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 مشخص كنید.  بدون ذكر دلیلهای زير را  درستي يا نادرستي هر يک از عبارت

 . شودمي انجام )كروموزوم(  تنفام هر در نقطه چندين در  همانندسازی آغاز ها، يوكاريوت  درالف(  

 .است  رونويسي از پیش  ژن بیان تنظیم  از مثالي (mRNA) پیک رنای به مکمل كوچک رناهای بعضي اتصالب(  

 د.نندار آشکاری عالئم ، در بدو تولد (PKU)  كتونوریمبتال به بیماری فنیلان  نوزاد ج(

 .انجامدمي سازش به و  دهدمي  تغییر را (هاالل)  هاگرهد فراواني طبیعي انتخاب همانند ایدگره رانش  د(

 .شودمي انجام ایمرحله صورت به  بلکه باره، يک صورت به نه قندكافت،  در گلوكز تجزيهه(  

 .دارند قرار پروتئیني بستری در  كه است b كلروفیل هایمولکول شامل ، در فتوسیستم  واكنش مركزو(  

 .كنند پیدا تمايز صفراوی مجرای ياخته به و شوند  تکثیر توانندمي كبد بنیادی هایياخته (ز

 . كند خنثي آنها رشگوا لولۀ  در را گیاهي  غذاهای از  حاصل سمي مواد تا خورندمي رس خاک ، هاطوطيبعضي  (  ح

2 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 خالي را با كلمات مناسب كامل كنید.های زير جایدر هر يک از عبارت

 . كندمي باز هم از را آن  رشته دو و دنا مارپیچ... ....................  آنزيم (،  DNAدر همانندسازی دنا )  الف(

 .متصل شود  نیونیمت  دینواسیبه آم   توانديم  ........، ..كدوني(  )آنتي  یاپادرمزهي  با توال (tRNA) ناقل  یرناب(  

 . شودمي ظاهر هم با همراه،  هادگره اثر...............................،    ایرابطۀ دگره  در(  ج

شود،  مي تبديل آمینواسید همان برای ديگری رمز به آمینواسید يک رمز ، كه در آن    جانشیني  جهش  ينوعد(  

 ........... نام دارد.........جهش  

 .است  ، مولکول ...........................هاياخته  انرژی در استفادۀ قابل  و  رايج  شکل  (ه

 . شود مي  تشکیل  ناپايداری   كربني  شش  مولکول  و  تركیب  ... ..... . ...............  نام  به  كربني  پنج  قندی  با   2CO كالوين  چرخۀ  در   ( و 

 .د كن مي  تجزيه  تری كوچک   قطعات به  را  نشاسته  های مولکول  است  صنعت  در  پركاربرد  های م زي آن  از  كه  ... ....  آنزيم  ( ز 

 ، مثالي از رفتار .............................. است.كالغ  توسط  نخ، به  آويزان  گوشت  تکه  كشیدن  باال(  ح

2 
 

 
 
 

 مناسب را انتخاب كنید. ۀملكاز بین كلمات داخل پرانتز،  های زير،  برای كامل كردن هر يک از عبارت  3

 .گويند مي   ويرايش  شود، مي   همانندسازی   در   هااشتباه   رفع   باعث  كه   را   دنابسپاراز   ( بسپارازی   -ازی نوكلئ )   فعالیتالف(  

 .گويندمي پايان رَمزۀ آن به كه دكننمي رمز را آمینواسیدی هیچ ( AUG-  UAG) رمزۀ ب(

 چندجايگاهي( است.   -جايگاهيتک) ازصفات  ، مثالي ABOخوني گروهصفت   (ج

 .ستنازا( ا  -زايا) شود، مي ايجاد آن از  كه گیاهي دهد،  انجام خودلقاحي بتواند(n4) چارالد گل مغربي  گیاه اگر(  د

 .، مولکول پیرووات استNADHهای پذيرندۀ الکترون  ، الكتیکي(  -در تخمیر )الکلي  (ه

 .روپوست رويي قرار دارند  اسفنجي( بعد از  -ایهمي )نردرانشیاپهای  ياختهای،  لپهدر میانبرگ گیاهان دو  (و

 .ددار  قرار  باكتری  (ديسک  -اصلي تنفام)  در  [آنتي بیوتیک] پادزيست به مقاومت ژن  ز(

 دهد. مي رخ تخم از خروج از  روز(پس  -)ساعت چند  طي غازها جوجه پذيرینقش(  ح

2 

"ادامه در صفحۀ دوم"  

