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 1ی فحهص                                                                                               ی زیست شناسی پیش دانشگاهی آقای زرّین مهرجزوه

 «اوّلفصل » 

 «اوّلسواالت تستی فصل » 

 آلوالکتوز با اتصال به کدام، وارد عمل می شود؟. در تنظیم بیان اپران لک، 1

 ( القا کننده 4( راه انداز             3             مهار کننده( 2( اپراتور                1

 ، به ترتیب با کدام پیوندها به یکدیگر متصل شده اند؟IIپلی مراز  RNAو  tRNA. مونومرهای 2

 فسفودی استر    –( فسفودی استر 4      پپتیدی –فسفودی استر ( 3هیدروژنی   –نی ( هیدروژ2فسفودی استر  –( پپتیدی 1

 . اتصال پروتئین تنظیم کننده به کدام، به ترتیب سبب روشن و خاموش شدن اپران لک می گردد؟3

 عامل تنظیم کننده  –اپراتور  (4             اپراتور –عامل تنظیم کننده ( 3   راه انداز  –( آلوالکتوز 2   الکتوز –( اپراتور 1

 . مونومرهای سازنده ی کدام یک از عواملی که در رونویسی نقش دارند، با سایرین متفاوت است؟4

  توالی افزاینده( 4پلی مراز        RNA( 3( فعال کننده   2( عامل رونویسی   1

 ................... در اپران لک، پس از اتصال آلوالکتوز به پروتئین تنظیم کننده ....5

  ساخته می شود. RNAیک مولکول ( 2ساخته می شود.                      RNA( سه مولکول 1

 پلی مراز مسدود می شود.  RNA( مسیر حرکت 4( مهار کننده روی اپراتور قرار می گیرد.                  3

 گیرد؟، در سیتوپالسم کدام، انجام می mRNA. حذف اینترون های 6

 ( کاندیدا آلبیکنز4( کلپ          3             ترموفیل( 2( نیتروباکتر              1

 است؟  نادرست tRNA. کدام، در مورد مولکول 7

1 )tRNA ی آغازگر، فقط در جایگاهP .قرار می گیرد 

 ( توسط دو حلقه ی خود، روی ریبوزوم نگهداری می شود. 2 

  سلول، شبیه برگ گیاه شبدر است. ساختار سه بعدی آن در( 3

 متصل می شوند.  tRNA( همه ی آمینواسیدها به نوکلئوتید آدنین دار 4

 . در تریکودینا، محصول فعالیت کدام آنزیم، دارای آنتی کدون آغاز است؟ 8

1 )RNA  پلی مرازII        2 )RNA  پلی مرازIII       3 )RNA  پلی مرازI        4 )RNA ز پروکاریوتی  پلی مرا 



 

 2ی فحهص                                                                                               ی زیست شناسی پیش دانشگاهی آقای زرّین مهرجزوه

 . کدام مطلب درست است؟ 9

 ( همه ی ژن های پشه، در همه ی سلول هایش بیان می شوند. 1

 ( در سنجاقک، همه ی توالی های افزاینده، رونویسی می شوند. 2

 ( تفاوت سلول های سوماتیک گندم به علت تفاوت ماده ی ژنتیک آن هاست. 3

 ، عکس نقش فعال کننده در آمیب است.   .coliEنقش پروتئین تنظیمی در ایران ( 4

 . محل تولید و فعالیت ..................... در سیتوپالسم سلول انسان است. 10

 ( سورفاکتانت 4( لیزوزیم         3          کاتاالز( 2( نوکلئوزوم       1

 ............... ، .«در گونه ی مورد مطالعه ی بیدل و تیتوم»است؟  نادرست. کدام عبارت 11

 ( عوامل رونویسی به شناسایی راه انداز کمک می کنند. 2( سه نوع آنزیم در رونویسی شرکت می کنند.   1

  هر اپران عالوه بر بخش تنظیم کننده، سه ژن اختیاری دارد.( 4ی بالغ قطعات اگزون وجود دارد.  mRNA( در 3

تک رشته ای( در سلول های عضالنی انسان و در حین جابه جایی ریبوزوم بر  . در فرآیند ترجمه ی ژن اکتین )نوعی پروتئین12

 ، .................. mRNAروی 

 است. tRNAهمواره پذیرای  A( جایگاه 1

2 )tRNA ی موجود در جایگاهP.ریبوزوم را ترک می کند ،  

 برقرار می شود.  A( پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها در جایگاه 3

4 )tRNAامل یک آمینواسید خاص به جایگاه ی حP  .منتقل می شود 

 ، ...................... وجود دارد. DNA. به طور معمول در باکتری هایی که کروموزوم های کمکی دارند، به تعداد مولکول های 13

 ی بیوتیک ( ژن مقاومت نسبت به آنت2( دوراهی همانندسازی                                            1

 ( جایگاه تشخیص آنزیم محدود کننده 4                                      جایگاه شروع همانندسازی( 3

 P................... و سومین آنتی کدون وارد شده به جایگاه  Aی مقابل، چهارمین کدون ورودی به جایگاه mRNA. با توجه به 14

 ... است. ریبوزوم ......................

                                 - . CGG . UAC . UGC . UUC . CAC . UGA AUGCGA . CGU .  

1 )UGC –ACG            2 )UUC –UAC           3 )AAG –UAC                4 )UUC –AUG  



 

 3ی فحهص                                                                                               ی زیست شناسی پیش دانشگاهی آقای زرّین مهرجزوه

 . در مگس سرکه، ........................15

 ( تنظیم بیان ژن، نمی تواند در خارج از هسته صورت بگیرد. 1

 ( تنها یک راه انداز، رونویسی از چند ژن مجاور را ممکن می سازد. 2

 ها می باشد. RNA( یک نوع آنزیم رونویسی کننده مسئول تولید انواع 3

  در رونویسی دخالت دارند. DNAعالوه بر راه انداز توالی های دیگری از ( 4

 . بروز هر جهش نقطه ای در یک ژن، همواره تغییری در ................... ایجاد می کند. 16

   mRNA( تعداد مونومرهای 2                                    ( ترتیب آمینواسیدها1

       مولکول های حاصل از رونویسی( 4           ( طول مولکول های حاصل از ترجمه3 

 سازد؟ می را ترجمه آغاز رمز و افزاینده توالی آنزیم کدام بترتیب موسیتپالس در -1

  2 پلیمراز RNA – پلیمراز DNA(2                           3 پلیمراز RNA – 2 پلیمراز RNA(ا

3)RNA 3 پلیمراز – DNA 4                             پلیمراز)DNA پلیمراز – RNA 3پلیمراز 

2- tRNA شود؟ می خارج جایگاه کدام از و وارد ریبوزوم جایگاه کدام از بترتیب ترجمه هنگام در آمینه اسید دومین به مربوط 

1)P – P             2)A –P            3)P – A                      4)A – A  

  mRNA های نوکلئوتید بین کوواالن پیوند چند بترتیب بالغ mRNA به اگزون رونوشت دو با mRNA یک تبدیل جریان در-3

 شود؟ می تشکیل پیوند چند و شکسته

1)2 – 2                      2)2 – 1             3)1 – 2                          4)2 – 3  

 کند؟ می رونویسی اسید هموجنتسیک کننده تجزیه آنزیم سازنده ژن از آنزیم کدام-4

1)DNA 2                   پلیمراز)RNA 3         1 پلیمراز)RNA 4              2 پلیمراز)RNA 3 پلیمراز  

 گیرد؟ می انجام آنزیم کدام توسط و شود؟ می ایجاد پیوندی نوع چه نوکلئوتیدها بین اگزون رونوشت در-5

 3 پلیمراز RNA – هیدروژنی و کوواالن(2                                     2 پلیمراز RNA – کوواالن(1

 1 پلیمراز RNA – هیدروژنی و کوواالن(4                                     3 پلیمراز RNA – کوواالن(3

 :بجز اند شبیه هم به زیر جهات از tRNA مولکولهای انواع-6



 

 4ی فحهص                                                                                               ی زیست شناسی پیش دانشگاهی آقای زرّین مهرجزوه

 سلول در آنها  واقعی ساختار(2                                                                                                  عمل نحوه(1

 کدون آنتی(4                                                  امینواسید پذیرنده بازوی در آخر نوکلئوتید سه توالی(3

 شود؟ نمی تولید دار نیتروژن آلی باز زیر موارد از کدامیک نهائی هیدرولیز از-7

 اپراتور(4                          پلیمراز DNA(3              افزاینده توالی(2            انداز راه(1

 است؟ کمتر پلیمراز RNA تنوع کدامیک در-8

 مخمر(4                پتوکوکوساستر(3            نوتروفیل(2               نوروسپورا(1

 باشد؟ می ترجمه عمل حاصل ساختار کدام لک اپران با رابطه در-9

 انداز راه(4                             کننده مهار(3           الوالکتوز(2              اپراتور(1

 شود؟ نمی ساخته کدامیک لک اپران بودن روشن با-10

 آنزیم سه و mRNA یک(4           آنزیم نوع سه(3ژن         تک mRNA سه(2     ژنی سه mRNA یک(1

 حذف از پس شود می حاصل آن ترجمه از که پپتیدی پلی باشد،رشته نوکلئوتید 300 دارای ساختاری ژن قطعه هرگاه-11

 داشت؟ خواهد آمینه اسید چند آغازی متیونین

1)48                     2)49                    3)98                                       4)99 

 دارد؟ وجود بالغ mRNA در هم و اینترون در هم کدامیک -12

 تیمین(4             استر دی فسفو پیوند( 3                 کدون(2                  ریبوز(1

 شود می ساخته آن مقابل رشته روی از که ای mRNA باشد، CGTAATGCC بصورت DNA رشته یک توالی هرگاه-13

 کدامست؟

1)GCATTACCG          2)GCAUUACGG      3)CGUAAUGCC                 4)CCUAAUGCG   

 است؟ tRNA روی بر UAG کدون آنتی با متناسب الگوی DNA روی بر زیر های توالی از کدامیک -14

1)ATC                            2)TAG                           3)AUC                                     4)TTC   

 بودند؟ نوعی چه از داشتند نقش پپتید پلی رشته تشکیل در که کدونهائی آنتی نیرنبرگ آزمایش در -15

1 )AAA                        2)UUU                               ۳)AUG                           4)UUA   



 

 5ی فحهص                                                                                               ی زیست شناسی پیش دانشگاهی آقای زرّین مهرجزوه

  ؟ باشد می قسمت کدام از اندازبخشی راه-16

1 )RNA 2            پلیمراز )RNA 3            پیک ی  )DNA ژن(4               پلیمراز       

 است؟ کدام گیرند قرارمی پپتیدی پلی زنجیره در ترجمه هنگام تها یروکاریو  و یوکاریوتها در که ای آمینه اسید اولین -17

 متیونین – متیونین( 4    آالنین -تریپتوفان( 3       نین آرژی -آالنین( 2     نین آرژی - متیونین(  1

 است؟ کدام  آغازگرtRNA در کدون آنتی -18

1  )UAC         2 )AAU                     3 )AUC                          4) ACU 

 دارد؟ غیرپروتئنیی ساختار کدام -19

                 پلیمراز RNA( 4              پلیمراز  DNA( 3                           اپراتور( 2              لک کننده مهار( 1

  شود؟ نمی محسوب رمز ضد زیر موارد از کدامیک -20

1 )A UG                         2) GCU                           3) UAA                          4)AUC  

 انترون رونوشت عنوان به نوکلئوتید عدد 33 چنانچه ، گردان رمز قسمت در نوکلئوتید 180 داشتن با mRNA ملکول در -21 

 بود؟ خواهد امینه اسید چند دارای حاصل پپتید پلی  گردند حذف

 1 )50                       2  )49                      3 )48                   4  )47  

 است؟ موسوم نام کدام به است پپتید پلی ساختن برای قدم اولین که DNA روی از RNA شدن ساخته -22

  رونویسی(4         سازی پروتئین(3      همانندسازی( 2        ترجمه(1

  … کننده، تنظیم پروتئین به الوالکتوز اتصال از پس لَک، اپران در -23

 . شود می ساخته RNA مولکول یک(2            . شود می ساخته RNA مولکول سه(1

 . شود می مسدود پلیمراز RNA حرکت مسیر(4         . گیرد می قرار اپراتور بر کننده مهار(3

 است؟ متفاوت سایرین با دارند، نقش رونویسی در که عواملی از یک کدام ی سازنده مونومر -24

  افزاینده توالی(4      مراز پلی RNA( 3     کننده فعال( 2       رونویسی عامل( 1

  شود؟ می لک اپران شدن خاموش و روشن سبب ترتیب به کدام، به کننده تنظیم پروتئین اتصال -25 

 کننده تنظیم عامل ـ اپراتور( 4     اپراتور ـ کننده تنظیم عامل( 3        انداز راه ـ الوالکتوز( 2     الوالکتوز ـ اپراتور( 1



 

 6ی فحهص                                                                                               ی زیست شناسی پیش دانشگاهی آقای زرّین مهرجزوه

 «فصل اوّلهای پاسخ فعّالیّت»



 

 7ی فحهص                                                                                               ی زیست شناسی پیش دانشگاهی آقای زرّین مهرجزوه

 

 



 

 8ی فحهص                                                                                               ی زیست شناسی پیش دانشگاهی آقای زرّین مهرجزوه

 «مفصل دوّ»

 «سواالت تستی فصل دوّم» 

 . ضمن عمل کدام آنزیم، هم پیوند هیدروژنی و هم پیوند کوواالن قطع می شود؟1

1 )DNA         2لیگاز )RNA            آنزیم محدود کننده( 4( هلیکاز         3پلی مراز  

 ؟نمی باشد. توالی یابی ژنوم انسان با استفاده از کدام، امکان پذیر 2

 ( مونوسیت 4( لنفوسیت      3( زیگوت    2      اریتروسیت( 1

 ژن تولید کننده ی کدام است؟  فاقد. ژنوم یک انسان سالم، 3

 10L( پروتئین ریبوزومی 2                                                       نندهآنزیم محدود ک( 1

 ( آنزیم تجزیه کننده ی هموجنتیسیک اسید 4( پروتئین ضد انعقاد خون                                       3

 . کروموزوم های کمکی :4

 ( همانندسازی وابسته به تکثیر سلول دارند. 1

 بریده می شوند. EcoRIمگی توسط آنزیم ( ه2

 ( حامل برخی ژن های کروموزوم های اصلی می باشند. 3

  ساختار حلقوی دارند و در برخی باکتری ها یافت می شوند.( 4

را درمان ، به روش مهندسی ژنتیک ، می توان مواردی از بیماری .....................  E. coli. با ورود و تکثیر ژن اینترفرون در 5

  آنفلوآنزا ( 4( دیفتری              3( ماالریا            2( سل             1         کرد. 

