
نام آزمون: آقاي زیست

آزمون: فصل 1 تا 4 دوازدهم

دکتر ساالر فرضیتهیه و تنظیم : دکتر ساالر فرضی

در همانندسازي مولکول DNAي یوکاریوتی .................. همانندسازي مولکول DNAي پروکاریوتی .................. - 1

برخالف- در نقطهي آغاز همانندسازي، دو دوراهی همانند سازي تشکیل میشود.

همانند- در محل هر دوراهی همانندسازي، فقط یک آنزیم DNA پلی مراز فعالیت دارد.

همانند- قرار گرفتن بازهاي مکمل در مقابل چندین جایگاه آغاز رونویسی ممکن میباشد.

برخالف- امکان پیش روي همانندسازي مولکول DNA در دو رشته وجود دارد.

چند مورد، عبارت «در باکتري  هیچ گاه  .................. » را به نادرستی تکمیل می کنند؟ - 2

الف) بیش از یک مولکول  وجود ندارد.                            ب) رشته هاي پلی نوکلئوتیدي  قطبیت ندارند. 

ج) پیوند فسفودي استر در سیتوپالسم تشکیل نمی شود.                د) یک  ، دو راهی همانندسازي ندارد.

DNADNA

DNA

1234

کدام مورد بین فرآیند هاي رونویسی و همانندسازي مشترك نیست؟ - 3

جدا شدن دو رشته ي  از یکدیگر قوانین جفت شدن بازها

نوع پیوند کوواالنسی تشکیل شده بین مونومرها دخالت هلیکاز

DNA

چند گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟ - 4
هر پروتئین که    .................. قطعًا  .................. 

الف. توسط یاخته اي در بدن انسان ساخته شود -  در غشا یاخته تولید کننده خود قرار می گیرد.
ب. در غشا یاخته انسان قرار دارد  -  توسط همان یاخته ساخته شده است.

ج. توسط یک یاخته یوکاریوت ساخته می شود -  نمی تواند در غشا یک یاخته پروکاریوت قرار گیرد.
د. در غشا یاخته پروکاریوت قرار دارد - توسط همان یاخته پروکاریوت ساخته شده است.

1234

کدام گزینه جمله زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ - 5

«در یک مولکول دو رشته اي  با  نوکلئوتید، تعداد .................. از تعداد .................. »

پیوندهاي فسفودي استر می تواند- پیوندهاي هیدروژنی بین بازهاي آلی، کمتر باشد.

 پیوندهاي بین قند و باز آلی می تواند- پیوندهاي بین قند و فسفات بیشتر باشد.

 پیوندهاي هیدروژنی بین بازهاي آلی قطعًا- نوکلئوتیدها بیشتر نیست.

بازهاي پورینی قطعًا- پیوندهاي فسفودي استر، کمتر نیست.

DNA1000

هر .................. الزامًا داراي  .................. به همراه  .................. می باشد. - 6

دو راهی همانندسازي - دو هلیکاز - چهار  پلی مراز جایگاه آغاز همانندسازي - یک هلیکاز - دو  پلی مراز

دو راهی همانندسازي - یک هلیکاز - دو  پلی مراز جایگاه آغاز همانندسازي - دو هلیکاز - چهار  پلی مراز

DNADNA

DNADNA

کدام یک از موارد زیر از عوامل موثر در همانندسازي نمی باشد؟ - 7

آنزیمی که هم خاصیت بسپارازي و هم نوکلئازي دارد. ترتیب قرار گرفتن نوکلئوتیدها در دنا

نوکلئوتیدهایی با  فسفات اضافه نسبت به نوکلئوتیدهاي رشتۀ الگو. 2هر آنزیمی که می تواند دو رشته دنا را از هم جدا کند.

1



کدام گزینه همواره جاي خالی را به طور مناسب پر می کند؟ - 8
 مکمل رشتۀ مقابل  .................. 

