امتحانات نهایی
تعريف امتحانات نهايي :
امتحانات درس هايي از پايه دوازدهم متوسطه است كه به صورت سراسري(كشوري) با برنامه همزمان وسئوال هاي
يكسان  ،توسط اداره كل سنجش وارزشيابي تحصيلي تهيه مي شود و زير نظرسازمان آموزش وپرورش و به وسيله
عوامل اجرايي امتحانات كه از طرف ادارات آموزش وپرورش شهرستان ها ومناطق معين مي شود برگزار
خواهدشد.در امتحانات نهايي برگزاري امتحان وتصحيح اوراق به صورت متمركز انجام مي شود.
برگزاري امتحانات نهايي :
امتحانات دروس نهايي درسه نوبت :خرداد /تابستان ودي ماه هرسال تحصيلي انجام وبرگزار مي شود.دانش آموزان
قبل ودرحين وپس از برگزاري امتحانات وظايفي دارند كه به آنها اشاره مي گردد.
 -1يك هفته قبل از انجام امتحانات هرنوبت ،دانش آموز موظف است كه جهت دريافت كارت ورود به جلسه همراه
برنامه امتحاني به آموزشگاه محل تحصيل خود مراجعه وپس ازدريافت نسبت به چك وبررسي آن اقدام ودرصورت
اشكال مراتب را به مدير آموزشگاه گزارش نمايد.
(( الزم بذكر است كه درحين ثبت نام ويا درطول سال تحصيلي دانش آموزبايد 6قطعه عكس تمام رخ ومربوط به سال
جاري را تحويل دفتر آموزشگاه نمايد)).
 -2يكي از موارد مهم امتحانات نهايي حضور به موقع در جلسه امتحاني است .فلذا الزم است دانش آموزان حداقل 54
دقيقه قبل از شروع امتحان در حوزه حضور بهم رسانند.
-3دانش آموزان بايد جهت شركت در امتحان  ،عالوه بركارت ورودبه جلسه  ،شناسنامه عكس دار يا كارت
ملي همراه داشته باشند ودرپاسخ دادن به سئواالت حتما ازخودكار آبي يا مشكي استفاده نمايند.
 -5چنانچه دانش آموزي درحين پاسخ دادن به سئواالت ويا پس از اتمام امتحان درورقه امتحاني خود هرگونه عالمتي
بگذارد يا امضاء نمايد ،اين مورد جز تخلفات محسوب و دانش آموزمحروم مي گردد

 -4دانش آموز مي بايست قبل از پاسخ دادن به سئواالت نام ونام خانوادگي  ،شماره كارت ونام حوزه خودرا
درسربرگ پاسخنامه قيد وپس از پاسخ دادن به سئواالت يكبار پاسخ ها را كنترل نمايد.
اعالم نتايج امتحانات:
 -1دانش آموز حداكثر پس از يك هفته ازاتمام امتحانات مي بايست جهت اطالع از اعالم نتايج به آموزشگاه مراجعه
نمايد.
 -2دانش آموز پس از دريافت نمرات امتحانات 3،روز مهلت اعتراض به نمره ماخوذه را دارد.دراين مهلت دانش
آموز بايد شخصا به آموزشگاه مراجعه وفرم مخصوص اعتراض راتكميل وتحويل مسئولين آموزشگاه نمايد((.اين
مهلت به هيچ وجه قابل تمديدنمي باشدوبعدازاين مهلت هيچگونه اعتراضي تحويل گرفته نمي شود)).
 -3پس از رسيدگي به اعتراضات  ،اوراق پلمپ مي شوند واعتراض مجدد ممنوع وقابل رسيدگي نمي باشد.
 -5نمرات شفاهي قابل اعتراض نمي باشند.

دروسي كه در سال دوازدهم متوسطه ازآنها امتحانات نهايي به عمل مي آيد:

شاخه

عناوین دروس

رشته

تعداددرس ها

تعليمات دینی وقرآن( -)3فارسی  -3عربی زبان قرآن- 3زبان خارجه - 3فيزیك -3شيمی-3
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ریاضی و فيزیك
ریاضيات گسسته -هندسه -3حسابان – 2سالمت و بهداشت-علوم اجتماعی
تعليمات دینی وقرآن -3فارسی –3عربی زبان قرآن- 3زبان خارجه - 3فيزیك -3شيمی -3
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علوم تجربی
زیست شناسی - 3سالمت و بهداشت-علوم اجتماعی
تعليمات دینی وقرآن -3فارسی  -3علوم و فنون ادبی  – 3عربی 3ویژه علوم انسانی -زبا ن

نظري

ادبيات وعلوم انسانی خارجه -3جامعه شناسی -3جغرافی -3تاریخ  - -3فلسفه – 2ریاضی و آما ر -3سالمت و
بهداشت
معارف قرآنی -3فارسی  -3علوم و فنون ادبی –3عربی - 3زبا ن خارجه -3جامعه شناسی-2
علوم و معارف اسالمی
اصول عقاید 3احکام -3تاریخ - 3فلسفه– 2ریاضی و آما ر 3سالمت و بهداشت-

00

« هب انم خدا »
اكنون بیشتر از يک دهه است كه دستگاه عظیم آموزش و پرورش در تب و تاب تحول در نظام آموزش و برنامه
ريزی و تألیف و تولید متون و كتاب های درسي برای نظام جديد آموزشي است كه از آن به نظام  6-3-3تعبیر مي
شود .مهرماه امسال دوازدهمین و آخرين سال آن شروع شده است  .پس از آن كنکور دانشگاه ها خواهد بود كه
گروهي از سدِّ آن خواهند گذشت و به تحصیل خود ادامه خواهند داد.
امروز يکي از بزرگترين مشکالت ما در حوزه ی جوانان و آموزش و پرورش اين است كه غذای فکری و علمي
سالم و كافي برای اين قشر تولید نمي شود و يا بسیار كمتر از نیاز آنان تولید مي شود.
تحوالت سريع اجتماعي و شتاب فزاينده ی علوم  ،فنون و تکنولوژی  ،نسل امروز را با مسائل و چالش های جدی
مواجه ساخته است .اين امر ضرورت بازنگری در فرآيندها و مأموريت های دستگاه تعلیم و تربیت را به منظور تربیت
انسان های كارآمد  ،خالق و مبتکر جهت مواجهه آگاهانه و عالمانه با دنیای متحول جديد ،اجتناب ناپذير ساخته است.
مجموعه ی حاضر حاصل تالش همکاران عزيز حوزه ستادی و آموزشي استان است كه به منظور تأمین بخشي از
نیازهای فعلي دانش آموزان پايه دوازدهم تدوين و جمع آوری گرديده است .جا دارد از تالش و كوشش مجموعه
همکاران عزيز اداره آموزش دوره دوم متوسطه نظری ،اداره تکنولوژی و گروه های آموزشي متوسطه و همچنین از
ادارات آموزش و پرورش و دبیران گرانقدر استان كه با دقت و حوصله نسبت به اين مهم اهتمام ورزيده اند ،تقدير و
تشکر نمايم.

رضا صابری توالیی
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان رضوی
اسفندماه 7931

به نام هستی بخش جان ها
مدیران معزز دبیرستان های دوره دوم
معاونین آموزشی ارجمند مدارس متوسطه نظری
و دبیران گرامی پایه دوازدهم

با سالم و عرض احترام و خداقوت
از اینکه در سال تحصیلی  89 – 89با تالش شما بزرگواران  ،استقرار پایه دوازدهم به نحو مطلوب در مدارس

محقق شد  ،از همه شما سپاسگزاریم  .سال تحصیلی جاری یک سال مبنایی برای پایه دوازدهم است  .فرزندان ما
در این پایه تحصیلی با چالش ها و مسائل جدیدی مواجه هستند که کمک و یاری شما عزیزان موجب خواهد شد تا
دانش آموزان بتوانند این موارد را به فرصت تبدیل کنند و ظرفیت و استعدادهای خود را نمایان سازند .
همانگونه که مستحضرید دانش آموزان پایه دوازدهم تجربه شرکت در امتحان نهایی را ندارند  .آن هم امتحان
نهایی مهم و حساس امسال که حداقل  % 98ظرفیت موسسات و مراکز آموزش عالی در سال  89صرفا بر اساس
نتایج آن خواهد بود و تنها دانش آموزانی می توانند شرکت کنند که در خردادماه  89فارغ التحصیل شده باشند و
برای پذیرش در  % 58دیگر رشته محل های آموزش عالی که آزمون سراسری برگزار می شود  % 03تاثیر مثبت دارد
 .ضمن آنکه احتمال دارد در کنکورهای بعد تاثیر سوابق تحصیلی  ،مستقیم و میزان آن بیشتر شود  .لذا علیرغم
تبلیغات برخی موسسات به اصطالح آموزشی که سود ایشان در گل آلود کردن آب است  ،نتایج امتحانات نهایی
تاثیر زیادی بر موفقیت فرزندانمان خواهد داشت .
از سوی دیگر  ،نتایج امتحانات نهایی به عنوان یک امتحان سراسری با فرایند اجرایی واحد می تواند برآیند
فعالیت های درسی دانش آموزان و فرایندهای آموزشی ما را نمایان سازد و مالکی برای عملکرد آموزشی مان باشد .
در اهمیت امتحان نهایی و حساسیت نتایج آن شکی بین ما وجود ندارد  .فقط می بایست مراقب فرزندانمان باشیم که راه
را اشتباه نروند .

کار خوبی که امسال به همت معاونین آموزش متوسطه و کارشناسی های آموزش متوسطه نظری ادارات استان
خراسان رضوی برگزار گردید  ،جشنواره طراحی سواالت امتحان نهایی است  .تالش مجموعه همکارانمان در ادارات
فراتر از تصور ما و بی نظیر بود و از آن زیباتر ؛ پاسخ  ،همکاری و همراهی مدیران ارجمند دبیرستان ها و دبیران

محترم پایه دوازدهم بود که به شکلی ب سیار جدی  ،پرنشاط و با انگیزه در این جشنواره شرکت نموده و ما را
شرمنده تالش و کوشش خود نمودند  .از این همه ایثار  ،شور  ،اشتیاق  ،همراهی  ،همفکری و همدلی
همکاران بسیار سپاسگزاریم  .همکاران نشان دادند که هر جا از توان و ظرفیت ایشان کمک خواسته شده است ،
بهترین

همراهی

ها

را

داشته

اند

.

استقبال بی نظیر بود ؛ از بین هزاران نمونه سوا ل که در قطب های ادارات آموزش و پرورش استان و نواحی
هفتگانه مشهد طراحی شده بود  ،براساس سهمیه داده شده و بر اساس انتخاب خود این بزرگواران  ،مجموعه
سواالتی که تقدیم حضورتان می گردد  ،جمع بندی و تدوین گردید  .در این مجموعه تالش شده است سواالت با
حفظ امانت و با نام طراح سوال  ،آموزشگاه  ،اداره و قطب مربوطه و در سه مجلد به تفکیک رشته تحصیلی گردآوری
شود .
قطعا مجموعه حاضر خالی از اشکال نخواهد بود  .هیچ فردی سابقه قبلی که سواالت امتحان نهایی خرداد 89
به چه شکلی طراحی خواهد شد  ،ندارد  .پیشنهادات و اظهار نظر های شما به ما کمک خواهد کرد تا در مراحل بعد
بهتر عمل کنیم  .امیدواریم مجموعه حاضر به دبیران ارجمند پایه دوازدهم و دانش آموزان عزیز کمک کند تا با
نمونه سوال های بیشتر و از زوایای دید طراحان مختلف آشنا شوند و موجبات موفقیت بیش از پیش فرزندانمان در
امتحانات نهایی خرداد  89فراهم آورد .
در پایان الزم می دانم از حمایت های و راهنمایی های مدبرانه استاد محترم جناب آقای دکتر صابری معاونت
آموزش متوسطه استان و تالش های همکارانم در اداره آموزش متوسطه ؛ جناب آقای کاریزی  ،سرکار خانم صدیقی ،

جناب آقای عزیزی و جناب آقای صمدی که موجب گردآوری این مجموعه شدند و از تک تک دبیران پایه دوازدهم که
در این جشنواره شرکت نمودند خصوصا عزیزانی که منتخب قطب و ناحیه خودشان شدند و سواالتشان در این
مجموعه قرار گرفته است  ،بی نهایت تشکر و سپاسگزاری نمایم .
من اهلل التوفیق و علیه التکالن

حسن عدالت جو
رئیس اداره آموزش متوسطه نظری خراسان رضوی
بهمن 89

آیین نامه امتحانات نهایی و نکات مهم
غیبت در حوزه ی امتحانات نهایی:
در صورتی که به هر دلیل موجه ( حادثه یا بیماری و  ) ...موفق به شرکت در جلسه ی امتحان نشدید ،مدارک مستند مربوط
به عدم حضور خود را به رئیس حوزه ی امتحانی تحویل نمایید( .تشخیص غیبت موجه با رئیس حوزه اجرا با هماهنگی مدیر
واحد آموزشی خواهد بود) در صورت تشخیص غیبت موجه نمره آن درس حذف می شود و چنان چه غیبت غیرموجه باشد،
نمره ی صفر منظور می شود.
آیین نامه تخلفات در امتحانات نهایی:
ردیف
0
2

نوع تخلف
* همراه داشتن کتاب ،جزوه ،یادداشت ،تلفن همراه و وسایل غير مجاز در جلسه ي
امتحان
* گذاشتن هر نوع عالمت روي ورقه ي امتحانی به منظور سو استفاده
* استفاده یا اقدام به استفاده از کتاب ،جزوه ،یادداشت ،تلفن همراه و سایر وسایل
غيرمجاز
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* پاسخگویی به سؤاالت امتحانی از طریق نگاه کردن به ورقه ي امتحانی دانش
آموزان دیگر یا صحبت کردن با آنها
* رد و بدل کردن سادداشت و روش هاي مشابه
* بيرون بردن ورقه ي امتحانی
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مجازات
نمره درس صفر منظور می شود
نمره درس صفر منظور می شود
امتحانات انجام شده اعم از
داخلی و نهایی باطل و از شرکت
در امتحان بقيه ي دروس همان
نوبت محروم می شود
امتحانات انجام شده اعم از

* نوشتن ورقه ي امتحانی براي دانش آموزان دیگر

داخلی و نهایی باطل و از شرکت

* استفاده از ورقه ي امتحانی نوشته شده توسط دانش آموزان دیگر

در امتحان بقيه ي دروس همان

* مشارکت در تعویض اوراق امتحانی

نوبت محروم می شود
نمره ي کليه دروس صفر و

* فرستادن شخص دیگري به جاي خود در جلسه ي امتحان
5

* اخالل در نظم جلسه یا حوزه ي امتحانی
* افشا یا استفاده از سؤاالت امتحانی افشا شده و یا مشارکت در افشا

متخلف از امتحانات نوبت بعدي
محروم می شود و موضوع به
مراجع قضائی ذي صالح گزارش
می گردد.

آنچه را که دانش آموزان شرکت کننده در امتحانات نهایی باید بدانند .

دانش آموزان متقاضی شرکت در امتحانات نهایی آیا می دانید ؟
 آیا می دانید که :سوابق تحصیلی دروسی که به صورت نهایی برگزار می شود  3/03 ،درصد تاثیر مثبت درکنکور  89دارد و در سنوات آینده این درصد بیشتر و احتماال تاثیر مستقیم خواهد شد ؟
 آیا می دانید که % 98 :از ظرقیت رشته های دانشگاهی اعالم شده از سوی سازمان سنجش بر اساس سوابقتحصیلی دروسی که به صورت نهایی برگزار می شود و بدون شرکت در کنکور  89دانشجوجذب می شود ؟
آیا می دانید که تنها دانش آموزان نظام جدیدی می توانند در رشته های دانشگاهی بر اساس سوابق تحصیلی امسال
شرکت نمایند که در خرداد ماه  89فارغ التحصیل شده باشند ؟
آیا می دانید که:معدل کتبی نهایی  ،مالکی مهم  ،جهت پذیرش درآزمون های استخدامی آینده شما می باشد ؟
آیا می دانید که :امتحانات نهایی به صورت همزمان جهت همه متقاضیان  ،درسراسر کشور اجرا می شود ؟
آیا می دانید که :مالک طرح سئوال فقط و فقط  ،کتب درسی پایه دوازدهم است ؟
آیا می دانید که :گرفتن بارم هر فصل از درسهایتان برابر دستورالعمل از دبیر مربوطه به شما در نتیجه گیری کمک
می کند ؟
آیا می دانید که :احتمال آمدن سئوال از هر قسمت کتاب وجود دارد و شما نباید بر اساس نظر خودتان به حذف
قسمت هایی از کتاب بپردازید و قسمت هایی را مهم تر از بقیه بدانید ؟
آیا می دانید که :سئواالت امتحانات نهایی در سنوات گذشته بیشتر فرادانشی ((مفهومی)) بوده است ؟
آیا می دانید که :در امتحانات نهایی فردی موفق تر است که درس را به صورت مفهومی خوانده و قدرت تجزیه و
تحلیل داشته باشد؟
آیا می دانید که :حوزه امتحان نهایی  ،ممکن است مدرسه ای غیر از مدرسه خودتان است و به شما راهنمای حوزه
میدهند ؟
آیا میدانید که :باید حوزه امتحانی خود را شناسایی نموده و در هر جلسه حداقل  03دقیقه قبل از شروع امتحان
درحوزه حضورداشته باشید ؟
آیا میدانید که :چنانچه  03دقیقه قبل از شروع امتحان نهایی به حوزه نرسید  ،حوزه امتحانی نمی تواند شما را به
داخل راه دهد و شما از دادن امتحان محروم می شوید ؟
آیا می دانید که :تنها مجوز ورود به حوزه امتحانی ،کارت شرکت در جلسه می باشد که توسط مدرسه به شما داده
می شود ؟

آیا می دانید که :می بایست نهایت دقت در نگهداری از کارتتان را ،که در پشت آن تاریخ و مواد امتحانی درج شده
را داشته باشید؟
آیا می دانید که :که همیشه باید در بدو ورود به حوزه  ،کارت را در سمت چپ سینه خود نصب نمایید ؟
آیا می دانید که :امتحان مجددی تحت عنوان غائبین موجه وجود ندارد و امتحانات نهایی فقط در  0نوبت  :خرداد و
شهریور و دی ماه برگزار میگردد و در صورت عدم حضور باید در نوبت بعدی شرکت نمایید ؟
آیا می دانید که :مدارک غیبت موجه در جلسه امتحان نهایی را باید به رییس حوزه اجرا تحویل دهید؟
آیا می دانید که :جهت امتحان مجدد درس یا دروسی که نمره قبولی آن نیاورده و یا غائب بوده اید  ،باید در مدرسه
خودتان انتخاب واحد نموده و در نوبت بعد ،آن درس یا دروس را در حوزه ای که اعالم می شود  ،امتحان دهید ؟
آیا می دانید که :پس از حضور در جلسه امتحان باید  0شماره ((صندلی  ،کارت و پاسخنامه )) خود را با هم تطبیق
داده و باید شماره آنها با هم یکسان باشد و در غیر این صورت ،مسئولین حوزه را در جریان قرار دهید ؟
آیا می دانید که :در جلسه امتحان برای برخی دروس پاسخنامه تک صفحه ای و برای برخی دیگر چند صفحه
پاسخنامه به شما داده می شود و می بایست اطالعات خواسته شده را در سر برگ تمامی پاسخنامه ها ذکر نمایید
؟
آیا می دانید که :بردن چرکنویس به جلسه امتحان ممنوع است
آیا می دانید که :نمیتوان از قسمت های سفید برگه سئوال به عنوان چرکنویس استفاده نمود و در صورت استفاده
متخلف محسوب میشوید ؟
آیا می دانید که :نوشتن نام ونام خانوادگی و شماره داوطلبی  ،روی تمامی برگه های سئواالت و همچنین
نوشتن اطالعات خواسته شده روی تمامی برگه های پاسخنامه الزامی است ؟
آیا می دانید که :برای هر درس(غیر از دروسی که پاسخنامه تک برگی دارند ) به تعداد کافی برگه به شما داده
میشود و درصورت نیاز میتوانید برگ دیگری بگیرید؟
آیا می دانید که :نوشتن جواب سئواالت با خودکارهای سبز و قرمز و همچنین مداد ممنوع است ؟
آیا می دانید که :باید در جلسه امتحان دو خودکار ترجیحا آبی همرنگ داشته باشید ؟
آیا می دانید که :استفاده از الک غلط گیر و گذاشتن هر نوع عالمت و یا کلمه و نشان روی برگه ،تخلف محسوب
میگردد ؟
آیا می دانید که :خوش خط نوشتن و پرهیز از خط خوردگی مدام برگه  ،از اصول کار میباشد ؟
آیا می دانید که :کشیده شدن یک خط ساده بین جواب سئواالت  ،به زیبایی جواب شما و دقت نظر مصحح  ،می
افزاید؟
آیا می دانید که :حتی المقدور باید از جواب دادن به سئواالت در چند قسمت جداگانه صفحات پاسخنامه پرهیز نمایید
؟
 آیا می دانید که  0 :ساعت پس از پایان آزمون هر درس  ،کلید سئواالت و سوال بر روی پایگاه اینترنتی مرکزسنجش وزارت آموزش و پرورش به آدرس  http://aee.medu.irقرار می گیرد؟

 آیا می دانید که :همراه داشتن موبایل حتی خاموش  ،تخلف و تقلب محسوب میگردد و برابر آیین نامه تخلفات باشما برخورد می شود؟
آیا می دانید که :در صورت مجاز بودن داشتن ماشین حساب  ،اجازه جابجا نمودن آن را نداشته و باید از ماشین
حساب یا دیگر وسایل شخصی خود استفاده نمایید ؟
آیا می دانید که :برای دریافت نتیجه امتحانات ،باید کمتر از 41روز پس از آخرین امتحان ،به مدرسه خود مراجعه
نمایید؟
درصورت داشتن اعتراض به نتایج امتحانات پایانی نوبتهای اول و دوم ،شهریور و دیماه (اعم از نهایي و غیرنهایی)،

حداکثر تا  8روز بعد از اعالم نتایج  ،می بایست شخصا به مدرسه مراجعه و فرم اعتراضات را پر نمود و شخصا
امضاء نموده و تحویل دفتر دار مدرسه دهید ؟
آیا می دانید که :ارتباط مستمر شما با مدرسه بعد از پایان امتحانات تا اعالم نتیجه و برگشت جواب اعتراضات ،
الزم است ؟
آیا میدانید که :شرط استفاده از تبصره برای فارغ التحصیلی حداکثر در  1عنوان درسی ( دو عنوان درس نهایی و
دو عنوان درس غیر نهایی ) مقدور می باشد که نمره ساالنه آن  7و بیشتر از  7باشد ؟
آیاااا ماااای دانیاااد چنااااان چااااه آخااارین نمااااره درس (سااااالنه ،تابسااااتانی یااااا غیرحضاااوری) دانشآمااااوزی ،از مجمااااوع
درساااهای دوره دوم متوساااطه ،حاااداکثر در چهاااار عناااوان درسااای (دو عناااوان نهاااایی و دو عناااوان غیرنهاااایی)7 ،
و بیشتر و معدل کل وی نیز حداقل 43باشد ،فارغ التحصیل شناخـته میشود؟
آیا می دانید استفاده نکردن از شرایط تبصره در نوبت امتحاني خردادماه (،در زمان فارغ التحصیلی ) با درخواست
كتبي ولي دانشآموز بالمانع است ،در این صورت اگر دانشآموزي در نوبت امتحاني شهریورماه شركت کند
و نمره مأخوذه وي در درسهای مربوط ،كمتر از نمره امتحاني خردادماه شود ،نمره خردادماه وي در
کارنامه درج میشود؟
آیا می دانید که :دانش آموزی که قصد استفاده از تبصره رادارد و نمرات  2عنوان درسی از دروس افتاده
اش باالی  7است ،درصورت متمایل بودن به حفظ این دو نمره و استفاده از تک ماده  ،دیگر نباید در دوره های
امتحانی بعدی  ،آن دروس را انتخاب نماید ؟ چراکه در صورت انتخاب ،نمره امتحان جدید جایگزین می گردد .
آیا می دانید که :مواردی چون همراه داشتن کتاب یا جزوه و یادداشت  ،گذاشتن هر نوع عالمت روی برگه ،
پاسخگویی به سئواالت از طریق نگاه کردن به ورقه امتحانی دانش آموز دیگر یا صحبت کردن با آنها  ،رد و بدل
نمودن یادداشت  ،بیرون بردن ورقه امتحانی از حوزه  ،نوشتن برای دیگری  ،مشارکت در تعویض اوراق امتحانی
 ،فرستادن شخصی به جای خود به جلسه امتحان و اخالل در نظم جلسه یا حوزه امتحانی  ،از موارد تخلف محسوب
میگردد ؟
آیا می دانید که :توکل به خدا  ،اعتماد به نفس  ،مطالعه اصولی و برنامه ریزی مناسب  ،نقطه اولین و آخرین بحث
تعلیم و تربیت میباشد ؟

امید است هک با رعایت ن کات و یادگیری مطالبی هک نمی دانستید  ،هب نمره واقعی خود دست پیدا نموده و خدا ی انخواسته حقی از شما داوطلب شرکت رد
امتحاانت نهایی تضییع نگردد .

موفقیت و سر بلندی تمامی شما زعزیان هک هب حق آینده سازان اریان اسالمی می باشید را از خدا وند زبرگ خواستاریم .
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طراح سوال  :جناب آقای محسن غفاری – قطب شهید دهقان -شهرستان باخرز -دبیرستان شهید رجایی 2 .........
طراح سوال  :سرکار خانم صفاریمقدم – قطب شهیدش.شتری -شهرستان نیشابور – دبیرستان غیردولتی شکوفا 2 ...
طراح سوال  :سرکارخانم آزاده دارینی -قطب شهیدفرومندی –شهرستان جغتای – دبیرستان حضرت فاطمه (س) 2 .
طراح سوال  :جناب آقای حسن تقوی مقدم – قطب شهیدفرومندی – شهرستان خوشاب  -دبیرستان نمونه دولتی
امام حسن مجتبی (ع) 2 .................................................................................................
طراح سوال  :سرکارخانم زهرا بهروان –قطب شهید فرومندی -شهرستان سبزوار دبیرستان کاوشگران 2 ............
طراح سوال  :سرکار خانم نرگس پیرنیا – قطب شهید کاوه -شهرستان تبادکان 2 .....................................
طراح سوال  :سرکار خانم بی بی سادات عابدیان -قطب رشهید مدرس -شهرستان کاشمر2 ..........................
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جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

0
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنيد.
الف) هر تابع اکيداً صعودي ،وارون پذیر است.
0

ب) تابع تانژانت در دامنهاش ،اکيداً یکنواست.
پيوسته باشد ،آنگاه

پ)اگر در

ت)اگر تابع دریك بازۀ
تابع
2

با ضابطۀ

الف) تابع

2
مشتق پذیر است .

در

در این بازه ماکزیمم مطلق دارد.

پيوسته باشد آنگاه

مفروض است.
0/5

را به صورت چند ضابطهاي بنویسيد.

ب) نمودار تابع

را رسم کنيد و تعيين کنيد تابع مذکور در چه بازهاي صعودي است؟

نمودار تابعی را به صورت

3

آن  5و  -3باشد.

4

نمودار تابعی را رسم کنيد که در آن

بنویسيد که دورۀ تناوب آن برابر  4و مقادیر ماکزیمم و مينيمم

باشد.

و

0/5
1/5

حدود زیر را بهدست آورید.
0/5

5

(ب

6

معادلۀ خط مماس بر نمودار تابع

7

با استفاده از تمرین مشتق ،مشتق پذیري تابع

(الف
0

در نقطهاي به طول  ،2واقع بر نمودار آن را بنویسيد.
را در نقطۀ

0/5

بررسی کنيد.

مشتق توابع داده شده را بهدست آورید (.ساده کردن الزم نيست)
(الف 0/5

8

(ب

9

01

است سرعت متوسط گلوله را در بازۀ

معادلۀ حرکت گلولهاي به صورت

کنيد.
نقاط بحرانی تابع

را بهدست آورید.
ادامه سواالت در صفحه بعد

05

محاسبه

0
0

بسمه تعالی
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جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :جناب آقاي محمد طالبی قطب شهيد هاشمی نژاد
ناحيه 0

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

00

اگر نقطۀ

02

دو عدد حقيقی را بيابيد که تفاضل آنها  02و حاصل ضربشان کمترین مقدار ممکن باشد.

03

04
05

اکسترم نسبی تابع

نمره

خروج از مرکز یك بيضی افقی

باشد ،مقادیر

و مرکز آن نقطۀ

و

را بهدست آورید.

0
0

میباشد اگر طول قطر کوچك در آن  6واحد باشد

0/5

آنگاه طول قطر کانون و فاصلۀ کانونی را محاسبه کنيد.
مفروض است .مختصات مرکز دایره و

معادلۀ گستردۀ یك دایره به صورت
اندازۀ شعاع آن را محاسبه کنيد.
شکل حاصل از دوران یك دایره حول یکی از قطرهاي آن را بنویسيد.

0/5
1/5

سه ظرف داریم که در اولين ظرف  02مهره قرار دارد که 4تاي آن قرمز ،در ظرف دوم 01مهره قرار دارد که 6تاي
06

آن قرمز است و در ظرف سوم با  51مهره ،هيچ مهره قرمزي وجود ندارد .به تصادف یکی از ظروف را انتخاب و از

0/5

آن مهرهاي خارج میکنيم چقدر احتمال دارد مهرۀ خارج شده قرمز باشد؟
سکهاي را پرتاب میکنيم اگر«رو» بياید سه سکه را با هم پرتاب میکنيم و اگر «پشت» بياید یك تاس را پرتاب
07

الف)02

میکنيم فضاي نمونه اي چند عضو دارد؟

جمع نمره

موفق و پيروز باشيد

06

ب) 04

1/5
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جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :جناب آقاي یونس اسکندري قطب شهيد مدرس
بردسکن دبيرستان نمونه آمنه
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

درستی یا نادرستی هر عبارت را مشخص نمایید.

الف) تابع
0

ب) اگر پیشامدهای

در بازهی
و

وارون پذیر است
1

مستقل باشند آنگاه

ج) هرچه قدر  ،خروج از مرکز بیضی ،به عدد  1نزدیک تر باشد ،شکل بیضی کشیده تر خواهد بود.
د) تابع

در مبدا مختصات مماس قائم دارد
جاهای خالی را تکمیل کنید

با توجه به نمودار تابع

(یونس اسکندري --دبيرستان نمونه آمنه -بردسکن)

2

الف) حاصل

برابر با .................................است

ب) عالمت عبارت

 ............ ،است.

1/25

ج) حاصل

برابر با  ................است.

د) تعداد نقاط بحرانی تابع

برابر با  ....................است

و) اگر توسط نقاط AوBو Oمثلثی بسازیم و آن را حول محور طول ها دوران دهیم .شکل بوجود آمده ،یک  ..............است
3

اگر
نمودارمقابل ،تابع

باشد .ضابطه و دامنه
را نشان می دهد .نمودار تابع

را بیابید

1/25

را رسم کنید

0/5

4

ادامه سواالت در صفحه بعد
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رشته  :تجربی
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تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه3 :

طراح سوال  :جناب آقاي یونس اسکندري قطب شهيد مدرس

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

بردسکن دبيرستان نمونه آمنه
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

است  .مقادیر

نمودار زیر ،بخشی از یک تابع متناوب را نشان می دهد که ضابطه آن به صورت

را

بیابید

1

5

6

جواب های (کلی) معادله

1

را به دست آورید.

حد توابع زیر را بدست آورید
7

(الف

(ب

1/5
اگر خط

در نقطه

مماس باشد.

بر نمودار تابع با ضابطه

1/25

8

الف) به کمک تعریف مشتق ،شیب خط

را به دست آورید ب) عرض از مبدا خط

را بیابید .

مشتق توابع زیر را بدست آورید ( ساده کردن مشتق الزامی نیست)
2

9

01

(ب

آهنگ متوسط تغییر تابع

را وقتی متغیر از

با توجه به نمودار ،برای هر عبارت ،فقط یکی از نقاط مناسب

(الف

به
تا

را نظیر کنید.

الف) نقطه ای که ماکزیمم مطلق  ،ماکزیمم نسبی و مینیمم نسبی باشد
00

ب) نقطه ای که مینیمم نسبی و همچنین مینیمم مطلق باشد
ج) نقطه ای بحرانی که اکسترمم نباشد
ادامه سواالت در صفحه بعد

08

تغییر می کند .تعیین کنید

0/75

0/75

بسمه تعالی
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رشته  :تجربی
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سال دوازدهم آموزش متوسطه
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تعداد صفحه3 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

نمره

را در نظر بگیرید
2

الف) جدول تغییرات این تابع را رسم نموده و نقاط ماکزیمم و مینیمم نسبی آن را مشخص کنید.
ب) مقادیر ماکزیمم و مینیمم مطلق این تابع را بر بازه
بین ارتفاع و قاعده ی یک مثلث رابطهی

03

بردسکن دبيرستان نمونه آمنه

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

تابع
02

طراح سوال  :جناب آقاي یونس اسکندري قطب شهيد مدرس

در صورت وجود بیابید
برقرار است .اندازه ارتفاع و قاعده را بگونه ای بیابید که مساحت مثلث بیشینه

گردد.
کانون های یک بیضی نقاط

04

اندازه قطرهای آن را بیابید

05

وضعیت دو دایره با معادالت

و

بوده و مختصات یک سر از قطر بزرگ آن ،نقطه

و

است .خروج از مرکز بیضی و

را مشخص نمایید

در جعبه ای  2توپ قرمز و  5توپ آبی وجود دارد .دو توپ را یکی پس از دیگری بیرون می آوریم .احتمال اینکه توپ دوم آبی باشد چقدر
06

است؟
جمع نمره

موفق و پيروز باشيد

09

1

1/5
1/5
1/75
21
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ساعت شروع  :صبح

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه
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تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

1

طراح سوال  :سرکار خانم معصومه معالی قطب تبادکان

نمره

سواالت پاسخ نامه دارد.

1

درستی یا نادرستی هر عبارت را مشخص کنید.


 Df = است.
الف ) دامنه تابع  f (x ) = tan xبرابر با x  | x  k   
2

ب) اگر تابع  fدر  aمشتق پذیر باشد آنگاه  fدر  aپیوسته است.
ج) شکل حاصل از دوران یک مستطیل حول عرض آن  ،استوانه است.
د) اگر  Aو  Bدو پیشامد از فضای نمونه ای  Sباشند و ∅ ≠  A∩ Bباشد .در این صورت آن ها را دو پیشامد ناسازگار می

نامیم.
2

1

جای خالی را با عدد یا کلمه مناسب کامل کنید.

7
الف) وارون تابع  3
x
ب) دوره تناوب تابع  y  sin 5xبرابر  ......................است.

 f (x ) برابر  .................................است.

ج) باقی مانده تقسیم  x 3 - 5 x +1بر  x – 2برابر  ..................است.
د) شکلی که از برخورد یک صفحه با یک جسم هندسی حاصل می شود  .................آن نامیده می شود.
3

1/5

گزینه درست را انتخاب کنید.
الف) نقطه (  ) 2 ، -3روی نمودار (  y = f ) xقرار دارد.در تابع (  g ) x ( = f ) 2xاین نقطه با نقطه  .........متناظر می شود.
() 4 ، - 3

( ) 1 ، -3

ب)تابع  y= x 2 – 1در بازه ی (  ................... ) - ∞ ، 1است .الف ) صعودی ( )
4

دو تابع 𝟏

ب) نزولی ( )
1/5

√ = ( f ) xو  g ) x ( = 2 x 2 – 1را در نظر بگیرید.

الف) دامنه  fogرا تعیین کنید.
ب) ضابطه ((  g ) f ) xرا بنویسید.
5

معادله  sin 2x  3 cos x  0را حل کنید.

1/5

6

هر یک از حدهای زیر را حساب کنید

1/55

𝟏
𝟏

𝟏

(ج

∞

(ب

√

ادامه سواالت در صفحه دوم
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طراح سوال  :سرکار خانم معصومه معالی قطب
تبادکان

5

با استفاده از تعریف مشتق  ،مشتق تابع  f ) x ( = x 2 + 3 xرا در نقطه  Aبه طول  1بیابید.

1/25

معادله خط مماس بر منحنی  fرا در نقطه  Aبنویسید.
9
8

11

نمودار تابعی رسم کنید که مشتق آن در تمام نقاط مثبت باشد.
مشتق تابع

1/5

2
 y =   x را به دست آورید ( .ساده کردن مشتق الزامی نیست).
x


در تابع 𝟏
𝟏

𝟏
𝟏

{ = (  f ) xمشتق های چپ و راست را در  x = -1جداگانه محاسبه کنید.

1

1/55

آیا این تابع در  x = -1مشتق پذیر است؟ چرا؟
11

تابع  f ) x ( = x 2 - x + 1را در نظر بگیرید.

1/25

الف) آهنگ متوسط تغییر این تابع وقتی از نقطه  x 1= 1به نقطه  x 2= 5تغییر کند ،را تعیین کنید.
ب) آهنگ لحظه ای تغییر این تابع را در نقطه  x =3تعیین کنید.
√ = yرا مشخص کنید.

12

نقاط بحرانی تابع 𝟏

13

اگر نقطه (  ) 2 ،1نقطه اکسترمم نسبی تابع  f ) x ( = x 2 + b x 2+ dباشد .مقادیر  bو  dرا به دست آورید.

14

مجموع دو عدد مثبت برابر  21است و بزرگ ترین مقدار ممکن برای حاصل ضرب آن ها را پیدا کنید.

15

در یک بیضی طول قطر بزرگ  12و قطر کوچک  6واحد است.

1
1
1/25
1

الف) اندازه فاصله کانونی را محاسبه کنید.
ب) خروج از مرکز بیضی را به دست آورید.
16

معادله دایره ای را بنویسیدکه از دو نقطه (  A) 2 ، - 3و (  B ) -4 ، -1بگذرد و  ABقطر آن باشد.

1/25

15

وضع خط  y = - x - 2را نسبت به دایره  x2 + y 2 = 2مشخص کنید.

1/55

19

احتمال انتقال نوعی بیماری ارثی از والدین به فرزند پسر  1/12و به فرزند دختر  1/18می باشد .والدینی که حامل این نوع

1/55

بیماری هستند ،انتظارفرزندی را دارند.
الف) احتمال این که فرزند آنها سالم باشد چقدر است؟
ب)اگر بدانیم این فرزند پسر است  ،احتمال سالم بودن آن چه قدر است؟
جمع نمره

موفق و پیروز باشید

20

21

پاسخ نامه
ریاضی 3
22
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طراح سوال  :جناب آقاي محمد طالبی قطب شهيد هاشمی نژاد ناحيه
0

پاسخ نامه

الف)درست ()1/5

ب) نادرست ()1/5

نمره

پ) نادرست ()1/5

2

ت) درست ()1/5

(الف

()1/5

0/5

2

(ب

رسم نمودار ()0/5
تابع در

صعودي است)1/5(.
()1/25

()1/25

0/5

()1/25
3

()1/25

()1/25
()1/25

1/5
4

()0/5
حاصل حد (الف

()1/75

0/5

5

حاصل حد (ب

()1/75
()1/25
()1/5

6

()1/25
ادامه سواالت در صفحه بعد

23

0

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :ریاضی 3

رشته :علوم تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان  30 :دقیقه

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه3 :
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جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

ناحيه 0
نمره

پاسخ نامه

0/5
()1/75
7

و به طور مشابه

()1/25

چون

( )1/25در نتيجه

مشتق پذیر نيست)1/25( .

در

(الف

()1/5

0/5

8

(ب

()0

0

()0

9

0

()1/5
01

نقاط بحرانی

()1/5

و

0

()1/5
00

()1/5
()1/25

02

0

()1/25
()1/5
()1/25
()1/25

03

()1/5
()1/25
()1/25
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طراح سوال  :جناب آقاي محمد طالبی قطب شهيد هاشمی نژاد
ناحيه 0
نمره

پاسخ نامه

0/5

()1/5
( )1/5مرکز

04

()1/5
05

1/5

کره ()1/5

0/5

()0/5
06

به تناسب بارم بندي توزیع شود.
07

1/5

گزینه (ب) ()1/5
جمع نمرات

موفق و پيروز باشيد

25
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پاسخ نامه

0

الف) (نادرست)

2

الف)

ب) (نادرست)
ب)مثبت

ج) (درست)
ج) -0

الف)

نمره
1

د) (نادرست
و) هرم

د) 2

1/25

ب)

3

1/25

4

0/5

1

5

همکاران گرامی برای  bهر یک از جواب های

یا

که نوشته شود مورد قبول است
1

6

0/5
(الف

1

(ب

7
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نمره

پاسخ نامه

الف)

1/25

8

(الف

2

9

(ب

0/75

01

00

الف) C

ب) D

ج)E

0/75

هرمورد  0/25نمره
(الف

2

02

(ب

=ادامه سواالت صفحه بعد
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بردسکن دبيرستان نمونه آمنه
نمره

پاسخ نامه

1

03

قطر بزرگ
قطر کوچک

1/5

04
خروج از مرکز

1/5

مماس درون

05

پیشامد

 :توپ اول آبی باشد

پیشامد

 :توپ دوم آبی باشد

پیشامد

 :توپ اول قرمز باشد

1/75
06

جمع نمره
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ردیف

1

طراح سوال  :سرکار خانم معصومه معالی قطب تبادکان

پاسخ نامه
ج) درست

الف) نادرست ب) درست

نمره
1

د) نادرست ( هرمورد ) 1/25

صفحات 144 ، 125 ، 59 ، 38
2

الف)

=y

ب)

ج) -1

د) سطح مقطع

1

(هرمورد )1/25

صفحات 124 ، 51 ، 35 ، 25
3

الف) ( ) 1 ، -3

ب) نزولی

1/5

(هرمورد  - )1/25صفحات 114، 21
)D f  1 ،   (0/ 25

4
مشابه صفحه 22

) (0/25



1/5

)D g  (0/ 25





D fog  x D g |g (x )D f  x  |2x 211 (0/25) ،، 11
)g (f (x ))  g ( x 1)(0/25) 2( x 1)212(x 1) 12x 3(0/25

sin 2x  3 cos x  0

5

1/5

2sin x cos x  3 cos x  00
)( / 25
cos x (2sin x  3)  0
)(0/ 25


2

cos x  00
( / 25)  x  k  

3


2
 sin x  sin (0/ 25)  x  2k   (0/ 25)  x  2k  
)(0/ 25
2
3
3
3

sin x 

مشابه صفحه 49
6

1/55

مشابه صفحه 64
=

√

(الف

2  2x 2  2x
4  2x
2
1
lim

(0/ 25)  lim
(0/ 25)  lim
) (0/ 25
2  2x
x 2 2  x
) x 2 (2  x )(2  2x
x 2 (2  2x ) 2

()1/25( = 2 )1/25
()1/25

∞ )1/25( = +
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طراح سوال  :سرکار خانم معصومه معالی قطب تبادکان

(الف

5

)f (x )  f (1
x 2  3x  4
)(x  1)(x  4

f (1)  lim
 lim
(0/ 5)  lim
)(0/ 25)  lim ( x  4)  5(0/ 25
x 1 x  1
x 1 x  1
)x 1 (x  1
x 1

)( y  4  5(x  1)(0/ 25ب

مشابه صفحه 52
9
8

1/25

1/5

رسم نمودار ( - )1/5صفحه 81

2
2
1
 x )2(0/ 25)(

))(0/ 5
x
x2 2 x

صفحه 99

()y   3(0/ 25

1

)f (1) 3x 23(1)23(0/25

)f (1) 2x 2(1)2(0/25

)32(0/25

11

1/55

در x = - 1مشتق پذیر نیست .صفحه 82
11

الف)
ب) مشابه صفحه 111

f
)f (5)  f (1
21 1

(0/ 25) 
)(0/ 25)  5(0/ 25
x
5 1
4
f (x )  2x  10
)( / 25)  2(3)  1 5(0/ 25

12

 00
( / 25)  x  0 y  00
)( / 25

مشابه صفحه 119

2x
33 (x 2  1)2

1/25

y

1

x 2  1 0 x  1 y  00
( / 25)  x  1 y  00
)( / 25

13
صفحه 112
14

2b
) 2  b  3(0/ 25
3

f (x )  3x 2  2bx  x (3x  2b )  00
( / 25)  x 

f (2)  1 23  3(2)2  d  10
)( / 25)  d  5(0/ 25
)x  y  20 y  20 x (0/ 25
)p  xy  x (20 x )  x 2  20x (0/ 25
p   2x  200
( / 25)  2x  20 0 x  10 y  100
( / 25)  p  10 10 1000
)( / 25

1

1/25

مشابه صفحه 121

)2a  12  a  6 2b  6  b  3(0/ 25

15

)c  a2  b 2  36  9(0/ 25)  27  3 3  2C  6 3(0/ 25
c
3

)(0/ 25
a
2

e

1

صفحه 131
4  2 1 3
،،
))  (1  2)(0/ 25
2
2

16
مشابه صفحه 142

(o

)AB  (4  2)2  (1 3)2  2 10(0/ 25)  r  10(0/ 25
(x  1)2  ( y  2)2  100
)( / 5
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1/25

0
o    r  2  x  y  2  00
)( / 25
0

15

 2  oH  r  2

2
2

(0/ 25) 

0 0 2
12  12

oH 

1/55

خط بر دایره مماس است)1/25(.
صفحه142
19

الف) سالم بودن A

دختر G

پسر B

ي ان موداردرخ ت

ي)p (A )  p (B ) p (A B )  p (G ) p (A G )(0/ 25

1
1
) (1 0/ 12)(0/ 5)   (1 0/ 09)(0/ 5)  0/ 44  0/ 455  0/ 895(0/ 25
2
2
)p (A B )  (1 0/ 12)  0/ 88(0/ 25

1/55

مشابه مثال صفحه 146
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مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه3 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :جناب آقاي محمود محمدي ناحيه تربت حيدریه قطب
شهيد برونسی

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

مفاهيم فيزیکی زیر را تعریف کنيد.
0/5

0

الف) اثر فوتوالکتریك

ب) تشدید

ج) موج

درستی یا نادرستی عبارات زیر را با ص (صحيح) یا غ (غلط) مشخص کنيد.
الف) بردار سرعت در هر نقطه از مسيرحرکت ،بر مسير حرکت مماس است.
2

ب) نيروي مقاومت شاره به بزرگی جسم بستگی ندارد.

0/25

ج) با افزایش شعاع مدار بور ،انرژي مدارها کاهش می یابد.
د) زمين لرزه ،یکی از حرکت هاي نوسانی دوره اي است.
ه) مدل اتم هسته اي رادرفورد می تواند پایداري اتم را توجيه کند.
از داخل پرانتز عبارت مناسب را انتخاب کرده و به پاسخ نامه انتقال دهيد.
الف) در یك حرکت رفت و برگشت به یك نقطه بر مسير مستقيم  ( ..............تندي متوسط – سرعت متوسط ) صفر است.
3

ب) برآیند نيروي کنش و واکنش صفر ( ...........................می شود  -نمی شود ).

0

ج) کمترین انرژي الزم براي خارج کردن الکترون از حالت پایه ( انرژي بستگی هسته – انرژي یونش الکترون ) می گویند.
د) در واپاشی 𝛄 عدد جرمی  ( ..........................تغيير نمی کند – کاهش می یابد).
جاهاي خالی را با عبارت مناسب پر کنيد.
الف) مساحت سطح بين نمودار سرعت – زمان و محور زمان در هر بازه ي زمانی برابر  ..........................در آن بازه است.
4

ب) تعداد دور ( چرخه) در یك ثانيه را  ................................می گویند.

0

ج) همه ي اجسام در هر دمایی که باشند ،از خود امواج الکترومغناطيسی گسيل می کند که به آن  ......................می گویند.
د) جرم متصل به یك فنر در سامانه ي جرم – فنر را چهار برابر می کنيم در حالی که ثابت فنر بدون تغيير است دوره ي
تناوب سامانه ي جرم –فنر  ............................برابر می شود.

الف) قانون دوم نیوتن را بر حسب تکانه رابیان کرده ورابطه ی آن را بنویسید.
5

𝟐𝒑

ب) نشان دهید که بین اندازه ی تکانه  pو انرژی جنبشی  kرابطه ی 𝒎𝟐 = Kبرقرار است.
ادامه سواالت در صفحه بعد
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طراح سوال  :جناب آقاي محمود محمدي ناحيه تربت حيدریه قطب
شهيد برونسی
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

6

7

0/25

در یك سياره با شتاب جاذبه گرانشی  gقرار داریم و ابزارهایی که در اختيار داریم یك خط کش و یك زمان سنج و یك
آونگ ساده است .چگونه می توان شتاب جاذبه ي گرانشی را با استفاده از این ابزارها تعيين کرد؟

./5

کتابی را مانند شکل با نيروي عمودي  Fبه دیوار قائمی فشرده و ثابت نگه داشته ایم(g=01N/kg).
الف) اگر جرم کتاب  2/5کيلوگرم باشد ،اندازه نيروي اصطکاک را به دست آورید.
ب) اگر کتاب را بيشتر به دیوار بفشاریم ،آیا نيروي اصطکاک تغيير می کند؟ با این کار چه نيروهایی افزایش می یابند؟
./5

8

معادله مکان-زمان متحرکی در
9

روي محور ها به صورت 5

الف) شتاب حرکت را به دست آورید.

4

2

2

است.

ب) سرعت متحرک در لحظه 2

چقدر است؟

0

ج) نمودار سرعت -زمان این متحرک را رسم کنيد.
01

آزمایشی را طراحی کنيد که نشان دهد  fsmaxمتناسب با نيروي عمودي تکيه گاه است.
شکل زیر موجی عرضی در یك ریسمان را نشان می دهد که با تندي
ذره نشان داده شده ریسمان

موج

./5

به سمت راست حرکت می کند در حالی که تندي

است .آیا این دو تندي با هم برابرند؟ توضيح دهيد.

ذره

./75

00

انجام می دهد مطلوبست

نوسانگري ،حرکت نوسانی هماهنگ ساده اي با معادله ي
الف ) بسامد نوسانگر
02

ب) مکان نوسانگر در لحظه ي

𝟏

0

ثانيه

ج) تندي نوسانگر چقدر باشد تا انرژي جنبشی نوسانگر برابر با انرژي پتانسيل آن شود؟
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جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97

شهيد برونسی

علت هر یك از موارد زیر را بنویسيد.
الف) فرض کنيد شما داخل خودرو در حال حرکت روي صندلی نشسته اید و ناگهان راننده ي خودرو ترمز می کند و شما به
03

جلو پرتاب می شوید.

