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محيط شيشه اي بسته قـرار داديـم. سـپس بـه     يك  دو گياه ، يكي نورپسند و ديگري سايه پسند را هر كدام جداگانه در  . 1

و  كـرده  محيط را نيز اندازه گيري CO2مرور زمان شدت نور تابيده شده در محيط را افزايش داديم. در حين آزمايش ميزان 

كـه آنهـا را در زيـر مشـاهده مـي      ا براي اين دو گياه رسم نموديم ؛ زمان ربر حسب گذشت درون شيشه  CO2 ميزان نمودار

م مي باشد، بگوييد كـدا  كافي و مناسب براي نتيجه گيري در اين آزمايش ،محيط CO2نماييد. با فرض اين مطلب كه ميزان 

صحيح نمـره اي   اي بدون دليل( به پاسخ ه خود را در دو سطر توضيح دهيد. نمودار مربوط به گياه نورپسند مي باشد؟ دليل

  نمره ) 20( ) تعلق نخواهد گرفت

  

  

  

  

  

  

  

   علت :     پاسخ : 

  

 300متشـكل از   Aدر يك سلول نورون يافته شده كه هنگام خـروج از هسـته همـواره حـاوي دم پلـي       mRNAنوعي  .2

از انتهاي  دار آدنين نوكلئوتيد 5 ، هر دقيقه نوكلئازها به طور ميانگين درمي باشد. در سيتوپالسم ،  اگزو نوكلئوتيد آدنين دار

فاقد عملكرد  ند ،خود را از دست بده Aهايي كه همه آدنين هاي دم پلي  mRNAجدا مي نمايند. مي دانيم  mRNAهر 

109. با اين حساب اگر همواره مي شوند
در اين سلول وجود داشته باشد ( كه داراي عملكـرد   mRNAعدد از اين نوع   �6

  نمره ) 18(  سلول رونويسي مي شود؟ ايناز اين نوع در  mRNAدر هر دقيقه چند  ، )بوده 

     توضيح و محاسبات :       پاسخ : 

 

  الف  نمودار

C ب نمودار 
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.  دانـش  همانطور كه مي دانيم بافت گرهي قلبي خاصيت خود تحريكي دارد و با نرخ ثابتي در دقيقه تحريـك مـي شـود    .3

ز چند موجود مختلف جدا نمود. و سپس براي تشخيص سرعت انقباض هر يك از قطعه از بافت هاي گرهي قلبي را ا 5پژوهي 

  آزمايش طراحي كرد.  3اين  بافت ها 

  

مـي   10او در اين آزمايش متوجه شد كه تعداد تحريكات هر كدام از بافت ها به طور مجزا در دقيقه ضريبي ار  آزمايش اول :

  ربان هاي يكسان ندارند.و ... ) و هيچ دو بافتي ض 30و  20باشد ( مثال 

  

او بافت هاي مختلف را به هم متصل كرد و تعداد انقباضات مجموعه حاصل را در هر دقيقـه ثبـت نمـود. كـه       آزمايش دوم :

   نتايج آن را در جدول زير مشاهده مي نماييد.

  

  تعداد انقباض در دقيقه  شماره بافت هاي تركيب شده

4  3  1  80  

5  4  2  60  

4  3  2  80  

4  5  1  60  

  

در اين قسمت او با ابداع يك روش تخيلي ، بافت هاي مختلف را با يكـديگر ادغـام نمـود. بـه طوريكـه تعـداد        آزمايش سوم :

  انقباض هاي مجموعه هاي حاصل ميانگيني از تعداد تحريكات بافت هاي تركيب شده بود.

