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  دانشگاهي شناسي پيش زيست      
 

       . . . .  هرژني كه ،كند آن تغذيه مي ازتريكودينا ها وجود دارد  و در نوعي تك سلولي كه روي بدن ماهي - 131
            .                       شودرونويسي مي IIمراز پليRNAتوسط آنزيم  ،مسئول توليد آنزيم است) 1
  .شود ترين ابزارهاي سلولي دچار نقص مي مهم يكي از ،دچار جهش شود) 2
                                                            .تواند توسط آنزيم ديگري رونويسي شودنمي ،درحال رونويسي باشد) 3
  .است كه رونويسي نمي شود DNAتحت كنترل بخشي از  ،شود رونويسي مي) 4

 Aجايگـاه  در كـدون   آنتـي كـدام  ي با اtRNAريبوزوم،  Pاز جايگاه  CUCكدون  ي حاوي آنتيtRNA فرضي زير، پس از خروج mRNA در - 132
 د؟ده ميپيوند هيدروژني تشكيل ريبوزوم 

 AUG.CCA.AAU.CCC.GAG.UUC.UCC.AUC 
1 (UCC 2 (UUC 3 (AAG 4 (AGG  

   . . . . در مراحل رونويسي از ژن استرپتوكوكوس نومونيا  - 133

    .  شوداز يكديگر، رونويسي مي DNAي ايگاه آغاز رونويسي پس از جدا شدن دو رشتهي اول، جدر مرحله) 1
  .شود، شكسته و تشكيل ميDNAهاي الگو و غيرالگوي ي سوم، پيوندهاي هيدروژني بين رشتهدر مرحله) 2
    .ا مي شوندجد DNAي الگوي انتهاي آنزيم از رشته از سمتmRNA شدن  ، در حين ساختهmRNAسازهاي پيش) 3
  . آيدبه حركت درمي DNAكند، در طول مراز همانند قطاري كه روي ريل حركت مي پليRNAي دوم، در مرحله) 4

در نوروسپورا كراسـا دچـار   . . . .  ي آنزيمكنندهژن رمزاگر فقط هاي نيازمند آرژينين انجام گرفت،   يافته كه روي جهشمايش بيدل و تيتوم در آز - 134
     . . . . اً قطع ،جهش شود

    . رشد كپك با سيترولين غيرممكن خواهد بود –اول ) 1
  .رشد كپك با سيترولين ممكن خواهد بود –دوم ) 2
      . رشد كپك با ارنيتين غيرممكن خواهد بود –اول  )3
  .رشد كپك با ارنيتين ممكن خواهد بود –دوم  )4

  . . . .  ،رار گيردهاي ژن، نوكلئوتيد مكمل ق هپار هر گاه مقابل هريك از تك - 135
      .باشد ن نوكلئوتيد مربوط به يك نوع كدون ميآ) 1
  .است RNAنزيم در حال ساخت نوعي آيك نوع ) 2
    .تشكيل خواهدشدنوعي پيوند كوواالنسي دنبال اين فرايند  به) 3
  .اولين قدم پروتئين سازي درحال انجام است) 4

    » . . . . مولكولي استفاده شد كه از . . . . در آزمايش «كند؟ ل ميتكمي نادرستيطور  هكدام عبارت جملة مقابل را ب - 136
      .بود CCAداراي توالي  – نيرنبرگ) 1
  .توسط فريدريك ميشر شناسايي شد –بيدل و تيتوم ) 2
      .شد نزيم رونويسي ميآتوسط يك نوع  –ايوري ) 3
  .بود UUUفاقد  –مربوط به رمزگشايي كراتين ) 4

  ت؟چند مورد صحيح اس - 137
            .باشد Pجايگاه به  شده انواع واردتواند بيشتر از ريبوزوم مي Aهاي وارد شده به جايگاه هاي پانكراس انواع كدوندر سلول -الف
  .داردهسته اي براي خروج از هسته نياز به عبور از منفذ پوشش ي كوتاه شدهRNAهر  ،اي چشمي استوانهدر گيرنده -ب
  .شوند ندوپالسمي زبر كامل و فعال ميآي  هاي پادتن درون شبكه يي ژننها هاي محصول -ج
  .اندفقط ناقل متيونين UACكدون هاي داراي آنتيtRNAهاي نگهبان روزنه  در سيتوسل سلول -د
1 (1  2( 2     3 (3  4 (4 
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 . . . .  نآص شد كه در ي مشخا نزيم است با مطالعه بر روي بيماريآكه هر ژن مسئول ساخت يك  هاي اوليه اين انديشه - 138

    .ي آلي در بدن دچار نقص شده بود ي ماده كننده نوعي آنزيم سنتز) 1
  .نزيم دچار نقص، در بدن وجود نداشتآي  پيش ماده) 2
    .لي را نداشتآ ي فرد توانايي تجزيه و دفع نوعي ماده )3
  .لي را داشتآي  فرد توانايي سنتز و دفع نوعي ماده) 4

  .است، . . . .  ،نوكلئوئيدي ي در سلول داراي ناحيه . . . . .  انجام هر مرحله ازرط شدر حالت طبيعي  - 139
  پيروي از قوانين جفت شدن بازها  –رونويسي ) 1
  ريبوزوم Aورود يك كدون به جايگاه  –ترجمه ) 2
  ژن  يباز شدن دو زنجيره ي الگو و غيرالگو -رونويسي ) 3
  ريبوزوم Pيگاه نتي كدون به جاآورود يك  –ترجمه ) 4

 ». . . . .درون يك سلول زنده ممكن نيست طور طبيعي  هب « كند؟ را به درستي تكميل مي مقابل ي چند مورد جمله - 140

  . هاي رونويسي و همانندسازي متفاوت باشند محل) الف
  .هاي رونويسي و ترجمه يكي باشد محل) ب
      . هاي همانندسازي و ترجمه يكي باشد محل) ج
  .باشند همانندسازي و ترجمه متفاوت هاي محل) د
  صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1

  . . . .  قطعاً ،كدون از كدون جدا شود نتيدر هر مرحله از ترجمه وقتي آ - 141
    .شود ريبوزوم پيوند پپتيدي تشكيل مي Aدر جايگاه  )1
  .ريبوزوم پيوند پپتيدي تشكيل شده است Aدر جايگاه ) 2
    .جا شده است هي سه نوكلئوتيد جاب ريبوزوم به اندازه )3
  .شود جا مي هي سه نوكلئوتيد جاب ريبوزوم به اندازه) 4

  . . . . .نيست مينواسيدهاي مختلف ممكن آپپتيدي با  ي پلي ساخت يك زنجيره براي - 142
  .ها باشد كدون نتيآتر از انواع  هاي ترجمه شده بيش تعداد انواع كدون )1
  .برابر باشدA جايگاه  ههاي وارد شده بtRNAبا تعداد  جايي ريبوزوم هتعداد جاب) 2
  .جايي ريبوزوم با تعداد پيوند پپتيدي تشكيل شده برابر باشد هتعداد جاب) 3
  .تر باشد هاي ريبوزوم بيش جايي هاي ترجمه شده از تعداد جابه تعداد كدون) 4

   است؟ درست ،tRNAكدام در مورد مولكول  - 143
   .شده استPشود، قبالً وارد جايگاه ميAگاهكه وارد جايي ا tRNAهر  )1
  .شود داري مي خود روي ريبوزوم نگه ي توسط دو حلقه )2
   . ساختار سه بعدي آن در سلول شبيه برگ گياه شبدر است )3
  .فاقد پيوند هيدروژني است ريبوزوم pپس از ترك جايگاه  )4

GTAبا توالي  DNAي  از مكمل رشته mRNAيك مولكول اگر - 144 AAA TGA  ،ترجمـه   هايي كـه بـراي   كدون آنتي رونويسي شود
  گيرند، به ترتيب كدام است؟ مورد استفاده قرار مي

1 (AAA وGUA              
2 (UUU  وCAU    
3 (UGA ،AAA  وGUA      
4 (ACU ،UUU  وCAU  
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   .دهد ريبوزوم رخ مي. . . . . ، در  جايگاه . . . . . يند ترجمه، مورد آدر فر - 145

    mRNAاستقرار عامل پايان ترجمه بر روي  - الف

  تشكيل پيوند پپتيدي ميان دو آمينواسيد - ب

   UGAحامل آمينواسيد با كدون  tRNAجفت شدن  - ج

  tRNAپپتيدي از آخرين  ي پلي آزادسازي زنجيره - د
 A-ب، همانند د )P    4-همانند د ج، )A    3-ب، برخالف د) P  2 –ب، همانند الف  )1

   . . . . .در سلول تخم دوزيست  - 146

  .شوند ها، هرگز ترجمه نمي بعضي محصوالت حاصل از رونويسي ژن )1

  .گيرند ، مورد ترجمه قرار ميmRNAنوكلئوتيدهاي قرار گرفته در دو انتهاي  )2

  .مراز درحال رونويسي از ژن است پلي RNAنزيم آنند بيش از يك در ساختار پرما )3

  .ندوپالسمي زبر وجود داردآ ي هاي درون شبكه امكان توليد پروتئين توسط ريبوزوم )4

  . . . . دهد،  ميجايي را انجام  هريبوزوم اولين جابكه  در اسپيروژير، بالفاصله پس از آن - 147

1 (tRNAگاهي مربوط به رمز دوم، وارد جايAشود مي.    

  .شود ي آغازگر گسسته ميtRNAپيوند بين متيونين و ) 2

3 (tRNA  با كدون درون جايگاه  ايPي مكملي دارد ، رابطه.    

  .شود پيوند پپتيدي بين متيونين و دومين آمينواسيد ايجاد مي) 4

  ؟است نادرستكدام عبارت در مورد يك سلول فعال پانكراس،  - 148
    .        شود هر كدون توسط يك آنتي كدون شناسايي مي) 1

  ها استtRNAاز تنوع  تر كمها  مينو اسيدآتنوع ) 2

    .       يك رمز سه نوكلئوتيدي داردحداقل هر آمينو اسيد، ) 3

  .سازي، كدون آغاز دارد مورد نياز براي پروتئين mRNAهر ) 4

  . . . . . پيوند فسفودي استر. . . . . يوند پپتيدي در هر نوع سلول با توانايي تقسيم شدن، پ - 149
    .             شود ها تشكيل مي فقط در سيتوسل سلول -برخالف )1

  .مرها وجود دارد فقط در ساختار پلي –همانند ) 2

           . از محصوالت مستقيم ژن وجود ندارددر هيچ يك  -برخالف) 3

 .شود ز مينزيم سنتآتوسط يك نوع فقط  -همانند) 4

  . . . . . پليمراز RNAنزيم آهاي  هر يك از فراورده - 150
      .غاز استآپروكاريوتي، داراي كدون ) 1

2 (llداراي كدون پايان است ،.  

3 (lll كدون است نتيآ، داراي.      

4 (lداراي نوكلئوتيدهاي مكمل جايگاه پايان رونويسي است ،.  
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  )بهرام ميرحبيبي(  »4«ي  گزينه -131

) هـا  بـاكتري (ها  در پروكاريوت. كند تغذيه مي ها هاي روي بدن ماهي باكتريتريكودينا از 
. شود توليد ميRNAاه هستند كه از روي آنDNAهايي از هاي ساختاري بخش ژن
از . اسـت  انداز راه مثل كننده ساختاري تحت كنترل يك بخش تنظيم ك يا چند ژنيهر 

  :ها تشريح ساير گزينه .شود نميانجام كننده رونويسي  روي بخش تنظيم
هـا فقـط يـك نـوع      باكتري. وجود ندارد IIمراز پليRNAها در باكتري: »1«ي  گزينه

RNAمراز موسوم به پليRNAمراز پروكاريوتي دارند پلي.  
 گروهـي از . اند ها هستند كه معموالً پروتئيني ها آنزيم سلول زارترين اب مهم: »2«ي  گزينه

 زمـان  ممكن است چند آنـزيم هـم  : »3«ي  گزينه. نيستند  ل ساخت پروتئينئوها مس ژن
  .درحال رونويسي از يك ژن باشند

  )11و  9 يها  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست( 
  )14ي  ، صفحه1و آزمايشگاه شناسي  زيست(

--------------------------------------------  
  )شايق علي پناهي(  »4«ي  گزينه - 132

ريبوزوم . استmRNAرويGAGمكمل كدون، tRNAرويCUCكدون آنتي
ــه ــدازه  بـ ــدون روي  انـ ــو مـــي mRNAي يـــك كـ ــدون جلـ در UUCرود و كـ

ريبوزوم قـرار  Aدر جايگاهUCCگيرد و كدون بعدي يعني ريبوزوم قرار ميPجايگاه
  .باشد ميAGGكدون حاوي آنتي tRNAمكمل UCCكدون. گيرد مي

  )16و  15ي  ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست( 
-------------------------------------------- 

  )هادي كمشي(  »2«ي  گزينه - 133
هـاي   مراز كه درحال رونويسي است، پيونـد  پليRNAي سوم رونويسي آنزيم در مرحله

ي ايـن مرحلـه    شكند و در ادامه را ميDNAي الگو و غير الگو هيدروژني بين دو رشته
ي الگـو   ، دو رشتهDNAي الگوي اخته شده از رشتهسي  RNAي رشتهبا جداشدن 

  . گيرند و غير الگو مجدداً با پيوند هيدروژني در مقابل يكديگر قرار مي
  :ها ساير گزينه تشريح
كنـد و بـه    انداز را شناسايي مي مراز راه پلي RNAي اول فقط در مرحله: »1«ي  گزينه

  .شود آن متصل مي
ــاكترياســترپتوكوكوس نومونيــا : »3«ي  گزينــه  ســازهاي كــه پــيش در حــالي ،اســت  ب

mRNA  توسطRNA مراز  پليIIشوند ساخته مي. 
را از هـم بـاز    DNAي مـراز دو رشـته   پلـي  RNA،ي دوم هدر مرحلـ : »4«ي  گزينه
  .كند حركت ميDNAمراز همانند قطاري روي پليRNAي سوم  در مرحله. كند مي

  )10و  9ي  ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست( 
-------------------------------------------- 

  )حميد راهواره(  »2«ي  گزينه - 134

xبا توجه به مسير O C A      سـيترولين محصـول آنـزيم ،
و در نتيجـه در    ي آنـزيم دوم، در سـاخت آنـزيم    كنندهسـنتز جهش ژن  در صورت. دوم است

 ي ك قرار گيـرد، ادامـه  پولين در اختيار كپس اگر سيتر. دهد رخ مي لساخت سيترولين اختال
   .كند سازد و نهايتاً رشد مي نين مييكند و آرژ ك طي ميپمسير را ك

  :ها تشريح ساير گزينه
اما با وجود ارنيتـين   .شود تين توليد نمييشود، ارنناگر آنزيم اول توليد   :»3و1«ي ها گزينه

  .شود ك طي ميپين و رشد كينتا ساخت آرژمسير  ي يا سيترولين بقيه
پـس اضـافه كـردن     .شود دوم توليد نشود، سيترولين توليد نمي  اگر آنزيم: »4«ي  گزينه

  .ك نداردپي مسير تا ساخت آرژينين و رشدكردن ك ادامه نارنيتين، تأثيري در طي شد
  )6ي  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست( 

  )مازيار اعتمادزاده(  »3«ي  گزينه -135
سـازي و   هـاي هماننـد   ن در فرآينـد ژهـاي   د مكمـل در برابـر نوكلئوتيـد   گرفتن نوكلئوتيقرار 

ي  RNAو DNAهـاي  رشـته ايجاد ترتيب به دليل  دهد كه در هر دو به رونويسي رخ مي
  :ها ينهتشريح ساير گز .در حال تشكيل است) پيوند فسفو دي استر(پيوند كوواالنسي   جديد،
ـاي سـه    كـدون : »1« ي گزينه  قرارگيـري . هـا هسـتند  mRNA نوكلئوتيـدي روي   هـا رمزه

يـا   DNAتواند مربوط به فرآيند همانندسازي ، ميي ژننوكلئوتيد مكمل مقابل نوكلئوتيدها
در DNAفرآينـد همانندسـازي  ممكن اسـت   .اشدبRNAو توليد DNAرونويسي از 

 mRNAدر حال ساخت باشـد و  tRNAيا rRNAحال انجام باشد يا طي رونويسي
  .و كدون ساخته نشود

گيـرد   صورت نمي DNAاشد، رونويسي ازهمانندسازي باگر فرآيند مربوطه، : »2« ي گزينه
  .شود ساخته نمي RNAو

ممكن است فرآيند رونويسي در حـال  . سازي رونويسي است اولين قدم پروتئين: »4« ي گزينه
  .رخ دهد انجام نباشد و همانندسازي

  )10و  9ي  ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست( 
  )115و  109ي ها  ، صفحه2و آزمايشگاه شناسي  زيست(

--------------------------------------------  
  )ساالر هوشيار(  »4«ي  گزينه - 136

 اسـتفاده شـده در   mRNAدانشـگاهي،  شناسي پـيش  با توجه به فعاليت كتاب زيست
  .بود UUUرمزگشايي كراتين شامل

  :ها تشريح ساير گزينه
ي  ، عصارهدار با نوكلئوتيدهاي يوراسيل mRNAدر آزمايش نيرنبرگ از: »1«ي  گزينه

 هـاي  هـا اسـتفاده شـد و بـا اسـتفاده از ايـن مـواد رشـته         اسـيدها و آنـزيم   سلولي، آمينو
ممكن  tRNAها با حضورپپتيدي تن ي پلي شدن رشته ساخته. پپتيدي ساخته شد پلي
   .باشند مي  )جايگاه اتصال آمينو اسيد( CCAداراي توالي هاtRNA ي همه. است
ا ز محـيط   بيـدل و تيتـوم    ،در آزمايشـات . كشف كرد نوكلئيك اسيدها را رشيم: »2«ي  گزينه

  . مودنده نداسيد نوكلئيك استفا با شده كشت غني
شيميايي اصلي موجود در سـلول   ي ايوري در آزمايشات خود از چهار ماده: »3«ي  گزينه

ايـن   كـه  .بـود  RNA)و(DNAاسيد نوكلئيـك  ،يكي از اين چهار ماده. استفاده كرد
ها فقـط   در پروكاريوتDNA.كرده بوداستخراج ) باكتري(پروكاريوتي   از سلولرا مواد 

  .شود آنزيم رونويسي مي نوع توسط يك
  )19و  12، 7تا  5ي  ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست( 

  )106و  105ي ها  ، صفحه2و آزمايشگاه شناسي  زيست(
--------------------------------------------  

  )علي قائدي(  »4«ي  گزينه -137
  :دبررسي موار
كدون پاياني  3شوند، اما Aتوانند وارد جايگاه كدون مي 64هر . درست است: مورد الف

  .شوند نمي Pوارد جايگاه
تبادل مواد بين هسته و سيتوپالسم از طريق منافذ پوشش هسته . درست است: مورد ب

  .گيرد صورت مي
پـادتن ماهيـت   . هـاي پـادتن، پـادتن اسـت     محصـول نهـايي ژن  . اسـت درست : مورد ج

درون شـبكه آندوپالسـمي زبـر،     ،در كنـار هـم  پپتيـدها   پليقرارگرفتن  با .پروتئيني دارد
  .ديآ وجود مي پادتن كامل و فعال به

كـدون  . باشـد  مـي  AUGمكمـل كـدون   UACكـدون  آنتـي . درست اسـت : مورد د
AUG كند آمينواسيد ميتونين را رمز مي.  

  )17تا  15ي  ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست( 
  )28و  26ي ها  ، صفحه1و آزمايشگاه شناسي  زيست(

 1آنزيم      2آنزيم        3زيم آن



 
  9: ي صفحه  تجربي دانشگاهي اختصاصي پيش    مهر 23آزمون  -2ي  پروژه 

    
  )اهللا امرايي روح(  »4«ي  گزينه - 138

، در بررسـي و مطالعـه روي   يـك آنـزيم   - ي يـك ژن  هاي اوليه در رابطه با نظريه انديشه
اسيد  تيسيكدر اين بيماري در ادرار فرد بيمار هموجن. بيماري آلكاپتونوريا مشخص شد

در ادرار فرد سالم ايـن مـاده موجـود نيسـت چـون      . ي آلي است وجود دارد كه يك ماده
  :ها تشريح ساير گزينه .شود توسط آنزيمي تجزيه مي

   .شـده بـود   ي آلـي در بـدن دچـار نقـص     ي مـاده  هكننـد  نوعي آنزيم تجزيه: »1«ي گزينه
  )كننده سنتز  نه(

اسـيد اسـت كـه در     هموجنتيسـيك همان  ،ي آنزيم دچار نقص پيش ماده: »2«ي گزينه
  .بدن وجود داشت

را نداشـت،    )اسـيد  هموجنتيسـيك (ي آلي  ي ماده توانايي تجزيهبيمار فرد  :»3«ي گزينه
  .كرد نشده دفع مي اما آن را تجزيه

  )5ي  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش يستز(
--------------------------------------------  

  )رضا آريامنش(  »2«ي  گزينه -139
ريبـوزوم كـدون وارد   Aدر جايگـاه ) آغـاز ، ادامـه و پايـان   (ي ترجمه  در هر سه مرحله

 اي tRNA گيرد اما قرار ميAي آغاز، كدون در جايگاه شود، توجه كنيد در مرحله مي
  :ها رد ساير گزينه. شود وارد نميAبه جايگاه

مراز و  پلي RNAانداز ژن توسط ه ي اول رونويسي فقط شناسايي را در مرحله: »1«ي  گزينه
  رشـته  2ي دوم نيـز فقـط    گيـرد، در مرحلـه   انـداز صـورت مـي    مراز به راه ليپRNAاتصال

DNA شدن بازها دخيل نيست كدام قوانين جفت پس در هيچ. شوند از هم جدا مي.  
  ي اول و دوم رونويسـي،  در مـورد مرحلـه  » 1«ي  طبق توضـيحات گزينـه  : »3«ي  گزينه

  .دهد تا قبل از مرحله دوم رخ نمي DNAي بازشدن دو زنجيره
 Aهاي پايـان در جايگـاه   ي پايان ترجمه قرار گرفتن كدون شرط مرحله: »4«ي  گزينه
تي ي پاياني آن در ضمن در مرحله. ريبوزومPكدون به جايگاه د يك آنتيوروباشد نه  مي

  .شود نمي Pكدون جديدي وارد جايگاه
  )15تا  13و  10، 9ي  ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست(

--------------------------------------------  

  )سينا نادري(  »1«ي  گزينه - 140
  .كند درستي تكميل مي جمله را به» الف«تنها مورد 

 هـا درون هسـته و در   ها در يوكـاريوت  ها و همانندسازي ژن ژنرونويسي از : »الف«مورد 
. گيـرد  يدي كه بخشي از سيتوپالسم اسـت صـورت مـي   ئي نوكلئو ها در ناحيه پروكاريوت

در ميتوكنـدري و كلروپالسـت نيـز    ( .پس ممكن نيسـت محـل ايـن دو متفـاوت باشـد     
  ) نددهد كه بعداً خواهيد خوا فرايندهاي همانندسازي و رونويسي رخ مي

  :مواردتشريح ساير 
ـ هـا كـه هسـته ندار    در پروكاريوت: »و ج ب«رد امو رونويسـي و   ،د محـل همانندسـازي  ن

  .در سيتوپالسم است سهترجمه هر 
  .ها محل همانندسازي در هسته و محل ترجمه در سيتوپالسم است در يوكاريوت: »د«مورد 

  )8ي  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست(
  )21ي   ، صفحه1ايشگاه و آزمشناسي  زيست(

--------------------------------------------  

  )خليل زماني(  »3«ي  گزينه -141
قطعاً زماني آنتي كدون  .شود كدون از كدون جدا مي و پايان ترجمه آنتي  در مراحل ادامه

  :ها رد ساير گزينه. جايي ريبوزوم صورت گرفته باشد شود كه جابه از كدون جدا مي
  .ي پاياني صادق نيستند براي مرحله: »4و 2، 1«هاي   گزينه

  )17تا  15ي  ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست(

  )توحيد بابايي(  »1«ي  گزينه -142
  :ها تحليل گزينه

. ها برابر اسـت  كدون شده با تعداد انواع آنتي هاي ترجمه همواره تعداد انواع كدون: »1«ي  گزينه
  .كدون مكمل وجود دارد نوع آنتي 1، قابل ترجمه دوننوع ك 1ازاي هر  چون دقيقاً به

 Aهـاي ورودي بـه جايگـاه    tRNAجايي ريبوزوم بـا   همواره تعداد جابه: »2«ي  گزينه
 2وجــود داشــته باشــد،  mRNAدر يــككــدون  4طــور مثــال اگــر  بــه. برابــر اســت

tRNAوارد جايگاهAتوجـه كنيـد كـه اولـين     . (گيرد حركت صورت مي 2شود و  مي
tRNAفقط به جايگاهP شود و آخرين كـدون، كـدون پايـان اسـت كـه بـا        وارد مي

  .كند پيوند برقرار نمي ايtRNA كدون هيچ آنتي
. برابـر اسـت   ي ريبـوزوم هـا  جايي همواره تعداد پيوند پپتيدي با تعداد جابه: »3«ي  گزينه

 3گيـرد و بـين    جايي صورت مي جابه 2داشته باشد،  كدون mRNA 4مثالً اگر يك 
توجـه كنيـد كـه    . (پيوند موجـود اسـت   2پپتيدي،  ي  آمينواسيد مورد استفاده در رشته

  .)كند مينواسيد خاصي را رمز نميكدون پايان، آ
هاي ترجمه شده برابر تعداد آمينواسيدهاست كه همواره يـك   تعداد كدون: »4«ي  گزينه

 2 كـدون  4 دارايmRNAمـثالً در يـك  . تـر اسـت   هـا بـيش   جايي عدد از تعداد جابه
  .ي حاصل وجود دارد آمينواسيد در رشته 3گيرد و  حركت صورت مي

  )17تا  15ي  ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست( 
--------------------------------------------  

  )علي كرامت(  »2«ي  گزينه - 143
tRNA ها تشريح ساير گزينه .شود ي كناري خود روي ريبوزوم نگهداري مي حلقه 2توسط:  

نشـده   Pشود، قبالً وارد جايگاه ميAهكه وارد جايگا ايtRNAاولين  :»1«ي  گزينه
  .شود ميAاست و مستقيماً وارد جايگاه

  .است Lدر سلول شبيه حرفtRNAبعدي ساختار سه: »3«ي  گزينه
ي مكملـي و تشـكيل    علت وجود رابطه بهtRNAهايي از مولكول  قسمت: »4«ي  گزينه

  .اند پيوند هيدروژني روي هم تاخورده
  .است 84ساز سراسري  اين تست شبيه

  )17تا  14ي  ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست(
--------------------------------------------  

  )علي كرامت(  »2«ي  گزينه -144
CAT«ي مذكور، رشته DNA ي رشتهمكمل  TTT ACT  «حاصل . باشد مي

GUA«اي با ساختار mRNAرونويسي از اين رشته،  AAA UGA  «باشد  مي
ترتيــب بــا  ون ديگــر بــهكــد 2كــدون نــدارد و  كــدون پايــان اســت و آنتــي UGAكــه
   . كنند ي مكملي برقرار مي رابطه CAUو UUUهاي كدون آنتي

  .است 88ساز سراسري خارج از كشور  اين تست شبيه
  )17تا  15و  10، 9ي  ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست(

  )115ي   ، صفحه2و آزمايشگاه شناسي  زيست(
--------------------------------------------  

  )علي كرامت(  »2«ي  گزينه -145
  :بررسي موارد

  .دهد ريبوزوم رخ ميAدر جايگاه: الف
  .دهد ريبوزوم رخ ميAدر جايگاه: ب
اي نـدارد چـون كـدون    tRNAلي روي هيچ كدون مكم هيچ آنتيUGAكدون: ج

   .پايان است
   .دهد ريبوزوم رخ مي Pدر جايگاه: د

  .است 90ساز سراسري خارج از كشور  اين تست شبيه
  )17تا  15ي  ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست(
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  )علي كرامت(  »3«ي  گزينه -146

زمـان   مـراز و توليـد هـم    پلي RNAآنزيمزمان چند  ساختار پرمانند در اثر عملكرد هم
  :ها تشريح ساير گزينه. شود تشكيل ميRNAچند
  .شوند ز ترجمه نميگها هر بسياري از محصوالت حاصل از رونويسي ژن: »1«ي گزينه
ن پايـان بـه بعـد    نوكلئوتيدهاي قبل از كدون آغـاز و نوكلئوتيـدهاي كـدو   : »2«ي گزينه

  .شوند ترجمه نمي
ها روي غشاي ايـن   ريبوزوم. ر ريبوزومي وجود ندارددرون شبكه آندوپالسمي زب: »4«ي گزينه

  .شبكه هستند
  .است 91خارج از كشور ساز سراسري  اين تست شبيه

  )11ي  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست(
--------------------------------------------  

  )علي كرامت(  »3«ي  هگزين -147
ي  ريبوزوم، بـا يكـديگر رابطـه   Pدرون جايگاه mRNAو كدونtRNAكدون آنتي

  .مكملي دارند
  .اند جايي رخ داده همگي قبل از اولين جابه 4و  2، 1هاي  موارد ذكرشده در گزينه

  .است 93ساز سراسري  اين تست شبيه
  )17تا  15ي  ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست(

--------------------------------------------  

  )علي كرامت(  »1«ي  گزينه - 148
  .شوند كدون مكملي ندارند و شناسايي نمي هاي پايان هيچ آنتي كدون

  :ها تشريح ساير گزينه
 هاچـون آمينـو اسـيد    tRNAنوع  61رد و آمينو اسيد وجود دانوع  20: »2«ي  گزينه
   .دنيك رمز دار حداقل
هـر آمينـو   . هـا هسـتند   همان كدونmRNAرمزهاي سه نوكلئوتيدي : »3«ي  گزينه

  .اسيد حداقل يك كدون دارد
وجـود نداشـته باشـد ترجمـه     mRNAاگـر كـدون آغـاز روي   در سلول : »4«ي گزينه

سـازي حتمـاً كـدون آغـاز      مورد نياز براي پروتئين mRNAپس هر. گيرد صورت نمي
  .دارد

  .است 94ساز سراسري  اين تست شبيه
  )17تا  14و  12ي  ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست(

--------------------------------------------  

  )بهرام ميرحبيبي(  »3«ي  گزينه -149
شـدن شـامل هـر دو نـوع سـلول يوكـاريوتي و پروكـاريوتي         هايي با توانايي تقسيم سلول
هـاي  (RNAاسـت  RNA،مسـتقيم ژن   شوند كـه در هـر دوي آنـان محصـول     مي

 پيوند پپتيـدي وجـود  ها هيچ  در اين مولكول. ,mRNA,rRNA,tRNA)كوچك
  :ها تشريح ساير گزينه .پيوند فسفودي استر وجود دارد، RNA اما در. ندارد
استر طي فرآيند همانندسازي يا رونويسـي   ها پيوند فسفودي در پروكاريوت: »1«ي  گزينه

  .شود تشكيل مي ) اي سيتوپالسم ي زمينه ماده(در سيتوسل سلول 
  .مر نيستند موجود است پپتيدها هم كه پلي تار ديپيوند پپتيدي در ساخ: »2«ي  گزينه
مـراز   پلـي  RNAمـراز،   پلـي  DNAتواند توسط  پيوند فسفودي استر مي: »4«ي  گزينه

  .تشكيل شود IIIوI،IIمرازهاي پلي RNAپروكاريوتي و 
  )14و  9، 8ي  ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست(

--------------------------------------------  

  )شايق علي پناهي(  »4«ي  گزينه -150
است كه حتماً نوكلئوتيدهاي مكمل جايگاه  I،rRNAپليمراز RNAتنها محصول

روي هـر نوكلئوتيـد، نوكلئوتيـد     روبـه  ،دارد چون در فرآينـد رونويسـي  را رونويسي پايان 

جايگاه پايـان هـم حتمـاً مـورد       ضمناً. پديد آيد RNAگيرد تا ساختار مكمل قرار مي
  :ها تشريح ساير گزينه.ردگي رونويسي قرار مي

يـا   tRNA،rRNAتوانـد  پليمراز پروكـاريوتي مـي   RNAمحصول: »1«ي  گزينه
mRNA باشد، كه از بين آنان فقطmRNA اشته باشدتواند كدون آغاز د مي.  

هـاي  RNAبرخـي  يا  mRNAتواند ميIIمراز پلي RNAمحصول: »2«ي   گزينه
  .كدون پايان دارد mRNAكوچك باشد كه از بين آن دو فقط 

هاي RNAبرخي يا tRNAتواند ميIIIمراز پلي RNAمحصول : »3«ي  گزينه
  .كدون دارد آنتي tRNAكوچك باشد كه از بين آن دو فقط

  )14و  9، 8ي  ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست(
--------------------------------------------  

  شناسي پايه زيست
  

 )شايق علي پناهي(  »4«ي  گزينه -151
از جملـه جسـم   (اندامكي   ها هيچ اين سلول .هاي پروكاريوتي است س مختص سلولپيلو

  .ندارند  )گلژي
ماننـد  (هـاي يوكـاريوتي موجـود اسـت      سـلول بعضـي از  دهان سلولي در : »1«ي  گزينه

  .هاي متنوع دارند هايي با اندازه يوكاريوتي ريبوزومهاي  سلول .)تريكودينا
زوم و واكوئـل مركـزي    كتاب درسي سال دوم، پراكسي 2- 11طبق شكل : »2«ي  گزينه

  .توانند در يك سلول گياهي مشاهده شوند هر دو مي
هـا اجزايـي    ايـن سـلول   .هاي يوكاريوتي است دار مخصوص سلول واكوئل ضربان: »3«ي  گزينه

  .دهند دارند كه اسكلت سلولي را تشكيل مي) ميكروتوبول(هاي پروتئيني  ولهمانند ريزل
  )30و  29، 26، 23تا  21، 14 يها   صفحه، 1شناسي و آزمايشگاه  زيست() سفري به درون سلول(  

--------------------------------------------  
 )هادي كمشي(  »1«ي  گزينه -152

  :ها هتشريح ساير گزين. ي كتاب است جمله
سـلولي   اي فضـاي بـين   هاي نرده هاي اسفنجي برخالف كلرانشيم كلرانشيم: »2«ي  گزينه

  .كتاب سال دوم 3- 7شكل . زيادي دارند

  
هاي تمايزيافته روپوست هستند كه فقـط در   هاي تاركشنده از سلول سلول: »3«ي گزينه
  . شوند ي ريشه ايجاد مي منطقه
كوتـاه، اسـكلرئيدها هسـتند كـه گـاهي منشـعب       هاي اسكلرانشـيم   سلول: »4«ي گزينه
  .هستند

  )49تا  47 ي   ها صفحه، 1شناسي و آزمايشگاه  زيست() در دنياي جاندارانسفري (
--------------------------------------------  

 )محسن اميرسبتكي(  »1«ي  گزينه -153
) شـكل د ، لپـه  ي تك ساقه) شكل ج،  ي دولپه ساقه) شكل ب،  لپه ي تك ريشه) شكل الف

  ي دولپه ريشه
) ي آن مشـابه شـكل د   اي كه ريشه توجه كنيد كه هر گياه دو لپه» 2«ي  در مورد گزينه

  .ي آن چوبي شده باشد را ندارد، چون شايد ساقه) ي ب است، لزوماً ساقه
  )48 ي صفحه، 1شناسي و آزمايشگاه  زيست() در دنياي جاندارانسفري (

--------------------------------------------  
 )فرد اميرحسين بهروزي(  »3«ي  گزينه -154

زا هستند كـه   هاي انرژي د، واكنشنشو ميATPهايي كه منجر به توليد ي واكنش همه
كار  به ATPشود و بخش ديگر براي توليد صورت گرما آزاد مي ها به بخشي از انرژي آن

   .رود مي
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  دانشگاهي شناسي پيش زيست      
 

  . . . در اين باكتري قطعاً . اي از نوع دو رخ داده است ، جهش نقطهلك سومين ژن ساختاري اپراندر  -131
                                .شود كننده توليد نمي عامل تنظيم) 1
 .شود هر نوع متابوليسم الكتوز دچار اختالل مي) 2
 .شود و توانايي اتصال به اپراتور را دارد كننده توليد مي مپروتئين تنظي) 3
 .شود نوع و تعداد آمينواسيدهاي پروتئين مهاركننده دچار تغيير مي) 4

 . . . ي پايان  طور معمول، در مرحله ي آنزيم محدودكننده، به هاي توليدكننده در سلول -132
 .شود ه ميو آمينواسيد گسست tRNAبين آخرين ترجمه، ابتدا پيوند ) 1
 .دهند رونويسي، نوكلئوتيدهاي جايگاه پايان رونويسي با نوكلئوتيدهاي مكمل پيوند هيدروژني تشكيل مي) 2
 .شود ، آب مصرف ميPريبوزوم برخالف جايگاه  Aترجمه، در جايگاه  )3
 .شوند پليمراز جدا مي RNAرونويسي، عوامل رونويسي از آنزيم ) 4

 . . . وتركيب ي نDNAدر مهندسي ژنتيك، هر  -133
  .هاست هاي نوعي كروموزوم كمكي در باكتري داراي ژن) 1
 .شود هاي سلول ميزبان تكثير مي بدون نياز به آنزيم) 2
   .ي سلول ميزبان را دارد توانايي عبور از غشا و ديواره )3
 .كندهرگونه دخالت آنزيم ليگاز همانندسازي بدون  تواند مي در سلول ميزبان) 4

 . . . ي حاصل از فعاليت نوعي آنزيم محدودكننده،  ي چسبندههر انتها -134
  .حاوي نيمي از نوكلئوتيدهاي جايگاه تشخيص آنزيم محدودكننده است) 1
 .در ساختار خود قطعاً داراي نوكلئوتيدهاي مكمل است) 2
  .چسبد ديگر مي ي كمك آنزيم ليگاز به انتهاي چسبنده به )3
 .استر دارد دو پيوند فسفودي براي اتصال نياز به تشكيل) 4

هاي جداگانه متصل كنند، بـراي تشـكيل ايـن     اپران لك را در محل ي هاي ساختاري جداشده اگر به يك كروموزوم كمكي باكتري، هر يك از ژن -135
DNAاستر در اين كروموزوم كمكي شكسته و تشكيل شده است؟  ي نوتركيب، جمعاً چند پيوند فسفودي 

1 (18 2 (16 3( 12 4 (24 
 چند مورد در ارتباط با مراحل مهندسي ژنتيك براي ژن انسولين صحيح است؟ -136

 .از نوعي جاندار ساده براي تكثير ژن استفاده شد -الف
 .هاي كروموزوم كمكي، كلون كردند ، ژن خارجي را مستقل از تواليكننده هاي همانندسازي آنزيم -ب
 .پليمراز رونويسي شد RNAسط آنزيم ي چهارم، ژني از كروموزوم كمكي تو در مرحله -ج
 .كند ي پالزميدي از منافذ ژل عبور ميDNAي انسوليني برخالف DNAي استخراج ژن،  در مرحله -د
1 (1 2 (2 3( 3 4 (4 

 ». . . اي نوع دوم  جهش نقطه. . . اي نوع اول  جهش نقطهدر «كند؟ تكميل مي نادرستيطور  ي مقابل را به جمله ،كدام عبارت -137
 .گيرد يان ژن تحت تأثير قرار ميهمواره ب –برخالف  )2  .كند يك يا چند نوكلئوتيد ژن تغيير مي –همانند ) 1
 .كند استر ژن تغيير نمي تعداد پيوندهاي فسفودي –برخالف  )4  .يابد هاي كروموزوم تغيير نمي تعداد ژن –همانند  )3

 چند مورد صحيح است؟ -138
 .توانند عوامل رونويسي متصل به توالي افزاينده را فعال كنند انداز مي عوامل رونويسي متصل به راه -الف
 .است DNAهاي يوكاريوتي نياز به تشكيل حلقه در  براي رونويسي هر يك از ژن -ب
 .شوند هاي متعددي رمز مي عوامل رونويسي توسط ژن -ج
 .مراز نيست پلي RNA، قطعاً انداز ژن يوكاريوتي متصل شود تنهايي به راه اگر پروتئيني بتواند به -د
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 .داشته باشند. . .  توانند نمي. . . ي با يها سلول -139
 هاي يكساني  ژن –هاي متفاوت  فنوتيپ) 2  فنوتيپ متفاوت  –هاي يكسان  ژن) 1
3 (mRNAيك نوع آنزيم  –ژني  ي تكRNA 4 مراز پلي (mRNAي متفاوت  ها با اندازه يهاي ريبوزوم –چند ژني  ي 

 .گيرد نميصورت . . . در اين باكتري قطعاً تغييري در  ،رخ دهد. . . اي از نوع  الريه، اگر جهش نقطه ساز باكتري مولد ذات در ژن پروتئين -140
 محصول نهايي ژنفعاليت  –دو ) 2  ي ژن  ي رونوشت اوليه اندازه –يك ) 1
 يم بيان ژنتنظ –دو ) 4  ي عامل ترانسفورماسيون اندازه –يك ) 3

 آبان 7آزمون  -» 2«ي  روژهپ

 تكنولوژي زيستي+  سازي پروتئين
 :دانشگاهي پيش شناسي زيست

 33تا  4هاي  صفحه
 

 دقيقه 15: وقت پيشنهادي
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 است؟ نادرستكدام عبارت، در مورد اين جاندار . تنظيم كند تواند با واكوئل ضرباندار محيط دروني خود را سلولي مي نوعي جاندار تك -141
   .دارد يبيش از يك توالي تنظيمطور معمول، هر ژن  به) 1
 .گيرد تنظيم بيان هر ژن، همواره در سطح رونويسي انجام مي) 2
 .ها، ترجمه هم صورت بگيرد مكن نيست در محل رونويسي اغلب ژنم) 3
4 (RNA ي  مراز سازنده پليRNA تواند  ريبوزومي نميmRNA بسازد. 

