.  28

با توجه به شکل جاي خالی را پر کنید.   29

عبارت ستون «الف» را به عبارت مناسب ستون «ب» وصل کنید. (یک مورد اضافی است)   30
 

ب الف 

 – غوزة نارس  – فتوسنتز کننده     

 – تولید واکسن نوترکیب – دیسک جدا     

 – سم غیرفعال  – باکتري خاکزي 

 – بدون سنگدان  – جاندار مهاجم غوره 
 – زنجیره هاي فعال تولید شده  

داروهاي مهندسی شده، .................. فراورده هاي مشابهی که از منابع غیرانسانی تهیه می شوند، پاسخ هاي ایمنی ایجاد نمی کنند.  31
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Aزنجیرة
COOH

Bزنجیرة
H N2

C زنجیرة

انسولینپیش

A زنجیرة

COOH

B زنجیرة
H N2

انسولین

H N2

COOH

32  .................. انواع بیماري دیابت را می توان به وسیله دریافت انسولین کنترل کرد.

در پستانداران انسولین به صورت یک مولکول .................. ساخته می شود.  33

با توجه به شکل زیر موارد درست را مشخص کنید.   34
 الف) یک پلی پپتید با گروه کربوکسیلی و آمینی است. 

ب) در پستانداران به صورت فعال ساخته می شود. 
پ) همواره پس از جداشدن زنجیرة  در بدن فعال می شود. 

ت) داراي آرایش چهارم پروتئین هاست. 

با توجه به شکل زیر موارد درست را مشخص کنید.   35
 الف) پس از مقاوم سازي جاندار مهاجم توانایی نفوذ به درون غوزه را ندارد. 

ب) سنگدان جاندار مهاجم توسط سم فعال از بین می رود. 
پ) سم یک نوع باکتري به گیاه انتقال داده می شود. 

با توجه به شکل زیر به سواالت زیر پاسخ دهید.   36
 الف) این شکل چه مهندسی را در زیست فناوري نشان می دهد؟ 

ب) اندام ترمیم یافته مورد نظر داراي چه نوع گیرنده هایی است؟ 
پ) بافت مورد استفاده براي مهندسی چه بافتی است؟ 

ت) بافت مورد استفاده از کدام نوع بافت است؟ 

با توجه به شکل زیر موارد درست را مشخص کنید.   37
 الف) اندام تولیدشده توسط یک بافت اولیه ایجاد شده است. 

ب) بخش تولیدشدة اندام داراي گیرنده هاي درون مادة ژالتینی است. 
پ) ایجاد تصویر رقمی براي تهیۀ نمونۀ مهندسی شده الزامی نیست. 

با توجه به شکل زیر موارد درست را مشخص کنید.   38
 الف) باکتري ها به طور یکنواخت در محیط کشت پخش شده  اند. 

ب) پادزیست تنها روش جداسازي یاخته هاي تراژنی است. 
ت) هر باکتري تعداد کمی دیسک دریافت می  کند. 

ث) در یاخته ها دو دنا با اغلب یک نقطه همانندسازي وجود دارند. 
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جایگاه تشخیص آنزیم

با توجه به شکل زیر به سواالت زیر پاسخ دهید.   39
الف) به کدام ساختار باکتري شوك وارد می شود؟ 

ب) به چه دلیل الزم است باکتري ها بعداً تفکیک شوند؟ 

با توجه به شکل زیر به سواالت زیر پاسخ دهید.   40
 الف) ملکول واردشده به یاختۀ میزبان چه قندي دارد؟ 

ب) کدام باز آلی در ملکول وجود ندارد؟ 
پ) چه تعداد نقطۀ آغاز همانندسازي در این ملکول وجود دارد؟ 
ت) پیوندهاي بین نوکلئوتید هاي تشکیل دهندة آن چه نام دارد؟ 

با توجه به شکل زیر به سوالت زیر پاسخ دهید.   41

 الف) کدام آنزیم باعث خطی شدن این ساختار
شده است؟ 

ب) کدام آنزیم باعث اتصال دو قطعه به هم شده
است؟ 

ت) جایگاه تشخیص آنزیم اول چیست؟ 
ث) آنزیم اول پیوند بین کدام نوکلئوتیدها را

می شکافد؟ 

 

با توجه به شکل زیر به سواالت زیر پاسخ دهید.   42
 الف) این قطعه توسط کدام آنزیم برش داده می شود؟ 

ب) این آنزیم ها چه کاربردي در باکتري دارند؟ 
پ) به توالی هاي تک رشته اي حاصل چه می گویند؟ 

چهار مورد از ویژگی هاي آنزیم هاي برش دهنده را بنویسید.  43

ایمنی زیستی را تعریف کنید.  44

کدام مورد درست می باشد؟   45
الف) ایمنی زیستی شامل تدابیر محیط زیست نیز می  شود. 

ب) تا به حال موارد کمی از عوارض جانبی زیست فناوري گزارش شده است. 
پ) زمینه هاي اقتصادي و اجتماعی یکی از زمینه هاي مورد بررسی در ایمنی زیستی هستند. 



ژن پروتئین انسانی در دیسک ناقل به سلول گوسفند تولید کنندة شیر؛ نزدیک به راه انداز دیسک است.   46
ب) سلول دریافت کنندة دیسک ویژگی هاي پدرش و مادرش را همزمان دارد. 

پ) فقط یاخته هاي تولیدکنندة شیر در گوسفند تولیدکنندة پروتئین انسانی، ژن نوترکیب را دارند. 

عبارت ستون «الف» را به عبارت مناسب ستون «ب» وصل کنید.   47
 

ب الف 

 – تولید جاندار تراژنی  - لنفوسیت 

 – تولید واکسن نوترکیب  – تدابیر و مقررات 

 – لوزالمعدة گاو  – سم خالص شده 

 – ایجاد پاسخ ایمنی  – زنجیرة 
 – اولین یاختۀ ژن درمانی  

11
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  -  1
-  - ایجاد دناي نو ترکیب خارج از یاخته صورت می گیرد. 

  -
-  - رنا بسپار از مونومرهاي یوراسیل دار را به صورت پلی مرهاي رنا در می آورد. 

-  -هلیکاز پیوند هیدروژنی بین دو رشتۀ دنا را می شکافد. 

: از آمیالزها براي صنایع غذایی، نساجی و تولید شوینده استفاده می کنند.   -  2
: اینترفرون هاي تولید شده با مهندسی پروتئین می توانند مدت طوالنی نگه داري شوند.   -

: پالسمین مدت فعالیت کوتاه دارد و انجام مهندسی پروتئین بر روي آن باعث می شود، زمان فعالیت طوالنی تر و اثر درمانی بیشتر داشته باشد.   -
: باکتري هاي گرما دوست آمیالز دار، در چشمه هاي آب گرم هستند.   -

: تغییر جزئی (توالی آمینو اسید)، باعث تغییر شکل فضایی پروتئین می شود.   -

- آنزیم هاي برش دهنده              3
- آنزیم هاي بسپاراز 

- آنزیم هاي اتصال دهنده         
- ناقل ها 

- ارگانیسم هاي میزبان 
- شناخت صفت یا صفات مطلوب   4
- استخراج ژن یا ژن  هاي صفات مورد نظر 

- آماده سازي و انتقال ژن 
- تولید گیاه تراژنی 

- بررسی دقیق زیستی و اثبات بی خطر بودن براي گیاه سالمت انسان و محیط زیست 
- تکثیر و کشت گیاه تراژنی با رعایت اصول ایمنی زیستی 

تولید دناي مورد نظر به مقدار زیاد  5
6  ایجاد دو انتهاي چسبنده     

دئوکسی ریبونوکلئیک اسید       7
لیگازد یا اتصال دهنده  8

9  توالی مورد نظر است که  پیوند فسفودي استر دارد.
صنایع غذایی – نساجی – تولید شوینده - دماهاي باال   10

باال – داخلی – همۀ  11
کمتري  12

تغییرات عمده مربوط به (دئوکسی ریبو نوکلئیک اسید) است که قند دئوکسی ریبوز دارد.  13
مقاومت به گرما  14

فعالیت ضد ویروسی مناسب و افزایش مدت نگهداري  15
تغییر جزئی با تغییر توالی آمینو اسیدها  16

توتاله (موروال)  17
برخی – غیرفعال (پیش سم) – آنزیم هاي گوارشی حشره  18

غوزة نارس  19
تولید دارو – تولید واکسن – ژن درمانی – تشخیص بیماري ها  20

لوزالمعده   21
پلی پپتیدي – زنجیرة   22

ضعیف کردن میکروب ها - کشتن آنها - غیرفعال کردن سموم خالص شده  23
نقص ژنی - ایمنی - لنفوسیت ها - ژن  24

ــ یاخته ها را از بدن بیمار خارج می کنند.   25
ــ ویروس را در آزمایشگاه طوري تغییر می دهند که نتواند تکثیر شود. 

