
063 

 

  

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 شهيد دهقان –طراح سوال : جناب آقاي محسن غفاري 

 دبيرستان شهيد رجایی -شهرستان باخرز

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

0 

 کنيد. مشخص را زیر جمالت نادرستی یا درستی

 گویند. می رمزگذار رشته ، است شده رونویسی رِناي رشته مکمل که دنا رشته از بخشی به الف(

 است. گسسته صفتی بنابراین شود؛ می دیده منفی و مثبت شکل دو به تنها Rh صفت ها، انسان ب( در

 بود. خواهد زایا و زیستا گياه یك تریپلوئيد مغربی گل گياه ج(

 ندارند. نقشی الکترون انتقال زنجيره نتيجه در و راکيزه تخمير، فرایند در د(

 می دهند. 2به فتوسيستم  ه(در مرحله دوم فتوسنتز اتم هاي هيدروژن حاصل از تجزیه آب الکترون هاي خود را

25/0 

2 

 .کنيد مشخص را صحيح گزینه

 .... اشرشياکال باکتري در ....... غياب در کند؟ می کامل درستی به را جملۀ گزینه کدام ژن، بيان تنظيم در الف(

 . شود می اشغال هایی پروتئين توسط افزاینده توالی - رونویسی عوامل . 0

  . یابد می ادامه اپراتور ي کننده اشغال هاي پروتئين توليد - الکتوز . 2

 . شود می متصل مالتوز تجزیۀ به مربوط هاي ژن انداز ه را به رنابسپاراز - کننده فعال پروتئين . 3

 . شود می انجام مالتوز تجزیۀ به مربوط ژنهاي از رونویسی - مالتوز . 4

 ؟صحيح نمی باشدبه فرآیند چرخه کربس کدام مورد  Aب( به ازاي هر مولکول استيل کو آنزیم 

 آزاد می شود co2مولکول  3(2ایجاد می شود                        ATP(یك مولکول 0

 توليد می شود  FADH2( یك مولکول 4( بنيان استيل به یك ترکيب چهار کربنی می پيوندد    3

 .ج( براي ساخت انسولين از کدام روش استفاده می کنند

 . کلون کردن از طریق سلول هاي تخصص یافته2. افزودن ژن انسان به باکتري                                       0

 . افزون ژن انسان به دام4. انتقال ژن از طریق پالزميد                                         3

75/1 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 

 بسمه تعالی



064 

 

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 شهيد دهقان –طراح سوال : جناب آقاي محسن غفاري 

 دبيرستان شهيد رجایی -شهرستان باخرز

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

3 

 .کنيد انتخاب را پرانتز داخل صحيح کلمه عبارت هر در

  .رديگیصورت م (mRNA - tRNA)رناتن(، توسط )  بوزومی)دنا( به ر DNAانتقال اطالعات از الف( 

عوامل  -مهارکننده متصل به آن ني)دنا( است که به کمك )پروتئ DNAاز مولکول  یبخش ندهیافزاب(

  .بخشدیرا سرعت م یسیعمل رونو (متصل به آن یسیرونو

 .شود نمی آمينواسيدها توالی در تغيير باعث هميشه ( چارچوب تغيير - جانشينی )جهش ج(

 یاخته هاي خارج جنينی( -بدن جنين هاي یاخته انواع) به بالستوال اي داخلی یاخته توده بنيادي هاي یاختهد( 

 .شوند می متمایز

0 

4 

 کنيد تعریف را زیر عبارتهاي

  وستيجال: الف(ساختارهاي

 ب(تنفس نوري:

 ج( یادگيري:

5/0 

5 

 :کنيد کامل مناسب کلمات با را خالی جاهاي

.............  شودیکه رونوشت آنها حذف نم ي(ا)هو هسته یوتیوکار)دنا(ی DNAاز مولکول  ییهابه بخش الف(

  شود.یفته مگ

 .دارد قرار....................شماره کرومزوم روي بر. ABO  هاي آلل ژنی ب(جایگاه

 است............................. فرآیند به مربوط داروها به نسبت ها باکتري شدن مقاوم ج(

 شود انجام می قندکافت ......................................... د(

 ه( در چرخه کالوین براي تشکل هر مولکول قند سه کربنه..................بار چرخه انجام می شود.

