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 )كانون فرهنگي آموزش(  كدام عبارت صحيح است؟ - 1
  .»هر ژن مسئول ساختن يك آنزيم است«آرچيبلدگرو بيان كرد ) 1
  .كپك نوروسپوراكراسا آزمايش كردند هاي بيدل و تيتوم براي بررسي ساختار ژن، روي هاگ) 2
  .كپك نوروسپوراكراسا توانايي سنتز بيوتين را دارد) 3
 .كردند اي پرتو ديده در آزمايش بيدل و تيتوم در محيط كشت حداقل رشد نميه فقط بعضي از هاگ) 4

  )81 -آزمايشي سنجش (  :در بيماران مبتال به آلكاپتونوريا - 2
  .ي هموجنتيسيك اسيد جهش يافته است كننده ي آنزيم تجزيه ژن سازنده) 1
  .ي هموجنتيسيك اسيد وجود ندارد آنزيم سازنده) 2
  .يسيك اسيد جهش يافته استي هموجنت ژن سازنده) 3
  .ي هموجنتيسيك اسيد وجود دارد كننده آنزيم تجزيه) 4

 )كانون فرهنگي آموزش( فاقد سيتوزين هستند؟ mRNAچه نسبتي از رمزهاي - 3

1(64
27  2(64

23  3(64
26  4(64

32  

   .تواند خاصيت آنزيمي داشته باشد شود مي مستقيماً از روي ژن ساخته مي .............مولكولي كه توسط آنزيم  .............در  - 4
  )كانون فرهنگي آموزش(    Iمراز  پلي RNA –تريكودينا ) II  2مراز  پلي RNA –اشريشياكالي ) 1
  IIIمراز  پلي RNA –م گند) 4  مراز پروكاريوتي پلي RNA –نوروسپورا ) 3

  )كانون فرهنگي آموزش(   .............در انواع جانداران  - 5
  .تواند چند نوع آنزيم بسازد نمي mRNAيك نوع ) 2  .را رهبري كنند mRNAتوانند ساخت يك نوع  چند نوع ژن نمي) 1
  .مراز بسازد پلي RNAتواند چند نوع  يك نوع ژن نمي) 4  .توانند يك نوع آنزيم بسازند چند نوع ژن نمي) 3

مراز در فرايند رونويسي، چنـد مـورد از    پلي RNAمراز در فرايند همانندسازي و يك آنزيم  پلي DNAي عملكرد يك آنزيم  در مقايسه - 6
  )كانون فرهنگي آموزش( است؟  متفاوتموارد ذكر شده 

  نوع پيوند تشكيل شده  -د           ي آنزيم پيش ماده -ج        هاي ساخته شده تعداد رشته -ب          هاي الگو تعداد رشته -الف
  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1

 )خارج از كشور - 91سراسري (  است؟ نادرستكدام عبارت  - 7
  .شوند ها، هرگز ترجمه نمي بعضي محصوالت حاصل از رونويسي ژن) 1
  .دگيرن ، مورد ترجمه قرار ميmRNAنوكلئوتيدهاي قرار گرفته در دو انتهاي ) 2
  .شود هدايت مي DNAاي به سمت توالي خاصي از  هاي ويژه آنزيم رونويسي كننده به كمك پروتئين) 3
  .هاي حاصل از ترجمه در يك محل وجود ندارد هاي حاصل از رونويسي و مولكول امكان توليد مولكول) 4

  )كانون فرهنگي آموزش(  است؟ نادرستچند مورد  - 8
  .آورند كه آنزيم نيستند مي ي را به رمز درايه پروتئين، ها بسياري از ژن -الف
  .بيش از يك نوع ژن دخالت دارد ها،  در توليد بسياري از پروتئين -ب
    .مخصوص به خود را دارد يتوالي آمينواسيد ،هر پروتئين -ج
  .هر نوكلئوتيد معادل يك رمز آمينواسيد است، وراثتي ي هدر ماد -د
1 (1         2 (2             3 (3      4 (4  

  )كانون فرهنگي آموزش(  وانند، عبارت زير را به طور صحيحي تكميل كنند؟ت چند مورد مي - 9
    .............ي  ي ترجمه در ريبوزوم، همه ي ادامه در مرحله

 .شوندريبوزوم وارد مي P، سپس به جايگاه Aها ابتدا به جايگاه  كدون -الف

  .كنندريبوزوم را ترك مي Pاز جايگاه  شوند، مي Aهايي كه وارد جايگاه tRNA -ب
  .وارد شوند  Aتوانند به جايگاه ، ميmRNAهاي موجود بر روي  انواع كدون -ج
  .ريبوزوم قرار بگيرند Pتوانند در جايگاه ها مي كدون انواع آنتي -د
1 (1   2 (2   3 (3    4 (4  

  پپتيدي، رونويسي و ترجمه ي پلي يك زنجيره–ي يك ژنمباحث نظريه-فصل اول) 1ي  وعهمجم
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  )كتاب درسي 16و  15هاي  صفحه(  است؟ نادرستكدام عبارت  -10
   .............ترجمه، با  .............ي  د ترجمه، مرحلهدر فراين

    .پذيرد اتصال دو بخش ريبوزوم به يكديگر پايان مي –آغاز ) 1
  .شود ريبوزوم شروع مي Pآغازگر به جايگاه  tRNAورود  –آغاز ) 2
    .شود ريبوزوم شروع مي Aورود كدون پايان به جايگاه  –پايان ) 3
  .شود شروع مي Aحامل دومين آمينواسيد به جايگاه  tRNAورود  –ي  ادامه) 4
  
  

  )كتاب درسي 18و  15، 14، 9هاي  صفحه(  .............ها  ي سلول در همه - 1
  .وجود دارد mRNAرونوشت جايگاه آغاز و پايان رونويسي، در ) 1
  .هاست ها، در جايگاه اتصال آمينواسيد به آنtRNAتفاوت اساسي ) 2
  .شوند تر مي هاي اوليه كوتاهmRNAي،  ها همه ونوشت اينتروني حذف ر در نتيجه) 3
4 (RNA هاي كوچك توسطRNA رونويسي مي شوند 2و  1مراز  پلي.  

جـايي ريبـوزوم بـر روي     هاي عضـالني انسـان و در حـين جابـه     درسلول) اي نوعي پروتئين تك رشته(ي ژن اكتين  در فرآيند ترجمه - 2
mRNA ،.............  ) 89 -سراسري(  

1 (tRNA خاص به جايگاه ي حاملِ يك آمينواسيدP 2  .شود منتقل مي (tRNA ي موجود در جايگاهPكند ، ريبوزوم را ترك مي.  
  .گردد ي حامل آمينواسيد ميtRNAهمواره پذيراي  Aجايگاه ) 4  .شود برقرار مي Aپيوند پپتيدي بين آمينواسيدها در جايگاه ) 3

   .است .............ريبوزوم Pكدون وارد به جايگاه  و سومين آنتي ............A، چهارمين كدون وارد به جايگاه زيري mRNAتوجه به  با - 3

−UGA.CAC.UUC.UGC.UAC.CGG.AUG.CGU.CGA  ) 90 -سراسري(  
1 (UGC -ACG  2 (UUC - UAC  3 (AAG - UAC  4 (UUC - AUG  

TGAAAAGTAبا توالي  DNAي از مكمل رشته mRNAاگر يك مولكول - 4 هايي كه براي ترجمه مورد  كدون آنتي رونويسي شود، −−
  )خارج از كشور -88سراسري (  گيرند، به ترتيب كدام است؟ استفاده قرار مي

1(AAA وGUA  2(UUU وCAU  3 (UGA،AAA وGUA  4 (ACU،UUU وCAU 

كـدون وارد   حاوي كـدام آنتـي   tRNAريبوزوم،  Pاز جايگاه  CUCكدون  ي حاوي آنتي tRNAفرضي زير، پس از خروج  mRNAدر  - 5
  )خارج از كشور -90سراسري (  شود؟ ريبوزوم مي Aجايگاه 

       AUG . CCA . AAU . CCC . GAG . UUC . UCC . AUC 

1 (UCC  2 (UUC  3 (AAG  4 (AGG  
  )خارج از كشور -90سراسري (  .دهد ، نسبت به سايرين در جايگاه متفاوتي از ريبوزوم رخ مي.............در فرايند ترجمه،  - 6

  ي ميان دو آمينواسيدتشكيل پيوند پپتيد) mRNA   2استقرار عامل پايان ترجمه بر روي ) 1
  tRNAپپتيدي از آخرين  ي پلي آزادسازي زنجيره) UGA  4حامل آمينواسيد با كدون  tRNAجفت شدن ) 3

7 - tRNA كدون  حاوي آنتيUAC .............  ) 89سنجش(  
  .شود مي جا خارج ريبوزوم وارد و از همان Pهميشه به جايگاه ) 2  .ي حمل آمينواسيد متيونين است طور قطع ويژه به) 1
  .ها وجود ندارد ي باكتري طور قطع در همه به) 4  .شود خارج مي Pريبوزوم وارد و از جايگاه  Aهميشه به جايگاه ) 3

 )كانون فرهنگي آموزش(  .............هاي پروكاريوتي و يوكاريوتي، همواره  ها در سلول بيان ژن - 8
  .شود در پاسخ به شرايط محيطي تنظيم مي) 1
  .گيرد هايي به نام عوامل رونويسي صورت مي وتئينبه كمك پر) 2
  .شوند كه در ساختار خود پيوند پپتيدي دارند هايي مي منجر به توليد مولكول) 3
  .شوند كه در ساختار خود پيوند فسفودي استر دارند هايي مي منجر به توليد مولكول) 4

