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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 
–قطب شهيدفرومندي  -سرکارخانم آزاده دارینیطراح سوال : 

 دبيرستان حضرت فاطمه )س( –شهرستان جغتاي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

0 

 درستی یا نادرستی هر یك از عبارت هاي زیر را بدون ذکر دليل در پاسخ نامه بنویسيد.

واسط صفت هاي خالص مشاهده می شود؛  الف( رابطه اي بين الل ها که صفت در حالت ناخالص به صورت حد

 هم توانی ناميده می شود.

 ب( در فرآیند تخمير، راکيزه و زنجيره انتقال الکترون، نقش اصلی را بر عهده دارند.

 ج( باکتریوکلروفيل، رنگيزه فتوسنتزي باکتري هاي فتوسنتز کننده غير اکسيژن زا است.

 مهندسی ژنتيك، خالص کردن زنجيره هاي پلی پپتيدي است. د( مهم ترین مرحله در ساخت انسولين به روش

 ه( نقش پذیري، نوعی یادگيري است که در تمام طول زندگی فرد انجام می شود.

25/0 

2 

 گزینه صحيح را انتخاب نموده و در پاسخ نامه بنویسيد.

هستند؛ را به   N04الف( با توجه به آزمایش مزلسون و استال، اگر باکتري هایی را که در ساختار دناي خود داراي 

انتقال دهيم؛ بعد از دو نسل همانند سازي حفاظتی، کدام یك از گزینه ها در مورد   N05محيط کشت حاوي 

 باکتري هاي حاصل، صحيح است؟ DNAسانتریفيوژ 

 ( یك نوار در ميانه لوله تشکيل می شود.2پایين لوله تشکيل نخواهد شد.     ( هيچ نواري در 0

 % دنا ها داراي چگالی سبك هستند.51( 4% دنا ها، داراي چگالی سنگين هستند.         75( 3

نتظار توان ا یفرزندان نم يرا برا ی، کدام گروه خون B یبا گروه خون یبا زن AB یبا گروه خون ياز ازدواج مردب(  

 AB                   2 )B                   3 )O                  4 )A( 0داشت؟ 

 باشد؟ ینم حيصح ایکتونور ليفن يماريدرباره ب ریز يها نهیاز گز كیکدام ج( 

 وجود ندارد. نيآالن ليکننده فن هیتجز میآنز يماريب نی( در ا0

 از گوشت کمتر استفاده کنند. دیبا يماريب نی( افراد مبتال به ا2

 ندارند. يدر هنگام تولد عالئم آشکار يماريب نی( نوزادان مبتال به ا3

 شود. یبه مغز م بيسبب آس نيآالن لياز حد فن شي( دفع ب4
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 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 :

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

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
–قطب شهيدفرومندي  -آزاده دارینیسرکارخانم طراح سوال : 

 دبيرستان حضرت فاطمه )س( –شهرستان جغتاي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

2 

 است؟ حيصح یدرباره رانش الل ریز يها نهیاز گز كيکدامد( 

 هستند. نیرینسبت به سا يصفت برتر يمانند، دارا یزنده م یکه در اثر رانش الل ي( افراد0

 کند. ینم رييالل ها تغ یفراوان ،یوقوع رانش الل ( در اثر2

 دارد. يبزرگ، اثر کمتر يها تيدر جمع ی( رانش الل3

 انجامد یم طيبه سازش افراد با مح ی( رانش الل4

 ه( در مرحله اي از چرخه کالوین که .............................. می شود؛ مولکول ................... بازسازي می گردد.

 +NADP -مصرف ،یسه کربن يقند ريغ بي( ترکATP             2 -( ترکيب شش کربنی، توليد0

 ATP -فسفات، مصرف بولوزیمولکول ر( NADPH             4 -( قند سه کربنی، توليد3

 و( در مراحل مختلف ژن درمانی در پی ............................

 کنند. یوارد م ماريب يها اختهیآن را به  افته،ی ريي( انتقال ژن به ناقل تغ0

 ( انتقال ژن به لنفوسيت هاي بيمار، آن ها را در خارج از بدن کشت می دهند.2

 ( قرار دادن ژن سالم درون ویرویس، آن را تغيير می دهد تا کمتر تکثير شود.3

 شود. یم ديهورمون تول یشده به بدن فرد، نوع یمهندس يها تي( وارد شدن لنفوس4

 ي( از آزمایش پاولف چنين برداشت می شود که محرک غير شرطی ..............................

