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زیست  سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 شناسی 

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

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  خانوادگی :نام و نام 

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
قطب رشهيد  -طراح سوال : سرکار خانم بی بی سادات عابدیان

 شهرستان کاشمر -مدرس

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

0 

 زیر را با کلمات مناسب کامل کنيد:جمالت 

 الف(نوعی نوکلئوتيد آدنين دار به نام  .................................... منبع انرژي در یاخته محسوب می شود. 

( که با فعاليت نوکلئازي دنابسپاراز انجام می شود،  ....................نام DNAب( رفع اشتباهات در همانند سازي دنا)

 رد.دا

 ( ، معرف آمينواسيد  ........................... می باشد. mRNAدر رناي پيك)AUGج(رمزه)کدون( 

 دارد ، داراي گروه خونی ..................... است. Dیك آلل)دگره(  Rhد( فردي که براي عامل 

0 

2 

 جمالت درست یا نادرست را مشخص کنيد: 

 نا ، یك اکسيژن کمتر از هر ملکول قند رنا دارد. الف( هر ملکول قند بکار رفته در د

 ب( همانندسازي و رونویسی از یك ژن در هر چرخه سلولی ميتواند بارها انجام شود. 

 ، درجمعيت ، تعداد مردان ناقل کمتر از تعداد زنان ناقل است.   Xج( در بيماریهاي ژنتيکی وابسته به 

 د( ماده وراثتی در عين پایداري ، بطور محدود تغيير پذیر است . 

 ،یك واکنش انرژي زا ميباشد.  Pو ADPاز ملکولهاي ATPه( ساخته شدن 

 و( در مهندسی ژنتيك، اگرباکتري دناي نوترکيب را دریافت کرده باشد، در محيط حاوي آنتی بيوتيك رشد می کند.  

5/0 

3 

 الف( پيوندهاي دي سولفيدي در ایجاد کدام ساختار پروتئينها نقش دارند؟ 

 ب( ایجاد پيوندهاي پپتيدي بين آمينواسيدها در کدام جایگاه ریبوزوم)رناتن( صورت می گيرد؟ 

5/1 

 0 مورد بنویسيد( 2قرارگيري جفت بازهاي مکمل دنا روبروي هم ، چه نتایجی به دنبال دارد؟ ) 4

5 

وادار به همانندسازي کرده ایم ،اگر همانندسازي به N05را یك نسل در محيط داراي N04ملکولهاي دناي طبيعی با 

 روش حفاظتی باشد ،پس از انجام سانتریفيوژ )گریزانه( : 

 الف( چند نوار در لوله آزمایش دیده می شود؟ 

 ب( کدام ملکولهاي دنا در باالي لوله قرار می گيرند؟ 

5/1 

 مه سواالت در صفحه بعدادا

 

 بسمه تعالی



092 

 

  

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

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
قطب رشهيد  -طراح سوال : سرکار خانم بی بی سادات عابدیان

 شهرستان کاشمر -مدرس

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

6 

 در مورد جریان اطالعات در سلول پاسخ دهيد: 

 الف( در محل حباب رونویسی کدام آنزیم، پيوند هيدروژنی بين دو رشته دنا را از هم باز می کند؟ 

 ب( اتصال پروتئين مهار کننده به کدام بخش دنا ، مانع حرکت رنابسپاراز می شود؟ 

 ج( همکاري جمعی رناتن ها )ریبوزومها( در سلولهاي پروکاریوت چه فایده اي دارد؟ 

0 

7 
( پس از رونویسی دچار تغييراتی می شود، یك نمونه از این تغييرات mRNAسلولهاي یوکاریوت ،رناي پيك)در 

 را بنویسيد؟ 

5/1 

8 

 در موارد زیر نام منومر )واحد سازنده( هر یك را بنویسيد: 

 آالنين: آنزیم تجزیه کننده ي فنيل  -توالی افزاینده:                                             

5/1 

9 

 الف( کدام دگره هاي)آلل هاي( گروههاي خونی نسبت به هم ،هم توان هستند؟ 

 ب( فردي که هردوي این آلل ها را داشته باشد ،داراي چه گروه خونی است؟

 ج( جایگاه قرارگيري این آلل ها ، کدام کروموزوم انسان است؟ 

0 

01 

 در انسان یك مثال بنویسيد.الف( براي هر یك از صفات پيوسته و گسسته 

 ب( کداميك از این دو صفت داراي نمودار توزیع فراوانی زنگوله اي هستند؟

75/1 

 

00 

 در مورد جهش ها :

 الف( جهش جانشينی بی معنا به چه جهشی گفته می شود؟  

 ب( این نوع جهش چه تغييري در پلی پپتيد حاصل از این ژن ایجاد خواهد کرد؟ 

 ج( کدام نوع جهش بزرگ ،سبب ایجاد فرد مبتال به داون می شود؟  

0 

 5/1 از عوامل برهم زننده ي تعادل جمعيت دو مورد نام ببرید.  02

 5/1 چگونه می توان از مطالعات ملکولی دنا براي تشخيص خویشاوندي بين جانداران استفاده کرد؟  03