 . . . ، پس از اتصال نشودكالي الكتوز يافت .اگر در محيط باكتري ا -142
 .شود ننده ايجاد ميك تنظيم  راتي در شكل پروتئينيكننده، تغي كننده به پروتئين تنظيم عامل تنظيم) 1
 .كننده ادامه خواهد داشت كننده به اپراتور، توليد عامل تنظيم تنظيم  پروتئين) 2
 .كننده ادامه پيدا خواهد كرد ي اپران لك، رونويسي از ژن تنظيم كننده كننده به بخش تنظيم پروتئين تنظيم) 3
 .راز ايجاد خواهد شدم پلي RNAانداز، سدي در مقابل حركت  عوامل رونويسي به راه) 4

 ». . .ها  پيك در سلول RNAهر  «كند؟ درستي تكميل مي را به مقابل ي جمله عبارتكدام  -143
   .شود پپتيد ترجمه مي همواره به يك نوع پلي) 1
 .شود قبل از خروج از هسته، دچار تغييرات مي) 2
 .تواند توسط چندين ريبوزوم ترجمه شود مي) 3
 .شود مراز جدا مي پلي RNAيگاه پايان رونويسي، از قبل از رونويسي از جا) 4

 . . . هر تنظيم بيان ژني  -144
 .گيرد هاي درون هسته صورت مي با دخالت پروتئين) 1
 .شود بوده و سبب تمايز سلول ميبا رشد و نمو جاندار همراه ) 2
 .شود منجر مياستر  هايي با پيوند فسفودي توليد مولكول قطعاً به) 3
 .ي ژن ممكن است ح رونويسي باشد، قطعاً با رونويسي همزمان از دو رشتهاگر در سط) 4

 .شود، روي بيان ژن تأثير خواهد گذاشت. . . اي جانشيني كه در نهايت سبب تغيير كدون  هر جهش نقطه -145
1 (UGU 2 (UGA 3 (AUG 4 (UGC 

146- DNA  پالزميدها، . . . باكتريوفاژها . . . 
 .هاي هسته، همانندسازي كند ا همانندسازي ژنتواند هماهنگ ب مي –همانند ) 1
 .اصلي سلول ميزبان دارد DNAهاي متفاوت با  ژن –همانند ) 2
 .اصلي ميزبان تكثير شود  طور مستقل از كروموزوم تواند به نمي –برخالف ) 3
 .تواند پس از برش داراي انتهاي چسبنده باشد نمي –برخالف ) 4

 . . . ي ژن،  جاندار دهنده. . . ي ژن  كننده دريافت جاندار ،در آزمايش كوهن و باير -147
 .داراي تنظيم بيان ژني فقط در سطح شروع رونويسي است –همانند ) 1
 ..كند خود را خاموش يا روشن مي يها هاي محيطي بعضي ژن در پاسخ به محرك –همانند ) 2
 .هاي خود باشد داراي بيش از يك توالي تنظيمي براي بيان ژنتواند  نمي –برخالف ) 3
 .انداز باشد داراي چند ژن مجاور هم با يك راهتواند  نمي –برخالف ) 4

 . . . بر ژن انسولين و پالزميد » EcoRI«تحت تأثير آنزيم  -148
 .شود مي ي آلي ديده هشت حلقهدر هر انتهاي چسبنده ) 1
 .دنشو داراي قطبيت ميهاي آن  رشتهپالزميد از حالت حلقوي خارج شده و ) 2
 .شود پيوند هيدروژني براي قرار گرفتن ژن خارجي در پالزميد تشكيل مي 8در كل ) 3
 .شود استر براي اتصال انتهاهاي چسبنده به هم تشكيل مي پيوند فسفودي 4در كل ) 4

 ». . . ،DNAدر طي الكتروفورز قطعات «باشد؟  چه تعدادي از موارد زير صحيح مي -149
 .كنند سمت قطب مخالف حركت مي ها، به قطعات با عبور از بين چاهك -الف
 .باشد يكسان مي ي اندازهبا  DNA ي ههر خط نشانگر وجود تعدادي قطع-ب
 .تر است تر كم تر از قطعات كوچك سرعت عبور و ميزان حركت قطعات بزرگ-ج
 .شوند و بار خود از يكديگر متمايز مي قطعات براساس اندازه  -د
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 هستند؟ نادرستاز موارد زير  چه تعدادي -150
 .يكسان است tRNAي  تعداد نوكلئوتيدهاي هر حلقه -الف
 .ي آلي است حلقه 3داراي آن نوكلئوتيد شود كه  آمينواسيد به ريبونوكلئوتيدي متصل مي -ب
 .وجود ندارد mRNAپپتيد از  ، امكان تشكيل پليAUGبدون وجود كدون  -ج
 .شود يوندي ميان نوكلئوتيدها برقرار نميهيچ پ ترجمه ي آغاز در مرحله -د
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 



 
 8: ي صفحه تجربي دانشگاهي اختصاصي پيش  آبان 7آزمون  -2ي  پروژه 

  
 دانشگاهي شناسي پيش زيست

 
 )بهرام ميرحبيبي( »3«ي  گزينه -131

در  جهش در اپران لك تـأثيري كننده است و  كننده مربوط به ژن تنظيم توليد پروتئين تنظيم
 .شود اتصالش به اپراتور مختل نمي توليد اين پروتئين و بنابراين كننده ندارد، ژن تنظيم

 :ها بررسي ساير گزينه
ندارد و پـس از ورود    3ربطي به ژن  )آلوالكتوز( كننده ليد عامل تنظيمتو: »1«ي  گزينه

 . گيرد الكتوز به باكتري صورت مي
 .دهنـد  بـه فعاليـت خـود ادامـه مـي     لـك   ي اپران2و  1هاي ساختاري  ژن: »2«ي  ينهگز

 .افتد طور كلي از كار نمي بنابراين متابوليسم الكتوز به
اپـران لـك نـدارد و     ، ربطـي بـه  )مهاركننـده ( كننده متوليد پروتئين تنظي: »4«ي  گزينه

 .كننده قرار دارد تنظيمديگري به نام ژن   رمزهاي آن روي ژن
 )26و  25، 22،23 يها  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() سازي پروتئين( 

-------------------------------------------- 
 )شايق علي پناهي( »2«ي  گزينه -132

در هـا،   در ايـن سـلول  . شـوند  هاي پروكاريوتي توليد مي حدودكننده در سلولم هاي آنزيم
، پـس از  تازه سـاخته شـده   RNAو  DNAمراز،  پلي RNAي پايان رونويسي،  مرحله

در هنگـام رونويسـي از جايگـاه    . شـوند  رونويسي از جايگاه پايان رونويسي از هم جدا مي
ــين نوكلئوتيــدهاي ايــن جايگــاه  و نوكلئوتيــدهاي ) ي الگــو رشــته( پايــان رونويســي، ب

 :ها بررسي ساير گزينه .شود پيوند هيدروژني برقرار مي RNAدرشان  مكمل
ريبـوزوم   Aي پايان ترجمه، ابتـدا عامـل پايـان ترجمـه وارد جايگـاه       در مرحله: »1«ي   گزينه
 .كند پپتيد را هيدروليز مي و پلي tRNAشود و با ورود آن، يك آنزيم پيوند بين آخرين  مي

آب  Pدر جايگـاه   tRNAپپتيـد و آخـرين    براي هيدروليز پيوند بين پلي: »3«ي  گزينه
 .شود مصرف مي

عوامـل   پروكـاريوت اسـت و   ،ي آنـزيم محدودكننـده   سـلول توليدكننـده  : »4«ي  گزينه
 .)هاست عوامل رونويسي مخصوص يوكاريوت. (رونويسي ندارد
 )30و 17تا  15، 10، 9 يها  اهي، صفحهدانشگ شناسي پيش زيست() تكنولوژي زيستي( 

-------------------------------------------- 
 )هادي كمشي( »4«ي  گزينه -133

كـه در   رود، در حالي كار مي ي نوتركيب بهDNAدقت كنيد كه آنزيم ليگاز براي ساخت 
  ي نوتركيبِ آماده است، پس ديگر هـيچ نيـازي بـه آنـزيم    DNAصورت سؤال بحث از 

مـراز و هليكـاز    پلـي  DNAهـاي   در همانندسازي از آنزيم .همانندسازي نيستدر  ليگاز
 :ها بررسي ساير گزينه .شود استفاده مي

اسـتفاده از پالزميـد فقـط يكـي از     . كروموزوم كمكي همان پالزميد است: »1«ي  گزينه
هـا از وكتورهـاي ديگـر ماننـد      در سـاير روش . نوتركيـب اسـت   DNAهاي توليـد  روش
 .شود وفاژها استفاده ميباكتري
ها اضـافه   به آن )ژن خارجي( رژن مورد نظكه  يدها و باكتريوفاژهاييپالزم: »2«ي  نهگزي

 .هاي سلول ميزبان نياز دارند شده در سلول ميزبان براي تكثير به آنزيم
وانايي عبـور  نوتركيب ت DNAي سلولي ندارد كه  هر ميزباني لزوماً ديواره: »3«ي  گزينه
 ) تكنولوژي زيستي(  .را داشته باشد  از آن

 )115ي  ، صفحه2و آزمايشگاه شناسي  زيست( )33تا  30 يها  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست( 
-------------------------------------------- 

 )حميد راهواره( »2«ي  گزينه -134
ي  الي رشـته تـو  چـون . باشـد  xyصورت  فرض كنيد توالي يكي از دو انتهاي چسبنده به

ي  باشد، تـوالي انتهـاي چسـبنده     رشتهاين ديگر در جايگاه تشخيص بايد معكوس توالي 
 .است yxصورت  ديگر به

قسـمتي از   مكمـل هـم بودنـد و    دو انتهاي چسبنده، پيش از جداشدنِ پيوند هيدروژني

DNA به اين صورت بوده :
xy
yx

 
  پس ،x  وy ر انتهـاي چسـبنده   در ه و اند مكمل

توان گفت هر انتهـاي چسـبنده در سـاختار خـود، قطعـاً       ، ميy داريم و هم xچون هم 
 :ها بررسي ساير گزينه .مكمل است هايداراي نوكلئوتيد

GAATTC:صورت مقابـل اسـت   به EcoRIجايگاه تشخيص آنزيم : »1«ي  گزينه
CTTAAG
، 

كـه  (اسـت   TTAAيـا   AATTصـورت   بـه  كه توالي هر انتهاي چسـبنده  درحالي
 .)شامل نيمي از نوكلئوتيدهاي جايگاه تشخيص نيست

دو انتهاي چسبنده به علت مكمل بودن، با پيونـد هيـدروژني بـه يكـديگر     : »3«ي  گزينه
گيـرد نـه    صورت ميتوسط پيوند هيدروژني  دو انتهاي چسبنده شوند و اتصال متصل مي
 .استر فسفودي

دقـت كنيـد كـه    ( DNAهر انتهاي چسبنده براي اتصال به بخش ديگـر  : »4«ي  گزينه
 .كنند استر برقرار مي تنها يك پيوند فسفودي .)ي ديگر نيست اين بخش انتهاي چسبنده

 .خاطر بسپاريد دقت به شكل زير را به  :ي مهم نكته

 
 

GAATTC G AATT C
CTTAAG GC TTAA

  


  
 

 
 
 

 )31ي  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() تكنولوژي زيستي(  
-------------------------------------------- 

 )علي كرامت( »1«ي  گزينه -135
استر را بـراي جـايگزين كـردن     تعداد پيوندهاي فسفودي. ژن ساختاري دارد 3اپران لك 

برابـر   3عـدد حاصـل را    كنـيم و سـپس   يك ژن در اين كروموزوم كمكي محاسـبه مـي  
 .كنيم مي

 .استر را شكست فسفوديپيوند  2ژن ابتدا بايد  1كردن  براي جايگزين  مطابق شكل زير،

 
مطابق شكل زير بايد ) يك ژن خارجي(نظر ورد كردن ژن خارجي م حال براي جايگزين

 .استر تشكيل شود پيوند فسفودي 4

اسـتر   پيونـد فسـفودي   4اسـتر شكسـته و    پيوند فسفودي 2ازاي هر ژن خارجي،  پس به 
ژن  3ازاي  پـس بـه  . شـود  شكسـته و تشـكيل مـي   پيونـد   6در مجموع . شود تشكيل مي

 .شود پيوند شكسته و تشكيل مي 18خارجي، مجموعاً 
 )31و  30 ، 22يها  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() تكنولوژي زيستي(  

-------------------------------------------- 
 )علي كرامت( »2«ي  گزينه -136

 .براي تكثير ژن انسولين از باكتري استفاده شد ؛صحيح است) الف(مورد 
كردن ژن خارجي، از كـل تـوالي كرومـوزوم كمكـي      كلونبراي  ؛است نادرست )ب(مورد 

  .آيد عمل مي همانندسازي به
ي ژن اسـت كـه طـي آن از رو    كـردن  ل ي چهـارم غربـا   صحيح اسـت؛ مرحلـه  ) ج(مورد 

 .گيرد بيوتيك رونويسي صورت مي مقاومت نسبت به آنتي
هـا   آنعبـور  كنند اما سرعت  از منافذ عبور مي DNAهر دو نوع نادرست است؛ ) د(مورد

 )33تا  29 يها  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() تكنولوژي زيستي(   .متفاوت است
-------------------------------------------- 

 )مازيار اعتمادزاده( »2«ي  هگزين -137
تواند بر بيان ژن مؤثر نباشد، مثالً تبـديل كـدون    ، مي)جانشيني(اي نوع اول  جهش نقطه

همـان آمينواسـيد بـر بيـان ژن     ي  رمزكننـده مربوط به يك آمينواسيد، به كـدون ديگـر   
 :ها بررسي ساير گزينه .تأثير است بي

وتيـد ژن را روي يـك كرومـوزوم تغييـر     هايي كه يك يا چند نوكلئ جهش: »1«ي  گزينه
 .اند اي موسوم هاي نقطه دهند به جهش مي

 .كند ها تغيير نمي اي، تعداد ژن هاي نقطه يك از انواع جهش در هيچ: »3«ي  گزينه
اي نوع اول، يك نوكلئوتيد با نوكلئوتيدي ديگـر جـايگزين    در جهش نقطه: »4«ي  گزينه
اي  نقطـه كند، امـا در جهـش    استر ژن تغيير نمي شود، پس تعداد پيوندهاي فسفودي مي

 .دهد رخ  ژن نوع دوم ممكن است افزايش يا كاهش يك يا چند نوكلئوتيد
 )26و  25 ، 21يها  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() سازي پروتئين(  

-------------------------------------------- 
 )اهللا امرايي روح( »2«ي  گزينه -138

نادرست اسـت؛ عوامـل رونويسـي كـه بـه تـوالي افزاينـده متصـل هسـتند،           )فال(مورد 
 .انداز را فعال كنند توانند عوامل رونويسي متصل به راه مي

 DNAهاي ديگري از  انداز، معموالً توالي ها عالوه بر راه نادرست است؛ در يوكاريوت )ب(مورد 
مـثالً  تـوالي    .شـوند  ا نيز متصل مـي ه د كه عوامل رونويسي به آننيز در رونويسي دخالت دارن

 اين پيوند
 .شود شكسته مي


 اين پيوند
 .شود شكسته مي


جزو انتهاي 
 .چسبنده نيست



 يك انتهاي چسبنده 


 يك انتهاي چسبنده 

جزو انتهاي 
 .ه نيستچسبند





 
 9: ي صفحه تجربي دانشگاهي اختصاصي پيش  آبان 7آزمون  -2ي  پروژه 

  
ل كننـده بـه آن متصـ    فعال اي از عوامل رونويسي موسوم به كه هنگام رونويسي دسته افزاينده

ـار    افزاينده شود تا عوامل رونويسي متصل به اي تشكيل مي در اين هنگام حلقه .شود مي در كن
 .يع هميشگي نيستاما اين وقا. قرار گيرندانداز  متصل به راه  عوامل رونويسي

هاي متعددي هـم رمـز    درست است؛ عوامل رونويسي متعددند، پس توسط ژن )ج(مورد 
 .شوند مي

مراز بـه   پلي RNAها، آنزيم  ها، برخالف پروكاريوت درست است؛ در يوكاريوت )د(مورد 
 .انداز را شناسايي كند تواند راه تنهايي نمي

 )24و  23يها  هي، صفحهدانشگا شناسي پيش زيست() سازي پروتئين(  
-------------------------------------------- 

 )رضا آريامنش( »4«ي  گزينه -139
هـايي بـا    هسـتندكه ريبـوزوم    چندژني دارند، قطعاً پروكاريوت mRNAهايي كه  سلول
 . هاي متفاوت ندارند اندازه
ان است، اما شكل و هاي بدن ما يكس بسياري از سلول  )هاي و در نتيجه ژن(ي ژنتيك  ماده

اگـر اپـران فقـط از يـك ژن     . )»2«و » 1«ي  هـا  رد گزينـه (ها با هم متفاوت اسـت   كار آن
هاي  در سلولهم ژني خواهد بود، پس  حاصل تك mRNAساختاري تشكيل شده باشد، 

هـاي   كه در سـلول  شود ژني ديده مي تك mRNAيوكاريوتي   و هم در سلول پروكاريوتي
 )»3«ي  رد گزينه(. مراز موجود است پلي RNAنوع آنزيم  يوتي فقط يكپروكار

 ) سازي پروتئين(  
 )26 ي ، صفحه1شناسي و آزمايشگاه  زيست( )23تا  21 هاي  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست(

-------------------------------------------- 
 )سينا نادري( »3«ي  گزينه -140

شـود،   مـي  DNAئوتيد جايگزين نوكلئوتيد ديگـري در  اي نوع اول، يك نوكل نقطه  در جهش
 :ها بررسي ساير گزينه .كند تغيير نمي) عامل ترانسفورماسيون( DNAي  پس اندازه

ي الگـو بـه    توالي رشـته اي نوع اول ممكن است باعث تبديل  نقطه  جهش: »1«ي  گزينه
ي  شـده و انـدازه  يعني تـوالي پايـان رونويسـي زودتـر ايجـاد       .توالي پايان رونويسي شود

 .ي ژن تغيير يابد رونوشت اوليه
تواند باعث تغيير چـارچوب و درنتيجـه تغييـر     اي نوع دوم مي جهش نقطه: »2«ي  گزينه

 .فعاليت محصول نهايي ژن يعني پروتئين شود
 .تواند باعث شود، ژن مدنظر عمالً بيان نشود اي نوع دوم مي جهش نقطه: »4«ي  گزينه

 ) سازي پروتئين(  
 )105ي  ، صفحه2و آزمايشگاه شناسي  زيست( )26و  25 يها  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست( 

-------------------------------------------- 
 )علي قائدي( »2«ي  گزينه -141

، بنـابراين تنظـيم بيـان    )چون انـدامك دارد (د نظر يك سلول يوكاريوتي است ورسلول م
 :ها بررسي ساير گزينه .رخ دهدهم يا پس از آن تواند هنگام ترجمه،  ژن، مي
انـداز، در   ، عالوه بر راهDNAهاي ديگري از  ها، معموالً توالي در يوكاريوت: »1«ي  گزينه

 . رونويسي دخالت دارند
 ي در هسـته . ستهمان هسته اها  در يوكاريوتها  محل رونويسي اغلب ژن: »3«ي  گزينه

 .د و جايگاه ترجمه سيتوپالسم استگير ها ترجمه صورت نمي يوكاريوت
 RNA، هـا  در يوكـاريوت  ريبـوزومي  RNAمـراز سـازنده    پلـي  RNA: »4«ي  گزينـه 

 .بسازد mRNAتواند  است كه نمي Iمراز  پلي
 ) 24و  23، 9، 8 يها  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() سازي پروتئين(  

-------------------------------------------- 
 )خليل زماني( »3«ي  هگزين -142

كننـده   رونويسـي از ژن تنظـيم  به اپراتور اپران لـك،  كننده  تنظيم  پس از اتصال پروتئين
ادامـه پيـدا خواهـد كـرد و توليـد ايـن پـروتئين متوقـف         ) ژن مربوط به اين پـروتئين (

  .شود نمي
د و در شـو  كه ازتغيير الكتوز حاصل مـي است درواقع همان آلوالكتوز   كننده عامل تنظيم

و » 1«هـاي    رد گزينـه . (وجـود نـدارد  الكتوز در محيط نباشد، آلوالكتوز هـم  كه  صورتي
 )»4«ي  رد گزينه. (ها عوامل رونويسي ندارند باكتري). »2«

 )24تا  21 يها  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() سازي پروتئين(  
-------------------------------------------- 

 )علي كرامت( »3«ي  گزينه -143
 :ها ساير گزينه رد .ترجمه شود  تواند چندين بار توسط چندين ريبوزوم مي mRNA ره

پپتيـد   هاي پروكاريوتي، به چند نوع پلي هاي چندژني در سلولmRNA: »1«ي  گزينه
 .شوند ترجمه مي

 .هاي پروكاريوتي هسته ندارند سلول: »2«ي  گزينه
و  DNAمـراز،   پلـي  RNAايگاه پايـان رونويسـي،   پس از رونويسي از ج: »4«ي  گزينه

mRNA سازي پروتئين(   .شوند تازه ساخته شده از هم جدا مي ( 
 )23و 18 ،17تا  15 ،10 هاي  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست( )21ي  ، صفحه2شناسي و آزمايشگاه  زيست(

 )توحيد بابايي( »4«ي  گزينه -144
ي يـك   رشته زمان از دو ، رونويسي هميپتيدپ پلي ي رشته يك –ي يك ژن  طبق نظريه

ژن نوكلئوتيـدي   ي پلـي  ژن ممكن نيست و در فرايند رونويسي همواره فقط يـك رشـته  
 :ها بررسي ساير گزينه. گيرد عنوان الگو قرار مي به

تنظيم بيـان   )خارج از هسته(ها  در يوكاريوتها هسته ندارند و  پروكاريوت: »1«ي  گزينه
 قطعـاً بـر  كـه در ايـن حالـت    رخ دهد بعد از ترجمه  هنگام ترجمه يا درممكن است ژن 

 .ي هسته نيست عهده
بيان ژني، لزوماً با رشد و نمو همراه نيست، مـثالً تنظـيم بيـان      هر تنظيم: »2«ي  گزينه

 .هاي ساختاري اپران لك، مربوط به توليد آنزيم است، نه رشد و نمـو  ژن در ارتباط با ژن
 .)شود نمي و باعث تمايز هم(

كه در يك زمان مشـخص، كـدام    بيان ژن يعني اين دقت كنيد كه تنظيم: »3«ي  گزينه
باشند، پـس اگـر قـرار باشـد از توليـد يـك پـروتئين         خاموشها  ها روشن و كدام ژن ژن

، در تنظيم بيـان ژن جلـوگيري كـرد، لزومـي بـه توليـد مولكـولي بـا پيونـد          )RNAيا(
 )23و  21 يها   دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() سازي تئينپرو(     .فسفودي استر نداريم

-------------------------------------------- 
 )لي فرهاد حسن( »3«ي  گزينه -145

صورت هرگونـه   است، پس در AUGآمينواسيد متيونين، تنها يك كدون دارد كه همان 
 :ها ي ساير گزينهبررس .گيرد تغيير در اين كدون، بيان ژن تحت تأثير قرار مي

مربوط بـه آمينـو اسـيد سيسـتئين اسـت و در صـورت       » UGU«كدون : »1«ي  گزينه
كه آن هم كدون مربوط به سيستئين است، بيـان ژن تحـت تـأثير     »UGC«تبديل به 
 .گيرد قرار نمي

» UAA«باشد و درصـورت تغييـر بـه     كدون پاياني مي» UGA«كدون : »2«ي  گزينه
 .گيرد است، بيان ژن تحت تأثير قرار نميكه آن هم كدون پايان 

 .شود رد مي» 1«ي  مشابه گزينه: »4«ي  گزينه
 )26و  25، 13 هاي  صفحهدانشگاهي،  شناسي پيش زيست() سازي پروتئين(   

-------------------------------------------- 
 )بهرام ميرحبيبي( »2«ي  گزينه -146

هـايي   تـوان اسـتفاده كـرد، ژن    عنوان وكتـور مـي   ها به پالزميدها و باكتريوفاژها، كه از آن
 :بررسي ساير گزينه ها .ميزبان دارند  اصلي سلول DNAهاي  متفاوت با ژن

هـا بـاكتري اسـت و بـاكتري هسـته       دقت داشته باشيد كه ميزبان اين ژن: »1«ي  گزينه
 .ندارد
زوم اصـلي  واز كرومـ توانند مستقل  باكتريوفاژ و پالزميد، هر دو مي DNA: »3«ي  گزينه

 .ميزبان تكثير شوند
ي  نند پالزميد، بسته به نـوع آنـزيم محدودكننـده   وفاژ نيز ماباكتريDNA :»4«ي  گزينه

 .تواند داراي انتهاي چسبنده باشد مورد استفاده، مي
 )30 ي  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() تكنولوژي زيستي(  

-------------------------------------------- 
 )فر قانيحاميرحسين ( »2«ي  گزينه -147

هـاي   هاي محيطي بعضي ژن ، هر دو در پاسخ به محرك جانداران پروكاريوت و يوكاريوت
 :ها بررسي ساير گزينه .كنند خود را خاموش يا روشن مي

ي ژن در آزمـايش كـوهن و بـاير، پروكـاريوت بـود،       جاندار دريافت كننده: »1«ي  گزينه
م بيان ژن آن درسـطوح مختلفـي ازجملـه رونويسـي، ترجمـه، يـا پـس از        بنابراين تنظي

 .گيرد ترجمه صورت مي
انـداز،   هاي خود، عالوه بـر راه  توانند براي بيان ژن ، مي جانداران پروكاريوت: »3«ي  گزينه

 .هم داشته باشند» اپراتور«توالي تنظيمي ديگري به نام 
انـداز   نند داراي چند ژن مجاور هم بـا يـك راه  توا جانداران پروكاريوت، مي: »4«ي  گزينه
     )مثل اپران لك. (باشند

 )28و  22، 21 يها  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() تكنولوژي زيستي(
-------------------------------------------- 

 )دوالبي عليرضا نجف( »2«ي  گزينه -148
 :ها بررسي ساير گزينه

 .وجود داردي آلي  حلقه EcoRI، 10ي حاصل از  ي چسبندهدر هر انتها: »1«ي  گزينه

 A A T T
   

 
 
 

 
 

پيوند  8براي اتصال هر انتهاي چسبنده به انتهاي ديگر توسط پيوند هيدروژني، : »3«ي  گزينه
 .شود ي تشكيل ميپيوند هيدروژن 16انتهاي چسبنده موجود،  4ازاي  شود، پس به تشكيل مي

. گيـرد  صـورت مـي  پيوند هيدروژني  ايجاد اتصال بين انتهاهاي چسبنده با: »4«ي  گزينه
 ) تكنولوژي زيستي(   )استر نه فسفودي(
 )31و  30 يها  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست( )21ي  ، صفحه2شناسي و آزمايشگاه  زيست( 

 تا2 تا2 تا3 تا3



 
  10: ي صفحه  تجربي دانشگاهي اختصاصي پيش    آبان 7آزمون  -2ي  پروژه 

    
  )ساالر هوشيار(  »2«ي  گزينه -149

  .درست هستند) ج (و  )ب(موارد 
  .ها كنند، نه چاهك نادرست است؛ قطعات از بين منافذ حركت و عبور مي )الف(مورد 
همـواره منفـي اسـت، نـوع بـار در       DNAكه بار  نادرست است؛ با توجه به اين) د(مورد 

     ) تكنولوژي زيستي(    .تمايز قطعات نقشي ندارد
  )33و  32 يها  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست(

--------------------------------------------  
  )اميرحسين اجريان(  »3«ي  گزينه -150

  .كتاب درسي 14ي  نادرست است؛ با توجه به شكل صفحه )الف(مورد 
و قنـد  ) ي آلـي  حلقـه  2بـا  (درست است؛ نوكلئوتيد مدنظر داراي بـاز آدنـين    )ب(مورد 
  .است) ي آلي حلقه 1با (ريبوز 
ساخته شده تنها داراي كـدون   mRNA؛ در آزمايش نيرنبرگ نادرست است )ج(مورد 

UUU پپتيدي ساخته شد ي پلي بود، اما رشته.  
  .شود كدون آن، پيوندهيدروژني برقرار مي و آنتي AUGنادرست است؛ بين كدون  ) د(مورد 

  )15و  14 ،12يها  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() سازي پروتئين(   
--------------------------------------------  

  

  شناسي پايه زيست
  
 )علي كرامت(  »3«ي  گزينه -151

جانوراني با سطح ويژه  براي تنفس  شامل تنفس پوستي يعني كرم خاكي نمي شود اما 
 . تنفس نايي، ششي و آبششي سطح ويژه  براي تنفس دارندجانوري با 

  )68و  67 يها  صفحه، 1شناسي و آزمايشگاه  زيست() تبادل گازها(   
--------------------------------------------  

 )علي كرامت(  »2«ي  گزينه -152
  .گيرد طور مستقيم از مري غذا نمي هنگاري  ب كه  يعني سيرابي و نگاري: »1«گزينه 
  .به روده مستقيم غذا مي دهد كهيعني شيردان  :»2«گزينه 
  .هستند ها ي باكتري هاي گوارش دهنده مييعني سيرابي و هزارال كه فاقد آنز :»3«گزينه 
  .طور مستقيم از مري غذا بگيرد هتواند ب ميكه  يعني هزارال :»4«گزينه 

  )65 ي   صفحه، 1شناسي و آزمايشگاه  زيست() گوارش(   
--------------------------------------------  

 )علي كرامت(  »3«ي  گزينه -153
 عقبـي  هاي هـوادار   كيسه دهد، ري به شش هوا نميي هوادا در دم هيچ كيسه :نكته اول

در بـازدم   :نكتـه دوم . گيرند مي ها از شش پيشينهاي هوادار  كيسه واز ناي  هواي خود را 
هـوادار پيشـين    هـاي  كيسهفرستند،  ها مي هاي هوادار عقبي هواي خود را به شش كيسه

     .دنگردان هوا را به مجاري تنفسي برمي
  )67 ي   صفحه، 1شناسي و آزمايشگاه  زيست() تبادل گازها(   

--------------------------------------------  
 )شايق علي پناهي(  »4«ي  گزينه -154

 ADPاي مقداري كلسـيم و   ي ماهيچه هاي يك اليه در هر حالتي در سيتوپالسم سلول
  :ها ساير گزينه رد .وجود دارد

پيونـدي خـارجي اسـت،      ر تمـاس بـا بافـت   ي طولي كـه د  بر ماهيچه عالوه: »1«ي  گزينه
گوارش نيز در تماس بـا زيـر مخـاط اسـت كـه       ي ماهيچه حلقوي موجود در ساختار لوله

  .آيد اي پيوندي به حساب مي اليه
ي طـولي و   ، هر دو نـوع ماهيچـه  )و موضعي(گيري حركات دودي  در شكل: »2«ي  گزينه

  .حلقوي دخالت دارند
بخشـي از  » ي شـكمي  حفـره «ي پيوندي خـارجي در   يهدقت كنيد كه ال: »3«ي  گزينه

شـود كـه    ي گوارش صفاق ديـده نمـي   دهد، پس در تمام طول لوله صفاق را تشكيل مي
ي طـولي در   ي ماهيچـه  مـثالً اليـه  . (ي طولي با آن در تماس باشد ي ماهيچه اليه» هر«

    .)مري در تماس با صفاق نيست
  )117و  57، 56 ،28 يها   صفحه، 1شناسي و آزمايشگاه  زيست() گوارش( 

--------------------------------------------  
 )بهرام ميرحبيبي(  »3«ي  گزينه - 155
دنبال افزايش فشار مايع جنب طي بازدم، هر حجم هوايي كه مجاري را پركـرده باشـد    به

  :ها رد ساير گزينه .شود ها خارج مي از آن
 بـازدم رغم تبادل گازي كه انجـام داده، پـس از    يي بازدمي عل هواي ذخيره: »1«ي  گزينه

چنين پـس از   هم .شود و خروجش مستلزم بازدم عميق است ها خارج نمي معمولي از شش
  .گويند مانده مي ماند كه به آن هواي باقي ها مي حداكثر بازدم هنوز مقداري هوا درون شش

هـا در   هاي هوايي شـش  در شرايط عادي كه فشار اكسيژن در هواي كيسه: »2«ي  گزينه
تـوان خـود اكسـيژن    % 97متـر جيـوه اسـت، هموگلـوبين در حـدود       ميلـي  104حدود 

  )شود هاي هوايي وارد مي نه در هر حجم هوايي كه به كيسه. (گيرد مي
كاسـته   ،بـود  اشباع2Oتوان هموگلوبين كه بااز % 19دقت كنيد كه اگرچه : »4«ي گزينه
در . از اكسيژن مورد نيـاز بافـت تـأمين شـود نـدارد     % 19كه  اما اين ربطي به اين شود، مي

كنند و اين امـر   از خون جذب مي) را% 100(ها تمام اكسيژن موردنيازشان را  حقيقت بافت
  .شود خون ميهموگلوبين درصدي اكسيژن  19سبب كاهشِ 

  )71تا  69 يها   صفحه، 1شناسي و آزمايشگاه  زيست() تبادل گازها(
--------------------------------------------  

 )كرامتعلي (  »1«ي  گزينه -156
مـواد غـذايي بـه درون     اسفنج، فقط گوارش درون سلولي دارنـد پـس از جـذب   آميب و 

  :ها ساير گزينهبررسي . شود ، تغييرات شروع ميسلول
  .ي گوارشي ي گوارشي دارد، نه لوله هيدركيسه: »2«ي گزينه
  .سلولي دارد اسفنج گوارش درون: »3«ي گزينه
سـلولي را   سلولي است، اما گـوارش درون  كرم خاكي فاقد گوارشِ غذايِ درون: »4«ي گزينه

دقـت  . (يابنـد  هـا گـوارش مـي    توسط ليـزوزوم   مثالً اندامك پير درون سلول. دهد انجام مي
  .)ي نيستسلول سلولي همواره گوارش غذاي درون درون هاي كه مقصود از گوارشكنيد 

  )55 تا 53، 30 يها   صفحه، 1شناسي و آزمايشگاه  زيست() گوارش(
--------------------------------------------  

 )حميد راهواره(  »2 «ي   گزينه - 157
. پوشـاند  ز سـطح مجـاري تنفسـي را مـي    هاي هوايي و موكو سورفاكتانت سطح كيسه

  . است مانده شده و در مجاري باقيهواي مرده، هوايي است كه موفق  به تبادل گازي ن
  :ها ساير گزينهبررسي 
  .در انسان مجاري تنفسي داراي مژك هستند، نه تاژك :»1«ي  گزينه
  .هاي هوايي فاقد مژك هستند سطوح تنفسي در كيسه: »3«ي  گزينه
دهـد، در تمـاس بـا     بخشي از هواي جاري كه تبادل گازي را انجام مي: »4«ي  گزينه

  .گيرد قرار مي) هاي هوايي كيسه(رفاكتانت بخش داراي سو
  )71 تا 69 ي   ها صفحه، 1شناسي و آزمايشگاه  زيست() تبادل گازها(   

--------------------------------------------  
 )فاضل شمس(  »2«ي  گزينه -158

، دليل وجود صفحات آرواره مانند در اطراف دهـان  محل آغاز گوارش مكانيكي در ملخ، به
 –مـري   –پـس دهـان   . ي آن اسـت  و جايگاه اصلي جذب مواد غذايي معده است دهان
  .هاي معده و معده موردنظر صورت سؤال است كيسه –دان  سنگ –دان  چينه

درسـتي  . (شـود  طور موقت ذخيـره مـي   دان، سنگدان و معده به در اين بين غذا در چينه
. يابـد  جـا نيـز خاتمـه مـي     شود و در همـان  گوارش شيميايي در معده آغاز مي) مورد الف

بـر ذخيـره    هاي قوي عالوه دليل داشتن ماهيچه دان به چنين سنگ هم) درستي مورد ب(
سازي غذا و  محل فشرده) رد مورد ج. (در گوارش مكانيكي غذا نيز نقش دارد ،موقت غذا

  )رد مورد د. (ملخ است كه بعد از معده قرار دارد ي كردن غذا براي دفع، روده آماده
  )56و  55 يها   صفحه، 1شناسي و آزمايشگاه  زيست() وارشگ(

--------------------------------------------  
 )حسين كرمي(  »1«ي  گزينه - 159

ي بـازدمي   ، هـواي ذخيـره  1200ccمانـده   با توجه به شكل مقابل، حجـم هـواي بـاقي   
1200cc 500، هواي جاريcc 3100ي دمي تقريباً  و هواي ذخيرهcc است.  

  .مانده است بازدمي است كه حجم آن برابر هواي باقي  هواي ذخيره» 1«ي  منظور گزينه
  :ها ساير گزينهبررسي 
اسـت كـه درمجمـوع از    » يي بـازدم  هواي ذخيرههواي جاري«شامل : »2«ي  گزينه

  .تر است ي دمي كم حجم هواي ذخيره
هـواي  . اسـت » ي بـازدمي  هـواي ذخيـره  هواي جاري«ي  منظور گزينه: »3«ي  گزينه

  .باشد مرده جزئي از هواي جاري مي
تر از يـك سـوم حجـم     كم كههواي جاري است  شده حمنظور عبارت مطر: »4«ي  گزينه

  .دهد حياتي را تشكيل مي ظرفيت

  
  )70 ي   صفحه، 1شناسي و آزمايشگاه  زيست() تبادل گازها(



  9 :ي صفحه  تجربينشگاهي دا اختصاصي پيش  شناسي زيست
  

  دانشگاهي شناسي پيش زيست      
 

121 - كالي درست است؟  .كدام عبارت در ارتباط با ا  
  .دشوساخته  mRNAشوند و چندين مولكول رونويسي توانند  ميهاي ساختاري اپران لك ژن در حضور الكتوز) 1
  .شودانداز مختل ميبه راه II مرازپلي RNAلك بر روي اپراتور قرار داشته باشد، اتصال اپران  ي اگر مهار كننده) 2
  .شود كه الكتوز در محيط باكتري وجود نداشته باشدژن تنظيم كننده، فقط در صورتي رونويسي مي) 3
  .شوددر صورت فقدان الكتوز در محيط باكتري، تغييراتي در شكل پروتئين تنظيم كننده ايجاد مي) 4

 است؟ نادرستكدام عبارت  - 122
  .استر را داردمراز توانايي شكستن پيوند فسفوديپلي DNAانند آنزيم محدود كننده هم) 1
  .شودنوتركيب بدون دخالت آنزيم محدود كننده توليد مي يDNAكلون كردن ژن، ي  در مرحله) 2
  .ساخته شود mRNAنوتركيب، ابتدا بايد  يDNAبراي توليد هر نوع آنزيم مورد نياز براي توليد ) 3
  .كنداستر و هيدروژني، ژن خارجي را به پالزميد متصل ميي پيوندهاي فسفوديآنزيم ليگاز با برقرار) 4

 ي كاربرد مهندسي ژنتيك، درست است؟ چند مورد، درباره - 123
  .   شودي گاوي منتقل ميسطحي آن به ويروس آبله هاي براي ساخت واكسن هرپس، پروتئين -الف
  .يافته استفاده شدبراي تمايززدايي سلول تمايز سازي گوسفند دالي از محيط كشت ويژهدر مراحل شبيه -ب
  .                  شوندي ژن معيوب براي دريافت ژن خارجي از بدن فرد بيمار خارج مياهاي داربراي ژن درماني، سلول -ج
  .نوع كروموزوم مورد مطالعه قرار گرفت 24هاي ژنفقط  HGPدر  -د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

    صحيح است؟  شوند، متصل مي DNAمراز به پليRNAزودتر از در طي بيان ژن هاي نگهبان روزنه  هايي كه در سلول پروتئيند كدام عبارت  در مور - 124
  .هاي شروع و پايان رونويسي باشد توانند داراي جايگاه ميها  هاي اتصال آن محل) 1
  .دژني تاثير بگذارندهاي چنmRNAتوانند روي توليد هاي مختلف مي متعدداند و با ايجاد تركيب) 2
  .كنند هاي تنظيمي در كنار هم  را فراهم مي گرفتن توالي، امكان قرار DNAبا تشكيل حلقه در  )3
 .بود پذير خواهد هاي اختصاصي، امكاني توسط آنزيمي يك سلول بيان هر ژنبا حضورشان در هسته )4

 انـداز توسـط   راه، هر عاملي كه سبب شناسايي . . .  مراز بر روي ژن شود ليپRNA، هر سدي كه مانع حركت آنزيم اپران لكدر تنظيم بيان ژن  - 125
RNAاست . . . ، دارايشود مي هاي يوكاريوتيمراز پلي.    

  كلئوتيدودئوكسي ريبون -همانند) 2    پيوند پپتيدي                          -همانند) 1
  كلئوتيدودئوكسي ريبون -برخالف) 4    پيوند پپتيدي           -برخالف) 3

  . . .ريبوزوم، . . . به جايگاه  tRNAبا ورود هر  - 126
1 (A- 2    . ي ادامه است ترجمه، در مرحله (P- ،ي ادامه است در مرحله ترجمه  .  
3( A-  در جايگاهPپپتيد از  ، پليtRNA 4  . شود جدا مي( P-  در جايگاهA،tRNA  شود بعدي وارد مي.  

  ، ابتدا الزم است كدام عمل قبل از سايرين انجام شود؟ي نوتركيبDNAشدن  نتيك، پس از ساختهدر مهندسي ژ - 127
  .پالزميد و ژن خارجي توسط ژل از يكديگر تفكيك گردند) 2  .نوتركيب تكثير گردند هايDNA نوتركيب يا يDNA هاي حاوي سلول) 1
  .نوتركيب، توسط نوعي آنزيم شناسايي شود يDNAجايگاه تشخيص) 4  .ها متمايز شوند نوتركيب از ساير سلول يDNA هاي حاوي سلول )3

  شوند، درست است؟ ج ميهايي كه از مركز تنظيم ژنتيك يك سلول ولوكس خارRNA  ي ي همه كدام عبارت، درباره - 128
  .اند ي متراكم هستك ساخته شده درون يك يا چند توده) 2    .اند تر شده ژن كوتاه ي نسبت به محصول اوليه) 1
  .تري دارند ي خود، تعداد مونومر كم كنندهقطعاً نسبت به ژن رمز )4  .شوند پپتيد توسط ريبوزوم استفاده مي به عنوان الگو براي توليد پلي )3

 نمايد؟ تكميل مي نادرستي بهي زير را  جملهكدام عبارت،  - 129
  ».شود نميمتوقف .  . .، . . . لك در باكتري ساكن دستگاه گوارش انسان، در صورت  باتوجه به اپران«
  سه ژني آن mRNAتوليد –اتصال مهاركننده به اپراتور ) 2  كننده توليد پروتئين تنظيم –انداز  مراز به راه پليRNAاتصال) 1
  مراز پليRNAانداز توسط ناسايي راهش –توليد آلوالكتوز  )4  كننده توليد عامل تنظيم –بروز جهش در ژن تنظيم كننده  )3

  ». . .  در هر پالزميد مورد استفاده در فرايندهاي مهندسي ژنتيك،« كند؟ مقابل را به درستي كامل مي ي يك جمله كدام - 130
 .ي مورد نظر وجود داشته باشد جايگاه تشخيص براي آنزيم محدودكنندهعدد بايد يك فقط ) 1
 .شود ميد كه درون كروموزوم اصلي سلول نيز يافت نايي وجود داره ژن) 2
 .آيد سازي به وجود ميسازي همواره دو دوراهي همانند هنگام همانند) 3
   .شوند ها به يك ميزان همانندسازي مي ژن) 4

  آبان 21آزمون  -» 2«ي  روژهپ

 تكنولوژي زيستي+  سازي پروتئين
  :دانشگاهي پيش شناسي زيست

 45تا  4هاي  صفحه
  

  دقيقه10: وقت پيشنهادي



 
  7: ي صفحه  تجربي دانشگاهي اختصاصي پيش  آبان 21آزمون  -2ي  پروژه 

    
  دانشگاهي شناسي پيش زيست

  

  )شايق علي پناهي(  »1«ي  گزينه -121
هـاي   بـار از روي ژن   مـراز چنـدين   پلـي RNAحضـور الكتـوز،  ممكن اسـت بـا    )1

  .شود ساخته  mRNAكند و چندين مولكول ساختاري رونويسي 
  .وجود نداردIIمراز پليRNAها در باكتري) 2
شود و به حضور الكتوز يـا عـدم وجـود آن،     كننده همواره رونويسي مي ژن تنظيم) 3

  .بستگي ندارد
در صورت حضور الكتوز در محيط و تبـديل آن بـه آلوالكتـوز در بـاكتري، شـكل      ) 4

     .كند كننده تغيير مي تنظيمپروتئين 
  )23و  22 يها  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() سازي پروتئين(

--------------------------------------------  
  )شايق علي پناهي(  »4«ي  گزينه -122
  .شكند استر را مي مراز در عمل ويرايش پيوند فسفودي پليDNAآنزيم) 1
  DNAآنـزيم هليكـاز و   نوتركيب بـه كمـك  ي DNA كردن ژن، ي كلون در مرحله) 2

  .كند مراز ميزبان همانندسازي مي پلي
، پروتئيني هسـتند و بـراي توليـد    ي نوتركيبDNA هاي مورد نياز براي توليد آنزيم) 3

  .دندار mRNAنياز به 
  .كند استر بين ژن خارجي و پالزميد را برقرار مي آنزيم ليگاز فقط پيوند فسفودي) 4

  )32 تا 30 يها  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست(  )ولوژي زيستيتكن(
  )115و  113، 109 يها    ، صفحه2و آزمايشگاه شناسي  زيست(

--------------------------------------------  
  )علي كرامت(  »1«ي  گزينه - 123

ي  ويـروس آبلـه   يDNAپس را بـه  سطحي هر هاي ، ژن پروتئيناست نادرست  )الف
  .كنند مي واردگاوي 

ي پسـتاني در آن قـرار داشـت،     ، محيط كشتي كـه سـلول تمايزيافتـه   است نادرست ) ب
  .داد ي تمايززدايي را به آن نمي كرد و اجازه ي سلولي را متوقف مي چرخه

را از بـدن بيمـار خـارج و     ي داراي ژن معيـوب ها سلولژن درماني درست، در اجراي ) ج
  .دكنن ها مي ژن سالم را وارد آن

هاي موجـود در   نوع كروموزوم موجود در هسته، ژن 24عالوه بر HGPنادرست، در) د
DNAشود ميتوكندري هم مطالعه مي ي.  

  )44و  43، 39تا  35 يها  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست(  )تكنولوژي زيستي(
--------------------------------------------  

  )بهرام ميرحبيبي(  »3«ي  گزينه -124
  .هاي صورت سؤال، عوامل رونويسي هستند منظور از پروتئين

ند كـه  شـ اب مـي  ه افزايند توالي و انداز راه، DNAاتصال عوامل رونويسي در  هاي محل  )1
  .اند فاقد جايگاه شروع و پايان رونويسي

2(mRNA شود ها يافت مي يسي در يوكاريوتها و عوامل رونو چندژني در باكتري.  
كننده، بـا تشـكيل حلقـه در     عوامل رونويسي متصل به توالي افزاينده موسوم به فعال) 3

DNA انداز در كنار هم قرار بگيرند افزاينده و راه يشوند تا توال باعث مي.  
  ) سازي پروتئين(  .ارندهاي مختلفي در تنظيم بيان ژن د نويسي، نقشوعوامل ر) 4

  )97 ي   ، صفحه1و آزمايشگاه شناسي  زيست()24 ي  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست(
--------------------------------------------  

  )حميد راهواره(  »1«ي  گزينه -125
اپـران لـك   هـاي   مراز پروكاريوتي بـر روي ژن  پلي RNAسدي كه مانع حركت آنزيم 

انـداز توسـط    راهعـاملي كـه سـبب شناسـايي     .كننـده اسـت   تنظـيم   شـود، پـروتئين   مي
RNAهـا هـم    شـود، عوامـل رونويسـي هسـتند كـه آن      مـي  مرازهاي يوكـاريوتي  پلي

    )  سازي پروتئين(  .پس هر دو داراي پيوند پپتيدي هستند. ني هستنديپروتئ
  )8 ي   ، صفحه1و آزمايشگاه شناسي  زيست()24تا 22يها  اهي، صفحهدانشگ شناسي پيش زيست(

  )مازيار اعتمادزاده(  »1«ي  گزينه -126
  .شود مي Aوارد جايگاه  tRNAي ادامه  فقط در مرحله) 1
  .دهد رخ مي Pبه جايگاه  tRNAورود در هر سه مرحله ) 2
ممكـن اسـت يـك آمينواسـيد از      P، در جايگـاه  Aبه جايگاه  tRNAبا ورود ) 3

tRNA پپتيد نرسيده باشد ي پلي ود و هنوز به اندازهجدا ش.  
ي وارد جايگـاه  ديگر P ،tRNAبه جايگاه  tRNAجايي، با ورود  در آخرين جابه) 4

A بلكه عامل پايان ترجمه در جايگاه  ،شود نميA گيرد قرار مي.  
  )17تا  14 يها  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() سازي پروتئين(  

--------------------------------------------  
  )اهللا امرايي روح(  »1«ي  گزينه -127

ها گذاشته تا برخـي   ها را در اختيار باكتري هاي نوتركيب، آنDNA شدن پس از ساخته
شـدن ژن،   ي كلـون  سپس مرحلـه . تركيب را وارد خود كنندنو يDNA ها  باكتري  از آن

  :ها ساير گزينه رد.دهد ها رخ مي نوتركيب يا تكثير باكتري يDNA يعني همانندسازي
بـه  » 2«ي  گزينه. اند  شدن ژن مربوط همگي به مراحل بعد از كلون» 4و 3و2«هاي  گزينه
ي  گري و گزينـه  ي غربال رحلهبه م» 3«ي  ز ژن، گزينهرالكتروفو و ژن استخراج ي مرحله

    .ي استخراج ژن اشاره دارد به مرحله» 4«
  )33تا  29 يها  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست(  )تكنولوژي زيستي(

--------------------------------------------  
  )علي كرامت(  »4«ي  گزينه - 128
هـا صـورت    كردن آن هاي يوكاريوتي براي بالغRNAيكي از تغييراتي كه در اغلب ) 1

هاي اوليه در هسـته، كوتـاه   RNAي  اوليه است، پس همهRNAشدن گيرد، كوتاه مي
  .شوند نمي

  .شود در هستك ساخته مي rRNAفقط ،هاRNA از ميان انواع) 2
مورد اسـتفاده   پپتيد عنوان الگو براي توليد پلي به mRNAفقط ها،RNA  از ميان انواع) 3

  .گيرد قرار مي
، RNAپـس  . گيـرد  ي آن صـورت مـي    رونويسي از ژن موردنظر، فقط از يك رشـته ) 4

  ) سازي پروتئين(  .تري از ژن خود دارد تعداد نوكلئوتيدهاي كم
  )42و  26ي ها    ، صفحه1شناسي و آزمايشگاه  زيست( )18و  13، 10تا  8هاي   دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست(

--------------------------------------------  
  )مهرداد محبي(  »2«ي  گزينه -129

   .شود كننده هميشه توليد مي تنظيم  نيئپروت) 1
هــد و د در صــورت اتصــال مهاركننــده بــه اپراتــور، رونويســي از اپــران لــك رخ نمــي) 2

mRNAشود ژني توليد نمي سه.  
كننـده ايجـاد    اختالل در پـروتئين تنظـيم  كننده  در صورت بروز جهش در ژن تنظيم) 3

  ).آلوالكتوز(كننده  شود نه در عامل تنظيم مي
ــوز، م ) 4 ــد آلوالكت ــرانهدر صــورت تولي ــده از اپ ــ  اركنن ــزيم   دا و راهج ــداز توســط آن ان

     .نده شناسايي خواهد شدكن رونويسي
  )23تا  21هاي   دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() سازي پروتئين(

--------------------------------------------  
 )سيدحسن ميرزايي(  »4«ي  گزينه - 130

   .شوند به يك ميزان همانندسازي مي ي آنها ي ژن طي همانندسازي پالزميد همهدر 
  :ها ساير گزينه رد

بايسـتي داراي دو جايگـاه   Tiپالزميـد  ،براساس مـتن كتـاب درسـي   : »1«ي  گزينه
تومـور را از آن   ي ايجـاد   باشد، تا بتوان ژن القاء كننـده آنزيم محدودكننده تشخيص 
  .ين كردنظر جايگزو آن را با ژن مورد خارج نمود

درون كرومـوزوم اصـلي سـلول    هايي وجـود دارد كـه    در پالزميدها ژن: »2«ي  گزينه
  .شود يافت نمي

ايجاد همانندسازي ها معموالً دو دوراهي  باكتري يDNAدر: »3«ي  گزينه
   )تكنولوژي زيستي(  .شود مي
  )116 ي   ، صفحه2و آزمايشگاه شناسي  زيست) (42و  32تا  30 يها  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست(

  



  9 :ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شناسي زيست
  

 

  دانشگاهي شناسي پيش زيست      
 
  . . . . .ها  كوسروات - 121

  .ها دارند برخالف ميكروسفرها، ساختاري مشابه سلول) 1
  .زنده بوده و شباهت زيادي به غشاي سلولي دارند) 2
  .زني افزايش دهند توانند نسبت سطح به حجم را از طريق جوانه مي) 3
  .در ساختار خود داشته باشند توانند مونومرهايي مشابه متيونين نمي) 4

  .روي داده است. . . . . ي زمين،  تحول حيات در كره و در مراحل تغيير - 122
  هاي هوادار، قبل از پنجمين انقراض گروهي افزايش تعداد و تنوع جانوران داراي كيسه) 1
  ورود گياهان به خشكيپيدايش اولين جانوران داراي قدرت پرواز، قبل از ) 2
  لين جانوران داراي گردش خون مضاعف، قبل از دومين انقراض گروهيپيدايش او) 3
  ها شدن و تمايز سلول دنبال تخصصي ايجاد يك محيط دروني در جانوران، به) 4

