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

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

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
قطب شهيد هاشمی  -طراح سوال : سرکار خانم فرشته امامی کيان

 دبيرستان شاهد فاطميه )س(                                                                            دبيرستان  -2ناحيه  –نژاد 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

0 

 .ديمشخص کن ليرا بدون ذکر دل ریجمالت ز ینادرست ای یدرست 

 ، ابعاد این مولکول مشخص شد.Xبا پرتو  DNAاستفاده از تصویر به دست آمدده ازبا -الف

 .رديگ یمورد استفاده قرار م یسیرونو يرشته به عنوان الگو كیدر هر مولکول دنا همواره  -ب

 ناقص است. تيغالب ي(مربوط به هر صفت رابطه ي)دگره هاياللها نيرابطه ب یمونيدر گل م -پ

 زنده نباشد.حاوي هيچ بخش از پيکر موجود سنگواره ممکن است -ت

 وابسته هستند.  ATPجانداران براي حفظ ویژگيهاي خود به-ث

 سبزینه برخالف راکيزه نمی تواند به طور مستقل تقسيم شود.-ج

 در زیست فناوري نوین از روش تخمير و کشت ریزاندامگان، موادي مانند پادزیست به دست آمده است. -چ

 ه یکسان است.اساس رفتار غریزي در همه ي افراد یك گون -ح

2 

2 

 .ديرا با کلمه مناسب پر کن یخال يجا ریدر عبارات ز

می شود را......................... می  فعاليت ................. دنابسپاراز که باعث تصحيح اشتباهات در همانندسازي -الف

 گویند.

...........  گاهیدر جا كيپ يناقل و رنا يرنا نيب یدروزنيه ونديترجمه پ ندیشدن در فرا لیطو يدر مرحله  -ب

 شود. یشکسته م

 ییاز گونه زا یشوندمثال خوب یم جادی............. اخطاي که براثر يچندالد اهانيگ شیدايپ-پ

 .......................  است. 

 می شود.براي انجام واکنشهاي مربوط به تجزیه گلوکز انرژي فعال سازي از ................ تامين -ت

 در سبزدیسه ي گياهان ، هر فتوسيستم شامل ...............  و ..................  است.-ث

 یاخته بنيادي کبد می تواند تکثير شود و به یاخته کبدي یا یاخته .................. تمایز یابد. -ج

 ندهد .............. گویند.نوعی از یادگيري را که جانور می آموزد که به برخی از محرکهاپاسخ  -چ

5/2 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 

 بسمه تعالی
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 700  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : زیست شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس :   

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

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
قطب شهيد هاشمی  -فرشته امامی کيانطراح سوال : سرکار خانم 

دبيرستان شاهد فاطميه )س(                                                                            دبيرستان  -2ناحيه  –نژاد 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

3 

 به سواالت پاسخ کوتاه بدهيد.

 دوسر متفاوت وجود دارد؟ شهيهم یخط يرنا ایچرا در هر رشته دنا -الف

 دنا چيست؟اهميت ثابت ماندن قطر -ب

0 

4 

 : نهايبا توجه به ساختار پروتئ

 دي سولفيدي براي ایجاد کدام ساختار تشکيل می شوذ؟  يوندهايپ-الف

 يرد؟گ یدر چه صورت ساختار چهارم شکل م -ب

5/1 

5 

    AAGUUAUGUUCUUUGCUAUUUGAGUCAAA.ديده پاسخ  كيپ يرنا این مولکول ترجمه در ارتباط با

                   

 ست؟يشود چ یم بوزومیرAگاهیکه وارد جا يپادرمزه ا نياول -الف

 کدام است؟ رديگيقرار م بوزومیر P گاهیرمزه که در جا نیآخر-ب

 است؟ پيوند پپتيديچند  يرنا دارا نیا يساخته شده از رو ديپپت -پ

75/1 

 25/1 یك تفاوت بين رشته ي رناي رونویسی شده با رشته رمزگذار ژن بنویسيد. 6

7 

را نامگداري کرده و نقش هریك را در رونویسی 2و 0در شکل که مربوط به رونویسی در هوهسته اي است  موارد

 بنویسيد.

 

0 

 75/1 ژن نمود فرزندان را با کمك مربع پانت نشان دهيد.  ،باشد Oهمسرش  و AB یشخص یاگر گروه خون 8

9 

 علت شایع ترین نوع هموفيلی چيست؟ -الف

 ختر؟ چرا؟د ایفرزند پسر است  نیآمده باشد ا ايبه دن یليند مبتال به هموفزفر یپدر ومادر سالماگر از -ب 
0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی



033 

 

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

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

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
قطب شهيد هاشمی  -فرشته امامی کيانطراح سوال : سرکار خانم 

دبيرستان شاهد فاطميه )س(                                                                            دبيرستان  -2ناحيه  –نژاد 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

01 

 :در صفت رنگ ذرت 

 ژن نمود)ژنوتيپ(ذرت هایی که نزدیك ترین رنگ به رخ نمود سفيد را دارند،داراي چندالل غالب هستند؟ -الف

 این صفت داراي چند جایگاه ژنی است؟ -ب

5/1 

00 

 به سواالت پاسخ کوتاه دهيد.

