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زیست سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 شناسی 

سؤاالت امتحان نهایی  صبح 8ساعت شروع : تجربی  رشته :

 زیست شناسی درس : 

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

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
-قطب شهيد هاشمی نژاد -طراح سوال : سرکارخانم مژگان مددي

 دبيرستان بانوان قفلی -7ناحيه 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

0 

 .کنيد مشخص دليل ذکر بدون را زیر جمالت و نادرستی درستی

 کنند.)    (استر شرکت نمیهاي فسفات در تشکيل پيوند فسفوديحلقوي همه گروهDNA در ساختار  (الف

 )       (خود را بسازد. هاي مورد نيازتواند بعضی پروتئينمی )ميتوکندري( راکيزه و ه)کلروپالست(سبزدیس (ب

 )       ( شود.می گل مغربی تتراپلویيد گونه جدیدي محسوب  پ(

 )       (.شود تواند دیدهمی هااي هستهپيش شروع ترجمه یك رناي پيك قبل از پایان رونویسی آن رنا در (ت

 )       (.تواند مذکر باشدفردي ناقل هموفيلی نمی (ث

 .)       (یابددادن الکترون  کاهش می با از دست NADHبا گرفتن الکترون  اکسایش و  +NAD  ج(

 )        (شود.ها محسوب میباکتري  دفاعی نهساما از EcoR0آنزیم  چ(

 )       (.است گسسته صفتی قد انسان بر خالف گروه خونی انسان ح( اندازه

2 

2 

 کلمات مناسب کامل کنيد.جمالت زیر را با 

 هاي .................... دارد.( به جز در ناحيه پادرمزه در همه انواع، توالیtRNAالف(رناهاي ناقل )

 گردد.را می جمعيت دو ژن سبب ................. خزانۀ جمعيت، سرانجام دو بين دوسویه و پيوسته ژن شارش ب(

 ...............است. AaBbCcهاي ذرت نسبت به رنگ دانه AABBCcهاي ذرت با ژنوتيپ پ( رنگ دانه

 است.نانومتر .....................در طول موج ، 0 در مرکز واکنش فتوسيستم aحداکثر جذب سبزینه  ت(

 .گيردانجام می ............................ راکيزه در A کوآنزیم استيل پيرووات و اکسایشث( 

  .است.....................................مهمترین مرحله در ساخت انسولين به روش مهندسی ژنتيك، تبدیل  ج(

 ................................... ، عامل تشکيل دیمر تيمين است. چ(

يرک، جانور بين رفتار خود ح( در رفتار پرنده مسموم شده با پروانه سمی  ....................... رام شدن حيوانات در س

 کند. و پاداش و تنبيه ارتباط برقرار می

 

2 

  ادامه سواالت در صفحه بعد 

 

 بسمه تعالی
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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 
-قطب شهيد هاشمی نژاد -طراح سوال : سرکارخانم مژگان مددي

 دبيرستان بانوان قفلی -7ناحيه 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

3 

 کنيد.انتخاب 

 دارند. تري / دورتري()نزدیكالف( دلفين وکوسه برخالف دلفين وشيرکوهی خویشاوندي 

 .کندفرق می و متناسب با نياز بدن (متفاوت / یکسان) هايدر یاخته ATPتوليد  ب(

 تواند به نوعی پروتئين متصل گردد.( اپراتور میهمانند /  برخالفکننده )پ( جایگاه اتصال فعال

 است. C4 از گياهان( کمتر بيشتر /) هاي زیاد نور و کمبود آبدر دماهاي باال، شدت C3کارایی گياهان  ت(

اي تنظيم شود که همه  گونهبه( تواندنمیتواند / جدا شده )می جنينی بنيادي هاي تمایز  یاخته درحال حاضر، ث(

 .ورندآوجود  در شرایط آزمایشگاهی نيز به ،کنندهایی را که دربدن جنين توليد می انواع یاخته

دار کشته شده به محيط هاي کپسول( با افزودن الیه محتوي اسيدهاي نوکلئيك از سانتریفيوژ عصاره باکتريج

 .(شد / نشدهاي بدون کپسول تغيير صفت مشاهده )کشت باکتري

 کنند.استر شرکت میهاي فسفات در تشکيل پيوند فسفوديحلقوي )همه/اغلب( گروه DNAدر ساختار  چ(

