نام و نام خانوادگی.......................... :
مقطع و رشته :سوم تجربی

دبیرستان غیر دولتی دختراهن

نام پدر........................................... :
شماره داوطلب.............................. :

ردیف

تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

1

نام دبير :عبادی

(واحد فلسطین)

تاریخ امتحان1393/10/ 08 :

ساعت امتحان 8 :صبح /عصر
مدت امتحان 90 :دقیقه

آزمون پایان ترم نوبت اولسال تحصيلی 93-94

سؤاالت

محل مهر یا امضاء مدیر

در ارتجبط ثب عیغتن ایوٌی ثِ عَاالت سیز پبعخ دّیذ:

بارم

جمهوری اسالمی اریان
اداره ی کل آموزش و رپورش شهر تهران
ه
اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران منطقه  6ت ران

نام درس :زیست شناسی

2

الف)هْوتزیي ثخؼ دٍهیي خظ دفبع غیز اختصبصی چِ ًبم دارد؟
ة)دٍ ػبهلی کِ عغح پَعت را اعیذی هیکٌٌذ را ًبم ثجزیذ؟
ج)دٍ ٍظیفِ هبکزٍفبصّب را ثٌَعیذ؟
د)در ثزٍس آلزصی پبدتي ّبی تَلیذ ؽذُ در اثز اٍلیي ثزخَرد ثذى ثب آلزصى ،رٍ ی کذام علَل ّب قزار هیگیزًذ؟
س) ایٌتزفزًٍی کِ در پبعخ ثِ یک ٍیزٍط تَلیذ هی ؽًَذ اس ًظز سهبًی عجت چِ هقبٍهتی در ثزاثز ٍیزٍط هی ؽًَذ؟
ر)تت ًؾبًِ ی چیغت؟
2

5775

در ثیوبری هبلتیپل اعکلزٍسیظ:
الف)دعتگبُ ایوٌی چِ ثخؾی اس علَلْبی ػصجی را هَرد تْبجن قزار هی دّذ؟
ة) دٍ هَرد اس ػالین ایي ثیوبری را ثٌَعیذ؟

3

هٌظَر اس ثیوبری خَد ایوٌی چیغت؟

5725

4

ًوَدار هزثَط ثِ ػولکزد ًَرٍى را در پتبًغیل ػول رعن کٌیذ7

5775

الف) در هٌحٌی ثبالرٍ کذام کبًبلْب فؼبلیت هی کٌٌذ؟
ة)در هٌحٌی پبییي رٍ کذام کبًبلْب فؼبلیت هی کٌٌذ؟
ج) ثیؾتزیي فؼبلیت پوپ عذین پتبعین در چِ سهبًی ّغت؟
5

5775

هزکش تٌظین ّز یک اس اػوبل سیز کذام قغوت دعتگبُ ػصجی هزکشی اعت:
الف) هْن تزیي هزکش ّوبٌّگی ٍ یبدگیزی حزکبت السم ثزای تؼبدل ثذى
ة) احغبط رضبیت ٍ ػصجبًیت
ج) تقَیت اعالػبت حغی

6

2

درارتجبط ثب دعتگبُ ػصجی ثِ عَاالت سیز پبعخ دّیذ:
الف) هزکش اًؼکبط سردپی سیز ساًَ چِ قغوت اس دعتگبُ ػصجی هزکشی اعت؟
ة) ثِ ٌّگبم ؽزکت در هغبثقِ ٍرسؽی کذام ثخؼ اس دعتگبُ ػصجی خَد هختبر ثذى را ثِ حبلت آهبدُ ثبػ ًگِ هی دارد؟
ج)ػلت چیي خَردگی سیبد قؾز هخ در اًغبى جیغت؟
د)اًتقبل دٌّذُ ی ػصجی پظ اس رعیذى ثِ ًَرٍى پظ عیٌبپظ چِ تغییزاتی در پتبًغیل الکتزیکی آى ایجبد هی کٌذ؟
س) اًتقبل دٌّذُ ی اصلی در هبّیچِ ّبی اًغبى چِ ًبم دارد؟
ر) ثجش پغتبًذاراىً ،ین کزُ ّبی هخ کذام گزٍُ اس جبًَراى ًغجت ثِ عبیزیي رؽذ ثیؾتزی دارد؟
ى)جٌظ خبرجی تزیي الیِ هٌٌض چیغت؟
ٍ) چِ هَادی اس عذ خًَی هغشی ػجَر هی کٌٌذ؟