 . در فرآیند اصالح محصوالت برخی گیاهان زراعی، می توان ژن مورد نظر را ......................6

 شلیک کرد.  Tiنگ ژنی به پالزمید ( با یک تف2     به سلول گیاهی شلیک کرد.  Ti( به همراه پالزمید 1

  نمود. Tiجایگزین ژن ایجاد کننده ی تومور در پالزمید ( 4   ( با کمک آنزیم های محدود کننده و لیگاز جدا نمود. 3

 . در آزمایش کوهن و بایر، ژن وارد شده در اولین جاندار دست ورزی شده، محصولی ایجاد کرد که ...................... داشت. 7

  پیوند فسفودی استر( 4( جایگاه اتصال آمینواسید  3( کدون آغاز ترجمه          2( پیوند پپتیدی         1

 ، ....................... وجود دارد. DNAموزوم های کمکی دارند، به تعداد مولکول های . به طور معمول در باکتری هایی که کرو8



 

 9ی فحهص                                                                                               ی زیست شناسی پیش دانشگاهی آقای زرّین مهرجزوه

 ( ژن مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک 2( دوراهی همانندسازی                            1

 ( جایگاه تشخیص آنزیم محدود کننده 4                     جایگاه شروع همانندسازی( 3

 ؟ نمی باشدارت نشان دهنده ی یک جاندار تراژنی . کدام عب9

 ( گندمی که تنها به روش تفنگ ژنی اصالح شده است.1

 ( انسانی که بارها ژن سازنده ی آنزیم دستگاه ایمنی را دریافت کرده است. 2

  را دریافت کرده است. VIIIانسانی که فقط، محصول ژن فاکتور انعقادی ( 3

 د مقادیر باالی بتاکاروتن و آهن را کسب کرده است. ( برنجی که توانایی تولی4

. برای انتقال ژن تثبیت کننده ی نیتروژن از ریزوبیوم به گندم، می توان ژن مورد نظر را به طور مستقیم از طریق 10

 ( باکتری 4( ویروس               3           تفنگ ژنی( 2( پالزمید      1  ..................... به گیاه مورد نظر منتقل نمود. 

 ( 1383 پزشکی) است؟ گزینه کدام شامل انسان ژنوم-1

  Y و X جنسی کروموزوم 2 و اتوزوم کروموزوم 23( 2  جاندار یک RNA محتوای کل(1

  جنسی کروموزوم 2 و جنسی غیر کروموزوم Y  4 )22 و X جنسی کروموزوم دو فقط(3

 پزشکی است؟ شده ساخته ژنتیک مهندسی طریق از امروزه آن واکسن و میشود کبد التهاب باعث بیماری کدام ویروس-2

  اطفال فلج(B  4  هپاتیت(3  آنفلوآنزا(2    ( HIV) اکتسابی ایمنی نقص(1       1383

 کردن آلوده با. است شده حاصل T2 باکتریوفاژ DNA وT1 باکتریوفاژ کپسید از استفاده با جدیدی، فرضی باکتریوفاژ-3

 (1382 سراسری)باشند؟ نوع کدام از حاصل، های ویروس رود می انتظار میزبان، باکتری

1 )T1      2 )T2                 3)نوع دو هر T1 و T2 4 )DNAT2 کپسید و T1  

 کروموزوم از مستقل توانند می و دارند حضور جانداران کدام درون در هستند، حلقوی DNA مولکول نوعی که پالزمیدها-4

  ها باکتری(4  ها زنگ(3  مخمرها(2  ها سیاهک(1 (  1382 پزشکی) کنند؟ همانندسازی جاندار اصلی

 آزاد) باشد؟ می وکتورها معمولترین از و کند می هدایت مورد کدام باکتری، درون به را ژنوم از شده جدا نظر مورد ژن-5

  پالزمیدها و ها ویروس(4  مخمرها و تاژکداران(3   لیگاز آنزیم و اوگلناها(2  کننده محدود های آنزیم و مخمرها(1   (1383

 استری فسفودی پیوند چند ترتیب به. دارد آنزیم تشخیص جایگاه 3 که حلقوی  DNA یک بر کننده محدود آنزیم تاثیر با -6

 4 و 3( 4            3 و 6( 3               6 و 4( 2        3 و3( 1شود؟ می ایجاد قطعه چند و شکند می

 شود؟ می ایجاد یک کدام بترتیب انسانی XIII شماره انعقادی فاکتور و انسانی انسولین تولید برای ژنتیک مهندسی در -7



 

 10ی فحهص                                                                                               ی زیست شناسی پیش دانشگاهی آقای زرّین مهرجزوه

 تراژنی جانور   - تراژنی جانور( 2        تراژنی جانور – شده ورزی دست باکتری( 1

  شده ورزی دست باکتری - شده ورزی دست باکتری( 4        نوترکیب باکتری  - تراژنی جانور( 3

 کدامند؟ ترتیب به ژنتیک مهندسی در انسانی ی پیچیده پروتئین و گاوی رشد هورمون تولید میزبان -8

                                                                  باکتری - تراژنی جانور( 4     تراژنی جانور - باکتری( 3   تراژنی جانور   - پالزمید( 2   تراژنی جانور   - تراژنی جانور( 1

 پلی از قطعه این در. باشد پپتیدی پلی ی رشته اواسط از بخشی سنتز مسئول ژن یک از نوکلئوتید 1026 با اگزونی چنانچه  -9

  1542( 4            512( 3               172( 2               171( 1گرفت؟ خواهد قرار آمینه اسید چند پپتید

 میکنند؟ طی را بیشتری مسافت قطعات کدام و بوده قطب کدام سمت به ملکولها حرکت DNA ملکول الکتروفورز در-10

  بزرگتر – منفی( 4      کوچکتر – منفی( 3      بزرگتر – مثبت( 2       کوچکتر – مثبت( 1

 شود؟ برقرار باید استری دی فسفو پیوند چند وکتور به خارجی  DNA اتصال در -11

1 )2                       2 )4                        3 )8                        4)10  

 است؟ مقدم ها آنزیم سایر بر ژنتیک مهندسی در آنزیم کدام عمل -12

  مراز پلی DNA( 4         مراز پلی RNA( ۳      لیگاز DNA( 2     کننده محدود آنزیم(  1

 میکند؟ ایجاد را مکمل انتهای دو بین استری دی فسفو پیوند آنزیم کدام نوترکیب ملکولهای تهیه برای ژنتیک مهندسی در -13

  مراز پلی DNA( 4                  هلیکاز(3         لیگاز DNA( 2         کننده محدود آنزیم(1

 است؟ متفاوت بقیه با کدامیک یاییشیم ماهیت -14

  RNA( 4          پلیمراز TI               3)  RNA پالزمید( 2             ژن( 1

 دارد؟ مردان در بیشتری بروز احتمال زیر بیماریهای از یک کدام -15

  هانتینگتون( 4   ناشنوایی – زالی نشانگان( 3   شکل داسی خونی کم( 2        فیبروزیز سیستیک( 1

 میشوند؟ جدا هم از اساسی چه بر DNA ی ملکولها الکتروفورز در  -16

  قطعات طول( 4           نوکلئوتیدها نوع( 3    نوکلئوتیدها توالی( 2        شیمیایی خواص( 1

   میشود؟ انجام آنزیم کدام توسط ژن کردن کلون 17

  1)DNA 2        پلیمراز)RNA 3             پلیمراز )DNA پروتئاز( 4          لیگاز  



 

 11ی فحهص                                                                                               ی زیست شناسی پیش دانشگاهی آقای زرّین مهرجزوه

 شد؟ استفاده کدام از ، هرپس ویروس علیه بر واکسن تهیه در-18

             ضدهرپس پادتن ژن( 2           هرپس بیماریزای ژن(1   

  هرپس سطحی های پروتئین کننده رمز ژن( 4       هرپس پلیمرازهای کننده رمز ژن(3  

  رسد؟ نمی ارث به پسر به پدر از هنجاری نا کدام معمول بطور-19

  فیبروزیس سیستیک( 4          مینور تاالسمی( 3     هانتینگتون( 2     عضالنی دیستروفی(  1 

  میشود؟ تشکیل اتصال محل در هیدروژنی پیوند چند چسبنده، نواحی اتصال جایگاه روی بر  لیگاز آنزیم تاثیر تحت -20

1 )2                   2)8                3)10                4)16  

 پیوند بین منومرهای کدام دو ترکیب به هم شبیه اند:   -21

 لیگاز –( وکتور EcoRI                 4 –( لیگاز EcoRI            3-( وکتور2پالزمید                –( لیگاز 1   

   ندارد؟ ژن بیان تنظیم یک کدام -22

  پالست کلرو( 4           نرون( 3         فاژ ماکرو( 2      سیت اریترو( 1 

    میشود؟ اطالق کدام به گال -23

  وکتور( 4           بیماری نوعی( 3        تومور ایجاد کننده القاء( 2           باکتریایی پالزمید( 1 

24- DNA  ی حلقوی کهn  جایگاه اثر برای آنزیم محدود کننده دارد به هنگام برش چند قطعهDNA تولید میکند؟ 

 1 )n                          2 )2n                     3)n+1                          4 )n-1  

    چیست؟ بخاطر آنزا آنفلو هموفیلوس اپرانهای در ژن بیان تنظیم - 25

 مورد سه هر( 4          محیط با سازگاری( 3                   تمایز(2            نمو(  1



 

 12ی فحهص                                                                                               ی زیست شناسی پیش دانشگاهی آقای زرّین مهرجزوه

«های فصل دوّمتالیّپاسخ فعّ»

 



 

 13ی فحهص                                                                                               ی زیست شناسی پیش دانشگاهی آقای زرّین مهرجزوه

 

 



 

 14ی فحهص                                                                                               ی زیست شناسی پیش دانشگاهی آقای زرّین مهرجزوه

 

 «فصل سوّم» 

 «سواالت تستی فصل سوّم»

 ؟ ندارد. کدام عبارت با نظریه ی درون همزیستی مغایرت 1

 ( میتوکندری ها، از خویشاوندان باکتری های بی هوازی می باشند. 1

 ژن های میتوکندری ها با ژن های هسته ی یوکاریوت های اولیه تفاوت دارند. ( 2

 ( اندازه و ساختار ریبوزوم های میتوکندریایی و باکتری های هوازی متفاوت است. 3

 ( در یوکاریوت اولیه، ریبوزوم های شبکه ای آندوپالسمی زبر و میتوکندری ها مشابه هستند. 4

 . ندارد................. وجود . ریبوزوم فعال در ..2

1 )E. coli             2 )میتوکندری کالمیدوموناس4        ( کلروپالست میانبرگ پنبه 3    هسته ی نورون انسان ) 

سلول های یوکاریوتی که فقط دارای میتوکندری شدند و آنهایی که کلروپالست را دریافت کردند به ترتیب خاسـتگاه  -1

 (1383امروزی شدند؟ )پزشکی  کدام جانداران

 (اتوتروف ها ـ هتروتروف ها 3  (جانوران ـ جلبک ها2 (گیاهان ـ قارچ ها (گلسنگ ها ـ مهره داران1

  
اولین مهره دارانی که در اقیانوس ها به وجود آمدند و نخستین مهره دارانی که از دریا بیرون آمدند بـه ترتیـب کـدام    -2

 (1383جانوران هستند؟ )پزشکی 

 (دوزیستان اولیه ـ خزندگان2   (ماهی های بدون آرواره ـ دوزیستان اولیه1

 (دوزیستان اولیه ـ دوزیستان امروزی 4   (ماهی های بدون آرواره ـ خزندگان3

  
کدام جانداران به طور همزمان در حدود میلیون ها سال پیش زندگی خود را در سطح خشکی های زمین آغاز کردند؟ -3

 (  1382)پزشکی 

 (جلبک ها و قارچ ها2 (ماهی های فاقد آرواره و دوزیستان اولیه1

 وزیستان اولیه و خزندگان د(4 (زیگومیست ها و آسکومیست ها3

  
جو زمین در آغاز فاقد کدام گاز بوده، بعد از آن به وسیله ی کدام جانداران در جـو زمـین سـاخته شـده اسـت؟ )آزاد      -4

1383) 

 اکسیژن ـ سیانوباکتری ها (4 متان ـ جلبک های سبز(3  نیتروژن ـ کپک پنی سیلین(2 (هیدروژن ـ گلسنگ ها1 

 ( 1383بقای حیات به وسیله ی کدام گزینه در خشکی ها تضمین شده است؟ )آزاد -5

 جلبک های خشکی و قارچ ها که زندگی خود را در سطح زمین آغاز کردند. (2  (تبدیل میکروسفرها به سلول ها1

 حشرات که یکی از اولین ساکنان خشکی بودند. (4 الیه اوزون در اتمسفر فوقانی(پیدایش 3



 

 15ی فحهص                                                                                               ی زیست شناسی پیش دانشگاهی آقای زرّین مهرجزوه

موفق ترین مهره داران زنده که بیش از نصف گونه های مهره دار را به اختصاص می دهنـد، کـدام جـانوران هسـتند؟     -6

 پستانداران (4 پرندگان(3 وزیستان (2 (ماهیها1  (1382)آزاد 

 نمی شد ؟در دستگاه میلر پس از پایان آزمایش، کدامیک از ترکیبات زیر دیده  -7

  آمینو اسیدها)4               اسیدهای چرب  )3                  نوکلئوتیدها ) 2                  کربوهیدراتها) 1

 باشد ؟میکدام مولکول زیربنای اولین ترکیبات آلی در مراحل ابتدای تشکیل حیات   -8

 اسیدآمینه                نیتروژن    آمونیاک         متان

 اند ؟اند، کدامترین و اولین گروه جانداران که در سطح زمین تشکیل شدهقدیمی -9

 هوازیپروکاریوت هتروتروف بی )4پروکاریوت هتروتروف هوازی )3پروکاریوت اتوتروف)2 یوکاریوت هوازی)1

 کدامیک از موارد زیر در ارتباط با پیدایش یوکاریوت هوازی تأییدی بر نظریة درون همزیستی است ؟ - 10     

 ریبوزوم های کلروپالست(4  اندازه و ساختار کلروپالست (3ی  نوع تقسیم میتوکندر (2 میتوکندری خطی ژنوم(1 

