
078 

 

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 شهيدفرومندي  – طراح سوال : جناب آقاي حسن تقوي مقدم

 دبيرستان نمونه دولتی امام حسن مجتبی )ع( -شهرستان خوشاب 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

0 

 درستی یا نادرستی هر یك از عبارت هاي زیر را بدون ذکر دليل مشخص کنيد.

 دلفين خویشاوندي نزدیکتري به کوسه ماهی نسبت به شيرکوهی دارد. الف( 

 ب( اوگلنا تحت هر شرایطی به یك شکل ترکيبات مورد نياز خود را تامين می کنند.

 نساجی کاربرد دارند.ج( آميالزها در صنایع مختلفی از جمله 

 پی بردند دو رشته اي است. DNAد( ویلکينز و فرانکلين پس از تصویربرداري با کمك پرتو ایکس از مولکول دنا 

0 

2 

 در هر یك ازعبارت هاي زیر جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنيد.

سيتوپالسمی حذف نمی شوند  (RNAبه بخش هایی از مولکول دنا که رونوشت آن در رناي )الف( 

 ...................... گفته می شود. 

 ب( راکيزه ها براي مقابله با اثر سمی رادیکال هاي آزاد، به ..................... وابسته اند.

سته ج( .................... رفتاري است که در آن یك جانور بقا و موفقيت توليد مثلی جانور دیگري را با هزینه کا

 شدن از احتمال بقا و توليد مثل خود افزایش می دهد.

 د( منظور از ................. فردي است که بيمار نيست اما ژن بيماري دارد.

0 

3 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهيد.

 پليمراز ( سبب ویرایش می شود؟  DNAالف( کدام فعاليت آنزیم دنابسپاراز ) 

 ب( یکی از باز آلی نيتروژن دار پيریميدینی بنویسيد. 

ج( در کدام نوع ناهنجاري فام تنی )کروموزومی( از نوع ساختاري قسمتی از فام تن به بخشی دیگر از همان فام 

 تن منتقل می شود؟ 

75/1 

4 

 در مورد آزمایش هاي مزلسون و استال به سواالت زیر پاسخ دهيد.

 نتایج آزمایش هاي آنها اثبات کننده کدام طرح همانندسازي بود؟ الف( 

 )دنا( نوساز از رشته هاي قدیمی چه اقدامی کردند؟  DNAب( براي تشخيص رشته هاي 

دقيقه( در  21)پس از  𝟏𝟒𝐍باکتري هاي حاصل از دور اول همانندسازي در محيط  کشت حاوي  )دنا(  DNAج( 

 کجاي لوله نوار تشکيل دادند؟ 

0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی



079 

 

  
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 شهیدفرومندی  – حسن تقوی مقدمطراح سوال : جناب آقای 

 دبیرستان نمونه دولتی امام حسن مجتبی )ع( -شهرستان خوشاب 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

5 

 با توجه به شکل زیر به سواالت پاسخ دهيد.

 

 

 

 الف( شکل مربوط کدام سطح ساختاري پروتئين هاست؟ 

 ب( عالمت سوال چيست؟ 

 ج( منافذ غشایی کدام یك از ساختارهاي الف یا ب را دارند؟

75/1 

6 

 در مورد انواع رنا و رونویسی به سواالت زیر پاسخ دهيد.

 کدام نوع رنا را می سازد؟  0الف( در هوهسته اي )یوکاریوت ها( رنابسپاراز 

 ب( نقش راه انداز در رونویسی چيست؟ 

 ج( کدام نقطه به ابتداي ژن نزدیك تر است؟ 

 

 

 د( در تنظيم منفی رونویسی چگونه از پيش روي رنابسپاراز جلوگيري می شود؟ 

 ها با کمك عوامل متصل به آن سرعت رونویسی را افزایش می دهد. و( کدام بخش از توالی دنا در یوکاریوت 

75/0 

7 

 در مورد ترجمه به سواالت زیر پاسخ دهيد.

 الف( پيوندهاي پپتيدي در کدام جایگاه ریبوزوم )رناتن( انجام می شود؟ 

 ب( شکستن پيوند هاي هيدروژنی بين رمزه و پاد رمزه در کدام جایگاه روي می دهد؟ 

5/1 

8 
مادري ناقل هموفيل با مردي بيمار ازدواج می کند ضمن پيش بينی فرزندان ) از نظر ژن نمود و رخ نمود(  آیا آنها 

 شانس داشتن فرزند سالم را دارند یا خير؟
0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 

 بسمه تعالی

 

 



081 

 

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 شهیدفرومندی  – حسن تقوی مقدمطراح سوال : جناب آقای 

 دبیرستان نمونه دولتی امام حسن مجتبی )ع( -شهرستان خوشاب 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

9 

 به سواالت زیر پاسخ دهيد.

 الف( ژن نمودهاي )ژنوتيپ هاي( کدام گروه )هاي( خونی را با قاطعيت می توان مشخص کرد؟ 

 در کدام کروموزوم )فام تن( قرار دارد؟  Rhب( جایگاه ژن هاي گروه خونی 

 ج( رنگ صورتی گل ميمونی نشان دهنده چه نوع رابطه اي بين دگره ها )الل ها( است؟ 

 د( ذرت هایی که همه دانه هاي آن قرمز است چه ژن نمودي دارد؟ 

  و( در بيماري فنيل کتونوري کدام آنزیم بدن وجود ندارد؟

75/0 

01 

 به سواالت زیر پاسخ دهيد.

 روي می دهد؟   0الف( چليپایی شدن )کراسينگ اور( در کدام مرحله تقسيم کاستمان 

 ب( کدام ژن نمود )ژنوتيپ( کم خونی داسی شکل به ماالریا مقاوم است؟ 

 ج( در کدام عامل برهم زننده تعادل جمعيت ها حوادث طبيعی نقش دارد؟ 

 د( بنزوپيرن دود سيگار جز  کدام عامل جهش زا است؟ 

 و( عامل ایجاد گياهان چندالدي چيست؟ 

 ه( در کدام نوع گونه زایی مانع جغرافيایی نقش دارند؟ 

 ي( از ساختارهاي وستيجيال یك مثال بزنيد. 

2 

00 

 به سواالت زیر پاسخ مناسب دهيد.

 در قندکافت )گليکوليز( با کدام روش انجام می شود؟  ATPالف( ساخته شدن 

 ب( در کدام نوع تخمير گاز کربن دي اکسيد توليد می شود؟ 

 را انجام می دهد در کجاي یاخته قرار دارد؟  Aج( مجموعه آنزیمی که اکسایش پيرووات را به استيل کوآنزیم 

 در زنجيره انتقال الکترون در راکيزه چگونه تامين می شود؟  د( انرژي الزم براي انتقال پروتون ها

 و( چرا تحليل و ضعيف شدن ماهيچه هاي اسکلتی از عوارض سو  تغذیه و فقر غذایی شدید است؟ 

 باعث توقف زنجيره انتقال الکترون می شود بنویسيد.  𝐎𝟐ه( یك ترکيب که با مهار انتقال الکترون به 

25/2 

 ر صفحه بعدادامه سواالت د

 

 بسمه تعالی



080 

 

 

 

  

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 شهیدفرومندی  – حسن تقوی مقدمطراح سوال : جناب آقای 

 دبیرستان نمونه دولتی امام حسن مجتبی )ع( -شهرستان خوشاب 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

02 

 در مورد فتوسنتز به سواالت زیر پاسخ دهيد.

 الف( کدام رنگيزه فتوسنتزي بيشترین جذب را در بخش آبی و سبز نور مرئی دارد؟ 

 ب( کدام یاخته هاي ميانبرگ به روپوست رویی نزدیك تر است؟ 

 چگونه جبران می شود؟  2و فتوسيستم  0ج( کمبود الکترون فتوسيستم 

 چه نوعی است؟ د( در اولين مرحله چرخه کالوین چه آنزیمی نقش دارد و فعاليت آن از 

5/0 

03 

 هر یك از ویژگی هاي زیر مربوط به کدام گروه از گياهان می شود؟ 

 الف تثبيت اوليه کربن در شب

تثبيت اوليه کربن در ميانبرگ و انجام چرخه کالوین در یاخته هاي 

 غالف آوندي

 ب

 ج تثبيت کربن فقط با چرخه کالوین

 

75/1 

04 

 دهيد.به سواالت زیر پاسخ مناسب 

 باشد برش بين کدام نوکلئوتيدها انجام می شود ؟  EcoR0الف( اگر شکل زیر مربوط به جایگاه تشخيص آنزیم 

 ب( دو روش ورود دناي نوترکيب به باکتري را بنویسيد. 

 ج( نقش آنزیم پالسمين در بدن چيست؟ 

 د( یك مورد از کاربردهاي زیست فناوري در کشاورزي بنویسيد. 

 اکسن ها به روش مهندسی ژنتيك توليد می شوند ؟ و( چگونه و

2 

05 

 به سواالت زیر در مورد رفتار جانوران پاسخ دهيد.

الف( دلفين هایی را با دادن یا ندادن غذا آموزش داده اند تا حرکات هاي نمایشی انجام دهند. چه نوع یادگيري در 

 دلفين ها صورت گرفته است چرا؟ 

 ب( تغذیه طوطی ها از خاک رس در ساحل آمازون به چه دليل است؟ 

 ج( الزمه داشتن زندگی گروهی در جانوران چيست؟ 

 د( جانورانی که رکود تابستانی دارند در چه جاهایی زندگی می کنند؟ 

2 

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

 

 بسمه تعالی

 



222 

 

  
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 شهيدفرومندي  – طراح سوال : جناب آقاي حسن تقوي مقدم

 دبيرستان نمونه دولتی امام حسن مجتبی )ع( -شهرستان خوشاب 

 نمره پاسخ نامه ردیف

0 

                        ( 25/1نادرست ) ب(      (25/1الف( نادرست )

 (25/1د( نادرست )      ( 25/1) درست ج( 

0 

2 

 ( 25/1ب( پاداکسنده ها)     (  25/1الف(اگزون )بيانه( )

 (25/1د( ناقل )           ( 25/1ج( دگرخواهی )

0 

 75/1 (25/1( ج( جابجایی )25/1تيمين یا سيتوزین یا یوراسيل ) ب(        ( 25/1الف( نوکلئازي ) 3

4 
ب( دنا را با استفاده از نوکلئوتيدهایی که ایزوتوپ سنگين نيتروژن        ( 25/1الف( همانندسازي نيمه حفاظتی )

 (25/1ج( در وسط یا ميانه لوله )   ( 5/1دارند نشانه گذاري کردند. )

0 

 75/1 ( 25/1ج( ب یا صفحه اي )     (25/1ب( پيوند هيدروژنی )     ( 25/1الف( ساختار دوم ) 5

6 

ب( راه انداز موجب می شود رنابسپاراز اولين نوکلئوتيد مناسب را               ( 25/1الف( رناي رناتنی یا ریبوزومی )

با استفاده از پروتئين  د(                Cج( نقطه             ( 5/1به طور دقيق پيدا و رونویسی را از آنجا آغاز کند. )

 (25/1و( توالی افزاینده )                ( 25/1ور متصل است. )( که به اپرات25/1مهار کننده )

75/0 

 E (25/1) 5/1ب( در جایگاه                   A (25/1 )الف( در جایگاه  7

8 

   گامت ها

   

   
 

0 

9 

 ( 25/1) 0ب( فام تن شماره          O (5/1 )و گروه  ABالف( گروه خونی 

و( آنزیمی که امينواسيد فنيل االنين را       AABBCC (25/1 )د(               ( 25/1رابطه بارزیت ناقص ) ج(

 ( 5/1تجزیه می کند. )

75/0 

01 

ج(            ( 25/1ب( حالت ناخالص )         ( 5/1الف( هنگام جفت شدن فام تن هاي همتا و ایجاد چهارتایه ها )

( ي( 25/1ه( دگرميهنی )              ( 25/1و( خطاي کاستمانی )        ( 25/1د( شيميایی )( 25/1رانش دگره اي )

 (25/1بقایاي پا در لگن مار پيتون )

2 

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

 

 

 بسمه تعالی



223 

 

 

  

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 شهیدفرومندی  – حسن تقوی مقدمطراح سوال : جناب آقای 

 دبیرستان نمونه دولتی امام حسن مجتبی )ع( -شهرستان خوشاب 

 نمره پاسخ نامه ردیف

00 

 ( 25/1ب( تخمير الکلی )          ( 5/1در سطح پيش ماده ) ATPالف(  ساخته شدن 

و(                  FADH2  (5/1 )و  NADHد( از الکترون هاي پر انرژي          (25/1ج( غشاي درونی راکيزه )

 سيانيد ه(         ( 5/1به سراغ تجزیه چربی ها و پروتئين ها می رود.) ATPزیرا بدن در نبود قند براي توليد 

(25/1) 

25/2 

02 

 ( 25/1ب( یاخته هاي نرده اي )          ( 25/1الف( کارتنوئيد ها )

 کول آب الکترون می گيرد. از تجزیه مول 2و فتوسيستم  2از فتوسيستم  0ج( فتوسيستم 

 ( 5/1د( روبيسکو و فعاليت کربوکسيالزي )

5/0 

 C3 (25/1) 75/1ج( گياهان           C 4 (25/1 )ب( گياهان        CAM (25/1 )الف( گياهان  03

04 

 ( 5/1ب( شوک الکتریکی و شوک حرارتی )             A (25/1)و  Gالف( بين 

 ( 5/1ج( لخته ها به طور طبيعی در بدن توسط آنزیم پالسمين تجزیه می شوند. )

 (  25/1د( توليد گياهان مقاوم به افت/ بذرهاي اصالح شده/ توليد گياهان مقاوم به علف کش و ... )

می شود.  و( در این روش ژن پادگن )آنتی زن( سطحی عامل بيماریزا به یك باکتري یا ویروس غير بيماریزا منتقل

(5/1 ) 

2 

05 

ب( تا مواد سمی حاصل از     ( 75/1الف( شرطی شدن فعال زیرا با دادن پاداش یا تنبيه همراه بوده است. )

       ( 25/1ج( باید بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند. )       (  5/1غذاهاي گياهی را در لوله گوارش انها خنثی شود.) 

 ( 5/1د( در جاهاي به شدت گرم مانند بيابان )

2 

 21 جمع نمرات موفقو پيروز باشيد

 

 

 

 بسمه تعالی


