
036 

 

زیست  سؤاالت امتحان نهایی درس :   

 شناسی 

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

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

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد هاشمی نژاد –طراح سوال : سرکار خانم طاهرامين زاده 

 دبيرستان دبيرستان دخترانه طلوع فجر -4ناحيه 

 نمره )پاسخ نامه دارد(سوًاالت  ردیف

0 

 درستی یا نادرستی هریك از عبارت هاي زیر را بدون ذکر دليل مشخص کنيد. 

 اغلب پيش هسته اي ها فقط یك جایگاه آغاز همانند سازي در دناي خود دارند . -الف

 دو ژن مجاور هم قطعا ، رشته الگوي یکسانی دارند . -ب

 هموفيلی ، احتمال تولد پسر سالم وجود دارد .از ازدواج مرد هموفيل با زن ناقل  -ج

 راکيزه براي ساخت تمام  پروتئين هاي مورد نياز در تنفس یاخته اي ، به ژن هاي هسته اي  –د 

 وابسته است .       

 اولين ژن درمانی موفقيت آميز ، براي درمان نقص در دستگاه ایمنی بود . -ر

25/0 

2 

 باکلمات مناسب کامل کنيد .جاهاي خالی جمله هاي زیر را 

 هموفيلی ، نوعی بيماري ارثی است که در اثر فقدان .................    ایجاد می شود . -الف

 اندازه قد در انسان ، که بين یك حداقل ویك حداکثر است ، صفت ............  ناميده می شود . -ب

 .............. دیگر ، بازسازي می شود.در چرخه کربس ، مولکول چهار کربنی براي گرفتن  ... -ج

 رنگيزه فتوسنتزي در باکتري ها ................... نام دارد. -د

 باکتري هاي نيترات ساز نوعی باکتري ..................... هستند . -ر

 دارد. فعاليت هاي هوشمندانه انسان ، در توليد محصول ، با استفاده از موجود زنده............نام  -ز

 رفتار موش مادر در مراقبت از فرزندان ، نوعی رفتار.................. است . -ه

75/0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 

 

 

 

   

 

 بسمه تعالی



037 

 

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 
ناحيه  -قطب شهيد هاشمی نژاد –طراح سوال : سرکار خانم طاهرامين زاده 

 دبيرستان دبيرستان دخترانه طلوع فجر -4

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

3 

 گزینه صحيح را انتخاب کنيد ودر پاسخنامه بنویسيد .

 به محيط طبيعی و گذشت  N05استال ، پس از انتقال باکتري هاي داراي  -( در آزمایش مزلسون  0-3

 دقيقه ، وسپس سانتریفيوژ کردن دناي استخراج شده چه چگالی را نشان داد ؟ 21       

 سنگين-نيمی سنگين و نيمی متوسط        د -متوسط          ج -سبك            ب -الف    

 ( در هنگام ترجمه ، کدام یك زودتر از بقيه انجام می شود ؟2-3

 اتصال جز  بزرگ رناتن به جز  کوچك آن          -الف     

 تشکيل اولين پيوند پپتيدي  -ب      

 ن رناي ناقل بر روي رناي پيك         قرار گرفتن اولي -ج     

 اتصال جز  کوچك رناتن به رناي پيك   -د      

5/1 

4 

 آیا در باکتري استرپتوکوکوس نومونيا ، پوشينه عامل بيماري است "براي اینکه گریفيت مشخص کند 

 چه آزمایشی انجام داد ؟    "یا نه ؟ 

5/1 

5 

 ،که در مولکول دنا  مقابل نوکلئوتيد سيتوزین دار قرار می گيرد.شکل زیر یك نوکلئوتيد را نشان می دهد 

 باز آلی بکار رفته در این مولکول چه نام دارد ؟ -الف

 نام قند آن رابنویسيد . -ب

                                                                    

  

5/0 

6 

 در ارتباط با پروتئين ها پاسخ دهيد .

 پيوند اشتراکی بين آمينو اسيدها چه نام دارد ؟ -الف

 در تشکيل ساختار دوم پروتئين ها ، کدام پيوند نقش دارد ؟ -ب

 دو پروتئين مهم انقباضی در ماهيچه ها کدامند ؟ -ج

 1 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی

 



038 

 

  

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 
ناحيه  -قطب شهيد هاشمی نژاد –طراح سوال : سرکار خانم طاهرامين زاده 

 دبيرستان دبيرستان دخترانه طلوع فجر -4

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

7 

 در ارتباط با رونویسی در هوهسته اي ها )یوکاریوت ها( پاسخ دهيد . 

