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 دارد؟ صحت زیر در شده داده نشان ترکیب مورد در زیر موارد از یک کدام .١

I. طبیعت در موجود آلی مواد فراوانترین از یکی ی سازنده مونومر ترکیب این 

 .است

II. شود می حل قطبی غیر های حالل در خوبی به مولکول این. 

III. ها قارچ های سلول در انرژی تولید اصلی بعمنا از یکی عنوان به مولکول این 

 .کند می نقش ایفای ها خمرم و

IV. دارد وجود حیات فرمانروهای تمامی های سلول ساختار در مولکول این. 

 هیچکدام -ه  موارد ی همه -د III و II و I -ج III وI -ب   I فقط -الف

 شود؟ می آزاد بیشتری آب های مولکول تعداد نامبرده، موارد از یک کدام از گرم  1 ساخت در .٢

 فسفولیپید -د الکتوز -ج  کالژن  -ب گلیسرید تری -الف

 توان نمی -و .است برابر هم با فوق ترکیبات ساخت هنگام در شده آزاد آب های مولکول تعداد -ه

 .گفت

 ؟شود نمی ساخته دهی آب سنتز های واکنش توسط زیر در نامبرده موارد یک کدام .٣

 کالژن -د  کوتین -ج  کیتین -ب  کاتاالز -الف

 :از عبارتند آلی بازهای فراوانی بیماری، نوعی عامل ژنتیکی ی ماده آنالیز در .٤

 صحیح بیماری عامل این مورد در یک کدام گوانین. %٢٤ و سیتوزین %١٣ یوراسیل، %٤٠ آدنین، %٢٣

 است؟

I. نیست پذیر امکان میزبان ی زنده های سلول از خارج در آن تکثیر. 

II. رود می شمار به نان کپک نزدیک خویشاوندان از عامل این. 

III. (اتوتروف) دارد را آلی) های مولکول( خود غذای ساخت قابلیت عامل این. 
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IV اند آمده وجود به پپتیدی پیوند توسط بیماری عامل این ساختار در موجود های پروتئین. 

 IV و III و II -ه  IV و I -د  IV و III -ج  III -ب   II -الف

 است؟ درست گزاره کدام .٥

 زیر چند دارای های آنزیم در تنها تعاونی حالت / دارد سوبسترا همانند شکلی آنزیم فعال جایگاه )الف

 شوند. می دیده واحد

 دارای های آنزیم در تنها تعاونی حالت / دارد ماده پیش گذار حالت همانند شکلی آنزیم فعال جایگاه )ب

 شوند. می دیده واحد زیر یک

 واحد زیر یک دارای های آنزیم در تنها تعاونی حالت / دارد سوبسترا همانند شکلی آنزیم فعال جایگاه )ج

 شوند. می دیده

 دارای های آنزیم در تنها تعاونی حالت / دارد ماده پیش گذار حالت همانند شکلی آنزیم فعال جایگاه )د

 . شوند می دیده واحد زیر چند

 خواهد آنها برای اتفاقی چه گیرند، قرار  اسموالر میلی  ٤٠٠  غلظت با مایعی در انسانی های سلول اگر  .٦

 افتاد؟

 مانند می تغییر بدون )الف

  شوند می پالسمولیز دچار )ب

 شود می متورم تورژسانس اثر در )ج

 ترکند می و شده متورم )د

 کدام ه)هیچ

 .است شده ساخته...........باز یک و...........از آدنوزین .٧

 پورین پنتوز، د)       پیرمیدین فسفات، ج)        پورین فسفات، ب)      پیریمیدین پنتوز، الف)

 طبیعت: در موجود آلی ترکیب بیشترین .٨

 .دارد ای ذخیره نقش الف)
 . هستند یکسان آن سازنده واحهای ب)
 .دارند آنرا تجزیه توانایی جانوران از کمی تعداد ج)
 .دارد زیادی انشعاب د)
 .نیست مر پلی ...............  خالف بر  ............... .٩

 الکتوز – آلبومین ب)                           استروژن-  کلسترول الف)

 کراتین – کیتین د)                                     کوتین – لسیتین ج)
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 .است.............  جو جوانه قند مولکول..............  شکر مولکول در کربن تعداد .١٠
  عدد 12 ،برخالف ج)  عدد 6 ،همانند ب)           عدد 12  ،همانند الف)

 عدد 6  برخالف، د)

 

 بندی سازمان های رده ی همه در وظیفه و ساختار شناسی،تناسب زیست علم بنیادین مفاهیم از یکی  . ١١