  

  تعداد انقباض در دقيقه  شماره بافت هاي تركيب شده

3  4  2  66/56  

2  3  5  33/53  

1  2  5  40  

  

  نمره ) 20(نمره منفي دارد ) 8 پاسخ اشتباههرفوق سرعت انقباض هر يك ازبافت هارا مشخص كنيد.( باتوجه به آزمايش هاي

  نمره ) 4( هر مورد 

1    3    5    

2    4    
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  نمره ) 20د به سواالت پاسخ دهيد . ( با توجه به شكل هاي زير كه برش هايي از اندام هاي گياهي مي باشن .4

 
 
 
 
 
 
 

  

 

  الف ) نام هر يك از مكان هاي خواسته شده در جدول زير را 

  بنويسيد. ( نام بافت محل دقيق انتهاي خطوط را بنويسيد )

1    14    

5    15    

7    17    

10    18    

  شود يا نهان دانه؟  درگياهان بازدانه ديده ميBو  Aآوندهاي از  ب ) مشخص كنيد، هركدام

A   

 B   

  را با  كشيدن  A , Bج ) محل  رسوب  ليگنين در فصل سرد براي هر  يك از  سلولهاي 

   خط بسته  دور  محل دقيق آن روي شكل مشخص كنيد .

  د ) هر كدام از اين دو نوع سلول متناظر با كدام سلولها در برش هاي عرضي باال مي باشد؟ 

   ويسيد .اعداد آن ها را بن

A   

B   

  آن نوع   ه ) مشخص كنيد كدام برش هاي عرضي باال مي توانند مربوط به يك گياه باشند ؟

   . گياه را بنويسيد 

  

A  B 
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٣ 
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از شـش قطعـه تشـكيل     mRNAبزرگ رونويسي مي شود . ايـن   mRNAناحيه اي از ژنوم يك باكتري به صورت يك  .5

  .را كد مي نمايد شده كه هر كدام از اين قطعات يك پروتئين خاص

  

  

  

  

سـبب توقـف رونويسـي در     Xقرار مي دهيم . (  ماده  Xدر يك آزمايش باكتري مورد نظر را در معرض مقادير مختلف ماده 

را اندازه گيـري مـي كنـيم . و     6تا  1مي گردد ). و سپس مقدار پروتئين هاي ساخته شده از قطعات  GGمحل داراي توالي 

ودار زير رسم مي نماييم. ( اعداد نمودار به صورت نسبي نوشته شده است ) ( توجه : خطـوطي كـه   نتايج حاصل را بصورت نم

  نمره ) 25(  حاوي دو نوع شكل هندسي است در حقيقت دو خط مشابه به هم بوده كه بر روي يكديگر قرار گرفته اند)

  

  

  

  

  

  

  

   

  ) است ؟  6تا  1كدام قطعه ( ) مربوط به  VIتا   Iالف ) مشخص كنيد هر يك از منحني ها ( 

  

  ؟نتيجه اي مي توان گرفتچه  ،در باال  V,VIو    I,II) از هم شيب بودن نمودار هاي ب 

  

  ؟ نتيجه اي مي توان گرفتچه ،  IVو  IIIاز متفاوت بودن شيب دو نمودار ج ) 
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اخته نشان مي دهد. با توجه به اين نمودار تعيين نمودار زير ميزان سرمايه گذاري هر يك از والدين را براي گونه اي ناشن .6

  نمره ) 18(  ر نر ها صورت مي گيرد يا ماده ها؟كنيد كه در اين گونه رقابت بر س

    

  

  

  

  

  

  توضيحات :   پاسخ : 

  

   شكل مقابل چند رگ خوني را نشان مي دهد:.7

  

  

  

  است. n: مقاومت مسير  n  (Rn∋}2,1{و  (   A , B: اختالف فشار خون نقطه  BPاگر بدانيم 

مسدود شده باشد. همچنين اگر قرار باشد در خون رساني بـه انـدام هـاي زيـر        Atherosclerosisبر اثر  1و اينكه مسير 

 محاسـبه كنيـد.   2در مسـير   Rnو  BPرا بر حسب  1تغييري ايجاد نشود ، اختالف فشار قبل و بعد از انسداد مسير  Bنقطه 

  مره )ن 20(

   اختالف فشار قبل و بعد از انسداد :

 توضيح و محاسبات: 

 
 

ي 
ن سرمايه گذار

ميزا
 

 فرزندتعداد 

  ماده

 نر

   موفقيت

 توليد مثلي
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تبديل مي كند. اين زنجيـره    H2Oمنتقل و به  O2به  FADH2و  NADHيك زنجيره انتقال الكترون ، الكترون را از  .8

  را مورد بررسي قرار داده و مشاهدات را ثبت كرديم .