0/5

ب) اگر به کره ي ماه سفر کنيم در کره ي ماه احساس سبکی ( کم بودن وزن) می کنيم.
ج) هر عنصر تنها طول موج هاي خاصی را که مشخصه ي آن عنصر است جذب یا گسيل می کند.
04

دو مورد از مدل هاي ارائه شده براي اتم را نام برده و یکی از آنها را به طول کامل توضيح دهيد.
وزنه اي به جرم  4کيلوگرم را به انتهاي فنري به طول  01سانتی متر که ثابت سختی آن

0

 21است می بندیم و فنر را

ازسقف یك آسانسور آویزان می کنيم .طول فنر را در حالت هاي زیر محاسبه کنيد.
05

0

الف ) آسانسور ساکن است.
ب) آسانسور با شتاب ثابت  3متر بر مجذور ثانيه از حال سکون رو به پایين شروع به حرکت کند.
شدت صوت درسطح یك ميکروفون

06

𝟏 است اگر مساحت آن

 3باشد

الف ) در مدت  5ثانيه چند ژول انرژي به سطح آن می رسد؟
ب) تراز شدت این صوت چند دسی بل است؟ (

𝟏

0

𝟏

)

شکل زیرمسير نور را در دو محيط مختلف نشان می دهد .با توجه به شکل به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد.
ب) تندي نور در کدام محيط بيشتر است؟

الف) زاویه ي تابش و شکست چند درجه است؟
ج) ضریب شکست محيط دوم چند برابر محيط اول است؟

0/25

07

الکترونی در اتم هيدروژن در تراز  n=4قرار دارد
08

الف ) با در نظرگرفتن تمام گذارهاي ممکن ،اگر این الکترون به تراز پایه برود چند نوع فوتون با طول موج مختلف گسيل می
کند؟
ب) بلند ترین طول موجی که این الکترون می تواند گسيل کند چند نانومتر است ؟(

09
21

𝟏

𝟏

عنصر پرتوزاي اورانيوم با عدد اتمی  92و عدد جرمی  238ضمن تابش  8ذره ي آلفا و  6ذره ي بتا (الکترون) به عنصري
دیگر تبدیل می شود عدد اتمی و عدد جرمی عنصر جدید و معادله ي واپاشی را بنویسيد.
𝟏

نيمه عمر ایزوتوپ ید  8روز است پس از گذشت چند روز 𝟏 از هسته هاي اوليه متالشی شده اند؟
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سؤاالت امتحان نهایی درس  :فيزیك3

رشته  :علوم تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه3 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :سرکار خانوم عصمت کرابی ناحيه خوشاب قطب شهيد
فرومندي
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

0

درستی يا نادرستی عبارت های زير را مشخص کنید.
الف) شیب خطی که دو نقطه را در نمودار سرعت-زمان به هم وصل می کند ،برابر سرعت متوسط است.
ب) از قانون اول نیوتن نتیجه میشود که اگر برجسم نیروی خالصی وارد شود ،حرکت جسم شتابدار می شود.
پ)سطح زير نمودار نیرو بر حسب زمان ،برابر تکانه است.
ت)نیروی کنش می تواند از نوع گرانش و نیروی واکنش از نوع الکتريکی باشد.
ث)تعداد نوسان های انجام شده در هر ثانیه ،بسامد نامیده می شود.

0/25

2

کلمه ی درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید.
الف)در حرکت با (سرعت-شتاب)ثابت جابجايی متحرک در بازه های زمانی مساوی يکسان است.
ب)در حرکت روی خط راست اگر شتاب وسرعت هم عالمت باشند ،حرکت (تند شونده-کندشونده)است.
پ) نیروی گرانشی میان دوذره با حاصل جرم دو ذره نسبت(مستقیم-وارون)دارد.
ت) درنوسانگر جرم-فنر سرعت در نقطه تعادل (بیشینه-صفر)است.
ث)دوره تناوب سامانه جرم -فنر ،باجذر جرم وزنه نسبت(مستقیم-وارون) دارد.

0/25

از نمودارهای مکان-زمان زیر کدام موارد متحرکی را توصیف می کند که از حال سکون شروع به حرکت کرده و به تدریج
بر تندی آن افزوده شده است؟

3

نمودار سرعت-زمان جسمی که بررروی خط راست حرکت می کند مطابق شکل زیر است .با توجه به نمودار خانه های خالی
جدول را کامل کرده وجدول کامل شده را به پاسخ نامه انتقال دهید.

4

5

0/75

اگر معادله سرعت متحرکی که روی محور
از  2ثانیه چند متر است؟

حرکت می کند ،در

به صورت 4

ادامه سواالت در صفحه بعد
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سؤاالت امتحان نهایی درس  :فيزیك3

رشته  :علوم تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه3 :

طراح سوال  :سرکار خانوم عصمت کرابی ناحيه خوشاب قطب شهيد

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

فرومندي

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
نمودار سرعت-زمان متحرکی که بر روی حرکت می کند و در لحظه0
الف)مسافت طی شده توسط این متحرک را در کل حرکت به دست آورید.

6

ب) جابجایی این متحرک را از ابتدای شروع حرکت تا لحظه
پ)سرعت متوسط متحرک را از ابتدای شروع حرکت تا لحظه
ت)نمودار شتاب –زمان این متحرک به طور کیفی را رسم کنید.

10

در مبدا مکان قرار دارد ،مطابق شکل زیر است:
به دست آورید
به دست آورید

10

خودرویی پشت چراغ قرمز ایستاده است  .با سبز شدن چراغ خودرو با شتاب
7

نمره

2شروع به حرکت می کند .در همین لحظه کامیونی با سرعت ثابت

20از آن سبقت می گیرد.

0/5

الف)در چه لحظه ای خودرو به کامیون می رسد؟
ب)در چه مکانی به هم می رسند؟
جعبه ای به جرم یک کیلوگرم درون یک آسانسور قرار دارد.نیرویی که از طرف کف اسانسور به جعبه وارد می شود ،در هر یک از حالت های زیر
حساب کنید.
 20به طرف پایین حرکت می کند.
الف)آسانسور با سرعت ثابت
8

ب) آسانسوردر حرکت روبه پایین با شتاب ثابت
پ)آسانسوردر حرکت رو به باال با شتاب ثابت

2

 2از سرعت خود می کاهد.
 2از سرعت خود می کاهد.

ت)کابل آسانسور پاره شده و آسانسور در حال سقوط آزاد است.
9

01

00

02

الف) فردی درون متروی ساکن ایستاده است .هنگامی که مترو شروع به حرکت می کند .فرد به سمت عقب پرت می شود چرا این اتفاق افتاده است؟
ب)چرا وقتی یک کاغذ مچاله می شود سریع تر از وقتی که صاف است  ،سقوط می کند؟
مطابق شکل جسمی با نیروی به دیوار فشرده شده است و جسم ساکن است .
الف)سایر نیروهای وارد بر جسم را نشان دهید
ب)اگر نیروی را به تدریج زیاد کنیم سایر نیروها ی وارد بر جسم چه تغییری می کنند؟

16

و اگر وزنه  500گرمی اویخته شود طولش

اگر به فنر قائم آزادی وزنه ی  200گرمی آویخته شود ،طول ان
بدون وزنه چند سانتی متر است؟
مطابق شکل نردبانی به جرم 20کیلوگرم به دیوار قائم بدون اصطکاکی تکیه داده شده است.ضریب اصطکاک بین زمین وپای نردبان برابر 0/5
است.در آستانه ی سر خوردن نردبان :

الف)زمین به نردبان چه نیرویی وارد می کند؟
ب) چه نیرویی از دیوار به نردبان وارد می شود؟ (

 19می شود.طول فنر

0

0/5

0/5

0/5
10

)
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تعداد صفحه3 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
03

طراح سوال  :سرکار خانوم عصمت کرابی ناحيه خوشاب قطب شهيد
فرومندي

در چه ارتفاعی ار سطح زمین وزن شخص به نصف مقدار خود در سطح زمین می رسد؟ (ارتفاع را برحسب شعاع زمین Re
به دست آورید).

0

در يک دستگاه جرم-فنر ثابت فنر  022وجرم وزنه  002است  .اگر وزنه را به اندازه  00سانتی متر از حالت تعادل
کشیده وسپس رها کنیم :
04

الف)بسامد زاويه ای دستگاه را به دست آوريد.

0/5

ب)معدله حرکت دستگاه را بنويسید.

پ)درلحظه s


75

 t جسم در چه فاصله ای از نقطه تعادل است؟

جاهای خالی را در شکل روبرو که مربوط به انرژی يک نوسانگر جرم-فنر است  ،با کلمات مناسب از داخل کادر
زير پر کنید:
05

انرژی کل-نقطه تعادل-نقطه بازگشت-انرژی پتانسیل-انرژی جنبشی)

موفق و پيروز باشيد
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سؤاالت امتحان نهایی درس  :فيزیك3

رشته  :علوم تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه2 :

طراح سوال  :جناب آقاي مرتضی قرایی ناحيه نوخندان قطب شهيد

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97

کالهدوز
نمره

ردیف سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
اصطالحات زیر را تعریف نمایید
الف) قانون اول نیوتون
0

2

3

4

5

0/5

ب) پاشندگی نور

ج) گسیل القایی
جاهای خالی را پر کنید
الف) به خاصیتی از اجسام که میل دارند وضعیت حرکت خود را هنگامی که نیروی خالص وارد بر آنها صفر است حفظ کنند..........................می
گویند.
ب) حاصل ضرب جرم ذره در سرعت آن .........................جسم نامیده می شود.
ج) تعداد نوسان های انجام شده توسط یک نوسانگر در مدت یک ثانیه را .............................می نامند.
د) کمترین انرژی الزم برای خارج کردن الکترون از حالت پایه ،انرژی..................الکترون نامیده می شود.
صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر را مشخص کنید:
الف) سرعت متوسط متحرک بین دو لحظه از زمان برابر شیب خطی است که نقاط نظیر آن دو لحظه در نمودار مکان -زمان را به یکدیگر وصل
می کند.
ب) با افزایش ارتفاع از سطح زمین نیروی گرانش وارد بر جسم از طرف زمین افزایش می یابد.
ج) انرژی جنبشی سامانه جرم-فنر در نقاط بازگشتی بیشینه و در نقطه تعادل صفر است.
د) هنگام عبور موج از یک مرز و ورود آن به محیط دیگر ،بسامد موج تغییری نمی کند.
با توجه به نمودار مکان ــ زمان شکل روبه رو به پرسشهای زیر پاسخ دهید
الف) متحرک چند بار از مبدأ مکان عبور میکند؟
ب) در کدام بازه زمانی متحرک در حال نزدیک شدن به مبدأ است؟
پ) جهت حرکت چند بار تغییر کرده است؟ در چه لحظه هایی؟
ت) جابه جایی کل در جهت محور  xاست یا خالف آن؟
در جمله های زیر ،عبارت درست را از داخل پرانتز انتخاب کرده و در پاسخ برگ بنویسید:
الف) هرگاه نیروهای وارد بر جسمی متوازن باشند ،آن جسم با (شتاب ثابت -سرعت ثابت) حرکت خواهد کرد.
ب) انرژی ای که موج صوتی با خود حمل می کند ،با (مربع دامنه -دامنه) متناسب است.
ج) طیف گسیلی از گازهای کم فشار و رقیق طیف (پیوسته -خطی) نامیده می شود.
د) نیروی هسته ای (کوتاهبرد -بلند برد) است.
در شکل زیر به جسمی به جرم  10kgنیروی کشش طناب  100Nبه صورت افقی وارد شده است .اگر ضریب اصطکاک ایستایی  0/5و ضریب
اصطکاک جنبشی  0/2باشند،
الف) نیروهای وارد بر جسم را روی شکل رسم کرده و با ذکر دلیل بگویید آیا جسم حرکت می کند یا خیر؟
ب) در هر صورت نیروی اصطکاک وارد بر جسم را بدست آورید.

6

0

0

2

2

2
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7
8

9
01
00

طراح سوال  :جناب آقاي مرتضی قرایی ناحيه نوخندان قطب شهيد
کالهدوز

با استفاده از گوشی تلفن همراه آزمایشی را طراحی کنید که به کمک آن بتوان نحوه انتشار امواج صوتی و الکترومغناطیس را درون خال بررسی کرد.
 0 6و طول  4را با نیروی  1 2می کشیم.
فنری به جرم
الف) تندی انتشار موج در این فنر چقدر است؟
ب) سر آزاد فنر را با چه بسامدی تکان دهیم تا طول موج ایجاد شده در فنر
شدت صوتی

2

5

10

2

0
0/5

 1شود؟

است .تراز شدت این صوت چند دسیبل می باشد؟( 0 3

و

2

2

12

10

)

دامنه ی نوسان یک حرکت هماهنگ ساده  0/03mو بسامد آن  5HZاست  .معادله ی حرکت این نوسانگر را بنویسید.
تابش گرمایی چیست؟
برای یک فلز معین ،تغییر هر یک از کمیت های زیر چه تاثیری در نتیجه اثر فوتوالکتریک دارد؟(توضیح دهید)
الف) تغییر بسامد نور فرودی به مقادیر بیشتر و یا کمتر از بسامد آستانه

02

0
0
0

0
ب) کاهش شدت نور فرودی در بسامدهای بزرگتر از بسامد آستانه

03

کوتاه ترین و بلندترین طول موج در رشته ی براکت ( )n=4هیدروژن اتمی را بدست آورید0 01(.

)

04

دو مورد نارسایی مدل اتمی بور را بیان کنید

05

نیمه عمر بیسموت  212حدود  60دقیقه است .پس از گذشت چهار ساعت ،چه کسری از ماده اولیه ،در نمونه ای از این بیسموت ،باقی می ماند؟

0/5
0/5
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جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

مدرس
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
درستی یا نادرستی جمله های زیر را با کلمات "درست" و "نادرست" در پاسخ برگ مشخص کنید (.فریده شفیعی/فضیلت)
الف) ضریب اصطکاک ایستایی به مساحت سطح تماس جسم بستگی دارد .

0

0

ب) در سامانه ی جرم– فنر در نقطه ی تعادل نوسانگر دارای بیشینه ی انرژی جنبشی است .
پ) دوره ی آونگ حرکت هماهنگ ساده با طول آونگ رابطه ی وارون دارد .
ت)هسته ی پایداری که بیشترین تعداد پروتون را دارد مربوط به توریم است .
نمودار سرعت – زمان متحرکی در شکل نشان داده شده است  .گزینه مناسب را انتخاب کرده و در پاسخ برگ بنویسید .
(

 0سهمی و

2

2

3

الف ) در بازه ی زمانی صفر تا
2

1

خط راست است ) (فریده شفیعی/فضیلت)
شتاب حرکت ( مثبت/منفی/صفر) است .

ب) در لحظه ی

1

شتاب ( ثابت/صفر ) است .

پ) در لحظه ی

2

سرعت متحرک ( ثابت/صفر ) است .

4

./25
./25

ت) در بازه ی زمانی

3

2

ث) در بازه ی زمانی

2

1

حرکت جسم (کندشونده/تندشونده/یکنواخت ) است .

ج) در بازه ی زمانی

3

2

حرکت جسم (کندشونده/تندشونده/یکنواخت ) است .
m
s2

./25
./25

حرکت جسم در ( خالف جهت/جهت) محور  Xاست .

اتومبیلی از پشت یک چراغ راهنما با شتاب
3

./25

./25

 4شروع به حرکت می کند  .در همین لحظه موتور سواری که با سرعت ثابت

m
s

 20در حرکت است ،

از کنار اتومبیل می گذرد  .پس از چه مدت اتومبیل به موتور سوار می رسد ؟

جسمی را به جرم  0/2 kgروی سطح افقی با ضریب اصطکاک جنبشی  0/4با سرعت اولیه
m

0/5
m
s

 6پرتاب می کنیم  .پس از طی چه مسافتی سرعت

جسم به  4 sمی رسد ؟

m

شخصی به جرم  40 kgروی ترازویی درون آسانسور قرار دارد  .در صورتی که آسانسور با شتاب ثابت  2 s2رو به پایین حرکت کند .
5

0

الف ) عددی که ترازو نشان می دهد را به دست آورید ؟

./5
./25

ب) شخص احساس سبکی می کند یا احساس سنگینی؟
./5

پ) در چه صورت هایی ترازو عددی برابر وزن شخص نشان می دهد ؟
N

جسمی را مطابق شکل توسط فنری که ثابت آن  1000 mو افزایش طول آن  2cmاست  ،می کشیم .
اگر جرم جسم  5 Kgباشد :
6

الف ) ضریب اصطکاک ایستایی برای جسم در آستانه ی حرکت را بیابید :
m

ب) برای هنگامی که جسم با شتاب  2 s2حرکت کند  ،ضریب اصطکاک جنبشی را محاسبه کنید .
ادامه سواالت در صفحه بعد
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سؤاالت امتحان نهایی درس  :فيزیك3

رشته  :علوم تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه2 :

طراح سوال  :سرکار خانوم فریده شفيعی ناحيه خليل آباد قطب شهيد

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
بازیکن فوتبالی  ،توپ را به سمت دروازه با تندی

مدرس
 12باز می گردد  .اگر

 15شوت می کند  .این توپ به تیر عمودی دروازه برخورد کرده و با تندی

./5

جرم توپ فوتبال  400 gو زمان تماس توپ با تیر دروازه  0/01 sباشد :
7

الف) تغییر تکانه ی توپ در برخورد با تیر را محاسبه کنید :

./5

ب) نیروی متوسط وارد بر توپ توسط تیر را بیابید :
1

8

در چه ارتفاعی از سطح زمین وزن اجسام به  9مقدار آن در سطح زمین می رسد ؟

9

دوره ی آونگی بر روی کره ی زمین  1/8 sاست  ،دوره ی آونگ بر روی کره ی ماه تقریبا چند ثانیه است ؟ )
گلوله ای به جرم  500 gبه فنری افقی با ثابت فنر

./5
1
6

 200متصل است  .فنر به اندازه  8 cmفشرده و سپس رها می شود .سپس جسم روی سطح
./25

افقی شروع به نوسان می کند  ،با چشم پوشی از اصطکاک :
01

(

./75

الف) دامنه ی نوسان چقدر است ؟

0

الف) تندی بیشینه ی جسم را محاسبه کنید ؟
در جمله های زیر عبارت درست را از داخل پرانتز انتخاب کرده و در پاسخ برگ بنویسید :
الف ) تندی انتشار صوت به ویژگی های فیزیکی محیط بستگی ( دارد – ندارد ) .
00

ب) موج صوتی یک موج مکانیکی است که ( می تواند – نمی تواند ) در خالء منتشر شود .

0

پ) انسان سالم  ،موج صوتی با بسامد () 15Hz -15 kHzرا می شنود .

02
03

ت) هنگام ارتعاش چشمه ی صوت  ،صوت ایجاد شده در ( تمام -بعضی) جهت ها منتشر می شود .
اگر فاصله از یک چشمه ی صوت  10برابر شود  .تراز شدت صوت چند دسی بل تغییر می کند ؟
طبق اثر دوپلر بگویید هنگامی که چشمه ی متحرک از ناظر ساکن دور می شود بسامد صوت ایجاده شده چه تغییری

0
./5

می کند ؟
جمع نمره
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بسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :فيزیك3

رشته  :علوم تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف
0
2

3

4

طراح سوال  :جناب آقاي محمود محمدي ناحيه تربت حيدریه قطب
شهيد برونسی
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
هر تعریف کامل  0/5نمره
درستی یا نادرستی عبارات زیر را با ص (صحیح) یا غ (غلط) مشخص کنید.
الف) ص 0/25ب) غ  0/25ج)ص  0/25د)غ 0/25
از داخل پرانتز عبارت مناسب را انتخاب کرده و به پاسخ نامه انتقال دهید.

0
0/25

ه)غ 0/25

الف) (سرعت متوسط)  0/25ب) (نمی شود)  0/25ج) (انرژی یونش الکترون)
 0/25د)(تغییر نمی کند)0/25
الف) (جابه جایی)  0/25ب) (بسامد)  0/25ج) (تابش گرمایی)  0/25د)(دو
برابر )0/25
𝒑∆
𝒕∆

5

𝟐𝒑
𝒎𝟐

𝒗∆𝒎
𝒕∆

𝒌⇒

𝒑
𝒎

𝑭⇒

𝒗∆
𝒕∆

𝒂 𝒎𝒂 ,
𝟐

𝒑 m𝒗 ,

𝒗 ⇒ 𝒗𝒎

𝟏
𝟐

0

0

𝑭( الف
0
𝒌 (ب

الف) نیروی عمودی سطح دیوار -نیروی وزن – نیروی عمودی سطح زمین و نیروی اصطکاک ایستایی بین زمین و نردبان کل

نیروها هستند.
6

𝟗𝟎 𝟐.

𝟔𝟗𝟏

𝟎
𝟔𝟒

𝟐𝑵 𝑭

𝒔𝝁

𝒙𝒂𝒎𝒔𝒇 𝟏𝟗𝟔𝑵,

𝟖𝟗

𝟎𝟐

𝑾

𝟐𝑵 𝑭 → 𝟎

𝑵𝟔𝟏𝟐
ب)𝑵𝟐 𝟎𝟗

𝟏𝑵 𝑭

𝒇𝒔𝒎𝒂𝒙 = 0

𝑾

𝟐 𝒙𝒂𝒎𝒔𝒇

𝟐𝑵𝑭()0/5

0/25

𝟐 𝟐𝑵𝑭√=)0/25(R

𝟏𝑵𝑭 ()0/5

با استفاده از خط کش طول نخ آونگ را اندازه می گیریم و آونگ را به نوسان در می آوریم و با زمان سنج دوره ی حرکت آن را
7

𝑳

اندازه می گیریم .مقادیر بدست آمده را در رابطه ی 𝒈√𝝅𝟐

./5

𝑻 قرار داده تا مقدار gحاصل شود.
 Fs=mg=2/5×10=25Nالف

8

0

ب) خیر  0/25نیروی عمودی سطح 0/25
𝒎

الف ) 𝟐𝒔 𝟒
ب)

𝒎
𝒔

𝟒

𝟏
𝒂
𝟐

𝒂→𝟐
𝒗→𝟒

𝒕𝟒

𝒗
0

9

ادامه سواالت در صفحه بعد
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سؤاالت امتحان نهایی درس  :فيزیك3

رشته  :علوم تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :جناب آقاي محمود محمدي ناحيه تربت حيدریه قطب
شهيد برونسی
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

01

طراحی صحیح آزمایش

./5

00

پاسخ صحیح

./75
→

→
𝟏

)) (

02
√

𝟏

→

𝟏

الف
𝟏

) (

(
𝟏

→

ب

→

0

ج

الف) بنا به مفهوم لختی بدن ما تمایل دارد که به حرکت خود ادامه دهد و جلو حرکت می کند.
ب) در کره ی ماه شتاب جاذبه نسبت به زمین بسیار کمتر است و می دانیم که وزن w=mgاست بنابراین وزن کمتر است.
03

0/5

ج) بنا به مدل بور خط های گوناگون در طیف گسیلی گاز هیدروژن اتمی زمانی بوجود می آیند که الکترون های اتم های
هیدروژن که به هر دلیلی برانگیخته شده اند از تراز انرژی باالتر به تراز انرژی پایین تر جهش کنند و فوتون گسیل کنند .و همین
فرآیند در جهت عکس می تواند منجر به جذب فوتون شود.

04

مدل تامسون – رادرفورد – بور دو مورد باید اشاره شود و یک مورد توضیح کامل داده شود.
𝟏

05

𝟏𝟏

→

𝟏

→

→

𝟏
𝟏

∆ →

→
𝟏

0
(الف

∆ →
𝟏

𝟏

(ب

𝟏

06
𝟏

( الف

𝟏

𝟏

𝟏

→
,

07

0

(ب

0

( الف

ب) تندی در محیط رقیق تر بیشتر است بنابراین در محیط  2تندی بیشتر است.

0/25
√

𝟏

→

𝟏
𝟏

(ج

الف)  6فوتون
08

→
,

09
21

روز

→
→

→

𝟏

,
,

→
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𝟏

𝟏

𝟏

(ب

0

./75
/75
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بسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :فيزیك3

رشته  :علوم تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه3 :

طراح سوال  :سرکار خانوم عصمت کرابی ناحيه خوشاب قطب شهيد

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف
0

فرومندي

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
الف) نادرست

ب ) نادرست
ب) تند شونده

2

الف) سرعت

3

نمودارهای ب وت

پ) نادرست
پ)مستقیم

ت ) نادرست

ت)بیشینه

نمره
ث) درست

0/25

ث) مستقیم

0/25
0

بهره زمان

جهت حرکت

از صفر تا

-

نوع حرکت

عالمت شتاب

یکنواخت

صفر
0/75

4
تا از

-

تا از

کندشونده

مثبت

تند شونده

مثبت

=

5

0

الف)
مسافت طی شده برابر است با سطح زير نمودار سزعت-زمان
6

ب)

2

پ)

الف) خودرو را متحرک

وکامیون را متحرک

در نظر می گیريم:

0/5

7

=
ب)
ادامه سواالت در صفه بعد
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سؤاالت امتحان نهایی درس  :فيزیك3

رشته  :علوم تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه3 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97

طراح سوال  :سرکار خانوم عصمت کرابی ناحيه خوشاب قطب شهيد
فرومندي

FN  W  0  FN  W  mg  110  10 N

الف)
8

ب)
پ)

FN  W  ma  FN  W  ma  mg  ma  110  1 (2)  12 N
FN  W  ma  FN  W  ma  mg  ma  110  1 (2)  8N
FN  W  mg  FN  W  mg  mg  mg  0

ت)

9

01

2

الف) طبق قانون اول نیوتن فرد تمايل دارد به حالت سکون خود ادامه دهدادامه دهد ،بنابراين با حرکت رو به جلومخالفت می کند
به سمت عقب پرت می شود.
ب)کاغذ مچاله شده سطح تماس کم تری با مولکول های هوا دارد بنابراين نیروی مقاومت هوا در مقابل حرکت آن کم تر است .در
نتیجه نیروی خالص وارد بر آن بیش تر وشتاب حرکت آن بیشتر می شود.
الف)

0

0/5

ب)با توجه به قانون دوم نیوتن:

Fnet, x  ma  0  F  FN  0  F  FN
بنابراين با افزايش نیروی Fنیروی عمودی سطح افزايش می يابد.

Fnet, y  ma  0  f s  W  0  f s  W
اين دو نیرو ارتباطی با Fندارند و افزايش Fروی ان ها اثر نمی گذارد.

Fnet  ma  0  Fe  W  0  kx  W
00

N
cm

 16  2  1 x1  x1  14cm

 3k  3  k  1

k (16  x1 )  0.2 10  2  16k  kx1  2
k (19  x1 )  0.5 10  5  19k  kk1  5

 16 1  kx1  2
ادامه سواالت در صفحه بعد
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سؤاالت امتحان نهایی درس  :فيزیك3

رشته  :علوم تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه3 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97

طراح سوال  :سرکار خانوم عصمت کرابی ناحيه خوشاب قطب شهيد
فرومندي

الف) ب)

02

0/5

در آستانه ی حرکت نردبان همچنان در حال تعادل است .بنابرلین نیروی خالص در راستای افقی و قائم صفراست.

FN 2  W  0  FN 2  W  mg  20 10  200 N
f s max   s N  0.5  200  100

از طرف زمین دو نیروی عمودی  FN 2و افقی f s

وارد می شود

R  FN 2  f s  200 2  100 2  50000  N
2

2

ب) در راستای افقی برايند نیروها صفر است

FN1  f s max  0  FN1  f s max  100 N

0

03

الف)

k
200
rad

 25
m
0.32
s
04

05

0/5

ب) شکل کلی معادله مکان-زمان
x  A cos t  0.32 cos 25t
پ)


1
x  0.32 cos 25t  (0.32) cos(25  )  (0.32) cos  0.32   16cm
75
3
2
الف)انرژی کل

ب) نقطه بازگشت

پ) انرژی جنبشی

موفق و پيروز باشيد

ت) نقطه تعادل
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ث)انرژی پتانسیل

0/25
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بسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :فيزیك3

رشته  :علوم تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه2 :

طراح سوال  :جناب آقاي مرتضی قرایی ناحيه نوخندان قطب شهيد

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97

کالهدوز

ردیف

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

0

الف) یک جسم حالت سکون یا حرکت با سرعت ثابت خود را حفظ می کند مگر آنکه نیروی خالص غیر صفری به آن وارد شود
ب) هنگامی که باریکه نوری شامل پرتوهایی با طول موج های مختلف باشد ،این پرتوها هنگام عبور از مرز دو محیط در زاویه های مختلفی شکسته
می شوند .به این پخش شدگی نور ،پاشندگی نور می گویند .ص29
ج) یک فوتون ورودی ،نتیجه یک فوتون القایی گسیل می شود.الکترون برانگیخته را تحریک کند (یا القا کند) تا تراز انرژی خود را تغییر دهد و به تراز
پایین تر برود و در نتیجه یک فوتون القایی گسیل می شود .ص110
هر مورد  0/5نمره

0/5

2

3

4

5

ص29
الف) لختی
ص 44وص45
ب) تکانه
ص54
ج)فرکانس (یا بسامد)
هر مورد 0/25نمره
د) انرژی یونش الکترون ص106
ص7
الف) صحیح
ص 47و ص48
ب) غلط
ص58
ج) غلط
د) صحیح

0

0
ص82

الف) یک بار
ب) 𝑡2 𝑡3
پ) یک بار در لحظه ی 𝟏𝒕
ت) در جهت محور  xها
الف) سرعت ثابت
ب) مربع دامنه
ج) گسسته
د) کوتاه برد

ص8
2

ص29
ص66
ص99
ص114

2
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0
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𝑁 𝑠𝜇

𝑥𝑎𝑚𝑠𝑓

𝑥𝑎𝑚𝑠𝑓 > 𝑇
بنابراین جسم حرکت می کند و نیروی اصطکاک از نوع جنبشی می باشد:
𝑁𝜇𝑘 𝑁 0 2 100 20

𝑁100

10

10

𝑔𝑚

𝑁

𝑘𝑓
2

6

گوشی تلفن همراه را در یک محفظه ی تخلیه ی هوای شیشه ای آویزان می کنیم .با برقراری تماس با گوشی ،صدای آن شنیده می شود .ولی
7

با به کار افتادن پمپ تخلیه هوا ،صدا به تدریج ضعیف و سرانجام خاموش می شود ،در حالی که امواج الکترومغناطیسی همچنان به گوشی می
رسند .ص68
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کالهدوز
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همه ی اجسام در هر دمایی که باشند ،از خود امواج الکترومغناطیسی گسیل می کنند که به آن تابش گرمایی می گویند .ص99

0

الف) بسامد قطع کمترین بسامدی است که به ازای آن اثر فوتوالکتریک اتفاق می افتد .اگر بسامد نور فرودی کمتر از آن باشد دیگر
اثر فوتو الکتریک اتفاق نمی افتد .ص93
 02ب) در بسامدهای بزرگتر از بسامد آستانه اثر فوتوالکتریک انجام می گیرد ،افزایش شدت نور فرودی تنها باعث افزایش تعداد فوتون

0

ها و در نتیجه افزایش تعداد فوتوالکترون ها می شود در حالی که انرژی جنبشی فوتوالکترونها بدون تغییر می ماند .ص93
کوتاه ترین طول موج متناظر با ∞
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04

بر الکترون دیگر وارد می کند به حساب نیامده است.
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 -2این مدل نمی تواند متفاوت بودن شدت خط های طیف گسیلی را توضیح دهید .ص 509
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نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه6 :

طراح سوال  :سرکارخانم منصوره کلبادي نژاد -قطب شهيد هاشمی

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

نژاد -ناحيه  -0دبيرستان جفایی

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

با استفاده از واژه هاي داخل کادر عبارتها را کامل کنيد.تعدادي از کلمه ها اضافی هستند.

*عسل داراي مولکولهاي قطبی است که در ساختار خود شمار زیادي گروه (..آ)..........دارد.
* شمار نزدیك ترین یون هاي ناهمنام موجود در پيرامون هر یون در شبکه بلور را (....ب)............می گویند.
0

*با افزودن مقداري آب به  211ميلی ليتر محلول  1/0موالر سدیم هيدروکسيد(....... [OH-] ,پ)...می یابد.

0/5

*در فرایند آبکاري قاشق فوالدي با نقره  ,قاشق فوالدي به قطب (.......ت) ........متصل است..
* در هنگام تبدیل اکسيژن به آنيون پایدار آن  ,شعاع یا اندازه ي اتم (.......ث) ......می یابد.
* دليل پخش نور در ذره هاي کلو ئيدي (.....ج).........بودن ذره هاي موجود در آن است.
براي هر جمله ي نوشته شده مورد درست را از داخل پرانتز انتخاب کنيد.دليل الزم نيست.
الف -این نوع پاک کننده ها از مواد پتروشيميایی طی واکنشهاي پيچيده در صنعت توليد می شوند.
(پاک کننده هاي صابونی -پاک کننده هاي غير صابونی)
2

ب -در هنگام استفاده از کاتاليزگر در واکنشهاي شيميایی این کميت ثابت می ماند.

0

(آنتالپی واکنش -انرژي فعالسازي)
پ -این ماده در ميدان الکتریکی جهت گيري می کند( دي متيل اتر -پروپان)
ت -مقدار ثابت یونش اسيدهاي ضعيف در دماي 25 C1این مقدار را دارد(بسيار بزرگ -کوچك)
درهر مورد تك پاسخ دهيد.
الف -یك فراورده ي پاالیشگاهی که از واکنش کربن مونوکسيد با گاز هيدروژن در شرایط مناسب و در حضور
کاتاليزگر به دست می آید.
3

ب -سلول سوختی از این دسته سلول هاي الکتروشيميایی است.
پ-در برقکافت آب محيط اطراف آند در حضور شناساگر تورنسل ,به چه رنگی در می آید.
ت -به منظور افزایش خاصيت ضدعفونی کنندگی صابون ها چه ماده اي به آنها اضافه می شود.
ث -ذره هاي صابون با کدام بخش خود با مولکولهاي چربی موجود در سطح لباس جاذبه بر قرار می کنند.
ادامه سواالت در صفحه بعد
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رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه6 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :سرکارخانم منصوره کلبادي نژاد -قطب شهيد هاشمی
نژاد -ناحيه  -0دبيرستان جفایی
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

براي درستی هر یك از موارد زیر یك دليل علمی بياورید.
الف -یك پاک کننده ي صابونی جامد که در آن گروه آلکيل  02اتم کربن داشته باشد  ,ساختاري به صورت

0/5

 C02H25 - COONaدارد.
4

ب -پژوهشگران و مهندسان کارخانه ي خودرو سازي ماشين هاي دیزلی ,به جاي مبدل کاتاليستی از مبدل هاي
ویژه ي داراي آمونياک استفاده می کنند.

5/25

پ-خوردگی آهن در محيط اسيدي به ميزان بيشتري رخ می دهد.
درستی یا نادرستی جمله هاي زیر را معلوم کرده و براي عبارت نادرست دليل نادرستی بنویسيد.
الف -در آهن سفيد ,فلز قلع نقش حفاظت از آهن را دارد.
ب -گوگرد دي اکسيد در اثر انحالل در آب باز آرنيوس به وجود می آورد.
5

2/5

پ -واکنشهاي گرماگير بر خالف واکنشهاي گرماده ,براي آغاز شدن نياز به انرژي دارند.
ت -نمودار حاصل ضرب غلظت یون هاي هيدرونيوم و هيدروکسيد با حجم محلول یك نمودار نزولی است.
ث -در سلول گالوانی روي -مس ,جرم تيغه ي آند کاهش می یابد.
الف -اگر در فرایند هابر مخلوطی از آمونياک ,نيتروژن و هيدروژن به ترتيب با نقطه جوش ,-096 ,-33
 -253 C1جود داشته باشد کدام دما را براي سرد کردن و جمع آوري آمونياک مناسب می دانيدد .بدراي انتخداب
خود دليل بياورید - 41C1 ( .یا )-211C1

6

ب-دو رفتار فيزیکی عنصرها -که بر اساس وجود الگوي رفتار الکترونی در ساختار آنها توجيه می شود -
را نام ببرید.
پ emf -سلولی که واکنش زیر در آن رخ می دهد برابر با  0/98Vاست E1 .نيم سلول  Aرا حساب کنيد.
)A2+ (aq) + 2Ag(s
ادامه سواالت در صفحه بعد
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ردیف

نژاد -ناحيه  -0دبيرستان جفایی
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
با توجه به نمودار مقابل به سواالت پاسخ دهيد.
الف-با افزایش شعاع کاتيون فلزهاي قليایی

1/25

آنتالپی فروپاشی شبکه چه تغييري می کند.دلیل بنویسيد.
7

ب -چگالی بار  Na+ , K+را با هم مقایسه کن
پ -نقطه ي ذوب پتاسيم کلرید و پتاسيم برميد را با یکدیگر

5/5

مقایسه کنيد.دلیل بنویسيد.

دانش آموزي براي انجام یك فعاليت علمی یا رفع یك مشکل در ازمایشگاه نياز به انتخاب یك ماده ي شيميایی
مناسب دارد.با توجه به نوع فعاليت  ,ترکيب مناسب را از ميان نمونه هاي موجود در آزمایشگاه مدرسه انتخاب

کرده و در پاسخنامه وارد کنيد.
نمونه ها

(سدیم هيدروژن کربنات -نيتریك اسيد  2 × 01 -4موالر  -استيك اسيد 2 × 01 -4
موالر  -آمونياک -سدیم هيدروکسيد -جوهر نمك )-

8

نوع فعاليت

الف -ایجاد رسانایی الکتریکی زیاد در یك مدار الکتریکی با محلول بازي

علمی:

ب -رفع سوزش ناشی از ریختن اسيد بر روي دست پس از شستشو با آب

0

= 3/7 PHپ -تهيه ي محلولی با
ت -توليد حجم زیادي از گاز هيدروژن در اثر واکنش سریع فویل آلومينيوم با یك
محلول اسيدي

یکی از پاک کننده هاي پر کاربرد در منزل شيشه پاک کن است که حاوي محلول آمونياک و چندد مداده شديميایی
9

مجاز دیگر است .اگر بخواهيم در آزمایشگاه  1/25ليتر محلول آمونياک با  PH=00تهيه کنيم ,حساب کنيدد چندد

0/5

مول آمونياک با درجه یونش  1/5نياز داریم.
پارازایلن ترکيبی است که از تقطير نفت خام به وجود می آید که پس از تغيير ساختار به ترفتاليك اسيد
تبدیل می شود .با توجه به ساختار این  2ترکيب ,به سواالت پاسخ دهيد:

0

01

الف -عدد اکسایش اتم هاي کربن ستاره دار در پارازایلن با هم برابر هستند یا خير.
ب-براي تبدیل پارازایلن به ترفتاليك اسيد ,ماده ي اکسنده مناسب است یا کاهنده؟
پ -ترکيب ترفتاليك اسيد در آب بهتر حل می شود یا در هگزان .دليل بنویسيد.
ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه6 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :سرکارخانم منصوره کلبادي نژاد -قطب شهيد هاشمی
نژاد -ناحيه  -0دبيرستان جفایی
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

با توجه به توضيح هاي داده شده عنصر مناسب را از داخل کادر انتخاب کنيد.یك عنصر اضافی است.
است.
00

, 24Mg , 28Ni , 00 Na, 26Fe ,

0

29Cu

الف -فلزي که در ساختار نيتينول یا آلياژ هوشمند کاربرد دارد .ب -وجود یون هاي آن در محلول باعث سختی آب
می شود.
پ -ماده ي اصلی رنگ دانه ي معدنی که رنگ قرمز ایجاد می کند .ت -این عنصر در بخش کاتدي سلول دانز به

4/5

وجود می آید.
با توجه به واکنشهاي تعادلی داده شده به سواالت پاسخ دهيد.

الف -در واکنش  Aکاهش دما چه تاثيري بر درصد مولی  NO2موجود در مخلوط تعادلی دارد.
02

0

ب -در کدام تعادل با افزایش فشار  ,غلظت مولی هيچ یك از گونه هاي شرکت کننده تغييري نمی کند.
پ -با توجه به جدول زیر که غلظت تعادلی گونه هاي شرکت کننده در تعادل  Aرا نشان مدی دهدد عبدارت ثابدت
تعادل را محاسبه کنيد.
)NO (g

)O2(g

)NO2 (g

ماده
غلظت مولی

1/0

1/0

1/13

با توجه به نمودارهاي داده شده به سواالت پاسخ دهيد.

0

03

الف -واکنش  Bگرماگير است یا گرماده.چرا؟
ب -اگر این واقعيت را بدانيم که فسفر سفيد بر خالف گاز هيدروژن در هوا و دماي اتاق می سوزد آنگاه کدام
نمودار را به این واکنش نسبت می دهيد.چرا؟
ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه6 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :سرکارخانم منصوره کلبادي نژاد -قطب شهيد هاشمی
نژاد -ناحيه  -0دبيرستان جفایی

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

با توجه به پتانسيل هاي کاهشی داده شده به سواالت پاسخ دهيد.

پتانسيل هاي

نوع پتانسيل کاهشی

کاهشی

0

شماره
نيم
سلول

- 1/76 V

04

E1 Zn2+ / Zn
1

0

+1/34 V

2+

1/11 V

+

E 2H / H2

3

-3/15 V

E1 Li+ / Li

4

E Cu / Cu
1

2

3

الف -گونه اي که به عنوان آند در تهيه ي باتري هاي تلفن و رایانه ي همراه کاربرد دارد.

ب -نيم واکنش کاهش براي سلول گالوانی را بنویسيد که از نيم سلول هاي  0و  2براي ساخت آن استفاده شود.
پ -اگر هدف از طراحی سلول گالوانی در یك آزمایشگاه الکتروشيمی توليد گاز هيدروژن باشد ,کدام فلز در نقش
آند کاربردي ندارد.
ت -قویترین کاهنده در این مجموعه کدام است.
مهندسان کشتی سازي در جزیره ي قشم انواع شناورها در کالس تجاري را با بدنه ي آلومينيومی و متفاوت می
سازند .یکی از روشهاي تهيه ي آلومينيوم مورد استفاده در این صنعت  ,فرایند هال است .دراین فرایند:
05

الف -عامل اکسنده را نام ببرید .علت را بنویسيد.

1/75

ب -تعدا الکترون هاي مبادله شده در این فرایند را بنویسيد.
با توجه به شکل هاي زیر که دگر شکل هاي عنصر کربن را نشان می دهد به سواالت پاسخ دهيد.
الف -کدام ساختار مربوط به یك جامد کواالنسی
با چينش سه بعدي اتم ها است.
06

ب -کدام ساختارمی تواند براي تهيه مغز مداد استفاده شود.چرا؟
پ -اگر چگالی ساختار  0برابر  2/27 g/cm3باشد
آنگاه چگالی ساختار  2کداميك از اعداد زیر می تواند باشد:
))0/96 g/cm3 , 3/50 g/cm3
ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه6 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :سرکارخانم منصوره کلبادي نژاد -قطب شهيد هاشمی
نژاد -ناحيه  -0دبيرستان جفایی
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

07

جمع نمره

««« موفّق و مؤیّد باشيد»»» .
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :جناب آقاي قاسميان – قطب شهيد هاشمی نژاد -ناحيه 4
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

0/5

در عبارات زیر واژه درست را از داخل پرانتز انتخاب کنيد.
آ) محلول ها بر خالف کلوئيدها نور را پخش (ميکنند-نمی کنند)
ب) ذرات سازنده محلول ها را (توده هاي مولکولی – یون ها یا مولکول ها) و ذرات سازنده سوسپانسيون را (ذرات
0

ریز ماده – توده هاي مولکولی) تشکيل می دهد.
پ) از نظر پایداري کلوئيدها (ته نشين ميشوند – ته نشين نمی شوند)
ت) ذرات محلول ها (نا همگن – همگن) و ذرات کلوئيد (همگن – ناهمگن) هستند.

0

در هر مورد عبارت درست را کامل کنيد.
آ) هنگامی که در دماي ثابت فشار بر یك تعادل گازي افزایش یابد واکنش در جهت شمار مول هاي گازي

کمتر
بیشتر

جدید

پيش می رود تا به تعادل اصلی برسد.
2

ب) در ساختار یك جامد

کوواالنسی
مولکولی

ميان همه اتم ها پيوندهاي اشتراکی وجود دارد  ،به همين دليل چنين موادي دماي

باالیی

ذوب پایینی دارند.

با استفاده از واژه های درون کادر  ،عبارات زیر را کامل کنید.

0/25

پاک کننده غير صابونی – کاهش – هيدورنيوم – افزایش – اکسيد اسيدي -اکسایش  -باز -صابون
3

آ) دی نیتروژن پنتا اکسید یک  ......................آرنیوس به شمار می رود چون در آب باعث افزایش غلظت یون  .....................می شود.
ب) در سلول گالوانی  ،آند الکترودی است که در آن نیم واکنش  ..................رخ می دهد و با گذشت زمان جرم آن  .....................می یابد.
پ) پاک کننده ی با فرمول عمومی 𝑎 C6 𝐻4 𝑂3 Nیک  ..................است.
ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :جناب آقاي قاسميان – قطب شهيد هاشمی نژاد -ناحيه 4

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

با توجه به واکنش 𝒖𝑪

𝟑𝒍𝑨 → 𝟐𝒖𝑪

نمره

𝒍𝑨 پاسخ دهيد.

0/5

آ) معادله نيم واکنش کاهش را بنویسيد و آن را موازنه کنيد.
4

ب) کدام گونه اکسایش یافته است ؟ با ذکر دليل بنویسيد.
پ) کدام گونه اکسنده است ؟
0/25

درستی یا نادرستی هر یك از عبارات زیر را مشخص کرده  ،شکل صحيح عبارت هاي نادرست را بنویسيد.
آ) تنوع و شمار مواد مولکولی بيشتر از مواد یونی و آن هم بيشتر از مواد کوواالنسی است.
5

ب) در سلول هاي الکتروليتی  ،الکترودي که بر قطب منفی منبع جریان برق متصل است  ،محل اکسایش است.
پ) چون توزیع بار در مولکول پروپان یکنواخت است  ،بنابراین پروپان در ميدان الکتریکی جهتگيري می کند.

6

اگر غلظت یون هيدورنيوم در زمان استراحت معده 𝒍𝒐𝒎 𝟒𝟎 𝟎 باشد  PH ،شيره معده و غلظت یون هيدورکسيد از 0/75
𝑳
یك نمونه شيره معده در دماي اتاق را حساب کنيد.
0/5

براي عبارات زیر دليل بياورید.
آ) بر اثر ایجاد خراش بر سطح آهن سفيد فلز روي اکسيد می شود.

7

𝟔𝟕 𝟎

𝒏𝒁

𝟐𝒏𝒁𝑬

𝟒𝟒 𝟎

𝒆𝑭

𝟐𝒆𝑭𝑬

ب) ترتيب واکنش پذیري فلزات پتاسيم  ،کلسيم و تيتانيوم به صورت زیر است.
⬚
𝒊𝑻𝟐𝟐

پ) با کاهش حجم سامانه تعادلی 𝟑𝑶𝑺𝟐 → 𝟐𝑶

>

⬚
𝒂𝑪𝟎𝟐

>

⬚
𝑲𝟗𝟏

𝟐𝑶𝑺𝟐 در دماي ثابت مقدار فراورده ها زیاد می شود.
0

در هر مورد عبارت درست را کامل کنيد.
آ) آیا می توان محلول آهن ( )IIنيترات را در ظرف مسی نگهداري کرد ؟
8

چرا ؟
ب) آیا با کاتيون 𝟐𝒖𝑪 می توان 𝒆𝑭 را اکسيد کرد ؟ توضيح دهيد.
ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :جناب آقاي قاسميان – قطب شهيد هاشمی نژاد -ناحيه 4
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

با توجه به شکل هاي زیر پاسخ دهيد.
9

1/75

آ) در کدام شکل نقطه ذوب بيشتر است؟ چرا؟
ب) شکل ( )2چه نوع جامدي را نشان می دهد ؟

0/25

با توجه به فرمول هاي ساختاري ترکيبات زیر به سواالت مربوطه پاسخ دهيد.
آ) حالل مناسب براي بنزوئيك اسيد  ،هگزان است یا آب ؟ چرا؟
01

ب) قسمت هاي  Aو  Bقطبی هستند یا ناقطبی ؟

پ) عدد اکسایش کربن ستاره دار را در ترکيب تعيين کنيد.

با توجه به پتانسيل کاهش استاندارد مس و روي به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد :
آ) نمودار تغيير غلظت یون ها را در سلول گالوانی روي  -مس رسم کنيد.
00

𝟒𝟑 𝟎

𝒖𝑪

𝟐𝒖𝑪𝑬

𝟎
𝟔𝟕

0/25

𝒏𝒁

𝟐𝒏𝒁𝑬

ب)  emfسلول روي-مس را محاسبه کنيد.
پ) در سلول روي-مس کدام فلز نقش کاتد را ایفا ميکند؟چرا
با توجه به جدول زیر که آنتالپی فروپاشی شبکه بلور را براي برخی ترکيبات یونی نشان می دهد.
آ) آنتالپی فروپاشی شبکه با بار الکتریکی کاتيون و بار الکتریکی آنيون چه رابطه اي دارد؟
ب) آیا می توان بين آنتالپی فروپاشی شبکه
02

و نقطه ذوب جامدات یونی رابطه اي در نظر گرفت ؟ توضيح دهيد.

ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :جناب آقاي قاسميان – قطب شهيد هاشمی نژاد -ناحيه 4
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

در جدول زیر قدرت اسيدي  ،دو اسيد 𝑵𝑪𝑯 و 𝑯𝑶𝑶𝑪𝑯 مقایسه شده است.

0/5

آ) کدام اسيد قوي تر است؟ چرا؟

03

ب) در دماي ℃ PH ، 25محلول یك موالر کدام اسيد بزرگتر است؟
𝒈 𝟑𝑯𝑵𝟐 ⇌ 𝒈 𝟐𝑯𝟑

با توجه به معادله واکنش تعادلی زیر پاسخ دهيد:

𝒈 𝟐𝑵

0/5

الف) عبارت ثابت تعادل را بنویسيد.
ب) با توجه به جدول زیر مقدار عددي ثابت تعادل واکنش ( )Kرا در دماي معين محاسبه کنيد.
04

پ) با افزایش دما  Kچه تغييري می کند؟ این تغيير جا به جا شدن تعادل را در چه جهتی نشان می دهد؟
0

باتوجه به نمودارهاي زیر به پرسش ها پاسخ دهيد.

05

آ) چرا این واکنش ها در دماي پایين انجام نمی شوند یا بسيار کند هستند؟
ب) انرژي فعالسازي و آنتالپی واکنش ( )2را تعيين کنيد ؟
تعادل 𝒈 𝑰𝑯𝟐 ⇌ 𝒈 𝟐𝑰
06

𝒈 𝟐𝑯 را در نظر بگيرید .مشخص کنيد در دماي ثابت با افزایش فشار غلظت

1/75

مولی هر یك از مواد شرکت کننده چه تغييري می کند؟چرا؟

جمع نمره

««« موفّق و مؤیّد باشيد»»» .

63

21

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی
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تعداد صفحه4 :
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طراح سوال  :سرکار خانم ميلحه خباز -قطب شهيد هاشمی نژاد-
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سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

در هر مورد گزینهي مناسب را انتخاب کنيد:

نمره

0

الف) در مولدي که موتور را در موتورسيکلت برقی به حرکت درمیآورد ......................... ،تبدیل میشود.

 )bانرژي شيميایی به الکتریکی

 ) aانرژي الکتریکی به شيميایی

ب) مقاومت کششی گرافن  .........................برابر فوالد است.
0

011 )b

0111) a

پ) از واکنش گاز متان با  ................در حضور کاتاليزگر ،میتوان مواد اوليه براي توليد متانول را تهيه کرد.
 ) aبخار آب

 )bگاز هيدرژن

ت) قطر تودههاي فلزي در مبدلهاي کاتاليستی خودروها  ......................است.
 2 )aتا  01ميکرومتر

 2)bتا  01نانومتر

درستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص کنيد .شکل صحيح عبارتهاي نادرست را بنویسيد.

0/75

الف) همواره رسانایی الکتریکی محلول یك اسيد قوي از اسيد ضعيف بيشتر است.
2

ب) کوارتز و ماسه هر دو نمونهي از سيليس ناخالص هستند.
پ) در واکنش )𝒂𝒒 → 𝑵𝑶𝟐 (g

𝟑𝐎𝐍  ،اتم نيتروژن کاهش یافته است.

ت) در واکنش توليد ترفتاليك اسيد از پارازایلن ،پتاسيم پرمنگنات ،نقش کاهنده دارد.
0/25

با توجه به شکلهاي زیر به سواالت پاسخ دهيد:
الف) شکل ( )0یك لولهي فاضالب صنعتی را نشان میدهدکه با چربی مسدود شده است .براي حذف چربی در
این لوله از چه نوع پاک کنندهاي استفاده میشود؟
3

ب) در پاککننده قسمت ( ،)0چه ترکيب(هایی)
وجود دارد؟

پ) شکل ( )2جهت گيري ميسل یك پاک کننده
را در کدام حالل نشان میدهد؟ چرا؟ ( آب – هگزان)
ادامه سواالت در صفحه بعد
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ناحيه -7دبيرستان بانوان قفلی
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0/75

با توجه به جدول به سواالت زیر پاسخ دهيد:
الف) مقادیر مربوط به عالمت سوال را محاسبه کنيد.

