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هفت خوان زیست شناسی دکتر جعفر فرزانه

داوطلبین محترم کنکور علوم تجربی
لطفاً:
قبل از مطالعه ی این خوان به ترتیب فصل های زیر را از کتاب درسی زیست شناسی چهارم دبیرستان مطالعه کنید.
فصل( 6پیدایش و گسترش زندگی) فصل( 4تغییر و تحوّل گونه ها) فصل( 3پویایی جمعیت و جوامع زیستی) فصل( 0رفتارشناسی ) فصل( 9میکروبها) فصل( 01آغازیان) -فصل( 00قارچها)
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میکروب ها ( ویروس ها و باکتری ها )
نکته  :عالوه بر ویروس ها و باکتری ها  ،قار چها و آغازیان تک سلولی هم میکروب اند.
ویژگی های مشترک همه ی جانداران عبارتست از :
ساختار سلولی – رشد -تولید مثل – هومئوستازی -متابولیسم
کوچکترین جانداری که ویژگی های فوق را دارند ،باکتریها هستند .ویروس ها زنده نیستند زیرا ویژگی های حیات در
آن وابسته به سلول میزبان است .
ناکت ویروس ها :
-0اولین بیماری ویروسی کشف شده  ،بیماری موزائیک تنباکو
(عامل بیماری  )TMVاست که در آن برگ گیاه تنباکو  ،لکه دار یا
موزائیک مانند می شود .
-7استنلی توانست پس از استخراج  ، TMVآنرا بلوری کند و چون
سلول پس از خارج شدن از تبلور نمی تواند فعال باشد نتیجه گرفت
است که  ، TMVیک ماده شیمیایی است نه یک موجود زنده.
-6کپسومرهای کپسید ویروس با آرایش خاص بهم متصل می شوند و آنرا بوجود می آورند .
-4مثال ویروس های  RNAدار کتاب درسی عبارتست از :
–HIV-TMVویروس آنفوالنزا – ویروس هاری
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-5مثال ویروس های  DNAدار عبارتست از :
ویروس آبله مرغان  ،زگیل  ،هرپس تناسلی  ،آبله انسانی و اکثر باکتریوفاژها .
 -3اکثر ویروس های جانوری پیرامون کپسید خود  ،پوشش دارند که از پروتئین  ،لیپید و گیلکوپروتئین ساخته شده است .
وظیفه پوشش  ،یاری کردن ویروس در ورود به سلول میزبان است .
-0مثال ویروس های پوشش دار عبارتست از :
ویروس آنفوالنزا  ،ویروس هرپس تناسلی  ،ویروس آبله ی اگوی HIV ،
-8مثال ویروس های بدون پوشش عبارتست از :
آدنو ویروس  TMV ،وباکتریوفاژها
-9برخی از پروتئین ها و گیکوپروتئین های پوشش ،منشأ ویروسی دارند (آنتی ژن های ویروسی )
-01منشأ تمام لیپیدها و فسفولیپیدهای پوشش ویروس ها از غشای سلولی میزبان قبلی است .

6

19076330190

هفت خوان زیست شناسی دکتر جعفر فرزانه

 -00آنزیم های ویروسی که در درون کپسید و یا فضای کپسید و پوشش قرار دارند منشأ ویروسی دارند یعنی ژن این آنزیم
ها درون ماده ی وراثتی ویروس است .
 DNA-07و  RNAویروس ممکن است دو رشته ای یا تک رشته ای و همچنین ممکن است حلقوی یا خطی باشند.

انواع ترکیب کپسید ویروس ها :
الف) مارپیچی  :مانند TMV
ب) چند وجهی  :مانند آدنوویروس  ،ویروس هرپس تناسلی  ،کپسید باکتریوفاژها

انواع ویروس ها از نظر پوشش :
الف) ویروس های فاقد پوشش :
-0مارپیچی  :مانند TMV
-7چند وجهی  :مانند آدنو ویروس
-6ساختار پیچیده  :مانند باکتریوفاژها
ب) ویروس های پوشش دار :
معموالً کروی شلکند مانند ویروس هرپس تناسلی و ویروس آنفوالنزا
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سوال  -58در هر ویروس دارای  ..........................یافت می شود ( .کنکور سراسری )97
الف) کپسید مارپیچی  ،پوششِ لیپیددار
ب)کپسید چند وجهی  ،ریبونولکئیک اسید
ج)دم مارپیچی  ،یکنوع اسید هسته ای
د) دئوکسی ریبونولکئیک اسید  ،آنزیم های مخصوص

سوال  -59در هر ویروس دارای  ...............یافت می شود( .کنکور سراسری خارج از کشور )97
 ) 0دم مارپیچی ،ریبونولکئیک اسید
 ) 7کپسید چندوجهی ،پوشش لیپیددار
 ) 6پوشش پروتئینی ،آنزیم های متابولیسمی
 ) 4دئوکسی ریبونولکئیک اسید ،کپسید
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سوال  -31ویروس آنفوالنزا از نظر داشتن پوشش به  .............شباهت دارند از نظر ماده ی ژنتیکی با عامل
مولد ............تفاوت دارد ( .کنکور سراسری )89
الف)ویروس آبله اگوی – هاری
ب)آدنو ویروس – نقص ایمنی اکتسابی
ج)ویروس موزائیک تنباکو -زگیل
د)ویروس هرپس تناسلی – آبله مرغان

نکته  :مفهوم آلوده شدن میزبان توسط ویروس عبارتست از :
ویروس یا ماده ی ژنتیک ویروس وارد سلول میزبان می شود .
پس از آلوده سازی میزبان توسط ویروس یکی از مسیرهای زیر ممکن است طی شود:
الف)چرخه ی لیتیک
ج)همانندسازی آهسته ی ویروس

ب)چرخه ی لیزوژنی
د)پنهان شدن ویروس

سوال  -30هر ویروسی که بتواند از طریق شاکف های کوچک دیواره به سلول میزبان وارد شود ،ممکن است
( .....................کنکور سراسری  94خارج کشور)
 )0در شرایطی توسط پادتن ها خنثی گردد.
 )7پوشش های لیپیدی خود را پیوسته حفظ نماید.
 )6از طریق سلول های غیرزنده ،در بدن میزبان انتشار یابد.
 )4تحت تأثیر بعضی بازدارنده ها ،متابولیسم خود را متوقف نماید.
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سوال -37چند مورد ،عبارت زیر را به طور نامناسب تکمیل می کند؟(کنکور سراسری )94
هر ویروسی که بتواند از طریق شاکف های کوچک دیواره ،به سلول میزبان وارد گردد ،ممکن است ....
الف-پوشش لیپیدی خود را پیوسته حفظ نماید.
ب-در پی فعالیت پالسموسیت ها غیرفعال شود.
ج-از طریق سلول های غیرزنده ،در بدن میزبان منتشر شود.
د-تحت تأثیر بعضی بازدارنده ها ،متابولیسم خود را متوقف نماید.
0 )0

