
 

 

 (نمره 2.5)بارم نوبت خرداد ماه  مولکول های اطالعات  فصل اول : 

ن سوال گفتار سال طرح سوال  مت 

 * 

 97دی ماه 

 98خرداد ماه 

 98خرداد ماه 

 98شهریور ماه 

 98خرداد ماه 

  98خرداد ماه 

  98ماه خرداد 

 98شهریور ماه

 99خرداد ماه 

 99خرداد ماه 

 99خرداد ماه 

 99خرداد ماه 

 99شهریور ماه

 99دی ماه 

  99دی ماه 

* 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

2 
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 مشخص کنید.  بدون ذکر دلیلدرست  یا نادرست  هر یک از عبارت های زیر را 

ن با استفاده از پرتو ایکس ابعاد مولکول دنا را تشخیص دادند.     الف.  ن و فرانکلت 
   درست ویلکینن

  درست    یم کند.          تأیید را چارگاف آزمایش هاي نتایج آیل بازهاي بودن مکملالف. 

ن ها از ب. نمونه اي ن  چهارم، نهات   ساختار با پروتئت   نادرست       است.             میوگلوبت 

 درست الف. از نتایج آزمایش های گریفیت مشخص شد که ماده وراثت  یم تواند از یاخته ای به یاخته دیگر منتقل شود.        

ن بیشن  از ریبوز دارد.   ژ   نادرست الف. دئوکیس ریبوز یک اکسن 

  درست( خیط همیشه دو رس متفاوت دارد.     RNA( و رنای )DNAب. هر رشته دنا )

  نادرستج. در هر چرخه یاخته ای، یک بار همانندسازی و رونوییس انجام یم شود.   

، باز یوراسیل وجود دارد.   DNAالف. در دنا ) ن   نادرست ( به جای تیمت 

 درستالف. در نوکلئیک اسیدهای خیط گروه فسفات در یک انتها و گروه هیدروکسیل در انتهای دیگر آزاد است.   

ن ها  ه بلند و انشعاب دار از پیل پپتیدها ساخته شده اند.   ب. پروتئت   نادرستاز یک یا چند زنجن 

ن ها ماده وراثت  هستند.      درستالف. در زمان ایوری بسیاری از دانشمندان بر این باور بودند که پروتئت 

 ها با ساختار نهات  سوم است. 
ن ن نمونه ای از پروتئت   نادرست  ب. هموگلوبت 

پتوکوکوس نومونیا یم دانست.   ی به نام اسن   درستالف. گریفیت عامل بیماری آنفوالنزا را نویع باکن 

 نادرستپیل مراز( دیده یم شود.  DNAالف. در هر دو رایه همانندسازی، یک هلیکاز و یک دنابسپاراز )

ن بازها   بت 
 درستد. ، دو رشته دنا را در مقابل هم نگه یم دار الف. پیوندهای هیدروژتن

* 

 97دی ماه 

 98خرداد ماه 

 

 98شهریور ماه 

 98دی ماه 

 98خرداد ماه 

 

 98شهریور ماه

 99خرداد ماه 

 99خرداد ماه 

 99خرداد ماه 

 99خرداد ماه 

 99شهریور ماه

 

 99دی ماه 

 

* 

2 

3 

 

1 

3 

2 

3 

2 

1 

3 

3 

1 

1 
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 در هر یک از عبارت های زیر جای خایل را با کلمات مناسب پر کنید. 

  فسفو دی اسن    را تشکیل یم دهد.   ...... ... آنزیم دنابسپاراز در فعالیت بسپارازی )پلیمرازی( خود پیوند الف. 

ن ها نیاز دارند که به این  الف. بعضن آنزیم ها برای فعالیت به یون های فلزی مانند آهن، مس و یا مواد آیل مثل ویتامت 

  کوآنزیم )کمک کننده به آنزیم(  یم گویند.          ..... .........  مواد 

وژن دار یم تواند  ن ) ... .... الف. باز آیل نین  ن )Aباشد که ساختار دو حلقه ای دارد؛ شامل آدنت    پورین(        G( و گوانت 

 که ساختار آن شناسات  شد، الف. 
ن پروتئیتن ن بود.          ..................... اولت    میوگلوبت 

دارد که در آن پیوند فسفودی اسن  را تشکیل یم دهد.  .... ........... الف. در همانندسازی دنا، آنزیم دنابسپاراز فعالیت 

 بسپارازی )پلیمرازی(

د،    جایگاه فعالنام دارد.       ... ........... الف. بخش اختصایص در آنزیم که پیش ماده در آن قرار یم گن 

ن پیوند فسفودی اسن  توسط آنزیم   دنابسپاراز انجام یم شود.      .... ...... الف. در همانندسازی دنا، شکست 

 دنا   است.  .... .. الف. نتایج آزمایش ایوری و همکارانش نشان داد که عامل موثر در انتقال صفات، مولکول 

ن ها هستند.    منشاء تشکیل ساختار دوم در پروتئ ...... ......  ب. پیوندهای    هیدروژتن ت 

  کالژنپروتئیتن است که باعث استحکام این بافت یم شود.     . ........... الف. در بافت پیوندی 

ایک به نام  فسفودی به هم متصل یم شوند و رشته پیل نوکلئوتیدی را یم سازند.   ....... الف. نوکلئوتیدها با نویع پیوند اشن 

  اسن  

   پیل پپتید  –رنا بینجامد.    . ... ..... یا  .. ....... الف. ژن بخیسژ از مولکول دنا است که بیان آن یم تواند به تولید 

  پیش ماده خوانده یم شوند.  ..... ......... الف. ترکیبات  که آنزیم روی آنها عمل یم کند، 



 

 

* 

 98خرداد ماه 

 98شهریور ماه 

 98دی ماه 

 

 98دی ماه 

 98ماه خرداد 

 98شهریور ماه

 99خرداد ماه 

 99خرداد ماه 

 99خرداد ماه 

 99شهریور ماه

 99دی ماه 

  99دی ماه 

* 

2 

2 

1 

 

3 

3 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

ن انتخاب کنید و در برگه پاسخ نامه بنویسید.  ن کلمات داخل پرانن   در هر یک از عبارت های زیر، جواب صحیح را از بت 

  پیل مراز( DNAدنابسپاراز )       پیل مراز( فعالیت نوکلئازی دارد.  DNAدنابسپاراز یا  –الف. آنزیم )هلیکاز 

ن تر )کندتر  الف. در گریزانه ان حرکت مواد در محلول بر اساس چگایل است و مواد سنگت  ن  تندتر( حرکت یم کنند.  –من 

 تندتر

 –دو انتهای رشته های پیل نوکلئوتید یم توانند با پیوند فسفودی اسن  به هم متصل شوند و نوکلئیک اسید )حلقوی الف. 

 حلقوی      ایجاد کنند.  خیط( را 

  مکمل      مکمل( یکدیگرند.  –ب. شکل آنزیم در جایگاه فعال با شکل پیش ماده یا بخیسژ از آن )مشابه 

ن ها، پیوندهای )هیدروژتن  الف. در تشکیل ساختار دوم   هیدروژتن آب گریز( برقرار یم شود.    –پروتئت 

ی های )پوشینه دار بدون پوشینه( به موش باعث بروز عالئم بیماری و مرگ در  -الف. گریفیت مشاهده کرد تزریق باکن 

 پوشینه دارآنها یم شود.  

ن )کمن   ژ ( از ریبوز دارد.  –الف. دئوکیس ریبوز یک اکسن    کمن        بیشن 

 یک  چند( جایگاه آغاز همانندسازی است.      –الف. به طور معمول هر دیسک )پالزمید(، دارای )یک 

 حلقویحلقوی( دارد.     –( سیتوپالسیم حالت )خیط DNAالف. دنای )

بازهای بازهای آیل( تشکیل یم دهند.  –پله های این نردبان را )قند و فسفات  الف. در مدل پیشنهادی واتسون و کریک،

 آیل

ن  ی  Tو Aنسبت به  Gو  Cالف. در دو رشته دنا، بت  ی( تشکیل یم شود.      –پیوند هیدروژتن )بیشن  یکمن   بیشن 

 –و نوکلئیک اسید )حلقوی الف. دو انتهای رشته های پیل نوکلئوتید یم توانند با پیوند فسفودی اسن  به هم متصل شوند 

 حلقویایجاد کنند.       خیط( را 

* 

 99خرداد ماه 

* 

2 

 در پرسش های چهار گزینه ای زیر، گزینه درست را انتخاب کنید. 

ی های دارای  دقیقه،  20، بعد از N 14به محیط کشت دارای  N 15الف. در آزمایش مزلسون و استال، پس از انتقال باکن 

 دنای استخراج شده کدام چگایل را نشان داد؟ 

ن و نییم متوسط                3             . متوسط2    . سبک              1     ن 4. نییم سنگت   . سنگت 

* 

 99خرداد ماه 

 

 99خرداد ماه 

 

 99دی ماه 

* 

1 

 

3 

 

3 

 علت هر یک از موارد زیر را بنویسید. 

   الف. در یوکاریوت ها، آغاز همانندسازی در چندین نقطه در هر فام تن )کروموزوم( انجام یم شود. 

 است.  الزم همانندسازی براي زیادی زمان مدت باشند داشته فام تن هر در همانندسازی آغاز جایگاه یک فقط اگر 

 ب. مواد سیم مانند سیانید یا آرسنیک، مانع فعالیت آنزیم یم شوند. 

ن  قرار با میتواند آرسنیک و سیانید  . شود  آن فعالیت مانع آنزیم، فعال جایگاه در گرفت 

 الف. یاخته ها به مقدار کم به آنزیم نیاز دارند. 

  در پایان واکنش ها دست نخورده باق  یم مانند بنابراین بدن یم تواند بارها از آنها استفاده کند. 

* 

 99خرداد ماه 

 99خرداد ماه 

* 

3 

3 

 به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید. 

ن ها        عالوه بر یون های فلزی، کدام مولکول های آیل نقش کوآنزیم را دارند؟  الف.    ویتامت 

ن یم باشد؟       2بهینه کدام آنزیم در حدود  PHب.   پپست 

 ( به سواالت زیر پاسخ دهید. DNAدر مورد مولکول دنا ) 2و1 97دی ماه 

چون همیشه یک باز تک حلقه ای در مقابل یک باز دو حلقه         الف. چرا قطر مولکول دنا در رسارس آن یکسان است؟ 

د.   ای قرار یم گن 

  یک آنزیم هلیکاز         ب. در دورایه همانندسازی چند آنزیم هلیکاز در حال فعالیت است؟ 



 

 

ن ها" به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3 97دی ماه   در مورد  "ساختار پروتئت 

ن هستند؟   منشاء کدام ساختار پروتئت 
ن ها                    الف. پیوندهای هیدروژتن   ساختار دوم پروتئت 

ن است؟   ن دارای کدام ساختار پروتئت  ن ها                                  ب. هموگلوبت    ساختار چهارم پروتئت 

 در مورد آنزیم ها به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3 97دی ماه 

ن ها نیاز  دارند، به این مواد الف. بعضن آنزیم ها برای فعالیت به یون های فلزی مانند آهن، مس و یا مواد ایل مثل ویتامت 

 کوآنزیم )کمک کننده به آنزیم(        چه یم گویند؟

   چگونه باعث تغین  فعالیت یک آنزیم یم شود؟  PHب. تغین  

ن ها یم تواند باعث تغین  شکل آنزیم شود و در نتیجه امکان اتصال  PHتغین    با تاثن  بر پیوندهای شیمیات  مولکول پروتئت 

ان فعالیت آن تغین  یم کند. آن به پیش ماده از ب ن ن برود، در نتیجه من   ت 

وژن دار اختصایص رنا )DNAقند موجود در دنا ) 1 98خرداد ماه   ( را بنویسید. RNA( و باز آیل نین 

وژن دار اختصایص رنا )DNAقند موجود در دنا )  ( : باز یوراسیلRNA( : دئوکیس ریبوز        باز آیل نین 

ن با استفاده از پرتو ایکس از مولکول های دنا ) 1 98خرداد ماه  ن و فرانکلت 
( تصاویری تهیه کردند. دو نتیجه حاصل از برریس این DNAویلکینن

( حالت مارپیچی و بیش از یک رشته دارد و البته با استفاده از این روش ابعاد مولکول ها DNAدنا )تصاویر را بنویسید.       

ن تشخیص دادند.    را نن 

شکل روبرو همانندسازی دنا را نشان یم دهد. با توجه به شکل به پرسش های زیر  2 98خرداد ماه 

 پاسخ دهید. 

  هوهسته ای ها ه ای ها است یا هوهسته ای ها؟ الف. این دنا مربوط به پیش هست

  هلیکاز  2      ( چند هلیکاز وجود دارد؟ 1ب. در قسمت مشخص شده )

 

 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.   همانندسازیدر مورد  2 98خرداد ماه 

آنزیم  الف. آنزییم که ابتدا مارپیچ دنا را باز یم کند سپس دو رشته دنا را در محیل از هم فاصله یم دهد، چه نام دارد؟   

  هلیکاز 

  غاز همانندسازی در چندین نقطه در هر فام تن )کروموزوم( انجام یم شود؟ آب. چرا در هوهسته ای ها )یوکاریوت ها(، 

ن در چندین فام تن   وجود مقدار زیاد دنا و قرار داشت 

 

ن با مقدار  1 98خرداد ماه  در شکل زیر دو نوع نوکلئیک اسید نشان داده شده است. در کدامیک مقدار گوانت 

 شکل ب سیتوزین برابر است؟ 

 

 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.  آنزیم ها در مورد  3 98ماه خرداد 

  فرآورده یا محصول            الف. ترکیتی که حاصل فعالیت آنزیم هستند، چه خوانده یم شوند؟ 

ن یم رود؟  PHب. چرا با تغین   با تاثن  بر پیوندهای شیمیات   PHتغین      محیط، امکان اتصال آنزیم به پیش ماده از بت 

ن یم تواند باعث تغین  شکل آنزیم شود.    مولکول پروتئت 

چون در هر صورت یک باز تک حلقه ای در مقابل یک باز دو حلقه     چرا قطر مولکول دنا در رسارس آن یکسان است؟  1 98شهریور ماه 

د.    ای قرار یم گن 



 

 

 به سواالت زیر درباره همانندسازی دنا پاسخ دهید.  2 98شهریور ماه 

  هیدروژتن ( آنزیم هلیکاز چه پیوندهات  را از هم باز یم کند؟              DNAالف. برای باز شدن دو رشته دنا )

  نوکلئازی       ود؟          پیل مراز( سبب ویرایش یم ش DNAب. کدام فعالیت آنزیم دنابسپاراز )

ن ها پاسخ دهید.  3 98 ماهشهریور   به سواالت زیر درباره پروتئت 

ن آمینواسیدها چه یم گویند؟ ایک بت 
              پیوند پپتیدی     الف. به پیوند اشن 

د؟  ن را تشکیل دهند.          ب. در چه صورت ساختار چهارم شکل یم گن  ه پیل پپتید در کنار یکدیگر پروتئت    دو یا چند زنجن 

د، چه نام دارد؟    جایگاه فعال        ج. بخش اختصایص در آنزیم که پیش ماده در آن قرار یم گن 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.  آزمایش های مزلسون واستالدر مورد  2 98شهریور ماه

  همانند سازی نیمه حفاظت  الف. با توجه به نتایج آزمایش های آنها کدام طرح همانندسازی دنا مورد تایید قرار گرفت؟      

دارند، از چه ابزاری  N 14ساخته یم شوند از دناهات  که در نوکلئوتیدهای خود  N 15ب. آنها برای جداسازی دناهات  که با   

یفیوژ رسعت باال(کردند؟        استفاده  فراگریزانه )سانن 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.  DNAدر مورد همانندسازی  2 98ماه  شهریور 

  الف. ییک از مهم ترین آنزیم هات  که نوکلئوتیدهای مکمل را با نوکلئوتیدهای رشته الگو جفت یم کند، چه نام دارد؟ 

 پیل مراز(  DNAدنابسپاراز )

)ذکر ها( است؟  ب. چرا همانندسازی در هوهسته ای ها )یوکاریوت ها( بسیار پیچیده تر از پیش هسته ای ها )پروکاریوت

ی هستند. یک مورد(     ن در چندین فام تن است هر کدام از آنها چندین برابر دنای باکن   وجود مقدار زیاد دنا و قرار داشت 

ن ها به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3 98شهریور ماه  در مورد پروتئت 

وری  20الف. در انسان بالغ، از    مورد  8                  )اسایس( هستند؟نوع آمینواسید چند مورد آنها ضن

د؟ ن آمینواسیدها شکل یم گن  ن ها با ایجاد پیوندهای پپتیدی بت    ساختار اول      ب. کدام ساختار پروتئت 

آنزیم ها در دمای باالتر ممکن است شکل       ج. چرا آنزیم های بدن انسان در دمای باالتر ممکن است غن  فعال شوند؟ 

 یا برگشت ناپذیر پیدا کنند. غن  طبییع 

 به سواالت زیر درباره آزمایش های مربوط به شناسات  دنا به عنوان ماده وراثت  و همانندسازی آن پاسخ دهید.  2و1 98دی ماه 

ی ها به تنهات  عامل مرگ موش ها نیست؟ 
  الف. گریفیت با انجام چه آزماییسژ نتیجه گرفت که وجود پوشینه در باکن 

ی ه   ای پوشینه دار کشته شده با گرما را به موش ها تزریق و مشاهده کرد که موش ها سالم ماندند. باکن 

همانندسازی         ب. با توجه به نتایج آزمایش های مزلسون و استال کدام طرح همانندسازی دنا مورد تایید قرار گرفت؟

 نیمه حفاظت  

ید.  2 98دی ماه   پیل مراز( DNAهلیکاز و دنابسپاراز )    دو آنزیم مهم که برای همانندسازی دنا الزم هستند را نام بنی

ن ها پاسخ دهید.  3 98دی ماه   به سواالت زیر درباره پروتئت 

ن ها، در اثر برهم کنش های آب گریز است؟    ساختار سوم       الف. تشکیل کدام ساختار پروتئت 

  آنزیم امکان برخورد مناسب مولکول ها را افزایش یم دهد.     ب. چرا آنزیم، انرژی فعال سازی واکنش را کاهش یم دهد؟ 

شکل روبرو ییک از آزمایش های گریفیت را نشان یم دهد. نتیجه این آزمایش  1 99خرداد ماه 

 موش ها مردندچیست؟

 

 

 



 

 

 دنا مولکول قطر   با توجه به مدل پیشنهادی واتسون و کریک برای دنا، یک نتیجه جفت شدن بازهای مکمل را بنویسید.  1 99خرداد ماه 

 هم را دیگر نوکلئوتید هاي رشته ترتیب میتواند کدام هر نوکلئوتیدهای ترتیب شناسات   یا باشد یکسان آن رسارس در

 کند.  مشخص

ن ها استان شکل روبرو نش 3 99خرداد ماه   ؟   دهنده کدام ساختار پروتئت 

 ساختار دوم )ساختار مارپیچ(

 

 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3و2 99خرداد ماه 

ه )میتوکندری( و دیسه الف. در یوکاریوت ها، دنای سیتوپالسیم در چه قسمت هات  از یاخته دیده یم شود؟  ن در راکن 

 )پالست( دیده یم شود 

د، چیست؟        جایگاه فعال            ب. نام بخش اختصایص آنزیم که پیش ماده در آن قرار یم گن 

ن کدام مولکول ها در نوکلئوتیدهای مجاور تشکیل یم شود؟  1 99خرداد ماه   بت 
 پیوند فسفودی اسن 

، فسفودی پیوند تشکیل در  دیگر نوکلئوتید به مربوط قند ( ازOHهیدروکسیل  ) گروه به نوکلئوتید یک فسفات اسن 

 شود.  یم متصل

 شکل مقابل مربوط به همانندسازی دنا است.  2 99خرداد ماه 

 دنابسپاراز چه نام دارد؟      1ف. آنزیم شماره ال

  هیدروژتن  چه پیوندهات  را از هم باز یم کند؟  2ب. آنزیم شماره 

 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید. در مورد ساختار نوکلئیک اسیدها  1 99خرداد ماه 

یمیدیتن در رنا ) وژن دار اختصایص پن    یوراسیل     ( را بنویسید. RNAالف. نام باز آیل نین 

، فسفات یک نوکلئوتید به چه بخیسژ از قند مربوط به نوکلئوتید دیگر متصل یم         شود؟ب. در تشکیل پیوند فسفودی اسن 

 ( OHگروه هیدروکسیل )

ن با استفاده از پرتوایکس از مولکول های دنا تصاویری تهیه کردند. دو نتیجه حاصل از برریس این  ن و فرانکلت 
ج. ویلکینن

ن تشخیص دادند. 2. دنا حالت مارپیچی و بیش از یک رشته دارد.    1     تصاویر را بنویسید.    . ابعاد مولکول ها را نن 

 ( به پرسش های زیر پاسخ دهید. DNAدنا ) در مورد همانند سازی 2 99خرداد ماه 

 الف. در شکل مقابل همانند سازی دنا مربوط به پروکاریوت ها است     

  یوکاریوت ها                  یا یوکاریوت ها ؟       

 ( کدام آنزیم مارپیچ دنا و دو رشته DNAب. در همانند سازی دنا )

 نزیم هلیکاز آ         آن را از هم باز یم کند؟      

 در مورد آزمایش های مزلسون و استال به پرسش های زیر پاسخ دهید.  2 99شهریور ماه

 الف. برای تشخیص رشته های دنای نوساز از رشته های قدییم، نوکلئوتیدها را با چه ایزوتوتی نشانه گذاری کردند؟

وژن   ن نین   N15ایزوتوپ سنگت 

  همانندسازی نیمه حفاظت   ب. با توجه به نتایج آزمایش های آنها، کدام طرح همانندسازی دنا مورد تایید قرار گرفت؟ 

 در محل هر دو رایه همانندسازی 2 99شهریور ماه

  2پیل مراز( فعالیت دارد؟     DNAالف. چند آنزیم دنابسپاراز )

  پیوند هیدروژتن ب. آنزیم هلیکاز چه پیوندهات  را یم شکند؟      



 

 

ن ها و آنزیم ها به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3 99شهریور ماه  در مورد پروتئت 

ن کدام است؟     ن در میوگلوبت    ساختار سومالف. ساختار نهات  پروتئت 

، در ساختار دوم به چه شکل د ن ه های سازنده هموگلوبت    مارپیچر یم آیند؟     ب. زنجن 