 و NADHرا از محيط حذف مي كنيم سـپس   O2قرار داده و  FADH2و  NADHالف ) ابتدا اين زنجيره را در معرض  

FADH2  را از محيط حذف وO2         .را اضافه مي نماييم و زمان اكسيد شدن هر ناقل الكترون را در جدولي ثبـت مـي كنـيم

  ت الكترون )ن الكترون و احيا شدن يعني دريافد( واحد اعداد اختياري است ) ( توجه : اكسيد شدن يعني از دست دا

G F E D C B A 

7  13  10  16  2  14  15  

  

را كه انتقال الكتـرون را بـين دو    IIIو  IIو   Iسه مهار كننده  FADH2و  NADHدر محيط حاوي ب ) در آزمايش ديگر 

= احيـا ).   -ناقل مهار مي كنند را وارد محيط كرده و آنگاه وضعيت اكسيد و احيا بودن هر ناقل را ثبت كرديم ( + = اكسيد و 

بـه ناقـل دريافـت كننـده      NADHمتصل شده و مانع از انتقـال الكتـرون از     NADHبه  Iدر ضمن مي دانيم مهار كننده 

  الكترون از آن مي شود. 

G F E D C B A  

-  +  -  -  -  -  +  I  

-  -  -  +  -  +  -  II 

-  -  -  -  +  -  -  III 

  

  نمره ) 25ل مي كنند را رسم كنيد . ( شكل شماتيك اين زنجيره و مناطقي كه مهار كننده ها عم

  مهار مي كند) 3و  2انتقال الكترون را بين  Zمنتقل مي كند و مهار كننده Yبه  X( راهنمايي: مثال زنجيره زير الكترون را از 

                         
 
 
 
 

  

  

X → 1 →  2 →  3 → Y 
 

                                    Z 
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ركـز دو كلنـي از همـديگر    ر فاصله مدر يك پليت كشت ميكروب مثلثي شكل تعدادي كلني باكتري كشت مي دهيم . اگ .9

سانتي متر باشد به علت كمبود مواد غذايي يكي از اين دو كلني حذف خواهد شد. با فرض اينكه طـول هـر ضـلع     كمتر از دو

مثلث چهار سانتي متر باشد و هيچ كلني را روي اضالع كشت ندهيم، حد اكثر چند كلني مي توانيم كشت بـدهيم بطوريكـه   

  نمره ) 20(  نشوند ؟هيچ كدام حذف 

   توضيح و محاسبات :   :پاسخ 

  

  ت.ورت مقابل اسنسبت به زمان به ص xنمودار تناوب غلظت هورمون  .10

  

  

  

  

كه معادله آن از اين رابطه تبعيـت مـي    حيه اول مختصات سهمي زير مي باشد،نمودار باال تكراري از قسمت قرار گرفته در نا

  2 + 4 = y ( x – 2 ) -نمايد :            

 
 
 
 
 

  نمره ) 15( غلظت هورمون در روز بيست و پنجم را در خون بدست آوريد . 

  ات :توضيح و محاسب      پاسخ : 

   
 

[X] 

t (days) 

y 

x 
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در شكل زير يك شبكه نوروني مشاهده مي نماييد كه نورونها با خطوط و انتهاي آكسون هاي آنها با نقاط تيـره نمـايش   . 11

  داده شده است.

  

  

  

  

  

  

  

  

را توسط الكترودهايي مي تـوانيم تحريـك كنـيم .     Dتا  Aرا مشاهده مي نماييد. نورونهاي   Qتا  Aدر اين شبكه نورونهاي 

به دستگاه هايي متصلند كه پالس رسيده به الكترود را روي دستگاه نمايش مـي   Qو  Pو  Oو  Nنين غشاي نورونهاي همچ

دهند.سيناپس هاي بين نورونها يا از نوع مهاري يا از نوع تحريكي هستند. با فرض اينكه يك نورون يا سيناپس هاي تحريكي 

ري ( نه هر دو ) و اينكه اگر نوروني توسط يك سيناپس مهاري تحت اثر قـرار  ( در انتهاي آكسونهايش ) ايجاد مي كند يا مها

