اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
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ﮐﺘﺎب  40آزﻣﻮن ﺗﺪرﯾﺠﻰ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﺗﮏ رﻗﻤﻰ ﻫﺎ

ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﺷﻰ ﻫﺎى ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﻰ  30004505ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

ﯾﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺴﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاى رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺗﻮى زﯾﺴﺖ ﮐﻨﮑﻮر ﺑﻬﺶ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﯿﺎز دارى

آزمون زیست شناسی
پیش آزمون  24دی ماه 59

مرحلهی هفتم

 - 1به طور معمول بالفاصله  ..................خروج  tRNA ..................وارد شده به جایگاه  ..................لزوما ..................
 )1قبل از – دومین –  – Aدومین حرکت ریبوزوم صورتگرفتهاست.
 )2قبل از – آخرین –  – Pآخرین فعالیت آنزیم  rRNAصورت میگیرد.
 )3پس از – آخرین –  – Aزیرواحدهای بزرگ و کوچک ریبوزوم از هم جدا میشوند.
 )4پس از – دومین –  – Pدومین پیوند پپتیدی در ریبوزوم تشکیل میشود.
-2

در هر جهش  ..................در بخش ساختاری ژن  ،..................قطعا ..................
 )1نقطهای – برخالف کراسینگاور – سبب ایجاد آلل های جدید در جمعیت میگردد.
 )2جانشینی – همانند کاهشی – بر تغییر اندازهی عامل ترانسفورماسیون بیتاثیر است.
 )3افزایشی – برخالف کاهشی – منجر به تغییر در الگوی خواندن RNAی حاصل میشود.
 )4تغییرچارچوب – همانند جانشینی – در mRNAی حاصل تغییراتی در ترتیب نوکلئوتیدها پدید میآید.

 - 3با توجه به اپران  ..................در باکتری اشریشیاکالی نمیتوان گفت که ..................
 )1لک – همزمان با اتصال پروتئین تنظیمی به بخشی از توالی تنظیمی ژن ،اتصال RNAپلیمراز به راهانداز صورت نمیگیرد.
 )2پروتئین مهارکننده – همواره به دنبال شناسایی راهانداز ،پلیمری سنتز میشود که فاقد پیوند هیدروژنی است.
RNA )3پلیمراز پروکاریوتی  -اتصال آلوالکتوز به پروتئین مهارکننده ،سبب شروع فعالیت RNAپلیمراز میشود.
 )4مولکول ناقل آمینواسیدها – توالیهای غیرژنی در تنظیم بیان ژن آن ،فاقد نقش هستند.
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معمولترین وکتورهای مورد استفاده در مهندسی ژنتیک ،همواره  .................هستند.
 )2دارای جایگاه آغاز همانندسازی
 )1فاقد توانایی تکثیر در سلولهای یوکاریوتی
 )4فاقد توانایی همانندسازی با  DNAاصلی سلول
 )3دارای اپران ژن مقاومت به آنتیبیوتیک

 - 5با توجه به شکل مقابل ،کدام گزینه به طور صحیحی بیان شده است؟
 )1در مرحله  ،2جاندار دستورزی شده هرگاه ژن بیگانه را تکثیرکند ،کروموزومهایش را مضاعف میکند.
 )2در مرحله  1همانند مرحله  ،2دستگاه آنزیمی جانور میزبان بر روی  DNAبیگانه فعالیت انجام میدهد.
 )3در مرحله  2برخالف مرحله  ،1فعالیت آنزیم DNAپلیمراز درنقطه آغاز همانندسازی صورت میگیرد.
 )4مرحله  ،1قطعا با اضافه کردن تتراسایکلین به محیط ،باکتریهای دارای  DNAنوترکیب زنده میمانند.
-6

در اولین پژوهشهای مهندسی ژنتیک ................. ،که همواره ................
 )1جانداری ژن بیگانه را دریافت کرد – در مولکولهای حاصل از رونویسی ،بخشهایی از آن ترجمه نمیشود.
 )2آنزیمهایی مورد استفاده قرارگرفتند – ژن کدکنندهی آنها درون اپرانها سازماندهی شدهاند.
 DNA )3خارجی از جانوری استخراج شد – توالی از ژنهای آن رونویسی نمیشود.
 )4ژن بیگانهای درون جاندار دستورزی شده بیان گردید – در ساختاری بدون غشا درون سلول ،نقش آنزیمی دارد.