چگالی بار

شعاع یون

4
-3

ویژگی

انرژي شبکه در
𝐥𝐂کنار یون

کاتيون

7/5 ×01

؟

707

X

؟

97

787

Y

ب)کدام از یونهاي  xو  yسدیم و کدام پتاسيم است؟
پ)انرژي شبکه براي  Na2Oکدام یك از اعداد پيشنهادي میتواند باشد .چرا؟ ()2488 -689-751

براي آبکاري یك جسم توسط فلز  Aبه نيروي الکتروموتوري  0/0ولت نياز است.

0/25

الف)فلز  Aبراي آبکاري ،در کدام قطب سلول قرار میگيرد؟
ب) اگر بازده توليد نيروي الکتروموتوري هر سلول گالوانی  91درصد باشد ،کداميك از سلولهاي زیر مناسب
5

است؟

( سلول گالوانی ) Fe-Ag ، Zn-Cu
E1 (Zn2+ / Zn) = - 1/76 V , E1 (Ag0+/ Ag) = 1/83 V
E1 (Cu2+ / Cu) = +1/34 V , E1 (Fe2+/ Fe) = - 1/41 V

2/25

الف) یك کاربرد از الماس و یك کاربرد از گرافيت بنویسيد.
ب) با رسم ساختار لوویس دو ترکيب ،مشخص کنيد کدام یك از مولکولهاي زیر گشتاور دوقطبی صفر ندارد؟
چرا؟
b) CHCl3
6

a) SO3

پ) با تعيين عدد اکسایش اتمهاي کربن ستارهدار در ترکيب زیر ،توضيح دهيد چرا عدد اکسایش این اتم در
ترکيب متفاوت است؟

ادامه سواالت در صفحه بعد
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0/25

با توجه به نمودارهاي داده شده ،به سواالت زیر پاسخ دهيد:
آ) در شکل (الف) هر کدام از حروف  aو  bنشان دهندهي
7

چه کميتی هستند؟
ب) در دماي یکسان سرعت کدام واکنش بيشتر است؟چرا؟
پ) واکنش (ب) گرماده است یا گرماگير؟
جدول زیر را کامل کنيد( :دما ℃  25است).

8

1/75

نام محلول

)(mol/Lغلظت محلول

) (HFهيدروفلوریك اسيد

1/12

][H+

][OH-

pH

-5

01

)(Ba(OH)2باریم هيدروکسيد

02

شکل زیر سلول سوختی را نشان میدهد.
9

الف) سلول سوختی ،چه نوع سلولی است؟

0
ب) کاتد و آند را مشخص کنيد؟

پ) مادهي خروجی  Xچيست؟
 6مول گاز  SO3در دماي معين در یك سامانهي بسته است.
k=3 mol/L
01

2
)2SO3 (g)  2SO2(g) + O2(g

الف) افزایش حجم ،تعادل را به چه سمتی جابحایی میکند؟ چرا؟
ب) اگر در هنگام تعادل مجموع مولهاي موجود در ظرف برابر  7/5باشد ،حجم ظرف چند ليتر است.
با توجه به نيمواکنشهاي داده شده ،به سواالت پاسخ دهيد( :

00

0/75

E1= + 0/23 V

)a) O2(g) + 4 𝑯 (aq) + 4𝒆 → 2H2O (l

E1= +1/41 V

(b) O2(g) +2 H2O (l) + 4𝒆 → ……. )aq

E1 = +1/34 V

(c) 𝐂𝐮𝟐 (aq) + 2𝒆 → Cu)s

E1 = 1/11

)d) 2𝐇 (aq) + 2𝒆 → H2 (g

V

الف) نيم واکنش  bرا کامل کنيد.
ب) در شهرهاي صنعتی غلظت اکسيدهاي نيتروژن در هوا زیاد است .چرا خوردگی آهن در این شهرها راحتتر
اتفاق میافتد؟

پ) آیا در ظرف مسی سرباز حاوي آب ليمو واکنشی اتفاق میافتد؟ چرا؟
ادامه سواالت در صفحه بعد
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ردیف

طراح سوال  :سرکار خانم ميلحه خباز -قطب شهيد هاشمی نژاد-
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نمره

 HBو  HAدو اسيد ضعيف هستند .اگر  02گرم از  HBو  8گرم  HAجداگانه در یك ليتر آب حل شوند pH ،دو

2

محلول برابر خواهد شد( .جرم مولی  HA=51و  HB=051گرم بر مول است).
02

الف) کدام اسيد قویتر است؟
ب) اگر غلظت 𝑳 𝒍𝒐𝒎

𝟒

𝟎𝟏

] 𝐇[ باشد ،ثابت یونش اسيد  HAرا محاسبه کنيد.

باتوجه به شکل براي تهيهي یك محلول با  pH= 3چند گرم اسيد  HAبه جرم مولی  011گرم بر مول را در 2

2

ليتر آب حل کنيم؟ (در اثر حل شدن اسيد ،حجم آب تغيير نمیکند).

03
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سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

با استفاده از کلمات داخل کادر جاهاي خالی را در عبارات زیر پر کنيد
آنيون ها – کمتر – الکترون هاي ظرفيت – بيشتر  -نيروهاي بين مولکولی – کاتيون ها

0,25

آ) در یون هاي با بار یکسان  ،هر چه شعاع بزرگتر باشد چگالی بار  ................و انرژي الزم براي شکستن شبکه
0

بلوري حاوي این یون ها  ...............خواهد بود
ب)رفتار هاي فيزیکی مواد مولکولی همانند چگالی و دماي جوش به  ....................بستگی دارند .
پ) در یك سلول الکتروشيميایی  .....................از نيم سلول آند به کاتد و  ....................از نيم سلول کاتد به آند
با گذار از دیواره متخلخل مهاجرت می کنند .
درستی یا نادرستی عب ارت هاي زیر را تعيين کرده و در صورت نادرستی  ،علت یا شکل آن را بنویسيد .
آ) اسيد ها بر مبناي غلظت به اسيد هاي قوي و ضعيف دسته بندي می شوند .

2

0,5

ب)در ساخت پروانه کشتی هاي اقيانوس پيما از تيتانيم به جاي فوالد استفاده می شود .
پ) محلول اسيد هاي ضعيف در آب  ،رسانایی الکتریکی باالیی دارند .
جدول زیر را کامل کنيد .
ویژگی

3

ماده

آب نمك

رنگ پوششی

شربت معده

رفتار در برابر نور

نور را عبور می دهد

........................

نور را پخش می کند

همگن بودن

همگن

.................

ناهمگن

پایداري

..................

پایدار

.................

ذره هاي سازنده

یون ها و مولکول ها

......................

..................

0,5

براي موارد زیر دليل بياورید .
آ) کلوئيد ها نور را به خوبی پخش می کنند .
4

0,5

ب)صابون ها هم در آب و هم در چربی حل می شوند .
پ) حلبی نسبت به آهن گالوانيزه پس از خراش زودتر دچار خوردگی می شود .
ادامه سواالت در صفحه بعد
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نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

آ)معادله شيميایی واکنش هر یك از اکسيد هاي زیر را با آب نوشته و موازنه کنيد .
5

2

ب)کاغذ pHدر هر یك از این محلول ها چه رنگی خواهد داشت ؟
𝑺 𝑶 𝟐𝑲 𝟐

𝑺 𝟓𝑶 𝟐𝑵 𝟏

در ظرفی به حجم  0Lدر دماي معين  1/6 ،مول 𝒈 𝟐𝑯 و  1/4مول 𝒈 𝟐𝑰 وارد شده است  .پس از برقراري
6

0

تعادل زیر  1/3مول 𝒈 𝟐𝑯 در ظرف باقی می ماند  .ثابت تعادل واکنش را در این دما به دست آورید .
𝒈 𝑰𝑯𝟐 ↔ 𝒈 𝟐𝑰

𝒈 𝟐𝑯

جاهای خالی را در واکنش پر کنید

𝑞𝑎

𝑞𝑎 … … ⋯

0

𝐻 → 𝑞𝑎  𝐻2 𝑆𝑂4آ

7

𝑞𝑎

𝐻𝑂

𝑞𝑎

𝑎𝑞 ↔ 𝑁𝐻4

…… پ

با توجه به شکل سلول اي الکتروشيميایی ( )0و ( )2پاسخ دهيد .

8

آ) نيم واکنش آندي سلول ( )2را بنویسيد.

ب) کدام یك از فلز هاي  Aو  Bبهتر اکسيد می شوند ؟ چرا ؟
پ) اگر بخواهيم با استفاده از دو فلز  Aو  Bیك سلول گالوانی بسازیم  ،نيم واکنش هاي آندي و کاتدي این
سلول را بنویسيد .
ادامه سواالت در صفحه بعد
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نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

تغییر عدد اکسایش گونه ها در واکنش روبرو را تعیین کنید .
9

𝑞𝑎 𝐻2

𝑞𝑎 2𝐻𝐶𝐿 𝑎𝑞 → 𝑀𝑔𝐶𝐿2

𝑠 𝑔𝑀

شکل مقابل فرایند استخراج آلومينيم به روش هال را نشان می دهد .

01

1
0,5

آ) این فرایند در چه نوع سلولی (گالوانی  -الکتروليتی) انجام می شود ؟ چرا ؟0

ب) قسمت نشان داده شده روي شکا با حرف  Aکدام قطب باتري است ؟ دليل بنویسيد .
پ) واکنش کلی این سلول را بنویسيد .
آنتالپی فروپاشی شبکه بلور  KBr(s), 𝑳𝒊𝑪𝑳 𝒔 ,به ترتيب  787و  689کيلوژول بر مول است  .با دليل بنویسيد
00

کدام یك از اعداد روبرو را می توان به 𝒓𝑩𝒂𝑵 نسبت داد ؟
𝟏

0

𝒍𝒐𝒎 𝒋𝒌 𝟎𝟒𝟔 𝟖𝟖𝟎, 𝟕𝟓𝟎,

با توجه به جدول روبرو به سواالت پاسخ دهيد .
کاتيون

02

0,75

)pmشعاع (

آنيون

)pmشعاع (

𝟐𝒈𝑴

78

𝑭

033

𝟐𝒂𝑪

016

𝒍𝑪

080

𝟐𝒓𝑺

027

𝒓𝑩

095

𝟐𝒂𝑩

043

𝑰
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آ) نسبت بار به شعاع را براي یون 𝟐𝒂𝑪 محاسبه کنيد .
ب) چگالی بار کدام کاتيون کمتر و کدام یك بيشتر است ؟ چرا ؟
پ) با توجه به اطالعات جدول  ،فرمول ترکيب یونی را بنویسيد که کمترین آنتالپی فروپاشی را داشته باشد ( .دليل
بنویسيد)
ت) آنتالپی فروپاشی 𝟐𝑰𝑪𝒂𝑪 و 𝟐𝑭𝒂𝑪 را با هم مقایسه کنيد .
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :جناب آقاي حسين یعقوبی – قطب شهيد برونسی –
شهرستان رشتخوار -دبيرستان اتحاد
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

اگر انرژي فعال سازي واکنش زیر  81KJباشد با توجه به اطالعات داده شده  ،به پرسش ها پاسخ دهيد .
𝒋𝒌𝟎𝟓
03

𝑯∆

𝒈 𝑩𝑨𝟐 ↔ 𝒈 𝟐𝑩

2

𝒈 𝟐𝑨

آ) نمودار انرژي – پيشرفت واکنش این واکنش رسم کنيد .
ب) تغيير حجم ظرف (تغيير فشار) چه اثري بر مقدار فراورده توليد شده دارد ؟ چرا ؟
پ) دما را چگونه تغيير دهيم تا بازده محصول افزایش یابد ؟ پاسخ خود را توضيح دهيد .
نمودار روبرو  ،درصد مولی فراورده یك واکنش تعادلی را در فشار ثابت نشان می دهد  ،با توجه به آن به پرسش ها

0

پاسخ دهيد .

04

آ) عالمت آنتالپی این واکنش را تعيين کنيد ( .با ذکر دليل)
ب) اگر مخلوط تعادلی این واکنش را وارد ظرفی با حجم کوچك تر کنيم  ،درصد فراورده افزایش می یابد  .پيش
بينی می کنيد تعداد مول گازي در فراورده ها بيشتر است یا واکنش دهنده ها ؟ (با ذکر دليل)
جمع نمره

««« موفّق و مؤیّد باشيد»»» .
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :سرکار خانم زهره زارع -قطب شهيد دهقان -شهرستان
تایباد
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

در هر قسمت متن داده شده را با انتخاب گزینه ي درست کامل کنيد.
الف .چربی ها مخلوطی از اسيدهاي چرب و (الکل/استر) هاي بلند زنجير هستند.
ب .براي اینکه صابون افزایش خاصيت ميکروب کشی و ضدعفونی داشته باشد به آن ترکيبات (کلردار/گوگرددار)
اضافه می شود.
0

0/5

ج .مطابق یك قاعده کلی ،هرچه تفاوت بين نقطه ذوب و جوش یك ماده ي خالص (بيشتر/کمتر) باشد ،آن ماده در
گستره ي دمایی (کمتري/بيشتري) به حالت مایع بوده و نيروهاي جاذبه ميان ذره هاي سازنده ي مایع قوي تر
است.
د .در ساختار یك جامد (کوواالنسی/مولکولی) ميان (همه/شمارمعينی از) اتم ها پيوندهاي اشتراکی وجود دارد.

درستی یا نادرستی هر یك از عبارت هاي زیر را با دليل مشخص کنيد.
الف .با حل شدن سدیم اکسيد (
2

) در آب محلولی با

بدست می آید.
2

ب .پایداري سيليس از سيليسيم خالص کمتر است.
ج .مولکول هاي آب ،پاک کننده ي مناسبی براي لکهي شيرینی هایی مانند آب قند است.
د .خورشيد منبعی تجدیدناپذیر است که انرژي خود را با پرتوهاي الکترومغناطيسی به سوي ما گسيل می دارد.
با توجه به فرمول ساختاري داده شده به سئواالت پاسخ دهيد.
الف .بخش هاي آب دوست و آب گریز آن را مشخص کنيد.

3

ب .ساختار داده شده جزو کدام نوع از پاک کننده ها می باشد؟

0/5

ج .چربی ها به کدام بخش از پاک کننده می چسبند؟ (با دليل)
الف .عدد اکسایش کربن ستاره دار و عدد اکسایش نيتروژن را تعيين کنيد
ب .گونه ي اکسنده و کاهنده را در واکنش زیر مشخص کنيد.
4

ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :سرکار خانم زهره زارع -قطب شهيد دهقان -شهرستان
تایباد
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

شکل زیر یك سلول الکتروليتی را نشان می دهد که در آبکاري استفاده می شود.
الف .کدام فلز به تدریج خورده می شود؟

5

0/5

ب .تيغه ي مس نقش کدام الکترود را دارد؟
ج .نيم واکنش هاي آندي و کاتدي این فرایند را بنویسيد.
د .از کدام نمك می توانيم بعنوان الکتروليت استفاده کنيم؟ (

)

یا

در واکنش زیر با اعمال هر یك از تغييرات زیر تعادل در چه سمتی جابجا می شود؟ (با دليل)

6

0
الف .افزایش دما
ب .کاهش حجم
دو ظرف یك ليتري آب را در نظر بگيرید که در یکی از آنها یك مول هيدروکلریك اسيد
مول هيدروفلوئوریك اسيد

7

و در دیگري یك

حل کرده ایم.

0

الف .انتظار دارید کدام محلول رساناي بهتري براي جریان الکتریکی باشد؟ چرا؟
ب .در ظرف کدام محلول ،مولکول هاي حل شده وجود دارد؟
آمونياک

به

الف .خارج کردن
8

روش

هابر

بر

طبق

واکنش

روبرو

توليد

می

شود:

چه تأثيري بر توليد آمونياک دارد؟

2

ب .با وجود گرماده بودن این واکنش ،چرا این فرایند را در دماهاي باال انجام می دهند؟
ج .اگر در واکنش باال غلظت در حال تعادل

برابر  1/12موالر و غلظت در حال تعادل

باشد .مقدار ثابت تعادل بر حسب مول بر ليتر را بدست آورید.
ادامه سواالت در صفحه بعد
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سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :سرکار خانم زهره زارع -قطب شهيد دهقان -شهرستان
تایباد
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

با توجه به شکل روبرو به سئواالت پاسخ دهيد.
الف .در محل خراش کدام فلز اکسایش می یابد؟
9

0/5

ب .نيم واکنش کاتدي را بنویسيد.
ج .آیا می توان براي نگهداري مواد غذایی از این آلياژ استفاده کرد؟ چرا؟
دليل عبارت هاي زیر را بنویسيد.
الف .نقش فلز ليتيم در ساخت باتري پررنگ است.
ب .در فرایند برقکافت سدیم کلرید در سلول دانز ،به آن مقداري کلسيم کلرید اضافه می کنند.

01

2

ج .براي افزایش قدرت پاک کردن چربی ها به شوینده ها جوش شيرین می افزایند.
د .آالیندگی گازهاي خروجی از اگزوز خودروها در هنگام روشن شدن و گرم شدن خودروها بيشتر
است.
) برابر  1/116مول بر ليتر باشد.

اگر غلظت یون هيدرونيوم در محلول استيك اسيد (

الف .معادله مربوط به یونش این اسيد در آب را بنویسيد.

0

00

ب .اگر غلظت تعادل استيك اسيد در این محلول  1/12موالر باشد ،ثابت یونش این اسيد را
حساب کنيد.
02

 PHمحلول  1/15مول بر ليتر هيدورسيانيك اسيد (

) با درصد یونش  %1/2را محاسبه کنيد.

شکل هاي مقابل ،نقشه ي پتانسيل مولکول هاي کربونيل سولفيد( )SCOو اتين (

0

) را نشان می دهد ،با توجه

به آن گشتاور دو قطبی کدام مولکول برابر با صفر است؟ چرا؟

1

03

ادامه سواالت در صفحه بعد
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سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :سرکار خانم زهره زارع -قطب شهيد دهقان -شهرستان
تایباد
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

به پرسش هاي زیر درباره ي بطري آب پاسخ دهيد.
04

الف .بطري آب از چه پليمري ساخته می شود؟ نام تجاري این پليمر چيست

0

ب .ساختار مونومرهاي سازنده ي این پليمر را رسم کنيد.
موارد زیر را با یکدیگر مقایسه کنيد.
05

الف .نقطه ي ذوب (
ب .آنتالپی فروپاشی (

0

)
)

جمع نمره
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بسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :سرکارخانم فاطمه عليزاده – قطب شهيد دهقان-
شهرستان باخرز -دبيرستان الزهرا(س)

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

درستی یا نادرستی عبارات زیر را با نوشتن «ص» یا «غ» مشخص کنيد .

الف) اگر فلز  Mقادر باشد فلز مس را از محلول ابی داراي یونهاي مس خار(ج کند ،قدرت کاهندگی آن بيشتر از
فلز مس است..
ب) محلول حاصل از حل شدن  N2O5در آب داراي  PHبيشتر از  7می باشد..
0

پ) در سلول گالوانی روي -نقره با گذشت زمان جرم الکترود کاتد کاهش می یابد و بار منفی محلول زیاد می

1/25

شود..
ت) در یك واکنش شيميایی اغلب انرژي فعالسازي از مجوع آنتالپی پيوندهاي واکنش دهنده ها کمتر است..
ث) در استخراج فلز آلومينيوم به روش هال یون هاي اکسيد جذب اند گرافيتی شده وبا توليد اکسيژن از سلول
خارج می شوند..
جاهاي خالی را باکلمه مناسب پر کنيد.
الف) .....تك الیه اي ازگرافيت است که ض خامت کم آن سبب شفافيت و انعطاف پذیري آن شده است.
ب) مال ک و معيار اصلی مقایسه قدرت اسيدي...................است که فقط به ...............بستگی دارد.
2

پ) پليمري که در تهيه بطري پالستيکی به کار می رود ..................نام دارد.

1/5

ت) ..................آلياژ تيتانيوم با نيکل است که به عنوان آلياژ هوشمند در ساخت فرآورده هاي صنعتی و پزشکی
به کار می رود.
ث) براي افزایش قدرت پاک کنندگی پا کننده هاي صابونی در آب سخت ،به آنها نمك هاي  ..............می افزایند.
در هر مورد زیر از دو واژه داده شده واژه مناسب را انتخاب کنيد.
الف) اغلب ( فلزها  /نافلزها ) اکسنده هستند وبا ( گرفتن  /دادن) الکترون ( اکسایش  /کاهش ) می یابند.
ب ) در واکنش هاي ( گرماگير  /گرما ده ) انرژي فعالسازي واکنش رفت از برگشت بيشتر است.
3

پ) با افزایش عدد اتمی در یك دوره از جدول دوره اي شعاع یون پایدار فلز ( کاهش  /افزایش) و چگالی بار
آن ( کاهش  /افزایش) می یابد.
ت) از ( سيليس /سيليسيم کربيد) در تهيه سمباده استفاده می شود.
ث) مخلوط هاي سوسپانسيون (همانند /بر خالف) کلوئيدها نور را پخش می کنند.
ادامه سواالت در صفحه بعد

76

2

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی
خانوادگی ::
نام خانوادگی
نام وو نام
نام

رشته  :تجربی
رشته  :تجربی
متوسطه
آموزش متوسطه
دوازدهم آموزش
سال دوازدهم
سال

سوال  ::سرکارخانم فاطمه عليزاده – قطب شهيد دهقان-
طراح سوال
طراح

بهمن 97
– بهمن
رضوي –
خراسان رضوي
نهایی خراسان
امتحان نهایی
سوال امتحان
طراحی سوال
جشنواره طراحی
جشنواره
97
ردیف

ساعت شروع  8:صبح
ساعت شروع  8:صبح
0398
امتحان 0398 // // ::
تاریخ امتحان
تاریخ

امتحان 720 ::
مدت امتحان
مدت
صفحه4 :
تعداد صفحه:
تعداد

شهرستان باخرز -دبيرستان الزهرا(س)

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

به سواالت زیر پاسخ دهيد
چرا با اینکه گرافيت والماس هردو آلوتروپ هاي کربن هستند  ،گرافيت رساناي جریان برق است اما الماس
جریان برق را از خود عبور نمی دهد؟.
4

0/5

()I
چرا با وجود اینکه فرآیند هابر در توليد آمونياک گرماده است آن را در دماي باال انجام می دهند؟.
()II
ماده توليد شده در آند و کاتد سلول دانز را بنویسيد..
()III
ترکيبات زیر را در مورد خواسته شده داخل پرانتز با یکدیگر مقایسه کنيد (.با ذکر دليل)

5

الف) H2Oو  ( H2Sنقطه جوش) .

ب)  NO2و  ( CO2جهت گيري در ميدان الکتریکی).

پ)  SiO2و  ( MgOنقطه ذوب).

ت)  Li Fو  ( KClانرژي فروپاشی شبکه).

ث)  NaClو  ( CsClعدد کئوردیناسيون).

جر م مولی ) C=02 /O=06 /N=04 /H=0 /S= 32 gr.mol-0 (:

تصاویر داده شده مربوط به مخلوط هاي آب و روغن و آب و سرکه است .
الف) به کدام ظرف کمی صابون اضافه شده است ؟ چرا؟
6

ب) رنگ کاغذ  PHدر کدام مخلوط قرمز می شود؟چرا؟
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :سرکارخانم فاطمه عليزاده – قطب شهيد دهقان-
شهرستان باخرز -دبيرستان الزهرا(س)
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

0/25

با توجه به تعادالت داده شده ،جدول زیر را کامل کنيد.
شماره

تغيير اعمال شده

واکنش

جابجایی تعادل

واکنش

تاثير در
kمقدار

افزایش فشار

0

…a…….

بی تاثير

7

2

افزایش حجم

.......b.............

..........c......

3

…………d

در جهت

.......e......

برگشت.
به تقریب چند گرم از باز ضعيف ) M = 81 gr.mol-0 ( MOHبا درصد تفکيك یونی  1/2باید به 211ميلی
8

ليتر آب اضافه شود تا محلولی با  PH =02بدست آید؟

0/5

چرا از مخلوط پودر آلومينيوم و سود براي باز کردن لوله ها و مسيرهایی که در اثر ایجاد رسوب و تجمع چربيها
9

بسته شده اند استفاده می شود؟( ذکر دومورد الزامی است ( ).فاطمه عليزاده/آموزشگاه الزهرا /آموزش و پرورش

0

شهرستان باخرز)
اگر درجه یونش و ثابت یونش نيترو اسييد  1/13و  4/5 ×01 -4مول بر ليتر باشد ،مجموع غلظت یونها با
01

صرف نظر کردن از یونش مولکولهاي آب چند مول بر ليتر است؟

0/5

 8مول  HIرا در ظرفی به حجم  2ليتر قرار داده ایم تا تعادل زیر برقرار شود .درصد  HIتجزیه شده در لحظه
تعادل را بدست آورید.

0

00

در واکنش
02

𝑫

𝑪→𝑩

𝑨 تفاوت سد انرژي و واکنش دهنده ها 221کيلوژول بر مول است ،وانرژي آزاد

شده از تشکيل یك مول  Cبرابر  041کيلوژول بر مول می باشد .اگر کاتاليزگر انرژي فعال سازي واکنش رفت
را به اندازه  ٪21کاهش دهد ،انرژي فعالسازي برگشت چند کيلوژول خواهدبود؟
ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

طراح سوال  :سرکارخانم فاطمه عليزاده – قطب شهيد دهقان-

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

شهرستان باخرز -دبيرستان الزهرا(س)
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

شکل مقابل یك قطعه آهن را نشان می دهد که
با الیه نازکی از فلز  Bپوشيده شده است.
آ) در صنعت به این عمل چه می گویند؟
0

ب) فلز  Bکداميك از فلزهاي (  )Cu ،Mgمی تواند باشد ؟
03

چرا؟

𝑬𝟎 = -2/37
𝟒𝟑 𝟎

𝟎𝑬

𝒔 𝒈𝑴 → 𝒆𝟐
𝒔 𝒖𝑪 → 𝒆𝟐

𝒒𝒂

𝟐𝒈𝑴

𝒒𝒂 𝟐𝒖𝑪

در سلول گالوانی 𝒈𝑨⎜𝟑𝑶𝑵𝒈𝑨‖𝟐 𝟑𝑶𝑵 𝒖𝑪⎜𝒖𝑪 با توجه به شکل پاسخ دهيد.

الف) نقش دیواره بين دو محلول چيست؟.
ب) فلش ها جهت حرکت چه یونهایی را مشخص می کنند؟
04

2

ج) واکنش کلی سلول را نوشته و  E1آن را تعيين کنيد.

𝑬𝟎 =+1/81 V
𝟒𝟑 𝟎

𝟎𝑬

𝒔 𝒈𝑨 → 𝒆
𝒔 𝒖𝑪 → 𝒆𝟐

𝒒𝒂
𝒒𝒂

𝒈𝑨
𝟐𝒖𝑪

جمع نمره

««« موفّق و مؤیّد باشيد»»» .
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه3 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :سرکارخانم زهره کوثري – قطب شهيد ش.شتري-
شهرستان

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

در هر مورد از بين واژه هاي داده شده ،واژه مناسب را انتخاب کنيد.

نمره

0/75

الف) در فرایند انحالل ذره هاي سازنده عسل با ملوکول هاي آب پيوند هاي ( ..........................هيدروژنی-
کواالنسی) برقرار می شود.
ب) با حل شدن  K2Oدر آب محلولی با ( ................. PHکمتر -بيشتر) از هفت بدست می آید.
ج) دستگاهی که د ر آن گاز هيدروژن با گاز اکسيژن به صورت کنترل شده واکنش می دهد و بخش قابل توجهی از
انرژي شيميایی به انرژي الکتریکی تبدیل می شود ( ....................................سلول الکتریکی – سلول سوختی)
0

نام دارد.
د) یك جامد بلوري در دماي باالتر از  2111درجه سانتيگراد ذوب می شود و به حالت مذاب رساناي جریان برق
نيست ،این ماده یك جامد ( ..............یونی -کواالنسی) است.
ه) ساده ترین عضو خانواده الکل ها ( ........................متانول -اتانول) است که به هر نسبتی در آب حل می شود.
ز) ماده اي که با ( ...........................گرفتن – از دست دادن) الکترون از گونه هاي دیگر ،آن ها را اکسيد می کند
( ..........................کاهنده -اکسنده) است.
درستی یا نادرستی عبارت هاي زیر را مشخص کنيد و شکل درست عبارت هاي نادرست را بنویسيد.

2

الف) گرافن یك جامد کواالنسی دو بعدي است که مانند گرافيت انعطاف پذیر و شفاف است.
2

ب) انرژي فعال سازي واکنش ها را می توان با استفاده از گرما کاهش داد.
ج) در آبکاري یك قاشق فوالدي با فلز نقره ،قاشق را به قطب منفی باتري وصل می کنيم.
د)از گرم کردن استرهاي طبيعی با سدیم هيدروکسيد اسيد چرب توليد می شود.
2

به پرسش هاي زیر پاسخ کوتاه دهيد.
الف) چگونه می توان ضمن افزایش عمر فلز آلومينيوم برخی از هزینه هاي توليد این فلز را کاهش داد؟
3

ب) چرا نمی توان براي نگه داري محلول نيکل ( )IIسولفات از ظرفی با جنس روي استفاده کرد؟

ج) دو مورد از شباهت هاي جامد هاي یونی و فلزي را بنویسيد.
د) استفاده از مبدل هاي کاتاليستی در خودرو ها از ورود چه آالینده هایی به هواکره جلوگيري می کند؟
ادامه سواالت در صفحه بعد

81

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نهایی درس  :شيمی
نامامتحان
سؤاالت
خانوادگی :
نام و

تجربیآموزش متوسطه
رشته :دوازدهم
سال

ساعت شروع
امتحان / 8:صبح0398 /
تاریخ

صفحه7203: :
تعداد امتحان
مدت

نام و نام خانوادگی :
جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

زهره کوثري – قطب شهيد ش.شتري-
سرکارخانم
طراح سوال :
متوسطه
دوازدهم آموزش
سال
شهرستان
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

با توجه به شکل سلول الکترو شيميایی (مس -نقره) به پرسش ها پاسخ دهيد.

2

الف) جهت حرکت را در مدار بيرونی مشخص کنيد.
4

ب) واکنش کلی سلول را نوشته و گونه کاهنده را مشخص کنيد.
ج) نيروي الکترو موتوري  emfسلول را محاسبه کنيد
د)نقش دیواره متخلخل در این سلول چيست؟
کداميك از محلول هاي زیر الکتروليت ضعيف بوده و کاغذ  PHآغشته به آن به رنگ آبی در می آید؟

5

0

NaOH – Ca3 (PO4)2 – HF – NH3

شکل مقابل یك قطعه آهن را نشان می دهد که با الیه نازکی از فلز  Bپوشيده شده است.

0/5

الف)  Bکدام یك از فلز هاي ( ) Ni ، Cu ، Mgمی تواند باشد؟ چرا؟
6

ب) هرگاه بر سطح این ورقه خراشی برداشته شود
نيم واکنش کاغذ را بنویسيد.

به سواالت زیر پاسخ دهيد.

5/8

الف) براي باز کردن لوله هایی که با اسيد چرب مسدود شده اند کدام مناسب تر است  :سدیم هيدروکسيد یا
7

هيدروکلریك اسيد؟ چرا؟
ب) معادله واکنش را بنویسيد
ج) پاک کننده هاي خورنده بر چه اساسی عمل می کنند؟ (دو مورد)
گرد فلز روي را به دو ظرف که حاوي  011ميلی ليتر از اسيد هاي هيدروکلریك اسيد (الف) و هيدرو فلوئوریك اسيد
(ب) با غلظت یکسان است اضافه می کنيم .کدام نمودار تغييرات حجم گاز  H2توليد شده را به درستی نشان می

دهد؟ توضيح دهيد.
8

ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه3 :

طراح سوال  :سرکارخانم زهره کوثري – قطب شهيد ش.شتري-

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

شهرستان
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

موارد خواسته شده را با ذکر دليل با هم مقایسه کنيد.
9

0/5

الف) آنتالپی فروپاشی شبکه  CaOو MgO
ب) نقطه ذوب  NaFو Na2O
در مورد عنصر وانادیم (  )23Vدرستی یا نادرستی جمالت زیر را با ذکر علت بررسی کنيد.

01

0

الف) عنصري واسطه از دسته  dجدول تناوبی است که شبکه بلوري آن شامل کاتيون و دریاي الکترونی است.
ب) داراي عدد هاي اکسایش مختلف است و یبشتر عدد اکسایش آن  +5است.

کدام مقایسه در مورد اندازه شعاع هاي یونی نادرست است؟ چرا؟
00

الف) K+ > Na+ >Mg2+

ب) Na+ > Al3+ > O2-

اگر در تعادل گازي CO + 3H2
02

0

 K=01 , CH4 + H2Oدر دماي معين در یك ظرف سر بسته مقدار 1/0

0/5

مول گاز  1/13 ، COمول گاز متان و  1/110مول بخار آب داشته باشيم حجم ظرف واکنش چند ليتر است؟
اگر واکنش تعادلی )bB(g

) aA(gبا افزایش دما در جهت برگشت و بر اثر انتقال به ظرف سر بسته کوچکتر

0

(در دماي ثابت) در جهت رفت جا به جا شود:
03

الف) مشخص کنيد واکنش گرماده است یا گرماگير؟ چرا؟
ب) مقدار ضرایب  aو  bرا باهم مقایسه کنيد .باذکر دليل
««« موفّق و مؤیّد باشيد»»» .

EZn2+/ Zn = -3.96 E

EFe2+/ Fe = -3.44

جمع نمره

ECu2+/ Cu = 3.04

E Ag+/ Ag = 3.9

82

= -3.20
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/ Ni

2+

Ni

EMg2+/ Mg = -2/09

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

طراح سوال  :سرکار خانم عشرت حسينی – قطب شهيد کاوه-

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

شهرستان احمد آباد

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

توجه :استفاده از ماشين حساب ساده (چهار عمل اصلی) مجاز است.

0/25

با حذف گزینه هاي نادرست عبارت هاي درست را به پاسخنامه منتقل کنيد.
الف) پاک کننده هاي

صابونی
خورنده

تنها بر اساس برهم کنش ميان ذره ها عمل می کنند.
آند

ب) در سلول هاي الکتروليتی همانند سلولهاي گالوانی همواره الکترون دهی در کاتد انجام می گيرد.
0

تشکیل

پ) فرآیند فروپاشی شبکه بلور ترکيب هاي یونی با مصرف انرژي همراه است.
حجم

ت) هنگامی که دمای یك سامانه محتوي تعادل گازي تغيير می کند ،افزون بر تغيير غلظت مواد شرکت کننده K ،نيز
تغيير خواهد کرد.
درونی

ث) الکترونهاي ظرفیت دریاي الکترونی را می سازد.
درستی یا نادرستی هر یك از عبارت هاي زیر را مشخص کنيد .شکل درست عبارت هاي نادرست را بنویسيد.
الف) گوگردي اکسيد یك باز آرینوس محسوب می شود.
ب) در جدول پتانسيل کاهشی E° ،فلزهایی که قدرت کاهندگی بيشتر از هيدروژن دارند ،مثبت است.
پ) ساختار ) Si(sمشابه ساختار ) SiC(sاست( .عشرت حسينی /کيمياي سعادت /منطقه احمدآباد)
2

است.

ت) ساختار پليمر سازنده بطري آب

ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :سرکار خانم عشرت حسينی – قطب شهيد کاوه-
شهرستان احمد آباد
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

0

با توجه به شکل به پرسش ها پاسخ دهيد. .
الف) کدام مخلوط یك کلویيد است؟
3

ب) چرا مسير عبور نور در مخلوط  Cمشاهده نمی شود؟
پ) کدام مخلوط ناپایدار است؟

→2
ثابت تعادل

به پرسش هاي زیر پاسخ کوتاه دهيد. .

50/3
094

الف) ترکيب مقابل ساختار گلوکز را نشان می دهد.

2

2

)C°دما(
450
25

0/75

آیا به نظر شما گلوکز در آب حل می شود؟

ب) در شکل مقابل که ساختار نوعی صابون را نشان می دهد بخش هاي آب دوست و آب گریز آن را مشخص
کنيد.
4

پ) چرا ها برمجبور شد فشار سامانه تعادلی را افزایش دهد.

ج) چرا براي افزایش قدرت پاک کردن چربی ها به شوینده ها ،جوش شيرین می افزایند؟ (عشرت حسينی/
کيمياي سعادت /منطقه احمدآباد)
فلز  Mدر محلول نقره نيترات حل می شود ولی در محلول آهن  IIسولفات دست نخورده باقی می ماند:

5

الف) قدرت کاهندگی  M ،Ag ، Feرا از زیاد به کم بنویسيد.
ب) قویترین اکسنده از بين کاتيون هاي  Fe2+و  M2+و  Ag+کدام است؟
ادامه سواالت در صفحه بعد
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سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :سرکار خانم عشرت حسينی – قطب شهيد کاوه-
شهرستان احمد آباد
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

در واکنش زیر با محاسبه تغيير عدد اکسایش گونه کاهنده و اکسنده را تعيين کنيد. .
6

𝑳 𝑳𝑨𝟒 → 𝒔 𝑪𝟑

𝒈 𝟐𝑶𝑪𝟑

0

𝒔 𝟑𝑶 𝟐𝑳𝑨𝟐

دو نمونه خاک رس در اختيار داریم ،درصد جرمی سيلسيم در نمونه اول  %46و در نمونه دوم  %44است:
7

در  75گرم از نمونه اول چند گرم سيلسيم وجود دارد؟
𝟏

𝑳𝒐𝒎 𝒈 𝟎𝟔

در هر یك از موارد داده شده با ذکر دليل مشخص کنيد کدام ترکيب یونی:

8

1/75

𝟐𝑶𝒊𝑺
0

الف) آنتالپی فروپاشی شبکه بيشتري دارد؟ 𝟐𝐅𝐚𝐁 𝐁𝐚𝐁𝐫𝟐 ,
ب) نقطه ذوب باالتري دارد؟ 𝐒 𝟐 𝐊 𝐍𝐚𝟐 𝐎 ,
توجه به جدول مقابل به سواالت زیر پاسخ دهيد. :

9

→2

الف) واکنش گرماده است یا گرماگير؟ توضيح دهيد.

ثابت تعادل

ب) افزایش فشار چه تاثيري روي واکنش دارد؟ توضيح دهيد.
با توجه به نمودارهاي مقابل به پرسش هاي داده شده پاسخ دهيد. .

50/3
094

2

2

)C°دما(
450
25

1/25

الف) چرا این واکنش ها در دماهاي پایين انجام نمی شوند یا بسيار کند هستند؟
01

ب) انرژي فعال سازي و آنتالپی
واکنش را تعيين کنيد.
شکل روبرو  PHبرخی از قسمت هاي بدن انسان را نشان می دهد .غلظت یون هيدروکسيد در روده کوچك چند 0/75

00

برابر غلظت یون هيدرونيوم در خون است؟.
1/48

𝟑𝒈𝒐𝑳 𝟎 𝟑 ,

𝟐𝒈𝒐𝑳
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بسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :سرکار خانم عشرت حسينی – قطب شهيد کاوه-
شهرستان احمد آباد

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

1C

شکل مقابل  1/5ليتر محلول فرميك اسيد را در دماي  25نشان می دهد .اگر هر ذره نشان دهنده 0/25 1/10 moL
باشد.
02

الف)  kaاین اسيد چه مقدار است؟
ب) با رقيق کردن آن با آب مقدار  Kaچه تغييري می کند؟
شکل مقابل یك قطعه آهن را نشان می دهد که با الیه نازکی از فلز  Bپوشيده شده است.

0/25

الف)  Bکدام یك از فلزهاي ( )Ni ، zn ،Mgمی تواند باشد؟چرا؟
03

ب) هرگاه بر سطح این ورقه خراشی برداشته شود ندديمه واکندش
انجام شده در کاتد را بنویسيد.
شکل زیر براي سلول استاندارد تشکيل شده از نقره  Agو آلومينيوم  ALداده شده است.
با توجه به محل قطب هاي مثبت و منفی نشان داده شده در سلول به سوالهاي زیر پاسخ دهيد.

04

الف) کاتيون  By+کدام است؟  Ag+یا AL3+
ب) جهت حرکت الکترون ها را در شکل نشان دهيد و واکنش کلی
سلول را بنویسيد .ج) مقدار  emfاین سلول را محاسبه کنيد.
ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

طراح سوال  :سرکار خانم عشرت حسينی – قطب شهيد کاوه-

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

شهرستان احمد آباد
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

با توجه به ساختارهاي زیر ،به پرسش هاي داده شده پاسخ دهيد.

5/8

الف) کدام یك از این شکل ها ،ساختار یخ و کدام یك ،ساختار سيليس را نشان می دهد؟

05

ب) در ساختار( ،)0اتم هاي  aو  bچه اتم هایی هستند؟
پ) چرا با وجود این که دو ساختار شباهت زیادي با هم دارند.
اما یخ بر خالف سيليس  ،زودگداز است؟
با توجه به شکل زیر اگر بدانيم حجم ظرف  2ليتر است ،ثابت تعادل 𝒈 𝟓𝑶 𝟐𝑵𝟐 ⇌ 𝒈 𝟐𝑶𝑵𝟒

𝒈 𝟐𝑶 را در 5/8

دماي آزمایش بدست آورید.
06
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :سرکارخانم معصومه کمالی نيا -قطب شهيدکاوه-
شهرستان سرخس  -دبیرستان نمونه دولتی پژوهش والزهرا(س)
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

بااستفاده ازواژه هاي درون کادر  ،عبارت هاي زیرراکامل کنيد.
قوي تر  -کمتر – پتاسيم – کاهش  -بيشتر  -سدیم – ضعيف تر – اکسایش – افزایش
*صابون جامدرامی توان نمك (......آ)......اسيدچرب دانست.
0

* هرچه تفاوت بين نقطه ذوب وجوش یك ماده خالص (......ب) .....باشد ،آن ماده درگستره دمایی بيشتري به

0/25

حالت مایع بوده ونيروهاي جاذبه ميان ذره هاي سازنده مایع (....پ)....است.
* دریك سلول گالوانی کاتدالکترودي است که درآن نيم واکنش (....ت) ....رخ می دهدوباگذشت زمان جرم آن
(....ث)....می یابد.
درستی یانادرستی هریك ازعبارت هاي زیررامشخص کنيد.شکل درست عبارت هاي نادرست رابنویسيد.
آ) پاک کننده هاي صابونی درآب سخت نيزخاصيت پاک کنندگی خودراحفظ می کنند.
2

ب) براي ترکيب ( SiCسيليسيم کاربيد) نمی توان واژه ي فرمول مولکولی رابه کاربرد.

0/5

پ) سدیم اکسيد) (Na2Oبازآرنيوس محسوب می شود زیرادرآب سبب افزایش غلظت یون هيدرونيوم می شود.
ت) هرچه چگالی بار یون هاي سازنده یك جامدیونی کمترباشد ،شبکه آن آسان ترفروپاشيده می شود.
) Al(s) + Cu2+(aq) → Al3+(aq) + Cu(sآ)

باتوجه به واکنش داده شده به سواالت زیرپاسخ دهيد.

3+

 E (Cu /Cu) = +1/34 , E (Al /Al )= -0/66ب)

گونه کاهنده واکسنده رامشخص کنيد.
3

°

2+

°

بانوشتن نيم واکنش ها ،معادله راموازنه کنيد.

2

پ)  emfاین سلول رامحاسبه کنيد.
درجدول زیرغلظت یون هاي هيدرونيوم ) H3O+(aqویایون هيدروکسيد) OH-(aqمحلول هاي  B، Aو Cدردماي
اتاق داده شده است.
4

C

B

A

[H3O+]= 4/5×01-9

[OH-]= 0/1×01-01

[H3O+]=2/1×01-5

محلول
)(mol.L-0غلظت یون

0/5

آ) ميزان اسيدي بودن محلول  Aبيش تراست یامحلولC؟ دليل بنویسيد.
ب)  PHمحلولBرامحاسبه کنيد.
 pHمحلول  1/115مول برليتر هيدروسيانيك اسيد ) HCN(aqچه قدراست ؟ درصدیونش این اسيد دردماي
5

معين درمحلول  1/12درصداست.
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سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

طراح سوال  :سرکارخانم معصومه کمالی نيا -قطب شهيدکاوه-

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

شهرستان سرخس  -دبیرستان نمونه دولتی پژوهش والزهرا(س)
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

باتوجه به شکل ها پاسخ دهيد.
آ) شکل ( )2چه نوع جامدي رانشان ميدهد؟
6

0

ب) کدام شکل ساختار گرافيت رانشان ميدهد؟
پ) کدام چگالی( 2/27یا 3/50گرم برسانتی مکعب)
رابه شکل ( )0می توان نسبت داد؟ چرا؟
باتوجه به نمودارپاسخ دهيد.
آ) کدام ترکيب یونی حاصل از دویون جدول ،بيش ترین

7

1/75

انرژي شبکه رادارند؟ چرا؟
ب) ميزان سختی کدام یك بيش تراست؟
( NaFیا)KBr
باتوجه به اصل لوشاتليه  ،مشخص کنيد هریك ازتعادل هاي زیربراثر تغييراعمال شده درچه جهتی جابه جا خواهد
شد؟
)N2O4 (g) ↔ 2NO2 (g

آ) تغييراعمال شده  :افزایش غلظتNO2
8

ب) تغييراعمال شده  :افزایش دما

)PCl5(g) ↔ PCl3(g) + Cl2(g

پ) تغييراعمال شده  :کاهش فشار

)2NO(g) + O2(g) ↔ 2NO2(g

0

)C(s) + O2(g) ↔ CO2(g

ت) تغييراعمال شده  :افزایش مقدارکربن
باتوجه به نمودارهاپاسخ دهيد.
آ) سرعت کدام واکنش درشرایط یکسان
9

0

بيش تراست ؟ چرا؟
ب) واکنش ( )2گرماده یاگرماگير است ؟
دليل بنویسيد.
ادامه سواالت در صفحه بعد
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جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

01

شهرستان سرخس  -دبیرستان نمونه دولتی پژوهش والزهرا(س)
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

0

براي عبارت ثابت تعادل زیر  ،یك معادله موازنه شده بنویسيد.
) H2(g) + Br2(gرادرنظربگيرید.

تعادل )2HBr(g

شکل ( )0مخلوط تعادلی رادردماي  525°Cوشکل( )2مخلوط
00

1/5

تعادلی رادردماي  829°Cنشان ميدهد .بابيان دليل گرماده یا
گرماگيربودن تعادل رامشخص کنيد.
باتوجه به جدول داده شده به سواالت پاسخ دهيد.

آ) قوي ترین گونه اکسنده وقوي ترین گونه کاهنده را
تعيين کنيد.
02

0/5

ب) کدام گونه (ها) می توانند ) C2+(aqرااکسيد کنند.
پ) بااستفاده ازسلول گالوانی تشکيل شده از کدام دوگونه
می توان بيشترین ولتاژرادریافت کرد؟

جدول زیرراکامل کنيد.

نوع

کلوئيد

سوسپانسيون

محلول

مخلوط
03

ویژگی

0/5

رفتاردربرابرنور

نورراپخش(...آ)....

نورراپخش می کند

نورراپخش(...ب)...

همگن بودن

ناهمگن

(.....پ).....

همگن

پایداري

ناپایدار ،ته نشين می شود

(.....ت).....

پایداراست  ،ته نشين نمی شود

ذره هاي سازنده

ذره هاي ریزماده

(.....ث).....

(.....ج).....

ادامه سواالت در صفحه بعد
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جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :سرکارخانم معصومه کمالی نيا -قطب شهيدکاوه-
شهرستان سرخس  -دبیرستان نمونه دولتی پژوهش والزهرا(س)
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

باتوجه به ساختارهاي داده شده  ،به سواالت پاسخ دهيد.
آ) نام شيميایی هریك ازترکيبات داده شده رابنویسيد .ب) عدداکسایش اتم هاي کربن ستاره دار رابنویسيد.
پ) حالل مناسب براي ترکيب شماره ( ، )0آب است یاهگزان ؟ چرا؟
0/75

04

باتوجه به شکل به سواالت پاسخ دهيد.
آ) ساختمان بلوري مربوط به کدام نوع جامداست؟
05

0

ب) شکل داده شده کدام ویژگی جامدرانشان ميدهد؟
توضيح دهيد.

باتوجه به شکل ها به سواالت پاسخ دهيد.
آ) شکل ( )2مربوط به چه نوع سلولی است؟
ب) قسمت  Xدرشکل( )2نشان دهنده کدام قسمت این سلول است؟
پ) نام فرآیندمربوط به شکل( )0چيست؟
ت) واکنش کلی (موازنه شده) سلول درشکل( )0رابنویسيد.

0/75

06

X

شکل()2

شکل() 0
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سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :سرکارخانم محبوبه مروج -قطب شهيد مدرس-
شهرستان گناباد -دبيرستان دخترانه شاهد ریحانه النبی (س)

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

با استفاده از واژه هاي درون کادر  ،عبارت هاي زیر را کامل کنيد .
بيشتر – اکسایش – حلقوي – کمتر – ساده تر – کاهنده – بلند زنجير – اکسنده – دشوارتر -کاهش
*چربی ها ،مخلوطی از اسيدهاي چرب و استرهاي (........آ) ......با جرم مولی زیاد ،هستند.
0

* در واکنش شيميایی بين فلزها و نا فلزها  ،فلزها اغلب تمایل دارند ضمن (........ب) ..........به کاتيون تبدیل

0/25

شوند از این رو ،فلز ها اغلب (........پ) ........هستند .
* هرچه نوع وتعدادگروه هاي عاملی در ملکول هدف(.....ت) .........باشد  ،ساخت آن ( .........ث) .......است .
نمودار زیر تغيير غلظت یونها را در سلول گالوانی (روي -آهن) نشان می دهد.

0/5

2

آ)نيم واکنش هاي اکسایش-کاهش این واکنش را بنویسيد.
ب)با گذشت زمان جرم کدام تيغه افزایش می یابد ؟ دليل بنویسيد.
شکل زیر نقشه پتانسيل الکتروستاتيکی چند مولکول را نشان می دهد .

1/75

3

آ) کدام مولکول (ها) در ميدان الکتریکی جهت گيري می کنند ؟
ب) نقشه پتانسيل مولکول اتين مشابه شکل کدام مولکول (ها) است ؟
با توجه به معادله شيميایی داده شده :
)𝒒𝒂(𝒍𝑪𝒂𝑵 𝟐 𝑹𝑪𝑶𝑶𝑵𝒂(𝒂𝒒) + 𝑴𝒈𝑪𝒍𝟐 (𝒂𝒒) ⟶ ..........................(𝒔) +
4

آ)طرف دوم معادله را کامل کنيد .

0/25

ب)توضيح دهيد چرا ارتفاع کف صابون در آب سخت کم است ؟
پ) علت ماندن لکه هاي سفيد پس از شستن لباس با صابون چيست ؟
ادامه سواالت در صفحه بعد
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مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :
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جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
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طراح سوال  :سرکارخانم محبوبه مروج -قطب شهيد مدرس-
شهرستان گناباد -دبيرستان دخترانه شاهد ریحانه النبی (س)
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

شکل هاي زیر محلول آبی سه اسيد آرنيوس را نشان می دهد .
آ) با ارائه دليل و بدون انجام محاسبات اسيدهارا به ترتيب افزایش  Kaمرتب کنيد .

0/75

5

ب) درصد یونش اسيد  HYرا حساب کنيد .
پزشکان به افرادی که ترشح اسید معده آن ها زیاد است توصیه مي کنند
آسپرین مصرف نکنند.

آ) گروه عاملي در مولکول آسپرین که به آن
6

خاصیت اسیدی
1

مي دهد را روی شکل مشخص کنید.

ب) عدد اکسایش کربن ستاره دار را در این ترکیب مشخص کنید .

