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دبیردرسزمان

مبحث

نام و نام خانوادگی

زیست شناسی

کدام عبارت، در ارتباط با مراحل ترجمه نادرست است؟1

اغلب  tRNAهایی که توانایی اتصال به رمزه (کدون) رنا را دارند، ابتدا به جایگاه A رناتن (ریبوزوم) وارد می شوند. (1

بعضی از  tRNAهایی که وارد جایگاه A رناتن (ریبوزوم) می شوند. با رمزه (کدون) ارتباط مکملی برقرار می کنند. (2

هر tRNA که ارتباط خود را با زنجیره ای از آمینواسیدها قطع می کند، به جایگاه E رناتن (ریبوزوم) منتقل می شود. (3

هر tRNA که پس از تکمیل رناتن (ریبوزوم) در جایگاه خود مستقر می شود، می تواند به توالی ای از آمینواسیدها اتصال یابد. (4

چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟2
"هر جانداری که می تواند همه یا بخشی از مواد غذایی مورد نیاز خود را از گیاهان به دست آورد، ............"

الف) رشته های ظریفی به درون ریشۀ گیاه می فرستد.
ب) از نظر تولید ماده آلی از مواد معدنی، ناتوان است.

ج) نیتروژن جو را به نیتروژن قابل استفاده گیاه تبدیل می کند.

د) به کمک ترکیبی فسفات دار، مولکولی دو نوکلئوتیدی می سازد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

دکتر علیرضا اکبرپورزیست شناسی60

جامع دوازدهم نظام جدید
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باتوجه به نمودار توزیع فراوانی رنگ ذرت (صفت چندجایگاهی) در کتاب درسی، کدام عبارت صحیح است؟3

ژن نمودی (ژنوتیپی) حاوی همۀ انواع دگره (الل)ها در بخش ۴ وجود دارد. (1

ژن نمود (ژنوتیپ) هایی با سه جایگاه ژنی ناخالص، در بخش ۲ وجود دارد. (2

هر ژن نمود (ژنوتیپ) در بخش ۳، به طور حتم یک جایگاه ژنی ناخالص دارد. (3

هر ژن نمود (ژنوتیپ) در بخش 5، به طور حتم در هر جایگاه ژنی، دگره (الل) (4

بارز دارد.

کدام عبارت، نادرست است؟4
"در برگ لوبیا، با عبور الکترون ها از ............ غشاء تیالکوئید است، ............ می شود."

دو جزء (ساختار) متوالی از زنجیرۀ انتقال الکترون که متصل به سطح خارجی - NADPH تولید (1

یک جزء (ساختار) از زنجیرۀ انتقال الکترون که متصل به سطح داخلی - الکترون ها به فتوسیستم I منتقل (2

یکی از اجزا (ساختارهای) زنجیرۀ انتقال الکترون که متعلق به هر دو - بر میزان پروتون های درون تیالکوئید افزوده (3

یکی از اجزا (ساختارهای) زنجیرۀ انتقال الکترون که در تماس با فسفولیپیدهای دو الیه - تجزیه نوری آب انجام (4

کدام مورد، دربارۀ همۀ جانورانی صحیح است که در برابر افراد گونه های دیگر از قلمرو خود دفاع می کنند؟5

در هر بار غذایابی، بیشترین انرژی خالص را دریافت می کنند. (1

با استفاده از آزمون و خطا به هر محرک بی اثری، پاسخ غریزی می دهند. (2

در انتخاب جفت نقش مؤثری دارند و هزینۀ پرورش زاده ها را می پردازند. (3

با چشم پوشی از محرک های بی اهمیت، انرژی خود را صرف انجام فعالیت های حیاتی می کنند. (4
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کدام عبارت, در ارتباط با بیشترین گیاهان روی کرۀ زمین نادرست است؟6

بیشترین جذب کاروتنوئیدهای آن ها، فقط در محدودۀ آبی و سبز نور مرئی است. (1

مجموعه یاخته های حاصل از هر نوع تخم آن ها، نسبت به هم عملکرد متفاوتی دارند. (2

حضور نوعی ترکیب شیمیایی می تواند سبب توقف رشد در بخش هایی از پیکر آن ها شود. (3

جذب کربن  دی اکسید، فقط از طریق یاخته های تمایزیافتۀ اندام های هوایی صورت می گیرد. (4

کدام مورد، به طور حتم مربوط به تنظیم بیان ژن پیش از رونویسی است؟7

میزان دسترسی پیش ماده به آنزیم (1

اتصال رناهای کوچک به نوعی ریبونوکلئیک اسید (2

تغییر در فشردگی واحدهای تکراری در رشتۀ کروماتین (3

افزایش طول عمر مولکول میانجی دنا (DNA) و رناتن (ریبوزوم) (4

با در نظر گرفتن اینکه ژن نمود (ژنوتیپ) دروِن دانۀ (آندوسپرِم) گل میمونی WRR است. کدام ژن نمود (ژنوتیپ) به ترتیب برای دانۀ گرده و8