ج. افزایش غلظت پیش ماده در محییط که آنزیم وجود دارد، تا چه زماتن یم تواند باعث افزایش رسعت واکنش شود؟ 

افزایش غلظت پیش ماده در محییط که آنزیم وجود دارد تا زماتن ادامه یم یابد که تمایم جایگاه های فعال آنزیم ها با پیش 

 ماده اشغال شوند. 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3و2و1 99شهریور ماه

ی های پوشینه دار و انتقال این مخلوط به محیط  ن به عصاره باکن  الف. ایوری با اضافه کردن آنزیم تخریب کننده پروتئت 

ی بدون پوشنه چه مشاهده کرد؟     د. کشت حاوی باکن   دیدند که انتقال صفت صورت یم گن 

  ویرایشب. به فعالیت نوکلئازی دنابسپاراز، که باعث اشتباه ها، در همانندسازی یم شود، چه یم گویند؟    

ی بر انرژی فعال سازی واکنش دارند؟        را کاهش یم دهد. انرژی فعال سازی واکنش ج. آنزیم ها چه تاثن 

 هر یک از آزمایش های زیر را بنویسید.  نتیجه 1 99دی ماه 

ی فاقد پوشینه زنده را به موش ها تزریق کرد.    ی پوشینه دار کشته شده با گرما و باکن  الف. گریفیت مخلویط از باکن 

 موش ها مردند

ی پوشینه دار کشته شده اضافه کرد و سپس محلول را به محیط  ن را به عصاره باکن  ب. ایوری آنزیم تخریب کننده پروتئت 

ی فاقد پوشینه د. منتقل کرد.      کشت حاوی باکن   انتقال صفت صورت یم گن 

ن )دو مورد(  ن و فرانکلت 
 ج. برریس تصاویر تهیه شده از مولکول های دنا با استفاده از پرتو ایکس توسط ویلکینن

ن تشخیص دادند.      ن ابعاد مولکول ها را نن   دنا حالت مارپیچی و بیش از یک رشته دارد و همچنت 

  رابطه مکمیلپیل مراز( نوکلئوتیدها را بر چه اسایس مقابل هم قرار یم دهد؟    DNAهمانندسازی دنا، آنزیم دنابسپاراز )در  2  99دی ماه 

 یون( را نام گذاری کنید. 1شکل روبرو ساختار عمویم یک آمینواسید را نشان یم دهد. شماره ) 3  99دی ماه 

 هیدروژن 

 

ن  3  99دی ماه   که ساختار آن شناسات  شد، به پرسش های زیر پاسخ دهید. در مورد اولت 
 پروتئیتن

ن چیست؟ ن    الف. نام این پروتئت    میوگلوبت 

ن چیست؟    ساختار سوم  ب. ساختار نهات  این پروتئت 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (نمره 52.)بارم نوبت خرداد ماه  جریان اطالعات در یاختهفصل دوم : 

ن سوال گفتار طرح سوال  سال  مت 

* 

 97دی ماه 

 98خرداد ماه 

 98شهریور ماه 

 98دی ماه 

 99خرداد ماه 

 99خرداد ماه 

 99خرداد ماه 

 99شهریور ماه

 99شهریور ماه

 99دی ماه 

  99دی ماه 

* 

3 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

3 

2 

1 

 مشخص کنید.  بدون ذکر دلیلدرست  یا نادرست  هر یک از عبارت های زیر را 

 درست ، اتصال بعضن رناهای کوچک مکمل به رنای پیک مثایل از تنظیم بیان ژن پس از رونوییس است. یوکاریوتدر . ب

 نادرست    بیشن  از هوهسته ای ها )یوکاریوت ها( است.   ( در پروکاریوت ها mRNAج. طول عمر رنای پیک )

  نادرست          ب. تجمع رناتن ها )ریبوزوم ها( فقط در یاخته های پیش هسته ای )پروکاریوت( دیده یم شود. 

  درست الف. فقط ییک از دو رشته هر ژن رونوییس یم شود.    

د.      ن دار دنا قرار یم گن  ن دار رنا به عنوان مکمل در برابر نوکلئوتید آدنت   نادرستج. در رونوییس، نوکلئوتید تیمت 

وع ترجمه یک رنای پیک )  درست( ممکن است قبل از پایان رونوییس آن رنا آغاز شود.  mRNAالف. در پروکاریوت ها رسژ

ن سازی حت  ممکن ا  نادرست( آغاز شود.   mRNAست پیش از پایان رونوییس رنای پیک )ج. در یوکاریوت ها پروتئت 

ات  یم شوند.  ها  ب. در یوکاریوت  درست، رناهای ساخته شده در رونوییس برای انجام کارهای خود، دستخوش تغین 

 درستج. تنظیم بیان ژن، موجب ایجاد یاخته های متفاوت  از یاخته های بنیادی مغز استخوان یم شود. 

 نادرستب. رمزه )کدون( آمینواسیدها در بسیاری از جانداران یکسان اند. 

  نادرستیم شود.   ب. رونوییس از روی هر دو رشته یک ژن انجام

* 

 97دی ماه 

 98دی ماه 

 98خرداد ماه 

 98ماهشهریور 

 

 99خرداد ماه 

 99خرداد ماه 

  99دی ماه 

* 

1 

2 

1 

2 

 

1 

3 

1 

 جای خایل را با کلمات مناسب پر کنید. در هر یک از عبارت های زیر 

 بیانه )اگزون(یم گویند.     ...... ، نیم شوند حذف  بالغ نوشت آنها در رنای پیکدنا وجود دارند و رو  بخش هات  که در . ب

      است.  . ....... نوکلئوتیدی به نام  3توایل در ساختار سه بعدی رنای ناقل یک بخش محل اتصال آمینواسید و دیگری ب. 

 پادرمزه )آنت  کدون(

ون( دنا است. به این رنا  گفته   ................ ب. رنای رونوییس شده از رشته الگو، در ابتدا دارای رونوشت های میانه )اینن 

 رنای نابالغیم شود. 

ن یم کند کدام آمینواسیدها باید در ساختار پیلmRNAنوکلئوتیدی رنای پیک ) 3ب. به توایل  د،  ( که تعیت  پپتید قرار بگن 

 رمزه )کدون(گفته یم شود.         ..................... 

گفته یم شود.    .. ............. ب. رنای رونوییس شده از رشته الگو، در ابتدا دارای رونوشت های میانه دنا است. به این رنا، 

  رنای نابالغ یا اولیه

ن مهار کننده    اپراتور  متصل یم شود.        .. ........ از دنا به نام  به توایل خایصج. در تنظیم منفن رونوییس، پروتئت 

  رمز یم گویند.   .....................  دنا ب. به هر یک از توایل های سه نوکلئوتیدی در 

* 

 98خرداد ماه 

 98شهریور ماه 

 98دی ماه 

 98دی ماه 

 

 98خرداد ماه 

 98خرداد ماه 

 98شهریورماه

* 

3 

2 

1 

3 

 

2 

3 

2 

ن انتخاب کنید و در برگه پاسخ نامه بنویسید.  ن کلمات داخل پرانن   در هر یک از عبارت های زیر، جواب صحیح را از بت 

ن های خایص به رنابسپاراز کمک یم کنند تا بتواند به راه انداز متصل  –در تنظیم )منفن ب.  شود و مثبت( رونوییس، پروتئت 

وع کند.    مثبت   رونوییس را رسژ

 AUG( رمزه ای است که ترجمه از آن آغاز یم شود.                 UGA –AUGب. رمزه )کدون( آغاز یا )

    بیانه( یم گویند.  -)میانه ،مولکول دنا که رونوشت آن ها در رنای پیک سیتوپالسیم حذف شدهبه بخش هات  از ج. 

 میانه 

ن به نام )مهار کننده شیاکالی، مانع پیش روی رنابسپاراز نویع پروتئت  ی ارسژ فعال  – د. در تنظیم منفن رونوییس در باکن 

  مهار کنندهکننده( است. 

 AUG  ( رمزه ای است که ترجمه از آن آغاز یم شود. UAG-AUGب. رمزه آغاز یا )



 

 

 99خرداد ماه 

 

 99خرداد ماه 

 99خرداد ماه 

 99شهریور ماه

 99دی ماه 

 

1 

 

1 

3 

3 

3 

2 

شیا کالی، تنظیم منفن رونوییس برای ژن های مربوط به تجزیه قند )الکتوز ی ارسژ   ام یم شود. مالتوز( انج -ج. در باکن 

  الکتوز 

  پیش هسته ایهوهسته ای( کم است.     –ب. طول عمر رنای پیک در یاخته های )پیش هسته ای 

 رنای رناتتن     رنای ناقل( در یاخته های تازه تقسیم شده بسیار فعال اند.  –ب. ژن های سازنده )رنای رناتتن 

ن )میانه ها   بیانه ها    بیانه ها( است.  –ب. رنای بالغ، حاصل پیوند بت 

 پس ازپیش از( رونوییس است.    –ب. اتصال بعضن رناهای کوچک مکمل به رنای پیک مثایل از تنظیم بیان ژن )پس از 

شیا کالی، تنظیم مثبت رونوییس در مورد ژن های موثر در تجزیه )مالتوز  ی ارسژ الکتوز( انجام یم شود.    –ب. در باکن 

  مالتوز 

شیا کالی، در تنظیم ) ی ارسژ ن به نام مهار کننده  –مثبت ب. در باکن  ( رونوییس، مانع پیش روی رنابسپاراز نویع پروتئت  منفن

 منفن  است. 

 AUG( رمزه ای است که ترجمه از آن آغاز یم شود.                AUG - UGAب. رمزه آغاز یا )

* 

 98خرداد ماه 

 

 98خرداد ماه 

 99خرداد ماه 

* 

1 

 

1 

1 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. 

 مانده به هم، ( بالغ :    RNAالف. رنای )
 
ن بخش های باق ون ها( از رنای اولیه و پیوست  با حذف رونوشت میانه ها )اینن 

 رنای بالغ ساخته یم شود. 

  به سایر بخش های مولکول دنا، که رونوشت آنها حذف نیم شود، بیانه )اگزون( گفته یم شود.    الف. بیانه )اگزون( 

ون(  میانه  شده حذف سیتوپالسیم پیک رنای آن در رونوشت ویل دارد وجود دنا در مولکول که نوایح بهالف. میانه )اینن 

ون( یم گویند.   )اینن 

* 

 99خرداد ماه 

 

 

 99دی ماه 

* 

2 

 

 

1 

 علت هر یک از موارد زیر را بنویسید. 

 براي سازوکارهات   یاخته ها این در  ( در یوکاریوت ها طوالتن تر از پروکاریوت ها است. mRNAج. علت رنای پیک )

 . دارد  وجود تخریب برابر در پیک رنای حفاظت

 

، رنای پیک )  ( بالغ، کوتاهن  از رنای پیک اولیه )نابالغ( است. mRNAب. در بعضن ژن های یوکاریوت 

در بعضن ژن ها، توایل های معیتن از رنای ساخته شده، جدا و حذف یم شود و سایر بخش ها به هم متصل یم شوند و به 

ون ها یک رنای پیک بالغ کوتاهن  ساخته یم شود.   علت حذف اینن 

 در مورد رونوییس به پرسش های زیر پاسخ دهید.  1 97دی ماه 

توسط رنا  ( توسط کدام آنزیم رنابسپاراز ساخته یم شود؟ rRNAرنای رناتتن )الف. در هوهسته ای ها )یوکاریوت ها( 

 (  Iپیل مراز  RNAبسپاراز )

 رشته رمزگذار        ب. به رشته مکمل رشته الگو در مولکول دنا، چه گفته یم شود؟

 97دی ماه 

 

 

 

 

 

 

" به پرسش های زیر پاسخ دهید. در مورد " 2 ن  به سوی پروتئت 

 ترجمه           الف. ساخته شدن پیل پپتید از روی اطالعات رنای پیک، چه نامیده یم شود؟ 

(       ب. تفاوت توایل های انواع رناهای ناقل مربوط به کدام ناحیه یم باشد؟  ناحیه پادرمزه ای )آنت  کدوتن

ن سازی وج ی برای پروتئت 
    ود دارد؟ ج. چرا در هوهسته ای ها )یوکاریوت ها( فرصت بیشن 

ن  ی برای پروتئت 
در این یاخته ها سازوکارهات  برای حفاظت رنای پیک در برابر تخریب وجود دارد، بنابراین فرصت بیشن 

 سازی هست. 

 

 



 

 

 در مورد تنظیم بیان ژن به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3 97دی ماه 

شیاکالی چه عامیل سبب ی ارسژ    یم شود که فعال کننده به جایگاه خود بچسبد؟  الف. در تنظیم مثبت رونوییس در باکن 

  مالتوز 

 هات  که با اتصال به نوایح خایص از راه انداز، رنابسپاراز را به محل راه انداز هدایت یم 
ن ب. در هوهسته ای ها، پروتئت 

  عوامل رونوییس      چه نام دارند؟ ند،کن

 پاسخ دهید. در مورد رونوییس به پرسش های زیر  1 98خرداد ماه 

  (Iپیل مراز  RNA) 1رنابسپاراز       ( توسط کدام رنابسپاراز ساخته یم شود؟rRNAالف. در هوهسته ای ها رنای رناتتن )

  مرحله آغاز         ب. در کدام مرحله، رنابسپاراز راه انداز را شناسات  یم کند؟ 

 اولیه نشان داده شده است. ( با تا tRNAدر شکل روبرو یک رنای ناقل ) 2 98خرداد ماه 
ی

 خوردگ

 1شماره کدام شماره توایل پادرمزه )آنت  کدون( را نشان یم دهد.    

 

 در مورد فرآیند ترجمه به پرسش های زیر پاسخ دهید.  2 98خرداد ماه 

ن                معرف کدام آمینواسید است؟  AUGالف. رمزه )کدون( آغاز یا     آمینواسید متیونت 

  مرحله آغاز          رناتن )ریبوزوم( پر یم شود؟  Pب. در طول کدام مرحله ترجمه، فقط جایگاه 

 Eجایگاه                ج. رنای ناقل بدون آمینواسید از کدام جایگاه رناتن خارج یم شود؟ 

ن سازیدر مورد  2 98خرداد ماه   به پرسش های زیر پاسخ دهید.   فرایند ترجمه و پروتئت 

ن امینواسیدها در جایگاه    مرحله طویل شدن        برقرار یم شود؟ Aالف. در کدام مرحله، پیوند پپتیدی بت 

 Eجایگاه             ب. کدام جایگاه رناتن )ریبوزوم( محل خروج رنای ناقل بدون آمینواسید است؟ 

ن سازی حت  ممکن است از پایان رونوییس رنای پیک آغاز شود؟  زیرا   ج. چرا در پیش هسته ای ها )پروکاریوت ها( پروتئت 

 طول عمر رنای پیک در این یاخته ها کم است. 

ن  یس از ژن به راه انداز نیاز است؟ چرا برای رونوی 1 98شهریور ماه  نوکلئوتید مناسب را به طور راه انداز موجب یم شود رنابسپاراز اولت 

 دقیق پیدا و رونوییس را از آنجا آغاز کند. 

شکل زیر طرح ساده ای از رشته الگوی مولکول دنا و رنای بالغ حاصل از آن را نشان یم  1 98شهریور ماه 

 دهد. با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

یده یم شود یا یاخته پیش هسته ای الف. این طرح در یاخته هوهسته ای )یوکاریوت( د

 یاخته هوهسته ای )یوکاریوت(        )پروکاریوت(؟

ون(     ب. بخش هات  از مولکول دنا که به شکل حلقه درآمده، چه نام دارد؟    میانه )اینن 

 به سواالت زیر درباره مراحل ترجمه پاسخ دهید.  2 98شهریور ماه 

  مرحله آغاز       خایل یم ماند؟  Eو  Aپر یم شود و جایگاه  Pالف. در کدام مرحله فقط جایگاه 

 هات  به نام عوامل آزاد کننده اشغال Aب. چرا با ورود ییک از رمزه های پایان ترجمه در جایگاه 
ن ، این جایگاه توسط پروتئت 

 چون رنای ناقل مکمل آن وجود ندارد.        یم شود؟ 

 به سواالت زیر درباره تنظیم بیان ژن پاسخ دهید.  3 98شهریور ماه 

الف. در تنظیم منفن رونوییس در پیش هسته ای ها، مهار کننده به چه بخیسژ از دنا متصل یم شود و جلوی حرکت 

د؟  اپراتور        رنابسپاراز را یم گن 

 هات  که با اتصال به نوایح خایص از راه اندا
ن  ز، رنابسپاراز را به محل راه انداز ب. در هوهسته ای ها به پروتئت 

  عوامل رونوییس             هدایت یم کنند، چه یم گویند؟     



 

 

 شکل زیر تنظیم رونوییس ژن های موثر در تجزیه مالتوز را نشان یم دهد. با توجه به شکل به سواالت زیر پاسخ دهید.  3 98شهریور ماه

؟   تنظیم مثبت رونوییس  الف. این تنظیم رونوییس از نوع مثبت است یا منفن

  فعال کننده   ( را بنویسید. 1ب. نام بخش مشخص شده )

 در مورد جریان اطالعات در یاخته ها به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3و2و1 98شهریور ماه

     پیل مراز( ساخته یم شود؟ RNA)یوکاریوت ها(، رنای رناتتن توسط کدام آنزیم رنابسپاراز ) ها  الف. در هوهسته ای

  1رنابسپاراز 

ن نوکلئوتید مناسب را ب ه طور دقیق پیدا و ب. توایل های نوکلئوتیدی ویژه ای در دنا که موجب یم شود رنابسپاراز اولت 

  اه انداز ر    آنجا آغاز کند، چه نام دارد؟ رونوییس را از 

  بیانه )اگزون(          نیم شود؟در رنای پیک سیتوپالسیم حذف  DNAج. رونوشت کدام بخش های 

 دارد؟
ی

ان رونوییس یک ژن به چه عامیل بستیک ن  دارد.       د. من 
ی

   به مقدار نیاز یاخته به فراورده های ژن بستیک

ن رنای ناقل )  رناتن )ریبوزوم( یم شود، ناقل کدام آمینواسید است؟  P( که وارد جایگاه tRNAه. در فرآیند ترجمه، اولت 

ن   آمینواسید متیونت 

ن ژن در  ان بت  ن  در بخش هات  از فام تن )کروموزوم(، من 
ی

دگ ی یم کند؟   و. با افزایش فشژ کاهش یم این بخش ها چه تغین 

 یابد

 پاسخ دهید.  فرآیند ترجمهبه سواالت زیر درباره  2 98دی ماه 

ی رنای ناقل ) ن است؟tRNAالف. در مرحله آغاز ترجمه، کدام جایگاه در رناتن )ریبوزوم(، محل قرارگن   Pجایگاه   ( متیونت 

 هات  به نام عوامل آزاد   Aب. در چه مرحله ای از ترجمه، جایگاه 
ن   مرحله پایان    کننده اشغال یم شود؟توسط پروتئت 

ن سازی است؟  ی برای پروتئت 
در این یاخته ها سازوکارهات  برای حفاظت رنای پیک  ج. چرا در یوکاریوت ها فرصت بیشن 

  در برابر تخریب وجود دارد. 

شکل زیر تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها )هوهسته ای ها( را نشان یم دهد.  3 98دی ماه 

. توایل افزاینده        1    ( را بنویسید. 2( و )1نام بخش های مشخص شده )

 . عوامل رونوییس 2

 

ن سازی( به پرسش های زیر پاسخ دهید.  2 99خرداد ماه   در مورد مراحل ترجمه )پروتئت 

ن رمزه )کدون( که در جایگاه  د، دارای چه توایل است؟  Pالف. اولت    AUG     رناتن )ریبوزوم( قرار یم گن 

 هات  باعث جدا شدن زیر واحدهای رناتن از هم یم شود؟ 
ن   عوامل آزاد کننده          ب. در مرحله پایان، چه پروتئت 

 رشته رمزگذار برو )؟( را نام گذاری کنید.     در شکل رو  1 99خرداد ماه 

 

 

 99خرداد ماه 

 

 

 

 

 در مورد تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3

ن دیگر نیم تواند به اپراتور متصل بماند؟    الف. چرا در تنظیم منفن رونوییس، با اتصال الکتوز به مهار کننده، این پروتئت 

 الکتوز با اتصال به مهار کننده، شکل آن را تغین  یم دهد. 

 ب. در چه صورت مقدار رونوییس ژن، تحت تاثن  عوامل رونوییس تغین  یم کند؟     

ن ها به راه انداز در اثر عوامیل تغین  یم کنند مقدار رونوییس ژن آن هم تغین  یم کند.  ن پروتئت 
 چون تمایل پیوست 



 

 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3و1 99خرداد ماه 

 مکمل نوکلئوتید هاي دنا، رشته نوکلئوتید هاي به توجه با رونوییس درج. یک تفاوت همانندسازی و رونوییس را بنویسید. 

