
026 

 

  

 011مدت امتحان :   صبح 8ساعت شروع : رشته : تجربی سؤاالت امتحان نهایی درس :  زیست شناسی

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

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
ناحيه  –قطب شهيد هاشمی نژاد –طراح سوال : سرکارخانم رشيدي نيا 

 دبيرستان نرجس – 0

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

0 

 .ديغ مشخص کن ایرا با ص  ریاز عبارات ز كیو غلط بودن هر  حيصح

کند  يدو نسل همانند ساز  N 05 يکشت حاو طيدر مح  N 04 يدارا يحلقو( DNA) يمولکول دنا كیاگر  -الف

 .ستندين  N 05 ينسل دوم دارا ياز مولکول ها یمين

 کشف شد. Tو  A يبودن تعداد بازها کسانی ليچارگاف دل يدر پژوهش ها -ب

 کرد. نييسالم تع یجنس اختهی كی قیتوان از طر یرا در انسان نم يهسته ا (ژنومژنگان ) -ج

به الکتات تبدیل  NADHدر فرایند تخمير الکتيکی ، پيرووات پس از ورود به راکيزه با گرفتن الکترون هاي -د

 ميشود.

ژن مورد استفاده قرار می گيرند، داراي رنگيزه باکتري هایی که در تصفيه فاضالب ها براي حذف سولفيد هيدرو -ه

 جذب کننده نور هستند.

با انتقال الک پشت از مناطق بسيار گرم به محيط آزمایشگاهی با اب و غذاي کافی باز هم رکود تابستانی انجام  -و

 ميشود. 

5/0 

2 

 .ديرا با کلمات مناسب کامل کن ریجمالت ز

 ها هستند. نيساختار دوم در پروتئ لي....................... منشا تشک يوندهايپ  -الف

 ساختار پروتئين انسولين از نوع ساختار ................... می باشد. -ب

 دهد. ی............................................... رخ م یهنيهم م ییبر خالف گونه زا یهنيدگر م ییدر گونه زا -ج

 ياه آناناس چرخه کالوین در یاخته هاي ............................................ انجام می شود.در گ -د

 آنزیم هاي برش دهنده ي باکتري ها قسمتی از سامانه .................................. آنها محسوب می شود. -ه

خویشاوندان و غير  -غير خویشاوندان –رفتار دگر خواهی در خفاش هاي خون آشام نسبت به )خویشاوندان  -و

 خویشاوندان ( آن ها انجام می شود.

5/0  

 5/1 شود؟ یمولکول در سراسر آن م نیباعث ثابت ماندن قطر ا( DNA)در مولکول دنا  يساختار یژگیکدام و 3

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی



027 

 

  
 011مدت امتحان :   صبح 8ساعت شروع : رشته : تجربی سؤاالت امتحان نهایی درس :  زیست شناسی

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

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
ناحيه  –قطب شهيد هاشمی نژاد –طراح سوال : سرکارخانم رشيدي نيا 

 دبيرستان نرجس – 0

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

4 

 دهد . یمولکول دنا را نشان م يهمانند ساز ریشکل ز

 .   ديکن يشده را نام گذار ينقاط شماره گذار -الف

0-                    .........................2- .............................. 

 است. تيدنا بسپاراز در حال فعال میو چند آنز کازيهل میقطعه از مولکول دنا چند آنز نیدر ا -ب

                                                                   

0 

5 

 شکل زیر طرح ساده اي از رشته الگوي مولکول دنا و رناي بالغ حاصل از آن را نشان می دهد. 

 سلول مربوطه هو هسته اي )یوکاریوت( است یا پيش هسته اي )پروکاریوت(؟ -الف

 بخش هایی از مولکول دنا که به شکل حلقه در آمده چه نام دارد؟                          -ب

                                                                                                                                               

5/1 

6 

 (به سواالت زیر پاسخ دهيد.DNAا توجه به توالی نوکلئوتيدي در این قطعه از مولکول دنا ) ب

 رونویسی شده را از چپ به راست در نظر بگيرید.( (mRNA)جهت ترجمه رشته رناي پيك ) 

                                                       AAATGCCGAGCCTAATCTAACG   رشته رمز گذار 

                                                       ATTAGATTGC GTTTACGGCTCG      رشته الگو 

 رشته پلی پپتيد حاصل از ترجمه آن داراي چند آمينو اسيد خواهد بود؟ -الف

 می شود چيست؟ Aسومين رمزه )کدونی( که وارد جایگاه  -ب

ر مولکول دنا زیر آن خط کشيده شده حذف شود چه تغييري در که د Gاگر در یك جهش نقطه اي نوکلئوتيد  -ج