 ترین انقراض گروهی کدام انقراض است ؟مخرب  -11

 (انقراض چهارم4 (انقراض سوم3 انقراض دوم)2 ولانقراض ا)1

                                         دایناسورها در کدام انقراض گروهی از بین رفتند ؟  -12

 (پنجمین انقراض4 (چهارمین انقراض3 (سومین انقراض2 (دومین انقراض1

 اولین جانورانی که از دریا به خشکی آمدند، کدام بودند ؟ -13

 های دوتنفسی(ماهی4 های فاقد آرواره(ماهی3 (مهره داران2 (بندپایان1

 ترین گروه جانوران ساکن خشکی کدامند ؟ترین و متنوعفراوان -14

 ها(رطیل4 (عقربها3 (حشرات2 (عنکبوتیان1

 هستند . ………داران زنده ترین مهرهموفق  -15

 (پستانداران4(پرندگان                   3(دوزیستان                    2 ها(ماهی1

      داران عبارتند از :اولین مهره  -16 

 های غضروفی(ماهی4های دوتنفسی         (ماهی3 آروارههای بدون( ماهی 2دار     های آرواره(ماهی1

  باشد ؟نمیکدامیک از عوامل موفقیت خزندگان نسبت به دوزیستان در خشکی   -17



 

 16ی فحهص                                                                                               ی زیست شناسی پیش دانشگاهی آقای زرّین مهرجزوه

 (تعداد تخم کمتر4 (داشتن لقاح داخلی3  ( داشتن پوست ضد آب2  شتن پوستة محافظ در اطراف تخم( دا1

 گسترش حیات به خشکی به کدام علت بوده است؟-18

 (پیدایش اتوتروفها2 (پیدایش الیه اوزون                          1

 (پیدایش فرایند فتوسنتز4 (پیدایش سیانوباکترها3

 اند ؟تکامل کدام بوجود آمدهخزندگان از -19

 (پستانداران4(پرندگان                                3 (دوزیستان2های دوتنفسی                 (ماهی1

 کدام عامل باعث شد تا خزندگان کوچکتر، پستانداران و پرندگان به بقای خود ادامه دهند ؟  -20 

 (انقراض دایناسورها4ذا    (کم شدن غ3    ها(جابجایی قاره2   تبدیل آب و هوای خشک به مرطوب(1

 «های فصل سوّمپاسخ فعّالیت»



 

 17ی فحهص                                                                                               ی زیست شناسی پیش دانشگاهی آقای زرّین مهرجزوه



 

 18ی فحهص                                                                                               ی زیست شناسی پیش دانشگاهی آقای زرّین مهرجزوه

 

 «فصل چهارم»

 «سواالت تستی فصل چهارم»

 . اشکال عمده ی نظریه ی المارک این است که: 1

 ( صفات ارثی تغییرناپذیر نیستند. 2        صفات اکتسابی ، ارثی نمی شوند.( 1

 ( موجودات زنده، امکان کمی در سازش با محیط دارند. 4 ( به رقابت بین گونه ای در تنازع بقا اهمیت زیادی می دهد. 3

 . طبق نظریه ی المارک، کدام عامل در تحول گونه ها نقش اساسی دارد؟ 2

 ( نیاز 4               محیط( 3( سازش               2( ارث              1



 

 19ی فحهص                                                                                               ی زیست شناسی پیش دانشگاهی آقای زرّین مهرجزوه

 کلیدی نظریه ی داروین درباره ی انتخاب طبیعی کدام است؟. مطلب 3

 ( محیط، جهت و مقدار تغییرات را تعیین می کند.2بودن بقا و تولید مثل   ( غیر تصادفی1

 ( جهش، ماده ی خام تغییر گونه هاست ولی جهت آن را تعیین نمی کند. 3

  زاده ها را دارند.افرادی که تطابق بیشتری با محیط دارند، بیش ترین تعداد ( 4

 شود؟ می آغاز مرحله کدام معموالً رسد، می پایان به میتوز ی مرحله وقتی یوکاریوتی، سلول یک زندگی ی چرخه در-1

 ( 83آزاد)

  رشد ی مرحله دومین -4     سیتوکینز -3   رشد ی مرحله نخستین -2  سنتز  -1

 شود؟ می نومونیا استرپتوکوکوس کپسول بدون های باکتری در کپسول شدن ساخته باعث که، دارد اجزائی ماده کدام-2

 ( 82 پزشکی)

  نفرین اپی -4    اسید ریبونوکلئیک دئوکسی -3    اینترفرون -2  اسید ریبونوکلئیک -1

 ( 82آزاد) هستند؟ باز دو کدام ترتیب به RNA مولکول در و DNA مولکول در آدنین، مکمل باز-3

  گوانین و سیتوزین -4   سیتوزین و اوراسیل -3     اوراسیل و تیمین -2   تیمین و گوانین -1

 ( 82 آزاد) است؟ گزینه کدام با ارتباط در دهد، می نشان را سلولی ی چرخه سیتوکینز مرحله که زیر شکل-4

  گیاهی سلول -4   اریتروسیت -3  نومونیا استرپتوکوکوس -2  جانوری سلول -1

 ؟ آید می بوجود خاص ی نقطه یک در سازی همانند راهی دو  زیر سلولهای از کدامیک در -5

       انسان سلول -4    فرنگی نخود سلول -3  موش سلول -2  استرپتوکوکوس -1

 . کنید انتخاب را صحیح گزینه -6

1- DNA دارد پلیمرازی خاصیت فقط پلیمراز        . 

 . کنند می ایجاد سازی همانند دوراهی یک فقط باکتریها -2      

 . کند می گیری جلو سازی همانند در بیشتر اشتباهات بروز از پلیمراز DNA ویرایش خاصیت -3

 .  کنند می ایجاد سازی همانند دوراهی دو معموال سازی همانند هنگام انسان های کروموزوم -4

   ؟ افتد می اتفاق پدیده کدام دیپلوکوکوس در ترانسفورماسیون ضمن -7

              کپسول بی باکتری به کپسول انتقال -1

 کپسول بی به دار کپسول باکتری از ژنتیکی ماده انتقال -2 

   کپسول تشکیل مسئول ژنهای از عدهای در جهش -3

  کپسول بی و دار کپسول های باکتری بین اور کراسینگ -4 

  نوکلئوتید 120 دارای که DNA نوع یک در دار آدنین نوکلئوتیدهای تعداد اگر -8

 است؟ کدام مولکول این در  هیدروژنی پیوندهای تعداد  باشد  نوکلئوتید 30است

1- 60            2 – 120           3 - 150           4- 240  



 

 20ی فحهص                                                                                               ی زیست شناسی پیش دانشگاهی آقای زرّین مهرجزوه

 شوند؟ می تشکیل پیوندها کدام و شکسته پیوندها کدام همانندسازی هنگام -9

 استری فسفودی و هیدروژنی – هیدروژنی -2        هیدروژنی – هیدروژنی -1

  هیدروژنی -فسفوداستری -4   استری دی فسفو و هیدروزنی -استری دی فسفو -3

 است؟ کدام پورین نوکلئوتیدهای نسبت. باشد دار سیتوزین نوکلئوتیدها% 20 فرضی DNA از بخشی در چنانچه -10

1- 25%       2- 30%   3- 50%   4-60%  

 جدید نوکلئوتیدهای در انرژی پر فسفات پیوند چند ACGTTC توالی با فرضیDNA از قسمتی سازی همانند هنگام -11

  24 -4           13 -3            12 -2   6 -1  شد؟ خواهد شکسته

 .............. اولی که است این در نوکلئیک اسیدهای دار آدنین نوکلئوتید با ATP اختالف -12

 . ریبوزدارد قند -4 .دارد دومی از بیشتر دوفسفات -3.دارد دومی از کمتر فسفات -2 .دارد دومی از بیشتر آلی باز  -1

 میشود؟ DNA مولکول زنجیره هر در گسستگی سبب پیوندها از نوع کدام گسستگی -13

  هیدروژنی -4   آلی باز – قند -3   قند – فسفات -2  فسفات – بازآلی -1

 شود؟ می مشاهده DNA مولکول در فسفات گروه باشدچند باز جفت 300 دارایDNA مولکول اگر -14

1- 150   2- 300  3- 450  4- 600  

 بود؟ خواهد چقدر DNA مولکول در C فراوانی. است% 26 دیگر رشته در و DNA 20% رشته یک در A فراوانی -15

1- 4%   2- 14%  3- 23%  4- 27%  

 است؟ صحیح مختلف جانداران DNA مقایسه در زیر رابطه کدام -16

1-  A/Gتمام در DNA 2.           است یکسان ها- A+C/G+T تمام در DNA  است یکسان ها . 

3- A+T/G+C تمام در DNA 4.   است یکسان ها- G/T تمام در DNA  است یکسان ها. 

 است؟ درصد چند آن دار گوانین های نوکلئوتید تعداد است% 15 دار آدنین نوکلئوتید DNA مولکول یک در -17

1- 15%                      2- 30%                        3- 35%                            4- 85% 

 گیرد؟ می صورت چگونه یکدیگر با ها نوکلئوتید اتصال DNA زنجیره یک در -18

   فسفات – باز -4         قند – فسفات -3         باز – قند -2        باز -باز -1

 های نوکلئوتید تعداد و باشد نوکلئوتید DNA  32 از قسمتی در اگر-19

 AوC  نوکلئوتید  مولکول چند به  نیاز  بخش این سازی همانند هنگام باشد برابر G  است؟ 

1- 4  2- 8  3-12     4- 16 

 . است.........................  بصورت باکتریها ژنوم -20

 خطی و رشته دو -4       حلقوی و ای رشته دو -3    حلقوی و رشته تک -2       خطی و رشته تک -1
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«های فصل چهارمپاسخ فعّالیّت»
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 «فصل پنجم»

 «سواالت تستی فصل پنجم»

باشد، در بین تخم هایی  xoو سلول مادر هاگ ماده  xy. اگر ژنوتیپ ژن خود ناسازگارِ سلولِ مادرِ هاگ نر )مادر میکروسپور( 1

 الل های ژن خود ناسازگارند(  oو  x  ،yچقدر است؟ ) yoکه تشکیل می شوند، احتمال تشکیل تخمی با ژنوتیپ 

1( 2( صفر              1

2
                 3 )1

4
                     4 )1

8
 

سی شکل مبتال هستند ، انتظار داریم که چند درصد این % افراد آن به کم خونی شدید گلبول های قرمز دا1. در جمعیتی که 2

 جمعیت زنان هموزیگوت غالب باشند؟ 

1 )50                2 )5/40           3 )5/21              4 )25 

 شد. . در آمیزش ناهمسان پسندانه ی گیاه شبدر، سلول تخم حاصل، ژنوتیپ ....................... را می تواند داشته با3

 ( تخمک گیاه دهنده ی تخمزا 2( دانه ی گرده ی دهنده ی آنتروزوئید                    1

  پرچم گیاه دهنده ی آنتروزوئید( 4( مادگی گیاه پذیرنده ی آنتروزوئید                       3

راوانی پسران ناخالص با الله ی گوش آزاد درصد باشد، ف 91. اگر در جمعیتی ، فراوانی افرادی با الله ی )نرمه ی( گوش آزاد، 4

 42( 4                21( 3               5/10( 2                  9( 1چند درصد است؟ 

 ؟ ندارد. کدام، در جدا ماندن خزانه ی ژنی گونه ها از یکدیگر دخالتی 5

 ( تشکیل گیاهان تریپلوئید 2( تشکیل دورگه ی نازا          1

 ( عدم تشکیل لوله ی گرده روی کالله ی گونه ی نزدیک 4 تشکیل لوله ی گرده توسط ژن خودناسازگارعدم ( 3

 . کدام یک، مانع از استمرار تنوع در جمعیت ها می شود؟ 6

 ( انتخاب متوازن کننده 4( کراسینگ اور          3( انتخاب گسلنده      2          رانش ژن( 1

فت وابسته به جنس دو آللی، که آلل های آن ها از رابطه ی هم توازنی تبعیت می کنند، حداکثر . در بررسی همزمان دو ص7

 9( 4            8( 3                4( 2            3( 1چند نوع فنوتیپ برای زنان محتمل است؟ 

وع ژنوتیپ می تواند وجود داشته . اگر برای ژن خودناسازگار در گیاهی چهار آلل فرض شود، در جمعیت این گیاه چند ن8

 10( 4                 8( 3                  6( 2              4( 1باشد؟ 

 . برای پیدایش گونه ای دگرمیهن ، حذف کدام عامل ضروری است؟9
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 ( انتخاب طبیعی 4( رانش ژن              3               شارش ژن( 2( جهش            1

% باشد، فراوانی زنان ناقل در این 5. در جمعیتی در حال تعادل، تعداد زنان و مردان برابر است. اگر فراوانی ژن تاالسمی 10

 19( 4               5/14( 3              5/9( 2            75/4( 1  جمعیت چند درصد است؟ 

شایع است، شایستگی تکاملی ..................... در هنگام شیوع ماالریا . در مناطقی که عارضه ی گلبول های قرمز داسی شکل 11

 نسبت به قبل از آن، ...........................

 کم تر می شود.  –( هموزیگوت های مغلوب 2        بیش تر می شود.  –( افراد ناخالص 1

 تغییر نمی کند.  –ای مغلوب و هتروزیگوت ها هموزیگوت ه( 4  کم تر می شود.  –( هموزیگوت های غالب و مغلوب 3

 . گیاه گل مغربی تتراپلویید: 12

 ( در گامت های خود، چهار مجموعه کروموزوم دارد. 2    ( قادر به انجام تقسیم میوز نمی باشد. 1

 ( در اثر خطای میتوزی والدین خود ایجاد شده است. 4    تتراد تشکیل می دهد.  14در هنگام میوز، ( 3

 . کدام عبارت، ناپایداری دودمان دورگه را بیان می کند؟ 13

 ( زیگوت دورگه ها، رشد و نمو نمی کند. 2( دورگه ها به سن بلوغ نمی رسند.                1

 ( دورگه ها، توانایی تولید گامت های فعال را ندارند. 4             زاده های دورگه ها، ضعیف و نازایند.( 3

 ودن دو گونه ی .................... آن ها، تأیید می شود. . جدا ب14

 ( اسب و االغ، با عدم تقسیم زیگوت حاصل از 2   مختلف حشره ی شب تاب، با عدم آمیزش( 1

 ( تتراپلوییدی و دیپلوییدی گیاه گل مغربی، با نازیستایی زاده ی 4( بز و گوسفند، با عدم توانایی تشکیل زیگوت از  3

( کنترل شود و ژنوتیپ آلبومن xو  y  ،zنمونه ای از آمیزش ناهمسان پسندانه، توسط ژن خود ناسازگار سه اللی ) . اگر15

باشد، ژنوتیپ سلول تخم حاصل و ژنوتیپ کالله ی والد به ترتیب )از راست به چپ( کدام می تواند  zyyحاصل از این آمیزش 

 xy-zy         2 )zy-xy           3 )xy-zx               4 )zy-zx( 1  باشد؟ 

واینبرگ ، ژنوتیپ ناخالص و نیمی دیگر به طور مساوی ژنوتیپ خالص دارند،  –. نیمی از افراد یک جمعیت با تعادل هاردی 16

 با انجام دو نسل خودلقاحی، نسبت افراد هتروزیگوس به هوموزیگوس .................... می شود. 