 رنابسپاراز  ساخته می شود ؟رناي پيك و رناي ناقل ، هریك توسط کدام  -الف

 فرایند پيرایش در کدام قسمت یاخته انجام می شود ؟ -ب

 رناي بالغ ، حاصل پيوند بين ميانه هاست یا بيانه ها ؟ -ج

 0 

 

 

 

8 

 در هنگام ترجمه :

 اولين رناي ناقل ، حامل کدام آمينو اسيد است ؟ -الف

 یك مورد از کارهایی را که  عامل آزاد کننده ، در مرحله پایان ، انجام می دهد ، بنویسيد .  -ب

 

5/1 

9 

 شکل زیر مربوط به تنظيم بيان ژن هاي مؤثر، در تجزیه الکتوز ، در باکتري اشر شياکالي است .

 

 این نوع تنظيم نمونه اي از تنظيم مثبت است  یا منفی ؟  -الف

 ( چه چيزي را نشان می دهد ؟  0شماره )  -ب

 

5/1 

01 

 که در تعيين رنگ گل ميمونی دخالت دارند از چه نوعی است ؟ wو   Rرابطه دو دگره -الف

 را بنویسيد .   RWرخ نمود )فنوتيپ( گل ميمونی ، با ژن نمود) ژنوتيپ(    -ب

 

5/1 

00 

 اگر در بين فرزندان یك خانواده تمام گروه هاي خونی مشاهده شود ، گروه خونی پدر و مادر چه  

 ژن نمود ي داشته است ؟ 

 

5/1  

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی



039 

 

  

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 
ناحيه  -قطب شهيد هاشمی نژاد –طراح سوال : سرکار خانم طاهرامين زاده 

 دبيرستان دبيرستان دخترانه طلوع فجر -4

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

02 

 در بيماري فنيل کتونوري علت بيماري چيست ؟ -الف

 در صورت تغذیه نوزاد بيمار با شير مادر چه مشکلی پيش می آید ؟  -ب

 

75/1 

03 

 در ارتباط با جهش پاسخ دهيد .

 اگر رمز یك آمينواسيد به رمز پایان تبدیل شود ، طول پلی پپتيد ساخته شده چه تغييري می کند؟ -الف

 جهشی که در آن ، جهت گيري قسمتی از یك فام تن در جاي خود  معکوس شود چه نام دارد ؟ -ب

 عامل مؤثر در تشکيل دیمر )دوپار( تيمين چيست ؟ -ج

75/1 

 

 

 

04 

 تعریف کنيد .اصطالحات زیر را 

 رانش دگره اي               

 ساختار هاي آنالوگ  

 دناي نوترکيب  

5/0 

05 

 تفاوت بين گونه زایی دگر ميهنی و هم ميهنی چيست ؟ -الف

 علت ایجاد گياه گل مغربی چهار الد  چه بوده است ؟ -ب

75/1 

06 

 در رابطه با تنفس یاخته اي پاسخ دهيد .

 در هر مورد به چه روشی است ؟ ATPساخته شدن  -الف

 درراکيزه )ميتوکندري (       

 در قند کافت ) گليکوليز (     

 قند کافت در کدام بخش سلول انجام می شود ؟و محصول نهایی آن چيست ؟ -ب

 0 

 5/1  در یاخته زیاد باشد ، چگونه بدن ميزان آن را تنظيم می کند ؟  ATPاگر مقدار  07

08 

 چه مولکولی است ؟ NADHدر هر مورد ، گيرنده الکترون هاي 

 تخمير الکتيکی        -تخمير الکلی                               ب -الف

 5/1 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی



212 

 

  

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 
 -4ناحيه  -قطب شهيد هاشمی نژاد –طراح سوال : سرکار خانم طاهرامين زاده 

 دبيرستان دبيرستان دخترانه طلوع فجر

 نمره پاسخ نامه ردیف

04 

 رانش دگره اي : تغيير فراوانی دگره اي بر اثر رویدادهاي تصادفی             

 ساختار هاي آنالوگ : ساختار هایی که کار یکسان  اما طرح متفاوت دارند  

 5/1هرمورد            دناي نوترکيب :به مجموعه دناي ناقل و ژن جاگذاري شده در آن می گویند  

