
067 

 

  

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 شهيدش.شتري –طراح سوال : سرکار خانم صفاریمقدم 

 غيردولتی شکوفادبيرستان  –شهرستان نيشابور 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

0 

 درستی و نادرستی هر یك از عبارات زیر را مشخص کنيد . )صفاري مقدم ، غيردولتی شکوفا، نيشابور(

 یا هر دو والد به فرزند می رسد.الف( جهش هاي ارثی از یك 

 الل دارند. 3ب( صفت رنگ در نوعی ذرت تحت کنترل دو جایگاه ژنی است که هر کدام 

 ج( الکل سرعت تشکيل رادیکال هاي آزاد از اکسيژن را افزایش می دهد.

 د( یادگيري با آزمون و خطا رفتاري از نوع شرطی شدن است.

 یك رنگيزه و انواعی پروتئين است.و( هر آنتن گيرنده نور ترکيبی از 

 ه( آميالزهاي مقاوم گرما تا پيش از زیست فناوري وجود نداشتند.

5/0 

2 

 جاهاي خالی را با عبارات مناسب پر کنيد. )صفاري مقدم ، غيردولتی شکوفا، نيشابور(

 شود. الف( در تنفس نوري بر خالف تنفس یاخته اي ............................. ایجاد نمی

 محل انجام چرخه کالوین، یاخته هاي ...................................... هستند. C4ب( در گياهان 

 ج( .............................. در توليد فرآورده هاي شيري و خوراکی هایی مانند خيار شور نقش دارد. 

 .......................... می نامند.د( تغيير نسبتاً پایدار که در اثر تجربه به وجود می آید 

 ي یك یاخته توسط ......................... به یاخته اي دیگر انتقال می یابد.DNAو( در مهندسی ژنتيك قطعه اي از 

  ه( علت کم خونی داسی شکل نوعی تغيير ............................. است.

5/0 

 5/1 )صفاري مقدم ، غيردولتی شکوفا، نيشابور(با یکدیگر چيست؟  DNAتفاوت دو سر رشته هاي  3

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی



068 

 

  
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 شهيدش.شتري –طراح سوال : سرکار خانم صفاریمقدم 

 غيردولتی شکوفادبيرستان  –شهرستان نيشابور 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

4 

 پاسخ کوتاه دهيد.  DNAدر رابطه با همانند سازي 

 هاي حاصل چگونه خواهند بود؟ DNAالف( در همانند سازي غير حفاظتی ، 

 را بر چه اساس تشخيص دادند؟ DNAب( مزلسون و استال در هر مرحله از آزمایش خود ، نوع 

 بسپاراز را در همانند سازي بنویسيد؟ DNAج( یك نقش آنزیم 

0 

5 

 در رابطه با تنظيم بيان ژن به پرسش ها پاسخ دهيد. 

 چيست؟   E. coliالف( قند مصرفی ترجيحی در 

 ب( منظور از تنظيم مثبت رونویسی چيست؟

 ج( چگونه مقدار رونویسی ژن تحت تأثير عوامل رونویسی تغيير می کند؟

 د( چگونه در سطح کروموزومی بيان ژن تنظيم می شود؟

25/0  

6 

 در رابطه با رو نویسی پاسخ دهيد : 

 الف( چرا براي رونویسی از ژن به راه انداز نياز است؟

 بسپاراز می شوند؟  RNAب( چه عواملی موجب پایان رونویسی توسط 

 رونویسی می شود؟ DNAج( چرا براي هر ژن خاص ، هميشه یکی از دو رشته 

75/1  

7 

  دهيد:در رابطه با واکنش هاي فتوسنتزي پاسخ 

 الف( محل هر یك از زنجيره هاي انتقال الکترون در غشاي تيالکوئيد را بنویسيد؟

 ب( نقش آنتن هاي گيرنده نور در فتوسيستم ها چيست؟

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

0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 

 

 بسمه تعالی



069 

 

  

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 شهيدش.شتري –طراح سوال : سرکار خانم صفاریمقدم 

