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

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

 6ناحيه -قطب شهيد هاشمی نژاد –طراح سوال : سرکارخانم عليزاده  97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

0 

 در هر یك از عبارت هاي زیر، جاي خالی را را با کلمات مناسب پر کنيد. 

 نوکلئوتيدها از نظر نوع قند، نوع ....................................... و تعداد گروه هاي فسفات با یکدیگر تفاوت دارند.-الف

.................... که پيش ماده در آن قرار می در یك آنزیم پروتئينی بخش اختصاصی وجود دارد به نام ...............-ب

 گيرد.

 از ویژگی هاي مشترک آنزیم دنابسپاراز و رنابسپاراز توانایی تشکيل پيوند .......................................... است.-ج

 ریبوزوم می شوند.  .....................در فرآیند ترجمه عوامل آزاد کننده فقط وارد جایگاه ................-د

اللی در انسان، حداکثر............................نوع ژنوتيپ در جمعيت مشاهده می  3در یك صفت تك جایگاهی -ه

 شود. 

 شایع ترین نوع بيماري هموفيلی مربوط به فقدان .......................................است.-و

 یك ژن رخ دهد فقط ...............................محصول تغيير می کند.اگر جهش ها در توالی هاي تنظيمی -ز

..........................نوعی جهش جابه جایی است که در آن قسمتی از یك کروموزوم به کروموزوم همتا متصل می -ح

 شود.

2 

2 

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

در آزمایشات گریفيت عالوه بر توانایی انتقال ماده وراثتی از یاخته اي به یاخته دیگر، ماهيت ماده وراثتی نيز -الف

 مشخص شد.     

 DNA04نسبت به  N05هاي داراي  DNAدر پژوهش هاي مزلسون و استال در دستگاه سانتریفيوژ )گریزانه( -ب

 کندتر حرکت می کردند. 

 توليد شده در هسته رخ می دهد پيش از ورود آن به سيتوپالسم صورت می گيرد.   mRNAهر تغييري که در -ج

 بدون مکمل باقی می مانند.             Aدر مرحله آغاز ترجمه، نوکلئوتيدهاي قرار گرفته در جایگاه -د

 افراد داراي فنوتيپ بارز همواره دو نوع گامت توليد می کنند. -ه

 ی صورتی، می توان بيش از دو نوع فنوتيپ در زاده ها مشاهده کرد.از آميزش دو گل ميمون-و

 با استفاده از ژنوم شناسی مقایسه اي می توان به تاریخچه تغيير گونه ها پی برد.  -ز

 بعد از هر نوع شارش ژن، خزانه ژنی دو جمعيت به هم شبيه می شود. -ح

2 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 

 بسمه تعالی



047 

 

  

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 :

 6ناحيه -قطب شهيد هاشمی نژاد –طراح سوال : سرکارخانم عليزاده  97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

3 

 با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید:                             

 پروتئین ها را نشان می دهد؟این شکل کدام نوع ساختار -الف

 شروع تشکیل این ساختار با تشکیل کدام پیوندها صورت می گیرد؟-ب

 

 

 

5/1 

4 

 با توجه به شکل به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد:   

 

 

 

 

 این شکل همانندسازي در کدام جانداران را نشان می دهد؟ -الف

 ، چند آنزیم هليکاز فعاليت می کنند؟ DNAبراي همانندسازي این -ب

 ، فاقد نيتروژن هستند؟DNAکدام یك از اجزاي نوکلئوتيدهاي -ج

 فعاليت نوکلئازي آنزیم دنابسپاراز را چه می نامند؟-د

0 

5 

 در شکل رو به رو:

 ها مربوط به کدام بخش مولکول  tRNAبا ذکر شماره مشخص کنيد تفاوت -الف

 می شود؟

 یك لنفوسيت انسان، در کدام بخش سلول ساخته می شود این مولکول در-ب

 توسط چه آنزیمی ساخته می شود؟  E.Coliاین مولکول در -د

75/1 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی
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048 

 

  

زیست  سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 شناسی

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

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

 6ناحيه -قطب شهيد هاشمی نژاد –طراح سوال : سرکارخانم عليزاده  97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

6 

 در یوکاریوت ها:

 منظوراز تنظيم بيان ژن در سطح فام تنی )کروموزومی ( چيست؟ -الف

 پلی مراز به سمت راه انداز کمك می کنند از چه جنسی هستند؟ RNAترکيباتی که به هدایت آنزیم -ب

75/1 

7 

 در مورد بيماري هموفيلی به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد:

 پيوسته است یا گسسته؟بيماري هموفيلی صفتی -الف

 یك مرد هموفيل چند نوع گامت ایجاد می کند؟-ب

 ژن نمود )ژنوتيپ( دختر ناقل بيماري هموفيلی را بنویسيد.  -ج

 کدام فام تن انسان جایگاهی براي دگره هموفيلی ندارد؟ -د

0 

 5/1 دارند بنویسيد. AaBBccدرمورد رنگ دانه هاي ذرت، دو ژنوتيپ که فنوتيپ )رخ نمود( مشابه ژنوتيپ  8

9 

 جانداران به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد؟ تغيير در ماده وراثتیدر مورد 

 ژنوم هسته اي در انسان شامل چند کروموزوم می شود؟-الف

 جهش جانشينی که طی آن توالی آمينواسيدها در پروتئين تغيير نمی کند چه ناميده می شود؟ -ب

 بزرگ مثال بزنيد.یك بيماري ناشی از جهش هاي -ج

 از عوامل جهش زاي فيزیکی یك مورد را فقط نام ببرید. -د

0 

01 

 مهمترین تفاوت گونه زایی دگر ميهنی و هم ميهنی در چيست؟-الف

 براي اندام هاي وستيجيال یك مثال بزنيد.-ب

5/1 

00 

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

 طی دو مرحله صورت می گيرد. AMPاز  ATPتوليد -الف

 ATPدر یك یاخته ميانبرگ گياه لوبيا، در اولين مرحله تنفس سلولی، با توليد هر ترکيب داراي دو فسفات، دو -ب

 مصرف می شود.

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 :

 6ناحيه -قطب شهيد هاشمی نژاد –طراح سوال : سرکارخانم عليزاده  97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

02 

 در هر یك از عبارت هاي زیر، جاي خالی را را با کلمات مناسب پر کنيد. 

توليد می  CO2کربنی تا پایان چرخه، .......عدد مولکول  6در واکنش هاي چرخه کربس از اکسایش مولکول -الف

 شود.

 تخمير الکتيکی مانند تنفس هوازي با ............................آغاز می شود.-ب

در سلول هاي پارانشيمی برگ درخت گردو، در هر فتوسيستم، مرکز واکنش مولکول هاي .....................است -ج

 که در بستري از .....................قرار دارد. 

0 

03 

 نفس سلولی هوازي به سواالت زیر پاسخ دهيد.درمورد ت

 در گليکوليز با کدام روش انجام می شود؟ ATP، ساخته شدن  ATPبر اساس روش هاي توليد -الف

 براي اکسایش کامل یك مولکول گلوکز، چند مولکول گاز اکسيژن الزم است؟-ب

 الکترون چه نام دارد؟در تنفس هوازي آخرین پذیرنده الکترون هاي مولکول هاي حامل -ج

 از ترکيبات سمی که باعث توقف زنجيره انتقال الکترون در سلول می شود یك مورد نام ببرید.-د

0 

04 

 در مورد تنفس بی هوازي به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد :

 در تخمير الکلی اتانال چگونه به اتانول تبدیل می شود؟ -الف

که اکسيژن کافی نباشد، پيرووات حاصل از گليکوليز به چه ماده اي در ماهيچه اسکلتی انسان در شرایطی -ب 

 تبدیل می شود؟

5/1 

05 

 در مورد فرآیند فتوسنتز در گياهان مختلف به سواالت زیر پاسخ دهيد:

 فتوسيستم ها در کدام بخش سبزدیسه قرار دارند؟-الف

 چه تغييري کرده است؟ CO2عدد اکسایش اتم کربن در مولکول قند نسبت به کربن مولکول -ب

 ، اسيد چهار کربنی چگونه از یاخته هاي ميانبرگ به یاخته هاي غالف آوندي منتقل می شود؟ C4در گياهان -ج

 چرا در باکتري هاي گوگردي ارغوانی در نتيجه انجام فتوسنتز ،گاز اکسيژن توليد نمی شود ؟-د

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 :

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

 6ناحيه -قطب شهيد هاشمی نژاد –طراح سوال : سرکارخانم عليزاده  97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