  ؟كدام عبارت درست است - 123
  .ي است كه در طول حيات فرد كوچك شده استهمولوگهر اندام وستيجيال، اندام ) 1
  .يكديگرند همولوگدهند،  مختلف عمل مشابهي را انجام ميهر دو اندامي كه در دو جاندار ) 2
  .رغم عملكرد متفاوت، ساختار تقريباً مشابهي داشته باشند ، ممكن است عليهمولوگدو اندام ) 3
  .باشند اي در بدن جاندار مي فاقد هر گونه نقش شناخته شده هاي وستيجيال اندام) 4

  . . . . . انقراض گروهي در  - 124
  .ها از بين رفتند درصد گونه 83دوم، ) 2  .منقرض شدند موجودهاي  گونهكل درصد  96چهارم، ) 1
  .درصد از جانوران روي زمين از بين رفتند 85اول، ) 4  .ي خزندگان از جمله دايناسورها منقرض شدند پنجم، همه) 3

  ؟است نادرستكدام گزينه در ارتباط با اندام حركتي جلويي جانوران  - 125
  .بين بازو و زند زبرين مفصل وجود داردپنگوئن  بالدر ) 1
  .تر از تمساح است هاي كف و مچ پنگوئن كم تعداد استخوان) 2
  .زبرين استزند هاي زند زيرين و  بال پنگوئن همانند دست تمساح داراي استخوان) 3
  .بسيار متفاوت است ها انگشت سايرطول انگشت شست خفاش و تمساح نسبت به ) 4

  ». . . . .، داران بالغ ساكن خشكي  اولين مهره «؟ كند نميدرستي كامل  ا بهمورد عبارت ر كدام - 126
  .دستگاه حركتي استخواني داشتند) 2    .شان درون بدن قرار داشت دستگاه تنفسي) 1
  .زي دارند پيش از بلوغ زندگي آب) 4    .داران زنده هستند ترين مهره موفق) 3

  ». . . . .  .بودند كه جانوراني . . . . . اولين  «كند؟  درستي كامل مي چند مورد عبارت را به - 127
  .كردند يه ميذاز طريق مكيدن تغ - داران مهره - الف
  .داشتندتنفس نايي  -جانوران ساكن خشكي - ب
  .كردند در دوران نوزادي از طريق آبشش تنفس مي -داران ساكن خشكي مهره - ج
  .داراي پوست محكم بودند -گذار در خشكي ران تخمدا مهره - د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 كند؟ درستي كامل مي چند مورد عبارت زير را به - 128
  ». . . . . ال ؤشده با عالمت س توان گفت در بخش مشخص مقابل مينمودار در  ،ها با توجه به الگوي تغيير گونه «

  .اده استتغييرات ناگهاني و شديد در اقليم روي د - الف
   .اند بسياري از جانداران منقرض شده - ب
  .اند يك باره خالي شده ،اند  هايي كه زماني زيستگاه جانداران بوده محيط - ج
  .توانند جايگزين شوند هاي سازگار با شرايط جديد مي گونه - د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  . . . . . گفت  توان نمي ،داران در طي نمو رويان مهره - 129
  .پشت برابر است هاي حركتي هستند در مرغ و الك هايي كه منشاء اندام جوانه تعداد) 1
  .كنند هاي يكساني نمو پيدا مي پشت با سرعت هاي همولوگ رويان مرغ و الك اندام) 2
  .شود ها ايجاد مي نهايي آن ند و شكل نك با تداوم نمو، ساختارهاي مختلف تغيير مي) 3
  .ي نمو وجود دارد در مراحل اوليه ،تپش گلويي مرغ و الك ي حفره) 4

  است؟ نادرستكدام  - 130
   . تواند همولوگ باشدهر اندام وستيجيالي مي )1
  .يك حفره گلويي داشته است ،هر جانوري با دفاع اختصاصي در دوره جنيني) 2
    .بلندتري دارند ي هاي جديد طول شاخهگونه ،در درخت تبارزايشي) 3
  .تنوع جمعيت حفظ شد، در مالنيني شدن صنعتي) 4

  آذر 5آزمون  -» 3«ي  روژهپ

  + پيدايش و گسترش زندگي
  ها تغيير و تحول گونه

  :دانشگاهي پيش شناسي زيست
  88تا  47هاي  صفحه

  :وقت پيشنهادي
  دقيقه10 :ال طراحيسؤ

  دقيقه 10: سؤال گواه



  10: ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شناسي زيست
  

  دانشگاهي شناسي پيش زيست -)گواه(آزمون شاهد       
 
  است؟ نادرستي سچ و آلتمن  ي مولكول مورد مطالعه كدام عبارت، درباره - 131

  .هاي شيميايي ساده تشكيل شد با كسب انرژي و از طريق فرآيند) 1
  .آمد زدن در مي اي با توانايي جوانه با قرار گرفتن در آب، به شكل كره) 2
  .اي نياز داشت نسجام ساختاري و تكثير خود، به مواد آلي ويژهبراي ا) 3
  .كرد هاي زيستي فراهم مي اي را براي ايجاد تنوع در مولكول احتماالً زمينه) 4

  ي زمين پديدار گشتند؟ سلولي است كه روي كره كدام، ويژگي نخستين جانداران تك - 132
  .نمودند اده ميبدون مصرف اكسيژن، از مواد آلي موجود در محيط استف )1
  .ساختند هاي آلي مورد نياز خود را از تركيبات غير آلي مي بدون حضور اكسيژن، مولكول) 2
  .رساندند مصرف مي ضمن توليد اكسيژن، تركيبات غيرآلي محيط را براي توليد مواد آلي به) 3
  .كردند هاي آلي محيط استفاده مي منظور كسب انرژي، از مولكول ضمن مصرف اكسيژن، به) 4

  اي داشتند؟ سلولي پديدار شده بر روي زمين، چه مشخصه نخستين جانداران تك - 133
  .افزودند تركيبات غيرآلي، بر تنوع گازهاي موجود در محيط مياز هاي آلي  ضمن توليد مولكول )1
  .رساندند به كمك اكسيژن، انرژي موجود در تركيبات آلي را آزاد و به مصرف مي) 2
  .ساختند هاي مورد نياز خود را مي آلي محيط، مولكول با كمك تركيبات) 3
  .كردند ضمن مصرف تركيبات آلي، گاز اكسيژن را به جو زمين آزاد مي) 4

  است؟ نادرستگلويي،  ي داراي حفره ي ي قورباغه چند مورد، درباره - 134
  .كنند يند لقاح شركت ميآدر فر طور تصادفي به ها گامت - الف
  .گردد به صورت اسيد اوريك دفع مي دار مواد زايد نيتروژن - ب
  .رود خون پس از انجام تبادل گازهاي تنفسي، ابتدا به قلب مي - ج
  .شود ها، از طريق مصرف سلولز تأمين مي گلوكز مورد نياز سلول - د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  . . . اين تغييرات،. ، مورد بررسي قرار گرفته استميليون سال پيش 65ها، تغييرات شديد و ناگهاني محيط در حدود  در نوعي الگوي تغيير گونه - 135
  .ها ايجاد شد در پي يكسري تغييرات اندك و تدريجي گونه) 1
  .هاي ساكن خشكي گرديد منجر به نابودي نيمي از گونه) 2
  .تأثير بود هاي سازگار با محيط بي بر تغيير فراواني گونه) 3
  .ها را ميسر ساخت شناخت كامل سير تحول گونه) 4

  . . .توجه  . . .به . . . ي  در نظريه - 136
  .شود مين - هاي جمعيت فرايند متنوع شدن الل - تركيبي انتخاب طبيعي) 1
  .شود مي -ي رشد جمعيت تأثير عوامل كاهش دهنده - مالتوس) 2
  .شود نمي - ها چگونگي رخداد تغيير گونه - المارك) 3
  .شود مي - چگونگي بروز صفات -ويندار) 4

  كدام عبارت صحيح است؟ - 137
  .باشد هر كواسرواتي كه توانايي تقسيم شدن دارد، واجد آمينواسيد مي) 1
  .شود هايي با پيوند پپتيدي دارد، زنده محسوب مي هر ميكروسفري كه مولكول) 2
  .ردهر ميكروسفري كه حاوي مولكول خودهمانندساز است، غشايي دو اليه دا) 3
  .باشد هر كواسرواتي كه بتواند به روش جوانه زدن تكثير يابد، حامل اطالعات ژنتيكي مي) 4

    ؟نداردزيستي مغايرت  ي درون هم كدام عبارت با نظريه - 138
  .باشند هوازي مي هاي بي ها، از خويشاوندان باكتري ميتوكندري )1
  .يه تفاوت دارندهاي اول ي يوكاريوت هاي هسته ها با ژن هاي ميتوكندري ژن) 2
  .هاي هوازي متفاوت است هاي ميتوكندريايي و باكتري اندازه و ساختار ريبوزوم) 3
  .ها مشابه هستند ي آندوپالسمي زبر و ميتوكندري هاي شبكه در يوكاريوت اوليه، ريبوزوم) 4

   دارد؟  مغايرتاي  كدام عبارت با الگوي تعادل نقطه - 139
  .شود ، متحمل تغييرات ناگهاني ميي كوتاه هر گونه پس از يك دوره) 1
  .كند هاي حدواسط، وجود نياي مشترك را نفي نمي پيدا نشدن فسيل) 2
  .شود هاي سازگار با محيط فراهم مي در شرايطي، فرصت براي جايگزيني گونه) 3
  .ي سازگار با محيط، ممكن است به مدت طوالني تغيير چنداني نداشته باشد يك گونه) 4

 نمايد؟ رت زير را به درستي تكميل ميچند مورد، عبا - 140
  ». . .در جانوران، هر نوع «

  .تبادل قطعه بين دو كروموزوم، جهش نام دارد - الف
  .انجامد ها مي لقاح تصادفي، به بروز فنوتيپ جديد زاده - ب
  .شود ها، جهش محسوب مي تغييري در عدد كروموزومي سلول - ج
  .شود مي ها اللركيبي تفكيك كروموزومي در والدين، باعث نوت - د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  



 
  7: ي صفحه  تجربي دانشگاهي اختصاصي پيش    آذر 5زمون آ -3ي  پروژه 

    
  دانشگاهي شناسي پيش زيست

  
  )فر مهرداد ساساني(  »3«ي  گزينه -121

تواننـد جوانـه بزننـد و     ميهاي ليپيدي هستند كه  اي از مولكول موعهها مج كواسروات
ها زنده نيستند اما ممكن است در سـاختار خـود آمينواسـيد     كواسروات.تقسيم بشوند

    )52 ي  دانشگاهي، صفحه ي پيششناس زيست( )پيدايش و گسترش زندگي(  .نيز داشته باشند
   )19 ي  ، صفحه1و آزمايشگاه شناسي  زيست(

--------------------------------------------  
  )حسن ميرزائيسيد(  »3«ي  گزينه -122
دومـين  اولين جانوران داراي گردش خون مضـاعف دوزيسـتان هسـتند كـه قبـل از       

  :ها رد ساير گزينه.اند يافته ميليون سال پيش پيدايش 370يعني در  انقراض گروهي
  .روي داده است انقراض گروهيپنجمين افزايش تعداد و تنوع پرندگان پس از : »1«ي گزينه
  .گياهان پيش از حشرات به خشكي وارد شدند :»2«ي گزينه
هـا   شدن و تمايز سـلول  ايجاد يك محيط دروني در جانوران، قبل از تخصصي :»4«ي گزينه

   .را فراهم آورده است ها بوده و زمينه آن
  )65و  63، 62، 59، 58 يها  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست( )پيدايش و گسترش زندگي(

--------------------------------------------  
  )حسن ميرزائيسيد(  »3«ي  گزينه - 123

 .اما لزوماً كار مشابه ندارند. اند از اجزاي اصلي يكساني تشكيل شده همولوگهاي  اندام
  :ها رد ساير گزينه

  .باشد ي تغييرات جاندار در گذشته مي دهنده اندام وستيجيال نشان :»1«ي گزينه
اصـلي يكسـاني داشـته باشـند و لزومـاً كـار        اربايد ساخت همولوگهاي  اندام :»2«ي گزينه

  .يكسان ندارند
  .ي داشته باشندممكن است نقش جزئ :»4«ي گزينهرد 

  )82و 81 يها  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش ستزي( )ها تغيير و تحول گونه(
--------------------------------------------  

  )مراييااله  روح(  »2«ي  گزينه -124
  .ها از بين رفتند درصد گونه 80و طي آن  هميليون سال پيش رخ داد 210انقراض چهارم  - 1
  .ها شد درصد گونه 83ميليون سال پيش رخ داده و منجر به انقراض  360انقراض دوم  - 2
  .دايناسورها منقرض شدند  ي هخزندگان از بين نرفتند، بلكه هم ي هدر انقراض پنجم، هم - 3
از ) نـه جـانوران  (درصد از جانـداران   85ميليون سال پيش،  440در انقراض اول،  -4

  )59و  58 يها  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست( )پيدايش و گسترش زندگي(  .بين رفتند
--------------------------------------------  

  )علي قائدي(  »4«ي  گزينه -125
  .مشخص است كه طول انگشتان تمساح تقريباً برابر است 4-10در شكل  

  )82 ي  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست( )ها تغيير و تحول گونه(  
--------------------------------------------  

  )شيهادي كم(  »3«ي  گزينه -126
از طريـق شـش تـنفس     بـالغ  دوزيسـتان . داران بالغ خشكي، دوزيستان بودنـد  اولين مهره 

ترين  موفق. دوزيستان دستگاه حركتي استخواني دارند. شش درون بدن قرار دارد. كنند مي
  )63و  62يها  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست(  .ها هستند داران زنده ماهي مهره

  ) 68 ي  ، صفحه1و آزمايشگاه شناسي  زيست( )پيدايش و گسترش زندگي(
--------------------------------------------  

  )هادي كمشي(  »4«ي  گزينه -127
  .كردند هاي فاقد آرواره بودند كه از طريق مكيدن تغذيه مي داران ماهي اولين مهره) الف
دل گازهـاي  اولين جانوران ساكن خشكي حشرات بودند كه از طريق تنفس نـايي، تبـا  ) ب

  .دادند تنفسي را انجام مي
وزيسـتان از طريـق آبشـش    نـوزاد د . داران ساكن خشكي، دوزيستان بودنـد  اولين مهره) ج

  .دكن تنفس مي
داراي پوسـت محكـم   خزندگان . گذار در خشكي، خزندگان بودند ران تخماد اولين مهره) د

  )64تا  62 يها  صفحه دانشگاهي، شناسي پيش زيست( )پيدايش و گسترش زندگي(    .هستند
  )68 و 64 ي  ها ، صفحه1و آزمايشگاه شناسي  زيست(  

  )هادي كمشي(  »4«ي  گزينه - 128
بخش مشخص شـده، تغييـرات ناگهـاني را     و دهد اي را نشان مي تعادل نقطه شكل الگوي

در اين نقاط وقـايعي ماننـد انفجارهـاي آتشفشـاني، اثـرات برخـورد خـرده        . دهد نشان مي
چنـين  . انـد  هاي يخبندان باعث تغييرات ناگهاني و شديد در اقلـيم شـده   رهها و دو سيارك

هـايي كـه زمـاني     در نتيجه، محيط. اند تغييراتي باعث انقراض بسياري از جانداران نيز شده
در چنين شرايطي فرصت براي جايگزيني  .اند باره خالي شده اند، يك زيستگاه جانداران بوده

  .با شرايط جديد سازگار هستند شود كه هايي فراهم مي گونه
  )85و  84 يها  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست( )ها تغيير و تحول گونه(

--------------------------------------------  
  )هادي كمشي(  »2«ي  گزينه -129

  .كنند هاي مختلفي نمو پيدا مي داران با سرعت هاي مختلف مهره ساختارهاي همولوگ در گروه

  

  )83 ي  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست( )ها ر و تحول گونهتغيي(
--------------------------------------------  

 )علي كرامت(  »3«ي  گزينه - 130
هـاي جديـد طـول     شود گونه  در درخت تبارزايشي مشخص مي 4-8با توجه به شكل 

   )ها تغيير و تحول گونه(  .تري دارند  ي كوتاه شاخه
  )88و  87، 83، 81ي ها    ، صفحهدانشگاهي شناسي پيش زيست( )24ي ، صفحه2شناسي و آزمايشگاه  زيست( 

--------------------------------------------  
  دانشگاهي شناسي پيش زيست -)گواه(آزمون شاهد 

  
  )95سراسري (  »2«ي  گزينه -131

RNA آيد بود كه به شكل كره در نمي ها ي آن مولكول مورد مطالعه.  
  )55تا  51 يها  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست( )پيدايش و گسترش زندگي(

--------------------------------------------  
  )95سراسري (  »1«ي  گزينه - 132

از مـواد آلـي   ( ، هتروتـرف  كه روي زمين پديدار شدند نخستين جانداران تك سلولي
  )پيدايش و گسترش زندگي(  .هوازي بودند و بي) دكردن استفاده مي

   )56 ي  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست(
--------------------------------------------  

  )95سراسري خارج از كشور (  »3«ي  گزينه - 133
لذا با كمك تركيبات آلـي  . هوازي بودند سلولي هتروتروف و بي نخستين جانداران تك

   )پيدايش و گسترش زندگي(  .ساختند اي مورد نياز خود را ميه محيط، مولكول
  )56 ي  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست(

--------------------------------------------  
  )با تغيير -94سراسري (  »3«ي  گزينه - 134

نوزاد . كه آبشش دارد ي گلويي يعني نوزاد قورباغهي داراي حفرهقورباغه: »الف«مورد 
  .كندباغه گامت توليد نميقور

  .كندنوزاد قورباغه آبزي است و آمونياك دفع مي: »ب«مورد 
توان  اگرچه اين گزينه كمي چالشي بوده و مستقيماً از خط كتاب نمي: »ج«مورد 

دانشگاهي اشاره كرده دوزيستان نابالغ مثل ماهيان  پيش 4برداشت كرد اما در فصل 
داران  خوانيم كه در تنفس آبششي در مهره دوم مي 6اند و ما در فصل  داراي آبشش

  .شود گيري، بدون عبور از قلب مستقيماَ به سراسر بدن منتقل مي خون پس از اكسيژن
خوار است، بنابراين سلولز  زيست دوم، نوزاد قورباغه گياه 4با توجه به فصل : »د«مورد 
  .گيرد تواند به عنوان يكي از منابع گلوكز مورد استفاده قرار مي

  )83و  75ي  ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست( )ها تغيير و تحول گونه(
  )103و  75، 65، 64، 4هاي  ، صفحه1شناسي و آزمايشگاه  زيست(



 
  8: ي صفحه  تجربي دانشگاهي اختصاصي پيش    آذر 5آزمون  -3ي  پروژه 

    
  )94سراسري (  »1«ي  گزينه -135

در پي در اين الگو . اي استتوضيح سوال در ارتباط با الگوي تعادل نقطه: »1«ي  گزينه
. دهدتغييرات ناگهاني مثل انقراض گروهي رخ مي يك مدت تغييرات اندك و تدريجي،

  :ها بررسي ساير گزينه
  .هاي ساكن خشكي از بين رفتندگونه% 76در انقراض پنجم : »2«ي  گزينه
  .هاي سازگار مثل دايناسورها براي هميشه منقرض شدندبعضي از گونه: »3«ي  گزينه
به شواهد گوناگوني است از  ها نيازبراي شناخت كامل سير تحول گونه: »4«ي  گزينه

     ...هاي همولوگ، وستيجيال و  ها، درخت تبار زايشي، بررسي اندام جمله سنگواره
  )85و  84، 64، 59هاي   دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() ها تغيير و تحول گونه(

-------------------------------------------- 
  )94سراسري خارج كشور (  »2«ي  گزينه - 136

  :ها ساير گزينه رد. شود مالتوس به عوامل كاهنده توجه ميي  در نظريه
شده توجه ايجاد كننده تنوع  به عواملانتخاب طبيعي تركيبي  ي در نظريه: »1«ي  گزينه
  .است
 .ها توجه كرد المارك به چگونگي رخداد تغيير گونه :»3«ي  گزينه
   .متوجه نشد ها را داروين چگونگي بروز صفات و ژن: »4«ي  گزينه

  )72و  71، 69هاي   دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() ها تغيير و تحول گونه(
-------------------------------------------- 

  )92سراسري خارج كشور (  »3«ي  گزينه -137
دانشگاهي ميكروسـفرها غشـاي    شناسي پيش كتاب زيست 3- 2با توجه به توضيح شكل 

  )55و  53، 52هاي   دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() و گسترش زندگيپيدايش (  .دواليه دارند
-------------------------------------------- 

  )88سراسري (  »2«ي  گزينه - 138
هاي  ي سلول هاي موجود در هسته هاي درون كلروپالست و ميتوكندري نسبت به ژن ژن

هاي هوازي  خويشاوندان باكتريها از  ميتوكندري. ندستهها متفاوت  ي آن دربردارنده
  )57و  56هاي   دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() پيدايش و گسترش زندگي(   .هستند

-------------------------------------------- 
  )88سراسري خارج كشور (  »1«ي  گزينه -139

ي  ه و گونهاي يك گونه به مدت طوالني بدون تغيير مانده و يا كم تغيير كرد در تعادل نقطه
 .شود جايگزين مي) مثل انقراض(جديد هنگام فراهم شدن شرايط 

  )85و  84، 80، 78هاي   دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() ها تغيير و تحول گونه(
-------------------------------------------- 

  )با تغيير -94سراسري (  »1«ي  گزينه - 140
  .شودنمياور جهش محسوب  كراسينگ: »الف«مورد 
  .ها شبيه والدين خود شود در لقاح تصادفي ممكن است فنوتيپ زاده: »ب«مورد 
ها تغيير مي كند ولي جهش در طي تقسيم ميوز عدد كروموزومي سلول: »ج«مورد 

  .شودمحسوب نمي
هاي والدين يعني تقسيم ميوز، و تقسـيم ميـوز هـم باعـث     تفكيك كروموزوم: »د«مورد 

  )75تا  73هاي   دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست(  .شودها مي نوتركيبي الل
  )158و  156، 155، 141، 140هاي  ، صفحه2شناسي و آزمايشگاه  زيست() ها تغيير و تحول گونه(

-------------------------------------------- 
  شناسي پايه زيست

  
 )مازيار اعتمادزاده(  »2«ي  گزينه -141

مواد زايـدي  . هاست دار بدن محصول سوختن آمينواسيد وژنرتتر مواد زايد ني بيش) 1
  .روژن هستندتفاقد ني 2COمثل

سطح تنفسـي و دفعـي   . هاي سطح بدن است تمام سلولسطح تنفسي و دفعي پالناريا ) 2
  .، آبشش استها ماهياي از  دسته

هـا توليـد    آمونيـاك در بـدن آن   امـا  ،توانند آمونياك دفع كنند زي نمي جانوران خشكي) 3
  .كنند شود و آن را به اوره يا اوريك اسيد تبديل مي مي
اوريـك اسـيد از آمونيـاك    . كننـد  جانوران آمونياك را به اوره يا اوريك اسيد تبديل مي) 4

    .شود حاصل مي
  )103و  68، 67 ي   ها ، صفحه1و آزمايشگاه شناسي  زيست() تبادل گازها( 

 )اله امرايي روح(  »4«ي  گزينه -142
خورده نزديك غير فعال و باز جذب سديم كلريد  ي پيچ كربنات در لوله بازجذب بي) 1

  .خورده دور فعال است ي پيچ در لوله
در صـورت غيـر فعـال و     بخش نازك باالرو بهدر NaClباز جذب ي هنله در لوله) 2

  .به صورت فعال استNaClي دور بازجذب خورده ي پيچ لوله
  .باشد اسمز مياز طريق بازجذب آب به صورت غيرفعال و ) 3
كربنــات در لولــه  كننــده ادرار هماننــد بازجــذب بــي بازجــذب اوره در لولــه جمــع) 4

  .باشد خورده نزديك غيرفعال مي پيچ
  )107و  106 ي   ها صفحه، 1و آزمايشگاه شناسي  زيست() تنظيم محيط داخلي و دفع مواد زائد(

--------------------------------------------  
 )دوالبي رضا نجف علي(  »3«ي گزينه - 143

هاي بدن  توان مشاهده كرد در برخي از حلقه مي 113ي  صفحه 8-2با توجه به شكل 
زمـان   هاي حلقوي به طور هـم  ها ماهيچه هاي طولي و در برخي ديگر از حلقه ماهيچه

  )113 ي    ، صفحه1و آزمايشگاه شناسي  زيست() حركت(    .اند قباضدر حال ان
--------------------------------------------  

 )حميدراهواره(  »2«ي  گزينه -144
ــزايش ترشــح شــدن خــون ي اســيدخــوردن گوشــت ــاHاف ــزا ي يش اف

   3HCOبازجذب

7 4 7 6pH
/

pH /   بازي شده است خون.  

   3HCOكاهش بازجذب ياHكاهش ترشح خونبازي شدن 
  ) 111و  108 ي   ها ، صفحه1ايشگاه و آزمشناسي  زيست() تنظيم محيط داخلي و دفع مواد زائد(

--------------------------------------------  
 )علي كرامت(  »3«ي  گزينه -145

ي كه به انرژي نياز دارند، نظير ترشـح  يها ي فرآيند در نفرون مهار شود كليه ATPاگر توليد
NaCl)3زجذب فعالاو ب)  Hلين ويس پني( ,HCO ) اما  .شود متوقف ميها  در نفرون

ي ادرار نيز باز جذب فعال درخالف  كننده ي جمع عالوه بر نفرون در لولهNaClتوجه كنيد 
  .ي ادرار به نفرون تعلق ندارد كننده ي جمع لوله. جهت شيب غلظت دارد

  ) 107و  106 ي   ها ، صفحه1و آزمايشگاه شناسي  زيست() دفع مواد زائد تنظيم محيط داخلي و(
--------------------------------------------  

 )اله امرايي روح(  »2«ي  گزينه -146
  )درست. (هر دو ماهيچه پشت ران و جلوي بازو دو سر هستند: مورد اول
  )درست(اند  ؤثرعميق م هر دو ماهيچه راست شكمي و ديافراگم در بازدم: مورد دوم
اي از هر دو سطح پشـتي و شـكمي ديـده     هر دو ماهيچه دلتايي و ذوزنقه: مورد سوم

  )نادرست. (شوند مي
  )نادرست. (ندستهيچه فقط از سطح شكمي قابل ديدن ههر دو ما: مورد چهارم

  )118و  70 ي   ها ، صفحه1و آزمايشگاه شناسي  زيست() حركت(
--------------------------------------------  

 )علي كرامت(  »3«ي  گزينه -147
  ي انسـان، بـا ترشـح هورمـون     هـاي كليـه   رسـاني بـه بافـت    دنبال كاهش اكسـيژن  به

كبدي و كليه و اثـر ايـن هورمـون بـر روي مغـز       ريز هاي درون اريتروپويتين از سلول
قرمـز بـه    هـاي  براي ساخت گلبـول . يابد هاي قرمز افزايش مي استخوان، توليد گلبول

  .نياز است) Bهاي گروه ي ويتامين از خانواده(فوليك و اسيد 12Bويتامين
  ) 88 ي ، صفحه1و آزمايشگاه شناسي  زيست() گردش مواد(

-------------------------------------------- 
 )فرد اميرحسين بهروزي(  »2«ي  گزينه - 148

محــل مفصــل غضــروفي اســت، غضــروف بــافتي بــا قابليــت در ر اســتخوان بــازو ســ
  :ها گزينهساير رد . پذيري است انعطاف
  .هاي خوني قابل مشاهده است در هر دو نوع بافت استخواني رگ :»1« ي  گزينه
  .استخواني متراكم تشكيل شده است  تر از بافت ي استخوان ران بيش تنه :»3« ي  گزينه
  .ني با بافت پيوندي پوشيده شده است ي استخوان درشت تنه :»4«ي  گزينه

  )121تا  119، 45 ي   ها ، صفحه1و آزمايشگاه شناسي  زيست() حركت(

 طبيعي
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  دانشگاهي شناسي پيش زيست      
 
 ». . . . .  ي در مرحله مهندسي ژنتيكدر«كند؟ تكميل مي نادرستي كدام گزينه عبارت مقابل را به - 131

  .شود بيان ميفقط  ،هاي ميزبان توسط آنزيم خارجيژن  ،كردن كلون) 1
  .كنند ايجاد مي DNAراي د رشته شود كه اغلب انتهاي تك هايي استفاده مي از آنزيم ،دادن برش) 2
  .شوند ها متمايز مي نوتركيب از ساير سلول DNAهاي حاوي سلول ،كردن غربال) 3
  .شود استر مي آنزيم ليگاز موجب تشكيل پيوند فسفودي ،نوتركيب DNAساخت) 4

 ي زير مناسب است؟ ملهكدام گزينه براي تكميل ج - 132
»RNAمراز  پلي . . . .RNAمراز  پلي. . . . . .«  
  .بدون كدون آغاز توليد كند هايRNAتواند  مي II - همانند  پروكاريوتي) 1
2 (II  برخالف- III تواند  ميRNAكندوچك را توليد ك هاي.  
3 (III  پروكاريوتي براي فعاليت خود نياز به عوامل رونويسي دارد -همانند.  
  .توليد كنداي با خاصيت آنزيمي  فراورده تواند مي I - پروكاريوتي برخالف ) 4

 . . . . .  ،كننده هر آنزيم محدود - 133
  .شود ي بزرگ توليد مي با اندازه يهاي در حالت طبيعي توسط ريبوزوم) 1
  .حلقوي، جايگاه تشخيص دارد هايDNA فقط در) 2
  .شكند استر را مي ، دو پيوند فسفوديخود ازاي هر جايگاه تشخيص به) 3
  .شكند در جايگاه تشخيص خود، تعدادي پيوند هيدروژني بين بازهاي مكمل را مي) 4

كه رونويسي  DNAدر ارتباط با بخشي از ، ها در پروكاريوت در فرآيند رونويسي«؟ است نامناسببراي تكميل عبارت مقابل كدام گزينه  - 134
 ».شود مي. . . . . . طور قطع،  به. . . . . در محلي كه شود،  مي

  اولين پيوند هيدروژني، تشكيل - شود شكسته ميدر بخش مورد رونويسي اولين پيوند هيدروژني ) 1
  آخرين پيوند هيدروژني، تشكيل - شود جدا مي DNAهر ريبونوكلئوتيد از) 2
  پيوند هيدروژني، شكسته - شود استر تشكيل مي آخرين پيوند فسفودي) 3
  پيوند هيدروژني، تشكيل -شود ي غير الگو متصل مي ي الگو به رشته رشته) 4

 باشد؟ صحيح مي موارد در ارتباط با اپران لككدام  - 135
  .شود در سيتوپالسم يافت ميشود، در غياب الكتوز  تصل ميمولكولي كه عامل تنظيمي به آن م -الف
  .وجود ندارندالكتوز  ي كننده هاي جذب و تجزيه وقتي الكتوز در محيط نيست، آنزيم - ب
  .دار هستند از مواد آلي كربنعامل تنظيمي  ي هاي سازنده بخش تنظيمي همانند واحد ي دهنده هاي تشكيل واحد -ج
  .شود مي DNAمراز روي پلي RNAباكتري باعث حركت ي انسان پس از جذب توسط در رودهعامل تنظيمي  - د
  الف و د) 4  ب و د) 3  ب و ج) 2  الف و ج) 1

 ». . . . . .يگاه ، برخالف جا. . . . . در فرآيند ترجمه، در جايگاه « كند؟ درستي تكميل مي را به رو وبهي ر كدام مورد جمله - 136
1(P ،ي آغاز درمرحله -Aگيرد ي ادامه، تشكيل پيوند هيدروژني صورت مي در مرحله.  
2(P ،ي ادامه درمرحله -Aگيرد ي آغاز، توليد آب صورت مي در مرحله.  
3(A ،ي ادامه درمرحله -Pگيرد ي ادامه، مصرف آب صورت مي در مرحله.  
4(P ،ي پايان درمرحله -Pگيرد مصرف آب صورت مي، آغازي  در مرحله.  

 . . . . . . هاسفرميكرو. . . . .  ها كواسروات - 137
  .دنباش زدن مي قادر به جوانه -همانند) 1
  .دنشو زنده محسوب مي -برخالف) 2
  .باشند اولين قدم به سمت سازماندهي سلول مي -همانند) 3
  .اند توانايي انتقال صفات به نسل بعد را داشته -برخالف) 4

 .. . . . . بوده است، زيرا . . . . . از  قبل. . . . . پيدايش  - 138
  .ها فراوان بودند هاي آلي در اقيانوس در ابتدا مولكول -هاي اتوتروف تك سلولي -تروفوهاي هتر تك سلولي) 1
  .وجود آمدند ها به قبل از پيدايش سيانوباكتري - يوكاريوت اوليه -پيش يوكاريوت) 2
  .رندتري نياز دا ها به اكسيژن كم پروكاريوت - هوازي بيپروكاريوت  - پروكاريوت هوازي) 3
  .ها كاهش يافت غلظت مواد آلي اقيانوس -هوازي بيپروكاريوت بزرگ  - پروكاريوت كوچك فتوسنتزكننده) 4

مورد . . . . .ي  ارائه شد و سپس به وسيله. . . . . ي  ها در ارتباط با تغيير شرايط فيزيكي حيات است، نخستين بار به وسيله اين نظر كه علت تغيير گونه - 139
 .مورد توجه قرار گرفت. . . . .  ه شد و توسط حمايت قرار گرفت

  داروين - المارك -چارز ليل) 1
  چارز ليل - المارك -داروين) 2
  داروين - چارز ليل - المارك) 3
  چارز ليل - المارك - مالتوس) 4

 .ستها ي تغيير گونه كننده نظريه ييدأبه نوعي ت ،. . . . .پيدايش  - 140
  خوار درختي گياه ي سهره از خوار زميني كاكتوس ي سهره) 1
  بزرگ زميني ي سهره از خوار درختي كوچك حشره ي سهره) 2
  كاكتوس خوار زميني ي سهره از آمريكاي جنوبي ي سهره) 3
  آمريكاي جنوبيخوار  حشره ي سهره از بزرگ زميني ي سهره) 4

  آذر 19آزمون  -» 3«ي  روژهپ

+ تكنولوژي زيستي+ سازي  پروتئين
تغيير و +پيدايش و گسترش زندگي

  ژنتيك جمعيت+ ها تحول گونه
  :دانشگاهي پيش شناسي زيست

  102تا  4هاي  صفحه
  

  دقيقه15: وقت پيشنهادي
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 . . . . .محصول نخستين ژن درمان شده در انسان . . . . . كننده  آنزيم محدود - 141
  .شود ر ساخته ميبتوسط ريبوزوم شبكه آندوپالسمي ز -همانند) 1
  .داراي جايگاهي خاص براي پيش ماده است -برخالف) 2
  .كند خود فعاليت مي ي كننده فقط در خارج از سلول توليد -همانند) 3
  .حداقل در يكي از مراحل اساسي مهندسي ژنتيك نقش دارد -برخالف) 4

 كدام گزينه درست است؟ - 142
  .الزم نيست Tiهاي پالزميد تغيير در تعداد ژنن، ي نيكوتي كننده ي انتقال ژن خارجي به سلولي از گياه توليدبرا) 1
  .كردن جانوران وجود نداشت ، امكان كلونيان ويلموتقبل از ) 2
  .ويلموت براي توليد كلون از جانور تراژني استفاده كرد) 3
  .ي جنين در محيط آزمايشگاهي انجام شد شدن دالي، رشد و نمو اوليه در مراحل كلون) 4

  . . . . .  ممكن نيست. . . . .  نوكلئوتيدهاي در در نوروسپوراكراسا با  تغيير - 143
   .تغييري در رونويسي رخ دهد - DNAژني  هاي بين توالي) 1
  .شوداين تغيير به سلول نسل بعد منتقل  - ي غيرالگوي ژن  رشته) 2
   .مراز از ژن جدا نشود پليRNA - ايگاه پايان رونويسي ج) 3
  .هاي دختر در يك رشته دچار جهش شده باشندDNAهر يك ازپس از همانندسازي،  - ي الگوي ژن  رشته) 4

AGU«فرضي مقابل، كدام گزينه صحيح است؟ يmRNAبا توجه به - 144 AUG CGG UAC UGC UUC CAC UGA CCU« 
  .شود ريبوزوم مي Aوارد جايگاهGUGكدون م چهارمين حركت ريبوزوم، آنتيپس از انجا) 1
  .شود تشكيل ميPدر جايگاهپپتيدي  ي پلي ريبوزوم، رشتهAدر جايگاهUACبا قرارگيري كدون) 2
  .شود حامل جدا مي tRNAپپتيدي از ي پلي ريبوزوم، رشتهAدرجايگاهACUكدون پس از قرارگيري آنتي) 3
  .باشد ريبوزوم مي Pجايگاه در UACكدون ،ريبوزوم قرار داردAدر جايگاهAAGكدون هنگامي كه آنتي) 4

 ». . . . . .آميزي  ترين حالت درون شديد«كند؟  درستي كامل مي چند مورد عبارت را به - 145
  .دهد فرنگي روي مي در گياه نخوددر حالت طبيعي  -الف
  .دهد در گياه كدو روي نميمعموالً  - ب
  .دهد گاه در گياه شبدر روي نمي هيچ -ج
1(   2 (1  3 (2  4 (3  

 ». . . . .قطعاًدر ارتباط با ژن خودناسازگاري گياه شبدر  ي در آميزش ناهمسان پسندانه« ؟ كند نميدرستي كامل  عبارت را به ،گزينه كدام - 146
  .ي دانه مشابه نيست هژنوتيپ لپه و پوست) 1
  .تواند فنوتيپ مغلوب را ظاهر كند نميرويان ) 2
  .فاقد ژنوتيپ هوموزيگوس است لپه) 3
  .ژنوتيپ رويان و پرچم مشابه نيست) 4

. . . . .  هاي  از الل. . .   . .بروز جهشي كه . واينبرگ به رنگ خاكستري هستند - هاي سركه با تعادل هاردي تايي مگس 400از جمعيت  36% - 147
 .شود ها در اين جمعيت مي تبديل كند، موجب برابر شدن فراواني نسبي الل

1 (3
8 مغلوب را به غالب  

2 (3
8 غالب را به مغلوب  

3 (1
4 مغلوب را به غالب  

4 (1
4 غالب را به مغلوب  

 ». . . . .سبب . . . . . قطعاً «كند؟  كامل مي نادرستيطور  چند مورد عبارت را به - 148
  .شود واينبرگ مي - برهم زدن تعادل هاردي -يجهشهر نوع  -الف
  .شود ها مي موزيگوسوافزايش فراواني ه -هر آميزش غيرتصادفي - ب
  .شود ها در جمعيت مي تغيير فراواني الل - زند هم مي ينبرگ را بهوا -  هر عامل كه تعادل هاردي -ج
  1) 4  2) 3  3) 2  صفر) 1

 است؟ نادرستكدام عبارت  - 149
  .كند ها تغيير نمي آميزي فراواني الل در آميزش همسان پسندانه همانند درون) 1
  .شود ميموزيگوس وآميزي سبب افزايش فراواني افراد ه آميزش همسان پسندانه همانند درون) 2
  .شوند حذف ميديپلوئيد هاي نامطلوب مغلوب از جمعيت  تر از الل هاي نامطلوب غالب سريع الل) 3
  .شوند حذف ميديپلوئيد هاي نامطلوب مغلوب وابسته به جنس از جمعيت  تر از الل هاي نامطلوب مغلوب اتوزومي سريع الل) 4

صورت  اند هشت برابر فراواني افراد فاقد اين الل باشد، در اين ي گوش چسبيده لل نرمهاگر در يك جمعيت متعادل، فراواني افرادي كه داراي ا - 150
 چند خواهدبود؟در اين جمعيت ي گوش آزاد  به افراد داراي نرمهي گوش چسبيده  نسبت زنان داراي نرمه

1 (2
5   2 (4

9   3 (1
3   4 (7

8   
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  دانشگاهي شناسي پيش زيست

  
  )مهرداد محبي(  »1«ي  گزينه -131

لـون  گوينـد آن ژن ك  شـود، مـي   ميهاي يكسان متعدد ساخته  وقتي از يك ژن نسخه
  .شود شدن همانندسازي ژن موردنظر انجام مي ي كلون پس درطي مرحله. شده است

  :مواردبررسي ساير 
تـر   بـيش . گيـرد  مـي كننـده صـورت    هـاي محـدود   به كمـك آنـزيم   DNA بريدن) 2

اي در هـر دو انتهـا توليـد     رشته كوتاه تك DNA كننده، قطعاتي از هاي محدود آنزيم
  .شوند اين دو انتها، انتهاي چسبنده ناميده مي. كنند كه با يكديگر مكمل هستند مي
چون ژن مقاومـت   ي نوتركيبDNAداراي هاي  ، سلولكردن  غربالي  مرحلهدر ) 3

  .روند مانند و مابقي از بين مي د زنده ميبيوتيك دارن به آنتي
يكـي بـراي   : نوتركيب، به دو نوع آنزيم نياز داريم ي DNA براي ساختن مولكول) 4

 ژنبريدن پالزميـد و قـرار دادن ژن خـارجي در آن و ديگـري بـراي اتصـال دو سـر        
از   اسـتر،  برقـراري پيونـد فسـفودي    يعنـي  DNAبراي اتصال دو . خارجي به پالزميد

    .شود زيمي به نام ليگاز استفاده ميآن
  )32تا  29 يها  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() تكنولوژي زيستي( 

--------------------------------------------  
  )سينا نادري(  »1«ي  گزينه - 132

، tRNAهاي بدون كدون آغاز شامل  RNAاست و  mRNAآغاز مربوط به  كدون
rRNA  وRNA ندستههاي كوچك .RNA  مـراز پروكـاريوتي تمـامي انـواع      پلـي
RNAكند و  ها را توليد ميRNA مراز پلي II برخـي ،RNA    هـاي كوچـك را نيـز

  :هاي ديگر بررسي گزينه .كند توليد مي
2(  RNAمراز  پليII برخي از  توليدRNAدهـد و   هاي كوچك را انجام ميRNA 

   .كند اتاليز ميهاي كوچك را كRNA، توليد بعضي ديگر از IIIمراز  پلي
3 (RNAمراز پروكاريوتي براي فعاليت خود به عوامل رونويسي نياز ندارد پلي.  
را  rRNAتوانايي توليـد   Iمراز  پليRNAمراز پروكاريوتي و هم  پليRNAهم ) 4

  )12و  9 يها  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست( )سازي پروتئين(  .دارند
--------------------------------------------  

  )مهرداد محبي(  »3«ي  گزينه - 133
توسط اين آنـزيم  استر  دو پيوند فسفودي  كننده، در هر جايگاه تشخيص آنزيم محدود

  :هاي ديگر گزينهبررسي . شكند مي
بـا   يهـاي  توسـط ريبـوزوم  هايي باكتريايي هسـتند و   كننده آنزيم هاي محدود آنزيم) 1

  .شوند ي كوچك توليد مي اندازه
و   )حلقـوي (پروكـاريوتي   ،هـاي يوكـاريوتي    DNAردكننـده   هـاي محـدود   آنزيم) 2

  .جايگاه تشخيص دارندويروسي 
تواننـد در   كنند و مي كننده انتهاي چسبنده ايجاد مي هاي محدود بسياري از آنزيم) 4

تعدادي پيوند هيـدروژني بـين بازهـاي مكمـل     باعث شكست جايگاه تشخيص خود، 
      .وندبش

  )31تا  29 يها  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() تكنولوژي زيستي(
  )26ي  ، صفحه1شناسي و آزمايشگاه  زيست() 116ي  ، صفحه2شناسي و آزمايشگاه  زيست(

--------------------------------------------  
  )سينا نادري(  »2«ي  گزينه - 134

را  DNAمراز رونويسـي قسـمتي از   پلي RNA، وقتي آنزيم1-3با توجه به شكل 
 RNAدوبـاره بـه هـم متصـل شـده و       DNAهـاي قبلـي   دهد، قسمت انجام مي

اما آخرين پيوند هيدروژني تنها در جايگـاه پايـان رونويسـي    . شود جدا مي DNAاز
  :ها بررسي ساير گزينه. شود تشكيل مي

1 (RNA مراز پليDNA  كنـد   باز مـي  رونويسيرا از جايگاه آغاز مورد رونويسي
تشـكيل اولـين پيونـد    (شـدن بازهـا    اولين عمل جفـت ). با شكستن پيوند هيدروژني(

  .دهد ي روي ميسرونوينيز در جايگاه آغاز ) هيدروژني

دي  محــل تشــكيل آخــرين پيونــد فســفو(بــا رونويســي جايگــاه پايــان رونويســي ) 3
  ).با شكسته شدن پيوند هيدروژني. (شود جدا مي DNAاز RNA)استر

ي غيـر الگـو    يدروژني به رشـته ي الگو با پيوند ه مراز، رشته پلي RNAپشتدر ) 4
  )10و  9 يها  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست( )سازي پروتئين(  .شود متصل مي

--------------------------------------------  
  )توحيد بابايي(  »1«ي  گزينه -135

شود كه در غياب اين عامل  درست است، عامل تنظيمي به مهاركننده متصل مي) الف
  .ه وجود داردكنند نيز مهار

  .نادرست است، وقتي الكتوز در محيط نيست غلظت هر سه آنزيم اندك است) ب
حاوي كربن در (نوكلئوتيد بخش تنظيميي  دهنده تشكيلهاي  درست است، واحد) ج

  .هستند )حاوي كربن(هگزوز )آلوالكتوز( ي عامل تنظيمي هاي سازنده واحد) قند
شـود و الكتـوز    آلوالكتوز درون باكتري ساخته مي يانادرست است، عامل تنظيمي ) د

  )23تا  21 يها  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست(   .شود نه آلوالكتوز وارد باكتري مي
  )2و  1هاي   ، صفحه1شناسي و آزمايشگاه  زيست( )سازي پروتئين(

--------------------------------------------  
  )خليل زماني(  »4«ي  گزينه - 136

را  tRNAپپتيدي و ي پلي آنزيمي پيوند بين رشتهترجمه، ي پايان  در مرحله Pدر جايگاه
  :هاي ديگر گزينهبررسي  .گردد كند يعني مولكول آب مصرف مي هيدروليز مي

  .شود تشكيل مي يي ادامه پيوند هيدروژن ريبوزوم در مرحله Aجايگاه در ) 1
  .Pپذيرد نه صورت مي Aي ادامه در جايگاه توليد آب در مرحله) 2
  .گيرد صورت نميي ادامه مصرف آب  در مرحله Aدر جايگاه) 3

  )17تا  14 يها  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست( )سازي پروتئين(
--------------------------------------------  

  )اله امرايي روح(  »1«ي  گزينه -137
  .زدن هستند ها و ميكروسفرها قادر به جوانه كواسروات -1
  .شوند زنده محسوب نمي ها سرواتاكو -2
  .است بودهاحتماالً اولين قدم به سمت سازماندهي سلول  تشكيل ميكروسفر -3
  .اين توانايي را داشتند RNAميكروسفرهاي داراي -4

  )53و  52 يها  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست( )پيدايش و گسترش زندگي(
--------------------------------------------  

  )امرايي اله روح(  »1«ي  گزينه - 138
ها براي  هتروتروفزيرا  ،ها بوده است از پيدايش اتوتروف قبلها  پيدايش هتروتروف -1

  .كردند استفاده مي ،ها فراوان بودند هاي آلي كه در اقيانوس كسب انرژي از مولكول
، زيرا ابتدا ميتوكنـدري  است از يوكاريوت اوليه بوده قبليوكاريوت   پيدايش پيش -2

  .تشكيل شد
  .ها بوده است از هوازي قبلها  هوازي يدايش بيپ -3
هـوازي   از پروكـاريوت اتـوتروف بـي    قبلهوازي  هتروتروف بي  پيدايش پروكاريوت -4

  )57و  56 يها  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست( )پيدايش و گسترش زندگي(  .است
--------------------------------------------  

  )امرايياله  روح(  »3«ي  گزينه -139
  .صحيح است» 3«ي  گزينه ،كتاب درسي 70و  69ي ها  طبق صفحه