کاللۀ گل میمونی مورد انتظار است؟

RW و RR (2 RR و RW (1

WW و RR (4 WW و RW (3
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+Oکدام مورد را نمی توان دربارۀ مردی با گروه خونی  و درگیر با مشکل انعقاد خون، به طور حتم بیان داشت؟9

بر روی فام تن (کروموزوم) شمارۀ ۹، دارای دگرۀ (الل) گروه خونی است. (1

بر روی نوعی فام تن (کروموزوم) جنسی آن، دگره ای (اللى) نهفته قرار گرفته است. (2

بر روی یکی از بلند ترین فام تن (کروموزوم)های موجود در کاریوتیپ آن، ژن D واقع شده است. (3

گویچه های قرمز کربوهیدرات دار آن، از یاخته هایی با توانایی تولید چندین نوع یاخته ایجاد شده اند. (4

باتوجه به بیمارهاِی هموفیلی و داسی شدن گلبول های قرمز، در صورت ازدواج هر زن و مرد سالمی با یکدیگر، تولد کدام فرزند ممکن است؟10

دختری بیمار و خالص (2 پسری بیمار و ناخالص (1

دختری سالم و خالص (4 پسری سالم و ناخالص (3

کدام عبارت، برای کامل کردن عبارت زیر مناسب است؟11

"به طور معمول در برگ خرزهره، ............ یاخته های سامانۀ بافت ............ به طور حتم، ............"

رایج ترین - زمینه ای - می توانند در صورت لزوم تقسیم و تکثیر شوند. (1

اصلی ترین - آوندی - می توانند شیرۀ گیاهی را در همه جهات جابه جا نمایند. (2

مستحکم ترین - زمینه ای - دیوار ه ای از رسوبات لیگنین با اشکال متفاوت دارند. (3

فراوان ترین - پوششی - در سبزدیسه (کلروپالست)های خود، ساختار های غشایی و کیسه مانند و متصل به هم دارند. (4
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کدام مورد، وجه مشترک هر دو نوع تنظیم مثبت و منفی رونویسی در باکتری اشرشیاکالی محسوب نمی شود؟12

هر پروتئینی که به نواحی خاصی از راه انداز متصل می شود، رنابسپاراز را به محل راه انداز هدایت می کند. (1

هر پروتئینی که به نوعی قند دی ساکاریدی اتصال می یابد، بر فعالیت آنزیم رونویسی کننده تأثیر می گذارد. (2

هر پروتئینی که بر روی توالی خاصی از DNA قرار می گیرد، ژن یا ژن های آن توسط یک نوع رنابسپاراز، رونویسی شده اند. (3

هر پروتئینی که ژن های مربوط به تجزیۀ نوعی قند را رونویسی می کند، به کمک توالی های ویژه ای در دنا (DNA)، جایگاه آغاز رونویسی (4

ژن ها را شناسایی می کند.

یاخته های گیاهی ممکن است با دور نگه داشتن محصوالت مضر حاصل از روش هایی برای تأمین انرژی، به حیات خود ادامه دهند. در همۀ13
این روش ها، هم زمان با به وجود آمدن ............ می شود.

نوعی قند سه کربنی، ATP مصرف (2 ،  تولید (1

ترکیب سه کربنی، NADH مصرف (4 ، ترکیب نهایی تولید (3

CO۲NAD+

NAD+

باتوجه به مطالب کتاب درسی، چند مورد در خصوص برگ گیاه ادریسی درست است؟14
الف) قند پنج کربنی دوفسفاته و گروه فسفات، از محصوالت نهایی یک مرحله محسوب می شوند.

ب) در واکنش های وابسته به نور، همراه با ساخته شدن ATP مولکول آب نیز تولید می شود.

ج) نوعی پروتئین غشایی، ترکیبی کربن دار را به راکیزه (میتوکندری) وارد می نماید.
CO۲د) در طی واکنش های تولید و مصرف مولکولی چهارکربنی،  آزاد می شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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مطابق با مطلب کتاب درسی، در یک منطقۀ ماالریاخیز، مادر خانواده به سبب شکل گویچه های قرمز خود، در معرض خطر ابتال به بیماری15

ماالریا قرار دارد، درحالی که پدر نسبت به این بیماری مقاوم است. تولد کدام فرزند در این خانواده ممکن است؟