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 



  
 بسمه تعالي 

 
 صبح  8 ساعت شروع: نام و نام خانوادگي :  4ه: تعداد صفح (3ی )زیست شناسدرس:   هايينامتحان   سؤاالت   

 دقيقه  90 مدت امتحان: علوم تجربی :   رشته 06/06/1401:  تاريخ امتحان    دورۀ دوم متوسطه  دوازدهم پايه 

 آموزشي   و پايش كيفيت   سنجش كز  مر 1401ماه سال  شهریور اسركشور دربان آزاد سرطلآموزان روزانه، بزرگسال و داودانش 
 http://aee.medu.ir     

 نمره ؤاالت )پاسخ نامه دارد( س رديف 
 

2 

 

 پاسخ دهید.های زير سشرپبه    اسیدهادربارۀ نوكلئیک 4

 وادم   گروهي ازچه   ، دارپوشینهشدۀ   كشته هایباكتری از شده استخراج  عصارۀ ، درابتدا ، همکارانش و ايوریالف(  

 ؟كردند تخريب  را  آلي

 چه نام دارد؟   دِنا،  نوكلئوتیدهای  در كربنه پنج قند  ب(

 كدام باز آلي  مقدار با دِنا  در  آدنین مقدار ، اندارجان  دِناهای  روی  چارگاف  تحقیقات  و  مشاهداتبر اساس ج(  

 ؟است  برابر

 سازی را بنويسید.وهای سوختيک نقش نوكلئوتیدها در واكنش(  د

1 

 های زير پاسخ دهید.سشبه پر  هاپروتئین  بارۀ  در 5

ها  ین ر سوم پروتئ تشکیل ساختا   ، باعث آمینواسیدها  تشکیل دهندۀ   هایگروه گريز بین كدام  آب   یا ه كنش هم بر الف(  

 ؟شود مي 

 ، چه نام دارد؟شودمي  رباط و زردپي پیوندی بافت استحکام باعث كه پروتئینيب(  

 نزيم شود؟تواند باعث تغییر شکل آمحیط چگونه مي  pH( تغییر  ج

75/0  

6 
 

5/0 وجود دارد؟  ای تهدر چرخۀ ياخ ها  آن   تعداد دفعات انجام شدناز نظر    ی رونويسي و همانندسازفرايند    ي بینتفاوت چه    

7 

 

 
 

 دهد. با توجه به شکل بهآن را نشان مي از  حاصل بالغ رنای و دنا مولکول الگوی رشتۀ از ایساده طرحشکل زير  

 .ها پاسخ دهیدپرسش

 بیانه )اگزون(؟ يا هستند میانه )اينترون( هاحلقهالف(  

 ؟گويندرا چه ميای بالغ  دن رنشرنای اولیه و ساخته    از  هاييبخش  حذفو    جداسازیفرايند  ب(  

 

 

  

5/0  

8 

 

 

 

 
 

 دهد. نشان ميرا  رنای ناقل  بعدی سهساختار    روهروبشکل  

    دارد؟م  ناچه    مربعمحل مشخص شده  با  

 

 

 
 

25/0  

 زير را بنويسید.  (ژنوتیپ)  هاینمودژن( هر يک از  های )فنوتیپنمودرخ 9

  RW  : ب( رنگ گل میموني                                                  Rh :  ddگروه خونيلف(ا

5/0  
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3 

 

پانت   شد؟ دلیل را با رسم مربع، سالم بابا زني هموفیل  مردی سالمازدواج  آيا ممکن است فرزند پسر حاصل از   10

 ( الزامي است  والدين و فرزند پسر نمودنوشتن ژن)  توضیح دهید.
1 

 در كدام بخش از  رنگ  قرمز  كامالًرنگ نوعي ذرت است. ذرت  دهای  ونمرخزير مربوط به توزيع فراواني    نمودار 11

 لزامي است(شود؟ )ذكر شماره انمودار مشاهده مي

  

25/0  

 وراثتي پاسخ دهید.به سؤاالت زير دربارۀ تغییر در اطالعات   12

 ؟ودش  ركم يا حتي صف  آنزيم عملکرد در تغییراحتمال  ود  شباعث مي  جانشیني جهشدر چه حالتي  الف(  

 در چه مناطقي در جهان بسیار بیشتر از ساير مناطق است؟   SHbب( فراواني دگرۀ  

 تعريف ارنست ماير از گونه برای چه جانداراني كاربرد دارد؟  (ج

75/0  

 اصطالحات زير را تعريف كنید. 13

 ست فناوری                                 يزب(                                                                     الف( خزانۀ ژن

