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  . مشخص كنيددليل هاي زير را بدون ذكر درستي يا نادرستي هر يك از عبارت 1
  .شود منتقل ديگراختة ي به ياياخته از تواندمي وراثتيمادة  كه شد مشخصي گريفيت هاآزمايش نتايج از) الف

  .دشومي ديده) پروكاريوت( ايهستهپيش هايياخته درفقط  )هاريبوزوم( هارِناتَن تجمع) ب
  .توان هستندهم ،نسبت به هم  B و  A) هايالل( هايدگره ،ABOدر گروه خوني ) ج
  .دهد مي افزايش را گوناگوني و كند مي تر غني را ژن خزانة جديد، هاي دگره افزودن با جهش،) د
در سطح پيش  ATP شدن ساخته نوع از ،)ميتوكندري(در راكيزه  الكترون انتقال زنجيرة در ATP شدن ساخته )ه

  .ستا  ماده
  .شوندمي مرتبط هم به الكترون ناقل نام به هاييمولكول با و دارند قرار تيالكوئيد غشاي در هافتوسيستم) و

5/1  

2  
  

  .هاي زير جاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيددر هر يك از عبارت
  )G( گوانينو ) A( آدنين شامل دارد؛ ايساختار دوحلقه باشدكه ........................... تواندمي دارنيتروژن آلي باز) الف

  .نامنديم جمعيت آن ............................ را جمعيت يك افراد ژني هايهجايگاهمة  در موجود هايگرهدهمة  مجموع )ب
  .است.........................  تخمير انجام علت به نان خمير ورآمدن) ج
  .هستند............................ هايباكتري از كنند،مي تبديل نيترات به را آمونيوم كه سازنيترات هايباكتري) د
  .گوينديم.............................  را آنها تكثير و ژن چند يا يك جداسازي) ه
 و بقا احتمال از شدن كاسته هزينة با را ديگري جانور توليدمثلي موفقيت و بقا جانور يك آن در كه رفتاري) و

  .نامند مي.........................  را دهدمي افزايش ،خود توليدمثل

5/1  

3  
  
  

  . نامه بنويسيدانتخاب كنيد و در برگة پاسخاز بين كلمات داخل پرانتز صحيح را  جواب ،زير هايعبارتدر هر يك از 
  )تندتر -كندتر( ترسنگين مواد و است چگالي اساس بر محلول در مواد حركت ميزان)  سانتريفيوژ( درگريزانه) الف

  .كنندمي حركت
  .شودمي آغاز آن از ترجمه كه است ايرمزه) UGA-AUG( يا آغاز )كدون( رمزة) ب
  . است) چندجايگاهي -جايگاهيتك(رنگ گل ميموني مثالي از صفات ) ج
  .دنباش) غيرتصادفي - تصادفي(ها در آن باشد، الزم است آميزشكه جمعيتي در حال تعادل براي آن) د
  .شودانجام مي) شب -روز(تثبيت اوليه كربن در آناناس در ) ه
  .است) چندهمسر -همسرتك(خانگي  قمري) و

5/1  
  

  5/0  چرا قطر مولكول دنا در سراسر آن يكسان است؟  4
    .دهيدپاسخ  به سؤاالت زير دربارة همانندسازي دنا   5

  كند؟مي باز هم از را هاييپيوند چه هليكاز آنزيم دنا رشته دو شدن باز براي) الف
  شود؟مي ويرايشسبب ) مرازپليDNA( دنابسپارازآنزيم  فعاليتكدام ) ب

5/0  

  »ادامه سواالت در صفحه دوم « 
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  .پاسخ دهيد هابه سؤاالت زير دربارة پروتئين  6
  ؟گويندميچه  آمينواسيدها بين اشتراكي پيوندبه ) الف

  گيرد؟در چه صورت ساختار چهارم شكل مي) ب
  ، چه نام دارد؟گيردمي قرار آن در ماده پيش كه آنزيم در اختصاصيبخش ) ج

75/0  

  5/0  انداز نياز است؟ چرا براي رونويسي از ژن به راه  7
با توجه به شكل به  .دهداز رشته الگوي مولكول دنا و رناي بالغ حاصل از آن را نشان مي ايشكل زير طرح ساده  8

  .هاي زير پاسخ دهيدپرسش
  شود يا ديده مي) يوكاريوت(اي اين طرح در ياختة هوهسته) الف

  ؟ )پروكاريوت(اي هستهياختة پيش
  آمده، بخش هايي از مولكول دنا كه به شكل حلقه در )ب

  چه نام دارد؟
  

5/0  

  .به سؤاالت زير دربارة مراحل ترجمه پاسخ دهيد  9
  ماند؟ خالي مي Eو  Aشود و جايگاه  پر مي Pدر كدام مرحله فقط جايگاه ) الف

