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 اه، سؤالصوری یا هب طور غیرمستقیم از مفاهیم آنکنند و ره ساهل هب طور مستقیم، از خود ت تصاوری رد زیست شناسی، هب فهم بهتر مطالب ردسی کمک شایانی می

ری بخش اهی مختلف شکلشود، پس زرینویس آنطرح می ات جمالتی را هب شکل  اه از اهمیت زیادی ربخوردارند. از این رو رب آن شدیماه و انم گذا

 گیرد.رار میصحیح و غلط ، رتشیب رب مبنای شکل اهی کتاب ردسی ربرسی کنیم. طبق ربانهم زری این جمالت  از ره هس روز رد اختیار دانش آموزان ق 

  مباحث

 جلسه اول 1زیست شناسی  5ات  1اهی فصل

 جلسه دوم 2شناسی زیست 2و  1اهی و فصل 1شناسی زیست 8ات  6اهی فصل

 جلسه سوم 2شناسی زیست 7ات  3اهی فصل

 جلسه چهارم 2شناسی زیست 11ات  8اهی فصل

 جلسه   پنجم 2و  1شناسی زیست

 جلسه ششم دااگشنهیشناسی شیپزیست 4ات  1اهی فصل

 جلسه هفتم دااگشنهیشناسی شیپزیست 8ات  5اهی فصل

 جلسه هشتم دااگشنهیشناسی شیپزیست 11ات  9اهی فصل

 جلسه نهم اهگیاهی دوم + شارش + آغازیان + اقرچ

 جلسه دهم شناسیآزمون جامع زیست
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 حصحی یابد.باشند مانند افراد مبتال به دیابت میزان اسیدیته خون افراد افزایش میدر افرادی که مبتال به آلکاپتونوریا می – 1

 زند.را بر هم می شود که هومئوستازیدر بیماری دیابت به علت متابولیسم لیپیدها، ترکیبات اسیدی ایجاد می

 حیحص یابد.باشند بازجذب یکی از محصوالت انیدرازکربنیک افزایش میبیماری آلکاپتونوریا میدر کلیه افرادی که مبتال به  – 2

-در افراد مبتال به آلکاپتونوریا، میزان اسیدیته خون افزایش و بازجذب 
3HCO یابد.در خون افزایش می 

 حیحص یابد.باشند ترشح یکی از محصوالت انیدرازکربنیک افزایش میدر کلیه افرادی که مبتال به بیماری آلکاپتونوریا می – 3

از خون به نفرون ترشح  H+که یکی از محصوالت آنزیم انیدرازکربنیک که  H+شوند و در افراد مبتال به آلکاپتونوریا، خون اسیدی می

 شود.می

 گیرد که دارای حداکثر دیاپدز است.ادرار در شبکه مویرگی انجام میبه آلکاپتونوریا، ورود اسید هموجنتیسیک به در افراد مبتال  – 4

 شود.های پوششی مویرگی بیشتر در نتیجه دیاپدز با حداکثر امکان سرعت میدر گلومرول فاصله بین سلولصحیح. 

 نادرست گیرد.در افراد مبتال به آلکاپتونوریا، ورود اسید هموجنتیسیک به نفرون فقط در محل بومن انجام می – 5

اسید هموجنتیسیک یک ماده سمی است و ورود مواد سمی به نفرون از طریق بومن و از طریق لوله پیچ خورده نزدیک و دور انجام 

 .گیردمی

 نادرست پایین بخش مغز، در ورود اسید هموجنتیسیک به ادرار نقش دارد. – 6

ابسته از طریق تراوش که وترین بخش مغز است که در ایجاد ضربان قلب نقش ندارد، ورود اسید هموجنتیسیک به نفرون النخاع پایینبصل

 باشد.گیرد ایجاد ضربان قلب دارای مرکز عصبی نمیبه ضربان قلب است صورت می

 صحیح یابد.سمپاتیک در بدن انسان، میزان اسید هموجنتیسیک در ادرار کاهش میدر صورت تحریک دستگاه  – 7