 - 7در مراحل مهندسی ژنتیک  .................قطعا .................
 )1برش  DNAخارجی – آنزیم محدودکننده دارای دوجایگاه تشخیص در ژن خارجی است.
 )2ایجاد جاندار تراژنی – نیازمند استفاده از وکتور مناسب است.
)3در هنگام فعالیت آنزیم  – EcoRІانتهایی تکرشتهای از  DNAتولید میشود.
 )4هنگام اتصال نوکلئوتیدها به یکدیگر – وجود آنزیم لیگاز ،الزم است.
-8

-9

چند مورد عبارت زیر را به طور نامناسبی تکمیل مینماید؟ هر میکروسفری برخالف کواسرواتها میتواند ..................
الف ـ انتقال صفات به نسل های آینده را انجام دهد.

ب ـ حاوی مونومرهای ساختار اولین مولکول خودهمانندساز باشد.

ج ـ ساختاری غشایی دوالیه تشکیل داده و تقسیم شود.
2 )2
1 )1

د ـ فعالیتهای متابولیسمی خود را کنترل نماید.
4 )4
3 )3

در ضمن انقراض گروهی که قبل از پیدایش نخستین مهرهداران تخمگذار در خشکی رخ داد.................. ،
 )1برخالف انقراض گروهی بعدی ،جانوری توانایی تخمگذاری در خشکی را کسب نکرده بود.
 ) 2همانند انقراض گروهی قبلی ،جانور دارای چهار اندام حرکتی بر روی خشکی وجود نداشت.
 )3همانند نخستین انقراض گروهی ،هر مهرهدار دارای اسکلت درونی قادر به درک آن بود.
 )4برخالف آخرین انقراض گروهی ،مهرهداران داری پردهی دیافراگم کامل هنوز اشتقاق نیافته بودند.

هرگونه سواستفاده غیرمجاز از سواالت و پاسخ نامه بدون اجازه گروه آموزشی لیموترش شرعا حرام بوده و پیگرد قانونی دارد.

پیش آزمون  24دی ماه 59

مرحلهی هفتم

 - 11مطلب کلیدی نظریهی داروین در ارتباط با انتخاب طبیعی بیان میکند که ..................
 )1فراوانی نسبی برخی آللها در یک جمعیت ،در طول زمان کاهش یا افزایش مییابد.
 )2مادهی خام تغییر گونهها منابع بیانتهایی را برای انتخاب گونهها فراهم میکند.
 )3افرادی که تطابق بیشتری با محیط دارند فراوانی نسبی صفات را تغییر میدهند.
 )4وجود فنوتیپ های سازگار با محیط ،ناشی از تنوع ژنی در جمعیت است.
 - 11براساس الگویی که  ..................نمیتوان گفت که ..................
 )1تغییرات اندک در طول زمان منجر به تغییرات ناگهانی میشود – شرایط برای جایگزینی گونههای جدید فراهم میگردد.
 )2در مدت زمان طوالنی رویدادهای تدریجی سبب تشکیل گونههای جدید میشود– عوامل تغییردهندهی ساختارژنی جمعیت نقشدارند.
 )3گونهها به مدت زمان طوالنی ،دچار تغییرات چندانی نشدهاند – مستقیمترین شواهد گونهها آثاری را در خود ثبت کردهاند.
 )4محیط زندگی جانداران به یکباره خالی شدهاست – حلقه های حدواسط در شناخت سیرتحول گونهها موثر هستند
 - 12چند مورد متن زیر را به درستی تکمیل میکند؟
« در ارتباط با همهی وکتورهایی که در مهندسی ژنتیک مورد استفاده قرارمیگیرند ،میتوان گفت » ...........
الف ـ دارای پیوند بین نوکلوئتیدهای  Aو  Tهستند.
ب ـ با مصرف انرژی زیستی ،آنزیمهای خود را فعال کنند.
ج ـ با اثر آنزیم محدودکننده به قطعاتی از  DNAتبدیل میگردد.
د ـ همواره مستقل از  DNAاصلی باکتری ،همانندسازی میکند.
3 )3
2 )2
1 )1

