
057 

 

 

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

 6تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
شهرستان  –قطب برونسی  –طراح سوال : سرکارخانم سمانه اسدیان 

 دبيرستان نرجس -رشتخوار

 نمره نامه دارد(سوًاالت )پاسخ  ردیف

0 

 درستی یا نادرستی هریك از عبارات زیر را مشخص کنيد. 

 الف( الکل سرعت تشکيل رادیکالهاي آزاد از اکسيژن را افزایش می دهد.

 ب(آغازیان نقش مهمی در توليد مادۀ آلی از مادۀ معدنی دارند.

 ریزاندامگان دیگر آغاز شد.پ(زیست فناوزي کالسيك با انتقال ژن از یك ریزاندامگان به 

 ت(دگرخواهی می تواند رفتاري به نفع خود فرد باشد.

0 

2 

 در پرسش هاي زیر گزینۀ درست را انتخاب کنيد. 

 در فضاي چندم سبزدیسه صورت می گيرد؟ co2و مصرف  o2الف( توليد

 اول -(سوم4   اول              -(دوم3دوم                -(اول2سوم                 -(اول0

 ب(کدام یك مستقيماً محصول توليد شده در زنجيرۀ انتقال الکترون سبزدیسه است؟

0)ATP                2)NADPH                3)O2                4مادۀ آلی ) 

 پ(کدام یك در آزمایش هاي مختلف مهندسی ژنتيك هميشه یکسان است؟

 ( آنزیم برش دهنده2            (توالی دیسك                     0

 (پادزیست به کار رفته 4(آنزیم تشکيل دهندۀ دناي نوترکيب        3

 ت( در ساختار واکسن هاي مهندسی ژنتيك از کدام یك استفاده نمی شود؟

 (عامل بيماري زا2(ژن آنتی بيماري زا                                0

3) DNA                 4                 نوترکيب )DNA پلی مراز 

0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی



058 

 

  

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

 6تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
شهرستان  –قطب برونسی  –طراح سوال : سرکارخانم سمانه اسدیان 

 دبيرستان نرجس -رشتخوار

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

3 

 جاهاي خالی را با عبارت مناسب پر کنيد. 

 الف( در فرایند تنفس هوازي، امکان تشکيل یون اکسيد از ................................ وجود دارد.

 ب(رنگيزۀ فتوسنتزي در باکتري هاي بی هوازي)غير اکسيژن زا(.................................... نام دارد.

 د ژن تکثير آن ها را ................................ می گویند.پ( جداسازي یك یا چن

 ت(تغيير نسبتاً پایدار در رفتار که در اثر تجربه به وجود می آید........................ نام دارد.

0 

4 

 در رابطه با ژن شناسی به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد: 

 الف( منظور از صفت خالص در یك فرد چيست؟

 در چه صورت رابطۀ بين الل ها بارزیت ناقص است؟ب( 

 پ( صفت پيوسته به چه معناست؟

 ت( در گياهان ساخته شدن سبزینه عالوه بر نور، به چه عاملی نياز دارد؟

0 

5 

 در رابطه با جهش ها به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد: 

 شد؟الف( در چه صورت جهش جانشينی سبب کوتاه شدن رشتۀ پلی پپتيد خواهد 

 ب( طبق قرارداد ژنگان هسته اي شامل چيست؟

5/1 

6 

 به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد: 

 الف( چه عاملی تعيين می کند کدام صفات با فراوانی بيشتري به نسل بعد منتقل شوند؟

 ب( جمعيت را تعریف کنيد.

 پ(به چه گونه اي خویشاوند گفته می شود؟

 هم ميهنی چيست؟ت( تفاوت اساسی گونه زایی دگر ميهنی و 

0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی



059 

 

  

زیست  سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 شناسی 

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

 6تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
شهرستان  –قطب برونسی  –طراح سوال : سرکارخانم سمانه اسدیان 

 دبيرستان نرجس -رشتخوار

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

7 

 به پرسش هاي زیر پاسخ کوتاه دهيد: 

 مورد(0وابسته است؟) ATPالف(حفظ کدام ویژگی جانداران به وجود 

 ب(یاخته هاي بدن ما به طور معمول از چه مولکول هایی براي تأمين انرژي استفاده می کنند؟

 در چند مرحله روي می دهد؟ ATPپ( تبدیل آدنوزین به 

75/1 

8 

  در رابطه با گليکوليز)قندکافت( به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد:

 الف( محل انجام آن را بنویسيد.

 ب(فراورده هاي آن را بنویسيد.