داراي  حلقۀ آلی می باشد. توسط دنا بسپاراز ساخته می شود.

می تواند از اصل چارگاف تبعیت کند. می تواند مکمل رشته اي با توالی متفاوت باشد.

GATCGCT
– –––––––––––

11

در یاخته هاي ماهیچه اي، پروتئینی که ..................  - 9
الف) توانایی اتصال به یک مادة خاص را دارد لزومًا کاتالیزور زیستی است.
ب) در انتقال مواد بین دو سوي غشا نقش دارد، ساختار دوم و چهارم دارد.

ج) داراي مقادیري ذخیره  است، ساختاري مشابه یکی از رشته هاي هموگلوبین را دارد.

سه مورد دو مورد یک مورد صفر مورد

O2

کدام یک در رابطه با گونه زایی صحیح نیست؟ - 10

گونه زایی هم میهنی در جاندارانی که قادر به خودلقاحی هستند با موانع کمتري روبه رو است.

گونه زایی هم میهنی نسبت به گونه زایی دگر میهنی اغلب در زمان کمتري رخ می دهد.

گونه زایی به طور مستقیم با فرآیندهاي تولید مثلی در ارتباط است.

زیستا بودن زاده از گونۀ مادري به معناي در یک گونه قرار داشتن با والد است.

در مرحلۀ  چرخۀ یاخته اي یاختۀ زامه زا ممکن نیست .................. - 11

در یک دوراهی همانندسازي هر دو رشته به عنوان الگو عمل کنند.

هر آنزیم توانایی شکستن پیوند بین آدنین و تیمین موجود در یک رشته و شکستن پیوند بین آن ها در دو رشته دنا را داشته باشد.

فعالیت انواعی از آنزیم ها با یکدیگر در قرار گرفتن رشتۀ مکمل در مقابل رشتۀ الگو نقش داشته باشد.

غلظت فسفات آزاد موجود در هسته افزایش یابد.

S

در جریان فرآیند ترجمه، هنگام تشکیل چندمین پیوند پپتیدي، نوکلئوتید پانزدهم در جایگاه  و نوکلئوتید هیجدهم در جایگاه  رناتن قرار دارد؟ - 12
(با تغییر)

PA

561516

چند مورد صحیح است؟ (با تغییر) - 13
الف) در هر بیان ژنی، پیوند پپتیدي سنتز می شود.

ب) هر بیان ژنی، به جدا شدن دو رشتۀ دنا، در محلی نزدیک به راه انداز ژن وابسته است.
ج) در هر تنظیم بیان ژنی، پیوند فسفودي استر سنتز می شود.

د) هر توالی از دنا که در تنظیم بیان ژن دخالت دارد، درون ژن قرار دارد.

1234

ژنگان در کدام یک، شباهت بیشتري با ژنگان در انسان دارد؟ - 14

استرپتوکرکوس نومونیا هیدر Eسیانوباکتر ⋅ coli

جهش بر روي توالی هاي افزاینده بر روي چند مورد از گزینه هاي زیر می تواند تأثیرگذار باشد؟ - 15
الف) توالی دئوکسی ریبونوکلئوتیدها

ب) توالی آمینواسیدها
ج) مقدار محصول

د) توالی ریبونوکلئوتیدها

1234 مورد مورد مورد مورد
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چند مورد از موارد زیر ممکن است صحیح باشد.  - 16
الف) بین دو راه انداز دو توالی پایان رونویسی وجود داشته باشد. 

ب) بین دو ژن راه اندازي وجود نداشته باشد. 
ج) بین دو راه انداز ژنی وجود نداشته باشد. 

د) بین دو راه انداز یک توالی پایان رونویسی وجود داشته باشد.

1234 مورد مورد مورد مورد

کدام نادرست است؟ - 17
در بندپایان،  ..................

براي تشکیل ریبوزوم، هر سه نوع رنابسپاراز فعال هستند. هر  حلقوي، یک جایگاه همانندسازي دارد.