7 )7

6 )6

4 )4

ناکت :
-0در مراحل آلوده سازی  ،همانندسازی ویروسی که با تخریب سلول همراه است چرخه ی لیتیک نامیده می شود .
-7در مرحله ی لیزوژنی  ،ماده ی وراثتی ویروس پس از آلوده سازی میزبان شروع به همانندسازی نمی کند بلکه خود
را درون کروموزم میزبان جای می دهد که به این ماده ی وراثتی پرو ویروس می گویند .
-6در چرخه ی لیزوژنی  ،سلول های دختر حاصل از تقسیم سلولی هم پرو ویروس هستند.
-4تغییر شرایط محیط سلول میزبان می تواند پرو ویروس را وارد چرخه ی لیتیک کند.
 -5باکتریوفاژها در باکتری ها از طریق چرخه ی لیتیک یا لیزوژنی همانندسازی می کنند ولی نمی توانند بصورت آهسته در
باکتری ها همانند سازی کنند .برخی از ویروس های جانوری به آهستگی همانندسازی می کنند.
-3در پرو ویروس ها  ،همه ی ژن های ویروس بیان نمی شود چون ویروس اکمل تشکیل نمی شود .
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 -0ویروس مولد تب خال آدمی از طریق خراش پوست وارد سلول های پوست شده و به سرعت در آنها تکثیر پیدا می
کنند و باعث تخریب این سلول ها می شوند ( چرخه ی لیتیک)  .این ویروس می تواند وارد نورون های صورت
شده و در آن چرخه ی لیزوژنی را داشته باشد  .در فشار روحی و یا تب پروویروس تب خال به آهستگی همانندسازی کرده
و از طریق اگزوسیتوز از نورون ها خارج می شود  .ویروس پس از ورود به سلول پوست وارد چرخه ی لیتیک شده و تخریب
سلول های پوستی بصورت تب خال دیده می شود .

سوال  -36در مقایسه ی چرخه های لیزوژنی و لیتیک باکتریوفاژها  ...................... ،منحصراً در چرخه ی لیتیک
دیده می شود ( .کنکور سراسری )80
الف) تشکیل پرو ویروس

ب) بیان ژن کپسید

ج) همانند سازی  DNAباکتریوفاژ

د) انتقال ژن های باکتریوفاژ به نسل بعدی باکتری

سوال -34در برخی از سلول های پوست انسان ،تظاهرات بیماری تب خال قابل رویت است .میتوان گفت
که این سلول ها پس از آنکه در معرض حمله ی عامل بیماریزا قرار گرفتند ( .............. ،کنکور سراسری )97
الف)در مقابله با عملکرد آنزیم های متابولیسمی میکروب مربوطه ناتوان گردیدند.
ب)فقط توانستند ژن های ویروسی را در درون کروموزم خود جای دهند.
ج)به سبب تولید اینترفرون نسبت به ویروس مقاوم گشتند .
د)ژن ها و پروتئین های ویروسی را سنتز نمودند .

پریون ها و ویروئیدها :
-0پریون ها  ،از پروتئین ساخته شده اند بنابراین منومر سازنده ی آنها آمینواسید بوده و در آن پیوند پپتیدی وجود دارد .
-7پریون ها بطور طبیعی در بدن انسان وجود دارند .
-6پریون ها  ،وقتی بیماریزا می شوند که تغییر شلک ناخواسته داشته باشند.
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-4پریون طبیعی پس از برخورد با پریون بیماریزا (تغییرشلک یافته)  ،بیماریزا می شود .
 -5اولین بار آلودگی با پریون ها در یک بیماری گوسفندی گزارش شده وعامل بیماری جنون اگوی نیز پریون
است.
-3پریون ها در انسان و در برخی از جانوران بیماریزا هستند .
-0ویروئید RNA ،تک رشته ای بدون کپسید است .
-8ویروئید ها از عوامل مهم بیماریزا در گیاهان هستند .
-9پریون های بیماریزا به درون نورون های مغزی ورود پیدا کرده و باعث
تخریب سلول های مغزی می شوند .

سوال  -35عامل کدام بیماری  ،در بدن میزبان به روش بسیار متفاوتی ازدیاد می یابد؟
(کنکور سراسری )80
الف) موزائیک تنباکو

ب)جنون اگوی

ج)آبله ی اگوی

د)هرپس تناسلی

باکتری ها:
ناکت باکتریها

:

 -0اجتماع باکتری ها  ،ساختار پرسلولی محسوب نمی شود  ،چون دیواره ی باکتریها یکپارچه و بدون منفذ است و بر خالف
جانداران پرسلولی واقعی ،سیتوپالسم آنها ارتباط مستقیمی با یکدیگر ندارد  .پس تمام باکتریها  ،تک سلولی اند.
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-7جنس شیمیایی دیواره ی سلولی در قارچ ها  ،کیتین  ،در سلول های گیاهی  ،سلولز و دیگر پلی سااکریدها و در باکتری
ها از پیتید و گیلاکن است .

سوال -33کیتین  ،ماده ی اصلی دیواره ی سلولی کدام است ؟ (کنکور سراسری )87
الف)استرپتومایسز

ب) نیتروزموناس

ج)لکستریدیوم

د)پنی سیلیوم

سوال  -30عامل مولد بیماری ذات الریه  ..................... ،دارد ( .کنکور سراسری )90
الف) در اطراف بخشی از سیتوپالسم خود کپسول
ب)از نظر آنزیم رونویسی کننده به مخمر نان شباهت
ج)توانایی تبدیل مولکول های غیرآلی به مولکول های آلی را
د)در دیواره ی خود ترکیبی از دو نوع پلیمر

سوال  -38در هیچکدام از باکتری ها  ،اماکن  ...................وجود ندارد ( .کنکور سراسری )90
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الف ) دریافت ماده ی ژنتیکی از محیط خارج
ب)مقاومت در شرایط نامطلوب محیطی
ج)اتصال مولکول  DNAبه غشای پالسمایی
د)تقسیم شدن پس از تکثیر میکروتوبول ها

سوال  -39عامل مولد کدام بیماری هر دو نوع اسید نولکئیک ( DNAو  )RNAاست؟ (کنکور سراسری )87
الف) سل ریوی
ج)موزائیک تنباکو

ب)جنون اگوی
د)آبله مرغان

سوال  -01عامل مولد کدام بیماری ،دو نوع اسید نولکئیک دارد؟ (کنکور سراسری )88
الف) کزاز