 ( پس از مدتی جایگزین محرک بی اثر اوليه می شود.0

 ( تنها هنگامی مؤثر است که با محرک شرطی همراه شود.2

 ( می تواند به تنهایی پاسخ مناسبی را در جانور ایجاد کند.3

 شدن نمی تواند واکنش خاصی را در جانور برانگيزد. ( پس از عادي4

 

 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 :

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

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
–قطب شهيدفرومندي  -آزاده دارینیسرکارخانم طراح سوال : 

 دبيرستان حضرت فاطمه )س( –شهرستان جغتاي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

3 

 زیر، جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنيد.در جمالت 

 الف( فعاليت نوکلئازي دنا بسپاراز که باعث رفع اشتباهات همانند سازي می شود، ........................ می گویند.

 ب( شکل ظاهري یا حالت بروز یافته صفت را ........................... می نامند.

 ك از ترکيب هاي دو فسفاته به مولکولی به نام .......................  تبدیل می شوند.ج( در فرآیند گليکوليز، هر ی

 سلول هاي ............................. هستند. C4د( محل انجام چرخه کالوین در گياهان 

 و( به مجموعه دناي ناقل و ژن جاگذاري شده در آن، ............................. می گویند.

 موازنه بين محتواي انرژي غذا و هزینه به دست آوردن آن، ................................. نام دارد. ه(

5/0 

4 

 در یوکاریوت ها، پاسخ دهيد. DNAدر مورد فرآیند همانند سازي 

 توسط کدام آنزیم انجام می شود؟ DNAالف( باز شدن پيچ و تاب 

سازي، چه تعداد آنزیم ) آنزیم ذکر شده در کتاب درسی ( براي انجام نقطه آغاز همانند  3ب( با فرض وجود 

 همانند سازي ایفاي نقش می کند؟
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5 

 با توجه به مولکول روبرو، پاسخ دهيد.

 ست؟يمولکول چ نیالف( نام قند به کار رفته در ا

 .ديسیمولکول را بنو نیاستر در ا يفسفود يها ونديب( تعداد پ

 ل شرکت نمی کند؟مولکو نیدر ساختار ا ،نیديمیريپ یآل يهاج( کدام نوع باز 

 

75/1 

6 

 در مورد سطوح ساختاري در پروتئين ها پاسخ دهيد.

 الف( منشا تشکيل کدام ساختار، پيوند هيدروژنی است؟

 ب( پيوند کواالنسی اولين بار در کدام ساختار پروتئين ها مشاهده می شود؟

5/1 

7 

 پاسخ دهيد.با توجه به شکل روبرو، 

 

 الف( کداميك از رشته هاي نامگذاري شده، به مراحل پایان رونویسی نزدیك تر است؟

 ب( جهت رونویسی را مشخص کنيد.

5/1  

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی

 

 



075 

 

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 
–قطب شهيدفرومندي  -آزاده دارینیسرکارخانم طراح سوال : 

 دبيرستان حضرت فاطمه )س( –شهرستان جغتاي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

8 

 فرضی زیر، پاسخ دهيد. mRNAبا توجه به ترجمه 

AUUAUGUGCAUCUUUCUGCAUUAG 

 را بنویسيد. Aالف( سومين آنتی کدون وارد شده به جایگاه 

 را بنویسيد. Pب( پنجمين کدون وارد شده به جایگاه 

 می شود؟ A، کدام کدون وارد جایگاه Pپيوند پپتيدي در جایگاه  3حامل  tRNAج( بعد از قرارگيري 

 د( زنجيره پلی پپتيدي حاصل از ترجمه رشته فوق، داراي چند آمينواسيد است؟

0 

9 

 در مورد تنظيم بيان ژن، پاسخ دهيد.