ه در د قرار رنا زنجن   نوکلئوتید هاي دنا، رشته نوکلئوتید هاي به توجه با همانندسازی در. متصل یم شوند  هم به و یم گن 

ه در مکمل د قرار دنا زنجن   یک رونوییس یم شود، انجام بار یک یاخته اي چرخه هر در که برخالف همانندسازی یم گن 

 شود.  انجام بارها چرخه هر در یم تواند ژن

 هر در  د. چگونه ممکن است از یاخته هات  با ژن های یکسان، یاخته هات  با عملکرد و شکل متفاوت ایجاد شوند؟ 

 . هستند  فعال غن   ژنها سایر و فعال ژنها از تعدادی تنها یاخته

  AUGUCAAAUCCGUGUUUUAUCUGAمقابل به پرسش های زیر پاسخ دهید.         mRNAبا توجه به  2 99خرداد ماه 

                                                                           ATGTCAAATCCGTGTTTTATCTGA                       را مشخص کنید.  mRNAالف. رشته رمزگذار این 

ن پادرمزه )آنت  کدون( جایگاه   UAC              را مشخص کنید.  Pب. اولت 

   UAG                               را مشخص کنید.  Aج. آخرین پادرمزه جایگاه 

 پرسش ها پاسخ دهید. با توجه به شکل به  2 99خرداد ماه 

 2شماره ( مربوط به کدام شماره در این مولکول است؟ tRNAالف. تفاوت رناهای ناقل )

 اولیه رنای ناقل را نشان 
ی

 اولیه یم دهد یا ساختار سه بعدی آن را؟ب. شکل تاخوردگ
ی

 تاخوردگ

شیاکال ی ارسژ  پروکاریوت   رنابسپاراز  ی توسط چه آنزییم ساخته یم شود؟ج. این مولکول در باکن 

 در مورد رونوییس به پرسش های زیر پاسخ دهید.  1 99خرداد ماه 

 2رنابسپاراز   ( توسط کدام رنابسپاراز ساخته یم شود؟ mRNAالف. در یوکاریوت ها رنای پیک )

  مرحله آغاز         ب. شکل مقابل کدام مرحله از رونوییس را نشان یم دهد؟

  رنابسپاراز     را نام گذاری کنید.  1ج. شماره 

 در مورد فرایند ترجمه به پرسش های زیر پاسخ دهید.  2 99خرداد ماه 

 مرحله طویل شدن  -  Aجایگاه   الف. پیوند پپتیدی در کدام جایگاه رناتن و در چه مرحله ای از ترجمه برقرار یم شود؟ 

  Aجایگاه      ب. در مرحله پایان ترجمه عوامل آزاد کننده وارد کدام جایگاه رناتن یم شوند؟ 

 با توجه به شکل روبرو به پرسش ها پاسخ دهید.  1 99شهریور ماه

 آغاز    الف. کدام مرحله از رونوییس را نشان یم دهد؟

 ( را نام گذاری کنید.   2( و )1ب. شماره های )

 پیل مراز( RNA. رنابسپاراز )2   . راه انداز 1

 99شهریور ماه

 

 

 

 در مورد جریان اطالعات در یاخته ها به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3و2

ن عمل ترجمه یم شود؟  UGA  ،UAA  ،UAGالف. چرا حضور رمزه )کدون( های  چون در رنای پیک، موجب پایان یافت 

 هیچ آمینواسیدی را رمز نیم کنند. 

پیوند هیدروژتن  ب. در هنگام ترجمه، توایل پادرمزه )انت  کدون( با توایل رمزه مکمل خود چه پیوندی برقرار یم کند؟ 

 مناسب 

ن پیوند پپتیدی در کدام مرحله از مراحل ترجمه تشکیل یم شود؟   طویل شدن      ج. اولت 

راه انداز و توایل    ز دنا ممکن است متصل شوند؟د. در یوکاریوت ها )هوهسته ای( عوامل رونوییس به چه بخش هات  ا

 افزاینده 

 



 

 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.  2 99شهریور ماه

ن های ساخته شده در سیتوپالسم که به شبکه آندوپالسیم و دستگاه گلژی یم روند، چه رسنوشت هات  پیدا یم  د. پروتئت 

وزوم( کنند؟ )سه مورد(   ن ممکن است برای ترشح به خارج رفته یا به بخش هات  مثل واکوئل )کریچه( و کافنده تن )لن 

 بروند. 

 در مورد رناتن )ریبوزوم( به پرسش های زیر پاسخ دهید.  2 99دی ماه 

ن  –رنا      الف. جنس هر زیر واحد آن از چیست؟   پروتئت 

  جایگاهسه ب. در ساختار کامل چند جایگاه دارد؟      

 در مورد ترجمه به پرسش های زیر پاسخ دهید.  2 99دی ماه 

  انرژی خواه  انرژی خواه است؟  یا( یک واکنش انرژی زا tRNAالف. فرآیند اتصال آمینواسید به رنای ناقل )

د؟    Pجایگاه  ب. در مرحله طویل شدن، بعد از جابه جات  رناتن، رنای ناقل حامل رشته پپتیدی در کدام جایگاه قرار یم گن 

ان بیان ژن چه رابطه ای دارد؟  3 99دی ماه  ن  فام تن )کروموزوم( با من 
ی

دگ ان فشژ ن  من 

س رنابسپارازها قر  ده فام تن کمن  در دسن  ند و کمن  بیان یم شوند.  به طور معمول بخش های فشژ  ار یم گن 

ن مکمل کدام بازها یم تواند باشد؟    1  99دی ماه  ن  در ساختار نوکلئیک اسیدها باز آیل آدنت    باز آیل یوراسیل –باز آیل تیمت 

 در مورد فرآیند ترجمه به پرسش های زیر پاسخ دهید.  1  99دی ماه 

 Pجایگاه     آمینواسید از رنای ناقل جدا یم شود؟ الف. در مرحله طویل شدن، در کدام جایگاه

 محل خروج رنای ناقل بدون آمینواسید است.     چیست؟ Eب. نقش جایگاه 

ن ساخته شده در سیتوپالسم که به شبکه آندوپالسیم و دستگاه گلژی یم روند، چه رسنوشت هات  پیدا یم کنند؟  2  99دی ماه  پروتئت 

 ممکن است برای ترشح به خارج رفته یا به بخش هات  مثل واکوئل )کریچه( و کافنده تن بروند.  )دو مورد(

 در مورد تنظیم بیان ژن به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3 99دی ماه 

شیا کالی، مهار کننده به چه بخیسژ از دنا متصل یم شود؟ ی ارسژ  اپراتور     الف. در تنظیم منفن رونوییس در باکن 

 راه انداز و توایل افزاینده  ب. در یوکاریوت ها، عوامل رونوییس به چه بخش هات  از دنا یم توانند متصل شوند؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (نمره 52.)بارم نوبت خرداد ماه  انتقال اطالعات در نسل ها فصل سوم : 

ح سال طر
 سوال 

ن سوال گفتار  مت 

* 

 97دی ماه 

 98خرداد ماه 

 98شهریور ماه 

 98ماه دی 

  98خرداد ماه 

 98شهریور ماه

 99خرداد ماه 

 99خرداد ماه 

  99دی ماه 

* 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

 مشخص کنید.  بدون ذکر دلیلدرست  یا نادرست  هر یک از عبارت های زیر را 

   نادرست           صفات چند جایگایه رخ نمودهای )فنوتیپ های( گسسته ای دارند.  . ج

، با دیدن رنگ گل یم توان ژن نمود )ژنوتیپ( آن را تشخیص داد.   درست      د. در گل میموتن

 درستنسبت به هم، هم توان هستند.     Bو  A ، دگره های )الل های( ABOج. در گروه خوتن 

  درست             نیم توان تنها از روی ژن ها، علت اندازه قد یک فرد را توضیح داد. ب. 

  درستاست، مثبت خواهد شد.      Ddد. گروه خوتن فردی که 

  درست     ب. نمودار توزی    ع فراواتن رخ نمودهای )فنوتیپ های( رنگ نویع ذرت شبیه زنگوله است. 

ن است.     PKUب. بیماری فنیل کتونوری )    نادرست( به دلیل نبودن آنزیم سازنده آمینواسید فنیل آالنت 

 ،   درست    حالت حد واسط قرمز و سفید است.  RWرنگ گل با ژن نمود )ژنوتیپ( د. در گل میموتن

 درستج. گایه یم توان با تغین  عوامل محییط، عوارض بیماری های ژتن را مهار کرد. 

* 

 97دی ماه 

 

 98خرداد ماه 

 98خرداد ماه 

 99خرداد ماه 

 99خرداد ماه 

 99شهریور ماه

  99دی ماه 

* 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

 هر یک از عبارت های زیر جای خایل را با کلمات مناسب پر کنید. در 

ن این دگره ها )الل ها( رابطه  Rhشکل های مختلف صفت  dو  Dج.  ن یم کنند. بت  بارز و برقرار است.   ......... را تعیت 

 
ی

  نهفتیک

ن دگره های )الل های( ABOب. در گروه خوتن   هم تواتن     وجود دارد.     ... ............. رابطه  Bو A، بت 

ن دگره های )الل های( ABOج. در گروه خوتن        برقرار است.  ....... ......... رابطه   Oو B، بت 
ی

 بارز و نهفتیک

 A    است.  ...... ..... را داشته باشد، گروه خوتن این فرد  Aفقط آنزیم  ABOج. اگر فردی برای گروه خوتن 

  9 را به خود اختصاص داده اند.  . .......... از فام تن شماره  یک جایگاه مشخص ABOب. دگره صفت گروه های خوتن 

ن را یم تو  ...... ...... ب. در بیماری   (PKUفنیل کتونوری )اند تجزیه کند، وجود ندارد.    آنزییم که آمینواسید فنیل آالنت 

 ناقل  نامیده یم شود؛ زیرا یم تواند ژن بیماری را به نسل بعد منتقل کند.  ...... .. که سالم است؛   hXHXج. فرد با ژن نمود 

* 

 98خرداد ماه 

 98شهریور ماه 

 98دی ماه 

 98خرداد ماه 

 

 98شهریور ماه

 99خرداد ماه 

 99خرداد ماه 

 99خرداد ماه 

 

 99شهریور ماه

 

 99دی ماه 

* 

2 

2 

1 

2 

 

2 

2 

1 

2 

 

2 

 

2 

ن انتخاب کنید و در برگه پاسخ نامه بنویسید.  ن کلمات داخل پرانن   در هر یک از عبارت های زیر، جواب صحیح را از بت 

 پیوسته        پیوسته( شبیه زنگوله است.    غن   –ج. نمودار توزی    ع فراواتن رخ نمودهای )پیوسته 

  تک جایگایه             چند جایگایه( است.  –ج. رنگ گل میموتن مثایل از صفات )تک جایگایه 

ن  ( است.       –)مثبت  RHدر غشای گویچه های قرمز وجود داشته باشد، گروه خوتن  Dه. اگر پروتئت   مثبت منفن

تک جایگایه(  –د. اگر نمودار توزی    ع فراواتن رخ نمودهای )فنوتیپ های( صفت  زنگوله ای باشد، آن صفت )چند جایگایه 

  چند جایگایهاست.  

 پیوسته پیوسته( است.      –ج. اندازه قد صفت  )گسسته 

ن را )تجزیه کند   تجزیه کندبسازد( وجود ندارد.     –ج. در بیماری فنیل کتونوری، آنزییم که آمینواسید فنیل آالنت 

، )دو  ش دو گل میموتن صورت  ن   سه   سه( نوع رخ نمود )فنوتیپ( در زاده ها مشاهده یم شود.  –ج. از آمن 

 ناخالص، هرچه تعداد دگره های بارز بیشن  باشد، مقدار رنگ  ج. نویع ذرت صفت  با سه جایگاه ژتن دارد. در رخ نمودهای

 سفید   قرمز( کمن  است.  –)سفید    

ج. در رابطه با رنگ نویع ذرت، در رخ نمودهای ناخالص، هرچه تعداد دگره های بارز بیشن  باشد، مقدار رنگ قرمز )بیشن  

( است.     –   بیشن  کمن 

( باشد، مقدار رنگ قرمز –ج. در رابطه با رنگ نویع ذرت، در رخ نمودهای ناخالص، هرچه تعداد دگره های بارز )بیشن   کمن 

 بیشن  است.    بیشن  



 

 

* 

 99خرداد ماه 

* 

2 

 در پرسش های چهار گزینه ای زیر، گزینه درست را انتخاب کنید. 

 ب. نمودار توزی    ع فراواتن کدام یک شبیه زنگوله است؟ 

 . رنگ ذرت Rh                    4. صفت ABO                 3. گروه خوتن 2. رنگ گل میموتن                  1    

* 

 99دی ماه 

* 

2 

 علت هر یک از موارد زیر را بنویسید. 

 احتمایل به بیماری فنیل کتونوری، با انجام آزمایش خون برریس یم شوند. نوزادان در بدو تولد، از نظر ابتالی ج. 

فنیل کتونوری یک بیماری نهفته است و وقت  نوزاد متولد یم شود عالئم آشکاری ندارد. تغذیه نوزاد مبتال به این بیماری با 

( به آسیب یاخته های مغزی او یم انجامد.  ن   شن  مادر )که حاوی فنیل آالنت 

( برای فرزندان  ABو مادری گروه خوتن  Oپدری گروه خوتن  1 97اه دی م دارد. چه ژن نمودها )ژنوتیپ ها( و رخ نمودهات  )فنوتیپ هات 

   B: گروه خوتن  BOو            A: گروه خوتن  AO      آنان پیش بیتن یم کنید؟ )بدون ذکر راه حل( 

 های زیر پاسخ دهید.  در مورد بیماری هموفییل به پرسش 2 97دی ماه 

  سالم               سالم است یا بیمار؟    hXHXالف. دخن  دارای ژن نمود )ژنوتیپ( 

  )هشت( VIII فقدان عامل انعقادی       ب. شایع ترین نوع هموفییل مربوط به فقدان چه ماده ای در بدن است؟ 

    ( کدام آنزیم وجود ندارد؟ PKUدر بیماری مبتال به فنیل کتونوری ) 2 97دی ماه 

ن را یم تواند تجزیه کند وجود ندارد.   در این بیماری آنزییم که آمینواسید فنیل آالنت 

مردی هموفیل قصد دارد با زتن ازدواج کند که سالم است و ناقل هم نیست. چه ژن نمودها )ژنوتیپ ها( و رخ نمودهات   2 98خرداد ماه 

( برای فرزند   : پش سالم YHX: دخن  ناقل     و        hXHX   ان آنان پیش بیتن یم کنید؟ )بدون ذکر راه حل( )فنوتیپ هات 

 در مورد انتقال اطالعات در نسل ها به پرسش های زیر پاسخ دهید.  2و1 98خرداد ماه 

  1فام تن شماره                         در کدام فام تن )کروموزوم( است؟  Rhالف. جایگاه ژتن گروه خوتن 

  چند جایگایه            ب. صفت رنگ نویع ذرت یک صفت چند جایگایه است یا تک جایگایه؟

    ج. تغذیه نوزاد مبتال به بیماری فنیل کتونوری با شن  مادر، باعث آسیب رسیدن به کدام یاخته های بدن او یم شود؟ 

  یاخته های مغزی

( برای فرزندان آنان  Oو مادری گروه خوتن  ABپدری گروه خوتن  1 98خرداد ماه  دارد. چه ژن نمود )ژنوتیپ( و رخ نمودهات  )فنوتیپ هات 

ن راه حل(    Bو  A فنوتیپ :             BOو  AO ژنوتیپ :      پیش بیتن یم کنید؟ )بدون نوشت 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.  بیماری های ژنتیکدر مورد   2 98خرداد ماه 

قرار  Xچون الل )دگره( بیماری فقط در کروموزوم    ( مرد ناقل وجود ندارد؟ Xالف. چرا در بیماری هموفییل )وابسته به 

  گرفته و وجود و یا عدم وجود این دگره باعث بیماری یا عدم بیماری در فرد یم گردد. 

ن      ارد؟ ب. در بیماری فنیل کتونوری، آنزیم تجزیه کننده کدام آمینواسید وجود ند   فنیل آالنت 

( برای فرزندان آنان  ABو مادری گروه خوتن  Oپدری گروه خوتن  1 98شهریور ماه   دارد. چه ژن نمود )ژنوتیپ( و رخ نمودهات  )فنوتیپ هات 

  B: گروه خوتن  BOو                A: گروه خوتن  AO        پیش بیتن یم کنید؟ )بدون ذکر راه حل(

 به سواالت زیر درباره بیماری هموفییل پاسخ دهید.  2 98 شهریور ماه

 hXHX                الف. ژن نمود )ژنوتیپ( دخن  ناقل بیماری هموفییل را بنویسید. 

 Yفام تن             ب. کدام فام تن )کروموزوم( انسان جایگایه برای دگره های هموفییل ندارد؟ 

ی کرد؟ PKUاز بروز بیماری فنیل کتونوری )چگونه یم توان  2 98شهریور ماه   ( جلوگن 

ن دارند، یم توان مانع بروز اثرات این بیماری شد.   با تغذیه نکردن از خورایک هات  که فنیل آالنت 

 98شهریور ماه

 

( برای فرزندان آنان  2 مردی سالم قصد دارد با زتن هموفیل ازدواج کند. چه ژن نمود )ژنوتیپ( و رخ نمودهات  )فنوتیپ هات 

ن راه حل(   پش بیمار  –رخ نمود : دخن  ناقل            hXHX – YhXژن نمود :        پیش بیتن یم کنید؟ )بدون نوشت 



 

 

 

 عات در نسل ها به پرسش های زیر پاسخ دهید. در مورد انتقال اطال  2و1 98شهریور ماه

ند، کدام یک از آنها بروز یم کند؟   dو  Dالف. اگر دو دگره )الل(    Dالل   کنار هم قرار بگن 

  رنگ صورت     چگونه است؟  RWب. رنگ گل میموتن با ژن نمود 

گروه   ، فردی که هیچ کربوهیدرات  به غشای گلبول قرمز او اضافه نشده است، چه گروه خوتن دارد؟ ABOج. در گروه خوتن 

  Oخوتن 

ن   ( آنزیم تجزیه کننده کدام آمینواسید وجود ندارد؟ PKUد. در بیماری فنیل کتونوری )  فنیل آالنت 

 ژن نمودهای )ژنوتیپ های( فرزندان حاصل از ازدواج مردی هموفیل با زتن ناقل هموفییل را با رسم مرب  ع پانت بنویسید.  2 98دی ماه 

 hX Y گامت ها 

HX hXHX YHX 

hX hXhX YhX 
 

 به سواالت زیر درباره انتقال اطالعات در نسل ها پاسخ دهید.  2و1 98دی ماه 

ن دو دگره )الل( ABOالف. در گروه خوتن               چه رابطه ای برقرار است؟ Oو  A ، بت 
ی

  رابطه بارز و نهفتیک

ن دو دگره    رنگ صورت          اس Wو  Rب. کدام رنگ گل میموتن نشان دهنده رابطه بارزیت ناقص بت 

 را به وجود یم آ
ی

  رنگ قرمز       ورند؟ج. در رنگ نویع ذرت که یک صفت چند جایگایه است، دگره های بارز چه رنیک

ن   ( تجمع چه ماده ای در بدن به ایجاد ترکیبات خطرناک منجر یم شود؟ PKUد. در بیماری فنیل کتونوری )  فنیل آالنت 

ش دو گل میموتن صورت  را با رسم مرب  ع پانت بنویسید.  1 99خرداد ماه  ن  رخ نمودهای )فنوتیپ های( زاده های حاصل از آمن 

 

 

                                                      

 

 

 

 W R گامت ها 

R RW 

 صورت  

RR 

 قرمز

W WW 

 سفید 

RW 

 صورت  

 در مورد انتقال اطالعات در نسل ها به پرسش های زیر پاسخ دهید.  2و1 99خرداد ماه 

منفن شود، ژن نمود این والدین را  Rhمثبت باشد و گروه خوتن ییک از فرزندان آنها  Rhالف. اگر گروه خوتن زن و شوهری 

 Dd  بنویسید. 

 Xجایگایه برای دگره های ژن های وابسته به  Yدر فام تن       پدر ناقل باشد؟ نیستممکن  Xب. چرا در صفات وابسته به 

  وجود ندارد. 

  ج. در رابطه با رنگ نویع ذرت، ژن نمود )ژنوتیپ( ذرت های موجود در دو آستانه طیف یعتن قرمز و سفید را بنویسید. 

  aabbccو رنگ سفید   AABBCCرنگ قرمز      

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.  2و1 99خرداد ماه 

 است 9در فام تن شماره در فام تن شماره چند است؟       ABOه. جایگاه ژن های گروه خوتن 

  )هشت( مربوط است.  VIII انعقادی عامل فقدان به هموفییل نوع ترین شایعو. علت شایع ترین نوع هموفییل چیست؟      

ن دگره ها چیست؟ یک مثال برای آن ذکر کنید.  1 99خرداد ماه   بت 
 منظور از رابطه هم تواتن

، هم در یم  توان هم یکدیگر به در گروه خوتن نسبت BI و AI دگره. مثال شود  یم ظاهر هم با همراه ها، دگره اثر تواتن

 باشند. 



 

 

ی سالم با گروه خوتن  ABزن و مردی سالم، پشی هموفیل با گروه خوتن  2 99خرداد ماه   دارند. )بدون ذکر راه حل(  Oو دخن 

  HXhXمادر :      XYپدر : الف. ژن نمود )ژنوتیپ( پدر و مادر را برای صفت هموفییل بنویسید.         

  Bو  Aگروه خوتن ب. رخ نمود )فنوتیپ( گروه خوتن پدر و مادر چیست؟                              

 هموفیل ازدواج کند. چه ژن نمود و رخ نمودهات  برای فرزندان آنان پیش بیتن یم کنید؟ )بدون  2 99خرداد ماه 
مردی سالم قصد دارد با زتن

 دخن  ناقل   –رخ نمود : پش هموفیل                   HXhX -Y hX  ژن نمود : ذکر راه حل( 

 های زیر پاسخ دهید. در مورد انتقال اطالعات در نسل ها به پرسش  2 99خرداد ماه 

  پیوسته           الف. اندازه قد انسان صفت  گسسته است یا پیوسته؟

ی نیاز دارد؟ ن ینه در گیاهان عالوه بر ژن به چه چن  ن  نور         ب. ساخته شدن سنی

ن آنزیم تجزیه کننده اسید     ج. در بدن افراد مبتال به بیماری فنیل کتونوری کدام آنزیم وجود ندارد؟  آمینه فنیل آالنت 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.  Rhو  ABOدر مورد صفات گروه های خوتن  1 99شهریور ماه

  ABOگروه خوتن      است؟ 9الف. جایگاه ژتن کدام یک از صفات فوق در فام تن )کروموزوم( شماره 

 OOdd  منفن را بنویسید.  Oب. ژن نمود )ژنوتیپ( فردی با گروه خوتن 

ن دگره )الل(    هم تواتن       وجود دارد؟ Bو  Aج. چه رابطه ای بت 

 و نهفته است Xزن و مردی سالم صاحب فرزندی هموفیل شده اند. با توجه به این که هموفییل یک بیماری وابسته به  2 99شهریور ماه

  پش الف. جنسیت فرزند هموفیل را مشخص کنید.       

 hXHX      ب. ژن نمود )ژنوتیپ( والد ناقل را بنویسید. 

  دخن  هموفیل؟     ندارد پش سالم در این خانواده وجود  یاج. احتمال تولد کدامیک، دخن  هموفیل 

 * 99شهریور ماه

1 

2 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

  صورت                چگونه است؟  RWه. رنگ گل میموتن 

  پیوسته   گسسته است؟یا و. اندازه قد انسان صفت  پیوسته 

 در مورد انتقال اطالعات در نسل ها به پرسش های زیر پاسخ دهید.   1 99دی ماه 

ن صفات والدین و فرزندان وجود  ن وراثت، چه تصویری در مورد رابطه بت    داشت؟الف. پیش از کشف قوانت 

 صفات والدین و حد واسیط از آنهاست. صفات فرزندان، آمیخته ای از        

 DD,Dd,dd  را بنویسید.  Rhب. انواع ژن نمود )ژنوتیپ( های گروه خوتن 

 زن و مردی سالم از نظر بیماری هموفییل، پشی هموفیل دارند.  2 99دی ماه 

  hXHX  - YHXالف. ژن نمود این زن و مرد را برای هموفییل بنویسید. 