 .شوند مرتبط می هم به .................. نام به هایی مولکول با و دارند قرار تيالکوئيد غشاي در ها فتوسيستمر( 

 .دارند ......................... رفتار کارگر عسل زنبورهاي و نگهبان جانورانز( 

75/0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی



065 

 

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 شهيد دهقان –طراح سوال : جناب آقاي محسن غفاري 

 دبيرستان شهيد رجایی -شهرستان باخرز

 نمره دارد(سوًاالت )پاسخ نامه  ردیف

 25/1 کند؟یم دیيرا تأ DNA)دنا( ياز همانندساز كیمزلسون و استال، کدام  شیآزما 6

 5/1 کار آنزیم ليگاز را بنویسيد. 7

8 

 .دهدیکروموزوم را نشان م يساختار يهاياز ناهنجار كیکدام  ریاز موارد ز كیهر 

  :خود معکوس شود ياز کروموزوم در جا یقسمت يري( جهت قرارگالف

 از کروموزوم به کروموزوم همتا: یقسمت یی( جابجاب

5/1 

 5/1 کنيد ذکر را عوامل این از مورد دو . است مختلفی عوامل نيازمند ترجمه مرحله 9

 25/1 شود؟ می مناطق دراین انسان جمعيت بقاي باعث خيز ماالریا مناطق در افرادي چه حضور 01

 5/1 کند؟یم يريجلوگ میآنز تيچگونه از فعال (PH) تهیدياس رييتغ 00

02 

  : بنویسيد را زیر مولکولهاي ) مونومر( سازنده واحد

 ميانه(:  ( اینترون رونوشت ) ج                      : هليکاز ) ب            :آزادکننده  عامل ) الف
75/1 

03 

       پاسخ دهد. ریى مقابل به سؤاالت زmRNAبا توجه به مولکول 

 مولکول، چند کدون وجود دارد؟ نی( در االف

 دارد؟ دينواسيحاصل از آن چند آم بيب( ترک

5/1 

 75/1  را نام ببرید.  ATPانواع روش ساخته شدن  04

05 

را نشان می دهد قسمت هاي شماره گذاري شده را بيان  Aشکل مقابل مراحل تبدیل پيروات به استيل کوآنزیم 

 کنيد

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی

 



066 

 

  

 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 :

 دبيرستان شهيد رجایی -شهرستان باخرز -قطب شهيد دهقان –طراح سوال : جناب آقاي محسن غفاري  97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

06 

  .بزنيد مثال یك زیر هاي پروتئين انواع از هریك براي

  :آنزیمی و مواد انتقالی نقش با پروتئينی ب(            :محافظتی نقش با پروتئينی الف(
5/1 

07 
 نمود )رخ هایی فنوتيپ نوع چه پانت مربع روش کمك با . کند ازدواج هموفيل زنی با دارد قصد سالم مردي

 کنيد؟ می بينی پيش آنان فرزندان (براي هایی
0 

 5/1 کنيد ذکر را شود خارج تعادل حال از جمعيت شوند می باعث که عواملی از مورد دو 08

09 

 به سواالت زیر پاسخ دهيد فتوسنتز کننده غير اکسيژن زادر رابطه باکتري هاي 

 ب( رنگيزه فتوسنتزي آن ها را نام ببرید.          الف( انواع آن را بيان کنيد.
5/1 

 5/1 تراژنی در مهندسی ژنتيك استفاده می کنند. هاي یاخته جداسازياز چه روشی براي  21

 5/1 در رفتار غذایابی چه چيزي براي جانوران اهميت دارد 20

22 
به منظور حفظ بقا وکارایی فتوسنتزخود در گرماي شدید پيدا کرده اند را  CAMسه مورد از سازش هاي گياهان 

 بنویسيد.
75/1 

23 

 براي افزایش پایداري هرکدام از پروتئين هاي زیر از چه روشی استفاده می شود

 الف( آميالز:            ب( پالسمين:
0 

 75/1  چرا ماده ها در فصل جفت گيري به خصوصيات ظاهري توجه دارند. 24

25 

 .ديپاسخ ده ریز يهابه پرسش نيپروتئ ياهرابطه با ساختار در

  کند؟یکدام ساختار آن را مشخص م ،یبه صورت خط دهاينواسيقرار گرفتن آم بيالف( ترت

  کدام است؟ ییدارند، ساختار نها رهيزنج كیکه فقط  ییهانيپروتئ يب( برا

  چگونه است؟ نيج( شکل ساختار دوم هموگلوب

75/1 

26 

 به هر یك از موارد زیر باتوجه به رفتار جانوري پاسخ دهيد

 در شکل گيري رفتار غریزي بسياري از جانوران نقش دارد الف( چه عاملی

 ب(مدت زمان الزم براي گذراندن دوره حساس نقش پذیزي در جوجه غاز را بنویسيد.

