


 @rahemoshaver99



 @rahemoshaver99



 @rahemoshaver99



اسمه تعالیب

دقیقه 90 :مدت امتحان  صبح 10 :ساعت شروع  علوم تجربی :رشته     )3(زیست شناسی   :راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس

 10/1398/ 14  :تاریخ امتحان  دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 

  1398سال ماه  دي در سراسرکشور و بزرگسال داوطلبان آزاد ،روزانهدانش آموزان 
و پایش کیفیت  آموزشی مرکز سنجش

http://aee.medu.ir  

 نمره راهنماي تصحیح ردیف

١

 45صفحۀ ) 25/0(درست ) ب  25صفحۀ ) 25/0(درست ) الف  1
 87صفحۀ ) 25/0(نادرست ) د  68صفحۀ ) 25/0(نادرست ) ج
 109 صفحۀ) 25/0(نادرست ) و   99صفحۀ ) 25/0(درست ) ه 

5/1 

 29صفحۀ ) 25/0() آنتی کدون(پادرمزه ) ب  16صفحۀ ) 25/0(میوگلوبین ) الف  2
    90صفحۀ ) 25/0(آمونیوم ) د                                         65صفحۀ ) 25/0(کراتین فسفات ) ج
 119صفحۀ ) 25/0(مهاجرت ) و                                       93صفحۀ ) 25/0(سازي دنا همسانه) ه

5/1 

 20صفحۀ ) 25/0( مکمل) ب  5صفحۀ ) 25/0( حلقوي) الف  3
 34صفحۀ ) 25/0(مهارکننده ) د   25صفحۀ ) 25/0(میانه ) ج
 80صفحۀ ) 25/0( aکلروفیل ) و  38صفحۀ ) 25/0(مثبت ) ه

5/1 

. ها سالم ماندندو مشاهده کرد که موش) 25/0(ها تزریق دار کشته شده با گرما را به موشهاي پوشینهباکتري) الف 4
  3صفحۀ ) 25/0(

    10صفحۀ ) 25/0(همانندسازي نیمه حفاظتی ) ب

75/0 

 5/0 11صفحۀ ) 25/0) (پلی مرازDNA(و دنابسپاراز ) 25/0(هلیکاز   5
  17صفحۀ ) 25/0(ساختار سوم  ) الف 6

 18صفحۀ ) 25/0(. دهدها را افزایش میآنزیم امکان برخورد مناسب مولکول) ب
5/0 

  30صفحۀ ) 25/0( Pجایگاه ) الف 7
  31صفحۀ ) 25/0(مرحلۀ پایان ) ب
 32صفحۀ ) 5/0. (در این یاخته ها سازوکارهایی براي حفاظت رناي پیک در برابر تخریب وجود دارد) ج

1 

 5/0 35صفحۀ ) 25/0(عوامل رونویسی ) 2(  35صفحۀ )25/0(توالی افزاینده ) 1( 8
 43صفحۀ   9

 XhY  هاگامت
XH  XHXh )25/0( XH Y )25/0( 
Xh  XhXh )25/0( Xh Y )25/0( 

1 

 41صفحۀ ) 25/0(رنگ صورتی ) ب  41صفحۀ ) 25/0(رابطۀ بارز و نهفتگی ) الف  10
  45صفحۀ ) 25/0(فنیل آالنین ) د   44صفحۀ ) 25/0(رنگ قرمز ) ج

1 

 50صفحۀ ) 25/0(تن ناهنجاري عددي در فامه   -2  48صفحۀ ) 25/0( جهش جانشینیج -1 11
 50صفحۀ ) 25/0(تن ناهنجاري ساختاري در فام الف -4  52صفحۀ ) 25/0( جهش ارثیب  -3

1 

 »ادامۀ راهنما در صفحۀ دوم«
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  1398سال ماه  دي در سراسرکشور و بزرگسال داوطلبان آزاد ،روزانهدانش آموزان 
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 نمره راهنماي تصحیح ردیف

٢

بیشتري براي یعنی آنهایی که شانس ) 25/0(شوند به فرایندي را که در آن افراد سازگارتر با محیط انتخاب می) الف  12
          53صفحۀ ) 25/0. (نامندزنده ماندن و تولیدمثل دارند، انتخاب طبیعی می

 تغییریافته جاندار است، شده ژنتیکی مواد از جدیدي ترکیب داراي ژنتیک مهندسی طریق از که جانداري به) ب
          93صفحۀ ) 5/0. (گویندمی تراژنی یا ژنتیکی

1 

 58صفحۀ ) 25/0(ساختارهاي آنالوگ) ب                                              56صفحۀ ) 25/0(   HbS) الف  13
 61صفحۀ ) 25/0( )کاستمانی( خطاي میوزي) د                            60صفحۀ ) 25/0(دگرمیهنی زاییگونه) ج

1 

 69صفحۀ ) 25/0. (و مولکول چهارکربنی بازسازي می شود) 25/0(آزاد  2CO) الف   14
          70صفحۀ) 25/0(ساز ATPآنزیم ) ب
          72صفحۀ ) 25/0(و ذخیرة قندي کبد  ) 25/0(گلوکز ) ج
 75صفحۀ ) 25/0. (این مواد غذایی داراي پاداکسنده هایی مانند کاروتنوئیدها هستند)  د

5/1 

 5/0 73 صفحۀ) 25/0(اتانول ) ب  73صفحۀ ) 25/0(تخمیر الکلی ) الف  15
ولی در گیاه ) 25/0(اي و اسفنجی تشکیل شده نرده) پارانشیمی(اي آکنههاي نرممیانبرگ گیاه دولپه از یاخته) الف  16

در یاختۀ غالف آوندي گیاه دو لپه سبزدیسه وجود ندارد  یاو ) 25/0. (هاي اسفنجی تشکیل شده استلپه از یاختهتک
          79و  78صفحۀ ) 25/0. (ولی در یاختۀ غالف آوندي گیاه تک لپه وجود دارد) 25/0(

  81صفحۀ ) 25/0(دراز  یاواري ن) ب
) 25/0(کند هاي پروتون را از بستره به فضاي درون تیالکوئید پمپ مییونپروتئینی که در زنجیرة انتقال الکترون ) ج