5/0 

05 
گونه زایی دگر ميهنی  با جدایی جغرافيایی شروع می شود ولی درگونه زایی هم ميهنی   -الف

 25/1خطاي کاستمان   -ب                         5/1غرافيایی وجود ندارد   جدایی ج

75/1 

06 

 25/1درراکيزه )ميتوکندري ( : اکسایشی      -الف

 25/1در قند کافت ) گليکوليز ( : در سطح پيش ماده         

 5/1سيتوپالسم و محصول نهایی آن پيرووات      -ب

 0 

 5/1  کم شود.   ATPانزیم هاي در گير در قند کافت و چرخه کربس مهار می شوند تا توليد   07

 5/1  25/1هر مورد         تخمير الکتيکی  : پيرووات      -تخمير الکلی   :اتانال                            ب -الف 08

 75/1 25/1هر مورد             +NADP -نانومتر                       ج  711 -انواعی از پروتئين                ب -الف 09

 5/1  25/1هر مورد                  کربوکسيالزي -ب                          ریبولوز بيس فسفات -الف 21

 75/1 25/1هر مورد              C3 -ج                                CAM -ب                    C4 -الف 20

22 

 5/1توليد انبوه ژن و فراورده هاي آن     -الف

 5/1توليد پروتئين هاي انسانی یا داروهاي خاص در بدن آنها    -ب

 5/1توليد آميالز هاي مقاوم به گرما که  صرفه جویی اقتصادي را به همراه دارد    -ج

 5/0 

23 

 5/1زیرا به شرطی می تواند موجب بروز پاسخ شود که با یك محرک طبيعی همراه شود    -الف

 25/1شرطی شدن کالسيك  -ب

75/1 

 

 5/1 25/1خوگيري                    هر مورد  -نقش پذیري           ب   -الف 24

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

 

 

 

 

 بسمه تعالی



041 

 

 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  -قطب شهيد هاشمی نژاد –طراح سوال : سرکار خانم طاهرامين زاده 

 دبيرستان دبيرستان دخترانه طلوع فجر -4

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

09 

 در گياهان ، در هر فتوسيستم عالوه بر رنگيزه هاي فتوسنتزي چه مولکول دیگري وجود دارد ؟ -الف

 در چه طول موجی است ؟  Iدر فتو سيستم   aحداکثر جذب سبزینه  -ب

 در نهایت به چه مولکولی می رسد ؟ Iالکترون بر انگيخته از فتوسيستم  -ج

75/1 

21 

 در چرخه کالوین :

 با کدام قند ترکيب می شود ؟  CO2در ابتدا  -الف

 آنزیم روبيسکو در  این چرخه ، با چه فعاليتی عمل می کند ؟ -ب

 5/1 

 

 

20 

 C4، C3  ،( CAMنوع گياه را در هر مورد مشخص کنيد. )

 بيشترین کارایی را در نور وگرماي زیاد دارد . -الف

 تثبيت کربن در شب انجام می شود . -ب

 در گرما ونور زیاد بيشترین تنفس نوري را دارد . -ج

75/1 

22 

 یکی از مهمترین اهداف مهندسی ژنتيك چيست ؟ -الف

 مورد بيان کنيد .از دالیلی که براي طراحی و توليد جانوران تراژنی وجود دارد یك  -ب

 صورت گرفته  است ؟ "آميالز  "با استفاده از فناوري هاي مهندسی پروتئين ، چه اقدامی براي بهبود  -ج

 5/0 

23 

 در آزمایش پاولوف در مورد ترشح بزاق سگ باشنيدن صداي زنگ ،

 چرا به صداي زنگ محرک شرطی می گویند ؟ -الف 

 ري را نشان می دهد ؟این نوع رفتار ، چه نوعی از یادگي -ب

75/1 

 

 

24 

 هریك از توضيحات مربوط به چه نوع رفتاري است ؟

 در دوره مشخصی از زندگی جانور انجام می شود . -الف

 جانور با چشم پوشی از محرک بی اهميت انرژي خود را هدر نمی دهد . -ب

5/1 

 

 