ــ ژن درون ویروس جاسازي می شود. 
ــ ویروس تغییریافته به درون یاخته بیمار منتقل و ژنوم آن با ژنوم یاخته بیمار ترکیب می شود. 

ــ یاخته هاي بیمار از لحاظ ژنتیکی تغییر یافته اند. 
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ژنتیک و دناي بیمار – مهندسی ژنتیک  26
نوکلئیک اسید عامل بیماري زا  27

خون  28
: ژن پروتئین انسانی    29

: جایگاه آغاز همانند سازي 
: دیسک ناقل 

: تخم لقاح یافتۀ گوسفند که دیسک نوترکیب را دریافت کرده است. 
: غوزة نارس قبل از تهاجم حشره سبز رنگ است و فتوسنتز می کند ولی بعد از تهاجم این قابلیت را از دست می دهد.   30

: زنجیره هاي فعال انسولین توسط دو دیسک جدا در دو باکتري جدا تولید می شوند.    
: برخی باکتري هاي خاکزي پیش سم یا سم غیرفعال را علیه جاندار مهاجم غوزه تولید می کنند. 

: جاندار مهاجم غوزه حشرة گیاه خوار است که حشرات گیاه خوار در لوله گوارش خود سنگدان ندارند. 
برخالف  31
بعضی از  32

پیش هورمون  33
شکل پروتئین انسولین را نشان می دهد.   34

الف) درست. یک پروتئین است که پروتئین ها دو گروه آمینی و کربوکسیلی دارند. 
ب) نادرست. در پستانداران انسولین به صورت پیش هورمون ساخته می شود. 

پ) نادرست.هنگام تولید توسط باکتري، زنجیرة  تولید نمی شود و براي فعال سازي در بدن از زنجیرة اصلی جدا نمی شود. 
ت) درست. پروتئین هاي چند رشته اي ساختار آرایشی چهارم دارند. 

الف) درست. پس از مقاوم سازي جاندار با خوردن گیاه از بین می رود و فرصت نفوذ به درون غوزه را از دست می دهد.   35
ب) نادرست. جاندار حشرة گیاه خوار است که سنگدان ندارند. 

پ) نادرست. ژن تولید کنندة سم یک نوع باکتري به گیاه منتقل می شود. 
شکل مهندسی بافت گوش را به وسیلۀ بافت غضروف نشان می دهد.   36

الف) مهندسی بافت 
ب) اندام ترمیم یافته شده در شکل گوش است که در بخش داخلی داراي گیرنده هاي مکانیکی است. 

پ) غضروف 
ت) بافت پیوندي 

شکل مهندسی بافت گوش را به وسیلۀ بافت غضروف نشان می دهد.   37
الف) درست. فقط از غضروف ایجاد شده است. 

ب) نادرست. بخش تولیدشده گوش خارجی است اما گیرنده  ها در گوش داخلی هستند. 
پ) نادرست. تصویر رقمی براي ایجاد بافت مهندسی شده الزامی است. 

شکل مربوط به جداسازي یاخته هاي تراژنی است.   38
الف) نادرست. باکتري ها در نواحی خاصی بیشتر پخش شده اند. 

ب) نادرست. یکی از روش هاي جداسازي، استفاده از پادزیست است. 
پ) درست. هر باکتري تعداد بسیار کمی (یک) دیسک دریافت می کند. 

ت) نادرست. فقط در یاخته هاي تراژنی دو دناي حلقوي با اغلب یک نقطۀ همانندسازي وجود دارد. 
شکل مربوط به انتقال دناي نوترکیب است.   39

الف) دیوارة باکتري 
ب) زیرا همۀ باکتري ها دناي نوترکیب را نمی گیرند. 
شکل مربوط به انتقال دناي نوترکیب است.   40

الف) دئوکسی ریبونوکلئیک اسید. 
ب) یوراسیل 

پ) اغلب یکی 
ت) فسفودي استر و هیدروژنی 

شکل مربوط به تشکیل دناي نوترکیب است.   41
الف) برش دهنده 

ب) لیگاز یا اتصال دهنده 
پ)   

ت) بین نوکلئوتید گوانین دار و آدنین دار 
شکل در ارتباط با دناي مورد استفاده براي آنزیم  است.   42

الف)   
ب) جزء سامانۀ دفاعی آنها هستند. 

پ) انتهاي چسبنده 
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دیسک ناقل

ژن پروتئین انسانی

جایگاه شروع همانندسازي

تخم لقاح یافته گوسفند که
ترکیب را دریافت دیسک نو

کرده است.

گوسفند تراژن حاصل از تخم
لقاح یافتۀ داراي ژن مورد نظر

شیر حاوي پروتئین انسانی

پروتئین انسانی
گرفته شده از

شیر

1

2

3

4

5

داراي جایگاه تشخیص آنزیم   43
شکستن پیوند فسفودي استر و هیدروژنی 

ایجاد انتهاي چسبنده 
سامانۀ دفاعی باکتري ها 

ایمنی زیستی شامل مجموعه اي از تدابیر، مقررات و روش هایی براي تضمین بهره  برداري از این فنون است. قانون ایمنی زیستی به منظور استفاده از مزایاي زیست  فناوري و پیشگیري از  44
خطرات احتمالی آن، در همۀ کشور ها از جمله ایران تدوین و به تصویب رسیده است.

الف درست می باشد.   45
هیچ موردي از عوارض جانبی فناوري زیستی گزارش نشده است و زمینه هاي اجتماعی، ایمنی زیستی و اخالقی زمینه  هاي مورد بررسی زیست فناوري هستند. 

الف و ب درست می باشد.   46
 طبق شکل ژن نوترکیب نزدیک به راه انداز قرار گرفته و چون بعد از لقاح دناي نوترکیب وارد شده است، یک مجموعه

کروموزومی از پدر و یکی از مادر دارد. 
همچنین چون به سلول تخم دناي نوترکیب منتقل شده است، همۀ سلول هاي جاندار(زیرا حاصل تقسیم و تمایز این سلول هستند)

دناي نوترکیب را دارند. 

: لنفوسیت ها اولین یاخته  هاي مورد استفاده در ژن درمانی بودند.   47
: ایمنی زیستی شامل تدابیر و مقرراتی است که براي تولید جاندار تراژن مورد استفاده قرار می  گیرد. 

: واکسن  هاي قدیمی نظیر سم خالص شدة باکتري، توانایی ایجاد ایمنی را دارند. 
: زنجیرة  مربوط به انسولین است که می تواند از لوزالمعدة گاو جدا شود.    
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مهاجرت یا تغذیه یک جانور در معرض خطر انقراض می تواند باعث حفاظت از .................. شود.  1

نوعی یادگیري که جانور می آموزد بین رفتار خود با پاداش یا تنبیه ارتباط برقرار کند .................. نام دارد.  2

در شرطی شدن کالسیک، صداي زنگ نوعی محرك .................. و غذا، محرك .................. می باشد.  3

دریافت غذاي کافی براي .................. و  .................. جوجه اهمیت دارد.  4

محرکی که در صورتی موجب بروز پاسخ شود که با یک محرك طبیعی همراه باشد را محرك .................. گویند.  5

درستی یا نادرستی جملۀ زیر را با ذکر دلیل توضیح دهید.   6
همۀ رفتارهاي غریزي به طور کامل در هنگام تولد جانور ایجاد می شود. 