          83صفحۀ ص) 25/0(و تجزیه آب درون فضاي تیالکوئید 
  88صفحۀ ) 25/0( CAMگیاهان ) ه                                   85صفحۀ ) 25/0(کربوکسیالزي ) د

75/1 

 94صفحۀ ) 25/0(و هیدروژنی ) 25/0(استر ديپیوند فسفو) الف  17
  96صفحۀ ) 25/0(هاي تراژنی جداسازي یاخته) ب  
که به جاي یکی از  کندبا تغییر جزئی در رمز آمینواسید، توالی آمینواسیدهاي اینترفرون طوري تغییر می) ج

 97صفحۀ ) 5/0.  (گیردآمینواسیدهاي آن آمینواسید دیگري قرار می
  104صفحۀ ) 25/0(ها قدرت بقاي زیادي ندارند چون این سلول) د

5/1 

 114و  112صفحۀ ) 25/0) (آزمون و خطا(شرطی شدن فعال ) ب               111صفحۀ ) 25/0(شرطی شدن کالسیک ) الف  18
 113صفحۀ ) 25/0(حل مسئله ) ج 

75/0 

 110صفحۀ ) 25/0. (هاي حیاتی حفظ کندژي خود را براي انجام فعالیتاهمیت، انرهاي بیپوشی از محركجانور با چشم) الف  19
  118 صفحۀ) 25/0(همسريگیري تک نظام جفت) ب
 118صفحۀ) 25/0( .شود صرف بیشتري انرژي باید شکستن آنها براي اما) 25/0( دارند بیشتري انرژي تربزرگ هايصدف) ج
 123صفحۀ ) 25/0(دگرخواهی ) د

25/1 

 "درنهایت، نظر همکاران محترم صا ئب ا ست  "

 @rahemoshaver99



باسمه تعالی 
ساعت شروع: 8 صبح تعداد صفحه: 4   نام و نام خانوادگی :    سؤاالت  امتحان نهایی  درس : زیست شناسی (3)  

مدت امتحان: 90 دقیقه رشته  علوم تجربی   :تاریخ امتحان:  9 /1398/6      پایه دوازدهم دورة دوم متوسطه  
موزشی
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مرکز سنجش نه  بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت شهریور ماه سال 1398  

 
ا
 
ز
 
و
 
،دانش آموزان ر

نمره سؤاالت (پاسخ نامه دارد) ردیف 

١

درستی یا نادرستی هر یک از عبارتهاي زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.  1 
الف) از نتایج آزمایشهاي گریفیت مشخص شد که مادة وراثتی میتواند از یاختهاي به یاختۀ دیگر منتقل شود.  

ب) تجمع رِناتَنها (ریبوزومها) فقط در یاختههاي پیشهستهاي (پروکاریوت) دیده میشود.  
ج) در گروه خونی ABO، دگرههاي (اللهاي) A  و B  نسبت به هم، همتوان هستند.  

د) جهش، با افزودن دگره هاي جدید، خزانۀ ژن را غنی تر می کند و گوناگونی را افزایش می دهد.  
ه) ساخته شدن ATP در زنجیرة انتقال الکترون در راکیزه (میتوکندري)، از نوع ساخته شدن ATP در سطح پیش 

ماده  است.  
و) فتوسیستمها در غشاي تیالکوئید قرار دارند و با مولکولهایی به نام ناقل الکترون به هم مرتبط میشوند.  

 1/5

در هر یک از عبارتهاي زیر جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.    2
(G) و گوانین (A) الف) باز آلی نیتروژندار میتواند ........................... باشدکه ساختار دوحلقهاي دارد؛ شامل آدنین

ب) مجموع همۀ دگرههاي موجود در همۀ جایگاههاي ژنی افراد یک جمعیت را ............................ آن جمعیت مینامند. 
......................... است. ج) ورآمدن خمیر نان به علت انجام تخمیر 

د) باکتريهاي نیتراتساز که آمونیوم را به نیترات تبدیل میکنند، از باکتريهاي............................ هستند. 
............................. میگویند. ه) جداسازي یک یا چند ژن و تکثیر آنها را 

و) رفتاري که در آن یک جانور بقا و موفقیت تولیدمثلی جانور دیگري را با هزینۀ کاسته شدن از احتمال بقا و 
......................... می نامند. تولیدمثل خود، افزایش میدهد را 

 1/5

در هر یک از عبارتهاي زیر، جواب صحیح را از بین کلمات داخل پرانتز انتخاب کنید و در برگۀ پاسخنامه بنویسید.    3
الف) درگریزانه (سانتریفیوژ)  میزان حرکت مواد در محلول بر اساس چگالی است و مواد سنگینتر (کندتر- تندتر)    

حرکت میکنند.  
ب) رمزة (کدون) آغاز یا (AUG-UGA) رمزهاي است که ترجمه از آن آغاز میشود.  

ج) رنگ گل میمونی مثالی از صفات (تکجایگاهی- چندجایگاهی) است.   
د) براي آنکه جمعیتی در حال تعادل باشد، الزم است آمیزشها در آن (تصادفی-  غیرتصادفی) باشند. 

ه) تثبیت اولیه کربن در آناناس در (روز- شب) انجام میشود.  
و) قمري خانگی (تکهمسر- چندهمسر) است.  

 1/5

چرا قطر مولکول دنا در سراسر آن یکسان است؟    45 0/
5   به سؤاالت زیر دربارة همانندسازي دنا پاسخ دهید. 