ب) هرپس

ج) آبله مرغان

د) جنون اگوی

جانداران از نظر شیوه ی تولید مواد آلی مورد نیاز به  7گروه لکی تقسیم می شوند :
الف) جانداران اتوتروف  :از انرژی نور خورشی د (فتواتوتروف) و یا از انرژی موجود در مواد معدنی (شیمیو اتوتروف)
استفاده شده و از مواد معدنی  ،مواد آلی ساخته می شود .
در این جانداران  ،منبع کربن مواد آلی ساخته شده  CO7 ،است .
ب) جانداران هتروتروف  :انرژی الزم برای تولید مواد آلی مورد نیاز خود را از ترکیبات آلی ساخته شده توسط جانداران
دیگر بدست می آورد  .در این جانداران  ،منبع کربن مواد آلی ساخته شده  CO7 ،نبوده و ترکیبات آلی ساخته شده توسط
جانداران دیگر است .
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برحسب شیوه ی کسب انرژی  ،باکتریها در  6گروه قرار می گیرند:

الف) باکتری های فتوسنتز کننده ( فتواتوتروف ) :
نور خورشید  ،منبع انرژی و  , CO7منبع کربن ترکیبات آلی است  .بر اساس نوع رنگیزه ی فتوسنتزی به  4گروه تقسیم می
شوند :
 -0باکتری های گوگردی سبز
 -7باکتریهای گوگردی ارغوانی :
در محیط بی هوازی رشد می کنند و حضور اکسیژن برایشان سمی است  .بجای  H7oاز ترکیبات گوگردی (مثل )H7S
بعنوان منبع الکترون استفاده می کنند .
 -6باکتریهای غیرگوگردی ارغوانی :
از ترکیبات آلی مثل اسیدها و کربوهیدارات ها بعنوان منبع الکترون استفاده می شود منبع کربن  CO7 ،نیست بلکه ترکیبات آلی
( مانند اسیدها و کربوهیدرات ها) است .این باکتری ها در واقع فتوهتروتروف هستند.
کتاب درسی این باکتری ها را در باکتریهای فتوسنتزکننده طبقه بندی کرده است پس اگر منبع کربن این باکتری ها
مورد سوال بوده حتماً  CO7گزینه صحیح انتخاب می شود .
 -4سیانوباکتریها :
شیوه ی کسب انرژی همانند یواکریوت های فتوسنتز کننده (گیاهان و بعضی از آغازیان) است ،پس این باکتری
ها با استفاده از انرژی نورخورشید  ،از  CO7بعنوان منبع کربن در ساخت ترکیبات آلی استفاده می کنند .
منبع الکترون  H7O ،است .طی فتوسنتز  O7 ،آزاد می شود  .غالباً کپسول ژله مانند پیوسته ای  ،زنجیره ای از این سلول
ها را می پوشاند  .بسیاری از آنها مانند آنابنا می توانند نیتروژن را تثبیت کنند (سلول های خاص در ساختار رشته ای
آن وجود دارد که نیتروژن را تثبیت می کنند)  .منظور از تثبیت نیتروژن ،تبدیل  N7هوا به یون آمونیوم ( )NH4+است .
 NH4+به مواد آلی کربن دار منتقل شده و برای تشکیل مواد آلی نیتروژن دار مانند آمینو اسیدها باکر می رود .
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غشای پالسمایی چین خورده این باکتریها  ،محل رنگیزه های فتوسنتزی و مولکول های ناقل الکترون است.
این باکتری ها دارای فتوسیستم  Iو  IIهستند و از الکترون های آب برای احیای  NADP+به  NADPHاستفاده
می کنند .

ب) باکتریهای شیمیواتوتروف :
انرژی خود را از طریق برداشتن الکترون ها از مولکول های غیرآلی ( مانند  NH6و  )H7Sبدست می آورند و با استفاده
از این انرژی  CO7 ،را احیا (تثبیت ) می کنند.
باکتری های شیمیو اتوتروف که در خاک زندگی می کنند و از نظر کشاورزی اهمیت دارند ،نیتروزموناس و نیتروباکتر هستند .
این باکتری ها در چرخه ی نیتروژن نقش شوره گذاری بر عهده دارند.
شوره گذاری فرایندی است که طی آن بوسیله اکسیداسیون آمونیاک به نیترات تبدیل می شود.
نیتروزموناس  ،یون آمونیوم را به یون نیتریت اکسید می کند .
نیتروباکتر ،نیتریت را به نیترات اکسید می کند .
باکتریهایی که در آب های جوشان نزدیک خروجی مواد آتشفشانی در اعماق اقیانوس ها زندگی می کنند شیمیواتوتروف
هستند  .این باکتری ها از  H7Sو دیگر مواد معدنی ،انرژی کسب می کنند.
این باکتری ها می توانند گوگرد را به ترکیبات محلول تبدیل کنند ،بنابراین در جداسازی مس و اورانیوم از سنگ معدنی
گوگرد مورد استفاده قرار می گیرند.
سوال  -00چند مورد ،جمله ی مقابل را به طور صحیحی تکمیل می نماید؟(کنکور سراسری خارج از کشور )97
باکتری گوگردی سبز و آنابنا  ،هر دو ..........
الف) هوازی میباشند.
ب) می توانند نیتروژن را تثبیت نمایند.
ج) توانایی ایجاد ساختار رشتهای را دارند.
د) کربن اکنی را به کربن آلی تبدیل میکنند.
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هـ) از آب به عنوان منبع الکترون برای فتوسنتز استفاده میکنند.
0 )0

7 )7

6 )6

4 )4

ج) باکتریهای هتروتروف :
منبع انرژی و کربن مورد استفاده  ،مواد آلی ساخته شده توسط دیگر جانداران است  .بیشتر باکتری ها هتروتروف اند.
باکتریهای تجزیه کننده (ساپروفیت)  ،هتروتروف اند .
از این باکتریها در پاکسازی آلودگی های نفتی و شیمیایی استفاده می شود .
باکتریهای بیماریزا هتروتروف اند و رابطه ی انلگی با میزبان خود دارند  .ریزوبیوم ها که مهمترین باکتریهای تثبیت کننده
نیتروژن اند  ،هتروتروف اند  .این باکتریها  ،معموالً در غده های روی ریشه های گیاهان خانواده ی پروانه واران
مانند سویا  ،لوبیا  ،بادام زمینی  ،یونجه  ،شبدر زندگی می کنند.
رابطه ی ریزوبیوم با گیاه از نوع همیاری است .
باکتری های تجزیه کننده سلولز در لوله ی گوارش بسیاری از پستانداران گیاهخوار هتروتروف هستند.
باکتری های همزیست روده ی بزرگ انسان ،هتروتروف است  .این باکتریها با تجزیه سلولز به لگوکز می توانند مقدار
کمی ویتامین های  Bو  Kرا بسازند .
فعالیت این باکتری ها ممکن است برای انسان مفید یا مضر باشد  ،بطوریکه نیمی از آنتی بیوتیک ها توسط گونه های
مختلف استرپتومایسز ساخته می شوند.
ب سیاری از غذاهای تخمیری و برخی مواد شیمیایی (مثل استون و بوتانُل) توسط این باکتری ها ساخته می شوند
برخی از این باکتری ها برای انسان بیماریزا هستند .