سيناپس ديگر آن را تحريك كنند ) آزمايشي  1000گرفت ، به هيچ عنوان پيام عصبي درون آن منتقل نمي شود، ( حتي اگر 

هاي مهاري، از عملكرد آنها جلوگيري  را طراحي نموديم. ماده اي را در اختيار داشتيم كه با اشغال رسپتور هاي نوروترنسميتر

تا  Aمشاهده مي كنيد مشخص كنيد  هر كدام از نورونهاي  شات و نتايج آنها كه در جدول زيرمي كرد . حال با توجه به آزماي

Q ) . نمره ) 28( نمره منفي دارد.)  4 پاسخ اشتباههر تحريكي هستند يا مهاري  

  

  خپاس  استفاده از ضد مهار كننده   تحريك

C +  Q,P 

A+D  -  P 

A+C  -  -  

B+D  +  Q 

B+C -  -  

  

A  D  G  J  M  P  

B  E  H  K  N  Q  

C  F  I  L  O   

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 
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، يك ماز را روي سطح شيبداري به شكل زير طراحي كرد و در يك قسـمت    Ratرفتار شناسي براي بررسي رفتار يك  .12

رار داد و در سمت ديگر ( سطح با ارتفاع بيشتر ) يك نر را رها كـرد  )  قfemale☺از آن ( سطح با ارتفاع كمتر ) يك ماده (

تا پس از طي كردن راه مربوطه به ماده برسد. او همزمان با اين رخداد از او فيلم مي گرفت. سپس تصـميم گرفـت تـا مـدت     

توجه شد كه موش نر مرد اما زمان ميانگين رسيدن موش به ماده را در اين ماز بررسي نمايد. پس براي بار دوم موش را رها ك

راه صحيح را ياد گرفته و مي تواند بدون خطا ماده را پيدا نمايد.پس براي محاسبه مدت زمان ميانگين رسيدن موش به مـاده  

  فيلمي راكه بار اول ازموش گرفته بودبررسي كردومتوجه شدكه حركت اودرماز همواره ازقوانيني به شرح زير پيروي مي نمايد:
  

ك چند راهي مي رسد، از بين وقتي به ي ش براي يافتن ماده رو به پايين حركت كرده ومو -1

  راه هايي كه به سمت پايين است يكي را به صورت اتفاقي انتخاب مي نمايد.

باز مي گردد تا به اولين چند راهي برسد كـه  اگر موش به بن بست برسد، رو به باال آنقدر  -2

حد اقل يكي از راه هاي آن را قبال نرفته باشد و سپس از بين راه هاي نرفته يكي را بـه طـور   

  اتفاقي انتخاب مي كند.

  در شكل روبرو پيمودن هر پاره خط ( يا نيم خط ) توسط موش يك دقيقه طول مي كشد.  -3

  از حركت باز مي ايستد.وقتي موش نر به ماده برسد،  -4

عدد ( ميانگين مدت زماني كه طول مي كشـد تـا مـوش    ين رفتار شناس  براي محاسبه اين ا

هاي نر به ماده برسند ) به شما كـه رفتارشـناس خفنـي در دانشـگاه بركلـي امريكـا هسـتيد        

  نمره ) 20(  اب كنيد :مراجعه كرده و شما براي نرفتن آبروي خود بايد حتما اين عدد را حساب كنيد.!!! پس حس

  

  توضيح و محاسبات :            پاسخ :  
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  نوكلئـاز و پليمـراز   DNA ،ليگـاز  آنزيم هاي ،  DNAدر مرحله ادامه فرايند همانند سازي  همانطور كه مي دانيم. 13

داشته باشـند يـا نداشـته باشـند را     چند سلول فضايي را كه مي توانند در يك يا چند عدد از اين آنزيم ها جهش نقش دارند. 