 رشته پلی پپتيد حاصل، به وجود می آید؟چرا؟                                                          

0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 

 

 

 بسمه تعالی



028 

 

  
 011مدت امتحان :   صبح 8ساعت شروع : رشته : تجربی :  زیست شناسی سؤاالت امتحان نهایی درس

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

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
ناحيه  –قطب شهيد هاشمی نژاد –طراح سوال : سرکارخانم رشيدي نيا 

 دبيرستان نرجس – 0

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

7 

شکل زیر تنظيم بيان ژن در هوهسته اي)یوکاریوت( ها را نشان می دهد. بخش هاي شماره گذاري شده را 

 نامگذاري کنيد.  

                                                                        

0 

8 

 دارند. Oو دختري سالم با گروه خون  ABزن و مردي سالم پسري هموفيل با گروه خون

 ژن نمود )ژنوتيپ( پدر و مادر را براي صفت هموفيلی بنویسيد. -الف

 چيست؟گروه خون پدر و مادر  -ب

0 

9 

 موج دار دارند. يبا مو يمقاوم هستند فرزند ایماالر يماريفر که هر دو نسبت به ب يبا مو يصاف و مرد يبا مو یزن

 است؟ قراربرفر  يمو دگرهصاف و  يمو دگره نيب يباشد چه رابطه ا یصفت آتوزوم كیاگر صفت حالت مو  -الف

 ژنوتيپ هایی در فرزندان این زوج پيش بينی می کنيد؟در رابطه با بيماري کم خونی داسی شکل چه -ب

0 

01 

 چهار ژن نمود )ژنوتيپ( زیر در رابطه با رنگ ذرت مفروض است :

0 )AAbbCC        2 )AaBbCc         3 )AaBBCc             4 )AABbCC 

 

 کداميك نسبت به سایرین از فراوانی کمتري برخوردار است؟         -الف

 و ژن نمود )ژنوتيپ( باعث ایجاد رخ نمود ) فنوتيپ( هاي مشابه می شوند؟                                      کدام د -ب

5/1 

00 
با افزایش فشردگی در بخش هایی از فام تن )کروموزوم( ميزان بيان ژن موجود در این بخش ها چه تغييري می 

 کند؟ چرا؟
5/1 

02 
اي و انتخاب طبيعی در فراوانی دگره )الل( ها ایجاد می کنند چه تفاوتی با هم  تغييري که دو پدیده رانش دگره

 دارند؟

5/1 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی



029 

 

 011مدت امتحان :   صبح 8ساعت شروع : رشته : تجربی سؤاالت امتحان نهایی درس :  زیست شناسی  

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

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
ناحيه  –قطب شهيد هاشمی نژاد –طراح سوال : سرکارخانم رشيدي نيا 

 دبيرستان نرجس – 0

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

03 

 اصطالحات زیر را تعریف کنيد.

 ساختارهاي آنالوگ -الف

 خزانه ژن جمعيت -ب

0 

04 

 پالسمين مهندسی شده و پالسمين طبيعی ، 

 چه تفاوت ساختاري با هم دارند؟ -الف

 چه تفاوت عملکردي باهم دارند؟ -ب

5/1 

05 

 براي توليد گياه پنبه تراژن مقاوم به آفت ،

 موجودي استخراج می شود؟ژن منتقل شده از چه  -الف

 پروتئين محصول این ژن کجا و چگونه فعال می شود؟ -ب

75/1 

06 

 در هنگام توليد انسولين به روش هاي مهندسی ژنتيك ،

 ؟نمی شودکدام مرحله توسط باکتري هاي تراژن انجام  -الف

 این مرحله شامل چه فرایندي است؟ -ب

5/1 

07 

 در تنفس یاخته اي ،

 چه مولکول هایی تشکيل می شوند؟ Aطی فرایند تبدیل پيرووات به استيل کوآنزیم  -الف

 تراکم یون هيدروژن در کدام بخش از ميتوکندري باال است؟-ب

 انرژي الزم براي ایجاد این تراکم باال چگونه تامين می شود؟ -ج

5/0 

08 

 بدن ما دارند؟ کاروتنوئيد موجود در ميوه و سبزیجات چه نقشی در حفظ سالمت

 