 در چه صورت جهش جانشينی را خاموش می گویند؟-الف 

 چيست؟ مناطق رینسبت به سا زيخ ایدر منطق ماالر Hbsدگره  یعلت باالتر بودن فراوان-ب

جانداران به روشهاي مختلفی سازش پيدا کرده اند به ساختاري که نشان می دهد که براي پاسخ به یك نياز،  -پ

 چه می گویند؟

25/0 

02 
روي  A ,Bپس از کراسينگ اور)چليپایی شدن(چه دگره هایی دارد؟)   AaBbنمود  گامتهاي نوترکيب فردي باژن

 یك کروموزوم قرار دارند. (
5/1 

03 

 در ارتباط با تنفس یاخته اي به سواالت پاسخ دهيد.

 ي قندکافت درسلول توليد چه محصوالتی است؟نتيجه  -الف

 ساخته می شود؟ FADH2در چه مرحله اي -ب

 ساز در غشاي داخلی راکيزه چيست؟ ATPنقش مجموعه پروتئينی آنزیم -پ

5/0 

04 

 درتخمير الکلی :

 آزاد می شود.؟ CO2الف( در چه مرحله اي 

 در کدام واکنش اتفاق می افتد؟ +NADب( توليد 

5/1 

 سواالت در صفحه بعدادامه 

 

 

 

 

 بسمه تعالی
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 700  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : زیست شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس : 

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

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
قطب شهيد هاشمی  -فرشته امامی کيانطراح سوال : سرکار خانم 

دبيرستان شاهد فاطميه )س(                                                                            دبيرستان  -2ناحيه  –نژاد 

 نمره نامه دارد(سوًاالت )پاسخ  ردیف

05 

 با توجه به واکنش های فتوسنتزی به سواالت زیر پاسخ دهید

 در نهایت به چه مولکولی می رسد؟ 1الکترون برانگیخته از فتوسیستم  -الف

 با تجزیه نوری آب الکترون های ایجاد شده چه نقشی دارند؟ -ب

 کربنه ی ابتدای چرخه کالوین چه نام دارد؟ 5قند  -پ

 واکنش های کالوین در کدام یاخته ها انجام می شود؟ C4اهان در گی -ت

 واکنش تثبیت اولیه کربن ، باعث تشکیل چه مولکولی می شود؟ CAMدر گیاهان  -ث

5/1 

06 

 در واکنش هاي مربوط به تنفس نوري که در راکيزه انجام می شود مولکول آزاد شده چيست؟

 
25/1 

 25/1 که در تصفيه ي فاضالبها براي حذف هيدروژن سولفيد به کار می رود ،چيست؟رنگيزه فتوسنتزي در باکتریهایی  07

08 

 در ارتباط با مراحل مهندسی ژنتيك پاسخ دهيد.

 در منطقه تشخيص آنزیم برش دهنده دنا، چه پيوند هایی شکسته می شود؟ -الف

 منظور از دناي نو ترکيب چيست؟ -ب

 ميزبان با چه روش هایی صورت می گيرد؟ وارد کردن دناي نو ترکيب در یاخته -پ

5/0 

09 

 براي موارد زیر دليل ذکر کنيد.

 اینترفرونی که به روش مهندسی ژنتيك ساخته می شود فعاليتی بسيار کمتر از اینترفرون طبيعی دارد. -الف

انسولين فعال مهمترین مرحله در ساخت انسولين به روش مهندسی ژنتيك تبدیل انسولين غير فعال به  -ب

 است.

5/1  

21 

 در کداميك از موارد زیر جانوران ماده براي انتخاب شدن رقابت می کنند؟

 جيرجيرک  -قمري خانگی     پ -طاووس      ب -الف
25/1  

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی
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 700  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : زیست شناسی  سؤاالت امتحان نهایی درس : 

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

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
قطب شهيد هاشمی  -فرشته امامی کيانطراح سوال : سرکار خانم 

دبيرستان شاهد فاطميه )س(                                                                            دبيرستان  -2ناحيه  –نژاد 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

 5/1 به چه علت رفتار کاکایی در بيرون انداختن تخم از النه ، سازگارکننده است؟ 20

22 

 چرا خرچنگ هاي ساحلی صدف هایی با اندازه ي متوسط را بر صدف هاي بزرگتر ترجيح می دهند؟ -الف

 این رفتار چه نام دارد؟ -ب
75/1 

23 

 با توجه به رفتار دگرخواهی ،  براي هریك از موارد زیر جانورانی را مثال بزنيد .