آزادكنندهعواملنامبههايي پروتئينتوسطجايگاهاين،  A جايگاهدرترجمهپايانهاي رمزهازيكيورودباچرا )ب
  ؟شود مي اشغال

5/0  

  .به سؤاالت زير دربارة تنظيم بيان ژن پاسخ دهيد  10
 حركت جلوي و شود مي متصل دنا ازچه بخشي  به مهاركنندهها، ايهستهدر پيش رونويسي منفي تنظيمدر ) الف

  ؟گيردمي را رنابسپاراز
 هدايت اندازراه محل به را رنابسپاراز انداز،راه از خاصي نواحي به اتصال بايي كه هاپروتئينها به ايدر هوهسته) ب

  گويند؟چه مي د،نكنمي

5/0  

 فرزندان براي) هايي فنوتيپ( هايينمودرخ و) ژنوتيپ( نمودژن چه. دارد ABخوني گروه مادري و Oخوني گروه پدري  11
  )ذكر راه حلبدون ( كنيد؟مي بيني پيش آنان

1  

  .به سؤاالت زير دربارة بيماري هموفيلي پاسخ دهيد  12
  .دختر ناقل بيماري هموفيلي را بنويسيد) ژنوتيپ(نمود ژن) الف

  هاي هموفيلي ندارد؟انسان جايگاهي براي دگره) كروموزوم(تن كدام فام) ب

5/0  

  5/0  ؟كرد جلوگيري) PKU( كتونوريفنيل بيماري بروز از توانچگونه مي  13

  »ادامه سواالت در صفحه سوم « 

 رشته دناي الگو رشته رناي بالغ
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  .اصطالحات زير را تعريف كنيد  14
  C 3گياهان ) ب                                    اندام يا ساختارهاي همتا                      ) الف

1  

  .به سؤاالت زير دربارة تغيير در اطالعات وراثتي پاسخ دهيد  15
 پپتيد پليطول  صورت اين درشود،  تبديل ترجمه پايان رمز به آمينواسيد يك رمزاگر در جهش جانشيني، ) الف

  كند؟چه تغييري مي آن، از حاصل
  تواند بر مقدار ساخت پروتئين مؤثر باشد؟ هايي از ژن ميجهش در چه توالي) ب
  شود؟مي تيمين) ديمر( دوپار تشكيل باعثنام ببريد كه  فيزيكي زايجهش عامل يك) ج
  ؟شوندمي شكل داسيچه زماني  HbAHbS نمود ناخالصافراد با ژن قرمز هايگويچه) د
  دهد؟زايي جدايي جغرافيايي رخ ميدر كدام گونه) ه

25/1  

  .به سؤاالت زير دربارة از ماده به انرژي پاسخ دهيد  16
 شود؟ در كدام قسمت ياخته انجام مي قندكافت) الف

  شوند؟هايي تشكيل ميطي فرايند تبديل پيرووات به بنيان استيل چه مولكول) ب
  شود؟ساخته مي 2FADHاي اي از تنفس ياختهدر چه مرحله) ج
  شود؟اي تبديل ميپيرووات به چه ماده نباشد، كافي اكسيژن اگر ،هاماهيچه شديد فعاليتدر  )د
  سبزيجات چه نقشي در حفظ سالمت بدن دارند؟ها و كاروتنوئيد موجود در ميوه) ه
  .را بنويسيد شودمي الكترون انتقال زنجيره توقف باعث 2O به الكترون انتقال مهاربا  كه تركيبيك ) و

2  

  .به سؤاالت زير دربارة از انرژي به ماده پاسخ دهيد  17
  . را بنويسيد گياه  )هاي كلروپالست(هاي  متفاوت در سبزديسه هاي رنگيزه وجودمزيت  )الف

  د؟رسمي يمولكولچه  به نهايت در 1 فتوسيستم از برانگيخته لكترونا) ب
  . را بنويسيدشود مي تركيب 2COبا  كالوين چرخةدركه  كربني قندپنجنام ) ج
  ؟شودمي ايجادهاي برگ در كدام ياخته اسيدچهاركربني  ،4C در گياهان) د

  چيست؟ زاغيراكسيژن فتوسنتزكنندةي هاباكتري فتوسنتزي رنگيزةنام  )ه

25/1  

  .هاي نوين زيستي پاسخ دهيدبه سؤاالت زير دربارة فناوري  18
  .را بنويسيد) پالزميد(دو ويژگي ديسك ) الف

  گويند؟چه مي آن، در شده جاگذاري ژن و ناقل دناي مجموعه بهدر مهندسي ژنتيك ) ب
  پالسمين را بيشتر كرد؟ درماني اثرات و پالسمايي فعاليت زمان مدتتوان با مهندسي پروتئين چگونه مي )ج