7

2

 در ارتجبط ثب اًذاهْبی حغی ٍ گیزًذُ ّب ثِ عَاالت سیز پبعخ دّیذ:الف)گیزًذُ ّبی ًَری چؾن اًغبى در کذام الیِ قزار دارد؟
ة)ػبهل اصلی حفظ کزٍیت چؾن چیغت؟
ج)گیزًذُ ّبیی کِ هیتَاًٌذ جْت ٍ هَقؼیت عز را تؼییي کٌٌذ در کذام قغوت گَػ قزار دارد؟
د) هبر سًگی چگًَِ در تبریکی هغلق ؽکبر را تؾخیص هی دّذ؟

رس
د
ﺎ
ﭘ
ﺸﻦ
ﯿ
ﮑ
ﯿ
ﻠ
ﭘ
ا

اداهِ عَاالت

س) در کَر رًگی کذام علَلْب دچبر هؾکل هی ؽًَذ؟
ر) ثشرگتزیي لَة هغش چِ ًبم دارد؟
ى) گیزًذُ هَجَد در قبػذُ عیجیل خزط چِ ًبم دارد؟
ٍ)خفبؽْب چگًَِ گَػ خَد را اس آعیت ًغجت ثِ اهَاج ثلٌذی کِ خَد تَلیذ هیکٌٌذ حفظ هی کٌٌذ؟
8

575

ثزای درک ّز یک اس هَارد سیز جبًَر اس کذام اًذام حغی اعتفبدُ هی کٌذ:
الف)ارتؼبؽبت آة ثَعیلِ ی گزثِ هبّی
ة) رًگ گل تَعظ سًجَرػغل

9
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ثِ هَارد سیز در ارتجبط ثب َّرهًَْب پبعخ دّیذ:
الف) کذام َّرهَى ثبػث افشایؼ رعَة کلغین در ثبفت اعتخَاًی هی ؽَد؟
ة) هقبدیز ثبالی کذام َّرهَى ثبػث عزکَة عیغتن ایوٌی هی ؽَد؟
ج)ػلت کبّؼ ؽذیذ PHخَى در هَارد ؽذیذ دیبثت ؽیزیي ثٌَعیذ؟
د) اکثز هکبًغین تٌظیوی َّرهًَْب ثِ چِ صَرت ّغت؟
س) ثبفت ّذف َّرهًَْبی تزؽح ؽذُ اس ّیپَتبالهَط را ثٌَیغیذ؟
ر)غذُ ی درٍى ریشی کِ جش دعتگبُ ػصجی ّغت را ًبم ثجزیذ؟
ى) افشایؼ کذام َّرهَى در ثشرگغبلی در افشایؼ َّؽیبری ًقؼ دارد؟
ٍ) هغیزی کِ َّرهَى ثؼذ اس تَلیذ در علَل درٍى ریش ثزای رعیذى ثِ علَل ّذف عی هی کٌذ را ثٌَعیذ7

15

ٌّگبهی کِ گلَکبگَى ثِ گیزًذُ ی علَلْبی کجذی هتصل ؽذُ پیک دٍهیي چگًَِ ایجبد هی ؽَد؟

575

11

گیزًذُ ی ّز یک اسَّرهًَْبی سیز در کذام ثخؼ علَل ّغت؟

575

الف) اعتزٍصى
12

ة) اًغَلیي

در ارتجبط ثب تحقیقبت ٍ آسهبیؾبتی کِ ًْبیتب هٌجز ثِ کؾف DNAؽذ ثِ عَاالت سیز پبعخ دّیذ:

2

الف) در آسهبیؼ سیز تزاًغفَرهبعیَى اًجبم هی ؽَد؟ چزا؟
ػصبرُ علَل ثبکتزی کپغَل دار  +آًشین تجشیِ کٌٌذُ پزٍتیي

