
 بسمه تعالي  

 "نام  

 : نام خانوادگی

 شماره دانش آموزی: 
 منطقه: 

ستان:   دبیر

 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل آموزش و پرورش

سال تحصیلی  
 

 رس:د

 تاریخ امتحان: اردیبهشت 

 دقیقه90مدت امتحان:
 

 نمره:
 

 دیفر صفحه طراحی شده است( 4سوال   17)این آزمون در  سؤاالت نمره
  

 درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید : 1

  گیرد.باسرعت بیشتری انجام می DNAهرچه تعداد نقاط شروع همانندسازی  بیشتر باشد، همانندسازیالف( 

 .هنگامی که آمینو اسید در محیط آبی قرار می گیرد، گروه کربوکسیل بار مثبت به خود می گیردب( 

  ناقل  ، نوکلئو تید های مکمل  ، می توانند پیوند هیدروژنی ایجاد کنند .  RNAپ

  (در یک سلول همواره رونویسی از یک ژن به یک میزان انجام می شود .ت

 ند. های چرخه کالوین به طور مستقیم به نور نیاز ندارند اما به صورت غیرمستقیم نیازمند نور هستواکنش (ج

 .شکند می را دار پیریمیدین نوکلئوتید دو بین پیوند ECOR1 آنزیم(چ

 شود می آن عملکرد کاهش نتیجه در و ساختار تغییر باعث پروتئین در تغییری هر ح(
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 در پاسخنامه بنویسید.مربوط به جاهای خالی را  صحیحیا عبارات کلمات  2

 .........ریبوزوم ایجاد می شود.. است ودر جایگاه .......( پیوند پپتیدی ، پیوندی بین دو الف

روتئین پنیازمند  ها رنابسپاراز نمی تواند به تنهایی راه انداز را شناسایی کند و برای پیوستن به آنیوکاریوتدر  ج(

 .      هایی به نام ............................ هستند

 شود. انجام می های ...سلولهای چرخه کالوین در ......و واکنش..های .، در سلول در گیاه آناناس، تثبیت اولیه  و(

       .کرد دهاستفا شیمیایی مواد با همراه ........... یا ... از توان می باکتری دیواره در منافذ ایجاد برای ز(
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 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه بدهید : 3

 5/0     چه مزیتی دارد ؟DNAثابت بودن قطر الف(

 5/0را بنویسید. o+انواع ژنوتیپ های گروه خونی  ب(

  

 5/0فرزندان اثر گذارد؟   ج(چراجهش در سلول های جنسی می تواند بر

هر کدام در کدام بخش از کلروپالست « واکنش ساخته شدن نوری»و « فعالیت کربوکسیالزی آنزیم روبیسکو» د(

 5/0شود؟انجام می

 

2 

 (5/0)هر مورد علت هر یک از موارد زیر را بنویسید  4

 الف(به چه دلیل می توان برای ریبوزوم نقش آنزیمی قائل شد؟

 
 

 چرا؟را قطعا انجام می دهد؟ سلولی  هر سلول زنده کدام واکنش تنفس ب(

 

  رشد کنند؟ چرا در دانه های خشک، الرو حشرات می توانند  ج(

5/1 

(در ساختار نهایی 
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  افزاینده توالی الف( 

 ب( ژن درمانی 
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 1فصل  در شکل مقابل پاسخگو باشید: 6

  5/0  ؟ن می دهدکدام  نوع پیوند را نشا  1شماره -الف

 

  0/ 25 ؟باشد سیتوزین یا آدنینمی تواند کدام یک از بازهای آلی   3شماره -ب

 

 5/0در کدام قسمت  مولکول است؟ دو مورد   DNAو RNAج( تفاوت 
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 3ف است. --------- و -------در انسان صفتی  ABOگروه خونی الف( 7

   چند آللی –( تک جایگاهی 2                         دو آللی   –ایگاهی (تک ج1

 چند آللی     –(چند جایگاهی 4                  دو آللی    –( چند جایگاهی 3   

 