پ) قسمت  Aو  Bقطبی یا ناقطبی هستند .

2Ag+ + Cu → 2Ag +Cu2+

دریك سلول گالوانی  ،واکنش زیر انجام می شود.
آ)در رقابت براي گرفتن الکترون  ،کدام کاتيون برنده است؟
7

ب) کدام گونه کاهنده است؟

0/25

پ)  emfسلول را حساب کنيد .
Eo( Ag+/Ag)=+1/81V ، Eo ( Cu2+/Cu)= +1/34V
ادامه سواالت در صفحه بعد
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ردیف
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آ)  PHیك نمونه از سرکه سيب  2/7است نسبت غلظت یون هاي هيدرونيوم به هيدروکسيد را در این نمونه

حساب کنيد .
8

0/5

ب) چه جرمی از  HNO3به  211ليتر آب افزوده شود تا  PHمحلول حاصل برابر  4/7باشد .
) ) H=0 - O = 06 - N= 04 g.mol-0
با خط زدن واژه نادرست در هرمورد عبارت هاي زیر را کامل کنيد.
آ)کلوئيد مخلوطی

9

نا همگن
همگن

حاوي توده هاي مولکولی با اندازه هاي متفاوت است  ،که نور را

پخش نمی کند
پخش می کند

و

پایدار
نا پایدار

است

0/5

ب) در ساختار یخ که یك جامد
دماي ذوب

پایینی
باالیی

کوواالنسی
مولکولی

است  ،ميان

همه
شمار معینی از

اتم ها پيوند اشتراکی وجود دارد به همين دليل

دارد و زودگداز است .

با توجه به برقکافت به سواالت پاسخ دهيد .
آ) برقکافت سدیم کلرید مذاب ،در چه نوع سلولی انجام می شود ؟
01

ب) در برقکافت آب  ،الکترودها از چه جنسی هستند ؟ چرا ؟

0/5

پ)دربرقکافت منيزیم کلرید مذاب در اطراف آند چه گازي آزاد می شود ؟
پ نيم واکنش آندي آن را بنویسيد .
آ) اثر هر یك از تغيير هاي زیر را برتعادل ) 2SO2(g) + O2(g) ¾ 2SO3(gمشخص کنيد .
 )0خارج کردن SO2

 )2افزایش فشار

ب) اگر ثابت تعادل در دماي  436برابر  2/5 ×01-4باشد ميزان پيشرفت واکنش در دماي اتاق چه تغييري
00

می کند ؟ چرا ؟
پ) عبارت ثابت تعادل را براي واکنش باال بنویسيد و در صورتی که غلظت هاي تعادلی  O2و  SO2به ترتيب
برابر  0 ×01-0و  4 ×01-2مول بر ليتر باشد غلظت تعادلی  SO3را حساب کنيد .
ادامه سواالت در صفحه بعد
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سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

براي هر یك از عبارت هاي زیر دليل بنویسيد .
آ) با وجود یکسان بودن غلظت دو محلول  HClو  ، HFرسانایی الکتریکی و قدرت اسيدي آنها متفاوت است .
02

0
ب) در یك سلول گالوانی در حال کار با این که به طور پيوسته غلظت کاتيون ها در آند زیاد شده و در کاتد کم می
شود ،اما هر دو محلول از نظر الکتریکی خنثی می مانند.
در واکنش

) 2NO(g)+Cl2(g) → 2NOCl (gبه ازاي توليد 32/75گرم فراورده  6/25کيلوژول گرما آزاد می

شود با توجه به نمودار ،انرژي فعال سازي ) ( Eaاین واکنش چند کيلوژول است ؟
) ) N = 04 ، O = 06 ،Cl=35/5 g.mol-0
0/5

03

با توجه به شکل زیر پاسخ دهيد.
04

0

الف) این شکل نشان دهنده کدام رفتار فيزیکی فلز است؟
ب)این رفتار فلز را با توجه به الگوي دریاي الکترون توجيه کنيد.

05

در جدول مقابل آنتالپی فروپاشی شبکه بلور چند ترکیب یونی نشان داده شده
است با بررسی آن به سواالت پاسخ دهید .
فرمول شیمیایی
آنتالپی فروپاشی
چیست ؟
آ) علت کمتر بودن آنتالپی فروپاشی  MgOاز Al2O3
ترکیب
kj.mol -1
.821
ب) با ذکر دلیل نقطه ذوب  KFرا با  KBrمقایسه کنید
KF
682
KBr
پ) پیش بینی کنید آنتالپی فروپاشی شبکه  KClکدام
3771
MgO
15716
یک از اعداد زیر می تواند باشد .چرا ؟
Al2O3
kj.mol -1

650

،

845

،

««« موفّق و مؤیّد باشيد»»» .

717
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سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه6 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

نژاد -ناحيه  -0دبيرستان جفایی

پاسخ نامه

آ-هيدروکسيل ()1/25
0

طراح سوال  :سرکارخانم منصوره کلبادي نژاد -قطب شهيد هاشمی

ث-افزایش()1/25

ب -عدد کوئوردیناسيون()1/25

نمره

پ-کاهش()1/25

ت -منفی()1/25

0/5

ج -درشت بودن یا توده اي بودن ()1/25

الف-پاک کننده ي غير صابونی()1/25

ب -آنتالپی واکنش()1/25

پ-دي متيل اتر()1/25

0

2

ت -کوچك()1/25
الف -متانول))1/25( ( CH3OH
3

کلردار()1/25

ب -سلول گالوانی()1/25

پ -قرمز( )1/25ت -ماده ي شيميایی

0/25

ث -چربی دوست یا آب گریز()1/25

الف -گروه آلکيل داراي  02اتم کربن به صورت  C02H25می باشد ( )1/25و داراي گروه عاملی کربوکسيل است.

0/5

()1/25
ب -زیرا به کمك مبدل هاي کاتاليستی نمی توان گاز هاي  NO2 , NOخروجی از خودروهاي دیزلی را به گاز
4

نيتروژن تبدیل کرد)1/5(.
پ -زیرا در محيط اسيدي پتانسيل کاهشی اکسيژن افزایش یافته ( )1/25و تمایل اکسيژن به گرفتن الکترون یا
خاصيت اکسندگی آن بيشتر می شود)1/25(.
الف -غلط( )1/25فلز روي ( )1/25ب-غلط( )1/25اسيد آرنيوس ()1/25

5

2/5

پ -غلط( )1/25همه ي واکنشها براي آغاز شدن نياز به انرژي دارند )1/25(.ت -غلط( )1/25خط افقی ()1/25
ث -صحيح()1/5
الف -دماي  )1/25( -41زیرا این دما  ,دمایی است پایين تر از نقطه ي جوش آمونياک ( )1/25و در نتيجه به
مایع تبدیل می شود و نيتروژن و هيدروزن همچنان گازي شکل باقی می مانند()1/25

6

ب -چکش خواري و رسانایی ( )1/5پ-نوشتن فرمول یا جاگذاري درست  1/25و جواب آخر 1/25
= E1C - E1aسلولemf
)0/98 V= 1/8 V - E1a (1/25) E1a= -0/08 V (1/25
ادامه پاسخ ها در صفحه بعد
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مدت امتحان 720 :
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نژاد -ناحيه  -0دبيرستان جفایی
نمره

پاسخ نامه

الف -کاهش می یابد( ) 1/25چون قدرت نيروي جاذبه بين یونها در شبکه ي بلور کاهش می یابد )1/25( .
7

0/25

ب -چگالی بار )1/25( Na+ > K+:
پ -نقطه ي ذوب پتاسيم کلرید بيشتر است ( )1/25زیرا اندازه ي شعاع آنيون آن نسبت به شعاع آنيون در
پتاسيم برميد کوچك تر است )1/25(.یا آنتالپی فروپاشی شبکه در پتاسيم کلرید بيشتر است.
الف -سدیم هيدروکسيد ( )1/25ب -سدیم هيدروژن کربنات ()1/25

8
پ -نيتریك اسيد

-4

 2 × 01موالر ()1/25

0

ت -جوهر نمك()1/25

)PH= 00 , 04= PH + POH , POH= 3 (1/25 , [OH-]= 01 -3(1,25

0/5

چون آمونياک باز ضعيف است پس غلظت یون هيدروکسيد با غلظت آمونياک برابر نيست.

9

الف -برابر هستند)1/25( .
01

00

0

ب -اکسنده()1/25

پ -در آب ( )1/25زیرا بخش قطبی آن بر بخش ناقطبی غلبه می کند()1/25
الف )1/25( 28 Ni -ب )1/25( 02 Mg -

پ)1/25( 26 Fe -

ت)1/25( 00 Na -

الف-افزایش درصد مولی آمونياگ ( )1/25ب -تعادل  )1/25( cپ -جاگذاري درست اعداد ( )1/25و جواب

0
0

اخر()1/25
02

الف -گرماده ( )1/25زیرا سطح انژي فراورده ها کمتر است()1/25
03

ب -نمودار  )1/25( Aزیرا انرژي فعالسازي کمتر دارد)1/25(.
ادامه پاسخ ها در صفحه بعد
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تعداد صفحه6 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

نژاد -ناحيه  -0دبيرستان جفایی

پاسخ نامه

الف-ليتيم ()1/25
04

طراح سوال  :سرکارخانم منصوره کلبادي نژاد -قطب شهيد هاشمی

0

ب)1/25( -

پ -فلز مس یا نيم سلول شماره )1/25( 2

ت(1/25) Li -

الف -آلومينيوم اکسيد ( ) 1/25زیرا یون آلومينيوم موجود در آن با گرفتن الکترون کاهش می یابد)1/25(.
05

1/75

ب 02 -الکترون()1/25
0

الف)1/25( 2 -
06

نمره

ب -)1/25( 0 -زیرا نيروي ضعيف بين الیه ها وجود دارد که باعث نرمی آن می شود)1/25(.
پ)1/25( 3/50 -
جمع نمره
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مدت امتحان 720 :
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سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه2 :

طراح سوال  :جناب آقاي قاسميان – قطب شهيد هاشمی نژاد -ناحيه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

4
نمره

پاسخ نامه

آ)پخش نمی کند ()1/25
ب)توده هاي مولکولی-یونی ( )1/25ذرات ریز ماده ()1/25
0

پ) ته نشين نمی شود ()1/25
ت) همگن ( )1/25ناهمگن ()1/25

2

ب) کوواالنسی ( – )1/25دماي ذوب باالیی ()1/25

آ) کمتري ( – )1/25جدید ()1/25

ب) اکسایش ( – )1/25کاهش ()1/25

آ) اکسيد اسيدي ( - )1/25هيدرونيوم ()1/25
3

پ) پاک کننده غير صابونی ()1/25

ب) 𝟐𝒖𝑪 ()1/25

آ)  )1/25( Alچون الکترون از دست داده ()1/25
4

𝟐𝒖𝑪 ()1/25

پ) 𝒖𝑪 → 𝒆𝟐

5

5 82
6

52

53

2

3 00

آ) زیرا 𝑬 روي منفی تر است ()1/5
7

⟹

3 49
53 54
0 53 2

2

53

] 𝐻𝑂 ⇒

𝑙𝑜𝑔 0

53 54
] 𝐻

] 𝐻𝑂

ب) زیرا واکنش پذیري فلزات قليایی>قليایی خاکی است ()1/5
پ) حجم کاهش می یابد  ،فشار سيستم زیاد می شود و به سمت تعداد مولکول کمتر می رود ()1/5

8
9

بله  ،زیرا 𝒖𝑪𝑬 بزرگتر و مثبت تر است ( – )1/5بله زیرا 𝒆𝑭𝑬 منفی تر است ()1/5
ب) جامد مولکولی ()1/25

آ) شکل ()1/25( )0

پ) شکل ()1/25( )0

آ) آب  ،زیرا شبيه شبيه را حل می کند و آب هم مولکول قطبی است ()1/5
01

00

ب) قطبی = A
) ()3/8
ب) (5 5𝑉 )3/8

 ،ناقطبی = )1/5( B

3 96

3 04

پ) )1/25( 4-3=0
𝑓𝑚𝑒

پ) مس زیرا 𝐸 بزرگتری دارد ()3/8
ادامه پاسخ ها در صفحه بعد
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نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :جناب آقاي قاسميان – قطب شهيد هاشمی نژاد -ناحيه
4

پاسخ نامه

نمره

آ) رابطه مستقيم ()1/5
02

ب) رابطه مستقيم هر چه آنتالپی فروپاشی شبکه بيشتر باشد نقطه ذوب باالتر است ()1/75
آ) 𝑯𝑶𝑶𝑪𝑯 چون 𝒂𝑲 بزرگی دارد ()1/75

03

ب)  PHهيدرو سيانيك اسيد  ،چون اسيد ضعيف تري است ()1/75
آ) ()1/5

04

𝟐] 𝟑𝑯𝑵
𝟑] 𝟐𝑯 ] 𝟐𝑵

ب) ()1/5

𝑲
𝟓𝟐 𝟎

𝟐 𝟓 𝟎

𝟔 𝟎 𝟒𝟑 𝟎

𝟔 𝟎 𝟑 𝟕 𝟎

=0/23

𝑲

پ) زیاد می شود ( – )1/5به چپ می رود ()1/5
آ) چون انرژي فعالسازي زیادي دارند)1/5( .
05

ب) 𝒋𝑲𝟔𝟔𝟓

𝑯∆ 𝟑𝟖𝟏𝑲𝒋 ,

𝒂𝑬 ()1/5

غلظت همگی مواد شرکت کننده در واکنش افزایش می یابد  ،چون با افزایش فشار حجم ظرف کاهش می یابد
06

()1/75
جمع نمره

010
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه3 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

0

طراح سوال  :سرکار خانم ميلحه خباز -قطب شهيد هاشمی نژاد-
ناحيه -7دبيرستان بانوان قفلی

پاسخ نامه

ب) )1/25( b

الف) )1/25( b

نمره

پ) )1/25( a

ت) .)1/25( b

0

الف) نادرست ( ) 1/25همواره رسانایی الکتریکی محلول یك اسيد قوي از اسيد ضعيف بيشتر نيست)1/25( .

0/75

ب) نادرست ( )1/25کوارتز و ماسه هر دو نمونهي از سيليس هستند)1/25( .
2

پ) درست ()1/25
ت) نادرست ( )1/25در واکنش توليد ترفتاليك اسيد از پارازایلن ،پتاسيم پرمنگنات نقش اکسنده دارد)1/25 (.
الف) پاک کنندههاي خورنده ( )1/25ب) سدیم هيدروکسيد ( )1/25و آلومينيم ()1/25

3

پ) هگزان ( )1/25زیرا حالل ناقطبی است ()1/25

چگالی بار

شعاع یون

در کنار یون
𝐥𝐂

7/5 ×01 -3

(033 )1/25

707

0/13 × 01-3

97

کاتيون
X

787

()1/25

0/75

ویژگی

انرژي شبکه

4

0/25

Y

الف) ()1/5
ب)  xپتاسيم ( )1/25و  yسدیم ()1/25
پ) ( -)1/25( )2488زیرا کاتيون سدیم مشترک ( .)1/25و بار آنيون 𝟐𝐎 بيشتر از 𝐥𝐂 است (.)1/25
الف) قطب منفی ()1/25
𝑽 𝟏 𝟏

Ecell= E1 cathod - E1anod

ب) ٍ
𝟎𝟗

𝟎𝟎𝟏

𝟑𝟐 𝟏



()1/25

emf (Fe-Ag) = 1/83- (-1/4) =0/23 V

5

()1/25
𝑽 𝟗𝟗 𝟎

𝟎𝟗
𝟎𝟎𝟏

𝟏 𝟏



()1/25

emf(Zn-Cu) = 1/34 – (-1/76) = 0/0 V
()1/25

ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

012

0/25

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه3 :

طراح سوال  :سرکار خانم ميلحه خباز -قطب شهيد هاشمی نژاد-

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

ناحيه -7دبيرستان بانوان قفلی

پاسخ نامه

الف) کاربرد الماس :مته یا ابزار برش شيشه ()1/25

نمره

2/25

کاربردگرافيت :مغز مداد ()1/25

ب) کلروفرم ( )1/25زیرا اتمهاي کناري در این ترکيب یکسان نيست)1/25( .

()3/28

()3/28
6

پ) زیرا اتمهاي اطراف دو کربن متفاوت هستند)1/25( .
هر کدام ()3/28

آ)  aانرژي فعالسازي ()1/25
7

 bآنتالپی ()1/25

ب) قسمت ب ( ، )1/25زیرا انرژي فعالسازي کمتري دارد ()1/25
نام محلول

][H+

غلظت

پ) گرماده ()1/25
][OH-

pH

1/75

)(mol/Lمحلول

8

01-5

) (HFهيدروفلوریك اسيد

1/12

)(Ba(OH)2باریم هيدروکسيد

)1/25( 5 × 01 -3

الف) سلول گالوانی ()1/25
9

0/25

پ)

H2O

)1/25( 01 -9
)1/25( 01-2

ب) آند= گاز هيروژن ()1/25

02
0

کاتد= گاز اکسيژن ()1/25

()1/25

الف) به سمت محصوالت ( یا راست) ( -)1/25زیرا با افزایش حجم ظرف ،فشار گاز کم میشود ( )1/25و تعادل
گازي به سمت مولهاي گازي بيشتر جابجا میشوند (.)1/25
ب)
01

x= 0/5 mol



=(6-2x) + 2x + x=7/5 molمجموع مولهاي تعادلی

()1/25

()1/25
𝐋𝟓 𝟎

𝐕 ⇒

𝟓 𝟏 𝟐 𝟓 𝟏 𝟐
]
𝑽
𝑽
𝟐 𝟓 𝟏 𝟐 𝟔
]
𝑽

()1/25( .)1/25
ادامه پاسخ ها در صفحه بعد
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𝟑

⇒

()1/25

] 𝟐𝑶 𝟐] 𝟐𝑶𝑺
𝟐] 𝟑𝑶𝑺

𝑲

2

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه3 :

طراح سوال  :سرکار خانم ميلحه خباز -قطب شهيد هاشمی نژاد-

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

ناحيه -7دبيرستان بانوان قفلی
نمره

پاسخ نامه

()1/25(O2(g) +2 H2O (l) + 4e- → …4OH-…. )aq

الف)

0/75

ب) اکسيد نيتروژن با بخار آب در هوا توليد اسيد میکند ( )1/25و از طرفی پتانسيل کاهشی براي کاهش اکسيژن
در محيط اسيدي ( )+ 0/23Vبيشتر ( )1/25از محيط خنثی ( ) +1/34Vاست )1/25( .پس راحتتر آهن اکسيد
00

میشود.
پ) بله ( ،)1/25زیرا پتانسيل کاهشی اکسيژن در محيط اسيدي و خنثی بيشتر از پتانسيل کاهشی مس است
( )1/25بنابراین اکسيژن توانایی اکسایش مس را دارد و واکنش انجام میشود)1/25( .
𝑩𝑯 𝒍𝒐𝒎 𝟖𝟎 𝟎

𝒍𝒐𝒎𝟏

𝑩𝑯 𝒈𝟐𝟏 ()1/25

𝒈 𝟎𝟓𝟏

𝑳 𝒍𝒐𝒎 𝟖𝟎 𝟎

𝒍𝒐𝒎 𝟖𝟎 𝟎
𝑳𝟏

]𝑩𝑯



2

()1/25

𝒍𝒐𝒎𝟏

𝑩𝑯 𝒍𝒐𝒎 𝟔𝟏 𝟎
02

𝒈 𝟎𝟓

𝟎 𝟏𝟔 𝒎𝒐𝒍 𝑳 

𝑨𝑯 𝒈𝟖()1/25

𝒍𝒐𝒎 𝟔𝟏 𝟎
𝑳𝟏

]𝑨𝑯

()1/25
الف) )1/25( HB
𝟓𝟐 𝟔

ب)

𝟒 𝟎𝟏 𝟒 𝟎𝟏

] 𝑨

] 𝑯

𝟒 𝟎𝟏 𝟔𝟏 𝟎

] 𝑯

]𝑨𝑯

𝒂𝑲

𝑳 𝒍𝒐𝒎 𝟖 𝟎𝟏
()1/25( )1/25

()1/25

)1/25(pH= 3  [H+]=01-3 mol/L

03

𝟏

تعداد یونی شده

𝟖

تعداد کل

∝()1/25

2

𝟏

𝟑 𝟎𝟏

] 𝑯

𝟖

]𝑨𝑯

]𝑨𝑯

∝

([HA]=8 × 01 -3 mol/L  )1/25

()1/25
𝒈

𝟖 𝟎

𝒈 𝟎𝟎𝟏

𝒍𝒐𝒎 𝟑 𝟎𝟏 𝟖

𝒍𝒐𝒎𝟏

𝑳𝟏

𝑳𝟐

𝑨𝑯 𝒈
()1/25( )1/25( )1/25( .)1/25
جمع نمره
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

0

طراح سوال  :جناب آقاي حسين یعقوبی – قطب شهيد برونسی –
شهرستان رشتخوار -دبيرستان اتحاد

پاسخ نامه

آ) کمتر – کمتر

نمره

پ) کاتيون ها – آنيون ها (هر مورد )1,25

ب)نيروهاي بين مولکولی

آ) نادرست – اسيد ها بر مبناي یونش به اسيد هاي قوي و ضعيف دسته بندي می شوند .
ب) درست
2

پ) نادرست – یونش اسيدهاي ضعيف بسيار کم بوده و به همين دليل شمار یون ها در محلول آنها کم بوده و
رساناي ضعيف جریان برق هستند ( .هر مورد )1,5
ویژگی ماده

آب نمك

رنگ پوششی

شربت معده

نور را پخش می کند
ناهمگن
پایدار
3

توده هاي مولکولی

ناپایدار
ذرات ریز ماده

(هر مورد )1,25

آ) ذرات تشکيل دهنده کلوئيدها  ،توده هاي مولکولی با اندازه هاي بزرگ هستند  ،به همين دليل نور را به خوبی
پخش می کنند .
4

ب) صابون ها داراي دو سر قطبی و ناقطبی هستند  .به همين دليل در آب و چربی به خوبی حل می شوند .
پ) در آهن گالوانيزه فلز روي نسبت به آهن  ،کاهنده قوي تري است و از آن در برابر خوردگی محافظت می کند اما
در حلبی پس از خراش آهن خورده می شود ( .هر مورد )1,5
𝒒𝒂

5

𝑶𝑵𝟐 → 𝒒𝒂 𝑯𝟐 → 𝒒𝒂 𝟑𝑶𝑵𝑯𝟐 → 𝒍 𝑶 𝟐𝑯

𝒔 𝟓𝑶 𝟐𝑵

𝒒𝒂 𝑯𝑶𝟐 → 𝒒𝒂 𝑲𝟐 → 𝒒𝒂 𝑯𝑶𝑲 → 𝒍 𝑶 𝟐𝑯

𝒔 𝑶 𝟐𝑲

𝟑

ب) در محلول  0قرمز رنگ و در محلول  2آبی رنگ
الف 0 :نمره

ب 0 :نمره
ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

015

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه3:

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :جناب آقاي حسين یعقوبی – قطب شهيد برونسی –
شهرستان رشتخوار -دبيرستان اتحاد

پاسخ نامه

6

( 1نمره )
7

آ)

𝟒

𝑶𝑺𝑯

𝒆𝟑

ب) اتيلن گليکول – پارازایلن

پ) 𝑯𝑶 𝟒𝑯𝑵 (هر مورد )1,25

𝒒𝒂 𝟑𝑩 → 𝒔 𝑩 آ)

ب)  aکاتد در هر دو شکل نقره است  emf .براي سلول ( )0عدد بزرگتر است ؛ پس 𝟎𝑬 فاز  Aاز 𝟎𝑬 فاز  Bمنفی
تر است .
8

پ) از قسمت قبل می دانيم که  Aکاهنده قوي تري است  ،پس  Bنقش کاتد را خواهد داشت .
𝒆𝟐

𝐪𝐚

𝒔 𝑩 → 𝒆𝟑
(الف 1,5 :

ب1,5 :

𝟐𝑨 → 𝒔 𝑨 ∶ نیم واکنش آندی
𝐪𝐚

𝟑𝑩 ∶ نیم واکنش کاتدی

پ 0:نمره)

9

(هر مورد )1,5
ادامه پاسخ ها در صفحه بعد
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نمره

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه3 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :جناب آقاي حسين یعقوبی – قطب شهيد برونسی –
شهرستان رشتخوار -دبيرستان اتحاد

پاسخ نامه

نمره

آ)الکترولیتی – این واکنش به طور طبیعی انجام نمی شود و برای انجام شدن آن نیاز به انرژی الکتریکی
01

ب) قطب مثبت  ،چون در سلول الکترولیتی آند به قطب مثبت وصل می شود .

دارد .

𝑔 0𝐶𝑂2

پ)

 -983چگالی بار
00

𝑎𝑁 بیشتر از 𝐾 و کمتر از 𝑖𝐿 است و 𝑟𝐵 نیز چگالی بار کمتری از 𝑙𝐶 دارد ؛

پس آنتالپی فروپاشی  NaBrاز  LiClکمتر و از  KBrبیشتر است  5( .نمره)

آ)
02

𝑙 𝑙𝐴0𝐶 𝑠 → 4

𝑠  (2𝐴𝐿2 𝑂0هر مورد  3.8نمره)

𝟐

𝟎𝟏

𝟏

𝟐

𝟖𝟖

𝟔𝟎𝟏

ب) بار همه کاتيون ها  2+است ؛ پس هر چه شعاع کمتر  ،چگالی بار بيشتر است و برعکس  𝑴𝒈𝟐 ،بيشترین و
𝟐𝒂𝑩 کمترین چگالی بار را دارند .
پ) 𝟐𝑰𝒂𝑩 کمترین آنتالپی فرو پاشی را دارد  ،چون هر دو یون کمترین چگالی بار را در بين کاتيون ها و آنيون ها
دارند .

ت) 𝟐𝑭𝒂𝑪

(الف1,75 :

𝟐𝒍𝑪𝒂𝑪

ب  1,5نمره

پ 1,75

ت 1,5:نمره)

آ) چون  ∆𝐇<1است پس واکنش گرما گير است .
ب) تاثيري ندارد – چون تعداد مول گازها در دو سمت واکنش برابر است .
03

پ) افزایش دما – چون واکنش گرما گير است با افزایش دما در جهت رفت پيش می رود
(الف  1,5 :نمره

ب1,75 :

پ)1,75 :

آ) شکل( – )2عدم توزیع یکنواخت بار در این مولکول نشان دهنده ناجور هسته بودن این مولکول است ؛ پس در
آب بهتر حل می شود .
04

ب) شکل( – )2مولکول شکل( )2قطبی است ؛ در نتيجه نيروهاي بين مولکولی آن قوي تر بوده و نقطه جوش
باالتري دارد ( .آ  1,5 :نمره

ب 1,5 :نمره)
جمع نمره
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه3 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف
0

طراح سوال  :سرکار خانم زهره زارع -قطب شهيد دهقان -شهرستان
تایباد

پاسخ نامه

 . 0الف .استر

ج .بيشتر – بيشتري

ب .کلردار

 .2الف .نادرست – اکسيد فلزها در آب خاصيت بازي دارد و
ب .نادرست – آنتالپی پيوند
کواالنسی (

از ميانگين آنتالپی پيند

) از اتم هاي

و

نمره

د .کواالنسی – همه
می باشد.

بيشتر است .در نتيجه در فرایند تشکيل جامد

گرماي بيشتري نسبت به فرایند تشکيل جامد کوواالنسی سلسيم خالص آزاد

می شود – بنابراین پایداري سيليس از سيلسيم خالص بيشتر است.
2

0/5

ج .درست – زیرا آب قند داراي مولکول هاي قطبی است و با آب پيوند هيدروژنی برقرار می کند و در سرتاسر آن

2

پخش می شود.
د .نادرست – خورشيد منبعی تجدیدپذیر است که انرژي خود را با پرتوهاي الکترومغناطيسی به سوي ما گسيل می
کند.
 .3الف.

3

0/5

ب .پاک کننده غيرصابونی
ج .به بخش آب گریز می چسبند .زیرا بخش آب گریز پاک کننده ناقطبی بوده و چربی نيز ناقطبی است .و شبيه در
شبيه حل میشود.

 .4الف = -3 .عدد اکسایش N
4

ب .کاهنده HCl :
 .5الف .فلز روي

5

 = +0عدد اکسایش C
0

اکسنده:
ب .کاتد
2

ج.

د .از نمك

آند
کاتد

 . 6الف .واکنش گرماده است .و با افزایش دما ،تعادل در جهت مصرف گرما یعنی در جهت برگشت جابجا می شود.
6

ب .براثر کاهش حجم در جهت رفت پيش می رود – یعنی کاهش حجم سبب می شود که تعادل به سمتی که
تعداد مول هاي گازي کمتري دارد پيش رود.
ادامه پاسخ ها در صفحه بعد
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سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه3 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :سرکار خانم زهره زارع -قطب شهيد دهقان -شهرستان
تایباد
نمره

پاسخ نامه

 .7الف .ظرفی که حاوي هيدروکلریك است .زیرا  HClبصورت یونی حل می شود و غلظت آنيون ها و کاتيون ها
7

بيشتر است.

0

ب .ظرف حاوي HF
 .8الف .خارج کردن

موجب جابجایی تعادل در جهت برگشت و در نتيجه کاهش فراورده می شود.

ب .افزایش دما سرعت واکنش را زیاد می کند.
8

2
ج.
پيشرفت واکنش
 .9الف .فلزي روي
ب.

0/5

9

ج .خير–زیرا اسيدهايمواد خوراکی با فلز رويواکنشمیدهند وباعثورود کاتيون

بهداخلمواد غذایی و فاسد

شدن آنها می شود.
 .01الف .زیرا ليتيم در ميان فلزها کمترین چگالی و
ب .زیرا دماي سدیم کلرید را تا حدود

را دارد.

پایين می آورد .و باعث می شود که انرژي کمتري در فرایند ذوب

مصرف شود.
01

ج .به این دليل که جوش شيرین خاصيت بازي دارد .با افزایش خاصيت بازي شوینده ها می توان قدرت پاک
کردن چربی را افزایش داد.

د .براي عملکرد بهينه مبدل هاي کاتاليستی نياز به گرما و انرژي باالیی وجود دارد اما در هنگام شروع کار خودرو،
دماي موتور پایين است و به همين دليل مبدل هاي کاتاليستی به درستی کار نمی کنند.
ادامه پاسخ ها در صفحه بعد
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سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی
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مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه3 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :سرکار خانم زهره زارع -قطب شهيد دهقان -شهرستان
تایباد
نمره

پاسخ نامه

. 00
(الف
0

00

(ب
.02
0

02

 .03اتين – زیرا توزیع بار الکتریکی اطراف دو اتم کربن و دو اتم هيدروژن اتين مشابه است ،بعبارت دیگر توزیع
03

بار الکتریکی در این مولکول متقارن بوده و در نتيجه گشتاور دو قطبی آن برابر با صفر است.
 .04الف .پلی اتيلن ترفتاالت – PET

04

0

ب.
0

ج.

 .05الف – MgO .زیرا بار الکتریکی کاتيون و آنيون (بيشتر باشد ،آنتالپی فروپاشی بيشتر و نيروهاي جاذبه بين
یون هاي تشکيل دهنده بيشتر است.
= مجموع بار

05

= مجموع بار
ب – KF .شعاع یونی

بيشتر از

MgO

0

MgF

است  و آنتالپی فروپاشی با شعاع یونی رابطه ي عکس دارد.
جمع نمره
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سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه3 :

طراح سوال  :سرکارخانم فاطمه عليزاده – قطب شهيد دهقان-

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

پاسخ نامه

الف) ص () 1/25
0

ب) غ ()1/25

ت)ص() 1/25

3

0/25

پ) غ ()1/25

ب) ثابت یونش اسيدي ( -)1/25دما()1/25

پ) پلی اتيلن ترفتاالت()1/25
الف) نافلزها ()1/25

نمره

ث) غ()1/25

الف) گرافن () 1/25
2

شهرستان باخرز -دبيرستان الزهرا(س)

ت) نيتينول()1/25

 -گرفتن ()1/25

0/5

ث) فسفات ()1/25

 -کاهش ()1/25

ب) گرماگير() 1/25

پ) کاهش ()1/25

ت) سيليسيم کربيد()1/25

ث) همانند ()1/25

2
 -افزایش ()1/25

( )Iدر گرافيت هر اتم کربن با سه پيوند کوواالنسی به سه اتم دیگر متصل است و به دليل یك الکترون نامستقر

0/5

رساناي جریان برق است ،امادر الماس هر کربن با چهار پيوند به چهار اتم دیگر متصل است)1/5(.
( )IIطبق اصل لوشاتليه با کاهش دما تعادل در جهت توليد آمونياک پيش می رود اما کاهش دما سرعت واکنش
4

هاي رفت و برگشت و سرعت رسيدن به تعادل را کاهش می هد و این از نظر صنعتی و اقتصادي مناسب نيست
)1/5(.
( )IIIماده حاصل در کاتد :سدیم مذاب ( )1/25و ماده حاصل در آند  :گاز کلر()1/25

الف) نقطه جوش

/ )1/25( H2O < H2Sقوي بودن نيروهاي بين مولکولی هيدروژنی در آب ()1/25

ب)  NO2برخالف  CO2در ميدان الکتریکی جهت گيري می کند / )1/25(.به دليل قطبی بودن مولکول NO2
()1/25
پ) نقطه ذوب  / )1/25( SiO 2 ˃ MgOبه دليل دارابودن شيکه غول آسا وپایدارSiO2
5

ت) انرژي فروپاشی شبکه :

()1/25

 / )1/25( KCl > Li Fبه دليل شعاع کوچك فلوئور و ليتيم نسبت به شعاع

کلر و پتاسيم ()1/25

ث) عدد کئوردیناسيون :

 / )1/25( CsCl < NaClبه دليل بزرگتر بودن شعاع یونی  Csنسبت به Na

()1/25
ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

000

2/5

بسمه تعالی

رشته  :تجربی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

مدت امتحان
مدت
امتحان 720 ::
تعداد صفحه:
تعداد
صفحه3 :

ساعت شروع  8:صبح

0398
آموزش متوسطه
دوازدهم آموزش
سال دوازدهم
سال
نام خانوادگی
نام وو نام
نام
امتحان 0398 // // ::
تاریخ امتحان
متوسطه تاریخ
خانوادگی ::
طراح سوال
جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن  97طراح
سوال  ::سرکارخانم فاطمه عليزاده – قطب شهيد دهقان-
جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
شهرستان باخرز -دبيرستان الزهرا(س)
پاسخ نامه

نمره

ردیف

الف ) ظرفی که نور را پخش کرده و مسير عبور نور در آن مشخص است ( ظرف سمت راست) ( / )1/25زیرا با

0

افزایش صابون به مخلوط آب و روغن یك کلوئيد حاصل می شود که ناهمگن است و نورا پخش می
6

کند)1/25(.
ب) ظرف سمت چپ که مسير عبور نور در ان مشخص نيست / )1/25( .زیرا مخلوط آب و سرکه یك محلول
اسيدي است)1/25( .

7

 )aبی تاثير ( )b )1/25در جهت رفت ( )c )1/25افزایش ()1/25

0/25

 )dافزایش دما()1/25

 )eکاهش ()1/25
mol.lit-0

[OH- ] =01-PoH =01-2

POH=04-02=2

() 1/25

PH=02

0/5

()1/25
5 mol.lit-0

8

𝟐 𝟎𝟏

=

𝟑 𝟎𝟏

𝟐 =→ M

() 1/25

()1/25
( 𝟖𝟎 )1/5

𝒈 𝟐𝑯𝟑

𝟒

[OH- ]= Mα

𝑯𝑶 𝒍𝑨𝒂𝑵𝟐 → 𝒍 𝑶𝟐𝑯𝟔

𝒓𝒈

𝒍𝒐𝒎 𝟎𝟖

𝒍𝒐𝒎

𝒕𝒊𝒍𝟐 𝟎

𝒕𝒊𝒍

𝒒 𝒂 𝑯𝑶𝒂𝑵𝟐

𝟓

فلز 𝒓𝒈

𝒔 𝒍𝑨𝟐

0

با انجام واکنش فوق گرماي زیادي آزاد می شود که این دماي باال چربيها را ذوب ميکند و شناور می سازد
9

() 1/5گاز هيدروژن توليد شده فشاري توليد ميکند که مواد جامد را سست کرده وجابجا می کند و مسير باز می
شود (.)1/5(.به تبدیل چربيها به صابون در حضور باز می توان اشاره کرد).
0/5

()1/25
𝟐𝜶𝑴
𝟏

01

𝒕𝒊𝒍 𝒍𝒐𝒎 𝟓 𝟎

𝑴

𝟒 𝟎𝟏 𝟓 𝟒
𝟒 𝟎𝟏 𝟗

𝟏𝟎 𝟐 <1/15

𝒂𝑲
𝑴

()1/25
𝟐

=0/5×01-2

𝟎𝟏×[H+ ]= Mα =1/5× 3

()1/25
mol.lit-0

()1/25
[NO2- ]+ [H+ ]= 3×01-2

()1/25
ادامه پاسخ ها در صفحه بعد
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سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه3 :

طراح سوال  :سرکارخانم فاطمه عليزاده – قطب شهيد دهقان-

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

شهرستان باخرز -دبيرستان الزهرا(س)
نمره

پاسخ نامه

0

1

غلظت اوليه ( مول بر ليتر)

1

+x

تغيير غلظت
00

+x

x

غلظت تعادلی

()1/25
02

𝟎𝟒𝟏

𝟏𝟏𝟐kj

𝒙

𝟏

𝟐𝒙

𝟒

𝟐 𝒙𝟐 𝟒

𝟎𝟎𝟏

𝟒

رفت𝒂𝑬

()1/25
𝟎𝟒𝟏

4-2x

𝟎𝟎𝟏 𝟔𝟔 𝟎 𝟐

𝟑𝟑%

𝒋𝒌 𝟎𝟔𝟑

-2x

x
𝟔𝟔 𝟎

𝟎𝟐𝟐

4

برگشت𝒂𝑬

𝒌
𝑿𝟐
𝟒

𝟎𝟐
𝟎𝟎𝟏

𝟑𝟑𝟐 kj

رفت

𝟖𝟐

𝑰𝑯%تجزیه شده

𝑯∆
𝟎𝟐𝟐

𝒂𝑬در حضور کاتالیزگر
𝟎𝟔𝟑

()1/5
0

برگشت𝒂𝑬 در غیاب کاتالیزگر
𝟎𝟒𝟏

()1/5

برگشت

𝒂𝑬در حضور کاتالیزگر

برگشت𝒂𝑬=041
()1/25
()1/25

الف) حفاظت کاتدي ()1/25
03

ب) فلز )1/25( Mg

0
زیرا  E1کمتري دارد و کاهنده قویتري است واز خوردگی آهن جلوگيري می کند.

()1/5
الف) توازن بار الکتریکی بين دو الکتروليت و جلوگيري از قطع شدن جریان الکتریکی ()1/5

2

ب) حرکت کاتيون ها ي  Cu2+به سمت کاتد (سمت راست) ( )1/25و حرکت آنيونهاي  NO3-به سمت آند (
سمت چپ) ()1/25
04

ج) ()1/5
𝒔 𝒈𝑨𝟐

آند  – E1کاتد 𝑬𝟎 = E1سلول

()1/5
+1/46 V

𝒒𝒂

𝟐𝒖𝑪 → 𝒒𝒂

𝒈𝑨 𝟐

𝒔 𝒖𝑪

𝟒𝟑 𝟎

𝟎𝟖 𝟎

𝟎𝑬سلول
جمع نمره
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رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :
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جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :سرکارخانم زهره کوثري – قطب شهيد ش.شتري-
شهرستان
نمره

پاسخ نامه

هرمورد 1,25
0

0,75

الف) هيدروژن ب) بيشتر ج)سلول سوختی د) کواالنسی ه) متانول
الف) درست 1,25

و) گرفتن  -اکسنده

ب) نادرست – انرژي فعال سازي واکنش ها با استفاده از گرما فراهم

2

می شود 1,75
2

ج) درست 1,25

د) نادرست -از گرم کردن استر هاي طبيعی با سدیم هيدروکسيد صابون توليد می

شود1,75

الف) با بازیافت  1,5ب) چون پتانسيل کاهشی روي کمتر از پتانسيل کاهشی نيکل است و در مقابل نيکل
3

اکسایش انجام می دهد 1,5
کاتيون می باشند 1,5

ج) در حالت مذاب ،رساناي جریان برق هستند در شبکه بلور خود داراي

د) )1,5 ( CxHy ، NO ، CO

الف) از سمت  Cuبه سمت 1,25 Ag
ب)
4

2

واکنش کلی= Cu2+ + 2Ag

2
 ) 1,5( Cu + 2 Ag+گونه کاهنده)1,25 )Cu :

ج) emf = EAg – ECu = 1,8 – 1,34 =1,46

( )1,5

د) دیواره متخلخل باعث جا به جایی یون ها در دو نيم سلول می شود و تعادل بين بار هاي مثبت و منفی را برقرار
می کند ( )1,5
چون الکتروليت ضعيف است پس یونش آن کامل نيست و کاغذ  PHرا آبی می کند پس باز است بنابرین  NH3که
5

0

یك بار ضعيف است پاسخ این سوال است.
0,25

6

الف)  ،)1,25( Mgچون در اثر خراش  Feمحافظت شده و  Bبه  B2+تبدیل شده است پس پتانسيل کاهشی آن
7

باید از  Feکمتر باشد ( ) 1,5
ب) 4OH-

)

O2 + 2H2O + 4e-

( 1,75

ادامه پاسخ ها در صفحه بعد
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مدت امتحان 720 :
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تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :سرکارخانم زهره کوثري – قطب شهيد ش.شتري-
شهرستان

پاسخ نامه

نمره

الف) سدیم هيدروکسيد مناسب تر است .چون بااسيد چرب واکنش می دهد و توليد صابون می کند که باعث روان

0,5

شدن رسوب حاصل و پاک شدن لوله می شود.
8

ب) RCOONa + H2O

NaOH + RCOOH

ج)عالوه بر ایجاد بر هم کنش ها ،با آالینده ها واکنش می دهند
نمودار  2چون هيدروکلریك اسيد یك اسيد قوي است و سریع تر واکنش می دهد پس سریع تر  H2آزاد می کند و
9

در نهایت مقدار هيدروژن آزاد شده در هر دوواکنش یکسان است.
الف) آنتالپی فروپاشی  MgO > CaOچون  Mgدر جدول باالتر از  Caمی باشد و شعاع یون  Mg2+کمتر از Ca2+

01

0

0,5

است
ب) نقطه ذوب  Na2O > NaFچون  O2-بار یون بيشتر از  F-دارد و شبکه قوي تري به وجود می آورد.
الف) درست :با توجه به آرایش الکترونی ،وانادیم عناصر واسطه دسته  dمی باشد و چون فلز است در حالت جامد
شامل کاتيون و دریاي الکترونی استV : 0s2 2s2 2p6 3s3 3p6 4s2 3d3 .

00

0

23

ب) عناصر واسطه داراي اعداد اکسایش مختلف می باشند ،وانادیم هم داراي اعداد اکسایش+ 2و + 3و + 4و 5
+است

قسمت ب نادرست است ،هر سه یون داراي  01الکترون می باشند در یون هاي هم الکترون هر چه عدد اتمی
02

بيشتر باشد جاذبه هسته روي الکترون ها بيشتر بوده و شعاع یون کوچکتر است

0

O2- > Na+> Al
0,5

03

الف) چون با افزایش دما در جهت برگشت جا به جا شده یعنی در جهت برگشت گرماي اضافی مصرف می شود

0

پس واکنش گرما ده است
04

ب) با افزایش فشار (کاهش حجم) در جهت رفت جا به جا شده یعنی به سمت مول گازي کمتر جا به جا شده است
پس b < a
جمع نمره
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ردیف

0

شهرستان احمد آباد
نمره

پاسخ نامه

الف) صابونی (( )1/25صفحه) 02

ب) آند (( )1/25صفحه ) 55

پ) فروپاشی (( )1/25صفحه) 81

ت) دماي (( )1/25صفحه ) 015

0/25

ث) ظرفيت (( )1/25صفحه ) 82
الف) نادرست )1/25( :گوگرد دي اکسيد یك اسيد آرنيوس محسوب می شود( )1/25(.صفحه)04
2

ب) نادرست )1/25( :در جدول پتانسيل کاهشی E ،فلزهایی که قدرت کاهندگی بيشتر از هيدروژن دارند منفی
است( )1/25( .صفحه) 47

پ) درست (( )1/25صفحه ) 69

ت) درست (( )1/25صفحه )003

الف) ( )1/25( Cصفحه ) 7
3

0/5

0

ب) ذره هاي موجود در کلوئيدها درشت تر از محلول ها هستند ( )1/25به همين خاطر کلوئيد نور را پخش می
کنند( )1/25( .صفحه) 7

پ) ( )1/25( Eصفحه) 7

الف) بله ( ) 1/25گلوکز قطبی است و به واسطه داشتن شمار زیادي گروه هيدروکسل با آب پيوند هيدروژنی می 0/75
دهد و در آن حل می شود( )1/25( .صفحه) 4

ب) (صفحه)6

پ) افزایش فشار  ،حجم کمتر ميشود به

طرف توليد مول کمتر و توليد آمونياک ميشود( )1/25 (.صفحه ) 016
4

ج) چون گرما زیاد می شود و قدرت پاک کنندگی زیاد
می شود( )1/25( .صفحه )03

5

الف) ( )1/25( Fe > M > Agصفحه ) 47

ب) ( )1/25( Agصفحه ) 47

در هر مورد محاسبه تغيير عدد اکسایش ( )1/25و نوشتن کاهنده یا اکسنده (( )1/25صفحه ) 53

6

ادامه پاسخ ها در صفحه بعد
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مدت امتحان 720 :
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تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

طراح سوال  :سرکار خانم عشرت حسينی – قطب شهيد کاوه-

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

شهرستان احمد آباد

پاسخ نامه

𝒊𝒔𝒓𝒈𝟏 𝟔𝟏

𝒊𝑺𝒈𝟖𝟐
𝟐𝒐𝒊𝒔𝒓𝒈𝟎𝟔

نمره

𝟐𝒐𝒊𝒔𝒓𝒈𝟔𝟒
نمونه اول 𝒓𝒈𝟎𝟎𝟏

1/75

نمونه اول 𝒓𝒈𝟓𝟕

7

(صفحه ) 67

()1/25

()1/25

()1/25

0

الف) (صفحه ) 79
𝟐𝐫𝐁𝐚𝐁 > 𝟐𝐅𝐚𝐁

آنتالپی فروپاشی →

() 1/25

𝐅 > 𝐫𝐁

شعاع آنیون ها

()1/25

ب) (صفحه  ) 81قدر مطلق بارها یکسان است پس مقایسه شعاع یون ها:
8

𝒌

𝒂𝑵

شعاع کاتیون ها

𝑺𝟐𝑲 > 𝐎𝟐𝐚𝐍
𝟐𝑺

𝟐𝑶

شعاع آنیون ها

نوشتن یك مورد به تنهایی درست است)1/25( .
الف) گر ماده ( )1/25با کاهش دما مقدار  Kزیاد شده ،واکنش در جهت رفت جابجا شده پس  qدرست راست (از
9

0

 2مورد پاسخ یك مورد نوشته شود( )1/25( ).صفحه )015
ب) تاثيري ندارد ( )1/25زیرا تعداد مولهاي دو طرف برابر است( )1/25( .صفحه )015
الف) زیرا مقدار انرژي فعال سازي این واکنش ها بزرگ است( )1/25( .صفحه ) 97
𝟓𝟐 𝟎

01

𝟓𝟐 𝟎
𝟓𝟐 𝟎
𝟓𝟐 𝟎

𝒋𝒌𝟏𝟖𝟏
𝒋𝒌𝟏𝟖𝟑

𝑯∆ ∶

جمع نمره

007

𝒈 𝟐𝑵 → 𝒈 𝑶𝑵𝟐

𝒂𝑬

𝒋𝒌𝟔𝟔𝟓
𝒋𝒌𝟒𝟑𝟑

𝒈 𝟐𝑶

0/25

𝑯∆ ∶ 𝒈 𝟐𝑶𝑪𝟐 → 𝒈 𝟐𝑶

𝒈 𝑶𝑪𝟐

𝒂𝑬
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ردیف

شهرستان احمد آباد

پاسخ نامه
9

0 25

10

100 5

3

9

نمره
8 5

10

𝐻𝑃

10

] 𝐻 8 5

10

𝐻𝑃روده کوچک

1/75

)(0/25
0 25

7

14

10

00

33

9
8

0 25

10

10

3

10

4

] 𝑂𝐻 1
3

14

10

8

10

102 0

] 𝐻𝑂 ] 𝐻
7 4

] 𝐻 7 4

10

𝐻𝑃 خون

)(0/25
82 5

33 10 7

] 𝐻𝑂 روده کوچک

4 10 8

] 𝐻 خون

()0/25

()0/25

0 02

0 25

𝐿𝑜𝑚0 01
𝐿0 5
0 1

0 25
02
3

0 25

)(0/25

2

10

4

0 02
0 1

1

] 𝑂𝑂𝐶𝐻

𝐿𝑜𝑚0 01
𝐿0 5

5

] 𝑂 𝐻3
]𝐻𝑂𝑂𝐶𝐻

]𝐻𝑂𝑂𝐶𝐻 ] 𝑂 𝐻3
]𝐻𝑂𝑂𝐶𝐻

𝑎𝑘

ب) تغییر نمی کند  Kبه دما بستگی دارد ()0/25( .صفحه )28

الف)  E )0/25( Znفلز روی از آهن کوچکتر است بنابراین فلز روی اکسید شده و از آهن محافظت می کند.
03
𝑞𝑎

𝐻𝑂4𝑒 → 4

𝐿 𝑂 2𝐻2

1/25

ب) (صفحه) 57
𝑔  ∶ 𝑂2نیم واکنش کاهش

الف) ( )0/25( Ag+صفحه )46

1/5

ب) از سمت فلز  Aبه سمت فلز ( )0/25( Bصفحه )46
3𝐴𝑔 → 𝐴𝐿3

𝑔𝐴3
04

𝐿𝐴

0 5

ج) (صفحه )48
ولت 2 4
()0/25

1/25

1 6

()0/25
ادامه پاسخ ها در صفحه بعد
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سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی
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جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :سرکار خانم عشرت حسينی – قطب شهيد کاوه-
شهرستان احمد آباد

پاسخ نامه

الف) ( :)0ساختار سيليس ()1/25

نمره

( :)2ساختار یخ ()1/25

ب) )1/25( Si :a

0/5

)1/25( O :b

پ) در ساختار یخ ،همراتم اکسيژن به دو اتم هيدروژن با پيوند کوواالنسی و به دو اتم هيدروژن از ملکول هاي
05

دیگر با پيوند هيدروژنی متصل است)1/25(.
اما در سيليس همه پيوندها کوواالنسی هستند.