1 )1

4
                    2 )1

5
                 3 )1

7
                        4 )1

8
 

افراد جمعیت در حال تعادلی، مبتال به کم خونی گلبول های داسی شکل هستند. نسبت دختران ناقل بیماری به افراد  16%. 17

2( 1   خالصِ این جمعیت ، ....................... است. 

3
                     2 )3

13
                   3 )6

13
               12

13
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. در جمعیتی از پروانه های غیر سمی، گروهی ظاهری شبیه به پروانه های سمی دارند )مقلد( تا از شکار شدن توسط پرنده 18

 ..........................ها مصون باشند و گروهی دیگر ظاهری متفاوت دارند )غیر مقلد(. با گذشت زمان در این جمعیت، ......

 ( تغییری در فراوانی فنوتیپی افراد رخ نمی دهد. 2( شایستگی تکاملی افراد تغییر نمی کند. 1

 از تنوع فنوتیپی افراد کاسته نمی شود. ( 4( از فراوانی الل های مربوط به جمعیت کاسته نمی شود. 3

  باشد؟ نمی جمعیتها در اینبرگ و هاردی تعادل حفظ برای الزم شرایط از کدامیک -1

  طبیعی انتخاب بودن فعال -4 ژن شارش توقف -3 جهش توقف -2 تصادفی آمیزشهای -1

 باشد ای آستانه های فنوتیپ از یکی نفع به شرایط اگر و................  باشد، افراطی فنوتیپ دو هر نفع به شرایط اگر -2

 . گیرد می صورت..................... 

  گسلنده انتخاب – دار جهت انتخاب -2  کننده پایدار انتخاب – گسلنده انتخاب -1

  دار جهت انتخاب – گسلنده انتخاب -4  گسلنده انتخاب – کننده پایدار انتخاب -3

 شایستگی با زنانی جمعیت افراد از نسبتی چه باشد 2/0 ماالریاخیز ای منطقه در شکل داسی خونی کم الل فراوانی اگر -3

  %4 -4  %16 -3   %64 -2 % 32 -1   بود؟ خواهند 1 تکاملی

 . گیرند می صورت.....................  و...................  در ترتیب به اوور کراسینگ و نوترکیبی های پدیده -5

  I میوز و II میوز -II  4 میوز و II میوز -II  3 میوز و I میوز -I     2 میوز و I میوز -1

 فراوانی کاهش داشت؟ خواهد پی در ای نتیجه چه بگیرد صورت لقاحی خود صورت به آمیزشها جمعیت یک در اگر -6

  ناخالص افراد -4 خالص افراد -3 مغلوب الل -2  غالب الل -1       ................... 

 بیماری این ناقل جمعیت این زنان از نسبتی چه باشد مبتال هموفیلی بیماری به نفر 1 جمعیت یک در مرد 10 هر از اگر -7

  %5/40 -4  %5/4 -3  %18 -2  % 9 -1    بود؟ خواهند

 . دهید پاسخ زیر سوال دو به و گرفته نظر در را( 100AA+400Aa+250aa) صورت به جمعیتی

 خواهد چقدر طبیعی انتخاب تاثیر از پس غالب الل فراوانی باشد، 4/0 مغلوب فنوتیپ دارای افراد تکاملی شایستگی اگر -8

  4/0 -4      5/0 -3                43/0 -2              57/0 -1 بود؟

  شد؟ خواهند Aa ژنوتیپ دارای جمعیت افراد از تعدادی چه باشد، عضو 1000 دارای بعد نسل در فوق جمعیت اگر -9

1- 400   2- 200   3- 500   4- 250  
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 گلهای فراوانی لقاحی خود دور چند از پس باشد 2/0 قرمز رنگ کننده ایجاد الل فراوانی میمونی گلهای از جمعیتی در اگر -10

  4 -4  3 -3         2 -2  1 -1 بود؟ خواهد رنگ صورتی گلهای برابر دو رنگ قرمز

  شود؟ می حذف جمعیت از سریعتر بیماری کدام الل -11

  کتونوری فنیل -4               زالی -3 هانتیگتون -2  شکل داسی خونی کم -1

  باشد؟ می متوازن انتخاب از حالتی کدامیک -12

  نوترکیب گامتهای ایجاد -2 اوور کراسینگ اثر در تنوع افزایش -1

  اسبی نعل خرچنگ تغییر عدم -4  ماالریاخیز منطقه در شکل داسی خونی کم الل فراوانی حفظ -3

  دارد؟ تقدم بقیه بر کدامیک تاثیر دگرمیهنی زایی گونه در -13

  ژن شارش توقف -4  جهش -3         طبیعی انتخاب -2 ژن رانش -1

  است؟ مشاهده قابل گیاه این های رویان در ژنوتیپ نوع چند باشد اللی 4 شبدر در ناسازگار خود ژن اگر -14

1- 4   2- 6   3- 15   4- 5  

 . باشد می...................  کروموزوم.................  مغربی گل تریپلوئید گیاه در کروموزوم یکدست -15

  همتا غیر – 3 -4  همتا – 3 -3 همتا -7 -2   همتا غیر – 7 -1

  ندارد؟ نقشی جمعیت دو میان تفاوت افزایش در کدامیک میهنی دگر زایی گونه در -16

  ژن رانش -4  طبیعی انتخاب -3  جهش -2   ژن شارش -1

  شود؟ میهنی هم زایی گونه به منجر است ممکن کدامیک -17

  کننده پایدار انتخاب -4   متوازن انتخاب -3  گسلنده انتخاب -2 دار جهت انتخاب -1

  است؟ کرده پیدا اشتقاق مشترک نیای از نزدیکتری گذشته در کدامیک -18

  المپری -4  قورباغه -3  مرغ -2  موش -1

  دارد؟ مطابقت ها گونه تغییر الگوی کدام با بترتیب طبیعی انقالبهای و واسط حد جانداران وجود -19

  ای نقطه تعادل – ای نقطه تعادل -2   تدریجی تغییر – ای نقطه تعادل -1

  تدریجی تغییر – تدریجی تغییر -4   ای نقطه تعادل – تدریجی تغییر -3
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  است؟ نشده گرفته نظر در جمعیت در ژنی گوناگونی عامل عنوان به کدامیک طبیعی انتخاب ترکیبی نظریه در -20

  ماده و نر جنسی سلولهای ترکیب بودن تصادفی -I  ۲ آنافاز مرحله در همتا های کروموزوم شدن جدا -1

 میوز بهنگام خواهری کروماتیدهای بین قطعه مبادله -4   ای نقطه های جهش و کروموزومی های جهش -3

«فصل پنجمهای پاسخ فعّالیّت»
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 «فصل ششم»

 «سواالت تستی فصل ششم»

 . در رابطه ی کدام گونه ها فقط یک طرف سود می برد؟1

  شقایق دریایی و دلقک ماهی( 4( زنبور و گل شهددار      3( ریزوبیوم و گیاه سویا      2( شته و مورچه    1

 . کدام عبارت صحیح است؟2

 ( کنان بنیادی بخشی از کنام واقعی یک گونه است. 2 جاندار با اکوسیستم است.کنام، همه ی راه های ارتباط ( 1

 ( گونه های رقابت گر، هر یک بخشی از کنام واقعی را اشغال می کنند. 4( حذف صیادان، اثرات رقابت را کاهش می دهد. 3

 . به طور معمول در جمعیت های تعادلی، ........................3

 ( بین افراد، رقابت وجود ندارد. 2دان محدود نیست.                          ( تعداد فرزن1

  مرگ و میر افراد غیرتصادفی است.( 4( تراکم جمعیت، نوسان زیادی دارد.                  3

 است؟  نادرست. کدام عبارت در مورد شقایق دریایی 4

 ( با پنهان کردن دلقک ماهی ها به بقای آن ها کمک می کند. 1

 . تحت تأثیر حرکات مداوم آب، شاخک های حسی خود را منقبض می کنند( 2

 ( به جز بعضی ماهی ها، جانوران دیگر از نیش سمی اش در امان نیستند. 3

 . ( از هم زیستی با دلقک ماهی ها، به طور مستقیم سود یا زیانی نمی بیند4

 . ندارد. رابطه ی هم زیستی در ........................ وجود 5

 ( نوزاد پروانه ی کلم و شب بو4 انوباکتری و آسکومیست      ( سی3  نیتروزوموناس و سویا( 2      ( روزن دار و جلبک1

( انجام گرفت، کدام 2و  1. در خصوص آزمایش ژوزف کانل که در ارتباط با دو گونه ی کشتی چسب )تحت نام گونه ی 6

 است؟  نادرستعبارت 

 یکسان است.  2( اندازه ی کنام واقعی و بنیادی برای افراد گونه ی 1

 را بیش تر می کند.  1، اندازه ی کنام واقعی گونه ی 2( عدم وجود گونه ی 2

  محدود می کند. 2دسترسی به منابع زیستی را برای گونه ی  1وجود گونه ی ( 3
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 قابل تحمل است.  1( شرایط زندگی در مناطق پایینی صخره های ساحلی برای افراد گونه ی 4

 . مطالعات تیلمن و همکارانش نشان داد که ...................7

 ( کنام گونه های مختلف، یک اندازه نیست. 2        ( صیادی اثرات رقابت را کاهش می دهد.       1

 افزایش تنوع گیاهان، موجب افزایش پایداری زیستگاه ها می شود. ( 4( رقابت کنندگان می توانند با هم سازش داشته باشند. 3

 است؟نوزاد پروانه  ی کلم می تواند ..................... نادرست. کدام 8

 ( با تغییر در ترکیبات ثانویه، با گیاه رابطه ی هم زیستی برقرار کند. 2        گیاهان را بشکند.  ( نخستین خط دفاعی بعضی1

 ( با افزودن موادی به روغن خردل، از اثرات سمی آن در امان بماند. 3

 از ترکیبات دفاعی تولید شده توسط همه ی گیاهان تغذیه نماید. ( 4

  مرگ -د      جهش -ج     مهاجرت -ب      تولد -الف    ندارد؟ مستقیم شنق جمعیت اندازه تعیین در یک کدام-1

  مگس -د    قورباغه -ج       بالدار مورچه -ب       پشه -الف       باشد؟ نمی طلب فرصت های جمعیت جزء یک کدام -2

 آهنگ با دوسال از پس گله این جمعیت. است سال در 0.1 با برابر ، گوسفند تایی 200 جمعیت یک طبیعی رشد آهنگ -3

  168 -د              242 -ج           136 -ب            240 -الف   شد؟ خواهد چقدر ثابت رشد

 جمعیت این طبیعی ذاتی افزایش آهنگ.  است داده رخ تولد،8 و مرگ4 ، سال یک طول در گوسفندی 200 جمعیت یک در -4

  -0.02 -د            -0.01 -ج          0.02 -ب         0.04 -الف       است؟ چقدر

  دهد؟ می را جمعیت یک های ویژگی از یک کدام بینی پیش و محاسبه امکان ما به جمعیت طبیعی رشد آهنگ -5

  سه هر -د           پراکنش -ج         اندازه -ب         تراکم -الف    

 جمعیت نسبتاً کوچک بر احتمال آمیزش میان خویشاوندان می افزاید؟ وقوع کدام یک از آهنگ های رشد طبیعی در یک -6

 (0.11) -(               د0.1) -صفر          ج -ب (      -0.1) -الف    

 .باشد می.………طلب فرصت های جمعیت بر و. ……… تعادلی های جمعیت بر طبیعی انتخاب اثر -7

  تصادفی غیر-تصادفی غیر-د           تصادفی  - تصادفی غیر -ج        تصادفی غیر-تصادفی-ب        تصادفی-تصادفی -الف

 چیست؟ محیط بینی پیش قابل غیر و شدید تغییرات برابر در طلب فرصت های جمعیت دفاعی وسیله تنها-8

  موارد همه -د                        بیشتر مثل تولید -ج       غذا کردن ذخیره -ب           سازگارتر های زاده تولید -الف   

 شود؟ نمی محسوب افراد در سازگاری ایجاد در عاملی ها جمعیت کدام در ، ژنتیکی تنوع ایجاد در عملی عنوان به نوترکیبی -9

http://www.blogfa.com/Desktop/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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  المپری -د             مار -ج         عقاب -ب           مگس -الف    

 است؟ متفاوت بقیه با زیر گونه دو کدام رابطه در همراه تکامل نوع -10

  قورباغه و مار -د                  گوسفند و دار قالب کرم -ج     گربه و موش -ب                        مگس و عنکبوت -الف   

  رانش -د        جهش -ج        کم اندازه  -ب       لقاحی خود -الف   دهد؟ می افزایش را جمعیت بقای توان یک کدام -11

  گوزن و ببر -د   گربه و سگ -ج  لوبیا و ریزوبیوم -ب اسب و  وال -الف ندارد؟ وجود جاندار دو کدام بین همراه تکامل -12

  B-D<0 -د       B=D  -ج       D> r-ب     B>D -الف    یابد؟ می کاهش زمان واحد در جمعیت اندازه صورتی چه در -13

  ندارند ای رابطه -د         همسفرگی -ج   همیاری -ب   صیادی – الف   است؟ چگونه کلم پروانه ونوزاد بو  شب گل رابطه-14

  ترکیبی نو -د    جهش -ج    همگرایی -ب سازش  -الف     است؟ بیشتر کوچک های جمعیت در یک کدام احتمال -15

  دارد؟ وجود کمتری رقابت جمعیت در حالت کدام در -16

 . است ممکن حالت شدیدترین در رقابت حالت سه هر در -د         N<K -ج     N>K -ب     N=K -الف   

  هیچکدام -د            پراکنش -ج          تراکم -ب          اندازه -الف    است؟ افراد از مستقل جمعیت شاخص کدام -17

 است؟ کدام تعادلی و طلب فرصت های جمعیت مقایسه جنبه مهمترین -18

 .دارند محیط بر که است اثری نوع -ب.            دارد آنها بر محیط که است اثری نوع -الف    