 ( ژن نمود ............... را می توان همانند ................. از روی رخ نمود آن تشخیص داد. ب

  صورتی میمونی گل – AB( گروه خونی B                               2 خونی گروه –(گل میمونی قرمز 1

 A+ خونی گروه با فردی –(گل میمونی سفید A                      4 خونی گروه با زنی –منفی  Rh(مردی با 3

 

 6نیازمند است؟ف  های زیر به انرژی کدام از واکنش ب(

 کربنی به ریبولوز فسفاتتبدیل قند سه -2          کربنیهای قند سهکربنی به مولکولهای سهتبدیل مولکول -1   

 کربنیفسفات به مولکول سهبدیل ریبولوز بیست -4                 فسفاتسفات به ریبولوز بیسفتبدیل ریبولوز  -3   
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 3ف -است X یک صفت مغلوب وابسته به  هموفیلی 8

 5/0را بنویسید. هموفیلورد این صفت انواع گامتهای یک مرد الف( در م

؟) با   ود داردبا زنی ازدواج کند که  از نظر این بیماری ، سالم است آیا  احتمال فرزند بیمار وج هموفیلب( اگر مرد 

 1رسم مربع پانت (
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  نوعی جهش می باشد. شکل زیر نشان دهنده 9

 الف : کدام یک از انواع عوامل در ایجاد این جهش نقش دارند؟ 

 ایجاد شده است؟ DNAب : در این جهش چه تغییری در 

 

5/0 

 

 

 4ف در تصویر روبرو پاسخگو باشید: 10

 قبل از وقوع این پدیده  را بنویسید. یپ گامت های ) کامه های ( والدیژنوت الف(

 5/0 

 5/0 .بنویسید( گامت های  جدیدحاصل  از این پدیده را ب

 

 

1 

 در رابطه با جهش به پرسش های زیر جواب دهید. 11

  الف( کدام جهش در گونه زایی هم میهنی نقش اساسی و مهمتری از سایرین دارد؟

 ب( کدام نوع جهش در اسپرم و تخمک رخ نمی دهد؟  

 ج( چرا جانشینی در یک نوکلئوتید به جانشینی در یک جفت نوکلئوتید منجر می شود؟

1 

 5اضافی وجود دارد ( ف  یک عبارتBکلمات مناسب را به هم ربط دهید .) در ستون  12

 Aستون  Bستون

 واتاکسایش پیرو -1 پالسمجزیه  نهایی گلوکز در سیتوت-الف

 ساز  ATPپمپ  -2 در میتوکندری Aوآنزیمکتشکیل استیل -ب

 تنفس بی هوازی  -3 ذیرش الکترون در انتهای زنجیره انتقال الکترونپ-ج

 یون اکساید -FADH2 4 -د

  آنزیمی -ختار پروتئینیسا -ه

  

1 
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 شکل زیر مربوط به تخمیر الکلی است. 13

  الف( منبع تامین الکترون ترکیب دوکربنه  مورد سوال کدام ماده است ؟

 کنید. گذاریرا نا م  Cب( ترکیب 
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 به پرسش های زیر پاسخ دهید:  فتوسنتز گیاهان در مورد  

 25/0( جایگاه فتوسیستم ها در چه بخشی از سبزدیسه ها است؟  الف

 25/0پروتون ها از فضای تیالکوئید به بستره چیست؟ ( تنها راه خروج ب

 25/0در کدام فتوسیستم می شود؟  a( الکترون های حاصل از تجزیه آب باعث جبران کمبود الکترونی سبزینه ج

75/0 

 مقایسه کنید. ) دو مورد( را از نظر تثبیت اولیه  و گیاهان  گیاهان  14

 

 

1 

 ئه نمایید.پاسخ مناسب ارا  در مهندسی ژنتیک 15

 5/0کنند؟ می ایجاد آن ساختار در تغییری چه پالسمین درمانی اثرات افزایش (برای1

 