)Biological     وظیفه و ساختار گزینه، کدام در کنیدکه مشخص مفهوم این به توجه با.است  زیستی
)Organization   ؟ نیستند رده یک از شده ذکر 

 فتوسنتز نازک، و پهن های برگ الف)

 سلولی تنفس ،)کریستا(میتوکندری داخلی غشای های خوردگی چین ب)

  فرزندان گروهی دفاع شش، داشتن ج)

 غذا برای وجو جست گروهی، زندگی د)

 است؟ صحیح زیر های گزاره از یک کدام .٢١

I. هستند دارا را ماده آن های خاصیت که هستند ماده آن از واحدی کوچکترین ماده هر های اتم. 

II. کرد. جدا هم از شیمیایی و فیزیکی های روش با توان نمی را اتم یک های ایزوتوپ  

III. هستند. تری کم پتانسیل انرژی دارای دوم مدار به نسبت اول مدار های الکترون 

IV. است. واالنس الکترون یک دارای سدیم اتم 

  III,IV د)                I,II,III,IV )ج       I,III,IV  ب)                   II,III الف)

 :کنید محاسبه را زیر رابطه .٣١

 ؟ =هلیم اول الیه های الکترون+ کربن واالنس+فسفر واالنس+ اکسیژن واالنس های الکترون

 ١٣ الف)

  ١٤ ب) 
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 ١٥ ج)

 ١٢ د)

  نیست؟ صحیح هیچگاه زیر موارد از یک کدام .٤١

I. شود نمی مبادله گرمایی انرژی هیچ دما، هم جسم دو تماس در. 

II. کند. می برقرار یونی پیوند است، گرفته الکترون آن از که سدیمی اتم همان با کلر اتم 

III. باشند. داشته هیدروژنی پیوند ٤ توانند می مایع حالت در آب های مولکول 

IV. صورت به را خود پتانسیل انرژی ی همه ، گردد می بر پایه حالت به برانگیخته الکترون که هنگامی 

 .کند می آزاد گرما

 I,III,IV د)               II.III.IV)ج                  I,IV ب)                I,II,III الف)

 می نیز زیر موارد از یک کدام موجب ، شود می زدن یخ هنگام به آب حجم افزایش موجب که عاملی .١٥

 شود؟

 آب چسبی هم الف)

 آب چسبی دگر ب)

 باال تبخیر نهان گرمای ج)

  موارد ی همه د)

 .شود می تولید)ها آن از گروهی یا( جانوران ی همه توسط زیر های آنزیم از عدد چند کنید تعیین .٦١

I. سلولز کننده تجزیه  آنزیم  

II. کیتین کننده تجزیه آنزیم  

III. اشباع غیر چرب اسید یک( اسید آراشیدونیک کننده تجزیه آنزیم( 

IV. نشاسته کننده تجزیه آنزیم 
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V. روغن کننده تولید آنزیمی های دستگاه 

   ٤ د)    ٣ ج)        ٢ ب)   ١ الف)

 .دهید پاسخ زیر سواالت به دانید می پروتئینی های آنزیم ساختار از که چه آن به توجه با *

 چیست؟ آنزیم یک فعالیت تعیین در عامل ترین مهم .٧١

 آنزیم اندازه الف)

  سلول در آنزیم قرارگیری محل ب)

  آنزیم بعدی سه ساختار ج)

 کدام هیچ د)

 کدام به مربوط آنزیم، یک فعالیت تعیین در عامل ترین مهم دادید، باال سوال به که پاسخی به توجه با .٨١

 ؟ است ها پروتئین ساختاری مراتب از یک

 چهارم ساختار د)            ساختارسوم ج)                دوم ساختار ب)                    اول ساختار الف)

 . کنید مشخص را صحیح گزینه ها، پروتئین ساختاری مراتب تشکیل علل گرفتن نظر در با .١٩

  شود می سوم ساختار ایجاد باعث bone back مختلف اجزای بین هیدروژنی های پیوند الف)

  .است چهارم و دوم های ساختار بر آن اثر از تر بزرگ ، سوم ساختار تعیین در اول ساختار نقش ب) 

 بینی پیش خوبی به را آن عملکرد توانیم می ، سوم ساختار فقط دانستن با ، ها پروتئین ی همه در ج)

 . کنیم

 .دارند نقش سوم ساختار تعیین در فقط ها آمینواسید جانبی های گروه د)

 ٤ و ٢ ه)