الف) براي باز شدن دو رشته دنا آنزیم هلیکاز چه پیوندهایی را از هم باز میکند؟ 
ب) کدام فعالیت آنزیم دنابسپاراز (DNAپلیمراز) سبب ویرایش میشود؟ 

 0/5

« ادامه سواالت در صفحه دوم » 

 @rahemoshaver99
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ا
 
ز
 
و
 
،دانش آموزان ر

نمره سؤاالت (پاسخ نامه دارد) ردیف 

٢

به سؤاالت زیر دربارة پروتئینها پاسخ دهید.    6
الف) به پیوند اشتراکی بین آمینواسیدها چه میگویند؟  

ب) در چه صورت ساختار چهارم شکل میگیرد؟  
ج) بخش اختصاصی در آنزیم که پیش ماده در آن قرار میگیرد، چه نام دارد؟ 

 0/75

چرا براي رونویسی از ژن به راهانداز نیاز است؟    75 0/
شکل زیر طرح سادهاي از رشته الگوي مولکول دنا و رناي بالغ حاصل از آن را نشان میدهد. با توجه به شکل به    8

پرسشهاي زیر پاسخ دهید. 
الف) این طرح در یاختۀ هوهستهاي (یوکاریوت) دیده میشود یا 

یاختۀ پیشهستهاي (پروکاریوت)؟   
ب) بخش هایی از مولکول دنا که به شکل حلقه درآمده،   

چه نام دارد؟  

 0/5

به سؤاالت زیر دربارة مراحل ترجمه پاسخ دهید.    9
الف) در کدام مرحله فقط جایگاه P پر می شود و جایگاه A و E خالی می ماند؟  

ب) چرا با ورود یکی از رمزه هاي پایان ترجمه در جایگاه A ، این جایگاه توسط پروتئین هایی به نام عوامل آزادکننده
اشغال می شود؟  

 0/5

به سؤاالت زیر دربارة تنظیم بیان ژن پاسخ دهید.    10
الف) در تنظیم منفی رونویسی در پیشهستهايها، مهارکننده به چه بخشی از دنا متصل می شود و جلوي حرکت 

رنابسپاراز را میگیرد؟  
ب) در هوهستهايها به پروتئینهایی که با اتصال به نواحی خاصی از راهانداز، رنابسپاراز را به محل راهانداز هدایت 

میکنند، چه میگویند؟  

 0/5

پدري گروه خونیO و مادري گروه خونیAB دارد. چه ژننمود (ژنوتیپ) و رخنمودهایی (فنوتیپ هایی) براي فرزندان    11
آنان پیش بینی میکنید؟ (بدون ذکر راه حل) 

 1

به سؤاالت زیر دربارة بیماري هموفیلی پاسخ دهید.    12
الف) ژننمود (ژنوتیپ) دختر ناقل بیماري هموفیلی را بنویسید.  

ب) کدام فامتن (کروموزوم) انسان جایگاهی براي دگرههاي هموفیلی ندارد؟ 

 0/5

چگونه میتوان از بروز بیماري فنیلکتونوري   13(PKU)  0 5 جلوگیري کرد؟/

« ادامه سواالت در صفحه سوم » 

رشته دناي الگو رشته رناي بالغ 

 @rahemoshaver99
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ا
 
ز
 
و
 
،دانش آموزان ر

نمره سؤاالت (پاسخ نامه دارد) ردیف 

٣

اصطالحات زیر را تعریف کنید.    14
C  ب) گیاهان 3الف) اندام یا ساختارهاي همتا 

 1

به سؤاالت زیر دربارة تغییر در اطالعات وراثتی پاسخ دهید.     15
الف) اگر در جهش جانشینی، رمز یک آمینواسید به رمز پایان ترجمه تبدیل شود، در این صورت طول پلی پپتید 

حاصل از آن، چه تغییري میکند؟  
ب) جهش در چه توالیهایی از ژن میتواند بر مقدار ساخت پروتئین مؤثر باشد؟   

ج) یک عامل جهشزاي فیزیکی نام ببرید که باعث تشکیل دوپار (دیمر) تیمین میشود؟ 
د) گویچههاي قرمز افراد با ژننمود ناخالص HbAHbS چه زمانی داسی شکل میشوند؟  

ه) در کدام گونهزایی جدایی جغرافیایی رخ میدهد؟  

 1/25

به سؤاالت زیر دربارة از ماده به انرژي پاسخ دهید.    16
الف) قندکافت در کدام قسمت یاخته انجام میشود؟  

ب) طی فرایند تبدیل پیرووات به بنیان استیل چه مولکولهایی تشکیل میشوند؟  
ج) در چه مرحلهاي از تنفس یاختهاي FADH2 ساخته میشود؟  

د) در فعالیت شدید ماهیچهها، اگر اکسیژن کافی نباشد، پیرووات به چه مادهاي تبدیل میشود؟  
ه) کاروتنوئید موجود در میوهها و سبزیجات چه نقشی در حفظ سالمت بدن دارند؟  

و) یک ترکیب که با مهار انتقال الکترون به O2 باعث توقف زنجیره انتقال الکترون میشود را بنویسید. 

 2

به سؤاالت زیر دربارة از انرژي به ماده پاسخ دهید.     17
الف) مزیت وجود رنگیزه هاي متفاوت در سبزدیسه هاي (کلروپالست هاي)  گیاه را بنویسید. 

ب) الکترون برانگیخته از فتوسیستم 1 در نهایت به چه مولکولی میرسد؟  
ج) نام قندپنج کربنی که درچرخۀ کالوین با CO2 ترکیب میشود را بنویسید. 
د) در گیاهان C4،  اسیدچهارکربنی در کدام یاختههاي برگ ایجاد میشود؟  
ه) نام رنگیزة فتوسنتزي باکتريهاي فتوسنتزکنندة غیراکسیژنزا چیست؟  

 1/25

به سؤاالت زیر دربارة فناوريهاي نوین زیستی پاسخ دهید.    18
الف) دو ویژگی دیسک (پالزمید) را بنویسید.  

ب) در مهندسی ژنتیک به مجموعه دناي ناقل و ژن جاگذاري شده در آن، چه میگویند؟  
ج) چگونه میتوان با مهندسی پروتئین مدت زمان فعالیت پالسمایی و اثرات درمانی پالسمین را بیشتر کرد؟ 

 د) دو مورد از کاربردهاي زیست فناوري در پزشکی را نام ببرید.  
ه) چرا تشخیص زود هنگام آلودگی با ویروس ایدز اهمیت زیادي دارد؟  

 2/25

« ادامه سواالت در صفحه چهارم»

 @rahemoshaver99



باسمه تعالی 
ساعت شروع: 8 صبح تعداد صفحه: 4   نام و نام خانوادگی :    سؤاالت  امتحان نهایی  درس : زیست شناسی (3)  