 .( پس از تغيير محرک، رفتار جانور تغيير کندنيست / استممکن ) ، خوگيري دریادگيريِ ح(

همانند/ مالتوز در عدم حضور گلوکز و حضور مالتوز  ) هاي دخيل در تجزیههاي آنزیمژن رونویسی خ( تنظيم
الکتوز در عدم حضور گلوکز و حضور الکتوز  منجر به  ها ي دخيل در تجزیههاي آنزیمژن رونویسی ( تنظيمبرخالف

 گرددرونویسی از این ژن ها می

25/2 

4 

 ؟گونه یکسان استیك  افراد همه اساس رفتار غریزي درالف( چرا 

 کند؟هاي تخم را از النه خارج می چرا کاکایی پوسته ب(

 دهند؟جانوران چگونه مسير حرکت را تشخيص می ،وقتی هوا ابري استهنگام مهاجرت،  ج(

0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 

 

 

 بسمه تعالی
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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  خانوادگی :نام و نام 

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
-قطب شهيد هاشمی نژاد -طراح سوال : سرکارخانم مژگان مددي

 دبيرستان بانوان قفلی -7ناحيه 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

5 

 به سواالت تستی زیر پاسخ دهید:

 الف(چند مورد صحیح است؟

باشد  14Nکه تمام بازهایش  DNA، هیچ مولکول  14N،در محیط کشت حاوی 15Nبا  DNAهای دارای از یک دور تکثیر باکتری -

 بدست نیامد.

 بدست آمد. 14Nبا بازهای دارای  DNAهای ،مولکول 14Nدر محیط کشت حاوی  15Nبا  DNAهای دارای از دو دور تکثیر باکتری -

 DNAدقیقه )دور دوم همانندسازی( در بخش پرچگال،  40استال  بعد از  –های آزمایش مزلسون های باکتری DNAاز سانتریفیوژ  -

 یافت نشد.

 DNAبخش پرچگال،  دقیقه ) دور اول همانندسازی( در 20استال  بعد از  –های آزمایش مزلسون های باکتری DNAاز سانتریفیوژ  -

 یافت شد.

 ( چهار مورد4( سه مورد                  3( دو مورد                   2( یک مورد                  1

 : UGAب( توالی 

 شود.در ریبوزوم نمی Pگاه وارد جایگاه ( هیچ1

 ، پیوند هیدروژنی ایجاد نماید.Pو Aتواند در جایگاه ( می2

 شود.سازی میبه توقّف پروتئین( همواره منجر 3

 گیرد.قرار می A، عامل پایان ترجمه در جایگاه A( همواره با ورود آن به جایگاه 4

 ایجاد کدام گامت فقط در اثر کراسینگ اور بوده است؟       F D       A   Bپ( در فردی با ژنوتیپ  

                              F  d       b    a 

1)ABDd                     2)AbDF                     3)abDF                    4)AaDf 

 ت( کدامیک در تیالکوئید قرار ندارد؟

 زنجیره انتقال الکترون  -

 نوری آب کنندهآنزیم تجزیه -

 های کلروپالستتولید برخی پروتئین -

 +NADPکاهش مولکول  -

 ( چهار مورد4( سه مورد                  3دو مورد                     (2(یک مورد                    1

0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 

 بسمه تعالی
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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  خانوادگی :نام و نام 

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
-قطب شهيد هاشمی نژاد -طراح سوال : سرکارخانم مژگان مددي

 دبيرستان بانوان قفلی -7ناحيه 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

6 

 ، توالی مقابل را داشته باشد: mRNAاگر یك 

 

 کدام است؟ Aالف( دومين کدون وارد شده به جایگاه 

 شود کدام است؟وارد می  Eکه به جایگاه  کدونب( اولين آنتی

 پپتيد حاصل چند آمينواسيد و چند پيوند پپتيدي خواهد داشت؟ج( رشته پلی

0 

7 

 جواب کوتاه بدهيد:

 شود؟پيوندها سبب تشکيل ساختار سوم پروتئين ها میالف( کدام 

 گيرد؟ب( هنگام شرکت دو یا چند زنجيره پلی پپتيد در ساختار یك پروتئين، کدام ساختار شکل می