نوعی یادگیري که در دوره حساسی بیشترین موفقیت حاصل می شود؟  7

نوعی یادگیري که نیاز به استدالل دارد؟  8

نوعی رفتار یادگیري که جانور بین تجربه هاي گذشته و موقعیت جدید، ارتباط برقرار می کند؟  9

نوعی یادگیري که باعث می شود شقایق دریایی، پس از مدتی به حرکت مداوم آب پاسخ ندهد؟    10

نوعی رفتار که باعث می شود شقایق دریایی، با کم ترین تحریک مکانیکی بازو هاي خود را منقبض کند؟  11

شرطی شدن فعال را توضیح دهید. (با ذکر مثال) نام دیگر آن چیست؟  12

رفتار خو گیري را با ذکر یک مثال توضیح دهید.  13

یادگیري چیست؟ توضیح دهید. (با ذکر مثال)  14

عملکرد مراقبت مادري را توضیح دهید؟ (با یک مثال)  15

عاملی که باعث می شود جوجه کاکایی پس از خروج از تخم به صورت نامنظم به منقار مارد نوك بزند، چیست؟ توضیح دهید.  16

نقش پذیري جوجه غاز ها طی .................. پس از خروج از تخم اتفاق می افتد.  17

اساس رفتار .................. در همۀ افراد یک گونه یکسان است.  18

اساس رفتار غریزي در همۀ افراد .................. یکسان است؛ زیرا .................. .  19

محل قرارگیري ژن  در .................. می باشد.  20

رابطۀ انتخاب طبیعی با شکار صدف هاي متوسط، توسط خرچنگ ساحلی را بنویسید.  21

خرچنگ هاي ساحلی با وجود اینکه می دانند صدف هاي بزرگ تر انرژي بیشتري دارند، چرا صدف هایی با اندازة متوسط را ترجیح می دهند؟  22

چرا جانوران در هنگام دیدن رقیب، رفتارهاي غذایابی خود را تغییر می دهند؟  23

انتخاب جفت در جیرجیرك توسط کدام جنس و چگونه انجام می شود؟  24

با وجود اینکه ممکن است دم بلند و تزئینی طاووس نر بقاي جانور را تهدید کند ولی صفتی مثبت براي انتخاب توسط طاووس ماده به شمار می آید.  25
علت را توضیح دهید.

سه دلیل قلمرو طلبی به وسیلۀ جانوران را بنویسید.  26

علت خاك خوردن توسط طوطی هاي ساحل رود آمازون را بنویسید.  27

نوع رفتار را براي هر عبارت مشخص کنید.   28
) پرنده با آواز خواندن سعی می کند از ورود پرندة مزاحم بر قلمروي خود جلوگیري کند. 

) فشار دادن اهرم توسط موش در جعبه اسکینر و دریافت غذا 

نظام تک همسري را با یک مثال توضیح دهید.  29

نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: زیست دوازدهم-فصل هشتم

زمان برگزاري: 
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نظام جفت  گیري چند همسري را با یک مثال توضیح دهید.  30

غذایابی بهینه را تعریف کنید. روش  هاي محاسبۀ آن را بنویسید.  31

علت خواب زمستانی چیست؟  32

علت رفتار رکود تابستانی را توضیح دهید.  33

عاملی که باعث جهت  یابی درست هر یک از جانوران زیر می  شود را بنویسید.   34
 ) مسیر یابی پرنده در هنگام مهاجرت در روز هاي آفتابی 

) مسیریابی پرندة مهاجر در شب 
) مسیریابی پرندة مهاجر در روز  هاي ابري 

شرطی شدن کالسیک را توضیح دهید و یک مثال بزنید.  35

دسته اي از پرنده، با وجود مترسک در مزرعه، به آن مزرعه حمله کرده اند. علت عدم پاسخ به این محرك را توضیح دهید.  36

برهم کنش غریزه و یادگیري را با یک مثال توضیح دهید.  37

پرندگان یاریگري که رفتار دگرخواهی را از خود نشان  می دهند چه سودي از این رفتار می  برند؟  38

نوعی از رفتار دگرخواهی که به نفع فرد است را توضیح دهید.  39

چرا جانوران قبل از رفتن به خواب زمستانی غذاي زیادي مصرف می  کنند؟  40

چرا زنبورهاي نگهبان کندو، بقایشان به خطر می افتد؟  41

رفتار دگرخواهی در خفاش خون آشام را توضیح دهید.  42

آیا براي انجام هر نوعی از رفتار دگرخواهی، باید جانوران با یکدیگر خویشاوند باشد؟  43

چرا رفتار دگرخواهی بر اساس انتخاب طبیعی برگزیده شده است؟  44

رفتار دگرخواهی را توضیح دهید.  45

زندگی گروهی چه تأثیري در تغذیه جانوران آن گروه دارد؟  46

زنبور هاي کارگر با مشاهدة زنبور هاي کارگر دیگري که از محل منبع بازگشته  اند چه اطالعاتی به دست می  آورند؟  47

فایدة این که زنبور قبل از این که به دنبال منبع برود، اطالعاتی داشته باشد چیست؟  48

نحوة عملکرد مورچه  هاي برگ بر را توضیح دهید.  49

چرا زنبور هاي عسل کارگر، با توجه به این که نازا هستند ولی به زنبورهاي ملکه کمک می کنند؟  50
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تنوع زیستی  1

شرطی شدن فعال (آزمون و خطا)    2

شرطی – طبیعی  3

بقا – رشد  4

شرطی  5

نادرست، مانند رفتار جوجه کاکایی که پس از مدتی کامل می شود – در رفتار درخواست غذا، نوك زدن هاي جوجه کاکایی به منقار والد در ابتدا دقیق نیست ولی به تدریج و با تمرین این  6
رفتار دقیق تر می شود. هر چه جوجه دقیق تر نوك بزند، والد سریع تر به درخواست آن براي غذا پاسخ می دهد.

نقش  پذیري  7

حل مسأله  8

حل مسأله  9

خو گیري  10
غریزي  11

نوعی یادگیري که در طی آن جانور می آموزد بین رفتار خود با پاداش تا تنبیه ارتباط برقرار نماید و در آینده آن را تکرار بکند یا خیره مثل موش در جعبه اسکینر    12
 آزمون و خطا 

در این یادگیري، پاسخ جانور به یک محرك که سود یا زیانی براي آن ندارد، کاهش می یابد. مانند این که شقایق دریایی پس از مدتی به حرکت مداوم آب پاسخ نمی دهد.  13

یادگیري یعنی تغییر پایداري که در اثر تجربه به وجود بیاید. مانند جوجه کاکایی که پس از مدتی می آموزد که با دقیق تر نوك زدن به منقار مادر می تواند غذاي بیشتري دریافت کند.  14
موش مادر، فرزندان را وارسی می کند و اطالعاتی از حواس بویایی، شنوایی، المسه دریافت می کند و این اطالعات به زیر نهنج ارسال و پردازش می شود.   15

ژن  فعال می شود و  مربوطه تولید می شود. سپس رفتار مراقبت مادري انجام می  شود. 

غریزه است و پس از دو روز و با کسب تجربه می آموزد تا دقیق تر نوك بزند تا والد سریع تر به درخواست آن پاسخ دهد.  16

چند ساعت  17

غریزي  18

یک گونه – ژنی و ارثی است.  19

زیر نهنج (هیپوتاالموس)  20

براساس انتخاب طبیعی رفتاري برگزیده می شود که از نظر میزان انرژي دریافتی کارآمد تر باشد – یعنی این که جانور در هر بار غذایابی بیشترین انرژي خالص را دریافت کند –  21
خرچنگ هاي ساحلی با شکار صدف هاي متوسط، بیشترین انرژي خالص را تامین می کنند.

زیرا آن ها بیشترین انرژي خالص را تامین می کنند – (غذایابی بهینه). صدف هاي بزرگ تر، انرژي بیشتري دارند ولی براي شکستن آن ها نیز باید انرژي بیشتري صرف کنند.  22

زیرا رفتار برگزیده باید موازانه اي بین بیشترین انرژي و کم ترین خطر را نشان دهد.  23

توسط جانور نر انجام می شود. جانور نر، ماده اي را انتخاب می کند که بزرگتر و سنگین تر باشد – زیرا بزرگتر بودن جیرجیرك ماده نشانه آن است که تخمک هاي بیشتري دارد و می تواند  24
زاده هاي بیشتري تولید کند.

بقاي جانور نري که چنین صفتی دارد در هنگام تولید مثل، سازگار تر بودن آن را نشان می دهد؛ در نتیجه جانور ماده اطمینان پیدا می کند در صورت انتخاب آن، زاده هایشان عالوه بر دم  25
تزئینی، ژن هاي مربوط به صفات سازگار تر با محیط را نیز به ارث می برند.

