
نام آزمون: آقاي زیست

آزمون 5 تا 7 دوازدهم:

دکتر ساالر فرضیتهیه و تنظیم: دکتر فرضی

کدام نادرست است؟ (با تغییر) - 1
در گیاهان نهان دانۀ دولپه اي،  .................

بخشی از اکسیژن مورد نیاز به واسطهي فتوسنتز تأمین میشود.

یاخته هاي غالف آوندي موجود در برگ، بیان ژن آنزیم روبیسکو را صورت نمی دهند.

تولید اکسیژن میتواند بخشی از محصوالت حاصل از سوختن گلوکز باشد.

روزنه ها میتوانند بخشی از مواد حاصل از متابولیسم گیاه را به محیط خارج وارد کنند.

با شروع فرآیند تخمیر الکلی در گل ابریشم ممکن نیست در  ................ اختالل ایجاد شود. - 2

بسته شدن برگ چه ها در تاریکی فرآیند تعریق خروج آب از پوستک بارگیري آبکشی

کدام گزینه درباره ي تخمیر، جمله ي زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟ - 3
«مواد حاصل از تخمیر می توانند ................ »

براي جاندار تولیدکننده ي آن کشنده باشد. در چرخه ي کربس تولید و یا مصرف شوند.

موجب درد عضالنی شوند. دوباره در گلیکولیز الکترون از دست بدهند.

در واکنش هاي وابسته به نور در فتوسنتز همواره .................. - 4

الکترون برانگیخته در سبزینۀ  نمی تواند به مولکول رنگیزة بعدي منتقل شود.

از برخورد نور به رنگیزه ها، الکترون ها انرژي گرفته و از مدار خود خارج می شوند.

الکترون برانگیخته، الکترونی پرانرژي است که ممکن است از مدار خود خارج شود.

، از آن خارج و به مولکول بعدي متنقل می شود. الکترون برانگیخته در سبزینۀ 

b
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در مورد گیاهانی که مغز ریشه از یاخته هاي نرم آکنه اي تشکیل شده است، نمی توان گفت که .................. - 5

دسته هاي آوندي در ساقه آن ها به صورت پراکنده است. استوانۀ آوندي در ریشۀ آن ها نسبتًا بزرگ است.

میانبرگ هاي نرده اي آن ها توانایی فتوسنتز دارند. ریشه هاي آن ها به صورت افشان است.

در گیاهانی که اولین مولکول تشکیل شده در تثبیت کربن آن ها بیش از  کربن دارد قطعًا .................. - 6

جدایی مکانی یا زمانی براي تثبیت اولیۀ  و چرخۀ کالوین ایجاد کرده اند. با افزایش زیاد شدت تابش، میزان فتوسنتز افزایش می یابد.

آنزیم روبیسکو توانایی اتصال اکسیژن به ریبولوز بیس فسفات را دارد. اولین مولکول تشکیل شده، یک مولکول چهار کربنه است که پایدار می باشد.
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CO2

چند مورد جملۀ زیر را به درستی کامل می کند؟ - 7

 .................. روبیسکو .................. 
الف . همانند - در سبزدیسه وجود دارد.

ب. همانند - در جایگاه فعال خود پذیراي اکسیژن است.
پ.بر خالف - در مقابله با عوامل مهاجم نقش ندارد.

ت.برخالف - تعداد کربن هاي پیش ماده را افزایش می دهد.

EcoR1

1234

کدام نادرست است؟ - 8
مهندسی ژنتیک ..................

استفاده از اتیلن را کاهش می دهد. باعث افرایش خدمات بوم سازگان می شود.

باعث افزایش کارایی گیاهان در شرایط زندگی گیاهان  می شود. CAMباعث افزایش مصرف آفت کش ها می شود.
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جاندار گرما دوست چشمۀ آب گرم .................. جاندار خاکزي تولید کنندة سم غیر فعال .................. - 9

همانند- می تواند توانایی استفاده از آنتی بیوتیک را داشته باشد. همانند – همواره یک نقطه آغاز همانند سازي ایجاد می کند.

