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مي پژوهش-1 ي ميكروسفرها ............... دهند كه همه ها نشان
مي1 و جوانه بزنند. توانند با جذب مولكول)  هاي ليپيدي بزرگ شده
آن ) زنده2 و تشكيل به اند  دهي سلول بوده است. سمت سازمان ها نخستين قدم
 اند. توانايي انتقال صفات ارثي به نسل بعدي خود را داشته)3
و دواليه ) منحصراً از زنجيره4  اي هستند. هاي كوچك آمينواسيدي تشكيل شده

مي-2  هاي جانوري در تاريخ زمين محسوب كرد؟ ترين گروه توان از جمله متنوع كدام جاندار را
ال4 ) برگ متحرك3 ) پتروداكتيل2 ) المپري1 ك پشت)

مي-3 و ضد تبخير آب را در كدام جانور  توان ديد؟ پوست ضخيم
 ) ملخ4 ) ماهي3 ) سنجاقك2 ) كروكوديل1

 كدام جانور، بال استخواني دارد؟-4
 ) بيستون بتوالريا4 ) پتروداكتيل3 ) برگ متحرك2 ) سنجاقك1

 ها درست است؟ كدام عبارت درباره كواسروات-5
آن1 آم ) هرگز در و مشابه غشاي سلولي هستند. ) حباب2 شود. ينواسيد يافت نميها  هاي ريز آبدوست

و زنده هستند.3 و جذب ليپيدهاي ديگر را دارند. ) قابليت بزرگ4 ) توانايي جوانه زدن داشته  تر شدن
 ها سال قبل، غلبه با كدام گياهان بوده است؟ هاي باتالقي ميليون در جنگل-6

و درختان بلند دانه كوتاههاي درختي ) سرخس1 و سرخس ) درختان كوتاه دانه2 دار تر  هاي درختي بلندتر دار
بي هاي درختي كوتاه ) سرخس3 و درختان بلند بي4 دانه تر و سرخس ) درختان كوتاه  هاي درختي بلندتر دانه

مي كدام گروه آغازيان را منشأ گروه-7  دانند؟ هاي جانوري امروزي
فا1  دار ) تاژكداران كلوني4 دار ) مژكداران كلوني3 ) تاژكداران فاقد كلوني2 قد كلوني) مژكداران

.شود نميبين گروه ............... فسيل حد واسط يافت-8
و پرندگان1 و دوزيستان ) ماهي2 ) خزندگان و پستانداران3 ها و پستانداران4 ) خزندگان  ) پرندگان

ف rRNAنقشِ آنزيمي مولكول-9  رآيند ............... بارزتر است.در
 ) رونويسي4 ) جهش3 ) ترجمه2 ) همانندسازي1

 ............... مگراند، هاي گروهي درست بيان شدهي انقراضي موارد زير درباره همه-10
آن ترين انقراض ) مخرب1  ها بوده است. هاي گروهي، سومين
 ين انقراض گروهي روي داد.) نابودي دايناسورها براي هميشه، در پنجم2
 گردد.مي هاي جديد روي زمين ) انقراض گروهي منجر به جانشيني گونه3
 شناختي را انقراض گروهي نامند. ) نابودي تمام اعضاي يك گونه خاص در اثر تغييرات بزرگ بوم4

 داد.ت روي بار، به دنبال پيدايش ............... در حيا تشكيل اليه اوزون براي نخستين-11
بي4 ) اولين يوكاريوت اتوتروف3 ) پروكاريوت هتروتروف هوازي2 ) اولين پروكاريوت اتوتروف1  هوازي ) پروكاريوت هتروتروف

 است؟ نادرستكدام عبارت- 12
تك1  سلولي، توانايي خيلي اندكي براي كنترل تغييرات محيط زيست خود دارند. ) جانداران
2پ  ها با محيط زيست در تماس مستقيم قرار دارند. رسلولي، فقط گروهي از سلول) در موجودات
 هاي مختلف يك كلوني است. ها، تكامل سيستم انتقال پيام بين سلول سلولي ) نقطه عطف در پيدايشتك3
مي4  شود. ) در كلوني برخي آغازيان امروزي، مواردي از تقسيم كار بسيار ابتدايي ديده

در- 13 ، سبب ناپديد شدن ............... كل گونهانسان  هاي گياهي خواهد شد. انقراض گروهي ...............
%50) ششم،4%50) پنجم،3%25) ششم،2%25) پنجم،1

 هاي هوايي مرطوب ............... دارانِ واجد كيسه اولين مهره-14
و متنوعتر ) فراوان2 زي بودند. داران خشكي ) نخستين مهره1  هاي جانوري بودند. ترين گروه ين

 دارانِ زنده كنوني هستند. ترين مهره ) موفق4 گذار در خاك هستند. ) نخستين جانوران تخم3
، براي هميشه ناپديد شدند.- 15  دايناسورها در اولين انقراض پس از انقراض گروهي ...............