سوال - 07هر باکتری  ، ..........می تواند ( .......کنکور سراسری خارج از کشور )96
 )0فتواتوتروف – از میزان سولفید هیدروژن محیط باکهد.
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 )7شورهگذار – پیروویک اسید را تولید و مصرف نماید.
 )6هتروتروف – از طریق زنجیرهی انتقاال لکترون NAD+ ،را بازسازی نماید.
 )4تثبیت کنندهی نیتروژن – با استفاده از کربن غیرآلی ،ترکیبات آلی متنوعی بسازد.

سوال - 06هر باکتریی که بتواند بر ای ساختن ترکیبات آلی خود ،از  ............به عنوان منبع الکترون استفاده نماید،
( ..............کنکور سراسری  94خارج کشور)
 )0ترکیبات گوگردی -انرژی زیستی قابل استفاده خود را تنها در حضور اکسیژن به دست می آورد.
 )7ترکیبات آلی -بازسازی  NAD+را با استفاده از یک پذیرنده آلی هیدروژن انجام می دهد.
 )6ترکیبات غیرگوگردی – در غشاء خود رنگیزه های فتوسنتزی دارد.
 )4آب – در پی تولید  ، NAD+به طور مداوم  ATPمی سازد.

سوال  -04هر باکتریی که بتواند برای ساختن ترکیبات آلی خود ،از  ...............به عنوان منبع الکترون استفاده کند،
( ............کنکور سراسری )94
 )0ترکیبات غیرگوگردی -در پی تولید  ،NAD+به طور مداوم  ATPمی سازد.
 )7آب -انرژی زیستی قابل استفاده خود را تنها در حضور اکسیژن به دست می آورد.
 )6ترکیبات گوگردی -برای بازسازی  NAD+به یک ترکیب غیرآلی نیاز دارد.
 )4ترکیبات غیرآلی -در غشاء خود فاقد رنگیزه های فتوسنتزی است.
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روش های بیماریزایی باکتریها :
-0روش انلگی :
باکتری با ترشح آنزیم های گوارشی و تجزیه مواد آلی موجود در بدن میزبان،
غذای خود را بدست می آورند .مثالً :
الف) مایکوباکتریوم توبرلکوزیس که باعث بیماری سل (یکی از بیماریهای
ریوی) می شود و عفونت از طریق تنفس قطرات ریز آلوده به باکتری منتقل
می شود .
ب) پروپیونی باکتریوم آکنس که باعث جوش صورت می شود (باعث متابولیزه شدن چربی غدد چربی پوست می شود) .
-7روش تولید توکسین :
توکسین ترکیبات شیمیایی ترشح شده از بعضی باکتریها است که برای سلول های
یواکریوتی سمی است  .توکسین ممکن است درون بدن فرد و یا در غذای آلوده به
باکتری تولید شوند.
بیماری هایی که توسط توکسین باکتریها تولید میشود عبارتست از :
الف) بیماری دیفتری  :توسط کورینه باکتریوم دیفتر یا که گرم مثبت است تولید می شود  .این باکتری در لگو رشد می کند
امّا توکسین آن بر قلب  ،اعصاب  ،کبد و لکیه ها اثر می کند.
ب) شایع نوع مسمومیت غذایی  :توسط استافیلوکوکوس اورئوس بوجود می آید  .این باکتریها در غذا ،توکسین ترشح می کنند
و باعث تهوع  ،استفراغ و اسهال می شوند .
ج) بیماری بوتولیسم  :توسط لکستریدیوم بوتولینم بوجود می آید  .این باکتری می تواند آندوسپور بوجود آورد که در محیط بی
هوازی تکثیر می یابند و توکسین ترشح می کنند .این باکتریها در محیط بی هوازی ،مقدار زیادی اگز تولید می کنند .توکسین
این باکتری بر دستاگه عصبی اثر کرده و باعث دوبینی و فلج شدگی می شود .بعضی از مبتالیان در اثر ناتوانی در تنفس (فلج
شدن ماهیچه های تنفسی) می میرند.
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این باکتریها مانع از آزاد شدن استیل کولین می شوند .
نکته  :باکتریهایی که توکسین ترشح می کنند ممکن است گرم مثبت یا منفی باشند.

سوال  -05به کمک باکتری های  ..............می توان اورانیوم را از سنگ معدنی گوگرد دار جدا کرد ( .کنکور
سراسری )83
الف) شیمیوا توتروف

ب)هتروتروف

ج)گوگردی سبز

د)گوگردی سبز و ارغوانی

سوال  -03شیوه ی کسب انرژی کدام با سایرین تفاوت اساسی دارد ؟ (کنکور سراسری )86
الف) ریزوبیوم

ب)استرپتومایسز

ج)نیتروزموناس

د)مایکوباکتریوم توبرلکوسیز

سوال  -00همه ی باکتری های هتروتروف ( ....................کنکور سراسری )83
الف) در خاک زندگی می کنند

ب)از ترکیبات آلی انرژی می گیرند.

ج)تثبیت کننده ی نیتروژن هستند.

د)آنزیم هایی برای تنفس بی هوازی دارند.

سوال  -08کدام جاندار از ترکیبات آلی زیستاگه خود بعنوان منبع کربن و انرژی استفاده می کند و نیتروژن را نیز تثبیت می
نماید ؟ (کنکور سراسری )89
الف) نیتروباکتر

ب)آنابنا

ج)ریزوبیوم

د)متانوژن
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سوال -09در مورد محل تقسیم یا تکثیر عوامل بیماریزا در بدن انسان کدام نادرست است؟ (کنکور سراسری )86
الف) کورینه باکتریوم دیفتریا در لگو
ب)ویروس تب خال در سلول های عصبی
ج) HIVدر گروه خاصی از سلول های ایمنی
د)لکستریدیوم بوتولینوم در سلول های عصبی

سوال  -81کدام عامل بیماریزا ،موجب آسیب های جدی در کبد می شود ؟ (کنکور سراسری )85
الف) پروپیونی باکتریوم آکنس

ب)کورینه باکتریوم دیفتریا

ج)استافیلوکوکوس اورئوس

د)مایکوباکتریوم توبرلکوسیز

سوال  -80کدام از ویژگی های کورینه باکتریوم دیفتریا نیست؟ (کنکور سراسری )83
الف) گرم مثبت است .