) استفاده اختصاصی از منابع    26
) امکان جفت  یابی جانور 
) دسترسی به پناهگاه     

گاهی جانوران در غذایابی به مواد موردنیاز خود توجه می کنند و به محتواي انرژي غذا توجه نمی کنند. براي مثال طوطی هاي ساحل آمازون خاك رس می خورند تا مواد سمی حاصل از غذا   27
هاي گیاهی را در لوله گوارش آن ها خنثی کند.

) آزمون و خطا ) قلمرو طلبی              28

رفتار تولید مثلی است؛ مانند قمري خانگی که در این نظام هر دو والد هزینه هاي پرورش زاده ها را می پردازند – در این نظام جانور نر و ماده در انتخاب جفت، نقش مساوي دارند.  29
نظام جفت گیري چند همسري نوعی رفتار تولید مثلی است. طاووس نر نظام جفت  گیري چند همسري دارد. در این نظام جانور نر در نگهداري زاده ها نقش ندارد ولی با نگهداري از قلمرو،  30

منابع غذایی، محل النه و پناهگاه ایمن از شکارچی  ها، به طور غیرمستقیم به ماده  ها کمک می کند و موفقیت تولید مثلی هر دو جانور نر و ماده افزایش می  یابد.

براي جانوران، میزان سود، یعنی میزان انرژي موجود در غذا و هزینۀ به دست آوردن غذا و مصرف آن اهمیت دارد. موازنه بین محتواي انرژي غذا و هزینۀ به دست آوردن آن غذایابی  31
بهینه نام دارد. انرژي خالص که با تغذیه از شکار به دست می آید، محتواي انرژي شکار، منهاي انرژي الزم براي بدست آوردن و مصرف آن است.

برخی جانوران براي بقا در زمستان، زمستان خوابی دارند.   32
در این مدت جانور به خواب عمیقی فرو می  رود و متابولیسم بدن کاهش می یابد. 
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رکود تابستانی یک دورة عدم فعالیت است که در آن سوخت و ساز جانور کاهش پیدا می کند – رکود تابستانی در جانورانی دیده می شود که در جاهاي به شدت گرم مانند بیابان زندگی  33
می کنند – این جانوران در پاسخ به نبود غذا یا دوره هاي خشک  سالی، رکود تابستانی انجام می دهند.

) میدان مغناطیسی زمین ) موقعیت ستاره ها             34  ) خورشید          

وقتی جانوري مانند سگ با دیدن غذا، ترشح بزاق آن افزایش می یابد، پاسخی غریزي داده است و غذا، محرك می باشد و ترشح بزاق نیز رفتار است و در ابتدا وجود فرد غذا دهنده سبب  35
ترشح بزاق نمی شود و در آن فرد، نوعی محرك بی اثر است ولی پس از تکرار غذا دهی توسط فرد، با دیدن فرد توسط سگ، بزاق حیوان ترشح می شود که در حقیقت نشان  دهندة تبدیل یک

محرك بی اثر به یک محرك مؤثر می باشد و چون در صورتی فرد باعث بروز رفتار شده است که چندین بار با یک محرك طبیعی همراه شد. به این نوع یادگیري، شرطی شدن کالسیک گویند.

آن  ها با دیدن مکرر مترسک در مزرعه، یاد می  گیرند که آن مترسک ها برایشان  خطر یا فایده اي ندارد و در نتیجه دیگر به آن محرك  ها پاسخ نمی دهند.  36

بیشتر رفتارها  جزء ژنی و یادگیري دارند – همان طور که در رفتار درخواست غذایی جوجه کاکایی، این رفتار به طور کامل در جوجه  اي که از تخم خارج می شود بروز نمی کند، براي  37
شکل  گیري کامل آن، برهم کنش جوجه در حال رشد و والدین و کسب تجربه الزم است.

- با مرگ احتمالی جفت  هاي زادآور، قلمرو آن ها را - هنگام زادآوري می  توانند از تجربه هاي به دست آورده براي پرورش زاده  هاي خود استفاده می کنند.  - تجربه کسب می کنند.   38
تصاحب کنند. 

در میان پرندگان، افراد یاریگري هستند که در پرورش زاده  ها به والدین آن ها یاري می  رسانند. یاریگري ها اغلب پرنده  هاي جوانی اند که با کمک به والدین صاحب النه، تجربه کسب می    39
کنند و هنگام زادآوري می   توانند از این تجربه ها براي پرورش زاده هاي خود استفاده کنند.

براي اینکه در بدن آن ها چربی الزم به مقدار کافی ذخیره شود و در هنگام خواب مصرف شود.  40

زیرا با تولید صدا، حضور شکارچی را به دیگران هشدار می دهند ولی با این کار توجه شکارچی را به خود جلب می کنند و احتمال بقاي خود را کاهش می دهند.  41

نوعی از رفتار دگرخواهی است که جانوران با یکدیگر، گروه همکاري تشکیل دهند – خفاش خونی را که خورده است با سایر جانوران گروه به اشتراك می گذارد.  42

خیر – رفتار خفاش  هاي خون آشام نوعی از رفتار دگرخواهی است که لزومًا خویشاوند نیستند و این رفتار در اثر انتخاب طبیعی برگزیده شده و سبب افزایش بقاي جاندار می شود.  43

رفتار دگرخواهی در یک گروه از جانوران نسبت به خویشاوندان آن جاندار انجام می شود. مثًال رفتار دگرخواهی در زنبور کارگر. اگر چه این جانوران خود زاده  اي نخواهند داشت، ولی  44
خویشاوندان آن  ها که ژن هاي مشترکی با آن ها دارند، می توانند زادآوري کرده و ژن هاي مشترك را به نسل بعد منتقل کنند – به همین علت است که بر اساس انتخاب طبیعی رفتار دگرخواهی

برگزیده شده است.

دگرخواهی رفتاري است که در آن یک جانور بقا و موفقیت تولید مثلی جانور دیگري را با هزینۀ کاسته شدن از احتمال بقا و تولید مثل خود، افزایش می دهد.  45

ممکن است موفقیت اعضاي گروه در تغذیه افزایش یابد، زیرا همان طور که در زنبور هاي عسل دیدید، جانور می تواند دربارة محل منابع غذا از افراد دیگر اطالعات کسب کند – شکار  46
گروهی نیز موفقیت بیشتري دارد زیرا افراد یک گروه می توانند شکار بزرگ تري را به دام بیندازند.

اطالعاتی مانند فاصلۀ تقریبی کندو تا محل منبع و جهتی که باید پرواز کنند را در اختیار سایر زنبورهاي کارگر قرار می  دهند.  47

وقتی زنبور هاي کارگر قبل از جست و جو دربارة محل منبع اطالعات داشته باشند، با صرف انرژي کمتر و در زمان کوتاه  تري محل دقیق آن را پیدا می کنند.  48

مورچه  هاي برگ بر از نوعی قارچ تغذیه می کنند – آن ها برگ  ها را می برند و براي پرورش قارچ  به کار می برند – کارگر ها اندازه هاي متفاوت  تري دارند و کار برش برگ ها، حمل به النه،  49
دفاع، کود دادن به قارچ ها با قطعه برگ هاي جمع  آوري شده و پرورش قارچ را انجام می دهند.

اگر چه زنبور هاي عسل کارگر انتقال ژن ندارند ولی با این رفتار خود سبب می شوند که خویشاوندان آن ها که ژن هاي مشترکی با آن ها دارند، زادآوري کنند و ژن هاي مشترك را به نسل  50
بعد منتقل کنند.
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در یک رشتۀ پلی نوکلئوتیدي با  باز آدنین،  باز سیتوزین،  باز یوراسیل و  بازگوانین ..................    1

الف) چند قند  کربنی دئوکسی ریبوز وجود دارد؟ 
ب) چند پیوند فسفودي استر وجود دارد؟ 
ج) چند پیوند قند – فسفات وجود دارد؟ 

د) چند حلقۀ آلی نیتروژن دار وجود دارد؟ 

طبق آزمایشات .................. مشخص شد اطالعات وراثتی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.  2

،  و  باشد، چند درصد این مولکول دنا داراي نوکلئوتید  ، ،   و  به ترتیب   ، اگر در یک رشته از مولکول دنا نسبت بازهاي   3
سیتوزین دار است؟

4  در ساختار .................. نوکلئوتیدها شرکت می کنند.