 5/0چیست؟ ژنتیک مهندسی روش به انسولین تولید در مرحله ترین مهم (2
 

1 

 میدهد؟  نشان را یادگیری رفتار الگوی کدام زیر موارد از یک هر 16

 ... مونارک پروانه دوباره ازخوردن پرنده پرهیز )الف

 ..........مزرعه در ها پرنده برای مترسک شدن اهمیت بی )ب

 ...........:گوسفندان دنبال ها بره افتادن راه )ج

 .......شامپانزه توسط ها میوه پوسته شکستن برای چوب های تکه از استفاده )د

1 

 . دیپاسخ ده ری( به سؤاالت زییبا توجه به شکل مقابل )اصالح رفتار درخواست غذا در جوجه کاکا 17

 (دهند یم نشان را زدن محل نوک رنگ اهیس یها )نقطه

 است؟ شده کدام شکل مربوط به  نوک زدن جوجه تازه از تخم خارج دی( مشخص کنالف

 ت؟اس روزه دو جوجه زدن ( کدام شکل مربوط به  نوکب

75/0 
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 20 جمع نمره 
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 درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید : 1

صل ف ص گیرد.باسرعت بیشتری انجام می DNAهرچه تعداد نقاط شروع همانندسازی  بیشتر باشد، همانندسازیالف( 
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 1فصل  غ.هنگامی که آمینو اسید در محیط آبی قرار می گیرد، گروه کربوکسیل بار مثبت به خود می گیردب( 

 2ل فص ص ناقل  ، نوکلئو تید های مکمل  ، می توانند پیوند هیدروژنی ایجاد کنند .  RNA(در ساختار نهایی پ

 2فصل  غ(در یک سلول همواره رونویسی از یک ژن به یک میزان انجام می شود .ت

 6 ف–ص ند. قیم نیازمند نور هستهای چرخه کالوین به طور مستقیم به نور نیاز ندارند اما به صورت غیرمستواکنش (ج

 7ف -غ.شکند می را دار پیریمیدین نوکلئوتید دو بین پیوند ECOR1 آنزیم(چ

 7ف  -غ.شود می آن عملکرد کاهش نتیجه در و ساختار تغییر باعث پروتئین در تغییری هر ح(

75/1 

 در پاسخنامه بنویسید.مربوط به جاهای خالی را  صحیحیا عبارات کلمات  2

زوم ایجاد می ........ریبو.    A .............است ودر جایگاه ........آمینواسید .......( پیوند پپتیدی ، پیوندی بین دو الف

 ف2شود.

پروتئین  نیازمند ها رنابسپاراز نمی تواند به تنهایی راه انداز را شناسایی کند و برای پیوستن به آندر یوکاریوت ج(

 2.      فصل....................... هستندرونویسیعوامل هایی به نام .....

 های ...های چرخه کالوین در سلول......و واکنشمیانبرگ ..های .، در سلول در گیاه آناناس، تثبیت اولیه  و(

       6ف شود. انجام می....میانبرگ

 دموا با همراه .....شوک گرمایی...... یا ......کتریکیشوک ال... از توان می باکتری دیواره در منافذ ایجاد برای ز(

          7ف       .کرد استفاده شیمیایی

75/1 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه بدهید : 3

 DNA       -1-      5/0  پایداری فزایشا چه مزیتی دارد ؟DNAثابت بودن قطر الف(

 5/0را بنویسید. o+انواع ژنوتیپ های گروه خونی  ب(

 -3 iiRR- iiRr- 

 5/0ج(چراجهش در سلول های جنسی می تواند بر  فرزندان اثر گذارد؟ 

 (25/0 )( و همه سلول های حاصل از آن دارای جهش اند 25/0هش ها پس از لقاح به تخم منتقل می شود ) ج-4-

ام در کدام بخش از کلروپالست هر کد« واکنش ساخته شدن نوری»و « فعالیت کربوکسیالزی آنزیم روبیسکو» د(

