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چند مورد جمله ی زیر را به صورت ناصحیحی پر می کند؟  -1

.................«گفت  نمی توان» 

آلی پیچیده در یک محل به وجود آمدند.الف( طبق عقیده ی میلر برخالف نظریه ی حباب، مواد 

ب ( طبق نظریه حباب ترکیبات آلی ساده و پیچیده موجود در جو به طور مستقیم از گاز های آتشفشانی 

منشأ شده اند.

ج ( مولکولی که نتیجه تحقیقات سچ و آلتمن بود نمی تواند به عنوان ساختاری سه بعدی خاصیت 

کاتالیزوری داشته باشد.

د ( کواسروات ها همانند تولید مثل غیر جنسی در هیدر، تقسیم شوند و برخالف میکروسفر ها فاقد 

آمینواسید باشند.

مورد 3( 4مورد                         2( 3مورد                        1( 2( صفر مورد                1

چند مورد صحیح است ؟ -2

الف( همه ی سلول های یوکاریوتی میتوکندری دارند.

اتمسفر فاقد اوزون نیز از بین می روند.ب ( همه ی آمونیاک و متان موجود در 

از طریق فرآیند های  ج ( اغلب دانشمندان این مطلب را قبول دارند که مولکول های کوچک آلی

شیمیایی پیچیده ای تشکیل شده اند.

شدند. RNAارای د ( دانشمندان تصور می کنند بسیاری از میکروسفرها د

( صفر مورد4مورد                           1( 3مورد                          2( 2مورد                     3( 1
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دو جمله ی زیر را به ترتیب به طور صحیح تکمیل می کنند؟چند مورد از موارد زیر  -3

I .............. یکی از اولین ساکنان خشکی ............ اولین جانداران پرسلولی خشکی )

II )  ............ میلیون  10بزرگترین گروه جانداران ساکن خشکی که اولین مهره داران ساکن خشکی

درصد از کل گونه های موجود منقرض شدند به وجود آمدند ..............  83سال بعد از انقراضی که 

در مراحل اولیه نمو رویان دارای صفات مشترکی  ت. / همانند –دارای پلی ساکارید اس الف( همانند –

هستند.

ی با ماده ا دارای رابطه ی همیاری بودند. / برخالف بسیاری از – ب ( برخالف –
𝟏

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
سمیت  

آمونیاک تولید می کنند.

ی در جهت عکس اندام های حرکت تنفس هوازی دارد. / همانند – ج ( همانند همه ی انواع سلول های –

حرکت می کردند.یکدیگر 

فاقد پوستی  ف –اندام حرکتی دارند و برخال 4از تاژکدارانی منشأ شده اند. / همگی  د ( بر خالف –

محکم اند.

مورد1( 4مورد                           2( 3مورد                            3( 2مورد                    4( 1

                                                          است؟ نادرستکدام گزینه در رابطه با شکل مقابل  -4

  استفاده می کردند. و انرژی آن ها ( گونه هایی که دوام زیاد داشتند از مولکول های دیگر 1

( نخستین تقسیم تولید مثلی در تاریخ حیات را می تواند انجام دهد. 2

سیم شدن است.( در این تصویر یک میکروسفر در حال تق 3

مواد مونومری شبیه ریبوزوم می باشد.ده دارای میکروسفر زن( 4
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است؟ نادرستچند مورد  -5

الف( اندازه ی میتوکندری های سلول های یوکاریوتی مشابه اندازه ی همه ی باکتری هاست.

ب ( میتوکندری ها و کلروپالست موجود در سلول های یوکاریوتی می توانند مستقل از چرخه سلولی 

سلول تقسیم شوند.

ج ( منشأ میتوکندری برخالف کلروپالست به جانداری بی هوازی بر می گردد.

های داخلی میکروسفرهایی که به ارث رسیده اند از طریق ترکیب مواد آلی ساده حاصل شده  ( RNAد 

اند.

دارانی که فاقد هموئستازی بودند شکل به دست جان ل گسترش حیات در خشکی،ه ( مهمترین عام

گرفت.

مورد4( 4مورد                           1( 3مورد                             2( 2مورد                             3( 1

صحیح  طبق کشفیات داروین در رابطه با شکل های مقابل چند مورد-6

              است؟

بسیار شبیه به سهره ی آمریکای جنوبی می باشد. 2شماره ی الف( 

همانند سهره ی آمریکای جنوبی و بر خالف  1ب ( طول روده ی شماره ی 

نسبت به طول کوتاه تر است. 2شماره 

از جاندارانی تغذیه می کند که شانس زیادی برای ایجاد سنگواره دارند. 1ج ( شماره 

اندامی که دارای بالک است همولوگ با بال مگس می باشد. 2د ( در شماره 

و همانند سهره ی آمریکای جنوبی از موادی که دارای گلیکوژن هستند  2بر خالف شماره  1ه ( شماره 

تغذیه می کند.