0 

9 

 در رابطه با تنفس به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد: 

 ي راکيزه داراي چه نوع ژن هایی است؟DNAالف(

 ب( محل زنجيرۀ انتقال الکترون در تنفس یوکاریوت ها )هوهسته اي ها( را بنویسيد.

 راکيزه چگونه تشکيل می شوند؟پ( مولکول هاي آب در بسترۀ 

 ت( یك مورد از عوارض سو  تغذیه و فقر غذایی شدید طوالنی مدت را بنویسيد.

0 

01 

 در رابطه با تخمير به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد: 

 الف( در تخمير الکلی، اتانال چگونه تشکيل می شود؟

 کافت( توليد می شود؟ب( در تخمير الکتيکی کدام مادۀ مورد نياز گليکوليز )قند 

75/1 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 

 

 بسمه تعالی



061 

 

  
زیست  سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 شناسی 

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

 6تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
شهرستان  –قطب برونسی  –طراح سوال : سرکارخانم سمانه اسدیان 

 دبيرستان نرجس -رشتخوار

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

00 

 به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد: 

 مورد(0پپتيدي وارد شده  به شبکۀ آندوپالسمی چيست؟)الف( سرنوشت رشته هاي پلی 

 ب( کدام پروتئين در تنظيم منفی رونویسی نقش دارد؟

 پيك در تنظيم بيان ژن اثر می گذارد؟ RNAپ( چگونه طول عمر 

75/1 

02 

 به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد: 

 شود؟الف( پيوند فسفودي استر بين کدام بخش دونوکلئوتيد مجاور برقرار می 

 ب( به چه دليل همانند سازي در هوهسته اي ها در چندین نقطه از هر کروموزوم انجام می شود؟

 پ( چه زمانی یك پروتئين داراي ساختار چهارم است؟

 ت( عالوه بر یون هاي فلزي، کدام مولکول ها نقش کوآنزیم را دارند؟

0 

03 

 در رابطه با واکنش هاي نوري فتوسنتز به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد: 

 الف( مزیت وجود رنگيزه هاي متفاوت در گياهان چيست؟

 ب( اجزاي  یك فتو سيستم را نام ببرید.

 پ(در گياهان تك لپه کدام نوع یاخته هاي نرم آکنه اي در ميانبرگ قرار دارد؟

0 

04 

 از نور فتوسنتز به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد: در رابطه با واکنش ها ي مستقل 

 چگونه جبران می شود؟ 0الف( کمبود الکترون فتوسيستم 

 ب( گيرندۀ نهایی الکترون کدام مولکول است؟

0 

  ادامه سواالت در صفحه بعد 

 

 

 بسمه تعالی



060 

 

  

زیست  سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 شناسی 

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

 6تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
شهرستان  –قطب برونسی  –طراح سوال : سرکارخانم سمانه اسدیان 

 دبيرستان نرجس -رشتخوار

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

04 

 در تيالکوئيد نقش دارد؟ +Hپ( عالوه بر تجزیۀ نوري آب چه عاملی در ایجاد شيب غلظت 

 ت( منظور از تثبيت کربن چيست؟

 

05 

 در رابطه با زیست فناوري به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد: 

 صنعت استفاده از آميالز پایدار در برابر گرما ضرورت دارد؟الف( به چه علت در 

 ب( علت کاهش فعاليت اینترفرون ساخته شده به روش مهندسی ژنتيك چيست؟

 پ( متخصصان مهندسی بافت در کدام زمينه ها فعاليت می کنند؟

0 

06 

 هریك از واژه ها را به گزاره مناسب متصل کنيد. 

 گزاره واژه

 دهندهآنزیم برش  -0

 ژن مقاوت به پادزیست -2

 آنزیم ليگاز -3

 پلی مراز DNAآنزیم  -4

 آمپی سيلين -5

 نوترکيب درون ميزبان می شود. DNAالف( عالمی که سبب تکثير 

 ب( عاملی که سبب اتصال ژن مطلوب به پالزميد )دیسك( می شود.

 پ( آنزیمی که در اولين مرحلۀ مهندسی ژنتيك استفاده می شود.

نو ترکيب DNA لی که سبب جداسازي باکتري هاي داراي ت( عام

 از بقيۀ باکتري ها می شود.
 

0 

07 

 به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد: 

 الف( زیست فناوري چگونه می تواند مصرف آفت کش ها را کاهش دهد؟

 ب( مهم ترین مرحله در ساخت انسولين به روش مهندسی ژنتيك چيست؟

 آلودگی با ویروس ایدز اهميت زیادي دارد؟پ( چرا تشخيص زودهنگام 

0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 

 بسمه تعالی



062 

 

  

زیست  سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 شناسی 

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

 6تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
شهرستان  –قطب برونسی  –طراح سوال : سرکارخانم سمانه اسدیان 

 دبيرستان نرجس -رشتخوار

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

08 
 0 شکل رو به رو یادگيري خوگيري را نشان می دهد. آن را توضيح دهيد. 