  )70و  69 يها  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست( )ها تغيير و تحول گونه(
--------------------------------------------  

  )اله امرايي روح(  »4«ي  گزينه - 140
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جزاير گاالپـاگوس همگـي   ي ها سهره. خوار است مبناي قياس، حشرهبا توجه به شكل 

  .اند خوار آمريكاي جنوبي تغيير يافته حشرهي  از سهره
  )70 ي دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست( )ها تغيير و تحول گونه(

--------------------------------------------  
  )فاضل شمس(  »4«ي  گزينه -141

ــزيم محــدود چنــين اســتخراج ژن داراي  و هــم DNAكننــده در مراحــل بــرش آن
ي قرار گرفت داراي نقص درمان ژنفردي كه مورد اساسي است اما نخستين  يها نقش
نقـش  آنزيم  اينكه در مراحل مهندسي ژنتيك  بوديك آنزيم مهم دستگاه ايمني در 

  :ها رد ساير گزينه .ندارد
  .اند ها فاقد اندامك اريوتكننده آنزيم باكتريايي است و پروك آنزيم محدود: »1«ي گزينه
  .اند هر دو آنزيم بوده و داراي جايگاه فعال: »2«ي گزينه
توانـد درون   كاربرد دارد پس مي DNAكننده براي برش آنزيم محدود: »3«ي گزينه

    .خود فعاليت كند ي سلول سازنده
  )38و  37، 29 ياه  ، صفحهدانشگاهي پيششناسي  زيست( )تكنولوژي زيستي(

--------------------------------------------  
  )دوالبي رضا نجف علي(  »4«ي  گزينه -142

  :ها بررسي گزينه
، ابتدا بايد ژن بيماري گال را خـارج كـرد و   توتونبراي انتقال ژن خارجي به گياه  -1

  .قرار دادTiسپس آن را در پالزميد
انجـام  تمايزنيافتـه  سـلول  راه از فقـط  كـردن جـانوران    ز ويلمـوت، كلـون  قبل اتا  -2

  .گرفت مي
  .دشماده تراژني نبود، فقط از سلول پستاني آن استفاده  گوسفند -3
  .مادر جانشيني وارد شد رحم در آزمايشگاه، رشد و نمو پيدا كرد و سپس به درون نينج - 4

  )44 تا 42 يها  ، صفحهيدانشگاه پيششناسي  زيست( )تكنولوژي زيستي( 
--------------------------------------------  

  )علي كرامت(  »4«ي  گزينه - 143
، توالي افزاينده است كه ايـن  ها ي يوكاريوتDNAدر  هاي بين ژني يكي از توالي) 1

  .كند توالي رونويسي را تقويت مي
، مثل جنسـي كننده در توليـد  هاي شركت سلولممكن است اين جهش در يكي از ) 2

عالوه بر توليدمثل جنسي، اين قارچ توليدمثل غيرجنسي هم دارد ، وجود داشته باشد
  .شود به نسل بعد منتقل ميطور مستقيم  صورت جهش به كه در آن

اسـت ايـن   با تغيير نوكلئوتيدهاي جايگاه پايان رونويسي و تغيير توالي آن ممكن ) 3
مـراز از ژن جـدا    پلي RNAايي نباشد و مراز ديگر قابل شناس پلي RNAتوالي براي 

  . نشود و به رونويسي ادامه دهد
ي مـادري بـه يكـي از    DNA ژن دررونويسـي  ي الگوي  جهش رخ داده در رشته  )4

DNAشود، پـس يكـي از   هاي دختري منتقل مي DNA    هـاي دختـري، در هـر دو
  .باشد ي دختري ديگر فاقد جهش ميDNAداراي جهش و   رشته

  )25و  24، 11، 10، 7تا  5 يها  ، صفحهدانشگاهي پيششناسي  زيست( )سازي پروتئين(    
  )116و  115 يها  ، صفحه2و آزمايشگاه شناسي  زيست(   

--------------------------------------------  
  )مهرداد محبي(  »1«ي  گزينه -144

 5بـا   اسـيد  آمينـو  6 درهنگام ترجمـه  بنابراين. كدون در اين رشته وجود دارند هفت
حركـت در ريبـوزوم انجـام     5پـس در كـل   . شـوند  هم متصـل مـي   پيوند پپتيدي به 

) CACكـدون (GUGكدون بعد از انجام چهارمين حركت ريبوزوم، آنتي. شود مي
  :بررسي ساير موارد. شود ريبوزوم ميAوارد جايگاه

ريبــوزوم، دومــين پيونــد Aدر جايگــاه UACبــا قرارگيــري كــدون: »2«ي گزينـه 
  .شود تشكيل ميAپپتيدي در جايگاه

كـدون   تـي زيـرا كـدون پايـان، آن   . نـداريم ACUكدون در سلول، آنتي: »3«ي گزينه
  .مكمل ندارد

 AAGكـــدون جـــايي ريبـــوزوم، آنتـــي پـــس از ســـومين جابـــه: »4«ي گزينـــه
رار ريبـوزوم قـ  Pدر جايگـاه UGCريبوزوم و كدونAدر جايگاه) UUCكدون(

  )17تا  14 يها  ، صفحهدانشگاهي پيششناسي  زيست( )سازي پروتئين(  .دارد
--------------------------------------------  

  )هادي كمشي(  »4«ي  گزينه -145
 در حالـت طبيعـي  فرنگي  لقاحي است كه در نخود آميزي خود شديدترين حالت درون

ناسـازگار   ياه شبدر چـون ژن خـود  گياه كدو معموالً دگرلقاحي دارد و گ. دهد روي مي
     .وقت خودلقاحي ندارد دارد هيچ

  )97و  96 يها  ، صفحهدانشگاهي پيششناسي  زيست( )ژنتيك جمعيت(   
  )157و  153هاي  ، صفحه2شناسي و آزمايشگاه  زيست(

--------------------------------------------  

  )هادي كمشي(  »4«ي  گزينه -146
هاي حاصل  ژنوتيپ تخم يدارد و در ژن خود ناسازگار ياسازگارن گياه شبدر ژن خود 

گيـاه   ي مانـده  باقي ،ي دانه شود زيرا پوسته نمي) ي دانه پوسته(گاه مشابه مادگي  هيچ
زيرا فنوتيـپ   .دد فنوتيپ مغلوب را داشته باشتوان نميرويان وقت  هيچ .والد ماده است

در مورد نادرستي . مخالف است يگارناساز موزيگوس است و اين با ژن خودومغلوب ه
  مشـابه ژنوتيـپ پـرچم    دنـ توان مـي دانه    ي توان گفت كه رويان و لپه مي» 4«ي گزينه
  )97 ي  ، صفحهدانشگاهي پيششناسي  زيست( )ژنتيك جمعيت(  .دنيد باشئي آنتروزو دهنده

  )197و  158هاي  ، صفحه2شناسي و آزمايشگاه  زيست(
--------------------------------------------  

  )هادي كمشي(  »1«ي  گزينه -147

 يـا  2pپـس افـراد بـه صـورت     در مگس سركه، رنگ خاكستري صفتي غالب اسـت، 

2pq2  :دست آوريم ها را به هستند و بايد فراواني الل 2 36p pq  %   
2 64 0 8 0 2q q / ,p /   %   

عـدد الـل    800كنـيم كـه در بـين     هاي غالب و مغلوب را محاسبه مي حاال تعداد الل
0عدد  :است 8 800 640: /   هاي مغلوب تعداد الل  

0عدد 2 800 160: /   بلهاي غا تعداد الل  
640 160 240 3
2 480 240 640 8

x x
x x
   

    
  

  )95تا  91هاي   هدانشگاهي، صفح شناسي پيش زيست( )ژنتيك جمعيت(
--------------------------------------------  

  )هادي كمشي(  »2«ي  گزينه - 148
aهاي  ممكن است تعداد جهش :مورد الف A   هـاي   با تعـداد جهـشA a 

  .شود برابر باشد كه باعث برهم زدن تعادل نمي
  پسـندانه كـه از انـواع آميـزش غيرتصـادفي اسـت،       ناهمسان هاي در آميزش: مورد ب

  .يابد ها افزايش نمي فراواني هوموزيگوس
از ) پسـندانه  آميـزي، همسـان   ناهمسان پسـندانه، درون (آميزش غيرتصادفي  :مورد ج

هـا را تغييـر    ولـي فراوانـي الـل    هسـتند واينبرگ  -ي تعادل هاردي زننده عوامل برهم
  )97تا  95 يها  ، صفحهدانشگاهي پيششناسي  زيست( )تژنتيك جمعي(   .دنده نمي

  )158ي  ، صفحه2شناسي و آزمايشگاه  زيست(
--------------------------------------------  

  )مازيار اعتمادزاده(  »4«ي  گزينه -149
د نتوانند خود را در قالب افراد ناخالص پنهان كن هاي نامطلوب مغلوب اتوزومي مي الل

هاي نامطلوب مغلوب وابسته بـه جـنس    و از اثر انتخاب طبيعي در امان بمانند اما الل
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امـا  . توانند خود را پنهان كننـد  ظاهر شوند و نميZWيا  XYتوانند در جاندار  مي

لص پنهان كنند و از اثر انتخاب توانند خود را در افراد ناخا ها غالب باشند نمي اگر الل
پسندانه سبب افزايش افراد  آميزي مانند آميزش همسان درون. طبيعي در امان بمانند

هـا را   هـا فراوانـي الـل    طور كلي اين نوع از آميزش شود و به موزيگوس ميوخالص يا ه
  )101و  100، 97 تا 94 يها  ، صفحهدانشگاهي پيششناسي  زيست( )ژنتيك جمعيت(  .دنده تغيير نمي

--------------------------------------------  
  )مازيار اعتمادزاده(  »1«ي  گزينه -150

  .اند ي گوش چسبيده داراي الل نرمه aaوAaافراد
2 2 1)) AA Aa aa    بودن چسبيده) a(  بودنآزاد (A(   

2 8 8 1 9 1Aa aa AA AA AA AA         
1 1 1 219 3 3 3AA F(A) F(a)          

1 1 2 2
2 2 3 3

1 1 2 12 23 3 3 3

aa

AA Aa

  
 

    
   

4
4 218

5 10 5
9

     

  )101و  100، 95تا  92 يها  ، صفحهدانشگاهي پيششناسي  زيست( )ژنتيك جمعيت(
  )159 ي ، صفحه2شناسي و آزمايشگاه  زيست(

--------------------------------------------  

  شناسي پايه زيست
  

  )علي قائدي(  »4«ي  گزينه -151
شود كه در اين  ولت در زمان پتانسيل آرامش مشاهده مي ميلي -65اختالف پتانسيل 

  :هاي ديگر بررسي گزينه .شود از مايع بين سلولي وارد سلول مي ديمزمان س
تواند بدون حضور  شان داده است كه يك نورون حسي مين كتاب درسيدر شكل  -1

  .نورون رابط با يك نورون حركتي سيناپس تشكيل دهد
هاي عصـبي اصـالً    دهنده انتقال. در اين گزينه يك دام آموزشي طراحي شده است -2

  .شوند به سلول وارد نمي
. گيـرد  ورت مـي ناپسي با اگزوسيتوز صسي يشنورون پاز هاي عصبي  دهنده ح انتقالترش - 3

شـوند ولـي    نمـي   آور از جمله نيكوتين اصالً از نورون ترشح ولي دقت كنيم كه مواد اعتياد
  .هاي يوني شوند شدن كانال توانند سبب باز مي

  )46و  37تا  32 يها  صفحه ،2و آزمايشگاه شناسي  زيست( )دستگاه عصبي( 
--------------------------------------------  

  )ساالر هوشيار(  »2«ي  گزينه -152
  .داردبرعهده هر عصب نخاعي يك عصب مختلط است كه هدايت هر دو نوع پيام عصبي را 

  :هاي ديگر بررسي گزينه
هـاي حسـي را    اي از تارهاي حسي است كه پيـام  عصب حسي مجموعه: »1«ي گزينه

  .برد فقط به مغز مي
  .ل شده استهر تار عصبي از آكسون يا دندريت بلند تشكي: »3«ي گزينه
ي سر از طريـق اعصـاب مغـزي منتقـل      هاي حسي مربوط به ناحيه پيام: »4«ي گزينه
  )43و  40، 39 يها  ، صفحه2و آزمايشگاه شناسي  زيست( )دستگاه عصبي( .شوند مي

--------------------------------------------  
  )كرامت  علي(  »4«ي  گزينه -153
فاقد دستگاه گردش خون است و چـون  ه عصبي ترين دستگا با داشتن سادههيدر ) 1
  .مهره است، دفاع اختصاصي ندارد بي

در حشرات، انعكاس وجود دارد اما چون نخاع ندارنـد، انعكـاس نخـاعي محسـوب     ) 2
  .ي نخاع نيست ها، برعهده ي انعكاس داران نيز، همه چنين در مهره هم. شوند نمي

كـرم خـاكي داراي   . هسـتند حشرات و كرم خاكي داراي طنـاب عصـبي شـكمي    ) 3
  .گردش خون بسته است

هاي دستگاه عصبي محيطي، دو طناب عصبيِ دستگاه مركزي را  در پالناريا، رشته) 4
   )دستگاه عصبي( .كند به هم وصل مي

  )103 و 75 يها   ، صفحه1شناسي و آزمايشگاه  زيست( )52 و 24 ي  ها ، صفحه2شناسي و آزمايشگاه  زيست( 
--------------------------------------------  

  )كرامت  علي(  »3«ي  گزينه -154
  ي سپتوم  پرده) الف
  .است) هاي عصبي بلند رشته(اي از تارهاي عصبي  اي شامل دسته جسم پينه) ب
در مورد تاالموس توضيح داده شـده  » 3«ي  كه گزينه درحالي. فيز است ي اپي غده) ج

  .است
   4بطن ) د

  )51و  50، 42تا  40، 30، 29، 8 يها  ، صفحه2و آزمايشگاه شناسي  زيست( )دستگاه عصبي(
--------------------------------------------  

  )ساالر هوشيار(  »4«ي  گزينه - 155
هـاي   مخچه محلي است كـه در آن درخـت زنـدگي وجـود دارد و پـايين برجسـتگي      

   .چهارگانه قرار گرفته است
  )42 ي  ، صفحه2شگاه و آزمايشناسي  زيست( )دستگاه عصبي(

--------------------------------------------  
  )سينا نادري(  »4«ي  گزينه -156

هـاي درشـتي بـه نـام ماكروفـاژ در       صورت سلول ها پس از خروج از خون به مونوسيت
 كشـنده  Tهـاي  لنفوسـيت . سـال زنـده بماننـد    توانند تا بيش از يـك  ميآيند كه  مي

هـا   جـزء آگرانولوسـيت  هـردو  هـا   هـا و لنفوسـيت   مونوسـيت . كنند پرفورين ترشح مي
  :هاي ديگر بررسي گزينه. هستند

  .كنند، دياپدز ندارند ها كه پروتئين مكمل توليد مي ماكروفاژ) 1
شوند، اما توانايي فاگوسيتوز نيز  با ترشح هپارين مانع از انعقاد خون ميها،  فيلبازو) 2

  .دارند
هـا در خـون يافـت     ي هيستامين مثل ماستوسيت كننده هاي ترشح عضي از سلولب) 3

   )ايمني بدن(  .شوند نمي
  )21و  14 ،9تا  7 يها   ، صفحه2شناسي و آزمايشگاه  زيست( )89ي   ، صفحه1شناسي و آزمايشگاه  زيست(

--------------------------------------------  
  )بيدوال عليرضا نجف(  »3«ي  گزينه - 157

  :صورت زير است ي بعد از شكل صورت سؤال، به لحظه

  
 –پتانسيل آرامش ايجاد شـده اسـت و فعاليـت پمـپ سـديم        ،Aي  در نقطه  )الف

  )نادرست. (شود تر مي پتاسيم بيش
دار سديمي وارد سـلول   ا عبور از كانال دريچهب Naهاي  ، يونCي  در نقطه) ب
  )درست. (شوند مي
دار و هميشـه بـاز پتاسـيمي بـه      هاي پتاسيم از كانال دريچه ، يونBي  در نقطه) ج

 –پمـپ سـديم   ي  وسـيله  به Kدقت كنيد كه ورود . شوند خارج سلول منتشر مي
  )درست. (از راه انتقال فعال استپتاسيم 

علـت خـروج    به Bي  علت برقراري پتانسيل آرامش و در نقطه به Aي  در نقطه) د
  )درست. (است، داخل نورون نسبت به خارج آن منفي Kيون 

  )34تا  32 ي  ها ، صفحه2و آزمايشگاه  شناسي زيست( )دستگاه عصبي( 

  ي گوش چسبيده زنان داراي نرمه
 ي گوش آزاد نرمه افراد داراي

 احتمال زن بودن      



  8:  ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شناسي زيست
  

 
 .دارد در كنكور سؤال 3طور متوسط  بهشناسي دبيرستان است وترين مباحث زيستيكي از مهم ژنتيك جمعيتمبحث * 

  دانشگاهي شناسي پيش زيست      
 

1در حال تعادل كه فراواني الل هموفيلي  يدر جمعيت - 121
 . . . . است  10

1 (1
  .افراد ناقل مرداند 2

2 (1
  .بيماران مرداند 2

3 (1
  .را ندارند 8توانايي ساخت فاكتور انعقادي مردان  10

4 (1
1ها و  اسپرم 10

  .اند ها داراي الل بيماري مغلوب هموفيلي تخمك 10

  . . . . اند  ماالرياخيز مهاجرت كرده ي غير ماالريا خيز به منطقه  ي ها از منطقه يتي از انسانعجم - 122

Aتگي تكاملي افراد شايس) 1 SHb Hb يابد افزايش مي.  
  .كند برخالف خالص مغلوب تغيير نميشكل  خوني داسي براي كم شايستگي تكاملي افراد خالص غالب) 2
  .يابد شكل كاهش مي خوني داسي فراواني افراد مبتال به كم )3

  .يابد يت افزايش ميدر جمع SHbفراواني الل  )4
  . . . . در صورت  - 123

  .يابد جمعيت كاهش ميآن توان بقاي  ،در جمعيتي شديدترين حالت درون آميزيبروز ) 1
  .يابد كننده، تنوع ژنوتيپي جمعيت افزايش مي انتخاب متوازنبروز ) 2
  .ندا دو جاندار، آن دوجاندار قطعاً متعلق به يك گونه اززيستا و زايا  ي ايجاد زاده) 3
  .گياه رخ داده است ي گرده بر روي كالله، قطعاً جدايي گامتي بين دوگونه ي عدم رشد دانه) 4

 نمايد؟ ي زير را به درستي كامل مي چندمورد جمله - 124

  . . . .نوع الل براي ژن خودناسازگار باشد  4اگر جمعيت شبدر داراي 

6 -الف
  .شود مي رويان متفاوتنوع  4به ايجاد ها منجر  از انواع آميزش 30

24 - ب
    .شود ميرويان ژنوتيپ جديد براي يك نوع منجر به ايجاد تنها ها  از انواع آميزش 30

24 -ج
    .گردد ها منجر به ايجاد ژنوتيپ مشابه والد نر مي از انواع آميزش 30

5يك گياه شبدر با  - د
    .افشاني انجام دهد تواند گرده انواع گياهان مي 6

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  . . . .ي  نتيجهخودناسازگاري در گياه شبدر  - 125

   .يك صفت چندژني است) 1

  .از دو نوع الل در هر گياه شبدر است  يك صفت با بيش) 2
  .در هر گياه است دو كروموزوم همتا با محتواي ژنتيكي متفاوت) 3

  .عمل بيش از دو نوع الل درجمعيت است) 4

 دي 3آزمون  -» 3«ي  روژهپ

 ژنتيك جمعيت
  دانشگاهي  شناسي پيش زيست

  

  127تا  89هاي  صفحه  
  :وقت پيشنهادي

  دقيقه15: سؤال طراحي
  دقيقه 10: سؤال گواه



  9:  ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شناسي زيست
  

 
 .نياز از سال سوم مطالعه نماييد عنوان پيش هاي خوني را بههاي انسان و گروهبراي يادگيري مفهومي مبحث ژنتيك جمعيت بايد ژنتيك بيماري*  

200در جمعيت  - 126 100 200AA Aa aa  ها تصادفي باشد  كه آميزش شرط آن اگر شايستگي تكاملي افراد غالب يك و مغلوب صفر باشد، به

  . . . .عضوي نسل بعد  360در جمعيت 

      .اند ده نفر مغلوب) 1

  .اند صد نفر داراي الل مغلوب) 2

    .اند دويست و پنجاه نفر خالص) 3

  .تمام افراد خالص در ايجاد نسل بعد دخالت دارند) 4

  . . . .در طي  - 127

  .كند نده، ساختار ژني جمعيت تغيير ميگسلدار همانند انتخاب  انتخاب جهت) 1

  .يابد افزايش مي فراواني افراد غالب ،آميزي پسندانه برخالف درون همسان ميزشآ) 2

  .يابد ژني افزايش مي همواره تنوع خزانه ،جهش) 3

  .يابد ميني ژني تغيير  خزانه هاي الل شارش ژن برخالف رانش ژن، تنوع) 4

 نمايد؟ تكميل مي نادرستطور  ي زير را به چند مورد جمله - 128

  ». . . . انتخاب طبيعي كه «

  .ددهافزايش را اند تنوع تو اي برترند، مي هاي آستانه فنوتيپدر آن  -الف

  .شود، منجر به تشكيل اكوئوس شده است هاي حدواسط انتخاب مي در آن فنوتيپ -ب

  .منجر به افزايش توليد روغن در ذرت شده است ،اي برتر است هاي آستانه فقط يكي از فنوتيپ -ج

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

 . . . .  جدايي در - 129

  .لقاح خارجي وجود ندارد ارايدلقاح داخلي برخالف جانداران  ارايددر جانداران گامتي، امكان لقاح ) 1

  .ي مختلف وجود ندارد هاي دوگونه زماني، امكان لقاح بين گامت) 2

  .شود مكانيكي، عدم اختالط ژني هم در گياهان و هم در جانوران مشاهده مي) 3

  .كنند، وجود دارد دگي ميهاي مختلف زن ي انگل كه در ميزبان زيستگاهي، امكان آميزش بين دوگونه) 4

 . . . .در يك جمعيت در حال تعادل  ،باشد 3/0لل مغلوب او  7/0اگر فراواني الل غالب  - 130

  .كردن زبان را دارند درصد افراد جمعيت توانايي لوله 21) 1

  .اند در ارتباط با تاالسمي مينور، الل بيماري را فقط از پدر خود دريافت نمودهدرصد افراد  21) 2

  .اند تون، خالصگدرصد از افراد مبتال به هانتين 21) 3

  .اند گوش پيوسته، الل غالب را از مادر خود دريافت كرده ي نرمهدرصد افراد داراي  21) 4



  10: ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شناسي زيست
  

 
 .از مبحث ژنتيك جمعيت ارائه شده استدارشناسنامهتست242دانشگاهيشناسي پيش زيست آبيدر كتاب  * 

  دانشگاهي شناسي پيش زيست -)گواه(آزمون شاهد       
 
اگر در جمعيت در . عامل بروز رنگ قرمز چشم است Aو مسئول بروز رنگ سفيد چشم و الل  xوابسته به كروموزوم  aدر مگس سركه، الل  - 131

هاي نر،  يت، چند درصد مگسي چشم قرمز مشاهده گردد، در اين جمع مگس ماده 9775ي چشم سفيد و  مگس ماده 225حال تعادلي، 

  .)همانند تعيين جنسيت در انسان است تعيين جنسيت در مگس سركه(باشند؟  چشم قرمز مي

1 (25/37    

2 (5/42    

3 (5/74    

4 (85  

  است؟ نادرستهاي كوچك طبيعي،  ي جمعيت كدام عبارت، درباره - 132

  .باشند ها فعال مي ي گونه نيروهاي تغييردهنده) 1

  .ان افرادي با فنوتيپ يكسان وجود داردامكان آميزش مي) 2

  .ها وجود دارد احتمال وقوع تغييرات شديد در فراواني نسبي الل) 3

  .يابد هر تغيير محيطي، شانس بقا و زادآوري افراد افزايش مي  در پاسخ به) 4

  هاي يك جمعيت درست است؟ ي ملخ كدام عبارت، درباره - 133

  .شود ها منتقل مي ي زاده همهاي، از والدين به  هر صفت جهش يافته) 1

  .تواند منجر به عدم توليد گامت نوتركيب شود اور مي فرايند كراسينگ) 2

  .دهد هاي يك ژن رخ مي دنبال هر جهش، تغييري در تعداد نوكلئوتيد به) 3

  .تواند گامت نوتركيب ايجاد كند هر سلول با داشتن دو مجموعه كروموزوم، مي) 4

  ها، كدام عبارت درست است؟ اب طبيعي بر روند تكامل اسببا توجه به تأثير انتخ - 134

  .افراد واقع در دو انتهاي نمودار، از نظر شكل انگشتان، شباهت زيادي داشتند ،ي طوالني بعد از گذشت يك دوره) 1

  .افراد واقع در دو انتهاي نمودار، با محيط علفزار سازگاري زيادي داشتند ،ي كوتاه بعد از گذشت يك دوره) 2

  .تر بودند ي نمودار، براي زندگي درمحيط جنگل سازگار افراد واقع در ميانه ،ي طوالني پس از طي يك دوره) 3

  .تر بودند ي طيف بزرگ افراد واقع در يك انتهاي نمودار، نسبت به افراد ميانه ،ي كوتاه پس از طي يك دوره) 4

  . . . . .، قطعاً . . . . ي  هر جانور دو رگه - 135

    .ميرد ي كوتاهي پس از تولد مي با فاصله - نازا) 1

  .كند هايي ضعيف يا نازا توليد مي زاده –زيستا) 2

  .هاي والدين خود را دارد توانايي تكثير ژن –زيستا) 3

.كند هاي والد خود را پايدار مي روند تبادل ژن بين گونه – نازا) 4
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 .بندي شده از مبحث ژنتيك جمعيت ارائه شده استسطحتست41گاهيدانششناسي پيش سطحي زيست 3در كتاب  * 

اگر افراد اين جمعيت تنها شديدترين حالت درون . نوع ژنوتيپ وجود دارد ، سهaو  Aدر جمعيتي فرضي و تعادلي، براي صفتي با دو الل  - 136

  .خواهد يافت. . . همانند افراد . . . . ي افراد  با گذشت زمان، فراواني اوليه. دهند آميزي را انجام 
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  7: ي صفحه  تجربي دانشگاهي اختصاصي پيش    دي 3آزمون  -3ي  پروژه 

    

 

  دانشگاهي شناسي پيش زيست
  

  

  )بهرام ميرحبيبي(  »3«ي  گزينه -121
0برابر است با  (q)فراواني الل هموفيلي    :، در نتيجه در مردان/1

1 0 1 1 0 9p q p / p /        
باشد و افراد بيمـار توانـايي سـاخت فـاكتور      مي xاري هموفيلي، بيماري وابسته به ميجا كه ب از آن

ي هـر سـلول    در هسـته  xعلت داشتن يـك كرومـوزوم    را ندارند، در مردان به 8ي  شمارهانعقادي 
شـود،   مشاهده مي بيمارها افراد  وجود ندارد و به ميزان فراواني الل هموفيلي، در آن ناقلفرد پيكري 

0س پ   .را ندارند 8ي  مردان توانايي ساخت فاكتور انعقادي شماره /1
  )92ي  ، صفحهدانشگاهي شناسي پيش  زيست( )176و  174، 173هاي  ، صفحه2و آزمايشگاه  شناسي  زيست(

 --------------------------------------------  
  )فرد اميرحسين بهروزي(  »4«ي  گزينه -122

SHbشكل خوني داسي لل كما :  
AHbالل سالم :  

  :ها بررسي گزينه
Aشايستگي تكاملي افراد ناخالص: »1«ي  گزينه S(Hb Hb   .ماند مي  ثابت باقي(
Aافـراد خـالص غالـب    يشايستگي تكامل: »2«ي  گزينه A(Hb Hb بـه   1از (يابـد   كـاهش مـي  (

0 Sو شايستگي تكاملي افراد خالص مغلوب) /8 S(Hb Hb در هـر دو حالـت   (مانـد   ثابت مـي (
  ).صفر

Sشكل خوني داسي فراواني افراد مبتال به كم: »3«ي  گزينه S(Hb Hb   .يابد كاهش نمي(
  .يابد افزايش ميSHbناطق ماالرياخيز فراواني اللدر م: »4«ي  گزينه

  )113تا  111هاي  ، صفحهدانشگاهي شناسي پيش  زيست(
 --------------------------------------------  

  )خليل زماني(  »1«ي  گزينه - 123
هـاي جديـد را بـه     وجود تنوع براي بقاي گونه مفيد است، زيرا تنوع توان سـازگار شـدن بـا محـيط    

علـت افـزايش ميـزان     بـه ) خودلقـاحي (آميـزي   كه شديدترين حالت درون دهد، درحالي جمعيت مي
ها درنهايت منجر به كـاهش تنـوع و كـاهش تنـوع منجـر بـه        ها و كاهش هتروزيگوس هوموزيگوس

  :ها رد ساير گزينه. شود كاهش توان بقاي جمعيت مي
  . كه افزايش يابد ايننه شود  ها حفظ مي ه تنوع در جمعيتكنند ندر انتخاب متواز: »2«ي  گزينه
و زايـا هسـتند ولـي حاصـل      اهاي نسل اول زيست در ناپايداري دودمان دورگه، دورگه: »3«ي  گزينه

  .اند ي مختلف آميزش دوگونه
  .تواند حاصل عملكرد ژن خودناسازگار باشد ي گرده بر روي كالله مي عدم رشد دانه: »4«ي  گزينه

  )123و  122، 116، 109، 96هاي  ، صفحهدانشگاهي شناسي پيش  يستز(
 --------------------------------------------  

  )بهرام ميرحبيبي(  »3«ي  گزينه -124
  :جمعيت گياه شبدر به صورت زير است dو  a ،b ،cبا وجود چهار الل 

ab ,ac ,ad ,bc ,bd ,cd  
اي كه هريـك از   گونه نوع انواع آميزش براساس جنسيت نر و ماده در اين جمعيت وجود دارد، به 30

  . ژنوتيپ ديگر آميزش برقرار كنندنوع  5توانند با  ها مي ژنوتيپ
  :بررسي مورد الف

abآميزش در  cd ،4  گيرد متفاوت شكل مينوع رويان.  
  
  

1يعني 
نـوع ژنوتيـپ    6پس بـراي   .شود نوع رويان متفاوت مي 4 ايجاد منجر به abهر آميزش  5

6
  .شود فاوت مينوع رويان مت 4ها منجر به ايجاد  انواع آميزش 30

  :بررسي مورد ب

4ها  با ساير ژنوتيپ abپس در هر نوع آميزش 
منجر به ايجـاد تنهـا يـك نـوع ژنوتيـپ جديـد        5

24ژنوتيپ نوع6شود كه براي  مي
  .شود مي 30

ac bc
ad bdab
bc ac
bd ad
cd ac ,ad ,bc ,bd


  

  :بررسي مورد ج

4ها  عنوان گياه نر با ساير ژنوتيپ به abدر هر نوع آميزش 
ژنوتيـپ مشـابه نـر     امكـان تشـكيل   5

24ژنوتيپ نوع  6وجود دارد كه براي 
  .شود مي 30

ac ab
ad ab

ab bc ab
bd ab
cd




 



  

  :بررسي مورد د
افشاني انجـام   ژنوتيپ ديگر با ژنوتيپ مشابه خود گرده 5تواند عالوه بر  دقت كنيد هر گياه شبدر مي

6يعني (دهد 
5اما تنها در ) 6

  .منجر به تشكيل رويان خواهد شد، پس اين گزينه نادرست است 6

ab
ac
ad

ab
bc
bd
cd

  

  )97ي  ، صفحهدانشگاهي شناسي پيش  زيست(
 --------------------------------------------  

  )سينا نادري(  »4«ي  گزينه -125
از دو الـل    شود كـه در جمعيـت قطعـاً بـيش     ژن خودناسازگاري توسط يك ژن چنداللي، تنظيم مي

  :ها رد ساير گزينه. وجود دارد
  صفت چنداللي نه صفت چندژني: »1«ي  گزينه
  .شود ها مشاهده مي دوالل از انواع اللحداكثر بودن  علت ديپلوئيد شبدر به در هر گياه: »2«ي  گزينه
  .هاي همتا مشابه است نه متفاوت ي ژنتيكي كروموزومامحتو: »3«ي  گزينه

  )97ي  ، صفحهدانشگاهي شناسي پيش  زيست(
-------------------------------- ------------  

  )مازيار اعتمادزاده(  »1«ي  گزينه -126
1 200 1 100 0 200 200 100AA Aa aa AA Aa        

200 2 100 5
600 6
 

 فراواني الل(p)A  

100 1
600 6 فراواني الل(q)a  

2 22 1p pq q    
25 10 12 2236 36 36(p ) ( pq) (q )   

25 10 1360 250 100 1036 36 36[ AA Aa aa] AA Aa aa       

  :ها بررسي گزينه
  .شود غلوب در نسل بعد مشاهده مينفر م 10: »1«ي  گزينه
  .اند نفر داراي الل مغلوب 110: »2«ي  گزينه
  .اند نفر خالص 260: »3«ي  گزينه
پس اين افراد در ايجاد نسل بعـد   ،صفر است aaافراد  يجا كه شايستگي تكامل از آن »4«ي  گزينه

  .دخالت ندارند
  )101و  100، 94تا  90هاي  ، صفحهدانشگاهي شناسي پيش  زيست(

ac
ad

ab bc
bd

ac,bc,ad,bdcd












 يك نوع جديد

 نوع جديد چهار

 ها ماده

 نر

 .وجود نداردabامكان تشكيل
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  )حميد راهواره(  »1«ي  گزينه -127
در هـر دو  . زنـد  هـم مـي   واينبـرگ را بـه   –هـاردي    انتخاب طبيعي از جمله عواملي است كه تعـادل 

  .يابد ها تغيير مي عيتانتخاب جهت دار و انتخاب گسلنده ساختار ژني جم
  )107و  104، 100، 99 ،95 ،94هاي  ، صفحهدانشگاهي شناسي پيش  زيست(

 --------------------------------------------  

  )بهرام ميرحبيبي(  »3«ي  گزينه - 128
  :بررسي موارد. اند نادرست» ج«و » ب«موارد 

  .وع شودتواند منجر به افزايش تن نتخاب مين ااي برترند، اي هاي آستانه در انتخاب گسلنده فنوتيپ: »الف«
ـ  دار كه منجر به شكل جهتدر انتخاب : »ب« اي  هـاي آسـتانه   وس شـده يكـي از فنوتيـپ   گيري اكوئ

  .انتخاب گرديد
  .افزايش توليد روغن در ذرت انتخاب مصنوعي است نه طبيعي: »ج«

  )108و  107، 105، 104هاي  ، صفحهدانشگاهي شناسي پيش  زيست(
-- ------------------------------------------  

  )علي كرامت(  »3«ي  گزينه -129
و هـم در  ) درخـت بلـوط    ي وزغ بزرگ با وزغ كوچـك  جدايي گونه(جدايي مكانيكي هم در جانوران 

دليـل   هاي مختلـف توسـط حشـرات گـرده افشـان بـه       هاي گرده بين گونه عدم انتقال دانه(گياهان 
  . شود ديده مي  )اي خاص هاي گونه ها فقط براي ورود به گل شدن ساختار بدن آن متناسب
و  1هـاي   چه كه در بـين گونـه   شود، نظير آن جدايي زماني يا مانع از لقاح مي: »2«ي  گزينهدر مورد 

چـه كـه دربـين     دهد، نظير آن ميشود يا امكان لقاح را كاهش  هاي يك سرده مشاهده مي قورباغه 4
  .شود هاي يك سرده ديده مي قورباغه 3و  1هاي  گونه

نـد، هرگـز   هاي مختلـف دار  انگل كه ميزبان ي گاهي دوگونه در جدايي زيست: »4«ي  گزينهدر مورد 
  .گيري با يكديگر را نخواهند داشت شانس جفت

  )122تا  119هاي  ، صفحهدانشگاهي شناسي پيش  زيست(
 --------------------------------------------  

  )شايق علي پناهي(  »2«ي  گزينه - 130
  :ها بررسي گزينه

2كردن زبان، غالـب اسـت پـس     الل توانايي لوله: »1«ي  گزينه 2p pq     از افـراد جمعيـت ايـن
%49  .توانايي را دارند 42% 91%   

هستند كـه الـل بيمـاري را تنهـا از       افراد ناقل كساني. اتوزومي مغلوب است تاالسمي: »2«ي  گزينه

1(كنند  يك والد دريافت مي
1ها فقط ازمادر،  آن 2

  :پس) ديگر فقط از پدر 2

 1 2 21%2 ( pq) pq   

ــه ــا ور : »3«ي  گزينــ ــاري بــ ــانتينگتون، بيمــ ــاهــ ــه    تثــ ــت كــ ــب اســ ــوزومي غالــ اتــ
2 49 53 8%2 912

p /
p pq

 


  .بيمارند صورت خالص ها به آن 

را  يـك از ايـن افـراد الـل غالـب      ي گوش پيوسته، صفتي مغلوب است، پس هيچ  نرمه: »4«ي  گزينه
  .ندارند

  )94تا  92هاي  ، صفحهدانشگاهي شناسي پيش  زيست( )177و  176، 159هاي  ، صفحه2و آزمايشگاه  شناسي  زيست(
 -------------------------------------------- 

 دانشگاهي شناسي پيش زيست –) گواه(آزمون شاهد 
 

 )95 -سراسري خارج از كشور (  »  4«ي  گزينه - 131
  .ال تعادل استچون جمعيت در ح

225 15 852 2
10000 100 100

a a a a Aq f (x ) f (x x ) f (x ) f (x )         
اسـت پـس فراوانـي چشـم قرمزهـا، در نرهـا بـه ميـزان فراوانـي الـل آن            xyچون ژنوتيـپ نرهـا  

85.باشد مي
100

Af (x y)     

  )94تا  91هاي  ، صفحهدانشگاهي شناسي پيش  زيست( 
  )174و  173، 124هاي  صفحه، 2شناسي و آزمايشگاه  زيست(

 )95 -سراسري خارج از كشور (  »  4«ي  گزينه - 132

تري پيدا كند شـانس   هاي فيزيكي و رفتاري با محيط تطابق بيش اگر در طي تغيير محيطي، ويژگي
براي مثال پس از آلودگي صنعتي، شـانس بقـا و   . يابد يابد وگرنه كاهش مي آوري افزايش مي بقا و زاد

  .ي روشن بيستون بتوالريا كاهش يافت نهازادآوري پرو
  )99تا  95و  87هاي  ، صفحهدانشگاهي شناسي پيش  زيست(

 --------------------------------------------  

 )95 -سراسري (  »  2«ي  گزينه - 133

هـاي متفـاوتي باشـند، بـه نـوتركيبي       هاي همتا، حامـل الـل   شونده بين كروموزوم اگر قطعات مبادله
  :هاي ديگر بررسي گزينه. شود صورت گامت نوتركيب توليد نمي غير اينانجامد در  مي
يافتـه ناخـالص باشـند، از والـدين بـه نيمـي از        ها ديپلوئيد هستند لذا اگر براي صفت جهش ملخ) 1

  .شود ها در كروموزوم جنسي ملخ نر به فرزندان نر آن ملخ منتقل نمي جهش. شود ها منتقل مي زاده
  .كه ممكن است جهش درون ژن نباشد ضمن اين. ها است يير در نوع نوكلئوتيدجهش جانشيني تغ) 3
  .هر سلولي توانايي توليد گامت ندارد) 4

  )110ي  ، صفحهدانشگاهي شناسي پيش  زيست( )125ي  ، صفحه2و آزمايشگاه شناسي   زيست(
 --------------------------------------------  

 )95 -سراسري (  »  4«ي  گزينه - 134

  .صحيح است 4ي  با توجه به شكل تنها گزينه
  .ي بدن پاسخ به تغيير محيط زندگي اسب از جنگل به علفزار است افزايش اندازه

 
  )104ي  ، صفحهدانشگاهي شناسي پيش  زيست(

 --------------------------------------------  

 )94 -سراسري خارج از كشور (  »  3«ي  گزينه - 135

  .ميرد ي كمي پس از تولد نمي باشد لذا با فاصله قاطر جانوري نازاست ولي زيستا مي :»1«ي  گزينه
  )كند اي توليد نمي زاده(قاطر جانوري زيستا است ولي نازاست : »2«ي  گزينه
چـه  (كنـد   هـاي والـدين خـود را تكثيـر مـي      ژني سلولي  چرخههر جانوري از طريق : »3«ي  گزينه

  )ازازيستا باشد و چه ن
  )مانند قاطر(شود  ي زيستا مانع از روند تبادل پايدار مي رگهنازايي جانور دو: »4«ي  هگزين

  )122ي  ، صفحهدانشگاهي شناسي پيش  زيست( )130و  129، 121، 117، 115هاي  ، صفحه2و آزمايشگاه  شناسي  زيست(
 --------------------------------------------  

 )94 -سراسري (  »1«ي  گزينه - 136

شـويم كـه در هربـار خودلقـاحي از مقـدار فراوانـي        گر به خودلقاحي زير توجـه كنـيم متوجـه مـي    ا
  .شود ها كم مي ها و غالبهتروزيگوس
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  )97و  96هاي  ، صفحهدانشگاهي شناسي پيش  زيست(

 --------------------------------------------  
 )92 -سراسري (  »  2«ي  گزينه - 137

كـه كاللـه بـه     جـايي  از آن. شوند هوموزيگوس نمي از نظر اين ژن گاه گياهان ناسازگاري ژني هيچدر 
ژن خـود ناسـازگار را    هاي مشابه از توانند الل هاي كالله نمي سلول گياه تعلق دارد روفيتوبخش اسپ

  .اند و داراي دو الل متفاوت داشته باشند
  )97ي  ، صفحهدانشگاهي شناسي پيش  زيست( )196تا  193هاي  ، صفحه2و آزمايشگاه شناسي   زيست(

---------------------- ----------------------  
 )93 -سراسري خارج از كشور(  »1«ي  گزينه - 138

در اين پديده شارش ژن . ي سنجاب تيره و روشن از نوع گونه زايي دگرميهني است اشتقاق دو گونه
...) جهـش و  (ي نيروهـا   ولـي بقيـه  . شده بود) و يا بسيار كند(به دليل وجود مانع جغرافيايي متوقف 

  .ها است شارش يكي از عوامل مؤثر بر تغيير ساختار ژني جمعيت .همچنان فعال بودند
  )125تا  123و  65هاي  ، صفحهدانشگاهي شناسي پيش  زيست(

 --------------------------------------------  
 )93 -سراسري (  »  2«ي  گزينه - 139

 ييتوانـا  گـروه  دو نيـ ا البتـه  كـه  كنـد  مي ميتقس گروه دو به را گونه تيجمع عمالً گسلنده انتخاب
 را حدواسـط  پيـ فنوت هـا  زاده از يبرخ احتماال گروه، دو نيا افراد زشيآم از. دارند را باهم را زشيآم

 هـم  افـراد  با صرفاً ، يكيژنت رييتغ كي خاطر به افراد يبعض اگر. شوند مي حذف رقابت در لذا و دارند
 يبـرا  لـذا  و خواهندداشت را يا تانهآس پيفنوت همان ها آن يها زاده ي همه كنند، زشيآم خود گروه
 انيـ م در همسـان  افـراد  بـا  زشيـ آم يعنـ ي يژگيو نيا ياپيپ يها نسل يط در. شوند مي انتخاب بقا

ـ ي  خزانـه  است ممكن زمان گذشت با بيترت نيا به. شود مي متداول تيجمع ياعضا  گـروه  دو يژن
  .شود فراهم ها گونه اشتقاق يبرا نهيزم و شود جدا هم از كامالً

  )108و  107هاي  ، صفحهدانشگاهي شناسي پيش  زيست(
 --------------------------------------------  

 )92 -سراسري خارج از كشور (  »  3«ي  گزينه - 140
  .كند جهش تصادفي است و جهت تغيير را مشخص نمي: »1«ي  گزينه
ي خـام   يعي به عنوان مادههاي جديد است و انتخاب طب جهش تنها عامل پيدايش الل: »2«ي  گزينه
ي خـام تغييـر بـراي     كند تا جهت تغيير را مشخص كنـد ولـي جهـش تنهـا مـاده      استفاده مي  از آن

انتخاب طبيعي نيست چون نوتركيبي و كراسينگ اور نيز براي انتخاب طبيعي صفات جديـد ايجـاد   
  .كنند مي

  زايي هم ميهني و دگر ميهني مثل الگوي گونه: »3«ي  گزينه
Aجهش(اگر تعداد جهت رفت و برگشت : »4«ي  هگزين a  (  با هم برابر باشد تعادل در جهـش

  .خورد بر هم نميواينبرگ  –هاردي رخ داده و تعادل 
  )124و  95، 87هاي  ، صفحهدانشگاهي شناسي پيش  زيست(

 --------------------------------------------  

  شناسي پايه ستزي
 

  )منش رضا آرين(  »1«ي  گزينه -141
بازجذب كلسـيم را افـزايش داده و بـا     ،هاي پوششي مكعبي نفرون هورمون پاراتيروئيدي با اثر بر سلول

  .دهد را افزايش مي دهاي رو هاي پوششي استوانه جذب كلسيم توسط سلول Dفعال كردن ويتامين
  )92ي  ، صفحه2و آزمايشگاه شناسي   زيست( )44و  43هاي  ، صفحه1و آزمايشگاه شناسي   زيست() هورمون(

  )ساالر هوشيار(  »3«ي  گزينه -142
دليل داشـتن سـاختار سـلولي،     شود و به از چشم است كه سبب همگرايي نور مي يقرنيه اولين بخش

  :ها رد ساير گزينه .شود توليد و مصرف مي ATPزنده است و در آن 
سيناپسـي   هاي پيش عنوان سلول در انسان داراي مژك هستند و به هاي بويايي يرندهگ: »1«ي  گزينه

  .نيز ايفاي نقش دارند
  )نه صوتي(اند  يكيهاي الكتر گاهي قشر مخ پيام شده به لوب گيج هاي ارسال پيام: »2«ي  گزينه
شوند كـه فاقـد    ديده مي يهاي درد در بافت پوشش با توجه به شكل كتاب تنها گيرنده: »4«ي  گزينه

  .اند غالف پيوندي
  )60ي  ، صفحه2و آزمايشگاه  شناسي  زيست( )12و  11هاي  ، صفحه1و آزمايشگاه  شناسي  زيست() حواس(

----------------------------------------- --- 

  )بهرام ميرحبيبي(  »3«ي  گزينه - 143
كند كـه   كار مي كننده بدن انسان پس از تحريك گيرنده درد شروع به هاي محافظت بسياري از پاسخ

  :ها رد ساير گزينه .ي جانوران وجود دارد ي درد احتماالً در همه گيرنده
  .ردچشم است كه در پوست انسان وجود ندا نوريهاي  منظور گيرنده: »1«ي  گزينه
و بـراي شناسـايي   اسـت  ي شيميايي مورد نظـر بـر روي شـاخك جـنس نـر       گيرنده: »2«ي  گزينه
  .رود ي ماده به كار مي پروانه
  .كند ي الكتريكي نيز موجودات زنده را شناسايي مي مارماهي با گيرنده: »4«ي  گزينه

  )72و  56هاي  ، صفحه2و آزمايشگاه شناسي   زيست() حواس(
--------------- ----------------------------- 

  )شايق علي پناهي(  »4«ي  گزينه -144
و يـادگيري حركـات الزم بـراي     يترين مركز هماهنگ مهم(هاي شنوايي گوش داخلي به مخچه  پيام

  .شود ارسال نمي) تعادل
  )67تا  65و  41هاي  ، صفحه2و آزمايشگاه  شناسي  زيست() حواس(

--------------------------------- ----------- 
  )حميد راهواره(  »4«ي  گزينه -145

هـاي   سـلول » ب«جزايـر النگرهـانس و   » الـف «. شكل در ارتباط با ساختار درونـي پـانكراس اسـت   
ريـز از طريـق مجرايـي بـه دوازده ريختـه       هاي برون شده از سلول پروتئازهاي ترشح. ريز هستند برون
عـالوه   بـه  .شـوند  نگرهـانس وارد خـون مـي   هـاي آزادشـده از جزايـر ال    كه هورمون شود، در حالي مي

  .ي پانكراس قبل از ورود به دوازدهه غيرفعال هستند پروتئازهاي شيره
  )95ي  ، صفحه2و آزمايشگاه  شناسي  زيست( )61ي  ، صفحه1و آزمايشگاه شناسي   زيست() هورمون(

 -------------------------------------------- 
  )سينا نادري(  »3«ي  گزينه -146

ي پوسـت  هـا   گيرنـده . كنـد  ي مغز، مخچه قرار دارد كه از پوست نيز پيام دريافت مـي  در پشت ساقه
  :ها رد ساير گزينه .ي از يك يا چند نورون هستنديها دندريت
  .مخچه با لوب آهيانه در تماس نيست: »1«ي  گزينه
هاي شـنوايي هسـتند    شده توسط استخوان ركابي، گيرنده هاي مژكدار مرتعش گيرنده: »2«ي  گزينه

  .كه با مخچه در ارتباط نيستند
در ارتباط با دسـتگاه عصـبي   كه دهد  هاي صاف مژكي رخ مي تطابق به كمك ماهيچه: »4«ي  گزينه

  )55و  42تا  40هاي  ، صفحه2و آزمايشگاه شناسي   زيست() حواس(  .خودمختاراند
 -------------------------------------------- 

  )هادي كمشي(  »3«ي  گزينه -147
  :ها رد ساير گزينه .شود مييعني مايعات بدن  Humorsدر بدن انسان هر هورمون وارد 

ي درون  تـونين آن فاقـد گيرنـده    شكل است كه هورمون كلسـي  ي سپري هتيروئيد غد: »1«ي  گزينه
  .در سلول هدف است ،اي هسته
4هاي تيروئيدي  هورمون  :»2«ي  گزينه 3(T ,T داراي آمينواسيد هسـتند ولـي برسـطح سـلول      (

  .هدف گيرنده ندارند
  .هاي هيپوفيز پيشين صادق نيست راي هورمونب: »4«ي  گزينه

  )85و  81، 80، 12هاي  ، صفحه2و آزمايشگاه شناسي   زيست() هورمون(
 -------------------------------------------- 

  )مازيار اعتمادزاده(  »4«ي  گزينه - 148
هـا بـه لـوب     شود كـه ايـن پيـام    مي اي دايره هاي درون مجاري نيم حركات سر باعث تحريك گيرنده

  .شود گيجگاهي ارسال نمي
  )97و  96، 94، 93، 71، 67، 60، 59، 47هاي  ، صفحه2و آزمايشگاه شناسي   زيست() هورمون(



  9: ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شناسي  زيست
  

 

@شناسي اين آزمون پرسشي داريد، به كانال تلگرامي ي زيستهااگر در مورد سؤال*  zistkanoon مراجعه نماييد.  