مورد 5( 4مورد                          2( 3مورد                              3( 2   مورد                       4( 1

1

 

2 
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نعتی صحیح است ؟کدام مورد در رابطه با مالنینی شدن ص -7

( در جنگل برمینگهام همانند جنگل دورست 1
1

3
پروانه های باقی مانده سفید رنگ هستند.  

نه ، دستخوش تغییر شد.( در این پدیده تنوع آللی رنگ پروانه همانند فراوانی آللیِ رنگ پروا2

نستند با پروانه های غالب در ( جاندارانی که اولین جاندارانی بودند که در خشکی ها ظاهر شدند در جنگل دورست می توا3
جنگل رابطه ی همیاری داشته باشند.

برمینگهام  پروانه روشن <اوانی پروانه ها به صورت: پروانه تیره برمینگهام ( بر اساس پژوهش های بوم شناس بریتانیایی فر4
پروانه تیره دورست ، می باشد. <پروانه روشن دورست  <

است؟ نادرستچند مورد در رابطه با براسیکا اولراسه  -8

الف( کلم بروکسل از قسمتی که دارای اشعه ی مغزی است زادگیری شد.

ب ( به وسیله روشی که مشابه روش افزایش درصد روغن در دانه های ذرت انجام شد کلم بروکلی 

پدید آمد.

ج ( این گیاه که از تیره شب بو می باشد به وسیله ترکیبات دفاعی سمی خود را در برابر جانورانی واجد 

طناب عصبی شکمی محافظت می کند. 

مورد 3( 4مورد                              1( 3( صفر مورد                        2مورد                         2( 1

چند مورد صحیح است؟ -9

الف( تغییرات مستمر و تدریجی در بعضی سنگواره ها ثبت شدند.

ان تجزیه می شود.ب ( جسم برخی از جانداران سریعتر از دیگر

ج ( دم برخی مهره داران در بلوغ نیز باقی می ماند.

د ( یوکاریوت هایی که فقط دارای میتوکندری شدند قطعاً منشأ سلول های جانوری امروزی می باشند.

ه ( در انقراض گروهی تمام اعضای متعلق به یک گونه از بین خواهند رفت.

مورد 2( 4مورد                               3( 3مورد                              4( 2مورد                        5( 1
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چند مورد در رابطه با شکل مقابل صحیح است؟ -10

الف( جانوری حد واسط بین خزندگان و پرندگان است که دارای آرواره می 

باشد.

ب ( این جاندار همانند هیراکوتریوم و برخالف اکوئوس واجد بیش از یک 

انگشت در پاهای خود است.

ج ( این جاندار در محلی همانند محل زندگی اکوئوس احتمااًل فسیل شده است.

د ( این جاندار می تواند واجد دفاع اختصاصی باشد.

مورد     4( 4مورد                              3( 3مورد                                2( 2مورد                             1( 1

موفق باشید.                                                                                                                     
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به شرح تک تک موارد می پردازیم:: 1پاسخ سوال

ج ( نتیجه تحقیقات سچ و آلتمن یک فرضیه ی ساده ای بود که شاید 

الف( میلر معتقد بود که مواد آلی پیچیده نیز در جو به وجود آمدند و طبق نظریه ی حباب، مواد آلی 

وان گفت و صحیح است.پیچیده نیز در جو به وجود آمدند پس این مورد را نمی ت

ولی  أ شده اندب ( طبق الگوی حباب ترکیبات آلی ساده به طور مستقیم از گاز های آتشفشانی منش

ترکیبات آلی پیچیده به طور غیر مستقیم از گاز های آتشفشانی و به طور مستقیم از انرژی های موجود 

در جو از قبیل رعد و برق، و اشعه ی ماوراء بنفش منشأ شده اند . این مورد را نمی توان گفت بنابراین 

صحیح است.

RNA 

ساز بوده است با توجه به کتاب درسی پژوهشگران نیز کشف کردند که این 

اولین مولکول خود همانند 

RNA  ها با ساختار سه

بعدی خود شبیه آنزیم ها، سطحی را فراهم کردند که واکنش های شیمیایی توانستند در آن ها کاتالیز 

شوند. این مورد را میتوان گفت پس نادرست است.