بر خالف –  می تواند یک رناي حاصل از چند ژن بسازد. EcoR1بر خالف – می تواند جایگاه تشخیص آنزیم  را داشته باشد.

کدام گزینۀ، موجب افزایش سرعت کربس و گلیکولیز می شود؟ - 10

افزایش نسبت  برخالف کاهش نسبت  افزایش نسبت  و کاهش نسبت 

افزایش  بر خالف افزایش نسبت  افزایش نسبت  و افزایش نسبت 

ADP

ATP

NADH

NAD
+

ATP

ADP

NADH

NAD
+

ADP

ATP

NADH

NAD
+

ATP

ADP

NADH

NAD
+

انجام کدام فرآیند زیر در یاختۀ جانداري هوهسته اي، قطعا با مصرف  همراه است؟ - 11

انجام مرحله اي از تنفس یاخته اي که در مایع میان یاخته انجام می شود. ورود یون هاي سدیم به یاختۀ عصبی و ایجاد پتانسیل عمل در یاخته

باز جذب آب در قسمت پایین روي لولۀ هنله ورود گلوکز از یاختۀ پرز روده به فضاي بین یاخته اي 

ATP

در چند مورد زیر، قطعًا  تولید و یا مصرف می شود؟ - 12
الف) بیگانه خواري          ب) کربس          ج) گلیکولیز          د) انتقال فعال

ATP
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کدام گزینه به درستی بیان نشده است؟ - 13

جانداري که دناي آن به غشا متصل است، می تواند محصول دورة سنتی زیست شناسی را دچار تغییر کند.

با استفاده از فنون دورة کالسیک می توان، آزمایش مزلسون و استال را انجام داد.

یکی از محصوالتی که فقط در دورة نوین تولید شد می تواند با پیوند پپتیدي ساختارهایی را ایجاد بکند.

آغاز دورة نوین با انتقال ماده اي بود که ایوري ماهیت آنرا کشف کرد.

چند مورد دربارة پالستیک هاي قابل تجزیه صحیح است؟ - 14
الف) جانداري که انتقال ژن از آن صورت می گیرد، می تواند اکسیژن را به یون اکسید تبدیل کند.

ب) جانداري که انتقال ژن به آن صورت می گیرد، می تواند درون ساختارهاي کیسه مانند، رنگیزه داشته باشد.
پ) جانداري که به طور طبیعی بسپاري از این نوع مواد را می سازد، می تواند با تغییر شرایط محیطی شرایط خود را نسبتًا ثابت نگه دارد.

ت) فناوري استفاده شده در تولید این مواد نمی تواند جزو فناوري هاي اطالعاتی باشد.
ث) تولید جانداري که توانایی تولید این نوع مواد را دارد، جزو موضوعات اخالق زیستی است.
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چند مورد از موارد زیر نادرست است؟ - 15
الف) جاندار مورد مطالعۀ پاولوف برخالف جاندار مورد مطالعۀ اسکینر، داراي جایگاه براي تأثیر آنزیم برش دهنده است.

ب) جاندار مورد مطالعۀ گریفیت همانند جاندار مورد مطالعۀ داروین، توانایی کشت در دورة زیست فناوري کالسیک را دارد.
پ) جاندار مورد مطالعۀ مچینکو برخالف همۀ دوزیستان، برجستگی هاي کوچک تنفسی دارد.

ت) جاندار مورد مطالعۀ مزلسون و استال همانند سیانوباکتري ها، داراي فام تن اصلی متصل به غشا است.
ث) جاندار مورد مطالعۀ زیست شناسان امروزي برخالف جاندار مورد مطالعۀ زیست شناسان گذشته، تنها هنگام کشته شدن اجزاي درون یاخته قابل رویت

دارد.
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چند مورد جمله ي زیر را به درستی کامل می کند؟ - 16
در مرحله اي از فتوسنتز که  .................. تولید می شود،  .................. مصرف می شود.