  ٤و ٣ و ٢ و)
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 خود اثر ها پروتئین ساختاری مرحله کدام در تغییر ایجاد طریق از تعاونی های فرایند ، معمول طور به .٢٠

 کند؟ می القا را

  اول ساختارالف)

  دوم ساختارب)

  سوم ساختارج)

  چهارم ساختارد)

 است؟ اکتیو رادیو زیر های ایزوتوپ از یک کدام .١٢

 است. صحیح مورد یک از بیش ه)        P٣٢ د)      C١٣ ج)        N١٤ ب)          H٢ الف)

 ؟است حصحی عاملی های گروه مورد در زیر یها گزینه از یک کدام .٢٢

 برقرار برهمکنش دیگر های مولکول عاملی های گروه با توانند می عاملی، های گروه انواع ی همه الف)

 نمایند.

 شود. می پروتئین چهارم ساختار تثبیت باعث سولفیدی دی پیوند ب)

 کند. می آزاد پروتون سلول در کربوکسیالت یون ج)

 .هستند صحیح موارد همه د)

 .هستند نادرست موارد همه ه)
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 های پدیده از یک کدام ندارند، وجود الزم مقدار به ها کربوهیدرات ها آن غذایی رژیم در هک افرادی در .٢٣

 شود؟ می مشاهده زیر

 هوازی فعالیت در ماهیچه شدید خستگی و گرفتگی الف)

 هوازی بی فعالیت در شدید خستگی و گرفتگی ب)

 شود. می موکوس ترشح افزایش اعثب فیبر کمتر مصرف ج)

 ٢ و ١ د)

 موارد همه ه)

 نیستند؟ مرتبط هم به شده ذکر مورد دو گزینه، کدام در .٤٢

    هورمونی های پروتئین ،تستوسترون الف)

   ای ذخیره های پروتئین اوالبومین، ب)

    یدفاع های پروتئین اینترفرون، ج)

 ساختاری های پروتئین کراتین، د)

 هستند. صحیح موارد همه ه)

 است؟ صحیح ها چپرونین فعالیت مورد در گزینه کدام .٢٥

 کنند. می ایجاد هیدروفوب محیط یک پروتئین شدن تا برای ها چپرونین الف)

 شود. پارکینسون و آلزایمر های بیماری ایجاد باعث است ممکن ها چپرونین صحیح فعالیت عدم ب)

 شود. می تعیین چپرونین توسط پپتید پلی نهایی ساختار ج)

 هستند. صحیح موارد همه د)
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 در مورد فتوسنتز در گیاه آناناس، کدام گزینه صحیح است؟ .٢٦

 سیتوزول سلول های برگ ها درطول شب کاهش می یابد. pHالف) 

 ایی باالیی دارد.ب) فتوسنتز در این گیاه کار

 یا بسته بودن روزنه ها با توجه به دمای هوا کنترل می شود.ج) باز 

 د) الف و ب

 ه) هیچکدام

 صحیح است؟ PS IIو  PS Iکدام گزاره در مورد فتوسیستم های  .٢٧

 ممکن است باعث ایجاد رادیکال های اکسیژن شود. PS Iالف) ناکارآمدی 

 جبران می کند. PS Iاحیا شده را گیاه با افزایش تعداد  Pqب) کمبود 

 تولید کند. ATPمیتواند در تاریکی هم از طریق مسیر چرخه ای الکترون،  Iج) فتو سیستم 

 قوی ترین عامل اکسید کننده زیستی است. P680د) 

 ه) هیچ کدام

 کدام گزاره صحیح نیست؟ . ٢٩

 ) انرژی چنبشی مربوط به حرکات تصادفی مولکول ها است.heatالف)  انرژی گرمایی(

 عامل ایجاد انرژی شیمیایی در مولکول ها نحوه توزیع الکترون هاست. ب)

) از واکنش های متابولیسمی antennal complexج) انتقال انرژی در کمپلکس گیرنده فتوسیستم ها(

 است.

 رود.د) انرژی گرمایی تولید شده در واکنش های شیمیایی همواره هدر می

 ه) بیش از یک مورد صحیح است.
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 مورد مکانیسم عمل آنزیم ها کدام گزاره صحیح نیست؟ در . ٣٠

الف) گروه فسفاتی که با اتصال به یک زیرواحد، زیرواحد دیگر آنزیم را تغییر می دهد، یک تنظیم کننده 

 آلوستریک است.