دلیل ثبات قطر دنا چیست؟  5

ثبات قطر دنا چه اهمیتی دارد؟  6

دقت زیاد همانندسازي دنا مربوط به چیست؟  7

در یوکاریوت ها به دلیل .................. و .................. همانندسازي دنا بسیار پیچیده است.  8

در یوکاریوت ها دنا در هر کروموزوم به صورت .................. است و مجموعه اي از .................. در کنار آن قرار دارند.  9

نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: کل زیست دوازدهم 

تعداد سوال: 100

20304050

5

ATCG1234

N



شکل هر مدل همانندسازي را به نام موجود در ستون  وصل کنید.   10

           

     

غیرحفاظتی 

 

حفاظتی 

 

  نیمه حفاظتی     

انواع رنا را به طور مختصر تعریف کنید.  11

از روي دنا .................. ساخته می شود.  12

مفهوم همانندسازي نیمه حفاظتی را بنویسید  13

مولکول هاي نوکلئوتید دار ناقل الکترون در چه فرآیندهایی درون سلول فعالیت دارند.  14

در آزمایش مزلسون و استال در صورتی که همانندسازي به صورت حفاظتی رخ دهد، به ترتیب بعد از  دقیقه و  دقیقه چند نوار و در کدام  15
قسمت لوله آزمایش دیده می شود؟

با توجه به داده هاي ستون (الف) و ستون (ب) سنگین ترین و سبک ترین نوکلئوتید را از نظر وزن مولکولی بسازید.    16
(ب) (الف) 
آدنین ریبوز 

یوراسیل دئوکسی ریبوز          
تیمین 

B

AB

2040

ت دوازدهم 
س
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آنزیم

جایگاه فعال

A B

در مورد دناي حلقوي به سؤاالت زیر پاسخ دهید:   17
الف) در هوهسته اي در کدام اندامک ها دیده می شود. 

ب) در پیش هسته اي ها به چند شکل دیده می شود.

اگر چه آنزیم ها عمل اختصاصی دارند ولی .................. از آن ها بیش از یک نوع واکنش را سرعت می بخشند.   18

با توجه به شکل مقابل به سؤاالت زیر جواب دهید:   19

الف) آیا وزن  با  برابر است؟ در صورت برابر نبودن، وزن کدام بیش تر است؟  یا  توضیح دهید. 
ب) چه نوع واکنشی را نشان می دهد؟ 

 

پروتئین هایی مانند .................. و .................. در بافت هاي پیوندي از بخش هاي مختلف بدن محافظت می کنند.   20

نقش هر یک از پروتئین هاي زیر را بنویسید.   21
الف) اکتین 

ب) اکسی توسین 
ج) مهار کننده 

همۀ سطوح ساختاري پروتئین ها به چه ساختاري بستگی دارد؟   22

ساختار اول با .................. شکل می گیرد.   23

با توجه به شکل مقابل به سؤاالت زیر پاسخ دهید:   24
  
 

الف) نشان دهندة کدام ساختار پروتئین ها است. 
ب) براي تولید آن حداکثر چند نوع آمینو اسید شرکت کرده است؟ 

ج) چند مولکول آب براي تجزیۀ آن مصرف می شود؟

پیوند هیدروژنی در ساختار .................. و .................. مشاهده می شود.  25

26  .................. ساختار سه بعدي پروتئین ها است. 

در ساختار  .................. گروه هاي  آمینو اسید هاي .................. به یک دیگر نزدیک می شوند.   27

ساختار چهارم در چه پروتئین هایی دیده می شود؟  28

در کم خونی داسی شکل، در توالی  الگو و  چه تغییري به وجود آمده است؟ پروتئین معیوب با پروتئین سالم چه تفاوتی دارد؟  29
کدون سالم و معیوب را ذکر کنید.

جهش در توالی هاي تنظیمی ژن چه تاثیري بر محصول ژن خواهد داشت؟    30

اگر در توالی ژنی  در مکان عالمت گذاري شده دو باز گوانین اضافه شود، چه تغییري در پروتئین حاصل رخ  31
می دهد؟ 

، چه موتاسیونی رخ می دهد؟ محصول پروتئینی این ژن در اثر این جهش چه تغییري می کند؟  در شکل زیر، با حذف باز  از رشته   32

 

چگونه جهش می تواند منجر به کوتاه شدن پروتئین شود؟   33

جهش تغییر در چارچوب خواندن بازها را شرح دهید؟    34

ABAB

R

DNAmRNA

AUG GA UUAACG ⋯C

↓

CmRNA

G CCA UCG GA CUA GCG AC ⋯AU
−→−

C

↑
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س
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ژنوم انسان متشکل از .................. مجموعه .................. به همراه ژنوم .................. است.   35

چه نوع جهش هایی مقیاس بزرگی از  را تحت تأثیر قرار می دهند؟ این نوع جهش ها چه تأثیري بر سالمت فرد دارند؟ توضیح دهید.  36
(توضیح دو نوع از جهش ها و ناهنجاري ها کفایت می کند.) 

کم خونی داسی شکل جز بیماري هاي ارثی است یا اکتسابی؟ توضیح دهید.   37

در بیماري کم خونی داسی شکل، کدام ژنها درگیر هستند؟ الل هاي غالب و مغلوب مرتبط با این بیماري را شرح دهید.   38

چلیپایی شدن (کراسینگ اور) بین کدام دسته از کروموزوم ها رخ می دهد؟  39

رابطۀ بین انتخاب جفت با تعادل جمعیت را به طور خالصه شرح دهید.    40

در زنان نو ترکیبی در سلول هاي .................. که در .................. قرار دارند، صورت می گیرد.  41

در مردان، کراسینگ اور در سلول هاي (الف) .................. که در (ب) .................. قرار دارند صورت می گیرد.    42

آیا در بکرزایی مارها، کراسینگ اور رخ می دهد؟ توضیح دهید.    43

سنگواره چیست؟    44

«گونه هاي خویشاوند» را تعریف کنید.  45

به  طور کلی، فرآیندهایی که باعث ایجاد گونه اي جدید می شوند، به چند گروه تقسیم  بندي می کنند؟  46

آیا ممکن است از آمیزش گیاهی با   با گیاهی  دو رگه اي زیستا و زایا پدید آورد؟   47
با رسم شکل نشان دهید. 

، .................. عدد کامه طبیعی و فقط در میوز  در گیاه گل مغربی با جدا شدن کروموزومها بر اثر خطاي کاستمان فقط در میوز   48

 .................. عدد کامۀ طبیعی تشکیل می شود.

در تولید مثل جنسی ارتباط بین نسل ها را  ..................  برقرار می کنند.    49

تفاوت صفات پیوسته و گسسته چیست؟ (مثال بزنید)   50

زیر کلمات مناسب خط بکشید.    51
الف) رخ نمود صفات تک جایگاهی، (پیوسته _ غیرپیوسته) است.  

ب) گاهی براي بروز یک (رخ نمود _ ژن نمود) وجود ژن کافی نیست.  

سبزدیسه ها در برگ گیاهان دو لپه در چه یاخته هایی قرار دارند؟  52

به ساخته شدن  در واکنش هاي نوري .................. می گویند.  53

فتوسیستم ها چگونه به هم متصل می شوند؟  54

براي الکترون برانگیخته در فتوسیستم ها دو اتفاق ممکن است رخ دهد، توضیح دهید.  55

آنزیمی که دناي نوترکیب را ایجاد می کند چه نام دارد؟  56

اولین مولکول پایدار در تثبیت  در گیاهان  در چه یاخته هایی تولید می شود؟  57

بافت پیوندي غضروف در طی .................. توانایی تشکیل یک گوش با مهندسی پروتئین را دارد.  58

براي مهندسی بافت از سلول هایی با توانایی تکثیر .................. استفاده می شود که در الیۀ .................. بالستوال قرار داشته و می توانند ..................  59
سلول هاي بدن را تشکیل دهند.

ژنگان با خزانۀ ژنی چه تفاوتی دارد؟   60

براي اینکه جمعیتی در تعادل باشد، الزم است آمیزش ها در آن .................. باشد.   61

62  .................. در جمعیت، توانایی بقاي جمعیت را شرایط محیطی جدید باال می برد. 