5/1 

27 

 .دهيد پاسخ زیر سواالت به کتونوري فنيل بيماري با رابطه در

  بيند؟ می آسيب بدن از بخشی چه بيماري این در ب( جنس؟ به وابسته یا است جنس از مستقل بيماري این الف(

 وجود اي رابطه چه بيماري این بيمار و سالم آلل بين د( آید؟ می وجود به آنزیم کدام فقدان اثر در بيماري این ج(

 دارد؟ 

0 

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

 

 

 بسمه تعالی



204 

 

  
زیست  سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 شناسی

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

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

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد دهقان –طراح سوال : جناب آقاي محسن غفاري 

 رجاییدبيرستان شهيد  -شهرستان باخرز

 نمره پاسخ نامه ردیف

 25/0 الف( نادرست     ب(درست       ج(نادرست         د(درست        ه(درست 0

 75/1 0ج(         2ب(          2الف(  2

 0 بدن جنين هاي یاخته جانشينی      د( ج(            متصل به آن یسیعوامل رونو ب(    mRNAالف(  3

4 

 ساده یا کوچك دیگر، عده در اما هستند کارآمد بسيار عده یك در که یخوریم برم ساختارهایی به گاهی الف(

 ساختارهاي را شده ضعيف یا ساده کوچك، ساختارهاي این .باشند خاصی کار فاقد است ممکن وحتی شده

 .ناميم می ردپا( معنی )به وستيجيال

 فتوسنتز است با همراه اکسيد وشدن کربن دي  آزاد اکسيژن، مصرف با فرایندي که  ب(

 دارد نام یادگيري آید می وجود به تجربه اثر در که رفتار در نسبتاً پایدار چ( تغيير

5/0 

5 

 ج( انتخاب طبيعی     د(در سيتوپالسم     ه(سه بار     ر(ناقل الکترون      9الف( بيانه)اگزون(   ب(شماره 

 ز(دگر خواهی

75/0 

 25/1 حفاظی نيمه 6

 5/1 کند می ایجاد را مکمل انتهاي دو بين استر فسفودي پيوند آنزیم این 7

 5/1 واژگونی        ب( مضاعف شدن: الف( 8

 5/1 دومورد ATP  -ناقل رناهاي- ها رِناتَن -آمينواسيدها-پيك رناي هاي رمزه 9

 25/1 .ناخالص 01

00 
 نتيجه در و شود آنزیم شکل تغيير تواند باعث می پروتئين مولکول شيميایی هاي پيوند بر با تأثير pH تغيير .

 کند می تغيير فعاليت آن ميزان نتيجه در برود، بين از ماده پيش به آن اتصال امکان

5/1 

 75/1 الف( آمينواسيد      ب( آمينواسيد      ج( نوکلئوتيد 02

 5/1 الف( چهار تا         ب( سه تا 03

04 

 ماده پيش سطح شدن در ساخته-0

 نوري شدن ساخته -3اکسایشی                    شدن ساخته-2

75/1 

05 0-nad+ یاnadh     2-    4استيل   -3کربن دي اکسيد- CoA 0 

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

 

 

 بسمه تعالی



205 

 

  

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 شهيد دهقان –طراح سوال : جناب آقاي محسن غفاري 

 دبيرستان شهيد رجایی -شهرستان باخرز

 نمره پاسخ نامه ردیف

 5/1 پتاسيم - سدیم گلوبولين      ب( پمپ الف( 06

07 

Y xH (5/1الل هاي پدر و مادر)نمره 

XhY (25/1پسر بيمار) xH xh(25/1دختر ناقل) Xh 

   
 

0 

 5/1 انتخاب طبيعی )دومورد( –جهش  –آميزش غير تصادفی –شارش -رانش دگره اي 08

 75/1 باکتریوکلروفيل سبز     ب( ارغوانی و گوگردي هاي باکتري الف( 09

 5/1 .است سيلين آمپی مثل پادزیستی به مقاومت ژن داراي که است دیسَکی از استفاده 21

 5/1 دارد اهميت آن مصرف و غذا آوردن دست به هزینۀ و غذا در موجود ميزان انرژي یعنی سود ميزان جانوران براي 20

22 
 پرآب و گوشتی گياهانی چنين در آنها هردوي یا برگ،ساقه (25/1).بازند شب در و بسته روز طول در ها روزنه

 (25/1).ميدارند نگه را آب که ترکيباتی دارند خود هاي کریچه در گياهان این (25/1).است

75/1 

23 

 گرما به مقاوم آميالزهاي توليد الف(

 فعاليت زمان مدت که شود باعث می توالی، در دیگري آمينواسيد با پالسمين آمينواسيد یك ب( جانشينی

 .شود بيشتر آن درمانی اثرات و پالسمایی

0 

24 

 تا کنند انتخاب جفت باید ماده جانوران پس (25/1).دارد بيشتري هزینۀ آنها براي توليدمثل چون 

و همچنين نشان دهنده سالمت کامل نر ودر نتيجه فرزند .(25/1شود) تضمين آنها توليدمثلی موفقيت

 (25/1هست.)

75/1 

 75/1 الف( اول        ب( دوم یا سوم     ج(مارپيچ 25

 5/1 .دهد می رخ تخم از خروج از ساعت پس چند طی غازها جوجه پذیري نقش الف( اطالعات ژنی فرد      ب( 26

27 

 ب(بافت مغزي      ج( آنزیم تجزیه کننده فنيل آالنين توليد نمی شود  الف( مسقل از جنس   

 د( نهفته 

0 

 21 جمع نمرات موفق و پيروز باشيد

 

 بسمه تعالی