04 

 در گونه زایی: 

الف( در گونه زایی دگر ميهنی ، پس از ایجاد سد جغرافيایی بين افراد یك جمعيت ، کدام عامل برهم زننده ي 

 تعادل ، بين این دو جمعيت متوقف می شود؟ 

ب( در گونه زایی هم ميهنی ، چه فرایندي باعث می شود که از آميزش بين افراد متعلق به دو گونه متفاوت 

 دي ایجاد شود؟ ازگياهان ، گونه ي جدی

5/1 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی



093 

 

 ر

  

زیست  سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 شناسی 

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

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
قطب رشهيد  -طراح سوال : سرکار خانم بی بی سادات عابدیان

 شهرستان کاشمر -مدرس

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

05 

 به موارد زیر پاسخ دهيد:  ATPدر مورد ملکول 

 چه نام دارد؟ADPدر سطح پيش ماده، ملکول دهنده ي فسفات به ATPالف( در سلول ماهيچه اي ، در توليد 

 ،در کدام اندامك سلولی رخ می دهد؟ATPب( ساخته شدن اکسایشی 

 را در روش دوم تامين می کند؟  ATPج( اکسایش کدام ملکولهاي حامل الکترون ،انرژي الزم براي توليد 

0 

06 

 ه با تنفس سلولی: در رابط

 الف( در آخرین مرحله قندکافت ،از فسفاتهاي موجود در ترکيب دو فسفاته چه استفاده اي می شود؟ 

 ب( محل انجام واکنش هاي اکسایش پيروات را مشخص کنيد. 

 کربنی در چرخه ي کربس ، کدام ملکول گازي آزاد می شود؟ 5کربنی به ملکول 6ج( در واکنش تبدیل ملکول 

 آخرین ملکول پذیرنده در زنجيره ي انتقال الکترون ، پس از دریافت الکترونها چه ماده اي توليد می کند؟ د( 

 ه( کدام ماده ي شيميایی با مهار انتقال الکترون به آخرین پذیرنده ، باعث توقف زنجيره انتقال الکترون می شود؟ 

25/0 

07 

 در مورد فتوسنتز پاسخ دهيد: 

الف( وجود کدام اجزا درون بستره ي کلروپالست باعث شده که این اندامك بتواند بعضی پروتئينهاي مورد نياز 

 خود را بسازد؟ 

 در غشاي کلروپالست چگونه برقرار می شود؟  2و0ب( ارتباط بين فتوسيستم هاي 

 ج( کدام نوع کلروفيل در فتوسيستم ها بعنوان مرکز واکنش عمل می کند؟ 

 چگونه جبران می شود؟  2بود الکترون در مرکز واکنش فتوسيستم د( کم

 در کدام قسمت کلروپالست انجام می شوند؟ co2ه( واکنشهاي تثبيت 

5/0 

 5/1 به این نام ، نامگذاري شده اند؟  C3چرا گياهان  08

09 

 الف( منبع تامين الکترون در باکتریهاي گوگردي چيست؟ 

 ب( رنگيزه ي فتوسنتزي آنها چه نام دارد؟ 

5/1 

 5/1 جاندار تراژنی به چه جانداري گفته می شود؟  21

20 

 الف(هدف از همسانه سازي دنا چيست؟

 ب( ایجاد پيوند فسفودي استر بين دو انتهاي مکمل ،در توليد دناي نوترکيب را چه آنزیمی انجام می دهد؟

75/1 

 بعدادامه سواالت در صفحه 

 

 بسمه تعالی
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زیست  سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 شناسی 

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

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
قطب رشهيد  -طراح سوال : سرکار خانم بی بی سادات عابدیان

 شهرستان کاشمر -مدرس

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

22 

 الف(دو مورد از کاربردهاي زیست فناوري در کشاورزي را نام ببرید.

 ب( پيش هورمون انسولين چگونه به انسولين فعال تبدیل می شود؟ 

0 

23 

 الف( رفتار عادي شدن)خوگيري( در جانوران، چه سودي براي آنها دارد؟ 

 ب( در رفتار شرطی شدن کالسيك ، یك محرک بی اثر چگونه به یك محرک موثر)شرطی( تبدیل می شود؟ 

 نه مونارک دچار تهوع شده است، چه نوع یادگيري ایجاد می شود؟ج( در پرنده اي که یکبار با بلعيدن پروا

25/0 

24 

 الف( در کدام نظام توليد مثلی ،هردو جاندار نر وماده ،سهم مساوي در انتخاب جفت دارند؟ 

 ب( چرا خرچنگ هاي ساحلی ، صدف هاي با اندازه ي بزرگ را به عنوان غذا انتخاب نمی کنند؟ 

 ج( رفتار به اشتراک گذاشتن غذا )خون( در خفاشهاي خون آشام، چه نوع رفتاري محسوب می شود؟ 

