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 700  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : زیست شناسی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 5تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
ناحيه  –طب شهيد هاشمی زاده  –طراح سوال : سرکارخانم زهراقاسمی 

 دبيرستان المهدي )ع( -5

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

0 

 درستی یا نادرستی جمالت زیر را بدون دليل مشخص کنيد؟

 .  همه باکتري ها قطعا فاقد قطبيت در فام تن هاي اصلی خود هستند الف:

 گونه هاي مختلف جانوران ،انتخاب جفت را فقط جانور ماده انجام می دهد.در ب: 

 پ: در اغلب باکتري ها هنگام همانندسازي دوتا دنابسپاراز فعالند.

 ت:  نميتوان گفت در همه دناها، همه مولکولهاي فسفات در تشکيل پيوند فسفودي استر شرکت ميکنند.

 رانش دگره اي بيشتر می باشد .ث: هرچه اندازه یك جمعيت بزرگ تر باشد 

 جهش باعث غنی شدن خزانه ژنی می شود.ج:  

 اگر بين دو جمعيت شارش ژن پيوسته و دوسویه ادامه یابد دو جمعيت به هم شبيه می شود. چ: 
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 جاهاي خالی  را باکلمات مناسب پرکنيد؟

 رشته رناي رونویسی  شده است...............می گویند. مکملالف: به بخشی از رشته دنا که 

 .ب:  عوامل جهش زاي فيزیکی باعث تشکيل پيوند بين دو تيمين مجاور به نام  ...................... می شود

 پ:  فرآیندي که افراد سازگارتر با محيط را انتخاب می کند  ...................... نام دارد.

جایی دورتر از جایگاه فعال رخ دهد به طوري که بر آن اثري نگذارد احتمال تغيير در عملکرد ت:  اگر جهش در 

 .آنزیم ........... است

 داشته باشد،............. نوع کامه توليد می کندDdث:  فردي که ژن نمود

 ج: موازنه بين محتواي انرژي غذا وهزینه به دست آوردن آن .........نام دارد.
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 گزینه صحيح را انتخاب کنيد. 

 الف: کدام یك از گزینه هاي زیر نمی تواند تعریفی از ژن نمود یك صفت باشد؟

   Dd   فردي با گروه خونی  - B                               2فردي با گروه خونی -0

 RW گل ميمونی -ii                             4 فردي با گروه خونی  - 3

 محصول نهایی کدام رنابسپاراز ممکن نيست که یك آنزیم باشد؟  ب: 

 3رنابسپاراز نوع  - 4       2رنابسپاراز  نوع - 3         0رنابسپاراز  نوع   - 2رنابسپاراز  پروکاریوتی         - 0

 

0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد
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 700  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : زیست شناسی سؤاالت امتحان نهایی درس :   

 5تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 –طب شهيد هاشمی زاده  –طراح سوال : سرکارخانم زهراقاسمی 

 دبيرستان المهدي )ع( -5ناحيه 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

3 

 ميانبرگ پ: توليدکداميك از ترکيبات زیر درسيتوزول صورت ميگيرد؟

    توالکتاپيروات  -  2پيروات واستيل کوآنزیم آ                               -0

 اتانول و اسيدسيتریك-4اسيدسيتریك واستيل کوآنزیم آ                     -3  

 نيشکر و کاکتوس محل فعاليت آنزیم روبيسکو کدام است؟ درت: 

 میانبرگ  -غالف آوندی  -2                                        غالف آوندي -ميانبرگ -0

 غالف آوندي -غالف آوندي -4                                           ميانبرگ -ميانبرگ  -3

 

4 

 گزینه صحيح را از داخل پرانتز انتخاب کنيد. 

 کمترین فراوانی را دارد. AAbbcc – AaBbCc – AABBCc – aabbCC) الف:  ذرتهاي داراي ژنوتيپ )

 –صفت            ABO –گروه خونی  –ب :  نمودار نوزیع فراوانی کداميك شبيه زنگوله است؟ )رنگ گل ميمونی 

Rh)رنگ ذرت 

گروه    –فرد ناقل تاالسمی –فردهموفيل  –پ:  کداميك صفت مغلوب را نشان نمی دهد؟ )گروه خونی منفی 

 ( O  خونی

 (6-5-4-3دارد. دارد؟ ) در انسان ،چند نوع ژنوتيپABOت: در گروه خونی 

0 

5 

 در آزمایش مزلسون و استال: 