 درجه سانتیگراد فعالیت می کنند. ٤٠تا  ٣٥ب) بیشتر آنزیم های انسان در دماهای 

 با سوبسترا آن را پایدار کند. +Hج) آنزیم میتواند از طریق تبادل یون 

 د) تنظیم آلوستریک معموال بر روی آنزیم های چند زیرواحدی صورت میگیرد.

 ه) همه موارد

 کدام گزینه آنزیم های دخیل در نقاط کنترلی مسیر گلیکولیز را بیان می کند؟ .٣٠

 Phosphofructokinase, Aldolase, Enolaseالف) 

 Phosphoglucoisomerase, Phosphofructokinase, Pyruvate kinaseب) 

 Pyruvate kinase, Hexokinase, Phosphofructokinaseج) 

  Hexokinase, Phosphoglycerokinase, Pyruvate kinaseد)

  Hexokinase, Phosphofructokinase, Enolaseه)

 ایجاد آب طی تنفس سلولی صحیح است؟کدام مورد در مورد   .٣١

 دو مولکول آب ایجاد می شود. O2و یک مولکول  H2الف) از ترکیب دو مولکول 

 ب) مراحل منتهی به تشکیل آب شاهد کاهش بزرگ و ناگهانی در انرژی الکترون ها است.

 به دست آمده اند. FADH2و  NADHج) اتم های هیدروژن حتما از 

 د) هیچ کدام
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مولکول  NADH ،1.75فرض کنید در یک خرس در زمستان، میتوکندری ها به ازای هر مولکول  . ٣٢

ATP  تولید می کنند. چند درصد نیروی مولد پروتونی ایجاد شده توسطNADH در میتو کندری های این

 خرس تلف می شود؟

 %٤٢د)   %٣٠ج)  %٢٥ب)  %٤٠الف) 

را از نظز  Gاز خود ترشح می کند، آنزیمی است که یک پروتئین  Vibrio choleraسمی که باکتری  .٣٣

 شیمیایی تغییر می دهد. در مورد این سم کدام گزاره صحیح نیست؟

) بود، اثرات گسترده تری در سلول ها مشاهده می RTKالف) اگر هدف آنزیم یک گیرنده تیروزین کینازی(

 شد.

 ب) این آنزیم یک آنزیم خارج سلولی است.

 توجه به نحوه عمل آنزیم، می توان گفت که سلول گیرنده ای برای آن دارد. ج) با

 د) الف و ب

 ه) همه موارد

 اثر مهار کننده سارین بر روی استیل کولین استراز مطابق کدام نمودار است؟ .٣٤

 Aالف) 

 Bب) 

 Cج) 

 د) هیچ کدام
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 در مورد اسکلت سلولی کدام گزینه صحیح است؟ . ٣٥

 میوزین اصلی ترین نقش را در ایجاد پای کاذب ایفا می کند.الف) 

 ب) داینئین ها به سمت انتهای منفی یک میکروتوبول حرکت می کنند.

 تایی لوله توبولینی و اتصاالت قندی بین آنهاست. ٣دسته  ٩ج) یک سانتریول متشکل از 

 دارند.د) در پیام رسانی مکانیکی بین سلول ها فیالمان های حد واسط نقش 

 با توجه به عکس روبرو گزینه صحیح را مشخص کنید. .٣٦

I اتصاالت .A .در محل ترشح عرق در پوست زیاد هستند 

II آسیب های ماهیچه ای ممکن است ناشی از تخریب اتصاالت گروه .B 

 باشد.

III عناصری از اسکلت سلولی که در اتصال .C  دخیلند در حفظ ساختار

 غشای هسته نقش دارند.

IV انتقال پیام های شیمیایی از خالل اتصاالت .A .ممکن است 

 II,IVد)           I,II,III ج)           I,IIب)              I,IVالف) 

                 I,IIIه) 
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 کدام یک از گزاره های زیر در مورد چرخه سلولی صحیح است؟ -٣٧

 میکروتوبول ها باعث فعال شدن کمپلکس محرک آنافاز می شود.الف) اتصال همه کینه توکورها به 

ب) در سلول های ماهیچه ی اسکلتی که چند هسته ای هستند، چرخه سلولی در نقطه کنترل بین میتوز و 

 سیتوکینز متوقف شده است.