ی شوند، ژن نمودهای احتمایل این دخن  را برای هموفییل بنویسید.     hXHX – HXHXب. اگر این زن و مرد صاحب فرزند دخن 

                                                                     در مورد شکل روبرو به پرسش های زیر پاسخ دهید.  1  99دی ماه 

  مثبت Rh          چیست؟ Rhالف. رخ نمود )فنوتیپ( این گویچه قرمز برای گروه خوتن 

  Dd -DD  ب. ژن نمود )ژنوتیپ( های احتمایل فردی که دارای این گویچه قرمز است را بنویسید. 

ش گل میموتن صورت  و قرمز را با رسم مرب  ع پانت به دست آورید.  1  99دی ماه  ن  ژن نمود و رخ نمودهای زاده های حاصل از آمن 

 

 

 

 

 

 R R گامت ها 

R RR 

 قرمز

RR 

 قرمز

W RW 

 صورت  

RW 

 صورت  



 

 

 

 (نمره 52.)بارم نوبت خرداد ماه  تغین  در اطالعات وراثت  فصل چهارم : 

ن  گفتار طرح سوال  سال  سوالمت 

* 

 97دی ماه 

 98خرداد ماه 

 98شهریور ماه 

 98خرداد ماه 

 

 98شهریور ماه

 99خرداد ماه 

 99خرداد ماه 

 99خرداد ماه 

 99شهریور ماه

 99دی ماه 

  99ی ماه د

* 

2 

2 

2 

2 

 

1 

3 

2 

2 

1 

1 

2 

 مشخص کنید.  بدون ذکر دلیلدرست  یا نادرست  هر یک از عبارت های زیر را 

ی دارد. . د    نادرست                                    هرچه اندازه یک جمعیت بزرگ تر باشد، رانش دگره ای اثر بیشن 

ی ها به پادزیست ها )آنت  بیوتیک ها(، انتخاب طبییع است.    درست                         ه. علت مقاوم شدن باکن 

  درستژن را غتن تر یم کند و گوناگوتن را افزایش یم دهد.      د. جهش، با افزودن دگره های جدید، خزانه 

ش هر فرد با افراد جنس دیگر در آن جمعیت یکسان باشد.     ن یسژ است که در آن احتمال آمن  ن  آمن 
ن
ش تصادق ن ه. آمن 

  درست

ی دارد.      درستج. در مناطف  که مرصف غذاهای نمک سود یا دودی شده رایج است، رسطان شیوع بیشن 

 نادرست          ( یک گیاه زیستا و زایا است. n 3د. گیاه گل مغرتی سه الد )تریپلوئید(  )

ی دارد.   نادرست   ج. هر چه اندازه یک جمعیت بزرگ تر باشد، رانش دگره ای )الیل( اثر بیشن 

 باشند.  
ن
ش ها در آن غن  تصادق ن  نادرست ه. برای آن که جمعیت  در حال تعادل باشد، الزم است آمن 

 به تغین  چارچوب خواندن یم انجامند.  
ً
 نادرستد. جهش های اضافه و حذف، الزاما

  نادرستج. جهش جانشیتن همیشه باعث تغین  در توایل آمینواسیدها یم شود. 

ی ها به پادزیست ها را توضیح دهد.   درستد. انتخاب طبییع یم تواند علت مقاوم شدن باکن 

* 

 97دی ماه 

 98 خرداد ماه

 98خرداد ماه 

 98شهریور ماه 

 98خرداد ماه 

 98شهریور ماه

 99خرداد ماه 

 99خرداد ماه 

 99شهریور ماه

 99شهریور ماه

 99دی ماه 
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 در هر یک از عبارت های زیر جای خایل را با کلمات مناسب پر کنید. 

  هم میهتن        است.  ..................... د. پیدایش گیاهان چندالدی )پیل پلوییدی(، مثال خوتی از گونه زات  

ناشاره کرد که در دود سیگار وجود دارد.       ...... ........ مواد شیمیات  جهش زا یم توان به ج. از  وپن  ن
 بنن

  رانش دگره اییم گویند.       .... .... د. به فرآیندی که باعث تغین  فراواتن دگره ای بر اثر رویدادهای تصادقن یم شود، 

  خزانه ژتن آن جمعیت یم نامند.     .... ب. مجموع همه دگره های موجود در همه جایگاه های ژتن افراد یک جمعیت را 

 هم میهتن      ، جدات  جغرافیات  رخ نیم دهد. ..................... د. در گونه زات  

 هم میهتن     . نیم دهد جدات  جغرافیات  رخ  ج. در گونه زات   ..................... 

ن اثری نخواهد داشت بلکه بر    مقدار آن تاثن  یم گذارد.    .... ........ ج. جهش در راه انداز یا افزاینده، بر توایل پروتئت 

 خزانه ژتن   آن جمعیت یم نامند.  .... ... د. مجموع همه دگره های موجود در همه جایگاه های ژتن افراد یک جمعیت را 

ه پیل پپتیدی شود، این نوع جهش جانشیتن را جهش   .................. ج. اگر جهش، سبب تغین  در نوع آمینواسید در زنجن 

 دگر معنا یم نامند.  

در فام تن ها  ..................... اضاقن در مبتالیان به نشانگان داون، مثایل از ناهنجاری  21د. وجود یک فام تن )کروموزوم( 

  عددیاست.    

 ژنگان )ژنوم(گفته یم شود.  ..................... ب. به مجموع محتوای ماده وراثت  هسته ای و سیتوپالسیم، 

ه ژنگان سیتوپالسیم را تشکیل یم دهد.  ..................... سان، د. در ژنگان )ژنوم( ان ن   دنای راکن 

* 

 98خرداد ماه 

 98شهریور ماه 

 98خرداد ماه 

 

* 

3 

2 

2 

 

ن انتخاب کنید و در برگه پاسخ نامه بنویسید.  ن کلمات داخل پرانن   در هر یک از عبارت های زیر، جواب صحیح را از بت 

( جدات  جغرافیات  رخ یم دهد.             –د. در گونه زات  )دگرمیهتن 
  دگر میهتن هم میهتن

ش ها در آد.  ن ( باشند.  –ن )تصادقن برای آن که جمعیت  در حال تعادل باشد، الزم است آمن   تصادقن          غن  تصادقن

  SHb AHb( سبب بیماری یم شود. SHb AHb– AHbA Hbه. انگل بیماری ماالریا نیم تواند در افراد )



 

 

  98شهریور ماه
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ن ژتن  ( رخ دهد، در این صورت بر توایل محصول ژن، اثری نخواهد گذاشت.  د –د. اگر جهش در توایل های )بت  رون ژتن

ن ژتن    بت 

ن فامینک های )خواهری  غن  غن  خواهری( مبادله یم شود.    –د. در چلیپات  شدن )کراسینگ اور(، قطعه ای از فام تن بت 

 خواهری

ی قسمت  از یک فام تن )کروموزوم( در جای خود معکوس شود، جهش )جا به جای ( نام دارد.   -د. اگر جهت گن  واژگوتن

 واژگوتن 

( است.    –د. پیدایش گیاهان چندالدی )پیل پلوییدی(، مثال خوتی از گونه زات  )دگر میهتن   هم میهتن هم میهتن

ن اثری  –د. گایه جهش در ییک از توایل های تنظییم رخ یم دهد، این جهش بر ) توایل  داشت.     نخواهد مقدار( پروتئت 

  توایل

ن با )شن  کویه  ند.     –ه. دلفت    شن  کویهکوسه( خویشاوندی نزدیک تری دارد، بنابراین در یک گروه قرار یم گن 

ن  ه بتای هموگلوبت  ن آمینواسید، )طبییعج. در زنجن    CTT( است.  CTT – CAT، رمز مربوط به ششمت 

 
ن
ش )تصادق ن  داشته باشد، آمن 

ی
ش ها به رخ نمود یا ژن نمود بستیک ن ( است.    –د. اگر آمن 

ن
 غن  تصادق

ن
 غن  تصادق
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 اصطالحات زیر را تعریف کنید. 

  ساختارهات  را که کار یکسان اما طرح متفاوت دارند، ساختارهای آنالوگ یم نامند. ب. ساختار آنالوگ   

اندام هات  را که طرح ساختاری آنها یکسان است، با این که کار متفاوت  دارند "اندام یا الف. اندام یا ساختارهای همتا  

  نامند.  ساختارهای همتا" یم

ی برای  انتخاب طبییع الف.   آنهات  که شانس بیشن 
به فرآیندی را که در آن افراد سازگارتر با محیط انتخاب یم شوند یعتن

  زنده ماندن و تولید مثل دارند، انتخاب طبییع یم نامند. 

یا ساده شده و حت   دیگر کوچکبه ساختارهات  که در یک عده بسیار کارآمد بوده اما در عده ساختارهای وستیجیال   ب. 

  است فاقد کار خایص باشند. ممکن 

 نوع این تبدیل یم کند.  آمینواسید همان برای دیگری رمز به را آمینواسید یک رمز جهش، گایه  الف. جهش خاموش 

ی جهش ن  بر  تأثن  ن  گذاشت.  نخواهد پروتئت   .نامند یم خاموش جهش را جهیسژ  چنت 

 نوع این تبدیل یم کند.  آمینواسید همان برای دیگری رمز به را آمینواسید یک رمز جهش، گایهالف. جهش خاموش     

ی جهش ن  تأثن  ن  گذاشت.  نخواهد بر پروتئت   .نامند یم خاموش جهش را جهیسژ  چنت 

 ساختارهای دهند، انجام متفاوت   کار اگر حت   است، یکسان ساختاری آنها طرح که را هات   اندامب. ساختارهای همتا     

 .نامند همتا یم

 یم کنند، جدات  تولید مثیل اتفاق یم افتد و در الف. گونه زات  هم میهتن  
ی

ن جمعیت هات  که در یک زیستگاه زندگ گایه بت 

 نتیجه، گونه جدیدی حاصل یم شود. این نوع گونه زات  را گونه زات  هم میهتن یم نامند. 

* 

 99خرداد ماه 

* 

1 

 دهید. به پرسش های زیر پاسخ کوتاه 

ن موجود در دود سیگار جز کدام عوامل جهش زا است؟            وپن  ن
 شیمیات  ج. بنن

 در مورد تغین  در ماده وراثت  جانداران به پرسش های زیر پاسخ دهید.  1 97دی ماه 

  جهش جانشیتن                الف. کدام نوع جهش کوچک باعث ایجاد گویچه های قرمز دایس شکل یم شود؟ 

ه                          (، ژنگان سیتوپالسیم را در ژنگان انسان تشکیل یم دهد؟ DNAکدام دنا )ب.   ن   دنای راکن 

؟  ییک است یا شیمیات  ن ن که در دود سیگار وجود دارد یک عامل جهش زای فن  وپن  ن
 شیمیات                  ج. بنن

یت دار        وسیس و کالباس به آنها اضافه یم شود؟ د. چه ترکیبات  برای ماندگاری محصوالت پروتئیتن مثل س   ترکیبات نین 

 



 

 

 در مورد تغین  در جمعیت ها و گونه ها به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3و2 97دی ماه 

          در برابر ماالریا مقاوم اند؟ SHbAHbالف. چرا افراد دارای ژن نمود ناخالص 

سبب بیماری شود چون وقت  این گویچه ها را آلوده یم کند، شکل آنها دایس شکل یم  SHbAHbاین انگل نیم تواند در افراد 

د.      شود و انگل یم من 

  اندام ها یا ساختارهای همتا   چه نامیده یم شوند؟ ند،ب. اندام هات  که طرح ساختاری آنها یکسان است، و کار متفاوت  دار 

  الیساختارهای وستیج       ج. بقایای پا در لگن مار پیتون نشان دهنده چه نوع ساختارهات  است؟ 

 در مورد تغین  در ماده وراثت  جانداران به پرسش های زیر پاسخ دهید.  1 98خرداد ماه 

ی بر  ن الف. اگر رمز یک آمینواسید به رمز دیگری برای همان آمینواسید تبدیل شود و تاثن   نگذارد، چه نوع جهش پروتئت 

  جهش خاموش        داده است؟ جانشیتن رخ

  فام تن )کروموزوم( غن  جنیس     ب. ژنگان )ژنوم( هسته ای انسان شامل چند فام تن )کروموزوم( غن  جنیس است؟ 

 نیم تواند باعث بیماری شود؟  SHbAHbچرا انگل بیماری ماالریا در افرادی با ژن نمود  2 98خرداد ماه 

د.   چون وقت  این گویچه ها را آلوده یم کند، شکل آنها دایس شکل یم شود و انگل یم من 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.  تغین  در اطالعات وراثت  در مورد   3و  1 98خرداد ماه 

، باعث ایجاد افراد مبتال به نشانگان )سندرم( داون یم شود؟      ناهنجاری الف. کدام جهش از نوع ناهنجاری فام تتن

  عددی

جهش در ب. در چه صورت با وجود ایجاد جهش در یک آنزیم، احتمال تغین  در عملکرد آن آنزیم کم یا حت  صفر است؟   

 نداز یا افزایندهییک از توایل های تنظییم ژن مانند راه ا

یت، به سوسیس و کالباس اضافه یم شود؟     یت دار مانند سدیم نین  برای ماندگاری محصوالت ج. چرا ترکیبات نین 

  پروتئیتن 

گ که دارند.  ونه های متفاوت چیست؟      د. علت وجود ساختارهای همتا در گ  به دلیل وجود نیای مشن 

 درباره تغین  در اطالعات وراثت  پاسخ دهید.  به سواالت زیر  3و2و1 98شهریور ماه 

، رمز یک آمینواسید به رمز پایان ترجمه تبدیل شود، در این صورت طول پیل پپتید حاصل از  الف. اگر در جهش جانشیتن

 آن، چه 

ی یم کند؟        پیل پپتید حاصل از آن، کوتاه خواهد شد.          تغین 

ن موثر باشد؟  ب. جهش در چه توایل هات  از ژن یم توایل های تنظییم ژن یا راه انداز یا    تواند بر مقدار ساخت پروتئت 

  افزاینده

ن یم شود؟  ید که باعث تشکیل دوپار )دیمر( تیمت  ییک نام بنی ن  پرتوی فرابنفش          ج. یک عامل جهش زای فن 

ن محیط کم باشد.      یم شوند؟  چه زماتن دایس شکل SHbAHbد. گویچه های قرمز افراد با ژن نمود ناخالص  ژ      مقدار اکسن 

  گونه زات  دگر میهتن                ه. در کدام گونه زات  جدات  جغرافیات  رخ یم دهد؟ 

 در مورد تغین  در اطالعات وراثت  به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3و2و1 98شهریور ماه

 ناهنجاری عددی       نشانگان داون یم شود؟الف. چه نوع ناهنجاری فام تتن باعث ایجاد بیماری 

  رانش دگره ای     ب. به فرایندی که باعث تغین  فراواتن دگره ای بر اثر رویدادهای تصادقن یم شود، چه یم گویند؟

د. وقت  این گویچه ها را آلوده یم کند، آنها دایس شکل اند و انگل یمدر برابر ماالریا مقاوم اند؟ sHbAHbج. چرا افراد    من 

گ که دارند.         د. علت وجود ساختارهای همتا در گونه های متفاوت چیست؟   به دلیل وجود نیای مشن 

آنها را مشخص کنید و در برگه پاسخ نامه " ارتباط دارد. B" با ییک از عبارت های ستون "Aهریک از موارد ستون " 1 98دی ماه 

 بنویسید. 



 

 

"A " "B " 

. کم خوتن نایسژ از گویچه های قرمز دایس 1

 شکل 

الف. ناهنجاری ساختاری در فام تن 

 )کروموزوم(

 ب. جهش ارتی  . نشانگان داون 2

 ج. جهش جانشیتن  . جهش در گامت ها )کامه ها(3

 د. جهش خاموش  . واژگوتن 4

 ه. ناهنجاری عددی در فام تن )کروموزوم(  

 –. الف 4جهش ارتی               –. ب 3ناهنجاری عددی در فام تن            –. ه 2جهش جانشیتن           –. ج 1

 ناهنجاری ساختاری در فام تن 

 به سواالت زیر درباره تغین  در جمعیت ها و گونه ها پاسخ دهید.  3و2 98دی ماه 

ن نسبت به سایر مناطق یم شود؟   SHb       الف. وجود چه دگره ای، باعث بقای جمعیت انسان در مناطق ماالریاخن 

ب. به ساختارهات  که نشان یم دهند، برای پاسخ به یک نیاز، جانداران به روش های مختلفن سازش پیدا کرده اند، چه یم 

 ساختارهای آنالوگ       گویند؟

، جدات  جغرافیات  رخ یم دهد؟  ج. در کدام گونه   گونه زات  دگر میهتن                     زات 

(          د. چه عامیل باعث ایجاد گیاهان چندالدی )پیل پلوییدی( یم شود؟   خطای میوزی )کاستماتن

پایان ترجمه تبدیل کند که در این صورت اگر جهش جانشیتن رمز یک آمینواسید را به رمز جهش تی معنا را تعریف کنید.     1 99خرداد ماه 

  پیل پپتید حاصل از آن، کوتاه خواهد شد. به این جهش تی معنا یم گویند. 

 در مورد تغین  در اطالعات وراثت  به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3و2و1 99خرداد ماه 

 با مشاهده کاریوتیپ      )کروموزویم( آگاه شوند؟الف. زیست شناسان چگونه یم توانند از وجود ناهنجاری های فام تتن 

ید که در دود سیگار وجود دارد؟  ن                       ب. یک عامل جهش زای شیمیات  نام بنی وپن  ن
  بنن

  رانش دگره ای          ج. در کدام عامل برهم زننده تعادل جمعیت ها، رویدادهای تصادقن نقش دارند؟ 

 SHb AHb           د. کدام ژن نمود بیماری کم خوتن دایس شکل، به بیماری ماالریا مقاوم است؟ 

  بقایای پا در لگن مار پیتون                    ه. یک مثال برای ساختارهای وستیجیال بنویسید. 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.  2و1 99خرداد ماه 

 ژنگان )ژنوم( الف. به کل محتوای ماده وراثت  چه یم گویند؟           

ن دو جمعیت، شارش ژن به طور ب. در چه صورت با شارش ژن، حزانه ژن دو جمعیت به هم شبیه یم شود؟      اگر بت 

  پیوسته و دوسویه ادامه یابد، رسانجام خزانه ژن دو جمعیت به هم شبیه یم شود. 

 * 99خرداد ماه 

1 

3 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

جنیس + فام تن  22الف. طبق قرارداد ژنگان هسته ای انسان شامل کدام فام تن ها )کروموزوم ها( است؟      فام تن غن 

  Yو  Xهای جنیس 

نش مانع که است عوامیل تولید مثیل، جدات   از منظورب. منظور از جدات  تولیدمثیل چیست؟    یک از افراد بعضن  آمن 

 . یم شوند  گونه همان افراد از دیگر بعضن  با گونه

 در مورد تغین  در ماده وراثت  جانداران به پرسش های زیر پاسخ دهید.  1 99خرداد ماه 

ه پیل پپتیدی شده باشد، چه نوع جهش جانشیتن رخ داده است؟   الف. اگر جهش سبب تغین  در نوع آمینواسید در زنجن 

 جهش دگر معنا

ه      کدام اندامک، ژنگان سیتوپالسیم را در ژنگان انسان تشکیل یم دهد؟ب. دنای   ن   دنای راکن 



 

 

 نیم تواند باعث بیماری شود؟  SHb AHbچرا انگل بیماری ماالریا در فرادی با ژن نمود  2 99خرداد ماه 

د.  و اند شکل دایس آنها کند، یم آلوده را ها گویچه این وقت   چون  انگل یم من 

 در مورد تغین  در اطالعات وراثت  به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3و2 99شهریور ماه

ید.  جهش، رانش دگره ای، شارش  الف. از عوامیل که باعث یم شوند جمعیت از حال تعادل خارج شود، دو مورد نام بنی

، انتخاب طبییع
ن
ش غن  تصادق ن  ژن، آمن 

 در چه مناطف  بسیار بیشن  از سایر مناطق است؟ sHbفراواتن دگره  جهان،ب. با مطالعه توزی    ع بیماری کم خوتن دایس در 

 در مناطف  که ماالریا شایع است. 

ج. به ساختارهات  که نشان یم دهند، برای پاسخ به یک نیاز، جانداران به روش های مختلفن سازش پیدا کرده اند، چه یم 

 ساختارهای آنالوگ گویند؟ 

ید. د. انواع گونه زات  را نا  و گونه زات  دگرمیهتن      م بنی
  گونه زات  هم میهتن

 * 99شهریور ماه

1 

3 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

جنیس است؟   جنیس 22  الف. ژنگان هسته ای انسان شامل چند فام تن غن    فام تن غن 

اپلوئید( ) خواهد بود و گیایه  n4یاخته تخم    (، گیایه زایا ایجاد یم شود؟n4ب. چرا از خودلقایح گل مغرتی چارالد )تن 

 که از آن ایجاد یم شود، قادر به میوز بوده، بنابراین زایاست. 

ی ها به پادزیست ها در نتیجه انتخاب طبییع را بنویسید.  2 99دی ماه   علت مقاوم شدن باکن 

ی های غن  مقاوم 
ی های مقاوم تکثن  یم شوند و به تدری    ج همه جمعیت را به باکن 

ن یم روند و باکن  بر اثر پادزیست ها از بت 

  خود اختصاص یم دهند؛ در نتیجه جمعیت از غن  مقاوم به مقاوم تغین  یم یابد. 

 رانش دگره ای شکل زیر کدام عامل برهم زننده تعادل جمعیت را نشان یم دهد؟  2 99دی ماه 

 

 

 

در جدول زیر، هر یک از عبارت های ستون "الف" با ییک از موارد ستون "ب" ارتباط دارند. آنها را پیدا کنید و در برگه  3 99دی ماه 

 پاسخ نامه بنویسید. 

 "ب"  "الف" 

 . ساختارهای همتا1 الف. ردپای تغین  گونه ها 

 . ساختارهای آنالوگ 2 ساختاری متفاوت ب. کار یکسان و طرح 

 . ساختارهای وستیجال 3 ج. طرح ساختاری یکسان و کار متفاوت 

 . ساختارهای همتا1. ساختارهای آنالوگ                   ج. 2. ساختارهای وستیجال                ب. 3الف. 