 
  
  
  

  است؟ نادرستكدام عبارت  - 131
  .هاي بعد وجود دارد نسل  امكان افزايش همانندي بين افراد جمعيتهاي طبيعي، در پي افزايش آهنگ مرگ در جمعيت) 1
  .هاي غيرتصادفي در جمعيت، ممكن است توان بقاي جمعيت كاهش يابدبا افزايش آميزش) 2
  .باشندها در حال تغيير ميمختلف است كه همة آن هاياي از جمعيتهر اجتماع زيستي، مجموعه) 3
  .تواند توان توليدمثلي بااليي داشته باشدجمعيت كوچكي كه توليد مثل آن فقط به روش جنسي است، نميهر ) 4

  . . . .نسل در اين جمعيت قطعاً،  4اگر آهنگ رشد يك جمعيت تعادلي منفي باشد، پس از  - 132
 .افزايش خواهد يافتمنابع غذايي نيز در زيستگاه ) 1
 .ها منجر خواهد شد كاهش تعداد افراد به كاهش توان توليدمثلي آن) 2
  .توان انتظار كاهش رقابت بين افراد را داشت مي) 3
 .تر كاهش خواهد يافتميزان مراقبت از فرزندان و افراد جوان) 4

  .شودمي در نظر گرفته. . . . الگوي رشد نمايي . . . . در الگوي رشد لجيستيك  - 133
    برخالف ـ سرعت جايگزيني) 1
  برخالف ـ رشد جمعيت پيوسته) 2
    پارامتري به نام گنجايش محيط  همانند ـ) 3
  همانندـ تنوع ژنوتيپي جمعيت ثابت) 4

  .افراد مستقل از تراكم استي  همرگ و مير گسترد. . . . در جمعيت هرجانداري كه  - 134
  كند،ك نقطه از چشم خود متمركز ميپرتوهاي نوري را توسط چندين عدسي در ي) 1
  گامتوفيت آن در تمام طول عمر خود از نظر غذايي به اسپوروفيت وابسته است،) 2
  شود،ترين جانوران در طول تاريخ حيات محسوب ميترين و متنوعجزء فراوان) 3
  شود،هايي با انتهاي مخروطي انجام ميخام در آن به كمك سلول ي ههدايت شير) 4

  هاي نگهبان درست است؟ها و مورچهعبارت در مورد شته كدام - 135
  .مكندرا مي موجود در عناصر آوندي ي هها با خرطوم خود، شيرشته) 1
  .كنندها در برابر هر جانور شكارچي محافظت ميها از شتهمورچه) 2
  .خام گياه اختالل ايجاد كنند ي هتوانند در حركت شيرها ميشته) 3
  .شوندذيه ميغها تاز مواد توليد شده توسط شتهاً صرفها مورچه) 4

  است؟ نادرستكدام عبارت  - 136
  .ي همياري دارد بو رابطه ي شب با گياهان تيرهكلم،  ي هنوزاد پروان) 1
  .بين زنبورهاي عسل ژاپني و زنبورهاي سرخ، نوعي هماهنگي تكاملي ايجاد شده است) 2
  .ود به تأمين زيستگاه و مواد غذايي نيستبرد، محدسودي كه انگل از ميزبان خود مي) 3
  .كنندخواران استفاده نميهاي ساده براي نخستين خط دفاعي در برابر گياهمعموالً گياهان از راه) 4

  است؟   نادرستكدام عبارت در مورد پلنگ جاگوار  - 137
  . جمعيت آن ممكن است گاهي اوقات از گنجايش محيط فراتر رود) 1
  .توليد مثل به حد طبيعي برگرددل صفمير، مدتي پس از  و ن ممكن است به علت افزايش مرگجمعيت آ ي هانداز) 2
Operophtheraكند كه الروهاي معموالً در فصلي توليدمثل مي) 3 brumata شوندنيز از تخم خارج مي.  
  .كندژي دفع ميدار خود را بدون صرف انرتواند جانوري باشد كه مادة دفعي نيتروژنغذاي آن مي) 4

  »5«ي پروژه
بهمن 15آزمون

 ها و اجتماعات زيستيپويايي جمعيت
  دقيقه 10: وقت پيشنهادي  154تا128هايصفحه:دانشگاهيشناسي پيش زيست



  10: ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شناسي  زيست
  

 

  . . . .بر اساس مشاهدات  - 138
  .دهدگوس، در صورت محدود بودن منابع، همواره حذف رقابتي روي مي) 1
  .هايي كه شباهت زياد به يكديگر دارند، حادتر استداروين، رقابت بين گونه) 2
  .ي به يكديگر دارندتر طق جغرافيايي نزديك شباهت بيشنسبت به جانداران موجود در مناداروين، همواره جانداران مناطق جغرافيايي مشابه، ) 3
  .هاي رقيب بستگي داردهاي بنيادي گونهپوشاني كنامرقابت به تشابه و هم ي هگوس، نتيج) 4

  . . . .اي از كشتي چسب كه در آزمايش ژوزف كانل، هر گونه - 139
  .ديگر را محدود كند ي هشود، قادر نيست كنام واقعي گونمعموالً هنگام جزر از آب خارج مي) 1
  .تر است، توانايي زيستن در مناطق مختلف تخته سنگ را دارددر رقابت بر سر منابع موفق) 2
  .شودها جايگزين ميتري است، همواره در مناطق عميق تخته سنگداراي كنام بنيادي وسيع) 3
  .بنيادي خود را اشغال كندتواند بخشي از كنام هنگام توليد گامت، به صخره چسبيده است، فقط مي) 4

  مانند هم هستند؟ نادرستيكدام موارد از نظر درستي يا  - 140
  .دريايي و جانوران مناطق جزر و مدي دريا بررسي شد ي هستار ي الف ـ در پژوهش رابرت پاين، رابطه
  .هاي خاص و بومي بودديويد تيلمن، شامل انواعي از گونه ي هب ـ هر يك از مناطق مورد مطالع

  .گيري استسياه به آساني قابل اندازهشكار و محل زندگي سسك پشت  ي هانداز ج ـ
  .كنندد ـ كنام را اغلب از نظر تأثير اكوسيستم بر سير انرژي جاندار توصيف مي

  ب و د) 4  الف و د) 3  ب و ج) 2  الف و ب) 1
  
  
  

  . . . .مشخص شد  . . . . هايدر آزمايش - 141
  .زاستاسترپتوكوكوس نومونيا بيماري ي هونگريفيت ـ فقط يكي از دو گ) 1
  .زايي آن ندارد، تأثيري در بيماريزنده هاي باكتريايوري ـ تخريب پروتئين) 2
  .گردد شود سبب تخريب كامل عامل ترانسفورماسيون نيز مي يي كه سبب مرگ باكتري ميگريفيت ـ گرما) 3
  . دار شودول به كپسولتواند باعث تبديل باكتري بدون كپسمي DNA ايوري ـ) 4

  . . . . در يك مولكول نوكلئيك اسيد طبيعي ميتوكندريايي، ممكن - 142
   .است تعداد بازهاي سيتوزين و گوانين برابر نباشد) 1
  .هاي آلي بيش از دو برابر نوكلئوتيدها باشدنيست تعداد حلقه) 2
   .است چندين جايگاه آغاز همانند سازي وجود داشته باشد) 3
  .وجود داشته باشدمحدودكننده بيش از يك جايگاه تشخيص براي آنزيم نيست ) 4

  كدام عبارت درست است؟ - 143

5جفت نوكلئوتيد، nطبيعي با  DNAدر يك مولكول ) 1
2
nشودآلي يافت مي ي هحلق.  

  .، تعداد پيوندهاي قند ـ فسفات دو برابر تعداد بازهاي پوريني استTiدر پالزميد ) 2
  .گيردمراز صورت ميپلي DNAپروكاريوتي توسط يك يا دو آنزيم ي  DNAهمانندسازي هر مولكول ) 3
  .داراي چندين جايگاه شروع رونويسي است DNAها، هر مولكول ها همانند يوكاريوتدر پروكاريوت )4

  كدام عبارت درست است؟ - 144
  .شونديها با تقسيم ميوز تشكيل مدر هر جاندار يوكاريوتي، گامت) 1
  .شود، غيرجنسي استهر نوع توليدمثلي كه با دخالت ميتوز انجام مي) 2
  .هر نوع توليدمثلي كه در آن فقط يك والد شركت دارد، غيرجنسي است) 3
  .كندمي همانندسازيهر جاندار پروكاريوتي قبل از تقسيم، كروموزوم اصلي خود را  )4

  »5«ي پروژه
 بهمن15آزمون

 وزمي+ميتوز+ي ژنتيك ماده
  دقيقه 15: وقت پيشنهادي 150تا102هايصفحه:2و آزمايشگاهشناسي زيست
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  دانشگاهي پيششناسي  زيست
 

 

  )علي پناهي شايق(  »4«ي  گزينه -131
يابي كم ها پايين است، احتمال جفتهاي كوچكي كه تراكم آندر جمعيت

است؛ بنابراين اگر آميزش از نوع دگرلقاحي باشد، توان توليدمثلي كاهش 
يابد اما اگر آميزش از نوع خودلقاحي باشد، توان توليدمثلي كاهش مي

  . تواند توان توليدمثلي بااليي داشته باشديافت و جمعيت مي نخواهد
  :هاساير گزينهبررسي 
شدن جمعيت و  در پي افزايش آهنگ مرگ، امكان كوچك: »1«ي  گزينه

وقوع رانش ژن وجود دارد مثل جمعيت چيتاهاي افريقايي كه همانندي و 
  .ها وجود دارد شباهت زيادي در جمعيت آن

هاي غيرتصادفي از نوع درون نوان مثال اگر آميزشبه ع: »2« ي گزينه
  .شودآميزي باشند، باعث كاهش تنوع ژني و كاهش توان بقاي جمعيت مي

هاي مختلف است و جمعيتاز اي اجتماع زيستي مجموعه: »3«ي  گزينه
  .ها در حال تغيير هستندهمة جمعيت

  )135و  130تا  128 ،99هاي     ، صفحهدانشگاهي پيششناسي  زيست(
----------------------------------------------  

  )سيد حسن ميرزايي(  »3«ي  گزينه - 132
نسل كاهش  4تعداد افراد پس از چون آهنگ رشد عددي منفي است، پس 

عداد افراد جمعيت، رقابت كاهش هاي تعادلي با كاهش تدر جمعيت .يابدمي
  :هاساير گزينهبررسي . يابدمي

بلكه  .، تراكم نيستمنابع غذاييمقدار كننده  تعيينها عامل تن: »1«ي  گزينه
  .تري دارند گاه تغييرات آب و هوايي و حوادث طبيعي، اثر بيش

هايي كه خود لقاحي و يا توليدمثل غيرجنسي دارند، در گونه: »2«ي  گزينه
  .توان توليد مثلي افراد ربطي به تراكم ندارد

رد جانوراني كه به صورت گروهي مراقبت اين گزينه فقط در مو: »4«ي  گزينه
  .دهند، صادق است از فرزندان را انجام مي

  )138تا  136و  129هاي     ، صفحهدانشگاهي پيششناسي  زيست(
----------------------------------------------  

  )بهرام ميرحبيبي(  »4«ي  گزينه - 133
به عبارت ديگر . است در هيچ يك از اين دو الگو به تنوع افراد توجهي نشده

در و رشد جمعيت نيز پيوسته در هر دو الگو، تنوع ژنوتيپي جمعيت، ثابت 
رعت همچنين در هيچ يك از اين دو الگو به س. شودنظر گرفته مي

گنجايش محيط فقط مربوط به الگوي . شودجايگزيني منابع توجه نمي
  .لجيستيك است

  )135تا  132و  130هاي     ، صفحهدانشگاهي پيششناسي  زيست(
----------------------------------------------  

  )كرامتعلي (  »3«ي  گزينه - 134
ترين جانوران در طول تاريخ حيات، حشرات هستند، ترين و متنوعفراوان

مرگ و مير . شوندطلب محسوب مي هاي فرصتجزء جمعيت حشرات
  . اكم استهاي فرصت طلب، مستقل از ترافراد در جمعيت ي هگسترد
  :هاساير گزينهبررسي 
) چشم مركب(كه در چشم خود چندين عدسي دارند  يانرجانو: »1«ي  گزينه

اما در چشم مركب، هر عدسي، پرتوهاي نوري  ،ها هستندحشرات و خرچنگ
به عبارت ديگر، در چشم اين  .كنددر يك واحد مستقل بينايي متمركز ميرا 

  .شونديك نقطه از چشم متمركز نمي پرتوهاي نوري در ي هجانوران، هم
دار در تمام عمر از نظر غذايي به اسپوروفيت گامتوفيت گياهان دانه: »2«ي  گزينه

از نوع فرصت يكساله دار، فقط گياهان علفي از بين گياهان دانه. وابسته است
  .طلب هستند

ك خام كم ي ههايي با انتهاي مخروطي كه به هدايت شيرسلول: »4«ي  گزينه
و  گياهان آوندي وجود دارند ي هتراكئيدها در هم. كنند، تراكئيدها هستندمي

  .باشد جمعيت هر گياه آوندي از نوع فرصت طلب نمي
  )138تا  136و  62هاي     ، صفحهدانشگاهي پيششناسي  زيست(

----------------------------------------------  
  )حميد راهواره(  »3«ي  گزينه -135

دار شود و حبابدار شدگي ميت باعث افزايش احتمال حبابنيش حشرا
  :هاساير گزينهبررسي  .كندخام اختالل ايجاد مي ي هشدگي، در حركت شير

  .مكندموجود در آوندهاي آبكشي را مي ي هها شيرشته: »1«ي  گزينه
ها در برابر حشرات شكارچي هاي نگهبان از شتهمورچه: »2«ي  گزينه

  .ند اما شكارچيان ديگري نيز وجود دارندكنمحافظت مي
وش اها به بيرون ترها از مواد قندي كه از مخرج شتهمورچه: »4«ي  گزينه
  .انداين قندها توسط گياه توليد شده. كنندشود تغذيه ميمي

  )144و  143هاي     ، صفحهدانشگاهي پيششناسي  زيست(
  )98ي  ، صفحه1و آزمايشگاه شناسي  زيست(

----------------------------------------------  
  )مازيار اعتمادزاده(  »1«ي  گزينه - 136

  . ي انگلي دارد بو رابطه ي شب با گياهان تيرهكلم  ي هنوزاد پروان
  :هاساير گزينهبررسي 
بين زنبورهاي عسل ژاپني و زنبورهاي سرخ، نوعي هماهنگي : »2«ي  گزينه

  .تكاملي ايجاد شده است
انگل عالوه بر اين كه درون يا روي بدن ميزبان زندگي و از  :»3«ي  گزينه

هاي انگل را ميزبان، زاده: بردكند، سود ديگري نيز ميبدن ميزبان تغذيه مي
  . دهدانتقال ميبه ميزبانان جديد 

براي اغلب گياهان، تركيبات ثانوي اولين راه دفاعي به شمار : »4«ي  گزينه
ميايي از قبيل تركيبات ثانوي، يكي از استفاده از مواد شي. رودمي

  .هاستترين راه پيچيده
  )145تا  142هاي     ، صفحهدانشگاهي پيششناسي  زيست(

----------------------------------------------  
  )خليل زماني(  » 3«ي  گزينه -137

كه الروهاي پروانه  درحالي ،زمان توليدمثل پلنگ جاگوار فصل تابستان است
Operophthera brumata شوندتخم خارج ميدر بهار از.  

  :هاساير گزينهبررسي 
بسياري از گياهان و جانوران در فصل خاصي توليدمثل  :»2و  1«هاي گزينه
بنابراين ممكن است جمعيت آنها گاهي اوقات . كنند مانند پلنگ جاگوارمي

لت افزايش مرگ از گنجايش محيط فراتر رود كه در اين صورت معموالً به ع
  .گرددجمعيت پس از مدتي به حد طبيعي باز مي ي هو مير، انداز

ها و بسياري از ماهياست  ماهي، جاگوار يكي از غذاهاي پلنگ: »4«ي  گزينه
  .گيرددفع آمونياك بدون صرف انرژي صورت مي. كنندآمونياك دفع مي

  )146و  138، 137، 135هاي     ، صفحهدانشگاهي پيششناسي  زيست(
  )104و  103هاي     ، صفحه1و آزمايشگاه شناسي  زيست(

----------------------------------------------  
  )علي پناهي شايق(  »2« ي گزينه - 138

هايي كه شباهت زياد به يكديگر داروين مشاهده كرد كه رقابت بين گونه
منابع  ها معموالً با روش مشابهي ازچون اين گونه. دارند، حادتر است
  :هاساير گزينهبررسي . كننديكساني استفاده مي
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  .در آزمايش دوم گوس حذف رقابتي رخ نداد: »1«ي  گزينه
بر اساس مشاهدات داروين، ميزان شباهت جانداران مناطق : »3«ي  گزينه

  .نزديك، بيشتر از جانداران مناطق مشابه اما دور است
رقابت به تشابه و هم  ي هبر اساس آزمايشات گوس، نتيج: »4«ي  گزينه

  .هاي رقيب بستگي داردهاي واقعي گونهپوشاني كنام
  )152تا  150و  73هاي     ، صفحهدانشگاهي پيششناسي  زيست(

----------------------------------------------  
  )علي پناهي شايق(  »1« ي گزينه -139

شود، كه هنگام جزر از آب خارج مي) بااليي( 1 ي هكشتي چسب گون
عمالً  2 ي هچون گون. را محدود كند) پاييني( 2 ي هتواند كنام واقعي گون نمي

  :هاساير گزينهبررسي  .كنداز كنام بنيادي و واقعي خود استفاده مي
اين . تر استدر رقابت بر سر منابع موفق) پاييني( 2 ي هگون: »2«ي  گزينه

  .شودين ميها جايگزگونه همواره در مناطق پاييني تخته سنگ
تري دارد كه شامل تمام مناطق كنام بنيادي وسيع 1 ي هگون: »3«ي  گزينه

، در مناطق بااليي زندگي 2 ي هاين گونه در حضور گون. تخته سنگ است
  .كندمي

كنند، بالغ هستند و به هر دو گونه زماني كه گامت توليد مي: »4«ي  گزينه
  .كندكنام بنيادي خود را اشغال تواند كل مي 2 ي هگون. اندصخره چسبيده

  )150و  149هاي     ، صفحهدانشگاهي پيششناسي  زيست(
----------------------------------------------  

  )بهرام ميرحبيبي(  »4« ي گزينه - 140
هاي شكار گونهانواعي از دريايي و  ي هپژوهش پاين روي ستار). درست(الف 

كه در مناطق جزر و مدي دريا زندگي هاي باريك و پهن بود آن يعني صدف
  .ندردكمي
ي  هگون 24تا  1تيلمن شامل  ي همورد مطالع ي ههر منطق). نادرست(ب 

  .داشته باشدوجود توانست فقط يك گونه يعني مي. خاص و بومي بود
بنابراين حشرات را شكار . خوار استاي حشرهسسك پرنده). درست(ج 
: گيري است شكارچي به راحتي قابل اندازه دو ويژگي كنام جانوران. كند مي

  . شكار و ديگري محل زندگي ي هيكي انداز
كنام را اغلب از نظر تأثيري كه هر جاندار بر سير انرژي ). نادرست(د 

  .كنندگذارد، توصيف مياكوسيستم مي
مانند هم ) ب و د(موارد . درست هستندهم مانند ) الف و ج(بنابراين موارد 

  .اندنادرست
  )152و  148، 147هاي     ، صفحهدانشگاهي پيششناسي  زيست(

----------------------------------------------  
  پايهشناسي  زيست

  
  

  )فرد اميرحسين بهروزي(  »4«ي  گزينه -141
. است DNAدر آزمايش ايوري مشخص شد كه عامل ترانسفورماسيون، 

  :هاساير گزينهبررسي 
دار و بدون كپسول استرپتوكوكوس كپسول هايباكتري :»1«ي  گزينه

  .نومونيا متعلق به يك گونه هستند
هاي عصارة سلولي مانع از ترانسفورماسيون تخريب پروتئين: »2«ي  گزينه

هاي يك باكتري، عمالً باكتري قادر اما در صورت تخريب پروتئين ،شودمين
  .به انجام اعمال حياتي خود نخواهد بود

آيد سلولي به دست مي ي هت دادن باكتري، عصارز حرارپس ا: »3«ي  گزينه
  .است DNAكه حاوي 

  )106تا  103هاي     ، صفحه2و آزمايشگاه شناسي  زيست() ماده ژنتيك(

  )كرامتعلي (  »1« ي گزينه -142
تعداد بازهاي  RNAدر مولكول . است RNAو  DNAميتوكندري حاوي 

  :هاهساير گزينبررسي . سيتوزين و گوانين برابر نيست
ي آلي  حلقه داراي سه Gو  Aباز آلي  دارايهر نوكلئوتيد : »2«ي  گزينه

در مولكول . باشد مي) براي باز آلي و يك حلقه براي قند پنتوز  دو حلقه(
DNA  طبيعي باn  ،5نوكلئوتيد

2
n بنابراين تعداد  .حلقه آلي وجود دارد

  .تواند بيش از دو برابر نوكلئوتيدها باشدهاي آلي ميحلقه
  .حلقوي فقط يك جايگاه آغاز همانندسازي دارد DNAهر مولكول : »3«ي  گزينه
كن ديگر مم DNAدرون ميتوكندري يا هر  DNAمولكول : »4«ي  گزينه

  .داشته باشدمحدودكننده آنزيم است چندين جايگاه تشخيص 
  )57و  32، 31هاي     ، صفحهدانشگاهي پيششناسي  زيست(

  )117و  116، 109تا  107هاي  ، صفحه2شناسي و آزمايشگاه  زيست() ماده ژنتيك(
----------------------------------------------  

  )حميد راهواره(  »4« ي گزينه - 143
تعدادي ژن دارد و در نتيجه چندين جايگاه شروع  DNAولكول هر م

  :هاساير گزينهبررسي . رونويسي دارد

5نوكلئوتيد، nطبيعي با  يDNAدر مولكول : »1«ي  گزينه
2
nآلي  ي هحلق

  .وجود دارد
حلقوي، تعداد پيوندهاي قند ـ فسفات دو برابر  يDNAدر : »2«ي  گزينه
  .بازهاست؛ يعني چهار برابر تعداد بازهاي پورينيتعداد 
پروكاريوتي در يك نقطه شروع  يDNA سازيهمانند: »3«ي  گزينه
در صورت يك جهتي بودن به دو . شود و يك جهتي يا دو جهتي است مي

  .مراز نياز داردپلي DNAآنزيم و در صورت دو جهتي بودن به چهار آنزيم 
  )42و  30، 9هاي     فحه، صدانشگاهي پيششناسي  زيست(

  )121و  117، 116، 109تا  107هاي  ، صفحه2شناسي و آزمايشگاه  زيست() ها و متيوز كروموزوم(
----------------------------------------------  

  )دوالبي عليرضا نجف(  »4« ي گزينه -144
  . شودمي همانندسازيقبل از تقسيم دوتايي، كروموزوم باكتري 

  :هاگزينهساير بررسي 
ها محصول تقسيم ها مانند گياهان، گامتدر بعضي يوكاريوت: »1«ي  گزينه

  .شوند ها با تقسيم ميتوز ايجاد مي در زنبور عسل نر نيز اسپرم .وز هستندتمي
ها نيست و تقسيم سلول اوالً كه توليدمثل فقط لقاح گامت: »2«ي  گزينه

توانند ها نيز ميد، ثانياً گامتشوننيز جزء توليدمثل محسوب مي.  . .تخم و 
  .هاي گياهان و اسپرم زنبور عسل نرمانند گامت. محصول ميتوز باشند

به عنوان مثال در خودلقاحي نيز فقط يك والد شركت دارد : »3«ي  گزينه
  )30ي     دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست(  .اما توليدمثل جنسي است

  )20 ي ، صفحه1شناسي و آزمايشگاه  زيست(
  )119ي  ، صفحه2شناسي و آزمايشگاه  زيست() ها و متيوز كروموزوم(

----------------------------------------------  
  )رضا آرين منش(  »4«گزينه  -145

2عدد كروموزومي آلو، شامپانزه و سيب زميني 48n است.  
ست است كه در شامپانزه كلروپالفضاي دروني  3داراي اندامك از منظور  - الف

  .وجود ندارد
  .گياهان فاقد دستگاه عصبي هستند - ب
هايشان را  ولي گياهان گامت ،هايشان را با تقسيم ميوزبيشتر جانوران گامت - ج

  .آورند وجود ميبا تقسيم ميتوز به
  .، سانتريول وجود ندارد)بازدانگان و نهاندانگان(در گياهان عالي  - د

  )32ي  ، صفحه1شناسي و آزمايشگاه  زيست() جنسيميوز و توليدمثل (
  )181و  140، 133، 129، 124، 121، 52ي ها  ، صفحه2شناسي و آزمايشگاه  زيست(



  8: ي صفحه  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شناسي  زيست
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  .شدن فعال، نياز به محرك شرطي است شرطي) 1
  .تواند بدون دخالت يادگيري يا با دخالت يادگيري باشد ف، پاسخ ميومورد مطالعه پاول) 2
  .ني را انجام دهديتوان به جانور ياد داد، در يك شرايط مشخص، رفتار مع آزمون و خطا نمي) 3
  .گيرد با استدالل در پاسخ به صداي زنگ نيز بزاق ترشح نمايد اد ميشدن كالسيك، سگ ي شرطي) 4

 ؟نمايد درستي كامل مي ي زير را به چند موردجمله - 122
  ». . . .هر رفتار «

  .پذيري است نقش ،كه محدود به زمان خاصي است -الف
  .ترين نوع يادگيري است شود، پيچيده كه در نخستيان ديده مي -ب
  .تري دارد همراه صدا باشد اثر قوي پذيري، هرگاه به نقش - ج
 3) 4  2) 3  1) 2  صفر ) 1

 . . . .فتار هر ردر  - 123
       .حل مسئله يك نخستي وجود دارد) 1
  .اشدبكه براساس تجربه  گيرد ورت ميصتغييري در يك رفتار غريزي  ،شدن عادي) 2
    .ساده نقش داردي الگوي عمل ثابت يك محرك حس) 3
 .شود ايگزين محرك غيرشرطي ميشدن، محرك شرطي ج يطشر) 4

 نمايد؟ طور صحيحي كامل مي ي زير را به چند مورد جمله - 124
  ». . . .انتخاب طبيعي «

  .كند انتخاب نمي ،شود اي را كه باعث كاهش بقاي فرد مي رفتار فداكارانه -الف
  .كند انتخاب نمي ،شود كه منجر به افزايش هزينه ميرا رفتاري  -ب
  .كند ندهد، انتخاب نمي شي را كه توان توليدمثلي فرد را افزايا رفتار فداكارانه - ج
 3) 4  2) 3  1) 2  صفر ) 1

 . . . . طور معمول  به - 125
    .است بلندتردر فصل توليدمثل نسبت به ساير فصول  ZWطول دم مرغ جوالي ) 1
  .شود ، ديده ميهمسري دارند در جانوران نري كه سيستم تكفقط صفات چشمگير ) 2
  .مرغ جوالي ماده، محدوديت زيادي در امر توليدمثل دارد) 3
 .گيرد گيرد، تحت تأثير تجربه نيز قرار مي م مياثتي خاصي انجراهاي و هر رفتاري كه بر طبق دستورالعمل) 4

 . . . . هر رفتار  - 126
    .شود اي كه فاقد غالف پيوندي است آغاز مي  انعكاسي پس از تحريك گيرنده) 1
  .پذيري ارتباط تنگاتنگي با رفتار غريزي دارد نقش) 2
  .شود غريزي در صورت وجود يك محرك نشانه آغاز مي) 3
 .يات گذشته استبداراي ارتباط بين تجر ،نمايد ميكه در نخستيان بروز ) 4

 . . . . محرك شرطي  - 127
    .شود پس از مدتي جايگزين محرك غيرشرطي مي) 1
  .شود شرطي منجر به پاسخ ميتنها در حضور محرك غير) 2
  .پاسخ شود ثدار باع هاي مژه ك سلوليتواند با تحر مي) 3
 .گيرد كه با رفتار ماهي آزاد در بازگشت به محل تولد در يك گروه قرار مي ددخالت دار نوعي يادگيريدر انجام ) 4

 . . . . رفتار الگوي عمل ثابت  - 128
  .هاي مشخص و ثابت است شامل حركت) 1
  .شود ديده مي ،به يك شكل ،افراد يك گونه  ي هدر هم) 2
  .رفتار است ي نيازمند محرك نشانه براي شروع و ادامه) 3
 .شود ترين جانوران مشاهده نمي داران زنده برخالف فراوان ترين مهره در موفق) 4

  »5«ي پروژه
  اسفند6آزمون

 شارش انرژي در جانداران+رفتارشناسي
  دقيقه 25: وقت پيشنهادي  192تا155هايصفحه:دانشگاهيشناسي پيش زيست
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 . . . . هر زنبور عسل  - 129
  .خود را دارد ي تمام اطالعات والد ماده ،نر) 1
  .نمايد اي خود را تضمين ميه بقاي ژن ،ماده) 2
  .نر، نيمي از اطالعات خود را از والد ماده دريافت كرده است) 3
 .نمايد هاي همتا و يا كروماتيدهاي خواهري را از هم جدا مي ي آنافاز ميوز، كروموزوم ماده، در مرحله) 4

 . . . .  ،در شيرهاي نر جوان شرق آفريقا - 130
  .دهد هاي نامطلوب را كاهش مي انتخاب طبيعي، فراواني الل) 2  .شود ها مي ي ژنبقارفتار فداكارانه باعث افزايش ) 1
 .شود برخالف گاوهاي وحشي قطب، رفتار مشاركتي ديده مي) 4  .هاي جديد گردد تواند سبب پيدايش الل جهش نمي) 3

 . . . .  ،م گياه كاكتوسسيدر طي متابول - 131
1(2CO شود ي دوم تثبيت مي ي اول و هم در مرحله جو هم در مرحله ي.  
  .تواند همزمان باشد هاي هوايي، نمي و بسته بودن روزنه 2COتثبيت ) 2
  .گيرد ترين عامل محيطي مؤثر بر فتوسنتز و هم در عدم حضور آن صورت مي هم در حضور محسوس 2COتثبيت ) 3
 .است 3Cرايط گرم و خشك سرعت فتوسنتز در آن حدود دو برابر گياه در ش) 4

 . . . .  ،در طي فتوسنتز در گياه نيشكر - 132
  .ي دوم، آنزيم روبيسكو درگير است ي اول تثبيت برخالف مرحله در مرحله )1
  .اند اً بستههاي آبي تقريب ي دوم، روزنه ي اول تثبيت همانند مرحله در مرحله) 2
  .گيرد هاي ميانبرگ انجام نمي ي دوم، در سلول ي اول تثبيت برخالف مرحله مرحله) 3
 .شود كوچكي از امواج الكترومغناطيس انجام ميطيف حضور زمان ي دوم تثبيت در  ي اول تثبيت همانند مرحله مرحله) 4

 نمايد؟ درستي كامل مي ي زير را به چندمورد جمله - 133
  ». . . . كند، قطعاً  توليد مي 2Oگياهان كه  هر اندامكي در«

  .است RNAو  DNAحاوي  -الف
  .براي جذب انرژي نوراني است  داراي رنگيزه -ب
  .است كه جايگاه فعال دارد  سلولي يداراي ابزار - ج
 رصف) 4  1) 3  2) 2   3) 1

 . . . . در طي مراحل فتوسنتز در گياهان  - 134
    .شود اكسيژن مصرف مي ،2ي  برخالف مرحله 1ي  در مرحله )1
  .شود اكسيد توليد مي دي كربن ،1ي  برخالف مرحله 3ي  در مرحله) 2
    .شود ، مصرف مي3ي  برخي از محصوالت توليدي مرحله 2ي  در مرحله) 3
 .دنگرد مصرف مي 1ي  دي در مرحلهتركيبات توليي  همه 2ي  در مرحله) 4

 . . . .  قطعاًدهد  جانداري كه فتوسنتز انجام مي - 135
  .كند هاي همتا را از هم تفكيك مي ي زندگي خود كروموزوم طي چرخه) 2    .هاي حاوي استروما است داراي اندامك )1
 .نمايد عبور ميي سلولي خود از نقاط وارسي متعددي  طي چرخه) 4    .است غشاداراي رنگيزه درون ) 3

 . . . .  دني برگ قرار دار هاي آبي آن در حاشيه در كلروپالست گياهي كه روزنه - 136
  .گيرد كه ريبوزوم ساده فعاليت دارد در فضايي صورت مي 2COتثبيت  )1
  .گيرد ضاي بين غشاي داخلي و خارجي انجام ميدر ف ATPبراي توليد  Hتجمع ) 2
  .شوند ساخته مينوكلئوتيد  فسفات و نيكوتين آميد آدنين دي آدنوزين تري) 3
 .گيرد كه حاوي دئوكسي ريبونوكلئيك اسيد است ي آب در فضايي صورت مي تجزيه) 4

 . . . . تنفس نوري  - 137
  .شود همانند تنفس سلولي در ميتوكندري شروع مي )1
  .همراه است ATPي آلي و توليد  انند تنفس سلولي با مصرف مادههم) 2
  .گيرد ندرت انجام مي به 4Cبرخالف گياهان  3Cدر گياهان ) 3
 .نمايد فات را مصرف مييس فسبشود كه طي هر نوع واكنش خود ريبولوز شروع مي يبا عملكرد آنزيم) 4
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 . . . . در گياه كاكتوس و در درون استروماي كلروپالست طي روز   - 138
1(NADPH گردد ي سوم، مصرف مي هاي مرحله طي واكنش شدهتوليد.  
  .كربني حضور انرژي رايج سلول الزامي است براي توليد قند سه) 2
  .شود ، اكسيژن توليد ميارانترين تركيب بدن جاند بيشبا تجزيه ) 3
 .گردد ي كالوين آغاز مي ، چرخه2COدرون واكوئليي حاصل از تثبيت  ي ماده با تجزيه) 4

 نمايد؟ درستي تكميل مي ي زير را به چند مورد  جمله - 139
  ». . . .در گياهان «

  .دار است كربنه و فسفات ، تركيبي سه2COثبيت حاصل از ت ي ، اولين ماده3C -الف
  .گيرد ي اول تثبيت در يك سلول انجام مي ي تركيب حاصل از مرحله ، توليد و تجزيه4C -ب
  .گيرد درون واكوئل نيز صورت مي 2CO، عالوه بر كلروپالست، تثبيت CAM - ج
 3) 4  2) 3  1) 2  صفر ) 1

 . . . .  ،زميني در طي مراحل فتوسنتز در گياه سيب - 140
  .نمايد توليد مي 2Oآب نيز،  ي كننده شود، آنزيم تجزيه اي كه مواد آلي ساخته مي در مرحله )1
  .يابد شود، ميزان فسفات آزاد استروما افزايش مي يي تبديل مياي كه انرژي نوراني به شيميا در مرحله) 2
  .شود ، ناقل الكترون توليد ميNADPدر مراحل وابسته به نور، از اكسايش) 3
 .گردد منتقل مي 680Pالكترومغناطيسي به امواج شود، بخشي از انرژي  توليد مي 2Oاي كه  در مرحله) 4

 . . . . تاريكي فتوسنتز قطعاً    واكنشهر نوع  - 141
  .گيرد تنها در زمان عدم وجود نور انجام مي )1
  .گيرد ترين ابزارهاي سلول انجام مي در حضور مهم) 2
  .همراه است NADPHبا مصرف ) 3
 .گيرد نوم انجام ميدرون استروماي اندامك داراي گرا) 4

 . . . . را دارد   2Oاندامكي كه توانايي مصرف هر  فدر برگ گياه حسن يوس - 142
  .را تثبيت نمايد 2COتواند  نمي )1
  .را توليد و مصرف نمايد ATPتواند  نمي) 2
  .ي و بيان نمايدسرا رونوي هاي خود ژن دتوان مي) 3
 .نمايدكننده تقويت  هاي خود را به كمك فعال تواند رونويسي از ژن مي) 4

 . . . . در غشاي تيالكوئيد  - 143

  .گردد هم اكسيد شده و هم احيا مي H پمپ )1
2(680P از براي احياي مورد ني يها آب، الكترون كردن  با تجزيهNADP نمايد را تأمين مي.  
  .يابد استروما افزايش مي pHبا عملكرد پروتئين كانالي كه خاصيت آنزيمي نيز دارد، ) 3
 .كنند را از نور خورشيد جذب مي NADPHخت هاي مورد نياز براي سا الكترون Iهاي موجود در فتوسيستم  رنگيزه) 4

 . . . .  ي كالوين در چرخه - 144
  .مصرف گردد 2تواند طي گام  مي 4يكي از محصوالت گام  )1
  .در يك گام انجام گيردتواند  مي ATPو  NADPHتوليد ) 2
  .ي آنزيم روبيسكو باشد ماده تواند پيش مي 4محصول گام ) 3
 .گيرد شود، انجام مي مصرف مي ATPواكنش اكسايش و كاهش در هر گام كه ) 4

145 - NADPH  . . . . 
  .نوكلئوتيدي است كه داراي يك قند پنتوز است )1
  .شود احيا مي ي انتقال الكترون مولكولي است كه با گرفتن الكترون از زنجيره) 2
Cناقل الكترون پرانرژي براي ايجاد پيوند ) 3 H  فتوسنتز است 3ي  مرحله 2در گام.  
 .دهد ي كالوين اكسيد شده و الكترون پرانرژي از دست مي در طي چرخه ATPهمانند ) 4
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  .هاي اخير را به خود اختصاص داده استسؤال از كنكورهاي سال3طور متوسطمبحث ژنتيك و خاستگاه آن به* 

 . . . .  پروتئين - 146

  .سازد مي ATPدر جهت شيب، Hهاي اي خاصيت آنزيمي در غشاي داخلي كلروپالست با عبور يوندار )1
  .استروما را كاهش دهد pHتواند  كانالي در غشاي تيالكوئيد مي) 2
  .استر ايجاد نمايد د پيوند فسفوديتوان كلروپالست نمي ي آنزيمي در بستره) 3
 .حلقه ايجاد نمايد ،DNAتواند در  ميي كلروپالست  در بسترهمتصل به افزاينده ) 4

  . . . .  شود، مي. . . .  كالوين ي چرخه. . . .  گام در كه مولكولي ندارد امكان - 147
  .ها وارد كلروپالست شود هنگام بسته بودن روزنه - مصرف -1) 2  .توسط نوعي كانال يوني به مصرف برسد - توليد -4) 1
  .مستقيماً از شكستن يك تركيب ناپايدار به وجود آيد - مصرف -3) 4    .استروما شود pH كاهشسبب  - توليد -2) 3

  است؟ صحيح كلروپالست در الكترون انتقال ي زنجيره ي درباره كدام گزينه - 148
  .هاي غشا قرار دارند ترين مولكول گريز فراوان الكترون، در تماس مستقيم با بخش آب ي هدهند هاي انتقال پروتئين ي ههم) 1
  .شوند به مولكول ناقل الكترون ملحق ميدرنهايت شوند،  نانومتر از كلروفيل خارج مي 700تر در اثر برخورد نور  هايي كه بيش الكترون) 2
  .كند اي مصرف مي حلقه براي فعاليت خود مولكول سه دهد، قطعاً عبور مي را از غشاي تيالكوئيدHهاي پروتئيني كه يون) 3
  .هاي پروتئيني كه در ايجاد شيب غلظت يون هيدروژن نقش دارند، واجد قدرت دريافت و انتقال الكترون هستند مولكول ي ههم) 4

 . . . . ناز  گياه گل. . . . گياه نيشكر در  - 149
  .كربني است3ي كالوين، قند  ي الكترون در چرخه كننده آخرين دريافت –انند هم) 1
  .شود غشايي ذخيره نمي كربني در اندامكي تك4اسيد  –برخالف ) 2
  .درگير هستند، دو سيستم آنزيمي متفاوت و مجزا 2COبراي تثبيت  –برخالف ) 3
  .شوند دار روپوستي دچار پالسموليز مي هاي كلروپالست در هنگام شب، سلول –انند هم) 4

 كدام گزينه درست است؟ - 150
  .شود توليد مي 2O در آن هاي هيدروژن به فضايي از كلروپالست است كه انتشار يونجهت شيب ) 1
  .كند ي كالوين مي آن را وارد چرخه 2COكند و  سكو اسيد چهاركربني را تجزيه ميهاي غالف آوندي، آنزيم روبي در سلول) 2
  .دهد ، تا حد معيني سرعت فتوسنتز را افزايش مي2COترين عامل مؤثر بر فتوسنتز همانند افزايش مقدار  افزايش محسوس) 3
  .كنند ترين كارآيي عمل مي كنند، در دماهاي باال و شدت زياد نور با بيش ي كالوين استفاده مي اكسيد فقط از چرخه دي  ت كربنگياهاني كه براي تثبي) 4

  
  

  . . . . از نظر هموفيلي و دوشن ناخالص است  كه فردي - 151
  .دنماي ايجاد مياز نظر اين صفات ور چهارنوع گامت اآن با كراسينگ  ي گامت توليدكنندهيك سلول ) 1
  .نمايد ايجاد مياز نظر اين صفات آن بدون كراسينگ اور دو نوع گامت ي گامت  توليدكنندهيك سلول ) 2
  .است X هاي طبيعي آن فاقد كروموزوم جنسي نيمي از گامت) 3
  .زاي هموفيلي و دوشن باشد هاي بيماري امكان دارد گامتي از اين فرد فاقد الل) 4

. شود ظاهر مي BBو در زناني با ژنوتيپ  Bbو  BBزومي است كه در مرداني با ژنوتيپ صفت تاسي نوعي صفت دواللي و اتو - 152
 ي مقابل صحيح است؟ ي دودمانه كدام گزينه درباره

  .قطعاً ناخالص است 3از اين نظر فرد  -الف
  .قطعاً ناخالص است 4از اين نظر فرد  -ب
  .اند با زني تاس قطعاً تمام دختران سالم 6از ازدواج فرد  - ج
  .تواند خالص يا ناخالص باشد مي 2همانند فرد  1فرد  -د
  .نادرست است) د(همانند مورد ) ج(مورد ) 2    .صحيح است) ب(برخالف مورد ) الف(مورد ) 1
  .نادرست است) د(برخالف مورد ) الف(رد مو) 4    .صحيح است  )ج(همانند مورد ) ب(مورد ) 3

  است؟ نادرستهاي حاصل  در آميزش بين مردي كه ناقل زالي است با خانمي كه از نظر زالي ناخالص است، كدام گزينه در مورد زاده - 153
  .موده استبيمار الل بيماري را از پدر يا مادر خود دريافت ن ي زاده) 2  .ناخالص از نظر اين صفت، سالم است ي هر زاده) 1

2) 4    .هاي خالص، بيمارند نيمي از زاده) 3
  .اند هاي داراي الل بيماري، سالم زاده 3

 

  »5«ي پروژه
 اسفند6آزمون

 ژنتيك و خاستگاه آن
  دقيقه 10:  وقت پيشنهادي 178تا151هايصفحه:2شناسي و آزمايشگاه زيست
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  دانشگاهي پيششناسي  زيست
 

  )علي كرامت(  »2«ي  گزينه -121
در اين رفتار . شدن كالسيك بود ي ايوان پاولوف، شرطي رفتار مورد مطالعه

و يا در صورت وجود ) بدون دخالت يادگيري(صورت غريزي  تواند به پاسخ مي
  :ها رد ساير گزينه. محرك شرطي با دخالت يادگيري همراه باشد

  .شود شدن كالسيك ديده مي حرك شرطي در شرطيم: »1«ي  گزينه
توان به جانور ياد داد در موقعيتي خاص  در آزمون و خطا مي: »3«ي  گزينه

  .رفتار مشخصي انجام دهد
  .شدن كالسيك، استدالل وجود ندارد در شرطي: »4«ي  گزينه

  )162تا  159هاي      دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() رفتارشناسي(
----------------------------------------------  

  )بهرام ميرحبيبي(  »1«ي  گزينه -122
  :بررسي موارد. اند ي موارد نادرست همه
 )گذاري تخم(خاصي رفتار الگوي عمل ثابت در غازهاي ماده نيز در زمان  –الف 

  .شود ديده مي
ها  يرفتار حل مسئله است كه معموالً در نخست ،ترين نوع يادگيري پيچيده –ب 

  .ها، از نوع حل مسئله نيست شود اما هر رفتاري در نخستي ديده مي
اي كه در آن از  پذيري ماهي آزاد كه از بوي رودخانه براي رفتار نقش –ج 

  .پذيرد، صادق نيست تخم بيرون آمده است، نقش مي
  )164تا  162و  157هاي      دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() رفتارشناسي(
----------------------------------------------  

  )شايق علي پناهي(  »2«ي  گزينه - 123
تغييرشكل يك رفتار يادگيري و  است ترين نوع يادگيري عادي شدن ساده

  :ها رد ساير گزينه. كه حاصل تجربه باشد غريزي است
  .شود ها ديده مي رفتار حل مسئله معموالً در نخستي: »1«ي  گزينه
محرك نشانه . الگوي عمل ثابت محرك نشانه نقش دارد در: »3«ي  گزينه

