
 

 نام و نام خانوادگی:

 3زیست درس: هستور آزهوى

نام آهوزضگاه : 

 تاریخ اهتحاى:

 باسوه تعالی

 

 سنجص و ارزضیابی تحصیلی         

 )ههر آهوزضگاه(                  

 

 9و  7فصل                       

 تجربی دوازدهنپایه :                       

 ساعت ضروع:                       

دقیقه 70هدت اهتحاى:                       

 درعتٖ ٗب ًبدرعتٖ جولِ ّبٕ سٗز را هؾخص كٌ٘ذ: 1

 . ؽًَذ ًوٖ تکث٘ز اصالً ٗب ٍ ذؽًَ هٖ تکث٘ز كن هقذار ثِ كؾت هح٘ظ در إ هبّ٘چِ ّبٕ ٗبختِ هبًٌذ إ ٗبفتِ توبٗش ّبٕ ٗبختِالف :   

 . اعت ٗکغبى گًَِ ٗک افزاد ّؤ در غزٗشٕ رفتبر اعبطة :   

 .ؽًَذ هٖ ثزگشٗذُ عج٘عٖ، اًتخبة عبسٍكبر ثب عبسگبركٌٌذُ ّبٕ رفتبرج :   

 .كٌٌذ هٖ دفبع خَد قلوزٍ اس دٗگز ّبٕ گًَِ افزاد ٗب گًَِ ّن افزاد ثزاثز در جبًَراىد :    

 .دارد ًقؼ آى در ً٘ش ٗبدگ٘زٕ كِ اعت غزٗشٕ رفتبرٕ تهْبجزٍ :    

 . داًٌذ هٖ صًٖ رفتبرٕ را تبثغتبًٖ ركَدُ :    

 

1.5 

 در هَرد فٌبٍرٕ ّبٕ ًَٗي سٗغتٖ ثِ پزعؼ ّبٕ سٗز پبعخ دّ٘ذ : 2

 الف : دٍ آًشٗن هَرد اعتفبدُ در هٌْذعٖ صًت٘ک را ًبم ثجزٗذ ؟  

 ثِ درٍى ثبكتزٕ ثب چِ رٍػ ّبٖٗ در دَٗارُ ثبكتزٕ هٌبفذٕ اٗجبد هٖ ؽَد ؟ دٍ هَرد ة : ثزإ ٍارد كزدى دًبٕ ًَتزك٘ت  

   

1 

 الف : لختِ ّب ثِ عَر عج٘عٖ در ثذى ثَع٘لِ كذام آًشٗن تجشِٗ هٖ ؽَد ؟ 3

 

 ة : هْوتزٗي هزحلِ در عبخت اًغَل٘ي ثِ رٍػ هٌْذعٖ صًت٘ک چ٘غت ؟

 

5.75 

 هل كٌ٘ذ :جولِ ّبٕ سٗز را ثب كلوِ هٌبعت كب 4

 .كزد اعتفبدُ..........هثل دٗگزٕ ّبٕ ٗبختِ اس جبًَرٕ ٗب گ٘بّٖ ٗبختٔ ثبكتزٕ، جش ثِ تَاى هٖ صى اعتخزاج ٗب فزاٍردُ تَل٘ذ ثزإ : الف  

 .گٌَٗذ هٖ دًِب .................. را آًْب تکث٘ز ٍ صى چٌذ ٗب ٗک جذاعبسٕ : ة  

 . دارد ًبم ............. آٗذ هٖ ٍجَد ثِ تجزثِ اثز رد كِ رفتبر در پبٗذار ًغجتبً تغ٘٘زج :   

 . ؽَد ّوزاُ عج٘عٖ هحزک ٗک ثب كِ ؽَد پبعخ ثزٍس هَجت تَاًذ هٖ درصَرتٖ سٗزا اعت ......... هحزک ٗک سًگ صذإد :    

1 

 الف : صى درهبًٖ را تعزٗف كٌ٘ذ ؟  5

 

 دٕ دارد ؟ة : چزا تؾخ٘ص سٍدٌّگبم آلَدگٖ ثب ٍٗزٍط اٗذس اّو٘ت سٗب 

 

1 

 در رفتبر دگزخَاّٖ خفبػ ّبٕ خَى آؽبم ، چِ سهبًٖ ٗک خفبػ اس اؽتزاک غذا كٌبر گذاؽتِ هٖ ؽَد ؟ 6

 

5.5 

 چگًَِ هؾخص ؽذ رفتبر هزاقجت هبدرٕ اس فزسًذ در هَػ اعبط صًٖ دارد ؟ 7

 

 

5.75 

 چزا عبٍٍط ًز ًظبم جفت گ٘زٕ چٌذ ّوغزٕ دارد ؟ 8

 

5.5 



 

 ّز ٗک اس تَض٘ح ّبٕ سٗز هزثَط ثِ كذام ًَع رفتبر ٗبدگ٘زٕ در جبًَراى اعت ؟ 9

 الف : ؽقبٗق درٗبٖٗ ثب تحزٗک هکبً٘کٖ )توبط ( ، ثبسٍّبٕ خَد را هٌقجض هٖ كٌذ اهب ثِ حزكت هذاٍم آة پبعخٖ ًوٖ دّذ .  