75/1  

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 

 

 

 بسمه تعالی



031 

 

 011مدت امتحان :   صبح 8ساعت شروع : رشته : تجربی سؤاالت امتحان نهایی درس :  زیست شناسی  

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

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
ناحيه  –قطب شهيد هاشمی نژاد –طراح سوال : سرکارخانم رشيدي نيا 

 دبيرستان نرجس – 0

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

09 

 در واکنشهاي وابسته به نور فتوسنتز ،

 چگونه جبران می شود؟ 2در فتوسيستم  aکمبود الکترون سبزینه  -الف

 آخرین مولکول دریافت کننده الکترون در زنجيره هاي انتقال الکترون چه نام دارد؟ -ب

 ساز کجا مستقرند و پروتون ها را به کجا منتشر می کنند؟ ATPآنزیم هاي  -ج

0 

21 

 ، C 3افزایش بيش از حد دما ونور در محيط گياهان 

 ميزان کربن دي اکسيد و اکسيژن درون برگ دارد؟ چرا؟چه اثري بر  -الف

 چه اثري بر عملکرد آنزیم روبيسکو دارد؟ -ب

 چه اثري بر ميزان فراورده هاي فتوسنتزي دارد؟ -ج

0 

20 

 در یك جایگاه تشخيص این آنزیم ،  0EcoRدر نتيجه فعاليت آنزیم 

 چند پيوند فسفو دي استر شکسته می شود؟ -الف

 باز آلی مکمل از هم جدا می شوند؟چند جفت  -ب

5/1 

22 

 هر یك از موارد زیر مربوط به کدام یك از انواع یادگيري است؟

 پرهيز پرنده ازخوردن دوباره پروانه مونارک -الف

 بی اهميت شدن مترسك براي پرنده ها در مزرعه -ب

5/1 

 5/1 کافيست (قلمرو خواهی براي جانوران چه فوایدي دارد؟ ) ذکر دو مورد  23

24 
در زندگی گروهی زنبورهاي عسل ، حرکات ویژه زنبور کارگر یابنده منبع غذایی ، چه اطالعاتی را درباره منبع 

 غذایی به زنبور هاي دیگر ارائه می کند؟
5/1 

25 

ذا چرا خرچنگهاي ساحلی با وجود انرژي بيشتر موجود در صدفهاي بزرگ ، صدفهاي متوسط را به عنوان غ -الف

 ترجيح می دهند؟

 این موضوع در رفتار غذایابی چه ناميده می شود؟ -ب

5/1 

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

 

 

 بسمه تعالی



096 

 

 

  

سؤاالت امتحان نهایی درس :  زیست 

 شناسی

 011مدت امتحان :   صبح 8ساعت شروع : رشته : تجربی

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

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
ناحيه  –قطب شهيد هاشمی نژاد –طراح سوال : سرکارخانم رشيدي نيا 

 دبيرستان نرجس – 0

 نمره پاسخ نامه  ردیف

 5/0 ص -ص            و -غ            ه -ص           د -غ           ج -غ          ب -الف 0

2 
 -مبانبرگ                        ه -جغرافيایی                دجدایی  -چهارم                 ج -هيدروژنی             ب -الف

 خویشاوند و غير خویشاوند -دفاعی               و
5/0 

 5/1 قرارگيري یك باز تك حلقه اي در برابر یك باز دو حلقه اي بعنوان بازهاي مکمل 3

4 

 (25/1همانند سازي ) دو راهی  -2(           25/1نقاط شروع همانند سازي )  -0 -الف

 (25/1(                    دوازده مولکول دنا بسپاراز   ) 25/1شش مولکول هليکاز    )  -ب
0 

 5/1 (25/1اینترون یا ميانه )  -(              ب25/1یوکاریوت )  -الف 5

6 

 CUA   (25/1) -(         ب25/1آمينو اسيد )  5 -الف

(  چون با تغيير چارچوب خواندن رمزه پایان جلوتر قرار می 25/1کوتاهتر می شود ) رشته پلی پپتيد حاصل  -ج

 (25/1گيرد. ) 

0 

 0 (25/1راه انداز )  -4(     25/1عوامل رونویسی )  -3(     25/1توالی افزاینده ) -2(    25/1رنا بسپاراز )  -0 7