ب)ژن های گسسته دارد.

ج)توکسین ترشح می کند .

د)دیواره ی پیتید ولگیاکنی دارد.

08

هفت خوان زیست شناسی دکتر جعفر فرزانه

19076330190
خالصه چرخه نیتروژن به قرار زیر است :

باکتریهای شوره زُدا

N2جو
جانوران

گیاهان

باکتری های تثبیت
تجزیه کننداگن

𝑁𝑂3−

کننده ی نیتروژن در

(باکتری های هوازی و بی هوازی و
قارچ ها)

نیتروباکتر

𝑁𝑂2−

𝑁𝐻4+

ریشه ی گیاهان
خانواده ی پروانه
واران

باکتریهای تثبیت کننده ی نیتروژن خاک

نیتروزموناس

𝑵𝑯+
در چرخه نیتروژن فقط برخی از باکتری ها مثل آنابنا و ریزوبیوم مشارکت می کنند ،این دو نوع باکتری  N7 ،جو را به 𝟒
خاک تبدیل می کنند .
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باکتری

آنابنا

نیتروباکتر یا نیتروزموناس

استرپتومایسز

ریزوبیوم

فرایند
تثبیت CO7

+

+

-

-

تثبیت N7

+

-

-

+

سوال  -87در چرخه ی نیتروژن  ،کدام  ،نقشی مشابه با ریزوبیوم های ریشه ی سویا دارد؟ (کنکور سراسری )85
الف ) نیتروباکتر

ب) آنابنا

ج) استرپتومایسز

د) نیتروزموناس

ناکت:
.0هموفیلوس آنفلوانزا را با هموفیلوس اشتباه نگیرید .هموفیلوس آنفلوانزا نوعی باکتری ،در حالیکه هموفیلوس نوعی ویروس
است.
. 7باکتریوفاژ را با باکتری اشتباه نگیرید .باکتریوفاژ نوعی ویروس است که باکتری را آلوده می کند.
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بخشی از جزوه هفت خوان زیست دکتر فرزانه ویژه کنکور
سابقه ی آموزشی دکتر فرزانه
الف -بیوگرافی تحصیلی:
رشته تحصیلی دیپلم  :علوم تجربی
رشته تحصیلی دوره لیسانس :دبیری زیست شناسی
رشته تحصیلی دوره فوق لیسانس :بیوشیمی پزشکی

رشته تحصیلی دوره دکترای تخصصی :ژنتیک مولکولی
ب -بیوگرافی آموزشی:


دبیر رسمی آموزش و پرورش ناحیه  0کرج با  75سال سنوا ت خدمت آموزشی– کد پرسنلی



مدرس دوره های ضمن خدمت آموزش و پرورش



مدرس دوره های کوتاه مدت آموزش و پرورش



مدرس دوره های زیست شناسی مراکز تربیت معلم (دارای گواهی صالحیت تدریس)



مدرس دوره های آموزش سرباز معلمان مراکز تربیت معلم



مدرس مدارس نمونه دولتی ،شاهد ،پیش دانشاگهی،المپیاد،فرزاناگن و آموزشاگه های مطرح و معتبر



مدرس دروس بیوشیمی ،ژنتیک،سلولی و مولکولی ،فیزیولوژی و ....در رشته های مختلف دانشاگه های دولتی

51175401

و آزاد


آموزش به روش (CBTمبتنی بر اکمپیوتر)



مدرس نرم افزارهای آموزش الکترونیک و الکسهای اکراگهی و آزمایشاگهی زیست شناسی



مدرس الکس تقویتی و آمادگی کنکور زیست شناسی به مدت  05سال



تدو ین درسنامه ،تست های تالیفی،جزوات متنوع درس زیست شناسی



تدریس در الکسهای هوشمند و استفاده از آزمایشاگه و مواد کمک آموزشی
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ج-بیوگرافی علمی:


دارنده بیش از  0711ساعت گواهینامه آموزش ضمن خدمت تخصصی زیست شناسی



حضور در اولین کنفرانس ملی زیست شناسی و ارائه مقاله علمی بعنوان نماینده دبیران زیست شناسی استان



دارنده گواهی روش تحقیق و مقاله نویسی ،دوره های آموزش نرم افزارهای تخصصی از مراکز معتبر دولتی



مولف کتابهای بیوشیمی و ژنتیک عملی و تئوری و ...



آشنایی اکمل با زبان تخصصی زیست شناسی و علوم رلیانه و اینترنت و سخت افزار

د-بیوگرافی مسئولیت های اجرایی:


سرگروه زیست شناسی منطقه و استان



مسئول برگزاری آزمونهای المپیاد و مسابقات اکراگهی و آزمایشاگهی زیست شناسی



داور مسابقات جشنواره های الگوی برتر تدریس و مصحح اوراق امتحانی کشوری و ارزیاب تالیفات دبیرا ن
زیست شناسی منطقه و استان



عضو پیوسته انجمن ژنتیک ایران و انجمن بیو تکنولوژی ایران

وب سایت :
Http://www.dabirezist.com
وبالگ:
Http://www.dabirezist.blofa.com
پست الکترونیک:
jfarzaneh57@gmail.com