 . است همدیگر با جانداران رابطه نوع -د.       دارد آنها بر طبیعی انتخاب که است اثری نوع -ج    

 ؟ باشد نمی طلب فرصت جمعیت های ویژگی از کدامیک - 1 9

  کوچک ی جثه -د                        تصادفی میر و مرگ -ج       سریع نمو و رشد -ب      شدید رقابت دارای -الف        

    است؟ تعادلی جمعیت های ویژگی از کدامیک -20

 تراکم از مستقل میر و مرگ  -د        زیاد ی زاده داشتن -ج         طوالنی نسبتا عمر  -ب       سریع آوری زاد -الف  
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«های فصل ششمپاسخ فعّالیّت»
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 «فصل هفتم»

 «سواالت تستی فصل هفتم»

 . واکنش افراد در روش یادگیری شرطی شدن فعال، چیست؟1

 ( بین تجارب گذشته ارتباط برقرار نموده و استدالل می نماید. 2( بدون استفاده از آزمون و خطا رفتار مناسبی نشان می دهد. 1

 .در موقعیتی خاص با کمک تجربه، رفتار مشخصی را ترک می نماید( 3

 ( حتی با وجود دریافت پاداش، از تکرار مجدد رفتار خودداری می نماید. 4 

 نر شرق آفریقا در هنگام رهبری گله ...................... . شیرهای2

 ( رفتاری در جهت منافع گونه دارند. 2( رفتارهای مشارکتی از خود نشان می دهند. 1

 ( اندازه ی جمعیت را به طور قابل توجهی افزایش می دهند. 4   شانس بقای گونه را کاهش می دهند.( 3

 مدتی ، محرک ....................... در شرطی شدن کالسیک، پس از 3

 ( غیر شرطی ، به تدریج به جای محرک شرطی قرار می گیرد. 1

 ( غیر شرطی، پاسخی متفاوت با پاسخ محرک شرطی ایجاد می کند. 2

 ( شرطی، برای بروز پاسخ مناسب، نیازمند محرک شرطی دیگری است. 3

 یرشرطی عمل می کند. شرطی، برای بروز پاسخ مناسب، مستقل از محرک غ( 4

 است؟ نادرست« نقش پذیری». کدام عبارت درباره ی 4

  منحصر به تشخیص و شناسایی مادر است.( 2( در حفظ و بقاء جاندار ارزش زیادی دارد. 1

 ( در دوره ی مشخصی از زندگی یک جاندار رخ می دهد. 4( نقش مهمی در شکل گیری رفتار غریزی دارد. 3

 . در شکل گیری کدام رفتار، عاملی نقش دارد که در سایر رفتارها بی تأثیر است؟ 5

 ( آشیانه سازی مرغ عشق2                      آواز خواندن گنجشک( 1
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 ( بیرون انداختن تخم میزبان توسط جوجه ی کوکو 4( برگرداندن تخم به درون النه توسط غاز ماده        3

 ات چشم گیر در جانوران نر، ...................... به طور معمول صف6

 ( احتمال بقای جاندار را کاهش می دهد و کم هزینه است. 1

 ضامن بقای ژن های فرد و جبران کننده ی هزینه ی مصرفی است. ( 2

 ( احتمال تولید مثل را افزایش می دهد و برای بقای جاندار الزامی است. 3

 یش می دهد و در جلب نظر ماده ها مؤثر می باشد. ( رقابت بین نرها را افزا4

 . حمله ی نوعی ماهی به نرهایی که وارد قلمرو او می شوند، رفتاری است که ............................7

 ( صرفاً غریزی محسوب نمی شود. 2( همیشه به یک شکل انجام نمی گیرد.             1

 ( هیچگاه به زاده هایش منتقل نمی شود. 4              در اثر تجربه حاصل نشده است. ( 3

 . کدام عبارت صحیح است؟8

 ( در معدودی از رفتارها، وراثت نقش تعیین کننده دارد. 2( در بروز برخی رفتارهای یادگیری، وراثت فاقد نقش است. 1

 . ( در بروز یک رفتار غریزی، آموزش و تجربه فاقد نقش است3

 دودی از رفتارها، دو عامل وراثت و محیط نقش دارد. ( در شکل گیری مع4

 دارد؟ پیامدی چه  آفریقا شرق های شیر در ، جوان های نر بوسیله شیرها بچه کشتن    -1

  دشمن برابر در حفاظت -د              قلمرو حفظ -ج       فرد بقای -ب                       گونه بقای -الف   

     است؟ بوده مورد کدام سگ یادگیری در زنگ صدای نقش پاولوف آزمایش در    -2

  شرطی پاسخ -د                 شرطی محرک -ج    شرطی غیر پاسخ -ب                 اصلی محرک -الف       

 است؟ یادگیری انواع از نوع کدام به مربوط دهند می نشان خود از سیرک در ها فیل که رفتاری    -3

  مساله حل -د             فعال شدن شرطی -ج         کالسیک شدن شرطی -ب                    شدن عادی -الف       

 است؟ یک کدام ترتیب به یادگیری ترین ساده و ترین پیچیده -1

           مساله حل – شدن عادی -ب        شدن عادی -مساله حل -الف   

  مساله حل -کالسیک شدن شرطی -د          شدن عادی – فعال شدن شرطی -ج 



 

 36ی فحهص                                                                                               ی زیست شناسی پیش دانشگاهی آقای زرّین مهرجزوه

 است؟ تر معمول غیر و تر ساده پرندگان از یک کدام آواز    -5

 شدند می ناشنوا تولد بدو در که هایی جوجه -ب  بودند کرده رشد صدا عایق اطاقک در که هایی جوجه -الف      

  شنیدند می را خود همگونه بالغ گنجشک آواز نوار که هایی جوجه -ج      

  یافتند می پرورش و مراقبت مادر توسط که هایی جوجه -د       

 چیست؟ خاطر به عمل این.  گیرد می خود به را مرده مار یک حالت و افتد می پشت به مواقع برخی مار    -6

  تغذیه -د                شکارچی مقابل در حفاظت -ج   قلمرو تعیین -ب                                   جفت جلب -الف    

 .کنند می برقرار ارتباط یکدیگر با فرومون طریق از زیر جانداران از یک کدام    -7

  مار -د            شته -ج        شمپانزه -ب        قورباغه -الف    

 شود؟ می یابی جفت برای ماده قورباغه و نر قورباغه بین ارتباط برقراری موجب زیر عالیم از یک کدام    -8

  صدا -د       بدن حالت -ج         حرکت -ب       بدن رنگ -الف    

 دارند؟ همسری چند و همسری تک سیستم ترتیب به ، مثل تولید هنگام به زیر جانوران از یک کدام    -9

  نر عقاب – نر آهوی -د         نر شیر -نر آهوی -ج     نر عقاب – نر کبوتر -ب   نر شیر – نر کبوتر -الف     

 باشد؟ نمی نر جانوران در چشمگیر صفات از یک کدام -10

   جفتگیری فصل در قوچ در شاخ -ب        جفتگیری غیر فصل در جوال مرغ دم -الف

  جفتگیری غیر فصل در گوزن شاخ انشعابات -د                  جفتگیری فصل در شیر در یال -ج 

 .شود می انتخاب مثل تولید شانس افزایش خاطر به………… که است.…… فرایند یک جنسی انتخاب - 11

 جنس به وابسته صفت یک – تکاملی -ب         هم به وابسته صفت چند – تکاملی -الف     

 جنس به وابسته صفت چند – موقتی -د     پیوسته هم به ژن چند عملکرد حاصل – موقتی -ج     

 کند؟ می تایید صفت بروز در را عامل کدام نقش ، پرندگان خواندن آواز -12

  یادگیری و وراثتی اطالعات -د        وراثتی اطالعات -ج     غریزه -ب      گیری یاد -الف       

      دارد؟ غریزی رفتار با را ارتباط بیشترین رفتار کدام -13

  فعال شدن شرطی -د             شدن عادی -ج      پذیری نقش  -ب         مساله حل – الف  
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  گاو -د            چیتا -ج            ملخ -ب    خاکی کرم -الف   است؟ بیشتر یک کدام ماندن زنده شانس غذا مصرف نظر از -14

 گردد؟ می دور فاصله از مخالف جنس جلب سبب جنسی های فرومون ترشح جانوران از یک کدام در -15

 تاب شب کرم -د                گوریل -ج       شمپانزه -ب         پرواز شب های پروانه -الف     

تمفهای فصل هپاسخ فعّالیّت»

» 
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 «فصل هشتم»

 «سواالت تستی فصل هشتم»

 ATP         2 )NADPH       3 )+NADP           4 )+NAD( 1. محصول واکنش تاریکی )مستقل از نور( فتوسنتز کدام است؟ 1

 NAD    2 )NADH     3 )ATP         4 )2CO+( 1. حاصل فرآیند تخمیر اسید الکتیک در سلول های یوکاریوتی کدام است؟ 2
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 . کدام مرحله، از واکنش های مسیر گلیکولیز بوده و انرژی زا است؟3

 ب سه کربنی ( تبدیل پیرووات به ترکی2( تبدیل گلوکز به ترکیب شش کربنی                1

 ( تبدیل ترکیب شش کربنی به دو ترکیب سه کربنی4                تبدیل ترکیب سه کربنی به پیرووات( 3

 . آنزیم روبیسکو در کدام سلول های برگ ذرت، برای فتوسنتز فعال تر است؟ 4

 اپیدرم زیرین ( 4( اپیدرم باالیی               3              غالف آوندی( 2( میانبرگ        1

 در فتوسنتز چیست؟ NADPH. نقش اصلی 5

 ( تأمین الکترون ها و پروتون برای مرحله ی دوم 1

 ( تبدیل انرژی نوری به انرژی شیمیایی در واکنش نوری فتوسنتز 2

  هیدروژن در مرحله ی سوم –تأمین الکترون های پر انرژی برای پیوند کربن ( 3

 هیدروژن در مرحله ی دوم  –( تأمین الکترون های پر انرژی برای پروند کربن 4

 ، ابتدا کدام را احیا می کند؟  II. الکترون های خارج شده از فتوسیستم 6

 NADP+( 4( دی اکسید کربن              a         3کلروفیل ( 2( آب            1

 . در فتوسنتز، تجزیه ی آب در کدام ناحیه ی کلروپالست صورت می گیرد؟ 7

 ( استروما 4     فضای داخلی تیالکوئید( 3( فضای بین دو غشا         2( غشای تیالکوئید         1

 . آنزیم های چرخه ی کالوین، در کدام سلول های برگ نیشکر، فعال تر هستند؟8

 ( میانبرگ نرده ای 4           غالف آوندی( 3( اپیدرم باالیی            2( اپیدرم زیرین          1

 . کدام، در مورد همه ی اتوتروف ها، صحیح است؟ 9

 ( کلروپالست دارند. 2                                                      ( هسته دارند.1

3 )2CO                .مواد معدنی را به ترکیبات آلی تبدیل می کنند.( 4 را در حضور نور جذب می کنند  

 است؟  نادرست. کدام عبارت 10

  صورت می گیرد. 4Cتنفس نوری بیش تر در گیاهان ( 2( تنفس نوری مانع فتوسنتز است. 1

 چندان باال نیست.  CAM( کارایی فتوسنتز گیاهان 3
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 است.  3Cدر نور باال )شدید( و دمای باال، دو برابر گیاهان  4C( کارایی گیاهان 4

 . پس از فعال شدن آنزیم روبیسکو در جهت کربوکسیالزی، ...................11

1 )ATP واکنش های تنفس نوری در گیاه آغاز می شود. 2. تولید شده ی قبلی مصرف می شود ) 

 ساخته می شود.  ADP ،ATP( با پیوستن گروه فسفات به 4 تبدیل می شوند. NADPHبه  NADP+( مولکول های 3

. در مسیر آزادسازی انرژی از گلوکز در صورت فقدان آخرین پذیرنده ی الکترون در زنجیره ی انتقال الکترون ، کدام 12

 ؟  نمی شودفرآیند متوقف 

 2FADH( تولید 2به طریق هوازی              NAD+( بازسازی 1

 تبدیل گلوکز به پیرووات ( A                      4کوآنزیم ( تشکیل استیل 3

 است؟  نادرست. در مورد محل استقرار پروتئین ها در یک سلول گیاهی، کدام 13

 در غشای تیالکوئید  H+( پمپ منتقل کننده ی 2              آنزیم روبیسکو در غشای داخلی میتوکندری( 1

 در غشای داخلی میتوکندری  ATP( تولید کننده ی 680P     4ید ومجاور ( تجزیه کننده ی آب در تیالکوئ3

 . برای کاهش تعرق در گیاهان تیره ی گل ناز، کدام سازش مخصوص ، صورت گرفته است؟14

 ( داشتن کرک روی برگ ها 2( روزنه های فرو رفته در برگ                1

  متابولیسم اسید کراسوالسه( 4در سه مرحله                       2CO( تثبیت 3

 . در مقایسه ی تنفس نوری و تنفس سلولی، کدام عبارت صحیح است؟15

 محصول مشترک هر دو فرآیند است.  ATP( 2( هر دو فرآیند وابسته به نوراند.      1

 . از هر دو فرآیند در میتوکندری انجام می شود بخشی( 4( هر دو فرآیند با فتوسنتز رابطه ی مستقیم دارند.3

 . در تخمیر الکلی، برای تولید اتانول، الکترون های یک مولکول ..................... منتقل می شود. 16

 به ترکیب سه کربنی           NAD                                      2 )NADH+( پیرووات به 1

3 )NADH پیرووات به استیل کوآنزیم 4                             ربنیبه ترکیب دو ک )A 

 است؟   نادرستو تشکیل قند سه کربنی در نیشکر، کدام عبارت  2CO. در روند تثبیت 17

 ( تشکیل ترکیب چهار کربنی در سلول میانبرگ  1



 

 42ی فحهص                                                                                               ی زیست شناسی پیش دانشگاهی آقای زرّین مهرجزوه

 از اسید در سلول غالف آوندی  2CO( آزاد شدن 2

 ن در سلول غالف آوندیبه چرخه ی کالوی 2CO( ورود 3

  تشکیل ترکیب چهار کربنی به کمک آنزیم روبیسکو( 4

 . کدام عبارت درست است؟ 18

 ، تجزیه ی اسید چهار کربنی در طی روز انجام می شود. CAMدر گیاهان ( 1

 می سازد.  ATPاز بستره به درون تیالکویید، پروتئین کانالی  H+( هنگام عبور 2

 ، دی اکسید کربن فقط از طریق چرخه ی کالوین تثبیت می شود. 4C( در گیاهان 3

 ( در تنفس نوری، آنزیم روبیسکو سبب شکسته شدن ترکیب شش کربنی ناپایدار می گردد. 4

 ، طی تبدیل ........................ حاصل می شود.  2CO. در تنفس سلولی، اولین مولکول 19