  .اغلب يك عالمت حسي ساده است
تواند سبب  شدن كالسيك، محرك شرطي مي در رفتار شرطي: »4«ي  گزينه

محرك (بروز رفتار شود به شرطي كه پيش از آن همراه با يك محرك طبيعي 
  .شودهمراه شده باشد نه اين كه جايگزين محرك طبيعي ) غيرشرطي

  )160تا  158هاي      دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() رفتارشناسي(
----------------------------------------------  

  )بهرام ميرحبيبي(  »1«ي  گزينه -124
  :بررسي موارد. اند ي موارد نادرست همه
گيري يا رفتار دفاعي  ي سياه پس از جفت رفتار جنس نر عنكبوت بيوه –الف 

  وحشي قطبي  گاوهاي
  .اي هستند كه صفات پرهزينهگيري  در رفتار جفتگير  وجود صفات چشممانند  –ب 
  ي كارگر رفتار زنبورهاي عسل ماده –ج 

  )174و  173، 168تا  166هاي      دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() رفتارشناسي(
----------------------------------------------  

  )حميد راهواره(  »3«ي  گزينه -125
كند، محدوديت  تري براي توليدمثل صرف مي والد ماده انرژي بيش جا كه از آن
  :ها رد ساير گزينه. تري در امر توليدمثل دارد بيش
طول  (ZW)نه مرغ جوالي ماده  (ZZ)در مرغ جوالي نر : »1«ي  گزينه

  .يابد دم در فصل توليدمثل افزايش مي

شيرهاي نر كه سيستم چندهمسري دارند، پستانداران نظير در : »2« ي گزينه
  .شود ديده مينيز صفات چشمگير 

  .براي رفتارهاي صرفاً غريزي صادق نيست: »4«ي  گزينه
  )174تا  172هاي      دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() رفتارشناسي(

----------------------------------------------  
  )مازيار اعتمادزاده(  »2«ي  گزينه -126
ي مشخصي از زندگي  پذيري شكل خاصي از يادگيري است كه در دوره نقش

  . دهد و ارتباط تنگاتنگي با رفتار غريزي دارد يك جانور رخ مي
  :ها رد ساير گزينه

فاقد (هاي درد  ي تحريك گيرنده درنتيجه لزوماً هر رفتار انعكاسي: »1«ي  گزينه
  .نيست) غالف پيوندي

محرك نشانه مربوط به الگوي عمل ثابت است نه هر رفتار : »3«ي  گزينه
  .غريزي
  .ها مربوط به حل مسئله نيست هر رفتار در نخستي: »4«ي  گزينه

  )163و  162 ،159 ،158، 157هاي      دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() رفتارشناسي(
  )56ي  ، صفحه2شناسي و آزمايشگاه  زيست(

----------------------------------------------  
  )سينا نادري(  »3«ي  گزينه -127

در آزمايش ايوان پاولوف صداي زنگ به عنوان محرك شرطي با تحريك 
  . گرديد دار حلزون گوش منجر به بروز پاسخ مي  ههاي مژ گيرنده

  :ها رد ساير گزينه
  .شود محرك شرطي جايگزين محرك غيرشرطي نمي: »1«ي  گزينه
تواند به  پس از مدتي همراهي با محرك غيرشرطي، مي: »2«ي  گزينه

  .شود تنهايي سبب بروز پاسخ 
شدن  پذيري است نه شرطي مربوط به نقش ،ماهي آزادخاص رفتار اين : »4«ي  گزينه

  .كالسيك
  )164و  160 ،159هاي      دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() رفتارشناسي(

  )66ي  ، صفحه2شناسي و آزمايشگاه  زيست(
----------------------------------------------  

  )فرد اميرحسين بهروزي(  »1«ي  گزينه - 128
الگوي عمل ثابت رفتاري غريزي است كه در افراد مختلف يك گونه به يك 

  . هاي مشخص و ثابت است اي از حركت و مجموعه شود شكل انجام مي
  :ها رد ساير گزينه

ديده  ماده، فقط در غازهاي م به النهغازها در برگرداندن تخرفتار : »2«ي  گزينه
  .شود مي

  .ي رفتار نياز به محرك نشانه نيست براي ادامه: »3«ي  گزينه
الگوي عمل كه رفتار  اند داران زنده ترين مهره ها موفق ماهي: »4«ي  گزينه
مله نوعي ماهي نر به ساير نرها كه به قلمرو او ح. (دهند را نشان ميثابت 

  .)اند وارد شده
  )158و  157، 63هاي      دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() فتارشناسير(

----------------------------------------------  
  )شايق علي پناهي(  »2«ي  گزينه -129

طور  زنبور ملكه و زنبورهاي كارگراند كه زنبور ملكه بهشامل زنبورهاي عسل ماده، 
هاي خود را تضمين  غيرمستقيم بقاي ژنطور  به ) نازا(مستقيم و زنبورهاي كارگر 

  :ها رد ساير گزينه .كنند مي
  .ي خود را دارد ت والد مادهاهر زنبور عسل نر نيمي از اطالع: »1«ي  گزينه
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  .كند هر زنبور عسل نر تمامي اطالعات خود را از والد ماده دريافت مي: »3«ي  گزينه
  .كنند يتوليدمثل نم ي كارگر زنبورهاي ماده: »4«ي  گزينه

  )147و  146هاي  ، صفحه2شناسي و آزمايشگاه  زيست( 
  )167و  166هاي      دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() رفتارشناسي(

----------------------------------------------  
  )بهرام ميرحبيبي(  »2«ي  گزينه - 130
اهش اي است كه منجر به ك طور طبيعي، عملكرد انتخاب طبيعي به گونه به

كه اين امر در مورد شيرهاي نر جوان شرق  شود هاي نامطلوب مي فراواني الل
  . آفريقا نيز صادق است

  :ها رد ساير گزينه
  .فداكارانه نيست ،جوانر رفتار شيرهاي ن: »1«ي  گزينه
  .هاي جديد وجود دارد در صورت وقوع جهش امكان پيدايش الل: »3«ي  گزينه
  .شود رفتار مشاركتي ديده مي ،شي قطبدر گاوهاي وح: »4«ي  گزينه

  )166و  165، 109هاي  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() رفتارشناسي(
----------------------------------------------  

  )علي كرامت(  »3«ي  گزينه -131
 CAMدر گياهان . ترين عامل محيطي مؤثر بر فتوسنتز نور است محسوس

  در شب و در نبود نور تثبيت. اي است دو مرحله 2COظير كاكتوس تثبيت ن
تثبيت  )حضور نورزمان در(صورت اسيدهاي آلي و در روز  به 2COي  اوليه

2CO ها رد ساير گزينه. دهد ي كالوين رخ مي در چرخه:  
  .شود ي اول تثبيت مي جو تنها در مرحلهCOي2: »1«ي  هگزين
ي  حاصل از تجزيه COي2تثبيت  اند ها نيز بسته كه روزنه در روز: »2«ي  گزينه

  .دهد اسيدهاي آلي رخ مي
در شرايط CAMنه گياهان  4Cفتوسنتز در گياهان  كارايي: »4«ي  گزينه

  .است 3Cبرابر گياهان  2گرم و خشك حدود 
  )189و  186هاي  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() شارش انرژي در جانداران(

----------------------------------------------  
  )بهرام ميرحبيبي(  »4«ي  گزينه - 132

در روز و در 2COي تثبيت نظير نيشكر هر دو مرحله 4Cدر گياهان 
  . شود انجام مي) بخش كوچكي از امواج الكترومغناطيسي(حضور نور مرئي 
  :ها رد ساير گزينه

  .ي دوم فعال است آنزيم روبيسكو در مرحله: »1«ي  گزينه
  .هاي آبي هميشه بازاند روزنه: »2«ي  گزينه
  .شود برگ انجام مي هاي ميان ي اول تثبيت در سلول مرحله: »3«ي  گزينه

  )75ي  ، صفحه2شناسي و آزمايشگاه  زيست(
  )188و  187هاي  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() شارش انرژي در جانداران(

----------------------------------------------  
  )بهرام ميرحبيبي(  »3«ي  گزينه - 133

  .كند درستي كامل مي عبارت را به» ج«تنها مورد 
شود كه در هر دو  زوم توليد مي در كلروپالست و پراكسي2O،در گياهان

ها ابزارهاي سلولي هستند كه جايگاه فعال  آنزيم. اندامك، آنزيم وجود دارد
  .صادق نيست مپراكسي زوبراي  »ب«و  »الف«موارد . دارند

  )10و  9هاي   ، صفحه1شناسي و آزمايشگاه  زيست(
  )178و  57هاي دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() شارش انرژي در جانداران(

  )مازيار اعتمادزاده(  »3«ي  گزينه - 134
شود كه  توليد مي NADPو ADPنظير يوم فتوسنتز تركيباتسي  در مرحله
  :ها رد ساير گزينه. گيرند وم مورد استفاده قرار ميدي  در مرحله

  .شود ي اول اكسيژن توليد مي در مرحله: »1«ي  گزينه
  .شود اكسيد كربن مصرف مي ي سوم دي در مرحله: »2«ي  گزينه
ف ي دوم مصر شود اما در مرحله ي اول اكسيژن توليد مي در مرحله: »4«ي  گزينه
  .شود نمي

  )185و  184 ،182 ،178ي  ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() شارش انرژي در جانداران(
----------------------------------------------  

  )فرد بهروزياميرحسين (  »3«ي  گزينه -135
كنند كه اين كار را به  فتوسنتز ميها  و بعضي از باكتريگياهان  ،ها جلبك

ها در ساختار غشاي  ها در باكتري اين رنگيزه. دهند جام ميكمك رنگيزه ان
ها و گياهان در ساختار غشاي فسفوليپيدي  فسفوليپيدي سلول و در جلبك

  .ي سلولي هستند ها فاقد اندامك، ميوز و چرخه باكتري. تيالكوئيدها است
  )7ي  ، صفحه1شناسي و آزمايشگاه  زيست(

  )178ي  دانشگاهي، صفحه اسي پيششن زيست() شارش انرژي در جانداران(
----------------------------------------------  

  )حميد راهواره(  »1«ي  گزينه - 136
ي  هاي آبي در حاشيه نظير الدن، عشقه و گوجه فرنگي داراي روزنهگياهاني 

در بستره يا استروما  2CO  در كلروپالست تثبيت. هاي خود هستند برگ
ي كوچك  با ساختار ساده و اندازه يهاي گيرد كه در اين فضا ريبوزوم صورت مي
  :ها رد ساير گزينه. وجود دارند

ئيد صورت ودر فضاي درون تيالك Hتجمعدر كلروپالست : »2«ي  گزينه
  .پذيرد مي

سازد نه نيكوتين آميد آدنين  مي NADPHكلروپالست : »3«ي  گزينه
  .نوكلئوتيد دي

دهد كه فاقد  رخ ميي آب در فضاي درون تيالكوئيد  هزيتج: »4«ي  گزينه
DNA 96و  32هاي   ، صفحه1شناسي و آزمايشگاه  زيست(  .است(  

  )184و  57هاي  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() شارش انرژي در جانداران(
----------------------------------------------  

  )علي كرامت(  »4«ي  گزينه -137
يس بريبولوز .شود ي آنزيم روبيسكو آغاز ميزت اكسيژناتنفس نوري با فعالي

ي و چه در واكنش كربوكسيالزي آنزيم زفسفات، چه در واكنش اكسيژنا
  :ها رد ساير گزينه. ي اين آنزيم است روبيسكو، پيش ماده

  .يابد تنفس نوري در كلروپالست آغاز و در ميتوكندري پايان مي: »1«ي  گزينه
  .شود توليد نمي ATPنوري در تنفس : »2«ي  گزينه
ندرت انجام  به 3Cبرخالف گياهان  4Cتنفس نوري در گياهان : »3«ي  گزينه
  .شود مي

  )187تا  185هاي  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() شارش انرژي در جانداران(
----------------------------------------------  

  )بهرام ميرحبيبي(  »2«ي  گزينه - 138
ي كالوين براي  هاي چرخه است كه در واكنش ATPسلولانرژي  ترين رايج

  :ها رد ساير گزينه. توليد قند سه كربني وجود اين مولكول ضرورت دارد
  .شود ي دوم ساخته مي هاي مرحله در طي واكنش NADPH: »1«ي  گزينه
ي آن  است كه از تجزيهترين تركيب بدن جانداران آب  بيش: »3«ي  گزينه

  .)نه درون استروما(شود  تيالكوئيد اكسيژن توليد مي وندر
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  .دهد درون واكوئل رخ نمي 2COي  تثبيت اوليه: »4«ي  گزينه

  )12ي   ، صفحه1آزمايشگاه اسي و شن زيست(
  )189و  185، 178هاي  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() شارش انرژي در جانداران(

----------------------------------------------  
  )بهرام ميرحبيبي(  »1«ي  گزينه -139
  :بررسي موارد. اند ي موارد نادرست همه
كربني  6، تركيب 3Cدر گياهان  2COاولين تركيب حاصل از تثبيت  - الف

  .ي ناپايدار است دوفسفاته
ي آن  هاي ميانبرگ و تجزيه توليد اسيد چهاركربني در سلول 4Cدرگياهان  - ب

  .دهد هاي غالف آوندي رخ مي در سلول
ولي  دهد صورت اسيدهاي آلي در خارج از واكوئل رخ مي به 2COتثبيت  - ج

  .ي اين اسيد آلي درون واكوئل است ذخيره
  )189تا  185هاي  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() شارش انرژي در جانداران(

----------------------------------------------  
  )علي كرامت(  »4«ي  گزينه - 140

دهد كه در اين مرحله انرژي نوري  ي اول فتوسنتز رخ مي در مرحله 2Oتوليد 
 aها به كلروفيل و ساير رنگيزه  وفيلرتوسط كل) الكترومغناطيسيامواج (

P)700فتوسيستم  )I  680و فتوسيستم(P )II شود منتقل مي.   
  :ها رد ساير گزينه

ي سوم  ي اول و توليد مواد آلي در مرحله در مرحله 2Oتوليد : »1«ي  گزينه
  .فتوسنتز است

 ي دوم كه انرژي نوراني به انرژي شيميايي در مرحله: »2«ي  گزينه
(NADPH,ATP) يابد هش ميشود ميزان فسفات آزاد استروما كا تبديل مي.  

، ناقل الكترون توليد NADPدر مراحل وابسته به نور با احياي : »3«ي  گزينه
  .شود مي

  )75ي  ، صفحه2و آزمايشكاه شناسي  زيست(
  )184تا  180هاي  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() شارش انرژي در جانداران(

----------------------------------------------  
  )مسعود حدادي(  »2«ي  گزينه -141

هاي تاريكي يا مستقل از نور  اكسيدكربن را واكنش هاي تثبيت دي واكنش
ها  ها قطعاً آنزيم گيرد و در طي انجام آن نامند كه به چند روش صورت مي مي

  :ها رد ساير گزينه. نقش دارند) ترين ابزارهاي سلولي مهم(
مستقل از نور هستند يعني در حضور يا عدم  ها اين واكنش: »1«ي  گزينه

  .شوند حضور نور انجام مي
بدون مصرف 2COتثبيت اوليه 4Cو CAMدر گياهان: »3«ي  گزينه

NADPH است.  
  .ها نظير كلروپالست هستند مكها فاقد اندا باكتري: »4«ي  گزينه

  )9ي  ، صفحه1شناسي و آزمايشكاه  زيست(
  )184ي  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() شارش انرژي در جانداران(

----------------------------------------------  
  )فر اميرحسين حقاني(  »3«ي  گزينه -142

  را دارند، 2Oميتوكندري و كلروپالست توانايي مصرف  يها اندامك
هر دو اندامك در  .س نوريفسلولي و كلروپالست در تننفس تميتوكندري در 

  . ها وجود دارد ها و بيان آن ، امكان رونويسي از ژنDNAي داشتن  به واسطه
  :ها رد ساير گزينه

  .را دارد 2COكلروپالست توانايي تثبيت : »1«ي  گزينه

  .شود توليد و مصرف مي ATPدر كلروپالست : »2«ي  گزينه
ها است و در  باكتري DNAيكلروپالست مشابه  DNAي:»4«ي  گزينه

  .كننده وجود ندارد ها فعال آن
  )32و  9ي ها  ، صفحه1ايشكاه شناسي و آزم زيست(

  )187و  57، 9ي  ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() شارش انرژي در جانداران(
----------------------------------------------  

  )شايق علي پناهي(  »1«ي  گزينه - 143
احيا و پس از  ،يهاي پرانرژ ترونكبا دريافت ال Hدر غشاي تيالكوئيد، پمپ

از استروما به درون  Hكردن ها براي تلمبه صرف انرژي اين الكترون
ي انتقال الكترون داده و اكسيد  انرژي را به زنجيره هاي كم تيالكوئيد، الكترون

  :ها رد ساير گزينه. شود مي
را فراهم  NADPمورد نياز براي احياي  هاي الكترون 700P :»2«ي  گزينه
شود  ي آب مي ي آب، سبب تجزيه كننده در ضمن آنزيم تجزيه. آورد مي
   680Pنه

افزايش و استروما  Hمقداركانالي،   با عملكرد پروتئين: »3«ي  گزينه
  .يابد كاهش مي آن pHمقدار
 IIهاي فتوسيستم  توسط الكترون Iهاي فتوسيستم  الكترون: »4«ي  گزينه

  .شوند نه نور خورشيد جبران مي
  )184تا  182ي  ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() شارش انرژي در جانداران(

----------------------------------------------  
  )علي كرامت(  »3«ي  گزينه -144

 5باشد كه قند  مي ADPكربني و  5، قند 4ي كالوين محصوالت گام  در چرخه
  :ها رد ساير گزينه. ي آنزيم روبيسكو است ماده كربني، پيش

يك در  كربني است كه هيچ 5و قند  ADP، 4محصوالت گام : »1«ي  گزينه
  .دنشو مصرف نمي 2طي گام 

) 2گام (تواند در يك گام  مي ATPو  NADPHمصرف : »2«ي  گزينه
  .)نه توليد( انجام شود

مصرف  NADPHهاي اكسايش و كاهش درگامي كه  واكنش: »4«ي  گزينه
  .شوند شود، انجام مي مي

  )185ي  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() شارش انرژي در جانداران(
----------------------------------------------  

  )اهللا امرايي روح(  »3«ي  گزينه -145
NADPH رژي را براي هاي پران يك مولكول ناقل الكترون است كه الكترون

فراهم ) 2در گام (ي سوم فتوسنتز  هيدروژن در مرحله –ساخت پيوندهاي كربن 
  :ها رد ساير گزينه. كند مي

 دو در ساختار خود بلكهنوكلئوتيد نيست يك  NADPH: »1«ي  گزينه
  .نوكلئوتيد دارد

صورت  ي انتقال الكترون به كترون از زنجيرهبا گرفتن ال NADP: »2«ي  گزينه
NADPH شود احيا مي.  

  .شود اكسيد نمي ATP: »4«ي  گزينه
  )184و  178ي  ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() شارش انرژي در جانداران(

----------------------------------------------  
  )توحيد بابايي(  »2«ي  گزينه -146

را در جهت شيب  Hهاي كانالي موجود در غشاي تيالكوئيد يون  پروتئين
 pHكند كه با اين كار غلظت از فضاي دروني تيالكوئيد به استروما وارد مي

  :ها رد ساير گزينه. يابد استروما كاهش مي



 
  10: ي صفحه  تجربي دانشگاهي پيشاصي اختص  اسفند 6آزمون  -»5« ي پروژه
    
نه (با خاصيت آنزيمي در غشاي تيالكوئيد قرار دارد   پروتئين: »1«ي  گزينه

  ) غشاي داخلي كلروپالست
مراز هستند كه در درون  پلي RNAمراز و  پلي DNAمنظور : »3«ي  گزينه
  .وجود دارند هبستر
  )عوامل رونويسي متصل به افزاينده(كننده  كلروپالست فاقد فعال: »4«ي  گزينه
  .است

  )184و  183ي  ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() شارش انرژي در جانداران(
----------------------------------------------  

  )سينا نادري(  »4«ي  گزينه -147
شود و  كربني ناپايدار، دو اسيد سه كربني ايجاد مي از شكستن تركيب شش

   .آيد ، قند سه كربني به وجود ميNADPHو ATPصرف پس از م
  :ها ساير گزينه بررسي

در . شوند كربنه توليد مي 5و تركيب ADPي كالوين،  چرخه 4در گام ) 1
سراسري در غشاي تيالكوئيد كه به  توسط يك پروتئينADPي دوم،  مرحله

  . شود تبديل ميATPكند، به  عنوان كانال يوني و آنزيم عمل مي
در . شوند كربنه مصرف مي 5و تركيب 2COي كالوين،  چرخه 1در گام ) 2

شده، طي روز و  ر طول شب تثبيتاكسيدي كه د ، كربن ديCAMگياهان 
  .شود ها از واكوئل آزاد و وارد كلروپالست مي همزمان با بسته بودن روزنه

كربني ناپايدار، دو اسيد سه كربني ايجاد  ، از شكستن تركيب شش2در گام ) 3
  .استروما را كاهش دهند pHتوانند  شود كه مي مي

  )186و  185 ،183 ،182ي  ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() دارانشارش انرژي در جان(
----------------------------------------------  

  )سينا نادري(  »4«ي  گزينه - 148
شيب غلظت يون هيدروژن  ي آب در ايجاد كننده پمپ غشايي و آنزيم تجزيه

كند و  جا مي رون جابهي انتقال الكت پمپ غشايي الكترون را در زنجيره. نقش دارند
 .كند منتقل مي IIهاي آب را به فتوسيستم  ي آب، الكترون كننده آنزيم تجزيه

  :ها ساير گزينه بررسي
ي  هاي زنجيره توان دريافت كه بعضي از پروتئين ، مي8- 5با دقت در شكل ) 1

  .انتقال الكترون، سراسري و بعضي سطحي هستند
بيشترين  700كه در طول موج ( Iهاي فتوسيستم  دقت كنيد كه الكترون) 2

، وارد )نه ناقل الكترون(كه گيرندة الكترون است NADPبه ) جذب را دارد
  .شوند مي
از غشا را Hوانايي عبورتATP ي هپمپ غشايي و كانال يوني توليدكنند) 3

دقت كنيد كه پمپ غشايي از انرژي الكترون براي عمل خود استفاده . دارند
  .كند را كه داراي سه حلقه است، مصرف ميADPكند؛ اما كانال يوني،  مي

  )25ي  صفحه 1شناسي و آزمايشگاه  زيست(
  )184تا  182ي  ها دانشگاهي صفحه شناسي پيش زيست() جاندارانشارش انرژي در (

----------------------------------------------  
  )دوالبي عليرضا نجف(  »2«ي  گزينه -149

كربني 4اسيد  نظير نيشكر 4Cبرخالف گياهان ناز  نظير گل CAMگياهان 
  :ها بررسي ساير گزينه .كنند ذخيره مي) غشايي اندامكي تك(كوئل را در وا
اسيد  ي كالوين چرخهدر   ي الكترون كننده آخرين دريافت: »1«ي  گزينه
  .شود كربني تبديل مي كربني است، كه به قند سه سه

 كربني4صورت يك اسيد  ابتدا به 2COهر دو گياه، در : »3«ي  گزينه
  .شود ي كالوين مي شده و سپس وارد چرخه تثبيت

در شب بسته هستند ولي  ي هواييها ، روزنه4Cدر گياهان : »4«ي  گزينه
هاي نگهبان  سلولو  هاي هوايي باز هستند در شب روزنه CAMدر گياهان 

  .روزنه در حالت تورژسانس قرار دارند
  )97و  48، 32هاي   صفحه 1ناسي و آزمايشگاه ش زيست(

  )189و  188، 185ي  ها دانشگاهي صفحه شناسي پيش زيست() شارش انرژي در جانداران(
----------------------------------------------  

  )دوالبي عليرضا نجف(  »3«ي  گزينه -150
تا  2COهمانند افزايش ) ترين عامل مؤثر بر فتوسنتز محسوس(افزايش نور 

 2هاي هيدروژن به فضاي  يون. دهند حد معين سرعت فتوسنتز را افزايش مي
 3كه اكسيژن در فضاي  در حالي. شوند كلروپالست منتشر مي) استروما(

ي  فقط از چرخه 2COبراي تثبيت  3Cگياهان . شود كلروپالست ساخته مي
كه اين گياهان در دماي باال و شدت زياد  كنند، در حالي كالوين استفاده مي

  .آيد ها پايين مي دهند و كارآيي آن نور، تنفس نوري انجام مي
  )188تا  186و  183، 182ي  ها دانشگاهي صفحه شناسي پيش زيست() شارش انرژي در جانداران(

----------------------------------------------  
  شناسي پايه زيست
 

  )علي كرامت(  »4«ي  گزينه -151
مغلوب هستند و تنها زنان  Xهموفيلي و دوشن هر دو بيماري وابسته به 

اين دو بيماري ناخالص باشند، حال اگر زني هر دو الل نظر توانند از  مي
اين امكان  ،خود داشته باشد Xهاي  بيماري را بر روي يكي از كروموزوم

سالم از لحاظ اين دو  Xسازي كروموزوم  وجود دارد كه در طي تخمك
  :ها رد ساير گزينه. بيماري در سلول جنسي آن قرار بگيرد

 تنها يك اووسيت اوليهسازي از هر سلول  در تخمك: »2«و » 1«هاي  گزينه
  .شود تواند ايجاد  ميگامت 
  .باشد مي Xدر زنان هر گامت طبيعي داراي يك كروموزوم : »3«ي  گزينه

  )111و  110، 90 ،39ي ها     دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست(
  )176و  174، 161، 160، 125هاي      ، صفحه2شناسي و آزمايشگاه  زيست(

----------------------------------------------  
  )بهرام ميرحبيبي(  »3«ي  گزينه -152

  :بررسي موارد
  .صحيح. دارد) 8ي  شماره(قطعاً ناخالص است زيرا دختر بيمار  3ي  فرد شماره) الف
  .صحيح. دارد) 6ي  شماره(قطعاً ناخالص است زيرا پسر سالم  4ي  فرد شماره) ب
، BBدر ازدواج با زني  (bb)سالم است پسري  6ي  جا كه فرد شماره از آن) ج

  .صحيح. اند خواهند داشت، پس همگي سالم Bbتمام دختران آن ژنوتيپ 
 Bbقطعاً  1ي  اشد ولي فرد شمارهب Bbيا  bbتواند  مي 2ي  فرد شماره) د
ي  باشد، چون در آن صورت قطعاً پسر شماره BBتواند  است و نمي) ناخالص(
  .صحيح است  »3«ي  پس با توجه به موارد تنها گزينه. شد بيمار مي 5

  )174و  173، 165هاي      ، صفحه2شناسي و آزمايشگاه  زيست(
----------------------------------------------  

  )دوالبي عليرضا نجف(  »2«ي  گزينه -153
اند و بيماري تنها  پس افراد ناقل، ناخالص. زالي بيماري اتوزومي مغلوب است

نه پدر (ي بيمار هر دو الل بيماري را از پدر و مادر  دهد كه زاده زماني رخ مي
  :ها بررسي ساير گزينه. باشددريافت كرده ) يا مادر
  .، افراد ناخالص، فنوتيپ سالم دارندزاليدر : »1«ي  گزينه
هاي خالص يا غالب يا  اند، زاده جا كه پدر و مادر ناخالص از آن: »3«ي  گزينه
  .نداهاي خالص، بيمار اند، پس نيمي از زاده مغلوب



  8: ي حهصف  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شناسي  زيست
  

 
  
  
  

  .شود نمياكسيد كربن آزاد  ديده شود، قطعاً دي . . . .ها اگر  ضمن مصرف يك مولكول گلوكز در باكتري - 121
  ، به تركيب دو كربنيNADH هاي يك مولكول انتقال الكترون )1
  ATPبراي توليد NADHاستفاده از انرژي ذخيره شده در مولكول )2
  زمان با احياي يك مولكول پيرووات هم NADتوليد يك مولكول )3
  شدن يك تركيب سه كربني ي دو فسفاته ، در مرحلهNADH توليد يك مولكول )4

  . . . . تثبيت كند، در نور و گرماي زياد، . . . . را فقط جو اكسيد كربن  هرگياهي كه قادر است دي - 122
  .دنياب ها انتشار مي در آن به درون كلروپالستهاي آلي  اسيد ي حاصل از تجزيه هاي كربندي اكسيد –شب هنگام  )1
  .را بازسازي كند NADها  شدن روزنه تواند پس از بسته نمي –كربني  در تركيب چهار )2
  .سازد مي2FADHبدون حضور اكسيژن، -ي كالوين  توسط چرخه )3
  .دهد فعاليت اكسيژنازي آنزيم روبيسكو را افزايش مي -هنگام روز )4

  دهد؟ ي انتقال الكترون كريستاهاي نوروسپورا كراسا، كدام اتفاق روي مي در زنجيره - 123
  .كنند هاي هيدروژن برخالف شيب غلظت خود، از هر پروتئين غشايي عبور مي يون )1
  .شود ماده تشكيل مي سطح پيش فسفات در آدنوزين تري )2
  .شود پيوندند و آب تشكيل مي هاي هيدروژن مي هاي پرانرژي به يون الكترون )3
  .شود طور موقت در نوعي تركيب ذخيره مي انرژي به )4

  ؟نمايد طور صحيحي تكميل مي ي زير را به چند مورد، جمله - 124
  » . . . .باكتري گوگردي سبز برخالف آنابنا، «

  .تواند نيتروژن را تثبيت نمايد نمي -ب  .باشد ي ميهواز –الف 
  .كند را به كربن آلي تبديل مي معدنيكربن  -د  .اي را دارد توانايي ايجاد ساختار رشته –ج 
   .از آب به عنوان منبع الكترون براي فتوسنتز استفاده نمي كند -ه
1( 1  2( 2    3( 3  4( 4  

  . . . .  اًميزبان باكتريوفاژ همانند باكتريوفاژ قطع - 125
  .داراي دو نوع آنزيم براي همانندسازي است )2  .ع اسيدنوكلئيك استداراي دو نو )1
  .فاقد هومئوستازي است )4  .دروني است يفاقد دستگاه غشاي )3

  ؟است نادرستچند مورد  - 126
  .             هر باكتري كپسول داري، اتوتروف است –الف 
 .كند اري برقراريهم ي خودلقاحي رابطهن تواتواند با گياه فاقد  ريزوبيوم مي -ب
  .شناسي، نقش كليدي در زيستگاه خود برعهده دارندها در هرجا كه يافت شوند از نظر بوم باكتري - ج
  .كند هاي گوارشي ترشح ميكند، آنزيم هر باكتري كه از ميزبان خود به عنوان منبع غذا استفاده مي -د
1 (1  2( 2  3( 3  4( 4  

  . . . .  ي دي اكسيدكربن كننده هر باكتري تثبيت. . . .  ي نيتروژن كننده يتهر باكتري تثب - 127
   .                 كند دوم تنفس بازسازي مي ي فقط در مرحلهرا  NAD – همانند )1
      .     سازد گياهان را ميي  مورد استفادهدار  ترين شكل تركيب نيتروژن رايج –برخالف  )2
  .      سازند مي ATP، 2FADHبه دنبال مصرف  –همانند  )3
  .يك نوع شيميواتوتروف است –برخالف  )4

  چند مورد صحيح است؟ - 128
2Hهر باكتري كه از  - الف  Sفتوسنتزي سبز يا ارغواني است ي زهداراي رنگي ،، به عنوان منبع الكترون استفاده كند.  

  .شود بدون صرف مواد آلي انجام ميها همواره  برخالف تنفس سلولي، فتوسنتز باكتري -ب 
2Hي گاز  كننده هاي توليد باكتري –ج  S 2ي  كننده هاي مصرف برخالف باكتريH S اند هتروتروف.  
  .ها باشد ها با يوكاريوت هاي پروكاريوت تواند جزو حداقل تفاوت ن دستگاه گلژي نمينداشت -د
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4 

  »5«ي پروژه
  اسفند20آزمون

 ويروس و باكتري+شارش انرژي در جانداران 
  دقيقه 15: وقت پيشنهادي  223تا177هايصفحه:دانشگاهيشناسي پيش زيست

  .هاي تركيبي زيادي در كنكور دارد كه سؤالي دبيرستان است شناسي دورههاي مهم زيستمبحث شارش انرژي در جانداران يكي از مبحث* 
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  . . . .  ليتيك ي چرخه. . . .  ليزوژني ي در چرخه - 129
  .تواند همراه با تكثير باكتريوفاژ، توليدمثل كند سلول ميزبان مي - همانند) 1
  .شوند هاي كپسيد نيز ساخته مي پروتئيني ژنتيكي،  عالوه بر ماده –ف برخال) 2
  .تواند مستقل از كروموزوم سلول ميزبان همانندسازي كند پروويروس مي –همانند ) 3
  .هاي دختر نسل بعد وجود دارد ي ژنتيكي ويروس به سلول انتقال مادهامكان  –برخالف ) 4

  كدام عبارت صحيح است؟ - 130
  .شود مك دستگاه همانندسازي سلول ميزبان تكثير ميبه ك ،عامل جنون گاوي پس از ورود به بدن) 1
  . داردكپسيد ن ئيي وراثتي خود اطالعاتي براي ساخت پروت در ماده ،زاي گياهي ي هر عامل بيمار) 2
  .كنندگان اصلي محيط اند كاربرد دارند كه از تجزيه ييها براي استخراج مس و اورانيوم در معدن، باكتري) 3
  .پليمراز و هليكاز ضروري استDNAهاي هم يوغي، فعاليت آنزيمد براي انجام فرآين) 4

  .رخ دهند. . . .  توانند در يك مرحله از مي. . . .  دو فرآيند - 131
  تنفس سلولي -ATPتوليد دي اكسيدكربن و مصرف )2  فتوسنتز  -و تشكيل قند سه كربنه  NADPHتوليد) 1
  فتوسنتز -NADPHاسيدآلي و مصرف ي تجزيه )4  تنفس سلولي –و توليد اسيدالكتيك  NADمصرف )3

  د؟نمشترك باش نوريد بين تنفس سلولي و تنفس نتوان كدام موارد مي - 132
    ATPرفمص -ب    ATPتوليد -الف
  مصرف تركيب آلي با پنج كربن-د  توليد تركيب آلي با سه كربن- ج
  الف و ب  )4  ب و د) 3  الف و ج )2  ج و د) 1

  .شود مي. . . .  ي كربس چرخه. . . .  گليكوليز، همانند گام. . . .  در گام - 133
1( 4- 4 -ADP3-3 )2  ، مصرف -NADمصرف ،    
  توليد، ADP- 1-1 )4  دي اكسيدكربن، توليد - 2-2 )3

  ؟ است نادرستزير كدام عبارت  - 134
  . شوند هاي هيدروژن با صرف انرژي از ماتريكس خارج مي انتقال الكترون ميتوكندري، يون ي در زنجيره )1
  .شوند خارج مي تيالكوئيدهاي هيدروژن با صرف انرژي از  روپالست، يونانتقال الكترون كل ي در زنجيره) 2
  .شود سنتز ميATP،آن هاي هيدروژن از بخش خارجي ميتوكندري به بخش دروني با ورود يون) 3
  .شود سنتز ميATPكلروپالست،به فضاي دوم هاي هيدروژن از فضاي سوم  يون ورودبا ) 4

در تنفس . . . .  يافته و بازسازي. . . . گلبول قرمز مونواكسيدكربن به خون انسان، فعاليت آنزيم انيدرازكربنيكمقادير زياد با ورود  - 135
  .شود قطع ميسلولي 

FAD–كاهش  )1  NAD–كاهش  )FAD  4 –افزايش  )NAD  3–افزايش  )2   
  . . . .  قطعاً. . . .  در هر سلول - 136

  .                                     شود آزاد ميطي تنفس سلولي دي اكسيدكربن  – اتوتروفي )1
  .                             دهد در يك گام رخ مي2COو آزادسازي NADHتوليد –هتروتروفي  )2
  .                                  شوند گليكوليز توليد مياز در دو گام متفاوت NADHپيرووات و – هتروتروفي )3
  .دهد رخ مي زي فتوسنتتاريك ي قبل از مرحلهNADPHتشكيل –اتوتروفي  )4

  . . . .  گياه نيشكر. . . .  در گياه گل ناز - 137
  .گيرد آزاد شده از يك اسيد چهار كربنه صورت مي ي2CO آنزيم روبيسكو باتوسط كربوكسيالسيون  -برخالف )1
  .گيرد كلروپالست صورت مي ي درون آزاد شده از يك اسيد چهار كربنه ي2COآنزيم روبيسكو با توسط كربوكسيالسيون  - همانند )2
  .دهد رخ مينيز هاي هوايي  اكسيدكربن جو حتي با بسته بودن روزنه تثبيت دي -برخالف )3
  .گيرد ي تاريكي فتوسنتز صورت مي اكسيدكربن توسط آنزيم روبيسكو در مرحله تثبيت دي -همانند  )4

  است؟ نادرستبا شكل مقابل چند مورد در ارتباط  - 138
  .ي روبيسكو است فاقد ژن رمزكننده cبرخالف سلول  bسلول ) 1
    .اكسيدكربن جو است فاقد توانايي جذب و تثبيت دي dبرخالف سلول  aسلول ) 2
  .برد هاي درون استروما بهره مي ، از آنزيم2COبراي تثبيت  bهمانند سلول  cسلول ) 3
  .نوكلئوتيد را دارد دي آدنين دتوانايي توليد نيكوتين آمي aهمانند سلول  cسلول ) 4
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    » . . . .  هاي توانند در سلول هاي گلوكز مي در انسان، مولكول«نمايد؟ را به درستي تكميل مي رو روبهي  چند مورد جمله - 139
  .       مر بسازند ديگر بپيوندند و پلي ديافراگم، به يك -الف
  .دناي، توليد الكتات را افزايش ده غضروف بين مهره -ب
  .     اكسيد كربن و آب توليد نمايند پوششي روده، دي - ج
  .دار تبديل شوند استخواني، به تركيبي شش كربني و فسفات -د
  صفر) 4   3) 3  2) 2  1) 1

  . . . .  توانند نميهاي بافت آوند آبكش،  ي گياه نرگس، هيچ يك از سلول در ساقه - 140
  .نمايند سيتريك تبديل ، اگزالواستات را به اسيدA با مصرف استيل كوآنزيم) 1
  .ي كربس را انجام دهند هاي چرخه اي از واكنش ، مرحلهNADبا كمك) 2
  .بسازند NADHدار به دو پيرووات، فسفات كربني در مسير تبديل تركيب شش) 3
4(H  دو غشاي ميتوكندري وارد نمايندرا بدون صرف انرژي به فضاي بين.  
 

  
  

  .است. . . .قطعاً يك گل ، . . . .هر گلي كه  - 141
  تك جنسي  –فقط دگرلقاحي دارد ) 2  كامل –خودلقاحي دارد ) 1
  تك جنسي –فقط در يك حلقه، تتراد كروموزومي دارد ) 4  ناكامل –به كمك باد گرده افشاني مي كند ) 3

  ». . . . برخالف هورمون ،. . . .هورمون « كند؟ رستي تكميل ميمقابل را به د ي چند مورد جمله - 142
    .ن ميوه نقش داردرسيدزيك اسيد، در يآبس –اتيلن  -الف
  .شود ژيبرلين، درون دانه توليد مي –سيتوكينين  -ب
  .          ثر استؤاكسين، روي پروتئين سازي م -زيك اسيد يآبس - ج
  .هدد  ها را كاهش مي ميوه داري سيتوكينين، مدت نگه –اتيلن  -د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  ؟باشد نمي) گامتوفيتي يا اسپوروفيتي(در تناوب نسل گياهان، كدام موارد متعلق به يك دوره  - 143
 سلول زايشي  –هاي پروتالي  سلول) 2  سلول رويشي              –اي  سلول دو هسته) 1
  آركگن –پارانشيم خورش  )4    آنتريدي –يد ئريزو) 3

     . . . .ي گياهان  در همه - 144
    . براي توليد ميوه، تشكيل گل ضروري است، ) 2  .ميرد ي زندگي، گياه مي علفي، پس از تكميل چرخه) 1
  .شود ها قالب تشكيل مي زني در زير لپه اي، در موقع جوانه دولپه )4  . كندبا رشد پسين، هر گامتوفيت نر حداكثر دو گامت توليد مي) 3

    يح است؟چند مورد صح - 145
  .ساز برخالف كامبيوم آوندساز در افزايش ضخامت پوست درخت، دخالتي ندارد پنبه كامبيوم چوب -الف
  . شود برخالف رشد نخستين، رشد پسين موجب رشد طولي گياه نمي -ب
  . پذير است هاي نخستين امكان هر رشد نخستيني در گياه فقط با تقسيم مريستم - ج
  .باشدبودن رشد با نمو  ي همراه دهنده نشانتواند  ميگياه  ي انه در ساقههاي سالي تشكيل حلقه -د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  .ديگر شباهت دارند به يك. . . . لوبيا، از نظر ي  گرده ي سلول رويشي و زايشي دانه - 146
  توانايي تقسيم شدن) 2    شكل و اندازه) 1
  . آيند وجود مي ر مستقيم از آن بهنوع تقسيمي كه به طو) 4  ورود به درون كيسه روياني )3

     . . . . ي زندگي سرخس، در چرخه - 147
  .هاي توليدمثلي در سطح فوقاني برگ شاخه قرار دارند اندام) 1
  .كروموزومي تاژكدار، حاصل تقسيم ميتوز هستندnهاي سلول) 2
  .فاقد قدرت فتوسنتزكنندگي است كروموزومي،nپيكر پرسلولي) 3
  .پذير است ي اسپوروفيت، امكان هاي هاپلوييد حاصل از مرحله لقاح سلول) 4

2 ،. . . . اگر - 148 20n  است  كروموزومي. . . . ي آن ي رسيده ي گرده باشد دانه.    
  40 -زنبق )4   20 - كاج )3   20 -زنبق )2  10 - كاج )1

  »5«ي پروژه
 اسفند 20آزمون

 توليدمثل گياهان و رشد و نمو گياهان
  دقيقه 15: وقت پيشنهادي 227تا179هايصفحه:2شناسي و آزمايشگاه زيست
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  دانشگاهي پيششناسي  زيست
 

 )بهرام ميرحبيبي(  »3«ي  گزينه -121

 NADHنيز از  NADزمان با احياي يك مولكول پيرووات،  اگر هم
توليد شود، فرآيند در ارتباط با تخمير الكتيكي است كه در اين صورت قطعاً 

  :ها د ساير گزينهر. شود دي اكسيدكربن آزاد نمي
تركيب دو كربني  به NADHهاي  در تخمير الكلي الكترون: »1«ي  گزينه

  .شود توليد مي 2COدر تخمير الكلي . شود منتقل مي
 ATPبراي توليد  NADHشده در  استفاده از انرژي ذخيره: »2«ي  گزينه

گيرد و مربوط به تنفس هوازي است  ي انتقال الكترون صورت مي در زنجيره
  . استبوده همراه  2COبا توليد كربس ي  چرخهدر كه 

شدن  در گام سوم گليكوليز همراه با دو فسفاته NADHتوليد : »4«ي  گزينه
گر باكتري هوازي باشد، در حضور اكسيژن، ا. كربني است يك تركيب سه

2CO شود توليد مي.  
  )213و  201 تا 194هاي      دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() تركيبي(

----------------------------------------------  

  )بهرام ميرحبيبي(  »1«ي  گزينه -122
ها باز  ، دي اكسيدكربن جو را تنها در هنگام شب كه روزنهCAMگياهان 

ي اين  كنند و در روز با تجزيه صورت اسيدهاي آلي تثبيت مي هستند، به
  . يابد ها انتشار مي به درون كلروپالستحاصل  COي2اسيدهاي آلي، 
  :ها رد ساير گزينه

كربني 4، دي اكسيدكربن جو را در تركيبي CAM و 4Cگياهان : »2«ي  گزينه
  .وجود دارد NADامكان بازسازي ها  كه در آن در حالي، كنند تثبيت مي

ي  و را فقط توسط چرخه، دي اكسيدكربن ج3Cگياهان   :»3«ي  گزينه
 2FADHعدم حضور اكسيژن، امكان تشكيل  كنند كه در كالوين تثبيت مي

  .ها وجود ندارد هاي آن در ميتوكندري
اكسيدكربن جو را فقط در هنگام روز   ، دي4Cو  3Cگياهان : »4«ي  گزينه

 هاي با توجه به سيستم 4Cگياهان فقط كنند كه در نور و گرماي زياد،  تثبيت مي
  .توانند فعاليت كربوكسيالزي روبيسكو را افزايش دهند آنزيمي خود مي

  )194و  189تا  184هاي      دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() شارش انرژي در جانداران(
----------------------------------------------  

  )سينا نادري(  »4«ي  گزينه - 123
توكندري نوروسپوراكراسا، با يستاهاي ميي انتقال الكترون در كر در زنجيره

  يكولمول ATP. شود توليد مي ADP ،ATPشدن گروه فسفات به  افزوده
  . كند طور موقت در خود ذخيره مي پرانرژي است كه انرژي را به

  :ها رد ساير گزينه
هاي  پروتئين گروهي ازرخالف شيب غلظت از بهاي هيدروژن  يون: »1«ي  گزينه

عنوان  غشايي، به  كنند نه هر پروتئين ي انتقال الكترون عبور مي غشايي زنجيره

ي  كانالي توليدكننده  غلظت از پروتئينخالف جهت شيب برها  مثال اين يون
ATP كنند عبور نمي.  
ي انتقال الكترون در سطح پيش ماده  در زنجيره ATPتوليد : »2«ي  گزينه

  .گيرد صورت نمي
پيوندند، در طول  هاي هيدروژن مي هايي كه به يون الكترون: »3 «ي  گزينه
  .اند و در آن زمان پرانرژي نيستند انرژي خود را از دست داده  يرهزنج

  )12ي  ، صفحه1 و آزمايشگاه شناسي زيست(
  )199و  178، 5هاي      دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() شارش انرژي در جانداران(

----------------------------------------------  
  )حميد راهواره(  »2«ي  گزينه -124
  :رد ساير موارد. كنند درستي كامل مي عبارت را به» ه«و » ب«رد موا
  .هوازي است باكتري گوگردي سبز بي  :»الف«
  .اي را دارد آنابنا توانايي ايجاد ساختار رشته: »ج«
  .كنند اند و كربن كاني را به كربن آلي تبديل مي هر دو فتوسنتزكننده: »د«

  )216و  215، 178هاي      دانشگاهي، صفحه يششناسي پ زيست() ها ها و باكتري ويروس(
----------------------------------------------  

  )فرد اميرحسين بهروزي(  »3«ي  گزينه -125
هر دو ) باكتري(باكتري ميزبان باكتريوفاژ است، پس هم ويروس و هم ميزبان آن 

  :ها رد ساير گزينه. اند فاقد دستگاه غشايي دروني
  .خود تنها يك نوع اسيد نوكلئيك دارند يدسدرون كپها  يروسو: »1«ي  گزينه
  .هستند همانندسازيهاي الزم براي  ها فاقد آنزيم ويروس: »2«ي  گزينه
  .ها هومئوستازي دارند باكتري: »4«ي  گزينه

  )27و  21هاي  ، صفحه1شناسي و آزمايشگاه  زيست(
  )212و  207تا  205هاي      فحهدانشگاهي، ص شناسي پيش زيست() ها ها و باكتري ويروس(

----------------------------------------------  
  )علي كرامت(  »1«ي  گزينه -126

  :بررسي موارد. نادرست است» الف«تنها مورد 
توكوكوس پاستر عنوان مثال به ،نيستاتوتروف  الزاماًداري  هر باكتري كپسول -الف

  .تالريه و هتروتروف اس كه عامل ذات نومونيا
شبدر  –زميني  بادام –يونجه  –سويا (اران و ي پروانه ريزوبيوم با گياهان تيره - ب
دليل  عنوان عضوي از اين تيره به شبدر به. كند ياري برقرار مي ي هم رابطه) لوبيا –

