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 نوبت دوم،  دوازدهمزیست 
 

                                 

 بارم ه پاسخنامهاسوال به همر ردیف
 جمالت درست یا نادرست را مشخص کنید  1

 مشخص کردن عامل موثر در انتقال صفت تولید کپسول در نتیجه کارهای دانشمندی به نام ایوری بود.الف( 

 .گویند می به جنس وابسته باشد داشته قرار جنسی تن فام دو از یکی در آنها ژنی جایگاه که را صفاتی ب( 

 میانبرگ در بعضی گیاهان فقط از یاخته های اسفنجی است.  ج( 

 در مهندسی ژنتیک یاخته دریافت کننده دنا بدون دست ورزی ژنتیکی دارای صفت جدید می شود.   د( 

 

1 
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 مناسب پر کنید جاهای خالی را با کلمات
 پیوند های هیدروژنی بین جفت بازهای مکمل به صورت .......................... تشکیل می شوند.   الف( 

 گروه خونی........... بر اساس بودن یا نبودن پروتئینی است که در غشای گویچه های قرمز جای دارد.       (ب

 ی شود..................... انجام می دهد............................ نامیده مواکنشی که جانور در پاسخ به      (ج

2 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید . 3

 رمزه آغاز معرف کدام آمینو اسید می باشد؟    (1

 رنای ناقل توسط کدام رنابسپاراز ساخته می شود؟    (2

    ؟شود می ایجاد مختلف نوکلئوتیدی 3 توالیچند  دنا، در رفته کار به نوکلئوتید نوع ۴ با ( 3

 مولکول های کلروفیل در چه نوع بستری قرار دارند؟     ( ۴

 در پالزمید چند جایگاه آغاز همانند سازی وجود دارد؟      (5

 چه موادی تشکیل می شود؟در اولین واکنش چرخه کربس      (6

 نیاز دارند؟چرا جانوران به سود حاصل از یادگیری     ( 7

 در نقش پذیری غازها عامل شناخت جسم به عنوان مادر چیست؟   ( 8

 نقش پذیری طبیعی چه فایده ای برای جوجه ها دارد؟ (  9
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 گزینه صحیح را انتخاب کنید.
 مولکول میانجی بین دنا و رناتن چیست؟ .1

 دنا و رناد(          ژنج(         پروتئینب(       رناالف( 
 
 رخ دهد؟ =4nدر یاخته ای با عدد کروموزومی نمی تواندیک از جهش های زیر کدام  .2

 جابه جایید( واژگونی      ج(       مضاعف شدنب(    ناهنجاری عددیالف( 

 

 کجاست؟ NADPHمحل تولید .3

 روتئینیپدرون کانال های د(           غشای تیالکوئیدج(       فضای درون راکیزه ب(       فضای درون تیالکوئیدالف( 

 

 د؟رفتار نوک زدن به نوک والد در جوجه غازها برای به دست آوردن غذا به کدام نوع یادگیری شباهت بیشتری دار .۴

 خوگیری شده         د(              شرطی شدن کالسیک ج(     شرطی شدن فعال      ب(      حل مسئله الف( 

 

1 

https://konkur.info

http://WWW.DRDNA.IR
http://WWW.DRDNA.IR
http://WWW.DRDNA.IR
http://WWW.DRDNA.IR
http://WWW.DRDNA.IR


 

 
 

 نوبت دوم،  دوازدهمزیست 
 

                                 

75/1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با توجه به شکل قسمت های مشخص شده را نام گذاری کنید:  5

 A .....................: 

B.........................: 

C.............................: 

D.............................: 

E...............................: 

F.............................: 

 

 را نشان می دهد؟ پدیده ایشکل چه .2

 

 
 

 

 مفاهیم زیر را تعریف کنید. 6
 رونویسیالف( 

 الکترون برانگیخته ب( 

 دنای نوترکیبج( 

 ژن  د( 

 آنزیم هلیکازه( 

5/2 

 تفاوت ناهنجاری های ساختاری و ناهنجاری های عددی کروموزوم چیست؟ 7

 
2 

 آزمایشات گریفیت چی بود؟نتایج  8

 

 

5/1 

 دارد را بنویسید: +Bانواع ژن نمودهای احتمالی برای فردی که گروه خونی 9

 
5/1 

 گیاهان مقاوم به آفت چگونه تولید می شوند؟  10

 
5/1 

 5/0 کجاست؟ 1محل فتوسیستم  11

 20جمع  موفق باشید
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 بارم پاسخنامه 

 درستالف(  1

 درستب( 

 در میانبرگ ها آوند ها و یاخته های غالف آوندی نیز هستند. غلط.ج( 

 در مهندسی ژنتیک یاخته دریافت کننده  دنا دچار دست ورزی ژنتیکی و دارای صفت جدید می شود. غلط.د( 

 

 

1 

          رفتار-محرک ج(       RHب(    اختصاصیالف(  2

 
2 

 متیونین (1 3

 3رنابسپاراز (2

 تا 6۴(3

 پروتئین  (۴

 جایگاه 1(5

  Aکربنی و کوآنزیم 6ترکیب  ( 6

 به علت متغیر بودن مداوم محیط اطراف خود ( 7

 متحرک بودن (8

  یادگیری مهارت های اساسی از مادر ( 9

75/4 

 ب-۴ ج -3   ب-2  الف-1 ۴

 
1 

5 A :گلوکز 

B پیرووات : 

C :CO2 

D اتانول: 

E .NADH    

F   :NAD+ 

 تخمیر الکلی .2

75/1 

 .شود می گفته  رونویسی دنا، رشته یک از بخشی روی از رنا مولکول شدن ساخته به الف( 6

 برانگیخته الکترون ترونی،الک چنین به .شود خارج خود مدار از است ممکن و گیرد می انرژی الکترون تابد، می رنگیزه های مولکول به نور وقتیب( 

 گویند. می

 .شود می گفته نوترکیب دنای آن، در شده جاگذاری ژن و ناقل دنای مجموعه به ج(

 .بینجامد پپتید پلی یا رِنا تولید به آن بیان تواند می که است دِنا مولکول از بخشی ژند(  

 .دهد می فاصله هم از محلی در را دِنا رشته دو سپس کند می باز را دِنا مارپیچ آنزیمی که ه(

5/2 

تمان ند بلکه ساخکییر نمی کروموزوم های یاخته تغییر می کند اما در ناهنجاری های ساختاری تعداد کروموزوم ها تغدر ناهنجاری های عددی تعداد  7

 و توالی نوکلئوتید ها در برخی کروموزوم ها تغییر می کند.

 

2 

 5/1 شود منتقل دیگر ٔ  یاخته به ای یاخته از تواند می وراثتی ٔ  ماده که نتایج آزمایشات گریفیت این بود 8

9 BBDD-BBDd-BODD-BODd 5/1 

 5/1 شود می داده انتقال نظر ردمو گیاه به سازی همسانه از پس و جداسازی باکتری ژنوم از سم این به مربوط ژن ابتدا آفت، به مقاوم گیاه تولید برای 10

 5/0 غشای تیالکوئید ها 11
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