مدت امتحان: 90 دقیقه رشته  علوم تجربی   :تاریخ امتحان:  9 /1398/6      پایه دوازدهم دورة دوم متوسطه  
موزشی
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مرکز سنجش نه  بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت شهریور ماه سال 1398  

 
ا
 
ز
 
و
 
،دانش آموزان ر

نمره سؤاالت (پاسخ نامه دارد) ردیف 

در جدول زیر، هر یک از موارد ستون «الف» با یکی از موارد ستون «ب» ارتباط منطقی دارد. آنها را پیدا کنید و در    19
برگۀ پاسخنامه بنویسید. (در ستون «ب» یک مورد اضافه است) 

ستون "ب" ستون "الف" 
1-جانور میآموزد بین رفتار خود با پاداش یا تنبیهی که دریافت میکند، ارتباط برقرار

کرده و در آینده رفتاري را تکرار یا از انجام آن خودداري میکند. 
حل مسئله 

2- شقایق دریایی با تحریک مکانیکی (تماس)، بازوهاي خود را منقبض میکند اما به
حرکت مداوم آب پاسخی نمیدهد. 

شرطی شدن فعال 
(آزمون و خطا)  

3-جوجه غازها پس از بیرون آمدن از تخم، نخستین جسم متحرکی را که می بینند،
دنبال میکنند. 

شرطی شدن 
کالسیک 

4-شامپانزهها ازتکههاي چوب یا سنگ به شکل سندان و چکش استفاده میکنند تا
پوستۀ سخت میوهها را بشکنند. 

خوگیري(عادي 
شدن) 

نقش پذیري 

 1

به سؤاالت زیر دربارة رفتارهاي جانوران پاسخ دهید.    20
الف) درخشان بودن رنگ پرهاي طاوس نر نشانۀ چیست؟   

ب) چرا خرچنگهاي ساحلی صدفهاي با اندازه بزرگ را به عنوان غذا انتخاب نمیکنند؟ 
ج) جانورانی که رکود تابستانی دارند در چه جاهایی زندگی میکنند؟  

 1

 20 جمع نمره  

«موفق و سربلند باشید» 

 @rahemoshaver99



اسمه تعالیب
دقیقه 90 :مدت امتحان  صبح 8 :ساعت شروع  علوم تجربی :رشته     )3(زیست شناسی   :راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس

 6/1398/ 9  :تاریخ امتحان  دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 

 1398سال ماه  شهریور در سراسرکشور و بزرگسال داوطلبان آزاد ،روزانهدانش آموزان 
و پایش کیفیت  آموزشی مرکز سنجش

http://aee.medu.ir

 نمره تصحیحراهنماي  ردیف

١

 )32ص )  (25/0(درست نا) ب  )3ص) (25/0(درست ) الف  1
 )54ص ) (25/0(درست ) د ) 41ص)  (25/0(درست ) ج
 )80ص ) (25/0(درست ) و ) 70ص ) (25/0(درست نا) ه

5/1 

) 54ص () 25/0( خزانۀ ژن) ب ) 4ص )  (25/0( پورین )الف  2
 )90ص )  (25/0( شیمیوسنتزکننده )د ) 73ص )  (25/0( الکلی )ج
 )122ص ) (25/0( دگرخواهی) و ) 93ص ) (25/0( سازي دناهمسانه) ه

5/1 

 )27ص)  (25/0( AUG) ب ) 10ص)  (25/0( تندتر )الف  3
 )55ص )  (25/0( تصادفی) د ) 45ص () 25/0( جایگاهیتک) ج
 )118ص )  (25/0( همسرتک) و ) 88ص () 25/0( شب )ه

5/1 

 5/0 7ص. گیردمی قرار) 25/0( يا حلقهدو باز یک مقابل در) 25/0( ايحلقهتک باز یک صورت هر در چون 4
 5/0 12ص)25/0(نوکلئازي ) ب  12ص) 25/0(هیدروژنی ) الف  5
  15ص)25/0(پپتیدي پیوند) الف 6

 18ص) 25/0( .دهند تشکیل را پروتئین کناریکدیگر در پپتید پلی زنجیره چند یا دو) ب
  19ص)25/0(جایگاه فعال ) ج

75/0 

 آغاز آنجا از را رونویسی و پیدا دقیق طور به را) 25/0( مناسب نوکلئوتید اولین رنابسپاراز شودمی موجب انداز راه 7
  23ص) 25/0.(کند

5/0 

 5/0 25ص)25/0() اینترون(میانه ) ب  26ص)25/0) (یوکاریوت(اي هستههو یاختۀ) الف 8
           30ص)25/0(مرحله آغاز ) الف 9

 31ص)25/0(. ندارد وجود آن مکمل ناقل رناي چون) ب
5/0 

 5/0 35ص)25/0(رونویسی عوامل) ب  34ص)25/0(اپراتور) الف  10
11 AO  : گروه خونیA )5/0( وBO : گروه خونیB )5/0) (1 )42ص 
 5/0 43ص) 25/0( Yتنفام) ب  43ص) 25/0( XHXh) الف  12
 5/0 45ص) 25/0( .شد بیماري این بروزاثرات مانع توانمی ،) 25/0(دارند آالنینفنیل که هاییخوراکی از نکردن باتغذیه 13

اندام یا «)25/0(دارند متفاوتی ر کا که این با ،)25/0( است یکسان آنها ساختاري طرح که را اندامهایی) الف  14
  58ص. نامندمی »ساختارهاي همتا

 ص) 25/0. (ندیگومیC 3گیاهان ، شودیم انجام نیکالوچرخۀ  با فقط آنها در)25/0( کربن تیتثب که یاهانیگ به) ب
85  

1 

 »دوم ۀدر صفح ادامۀ راهنما«

 @rahemoshaver99



اسمه تعالیب
دقیقه 90 :مدت امتحان  صبح 8 :ساعت شروع  علوم تجربی :رشته     )3(زیست شناسی   :راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس

 6/1398/ 9  :تاریخ امتحان  دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 

 1398سال ماه  شهریور در سراسرکشور و بزرگسال داوطلبان آزاد ،روزانهدانش آموزان 
و پایش کیفیت  آموزشی مرکز سنجش

http://aee.medu.ir

 نمره تصحیحراهنماي  ردیف

٢

 49ص) 25/0. (شد خواهد آن،کوتاه از حاصل پپتیدپلی) الف  15
  51ص) 25/0( افزاینده یا انداز راهیا  ژن تنظیمی هايتوالی) ب
           51ص) 25/0(فرابنفش پرتوي) ج
 60ص) 25/0(دگرمیهنیزاییگونه) ه                                        56ص) 25/0. (باشد کم محیط اکسیژن مقدار) د