، ژن هاي سازندة گیرندة آنتی ژن را رونویسی می کند. رنا بسپاراز  اغلب رنابسپاراز، به کمک عواملی رونویسی به راه انداز متصل می شوند.

DNA

2

در یک ژن مربوط به تولید نوعی پروتئین تک رشته اي در پروانۀ مونارك، در اثر وقوع هر نوع جهش .................. همواره .................. - 18

تغییر چار چوب - با حذف یا اضافه شدن یک نوکلئوتید در دنا، جایگاه رمزة پایان در رناي حاصل تغییر می کند.

دگر معنا - شکل سه بعدي پروتئین و عملکرد آن تغییر می کند.

جانشینی، همانند جهش حذفی - تغییري در توالی رناي پیک نابالغ به وجود می آید.

بی معنا، همانند جهش تغییر چارچوب - در طول رشتۀ پلی پپتیدي تغییري ایجاد می کند.

چند مورد از موارد زیر دربارة هر یاختۀ زنده، داراي مولکول هاي نوکلئیک اسید درون خود، صحیح است؟ - 19
الف) همانندسازي ژن هاي هسته اي، توسط آنزیم دنابسپاراز صورت می گیرد.

ب ) هر مولکول نوکلئیک اسید درون همان یاخته تولید شده است.
ج ) هر پروتئین، در پی بیان تنها یک ژن در یاخته تولید می شود.

د ) بسیاري از رنا هاي تولید شده در هسته، براي انجام کارهاي خود دستخوش تغییراتی می شوند.

صفر 123

کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور صحیح تکمیل می کند؟ «می توان گفت در طی فرایند ترجمه، در مرحلۀ ..................» - 20

پایان همانند مرحلۀ آغاز، پیوند بین نوعی آمینواسید و نوکلئوتید شکسته می شود.

) را مشاهده کرد. طویل شدن برخالف مرحلۀ آغاز، می توان در دو جایگاه رناتن (ریبوزوم)، مولکول هاي رناي ناقل (

طویل شدن همانند مرحلۀ آغاز، انجام شدن ترجمه بدون تکمیل ساختار رناتن (ریبوزوم) امکان پذیر نیست.

پایان برخالف مرحلۀ طویل شدن، خروج مولکول  از جایگاه  رناتن صورت می گیرد.

tRNA

tRNAE

در ارتباط با آزمایش هاي گریفیت نمی توان گفت  .................. . - 21

باکتري هاي پوشینه دار برخالف باکتري هاي فاقد پوشینه توانایی مقابله با سیستم ایمنی میزبان را دارند.

باکتري هاي فاقد پوشینه ، بخشی از انرژي دریافتی براي انجام فعالیت هاي زیستی خود را به صورت گرما از دست می دهند.

همۀ انواع باکتري هاي زنده از جمله داراي پوشینه و فاقد پوشینه، نسبت به محرك هاي محیطی پاسخ می دهند.

باکتري هایی که سبب کشته شدن موش ها شدند، لزومًا از تقسیم یاخته هاي پوشینه دار ایجاد می شوند.

کدام گزینه دربارة همانندسازي درست است؟ - 22

) مستلزم فعالیت نوعی آنزیم است که توانایی شکستن پیوند هیدروژنی را داراست. بازشدن پیچ و تاب دنا (

آنزیم دنابسپاراز ( پلی مراز) به تنهایی می تواند رشتۀ دنا مکمل رشتۀ الگو را بسازد.

در همۀ جاندارانی که همانندسازي در دو جهت انجام می شود، داراي تمامی سطوح سازمان یابی حیات هستند.

در همۀ جاندارانی که داراي فام تن اصلی متصل به غشاي یاخته اند، توانایی اتصال پروتئین ها به دنا را دارا هستند.