 الف( کدام قند سبب تنظيم مثبت رونویسی در باکتري ها می شود؟

 تنظيم منفی رونویسی در باکتري ها می شود؟ ب( کدام پروتئين سبب

 پليمراز دور نگه دارد؟ RNAج( کروموزوم چگونه می تواند خود را از دسترس 

0 

01 

 .ديپاسخ ده ی،ليهموف يماريبدر مورد 

 ( جنس از مستقل –از انواع صفات است؟ ) وابسته به جنس  كی جز  کدام يماريب نی( االف

فرزندان  پيژنوتبا رسم مربع پانت، متولد شده است.  ليهموف يسالم، پسر یبا زن ليهموف ي( از ازدواج مردب

 مشخص شود.( نیوالد پي. ) ژنوتديسیحاصل را بنو

5/0 

00 

 .ديانواع جهش، پاسخ ده در مورد

 ؟شود یاز کروموزوم به کروموزوم همتا متصل م ی( در کدام نوع جهش بزرگ، بخشالف

 مؤثر باشد؟ نيتواند بر مقدار ساخت پروتئ یاز ژن م ییها ی( جهش در چه توالب

 شکل، حاصل کدام نوع جهش است؟ یقرمز داس چهیگو لي( تشکج

75/1 

 5/1 منظور از نياي مشترک چيست؟       02

03 

 در مورد گل مغربی، پاسخ دهيد.

 الف( گل مغربی تتراپلوئيد حاصل کدام نوع گونه زایی است؟

 طبيعی با گياه تتراپلوئيد آميزش دهد؛ چه نوع تخمی حاصل خواهد شد؟ب( اگر گياه دیپلوئيد 

5/1 

 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 :

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

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
–قطب شهيدفرومندي  -آزاده دارینیسرکارخانم طراح سوال : 

 دبيرستان حضرت فاطمه )س( –شهرستان جغتاي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

04 

 در مورد تخمير، پاسخ دهيد.

 ب( در توليد خيارشور، کدام نوع تخمير صورت می گيرد؟  توليد می شود؟ CO2الف( در کدام نوع تخمير، 
5/1 

05 

 در مورد چرخه کربس، پاسخ دهيد.

 الف( براي توليد مولکول شش کربنی، چه ماده اي به مولکول چهار کربنی اضافه می شود؟

 ، حاصل انجام چه فرآیندي و بر روي کدام مولکول است؟NADHب( توليد مولکول هایی مانند 

75/1 

06 

 در مورد زنجيره انتقال الکترون، پاسخ دهيد.

 ، در زنجيره انتقال الکترون و گليکوليز را بنویسيد.ATPب( نوع ساخته شدن  الف( گيرنده نهایی اکسيژن چيست؟
75/1 

07 

 فتوسنتز گياهان، پاسخ دهيد.در مورد 

 الف( هر فتوسيستم از چه بخش هایی تشکيل شده است؟

 ب( محل استقرار فتوسيستم ها، در کدام بخش کلروپالست سلول گياهی است؟

 ج( محل فعاليت آنزیم روبيسکو، در کدام بخش کلروپالست است؟

 جبران می شود؟ 2د( چگونه کمبود الکترون فتوسيستم 

25/0 

08 

 مورد چرخه کالوین، پاسخ دهيد.در 

 با چه مولکولی است؟ CO2الف( تشکيل مولکول شش کربنه ناپایدار، در اثر ترکيب شدن 

 ، در طی تبدیل کدام مولکول به مولکولی دیگر صورت می گيرد؟+NADPب( توليد 

5/1 

09 

 در مورد مراحل مهندسی ژنتيك پاسخ دهيد.

 فسفودي استر ميان کدام نوکلئوتيد ها را می شکند؟، پيوند ECORIالف( آنزیم برش دهنده 

) ژن خارجی و پالزميد( به کار می رود؛  DNAب( آنزیمی که براي برقراري پيوند فسفودي استر ميان دو مولکول 

 چه نام دارد؟

 ج( در کدام مرحله، آنتی بيوتيك استفاده می شود؟

 ود؟د( شوک الکتریکی یا حرارتی به چه منظور استفاده می ش

25/0 

 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 :

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

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
–قطب شهيدفرومندي  -آزاده دارینیسرکارخانم طراح سوال : 

 دبيرستان حضرت فاطمه )س( –شهرستان جغتاي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

21 

 در مورد مراحل مهندسی ژنتيك پاسخ دهيد.