25 

 رکود تابستانی در چه جانورانی دیده می شود ؟ -الف

 این رفتار در پاسخ به چه عاملی می تواند انجام شود ؟ یك مورد  -ب

 5/1 

 5/1  بعضی از جانوران زندگی گروهی دارند ، از مزایاي این زندگی دو مورد بيان کنيد . 26

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

 

 بسمه تعالی



213 

 

  

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 
ناحيه  -قطب شهيد هاشمی نژاد –طراح سوال : سرکار خانم طاهرامين زاده 

 دبيرستان دبيرستان دخترانه طلوع فجر -4

 نمره پاسخ نامه ردیف

25 

 در جانورانی که در جاهاي به شدت گرم زندگی می کنند  -الف

 25/1نبود غذا   یا دوره خشکسالی         هر مورد  -ب

 

5/1 

26 

 احتمال شکار شدن جانور کمتر  می شود  و دسترسی به منابع غذایی ممکن است افزایش یابد 

 ) سایر پاسخ هاي صحيح قابل قبول است (                             25/1هر مورد  

 

5/1 

 21 جمع نمره موفق و پيروز باشيد

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی



210 

 

  

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 
 -قطب شهيد هاشمی نژاد –طراح سوال : سرکار خانم طاهرامين زاده 

 دبيرستان دبيرستان دخترانه طلوع فجر -4ناحيه 

 نمره پاسخ نامه ردیف

0 

 درست      -نا درست         ر -درست         د   -نادرست        ج -درست         ب  -الف

 25/1هر مورد

25/0 

2 

 Aاستيل کو آنزیم  -پيوسته                        ج -ب        8فاکتورانعقادي  -الف

 زیست فناوري  -شيميوسنتز کننده              ز -باکتریوفيل                   ر -د

 25/1هرمورد            غریزي -ه

75/0 

3 

 متوسط -( ب 0-3

 25/1هرمورد                 اتصال جز  کوچك رناتن به رناي پيك   -(   د2-3

5/1 

 5/1 را به موش تزریق کرد .در ازمایشی باکتري هاي پوشينه دار کشته شده  4

 5/1 دئوکسی ریبوز -ب                25/1گوانين                           هرمورد  -الف 5

 0         5/1اکتين و ميوزین      -ج           25/1هيدروژنی         -ب       25/1پپتيدي       -الف 6

7 

 25/1        3رناي ناقل : رنا بسپاراز          25/1      2رناي پيك : رنا یسپاراز  -الف

 25/1بيانه ها          -ج                                        25/1هسته               -ب

 0 

 

8 

 متيونين -الف

 25/1جداشدن پلی پپتيد از آخرین رناي ناقل           هر مورد  -ب

 5/1 

 5/1  25/1مهار کننده                  هرمورد  -ب              منفی                 -الف 9

 5/1  25/1صورتی                هرمورد   -بارزیت ناقص                         ب -الف 01

 5/1  25/1هرمورد                 BOو دیگري             AOیك والد   00

02 

 5/1فنيل آالنين   فقدان آنزیم  تجزیه کننده   -الف

  25/1یاخته ها مغزي آسيب می بينند   -ب

 75/1 

03 

 طول پلی پپتيد ساخته شده کوتاه می شود . -الف

 2اشعه فرابنفش خورشيد          هرمورد  -واژگونی                            ج -ب

75/1 

 

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی



210 

 

  

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 
 -قطب شهيد هاشمی نژاد –طراح سوال : سرکار خانم طاهرامين زاده 

 دبيرستان دبيرستان دخترانه طلوع فجر -4ناحيه 

 نمره پاسخ نامه ردیف

0 

 درست      -نا درست         ر -درست         د   -نادرست        ج -درست         ب  -الف

 25/1هر مورد

25/0 

2 

 Aاستيل کو آنزیم  -پيوسته                        ج -ب        8فاکتورانعقادي  -الف

 زیست فناوري  -شيميوسنتز کننده              ز -باکتریوفيل                   ر -د

 25/1هرمورد            غریزي -ه

75/0 

3 

 متوسط -( ب 0-3

 25/1هرمورد                 اتصال جز  کوچك رناتن به رناي پيك   -(   د2-3

5/1 

 5/1 را به موش تزریق کرد .در ازمایشی باکتري هاي پوشينه دار کشته شده  4

 5/1 دئوکسی ریبوز -ب                25/1گوانين                           هرمورد  -الف 5