  )كتاب درسي 24و  23، 18، 11هاي  صفحه(  وان شده است؟در رابطه با مسير بيان ژن در نوروسپورا كراسا، كدام صحيح عن - 9
  .پپتيد است انداز، يك اپراتور و قدرت توليد يك پلي هر اپران چند ژني فقط حاوي يك راه) 1
  .شوند هاي توليد شده در هسته، قبل از فعاليت خود، تغيير طول داده و كوتاه ميRNAي  همه) 2
  .انداز چند ژن است مراز روي راه پلي RNAزمان چند  رگيريِ همي قرا تشكيل ساختار پرمانند نتيجه) 3
  .تواند در تنظيم بيان ژن اين جاندار ديده شود به پروتئين مي  اتصال پروتئين) 4

  ها ها و يوكاريوت هاي يوكاريوتي و تنظيم بيان ژن در پروكاريوت مباحث گسستگي ژن)  2ي  مجموعه
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  )كانون فرهنگي آموزش(  ...........كننده در تحقيقات ژاكوب و مونو  محصول ژن تنظيم -10
  .   شود يمپس از روشن شدن اپران لك از اپراتور جدا ) 1
  .شود ميپروتئين بزرگي است كه مانع از اتصال عامل تنظيمي به اپراتور ) 2
    .    چسبد ميپس از توليد و ورود به هسته به بخش تنظيمي اپران لك ) 3
 .شود ميپروتئين تنظيمي است كه مانع از توليد آنزيم جذب الكتوز ) 4

  
  

  
  

پـس از رونويسـي و   دار مـورد نظـر حـذف شـود،      اگر در اثر جهش، نوكلئوتيد آدنين، است mRNAي زير الگويي براي ساخت يك  رشته - 1
 )كانون فرهنگي آموزش(    ...........ترجمه 

  GCT.ACT.ACA.TAA.AAT.CGTAC

حذف

A.
↑

  

  .شود پپتيد ساخته شده بلندتر مي) 2  .دنشو در پپتيد ساخته شده، دو آمينواسيد حذف مي) 1
  .شود پپتيد تشكيل مي يك دي) 4  . دنشو وارد مي Pجايگاه  به tRNAسه ) 3

  )90 -سراسري (   .............كتوز قرار گيرد، اگر اشريشيا كالي در محيط فاقد ال - 2
  .شود به اپراتور مختل ميIIمراز پليRNAاتصال) 2  .يابد كننده ادامه مي رونويسي از ژن تنظيم) 1
  .شود كننده ايجاد مي تغييراتي در شكل پروتئين تنظيم) 4  .شود ي تك ژني اپران لك متوقف ميmRNAسنتز ) 3

  )خارج از كشور -86سراسري(  .كند پلي مراز به تنهايي راه انداز را شناسايي مي RNA، .............براي توليد  - 3
  II لي مرازپ RNA) 4  عوامل رونويسي )3  ميوگلوبين) 2  ي اپران مهار كننده) 1

     )خارج از كشور -87سراسري (  .، الزم است.............مراز  پليRNAبراي تشكيل ريبوزوم در توتيا، فعاليت - 4
1 (II  2 (III  3 (I  وII  4( I ،II  وIII  

  .............صورت گرفته باشد، مانع اتصال  .............كُالي، اگر جهشي از نوع تغيير چهارچوب در  اهنگام حضور الكتوز در محيط اشريشي - 5
  )خارج از كشور -90سراسري (   .شود نمي

  عوامل رونويسي به افزاينده –انداز  ه را) 2  انداز مراز به راه پلي RNA –ور اپرات) 1
  كننده آلوالكتوز به پروتئين تنظيم –كننده  ژن تنظيم) 4  مهاركننده به اپراتور –كننده  ژن تنظيم) 3

  )91 -سراسري (   .............در مگس سركه  - 6
  . سازد تنها يك راه انداز، رونويسي از چند ژن مجاور را ممكن مي) 2  . بگيرد از هسته صورتتنظيم بيان ژن، نمي تواند در خارج ) 1
   .در رونويسي دخالت دارند DNAهاي ديگري از  عالوه بر راه انداز توالي) 4 .باشد ها مي RNAتوليد انواع  يك نوع آنزيم رونويسي كننده مسئول) 3

  )91 -سراسري (  .  كند ايجاد مي .............بروز هر جهش نقطه اي در يك ژن، همواره تغييري در  - 7
   mRNAتعداد مونومرهاي ) 2    ترتيب آمينواسيدها ) 1
  هاي حاصل از رونويسي   مولكول) 4  هاي حاصل از ترجمه  طول مولكول) 3

  )92 -سراسري (  .است ..............هر جهشِ  - 8
  ذاراي، بر بيان ژن تأثيرگ نقطه) 2    اي، نوعي جهش جانشيني نقطه) 1
  اي تغيير چارچوب، نوعي جهش نقطه) 4  تأثير جانشيني بر مولكول حاصل از رونويسي بي) 3

   )92 -سراسري خارج از كشور (  ...............توان گفت كه پس از اتصال  لك در اشريشيا كُالي مي با توجه به اپران - 9

  .شود ژني متوقف مي تك mRNAمهاركننده به اپراتور، توليد ) 1
  .شود ها متوقف مي كننده به اپراتور، فرايند رونويسي از ژن تنظيم عامل) 2
  .گيرد ي ژن قرار مي كننده مراز در بخش تنظيم پلي RNAكننده به مهاركننده،  پروتئين تنظيم) 3
  .شود كننده شناسايي مي انداز توسط آنزيم رونويسي كننده، راه كننده به عامل تنظيم پروتئين تنظيم) 4
  

  سؤال تركيبي فصل اول + اي  جهش، جهش نقطه)  3ي  مجموعه
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  )91سنجش (  .............ي  همه -10
    .هايي به نام افزاينده دارند هاي يوكاريوتي، توالي ژن) 1
2 (RNAشوند هاي يوكاريوتي، پس از رونويسي كوتاه مي.  
    .سازند مراز مي پلي RNAي يوكاريوتي، آنزيم  هاي بالغ و زنده سلول) 3
  .دهند م انجام ميها را در سيتوپالس هاي يوكاريوتي، تنظيم بيان برخي از ژن سلول) 4
 
  
  

  )كانون فرهنگي آموزش(    .............در تحقيق كوهن و باير،  - 1
  .ژن خارجي مربوط به پروتئين ريبوزومي بود) 1
2 (rRNAي سلول ميزبان در ساختار وكتور مورد استفاده قرار گرفت.  
  .بود DNAده در مراز سلولي رونويسي شد كه فاقد توالي افزاين پلي RNAژن خارجي توسط آنزيم ) 3
  .مراز آن يكسان بود پلي RNAجانداري كه از طريق مهندسي ژنتيك تغيير پيدا كرد تنوع كدون پايان و ) 4

 كدام است؟ 1234باشد، توالي  1234GCGGبراي جايگاه تشخيص آنزيم،  DNAي مولكول  هاي يك رشته هرگاه توالي نوكلئوتيد - 2
1 (CCGC  2 (GGCG  3( CCGG  4 (GGGC     )كتاب درسي 30ي  صفحه(  

از ) ي داراي ژن انسولينDNA(نوتركيب  يDNAفاقد كروموزوم كمكي، بتواند دو مولكول  E.Coliدر مهندسي ژنتيك، اگر يك باكتري  - 3
   .باشد .............تواند برابر با  در اين باكتري مي .............طور معمول تعداد  صورت به ند، در اينمحيط جذب ك

  )كانون فرهنگي آموزش(                3 -جايگاه شروع همانند سازي )2         2 -جايگاه شروع همانند سازي) 1
  3 - تتراسايكلين بت به آنتي بيوتيكنس تژن مقاوم) 4                  3 -دوراهي همانندسازي )3

  )كانون فرهنگي آموزش( .شود نميپيوند كوواالن  .............سبب  .............گاه آنزيم  در مهندسي ژنتيك، هيچ .............ي  در مرحله - 4
  شكستن -هليكاز -كلون كردن ژن) 2  شكستن -محدود كننده -DNAبرش ) 1
  تشكيل -مراز پلي RNA - غربال كردن) 4  شكستن - مراز پلي DNA - كلون كردن ژن) 3

ي نوتركيب جمعـاً چنـد   DNAهاي كمكي يك باكتري، دو ژن بيگانه در دو محل جداگانه متصل كنند، براي تشكيل اين  اگر به كروموزوم - 5
  )خارج از كشور -89سراسري (  استر در اين كروموزوم تخريب و تشكيل شده است؟ وديفپيوند فس

1 (6  2 (8  3 (12  4 (16  
  )خارج از كشور -90سراسري (  عبارت صحيح كدام است؟ - 6

  .نوتركيب را جذب و به كلون كردن ژن بپردازند DNAتوانند  ها مي تعداد كمي از باكتري) 1
  .دهند را شناسايي و برش مي DNAهاي بلند و خاصي از  هاي محدودكننده توالي اكثر آنزيم) 2
  .كنند اي با انتهاي چسبنده توليد مي كوتاه تك رشته DNAتي از هاي محدودكننده، قطعا برخي آنزيم) 3
  .كنند هاي اصلي همانندسازي مي ها وجود دارند و مستقل از كروموزوم هاي كمكي در بسياري از باكتري كروموزوم) 4