تلفن تماس:
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پاسخ نامه تشریحی سواالت داخل متن
جواب سؤال :58
گزینه ی ج درست است  .به طور لکی در هر ویروس یکی از دو نوع اسید هسته ای (اسید نولکئیک) DNA ،یا
 RNAوجود دارد
تشریح سایر گزینه ها :
الف) در مورد  TMVصدق نمی کند .
ب) مثالً آدنوویروس ،ویروس هرپس تناسلی و باکتریوفاژ با داشتن کپسید چند وجهی دارای  DNAاند .
د) آنزیم های مخصوص در بعضی ویروس ها دیده می شوند .
جواب سوال : 59
گزینه 4درست است  .تمام ویروسها ،چه آنهایی که مادهی وراثتی اشان  DNAو چه آنهایی که مادهی
وراثتی اشان  RNAاست ،کپسید دارند.
 ) 0باکتریوفاژها ،ویروس هایی دارای دم مارپیچیاند که مادهی وراثتی آنها به طورمعمول  DNAاســـت،نه
. RNA
) 7ویروس دارای کپسید چند وجهی ممکن است پوشش لیپیدی نداشته باشد.
) 6ویروس ها(چه پوشش دار و چه غیر پوشش دار)آنزیم ندارند.
جواب سؤال : 31
گزینه ی د درست است  .با توجه به جدولی که در درسنامه ارائه شده و ویروس های مورد مطالعه ی کتاب درسی را
از نظر ماده ی وراثتی ،شلک کپسید ،پوشش و شلک مقایسه می کند مشخص می شود که فقط گزینه د عبارت درستی
است .
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جواب سوال :30
گزینه  6درست است  .دیواره سلولی در گیاهان ،باکتری ها ،قارچ ها و بعضی از آغازیان دیده می شود .کتاب
درسی به ورود ویروس به قارچ ها و بعضی از آغازیان اشاره نکرده .اگر ویروس وارد شیره خام در آوندهای چوبی
گیاهان شود (که سلول های غیرزنده اند) قابل انتشار خواهد بود.
تشریح سایر گزینه ها :
 )0در گیاهان و باکتری ها ،پالسموسیت وجود ندارد که پادتن ترشح کنند .
 )7ما باید دنبال استثنا باشیم .مثالً ویروس  TMVکه میزبان گیاهی دارد پوشش لیپیدی ندارد .شرایط این گزینه
برای ویروس های جانوری صحیح است.
 )4هیچ ویروسی متابولیسم ندارد بنابراین تحت تأثیر بازدارنده ها هم قرار نمی گیرند.