4 )4

 - 13کدام مورد زیر به طور مناسب عبارت را کامل میکند؟
« به طور معمول .................. ،میتواند سبب  ..................شود» .
 )1جهش – تعیین جهت تغییر گونهها
 )3شدیدترین نوع درون آمیزی – تغییر فراوانی آللها

 )2شارش ژن – کاهش تفاوت بین دو جمعیت
 )4رانش ژن – ایجاد نتایج یکسان در جمعیتها

 - 14در جمعیتی تعادلی ،پس از  3ن سل خود لقاحی  ٪21به فراوانی افراد غالب خالص افزورده شود ،ن سبت افراد هموزیگوس ن سل
اول به افراد هتروزیگوس نسل سوم چقدر است؟
)1

22
3

)2

13
6

)3

26
3

)4

26
6

 - 15اگ ر در جمعیتی متعادل فراوانی مردان سالم جمعیت از نظر زالی  %14بیشتر از زنان بیمار در جمعیت باشد .چه نسبتی از افراد
زنان سالم ،ناقل هستند؟ ( تعداد مردان و زنان جمعیت برابر است )
)1

3
8

)2

8
3

)3

3
4

)4

4
3

 - 16جمعیتی در تعادل هاردی -واینبرگ ،اگر فراوانی آلل غالب و مغلوب از یک صفت با هم برابر باشد ،در صورت انجامآمیزشهای
همسان پسندانه همانند ...................
 )1خودلقاحی ،فراوانی نسبی آللها تغییر میکند.
 )3درون آمیزی ،فراوانی نسبی افراد ناخالص کاهش مییابد.

 )2ناهمسان پسندانه ،فراوانی نسبی افراد خالص افزایش مییابد.
 )4لقاح تصادفی ،ساختار ژنی جمعیت تغییری نمیکند.

 - 17در نوعی گونهزایی که  ..................صورت گرفت برخالف گونهزایی رخ داده در ..................
 )1بر اثر خشکی پاناما – مارمولک شاخدار ،در ابتدا با ایجاد مانع جغرافیایی یکی از نیروهای موثر ،کند یا متوقف گردید.
 )2به دنبال خطای میوزی والدین – گونههای سنجاب ،رانش سبب واگرایی بیشتر بین خزانههای ژنی جداشده گردید.
 )3موشهایی با رنگ تیره و روشن – گیاهان تتراپلوئیدی ،براساس نظریه ارائه شده توسط داروین قابل توجیه است.
 )4با ایجاد مانع جغرافیایی – جمعیت وارد شده به محیط جدید ،جدایی تولیدمثلی در طی چندین نسل روی میدهد.
 - 18در نوعی از انتخاب طبیعی که  ..................قطعا ..................
 )1در اثر تغییر محیط روی میدهد – فنوتیپهای در انتهای دو طیف در نسلهای بعدی فراوانی بیشتری را کسب میکنند.
 )2در حفظ تنوع بین جمعیت نقش دارد – پس از یک دورهی کوتاه مدت شایستگی تکاملی فنوتیپ حدواسط کاهش مییابد.
 )3سبب ایجاد گونههای جدید در جمعیتها میگردد – فنوتیپ حدآستانهای بر فنوتیپ افراد حدمیانه ترجیح داده شده است.
 )4فراوانی افراد دو گروه از جمعیت به تعادل میرسد – با گذشت زمان زمینه را برای اشتقاق گونهها فراهم میکند.
هرگونه سواستفاده غیرمجاز از سواالت و پاسخ نامه بدون اجازه گروه آموزشی لیموترش شرعا حرام بوده و پیگرد قانونی دارد.