Nمورد بررسي قرار مي دهيم. ابتدا اين سلولها را در محيط كشت هاي حاوي 
15 

كشت مـي دهـيم و پـس از اتمـام هماننـد      

را گرم مي كنيم و نمونه هاي بدست آمده را روي  ها آنها را استخراج نموده و سپس آن هايG2  (DNAسازي آنها ( مرحله 

باند هاي بدست آمده را مشاهده مي كنـيم كـه     autoradiographyمي نماييم. آنگاه با استفاده از روش  loadالكتروفورز 

  مي باشد. )  (bp)( واحد اعداد ماركرها جفت باز به شكل زير است :

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فلوئورسنت استفاده مي كنيم.  موجود در هر باند . از يك ماده DNAدر ادامه آزمايش به منظور بدست آوردن تعداد قطعات 

 (در كنـار بانـدها)   را هـم در شـكل بـاال   متصل مي گردد. نتايج حاصل از بررسي فلوئورسنت  DNAقطعات  '5كه به انتهاي 

  .است ) DNAنوري نمايانگر يك رشته  واحد( هر  مشاهده مي نماييد

( هر پاسخ نادرست به انـدازه دو برابـر نمـره آن     نمره ) 30(  پاسخ دهيد.صفحه بعد  به سواالت باالبا توجه به اطالعات حال 

   قسمت نمره منفي دارد )
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  ) ؟ در صورت وجوددر كدام آنزيم ها اشكال دارند (   I , II , III , IVسلولهاي  هر كدام از الف )

  

  ها مشخص كنيد : ب ) موارد زير را براي اين سلول

1-  :  

  رايمرطول پ DNAخطي يا حلقوي بودن  DNAطول   

      Iسلول 

        IIسلول 

       IIIسلول 

       IVسلول 

  موارد زير را بنويسيد :،   IVو  IIIدر مورد سلول هاي  : -2

      طول قطعات اكازاكي :     تعداد چنگال هاي همانند سازي :

      :(در صورت وجود ) بين حباب هاي همانندسازي  هاي فاصله

آمينو اسيدي را مشاهده  مي نماييـد   10پلي پپتيد  7 ، ينو اسيد را در نظر داريم. در زيرآم 10پلي پپتيدي متشكل از  .14

ه متفـاوت بـوده كـه تعـداد     دكه تعدادي از آمينو اسيد هاي توالي آن ها با آمينواسيد هاي توالي پلي پپتيد درنظر گرفتـه شـ  

پلي پپتيد اصلي را بنويسيد. ( توجه : نمره سوال تنها به  تفاوت ها در مقابل هر كدام نوشته شده است. با توجه به آن ها توالي

پاسخ كامال صحيح تعلق خواهد گرفت ).  ( راهنمايي : در توالي هاي زير ، طبيعتاً آمينو اسيد هاي پلي پپتيد اصلي حد اقـل  

  نمره ) 20يك بار در موقعيت صحيح خود قرار گرفته اند.) (

 

N – Asp – Tyr – Glu – Ser – Lys – Thr – Arg – Leu  – Tyr – Gly – C                4 تفاوت   

N – Asp – Tyr – Gln – Ser – Pro – Thr – Phe –  Ile   – Tyr – Gly – C                 4 تفاوت  

N – Leu – Thr – Glu – Tyr – Pro – Trp – Phe – Leu  – Thr – Lys – C                 5  تفاوت  

N – Leu – Val – Gln – Ser – Lys – Thr – Phe –  Ile   – Tyr – Gly – C                 3 تفاوت  

N – Leu – Tyr – Glu – Ser – Pro – Trp – Phe –  Leu – Thr – Lys – C                 4 تفاوت  

N – Asp – Thr – Gln – Tyr – Pro – Thr – Arg – Leu – Tyr – Gly – C                 5 فاوتت  

N – Asp – Thr – Glu – Ser – Lys – Thr – Phe – Leu – Tyr – Gly – C                 3 تفاوت  

 

  توالي پلي پپتيد :
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. ابتـدا چنـد قطعـه از ايـن     ) نشان مـي دهـد    Bو A مراحل زير ، آزمايشي را بر روي قطعات جدا شده از دو نوع گياه (.15

اي مختلف ساكاروز به مدت چند دقيقه قرار داده و سـپس قطعـات گيـاه را از محلـول     گياهان را در محلول هايي با غلظت ه

است به لولـه هـا   هر لوله با محلول ساكاروز اوليه  برابركه داراي چگالي  را خارج كرديم . در مرحله بعد چند قطره ماده رنگي

ه  مختلـف بـراي وضـعيت رنـگ ريختـه شـد      حالت  3افزوديم . همانطور كه در شكل هم مشاهده مي كنيم ، بديهي است كه 

  امكان پذير مي باشد.