 َُ ّبٕ عخت اعتفبدُ هٖ كٌٌذ .ؽبهپبًشُ ّب اس تکِ ّبٕ چَة ٗب عٌگ ثِ ؽکل چکؼ ٍ عٌذاى ثزإ ؽکغتي ه٘ة:   

 ح : جَجِ غبسّب پظ اس ث٘زٍى آهذى اس تخن ،ًخغت٘ي جغن هتحزكٖ را كِ هٖ ثٌٌ٘ذ ، دًجبل هٖ كٌٌذ .  

 

5.75 

  دارد؟ جبًذار اٗي در ًقؾٖ چِ ٍ كٌٌذ هٖ تِْ٘ جبًذارٕ چِ اس را هحذٍدكٌٌذُ ّبٕ آًشٗن : الف   15

 

 اعت؟ ٍٗضگٖ چِ دارإ آًشٗن ًَع اٗي تؾخ٘ص جبٗگبُ رؽتٔ دٍ تَالٖ : ة  

 

1 

 ؽَد؟ هٖ اعتفبدُ ل٘گبس DNA آًشٗن اس سٗز هزاحل اس ٗک كذام در:  الف 11

 DNA ثزػ:   1      

 ًَتزك٘ت DNA تَل٘ذ:  2      

 اًذ؟ ؽذُ هقبٍم خبصٖ ثَ٘ت٘ک آًتٖ ٗک ثِ ًغجت اًذ، كزدُ جذة را ًَتزك٘ت DNA كِ ّبٖٗ ثبكتزٕ دل٘ل چِ ثِ:  ة

 

5.75 

  .دّ٘ذ پبعخ سٗز عؤاالت اس ٗک ّز ثِ صًت٘ک هٌْذعٖ درثبرُ 12

 ؽکٌذ؟ هٖ را ًَكلئَت٘ذّب كذام ه٘بى اعتز فغفَدٕ پًَ٘ذ DNA ثزػ در EcoRI كٌٌذُ هحذٍد آًشٗن:  الف  

 ؟ ؽَد هٖ اعتفبدُ ثَ٘ت٘ک آًتٖ ، ًَتزك٘ت DNA ٕ تِْ٘ هزاحل اس هزحلِ كذام در : ة  

 

1.5 

 :ّب كبكبٖٗ در تخن پَعتِ اًذاختي ث٘زٍى رفتبر درثبرٓ پضٍّؼ در 4 فعّالیت 13

 كزد؟ هٖ دًجبل را إ فزضِ٘ چِ پضٍّؾگز :  الف  

 داد؟ قزار كبكبٖٗ تخن پَعتِ ؽذُ، آه٘شٕ رًگ ّبٕ هزغ تخن اس تعذادٕ كٌبر در فقظ پضٍّؾگز چزا :   ة

 

1 

  3 فعّالیت 14

 آهَسًذ؟ هٖ آًْب ثِ را ع٘زک در ًوبٗؾٖ حزكبت اًجبم چگًَِ جبًَراى كٌٌذگبى رام

 

 

1 

 كبّؼ را ّب كؼ آفت هصزف اعت تَاًغتِ رٍػ اٗي .ّغتٌذ ّب آفت ثعضٖ ثزاثز در هقبٍم گ٘بّبى تَل٘ذ فٌبٍرٕ، سٗغت كبرثزدّبٕ اس ٗکٖ 15

 اٗي .كؾٌذ هٖ را سراعٖ گ٘بّبى ثزإ هضز حؾزات كِ كٌٌذ هٖ تَل٘ذ ّبٖٗ پزٍتئ٘ي خبكشٕ، ّبٕ ثبكتزٕ اس ثزخٖ هثبل عٌَاى ثِ .دّذ

 حؾزُ ثذى در هَلکَل اٗي .اعت غ٘زفعبل هَلکَلٖ صَرت ثِ اثتذا كِ عبسًذ هٖ عوٖ پزٍتئ٘ي ًَعٖ خَد رؽذ اس إ هزحلِ در ّب ثبكتزٕ

 ثجزد؟ ث٘ي اس را ثبكتزٕ خَد تَاًذ ًوٖ عن اٗي چزا .ثزد هٖ ث٘ي اس را حؾزُ ، ؽذُ فعبل

 

 

1 

 . چزا ؟ ًبهٌذ هٖ ً٘ش كوکٖ ّبٕ يت فبم را ّب دٗغَک 16

 

1 

    15 
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