 در مورد تغین  در اطالعات وراثت  به پرسش های زیر پاسخ دهید.  2و  1  99دی ماه 

  کم خوتن دایس شکل     الف. یک بیماری که در اثر جهش جانشیتن به وجود یم آید را بنویسید. 

      ب. چرا نباید تصور کرد که جهش جانشیتن همیشه باعث تغین  در توایل آمینواسیدها یم شود؟

 گایه جهش، رمز یک آمینواسید را به رمز دیگری برای همان آمینواسید تبدیل یم کند. 

ن نسبت به سایر مناطق چیست؟ جود چه دگره ای ج. و   sHb AHb  )الیل( باعث بقای جمعیت انسان در مناطق ماالریا خن 

 

 

 



 

 

 (نمره 52.)بارم نوبت خرداد ماه  از ماده به انرژیفصل پنجم : 

ن سوال  گفتار  طرح سوال  سال  مت 

* 

 98شهریور ماه 

 

 98دی ماه 

 98شهریور ماه

 99خرداد ماه 

 99 خرداد ماه

 

 99شهریور ماه

 99دی ماه 

  99دی ماه 

* 

2 

 

1 

3 

1 

1 

 

3 

2 

1 

 مشخص کنید.  بدون ذکر دلیلدرست  یا نادرست  هر یک از عبارت های زیر را 

ه )میتوکندری(، از نوع ساخته شدن  ATPساخته شدن . ه ن ون در راکن 
ه انتقال الکن  در سطح پیش ماده  ATPدر زنجن 

  نادرستاست.    

ه )میتوکندری( یم شود و در آنجا اکسایش یم یابد.  ن ووات از طریق انتشار وارد راکن    نادرست    ج. پن 

 نادرست      د. تخمن  الکیل در تولید خیارشور نقش دارد. 

ن مستقل از آن تقسیم یم شود.    ه )میتوکندری( همراه با یاخته و نن  ن  درسته. راکن 

ن وابسته است.       ن های مورد نیاز در تنفس یاخته ای، به ژن های هسته ای نن  ه )میتوکندری( برای ساخت پروتئت  ن د. راکن 

 نادرست

 نادرسته. تخمن  الکتییک همواره سبب فساد مواد غذات  یم شود. 

 درستزیاد باشد، آنزیم های درگن  در قند کافت و چرخه کربس مهار یم شوند.  ATPد. اگر 

 نادرسته. تجزیه گلوکز در قند کافت، به صورت یکباره و در یک مرحله انجام یم شود.  

* 

 98شهریور ماه 

 98دی ماه 

 

 99خرداد ماه 

 99خرداد ماه 

 99شهریور ماه

 99شهریور ماه

 

 99دی ماه 

 99دی ماه 

  99دی ماه 

* 

3 

1 

 

3 

3 

1 

1 

 

1 

3 

2 

 با کلمات مناسب پر کنید. در هر یک از عبارت های زیر جای خایل را 

  الکیل است.           ..................... ج. ورآمدن خمن  نان به علت انجام تخمن  

ن       است.  ADPو انتقال آن به  ..................... در ماهیچه ها، برداشت فسفات از مولکول  ATPج. ییک از راه های تامت 

ن فسفات   کراتت 

ند که در صنایع متفاوت از آنها بهره یم بریم.    ..................... د. تخمن  الکیل و تخمن     الکتییک انوایع از تخمن 

ه ها برای مقابله با اثر سیم رادیکال های آزاد، به ترکیبات  ن  پاداکسنده        وابسته اند.   .......... ...... د. راکن 

ن مرحله تنفس یاخته ا  قند کافتو به معتن تجزیه گلوکز است.               ......... ........ ی، ه. اولت 

ه )میتوکندری( یک کربن دی اکسید از دست یم دهد و به  ن ووات در راکن    بنیان استیلتبدیل یم شود.     ... ....... و. پن 

ه استفاده یم شود.  ATP........  ج. در ساخته شدن ن ون ها در راکن 
   اکساییسژ ، از یون فسفات و انرژی حاصل از انتقال الکن 

وری است و اگر نباشد قند کافت متوقف یم شود.  . ......... د. در تخمن  الکیل و الکتییک، برای تداوم قند کافت،    NAD+ ضن

ن به بخش داخیل، مجموعه ای پروتئیتن به  ه، تنها راه پیش روی پروتون ها برای برگشت  ن ون در راکن 
ه انتقال الکن  ه. در زنجن 

   ساز  ATPآنزیم است.   ............. .. نام   

* 

 98شهریور ماه

 

 99خرداد ماه 

 99خرداد ماه 

 99دی ماه 

  99دی ماه 

* 

1 

 

1 

3 

2 

2 

ن انتخاب کنید و در برگه پاسخ نامه بنویسید.  ن کلمات داخل پرانن   در هر یک از عبارت های زیر، جواب صحیح را از بت 

ن فسفات و انتقال آن به  در سطح پیش ماده  ATP، نمونه ای از ساخته شدن )ADPه. برداشت فسفات از مولکول کرآتت 

 ( است. ATPاکساییسژ  –

    ATP در سطح پیش ماده 

ون که در قند کافت تشکیل یم شود، ) ه.   NADH     ( است. 2FADH- NADHمولکول حامل الکن 

ووات حاصل از قندکافت به )الکتات  ، پن 
ن ناکاقن ژ ایط اکسن   الکتات  اتانول( تبدیل یم شود.  –ه. در ماهیچه اسکلت  در رسژ

ون  ه انتقال الکن   چرخه کربس  ه وجود یم آید. ب NADHچرخه کربس( مولکول  –د. یط واکنش های )زنجن 

د.   – Aه. اکسایش )استیل کوآنزیم  ووات( در چرخه ای از واکنش های آنزییم، به نام چرخه کربس انجام یم گن  پن 

ووات  پن 

* 

 99خرداد ماه 

* 

3 

 به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید. 

،   تخمن  الکیلتولید یم شود؟         2COد. در کدام نوع تخمن 



 

 

* 

  99دی ماه 

* 

3 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. 

ترکیبات  که در واکنش با رادیکال های آزاد مانع از اثر تخریتی آنها بر مولکول های زیست  و در نتیجه ها    ب. پاداکسنده

  تخریب بافت های بدن یم شوند. 

ن انرژی و اکسایش بیشن  به پرسش های زیر  2و1 97دی ماه   پاسخ دهید. در مورد تامت 

در سطح پیش ماده، در ماهیچه ها دیده یم شود. در این نمونه نام پیش ماده  ATPالف. نمونه ای از ساخته شدن 

ن فسفات  چیست؟   کراتت 

( به چه معناست و در کجا انجام یم شود؟  ن    ب. قندکافت )گلیکولن 

     انجام یم شود. قندکافت به معتن تجزیه گلوکز است که در ماده زمینه سیتوپالسم      

، کدام مولکول جدا و کدام مولکول ایجاد یم  Aج. در چرخه کربس ضمن ترکیب استیل کوآنزیم  با مولکویل چهار کریتن

 جدا و مولکول شش کربتن ایجاد یم شود.  Aکوآنزیم      شود؟ 

ایط در یاخته یوکاریوت، حداکنی چند  ین رسژ  ATP 30     تولید یم شود؟  ATPد. در ازای تجزیه کامل گلوکز در بهن 

ن مستقل  3 97دی ماه  ن به پرسش های زیر پاسخ دهید. در مورد زیست  ژ  از اکسن 

، ایجاد یم شوند؟   الف. فرآیندهای زیر توسط کدام نوع تخمن 

            الکتییکتخمن                  . تولید خیارشور   2                    تخمن  الکیلورآمدن خمن  نان            -1  

 )نکروز( کبد یم شوند؟  
ی

 ب. رادیکال های آزاد چگونه باعث بافت مردگ

  DNAرادیکال های آزاد با حمله به      
ی

ه و در نتیجه مرگ یاخته های کبدی و بافت مردگ ن ه، سبب تخریب راکن  ن راکن 

 )نکروز( کبد یم شوند. 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.  از ماده به انرژیدر مورد  3و2و1 98خرداد ماه 

دیسه )کلروپالست(             در کدام قسمت سلول انجام یم شود؟ ATPالف. ساخته شدن نوری  ن   سنی

ه )میتوکندری( با از دست دادن یک کربن دی اکسید ) ن ووات در راکن  بنیان     ( به چه مولکویل تبدیل یم شود؟2COب. پن 

  استیل

ون که در چرخه کربس تشکیل یم شوند را بنویسید. ج. نام دو مولکول حامل   2NADH  ,   FADH      الکن 

ه قرار دارد؟  ن ون در چه بخیسژ از راکن  ه انتقال الکن  ه )میتوکندری(             د. زنجن  ن  راکن 
  غشای دروتن

ه در خنتی سازی رادیکال های آزاد مشکل ایجاد یم کنند؟ ن  لکل و انوایع از نقص های ژتن ا    ه. چه عوامیل در عملکرد راکن 

ون یم شود؟ و. مونواکسیدکربن سبب توقف کدام واکنش ه انتقال الکن  ون ها به    زنجن  واکنش مربوط به انتقال الکن 

ن ژ   اکسن 

ن به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3 98خرداد ماه  ژ ن مستقل از اکسن 
 در مورد زیست 

ن تنفس یاخته ای هوازی و تخمن  چیست؟               ک بت 
(الف. نام مرحله مشن  ن   قند کافت )گلیکولن 

ی است؟                                          تخمن  الکیلب. ورآمدن نان به علت انجام چه نوع تخمن 

 دهید. در مورد از ماده به انرژی به پرسش های زیر پاسخ  3و2و1 98خرداد ماه 

ووات NADHو  ATPمولکول  الف. محصوالت قند کافت را بنویسید.    و مولکول سه کربتن پن 

  دو عدد     به ازای انجام یک چرخه کربس آزاد یم شود؟   2COب. چند مولکول 

ن دو غشاء، از   ون، انرژی الزم برای انتقال پروتون ها از بخش داخیل به فضای بت  ه انتقال الکن  کجا فراهم یم ج. در زنجن 

ون های پرانرژی   شود؟  2FADHو  NADH از الکن 

ن انرژی یاخته های بدن کاقن نباشد، یاخته ها برای تولید  ه قندی کبد برای تامت  به رساغ چه  ATPد. اگر گلوکز و ذخن 

ن ها  مولکول هات  یم روند؟    تجزیه چرتی ها و پروتئت 



 

 

ه انتقال ال ون یم شود؟ ه. سیانید چگونه باعث توقف زنجن  ن   کن  ژ ون ها به اکسن 
ا ر واکنش نهات  مربوط به انتقال الکن 

 مهار یم کند. 

 به سواالت زیر درباره از ماده به انرژی پاسخ دهید.  3و2و1 98شهریور ماه 

 ماده زمینه سیتوپالسم        الف. قندکافت در کدام قسمت یاخته انجام یم شود؟           

ووات به بنیان استیل چه مولکول هات  تشکیل یمب. یط فرآیند تبدیل    NADHکربن دی اکسید  و       شوند؟پن 

  چرخه کربس    اخته یم شود؟         س 2FADHج. در چه مرحله ای از تنفس یاخته ای 

ووا  نباشد، پن 
ن
ن کاق ژ  الکتات     ت به چه ماده ای تبدیل یم شود؟د. در فعالیت شدید ماهیچه ها، اگر اکسن 

یجات چه نقیسژ در حفظ سالمت بدن دارند؟                           ن  ه. کاروتنوئید موجود در میوه ها و سنی

کاروتنوئید در واکنش با رادیکال های آزاد مانع از اثر تخریتی آنها بر مولکول های زیست  و در نتیجه تخریب بافت های        

 بدن یم شوند. 

ون به و. یک ترکیب که با مهار انتق ه انتقال 2Oال الکن  ون یم شود را بنویسید.    باعث توقف زنجن  سیانید یا   الکن 

  مونواکسیدکربن

 در مورد از ماده به انرژی به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3و2و1 98شهریور ماه

ن تشکیل یم شوند؟  ووات چه مولکول های دیگری نن  ( عالوه بر پن  ن  NADHو  ATP       الف. در قند کافت )گلیکولن 

 دو عدد    تولید یم شود؟  CO2ب. در هر چرخه کربس چند مولکول 

ه قرار دارد؟  ن ون در کجای راکن 
ه انتقال الکن  ه  ج. زنجن  ن  راکن 

  غشای دروتن

ن ها یم روند؟  ATPد. در چه صورت یاخته های بدن ما برای تولید  ه اگر گلوکز و   به رساغ تجزیه چرتی ها و پروتئت  ذخن 

ن انرژی یاخته های بدن کاقن نباشد   . قندی کبد برای تامت 

 )نکروز( کبد یم شوند؟
ی

ه ها )میتوکندری ها( چگونه باعث بافت مردگ ن  DNAبا حمله به   ه. رادیکال های آزاد در راکن 

 یم شوند. 
ی

ه و در نتیجه مرگ یاخته های کبدی و بافت مردگ ن ه، سبب تخریب راکن  ن   راکن 

 پاسخ دهید.  از ماده به انرژیبه سواالت زیر درباره  3و2 98دی ماه 

 الف. یط واکنش های متفاوت چرخه کربس، چه مولکول گازی آزاد و چه مولکویل بازسازی یم شود؟ 

        2CO  .آزاد و مولکول چهار کربتن بازسازی یم شود 

ن دو غ ون، با ورود پروتون ها به فضای بت 
ه انتقال الکن  ن به بخش ب. در زنجن  شاء، تنها راه پیش روی آنها برای برگشت 

 ساز  ATPآنزیم     داخیل چیست؟

ن انرژی استفاده یم کنند؟  ه قندی کبد          ج. یاخته های بدن انسان به طور معمول از چه منابیع برای تامت    گلوکز و ذخن 

یجات در حفظ سالمت  بدن نقش دارند؟  ن اکسنده هات  مانند پاداین مواد غذات  دارای       د. چرا خوردن میوه ها و سنی

  کاروتنوئیدها هستند. 

 با توجه به شکل به سواالت زیر پاسخ دهید.     3 98دی ماه 

ی را نشان یم دهد؟   تخمن  الکیل            الف. شکل مقابل چه نوع تخمن 

  اتانول             ( را بنویسید. 1ب. نام ماده مشخص شده )

 

 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.   ATPدر مورد روش های ساخته شدن  1 99خرداد ماه 

ن فسفاتدر سطح پیش ماده در ماهیچه ها، مولکول پیش ماده چیست؟            ATPالف. در روش ساخته شدن    کراتت 

ه )میتوکندری(       در کدام قسمت یاخته انجام یم شود؟                                     ATP اکساییسژ ب. ساخته شدن  ن  راکن 



 

 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.  از ماده به انرژیدر مورد  3و2و1 99خرداد ماه 

( باید انجام شوند، تا مولکول گلوکز به مولکول های  ن الف. در تنفس هوازی، چه فرایندهات  عالوه بر قندکافت )گلیکولن 

2CO  ووات  و چرخه کربس   شود؟  تجزیه   اکسایش پن 

ن خورده بودن آن چه ارزیسژ برای یاخته دارد؟  ه در تنفس یاخته ای، چت  ن  راکن 
ن   ب. با توجه به نقش غشای دروتن چت 

ون یم انجامد.  ه های انتقال الکن   زنجن 
 ها به افزایش سطح و در نتیجه امکان وجود بیشن 

ی
 خوردگ

ن در فرآیند تنفس هوازی وجود دارد؟  ژ  از درصدی که یم آید پیش گاه    ج. چگونه امکان تشکیل رادیکال های آزاد از اکسن 

ن ها ژ  آیند.  در یم آزاد رادیکال رتصو  به بلکه شوند، نیم آب تشکیل واکنش وارد اکسن 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3و2 99خرداد ماه 

ه چه پروتئیتن است؟ ن ن به بخش داخیل راکن  ون، تنها راه پیش روی پروتون ها برای برگشت  ه انتقال الکن  آنزیم      ج. در زنجن 

ATP ساز 

ایط در یاخته یوکاریوت، حداکنی چند  ATPد. مقدار  ین رسژ  30  است؟  ATPتولید شده در ازای تجزیه کامل گلوکز در بهن 

ATP  

ن تنفس هوازی و تی هوازی چیست؟  ک بت 
ن      ه. مرحله مشن   گلیکولن 

 * 99خرداد ماه 

1 

 

3 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

دار  فسفات ترکیب یک از فسفات گروه شدن برداشته  در سطح پیش ماده چیست؟ ATPالف. منظور از ساخته شدن 

 را روش ساخته شدن در سطح پیش ماده یم گویند.   ADP به آن افزودن و  )ماده پیش(

ون یم شود؟  ون انتقال به مربوط واکنش نهات    ب. سیانید چگونه سبب توقف انتقال الکن   در و مهار را 2O به ها الکن 

ه توقف باعث نتیجه ون انتقال زنجن   شود.  یم الکن 

( به پرسش ها پاسخ دهید.  1 99خرداد ماه  ن  در مورد قند کافت)گلیکولن 

  ماده زمینه سیتوپالسم             الف. این واکنش ها در کدام بخش سلول انجام یم شود؟

ه یم شود؟  ن ووات حاصل از قند کافت با چه رویسژ وارد راکن    انتقال فعال             ب. پن 

 در مورد از ماده به انرژی به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3و2و1 99ماه  خرداد 

د؟ ( در چه بخیسژ از یاخته انجام یم گن  ن  ماده زمینه سیتوپالسم      الف. قند کافت )گلیکولن 

، چند مولکول  Aب. در چرخه کربس ضمن ترکیب یک استیل کوآنزیم    2 آزاد یم شود؟  2COبا مولکویل چهار کربتن

  مولکول

ن خورده بودن آن چه ارزیسژ برای یاخته دارد؟ ه در تنفس یاخته ای، چت  ن  راکن 
ن    ج. با توجه به نقش غشای دروتن چت 

ون یم انجامد.  ه های انتقال الکن   زنجن 
 ها به افزایش سطح و در نتیجه امکان وجود بیشن 

ی
 خوردگ

ه در خنتی سازی رادیکال های آزاد مشکل ایجاد یم کنند؟  ن  ژتن  های نقص از انوایع الکل و   د. چه عوامیل در عملکرد راکن 

ن به  3 99خرداد ماه  ژ ن مستقل از اکسن 
 پرسش های زیر پاسخ دهید. در مورد زیست 

د؟ ون یم گن 
 NADH           الف. در تخمن  الکیل، اتانال برای ایجاد اتانول از کدام مولکول الکن 

 مرگ به گیایه در یاخته اسید الکتیک یا الکل تجمع؟  ب. چرا الکل یا الکتیک اسید باید از یاخته های گیایه دور شوند 

 انجامد.  یم آن

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.  از ماده به انرژیدر مورد  3و2و1 99شهریور ماه

  آدنوزین تری فسفات   که شکل رایج و قابل استفاده انرژی در یاخته ها است، را بنویسید.   ATPالف. نام کامل 

، ایجاد یم شود؟  با  Aدر این چرخه، ضمن ترکیب استیل کوآنزیم   ب. در چرخه کربس، چگونه مولکویل شش کربتن

، کوآنزیم   جدا و مولکویل شش کربتن ایجاد یم شود.  Aمولکویل چهار کربتن



 

 

ن دو غشاء پمپ یم شوند؟  ون، پروتون ها در چند محل از بخش داخیل به فضای بت  ه انتقال الکن    سه محل  ج. در زنجن 

ن الکن     د. در تخمن  الکیل، اتانال چگونه اتانول را ایجاد یم کند؟   ند. کاتانول ایجاد یم   NADHون های اتانال با گرفت 

ون ها به    ه. سیانید چگونه باعث توقف تنفس یاخته ای یم شود؟  را مهار  2Oسیانید واکنش نهات  مربوط به انتقال الکن 

ون یم شود.  ه انتقال الکن   و در نتیجه باعث توقف زنجن 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3 99شهریور ماه

 یم افتد؟  
 
ه ها از رسعت مبارزه با آنها بیشن  باشد، چه اتفاق ن ج. اگر به هر علت رسعت تشکیل رادیکال های آزاد در راکن 

ه تجمع یم یابند و آن را تخریب یم کنند، در نتیجه یاخته هم تخریب یم شود.  ن اییط، رادیکال های آزاد در راکن  ن رسژ   در چنت 

ه )میتوک 1 99دی ماه  ن  ندری( برای انجام نقش خود در تنفس یاخته ای نیم تواند مستقل از هسته عمل کند؟چرا راکن 

 هات  وابسته است که ژن های آنها در هسته قرار دارند و به 
ن ه برای انجام نقش خود در تنفس یاخته ای به پروتئت  ن راکن 

 وسیله رناتن های سیتوپالسیم ساخته یم شوند. 

 هوازی به پرسش های زیر پاسخ دهید. در مورد تنفس  2و 1 99دی ماه 

ن  وواتتولیدی، یط کدام مرحله آزاد یم شود؟    2COالف. اولت   اکسایش پن 

ون،  ه انتقال الکن  ه تمایل دارند به بخش  بر چه اسایسب. در زنجن  ن ن دو غشای راکن  اکم شده در فضای بت 
پروتون های من 

 بر اساس شیب غلظت داخیل برگردند؟  

 نقض ژتن چگونه باعث تشکیل رادیکال های آزاد یم شود؟  3 99دی ماه 

ون، به ساخته  ه انتقال الکن  ن های زنجن  ه گاه نقض در ژن های مربوط به پروتئت  ن ن های معیوب یم انجامد. راکن  شدن پروتئت 

ن های معیوب را داشته باشد در مبارزه با رادیکال های آزاد، عملکرد مناستی ندارد.    ای که این پروتئت 

 محل انجام هر یک از موارد زیر را بنویسید.  2و  1  99دی ماه 

ون                     سیتوپالسمالف. قند کافت         ه انتقال الکن  ه       ب. زنجن  ن  راکن 
 غشای دروتن

تحلیل و ضعیف شدن ماهیچه های دو مورد از عوارض سوء تغذیه و فقر غذات  شدید و طوالتن مدت را بنویسید.    2  99دی ماه 

 اسکلت  و سیستم ایمتن 

ی را نشان یم دهد.  3  99دی ماه   شکل روبرو چه نوع تخمن 

 تخمن  الکتییک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (نمره 52.)بارم نوبت خرداد ماه  از انرژی به مادهفصل ششم : 

ن سوال  گفتار  طرح سوال  سال  مت 

* 

 98شهریور ماه 

 98دی ماه 

 

 98ماهشهریور 

 99خرداد ماه 

 99شهریور ماه

 99دی ماه 

  99دی ماه 

* 

1 

3 

 

3 

1 

1 

2 

1 

 مشخص کنید.  بدون ذکر دلیلدرست  یا نادرست  هر یک از عبارت های زیر را 

ون به هم مرتبط یم شوند.      فتوسیستم ها در غشای تیالکوئید قرار دارند و با مولکول هات  . و    درستبه نام ناقل الکن 

گ انجام یم  4Cتثبیت کربن در گیاهان د.  در دو مرحله، ابتدا در یاخته های غالف آوندی و سپس در یاخته های میاننی

  نادرستشود.   