  )92سراسري (  ؟شود نمي، نوكلئوتيد يافت ..............در  - 7
1 (EcoRI عامل ترانسفورماسيون و كاتاالز) 2    و هليكاز  
  پپسينوژين و پيك دومينِ گلوكاگون) 4  جايگاه تشخيص آنزيم محدودكننده و پتيالين) 3

 كند؟    ي مقابل را به طور نادرستي تكميل مي چند مورد جمله - 8

  )كانون فرهنگي آموزش(  ..........هاي حاصل از رونويسي از ژن  مولكول
  .شوند ساخته مي IIپلي مراز  RNAاي ژني انسان، توسط هبسياري از بيماري -الف
  .خارج شده از ويروس هرپس تناسلي به منظور ساختن واكسن، توان ترجمه شدن ندارند-ب
  .باشندهاي بدن بيمار مي دست ورزي شده در اولين ژن درماني انسان، ناقل آمينواسيد در سلول-ج
  .دهندبل از خروج از هسته، تعدادي از نوكلئوتيدهاي خود را ازدست مي، قVIII فاكتور انعقادي شماره ي رمزكننده-د

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

  شامل مباحث مهندسي ژنتيك، مهندسي ژنتيك در پزشكي و در كشاورزي و تكنولوژي ژن در دامداري -2فصل )  4ي  مجموعه
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رونويسـي   .............دهد كه توسـط آنـزيم    را نشان مي 10Lژن پروتئين ريبوزومي  .............بخش ) آدمي Xكروموزوم (در شكل مقابل  - 9
  )كانون فرهنگي آموزش(  .شود مي

     Iمراز  پلي RNA –الف ) 1
  )الف(                                          Iمراز  پلي RNA -ب  )2
    IIمراز  پلي RNA –الف ) 3
  )ب(                                                                              IIمراز  پلي RNA –ب ) 4
  

    )88 – سراسري(    .ها باشد يدي بر قانون جور شدن مستقل ژنتواند تأي ، مي .............هاي  چگونگي وراثت ژن -10
  ناشنوايي –ي چشم و نشانگان زالي  اي شدن شبكيه رنگدانه) 2  1ديستروفي عضالني دوشن و سيناپسين  )1
  10Lدار وابسته به جنس و پروتئين ريبوزومي كام شكاف) 4  و هانتينگتون 2ي انژيوتانسين  پذيرنده) 3
  
 
  
  

   )كانون فرهنگي آموزش(    كند؟ طور نادرستي تكميل مي را به» .............در طي مراحل پيدايش حيات «كدام مورد عبارت  - 1
  . ها صورت پذيرفته است ها قبل از خشكي گسترش حيات در اقيانوس) 1
  .  هوازي بوده استهاي هوازي پس از پيدايش جانداران بي پيدايش سلول) 2
  . هاي اتوتروف تأمين شده استغذاي مورد نياز جانداران هتروتروف همواره توسط سلول) 3
  .اند هاي هوازي را تأمين كردهجانداران فتوسنتز كننده، اكسيژن مورد نياز براي فعاليت سلول) 4

 )كانون فرهنگي آموزش(  ؟نداردكدام عبارت با الگوي حباب مطابقت  - 2

  .كرد ي تشكيل شده در اتمسفر را به درون اقيانوس وارد مي هاي پيچيده لي مولكو بارش باران، همه) 1
  .هاي آلي نسبتاً پيچيده بودند هاي ساده به مولكول ي ماوراي بنفش و رعد و برق، منابع انرژي براي تبديل مولكول اشعه) 2
  .تر است يادين بيشسرعت انجام واكنش بين گازهاي متان و آمونياك در اين مدل، نسبت به مدل سوپ بن) 3
  .دادند هاي بعدي را انجام مي ها مواد آلي آزاد شده را به اتمسفر وارد نموده و واكنش در اثر تركيدن حباب) 4

  )كتاب درسي 51و  50ي  صفحه(  يك صحيح است؟ كدام - 3
  .اند تشكيل شده هاي كوچك غير آلي با كسب انرژي از فرايندهاي شيميايي، اغلب دانشمندان قبول دارند كه مولكول) 1
  .مخلوطي از گازهاي مورد استفاده در آزمايش ميلر هنگام پيدايش حيات در اتمسفر موجود بوده است) 2
  .برد ي اوزون، مقدار كمي از متان موجود در جو را از بين مي پرتوهاي ماوراي بنفش بدون اليه) 3
  .تر بوده است ها بسيار كم اي درون حبابطبق الگوي حباب، تراكم گازهاي موجود در هوا از تراكم گازه) 4

 )كانون فرهنگي آموزش(  كدام عبارت صحيح است؟ - 4

  .ها، قدرت جوانه زدن دارند ميكروسفرها برخالف كواسروات) 1
  .اند ها، اتوتروف بوده هاي اوليه همانند پيش يوكاريوت يوكاريوت) 2
  .هاي جانوري نابود شدند يادي از گونهدر انقراض گروهي پنجم برخالف انقراض گروهي سوم، تعداد ز) 3
  .ها با گياهان براي تشكيل جنگل بوده است ي قارچ ها براي ورود به خشكي، همانند رابطه ها با جلبك ي قارچ نوع رابطه) 4

  )92سراسري (  ..............ها  كواسروات ..............ي ميكروسفرها  همه - 5
  .هستند و توانايي تقسيم شدن دارند زنده –برخالف ) 2  .بعد منتقل نمايندصفات را به نسل  توانند مي –همانند ) 1
  .باشند گريز مي هاي آب اراي مولكولد –برخالف ) 4  .به غشاي سلول شباهت زيادي دارند –همانند ) 3

  )خارج از كشور – 92سراسري (  كدام عبارت صحيح است؟ - 6
  .باشد مينواسيد ميهر كواسرواتي كه توانايي تقسيم شدن دارد، واجد آ) 1
  .شود هايي با پيوند پپتيدي دارد، زنده محسوب مي هر ميكروسفري كه مولكول) 2
  .هر ميكروسفري كه حاوي مولكول خودهمانندساز است، غشايي دو اليه دارد) 3
  .باشد هر كواسرواتي كه بتواند به روش جوانه زدن تكثير يابد، حامل اطالعات ژنتيكي مي) 4
  

  يتر و گسترش حيات به خشك مباحث سرآغاز زندگي، تكوين جانداران پيچيده -3فصل )  5ي  مجموعه
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  )90سنجش (  اند؟ ي زمين پديدار شده ها، قبل از سيانوباكتري روي كره پروكاريوت كدام گروه از - 7
  هتروتروف هوازي) 4  هوازي هتروتروف بي) 3  هوازي اتوتروف بي) 2  اتوتروف هوازي) 1

  )كتاب درسي 58ي  صفحه(  ي مراحل تكاملي پيدايش جانداران پرسلولي بوده است؟ دهنده يك نشان كدام - 8
  ها تخصصي شدن سلول –ها  تمايز سلول –تشكيل محيط پايدار  –ها  سلولي اط بين تكبرقراري ارتب) 1
  ها تمايز سلول –تشكيل محيط پايدار  –ها  تخصصي شدن سلول –هاي ديگر  دهي به سلول توانايي دريافت پيام و پاسخ) 2
  ها تمايز سلول –ها  تخصصي شدن سلول –تشكيل محيط پايدار  –ها  سلولي برقراري ارتباط بين تك) 3
  تشكيل محيط پايدار –ها  تمايز سلول –ها  تقسيم كار بين سلول –هاي ديگر  دهي به سلول توانايي دريافت پيام و پاسخ) 4

    )88 -سراسري(  ؟نداردزيستي مغايرت  ي درون هم كدام عبارت با نظريه - 9
  .باشند هوازي مي هاي بي ها، از خويشاوندان باكتري ميتوكندري )1
  .هاي اوليه تفاوت دارند ي يوكاريوت هاي هسته ها با ژن هاي ميتوكندري ژن) 2
  .هاي هوازي متفاوت است هاي ميتوكندريايي و باكتري اندازه و ساختار ريبوزوم) 3
  .ها مشابه هستند ي آندوپالسمي زبر و ميتوكندري هاي شبكه در يوكاريوت اوليه، ريبوزوم) 4

  )91جش سن(  كدام عبارت صحيح است؟ -10
  .بلعيدند هاي كوچك بدون آرواره، طعمه را مي اولين ماهي) 2  .اند بندپايان اوليه، همگي يك جفت بال داشته) 1
  .اند ها گسترش يافته ها، جنگل ها و قارچ ياري جلبك زمان با هم هم) 4  .اند هاي هوايي مرطوب داشته داران خشكي، كيسه نخستين مهره) 3
 
  
  

  )كتاب درسي 69ي  صفحه(    ي المارك است؟ ها براساس نظريه اد تغيير گونهكدام، مربوط به رخد - 1
  هاي خود  ي فيزيكي افراد يك گونه از اندام استفاده يا عدم استفاده) 1
  نقش انتخاب طبيعي در تكثير جانداران سازگار با محيط خود ) 2
  پيرامون خود افراد يك گونه از شرايط محيط  ي ي بهينه استفاده يا عدم استفاده) 3
  نقش جهش در پيدايش گوناگوني وراثتي در افراد گونه) 4

  )85 –سراسري (  ي انتخاب طبيعي كدام است؟ ي داروين درباره مطلب كليدي نظريه - 2
    غير تصادفي بودن بقا و توليد مثل) 1
    .كند محيط، جهت و مقدار تغييرات را تعيين مي) 2
    .كند ي جهت آن را تعيين نميهاست ول ي خام تغيير گونه جهش، ماده) 3
  .ها را دارند زاده دداتعترين  تري با محيط دارند، بيش افرادي كه تطابق بيش) 4