الف)  -           ب) قند سه کربنه -           

ج)           د) قند سه کربنه -
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در برگ گیاه حسن یوسف هر اندامکی که توانایی مصرف  را دارد  .................. - 17

نمی تواند  را تولید و مصرف نماید. نمی تواند  را تثبیت نماید.

می تواند رونویسی از ژن هاي خود را به کمک فعال کننده تقویت نماید. می تواند ژن هاي خود را رونویسی و بیان نماید.
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در هر زنجیره انتقال الکترون غشاي تیالکوئیدهاي گیاه بنت قنسول، کدام اتفاق روي می دهد؟ - 18

پیوندهاي کربن – هیدروژن به کمک الکترون هاي پر انرژي ساخته می شوند. یون هاي هیدروژن برخالف شیب غلظت خود، از هر پروتئین غشایی عبور می کنند.

انرژي به طور موقت در نوعی ترکیب ذخیره می شود. الکترون هاي پر انرژي به یون هاي هیدروژن می پیوندند.

در یاختۀ نگهبان روزنۀ برگ خرزهره ممکن نیست در تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم  مولکولی به وجود آید که .................. - 19

در بخش داخلی راکیزه با مولکولی چهار کربنی ترکیب شود. حاوي الکترون هاي پرانرژي و دو باز آلی نیتروژن دار باشد.

با عبور از چهار الیۀ فسفولیپیدي به مادة زمینه اي سیتوپالسم وارد شود. در بخش داخلی راکیزه به ترکیب سه کربنی تبدیل شود.

A

یاخته هاي ماهیچه اي انسان، نمی توانند با .................. در تنفس، .................. تولید کنند. - 20

مصرف یک ترکیب چهار کربنی - یک مولکول کوآنزیم  - مولکول آب مصرف مولکول 

اتصال بنیان استیل و کوانزیم  - بالفاصله مولکول  مصرف بنیان پیروویک اسید - ترکیب حاوي دو نوکلئوتید

FADH2A

ACO2

چند مورد، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟   - 21
  «هر زمان که تغییري مشابه شکل مقابل در عضله دو سر بازو رخ می دهد  ..................

«

،  تولید می شود. الف- در پی تبدیل پیروویک اسید به استیل کوآنزیم 
ب- قند گلوکز به ترکیبی شش کربنی و فسفات دار تبدیل می شود.

ج- فقط گیرنده هاي حس وضعیت پیام عصبی به مغز ارسال می کنند.

د- هر مولکول  درون یاخته توسط مولکول میوزین تجزیه می شود.
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در یاخته هاي فتوسنتزکننده در گیاه آکاسیا .................. تنها عامل .................. است. - 22

میزان کربن دي اکسید جو - مؤثر بر میزان و سرعت فتوسنتز یاخته پمپ غشایی تیالکوئید - افزایش تراکم یون هاي هیدروژن درون تیالکوئید 

2NADPHتجزیۀ نوري آب - جبران کمبود الکترون فتوسیستم  تولید شده - آغاز چرخۀ کالوین در بسترة کلروپالست

در مورد تیالکوئیدهاي گیاه آزوال، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ - 23
«به طور معمول، در ارتباط با هر زنجیرة انتقال الکترون که .................. به طور قطع ..................»

باعث تجزیۀ نوري آب در فتوسیستم  می شود - پروتون ها در فضاي خارج تیالکوئید ها تجمع می یابند.

کمبود الکترون سبزینۀ  در فتوسیستم  را جبران می کند -  با گرفتن دو الکترون، بار منفی پیدا می کند.

پمپ پروتئینی، پروتون ها را از بستره به درون تیالکوئید می آورد - مجموعه اي پروتئینی فعالیت  سازي انجام می دهند.