  .فاقد خودلقاحي است ،ژن خودناسازگاري نداشت
كنند و هرجا  مي هاي بسيار متعدد و گوناگون زندگي ها در زيستگاه باكتري - ج

  .شناسي، نقشي كليدي در زيستگاه خود برعهده دارند يافت شوند، از نظر بوم
هايي كه از ميزبان خود به عنوان منبع  هاي هتروتروف نظير باكتري باكتري - د

ي  هاي گوارشي و تجزيه كنند، غذاي خود را از طريق ترشح آنزيم غذا استفاده مي
  .آورند ست ميد مواد آلي موجود در محيط به

  )103ي  ، صفحه2شناسي و آزمايشگاه  زيست(
  )219و  217، 216، 97، 96هاي      دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() ها ها و باكتري ويروس(



 
  8: ي صفحه  تجربي دانشگاهي پيشصي اختصا  اسفند 20آزمون  -»5« ي پروژه
    

  )علي كرامت(  »1«ي  گزينه -127
گيرد، حال تنفس هوازي  ي دوم تنفس صورت مي در مرحله NADبازسازي 

را  NAD هوازي چه بي پس هر دو باكتري چه هوازي باشند،. خميرباشد يا ت
  :ها رد ساير گزينه. كنند ي دوم تنفس بازسازي مي در مرحله

در . دهد نيز انجام مي 2COآنابنا عالوه بر تثبيت نيتروژن، تثبيت : »2«ي  گزينه
ترين  شود نه نيترات كه رايج توليد مي 3NHژن ضمن در طي تثبيت نيترو
  .ي گياهان است شكل نيتروژن مورد استفاده

  .هوازي صادق نيست هاي بي براي باكتري: »3«ي  گزينه
  .براي آنابنا و ريزوبيوم صادق نيست: »4«ي  گزينه

  )217تا  215و  194، 193هاي      دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() ها ها و باكتري ويروس(
----------------------------------------------  

  )علي كرامت(  »2«ي  گزينه - 128
  :بررسي موارد. اند صحيح» د«و » ج«موارد 
2Hنيز از  شيميواتوتروفهاي   باكتري - الف S عنوان منبع الكترون استفاده  به
  .كنند مي
هاي غيرگوگردي ارغواني از تركيبات آلي مثل اسيدها و  تز باكتريدر فتوسن - ب

  .شود عنوان منبع الكترون استفاده مي ها، به كربوهيدرات
2Hي گاز هاي توليدكننده باكتري - ج S كه ، درحالياند هتروتروف هاي روده نظير باكتري 

2Hي كننده مصرفهاي  باكتري Sيواتوتروف هستندروف يا شيموتتا، فتو.  
 - 2هسته،  - 1تباط با رها در ا ها با يوكاريوت حداقل تفاوت پروكاريوت - د

تاژك و  - 6توليدمثل،  - 5كروموزوم،  - 4، نپرسلولي بود - 3ي سلول،  اندازه
  .گوناگوني متابوليسمي است نه داشتن يا نداشتن دستگاه گلژي - 7پيلي و 

  )63ي  ، صفحه1 و آزمايشگاه اسيشن زيست(
  )216و  212، 193هاي      دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() ها ها و باكتري ويروس(

----------------------------------------------  

  )شايق علي پناهي(  »4«ي  گزينه -129
و گيرد  جاي مي  ي ژنتيكي ويروس درون كروموزوم ميزبان ي ليزوژني ماده در چرخه

هاي دختري حاصل نيز پروويروس را دريافت  با تقسيم سلول ميزبان، سلول
علت مرگ سلول ميزبان، تقسيم  ي ليتيك به كه در چرخه كنند، درحالي مي

  :ها رد ساير گزينه. دهد سلولي رخ نمي
ي  ي ليزوژني تكثير باكتريوفاژ وجود ندارد و در چرخه در چرخه: »1«ي  گزينه

  .كند زبان توليدمثل نميليتيك نيز سلول مي
ي ليتيك است نه  هاي كپسيد مربوط به چرخه توليد پروتئين: »2«ي  گزينه

  .ليزوژني
ي ليزوژني، تكثير پروويروس وابسته به تكثير كروموزوم  در چرخه: »3«ي  گزينه

  .شود ي ليتيك پروويروس ديده نمي ميزبان است و درضمن در چرخه
  )209و  208هاي      دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() ها ها و باكتري ويروس(

  )شايق علي پناهي(  »4«ي  گزينه - 130
ي ژنتيك يك باكتري از طريق پيلي به  اي از ماده ها نسخه يوغي در باكتري در هم

هاي  ي ژنتيك فعاليت آنزيم اي از ماده براي ايجاد نسخه. شود باكتري ديگر منتقل مي
  :ها رد ساير گزينه .مراز ضروري است پلي DNAهليكاز و 

است كه پروتئيني است و همانندسازي  پريونعامل جنون گاوي نوعي : »1«ي  گزينه
  .ندارد
اي  رشته اند كه تنها تك زايي در گياهان از عوامل مهم بيماري ويروئيدها: »2«ي  گزينه

  .ددارند و فاقد كپسيدان RNAاز 
كنندگان اصلي  ها، از تجزيه همراه قارچ بههاي هتروتروف،  باكتري: »3«ي  گزينه

هايي كه براي استخراج مس و اورانيوم در معدن  كه باكتري اند، درحالي دنياي زنده
  .اند شوند، شيميواتوتروف استفاده مي

  )115ي  ، صفحه2 و آزمايشگاه شناسي زيست(
  )213ي      دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() ها ها و باكتري ويروس(

----------------------------------------------  

  )علي كرامت(  »4«ي  گزينه -131
ي  هر دو در مرحله NADPHكربني ناپايدار و مصرف 6ي اسيد آلي  تجزيه

  :ها رد ساير گزينه. دهد رخ مي )ي كالوين چرخه( سوم فتوسنتز
كربنه در  سه ي دوم و تشكيل قند در مرحلهNADPHتوليد: »1« ي گزينه
  .دهد ي سوم فتوسنتز رخ مي مرحله
در ATPي دوم و مصرف اكسيدكربن در مرحله توليد دي: »2«ي  گزينه
  . دهد ي اول تنفس سلولي رخ مي مرحله

همراه  NADتوليد اسيد الكتيك با توليد در تخمير الكتيكي : »3«ي  گزينه
  .است نه مصرف آن

  )185و  184هاي      دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() شارش انرژي در جانداران(
----------------------------------------------  

  )مسعود حدادي(  »1«ي  گزينه - 132
روبيسكو با اكسيژن تركيب و از آن  كربني توسط 5در تنفس نوري تركيب 

در تنفس . شود كربني حاصل مي 2كربني و يك مولكول  3يك مولكول 
ي كربس نيز  كربني توليد و در طي چرخه 3سلولي در طي گليكوليز تركيب 

  :»ب«و » الف« ارتباط با موارددر . شود كربني مصرف مي 5تركيب 
 ATPشود ولي در تنفس نوري  توليد و مصرف مي ATPدر تنفس سلولي 

  ) شارش انرژي در جانداران(  .شود توليد و مصرف نمي
  )198تا  195و  187، 186هاي      دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست(

----------------------------------------------  

  )خليل زماني(  »2«ي  گزينه - 133

 NADH، دو مولكولNADسوم گليكوليز با مصرف دو مولكولدر گام 
از مولكول  2COي كربس نيز با خروج در گام سوم چرخه. شود حاصل مي



 
  9: ي صفحه  تجربي دانشگاهي پيشصي اختصا  اسفند 20آزمون  -»5« ي پروژه
    

 رف ومص NADكربني و تشكيل مولكول چهاركربني، يك مولكول پنج
  :ها رد ساير گزينه. شود توليد مي NADHيك مولكول

  .شود مصرف نمي ADP،سبكر 4در گام : »1«ي  گزينه
  .شود توليد نمي 2COگليكوليز ي ازدر هيچ گام: »3«ي  گزينه
  .شود توليد نمي ADPي كربس چرخه ي ازگام  در هيچ: »4«ي  گزينه

  )198تا  195هاي      دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() شارش انرژي در جانداران(
----------------------------------------------  

  )لي فرهاد حسن(  »2«ي  گزينه - 134
صرف انرژي از هاي هيدروژن با  ي انتقال الكترون كلروپالست، يون در زنجيره

  .شود مي) فضاي سوم(خارج و وارد تيالكوئيد ) فضاي دوم(استروما 
  )32ي  ، صفحه1 و آزمايشگاه شناسي زيست(

  )199و  184، 183هاي     دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() شارش انرژي در جانداران(
----------------------------------------------  

  )امتعلي كر(  »1«ي  گزينه -135
شديداً توسط هموگلوبين 2Oبه خون، ظرفيت حمل COمقادير زياد با ورود

درنتيجه فرآيند هوازي تنفس و ورود پيرووات به ميتوكندري . يابد كاهش مي
هش يافته و به دنبال به شدت كا2COدرنتيجه توليد. يابد شدت كاهش مي به

نيز FADدر اين حالت بازسازي. شود كربنيك نيز كم مي آن فعاليت آنزيم انيدراز
  .شود متوقف ميدليل عدم ورود پيرووات به ميتوكندري  به

  )71ي  ، صفحه1 و آزمايشگاه شناسي زيست(
  )200تا  197و  194هاي      صفحه دانشگاهي، شناسي پيش زيست() شارش انرژي در جانداران(

----------------------------------------------  
  )فر انيسمهرداد سا(  »3«ي  گزينه - 136

پيرووات در گام چهارم ) هوازي چه هوازي، چه بي(در هر سلول هتروتروف 
  :ها رد ساير گزينه. شود در گام سوم آن توليد ميNADHگليكوليز و

هوازي  هاي بي تروفاتوها و فتو هاي شيميواتوتروف براي باكتري: »1«ي  گزينه
  .صادق نيست) ارغوانيهاي گوگردي سبز و گوگردي  باكتري(

مثال نقض ديگر  .پذير نيست هوازي امكان هاي بي براي هتروتروف: »2«ي  گزينه
توليد  NADH.كربس است  چرخه 5هوازي، گام  يها اين مورد در باكتري

  .نه 2COشود اما  مي
  .هاي شيميواتوتروف صادق نيست براي باكتري: »4«ي  گزينه

  )ها ها و باكتري ويروس(
  )217و  216، 213، 196، 195هاي      دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست(

----------------------------------------------  
  )منش رضا آرين(  »4«ي  نهگزي -137

توسط آنزيم 2COشوند نظير تثبيت مي2COهايي كه منجر به تثبيت واكنش
هاي مستقل از نور  هاي تاريكي يا واكنش ي كالوين، واكنش روبيسكو در چرخه

  :ها رد ساير گزينه .هستند
كربوكسيالسيون آنزيم روبيسكو با رآيند فدر هر دو گياه : »1«ي  گزينه

  .دهد آزادشده از يك اسيد چهار كربني رخ ميCO2ي

از اسيد چهاركربني در كلروپالست  CO2ناز آزادشدن در گياه گل: »2«ي  گزينه
  . دهد رخ نمي
 CO2يهاي هوايي، تثبيت  ن روزنهبود ناز در صورت بسته در گياه گل: »3«ي  گزينه

  .دهد جو رخ نمي

  )189 تا 187هاي      دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() شارش انرژي در جانداران(
----------------------------------------------  

  )توحيد بابايي(  »1«ي  گزينه - 138
a :ستيسلول روپو  b :برگ هاي ميان سلول  c :سلول غالف آوندي  
d :سلول نگهبان روزنه  

  .خود دارند DNAيي آنزيم روبيسكو را در  ، ژن رمزكنندهcو bهر دو سلول
  :ها بررسي ساير گزينه

  . است CO2تثبيتسلول روپوستي است كه فاقد توانايي a:»2«ي  گزينه
ي  واسطه به (b)برگ  هاي ميان و سلول (c)هاي غالف آوندي  سلول: »3«ي  گزينه

  .را دارند CO2روپالست، توانايي تثبيت داشتن كل
توانايي  (a)همانند سلول روپوستي (c)سلول غالف آوندي: »4«ي  گزينه
  ) شارش انرژي در جانداران(  .خود دارد هاي را در ميتوكندري NADHتوليد

  )32ي  ، صفحه1 و آزمايشگاه شناسي زيست(
  )193و  188تا  186، 21هاي      دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست(

----------------------------------------------  

  )حسين كرمي(  »3«ي  گزينه -139
  :رسي مواردبر. كند عبارت را به نادرستي كامل مي» ب«تنها مورد 

توانند توسط آنزيم به هم  ، گلوكزها مياسكلتي اي هاي ماهيچه در سلول - الف
  .نام گليكوژن را ايجاد كنند همري ب پيوسته و پلي

  .هر سلولي توانايي تخمير ندارد - ب
 2CO،يي گلوكز در فرآيندهاي تنفس سلول روده با تجزيه يهاي پوشش سلول - ج

  .كنند توليد مي و آب
يب كتر  هاي استخواني در طي فرآيند گليكوليز، گلوكز در گام اول به در سلول - د
  .است 93سازي كنكور  اين تست شبيه .شود دار تبديل مي كربني فسفات 6

  )70و  63، 45، 4هاي   ، صفحه1 و آزمايشگاه شناسي زيست(
  )200تا  193هاي      دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() شارش انرژي در جانداران(

----------------------------------------------  

  )اهللا امرايي روح(  »4«ي  گزينه - 140
هاي همراه و پارانشيم  غربالي، سلولي  لولههاي  بافت آوند آبكش شامل سلول

از ماتريكس  Hهاي همراه و پارانشيم آبكش ورود آبكش است كه در سلول
هاي پرانرژي رخ  به فضاي بين دو غشا در ميتوكندري با صرف انرژي الكترون

  .دهد مي
  )51و  50هاي   ، صفحه1 و آزمايشگاه شناسي زيست(

  )198تا  195هاي      دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() شارش انرژي در جانداران(



  8: حهصف  تجربيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شناسي  زيست
  

 

  
 

 . . . . جزء فتوسنتزكننده در گلسنگ  - 131

  .همانند تركيب اصلي اسكلت خارجي حشرات داشته باشدبا تركيبي تواند ديوارة سلولي  مي) 1
  .زن نقش داردكند كه در ايجاد الية اُ گازي ايجاد مي ،قطعاً در طي فعاليت خود) 2
  .كرده است در طي تكامل همراه با بخش هتروتروف رابطة همسفرگي ايجاد) 3
 .نمايد گرزمانند ايجاد مي هايبه طور معمول همراه قارچي است كه براي توليدمثل جنسي ساختار) 4

 . . . . روسپوراكراسا واز هر زيگوت در ن - 132

  .شود رويزيه، هاگ جنسي ايجاد ميزسدو برابر هر زيگوت ساكاروميس) 1
  .دشو اي، هاگ جنسي ايجاد مي به مقدار هر زيگوت قارچ ژله) 2
  .شود دو برابر هر زيگوت كپك سياه نان، هاگ جنسي ايجاد مي) 3
 .شود لونيفر، هاگ جنسي ايجاد ميوزيگوت ريزوپوس استه تعداد هر ب) 4

 »شدبا. . . .  مشاهده كرد كه. . . .  توان نميها،  در چرخة زندگي قارچ«؟ كنند نميدرستي تكميل  مقابل را به  جملة رو روبهچند مورد از موارد  - 133

    ها تشكيل شده بدون ادغام نخينه –سكي آ -الف
  داراي چندين نوع سلول ديپلوئيد –ساختار مقاومي  -ب
    فاقد توليدمثل از نوع غيرجنسي  – زنگي - ج
  فاقد قدرت پراكنش در محيط –هاگ جنسي  -د
      زدن نداشته  توانايي جوانه –مخمري  -ه
  داشتهك صفت دو الل وجود براي ي ة آندرون هست –ساختار گرزمانندي  -و
1 (3  2 (4  3 (5  4 (6 

ABسلولي با ژنوتيپ  - 134
dd

ab
  . . . . 

  .پوس استولونيفر، تشكيل دهندة ساختار اسپورانژ استودر ريز) 2 .كند در آسپرژيلوس، با ميوز خود دو نوع هاگ ايجاد مي) 1
 .شود در قارچ صدفي، قطعاً درون ساختار گرزمانند تشكيل مي) 4 .شود ديده مي اي هسته هاي تك در كانديدا آلبيكنز، در نخينه) 3

 ». . . .محيطي، در چرخة زندگي . . . . زمان با شرايط  هم«؟ كند نميچند مورد از موارد زير عبارت مقابل را به درستي تكميل  - 135

  .شوند وم تقسيم ميهاي هاپلوئيد بدون كاهش تعداد كروموز كالميدوموناس، سلول - مساعد –الف 
  .دهند هاي ديپلوئيد ساختارهاي چهار كروماتيدي تشكيل مي ريزوپوس استولونيفر، سلول –نامساعد  –ب 
  .يابد دار نمو مي به نوعي سلول تاژك ،كپك مخاطي پالسموديومي، هر سلول هاپلوئيد مقاوم –مساعد  –ج 
 .سازند يب مانند، يك كلني پرسلولي را ميهاي آم كپك مخاطي سلولي، تعدادي از سلول –نامساعد  –د 

1 (1  2 (2  3 (3  4( 4 

 . . . . ، اين قارچنمايد مادة آلي مورد نياز خود را كسب مي ،يارچي از بافت پوششي حاوي الية شاخق - 136

  .نمايد هاي يك صفت، هاگ خود را ايجاد مي در پي تفكيك الل) 1
  .سلولي و پرسلولي دارد اي تكه اي سازماندهي شود كه گونه هختواند در شا يم) 2
  .د در يك گروه قرار گيردنهايي كه در فراوري محصوالت غذايي نقش دار تواند با قارچ نمي) 3
 .جايي منجر به تنوع در جمعيت گردد تواند با جهش جابه نمي )4

 . . . .ها در بدن يك فرد مبتال به ماالريا  وزوئيترم - 137

  .ايجاد شوندتوانند  دو نوع سلول مي در) 2 .اند ايجاد شده هاي ديگر وزوئيترهمگي از تقسيم م) 1
  .دنشو ميگذار ورود به مرحلة جنسي توليدمثل  پايه ،با تمايز به گامت) 4 .اند برخالف مرحلة بلوغ پالسموديوم در خون قابل مشاهده) 3

  دقيقه 15: وقت پيشنهادي  267تا224هايصفحه:دانشگاهيپيششناسيزيست  ارديبهشت 1آزمون  /»7«پروژه

  .اند سؤال كنكور سه سال اخير را به خود اختصاص داده6طور متوسطها بههاي آغازيان و قارچ مبحث *
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 كدام گزينه درست است؟ - 138

  ». .. . شود  آغازي كه با توليدمثل جنسي و غيرجنسي تكثير مي«
 .توليد نمايد 2Oتواند اتوتروف بوده و  مي -الف

  .زيستي با ميزبان خود برقرار نمايد اي هم تواند نوع ويژه مي -ب
  .ات خاص در غشاي سلولي خود باشدنيزئتواند اغلب داراي ت مي - ج
  .ز نمايدها را فاگوسيتو باكتري ،غشاي خود ازاي  بخش ويژه درتواند  مي -د
  .الف همانند ج درست است) 2  .الف همانند ب درست است) 1
 .ب همانند ج نادرست است) 4  .ب همانند د نادرست است) 3

 . . . .در طي تقسيم زيگوت  - 139

  .هاي مشتق از گلژي دخالت دارند اوگلنا وزيكول )1
  .شود كپك مخاطي پالسموديومي، دو سلول با اطالعات مشابه ايجاد مي) 2
  .شوند هايي با محتواي ژنتيكي مشابه از هم جدا مي پ كروموزومكل) 3
 .توانند چهار نوع ژنوتيپ متفاوت داشته باشند شوند كه مي هايي دوتاژكي ايجاد مي كالميدوموناس سلول) 4

 . . . .نمايد؟ آغازي  كامل مي نادرستيطور  يك جملة زير را به در مورد جانوران مقابل كدام - 140

 -ج        -ب      -الف

          

  -د

  .ها باشد تواند از پالنكتون مي) د(همانند ) ج) (1

  .در ايجاد ساختار چهار كروماتيدي ناتوان است) ج(همانند ) الف) (2
  .كربنه است سيون تركيبي پنجداراي آنزيمي براي كربوكسيال) د(د همانن) ب) (3
 .باشد ران همنوع ميبا جاندا رابطههرگونه فاقد ) ب(همانند ) الف) (4

 . . . .در شكل مقابل دو سلول در حال ادغام  - 141

  .اند حاصل تقسيم با كاهش تعداد كروموزوم) 1
  .اند سلول بالغ ايجاد شدهنوع از تقسيم يك قطعاً ) 2
  .نمايند ط نامساعد ايجاد ميايدر مرحلة بعد ساختار مقاوم به شر) 3
   .را ايجاد نمايند بالغاندار ئوسپوراند كه با رشد خود مي توانند جز) 4
 

 . . . .اي تعلق دارد كه  جاندار مقابل به شاخه - 142

   .هايي با اندازة متفاوت دارد هر يك از اعضاي آن هسته) 1
  .پردازد با زوايد سيتوپالسمي قابل انعطاف به زندگي هتروتروفي مي) 2
فعال  طور براي مقابله با افزايش فشار اسمزي سلول، آب اضافه را به) 3

  .نمايد دفع مي
هاي   لولهبراي توليدمثل قطعاً كروماتيدهاي خواهري را با كوتاه شدن ) 4

  .نمايد ريز از هم جدا مي
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 . . . .در چرخة زندگي كالميدوموناس هر سلول  - 143

  .دار، حاصل تقسيم ميتوز است دي تاژكيهاپلوئ) 1
  .دهد ديپلوئيد در شرايط نامساعد تقسيم ميوز انجام مي) 2
  .حاصل از تقسيم ميوز، توانايي لقاح در شرايط نامساعد را دارد )3
  .بالغ تبديل شود اندارجتواند به  حاصل از تقسيم ميتوز در شرايط نامساعد، نمي) 4

 . . . . هاي مخاطي پالسموديومي  كپك. . . . هاي مخاطي سلولي  در كپك - 144

  .شود ميمانند متحرك حاصل  هاي آميب هاگ از تجمع سلول –همانند ) 1
  .شود هاي هاپلوئيدي حاصل مي جاندار جديد از نمو سلول –برخالف ) 2
  .گيرد تر چرخة توليدمثلي در قسمت ديپلوئيدي صورت مي بيش –همانند ) 3
  .متصل به غشاء پالسمايي دارند DNAكه  گيرد صورت مياز جانداراني تغذيه  –برخالف ) 4

 . . . . ،. . . . جزء قارچي ها كه زيستي قارچ مدر نوعي رابطة ه - 145

  .كند هاي گياهي نفوذ مي به درون ريشهقطعاً خينه ن –تر بازيديوميست است  بيش) 1
  .كلروپالست الزاماً در جزء فتوسنتزكننده وجود دارد –تر آسكوميست است  بيش) 2
  .كند هاي قابل جذب تجزيه مي وجود را به مولكولهاي گوارشي مواد آلي م قارچ با ترشح آنزيم – برد فقط سود مي) 3
 .با تبديل آمونياك به نيترات در ايجاد اكوسيستم نقش دارد – باشد تر قابل مشاهده مي بيش) 4

 . . . .ونيفر، هر در چرخة زندگي ريزوپوس استول - 146

  .شود هاي درخت كاج، در محيط پخش نمي هاگ جنسي برخالف هاگ) 1
  .تقسيم ميوز، چندين هستة ديپلوئيد دارد دهندة ساختار انجام) 2
  .شود هاگ غيرجنسي، در نوك ريزوئيدهاي موجود در نان ايجاد مي) 3
 .شود ن ميلوسيتوپالسم در استويافتن ن، ديوارة عرضي ناقصي دارد كه باعث جريان لوسلول استو) 4

 كند؟ كدام گزينه عبارت زير را به درستي كامل مي - 147

	»	. . . .و برخالف. . . . همانند. . . . «
  .توانند ساكن آب شيرين باشند مي ـ تاژكداران چرخان،	بيشتر اوگلناها، هتروتروف هستند-ها آميب) 1
	.هاي مرطوب زندگي كنند توانند در خاك هاي سبز، مي داران، پاي كاذب دارند ـ جلبك روزن -ها آميب) 2
	.دهد تر توليدمثل غيرجنسي انجام مي ، بيشهر سياهكي -عرضي است ةارهايي با ديو قارچ چتري، داراي نخينه -قارچ فنجاني) 3
  .دهد اسپيروژير، در شرايط نامساعد، توليدمثل غيرجنسي انجام مي -تواند كلني تشكيل دهد كالميدوموناس، مي -كپك مخاطي سلولي) 4

 كند؟ كامل مي نادرستيه، عبارت زير را به دهد؛ كدام گزين با توجه به شكل زير كه ساختار توليدمثلي نوعي قارچ را نشان مي - 148

	. . . .شده است،  نشان داده . . . . 	در بخشي كه با شماره

	.كنند دهند و رشد مي چندين زيگوت، ميوز انجام مي -3) 1
  .ها، داراي يك مجموعه كروموزومي است هر يك از هسته -2) 2
	.شوند مي در شرايط مساعد، چندين هاگ غيرجنسي، بالغ و رها -1) 3
  .آورد  ها را فراهم مي منافذي در ديواره عرضي امكان اتصال زيستي سلول -4) 4

  . . . .، برخالف. . . . در چرخه زندگي  - 149
	.گيرد كانديدا آلبيكنز، هر ساختار توليدكننده هاگ غيرجنسي، در بخشي از آسكوكارپ شكل مي -قارچ فنجاني) 1
  .گيرد ها، هسته ديپلوئيدي شكل مي الفاصله پس از ادغام نخينهآسكوميست پرسلولي، ب -اي قارچ ژله) 2
	.هاي جنسي براي رشد بايد از ساختار جنسي خارج شوند ها، هاگ زيگوميست -آمانيتا موسكاريا) 3
  .شود هاي هاپلوئيد ايجاد مي ريزوپوس، هاگ غيرجنسي مستقيما از ميتوز سلول -صدفيقارچ ) 4
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 كند؟ درستي كامل ميكدام گزينه عبارت زير را به  - 150

  ». . . .برخالف . . . . هاي  بكلج. . . . « 
	.كنند جز كلروفيل جذب مي اي به هاي گوگردي، بخش اعظم نور خورشيد را با كمك رنگيزه باكتريهمة  –قرمز  –برخي ) 1
  .هاي برهنه نيستند سنگ ها، قادر به جذب مواد معدني از تخته آسكوميست –سبز پرسلولي  –همه ) 2
	.گياهان، هر دو نوع توليدمثل جنسي و غيرجنسي را دارندهمة  –سبز  –بسياري از ) 3
  .سازند ترين جاندار روي زمين، با ميتوز گامت مي بزرگ –اي  قهوه –همه ) 4

 
 

  

 
 .ودش از قلب خارج مي. . . . وارد قلب شده و خون . . . . خون  ،داران زنده ترين مهره در دستگاه گردش خون موفق - 151

  اكسيژن و پراكسيژن  كم –اكسيژن و پراكسيژن  كم) 2 اكسيژن كم –اكسيژن  كم) 1
  اكسيژن و پراكسيژن كم –اكسيژن  كم) 4  اكسيژن كم –اكسيژن و پراكسيژن  كم) 3

  . . . . در دستگاه تنفس سسك سينه سرخ  - 152
  .شود شود، در بازدم چرخة تنفسي بعدي از دستگاه تنفس خارج مي م وارد دستگاه تنفس مينشده كه در يك د  هواي تهويه) 1
  .كند نشده طي مي تري را در ناي نسبت به هواي تهويه شده، مسير طوالني  هواي تهويه) 2
  .است تر از محيط هاي هوادار عقبي بيش شود، فشار هوا در كيسه ها خارج مي هر زمان هواي تهويه شده از شش) 3
  .شوند هاي هوادار جلويي از هواي تهويه شده پر مي شوند، كيسه هاي هوادار عقبي از هوا خالي مي كيسه هر زمان) 4

  . . . . بكرزايي  - 153
  .هاي سوماتيك فاقد نقش است در انتقال گازهاي تنفسي به سلولآن ممكن نيست در جانوري رخ دهد كه دستگاه گردش خون ) 1
  .نوري رخ دهد كه خون خارج شده از قلب با عبور از يك شبكة مويرگي مجدداً به قلب وارد شودممكن نيست در جا) 2
  .نمايد ميدار را از سطوح تنفس خود دفع  ممكن است در جانوري رخ دهد كه مادة زايد نيتروژن) 3
  .ا از بدن خارج نمايدشدن ديافراگم كامل آن بخشي از ظرفيت حياتي ر ممكن است در جانوري رخ دهد كه غير مسطح) 4

 است؟ نادرستكدام  - 154

  . . . . جانوران . . . . يند توليدمثل آدر طي فر
  .شود كه با ميوز گامت ايجاد نمايد اي حاصل  زاده ممكن است –غيرجنسي ) 1
  .جهش در كروموزوم اتوزوم سلول سوماتيك به نسل بعد منتقل شودممكن است  –غيرجنسي ) 2
  .د را داردلگوت نيمي از اطالعات هر واهر زيهمواره  –جنسي ) 3
  .دنند با هم لقاح يابنتوابتقسيم متفاوت نوع دو گامت حاصل از دو ممكن است  –جنسي ) 4

  . . . . در حركت  - 155
  .هاي حلقوي كاهش يافته است در ساركومر ماهيچه Zتر، فاصلة بين دو خط  هاي ضخيم كرم خاكي، در حلقه) 1
  .دارند وجودبرگ متحرك، شش جفت ماهيچه درون پاها ) 2
  .دناند، دخالت دار ها متصل كرده هايي كه مچ را به ستون مهره اكوئوس، ماهيچه) 3
  .هاي هوايي درون ساختار تنفسي دخالت دارند عمودي ماهيان در آب، كيسه) 4

  . . . . دار دفعي  زايد نيتروژن مادة - 156
  .ها دفع گردد تواند توسط كليه دار نمي جانور آبششدر ) 1
  .حاصل شده باشد دئوكسي ريبوزتواند از متابوليسم  كنند نمي در جانوراني كه آمونياك دفع مي) 2
  .ايجاد شود  ت مادهگامتواند توسط جانوري با توانايي ميتوز  به صورت اوريك اسيد، نمي) 3
  .بسته توليد و دفع شود تواند توسط جانوري با گردش خون به صورت آمونياك، نمي) 4

  »7«  پروژه
  

  ارديبهشت1آزمون

  دقيقه 15: وقت پيشنهادي
   115تا  112و  76تا  74، 68تا  64، 56تا  53، 46تا  39هاي  صفحه :1و آزمايشگاه   شناسي زيست
  231تا  228و  147تا  145، 125، 124، 78تا  72، 63تا  61، 53تا  49، 24هاي  صفحه:2و آزمايشگاه  شناسي زيست
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  دانشگاهي پيش شناسي زيست
  

  )علي كرامت(  »2« گزينه -131
  .ها است جزء فتوسنتزكننده در گلسنگ، جلبك سبز، سيانوباكتري يا هر دوي آن

شود كه از به هم  در طي فعاليت جزء فتوسنتزكننده، گاز اكسيژن توليد مي
هاي اُزن شكل  ها در باالي جو تحت تأثير اشعة خورشيد مولكول پيوستن آن

  :ها رد ساير گزينه. يرندگ مي
 يتركيب اصلمشابه از كيتين است كه  ،ديوارة سلولي جزء قارچي: »1«گزينه 

  .باشد اسكلت خارجي حشرات نيز مي
  .رابطة بين جزء قارچي و جزء فتوسنتزكننده از نوع همياري است  :»3«گزينه 
 .ها، جزء قارچي يك آسكوميست است تر گلسنگ در بيش: »4«گزينه 

  )263و  178، 61هاي  صفحهدانشگاهي،  شناسي پيش زيست() ها قارچ(
 --------------------------------------------  

  )علي كرامت(  »3« گزينه - 132
 هشـت ها نظير نوروسپوراكراسا و ساكاروميسزسرويزيه  از هر زيگوت آسكوميست

ها نظيـر كپـك    كه از هر زيگوت زيگوميست شود، درحالي هاگ جنسي ايجاد مي
هـا نظيـر قـارچ     زيگـوت بازيديوميسـت  از هر سياه نان يا ريزوپوس استولونيفر و 

  .شود اي، چهار هاگ جنسي توليد مي ژله
  )259تا  255و  5هاي  صفحهدانشگاهي،  شناسي پيش زيست() ها قارچ(

 --------------------------------------------  
  )حميد راهواره(  »3« گزينه - 133

  .موارد نادرست هستند ساير» ب«به جز مورد 
  .سك اما فاقد نخينه هستندآمخمرها داراي : »الف«
چندين كه داراي  باشد ميها ساختار مقاوم زيگوسپورانژ  در بين قارچ: »ب«

  .ستسلول ديپلوئيد از يك نوع ا
توليدمثل غيرجنسي دارند و سايرين تنها توليدمثل  ها زنگبعضي از : »ج«

  .جنسي دارند
  .شود ماند و پخش نمي سپورانژ ميوپوس استولونيفر در زيگويزر هاي هاگ: »د«
  .كنند زدن توليدمثل مي با جوانهتر مخمرها  بيش: »ه«
تشكيل ادغام دو هستة هاپلوئيد و با ) ساختار گرزمانند(بازيديوم در : »و«

  .الل مشاهده كرد توان دو هستة ديپلوئيد، براي يك صفت مي
  )259تا  255هاي  انشگاهي، صفحهد شناسي پيش زيست() ها قارچ(

 --------------------------------------------  
  )حسن محمدنشتايي(  »4« گزينه - 134

در تواند  ميسلول مورد سؤال داراي ژنوتيپ ديپلوئيد است و اين نوع ژنوتيپ 
شود، وجود  م دو هستة هاپلوئيد تشكيل مياز ادغاكه قارچ صدفي بازيدي 

  .داشته باشد
  .آسپرژيلوس توليدمثل جنسي ندارد: »1«گزينه 
  .ستاسپورانژ هاپلوئيد ا: »2«گزينه 
  .كانديدا آلبيكنز نخينه ندارد: »3«گزينه 

  )259تا  257و  255، 111، 110هاي  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() ها قارچ(
 ) 158، صفحة 2شناسي و آزمايشگاه  زيست(

  )حسن محمدنشتايي(  »2« گزينه -135
  .نادرست هستند» ج«و  »ب«موارد 

هاي هاپلوئيد كالميدوموناس در شرايط مساعد محيطي  سلول: »الف«
بدون كاهش تعداد (غيرجنسي انجام داده و با تقسيم ميتوز  مثلتوليد

  .سازند ئوسپورها را ميزنهايتاً ) كروموزوم
در چرخة زندگي ريزوپوس استولونيفر، زيگوت در شرايط نامساعد : »ب«

 256صفحة (كند  د اما در شرايط مساعد محيطي ميوز ميشو تشكيل مي
  ) كتاب درسي

در چرخة زندگي كپك مخاطي پالسموديومي، در شرايط نامساعد : »ج«
ها در شرايط مساعد به نوعي  شود كه اين هاگ هاي مقاوم تشكيل مي هاگ

  .شود دار تبديل مي سلول آميبي يا تاژك
هاي  تعدادي از سلولهاي محيطي،  هنگام تنشك مخاطي سلولي، پدر ك: »د«

  .سازند شوند و يك كلني پرسلولي مي يكديگر جمع مي مانند با آميب
  )256 و 255و  242تا  240، 227هاي  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() ها قارچ(

    )140و  130 هاي ، صفحه2شناسي و آزمايشگاه زيست(
------------------------------------------- -  

 )شايق علي پناهي(  »2« گزينه - 136

كه سبب  هايي و قارچاست بافت پوششي حاوي الية شاخي، پوست 
شته ها تعلق دا به گروه دئوتروميستد نتوان ميشوند  ي ميهاي پوست بيماري

ها توليدمثل  است كه در آن يهاي ها مشتمل بر قارچ دئوتروميست. دنباش
ها در شاخة  تر آن ولي، بيشهاي مولك شود و براساس روش جنسي ديده نمي

 يسلول هاي تك گونه هماي كه در آن  د، شاخهشون  بندي مي طبقه آسكوميكوتا
  .شود و هم پرسلولي ديده مي

  )256تا  254هاي  صفحهدانشگاهي،  شناسي پيش زيست() ها قارچ(  
  ) 43، صفحة 1شناسي و آزمايشگاه  يستز(

  ) 6، صفحة 2شناسي و آزمايشگاه  زيست(
---- ----------------------------------------  

  )مسعود حدادي(  »2« گزينه -137
هاي قرمز  آيند و گلبول ها در كبد، پديد مي ها از تقسيم اسپوروزوئيت مروزوئيت

هاي كبدي و هم  ها هم در سلول پس مروزوئيت. كنند خون را آلوده مي
  .دارند توانايي تكثيرهاي قرمز  درگلبول

  )243و  242، 57هاي  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() آغازيان(  
 --------------------------------------------  

  )فرد اميرحسين بهروزي(  »1« گزينه - 138
و ) پارامسي(ها، مژكداران  ، دياتوم)كالميدوموناس(ها  آغازياني مانند جلبك

هم توليدمثل جنسي و هم هاي مخاطي  و كپك) ماالرياعامل (داران  هاگ
  :بررسي موارد. باشند ميدارا را يرجنسي غ
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توليد  2Oسبز كالميدوموناس اتوتروف است و در طي فتوسنتز   جلبك - الف
  )درست. (كند مي
اي از رابطة  رابطة انگلي نوع ويژه. ماالريا زندگي انگلي داردعامل  - ب
  )درست. (زيستي است هم
  )نادرست(غشاي سلول  ها ديواره اغلب داراي تزئينات خاص است نه در دياتوم - ج
  )درست(پردازند  ها مي باكتري  مژكداران نظير پارامسي از طريق شيار دهاني به تغذية - د

  )آغازيان(
  )243تا  236و  232، 231، 227، 178هاي  صفحهدانشگاهي،  شناسي پيش زيست(

  ) 14، صفحة 1شناسي و آزمايشگاه  زيست( 
-------------------------------------- ------  

  )بهرام ميرحبيبي(  »4« گزينه -139
دهد و اگر در طي ميوز كراسينگ اور رخ  زيگوت كالميدوموناس ميوز انجام مي

توانند چهار ژنوتيپ متفاوت  دار حاصل مي هاي هاپلوئيد تاژك دهد، سلول
   .داشته باشند

 )227و  111، 110هاي  هدانشگاهي، صفح شناسي پيش زيست() آغازيان(

------------ --------------------------------  
  )بهرام ميرحبيبي(  »4« گزينه - 140

  كالميدوموناس  - تاژكدار چرخان و د - دياتوم، ج - آميب، ب - الف
توانند برسر مواد غذايي  كنند، مي هايي كه در يك محيط زندگي مي آميب

  :ها بررسي ساير گزينه .رقابت داشته باشند
هم تاژكداران چرخان و هم . كن آب هستندها آغازيان سا پالنكتون: »1«گزينه 

  .كنند كالميدوموناس در آب زندگي ميهاي سبز مانند  كبلج
ايجاد ساختار چهار كروماتيدي در ارتباط با ميوز و تتراد است و : »2«گزينه 

كه توليدمثل جنسي ندارند نظير آميب و تاژكدار چرخان مشاهده  آغازياني در
  .شوند نمي

كربنه را دارد و  5روبيسكو توانايي كربوكسيالسيون تركيبي  آنزيم: »3«گزينه 
  .شود ران فتوسنتز كننده نظير دياتوم و كالميدوموناس ديده ميادر جاند

  )آغازيان(
  )235و  234، 232 تا 230، 227، 225، 187، 186هاي  دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست(  

  ) 42، صفحة 1شناسي و آزمايشگاه  زيست(
  ) 140، صفحة 2اسي و آزمايشگاه شن زيست(

 --------------------------------------------  
  )بهرام ميرحبيبي(  »3« گزينه -141

ادغام دو گامت كالميدوموناس در توليدمثل جنسي است با شكل در ارتباط 
زيگوسپور ساختاري مقاوم . شود زيگوسپور ايجاد ميها  آنكه پس از ادغام 

  :ها رد ساير گزينه .محيطي استنسبت به شرايط نامساعد 
  ).نه ميوز(حاصل ميتوزاند  ي كالميدوموناسها گامت: »1«گزينه 

لول و نوع ساز د توانند لقاح انجام دهند پس وت ميمتفا هاي گامت: »2«گزينه 
  .اند  بالغ متفاوت ايجاد شده

  .است نه زئوسپور ي كالميدوموناسها شكل مربوط به گامت: »4«گزينه 
  )227 دانشگاهي، صفحة شناسي پيش زيست() نآغازيا(  

 --------------------------------------------  
  )بهرام ميرحبيبي(  »4« گزينه -142

شكل مربوط به پارامسي از شاخة مژكداران است كه قطعاً در طي ميتوز و ميوز 
  )ريز هاي لوله(ميكروتوبولي دوك  هاي رشته نكروماتيدهاي خواهري با كوتاه شد

  .شوند هم جدا مي از
  :ها رد ساير گزينه

  .تر مژكداران دو هسته دارند بيش: »1«گزينه 
  .اند مژكداران فاقد زوائد سيتوپالسمي: »2«گزينه 
مژكداران براي مقابله با كاهش فشار اسمزي به كمك واكوئل : »3«گزينه 
  .كنند دار و با صرف انرژي آب را از سلول خارج مي ضربان

  )236دانشگاهي، صفحة  شناسي پيش ستزي() آغازيان(  
  ) 141و  140، 134، 132 هاي ، صفحه2شناسي و آزمايشگاه  زيست(

 --------------------------------------------  
  )دوالبي عليرضا نجف(  »4« گزينه - 143

زيگوت پس از . شود دار ايجاد مي هاپلوئيد تاژك  از تقسيم ميوز زيگوت، سلول
حاصل تقسيم ميتوز در شرايط  ،ها گامت. كند عد، ميوز ميعبور از شرايط نامسا

  .دنشو و به سلول بالغ تبديل نمي هستندنامساعد 
  )227 دانشگاهي، صفحة شناسي پيش زيست() آغازيان(

 --------------------------------------------  
  )مهدي جباري(  »2« گزينه -144

  :ها تشريح گزينه
مانند به  هاي آميب لولي تعدادي از سلولهاي مخاطي س در كپك: »1«گزينه 

هاي  سازند كه براي كپك ها را مي شوند و درنهايت هاگ دور يكديگر جمع مي
  .باشد مخاطي پالسموديومي صادق نمي

شوند  ها وقتي رها مي هاي مخاطي سلولي هر يك از هاگ در كپك: »2«گزينه 
هاي پالسموديومي از  يابند اما در كپك آميب مانند جديدي نمو مي  به سلول

  .شود هاي جديد ايجاد مي ها پالسموديوم ميتوز زيگوت
  .تواند صادق باشد هاي مخاطي سلولي نمي براي كپك: »3«گزينه 
  .كنند ها تغذيه مي از باكتري  هر دو كپك: »4«گزينه 

  )240و  239هاي   دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() آغازيان(
------------------------ --------------------  

  )مهدي جباري(  »3« گزينه -145
  :ها تشريح گزينه

تـر از نـوع بازيديوميسـت     اي، قارچ بـيش  ريشه –قارچ   در رابطة: »1«گزينه 
هـاي گيـاهي    ريشههاي قارچ اغلب به درون  باشد كه در اين رابطه نخينه مي

  .كنند نفوذ نمي
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الزاماً كلروپالست وجود ندارد مثالً ممكن است ايـن   در گلسنگ: »2«گزينه 
  .رابطه بين سيانوباكتري و قارچ ايجاد شود

هاي گوارشي مواد آلي موجـود را بـه    ها با ترشح آنزيم همة قارچ: »3«گزينه 
  .كنند هاي قابل جذب تجزيه مي مولكول
ن پنهـا   هـاي نخينـه   ها جزء فتوسـنتزكننده در اليـه   گلسنگدر : »4«گزينه 

  .گذاري كند نه شوره شود و درضمن گلسنگ نيتروژن را تثبيت مي مي
  )263و  262هاي   دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() ها قارچ( 

 --------------------------------------------  
  )دوالبي عليرضا نجف(  »2« گزينه -146

فيت هاي كاج در اسپورو هاي جنسي ريزوپوس داخل زيگوسپورانژ و هاگ هاگ
دهندة ميوز در ريزوپوس است  زيگوسپورانژ تنها ساختار انجام. ماند آن، باقي مي

  .ديوارة عرضي ندارندمعموالً ها  زيگوميست نخينة. دارد 2nكه چندين هستة 
  )256و  255هاي   دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() ها قارچ(

  ) 189تا  187هاي  صفحه، 2شناسي و آزمايشگاه  زيست(
 --------------------------------------------  

   )مهرداد محبي(  »4« گزينه -147

در خاك كپك مخاطي سلولي مانند  هاي آميب سلولي در شرايط مساعد تك
ها  مانند اين آميب در شرايط نامساعد. بلعند ها را مي كنند و باكتري حركت مي

كالميدوموناس . سازند يك كلني پرسلولي ميشوند و  به دور يكديگر جمع مي
كپك مخاطي سلولي .هايي از انواع مختلفي سلول توليد كند تواند كلني نيز مي

 .دهد برخالف اسپيروژير در شرايط نامساعد، توليدمثل غيرجنسي انجام مي

  :ها بررسي ساير گزينه
تواند  ها مي اند و گروهي از آن ها همانند بيشتر اوگلناها هتروتروف آميب) 1

در آب شيرين و  چرخانانواع كمي از تاژكداران . ساكن آب شيرين باشد
  .كنند ها در درياها زندگي مي بيشتر آن

پاي (هاي سيتوپالسمي  داران هر دو به كمك برآمدگي ها و روزن آميب) 2
هاي سبز  ها مانند جلبك گروهي از آميب. كنند حركت مي) كاذب

  .هاي مرطوب زندگي كنند خاك توانند در ميكروسكوپي مي
. ي عرضي است ها، نخينه داراي ديواره ها و بازيديوميست در آسكوميست) 3

ها نادراست و فقط در بعضي از  توليدمثل غيرجنسي در ميان بازيديوميست
 )ها قارچ(  .دهد ها به فراواني روي مي ها و سياهك زنگ

 )145 ة، صفح2و آزمايشگاه ناسي ش زيست(

 )259تا  256و  254، 239، 235، 234 ،232تا  227هاي  دانشگاهي، صفحه ناسي پيشش زيست(

 --------------------------------------------  
   )مهرداد محبي(  »4« گزينه - 148

را نشان  ريزوپوس استولونيفراين شكل زيگوسپورانژ و اسپورانژ يك قارچ 
 .استهاي خود  فاقد ديواره عرضي در نخينه اين قارچ. دهد مي

  :ها بررسي ساير گزينه

هرگاه شرايط مساعد . چندين زيگوت وجود دارد) زيگوسپورانژ( 3ش در بخ) 1
دهند و  هاي موجود در زيگوسپورانژ تقسيم ميوز انجام مي شود، زيگوت

 .رويند مي

ها داراي يك  يك نخينه هاپلوئيد است، لذا هر يك از هسته 2بخش ) 2
  .باشند مجموعه كروموزومي مي

است و در پي ميتوز و نمو، ) هاگدان غيرجنسي(اسپورانژ  1بخش ) 3
  .كند هاي غيرجنسي را توليد مي هاگ

  )256تا  254هاي   دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() ها قارچ(
  ) 123، صفحة 2شناسي و آزمايشگاه  زيست(

  ) 42، صفحة 1شناسي و آزمايشگاه  زيست(
 --------------------------------------------  

   )حبيمهرداد م(  »3« گزينه -149

جنسي يا همان  هاگدانهاي جنسي بدون خروج از  ها، هاگ در زيگوميست
هاي جنسي براي  ها، هاگ كنند، ولي در بازيديوميست زيگوسپورانژ رشد مي

  .رشد بايد از سطح بازيديوم جدا شده و در خاك رشد كنند
  :ها بررسي ساير گزينه

ار توليدكننده قارچ فنجاني يك آسكوميست است، اما آسكوميست ساخت) 1
  .كند توليد ميدرون آسكوكارپ را ) آسك(هاگ جنسي 