DNA

DNA
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چند مورد از موارد زیر به درستی بیان شده است؟ - 23
الف) در ساختار هر واحد تکرار شوندة دنا حداقل دو حلقۀ آلی یافت می شود.

ب) پیوند فسفو دي استر بین گروه هیدروکسیل قند یک نوکلئوتید و گروه فسفات نوکلئوتید دیگر شکل می گیرد.
ج) در صورت جدا شدن بخشی از دو رشتۀ دنا از یکدیگر، همواره پایداري آن ها دستخوش تغییر می شود.

د) پیوند هاي هیدروژنی دو رشته دنا را در مقابل هم نگه می دارند. این پیوند ها بین جفت باز ها به صورت اختصاصی تشکیل می شوند.

1234

چند مورد از موارد زیر در هنگام همانند سازي دنا بیش از یک نقطۀ آغاز همانند سازي فعال دارد؟ - 24
الف) یاخته هاي قرمز بالغ خون در انسان                ب) باکتري مقاوم به آنتی بیوتیک

ج) نایدیس ها (تراکئید ها)                                     د) یاختۀ زامه زا (اسپرماتوگونی)

1234

چند مورد می تواند فراوانی الل هاي یک جمعیت را نسبت به جمعیت اولیه بسیار متفاوت کند؟(با تغییر) - 25
-انقراض    -مهاجرت افراد    -شارش یک طرفۀ ژن به سوي جمعیت مورد نظر

صفر مورد 123 مورد مورد مورد

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل میکند؟ (باتغییر) - 26

گونهزایی دگرمیهنی، نوعی گونهزایی است که  .................. 

الف) در یک نسل جدایی تولیدمثلی و گونه زایی رخ میدهد.

ب) در اثر اشتباه در میتوز، پدیدة جدا نشدن کروموزومها اتفاق میافتد.
ج) در صورت کوچک بودن جمعیت جدا شده، اثر رانش ژن نیز قابل مالحظه است که بر افزایش تفاوت ها می انجامد.

صفر     123

در تنظیم بیان ژن باکتري ها،  .................. قطعًا  .................. - 27

پروتئین مهارکننده برخالف جایگاه اتصال فعال کننده - داراي پیوندهاي هیدروژنی در ساختار خود می باشد.

پروتئین مهارکننده برخالف راه انداز - در آزمایش اول ایوري و همکارانش در عصارة باکتري پوشینه دار کشته شده، تخریب شد.

توالی اپراتور برخالف راه انداز - هیچ گاه توسط رنابسپاراز به عنوان اگزون مورد رونویسی قرار نمی گیرد.

توالی اپراتور برخالف جایگاه اتصال فعال کننده - در تماس مستقیم با رنابسپاراز قرار نمی گیرد.

از آمیزش  به ترتیب چند نوع فنوتیپ و چند نوع ژنوتیپ به وجود می آید؟ - 28RW × RW

3 − 23 − 34 − 34 − 2

در یک خانواده که فرزند پسر .................. به طور حتم .................. - 29

 مبتال به نوعی بیماري اتوزوم نهفته است - هر یک از والدین، حداقل یک دگره نهفته براي این صفت دارد.

از نظر گروه خونی  خالص می باشد - ممکن نیست والدین از نظر این صفت، داراي ژنوتیپ مشابهی با فرزند خود باشند.

از نظر انعقاد خون مشکل دارد - ژن بیماري را از والدي دریافت کرده است که در طی هر بار میوز، همواره یک نوع کامه تولید می کند.

در بدن خود قادر به تولید عامل انعقادي  نمی باشد - حداقل یکی از والدین نیز، فاقد این عامل انعقادي در خون می باشد.

Rh

V III

چند مورد دربارة هر یاختۀ هاپلوئید موجود در مجراي هر لولۀ پر پیچ و خم موجود در دستگاه تولید مثلی مرد جوان، نادرست است؟ - 30
الف) به قند فروکتوز ترشح شده توسط وزیکول سمینال براي انجام تنفس یاخته اي نیاز دارد.

