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 69سراسري داخل و خارج ـ كنكور سؤالات 
 

 هيدانشگاپيش

 69سؤالات كنكور سراسري داخل و خارج ـ 
 
 (69)سراسري ـ  كدام عبارت، دربارة هر رفتار جانوري درست بيان شده است؟ -1

 ( براساس فرضية انتخاب فرد قابل تفسير است.1
 نمايد.هاي مداوم تغيير مي( در پاسخ به محرك2
 ( در جهت افزايش سود خالص انتخاب شده است.3
 شود.مون و خطا يا تجارب گذشته انجام ميزآ( با استفاده از 4

 (69)سراسري ـ  داران جانور مانند با افراد شاخة ........... در اين است كه ...........وجه مشترك همة اعضاي تاژك -2

 دارند. سدار از جنس سيلياي محكم و سوراخداران ـ پوسته( روزن1
 نمايند.يدمثل ميهاي سبز ـ به دو روش جنسي و غيرجنسي تول( جلبك2
 توانند ساختارهاي توليدمثلي پرسلولي را پديد آورند.اي ـ ميهاي قهوه( جلبك3
 دهند.هاي گوارشي، تركيبات آلي پيرامون خود را تغيير ميداران ـ با كمك آنزيم( هاگ4

 (69)سراسري ـ  ام اتفاق رخ داد؟اي، در فاصلة زماني وقوع سومين تا شروع پنجمين انقراض گروهي، كدبراساس شواهد سنگواره -3

 هاي كوچك و فاقد آرواره پديدار شدند.( ماهي2  ( يك دورة خشكي وسيع حاكم گرديد.1
 دار شدند.( دوزيستان اوليه به منظور جذب اكسيژن هوا، شش4 ترين فراواني را از آن خود كردند.( به تدريج خزندگان، بيش3

 (69)سراسري ـ  زير، مناسب است؟كدام گزينه، براي كامل كردن عبارت  -4

  شود.زندگي كاهوي دريايي ........... چرخة زندگي كپك مخاطي پلاسموديومي، ........... ايجاد مي چرخةدر 

 هاي ديپلوئيديدار، سلولهاي تاژك( همانند ـ از ادغام گامت1
 هاي متحرك هاپلوئيدي( همانند ـ با ميوز هر سلول ديپلوئيدي، سلول2
 برخلاف ـ به دنبال ميتوز هر سلول هاپلوئيدي متحرك، ساختاري پرسلولي( 3
 هاي متحرك هاپلوئيدي( برخلاف ـ از روييدن هاگ در شرايط مساعد، سلول4

 (69)سراسري ـ  كند؟طور مناسب كامل ميبرگ لوبيا، كدام گزينه، عبارت زير را بهبا توجه به يك سلول ميان -5

 شود.دار يك فسفانه توليد ميكالوين همانند گام ........... مرحلة اوّل تنفس، تركيب كربندر گام ........... چرخة 

 2ـ  4( 4 3ـ  3( 3 2ـ  2( 2 3ـ 1( 1

ها )به غير از آميزش ناهمسان پسندانه(، قطعاً كدام اتفاق، با گذشت زماان هاي غيرتصادفي در جمعيتبا فرض وقوع مستمر انواع مختلفي از آميزش -6

 (69)سراسري ـ  دهد؟تدريج رخ ميبه 

 شود.هاي غالب افزوده مي( بر فراواني فنوتيپ2  گردد.ها نصف ميت( فراواني افراد هتروزيگوس جمعي1ّ
 شود.هاي متفاوت كاسته مي( از فراواني افراد داراي الل4  يابد.ها افزايش ميتهاي جمعيّ( فراواني نسبي الل3

 (69)سراسري ـ  هاي زندة قورباغه آفريقايي، صحيح است؟كدام گزينه، در مورد سلول -7

 كند.پپتيد شركت ميكنندة آمينواسيدي است كه در ساختار پليها تعيين( هر يك از كدون1
 شوند.مراز رونويسي ميپلي RNAهاي كوچك توسط يك نوع RNA( همة 2
 شوند.صورت غيرتصادفي رونويسي ميساز همواره بهmRNAهاي ( ژن3
 شوند.ها پس از كوتاه شدن به سيتوپلاسم وارد ميRNA( همة 4

 (69)سراسري ـ  است؟ نادرستهاي بياباني در پاسخ به گرما و خشكي زياد، كدام عبارت، دربارة سازگاري گياهان ساكن اكوسيستم -8

 شود.ها وارد گياه ميكربن از طريق روزنهاكسيد( در هنگام شب، دي1
 شود.هاي چرخة كالوين ميايندي مانع انجام واكنش( در هنگام روز، فر2
 يابد.ها انتشار مياكسيدكربن آزاد شده به درون كلروپلاست( در هنگام روز، دي3
 شود.ها ذخيره ميكربن، در واكوئلاكسيددهاي آلي ناشي از تثبيت دي( در هنگام شب، اسي4
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 (69)سراسري ـ  اي، كدام عبارت، دربارة آلولاكتوز درست است؟پس از افزودن لاكتوز به محيط كشت باكتري اشريشياكُل -9

 شود.( پس از توليد به درون باكتري منتقل مي1
 تواند به اپراتور متصل گردد.( همانند مهاركننده مي2
 كنندة اپران روشن شود.شود تا ژن سازندة پروتئين تنظيم( سبب مي3
 كند.ان ايجاد ميكنندة اپر( تغييري در شكل سه بُعدي تنظيم4

 (69)سراسري ـ  شود؟طور كامل وارد سلول ميزبان ميكدام عبارت، دربارة هر ويروسي درست است كه به -11

 شود.ديوارة سلول ميزبان آزاد مي ،( پس از تخريب1
 ت آنزيم روبيسكوي ميزبان تأثير گذارد.اليّتواند بر فعّ( مي2
 هاي ويروسي را بسازد.ن، ژنمرهاي ميزباتواند با كمك انواعي از پلي( مي3
 هاي سطحي خود را از غشاي سلول ميزبان قبلي تأمين نموده است.( همة پروتئين4

 (69)سراسري ـ  كنند، چه ويژگي مشتركي دارند؟هاي موجود در مواد غذايي انسان شركت ميهايي كه در تجزية كربوهيدراتسلول -11

 دارند. m100تا  m10اي بين ( اندازه1
 ( در مكان اصلي گوارش شيميايي و جذب غذا قرار دارند.2
 رسانند.( در صورت لزوم، پنج مرحلة چرخة سلولي را به انجام مي3
 دار بسازند.توانند بدون دخالت اكسيژن، تركيبات سه كربني فسفات( مي4

، a3شود. توليد چند نوع آلبومن فاقد الل كنترل مي a5و  a1 ،a2 ،a3 ،a4هاي ناسازگار توسط الل در جمعيتي از گياهان شبدر، نوعي ژن خود -12

 (69)سراسري ـ  ت؟در اين جمعيت محتمل اس

1 )12 2 )11 3 )11 4 )22 

گيرد و انتخابي كاه در توان بيان داشت كه وجه مشترك انتخابي كه در محيط متغير صورت ميبا توجه به تأثير انتخاب طبيعي بر صفات پيوسته مي -13

 (69)سراسري ـ  نمايد.اولية ........... ميهاي دهد، در اين است كه پس از طي يك دورة كوتاه، فراواني فنوتيپمحيط ........... رخ مي

 ( پايدار ـ هر دو آستانه، تغيير2  ( ناهمگن ـ حد واسط، افزايش1
 ( پايدار ـ حد واسط، افزايش4  ( ناهمگن ـ هر دو آستانه، كاهش3

 (69)سراسري ـ  كدام عبارت، دربارة چرخة زندگي كلاميدوموناس درست است؟ -14

 شود.پس از رشد به سلول بالغ تبديل مي( هر سلول حاصل از ميتوز، 1
 سازد.هايي با توانايي ادغام شدن مي( هر سلول ديپلوئيدي، ابتدا سلول2
 شود.( هر سلول زئوسپور، مستقيماً از ميوز سلول ديپلوئيدي ايجاد مي3
 وجود آورد.هاي هاپلوئيدي را بهاي از سلولتواند مجموعه( هر سلول بالغ مي4

 (69)سراسري ـ  هاي مختلف ريشة گياه نخود فرنگي صادق است؟در مورد سلول كدام عبارت، -15

 هاي متفاوتي وجوددارد.هاي فعال تار كشنده، مجموعه ژنهاي مريستمي و سلول( در سلول1
 كند.هاي پارانشيمي، هر ژن از طريق توليد يك آنزيم تأثير خود را اعمال مي( در سلول2
 هاي تار كشنده يكسان است.هاي مريستمي و سلولسلولها در ( محصول بعضي ژن3
 ها غيرفعال هستند.هاي پارانشيمي زنده، بعضي از ژن( فقط در سلول4

ها باشاد، فراواناي هاي مغلوب دو برابر هتروزيگوتاست، اگر فراواني هموزيگوتگرفتهوعي صفت اتوزومي مورد بررسي قراردر جمعيت متعادلي، ن -16

 (69)سراسري ـ  و غالب به ترتيب، كدام است؟هاي مغلوب الل

 1/2ـ  9/2( 4 2/2ـ  1/2( 3 3/2ـ  4/2( 2 4/2ـ  6/2( 1

 (69)سراسري ـ  است؟ نادرستكدام عبارت، دربارة يك جمعيت طبيعي  -17

 شود. هاهاي آنتواند سبب افزايش تنوع الل( بيش از يك عامل مي1
 عمل نمايد. هاهاي آناز الل تواند در جهت افزايش نوعي( انتخاب طبيعي مي2
 باشد. هاهاي آنتواند ناشي از افزايش تنوع الل( كاهش توان زيستي افراد مي3
 مؤثر است. هاهاي نامطلوب آنها، بر كاهش الل( هر عامل تغييردهندة فراواني الل4
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 (69)سراسري ـ  ر كند؟زيستي برقراتواند با نوعي جاندار رابطة همكدام عبارت، دربارة هر قارچي درست است كه مي -18

 آيد.ها، ساختار توليدمثل جنسي پديد مي( در پي الحاق نخينه1
 شوند.هاي ميكروسكوپي تشكيل ميهاي هاپلوئيدي درون كيسه( هاگ2
 گردد.هاي جديد تشكيل ميهاي غيرجنسي، ميسليومشدن هاگ( با رها3
 گردند.هاي خطي درون سلول و خارج سيتوسُل مضاعف ميDNA( همة 4

شود. كدام عبارت، دربارة اين ناوع تانفس صاحيح طور مستقيم توسط مولكولي پر انرژي احيا ميدر پي مصرف گلوكز در نوعي سلول، پيرووات به -19

 (69)سراسري ـ  است؟

 گردد.مصرف مي NAD، يك مولكول CO2( به دنبال آزاد شدن 1
 يابد.به تركيب دو كربني انتقال مي NADHهاي يك مولكول لكترون( ا2
 گيرد.هاي پر انرژي سه فسفاته در غياب اكسيژن صورت مي( توليد مولكول3
 شود.توليد مي NADHزمان با توليد اگزالوستات از تركيب چهاركربني، ( هم4

 (69)سراسري ـ  كدام گزينه، درست است؟ -21

 عنوان منبع الكترون براي فتنوسنتز استفاده كند.تواند از تركيبات آلي بهغواني همانند نيتروزوموناس مي( باكتري غيرگوگردي ار1
 اكسيد كربن جو را تثبيت نمايد.تواندبا كمك تركيبات غيرآلي، ديها مي( باكتري گوگردي سبز همانند سيانو باكتري2
 تواند در استخراج معادن و پاكسازي محيط مؤثر باشد.ميواتوتروف ميها شي( باكتري گوگردي ارغواني برخلاف بعضي باكتري3
 آورد.دست ميشيميواتوتروف، انرژي خود را از طريق برداشتن الكترون از تركيبات گوگردي به يها( باكتري گوگردي سبز برخلاف همة باكتري4

 (69)سراسري ـ  كند؟طور مناسب كامل ميكدام گزينه، عبارت زير را به -21

 طور معمول، در همة جانداران پرسلولي فتوسنتزكنندة ...........هب

 ( گلدار، گامتوفيت داراي تعداد كمي سلول است.1
 تر از گامتوفيت دارد.( فاقد آوند، اسپوروفيت بالغ، ساختاري كوچك2
 دار، گامتوفيت، غيرفتوسنتزكننده و وابسته به اسپوروفيت است.( ريشه3
 .كنديك ساختار پر سلولي ايجاد ميصل از لقاح با تقسيم ميتوز ( فاقد گل، سلول حا4

 (69)سراسري ـ  كدام گزينه، در مورد چارلز داروين درست بيان شده است؟ -22

 دست آورد.ها بهاي مبني بر تغيير گونهكننده( نتوانست شواهد قانع1
 هاي خود استفاده نمايد.( نتوانست از نظرية لامارك در جهت پژوهش2
 ها تعميم دهد.دربارة جمعيت انساني به همة گونهرا توانست انديشة مالتوس  (3
 هاي يك جمعيت به اثبات برساند.بر فراواني نسبي اللرا ( توانست اثر انتخاب طبيعي 4

 (69)خارج از كشور ـ  داران جانور مانند صادق است؟كدام عبارت، در مورد همة تاژك -23

 پوشش حفاظتي از جنس سيليس دارند.داران چرخان، ( همانند تاژك1
 كنند.هاي شيرين زندگي ميهاي سبز، تك سلولي هستند و در آب( همانند جلبك2
 آورند.دست ميهاي آلي محيط بهداران، انرژي خود را از تجزية مولكول( همانند روزن3
 يدي، زيگوت بسازند.هاي هاپلوئتوانند با الحاق سلولهاي مخاطي پلاسموديومي، مي( همانند كپك4

 (69)خارج از كشور ـ  «هر رفتار جانوري، ................  » كند؟طور درست كامل ميكدام گزينه، عبارت زير را به -24

 ( براي بروز به محرك شرطي خاصي نياز دارد.2       شود.( براساس فرضية انتخاب فرد تفسير مي1
 كند.منظور دادن پاسخ مناسب به محرك بيروني بروز مي( به4     ه است.هاي مصرفي انتخاب شد( در جهت كاهش هزينه3

 (69)خارج از كشور ـ  دهد؟پس از حضور لاكتوز در محيط كشت باكتري اشريشياكُلاي، كدام اتفاق روي مي -25

 شود.( آلولاكتوز در محيط كشت باكتري توليد مي1
 گردد.( توليد گلاكتوز در درون باكتري متوقف مي2
 نمايد.كنندة اپران تغيير ميدي پروتئين تنظيمعشكل سه بُ (3
 يابد.لك ادامه مي( توليد پروتئين مهاركننده توسط ژن ساختاري اپران4
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 (69)خارج از كشور ـ  كدام عبارت، در مورد چرخة زندگي كلاميدوموناس صادق است؟ -26

 سازد.خود را ميهايي شبيه به دار، با انجام تقسيم ميتوز سلول( هر سلول تاژك1
 شود.دار، در شرايط مساعد محيطي با سلول نظير خود ادغام مي( هر سلول تاژك2
 نمايد.( هر سلول بالغ، در چرخة زندگي خود، دو ساختار توليدمثلي پرسلولي ايجاد مي3
 سازد.هاي هاپلوئيدي مياي از سلول( هر سلول بالغ، در شرايط محيطي متفاوت، مجموعه4

 (69)خارج از كشور ـ  بارت، در مورد يك سلول زندة پروانة شب پرواز فلفلي درست است؟كدام ع -27

 متصل گردد. tRNAتواند به يك نوع ( هر آمينواسيد فقط مي1
 اي دارد.ناقل در انتهاي خود توالي نوكلئوتيدي ويژه RNA( هر 2
 آورد.پيامي ويژه و غيرتكراري را به سيتوپلاسم مي mRNA( هر 3
 انداز يك نوع ژن را شناسايي كند.تواند فقط راهمراز ميپلي RNAهر ( 4

اين گياه، چند نوع آلبومن داراي الل  رود در جمعيتي ازمفروض است. انتظار مي a4و  a1 ،a2 ،a3در گياه شبدر، ژن خود ناسازگاري با چهار الل  -28

a3 (69)خارج از كشور ـ  يافت شود؟ 

1 )6 2 )9 3 )12 4 )16 

 (69)خارج از كشور ـ  كدام عبارت، درست بيان شده است؟ -29

 ها را ارائه كرد.بار، انديشة تغيير گونه( داروين براي اولين1
 دست آورد.ة وراثت صفات اطلاعات زيادي بهبار، نحو( لامارك براي اولين2
 ها تعميم داد.بار، انديشة خود را دربارة جمعيت انساني به همة گونه( مالتوس براي اولين3
 رسند.بيني به ارث ميهاي قابل پيشبار، دريافت كه صفات به نسبت( مندل براي اولين4

 (69)خارج از كشور ـ  اي دارد؟ر است، چه مشخصههر ويروسي كه بر سلول داراي آنزيم روبيسكو تأثيرگذا -31

 شود.( با همراه داشتن كارآمدترين شكل كپسيد به سلول ميزبان وارد و سپس خارج مي1
 هاي ويروسي را بسازد.مرهاي ميزبان، درشت مولكولتواند با كمك انواعي از پلي( مي2
 تأمين نموده است.طور حتم، پوشش ليپيدي خود را از سلول ميزبان قبلي ( به3
 هاي مكمل ميزبان غيرفعال شود.تواند توسط پروتئين( مي4
 (69)خارج از كشور ـ  هاي مختلف ريشة گياه نخودفرنگي درست است؟كدام عبارت، دربارة سلول -31

 اند.ها غيرفعالهاي پارانشيمي زنده، بعضي از ژن( تنها در سلول1
 شود.هاي غيريكسان بيان ميمي، فقط ژنهاي فعال آندودرمي و پارانشي( در سلول2
 د.نهاي فعال پوست وجود دارهاي مريستمي در سلولهاي سلول( فقط بعضي از ژن3
 كشنده يكسان است.هاي آندودرمي و تارِهاي موجود در سلول( محصول بعضي از ژن4
 (69)خارج از كشور ـ  دة پروتال سرخس ................ ................ يك سلول زن غدر ماهيچة مورب خارجي يك پسر بالطور معمول، به -32

 ( همانند ـ انواعي از ساختارهاي سلولي فاقد غشا وجود دارد.1
 شود.( همانند ـ پس از ناپديد شدن دوك تقسيم، سيتوكينز آغاز مي2
 دهد.را افزايش مي ATP( برخلاف ـ اكسيژن هواي تنفسي، كارآيي توليد 3
 ها جاي دارند.هاي متابوليسمي درون غشاي اندامكي از آنزيم( برخلاف ـ بسيار4
 (69)خارج از كشور ـ  است؟ نادرستاي، كدام عبارت با توجه به شواهد سنگواره -33

 ( بعد از انقراض گروهي دوم، خزندگان از تحول دوزيستان ايجاد شدند.1
 شد.زمان با پيدايش خزندگان، يك دورة خشكي وسيعي در زمين حاكم ( هم2
 هاي كوچك و بدون آرواره به وجود آمدند.( قبل از انقراض گروهي اول، ماهي3
 هاي ساكن خشكي از بين رفتند.( ضمن آخرين انقراض گروهي، بيش از نيمي از گونه4
 (69)خارج از كشور ـ    كند؟طور مناسب كامل ميكدام گزينه، عبارت زير را به -34

 چرخة زندگي ................ در چرخة زندگي كاهوي دريايي همانند 
 شود.( پلاسموديوم مولد مالاريا، با رشد و تقسيم سلول تخم اسپوروفيت ايجاد مي1
 آيد.وجود ميهاي متحرك هاپلوئيدي به( كلپ، با تقسيم هر سلول ديپلوئيدي، سلول2
 آيد.يدار، سلول زيگوت به وجود مهاي تاژك( كپك مخاطي پلاسموديومي، از ادغام گامت3
 شود.( اسپيروژير، با ميوز هر سلول موجود در ساختار توليدمثلي، تعدادي زئوسپور ايجاد مي4
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 (69)خارج از كشورـ   كنند؟ هاي موجود در مواد غذايي انسان شركت ميهايي را نشان مي دهد كه در تجزية كربوهيدراتچند مورد، ويژگي مشترك سلول -35

  كنند.يد ميرا در سطح پيش ماده تول ATPا 

 ا در مكان اصلي گوارش شيميايي و جذب غذا قرار دارند.

 رسانند.ا در هنگام تقسيم، هر چهار مرحلة ميتوز را به انجام مي

 هاي پهني دارند كه به يكديگر متصل هستند.ا در سيتوپلاسم خود كيسه

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

 (69)خارج از كشور ـ  س در يك سلول ميان برگ اطلسي، درست است؟هوازي تنفهاي مرحلة بيكدام عبارت، دربارة واكنش -36

 گردد.مصرف مي ATPدار دو فسفاته، دو مولكول ( با توليد هر تركيب كربن1
 شود.ايجاد مي ATPدار بدون فسفات، دو مولكول ( با توليد هر تركيب كربن2
 شود.ليد ميتو NADHدار دو فسفاته، يك مولكول ( با توليد هر تركيب كربن3
 گردد.مصرف مي NADدار يك فسفاته، يك مولكول ( با توليد هر تركيب كربن4

 (69)خارج از كشور ـ  ..  هر تار عصبي كه به مسير انعكاس زردپي زير زانو تعلق دارد و با ماهيچة ................ سر ران ارتباط مستقيم دارد، .............. -37

 شود.دو ـ باعث آزاد شدن كلسيم از شبكة ساركوپلاسمي سلول بعدي خود مي( 1
 تواند در صورت كمبود اكسيژن، لاكتيك اسيد بسازد.( چهار ـ مي2
 شود.( چهار ـ جزيي از دستگاه عصبي پيكري محسوب مي3
 تأثير نورن رابط قرار دارد.( دو ـ تحت4

ها باشاد، فراواناي برابر هتروزيگوت 6هاي مغلوب بررسي قرار گرفته است. اگر فراواني هموزيگوتدر جمعيت متعادلي، نوعي صفت اتوزومي مورد  -38

 (69)خارج از كشور ـ  ترتيب كدام است؟هاي مغلوب و غالب بهالل

  21/2ـ  92/2( 2  31/2ـ  61/2( 1

 21/2ـ  51/2( 4  11/2ـ  11/2( 3

هااي هاي متابوليسمي خود را دارد و غشااي پلاسامايي آن فاقاد رنگيزهتيي انجام همة فعاليّكدام عبارت، دربارة هر سلولي درست است كه توانا -39

 (69)خارج از كشور ـ  جاذب نور است؟

 كند.( با مصرف گلوكز در غياب اكسيژن، تركيبات مختلف سه كربني ايجاد مي1
 ازد.ها بستواند با كمك انرژي حاصل از انتقال الكترونرا مي ATP( هر مولكول 2
 سازد.كربني ميكربني، تركيبي ششاكسيدكربن به مولكول پنجلكول دي( با اضافه كردن يك مو3
 نمايد.را به پيرووات حاصل از گليكوليز با يك پذيرندة آلي ديگر منتقل مي NADHهاي ( الكترون4

 (69)خارج از كشور ـ  كند؟زيستي برقرار ميرابطة همكدام عبارت، دربارة بخشي از چرخة زندگي هر قارچي درست است كه با نوعي جاندار،  -41

 شود.ها تكثير ميهاي موجود در نوك نخينه( با رهاسازي هاگ1
 آيد.وجود ميهاي باريك و بلند، ساختارهاي توليدمثلي به( از در هم پيچيدن رشته2
 شود.هاي هاپلوئيدي، سلولي محتوي چندين زيگوت ايجاد مي( به دنبال ادغام هسته3
 گردند.هاي خطي درون سلول و در خارج سيتوسُل دو كروماتيدي مي( همة كروموزوم4

گيرد و انتخابي كاه توان بيان داشت كه وجه مشترك انتخابي كه در محيط ناهمگن صورت ميبا توجه به تأثير انتخاب طبيعي بر صفات پيوسته مي -41

 (69)خارج از كشور ـ  يابد.هاي اولية ................ ميكه پس از طي يك دورة كوتاه، فراواني فنوتيپ دهد، در اين استدر محيط ................ روي مي

   ( متغير ـ حد واسط، افزايش1
 ( پايدار ـ حد واسط، كاهش2
   ( متغير ـ هر دو آستانه، تغيير3
 ( پايدار ـ هر دو آستانه، افزايش4

 (69)خارج از كشور ـ  كند؟ب كامل ميطور مناسكدام گزينه، عبارت زير را به -42
 طور معمول، در هر جاندار پُر سلولي فتوسنتزكنندة ................ به

 كنند.ها در بخش اسپوروفيتي شروع به رشد ميدار، هاگ( دانه1
 مانند دارد.مانند و ريشهن آوند، بخش گامتوفيتي ضمائم برگ( بدو2
 شود.سلولي ديپلوئيدي ايجاد ميساختار پر ( بدون گل، در مرحلة اسپوروفيتي3
 شود.زا در درون تخمك تشكيل ميدار، گامت نر در دانة گرده و سلول تخم( ريشه4
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ها به تدريج و با گذشات زماان، كادام جز آميزش ناهمسان پسندانه( در جمعيتهاي غيرتصادفي )بهبا فرض وقوع مستمر انواع مختلفي از آميزش -43

 (69)خارج از كشور ـ  دهد؟تم رخ ميطور حاتفاق به

  گردد.ها نصف مي( فراواني افراد ناخالص جمعيت1
 يابد.ها كاهش ميهاي مغلوب جمعيت( فراواني الل2
  يابد.هاي يكسان افزايش مي( فراواني افراد داراي الل3
 شود.ها دچار تغيير ميهاي جمعيت( فراواني نسبي الل4

 (69)خارج از كشور ـ  شده است؟ كدام عبارت، درست بيان -44
 ( هر باكتري كه در استخراج معادن نقش مؤثري دارد، هتروتروف است.1
 توانند بخشي از انرژي تركيبات آلي را آزاد نمايند.ها مي( فقط بعضي از باكتري2
 دار خاك نقش مؤثري دارد، اتوتروف است.( هر باكتري كه در توليد تركيبات نيتروژن3
 ت نمايند.ياكسيدكربن جو را تثبها، ديهاي كربوهيدراتتوانند با كمك الكترونها مي( بعضي از باكتري4
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   69 ـ كشور و خارج از پاسخ تشريحي كنكور سراسري داخل
 شود.همة رفتارها در جانوران در جهت افزايش سود خالص انتخاب مي 3 .  3

 ها:بررسي نادرستي ساير گزينه

 هاي ملكه را به عهده دارند براساس رفتار مشاركتي قابل تفسير است.عضي جانوران مانند زنبورهاي عسل ماده كه حفاظت از زاده( رفتارهاي ب1
 نظر كند و پاسخ ندهد.هاي دائمي كه هيچ سود و زياني ندارد صرفگيرد كه از محرك( در رفتارهاي عادي شدن مانند عروس دريايي جانور ياد مي2
 شود.ارهايي مانند الگوي عمل ثابت و يا عادي شدن، آزمون و خطا و استفاده از تجارب گذشته ديده نمي( در رفت4

 دهند.هاي گوارشي، تركيبات آلي پيرامون خود را تغيير ميداران، با كمك آنزيمداران جانور مانند و هاگهمة آغازيان هتروتروف از جمله تاژك 4 .  3
 ها:گزينهساير بررسي نادرستي 

 اي آهكي )نه سيليسي( هستند.داران داراي پوسته( روزن1 گزينه
 مثل جنسي را ندارند.داران جانورمانند توانايي توليد( همة تاژك2گزينه 
 توانند ساختارهاي توليدمثلي پرسلولي را پديد آورند.كدام از آغازيان نمي( هيچ3گزينه 

 ند.ترين فراواني را از آن خود كردوهي خزندگان بيشدر فاصله زماني وقوع سومين تا شروع پنجمين انقراض گر 3 .  3
 ها: بررسي گزينه

 ها دوره خشكي وسيع بين انقراض دوم تا سوم بوده است.: با توجه به كتاب درسي و تاريخ انقراض1گزينه 
 اند.هاي فاقد آرواره قبل از انقراض اول وجود داشته: ماهي2گزينه 
 از انقراض دوم بوده است.: دوزيستان اوليه قبل 4گزينه 

 شود.هاي ديپلوئيدي ايجاد ميهاي مخاطي پلاسموديومي، سلولدار در كاهوي دريايي و كپكهاي تاژكاز ادغام گامت 3 .  4
 ها:بررسي نادرستي ساير گزينه

 دهندة كاهوي دريايي و كپك مخاطي پلاسموديومي قدرت انجام ميوز را ندارند.هاي تشكيل: همة سلول2گزينه 
 هاي متحرك در كاهوي دريايي توانايي انجام تقسيم ميتوز و ايجاد ساختارهاي پرسلولي را ندارند: گامت3گزينه 
 كاهوي دريايي از نوع تناوب نسل است و شرايط مساعد و غيرمساعد نقشي ندارد. ثانيـاً در كپـك مخـاطي پلاسـموديومي در شـرايط مسـاعد هـاگ نمـو ة: اولاً چرخ4گزينه 

 كند.هاي متحرك ايجاد ميو سلول يابدمي

 شود.دار يك فسفاته توليد مياول تنفس )گليكوليز( تركيب كربن ةكالوين و گام دوم مرحل ةدر گام دوم چرخ 3 .  5

هـاي متفـاوت اراي اللكه دها از فراواني افراد هتروزيگوس باشد. در اين آميزشآميزي و خودلقاحي ميپسندانه، درونهاي همسانال در ارتباط با آميزشصورت سؤ 4 .  6
 شود.ميهستند كاسته

 هاي نادرست:بررسي عبارت

 شود.يابد اما نصف نمي( فراواني افراد هتروزيگوس كاهش مي1
 شود.هاي غالب كاسته ميافزايد و از فنوتيپهاي مغلوب مي( بر فنوتيپ2
 ماند.ها ثابت باقي مي( فراواني الل3

وند كه به محصول آن نياز است )به صورت غيرتصادفي(. اين مكانيسم روشن و خاموش شدن ژن به وسيله فراينـدهاي تنظـيم بيـان ژن شها زماني رونويسي ميژن 3 .  7
 شود.كنترل مي

 هاي نادرست:بررسي گزينه

 كنند.هاي پايان هيچ آمينواسيدي را رمز نمي( كدون1
2 )sRNA ها توسط آنزيمRNA ند.شورونويسي مي 3و  2مراز پلي 
 شدن است.ها كوتاهRNAچنين يكي از تغييرات در شوند. همكوتاه مي mRNAها مانند RNAتر ( بيش4

 باشند.هاي بياباني و گرم و خشك مي)كاكتوس و گل ناز( ساكن اكوسيستم CAMگياهان  3 .  3
 شوند.كالوين مي ةكنند و مانع از توقف چرخر شب تثبيت شده استفاده مياي كه دCO2هاي خود را بسته و ازاين گياهان در هنگام روز روزنه

كننده ميل اتصالي زيادي بـه آلولـاكتوز دارد و پـس از اتصـال بـه آن، در شـكل سـه بعـدي شود. پروتئين تنظيملاكتوز درون سلول باكتري به آلولاكتوز تبديل مي 4 .  3
 ديگر پروتئين نتواند به اپراتور متصل شود.شود كه شود و باعث ميپروتئين تغييري ايجاد مي

 هاي نادرست:گزينه يبررس

 شود )نه بيرون از سلول(( درون سلول باكتري توليد مي1گزينه 
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 تواند به اپراتور متصل شود.( آلولاكتوز نمي2گزينه 
 كننده همواره روشن است.( ژن سازنده پروتئين تنظيم3گزينه 

 هاي خود را بسازند.توانند ژنهاي ميزبان ميهاي سلولها با كمك آنزيمهمه ويروس 3 .  33
 هاي نادرست:بررسي عبارت

 باشند.هاي جانوري فاقد ديواره و آنزيم روبيسكو مي( سلول2و  1گزينه 
 كند.هاي گياهي و باكتري صدق نمي( در مورد ويروس4گزينه 

هاي زنـده مرحلـه گليكـوليز را دارنـد و شـوند. همـة سـلولهاي موجود در لوله گوارش تجزيـه مييهاي لوله گوارش و باكترها در انسان توسط سلولكربوهيدرات 4 .  33
 دار بسازند.توانند بدون دخالت اكسيژن، تركيبات سه كربني فسفاتمي

 است. m10تا  m1ها بين باكتري ةكه اندازليحادارند در m100تا  m10اي بين هاي جانوري اندازه( سلول1گزينه 
 باشد.كه مكان اصلي گوارش شيميايي و جذب غذا در روده ميحاليها را تجزيه كنند دركربوهيدرات توانندهاي موجود در دهان نيز مي( سلول2گزينه 
 ي هستند.ها فاقد چرخه سلول( باكتري3گزينه 

 a3الل يكسان دارند در شبدر وجـود نـدارد. از طرفـي بايـد فاقـد الـل  3هايي كه و آلبومن گامت نر و ماده نبايد يكسان باشدهاي حواسمان باشد كه در شبدر ژن 3 .  33
 آلبومن وجود دارد. 12باشد. در الل 

 

a a5 5 a a4 4 a a3 3 a a2 2 a a1 1 
 ماده

 نر
a a a1 5 5 a a a1 4 4 a a1 3 a3 a a a1 2 2 a a1 1a1 a1 
a a a2 5 5 a a a2 4 4 a a2 3 a3 a a2 2 a2 a a a2 1 1 a2 

a a3 5 a5 a a3 4 a4 a a3 3 a3 a a3 2 a2 a a3 1a1 a3 
a a a4 5 5 a a4 4 a4 a a4 3 a3 a a a4 2 2 a a a4 1 1 a4 

a a5 a5 5 a a a5 4 4 a a5 3 a3 a a a5 2 2 a a a5 1 1 a5 
 

 نمايد.يير ميهاي اولية هر دو آستانه تغهاي پايدار پس از طي يك دوره كوتاه فراواني فنوتيپهاي متغير همانند محيطدر محيط 3 .  33
 ها:بررسي ساير گزينه

 يابد.هاي ناهمگن فراواني حد واسط كاهش و هر دو آستانه افزايش مي( در محيط3و  1
 ماند.( در انتخاب پايدار، فراواني حد واسط در طي يك دوره كوتاه ثابت باقي مي4

 هاي هاپلوئيدي را به وجود آورد.اي از سلوليتوز مجموعهتواند با تقسيم مسلول بالغ )كلاميدوموناس بالغ( هاپلوئيدي است و مي 4 .  34
 ها:ي ساير گزينهتبررسي نادرس

 شوند.شوند و به زيگوت )نه سلول بالغ( تبديل ميها ادغام مي( گامت1
 كند كه توانايي ادغام شدن ندارند.هايي را ايجاد مي( زيگوسپور )سلول ديپلوئيدي( با تقسيم ميوز خود سلول2
 وسپور حاصل تقسيم ميتوز )نه ميوز( است.( زئ3

 كشنده يكسان هستند.هاي مريستمي و تار( در همة سلولو ... I ،II  ،III  ،rRNA  ،tRNAمراز پلي RNAها مانند )محصول بعضي ژن 3 .  35
 ها:بررسي ساير گزينه

 دار در يك جاندار مجموعه ژني يكساني دارند.هاي هسته( تمامي سلول1
 و ... RNAا، رمزكننده آنزيم نيستند. مانند ژن رمزكننده توليد ه( همة ژن2
 شود.دار زنده نخودفرنگي ديده ميهاي هستهها مربوط به تنظيم بيان ژن است كه در همة سلول( فعال و غيرفعال شدن ژن4

36  . 3 

 (A a) AA Aa aa   2 2 
 aa ( Aa) a a 2 2 A a 4 

 a A a / A /    
4 14 0 8 0 25 5 
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دهند( اما بايد در نظر داشته باشـيد كـه جهـش، جهـت تغييـر را ها را تغيير ميزننده تعادل هاردي ـ واينبرگ هستند )كه فراواني اللها يكي از عوامل برهمجهش 4 .  37
 توان گفت بر كاهش يا افزايش الل نامطلوب مؤثر است.كند و نميتعيين نمي
 هاي درست:بررسي عبارت

 شود.ها ميعواملي هستند كه سبب افزايش تنوع الل( جهش و شارش از 1
 شود.چنين الل مطلوب را انتخاب و باعث افزايش آن الل مي( انتخاب طبيعي، جهت تغيير و هم2
 تواند باعث كاهش توان زيستي افراد شود.( افزايش تنوع الل مي3

 سفرگي و انگلي داشته باشند.ياري، همزيستي از نوع همرابطة همتوانند ها ميهاي آسكوميكوتا ـ بازيديوميكوتا و دئوتروميستقارچ 4 .  33
 هاي نادرست: بررسي عبارت

 ها است.باشد و فاقد الحاق نخينه: كانديدا آلبيكنز مخمري از شاخه آسكوميكوتا مي1گزينه 
 دهند.ه هاگ تشكيل ميكننددهاي خود را بيرون از ساختارهاي تولي: بازيديوميكوتا مانند آمانيتاموسكاريا، هاگ2گزينه 
 وم تشكيل دهند. يلتواند نخينه و ميسولي است و نمي: كانديدا آلبيكنز تك سل3گزينه 

نوع آن اشاره شده است اما توجه كنيـد  2باشد و اشاره به فرايند تخمير دارد. تخمير انواع مختلفي دارد كه در كتاب به صورت سؤال در ارتباط با احياء پيرووات مي 3 .  33
هـاي پرانـرژي تواند در غيـاب اكسـيژن مولكولمرحلة اول تنفس سلولي )گليكوليز( را دارد و مي ،چه هتروتروف چه اتوتروف ،هوازير سلولي چه هوازي و چه بيكه ه

 سه فسفاته توليد كند.
 هاي نادرست:بررسي گزينه

 شود.آزاد نمي CO2( در تخمير لاكتيك و گليكوليز، 1
 شود.كربني منتقل مي 3به تركيب  NADH( در تخمير لاكتيكي برخلاف الكلي الكترون مولكول 2
 باشد.( توليد اگزالواستات مربوط به تنفس هوازي است در صورتي كه سؤال در ارتباط با تخمير مي4

Hهاي گوگردي سبز از باكتري 3 .  33 S2  كنند.اكسيدكربن جو استفاده ميتركيبات غيرآلي( براي تثبيت ديو سيانوباكترها از آب )هر دو 
 ها:بررسي ساير گزينه

 باشد.مي NH3نيتروزوموناس، تركيبات غيرآلي  ( منبع الكترون در باكتري1
 هاي شيميواتوتروف در استخراج معادن و پاكسازي محيط مؤثرند.( برعكس باكتري3
 باشد.هاي فوتوتروف نور خورشيد ميرژي همة باكتري( منبع ان4

 ترين تعداد سلول را دارد.دار گامتوفيت كمها. در گياهان گلجانداران پرسلولي فتوسنتزكننده عبارتند از گياهان و گروهي از آغازيان مانند جلبك 3 .  33
 ها:بررسي ساير گزينه

 از گامتوفيت است. ترهايي مانند كاهوي دريايي كه در كاهوي دريايي اسپوروفيت بالغ بزرگ( جاندار فتوسنتزكننده فاقد آوند مانند خزه و جلبك2
 ( سرخس ريشه دارد و گامتوفيت آن فتوسنتزكننده است.3
 كند.( اسپيروژير )جلبك سبز( فاقد گل است و سلول حاصل از لقاح )زيگوت( با تقسيم ميوز )نه ميتوز( يك ساختار پرسلولي ايجاد مي4

 ها تعميم دهد.وانست انديشه مالتوس را درباره جمعيت انساني به همه گونهت 3 .  33
 هاي غلط:بررسي گزينه

 ها به دست آورد.اي براي تغيير گونهكننده( براساس مشاهدات خود توانست شواهد قانع1
 هاي خود استفاده كرد.( داروين از نظريه لامارك براي پژوهش2
 و الل اطلاع چنداني نداشت.( داروين درباره وراثت، ژن 4

 آورند.داران، هتروتروف هستند و انرژي خود را از تجزيه مواد آلي محيط به دست ميمانند همانند همة روزنداران جانورهمة تاژك 3 .  33
 ها:بررسي ساير گزينه

 پوشيده شده است.داران چرخان پوششي حفاظتي از جنس سلولز دارند كه اغلب با سيليس تر تاژك( توجه كنيد كه بيش1
 كنند.زيست درون لولة گوارش جانداران زندگي ميمانند به صورت همدارن جانور( بعضي از تاژك2
 مانند توانايي توليدمثل جنسي، لقاح و تشكيل زيگوت را ندارند.داران جانور( همة تاژك4

 اند.انتخاب شده هاي مصرفي و افزايش سود خالصهمة رفتارها در جانوران، در جهت كاهش هزينه 3 .  34
 ها:بررسي گزينه

 باشد.( در رفتار زنبورهاي مادة كارگر، رفتار براساس فرضية انتخاب مشاركتي است و به نفع گونه مي1
 ( در رفتار شرطي شدن )نه همة رفتارها( محرك شرطي خاصي وجود دارد.2
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 بروز كنند.هاي بيروني و يا دروني توانند به منظور پاسخ به محرك( رفتارها مي4

شـود و شـكل كننـده متصـل ميشود. آلولـاكتوز بـه پـروتئين تنظيمبا حضور لاكتوز در محيط كشت، لاكتوز وارد سيتوپلاسم باكتري شده و تبديل به آلولاكتوز مي 3 .  35
 دهد.كننده اپران را تغيير ميبعدي پروتئين تنظيمسه

 ها: بررسي ساير گزينه

 شود.در محيط كشت باكتري( توليد مي( آلولاكتوز درون باكتري )نه 1
 يابد. شود و توليد گلوكز و گالاكتوز در باكتري اشريشياكلاي افزايش مي( در پي بيان اپران لك، لاكتوز تجزيه مي2
 شود.كننده )نه اپران لك( توليد مي( پروتئين مهاركننده توسط ژن تنظيم4

 سازد.هاي هاپلوئيدي )زئوسپور و گامت( مياي از سلولتفاوت، مجموعههر سلول بالغ كلاميدوموناس، در شرايط محيطي م 4 .  36
 هاي نادرست:بررسي گزينه

 دار است اما توانايي انجام تقسيم ميتوز را ندارد.( گامت يك سلول تاژك1
 شوند.هاي نظير خود )از لحاظ ژنتيكي( ادغام نميداري هستند كه با سلولهاي تاژك( زئوسپورها سلول2
 پرسلولي ندارند. يك از آغازيان توانايي توليد ساختارهاي توليدمثليِچ( هي3

 )توالي نوكلئوتيدي ويژه( دارد. CCA( در يك انتهاي خود tRNAناقل ) RNAهر  3 .  37
 ها: بررسي ساير گزينه

 متصل شوند. tRNAتوانند به بيش از يك نوع ( بعضي از آمينواسيدها مي1
 رونويسي شود كه در اين صورت اين پيام ويژه اما تكراري است. mRNAن ( ممكن است از روي يك ژن هزارا3
4 )RNA هايي را كه كدگذار انواع انداز انواع ژنتواند راهمراز ميپليmRNA شناسايي كند. ،هستند 

تشكيل شود. اين نوع تخم از لقـاح  n3جاد آلبومن بايد تخم شود. براي ايهاي يكسان ايجاد نميهاي گامت نر و ماده نبايد يكسان باشد. آلبومن با اللدر شبدر الل 3 .  33
 شود.اي حاصل ميآنتروزوئيد و سلول دو هسته

 شود.يافت مي a3عدد آلبومن با الل  6جواب: 
 

a a4 4 a a3 3 a a2 2 a a1 1 
 ايدو هسته

 آنتروزوئيد
a a a1 4 4 a a a1 3 3 a a a1 2 2 a a1 1a1 a1 
a a a2 4 4 a a a2 3 3 a a2 2 a2 a a a2 1 1 a2 
a a a3 4 4 a a3 a3 3 a a a3 2 2 a a a3 1 1 a3 
a a4 a4 4 a a a4 3 3 a a a4 2 2 a a a4 1 1 a4 

  ها:بررسي ساير گزينه 4 .  33

 ها را اولين بار فيلسوفان رومي ارائه كردند.انديشة تغيير گونه( 1
 ( لامارك درباره نحوه وراثت اطلاعات چنداني نداشت.2
 ها قابل تعميم دانست.دربارة جمعيت انساني را براي همة گونه( داروين انديشة مالتوس 3

 ةباشـد. همـهاي گيـاهي و بـاكتري ميهاي فتوسنتزكننده. صورت سؤال در ارتباط با ويروسهاي فتوسنتزكننده آنزيم روبيسكو دارند مانند گياهان و باكتريسلول 3 .  33
 هاي ويروس را بسازند.تواند درشت مولكولمراز( ميپلي RNAمراز و پلي DNAرازها )ممرهاي ميزبان مانند پليها با كمك انواعي از پليويروس

 ها: بررسي ساير گزينه

 كارآمدترين كپسيدها نيست.  ءكپسيد مارپيچ دارد كه جز TMVويروس گياهي  بر آنلاوه عشود. ها وارد نمي( لزوماً كپسيد در باكتري1
 .هاي جانوري است( پوشش ليپيدي براي ويروس3
 ها پروتئين مكمل ندارند.( گياهان و باكتري4

 دار آندودرمي و تار كشنده يكسان است.هاي هستهو ... در همة سلول tRNA ،rRNAمراز، پلي RNAمراز، پلي DNAها مانند محصول بعضي از ژن 4 .  33
 ها:بررسي ساير گزينه

 شوند.عال ميها براساس تنظيم بيان ژن، غيرفعال و يا فها ژن( در همه سلول1
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 هاي يكسان نيز بيان شود.تواند ژنهاي مختلف مي( در سلول2
 تواند به صورت فعال و غيرفعال باشند.دار وجود دارند كه ميهاي هستهها در هستة همة سلول( همة ژن3

 باشد.شود كه از ساختارهاي فاقد غشا ميهاي ماهيچة مورب خارجي يك پسر بالغ همانند سلول زنده پروتال سرخس ريبوزوم يافت ميدرون سلول 3 .  33
 ها:بررسي ساير گزينه

 اي تقسيم سيتوپلاسم و سيتوكينز ندارند.هاي ماهيچه( سلول1
 شود.مي ATP( در هر دو نوع سلول اكسيژن هواي تنفسي منجر به انجام مرحلة هوازي تنفس سلولي و افزايش كارايي سلول در توليد 2
 ها جاي دارند.هاي متابوليسمي درون غشاي اندامكبسياري از آنزيم( در هر دو نوع سلول 4

 بعد از پيدايش خزندگان، يك دوره خشكي وسيع در زمين حاكم شد. 3 .  33

 آيد.چنين كپك مخاطي پلاسموديومي، سلول زيگوت به وجود ميدار در كاهوي دريايي و همهاي تاژكاز ادغام گامت 3 .  34
 ها:بررسي ساير گزينه

 وديوم مولد مالاريا ساختار اسپوروفيتي و گامتوفيتي )تناوب نسل( ندارد.( پلاسم1 
 د.نآيهاي ديپلوئيد دختري به وجود ميهاي ديپلوئيدي پيكري سلول( از تقسيم ميتوز سلول2
 كنند.مي ها با انجام ميتوز پيكر جاندار را ايجادكند كه آنهاي هاپلوئيد توليد مي( اسپيروژير با ميوز سلول تخم، سلو4

 باشد.فقط عبارت الف صحيح مي 3 .  35
 هاي موجود در مواد غذايي انسان نقش دارند.زيست با انسان در تجزيه كربوهيدراتهاي همچنين باكتريهاي ديوارة لوله گوارش و همسلول

 ها:بررسي عبارت

 كنند )گام آخر گليكوليز(.توليد مي ATPها در سطح پيش ماده الف( همة سلول 
 ها را تجزيه كنند در صورتي كه مكان اصلي گوارش روده است.توانند كربوهيدراتهاي موجود در حفرة دهان ميلولب( س

 ها فاقد تقسيم ميتوز و چرخة سلولي هستند.ج( باكتري
 هاي غشادار در درون سيتوپلاسم خود هستند.ها فاقد اندامكد( باكتري

 شود.توليد مي ATPعدد مولكول  2دار بدون فسفات )پيرووات( لي )گليكوليز( به ازاي توليد هر تركيب كربنهوازي تنفس سلودر گام چهارم مرحلة بي 3 .  36
 ها:بررسي ساير گزينه

سـه كربنـي تـك  به ازاي هر مولكـول 3گردد و در گام مصرف مي ATP، دو مولكول 1شوند. اما فقط در گام توليد مي 3و  1دار دو فسفاته در گام هاي كربن( تركيب3و  1
 شود.توليد مي NADHفسفات فقط يك مولكول 

 شود.مصرف نمي NADشود اما دار يك فسفاته توليد ميتركيب كربن 2( در گام 4

 دهد.نورون حركتي با ماهيچة دو سر ران ارتباط دارد. اين نورون در نخاع با نورون رابط سيناپس مي 4 .  37
 ها:هبررسي ساير گزين

 شود كلسيم از شبكة ساركوپلاسمي ميون آزاد شود.فعال است و باعث نميي مربوط به ماهيچة دو سر ران غير( نورون حركت1
 ها توانايي احياي پيرووات و توليد لاكتات را ندارند.( نورون2
 شود.ي از دستگاه عصبي پيكري محسوب ميئرون حركتي جزكه فقط نوحاليد. درنسر ران ارتباط مستقيم دارورون حسي و حركتي با ماهيچة چهار( ن3

33  . 3 

 f (A) / 
1 0 083       f (a) / 

12 0 9213           
a A

A a



 

12
1

           aa ( Aa) a a 6 2 A a12          (A a) AA Aa aa   2 2
1 12
13 13

 

 توانند در غياب اكسيژن با مصرف گلوكز تركيبات مختلف سه كربني ايجاد كنند.د و ميهاي زنده گليكوليز دارنهمة سلول 3 .  33

هاي خطـي درون سـلول و ها، همة كروموزومزيستي برقرار كنند. در همة قارچتوانند با جانداران رابطة همها ميهاي آسكوميكوتا، بازيديوميكوتا و دئوتروميستقارچ 4 .  43
 گردند.مي در خارج سيتوسل دو كروماتيدي

 ها:بررسي ساير گزينه

 باشد.زيستي دارد و فاقد نخينه مي( كانديدا آلبيكنز قارچ آسكوميستي است كه رابطة هم1
 ها ساختار توليدمثل جنسي ندارند.چنين دئوتروميستهاي باريك و بلند( است. هم( كانديدا آلبيكنز فاقد نخينه )رشته2
 ها.شود نه در همة قارچدي ديده مي( در زيگوسپور چندين هستة ديپلوئي3
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 كند.هاي ناهمگن و متغير طي يك دورة كوتاه مدت، فنوتيپ اوليه هر دو آستانه تغيير ميدر محيط 3 .  43
 ها: بررسي ساير گزينه

 يابد.( در محيط ناهمگن فنوتيپ حد واسط كاهش مي1
 يابد.هاي پايدار فنوتيپ حد واسط افزايش مي( در محيط2
 يابند.هاي آستانه كاهش ميهاي پايدار فنوتيپيط( در مح4

 كنند.ها درون ساختاري اسپوروفيتي شروع به رشد ميدار هاگهاي پرسلولي. در گياهان دانهجانداران پرسلولي فتوسنتزكننده عبارتند از گياهان و جلبك 3 .  43
 ها:بررسي ساير گزينه

 ها ضمائم برگ مانند و ريشه مانند دارند.آوند هستند كه فقط خزهها جانداران فتوسنتزكنندة بدون ها و جلبك( خزه2
 باشد.( اسپيروژير از جانداران فتوسنتزكنندة بدون گل است كه فاقد مرحله اسپوروفيتي است و فقط زيگوت آن ديپلوئيدي مي3
 شود.( گامت نر در لولة گرده )نه در دانة گرده( تشكيل مي4

 يابد.ها به مرور زمان، فراواني افراد داراي الل يكسان افزايش ميتآميزي و خودلقاحي است. در اين جمعيّهاي همسان پسندانه، درونميزشصورت سؤال در ارتباط با آ 3 .  43
 ها:بررسي ساير گزينه

 پسندانه لزوماً اين طور نيست.شود اما در آميزش همسان( فراواني افراد ناخالص در خود لقاحي طي هر نسل نصف مي1
 ماند.ها ثابت باقي مي( فراواني الل4 ماند.ها ثابت باقي ميفراواني الل (2

 كنند.كربن را تثبيت مياكسيدها گرفته و ديكربوهيدرات هاي خود را از تركيبات آلي مانند اسيدهاي آلي وهاي غيرگوگردي ارغواني الكترونباكتري 4 .  44
 ها:بررسي ساير گزينه

 تخراج معادن شيميواتوتروف هستند.هاي مؤثر در اس( باكتري1
 ها هتروتروف هستند.تر باكتريتوانند انرژي را از تركيبات آلي آزاد كنند چون بيشها ميتر باكتري( بيش2
 تند.نيس CO2دار خاك نقش دارند ولي هتروتروف هستند و قادر به تثبيت ها در توليد تركيبات نيتروژن( ريزوبيوم3
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 دانشگاهيپيش

 با اين كتاب 69همانندي سؤالات كنكور سراسري ـ 

 كدام عبارت، دربارة هر رفتار جانوري درست بيان شده است؟ -1

 ( براساس فرضية انتخاب فرد قابل تفسير است.1
 نمايد.هاي مداوم تغيير مي( در پاسخ به محرك2
 ( در جهت افزايش سود خالص انتخاب شده است.3
 شود.مون و خطا يا تجارب گذشته انجام ميزآ( با استفاده از 4

 رفتارهاي جانوران پرداخته است.  به به طور كامل 154تا  165كتاب در صفحات  5فصل  3 .  3
نفـع ه صراحتاً ذكر شده است كه رفتارهاي مشاركتي به نحوي هسـتند كـه بـ« بعضي از جانوران رفتارهاي مشاركتي دارند» 2در بخش  151در صفحة  1در ارتباط با گزينة 

 (1) رد گزينة .باشند نه به نفع فردگونه مي
هاي دائمي كه هيچ سـود و زيـاني بـراي او گيرد كه از محركجانور ياد مي»بخش يادگيري، در ارتباط باعادي شدن ذكر شده است كه  161در صفحة  2در ارتباط با گزينة 
 (2نظر كند و پاسخي ندهد. )رد گزينة ندارد صرف

 اند.هاي مصرفي و افزايش سود خالص، انتخاب شدهدر كادر مياني خط دوم عيناً نوشته شده است كه رفتارها در جهت كاهش هزينه 152نيز در صفحة  3 در مورد گزينة
 نيز، گزينه به )آزمون و خطا( و )حل مسئله( اشاره دارد و در ارتباط با همة رفتارها نيست. 4در ارتباط با گزينة 
 ارتباط با رفتارهاي جانوري: سؤالات مشابه در 

 46ـ  41ـ  42ـ  35ـ  34ـ  33ـ  32ـ  31ـ  32ـ  23ـ  22ـ  13ـ  12ـ  11ـ  9ـ  1ـ  5ـ  6ـ  1ـ  4ـ  3ـ  2ـ 1

 داران جانور مانند با افراد شاخة ........... در اين است كه ...........وجه مشترك همة اعضاي تاژك -2

 دار از جنس سيلين دارند.و سوراخاي محكم داران ـ پوسته( روزن1
 نمايند.هاي سبز ـ به دو روش جنسي و غيرجنسي توليدمثل مي( جلبك2
 توانند ساختارهاي توليدمثلي پرسلولي را پديد آورند.اي ـ ميهاي قهوه( جلبك3
 دهند.هاي گوارشي، تركيبات آلي پيرامون خود را تغيير ميداران ـ با كمك آنزيم( هاگ4

 به طور كامل در ارتباط با تاژكداران صحبت شده است. 251ـ  254در صفحات   4 .  3
 (1دار از جنس آهك دارد )رد گزينة اي محكم و سوراخداران پوستهداران، اشاره شده است كه روزندر بخش روزن 269، در صفحة 1در ارتقاط با گزينة 

 (2آن آمده است كه بعضي از تاژكداران جانورمانند توليدمثل جنسي دارند. )رد گزينة  3نور مانند در نكتة در بخش تاژكداران جا 251: در صفحة 2در ارتباط باگزينة
نيـز  4 ( در ارتبـاط بـا گزينـه3آورند )رد گزينةصراحتاً ذكر شده است كه آغازيان ساختارهاي توليدمثلي پرسلولي به وجود نمي 1نكته  261: در صفحة 3در ارتباط با گزينة 

 ر دو آغازي هتروتروف هستند.ه
   121ـ  126ـ  115ـ  52ـ  63ـ  62ـ  45ـ  19ـ  9سؤالات مشابه: 

 اي، در فاصلة زماني وقوع سومين تا شروع پنجمين انقراض گروهي، كدام اتفاق رخ داد؟براساس شواهد سنگواره -3

 ر شدند.هاي كوچك و فاقد آرواره پديدا( ماهي2  ( يك دورة خشكي وسيع حاكم گرديد.1
 دار شدند.( دوزيستان اوليه به منظور جذب اكسيژن هوا، شش4 ترين فراواني را از آن خود كردند.( به تدريج خزندگان، بيش3

 داران اشاره شده است.به تكامل مهره 15به انقراض گروهي جانداران و در صفحه  16در صفحه   3 .  3

 ؟كدام گزينه، براي كامل كردن عبارت زير، مناسب است -4

 شود.در چرخة زندگي كاهوي دريايي ........... چرخة زندگي كپك مخاطي پلاسموديومي، ........... ايجاد مي

 هاي ديپلوئيديدار، سلولهاي تاژك( همانند ـ از ادغام گامت1
 هاي متحرك هاپلوئيدي( همانند ـ با ميوز هر سلول ديپلوئيدي، سلول2
 ول هاپلوئيدي متحرك، ساختاري پرسلولي( برخلاف ـ به دنبال ميتوز هر سل3
 هاي متحرك هاپلوئيدي( برخلاف ـ از روييدن هاگ در شرايط مساعد، سلول4

 تمام نكات آن بررسي شده است. 255( و 252ـ  253صورت سؤال در ارتباط با آغازيان كاهوي دريايي و كپك مخاطي پلاسموديومي است كه به ترتيب در صفحات ) 3 .  4
 (2خوانيم كه هاگ )سلول حاصل از ميوز سلول ديپلوئيد( فاقد قدرت حركت است )رد گزينة كپك مخاطي پلاسموديومي مي ةچرخ 2و  1 در نكتة :2گزينة  در ارتباط با

 (3رد گزينة) )گامت( .داري توانايي ميتوز داردتوان گفت هر سلول تاژكاشاره شده است كه نمي 1بند )و( نكتة  253در صفحة  3: در  ارتباط با گزينة
 سازد كه متحرك نيست.خوانيم كه هاگ )زئوسپور( گامتوفيت را مي: در كاهوي دريايي مي4 در ارتباط با گزينة

 سؤالاتي مشابه هستند. 111ـ  142ـ  131ـ  134ـ  131ـ  91ـ  15سؤالات: 
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 شناسيهمايش زيست

 كند؟مي طور مناسب كاملبرگ لوبيا، كدام گزينه، عبارت زير را بهبا توجه به يك سلول ميان -5

 شود.دار يك فسفانه توليد ميدر گام ........... چرخة كالوين همانند گام ........... مرحلة اوّل تنفس، تركيب كربن

 2ـ  4( 4 3ـ  3( 3 2ـ  2( 2 3ـ 1( 1

به طور كامل مبحث تنفس آمـده  224تا  191ة به طور كامل تمام مطالب و نكات كنكوري در ارتباط با فتوسنتز ارائه شده است. در صفح 115تا  113در صفحات  3 .  5
 است.
 شود.فسفاته توليد مي 1كربنه  3آمده است كه قند  2در ارتباط با چرخة كالوين در خط آخر گام  116در صفحة 
 كربنه يك فسفاته است. 3مرحلة اول گليكوليز گام دوم، محصول اين گام مولكول  191در صفحة 

 باشند.توسنتز و تنفس ميها در ارتباط با فتمامي تست

پسندانه(، قطعاً كدام اتفاق، با گذشت زماان ها )به غير از آميزش ناهمسانعيتهاي غيرتصادفي در جمبا فرض وقوع مستمر انواع مختلفي از آميزش -6

 دهد؟به تدريج رخ مي

 شود.افزوده ميهاي غالب ( بر فراواني فنوتيپ2  گردد.ها نصف مي( فراواني افراد هتروزيگوس جمعيت1
 شود.هاي متفاوت كاسته مي( از فراواني افراد داراي الل4  يابد.ها افزايش ميهاي جمعيت( فراواني نسبي الل3

 در داخل كادر تمام نكات اين تست آمده است. 113در صفحة  4 .  6
 (4ابد )تأكيد گزينةيكند كه فراواني ژنوتيپ هتروزيگوس كاهش مي: نكتة )الف( داخل كادر اشاره مي1گزينة 
 يابد.: نكتة )پ( فراواني فنوتيپ غالب كاهش مي2گزينة
 كند.ها تغيير نمي: نكتة )ب( فراواني الل3گزينة

 هاي زندة قورباغه آفريقايي، صحيح است؟كدام گزينه، در مورد سلول -7

 كند.مي پپتيد شركتكنندة آمينواسيدي است كه در ساختار پليها تعيين( هر يك از كدون1
 شوند.مراز رونويسي ميپلي RNAهاي كوچك توسط يك نوع RNA( همة 2
 شوند.صورت غيرتصادفي رونويسي ميساز همواره بهmRNAهاي ( ژن3
 شوند.ها پس از كوتاه شدن به سيتوپلاسم وارد ميRNA( همة 4

 رتي كه تمام نكات كنكوري آن آمده است. سازي به طور كامل شرح داده شده است. به صودر اين كتاب مبحث پروتئين 3 .  7
 ها مربوط به آمينواسيد خاص نيستند )رمز پايان(.آمده است كه برخي كدون 9، نكته 24: در صفحة 1گزينة 
 شوند.خته ميسا IIIو برخي توسط  IIمراز پلي RNAبرخي توسط  ،هاي كوچكRNAها ، آمده است كه در يوكاريوت3، آخرين خط نكتة 13: در صفحة 2گزينة
 (3د. )تأييد گزينةنباشها تحت تأثير تنظيم بيان ژن ميتنظيم بيان ژن، آمده است كه روشن و خاموش بودن ژن 5، نكتة 32: در صفحة 3گزينة
 شوند.هاي يوكاريوتي كوتاه نميRNAصراحتاً ذكر شده است كه برخي  2نكته  11: در صفحة 4گزينة

 باشد.هاي رونويسي كننده ميدر ارتباط با آنزيم 111ـ  131ـ  36ـ  31ـ  31ـ  32ـ  24سؤالات 

 است؟ نادرستهاي بياباني در پاسخ به گرما و خشكي زياد، كدام عبارت، دربارة سازگاري گياهان ساكن اكوسيستم -8

 شود.ها وارد گياه ميكربن از طريق روزنهاكسيد( در هنگام شب، دي1
 شود.هاي چرخة كالوين ميانجام واكنش ( در هنگام روز، فرايندي مانع2
 يابد.ها انتشار مياكسيدكربن آزاد شده به درون كلروپلاست( در هنگام روز، دي3
 شود.ها ذخيره ميكربن، در واكوئلاكسيددهاي آلي ناشي از تثبيت دي( در هنگام شب، اسي4

 كاملاً شرح داده شده است. 196تا  193در صفحات  1باشد كه در فصل ند فتوسنتز مياين سؤال در ارتباط با سازگاري گياهان به منظور انجام فرآي 3 .  3
 ناز دارد كه از گياهان بياباني هستند. صورت سؤال اشاره به كاكتوس و گلِ

 (1شود. )تأييد گزينة وارد گياه مي هاي هواييهر شب از طريق روزنه CO2آمده است كه  CAMگياهان  1در مرحلة  191: در صفحة 1گزينة
 (2دهند. )علت نادرست بودن گزينةرا انجام مي CO2اي : در اين گياهان به منظور مقابله با توقف چرخه كالوين، تثبيت دو مرحله2گزينة
 (3كند. )تأييد گزينة در روز به درون كلروپلاست انتشار پيدا مي CO2( آمده است كه 191: در خط سوم مرحلة دوم )صفحة 3گزينة
 (4)تأييد گزينة .شود: در انتهاي خط دوم مرحله اول آمده است كه اسيد آلي شب داخل واكوئل ذخيره مي4گزينة

 د.نشبامي CAMدر ارتباط با گياهان  142ـ  142ـ  122ـ  64ـ  63ـ  61ـ  62ـ  16ـ  32ـ  29سؤالات 
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 پس از افزودن لاكتوز به محيط كشت باكتري اشريشياكُلاي، كدام عبارت، دربارة آلولاكتوز درست است؟ -9

 شود.( پس از توليد به درون باكتري منتقل مي1
 تواند به اپراتور متصل گردد.( همانند مهاركننده مي2
 كنندة اپران روشن شود.شود تا ژن سازندة پروتئين تنظيم( سبب مي3
 كند.كنندة اپران ايجاد مي( تغييري در شكل سه بُعدي تنظيم4

 كاملاً توضيح داده شده است. 33، 32، 31باشد كه در صفحات سؤال در ارتباط با اپران لك مي 4 .  3
 شود.يشرح داده شده است، كه درون سيتوپلاسم لاكتوز به آلاكتوز تبديل م 32صفحة  4، در خط 1هاي نادرست: گزينةبررسي گزينه

 (4آورد. )تأييد گزينةشود و تغييراتي در آن پديد ميكند كه آلولاكتوز به پروتئين مهاركننده متصل مياشاره مي 32صفحة  6و  1: در خط 2گزينة
 خط دوم آمده است كه ژن تنظيم كننده هميشه روشن است. 3نكته  32: در صفحة 3گزينة

 باشد.در ارتباط با اپران لك مي 112ـ  111ـ  131ـ  113ـ  212ـ  112ـ  99ـ  91ـ  95ـ  96ـ  91ـ  94ـ  93ـ  92سوالات 

 كنند، چه ويژگي مشتركي دارند؟هاي موجود در مواد غذايي انسان شركت ميهايي كه در تجزية كربوهيدراتسلول -11

 دارند. m100تا  m10اي بين ( اندازه1
 ( در مكان اصلي گوارش شيميايي و جذب غذا قرار دارند.2
 رسانند.( در صورت لزوم، پنج مرحلة چرخة سلولي را به انجام مي3
 دار بسازند.توانند بدون دخالت اكسيژن، تركيبات سه كربني فسفات( مي4

كاملـاً اشـاره شـده اسـت كـه همـة جانـداران گليكـوليز دارنـد.  1نكتـة  139و در اين كتاب در صفحة  1كتاب انتشارات به ويژه كتاب سال چهارم فصل  3در هر  4 .  33
 زيست در روده در تجزيه كربوهيدرات مواد غذايي نقش دارند.هاي لوله گوارش و باكتري همسلول

  m100تـا  m10هاي گيـاهي و جـانوري بـين تر سلولاست و اندازه بيش m10تا  m1ها بين تر باكترياشاره شده است كه اندازه بيش 19: در صفحة 1گزينة 
 و با توجه به نقشي كه دارند اندازة متفاوتي دارند. باشديم

 كند.يدرات را تجزيه ميگفته شده است كه دهان )مكان غير اصلي گوارش( كربوه 1و  5در بند  123: در صفحة 2گزينة 
 ها فاقد چرخه سلولي هستند.: باكتري3گزينة 

 

، a3شود. توليد چند نوع آلبومن فاقد الال كنترل مي a5و  a1 ،a2 ،a3 ،a4هاي در جمعيتي از گياهان شبدر، نوعي ژن خود ناسازگار توسط الل -11

 در اين جمعيت محتمل است؟

1 )12 2 )11 3 )11 4 )22 

ـ  6ـ  1ـ 4ـ  3ـ  2هاي لدر ارتباط با ژن خودناسازگار است به ويژه مثا 19تا  1هاي پسندانه و ژن خود ناسازگار پرداخته است مثالبه آميزش ناهمسان 122صفحة  3 .  33
 باشد.در ارتباط با آلبومن مي 11

گيرد و انتخابي كاه در توان بيان داشت كه وجه مشترك انتخابي كه در محيط متغير صورت ميبا توجه به تأثير انتخاب طبيعي بر صفات پيوسته مي -12

 نمايد.هاي اولية ........... مياواني فنوتيپدهد، در اين است كه پس از طي يك دورة كوتاه، فرمحيط ........... رخ مي

 ( پايدار ـ هر دو آستانه، تغيير2  ( ناهمگن ـ حد واسط، افزايش1
 ( پايدار ـ حد واسط، افزايش4  ( ناهمگن ـ هر دو آستانه، كاهش3

 انواع انتخاب طبيعي و نكات آن آمده است. 132ـ  129ـ  121در صفحات  3 .  33
نيـز در بخـش  3و  1كند. در ارتبـاط بـا گزينـة اي عمل ميهاي آستانهاب طبيعي پايداركننده آمده است كه طبيعت در جهت كاهش فنوتيپ، در بخش انتخ129در صفحة 

 يابد.گسلنده، آستانه زياد و حد واسط كاهش مي
 اشند.بدر ارتباط با انتخاب طبيعي مي 11ـ  12ـ  49ـ  35ـ  36ـ  21ـ  25ـ  26ـ  21ـ  1ـ  4ـ 3سؤالات 

 كدام عبارت، دربارة چرخة زندگي كلاميدوموناس درست است؟ -13

 شود.( هر سلول حاصل از ميتوز، پس از رشد به سلول بالغ تبديل مي1
 سازد.هايي با توانايي ادغام شدن مي( هر سلول ديپلوئيدي، ابتدا سلول2
 شود.( هر سلول زئوسپور، مستقيماً از ميوز سلول ديپلوئيدي ايجاد مي3
 وجود آورد.هاي هاپلوئيدي را بهاي از سلولتواند مجموعه( هر سلول بالغ مي4
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 شناسيهمايش زيست

 آمده است. 251تمام نكات كلاميدوموناس در صفحة  4 .  33
 .دهدكند و زيگوت را تشكيل ميكند كه گامت كه حاصل ميتوز است لقاح ميدر خط دوم و سوم توليدمثل جنسي اشاره مي ،1در ارتباط با نادرستي گزينة 
سازد در ارتبـاط بـا دار ميتوليدمثل جنسي آمده است كه زيگوت )سلول ديپلوئيدي( در زيگوسپور با ميوز سلول هاپلوئيد تاژك 6و  1، در خط 2در ارتباط با نادرستي گزينة 

 ند.جنسي زئوسپورها حاصل تقسيم ميتوز، در بخش توليدمثل غير3 نادرستي گزينة
 در ارتباط با كلاميدوموناس است. 122ـ  111ـ  126ـ  99ـ  91ـ  95ـ  15ـ  13ـ  65ـ  41ـ  21ـ  22ـ  16سؤالات 

 هاي مختلف ريشة گياه نخود فرنگي صادق است؟كدام عبارت، در مورد سلول -14

 هاي متفاوتي وجوددارد.كشنده، مجموعه ژن هاي فعال تارِهاي مريستمي و سلول( در سلول1
 كند.از طريق توليد يك آنزيم تأثير خود را اعمال ميهاي پارانشيمي، هر ژن ( در سلول2
 كشنده يكسان است. هاي تارِهاي مريستمي و سلولها در سلول( محصول بعضي ژن3
 ها غيرفعال هستند.هاي پارانشيمي زنده، بعضي از ژن( فقط در سلول4

 سال چهارم است. 1سؤال در ارتباط با ژن و فصل  3 .  34
هـا يكسـان ها همگي حاصل تقسيم ميتوز يك سلول اوليه زيگوت هستند. بنابراين ماده ژنتيـك همـة آنذكر شده است كه انواع مختلف سلول 32صفحة  11و  12در نكتة 

 (1است. )رد گزينة
توانــد يــك يتــوان گفــت كــه هــر ژن ممي rRNAو  tRNAهــا مســئول توليــد آنــزيم نيســتند مثــل ژن ســازندة كنــد كــه همــة ژناشــاره مي 12، نكتــة3در صــفحة 

 (2نوكلئوتيدي را رمز كند. )رد گزينة پليزنجيرة
 ها غيرفعال هستند.هاي زنده گياه بعضي از ژن، در ساير سلول4در ارتباط با گزينة 

 مشابه هستند. 24ـ  22ـ 21سؤالات 

ها باشد، فراواناي مغلوب دو برابر هتروزيگوتهاي در جمعيت متعادلي، نوعي صفت اتوزومي مورد بررسي قرار گرفته است، اگر فراواني هموزيگوت -15

 هاي مغلوب و غالب به ترتيب، كدام است؟الل

 1/2ـ  9/2( 4 2/2ـ  1/2( 3 3/2ـ  4/2( 2 4/2ـ  6/2( 1

 .كه شباهت زيادي با سؤال كنكور دارد 11اند به ويژه مثال در ارتباط با اين نوع مسائل طراحي شده 126ـ  121ـ  124ـ  123صفحات  3 .  35

 است؟ نادرستكدام عبارت، دربارة يك جمعيت طبيعي  -16

 شود. هاي آنتواند سبب افزايش تنوع الل( بيش از يك عامل مي1
 هاي آن عمل نمايد.تواند در جهت افزايش نوعي از الل( انتخاب طبيعي مي2
 هاي آن باشد.تواند ناشي از افزايش تنوع الل( كاهش توان زيستي افراد مي3
 هاي نامطلوب آن مؤثر است.ها، بر كاهش اللمل تغييردهندة فراواني الل( هر عا4

 (4كنند. )نادرستي گزينةدهند اما جهت آن را تعيين نميها را تغيير ميها فراواني اللبخش جهش آمده است كه جهش 26در ارتباط با اين سؤال در صفحة  4 .  36

 زيستي برقرار كند؟ند با نوعي جاندار رابطة همتواكدام عبارت، دربارة هر قارچي درست است كه مي -17

 آيد.ها، ساختار توليدمثل جنسي پديد مي( در پي الحاق نخينه1
 شوند.هاي ميكروسكوپي تشكيل ميهاي هاپلوئيدي درون كيسه( هاگ2
 گردد.هاي جديد تشكيل ميهاي غيرجنسي، ميسليوم( با رها شدن هاگ3
 گردند.و خارج سيتوسُل مضاعف مي هاي خطي درون سلولDNA( همة 4

 

 311زيستي داشته باشـند براسـاس جـدول صـفحة توانند همهايي كه ميقارچ .سفرگي و يا انگلي داشته باشندياري، همنوع هم زيستي ازتواند رابطة همها ميقارچ 4 .  37
 ها.يديوميكوتا و قارچ لاي انگشت پا از شاخة دئوتروميتسلولي مخمر( از شاخه آسكوميكوتا، آمانيتا موسكاريا از شاخة بازنز )تككيكانديدا آلب

 ـ مخمرها نخينه ندارند.2ها توليد مثل جنسي ندارند. ـ براساس جدول، دئوتروميست1شود: نكته رد مي 2براساس  1ها: گزينةبررسي گزينه
چنـين هـاگ جنسـي فقـط بـراي شـاخه ذكـر شـده اسـت. هم 3جـدول بـراي هـر گيرند. اين نكته صـراحتاً در هاي غيرجنسي درون ساختار خاص قرار نمي: هاگ2گزينة

 ها درون كيسه است.آسكوميست
 : مخمرها فاقد نخينه و ميسليوم هستند.3گزينة

ـ  61ـ  62ـ  61ـ  62ـ  19ـ  11ـ 11ـ 14ـ 13ـ 12ـ  46ـ  41ـ 43ـ  42ـ 34ـ  32ـ 31ـ  25ـ  26ـ 21ـ  24ـ 23ـ  21ـ 22ـ  11ـ  15ـ  14ـ 12ـ  1ـ 2سؤالات: 
 باشد.ها ميدر ارتباط با قارچ 55ـ  56ـ  51ـ  65ـ  66
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 دانشگاهيپيش

شود. كدام عبارت، دربارة اين ناوع تانفس صاحيح طور مستقيم توسط مولكولي پر انرژي احيا ميدر پي مصرف گلوكز در نوعي سلول، پيرووات به -18

 است؟

 گردد.مصرف مي NAD، يك مولكول CO2( به دنبال آزاد شدن 1
 يابد.به تركيب دو كربني انتقال مي NADHهاي يك مولكول ( الكترون2
 گيرد.انرژي سه فسفاته در غياب اكسيژن صورت ميهاي پر( توليد مولكول3
 د.شوتوليد مي NADHزمان با توليد اگزالوستات از تركيب چهاركربني، ( هم4

دقيقاً اشاره شده است تمام جانداران موجود در كتاب گليكـوليز را دارنـد. و در غيـاب اكسـيژن مولكـول پرانـرژي  1كتاب بخش تنفس سلول نكته  191در صفحه  3 .  33
 سازند.مي

 اند.به طور كامل نكات احياء مطرح شده 224تا  222در صفحة 
 شود.آزاد نمي CO2كي ، در تخمير لاكتي1هاي نادرست: گزينةبررسي گزينه

 شود.به يك تركيب سه كربني منتقل مي NADHهاي : در تخمير لاكتيكي الكترون2گزينة 
 شود.، اگزالات توليد نمي: در احياء4گزينة 

 هستند. در ارتباط با تخمير 111ـ 114ـ  12ـ 11ـ  12ـ  49ـ  41ـ  45ـ  46ـ  41ـ 44ـ  43ـ  42سؤالات: 

 كدام گزينه، درست است؟ -19

 عنوان منبع الكترون براي فتنوسنتز استفاده كند.تواند از تركيبات آلي به( باكتري غيرگوگردي ارغواني همانند نيتروزوموناس مي1
 د.كربن جو را تثبيت نماياكسيدبا كمك تركيبات غيرآلي، دي تواندها ميباكتريباكتري گوگردي سبز همانند سيانو (2
 تواند در استخراج معادن و پاكسازي محيط مؤثر باشد.ها شيميواتوتروف مي( باكتري گوگردي ارغواني برخلاف بعضي باكتري3
 آورد.دست ميها شيميواتوتروف، انرژي خود را از طريق برداشتن الكترون از تركيبات گوگردي به( باكتري گوگردي سبز برخلاف همة باكتري4

 هاي اتوتروف پرداخته است.به طور كامل به باكتري 246و  241صفحة  3 .  33
، بـاكتري گـوگردي سـبز آمـده 4چنين در بخش كند هماستفاده مي CO2بخش سيانوباكتر اشاره شده است كه از آب به عنوان منبع الكترون براي تثبيت  241در صفحة 

 باشد.كنند كه هر دو ماده، معدني )غيرآلي( مياستفاده مي CO2ه عنوان منبع الكترون براي تثبيت ها از تركيبات گوگردي باست كه اين باكتري
 ها:نادرستي ساير گزينه

 كنند.ها( از تركيبات غيرآلي استفاده ميكند كه نيتروباكتر )شيميواتوتروفاشاره مي 246: در صفحة 1گزينة
 باشد.هاي شيميواتوتروف مياين كار به عهده باكتري 246شوند بلكه طبق خط دوم صفحة ي گوگردي براي استخراج معادن استفاده نميها: باكتري3گزينة

 توانند از تركيبات گوگردي استفاده كنند.ها ميهاي گوگردي هم شيميواتوتروف: هم باكتري4گزينة 
 باشد.در ارتباط با باكتري اتوتروف مي 112ـ  125ـ  91ـ  92ـ  19 ـ 11ـ  14ـ  12ـ  55ـ  51ـ  52ـ  61ـ  15سؤالات 

 كدام گزينه، در مورد چارلز داروين درست بيان شده است؟ -21

 دست آورد.ها بهاي مبني بر تغيير گونهكننده( نتوانست شواهد قانع1
 هاي خود استفاده نمايد.( نتوانست از نظرية لامارك در جهت پژوهش2
 ها تعميم دهد.ديشة مالتوس را دربارة جمعيت انساني به همة گونه( توانست ان3
 هاي يك جمعيت به اثبات برساند.( توانست اثر انتخاب طبيعي را بر فراواني نسبي الل4

 باشد.در ارتباط با داروين مي 23، 11، 9سوالات  3 .  33
 (1)رد گزينة .اي را به دست آوردكنندهوانست شواهد قانع، جزاير گالاپاگوس و مشاهدات داروين اشاره به اين دارد كه ت91در صفحة 

 (2)رد گزينة .داروين از نظريه لامارك براي تأييد مشاهدات خود استفاده كرد
 در مورد وراثت صفات، ژن و جهش هيچ اطلاعاتي نداشته است. 94داروين براساس خط آخر صفحة 

 