اضبفِ کزدى ثِ ثبکتزی سًذُ ثذٍى کپغَل

ة) تصحیح اؽتجبّبت در حیي ّوبًٌذعبسی DNAچِ ًبم دارد؟
ج) ثبکتزیْب اکثزا چٌذ دٍراّی ّوبًٌذعبسی دارًذ؟
د) هؾبّذات چبرگف چِ چیش را ثبثت کزد؟
س) در هذل ٍاتغَى ٍ کزیک (  ) DNAپلِ ّبی ایي هذل اس چِ چیش تؾکیل ؽذُ اعت؟
ر)در ّوبًٌذ عبسی  DNAکذام آًشین ثبػث ؽکغتِ ؽذى پیًَذّبی ّیذرٍصًی هی ؽَد؟
ى)چزا ثِ ّوبًٌذعبسی ً DNAیوِ حفبظتی گفتِ هی ؽَد؟
13

در یک هَلکَل DNAخغی کِ ًَ 455کلَتیذ دارد اگز ًَ %25کلَتیذ ّب تیویي ثبؽذ:

575

الف) تؼذاد ثبسّبی پَریٌی
ة) تؼذاد پیًَذ فغفَدی اعتز
14
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در ارتجبط ثب چزخِ علَلی ثِ عَاالت سیز پبعخ دّیذ:
الف)در کذام هزحلِ اس چزخِ علَلی عبًتزیَلْب هضبػف هی ؽًَذ؟
ة)در ّز چزخِ اٍلیي ًقغِ ٍارعی در کذام هزحلِ اعت؟
ج)در کذام جْؼ اًذاسُ قغِ کزٍهَسٍهی تغییز ًوی کٌذ؟
د) هٌظَر اس ًَکلئَسٍم چیغت؟
ى)دلیل ایجبد علَلْبی چٌذ ّغتِ ای(هبّیچِ ّبی هخغظ) چیغت؟
ٍ) هْوتزیي ػبهل فؾزدگی  DNAیَکبریَتی چیغت؟
ُ) در علَلی ثب دٍ کزٍهَسم چٌذ ًَار پلی ًَکلَتیذی ٍجَد دارد؟
ی) آیب در علَلْبی گیبّی پیؾزفتِ ٌّگبم تقغین رؽتِ ّبی دٍک تؾکیل هی ؽَد؟
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اداهِ عَاالت

15

ثزای علَلی ثب  4کزٍهَسم هزاحل تقغین هیتَس را رعن کٌیذ؟

16

جٌغیت جبًذاراى سیز تؼییي کٌیذ:
الف)ZW+76

1
575

ة) XO+22

17

در ارتجبط ثب جْؼ ّبی کزٍهَسٍهی عبختبر هضبػف ؽذى را رعن کزدُ ٍ تَضیح دّیذ (خالصِ)

1

18

درارتجبط ثب اّویت تٌظین قٌذ خَى در ثذى خَردى کذام یک اس غذاّبی سیز قٌذ خَى را عزیغ ثبال هی ثزد چزا؟

1

غذایً :1بى ،ؽیز ،هَس
غذای:2کیک ٍ ًَؽبثِ

جمع بارم  02 :نمره
با یاد خدا دل اه آرام می گیرد و مطمئن باشید هب شما کمک خواهد کرد.

رس
د
ﺎ
ﭘ
ﺸﻦ
ﯿ
ﮑ
ﯿ
ﻠ
ﭘ
ا

اداره ی کل آموزش و رپورش شهر تهران
اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران منطقه  6تهران

دبیرستان غیر دولتی دختراهن

رد

یف

کلید

1

نام درس :زیست شناسي و آزمایشگاه 2
نام دبیر :عبادی

(واحد فلسطین)

تاریخ امتحان0949/08/80:

ساعت امتحان 0:صبح /عصر
مدت امتحان 088 :دقیقه

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 49-49

راهنمای تصحیح

صفحه......... :