 غیردولتی شکوفادبيرستان  –شهرستان نيشابور 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

8 

  در رابطه با زیست فناوري به پرسش ها پاسخ دهيد:

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

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

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

7 

9 

 پاسخ کوتاه دهيد: 

 مورد( 3ب( چه عواملی جانوران را به مهاجرت وا می دارد؟) الزم است؟     ري براي بقاي جانورانالف ( چرا یادگي
25/7  

01 

 با توجه به شکل پاسخ دهيد: 

 الف ( اجزاي شماره گذاري شده را نام گذاري کنيد؟ 

0)        .........................2..................   ) 

 ب( از کدام آنزیم در این مرحله استفاده شده است؟

15/0  

00 

 در رابطه با پروتئين ها به پرسش ها پاسخ دهيد: 

 الف( تأثير هر آمينو اسيد در شکل دهی پروتئين ها به چه عاملی بستگی دارد؟

 ب( منشأ تشکيل ساختار دوم در پروتئين ها چيست؟

 ج( در چه صورتی واکنش هاي شيميایی سرعت مناسب می گيرند؟

 زمانی می تواند باعث افزایش سرعت واکنش شود؟د( افزایش غلظت پيش ماده تا چه 

0 

02 
 75/1 به چه علت فقر غذایی شدید و طوالنی مدت سبب تحليل ماهيچه ها می شود؟

03 
 75/1 ویژگی هاي رفتار حل مسئله را بنویسيد؟

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع :  رشته :  سؤاالت امتحان نهایی درس : 

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

 طراح سوال :  97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 



071 

 

  
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 شهيدش.شتري –طراح سوال : سرکار خانم صفاریمقدم 

 غیردولتی شکوفادبيرستان  –شهرستان نيشابور 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

04 

  داشته باشد . Bفقط آنزیم   ABOاگر شخصی براي گروه خونی 

 بنویسيد؟ب( ژئوتيپ این فرد را الف ( گروه خونی این فرد چيست؟                 
5/1 

05 

  پاسخ کوتاه بدهيد:

 الف( ژنگان هسته اي انسان شامل چند کروموزوم است؟

 ب( جهش در چه بخشی از ژن می تواند بر مقدار ساخت پروتئين مؤثر باشد؟

 ج( چگونه می توان از وجود ناهنجاري هاي کروموزومی آگاه شد؟

 اسی شکل می شود؟د( کدام نوع جهش سبب ایجاد بيماري گلبول هاي قرمز د

0 

06 
 5/1 آیا گياهان تریپلوئيد یك گونه محسوب می شوند؟ چرا ؟

07 
 0  را تعریف کنيد: "جاندارتراژنی  "و  "دیسك "دو اصطالح 

08 

 الف( عامل برگزیده شدن رفتار دگر خواهی چيست؟     گزینه صحيح را انتخاب کنيد :

 . غذایایی بهينه  4. بدست آوردن قلمرو        3. انتخاب طبيعی            2.افزایش ژن           0       

 ب(در کدام نوع یادگيري تجربه هاي قبلی اثري ندارد؟

 . نقش پذیري 4. حل مسئله           3. شرطی شدن کالسيك          2. شرطی شدن فعال       0      

 و کاروتئوئيدها ، کدام نور را به طور مشترک ، بيشتر جذب می کنند؟  bو a اي ج( سبزدیسه ه

 . بنفش 4. آبی                         3. نارنجی                        2.قرمز                       0      

 د( کدام یك در گونه زدایی دگر ميهنی ممکن است به افزایش تفاوت دو جمعيت کمکی نکند؟ 

 . جهش 4. رانش                    3. نوترکيبی                       2. انتخاب طبيعی           0       

0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع :  رشته :  سؤاالت امتحان نهایی درس : 

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

 طراح سوال :  97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 



070 

 

  

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 شهيدش.شتري –طراح سوال : سرکار خانم صفاریمقدم 

 غیردولتی شکوفادبيرستان  –شهرستان نيشابور 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

