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 بارم سواالت ردیف

 . دیسیمشخص کرده و در برگه پاسخ بنو لیرا بدون ذکر دل ریاز عبارات ز کیغلط بودن هر ای حیصح 1

 .شوند می ایجاد استری فسفودی و هیدروژنی پیوند دو هر رونویسی آغاز مرحله در( الف

 .است یکسان گونه، یک افراد همه در غریزی رفتارهای اساس( ب

 .دارد وجود جمعیت دو میان ژن شارش ، میهنی دگر زایی گونه در( ج

 .شوند می مردگی بافت سبب ، راکیزه DNA به حمله با آزاد های رادیکال (د

1 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 2

 .دارد بیشتری اثر ای دگره رانش باشد،................  جمعیت یک اندازه چه هر( الف

 . است................  حداکثر یوکاریوت، یاخته در شرایط بهترین در گلوکز کامل تجزیه ازای در شده تولید ATP مقدار( ب

 .گویند می................  گیاهان گیرد، می انجام کالوین چرخه با فقط ها آن در کربن تثبیت که گیاهانی به( ج

 .هستند..........................  بنیادی های یاخته ، بالستوال داخلی توده های یاخته( د

1 

 نیستند؟ وراثتی ماده ها پروتئین شد متوجه چگونه ایوری 3

 

75/0 

 :دهید پاسخ زیر های پرسش به ، پروتئین ساختارهای با رابطه در 4

 کند؟ می مشخص را آن ساختار کدام خطی، صورت به آمینواسیدها گیری قرار ترتیب( الف

 است؟ کدام نهایی ساختار دارند، پپتیدی پلی زنجیره چند یا دو که هایی پروتئین برای( ب

 دارد؟ را ساختار کدام خصوصیات مارپیچی، پپتیدی زنجیره هر هموگلوبین در( ج

75/0 

 :دهید پاسخ زیر های پرسش به DNA ساختار مورد در 5

 بود؟ دانشمند کدام تحقیقات نتیجه پیریمیدینی و پورینی بازهای مقدار بودن مساوی( الف

 بود؟ چه استال و مزلسون آزمایش نتیجه( ب

5/0 

 .بنویسید ها پروکاریوت به نسبت ها یوکاریوت در همانندسازی بودن تر پیچیده برای دلیل دو( الف 6

 دارد؟ را DNAهنگام همانند سازی   استر فسفودی پیوند شکستن توانایی آنزیم کدام( ب

75/0 

 .دهید پاسخ رونویسی مورد در 7

 شود؟ می رونویسی ها، یوکاریوت در رنابسپارازها کدام توسط ترتیب به رناتنی رنای و ناقل رنای( الف

 شود؟ می شناسایی ابتدا رونویسی، آغاز مرحله در دنا از بخش کدام(ب

75/0 

:                                                                               دهید پاسخ زیر های پرسش به زیر mRNA در نوکلئوتیدی توالی با ارتباط در 8

AAAGUAAUGCGAGGAUGACG                                                                                                         
 است؟ کدام گیرد، می قرار  A جایگاه در که پادرمزی اولین( الف

 است؟ کدام گیرد، می قرار  P جایگاه در که ای رمزه آخرین( ب

 گیرد؟ می قرار رناتن جایگاه کدام در پایان رمزه( ج
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  ادامه سواالت در صفحه دوم 

 ...................پرورش  آموزش واداره  ( 3) شناسی زیست :درس آزمون

 های آموزشی متوسطه نظری اداره تکنولوژی و گروه

 گروه زیست شناسی استان خراسان رضوی

 (دوم نوبت) ماه خرداد: آزمون تاریخ

 دقیقه 80  : آزمونمدت  تجربیه : رشت

    3صفحات : تعداد  25  :تعداد سواالت

 نام آموزشگاه:  شماره پرسنلی:  :طراح نام خانوادگی  نام و
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 بارم ادامه سواالت ردیف

 :ها پروکاریوت در رونویسی منفی تنظیم در 9

 است؟ مولکول کدام اتصال محل اپراتور( الف

 دارد؟ قرار کجا در اپراتور جایگاه( ب

5/0 

 مودهاین ژنوجود دارد.   Oدر بین فرزندان گروه خونی دارد را B خونی گروه پدر و  Aگروه خونی  دارای مادر ای خانواده در 10

 (حل راه ذکر بدون) اند؟ کدام والدین

5/0 

 بینی پیش را . ژنوتیپ ممکن در فرزنداناند کرده ازدواج بوده هموفیل مادرش که مردی با بوده هموفیل پدرش که سالم زنی 11

 . کنید

1 

 :دهید پاسخ زیر های پرسش به میمونی گل رنگ صفت  مورد در 12

 دهد؟ می بروز را رنگی چه  RW( ژنوتیپ) نمود ژن( الف

 است؟ نوع کدام از ها دگره بین رابطه( ب

 بدون) شود؟ می دیده فرزندان در( هایی فنوتیپ) نمودهایی رخ چه صورتی میمونی گل با سفید میمونی گل آمیزش از( ج

