
 

 درستی یا نادرستی هر یک از عبارتهای زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید. 1
 نوکلئوتیدهای رشته دنا، نوکلئوتیدهای مکمل در زنجیره رنا به هم متصل می شوند. در رو نویسی با توجه به  (الف

 ب( پس از اتصال رنابسپاراز به راه انداز بخش از مولکول دنا باز و همانند سازی انجام می شود. 
 ونین است اشغال می شود. یدر ابتدا توسط رنای ناقلی که حامل مت  Aج( جایگاه 

 منتقل کردند.  N14، به محیط کشت N15کتریها را پس از یک مرحله رشد و تکثیر در محیط د( مزلستون و استال با
 ه( در پروتئین های با ساختار سوم قسمت هایی از پروتئین تمایلی به قرار گرفتن در کنار آب ندارند. 

 و( افزایش مقدار آنزیم، تولید فرآورده در واحد زمان را افزایش می دهد. 
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 یک از عبارت های زیر، جای خالی را با نوشتن کلمات مناسب پر کنید:در هر   2
 ................  می شود. ...................الف( آنزیم دنابسپاراز، طی عمل پلیمرازی خود، موجب تشکیل پیوند ....

 .......  است......................ب( پیدایش گیاه گل مغربی چهارالد، نمونه ای از گونه زایی .......
 .............. است. ........................ج( رمز مربوط به آمینواسید متیونین، در دنای افراد مبتال به کم خونی داسی شکل ...

 ........... موجود در کالباس می تواند به مواد سرطان زا تبدیل شود. .......................د( ترکیبات ......
 

1 

 هریک از عبارت های زیر، جواب صحیح را از بین کلمات داخل پرانتز انتخاب کنید و در برگه پاسخ نامه بنویسید. در   3
 پروتئین ها ( هستند.   –الف( متنوع ترین مولکول های زیستی از نظز ساختار شیمیایی و عملکردی،) اسیدهای نوکلتیک 

 رمز ( می گویند.  – ب( به هر یک از توالی های سه نوکلئوتیدی در دنا ) رمزه 
 چند جایگاهی ( است.  – ج( رنگ گل میمونی مثالی از صفات ) تک جایگاهی 

 غیر تصادفی ( است. – به رخ نمود با ژن نمود بستگی داشته باشد، آمیزش ) تصادفی  د( اگر آمیزش ها 
 

1 

 ارتباط بین نسل ها چگونه از طریق تولید مثل جنسی ایجاد می شود؟ 4
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 در تشریح مقایسه ای چه چیزهایی با هم مقایسه می شوند؟ 5
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 به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.  6
 ترکیبی که حاصل فعالیت آنزین است، چه خوانده می شود؟ الف( 

 ب( نام قند مصرفی ترجیحی در باکتری اشرشیا کالی چیست؟ 
 در فام تن شماره چند است؟  ABOج( جایگاه ژن های گروه خونی 

 د( در کدام گونه زایی جدایی جغرافیایی رخ می دهد؟ 

1 

 چگونه عمل می نمایند؟  Dژن های کنترل کننده صفت پروتئین   7
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 وستیجیال )به معنی ردپا( را با ذکر یک نمونه تغییر یافته جانوری را بیان کنید.  8
 
 

1 

 باسمه تعالی  نام خانوادگی: نام و

 

 اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی 

 اداره آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد مقدس

 1400/    /        : تاریخ امتحان  

 مدت پاسخگویی:        دقیقه 
 پایه و رشته: 

 تعداد صفحات: 4دبیرستان :  فرزانگان 

 سؤاالت: تعداد  طراح سؤال: 

 .......................... : به حروف .......................:نمره به عدد درس:  تاریخ تصحیح:   /        / 

 امتحانات نوبت دی ماه 

 بارم سؤاالت 



 در رابطه با آنزیم ها به پرسش های زیر پاسخ دهید. 9
 الف( چرا آنزیم های بدن انسان در دمای باالتر ممکن است غیر فعال شوند؟ 