25/1 

 66ص) 25/0(سیتوپالسم زمینه مادة) الف  16
  68ص) 25/0( NADHو ) 25/0(اکسید دي کربن) ب
  69ص) 25/0(چرخۀکربس) ج
  74ص) 25/0(الکتات)د
 تخریب نتیجه در و زیستی هايمولکول بر آنها تخریبی اثر از مانع)25/0(آزاد هايرادیکال با واکنش درکاروتنوئید ) ه

  75ص) 25/0. (شوندمی بدن هايبافت
  76و ص 75ص) 25/0(سیانید یا مونواکسید کربن) و

2 

         79ص) 25/0( .دهد می افزایش نور متفاوت هاي موج طول از استفاده در راگیاه   کارایی) الف  17
 84ص) 25/0( فسفات بیس ریبولوز) ج                                                     82ص) 25/0(NADP+)ب
 89ص) 25/0(باکتریوکلروفیل) ه                                     87ص) 25/0(میانبرگ هايیاخته) د

25/1 

ها قارچ بعضی و ها باکتري درون معموالً که است تنی فام خارج حلقوي و اي رشته دو دناي مولکول یک دیسک) الف  18
نیز کمکی هاي تن فام را ها دیسک . کند همانندسازي میزبان ژنوم از مستقل تواند می و دارد وجود مخمرها مثل
  )ذکر دو مورد ( 94ص) 5/0. (ندارند وجود باکتري اصلی تن فام در که هستند هایی ژن حاوي چون نامند می
  95ص) 25/0(دناي نوترکیب ) ب
  98ص) 25/0( توالی در دیگري آمینواسید با) 25/0( پالسمین آمینواسید یک جانشینی)  ج
تشخیص  -4    104ص) 25/0(ژن درمانی  - 3    103ص) 25/0( واکسن تولید - 2   102ص) 25/0( دارو تولید -1) د

  )   ذکر دو مورد( 104ص) 25/0(بیماري 
 ویروس انتقال از جلوگیري براي الزم پیشگیري و )25/0(درمانی اقدامات وقت اتالف بدون که شودمی باعث زیرا) ه

)           105ص() 25/0( .گیرد صورت افراد سایر به

25/2 

 114و ص 110ص) 25/0()عادي شدن(خوگیري -2                  112ص) 25/0()آزمون و خطا(شرطی شدن فعال-1  19
113ص) 25/0(حل مسئله -4                                               113ص) 25/0(نقش پذیري -3

1 

  117و ص 116ص) 25/0( .است آن غذایی رژیم کیفیت و) 25/0( سالمت) الف  20
 118ص)25/0( .اما براي شکستن آنها باید انرژي بیشتري صرف شود دارند بیشتري انرژي تربزرگ هايصدف) ب
 )120ص) 25/0(بیابان مانند گرم شدت به جاهاي) ج

1 

 "درنهایت، نظر همکاران محترم صا ئب ا ست  "

 @rahemoshaver99



باسمه تعالی 
ساعت شروع: 8 صبح رشته : علوم تجربی   نام و نام خانوادگی :    سؤاالت  امتحان نهایی  درس : زیست شناسی (3)  

مدت امتحان: 90 دقیقه تعداد صفحه: 4   پایه دوازدهم دورة دوم متوسطه      تاریخ امتحان:  18 /1398/3  
موزشی
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مرکز سنجش نه  بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت خرداد ماه سال 1398  

 
ا
 
ز
 
و
 
،دانش آموزان ر

نمره سؤاالت (پاسخ نامه دارد) ردیف 

١

درستی یا نادرستی هر یک از عبارتهاي زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.  1 
الف) مکمل بودن بازهاي آلی نتایج آزمایشهاي چارگاف را تأیید میکند.  

ب) نمونهاي از پروتئینها با ساختار نهایی چهارم، میوگلوبین است.  
ج) طول عمر رناي پیک (mRNA) در پیشهستهايها (پروکاریوتها) بیشتر از هوهستهايها (یوکاریوتها) است. 

د ) در گل میمونی، با دیدن رنگ گل میتوان ژننمود (ژنوتیپ) آن را تشخیص داد.     
ه) علت مقاوم شدن باکتريها به پادزیستها (آنتیبیوتیکها)، انتخاب طبیعی است.  

و) تشخیص زود هنگام آلودگی با ویروس ایدز، براي جلوگیري از انتقال ویروس به سایر افراد اهمیت زیادي دارد.  

 1/5

در هر یک از عبارتهاي زیر جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.     2
الف) بعضی آنزیمها براي فعالیت به یونهاي فلزي مانند آهن، مس و یا مواد آلی مثل ویتامینها نیاز دارند که به این    

 مواد ....................... میگویند. 
ب) در گروه خونی ABO، بین دگرههاي (اللهاي) A و B  رابطه .................... وجود دارد.

ج) از مواد شیمیایی جهشزا میتوان به ............................ اشاره کرد که در دود سیگار وجود دارد.  
د) به فرایندي که باعث تغییر فراوانی دگرهاي بر اثر رویدادهاي تصادفی میشود، .................... میگویند. 

 ..........................ه) به قرار دادن نسخه سالم یک ژن در یاختههاي فردي که داراي نسخهاي ناقص از همان ژن است، 
    میگویند.  

و) موازنه بین محتواي انرژي غذا و هزینۀ به دست آوردن آن، ............................. نام دارد. 

 1/5

در هر یک از عبارتهاي زیر، جواب صحیح را از بین کلمات داخل پرانتز انتخاب کنید و در برگۀ پاسخنامه بنویسید.    3
الف) آنزیم (هلیکاز- دنابسپاراز یا DNAپلیمراز) فعالیت نوکلئازي دارد.  

ب) در تنظیم (منفی-  مثبت) رونویسی، پروتئینهاي خاصی به رنابسپاراز (RNA پلیمراز) کمک میکنند تا بتواند 
 به راه انداز متصل شود و رونویسی را شروع کند. 

