
 باسمه تعالي

اداره  مهر آموزشگاه نمره   آموزش و پرورش  

   علوم تجربی رشته: دوازدهم :پایه (3) زیست شناسی درس: نوبت: 

 مدت امتحان:  تاریخ آزمون: صفحه  3در سواالت 

 : نام دبیر  : شماره صندلي :خانوادگينام و  نام

 بارم سؤاالت ردیف
 

1 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:

 شود. یاشتباه م دیاستر نوکلئوتیسفو دف وندی....... باعث شکسته شدن پ........... میآنز ش،یرایعمل و یدر ط -1

 شود. یفته م...........گ شودینها حذف نمکه رونوشت آ ی(ا)هو هسته یوتیوکاری یDNA از مولکول  ییهابه بخش -2

 رنگ نوعی ذرت یک صفت چندجایگاهی است که در بروز آن بیش از ............................ شرکت دارد -3

 .ندیگوی..... م................... به فرایندی که باعث تغییر فراوانی اللی بر اثر رویدادهای تصادفی -4

 است............................ تری ها نسبت به داروها مربوط به فرآیندمقاوم شدن باک - 5

  .ازگذشته های دور تازمان حال زندگی کرده است .................. گونه گیاهی - 6
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 از عبارات  زیر موارد غلط را مشخص کرده و زیر قسمت غلط خط کشیده وصحیح آن را در جلو عبارت بنویسید.:

   دهند.یم کاهشواکنش را  یفعال ساز یها، انرژمینزآ -1

  .در تنظیم مثبت رونویسی فعال کننده به راه انداز متصل می شود -2

   فنوتیپ گفته می شودترکیب جفت الل های یک صفت در هر فرد به  -3

  .داردناثر  نیپروتئ یژن بر توال یمیتنظ یجهش در توال -4

1 

3 

 را مشخص کنید. در هر مورد گزینه صحیح

 رد؟یگیچگونه صورت م گریکدیبا  دهایاتصال نوکلئوت ،یدینوکلئوت یپل رهیزنج کی در -1

 باز -( قندد قند -ج( فسفات فسفات -ب( باز باز -الف( باز

  گاهیدر جا کدون یآنت کی( به عنوان هرگاه )( ...mRNA: ..... AUGCCGGGUAC) در هنگام ترجمه -2

 رد؟یگیقرار م  گاهیکدام کدون در جا رد،یقرار گ بوزومیر

 ( د ج(  ب(  الف( 

 دارند؟ پیچند نوع ژنوت بیزن و مرد به ترت ،یلیهموف یماریب در -3

 2-3د(  3-3ج(  3-2ب(  2-2الف( 

 نسبت به هم آنالوگ هستند؟ ریز یاز ساختارها کیکدام  به -4

 ( بال کبوتر و دست انسانب                  ( بال کبوتر و بال پروانهالف

 وال لةد( بال کبوتر و با                 وال و دست انسان لة( باج

1 

 در هر عبارت کلمه صحیح داخل پرانتز را انتخاب کنید. 4

 .بسازد( انفلونزا -سینه پهلو) گریفیت سعی داشت واکسنی علیه بیماری -1

 آمینو اسیدها نقش دارند. (گروه کربوکسیل‘– گروه) در تشکیل ساختار سوم پروتئین -2

 (متصل به آن یسیعوامل رونو -مهارکننده متصل به آن نی)دنا( است که به کمک )پروتئ DNAاز مولکول  یبخش ندهیافزا -3

 بخشد.یرا سرعت م یسیعمل رونو

 .ردیگیصورت م(  - ) )رناتن(، توسط  بوزومی)دنا( به ر DNAانتقال اطالعات از  -4

 است( خاموش –دگرمعنا جهش )  ینوع ATCبه  ATTجهش تبدیل - 5

 متنوع تراست  (یاخته استخوانی –نرم آکنه برگ  یاختهدر)تنوع اندامک های مربوط به ژنگان  - 6
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 دوم صفحه                                                                    ( 3) يشناس ستیز

 نمره ( 5/0به بعد هر کدام  11از سوال  و 25/0هر کدام  10) تا سوال . به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید 5
  ؟ چه بودمرحله سوم آزمایش گریفیت نتیجه  -1