 رفتار دگر خواهی نسبت به خویشاوندان -الف

 تشکيل گروه همکاري  -ب

5/1 

 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 :

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

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
قطب شهيد هاشمی نژاد  -طراح سوال : سرکار خانم فرشته امامی کيان

                                                                             دبيرستان شاهد فاطميه )س(دبيرستان  -2ناحيه  –

 نمره پاسخ نامه ردیف

 2 25/1ص      هر مورد –غ         ح  -غ        چ -ص       ج -ص        ث -غ         ت-غ       پ -ص    ب-الف 0

2 

      ATP-هم ميهنی     ت –کاستمانی  -پ          E-ویرایش      ب  -نوکليازي  -الف

 خو گيري -مجراي صفراوي      چ -یك مرکز واکنش         ج –آنتن هاي گيرنده نور  -ث 

5/2 

3 

 5/1است. آزاد گرید يدر انتها ليکسهيدروانتها وگروه  كیگروه فسفات در  -الف

 25/1 بهتر فام تنهادر فشرده شدن و تاثير  25/1پایداري اطالعات  -ب 

0 

 5/1 25/1در صورتيکه دو یا چند زنجيره پلی پپتيد کنار یکدیگر پروتئين را تشکيل دهند -ب  25/1سوم    -الف 4

 75/1 25/1هر مورد        4 -پ     AUU-ب    AAG -الف 5

 25/1 به جاي نوکئوتيد تيمين دار در دنا یوراسيل دار در رنا قرار دارد 6

7 
کمك به رنابسپاراز  25/1عوامل رونویسی(2)     25/1کمك به افزایش سرعت رونویسی25/1 توالی افزاینده(0

 25/1براي اتصال به راه انداز

0 

8 

 A B 

O AO BO 
 

75/1 

9 
زیرا پدر سالم است وبه علت اینه این بيماري وابسته    25/1پسر  –ب      25/1      8فقدان عامل انعقادي -الف

 5/1است براي داشتن دختر هموفيل باید پدر بيمار باشد  Xبه 

0  

 5/1 25/1سه جایگاه -ب       25/1یك آلل غالب    -الف 01

00 

 5/1رمز یك آمينواسيد به رمز دیگري براي همان آمينواسيد تبدیل شود -الف

با افراد سالم  سهیدر مقا ایافراد در برابر ماالر نیوا رديم یقرمز افراد ناخالص م يدر گلبولها يماريانگل ب-ب

 5/1مقاومند ،خالص

 25/1آنالوگ  -پ

25/0 

 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 :

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

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
قطب شهيد هاشمی  -فرشته امامی کيانطراح سوال : سرکار خانم 

                                                                 دبيرستان شاهد فاطميه )س(           دبيرستان  -2ناحيه  –نژاد 

 نمره پاسخ نامه ردیف

02     aB Ab     5/1 25/1هر مورد 

03 

 ATP    NADH        75/1پيرووات  ،  -الف

پروتونها از کانالی که در این مجموعه قرار دارد می گذرند و انرژي مورد نياز  -پ       25/1چرخه کربس        -ب

 5/1وگروه فسفات را فراهم می کنند. ADPاز   ATPبراي تشکيل 

5/0 

 5/1 25/1تبدیل اتانال به اتانول  -ب      25/1تبدیل پيرووات به اتانال    -الف 04

05 

ریبولوز -پ       5/1را جبران می کنند  2در مرکز فتوسيستم  aکمبود الکترون سبزینه -ب  NADP+   25/1 -الف

  25/1غالف آوندي   -ت      25/1بيس فسفات 

 25/1کربنی  4یك مولکول -ث

5/0 

06 CO2    25/1 25/1 

 25/0 25/1باکتریوکلروفيل   07

08 

 به مجموع دناي ناقل و ژن جایگذاري شده درآن-ب   5/1فسفو دي استر و هيدروژنی  –الف 

 5/1شوک الکتریکی  –شوک گرمایی -پ

  5/0 

09 

 25/1تشکيل پيوندهاي نادرست در هنگام ساخته شدن اینترفرون در یاخته باکتري-الف

 25/1تبدیل پيش هورمون به هورمون در باکتري انجام نمی شود -ب

5/1  

25/1 جيرجيرک 21  

5/1 5/1زیرا احتمال دسترسی شکارچی به زاده ها کاهش واحتمال بقاي آن ها را افزایش می دهد.   20  

22 

 5/1زیرا صدف هاي متوسط بيشترین انرژي خالص را تامين می کنند. -الف

 25/1غذایابی بهينه -ب

75/1  

5/1 25/1خفاش هاي خون آشام -ب       25/1زنبورهاي عسل    –الف   23  

 21 جمع نمره موفق و پيروز باشيد

 

 بسمه تعالی