ان  ن نازی آنزیم روبیسکو به من  ژ ن در محیط عملکرد آن ارتباط دارد.  CO2ه. نقش کربوکسیالزی یا اکسن  ژ   درست     و اکسن 

نده نور و یک مرکز واکنش است.      ن گن 
 نادرستو. هر فتوسیستم شامل آنت 

گ در بعضن گیاهان از یاخته های اسفنچی تشکیل شده است.   درستو. میاننی

 درست، موجب تجمع پروتون ها در فضای درون تیالکوئیدها یم شود.  2ه. تجزیه نوری آب در فتوسیستم 

گ  درستاز یاخته های پارانشییم اسفنچی و نرده ای تشکیل شده است.  و. در برگ گیاهان دولپه، میاننی

* 

 98شهریور ماه 

 98دی ماه 

 98شهریور ماه

 99خرداد ماه 

 99خرداد ماه 

 99دی ماه 

  99دی ماه 

* 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

 در هر یک از عبارت های زیر جای خایل را با کلمات مناسب پر کنید. 

ی های  ات تبدیل یم کنند، از باکن  ات ساز که آمونیوم را به نین  ی های نین  هستند.       ..... ........... د. باکن 

نکننده  شیمیوسنن 

ات ساز که  ی های نین  نکننده هستند.     ... ...... د. باکن  ی های شیمیوسنن  ات تبدیل یم کنند، از باکن   آمونیوم را به نین 

 C3یم گویند.     .. .......... یت کربن در آنها فقط با چرخه کالوین انجام یم شود، گیاهان د. به گیاهاتن که تثب

وتن  ون های حاصل از تجزیه آب، کمبود الکن  ان یم کنند.   2فتوسیستم  در مرکز واکنش ..................... ه. الکن   را جنی

ینه )کلروفیل(  ن  aسنی

  غالف آوندیانجام یم شود.       ..... ......... ه. در گیاه ذرت چرخه کالوین در یاخته های 

ون  ن الکن  ی های گوگردی منبع تامت 
   S2H است.  .... .......... ه. در باکن 

ن و کاهش  ژ نازیآنزیم روبیسکو مساعد یم کند.    . ............ در برگ، وضعیت را برای نقش  2COو. افزایش اکسن  ژ    اکسن 

* 

 98خرداد ماه 

 98خرداد ماه 

 

 98شهریور ماه 

 98دی ماه 

 

 98شهریور ماه

 99خرداد ماه 

 99خرداد ماه 

 99خرداد ماه 

 

 99شهریور ماه

 99دی ماه 

  99دی ماه 

* 

3 

3 

 

3 

1 

 

3 

3 

3 

3 

 

1 

1 

3 

ن انتخاب   ن کلمات داخل پرانن   کنید و در برگه پاسخ نامه بنویسید. در هر یک از عبارت های زیر، جواب صحیح را از بت 

نازی  ژ نازی  کربوکسیالزی( آنزیم روبیسکو مساعد یم شود.        –ه. در تنفس نوری، وضعیت برای نقش )اکسن  ژ  اکسن 

ن ک ی های )شیمیوسنن  ات تبدیل یم کنند، از باکن  ات ساز که آمونیوم را به نین  ی های نین  ن کننده  –ننده و. باکن  فتوسنن 

ن ز  ژ ن کننده هستند.      ا(اکسن   شیمیوسنن 

  شب   شب( انجام یم شود.  –ه. تثبیت اولیه کربن در آناناس در )روز 

ی پروتئیتن قرار دارند. bکلروفیل   – aو. مرکز واکنش فتوسیستم ها، شامل مولکول های )کلروفیل    ( است که در بسن 

 aکلروفیل 

یوکلروفیل  ن زا )باکن  ژ ن کننده غن  اکسن 
ی های فتوسنن  ی باکن  ن ه فتوسنن  ن ینه  –و. رنگن  ن یوکلروفیل   ( است. aسنی  باکن 

ن زا  ژ ن کننده )اکسن 
ی های فتوسنن  ی ها، جزء باکن  ن زا( هستند.     –و. سیانوباکن  ژ ن زاغن  اکسن  ژ  اکسن 

 تنفس نوری   از آن ایجاد نیم شود.  ATPتنفس یاخته ای( ماده آیل تجزیه یم شود، اما  –ه. در )تنفس نوری 

ن زا  ژ ن کننده )غن  اکسن 
ون در آنها ترکیتی به غن  از آب است. فتوسنن 

ن الکن  ی هات  که منبع تامت 
ن زا(  –و. باکن  ژ اکسن 

ن زا هستند.  ژ  غن  اکسن 

ینه یا کلروفیل ن  P 680   ( یم گویند.  P – 680 P 700، )2در فتوسیستم  a و. به سنی

گ به سمت روپوست )روت    زیرینزیرین( قرار دارند.  –ه. در برگ گیاهان دولپه، یاخته های اسفنچی میاننی

دیسه دارند و محل انجام چرخه کالوین اند. 4C – 3Cو. یاخته های غالف آوندی در گیاهان ) ن  3C ( سنی



 

 

* 

 99خرداد ماه 

* 

1 

 در پرسش های چهار گزینه ای زیر، گزینه درست را انتخاب کنید. 

ینه های  ن کو کاروتنوئیدها، کدام نور را  bو  aج. سنی  ، بیشن  جذب یم کنند؟به طور مشن 

 . بنفش4                                . آتی 3. نارنچی                            2. قرمز                                1  

* 

 98شهریور ماه 

* 

2 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. 

  یم گویند.  C 3به گیاهاتن که تثبیت کربن در آنها فقط با چرخه کالوین انجام یم شود، گیاهان         C 3ب. گیاهان 

* 

 99خرداد ماه 

* 

3 

 به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید. 

ی هات  که در تصفیه فاضالب ها برای حذف هیدروژن سولفید به کار یم رود، چه نام دارد؟  
ی در باکن  ن ه فتوسنن  ن ه. رنگن 

یوکلروفیل  باکن 

 

 در مورد از انرژی به ماده به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3و2و1 98شهریور ماه

ن  ین جذب را در بخش آتی و سنی ی بیشن  ن ه فتوسنن  ن  کاروتنوئیدها                            نور مرتی دارد؟الف. کدام رنگن 

ینه  ن  جذب سنی
  1فتوسیستم       نانومن  است؟  700در مرکز واکنش کدام فتوسیستم، در طول موج  aب. حداکنی

دیسه )کلروپالست( انجام یم شود؟ ن دیسه       ج. چرخه کالوین در کجای سنی ن ه سنی
 بسن 

ن  ان      اثر یم گذارند؟ )دو مورد(د. چه عوامل محییط بر فتوسنن  ن مدت زمان  –شدت تابش نور  –طول موج  – CO2من 

  تابش نور 

گ به چه طریق به یاخته های غالف آوندی منتقل یم شود؟C4ه. در گیاهان  از      ، اسید چهار کربتن از یاخته های میاننی

 طریق پالسمودسم ها 

 روز ، چرخه کالوین در شب انجام یم شود یا در روز؟       CAMو. در گیاهان 

ن به پرسش های زیر پاسخ دهید.  2و1 97دی ماه   در مورد فتوسنن 

گ گیاهان دو لپه و تک لپه شامل یاخته های نرم آکنه است یا سخت آکنه؟   نرم آکنه               الف. میاننی

ین جذب کاروتنوئیدها در چه بخش هات   ن                    از نور مرتی است؟  ب. بیشن    آتی و سنی

ینه  ن ون سنی
ان یم شود؟  2در فتوسیستم  aج. کمبود الکن    از تجزیه نوری آب                  چگونه جنی

  روبیسکو        با فعالیت کدام آنزیم با ریبولوزبیس فسفات ترکیب یم شود؟  2COد. در چرخه کالوین 

  تثبیت کربن            برای تشکیل ترکیب های آیل، چه یم گویند؟ 2COه. به فرآیند استفاده از 

ن در گیاهان  3 97دی ماه   را نشان یم دهد.  CAMشکل مقابل فتوسنن 

 یم کنند، را بنویسید. 
ی

 مناطف  که این گیاهان در آنجا زندگ
ی

 دو ویژگ

 یم کنند که با مسئله دما و نور شدید در طول روز و کمبود آب مواجه اند. 
ی

 این گیاهان در مناطف  زندگ

 

ن کننده دیگر" به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3 97دی ماه   در مورد "جانداران فتوسنن 

ن کننده اکس ی فتوسنن  ید؟   الف. یک باکن  ن زا نام بنی ژ ی ها    ن    سیانوباکن 

ی هات  در معادن، اعماق اقیانوس ها و اطراف دهانه آتشفشان های زیر آب وجود دارند؟       ب. چه نوع 
 باکن 

نکننده   شیمیوسنن 

ن گیاهان به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3و2و1 98خرداد ماه   در مورد فتوسنن 

ینه های )کلروفیل های(  ن ی دیگری در غشای تیالکوئید قرار دارند؟ bو  aالف. عالوه بر سنی ن ه های فتوسنن  ن      ، چه رنگن 

 کاروتنوئیدها 

ینه  ن  جذب سنی
 نانومن   700           ، در چه طول مویحی است؟1در مرکز واکنش فتوسیستم  aب. حداکنی



 

 

ینه  ن ون سنی
ان کمبود الکن  د؟  aج. تجزیه نوری آب برای جنی  2فتوسیستم             در کدام فتوسیستم صورت یم گن 

 ریبولوز بیس فسفات            ترکیب یم شود را بنویسید.  2COد. نام قند پنج کربتن که در چرخه کالوین با 

 4Cگیاهان         ه. در چه گیاهاتن تثبیت اولیه کربن و چرخه کالوین در دو نوع یاخته متفاوت انجام یم شود؟ 

  روز        ، چرخه کالوین در چه موقیع از شبانه روز انجام یم شود؟ CAMو. در گیاهان 

ن کننده دیگر به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3 98خرداد ماه   در مورد جانداران فتوسنن 

ی هات  در تصفیه فاضالب ها برای حذف هیدروژن س
ی های گوگردی ولفید استفاده یم کنند؟  الف. از چه باکن    باکن 

دیسه های )کلروپالست های( خود را از دست یم ب. یک  ن ید که در صورت نبود نور، سنی آغازی تک یاخته ای را نام بنی

 اوگلنا   دهد. 

ن به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3و2و1 98خرداد ماه   در مورد فتوسنن 

گ گیاهان دولپه از چه نوع یاخته های نرم آکنه های )پارانشییم( تشکیل شده    نرده ای و اسفنچی       است؟ الف. میاننی

 ریبولوزبیس فسفات           ترکیب یم شود را بنویسید.  CO2ب. نام قند پنج کربتن که در چرخه کالوین با 

 C3به گیاهاتن که تثبیت کربن در آنها فقط با چرخه کالوین انجام یم شود، گیاهان        یم گویند؟  C3ج. به چه گیاهاتن 

 یم گویند. 

ن تنفس یاخته ای با تنفس نوری از نظر تولید   بت 
 در تنفس نوری برخالف تنفس یاخته ایوجود دارد؟  ATPد. چه تفاوت 

،ATP  .ایجاد نیم شود 

 شب     تثبیت اولیه کربن در چه موقیع از شبانه روز انجام یم شود؟  CAMه. در گیاهان 

ن کننده در مورد  3 98خرداد ماه   به پرسش های زیر پاسخ دهید.  دیگر جانداران فتوسنن 

ی هات  در تصفیه فاضالب ها برای حذف هیدروژن سولفید استفاده یم کنند؟ 
ی های گوگردی     الف. از چه باکن    باکن 

ید.  ن زا نام بنی ژ ن کننده اکسن 
ی فتوسنن  ی ها     ب. یک باکن    سیانوباکن 

 انرژی به ماده پاسخ دهید. به سواالت زیر درباره از  3و2و1 98شهریور ماه 

دیسه های )کلروپالست های( گیاه را بنویسید.  ن ه های متفاوت در سنی ن  الف. مزیت وجود رنگن 

  کارات  گیاه را در استفاده از طول موج های متفاوت نور افزایش یم دهد.        

ون برانگیخته از فتوسیستم   NADP+          در نهایت به چه مولکویل یم رسد؟  1ب. الکن 

  ریبولوز بیس فسفات        ترکیب یم شود را بنویسید.  2COج. نام قند پنج کربتن که در چرخه کالوین با 

گ          ، اسید چهار کربتن در کدام یاخته های برگ ایجاد یم شود؟ 4Cد. در گیاهان    یاخته های میاننی

ن زا چیست؟  ژ ن کننده غن  اکسن 
ی های فتوسنن  ی باکن  ن ه فتوسنن  ن یوکلروفیل                ه. نام رنگن    باکن 

 پاسخ دهید.  از انرژی به مادهبه سواالت زیر درباره  3و2و1 98دی ماه 

ن ساختار برگ تک لپه ای ها و دو لپه ای ها را بنویسید.   الف. یک تفاوت بت 

گ گیاه دولپه از یاخته های نرم آکنه ای )پارانشییم( نرده ای و اسفنچی تشکیل شده ویل در گیاه تک لپه از یاخته   میاننی

دیسه وجود ندارد ویل در یاخته غالف آوندی  ن های اسفنچی تشکیل شده است. و یا در یاخته غالف آوندی گیاه دو لپه سنی

   گیاه تک لپه وجود دارد. 

 س
ی

وژیر را بنویسید. ب. یک ویژگ دیسه های )کلروپالست های( اسپن  ن   نواری یا دراز             نی

    ج. در واکنش های وابسته به نور، منشاء پروتون های موجود در فضای درون تیالکوئید از کجاست؟ 

ه به فضای درون تیالکوئید     ون یون های پروتون را از بسن  ه انتقال الکن  پمپ یم کند و تجزیه آب  پروتئیتن که در زنجن 

 درون فضای تیالکوئید



 

 

      به مولکول پنج کربتن توسط کدام فعالیت آنزیم روبیسکو انجام یم شود؟   2COد. در چرخه کالوین، افزودن 

  کربوکسیالزی

  CAMگیاهان          ه. به گیاهاتن که تثبیت کربن در آنها در زمان های متفاوت انجام یم شود، چه یم گویند؟

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.  از انرژی به مادهدر مورد  3و2و1 99خرداد ماه 

دیسه )کلروپالست( چه نام دارد؟  ن  تیالکوئید   الف. ساختارهای غشات  و کیسه مانند و به هم متصل در فضای درون سنی

گذار است؟  ن تاثن 
ن   ب. چرا دما بر روی فتوسنن  ین دانیم یم و است آنزییم فرایندی فتوسنن   در آنزیم ها فعالیت بیشن 

ه  .یم شود انجام خاص دمات   گسن 

؟  2COج. در تنفس نوری،   مولکول دو کربتن       آزاد شده، حاصل تجزیه مولکول دو کربتن است یا مولکول سه کربتن

 های ذکر شده، مربوط به کدام گروه از گیاهان ا 3و2 99خرداد ماه 
ی

 ست؟ در جدول زیر، هر یک از ویژگ

                                                 

 

 

 

 

   3Cج. گیاهان                     4Cب. گیاهان               CAMالف. گیاهان 

 "الف"  تثبیت اولیه کربن در شب 

گ و انجام چرخه کالوین در غالف  تثبیت اولیه کربن در میاننی

 آوندی 

 "ب"

 "ج" تثبیت کربن فقط با انجام چرخه کالوین 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3 99خرداد ماه 

 نقش دارد، چیست؟  CAMو  4Cبا اسید سه کربتن در گیاهان  2COو. تفاوت آنزیم روبیسکو با آنزییم که در ترکیب  

با اسید سه کربتن و تشکیل اسید چهار کربتن نقش دارد، بر خالف روبیسکو به طور  2COآنزییم که در ترکیب     

ن ندارد. یم   عمل   2COاختصایص با  ژ   کند و تماییل به اکسن 

ی به پرسش های زیر پاسخ دهید.  2 99خرداد ماه  ن  در مورد واکنش های فتوسنن 

ون برانگیخته   NADP+     مولکویل یم رسد؟در نهایت به چه  1از فتوسیستم الف. الکن 

ون های ایجاد شده حاصل از تجزیه نوری آب چه نقیسژ دارند؟  ون های حاصل به فتوسیستم   ب. الکن   یم روند 2الکن 

  ریبولوزبیس فسفات    کربنه ابتدای چرخه کالوین چه نام دارد؟   5ج. قند 

 برخالف گرچه ماده آیل تجزیه یم شود، اما   در تنفس نورییک تفاوت تنفس نوری و تنفس یاخته ای را بنویسید.        3 99خرداد ماه 

 نیم شود.  ایجاد  آن از ATP ای، یاخته تنفس

* 

 99خرداد ماه 

* 

3 

 دلیل علیم هر یک از موارد زیر را بنویسید. 

 نور زیاد های شدت باال، دماهای در گیاهان ایناست.   3Cدر دما و شدت نور زیاد بیشن  از گیاهان  4Cالف. کارات  گیاهان 

ی آب تبخن   از تا اند بسته شده ها روزنه که در حایل آب، کمبود و ان شود، جلوگن  ن  عملکرد محل در را 2CO همچنان من 

اییط بیش از گیاهان  . دارند  یم نگه باال روبیسکو آنزیم ن رسژ ن علت کارات  آنها در چنت   است.  3Cبه همت 

ن گیاهان به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3و2و1 99خرداد ماه   در مورد فتوسنن 

ه های متفاوت       الف. چه عامیل کارات  گیاه را در استفاده از طول موج های متفاوت نور افزایش یم دهد؟ ن   وجود رنگن 

ینه  ن  جذب نور سنی
  نانومن   680         ، در چه طول مویحی است؟2در مرکز واکنش فتوسیستم  aب. حداکنی

ینه  ن ون سنی
ان یم شود؟  1در فتوسیستم  aج. کمبود الکن  ون های خارج شده از فتوسیستم       چگونه جنی   2از طریق الکن 

دیسه انجام ن دیسه        یم شوند؟ د. واکنش های چرخه کالوین در چه بخیسژ از سنی ن ه سنی
 بسن 

 3Cگیاهان         ه. در چه گیاهاتن تثبیت کربن فقط در چرخه کالوین انجام یم شود؟

گ              ، چرخه کالوین در کدام یاخته انجام یم شود؟ CAMو. در گیاهان   یاخته میاننی



 

 

ن کننده دیگر به پرسش  3 99خرداد ماه   های زیر پاسخ دهید. در مورد جانداران فتوسنن 

دیسه های خود را از دست یم دهد؟ ن  سنی
 در صورت  که نور نباشد.      الف. اوگلنا در چه صورت 

ن کننده؟ ن کننده هستند یا شیمیوسنن  ات تبدیل یم کنند، فتوسنن  ات ساز که آمونیوم را به نین  ی های نین       ب. باکن 

ن کننده  شیمیوسنن 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.  انرژی به مادهاز در مورد  3و2و1 99شهریور ماه

تعداد پروتون از     الف. در واکنش های وابسته به نور، منشاء پروتون های موجود در فضای درون تیالکوئید از کجاست؟

ن فتوسیستم  ون که بت 
ه انتقال الکن  ه به فضای د 1و  2تجزیه آب و تعدادی دیگر از طریق زنجن  رون قرار دارد، از بسن 

  تیالکوئیدها پمپ یم شود. 

 به مولکول پنج کربتن توسط چه آنزییم انجام یم شود؟ نام کامل آن را بنویسید.  2COب. در چرخه کالوین، افزودن 

ناز -ریبولوزبیس فسفات کربوکسیالز  ژ  اکسن 

 4Cتثبیت کربن در این گیاهان، مانند گیاهان      وجود دارد؟ CAMو گیاهان  4Cج. چه تفاوت  میان تثبیت کربن در گیاهان 

است، با این تفاوت که تثبیت کربن در آنها در یاخته های متفاوت نیست و به عبارت  تقسیم بندی مکاتن نشده، بلکه در 

 زمان های متفاوت انجام یم شود. 

ان  3 99شهریور ماه ن ایط دشوار( 2COدر حالت  که من  ن در رسژ ن در آن افزایش یم یابد )فتوسنن  ژ ان اکسن  ن  برگ کم و من 

ن با چه مولکویل ترکیب یم شود؟ ژ  ریبولوزبیس فسفات     الف. اکسن 

ن، آزاد شدن  ژ ن است، چه نامیده یم شود؟ 2COب. این فرآیند که با مرصف اکسن    تنفس نوری      و همراه فتوسنن 

 * 99شهریور ماه

1 

3 

 پرسش های زیر پاسخ دهید. به 

ه های دیگری در غشای تیالکوئید وجود دارند؟ ن ینه ها، چه رنگن  ن   کاروتنوئیدها       د. عالوه بر سنی

ی های گوگردی چه مولکویل است؟  ون در باکن  ن الکن   S2H       ه. منبع تامت 

ن به پرسش های زیر پاسخ دهید.  2و 1 99دی ماه   در مورد فتوسنن 

ید.     نده نور از چه قسمت هات  ساخته شده است، نام بنی ن گن 
 الف. هر آنت 

ن ساخته شده است.  ه های متفاوت )کلروفیل ها و کاروتنوئیدها( و انوایع پروتئت  ن ن از رنگن 
  هر آنت 

ید.   ن نام بنی
 ب. دو مورد از عوامل محییط موثر بر فتوسنن 

ان  ن ن اثر یم گذارند.  2COمن  ن بر فتوسنن  ژ ان اکسن  ن  ، طول موج، شدت، مدت زمان تابش نور و من 

 ج. رسنوشت قندهای سه کربتن ساخته شده در چرخه کالوین چیست؟ 

ن برای بازسازی ریبولوزبیس فسفات به  تعدادی از این قندها برای ساخته شدن گلوکز و ترکیبات آیل دیگر و تعدادی نن 

  مرصف یم رسند. 