   )خارج از  كشور –89سراسري (  ؟كند نميهاي سوماتيكي كدام جانور، از رگ عبور  اكسيژن براي رسيدن به سلول - 3
  كشتي چسب) 4  مريكيپوس) 3  كرم خاكي) 2  برگ متحرك) 1

 )كانون فرهنگي آموزش(  است؟ نادرستعبارت، كدام  - 4

  .هاي كف دست است بال خفاش همانند دست تمساح داراي استخوان) 1
  .استخوان بازو در بال پنگوئن همانند استخوان بازو دردست تمساح به سه استخوان متصل است) 2
  .اند بال خفاش همانند دست تمساح داراي اساس يكساني است، پس با هم همولوگ) 3
  .بال پنگوئن همانند دست تمساح داراي اساس يكساني است و همانند آن داراي مچ است) 4

  )كانون فرهنگي آموزش(  ...........توانند   ي مختلف نمي در دوگونه ...........دو اندام   - 5
  .اندام وستيجيال باشند -همولوگ) 2  .    باشندبا يكديگر همولوگ  -وستيجيال) 1
  .ي مهم و مشابه باشندها داراي نقش -وستيجيال) 4  .    ي مهم و متفاوت باشندها نقش داراي -همولوگ) 3

  )كانون فرهنگي آموزش(  .............بر اساس  - 6
  .ي المارك، انتخاب طبيعي در تغيير گونه نقش داشته استنظريه) 2  .زايي تدريجي بوده استاي، گونهالگوي تعادل نقطه) 1
  .اند ها به دست آمده ترين شواهد تغييرگونه شناسي، مستقيم مطالعات ديرينه) 4  .ناگهاني بوده استفقط ها  ي، پيدايش گونهاهاي سنگواره يافته) 3

  ها هايي از تغيير گونهها و مثال ها و انتخاب طبيعي، شواهد تغيير گونهمباحث تغيير گونه-4فصل)  6ي  مجموعه
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  )خارج از كشور - 88سراسري (  اي مغايرت دارد؟ با الگوي تعادل نقطه عبارتكدام  - 7
  .شود ي كوتاه، متحمل تغييرات ناگهاني مي هر گونه پس از يك دوره) 1
  .كند هاي حدواسط، وجود نياي مشترك را نفي نمي دا نشدن فسيلپي) 2
  .شود هاي سازگار با محيط فراهم مي در شرايطي، فرصت براي جايگزيني گونه) 3
  .ي سازگار با محيط، ممكن است به مدت طوالني تغيير چنداني نداشته باشد يك گونه) 4

 )خارج از كشور - 89سراسري (   .............در اندام حركتي جلويي خفاش،  - 8

  . گرديده است كي ساير انگشتان دراز و باري انگشت شست به اندازه) 1
  . بندهاي انگشتان از بين رفته و پنجمين انگشت دست تحليل رفته و فاقد نقش است)  2
  . كنند هاي كف دست و ساعد در تشكيل بال شركت مي انگشتان بنددار به همراه استخوان) 3
  .شوند هاي زند زيرين و زند زبرين مفصل مي كف دست بلند گرديده و با استخوان هاي استخوان) 4

  )88سنجش (    .............انتخاب طبيعي قطعاً  - 9
  .شود باعث افزايش فراواني جانداران حدواسط مي) 2    .دهد ها را تغيير مي تنوع الل) 1
  .كند يي براي ايجاد انواع جديد فراهم ميمنابع انتها) 4  .دهد ها را تغيير مي فراواني نسبي برخي الل) 3

  )كانون فرهنگي آموزش(  است؟ نادرستكدام عبارت  -10
  .دانست ها را در ارتباط با تغيير شرايط فيزيكي حيات مي المارك علت تغيير گونه) 1
  .تر از ميتوز است ي تركيبي انتخاب طبيعي، تاثير ميوز بر گوناگوني ژني به مراتب بيش در نظريه) 2
  .شد خوار يافت مي خوار و گوشت صورت گياه ي تغذيه به هاي داروين، هر دو نوع شيوه در بين سهره) 3
  .اند ي متفاوت بوده هاي شب پرواز فلفلي تيره و روشن از دو گونه پروانه) 4
 
  
  

 )كانون فرهنگي آموزش(    كند؟ ي زير را به نادرستي كامل مي چند مورد جمله - 1

  ».؛ همواره جمعيت در تعادل است....................در صورتي كه «
  ها از يك نسل به نسل بعد تغيير نكند  فراواني نسبي الل) الف
  هاي جمعيت از يك نسل به نسل بعد تغيير نكند  تنوع الل) ب
  انتخاب طبيعي هيچ گونه تأثيري بر روي جمعيت نداشته باشد) ج
  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

بـوده   .............هـاي توليـد شـده     توان نتيجه گرفت كه در دانه هاي ژن خودناسازگار باشد، مي حت تأثير اللاگر آميزش در گياه شبدر ت - 2
  )كانون فرهنگي آموزش(    .است

  هاي كالله، مشابه ي دانه با ژن هاي پوسته ي ژن هاي رويان و همه نيمي از ژن) 1
  هاي كالله، متفاوت ا ژني دانه ب هاي پوسته ي ژن هاي رويان و همه نيمي از ژن) 2
  هاي كالله، متفاوت ي دانه با ژن هاي پوسته ي ژن هاي رويان و همه ي ژن همه) 3
  هاي كالله، مشابه ي دانه با ژن هاي پوسته هاي رويان و نيمي از ژن نيمي از ژن) 4

  )85 –سراسري (  شود؟ ها مي يك، مانع از استمرار تنوع در جمعيت كدام - 3
  انتخاب متوازن كننده) 4  كراسينگ اوور) 3  اب گسلندهانتخ) 2  رانش ژن) 1

كنترل شود و ژنوتيپ آلبـومنِ حاصـل از   ) x , z , y(هاي ناهمسان پسندانه، توسط ژن خود ناسازگار سه اللي  اي از آميزش اگر نمونه - 4
 )89 -سراسري( تواند باشد؟ كدام مي) از راست به چپ(ي والد به ترتيب  باشد، ژنوتيپ سلول تخم حاصل و ژنوتيپ كالله zyyاين آميزش 

1 (zy – xy 2 (zx – xy 3 (xy – zy 4 (zx – zy  
فراوانـي  . اسـت % 84ي شـنا در پاهـا    باشد، فراواني افـراد فاقـد پـرده    واينبرگ برقرار مي -يدها كه تعادل هار در جمعيتي از مارمولك - 5

ي شـنا صـفتي    پـرده  قـد افبا فرض اين كه الل مربوط به پاهاي ( موزيگوس كدام است؟وافراد ه ي شنا به هاي نر داراي پرده رمولكما
 )خارج از كشور -89سراسري (  .)ي شنا در پاها غالب است اتوزومي و بر الل مربوط به وجود پرده

1 (16
1  2 (6

2  3 (13
2  4 (13

4  

  واينبرگ  –ي تعادل هاردي  زننده واينبرگ و عوامل برهم –عادل هاردي ت –مباحث  -5فصل )  7ي  مجموعه
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هـا مصـون    تا از شكار شدن توسط پرنـده ) مقلد(هاي سمي دارند   هاي غيرسمي، گروهي ظاهري شبيه به پروانه  عيتي از پروانهدر جم - 6
  )91 - سراسري(   .............با گذشت زمان در اين جمعيت، ). غير مقلد(باشند و گروهي ديگر ظاهري متفاوت دارند 

  . تغييري در فراواني فنوتيپي افراد رخ نمي دهد) 2   . شايستگي تكاملي افراد تغيير نمي كند) 1
  .از تنوع فنوتيپي افراد كاسته نمي شود) 4  . هاي مربوط به جمعيت كاسته نمي شود  از فراواني الل) 3

  )92 - سراسري(  باشد؟ مي نادرستدر ارتباط با گياه شبدر كه داراي ژن خودناسازگار است، كدام عبارت  - 7
  .باشند هاي كالله، فقط داراي يك نوع الل مي سلول) 2  .باشد ي گرده، داراي دو نوع الل مي ههر سلول مادر دان) 1
  .شود هاي حاصل از لقاح، دو الل يكسان ديده مي در نيمي از سلول) 4  .تواند با ژنوتيپ گياه نر يكسان باشد ژنوتيپ سلول تخم مي) 3

اگر افراد اين جمعيت شروع به خودلقاحي نمايند، پس  .مفروض است )aa,Aa,AA(جمعيت در حال تعادلي متشكل از سه نوع ژنوتيپ  - 8
  )92 - سراسري(  .هاي اوليه به فراواني افراد مغلوب افزوده خواهد گرديد از فراواني هتروزيگوس ...............از پنج نسل 

1 (128
15  2 (32

31  3 (64
31  4 (128

31  

  )92 -سراسري خارج از كشور (   ...............جهش  - 9
  .شود ي خام انتخاب طبيعي شناخته مي به عنوان تنها ماده) 2  .ها را تعيين نمايد تواند جهت و مقدار تغيير گونه مي) 1
  .شود واينبرگ مي –همواره سبب بر هم زدن تعادل هاردي ) 4  .پذيري فرد با محيط شود تواند سبب سازش در شرايطي مي) 3

  )92سنجش (  كدام عبارت، صحيح است؟ -10
  .ها شود تواند سبب كاهش تفاوت شارش ژن، مي) 1
  .ها در جمعيت است جهش يكي از عوامل اصلي تغيير فراواني الل) 2
  .دهد هاي كوچك رخ مي آميزي، هميشه به دليل رانش ژن در جمعيت درون) 3
  .دهد هاي جمعيت را تغيير مي پسندانه، فراواني الل هاي ناهمسان آميزش) 4
  