09 
در دانه هاي خشك و بدون آب مانند نخود و لوبيا، حشرات  و  الرو آنها رشد و نمو می کنند با توجه به اینکه این 

 دانه ها خشك اند و تقریباً آبی ندارند ، آب مورد نياز این جانوران چگونه تأمين می شود؟ 
0 

21 

 پاسخ دهيد: 

 جانداران چيست؟  الف( علت وجود ساختارهاي همتا در گونه ها ي متفاوت

 در تخمير بازسازي نشود چه اتفاقی رخ می دهد؟ +NADب( اگر 

5/1 

20 

 با توجه به شکل اجزا  شماره گذاري شده را نام گذاري کنيد: 

0                            ...........................2........................... 

3       ..........................                     4.......................... 

5................................... 

 ب( این شکل چه فرآیندي را نشان می دهد؟

 

 

5/0 

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

 

 

 

 

 

   

 تعالیبسمه 

 



206 

 

 

  
زیست  سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 شناسی 

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

 3تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام خانوادگی : نام و

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيدش.شتري –طراح سوال : سرکار خانم صفاریمقدم 

 غيردولتی شکوفادبيرستان  –شهرستان نيشابور 

 نمره پاسخ نامه ردیف

0 

 (1,25د( صحيح      )(      1,25(    ج( صحيح    )1,25جایگاه ژنی (     ) 3غلط ) ب(    (1,25الف ( صحيح      )

 (     1,25ه( غلط )به صورت طبيعی در باکتري ها  هستند(           )(     1,25)    لط ) از رنگریزه هاي متفاوت و( غ
5/0 

2 

 (1,25)  ( یادگيري  د     (1,25) ج( تخمير الکتيکی         (1,25)ب( غالف آوندي          ATP         (1,25)الف ( 

 (1,25)ه( ژنی                (1,25)و( ناقل         
5/0 

 5/1 (1,25و سر دیگر داراي گروه هيدروکسيل می باشد .       )        (1,25یك سر داراي گروه فسفات       ) 3

4 

 (1,25کدام قطعاتی از رشته هاي قبلی و رشته هاي جدید را به صورت پراکنده دارد   )الف ( هر 

 (   1,25ج( فعاليت بسپارازي ) تشکيل پيوند فسفودي استر (      )(   1,25( براساس ميزان حرکت      )ب

 (1,25فعاليت نوکلئازي )شکستن پيوند فسفودي استر( )

0 

5 

 (1,25الف ( گلوکز    )

 (5. 1)بسپاراز کمك می کند تا بتواند به راه انداز متصل شود .      RNAب( پروتئين خاصی به 

 (1,25)ج( با تغيير تمایل پيوستن این پروتئين ها به راه انداز     

 (1,25)د( با تغيير در ميزان فشردگی کروموزوم ها      

25/0 

6 

 (1,25)بسپاراز اولين نوکلوتيد را به طور دقيق پيدا کند.      RNAالف ( تا  

 DNA     (1,25)ب( توالی هاي ویژه اي در 

 (1,25)و پلی پپتيد ساخته شده متفاوت نباشند.         RNAج( تا 

75/1 

7 

 NADP+        (1,25) و  0(   //   بين فتو سيستم 1,25)           2و فتو سيستم  0الف ( بين فتوسيستم 

 (1,25)ب( انتقال انرژي نور به مرکز واکنش      

 (1,25)ج( یاخته هاي اسفنجی       

0 

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی



207 

 

  

زیست  سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 شناسی 

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

 3تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيدش.شتري –طراح سوال : سرکار خانم صفاریمقدم 

 غیردولتی شکوفادبيرستان  –شهرستان نيشابور 

 نمره نامه پاسخ ردیف

8 

 (1,25الف ( زیرا بسياري از مراحل توليد صنعتی در دماهاي باال انجام می شود .        )

ب( ایجاد پيوند هاي نادرست در هنگام ساخته شدن آن در یاخته باکتري باعث تغيير در شکل مولکول و در نتيجه 

 (1,25(              / و پيوند اعضا         )1,25)ج( توليد              (1,25کاهش فعاليت آن می شود .       )

0 

9 

الف ( زیرا محيط جانوران همواره در حال تغيير است و جانوران باید بتوانند به این تغييرات پاسخ مناسبی بدهند. 