ن در چه گیاهاتن را نشان یم دهد؟   3 99دی ماه    CAMگیاهان شکل روبرو فتوسنن 

 

 

 

 

ن به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3و2و1  99دی ماه   در مورد فتوسنن 

دیسه )کلروپالست( ها چیست؟ ن ه در سنی ن ین رنگن 
ینه )کلروفیل(     الف. بیشن  ن  سنی

ون های  ، برای انرژی الکن  ن ن ها چه اتفاق  یم افتد؟ب. در فتوسنن  ه های موجود در آنت  ن    برانگیخته در رنگن 

ه دیگر منتقل شده و در نهایت به مرکز واکنش یم رود.  ن ه ای به رنگن  ن  از رنگن 



 

 

دیسه یم شود؟  2ج. تجزیه نوری آب در فتوسیستم  ن فضای درون    موجب تجمع پروتون ها در کدام بخش سنی

  تیالکوئیدها 

  روز     ، چرخه کالوین در چه موقیع از شبانه روز انجام یم شود؟ CAMد. در گیاهان 

ن تولید نیم کنند؟ ژ ی های گوگردی کربن دی اکسید را جذب یم کنند، اما اکسن 
    ه. چرا باکن 

ون در آنها ترکیتی به غن  از آب است. 
ن الکن   زیرا منبع تامت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (نمره 2.5فصل هفتم : فناوری های نوین زیست  )بارم نوبت خرداد ماه 

ن سوال گفتار  سال طرح سوال   مت 

* 

 98خرداد ماه 

 98دی ماه 

 

 98خرداد ماه 

 98شهریور ماه

 

 99خرداد ماه 

 

 99خرداد ماه 

 99دی ماه 

  99دی ماه 

* 

3 

2 

 

3 

1 

 

1 

 

3 

2 

1 

 مشخص کنید.  بدون ذکر دلیلدرست  یا نادرست  هر یک از عبارت های زیر را 

ی از انتقال ویروس به سایر افراد اهمیت زیادی دارد.  . و   با ویروس ایدز، برای جلوگن 
ی

  درست    تشخیص زود هنگام آلودگ

صفراوی تمایز پیدا کنند.                    ه. یاخته های بنیادی کبد یم توانند تکثن  شوند و به یاخته کبدی یا یاخته مجرای 

  درست

 نادرست  و. امروزه با کمک فناوری زیست  و تولید پنبه های مقاوم، نیاز به سم پایسژ مزارع پنبه نیست.   

ی ها وجود دارد.     و. دیسک )پالزمید( یک مولکول دنای دو رشته ای و حلقوی خارج فام تتن است که فقط درون باکن 

  نادرست

 ه. در زیست فناوری کالسیک با استفاده از روش تخمن  و کشت ریزاندامگان )میکروارگانیسم( تولید موادی مانند پادزیست 

 درست)آنت  بیوتیک( ممکن شد.    

ن فعال است.  ن غن  فعال به انسولت  ن به روش مهندیس ژنتیک، تبدیل انسولت   درست و. مهم ترین مرحله در ساخت انسولت 

 درستدر پوست یاخته هات  وجود دارد که توانات  تکثن  زیاد و تمایز به انواع یاخته های پوست را دارند.  و. 

ی ها، ژن مقاومت به پادزیست در فام تن )کروموزوم( اصیل قرار دارد.    نادرستز. در باکن 

* 

 98خرداد ماه 

 98شهریور ماه 

 98دی ماه 

 98خرداد ماه 

 98شهریور ماه

 99ماه خرداد 

 

 

  99دی ماه 

* 

3 

1 

1 

1 

3 

3 

 

 

3 

 در هر یک از عبارت های زیر جای خایل را با کلمات مناسب پر کنید. 

 ..................... ه. به قرار دادن نسخه سالم یک ژن در یاخته های فردی که دارای نسخه ای ناقص از همان ژن است، 

  ژن درماتن یم گویند.  

  همسانه سازی دنا یم گویند.     ..................... ه. جداسازی یک یا چند ژن و تکثن  آنها را 

 همسانه سازی دنایم گویند.         ..................... . جداسازی یک یا چند ژن و تکثن  آنها را ه

  همسانه سازی دنا    یم گویند. ..................... ه. در مهندیس ژنتیک، به جداسازی یک یا چند ژن و تکثن  آنها 

 ژن درماتن نام دارد.   ... ....... ی فردی که دارای نسخه ای ناقص از همان ژن است، ه. قرار دادن نسخه سالم ژن در یاخته 

 ................. .... ه. به قرار دادن نسخه سالم یک ژن در یاخته های فردی که دارای نسخه ای ناقص از همان ژن است، 

 ژن درماتن یم گویند.  

نام  ..................... ز. قرار دادن نسخه سالم یک ژن در یاخته های فردی که دارای نسخه ای ناقص از همان ژن است، 

  ژن درماتن دارد.  

* 

 99خرداد ماه 

 

 99دی ماه 

  99دی ماه 

* 

2 

 

2 

3 

ن انتخاب کنید و در برگه پاسخ نامه بنویسید.  ن کلمات داخل پرانن   در هر یک از عبارت های زیر، جواب صحیح را از بت 

( تمایز یابند.    –و. یاخته های بنیادی کبد یم توانند تکثن  شوند و به یاخته های )مجرای صفراوی  مجرای رگ های خوتن

 صفراوی

( به انواع یاخته های جنیتن و خارج تو  –و. یاخته های بنیادی )موروال   موروالجنیتن متمایز یم شوند. ده یاخته ای دروتن

ه ) ه پیل پپتیدی است و با جدا شدن زنجن  ن به صورت یک زنجن    ( به هورمون فعال تبدیل یم شود. C – Aز. پیش انسولت 

C 

* 

 98دی ماه 

 98شهریور ماه

 99خرداد ماه 

* 

1 

1 

1 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. 

به جانداری که از طریق مهندیس ژنتیک دارای ترکیب جدیدی از مواد ژنتییک شده است، جاندار تغین       ب. جاندار تراژتن 

    یافته ژنتییک یا تراژتن یم گویند. 

   یم گویند. جداسازی یک یا چند ژن و تکثن  آنها را همسانه سازی دنا     ب. همسانه سازی دنا   

   جداسازی یک یا چند ژن و تکثن  آنها را همسانه سازی دنا یم گویند.     ب. همسانه سازی دنا   



 

 

 در مورد فناوری های نوین زیست  به پرسش های زیر پاسخ دهید.  2و1 97دی ماه 

ید.    آنزیم لیگاز  آنزیم های برش دهنده و     الف. دو آنزیم مورد استفاده در مهندیس ژنتیک را نام بنی

ی منافذی ایجاد یم شود؟ )یک مورد(  ی، با چه رویسژ در دیواره باکن   ب. برای وارد کردن دنای نوترکیب به باکن 

 همراه با مواد شیمیات  ایجاد کرد. 
ییک و یا شوک حرارت   با کمک شوک الکن 

ن              ج. لخته ها به طور طبییع در بدن توسط کدام آنزیم تجزیه یم شوند؟   آنزیم پالسمت 

 در مورد کاربردهای زیست فناوری به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3 97دی ماه 

ن به روش مهندیس ژنتیک چیست؟ الف. مهم ن           ترین مرحله در ساخت انسولت  فعال به انسولت  ن غن  تبدیل انسولت 

  فعال است. 

قرار دادن نسخه سالم یک ژن در یاخته های فردی که دارای نسخه ای ناقص از همان ژن    ب. ژن درماتن را تعریف کنید. 

 است. 

 با ویروس ایدز اهمیت زیادی دارد؟ 
ی

    ج. چرا تشخیص زود هنگام آلودگ

ی از انتقال ویروس به سایر       ی الزم برای جلوگن   و پیشگن 
افراد زیرا باعث یم شود که بدون اتالف وقت اقدامات درماتن

د.    صورت گن 

در جدول زیر، هر یک از موارد ستون "الف" با ییک از موارد ستون "ب" ارتباط منطف  دارد. آنها را پیدا کنید و در برگه  1 98خرداد ماه 

 پاسخ نامه بنویسید. )در ستون "ب" یک مورد اضافه است( 

 ستون "ب" ستون "الف" 

ی  -1 ییک              ایجاد منافذی در دیواره باکن    1EcoRآنزیم  شوک الکن 

ن  آنزیم لیگاز    اتصال دنای مورد نظر به دیسک )پالزمید( -2  آمتی سیلت 

 ناقل همسانه سازی )وکتور( 1EcoRآنزیم               ایجاد انتهای چسبنده  -3

ن             جداسازی یاخته های تراژتن  -4  آنزیم لیگاز  آمتی سیلت 

ییک    شوک الکن 
 

 در مورد زیست فناوری به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3و2 98خرداد ماه 

ید.  ن پایداری آن در مقابل گرما افزایش یافته است را نام بنی ن که با مهندیس پروتئت   آمیالز        الف. یک پروتئت 

     ب. یاخته های بنیادی بالغ در کدام بخش از بدن، یم توانند در محیط کشت به رگ های خوتن تمایز پیدا کنند؟ 

 یاخته های بنیادی مغز استخوان      

ن فعال تبدیل یم شود؟  ن به انسولت  ه، پیش انسولت  ه                ج. با جدا شدن کدام زنجن    Cزنجن 

ی یا ویروس غن  بیماری زا منتقل یم د. برای تولید واکسن به  روش مهندیس ژنتیک، کدام ژن عامل بیماری زا به یک باکن 

 ژن مربوط به پادگن )آنت  ژن( سطچ   شود؟

 در مورد فناوری های نوین زیست  به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3و2و1 98خرداد ماه 

 دیسک )پالزمید( را بنویسید. 
ی

بان همانندسازی کند    . یم ت1    الف. دو ویژگ ن . حاوی ژن هات  2واند مستقل از ژنوم من 

ی وجود ندارد.   هستند که در فام تن اصیل باکن 

ن کدام نوکلئوتیدهای جایگاه تشخیص آنزیم را برش یم زند؟  1EcoRب. آنزیم   بت 
ن نوکلئوتید   پیوند فسفودی اسن  بت 

ن دار  ن دار و آدنت   گوانت 

فرون با  فرون طبییع دارد؟ ج. چرا وقت  اینن  تشکیل    روش مهندیس ژنتیک ساخته یم شود، فعالیت  بسیار کمن  از اینن 

ی است.   پیوندهای نادرست در هنگام ساخته شدن آن در باکن 



 

 

به علت   د. چرا تولید گیاهان مقاوم به علف کش ها باعث یم شود خاک های سطچ کمن  دستخوش فرسایش شوند؟ 

، خا  ن ن کمن  دستخوش فرسایش یم شوند. عدم شخم زدن زمت    ک های سطچ نن 

ژن ه. قرار دادن نسخه سالم یک ژن در یاخته های فردی که دارای نسخه ای ناقص از همان ژن است را چه یم نامند؟     

  درماتن 

 به سواالت زیر درباره فناوری های نوین زیست  پاسخ دهید.  3و2و1 98شهریور ماه 

 دیسک )پالزمید( را بنویسید. 
ی

 الف. دو ویژگ

ی ها و بعضن قارچ ها مثل        درون باکن 
ً
دیسک یک مولکول دنای دو رشته ای و حلقوی خارج فام تتن است که معموال

 مخمرها وجود دارد 

ن یم نا      بان همانند سازی کند. دیسک ها را فام تن های کمیک نن  ن ی ژن هات  مند چون حاو و یم تواند مستقل از ژنوم من 

ی وجود ندارند.  هستند که در فام تن   اصیل باکن 

  دنای نوترکیب             و ژن جاگذاری شده در آن، چه یم گویند؟ب. در مهندیس ژنتیک به مجموعه دنای ناقل 

ن را ب  پالسمت 
ن مدت زمان فعالیت پالسمات  و اثرات درماتن  یشن  کرد؟ ج. چگونه یم توان با مهندیس پروتئت 

ن با آمینواسید دیگری در توایل         جانشیتن یک آمینواسید پالسمت 

ید.   د. دو مورد از کاربردهای زیست فناوری در پزشیک را نام بنی

 . تشخیص بیماری    4. ژن درماتن        3. تولید واکسن        2. تولید دارو       1       

 با 
ی

 ویروس ایدز اهمیت زیادی دارد؟ ه. چرا تشخیص زود هنگام آلودگ

ی از انتقال ویروس به سایر افراد       ی الزم برای جلوگن   و پیشگن 
زیرا باعث یم شود که بدون اتالف وقت اقدامات درماتن

د.   صورت گن 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.  فناوری های نوین زیست  در مورد  3و2و1 98شهریور ماه

 آنزیم لیگاز  –آنزیم های برش دهنده        در مهندیس ژنتیک استفاده یم شوند را بنویسید.  الف. نام دو آنزیم مهم که

ن را بیشن  کرد؟  پالسمت 
، مدت زمان فعالیت پالسمات  و اثرات درماتن ن    ب. چگونه یم توان با مهندیس پروتئت 

ن با آمینواسید دیگری    جانشیتن یک آمینواسید پالسمت 

ن ب د. نبه، سم پایسژ های متعدد الزم است؟     ردن آفت گیاه پج. چرا برای از بت   زیرا آفت در معرض سم قرار نیم گن 

ن فعال تبدیل یم شود؟  ن به انسولت  ه، پیش انسولت  ه     د. با جدا شدن کدام زنجن   Cزنجن 

 به سواالت زیر درباره فناوری های نوین زیست  پاسخ دهید.  3و2و1 98دی ماه 

پیوند فسفودی اسن   و       ژنتیک برای تشکیل انتهای چسبنده چه پیوندهات  شکسته یم شوند؟الف. در مهندیس 

  هیدروژتن 

  جداسازی یاخته های تراژتن              ب. در کدام مرحله مهندیس ژنتیک از پادزیست )آنت  بیوتیک( استفاده یم شود؟ 

فرون سا ی در اینن  ، چه تغین  ن ود تا فعالیت ضد خته شده با مهندیس ژنتیک ایجاد یم شج. به کمک مهندیس پروتئت 

فرون طبییع افزایش دهند؟   ویرویس آن را به با تغین  جزتی در رمز آمینواسید، توایل آمینواسیدهای       اندازه اینن 

د.  فرون طوری تغین  یم کند که به جای ییک از آمینواسیدهای آن آمینواسید دیگری قرار یم گن 
 اینن 

، چرا الزم بود بیمار به طور متناوب لنفوسیت مهندیس شده را دریافت کند؟ د. د ن ن ژن درماتن موفقیت آمن   ر اولت 

 چون این سلول ها قدرت بقای زیادی ندارند.   

 در مورد فناوری های نوین زیست  به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3و2و1 99خرداد ماه 

جاندار تغین    یک دارای ترکیب جدیدی از مواد ژنتییک شده است، چه یم گویند؟الف. به جانداری که از طریق مهندیس ژنت

 ژنتییک یا تراژتن  



 

 

  دنای ناقل و ژن جاگذاری شده در آن           ب. اجزای دنای نوترکیب را بنویسید. 

، اهمیت زیادی دارد. دو مورد از اهمیت آن را  ن ن در مقابل گرما، با روش های مهندیس پروتئت  ج. افزایش پایداری پروتئت 

 بنویسید. 

  خطر و بیشن   واکنش رسعت باالتر دمای در
ی

، . شود  یم کمن   واکنش محیط در میکروتی  آلودگ ن  به خنک نیازی همچنت 

 .نیست گرمازا هاي واکنش مورد در خصوص به واکنش محیط کردن

ژن مربوط به پادگن ) آنت  ژن( سطچ عامل بیماری زا به یک   چگونه تولید یم شود؟  Bد. واکسن نوترکیب ضد هپاتیت 

ی یا ویروس غن  بیماری زا منتقل یم شود.    باکن 

* 

 99خرداد ماه 

* 

2 

 دلیل علیم هر یک از موارد زیر را بنویسید. 

فروتن که به  فرون طبییع دارد. ب. اینن    روش مهندیس ژنتیک ساخته یم شود، فعالیت  بسیار کمن  از اینن 

ی در آن شدن ساخته هنگام در نادرست پیوندهای تشکیل کاهش فعالیت، این علت  نادرست پیوندهای است.  باکن 

 شوند.  یم آن فعالیت کاهش در نتیجه و مولکول شکل در باعث تغین  

 رابطه با فناوری های نوین زیست  به پرسش های زیر پاسخ دهید. در  3 99خرداد ماه 

ن به روش مهندیس ژنتیک چیست؟    الف. مهم ترین مرحله در ساخت انسولت 

ن  ساخت در مرحله ترین مهم ن  تبدیل ژنتیک، مهندیس روش به انسولت  فعال انسولت  ن فعال به غن   تبدیل زیرا است، انسولت 

ی در هورمون به هورمون پیش  شود.  نیم انجام باکن 

ید. ب. از روش های درمان افرادی که با بیماری ارتی متول . پیوند مغز 2. ژن درماتن 1 د یم شوند، دو روش را نام بنی

 . تزریق آنزیم3استخوان 

در جدول زیر، هر یک از موارد ستون "الف" با ییک از موارد ستون "ب" ارتباط منطف  دارد، آنها را پیدا کنید و در برگه  1 99خرداد ماه 

 پاسخ نامه بنویسید. ) در ستون "ب" یک مورد اضافه است( 

 ستون "ب"  ستون "الف"

 آنزیم برش دهنده . اتصال دنای مورد نظر به دیسک )پالزمید(1

ی 2  پادزیست )آنت  بیوتیک(  . ایجاد منافذی در دیواره باکن 

 ناقل همسانه سازی )وکتور( . جایگاه تشخیص آنزیم 3

 آنزیم لیگاز  . جداسازی یاخته های تراژتن 4

 شوک گرمات   

 . پادزیست )آنت  بیوتیک(4. آنزیم برش دهنده     3. شوک گرمات        2. آنزیم لیگاز     1

 در مورد زیست فناوری به پرسش های زیر پاسخ دهید.  2 99خرداد ماه 

وفرون طبییع دارد؟ فرون با روش مهندیس ژنتیک ساخته یم شود، فعالیت  بسیار کمن  از اینن   تشکیل   الف. چرا وقت  اینن 

ی در آن شدن ساخته هنگام در نادرست پیوندهای  . است باکن 

ن  آنزیم       توسط کدام آنزیم تجزیه یم شوند؟ ب. لخته ها به طور طبییع در بدن  پالسمت 

ج. اگر یاخته های بنیادی کبد در محیط کشت تکثن  شوند، عالوه بر یاخته کبدی به کدام یاخته دیگر یم توانند تمایز پیدا 

  یاخته مجرای صفروای   کنند؟

 زیر پاسخ دهید. در مورد فناوری های نوین زیست  به پرسش های  3و2و1 99شهریور ماه

زیست فناوری الف. تولید موادی مانند پادزیست ها، آنزیم ها و مواد غذات  در کدام دوره زیست فناوری ممکن شد؟     

  کالسیک



 

 

ن دو انتهای مکمل را ب. در مرحله تشکیل دنای نوترکیب نقش آنزیم لیگاز چیست؟    بت 
آنزیم لیگاز پیوند فسفودی اسن 

  ایجاد یم کند. 

ن را بیشن  کرد؟  ج. چگ  پالسمت 
، مدت زمان فعالیت پالسمات  و اثرات درماتن ن جانشیتن یک ونه یم توان با مهندیس پروتئت 

ن با آمینواسید دیگری در توایل، باعث یم شود که مدت زمان فعالیت پالسمات  و اثرات درماتن آن بیشن   آمینواسید  پالسمت 

 شود. 

ن سیم از کدام جاندار جداسازی یم شود؟      د. در تولید پنبه مقاوم به آفت، ژن پ ی های خاکزیروتئت    باکن 

ه. مزیت واکسن های تولید شده با روش مهندیس ژنتیک نسبت به واکسن های تولید شده با روش های قبیل چیست؟     

ال بروز بیماری در در واکسن های تولید شده با روش های قبیل، چنانچه در مراحل تولید واکسن خطات  رخ یم داد، احتم

ن خطری ندارند.  اثر مرصف آن وجود داشت ویل  واکسن های تولید شده با روش مهندیس ژنتیک چنت 

 در مورد فناوری های نوین زیست  به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3و 1 99دی ماه 

 رسیده اند؟الف. دانشمندان در دوره زیست فناوری نوین، با انتقال ژن میان ریزجانداران 
ن
 )میکروارگانیسم ها( به چه اهداق

 و کارات  باالتر تولید کنند. 
  دانشمندان توانستند با تغین  و اصالح خصوصیات ریزجانداران، ترکیبات جدید را با مقادیر بیشن 

ن کدام نوکلئوتیدهای جایگاه تشخیص آنزیم را برش یم زند؟ EcoRIب. آنزیم   بت 
 پیوند فسفودی اسن 

ن دار هر دو رشته را برش یم زند. این آ ن دار و آدنت  ن نوکلئوتید گوانت   بت 
 نزیم پیوند فسفودی اسن 

ن یم روند؟ ی های فاقد دنای نوترکیب در محیط حاوی پادزیست )آنت  بیوتیک( از بت   ج. در مهندیس ژنتیک، چرا باکن 

 به دلیل حساسیت به پادزیست 

ن ب ن فعال است؟د. چرا مهم ترین مرحله در ساخت انسولت  فعال به انسولت  ن غن   ه روش مهندیس ژنتیک، تبدیل انسولت 

ی انجام نیم شود.   زیرا تبدیل پیش هورمون به هورمون در باکن 

ید که برای مطالعه آن، از جانوران تراژتن به عنوان مدل استفاده یم شود؟  نام بنی
 ه. یک بیماری انساتن

 یماری های انساتن از قبیل انواع رسطان، آلزایمر و بیماری ام. اس کاربرد آنها به عنوان مدیل برای مطالعه ب

 در مورد فناوری های نوین زیست  به پرسش های زیر پاسخ دهید.  2و1  99دی ماه 

زیست    الف. در کدام دوره زیست فناوری، انتقال ژن از یک ریز جاندار )میکروارگانیسم( به ریز جاندار دیگر آغاز شد؟

 فناوری نوین

 جداسازی یک یا چند ژن و تکثن  آنها را همسانه سازی دنا یم گویند.    ب. هدف از همسانه سازی دنا چیست؟

 جداسازی یاخته های تراژتن  ج. در کدام مرحله مهندیس ژنتیک از پادزیست )آنت  بیوتیک( استفاده یم شود؟ 

ی های گرمادوست    د. در طبیعت آمیالز مقاوم به گرما، در چه موجودات  وجود دارد؟   باکن 

فرون طبییع دارد؟ فرون با روش مهندیس ژنتیک ساخته یم شود، فعالیت  بسیار کمن  از اینن  ن اینن     ه. چرا وقت  پروتئت 

ی است که باعث تغین  در شکل  تشکیل پیوندهای نادرست در هنگام ساخته شدنعلت این کاهش فعالیت،  آن  در باکن 

 فعالیت آن یم شود.  مولکول و در نتیجه کاهش

 

 

 

 

 

 



 

 

 (نمره 2.5فصل هشتم : رفتارهای جانوران )بارم نوبت خرداد ماه 

ن سوال گفتار  سال طرح سوال   مت 

* 

 98دی ماه 

 

 99خرداد ماه 

  99دی ماه 

* 

1 

 

2 

2 

 مشخص کنید.  بدون ذکر دلیلدرست  یا نادرست  هر یک از عبارت های زیر را 

رفتار نوک زدن جوجه کاکات  به منقار والد یک رفتار غریزی است که به طور کامل هنگام تولد در جانور ایجاد شده  . و 

  نادرست است. 