ج) نمودار توزیع فراوانی رخنمودهاي (پیوسته-  غیرپیوسته) شبیه زنگوله است.  
د) در گونهزایی (دگرمیهنی-  هممیهنی) جدایی جغرافیایی رخ میدهد.  

ه) در تنفس نوري، وضعیت براي نقش(اکسیژنازي- کربوکسیالزي) آنزیم روبیسکو مساعد میشود.  
و) باکتريهاي نیتراتساز که آمونیوم را به نیترات تبدیل میکنند، از باکتريهاي (شیمیوسنتزکننده- فتوسنتزکننده 

 اکسیژنزا) هستند. 

 1/5

قند موجود در دنا   4( DNA ) و باز آلی نیتروژندار اختصاصی رنا (RNA)  .0 5 را بنویسید/
5   ویلکینز و فرانکلین  با استفاده از پرتو ایکس از مولکولهاي دنا تصاویري تهیه کردند. دو نتیجه حاصل از بررسی 

این تصاویر را بنویسید. 
 0/5

« ادامه سواالت در صفحه دوم » 

 

 @rahemoshaver99



باسمه تعالی 
ساعت شروع: 8 صبح رشته : علوم تجربی   نام و نام خانوادگی :    سؤاالت  امتحان نهایی  درس : زیست شناسی (3)  

مدت امتحان: 90 دقیقه تعداد صفحه: 4   پایه دوازدهم دورة دوم متوسطه      تاریخ امتحان:  18 /1398/3  
موزشی
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مرکز سنجش نه  بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت خرداد ماه سال 1398  

 
ا
 
ز
 
و
 
،دانش آموزان ر

نمره سؤاالت (پاسخ نامه دارد) ردیف 

٢

شکل روبرو همانندسازي دنا را نشان میدهد. با توجه به شکل    6
به پرسشهاي زیر پاسخ دهید.  

الف) این دنا مربوط به پیشهستهايها است یا هوهستهايها؟ 
ب) در قسمت مشخص شده (1) چند هلیکاز وجود دارد؟  

 0/5

در مورد رونویسی به پرسشهاي زیر پاسخ دهید.             7
الف)در هوهستهايها رناي رِناتَنی (rRNA) توسط کدام رنابسپاراز ساخته میشود؟ 

ب)  در کدام مرحله، رنابسپاراز راه انداز را شناسایی میکند؟ 

 0/5

در شکل روبرو یک رناي ناقل (tRNA) با تاخوردگی اولیه نشان داده شده است.    8
کدام شماره توالی پادرمزه (آنتیکدون) را نشان میدهد. 

 0/25

در مورد فرایند ترجمه به پرسشهاي زیر پاسخ دهید.    9
الف) رمزة (کدون) آغاز یا AUG معرف کدام آمینواسید است؟  

ب) در طول کدام مرحلۀ ترجمه، فقط جایگاه P رناتن (ریبوزوم)پر میشود؟ 
ج) رناي ناقل بدون آمینواسید از کدام جایگاه رناتن خارج میشود؟   

 0/75

مردي هموفیل قصد دارد با زنی ازدواج کند که سالم است و ناقل هم نیست. چه ژننمودها (ژنوتیپها) و رخنمودهایی    10
فنوتیپهایی) براي فرزندان آنان پیش بینی میکنید؟ (بدون ذکر راه حل) 

 1

در مورد انتقال اطالعات در نسلها به پرسشهاي زیر پاسخ دهید.    11
الف) جایگاه ژنی گروه خونی Rh در کدام فامتن (کروموزوم) است؟  

ب) صفت رنگ نوعی ذرت یک صفت چندجایگاهی است یا تکجایگاهی؟  
ج) تغذیه نوزاد مبتال به بیماري فنیلکتونوري با شیر مادر، باعث آسیب رسیدن به کدام یاختههاي بدن او میشود؟ 

 0/75

اصطالحات زیر را تعریف کنید.    12
 ب) ساختار آنالوگ الف) رناي (RNA) بالغ 

 1

« ادامه سواالت در صفحه سوم» 

 @rahemoshaver99



باسمه تعالی 
ساعت شروع: 8 صبح رشته : علوم تجربی   نام و نام خانوادگی :    سؤاالت  امتحان نهایی  درس : زیست شناسی (3)  

مدت امتحان: 90 دقیقه تعداد صفحه: 4   پایه دوازدهم دورة دوم متوسطه      تاریخ امتحان:  18 /1398/3  
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مرکز سنجش نه  بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت خرداد ماه سال 1398  
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ز
 
و
 
،دانش آموزان ر

نمره سؤاالت (پاسخ نامه دارد) ردیف 

٣

در مورد تغییر در مادة وراثتی جانداران به پرسشهاي زیر پاسخ دهید.      13
الف) اگر رمز یک آمینواسید به رمز دیگري براي همان آمینواسید تبدیل شود و تأثیري بر پروتئین نگذارد، چه نوع 

       جهش جانشینی رخ داده است؟   
ب) ژنگان (ژنوم) هستهاي انسان شامل چند فامتن(کروموزوم) غیرجنسی است؟ 

 0/5

/0 5 نمیتواند باعث بیماري شود؟  HbAHbS 14   چرا انگل بیماري ماالریا در افرادي با ژننمود

در مورد از ماده به انرژي به پرسشهاي زیر پاسخ دهید.   15
الف) ساخته شدن نوري ATP  در کدام قسمت سلول انجام میشود؟  

ب) پیرووات در راکیزه (میتوکندري) با از دست دادن یک کربندياکسید (CO2) به چه مولکولی تبدیل میشود؟ 
ج) نام دو مولکول حامل الکترون که در چرخۀ کربس تشکیل میشوند را بنویسید.  