بنابراین یخ (جامد ملکولی) بر خالف سيليس (جامد کوواالنسی) زودگداز است)1/25( .
(صفحه  71تا )72
()1/25

1

2

2

تعداد مول اوليه

()1/25

+2x

-4x

-x

تغيير تعداد مول

()1/25

2x

2-4x

2-x

تعداد مول تعادلی

0/5

𝒈 𝟓𝑶 𝟐𝑵𝟐 ⇌ 𝒈 𝟐𝑶𝑵𝟒

𝒈 𝟐𝑶

(صفحه )013
06

𝟓𝟐 𝟎
)(1/25

𝟒 𝟏

𝟐 𝒙𝟐
𝟐
𝒙 𝟐
𝟒 𝒙𝟒 𝟐
(
( )
)
𝟐
𝟐

) (

𝟓𝟐 𝟎

𝟐 ] 𝟓𝑶 𝟐 𝑵
𝟒] 𝟐𝑶𝑵 ] 𝟐𝑶

𝒙 → 𝟓𝟕 𝟏

𝒙

𝟐

تعداد مول تعادلی 𝟐𝑶

𝒌

()1/25
جمع نمره
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رشته  :تجربی
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مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه2 :

طراح سوال  :سرکارخانم معصومه کمالی نيا -قطب شهيدکاوه-

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

شهرستان سرخس  -دبیرستان نمونه دولتی پژوهش والزهرا(س)
نمره

پاسخ نامه

ب) بيشتر – قوي تر ()1/5

0

آ) سدیم()1/25

2

آ) نادرست – غيرصابونی()1/5

پ)کاهش – افزایش()1/5

پ) نادرست – هيدروکسيد()1/5

ب) درست()1/25

ت)درست()1/25

آ) گونه کاهنده)1/25( Al:وگونه اکسنده)1/25( Cu2+:
ب)Al→Al3+ +3e

0/25

0/5
2

)1/25( Cu2+ +2e→Cu

,

واکنش اول در2ضرب شودو واکنش دومی در3ضرب شود()1/25
3

واکنش اصلی+ 3Cu :

3+

2+

)1/25( 2Al + 3Cu → 2Al

پ) = +1/34 –(- 0/66)= +2

آند

 - E°کاتد ) emf= E°نوشتن فرمول  1/25وعددگداري درست 1/25وجواب

)1/25
آ) محلول  )1/25(Aزیرا غلظظت یون هيدرونيوم درآن بيشتراست()1/25
4

ب)([H+][OH-]=01-04 )1/25

][H+]=01-04/[OH-

([H+]=01-4 )1/25

0/25
(PH=4 )1/25

محاسبه درجه یونش ازروي درصدیونش =)1/25( 2×01-4
5

0

محاسبه )1/25( [H+]=01-6

نوشتن فرمول درجه یونش()1/25

محاسبه PH=6

()1/25
آ) جامدکوواالنسی()1/25
6

0/25

ب) شکل)1/25(0

پ)  ) 1/25( 2/27زیرادرگرافيت فضاي خالی بين الیه هاداریم پس درحجم مشابه جرم کمتري داریم درنتيجه
چگالی آن کمتراست)1/5 (.
آ)  ، )1/25(LiFزیراکمترین شعاع رادربين یون ها دارندوانرژي شبکه باشعاع رابطه عکس دارد)1/25(.

7

8

ب) سدیم فلوئورید()1/25

آ) برگشت یاسمت چپ()1/25

ب) رفت()1/25

پ) رفت()1/25

آ) واکنش )1/25(3زیراانرژي فعالسازي کمتري دارد()1/25
9

01

1/75

ت) رفت()1/25

0
0

ب) گرماده()1/25زیراسطح انرژي فرآورده ها پایين ترازواکنش دهنده هااست()1/25
 ( 2H2S + CH4 → CS2 + 4H2هرمورد)1/25

0

ادامه پاسخ ها در صفحه بعد
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جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :سرکارخانم معصومه کمالی نيا -قطب شهيدکاوه-
شهرستان سرخس  -دبیرستان نمونه دولتی پژوهش والزهرا(س)

پاسخ نامه

گرماده( )1/25زیراباافزایش دماتعادل درجهت برگشت جابجاشده ومقدارفرآورده هاکاهش یافته یاواکنش
00

1/5

دهنده هاافزایش یافته()1/25
آ)قوي ترین اکسنده A+:وقوي ترین کاهنده ( D:هرمورد)1/25

02

نمره

0/5

ب) A+و  ( B2+هرمورد)1/25
پ) Aو  ( Dهرمورد)1/25
آ)می کند()1/25

ب) نمی کند()1/25

پ) ناهمگن()1/25

0/5

ت) پایداراست یاته نشين نمی شود ()1/25
03

ث)مولکول هاي بزرگ یاتوده هاي مولکولی()1/25
ج) یون هایامولکول ها()1/25
آ)  =0پارازایلين و =2ترفتاليك اسيد ( هرمورد)1/25

04

0/75

ب) 3-درشماره 0و 3+درشماره  ( 2هرکدام )1/25
پ) هگزان ( ،)1/25زیرا مولکولی غيرقطبی است پس درحالل غيرقطبی مانندهگزان حل می شود)1/5(.
آ) جامدفلزي()1/25

05

0

ب) شکل پذیري یاچکش خواري( ، )1/25باواردکردن ضربه چيدمان کاتيون هادرشبکه بلوري فلزهاجابه جاشده
امابه خاطر دریاي الکترونی ،نيروي جاذبه بردافعه غلبه کرده وچيدمان کاتيون هادرحالت جدیدپایدارمی
ماند)1/5(.
0/75

آ) سلول سوختی ()1/25
ب) غشاي مبادله کننده پروتون()1/25
06

پ) فرآیندهال()1/25
ت) (2Al2O3 +3C→ 4Al + 3CO2هرمورد)1/25
جمع نمره
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه3 :

طراح سوال  :سرکارخانم محبوبه مروج -قطب شهيد مدرس-

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

شهرستان گناباد -دبيرستان دخترانه شاهد ریحانه النبی (س)

پاسخ نامه

(آ) بلند زنجير ()1/25
0

(ب) اکسایش ()1/25

(ت) بيشتر () 1/25

نمره

(پ) کاهنده ()1/25
(ث) دشوارتر ()1/25

 Zn(s) → Zn2++(aq) + 2e-نيم واکنش اکسایش ()1/5

2

)Fe2+(aq) + 2e- → Fe(s

0/25

0/5

نيم واکنش کاهش ()1/5

ب) تيغه آهنی ( )1/25یون هاي آهن در کاتد با گرفتن الکترون به شکل اتم هاي آهن بر روي تيغه آهنی
مينشينند )1/25( .
3

آ) مولکول  2و )1/5 ( 3

1/75

ب) مولکول )1/25( 0

آ) )1/25( (RCOO)2Mg
4

0/25

ب) زیرا صابون با یون هاي موجود در آب سخت رسوب تشکيل ميدهد و به خوبی کف نمی کند )1/5(.
پ) صابون منيزیم نامحلول که رسوب سفيد رنگی روي لباس بر جاي می گذارد )1/5( .
آ) هرچه یونش بيشتر باشد ثابت یونش بزرگتر می شود )1/75( HY> HZ>HX )1/25(.

5

ب)× 011

0/75

= درصد یونش ()1/25

 = × 100 = % 75درصد یونش ( )1/5
6

آ) )1/25( COOH

7

آ)  )1/25( Ag+ب) مس ( )1/25پ) Eo C - Eo A = 1/8 - 1/ 34 = 1/46

ب) )1/25( 4-0=3

پ)  Aناقطبی  Bقطبی ()1/5

ادامه پاسخ ها در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه3 :

طراح سوال  :سرکارخانم محبوبه مروج -قطب شهيد مدرس-

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

پاسخ نامه

نمره

)[H3O+]= 01 –PH = 01-2/7= 011/3×01-3=2×01-3 (1/25

آ)

()1/25

-01

0/5

[H3O+]× [OH-]=01-04 → [OH-]= 5 × 01

= 4 × 106

()1/25
8

شهرستان گناباد -دبيرستان دخترانه شاهد ریحانه النبی (س)

][HNO3+] )1/25( [H3O+]= 01 –PH = 01-4/7= 011/3×01-5=2×01-5 = [HNO3+

ب)

= = 4×01-3 mol

()1/25

=1/252 g

= )1/25( 4×01-3 mol
آ) ناهمگن ( )1/25پخش ميکند ()1/25
9

ب) مولکولی ()1/25

پایدار ()1/25

شمار معينی از ()1/25

0/5

پایينی ()1/25

آ) سلول الکتروليتی ()1/25
01

0/5

ب) گرافيت ( )1/25زیرا بی اثر بوده و در واکنش شرکت نکنند )1/25( .

پ) گازکلر ( )1/25 ( )Cl2

2Cl- → Cl2 +2e-

()1/5

آ)  -0تعادل در جهت برگشت پيش می رود  -2 )1/25(.تعادل در جهت رفت پيش می رود )1/25( .
ب)افزایش می یابد  ) 1/25( .زیرا تعادل گرماده است با کاهش دما تعادل در جهت رفت پيش می رود و صورت
کسر ثابت تعادل افزایش می یابد )1/25 (.
پ)
00

=)1/25( K

= 2 ×01-5

= 2/5 ×01-4

→

()1/25
ادامه پاسخ ها در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :شيمی

رشته  :تجربی

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 720 :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه3 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :سرکارخانم محبوبه مروج -قطب شهيد مدرس-
شهرستان گناباد -دبيرستان دخترانه شاهد ریحانه النبی (س)

پاسخ نامه

آ) در شرایط یکسان غلظت یون هاي موجود در محلول  HFکمتر از  HClاست و یونش در  HFبه صورت جزئی

نمره

0

ودر  HClبه صورت کامل است )1/5( .
02

ب) از طریق دیواره متخلخل کاتيون ها از نيم سلول آند به کاتد و آنيون ها از نيم سلول کاتد به آند مهاجرت می
کنند )1/5( .
0/75

)1/25( 04+06+35/5=65/5

03

()1/25

()1/5

()1/5

()1/25
آ) رسانایی الکترونی ()1/25
04

0

ب) در مدل دریاي الکترون بين کاتيون و دریاي الکترونی،تعادل بار برقرار است.وقتی جریان الکتریکی حاوي N

الکترون از یك طرف وارد جسم فلزي می شود،تعادل بار الکتریکی به هم خورده پس براي حفظ تعادل،باید همان
تعداد الکترون از طرف دیگر دریاي الکترون خارج شوند)1/75( .
آ) چون مقدار بار یون MgOکمتر از  Al2O3است )1/5( .

05

0/5

ب) نقطه ذوب  KFباالتر است زیرا انرژي شبکه بيشتري نسبت به  KBrدارد)1/5( .
پ)  - 707زیرا شعاع اتمی کلر از فلوئور بيشتر و از برم کمتر است)1/5( .
جمع نمره
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست شناسی
نام و نام خانوادگی :

رشته  :تجربی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 011 :

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

طراح سوال  :سرکارخانم رشيدي نيا –قطب شهيد هاشمی نژاد – ناحيه
 – 0دبيرستان نرجس

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

صحيح و غلط بودن هر یك از عبارات زیر را با ص یا غ مشخص کنيد.
الف -اگر یك مولکول دناي () DNAحلقوي داراي  N 04در محيط کشت حاوي  N 05دو نسل همانند سازي کند
نيمی از مولکول هاي نسل دوم داراي  N 05نيستند.
ب -در پژوهش هاي چارگاف دليل یکسان بودن تعداد بازهاي  Aو  Tکشف شد.
ج -ژنگان (ژنوم) هسته اي را در انسان نمی توان از طریق یك یاخته جنسی سالم تعيين کرد.
0

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

0/5

ميشود.
ه -باکتري هایی که در تصفيه فاضالب ها براي حذف سولفيد هيدروژن مورد استفاده قرار می گيرند ،داراي رنگيزه
جذب کننده نور هستند.
و -با انتقال الک پشت از مناطق بسيار گرم به محيط آزمایشگاهی با اب و غذاي کافی باز هم رکود تابستانی انجام
ميشود.
جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنيد.
الف -پيوندهاي  .......................منشا تشکيل ساختار دوم در پروتئين ها هستند.
ب -ساختار پروتئين انسولين از نوع ساختار  ...................می باشد.
ج -در گونه زایی دگر ميهنی بر خالف گونه زایی هم ميهنی  ...............................................رخ می دهد.
2

0/5

د -در گياه آناناس چرخه کالوین در یاخته هاي  ............................................انجام می شود.
ه -آنزیم هاي برش دهنده ي باکتري ها قسمتی از سامانه  ..................................آنها محسوب می شود.
و -رفتار دگر خواهی در خفاش هاي خون آشام نسبت به (خویشاوندان – غير خویشاوندان -خویشاوندان و غير
خویشاوندان ) آن ها انجام می شود.

3

کدام ویژگی ساختاري در مولکول دنا () DNAباعث ثابت ماندن قطر این مولکول در سراسر آن می شود؟
ادامه سواالت در صفحه بعد

026

1/5

بسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست شناسی
نام و نام خانوادگی :

رشته  :تجربی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 011 :

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

طراح سوال  :سرکارخانم رشيدي نيا –قطب شهيد هاشمی نژاد – ناحيه
 – 0دبيرستان نرجس
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

شکل زیر همانند سازي مولکول دنا را نشان می دهد .
الف -نقاط شماره گذاري شده را نام گذاري کنيد.
......................... -0
4

.............................. -2

ب -در این قطعه از مولکول دنا چند آنزیم هليکاز و چند آنزیم دنا بسپاراز در حال فعاليت است.

0

شکل زیر طرح ساده اي از رشته الگوي مولکول دنا و رناي بالغ حاصل از آن را نشان می دهد.
الف -سلول مربوطه هو هسته اي (یوکاریوت) است یا پيش هسته اي (پروکاریوت)؟
ب -بخش هایی از مولکول دنا که به شکل حلقه در آمده چه نام دارد؟
1/5

5

با توجه به توالی نوکلئوتيدي در این قطعه از مولکول دنا ( )DNAبه سواالت زیر پاسخ دهيد.
(جهت ترجمه رشته رناي پيك (  )mRNAرونویسی شده را از چپ به راست در نظر بگيرید).
 AAATGCCGAGCCTAATCTAACGرشته رمز گذار
TTTACGGCTCGGATTAGATTGC
6

رشته الگو

الف -رشته پلی پپتيد حاصل از ترجمه آن داراي چند آمينو اسيد خواهد بود؟
ب -سومين رمزه (کدونی) که وارد جایگاه  Aمی شود چيست؟
ج -اگر در یك جهش نقطه اي نوکلئوتيد  Gکه در مولکول دنا زیر آن خط کشيده شده حذف شود چه تغييري در
رشته پلی پپتيد حاصل ،به وجود می آید؟چرا؟
ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست شناسی
نام و نام خانوادگی :

رشته  :تجربی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 011 :

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

طراح سوال  :سرکارخانم رشيدي نيا –قطب شهيد هاشمی نژاد – ناحيه
 – 0دبيرستان نرجس

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

شکل زیر تنظيم بيان ژن در هوهسته اي(یوکاریوت) ها را نشان می دهد .بخش هاي شماره گذاري شده را
نامگذاري کنيد.
0

7

زن و مردي سالم پسري هموفيل با گروه خون ABو دختري سالم با گروه خون  Oدارند.
8

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

0

ب -گروه خون پدر و مادر چيست؟
زنی با موي صاف و مردي با موي فر که هر دو نسبت به بيماري ماالریا مقاوم هستند فرزندي با موي موج دار دارند.
9

الف -اگر صفت حالت مو یك صفت آتوزومی باشد چه رابطه اي بين دگره موي صاف و دگره موي فر برقرار است؟

0

ب-در رابطه با بيماري کم خونی داسی شکل چه ژنوتيپ هایی در فرزندان این زوج پيش بينی می کنيد؟
چهار ژن نمود (ژنوتيپ) زیر در رابطه با رنگ ذرت مفروض است :
AAbbCC )0

AaBbCc )2

AaBBCc )3

AABbCC )4
1/5

01

الف -کداميك نسبت به سایرین از فراوانی کمتري برخوردار است؟
ب -کدام د و ژن نمود (ژنوتيپ) باعث ایجاد رخ نمود ( فنوتيپ) هاي مشابه می شوند؟
با افزایش فشردگی در بخش هایی از فام تن (کروموزوم) ميزان بيان ژن موجود در این بخش ها چه تغييري می
00

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

02

دارند؟
ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست شناسی
نام و نام خانوادگی :

رشته  :تجربی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

طراح سوال  :سرکارخانم رشيدي نيا –قطب شهيد هاشمی نژاد – ناحيه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 011 :

 – 0دبيرستان نرجس

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

اصطالحات زیر را تعریف کنيد.
03

0

الف -ساختارهاي آنالوگ

ب -خزانه ژن جمعيت
پالسمين مهندسی شده و پالسمين طبيعی ،
04

1/5

الف -چه تفاوت ساختاري با هم دارند؟
ب -چه تفاوت عملکردي باهم دارند؟
براي توليد گياه پنبه تراژن مقاوم به آفت ،

05

1/75

الف -ژن منتقل شده از چه موجودي استخراج می شود؟
ب -پروتئين محصول این ژن کجا و چگونه فعال می شود؟
در هنگام توليد انسولين به روش هاي مهندسی ژنتيك ،

06

الف -کدام مرحله توسط باکتري هاي تراژن انجام نمی شود؟

1/5

ب -این مرحله شامل چه فرایندي است؟
در تنفس یاخته اي ،

الف -طی فرایند تبدیل پيرووات به استيل کوآنزیم  Aچه مولکول هایی تشکيل می شوند؟
07

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

0/5

ج -انرژي الزم براي ایجاد این تراکم باال چگونه تامين می شود؟
کاروتنوئيد موجود در ميوه و سبزیجات چه نقشی در حفظ سالمت بدن ما دارند؟
08

ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست شناسی
نام و نام خانوادگی :

رشته  :تجربی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 011 :

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

طراح سوال  :سرکارخانم رشيدي نيا –قطب شهيد هاشمی نژاد – ناحيه
 – 0دبيرستان نرجس
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

در واکنشهاي وابسته به نور فتوسنتز ،
الف -کمبود الکترون سبزینه  aدر فتوسيستم  2چگونه جبران می شود؟
09

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

0

ج -آنزیم هاي  ATPساز کجا مستقرند و پروتون ها را به کجا منتشر می کنند؟
افزایش بيش از حد دما ونور در محيط گياهان ، C 3
الف -چه اثري بر ميزان کربن دي اکسيد و اکسيژن درون برگ دارد؟ چرا؟
21

0

ب -چه اثري بر عملکرد آنزیم روبيسکو دارد؟
ج -چه اثري بر ميزان فراورده هاي فتوسنتزي دارد؟
در نتيجه فعاليت آنزیم  EcoR0در یك جایگاه تشخيص این آنزیم ،

20

1/5

الف -چند پيوند فسفو دي استر شکسته می شود؟
ب -چند جفت باز آلی مکمل از هم جدا می شوند؟
هر یك از موارد زیر مربوط به کدام یك از انواع یادگيري است؟

22

1/5

الف -پرهيز پرنده ازخوردن دوباره پروانه مونارک
ب -بی اهميت شدن مترسك براي پرنده ها در مزرعه

23

1/5

قلمرو خواهی براي جانوران چه فوایدي دارد؟ ( ذکر دو مورد کافيست )
در زندگی گروهی زنبورهاي عسل  ،حرکات ویژه زنبور کارگر یابنده منبع غذایی  ،چه اطالعاتی را درباره منبع

24

غذایی به زنبور هاي دیگر ارائه می کند؟

1/5

الف -چرا خرچنگهاي ساحلی با وجود انرژي بيشتر موجود در صدفهاي بزرگ  ،صدفهاي متوسط را به عنوان غذا
25

ترجيح می دهند؟

1/5

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

««« موفّق و مؤیّد باشيد»»» .
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست شناسی
نام و نام خانوادگی :

رشته  :تجربی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 700 :

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

طراح سوال  :سرکار خانم فرشته امامی کيان -قطب شهيد هاشمی
نژاد – ناحيه  -2دبيرستان دبيرستان شاهد فاطميه (س)

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

درستی یا نادرستی جمالت زیر را بدون ذکر دليل مشخص کنيد.
الف-با استفاده از تصویر به دست آمدده از DNAبا پرتو  ،Xابعاد این مولکول مشخص شد.
ب -در هر مولکول دنا همواره یك رشته به عنوان الگوي رونویسی مورد استفاده قرار می گيرد.
پ -در گل ميمونی رابطه بين اللهاي(دگره هاي)مربوط به هر صفت رابطه ي غالبيت ناقص است.
0

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

2

ث-جانداران براي حفظ ویژگيهاي خود به ATPوابسته هستند.
ج-سبزینه برخالف راکيزه نمی تواند به طور مستقل تقسيم شود.

چ -در زیست فناوري نوین از روش تخمير و کشت ریزاندامگان ،موادي مانند پادزیست به دست آمده است.
ح -اساس رفتار غریزي در همه ي افراد یك گونه یکسان است.
در عبارات زیر جاي خالی را با کلمه مناسب پر کنيد.
الف -فعاليت  .................دنابسپاراز که باعث تصحيح اشتباهات در همانندسازي می شود را .........................می
گویند.
ب -در مرحله ي طویل شدن در فرایند ترجمه پيوند هيدروزنی بين رناي ناقل و رناي پيك در جایگاه ...........
شکسته می شود.
2

پ-پيدایش گياهان چندالدي که براثر خطاي .............ایجاد می شوندمثال خوبی از گونه زایی
 .......................است.
ت-براي انجام واکنشهاي مربوط به تجزیه گلوکز انرژي فعال سازي از  ................تامين می شود.
ث-در سبزدیسه ي گياهان  ،هر فتوسيستم شامل  ...............و  ..................است.
ج -یاخته بنيادي کبد می تواند تکثير شود و به یاخته کبدي یا یاخته  ..................تمایز یابد.

چ -نوعی از یادگيري را که جانور می آموزد که به برخی از محرکهاپاسخ ندهد  ..............گویند.
ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست شناسی
نام و نام خانوادگی :

رشته  :تجربی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 700 :

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

طراح سوال  :سرکار خانم فرشته امامی کيان -قطب شهيد هاشمی
نژاد – ناحيه  -2دبيرستان دبيرستان شاهد فاطميه (س)

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

به سواالت پاسخ کوتاه بدهيد.
3

الف-چرا در هر رشته دنا یا رناي خطی هميشه دوسر متفاوت وجود دارد؟

0

ب-اهميت ثابت ماندن قطر دنا چيست؟
با توجه به ساختار پروتئينها :
4

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

1/5

ب -در چه صورت ساختار چهارم شکل می گيرد؟
در ارتباط با ترجمه این مولکول رناي پيك پاسخ دهيدAAGUUAUGUUCUUUGCUAUUUGAGUCAAA .

5

الف -اولين پادرمزه اي که وارد جایگاهAریبوزوم می شود چيست؟

1/75

ب-آخرین رمزه که در جایگاه  Pریبوزوم قرار ميگيرد کدام است؟
پ -پپتيد ساخته شده از روي این رنا داراي چند پيوند پپتيدي است؟
6

یك تفاوت بين رشته ي رناي رونویسی شده با رشته رمزگذار ژن بنویسيد.

1/25

در شکل که مربوط به رونویسی در هوهسته اي است موارد 0و2را نامگداري کرده و نقش هریك را در رونویسی
بنویسيد.

0

7

8

اگر گروه خونی شخصی  ABوهمسرش  Oباشد ،ژن نمود فرزندان را با کمك مربع پانت نشان دهيد.

الف -علت شایع ترین نوع هموفيلی چيست؟
9

ب-اگر از پدر ومادر سالمی فرزند مبتال به هموفيلی به دنيا آمده باشد این فرزند پسر است یا دختر؟ چرا؟
ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست شناسی
نام و نام خانوادگی :

رشته  :تجربی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 700 :

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

طراح سوال  :سرکار خانم فرشته امامی کيان -قطب شهيد هاشمی
نژاد – ناحيه  -2دبيرستان دبيرستان شاهد فاطميه (س)

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

در صفت رنگ ذرت :
01

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

1/5

ب -این صفت داراي چند جایگاه ژنی است؟
به سواالت پاسخ کوتاه دهيد.
الف-در چه صورت جهش جانشينی را خاموش می گویند؟
00

ب-علت باالتر بودن فراوانی دگره  Hbsدر منطق ماالریا خيز نسبت به سایر مناطق چيست؟

0/25

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

چه می گویند؟
گامتهاي نوترکيب فردي باژن نمود  AaBbپس از کراسينگ اور(چليپایی شدن)چه دگره هایی دارد؟( A ,Bروي
02

یك کروموزوم قرار دارند) .

1/5

در ارتباط با تنفس یاخته اي به سواالت پاسخ دهيد.
الف -نتيجه ي قندکافت درسلول توليد چه محصوالتی است؟
03

ب-در چه مرحله اي  FADH2ساخته می شود؟

0/5

پ-نقش مجموعه پروتئينی آنزیم  ATPساز در غشاي داخلی راکيزه چيست؟
درتخمير الکلی :
04

الف) در چه مرحله اي  CO2آزاد می شود.؟

1/5

ب) توليد  NAD+در کدام واکنش اتفاق می افتد؟
ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست شناسی
نام و نام خانوادگی :

رشته  :تجربی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 700 :

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

طراح سوال  :سرکار خانم فرشته امامی کيان -قطب شهيد هاشمی
نژاد – ناحيه  -2دبيرستان دبيرستان شاهد فاطميه (س)

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

با توجه به واکنش های فتوسنتزی به سواالت زیر پاسخ دهید
الف -الکترون برانگیخته از فتوسیستم  1در نهایت به چه مولکولی می رسد؟
ب -با تجزیه نوری آب الکترون های ایجاد شده چه نقشی دارند؟
05

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

1/5

ت -در گیاهان  C4واکنش های کالوین در کدام یاخته ها انجام می شود؟
ث -در گیاهان  CAMواکنش تثبیت اولیه کربن  ،باعث تشکیل چه مولکولی می شود؟
در واکنش هاي مربوط به تنفس نوري که در راکيزه انجام می شود مولکول آزاد شده چيست؟
06

07

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

1/25
1/25

در ارتباط با مراحل مهندسی ژنتيك پاسخ دهيد.
الف -در منطقه تشخيص آنزیم برش دهنده دنا ،چه پيوند هایی شکسته می شود؟
08

ب -منظور از دناي نو ترکيب چيست؟

0/5

پ -وارد کردن دناي نو ترکيب در یاخته ميزبان با چه روش هایی صورت می گيرد؟
براي موارد زیر دليل ذکر کنيد.
الف -اینترفرونی که به روش مهندسی ژنتيك ساخته می شود فعاليتی بسيار کمتر از اینترفرون طبيعی دارد.
09

1/5

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

در کداميك از موارد زیر جانوران ماده براي انتخاب شدن رقابت می کنند؟
21

الف -طاووس

ب -قمري خانگی

پ -جيرجيرک
ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست شناسی
نام و نام خانوادگی :

رشته  :تجربی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97

ردیف
20

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 700 :

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

طراح سوال  :سرکار خانم فرشته امامی کيان -قطب شهيد هاشمی
نژاد – ناحيه  -2دبيرستان دبيرستان شاهد فاطميه (س)
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

به چه علت رفتار کاکایی در بيرون انداختن تخم از النه  ،سازگارکننده است؟
الف -چرا خرچنگ هاي ساحلی صدف هایی با اندازه ي متوسط را بر صدف هاي بزرگتر ترجيح می دهند؟

22

ب -این رفتار چه نام دارد؟

1/5
1/75

با توجه به رفتار دگرخواهی  ،براي هریك از موارد زیر جانورانی را مثال بزنيد .
23

1/5

الف -رفتار دگر خواهی نسبت به خویشاوندان

ب -تشکيل گروه همکاري
جمع نمره

««« موفّق و مؤیّد باشيد»»» .
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

طراح سوال  :سرکار خانم طاهرامين زاده – قطب شهيد هاشمی نژاد-
ناحيه  -4دبيرستان دبيرستان دخترانه طلوع فجر

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

درستی یا نادرستی هریك از عبارت هاي زیر را بدون ذکر دليل مشخص کنيد.
الف -اغلب پيش هسته اي ها فقط یك جایگاه آغاز همانند سازي در دناي خود دارند .
ب -دو ژن مجاور هم قطعا  ،رشته الگوي یکسانی دارند .
0

ج -از ازدواج مرد هموفيل با زن ناقل هموفيلی  ،احتمال تولد پسر سالم وجود دارد .

0/25

د – راکيزه براي ساخت تمام پروتئين هاي مورد نياز در تنفس یاخته اي  ،به ژن هاي هسته اي
وابسته است .
ر -اولين ژن درمانی موفقيت آميز  ،براي درمان نقص در دستگاه ایمنی بود .

جاهاي خالی جمله هاي زیر را باکلمات مناسب کامل کنيد .
الف -هموفيلی  ،نوعی بيماري ارثی است که در اثر فقدان  .................ایجاد می شود .
ب -اندازه قد در انسان  ،که بين یك حداقل ویك حداکثر است  ،صفت  ............ناميده می شود .
ج -در چرخه کربس  ،مولکول چهار کربنی براي گرفتن  .................دیگر  ،بازسازي می شود.
2

د -رنگيزه فتوسنتزي در باکتري ها  ...................نام دارد.
ر -باکتري هاي نيترات ساز نوعی باکتري  .....................هستند .
ز -فعاليت هاي هوشمندانه انسان  ،در توليد محصول  ،با استفاده از موجود زنده............نام دارد.
ه -رفتار موش مادر در مراقبت از فرزندان  ،نوعی رفتار ..................است .
ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

نام و نام خانوادگی :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

طراح سوال  :سرکار خانم طاهرامين زاده – قطب شهيد هاشمی نژاد -ناحيه
 -4دبيرستان دبيرستان دخترانه طلوع فجر

نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

1/5

گزینه صحيح را انتخاب کنيد ودر پاسخنامه بنویسيد .
 ) 3-0در آزمایش مزلسون  -استال  ،پس از انتقال باکتري هاي داراي  N05به محيط طبيعی و گذشت
 21دقيقه  ،وسپس سانتریفيوژ کردن دناي استخراج شده چه چگالی را نشان داد ؟
الف -سبك
3

ب -متوسط

ج -نيمی سنگين و نيمی متوسط

د-سنگين

 )3-2در هنگام ترجمه  ،کدام یك زودتر از بقيه انجام می شود ؟
الف -اتصال جز بزرگ رناتن به جز کوچك آن
ب -تشکيل اولين پيوند پپتيدي

ج -قرار گرفتن اولين رناي ناقل بر روي رناي پيك
د -اتصال جز کوچك رناتن به رناي پيك
براي اینکه گریفيت مشخص کند " آیا در باکتري استرپتوکوکوس نومونيا  ،پوشينه عامل بيماري است
4

1/5

یا نه ؟ " چه آزمایشی انجام داد ؟
شکل زیر یك نوکلئوتيد را نشان می دهد ،که در مولکول دنا مقابل نوکلئوتيد سيتوزین دار قرار می گيرد.

0/5

الف -باز آلی بکار رفته در این مولکول چه نام دارد ؟
5

ب -نام قند آن رابنویسيد .

1

در ارتباط با پروتئين ها پاسخ دهيد .
الف -پيوند اشتراکی بين آمينو اسيدها چه نام دارد ؟
6

ب -در تشکيل ساختار دوم پروتئين ها  ،کدام پيوند نقش دارد ؟
ج -دو پروتئين مهم انقباضی در ماهيچه ها کدامند ؟
ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

طراح سوال  :سرکار خانم طاهرامين زاده – قطب شهيد هاشمی نژاد -ناحيه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

 -4دبيرستان دبيرستان دخترانه طلوع فجر

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

در ارتباط با رونویسی در هوهسته اي ها (یوکاریوت ها) پاسخ دهيد .

نمره

0

الف -رناي پيك و رناي ناقل  ،هریك توسط کدام رنابسپاراز ساخته می شود ؟
7

ب -فرایند پيرایش در کدام قسمت یاخته انجام می شود ؟
ج -رناي بالغ  ،حاصل پيوند بين ميانه هاست یا بيانه ها ؟
در هنگام ترجمه :

8

1/5

الف -اولين رناي ناقل  ،حامل کدام آمينو اسيد است ؟
ب -یك مورد از کارهایی را که عامل آزاد کننده  ،در مرحله پایان  ،انجام می دهد  ،بنویسيد .
شکل زیر مربوط به تنظيم بيان ژن هاي مؤثر ،در تجزیه الکتوز  ،در باکتري اشر شياکالي است .

1/5

9

الف -این نوع تنظيم نمونه اي از تنظيم مثبت است یا منفی ؟
ب -شماره (  ) 0چه چيزي را نشان می دهد ؟
الف -رابطه دو دگره  Rو wکه در تعيين رنگ گل ميمونی دخالت دارند از چه نوعی است ؟
01

ب -رخ نمود (فنوتيپ) گل ميمونی  ،با ژن نمود( ژنوتيپ)  RWرا بنویسيد .

1/5

اگر در بين فرزندان یك خانواده تمام گروه هاي خونی مشاهده شود  ،گروه خونی پدر و مادر چه
00

1/5

ژن نمود ي داشته است ؟
ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

طراح سوال  :سرکار خانم طاهرامين زاده – قطب شهيد هاشمی نژاد -ناحيه
 -4دبيرستان دبيرستان دخترانه طلوع فجر

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

الف -در بيماري فنيل کتونوري علت بيماري چيست ؟
02

ب -در صورت تغذیه نوزاد بيمار با شير مادر چه مشکلی پيش می آید ؟

در ارتباط با جهش پاسخ دهيد .

1/75

1/75

الف -اگر رمز یك آمينواسيد به رمز پایان تبدیل شود  ،طول پلی پپتيد ساخته شده چه تغييري می کند؟
03

ب -جهشی که در آن  ،جهت گيري قسمتی از یك فام تن در جاي خود معکوس شود چه نام دارد ؟
ج -عامل مؤثر در تشکيل دیمر (دوپار) تيمين چيست ؟
0/5

اصطالحات زیر را تعریف کنيد .
رانش دگره اي
04

ساختار هاي آنالوگ
دناي نوترکيب
الف -تفاوت بين گونه زایی دگر ميهنی و هم ميهنی چيست ؟

05

1/75

ب -علت ایجاد گياه گل مغربی چهار الد چه بوده است ؟
0

در رابطه با تنفس یاخته اي پاسخ دهيد .

الف -ساخته شدن  ATPدر هر مورد به چه روشی است ؟
06

درراکيزه (ميتوکندري )
در قند کافت ( گليکوليز )
ب -قند کافت در کدام بخش سلول انجام می شود ؟و محصول نهایی آن چيست ؟

07

08

اگر مقدار  ATPدر یاخته زیاد باشد  ،چگونه بدن ميزان آن را تنظيم می کند ؟

1/5

در هر مورد  ،گيرنده الکترون هاي  NADHچه مولکولی است ؟

1/5

الف -تخمير الکلی

ب -تخمير الکتيکی
ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست شناسی
نام و نام خانوادگی :

رشته  :تجربی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

طراح سوال  :سرکار خانم طاهرامين زاده – قطب شهيد هاشمی نژاد -ناحيه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 700 :

 -4دبيرستان دبيرستان دخترانه طلوع فجر

نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

الف -در گياهان  ،در هر فتوسيستم عالوه بر رنگيزه هاي فتوسنتزي چه مولکول دیگري وجود دارد ؟
09

1/75

ب -حداکثر جذب سبزینه  aدر فتو سيستم  Iدر چه طول موجی است ؟
ج -الکترون بر انگيخته از فتوسيستم  Iدر نهایت به چه مولکولی می رسد ؟
در چرخه کالوین :

21

1/5

الف -در ابتدا  CO2با کدام قند ترکيب می شود ؟
ب -آنزیم روبيسکو در این چرخه  ،با چه فعاليتی عمل می کند ؟
نوع گياه را در هر مورد مشخص کنيد( CAM ، C3 ،C4( .

1/75

الف -بيشترین کارایی را در نور وگرماي زیاد دارد .
20

ب -تثبيت کربن در شب انجام می شود .
ج -در گرما ونور زیاد بيشترین تنفس نوري را دارد .
الف -یکی از مهمترین اهداف مهندسی ژنتيك چيست ؟

22

0/5

ب -از دالیلی که براي طراحی و توليد جانوران تراژنی وجود دارد یك مورد بيان کنيد .
ج -با استفاده از فناوري هاي مهندسی پروتئين  ،چه اقدامی براي بهبود " آميالز " صورت گرفته است ؟

در آزمایش پاولوف در مورد ترشح بزاق سگ باشنيدن صداي زنگ ،
23

1/75

الف -چرا به صداي زنگ محرک شرطی می گویند ؟
ب -این نوع رفتار  ،چه نوعی از یادگيري را نشان می دهد ؟
هریك از توضيحات مربوط به چه نوع رفتاري است ؟

24

1/5

الف -در دوره مشخصی از زندگی جانور انجام می شود .
ب -جانور با چشم پوشی از محرک بی اهميت انرژي خود را هدر نمی دهد .
الف -رکود تابستانی در چه جانورانی دیده می شود ؟

25

26

1/5

ب -این رفتار در پاسخ به چه عاملی می تواند انجام شود ؟ یك مورد
بعضی از جانوران زندگی گروهی دارند  ،از مزایاي این زندگی دو مورد بيان کنيد .
جمع نمره

««« موفّق و مؤیّد باشيد»»» .
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بسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست شناسی
نام و نام خانوادگی :

رشته  :تجربی

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 700 :

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

طراح سوال  :سرکارخانم زهراقاسمی – طب شهيد هاشمی زاده – ناحيه
 -5دبيرستان المهدي (ع)
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

درستی یا نادرستی جمالت زیر را بدون دليل مشخص کنيد؟
الف :همه باکتري ها قطعا فاقد قطبيت در فام تن هاي اصلی خود هستند .
ب :در گونه هاي مختلف جانوران ،انتخاب جفت را فقط جانور ماده انجام می دهد.
پ :در اغلب باکتري ها هنگام همانندسازي دوتا دنابسپاراز فعالند.
0

ت :نميتوان گفت در همه دناها ،همه مولکولهاي فسفات در تشکيل پيوند فسفودي استر شرکت ميکنند.

0/75

ث :هرچه اندازه یك جمعيت بزرگ تر باشد رانش دگره اي بيشتر می باشد .
ج :جهش باعث غنی شدن خزانه ژنی می شود.
چ :اگر بين دو جمعيت شارش ژن پيوسته و دوسویه ادامه یابد دو جمعيت به هم شبيه می شود.
جاهاي خالی را باکلمات مناسب پرکنيد؟
الف :به بخشی از رشته دنا که مکمل رشته رناي رونویسی شده است...............می گویند.
ب :عوامل جهش زاي فيزیکی باعث تشکيل پيوند بين دو تيمين مجاور به نام  ......................می شود.
پ :فرآیندي که افراد سازگارتر با محيط را انتخاب می کند  ......................نام دارد.
2

ت :اگر جهش در جایی دورتر از جایگاه فعال رخ دهد به طوري که بر آن اثري نگذارد احتمال تغيير در عملکرد

0/5

آنزیم  ...........است.
ث :فردي که ژن نمودDdداشته باشد .............،نوع کامه توليد می کند
ج :موازنه بين محتواي انرژي غذا وهزینه به دست آوردن آن .........نام دارد.

گزینه صحيح را انتخاب کنيد.
الف :کدام یك از گزینه هاي زیر نمی تواند تعریفی از ژن نمود یك صفت باشد؟

3

 -0فردي با گروه خونیB

 - 2فردي با گروه خونی Dd

 - 3فردي با گروه خونی ii

 -4گل ميمونیRW

0

ب :محصول نهایی کدام رنابسپاراز ممکن نيست که یك آنزیم باشد؟
 - 0رنابسپاراز پروکاریوتی

 - 2رنابسپاراز نوع 0

 - 3رنابسپاراز نوع2

ادامه سواالت در صفحه بعد
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 - 4رنابسپاراز نوع 3

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست شناسی
نام و نام خانوادگی :

رشته  :تجربی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 700 :

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

طراح سوال  :سرکارخانم زهراقاسمی – طب شهيد هاشمی زاده –
ناحيه  -5دبيرستان المهدي (ع)
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

پ :توليدکداميك از ترکيبات زیر درسيتوزول صورت ميگيرد؟ ميانبرگ
 - 2پيروات والکتات

 -0پيروات واستيل کوآنزیم آ
 -3اسيدسيتریك واستيل کوآنزیم آ
3

-4اتانول و اسيدسيتریك

ت :در نيشکر و کاکتوس محل فعاليت آنزیم روبيسکو کدام است؟
 -2غالف آوندی  -میانبرگ

-0ميانبرگ  -غالف آوندي

 -4غالف آوندي -غالف آوندي

 -3ميانبرگ  -ميانبرگ
گزینه صحيح را از داخل پرانتز انتخاب کنيد.

الف :ذرتهاي داراي ژنوتيپ ( (AAbbcc – AaBbCc – AABBCc – aabbCCکمترین فراوانی را دارد.
ب  :نمودار نوزیع فراوانی کداميك شبيه زنگوله است؟ (رنگ گل ميمونی –گروه خونی – ABO
4

صفت –
0

Rhرنگ ذرت)
پ :کداميك صفت مغلوب را نشان نمی دهد؟ (گروه خونی منفی –فردهموفيل –فرد ناقل تاالسمی – گروه
خونی ) O
ت :در گروه خونی ABOدر انسان ،چند نوع ژنوتيپ دارد .دارد؟ ()6-5-4-3
در آزمایش مزلسون و استال:

5

 -0از چه باکتري استفاده شده است؟

1/75

 -2نتيجه چه بود؟
 –3براي سانتریفيوژ دنا از چه محلولی استفاده شد؟
خر گوشی با موي سياه با خرگوش سفيد موي آميزش کرده و در ميان فرزندان حاصل ،بچه خرگوشی با موي
خاکستري دیده می شود .مطلوب است( :زهرا قاسمی/دبيرستان المهدي/ناحيه )5

6

الف -نوع وراثت رنگ موي خرگوش
ب -ژنوتيپ خرگوش خاکستري
ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست شناسی
نام و نام خانوادگی :

رشته  :تجربی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

طراح سوال  :سرکارخانم زهراقاسمی – طب شهيد هاشمی زاده –

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 700 :

ناحيه  -5دبيرستان المهدي (ع)
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهيد .
الف  :به نواحی که در دنا وجود دارد ولی رونوشت ان در رناي پيك حذف شده چه می گویند.
ب :شروع چرخه ي کربس با چه موادي است ؟
7

2

پ:گيرنده ي نهایی الکترون در تنفس چه نام دارد ؟
ت :انرژي الزم براي انتقال پروتونها در راکيزه چگونه تامين می شود.
ث :سازوکار تامين اکسيژن در گياهان آبزي ودرخت حرا را بنویسيد.
در مورد فتو سنتز به سواالت زیر پاسخ دهيد.

الف :فتوسيستم  2چگونه کمبود الکترونی خود را جبران می کنند ؟
8

ب:افزایش ميزان اکسيژن چه اثري بر سرعت فتوسنتز دارد.
پ :تفاوت آنزیم روبيسکو با آنزیم ایجاد کننده ترکيب چهار کربنه در گياهان C4چيست.

0/75

ت :نام رنگریزه فتوسنتزي باکتریهاي غير اکسيژن زا چيست.
ث :مواد اوليه مصرف شده در چرخه کالوین را نام ببرید.
شکلهاي زیر را نا مگذاري کنيد.

1

3
2
3
9

5

0/5

4

الف :آنزیم EcolR0چه پيوندي را می شکند( .زهرا قاسمی/دبيرستان المهدي/ناحيه )5
01

ب :علت کاهش فعاليت اینترفرون ساخته شده با روش مهندسی ژنتيك ،با اینترفرون طبيعی چيست.
پ :دو نوع گياه که توسط زیست فناوري مقاوم شده اند را بنویسيد.
ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست شناسی
نام و نام خانوادگی :

رشته  :تجربی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

طراح سوال  :سرکارخانم زهراقاسمی – طب شهيد هاشمی زاده –

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97

ردیف

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 700 :

ناحيه  -5دبيرستان المهدي (ع)

نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

با توجه به  mRNAزیر به سواالت زیر پاسخ دهيد.
AAUGUCAAAUCCGUGUUUUAUCUGAUAA
الف – سومين کدونی که در چایگاه  Aقرار می گيرد کدام است.
00

0

ب – آخرین آنتی کدون چایگاه  Pرا مشخص کنيد.
ج – رشته رمز گذار این  mRNAرا مشخص کنيد.

د –آخرین آنتی کدون جایگاه  Aرا مشخص کنيد.
الف:در آزمایش پاولوف در چه صورت محرک شرطی می تواند باعث بروز پاسخ شود.
02

ب :در موشها کدام ژن با مراقبت از زاده ها ارتباط دارد.
نوع جهش هاي زیر را مشخص کنيد.

1/5

1

1/5

03
2

ستون Aرا به ستون Bمتصل کنيد.
ستون A

04

ستون B
الف -نقش پذیري

 -0برنامه ریزي آگاهانه

ب-حل مساله

-2ارتباط برقرار کردن بين رفتار با پاداش یا تنبيه

ج-شرطی شدن فعال

 - 3پاسخ ندادن به بعضی از محرکها
 -4پاسخ به نخستين جسم متحرک

ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی

رشته  :تجربی
درس  ::زیست شناسی رشته :
نهایی درس
امتحان نهایی
سؤاالت امتحان
سؤاالت
نام و نام خانوادگی :

شروع88: :صبح
ساعتشروع
ساعت
صبح

آموزش متوسطه
دوازدهم آموزش
سال دوازدهم
سال
متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97

ردیف

امتحان700: :
مدتامتحان
مدت

صفحه5:
تعدادصفحه:
 0398تعداد
امتحان0398// // : :
تاریخامتحان
تاریخ

سوال::سرکارخانم زهراقاسمی – طب شهيد هاشمی زاده –
طراحسوال
طراح
ناحيه  -5دبيرستان المهدي (ع)

نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نظام جفت گيري هریك را بنویسيد.
05

1/5

طاووس نر:
قمري خانگی:
پاسخ دهيد.
الف -دو مورد از موارد استفاده باکتریهاي غير اکسيژن زا را بنویسيد.

06

2/5

ب -واکسن ژنتيکی چگونه تهيه می شود.
پ  -اثر سيانيد بر تنفس هوازي چيست.
ت  -تنفس نوري در چه شرایطی رخ می دهد.

07

1/75

رفتار دگر خواهی چگونه رفتاري است توضيح دهيد
جمع نمره

««« موفّق و مؤیّد باشيد»»» .

045

21

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست شناسی
نام و نام خانوادگی :

رشته  :تجربی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 700 :

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه6 :

طراح سوال  :سرکارخانم عليزاده – قطب شهيد هاشمی نژاد -ناحيه6

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

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

نمره

2

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

ب-در یك آنزیم پروتئينی بخش اختصاصی وجود دارد به نام  ...................................که پيش ماده در آن قرار می
گيرد.
ج -از ویژگی هاي مشترک آنزیم دنابسپاراز و رنابسپاراز توانایی تشکيل پيوند  ..........................................است.
د-در فرآیند ترجمه عوامل آزاد کننده فقط وارد جایگاه  .....................................ریبوزوم می شوند.
0

ه-در یك صفت تك جایگاهی  3اللی در انسان ،حداکثر............................نوع ژنوتيپ در جمعيت مشاهده می
شود.
و -شایع ترین نوع بيماري هموفيلی مربوط به فقدان .......................................است.
ز-اگر جهش ها در توالی هاي تنظيمی یك ژن رخ دهد فقط ...............................محصول تغيير می کند.
ح.......................... -نوعی جهش جابه جایی است که در آن قسمتی از یك کروموزوم به کروموزوم همتا متصل می
شود.
درستی یا نادرستی هر عبارت هاي زیر را بدون ذکر دليل مشخص کنيد.
الف -در آزمایشات گریفيت عالوه بر توانایی انتقال ماده وراثتی از یاخته اي به یاخته دیگر ،ماهيت ماده وراثتی نيز
مشخص شد.
ب-در پژوهش هاي مزلسون و استال در دستگاه سانتریفيوژ (گریزانه)  DNAهاي داراي  N05نسبت به DNA04
کندتر حرکت می کردند.

2

ج-هر تغييري که در  mRNAتوليد شده در هسته رخ می دهد پيش از ورود آن به سيتوپالسم صورت می گيرد.
د-در مرحله آغاز ترجمه ،نوکلئوتيدهاي قرار گرفته در جایگاه  Aبدون مکمل باقی می مانند.
ه-افراد داراي فنوتيپ بارز همواره دو نوع گامت توليد می کنند.
و-از آميزش دو گل ميمونی صورتی ،می توان بيش از دو نوع فنوتيپ در زاده ها مشاهده کرد.
ز -با استفاده از ژنوم شناسی مقایسه اي می توان به تاریخچه تغيير گونه ها پی برد.
ح-بعد از هر نوع شارش ژن ،خزانه ژنی دو جمعيت به هم شبيه می شود.
ادامه سواالت در صفحه بعد

046

2

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97

ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه6 :

طراح سوال  :سرکارخانم عليزاده – قطب شهيد هاشمی نژاد -ناحيه6

نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

1/5

با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید:
الف-این شکل کدام نوع ساختار پروتئین ها را نشان می دهد؟
ب-شروع تشکیل این ساختار با تشکیل کدام پیوندها صورت می گیرد؟
3

0

با توجه به شکل به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد:

4

الف-این شکل همانندسازي در کدام جانداران را نشان می دهد؟
ب-براي همانندسازي این  ، DNAچند آنزیم هليکاز فعاليت می کنند؟
ج-کدام یك از اجزاي نوکلئوتيدهاي  ،DNAفاقد نيتروژن هستند؟
د-فعاليت نوکلئازي آنزیم دنابسپاراز را چه می نامند؟
1

در شکل رو به رو:

1/75

الف-با ذکر شماره مشخص کنيد تفاوت  tRNAها مربوط به کدام بخش مولکول
5

2

می شود؟
ب-این مولکول در یك لنفوسيت انسان ،در کدام بخش سلول ساخته می شود
د-این مولکول در  E.Coliتوسط چه آنزیمی ساخته می شود؟
ادامه سواالت در صفحه بعد

047

3

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه6 :

طراح سوال  :سرکارخانم عليزاده – قطب شهيد هاشمی نژاد -ناحيه6

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

در یوکاریوت ها:
6

نمره

1/75

الف -منظوراز تنظيم بيان ژن در سطح فام تنی (کروموزومی ) چيست؟
ب-ترکيباتی که به هدایت آنزیم  RNAپلی مراز به سمت راه انداز کمك می کنند از چه جنسی هستند؟
در مورد بيماري هموفيلی به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد:

0

الف-بيماري هموفيلی صفتی پيوسته است یا گسسته؟
7

ب-یك مرد هموفيل چند نوع گامت ایجاد می کند؟
ج -ژن نمود (ژنوتيپ) دختر ناقل بيماري هموفيلی را بنویسيد.

د -کدام فام تن انسان جایگاهی براي دگره هموفيلی ندارد؟
8

درمورد رنگ دانه هاي ذرت ،دو ژنوتيپ که فنوتيپ (رخ نمود) مشابه ژنوتيپ  AaBBccدارند بنویسيد.

1/5

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

0

الف-ژنوم هسته اي در انسان شامل چند کروموزوم می شود؟
9

ب -جهش جانشينی که طی آن توالی آمينواسيدها در پروتئين تغيير نمی کند چه ناميده می شود؟
ج-یك بيماري ناشی از جهش هاي بزرگ مثال بزنيد.
د-از عوامل جهش زاي فيزیکی یك مورد را فقط نام ببرید.
الف-مهمترین تفاوت گونه زایی دگر ميهنی و هم ميهنی در چيست؟

01

ب-براي اندام هاي وستيجيال یك مثال بزنيد.
درستی یا نادرستی هر یك از عبارت هاي زیر را بدون ذکر دليل مشخص کنيد.
الف-توليد  ATPاز  AMPطی دو مرحله صورت می گيرد.

00

1/5

ب-در یك یاخته ميانبرگ گياه لوبيا ،در اولين مرحله تنفس سلولی ،با توليد هر ترکيب داراي دو فسفات ،دو ATP
مصرف می شود.
ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه6 :

طراح سوال  :سرکارخانم عليزاده – قطب شهيد هاشمی نژاد -ناحيه6

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

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

نمره

0

الف-در واکنش هاي چرخه کربس از اکسایش مولکول  6کربنی تا پایان چرخه....... ،عدد مولکول  CO2توليد می
شود.
02

ب-تخمير الکتيکی مانند تنفس هوازي با ............................آغاز می شود.
ج -در سلول هاي پارانشيمی برگ درخت گردو ،در هر فتوسيستم ،مرکز واکنش مولکول هاي .....................است
که در بستري از .....................قرار دارد.
درمورد تنفس سلولی هوازي به سواالت زیر پاسخ دهيد.