ان انرژی دریافت  کارآمدتر باشد.   ن  درست   و. بر اساس انتخاب طبییع، رفتار غذایاتی ای برگزیده یم شود که از نظر من 

ی در آن نقش ندارد.   نادرستح. مهاجرت رفتاری غریزی است که یادگن 

* 

 98خرداد ماه 

 98شهریور ماه 

 

 98دی ماه 

 98خرداد ماه 

 98شهریور ماه

 99خرداد ماه 

 99ه خرداد ما

  99دی ماه 

* 

2 

3 

 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

 در هر یک از عبارت های زیر جای خایل را با کلمات مناسب پر کنید. 

ن محتوای انرژی غذا و هزینه به دست آوردن آن،    غذایاتی بهینه......... نام دارد.     ............ و. موازنه بت 

مال بقا و تولید مثل و. رفتاری که در آن یک جانور بقا و موفقیت تولید مثیل جانور دیگری را با هزینه کاسته شدن از احت

  دگرخوایه یم نامند.           . ..... .......... یم دهد را  خود، افزایش

  مهاجرتنام دارد.       . .............. و برگشت  جانوران،  و. جابه جات  طوالتن و رفت

ی    چند همشی  دارد.   ................ و. طاووس نر نظام جفت گن 

 پایدار در رفتار که در اثر تجرب
ً
ی  نام دارد.       ........ ...... ه به وجود یم آید،و. تغین  نسبتا  یادگن 

 یم کند.    .... ....... و. بیشن  رفتارهای جانوران محصول برهم کنش 
ی

  ژن ها و اثرهای محییط است که جانور در آن زندگ

ی   نظام جفت گن 
ی

 تک همشیدارند.   .... ............. و. بیشن  پرندگان مثل قمری خانیک

 جانور انجام یم شود، 
ی

ی که در دوره مشخض از زندگ    نقش پذیری نام دارد.  ........... .... ح. نویع یادگن 

* 

 98شهریور ماه 

 98خرداد ماه 

  99 دی ماه

* 

2 

3 

1 

ن انتخاب کنید و در برگه پاسخ نامه بنویسید.  ن کلمات داخل پرانن   در هر یک از عبارت های زیر، جواب صحیح را از بت 

 )تک همش و. 
ی

  تک همش چند همش( است.            –قمری خانیک

 قارچ  برگ( تغذیه یم کنند.    –و. مورچه های برگ بر از )قارچ 

یط )صدای زنگ  یط شدن کالسیک، محرک رسژ ی رسژ  صدای زنگغذا( بود.  –ح. در آزمایش های پاولوف مربوط به یادگن 

* 

 98خرداد ماه 

  99دی ماه 

* 

2 

1 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. 

ن محتوای انرژی غذا و هزینه به دست آوردن آن را غذایاتی بهینه گفته یم شود. ج. غذایاتی بهینه       موازنه بت 

ی )عادی شدن(   ی، پاسخ جانور به یک محرک تکراری که سود یا زیاتن برای آن ندارد، کاهش پیدا ج. خوگن  در این یادگن 

   آموزد به بریحن محرک ها پاسخ ندهد. یم کند و جانور یم

 

* 

 99دی ماه 

* 

1 

 علت هر یک از موارد زیر را بنویسید. 

سک درون مزرعه، به آن حمله یم کنند.   د. کالغ ها، با وجود من 

پاسخ جانور به یک محرک تکراری که سود یا زیاتن برای آن ندارد، کاهش پیدا یم کند و جانور یم آموزد به بریحن محرک ها 

ی یم گویند.  ی، خوگن   پاسخ ندهد که به این نوع یادگن 

 

 97دی ماه 

 

 

 

 

 چگونه مشخص شد رفتار مراقبت مادری در موش اساس ژتن دارد؟ 1

آن را غن  فعال کردند، موش های ماده ای که ژن های جهش یافته داشتند، ابتدا بچه موش های  Bبا ایجاد جهش در ژن 

 تازه متولد شده را واریس کردند ویل بعد آنها را نادیده گرفتند و رفتار مراقبت نشان ندادند. 



 

 

 

 

ی مورد نظر را در برگه پاسخ نام 1 97دی ماه   ه بنویسید. با توجه به توضیحات داده شده، نوع یادگن 

ی توضیحات  نوع یادگن 

شقایق دریات  با تحریک مکانییک )تماس(، بازوهای خود را منقبض یم کند اما به حرکت 

 مداوم آب پاسچن نیم دهد. 

 الف

شامپانزه ها از تکه های چوب یا سنگ به شکل سندان و چکش استفاده یم کنند تا پوسته 

 سخت میوه ها را بشکنند. 

 ب

ن جسم متحرگ را که یم بینند، دنبال یم  جوجه غازها پس ون آمدن از تخم، نخستت  از بن 

 کنند. 

 ج

ی )عادی شدن(                  ب. حل مسئله                         ج. نقش پذیری                                   الف. خوگن 

ی چند همشی دارد؟  2 97دی ماه   چرا طاووس نر نظام جفت گن 

 . دهد  یم انجام را ها زاده نگهداری و پرورش والدین از ییک نظام این در

اک غذا کنار گذاشته یم شود؟ 3 97دی ماه   در رفتار دگرخوایه خفاش های خون آشام، چه زماتن یک خفاش از اشن 

ان آینده در دگرخواه را خفاش کار کرده، دریافت غذا که خفایسژ  ان اگر کند.  یم جنی اک از خفاش این نشود، انجام جنی  اشن 

 .شود یم گذاشته کنار غذا

ی است؟ 1 98خرداد ماه   هر یک از موارد زیر مربوط به کدام نوع یادگن 

 از محرک های تی اهمیت، انرژی خود را برای انجام فعالیت های حیات  حفظ یم کند. 
ی   الف. جانور با چشم پویسژ خوگن 

 )عادی شدن(

ن رفتار خود با پاداش یا تنبییه که دریافت یم کند، ارتباط برقرار کرده و در آینده رفتاری را تکرار یا از  ب. جانور یم آموزد بت 

ی با آزمون و خطا          انجام آن خودداری یم کند.  یط شدن فعال یا یادگن    رسژ

ن تجربه های گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار یم     حل مسئله        کند و آگاهانه برنامه ریزی یم کند. ج. جانور بت 

 جانور انجام یم شود. 
ی

 نقش پذیری        د. در دوره مشخض از زندگ

 علت هر یک از رفتارهای زیر را بنویسید.  3و2 98خرداد ماه 

ون یم آیند، پوسته های تخم را از النه  خارج یم کند.  الف. پرنده کاکات  پس از آنکه جوجه هایش از تخم بن 

 برای کاهش احتمال شکار شدن یا افزایش احتمال بقای جوجه ها انجام یم دهند.      

ک ماده ای را به عنوان جفت انتخاب یم کند که بزرگ تر باشد.  جن  ک، جانور نر، جن  جن   ب. در نویع جن 

ی دار       ک ماده نشانه آن است که تخمک های بیشن  جن   د. زیرا بزرگ تر بودن جن 

 یم تواند در یک روز ابری مسن  درست را بیابد و به النه باز گردد. 
ی

 ج. کبوتر خانیک

ن احساس و با استفاده از آن جهت یاتی کند.          یم تواند موقعیت خود را نسبت به میدان مغناطییس زمت 
ی

 کبوتر خانیک

 ده اطالعات  دریافت یم کنند.  د. زنبورهای کارگر قبل از جستجو درباره محل منبع غذا از زنبور یابن

 چون با ضف انرژی کمن  و در زمان کوتاه تری محل دقیق منبع غذا را پیدا یم کنند.     

 در مورد رفتارهای جانوران به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3و2و1 98خرداد ماه 

ی؟   رفتار غریزی          الف. رفتار موش مادر در مراقبت از فرزندان یک رفتار غریزی است یا یادگن 

یط شدن کالسیک( چیست؟ یط در آزمایش های آقای پاولوف )رسژ  -محرک طبییع : غذا     ب. محرک طبییع و محرک رسژ

یط : صدای زنگ   محرک رسژ



 

 

 مهاجرت         ج. جابه جات  طوالتن و برگشت  جانوران چه نام دارد؟ 

گ    د. چرا جانوران نگهبان و زنبورهای عسل کارگر رفتار دگرخوایه انجام یم دهند؟  آنها با خویشاوندانشان، ژن های مشن 

 دارند. 

در جدول زیر، هر یک از موارد ستون "الف" با ییک از موارد ستون "ب" ارتباط منطف  دارد. آنها را پیدا کنید و در برگه  1 98شهریور ماه 

 مه بنویسید. )در ستون "ب" یک مورد اضافه است( پاسخ نا

 ستون "ب" ستون "الف" 

ن رفتار خود با پاداش یا تنبییه که دریافت یم کند، ارتباط 1 . جانور یم آموزد بت 

 برقرار کرده و در آینده رفتاری را تکرار یا از انجام آن خودداری یم کند. 

 حل مسئله 

. شقایق دریات  با تحریک مکانییک )تماس(، بازوهای خود را منقبض یم کند اما به 2

 حرکت مداوم آب پاسچن نیم دهد. 

یط شدن  رسژ

 فعال

 )آزمون و خطا(

ون آمدن از تخم، 3 ن جسم متحرگ را که یم بینند، . جوجه غازها پس از بن  نخستت 

 دنبال یم کنند

یط شدن  رسژ

 کالسیک 

یم کنند . شامپانزه ها از تکه های چوب یا سنگ به شکل سندان و چکش استفاده 4

 بشکنند. تا پوسته سخت میوه ها را 

ی   خوگن 

 )عادی شدن(

 نقش پذیری  

یط شدن فعال )آزمون و خطا(     1      ی )عادی شدن(          2. رسژ  . حل مسئله 4. نقش پذیری             3. خوگن 

 به سواالت زیر درباره رفتارهای جانوران پاسخ دهید.  2 98ماه شهریور 

  سالمت و کیفیت رژیم غذات  آن است.              الف. درخشان بودن رنگ پرهای طاوس نر نشانه چیست؟

    ب. چرا خرچنگ های ساحیل صدف های با اندازه بزرگ را به عنوان غذا انتخاب نیم کنند؟

ی ضف شود.         ن آنها باید انرژی بیشن  ی دارند اما برای شکست   صدف های بزرگ تر انرژی بیشن 

 یم کنند؟
ی

 دارند در چه جاهات  زندگ
  جاهای به شدت گرم مانند بیابان    ج. جانوراتن که رکود تابستاتن

 در مورد رفتارهای جانوران به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3و2و1 98شهریور ماه

یط شدن کالسیک( را بنویسید.  یط و محرک طبییع در آزمایش پاولوف )رسژ    -محرک طبییع : غذا     الف. محرک رسژ

یط : صدای زنگ  محرک رسژ

اثرهای محییط است که جانور در  –ژن ها           ب. بیشن  رفتارهای جانوران محصول بر هم کنش چه عوامیل هستند؟

 یم کند 
ی

  . آن زندگ

ی           ج. چرا در جانوران ماده ها بیشن  از نرها انتخاب جفت انجام یم دهند؟   زمان و انرژی بیشن 
ً
جانوران ماده معموال

   ضف یم کنند. 

ن        د. چرا خرچنگ های ساحیل صدف های با اندازه متوسط را ترجیح یم دهند؟ ین انرژی خالص را تامت  زیرا آنها بیشن 

   یم کنند. 

با استفاده از   ر مسن  مهاجرت، جانوران برای جهت یاتی در شب از چه نشانه های محییط استفاده یم کنند؟ ه. د

 موقعیت ستاره ها در آسمان

و. در میان پرندگان، افراد یاریگری هستند که در پرورش زاده ها به والدین آنها یاری یم رسانند. این رفتار چه فایده ای برای 

تصاحب  –کسب تجربه و استفاده از آن در هنگام زادآوری در جهت پرورش زاده های خود    )یک مورد( دارد؟  یاریگرها 

 قلمرو جفت های زادآور و خود زادآوری بعد از مرگ احتمایل جفت های زادآور 



 

 

 

ی را مشخص کنید.  1 98دی ماه   در هر مورد نوع یادگن 

یط شدن کالسیک           الف. در آزمایش پاولوف، بزاق سگ با شنیدن صدای زنگ ترشح یم شد.    رسژ

ک را به آنها یم آموزند.  یط شدن فعال )آزمون و خطا(        ب. رام کنندگان جانوران، انجام حرکات نماییسژ در سن    رسژ

 حل مسئله     ج. کالغ با جمع کردن نخ، تکه گوشت  که به انتهای آن آویزان است را به دست یم آورد. 

 به سواالت زیر درباره رفتارهای جانوران پاسخ دهید.  3و2 98دی ماه 

ی )عادی شدن( در جانوران چه فایده ای برای آنها دارد؟     الف. رفتار خوگن 

 از محرک های تی اهمیت، انرژی خود را برای انجام فعالیت های حیات  حفظ کند.     
 جانور با چشم پویسژ

ی، جانور نر و ماده در انتخاب جفت سهم مساوی دارند؟  ی تک همشی   ب. در کدام نظام جفت گن    نظام جفت گن 

 ؟ نیم کنند خاب ج. چرا خرچنگ های ساحیل صدف های با اندازه بزرگ را به عنوان غذا انت

ی ضف شود.     ن آنها باید انرژی بیشن  ی دارند اما برای شکست   صدف های بزرگ تر انرژی بیشن 

ن غذا )خون( در خفاش های خون آشام، چه نوع رفتاری است؟  اک گذاشت    دگرخوایه    د. رفتار به اشن 

 خ دهید. در مورد رفتارهای جانوران به پرسش های زیر پاس 3و2و1 99خرداد ماه 

 زیرا ژتن و ارتی است.          الف. چرا اساس رفتار غریزی در همه افراد یک گونه یکسان است؟

یط و محرک طبییع در آزمایش پاولوف را بنویسید.  یط محرک      ب. محرک رسژ  طبییع: غذا محرک و زنگ صدای :رسژ

ک، جانور نر جفت را انتخاب یم کند؟  جن  ک            ج. چرا در نویع جن  جن   به کیسه هاي درون را خود زامه هاي نر جن 

ی نر هزینه جنس یا میکند منتقل ماده جانور به مغذی مواد مقداری همراه  یم پردازد.  تولید مثل براي بیشن 

  خاک رس         د. بعضن طویط ها برای خنتی شدن مواد سیم حاصل از غذاهای گیایه، چه یم خورند؟

 مورچه های کوچک تر دفاع یم کنند.          مورچه های برگ بر، وظیفه مورچه های کوچک چیست؟ه. در اجتماع 

رفتار   و. رفتار نگهداری و پرورش زاده های ملکه که توسط زنبورهای عسل کارگر انجام یم شود، چه نوع رفتاری است؟ 

 دگرخوایه

 موارد ستون "ب" ارتباط دارند. آنها را در برگه پاسخ بنویسید.  هر یک از عبارت های ستون "الف" با ییک از  1 99خرداد ماه 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یط شدن  5. دگرخوایه         ب. 4الف.  یط شدن فعال2. حل مسئله         د. 3کالسیک          ج. . رسژ  . رسژ

 "ب" "الف"

الف. رفتار تولید صدا توسط افراد نگهبان هنگام حضور 

 شکاریحی 

ی1  . خوگن 

یط( یط شدن فعال 2 ب. تبدیل یک محرک تی اثر به یک محرک موثر )رسژ  . رسژ

ج. استفاده از تجربه های گذشته در برقراری ارتباط با 

 موقعیت جدید 

 . حل مسئله3

ن رفتار با پاداش یا تنبیه   . دگرخوایه 4 د. برقراری ارتباط بت 

یط شدن 5  . رسژ

 کالسیک 

 در رابطه با انتخاب طبییع و رفتار به پرسش های زیر پاسخ دهید.  2 99خرداد ماه 

  تک همشی      الف. در کدام نظام تولید مثیل، هر دو جاندار نر و ماده، در انتخاب جفت سهم مساوی دارند؟ 



 

 

تا مواد سیم حاصل از غذاهای گیایه را در لوله     ها از خاک رس در سواحل آمازون چیست؟ب. دلیل تغذیه طویط 

 گوارش آنها خنتی کند. 

 و بازگشت به النه خود، چه عامیل نقش دارد؟
ی

  کبوتر     ج. در جهت یاتی کبوتر خانیک
ی

 را خود موقعیت یم تواند خانیک

 میدان به نسبت

ن  مغناطییس  کند.  جهت یاتی  آن زا استفاده با و احساس زمت 

 شدت به جاهای در که شود یم دیده جانوراتن  در رکود تابستاتن   د. رکود تابستاتن در کدام جانوران مشاهده یم شود؟ 

  بیابان مانند گرم
ی

 کنند.  یم زندگ

ی است؟ 1 99خرداد ماه   هر یک از موارد زیر مربوط به کدام نوع یادگن 

ی، پاسخ  جانور به یک محرک تکراری که سود یا زیاتن برای آن ندارد، کاهش پیدا یم کند و جانور یم الف. در این یادگن 

ی        آموزد به بریحن محرک ها پاسخ ندهد.   خوگن 

ه را   تجربه هات  پرنده یم آموزد، این حشژ
ن ب. پرنده ای که پروانه مونارك را بلعیده و دچار تهوع شده است، پس از چنت 

  یط شدن فعالرسژ  نباید بخورد. 

ن تجربه های گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار یم کند و آگاهانه برنامه ریزی یم کند.    حل مسئله     ج. جانور بت 

ن جسم متحرگ را که یم بینند، دنبال یم کنند.  ون آمدن از تخم، نخستت    نقش پذیری    د. جوجه غازها پس از بن 

 در مورد انتخاب طبییع و رفتار به پرسش های زیر پاسخ دهید.  2 99خرداد ماه 

ون یم آیند، پوسته های تخم را از النه خارج یم کند؟     الف. چرا پرنده کاکات  پس از آنکه جوجه هایش از تخم بن 

 دهند.  یم انجام ها جوجه بقای احتمال افزایش و شدن شکار احتمال کاهش برای

 یم کنند، در پاسخ به نبود غذا یا دوره های خشکسایل، چه ب. جانوراتن که در 
ی

جاهای به شدت گرم مانند بیابان زندگ

 . دهند  یم انجام )کاهش سوخت و ساز(تابستاتن  رکود    کاری انجام یم دهند؟

 چرا در جانوران، ماده ها بیشن  از نرها رفتار انتخاب جفت را انجام یم دهند؟ 2 99خرداد ماه 

ی برای زادآوری و پرورش زاده ها ضف یم کنند.   زمان و انرژی بیشن 
ً
 جانوران ماده معموال

 در مورد رفتارهای جانوران به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3و2و1 99شهریور ماه

ن تجربه های گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار یم کند و آگاهانه برن ی، جانور بت  امه ریزی یم الف. در کدام نوع یادگن 

 حل مسئله     کند؟

ی است؟ ی )عادی        ب. عدم انقباض بازوهای شقایق دریات  در پاسخ به حرکت مداوم آب، مثایل از کدام یادگن  خوگن 

 شدن(

ی نسبت به جفت خود یم پردازد؟ یاج. کدام جانور، طاووس ماده  ک ماده برای تولید مثل هزینه بیشن  جن  طاووس     جن 

  ماده

ن محتوای انرژی غذا و هزینه به دست آوردن آن         غذایاتی بهینه را تعریف کنید.  د.   موازنه بت 

استفاده اختصایص از منابع قلمرو یم تواند غذا و      ه. دو مورد از فایده های قلمرو خوایه برای جانوران را بنویسید. 

ن  انرژی دریافت  جانور را افزایش دهد، امکان جفت یاتی جانور  یس به پناهگاه برای در امان ماندن از شکاریحی نن  و دسن 

 افزایش یم یابد. 

  رفتار دگرخوایه     و. رفتار تولید صدا توسط افراد نگهبان هنگام حضور شکاریحی چه نوع رفتاری است؟ 

 در مورد رفتارهای جانوران به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3و2و1 99دی ماه 

خواران نمونه ای از چه رفتاری است؟الف. رفتار مکیدن در   غریزی     شن 

 جانور انجام یم شود؟
ی

ی در دوره مشخض از زندگ   نقش پذیری    ب. کدام نوع یادگن 



 

 

ی در بیشن  پستانداران چگونه    چند همشی   است؟ج. نظام جفت گن 

  موقعیت خورشید    کنند؟د. جانوران مهاجر برای جهت یاتی هنگام روز از چه نشانه محییط استفاده یم  

، جانور     ه. چرا جانوران پیش از ورود به خواب زمستاتن غذای زیادی مرصف یم کنند؟ پیش از ورود به خواب زمستاتن

ه یم شود تا هنگام خواب به مرصف برسد.   ذخن 
ن
 مقدار زیادی غذا مرصف یم کند و در بدن آن چرتی الزم به مقدار کاق

    در گروه جانوران چیست؟و. وظیفه افراد نگهبان 

 افراد نگهباتن هستند که با تولید صدا حضور شکاریحی را به دیگران هشدار یم دهند تا به موقع فرار کنند. 

 در مورد رفتارهای جانوران به پرسش های زیر پاسخ دهید.  3و2و1 99دی ماه 

 غریزی    الف. رفتار النه سازی پرنده ها نمونه ای از چه رفتاری است؟

ک ماده یم رساند؟ جن   را به جن 
ک نر چه اطالعات  جن   اطالعات  مانند گونه و جنسیت       ب. صدای جن 

ی دارند؟    ج. چرا افراد نگهبان در گروه جانوران، احتمال بقای کمن 

 احتمال بقای خود را کاهش یم دهند. توجه شکاریحی را به خود جلب کرده و آنها با تولید صدا 

 


