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 .سالم 

ي در اين آزمون قرار نداده سوال آسان. آزموني كه پيشرو داريد در دو بخش تستي و تشريحي تنظيم شده
سعي بوده تا حد ممكن اين آزمون جنبه ي آموزشي داشته  چون) برخالف اكثر آزمون هاي استاندارد(ايم

صورت كافي در  .نمره مربوط به بخش تستي است 45نمره آزمون مربوط به بخش تشريحي و  145 .باشد
صورت عدم ارسال پاسخ هاي خود تا در  .دن استفاده از برگ ديگر بالمانع استنبودن جا براي پاسخ دا

  .شهريور ماه پاسخنامه براي شما ارسال نخواهد شد 27روز شنبه 

 

شدت نور محيط  xدر جانوري قطر مردمك چشم با توجه به تابع زير تغيير ميكند كه در آن  .1
 :با توجه به اين تابع به سواالت زير پاسخ دهيد. است

𝑓𝑓(𝑥𝑥) =
160𝑥𝑥−0.4 + 90

4𝑥𝑥−0.4 + 15
  

 )نمره 6هر كدام (.بيشترين و كمترين قطر مردمك را بدست آوريد. الف

 )نمره 5(.باشد 2و كمترين قطر آن  8تابع را طوري تغيير دهيد كه بيشترين قطر مردمك . ب
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 مي كندفرض كنيد غلظت دارويي تزريقي در ماهيچه با گذر زمان با توجه به رابطه ي زير تغيير  .2
بيشترين و كمترين غلظتي كه اين دارو در بافت ماهيچه دارد را . نشانگر ساعت است tكه در آن 

 )نمره 12(.و در مورد نحوه اثر دارو بحث و نتيجه گيري كنيد .بدست آوريد

𝑓𝑓(𝑡𝑡) = 𝑡𝑡/(�(𝑡𝑡2 + 1) 

 
 
 
 
 
 
 

 

غلظت سوبستراي آنزيمي در زمان هاي مختلف پس از اثر دادن آنزيم بر آن اندازه  .3
با توجه به اين موضوع سعي كنيد سرعت لحظه اي فعاليت آنزيم در . گيري شده است

ميكائيليس دقيقه غلظت آنزيم از معادله  7در بازه ي آيا . را بدست آوريد 6دقيقه 
 منتن پيروي مي كند؟

 

 

 

)نمره 15(  

t(min) 
f(t) 
(nM) 

5 123.7 
5.5 141 
5.8 151.41 
5.9 154.9 
6 158.4 
6.1 161.92 
6.2 165.42 
6.5 175.85 
7 193.1 
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غلظت يون كلسيم در سلول هاي آلفاي لوزالمعده بمدت يك ساعت ضبط شده و بصورت نمودار  .4
به سلول را در اين  بر اساس اين نمودار بصورت كيفي نمودار سرعت ورود يون كلسيم. زير است

 )نمره 9()بر روي همين نمودار(مدت رسم كنيد

 

 

 

نمونه خالص پلي ساكاريدي در اختيار ماست كه تصميم داريم تعداد واحد هاي مونوساكاريدي  .5
براي اين كار ابتدا با اين فرض كه مي دانيم انتهاي احيا شونده در اين پلي . آن را بدست آوريم

هاي احيا كننده اي چون فهلينگ يا  reagentساكاريد وجود دارد با 
بعد از اين تيمار و . سديم بوروهيدرات نمونه را تيمار مي كنيم

محلول را هيدروليز كامل مي كنيم و  reagentجداسازي 
HPLC(High Performance Liquid Chromatography)  را بر روي آن اجرا

 .نمودار زير به دست مي آيد. مي كنيم

را بر روي  C14NMRقرار مي دهيم و آناليز  Random Methylationخالص را تحت اثر همچنين نمونه ي 
تعداد زير واحد ها . به دست مي آيد نمودار روبرو. نمونه انجام مي دهيم

نسبت انتگرال پيك (و خصوصيات فضايي دو بعدي مولكول را شرح دهيد
 20(.. دها كه كنار آن نوشته شده است اطالعات الزم را به ما مي ده

 )نمره
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در شكل روبرو حركت موجي شكل را در يك المپري مشاهده مي كنيد كه  .6
قادر است در سه دوره ي انقباض و انبساط هر ماهيچه دو برابر طول بدن 

فرض بر اين است كه شروع انقباض از سر اين جانور .(خود به جلو رانده شود
 ).است

ماهيچه هاي اسكلتي ) EMG(بدن اين جانور الكتروميوگرام A,B,C,Dنقطه  4از . الف
ها شكل رسم شده از اين  EMGبا فرض اينكه مبدا اين (سفيد تهيه كرده ايم

 )نمره 15(.بنويسيد EMGرا در مقابل هر  A-Dحروف ). جانور است

 