الکترون برانگیخته را از سبزینۀ  دریافت می کند - نوعی عامل مصرف کنندة  در فضاي خارجی تیالکوئید فعال می شود.
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در تیالکوئید، انتقال مواد از بستره به فضاي درونی تیالکوئید .................. انتقال مواد از فضاي درونی تیالکوئید به بستره، همواره ..................  - 24

برخالف - با صرف انرژي مولکول  همراه است.

همانند - با دخالت نوعی پمپ همراه است.

برخالف - در حضور نوعی پروتئین کانالی امکان پذیر است.

همانند - در محدودة طول موج  تا  نانومتر نور مرئی، بیشتر از سایر طول موج هاي مرئی رخ می دهد.
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تک سلول هایی که فقط یک جایگاه آغاز همانندسازي در مولکول  دارند، می توانند  .................. (باتغییر) - 25

درون راکیزه، استیل کوآنزیم  بسازند. درون بستره، مولکول  بسازند.

 از پذیرنده هاي آلی براي بازسازي  استفاده کنند. کمبود الکترون هاي فتوسیستم  را از فتوسیستم  تامین کنند.
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چند مورد جملۀ زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ سلول هاي مشخص شده در تصویر می توانند .................. (باتغییر)  - 26
الف) با تثبیت دي اکسید کربن، اسید چهار کربنی بسازند.

ب) ترکیب شش کربنی در چرخۀ کربس را تولید و سپس تجزیه نمایند.
ج) سبب فعالیت کربوکسیالزي روبیسکو شوند.

د) تنفس نوري را به میزان زیاد انجام دهند.
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کدام گزینه دربارة شکل مقابل نادرست است؟ - 27

اگر گیاه مهندسی شده باشد، گوارش مهاجم عالوه بر دفع مواد او مختل می شود.

اگر گیاه مهندسی شده نباشد، آمیالز بزاق در نفوذ به غوزه نقش دارد.

اگر گیاه مهندسی شده باشد، یاخته هاي پیش معده مهاجم می توانند اول از همه از بین بروند.

اگر گیاه مهندسی شده نباشد، هیچگونه عامل دفاعی در برابر مهاجم ندارند.

کدام عبارت در رابطه با گیاهان نهان دانۀ تک لپه و دو لپه، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟ - 28
«در برش عرضی .................. گیاهی که در ساختار برگ آن .................. ، قطعًا ..................»

ساقه - روپوست رویی یاخته هاي فتوسنتزکنندة کمتري نسبت به روپوست زیرین دارد - مغز ساقه جزئی از سامانۀ بافت زمینه اي است.

ریشه - دو نوع یاختۀ پارانشیمی در ساختار میانبرگ وجود دارد - مغز ریشه بین دستجات آوندي قرار دارد.

ساقه - فضا هاي خالی بیشتري در میانبرگ وجود دارد - در نزدیکی روپوست ساقه، تعداد دستجات آوندي بیشتر است.

ریشه - گروهی از یاخته هاي رگبرگ ژن آنزیم روبیسکو را بیان می کند - نسبت مفز ریشه به پوست ریشه بسیار اندك است.

چند مورد از عبارات زیر جمله را به درستی تکمیل می کند؟ - 29
یاخته هاي بنیادي موروال .................. یاخته هاي تودة داخلی .................. .

الف) همانند - در تشکیل جفت، فرایند جایگزینی و تشکیل بافت هاي جنین دخالت دارند.
ب) برخالف - حاصل تقسیمات میتوزي متوالی، بدون افزایش حجم سلولی و حجم جنین است.

ج) برخالف - حاصل آخرین مرحله از مراحل جنینی در لوله هاي رحمی هستند.
د) همانند - در درون رحم می تواند الیه هاي زایندة جنینی که منشأ بافت هاي مختلف هستند را به وجود آورد.