                پیرووات به بنیان استیل( 2                   ( گلوکز به پیرووات               1

 ( ترکیب شش کربنی به پنج کربنی 4( ترکیب پنج کربنی به چهار کربنی              3

 . در فتوسنتز، ...........................20

 می گردد.  ATP( خروج پروتون از تیالکوییدها، منجر به هیدرولیز 1

 می باشد.  NADP+کوییدها، محل مناسبی برای ایجاد ( غشای تیال2

 ( استروما، محل مناسبی برای استقرار آنزیم تجزیه کننده ی آب می باشد. 3

 . صورت می گیرد ATPدر تیالکوییدها، بدون مصرف  H+ورود و خروج ( 4

 . مولکول های ..................... در سلول های پیکری اکوئوس و افرا یافت می شوند. 21

1 )+NAD  و+FAD    2 )+NADP  و+NAD     3 )+NADP  و کوآنزیمA    4 آنزیم روبیسکو و )+FAD 

 آزاد می شود.  2CO. در تنفس سلولی، در تبدیل ................... 22

 ( ترکیب سه کربنی به پیرووات در سلول های هوازی            1

  اسید سیتریک به ترکیب پنج کربنی در میتوکندری( 2

 ( ترکیب پنج کربنی به ترکیب چهار کربنی در غشای میتوکندری 3



 

 43ی فحهص                                                                                               ی زیست شناسی پیش دانشگاهی آقای زرّین مهرجزوه

 در سلول بی هوازی  A( پیروویک اسید به استیل کوآنزیم 4

 ع کننده ، ابتدا موجب ساخته شدن .................... مولکول ..................... می گردد. . در گام سوم گلیکولیز، هر مولکول شرو23

 NADHو  H+ -( دو NADH        4و  H+ –( یک ATP       3 –( دو ATP        2 –( یک 1

 . نمی شود. در فضای درونی تیالکوییدها، هیچ گاه ......................... 24

  تثبیت –دی اکسیدکربن ( 4( یون هیدروژن جابه جا        3( اکسیژن تولید    2آزاد      ( الکترون1

 . تولید نمی شود. در فرآیندهای ......................، دی اکسیدکربن 25

  فتوسنتز و تخمیر الکتیکی( 2( فتوسنتز و تنفس بی هوازی                             1

 ( تنفس بی هوازی و تنفس نوری 4( تخمیر الکتیکی و تخمیر الکلی                          3

 فراهم می شود.  ADP. با تبدیل ....................، انرژی الزم برای افزودن گروه فسفات به 26

1 )NADH  به+NAD  در هنگام تثبیت دی اکسید کربن 

  کربنی در چرخه ی کربسترکیب پنج کربنی به ترکیب چهار ( 2

 ( گلوکز به ترکیب شش کربنی فسفات دار در گام اول گلیکولیز 3

 ( مولکول سه کربنی به قند سه کربنی در مرحله ی تاریکی فتوسنتز 4

27 .+NADP ........................ 

 بی تأثیر است.  ATP( به عنوان عضوی از زنجیره ی انتقال الکترون بر تولید 1

 نقش دارد.  Iلروفیل در به دام انداختن نور کمک می کند و در تجزیه ی آب توسط فتوسیستم ( به ک2

 ( در رایج ترین روش تثبیت دی اکسید کربن ، به هنگام تشکیل قند سه کربنی از مولکول سه کربنی تولید می شود. 3

 کربنی از ترکیب پنج کربنی نقش دارد. ( الکترون ها را به چرخه ی کالوین منتقل می کند و در تشکیل ترکیب چهار 4

 . ضمن انجام فرآیندهای هوازی، ....................... از تجزیه ی گلوکز در درون سیتوسُل تولید می شود. 28

  ترکیب سه کربنی دو فسفاته( 4( دی اکسید کربن        3( ترکیب دو کربنی        2( سیتریک اسید    1

 ی موجود در غشای تیالکوئید حُسن یوسف، با صرف انرژی ..................... می کنند. . پروتئین های کانال29

1 )ATP  را بهADP                                   2تبدیل )ADP  را بهATP  تبدیل 



 

 44ی فحهص                                                                                               ی زیست شناسی پیش دانشگاهی آقای زرّین مهرجزوه

 ( یون های هیدروژن را از تیالکوئید خارج 4( یون های هیدروژن را به تیالکوئید وارد                3

 . در برگ درخت بید، در گامی از چرخه ی کالوین که .................... می شود، ................... می گردد. 30

1 )ATP  2کربنی تجزیه         5ترکیب  –ساخته )ATP ترکیب شش کربنی ناپایدار تولید  –ف مصر 

 تولید   ATP –مصرف  NADPH( 4تولید       NADP+ –( قند سه کربنی ساخته 3

 است؟ کالوین چرخه محصول مستقیم بطور کدامیک-1

  ADP و تریوز(NADP ۴ و اسید آمینو(NADP  ۳ و هگزوز( NADPH+H   ۲ و تریوز(۱

 شود؟ می اکسید ماده کدام و احیاء ماده کدام کلی بطور فتوسنتز جریان در-۲

۱)H2O -CO2   2)H2O-CO2      3)ADP-H2O     4)ADP-CO2  

 می.......................  فتوسیستمهای از شده جدا انرژی پر الکترونهای حاصل بترتیب NADPHو ATP فتوسنتز دوم مرحله در-3

  ۱و۱(۴                   ۲و۲(۳                      ۲و۱(۲               ۱و۲(  ۱     .باشد

 شود؟ می انجام کلروپالست نواحی کدام در ATP تشکیل و آب تجزیه سنتز فتو دوم مرحله در-۴

  تیالکوئید فضای-استروما(۴        تیالکوئید فضای -تیالکوئید فضای(۳      استروما-استروما(۲     بستره -تیالکوئید فضای( ۱

 گیاهان آلی ترکیبات سنتز در بتواند آن مولکول یک تا شود ساخته بایستی کربنه سه قند مولکول چند کالوین چرخه در-۵

  ۳(۴                        ۱(۳                          ۶(۲                      ۵(۱  گیرد؟ قرار استفاده مورد

 شود؟ می مصرف کالوین چرخه در NADPHو ATP مولکول چند گیاه در ریبوز مولکول یک سنتز برای-۶

۱)۱۰-۱۰              ۲)15-10                   ۳)3-2                   ۴)۱۸-۱۲  

 کند؟ می  تحریک را روبیسکو اکسیژنازی فعالیت هورمون کدام تولید افزایش-۷

  اسید ابسیزیک(۴         سیتوکینین(۳          جیبرلین(۲        اکسین(۱

 است؟ کدام روبیسکو آنزیم فعالیت محل کاکتوس و نیشکر در-۸

  آوندی غالف-آوندی غالف(۴                 مزوفیل-مزوفیل(۳        مزوفیل– آوندی غالف(۲    آوندی غالف- مزوفیل(۱

 گیرد؟ می صورت سیتوزول در زیر ترکیبات از کدامیک تولید(۹

  سیتریک اسید و اتانول(۳       آ کوآنزیم استیل و سیتریک اسید(۳   الکتات و پیروات(۲       آ کوآنزیم استیل و پیروات(۱
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 کند؟ می عمل اغازگر بعنوان کدامیک کربس چرخه در-۱۰

  NAD(۴                        پیروات(۳         استات اگزالو(۲            سیتریک اسید(۱

 دارد؟ کمتری کربن اتمهای تعداد مولکول کدام-11

  اگزالواستات(4                               پیروات(3                  اتانول(2                          الکتات(1

 آید؟ می بدست بیشتری انرژی کدامیک اکسیداسیون از-12

  گلوکز مولکول یک(4                 اتانول مولکول دو(3      الکتات مولکول یک(2      پیروات مولکول دو(1

 شود؟ می انجام میتوکندری های تیغه در عمده بطور کدام-13

  گلیکولیز(4                  اکسایشی  شدن فسفوری(3       کربس چرخه(2        پیروات اکسیداسیون(1

 کدامست؟ یوکاریوتی سلولهای در الکتیک اسید تخمیر فرایند حاصل-14

1)NAD+                  2)NADH                          3)ATP             4)CO2  

 گیرد؟ می صورت سلول بخش کدام در بترتیب هوازی تنفس و تخمیر فرایند-15

 تیالکوئیدی فضای – میتوکندری(2                                 استروما – میتوکنری(1

  سیتوزول – استروما(4                               میتوکندری – سیتوزول(3

 است؟ نادرست گلیکولیز فرایند با ارتباط در گزینه کدام-16

 ATP مولکول دو بازده(ATP                           2 مولکول دو مصرف(1

  NADH مولکول دو تولید(O2                                          4 مصرف(3

 شود؟ نمی تولید میتوکندری درون ماده امکد-17

                 سیتریک اسید(COA                                          2 استیل(1

  استات اگزالو(4                                          پیرویک اسید(3 

 شوند؟ می انجام هم با ارتباط در اعمال کدام ، کالوین چرخه در-18

                                 ATP سنتز و کربنه سه قند تولید(1

  ATP هیدرولیز و کربنه سه مولکول تولید(2 
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                           NADPH تولید و کربنه سه قند تولید(3

  NADH سنتز و کربنه سه مولکول تولید(4 

 است؟ نوری تنفس برای نامناسب عامل یک کدام C4 گیاهان در-19

                         زیاد نور شدت(2                                         زیاد دمای(1

  آوندی غالف سلولهای در CO2 زیاد تراکم(4                               باال نور شدت و دما(3

 .گیرد می انجام.................  از.................  CO2 انتقال CAM گیاهان در-20

 کلروپالست به آوندی غالف سلولهای – شب در(2          کلروپالست به واکوئل – شب در(1

  آوندی غالف به میانبرگ سلولهای -روز در(4         کلروپالست به واکوئل – روز در(3

 است؟ الزم NADPH و  ATP و CO2 چند مصرف کالوین چرخه در 3C قند مولکول یک خروج برای-21

  6و9و3(4                        9و9و3(3                   3و3و1(2             6و3و1(1

 شود؟ می ساخته کربنه سه اسید مولکول چند و کند می شرکت CO2 چند کالوین چرخه بار هر در-22

  3و2(4             2و1(3             1و1(2             6 و3(1
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«های فصل هشتمفعّالیّتپاسخ »
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 52ی فحهص                                                                                               ی زیست شناسی پیش دانشگاهی آقای زرّین مهرجزوه

 «فصل نهم»

 «سواالت تستی فصل نهم»

 را دارد؟ 2CO. کدام، پروکاریوتی است که آنزیم های الزم برای تثبیت 1

 ( کپک نوروسپورا 4( کالمیدوموناس         3        آنابنا( 2( اشریشیاکالی       1

 ( را دارد؟RNAو  DNA. عامل مولد کدام بیماری هر دو نوع اسید نوکلئیک ، )2

 ( آبله مرغان 4( موزاییک تنباکو          3( جنون گاوی             2           سل ریوی( 1

آلوده کردن  حاصل شده است. با 2Tی باکتریوفاژ DNAو  1T. باکتریوفاژ فرضی جدیدی، با استفاده از کپسید باکتریوفاژ 3

 باکتری میزبان، انتظار می رود ویروس های حاصل از کدام نوع باشند؟

1 )1T        2 )2T           3 1( هر دو نوعT  2وT             4 )DNA 2یT  1و کپسیدT   

 است؟  نادرست. در مورد محل تقسیم یا تکثیر عوامل بیماری زا در بدن انسان، کدام 4

 ( ویروس تبخال در سلول های عصبی2باکتریوم دیفتریا در گلو                 ( کورینه 1

3 )HIV          کلستریدیوم بوتولینم در سلول های عصبی( 4در گروه خاصی از سلول های ایمنی 

 . کدام عبارت صحیح است؟ 5

 د دارد. ( در چرخه ی لیزوژنی، در زاده های حاصل از تقسیم سلول میزبان، پروویروس وجو1

 ( در چرخه ی لیتیک، سرعت تقسیم ویروس با سرعت تقسیم میزبان هماهنگ است. 2

 ( در چرخه ی لیزوژنی، سرعت تقسیم ویروس ها، بیش تر از سرعت تقسیم سلول های میزبان است. 3

 ( ویروس موزاییک تنباکو از دئوکسی ریبونوکلئیک اسید و پروتئین ساخته شده است. 4

 اساسی دارد؟  تفاوتانرژی کدام با سایرین  . شیوه ی کسب6

 ( مایکوباکتریوم توبر کلوسیز4           نیتروزوموناس( 3( استرپتومایسز          2( ریزوبیوم           1

 . کدام عامل بیماری زا، موجب آسیب های جدی در کبد می شود؟ 7

  کورینه باکتریوم دیفتریا( 2( پروپیونی باکتریوم آکنس                                      1

 ( مایکوباکتریوم توبر کلوسیز 4( استافیلوکوکوس اورئوس                                       3
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  . در چرخه ی نیتروژن، کدام ، نقشی مشابه با ریزوبیوم های ریشه ی سویا دارد؟8

 ( نیتروزوموناس4( استرپتومایسز                 3                     آنابنا( 2( نیتروباکتر                     1

 . دئوکسی ریبوز، جزئی از ساختار کدام است؟ 9

 TMV( 4               اندوسپور( 3( پریون              2( ویرویید              1

 غشاهای درونی است؟  فاقدیماری، . عامل مولد کدام ب10

 ذات الریه( 4( برفک دهان                  3( توکسوپالسموز        2( ماالریا             1

 . هسته در ساختار کدام وجود دارد؟ 11

 هلو  ( اسکلرانشیم4( تراکئید کاج                   3( اسپیریلیوم              2               تریکودینا( 1

 ؟ نیست. کدام، از ویژگی های کورینه باکتریوم دیفتریا 12

( دیواره ی متفاوت از قارچ ها 4( توکسین ترشح می کند.      3             ژن های گسسته دارد.( 2( گرم مثبت است.          1

 دارند.   