 تاثیر می گذارند. GPCRج) مسیرهای پیام رسانی مؤثر بر چرخه سلولی بیشتر بر روی گیرنده های 

 د) الف و ب

 و) هیچ کدام

 شکل مقابل نشان دهنده چیست؟ .٣٨

 I  الف) آنافاز میوز

 IIب) آنافاز میوز 

 Iج) تلوفاز میوز 

 IIد) تلوفاز میوز 
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 چند مورد از گزاره های زیر صحیح است؟. ٣٩

I..سلول در همه ی فازهای چرخه سلولی رشد می کند 

II . 2ازG  .از لحاظ مدت زمانی که طول می کشد، متغیرترین فاز چرخه سلولی است 

III .% چرخه سلولی در اینترفاز گذرانده می شود.  ٩٠در نورون ها، حدود 

IV .است. ترین مرحله در چرخه سلولی، مرحله آنافاز میتوزکوتاه 

 ٣د)    ٠ج)    ٢ب)   ١الف) 

 سلولی دارای ویژگی های زیر است. این سلول در کدام مرحله ی تقسیم میتوزاست ؟ . ٤٠

I .با کاهش همپوشانی میکروتوبول های قطبی )polar microtubules اندازه سلول بزرگ ( 

 می شود. 

II . .میکروتوبول های آستر به غشای سلولی متصل شده اند 

 د) پروفاز، پرومتافاز      تافاز         ج) پروفاز، متافاز الف) آنافاز، متافاز       ب) آنافاز، پروم

 با توجه به ریز نگاره های روبرو، بگویید که در کدام یک از گزینه های زیر، همه ی گزاره ها صحیح هستند ؟ . ٤١

I . .کوتاه شدن میکروتوبول ها در محل قطب دوک صورت می گیرد 

II .کینه توکورها صورت می گیرد.  محل کوتاه شده میکروتوبول ها در  

III ..تصویر نشان دهنده مرحله ی متافاز است 

IV . .تصویر نشان دهنده مرحله آنافاز است 
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V . .تصاویر با استفاده از میکروسکوپ الکترونی تهیه شده اند 

 IVوII) ه IIIوIIد)  IوIIوI ج)  VوIVوIIب)  VوIVوIالف) 

 وز دیده می شوند ؟ تکدام مرحله ی می فشرده ترین کروموزوم ها در. ٤٢

  د) تلوفاز  ج) آنافاز   ب) متافاز   الف) پروفاز 

 است؟ صحیح زیر های گزاره از چندتا کنید تعیین غشا ساختار از خود های دانسته به توجه با .٣٤

I. ایمنی سیستم وسیله به نهبیگا های سلول شناسایی در مهمی نقش سلولی بین اتصاالت در دخیل های فرایند 

 .دنکنمی ایفا

II. سلول غشای در را اشباع غیر یا اشباع چرب های اسید درصد ، دما تغییرات به پاسخ در توانند می جانوران 

 .دهند تغییر خود های

III. کند می عمل سیالیت بافر یک عنوان به گیاهان غشای در کلسترول. 

IV. آورند می دست به آندوپالسمی شبکه در را خود قندی بخش ، غشایی های گلیکولیپید. 

 ٤ ه)  ٣ )د  ٢ ج)  ١ب)  ٠ الف)
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 مورد در .است سلولاز مواد خروج و ورود تنظیم ، سلول غشای اصلی های نقش از ، دانید می که طور همان*

 .دهید پاسخ زیر سواالت به کار این در دخیل های ساختار

 شکل،نحوه در شده داده نشان پروتئین در .٤٤

 یون به تمایل ترین بیش که ای حلهمر و انتقال

 .کنید مشخص دارد را پتاسیم

 ٤ - شده تسهیل انتشار الف)

 ٣ - فعال انتقال ب)

 ٦ - شده تسهیل انتشار ج)

 ٤ - فعال انتقال د)

 

 

 

 

 

 

 ؟است صحیح زیر های گزاره از یک امکد .٥٤

 .سازند می ممکن را غشا خالل از آب انتقال ها آکواپورین )الف

 .نیست  پروتونی پمپ ، الکتروژنتیک پمپ ترین اصلی ، جانوری های سلول از بخشی هیچ در )ب

  .رسد می اشباع حد یک به نهایت در ها کانال طریق از انتقال غشا طرف در غلظت اختالف افزایش با )ج

 ج و الف)د

 ب و الف)ه

 ج و ب و الف)و
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 است؟ کدام ای قهوه چربی از خواب زمستان پستانداران از استفاده دلیل  .٦٤

 . کنند می تولید زیادی   ATP  ، میتوکندری زیاد تعداد داشتن دلیل به ای قهوه چربیالف)

 . شود می گرما تولید باعث   UCP های پروتئین وجود ب)

 .است سفید چربی به نسبت  بهتری عایق ای قهوه چربی ج)

  موارد همهد)
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