 ) پنجم4 ) چهارم3 ) سوم2 ) دوم1

و گسترش زندگي:3فصل شناسي زيست  پيدايش
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 است؟ نادرستعبارت كدام- 16
 ) مخلوطي از گازهاي مورد استفاده در آزمايش ميلر، در جو اوليه زمين وجود نداشته است.1

حباب انرژي الزم براي انجام واكنش2 مي ) در الگوي و برق كسب و رعد  شود. هاي بعدي مواد آلي ساده توسط اشعه فرابنفش

مي شده هاي آلي پيچيده تازه تشكيل ) مولكول3  گردند. در جو، توسط باران دوباره به اقيانوس باز

مي RNAو DNAهاي هاي بلند درشت مولكول ) زنجيره4  شوند. در محيط آبي، بدون مولكول مادري توليد

 ترين جهش موجب پيدايش كدام آنزيم شده است؟ در مسير متابوليسمي مقابل، تازه-17
1 2 3 4M H Z y x→ → → →

xبه دليل كمبود غلظت ماده4) آنزيمH2ه به دليل كمبود غلظت ماد1) آنزيم1
yبه علت افزايش غلظت ماده4) آنزيمM4به علت افزايش غلظت ماده1) آنزيم3

و قارچ-18 به گياهان مي ها  آورند؟ ترتيب، مواد معدني مورد نياز خود را از كجا به دست
 خاك- ) خاك4 مواد آلي-) خاك3 خاك-) مواد آلي2 مواد آلي- ) مواد آلي1

 توليد مثل كدام، وابسته به چرخه سلولي است؟- 19
 ) ساكارومايسز سرويزيه2 ) كلروپالست ميانبرگ آرابيدوپسيس1

 ) هموفيلوس آنفلونزا4 هاي كبد دالي ) ميتوكندري3
 منشأ احتمالي كريستا از كدام غشاهاي زيستي است؟-20

بي ) باكتري1 و هتروتروف هاي با2 هوازي بي كتري) و اتوتروف هاي  هوازي
و هتروتروف ) باكتري3 و اتوتروف ) باكتري4 هاي هوازي  هاي هوازي

، تشكيل يك حلقه- 21  تواند سرعت رونويسي را تشديد نمايد.مي DNAدر اولين ...............
گ ) موجودي كه مورد دست2 ) موجودي كه در حيات، فتوسنتز انجام داد.1  رفت.ورزي ژني قرار

 ) جانوري كه در حيات، بال داشت.4 يابي دقيق قرار گرفت. اش مورد توالي ) جانداري كه ژنوم3
 كدام، در طي تكامل زودتر از بقيه تشكيل شد؟-22

 DNA 4(RNA)3 ) نوكلئوتيد2 ) پروتئين1
مي سيانوباكتري- 23  شوند؟ ها در شكل مقابل، از خويشاوندان نزديك كدام سلول محسوب

1(A

2(B

3(C

4(D

 گذار در خاك شد؟ داران تخم تكامل كدام گروه از جانوران، باعث پيدايش اولين مهره-24
 دار ) ماهيان آرواره4 ) ماهيان بدون آرواره3 ) دوزيستان2 ) پرندگان1

به توان نمياز تجزيه كدام، هرگز- 25  دست آورد؟ آمينواسيد
 EcoRI)4 ) كواسرواتTi 3) پالزميد2 ) ميكروسفر1

، در سنتز كدام ماده نقش دارد؟rRNAمولكول-26
 VIII) فاكتور4 ) هورمون جنسي3 ناقل RNA)2 ) آلوالكتوز1

 تري دارد؟ هاي موجود در درون كدام، با بقيه تفاوت بيش ساختار ريبوزوم-27
 ) سيتوپالسم هموفيلوس2 ) كلروپالست آرابيدوپسيس1

 ) سيتوپالسم ساكارومايسز4ي سينورابديتيس) ميتوكندر3

 هاي ساكن خشكي از جمله دايناسورها شد. انقراض گروهي ............... موجب ناپديد شدن تقريباً ............... گونه-28

3-) پنجم1
4

3-) سوم2
4

4-) پنجم3
5

4-) سوم4
5

A D

C BB

ميتوكندري
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 پاسخ است.4گزينه-1
و غشاي دواليه هاي كوچك آمينواسيدي در آب تشكيل شده فقط از زنجيره» ميكروسفرها« ي كروي دارند، ولي ساير موارد صحيح نيستند. اند

 پاسخ است.3گزينه-2
مي گروهترين حشرات(مثل برگ متحرك) را متنوع  كنند. هاي جانوري در تاريخ زمين محسوب

 پاسخ است.1گزينه-3
و نيز پوست محكمي در اطراف تخم خود دارند كه به اين وسيله با خشكي خزندگان، پوست ضخيمي براي جلوگيري از تبخير آب در بدن خود

 اند. تري يافته سازگاري بيش
 پاسخ است.3گزينه-4

و» پتروداكتيل« و پرندگان بوده است و دار محسوب مـي سه جاندار ديگر، نوعي مهره برخالفدر واقع فسيلِ حد واسط بين خزندگان شـود
 استخوان دارد.

