www.e-pakniyat.ir

@davazdahom

باسمه تعالی
نام:

تاریخ آزمون:

اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

مدت امتحان  09 :دقیقه

اداره آموزش و پرورش آبادان
نام خانوادگی:

ساعت شروع :

سؤاالت امتحان هماهنگ پیش نوبت
درس:زیست شناسی دوازدهم تجربی

تعداد صفحات4 :

طراح سوال آقای سجادی کارشناس ارشد زیست شناسی
ردیف

-7

 8صبح

تعداد سواالت71 :
بارم

سواالت

D

درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص مشخص نمایید.
الف .ایوری و همکارانش دریافتند که عامل انتقال صفت ،همان  DNAموجود در باکتری های بدون کپسول )پوشینه( است.
ب .در مولکول  DNAبین قند یك نوکلئوتید و فسفات نوکلئوتید دیگر پیوند فسفودی استر برقرار است.
پ .به نواحی که درمولکول دنا وجود دارد ولی رونوشت آن در رنای پیك سیتوپالسمی حذف شده بیانه )اگزون( گویند.
ت .پروتئین مهارکننده به توالی خاصی از دنا به نام راه انداز متصل می شود و جلوی حرکت رنابسپاراز)  RNAپلیمراز( را می گیرد.
ث .در انسان ها ،صفت  Rhتنها به دو شکل مثبت و منفی دیده می شود؛ بنابراین صفتی گسسته است.
ج .شارش ژن به طور پیوسته و دو سویه بین دو جمعیت ،موجب تشابه خزانه ژنی دو جمعیت می شود.
.............................................................................................................................................................. .....................................................................................................
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 گزینه صحیح را در سواالت زیر انتخاب کنید. -7هر آنزیم الزم برای همانند سازی . . . . . . . .. . . . . . . . . .DNA
الف.دارای پنتوز است

ب .نوعی آنزیم هیدرولیز کننده است

ج .دارای نوکلئوتید است

د .در سیتوپالسم ساخته می شود.

 -2ساختار چهارم .......................................
الف .در بسیاری از پروتئین که ساختارآن شناسایی شده دیده می شود
ب .در اولین پروتئینی که ساختا رآن شناسایی شده دیده می شود.
ج .در هر پروتئین آهندار دیده می شود.
د .در پروتئین هایی که بیش از یك انتهای آمین دارند دیده می شود.
 - 3در یك مولكول دنا ...............
الف  .امکان ندارد راه انداز دو ژن ،مجاور هم باشند.
ج .امکان ندارد هر دو رشتۀ ژن مورد رونویسی قرار گیرند.

ب .امکان ندارد هر دو رشتۀ دنا مورد رونویسی قرار گیرند.
د .امکان ندارد توالی ویژه پایان رونویسی دو ژن ،مجاور هم باشند.

 -4در تنظیم بیان ژن ،کدام گزینه جملۀ را به درستی کامل می کند؟ در غیاب  ...........در باکتری اشرشیاکال .. .. ....
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الف .عوامل رونویسی -توالی افزاینده توسط پروتئین هایی اشغال می شود.
ب .الکتوز -تولید پروتئین های اشغال کننده ی اپراتور ادامه می یابد.
ج .پروتئین فعال کننده -رنابسپاراز به را ه انداز ژن های مربوط به تجزیۀ مالتوز متصل می شود.
د .مالتوز -رونویسی از ژ نهای مربوط به تجزیۀ مالتوز انجام می شود.
...................................................................................................................................................... .............................................................................................................
 واحد سازنده )مونومر ) مولكولهای زیر را بنویسید :الف) عامل آزادکننده :

ب) هلیکاز:

ج) رونوشت اگزون (بیانه)
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ردیف
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متن سواالت

صفحه دوم

جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید:

بارم
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الف .فعالیت نوکلئازی  DNAپلی مِراز را که باعث رفع اشتباه ها در همانندسازی می شود ................................................،می گویند.
ب .خصوصیات منحصربه فرد هر آمینواسید به  ..................................بستگی دارد.
پ .پروتئین سازی در هر بخشی از یاخته که  .............................................حضور داشته باشند می تواند انجام شود.
ت .توالی های نوکلئوتیدی ویژه ی  DNAدنا که رنابسپاراز آن را شناسایی می کند ....................................گفته می شود.
ث .در بیماری  ..........................................آنزیمی که آمینواسید فنیل آالنین را می تواند تجزیه کند وجود ندارد.
ج .توالی هایی از  DNAدنا که در بین گونه های مختلف دیده می شوند را  ......................................................................می نامند.
........................................................................ ................................................................................................................................................................................
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درهریك از جمالت زیر عبارت مناسب را از داخل پرانتز انتخاب نمایید.
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الف .جهش )جانشینی -تغییر چارچوب ( همیشه باعث تغییر در توالی آمینواسیدها نمی شود.
ب .جهش مضاعف شدگی کروموزوم  ،نوع دیگری از ناهنجاری های ) عددی – ساختاری ( می باشد.
پ .وقتی از انتخاب طبیعی صحبت میکنیم در واقع باید گفت که این ) فرد – جمعیت ( است که تغییر میکند.
ت .ساختارهای کوچك ،ساده یا ضعیف شده را ساختارهای ( همتا  -وستیجیال ) می نامیم.
............................................................................................................................ .............................................................................................................................
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به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید ( :هر مورد  /5نمره )