 5/0شود؟انجام می

 بستره -تیالکوئید -6 ف -

2 

 5/1 (5/0)هر مورد علت هر یک از موارد زیر را بنویسید  4
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ر آبدهی از طریق واکنش سنت ریبوزوم / آمینواسید ها به یکدیگر متصل می شوند و این اتصال  Aزیرا در جایگاه 

 صورت می گیرد که نیاز به فعالیت آنزیم دارد. 
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 د سازی آب هست.چون تنفس سلولی  همراه با آزا

 (5/0)هر مورد  اصطالحات زیر را تعریف کنید : 5

قدار مبخشی از مولکول دی ان آ  در سلول یوکاریوتی  که افزایش دهنده  سرعت و  -2ف  افزاینده توالی الف( 

 رونویسی است.

 ز همان ژن است.رار دادن نسخه سالم یک ژن در یاخته فردی که دارای نسخه  ناقص اق -7ف ب( ژن درمانی 

1 

 1فصل  در شکل مقابل پاسخگو باشید: 6

 فسفو دی استر 5/0  ؟کدام  نوع پیوند را نشان می دهد  1شماره -الف

  0/ 25 ؟باشد سیتوزین یا آدنینمی تواند کدام یک از بازهای آلی   3شماره -ب

 آدنین

 5/0در کدام قسمت  مولکول است؟ دو مورد   DNAو RNAج( تفاوت 

 باز آلی قند و
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 3ف است. --------- و -------در انسان صفتی  ABOگروه خونی الف( 7
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 ...... را می توان همانند ................. از روی رخ نمود آن تشخیص داد. ( ژن نمود .........ب

  صورتی میمونی گل – AB( گروه خونی B                               2 خونی گروه –(گل میمونی قرمز 1

 A+ خونی گروه با فردی –(گل میمونی سفید A                      4 خونی گروه با زنی –منفی  Rh(مردی با 3

 

 6نیازمند است؟ف  های زیر به انرژی کدام از واکنش ب(

 کربنی به ریبولوز فسفاتتبدیل قند سه -2          کربنیهای قند سهکربنی به مولکولهای سهتبدیل مولکول -1   

 کربنیسفات به مولکول سهفریبولوز بیس تبدیل -4                 فسفاتسفات به ریبولوز بیسفتبدیل ریبولوز  -3   
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 ردیف صفحه طراحی شده است( 4سوال   17ن در )این آزمو سؤاالت نمره
 

 3ف -است X یک صفت مغلوب وابسته به  هموفیلی 8

 5/0را بنویسید. هموفیلالف( در مورد این صفت انواع گامتهای یک مرد 

؟) با   ود داردبا زنی ازدواج کند که  از نظر این بیماری ، سالم است آیا  احتمال فرزند بیمار وج هموفیلب( اگر مرد 

 1رسم مربع پانت (

 

 

 

y hX گامت ها 

YHX 
 پسر سالم

hXHX 
 دختر ناقل

HX 
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 4ف  شکل زیر نشان دهنده نوعی جهش می باشد. 9

 پرتوی فرا بنفش -فیزیکیدارند؟  الف : کدام یک از انواع عوامل در ایجاد این جهش نقش

تشکیل دیمرتیمین ) تشکیل  پیوند ایجاد شده است؟  DNAب : در این جهش چه تغییری در 

 بین دو تیمین مجاور (
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 4ف در تصویر روبرو پاسخگو باشید: 10

 قبل از وقوع این پدیده  را بنویسید. ژنوتیپ گامت های ) کامه های ( والدی الف(

 AB-ab5/0 

 5/0Ab-aB .بنویسید( گامت های  جدیدحاصل  از این پدیده را ب

 

 

1 

 4ف در رابطه با جهش به پرسش های زیر جواب دهید. 11

 نا هنجاری عددی الف( کدام جهش در گونه زایی هم میهنی نقش اساسی و مهمتری از سایرین دارد؟