جواب سوال :37
گزینه  6درست است .تشریح موارد:
الف) دیواره سلولی در گیاهان ،باکتری ها ،قارچ ها و بعضی از آغازیان دیده می شود .کتاب درسی به ورود ویروس
به قارچ ها و بعضی از آغازیان اشاره نکرده .ما باید دنبال استثنا باشیم .مثالً ویروس  TMVکه میزبان گیاهی دارد
پوشش لیپیدی ندارد .شرایط این گزینه برای ویروس های جانوری صحیح است .پس این مورد نادرستی
است.
ب) در گیاهان و باکتری ها ،پالسموسیت وجود ندارد .بنابراین مورد نادرستی است .
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ج) اگر ویروس وارد شیره خام در آوندهای چوبی گیاهان شود (که سلول های غیرزنده اند) قابل انتشار
خواهد بود .پس مورد درستی است.
د) هیچ ویروسی متابولیسم ندارد بنابراین تحت تأثیر بازدارنده ها هم قرار نمی گیرند .پس مورد نادرستی است.
جواب سؤال: 36
گزینه ی ب درست است  .طی چرخه ی لیتیک ،پروتئین های ویروسی (از جمله کپسید) تولید می شود که مستلزم
آن بیان ژن کپسید است .
تشریح سایر گزینه ها :
الف )طی تشکیل پرو ویروس ،همه ی ژن های ویروس (از جمله ژن های کپسید) بیان نمی شود و به
همین دلیل ویروس اکمل هم تشکیل نمی شود .
ج) باکتریوفاژها در باکتری ها می توانند هم از طریق چرخه ی لیتیک و هم از طریق چرخه ی لیزوژنی
همانندسازی کنند .
د) در چرخه ی لیزوژنی ،سلول های دختر حاصل از تقسیم دوتایی باکتری ها هم پرو ویروس هستند  .چنین
فرآیندی در چرخه لیتیک دیده نمی شود .
جواب سؤال :34
گزینه ی د درست است  .تخریب سلول میزبان ،به معنی تکثیر ویروس است  .تکثیر ویروس هناگمی صورت می گیرد
که سلول میزبان ،اجزای ویروسی مانند ژنوم و پروتئین ویروسی را سنتز کند .
تشریح سایر گزینه ها :
الف) ویروس ها آنزیم متابولیسمی ندارند .
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ب) قرار گرفتن ژنوم ویروسی در کروموزوم میزبان مربوط به چرخه ی لیزوژنی است .
ج) اگر سلول ها نسبت به ویروس مقاومت پیدا کرده بودند ،تبخال ظاهر نمی شد .
جواب سؤال : 35
گزینه ی ب درست است  .عامل بیماری جنون اگوی ،پریون است .
پریون های بیماری زا ،پروتئین های تغییر شلک یافته ای هستند که باعث اختالل در فعالیت طبیعی سلول
ها می شوند عامل بیماری دیگر گزینه ها ،ویروس است که نحوه ی تکثیر آنها بسیار متفاوت از پریون ها هستند .
جواب سؤال :33
گزینه ی د درست است  .کیتین ،پلی سااکریدی که در پوشش خارجی حشرات وجود دارد و جنس شیمیایی سازنده
ی دیواره ی سلولی قارچ ها (مثل پنی سیلیوم) هم است .
دیگر گزینه ها باکتری هستند و جنس شیمیایی دیواره ی سلولی آنها ،پپتید و لگیاکن است .
جواب سؤال : 30
گزینه ی د درست است  .عامل بیماری ذات الریه ،استرپتوکوکوس نومونیا نامیده می شود  .یک نوع باکتری که
جنس شیمیایی دیواره ی آن پپتید و لگیاکن است ،یعنی از دو نوع پلیمر کربوهیدارت (لگیاکن) و پروتئین
(پپتید) ساخته شده است  .یادآوری می شود که رشته های کربوهیدراتی توسط پل های عرضی کوتاه پروتئینی
به هم متصلند .
تشریح سایر گزینه ها :
الف) در اطراف سیتوپالسم ،بالفاصله دیواره ی سلولی قرار دارد نه کپسول .
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ب) مخمر نان (سااکرومیسز سروزیه ،نوعی یواکریوت است و سه نوع آنزیم  RNAپلیمراز در هسته خود دارد ولی در
پرویواکریوت ها برای ساخت انواع مولکول های  RNAفقط یک نوع  RNAپلیمراز وجود دارد) .
ج) این ،ویژگی جانداران اتوتروف است ،در حالیکه عامل بیماری ذات الریه بک نوع باکتری هتروتروف است
جواب سؤال : 38
گزینه ی د درست است  .میکروتوبول ها (ریز لوله ها) از جمله ساختارهای سلولی یواکریوتی هستند و در هیچ از
باکتری ها دیده نمی شود .
تشریح سایر گزینه ها :
الف) در پدیده ی ترانسفورماسیون ،باکتری ها می توانند از محیط خارج ماده ی ژنتیکی دریافت کنند .
ب) در برخی از باکتری ها ،در شرایط نامطلوب محیطی اماکن تشکیل آندوسپور وجود دارد .
ج) طی تقسیم دوتایی در باکتری ها ،برای آنکه دو کروموزوم حاصل وارد یک باکتری نشوند به غشای پالسمایی
متصل می شوند تا به طور صحیح هر کدام وارد یک باکتری حاصل شوند .
جواب سؤال : 39
گزینه ی الف درست است  .عامل بیماری سل ریوی ،مایکوباکتریوم توبرلکوزیس است که نوعی باکتری
بوده و در ریبوزوم های آن RNA ،و در کروموزوم آن DNA ،وجود دارد .
تشریح سایر گزینه ها :
ب) عامل جنون اگوی ،نوعی پریون است  .پریون های بیماری زا پروتئین های تغییر شلک یافته هستند
و هیچ اسید نولکئیکی ندارند .
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ج) عامل بیماری موزائیک تنباکو ،ویروس  RNAدارد و در آن  DNAیی یافت نمی شود .
د) عامل بیماری آبله مرغان ،ویروس  DNAدار است و در آن  RNAیی یافت نمی شود .
جواب سؤال : 01
گزینه ی الف درست است  .عامل بیماری کزاز ،نوعی باکتری و دو نوع اسید نولکئیک ( RNAدر ریبوزوم و
 DNAدر کروموزوم) دارد .
تشریح سایر گزینه ها :
ب) عامل بیماری هرپس ،ویروس  DNAدار است و در آن  RNAیی یافت نمی شود .
ج) عامل بیماری آبله مرغان ،ویروس  DNAدار است و در آن  RNAیی یافت نمی شود .
د) عامل جنون اگوی ،پریون است  .پریون نوعی پروتئین است و در آن هیچ نوع اسید نولکئیکی وجود ندارد .
جواب سوال :00
گزینه  0درست است  .تشریح موارد:
الف) باکتریها ی گوگردی سبز و ارغوانی ،در محیطهای بیهوازی رشد میکنند .ام ا باید بدانیم که آنابنا،
نوعی سـلول هوازی محسـوب میشود .نظریهی «درون همزیستی» ،می گوید که سیانوباکتری ها (مانند
آنابنا) نخسـتین سلول های فتواتوتروف (فتوسنتز کننده) و تولیدکننده اکسیژن جوّ بودند باید بدانید که نیای
آنابنا بی هوازی و اتوتروف بوده ولی خودِ آنابنا ،هوازی و اتوتروف است .پس مورد نادرستی است .
ب ،ج) باکتری گوگردی سبز ،برخالف آنابنا ،توانایی تثبیت نیتروژن و ایجاد ساختار رشتهای را ندارد .پس
موارد نادرستی هستند .
د) باکتری های گوگردی ســبز و ســیانوباکتری ها (مانند آنابنا) ،هر دو فتوســنتز کنندهاند و میتوانند از CO7
(کربن اکنی) ،ماده ی آلی بسازند به عبارتی می توانند کربن اکنی را به کربن آلی تبدیل کنند .پس مورد
درستی است.
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هــــ) باکتری های گوگردی ســبز و ارغوانی از مواد گوگرددار مانند  H7Sو ســیانوباکتری ها (آنابنا) از آب به
عنوان منبع الکترون استفاده می کنند .پس مورد نادرستی است .
چواب سوال :07
گزینه  7درست است  .از آن جایی که هر سلول زنده ای فرایند لگیکولیز را انجام می دهد ،می توان گفت هر
سلول زنده ای (از جمله باکتری ها) ،می تواند پیروویک اسید (پیرووات) را تولید و مصرف نماید .البته در مورد
مصرف آن باید عرض کنم که اگر تنفس هوازی انجام شود ،پیرووات ،درون میتوکندری (در سلول های
دارای این اندامک) مصرف می شود و اگر تنفس بی هوازی انجام شود یا تنفس هوازی در باکتری
های دارای تنفس هوازی انجام شود ،پیرووات ،درون سیتوپالسم مصرف میشود.
تشریح سایر گزینه ها:
 ) 0از میان باکتری های فتواتوتروف ،تنها باکتری های گوگردی سبز و گوگردی ارغوانی از ترکیبات گوگرددار
مانند هیدروژن سولفید ،به عنوان منبع الکترون بهره می برند ،در نتیجه در محیطی که این دو نوع باکتری (نه باکتری
های) فتواتوتروف حضور داشته باشند ،از میزان هیدروژن سولفید محیط اکسته می شود.
 )6بازسازی  NAD+از طریق زنجیره ی انتقال الکترون ،تنها در سلول های یواکریوتی دارای میتوکندری
یا یرواکریوت های دارای تنفس هوازی انجام می شود .از آن جایی که بعضی از باکتری های هتروتروف
(مانند لکستریدیوم یوتولینم)  ،تنفس هوازی ندارند و نمی توانند  NAD+را از طریق زنجیره ی انتقال الکترون،
بازسازی نمایند ،نمی توان گفت هر باکتری هتروتروف ،می تواند زنجیره ی انتقال الکترون NAD+ ،را
بازسازی نماید.
 )4براساس کتاب درسی ،لگسنگ ،آنابنا و ریزوبیوم ها توانایی تثبیت نیتروژن را دارند که از میان آن ها دو مورد
اول ،توانایی تثبیت  CO7یعنی تبدیل کربن غیرآلی ( )CO7به کربن آلی (مانند لگوکز) را دارند و با توجه به عدم
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وجود این توانایی در ریزوبیوم ها ،نمی توان گفت هر باکتری تثبیت کننده ی نیتروژن ،می تواند با استفاده از
کربن غیرآلی ،ترکیبات آلی متنوعی بسازد.
جواب سوال :06
گزینه  4درست است.سیانوباکترها برای ساختن ترکیبات آلی خود از آب به عنوان منبع الکترون استفاده می کنند
.این باکتری ها در پی تولید ( NAD+لگیکولیز و تخمیر) به طور مداوم  ATPمی سازند.
تشریح سایر گزینه ها :
 ) 0باکتریهای گوگردی سبز  ،گوگردی ارغوانی و شیمیو اتوتروف ها از ترکیبات گوگردی به عنوان منبع الکترون
استفاده می کنند  .این باکتری ها انرژی زیستی قابل استفاده خود را تنها در غیاب اکسیژن(تنفس بی
هوازی) به دست می آورند.
 )7باکتریهای غیر گوگردی ارغوانی و باکتری های هتروتروف از ترکیبات آلی به عنوان منبع الکترون استفاده
می کنند  .این باکتری ها برای بازسازی  NAD+از اکسیژن (نه پذیرنده آلی)بعنوان پذیرنده الکترون و
هیدروژن استفاده می کنند .
 )6از جمله ترکیبات غیرگوگردی می توان به آمونیاک و مواد آلی اشاره کرد.نیتروباکتر و نیتروزموناس از این مواد برای
ساختن ترکیبات آلی خود بعنوان منبع الکترون استفاده می کنند ولی هیچکدام در غشای خود رنگیزه های فتوسنتزی
ندارند.
جواب سوال :04
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گزینه  0درست است .باکتری های فتواتروف در  4دسته قرار می گیرند :سیانوباکتری ها -گوگردی سبز -گوگردی
ارغوانی – غیرگوگردی ارغوانی  .از این دسته ،سیانوباکتری ها و غیرگوگردی ارغوانی و همچنین گروهی از
شیمیواتوتروف ها از ترکیبات غیرگوگردی بعنوان منبع الکترونی استفاده می کنند و ترکیبات آلی می سازند.
این باکتری ها طی تخمیر و یا زنجیره انتقال الکترون NAD+ ،آزاد کرده و  ATPمی سازند.
نکته:
باکتری