شود درنتیجه میزان خون در دستگاه سمپاتیک فشار خون آئورت را افزایش و خون را از دستگاه گوارش و ادراری به عضالت هدایت می

 یابد.سرخرگ آوران کاهش و به دنبال آن فشار خون در سرخرگ آوران کاهش و ورود اسید هموجنتیسیک به ادرار کاهش می

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

  در رابطه با بیدل و تیتوم:

 نادرست اند.های جهش یافته در محیط غذایی کامل قرار داده شدههاگ – 8

 های پرتودیده در محیط کشت کامل اول قرار داده شد، هر هاگ پرتودیده، جهش یافته نیست.هاگ

 صحیح در محیط کشت کامل اول بیش از یک نوع هاگ از نظر ژنوتیپی قرار داده شده است. – 9

 افتد که مواد ژنتیکی متفاوتی دارند.هایی نیز اتفاق میالحاق در هستهکتاب درسی سال چهارم،  251صفحه  درسی کتاب جمالت براساس ها،در قارچ

 صحیح در محیط کشت کامل اول، زیگوت همواره هتروزیگوس است. – 11

 .باشدهتروزیگوت می همواره زیگوتهاقارچدربنابراین گیردژنتیک متفاوت صورت میموادهایی باالحاق هستهه آخرجمل215سال چهارم صفحه کتاب در

 صحیح .دهدقانون اول و دوم مندل روی میدر محیط کشت کامل اول برخالف محیط کشت کامل دوم،  – 11

 گیرد. در محیط کشت کامل دوم میوز ندارد.محیط کشت کامل اول میوز انجام می قانون اول و دوم مربوط به میوز است در

 صحیح گیرد.در محیط کشت کامل اول مانند محیط کشت کامل دوم، تقسیم سانترومر صورت می – 12

A 

B 
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گیرد در محیط کشت کامل دوم میتوز انجام سیم سانترومر انجام میتق Πدر آنافاز  Πدارد که در میوز در محیط کشت کامل میوز وجود 

 گیرد.گیرد که تقسیم سانترومر در میتوز در مرحله آنافاز انجام میمی

 صحیح های موجود حاصل تقسیم میتوز است.در محیط کشت کامل اول و محیط کشت کامل دوم، هاگ – 13

کتاب درسی سال چهارم، درون آسک ابتدا میوز سپس میتوز صورت  257های آسکومیست است در صفحه در نوروسپوراکراسا جزو قارچ

 های غیرجنسی حاصل میتوز است.ها هاگگیرد، در تمام قارچمی

 صحیح وجود داشته باشند.توانند نوع هاگ از نظر ژنوتیپی می 4، حداکثر Aدر آسک  – 14

ر را هم در نظر توان کراسینگ اوشود ولی چون واژه حداکثر به کار رفته، میدر هر میوز، حداکثر، دو نوع هاگ از نظر ژنوتیپی حاصل می

 گرفت.

 صحیح را در ماتریکس افزایش دهد. Aتواند میزان تولید استیل کوآنزیم مییکی از مواد آلی مورد نیاز قارچ نوروسپورا  – 15

به استیل نقش دارد و همچنین تیامین یکی از مواد مورد کتاب درسی سال چهارم، تیامین در تبدیل پیرووات  195در تفکر نقادانه صفحه 

 نیاز کپک نوروسپوراکراسا است.

