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 محل مهر امتحانات

 شماره داوطلب:

 نام و نام خانوادگی: یتجرب رشته: دوازدهم پایه:

 ۲ تعداد صفحات: ۱ تعداد برگه سؤال:  

 :تاریخ امتحان وقت امتحان: : ساعت
                   

۱ 

 دیرا مشخص کن ریز یبودن عبارت ها نادرست ایدرست 

 .ندیگو انهیب یا اگزون ،حذف شده یتوپالسمیس كیپ ی RNAدر  ها که رونوشت آن DNAاز یبه نواح (الف

 شود. یم تیدو جمع یموجب تشابه خزانه ژن ت،یدو جمع نیب هیو دو سو وستهیشارش ژن به طور پ (ب

 متفاوت است. توپالسمیساخته شده درس RNAساخته شده در هسته با  RNAدر همه سلولها  (پ

 گیرد می را پلیمرازRNAحرکت جلوی و شده متصل انداز راه نام بهDNA از خاصی توالی به مهارکننده پروتئین(ت

 است. وستهیپ ریغ یگاهیصفات تك جا(رخ نمود) پیفنوت (ث

 .دیآ یبوجود م بینوترک یدهایکرومات متفاوت باشند یالل ها یحاو اور نگیاگرقطعات مبادله شده در کراس (ج

5/۱ 

                                                           .دیرا مشخص کن  مورد درست داخل پرانتزاز کلمات  ریدرجمالت ز ۲

 (.شود نمی -)می شوداآمینواسیده توالی در تغییر باعث همیشه ) چارچوب تغییر - جانشینی ( جهش (أ

 د.کن یم تیتثبمیوگلوبین( را  –یی مانند)منافذغشایی ها نیپروتئ (دوم/ سوم )ساختار  یونیو یاشتراکی وندهایپ (ب

–A)گاهیجا دینواسیشود و با آم یناقل خود جدا م یRNAاز (A –P)گاهیجا دِینواسیآم طویل شدنِ ترجمه، در مرحله (ج

P) کند. یبر قرار م وندیپ 

 باشد. یم (گسسته – وستهیپ )و  ( یدو الل - یچند الل)صفت  كی ABO یگروه خون (د

 شود. در واحد زمان سرعت واکنش شیباعث افزا همواره(-یحدتا )تواند  یم (میآنز–ماده  شیپ) شیافزا (ه

5/۲ 

  :                                                                       كامل كنيدرا با کلمات مناسب  یخال یجادر جمالت زیر  ۳

 .ندیگو یم ..................... شود یم یمِراز را که باعث رفع اشتباه ها در همانندساز یپل DNA ینوکلئاز تیالف. فعال

 دارد . یبه ........................ بستگ دینواسیمنحصربه فرد هر آم اتی. خصوصب

 .بروند ...................یا ..................  مثل هایی بخش به ممکن روند می آندوپالسمی شبکۀ به ایی کهه پروتئین. پ

 شود. یکند .................... گفته م یم ییآن را شناساپلیمراز RNAکه  DNA ی ژهیو یدینوکلئوت یها ی. توالت

 کند وجود ندارد . هیتواند تجز یرا م نیآالن لیفن دینواسیکه آم یمی........................ آنز یماری. در بث

 نامند یشوند را ....................................... م یم دهیمختلف د یگونه ها نیکه در ب DNAاز  ییها ی. توالج

۳ 

 در جدول زیر ،هر یك از گزاره ها با یکی از واؤه ها ارتباط منطقی دارد. 4

 گزاره واژه

 به عنوان عامل  موثر در انتقال صفات DNA الف( کشف  گریفیت .۱

 DNAب( ارائه مارپیچ دورشته ای  ایوری .۲

 می تواند بین سلول ها منتقل شود ج(ماده وراثتی چارگف .۳

 A,Tد(برابر بودن تعداد بازهای  Xپرتو  .4

   واتسون .5

۱ 

 : دیکن فیرا تعر ریز یواژه ها 5

 پیرایش (الف

 همتا یساختارها(ب

 الل(پ 

 خزانۀ ژنی (ت

 

۲ 
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 ببرید؟ نام را DNA مولکول پیریمیدینی بازهای -الف 6

 ؟کند، چه نامیده می شوند ییشناساکمك می کنند تا راه انداز را مراز  یپل RNAدر یوکاریوت ها پروتئینهایی که به  -ب