06 

 در مورد چرخه کالوین  به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد:

 با ریبولوز بيس فسفات کمك می کند چه نام دارد؟  CO2آنزیمی که به ترکيب شدن -الف

 مصرف می شود؟ ATPدر چند مرحله از چرخه، -ب

 مولکول تامين کننده الکترون در این چرخه چه نام دارد؟-ج

75/1 

07 

 در مورد مهندسی ژنتيك به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد:

 اولين مرحله همسانه سازي چيست؟-الف

 از شوک الکتریکی به چه منظوري استفاده می شود؟-ب

 بين ژن مورد نظر و دیسك )پالزميد( از چه آنزیمی استفاده می شود؟براي برقراري پيوند -ج

0 

08 

 به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد: فناوري مهندسی پروتئين و بافتدر مورد 

 در اولين ژن درمانی موفقيت آميز، کدام سلول ها ي بدن فرد، با مهندسی ژنتيك تغيير کردند؟-الف

 مهندسی ژنتيك با اینترفرون طبيعی در چيست؟تفاوت اینترفرون ساخته شده به روش -ب

5/1 

09 

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

 به طور معمول در هر دیسك، یك جایگاه شروع همانندسازي وجود دارد.-الف

 پيوند هيدروژنی وجود دارد. ECOR0  ،02در جایگاه تشخيص آنزیم -ب

 بنيادي موروال به همه انواع یاخته هاي جنينی و خارج جنينی متمایز می شوند.یاخته هاي -ج

 تبدیل پيش هورمون انسولين به هورمون فعال در باکتري ها انجام می گيرد. -د

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 :

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

 6ناحيه -قطب شهيد هاشمی نژاد –طراح سوال : سرکارخانم عليزاده  97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

21 

در جدول زیر هر یك از واژه ها با یکی از عبارت ها ارتباط منطقی دارد. مقابل هر عبارت شماره واژه را مشخص 

 کنيد.)یکی از واژه ها اضافه است(.

 گزاره واژه

 حل مسئله-0

 نفش پذیري-2

 شرطی شدن کالسيك-3

 خوگيري-4

 شرطی شدن فعال-5

 عدم پاسخ به محرک هاي تکراري بی خطر ..........-الف

 استفاده از تجربيات قبلی ............-ب

 پيوند جوجه هاي پرندگان با مادر .............-ج

 فشار دادن تصادفی اهرم توسط موش ..............-د

 

0 

20 

 در مورد رفتارهاي جانوران: 

 اختصاصی از منابع قلمرو چه سودي براي جانور دارد؟استفاده -الف

 چرا در برخی جيرجيرک ها برخالف بيشتر جانوران ، انتخاب فرد ماده بر عهده فرد نر است؟-ب

 در چه شرایطی در جانوران رکود تابستانی رخ می دهد؟  -ج

 

5/0 

22 

 با تعداد پرندگان چه رابطه اي دارد؟ در ارتباط با زندگی گروهی جانوران، درکبوترها درصد موفقيت شکارچی

  

 

25/1 

 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 :

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

 6ناحيه -قطب شهيد هاشمی نژاد –طراح سوال : سرکارخانم عليزاده  97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخ نامه ردیف

0 

 (  25/1پيوند فسفودي استر ) -(                ج25/1جایگاه فعال ) -(                    ب25/1باز آلی ) -الف

 )هشت(                 VIIIعامل انعقادي  -(                            و25/1نوع  )  6-(                   ه25/1)  Aجایگاه -د

 25/1مضاعف شدن )  -(                                    ح25/1مقدار )ميزان(     ) -ز

2 

2 

 ( 25/1درست ) -(              د25/1درست) -(       ج25/1نادرست  )  -(                   ب25/1نادرست   )  -الف

 (25/1) نادرست-ح              (25/1درست ) -(                 ز25/1درست    ) -(                 و25/1نادرست   ) -ه

2 

 5/1 (25/1پيوندهاي آب گریز  ) -ب                                   (     25/1ساختار سوم    ) -الف 3

4 

 (25/1دو آنزیم    ) -(                          ب25/1پروکاریوت ها )باکتري ها(     ) -الف

 (25/1ویرایش ) -(                                              د25/1گروه فسفات )  -ج