د) زنجیرة انتقال الکترون در چه بخشی از راکیزه قرار دارد؟  
ه) چه عواملی در عملکرد راکیزه در خنثیسازي رادیکالهاي آزاد مشکل ایجاد میکنند؟  

و) مونواکسیدکربن سبب توقف کدام واکنش زنجیرة انتقال الکترون میشود؟  

 2

در مورد زیستن مستقل از اکسیژن به پرسشهاي زیر پاسخ دهید.    16
الف) نام مرحلۀ مشترك بین تنفس یاختهاي هوازي و تخمیر چیست؟ 

ب) ورآمدن نان به علت انجام چه نوع تخمیري است؟ 

 0/5

در مورد فتوسنتز گیاهان به پرسشهاي زیر پاسخ دهید.    17
الف) عالوه بر سبزینههاي (کلروفیلهاي) a و b، چه رنگیزههاي فتوسنتزي دیگري در غشاي تیالکوئید قرار دارند؟ 

ب) حداکثر جذب سبزینه a در مرکز واکنش فتوسیستم 1، در چه طول موجی است؟  
ج) تجزیه نوري آب براي جبران کمبود الکترون سبزینۀ a در کدام فتوسیستم صورت میگیرد؟ 

د) نام  قند پنج کربنی که در چرخۀ کالوین با CO2 ترکیب میشود را بنویسید.  
ه) در چه گیاهانی تثبیت اولیه کربن و چرخه کالوین دردو نوع یاخته متفاوت انجام میشود؟  

و) در گیاهان CAM، چرخۀ کالوین در چه موقعی از شبانه روز انجام میشود؟  

 1/5

در مورد جانداران فتوسنتزکننده دیگر به پرسشهاي زیر پاسخ دهید.    18
الف) از چه باکتريهایی در تصفیۀ فاضالبها براي حذف هیدروژن سولفید استفاده میکنند؟  

ب) یک آغازي تکیاختهاي را نام ببرید که در صورت نبود نور، سبزدیسههاي (کلروپالست هاي) خود را از دست
 میدهد. 

 0/5

« ادامه سواالت در صفحه چهارم» 

 @rahemoshaver99



باسمه تعالی 
ساعت شروع: 8 صبح رشته : علوم تجربی   نام و نام خانوادگی :    سؤاالت  امتحان نهایی  درس : زیست شناسی (3)  

مدت امتحان: 90 دقیقه تعداد صفحه: 4   پایه دوازدهم دورة دوم متوسطه      تاریخ امتحان:  18 /1398/3  
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مرکز سنجش نه  بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت خرداد ماه سال 1398  

 
ا
 
ز
 
و
 
،دانش آموزان ر

نمره سؤاالت (پاسخ نامه دارد) ردیف 

٤

در جدول زیر، هر یک از موارد ستون «الف» با یکی از موارد ستون «ب» ارتباط منطقی دارد. آنها را پیدا کنید و در    19
برگۀ پاسخنامه بنویسید. (در ستون «ب» یک مورد اضافه است) 

ستون «ب» ستون «الف» 
 EcoR آنزیم 11- ایجاد منافذي در دیواره باکتري

آمپی سیلین 2- اتصال دناي مورد نظر به دیسک (پالزمید)  
ناقل همسانهسازي (وکتور) 3- ایجاد انتهاي چسبنده

آنزیم لیگاز 4- جداسازي یاختههاي تراژنی
شوك الکتریکی 

 1

در مورد زیستفناوري به پرسشهاي زیر پاسخ دهید.    20
الف) یک پروتئین که با مهندسی پروتئین پایداري آن در مقابل گرما افزایش یافته است را نام ببرید.   

ب) یاختههاي بنیادي بالغ در کدام بخش از بدن، میتوانند در محیط کشت به رگهاي خونی تمایز پیدا کنند؟  
ج)  با جدا شدن کدام زنجیره، پیشانسولین به انسولین فعال تبدیل میشود؟  

د) براي تولید واکسن به روش مهندسی ژنتیک، کدام ژن عامل بیماريزا به یک باکتري یا ویروس غیربیماريزا منتقل 
 میشود؟ 

 1

هر یک از موارد زیر مربوط به کدام نوع یادگیري است؟    21
الف) جانور با چشم پوشی از محركهاي بیاهمیت، انرژي خود را براي انجام فعالیتهاي حیاتی حفظ میکند.  

ب) جانور میآموزد بین رفتار خود با پاداش یا تنبیهی که دریافت میکند، ارتباط برقرار کرده و در آینده رفتاري را 
      تکرار یا از انجام آن خودداري میکند.  

ج) جانور بین تجربههاي گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار میکند و آگاهانه برنامهریزي میکند. 
د) در دورة مشخصی از زندگی جانور انجام میشود. 

 1

علت هر یک از رفتارهاي زیر را بنویسید.     22
الف) پرنده کاکایی پس از آنکه جوجههایش از تخم بیرون میآیند، پوستههاي تخم را از النه خارج میکند. 

ب) در نوعی جیرجیرك، جانور نر، جیرجیرك مادهاي را به عنوان جفت انتخاب میکند که بزرگتر باشد. 
ج) کبوتر خانگی میتواند در یک روز ابري مسیر درست را بیابد و به النه باز گردد.  

د) زنبورهاي کارگر قبل از جستوجو دربارة محل منبع غذا از زنبور یابنده اطالعاتی دریافت میکنند.  

 1/25

 20 جمع نمره  

«موفق و سربلند باشید» 

 @rahemoshaver99



اسمه تعالیب

دقیقه 90 :مدت امتحان  صبح 8 :ساعت شروع  علوم تجربی :رشته     )3(زیست شناسی   :راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس

 3/1398/ 18  :تاریخ امتحان  دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 

  1398سال ماه خرداد  در سراسرکشور و بزرگسال داوطلبان آزاد ،روزانهدانش آموزان 
و پایش کیفیت  آموزشی مرکز سنجش

http://aee.medu.ir  

 نمره راهنماي تصحیح ردیف

١

 )17ص )  (25/0(درست نا) ب  )7ص) (25/0(درست ) الف  1
 )41ص ) (25/0(درست ) د ) 32ص)  (25/0(درست نا) ج
 )105ص ) (25/0(درست ) و ) 55ص ) (25/0(درست ) ه

5/1 

) 41ص () 25/0(توانی هم) ب ) 19ص )  (25/0()کمک کننده به آنزیم( کوآنزیم )الف 2
 )55ص )  (25/0( ايدگرهرانش )د ) 51ص )  (25/0(بنزوپیرن )ج
 )118ص ) (25/0(غذایابی بهینه ) و ) 104ص ) (25/0(درمانی ژن) ه