  

  )90 -سراسري (  عبارت صحيح است؟ كدام - 1
    .مريكيپوس بيش از يك انگشت در هر پا داشته است) 1
  .تر از مريكيپوس بوده است ي بدن بزرگ هيراكوتريوم از نظر اندازه) 2
  .زيست در علفزار داشته استهيراكوتريوم، سازگاري زيادي براي ) 3
  .ي طوالني افزايش يافته است فراواني مريكيپوس نسبت به اكوئوس پس از يك دوره) 4

  )92 -سراسري خارج از كشور (  ...............در انتخاب طبيعي از نوع  - 2
  .شود كننده، از تنوع موجود در جمعيت كاسته نمي متوازن) 1
  .شود نه دستخوش تغيير نميدار، فراواني افراد دو آستا جهت) 2
  .شوند زايي مي ي كوتاه، اعضاي جمعيت، متحمل گونه نده، همواره پس از يك دورهلسگ) 3
  .شود تر مي هاي موجود در هر آستانه، به تدريج بيش پايداركننده، شايستگي تكاملي زاده) 4

صورت نسبت پسراني با ژنوتيپ خالص به افراد سالم و  ندر اي. خوني داسي شكل هستند افراد جمعيت در حال تعادلي، فاقد ژن كم% 64 - 3
    )كانون فرهنگي آموزش(    مقاوم به ماالريا در اين جمعيت برابر با چند است؟

1( 37
13  2 (24

13  3 (33
17  4 (16

17  

تواند توليد كند؟              حداكثر چند نوع گامت جديد مي bو  Bاوور و تبادل قطعات  ، بعد از كراسينگ)وموزومكر n2=4( زيرفردي با ژنوتيپ  - 4

cCb
a

B
A  ) 84 –سراسري(  

1 (2  2 (4  3 (6  4 (8  
   .........ع ماالريا نسبت به قبل آن، در هنگام شيو .........شكل شايع است، شايستگي تكاملي  هاي قرمز داسي ي گلبول در مناطقي كه عارضه - 5

  )87-سراسري (                        .شود تر مي كم –هاي مغلوب  هموزيگوت )2    .شود تر مي بيش –افراد ناخالص  )1
  .كند تغيير نمي –ها  هاي مغلوب و هتروزيگوت هموزيگوت) 4  .شود تر مي كم –هاي غالب و مغلوب  هموزيگوت) 3
  

  زايي ها و گونه ها، استمرار گوناگوني در جمعيت مباحث اثر انتخاب طبيعي بر دگرگوني جمعيت -5فصل )  8ي  مجموعه
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  )92سنجش (  .كند نمي، تغيير .............هاي  هاي هتروزيگوس حاصل از آميزش يستگي تكاملي زادهفراواني و شا - 6
  پسندانه ناهمسان) 2    پسندانه همسان) 1
  AAHbHbبا افراد خالص  SAHbHbافراد ناخالص) 4  .اند يك نوع حلزون كه در جنگل و علفزار ساكن) 3

  )كانون فرهنگي آموزش(     ؟بارت، صحيح استكدام ع - 7
  .يابد نسبت به قبل افزايش مي SAHbHbبا شيوع بيماري ماالريا در يك منطقه، شايستگي تكاملي افراد) 1
    .شود هاي سمي نسبت به مقلدهاي غيرسمي، شايستگي تكاملي مقلدها كم مي با افزايش فراواني پروانه) 2
    .هاي جداشده نقش دارد ي ژني جمعيت زايي هم ميهني، رانش ژن در واگرايي خزانه ايي دگرميهني همانند گونهز در گونه) 3
  .شود ها مي ي ژني جمعيت هاي جديد در خزانه كراسينگ اور فرآيندي است كه در هنگام ميوز، منجر به پيدايش الل) 4

 )كتاب درسي 124و  123هاي  صفحه(  كند؟ تكميل مي نادرستيطور  ي زير را به چند مورد جمله - 8

  ..............ميهني در جمعيت رايج باشد،  زايي هم زماني گونه
  .يابد فراواني افراد ناخالص مرتباً افزايش مي -الف
  .هاي ناهمسان پسندانه زيستا هستند افراد حاصل از آميزش -ب
  .دهند زايي در يك نسل روي مي جدايي توليد مثلي و گونه -ج
  .هاي حاصل، نقشي ندارد نش ژني در ايجاد واگرايي، بين گونهرا -د
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

  .............اند،  كروموزومي، كه والدينش به يك گونه تعلق داشته 12هاي حاصل از ميوز عادي يك فرد تتراپلوييد  در گامت - 9
  )86 – سراسري(   .شدبا عدد مي 3ها  تعداد كروموزوم )2    .هاي همتا وجود ندارد كروموزوم )1
  .سه مجموعه كروموزوم وجود دارد) 4  .دو همتا هستند ها، دوبه كروموزوم) 3

  )90سنجش (  كدام عبارت صحيح است؟ -10
  .تواند رخ دهد ي زماني كوتاهي مي ميهني در فاصله زايي هم گونه) 1
  .شود زايي دگرميهني با جدايي مكانيكي شروع مي گونه) 2
  .شود زيگوتي محسوب مي هاي پسجدايي مكانيكي از سد) 3
  .باشد هاي جانوري، جدايي رفتاري مي ي گونه ترين عوامل جداكننده اهميت كم) 4
  
  
  

100نفر و آهنگ تولد در آن  3000جمعيت روستايي  - 1
1000و آهنگ مرگ  3

  در سال است آهنگ افزايش ذاتي در اين جمعيت چقدر است؟ 5

1 (40
1  2 (4

1  3 (4
3  4 (10

  )90بهمن  – آزمايشي سنجش(     3

  )كانون فرهنگي آموزش(  .............الگوي رشد نمايي  .............در الگوي رشد لجيستيك  - 2
  .يابد ي جمعيت در ابتدا با سرعت افزايش مي جمعيت، اندازهبالفاصله پس از تشكيل  –همانند  )1
  .ها توجه شده است ي جمعيت در بسياري از گونه ترين عامل محدودكننده به اصلي –برخالف ) 2
  .پردازند، ارائه كرد توان توصيفي براي جمعيت جانداراني كه بر سر غذا به رقابت مي نمي –همانند ) 3
  .يابد تر شود، شانس بقا كاهش مي ي جمعيت از حد خاصي كوچك اگر اندازه –برخالف ) 4

 )كانون فرهنگي آموزش(        ؟نيستكدام از نقايص الگوي رشد لجيستيك  - 3
  .شود رشد جمعيت متناوب و ناپيوسته در نظر گرفته مي) 2  .شود به تنوع افراد گونه توجهي نمي) 1
  .داند هش تراكم را همواره به نفع افراد گونه ميكا) 4  .شود ها در نظر گرفته نمي كنش گونه برهم) 3
  
  
  
  

  هاي جمعيت، الگوهاي رشد جمعيت، روابط جانداران در يك اجتماع زيستي و رقابت در جوامع زيستي مباحث ويژگي -6فصل )  9ي  مجموعه
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  )كانون فرهنگي آموزش(  كند؟ ي زير را به درستي كامل مي چند مورد جمله - 4
  .............ي جمعيت تقريباً با گنجايش محيط برابر است،  در محيطي كه اندازه

  .داردمرگ و مير افراد اين جمعيت، به عوامل وابسته به تراكم، بستگي ن -الف
  .تعداد فرزندان محدود است -ب
  .شرايط محيط زيست نسبتاً ناپايدار است -ج
  .تر توليدمثل نمايد تر و سريع كند هرچه بيش هر فرد سعي مي -د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  .............توان گفت  بيني است مي ها شديداً متغير و غير قابل پيش هايي كه شرايط محيط زندگي آن به طور معمول، در جمعيت - 5
  )خارج از كشور -90سراسري (         .به منظور زيستن، بين افراد رقابت شديدي وجود دارد) 1
  .كنند ترين زمان توليد مي ترين تعداد فرزندان را در كم بيش) 2
    .شوند فراتر از حد گنجايش محيط است تعداد افرادي كه بالغ مي) 3
  .گيرد ها صورت مي ه به ژنوتيپ و فنوتيپ آني افراد با توج مرگ و مير گسترده) 4

  )دانشگاهي و تركيبي از سال دوم و سوم پيش 144صفحه (  طور نادرستي تكميل نمايد؟ ي زير را به تواند جمله چند مورد مي - 6
  .............سفرگي دارد  ي هم جانوري كه با شقايق دريايي رابطه

  .دار آن آمونياك است ماده دفعي نيتروژن -الف
  .گردش خون بسته دارد و سرخرگ مربوط به بطن حاوي خون روشن است -ب
  .تر است هاي بويايي مغز انسان كوچك هاي بويايي آن در مقايسه با لب لب -ج
  .هاي هوايي مرطوب است سطوح تنفسي درون بدن داراي كيسه -د

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  )انون فرهنگي آموزشك(  ي زير مناسب است؟ چند عبارت براي كامل كردن جمله - 7

  .نداشتند ...........ي   يك از جاندارانِ مورد مطالعه هيچ
  ي حلقويDNAديويد تيلمن،  -رابرت پاين، تواناييِ پس زدن پيوند بافت بيگانه را                         ب -الف
  اليه 3ي مننژ  پرده آرتور، مك -طور اختصاصي         د ژن به ژوزف كانل، سلولي براي شناسايي آنتي -ج