ب) براي هر صفت بدن انسان، فقط یک عامل را دریافت کرده است.
ج) داراي ژن یا ژن هاي سازندة تاژك درون هستۀ خود است.

، نوعی یاختۀ هاپلوئید در بیضه تولید شده اند. د) مستقیمَا از تقسیم میوز 

 مورد مورد مورد مورد
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مادر و پدرى به ترتیب  با گروه هاى خونى   و   صاحب دو پسر شده اند که اولى مبتال به هموفیلى و دومى مبتال به راشیتیسم مقاوم به ویتامین  ( - 31

بیمارى وابسته به  بارز ) شده است. کدام گزینه دربارة این خانواده به نادرستى بیان شده است؟

مادر در مورد تمامى صفات اشاره شده حالت بارز را بروز داده است. 

امکان تولد دختر مبتال به راشیتیسم و ناخالص از نظر هر دو گروه خونى وجود دارد. 

درمورد ابتالى پدر به هیچ یک از بیمارى هاى وابسته به  نمی توان نظري قطعی داد.

تحت شرایطى امکان تولد پسرى مبتال به هر دو بیمارى وابسته به  اشاره شده وجود دارد.

A
+

B
−

D

X

X

X

کدام گزینه عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ - 32
«در ارتباط با صفت رنگ با سه جایگاه ژنی در جمعیت نوعی ذرت، ذرت هایی که کمتر از .................. ِدگره (الل) .................. براي صفت رنگ دارند،

«. ..................

 - نهفته - رنگ آنها در قرمزترین حالت ممکن قرار دارد.

 - بارز - بیش از  نوع ژنوتیپ (ژن نمود) براي آنها قابل انتظار است.

 - نهفته - رنگ آنها دقیقًا حد واسطی بین سفیدترین و قرمزترین حالت ممکن است.

 - بارز - نسبت به ذرت هایی با بیشترین فراوانی، انواع بیشتري ژنوتیپ براي آنها قابل انتظار است.
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کدام ژن نمود براي رویان و کدام بر روي کاللۀ ذرت با ژن نمود  - با قرار گرفتن دانه گرده مربوط به ذرت داراي ژن نمود (ژنوتیپ)  33
ژن نمود براي درون دانه (آندوسپرم) مورد انتظار است؟

 و  و  و  و 

AABbaaBb

AABbAaabBBAabbAAAbBBAaBbAaaBbbAaBBAAABBB

فردي سالم و بالغ با گروه خونی  داراي پدري با گروه خونی  است، کدام گزینه در مورد این فرد درست بیان شده است؟ - 34

هر یاختۀ خونی در این فرد داراي دگرة  می باشد.

در برخی از یاخته هاي پیکري این فرد ژنوتیپ  وجود دارد.

، فقط دگرة  را دارند. برخی از یاخته هاي این فرد از ژن مربوط به صفت 

برخی از یاخته هاي سالم و طبیعی پیکري این فرد، دو دگرة  و  را روي یک کروموزوم دارند.
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کدام یک از گزینه ها عبارت زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ - 35

، دو نوع گامت تولید می کنند، اگر  .................. » «در والدینی که از نظر 

از هر دو والد گامت هاي  با یکدیگر لقاح پیدا کنند، ژن نمود فرزند با ژن نمود والدین متفاوت خواهد بود.

از یک والد گامت  و از والد دیگر گامت  با یکدیگر لقاح پیدا کنند، ژن نمود و رخ نمود فرزند مشابه والدین خواهد بود.

از هر دو والد گامت هاي  با یکدیگر لقاح پیدا کنند، گروه خونی فرزند همانند والدین  منفی خواهد بود.

از هر والد یک گامت در لقاح شرکت کند، هر فرزندي که متولد می شود، داراي یکی از سه ژن نمود مربوط به این صفت می باشد.
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دکتر ساالر فرضی