5/1 

 )34ص)  (25/0( ثبتم) ب ) 12ص)  (25/0) (پلی مراز DNA(دنابسپاراز )الف 3
 )60ص )  (25/0(دگرمیهنی ) د ) 45ص () 25/0(پیوسته ) ج
 )90ص )  (25/0( شیمیوسنتزکننده) و)  86ص () 25/0(اکسیژنازي  )ه

5/1 

 5/0 ) 4ص ) ( 25/0( باز یوراسیل : دار اختصاصی رنا باز آلی نیتروژنو   )4ص) (25/0( دئوکسی ریبوز: قند موجود در دنا 4
 .دادند تشخیص نیز را هامولکول ابعاد روش این از استفاده با البته و دارد رشته یک از بیش و مارپیچی حالت دنا  5

 )6ص ) ( 5/0( ) ذکر دو مورد(
5/0 

 5/0 ) 11ص ( ) 25/0(  هلیکاز 2 )ب  )14ص ) (25/0(ها ايهستههو )الف  6

 5/0 )23ص) (25/0(مرحله آغاز ) ب ) 23ص) (I ( )25/0پلی مراز RNA( 1بسپاراز رنا) الف 7

 25/0 )28ص) (25/0( )1( 8
 )30ص) (25/0(مرحله آغاز ) ب  )27ص) (25/0(آمینواسید متیونین ) الف 9

 )30ص) (25/0( Eجایگاه ) ج
75/0 

10 XHXh  :5/0( دختر ناقل(  وXHY :پسر سالم )1) 43ص( )5/0 
 )44ص) (25/0(چندجایگاهی ) ب  )39ص) (25/0( 1شماره  تنفام) الف  11

 )45ص) (25/0( هاي مغزيیاخته) ج
75/0 

 بالغ رناي هم، به ماندهباقی هايبخش پیوستن و )25/0( اولیه رناي از) هااینترون( هامیانهرونوشت  حذف با )الف 12
  )26ص) (25/0( .شودمی ساخته

 )58ص(. نامندمی آنالوگ ساختارهاي ،)25/0(دارند متفاوت طرح اما )25/0(یکسان کار که را ساختارهایی) ب

1 

          )49ص) (25/0( خاموشجهش ) الف 13
 )51ص) (25/0( جنسیغیر) کروموزوم(تنفام 22) ب

5/0 

 5/0 )56ص( )25/0( .میردمی انگل و )25/0( شودمی شکل داسی آنها شکل کند،می آلوده را هاگویچه این وقتی چون  14
 »دوم ۀدر صفح ادامۀ راهنما«

 @rahemoshaver99



اسمه تعالیب

دقیقه 90 :مدت امتحان  صبح 8 :ساعت شروع  علوم تجربی :رشته     )3(زیست شناسی   :راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس

 3/1398/ 18  :تاریخ امتحان  دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 

  1398سال ماه خرداد  در سراسرکشور و بزرگسال داوطلبان آزاد ،روزانهدانش آموزان 
و پایش کیفیت  آموزشی مرکز سنجش

http://aee.medu.ir  

 نمره راهنماي تصحیح ردیف

٢

) 65ص ) (25/0() کلروپالست( سبزدیسه )الف  15
)          68ص () 25/0( استیلبنیان ) ب
)           69ص) (5/0( 2FADH ،NADH) ج
  )70ص ) (25/0() میتوکندري(غشاي درونی راکیزه ) د
  )75ص) (5/0(ژنی  هاينقص از انواعی الکل و) ه
 )76ص) (25/0(  اکسیژن به هاالکترون انتقال به مربوط واکنش) و

2 

 5/0) 73ص) (25/0(الکلی  تخمیر) ب  )73ص)  (25/0) (گلیکولیز(قندکافت  )الف  16
 )80ص)  (25/0(نانومتر  700) ب  )79ص) (25/0( کاروتنوئیدها) الف  17

 )84ص ) (25/0(ریبولوز بیس فسفات ) د)   83ص)  (25/0( 2فتوسیستم ) ج
   )88ص ) (25/0(روز ) و)  87ص ) (25/0( C 4ان گیاه )ه

5/1 

 5/0) 90ص) (25/0( اوگلنا) ب)  89ص) (25/0( گوگردي هايباکتري) الف  18
  ) 95ص) (25/0( شوك الکتریکی: ایجاد منافذي در دیواره باکتري -1 19

) 95ص) (25/0(آنزیم لیگاز  ) : پالزمید(اتصال دناي مورد نظر به دیسک  -2
      )    94ص) (EcoR )25/0 1 آنزیم :ایجاد انتهاي چسبنده -3
 )      96ص) (25/0(آمپی سیلین  :جداسازي یاخته هاي تراژنی -4

1 

 )99ص)  (25/0( استخوان مغز بنیادي هايیاخته) ب  )97ص) (25/0( آمیالز) الف  20
 )103ص) (25/0( سطحی )ژن آنتی(پادگن به مربوط ژن) د)  102ص)  (25/0( C یرهزنج) ج

1 

          )110ص) (25/0() عادي شدن(خوگیري ) الف  21
 )112ص)  (25/0( خطا و آزمون با یادگیري یا فعال شدن شرطی) ب
  ) 112ص) (25/0( حل مسئله) ج
 )113ص) (25/0( پذیرينقش) د 

1 

 )115ص) (25/0( دهندمی انجام هاجوجه بقاي احتمال افزایش یا شدن شکار احتمال کاهشبراي ) الف  22
 )117ص) (25/0. (دارد بیشتري هايتخمک که است آن نشانۀ ماده جیرجیرك بودن تربزرگ زیرا) ب
 یابیجهت آن از استفاده با و احساس زمین مغناطیسی میدان به نسبت را خود موقعیت تواندمی خانگی کبوتر) ج

  )119ص) (25/0. (کند
  )121ص) (5/0( .کنندمی پیدا رامنبع غذا  دقیق محل تريکوتاه زمان در و کمتر انرژي صرف باچون   )د

25/1 

 "درنهایت، نظر همکاران محترم صا ئب ا ست  "

 @rahemoshaver99
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