.................. از باکتري هاي خاکزي می تواند سم را به صورت .................. تولید کنند. این سم با اثر .................. فعال شده و باعث مرگ حشره  63
می شود.

اگر بر اثر جهش، کدون پایان به سري از  که سر کربوکسیل پروتئین را کد می کند، به بعد از کدون پایان اصلی منتقل شود پروتئین از  64
نظر اندازه چه تغییري می کند؟ 

شناسایی .................. می تواند در تشخیص بیماري ایدز قبل از عالئم موثر باشد.  65

DNA

2n = 42n = 6

I

II

ATP

CO2C4

mRNA
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Aزنجیرة
COOH

Bزنجیرة
H N2

C زنجیرة

انسولینپیش

A زنجیرة

COOH

B زنجیرة
H N2

انسولین

H N2

COOH

با توجه به شکل زیر موارد درست را مشخص کنید.   66
 الف) یک پلی پپتید با گروه کربوکسیلی و آمینی است. 

ب) در پستانداران به صورت فعال ساخته می شود. 

پ) همواره پس از جداشدن زنجیرة  در بدن فعال می شود. 
ت) داراي آرایش چهارم پروتئین هاست. 

با توجه به شکل زیر به سواالت زیر پاسخ دهید.   67
 الف) این شکل چه مهندسی را در زیست فناوري نشان می دهد؟ 

ب) اندام ترمیم یافته مورد نظر داراي چه نوع گیرنده هایی است؟ 
پ) بافت مورد استفاده براي مهندسی چه بافتی است؟ 

ت) بافت مورد استفاده از کدام نوع بافت است؟ 

با توجه به شکل زیر موارد درست را مشخص کنید.   68
 الف) اندام تولیدشده توسط یک بافت اولیه ایجاد شده است. 

ب) بخش تولیدشدة اندام داراي گیرنده هاي درون مادة ژالتینی است. 
پ) ایجاد تصویر رقمی براي تهیۀ نمونۀ مهندسی شده الزامی نیست. 

ژن پروتئین انسانی در دیسک ناقل به سلول گوسفند تولید کنندة شیر؛ نزدیک به راه انداز دیسک است.   69
ب) سلول دریافت کنندة دیسک ویژگی هاي پدرش و مادرش را همزمان دارد. 

پ) فقط یاخته هاي تولیدکنندة شیر در گوسفند تولیدکنندة پروتئین انسانی، ژن نوترکیب را دارند. 

انتخاب جفت در جیرجیرك توسط کدام جنس و چگونه انجام می شود؟  70

نوع رفتار را براي هر عبارت مشخص کنید.   71

) پرنده با آواز خواندن سعی می کند از ورود پرندة مزاحم بر قلمروي خود جلوگیري کند. 

) فشار دادن اهرم توسط موش در جعبه اسکینر و دریافت غذا 

دالیل مهاجرت جانوران را بنویسید.  72

برهم کنش غریزه و یادگیري را با یک مثال توضیح دهید.  73

دالیلی که جوجه  کاکایی پوستۀ تخم  ها را از النه خارج می  کند را بنویسید.  74

پرندگان یاریگري که رفتار دگرخواهی را از خود نشان  می دهند چه سودي از این رفتار می  برند؟  75

چرا جانوران قبل از رفتن به خواب زمستانی غذاي زیادي مصرف می  کنند؟  76

آیا براي انجام هر نوعی از رفتار دگرخواهی، باید جانوران با یکدیگر خویشاوند باشد؟  77

زندگی گروهی چه تأثیري در تغذیه جانوران آن گروه دارد؟  78

شباهت رنا با رشتۀ رمز گذار را بنویسید.  79

چرا ژن هاي سازنده رناي رناَتنی بسیار فعال اند؟  80

از اگزون هاي به هم متصل شده .................. ساخته می شود.  81

به ساخته شدن پلی پپتید از روي  .................. ترجمه گفته می شود.    82

C
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آنتی کدون و کدون آمینواسید متیونین را بنویسید.    83

رناي ناقل مانند سایر  .................. پس از  .................. دچار تغییراتی می شود.    84

هنگام  .................. آنتی کدون با  .................. مکمل خود پیوند هیدروژنی مناسب برقرار می کند.    85

در مرحلۀ آغاز ترجمه  .................. از رناي پیک، زیرواحد  .................. رناتن را به سوي  .................. هدایت می کند.    86

اولین رناي ناقلی که در جایگاه  قرار می گیرد داراي کدام اسید آمینه است.    87

محصول هر یک از واکنش هاي زیر را که در یاخته انجام می شوند، از نظر تعداد کربن بنویسید؟   88
الف) تخمیر الکلی 

ب) اکسایش پیرووات 
پ) تخمیر الکتیکی 

در مورد جملۀ زیر توضیح دهید.   89

«رایج ترین شکل انرژي در یاخته، در ساختار خود  حلقه آلی پنج ضلعی دارد.»

به ازاي گلیکولیز یک مالتوز، چند عدد پیرووات وارد راکیزه می شود؟  90

در چرخۀ کربس، ناقلین الکترون و پذیرنده هاي الکترون را نام ببرید؟   91

علت نادرستی جملۀ زیر را بنویسید.   92
«کاروتنوئید ها با دریافت الکترون هاي اضافی به رادیکال هاي فعال تبدیل می شوند.»

بعد از جابجایی رناتن ، رناي ناقل حامل رشته پپتیدي در کدام جایگاه قرار می گیرد؟  93

تشکیل پیوند هیدروژنی در جایگاه   در کدام مرحلۀ ترجمه اتفاق می افتد؟  94

ممکن است .................. در بخش هاي مختلفی از یاخته ساخته شوند.  95

همکاري جسمی .................. به پروتئین سازي .................. بیشتري می دهد.  96

در .................. بیان ژن به دو صورت منفی و مثبت تنظیم می شود.  97

عاملی که باعث چسبیدن فعال کننده به جایگاه می شود .................. نام دارد.  98

محل تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها در کدام اندامک ها است؟  99

یک مثال از تنظیم بیان ژن پیش از رونویسی در هو هسته اي ها بنویسید.  100
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رشتۀ مذکور  است زیرا که یوراسیل دارد، پس در ساختمان آن قند دئوکسی ریبوز وجود ندارد.   1
الف) صفر 

ب) در یک رشته به تعداد  - نوکلئوتید  پیوند فسفودي استر وجود دارد. 

ج) در یک رشته به تعداد  - نوکلئوتید   پیوند قند - فسفات وجود دارد. 

د) در این رشته  حلقۀ آلی نیتروژن دار وجود دارد. 

ایوري  2

،   ،  و  باشد آنگاه:  اگر در یک رشته   3

باز آلی  4

قرارگیري جفت بازها در مقابل هم باعث ثبات قطر دو رشته می شود چون در هر صورت یک باز تک حلقه اي در مقابل یک باز دوحلقه اي قرار می گیرد.  5

- در فشرده شدن بهتر کروموزوم ها مؤثر است. - پایداري اطالعات دنا می شود.            6

دقت زیاد همانندسازي دنا تا حدود زیادي مرهون رابطه مکملی بین نوکلئوتیدها است.  7

وجود مقدار زیاد دنا – قرار داشتن در چندین کروموزوم که هر کدام از آن ها چندین برابر دناي باکتري هستند.  8

خطی – پروتئین ها به نام هیستون  9

RNA

1=

12×=

(20 × ) + (30 × ) + (40 × ) + (50 × ) = 2102
(A)

1
(C)

1
(U)

2
(G)

A = 10%T = 20%C = 30%G = 40%

12
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 نیمه حفاظتی   

 

حفاظتی 

 

غیر حفاظتی     

رناي پیک: اطالعات را از دنا به ریبوزوم می رساند.   11
رناي ناقل: آمینواسیدها را براي استفاده در پروتئین سازي به سمت ریبوزوم می برد. 