4

الف) از کدام آزمایش ،گریفیت نتیجه گرفت که کپسول عامل مرگ موش ها نیست ؟
ب) .بازهای پیریمیدینی مولکول  DNAرا نام ببرید؟
پ ) .در تثبیت ساختار سوم پروتئین چه نوع پیوندهایی نقش دارند ؟
ت) .درهنگام رونویسی آنزیم  RNAپلی مراز ،کدام پیوندها را می شکند و چه پیوندهایی تشکیل می دهد؟
ث) .مرحله ترجمه نیازمند عوامل مختلفی است .دو مورد از این عوامل را ذکر کنید
ج) .از بیماری های اتوزومی و وابسته به کروموزوم  Xهرکدام یك بیماری مثال بیاورید؟
چ) .کدام نوع از جهش های کوچك منجر به وقوع جهش تغییر چارچوب خواندن در سلول می شود؟ ) دو مورد(
ح) .دو مورد از عواملی که باعث می شوند جمعیت از حال تعادل خارج شود را ذکر کنید.
.............................................................................................................................. .............................................................................................................................
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الف) -شکل روبرو همانند سازی در کدام نوع سلول ها را نشان می دهد؟
ب) -شماره های  7و  2را نام گذاری کنید.
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الف .نوکلئوتید های سازنده نوکلئیك اسیدها چه تفاوتی با هم دارند؟ (سه مورد )

بارم
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ب .سه مورد از نقش های متفاوت پروتئین ها در یاخته را ذکر کنید.
...........................................................................................................................................................................................................................................................
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در مورد اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد ،به سواالت زیر پاسخ دهید:
/15

الف) کدام سطح ساختاری در ساخنمان آن مشاهده می شود؟
ب) تشکیل این ساختار در اثر ایجاد چه پیوند هایی در مولکول می باشد؟
پ) رونویسی از رشته الگوی ژن این پروتئین توسط کدام آنزیم صورت می گیرد؟
.............................................................................................................................. .............................................................................................................................
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الف) .شکل روبرو کدام مرحله از رونویسی را نشان می دهد؟
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ب) .موارد خواسته شده  1و  2را نام گذاری کنید:
پ) .این فرایند در جه بخشی از سلول هوهسته ای( یوکاریوتی) انجام می گیرد؟
.............................................................................................................................. .............................................................................................................................
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با توجه به مولكول  DNAمقابل به سواالت زیر پاسخ دهید :

/5

الف ).چند کدون قابل ترجمه در رشته  mRNAحاصل خواهیم داشت؟

 TACACACGTATTرشته الگو

ب ).آنتی کدون مربوط به دومین کدون را بنویسید.

 ATGTGTGCATAAرمز گذار

........................................................................ ...................................................................................................................................................................................
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در ارتباط با وراثت گروه های خونی به پرسش های زیر پاسخ دهید:

/55

الف) .کدام گروه خونی ژنوتیپ و فنوتیپ یکسان دارد؟
ب) .انواع ژنوتیپ های ممکن فردی باگروه خونی  O+مثبت را بنویسید.
...........................................................................................................................................................................................................................................................
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مردی هموفیل قصد دارد با زنی ناقل بیماری هموفیلی ازدواج کند .با کمك روش مربع پانت چه نوع فنوتیپ هایی )رخ نمود هایی (برای
فرزندان آنان پیش بینی می کنید؟

7

@davazdahom

ردیف
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صفحه چهارم

متن سواالت

در جدول زیر هر جمله یا عیارت سمت راست با یك کلمه یا عبارات ،از سمت چپ ارتباط بیشتری دارد آن ها را مشخص

بارم
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نمایید؟
 -7ترکیب الل ها ( دگره ها ) در یك فرد.

 .Aژنوم ( ژنگان )

 -2مجموع محتوای ماده ی وراثتی هسته ای و سیتوپالسمی یك جاندار.

 .Bخزانه ژنی

 -3بیماری وابسته به  Xو نهفته.

 .Cژنوتیپ (ژن نمود)

 -4فرایندی را که در آن افراد سازگارتر با محیط انتخاب می شوند.

 .Dرانش دگره ای

 -5باعث تغییر فراوانی اللی )دگره ای (بر اثر رویدادهای تصادفی می شود.

 .Eهموفیلی

 -6همه ی الل های موجود در همه ی جایگا ههای ژنی افراد یك جمعیت.

 .Fانتخاب طبیعی

............................................................................................................................................................................................................................................................
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الف) .درگیاه گل میمونی چرا ژنوتیپ  ، RWرنگ صورتی را بروز میدهد؟
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ب) .این ویژگی ارثی صفت پیوسته است یا گسسته ؟
پ) .صفت تك جایگاهی است یا چند جایگاهی؟
ت) .برای فنوتیپ صفات چند جایگاهی یك مثال ذکر کنید؟
................................................................................................................................ .............................................................................................................................
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برای ساختارهای همتا و ساختارهای آنالوگ در جانوران یك نمونه نام ببرید؟
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.............................................................................................................................................................................................................................................................
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الف) .با توجه به تصویر روبرو تاثیر پرتو فرابنفش نور خورشید بر ماده وراثتی را بنویسید.

7
ب) .اگر تعداد نوکلئوتیدهای اضافه یا حذف شده در جهش مضربی از سه باشد،
چه پیامدی مورد انتظار است؟ ذکر یك مورد کافی است.

"هیچ گاه برای رویشی دوباره دیر نیست".

پیروز باشید.