0

الف-بر اساس روش هاي توليد  ، ATPساخته شدن  ATPدر گليکوليز با کدام روش انجام می شود؟
03

ب-براي اکسایش کامل یك مولکول گلوکز ،چند مولکول گاز اکسيژن الزم است؟
ج-در تنفس هوازي آخرین پذیرنده الکترون هاي مولکول هاي حامل الکترون چه نام دارد؟
د -از ترکيبات سمی که باعث توقف زنجيره انتقال الکترون در سلول می شود یك مورد نام ببرید.
در مورد تنفس بی هوازي به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد :

1/5

الف -در تخمير الکلی اتانال چگونه به اتانول تبدیل می شود؟
04

ب-در ماهيچه اسکلتی انسان در شرایطی که اکسيژن کافی نباشد ،پيرووات حاصل از گليکوليز به چه ماده اي
تبدیل می شود؟
در مورد فرآیند فتوسنتز در گياهان مختلف به سواالت زیر پاسخ دهيد:
الف-فتوسيستم ها در کدام بخش سبزدیسه قرار دارند؟

05

ب-عدد اکسایش اتم کربن در مولکول قند نسبت به کربن مولکول  CO2چه تغييري کرده است؟
ج-در گياهان  ، C4اسيد چهار کربنی چگونه از یاخته هاي ميانبرگ به یاخته هاي غالف آوندي منتقل می شود؟
د -چرا در باکتري هاي گوگردي ارغوانی در نتيجه انجام فتوسنتز ،گاز اکسيژن توليد نمی شود ؟
ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه6 :

طراح سوال  :سرکارخانم عليزاده – قطب شهيد هاشمی نژاد -ناحيه6

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

در مورد چرخه کالوین به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد:

نمره

1/75

الف-آنزیمی که به ترکيب شدن  CO2با ریبولوز بيس فسفات کمك می کند چه نام دارد؟
06

ب-در چند مرحله از چرخه ATP ،مصرف می شود؟
ج-مولکول تامين کننده الکترون در این چرخه چه نام دارد؟
در مورد مهندسی ژنتيك به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد:

0

الف-اولين مرحله همسانه سازي چيست؟
07

ب-از شوک الکتریکی به چه منظوري استفاده می شود؟
ج-براي برقراري پيوند بين ژن مورد نظر و دیسك (پالزميد) از چه آنزیمی استفاده می شود؟
در مورد فناوري مهندسی پروتئين و بافت به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد:

08

1/5

الف-در اولين ژن درمانی موفقيت آميز ،کدام سلول ها ي بدن فرد ،با مهندسی ژنتيك تغيير کردند؟
ب-تفاوت اینترفرون ساخته شده به روش مهندسی ژنتيك با اینترفرون طبيعی در چيست؟

درستی یا نادرستی هر یك از عبارت هاي زیر را بدون ذکر دليل مشخص کنيد.
الف-به طور معمول در هر دیسك ،یك جایگاه شروع همانندسازي وجود دارد.
09

ب-در جایگاه تشخيص آنزیم  02 ، ECOR0پيوند هيدروژنی وجود دارد.
ج-یاخته هاي بنيادي موروال به همه انواع یاخته هاي جنينی و خارج جنينی متمایز می شوند.
د-تبدیل پيش هورمون انسولين به هورمون فعال در باکتري ها انجام می گيرد.
ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

نام و نام خانوادگی :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه6 :

طراح سوال  :سرکارخانم عليزاده – قطب شهيد هاشمی نژاد -ناحيه6
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

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

0

کنيد(.یکی از واژه ها اضافه است).
واژه

21

گزاره

-0حل مسئله

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

-2نفش پذیري

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

-3شرطی شدن کالسيك

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

-4خوگيري

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

-5شرطی شدن فعال
0/5

در مورد رفتارهاي جانوران:
الف-استفاده اختصاصی از منابع قلمرو چه سودي براي جانور دارد؟
20

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

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

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

1/25

22

جمع نمره

««« موفّق و مؤیّد باشيد»»» .
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

شناسی

سؤاالت امتحان نهایی
درس  :زیست شناسی

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

نام و نام خانوادگی :

طراح سوال  :سرکارخانم مژگان مددي -قطب شهيد هاشمی نژاد-
ناحيه  -7دبيرستان بانوان قفلی
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

2

درستی و نادرستی جمالت زیر را بدون ذکر دليل مشخص کنيد.
الف) در ساختار  DNAحلقوي همه گروههاي فسفات در تشکيل پيوند فسفودياستر شرکت نمیکنند) (.
ب) سبزدیسه(کلروپالست) و راکيزه (ميتوکندري) میتواند بعضی پروتئينهاي مورد نياز خود را بسازد(.
پ) گل مغربی تتراپلویيد گونه جدیدي محسوب میشود( .
0

)

ت) شروع ترجمه یك رناي پيك قبل از پایان رونویسی آن رنا در پيشهستهاي ها میتواند دیده شود(.
ث) فردي ناقل هموفيلی نمیتواند مذکر باشد(.

)

)

)

ج)  NAD+با گرفتن الکترون اکسایش و  NADHبا از دست دادن الکترون کاهش مییابد(.
چ) آنزیم  EcoR0از سامانه دفاعی باکتريها محسوب میشود(.

)

)

ح) اندازه قد انسان بر خالف گروه خونی انسان صفتی گسسته است(.

)
2

جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنيد.
الف)رناهاي ناقل ( )tRNAبه جز در ناحيه پادرمزه در همه انواع ،توالیهاي  ....................دارد.
ب) شارش ژن پيوسته و دوسویه بين دو جمعيت ،سرانجام سبب  .................خزانۀ ژن دو جمعيت را میگردد.
پ) رنگ دانههاي ذرت با ژنوتيپ  AABBCcنسبت به رنگ دانههاي ذرت ............... AaBbCcاست.
ت) حداکثر جذب سبزینه  aدر مرکز واکنش فتوسيستم  ،0در طول موج .....................نانومتر است.
2

ث) اکسایش پيرووات و استيل کوآنزیم Aدر  ............................راکيزه انجام میگيرد.
ج) مهمترین مرحله در ساخت انسولين به روش مهندسی ژنتيك ،تبدیل .....................................است.
چ)  ، ...................................عامل تشکيل دیمر تيمين است.
ح) در رفتار پرنده مسموم شده با پروانه سمی  .......................رام شدن حيوانات در سيرک ،جانور بين رفتار خود
و پاداش و تنبيه ارتباط برقرار میکند.

ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

طراح سوال  :سرکارخانم مژگان مددي -قطب شهيد هاشمی نژاد-

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

ناحيه  -7دبيرستان بانوان قفلی

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

انتخاب کنيد.

الف) دلفين وکوسه برخالف دلفين وشيرکوهی خویشاوندي (نزدیكتري  /دورتري) دارند.
ب) توليد  ATPدر یاختههاي (یکسان  /متفاوت) و متناسب با نياز بدن فرق میکند.
پ) جایگاه اتصال فعالکننده (همانند  /برخالف) اپراتور میتواند به نوعی پروتئين متصل گردد.
ت) کارایی گياهان  C3در دماهاي باال ،شدتهاي زیاد نور و کمبود آب (بيشتر  /کمتر) از گياهان  C4است.
ث) درحال حاضر ،تمایز یاخته هاي بنيادي جنينی جدا شده (میتواند  /نمیتواند) بهگونه اي تنظيم شود که همه
3

انواع یاخته هایی را که دربدن جنين توليد میکنند ،در شرایط آزمایشگاهی نيز به وجود آورند.

2/25

ج) با افزودن الیه محتوي اسيدهاي نوکلئيك از سانتریفيوژ عصاره باکتريهاي کپسولدار کشته شده به محيط
کشت باکتريهاي بدون کپسول تغيير صفت مشاهده (شد  /نشد).
چ) در ساختار  DNAحلقوي (همه/اغلب) گروههاي فسفات در تشکيل پيوند فسفودياستر شرکت میکنند.
ح) دریادگيريِ خوگيري ،ممکن ( نيست  /است) پس از تغيير محرک ،رفتار جانور تغيير کند.

خ) تنظيم رونویسی ژنهاي آنزیمهاي دخيل در تجزیه مالتوز در عدم حضور گلوکز و حضور مالتوز (همانند/
برخالف) تنظيم رونویسی ژنهاي آنزیمها ي دخيل در تجزیه الکتوز در عدم حضور گلوکز و حضور الکتوز منجر به
رونویسی از این ژن ها میگردد

الف) چرا اساس رفتار غریزي در همه افراد یك گونه یکسان است؟
4

ب) چرا کاکایی پوسته هاي تخم را از النه خارج میکند؟
ج) هنگام مهاجرت ،وقتی هوا ابري است ،جانوران چگونه مسير حرکت را تشخيص میدهند؟
ادامه سواالت در صفحه بعد
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0

بسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

نام و نام خانوادگی :

طراح سوال  :سرکارخانم مژگان مددي -قطب شهيد هاشمی نژاد-

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

ناحيه  -7دبيرستان بانوان قفلی
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

به سواالت تستی زیر پاسخ دهید:
الف)چند مورد صحیح است؟
 از یک دور تکثیر باکتریهای دارای  DNAبا ،15Nدر محیط کشت حاوی  ، 14Nهیچ مولکول  DNAکه تمام بازهایش  14Nباشدبدست نیامد.
 از دو دور تکثیر باکتریهای دارای  DNAبا  15Nدر محیط کشت حاوی ، 14Nمولکولهای  DNAبا بازهای دارای  14Nبدست آمد. از سانتریفیوژ  DNAهای باکتریهای آزمایش مزلسون – استال بعد از  40دقیقه (دور دوم همانندسازی) در بخش پرچگالDNA ،یافت نشد.
 از سانتریفیوژ  DNAهای باکتریهای آزمایش مزلسون – استال بعد از  20دقیقه ( دور اول همانندسازی) در بخش پرچگالDNA ،یافت شد.

 )2دو مورد

 )1یک مورد

 )3سه مورد

 )4چهار مورد

ب) توالی : UGA
 )1هیچگاه وارد جایگاه  Pدر ریبوزوم نمیشود.
5

 )2میتواند در جایگاه  Aو ،Pپیوند هیدروژنی ایجاد نماید.

0

 )3همواره منجر به توقّف پروتئینسازی میشود.
 )4همواره با ورود آن به جایگاه  ،Aعامل پایان ترجمه در جایگاه  Aقرار میگیرد.

پ) در فردی با ژنوتیپ D F

 A Bایجاد کدام گامت فقط در اثر کراسینگ اور بوده است؟

d F
ABDd)1

a b

AbDF)2

AaDf)4

abDF)3

ت) کدامیک در تیالکوئید قرار ندارد؟
 زنجیره انتقال الکترون -آنزیم تجزیهکننده نوری آب

 تولید برخی پروتئینهای کلروپالست کاهش مولکول NADP+)1یک مورد

 )2دو مورد

 )3سه مورد

 )4چهار مورد

ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

طراح سوال  :سرکارخانم مژگان مددي -قطب شهيد هاشمی نژاد-
ناحيه  -7دبيرستان بانوان قفلی

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

اگر یك  ،mRNAتوالی مقابل را داشته باشد:

6

0

الف) دومين کدون وارد شده به جایگاه  Aکدام است؟
ب) اولين آنتیکدون که به جایگاه  Eوارد میشود کدام است؟
ج) رشته پلیپپتيد حاصل چند آمينواسيد و چند پيوند پپتيدي خواهد داشت؟
جواب کوتاه بدهيد:
الف) کدام پيوندها سبب تشکيل ساختار سوم پروتئين ها میشود؟

7

ب) هنگام شرکت دو یا چند زنجيره پلی پپتيد در ساختار یك پروتئين ،کدام ساختار شکل میگيرد؟

0

ج) ساختار نهایی پروتئين ميوگلوبين کدام ساختار است ؟
د) یکی از راههاي مشاهده ساختار سه بعدي پروتئين ها را بنویسيد.
جواب کوتاه بدهيد:
الف) براسداس روش هاي توليد  ، ATPسداخته شددن  ATPدر قندکافت با کدام روش انجام میشود؟
8

ب) مجموعه آنزیمیکه اکسایش پيرووات را انجام میدهد در کدام قسمت از راکيزه قرار دارد؟

0

ج) در چرخه کربس،کدام مولکول هاي حامل الکترون ایجاد میشود؟
جواب کوتاه بدهيد:
الف) الکل مانع از کدام عملکرد راکيزه میشود؟
9

1/75

ب) سيانيد چگونه بر تنفس هوازي تاثير میگذارد؟
ج) از عوارض سو تغذیه و فقرغذایی شدید و طوالنی مدت یك مورد را نام ببرید.
گياهانی که تثبيت کربن در آنها فقط با چرخه کالوین انجام میشود ،چه ناميده میشوند؟چرا؟

1/5

01
00

ازاميزش گل هاي ميمونی صورتی چه ژنوتيپ هایی در زاده ها ممکن است؟ (با رسم مربع پانت )
ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97

ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

طراح سوال  :سرکارخانم مژگان مددي -قطب شهيد هاشمی نژاد-
ناحيه  -7دبيرستان بانوان قفلی

نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

الف) از روشهاي درمان افرادي که با بيماري ارثی متولد میشوند ،دو روش نام ببرید.
02

ب) کشت گياهان مقاوم به علفکشها برفرسایش خاک سطحی چه تاثيري میگذارد؟

1/75

الف) آیا رفتار رکود تابستانی الک پشت هاي بيابانی را رفتاري ژنی میدانند؟چرا؟
03

0

ب) خفاش هایی که دگرخواهی انجام میدهند ،لزوما خویشاوند هستند؟
ج) رفتار توليد صدا توسط افراد نگهبان هنگام حضور شکارچی ،جز کدام رفتار جانوري است؟

04

اگر گروه خونی زن وشوهري  A+و B+باشد و گروه خونی یکی از فرزندان ، O-ژنوتيپ والدین را بنویسيد.

1/5

در مورد کم خونی داسی شکل به سواالت پاسخ دهيد.
05

الف) بيماري کم خونی داسی شکل در اثر جانشين شدن کدام نوکلئوتيد به جاي کدام نوکلئوتيد ایجاد میشود؟

1/5

ب) افراد با کدام ژنوتيپ در برابر ماالریا مقاوماند؟
اگر سلولی داراي ژنوتيپ  RWAaداشته باشيم که در آن الل  Rو  Aروي یك کروموزوم باشند انواع گامتهاي
06

نوترکيب حاصل از کراسينگاور را بنویسيد.

1/5

الف) آیا فردي که ژن سازنده نوعی آنزیم دفاعی را از یاخته هاي دفاعی فرد دیگر دریافت کرده است ،تراژن
محسوب میشود؟ چرا؟
07

ب)مثالی بزنيد که هر روش انتقال صفت از یك جاندار به جاندار دیگر ،مهندسی ژنتيك محسوب نمیشود.

0

ج)به منظور برشی در دو رشته از مولکول  DNAبه چند آنزیم برش دهنده نياز است؟
اصطالحات زیر را تعریف کنيد.
الف) فعاليت نوکلئازي:
08

2

ب) گونههاي خویشاوند :
پ) عوامل رونویسی:
ت) پالسمين:
جمع نمره

««« موفّق و مؤیّد باشيد»»» .
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست شناسی
نام و نام خانوادگی :

رشته  :تجربی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 700 :

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه6 :

طراح سوال  :سرکارخانم سمانه اسدیان – قطب برونسی – شهرستان
رشتخوار -دبيرستان نرجس
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

0

درستی یا نادرستی هریك از عبارات زیر را مشخص کنيد.

الف) الکل سرعت تشکيل رادیکالهاي آزاد از اکسيژن را افزایش می دهد.

0

ب)آغازیان نقش مهمی در توليد مادۀ آلی از مادۀ معدنی دارند.
پ)زیست فناوزي کالسيك با انتقال ژن از یك ریزاندامگان به ریزاندامگان دیگر آغاز شد.
ت)دگرخواهی می تواند رفتاري به نفع خود فرد باشد.
0

در پرسش هاي زیر گزینۀ درست را انتخاب کنيد.
الف) توليد o2و مصرف  co2در فضاي چندم سبزدیسه صورت می گيرد؟
)2اول-دوم

)0اول -سوم

)3دوم -اول

)4سوم -اول

ب)کدام یك مستقيماً محصول توليد شده در زنجيرۀ انتقال الکترون سبزدیسه است؟
ATP)0

2

NADPH)2

O2)3

 )4مادۀ آلی

پ)کدام یك در آزمایش هاي مختلف مهندسی ژنتيك هميشه یکسان است؟
)0توالی دیسك
)3آنزیم تشکيل دهندۀ دناي نوترکيب

 )2آنزیم برش دهنده
)4پادزیست به کار رفته

ت) در ساختار واکسن هاي مهندسی ژنتيك از کدام یك استفاده نمی شود؟
) 0ژن آنتی بيماري زا
 DNA)3نوترکيب

)2عامل بيماري زا
 DNA )4پلی مراز
ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست شناسی
نام و نام خانوادگی :

رشته  :تجربی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه6 :

طراح سوال  :سرکارخانم سمانه اسدیان – قطب برونسی – شهرستان

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 700 :

رشتخوار -دبيرستان نرجس

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

جاهاي خالی را با عبارت مناسب پر کنيد.

نمره

0

الف) در فرایند تنفس هوازي ،امکان تشکيل یون اکسيد از  ................................وجود دارد.

3

ب)رنگيزۀ فتوسنتزي در باکتري هاي بی هوازي(غير اکسيژن زا) ....................................نام دارد.
پ) جداسازي یك یا چند ژن تکثير آن ها را  ................................می گویند.
ت)تغيير نسبتاً پایدار در رفتار که در اثر تجربه به وجود می آید ........................نام دارد.
در رابطه با ژن شناسی به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد:

0

الف) منظور از صفت خالص در یك فرد چيست؟

4

ب) در چه صورت رابطۀ بين الل ها بارزیت ناقص است؟
پ) صفت پيوسته به چه معناست؟
ت) در گياهان ساخته شدن سبزینه عالوه بر نور ،به چه عاملی نياز دارد؟
در رابطه با جهش ها به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد:

5

1/5

الف) در چه صورت جهش جانشينی سبب کوتاه شدن رشتۀ پلی پپتيد خواهد شد؟
ب) طبق قرارداد ژنگان هسته اي شامل چيست؟
0

به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد:
الف) چه عاملی تعيين می کند کدام صفات با فراوانی بيشتري به نسل بعد منتقل شوند؟

6

ب) جمعيت را تعریف کنيد.
پ)به چه گونه اي خویشاوند گفته می شود؟
ت) تفاوت اساسی گونه زایی دگر ميهنی و هم ميهنی چيست؟
ادامه سواالت در صفحه بعد

058

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

طراح سوال  :سرکارخانم سمانه اسدیان – قطب برونسی – شهرستان

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه6 :

رشتخوار -دبيرستان نرجس

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

به پرسش هاي زیر پاسخ کوتاه دهيد:

نمره

1/75

الف)حفظ کدام ویژگی جانداران به وجود  ATPوابسته است؟(0مورد)
7

ب)یاخته هاي بدن ما به طور معمول از چه مولکول هایی براي تأمين انرژي استفاده می کنند؟
پ) تبدیل آدنوزین به  ATPدر چند مرحله روي می دهد؟
در رابطه با گليکوليز(قندکافت) به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد:

8

0

الف) محل انجام آن را بنویسيد.
ب)فراورده هاي آن را بنویسيد.
0

در رابطه با تنفس به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد:

الف)DNAي راکيزه داراي چه نوع ژن هایی است؟

9

ب) محل زنجيرۀ انتقال الکترون در تنفس یوکاریوت ها (هوهسته اي ها) را بنویسيد.
پ) مولکول هاي آب در بسترۀ راکيزه چگونه تشکيل می شوند؟
ت) یك مورد از عوارض سو تغذیه و فقر غذایی شدید طوالنی مدت را بنویسيد.
در رابطه با تخمير به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد:

01

1/75

الف) در تخمير الکلی ،اتانال چگونه تشکيل می شود؟
ب) در تخمير الکتيکی کدام مادۀ مورد نياز گليکوليز (قند کافت) توليد می شود؟
ادامه سواالت در صفحه بعد

059

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

طراح سوال  :سرکارخانم سمانه اسدیان – قطب برونسی – شهرستان

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه6 :

رشتخوار -دبيرستان نرجس

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد:

نمره

1/75

الف) سرنوشت رشته هاي پلی پپتيدي وارد شده به شبکۀ آندوپالسمی چيست؟(0مورد)
00

ب) کدام پروتئين در تنظيم منفی رونویسی نقش دارد؟
پ) چگونه طول عمر  RNAپيك در تنظيم بيان ژن اثر می گذارد؟
0

به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد:

الف) پيوند فسفودي استر بين کدام بخش دونوکلئوتيد مجاور برقرار می شود؟

02

ب) به چه دليل همانند سازي در هوهسته اي ها در چندین نقطه از هر کروموزوم انجام می شود؟
پ) چه زمانی یك پروتئين داراي ساختار چهارم است؟
ت) عالوه بر یون هاي فلزي ،کدام مولکول ها نقش کوآنزیم را دارند؟
در رابطه با واکنش هاي نوري فتوسنتز به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد:

0

الف) مزیت وجود رنگيزه هاي متفاوت در گياهان چيست؟
03

ب) اجزاي یك فتو سيستم را نام ببرید.
پ)در گياهان تك لپه کدام نوع یاخته هاي نرم آکنه اي در ميانبرگ قرار دارد؟
در رابطه با واکنش ها ي مستقل از نور فتوسنتز به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد:

04

الف) کمبود الکترون فتوسيستم  0چگونه جبران می شود؟
ب) گيرندۀ نهایی الکترون کدام مولکول است؟
ادامه سواالت در صفحه بعد
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0

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

نام و نام خانوادگی :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه6 :

طراح سوال  :سرکارخانم سمانه اسدیان – قطب برونسی – شهرستان
رشتخوار -دبيرستان نرجس
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

پ) عالوه بر تجزیۀ نوري آب چه عاملی در ایجاد شيب غلظت  H+در تيالکوئيد نقش دارد؟
04

ت) منظور از تثبيت کربن چيست؟
0

در رابطه با زیست فناوري به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد:
الف) به چه علت در صنعت استفاده از آميالز پایدار در برابر گرما ضرورت دارد؟
05

ب) علت کاهش فعاليت اینترفرون ساخته شده به روش مهندسی ژنتيك چيست؟

پ) متخصصان مهندسی بافت در کدام زمينه ها فعاليت می کنند؟
0

هریك از واژه ها را به گزاره مناسب متصل کنيد.
واژه

06

گزاره

 -0آنزیم برش دهنده

الف) عالمی که سبب تکثير  DNAنوترکيب درون ميزبان می شود.

 -2ژن مقاوت به پادزیست

ب) عاملی که سبب اتصال ژن مطلوب به پالزميد (دیسك) می شود.

 -3آنزیم ليگاز

پ) آنزیمی که در اولين مرحلۀ مهندسی ژنتيك استفاده می شود.

 -4آنزیم  DNAپلی مراز

ت) عاملی که سبب جداسازي باکتري هاي داراي  DNAنو ترکيب

 -5آمپی سيلين

از بقيۀ باکتري ها می شود.
0

به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد:
الف) زیست فناوري چگونه می تواند مصرف آفت کش ها را کاهش دهد؟
07

ب) مهم ترین مرحله در ساخت انسولين به روش مهندسی ژنتيك چيست؟
پ) چرا تشخيص زودهنگام آلودگی با ویروس ایدز اهميت زیادي دارد؟
ادامه سواالت در صفحه بعد

060

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف
08

تاریخ امتحان 0398 / / :

طراح سوال  :سرکارخانم سمانه اسدیان – قطب برونسی – شهرستان
رشتخوار -دبيرستان نرجس
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

0

شکل رو به رو یادگيري خوگيري را نشان می دهد .آن را توضيح دهيد.
نمودار مقابل تأثير ميزان اکسيژن بر ميزان فتوسنتز گياهی  C3را نشان می دهد.

09

1/5

با توجه به نمودار ،ارتباط بين ميزان اکسيژن و فتوسنتز این گياه را توضيح دهيد.
در رابطه با آزمایش پاولوف به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد:

21

تعداد صفحه6 :

1/75

الف) محرک شرطی و محرک طبيعی را نام ببرید.
ب) در چه صورت محرک شرطی سبب بروز پاسخ ترشح بزاق می شود؟
در رابطه با زادآوري به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد:

20

1/75

الف) چرا در پستانداران توليدمثل براي ماده ها هزینۀ بيشتري دارد؟
ب) در پرندگان چرا جانوارن ماده باید جفت انتخاب کنند؟

22

داشتن اطالعات دربارۀ محل منبع غذا براي زنبورهاي کارگر قبل از جست وجو چه مزیتی دارد؟

1/5

به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد:

1/75

الف)نتيجۀ مرحلۀ طویل شدن در رونویسی چيست؟
23

ب) رشتۀ الگو را تعریف کنيد.
پ) به چه دليلی  tRNAتك رشته اي ،روي خود تا می خورد؟
جمع نمره

««« موفّق و مؤیّد باشيد»»» .

062

21

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

طراح سوال  :جناب آقاي محسن غفاري – قطب شهيد دهقان-
شهرستان باخرز -دبيرستان شهيد رجایی

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنيد.
الف) به بخشی از رشته دنا که مکمل رشته رِناي رونویسی شده است  ،رشته رمزگذار می گویند.
ب) در انسان ها ،صفت  Rhتنها به دو شکل مثبت و منفی دیده می شود؛ بنابراین صفتی گسسته است.
0

ج) گياه گل مغربی تریپلوئيد یك گياه زیستا و زایا خواهد بود.

0/25

د) در فرایند تخمير ،راکيزه و در نتيجه زنجيره انتقال الکترون نقشی ندارند.
ه)در مرحله دوم فتوسنتز اتم هاي هيدروژن حاصل از تجزیه آب الکترون هاي خود را به فتوسيستم  2می دهند.
گزینه صحيح را مشخص کنيد.
الف) در تنظيم بيان ژن ،کدام گزینه جملۀ را به درستی کامل می کند؟ در غياب  .......در باکتري اشرشياکال ....
 . 0عوامل رونویسی  -توالی افزاینده توسط پروتئين هایی اشغال می شود.
 . 2الکتوز  -توليد پروتئين هاي اشغال کننده ي اپراتور ادامه می یابد.
 . 3پروتئين فعال کننده  -رنابسپاراز به را ه انداز ژن هاي مربوط به تجزیۀ مالتوز متصل می شود.

 . 4مالتوز  -رونویسی از ژنهاي مربوط به تجزیۀ مالتوز انجام می شود.
2

ب) به ازاي هر مولکول استيل کو آنزیم  Aبه فرآیند چرخه کربس کدام مورد صحيح نمی باشد؟
)0یك مولکول  ATPایجاد می شود

 3)2مولکول  co2آزاد می شود

 )3بنيان استيل به یك ترکيب چهار کربنی می پيوندد  )4یك مولکول  FADH2توليد می شود
ج) براي ساخت انسولين از کدام روش استفاده می کنند.
 . 0افزودن ژن انسان به باکتري

 .2کلون کردن از طریق سلول هاي تخصص یافته

 . 3انتقال ژن از طریق پالزميد

 .4افزون ژن انسان به دام
ادامه سواالت در صفحه بعد
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1/75

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

طراح سوال  :جناب آقاي محسن غفاري – قطب شهيد دهقان-

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

شهرستان باخرز -دبيرستان شهيد رجایی

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

در هر عبارت کلمه صحيح داخل پرانتز را انتخاب کنيد.

الف) انتقال اطالعات از ( DNAدنا) به ریبوزوم (رناتن) ،توسط (  )tRNA - mRNAصورت میگيرد.
ب)افزاینده بخشی از مولکول ( DNAدنا) است که به کمك (پروتئين مهارکننده متصل به آن -عوامل
3

رونویسی متصل به آن) عمل رونویسی را سرعت میبخشد.

0

ج) جهش( جانشينی  -تغيير چارچوب ) هميشه باعث تغيير در توالی آمينواسيدها نمی شود.
د) یاخته هاي بنيادي توده یاخته اي داخلی بالستوال به انواع( یاخته هاي بدن جنين -یاخته هاي خارج جنينی)
متمایز می شوند.
عبارتهاي زیر را تعریف کنيد
الف)ساختارهاي وستيجال:
4

0/5

ب)تنفس نوري:
ج) یادگيري:
جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنيد:
الف) به بخشهایی از مولکول ( DNAدنا)یوکاریوتی (هو هستهاي) که رونوشت آنها حذف نمیشود .............
گفته میشود.
ب)جایگاه ژنی آلل هاي ABO .بر روي کرومزوم شماره....................قرار دارد.

5

ج) مقاوم شدن باکتري ها نسبت به داروها مربوط به فرآیند ............................است.
د) قندکافت  .........................................انجام می شود
ه) در چرخه کالوین براي تشکل هر مولکول قند سه کربنه..................بار چرخه انجام می شود.
ر) فتوسيستم ها در غشاي تيالکوئيد قرار دارند و با مولکول هایی به نام  ..................به هم مرتبط می شوند.
ز) جانوران نگهبان و زنبورهاي عسل کارگر رفتار  .........................دارند.
ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

طراح سوال  :جناب آقاي محسن غفاري – قطب شهيد دهقان-
شهرستان باخرز -دبيرستان شهيد رجایی

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

6

آزمایش مزلسون و استال ،کدام یك از همانندسازي (دنا) DNAرا تأیيد میکند؟

1/25

7

کار آنزیم ليگاز را بنویسيد.

1/5

هر یك از موارد زیر کدام یك از ناهنجاريهاي ساختاري کروموزوم را نشان میدهد.
8

الف) جهت قرارگيري قسمتی از کروموزوم در جاي خود معکوس شود:

1/5

ب) جابجایی قسمتی از کروموزوم به کروموزوم همتا:
9

مرحله ترجمه نيازمند عوامل مختلفی است  .دو مورد از این عوامل را ذکر کنيد

1/5

01

حضور چه افرادي در مناطق ماالریا خيز باعث بقاي جمعيت انسان دراین مناطق می شود؟

1/25

00

تغيير اسيدیته ( )PHچگونه از فعاليت آنزیم جلوگيري میکند؟

1/5

واحد سازنده) مونومر ( مولکولهاي زیر را بنویسيد:
02

الف ( عامل آزادکننده :

ج ( رونوشت اینترون ) ميانه):

ب ( هليکاز:

1/75

با توجه به مولکول mRNAى مقابل به سؤاالت زیر پاسخ دهد.
03

1/5

الف) در این مولکول ،چند کدون وجود دارد؟

ب) ترکيب حاصل از آن چند آمينواسيد دارد؟
04

انواع روش ساخته شدن  ATPرا نام ببرید.

1/75

شکل مقابل مراحل تبدیل پيروات به استيل کوآنزیم  Aرا نشان می دهد قسمت هاي شماره گذاري شده را بيان
کنيد

0

05

ادامه سواالت در صفحه بعد

065

بسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست شناسی

نام و نام خانوادگی :

رشته  :تجربی

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 700 :

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

طراح سوال  :جناب آقاي محسن غفاري – قطب شهيد دهقان -شهرستان باخرز -دبيرستان شهيد رجایی

نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

براي هریك از انواع پروتئين هاي زیر یك مثال بزنيد.
06

الف) پروتئينی با نقش محافظتی :

1/5

ب) پروتئينی با نقش انتقالی مواد و آنزیمی:

مردي سالم قصد دارد با زنی هموفيل ازدواج کند  .با کمك روش مربع پانت چه نوع فنوتيپ هایی (رخ نمود
07

هایی )براي فرزندان آنان پيش بينی می کنيد؟

08

دو مورد از عواملی که باعث می شوند جمعيت از حال تعادل خارج شود را ذکر کنيد
در رابطه باکتري هاي فتوسنتز کننده غير اکسيژن زا به سواالت زیر پاسخ دهيد

09

الف) انواع آن را بيان کنيد.

ب) رنگيزه فتوسنتزي آن ها را نام ببرید.

0
1/5
1/5

21

از چه روشی براي جداسازي یاخته هاي تراژنی در مهندسی ژنتيك استفاده می کنند.

1/5

20

در رفتار غذایابی چه چيزي براي جانوران اهميت دارد

1/5

سه مورد از سازش هاي گياهان  CAMبه منظور حفظ بقا وکارایی فتوسنتزخود در گرماي شدید پيدا کرده اند را
22

بنویسيد.
براي افزایش پایداري هرکدام از پروتئين هاي زیر از چه روشی استفاده می شود

23

24

الف) آميالز:

ب) پالسمين:

چرا ماده ها در فصل جفت گيري به خصوصيات ظاهري توجه دارند.

1/75

0
1/75

در رابطه با ساختارهاي پروتئين به پرسشهاي زیر پاسخ دهيد.

الف) ترتيب قرار گرفتن آمينواسيدها به صورت خطی ،کدام ساختار آن را مشخص میکند؟
25

ب) براي پروتئينهایی که فقط یك زنجيره دارند ،ساختار نهایی کدام است؟

1/75

ج) شکل ساختار دوم هموگلوبين چگونه است؟
به هر یك از موارد زیر باتوجه به رفتار جانوري پاسخ دهيد
26

1/5

الف) چه عاملی در شکل گيري رفتار غریزي بسياري از جانوران نقش دارد
ب)مدت زمان الزم براي گذراندن دوره حساس نقش پذیزي در جوجه غاز را بنویسيد.
در رابطه با بيماري فنيل کتونوري به سواالت زیر پاسخ دهيد.
الف) این بيماري مستقل از جنس است یا وابسته به جنس؟ ب) در این بيماري چه بخشی از بدن آسيب می بيند؟

27

0

ج) این بيماري در اثر فقدان کدام آنزیم به وجود می آید؟ د) بين آلل سالم و بيمار این بيماري چه رابطه اي وجود
دارد؟
جمع نمره
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

طراح سوال  :سرکار خانم صفاریمقدم – قطب شهيدش.شتري-

شهرستان نيشابور – دبيرستان غيردولتی شکوفا

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

درستی و نادرستی هر یك از عبارات زیر را مشخص کنيد ( .صفاري مقدم  ،غيردولتی شکوفا ،نيشابور)
الف) جهش هاي ارثی از یك یا هر دو والد به فرزند می رسد.
ب) صفت رنگ در نوعی ذرت تحت کنترل دو جایگاه ژنی است که هر کدام  3الل دارند.

0

ج) الکل سرعت تشکيل رادیکال هاي آزاد از اکسيژن را افزایش می دهد.

0/5

د) یادگيري با آزمون و خطا رفتاري از نوع شرطی شدن است.
و) هر آنتن گيرنده نور ترکيبی از یك رنگيزه و انواعی پروتئين است.
ه) آميالزهاي مقاوم گرما تا پيش از زیست فناوري وجود نداشتند.
جاهاي خالی را با عبارات مناسب پر کنيد( .صفاري مقدم  ،غيردولتی شکوفا ،نيشابور)
الف) در تنفس نوري بر خالف تنفس یاخته اي  .............................ایجاد نمی شود.
ب) در گياهان  C4محل انجام چرخه کالوین ،یاخته هاي  ......................................هستند.

2

ج)  ..............................در توليد فرآورده هاي شيري و خوراکی هایی مانند خيار شور نقش دارد.

0/5

د) تغيير نسبتاً پایدار که در اثر تجربه به وجود می آید  ..........................می نامند.
و) در مهندسی ژنتيك قطعه اي از DNAي یك یاخته توسط  .........................به یاخته اي دیگر انتقال می یابد.

ه) علت کم خونی داسی شکل نوعی تغيير  .............................است.
3

تفاوت دو سر رشته هاي  DNAبا یکدیگر چيست؟ (صفاري مقدم  ،غيردولتی شکوفا ،نيشابور)
ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

طراح سوال  :سرکار خانم صفاریمقدم – قطب شهيدش.شتري-

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

شهرستان نيشابور – دبيرستان غيردولتی شکوفا

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

در رابطه با همانند سازي  DNAپاسخ کوتاه دهيد.
الف) در همانند سازي غير حفاظتی  DNA ،هاي حاصل چگونه خواهند بود؟
4

ب) مزلسون و استال در هر مرحله از آزمایش خود  ،نوع  DNAرا بر چه اساس تشخيص دادند؟

0

ج) یك نقش آنزیم  DNAبسپاراز را در همانند سازي بنویسيد؟
در رابطه با تنظيم بيان ژن به پرسش ها پاسخ دهيد.
الف) قند مصرفی ترجيحی در  E. coliچيست؟

5

ب) منظور از تنظيم مثبت رونویسی چيست؟

0/25

ج) چگونه مقدار رونویسی ژن تحت تأثير عوامل رونویسی تغيير می کند؟
د) چگونه در سطح کروموزومی بيان ژن تنظيم می شود؟
در رابطه با رو نویسی پاسخ دهيد :
الف) چرا براي رونویسی از ژن به راه انداز نياز است؟
6

ب) چه عواملی موجب پایان رونویسی توسط  RNAبسپاراز می شوند؟

1/75

ج) چرا براي هر ژن خاص  ،هميشه یکی از دو رشته  DNAرونویسی می شود؟
در رابطه با واکنش هاي فتوسنتزي پاسخ دهيد:
الف) محل هر یك از زنجيره هاي انتقال الکترون در غشاي تيالکوئيد را بنویسيد؟
7

ب) نقش آنتن هاي گيرنده نور در فتوسيستم ها چيست؟
ج) در گياهان تك لپه کدام نوع یاخته هاي نرم آکنه اي در ميانبرگ قرار دارد؟
ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی

رشته  :تجربی
رشته :

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست
سؤاالت امتحان نهایی درس :
شناسی
سال دوازدهم آموزش متوسطه تاریخ امتحان  0398 / / :تعداد صفحه:
نام و نام خانوادگی :
سال دوازدهم آموزش متوسطه تاریخ امتحان  0398 / / :تعداد صفحه4 :
نام و نام خانوادگی :
جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن  97طراح سوال :
طراح سوال  :سرکار خانم صفاریمقدم – قطب شهيدش.شتري-
جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
شهرستان نيشابور – دبيرستان غیردولتی شکوفا
ردیف

ساعت شروع  8:صبح
ساعت شروع  8:صبح

امتحان700 ::
مدتامتحان
مدت

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

در رابطه با زیست فناوري به پرسش ها پاسخ دهيد:
الف ) به چه علت در صنعت استفاده از آميالز پایدار در برابر گرما ضرورت دارد؟
8

ب) علت کاهش فعاليت اینترفرون ساخته شده به روش مهندسی ژنتيك چيست؟

7

ج) متخصصان مهندسی بافت در کدام زمينه ها فعاليت می کنند؟
پاسخ کوتاه دهيد:
9

7/25

الف ) چرا یادگيري براي بقاي جانوران الزم است؟ ب) چه عواملی جانوران را به مهاجرت وا می دارد؟( 3مورد)
با توجه به شکل پاسخ دهيد:
الف ) اجزاي شماره گذاري شده را نام گذاري کنيد؟

01

......................... )0

0/15

.................. )2

ب) از کدام آنزیم در این مرحله استفاده شده است؟
در رابطه با پروتئين ها به پرسش ها پاسخ دهيد:
الف) تأثير هر آمينو اسيد در شکل دهی پروتئين ها به چه عاملی بستگی دارد؟

00

ب) منشأ تشکيل ساختار دوم در پروتئين ها چيست؟

0

ج) در چه صورتی واکنش هاي شيميایی سرعت مناسب می گيرند؟
د) افزایش غلظت پيش ماده تا چه زمانی می تواند باعث افزایش سرعت واکنش شود؟

02
03

به چه علت فقر غذایی شدید و طوالنی مدت سبب تحليل ماهيچه ها می شود؟

1/75

ویژگی هاي رفتار حل مسئله را بنویسيد؟

1/75
ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

رشته
رشته  ::تجربی

شروع88: :صبح
ساعتشروع
ساعت
صبح

شناسی
نام خانوادگی :
نام و

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 0398 / / :

مدتامتحان
مدت
امتحان700 : :
تعداد صفحه:

سوال :تاریخ امتحان 0398 / / :
متوسطه
دوازدهم
سوال امتحان نهایی خراسان سال
خانوادگی :
نام و
آموزش طراح
بهمن 97
رضوي –
نام طراحی
جشنواره

طراح سوال  :سرکار خانم صفاریمقدم – قطب شهيدش.شتري-

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تعداد صفحه4 :

شهرستان نيشابور – دبيرستان غیردولتی شکوفا
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

اگر شخصی براي گروه خونی  ABOفقط آنزیم  Bداشته باشد .
04

الف ) گروه خونی این فرد چيست؟

1/5

ب) ژئوتيپ این فرد را بنویسيد؟

پاسخ کوتاه بدهيد:
الف) ژنگان هسته اي انسان شامل چند کروموزوم است؟

05

ب) جهش در چه بخشی از ژن می تواند بر مقدار ساخت پروتئين مؤثر باشد؟

0

ج) چگونه می توان از وجود ناهنجاري هاي کروموزومی آگاه شد؟
د) کدام نوع جهش سبب ایجاد بيماري گلبول هاي قرمز داسی شکل می شود؟

06
07

آیا گياهان تریپلوئيد یك گونه محسوب می شوند؟ چرا ؟

1/5

دو اصطالح " دیسك" و " جاندارتراژنی " را تعریف کنيد:
گزینه صحيح را انتخاب کنيد :
.0افزایش ژن

0

الف) عامل برگزیده شدن رفتار دگر خواهی چيست؟

 .2انتخاب طبيعی

 .3بدست آوردن قلمرو

 .4غذایایی بهينه

ب)در کدام نوع یادگيري تجربه هاي قبلی اثري ندارد؟
 .0شرطی شدن فعال
08

 .3حل مسئله

 .2شرطی شدن کالسيك

 .4نقش پذیري

ج) سبزدیسه هاي  aو  bو کاروتئوئيدها  ،کدام نور را به طور مشترک  ،بيشتر جذب می کنند؟
.0قرمز

 .2نارنجی

 .3آبی

 .4بنفش

د) کدام یك در گونه زدایی دگر ميهنی ممکن است به افزایش تفاوت دو جمعيت کمکی نکند؟
 .0انتخاب طبيعی

 .2نوترکيبی

 .3رانش
ادامه سواالت در صفحه بعد
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 .4جهش

0

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

طراح سوال  :سرکار خانم صفاریمقدم – قطب شهيدش.شتري-

شهرستان نيشابور – دبيرستان غیردولتی شکوفا
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

در دانه هاي خشك و بدون آب مانند نخود و لوبيا ،حشرات و الرو آنها رشد و نمو می کنند با توجه به اینکه این
09

دانه ها خشك اند و تقریباً آبی ندارند  ،آب مورد نياز این جانوران چگونه تأمين می شود؟

0

پاسخ دهيد:

21

الف) علت وجود ساختارهاي همتا در گونه ها ي متفاوت جانداران چيست؟

1/5

ب) اگر  NAD+در تخمير بازسازي نشود چه اتفاقی رخ می دهد؟
با توجه به شکل اجزا شماره گذاري شده را نام گذاري کنيد:

20

...........................0

...........................2

..........................3

..........................4

...................................5

0/5

ب) این شکل چه فرآیندي را نشان می دهد؟

جمع نمره

««« موفّق و مؤیّد باشيد»»» .
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

نام و نام خانوادگی :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97

ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه6 :

طراح سوال  :سرکارخانم آزاده دارینی -قطب شهيدفرومندي –
شهرستان جغتاي – دبيرستان حضرت فاطمه (س)

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

درستی یا نادرستی هر یك از عبارت هاي زیر را بدون ذکر دليل در پاسخ نامه بنویسيد.
الف) رابطه اي بين الل ها که صفت در حالت ناخالص به صورت حد واسط صفت هاي خالص مشاهده می شود؛
هم توانی ناميده می شود.
0

ب) در فرآیند تخمير ،راکيزه و زنجيره انتقال الکترون ،نقش اصلی را بر عهده دارند.

0/25

ج) باکتریوکلروفيل ،رنگيزه فتوسنتزي باکتري هاي فتوسنتز کننده غير اکسيژن زا است.
د) مهم ترین مرحله در ساخت انسولين به روش مهندسی ژنتيك ،خالص کردن زنجيره هاي پلی پپتيدي است.
ه) نقش پذیري ،نوعی یادگيري است که در تمام طول زندگی فرد انجام می شود.
گزینه صحيح را انتخاب نموده و در پاسخ نامه بنویسيد.
الف) با توجه به آزمایش مزلسون و استال ،اگر باکتري هایی را که در ساختار دناي خود داراي  N04هستند؛ را به
محيط کشت حاوي  N05انتقال دهيم؛ بعد از دو نسل همانند سازي حفاظتی ،کدام یك از گزینه ها در مورد
سانتریفيوژ  DNAباکتري هاي حاصل ،صحيح است؟
 )0هيچ نواري در پایين لوله تشکيل نخواهد شد.

 )2یك نوار در ميانه لوله تشکيل می شود.

 %75 )3دنا ها ،داراي چگالی سنگين هستند.

 %51 )4دنا ها داراي چگالی سبك هستند.

ب) از ازدواج مردي با گروه خونی  ABبا زنی با گروه خونی  ، Bکدام گروه خونی را براي فرزندان نمی توان انتظار
2

داشت؟ AB )0

B )2

A )4

O )3

ج) کدام یك از گزینه هاي زیر درباره بيماري فنيل کتونوریا صحيح نمی باشد؟
 )0در این بيماري آنزیم تجزیه کننده فنيل آالنين وجود ندارد.
 )2افراد مبتال به این بيماري باید از گوشت کمتر استفاده کنند.
 )3نوزادان مبتال به این بيماري در هنگام تولد عالئم آشکاري ندارند.
 )4دفع بيش از حد فنيل آالنين سبب آسيب به مغز می شود.

ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

طراح سوال  :سرکارخانم آزاده دارینی -قطب شهيدفرومندي –

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه6 :

شهرستان جغتاي – دبيرستان حضرت فاطمه (س)

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

د) کداميك از گزینه هاي زیر درباره رانش اللی صحيح است؟

 )0افرادي که در اثر رانش اللی زنده می مانند ،داراي صفت برتري نسبت به سایرین هستند.
 )2در اثر وقوع رانش اللی ،فراوانی الل ها تغيير نمی کند.
 )3رانش اللی در جمعيت هاي بزرگ ،اثر کمتري دارد.
 )4رانش اللی به سازش افراد با محيط می انجامد
ه) در مرحله اي از چرخه کالوین که  ..............................می شود؛ مولکول  ...................بازسازي می گردد.
 )0ترکيب شش کربنی ،توليدATP -

 )3قند سه کربنی ،توليدNADPH -

 )2ترکيب غير قندي سه کربنی ،مصرفNADP+ -

 )4مولکول ریبولوز فسفات ،مصرفATP -

و) در مراحل مختلف ژن درمانی در پی ............................
2

 )0انتقال ژن به ناقل تغيير یافته ،آن را به یاخته هاي بيمار وارد می کنند.
 )2انتقال ژن به لنفوسيت هاي بيمار ،آن ها را در خارج از بدن کشت می دهند.
 ) 3قرار دادن ژن سالم درون ویرویس ،آن را تغيير می دهد تا کمتر تکثير شود.
 )4وارد شدن لنفوسيت هاي مهندسی شده به بدن فرد ،نوعی هورمون توليد می شود.
ي) از آزمایش پاولف چنين برداشت می شود که محرک غير شرطی ..............................
 )0پس از مدتی جایگزین محرک بی اثر اوليه می شود.
 )2تنها هنگامی مؤثر است که با محرک شرطی همراه شود.
 )3می تواند به تنهایی پاسخ مناسبی را در جانور ایجاد کند.
 )4پس از عادي شدن نمی تواند واکنش خاصی را در جانور برانگيزد.
ادامه سواالت در صفحه بعد
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نمره

بسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

طراح سوال  :سرکارخانم آزاده دارینی -قطب شهيدفرومندي –

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه6 :

شهرستان جغتاي – دبيرستان حضرت فاطمه (س)

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

در جمالت زیر ،جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنيد.
الف) فعاليت نوکلئازي دنا بسپاراز که باعث رفع اشتباهات همانند سازي می شود ........................ ،می گویند.
ب) شکل ظاهري یا حالت بروز یافته صفت را  ...........................می نامند.
3

ج) در فرآیند گليکوليز ،هر یك از ترکيب هاي دو فسفاته به مولکولی به نام  .......................تبدیل می شوند.

0/5

د) محل انجام چرخه کالوین در گياهان  C4سلول هاي  .............................هستند.
و) به مجموعه دناي ناقل و ژن جاگذاري شده در آن ............................. ،می گویند.
ه) موازنه بين محتواي انرژي غذا و هزینه به دست آوردن آن ................................. ،نام دارد.
در مورد فرآیند همانند سازي  DNAدر یوکاریوت ها ،پاسخ دهيد.
الف) باز شدن پيچ و تاب  DNAتوسط کدام آنزیم انجام می شود؟
4

1/75

ب) با فرض وجود  3نقطه آغاز همانند سازي ،چه تعداد آنزیم ( آنزیم ذکر شده در کتاب درسی ) براي انجام
همانند سازي ایفاي نقش می کند؟
با توجه به مولکول روبرو ،پاسخ دهيد.
الف) نام قند به کار رفته در این مولکول چيست؟

5

ب) تعداد پيوند هاي فسفودي استر در این مولکول را بنویسيد.

1/75

ج) کدام نوع باز هاي آلی پيریميدین ،در ساختار این مولکول شرکت نمی کند؟

در مورد سطوح ساختاري در پروتئين ها پاسخ دهيد.
6

الف) منشا تشکيل کدام ساختار ،پيوند هيدروژنی است؟

1/5

ب) پيوند کواالنسی اولين بار در کدام ساختار پروتئين ها مشاهده می شود؟

با توجه به شکل روبرو ،پاسخ دهيد.

7

الف) کداميك از رشته هاي نامگذاري شده ،به مراحل پایان رونویسی نزدیك تر است؟
ب) جهت رونویسی را مشخص کنيد.
ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه6 :

طراح سوال  :سرکارخانم آزاده دارینی -قطب شهيدفرومندي –
شهرستان جغتاي – دبيرستان حضرت فاطمه (س)

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

با توجه به ترجمه  mRNAفرضی زیر ،پاسخ دهيد.

AUUAUGUGCAUCUUUCUGCAUUAG
الف) سومين آنتی کدون وارد شده به جایگاه  Aرا بنویسيد.
8

0

ب) پنجمين کدون وارد شده به جایگاه  Pرا بنویسيد.
ج) بعد از قرارگيري  tRNAحامل  3پيوند پپتيدي در جایگاه  ،Pکدام کدون وارد جایگاه  Aمی شود؟
د) زنجيره پلی پپتيدي حاصل از ترجمه رشته فوق ،داراي چند آمينواسيد است؟
در مورد تنظيم بيان ژن ،پاسخ دهيد.

الف) کدام قند سبب تنظيم مثبت رونویسی در باکتري ها می شود؟
9

ب) کدام پروتئين سبب تنظيم منفی رونویسی در باکتري ها می شود؟

0

ج) کروموزوم چگونه می تواند خود را از دسترس  RNAپليمراز دور نگه دارد؟
در مورد بيماري هموفيلی ،پاسخ دهيد.
الف) این بيماري جز کدام یك از انواع صفات است؟ ( وابسته به جنس – مستقل از جنس )
01

0/5

ب) از ازدواج مردي هموفيل با زنی سالم ،پسري هموفيل متولد شده است .با رسم مربع پانت ،ژنوتيپ فرزندان
حاصل را بنویسيد ( .ژنوتيپ والدین مشخص شود).
در مورد انواع جهش ،پاسخ دهيد.
الف) در کدام نوع جهش بزرگ ،بخشی از کروموزوم به کروموزوم همتا متصل می شود؟

00

ب) جهش در چه توالی هایی از ژن می تواند بر مقدار ساخت پروتئين مؤثر باشد؟

1/75

ج) تشکيل گویچه قرمز داسی شکل ،حاصل کدام نوع جهش است؟
02

1/5

منظور از نياي مشترک چيست؟
در مورد گل مغربی ،پاسخ دهيد.