 ج( ساختار نهایی پروتئين ميوگلوبين کدام ساختار است ؟

 هاي مشاهده ساختار سه بعدي پروتئين ها را بنویسيد.د( یکی از راه

0 

8 

 جواب کوتاه بدهيد:

 شود؟در قندکافت با کدام روش انجام می ATP ، سداخته شددن  ATPتوليدهاي  براسداس روشالف( 

 ؟راکيزه قرار داردکدام قسمت از دهد در انجام میپيرووات را  اکسایش کهآنزیمی عهمجموب( 

 د؟شومیایجاد  هاي حامل الکترون مولکول کربس،کدام چرخه ج( در

0 

9 

 جواب کوتاه بدهيد:

 ؟شودعملکرد راکيزه میکدام الکل مانع از  الف(

 گذارد؟هوازي تاثير میتنفس چگونه بر   سيانيد (ب

 یك مورد را نام ببرید.مدت  از عوارض سو  تغذیه و فقرغذایی شدید و طوالنی ج(

75/1  

01 

5/1 شوند؟چرا؟چه ناميده می شود،می انجام کالوین چرخه با فقط آنها در کربن تثبيتگياهانی که   

 

25/0 ازاميزش گل هاي ميمونی صورتی چه ژنوتيپ هایی در زاده ها ممکن است؟ )با رسم مربع پانت ( 00  

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی
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زیست سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 شناسی 

 700  مدت امتحان : صبح 8شروع :ساعت  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 : سرکارخانم مژگان مددي

 قفلیدبيرستان بانوان  -7ناحيه 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

02 

 ، دو روش نام ببرید.شوندافرادي که با بيماري ارثی متولد میهاي درمان از روش  الف(

 گذارد؟برفرسایش خاک سطحی چه تاثيري می کشها کشت گياهان مقاوم به علفب( 
75/1  

03 

 چرا؟دانند؟رفتاري ژنی می را یبيابانهاي  پشت رکود تابستانی الک آیا رفتار الف(

 ؟ستندهدهند، لزوما خویشاوند هایی که دگرخواهی انجام می خفاش ب(

 جز کدام رفتار جانوري است؟ ،حضور شکارچی هنگامافراد نگهبان توسط توليد صدا  رفتار ج(

0 

5/1 .،ژنوتيپ والدین را بنویسيد  -Oباشد و گروه خونی یکی از فرزندان  +Bو +Aاگر گروه خونی زن وشوهري  04  

05 

 در مورد کم خونی داسی شکل به سواالت پاسخ دهيد.

 شود؟شکل در اثر جانشين شدن کدام نوکلئوتيد به جاي کدام نوکلئوتيد ایجاد میالف( بيماري کم خونی داسی

 اند؟ب( افراد با کدام ژنوتيپ در برابر ماالریا مقاوم

5/1  

06 
هاي روي یك کروموزوم باشند انواع گامت Aو  Rداشته باشيم که در آن الل RWAa اگر سلولی داراي ژنوتيپ 

   اور را بنویسيد.نوترکيب حاصل از کراسينگ
5/1  

07 

الف( آیا فردي که ژن سازنده نوعی آنزیم دفاعی را از یاخته هاي دفاعی فرد دیگر دریافت کرده است، تراژن 

 شود؟ چرا؟میمحسوب 

 شود.ب(مثالی بزنيد که هر روش انتقال صفت از یك جاندار به جاندار دیگر، مهندسی ژنتيك  محسوب نمی

 به چند آنزیم برش دهنده نياز است؟  DNAج(به منظور برشی در دو رشته از مولکول 

0 

08 

 اصطالحات زیر را تعریف کنيد.

 الف( فعاليت نوکلئازي:

 خویشاوند :هاي ب( گونه

 پ( عوامل رونویسی:

 ت( پالسمين:

2 

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

 

 بسمه تعالی



218 

 

  
زیست سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 شناسی 

 700  مدت امتحان : صبح 8شروع :ساعت  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 : سرکارخانم مژگان مددي

 قفلیدبيرستان بانوان  -7ناحيه 

 نمره پاسخ نامه ردیف

 2  25/1هر موردح( )  غ(        ص ( )چ(    )  غ (  ج(ص(     ) (ثص (      ) (ت)ص  (    پ() ص (   ( ب   ) غ  ((الف 0