 استفاده شده است؟ چه باکترياز -0

 چه بود؟ نتيجه -2

 براي سانتریفيوژ دنا از چه محلولی استفاده شد؟  –3 
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خر گوشی با موي سياه با خرگوش سفيد موي آميزش کرده و در ميان فرزندان حاصل، بچه خرگوشی با موي 

 (5/دبيرستان المهدي/ناحيه )زهرا قاسمی :دیده می شود. مطلوب است خاکستري

 نوع وراثت رنگ موي خرگوش -الف

 ژنوتيپ خرگوش خاکستري -ب

0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 

 

 

 بسمه تعالی
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 700  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : زیست شناسی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 5تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 –طب شهيد هاشمی زاده  –طراح سوال : سرکارخانم زهراقاسمی 

 دبيرستان المهدي )ع( -5ناحيه 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

7 

 .  به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهيد

 الف :  به نواحی که در دنا وجود دارد ولی رونوشت ان در رناي پيك حذف شده چه می گویند.

 است ؟ موادي شروع چرخه ي کربس با چهب:  

 چه نام دارد ؟ پ:گيرنده ي نهایی الکترون در تنفس

 ت: انرژي الزم براي انتقال پروتونها در راکيزه چگونه تامين می شود.

      را بنویسيد.درخت حرا و گياهان آبزيث: سازوکار تامين اکسيژن در 

2 

8 

   .به سواالت زیر پاسخ دهيد  در مورد فتو سنتز

 چگونه کمبود الکترونی خود را جبران می کنند ؟ 2فتوسيستم   الف:

 ب:افزایش ميزان اکسيژن چه اثري بر سرعت فتوسنتز دارد.

 چيست.C4پ: تفاوت آنزیم روبيسکو با آنزیم ایجاد کننده ترکيب چهار کربنه در گياهان 

 ژن زا چيست.ت: نام رنگریزه فتوسنتزي باکتریهاي غير اکسي

 ث: مواد اوليه مصرف شده در چرخه کالوین را نام ببرید.
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  زیر را نا مگذاري کنيد.شکلهاي 
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 (5/دبيرستان المهدي/ناحيه )زهرا قاسمی چه پيوندي را می شکند.EcolR0الف: آنزیم 

  ب: علت کاهش فعاليت اینترفرون ساخته شده با روش مهندسی ژنتيك، با اینترفرون طبيعی چيست.

  بنویسيد.پ: دو نوع گياه که توسط زیست فناوري مقاوم شده اند را 
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 ادامه سواالت در صفحه بعد
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 700  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : زیست شناسی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 5تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 –طب شهيد هاشمی زاده  –طراح سوال : سرکارخانم زهراقاسمی 

 دبيرستان المهدي )ع( -5ناحيه 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

00 

  زیر به سواالت زیر پاسخ دهيد. mRNAا توجه به ب

AAUGUCAAAUCCGUGUUUUAUCUGAUAA 

 قرار می گيرد کدام است. Aسومين کدونی که در چایگاه  –الف 

 را مشخص کنيد. Pآخرین آنتی کدون چایگاه  –ب 

 را مشخص کنيد.  mRNAرشته رمز گذار این  –ج 

 را مشخص کنيد. Aآخرین آنتی کدون جایگاه –د 

0 

02 

  آزمایش پاولوف در چه صورت محرک شرطی می تواند باعث بروز پاسخ شود.الف:در 

 ب: در موشها کدام ژن با مراقبت از زاده ها ارتباط دارد. 
5/1 

03 

 نوع جهش هاي زیر را مشخص کنيد. 
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04 

  متصل کنيد. Bرا به ستونAستون 

 Bستون                                                                    Aستون           

 نقش پذیري  -برنامه ریزي آگاهانه                                                        الف -0

 حل مساله-ارتباط برقرار کردن بين رفتار با پاداش یا تنبيه                       ب-2

 ن فعالشرطی شد-پاسخ ندادن به بعضی از محرکها                                      ج -  3

 پاسخ به نخستين جسم متحرک                                        -4
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 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی
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 700  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی  رشته : زیست شناسی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 5تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  خانوادگی :نام و نام 

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 –طب شهيد هاشمی زاده  –طراح سوال : سرکارخانم زهراقاسمی 

 دبيرستان المهدي )ع( -5ناحيه 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

05 

  نظام جفت گيري هریك را بنویسيد.

 طاووس نر:

 قمري خانگی:

5/1 

06 

  پاسخ دهيد.