 پاسخ است.4گزينه-5
لي ريز كيسه»ها كواسروات« با هاي آبگريز حاصل از تجمع هـاي ريـز شند. اين حبابپيدها درون آب هستند كه شايد آمينواسيد هم داشته
لي مي و بزرگ توانند و جوانه بزنند. كواسروات پيدهاي ديگري را جذب كنند ها اگرچه زنده نيستند ولي شباهت زيـادي بـه غشـاي تر شوند

 ها دارند. سلول
 پاسخ است.3گزينه-6

و درختان بلند بدون دانه در جنگل هاي درختي كوتاه سرخس و غلبه داشتند.مي 320هاي باتالقي تر  ليون سال قبل فراواني
 پاسخ است.4گزينه-7

مي خاستگاه گروه مي هاي جانوري امروزي را از تاژكداراني  دادند. دانند كه كلوني تشكيل
 پاسخ است.4گزينه-8

و پستانداران با هم و طي الگوي چون پرندگان و پس از نابودي تغييرات ناگهانيديگر دايناسورها پديد آمدند، پس فسـيل از تغيير خزندگان
مي هرچند كه فسيل[شود. ها ديده نمي حد واسط بين آن و تدريجي را تأييد كنند ولي دقت كنيد كه فسـيلِ ها، هردو الگوي تغيرات ناگهاني

]حد واسط مربوط به الگوي تغييرات تدريجي است.
 پاسخ است.2گزينه-9

( ام پروتئينها به همديگر هنگ اتصال آمينو اسيد مي RNA) را نوعي مولكول ترجمهسازي  دهد كه خاصيت آنزيمي دارد. ريبوزومي انجام
 پاسخ است.4گزينه-10

و رويدادهاي مخرب زيستي است، مختلف در اثر تغييرات بزرگ بوم هاي بسياري از گونهانقراض گروهي به معني نابودي تمام اعضاي شناختي
ح هستند.ولي ساير موارد همگي صحي

 پاسخ است.1گزينه-11
بي»ها سيانوباكتري« و به(پروكاريوت اتوتروف و اولين مولدين گاز اكسيژن در حيات بودند كه  اين هوازي) نخستين موجودات فتوسنتزكننده

O)3ترتيب، اليه اوزون و باعث گسترش حيات از اقيانوس( به را پديد آوردند  خشكي زمين شدند. ها
 پاسخ است.3گزينه-12

و پاسخ به محرك هاي انتقال پيام بين سلول تكامل سيستم هايپرسلوليهاي بين سلولي را نقطه عطف در پيدايش هاي مختلف در يك كلوني
 دانيم ولي ساير موارد همگي صحيح هستند. اوليه مي

 پاسخ است.2گزينه-13

1هاي باراني استوايي باعث انقراض گروهي ششم خواهد شد كه طي آن،ب جنگلهاي انسان در تخري دخالت
4

و گونه  9000از 2000هاي گياهي

 گونه پرندگان از بين خواهند رفت.
 پاسخ است.1گزينه-14

و به ايـن وسـيله بـا هاي بار توسط كيسه داران ساكن خشكي بودند كه براي نخستين، اولين مهره»دوزيستان« هوايي مرطوب(شُش) تنفس
 شرايط خشكي زمين سازگاري پيدا كردند.

 ها: بررسي ساير گزينه
( گزينه و سيستم تنفس نايي دارند. ترين گونه ) حشرات، متنوع2ي  هاي جانوري هستند
( گزينه  ) خزندگان، ساكنين دايمي خشكي هستند كه از تكامل دوزيستان حاصل شدند.3ي
( گزينه  داران زنده كنوني هستند كه آبشش دارند. ترين مهره ها موفق ) ماهي4ي

3فصلهايپاسخ تست
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 پاسخ است.3گزينه-15
و در ميليون سال قبل صورت گرفت كه اولين مورد انقراض پس از چهارمين انقراض گروهـي65نابودي دايناسورها در انقراض گروهي پنجم

 شود. محسوب مي
 پاسخ است.4گزينه-16

هاي آبي بسازند، هرچند را بدون حضور نوكلئيك اسيد مادري در محيط RNAو DNAهاي اند درشت مولكول نشمندان تاكنون نتوانستهدا
 اند. در محيط آبي تشكيل شده RNAو DNA كوتاههاي كه زنجيره