محل مهر یا امضاء مدیر

الف)گلجَل عفیس ة)ػزق ٍ چزثی ج)پبکغبسی ثسى اس علَل ّبی پیز ٍ فزعَزُ ٍفبگَعتَس هیکزٍة ّبی هْبجن
ز)هبعتَعت ّب س)کَتبُ هست ر)ًشبى زٌّس ُ ی هجبرسُ ثسى ػلیِ ػَاهل ثیوبری سا

2

الف)پَشش هیلٌ ی ًَرٍى ّبی زعتگبُ ػصجی هزکشی ة)ضؼف ذغتگی سٍز رط ،اذتالل زر تکلن ،اذتالل زر ثیٌبیی

3

ٍلتی زعتگبُ ایوٌی هَلکَل ّبی ذَزی را ثیگبًِ تلمی کٌس ٍ ثِ آى ّب حولِ کٌس ثبػث ایجبز ذَز ایوٌی هی شَز .
هٌحٌی ثبال رٍکبًبل ّبی زریچِ زار عسیوی ثبس هی شَز ًِ عسین ٍارزعلَل ٍ علَل پتبًغیل الکتزیتظ هثجت هی شَز.
ة)کبًبل ّبی زریچِ زار پتبعیوی ثبس شسُ ٍ پتبعین ّب اس علَل ذبرج هی شًَس.
ج)زر اًتْبی پتبًغیل هحل ثزای جبثِ جب کززى یَى ّب

4

5
6

7
8
9

الف)هرچِ ة)زعتگبُ لیوجیک ج)تبالهَط
الف)ًربع ة)عوپبتیک ج)افشایش عطح هد ٍ جبیگیزی آى زر جوجوِ ز)ثب تغییزات پتبًغیل الکتزیکی ثبػث فؼبل شسى ثب
هْبر شسى ًَرٍى پظ عیٌبپظ هی شَز  .ر)اعتیل کَلیي س)ٍال ّب ثِ جش پزیوبت ّب ى)ثبفت پیًَسی ٍ )لٌسٍ اکغیضى
الف)شجکیِ ة) سجبجیِ ج)زاذلی ز) اس طزیك زریبفت اهَاج فزٍ عزخ س) علَل ّبی هرزٍطی ر)پیغتبًی ى)هکبًیکی
ٍ)کبّش
الف) ذط جبًجی ة)چشن هزکت
لکغی تًَیي ة)کَرتیشٍل ج افشایش عَذت چزثی ّب ز)ذَز تٌظیوی هٌفی س ) ّیپَفیزپیلغي ر)تبالهَط ى)َّرهَى
تیزٍییسی ٍ) ًبیغ ثیي علَلی

11

ثب فؼبل شسى آًشیوی زاذل علَل  CAMP ------ATPتجسیل هی شَز .

11

الف)زاذل علَل یب ّغتِ ة)عطح لشب
ثلِ چَىDNAعبلن اعت.پزٍتئوبس یزٍتي ّبی علَل را ترزیت هی کٌس.

12

ة)ٍیزایش ج)زٍ زٍراّی ز)ثزاثز ثَزى ثبسّبی آلی C=G ٍA=Tثزاثز ثَزى ثبسّبی یَریي ٍ پیزییسًی س)ثبسّبی آلی ر)ّلیکبس
ى)چَى زر ّز رشتِ ًصف آى ّب هتؼلك ثب رشتِ لسیوی ًٍصف زیگز آى جسیس اعت.
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الف)هزحلِ G2ة)پبیبى G0ج)ٍاصگًَی ز)ثزای پیچ ذَرزى DNAزر هحل ّبی زٍزٍرثِ زٍر ّیغتَى ّب هی پیچس ٍ عبذتبری
ثِ ًبم ًَکلئَسٍم ایجبز هی کٌس ى)اًجَر عیتَکٌیش ٍ)ّیتَى 4 XX )5هَلکَل ًَ 8 ٍDNAار یلی ًَکلئَتیسی ی)ثلِ
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الف)هزؽ

ة)هلد ًز

هضبػف شسى
17

18

غذای  2چَى لٌس ّبی آى عبزُ اعت سٍز جذة شسُ ٍ لٌس ذَى را عزیغ افشایش هی زّس.
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