
 ّبی ًَیي صیستی( فٌبٍسی) زیست دوازدهم 7امتحان فصل 

 نام  و نام خانوادگی:

 ًوشُ 1 دسستی یب ًبدسستی جوالت صیش سا هطخص کٌیذ. -1

 ثیَتیک ثِ دست آهذُ است. دس صیست فٌبٍسی ًَیي اص سٍش تخویش ٍ کطت سیضاًذاهگبى، هَادی هبًٌذ آًتیالف( 

 ثَد.آهیض، ثشای دسهبى ًقص دس دستگبُ ایوٌی  اٍلیي طى دسهبًی هَفقیت ة(

 ضًَذ. ضًَذ ٍ یب اصال تکثیش ًوی ای دس هحیط کطت ثِ هقذاس کن تکثیش هی ّبی هبّیچِ ای هبًٌذ سلَل ّبی توبیض یبفتِ سلَل ج(

  سی ٍجَد ًذاضتٌذ.قبٍم ثِ گشهب تب پیص اص صیست فٌبٍصّبی هالآهی( د

 

 ًوشُ 1 جوالت صیش سا ثب کلوبت هٌبست کبهل کٌیذ. -2

 ضَد. ّب قسوتی اص سبهبًِ .................................... آًْب هحسَة هی ی ثبکتشی ّبی ثشش دٌّذُ الف( آًضین

 ........ توبیض یبثذ.تَاًذ تکثیش ضَد ٍ ثِ سلَل کجذی یب سلَل ............................... سلَل ثٌیبدی کجذ هیة( 

 ّبی َّضوٌذاًِ اًسبى، دس تَلیذ هحصَل، ثب استفبدُ اص هَجَد صًذُ ......................................... ًبم داسد. فعبلیت ج(

 ضَد. ًبقل ٍ طى جبگزاسی ضذُ دس آى، ........................................... گفتِ هی DNAثِ هجوَعِ  د(

 

 ًوشُ 5/0پالسویي هٌْذسی ضذُ ٍ پالسویي طجیعی:  -3

 الف( چِ تفبٍت سبختبسی ثب ّن داسًذ؟

 

 ة( چِ تفبٍت عولکشدی ثب ّن داسًذ؟ 

 

 ًوشُ 75/0ثشای تَلیذ گیبُ پٌجِ تشاطى هقبٍم ثِ آفت،  -4

 ضَد؟ الف( طى هٌتقل ضذُ اص چِ هَجَدی استخشاج هی

 ضَد؟ هیة( پشٍتئیي هحصَل ایي طى کجب ٍ چگًَِ فعبل 

 

 

 ًوشُ 5/0 اص دالیلی کِ ثشای طشاحی ٍ تَلیذ جبًَساى تشاطًی ٍجَد داسد، یک هَسد ثیبى کٌیذ. -5

 

 

 ًوشُ 1 دس یک جبیگبُ تطخیص ایي آًضین، EcoR1دس ًتیجِ فعبلیت آًضین  -6

 ضَد؟ استش ضکستِ هی الف( چٌذ پیًَذ فسفَدی

 ضَد؟ استشی ثیي کذام ًَکلئَتیذّب ضکستِ هی ة( پیًَذ فسفَدی

 ضَد؟ ة( چٌذ جفت ثبص آلی هکول اص ّن جذا هی

 

 ًوشُ 5/0تشیي اّذاف هٌْذسی طًتیک چیست؟  یکی اص هْن -7

 

 



 ًوشُ 1َاسد صیش دلیل رکش کٌیذ. ثشای ه -8

 ضَد، فعبلیتی ثسیبس کوتش اص ایٌتشفشٍى طجیعی داسد. الف( ایٌتشفشًٍی کِ ثِ سٍش هٌْذسی طًتیک سبختِ هی

 

 

 لیي غیشفعبل ثِ اًسَلیي فعبل است.تشیي هشحلِ دس سبخت اًسَلیي ثِ سٍش هٌْذسی طًتیک تجذیل اًسَ ة( هْن

 

 

 ًوشُ 5/0هضیت استفبدُ اص آهیالصّبی هقبٍم ثِ گشهب سا ثٌَیسیذ.  -9

 

 

 ًوشُ 5/0 ًبهٌذ؟ ّبی کوکی هی چشا پالصهیذّب سا کشٍهَصٍم -10

 

 

 ًوشُ 5/0 ضَد؟ )دٍ هَسد( ًَتشکیت ثِ ثبکتشی، ثب چِ سٍضی دس دیَاسُ ثبکتشی هٌبفزی ایجبد هی DNAثشای ٍاسد کشدى  -11

 

 

 ًوشُ 25/1ثِ سؤاالت صیش پبسخ کَتبُ دّیذ.  -12

 ِ سٍش هٌْذسی طًتیک سا ثٌَیسیذ.ًبم یک ٍاکسي تَلیذ ضذُ ثالف( 

 پپتیذ است؟ َّسهَى اًسَلیي داسای چٌذ صًجیشُ پلیپیص ة( 

 ضَد؟ ّب استفبدُ هی ثیَتیک ًَتشکیت، اص آًتی DNAشاحل تَلیذ دس کذام هشحلِ اص ه ج(

 گزاسد؟ ّب ثش فشسبیص خبک سطحی چِ تأثیشی هی کص کطت گیبّبى هقبٍم ثِ علفد( 

  ّبی هٌْذسی ضذُ سا دسیبفت کٌذ؟ دسهبًی، چشا ثبیستی ثیوبس ثِ طَس هتٌبٍة لٌفَسیتدس طى ( ُ

 

 ًوشُ 5/0 چشا تطخیص صٍد ٌّگبم آلَدگی ثب ٍیشٍس ایذص اّویت صیبدی داسد؟ -13

 

 

 ًوشُ 5/0 کٌٌذ؟ ّب فعبلیت هی هتخصصبى هٌْذسی ثبفت دس کذام صهیٌِ -14
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