 فعال سازی واکنش را کاهش می دهد؟ ب( چرا آنزیم، انرژی 
 ج( افزایش غلظت پیش ماده در محیطی که آنزیم وجود دارد، تا چه زمانی می تواند باعث افزایش سرعت واکنش شود؟ 
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 )دنا( به پرسش های زیر پاسخ دهید.  DNAدر رابطه با مولکول   10
 نوکلئوتید به چه بخشی از قند مربوط به نوکلئوتید دیگر متصل می شود؟ الف( در تشکیل پیوند فسفودی استر، فسفات یک 

 پله ها از چه مولکولی ساخته شده اند؟  DNAب( در مدل نردبان مارپیچ 
 ج( چرا قطر مولکول دنا در سراسر آن یکسان است؟
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 در رابطه با پروتئین ها به پرسش های زیر پاسخ دهید. 11
 پروتئین ها با ایجاد پیوندهای بینیدی بین آمینو اسیدها شکل می گیرد؟ الف( کدام ساهتار 

 ب( زنجیره های سازنده هموگلوبین، در ساختار دوم به چه شکل در می آید؟ 
 ج( در چه صورت ساختار چهارم شکل می گیرد؟

 

1 

 در رابطه با فرآیند ترجمه به پرسش های زیر پاسخ دهید. 12
 شدن، در کدام جایگاه آمینواسید از رنای ناقل جدا می شود؟ الف(در مرحله طویل 

 ب( در مرحله پایان، چه پروتئین هایی باعث جدا شدن زیر واحد های رناتن از هم می شود؟ 
 رناتن )ریبوزوم( می شود، ناقل کدام آمینو اسید است؟ P( که وارد جایگاه tRNAج( اولین رنای ناقل )

 خالی می ماند؟  Eو  Aپر می شود و جایگاه   P د( در کدام مرحله فقط جایگاه 

1 

 وکاربوت ها به پرسش های زیر پاسخ دهید.ی در رابطه با فرآیند تنظیم ژن   13
 الف( چگونه ممکن است از یاخته هایی با ژن های یکسان، یاخته هایی با عملکرد و شکل متفاوت ایجاد شوند؟ 

 تاثیر عوامل تغییر می کند؟ب( در چه صورت مقدار رونویسی ژن، تحت 
 

1 

پروتئین ساخته شده در سیتوپالسم که به شبکه آندوپالسمی و دستگاه گلژی می روند، چه سرنوشت هایی پیدا می  14
 کند؟) دو مورد( 
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 در رابطه با بیماری هموفیلی به پرسش های زیر پاسخ دهید. 15
 ماده ای در بدن است؟ الف( شایع ترین نوع هموفیلی مربوط به فقدان چه 

 ب( ژن نمود )ژنوتیپ( دختر ناقل بیماری هموفیلی را بنویسید.
 ج( کدام فام تن )کروموزوم( انسان جایگاهی برای دگره های هموفیلی ندارد؟ 
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دارد. چه ژن نمود )ژنوتیپ( و رخ نمودهایی )فتوتیپ هایی( برای   Oو مادری گروه خونی    ABپدری گروه خونی   16
 فرزندان آنان پیش بینی می کنید؟ ) بدون نوشتن راه حل( 

 

1 

 الف( رابطه بین دگره های رنگ گل میمونی، چه نوع رابطه ای است؟ 17
 چگونه است؟   RWب( رنگ گل میمونی با ژن نمود  
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 به پادزیست ها در نتیجه انتخاب طبیعی را بنویسید. علت مقاوم شدن باکتری ها   18
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 کدام عبارت زیر صحیح است؟ 19
 اطالعات مربوط به هر ژن یاخته های اووگونی یک دختر، از پدر همانند مادر او به ارث رسیده است. (1

سالم، تنها دو دگره مشاهد  برای هریک از صفت های غیر وابسته به جنس در یاخته های بافت پوششی یک دختر بالغ و  (2
 می شود. 