03

الف) گل مغربی تتراپلوئيد حاصل کدام نوع گونه زایی است؟
ب) اگر گياه دیپلوئيد طبيعی با گياه تتراپلوئيد آميزش دهد؛ چه نوع تخمی حاصل خواهد شد؟
ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه6 :

طراح سوال  :سرکارخانم آزاده دارینی -قطب شهيدفرومندي –
شهرستان جغتاي – دبيرستان حضرت فاطمه (س)

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

در مورد تخمير ،پاسخ دهيد.
04

الف) در کدام نوع تخمير CO2 ،توليد می شود؟ ب) در توليد خيارشور ،کدام نوع تخمير صورت می گيرد؟

نمره

1/5

در مورد چرخه کربس ،پاسخ دهيد.
05

الف) براي توليد مولکول شش کربنی ،چه ماده اي به مولکول چهار کربنی اضافه می شود؟

1/75

ب) توليد مولکول هایی مانند  ،NADHحاصل انجام چه فرآیندي و بر روي کدام مولکول است؟
در مورد زنجيره انتقال الکترون ،پاسخ دهيد.
06

الف) گيرنده نهایی اکسيژن چيست؟ ب) نوع ساخته شدن  ،ATPدر زنجيره انتقال الکترون و گليکوليز را بنویسيد.

1/75

در مورد فتوسنتز گياهان ،پاسخ دهيد.
الف) هر فتوسيستم از چه بخش هایی تشکيل شده است؟
07

ب) محل استقرار فتوسيستم ها ،در کدام بخش کلروپالست سلول گياهی است؟

0/25

ج) محل فعاليت آنزیم روبيسکو ،در کدام بخش کلروپالست است؟
د) چگونه کمبود الکترون فتوسيستم  2جبران می شود؟
در مورد چرخه کالوین ،پاسخ دهيد.
08

الف) تشکيل مولکول شش کربنه ناپایدار ،در اثر ترکيب شدن  CO2با چه مولکولی است؟

1/5

ب) توليد  ،NADP+در طی تبدیل کدام مولکول به مولکولی دیگر صورت می گيرد؟
در مورد مراحل مهندسی ژنتيك پاسخ دهيد.
الف) آنزیم برش دهنده  ،ECORIپيوند فسفودي استر ميان کدام نوکلئوتيد ها را می شکند؟
ب) آنزیمی که براي برقراري پيوند فسفودي استر ميان دو مولکول  ( DNAژن خارجی و پالزميد) به کار می رود؛
09

چه نام دارد؟
ج) در کدام مرحله ،آنتی بيوتيك استفاده می شود؟
د) شوک الکتریکی یا حرارتی به چه منظور استفاده می شود؟
ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه6 :

طراح سوال  :سرکارخانم آزاده دارینی -قطب شهيدفرومندي –
شهرستان جغتاي – دبيرستان حضرت فاطمه (س)
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

در مورد مراحل مهندسی ژنتيك پاسخ دهيد.
الف) آنزیم برش دهنده  ،ECORIپيوند فسفودي استر ميان کدام نوکلئوتيد ها را می شکند؟
ب) آنزیمی که براي برقراري پيوند فسفودي استر ميان دو مولکول  ( DNAژن خارجی و پالزميد) به کار می رود؛
21

چه نام دارد؟

0/25

ج) در کدام مرحله ،آنتی بيوتيك استفاده می شود؟
د) شوک الکتریکی یا حرارتی به چه منظور استفاده می شود؟
20

1/5

دو مورد از کاربرد هاي زیست فناوري در پزشکی را فقط نام ببرید.
در مورد یادگيري و انواع آن ،پاسخ دهيد.
الف) در کدام نوع یادگيري ،جانور از محرک هاي بی اهميت چشم پوشی می کند؟

0

ب) محرک شرطی در رفتار سگ پاولف هنگام غذا خوردن چه بود؟
22

ج) حرکت جوجه غازها پس از بيرون آمدن از تخم به دنبال نخستين جسم متحرک ،مربوط به کدام نوع یادگيري
است؟
د) تکرار یا عدم تکرار رفتاري خاص با برقراري ارتباط بين رفتار با پاداش یا تنبيه دریافت شده ،نشانگر کداميك
از انواع یادگيري است؟
در مورد رفتارهاي جانوران ،پاسخ دهيد.
الف) علت تغذیه طوطی ها از خاک رس چيست؟

23

ب) در جهت یابی کبوتر خانگی و بازگشت به النه خود ،چه عاملی نقش دارد؟

1/75

ج) اشتراک خون خورده شده توسط خفاش براي خفاش هاي گرسنه ،مربوط به کدام یك از رفتار هاي موجود در
زندگی گروهی است؟
جمع نمره

««« موفّق و مؤیّد باشيد»»» .
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21

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

طراح سوال  :جناب آقاي حسن تقوي مقدم – قطب شهيدفرومندي –
شهرستان خوشاب  -دبيرستان نمونه دولتی امام حسن مجتبی (ع)

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

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

الف) دلفين خویشاوندي نزدیکتري به کوسه ماهی نسبت به شيرکوهی دارد.
0

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

0

ج) آميالزها در صنایع مختلفی از جمله نساجی کاربرد دارند.
د) ویلکينز و فرانکلين پس از تصویربرداري با کمك پرتو ایکس از مولکول دنا  DNAپی بردند دو رشته اي است.
در هر یك ازعبارت هاي زیر جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنيد.
الف) به بخش هایی از مولکول دنا که رونوشت آن در رناي ( )RNAسيتوپالسمی حذف نمی شوند
 ......................گفته می شود.
2

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

0

ج)  ....................رفتاري است که در آن یك جانور بقا و موفقيت توليد مثلی جانور دیگري را با هزینه کاسته
شدن از احتمال بقا و توليد مثل خود افزایش می دهد.
د) منظور از  .................فردي است که بيمار نيست اما ژن بيماري دارد.
به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهيد.
الف) کدام فعاليت آنزیم دنابسپاراز (  DNAپليمراز ) سبب ویرایش می شود؟
3

1/75

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

الف) نتایج آزمایش هاي آنها اثبات کننده کدام طرح همانندسازي بود؟
4

ب) براي تشخيص رشته هاي ( DNAدنا) نوساز از رشته هاي قدیمی چه اقدامی کردند؟
ج) ( DNAدنا) باکتري هاي حاصل از دور اول همانندسازي در محيط کشت حاوي 𝐍𝟒𝟏 (پس از  21دقيقه) در
کجاي لوله نوار تشکيل دادند؟
ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

طراح سوال  :جناب آقای حسن تقوی مقدم – قطب شهیدفرومندی –
شهرستان خوشاب  -دبیرستان نمونه دولتی امام حسن مجتبی (ع)

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

با توجه به شکل زیر به سواالت پاسخ دهيد.

1/75

5

الف) شکل مربوط کدام سطح ساختاري پروتئين هاست؟
ب) عالمت سوال چيست؟
ج) منافذ غشایی کدام یك از ساختارهاي الف یا ب را دارند؟

در مورد انواع رنا و رونویسی به سواالت زیر پاسخ دهيد.
الف) در هوهسته اي (یوکاریوت ها) رنابسپاراز  0کدام نوع رنا را می سازد؟
ب) نقش راه انداز در رونویسی چيست؟
ج) کدام نقطه به ابتداي ژن نزدیك تر است؟
0/75

6

د) در تنظيم منفی رونویسی چگونه از پيش روي رنابسپاراز جلوگيري می شود؟
و) کدام بخش از توالی دنا در یوکاریوت ها با کمك عوامل متصل به آن سرعت رونویسی را افزایش می دهد.
در مورد ترجمه به سواالت زیر پاسخ دهيد.
7

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

1/5

ب) شکستن پيوند هاي هيدروژنی بين رمزه و پاد رمزه در کدام جایگاه روي می دهد؟
مادري ناقل هموفيل با مردي بيمار ازدواج می کند ضمن پيش بينی فرزندان ( از نظر ژن نمود و رخ نمود) آیا آنها
8

شانس داشتن فرزند سالم را دارند یا خير؟
ادامه سواالت در صفحه بعد
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0

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

طراح سوال  :جناب آقای حسن تقوی مقدم – قطب شهیدفرومندی –
شهرستان خوشاب  -دبیرستان نمونه دولتی امام حسن مجتبی (ع)

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

به سواالت زیر پاسخ دهيد.

الف) ژن نمودهاي (ژنوتيپ هاي) کدام گروه (هاي) خونی را با قاطعيت می توان مشخص کرد؟
ب) جایگاه ژن هاي گروه خونی  Rhدر کدام کروموزوم (فام تن) قرار دارد؟
9

0/75
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؟
به سواالت زیر پاسخ دهيد.
الف) چليپایی شدن (کراسينگ اور) در کدام مرحله تقسيم کاستمان  0روي می دهد؟
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؟

01

2
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.
به سواالت زیر پاسخ مناسب دهيد.
الف) ساخته شدن  ATPدر قندکافت (گليکوليز) با کدام روش انجام می شود؟
ب) در کدام نوع تخمير گاز کربن دي اکسيد توليد می شود؟
00

ج) مجموعه آنزیمی که اکسایش پيرووات را به استيل کوآنزیم  Aرا انجام می دهد در کجاي یاخته قرار دارد؟
د) انرژي الزم براي انتقال پروتون ها در زنجيره انتقال الکترون در راکيزه چگونه تامين می شود؟
و) چرا تحليل و ضعيف شدن ماهيچه هاي اسکلتی از عوارض سو تغذیه و فقر غذایی شدید است؟
ه) یك ترکيب که با مهار انتقال الکترون به 𝟐𝐎 باعث توقف زنجيره انتقال الکترون می شود بنویسيد.
ادامه سواالت در صفحه بعد
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2/25

بسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

طراح سوال  :جناب آقای حسن تقوی مقدم – قطب شهیدفرومندی –
شهرستان خوشاب  -دبیرستان نمونه دولتی امام حسن مجتبی (ع)

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

در مورد فتوسنتز به سواالت زیر پاسخ دهيد.
الف) کدام رنگيزه فتوسنتزي بيشترین جذب را در بخش آبی و سبز نور مرئی دارد؟
02

0/5

ب) کدام یاخته هاي ميانبرگ به روپوست رویی نزدیك تر است؟
ج) کمبود الکترون فتوسيستم  0و فتوسيستم  2چگونه جبران می شود؟
د) در اولين مرحله چرخه کالوین چه آنزیمی نقش دارد و فعاليت آن از چه نوعی است؟
هر یك از ویژگی هاي زیر مربوط به کدام گروه از گياهان می شود؟

03

تثبيت اوليه کربن در شب

الف

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

ب

1/75

غالف آوندي
تثبيت کربن فقط با چرخه کالوین

ج

به سواالت زیر پاسخ مناسب دهيد.
الف) اگر شکل زیر مربوط به جایگاه تشخيص آنزیم  0EcoRباشد برش بين کدام نوکلئوتيدها انجام می شود ؟
ب) دو روش ورود دناي نوترکيب به باکتري را بنویسيد.
04

2
ج) نقش آنزیم پالسمين در بدن چيست؟
د) یك مورد از کاربردهاي زیست فناوري در کشاورزي بنویسيد.
و) چگونه واکسن ها به روش مهندسی ژنتيك توليد می شوند ؟
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؟

05

2

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؟
جمع نمره

««« موفّق و مؤیّد باشيد»»» .

080

21

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

طراح سوال  :سرکارخانم زهرا بهروان –قطب شهيد فرومندي-

شهرستان سبزوار دبيرستان کاوشگران
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

عبارات درست ونادرست را مشخص کنيد(.طراح:زهرا بهروان-سال تحصيلی-97-98آموزشگاه کاوشگران)
الف) هر دو نوع تخمير الکلی والکتيکی در گياهان وجود دارد.

0

درست

نادرست

ب) در گياهان ، C4محل انجام چرخه کالوبن یاخته هاي غالف آوندي می باشد.

درست

نادرست

پ) ژن مقاومت به پاد زیست در فام تن اصلی باکت ري وجود دارد.

درست

نادرست

ت) آنزیم  EcoR0دیسك را به طور تصادفی می شکند.

درست

نادرست

ث)اولين حامل الکترون در زنجيره انتقال الکترون راکيزهNADH،است.
ج)توليد ATPتوسط آنزیم  ATPسازدر راکيزه ،واکنشی انرژي زا است.

درست
درست

2

نادرست
نادرست

چ)یاخته هاي ماهيچه اي در محيط کشت ،اصال تکثير نمی شوند.

درست

نادرست

ح)در چرایی رفتار،پژوهشگران رشد ونمو وعملکرد بدن جانوررا بررسی می کنند.

درست

نادرست

جاهاي خالی زیر را با کلمات مناسب پر کنيد.

الف)پمپ سدیم – پتاسيم که در ..................توليد می شود ،فعاليت خود را در ....................انجام می دهد.
ب )منشا مولکول اکسيژن در واکنش هاي وابسته به نور در فتوسنتز  ،مولکول ...........................است.
پ)یاخته هاي توده داخلی در درون .................................حالت بنيادي دارند.
2

ت)مجموعه رفتارهاي جانور براي جست وجو و به دست آوردن غذا ،رفتار ..............................می گویند.
ث)در حضور اکسيژن ،پيرووات وارد ................................و هوهسته اي می شود.
ج)منبع تامين الکترون در واکنش هاي وابسته به نور در فتوسنتزدر سيانو باکتري .........................است.
چ)سم فعال شده باکتري خاکزي باعث تخریب یاخته هاي......................وسرانجام مرگ حشره می شود.
ح)تغيير نسبتا پایدار در رفتار که در اثر تخریب به وجود می آید..............................،نام دارد.
ادامه سواالت در صفحه بعد

082

2

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

نام و نام خانوادگی :

طراح سوال  :سرکارخانم زهرا بهروان –قطب شهيد فرومندي-

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

شهرستان سبزوار دبيرستان کاوشگران
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

در سواالت چهار گزینه اي زیر بهترین گزینه را انتخاب کنيد.
الف ) کدام واکنش زیر در سيتوپالسم روي نمی دهد؟
 )2تبدیل ADPبهATP

 )0تبدیل گلوکز به پيرووات

)4کاهش NAD+

 )3تبدیل پيرووات به استيل کوآنزیم A
ب) کدام گزینه در مورد سبزینه نادرست است؟

)2داراي سلولز است )3نشاسته توليد می کند

)0داراي کارتنوئيد است

)4دو غشا دارد

پ)کدام آنزیم توانایی قطع و ایجاد پيوند فسفو دي استر را دارد؟
EcoR0)2

)0ليگاز

)4دنابسپاراز

)3هليکاز

ت)در فرآیند تکثير ژن زنجيره Aانسولين به روش مهندسی ژنتيك کدام انزیم دیرتر فعاليت می کند؟
)2دنابسپاراز

)0ليگاز

)4انزیم برش دهنده

)3رنا بسپاراز

ث)آخرین گيرنده الکترون در زنجيره انتقال الکترون در راکيزه ،کدام است ؟
3

O2 )0

FAD )2

ADP)3

2

NAD+)4

ج)در تخمير الکتيکی.........................،نمی شود.
)2مولکول ADPبه ATP

 NADH)0به  NAD+تبدیل
CO2)3از مولکول سه کربنی ،توليد

)4مولکول سه کربنی از مولکول سه کربنی ،توليد

چ)همه دیسك ها ،داراي .....................می باشند.
 )0ژن مقاومت به پاد زیست
)3نقطه آغاز همانندسازي

)2توانایی عبور از دیواره باکتري
)4ژن سازنده دنابسپاراز

ح)در کدام تثبيت CO2فقط از طریق چرخه کالوین صورت می گيرد؟

)0گياهان C3

)2گياهان )3 C4گياهان CAM

)4گياهان C3وCAM

ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

طراح سوال  :سرکارخانم زهرا بهروان –قطب شهيد فرومندي-
شهرستان سبزوار دبيرستان کاوشگران

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

به سواالت زیر پاسخ دهيد
 -0علت نام گذاري رشته رمز گذار در دنا به این نام چيست؟

./5

 -2اصطالح هم توانی را با ذکر مثال بيان کنيد؟

0

 -3به سواالت زیر پاسخ دهيد:
الف)ساختار پروتئين هایی که در سوراخ هاي غشایی قرار دارد ،چگونه است؟
4

0

ب)در همو گلوبين چند زنجبره پپتيدي وجود دارد؟
 -4در مورد شکل مقابل به سواالت زیر پاسخ دهيد:
الف)اجزا شماره گذاري شده را نام گذاري کنيد.

0/5

ب)شکل در مورد کدام یاخنه است؟
پ)رونویسی در چه جهتی پيش می رود؟
درمورد تنظيم منفی رونویسی ،هر یك از اجزادر ستون راست (الف) با کدام عبارات در ستون چپ ارتباط درست
دارد(. .
الف
 -0مهار کننده با الکتوز
5

-2مهارکننده بدون الکتوز
 -3رنابسپاراز
 -4راه انداز

ب
.aجلوي حرکت رنا بسپاراز را می گيرد.
.bبا رونویسی از ژن ها  ،رناي پيك می سازد.
.cجایگاه اتصال مهارکننده است.
.dمحلی که به رنابسپاراز،امکان رونویسی از ژن ها را می دهد.
.eبه رنابسپراز اجازه رونویسی می دهد.

 -5اپراتور
 -6ژن هاي تجزیه الکتوز

0/5

.fرمز آنزیم تجزیه الکتوز در ان قرار دارد.

زن و مردي سالم ،داراي فرزندي هموفيل شده اند. :
6

0

الف)ژنوتيپ مادر و جنسيت فرزند هموفيل را بنویسيد.
ب)چقدر احتمال دارد فرزند بعدي این خانواده ،پسري هموفيل باشد.
ادامه سواالت در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

طراح سوال  :سرکارخانم زهرا بهروان –قطب شهيد فرومندي-
شهرستان سبزوار دبيرستان کاوشگران
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

به سواالت زیر پاسخ دهيد؟.
الف) براي ساختار همتا ،مثالی ذکر کنيد.
7

0/5

ب) براي ساختارهاي آنالوگ ،مثالی ذکر کنيد.
ج)چرا غذاهاي گياهی در پيشگيري از سرطان موثر هستند؟
براي پاسخ به هریك از عبارات زیر از گياهان (c4،C3و)CAMاستفاده کنيد. .

8

الف)تثبيت اوليه CO2در شب

ب)داشتن دو نوع یاخته براي تثبيت CO2

پ)تثبيت CO2فقط با آنزیم روبيسکو

ت)تثبيت CO2در یك زمان و یك نوع یاخته

0

9

چرا براي کشت پنبه مقاوم آفت  ،نياز به سم پاشی در مزرعه را کاهش می دهد؟.

0

01

با ذکر مثالی بيان کنيد که در مهاجرت رفتارهاي غریزي و یادگيري نقش دارند؟.

0
0/5

به سواالت زیر پاسخ دهيد:
00

الف)در مرحله آخر گليکوليز کدام مولکول ها توليد می شوند؟
ب)واکنش مرحله اول چرخه کربس را بنویسيد.

جایگاه تشخيصآنزیم GAA?TC،EcoR0می باشد. :
02

الف)نوکلئوتيدي که با عالمت سوال مشخص شده  ،بنویسيد.

0

ب)در هر جایگاه چند پيوند فسفو دي استر توسط آنزیم قطع می شود؟
03

اثر جهش را بر خزانه ژنی بنویسيد(. .طراح:زهرا بهروان-سال تحصيلی-97-98آموزشگاه کاوشگران)
جمع نمره

««« موفّق و مؤیّد باشيد»»» .

085

1/5
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

طراح سوال  :سرکار خانم نرگس پيرنيا – قطب شهيد کاوه -شهرستان

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

تبادکان

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

درست یا نادرست بودن جمله هاي زیر را مشخص کنيد .
الف  :قند ریبوز یك اکسيژن کمتر از قند دئوکسی ریبوز دارد .
ب :در پرو کاریوت ها (پيش هسته اي ها ) یك نوع  DNAپلی مراز (دناپلی مراز )می تواند انواعی از ( RNAرنا)را
ایجاد کند .
پ :بيماري فنيل کتونوري به علت نبود آنزیم سازنده فنيل آالنين است .
0

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

2

ث :درتخمير الکلی CO 2توليد می شود .
ج  :ميانبرگ تك لپه ایها از یاخته هاي نرم آکنه اي ( پارانشيمی ) اسفنجی تشکيل شده است
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.
در جاهاي خالی کلمات مناسب بنویسيد.
الف :در ساختار ریبوزوم عالوه بر پروتئين  .....................،نيز شرکت دارد .
ب :در یوکاریوت ها (هوهسته اي ها)( tRNA ،رناي ناقل) توسط آنزیم .........ساخته می شود
پ :شکل ظاهري یا حالت بروز یافته ي صفت را  ...........................می ناميم .
2

ت :ژنوم (ژنگان) هسته اي انسان شامل  22کروموزوم (فام تن) غير جنسی و  ............است
ث :پيرووات از طریق ............وارد ميتوکندري(راکيزه ) می شود و در آن جا اکسایش می یابد.

ج :رنگيزه هاي فتوسنتزي در  .............................قرار دارند.
چ :یاخته هاي بنيادي  ...................بالستوال به انواع یاخته هاي بدن جنين متمایز می شوند .
ح :موازنه بين محتواي انرژي غذا و هزینه به دست آوردن آن .........................،نام دارد .
ادامه سواالت در صفحه بعد

086

2

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

نام و نام خانوادگی :

طراح سوال  :سرکار خانم نرگس پيرنيا – قطب شهيد کاوه -شهرستان

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

تبادکان
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

گزینه صحيح را انتخاب کنيد .
الف  :تنوع مونومرها(واحدهاي سازنده) در کدام گزینه کمتر است ؟
)0هليکاز

(RNA)2رنا)

RNA )3پلی مراز (رنابسپاراز)

)ریبوزوم(رناتن)

ب :کداميك از موارد زیر در نتيجه فعاليت DNAپلی مراز ایجاد نمی شود؟
)0اپراتور

)3عوامل رونویسی

 )2توالی پایان رونویسی

)4توالی افزاینده

پ :دختري هموفيل که برادرش سالم است ..................
)0پدر آن ها قطعا هموفيل است .

)2پدر آن ها قطعا سالم است .

) 3مادر آن ها قطعا ناقل است .

 0 )4و3

ت :براي گونه زایی دگر ميهنی حذف کدام عامل ضروري است ؟
)0شارش ژن
3

 )3انتخاب طبيعی

)2رانش دگره اي

)4جهش
2

ث :از اکسایش کامل هر مولکول پيرووات در راکيزه(ميتوکندري)کدام ترکيب توليدنمی شود ؟
)0ترکيب سه کربنی

H2O)2

CO2 )3

ATP )4

ج :محل توليد O2و  NADPHدر کلروپالست (سبزدیسه)به ترتيب از راست به چپ
) 0هردو در فضاي درون تيالکوئيد

)2هردو در بستره

)3در فضاي درون تيالکوئيد-در بستره

 )4در بستره – فضاي درون تيالکوئيد

چ :مهمترین مرحله ساخت انسولين به روش مهندسی ژنتيك  ......................است .
)0انتقال ژن زنجيره AوB

 )2انتقال دیسك نو ترکيب
 )4خالص کردن زنجيره ها

) 3تبدیل انسولين غير فعال به فعال

ح :درکدام مورد ،جانور با استفاده ازتجربه هاي گذشته وموقعيت جدید ارتباط برقرارمی کند؟
)0حل مسئله
جعبه اسکينر

) 2شرطی شدن کالسيك
)4رفتار جوجه هاي لورنز
ادامه سواالت در صفحه بعد

087

) 3رفتار موش در

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

طراح سوال  :سرکار خانم نرگس پيرنيا – قطب شهيد کاوه -شهرستان
تبادکان

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

اصطالحات زیر را تعریف کنيد .
4

الف) دوراهی همانند سازي:

ب) رونویسی:

پ)خزانه ژن :

ت) ژن درمانی:

2

به سواالت زیر پاسخ دهيد .
الف)گریفيت درآزمایش چهارم خودبامشاهده باکتریهاي موجوددرخون وشش موشهاي مرده،چه نتيجه گرفت؟
ب)در آزمایش ایوري  ،با اضافه کردن الیه دنا( )DNAاز عصاره سلولی باکتري کپسول دار به محيط کشت باکتري
5

فاقد کپسول چه مشاهده کرد ؟

0/25

پ)در هر حباب همانند سازي چند آنزیم دنابسپاراز ( DNAپلی مراز) در حال فعاليت هستند ؟
ت) کدام پيوند ها منشا تشکيل ساختار دوم پروتئينها هستند ؟
به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهيد .
الف) آنزیم هاي ویژه برچه اساسی ،آمينواسيدمناسب رابه رناي ناقل ( )tRNAمتصل می کنند؟
ب) جابجایی ریبوزوم (رناتن) در کدام مرحله ي ترجمه انجام می شود ؟(نام مرحله)
6

پ) در یوکاریوتها رونوشت کدام قسمت از  DNAدر  RNAبالغ وجود ندارد ؟

0/25

ت) عوامل رونویسی عالوه بر اتصال به توالی افزاینده به چه بخش دیگري متصل می شوند ؟
ث) درتنظيم منفی رونویسی  ،مهار کننده به چه بخشی از  DNAمتصل می شود ؟
در مورد انتقال اطالعات در نسل ها به سواالت زیر پاسخ دهيد .
الف) رابطه بين آلل  Aو  Bدر گروه هاي خونی را بنویسيد .
ب) از پدر و مادر با گروه خونی  RHمثبت  ،فرزندي با گروه خونی  RHمنفی بدنيا آمده است  ،ژنوتيپ پدر و مادر
7

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 ؟
ادامه سواالت در صفحه بعد

088

0/75

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

طراح سوال  :سرکار خانم نرگس پيرنيا – قطب شهيد کاوه -شهرستان
تبادکان

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

در مورد تغيير در اطالعات وراثتی به سواالت زیر پاسخ دهيد
8

الف) در چه صورت جهش حذف یا اضافه سبب تغيير چارچوب خواندن نمی شود ؟

./75

ب) چرا جهش خاموش تاثيري بر پروتئين ندارد؟
هر یك از موارد زیر چه تاثيري بر گوناگونی (تنوع ) دارند ؟
9

الف) جهش

ب) انتخاب طبيعی

1/5

در مورد تنفس یاخته اي به سواالت زیر پاسخ دهيد .
الف) قند کافت (گليلوليز) در کدام قسمت سلول انجام ميشود ؟
ب) به ازاي هر مولکول گلوکز چند بار چرخه کربس انجام می شود؟
01

پ) پمپ هاي پروتونی  ،یون هاي  H+را به کدام بخش ميتوکندري انتقال می دهند ؟

0/75

ت) کدام مولکول ها به زنجيره انتقال الکترون ميتوکندري(راکيزه) الکترون می دهند ؟
ث) سيانيد چگونه باعث توقف زنجيره انتقال الکترون ميتوکندري می شود ؟
در مورد فتوسنتز به سواالت زیر پاسخ دهيد .
الف)دو علت افزایش غلظت پروتون (  )H+را در فضاي درون تيالکوئيد بنویسيد .
ب) اولين ماده پایدار ساخته شده در چرخه کالوین چند کربنی است ؟
00

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

0/75

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 .
درمورد زیست فناوري ومهندسی ژنتيك به سواالت زیر پاسخ دهيد.

الف)آنزیم  ECOR0در هر جایگاه تشخيص آنزیم ،چند پيوند فسفودي استر را برش می زند؟
02

ب)( DNAدناي)نوترکيب چيست؟
پ)یك مزیت گياهان مقاوم به علف کش را بنویسيد؟
ادامه سواالت در صفحه بعد

089

0/25

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

طراح سوال  :سرکار خانم نرگس پيرنيا – قطب شهيد کاوه -شهرستان
تبادکان
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

در هر مورد نوع یادگيري را مشخص کنيد .
03

1/5

الف)بازوهاي شقایق دریایی به حرکات مداوم آب پاسخ نمی دهند.
ب)انجام حرکات نمایشی توسط جانوران سيرک
پاسخ کوتاه دهيد .
الف)چرا کاکایی پوسته هاي تخم را از النه خارج می کند؟
ب)نوع نظام جفت گيري در طاووس نر چيست؟

04

0/25

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؟
ث)یك مزیت زندگی گروهی را بنویسيد.
جمع نمره

««« موفّق و مؤیّد باشيد»»» .

091

21

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

طراح سوال  :سرکار خانم بی بی سادات عابدیان -قطب رشهيد
مدرس -شهرستان کاشمر

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنيد:

نمره

0

الف)نوعی نوکلئوتيد آدنين دار به نام  ....................................منبع انرژي در یاخته محسوب می شود.
ب) رفع اشتباهات در همانند سازي دنا( )DNAکه با فعاليت نوکلئازي دنابسپاراز انجام می شود.................... ،نام
0

دارد.
ج)رمزه(کدون) AUGدر رناي پيك( ، )mRNAمعرف آمينواسيد  ...........................می باشد.
د) فردي که براي عامل  Rhیك آلل(دگره)  Dدارد  ،داراي گروه خونی  .....................است.
0/5

جمالت درست یا نادرست را مشخص کنيد:
الف) هر ملکول قند بکار رفته در دنا  ،یك اکسيژن کمتر از هر ملکول قند رنا دارد.
ب) همانندسازي و رونویسی از یك ژن در هر چرخه سلولی ميتواند بارها انجام شود.
2

ج) در بيماریهاي ژنتيکی وابسته به  ،Xدرجمعيت  ،تعداد مردان ناقل کمتر از تعداد زنان ناقل است.
د) ماده وراثتی در عين پایداري  ،بطور محدود تغيير پذیر است .
ه) ساخته شدن ATPاز ملکولهاي  ADPو، Pیك واکنش انرژي زا ميباشد.
و) در مهندسی ژنتيك ،اگرباکتري دناي نوترکيب را دریافت کرده باشد ،در محيط حاوي آنتی بيوتيك رشد می کند.
الف) پيوندهاي دي سولفيدي در ایجاد کدام ساختار پروتئينها نقش دارند؟

3

4

1/5

ب) ایجاد پيوندهاي پپتيدي بين آمينواسيدها در کدام جایگاه ریبوزوم(رناتن) صورت می گيرد؟
قرارگيري جفت بازهاي مکمل دنا روبروي هم  ،چه نتایجی به دنبال دارد؟ (2مورد بنویسيد)

0

ملکولهاي دناي طبيعی با N04را یك نسل در محيط داراي N05وادار به همانندسازي کرده ایم ،اگر همانندسازي به 1/5
روش حفاظتی باشد ،پس از انجام سانتریفيوژ (گریزانه) :
5

الف) چند نوار در لوله آزمایش دیده می شود؟
ب) کدام ملکولهاي دنا در باالي لوله قرار می گيرند؟
ادامه سواالت در صفحه بعد

090

بسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست شناسی
نام و نام خانوادگی :

رشته  :تجربی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

ساعت شروع  8:صبح

مدت امتحان 700 :

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

طراح سوال  :سرکار خانم بی بی سادات عابدیان -قطب رشهيد
مدرس -شهرستان کاشمر

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

در مورد جریان اطالعات در سلول پاسخ دهيد:

نمره

0

الف) در محل حباب رونویسی کدام آنزیم ،پيوند هيدروژنی بين دو رشته دنا را از هم باز می کند؟
6

ب) اتصال پروتئين مهار کننده به کدام بخش دنا  ،مانع حرکت رنابسپاراز می شود؟
ج) همکاري جمعی رناتن ها (ریبوزومها) در سلولهاي پروکاریوت چه فایده اي دارد؟
در سلولهاي یوکاریوت ،رناي پيك( )mRNAپس از رونویسی دچار تغييراتی می شود ،یك نمونه از این تغييرات

7

را بنویسيد؟
در موارد زیر نام منومر (واحد سازنده) هر یك را بنویسيد:

8

توالی افزاینده:

1/5

 -آنزیم تجزیه کننده ي فنيل آالنين:

الف) کدام دگره هاي(آلل هاي) گروههاي خونی نسبت به هم ،هم توان هستند؟
9

1/5

0

ب) فردي که هردوي این آلل ها را داشته باشد ،داراي چه گروه خونی است؟
ج) جایگاه قرارگيري این آلل ها  ،کدام کروموزوم انسان است؟
الف) براي هر یك از صفات پيوسته و گسسته در انسان یك مثال بنویسيد.

01

1/75

ب) کداميك از این دو صفت داراي نمودار توزیع فراوانی زنگوله اي هستند؟
0

در مورد جهش ها :

الف) جهش جانشينی بی معنا به چه جهشی گفته می شود؟
00

ب) این نوع جهش چه تغييري در پلی پپتيد حاصل از این ژن ایجاد خواهد کرد؟
ج) کدام نوع جهش بزرگ ،سبب ایجاد فرد مبتال به داون می شود؟

02

از عوامل برهم زننده ي تعادل جمعيت دو مورد نام ببرید.

1/5

03

چگونه می توان از مطالعات ملکولی دنا براي تشخيص خویشاوندي بين جانداران استفاده کرد؟

1/5

در گونه زایی:

1/5

الف) در گونه زایی دگر ميهنی  ،پس از ایجاد سد جغرافيایی بين افراد یك جمعيت  ،کدام عامل برهم زننده ي
04

تعادل  ،بين این دو جمعيت متوقف می شود؟
ب) در گونه زایی هم ميهنی  ،چه فرایندي باعث می شود که از آميزش بين افراد متعلق به دو گونه متفاوت
ازگياهان  ،گونه ي جدیدي ایجاد شود؟
ادامه سواالت در صفحه بعد

092

بسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی

ر

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

طراح سوال  :سرکار خانم بی بی سادات عابدیان -قطب رشهيد
مدرس -شهرستان کاشمر

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

در مورد ملکول  ATPبه موارد زیر پاسخ دهيد:

نمره

0

الف) در سلول ماهيچه اي  ،در توليد ATPدر سطح پيش ماده ،ملکول دهنده ي فسفات به ADPچه نام دارد؟
05

ب) ساخته شدن اکسایشی ،ATPدر کدام اندامك سلولی رخ می دهد؟
ج) اکسایش کدام ملکولهاي حامل الکترون ،انرژي الزم براي توليد  ATPرا در روش دوم تامين می کند؟
0/25

در رابطه با تنفس سلولی:
الف) در آخرین مرحله قندکافت ،از فسفاتهاي موجود در ترکيب دو فسفاته چه استفاده اي می شود؟
ب) محل انجام واکنش هاي اکسایش پيروات را مشخص کنيد.
06

ج) در واکنش تبدیل ملکول 6کربنی به ملکول 5کربنی در چرخه ي کربس  ،کدام ملکول گازي آزاد می شود؟
د) آخرین ملکول پذیرنده در زنجيره ي انتقال الکترون  ،پس از دریافت الکترونها چه ماده اي توليد می کند؟
ه) کدام ماده ي شيميایی با مهار انتقال الکترون به آخرین پذیرنده  ،باعث توقف زنجيره انتقال الکترون می شود؟
0/5

در مورد فتوسنتز پاسخ دهيد:
الف) وجود کدام اجزا درون بستره ي کلروپالست باعث شده که این اندامك بتواند بعضی پروتئينهاي مورد نياز
خود را بسازد؟
07

ب) ارتباط بين فتوسيستم هاي 0و 2در غشاي کلروپالست چگونه برقرار می شود؟
ج) کدام نوع کلروفيل در فتوسيستم ها بعنوان مرکز واکنش عمل می کند؟
د) کمبود الکترون در مرکز واکنش فتوسيستم  2چگونه جبران می شود؟
ه) واکنشهاي تثبيت co2در کدام قسمت کلروپالست انجام می شوند؟

08

09

21

20

چرا گياهان C3به این نام  ،نامگذاري شده اند؟

1/5

الف) منبع تامين الکترون در باکتریهاي گوگردي چيست؟

1/5

ب) رنگيزه ي فتوسنتزي آنها چه نام دارد؟
جاندار تراژنی به چه جانداري گفته می شود؟

1/5

الف)هدف از همسانه سازي دنا چيست؟

1/75

ب) ایجاد پيوند فسفودي استر بين دو انتهاي مکمل ،در توليد دناي نوترکيب را چه آنزیمی انجام می دهد؟
ادامه سواالت در صفحه بعد

093

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

طراح سوال  :سرکار خانم بی بی سادات عابدیان -قطب رشهيد
مدرس -شهرستان کاشمر
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

الف)دو مورد از کاربردهاي زیست فناوري در کشاورزي را نام ببرید.
22

0

ب) پيش هورمون انسولين چگونه به انسولين فعال تبدیل می شود؟
الف) رفتار عادي شدن(خوگيري) در جانوران ،چه سودي براي آنها دارد؟

23

0/25

ب) در رفتار شرطی شدن کالسيك  ،یك محرک بی اثر چگونه به یك محرک موثر(شرطی) تبدیل می شود؟
ج) در پرنده اي که یکبار با بلعيدن پروانه مونارک دچار تهوع شده است ،چه نوع یادگيري ایجاد می شود؟
الف) در کدام نظام توليد مثلی ،هردو جاندار نر وماده ،سهم مساوي در انتخاب جفت دارند؟

24

0

ب) چرا خرچنگ هاي ساحلی  ،صدف هاي با اندازه ي بزرگ را به عنوان غذا انتخاب نمی کنند؟
ج) رفتار به اشتراک گذاشتن غذا (خون) در خفاشهاي خون آشام ،چه نوع رفتاري محسوب می شود؟
جمع نمره

««« موفّق و مؤیّد باشيد»»» .

094

21

پاسخ نامه
زیست
شناسی 3
095

بسمه تعالی

رشته  :تجربی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

مدت امتحان 011 :

ساعت شروع  8:صبح

شناسی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

نام و نام خانوادگی :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف
0

تاریخ امتحان 0398 / / :

طراح سوال  :سرکارخانم رشيدي نيا –قطب شهيد هاشمی نژاد – ناحيه
 – 0دبيرستان نرجس

پاسخ نامه

الف -غ

ب -غ

الف -هيدروژنی

ج -ص

د -غ

ب -چهارم

ه -ص

نمره

و -ص

ج -جدایی جغرافيایی

2

دفاعی

3

قرارگيري یك باز تك حلقه اي در برابر یك باز دو حلقه اي بعنوان بازهاي مکمل

5

6

0/5
د -مبانبرگ

ه-

و -خویشاوند و غير خویشاوند

الف -0 -نقاط شروع همانند سازي ( )1/25
4

تعداد صفحه3 :

ب -شش مولکول هليکاز ( )1/25

1/5

 -2دو راهی همانند سازي ( )1/25

0

دوازده مولکول دنا بسپاراز ( )1/25

الف -یوکاریوت ( )1/25

ب -اینترون یا ميانه ( )1/25

الف 5 -آمينو اسيد ( )1/25

ب)1/25 ( CUA -

0/5

1/5

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

0

گيرد)1/25 ( .
7

 -0رنا بسپاراز (  -2 )1/25توالی افزاینده ( -3 ) 1/25عوامل رونویسی ( )1/25
الف -مادر)1/25 ( XH Xh :

8

 -4راه انداز ( )1/25

پدر)1/25 ( XH Y :

ب A -و )1/5 ( B
الف -رابطه بارز ناقص ( )1/25

9

ب HbA HbA -و  HbA HbSو ) 1/75( HbS HbS
ب 0 -و ) 1/25( 3

01

الف)1/25 ( 4 -

00

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

0

0
1/5

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

0

سازش نمی انجامد.
ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

096

1/5
1/5

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 011 :

شناسی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

نام و نام خانوادگی :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه3 :

طراح سوال  :سرکارخانم رشيدي نيا –قطب شهيد هاشمی نژاد – ناحيه
 – 0دبيرستان نرجس

پاسخ نامه

الف -ساختارهاي آنالوگ  :ساختار هایی که کار یکسان اما طرح متفاوت دارند )1/5 (.
03

1/5

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

05

1/75

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

الف -مرحله تبدیل انسولين غير فعال به انسولين فعال () 1/25
06

ب)1/25 ( NADP+ -

0

ج -در غشاي تيالکوئيد مستقرند (  )1/25و پروتون ها را به بستره (  )1/25منتشر می کنند.
الف -به دليل بسته شدن روزنه ها (  )1/25دي اکسيد کربن کاهش و اکسيژن افزایش می یابد) 1/25( .

21

1/75

مولکولهاي زیستی می شوند)1/25 ( .
الف -تجزیه مولکول آب () 1/25

09

0/5

ج -الکترون هاي پر انرژي (  ) 1/25( NADH )1/25و )1/25 ( FADH 2
کارو تنوئيد ها پاداکسنده بوده (  )1/25در واکنش با رادیکال هاي آزاد ( ) 1/25مانع اثر تخریبی آنها بر

08

1/5

ب -زنجيره هاي پلی پپتيدي  Aو  Bدر آزمایشگاه به وسيله پيوند هایی به هم متصل می شوند )1/25 ( .
الف CO 2 -و  ) 1/5( NADHب -فضاي بين دو غشاي ميتوکندري ( )1/25

07

0

ب -خزانه ژنی جمعيت  :مجموع همه دگره هاي موجود در همه جایگاه هاي ژنی افراد یك جمعيت ( )1/5
الف -در یك آمينو اسيد با هم تفاوت دارند)1/25 ( .

04

نمره

0

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

20

الف) 1/25( 2 -

22

الف -شرطی شدن فعال () 1/25

1/5

ب)1/25 ( 4 -
ب -خو گيري یا عادي شدن ( )1/25
ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

097

1/5

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 011 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه3 :

طراح سوال  :سرکارخانم رشيدي نيا –قطب شهيد هاشمی نژاد – ناحيه
 – 0دبيرستان نرجس
نمره

پاسخ نامه

23

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

1/5

24

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

1/5

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

1/5

25

ب -غذایابی بهينه ( )1/25
جمع نمره

موفق وپيروز باشيد

098

21

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

نام و نام خانوادگی :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف
0

طراح سوال  :سرکار خانم فرشته امامی کيان -قطب شهيد هاشمی نژاد
– ناحيه  -2دبيرستان دبيرستان شاهد فاطميه (س)

پاسخ نامه

الف-ص ب -غ

پ-غ

ت -ص

ث -ص

نمره

چ -غ

ج -غ

پ -کاستمانی – هم ميهنی

بE-

الف -نوکليازي  -ویرایش
2

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

ث -آنتن هاي گيرنده نور – یك مرکز واکنش

ح –ص

هر مورد 1/25

تATP-

ج -مجراي صفراوي

4

5

الف AAG -بAUU-

6

به جاي نوکئوتيد تيمين دار در دنا یوراسيل دار در رنا قرار دارد

پ4 -

هر مورد 1/25

1/25
()2عوامل رونویسی 1/25کمك به رنابسپاراز

O
الف -فقدان عامل انعقادي8

1/25

A

B

AO

BO

1/75

ب – پسر  1/25زیرا پدر سالم است وبه علت اینه این بيماري وابسته

0

به  Xاست براي داشتن دختر هموفيل باید پدر بيمار باشد 1/5
الف -یك آلل غالب 1/25

1/5

ب-سه جایگاه 1/25

الف -رمز یك آمينواسيد به رمز دیگري براي همان آمينواسيد تبدیل شود1/5
ب-انگل بيماري در گلبولهاي قرمز افراد ناخالص می ميرد واین افراد در برابر ماالریا در مقایسه با افراد سالم
00

0

براي اتصال به راه انداز1/25

8

01

1/5

1/75

)0توالی افزاینده 1/25کمك به افزایش سرعت رونویسی1/25

9

0

ب -پایداري اطالعات  1/25و تاثير در فشرده شدن بهتر فام تنها 1/25
الف -سوم  1/25ب -در صورتيکه دو یا چند زنجيره پلی پپتيد کنار یکدیگر پروتئين را تشکيل دهند1/25

7

2/5

چ -خو گيري

الف -گروه فسفات در یك انتها وگروه هيدروکسيل در انتهاي دیگر آزاد است1/5.
3

2

خالص ،مقاومند1/5
پ -آنالوگ 1/25
ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

099

0/25

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

نام و نام خانوادگی :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف
02

طراح سوال  :سرکار خانم فرشته امامی کيان -قطب شهيد هاشمی
نژاد – ناحيه  -2دبيرستان دبيرستان شاهد فاطميه (س)

پاسخ نامه

aB

نمره

 Abهر مورد 1/25

1/5

الف -پيرووات ATP NADH ،
03

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

ب -چرخه کربس

1/25

0/5

1/75
پ -پروتونها از کانالی که در این مجموعه قرار دارد می گذرند و انرژي مورد نياز

براي تشکيل  ATPاز  ADPوگروه فسفات را فراهم می کنند1/5.
04

الف-تبدیل پيرووات به اتانال 1/25

ب -تبدیل اتانال به اتانول 1/25

الف 1/25 NADP+ -ب-کمبود الکترون سبزینه  aدر مرکز فتوسيستم  2را جبران می کنند 1/5
05

بيس فسفات 1/25

1/5
پ-ریبولوز

0/5

ت -غالف آوندي 1/25

ث-یك مولکول  4کربنی 1/25
06

1/25 CO2

1/25

07

باکتریوکلروفيل 1/25

0/25

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

0/5

08

پ-شوک گرمایی – شوک الکتریکی 1/5
الف-تشکيل پيوندهاي نادرست در هنگام ساخته شدن اینترفرون در یاخته باکتري1/25

09

1/5

ب -تبدیل پيش هورمون به هورمون در باکتري انجام نمی شود1/25

21

جيرجيرک

1/25

20

زیرا احتمال دسترسی شکارچی به زاده ها کاهش واحتمال بقاي آن ها را افزایش می دهد1/5 .

1/5

الف -زیرا صدف هاي متوسط بيشترین انرژي خالص را تامين می کنند1/5.

1/75

22

23

ب -غذایابی بهينه1/25

الف – زنبورهاي عسل 1/25

ب-خفاش هاي خون آشام 1/25

موفق و پيروز باشيد
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جمع نمره
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21

بسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

نام و نام خانوادگی :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

2

طراح سوال  :سرکار خانم طاهرامين زاده – قطب شهيد هاشمی نژاد-
ناحيه  -4دبيرستان دبيرستان دخترانه طلوع فجر

پاسخ نامه

الف -درست
0

تاریخ امتحان 0398 / / :

ج -درست

ب -نادرست

نمره

ر -درست

د  -نا درست

ج -استيل کو آنزیم A

الف -فاکتورانعقادي 8

ب -پيوسته

د -باکتریوفيل

ر -شيميوسنتز کننده

0/75

ز -زیست فناوري

هرمورد 1/25

 ) 3-0ب -متوسط

4

1/5

 )3-2د -اتصال جز کوچك رناتن به رناي پيك

هرمورد 1/25

در ازمایشی باکتري هاي پوشينه دار کشته شده را به موش تزریق کرد .

5

الف -گوانين

6

الف -پپتيدي

هرمورد 1/25
1/25

ب -هسته

1/25

1/25

رناي ناقل  :رنا بسپاراز3

1/25

ج -بيانه ها

9
01

الف -بارزیت ناقص

00

یك والد AO

هر مورد 1/25

ب -مهار کننده

هرمورد 1/25

ب -صورتی
و دیگري BO

هرمورد 1/25

هرمورد 1/25

1/5
1/5
1/5
1/75

ب -یاخته ها مغزي آسيب می بينند 1/25
الف -طول پلی پپتيد ساخته شده کوتاه می شود .

03

0

1/25

الف -فقدان آنزیم تجزیه کننده فنيل آالنين 1/5
02

1/25

1/5

0

1/5

ب -جداشدن پلی پپتيد از آخرین رناي ناقل
الف -منفی

1/5

ج -اکتين و ميوزین

الف -متيونين
8

1/5

ب -دئوکسی ریبوز

ب -هيدروژنی

الف -رناي پيك  :رنا یسپاراز 2
7

0/25

هر مورد1/25

ه -غریزي

3

تعداد صفحه5 :

ب -واژگونی

1/75

ج -اشعه فرابنفش خورشيد

هرمورد 2

ادامه پاسخ ها در صفحه بعد
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بسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

نام و نام خانوادگی :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

طراح سوال  :سرکار خانم طاهرامين زاده – قطب شهيد هاشمی نژاد -ناحيه -4
دبيرستان دبيرستان دخترانه طلوع فجر

نمره

پاسخ نامه

رانش دگره اي  :تغيير فراوانی دگره اي بر اثر رویدادهاي تصادفی
04

0/5

ساختار هاي آنالوگ  :ساختار هایی که کار یکسان اما طرح متفاوت دارند

دناي نوترکيب :به مجموعه دناي ناقل و ژن جاگذاري شده در آن می گویند

هرمورد 1/5

الف -گونه زایی دگر ميهنی با جدایی جغرافيایی شروع می شود ولی درگونه زایی هم ميهنی
05

جدایی جغرافيایی وجود ندارد 1/5

ب -خطاي کاستمان 1/25

الف -درراکيزه (ميتوکندري )  :اکسایشی 1/25
06

1/5

انزیم هاي در گير در قند کافت و چرخه کربس مهار می شوند تا توليد  ATPکم شود.

08

الف -تخمير الکلی :اتانال

09

الف -انواعی از پروتئين

21

الف -ریبولوز بيس فسفات

20

0

در قند کافت ( گليکوليز )  :در سطح پيش ماده 1/25
ب -سيتوپالسم و محصول نهایی آن پيرووات

07

الفC4 -

ب -تخمير الکتيکی  :پيرووات
جNADP+ -

ب 711 -نانومتر
ب -کربوکسيالزي
جC3 -

بCAM -

1/5

هر مورد 1/25
هر مورد 1/25

هر مورد 1/25
هر مورد 1/25

الف -توليد انبوه ژن و فراورده هاي آن 1/5
22

1/75

1/5
1/75
1/5
1/75
0/5

ب -توليد پروتئين هاي انسانی یا داروهاي خاص در بدن آنها 1/5
ج -توليد آميالز هاي مقاوم به گرما که صرفه جویی اقتصادي را به همراه دارد 1/5
الف -زیرا به شرطی می تواند موجب بروز پاسخ شود که با یك محرک طبيعی همراه شود 1/5

23

24

1/75

ب -شرطی شدن کالسيك 1/25
الف -نقش پذیري

ب -خوگيري

هر مورد 1/25
ادامه پاسخ ها در صفحه بعد
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1/5

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

طراح سوال  :سرکار خانم طاهرامين زاده – قطب شهيد هاشمی نژاد -ناحيه
 -4دبيرستان دبيرستان دخترانه طلوع فجر

نمره

پاسخ نامه

الف -در جانورانی که در جاهاي به شدت گرم زندگی می کنند
25

ب -نبود غذا یا دوره خشکسالی

1/5

هر مورد 1/25

احتمال شکار شدن جانور کمتر می شود و دسترسی به منابع غذایی ممکن است افزایش یابد
26

هر مورد 1/25

( سایر پاسخ هاي صحيح قابل قبول است )
جمع نمره

موفق و پيروز باشيد
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بسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف
0

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

طراح سوال  :سرکارخانم زهراقاسمی – طب شهيد هاشمی زاده –
ناحيه  -5دبيرستان المهدي (ع)
نمره

پاسخ نامه

درستی یا نادرستی جمالت زیر را بدون دليل مشخص کنيد؟
الف :درست

ب:نا درست پ :درست ت:درست

ج :نادرست چ :درست

ث :نادرست

جاهاي خالی را باکلمات مناسب پرکنيد؟
2

الف :رمز گذار

3

گزینه صحيح را انتخاب کنيد.

