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1. در کدام قسمت از نفرون مایع توبولی همواره هایپواسموز است؟

5( مجرای جمع کننده 4( صعودی هنله 3( نزولی هنله 2( پروگزیمال 1( دیستال

2. کدام یــک نشــان دهنده ی طــول نســل )میانگیــن ســن مــادران در هنــگام تولیدمثــل( اســت؟ در جمعیتــی کــه همــه ی مــادران 
m بــه معنــی آخریــن رده ســنی موجــود در  a xx بالفاصلــه پــس از ســن تولید مثــل می میرنــد کــدام دو مــورد برابــر می شــوند؟  )
xm بــه معنــای میانگیــن تعــداد زاده هــای  xl بــه معنــی کســری از افــراد کــه تــا رده ی ســنی x زنــده می ماننــد. جمعیــت اســت. 

مــاده کــه هــر مــادر رده ی ســنی x ایجــاد می کنــد.(

.. x Ix m∑

. . .x xx l m II∑  

 . .x
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x m III
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 .m axx IV  

 . .ma xma x xx l V

 IV II و  ، II  )5  IV V و  ، IV  )4  II I و  ، V  )3  I III و  ، II  )2 II I و  ، I  )1

ــک از  ــد، کدام ی ــاوت دارن ــا تف O2 از حبابچه  ه ــذب  ــزان ج ــی در می ــه دو منحن ــه این ک ــه ب ــر و توج ــودار زی ــه نم ــه ب ــا توج 3.  ب
ــت؟ ــح اس ــر صحی ــای زی گزاره ه

I. با افزایش تهویه هر دو منحنی به کفه می رسند.

، امکان اسیدوز تنفسی وجود دارد. B II. در حالت 

A بیش تر است. O2 از حبابچه در حالت  III. جذب 

B کم تر IV. در حالت فشار اکسیژن برابر، فشار دی اکسیدکربن در حالت 

A است.         از حالت 

,IV III   )2 ,III II   )1
 ,IV I   )4 , ,IV III I   )3

 ,II I  )5
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4. با توجه به نمودار روبه رو:

B متعلق به مادر باشد. A می تواند متعلق به جنین و   .I

A شود. B  به  pH  می تواند منجر به تغییر II. افزایش 

B تغییر می کند. A به  III. در اثر  هالدان

A تغییر می یابد. B  به   ، BPG IV. با افزایش غلظت 

 , ,IV II I   )5  ,III II   )4  , ,IV III I  )3  ,III I  )2  , ,III II I  )1

ــوده اســت. اســتیونز و  ــش ب ــن آزمای ــل شــکارچی موضــوع چندی ــاع در مقاب ــه دف 5. چگونگــی کمــک طرح هــای شــبیه چشــم ب
ــای دارای  ــا محرک ه ــابه ب ــی مش ــره ای وضعیت ــای دای ــای دارای طرح ه ــه محرک ه ــد ک ــاهده کردن ــی مش ــکاران در آزمایش هم
ــع شــدن  ــه شــکارچی واق ــزان دفعــات مــورد حمل ــدر و ... از نظــر می ــد خطــوط مــوازی، ضرب ــه اشــکال دیگــر، مانن ــی ب طرح های
ــر شــبیه  ــره ســفید( وضعیتــی مشــابه طرح هــای کم ت ــره، بقیــه دای ــر شــبیه چشــم )مرکــز تی ــد. همچنیــن، طرح هایــی بیش ت بودن

ــر اســت؟ ــری منطقی ت ــن مشــاهدات کــدام نتیجه گی ــه ای ــا توجــه ب ــد. ب ــره( بودن ــره تی ــه دای چشــم )مرکــز ســفید، بقی

1( مکانیســم تأثیــر طرح هــای شــبیه چشــم شــباهت ایــن طرح هــا بــه صیــادان شــکارچی جانــور )بــرای مثــال، طرح هــای   
ــه هســتند  ــاد پروان ــر را، کــه صی ــدگان کوچک ت ــا پرن ــد ت ــه نظــر می آی ــد ب ــال برخــی پروانه هــا شــبیه چشــم جغ روی ب

و خــود شــکار جغــد هســتند، بترســاند(.
2( تقلید مولرین
3( تقلید باتزین

4( شباهت به چشم تأثیر خاصی ندارد، مهم وجود یک محرک بصری با تأثیر شدید برای متوقف کردن شکارچی است.
)   برای صیاد را سخت تر می کند. )mental image 5( وجود این طرح ها شکل گیری تصویر ذهنی 

6. با توجه به نمودار روبه رو که در مورد قلب است. کدام گزاره صحیح است؟

∆P در حین انقباض ایزوولومیک بیش تر از انبساط ایزوولومیک است.  .I

DC تمام دریچه های قلب بسته است. II. در طی فاز

AB فاز پر شدن سریع بطن ها است.  .III

F دریچه آئورت بسته می شود. IV. در نقطه 

, ,III II I  )5 , ,IV II I  )4 , ,IV III II  )3  , ,IV III I  )2 1( همه موارد 

حجم

شار
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7. در مورد سمپاتیک کدام نادرست است؟

2(  همانند پاراسمپاتیک باعث افزایش بزاق می شود. 1(  باعث تنگی مردمک چشم می شود.
4(   باعث شل شدن مثانه می شود. 3( باعث گشادی عروق کرونر می شود.

5( باعث انزال می شود.

8. کدام یک از موارد زیر برای یک واکنش زیستی همواره ثابت نیست:

5( بیش از یک مورد صحیح است.  'G∆   )4  qK  )3  G∆  )2  eqK  )1

) ( و ژن کلرامفنیــکل اســتیل   reporter gene assay 9.  پروموتــر یــک ژن تــازه کشف شــده، بــا اســتفاده از روش ژن گزارش گــر 
ــاوی  ــته ای ح DNA دو رش ــی  ــات خط ــود. قطع ــت می ش ــن خصوصی ــر تعیی ــوان ژن گزارش گ ــه عن )  ب )CAT ــفراز   ترانس
CAT در  ــر ــا 4 ( و ژن گزارش گ ــماره های 1 ت ــفید، ش ــای س ــروض )جعبه ه ــر مف ــی از پروموت ــط بخش های ــا فق ــار ی ــام چه تم

پایین دســت ایجــاد شــد.

CAT )شکل پایین( اندازه گیری شد. پس از ترانسفکشن هر سازه به صورت جداگانه به سلول، فعالیت

سازه های a -d هنوز آزمایش نشده اند.

با توجه به این سازه ها، کدام گزینه صحیح است؟

I است. a یک پروموتر قوي تر در مقایسه  با سازه ی  1( سازه ی 
b است. a یک پروموتر قوي تر در مقایسه با سازه ی  2( سازه ی 
b است. c یک پروموتر قوي تر در مقایسه با سازه ی  3( سازه ی 

d است. c یک پروموتر قوي تر در مقایسه با سازه ی  4( سازه ی 
5( هیچ کدام

4 CAT1 2 3

41 2 3I
41 3II

1 3III
41IV
42V

I II III IV V
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ــح  ــان از تاخوردگــی صحی ــرای اطمین ــردد.  ب ــان گ ــد بی B بای A و ــد ــی  متشــکل از دو پلی پپتی ــادی از پروتئین ــر زی 10. مقادی
پروتئیــن، از یــک سیســتم یوکاریوتــی اســتفاده می کنیــم. بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف، ســلول های یوکاریوتــی بــا دو ســازه ی 
  P1 ــر  ــرل پروموت X تحــت کنت ــور رونویســی ــده ی فاکت ــاال(، ژن کدکنن مصنوعــی ترانســفکت شــده اســت. در ســازه ی اول )ب
ــی  ــی داخل ــایت ورود ریبوزوم B توســط س A و ــای ــرای پلی پپتیده ــده ب ــای کدکنن ــازه ی دوم، ژن ه ــه اســت. در س ــرار گرفت ق
ــان  ــکل نش ــه در ش ــور ک ــند. همان ط ــاص می باش ــر خ P2 پروموت ــک  ــرل ی ــت کنت ــده اند و تح ــدا ش ــم ج ) از ه )IRES

PA نشــان دهنده ی  ــد) ــال کن P2 را فع O وصــل شــود و  ــور  ــه اپرات ــد ب X می توان داده شــده اســت در حضــور تتراســایکلین،
ــت؟ ــح اس ــزاره صحی ــدام گ ــاس، ک ــن اس ــر ای ــت(. ب ــیون اس ــایت های پلی آدنیالس س

P1 فعال باشد. B تنها زمانی می تواند توسط تتراسایکلین القا شود که  A و  1( بیان ژن های 

B در حضــور  I بچســبد، ژن  R E S ' محکم تــر از  c a p−5 2( در حضــور تتراســایکلین، اگــر ریبــوزوم بــه 
A بیــان می شــود. تتراســایکلین بیش تــر از ژن

B حتــی درغیــاب تتراســایکلین نیــز  A و X حــذف شــود، ژن هــای  DNA از پروتئیــن 3( اگــر دمیــن اتصــال بــه
بیان می شــوند.

X در سلول تأثیر می گذارد. X  بر مقدار تولید پروتئین mRNA ژن polyadenine در  4( طول دم 
5( هیچ کدام

)  از جانوران را مشاهده می کنید. با توجه به این  )phylum * در شکل زیر عکس های مربوط به 4 شاخه 
عکس ها  به سؤاالت 11 تا 13 پاسخ دهید.

XP1 PA

X tet

AP2 PAO IRES B

X
tet

+
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11. پیشرفته ترین شاخه )دارای منشأ تکاملی اخیرتر( کدام است؟

B )2 A )1
 D )4  C )3

5( شاخه های نشان داده شده همگی در یک زمان منشأ گرفته اند، پس نمی توان گروه پیشرفته تر را تعیین کرد.

12. تعیین کنید هر یک از شکل های زیر به ترتیب از چپ به راست، مربوط به کدام شاخه است؟

, ,B C A  )5  , ,C C A )4  , ,C C D )3  , ,C B A )2  , ,B C D  )1

13. در مورد شاخه های نشان داده شده در شکل، کدام گزاره ها صحیح است؟

A انگل هستند. I. بیش تر جانوران مربوط به گروه

، داشتن یا نداشتن سیستم عصبی مرکزی است. D A و II. از تفاوت های اصلی گروه های

C فاقد مزودرم هستند.  جانوران گروه .III

C، می توانند در بدن خود دارای آغازیان همزیست فتوسنتزکننده باشند. برخی از اعضای گروه .IV

، سلول های مژک دار غذا را از آب می گیرند. B V. در جانوران گروه

 ,  III IV  )5  ,  ,  II III IV  )4  III  )3 ,  ,  I III V  )2 ,  ,  I III IV  )1
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14. کدام گزینه به ترتیب نشان دهنده ی آکالوز تنفسی جبران شده و اسیدوزمتابولیک جبران شده است؟

) PCO = −2 38 42  ، [ ]HCO − = −3 22 26  )مقادیر نرمال 

  ,   [ ]PCO HCO−= =2 347 33  .I

  ,   [ ]PCO HCO−= =2 338 20  .II

  ,   [ ]PCO HCO−= =2 328 20 .III

  ,   [ ]PCO HCO−= =2 348 20 .IV

  ,   [ ]PCO HCO−= =2 330 24   .V

  ,   [ ]PCO HCO−= =2 335 16   .VI

 ,VI V  )5  ,II III  )4  ,I IV  )3  ,VI III   )2  ,II I  )1

, مربــوط بــه  , ,D C B A 15. بــا توجــه بــه اثــرات هورمونــی ای کــه در گیاهــان وجــود دارد و نمــودار زیــر، حــدس می زنیــد کــه 
ــاه شــروع می  شــود کــه در طــول چرخــه  ــدای چرخــه ی رشــد یــک گی کدام یــک از هورمون هــای گیاهــی  باشــد؟ ) نمــودار از ابت

تولیدمثــل انجــام می دهــد و در انتهــای چرخــه از بیــن مــی رود(

1( اکسین، سیتوکینین، ژیبرلین، اتیلن
2( اکسین، ژیبرلین، اتیلن، سیتوکینین
3( سیتوکینین، اکسین، ژیبرلین، اتیلن
4( سیتوکینین، ژیبرلین، اتیلن، اکسین
5( اکسین، اتیلن، سیتوکینین، ژیبرلین

II. دورشــدن  ــه ســمت ســانتروزوم ها و  ــای جــدا شــده ب I. حرکــت کروماتیده ــاز ) ــل در آناف ــد دخی ــه دو فراین ــه ب ــا توج 16. ب
ــاز تعریــف می شــود )متصــل  ــگام آناف ــول در هن ــن این کــه ســه دســته رشــته میکروتوب ســانتروزوم ها از یکدیگــر( و در نظــر گرفت
ــی  ــمت منف ــه س ــه ب ــن )ک ــن داینئی ــتاره ای(، دو موتورپروتئی ــای س ــور و میکروتوبول ه ــه کینتوک ــل ب ــور، غیرمتص ــه کینتوک ب
میکروتوبول هــا حرکــت می کنــد( و کاینزیــن 14 )کــه بــه دو رشــته میکروتوبــول وصــل می شــود و روی هــردو رشــته بــه ســمت 

ــد؟ ــش دارن ــد نق ــن دو فراین ــک از ای ــب در کدام ی ــه ترتی ــد( ب ــت می کن ــت حرک مثب

       II  ، I   )2   I  ، I   )1
      II  ، II   )4            I  ، II   )3

5(   ممکن است هر دو در هرکدام از فرایندها شرکت داشته باشند.

A B C D

من
ور

ت ه
غلظ

زمان

آبسیزیک اسید
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17. در کدام یک از حاالت زیر محور قلبی به سمت راست منحرف می شود؟

I. نقص دیواره ی بین دو بطن

II. پایان بازدم عمیق

III. هنگام دراز کشیدن به پشت 

IV. بلند قد بودن

 ,III I   )5  ,IV III  )4  ,IV I   )3  ,III II   )2  , ,III II I  )1

18. کدام گزینه درمقایسه ی گیاه سایه دوست با گیاه آفتاب دوست صحیح نیست؟

در گیاه سایه دوست ..... 

2( سطح اشباع نوری پایین تر است. a بیش تر است. b به  1( نسبت کلروفیل 
4( نقطه ی جبران نوری باالتر است. 3( برگ ها نازک ترند. 

5( سطح برگ وسیع تر است.

زیــر، رونــد تکامــل گیاهــان آونــدی نشــان داده شــده اســت. در ایــن درخــت،  (  )phylogenetic tree 19. در درخــت تبارزایشــی 
ــورد  ــه در م ــدام گزین ــم مشــخص شــده اند. ک ــره ی ضخی ــا خطــوط تی )    ب )apomorphies derived traits− ــات اشــتقاقی صف

ایــن صفــات صحیــح نیســت؟

) integument A ، پوسته تخمک ) )1
، لوله ی گرده B )2

، میکروپیل A )3
، گامتوفیت نر 3 هسته ای B )4

A )5، دانه ی گرده

DNA در ژن  هــای خــاص الزم  20. معمــواًل بــرای تبدیــل یــک ســلول عــادی بــه ســلول ســرطانی حداقــل 6 جهــش در ســطح 
اســت. بــرای هــر یــک از جهش هــای زیــر، تعییــن کنیــد کــه کدام )هــا( غالــب اســت. )یعنــی در صــورت آمیــزش چنیــن فــردی بــا 

یــک فــرد ســالم و خالــص، فرزنــد دارای الــل جهش یافتــه دارای اســتعداد بســیار باالیــی بــرای ســرطان اســت(

I. گیرنده یک فاکتور رشد که همیشه فعال است.

DNA نقش دارد، کار خود را به خوبی نتواند انجام دهد. II. آنزیمی که در ترمیم 

A

B
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III. پروتئینی که تجمع رشته های پلی پپتیدی با تاشدگی غلط را تشخیص می دهد.

می شود، نسبت به تجزیه مقاوم می شود. S G   به فاز  IV. سایکلینی که منجر به عبور سلول از فاز 1

 ,  III IV  )5  ,  I III  )4  I  )3  ,  II IV  )2  ,  I IV  )1

21. کدام یک از موارد زیر از مزیت های سیستم بافر بی کربنات به حساب می آید؟

I.    aPK  

II.   [ ]
[ ]
HCO
H CO

−
3

2 3

 

III.  [ ],[ ]H CO HCO −
2 3 3

  

IV. 

 IV   )5  , ,III II I  )4  ,IV II   )3  , ,IV II I   )2 1( همه موارد

22. معادله ی رشد جمعیتی را به صورت زیر در نظر بگیرید:

.  .= −
+i

RdN N b mNdt K R
: اندازه ی جمعیت N

b: نرخ ذاتی تولید مثل

: غلظت/ شدت منبع محدودکننده R

b( است. : غلظتی از منبع مورد نظر که در آن نرخ تولیدمثل نصف مقدار حداکثرش ) iK

m: نرخ ذاتی مرگ و میر

غلظتی از منبع که در آن رشد جمعیت متوقف می شود برابر است با:

 ( )iK b m−  )5  .i
bK
r

 )4  iK  )3  Nb m−  )2 imK
b m−

 )1

قابلیت جبران
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23. اگــر 2 لیتــر از یــک محلــول 3 درصــد )گــرم حــل شــونده در 100 گــرم محلــول( ســالین را بــه بخــش مایــع خارجــی ســلولی 
یــک بیمــار 70 کیلوگرمــی کــه اســموالریته پالســمای او 300 میلــی اســمول در لیتــر اســت تزریــق کنیــم، بــا توجــه بــه ایــن فــرض 
ــه  ــع خــارج ســلولی ب ــع خــارج ســلولی وارد ســلول ها نمی شــود، نســبت تغییــر حجــم مای ــه مای ــر و ســدیم اضافــه شــده ب کــه کل
2 آن درون ســلول اســت 

3
تغییــر مایــع داخــل ســلولی بــرای رســیدن بــه تعــادل چــه مقــداری خواهــد بــود؟ )60% وزن بــدن آب و 

– چگالــی مایعــات را 1 گــرم بــر میلی لیتــر در نظــر بگیریــد.( 

4/2 )5 1/6 )4 0/6 )3 3/5 )2 2 )1

ــر  ــر محتمل ت ــای زی ــدام ویژگی ه ــتند ک ــراوان هس ــک ف ــی اکولوژی ــه توال ــل اولی ــه در مراح ــی ای ک ــای گیاه ــرای گونه ه 24. ب
هســتند؟

نرخ برداشت منابع از خاک نقطه ی اشباع نوری بهبودی یک گیاه پس از آسیب ناشی از کمبود منابع
1. کم تر 2. بیش تر 3. باال 4. پایین 5. سریع 6. کند

245 )5 235 )4 136 )3 145 )2 246 )1

25. بــا فــرض اپتیمــم  بــودن شــیوه ی تغذیــه ی اعضــای یــک کلنــی زنبــور، انتظــار داریــد زنبــوران کارگــر در هنــگام برداشــت نکتــار 
بــه دنبــال بــه حداکثــر رســاندن کــدام متغیــر باشــند و مکانیســم ایــن رفتــار چگونــه اســت؟

1( بازده ی فرایند تغذیه )از نظر انرژی(، وزن جدید زنبور پس از برداشت نکتار.
2( مقدار غذایی که به کندو حمل می شود، وزن جدید زنبور پس از برداشت نکتار.

3( نرخ حمل نکتار به کندو، زنبور خود با توجه به شرایطش هر دفعه مقدار خاصی نکتار برداشت می کند.
4( بازده ی فرایند تغذیه، زنبور خود با توجه به شرایطش هر دفعه مقدار خاصی نکتار برداشت می کند.

5( مقــدار غذایــی کــه بــه کنــدو حمــل می شــود، زنبــور خــود بــا توجــه بــه شــرایطش هــر دفعــه مقــدار خاصــی نکتــار برداشــت 
می کنــد.

26. کدام یک از خصوصیات سلول های سرطانی نیست؟

1( القای آنژیوژنز
2( ناپایداری ژنتیکی

3( پاسخ دهی کم تر به عوامل مهارکننده رشد و تقسیم سلولی
4( نسبت به آپوپتوز مستعد هستند.

5( تولید تلومراز یا وجود راه دیگری برای بازیابی تلومرها
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27. در یــک روش بــرای اندازه گیــری حجــم باقی مانــده، فــرد پــس از یــک بــازدم عــادی، از طریــق یــک لولــه کــه بــه محفظــه ای 
ــازدم انجــام می دهــد. اگــر پــس از 6 دم و  ــی اســت ب ــه داخــل کیســه ای کــه خال o2  خالــص متصــل اســت دم، و ســپس ب ــا  ب
ــد و 41 درصــد حجــم  N شناســایی نکن 2 ــرد، در هــوای بازدمــی  ــرار داده شــده در دهــان ف ــی و عــادی، سنســور ق ــازدم پی درپ ب

N باشــد، حجــم باقی مانــده چــه مقــداری اســت؟ 2 کیســه ای کــه در آن بــازدم انجــام گرفــت 

) . L =1 2 ، حجم ذخیره ی بازدمی L =3 )حجم جاری=600cc ، حجم ذخیره ی دمی

2/5 )5 2/4 )4 1/1 )3 1/2 )2 1/3 )1

28. جهشی در مخمر باعث ناتوانی مخمر در تبدیل پیرووات به اتانول می شود. تأثیر این جهش چیست؟

1( عدم توانایی رشد در شرایط غیرهوازی.
2( توانایی رشد در شرایط غیرهوازی فقط در حضور گلوکز.

3( ناتوانی در متابولیزه کردن گلوکز.
 NADH NAD از  + 4( مرگ به دلیل ناتوانی در بازیابی 

5( مخمر جهش یافته فقط قادر به متابولیزه کردن اسیدهای چرب خواهد بود.

) باشند.  )S ) و یا صاف )D ، دندانه دار ( )K ) برگ های یک گونه گیاهی  می توانند به 3 حالت کنگره دار )margins 29. کناره های
در آزمایشی برای تعیین نحوه ی وراثت این صفت، گیاهان خالص برای این صفت را با هم آمیزش دادیم و نتایج زیر را به دست 

آوردیم.

     

 F2 F1Pشماره آمیزش

 :D K99 34D K D×1
 :S D120 39S S D×2

 : :S D K95 25 8S S K×3

با توجه به نتایج، اگر افرادF1  آمیزش 1 و 3 را با هم آمیزش دهیم، کدام فراوانی ها را در زاده ها مشاهده خواهیم کرد؟

          /  : /  : /  S D K0 5 0 375 0 125   )2  /  : /  : /  S D K0 5 0 25 0 25   )1
         /  : /  D S0 5625 0 4375   )4

              /  : /  D S0 75 0 25   )3

5(  اطالعات سؤال برای حل مسئله کافی نیست.
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ــز از  ــتگاه ها نی ــن زیس ــای ای ــد، و جمعیت ه ــد می کن C رش B و   ، A ــف  ــتگاه مختل ــه زیس ــی در س ــه  ی گیاه ــک گون 30. ی
ــی  ــاق محل ــاس انطب ــر اس ــی ب ــای ژنتیک ــن تفاوت ه ــی از ای ــا برخ ــه آی ــش این ک ــرای آزمای ــتند. ب ــاوت هس ــی متف ــر ژنتیک نظ
ــده  ــع آوری ش ــای جم ــه در آن دانه ه ــده اســت ک reciprocal  انجــام ش transplant ــش  ــک آزمای ــه، ی ــا ن ــده اند ی ایجــاد ش
ــا زیســتگاه از طریــق  از زیســتگاه های مختلــف در هــر ســه زیســتگاه رشــد داده شــد. بعــد از یــک ســال، ســازگاری گیاهــان ب

ــد. ــری ش ــده اندازه گی ــای تولیدش ــداد دانه ه ــمارش  تع ش

با توجه به این اطالعات، گزینه ی نادرست را انتخاب کنید.

A به صورت محلی با شرایط طبیعی سازش پیدا کرده اند. 1( گیاهان زیستگاه

B به صورت محلی با شرایط طبیعی سازش پیدا کرده اند. 2( گیاهان زیستگاه
C به صورت محلی با شرایط طبیعی سازش پیدا کرده اند. 3( گیاهان زیستگاه

B زیستگاه مناسبی نیست. A و  C برای گیاهان بومی آن در مقایسه با زیستگاه های 4( زیستگاه 
5( ج و د

ATP ایجادشده در اثر اکسیداسیون یک مولکول  31. کدام یک از موارد زیر از دالیل غیرممکن بودن تعیین دقیق تعداد مولکول های 
گلوکز در تنفس هوازی نیست؟

1( فسفریالسیون اکسیداتیو و واکنش های ردوکس در یک واکنش رخ نمی دهند.
2( روش انتقال الکترون های جداشده از گلوکز طی گلیکولیز از سیتوزول به میتوکندری

NAD در واکنش های تنفس سلولی + NADP به جای  + 3( استفاده از 
4( استفاده از نیروی محرکه ی پروتون برای کارهای سلولی غیر از تنفس سلولی 

5( همه ی موارد از دالیل این پدیده هستند.
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II منطبق کنید. I را با عملکرد آن ها در ستون   32. هورمون هاي ستون 

   

, , ,IV E III A II D I C→ → → →   )2  , , ,IV D III B II C I A→ → → →  )1
, , ,IV B III C II E I D→ → → →   )4 , , ,IV B III E II A I D→ → → →  )3

 , , ,IV A III C II D I B→ → → →   )5

33. برگ های زیر مربوط به بخش های باالیی و پایینی یک درخت بلوط هستند. با توجه به شکل آن ها، کدام گزاره) ها( 
صحیح هستند؟

I. برگ های باال باید در معرض سرعت زیاد باد قرار بگیرند اما برگ های پایین تر مقاومت کم تری دارند.

II. مواد غذایی و معدنی نمی توانند به درستی در اختیار برگ های باالیی قرار گیرند و برگ های پایینی سود بیش تری می برند.

III. این شکل برگ ها باعث می شود که سطح بیش تری در معرض نور قرار گیرد.

IV. برگ های باالیی هنگامی که در معرض نور بیش تر قرار بگیرند،  توانایی سازگاری بیش تری با دما دارند.

 ,  I II  )5 III 4( فقط   ,IV III  )3 II 2( فقط   I 1( فقط 

I اکسین

II ژیبرلین

III سیتوکینین

IV اتیلن

A شکستن دوره نهفتگی دانه

B القای رسیدن میوه

C القای ریزش برگ

D ریشهزایی

E افزایش فتوسنتز و ساخت کلروفیل

 I II
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34. شکل زیر مربوط به دستگاهی است که می تواند برای محاسبه ی میزان تعرق به کار  رود. اشکال این دستگاه کجا می تواند 
باشد؟

1( مقداری از آبی که باال می آید برای فتوسنتز استفاده می شود.
2( مقداری از آبی که باال می آید برای تنفس استفاده می شود.

3( سوراخ های موجود در دستگاه باعث ایجاد خطا می شود.
4( گیرافتادگی هوا درون آوند ها باعث ایجاد خطا می شود.

5( 1 و 2

ــگاه   ــه درجای ــم ک ــد. می دانی ــاهده می کنی ــروات را مش ــفوانول پی ــه فس ــرات ب ــل 2- فسفوگلیس ــش تبدی ــر واکن 35.  در زی
فعــال آنزیمــی کــه ایــن واکنــش را کاتالیــز می کنــد یــک اســید آمینــه لیزیــن   و یــک اســید آمینــه گلوتامــات  قــرار دارد. 

ــح هســتند؟ ــر صحی ــارات زی ــک از عب کدام ی

I. واکنش این آنزیم از نوع ایجاد پیوند کواالنسی با حد واسط واکنش است.

II. واکنش احتمااًل از نوع اسید و باز عمومی است که در آن لیزین به عنوان یک باز عمومی عمل می کند.

III. احتمــااًل اســید آمینــه لیزیــن بــرای پایــدار کــردن حــد واســط واکنــش بــا آن یــک پــل نمکــی ایجــاد می کنــد و در 
کاتالیــز نقشــی نــدارد.
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IV. ممکن است در جایگاه فعال این آنزیم یک یون با بار مثبت وجود داشته باشد.

Apk کربن شماره 2 را کاهش می دهد. V. احتمااًل شرایط جایگاه فعال به گونه ای است که 

 , ,V IV II  )5  , ,V III I  )4  ,IV I  )3  ,IV II   )2  ,III I  )1

36. با توجه به نمودار زیر موارد 1 تا 4 به ترتیب کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

1( غلظت آنزیم آزاد، غلظت آنزیم متصل به سوبسترا، غلظت پیش ماده، غلظت فراورده
2( غلظت پیش ماده، غلظت فراورده، غلظت آنزیم آزاد، غلظت آنزیم متصل به سوبسترا

3( غلظت پیش ماده، غلظت آنزیم متصل به سوبسترا، غلظت پیش ماده،غلظت آنزیم آزاد
4( غلظت آنزیم آزاد، غلظت فراورده، غلظت پیش ماده، غلظت آنزیم متصل به سوبسترا
5( غلظت آنزیم متصل به سوبسترا، غلظت فراورده، غلظت پیش ماده، غلظت آنزیم آزاد

O2 انکوبــه کردیــم و ســپس ســریعًا اکســیژن را از محیــط  * ســلول های عضلــه را طــی آزمایشــی در حضــور 
ــا  O2 ســنجیده و روی نمــودار بردیــم. ب خــارج نمودیــم. غلظــت متالولیت هــای زیــر را بالفاصلــه پــس از حــذف 

توجــه بــه نتایــج زیــر بــه دو ســوال زیــر پاســخ دهیــد.

Fructose,  کدام است؟ bisphosphate−1 6 37. علت افزایش غلظت اولیه 

1( فعال شدن گلوکونئوژنز
2( فعالیت آنزیم فسفوفروکتوکیناز

3( مهار چرخه کربس
4( مهار آنزیم آلدوالز

 ATP 5( افزایش غلظت 
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4
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38. کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با غلظت الکتات در سلول صحیح است؟

1( تغییری نمی کند.
2( ابتدا افزایش سپس کاهش می یابد.

3( افزایش می یابد. 
4( کاهش می یابد چون سلول الکتات را به بیرون ترشح می کند.

5( کاهش می یابد چون سلول از الکتات برای ساخت مجدد گلوکز استفاده می کند.

39. داروی ایزونیازیــد کــه بــرای درمــان ســل بــه کار مــی رود مهار کننــده ی یــک واکنــش آنزیمــی اســت دانشــمندان بــرای 
ــزان 80  ــه می maxV ب ــش  ــث کاه ــده باع ــن مهار کنن ــوالر از ای ــتفاده از 5 نانوم ــا اس ــم ب ــن آنزی ــای ای ــی ویژگی ه بررس
ــده  ــه مهار کنن ــم ب ــه اســت. چــه درصــدی از آنزی ــه همــان مقــدار کاهــش یافت ــز ب mK نی ــه شــده اند؛  درصــد مقــدار اولی

IK چنــد نانومــوالر اســت؟ متصــل شــده اســت، مقــدار

4،20 )5 2،10 )4 20،4 )3 2،20  )2 20،20 )1

40. کدام یک از موارد زیر غلط است؟

1( شبکه آندوپالسمی زبر در تولید فسفولیپیدها نقش دارد.
2( شــبکه آندوپالســمی زبــر در اضافه کــردن کربوهیدرات هــا بــه پروتئین هایــی کــه قــرار اســت بــه گلیکوپروتئیــن 

تبدیــل شــوند نقــش دارد.
3( ممکن است فسفولیپیدها در جسم گلژی دچار تغییر شوند.

4( همه پلیمرهای دیواره ی سلولی گیاهان در خارج پلیمریزه می شوند.
5( جهت گیری رشته های سلولز دیواره ی سلولی توسط میکروتوبول های داخل سلول تعیین می شود.
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