  .دو مورد از كاربردهاي زيست فناوري در پزشكي را نام ببريد) د 
  ؟دارد زيادي اهميت ايدز ويروس با آلودگي هنگام زود تشخيصچرا ) ه

25/2 

 »ادامه سواالت در صفحه چهارم« 
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ها را پيدا كنيد و در آن. ارتباط منطقي دارد» ب«با يكي از موارد ستون » الف«زير، هر يك از موارد ستون در جدول   19
  )تيك مورد اضافه اس» ب«در ستون . (نامه بنويسيدبرگة پاسخ

  "ب"ستون   "الف"ستون 
 برقرار ارتباط كند،مي دريافت كه تنبيهي يا پاداش با خود رفتار بين آموزدمي جانور-1

  .كندمي خودداري آن انجام از يا تكرار را رفتاري آينده در و كرده
  حل مسئله

 

 به اما كندمي منقبض را خود بازوهاي ،)تماس( مكانيكي تحريك با دريايي شقايق -2
  .دهدنمي پاسخي آب مداوم حركت

  شرطي شدن فعال
  )آزمون و خطا(

 بينند، مي كه را متحركي جسم نخستين تخم، از آمدن بيرون از پس غازها جوجه-3
  .كنندمي دنبال

شرطي شدن 
  كالسيك

 تا كنندمي استفاده چكش و سندان شكل هب سنگ ياب چو هايزتكها هاشامپانزه-4
  .بشكنند را هاميوه سخت پوستة

عادي (خوگيري
  )شدن
  

  
  

  نقش پذيري

  

1  

  .به سؤاالت زير دربارة رفتارهاي جانوران پاسخ دهيد  20
  چيست؟  نشانةپرهاي طاوس نر  رنگ بودن درخشان) الف

  كنند؟را به عنوان غذا انتخاب نميبزرگ  اندازه با هايفصد ساحلي هايخرچنگچرا ) ب
  ؟كنندمي زندگيدارند در چه جاهايي  تابستاني ركودجانوراني كه ) ج

1  

  20  نمرهجمع   
  »موفق و سربلند باشيد«
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  )32ص )  (25/0(درست نا) ب                        )3ص) (25/0(درست ) الف  1
  )54ص ) (25/0(درست ) د                    )                                     41ص)  (25/0(درست ) ج
  )80ص ) (25/0(درست ) و             )                                          70ص ) (25/0(درست نا) ه

5/1  

)                                           54ص () 25/0( خزانة ژن) ب                       )  4ص )  (25/0( پورين )الف  2
  )90ص )  (25/0( شيميوسنتزكننده )د                                                      ) 73ص )  (25/0( الكلي )ج
  )122ص ) (25/0( دگرخواهي) و                                 )       93ص ) (25/0( سازي دناهمسانه) ه

5/1  

  )27ص)  (25/0( AUG) ب                                             )          10ص)  (25/0( تندتر )الف  3
  )55ص )  (25/0( تصادفي) د   )                                           45ص () 25/0( جايگاهيتك) ج
  )118ص )  (25/0( همسرتك) و         )                                                   88ص () 25/0( شب )ه

5/1  

  5/0  7ص. گيردمي قرار) 25/0( يا حلقهدو باز يك مقابل در) 25/0( ايحلقهتك باز يك صورت هر در چون  4
  5/0  12ص)25/0(نوكلئازي ) ب                                                     12ص) 25/0(هيدروژني ) الف  5
  15ص)25/0(پپتيدي پيوند) الف  6

   18ص) 25/0( .دهند تشكيل را پروتئين كناريكديگر در پپتيد پلي زنجيره چند يا دو) ب
  19ص)25/0(جايگاه فعال ) ج

75/0  

 آغاز آنجا از را رونويسي و پيدا دقيق طور به را) 25/0( مناسب نوكلئوتيد اولين رنابسپاراز شودمي موجب انداز راه  7
  23ص) 25/0.(كند

5/0  

  5/0  25ص)25/0() اينترون(ميانه ) ب                            26ص)25/0) (يوكاريوت(اي هستههو ياختة) الف  8
                                                      30ص)25/0(مرحله آغاز ) الف  9

                                                      31ص)25/0(. ندارد وجود آن مكمل ناقل رناي چون) ب
5/0  

  5/0  35ص)25/0(رونويسي عوامل) ب                                                               34ص)25/0(اپراتور) الف  10
11  AO  : گروه خونيA )5/0( وBO : گروه خونيB )5/0) (1  )42ص  
  5/0                  43ص) 25/0( Yتنفام) ب                                                      43ص) 25/0( XHXh) الف  12
  5/0  45ص) 25/0( .شد بيماري اين بروزاثرات مانع توانمي ،) 25/0(دارند آالنينفنيل كه هاييخوراكي از نكردن باتغذيه  13