25/1  

ارتباط بین هر .  دارد  منطقي  ارتباط  »ب«  ستون  هایبا يکي از عبارت  »الف«  ستون  موارددر جدول زير هر يک از   14

 است(  هاضاف  »ب«ستون  های  يکي از عبارت) .  بنويسید نامهپاسخ  برگۀ  در  و  كنیديک را پیدا  

 «»ب ستون   »الف« ستون 

 ساختار وستیجیال-1 الف( دست انسان و بالۀ دلفین

 ساختار همتا  -2 ب( بال كبوتر و بال پروانه

 ساختار آنالوگ  -3 
 

5/0  

15 

 

 

 

 
 

 پاسخ دهید. های زيرای به پرسشتنفس ياختهدربارۀ  

 بنويسید.هوازی را   ایياخته تنفس درهای حامل الکترون تولید شده  مولکول  (الف

 د؟كننمي تأمین يمنابع چهانرژی مورد نیاز خود را از    معمول،  طور به هابدن انسان ایهياخته  (ب

 چه باشد،  بیشتر آنها با مبارزه سرعت از آزاد هایراديکال تشکیل سرعتها(،  ها )میتوكندریدر راكیزهاگر  (  ج

 ؟كنیدمي بینيپیش اتفاقي را

75/1  
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4 

 

 

 اسخ دهید.پ  های زيرفتوسنتز به پرسشدربارۀ   16

 شود؟مي جبران چگونه  2  فتوسیستم در a سبزينۀ الکترون كمبودالف(  

 گیرد؟مي  صورت  روزاز شبانه  در چه زمانيكربن    اولیۀ تیتثبآناناس    در  ب(

 هستند؟ه  فتوسنتزكنندهای  كتریوه از باجزء كدام گر  سبز  و  ارغواني گوگردی  هایباكتری(  ج

75/0  

 بین ارتباط نمودار،  به توجه با.  دهدمي نشان را  3C  گیاهي فتوسنتز میزان بر اكسیژن میزان تأثیر مقابل نمودار   17

 و علت آن را بنويسید.  دهید توضیح  را گیاه اين فتوسنتز و اكسیژن میزان

 

5/0  

 دلیل علمي بنويسید.برای هر يک از موارد زير يک  18

 هستند. متفاوتي  شکل  و  عملکرد  دارای  ولي  دارند  يکساني  های ژن  فرد،  يک  بدن  ای هیچه ا و م  عصبي  های ياخته الف(  

 در غشای نیز كاروتنوئیدها هاست، (كلروپالست)  ديسهسبز در رنگیزه بیشترين كه بر سبزينه )كلروفیل( ب( افزون

 دارند.  وجود سنتزیفتو هایعنوان رنگیزه  به تیالكوئید

         جداسازی در كه باشد آنزيمي همان بايد ديسَک،  دادن برش برای دهاستفا مورد آنزيم،  ( در مهندسي ژنتیکج

 .است شده  استفاده نظر دنای مورد

5/1  

19 
 

5/0 شود؟چه مراحلي انجام مي  باكتری خاكزیبا استفاده از  تولید گیاه مقاوم به آفت    یبرا  

 ید.های زير پاسخ دهارۀ رفتارهای جانوران به پرسشدرب     20

 خوگیری در جانور شوند را بنويسید.يادگیری  توانند باعث ايجاد  ميكه  هايي  رکمحدو ويژگي  الف(  

كند، بار با بلعیدن پروانه مونارک دچار تهوع شده است و دفعات بعد از خوردن آن پرهیز ميای كه يکدر پرندهب(  

 ايجاد شده است؟ی  چه نوع يادگیر

 دهند؟نه مسیر حركت را تشخیص مياست، جانوران چگوبری  وقتي هوا ا،  مهاجرت  در مسیرج(  

 نشان را تابستاني  ركود كند، مي دريافت كافي آب و غذا و دارد  قرار آزمايشگاه در  وقتي حتيبیاباني    پشتالک د(

   دانند؟مي ژني رفتاری  را تابستاني ركود چرا.  دهدمي

 ؟ دهندمي انجام خود  ندانخويشاو به نسبت را هي دگرخوا رفتار ، جانوران گروه در نگهبان افرادا  چر(  ه