 نگ معدن گوگرد جدا کرد. . به کمک باکتری های ..................... می توان اورانیوم را از س13

 ( گوگردی سبز ارغوانی 4( گوگردی سبز           3( هتروتروف           2         شیمیواتوتروف( 1

 . همه ی باکتری های هتروتروف، ....................14

  از ترکیبات آلی انرژی می گیرند.( 2( در خاک زندگی می کنند.                 1

 ( آنزیم هایی برای تنفس بی هوازی دارند. 4( تثبیت کننده ی نیتروژن هستند.            3

 . عامل کدام بیماری، در بدن میزبان به روش بسیار متفاوتی ازدیاد می یابد؟15

 ( هرپس تناسلی 4( آبله ی گاوی            3             جنون گاوی( 2( موزاییک تنباکو          1

 ر مقایسه ی چرخه ی لیزوژنی و لیتیک باکتریوفاژها، ......................... منحصراً در چرخه ی لیتیک دیده می شود. . د16

 بیان ژن کپسید( 2ویروس                        –( تشکیل پرو 1

 باکتری ( انتقال ژن های باکتریوفاژ به نسل بعد 4باکتریوفاژ                  DNA( همانندسازی 3

 . عامل مولد کدام بیماری، دو نوع اسید نوکلئیک دارد؟ 17
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 ( جنون گاوی 4( آبله مرغان                   3( هرپس                 2              کزاز( 1

 . کدام جانور، از ترکیبات آلی زیستگاه خود به عنوان منبع کربن و انرژی استفاده می کند و نیتروژن را نیز تثبیت می نماید؟ 18

  ریزوبیوم( 4( کلستریدیوم              3( آنابنا                2( نیتروباکتر          1

............ شباهت و از نظر ماده ی ژنتیکی با عامل مولد ......................... . ویروس آنفلوانزا از نظر داشتن پوشش به ........19

 تفاوت دارد. 

 زگیل  –( ویروس موزاییک تنباکو 2هاری                       –( ویروس آبله ی گاوی 1

  آبله مرغان –ویروس هرپس تناسلی ( 4نقص ایمنی اکتسابی                –( آدنوویروس 3

 . هر باکتری که دارای ....................... است، ..................... دراد. 20

 دیواره ی سلولی  –( غشای پالسمایی 2                                               ریبوزوم –پیلی ( 1

 تنفس هوازی  –( دیواره ی سلولی 4 آندوسپور –( ناحیه ی نوکلئوئیدی 3

 . کدام عبارت صحیح است؟ 21

 ( ژن های پروپیونی باکتریوم آکنس دارای قطعات اینترون می باشند. 1

 ( آنابنا همانند ریزوبیوم در تثبیت نیتروژن جو نقش دارد و از نظر شیوه ی کسب انرژی متفاوتند. 2

 ی هوازی رشد کند. ( استافیلو کوکوس اورئوس برخالف کلستریدیوم بوتولینم می تواند در محیط های ب3

 ( کورینه باکتریوم دیفتریا همانند مایکوباکتریوم توبوکلوسیز، با تولید اندوتوکسین بر قلب و اعصاب فرد تأثیر می گذارد. 4

 ........................ نمی توانند. ویروس های آنفلوانزا که بدن انسان را مورد تهاجم قرار می دهند، 22

 عال مولد اینترفرون شوند. ( سبب مرگ سلول های ف1

 میزبان متصل گشته و به تولید کپسید بپردازند.  DNA( به 2

  از طریق آندوسیتوز به سلول های مجاری تنفسی وارد شوند.( 3

 ( همانند عامل مولد هرپس با داشتن پوشش از صافی های باکتریایی عبور کنند. 4

 . ندارد............ وجود . در هیچ کدام از باکتری ها، امکان .........23

 ( مقاومت در شرایط نامطلوب محیطی 2( دریافت ماده ی ژنتیکی از محیط خارج              1
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 تقسیم شدن پس از تکثیر میکروتوبول ها( 4به غشای پالسمایی            DNA( اتصال مولکول 3

 است؟ کدام باشد می مثل تولید و رشد به قادر که جانداری کوچکترین -1

  پریون -4                          قارچ -  3                 باکتری -2                    ویروس -1    

  جانوری سلول -4                     ها قارچ -3               ها ویروس -2                باکتری -1    ندارد؟ ستازی مئو هو کدامیک -2

  مرغان آبله -4                   ایدز -3                هاری -2            آنفلونزا -1   است؟ دار DNA زیر های ویروس از کدامیک -3

 .است شده ساخته.............  از TMV ویروس -4

    1-RNA  2           پروتئین و-  RNA 3       لیپید گلیکو و-   DNA 4              لیپید گلیکو و-   DNA پروتئین و  

  هیدرات کربو -4                   پروتئین -3         پروتئین گلیکو -2          لیپید -1     است؟ کدام ویروس در کپسید جنس -5

 است؟ کدام  ویروس ژنوم ندن گنجا برای    کپسید شکل ترین آمد کار -6

  مکعبی -4                  وجهی 20  -3          ای میله -2         مارپیچی -1    

 است؟ بفیه با متفاوت  سلول داخل به ویروس  کدام انتقال روش -7

  هاری ویروس -4           تنباکو موزاییک ویروس -3            اوریون ویروس -2    مرغان آبله مولد ویروس -1    

  باشد؟ نمی درست گزینه کدام -8

              است سلول مرگ عامل تنهایی به سلول درون به ویروس ورود -1    

 .شود می آشکار سلول درون آنها سازی همانند هنگام ویروسها زیان -2

 .                     گویند ،پروویروس لیزوژنی چرخه در ویروس ژنوم به -3     

 .شود می تقسیم نیز پروویروس ، سلول تقسیم بار هر با -4

 ؟  است استوار پایه کدام بر ها پریون زایی بیماری ـ9

                  ها پروتئین شکل تغییر ـ2                                ژنوم شکل تغییر ـ1    

  میزبان های پروتئین شکل تغییر با ـ4                  میزبان ژنوم در جهش ایجاد با ـ3

  گیاهان ـ4                 جانوران ـ3      ـقارچها2     ها باکتری ـ1    ؟ هستند ها کدام در زایی بیماری مهم عوامل از ویروئید ـ10

 کپسول ـ4                سلولی دیواره ـ3      پیلی ـ2    ـتاژک1    ؟ دارد نقش نوعی هم فرآیند در باکتری اجزای از کدامیک ـ11
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 ؟ باشد نمی باکتریها ساختاری خصوصیات از ـ12

 حلقوی DNA داشتن ـ2                         دار غشا های اندامک نداشتن ـ1    

  بولیسم متا توانایی نداشتن ـ3                                 مشخص هسته نداشتن ـ2    

 باشد؟ می وگلیکان پپتید از سلولی دیواره جنس گروه کدام در -13

  قارچها -4               گیاهی سلول -3           ها باکتری آرکی -2     ها باکتری یو -1    

 باشد؟ می اینترون فاقد ژنی ساختار گروه کدام در -14

  جانوری سلول -4              ها باکتری آرکی -3          باکتریها یو -2           گیاهی سلول -1    

 ؟ میکنند زندگی مردابی های محیط در باکتریها از گروه کدام ـ15

  باکتریها یو  -4               ه هالوفیل-3   ها ترموفیل -2   ها متانوژن -1    

 ؟ متفاوتند یوکاریوتها با جهت کدام از باکتریها آرکی -16

            موارد تمام ـ4            ها لیپید نوع -3       ریبوزومی های پروتئین ـ2        انیترون قطعات ـ1    

 ؟ کنند می استفاده الکترون منبع عنوان به آب جای به  سولفید هیدروژن از و بوده هوازی بی باکتریها از یک کدام -17

  آنابنا -4                       سبز گوگردی باکتری -3           ارغوانی گوگردی غیر باکتریهای -2        باکتری سیانو -1    

 ؟ باشد می هیدراتها کربو و اسیدها مانند آلی ترکیبات فتوسنتز در الکترون منبع باکتریها از کدامیک در -18

   ارغوانی گوگردی غیر -4              ارغوانی گوگردی -3               سبز گوگردی -2      سیانوباکتریها -1    
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«های فصل نهمپاسخ فعّالیّت»
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 «فصل دهم»

 «تستی فصل دهمسواالت »

 . کدام، در مورد جلبک های قرمز صحیح است؟ 1

 ( معموالً چرخه ی زندگی هاپلوئیدی دارند. 2( توانایی انجام فتوسنتز را ندارند.              1

    در دیواره ی سلولی بعضی، کربنات کلسیم وجود دارد.( 3

 ( از تجمع پوسته ی آنها، سنگ سمباده حاصل می شود. 4

 کدام مرحله، شخص مبتال به ماالریا، دچار تب و لرز می شود؟ . در2

 ( تکثیر مروزوئیت ها در سلول های جگر2( تشکیل گامت های نمو یافته                       1

 ( تکثیر بیش از حد اسپوروزوئیت ها در گلبول های قرمز خون 4   پاره شدن اریتروسیت ها توسط مروزوئیت ها( 3

 اسپیروژیر یافت می شود؟ . کدام، در3

 ( بخش پرسلولی، دیپلوئید 4  ای تاژک دار        ( هاگ ه3        دیواره ی سلولی( 2  های تاژک دار   ( گامت1

 . دیواره ی پیکر کدام گروه از آغازیان ، سخت و انعطاف پذیر است؟ 4

 ( تاژک داران چرخان 4            ( روزن داران  3             مژک داران( 2( دیاتوم ها            1

 . کپک های مخاطی پالسمودیومی، ........................5

 ( هاگ تاژک دار تولید می کنند. 2( فاقد قدرت تحرک اند.                   1

  حاصل تقسیمات میتوز زیگوت اند.( 4( با تقسیم میتوز، هاگ می سازند.             3

 ( سلول بالغ 4( گامت                  3( زئوسپور                2              زیگوسپور( 1تاژه است؟  فاقداس، کدام . در کالمیدومون6

 . نیستند. گروه هاگداران ..................... 7

  متحرک( 4   ( تک سلولی     3( دارای هسته و اندامک های مشخص 2  ادر به تولید مثل جنسی ( ق1

 ژگی آغازیانی که توانایی هضم چوب را دارند، کدام است؟. وی8

 ( وجود کلروپالست4             تک سلولی( 3( پوشش سیلیسی        2( مژک های فراوان              1

 . جاندارانی که توانایی تولید ساختارهای تولید مثلی پرسلولی را ندارند، می توانند ....................9
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 پیکری پر سلولی داشته باشند. ( 2مانروی جانوران قرار گیرند.             ( در فر1

 ( به گروه گیاهان تعلق داشته باشند. 4( بافت های تمایزیافته ایجاد کنند.               3

 ؟ نمی شود. کدام، از ویژگی های بیش تر مژک داران محسوب 10

 ( وجود دو هسته ی کوچک و بزرگ 2( هتروتروف بودن                          1

  داشتن دیواره ی سخت و انعطاف ناپذیر( 4( دارا بودن دو نوع واکوئل                        3

 . کربن موجود در ساختار پروتئینی کدام، منحصراً از جانداران دیگر تأمین می شود؟11

 ( نیتروزوموناس 4( کالمیدوموناس           3( کاهوی دریایی             2            شقایق دریایی( 1

 . روش تکثیر ................... ، می تواند متفاوت از سایرین باشد. 12

 ( تاژکدار چرخان 4                 پارامسی( 3( آمیب              2( اوگلنا           1

 لولی آغازیانی که بر روی ترشحات پوست خود در آب سُر می خورند از ................... است. . جنس دیواره ی س13

 ( سلولز و سیلیس 4( آهک              3( سلولز              2( سیلیس               1

 ؟ ندارد. کدام جاندار، اتوتروف است و توانایی تولید هاگ را 14

 ( کلپ4( کپک مخاطی سلولی        3( کاهوی دریایی            2              اسپیروژیر( 1

 . همه ی آغازیان کپک مانند، ...................15

 . هاگ تولید می کنند( 2( گامت تاژکدار می سازند.                    1

 ی با هسته های متعدد دارند. ( توده ی سیتوپالسم4( دیواره ی کیتینی دارند.                     3

 . ساختار وسیله ی حرکتیِ ................... با سایرین تفاوت اساسی دارد. 16

 ( زئوسپور کالمیدوموناس 4( آنتروزوئید خزه            3            اسپیریلیوم( 2( اوگلنا             1

 است؟ نادرست. کدام عبارت درباره ی تاژکداران چرخان 17

 . همه پوشش سلولزی دارند( 2( اغلب دو تاژک دارند.                                1

 ( همه از طریق میتوز تولید مثل می کنند. 4( اغلب در دریاها زندگی می کنند.                  3

 . نمی شود.... و .................. یافت . در درونِ بدن پشه ی آلوده به پالسمودیوم و در غدد بزاقی آن به ترتیب ..............18
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 گامتوسیت  –( زیگوت 4          اسپوروزوئیت –( زیگوت 3    گامتوسیت –مروزوئیت ( 2         اسپوروزوئیت –( مروزوئیت 1

 . بیش تر تاژک داران جانور مانند، ..............19

 سلولی هستند و یک جفت تاژک دارند. ( تک 2.      فقط به روش غیرجنسی تولید مثل می کنند( 1

 ( در درون لوله ی گوارش موریانه ها زندگی می کنند.  4( برای انسان و جانوران اهلی بیماری زا هستند.    3

 . در چرخه ی زندگی کالمیدوموناس، ..................20

 ( اولین تقسیم زیگوسپور از نوع میتوز است. 1

 . میتوز به وجود می آیندگامت ها از طریق تقسیم ( 2

 ( مرحله ی دیپلوییدی طوالنی و مرحله ی هاپلوییدی کوتاه است. 3

 ( با نامساعد شدن محیط، تولید مثل غیر جنسی افزایش می یابد. 4

 . در پیکر پیچیده ترین و غیرمعمول ترین آغازیان، .................. وجود دارد.21

 واکوئل غذایی( 4( کلروپالست                 3( تنوع سلولی                2( تاژک                    1

 . کدام عبارت صحیح است؟22

 ( بسیاری از پالنکتون های آب شور، از جلبک های قرمز هستند. 1

 ( بسیاری از جلبکهای سبز ساکن آب شیرین، پرسلولی هستند. 2

 ی قرمز برای تهیه ی آگار مورد استفاده قرار می گیرند. ( اکثر جلبک ها3

 ( در تعدادی از جلبک های سبز، گامت های تاژکدار به روش هم جوشی به یکدیگر ملحق می شوند. 4

 . اوگلنا .....................23

 تولید مثل می کند. ( از طریق هم یوغی و مبادله ی مواد ژنی2( در انتهای دو تاژک بلندش، لکه ی چشمی دارد. 1

 ( پوشش سلولزی دارد که اغلب با سیلیس پوشیده شده است. 4ارتباط خویشاوندی آشکاری با تاژکداران جانوری دارد. ( 3

 .نمی باشد. در چرخه ی زندگی کالمیدوموناس، ................ ممکن 24

 تولید گامت با تقسیم میوز( 2( تولید هاگ با تقسیم میتوز       1

 ( وجود تنوع در گامت های ملحق شده4تولید زئوسپور در شرایط مساعد       (3
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 . همه ی کپک های مخاطی ........................25