د ( کواسروات ها می توانند مولکول های لیپیدی دیگر را جذب کنند و بزرگتر شوند و نیز جوانه بزنند و 

یم شوند. هیدر نیز از طریق جوانه زدن که نوعی تقسیم غیر جنسی است نیز به دو کواسروات تقس

تقسیم می شود. کواسروات ها ممکن است آمینو اسید در خود داشته باشند. این مورد را نمی توان 

صحیح می باشد. 2گزینه گفت بنابراین صحیح است. 

« ب»تنها مورد :  2سوال  پاسخ

د ( دانشمندان تصور می کنند بعضی از میکروسفر ها دارای 

صحیح است.

الف ( اغلب سلول های یوکاریوتی میتوکندری دارند.

ج ( اغلب دانشمندان این مطلب را قبول دارند که مولکول های کوچک آلی از طریق فرآیند های 

شیمیایی ساده ای تشکیل شده اند.

RNA .شدند

صحیح است. 3گزینه 
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صحیح است.ابتدا دقت کنید که یکی از اولین ساکنان خشکی حشرات « الف»تنها مورد :  3پاسخ سوال 

هستند، اولین جانداران پرسلولی خشکی گلسنگ ها هستند ، اولین مهره داران ساکن خشکی 

سال بعد از انقراض دوم  10دوزیستان هستند و در نهایت بزرگترین گروه جانداران ساکن خشکی که 

میلیون سال پیش ( به وجود آمدند خزندگان بودند. بررسی تمام موارد: 360) 

چی گلسنگ ، کیتین که پلی ساکاریدی است دارد./ رویان مهره داران در الف( حشرات همانند جزء قار

مراحل اولیه ی نمو دارای صفت های مشترکی هستند.

ب ( حشرات با گل ها نیز رابطه ی همیاری دارند./ همه دوزیستان اوره دفع می کنند که سمیت آن 
𝟏

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
آمونیاک است. بسیاری از خزندگان اوریک اسید دفع می کنند.  

ج ( همه ی سلول های گلسنگ تنفس هوازی ندارند نظیر سیانو باکتری که بی هوازی است./ مهره 

نی نظیر دوزیستان و خزندگان دستگاه حرکتی استخوانی دارند که این دستگاه پایه ای محکم برای دارا

عمل اندام های حرکتی در جهت عکس یکدیگر فراهم کرد.

د ( منشأ گروه های جانوری )مثل حشرات( را انواعی از تاژکداران می دانند که کلونی تشکیل می 

دادند./ بیشتر دوزیستان چهار اندام حرکتی دارند و برخالف خزندگان فاقد پوستی محکم اند. 

صحیح است. 4گزینه 

شکل در رابطه با میکروسفر است. میکروسفر هایی که دوام زیاد داشتند از مولکول :  4پاسخ سوال 

ن قدم به سمت های دیگر و انرژی آن ها استفاده می کردند. دقت کنید میکروسفر ها که اولی

سازماندهی سلول ها بودند روش تولید مثلی آن ها از طریق جوانه زدن بود پس نخستین تقسیم تولید 

مثلی )جوانه زدن( را در تاریخ حیات انجام دادند.

کواسروات ها هم نیز از طریق جوانه زدن با جذب مولکول های لیپیدی دیگر نیز تقسیم می شوند. دقت 

تای آن ها در حال جوانه زدن هستند میکروسفر پایین  2میکروسفر وجود دارد که  3کنید در این تصویر 

وانه زنی میکروسفر وسطی است و میکروسفر وسطی در حال جوانه زنی میکروسفر تصویر در حال ج

باالیی می باشد.

 RNAخود همانند ساز هستند پس دارای آمینو اسید و  RNAکنید میکروسفر های زنده دارای دقت 

است که ساختار منومری شبیه ریبوزوم دارد. 

صحیح است. 3گزینه 
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به تشریح موارد می پردازیم::  5پاسخ سوال 

الف( اندازه میتوکندری های سلول های یوکاریوتی مشابه اندازه ی اغلب باکتری ها است.

ب ( میتوکندری و کلروپالست می توانند مستقل از چرخه سلولیِ سلول های یوکاریوتی تقسیم شوند.

ج ( منشأ میتوکندری باکتری هتروتروف هوازی و منشأ کلروپالست باکتری اتوتروف بی هوازی است.

RNA ) که به ارث رسیده اند توسط مسیر های متابولیسمی ساخته شده های داخلی میکروسفر هایی  د

اند.

ر خشکی الیه اوزون بود که توسط سیانو باکتری ها که فاقد ه ( مهمترین عامل گسترش حیات د

هموئستازی هستند شکل گرفت.