 مضاعف شدنب( کدام نوع جهش در اسپرم و تخمک رخ نمی دهد؟  

ی چون هنگام همانند ساز ج( چرا جانشینی در یک نوکلئوتید به جانشینی در یک جفت نوکلئوتید منجر می شود؟

 (25/0( در هر دو رشته منجر به جانشینی در یک جفت می شود)25/0)

1 

 5اضافی وجود دارد ( ف  یک عبارتBکلمات مناسب را به هم ربط دهید .) در ستون  12

 Aستون  Bستون

 ب(رووات)اکسایش پی -1 زیه  نهایی گلوکز در سیتوپالسمتج-الف

 )ه(ساز  ATPپمپ  -2 در میتوکندری Aوآنزیمکتشکیل استیل -ب

 الف(تنفس بی هوازی ) -3 ذیرش الکترون در انتهای زنجیره انتقال الکترونپ-ج

 ج(یون اکساید )-FADH2 4 -د

  آنزیمی -ختار پروتئینیسا -ه
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.5فوط به تخمیر الکلی است.شکل زیر مرب 13  

 الف( منبع تامین الکترون ترکیب دوکربنه  مورد سوال کدام ماده است ؟
NADH                   

 کنید. گذاریرا نا م  Cب( ترکیب 

 Cاتانال
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 به پرسش های زیر پاسخ دهید:  فتوسنتز گیاهان در مورد  

 25/0زدیسه ها است؟ الف ( جایگاه فتوسیستم ها در چه بخشی از سب

 25/0ب( تنها راه خروج پروتون ها از فضای تیالکوئید به بستره چیست؟ 

 25/0در کدام فتوسیستم می شود؟  aج( الکترون های حاصل از تجزیه آب باعث جبران کمبود الکترونی سبزینه 

 2یستم فتوسج(               ساز ATPالف ( غشای تیالکوئید ها               ب( آنزیم 
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 6ف مقایسه کنید. ) دو مورد( را از نظر تثبیت اولیه  و گیاهان  گیاهان  14

 در روز صورت می گیرد C4تثبیت اولیه  دی اکسید کربن در شب و در گیاهان  CAMر گیاهان د

 یا  در هر دو تثبیت اولیه به صورت یک اسید آلی  است.

 در واکوئل سلول میانبرگ CAMدر یاخته میانبرگ  تثبیت اولیه رخ می دهد. در گیاهان  C 4یا در گیاهان

1 

 پاسخ مناسب ارائه نمایید.  در مهندسی ژنتیک 15

 7 ف -5/0کنند؟ می ایجاد آن ساختار در تغییری چه پالسمین درمانی اثرات افزایش (برای1

 نجانشینی یک آمینواسید  در ساختار آ

 7ف  -5/0چیست؟ ژنتیک مهندسی روش به انسولین تولید در مرحله ترین مهم (2

 Cتبدیل انسولین غیر فعال به انسولین فعال  با جدا شدن بخشی از زنجیره به نام توالی 

1 

 8ف میدهد؟  نشان را یادگیری رفتار الگوی کدام زیر موارد از یک هر 16

 ........شرطی شدن... مونارک انهپرو دوباره ازخوردن پرنده پرهیز )الف

 ..........خوگیری.مزرعه در ها پرنده برای مترسک شدن اهمیت بی )ب

 ...........نقش پذیری....... :گوسفندان دنبال ها بره افتادن راه )ج

 ........حل مساله.......شامپانزه توسط ها میوه پوسته شکستن برای چوب های تکه از استفاده )د

1 

 75/0 . دیپاسخ ده ری( به سؤاالت زییوجه به شکل مقابل )اصالح رفتار درخواست غذا در جوجه کاکابا ت 17
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 2ت؟اس روزه دو جوجه زدن ( کدام شکل مربوط به  نوکب

 شرطی شدن فعالاتفاق افتاده است؟ ندیفرآ نیدر ا یریادگی( کدام نوع ج
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