رناي ریبوزومی: به همراه پروتئین هایی در ساختار ریبوزوم شرکت دارد. 
رنا  12

در هر مولکول دناي دختري حاصل از همانندسازي، یک رشته جدید و یک رشته قدیمی وجود دارد.  13
فتوسنتز و تنفس سلولی  14

در  دقیقه اول بعد از یک مرحله همانندسازي دو نوار یکی در انتها و دیگري در باالي لوله و در  دقیقه اول هم دو نوار در انتها و در باالي لوله تشکیل می  شود.  15
در ستون (الف)، ریبوز سنگین تر از دئوکسی ریبوز است و در ستون (ب)، آدنین، دوحلقه اي و یوراسیل و تیمین تک حلقه اي اند پس ریبونوکلئوتید آدنین دار سنگین ترین و  16

دئوکسی ریبونوکلئوتید تیمین دار سبک ترین نوکلئوتید است. 
توجه: دئوکسی ریبونوکلئوتید یوراسیل دار وجود ندارد. 

الف) در راکیزه و سبزدیسه   17
ب) به دو شکل دناي اصلی و دیسک 

برخی  18

الف) خیر وزن  بیشتر است، چون براي تجزیه نیاز به مولکول آب است پس وزن  به اندازة وزن  از A بیشتر است.   19
ب) تجزیه 

فیبرین و کالژن   20
الف) به همراه میوزین سبب انقباض ماهیچه اي می شوند.   21

ب) پیام  نوعی یاخته اي را در بدن رد و بدل می کنند.

AB

2040

BBOH2

ت دوازدهم 
س

کل زی



ج) در غیر فعال کردن ژن ها نقش ایفا می کنند. 

ساختار اول.   22

ایجاد پیوند پپتیدي   23

الف) ساختار اول   24

ب) حداکثر  نوع 

ج)  

دوم و سوم   25

ساختار سوم   26

سوم - آب گریز   27

در پروتئین هایی که داراي چند زنجیرة پلی پپتیدي اند.   28

در  الگو توالی  به توالی  تبدیل شده است. در  کدون  به  تبدیل شده است. اسیدآمینۀ  در هموگلوبین معیوب جاي اسیدآمینۀ  را  29
در هموگلوبین سالم گرفته است. 

  

30  این جهش بر توالی پروتئین اثري نخواهد داشت بلکه بر مقدار آن تأثیر می گذارد. جهش در راه انداز یک ژن، ممکن است آن را به راه انداز قوي تر یا ضعیف تر تبدیل کند و با اثر بر
میزان رونویسی از آن، محصول را نیز بیشتر یا کمتر کند.

31  با اضافه شدن دو باز گوانین در مکان موردنظر، عالوه بر عوض شدن کدون ها، جهش تغییر چارچوب هم در ژن رخ می دهد که کدون بعدي را به کدون پایان ترجمه تبدیل می کند و باعث
می شود محصول پروتئینی از حالت طبیعی کوچک تر شود. 

با حذف باز سیتوزین موردنظر در  تغییر چارچوب رخ می دهد که باعث می شود سه نوکلئوتید جلوتر کدون پایان  که قبال در آنجا وجود نداشته تشکیل شود و منجر به  32
پایان ترجمه گردد. 

  

اگر جهش منجر شود که در جایگاهی که قبًال کدون پایان وجود نداشته است کدون پایان زودتر از حالت طبیعی ایجاد شود، ترجمه زودتر از حالت طبیعی پایان می پذیرد و پروتئین نسبت  33
به حالت اولیه کوتاه تر می شود. 

اگر تعدادي باز که تعدادشان مضرب صحیحی از عدد  نباشد، به رشته نوکلئوتیدي اضافه یا از آن کم شوند، چارچوب یا تغییر در چارچوب خواندن باز رخ می دهد.   34
جهش هایی که باعث چنین تغییري در خواندن می شوند را جهش تغییر چارچوب خواندن می نامند.

35   یک / کروموزوم/ میتوکندري 

36  ناهنجاري هاي کروموزومی، گاهی ممکن است قسمتی از کروموزوم از دست برود که به آن حذف می گویند. جهش هاي کروموزومی حذفی غالبا باعث مرگ می شوند. تغییر در تعداد
کروموزوم ها را ناهنجاري عددي می گویند. مانند سندروم داون که یک کروموزومی  اضافی در بیماران وجود دارد. 

37  ارثی. چرا که الل معیوب در گامت ها قبل از لقاح وجود داشته و به زیگوت مستقل شده است و تمام گلبول هاي قرمز را درگیر می کند. 

38  در کم خونی داسی شکل ژنهاي مرتبط، زنجیرة هموگلوبین درگیر هستند. الل غالب  و الل مغلوب  است که مربوط به کم خونی داسی شکل می باشد. 

(همو زیگوت)    گلبول  قرمز داسی شکل   

(هسته زیگوت)     در کمبود اکسیژن گلبول قرمز داسی شکل   

(همو زیگوت)    گلبول قرمز طبیعی شکل   

کروموزوم هاي همتا  39

براي آنکه جمعیتی در حال تعادل باشد، الزم است آمیزش ها در آن تصادفی باشد. آمیزش تصادفی آمیزشی است که در آن احتمال آمیزش هر فرد با افراد جنس دیگر در آن جمعیت  40
یکسان باشد. اگر آمیزش به رخ نمود بستگی داشته باشد دیگر تصادفی نیست.

اووسیت اولیه- تخمدان فولیکول  41

الف) اسپرماتوسیت ثانویه   42
ب) بیضه / لوله هاي اسپرم ساز 

بله، زیرا کراسینگ اور در مرحلۀ پروفاز میوز  و قبل از تشکیل تخمک رخ می دهد و اینکه تخمک لقاح داشته باشد یا نه تأثیري در وقوع کراسینگ اور ندارد.  43

سنگواره عبارتست از بقایاي یک جاندار یا آثاري از جاندار که در گذشتۀ دور زندگی می کرده است.   44
سنگواره معموًال حاوي قسمت هاي سخت بدن جانداران (مثل استخوان ها یا اسکلت خارجی) است. 

زیست شناسان بر این باورند که گونه هایی که داراي ساختارهاي همتا هستند نیاي مشترکی دارند یعنی در گذشته از گونۀ مشترکی مشتق شده اند، به همین علت این شباهت ها میان آن ها  45
دیده می شود. 

گونه هایی را که نیاي مشترکی دارند گونه هاي خویشاوند می گویند. 

به دو گروه، گونه زایی دگر میهنی که در آن جدایی جغرافیایی رخ می دهد و گونه زایی هم میهنی که در آن جدایی جغرافیایی رخ نمی دهد.  46
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DNACTTCATmRNAGAAGUAV alGIU

DNA → CTT → CAT

mRNA → GAA → GUA

mRANUAG

AUG CCA UCG GA CUA GCG AC ⋯C

↑

AUG CCA UCG GAC UAG
  

خاتمھ

3
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HbAHbs

Hbs Hbs ⇒

Hbs HbA ⇒

HbA HbA ⇒
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Aگونه
2n=4

کامه بدون کاهش در
تنتعداد فام

کامه طبیعی

دو رگه

کامه بدون کاهش در
تنتعداد فام

کامه طبیعی

دو رگه زیستا و زایا

2n=10

Bگونه
2n=6

 

47  بله. 
 
 

   

هیچ یا صفر - دو  48

کامه ها (گامت ها)  49

صفات پیوسته صفاتی هستند که هر عددي بین یک حداقل و یک حداکثر ممکن است باشد. ولی صفات گسسته چند حالت محدود قابل مشاهده هستند.    50
مثال براي صفات پیوسته: اندازه قد انسان  

مثال براي صفات گسسته: گروه خونی 

الف) غیرپسوسته ب) رخ نمود  51

در یاخته هاي نرم آکنه اي نرده اي و اسفنجی در میانبرگ و یاخته هاي نگهبان روزنه در روپوست.  52

. ساخته شدن نوري   53

با ترکیباتی به هم متصل می شوند که درجۀ اکسایش آنها با گرفتن الکترون، کاهش و با از دست دادن آن افزایش می یابد.  54

- ممکن است با دادن انرژي خود به مولکول رنگیزة بعدي به مدار خود برگردد.  الکترون برانگیخته:   55
- یا ممکن است از مولکول خارج و به وسیلۀ مولکول پذیرندة الکترون گرفته شود. 

لیگازد یا اتصال دهنده  56

یاخته هاي میانبرگ  57

دو هفته  58

باال – داخلی – همۀ  59

مجموع همۀ دگره هاي موجود در همۀ جایگاه هاي ژنی افراد یک جمعیت خزانۀ ژنی نام دارد، در حالی که ژنگان به کل محتواي مادة وراثتی گفته می شود و برابر است با مجموع محتواي  60
مادة وراثتی هسته اي و سیتوپالسمی. ژنگان هسته اي را معادل مجموعه اي شامل یک نسخه از هریک از انواع فام تن ها در نظر می گیرند.