 پاسخ است.1گزينه-17
ها هستند كه به دليل كمبود غلظت آنزيم جديدترينهاي دست چپيو آنزيم ترين قديميهاي دست راستي هميشه در يك مسير متابوليسمي، آنزيم

و در اثر  شده است.Hبه دليل كاهش غلظت ماده1ترين جهش باعث پيدايش آنزيم توان گفت كه تازه اند. پسمي پديد آمده» جهش«محصول خود
 پاسخ است.4گزينه-18

مي خاكگياهان مواد معدني خود را از مي تهيه و به كمك عمل فتوسنتز آن را به مواد آلي مورد نياز تبديل و ها هتروتروف كنند. قارچ كنند اند
از نمي ميو تخته سنگ خاكتوانند مواد آلي بسازند اما مواد معدني خود را  كنند. هاي برهنه تهيه

 پاسخ است.2گزينه-19
ميهمان مخمر نان است كه جاندا» ساكارومايسز سرويزيه«  تقسـيم دوتـايي شود ولي هر سه مورد ديگـر بـه روش ري يوكاريوتي محسوب

 كنند كه مستقل از چرخه سلولي است. زادآوري مي
 پاسخ است.3گزينه-20

مي خورده ميتوكندري است كه از غشاي باكتري همان غشاي داخلي چين» كريستا« و هوازي منشأ  گيرد. هاي اوليه كوچك
اس4گزينه-21 ت.پاسخ

(مانند ساير يوكاريوت اولين جانوراني كه در طول حيات بال داشتند، حشرات بودند كه در سلولِ آن ژن ها در سـطح غالبـاً ها) تنظيم بيـان
را DNAكننده به توالي افزاينده باعث تشكيل حلقه كه اتصال يك پروتئين فعال گيرد به نحوي رونويسي صورت مي و سرعت رونويسي شده

و مي تشديد  نمايد ولي ساير موارد، همگي باكتري هستند. تقويت
 ها: بررسي ساير گزينه

 ها بودند. ) همان سيانوباكتري1(ي گزينه
( گزينه  ) منظور، باكتري اشرشياكُالي است.2ي
( گزينه مي3ي  باشد. ) همان باكتري هموفيلوس آنفلوانزا

 پاسخ است.2گزينه-22
م واكنش بين مولكول و غيرزيستي موجب تشكيل هاي آن» نوكلئوتيدها«عدني و از اجتماع آنبه RNAها نيز، مولكول شد هم دست آمد كه

به اولين مولكول و در طي تكامل  تبديل شد. DNAهاي پروتئيني را ساخت
 پاسخ است.4گزينه-23

بي پروكاريوت و ميDهوازي را كه در شكل مزبور با حرف هاي كوچك فتوسنتزكننده محسـوب» كلروپالست«كنيد، منشأ تكاملي مشاهده
و احتماالً خويشاوندي نزديكي با سيانوباكتري مي  ها دارند. شوند

 پاسخ است.2گزينه-24
و هواي گرم سازگاري بيش و آب و اولين تخم تكامل دوزيستان، باعث پيدايشِ خزندگان در حيات شد كه با خشكي در تري داشتند گـذاران

م ميخاك  شدند. حسوب
 پاسخ است.2گزينه-25

مي DNAنوعي مولكولTiپالزميد و باكتريايي است كه در گياهان، بيماري گال پديد و فاقد آمينواسيد است. در حالي حلقوي در آورد كـه
هم EcoRIتوان آمينواسيد پيدا كرد. ساير موارد مي و ميكروسفر در يز كيسهر نوعي آنزيم محدودكننده پروتئيني است هاي آمينواسـيدي

و در كواسروات  بتوان آمينواسيد يافت. شايدها نيز آب است
 پاسخ است.4گزينه-26

تـوان دريافـت كـه ايـن آنـزيم دهـد، پـس مـي انجام مـي rRNAاتصال آمينواسيدها با پيوند پپتيدي به همديگر را هنگام ترجمه نوعي
و ساختنِ پروتئين (مثل فاكتور انعقادي شماره غيرپروتئيني در توليد  خون) دخالت دارد. ولي ساير موارد ساختار پروتئيني ندارند.8ها

 پاسخ است.4گزينه-27
و كلروپالست هاي موجود در ميتوكندري ريبوزوم و باكتري ها و سـاده ها هـاي هـا، ريبـوزوم ترنـد ولـي در يوكـاريوت ها از نوع پروكاريوتي
 تري وجود دارد. پيچيده

 پاسخ است.1گزينه-28

يا76پنجمين انقراض گروهي باعث از بين رفتن حدود %3
4

 هاي ساكن خشكي از جمله دايناسورها گرديد. گونه
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