. شوند ادغام مي زندگيها در قسمتي از چرخه  در هر دو نوع قارچ، نخينه) 2
شوند و  ها ادغام مي اي تشكيل و سپس اين هسته هاي دوهسته ابتدا سلول

  . سازند هاي ديپلوئيد مي هسته
وئيد ايجاد لهاي هاپ جه ميتوز سلولدر ريزوپوس، هاگ غيرجنسي در نتي) 4

 .شود مي

  )259تا  254هاي   دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() ها قارچ(
 --------------------------------------------  

  )مهرداد محبي(  »2« گزينه -150
ها  توانند در ساختار گلسنگ نقش داشته باشند و قارچ ها مي آسكوميست

هاي برهنه را دارند، ولي  سنگ تي از تختهتوانايي جذب مواد معدني ح
پس . هاي برهنه نيستند سنگ ها قادر به جذب مواد معدني از تخته جلبك

  . كنند هاي موجود در ساختار گلسنگ دريافت مي ها را از قارچ آن
  :ها بررسي ساير گزينه

هاي قرمز، بخش  جلبكهمة هاي گوگردي ارغواني همانند  باكتري: »1«گزينه 
  .كنند جز كلروفيل جذب مي اي به نور خورشيد را با كمك رنگيزهاعظم 
ها  رجنسي و همة آني، داراي توانايي توليدمثل غتر گياهان بيش: »3«گزينه 

هاي سبز توانايي انجام  همة جلبك. داراي توانايي توليدمثل جنسي هستند
 هم انجامجنسي ها توليدمثل  تر آن توليدمثل غيرجنسي را دارند و بيش

توانند هر دو  ها مي تر گياهان و جلبك توان گفت بيش بنابراين مي. دهند مي
  .نوع توليدمثل جنسي و غيرجنسي را انجام دهند
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هر دو جاندار . ترين جاندار روي زمين درختي به نام سكويا است بزرگ: »4«گزينه 
  .سازند ذكرشده، چرخة زندگي از نوع تناوب نسل دارند و با ميتوز گامت مي

  )263و  233، 232، 216، 181 هاي دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() ها قارچ(  
 ) 180و  179هاي  ، صفحه2شناسي و آزمايشگاه  زيست(

 --------------------------------------------  
  پايه شناسي زيست

  
  )بهرام ميرحبيبي(  »3« گزينه -151

دهليز و (ها  داران زنده هستندكه به حفرات قلب آن ترين مهره ها موفق ماهي
كنندة بافت قلب خون روشن  هاي تغذيه شود، اما رگ خون تيره وارد مي)  بطن
ن شو هم خون رو) اكسيژن كم(آورند، پس در قلب هم خون تيره  مي قلبرا به 

شود تنها خون  شود اما خوني كه از قلب خارج مي وارد مي) ژنيپراكس(
  .اكسيژن است كم

  )63فحة دانشگاهي، ص شناسي پيش زيست(  
  ) 76و  75هاي  ، صفحه1شناسي و آزمايشگاه  زيست(

 --------------------------------------------  
  )سينا نادري(  »1« گزينه -152

در دستگاه تنفس پرندگان نظير سسك سينه سرخ هواي تهويه نشده در دم 
 ها، در دم بعدي وارد هاي هوادار عقبي، در بازدم اول وارد شش اول وارد كيسه

هاي هوادار جلويي و در بازدم بعدي از ناي و دستگاه تنفس پرنده خارج  كيسه
  .شود مي

  ) 67 ة، صفح1شناسي و آزمايشگاه  زيست(
 --------------------------------------------  

  )علي كرامت(  »3« گزينه -153
ها، زنبورعسل  ها، سوسمارها و قورباغه ها، برخي از ماهي بكرزايي در قاصدك

. دهد اند رخ مي ها دور از نرها زندگي كرده ه و مارهاي مادة مسني كه سالماد
رد . شود دفع مي  )ها آبشش(ح تنفسي واز سط دار ها مادة زايد نيتروژن ماهي در

  :ها ساير گزينه
زنبور جز حشرات است و دستگاه گردش خون حشرات در انتقال : »1«گزينه 

 .قد نقش استهاي سوماتيك فا گازهاي تنفسي به سلول

  .شود در خزندگان و دوزيستان گردش خون مضاعف ديده مي: »2«گزينه 
يك از  شود كه در هيچ ديافراگم كامل در پستانداران ديده مي: »4«گزينه 

  .شود پستانداران بكرزايي ديده نمي
  ) 103 ، صفحة1شناسي و آزمايشگاه  زيست( 

  ) 147و  146هاي  ، صفحه2شناسي و آزمايشگاه  زيست(
 --------------------------------------------  

  )بهرام ميرحبيبي(  »3« گزينه -154
وري تخمك در مارهاي مادة مسن، تنها اطالعات يك رزيگوت حاصل از خودبا

والد را دارد و در لقاح تخمك ملكه با اسپرم زنبور نر نيز زيگوت ايجاد شده 
  :ها سي ساير گزينهبرر. تمامي اطالعات والد نر را در اختيار دارد

زدن كه نوعي روش توليدمثل غيرجنسي است،  هيدر با جوانه  :»1«گزينه 
  .كند كه توانايي توليدمثل جنسي و ايجاد گامت دارند هايي ايجاد مي زاده

  .تواند رخ دهد زدن، اين فرآيند مي براي هيدر در طي جوانه: »2«گزينه 
و ميوز   )اسپرم(ز وها حاصل ميت گامت ،زنبورهاي عسلدر توليدمثل جنسي : »4«گزينه 

  )25دانشگاهي، صفحة  شناسي پيش زيست(  .هستند  )تخمك(
  ) 147تا  145هاي  ه، صفح2شناسي و آزمايشگاه  زيست( 

 --------------------------------------------  
  )شايق علي پناهي(  »2« گزينه - 155

و ماهيچه ها د در حشرات نظير برگ متحرك، درون هر شش پاي آن
  :ها رد ساير گزينه. در حركت نقش دارد) جفت ماهيچه درمجموع شش(

هاي حلقوي در حال  هاي ضخيم ماهيچه در كرم خاكي، در حلقه: »1«گزينه 
  .ها كاهش نيافته است در ساركومر آن Z وطاند، درنتيجه فاصلة بين خط استراحت

ها متصل  اي كه مچ را به ستون مهره ماهيچه) ساكوئو(در اسب : »3«گزينه 
  . كند، وجود ندارد

در ساختار تنفسي خود ) شش(هاي هوايي  ها فاقد كيسه ماهي: »4«گزينه 
كند در  هستند و بادكنك شنا نيز كه به حركات عمودي كمك مي) ها آبشش(

  .خارج از ساختار تنفس قرار دارد
 ) 116تا  112ي ها ه، صفح1شناسي و آزمايشگاه  زيست( 

 --------------------------------------------  
  )شايق علي پناهي(  »2« گزينه -156

باشد، پس از  دئوكسي ريبوز نوعي قند است كه در ساختار خود فاقد نيتروژن مي
  :ها رد ساير گزينه. شود داري توليد نمي متابوليسم اين تركيب مادة زائد نيتروژن

  .كنند ها دفع مي استخواني اوره را از كليه برخي ماهيان: »1«گزينه 
كنند، در زنبورعسل ماده، تخمك  حشرات اوريك اسيد دفع مي: »3«گزينه 

  .آورد در طي بكرزايي با ميتوز، زنبور عسل نر را به وجود مي  )گامت ماده(
توانند آمونياك را توليد و  ها با داشتن گردش خون بسته مي ماهي: »4«گزينه 

  .دفع كنند
  ) 104و  103، 4هاي  ه، صفح1شناسي و آزمايشگاه  زيست( 

  ) 107، صفحة 2شناسي و آزمايشگاه  زيست(
 --------------------------------------------  

  )بهرام ميرحبيبي(  »2« گزينه - 157
  . اي است كه تنها يك نوع كروموزوم جنسي دارد ملخ حشره. اند همة موارد نادرست

هاي بدن مستقل از دستگاه گردش مواد  ي تنفسي به سلولانتقال گازها: »الف«
  .است

در ملخ شروع گوارش مكانيكي به كمك صفحات آرواره مانند اطراف : »ب«
  .گيرد دهان صورت مي

) جفت يك هن(هاي هر قطعه از بدن را يك گرة عصبي  فعاليت ماهيچه: »ج«
  .كند كنترل مي
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 كند؟ تكميل ميادرستي زير را به ن ةكدام عبارت جمل - 121

  ».كند نيز توليد مي. . . . پديد آورد، قطعاً . . . . هر قارچي كه بتواند «
  ريبوزومساز  پيشدرون هستك،  –نوعي بيماري در انسان  )1
  ريزوئيد -ضخيم زيگوسپورانژي با ديوارة )2
  را مستقيماً با ميتوز هاي جنسي هاگ - لفنجاني شكة هاي درهم بافت نخينه) 3
  ي عرضي با ديواره يهاي نخينه -هاي غيرجنسي را بر روي بازيدي هاگ) 4

  ي زندگي پالسموديوم مولد ماالريا درست است؟ ي چرخه طور معمول كدام عبارت، درباره به - 122
  .شوند ها در غدد بزاقي پشه يافت مي ها برخالف گامت اسپوروزوئيت) 1
  .شوند توليد مي ميزباني يكسانها در بدن  گامتوسيت وا ه گامت )2
  .شوند ها فقط در بدن يك ميزبان يافت مي مروزوئيت وها  گامتوسيت )3
  .يابند هاي بدون هسته تغيير مي ها در داخل سلول اسپوروزوئيت وها  مروزوئيت )4

  كند؟ طور مناسب كامل مي كدام گزينه، عبارت زير را به - 123
  ». . . . گي كاهوي دريايي، هر سلول ي زند در چرخه«
  .را دارد 2COتاژكدار با قدرت تقسيم ميتوز توانايي توليد ساختار پرسلولي با توانايي تثبيت  )1
  .اور قرار گيرد تأثير كراسينگ تواند تحت كه جزئي از ساختار پرسلولي است، مي )2
  .هاي هاپلوئيدي دوتاژكي بسازد اند سلولتو  مثلي، مي ديپلوئيدي توليد )3
  .سازد هايي با توانايي انجام ميوز مي لولديپلوئيدي، س )4

  كند؟ درستي تكميل مي كدام گزينه، عبارت زير را به - 124
  ».سازند را مي. . . . ايط محيطي مناسب، قطعاً توان بيان داشت كه در شر ، مي. . . . ي زندگي  با توجه به بخشي از چرخه«
  هاي بالغ ميوز نموده و زئوسپورها سلول -كالميدوموناس )1
  هاي هاپلوئيدي ها رويش نموده و رشته زيگوت - اسپيروژير )2
  هاي تاژكدار ها رويش نموده و سلول هاگ -هاي مخاطي كپك )3
  هاي بالغ ها ميتوز نموده و اسپوروفيت رويان -اي جلبك قهوه )4

    نمايد؟ تكميل مي نادرستي ي زير را به چند مورد جمله - 125
  ». . . .  دارد،. . . . هر جاندار آغازي كه «
  .كند تبديل مياي  ذخيرهانرژي نوري را به انرژي شيميايي  -ي چشمي لكه -لفا

  .شود ي درياها يافت مي الي ماسه همواره در البه -ظاهر حلزوني شكل -ب
  .كند مي تحت تاثير كراسينگ اور زاده هاي متنوع توليد -زندگي انگلي - ج
  .نمايد زيستي برقرار مي ي هم با نوعي جلبك رابطه -دار ي آهكي و سوراخ ديواره -د
  .در سلول پيكري خود، دو مجموعه كروموزوم را جاي داده است - ي دو قسمتي و سيليسي پوسته - هـ

1( 1    2( 2  3( 3   4( 4  
      . . . ها  و قارچ ها ي جلبك همه - 126

  .اند داراي توانايي انجام تنفس نوري )2    .ساكاريد دارند از جنس پلي اي هديوارتنها  )1
  .سازند هاگ مقاوم مي  در شرايط نامساعد )4    .هاي هاپلوئيد را دارند توانايي توليد سلول )3

     . . . ساكاروميسز سرويزيه،  - 127
  .حاوي آنزيم روبيسكو است )2    .مولد نوعي بيماري پوستي است )1
  .كيسه تنان دارداز توليدمثلي مشابه بعضي  )4    .   نوعي دئوتروميست است )3

      . . .  اسپورانژ در هر جانداري - 128
  .دهد تقسيم ميوز انجام مي )2      .باشد ديپلوئيدي مي )1
  .شود با تقسيم ميتوز ايجاد مي )4    .باشد مولد زئوسپور مي )3

 كند؟ تكميل مينادرستي كدام مورد جمله زير را به  - 129
  ». . .  تنيس ممكن ها، آسكوميست«
    .ها، آسكوكارپ بسازند بدون ادغام نخينه )2  .  طور مستقيم با تقسيم ميوز، هاگ توليد كنند هب )1
  .دنمحتوي هاگ غيرجنسي ايجاد كن ةكيس )4  .                          آسكوكارپ، آسك تشكيل دهندبدون  )3
 

 دقيقه 15: وقت پيشنهادي  267تا224هايصفحه:دانشگاهيپيششناسيزيست ارديبهشت 15 آزمون/»7«پروژه
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    . شوند مي.  . .آسكوميست پر سلولي، . . . . سيليوم  زندگي پني ةدر چرخ - 130
  ها تشكيل هاي غيرجنسي در نوك نخينه هاگ - همانند )1
    هاي غير جنسي توليد تر از هاگ هاي جنسي به مراتب بيش هاگ - همانند )2
  ها توليد هاي هاپلوئيدي، هاگ با انجام ميوز تخم و سپس ميتوز سلول -برخالف )3
  ثلي جنسي روئيده هاپلوييدي در درون ساختار توليدم  هاي سلول -برخالف )4

     . . . . . . نوروسپورا كراسازيگوت . . . .  آمانيتاموسكاريازيگوت در  - 131
 .باشد ميها  نخينه سلول ترين انتهايي –برخالف  )2    .سازد مي جنسي هاگ 8 سرانجام –مانند  )1
  .دهد ام ميقسيم ميتوز انجت ابتدا –برخالف  )4  .كند ايجاد ميساختارهاي چهار كروماتيدي –مانند  )3

  . . . ها،  اي ريشه –قارچ  در همة - 132
  .استسلولي جزء هتروتروف، فاقد توانايي توليد گامت به روش ميتوز  )1
    .كند نخينه به درون بخش گامتوفيتي گياه نفوذ پيدا مي )2
   .شود تثبيت نيتروژن در بخش هتروتروفي ديده مي )3
  .اند ه از نظر ژنتيكي يكسانهاي درون يك نخين هسته همة در بخش هتروتروف )4

      .باشد نمي. . . . است و . . .  كانديدا آلبيكنز - 133
  قادر به ايجاد استولون -انگل )2    زا بيماري -داراي ريزوئيد )1
 سلولي تك -اكسيدكربن قادر به آزادسازي دي )4    تك سلولي -فاقد آسكوكارپ )3

    .باشد نمي. . . .  بخش اين د وندار . . . .خود، . . .  در بخشها  گلسنگ ةهم - 134
 پرسلولي                                   -ن جو راژتوانايي تثبيت نيترو-هتروتروفي  )1
  الزاماً پرسلولي  -تيالكوئيد -اتوتروفي  )2
 انگل                                -بيش از چهار هاگ درون هاگدان -هتروتروفي  )3
  فاقد گليكوليز -تر كوچك ةبا انداز هاي ريبوزوم –اتوتروفي  )4

  . . . . در چرخة زندگي جاندارابل، با توجه به شكل مق - 135
  .پذير است ها امكان هاي نوك بعضي از نخينه كراسينگ اور فقط در سلول )1
هاگ ها  آنها تخصصي  آيند كه در نوك بعضي از نخينه پديد مياي  ويژهساختارهاي توليدمثلي  )2

  .شود يغيرجنسي توليد م
   .حداكثر هشت نوع هاگ وجود دارد ها آيند كه درون آن هاي ميكروسكوپي پديد مي كيسه )3
  .رويند هاي جنسي مي ها هاگ آيند كه درون آن هاي ضخيم پديد مي ساختارهاي توليدمثلي با ديواره )4

     كند؟ طور درستي تكميل مي زير را به ةچند مورد جمل - 136
  ». . . دارد، . . . هر جاندار آغازي كه «

  .هاگداران قرار داردة در شاخ –توانايي توليد هاگ را  -الف
  .سلولي است داراي ديوارة –زندگي انگلي -ب
  .خود،تعدادي نوكلئوزوم را جاي داده است ةدر هست–سيليسي   ديواره - ج
  .فاقد ليزوزوم است –پذير  ي انعطاف شيار دهاني و ديواره -د
1( 1   2( 2  3( 3  4( 4   

    .وجود دارد. . . . هاي  در سلولنوتركيبي كروموزومي امكان . . . . ي زندگي  چرخه در - 137
  ها ي هاگ اسپورانژ سازنده - ريزوپوس استولونيفر )2      پيكري - آسپرژيلوس )1
  ها ئيتوحاصل از نمو مروز - عامل مولد ماالريا )4    ي هاگ                     سازنده -كلپ )3

  .  . .. ي زندگي خود قادر است  بخشي از چرخههر كپك مخاطي كه در  - 138
  . ايستد تشكيل هاگ از حركت باز مي رايبجزيي از يك كلني را تشكيل دهد،  )1
  .متعدد هاپلوئيد دارد يها هاي سيتوپالسمي خود هسته هاي متعددي تقسيم شود، در توده به توده )2
  .هاي آميبي شكل نيز توليد كند لولدان خود س تواند در هاگ هاي تاژكدار بسازد، مي سلول )3
 .شود هاي متعددي تقسيم مي مستقيماً از رويش هاگ حاصل شود، اگر تحت خشكي يا گرسنگي قرار گيرد به توده )4

n)3 هاپلوئيد ةاگر دو نخين - 139 ) با ژنوتيپAbDوaBd ها از  ژن(. .  .باشد  . .  .اگر قارچ  نيستممكن  ،غام شوندبا هم اد
 ).كنند قانون دوم مندل تبعيت مي

  . پديد آيندAbdوABdهاي درون يك زيگوسپورانژ، هاگ - ريزوپوس استولونيفر )1
  .پديد آيندABdوABDهاي درون يك آسك، هاگ –آسكوميست پرسلولي  )2
  .پديد آيندABDو abdهاي روي يك بازيديوم، هاگ –آمانيتا موسكاريا  )3
  .كنارهم ديده شوندaBdوAbDهاي درون يك نخينه هسته -قارچ صدفي  )4
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  . . . جانداراني با قدرت هم يوغي،  - 140
    .حلقوي دارندDNAهمگي )2  .هم توليدمثل جنسي و هم توليدمثل غيرجنسي دارند )1
  .ندهست  درون استروما اكسيدكربن ترين روش تثبيت دي داراي رايج )4  .ندي خود داردر كريستاهارا ATPتوانايي توليد2Oدر حضور )3
 

 
 
 
  

  .دارد، قطعاً يك سلول گياهي است. . . سلولي كه هر  - 141
  فتوسنتزي ةفاقد سانتريول بوده و رنگيز) 2    تيالكوئيد و توانايي توليد اكسيژن) 1
  سازد و واكوئل مركزي كوتين مي) 4    ترين تركيب آلي طبيعت را توانايي توليد بيش) 3

  . . . هاي  برخالف سلول . . .هاي  در يك گياه ذرت، سلول - 142
  .خارج نمي شوند 0Gةمريستمي، هرگز از مرحل –پارانشيمي ) 1
  .اند هاي كوچك و تمايزنيافته مريستمي، سلول –بنيادي ) 2
    .كنند شد خود را حفظ مياسكلرانشيمي، قابليت ر –كالنشيمي ) 3
  .اند اكسيدكربن ترين روش تثبيت دي نگهبان روزنه، داراي رايج –غالف آوندي ) 4

 ». . . در گياهان« كند؟ طور درستي تكميل مي عبارت مقابل را به ،كدام جمله - 143
      .خودي وابسته به رشد ناهمگن در نوك ساقه است ههر حركت خودب) 1
  .اه با رشد اندام به سوي محرك خارجي استهر نوع حركت گرايشي همر) 2
    .هر حركت تاكتيكي، با حركت سلول به سوي محرك خارجي همراه است) 3
  .همراه استATPهر نوع حركتي كه با محرك خارجي همراه باشد، با صرف ) 4

    . . . .آيند كه پديد مي داري يبات مختلف نيتروژنكامل يك مولكول گلوكز، ترك ةتجزي در طيگياهان  ةطور معمول در هم به - 144
 .گياه منتقل شده و سپس انبار شوند ةهاي مرد توانند به بخش مي) 1
 .شوند ميخواه  هاي انرژي واكنش ةبازدمانده و سبب افزايش  در هر شرايطي در گياه باقي) 2
 .شوند مي ناخوار عنوان تركيبات ثانوي موجب دفاع گياه در برابر گياه به) 3
  .ها به محيط خارج وارد شوند توانند در جهت شيب تراكم خود و از طريق روزنه مي) 4

  ».ثير استأت گياهان بي. . .  جايي هدر جاب. . . « كند؟ تكميل مي درستينامقابل را به  ةد جملچند مور - 145
      ن عناصر آونديخام دروة شير –هاي انتقال الكترون در غشاي تيالكوئيدها  فعاليت زنجيره -الف
  يخام در تراكئيدهاة شير  -هورموني كه نقش مخالف با هورمون ژيبرلين دارد  -ب
    هاي غربالي     پرورده در لوله ةشير -ورود آب از آوند چوبي به آوند آبكش  - ج
  هاي غربالي پرورده در لولهة شير –هاي آبي به دنبال تنش كم آبي  بسته شدن روزنه -د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

     . . .گياهان  ةدر هم - 146
    .وابسته به شرايط محيطي مناسب است ،يكساله، سرعت رشد) 1
    .ساز فعاليت دارد چندساله، كامبيوم چوب پنبه) 2
    .يابد علفي پس از يك دوره رويشي، چرخه زندگي گياه پايان مي) 3
  . يابد دهي پايان نمي بار گل زندگي با يكة داراي رشد پسين، چرخ) 4

    چند مورد صحيح است؟ - 147
  .دتر پوست درخت قرار دار ساز در بخش دروني پنبه كامبيوم چوب نسبت بهكامبيوم آوندساز  -الف
  .گيرد ساز، ترابري مواد آلي صورت مي پنبه بين دو كامبيوم آوندساز و چوب ةدر فاصل -ب
  .ساز وابسته است پنبههر رشد قطري در ساقه يا ريشه به فعاليت كامبيوم هاي آوندساز و چوب  - ج
  .مركزي ساقه و ريشه دخالت دارد ةمريستم نخستين برخالف مريستم پسين در تشكيل استوان -د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  . . . نخودفرنگيگياه . . .  هاي حاصل از تقسيم هريك از سلول - 148
  .اند داراي قدرت تقسيم –چهارم گل  ميوز در حلقة) 2  .اند داراي قدرت تقسيم –سوم گل  ةميوز در حلق) 1
  .اي است تك هسته –ميتوز يك سلول هاپلوئيد) 4     . قدرت لقاح دارد –ميتوز يك سلول هاپلوئيد ) 3

 »7«  پروژه

 
  ارديبهشت15آزمون 

دقيقه 15: وقت پيشنهادي  پايهشناسيزيست
  126تا  124و  111، 110، 102تا  92، 52تا  47هاي  صفحه :1و آزمايشگاه   شناسي زيست
 227تا179هايصفحه:2شناسي و آزمايشگاهزيست
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  دانشگاهي شناسي پيش زيست
  

  

 )علي كرامت(  »4« گزينه -121

هاي  بازيدي يا بازيديوم ساختار توليدمثلي گرزمانندي است كه بر روي آن هاگ
  :ها بررسي ساير گزينه. هاي غير جنسي شود نه هاگ جنسي توليد مي

سازهاي ريبوزومي با سـاختار   هستند كه پيش ها ها از يوكاريوت قارچ: »1«گزينه 
  .سازند در هستك ميرا   يدهپيچ

با ديوارة  يها كه در توليدمثل جنسي زيگوسپورانژ در زيگوميست: »2«گزينه 
هايي شكل  هاي جنسي و غيرجنسي نخينه آورند از رويش هاگ ضخيم پديد مي

  . گيرند كه ريزوئيد نام دارند مي
ي از گروه فنجان  هاي در هم بافتة فنجاني شكل مربوط به قارچ نخينه: »3«گزينه 

هاپلوئيد هاي جنسي پس از ميتوز چهار هستة  ها است كه هاگ آسكوميست
 .آيند وجود مي به

  ) 39و  26هاي  ، صفحه1شناسي و آزمايشگاه  زيست( 
 )259تا  255ي   ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() ها قارچ(

--------------------------------------------  

 )ام ميرحبيبيبهر(  »  1« گزينه -122

ها در  كه گامت روند در حالي  ه ميها پس از تشكيل به غدد بزاقي پش اسپوروزوئيت
  :ها رد ساير گزينه. شوند غدد بزاقي پشه ديده نمي

  .شوند ها در بدن انسان توليد مي ها در بدن پشه و گامتوسيت گامت: »2«گزينه 
  .شوند يها در بدن هر دو ميزبان ديده م گامتوسيت: »3«گزينه 
به ) دار هاي هسته سلول(هاي كبدي  ها درون سلول اسپوروزوئيت: »4«گزينه 

 .يابند ها نمو مي مروزوئيت

 )243و  242ي   ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست) (آغازيان(

--------------------------------------------  

 )شايق علي پناهي(  »  1«  گزينه - 123

دار با قدرت تقسيم ميتوز،  يايي، هر سلول تاژكدر چرخة زندگي كاهوي در
زئوسپور است كه توانايي توليد گامتوفيت پرسلولي با توانايي فتوسنتز 

  :ها رد ساير گزينه. را دارد) 2COتثبيت(
هاي ساختار توليدمثلي اسپورانژ در اسپوروفيت بالغ  سلول ،تنها: »2«گزينه 
  .دنند ميوز انجام دهنتوا دريايي مي كاهوي
توانند  هاي ديپلوئيدي توليدمثلي، اسپورانژ هستند كه مي سلول: »3«گزينه 
  .هاي هاپلوئيدي چهارتاژكي هستند زئوسپورها سلول ،ها را ايجاد كنند زئوسپور
نه هر سلول (هاي اسپورانژ توانايي انجام ميوز دارند  سلول ،تنها: »4«گزينه 

  )گوتمثالً زي ديپلوئيدي

 )228و  184ي   ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() آغازيان(

 )حميد راهواره( »  2«  گزينه -124

ها  رويند و از آن ها در محيط مناسب مي در چرخة زندگي اسپيروژير، زيگوت
  :ها رد ساير گزينه. شود هاي هاپلوئيد خارج مي رشته

ميوز ) هاي بالغ سلول نه(در چرخة زندگي كالميدوموناس، زيگوت : »1«گزينه 
  .دهد سلول بالغ تنها ميتوز انجام مي .كند كند و سلول بالغ را ايجاد مي مي

  .ايجاد شودنيز شكل  از رويش هاگ ممكن است سلول آميبي: »3«گزينه 
 .اي، رويان وجود ندارد قهوه  در آغازيان ازجمله جلبك: »4«گزينه 

 )229و  228ي   ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست) (آغازيان(

--------------------------------------------  

 )سينا نادري(   »4«  گزينه -125

  :بررسي موارد. صحيح است» ه«تنها مورد 
اوگلناها، لكة چشمي دارند كه هر اوگلنايي فتوسنتزكننده نيست  -الف

  ).را ندارند تبديل انرژي نوري به شيميايييعني توانايي (
هاي  توانند در ماسه د كه ميدارنبسيار ريز حلزون شبيه ظاهري  داران روزن –ب 

  .ها زندگي كنند صورت چسبيده به بدن جانداران ديگر، يا به صخره به ،درياها
آميب اسهال خوني زندگي انگلي دارد ولي فاقد ميوز و توليدمثل  –ج 

  .استو كراسينگ اور جنسي 
داري  كه هر روزنشود  داران ديده مي ديوارة آهكي و سوراخ دار در روزن –د 

  .زيستي ندارد ها رابطة هم با جلبك
ها پوستة دوقسمتي و سيليسي دارند و ديپلوئيداند، يعني در  دياتوم –ه 

 .سلول پيكري خود دو مجموعة كروموزومي دارند

  ) 32 ة، صفح1شناسي و آزمايشگاه  زيست(
  ) 123 ة، صفح2شناسي و آزمايشگاه  زيست(

 )235و  232تا  230، 110ي   ها دانشگاهي، صفحه يششناسي پ زيست() آغازيان( 

--------------------------------------------  

 )مازيار اعتمادزاده(   »  3« گزينه -126

هاي  اسپيروژير توانايي توليد سلول و نظير كالميدوموناس سبز هاي جلبك
ئيدي هاي هاپلو ها نيز قادر به توليد سلول تمامي قارچ .دارندرا هاپلوئيدي 

  :ها رد ساير گزينه. هستند
  .كربنات كلسيم استجنس هاي قرمز از  ديوارة سلولي بعضي از جلبك: »1«گزينه 
شود و  برخي گياهان همراه با فتوسنتز انجام ميتنفس نوري در : »2«گزينه 

  .ها كلروپالست وجود ندارد نيازمند كلروپالست است اما در قارچ
 .سازد ط نامساعد، زيگوت مقاوم مياسپيروژير در شراي: »4«گزينه 

 )123 ة، صفح2و آزمايشگاه شناسي  زيست(

 )251و  233، 232، 229تا  227ي   ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() ها قارچ(
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 )بهرام ميرحبيبي(   »  4«  گزينه - 127

ساكاروميسز سرويزيه نوعي مخمر از شاخة آسكوميكوتا است كه در توليدمثل 
تن است  هيدر نيز نوعي كيسه. يابد زدن افزايش مي جوانه غيرجنسي از طريق

 .زدن دارد كه توانايي جوانه

  ) 54، صفحة 1شناسي و آزمايشگاه  زيست(
  ) 147و  145هاي  ، صفحه2شناسي و آزمايشگاه  زيست(
 )257 ةدانشگاهي، صفح شناسي پيش زيست) (ها قارچ( 

 --------------------------------------------  

 )علي كرامت(   »  4«  گزينه - 128

اسپورانژ در اسپوروفيت بالغ كاهوي دريايي و در طي توليدمثل غيرجنسي 
شود كه در كاهوي دريايي با تقسيمات ميتوزي  ها مشاهده مي زيگوميست

هاي در حال رشد  ها با تقسيمات ميتوزي از نخينه زيگوت و در زيگوميست
  :ها رد ساير گزينه. شوند ايجاد مي

  .ها هاپلوئيد است اسپورانژ زيگوميست: »1«ه گزين
  .دهد ها ميتوز انجام مي اسپورانژ زيگوميست: »2«گزينه 
نه (كند  هاي غيرجنسي ايجاد مي ها، هاگ اسپورانژ زيگوميست: »3«گزينه 
 )زئوسپور

 )256و  255، 228ي   ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() ها قارچ(

 ------------------------ --------------------  

 )شايق علي پناهي(   »  3«  گزينه - 129

بدون تشكيل آسكوكارپ   ايجاد آسك  )مخمرها(سلولي  هاي تك در آسكوميست
  :ها بررسي ساير گزينه. پذيرد صورت مي

  .كنند ها با تقسيم ميتوز هاگ توليد مي آسكوميست: »1«گزينه 
 .است شده ادغامهاي  ، حاصل رشد نخينه آسكوكارپ: »2«گزينه 

ساختار  ياهاي غيرجنسي درون كيسه  ها، هاگ در آسكوميست: »4«گزينه 
 .خصوصي قرار ندارند به

 )257و  256ي   ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() ها قارچ(

 --------------------------------------------  

 )مسعود حدادي(  » 1« گزينه - 130

كپك . شود ها تشكيل مي نوك نخينه هاي غيرجنسي در ها هاگ در آسكوميست
كه  11- 2سيليوم نيز فاقد توليدمثل جنسي است و با توجه به شكل  پني

ها تشكيل  ها در نوك نخينه دهد، هاگ ساختار توليدمثلي آن را نشان مي
  :ها رد ساير گزينه. شوند مي
 .سيليوم فاقد ميوز، توليدمثل جنسي و هاگ جنسي است پني

 )257تا  255و  250ي   ها دانشگاهي، صفحه ناسي پيشش زيست() ها قارچ(

 )حميد راهواره(  »  3«  گزينه -131

هاي جنسي در ابتدا  ها، زيگوت ديپلوئيد است و براي ايجاد هاگ در قارچ
) تتراد(در هنگام ميوز ساختارهاي چهاركروماتيدي  .دهد ميوز انجام مي

  :ها رد ساير گزينه. شود تشكيل مي
  .كند چهار هاگ هاپلوئيد توليد مي مانيتا موسكارياآزيگوت : »1«گزينه 
  .باشد ميها  ترين سلول نخينه در هر دو، زيگوت انتهايي: »2«گزينه 
 .دهد تنها ميوز انجام مي در آمانيتاموسكاريازيگوت : »4«گزينه 

  ) 140 ة، صفح2شناسي و آزمايشگاه  زيست(
 )259تا  256و  5ي   ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() ها قارچ(

--------------------------------------------  

 )سينا نادري(   »  1«  گزينه - 132

 .ها نادرست است ميتوز سلولي براي قارچاصطالح . اي دارند ها، ميتوز هسته قارچ
  :ها رد ساير گزينه

به درون بخش اسپوروفيتي   ها نخينه اي يشهر –  در بسياري از قارچ: »2«گزينه 
  .كند گياه نفوذ نمي

انجام  ، تثبيت نيتروژن) قارچ( بخش هتروتروفاي  ريشه – در قارچ: »3«گزينه 
  .دهد نمي

 .ها است بازيديوميستاز ها جزء قارچي  اي ريشه تر قارچ در بيش: »4«گزينه 
  .اند از نظر ژنتيكي متفاوتها  بازيديوميستشده  هاي ادغام هاي درون نخينه هسته

 )263و  262، 259، 258ي   ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() ها قارچ(

--------------------------------------------  

 )مهرداد محبي(   »  2« گزينه - 133

باشد  ها است كه براي انسان انگل مي كانديدا آلبيكنز، مخمر و جزء آسكوميست
 .سلولي است كانديدا آلبيكنز تك .استولون نيستايجاد و قادر به 

 )257و  256 ي  ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() ها قارچ(

--------------------------------------------  

 )علي كرامت(  »  4«  گزينه - 134

ا جلبك سبز است يا سيانوباكتري يا هردو كه وف يرها بخش اتوت در همة گلسنگ
سبز در كلروپالست   تر هستند، جلبك اندازة كوچك هاي با هر دو داراي ريبوزوم

ها گليكوليز در طي  د، كه در هر دوي آنخود و سيانوباكتري در سيتوپالسم خو
  :ها رد ساير گزينه. دهد رخ ميدر سيتوپالسم فرايند تنفس سلولي 

دهد و  را انجام نمي تثبيت نيتروژن  جزء هتروتروفي يعني قارچ: »1«گزينه 
  . تواند پرسلولي باشد مي

  .اگر جزء اتوتروف سيانوباكتري باشد، فاقد تيالكوئيد است: »2«گزينه 
تنها اگر جزء قارچي آسكوميست باشد، بيش از چهار هاگ درون : »3«زينه گ

تر موارد، بخش هتروتروف  ولي در بيش كند توليد مي) آسك(هاگدان جنسي 
  ) 26 ة، صفح1شناسي و آزمايشگاه  زيست(  .آسكوميست است

 )263و  262، 257، 256، 195تا  193ي   ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() ها قارچ(  
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 )علي كرامت(  »  1« گزينه -135

ها است  شكل در ارتباط با بخشي از چرخة توليدمثل جنسي در آسكوميست
ها، زيگوت ايجاد شده با  ها در نوك برخي از نخينه كه در اين شاخه از قارچ

فرايند كراسينگ اور در طي ميوز . آورد ميوز، چهار هستة هاپلوئيد پديد مي
  :ها گزينهرد ساير . پذير است امكان

اي هستند كه  ويژه يها ساختار توليدمثل ها، آسك در آسكوميست: »2«گزينه 
  .هاي جنسي دخالت دارند در توليدمثل جنسي و تشكيل هاگ

نوع هاگ جنسي  4اور حداكثر  درون آسك با وجود كراسينگ: »3«گزينه 
  .شود ايجاد مي

بوط به زيگوسپورانژ هاي ضخيم مر ساختارهاي توليدمثلي با ديواره: »4«گزينه 
 .باشد ها مي در زيگوميست

 )257و  256، 110ي   ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() ها قارچ(

--------------------------------------------  

 )حسين كرمي(  »  1« گزينه - 136

  :بررسي موارد. صحيح است» ج«تنها مورد 
هاي  دريايي و كپكهاي سبز نظير كالميدوموناس و كاهوي  جلبك –الف 

  .مخاطي نيز توانايي توليد هاگ دارند كه به شاخة هاگداران تعلق ندارند
مثل  .باشند ميتوانند انگل  مي ها اند و برخي از آن ها فاقد ديواره آميب –ب 

  عامل اسهال خونيآميب 
ها و تاژكداران چرخان در ديوارة خود سيليس دارند و در هستة خود،  دياتوم –ج 

هاي  در كروموزومنوكلئوزوم  .ها، ساختارهاي نوكلئوزومي دارند مدر كروموزو
  .شود ديده مي ييوكاريوت

پذير در مژكداراني نظير پارامسي ديده  شيار دهاني و ديوارة انعطاف –د 
 .شود كه براي تشكيل واكوئل گوارشي، ليزوزوم نقش دارد مي

  ) 29 ة، صفح1شناسي و آزمايشگاه  زيست(
  ) 122 ة، صفح2زمايشگاه شناسي و آ زيست(

 )240و  236، 234، 231، 230ي   ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() آغازيان(

--------------------------------------------  

 )مهرداد محبي(  »  3«  گزينه -137

اي پرسلولي است كه چرخة زندگي تناوب نسل دارد  هاي قهوه كلپ از جلبك
در . آورد ها را به وجود مي هاگ ،با ميوز و در طي مرحلة اسپوروفيتي

. هاي سازندة هاگ در طي ميوز امكان نوتركيبي كروموزومي وجود دارد سلول
  :ها رد ساير گزينه

  .آسپرژيلوس فاقد توليدمثل جنسي و ميوز است: »1«گزينه 
  .اسپورانژ در ريزوپوس استولونيفر، هاگدان غيرجنسي است: »2«گزينه 
همگي هاپلوئيداند  ها گامتوسيت و ها ها، مروزوئيت وزوئيتاسپور: »4«گزينه 

 .و ميوز و نوتركيبي ندارند

  ) 181 ة، صفح2شناسي و آزمايشگاه  زيست(
 )233و  109ي   ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() آغازيان(

 )فرد اميرحسين بهروزي(  »  1«  گزينه - 138

نهايي همانند يك هاي مخاطي سلولي، هر يك از جانداران به ت در كپك
در . بلعد ها را مي كند و باكتري ، در خاك حركت ميكند ميآميب رفتار 
ايستند و يك  ها از حركت باز مي هاي محيطي، تعدادي از آن هنگام تنش

  :ها رد ساير گزينه. سازند كلني پرسلولي مي
ا يهاي مخاطي پالسموديومي در زمان تنش خشكي  كپك: »2«گزينه 

هاي سيتوپالسمي  شوند كه در توده هاي متعدد تقسيم مي هگرسنگي به تود
  .هاي متعدد ديپلوئيد دارند خود هسته

هاي  پالسموديومي در خارج از كپسول به سلولهاي مخاطي  كپك: »3«گزينه 
  .شوند ميدار تبديل  هاپلوئيدي تاژك

كپك مخاطي سلولي مستقيماً از نمو هاگ به سلول آميبي شكل : »4«گزينه 
هاي مخاطي  كپك. شوند هاي متعدد تقسيم نمي شوند كه به توده د ميايجا

و پس از تشكيل  دار مانند و تاژك هاي آميب سلولپالسموديومي نيز از الحاق 
 .هاي متعدد تقسيم شوند توانند به توده زيگوت مي

 )240و  239ي   ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() آغازيان(

--------------------------------------------  

 )علي كرامت(  » 2«  گزينه -139

جا كه در هر آسك يك زيگوت تشكيل  هاي پرسلولي از آن در آسكوميست
مكمل هم بايست به صورت  ها مي هاي هاگ شود از ميوز زيگوت ژنوتيپ مي
باشند و امكان  abDو  ABdو يا  abdو  ABDصورت ند مثالً بهباش

رد ساير . از يك زيگوت تشكيل شوند ABdو  ABDهاي  ندارد هاگ
  :ها گزينه

جا كه درون يك زيگوسپورانژ، چندين زيگوت وجود دارد  از آن: »1«گزينه 
  .هاي مختلف وجود دارد از زيگوت Abdو  ABdهاي  تشكيل هاگ امكان

از ميوز زيگوت در آمانيتاموسكاريا كه نوعي بازيديوميست است، : »3«گزينه 
  . د داردوجو ABDو  abdهاي  گيري هاگ امكان شكل

هاي  ها تعلق دارد كه از ادغام نخينه قارچ صدفي به بازيديوميست  :»4«گزينه 
هاي هر دو نخينه با  اي است و هسته شود كه دوهسته اي ايجاد مي آن نخينه

  .شود در آن ديده مي AbD ،aBdژنوتيپ 

  ) 165و  161، 160، 158هاي  ه، صفح2شناسي و آزمايشگاه  زيست(
 )259تا  255ي   ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست() ها قارچ( 

--------------------------------------------  

 )شايق علي پناهي(  »  2«  گزينه - 140

ها در  شود كه باكتري سبز اسپيروژير ديده مي  ها و جلبك يوغي در باكتري هم
خود و كلروپالست يدي و جلبك سبز اسپيروژير در ميتوكندري ئناحية نوكلئو

DNAها رد ساير گزينه. ي حلقوي دارند:  



 

  11:  صفحه  دانشگاهي تجربي اختصاصي پيش  ارديبهشت 15آزمون  -» 7«پروژه  
   

  .ها توليدمثل جنسي ندارند باكتري: »1«گزينه 
  .هستند) كريستا(و ميتوكندري  ها فاقد ميتوز باكتري: »3«گزينه 

استروما نيز در . ننده نيستندها فتوسنتزك بسياري از باكتري: »4«گزينه 
 .ها فاقد كلروپالست هستند كلروپالست وجود دارد و باكتري

  )229و  228، 213، 57ي   ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست( )آغازيان(
--------------------------------------------  

  پايهشناسي  زيست
  

 )بهرام ميرحبيبي(  »4«  گزينه -141

رد . وئل مركزي از مشخصات قطعي يك سلول گياهي استوجود كوتين و واك
  :ها ساير گزينه

هستند و در ) تيالكوئيد(هاي سبز نيز داراي كلروپالست  كبلج: »1«گزينه 
  .دنكن طي فتوسنتز اكسيژن توليد مي

هاي  ها رنگيزه اند و برخي از آن ها نيز فاقد سانتريول باكتري: »2«گزينه 
  .فتوسنتزي دارند

  .تاژكداران چرخان نيز توانايي توليد سلولز دارند: »3«گزينه 
  )48و  23ي   ها صفحه ،1شناسي و آزمايشگاه  زيست(

 )234ي  صفحه ،دانشگاهي پيششناسي  زيست(
--------------------------------------------  

 )اهللا امرايي روح(  »  3« گزينه -142

اند و هماهنگ با رشد  هاي كالنشيمي قابليت رشد خود را حفظ كرده سلول
دليل داشتن  رانشيمي بهلهاي اسك كه سلول رحاليكنند، د مي گياه، رشد

  :ها رد ساير گزينه. هاي دومين ضخيم چوبي امكان رشد ندارند ديواره
  .شدن دارند هاي جوان پارانشيمي تا حدودي قدرت تقسيم سلول: »1«گزينه 
هاي كوچك و  هاي رأسي مناطقي هستند كه سلول مريستم: »2«گزينه 

  .دارند  تمايزنيافته
ترين  هاي نگهبان روزنه با داشتن كلروپالست، داراي رايج سلول: »4«ه گزين

 .يعني چرخة كالوين هستند 2COروش تثبيت 

  )49 ةصفح ،1شناسي و آزمايشگاه  زيست( 
 )207 ةصفح ،2شناسي و آزمايشگاه  زيست(

 )188و  184 هاي هصفح ،دانشگاهي پيششناسي  زيست(
--------------------------------------------  

 )منش رضا آرين(  »3« گزينه - 143

هاي گياهي به سمت  شوند كه سلول ي انجام ميهاي تاكتيكي هنگام حركت
هاي خارجي نظير روشنايي، بعضي مواد شيميايي و غيره حركت  محرك

  :ها رد ساير گزينه. كنند مي
تيرة پيچش است كه در نوك برگ گياهان  ،منظور گزينه  :»1«گزينه 
  .شود نيز ديده ميواران  پروانه

  .باشدنيز جهت محرك خارجي  تواند درخالف حركت گرايشي مي  :»2«گزينه 
ان رطوبت هوا، محركي خارجي است اما بازشدن ميوه زتغيير مي: »4«گزينه 

 .نداردATPو مصرف  پاسخي غيرفعال است

 )126تا  124ي   ها صفحه ،1شناسي و آزمايشگاه  زيست( 

 )علي كرامت(  »2« گزينه -144

، ATPدار حاصل شامل  ركيبات نيتروژناز تجزية كامل يك مولكول گلوكز، ت
NADH2وFADH هاي پرانرژي در گياه باقي  كه اين مولكول هستند

  .شوند خواه مي هاي انرژي مانند و سبب افزايش بازده واكنش مي
 )197و  194، 193ي   ها دانشگاهي، صفحه شناسي پيش زيست( 

  )12 صفحة ،1شناسي و آزمايشگاه  زيست(
--------------------------------------------  

 )شايق علي پناهي(  »4«  گزينه -145

  :بررسي موارد. اند موارد نادرست  همة
  هاي انتقال الكترون در غشاي تيالكوئيدها با تجزية فعاليت زنجيره –الف 

اه است كه مصرف آب در برگ باعث حركت هاي آب و مصرف آب همر مولكول
منظور جبران كمبود آب در برگ  در عناصر آوندي به خام شيرةجايي  و جابه

  .گردد مي
. آبسيزيك اسيد هورموني است كه نقش مخالف با هورمون ژيبرلين دارد –ب 

جايي  ها و حفظ جذب آب توسط گياه بر روي جابه اين هورمون با بستن روزنه
  .آوندهاي چوبي نظير تراكئيدها تأثيرگذار است در خامشيرة 

ورود آب از آوند چوبي به آوند آبكش سبب حركت شيرة پرورده به صورت  –ج 
  .شود اي مي جريان توده

 .هاي آبي هميشه باز هستند روزنه –د 

 )182 ةدانشگاهي، صفح شناسي پيش زيست( 

 )99و  97تا  94 هاي صفحه ،1شناسي و آزمايشگاه  زيست(

 )221و  220ي   ها صفحه ،2شناسي و آزمايشگاه زيست(

--------------------------------------------  

 )هادي كمشي(  »  1« گزينه -146

شوند و در  طلب محسوب مي هاي فرصت ساله جزء جمعيت همة گياهان يك
كنند ولي با بروز  بهار و تابستان كه شرايط مساعد است با سرعت رشد مي

اين . دياب توجهي كاهش مي لبطور قا به ها  رشد آنرارسيدن سرما، بحران مثالً ف
   .كنند كه شرايط محيطي مناسب باشد، با سرعت رشد مي گياهان در صورتي

  :ها رد ساير گزينه
  .براي گياهان علفي چندساله صادق نيست: »2«گزينه 
  .براي گياهان علفي دوساله و چندساله صادق نيست: »3«گزينه 
براي هويج كه يك گياه علفي دوساله است و ريشة آن رشد پسين : »4«گزينه 

 .دارد، صادق نيست

 )136 ةدانشگاهي، صفح شناسي پيش زيست(

 )205صفحة  ،2شناسي و آزمايشگاه زيست(

--------------------------------------------  

 )سينا نادري(  »  1«  گزينه -147

  :بررسي موارد. تنها مورد ب صحيح است