4

پ :انتخاب طبيعی

ب :دیمر

ت :کم یا صفر
ب4 :

الف0 :

ث :دو

پ2 :

ج :غذایابی بهينه

ت3 :

الفAaBbCc :

0/5
0

گزینه صحيح را از داخل پرانتز انتخاب کنيد.
ب  :رنگ ذرت

0/75

0
ت 6نوع

پ :فرد ناقل تاالسمی

در آزمایش مزلسون و استال:
5

6

Ecoli -0

 -2همانندسازي نيمه حفاظت شده

1/75

 -3سزیم کلرید

بRW :

الف -بارزیت ناقص

0

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهيد .
7

ب :بنيان استيل وترکيب  4کربنه

الف  :ميانه(اینترون)
NADHوFADH2

ت:توسط

پ :اکسيژن

2

ث :بافت نرم آکنه اي هوادار و شش ریشه

در مورد فتو سنتز به سواالت زیر پاسخ دهيد.
8

الف :از تجزیه آب

ب :کاهش سرعت

ت :باکتریوکلروفيل

پ :به طور اختصاصی با co2عمل می کند ونيازي به o2ندارد.

0/75

ث :ریبولوز بيس فسفات و co2

شکلهاي زیر را نا مگذاري کنيد.
9

 -0توالی افزاینده  -2عوامل رونویسی

 -3رنابسپاراز

 -4راه انداز

 -5پيوند هيدروژنی  -6قند

0/5

وفسفات
الف :فسفودي استر
01

ب :تشکيل پيوندهاي نادرست هنگام ساخته شدن در باکتري

پ :سویا -پنبه – ذرت

0/25

با توجه به  mRNAزیر به سواالت زیر پاسخ دهيد( .زهرا قاسمی)
00

الف – CCG

بUAG :

پAATGTCAAATCCGTGTGTTTTATCTGATAA :

تUAG :
ادامه پاسخ ها در صفحه بعد
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بسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

نام و نام خانوادگی :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97

ردیف
02

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

طراح سوال  :سرکارخانم زهراقاسمی – طب شهيد هاشمی زاده –
ناحيه  -5دبيرستان المهدي (ع)

پاسخ نامه

الف:همراه محرک طبيعی باشد

نمره

ب :ژن B

1/5

نوع جهش هاي زیر را مشخص کنيد.

1/5

03

 -0افزایش

 -2جانشينی

ستون Aرا به ستون Bمتصل کنيد.
04

0به ب

1/75

2به ج 4به الف

نظام جفت گيري هریك را بنویسيد.
05

1/5

طاووس نر:چند همسري
قمري خانگی :تك همسري
پاسخ دهيد.
الف -تصفيه فاشالب – حذف H2s

06

ب -ژن مربوط به آنتی ژن سطحی عامل بيماریزا را به باکتري یا ویروس غير بيماریزا منتقل می کنند.

2/5

پ – انتقال الکترون به  o2را مهار وباعث توقف زنجيره انتقال الکترون می شود.
ت – در شرایط o2زیاد و co2کم
07

رفتاري که در آن یك جانور بقا وموفقيت توليد مثلی جانور دیگري را با کاستناز احتمال بقاي خود افزایش می دهد.
جمع نمره

موفق و پيروز باشيد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

0

الف-باز آلی ( )1/25

ب-جایگاه فعال ( )1/25

د-جایگاه )1/25 ( A

ه 6-نوع ( )1/25

( )1/25

الف -نادرست ( )1/25

3

ه-نادرست ( )1/25

نمره

ج-پيوند فسفودي استر ( )1/25

ح -مضاعف شدن ( 1/25
ب -نادرست ( )1/25

الف-ساختار سوم ( )1/25

ج-درست( )1/25

د-درست ( )1/25

ز-درست ( )1/25

ح-نادرست( )1/25

ب-پيوندهاي آب گریز ( )1/25
( )1/25

ج -گروه فسفات ( ) 1/25

6

7

0

د-ویرایش ( )1/25
1/75

ب-درون هسته ( )1/25

ج-آنزیم رنابسپاراز (  RNAپلی مراز ) ( )1/25
الف-تغيير در ميزان فشردگی فام تن در بخش هاي خاص ()1/5
الف-گسسته ( )1/25

ب-دو نوع ( )1/25

ج)1/25 ( XH Xh-

د-کرموزوم )1/25 ( y

ب-پروتئين ( )1/25

ب-خاموش

( ) 1/25

( )1/25

د-پرتوي فرابنفش (یا اشعه ) x

ج-نشانگان داون ( یا هر بيماري صحيح دیگر) ( )1/25

0
( )1/25

الف -جدایی جغرافيایی که در گونه زایی دگر ميهنی رخ می دهد و در گونه زایی هم ميهنی رخ نمی دهد.
01

1/5

هر مورد 1/25
الف 24-کروموزوم

9

1/75
0

 AAbbCc ، AABbccو یا هر ژنوتيپ داراي سه الل بزرگ ( ستون وسط در نمودار صفحه  45کتاب )
8

2

1/5

ب-دو آنزیم ( )1/25

الف -شماره ( 3توالی پادرمزه یا آنتی کدون) ( )1/25
5

2

و -عامل انعقادي ( VIIIهشت)

و-درست ( )1/25

الف-پروکاریوت ها (باکتري ها)
4

طراح سوال  :سرکارخانم عليزاده – قطب شهيد هاشمی نژاد -ناحيه6

پاسخ نامه

ز-مقدار (ميزان)

2

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه2 :

1/5

(توجه :ذکر کلمه جدایی جغرافيایی کافی است ) ( )1/25
ب -پاي مار ( یا لگن مار و یا هر مثال صحيح دیگر ) ( )1/25

00

الف-درست ( )1/25

ب-نادرست ( )1/25
ادامه پاسخ ها در صفحه بعد
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1/5

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف
02

04

طراح سوال  :سرکارخانم عليزاده – قطب شهيد هاشمی نژاد -ناحيه6

پاسخ نامه

الف 2-عدد ( )1/25

ج-گاز اکسيژن ( ) 1/25

ب 6-مولکول

(  - )1/25پروتئين ( )1/25
( )1/25

0
0

د-سيانيد یا مونواکسيد کربن ( )1/25

الف-با گرفتن الکترون هاي )1/25 ( NADH

ب-الکتات( الکتيك اسيد) ( )1/25

الف-غشا تيالکوئيدها ( یا گرانوم ها ) ( )1/25
05

نمره

ب-گليکوليز (قندکافت) (  )1/25ج-کلروفيل a

الف-در سطح پيش ماده ( )1/25
03

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه2 :

ب-کاهش یافته است ( )1/25

1/5
0

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

الف -روبيسکو ( ریبولوز بيس فسفات کربوکسيالز-اکسيژناز) ( )1/25
06

جNADPH-

ب-دو مرحله ( ) 1/25
الف-جداسازي ژن ( )1/25

07

08
09

( )1/25

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

الف-لنفوسيت ها (نوعی گلبول سفيد) ( )1/25
الف-درست( )1/25

ب-نادرست ( )1/25

ب-فعاليت بسيار کمتري دارد)1/25 ( .
ج-درست( )1/25

د-نادرست( )1/25

ب( 0-حل مسئله) ( )1/25

ج( 2-نقش پذیري ) ( ) 1/25

1/5
0
0

د( 5-شرطی شدن فعال) ( )1/25

الف-می تواند غذا و انرژي دریافتی جانور را افزایش دهد) 1/5( .
20

0

ج-آنزیم ليگاز (اتصال دهنده) ( )1/25

الف( 4-خوگيري) یا عادي شدن ( ) 1/25
21

1/75

0/5

ب-زیرا حانور نر هزینه بيشتري براي توليد مثل می پردازد)1/25 ( .
ج -در پاسخ به نبود غذا ( ) 1/25و یا دوره هاي خشکسالی( )1/25

رابطه عکس دارد ( )1/25
22

1/25

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

موفق و پيروز باشيد
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بسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

نام و نام خانوادگی :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف
0

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

طراح سوال  :سرکارخانم مژگان مددي -قطب شهيد هاشمی نژاد-
ناحيه  -7دبيرستان بانوان قفلی

پاسخ نامه

الف)( غ ) ب) (ص ) پ)( ص ) ت) ( ص )

ث) ( ص) ج) ( غ ) چ)( ص )

نمره

ح) ( غ) هر مورد1/25

2

جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنيد .هر مورد1/25
2

الف)مشابهی ب)شباهت پ)قرمزتر ت) 711ث) بخش داخلی ج) انسولين غير فعال به انسولين فعال

2

چ) پرتوي فرابنفش ح) همانند
انتخاب کنيد .هر مورد1/25
3

الف) دورتري ب) متفاوت پ)همانند ت)کمتر ث) نميتواند ج) شد چ) همه ح) است خ) همانند

2/25

الف) زیرا ژنی ) ارثی( است1/25.نمره

ب) این رفتار سبب کاهش احتمال شکار شدن و افزایش احتمال بقاي جوجه ها می شود چون که رنگ سفيد
4

داخل پوسته تخم هاي شکسته ،راهنماي کالغ هاست 1/5.نمره

0

ج) کبوتر خانگی با احساس موقعيت خود نسبت به ميدان مغناطيسی زمين  1/25نمره
به سواالت تستی زیر پاسخ دهيد :هر مورد1/25
الف)چند مورد صحيح است؟
5

ب) توالی : UGA

 )3سه مورد
 )2میتواند در جایگاه  Aو ،Pپيوند هيدروژنی ایجاد نماید.

پ) در فردي با ژنوتيپ ...........

0

AbDF)2

ت)  )0یك مورد -توليد برخی پروتئين هاي کلروپالست.
اگر یك  ،mRNAتوالی مقابل را داشته باشد :هر مورد1/25

6

الف) دومين کدون وارد شده به جایگاه  Aکدام است؟UGU

0

ب) اولين آنتیکدون که به جایگاه Eوارد می شود کدام است؟UAC
ج)رشته پلی پپتيد حاصل چند آمينواسيد و چند پيوند پپتيدي خواهد داشت؟4-5
7

جواب کوتاه بدهيد :هر مورد1/25

الف) پيوندهاي آب گریز ب)چهارم ج) سوم د) استفاده از اشعه X
ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

218

0

بسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

نام و نام خانوادگی :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه5 :

طراح سوال  :سرکارخانم مژگان مددي -قطب شهيد هاشمی نژاد-
ناحيه  -7دبيرستان بانوان قفلی
نمره

پاسخ نامه

جواب کوتاه بدهيد الف) در سطح پيش ماده ب) در غشاي درونی راکيزه ج)  NADH،FADH2هر
8

مورد1/25

0

جواب کوتاه بدهيد:
الف) سرعت تشکيل رادیکال هاي آزاد از اکسيژن را افزایش می دهد1/25.
9

ب) واکنش نهایی مربوط به انتقال الکترون ها به O 2را مهارمی کند( یا باعث توقف زنجيره انتقال الکترون می

1/75

شود).یکی از موارد کافی است 1/25
ج)یکی از موارد :تحليل و ضعيف شدن ماهيچه هاي اسکلتی و سيستم ایمنی1/25
01

گياهان ،1/25 C3زیرا اولين مادهٔ آلی پایدار ساخته شده ،ترکيبی سه کربنی است1/25

1/5

00

ژنوتيپ هاي  1/75 RR-RW-WWو رسم مربع پانت1/5

0/25

الف) پيوند مغز استخوان و یا تزریق آنزیم و یا ژن درمانی (دو مورد) هر مورد 1/25
02

ب) خاک هاي سطحی کمتر دستخوش فرسایش می شوند.

1/75

هر مورد  1/25الف)بله ،زیرا حتی وقتی در آزمایشگاه قرار دارد و غذا و آب کافی دریافت می کند ،رکود تابستانی
03

را نشان می دهد
ب)خير

04

0
ج) دگرخواهی

 BoDd - AoDdهر مورد 1/25

1/5

در مورد کم خونی داسی شکل به سواالت پاسخ دهيد .هر مورد 1/25
05

06

الف) Aبه جاي T

1/5

ب) HbA HbS

 Ra-WAهر مورد 1/25

1/5

هر مورد 1/25الف) خير ،زیرا از گونه دیگر دریافت نکرده است
07

08

ب) انتقال صفت از یك باکتري به باکتري دیگر توسط پالزميد

ج)یك

هر مورد 1/5

0
2

جمع نمره

موفق و پيروز باشيد
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بسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

نام و نام خانوادگی :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :سرکارخانم سمانه اسدیان – قطب برونسی – شهرستان
رشتخوار -دبيرستان نرجس

پاسخ نامه

الف) صحيح () 1/25
0

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

ب)صحيح ()1/25

پ)غلط (( )1/25زیست فناوري)

2

پ) گزینۀ «)1/25( »3

الف)اکسيژن () 1/25
3

پ)همسانه سازي ()1/25

0

ت)صحيح ()1/25

الف)گزینۀ «( )1/25( »3تجزیۀ آب در فضاي سوم و مصرف  co2در فضاي دوم صورت می گيرد).
ب) گزینۀ«)1/25( »2

نمره

0

ت)گزینۀ «)1/25( »2

ب) باکتریوکلروفيل ()1/25

0

ت) یادگيري ()1/25

الف) اگر هر دو الل (دگره) مربوط به یك ژنوتيپ یکسان باشد ،فرد براي آن صفت خالص است)1/25( .

0

ب) اگر در فنوتيپ حد واسطی از هر دو الل دیده شود)1/25( .
4

پ) صفاتی که فنوتيپ آن ها بين یك حداقل و حداکثر باشد و افراد جمعيت در مجموع طيف پيوسته اي از یك
حداقل و حداکثر فنوتيپ را به نمایش می گذارند)1/25( .

ت) ژن ()1/25
الف) رمز آمينواسيد به رمز پایان تبدیل شود)1/25( .
5

1/5

ب) معادل مجموعه اي شامل یك نسخه از هریك از انواع کروموزوم ها ()1/25
0

الف) انتخاب طبيعی ()1/25
ب) افرادي که به یك گونه تعلق دارند در یك مکان و زمان زندگی می کنند)1/25( .
6

پ) گونه هایی که نياي مشترک دارند)1/25( .
ت) ایجاد جدایی جغرافيایی و گونه زایی دگر ميهنی ()1/25
ادامه پاسخ ها در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

نام و نام خانوادگی :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف
7
8

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

طراح سوال  :سرکارخانم سمانه اسدیان – قطب برونسی – شهرستان
رشتخوار -دبيرستان نرجس

پاسخ نامه

الف) رشد و نمو یا توليد مثل()1/25
الف) سيتوپالسم ()1/25

ب)گلوکز یا ذخيرۀ کبدي()1/25

نمره

پ) 3مرحله ()1/25

ب) )1/25( NADHپيرووات ()1/25( ATP )1/25

الف) ژن هاي الزم براي ساخته شدن انواعی از پروتئين هاي مورد نياز در تنفس یاخته اي ()1/25

1/75
0
0

ب) غشاي درونی راکيزه ()1/25
9

پ) یون هاي اکسيد در ترکيب با پروتون هاي بستره ،آب را تشکيل می دهند)1/25( .
ت) تحليل و ضعيف شدن ماهيچه هاي اسکلتی یا سيستم ایمنی()1/25

01

الف) پيرووات با از دست دادن  CO2به اتانال تبدیل می شود)1/25( .

ب))1/25( NAD+

الف) یا وارد کریچه می شود یا وارد ليزوزوم و یا به خارج یاخته ترشح می شود)1/25( .

00

1/75
1/75

ب) مهار کننده ()1/25
پ) افزایش طول عمر  RNAپيك سبب افزایش محصول می شود)1/25( .
الف) فسفات یك نوکلئوتيد به گروه هيدروکسيل از قند مربوط به نوکلئوتيد دیگر متصل می شود)1/25( .

02

ب) اگر فقط یك جایگاه باشد ،مدت زمان زیادي براي همانندساري الزم است)1/25( .
پ) اگر بيش از یك زنجيره داشته باشد)1/25( .

ت) ویتامين ها ()1/25

ادامه پاسخ ها در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

طراح سوال  :سرکارخانم سمانه اسدیان – قطب برونسی – شهرستان

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

رشتخوار -دبيرستان نرجس
نمره

پاسخ نامه

الف) کارایی گياه در استفاده از طول موج هاي متفاوت نور را افزایش می دهد)1/25( .
03

ب) آنتن هاي گيرندۀ نور( )1/25مرکز واکنش ()1/25
الف) از الکترون فتوسيستم)1/25( 2

0

پ) نرم آکنه اي اسفنجی ()1/25

ب) )1/25( NADPH

0

پ) پروتئينی که در اوین زنجيرۀ انتقال الکترون ضمن عبور الکترون H+ ،را به درون تيالکوئيد پمپ می کند با
04

تشکيل )1/25( H++NADPH
ت) فرایند استفاده از  CO2براي تشکيل ترکيب هاي آلی را گویند)1/25( .
الف) بسياري از مراحل توليد صنعتی در دماي باال انجام می شود)1/25( .

05

ب) ایجاد پيوندهاي نادرست در هنگام ساخته شدن آن در یاختۀ باکتري ( )1/25باعث تغيير در شکل مولکول و
در نتيجه کاهش فعاليت آن می شود.

06

الف)  )1/25( 4ب) )1/25( 3

پ) توليد ( )1/25و پيوند اعضا ()1/25
پ))1/25( 0

الف) از طریق توليد گياهان مقاوم به آفت ()1/25
07

0

ت) )1/25( 5

(واژۀ اضافی)2 :

ب) تبدیل انسولين غير فعال به فعال ()1/25

0
0

پ) باعث ميشود بدون اتالف وقت اقدامات درمانی و پيشگيري الزم براي جلوگيري از انتقال صورت گيرد.
()1/25
در شکل هاي  0تا  ،3ابتدا مترسك پرنده ها را می ترساند ( )1/25ولی پس از مدتی آن ها متوجه می شوند

08

0

مترسك به آن ها آسيبی نمی رساند )1/25( .پرنده ها به آن خو می گيرند ( )1/25ودیگر مترسك کارایی ندارد.
()1/25
هرچه بر ميزان تراکم اکسيژن افزوده می شود از ميزان فتوسنتز کاسته می شود ( )1/25زیرا افزایش غلظت

09

21

1/5

O2سبب فعال شدن خاصيت اکسيژنازي روبيسکو می شود و تنفس نوري رخ می دهد)1/25( .
محرک شرطی صداي زنگ ( )1/25محرک طبيعی (غذا) ( )1/25ب) همراه با محرک طبيعی باشد ()1/25

202

1/75

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

طراح سوال  :سرکارخانم سمانه اسدیان – قطب برونسی – شهرستان
رشتخوار -دبيرستان نرجس
نمره

پاسخ نامه

الف) بارداري ()1/25و شيردادن( )1/25به نوزاد فعاليت هاي پر هزینه اي است.
20

22

23

تعداد صفحه4 :

1/75

ب) تا موفقيت توليد مثلی آن ها تضمين شود)1/25( .
با صرف انرژي کم تر ( )1/25و در زمان کوتاه تري محل دقيق آن را پيدا می کند)1/25( .

1/5

الف) با ادامۀ ساخت  RNAتوسط  RNAپلی مراز RNA ،طویل ميشود)1/25( .

1/75

ب) بخشی از رشتۀ  DNAکه مکمل رشتۀ  RNAي رونویسی شده است)1/25( .
پ)در ساختار نهایی  tRNAنوکلئوتيدهاي مکمل می توانند پيوند هيدروژنی ایجاد کنند)1/25( .
جمع نمرات

موفق وپيروز باشيد
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بسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

طراح سوال  :جناب آقاي محسن غفاري – قطب شهيد دهقان-
شهرستان باخرز -دبيرستان شهيد رجایی

پاسخ نامه

ب)درست

0

الف) نادرست

2

الف) 2

3

الف)  mRNAب) عوامل رونویسی متصل به آن

ب)2

د)درست

ج)نادرست

نمره

0/25

ه)درست

1/75

ج)0
ج) جانشينی

د) یاخته هاي بدن جنين

الف) گاهی به ساختارهایی برم یخوریم که در یك عده بسيار کارآمد هستند اما در عده دیگر ،کوچك یا ساده

0
0/5

شده وحتی ممکن است فاقد کار خاصی باشند .این ساختارهاي کوچك ،ساده یا ضعيف شده را ساختارهاي
4

وستيجيال (به معنی ردپا) می ناميم.
ب) فرایندي که با مصرف اکسيژن ،آزاد شدن کربن دي اکسيد و همراه با فتوسنتز است
چ) تغيير نسبتاً پایدار در رفتار که در اثر تجربه به وجود می آید یادگيري نام دارد
الف) بيانه(اگزون) ب)شماره 9

5

ج) انتخاب طبيعی

د)در سيتوپالسم

ه)سه بار

ر)ناقل الکترون

0/75

ز)دگر خواهی

6

نيمه حفاظی

1/25

7

این آنزیم پيوند فسفودي استر بين دو انتهاي مکمل را ایجاد می کند

1/5

8

الف) :واژگونی

9

رمزه هاي رناي پيك-آمينواسيدها -رِناتَن ها -رناهاي ناقل ATP -دومورد

1/5

01

ناخالص.

1/25

.تغيير  pHبا تأثير بر پيوند هاي شيميایی مولکول پروتئين می تواند باعث تغيير شکل آنزیم شود و در نتيجه

1/5

00

1/5

ب) مضاعف شدن

امکان اتصال آن به پيش ماده از بين برود ،در نتيجه ميزان فعاليت آن تغيير می کند

02

الف) آمينواسيد

ب) آمينواسيد

03

الف) چهار تا

ب) سه تا

1/75

ج) نوکلئوتيد

1/5

-0ساخته شدن در سطح پيش ماده
04

05

-2ساخته شدن اکسایشی
nad+-0یا nadh

1/75
 -3ساخته شدن نوري

 -2کربن دي اکسيد -3استيل CoA -4
ادامه پاسخ ها در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

نام و نام خانوادگی :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف
06

07

08

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

طراح سوال  :جناب آقاي محسن غفاري – قطب شهيد دهقان-
شهرستان باخرز -دبيرستان شهيد رجایی
نمره

پاسخ نامه

ب) پمپ سدیم  -پتاسيم

الف) گلوبولين

1/5

Y

xH

الل هاي پدر و مادر(1/5نمره)

 XhYپسر بيمار()1/25

xH xhدختر ناقل()1/25

Xh

رانش دگره اي-شارش –آميزش غير تصادفی – جهش – انتخاب طبيعی (دومورد)

1/5

09

الف) باکتري هاي گوگردي ارغوانی و سبز

21

استفاده از دیسَکی است که داراي ژن مقاومت به پادزیستی مثل آمپی سيلين است.

1/5

20

براي جانوران ميزان سود یعنی ميزان انرژي موجود در غذا و هزینۀ به دست آوردن غذا و مصرف آن اهميت دارد

1/5

روزنه ها در طول روز بسته و در شب بازند )1/25(.برگ،ساقه یا هردوي آنها در چنين گياهانی گوشتی و پرآب

1/75

22

ب) باکتریوکلروفيل

0

1/75

است )1/25(.این گياهان در کریچه هاي خود ترکيباتی دارند که آب را نگه ميدارند)1/25(.
الف) توليد آميالزهاي مقاوم به گرما

23

0

ب) جانشينی یك آمينواسيد پالسمين با آمينواسيد دیگري در توالی ،باعث می شود که مدت زمان فعاليت
پالسمایی و اثرات درمانی آن بيشتر شود.
چون توليدمثل براي آنها هزینۀ بيشتري دارد )1/25(.پس جانوران ماده باید جفت انتخاب کنند تا

24

1/75

موفقيت توليدمثلی آنها تضمين شود(.)1/25و همچنين نشان دهنده سالمت کامل نر ودر نتيجه فرزند
هست)1/25(.
ب) دوم یا سوم

25

الف) اول

26

الف) اطالعات ژنی فرد
الف) مسقل از جنس

27

1/75

ج)مارپيچ

ب) نقش پذیري جوجه غازها طی چند ساعت پس از خروج از تخم رخ می دهد.

1/5

ج) آنزیم تجزیه کننده فنيل آالنين توليد نمی شود

0

ب)بافت مغزي

د) نهفته
جمع نمرات

موفق و پيروز باشيد
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21

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

نام و نام خانوادگی :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

3

( )1,25ب) غلط ( 3جایگاه ژنی )

و) غلط ( از رنگریزه هاي متفاوت
الف ) ATP

2

طراح سوال  :سرکار خانم صفاریمقدم – قطب شهيدش.شتري-

شهرستان نيشابور – دبيرستان غيردولتی شکوفا

پاسخ نامه

الف ) صحيح
0

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه3 :

و) ناقل

()1,25

()1,25

یك سر داراي گروه فسفات

د) صحيح

( )1,25ج) صحيح ()1,25

ه) غلط (به صورت طبيعی در باکتري ها هستند)

( )1,25ب) غالف آوندي
ه) ژنی

نمره

( )1,25ج) تخمير الکتيکی

()1,25

()1,25
()1,25

د) یادگيري ()1,25
0/5

()1,25

()1,25

0/5

و سر دیگر داراي گروه هيدروکسيل می باشد .

()1,25

1/5

الف ) هر کدام قطعاتی از رشته هاي قبلی و رشته هاي جدید را به صورت پراکنده دارد ()1,25
4

ب) براساس ميزان حرکت

( )1,25ج) فعاليت بسپارازي ( تشکيل پيوند فسفودي استر )

()1,25

0

فعاليت نوکلئازي (شکستن پيوند فسفودي استر) ()1,25
الف ) گلوکز ()1,25
ب) پروتئين خاصی به  RNAبسپاراز کمك می کند تا بتواند به راه انداز متصل شود .
5

ج) با تغيير تمایل پيوستن این پروتئين ها به راه انداز
د) با تغيير در ميزان فشردگی کروموزوم ها

6

()1,25

()1,25

الف ) بين فتوسيستم  0و فتو سيستم 2
ب) انتقال انرژي نور به مرکز واکنش
ج) یاخته هاي اسفنجی

()1,25
1/75

ج) تا  RNAو پلی پپتيد ساخته شده متفاوت نباشند.

7

0/25

()1,25

الف ) تا  RNAبسپاراز اولين نوکلوتيد را به طور دقيق پيدا کند.
ب) توالی هاي ویژه اي در DNA

()5 .1

()1,25

( // )1,25بين فتو سيستم  0و NADP+
()1,25

()1,25
0

()1,25
ادامه پاسخ ها در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97

ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

طراح سوال  :سرکار خانم صفاریمقدم – قطب شهيدش.شتري-

شهرستان نيشابور – دبيرستان غیردولتی شکوفا
نمره

پاسخ نامه

الف ) زیرا بسياري از مراحل توليد صنعتی در دماهاي باال انجام می شود .
8

تعداد صفحه3 :

()1,25

ب) ایجاد پيوند هاي نادرست در هنگام ساخته شدن آن در یاخته باکتري باعث تغيير در شکل مولکول و در نتيجه
( )1,25ج) توليد

کاهش فعاليت آن می شود .

 /و پيوند اعضا

()1,25

0

()1,25

الف ) زیرا محيط جانوران همواره در حال تغيير است و جانوران باید بتوانند به این تغييرات پاسخ مناسبی بدهند.
9

()1,25
ب) تغيير فصل

0
()1,25

 /نامساعد شدن شرایط محيط

الف )  .0جایگاه شروع همانند سازي
01

()1,25

 .2ژن مقاوم به پادزیست ()1,25
1/75

ب) آنزیم گيالز ()1,25
الف ) ماهيت شيميایی گروه R

00

()1,25

 /کاهش منابع مورد نياز

()1,25

()1,25

ب) پيوند هاي هيدروژنی

ج) انرژي اوليه کافی براي آن وجود داشته باشد

()1,25

0

()1,25
()1,25

د) تا زمانی که تمام جایگاههاي فعال با پيش ماده اشغال شود

در صورتی که منابع گلوکز و ذخيره قندي کبد براي تأمين انرژي کافی نباشد ()1,25
02

 ،یاخته هاي بدن براي توليد  ATPسراغ تجزیه چربی ها ( )1,25و پروتئين ها می روند )1,25( .
جانور بين تجربه هاي گذشته و موقعيت جدید ارتباط برقرار می کند

03

04

()1,5

و با استفاده از آن ها براي حل مسئله جدید آگاهانه برنامه ریزي می کند
الف ) گروه خونی B

()1,25

ب)  BBیا BO

()1,25

ادامه پاسخ ها در صفحه بعد
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1/75

()1,25

1/75

1/5

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

نام و نام خانوادگی :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تعداد صفحه3 :

تاریخ امتحان 0398 / / :

طراح سوال  :سرکار خانم صفاریمقدم – قطب شهيدش.شتري-

شهرستان نيشابور – دبيرستان غیردولتی شکوفا
نمره

پاسخ نامه

الف ) شامل  22فام تن هاي غير جنسی و فام تن هاي جنسی  Xو )1,25( Y

05

( )1,25ج) با استفاده از کاریوتيپ

ب) اگر درون ژن رخ دهد پيامدهاي مختلف خواهد داشت .

()1,25

0

د)()1,25
بله ()1,25
06

1/5

زیرا نمی توانند با افراد گونه نياي خود آميزش کنند بنابراین گونه جدید به شمار می روند )1,25( .
جاندارتراژنی  ( :جاندار تغيير یافته ژتنيکی )
جانداري که از طریق مهندسی ژنتيك

( )1,25داراي ترکيب جدیدي از مواد ژنتيکی شده

()1,25

دیسك ( :فام تن هاي کمکی )
07

0
()1,25

یك مولکول دناي دو رشته اي و حلقوي خارج فام تنی

که معموال درون باکتریها و بعضی قارچ ها مانند مخمرها هستند و مستقل از ژنوم ميزبان همانند سازي می کنند.
()1,25
الف ) انتخاب طبيعی ( )1,25ب) نقش پذیري (مدت کوتاهی پس از تولد قادر به ایجاد می باشد) ()1,25

08

ج) بنفش ( بيشترین جذب در محدوده  ( 511-411بنفش  /آبی ) اما  bآبی را بيشتر جذب می کند.

()1,25

0

د) رانش ()1,25

09
21
20

با استفاده از کاربرد زیست فناوري در کشاورزي ،

()1,5

توليد گياهان مقاوم به خشکی و کم آبی

الف ) افراد گونه بتوانند زایا باشند ( )1,25ب) قند کافت صورت نگرفته تخمير رخ نمی دهد
الف )  .0گلوکز

ATP .2

 .3پيرودات

CO2 .4

موفق و پيروز باشيد

 )5استيل

ب) تغيير الکلی

جمع نمرات
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()1,25

()1,5

0

1/5
0/5
21

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف
0

2

تعداد صفحه3 :

تاریخ امتحان 0398 / / :

طراح سوال  :سرکارخانم آزاده دارینی -قطب شهيدفرومندي –
شهرستان جغتاي – دبيرستان حضرت فاطمه (س)

پاسخ نامه

الف) نادرست (( )1/25ص)40

ب) نادرست(()1/25ص )73

د) نادرست (()1/25ص )012

ه) نادرست ( ()1/25ص )003

نمره

ج) درست ( ()1/25ص)89

الف) گزینه  ()1/25( 3ص)01

ب) گزینه ()1/25( 4ص)40

ج) گزینه ()1/25( 4ص )45

د) گزینه ()1/25( 4ص )55

ه) گزینه ()1/25( 2ص)84

و) گزینه  ()1/25( 0ص )014

0/25

0/75

ي) گزینه ()1/25( 3ص)000
الف) ویرایش (()1/25ص)02
3

4

ج) پيرووات (()1/25ص)66

د) غالف آوندي (()1/25ص)87

و) دناي نوترکيب(()1/25ص)95

ه) غذایابی بهينه (()1/25ص)008

الف) هليکاز (()1/25ص)00
الف) قند ریبوز (()1/25ص)4

5

6
7

الف) رشته ()1/25( Cص)26

9

0/5

ب)  6آنزیم هليکاز و  02آنزیم  DNAپليمراز(()1/5ص)00

1/75

ب)  3عدد (()1/25ص 4و )5

1/75

ج) باز آلی تيمين (()1/25()Tص)4
الف) ساختار دوم(()1/25ص)07

8

ب) فنوتيپ( رخ نمود) (()1/25ص)41

1/5

ب) ساختار اول(()1/25ص 06و )07

1/5

ب) چپ به راست (()1/25ص)26

الف) ()1/25( AAAص 31و )30

ب) ()1/25( CUGص 31و )30

ج) ()1/25( CUGص 31و )30

د)  6آمينواسيد (()1/25ص 31و)30

الف) قند مالتوز (()1/25ص)34

ب) پروتئين مهارکننده (()1/25ص)34

0

ج) بخش هاي فشرده کروموزوم (فام تن) کمتر در دسترس  RNAپليمراز قرار می گيرد .بنابراین با تغيير در

0

ميزان فشردگی کروموزوم می توان از دسترس  RNAپليمراز دور بود()1/5( .ص)36
الف) وابسته به جنس (()1/25ص)43ب) رسم مربع پانت (( )1/75ص)43ژنوتيپ مادر( )1/25( 𝐱 𝐇 𝐱 𝐡 :ص)43
ژنوتيپ پدر( )1/25( 𝐱 𝐡 𝐲 :ص)43
01

ادامه پاسخ ها در صفحه بعد
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گامت ها

𝐡𝐱

𝐇𝐱

𝐡𝐱
𝐲

𝐡𝐱𝐡𝐱
𝐲𝐡𝐱

𝐡𝐱𝐇𝐱
𝐲𝐇𝐱

0/5

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

02

طراح سوال  :سرکارخانم آزاده دارینی -قطب شهيدفرومندي –
شهرستان جغتاي – دبيرستان حضرت فاطمه (س)

پاسخ نامه

الف) مضاعف شدگی (()1/25ص)50
00

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه3 :

ب) توالی هاي تنظيمی (()1/25ص)50

ج) جانشينی (()1/25ص)48
گونه اي که دو یا چند گونه از تغيير آن اشتقاق پيدا کرده باشند()1/5( .ص)58

03

الف) هم ميهنی (()1/25ص)60

ب) ( 3nتریپلوئيد)(()1/25ص)60

نمره

1/75
1/5
1/5

04

الف) جهش حذف (()1/25ص)50

ب) نوکلئوتيد آدنين دار (()1/25ص)50

1/5

05

الف) تخمير الکلی(()1/25ص)73

ب) تخمير الکتيکی(()1/25ص)74

1/5

06

الف) استيل کوآنزیم ()1/25( Aص)69

ب) اکسایش مولکول شش کربنه (()1/5ص)69

1/75

الف) مولکول اکسيژن (()1/25ص)71
07

ب) در زنجيره انتقال الکترون :ساخته شدن اکسایشی (()1/25ص)71

1/75

در فرآیند گليکوليز :ساخته شدن در سطح پيش ماده (()1/25ص)66
الف) آنتن هاي گيرنده نور و یك مرکز واکنش (()1/5ص)81
08

ب) غشا تيالکوئيد (()1/25ص)81

ج) بستره کلروپالست (()1/25ص)84

0/25

د) الکترون حاصل از تجزیه نوري آب (()1/25ص)83
الف) قند پنج کربنه به نام ریبولوز بيس فسفات (()1/25ص)84
09

ب) تبدیل مولکول سه کربنه به قند سه کربنه (()1/25ص)84

1/5

الف) پيوند بين نوکلئوتيد آدنين دار و گوانين دار (()1/25ص)94
ب) آنزیم ليگاز (()1/25ص)95
21

ج) اتصال قطعه دنا به ناقل و تشکيل دناي نوترکيب (()1/25ص)94

0/25

د) ایجاد منافذ در دیواره باکتري به منظور وارد کردن دناي نوترکيب به سلول ميزبان (()1/5ص)95
20

دو مورد از موارد :توليد دارو ،توليد واکسن ،ژن درمانی ،تشخيص بيماري ها ( ()1/5ص  012و  013و )014
ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

221

1/5

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :سرکارخانم آزاده دارینی -قطب شهيدفرومندي –

شهرستان جغتاي – دبيرستان حضرت فاطمه (س)

پاسخ نامه

الف) خوگيري (()1/25ص)001
22

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه3 :

نمره

ب) صداي زنگ (()1/25ص)000
0

ج) نقش پذیري (()1/25ص)003
د) شرطی شدن فعال (یادگيري با آزمون و خطا) (()1/25ص)000
الف) براي خنثی کردن مواد سمی حاصل از غذاهاي گياهی (()1/25ص)008

23

1/75

ب) ميدان مغناطيسی زمين (()1/25ص)009
ج) دگر خواهی (()1/25ص 022و )023
جمع نمرات

موفق و پيروز باشيد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

طراح سوال  :جناب آقاي حسن تقوي مقدم – قطب شهيدفرومندي –

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

2

3

ج) درست ()1/25

5

0

د) نادرست ()1/25

الف)اگزون (بيانه) ()1/25

ب) پاداکسنده ها()1/25

ج) دگرخواهی ()1/25

د) ناقل ()1/25

الف) نوکلئازي ()1/25

0

ب) تيمين یا سيتوزین یا یوراسيل ( )1/25ج) جابجایی ()1/25

0

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

ب) پيوند هيدروژنی ()1/25

ج) ب یا صفحه اي ()1/25

به طور دقيق پيدا و رونویسی را از آنجا آغاز کند)1/5( .

الف) در جایگاه )1/25( A

1/75

ب) راه انداز موجب می شود رنابسپاراز اولين نوکلئوتيد مناسب را
ج) نقطه C

مهار کننده ( )1/25که به اپراتور متصل است)1/25( .
7

1/75

ب) دنا را با استفاده از نوکلئوتيدهایی که ایزوتوپ سنگين نيتروژن

الف) رناي رناتنی یا ریبوزومی ()1/25
6

نمره

ب) نادرست ()1/25

الف) همانندسازي نيمه حفاظتی ()1/25
4

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

پاسخ نامه

الف) نادرست ()1/25
0

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

0/75

د) با استفاده از پروتئين

و) توالی افزاینده ()1/25

ب) در جایگاه )1/25( E

1/5
0

گامت ها
8

الف) گروه خونی  ABو گروه )1/5( O
9

ج) رابطه بارزیت ناقص ()1/25

ب) فام تن شماره )1/25( 0
د) )1/25( AABBCC

0/75

و) آنزیمی که امينواسيد فنيل االنين را

تجزیه می کند)1/5( .

الف) هنگام جفت شدن فام تن هاي همتا و ایجاد چهارتایه ها ()1/5
01

رانش دگره اي ( )1/25د) شيميایی ()1/25

ب) حالت ناخالص ()1/25

و) خطاي کاستمانی ()1/25

بقایاي پا در لگن مار پيتون ()1/25
ادامه پاسخ ها در صفحه بعد
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ج)

ه) دگرميهنی ( )1/25ي)

2

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

طراح سوال  :جناب آقای حسن تقوی مقدم – قطب شهیدفرومندی –
شهرستان خوشاب  -دبیرستان نمونه دولتی امام حسن مجتبی (ع)

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

پاسخ نامه

الف) ساخته شدن  ATPدر سطح پيش ماده ()1/5
00

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

ج) غشاي درونی راکيزه ()1/25

نمره

2/25

ب) تخمير الکلی ()1/25

د) از الکترون هاي پر انرژي  NADHو )1/5( 2FADH

زیرا بدن در نبود قند براي توليد  ATPبه سراغ تجزیه چربی ها و پروتئين ها می رود)1/5(.

و)
ه) سيانيد

()1/25
الف) کارتنوئيد ها ()1/25
02

0/5

ب) یاخته هاي نرده اي ()1/25

ج) فتوسيستم  0از فتوسيستم  2و فتوسيستم  2از تجزیه مولکول آب الکترون می گيرد.
د) روبيسکو و فعاليت کربوکسيالزي ()1/5

03

ج) گياهان )1/25( 3C

الف) گياهان )1/25( CAM

ب) گياهان )1/25( 4 C

الف) بين  Gو )1/25( A

ب) شوک الکتریکی و شوک حرارتی ()1/5

1/75
2

ج) لخته ها به طور طبيعی در بدن توسط آنزیم پالسمين تجزیه می شوند)1/5( .
04

د) توليد گياهان مقاوم به افت /بذرهاي اصالح شده /توليد گياهان مقاوم به علف کش و )1/25( ...
و) در این روش ژن پادگن (آنتی زن) سطحی عامل بيماریزا به یك باکتري یا ویروس غير بيماریزا منتقل می شود.
()1/5
الف) شرطی شدن فعال زیرا با دادن پاداش یا تنبيه همراه بوده است)1/75( .

05

غذاهاي گياهی را در لوله گوارش انها خنثی شود) 1/5 (.

ب) تا مواد سمی حاصل از

2

ج) باید بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند)1/25( .

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

موفقو پيروز باشيد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

نام و نام خانوادگی :

طراح سوال  :سرکارخانم زهرا بهروان –قطب شهيد فرومندي-

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف
0

3

شهرستان سبزوار دبيرستان کاوشگران

پاسخ نامه

الف)درست

پ)نادرست

ب)درست

الف)سيتوپالسم –غشا پایه
2

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

نمره

ت)نادرست ث)درست

ب)H2O

پ)بالستوال

ج)نادرست

ت)عذایابی

چ)نادرست ح)نادرست

ث)راکيزه ج)H2O

چ)لوله

گوارش ح)یادگيري

ب) 2پ)4

الف)3

ت)3

ج) 3چ)3

ث)0

ح)3

-0چون توالی نوکلئوتيد ي رشته رمز گذار ،شبيه رشته رنایی است که ساخته می شود.
-2در گروه خونی ،ABهر دو دگره AوBبروز می کند ودو کربوهيدرات AوBروي گلبول قرمز قرار می گيرند به این
نوع رابطه هم توانی می گویند.
-3الف) در سوراخ هاي غشایی  ،مجموعه اي از پروتئين ها با ساختار صفحه اي وجود دارد که در کنار هم منظم
4

شده اند.
ب)دونوع زنجيره آلفا ودو نوع زنجيره بتا در ساختار هموگلوبين وجود دارد.
-4الف)-0رنابسپاراز

-2رناي پيك -3پروتئين

-4رناتن

ب)پروکاریوت پ)از چپ به راست
5

0با2/eبا3/aبا4/bبا5/dبا6/cباf
الف مادر XHXhو جنسيت فرزند پسر است.

6

کامه ها

(XH)0/2

(Y)0/2

(XH)0/2

(XHXH)0/4

(XHY)0/4

(Xh)0/2

(XHXh)0/4

(XhY)0/4

ب)یك چهارم()0/4

ادامه پاسخ ها در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

نام و نام خانوادگی :

طراح سوال  :سرکارخانم زهرا بهروان –قطب شهيد فرومندي-

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه4 :

شهرستان سبزوار دبيرستان کاوشگران
نمره

پاسخ نامه

الف) اندام حرکتی جلویی مهره داران مختلف ب) بال کبوتر وبال پروانه آنالوگ هستند.
7
8
9

ج)چون غذا هاي گياهی پاد اکسنده والياف دارند.
الف)گياهان CAM

ب) گياهان C4

پ)گياهان C3

ت)گياهان C3

حشره دراثر خوردن گياه مقاوم شده از بين می رود وفرصت ورود به درون غوزه پنبه را از دست می دهد .بنابراین
،نياز به سم پاسی مزرعه کاهش می یابد
سارهایی که تجربه مهاجرت دارند بهتر از آن هایی که براي نخستين بار مهاجرت می کنند مسير مهاجرت را

01

تشخيص می دهند.
الف) مولکولهاي پيرووات و ATP

ب)در مرحله اول کربس ،ضمن ترکيب اتصال کوآنزیم Aبا مولکول چهار

00

کربنی ،کوآنزیم Aجدا و مولکول شش کربنی ایجاد می شود.

02

الف) T

03

جهش با افزودن دگره هاي جدید،خزانه ژنی راغنی تر ميکند وگوناگونی را افزایش می دهد.

ب)2عدد

جمع نمرات

موفق و پيروز باشيد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

نام و نام خانوادگی :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف
0

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه2 :

طراح سوال  :سرکار خانم نرگس پيرنيا – قطب شهيد کاوه -شهرستان
تبادکان

پاسخ نامه

الف) غ

ب)غ

ت)ص

پ)غ

ث)ص

ج)ص

نمره

چ)غ

2

ح)ص

الف)رناي رناتنی( RNAریبوزومی) ب) رنا بسپاراز  RNA ( 3پلی مراز  )3پ) فنوتيپ ت)  xو y
2

3

2

ث) انتقال فعال ج) غشا تيالکوئيد چ) توده داخلی ه) غذایابی بهينه
الف) 2

ب) 3

پ) 4

ت)0

ث) 0

ج)3

چ)3

2

ح)0

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

2

دوراهی همانند سازي می گویند)1,25(.
ب) به ساخته شدن (RNAرنا) ( )1,25از روي بخشی از یك رشته ي دنا( )DNAرو نویسی گفته ميشود)1,25(.
4

پ) مجموع همه ي دگره هاي موجود ( )1,25در همه ي جایگاه هاي ژنی افراد یك جمعيت را خزانه ژن آن
جمعيت می گویند)1,25(.
ت) یعنی قرار دادن نسخه سالم ( )1,25یك ژن در یاخته هاي فردي که داراي نسخه ناقص از همان ژن است.
()1,25
الف) نتيجه گرفت تعدادي ( )1,25از باکتري هاي بدون کپسول ،کپسول دار شدند)1,25(.

5

0,25

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

ت) پيوند هاي هيدروژنی
6

الف) توالی آنتی کدون ب) طویل شدن پ) ميانه (اینترون) ت) بخشی از راه انداز
الف) هم توانی() 1/25

ب)) 1/25( Dd

پ) RW*RW
7

RW

RR

WW

RW

ث) اپراتور

0,25
0,75

)1/75( 2/4

ت) تغذیه نوزاد با شير خشك هاي فاقد فنيل آالنين و در رژِیم غذایی او براي آینده از رژیم بدون یا کم فنيل
آالنين استفاده می شود( )1/5
ادامه پاسخ ها در صفحه بعد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه2 :

طراح سوال  :سرکار خانم نرگس پيرنيا – قطب شهيد کاوه -شهرستان

تبادکان
نمره

پاسخ نامه

الف) در صورتی که تعداد نوکلئوتيد هاي حذف یا اضافه شده مضربی از  3باشد
8

9

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

الف) افزایش تنوع

الف) ماده ي زمينه اي سيتوپالسم
01

1,75

ب) دوبار

1,5
پ) فضاي بين دو غشا

ت) NADHو 1)/5( FADH2

ث) واکنش نهایی مربوط به انتقال الکترون ها به  O2را مهار می کند)1/5(.
الف)  -0توليد  H+در فضاي درون تيلوکوئيدبه علت تجزیه آب و پمپ  H+از بستره به داخل تيالکوئيد()1/5

0,75

پ) C3

ب) ترکيب  3کربنی
00

0,75

ت) در هردو  CO2توليد می شود .در تنفس سلولی  ATPتوليد می شود ولی در تنفس نوري توليد نمی شود()1/5
ث) باکتري هاي گوگردي فتوسنتز کننده
الف) ) 1,25( 2

02

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

0,25

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

03

الف) خو گيري( عادي شدن)

1,5

ب) شرطی شدن فعال

الف) کاهش احتمال شکار شدن یا افزایش احتمال بقاي جوجه ها
پ) چون جانور نر هزینه ي بيشتري در توليد مثل می پردازد.
04

0,25

ب) چند همسري

ت) چون مواد مورد نياز آنها را تآمين می کند.

ث) احتمال شکار شدن کمتر می شود یا دسترسی به منابع غذایی ممکن است افزایش یابد یا شکار گروهی
موفقيت بيشتري دارد.
جمع نمرات

موفق و پيروز باشيد
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بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

نام و نام خانوادگی :

طراح سوال  :سرکار خانم بی بی سادات عابدیان -قطب رشهيد

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

تاریخ امتحان 0398 / / :

تعداد صفحه2 :

مدرس -شهرستان کاشمر

پاسخ نامه

0

الف)ATP

2

الف)صحيح

3

الف) در ساختار سوم

(ج) متيونين

(ب)ویرایش

(ج) غلط

(ب) غلط

نمره

(د) مثبت (هرمورد  1/25نمره)

(د) صحيح

( ه) غلط

(و)صحيح

(ب) در جایگاه A

5

6

الف) رنا بسپاراز (( )1/25ب) اپراتور()1/25

7

حذف بخشهایی از ملکول رنا(حذف رونوشت هاي اینترون)

(ب) دناي داراي نيتروژن  04در باالي لوله قرار می کيرد.

8

توالی افزاینده= نوکلئوتيد

9

الف)  IA , IBیا) 1/5 (A , Bنمره

(ج) به پروتئين سازي سرعت بيشتري می دهد)1/5( .

آنزیم تجزیه کننده فنيل آالنين = آمينواسيد
(ب) گروه خونی AB

1/5

0
1/5

(ج) کروموزوم شماره 9

الف)پيوسته = قد یا رنگ پوست و .......و گسسته = مثل گروه خونی (هرمثال صحيح دیگر قابل قبول است)

1/5
0
1/75

ب) صفات پيوسته یا (قد و )....
الف) جهشی که کدون یك آمينواسيد را به کدون پایان تبدیل کند ()1/5

00

0

رشته اول می شود )1/5( .افزایش پایداري اطالعات و فشرده شدن بهتر کروموزومها نيز صحيح است.
الف) دو نوار

01

0/5
1/5

باعث می شود قطر ملکول در سراسر آن یکسان باشد( )1/5باعث شناسایی ترتيب نوکلئوتيدها در رشته مکمل
4

0

ب) کوتاه می شود ()1/25

0

(ج) ناهنجاري عددي ()1/25

02

دو مورد از 5مورد :جهش – رانش دگره اي – شارش ژن  -انتخاب طبيعی  -آميزش غير تصادفی

1/5

03

هر چه دناي دو جاندار شباهت بيشتري به یکدیگر داشته باشند ،خویشاوندي نزدیك تري دارند.

1/5

04

الف) شارش ( ب) خطاي ميوزي(کاستمانی)

1/5

05

الف) کراتين فسفات (ب) در ميتوکندري (ج) NADHو FADH2

0

الف) براي توليد  ATPاستفاده می شود.
06

(ج) CO2

(د) آب

(ب) در بخش داخلی (ماتریکس) دميتوکندري

(ه) سيانيد
ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

228

0/25

بسمه تعالی

سؤاالت امتحان نهایی درس  :زیست

ساعت شروع  8:صبح

رشته  :تجربی

مدت امتحان 700 :

شناسی
سال دوازدهم آموزش متوسطه

نام و نام خانوادگی :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 97
ردیف

طراح سوال  :سرکار خانم بی بی سادات عابدیان -قطب رشهيد
مدرس -شهرستان کاشمر

پاسخ نامه

الف) دنا و رناتن ()1/5
07

تاریخ امتحان 0398 / / :

نمره

(ب) بوسيله ملکولهاي ناقل الکترون ()1/25

د)از تجزیه آب ()1/25

(ج) کلروفيل )1/25( a

08
09

الف) H2S

21

به جانداري که از طریق مهندسی ژنتيك داراي ترکيب جدیدي از مواد ژنتيکی شده است.

1/5

(ب) باکتریوکلروفيل

الف) توليد مقادیر زیادي دناي خالص ()1/5

1/5

(ب) آنزیم ليگاز

1/5
1/75

توليد گياهان مقاوم در برابر آفت ها  -اصالح بذر – توليد گياه مقاوم به شوري و خشکی – تنظيم سرعت
22

0/5

(ه) در بستره کلروپالست ()1/25

زیرا اولين ماده آلی پایدار ساخته شده ،ترکيبی سه کربنی است.

20

تعداد صفحه2 :

0

رسيدن ميوه ها – افزایش ارزش غذایی محصوالت کشاورزي (2مورد 1/5نمره)
ب) با جداشدن بخشی از توالی به نام زنجيره ي C
الف)جانور با چشم پوشی از محرک هاي بی اهميت ،انرژي خود را براي انجام فعاليتهاي حياتی حفظ می کند.

0/25

()1/5
23

ب) زمانيکه مدتی با یك محرک طبيعی همراه شود)1/5( .
ج) شرطی شدن فعال ()1/25
الف) در نظام تك همسري

24

0

ب) صدف هاي بزرگ با اینکه انرژي بيشتري دارند اما براي شکستن آنها باید انرژي بيشتري صرف شود)1/5( .
رفتار دگر خواهی
جمع نمرات

موفق و پيروز باشيد
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