09 

 را نشان می دهد.  C3نمودار مقابل تأثير ميزان اکسيژن بر ميزان فتوسنتز گياهی 

 با توجه به نمودار، ارتباط بين ميزان اکسيژن و فتوسنتز این گياه را توضيح دهيد.

5/1 

21 

 در رابطه با آزمایش پاولوف به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد: 

 الف( محرک شرطی و محرک طبيعی را نام ببرید.

 ب( در چه صورت محرک شرطی سبب بروز پاسخ ترشح بزاق می شود؟

75/1 

20 

 در رابطه با زادآوري به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد: 

 ینۀ بيشتري دارد؟الف( چرا در پستانداران توليدمثل براي ماده ها هز

 ب( در پرندگان چرا جانوارن ماده باید جفت انتخاب کنند؟

75/1 

22 
 5/1 داشتن اطالعات دربارۀ محل منبع غذا براي زنبورهاي کارگر قبل از جست وجو چه مزیتی دارد؟

23 

 به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد: 

 الف(نتيجۀ مرحلۀ طویل شدن در رونویسی چيست؟

 تعریف کنيد. ب( رشتۀ الگو را

 تك رشته اي، روي خود تا می خورد؟tRNA پ( به چه دليلی 

75/1 

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

 

 

 بسمه تعالی



201 

 

  
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 
شهرستان  –قطب برونسی  –طراح سوال : سرکارخانم سمانه اسدیان 

 دبيرستان نرجس -رشتخوار

 نمره پاسخ نامه ردیف

0 

 (25/1(                                   ب(صحيح )25/1الف( صحيح )

 (25/1( )زیست فناوري(                     ت(صحيح )25/1پ(غلط )

0 

2 

 در فضاي دوم صورت می گيرد.( co2( )تجزیۀ آب در فضاي سوم و مصرف 25/1« )3»الف(گزینۀ 

 (25/1« )2»(       ت(گزینۀ 25/1« )3»(       پ( گزینۀ 25/1« )2»ب( گزینۀ

0 

3 

 (25/1(                                ب( باکتریوکلروفيل )25/1الف(اکسيژن )

 (25/1ت( یادگيري )                    (      25/1پ(همسانه سازي )

0 

4 

 (25/1الف( اگر هر دو الل )دگره( مربوط به یك ژنوتيپ یکسان باشد، فرد براي آن صفت خالص است. )

 (25/1ب( اگر در فنوتيپ حد واسطی از هر دو الل دیده شود. )

در مجموع طيف پيوسته اي از یك پ( صفاتی که فنوتيپ آن ها بين یك حداقل و حداکثر باشد و افراد جمعيت 

 (25/1حداقل و حداکثر فنوتيپ را به نمایش می گذارند. )

 (25/1ت( ژن )

0 

5 

 (25/1الف( رمز آمينواسيد به رمز پایان تبدیل شود. )

 (25/1ب( معادل مجموعه اي شامل یك نسخه از هریك از انواع کروموزوم ها )

5/1 

6 

 (25/1الف( انتخاب طبيعی )

 (25/1افرادي که به یك گونه تعلق دارند در یك مکان و زمان زندگی می کنند. )ب( 

 (25/1پ( گونه هایی که نياي مشترک دارند. )

 (25/1ت( ایجاد جدایی جغرافيایی و گونه زایی دگر ميهنی )

0 

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی



200 

 

  

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 
شهرستان  –قطب برونسی  –طراح سوال : سرکارخانم سمانه اسدیان 

 دبيرستان نرجس -رشتخوار

 نمره پاسخ نامه ردیف

7 
 75/1 (25/1مرحله ) 3پ(      ( 25/1ب(گلوکز یا ذخيرۀ کبدي)      (  25/1و نمو یا توليد مثل)الف( رشد 

8 
 ATP (25/1) 0(    25/1(  پيرووات )25/1) NADH(         ب(25/1الف( سيتوپالسم )

9 

 (25/1الف( ژن هاي الزم براي ساخته شدن انواعی از پروتئين هاي مورد نياز در تنفس یاخته اي )

 (25/1ب( غشاي درونی راکيزه )

 (25/1پ( یون هاي اکسيد در ترکيب با پروتون هاي بستره، آب را تشکيل می دهند. )