123صفر مورد مورد مورد

هر رشتۀ بلند عصبی که به مسیر انعکاس عقب کشیدن دست تعلق دارد و با ماهیچۀ .................. سر بازو ارتباط مستقیم دارد ..................  (با تغییر) - 30

دو - با نوعی نورون حسی سیناپس برقرار می کند. سه - با ترشح ناقل عصبی سبب مهار یاخته هاي عضلۀ سه سر می شود.

سه - تحت تأثیر نوعی مادة شیمیایی، پتانسیل الکتریکی خود را تغییر می دهد. دو - در شرایطی، پیرووات را به الکتات تبدیل می نماید.

کدام گزینه دربارة گلیکولیز نادرست است؟ - 31

در مرحلۀ تبدیل قند فسفاته به اسید دو فسفاته، طی فرآیند اضافه شدن به نوعی قند،  تولید می شود.

در مرحلۀ تبدیل اسید دو فسفاته به پیرووات، فسفات به مولکول هایی با دو گروه فسفات اضافه می شود.

در مرحلۀ تبدیل قند فسفاته به اسید دوفسفاته، میزان  سیتوپالسم کاهش می یابد.

در مرحلۀ تجزیۀ فروکتوز فسفاته به دو قند فسفاته، مولکول هاي پروتئینی نقشی ندارند.
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در یاختۀ نوع دوم موجود در حبابک هاي تنفسی انسان، پس از پایان تجزیۀ گلوکز در مادة زمینۀ سیتوپالسم، نوعی بنیان اسیدي تولید می شود. کدام - 32
گزینه در ارتباط با مقصد این بنیان اسیدي در شرایط کافی میزان اکسیژن محیطی نادرست است؟

بنیان اسیدي حاصل از قندکافت را با انتقال فعال دریافت می کند.

محلی است که ساخته شدن اکسایشی  در آن قابل انجام است.

استیل کوآنزیم  در چرخه اي از واکنش هاي آنزیمی و در بخش داخلی آن اکسایش می یابد.

دو غشا دارد که در حد فاصل بین آنها، از ترکیب یون هاي اکسید و پروتون، مولکول هاي آب تشکیل می شود.

ATP

A

از میان روش هاي مختلف تأمین انرژي، طی کدام مرحلۀ زیر کربن دي اکسید تولید نمی شود؟ - 33

اکسایش  در تخمیر مناسب جهت ورآمدن خمیر نان تبدیل ترکیب  کربنی به  کربنی طی چرخۀ کربس

ساخته شدن اتانال از نهایى ترین محصول گلیکولیز ساخته شدن نخستین ترکیب  کربنی طی چرخۀ کربس
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در جاندارانى که عامل اصلى انتقال صفات وراثتى به غشاى یاخته، اتصال .................. - 34

دارد، مولکول هاي آب درنتیجۀ زنجیرة انتقال الکترون غشاي درونی راکیزه تولید می شوند.

ندارد، کربن دي اکسید حاصل از اکسایش پیرووات با عبور از شش الیۀ فسفولیپیدى از یاخته خارج می شود.

دارد،  مولکول آدنوزین تري فسفات به ازاى تجزیۀ کامل گلوکز در بهترین شرایط حاصل می شود.

ندارد، به دنبال فعالیت پمپ هاي غشاي داخلی راکیزه، تراکم یون هاي پروتون در فضاي بستره افزایش می یابد.

30

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟ - 35
«در گلیکولیز  .................. »

الف) فقدان گیرنده هاي الکترون، مانع از تولید ATP می شود. 
ب) مولکول هاي سه کربنی فسفات دار، محتواي انرژي یکسانی دارند. 

ج) هر ترکیب دو فسفاته به دو ترکیب سه کربنی فسفات دار تبدیل می شود. 
د) نوعی محصول تولید می شود که می تواند از NADH الکترون دریافت کند.
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