0 

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

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی



228 

 

زیست  سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 شناسی 

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

 2تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
قطب رشهيد  -طراح سوال : سرکار خانم بی بی سادات عابدیان

 شهرستان کاشمر -مدرس

 نمره پاسخ نامه  ردیف

 0 نمره( 25/1)ب(ویرایش            )ج( متيونين                 )د( مثبت  )هرمورد       ATPالف( 0

 5/0 الف(صحيح         )ب( غلط       )ج( غلط        )د( صحيح          ) ه( غلط          )و(صحيح     2

 A 5/1الف( در ساختار سوم           )ب( در جایگاه  3

4 
( باعث شناسایی ترتيب نوکلئوتيدها در رشته مکمل 5/1باعث می شود قطر ملکول در سراسر آن یکسان باشد)

 ( افزایش پایداري اطالعات و فشرده شدن بهتر کروموزومها نيز صحيح است. 5/1رشته اول می شود. )

0 

 5/1 رد. در باالي لوله قرار می کي 04الف( دو نوار      )ب( دناي داراي نيتروژن  5

 0 (5/1(     )ج( به پروتئين سازي سرعت بيشتري می دهد. )25/1(   )ب( اپراتور)25/1الف( رنا بسپاراز ) 6

 5/1 حذف بخشهایی از ملکول رنا)حذف رونوشت هاي اینترون( 7

 5/1 توالی افزاینده= نوکلئوتيد        آنزیم تجزیه کننده فنيل آالنين = آمينواسيد 8

 0 9)ج( کروموزوم شماره         ABنمره         )ب( گروه خونی 5/1( A , B) یا IA    , IBالف(  9

01 

 الف(پيوسته = قد یا رنگ پوست و....... و گسسته = مثل گروه خونی )هرمثال صحيح دیگر قابل قبول است(

 ب( صفات پيوسته یا )قد و ....( 

75/1 

00 

 (5/1ه کدون پایان تبدیل کند )الف( جهشی که کدون یك آمينواسيد را ب

 (25/1(            )ج( ناهنجاري عددي )25/1ب( کوتاه می شود )

0 

 5/1 آميزش غير تصادفی  -انتخاب طبيعی   -شارش ژن     –رانش دگره اي  –مورد: جهش 5دو مورد از  02

 5/1 هر چه دناي دو جاندار شباهت بيشتري به یکدیگر داشته باشند، خویشاوندي نزدیك تري دارند.  03

 5/1 الف( شارش    ) ب( خطاي ميوزي)کاستمانی(  04

 FADH2 0و NADHالف( کراتين فسفات   )ب( در ميتوکندري    )ج(  05

06 

 استفاده می شود.         )ب( در بخش داخلی )ماتریکس( دميتوکندري ATPالف( براي توليد 

 )د( آب        )ه(  سيانيد          CO2)ج( 

25/0 

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی
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زیست  سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 شناسی 

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

 2تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
قطب رشهيد  -طراح سوال : سرکار خانم بی بی سادات عابدیان

 شهرستان کاشمر -مدرس

 نمره پاسخ نامه  ردیف

07 

 a (25/1)(       )ج( کلروفيل 25/1(        )ب( بوسيله ملکولهاي ناقل الکترون )5/1الف( دنا و رناتن )

 (       25/1(         )ه( در بستره کلروپالست )25/1د(از تجزیه آب   )

5/0 

 5/1 زیرا اولين ماده آلی پایدار ساخته شده، ترکيبی سه کربنی است.  08

 5/1 )ب( باکتریوکلروفيل          H2Sالف(  09

 5/1 به جانداري که از طریق مهندسی ژنتيك داراي ترکيب جدیدي از مواد ژنتيکی شده است.  21

 75/1 (     )ب( آنزیم ليگاز5/1الف( توليد مقادیر زیادي دناي خالص ) 20

22 

تنظيم سرعت  –توليد گياه مقاوم به شوري و خشکی  –اصالح بذر  -توليد گياهان مقاوم در برابر آفت ها   

 نمره( 5/1مورد2افزایش ارزش غذایی محصوالت کشاورزي ) –رسيدن ميوه ها 

 Cب( با جداشدن بخشی از توالی به نام زنجيره ي 

0 

23 

کند. الف(جانور با چشم پوشی از محرک هاي بی اهميت ،انرژي خود را براي انجام فعاليتهاي حياتی حفظ می 

(5/1) 

 (5/1ب( زمانيکه  مدتی با یك محرک طبيعی همراه شود. )

 (25/1ج( شرطی شدن فعال )

25/0 

24 

 الف( در نظام تك همسري 

 (5/1ب( صدف هاي بزرگ با اینکه انرژي بيشتري دارند اما براي شکستن آنها باید انرژي بيشتري صرف شود. )

 رفتار دگر خواهی

0 

 21 نمرات جمع موفق و پيروز باشيد

 

 

 

 بسمه تعالی