 ، چه نامیده می شود؟شده است تازه ساخته RNAرشته هیآن شب یدینوکلئوت یوالت که DNAمولکولی از بخش -پ
 کنید ذکر را عوامل این از مورد دواست،  مختلفی عوامل نیازمند ترجمه مرحله -ث

 بیاورید؟ مثال بیماری یك هرکدام X کروموزوم به وابسته و اتوزومی های بیماری از  -ج

 می شود دو مورد ذکر کنید. ها تیدر جمع یحفظ گوناگوناز عواملی که باعث  -د
این دیمر را از رشته ود خ ینوکلئاز تیفعالچیست و اگر قرار باشد نوعی آنزیم با   نیمیت ر(مید)دوپار ایجاد  عامل -ر

DNA ؟شکندی را بوندیپچه  جدا کند، باید 

۳ 

 در کدام نوع سلول ها را نشان یشکل روبرو همانند ساز  -الف ۷
  دهد؟ یم

  5/۰  چه نام دارد؟  ۱ های شماره -ب

 . دیپاسخ ده زیر به سؤاالتی اکالیاشرش یباکترژن در  انیب میدر مورد تنظ ۸

 رد؟یگ یچه هنگام صورت م باکتریدر این ژن  انیب میتنظ الف( به طور معمول

 ؟چه نام دارد، شود متصل انداز راه به بتواند تا کندیم مراز کمكیپلRNA با اتصال مالتوز به آن به که ینی(پروتئب

5/۰ 

 توضیح دهید در مرحله ی آغاز ترجمه چه اتفاقاتی روی می دهد. ۹

 

 

۱ 

 ؟ مثال بزنید.گیردساختار چهارم در چه نوع پروتئین های شکل می  -الف ۱۰
به این  آن سه بعدی که ساختار ینیپروتئ نیاولو  برند یم یپ ها نیپروتئ یساختار سه بعد به چگونه نیمحقق  -ب

 ؟بود کدام موردشد  ییشناساروش 
۱ 

 .برقرار است ه ایرابط چه Wو Rبین الل  یمونیگل م اهیدرگ -الف ۱۱
 ؟زنگوله است هیشبفنوتیپ های رنگ گل میمونی  یفراوان عینمودار توزآیا  -ب

۷5/۰ 

آنها فرزندان  مشخص کنید چه گروهی از ازدواج کند،با استفاده از مربع پانت یلیناقل هموف یسالم با زن یاگر مرد ۱۲
 خواهند بود؟ لیهموف

 
۷5/۰    

 دهد؟ یم را نشانجمعیت از عوامل به هم خوردن تعادل  كیکدام  ر،یاز موارد ز كیهر  ۱۳
 آنها. هیاول بزرگِ تیجمع درختان بلوط پس از آتش سوزی دراز  کوچك یبخشماندن  یباق -الف

 یهاول تیبا جمع سهیمقادر کنندی را تحمل م سرما که یدرآن،تعداد افراد که جمعیت یك نوع خرگوش تغییر -ب
   . باشد شتریب

5/۰    

 ست؟یمتفاوت چ یهمتا در گونه ها یعلت وجود ساختارها -الف ۱4
را  گونه رییتغ یردپا الیجیوست یساختارهاپی بردند  کدام یك از شواهد تغییر گونهزیست شناسان با بررسی  -ب

 نشان می دهد؟
5/۰    

 می کنند)دو مورد( چه استفاده هاییجانداران مختلف  ی DNA نیب ۀسیمقا شناسان از ستیز ۱5
 

5/۰ 

جمعیت ها که  هم زننده ی تعادلعامل بر  اولینبا توجه به شکل مقابل بیان کنید  ۱6
به دو قسمت پس از ایجاد یك مانع جغرافیایی  و تقسیم جمعیت اولیه ماهی ها 

  وارد عمل می شود؟ کدام است؟جداگانه 
توان آنها را  یمشده و  جدا گریکدیاز  جدید تیدو جمع یخزانه ژندر چه هنگامی 
 شمار آورد. دوگونه مجزا به

5/۰ 

است؟ برای این نوع  چه نوع گونه زایی کنند، یم یزندگ ستگاهیز كیکه در  ییها تیجمع نیب دیجدای گونه ایجاد  ۱۷
 بزنید. مثالگونه زایی یك 

5/۰ 
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