8 

 XH  Y      (25/1)(                       پدر: 25/1)     XH  Xhمادر:   -الف

 B    (5/1)و    A -ب
0 

9 

 (25/1رابطه بارز ناقص )  -الف

 HbS  HbS    (75/1 )و     HbA  HbSو    HbA  HbA -ب
0 

 5/1 ( 25/1)  3و  0 -(     ب25/1)  4 -الف 01

 5/1 (25/1بسپاراز به ژن کم می شود ) ( چون دسترسی آنزیم رنا  25/1کاهش می یابد ) 00

02 
تغيير فراوانی دگره ها در رانش دگره اي بر خالف انتخاب طبيعی، ارتباطی یا سازگاري آنها با محيط ندارد و به 

 سازش نمی انجامد.
5/1 

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

 

 

 بسمه تعالی



097 

 

 

  
نهایی درس :  زیست سؤاالت امتحان 

 شناسی

 011مدت امتحان :   صبح 8ساعت شروع : رشته : تجربی

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

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
ناحيه  –قطب شهيد هاشمی نژاد –طراح سوال : سرکارخانم رشيدي نيا 

 دبيرستان نرجس – 0

 نمره پاسخ نامه   ردیف

03 

 (5/1ساختارهاي آنالوگ : ساختار هایی که کار یکسان اما طرح متفاوت دارند .)  -الف

 (5/1خزانه ژنی جمعيت : مجموع همه دگره هاي موجود در همه جایگاه هاي ژنی افراد یك جمعيت )  -ب

0 

04 

 (25/1یك آمينو اسيد با هم تفاوت دارند. ) در  -الف

 (25/1مدت زمان فعاليت پالسمایی در پالسمين مهندسی شده بيشتر است. )  -ب

5/1 

05 

 ( 25/1باکتري ) -الف

 ( شکسته و فعال می شود. 25/1(  و تحت تاثير آنزیم هاي گوارشی )25/1در لوله گوارش حشره )  -ب

75/1 

06 

 ( 25/1انسولين غير فعال به انسولين فعال )مرحله تبدیل  -الف

 (  25/1در آزمایشگاه به وسيله پيوند هایی به هم متصل می شوند . )  Bو  Aزنجيره هاي پلی پپتيدي  -ب

5/1 

07 

 ( 25/1فضاي بين دو غشاي ميتوکندري )   -(    ب 5/1)    NADHو      CO 2   -الف

 FADH   (25/1) 2(  و   25/1)   NADH( 25/1الکترون هاي پر انرژي )  -ج 

5/0 

08 
( مانع اثر تخریبی آنها بر  25/1( در واکنش با رادیکال هاي آزاد )25/1کارو تنوئيد ها پاداکسنده بوده ) 

 (25/1مولکولهاي زیستی می شوند. ) 

75/1 

09 

 NADP+   (25/1) -ب         (  25/1تجزیه مولکول آب ) -الف

 ( منتشر می کنند.25/1( و پروتون ها را به بستره ) 25/1تيالکوئيد مستقرند ) در غشاي  -ج

0 

21 

 (  25/1( دي اکسيد کربن کاهش و اکسيژن افزایش می یابد. )25/1به دليل بسته شدن روزنه ها )  -الف

 ( 25/1عملکرد اکسيژنازي آنزیم روبيسکو افزایش می یابد. ) -ب

 ( 25/1کاهش می یابد. ) -چ

0 

 5/1 (25/1)     4 -(             ب 25/1)   2 -الف 20

 5/1 (25/1خو گيري یا عادي شدن )  -(              ب 25/1شرطی شدن فعال ) -الف 22

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی



098 

 

  

سؤاالت امتحان نهایی درس :  زیست 

 شناسی

 011مدت امتحان :   صبح 8ساعت شروع : تجربیرشته : 

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

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
ناحيه  –قطب شهيد هاشمی نژاد –طراح سوال : سرکارخانم رشيدي نيا 

 دبيرستان نرجس – 0

 نمره پاسخ نامه  ردیف

 5/1 افزایش غذا و انرژي دریافتی ، افزایش امکان جفت یابی ، افزایش دسترسی به پناهگاه ) دو مورد کافيست( 23

 5/1 (25/1( و جهتی که باید پرواز کنند ) 25/1فاصله تقریبی منبع غذایی تا کندو )  24

25 

 (25/1بزرگ باید انرژي بيشتري صرف کنند. ) چون براي شکستن صدفهاي  -الف

 (25/1غذایابی بهينه )  -ب

5/1 

 21 جمع نمره موفق وپيروز باشيد
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