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 درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید : 1

 انسان در مرحله رویانی و بلوغ متفاوت است. 1تعداد نقاط همانند سازی در کروموزوم شماره الف( 

 پیوند هیدروژنی ایجاد نمی شود. DNAدر پایان رو نویسی بین نوکلئوتیدهای ب( 

 صفت خاص هیچگاه انواع فنوتیپ از انواع ژنوتیپ کم تر نیست.برای یک ج( 

 عیت زنبور عسل با نوترکیبی گامت های متنوع ایجاد می کند.هر فردی از جمد( 

 ه(پیرووات تولید شده در سیتوپالسم  می تواند با صرف  مولکول های پر انرژی وارد میتوکندری شود. 

  هد.د یتره انتقال مبه بس دیالکوئیدرون ت یغلظت، از فضا بشی جهت در را ها پروتون د،یالکوئیساز در غشاء ت ATP میآنز و(

 . وردبدست آ ازتکثیر یاخته های بنیادی بالغ و کشت آن درمحیط کشت مناسب می توان یاخته های ماهیچه ای اسکلتی ز(

 ل  در هنگام تولد ،در جانور ایجاد شده است. ح(همه ی رفتارهای غریزی به طور کام

2 

 در پاسخنامه بنویسید.مربوط به جاهای خالی را  صحیحیا عبارات کلمات  2

  .هورمونی که نقش موثری در زایمان دارداز جنس  ..............است الف( 

 نمی شود. Aوارد جایگاه ناقلی  RNAدر مرحله ...........پروتئین سازی ،هیچ ب( 

  در گل میمون صورتی بین اللهای سفید و قرمز رابطه..........برقرار است.ج( 

 . ساختارهایی را که  کار یکسان ،اما طرح متفاوت دارند  ساختارهای ...................  می نامندد( 

 ط در موجودات دارای ................ انجام می شود. فق ATPساخته شدن نوری ه(

 ود.ر می شو(وجود رنگیزه های متفاوت در گیاهان منجر به .............. در استفاده از طول موج های متفاوت نو

 . باشد. .............دارای  بایدآغاز همانند سازی، نوترکیب عالوه بر داشتن جایگاه  DNAز(یک پالزمید مناسب  برای تشکیل 

........... فتار......وعی  رنح(شقایق دریایی  با تحریک مکانیکی جریان های آب )تماس( بازوهای خود را منقبض نمی نماید،این پاسخ 

 است. 

 

2 

 : به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه بدهید 3

  25/0؟   در شیب غلظت، از چه  ماده ای استفاده  می نماییم DNAبرای جداسازی مولکول های الف(

 

  5/0؟ سان را بنویسیددر ان xتشکیل دهنده کروموزوم  انواع مونومر های ،ب( 

-ژنوتیپ فردی با گروه خونی  ج( 
O
  .را بنویسید  

 

 25/0می باشد ؟ میوز پدیده  کراسینگ آور مربوط به کدام مرحله از مراحل تقسیمد( 

 

  25/0ه(کدام سلول در بدن انسان،در انجام فعالیت های معمول خود از تخمیر الکتیکی استفاده می نماید؟ 

 

 25/0لین  ساخته شده در مهندسی ژنتیک بایستی  با یکدیگر ترکیب شوند؟پروانسو A ,Bزیر واحدهای  چراو(
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  25/0ی می شود؟ قه بندرفتار نگهبانی  در دم عصایی،که از زاده های خویشاوند  صورت می گیرد ،در کدام نوع از رفتارها طبز(

 (5/0)هر مورد یسید علت هر یک از موارد زیر را بنو 4

  DNAیکسان بودن قطر مولکول الف(

 

 دیمر تیمینتشکیل  ب(

 
 در فضای بین دو غشای میتوکندری PHکاهش  ج( 

 

 د( استفاده از شوک الکتریکی  در مراحل مهندسی ژنتیک
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 (5/0)هر مورد  اصطالحات زیر را تعریف کنید : 5

 توالی راه اندازالف( 

 

 ی فنیل کتونوریابیمارب( 

 

 ج(تثبیت کربن 

 

 د(یادگیری
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 1فصل  در شکل مقابل پاسخگو باشید: 6

  5/0  در کدام شماره ها است؟ DNAو  RNAالف اخت-الف

  25/0 سیتوزین است یا آدنین؟4شماره -ب

  25/0  کدام عنصر قرار می گیرد؟ 5به جای شماره -ج

 برای اتصال با سایر نوکلئوتیدها  در یک رشته می تواند از چه نوع پیوندی استفاده نماید؟-د

25/0  

 

 

25/1 

   2فصل  .را کامل کنید. جدول زیر  7

 

 

 

 

 

 

 قند مصرف شده  آنزیم های دخیل  فرآیند

 ریبوز  .................................. رونویسی

 ................................ همانند سازی

................................ 

................................. 
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لل داشته باشد که باشد و هر ژن دو ا اوت فجفت کروموزوم مت2روی  بر ژن مختلف 2تحت تاثیر رنک دانه ی ذرت صفت اگر الف(  8

 (3)فصل  ;رابطه بین آن ها غالب و مغلوبی است

   5/0 . را بنویسید AaBbژنوتیپ های نزدیک به الف(
 

  25/0ب(نوع این صفت را بنویسید.

 

 5/0 این صفت را بنویسید. آستانه  های  فنوتیپبا  ژنوتیپ های ج(

 

25/1 

  جهش در چه صورت تشخیص داده نمی شود؟ در یک جمعیتالف(  9
 

  دارد؟در شرایط محیطی جدید ت ، گوناگونی در میان افراد یک جمعیت چه تاثیری بر توان بقای جمعیب( 

 

  د(این که کدام کروموزوم با هم در یک گامت یافت می شود به چه چیز بستگی دارد؟

 

75/0 

  در صورت کراسینگ اور گامت های نوترکیب آن را بنویسید.     a    B      ژنوتیپ فردی 10

 b A    
5/0 

 ر تنفس سلولی پاسخگو باشیدد 11

 (  25/0؟) می تواند باشدحداکثر بازده تولید انرژی به ازای تجزیه کامل یک گلوکز چه مقدار  الف(
 

 (  5/0)املی تغییر می کند؟وچه ع اب ب(بازده تبدیل انرژی

 

 ( 25/0) کدام بخش از فرآیند تنفس سلولی در همه ی سلول ها  به صورت یکسان رخ می دهد؟ج(

 

 ( 25/0د(چه  عاملی سبب تشکیل رادیکال آزاد می شود ؟ )

 

25/1 

 موارد  ستون الف را به ستون  ب   مربوط نمایید.)از ستون ب  چند مورد اضافه هستند.( 12

 ستون ب ستون الف

 کربنه اسیدی  در میانبرگ4  تجزیه ترکیب-A  گل رز-1

 سمکربنه از راه  پالسمود 4سلول دریافت کننده اسید  -B  یانبرگسلول م -2

 سلول دارای سیتوپالسم اسیدی در آغاز روز-c سلول  غالف آوندی-3

 محل انجام تنفس نوری  در گیاهان گرمسیری -CAM  Dگیاهان  -4

 E- بن دی اکسید  در چرخه کالوینتثبیت اولیه  کر  

1 
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 : دیآن را در پاسخنامه وارد کن ر،یمناسب در سؤاالت ز نهیپس از انتخاب گز-3 13

 است؟ یلدر کدام مرحله چرخه سلو بیبه ترت ستیبالستوس یدر سلول ها کازیو هل مرازیپل DNA تیفعال نیشتری( بالف
 

1)   S-S                                          2 (  S-1G                                  

3)  2G-1G                                                    4)  S-2G 

 قابل مشاهده است؟ یشتریب یتنوع مونومر ریاز موارد ز کی( در کدام ب

 . اگزون4. راه انداز                 3                   یسیرونو انیپا ی. توال2               بوزومی. ر1

 ........است.یلی..و بر خالف هموف.............. یهمانند گروه خون Rh( صفات ج

  یگاهیچندجا-ی. اتوزوم2                                      یجنس ریغ-ی. چندژن1

 مستقل از جنس-. گسسته4                                            وستهیپ-. گسسته3

 کم تر است؟ یهنیدگر م ییاحتمال گونه زا ریاز جانداران ز کی( در کدام د

 یدوجنس اهیگ ی. نوع4                      نی. دلف3. پلنگ                    2پرنده               ی. نوع1

 

1 

 پاسخ مناسب ارائه نمایید.  در مهندسی ژنتیک 14

  5/0   ،در جداسازی باکتری های تراژن  موثر است؟ی باکتری دارای دیسک گکدام ویژالف( 

 

  5/0ن طبیعی دارد؟ژنتیک چه مزیتی نسبت به پالسمی ب(پالسمین ساخته شده در مهندسی

 

1 

  

 در  رفتارهای جانوران پاسخ دهید.

الف( در زندگی گروهی کبوترها احتمال شکارشدن با افزایش 

 5/0جمعیت  چه تغییری می نماید.

ر میزان انرژی  چه عاملی اهمیت ه ،عالوه بب(در غذا یابی بهین

 5/0ویزه دارد؟ 
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 20 جمع نمره --

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 فق باشیدمو



نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | | نمونه سواالت درسی | | جزوه آموزشی دوازدهم گام به گام دوازدهم    |

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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