ضبط  ثانيه بدست آوريد اگر زمان/سرعت حركت اين ماهي دهان حلقوي را بر حسب طول بدن. ب
 )نمره 15(.ثانيه بوده باشد 5.25اين الكتروميوگرام ها 
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در شكل روبرو سه گروه اهرمي كه دستگاه هاي حركتي برحسب نوع قرار گيري نقطه  .7
الزم به . نيرو و وزنه در يكي از اين دسته ها قرار مي گيرند را مشاهده مي كنيد )-Fulcrum(اتكا

له ) LWA(نقطه ي اتكا تا محل وارد شدن نيرو و بازوي وزنفاصله ي ) LFA(ذكر است كه بازوي نيرو
فاصله ي محل قرار گيري وزنه تا نقطه اتكا گفته 

 )نمره 10هر قسمت ( .مي شود

دستگاه هاي حركتي مهره داران اكثراً جزو كدام . الف
دسته قرار مي گيرند؟ با رسم بلند كردن يك وزنه با 

صر نام برده شده عن 5اثر ماهيچه ي بازو و نام گذاري 
. نشان دهيد

 

 

 

قابليت انجام بيشترين كار (كارآمد ترين گروه اهرم. ب
كدام دسته است؟ مزيت نوع اهرم ) با كمترين انرژي

قسمت الف چيست؟ 
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شكل هاي زير دستگاه اسكلتي ماهيچه اي بازوي چيتا و شير را هم بصورت شماتيك و هم . ج
متعلق به شير ) bيا  a(ذكر دليل بيان كند كه كدام يك از اين دوبا . بصورت نمايشي نشان مي دهند

. و كدام متعلق به چيتا است

 

 

قرمز آبي قهوه اي (داراي چهار فنوتيپ رنگ بال Papilio demolesجمعيتي از پروانه هاي گونه ي  .8
 100ه آبي، نمون 100نمونه از اين پروانه ها را به دام انداخته ايم كه در آن ها  300. هستند) زرد

 )نمره 6هر قسمت ( .نمونه قرمز هستند 50نمونه زرد و  50نمونه قهوه اي، 

گروه هاي مختلف پروانه ها فنوتيپ هاي زير را از فنوتيپ هاي آنان دانش آموزي با ايزوله كردن 
 :بدست آورده است

 چند الل براي تعيين رنگ بال وجود دارد؟. الف

 

 

 

 براي هر رنگ چند ژنوتيپ وجود دارد؟. ب

 

 

 فنوتيپ والدين فنوتيپ زاده ها
قرمز، زرد، قهوه 

 اي
 قهوه اي

قهوه اي، زرد، 
 قرمز

 قهوه اي و قرمز

 آبي و زرد آبي، زرد
قهوه اي، زرد، 

 آبي و قرمز
 زرد و قرمز
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تايي پروانه ها اگر بدانيم پروانه هاي بال آبي فقط قادر به جفت گيري با خودشان  300در جمعيت . ج
  مي رسد؟% 0.01هستند بعد از چند نسل فراواني الل رنگ آبي بال به 
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 )نمره 2نمره، پاسخ غلظ - 5پاسخ درست : (سوال هاي تستي

آوردن يك سانتريول به داخل ائوسيت پس از مي دانيم ائوسيت فاقد سانتريول بوده و اسپرم با  .1
در   .لقاح، با تقسيم آن سانتريول باعث تشكيل دوك تقسيم كروموزومي زيگوت مي شود

وضعيت كروموزوم ها چگونه است و  توتياي دريايي شوند ائوسيتصورتيكه دو اسپرم وارد يك 
چند سانتريول در زيگوت وجود خواهد داشت؟ 

سانتريول  3ه گروه همگن تقسيم مي شوند و كروموزوم ها به س. الف

سانتريول  2تقسيم مي شوند و  كروموزوم ها به سه گروه نا همگن. ب

سانتريول  4تقسيم مي شوند و  كروموزوم ها به چهار گروه ناهمگن. ج

سانتريول  2گروه همگن تقسيم مي شوند و  4كروموزوم ها به . د

 

مدل اول بيان مي كند يك سانتريول تنها با يك . وجود دارددو مدل براي تشكيل رشته هاي دوك . 2
ليه ي سانتريول ديگر مي تواند ارتباط رشته هاي دوكي را برقرار كند اما مدل دوم برقراري ارتباط با ك

با توجه به جوابي كه به سوال قبل داده ايد در هر مدل چه . مي داند سانتريول هاي موجود را ممكن
تعداد سلول تشكيل مي شود؟ 