اندام يا «)25/0(دارند متفاوتي ر كا كه اين با ،)25/0( است يكسان آنها ساختاري طرح كه را اندامهايي) الف   14
  58ص. نامندمي »ساختارهاي همتا

  ص) 25/0. (نديگوميC 3گياهان ، شوديم انجام نيكالوچرخة  با فقط آنها در)25/0( كربن تيتثب كه ياهانيگ به) ب
85  

1  

  »دوم ةدر صفح ادامة راهنما«
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  دقيقه 90 :مدت امتحان  صبح 8 :ساعت شروع  علوم تجربي :رشته   )3(زيست شناسي   :راهنماي تصحيح امتحان نهايي درس

  6/1398/ 9  :تاريخ امتحان   دورة دوم متوسطه دوازدهمپايه 

  1398سال ماه  شهريور در سراسركشور و بزرگسال داوطلبان آزاد ،روزانهدانش آموزان 
 و پايش كيفيت  آموزشي مركز سنجش

http://aee.medu.ir  
   

     نمره  تصحيحراهنماي   رديف

  

  49ص) 25/0. (شد خواهد آن،كوتاه از حاصل پپتيدپلي) الف  15
  51ص) 25/0( افزاينده يا انداز راهيا  ژن تنظيمي هايتوالي) ب
                  51ص) 25/0(فرابنفش پرتوي) ج
  60ص) 25/0(دگرميهنيزاييگونه) ه                                        56ص) 25/0. (باشد كم محيط اكسيژن مقدار) د

25/1  

                 66ص) 25/0(سيتوپالسم زمينه مادة) الف  16
  68ص) 25/0( NADHو ) 25/0(اكسيد دي كربن) ب
  69ص) 25/0(چرخةكربس) ج
  74ص) 25/0(الكتات)د
 تخريب نتيجه در و زيستي هايمولكول بر آنها تخريبي اثر از مانع)25/0(آزاد هايراديكال با واكنش دركاروتنوئيد ) ه

  75ص) 25/0. (شوندمي بدن هايبافت
  76و ص 75ص) 25/0(سيانيد يا مونواكسيد كربن) و

2  

                                         79ص) 25/0( .دهد مي افزايش نور متفاوت هاي موج طول از استفاده در راگياه   كارايي) الف  17
                                  84ص) 25/0( فسفات بيس ريبولوز) ج                                                     82ص) 25/0(NADP+)ب
  89ص) 25/0(باكتريوكلروفيل) ه                                     87ص) 25/0(ميانبرگ هايياخته) د

25/1  

 ها قارچ بعضي و ها باكتري درون معموالً كه است تني فام خارج حلقوي و اي رشته دو دناي مولكول يك ديسك) الف  18
 نيز كمكي هاي تن فام را ها ديسك . كند همانندسازي ميزبان ژنوم از مستقل تواند مي و دارد وجود مخمرها مثل
  )ذكر دو مورد ( 94ص) 5/0. (ندارند وجود باكتري اصلي تن فام در كه هستند هايي ژن حاوي چون نامند مي
  95ص) 25/0(دناي نوتركيب ) ب
  98ص) 25/0( توالي در ديگري آمينواسيد با) 25/0( پالسمين آمينواسيد يك جانشيني)  ج
تشخيص  -4    104ص) 25/0(ژن درماني  - 3    103ص) 25/0( واكسن توليد - 2   102ص) 25/0( دارو توليد -1) د

  )   ذكر دو مورد( 104ص) 25/0(بيماري 
 ويروس انتقال از جلوگيري براي الزم پيشگيري و )25/0(درماني اقدامات وقت اتالف بدون كه شودمي باعث زيرا) ه

  )                              105ص() 25/0( .گيرد صورت افراد ساير به

25/2  

  114و ص 110ص) 25/0()عادي شدن(خوگيري -2                  112ص) 25/0()آزمون و خطا(شرطي شدن فعال-1  19
 113ص) 25/0(حل مسئله -4                                               113ص) 25/0(نقش پذيري -3

1  

  117و ص 116ص) 25/0( .است آن غذايي رژيم كيفيت و) 25/0( سالمت) الف  20
  118ص)25/0( .اما براي شكستن آنها بايد انرژي بيشتري صرف شود دارند بيشتري انرژي تربزرگ هايصدف) ب
  )120ص) 25/0(بيابان مانند گرم شدت به جاهاي) ج

1  

    "درنهايت، نظر همكاران محترم صا ئب ا ست  "  
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