 در گروهی از یاخته های پیگری یک فرد ممکن است برای هر صفت تک جایگاهی، بیش از یک دگره مشاهده شود.  (3

اگر دو یاخته در دو انسان مختلف برای یک صفت بروز یافته، دارای ژنوتیپ یکسان باشند، قطعا فتوتیپ )رخ نمود(  (4
 مشابهی نیز دارند. 

 

5/0 

 "ممکن ........  "در حالت عادی در ارتباط با صفت تک جایگاهی با دو دگره کدام مورد صحیح است؟  20
 نیست دگره )الل( نهفته به تنهایی قادر به بروز صفت باشد.  (1

 است که فرزند هر دو دگره را از یک والد دریافت کند.  (2

 دهد. است فردی با ژن نمود ناخالص، رخ نمود )فتوتیپ( نهفته را بروز  (3

 نیست انواع ژن نمودها بیش از دو برابر انواع رخ نمود )فتوتیپ( ها باشد.  (4
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 "هر باکتری استرپتوکوکوس نومونیا ........ "کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟   21
 به طور حتم توانایی ایجاد بیماری سینه پهلو در موش های سالم را دارد.  (1

 ( دارد.nmنانومتر ) 200است و اندازه ای کمتر از تقریبا کروی شکل  (2

 درون سیتوپالسم خود، قطعا دارای نوکلئیک اسیدهای خطی است.  (3

 می تواند وضع درونی یاخته های خود را در محدوده ای ثابت نگه دارد. (4
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 ..................، قطعا ...................... فاقد نقش است.در فرآیند ساخته شدن ................ در یاخته ای   22
 2رنابسپاراز  –با اندامک های غشایی  – 3رنابسپاراز  (1

 1رنابسپاراز  –دارای پروتئین های هیستونی  –اجزای ریبونوکلئوپروتئینی  (2

 عوامل رونویسی متصل به دنا  –حاوی دنای حلقوی  – رنای رناتنی  (3

 3رنابسپاراز  – با دنای متصل به غشا   –رنای حامل آمینو اسید  (4
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 در فرآیند ترجمه ......................... نسبت به سایرین همواره در مرحله متفاوتی رخ می دهد.  23
 رناتن  E  از جایگاه tRNAخروج  (1

 تشکیل پیوند پپتیدی میان دو آمینو اسید  (2

 اتصال دو زیر واحد رناتن به یکدیگر (3

 tRNAجداشدن زنجیره پلی پپتیدی از  (4
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 "هر فردی که .........  "در مورد کم خونی ناشی از گویچه های قرمز داسی شکل، کدام گزینه صحیح است؟   24
 ر شرایطی از لحتظ رخ نمود کامال مشابه افراد سالم است. هدر برابر ماالریا مقاوم است، در   (1

 دارای ژنوتیپ ناخالص بیماری است، انگل ماالریا، گویچه های قرمز فرد را آلوده نمی کند.  (2

 فاقد دگره سالم در ژن زنجیره بتای هموگلوبین باشد، قطعا در سنین پایین می میرد.  (3

 وگلوبین می باشد. ورود انگل ماالریا به بدنش می تواند منجر به ابتال به ماالریا شود، فاقد دگره بیماری مربوط به ژن هم (4
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 کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟  25
 "عاملی که با ............، باعث خروج جمعیت از حال تعادل می شود، به طور حتم ............."

 بر سازگاری جمعیت یا محیط می افزاید.  _غنی تر کردن خزانه ژن  (1

 تنوع و فراوانی دگره ها را کاهش می دهند.  –افزایش گوناگونی در جمعیت  (2

 تفاوت های فردی را کاهش می دهند.  –کاهش فراوانی فقط افراد غیر سازگار با محیط  (3

 دگره های جدیدی ایجاد می کنند.   –تغییر فراوانی دگره ای بر اثر رویدادهای تصادفی  (4
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