(1,25) 

 (1,25ورد نياز     )(        / کاهش منابع م1,25(        / نامساعد شدن شرایط محيط      )1,25ب( تغيير فصل     )

0 

01 

 (1,25. ژن مقاوم به پادزیست )2(                  1,25. جایگاه شروع همانند سازي     )0الف (  

 (1,25ب( آنزیم گيالز )
75/1 

00 

 (1,25)ب( پيوند هاي هيدروژنی           R         (1,25)الف ( ماهيت شيميایی گروه 

 (1,25)ج( انرژي اوليه کافی براي آن وجود داشته باشد        

 (1,25)د( تا زمانی که تمام جایگاههاي فعال با پيش ماده اشغال شود         

0 

02 

 (1,25در صورتی که منابع گلوکز و ذخيره قندي کبد براي تأمين انرژي کافی نباشد )

 (1,25)و پروتئين ها می روند .        (1,25)سراغ تجزیه چربی ها      ATP، یاخته هاي بدن براي توليد 
75/1 

03 

 (1,5جانور بين تجربه هاي گذشته و موقعيت جدید ارتباط برقرار می کند     )

 (1,25و با استفاده از آن ها براي حل مسئله جدید آگاهانه برنامه ریزي می کند      )
75/1 

04 
 BO         (1,25) 5/1یا   BB  ب(            B        (1,25)الف ( گروه خونی 

 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 :

 3تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيدش.شتري –طراح سوال : سرکار خانم صفاریمقدم 

 غیردولتی شکوفادبيرستان  –شهرستان نيشابور 

 نمره پاسخ نامه ردیف

05 

 Y     (1,25)و  Xفام تن هاي غير جنسی و فام تن هاي جنسی  22الف ( شامل 

 (1,25)ج( با استفاده از کاریوتيپ       (1,25)ب( اگر درون ژن رخ دهد پيامدهاي مختلف خواهد داشت .       

 (1,25د()

0 
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 (1,25بله   )

 (1,25گونه جدید به شمار می روند .   ) زیرا نمی توانند با افراد گونه نياي خود آميزش کنند بنابراین
5/1 

07 

 جاندارتراژنی :  ) جاندار تغيير یافته ژتنيکی (

 (1,25(   داراي ترکيب جدیدي از مواد ژنتيکی شده       )1,25جانداري که از طریق مهندسی ژنتيك     ) 

 دیسك : )فام تن هاي کمکی ( 

 (1,25فام تنی        )یك مولکول دناي دو رشته اي و حلقوي خارج 

  که معموال درون باکتریها و بعضی قارچ ها مانند مخمرها هستند و مستقل از ژنوم ميزبان همانند سازي می کنند. 

(1,25) 

0 
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 (1,25ب( نقش پذیري )مدت کوتاهی پس از تولد قادر به ایجاد می باشد(    )   (1,25الف ( انتخاب طبيعی   )

 (1,25)آبی را بيشتر جذب می کند.       b) بنفش / آبی ( اما  511-411ج( بنفش ) بيشترین جذب در محدوده 

 (1,25د( رانش  )

0 
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 0 (1,5توليد گياهان مقاوم به خشکی و کم آبی     )      (1,5با استفاده از کاربرد زیست فناوري در کشاورزي ،        )

21 
 5/1 (1,25ب( قند کافت صورت نگرفته تخمير رخ نمی دهد      )   (1,25بتوانند زایا باشند  )الف ( افراد گونه 

20 
 5/0 ب( تغيير الکلی         ( استيلCO2      5. 4. پيرودات     ATP         3.2. گلوکز         0الف ( 

 21 جمع نمرات موفق و پيروز باشيد

 

 بسمه تعالی