 ، پيوند فسفودي استر ميان کدام نوکلئوتيد ها را می شکند؟ECORIالف( آنزیم برش دهنده 

) ژن خارجی و پالزميد( به کار می رود؛  DNAب( آنزیمی که براي برقراري پيوند فسفودي استر ميان دو مولکول 

 چه نام دارد؟

 ج( در کدام مرحله، آنتی بيوتيك استفاده می شود؟

 استفاده می شود؟ د( شوک الکتریکی یا حرارتی به چه منظور

25/0 

 5/1 دو مورد از کاربرد هاي زیست فناوري در پزشکی را فقط نام ببرید. 20

22 

 در مورد یادگيري و انواع آن، پاسخ دهيد.

 الف( در کدام نوع یادگيري، جانور از محرک هاي بی اهميت چشم پوشی می کند؟

 بود؟ب( محرک شرطی در رفتار سگ پاولف هنگام غذا خوردن چه 

ج( حرکت جوجه غازها پس از بيرون آمدن از تخم به دنبال نخستين جسم متحرک، مربوط به کدام نوع یادگيري 

 است؟

د( تکرار یا عدم تکرار رفتاري خاص با برقراري ارتباط بين رفتار با پاداش یا تنبيه دریافت شده، نشانگر کداميك 

 از انواع یادگيري است؟

 

 

0 

 

 

 

 

23 

 رفتارهاي جانوران، پاسخ دهيد.در مورد 

 الف( علت تغذیه طوطی ها از خاک رس چيست؟

 ب( در جهت یابی کبوتر خانگی و بازگشت به النه خود، چه عاملی نقش دارد؟

ج( اشتراک خون خورده شده توسط خفاش براي خفاش هاي گرسنه، مربوط به کدام یك از رفتار هاي موجود در 

 زندگی گروهی است؟
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 21 جمع نمره  «««                                      باشيد.  یّدموفّق و مؤ»»»  

 

 

 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 شهيدفرومندي  -سرکارخانم آزاده دارینیطراح سوال : 

 دبيرستان حضرت فاطمه )س( –شهرستان جغتاي 

 نمره پاسخ نامه ردیف

0 

 (89() ص25/1(        ج( درست )73()ص 25/1(         ب( نادرست)40( )ص25/1الف( نادرست )

 (003() ص 25/1(          ه( نادرست )012()ص 25/1د( نادرست )
25/0 

2 

 (45()ص 25/1) 4(       ج( گزینه 40()ص25/1) 4(      ب( گزینه 01() ص25/1) 3الف( گزینه 

 (014() ص 25/1) 0(         و( گزینه 84()ص25/1) 2(         ه( گزینه 55()ص 25/1) 4د( گزینه 

 (000()ص25/1) 3ي( گزینه 

75/0 

3 

 ( 41()ص25/1(           ب( فنوتيپ) رخ نمود( )02()ص25/1الف( ویرایش )

 (           87()ص25/1(               د( غالف آوندي )66()ص25/1ج( پيرووات )

 (008()ص25/1(        ه( غذایابی بهينه )95()ص25/1و( دناي نوترکيب)

5/0 

 75/1 (00()ص5/1پليمراز) DNAآنزیم  02یم هليکاز و آنز 6(             ب( 00()ص25/1الف( هليکاز ) 4

5 

 (5و  4()ص25/1عدد ) 3(                 ب( 4()ص25/1الف( قند ریبوز )

 (4()صT()25/1ج( باز آلی تيمين )
75/1 

 5/1 (07و  06()ص25/1(             ب( ساختار اول)07()ص25/1الف( ساختار دوم) 6

 5/1 (26()ص25/1(                ب( چپ به راست )26()ص25/1) Cالف( رشته  7

8 

 (30و  31()ص25/1) CUG(                ب( 30و  31()ص25/1) AAAالف( 

 (30و 31()ص25/1آمينواسيد ) 6(                   د( 30و  31()ص25/1) CUGج( 
0 

9 

 (34()ص25/1پروتئين مهارکننده )(                 ب( 34()ص25/1الف( قند مالتوز )

پليمراز قرار می گيرد. بنابراین با تغيير در  RNAج( بخش هاي فشرده کروموزوم )فام تن( کمتر در دسترس 

 (36()ص5/1پليمراز دور بود. ) RNAميزان فشردگی کروموزوم می توان از دسترس 

0 

01 

 (43( )ص25/1) 𝐱𝐇𝐱𝐡(ژنوتيپ مادر: 43( )ص75/1(ب(  رسم مربع پانت )43()ص25/1الف( وابسته به جنس )

 (43( )ص25/1) 𝐱𝐡𝐲ژنوتيپ پدر: 

 𝐱𝐡 𝐱𝐇 گامت ها

𝐱𝐡 𝐱𝐡𝐱𝐡 𝐱𝐇𝐱𝐡 
𝐲 𝐱𝐡𝐲 𝐱𝐇𝐲  

5/0 

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد
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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 شهيدفرومندي  -آزاده دارینیسرکارخانم طراح سوال : 

 دبيرستان حضرت فاطمه )س( –شهرستان جغتاي 

 نمره پاسخ نامه ردیف

00 

 (50()ص25/1(             ب( توالی هاي تنظيمی )50()ص25/1الف( مضاعف شدگی )

 (48()ص25/1ج( جانشينی )
75/1 

 5/1 (58()ص5/1گونه اي که دو یا چند گونه از تغيير آن اشتقاق پيدا کرده باشند. ) 02

 5/1 (60()ص25/1)تریپلوئيد() 3n(               ب( 60()ص25/1الف( هم ميهنی ) 03

 5/1 (50()ص25/1(               ب( نوکلئوتيد آدنين دار )50()ص25/1الف( جهش حذف ) 04

 5/1 (74()ص25/1(                ب( تخمير الکتيکی)73()ص25/1الف( تخمير الکلی) 05

 75/1 (69()ص5/1(         ب( اکسایش مولکول شش کربنه )69()ص25/1) Aالف( استيل کوآنزیم  06

07 

 (             71()ص25/1الف( مولکول اکسيژن )

 (71()ص25/1ب( در زنجيره انتقال الکترون: ساخته شدن اکسایشی )

 (66()ص25/1در فرآیند گليکوليز: ساخته شدن در سطح پيش ماده )

75/1 

08 

 (81()ص5/1الف( آنتن هاي گيرنده نور و یك مرکز واکنش )

 (84()ص25/1(                       ج( بستره کلروپالست )81()ص25/1ب( غشا  تيالکوئيد )

 (83()ص25/1د( الکترون حاصل از تجزیه نوري آب )

25/0 

09 

 (84()ص25/1الف( قند پنج کربنه به نام ریبولوز بيس فسفات )

 (84()ص25/1مولکول سه کربنه به قند سه کربنه )ب( تبدیل 
5/1 

21 

 (94()ص25/1الف( پيوند بين نوکلئوتيد آدنين دار و گوانين دار )

 (          95()ص25/1ب( آنزیم ليگاز )

 (94()ص25/1ج( اتصال قطعه دنا به ناقل و تشکيل دناي نوترکيب )

 (95()ص5/1کردن دناي نوترکيب به سلول ميزبان )د( ایجاد منافذ در دیواره باکتري به منظور وارد 

25/0 

 5/1 (014و  013و  012() ص 5/1دو مورد از موارد: توليد دارو، توليد واکسن، ژن درمانی، تشخيص بيماري ها ) 20

 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 شهيدفرومندي  -آزاده دارینیسرکارخانم طراح سوال : 

 دبيرستان حضرت فاطمه )س( –شهرستان جغتاي 

 نمره پاسخ نامه ردیف

22 

 (000()ص25/1(               ب( صداي زنگ )001()ص25/1الف( خوگيري )

 (  003()ص25/1ج( نقش پذیري )

 (000()ص25/1د( شرطی شدن فعال )یادگيري با آزمون و خطا( )

0 

23 

 (008()ص25/1براي خنثی کردن مواد سمی حاصل از غذاهاي گياهی )الف( 

 (009()ص25/1ب( ميدان مغناطيسی زمين )

 (023و  022()ص25/1ج( دگر خواهی )

75/1 

 21 جمع نمرات موفق و پيروز باشيد

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی


