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. برای مطالعه نحوه سنتز هيالورونيک  اسيد، ليپوزوم هايی بر روی قطعات غشای جداسازی شده حاوی آنزيم هيالورونان سنتاز ١
)hyaluronan synthaseبدين گونه است که آنزيم مستقيما به بيرون فرايند سنتز را انجام می ) مطالعه می کنيد. سنتز هيالورونان-

و گلوکورونيک اسيد  N‐acetylglucosamine (Glc‐NAc)ساکاريدی تکرار شونده دهد. ساختار هيالورونان از واحدهای دی
glucoronic acid (GlcUA) بينيد به تار آن را در شکل میمی باشد. شما برای بررسی عملکرد آنزيم يک پرايمر نشاندار که ساخ

کنيم. براساس نتايج های الکتروفورز نوشته شده است به قطعات غشا اضافه میها در باالی ستونهايی که ترکيبات آنهمراه محلول
  گزينه صحيح را انتخاب کنيد.

  

  شوند.تايی اضافه می٢های قندها به صورت واحد  الف)

  شوند.) اضافه میreducingب) قندها به انتهای احياکننده (

  شوند.) اضافه میnonreducingج) قندها به انتهای غيراحياکننده (

  شوند.قندها به صورت تک تک اضافه مید) 

   ج و د ه)

  

  . با توجه به شکل زير گزينه نادرست را انتخاب کنيد.٢

، آوند چوبی توسط آوند Dالف) در دسته آوندی مشاهده شده در شکل 
   گرفته شده است. آبکشی فرا

  ای ها هستند.های آوندی همگی مربوط به تک لپهب) دسته

  ، پايين شکل به سمت مرکز ساقه است.Cج) درشکل 

ها، آوند چوبی از دو طرف توسط آوند آبکش د) در يکی از شکل
  احاطه شده است.

  ه) بيش از يک گزاره نادرست است.

  

  

  

  

  



 

 

ها را به درستی مقايسه کنيد. کدام گزينه گياهان اين گلتيره گياه مختلف را مشاهده می ٢از  در شکل زير دو گل مربوط به دو گياه. ٣
  زرد هستند.) ٢سفيد با سايه زرد در سمت مرکز گل و گل  ١های گل (گلبرگ کند؟مین

  اند.دسته های آوندی در ساقه به صورت پراکنده قرار گرفته ١الف) در گياه 

  به صورت موازی هستند.ها رگبرگ ٢ب) در گياه 

  شوند.هردو گل توسط زنبور گرده افشانی میج) 

  ای شکل دارد.استوانه آوندی در ريشه ساختار ستاره ٢در گياه  د)

   الف و د ه)

  

  

   

 ) یک ژن به صورت زیر است.coding strandکننده ( . بخشی از توالی رشته کد. ۴ 

5 3ACCGCAGATTTCACTGCC   

  را تعیین کنید. نادرستگزینه با توجه به این توالی، 

مربوط به   tRNA، آنتی کدون کدون اول باشد) ACC( نمایش داده شده باشد reading frameاگر توالی باال در الف) 
  است. UGAآمینواسید پنجم 

  شود.ی نشان داده شده ساخته میی مکمل رشتهاز روی رشته mRNAب) 

  باشد.می RNA polymeraseبا جهت اتصال و حرکت  ) مخالف’3به  ’5جهتی (از توالی باال همواره ج) 

١ 

٢



 

 

حالت، تنها با یک  ۳توان به حالت خواندن ممکن باشد) می ۳نباشد (یعنی هر  reading frameدر صورتی که توالی باال در د) 
   ای در این توالی کدون پایان ایجاد کرد.جهش نقطه

   از یک مورد نادرست است.ه) بیش 

شناسی در مدرسه فراهم کرده است. موضوع تحقیق او تکامل خرد آموز برای کالس زیست. متن زیر را یک دانش. ۵
)microevolutionکدام گزینه شماره جمالت صحیح را به درستی مشخص باشد. باشد. این متن دارای اشکال(ات)ی می) می

  کند؟می

ماده خام اینگونه تکامل، تنوع ژنتیکی  )۲( دهد.کامل در سطح جمعیت، کوچکترین واحد تکامل را تشکیل میتکامل خرد یا  ت) ۱(
که به معنای  average heterozygosity )۳(توان سنجید؛ به عنوان مثال، های مختلفی میتنوع ژنتیکی  را با معیار است.

در  average heterozygosity )۴(یکی از این معیار ها است.  هستند متوسط در صدی از افراد که برای ژن خاصی هتروزیگوت
واضح است که تنوع  )۵( باشد.) میnucleotide variability) و نه تنوع نوکلئوتیدی (gene variabilityها (مورد تنوع ژن

ها تولید مثل شود. یکی از راههای گوناگونی در جمعیت ایجاد میتنوع ژنتیکی به صورت نوکلوتیدی از تنوع ژنی بیشتر است.
- ها و ایجاد ترکیبات جدید ژنی میترین عامل تنوع جورشدن مستقل کروموزومدر این روش تولید مثل، اصلی )۶(جنسی است. 

اب ها، انتخترین آنکه مهم )۷(تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار گیرد ها میپس از ایجاد تنوع در جمعیت، فراوانی الل باشد.
- تنها انتخاب طبیعی می )۸(از میان این عوامل،  باشند.) میgene flow) و شارش ژنی (genetic driftطبیعی، رانش ژنتیکی (

  تواند فراوانی الل سازگار کننده با محیط را باال ببرد.    

  

  ۱۲۴۵۶۷ ه)                   ۱۲۳۶۷۸ د)                 ۱۲۳۴۵۶۷۸ ج)                  ۱۲۴۶۷۸ب)                 ۱۲۴۶۷الف) 

  . با توجه به نمودارهای دما و بارش زیر، گزینه صحیح را انتخاب کنید.۶
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  در نیمکره جنوبی قرار دارند. Cو  Aبیوم های الف) 

  (تولید ناخالص اولیه) جهانی میفزاید. GPPبیش از هر بیوم دیگری به  Bب) بیوم 

  کنند.رشد می k-selected، گیاهان دارای چرخه زندگی Dج) در بیوم 

  بزرگترین بیوم خشکی بر روی کره زمین است. Aد) بیوم 

  بیش از یک مورد صحیح است. ه)

  . کدام گزاره در مورد جانوران صحيح است؟٧

  است. اندامك يك نماتوسيت يكالف) 

  كنند. مي زندگي شيرين آب در تنان كيسه از بسياري همانند ها هيدرب) 

  هستند. دار تاژك هاي الرو داراي تنان كيسه خالف بر ها اسفنجج) 

  كنند. مي بارور را خود هاي تخمك و هستند هرمافروديت ها پالنارياد) 

  است. آنالوگ ها ماهي جانبي خطوط با قورباغه نوزادان جانبي خطوطه) 

  است. شده برپا زير دستگاه غشايي، نفوذپذيري مطالعه در .8

 حركت جهت و ميزان برود)، راست يا چپ (به كند حركت بتواند و باشد نفوذناپذير Y به نسبت فقط غشا اگر
  بود؟ خواهد كدام غشا
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.٩ Carbon particles were injected into the blood of mice. In which of the following places would your most 
likely find the particles? 
[a] In the glomerular filtrate 
[b] In the adipose tissue of the liver 
[c] In monocytes of the spleen 
[d] In plasma cells of the bone marrow 
[e] In the loops of Henle 

10. For the biomass pyramid shown below, choose the correct statement: 
                                     Primary consumers 
                                     Primary producers 
[a] Producers reproduce quickly but are also consumed at a rapid rate 
[b] Biomass decreases with higher trophic levels 
[c] Humans represent the lowest trophic level (bottom rectangle) 
[d] This biomass pyramid is consistent with an algal bloom 
[e] This biomass pyramid is not possible 
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