75/1  

 20 جمع نمرات                                                         "موفق باشید"                                                                                  
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1  

 (                     36( )ص 25/0درست )ناب(                   (                                            13( )ص25/0درست )الف(   1

 ( 55( )ص  25/0د( نادرست )  (                                                             45( )ص  25/0ج( درست )

 (80( )ص25/0درست )ناو(                                                                  (  66( )ص  25/0ه( درست )

 ( 118( )ص25/0درست )ح(        (                                                         99( )ص  25/0ز( درست )

2 

    (  29)ص    UAC   (25/0)  ب(                                                              (11( )ص  25/0الف( هليکاز ) 2

 (       49(  )ص 25/0)خاموش  د(                                                                    (41( )ص25/0) توانيهمج(  

  (  64( )ص25/0)ATP یا    فسفاتتریآدنوزین(  ه

 (گيرديه تعلق م نيز نمر RUBPذكر به  )  (84( )ص25/0)تفسفابيسریبولوزو(  

 (113( )ص25/0ح( حل مسئله )                                                                  (97( )ص25/0ز( آميالز )

2 

                 (27ص  )UAG(25/0  ) ب(                                                             (12ص)(  25/0)نوكلئازی  الف(   3

             (61ص  )(  25/0) زایاد(                                                           (44ص )(  25/0)  جایگاهيکت(  ج

 (79و    78ص  )(  25/0) اینردهو(                                                                (74ص  )(  25/0)  الكتيکيه(  

 (113( )ص25/0) ساعتح(                                                     (94( )ص25/0)  یا پالزميد  دیسکز(  

2 

 (4ص  )(  25/0)  ریبوزدئوكسي  ب(                              (3ص  )(  25/0)ها  پروتئينالف(   4

 (5ص  )(  25/0)تيمين  ج(  

 ساختار  در  هاتيد نوكلئو  یا  است یاخته  در  ژی انر  رایج  منبع  عنوان  به  ( فسفات تری آدنوزین ) ATPدار آدنين  نوكلئوتيد (  د 
   . دارند عهده  بر  را  الکترون  حامل  نقش   اییاخته تنفس  و  فتوسنتز  فرایندهای  در  كه  شوند مي  وارد  هایيمولکول 

     (  8ص  )(  25/0) گيرد.نمره تعلق مي  NADPHو   2FADH  و  NADHن  و همچني،  ADPي مثل  هایمولکولنام ذكر  به  
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 ( 18ص )(  25/0)كالژن  ب(                                                       (17ص  )R (25/0  )های  هگروالف(   5

 ( 20( )ص  0/ 25)   شود.   آنزیم  شکل  تغيير  باعث  تواند مي  پروتئين  مولکول  شيميایي  های پيوند  بر  تأثير  با  محيط  pH تغيير (  ج 
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 بارها چرخه هر در تواندمي ژن یک رونویسي شود، مي انجام بارکی اییاخته ۀچرخ  هر در كه همانندسازی برخالف 6
     (  23ص  )(  5/0).  شود ساخته انر هرشت  چندین و شود انجام

5/0 

 5/0 (25ص  )(  25/0)پيرایش   ب(   (                              26ص  )(  25/0)  ميانه )اینترون(الف(   7

 25/0 ( 28ص  )(  52/0) جایگاه اتصال آمينواسيد  یا  محل اتصال آمينواسيدتوالي   8

 5/0 (41( ) ص  25/0)  صورتيل ميموني  ( گب                             (40( )ص  25/0)  منفي  Rhگروه خوني  الف( 9

به دست    ، ( 0/ 25) نمود مادر  ، ژن ( 0/ 25) )ژنوتيپ( پدر  نمود  ژن   ( 0/ 25) نظر هموفيلي سالم نيست. خير، پسر این خانواده از   10

 ( گيرد. نمره تعلق مي م مربع پانت نيز با توضيحات كامل  بدون رس )    ( 43ص ( ) 0/ 25در مربع پانت )   زند پسر نمود فر آوردن ژن 

 HX Y هاگامت
hX hXHX  Y hX  
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 25/0 (45ص)(25/0) 6شماره   11

 »ادامۀ راهنما در صفحۀ دوم«
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 و پایش كيفيت  آموزشي  مركز سنجش 1401سال ماه  شهریور در سركشورسرا داوطلبان آزاد و بزرگسال، دانش آموزان روزانه
http://aee.medu.ir  

    نمره راهنمای تصحیح  ردیف
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 (51ص)(  25/0)  جهش در جایي دور از جایگاه فعال رخ دهد.الف(   12

 (56ص)(  25/0)  .است مناطق سایر از بيشتر بسيار است،  شایع ماالریا  كه مناطقي در SHb ۀدگر فراوانيب(  

 (60ص( )25/0. )دارند  جنسي توليدمثل كه دارد كاربرد رانيجاندا ایربج(  
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 .نامند مي  جمعيت  آن   ژن  ۀ خزان  را  جمعيت  یک  افراد  ژني  های ه جایگا  همۀ  در  موجود (  0/ 25)   های گره د  همۀ  مجموع الف(   13

 (54ص)(  25/0)

  زنده موجود از استفاده با (25/0)  گونناگو صوالتمح بهبود و توليد در (25/0) آدمي هوشمندانه فعاليت هرگونه بهب(  

 ( 92ص. )گویند فناوری زیست ، (25/0)

25/1 

 5/0 (58( ) ص  25/0)   اختار آنالوگس  3  ب(                                       (58ص  ( )25/0)ساختار همتا   2  الف( 14

 (71) ص  2FADH  (25/0  )  ( و25/0)  NADHالف(   15

   (72)ص  (  25/0)  یا گليکوژنقندی كبد    رۀ( و ذخي25/0ب( گلوكز )

 تخریب هم یاخته نتيجه،  در ؛(25/0) دكننمي  تخریب را آن و (25/0)  یابندمي تجمع راكيزه در آزاد هایرادیکالج(  
 حمله آن، اجزای و یاخته سازندۀ هایمولکول  به خود الکتروني كمبود جبران برای آزاد هایرادیکال یا(25/0).  شودمي
 (75)ص    .شوندمي آنها خریبت باعث و دكننمي

75/1 

                 (83( )ص25/0های حاصل از تجزیه نوری آب )الکترونالف(   16
 ( 88( )ص25/0)  گيرد.يتثبيت اوليۀ كربن در شب صورت م ب(  

 (89( )ص25/0)  غيراكسيژن زافتوسنتزكنندۀ   هایباكتریج(  

75/0 

یا شود  را باعث ميفعاليت اكسيژنازی آنزیم روبيسکو  چرا كه    (25/0)  شودتوسنتز ميب كاهش فافزایش اكسيژن سب 17

 ( 85) ص  (  25/0)یابد.  ش ميو فتوسنتز كاه  تنفس نوری افزایش
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 (33) ص  (  5/0) .هستند فعال غير هاژن سایر و فعال هاژن از تعدادی تنها یاخته هر درالف(   18

  (79)ص  (  5/0)  .دهدمي افزایش نور متفاوت هایموج طول از تفادهاس در را  گياه ایيركا متفاوت، هایرنگيزه وجودب(  

امکان  باید مکمل باشند تا  خارجي دنای قطعه و برش  آنزیم با دیسَک برششده در    ایجاد چسبنده انتهای دوچون  ج(  

 ( 95)ص  (5/0باشد. )  مکمل انتهای دو بين استر فسفودی پيوندبرقراری  

5/1 

 ازیسهمسانه  از پس  و  (25/0) جداسازی  خاكزی  باكتری  ژنوم  از  سم  به  مربوط  ژن  ابتدا آفت،   به مقاوم گياه  توليد  ایبر 19

 (101( )ص  25/0)  .شود  مي داده  انتقال  نظر  مورد گياه  به
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 (110)ص(  0/ 5)   ( د گير نيز نمره تعلق مي   اهميتهای بيمحرک به  )   ندارد آن  برای  زیاني  یا  سود  -2 تکراری  محرک   -1الف(   20

 (112)ص(  25/0)یادگيری شرطي شدن فعال )یادگيری با آزمون و خطا((  ب

 (119)ص  (25/0)  دارد نقش جانوران یابيجهت در  زمين مغناطيسي ميدانج(  

 (120)ص(  25/0)  اند، این رفتار جانور ژني است.توجه به اینکه در آزمایشگاه عوامل محيطي تغييری نکردهبا  د(  

 ولي داشت،  نخواهند ایزاده خود جانوران  این اگرچه بنابراین  .دارند مشتركي هایژن  خویشاوندانشان، با آنها  ه(
                                       (123)ص(  5/0).  كنند منتقل بعد نسل به را مشترک هاینژ  و كرده زادآوری توانندمي آنها خویشاوندان
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  "ا ست قابل احترام  گرامينظر همکاران  درنهایت،     " 
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