. دو مدل تعداد سلول مشابه توليد مي كنند. الف

�𝐶𝐶2�مدل دوم . ب − (𝐶𝐶 − ) C=Number of Centrioles.(سلول بيشتر توليد مي كند (1

. مدل دوم دوم برابر مدل اول سلول توليد مي كند .ج

. مدل دوم سه برابر مدل اول سلول توليد مي كند. د
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 NADدر مراحل اوليه لقاح جريان كلسيمي كه در درون سلول ايجاد مي شود باعث القاي فعاليت آنزيم. 3

Kinase اين موضوع كداميك از گزاره هاي زير را تاييد ميكند؟ . مي شود

. هاي زرده استفاده كندفعاليت سلول سوي كاتابوليسمي مي گيرد تا از ذخيره . الف

. سلول از ذخاير قندي خود براي توليد ليپيد ها استفاده مي كند. ب

. تنفس سلولي افزايش پيدا مي كند. ج

. در صورت مهار فعاليت اين آنزيم غلظت كلسيم افزايش مي يابد. د

 

 

4 .Sperm sorting  شيوه اي است براي جداسازي اسپرم هاي ايجاد كننده ي زاده ي نر از اسپرم هاي ايجاد
يك (Triton100Xبا  Yپروتئين فلئورسان متصل شونده به توالي خاصي در كروموزوم . كننده ي والد ماده

 محلول اسپرم ها را تيمار مي كنند و با دستگاه) دترژنت براي افزايش نفوذ پذيري غشاي اسپرم
محلول اسپرم اجرا  100اين پروسه براي . ندتفكيك مي شو Yفلوسيتومتر اسپرم هاي دارنده ي كروموزوم 

زاده  250. والد ماده در مرحله تخمك گذاري انتقال داده شدند 300به  Yشد و محلول هاي حاوي اسپرم 
صحت اين روش چقدر است؟ . ماده بدنيا آمد زاده 50نر و 

% 17. د  %50. ج  %67. ب %83. الف
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در قطب پشتي رويان مگس سركه سلول هاي بنيادي زاينده جنسي با يك تقسيم ميتوز  .5
تقسيم  4سيتوبالست با . خود، يك سلول مشابه خود و يك سيتوبالست بوجود مي آورند

ميتوزي توده ي سلولي را بوجود مي آورد كه هر سلول تنها با سلولي كه با ميتوز از خود 
سلول ديگر  4اگر بدانيم تنها سلول هايي كه با . ارتباطش را حفظ كرده استبوجود آورده 

 ارتباط داشته باشند مي توانند به ائوسيت تبديل شوند، چند سلول اين قابليت را دارند؟

 4. د  3. ج  2. ب  1. الف

 

 كدام يك از گزينه هاي زير در مورد بالك صحيح است؟ .6

 به جريان منظم هوا كمك مي كندبراي پرواز هاي بسيار آهسته . الف

 در همه ي پرندگان وجود دارد. ب

 در شروع پرواز بيشترين كمك را به افزايش فشار زير بال ها مي كند. ج

 .معادل چنين ساختاري در بال هواپيما موتور هاي زير بال است. د
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فرض كنيد . شكل زير جريان حركت يك ماهي را در از باالي آب نشان مي دهد .7
جهشي در يكي از ماهيچه هاي اين ماهي باعث شود تقعر اين ماهي به سمت راست 

 كدام گزاره هاي زير صحيح هستند؟. اين تصوير باشد

I. حركت طبيعي اين ماهي با گرايش به سمت چپ خواهد شد 

II. حركت طبيعي اين ماهي با گرايش به سمت راست خواهد شد 

III. ي پشتي خود را تنظيم كند براي حركت در خط راست اين ماهي بايستي باله 

IV. براي حركت در خط راست اين ماهي بايستي باله مخرجي خود را تنظيم كند 

V. براي حركن در خط راست اين ماهي بايستي باله سينه اي خود را تنظيم كند 

 I,IV. ه  II,IV,V. د II,III. ج  I,IV. ب  I,IV,V. الف

 

 

گره دهليزي . او قادر به فعاليت نيستبيماري دچار ايست قلبي شده و گره پيشاهنگ قلب  .8
 :اولين موج الكتروكارديوگرام او. بطني شروع به كنترل قلب و توليد ضربان مي كند

 طبيعي آغاز مي شود QRSبا . الف

 تك موجي آغاز مي شود QRSبا . ب

 غير طبيعي است QRSطبيعي آغاز شده اما  Pبا . ج

 كم شده است QRSطبيعي آغاز شده اما فاصله  P با. د
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ي ساعت كلني تك 24بعد از . ميكرون را كشت داده ايم 1باكتري هايي با شكل مكعبي با ضلع  .9
كلني هاي تا شعاع (تعداد باكتري هاي ما چقدر است؟. ميليمتر حاصل شده است 1شعاع   با

 )ميليمتر كامًال كروي شكل هستند 2.5

   2,094,395,103. ج  3,141,592,653,590. ب  4,188,790,205. الف

 1,570,796,326,795. د
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