آزمون زیست شناسی
پیش آزمون  24دی ماه 59

مرحلهی هفتم

 - 19به طور معمول در سدهایی که خزانه ژنی دو گونه را از یکدیگر جدا نگه می دارد ،در شرایطی که از سدی از نوع ..................
بین دو گونه باشد ،قطعا ..................
 )1جدایی زمانی – لقاح گامتهای آنها ،غیرممکن است.
 )2نازیستایی دو رگه – زادههای دورگه ،زیستا و نازا هستند.
 )3ناپایداری دودمانه دورگه – امکان تولد زادهی زایا وجود ندارد.
 )4جدایی گامتی – واکنشهای بین مولکولهای سطحی دو نوع گامت رخ میدهد.
 - 21با توجه به نمودارهای رو به رو که تغییرات آن را در مدت زمان طوالنی نشان میدهد ،نمیتوان گفت ...................
 )1انتخاب طبیعی بر سازش بیشتر فنوتیپهای میانه در طول زمان تاثیرگذار بوده است.
 )2همانند انتخاب گسلنده میتواند تنوع را در جمعیت پس چندین نسل حفظ کند.
 )3با بروز تغییرات قابل توجه درمحیط ،فرصت برای جایگزینی گونههای جدید فراهم شود.
 ) 4انتخاب طبیعی سبب غیرفعال شدن سایر نیروهای موثر برتغییر گونهها ،در طوالنی مدت بوده است.
 - 21با توجه به مراحل نمو رویان در یک بانویِ باردار ،نمیتوان گفت ..................
 )1زمانی که اندازه رویان  11برابر اندازه آن نسبت به هفته سوم پس از لقاح است ،اندامهای جنسی مشخص شدهاند.
 )2در هفتهای که حاملگی با سنوگرافی تشخیص داده میشود ،بازوها شروع به تشکیل شدن میکنند.
 )3پس از تشکیل همهی اندامهای اصلی بدن ،همهی تارهای ماهیچهای قلب قادر به انقباض ذاتی هستند.
 )4بعد از تشکیل پردههای محافظت کننده رویان ،تغذیهی آن توسط خون مادر صورت گیرد.
 - 22در چرخه ی جنســی زنان ،هرگاه که  .................میزان غلظت هورمون لوتنینی کننده در خون  .................و همینین هورمون
استروژن  .................مییابد.
 )1اولین تقسیم میوزی اووسیت اولیه کامل شود – کاهش – افزایش  )2اندازهی جسم زرد رو به کاهش باشد – افزایش – افزایش
 )3هورمون  FSHبه باالترین حد خود برسد – افزایش – کاهش  )4هورمون پروژسترون در خون شروع به افزایش کند– کاهش – کاهش
 - 23کدام گزینه به طور نامناسبی عبارت زیر را کامل مینماید؟
به طور معمول در  ..................هییگاه ..................
 )1مردان ،هورمون موثر تحریک تقسیم سلولهای لولهی اسپرم ساز – در ایجاد توانایی حرکت در اسپرمها دخالت ندارد.
 )2زنان ،حداکثر میزان هورمون ترشح شده از سلولهای احاطه کننده اووسیت – در ایجاد پاسخ خودتنظیمی مثبت نقش ندارد.
 )3زنان ،هنگامی که اووسیت ثانویه دومین تقسیم میوزی را کامل میکند –همزمان پارگی در تخمدان مشاهده نمیشود.
 )4مردان ،اولین غدهای کهمحتویات آن با اسپرمها ادغام میشود – در جهت خنثیسازی محیط اسیدی واژن عمل نمینماید.
 - 24چند مورد به درستی بیان شده است؟
الف ـ درون لولههای اسپرمساز دو نوع اسپرم از نظر کروموزوم جنسی وجود دارد.
ب ـ درون بیضه هستهی اسپرم تمایز نیافته از حالت کروی خارج شده و مسطح میشود.
ج ـ در طی تمایز ساختاری که در اسپرم دارای آنزیم است ،پهن شده و بخشی از هسته را احاطه میکند.
د ـ در بیضههای مرد بالغ دو نوع اسپرم از نظر توانایی حرکت یافت میشود.
هـ ـ اسپرم با حرکت تاژکهای خود از لولههای اسپرمساز وارد اپیدیدیم میشود.
4 )1

3 )2

2 )3

1 )4
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 )1آمادگی بدن برای لقاح  -از هیپوفیز ترشح میشود.
 )2تبدیل فولیکول به جسم زرد  -توسط نورونهای ویژهای سنتز میگردد.
 )3تکمیل اولین تقسیم میوزی  -ساختاری مشابه مولکول کلسترول دارد.
 )4ترشح تستوسترون از بیضهها  -نمیتواند از غشای سلول هدف عبور کند.

هرگونه سواستفاده غیرمجاز از سواالت و پاسخ نامه بدون اجازه گروه آموزشی لیموترش شرعا حرام بوده و پیگرد قانونی دارد.