دختری تمامًا دارای گویچه های قرمز طبیعی و مقاوم نسبت به بیماری ماالریا (1

پسری در معرض خطر ابتال به بیماری ماالریا و دارای گویچه های قرمز کامالً طبیعی (2

دختری در معرض خطر مرگ ومیر در سنین پایین و دارای گویچه های قرمز کامالً غیرطبیعی (3

پسری تمامًا دارای گویچه های قرمز غیرطبیعی و بسیار حساس نسبت به کمبود اکسیژن محیط (4

چند مورد، در خصوِص زنجیرۀ انتقال الکترون موجود در یاختۀ عضله توأم انسان صحیح است؟16

الف) فقط از مولکول های حامل الکترون موجود در راکیزه (میتوکندری) استفاده می شود.
ب) بخشی از مسیر رسیدن الکترون ها، از حاملین مختلف الکترون به پذیرنده های نهایی آن، مشترک است.

ج) فقط یون های اکسید در ترکیب با پروتون های بخش خارجی راکیزه (میتوکندری)، آب را تشکیل می دهند.

د) انرژی الزم برای پمپ کردن پروتون ها به فضای بین دو غشاء راکیزه (میتوکندری)، از مولکول های حامل الکترون تأمین می شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام عبارت درست است؟17

جهش دگرمعنا برخالف جهش بی معنا، به تغییر محصول حاصل از رونویسی می انجامد. (1

جهش دگرمعنا همانند جهش خاموش، به تغییر تعداد نوکلئوتیدهای ژن می انجامد. (2

جهش حذف همانند جهش بی معنا، به تغییر پلی پپتید ساخته شده می انجامد. (3

جهش خاموش برخالف جهش حذف، منجر به تغییر در نوع آمینواسید می شود. (4
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کدام عبارت، باتوجه به عوامل مؤثر بر جمعیت نادرست است؟18

عاملی که افراد سازگارتر با محیط را برمی گزیند، به طور حتم، بر تغییر ژنوتیپ فرد بی تأثیر است. (1

عاملی که خزانۀ ژنی جمعیت را غنی تر می سازد، می تواند در شرایطی توان بقای جمعیت را افزایش دهد. (2

عاملی که باعث شبیه شدن خزانۀ ژنی دو جمعیت می شود، در اغلب موارد، تعادل ژنی را در جمعیت ها برقرار می کند. (3

عاملی که باعث تغییر فراوانی دگره ای (اللی) جمعیت، بر اثر رویدادهای تصادفی می شود، به طور حتم، در جمعیت های کوچک تأثیر (4

بیشتری می گذارد.

چند مورده در ارتباط با فرآیند همانندسازی در یوکاریوت ها صحیح است؟19
الف) آنزیمی که پیوندهای فسفودی استری را برقرار می کند، انرژی فعال سازی واکنش را کاهش می دهد.

ب) آنزیمی که نوکلئوتیدها را به صورت مکمل روبه روی هم قرار می دهد، تنها آنزیم دوراهی همانندسازی محسوب می شود.
ج) آنزیمی که باعث جداشدن هیستون ها از مولکول دنا (DNA) می شود. مارپیچ دنا (DNA) و دو رشتۀ آن را از هم جدا می کند.

د) آنزیمی که از وقوع جهش در مادۀ ژنتیکی ممانعت به عمل می آورد. می تواند نوکلئوتیدها را به صورت تک فسفاته به رشتۀ پلی نوکلئوتیدی

متصل نماید.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام عبارت، دربارۀ هر نوکلئوتید موجود در بدن یک فرد سالم درست است؟20

نوعی باز آلی با ساختار حلقه ای دارد که به ریبوز متصل است. (1

واحد تکرارشوندۀ نوعی بسپار (پلیمر) محسوب می شود. (2

در طى مرحلۀ هوازی تنفس یاخته ای تولید می گردد. (3

در ساختار خود گروه یا گروه های فسفات، دارد. (4
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مطابق با مطالب کتاب درسی، کدام عبارت، دربارۀ هر نوع جاندار خاک زی صادق است که می تواند با تولید پروتئین هایی سمی، حشرات مضر21

برای گیاهان زراعی را از بین ببرد؟

به طور معمول، ذرات بزرگ غذایی را با درون بری جذب و مواد زائد را با برون رانی دفع می کند. (1

همواره از طریق تغییر در پایداری رنا (RNA) یا پروتئین، فعالیت ژن های خود را تنظیم می کند. (2

در شرایطی، مواد شیمیایی جهش زا پس از عبور از غشاهایی، ژن های آن را تحت تأثیر قرار می دهند. (3

ممکن است در یک منطقۀ از ژنگان (ژنوم) آن، یک رشتۀ دنا (DNA) و در منطقۀ بعد، رشتۀ دیگر دنا الگو باشد. (4

کدام عبارت، نادرست است؟22

در گیاه ذرت برخالف گیاه رز، در شدت نور زیاد میزان فتوسنتز افزایش چشم گیری می یابد. (1

در گیاه رز همانند گیاه آناناس، تنفس نوری فقط در درون سبزدیسه (کلروپالست) به انجام می رسد. (2

در گیاه آناناس همانند گیاه ذرت، میزان  در محل فعالیت آنزیم روبیسکو باال نگه داشته می شود. (3

در گیاه آناناس برخالف گیاه رز، مراحل مربوط به تثبیت کربن، در بخش های مختلف یک یاخته صورت می گیرد. (4

CO۲

مهم ترین مرحله در ساخت انسولین به روش مهندسی ژنتیک، کدام است؟23

انتقال ژن زنجیره های A و B انسولین به طور جداگانه به دیسک (پالزمید) (1

برقراری پیوندهای شیمیایی بین زنجیره های A و B انسولین (2

جمع آوری زنجیره های پلی پپتیدی ساخته شده در باکتری (3

انتقال دیسک (پالزمید) های نوترکیب به باکتری (4
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کدام عبارت، دربارۀ اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد، نادرست است؟24

در بخش هایی از این مولکول، ساختارهای متنوعی وجود دارد. (1

ساختار نهایی آن با تشکیل بیش از یک نوع پیوند، تثبیت می شود. (2

هریک از زنجیره های پلی پپتیدی آن، به صورت یک زیرواحد تاخورده است. (3

با تغییر یک آمینواسید، ممکن است ساختار و عملکرد آن به شدت تغییر یابد. (4

با قرار گرفتن دانۀ گردۀ گل میمونی صورتی (RW) روی کاللۀ گل میمونی سفید (WW)، کدام رخ نمود (فنوتیپ) برای رویان و کدام ژن نمود25
(ژنوتیپ) برای درون دانه (آندوسپرم) مورد انتظار است؟

RRR - قرمز (2 WWW - قرمز (1

RRW - صورتی (4 RWW - صورتی (3

در غدد جنسی یک فرد بالغ، یاخته هایی که در طی فرآیند زامه زایی (اسپرم زایی) از هم جدا می شوند، چه مشخصه ای دارند؟26

با تقسیم خود، یاخته های تک الد (هاپلوئیدی) را به وجود می آورند. (1

برای هر صفت مستقل از جنس، یک دگره (الل) دارند. (2

ابتدا به کمک بخشی از ساختار خود جابه جا می گردند. (3

با ترشحات خود تمایز زامه (اسپرم)ها را باعث می شوند. پور4)
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کدام عبارت، در ارتباط با ساختار انسولین نادرست است؟27

در انسولین غیرفعال، زنجیرۀ بلند پلی پپتیدی در بین دو زنجیرۀ کوتاه آن قرار دارد. (1

زنجیرۀ B نسبت به زنجیرۀ A به انتهای آمینی پیش انسولین نزدیک تر است. (2

پیوند شیمیایی بین دو زنجيرۀ A و B فقط در پیش انسولین وجود دارد. (3

تعداد آمینواسیدهای موجود در انسولین غیرفعال بیش از انسولین فعال است. (4

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟28
"در جاندارانی که عامل اصلی انتقال صفات وراثتی، به غشای یاخته متصل ............"

نیست، در هر فام تن (کروموزوم)، می تواند جایگاه های آغاز همانندسازی متعددی به وجود آید. (1

است، در ساختار هر واحد تکرارشوندۀ دنا (DNA)ی آن ها، پیوند فسفودی استری وجود دارد. (2

است، با جدا شدن دو گروه فسفات از انتهای رشتۀ پلی نوکلئوتیدی دنا (DNA)، نوکلئوتید جدید به آن اضافه می شود. (3

نیست، آنزیم دورکنندۀ دو رشتۀ دنا (DNA) از یکدیگر، می تواند نوکلئوتیدها را بر اساس رابطۀ مکملی مقابل نوکلئوتیدهای رشتۀ الگو قرار (4

دهد.

کدام گزینه در ارتباط با زنجیرۀ انتقال الکترون موجود در غشای درونی راکیزۀ یک یاختۀ زندۀ پوششی بدن انسان نادرست است؟29

انرژی الزم برای پمپ کردن پروتون ها از الکترون های پر انرژی تأمین می شود. (1

یون های اکسید در ترکیب با پروتون های موجود در بستره، مولکول های آب را به وجود می آورند. (2

تنها راه ورود پروتون ها به بخش داخلی راکیزه (میتوکندری)، عبور از نوعی کانال پروتئینی است. (3

هر ترکیب دریافت کنندۀ الکترون، یون های  را به فضای بین دو غشای راکیزه (میتوکندری) پمپ می کند. (4H+
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کدام عبارت دربارۀ ساختار پروتئین قرمزرنگ موجود در تار ماهیچه  ای کند انسان صحیح است؟30

زنجیره  های تاخوردۀ آن، از طریق پیوندهای غیراشتراکی در کنار یکدیگر قرار می  گیرند. (1

به  منظور اتصال به گاز تنفسی، تعدادی اتم آهن مرکزی در بخش پپتیدی زنجیرۀ خود دارد. (2

همۀ واحدهای ساختاری موجود در ساختار دوم، از طریق پیوند هیدروژنی با یکدیگر ارتباط دارند. (3

به دنبال ایجاد نوعی از الگوهای پیوند هیدروژنی، بخشی از زنجیرۀ پلی  پپتیدی آن تغییر جهت پیدا می  کند. (4

چند مورد در ارتباط با انسان صحیح است؟31
الف) عملکرد هر آنزیم، تحت تأثیر جهش دستخوش تغییر می  گردد.

ب) نوعی جهش می  تواند هر دو فام تن (کروموزوم) همتا را تحت تأثیر قرار دهد.
ج) در پی وقوع نوعی جهش در رمزه (کدون) پایان، بر طول فرآوردۀ ژن افزوده می  شود.

د) در هر جهش کوچک، همواره نوکلئوتید یا نوکلئوتیدهایی اضافه، حذف و جانشین می  گردد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

در هر یاختۀ ماهیچه  ای انسان، به هنگام مصرف یک مولکول گلوکز و به  منظور تولید هر ترکیب سه  کربنی غیرقندی دوفسفاته طی اولین مرحلۀ32
تنفس یاخته  ای، به ترتیب از راست به چپ کدام تولید و مصرف می  شود؟

(2 (1

(4 (3

۱NADH , ۲ADP۲NAD , ۲ADP+

۲ATP , ۱NADH۲NAD , ۲ATP+
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کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟33

"در همۀ گیاهانی که تولید قند سه  کربنی حاصل از فتوسنتز در آن  ها فقط به هنگام روز صورت می  گیرد، به طور حتم آنزیمی باعث ............
می  شود."

ترکیب شدن  با مولکولی پنج  کربنی (1

افزوده شدن  به مولکول پنج  کربنی دوفسفاته (2

ترکیب شدن  با اسید سه  کربنی و تشکیل اسید چهارکربنی (3

تجزیه شدن مولکول پنج  کربنی به دو مولکول سه  کربنی و دوکربنی (4

O۲

CO۲

CO۲

، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟34 باتوجه به اپران  لک در باکتری 
"ترکیبی که به  عنوان ............ شناخته می  شود، همواره ............"

E.coli

مهارکننده - به توالی خاصی از DNA، بیش از نوعی قند تمایل دارد. (1

محرک فعالیت رنابسپاراز (RNA پلی  مراز) - نوعی مونوساکارید است. (2

آنزیم ویژۀ رونویسی - می  تواند توالی  های بین  ژنی اپران را رونویسی نماید. (3

فرآوردۀ نهایی ژن - در افزایش سرعت نوعی از واکنش  های شیمیایی نقش دارد. (4

باتوجه به صفت چندجایگاهی مربوط به رنگ نوعی ذرت، کدام مورد از نظر رخ  نمود (فنوتیپ) به ذرتی با ژن  نمود (ژنوتیپ) 35

شباهت کمتری دارد؟

AaBbCC

(2 (1

(4 (3

AABBCCAaBBCC

AabbccAaBbcc

چند مورد در ارتباط با زیست  شناسان صحیح است؟36

الف) نیای مشترکی برای جانوران دارای ساختارهای همتا در نظر می  گیرند.
ب) معتقدند اندام  های وستیجیال در همۀ جانداران تکامل  یافته نقش بسیار جزئی دارند.

ج) ساختارهای آنالوگ را به  عنوان شواهدی برای تغییر گونه  ها می  شناسند.

د) معتقدند بعضی از گونه  ها نسبت به هم از نظر توالی آمینواسیدی پروتئین  های خود، تفاوت کمتری دارند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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سیانید به کدام طریق بر یاختۀ جانوری تأثیر می  گذارد؟37

آنزیم ATPساز موجود در غشاء   خارجی راکیزه (میتوکندری) را غیرفعال می  سازد. (1

مانع از پمپ شدن یون  های هیدروژن به فضای داخلی راکیزه (میتوکندری) می  شود. (2

از تشکیل آب در بخش داخلی راکیزه (میتوکندری) ممانعت به عمل می  آورد. (3

ابتدا بر تجزیۀ NADH تأثیر می  نماید. (4

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟38
"در انسان، نوعی آنزیم می  تواند ............"

الف) پیوندی را که در یک مرحله ایجاد کرده است، در مرحلۀ دیگری بشکند.
ب) با کمک فرآیندی انرژی  زا، نوعی واکنش انرژی  خواه را به انجام رساند.

ج) از طریق اتصال با مولکول  های دیگر، تمایل خود را به پیش  ماده تنظیم کند.

د) از طریق کاهش انرژی فعالسازی، واکنش  های انجام  نشدنی را ممکن سازد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام عبارت صحیح است؟39

همۀ تک  یاخته  ای  های تثبیت  کنندۀ دی  اکسید کربن، نوعی رنگیزۀ فتوسنتزی دارند. (1

همۀ تک  یاخته  ای  های ایجادکنندۀ گوگرد، بدون نیاز به نور، هیدروژن سولفید را تجزیه می  نمایند. (2

همۀ تک  یاخته  ای  های تثبیت  کنندۀ نیتروژن جو، انرژی خود را از ترکیبات غیرآلی به دست می  آورند. (3

همۀ تک  یاخته  ای  های آزادکنندۀ اکسیژن، در مرحله  ای از تنفس یاخته  ای خود، ترکیبی سه  کربنی و فسفات  دار می  سازند. (4
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کدام مورد در ارتباط با همۀ سازوکارهایی که باعث ایجاد گونه  ای جدید می  شود، به  طور حتم الزامی است؟40

سد جغرافیایی ارتباط بین جمعیت  ها را قطع نماید. (1

انتخاب طبیعی با تغییر بر روی افراد، تداوم گوناگونی جمعیت  ها را ممکن سازد. (2

در ابتدا رانش دگره  ای (ژن) به  شدت بر میزان تفاوت بین دو جمعیت بیفزاید. (3

کامه (گامت)  هایی متفاوت (از نظر محتوی ژنی) با کامه (گامت)  های طبیعی والدین به وجود آید. (4

در خانواده  ای که والدین هر دو سالم  اند، دختری فاقد آنزیم تجزیه  کنندۀ فنیل  آالنین با گروه خونی B و پسری فاقد عامل انعقادی شمارۀ هشت41
با گروه خونی A متولد گردید. با فرض یکسان بودن گروه خونی والدین، تولد کدام مورد زیر، در این خانواده ممکن است؟

دختری با گروه خونی AB و فاقد عامل انعقادی شمارۀ 8 و دارای آنزیم تجزیه  کنندۀ فنیل  آالنین (1

پسری با گروه خونی AB، دارای عامل انعقادی شمارۀ 8 و فاقد آنزیم تجزیه  کنندۀ فنیل  آالنین (2

دختری با گروه خونی O و فاقد آنزیم تجزیه  کنندۀ فنیل  آالنین و دارای عامل انعقادی شمارۀ 8 (3

پسری با گروه خونی O و فاقد عامل انعقادی شمارۀ 8 و دارای آنزیم تجزیه  کنندۀ فنیل  آالنین (4

در انسان، به  منظور تولید یک پلی  پپتید ترشحی توسط لنفوسیت B، الزم است تا هر زمان که رنای ناقل (tRNA) از جایگاه E خارج می  شود،42
به  طور حتم، کدام اتفاق رخ دهد؟

tRNA حاوی بیش از یک آمینواسید در جایگاه P مستقر شود. (1

آمینواسید جایگاه A، از RNAی ناقل خود جدا گردد. (2

tRNA حامل آمینواسید، جایگاه A را اشغال نماید. (3

پیوند پپتیدی در جایگاه P برقرار گردد. (4
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فقط در نوعی از بیماری  های مطرح  شده در بخش ژنتیک (فصل سوم) کتاب درسی، با فرض اینکه پدر بیمار و مادر سالم باشد، تولد ............43

ممکن خواهد بود.

دختر بیمار و پسر سالم (2 فرزندی با ژن  نمود (ژنوتیپ) ناخالص (1

پسری با ژن  نمود (ژنوتیپ) یکسان با مادر (4 دختری با ژن  نمود (ژنوتیپ) متفاوت با مادر (3

چند مورد در ارتباط با هر مولکول حامل اطالعات وراثتی در هوهسته  ای (یوکاریوت)ها صحیح است؟44

الف) بیش از یک جایگاه آغاز همانندسازی دارد.
ب) مطابق با یکی از سه طرح پیشنهادی، همانندسازی می  نماید.

ج) در ساختار بدون انشعاب خود، واحدهای سه  بخشی دارد.

د) در پی جداشدن پروتئین  های همراه خود، آمادۀ همانندسازی می  شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام عبارت در ارتباط با انسان نادرست است؟45

دو نوع کربوهیدرات، توسط دو نوع دگره (الل) موجود در غشاء   گویچه  های قرمز تولید می  شوند. (1

اثر هر دو دگره (الل) مربوط به فام  تن (کروموزوم)های غیرجنسی، می  تواند هم زمان ظاهر شود. (2

تشکیل پروتئین D بر غشاء   گویچه  های قرمز به حضور دو دگره (الل) نیازمند است. (3

بروز یک ویژگی خاص می  تواند فقط ناشی از وجود یک دگره (الل) باشد. (4
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کدام عبارت، درست است؟46

ژن مربوط به هر پروتئین موردنیاز تنفس یاخته ای، درون راکیزه (میتوکندری) یافت می شود. (1

هر جاندار آغازی برای انجام اولین مرحلۀ تنفس یاخته ای، به انرژی فعالسازی نیاز دارد. (2

هر جاندار دارای رنگیزه های جذب کنندۀ نور، توانایی تولید اکسیژن را دارد. (3

هر یاختۀ زنده و فعالی می تواند ATP را به سه روش مختلف بسازد. (4

کدام عبارت، در مورد هوهسته ای ها (یوکاریوت ها)، صادق است؟47

رنا (RNA)ی پیک فقط در حین رونویسی دستخوش تغییراتی می شود. (1

سمتی از رنا (RNA)ی پیک که زودتر ساخته شده، دیرتر ترجمه می گردد. (2

اولین آمینواسید در انتهای کربوکسیل همۀ پلی پپتیدهای تازه ساخته شده، متیونین است. (3

در یک مولکول دنا (DNA)، رشتۀ مورد رونویسی می تواند از یک ژن به ژن دیگر تغییر نماید. (4

چند مورد دربارۀ همۀ جاندارانی صادق است که در محیط های متفاوت خشکی و آبی زندگی می کنند و انجام بخش عمدۀ فتوسنتز را بر عهده48

دارند؟
الف) رناتن (ریبوزوم)ها، عمل ترجمه را قبل از پایان رونویسی آغاز می کنند.

ب) محصوالت اولیۀ رونویسی همۀ ژن ها، پیش سازهای رنا (RNA)ی پیک هستند.

ج) با قرار گرفتن عوامل رونویسی در کنار هم سرعت رونویسی افزایش می یابد.
د) پروتئین ها می توانند به طور همزمان و پشت سر هم توسط مجموعه ای از رناتن (ریبوزوم)ها ساخته شوند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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کدام عبارت، دربارۀ هر سامانۀ تبدیل انرژی در غشای تیالکوئید گیاه نرگس درست است؟49

مرکز واکنش آن، انرژی نور را می گیرد و به هر آنتن منتقل می کند. (1

در هر آنتن آن، فقط یک نوع رنگیزه و یک نوع پروتئین یافت می شود. (2

در مرکز واکنش آن، مولکول های سبزینه (کلروفیل) a، در بستری پروتئینی قرار دارند. (3

با دریافت حداکثر جذب طول موج های ۷۰۰ و ۶۸۰ نانومتر فعالیت خود را آغاز می کند. (4

باتوجه به اینکه صفت رنگ در نوعی ذرت دارای سه جایگاه ژنی است و هرکدام دو دگره (الل) دارند و دگره های بارز، رنگ قرمز و دگره های نهفته،50
رنگ سفید را به وجود می آورند و رخ نمود (فنوتیپ)های دو آستانۀ طیف یعنی قرمز و سفید به ترتیب ژن نمود AABBCC و aabbcc را دارند،

بنابراین ذرت هایی که از آمیزش دو ذرت با ژن نمود (ژنوتیپ)های AABBCC و aabbcc به وجود می آیند، از نظر رنگ به کدام ذرت شباهت
بیشتری دارند؟

AaBBcc (2 AABBcc (1

AABbCC (4 AaBBCC (3

کدام گزینه برای کامل کردن عبارت زیر مناسب است؟51

"در یک یاختۀ پوششی زنده و فعال مری، الزم است تا محصول نهایی قندكافت (گلیکولیز) ابتدا ............"

در درون راکیزه (میتوکندری)،  بسازد. (1

در راکيزه (میتوکندری)،  از دست بدهد. (2

در غشای درونی راکیزه (میتوکندری)، به کوآنزیم A متصل شود. (3

در مادۀ زمینۀ میان یاخته (سیتوپالسم)، اکسایش بیشتری بیابد. (4

NAD+

CO۲
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کدام عبارت، در ارتباط با ناهنجاری های فام تنی (کروموزومی) در سطح وسیع و از نوع مضاعف شدگی، نادرست است؟52

از طریق کاریوتیپ قابل مشاهده و شناسایی است. (1

در پی وقوع بعضی جهش های جابه جایی رخ می دهد. (2

باعث تغییر در تعداد فام تن (کروموزوم)های یاخته می شود. (3

می تواند منجر به تشکیل یاخته های جنسی غیرطبیعی گردد. (4

در گیاهانی که روزنه ها به طورمعمول در هنگام شب باز می شوند، کدام مورد صحیح است؟53

، در شرایطی وضعیت برای نقش اکسیژنازی آنزیم روبيسکو مساعد می گردد. برخالف گیاهان  (1

، دو مرحله از تثبیت کربن را در یک زمان مشابه به انجام می رسانند. همانند گیاهان  (2

، فقط در صورت بسته بودن روزنه ها، کربن را تثبیت می کنند. همانند گیاهان  (3

، فرآیند تثبیت کربن آن ها، در یک نوع یاخته انجام می گیرد. برخالف گیاهان  (4

C۳

C۳

C۴

C۴

در باکتری اشرشیاکالی، به دنبال پیوستن فعال کننده به توالی خاصی از دنا (DNA) کدام اتفاق رخ می دهد؟54

اتصال مالتوز به  نوعی پروتئین قطع می گردد. (1

ژن های مربوط به سنتز مالتوز رونویسی می شوند. (2

اولین نوکلئوتید مناسب توسط رنابسپاراز (RNA پلی مراز) رونویسی می شود. (3

رنابسپاراز (RNA پلی مراز) به کمک عوامل رونویسی، راه انداز را شناسایی می کند. (4
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کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟55

"در همۀ جانداران، هر رنا (RNA)یی که ............ دارد، فقط ............"

در ساختار خود پیوندهای اشتراکی - از رونویسی یک ژن حاصل شده است. (1

در ساختار خود رمزۀ (کدون) پایان - در درون هستۀ یاخته پیرایش می شود. (2

به رشتۀ پلی پپتیدی در حال ساخت اتصال - توسط یک رنابسپاراز (RNA پلی مراز) ساخته شده است. (3

به رشتۀ رمزگذار شباهت بسیار - از طريق رمزه (کدون)های خود با پادرمزه (آنتی کدون)ها ارتباط برقرار می کند. (4

امروزه پژوهشگران می کوشند تا از نوعی رفتار جهت حفظ گونه های جانورانی که در معرض خطر انقراض قرار دارند، استفاده کنند. کدام عبارت56

دربارۀ این رفتار صدق می کند؟

برخالف رفتار نقش پذیری، حاصل برهم کنش ژن ها و اثرهای محیطی است. (1

برخالف رفتار شرطی شدن فعال، در دورۀ حساسی از زندگی جانور رخ می دهد. (2

همانند رفتار حل مسئله، بر اساس تجارب گذشته و موقعیت جدید برنامه ریزی می گردد. (3

همانند رفتار شرطی شدن کالسیک، فقط در پاسخ به محرک های طبیعی بروز می نماید. (4

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟57

"رفتار دگرخواهی ............"

فقط به نفع سایر افراد گروه است. (1

به طور حتم مربوط به افرادی است که نازا هستند. (2

به طور حتم بر اساس انتخاب طبیعی برگزیده شده است. (3

فقط در بین افرادی رخ می دهد که خویشاوند هم هستند. (4
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در یک خانواده پدر و مادری به ترتیب گروه خونی A و B را دارند و هر دو عالوه بر داشتن پروتئین D در غشای گویچه های قرمز خود، می توانند58

عامل انعقادی شمارۀ ۸ را بسازند. اگر پسر این خانواده، فاقد عامل انعقادی شمارۀ ۸ باشد و نتواند کربوهیدرات های گروه خونی و نیز پروتئین
D را بسازد. در این صورت، تولد کدام فرزند در این خانواده غیرممکن   است؟

دختری دارای عامل انعقادی شمارۀ ۸ و دارای پروتئین D و فاقد هر دو نوع کربوهیدرات های گروه خونی (1

D پسری دارای عامل انعقادی شمارۀ ۸ و با توانایی تولید یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و فاقد پروتئین (2

D پسری با اختالل در فرآیند لخته شدن خون و دارای فقط یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و فاقد پروتئین (3

D دختری با اختالل در فرآیند لخته شدن خون و دارای هر دو نوع کربوهیدرات های گروه خونی و دارای پروتئین (4

کدام عبارت، نادرست است؟59

اندکی از جهش ها، تأثیری فوری بر رخ نمود (فنوتیپ) دارند. (1

انتخاب طبیعی، ضامن بقای همۀ زاده های فرد سازگار با محیط است. (2

نوعی عامل تغییردهندۀ فراوانی دگره (الل)ها، خزانۀ ژنی جمعیت را غنی تر می سازد. (3

فراوانی دگره ای (اللی) یک جمعیت، می تواند بر اثر رویدادهای تصادفی تغییر نماید. (4
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