2 

 25/1جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنيد. هر مورد

 فعال   انسولين غير فعال به انسولينج(  بخش داخلیث(  711ب(شباهت پ(قرمزتر ت( الف(مشابهی

 ح( همانند  پرتوي فرابنفش چ(

2 

3 

 25/1انتخاب کنيد. هر مورد

 همانندخ(    همه   ح( است چ(   ( شدج   نميتواند ث(   کمترت(   همانندپ(   متفاوت ب(  دورتري الف(
25/2 

4 

 نمره25/1.است) ارثی ( ژنی زیرا الف( 

 سفيد ها می شود چون که رنگ جوجه بقاي احتمال افزایش و شدن شکار این رفتار سبب کاهش احتمال ب(

 نمره 5/1هاست. کالغ راهنماي شکسته، هاي تخم پوسته داخل

 نمره 25/1 زمين ميدان مغناطيسی به نسبت خود با احساس موقعيت خانگی ج( کبوتر

0 

5 

 25/1هر مورد به سواالت تستی زیر پاسخ دهيد:

 ( سه مورد         3الف(چند مورد صحيح است؟                          

 ، پيوند هيدروژنی ایجاد نماید.Pو Aتواند در جایگاه ( میUGA                       :2ب( توالی 

                    AbDF(2پ( در فردي با ژنوتيپ  ...........             

 توليد برخی پروتئين هاي کلروپالست.-  ( یك مورد0ت( 

0 

6 

 25/1هر مورد ، توالی مقابل را داشته باشد: mRNAاگر یك 

 

 UGUکدام است؟ Aالف( دومين کدون وارد شده به جایگاه 

 UACوارد می شود کدام است؟Eکه به جایگاه  کدونب( اولين آنتی

 4-5پپتيدي خواهد داشت؟ج(رشته پلی پپتيد حاصل چند آمينواسيد و چند پيوند 

0 

 X 0الف( پيوندهاي آب گریز  ب(چهارم  ج( سوم  د( استفاده از اشعه      25/1جواب کوتاه بدهيد: هر مورد 7

 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 :

 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 : سرکارخانم مژگان مددي

 بانوان قفلیدبيرستان  -7ناحيه 

 نمره پاسخ نامه ردیف

8 
هر  FADH2 ،NADHج(  راکيزه درونی غشاي در ب(   الف( در سطح پيش مادهجواب کوتاه بدهيد    

 25/1مورد
0 

9 

 جواب کوتاه بدهيد:

 25/1دهد. افزایش می را اکسيژن از آزاد هاي رادیکال تشکيل سرعت الف( 

 می الکترون انتقال زنجيره توقف باعث یا مهارمی کند) را O 2به ها الکترون انتقال به مربوط واکنش نهایی (ب

 25/1یکی از موارد کافی است (.شود

 25/1ایمنی سيستم و اسکلتی هاي ماهيچه شدن ضعيف و یکی از موارد: تحليلج(

75/1  

5/1 25/1است کربنی سه ترکيبی شده، ساخته پایدار آلی ٔ ماده اولين،زیرا C325/1 گياهان  01  

25/0 5/1رسم مربع پانتو  RR-RW-WW 75/1ژنوتيپ هاي  00  

02 

 25/1هر مورد  و یا ژن درمانی )دو مورد( آنزیم تزریق یا و استخوان مغز پيوند الف(

 شوند. می فرسایش دستخوش کمتر سطحی هاي ب( خاک
75/1  

03 

 رکود تابستانی کند، می دریافت کافی آب و غذا و دارد قرار آزمایشگاه در وقتی حتی بله، زیراالف( 25/1هر مورد 

 دهد می نشان را

 دگرخواهی (ج                 خيرب(

0 

04 AoDd - BoDd  5/1 25/1هر مورد  

05 

 25/1هر مورد  در مورد کم خونی داسی شکل به سواالت پاسخ دهيد.

 HbA HbSب(             Tبه جاي Aالف( 
5/1  

06 Ra-WA   5/1 25/1هر مورد  

07 

 الف( خير، زیرا از گونه دیگر دریافت نکرده است25/1هر مورد 

 ج(یك         ب( انتقال صفت از یك باکتري به باکتري دیگر توسط پالزميد
0 

 2 5/1هر مورد  08

 21 جمع نمره موفق و پيروز باشيد

 

 

 

 بسمه تعالی