 دو مورد از موارد استفاده باکتریهاي غير اکسيژن زا را بنویسيد. -الف

 واکسن ژنتيکی چگونه تهيه می شود. -ب

 اثر سيانيد بر تنفس هوازي چيست. -پ 

 تنفس نوري در چه شرایطی رخ می دهد. -ت 

5/2 

 75/1 اهی چگونه رفتاري است توضيح دهيدرفتار دگر خو 07

 21 جمع نمره  «««                                      باشيد.  یّدموفّق و مؤ»»»  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع :  رشته :  سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام خانوادگی :نام و 

 طراح سوال :  97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
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زیست  سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 شناسی

 700  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی  رشته :

 5تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 –طب شهيد هاشمی زاده  –طراح سوال : سرکارخانم زهراقاسمی 

 دبيرستان المهدي )ع( -5ناحيه 

 نمره پاسخ نامه ردیف

0 
  درستی یا نادرستی جمالت زیر را بدون دليل مشخص کنيد؟

 درست     ب:نا درست   پ: درست    ت:درست        ث: نادرست     ج: نادرست   چ: درست الف:
75/0 

2 
  جاهاي خالی  را باکلمات مناسب پرکنيد؟

 دیمر         پ :انتخاب طبيعی         ت: کم یا صفر         ث: دو     ج: غذایابی بهينه  الف: رمز گذار      ب: 
5/0 

 0 3ت:        2پ:      4ب:        0 :الف                         گزینه صحيح را انتخاب کنيد. 3

4 
  صحيح را از داخل پرانتز انتخاب کنيد.گزینه 

 نوع6رنگ ذرت         پ: فرد ناقل تاالسمی          ت  : ب        AaBbCc : الف
0 

5 

  در آزمایش مزلسون و استال:

0- Ecoli             2-        سزیم کلرید -3همانندسازي نيمه حفاظت شده 
75/1 

 RW 0بارزیت ناقص       ب:  -الف 6

7 

  . به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهيد

کربنه       پ: اکسيژن                              ت:توسط  4ميانه)اینترون(       ب: بنيان استيل وترکيب  : الف 

NADHوFADH2                        :بافت نرم آکنه اي هوادار و شش ریشهث 

2 

8 

   .به سواالت زیر پاسخ دهيد  در مورد فتو سنتز

ندارد.         o2عمل می کند ونيازي به co2از تجزیه آب      ب: کاهش سرعت     پ: به طور اختصاصی با  الف:

          co2ت: باکتریوکلروفيل        ث: ریبولوز بيس فسفات و 

75/0 
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  شکلهاي زیر را نا مگذاري کنيد.

قند  -6پيوند هيدروژنی     -5راه انداز          -4رنابسپاراز      -3رونویسی     عوامل  -2توالی افزاینده    -0

 وفسفات

5/0 
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 الف: فسفودي استر           ب: تشکيل پيوندهاي نادرست هنگام ساخته شدن در باکتري

 ذرت  –پنبه  -پ: سویا
25/0 

00 

 )زهرا قاسمی( به سواالت زیر پاسخ دهيد. زیر mRNAا توجه به ب

 AATGTCAAATCCGTGTGTTTTATCTGATAAپ:      UAGب:      CCG –الف 

 UAGت: 

0 

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی



215 

 

  

زیست  سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 شناسی

 700  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی  رشته :

 5تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام خانوادگی :نام و 

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 –طب شهيد هاشمی زاده  –طراح سوال : سرکارخانم زهراقاسمی 

 دبيرستان المهدي )ع( -5ناحيه 

 نمره پاسخ نامه ردیف

 B 5/1الف:همراه محرک طبيعی باشد                ب: ژن  02

03 
  نوع جهش هاي زیر را مشخص کنيد.

 جانشينی -2افزایش         -0

5/1 

04 

  متصل کنيد. Bرا به ستونAستون 

                                                                                     به الف4به ج    2به ب         0

75/1 

 

05 

  نظام جفت گيري هریك را بنویسيد.

 چند همسري    طاووس نر:

 تك همسري قمري خانگی:

5/1 

06 

  پاسخ دهيد.

 H2sحذف  –تصفيه فاشالب  -الف

 ژن مربوط به آنتی ژن سطحی عامل بيماریزا را به باکتري یا ویروس غير بيماریزا منتقل می کنند. -ب

 را مهار وباعث توقف زنجيره انتقال الکترون می شود.                                  o2انتقال الکترون به  –پ 

 کم  co2زیاد و o2در شرایط  –ت  

5/2 

 75/1 رفتاري که در آن یك جانور بقا وموفقيت توليد مثلی جانور دیگري را با کاستناز احتمال بقاي خود افزایش می دهد. 07

 21 جمع نمره موفق و پيروز باشيد
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