0 

5 

 (25/1درون هسته  ) -(                   ب25/1)توالی پادرمزه یا آنتی کدون(  )  3شماره  -الف

 (25/1پلی مراز (  )  RNAآنزیم رنابسپاراز ) -ج

75/1 

 75/1 (25/1پروتئين ) -(                              ب5/1تغيير در ميزان فشردگی فام تن در بخش هاي خاص  )-الف 6

7 

 (25/1دو نوع    ) -(                       ب25/1گسسته  ) -الف

 y     (25/1)کرموزوم -(                      د25/1)    XH Xh -ج

0 

8 

AABbcc  ،AAbbCc   کتاب (  45و یا هر ژنوتيپ داراي سه الل بزرگ ) ستون وسط در نمودار صفحه 

 25/1هر مورد 

5/1 

9 

 (25/1خاموش     ) -(                                                    ب25/1)    کروموزوم      24-الف

 (x  (       )25/1پرتوي فرابنفش  )یا اشعه -(              د25/1نشانگان داون ) یا هر بيماري صحيح دیگر( ) -ج

0 

01 

 که در گونه زایی دگر ميهنی رخ می دهد و در گونه زایی هم ميهنی رخ نمی دهد. جدایی جغرافيایی -الف

 (25/1)توجه: ذکر کلمه جدایی جغرافيایی کافی است (   ) 

 (25/1پاي مار ) یا لگن مار و یا هر مثال صحيح دیگر (   ) -ب

5/1 

 5/1 (25/1نادرست  ) -(                                   ب25/1درست  ) -الف 00

 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 :

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

 6ناحيه -قطب شهيد هاشمی نژاد –طراح سوال : سرکارخانم عليزاده  97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخ نامه ردیف

 0 (25/1پروتئين )   -a      (25/1 )کلروفيل -ج   (25/1گليکوليز )قندکافت( ) -(         ب25/1عدد )  2-الف 02

03 

 (25/1مولکول     )  6-(                                  ب25/1در سطح پيش ماده   ) -الف

 (25/1سيانيد یا مونواکسيد کربن ) -(                                                د25/1گاز اکسيژن    ) -ج

0 

 5/1 (25/1الکتات) الکتيك اسيد( ) -ب                NADH  (25/1                 )با گرفتن الکترون هاي -الف 04

05 

 (25/1کاهش یافته است    ) -(                          ب25/1غشا تيالکوئيدها  ) یا گرانوم ها (  ) -الف

 (25/1توسط پالسمودسم ها    ) -ج

 (H2S  (   )25/1زیرا منبع تامين الکترون در آن ها ترکيبی به غير از آب است. ) -د

0 

06 

 (25/1اکسيژناز( ) -روبيسکو ) ریبولوز بيس فسفات کربوکسيالز -الف

 NADPH      (25/1)-(                                                               ج25/1دو مرحله ) -ب

1/75 

07 

 (25/1(به یاخته ميزبان ) 25/1وارد کردن دناي نوترکيب ) -ب                                (25/1جداسازي ژن  ) -الف

 (25/1آنزیم ليگاز )اتصال دهنده( ) -ج

0 

 5/1 (  25/1فعاليت بسيار کمتري دارد.   ) -(                    ب25/1لنفوسيت ها )نوعی گلبول سفيد( ) -الف 08

 0 (      25/1نادرست) -د                     (25/1درست) -(              ج25/1نادرست    ) -(          ب25/1درست) -الف 09

21 

 (         25/1)حل مسئله( )  0-(                                          ب25/1)خوگيري( یا عادي شدن )  4-الف

 (25/1)شرطی شدن فعال( )  5-د                  (                                           25/1)نقش پذیري ( )  2-ج

0 

20 

 ( 5/1می تواند غذا و انرژي دریافتی جانور را افزایش دهد.   )-الف

 (25/1زیرا حانور نر هزینه بيشتري براي توليد مثل می پردازد. ) -ب

 ( 25/1( و یا دوره هاي خشکسالی)  25/1در پاسخ به نبود غذا  ) -ج

5/0 

22 

 ( 25/1رابطه عکس دارد ) 

 )هر چه قدر تعداد کبوترهاي گروه بيشتر می شود درصد موفقيت شکارچيان آن ها کاهش می یابد.(

25/1 

 21 جمع نمره موفق و پيروز باشيد
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