صحیح است. 1گزینه 

سهره گیاه خوار  2سهره کوچک حشره خوار درختی و تصویر شماره  1تصویر شماره :  6پاسخ سوال 

درختی همچنین سهره ی آمریکای جنوبی حشره خوار است.

الف( داروین کشف کرد که سهره های جزایر گاالپاگوس علی رغم تفاوت در مواد غذایی مورد استفاده 

ی خود بسیار شبیه سهره ی آمریکای جنوبی هستند. این مورد صحیح است.

ب ( جانوران گوشت خوار دارای طول روده به طول بدن کوتاهتری نسبت به جانوران گیاه خوار هستند. 

یح است.این مورد صح

سهره کوچک حشره خوار درختی است که از حشرات تغذیه می کنند. همانطور که می  1ج ( شماره 

نید حشرات دارای اسکلت کیتینی هستند و شانس زیادی برای ایجاد سنگواره دارند. این مورد دا

صحیح است.

د ( بالک در بال سهره وجود دارد با توجه به تعریف اندام های همولوگ طبق کتاب درسی بال مگس که 

صرفا کیتینی است نمی تواند همولوگ بال سهره باشد. این مورد نادرست است.

و برخالف سهره ی گیاه خوار درختی از ه ( سهره کوچک حشره خوار همانند سهره ی آمریکای جنوبی 

تغذیه می کنند و حشرات دارای گلیکوژن می باشند. این مورد صحیح است.حشرات 

صحیح می باشد. 1گزینه 
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به شرح تک تک موارد می پردازیم::  7پاسخ سوال 

( در جنگل های آلوده در نزدیکی برمینگهام  1
𝟐

𝟑
یره رنگ هستند)پروانه های باقیمانده ت  

𝟏

𝟑
روشن(. و در  

جنگل های دورست 
𝟐

𝟑
پروانه ها روشن اند )  

𝟏

𝟑
تیره(. 

در پدیده مالنینی شدن صنعتی فراوانی الل رنگدانه ها دستخوش تغییر شد ولی تنوع این الل ها (  2

تغییر نکرد.

( اولین جاندارانی که در خشکی ها ظاهر شدند گلسنگ ها بودند که به نوعی می توانستند با پروانه  3

سفید رنگ نوعی رابطه ی هم سفرگی داشته باشند.

کتاب درسی استنباط نمود.  4-14( این گزینه را کامالً می توان از شکل  4

صحیح است. 4گزینه 

الف( کلم بروکسل از ساقه براسیکا اولراسه مشتق شده است همانطور که می دانید :  8پاسخ سوال 

 اشعه ی مغزی است.ساقه ی گیاهان علفی دارای 

ب ( کلم بروکلی از طریق زادگیری انتخابی که نوعی انتخاب جهت دار است از گل انتهایی براسیکا 

اولراسه ایجاد شد. همچنین می دانید که از طریق انتخاب مصنوعی ) جهت دار ( نیز دانه های ذرتی که 

 میزان درصد روغن بیشتری داشتند ایجاد شد.

از گیاهان تیره ی شب بو می باشد که گروهی از ترکیبات دفاعی سمی به نام  ج ( براسیکا اولراسه

 خردل تولید می کند که از آن ها در برابر حشرات که دارای طناب عصبی شکمی هستند دفاع می کند.

 صحیح است. 2گزینه 

 صحیح است.« ب»و « الف»موارد :  9پاسخ سوال 

 ی می ماند. در بلوغ باقج ( دم بسیاری از مهره داران 

 احتماالً      د ( قطعاً        

 ه ( در انقراض گروهی تمام اعضای متعلق به بسیاری از گونه های مختلف از بین می روند.

 صحیح است. 4گزینه 



پیش دانشگاهی 4و  3زیست شناسی  فصل های   آزمون

تصویر، پتروداکتیل را نشان می دهد این جانور حد واسط بین خزندگان و پرندگان :   10پاسخ سوال 

دارد پس میتوان نتیجه گرفت واجد آرواره است. با توجه به تصویر این  می باشد و چون منقار دندان

انگشت در دست ها و پاهای خود است. اکوئوس به دلیل انتخاب جهت دار در علفزار ها  3جانور دارای 

زندگی می کند درحالیکه در علفزار ها امکان ایجاد شدن فسیل وجود ندارد. دفاع اختصاصی اساساً در 

« ج»و « ب»و « الف»وجود دارد و پتروداکتیل نوعی مهره دار است. با این تفاسیر موارد  مهره داران

 صحیح اند.

 صحیح است. 3گزینه 

 

موفق باشید.                                                                                                         