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 همواره دو پیوند هیدروژنی Uو  Aدر مرحله سوم رونویسی، بین  – 16

 نادرست  شود.سه پیوند هیدروژنی برقرار میهمواره  Gو  Cو بین  

 شود.حداکثر سه پیوند هیدروژنی ایجاد می Gو  Cحداکثر دو پیوند هیدروژنی و بین  U و Aبین 

17 – RNA مانند هلیکاز توانایی دارد که مستقیما  مراز پلی 

 نادرست را بشکند. پیوند هیدروژنی 

 کند و مراز ابتدا دو رشته را باز میپلی RNAهلیکاز و 

 شود.سپس پیوند هیدروژنی در اثر ایجاد فاصله دو رشته شکسته می

 تازه ساخته شده توانایی تأمین انرژی الزم برای رونویسی را دارند. RNA، تمامی نوکلئوتیدهای شرکت کننده در ساختار Aدر شکل  – 18

زم اند، انرژی الفسفاتهکنند و چون تریرونویسی شرکت میته در صحیح. در رونویسی و همانندسازی نوکلئوتیدهای جدیدتری فسفا

 کنند.برای همانندسازی و رونویسی را تأمین می

 صحیح مراز مورد نیاز است.پلی RNAیک  RNAبرای ساخت هر رشته  – 19

 RNAشود ولی در کل حیات این جمله صحیح نیست. مراز ساخته میپلی RNAدر اثر فعالیت یک  RNAدر بررسی شکل مقابل، هر رشته 

 مراز ندارد.پلی RNAاولیه در میکروسفر، نیازی به 

 صحیح استر است.در مرحله سوم رونویسی، تشکیل پیوندهای هیدروژنی مقدم بر پیوند فسفودی – 21

 براساس شکل کتاب صحیح است.

 

 

A 
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 در شکل مقابل:

 باشد mRNAساخته شده مربوط  RNAدر صورتی که  – 21

 نادرست کنند.تمامی نوکلئوتیدهای آن در ترجمه شرکت می 

mRNA  که مقابل مربوط به یک جاندار یوکاریوتیmRNA  مقابل 

 کند.رونوشت اینترون در ترجمه شرکت نمیباشد. دارای رونوشت اینترون می

22 – RNA تواند به عنوان آنزیم مورد استفاده قرار گیرد.ساخته شده در مرحله ادامه ترجمه می 

 تواند دارای نقش آنزیمی باشد.ریبوزومی می RNAریبوزومی باشد که این نوع  RNAتواند شکل می RNAصحیح. 

 صحیح دو کروماتیدی باشد.تواند یک کروماتید کروموزوم آن نشان داده شده است می DNAسلولی که  – 23

 های دو کروماتیدی باشد.تواند دارای کروموزومدر زیر شکل نوشته شده که سلول مربوطه زیگوت است، زیگوت در صورت انجام میتوز می

 صحیح باشد.آن در شکل نشان داده شده است قطعا  در سلول دارای کروموزوم همتا می DNAکروموزومی که  – 24

 است. n2چون سلول دارای زیگوت است و زیگوت 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 نوکلئوتیدی 7های ، تعداد حلقهtRNAدر رابطه با  – 25

 صحیح نوکلئوتیدی است. 8های بیشتر از تعداد حلقه 

 نوکلئوتید است. 8نوکلئوتید و یک حلقه دارای  7بررسی شکل، دو حلقه دارای  با

 نوکلئوتیدهای، در درون سلول، tRNAدر رابطه با  – 26

 توانند با یکدیگر پیوند هیدروژنیمی tRNAهای در حلقه شرکت کننده 

 ود.شبرقرار می ها، پیوند هیدروژنینوکلئوتیدهای حلقه               و سه بعدی با بررسی شکل بین ∟صحیح. در ساختار  تشکیل دهند. 