 کند؟یم دییرا تأ DNA یاز همانندساز کیمزلسون و استال، کدام  شیآزما -2

 دارد؟ یبستگ یعامل چه به دینواسیآم هر فرد به نحصرم اتیخصوص -3

  دارد؟ یبستگ عامل چه به سلول در ژن کی یسیرونو زانیم -4

 .مثالی ازتنظیم بیان ژن قبل ازرونویسی درهوهسته ای ها بنویسید  -5

 است؟ کدام اغازترجمه درمرحله ترجمه گام نیاول=  6

 است؟ برابر تینموددرجمع نمودوژن رخ انواع صفات درکدام   - 7

 شود؟ یم یمثل دیتول ییجدا باعث تیجمع یژن ساختار ردهندهییتغ عامل کدام - 8

 ؟ مارکندیب را HbA Hbs افراد تواند ینم ایماالر مولد عامل چرا– 9

 . ردهدییتغ را سانترومر مکان توانند یم یتن فام یساختار یها جهش کدام- 10

  .دیسیبنو را هاوتیوکاری با هایباکتر یهمانندساز تفاوت کی – 11

 پیبا ژنوت یفرد بیترک نو یهامتگا - 12   .دیرا مشخص کن  

 کند؟یم یریجلوگ میآنز تیفعال از چگونه PH )  (تهیدیاس رییتغ -13

  رد؟یگ یم صورت ییمبنا چه بر یخون یها گروه یبند گروه -14

 انی بوجود می آورد را بنویسید.فنوتیپ یکس AaBbCcدو زنوتیپ در ذرت که مانند ژنوتیپ   -15

 .دیسیبنو را یهنیدگرم و یهنیم هم ییزاگونه تفاوت -16

 است؟ انتظار قابل آنها فرزندان نیب در ییهاپیژنوت چه ل،یهموف یزن با سالم یمرد ازدواج از -17

 در و مادر را بنویسیددارد. ژنوتیپ پ Oو اولین فرزندشان گروه خونی  Bو ماىر گروه خونی  Aپدر گروه خونی  – 18

 منظور از خزانه ژنی چیست؟ – 19
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 .دیده پاسخ ریز یهاپرسش به نیپروتئ یساختارها با رابطه در

 کند؟يم مشخص را آن ساختار کدام ،يخط صورت به دهاینواسیآم گرفتن قرار بیترت( الف

 ست؟ا کدام یينها ساختار دارند، رهیزنج کی فقط که یيهانیپروتئ یبرا( ب

 است؟ چگونه نیهموگلوب دوم ساختار شکل( ج
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 : یدروبرو پاسخ ده یکپ یبا توجه به مولکول رنا
              

 باشد؟  يمبرای پروتئین سازی  (رمزه)چند کدون  یمولکول دارا ینالف)ا 

     ؟باشد يم ینواسیدچند آم یاشود دار يمولکول ساخته م ینا یکه از رو یدیپپت يب) رشته پل 

    یسیدمولکول را بنو ین) رشته رمز گذار اپ
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 ومس صفحه                                                 ( 3) يشناس ستیز

           نام و نام خانوادگي :                                   

 

8 
 .یدپاسخ ده کاملبه صورت  یربه سؤاالت ز

  شود؟یحضور الکتوز چگونه سبب روشن شدن ژن م یکال ایشیاشر یباکتر در -1

 

 :  یدبا توجه به شکل روبرو پاسخ ده ا -2

 دهد؟  یدر کدام سلولها را نشان م یسازشکل همانند ینالف) ا  

 شود؟    یم یدهشکل د یندر ا ی) چند دوراهب

 دارند؟  یتفعال یکازهل یمچند آنز ی) در هر دو راهپ

 ؟ یستسلولها چ یندر ا یت) علت متعدد بودن نقاط همانندساز 
 

 .یدپاسخ ده یرز یهاناقل( به پرسش ی)رنا در رابطه با  -3 

 شود؟یدارد، به کدام کدون متصل م کدون  یکه آنت ی ( الف

 دارد؟ یبستگ یمناسب به آن، به چه عامل ینواسید( اتصال آمب
 

 شود؟یم یلتشک یونددر اثر کدام پ یی( ساختار نهاج

 شود؟یساخته م یمبه وسیله کدام آنز  ها،یوکاریوت( در د
 

 

 .یدپاسخ ده یرز یهابه پرسش یکتونور یلفن یماریدر رابطه با ب -4

 را ندارند؟ یم( افراد مبتال کدام آنزالف

 شود؟یم یجاددر فرد ا ی( چه مشکالتب

                                                                                بارز؟ یانهفته است  یماریب ین( اج

  .یدکن یام گذارن باشد،یم همانندسازیشکل مقابل را که مربوط به  -5

 

 

 

 

 

شود به سواالت  یم یجادکه در اثر جهش درآن ا ییراتیدهد با توجه به تغ یرا نشان ماز مولکول  یقسمت یررشته ز -6

 یدپاسخ ده یرز

یعیطب                                                                         

 رخ داده است؟ یه به رشته باال چه نوع جهش(با توجالف


 باشد ؟ یم یازچه نوع یدیپپت یمربوط به رشته پل ییرات( تغب

 

 .یسیدمورد نظر را بنوجهش بر مولکول  ینا یر(تاثج
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 «  موفق باشید» 

 



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/ششم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/پنجم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/چهارم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/دوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/اول/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هفتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/نهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دوازدهم-متوسطه/
https://t.me/biamozcom
https://t.me/biamozgp
https://www.instagram.com/biamozcom/