تصادفی  61

گوناگونی  62

برخی – غیرفعال (پیش سم) – آنزیم هاي گوارشی حشره  63

 64
پروتئین بلندتر می شود. با توجه به شکل پایین، می توان به این سؤال پاسخ داد.

) پروتئین بلندتر می شود. این بخش مثًال در مورد باال  کدون پایان است، اگر جهشی در نزدیکی سر  که سر کربوکسیل این پروتئین را کد می کند، ایجاد شود. (براي مثال  
سرکربوکسیل پروتئین را کد می کند. 
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T ACT T CAAACCGAT T
AT GAAGT T T GGCT AA

AUGAAGUUUGGCUAA

Met Gly

دنا

پیکرناي

پروتئین Lys Phe پایان

T ACT T CAAACCAAT T
AT GAAGT T T GGT T AA

AUGAAGUUUGGUUAA

Met GlyLys Phe پایان

جايبه UC

جايبه AG
T AC A T C AAACCGATT
AT GT AGTTT GGCT AA

CAUGUAAGUUUGG UA

Met پایان

U

اضافی A

اضافی

T
A

A

تغییر چارچوب

T ACT T CAAAT CGAT T
AT GAAGT T T AGC T AA

AUGAAGUUUAGCUAA

Met SerLys Phe پایان

جايبه AG

جايبه TC

T AC T C AA CCGATT
AT G AGTT GGCT AA

CAUGAAGUU GG UA
U

Aحذف

T
A

A

تغییر چارچوب

حذف
...

Met AlaLys Leu ...

تغییر در آمینواسیددگر معنا ))

T ACAT CAA CCGAT T
AT GT AGT T T GG T AA

AUGUAGUUUGGUUA

Met پایان

T AC AA C C GAT T
AT G T T GGC T AA

AAUGUUUGGC U A

AAG

TTCحذف

A
T

دهد اماجهش تغییر چارچوب خواندن رخ نمی

حذف

Met Phe Gly

ایجاد رمز پایانمعنابی ))

پایان

.یک آمینواسید حذف شده است

A

A
C

UجايبهA

AجايبهT

جانشینی حذف یا اضافۀ جفت نوکلئوتید

نوع طبیعی

هاخاموش ( بدون تغییر در توالی آمینواسید

  

G

A G
T T C G A A G C T

A U A C U U G C G A A U U U U CG

A G U U C
G A A

C
G

U

T
C A A G

C T T C G A

دنا
رونویسی

رشته رمزگذار

رشته الگو

رناي پیک

پپتید

هزمر 1 هزمر 2 هزمر 3 هزمر 4 هزمر 5 هزمر 6

H N
2 C

O

OH

ترجمهاسیدآمینو
 

نوکلئیک اسید عامل بیماري زا  65

شکل پروتئین انسولین را نشان می دهد.   66
الف) درست. یک پروتئین است که پروتئین ها دو گروه آمینی و کربوکسیلی دارند. 

ب) نادرست. در پستانداران انسولین به صورت پیش هورمون ساخته می شود. 

Cپ) نادرست.هنگام تولید توسط باکتري، زنجیرة  تولید نمی شود و براي فعال سازي در بدن از زنجیرة اصلی جدا نمی شود.

ت دوازدهم 
س
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دیسک ناقل

ژن پروتئین انسانی

جایگاه شروع همانندسازي

تخم لقاح یافته گوسفند که
ترکیب را دریافت دیسک نو

کرده است.

گوسفند تراژن حاصل از تخم
لقاح یافتۀ داراي ژن مورد نظر

شیر حاوي پروتئین انسانی

پروتئین انسانی
گرفته شده از

شیر

1

2

3

4

5

ت) درست. پروتئین هاي چند رشته اي ساختار آرایشی چهارم دارند. 

شکل مهندسی بافت گوش را به وسیلۀ بافت غضروف نشان می دهد.   67
الف) مهندسی بافت 

ب) اندام ترمیم یافته شده در شکل گوش است که در بخش داخلی داراي گیرنده هاي مکانیکی است. 
پ) غضروف 

ت) بافت پیوندي 

شکل مهندسی بافت گوش را به وسیلۀ بافت غضروف نشان می دهد.   68
الف) درست. فقط از غضروف ایجاد شده است. 

ب) نادرست. بخش تولیدشده گوش خارجی است اما گیرنده  ها در گوش داخلی هستند. 
پ) نادرست. تصویر رقمی براي ایجاد بافت مهندسی شده الزامی است. 

الف و ب درست می باشد.   69
 طبق شکل ژن نوترکیب نزدیک به راه انداز قرار گرفته و چون بعد از لقاح دناي نوترکیب وارد شده است، یک مجموعه

کروموزومی از پدر و یکی از مادر دارد. 
همچنین چون به سلول تخم دناي نوترکیب منتقل شده است، همۀ سلول هاي جاندار(زیرا حاصل تقسیم و تمایز این سلول هستند)

دناي نوترکیب را دارند. 

توسط جانور نر انجام می شود. جانور نر، ماده اي را انتخاب می کند که بزرگتر و سنگین تر باشد – زیرا بزرگتر بودن جیرجیرك ماده نشانه آن است که تخمک هاي بیشتري دارد و می تواند  70
زاده هاي بیشتري تولید کند.

) آزمون و خطا ) قلمرو طلبی              71

تغییر فصل – نامساعد شدن شرایط محیط – کاهش منابع مورد نیاز – فراهم شدن شرایط بقا و زادآوري و تغذیه  72

بیشتر رفتارها  جزء ژنی و یادگیري دارند – همان طور که در رفتار درخواست غذایی جوجه کاکایی، این رفتار به طور کامل در جوجه  اي که از تخم خارج می شود بروز نمی کند، براي  73
شکل  گیري کامل آن، برهم کنش جوجه در حال رشد و والدین و کسب تجربه الزم است.

- کاهش احتمال شکار شدن   74
- افزایش احتمال بقاي جوجه  ها

- با مرگ احتمالی جفت  هاي زادآور، قلمرو آن ها را - هنگام زادآوري می  توانند از تجربه هاي به دست آورده براي پرورش زاده  هاي خود استفاده می کنند.  - تجربه کسب می کنند.   75
تصاحب کنند. 

براي اینکه در بدن آن ها چربی الزم به مقدار کافی ذخیره شود و در هنگام خواب مصرف شود.  76

خیر – رفتار خفاش  هاي خون آشام نوعی از رفتار دگرخواهی است که لزومًا خویشاوند نیستند و این رفتار در اثر انتخاب طبیعی برگزیده شده و سبب افزایش بقاي جاندار می شود.  77

ممکن است موفقیت اعضاي گروه در تغذیه افزایش یابد، زیرا همان طور که در زنبور هاي عسل دیدید، جانور می تواند دربارة محل منابع غذا از افراد دیگر اطالعات کسب کند – شکار  78
گروهی نیز موفقیت بیشتري دارد زیرا افراد یک گروه می توانند شکار بزرگ تري را به دام بیندازند.

توالی نوکلئوتیدي آن ها شبیه هم هستند فقط با تفاوت  و   79

زیرا باید تعداد زیادي از این رنا را بسازند.  80
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رناي بالغ  81

اطالعات رناي پیک   82

آنتی کدون  کدون    83

رناها – رونویسی   84

ترجمه – کدون   85

بخش هایی – کوچک – رمزة آغاز  86

متیونین  87

الف) دو کربن   88
ب) دو کربن 
ج) سه کربن 

89  رایج ترین شکل انرژي در یاخته ها است که این مولکول در ساختار خود قند ریبوز دارد که ساختاري پنج ضلعی دارد. این نوکلئوتید در ساختار خود داراي باز آلی آدنین بوده که
نوعی باز پورین (دو حلقه اي) است که یکی از حلقه هاي آن پنج ضلعی و دیگري شش ضلعی است. 

مالتوز از دو عدد گلوکز تشکیل شده است که به ازاي گلیکولیز یک عدد مالتوز،  عدد پیرووات جهت اکسایش به راکیزه وارد می شوند.  90

91  و  ناقلین الکترون و  و  پذیرندة الکترون هستند. 
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