 0         5/1اکتين و ميوزین      -ج           25/1هيدروژنی         -ب       25/1پپتيدي       -الف 6

7 

 25/1        3رناي ناقل : رنا بسپاراز          25/1      2رناي پيك : رنا یسپاراز  -الف

 25/1بيانه ها          -ج                                        25/1هسته               -ب

 0 

 

8 

 متيونين -الف

 25/1جداشدن پلی پپتيد از آخرین رناي ناقل           هر مورد  -ب

 5/1 

 5/1  25/1مهار کننده                  هرمورد  -ب              منفی                 -الف 9

 5/1  25/1صورتی                هرمورد   -بارزیت ناقص                         ب -الف 01

 5/1  25/1هرمورد                 BOو دیگري             AOیك والد   00

02 

 5/1فنيل آالنين   فقدان آنزیم  تجزیه کننده   -الف

  25/1یاخته ها مغزي آسيب می بينند   -ب

 75/1 

03 

 طول پلی پپتيد ساخته شده کوتاه می شود . -الف

 2اشعه فرابنفش خورشيد          هرمورد  -واژگونی                            ج -ب

75/1 

 

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی



212 

 

  

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 
 -4ناحيه  -قطب شهيد هاشمی نژاد –طراح سوال : سرکار خانم طاهرامين زاده 

 دبيرستان دبيرستان دخترانه طلوع فجر

 نمره پاسخ نامه ردیف

04 

 رانش دگره اي : تغيير فراوانی دگره اي بر اثر رویدادهاي تصادفی             

 ساختار هاي آنالوگ : ساختار هایی که کار یکسان  اما طرح متفاوت دارند  

 5/1هرمورد            دناي نوترکيب :به مجموعه دناي ناقل و ژن جاگذاري شده در آن می گویند  

5/0 

05 
گونه زایی دگر ميهنی  با جدایی جغرافيایی شروع می شود ولی درگونه زایی هم ميهنی   -الف

 25/1خطاي کاستمان   -ب                         5/1غرافيایی وجود ندارد   جدایی ج

75/1 

06 

 25/1درراکيزه )ميتوکندري ( : اکسایشی      -الف

 25/1در قند کافت ) گليکوليز ( : در سطح پيش ماده         

 5/1سيتوپالسم و محصول نهایی آن پيرووات      -ب

 0 

 5/1  کم شود.   ATPانزیم هاي در گير در قند کافت و چرخه کربس مهار می شوند تا توليد   07

 5/1  25/1هر مورد         تخمير الکتيکی  : پيرووات      -تخمير الکلی   :اتانال                            ب -الف 08

 75/1 25/1هر مورد             +NADP -نانومتر                       ج  711 -انواعی از پروتئين                ب -الف 09

 5/1  25/1هر مورد                  کربوکسيالزي -ب                          ریبولوز بيس فسفات -الف 21

 75/1 25/1هر مورد              C3 -ج                                CAM -ب                    C4 -الف 20

22 

 5/1توليد انبوه ژن و فراورده هاي آن     -الف

 5/1توليد پروتئين هاي انسانی یا داروهاي خاص در بدن آنها    -ب

 5/1توليد آميالز هاي مقاوم به گرما که  صرفه جویی اقتصادي را به همراه دارد    -ج

 5/0 

23 

 5/1زیرا به شرطی می تواند موجب بروز پاسخ شود که با یك محرک طبيعی همراه شود    -الف

 25/1شرطی شدن کالسيك  -ب

75/1 

 

 5/1 25/1خوگيري                    هر مورد  -نقش پذیري           ب   -الف 24

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

 

 

 

 

 بسمه تعالی



213 

 

  

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 
ناحيه  -قطب شهيد هاشمی نژاد –طراح سوال : سرکار خانم طاهرامين زاده 

 دبيرستان دبيرستان دخترانه طلوع فجر -4

 نمره پاسخ نامه ردیف

25 

 در جانورانی که در جاهاي به شدت گرم زندگی می کنند  -الف

 25/1نبود غذا   یا دوره خشکسالی         هر مورد  -ب

 

5/1 

26 

 احتمال شکار شدن جانور کمتر  می شود  و دسترسی به منابع غذایی ممکن است افزایش یابد 

 ) سایر پاسخ هاي صحيح قابل قبول است (                             25/1هر مورد  

 

5/1 

 21 جمع نمره موفق و پيروز باشيد

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی


