
086 

 

  

زیست سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 شناسی 

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

 5تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
شهرستان  -قطب شهيد کاوه –طراح سوال : سرکار خانم نرگس پيرنيا 

 تبادکان

 نمره نامه دارد(سوًاالت )پاسخ  ردیف

0 

 درست یا نادرست بودن جمله هاي زیر را مشخص کنيد .

 الف : قند ریبوز یك اکسيژن کمتر از قند دئوکسی ریبوز دارد .

)رنا(را  RNAپلی مراز )دناپلی مراز (می تواند انواعی از  DNAب: در پرو کاریوت ها )پيش هسته اي ها ( یك نوع 

 ایجاد کند .

 پ: بيماري فنيل کتونوري به علت نبود آنزیم سازنده فنيل آالنين است . 

 ت: در بيماري کم خونی داسی شکل به جاي گلوتاميك اسيد ، آمينواسيد والين در هموگلوبين قرار گرفته است. 

 توليد می شود . CO 2ث: درتخمير الکلی

 انشيمی ( اسفنجی تشکيل شده است ج : ميانبرگ تك لپه ایها از یاخته هاي نرم آکنه اي ) پار

 چ: اینترفرون ساخته شده با مهندسی ژنتيك فعاليتی بسيار بيشتر از اینترفرون طبيعی دارد.

 ح: رکود تابستانی در بعضی از الک پشت ها دیده می شود.

2 

2 

 در جاهاي خالی کلمات مناسب بنویسيد.

 ،..................... نيز شرکت دارد .الف: در ساختار ریبوزوم عالوه بر پروتئين 

 )رناي ناقل( توسط آنزیم .........ساخته می شود  tRNAب: در یوکاریوت ها )هوهسته اي ها(، 

 پ: شکل ظاهري یا حالت بروز یافته ي صفت را ........................... می ناميم .

 تن( غير جنسی و ............ است کروموزوم )فام  22ت: ژنوم )ژنگان( هسته اي انسان شامل 

 ث: پيرووات از طریق ............وارد ميتوکندري)راکيزه ( می شود و در آن جا اکسایش می یابد.

 ج: رنگيزه هاي فتوسنتزي در ............................. قرار دارند.

 هاي بدن جنين متمایز می شوند .چ: یاخته هاي بنيادي ................... بالستوال به انواع یاخته 

 ح: موازنه بين محتواي انرژي غذا و هزینه به دست آوردن آن،......................... نام دارد .

2 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی



087 

 

  

زیست سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 شناسی 

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

 5تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
شهرستان  -قطب شهيد کاوه –طراح سوال : سرکار خانم نرگس پيرنيا 

 تبادکان

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

3 

 . گزینه صحيح را انتخاب کنيد

 الف : تنوع مونومرها)واحدهاي سازنده( در کدام گزینه کمتر است ؟

 پلی مراز )رنابسپاراز(     (ریبوزوم)رناتن(RNA( 3)رنا(            RNA(2(هليکاز                  0

 نمی شود؟پلی مراز ایجاد DNAب: کداميك از موارد زیر در نتيجه فعاليت 

 (توالی افزاینده4(عوامل رونویسی        3( توالی پایان رونویسی         2(اپراتور                 0

 پ: دختري هموفيل که برادرش سالم است ..................

 (پدر آن ها قطعا سالم است .2                (پدر آن ها قطعا هموفيل است .          0

 3و 0( 4(مادر آن ها قطعا ناقل است .                             3

 ت: براي گونه زایی دگر ميهنی حذف کدام عامل ضروري است ؟ 

 (جهش4( انتخاب طبيعی               3(رانش دگره اي                   2(شارش ژن           0

 ؟ نمی شوداز اکسایش کامل هر مولکول پيرووات در راکيزه)ميتوکندري(کدام ترکيب توليدث: 

 H2O                 3)CO2              4 )ATP(2(ترکيب سه کربنی      0

 در کلروپالست )سبزدیسه(به ترتيب از راست به چپ NADPHو  2Oج: محل توليد

 (هردو در بستره 2(هردو در فضاي درون تيالکوئيد                             0

 فضاي درون تيالکوئيد  –( در بستره 4در بستره                      -(در فضاي درون تيالکوئيد3

 چ: مهمترین مرحله ساخت انسولين به روش مهندسی ژنتيك ...................... است .

 ( انتقال دیسك نو ترکيب     B                              2وAزنجيره (انتقال ژن 0

 ( خالص کردن زنجيره ها 4(تبدیل انسولين غير فعال به فعال                    3

 ح: درکدام مورد ،جانور با استفاده ازتجربه هاي گذشته وموقعيت جدید ارتباط برقرارمی کند؟

(رفتار موش در   3(شرطی شدن کالسيك                                        2                          (حل مسئله                0

 (رفتار جوجه هاي لورنز4جعبه اسکينر               

2 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی



088 

 

زیست سؤاالت امتحان نهایی درس :   

 شناسی 

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

 5تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
شهرستان  -قطب شهيد کاوه –طراح سوال : سرکار خانم نرگس پيرنيا 

 تبادکان

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

4 

 اصطالحات زیر را تعریف کنيد .

 الف( دوراهی همانند سازي:                               ب( رونویسی:

 پ(خزانه ژن :                                                   ت( ژن درمانی:

2 

5 

 . سواالت زیر پاسخ دهيدبه 

 الف(گریفيت درآزمایش چهارم خودبامشاهده باکتریهاي موجوددرخون وشش موشهاي مرده،چه نتيجه گرفت؟

( از عصاره سلولی باکتري کپسول دار به محيط کشت باکتري DNAب(در آزمایش ایوري ، با اضافه کردن الیه دنا)

 فاقد کپسول چه مشاهده کرد ؟

 پلی مراز( در حال فعاليت هستند ؟ DNAهمانند سازي چند آنزیم دنابسپاراز )پ(در هر حباب 

 ت( کدام پيوند ها منشا  تشکيل ساختار دوم پروتئينها هستند ؟

25/0 

6 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهيد .

 ( متصل می کنند؟tRNAالف( آنزیم هاي ویژه برچه اساسی ،آمينواسيدمناسب رابه رناي ناقل )

 جابجایی ریبوزوم )رناتن( در کدام مرحله ي ترجمه انجام می شود ؟)نام مرحله(ب( 

 ؟ نداردبالغ وجود  RNAدر  DNAپ( در یوکاریوتها رونوشت کدام قسمت از 

 ت( عوامل رونویسی عالوه بر اتصال به توالی افزاینده به چه بخش دیگري متصل می شوند ؟

 متصل می شود ؟ DNAبه چه بخشی از ث( درتنظيم منفی رونویسی ، مهار کننده 

25/0 

7 

 در مورد انتقال اطالعات در نسل ها به سواالت زیر پاسخ دهيد .

 در گروه هاي خونی را بنویسيد . Bو  Aالف( رابطه بين آلل 

منفی بدنيا آمده است ، ژنوتيپ پدر و مادر  RHمثبت ، فرزندي با گروه خونی  RHب( از پدر  و مادر با گروه خونی 

 چيست ؟

 پ( از آميزش دو گل ميمونی صورتی ،احتمال زاده هایی با گل صورتی را با استفاده از مربع پانت بدست آورید. 

 ت( چگونه می توان مانع از بروز اثرات بيماري فنيل کتونوري شد ؟

75/0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 

 بسمه تعالی



089 

 

زیست سؤاالت امتحان نهایی درس :   

 شناسی 

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

 5تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
شهرستان  -قطب شهيد کاوه –طراح سوال : سرکار خانم نرگس پيرنيا 

 تبادکان

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

8 

  در مورد تغيير در اطالعات وراثتی به سواالت زیر پاسخ دهيد

 ؟  نمی شودالف( در چه صورت جهش حذف یا اضافه سبب تغيير چارچوب خواندن 

 ب( چرا جهش خاموش تاثيري بر پروتئين ندارد؟

75./ 

9 

 هر یك از موارد زیر چه تاثيري بر گوناگونی )تنوع ( دارند ؟

 الف( جهش                                 ب( انتخاب طبيعی
5/1 

01 

 یاخته اي به سواالت زیر پاسخ دهيد .در مورد تنفس 

 الف( قند کافت )گليلوليز( در کدام قسمت سلول انجام ميشود ؟

 ب( به ازاي هر مولکول گلوکز چند بار چرخه کربس انجام می شود؟

 را به کدام بخش ميتوکندري انتقال می دهند ؟ +Hپ( پمپ هاي پروتونی ، یون هاي 

 به زنجيره انتقال الکترون ميتوکندري)راکيزه( الکترون می دهند ؟ مولکول هات( کدام 

 ث( سيانيد چگونه باعث توقف زنجيره انتقال الکترون ميتوکندري می شود ؟

75/0 

00 

 در مورد فتوسنتز به سواالت زیر پاسخ دهيد .

 ( را در فضاي درون تيالکوئيد بنویسيد .+Hالف(دو علت افزایش غلظت پروتون ) 

 اولين ماده پایدار ساخته شده در چرخه کالوین چند کربنی است ؟ب( 

 پ( در کدام گياهان تثبيت کربن فقط در چرخه کالوین انجام می شود ؟

 ت( یك شباهت و یك تفاوت تنفس نوري و تنفس یاخته اي را بنویسيد .

 ث( براي تصفيه فاضالب ها از کدام باکتریها استفاده می شود . 

75/0 

02 

 رد زیست فناوري ومهندسی ژنتيك به سواالت زیر پاسخ دهيد.درمو

 در هر جایگاه تشخيص آنزیم، چند پيوند فسفودي استر را برش می زند؟ ECOR0الف(آنزیم 

 )دناي(نوترکيب چيست؟ DNAب(

 پ(یك مزیت گياهان مقاوم به علف کش را بنویسيد؟

25/0 

  ادامه سواالت در صفحه بعد 

 

 بسمه تعالی



091 

 

  

زیست سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 شناسی 

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

 5تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
شهرستان  -قطب شهيد کاوه –طراح سوال : سرکار خانم نرگس پيرنيا 

 تبادکان

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

03 

 در هر مورد نوع یادگيري را مشخص کنيد .

 الف(بازوهاي شقایق دریایی به حرکات مداوم آب پاسخ نمی دهند.

 ب(انجام حرکات نمایشی توسط جانوران سيرک

5/1 

04 

 پاسخ کوتاه دهيد .

 الف(چرا کاکایی پوسته هاي تخم را از النه خارج می کند؟

 ب(نوع نظام جفت گيري در طاووس نر چيست؟

 پ(چرا در نوعی جيرجيرک،انتخاب جفت بر عهده جانور نر است؟

 ت(چرا گاهی جانوران غذایی را مصرف می کنند که محتوي انرژي چندانی ندارد؟

 گروهی را بنویسيد.ث(یك مزیت زندگی 

25/0 

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

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی



226 

 

  
زیست سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 شناسی 

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

 2تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
شهرستان  -قطب شهيد کاوه –طراح سوال : سرکار خانم نرگس پيرنيا 

 تبادکان

 نمره پاسخ نامه  ردیف

 2 ج(ص       چ(غ         ح(ص  الف( غ       ب(غ        پ(غ       ت(ص      ث(ص     0

2 

  yو  x(    پ( فنوتيپ  ت( 3پلی مراز  RNA)  3ریبوزومی(  ب( رنا بسپاراز  RNAالف(رناي رناتنی)

 ث( انتقال فعال   ج( غشا تيالکوئيد   چ( توده داخلی    ه( غذایابی بهينه 

2 

 2 0ح(       3چ(      3ج(       0ث(       0ت(      4پ(      3ب(      2الف(  3

4 

مانند بوجود می آیند که به هر یك از آنها Y( دو ساختار 1,25الف( در محلی که دو رشته دنا از هم جدا شوند)

 (1,25دوراهی همانند سازي می گویند.)

 (1,25( رو نویسی گفته ميشود.)DNA(  از روي بخشی از یك رشته ي دنا)1,25)رنا( )RNAب( به ساخته شدن 

( در همه ي جایگاه هاي ژنی افراد یك جمعيت را خزانه ژن آن 1,25مجموع همه ي دگره هاي موجود )پ( 

 (1,25جمعيت می گویند.)

( یك ژن  در یاخته هاي فردي که داراي نسخه ناقص از همان ژن است. 1,25ت( یعنی قرار  دادن نسخه سالم )

(1,25 ) 

2 

5 

 (1,25باکتري هاي بدون کپسول، کپسول دار شدند.)( از 1,25الف( نتيجه گرفت تعدادي )

 4پ(     ب( مشاهده کرد که انتقال صفت صورت گرفت یعنی باکتري هاي فاقد کپسول، کپسول دار شدند.

 ت( پيوند هاي هيدروژنی

0,25 

 0,25 رالف( توالی آنتی کدون  ب( طویل شدن   پ( ميانه )اینترون(   ت( بخشی از راه انداز     ث( اپراتو 6

7 

 Dd  (25/1              )(     ب( 25/1الف(  هم توانی)

 RW*RW                                 4/2 (75/1)پ( 

RW RR 

WW RW 

ت( تغذیه نوزاد با شير خشك هاي فاقد فنيل آالنين و در رژِیم غذایی او براي آینده از رژیم بدون یا کم فنيل 

 (5/1آالنين استفاده می شود) 

0,75 

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی



227 

 

  

زیست سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 شناسی 

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

 2صفحه:  تعداد 0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
شهرستان  -قطب شهيد کاوه –طراح سوال : سرکار خانم نرگس پيرنيا 

 تبادکان

 نمره پاسخ نامه   ردیف

8 

 باشد 3الف( در صورتی که تعداد نوکلئوتيد هاي حذف یا اضافه شده مضربی از 

 (1,5به رمز دیگري از همان آمينو اسيد تبدیل می کند.)ب( چون رمز یك آمينو اسيد را 

1,75 

 1,5 الف( افزایش تنوع        ب( کاهش تنوع 9

01 

 FADH2 (5)/1و  NADHالف( ماده ي زمينه اي سيتوپالسم       ب( دوبار        پ( فضاي بين دو غشا     ت(

 (5/1را مهار می کند.) O2ث( واکنش نهایی مربوط به انتقال الکترون ها به 

0,75 

00 

 (5/1از بستره به داخل تيالکوئيد) +Hدر فضاي درون تيلوکوئيدبه علت تجزیه آب و پمپ  +Hتوليد   -0الف( 

 C3پ(  کربنی            3ب( ترکيب 

 (5/1توليد می شود ولی در تنفس نوري توليد نمی شود) ATPتوليد می شود. در تنفس سلولی  CO2ت( در هردو 

 ث( باکتري هاي گوگردي فتوسنتز کننده

0,75 

02 

 (1,5(        ب( به مجموعه دناي ناقل و ژن جاگذاري شده در آن دناي نو ترکيب گفته می شود.)1,25) 2الف( 

پ( با استفاده از علف کش هایی که در طبيعت راحت تجزیه می شوند می توان علف هاي هرز را بدون آسيب به 

گياه اصلی از بين برد یا به علت عدم شخم زدن زمين خاک هاي سطحی کمتر دستخوش فرسایش می شوند. 

(1,5 ) 

0,25 

 1,5  الف( خو گيري) عادي شدن(             ب( شرطی شدن فعال    03

04 

 ب( چند همسري         الف( کاهش احتمال شکار شدن یا افزایش احتمال بقاي جوجه ها

 ت( چون مواد مورد نياز آنها را تآمين می کند.بيشتري در توليد مثل می پردازد.       پ( چون جانور نر هزینه ي

افزایش یابد یا شکار گروهی ث( احتمال شکار شدن کمتر می شود یا دسترسی به منابع غذایی ممکن است 

 موفقيت بيشتري دارد.

0,25 

 21 جمع نمرات موفق و پيروز باشيد

 

 بسمه تعالی