 (حل راه ذکر

1 

 .کنید مشخص را روبرو شکل های جهش نوع 13
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 چیست؟ دهنده نشان متفاوت های گونه در همتا ساختارهای وجود( الف 14

شان را تغییرگونه ردپای وستیجیال ساختارهای بردند پی ها، گونه تغییر شواهد از یک کدام بررسی با شناسان زیست( ب  ن

 دهد؟ می

5/0 

 .دهید کوتاه پاسخ زیر های پرسش به 15

  دارد؟ بستگی عاملی چه به ها کامه در ای دگره گوناگونی( الف

  دهد؟ می افزایش را گوناگونی چگونه جهش (ب

 است؟ گیاهی نوع چه طبیعی، گیاه های گامت با تتراپلوئید گیاه های گامت آمیزش حاصل (ج

1 

 :دهید پاسخ زیر های پرسش به سلولی تنفس مورد در 16

 گیرد؟ می انجام کجا در و داشته نام چه ای یاخته تنفس مرحله اولین( الف

 شود؟ می تامین ماده کدام از گلوکز تجزیه به مربوط های واکنش برای الزم انرژی( ب

 شد؟ خواهد ای ماده چه به وتبدیل داده دست از را مولکول کدام اکسایش، هنگام پیروات( ج

 شود؟ می آزاد کرین اتم چند دهد، می رخ کربس چرخه در که متفاوتی های واکنش طی( د

5/1 

 :دهید پاسخ زیر های پرسش به «اکسیژن از مستقل زیستن»  مورد در 17

 کنند؟ می استفاده شیری های فرآورده تولید برای تخمیر نوع کدام از ها باکتری( الف

 شود؟ می تولیدCO2  تخمیر، نوع کدام در( ب

5/0 

 :دهید پاسخ زیر های پرسش یه فتوسنتز مورد در 18

 است؟ گیاهی های سلول کلروپالست بخش کدام در ها فتوسیستم استقرار محل( الف

 است؟ سبزینه بخش کدام در روبیسکو آنزیم فعالیت محل( ب

 شود؟ می جبران چگونه 1 فتوسیستم در a سبزینه الکترونی کمبود( ج

 داشت؟ خواهد فتوسنتز بر تاثیری چه درگیاهان، متفاوت های رنگیزه وجود( د
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  در صفحه سوم ادامه سواالت 

 بارم سواالت ردیف

 :دهید پاسخ زیر های پرسش به«  دشوار شرایط در فتوسنتز»  مورد در 19

 شود؟ می انجام ها یاخته کدام در کربن تثبیت مرحله اولین ، C4 گیاهان در( الف

 مساعد روبیسکو آنزیم فعالیت کدام انجام برای شرایط اکسیژن، میزان به  CO2 نسبت شدن کم با ، C3 گیاهان در( ب

 شود؟ می

 دهد؟ انجام مقابل شکل مطابق را کربن تثبیت که ببرید نام گیاهی(  ج
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 .ببرید نام مثال یک زیر کننده فتوسنتز جانداران از یک هر برای 20

 زا اکسیژن فتوسنتزکننده باکتری( ب              زا اکسیژن غیر فتوسنتزکننده باکتری( الف
5/0 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.« ژنتیک زیست فناوری و مهندسی » در مورد  21

 الف( همسانه سازی دنا چیست؟

 ب( در دنای نوترکیب، جایگاه شروع همانندسازی مربوط به دیسک )پالزمید( است یا قطعه دنای خارجی؟
 ج( برای  اتصال دنای مورد نظر به دیسک )پالزمید( از کدام آنزیم استفاده می شود؟

1 

 .دهید پاسخ زیر های پرسش به فناوری زیست کاربرد مورد در 22

 است؟ شده تولید روش این با واکسن کدام نوشته، را ژنتیک مهندسی روش به واکسن تولید( الف

 .کنید تعریف را درمانی ژن( ب
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 دارد؟ اشاره تجربه اثر در رفتار تغییر از شکل کدام به زیر، موارد از یک هر 23

 اسکینر جعبه در موش رفتار( الف

 شامپانزه توسط موریانه النه درون به درختان نازک شاخه های برگ فروبردن( ب

 زنگ صدای به پاسخ در سگ بزاق ترشح( ج

 افتادن حال در های برگ به ها جوجه ندادن پاسخ( د

1 

 5/0 دهند؟ می تفییر را خود غذایی رفتارهای رقیب، یا شکارچی وجود هنگام جانوران دلیل چه به 24

 چیست؟ دگرخواهی رفتار( الف 25

 .بنویسید را دگرخواهی رفتار دارای جانوران از مثالی (ب
75/0 

  

 « ارزشمند تر از همین امروز نیست چیزی» 
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