 شود.ها پیوند هیدروژنی برقرار نمیحلقه ساختار برگ شبدری بین نوکلئوتید در

 صحیح توانند در کنار هم قرار گیرند.ای که تعداد نوکلئوتیدهای نابرابر دارند می، دو حلقهtRNAدر رابطه با  – 27

 توان نتیجه گرفت که این جمله صحیح است.در بررسی شکل ساختار سه بعدی، می

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ترجمه

 نادرست باشد.دارای رمز مکمل نمی Aدر مرحله آغاز مانند مرحله پایانی، کدون جایگاه  – 28

 باشد.شود بنابراین دارای رمز مکمل است، در ترجمه کدون پایانی دارای رمز مکمل نمیساخته می DNAهر نوع کدون از روی 

 صحیح کند.غیرپروتئینی در واکنش شرکت نمیدر مرحله آغاز و پایان ترجمه آنزیم  – 29

 شود.ساخته می rRNAشود که این پیوند بوسیله آنزیم غیرپروتئینی پیوند پپتیدی فقط در مرحله ادامه تشکیل می

B 

A 
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 نادرست کند.دهد، شرکت نمیدر مرحله آغاز برخالف مرحله پایان، آنزیمی که فشار اسمزی سلول را افزایش می – 31

 ابد.یکند بنابراین فشار اسمزی سلول افزایش میمصرف میشود، آب پپتیدی هیدرولیز میبا رشته پلی tRNAدر مرحله پایانی چون پیوند 

 صحیح کند.به ترجمه فقط در ادامه، آنزیمی که فشار اسمزی سلول را کاهش دهد شرکت میدر بررسی تمامی مراحل مربوط  – 31

RNA سی یابد در مرحله آغاز و پایان پیوند کوواالنشود که فشار اسمزی سلول کاهش میریبوزومی با تشکیل پیوند پپتیدی، آب تولید می

 شود.تشکیل نمی

 نادرست گیرند.های ریبوزوم قرار میهای حاصل رونویسی در جایگاهدر بررسی تمامی مراحل مربوط به ادامه، فقط مولکول – 32

tRNA  مولکول حاصل رونویسی است ولی عامل پایان ترجمه، که در مرحله پایانی در جایگاهA گیرد حاصل رونویسی نیست.قرار می 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

33 - mRNA نادرست باشد.حاصل از رونویسی، از ژن مقابل قطعا  دارای یک جایگاه آغاز رونویسی و یک جایگاه پایان رونویسی می 

 گیرد بنابراینرونویسی از روی ژن انجام می

 ژن دارای جایگاه آغاز رونویسی و دارای جایگاه پایان رونویسی است. 

 صحیح شود.های ترشحی ایجاد میدر صورت روشن شدن اپران در شکل مقابل ترکیباتی مشابه با پروتئین - 34

وند. ششود که این دو ترکیب با هم گلیکوپروتئین محسوب میمتصل میپروتئین تنظیمی به آلوالکتوز الکتوز، با روشن شدن اپران قند 

 شوند.های ترشحی که در شبکه آندوپالسمی زبر ساخته میمانند پروتئین

های روده باریک انسان بالغ قطعا  مدت زمان اتصال پروتئین مهارکننده به اپراتور بیشتر از مدت در مورد تنظیم بیان ژن در باکتری - 35

 صحیح مهارکننده به آلوالکتوز است.زمان اتصال پروتئین 

 باشد یعنی اپران خاموش است.های جذب و تجزیه الکتوز نمیدر روده انسان بالغ، قند الکتوز کمتر وجود دارد بنابراین نیازی به آنزیم

های روده باریک هر انسان قطعا  مدت زمان اتصال پروتئین مهارکننده به اپراتور بیشتر از مدت در مورد تنظیم بیان ژن در باکتری - 36

 نادرست زمان اتصال پروتئین مهارکننده به آلوالکتوز است.

، در انسان نابالغ چون رژیم غذایی براساس شیر است، بنابراین اپران قند الکتوز روشن است پس این جمله برای 35براساس توضیح جمله 

 انسان صحیح نیست. هر

 نادرست حلقوی است. DNAپروتئین تنظیم کننده نوعی پروتئین مهاری است که قطعا  دارای  - 37

 های تنظیم کننده انواع مختلفی دارند از جمله مهار کننده.پروتئین مهارکننده نوعی پروتئین تنظیمی است، پروتئین
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 2مهندسی ژنتیک: فصل 

تواند در مرحله ادامه یکی از میشود که مولکولی حاصل میدر آزمایش کوهن وبایر، ژن انتقال داده شده در صورت رونویسی،  - 38

 صحیح کاتاالز را افزایش دهد.محصوالت 

  rRNAاست،  O2Hیکی از محصوالت کاتاالز، 

 ریبوزومی است. RNAدر تولید آب نقش دارد، ژن انتقال داده شده مربوط به 

 در آزمایش کوهن و بایر، ژن از جانداری - 39

 صحیح جاندار دارای اپران است.های انتقال داده شد که سلول 

 حلقوی است. DNAهای قورباغه دارای میتوکندری است و میتوکندری دارای سلول

 صحیح در آزمایش کوهن و بایر، ژن از جانداری که دارای اگزون و اینترون است به جانداری دارای اپران انتقال داده شد. - 41

 باشد و باکتری دارای اپران است.میباشند دارای اگزون و اینترون های قورباغه چون یوکاریوتی میسلول

 صحیح گیرد.محصول ژن انتقال داده شده در آزمایش کوهن و بایر، در مرحله آغاز و پایان مورد استفاده قرار نمی - 41

RNA گیرد.ریبوزومی در مرحله آغاز و پایان ترجمه مورد استفاده قرار نمی 

 صحیح دارای پروتئین منتقل شد. DNAو بایر ژن متصل به هیستون به  در آزمایش کوهن - 42

 متصل به هیستون و در باکتری ناحیه نوکلئوئیدی به همراه پروتئین است. DNAهای یوکاریوتی در سلول

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 صحیح تواند در تماس با سیتوپالسم یوکاریوتی باشد.می DNAباشد، این  Tiمقابل مربوط به باکتری  DNAدر صورتی که  - 43

 است. Tiدر تماس با سیتوپالسم سلول گیاهی مبتال به  Tiدر گیاه مبتال به  Tiپالزمید 

 

 در این بخش حداکثر شش آنزیم، جایگاه آغاز همانندسازی باشد Aدر صورتی که بخش  - 44

 صحیح تواند قرار داشته باشد.می 

 وجود دارد.مراز پلی DNAوم شکل کتاب مشخص است که در هر جایگاه آغاز همانندسازی دو هلیکاز و چهار در کتاب درسی سال س

واند تکند که میمولکولی را ایجاد میبیوتیک باشد، در صورتی رونویسی ژن ایجاد مقاومت نسبت به آنتی، Bدر صورتی که بخش  - 45

 صحیحکاهش ندهد. در همان باکتری پروتئین سازی را 

مانع از انجام  ها،بیوتیکشود بنابراین پروتئین ایجاد مقاومت در برابر آنتیها میها مانع از انجام پروتئین سازی در باکتریآنتی بیوتیک

 شود.ها میبیوتیکعمل آنتی
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  در هر ویروسی قطعا  وجود دارد. Bو  Aبخش  - 46

 نادرست

B  وA ر ویروس وجود ندارد.در ه                                شود و پوشش پوشش ویروس محسوب می 

 صحیح به دو صورت ترکیب و خالص وجود دارد. Bو  Aپروتئین در ترکیبات بخش  - 47

 جنس پوشش، پروتئین و گلیکوپروتئین و لیپید است.

 صحیح آزمایش مقابل، دو ژن مربوط به پروتئین سطحی وجود دارد.نوترکیب  DNAدر  - 48

 دارای ژن پروتئین سطحی هرپس و دارای ژن پروتئین سطحی آبله است.

 صحیح شود.نوترکیب نوعی ویروس محسوب می DNAدر آزمایش مربوطه،  - 49

 واژه ویروس آمده است. 2کتاب درسی سال چهارم شکل کتاب در شماره  36صفحۀ 
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