 . سلول های تک هسته ای و هاپلوییدی تولید می کنند( 2( با ترکیب گامت های تاژک دار زیگوت می سازند.  1

 ( پیوسته تحرک دارند و از باکتری ها تغذیه می کنند. 4می ایجاد می کنند. ( به دنبال رویش هاگ، توده های پالسمودیو3

 . بیش تر آمیب ها .........................26

 ( قادر به تولید زیگوت نمی باشند. 4     ام می دهند.  ( تقسیم میتوز انج3    ( دیواره ی سلولی ندارند.2.    آزادزی هستند( 1

 است؟ کدام ها کاریوت یو با ها باکتری یو تشابه وجه-1

  دیواره لیپیدهای ـ 4                  سلولی دیواره –3                ترجمه دستگاه -2                            ژنی ساختار -1    

 ؟ میکنند زندگی مردابی های محیط در باکتریها از گروه کدام ـ2

  باکتریها یو  -4                    ها هالوفیل-3                  ها ترموفیل -2                     ها متانوژن -1    

 ؟ هستند ها اکوسیستم اصلی کنندگان تجزیه یک کدام -3

                              ها فیل هالو ـ4                        کننده مصرف یوباکتریهای ـ3                باکتریها ارکی -2                      نوژنها متا -1     

 ؟ کنند می انرژی کسب دار گوگرد مواد از زیر باکتریهای از کدامیک -4

  باکتریها یو ـ4                    ها هالوفیل ـ3                  ها ترموفیل ـ2                      ها متانوژن ـ1     

 ؟ متفاوتند یوکاریوتها با جهت کدام از باکتریها آرکی -5

       موارد تمام ـ4                  ها لیپید نوع -3               ریبوزومی های پروتئین ـ2                 انیترون قطعات ـ1    

 ؟ کنند می استفاده الکترون منبع عنوان به آب        سولفید هیدروژن از و بوده هوازی بی باکتریها از یک کدام -6

  آنابنا -4                 سبز گوگردی باکتری -3               ارغوانی گوگردی غیر باکتریهای -2            باکتری سیانو -1    

 ؟ باشد می هیدراتها کربو و اسیدها مانند آلی ترکیبات فتوسنتز در الکترون منبع باکتریها از کدامیک در -7

   ارغوانی گوگردی غیر -4                         ارغوانی گوگردی -3                    سبز گوگردی -2           سیانوباکتریها -1    

 ؟ باکتریهاست گروه کدام جزو دارد نقش نیتروژن تثبیت در که آنابنا باکتری -8

  ارغوانی گوگردی غیر -4                        ارغوانی گوگردی -3              سبز گوگردی -2        سیانوباکتریها-1    
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 نیاز مورد های پروتئین و اسیدها آمینو همه توانند می هیدروژن از غنی ترکیبات از یکی حظور در باکتریها از گروه کدام -9

  ارغوانی گوگردی غیر -4                سبز گوگردی-3      فیتروباکتر -2                                آنابنا -1     ؟ بسازند را خود

 ؟ شود می تبدیل نیترات به باکتریها کدام توسط و فرآیندی چه طی آمونیاک -10

 سوناس و تیتروز ـ زدایی شوره -2                   باکتر نیترو و وسوناس ز نیترو ـ گذاری شوره  -1    

  سبز و ارغوانی گوگردی ـ زدایی شوره  -4                          سبز و ارغوانی گوگردی ـ گذاری شوره  -3    

 . است............  کنند می استفاده گیاهان که نیتروژن شکل ترین رایج -11

  آزاد نیتروژن -4                            نیترات -۳        آمونیاک -2                           نیتریت -1    

 ؟ نیست ، تروف هترو ، باکتریها از یک کدام -12

  باکتر نیترو -4                     کوکوس فیلو استا -3                       پتومایسنر استر  -2                   ها ریزوبیوم -1    

 ؟ است کدام نیتروژن کننده تثبیت جانداران ترین مهم -13

  مایسنر پتو استر -4                            باکتری سیانو -3                        سبز گوگردی -2                    ها ریزوبیوم -1    

 ؟ شود نمی خاک نیتروژن افزایش سبب گیاه کدام ریشه -14

  زمینی  بادام -4                                         لوبیا -3                                       برنج -2                             سویا -1    

 است؟ کدام سل بیماری عامل -15

  تیفی سالمونال -4                     توبرکلوسیز باکتریوم مایکو -3                   دیسانتری شیگال      -2            کلرا میبریو -1    

  شود؟ می آن ایجاد سبب طریقی چه به و بوده کدام صورت جوش ایجاد عامل -16

 چربی ترشح افزایش – باکتری -2                                            چربی مجاری شدن مسدود – باکتری -1   

  چربی ترشح افزایش – ویروس -4                                           چربی مجاری شدن مسدود – ویروس -3   

 دارند؟ اندوتوکسین تولید توانایی نامبرده های باکتری از کدامیک -17

  بوتولینوم کلستریدیوم -4                         دیفتریا باکتریوم کورینه -3     کالی.  ا -2        اورئوس استافیلوکوکوس -1   

 موثرند؟ زا بیماری عوامل از یک کدام روی بر بیشتر ها بیوتیک آنتی-18

  ها کپک -4                  ها قارچ -3      ها باکتری    -2      ها ویروس -1
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                     باشد؟ می سلولی ساختار دارای زیر های بیماری از کدامیک مولد عامل -19

  خوردگی سرما - 4                          ایدز -3             هپاتیت -2          سل -1

 هستند؟ مثبت گرم زیر های باکتری از کدامیک-20

 اینتریتیدیس سالمونال -4        نزپیوج استرپتوکوکوس -3     نومونیا کلبسیال -2                 کالی.  ا -1    

 «های فصل دهمپاسخ فعّالیّت»
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 «فصل یازدهم»

 «سواالت تستی فصل یازدهم»
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 ( کپک سیاه نان4         کاندیدا آلبیکنز( 3( آمانیتا موسکاریا         2( زنگ گندم             1  نخینه است؟ فاقد. کدام قارچ 1

 . در چرخه ی زندگی آمانیتا موسکاریا، کدام یافت می شود؟ 2

 ( اسپورانژیوم  4          بازیدیوم( 3( آسکوکارپ        2( زیگوسپورانژیوم        1

 . کیتین ماده ی اصلی دیواره ی سلولی کدام است؟ 3

   پنی سیلیوم( 4   ( کلستریدیوم             3( نیتروزوموناس         2( استرپتومایسز      1

 دارد؟ تفاوت. در تقسیم سلول هاگ کدام یک، محل تشکیل دوک تقسیم با سایرین 4

 ( کاهوی دریایی4( خزه             3              آمانیتا موسکاریا( 2( کاج       1

 است؟  کیتین. دیواره ی سلولی کدام فاقد 5

 ( ساکارومیسز سرویزیه4( ریزوپوس استولونیفر     3   ( کپک پنی سیلیوم   2      کپک مخاطی سلولی( 1

 . در قارچ های ژله ای .................6

 ( به ندرت تولید مثل جنسی دیده می شود. 2( هاگ های جنسی در کیسه های میکروسکوپی تشکیل می شوند. 1

 ( ساختار تولید مثل جنسی، نظیر گروه سیاهک ها می باشد. 4( عمل تولید و ترشح آنزیم های گوارشی، انجام نمی گیرد. 3

 . در آسکومیست ها، آسکوکارپ در چه مرحله ای ساخته می شود؟7

 –( قبل از ادغام هسته های نوع آمیزشی + و 2( در تولید مثل غیرجنسی       1

 ( به هنگام رشد نخینه ها بعد از ادغام هسته های آمیزشی 4       -ته های نوع آمیزشی + و ( بعد از ادغام هس3

 است؟ نادرست. در چرخه ی زندگی بازیدیومیست ها )به شیوه ی جنسی( کدام عبارت 8

 با رشد و نمو زیگوت، نخینه تشکیل می شود.( 2( فرد پرسلولی هاپلویید است.                1

 ( با تقسیم میتوز، گامت تولید می شود. 4نها سلول دیپلویید است.          ( زیگوت ت3

 . تولید مثل غیر جنسی در ..................... مانند یکدیگر است. 9

 ( آمیب و مایکوباکتریوم توبر کلوسیز2( اسپیروژیر و هیدر                      1

  ارومایسز سرویزیههیدر و ساک( 4  ( دیاتوم و کاندیدا آلبیکنز3

 ؟ نمی شود. در چرخه  یزندگی کدام، زیگوت تشکیل 10
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 ( آمانیتا موسکاریا4( کپک مخاطی پالسمودیومی          3( اسپیروژیر             2      آسپروژیلوس( 1

 ؟نشده اند. در چرخه ی تولید مثل جنسی کدام، هاگ ها به طور مستقیم از تقسیم میوز حاصل 11

 ( نهاندانگان 4         آسکومیست ها( 3( بازیدیومیست ها       2( نهانزادان     1

 . کدام عبارت در مورد قارچ صدفی صحیح است؟12

 ( به طور معمول، به روش غیر جنسی تولید مثل می کند.2( نخینه ها فاقد دیواره ی عرضی هستند.             1

نخینه های ادغام شده در تشکیل ساختار تولید مثلی سهیم ( 4ها تشکیل می شوند. ( هاگ های غیر جنسی در نوک نخینه 3

 . است

  ریزوبیوم( 4( ریزوئید              3( ریزوم              2( میسلیوم             1       . کدام تک سلولی است؟ 13

 ؟نمی باشد. کدام یک از ویژگی های عمومی آسکومیست ها 14

 . همه ی آسک ها در آسکوکارپ حاصل می شوند( 2زندگی آن ها زئوسپور دیده نمی شود.  ( در چرخه ی1

 ( تولید مثل غیر جنسی شایع تر از تولید مثل جنسی است. 4( نخینه های موجود در این شاخه، دیواره ی عرضی دارند. 3

 است؟ نادرستب . در مراحل رویش هاگ و تشکیل نخینه های هاپلویید در قارچ چتری، کدام مطل15

 ( با نفوذ پوشش هسته به درون، تقسیم هسته پایان می پذیرد. 2( در مرحله ی متافاز، کروماتیدها حداکثر فشردگی را دارند. 1

 ( کمربندی از رشته های پروتئینی در تقسیم سیتوپالسم نقش ندارد. 3

 . شوندبا ناپدید شدن پوشش هسته، کروموزوم های مضاعف شده قابل رؤیت می ( 4

 . در چرخه ی زندگی ................، نخینه هایی با سلول های تک هسته ای و دو هسته ای وجود دارد. 16

 ( کپک مخاطی پالسمودیومی 4( کاندیدا آلبیکنز        3       قارچ صدفی( 2( ریزوپوس استولونیفر      1

 . در کپک سیاه نان، زیگوسپورانژ ................17

  هسته های دیپلویید متعدد دارد.( 2       ر شرایط نامساعد، میوز انجام می دهد.( د1

 ( ساختاری غیر جنسی است و مولد هاگ می باشد. 4   ( دارای هسته هایی است که میتوز انجام می دهند. 3

 نوع ژنوتیپ حاصل می شود.  . به طور معمول، درون هر آسک موجود در آسکوکارپ ................ هاگ با .............18

 دو –هشت ( 4یک                –( هشت 3دو               –( چهار 2یک              –( چهار 1
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 . به طور معمول کپک پنی سیلیوم ..............19

 ( در تولید آنتی بیوتیک و تخمیر سس سویا استفاده می شود. 1

 .است و تولید مثل جنسی ندارددارای دیواره ی سلولی از جنس کیتین ( 2

 ( به تنهایی از مولکول های آلی موجود در محیط خود استفاده نمی کند. 3

 ( فاقد دیواره ی عرضی در نخینه است و در شرایط مساعد زیگوسپورانژ تشکیل می دهد. 4

 . بیش تر آسکومیست های تک سلولی، .................20

 ( میسلیوم تشکیل می دهند. 2ند.                            ( برای انسان بیماری زا می باش1

 . به روش غیر جنسی تولید مثل می کنند( 4( توانایی تولید آسک در آسکوکارپ را دارند.                3

 سلول جنسی تاژک دار تولید نماید؟ نمی تواند. کدام جاندار در چرخه ی زندگی خود 21

 ( پالسمودیوم مولد ماالریا4( کپک مخاطی پالسمودیومی    3     کپک نوروسپورا( 2( کاهوی دریایی     1

 . در چرخه ی زندگی کاندیدا آلبیکنز ..................22

 ( با الحاق نخینه ها، ساختار تولید مثل جنسی پدید می آید. 1

 وقوع نوترکیبی بدون نیاز به پیدایش الل های جدید ممکن می باشد. ( 2

 کیل هاگ های هاپلوییدی درون کیسه ی میکروسکوپی غیر ممکن است. ( تش3

 ( مانند همه ی آسکومیست ها ، تکثیر به روش جوانه زدن نیز دیده می شود. 4

 . در کاهوی دریایی و ریزوپوس استولونیفر، اسپورانژ ....................23

 با تقسیم میتوز ایجاد می شود. ( 4  ولد زئوسپور می باشد.     ( م3( تقسیم میوز انجام می دهد.  2       ( دیپلوییدی می باشد.1

 . همه ی باکتری ها و قارچ ها ....................24

 ( دارای دو نوع ریبوزوم می باشند. 2( دیواره ای از جنس پلی ساکارید دارند.             1

 ( در شرایط نامساعد هاگ مقاوم می سازند. 4.         انجام می دهندواکنش های گلیکولیز را ( 3

 «های فصل یازدهمپاسخ فعّالیّت»
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 112ی فحهص                                                                                               ی زیست شناسی پیش دانشگاهی آقای زرّین مهرجزوه



 

 113ی فحهص                                                                                               ی زیست شناسی پیش دانشگاهی آقای زرّین مهرجزوه



 

 114ی فحهص                                                                                               ی زیست شناسی پیش دانشگاهی آقای زرّین مهرجزوه



 

 115ی فحهص                                                                                               ی زیست شناسی پیش دانشگاهی آقای زرّین مهرجزوه



 

 116ی فحهص                                                                                               ی زیست شناسی پیش دانشگاهی آقای زرّین مهرجزوه



 

 117ی فحهص                                                                                               ی زیست شناسی پیش دانشگاهی آقای زرّین مهرجزوه



 

 118ی فحهص                                                                                               ی زیست شناسی پیش دانشگاهی آقای زرّین مهرجزوه



 

 119ی فحهص                                                                                               ی زیست شناسی پیش دانشگاهی آقای زرّین مهرجزوه

 

 