منبع الکترون

سیانو

H7O

گوگرد ی سبز

H7S

گوگردی ارغوانی
غیرگوگردی

ماده آلی

ارغوانی
شیمیواتوتروف

 NH6و H7S

تشریح سایر گزینه ها:
 )7فقط سیانوباکتری ها از  H7Oبعنوان منبع الکترون استفاده می کنند .گروهی از سیانوباکتری ها بی هوازی
بوده و بدون حضور اکسیژن زندگی می کنند.
 ) 6باکتری هایی که از ترکیبات گوگردی بعنوان منبع الکترون استفاده می کنند شامل گوگردی سبز ،گوگردی
ارغوانی و گروهی از شیمیواتوتروف ها هستند .بازسازی  NAD+طی تخمیر و یا زنجیره انتقال الکترون صورت می گیرد
که طی آنها ترکیبات غیر آلی (مثل  )H7Sاستفاده نمی شود ،بلکه ترکیبات آلی (مثل آنزیم ها و  )NADHاستفاده
می شود.
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 ) 4باکتری هایی که برای ساخت ترکیبات آلی از ترکیبات غیرآلی استفاده می کنند شامل سیانوباکتری ها،
گوگردی سبز ،گوگردی ارغوانی و شیمیوات وتروف ها هستند که به غیر شیمیواتوتروف ها بقیه در غشای خود رنگیزه
فتوسنتزی دارند.
جواب سؤال :05
گزینه ی الف درست است  .باکتری های شیمیواتوتروف می توانند ،گوگرد را به ترکیبات محلول تبدیل کنند،
بنابراین در جداسازی مس و اورانیوم از سنگ های معدنی گوگردی اکربرد دارند .
ویژگی های دیگر باکتری ها ،مفصل در درسنامه ،توضیح داده ام .
جواب سؤال : 03
گزینه ی ج درست است  .نیتروز موناس ها نوعی از باکتری ها هستند که در خاک زندگی می کنند و از نظر کشاورزی
اهمیت دارند  .این باکتری ها ،شیمیواتوتروف بوده و انرژی مورد نیاز خود را از طریق برداشتن الکترون ها از
مولکول های غیر آلی مانند  NH3و  H2Sبه دست می آورند و با استفاده از انرژی حاصل Co2 ،را تثبیت می کنند
 .نیتروز موناس ها به راحتی  NH خاک را به 
 No2تبدیل می کنند .
4

تشریح سایر گزینه ها :
ریزوبیوم (تثبیت کننده نیتروژن) ،استرپتومایسز و مایکوباکتریوم توبرلکوزیس (عامل بیماری سل ریوی) از جمله
باکتری های هتروتروف هستند و انرژی مورد نیاز خود را از ترکیبات آلی دیگر جانداران به دست می آورند .
جواب سؤال : 00
گزینه ی ب درست است  .منبع انرژی و کربن مورد استفاده ی هتروتروف ها ،مواد آلی ساخته شده توسط دیگر
جانداران است.
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تشریح سایر گزینه ها :
الف) برخی از باکتری های هتروتروف (مثالً مایکوباکتریوم توبرلکوسیز) انلگ بدن دیگر جانداران هستند .
ج) برخی از باکتری های هتروتروف تثبیت کننده ی نیتروژن نیستند (مثل نیتروزموناس) .
د) بسیاری از باکتری های هتروتروف ،هوازی اند .
جواب سؤال : 08
گزینه ی ج درست است .
صورت سؤال نشان دهنده ی جانداری هتروتروف است که می تواند نیتروژن جوّ را تثبیت کند که همان
ریزوبیوم است  .ریزوبیوم در غده های سطح ریشه ی گیاهانی مانند سویا ،لوبیا ،بادام زمینی ،یونجه و شبدر زندگی
می کند .
تشریح سایر گزینه ها :
الف) نیتروباکتر ،شیمیواتوتروف بوده ،توانایی تثبیت نیتروژن را ندارد ولی می تواند  Co2هوا را تثبیت کند .
ب) آنابنا نوعی سیانوباکتری است ،فتواتوتروف بوده و فقط توانایی تثبیت  Co2را دارد .
د) متانوژن از جمله ی آرکی باکتریهای هتروتروف است که می تواند طی واکنش هایی متان آزاد کند  .متانوژن
ها در محیط های غیر عادی زندگی می کنند .
جواب سؤال :09
گزینه ی د درست است  .الکستریدیوم بوتولینوم که عامل بیماری بوتولیسم است در محیط بی هوازی (خارج از
سلول) تکثیر یافته و توکسین زیادی تولید می کند ولی بر سلول های عصبی مؤثر است .
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جواب سؤال :81
گزینه ی ب درست است  .کورینه باکتریوم دیفتریا از باکتری های گرم مثبت است که در لگو رشد می کند اما
توکسین آن بر قلب ،اعصاب ،کبد و لکیه مؤثر است .
تشریح سایر گزینه ها :
الف) این باکتری که باعث جوش صورت می شود ،از چربی های غدد چربی پوست تغذیه می کند .
ج) از غذاها تغذیه کرده و توکسین ترشح می کند که باعث تهوع ،استفراغ و اسهال می شود (مؤثر بر دستاگه
گوارش) .
د) عامل بیماری سل ریوی بوده و باعث آسیب به سلول های ریه می شود .
جواب سؤال: 80
گزینه ی ب درست است  .در باکتری ها (مثل کورینه باکتریوم دیفتریا) ژن ها فاقد مناطق بی معنی
(اینترون) هستند پس ژن های گسسته (دارای مناطق اینترون و اگزون) در آنها بی معنی است .
جواب سؤال:87
گزینه ی ب درست است  .آنابنا که نوعی سیانوباکتر است مانند ریزوبیوم تثبیت نیتروژن است  .به جدول ارائه شده
در ارتباط با مقایسه تثبیت  Co2و  N7در انواع باکتری ها توجه کنید .
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