 (25/1ماهيچه هاي اسکلتی یا سيستم ایمنی)ت( تحليل و ضعيف شدن 

0 

01 
 NAD+ (25/1) 75/1ب(            (25/1به اتانال تبدیل می شود. ) CO2الف( پيرووات با از دست دادن 

00 

 (25/1الف( یا وارد کریچه می شود یا وارد ليزوزوم و یا به خارج یاخته ترشح می شود. )

 (25/1ب( مهار کننده )

 (25/1پيك سبب افزایش محصول می شود. ) RNAپ( افزایش طول عمر 

75/1 

02 

 (25/1الف( فسفات یك نوکلئوتيد به گروه هيدروکسيل از قند مربوط به نوکلئوتيد دیگر متصل می شود. )

 (25/1ب( اگر فقط یك جایگاه باشد، مدت زمان زیادي براي همانندساري الزم است. )

 (25/1ت( ویتامين ها )           (25/1زنجيره داشته باشد. )پ( اگر بيش از یك 

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 :

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

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
شهرستان  –قطب برونسی  –طراح سوال : سرکارخانم سمانه اسدیان 

 دبيرستان نرجس -رشتخوار

 نمره پاسخ نامه ردیف

03 

 (25/1طول موج هاي متفاوت نور را افزایش می دهد. ) الف( کارایی گياه در استفاده از

 (25/1پ( نرم آکنه اي اسفنجی )     (25/1( مرکز واکنش )25/1ب( آنتن هاي گيرندۀ نور)

0 

04 

 NADPH (25/1)ب(             (25/1) 2الف( از الکترون فتوسيستم

را  به درون تيالکوئيد پمپ می کند با  +Hپ( پروتئينی که در اوین زنجيرۀ انتقال الکترون ضمن عبور الکترون، 

 H++NADPH (25/1)تشکيل 

 (25/1براي تشکيل ترکيب هاي آلی را گویند. ) CO2ت( فرایند استفاده از 

0 

05 

 (25/1) الف( بسياري از مراحل توليد صنعتی در دماي باال انجام می شود.

( باعث تغيير در شکل مولکول و 25/1ب( ایجاد پيوندهاي نادرست در هنگام ساخته شدن آن در یاختۀ باکتري )

 (25/1( و پيوند اعضا )25/1پ( توليد )         در نتيجه کاهش فعاليت آن می شود.

0 

06 
 0 (2)واژۀ اضافی:      5 (25/1   )ت(       0  (25/1)(      پ 3 (25/1)(    ب4 (25/1)الف( 

07 

 (25/1ب( تبدیل انسولين غير فعال به فعال )      (25/1الف( از طریق توليد گياهان مقاوم به آفت )

پ( باعث ميشود بدون اتالف وقت اقدامات درمانی و پيشگيري الزم براي جلوگيري از انتقال صورت گيرد. 

(25/1) 

0 

08 

( ولی پس از مدتی آن ها متوجه می شوند 25/1پرنده ها را می ترساند )، ابتدا مترسك 3تا  0در شکل هاي 

( ودیگر مترسك کارایی ندارد. 25/1( پرنده ها به آن خو می گيرند )25/1مترسك به آن ها آسيبی نمی رساند. )

(25/1) 

0 

09 

 ( زیرا افزایش غلظت 25/1هرچه بر ميزان تراکم اکسيژن افزوده می شود از ميزان فتوسنتز کاسته می شود )

O2( .25/1سبب فعال شدن خاصيت اکسيژنازي روبيسکو می شود و تنفس نوري رخ می دهد) 

5/1 

21 
 75/1 (25/1اشد )ب( همراه با محرک طبيعی ب   (25/1( محرک طبيعی )غذا( )25/1محرک شرطی صداي زنگ )

 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 :

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

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
شهرستان  –قطب برونسی  –طراح سوال : سرکارخانم سمانه اسدیان 

 دبيرستان نرجس -رشتخوار

 نمره پاسخ نامه ردیف

20 

 ( به نوزاد فعاليت هاي پر هزینه اي است.25/1(و شيردادن)25/1الف( بارداري )

 (25/1تا موفقيت توليد مثلی آن ها تضمين شود. )ب( 

75/1 

22 
 5/1 (25/1( و در زمان کوتاه تري  محل دقيق آن را پيدا می کند. )25/1با صرف انرژي کم تر )

23 

 (25/1طویل ميشود. ) RNAپلی مراز،  RNAتوسط  RNAالف( با ادامۀ ساخت 

 (25/1ي رونویسی شده است. ) RNAکه مکمل رشتۀ  DNAب( بخشی از رشتۀ 

 (25/1نوکلئوتيدهاي مکمل می توانند پيوند هيدروژنی ایجاد کنند. ) tRNAپ(در ساختار نهایی 

75/1 

 21 جمع نمرات موفق وپيروز باشيد

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی