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 نادرسـت انجام گرفـت، كـدام عبـارت    ) 2و1ي  تحت نام گونه(ي كشتي چسب  درخصوص آزمايش ژوزف كانل كه در ارتباط با دو گونه - 8

  )88 - سراسري(  است؟
                    .                      يكسان است 2ي  ي كنام واقعي و بنيادي براي افراد گونه اندازه )1
  .كند تر مي را بيش 1ي  ي كنام واقعي گونه ، اندازه2ي  عدم وجود گونه) 2
  .كند محدود مي 2ي  دسترسي به منابع زيستي را براي گونه 1ي  وجود گونه) 3
  .قابل تحمل است 1ي  هاي ساحلي براي افراد گونه شرايط زندگي در مناطق پاييني صخره) 4
  

  ...............شود، در اين افراد،  ترين وابستگي بين سيستم تبادل گازها و دستگاه گردش خون ديده مي داران كمدر جمعيتي از جان - 9
  )92 -سراسري (      .شود بيشترين انرژي صرف توليدمثل مي) 2  .بروز مرگ و مير گسترده معموالً غيرتصادفي است) 1
  .باشد هاي الكترومغناطيسي قابل رؤيت مي طيف تابش) 4  .گردد دار به صورت اوره دفع مي مواد نيتروژن) 3

    )خارج از كشور -92سراسري (  ............... ها همواره،  شته -10
    .سفرگي دارند ي درازمدتي از نوع هم ها رابطه با مورچه) 1
  .نمايند ها در مقابل حشرات شكارچي محافظت مي از مورچه) 2
    .پرورده كمك نمايند ي توانند به شناسايي تركيب شيره مي) 3
  .كنند ي پرورده خارج شده از خرطوم خود، تغذيه مي ها ا از شيره مورچه) 4
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  »كانون فرهنگي آموزش«  كدام عبارت صحيح است؟ - 1
  .كننده دارد در بسياري از رفتارهاي غريزي، وراثت نقش تعيين) 1
  .شوند يك شكل انجام ميپرواز فلفلي تيره و روشن، به  هاي شب رفتارهاي غريزي پروانه) 2
  .شوند ي انواع جانوران، موجب بروز يك نوع پاسخ رفتاري مي هاي نشانه در همه محرك) 3
  .تواند با كسب تجربه رفتار غريزي خود را تغيير دهد هر جانوري در هر دوره از زندگي خود، مي) 4

  )91 -سراسري (  .............كه شوند، رفتاري است  ي نوعي ماهي به نرهايي كه وارد قلمرو او مي حمله - 2
  . صرفاً غريزي محسوب نمي شود) 2  . به يك شكل انجام نمي گيردهميشه ) 1
  .هيچگاه به زاده هايش منتقل نمي شود) 4    . به حاصل نشده استدر اثر تجر )3

  »كانون فرهنگي آموزش«  .است ..........در بروز رفتار  ..........گفت كه  تواننمي - 3

  تأثيربرگرداندن تخم النه توسط غاز ماده، بي –يادگيري ) 2    تأثيرعادي شدن، بي –تجربه ) 1
  هاي غاز در تحقيق لورنز، مؤثرجوجه –وراثت ) 4  شرطي شدن كالسيك، مؤثر  –اثر محرك بي) 3

  )84سراسري (  شدن فعال، چيست؟ واكنش افراد، در روش يادگيري شرطي - 4
  .نمايد بين تجارب گذشته ارتباط برقرار نموده و استدالل مي) 2  .دهد رفتار مناسب نشان ميبدون استفاده از آزمون و خطا، ) 1
  .نمايد حتي با وجود دريافت پاداش، از تكرار مجدد رفتار خودداري مي) 4  .نمايد كمك تجربه، رفتار مشخصي را ترك مي در موقعيتي خاص با) 3

    )88 -سراسري(  .............شدن كالسيك، پس از مدتي، محرك  در شرطي - 5
    .گيرد تدريج به جاي محرك شرطي قرار مي غيرشرطي، به )1
  .كند غيرشرطي، پاسخي متفاوت با پاسخ محرك شرطي ايجاد مي) 2
    .شرطي، براي بروز پاسخ مناسب، نيازمند محرك شرطي ديگري است) 3
  .كند يشرطي، براي بروز پاسخ مناسب، مستقل از محرك غير شرطي عمل م) 4

  )خارج از كشور -88سراسري (  است؟ نادرستكدام عبارت  - 6
  .فعال، نوعي يادگيري است كه براي بروز آن زمان الزم است شدن شرطيرفتار ) 1
  .كند هاي حسي خود را در برابر هر نوع تحريك مكانيكي، منقبض نمي شقايق دريايي، شاخك) 2
  .كند رو است، استفاده مي اي كه با آن روبه مين مسئلهي قبلي ه در رفتار حل مسئله، جانور از تجربه) 3
  .ترشح بزاق پس از ورود غذا به دهان، نوعي پاسخ غريزي است كه يادگيري در بروز آن دخالتي ندارد) 4

  )خارج از كشور -92سراسري (   ...............هر رفتاري كه  - 7
  .داردثابت نام  عمل كننده دارد، الگوي در آن وراثت نقش تعيين) 1
  .باشد ها مي ارزش زيادي دارد، متأثر از ژن در حفظ و بقاي جاندار) 2
  .پذيري نام دارد دهد، نقش ي مشخصي از زندگي يك جانور رخ مي در دوره) 3
  .شود گيرد، نوعي يادگيري محسوب مي بدون استفاده از آزمون و خطا انجام مي) 4

  )كانون فرهنگي آموزش(  ..........عنكبوت ماده  ..........ي سياه، عنكبوت نر  در عنكبوت بيوه - 8
  .كند هاي خود را به نسل بعد منتقل مي ژن –همانند ) 2    .جانور شكارچي است –برخالف ) 1
  .كند هاي خود را تضمين مي به طور غيرمستقيم بقاي ژن –برخالف ) 4  .كند ژن هاي خود را فقط به فرزندان ماده منتقل مي –همانند ) 3

  )كانون فرهنگي آموزش(  .برد اي زنبور نر را به ارث مي هاي هسته انواع ژن .......اي زنبور ملكه و هاي هسته ژن .......ي كارگر  ل مادهزنبور عس - 9
1( 50 %- 50%  2 (100 %- 50%  3 (50 %- 100%  4 (100 %- 100%  

  »كتاب درسي 173و  171هاي  صفحه«  .............يابي  در جانوران هنگام جفت -10
  .كنند گير نرها جفت خود را انتخاب مي ها براساس صفات چشم همواره ماده )1
  .كند هاي نر انتخاب مي جفت خود را براساس طول موج تابش تاب ماده، كرم شب) 2
  .دهد و براي جانور پر هزينه است گير، احتمال بقاي جانور را كاهش مي تر مواقع صفات چشم در بيش) 3
  .كنند ي جلب جفت خود صدا توليد ميبسياري از حشرات برا) 4
  

  شامل مباحث تعريف رفتار، انواع رفتار، اثر انتخاب طبيعي بر رفتار -7فصل )  10ي  مجموعه
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  »كتاب درسي 174و  173هاي  صفحه«    ...........همواره  - 1
  .كنند ها جفت خود را براساس خصوصيات فيزيكي انتخاب مي ماده) 1
  .دهند اند كه رقابت بين نرها را كاهش مي صفات چشمگير صفاتي پر هزينه) 2
  .دهد ب جفت توسط فرد نر روي ميفرايند انتخاب جفت توسط فرد ماده و جل) 3
  .شوند هاي مصرفي و افزايش سود خالص انتخاب مي رفتارهاي جانوري در جهت كاهش هزينه) 4

  »كانون فرهنگي آموزش«  است؟ نادرستكدام عبارت در مورد مرغ جوال،  - 2

  .آن توسط داروين مورد مطالعه قرار گرفت ZZگير در جنس خصوصيات چشم) 1
  .همواره بيش از سه برابر طول بدنشان است ZZطول دم افراد ) 2
  .شودمي ZWبرابر طول دم افراد  5گيري، حدود در فصل جفت ZZطول دم افراد ) 3
  .گيرددر فصل توليدمثل صورت مي ZWانتخاب جفت توسط افراد ) 4

 »كتاب درسي 173و  162، 169، 157هاي  صفحه«  با توجه به توضيح هر شكل كدام مورد صحيح است؟ - 3
  

  
  
  
  
1(  2 (  3(  4 (  
  
  

 )89 -سراسري (  .............گير جانوران نر،  به طور معمول صفات چشم  - 4
  .دهد و براي بقاي جاندار الزامي است احتمال توليدمثل را افزايش مي) 2  .دهد و كم هزينه است احتمال بقاي جاندار را كاهش مي) 1
  .باشد ؤثر مي ها م دهد و در جلب نظر ماده رقابت بين نرها را افزايش مي) 4  .ي مصرفي است ي هزينه كننده هاي فرد و جبران ضامن بقاي ژن) 3

    )89خارج از كشور و سنجش  - 89سراسري (  است؟ نادرستكدام عبارت  - 5
 ..........گير در جانوران نر،  خصوصيات چشم   

  . شود جانوراني كه سيستم تك همسري دارند، ديده مي تنها در) 2  . اي ظاهر شوند هاي ويژه ممكن است تنها در فصل) 1
  .صفات هزينه بري هستند و ممكن است شانس بقاي فرد را كاهش دهند) 4  . دهد ي ژني نسل بعد، افزايش مي سهم نسبي فرد را درتشكيل خزانه) 3

  )91 -سراسري (  كدام عبارت صحيح است؟  - 6
  . وراثت نقش تعيين كننده دارددر معدودي از رفتارها، ) 2  . نقش است يادگيري، وراثت فاقد رفتارهايدر بروز برخي ) 1
  .رفتارها، دو عامل وراثت و محيط نقش دارد در شكل گيري معدودي از) 4  . در بروز يك رفتار غريزي، آموزش و تجربه فاقد نقش است) 3

    )رخارج از كشو - 92سراسري (    ...............طور معمول مرغ جوالي ماده،  به - 7
  .كند گيري پيدا مي در هنگام زادآوي، خصوصيات چشم) 2  .محدوديت زيادي در امر توليدمثل دارد) 1
  .گيرد هاي الزم براي پرورش فرزندان را برعهده مي تمامي هزينه) 4  .تري دارد هاي مصرف شده شانس بقاي كم به علت هزينه) 3

  )86سنجش (  .است قابل تفسير» انتخاب فرد«ي  با نظريه ........رفتار  - 8
  مراقبت از نوزادان در زنبور عسل ماده) 2    دفاعي زنبورهاي كارگر از كندو) 1
  شيرهاي نر جوان شرق افريقا) 4    عنكبوت نر بيوه سياه) 3

  )89سنجش (  .كنند جنس مخالف را جلب مي ...........بيستون بتوالريا، از طريق  ...........ها  قورباغه - 9
  بو –مانند ) 2    بو –برخالف ) 1
  صدا –برخالف ) 4    صدا –مانند ) 3
  
  

  ديگر اثر انتخاب طبيعي بر رفتار، تنوع رفتار در جانوران و ارتباط جانوران با هم -7فصل )  11ي  مجموعه

تجربه در اين
 .رفتار نقش دارد

شانس بقاي پرنده نر 
  .يابد افزايش مي

تكرار ولي نياز به  بدون 
  هاي گذشته تجربه

ي شرطي  اين رفتار نتيجه
  .شدن فعال است
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 1ي رنگيزه

 3ي رنگيزه 2ي هرنگيز

  )90سنجش جامع اول (  كدام عبارت صحيح است؟ -10
  .هاي انتخاب فرد قابل تفسير است ي رفتارهاي جانوران، براساس فرضيه كليه) 1
  .ديگر دشوار است در يك رفتار، تشخيص و تمايز دو بخش غريزي و يادگيري از يك) 2
  .رهاي جانوران دو عامل وراثت و محيط نقش داردگيري برخي رفتا در شكل) 3
  .دهد ي مشخص از زندگي يك جاندار رخ مي ترين نوع يادگيري در دوره ساده) 4
  
  

  )كانون فرهنگي آموزش(  است؟ نادرستكدام، در مورد شكل زير،  - 1
  .كنند تر نور آبي و سبز را جذب مي در گياهان بيش 1ي  رنگيزه) 1
  .شود ها مي هاي ميوه جاد رنگموجب اي 2ي  رنگيزه) 2
  .تواند الكترون آزاد كند مي Iدر فتوسيستم  3ي  رنگيزه) 3
  .تواند الكترون آزاد كند مي IIدر فتوسيستم  3ي  رنگيزه) 4
  
  
  
  

  )كتاب درسي 184و  183هاي  صفحه(  است؟ نادرستكدام عبارت  - 2
  .شود درون استروما مي H+پمپ غشايي در غشاي تيالكوئيد موجب كاهش ) 1
  .شود درون تيالكوئيد مي H+سازي موجب كاهش  ATPپروتئين داراي فعاليت ) 2
  .كند استفاده مي H+براي تلمبه كردن  680Pپمپ غشايي از انرژي الكترون برانگيخته شده از كلروفيل ) 3
  .كند استفاده مي 700Pاز انرژي الكترون  ATPسازي براي سنتز نوري ATPپروتئين داراي فعاليت) 4

    )88 -سراسري (  .............در فتوسنتز،  - 3
    .شود مي ATPخروج پروتون از تيالكوئيدها، منجر به هيدروليز  )1
  .باشد مي NADP+غشاي تيالكوئيدها، محل مناسبي براي ايجاد) 2
  .باشد ي آب مي كننده استروما، محل مناسبي براي استقرار آنزيم تجزيه) 3
  .گيرد صورت مي ATPدر تيالكوئيدها، بدون مصرف  H+ورود و خروج) 4

  )90 -سراسري (  ي زير را تكميل كنند؟ د جملهتوانن كدام موارد مي - 4
  .............هاي فتوسنتزكننده،  ي سلول همه
  .حلقوي دارند DNA -د  .رنگيزه دارند -ج  .كنند اكسيژن مصرف مي -ب  .كنند اكسيژن توليد مي -الف

  د -ج) 4  د - ب) 3  ج -الف) 2  ب -الف) 1

5 - +NADP .............  ) 90 -سراسري(  
  .تأثير است بي ATPي انتقال الكترون بر توليد عنوان عضوي از زنجيره به) 1
  .نقش دارد Iي آب توسط فتوسيستم  كند و در تجزيه به كلروفيل در به دام انداختن نور كمك مي) 2
  .شود اكسيد كربن، به هنگام تشكيل قند سه كربني از مولكول سه كربني توليد مي ترين روش تثبيت دي در رايج) 3
  .كند و در تشكيل تركيب چهار كربني از تركيب پنج كربني نقش دارد ي كالوين منتقل مي ها را به چرخه الكترون) 4

ي سوم فتوسـنتز، مسـتقيماً    هيدروژن در مرحله –اي ساخت پيوندهاي كربن هاي پرانرژي بر هاي هيدروژن و الكترون به ترتيب، يون - 6
  )91 -سنجش (  .شود تأمين مي ............و  ..........توسط 

  NADPH  3 (NADPH – ATP  4 (NADPH – NADPH –آب ) 2  كلروفيل  –آب ) 1

 )كانون فرهنگي آموزش(  .  شود قبل از سايرين انجام مي .............ي تاريكي فتوسنتز،  در مرحله - 7
    تشكيل اسيد سه كربني) 2    تشكيل قند سه كربني) 1
  تركيب مولكول سه كربني با هيدروژن) 4    كربني  5با ملكول  2COتركيب ) 3

  هاي تاريكي فتوسنتز و عوامل مؤثر بر فتوسنتز استمباحث واكنش هاي نوري فتوسنتز، واكنش-8فصل )  12ي  مجموعه
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 )آموزشكانون فرهنگي (    است؟ نادرستي كالوين  هاي مربوط به چرخه كدام عبارت براي تشكيل يك مولكول گلوكز از واكنش - 8
    .مولكول تركيب پنج كربني مصرف مي شود 3) 2  . شود مولكول اسيد سه كربني تشكيل مي 12) 1
3 (ATP 18  وNADPH 12 شود مولكول قند سه كربني ساخته مي 12) 4  .مصرف مي شود.  

  )كتاب درسي 185ي  صفحه(  .شوند مصرف مي .........به نور   هاي وابسته محصوالت پرانرژي واكنش - 9
  ي كالوين چرخه 2و  1هاي  در گام) 2    ي كالوين چرخه 4و  2هاي  در گام )1
  ي كالوين چرخه 3و  2هاي  در گام) 4    ي كالوين چرخه 2فقط در گام ) 3

    )91 –سراسري (  .  گردد مي .............شود،  مي .............ي كالوين كه  در برگ درخت بيد، در گامي از چرخه -10
1( ATP  2  كربني تجزيه  5ب تركي –ساخته (ATP تركيب شش كربني ناپايدار توليد  -مصرف  

  توليد ATP –مصرف  NADPH) 4  توليد +NADP  - قند سه كربني ساخته )3
  
  

  )92 – خارج از كشور سراسري(    ...............ي گياهان،  در همه - 1
  .گردد مكن ميم ATPها برخالف شيب غلظت از غشاي هر اندامك، تنها با مصرف  عبور يون) 1
  .شود ي كالوين، براي ساخت مولكول سه كربني پر انرژي استفاده مي از محصول گام يك چرخه) 2
  .شوند هاي در حال رشد وارد مي هادي به بخش  تركيبات آلي، همواره به روش انتشار از بافت) 3
  .باشد هاي گياهي مي ها، تنها عامل استوار نگه داشتن ساقه تورژسانس سلول) 4

  )كانون فرهنگي آموزش(  .........هاي پارانشيم گياهان  در فرآيند فتوسنتز سلول - 2
1 (3C ي انتقال الكترون انرژي مورد نياز براي توليد  در روز، دو زنجيرهATP كنند را فراهم مي.  
2 (4C  2با استفاده ازدر شب، يك سيستم آنزيميCO كند ي اسيدي توليد مي كربنه 4ي جو، تركيب.  
3 (3C  ،2در شبCOكند هاي مستقل از نور قند سه كربنه توليد مي ي جذب شده با شركت در واكنش.  
4 (CAM  ،2در روزCOشود ي اسيد آلي چهار كربنه تأمين مي ي كالوين با تجزيه ي مورد نياز چرخه.  

  )كانون فرهنگي آموزش(  كند؟ تكميل مي نادرسترا » ..........هاي گياهي  در تنفس نوري سلول«كدام موارد عبارت  - 3
  .يابند وكندري ادامه ميها فقط در فضاي ميت پس از خروج تركيب دو كربنه از كلروپالست، ساير واكنش -الف
  .شود ي دو فسفاته توسط آنزيم روبيسكو كربوكسيله مي كربنه 5تركيب  -ب
  .شود آزاد مي 2COي يك تركيب دو كربنه در خارج از كلروپالست،  با تجزيه -ج
  .يابد فسفات در استروماي كلروپالست كاهش مي هاي آدنوزين تري مصرف مولكول -د
  الف، ب، د) 4  الف، ب) 3  الف، د) 2  ج، د) 1

  )كانون فرهنگي آموزش(  اند؟ نادرستچند مورد از عبارت زير،  - 4
  .ها ندارد تنفس نوري، تأثيري در جذب انرژي نور توسط فتوسيستم -الف
  .تواند تمام مراحل فتوسنتز را در طي روز انجام دهد گياه نيشكر، مي -ب
  .دهد ت خود را در ميتوكندري انجام ميآنزيم روبيسكو، بخشي از فعالي -ج
  .كنند را از بستره به درون تيالكوئيدها تلمبه مي H+ها به كمك انرژي نوري، در غشاي تيالكوئيد، فتوسيستم -د

1(  1  2 (2  3 (3  4 (4  
  )كانون فرهنگي آموزش(  ............تنفس نوري  - 5

  .دشو ي شش كربني شروع مي با ماده) 1
  .شود در تمام گياهان همراه با فتوسنتز انجام مي) 2
  .شود در استروماي كلروپالست آغاز مي) 3
  .ها فقط در كلروپالست و ميتوكندري است هايي است كه محل انجام آن مجموعه واكنش) 4

  )86 –سراسري (  ت؟اس نادرستو تشكيل قند سه كربني در نيشكر، كدام عبارت  2COدر روند تثبيت - 6
  از اسيد در سلول غالف آوندي 2COآزاد شدن  )2  تشكيل تركيب چهار كربني در سلول ميانبرگ )1
  تشكيل تركيب چهار كربني به كمك آنزيم روبيسكو) 4  ي كالوين در سلول غالف آوندي به چرخه 2COورود ) 3

  هاي تركيبي فرآيند فتوسنتز و سؤال CAMو  C4مباحث تنفس نوري، گياهان  -8فصل )  13ي  مجموعه
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  )خارج از كشور-86سراسري (    .هم در شب و هم در روز انجام مي شود ............در گياه  - 7
  جو 2COذرت، جذب ) 2CO  4ذرت، تثبيت ) 3  جو 2COكاكتوس، جذب ) 2CO  2كاكتوس، تثبيت ) 1

 )خارج از كشور-90سراسري (  .............ي كالوين  بار گردش متواليِ چرخه در جانداران حاوي كلروپالست، با سه - 8
    .شود اكسيد كربن مصرف مي مولكول دي 9) 2  .شود كربني حاصل مي 6مولكول قند  3) 1
  .شود متصل مي ADPمولكول  9گروه فسفات به  9) 4  .شود كربني ناپايدار تجزيه مي 6مولكول تركيب  3) 3

  )92سنجش (  صحيح است؟ 4Cمورد گياهان كدام عبارت در  - 9
  .شوند ها را بسته و مانع افزايش تعرق مي ي روزنه در دماهاي باال، همه) 1
  .كنند را با يك اسيد چهار كربني تركيب مي 2COدر سلول كلرانشيم، گاز ) 2
  .دارندCAMياهان تري نسبت به گ عموماً بازده فتوسنتزي كم) 3
  .تري نياز دارند بيش ATP، براي تثبيت يك اتم كربن به 3Cدر مقايسه با گياهان ) 4

  )89-سراسري(  .گردد مي .............مولكول  .............در گام سوم گليكوليز، هر مولكول شروع كننده، ابتدا موجب ساخته شدن  -10
  H,NADH+ - يك ) H,NADH  4+ -دو ) ATP 3 –دو ) ATP 2 –يك  )1
  
  

  )خارج از كشور-90 سراسري(  .شود نميتوليد  .............هاي سوم و چهارم گليكوليز، به ترتيب  در گام - 1
1 (+NAD  وATP  2 (+NAD  وADP  3 (NADH  وADP  4 (NADH وATP  

    )خارج از كشور-92 سراسري(  ...............ها،  ي سلول در همه - 2
      .شوند ديگر جدا مي يك DNAي  ي اول رونويسي، دو رشته در مرحله) 1
  .شود ي متنوعي انجام مي كننده هاي رونويسي عمل رونويسي توسط پروتئين) 2
    .شوند در دو گام متفاوت گليكوليز توليد مي NADHپيرووات و ) 3
  .غيرممكن است RNAي مكملي بين نوكلئوتيدهاي هر مولكول  ايجاد رابطه) 4

 )كتاب درسي 196ي  صفحه8 -15شكل (  .  شود نميتشكيل  NADH .............ي كربس در عدد  در شكل مقابل، مربوط به چرخه - 3
1 (1    
2 (2    
3 (3    
4 (4  
  
  

  )كانون فرهنگي آموزش(  ...........در گياه گوجه فرنگي،  - 4
  .كند تأمين مي ATPهر پروتئيني كه در عمل انتقال فعال نقش دارد، انرژي خود را مستقيماً از هيدروليز ) 1
  .شود توليد مي ATP 4هوازي تنفس، به ازاي هر مولكول شروع  كننده،  ي بي از مرحله 4در گام ) 2
  .شود شود، قطعاً مولكول پر انرژي نيز توليد مي ي كربس كه تركيب چهار كربني توليد مي در هر گامي از چرخه) 3
  .بيانجامد ATPفعاليت يك پروتئين كانالي در انتشار تسهيل شده، ممكن نيست به توليد ) 4

  )كانون فرهنگي آموزش(  است؟ نادرستكربس، كدام گزينه   مورد چرخهدر  - 5
    .ي كربس با تركيب شدن بنيان دو كربني و چهاركربني همراه است شروع چرخه )1
    .شود نيز آزاد مي 2COشود،  آزاد مي NADHاي كه  در هر مرحله) 2
    .شود الواستات منتقل ميدو كربن استيل كوآنزيم آ به اگز 1در گام ) 3
  .شود توليد مي NADHگليكوليز  3ي كربس همانند گام  چرخه 3در گام ) 4
  
  
  

  ، فرآيند هوازي تنفس سلولي)گليكوليز(هوازي تنفس سلولي  فرايند بي -8فصل )  14ي  مجموعه
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  )كتاب درسي 196ي  صفحه 8-15شكل (  :با توجه به نمودار به دو سؤال زير پاسخ دهيد
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

   تر است؟ زايي كدام مرحله بيش انرژي - 6
  د) 4  ج) 3  ب) 2  الف) 1

 المت سؤال در اين چرخه، معرف چيست؟ع - 7

1 (COA  2 (3  گروه استيل (+NAD  4 (ATP  
ريكس و ورود آن به فضاي بين دو از فضاي مات H+خروج  ........هاي غشادار  از فضاي استروما و ورود آن به درون قرص H+خروج  - 8

    )كانون فرهنگي آموزش(  .است ........غشا 
  ATPبا مصرف  –برخالف ) 4  در جهت شيب غلظت –برخالف ) 3  با كمك پمپ –همانند ) ATP  2با مصرف  –همانند  )1

  )كتاب درسي 197و  188ي  صفحه(  است؟ نادرستچند جمله از جمالت زير در مورد گياه نيشكر  - 9
  .زمان با تورژسانس سلول نگهبان روزنه است در آن هم 2COتثبيت دائم  -الف
  .هاي غالف آوندي در آن كلروپالست دارند فقط سلول -ب
  .است2COهاي دو غشايي آن همواره حاصل تثبيت اول كربنه توليد شده در اندامك 4ماده  -ج
  .امكان مشاهده آنزيم روبيسكو در اليه روپوست تحتاني برگ آن وجود دارد -د
  .هاست زمان با باز بودن روزنه توليد و تجزيه اسيد سيتريك در آن همواره هم -هـ

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  )87سراسري (    .دشو حاصل مي .............، طي تبديل 2COدر تنفس سلولي اولين مولكول -10

    پيرووات به بنيان استيل )2    گلوكز به پيرووات )1
  تركيب شش كربني به پنج كربني) 4  تركيب پنج كربني به چهار كربني) 3

  

  
  

  . شوند .............آيند كه  ي كامل يك مولكول گلوكز، تركيبات مختلف بدون نيتروژني پديد مي ي گياهان از تجزيه به طور معمول در همه - 1
  )91-سراسري (           ي گياه منتقل شده و سپس انبار  هاي مرده  توانند به بخش مي) 1
  در هر شرايطي در گياه باقي مانده و سبب افزايش كارآئي تنفس نوري )  2
  ها به محيط خارج دفع  ممكن است طبق قوانين اسمز از طريق روزنه) 3
  ها به محيط خارج وارد روزنه توانند در جهت شيب تراكم خود و از طريق مي) 4

  )92 - سراسري(  كند؟ ي زير را به طور صحيحي تكميل مي چند مورد جمله - 2
  ..............توانند  هاي مشخص شده در تصوير مي سلول
   .اكسيد كربن، اسيد چهاركربني بسازند با تثبيت دي -الف
  .سيتريك اسيد را توليد و سپس تجزيه نمايند -ب
  .كربوكسيالزي روبيسكو شوندسبب فعاليت  -ج
  .تنفس نوري را به ميزان زياد انجام دهند -د

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

 كربنيتركيب شش

 ربنيكپنجتركيب  كربنيچهارتركيب 

 كربنيچهارتركيب  كربنيچهارتركيب 

CCCCCC 

CCCCCCCCC 

CCCC CCCC

الف

 ب

 ؟

 ج

 د
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