  

  

  

  

                  

  

  

  غلظت مختلف ساكاروز در جدول زير مشاهده مي نماييد : 3نتايج حاصل از اين آزمايش بر روي هر گياه را براي 

 M01/0   M5/0  2 M  لوله غلظت محلول ساكاروز تهيه شده درون  

  A گياه وضعيت رنگ در لوله  پايين لوله   پايين لوله   باالي لوله

 B گياه وضعيت رنگ در لوله  باالي لوله  باالي لوله  باالي لوله

  

خود را با توجه بـه رونـد    دليل در چه زيستگاه هايي زندگي مي كنند؟ Bو   Aمشخص كنيد  توجه به نتايج اين آزمايشبا  

  نمره ) 20(  آزمايش توضيح دهيد ؟ 

    :B زيستگاه گياه     : A زيستگاه گياه 

     دليل :

  

  

  

  

 .Suc يا يا

Suc. Suc. 

Cells Cells 

Ink رفتن قرار گ

 در پايين لوله

رفتن گقرار 

 لوله در باالي

خش شدن در پ

 وسط لوله
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قسمت مثبـت  در يك اكو سيستم مصنوعي تعدادي گونه زندگي مي كنند. در يك دستگاه مختصات سه بعدي كه فقط  .16

شود. كنام هـر گونـه    ) هر گونه به صورت يك نقطه مشخص مي nicheكنام ( ، ) +xو  +yو  +z(  محورها را شامل مي شود

داراي اين ويژگي است كه هر سه مختص آن عدد طبيعي مي باشند. به عنوان مثـال  
4

2

3

=

=

=

z

y

x

كنام يـك گونـه مـي توانـد       

ــي  باشــد ول
4

2

5.3

=

=

=

z

y

x

. دنمختصات كنام دو گونه در اين اكوسيستم باش Bو   Aنمي تواندمختصات كنام باشد.اگر دو نقطه  

دد طبيعي باشد، اين دو گونه امكان همبودي ندارند؛يعني يكي از ع،  ABدر صورتي كه هر سه مختص نقطه وسط پاره خط 

   نمره) 25اين اكوسيستم زندگي مي كنند ؟ (آنها در رقابت با ديگري حذف خواهد شد. با اين فرض حد اكثر چند گونه در 

   توضيح و محاسبات :     پاسخ : 

  

 بيمارياحتمال وابسته به جنس بودن % مي باشد. 50 ان% و در مرد100 انبيماري با الل مغلوب در زن يك ال بروزاحتم.17

  ست )ا ( نوشتن پاسخ سوال  به صورت يك كسر كافي نمره)20( درشجره نامه را بدست آوريد.
    توضيح و محاسبات :             پاسخ :
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اكاريدي است كه در توبولهاي ادراري نـه ترشـح مـي شـود و نـه بازجـذب ، يعنـي تعـداد         ) پلي س Inulineاينولين (  .18

مولكولهاي ورودي به كپسول بومن تا انتهاي لوله جمع كننده ادرار ثابت خواهد ماند. در زير نمودار غلظت اينولين و دو مـاده  

X  وY  نمره ) 28دهيد. (را مشاهده مي نماييد . با توجه به اين مطلب به سواالت زير پاسخ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نمره ) 24(  در طول لوله ادرار را در دو نمودار زير رسم كنيد .  Xالف ) نمودار ميزان خالص بازجذب و ترشح ماده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نمره ) 4(  چه ماده اي مي تواند باشد . ( براي آن مثالي بياوريد ) , Yب ) به نظر شما ماده 

  

Inuline 

X 

Y 

ت مواد
غلظ

 
لوله پيچ 
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  نزديك

لوله پيچ   هنله

خورده 

  دور

لوله جمع 

كننده 

  ادرار

٠ 

ب
ن بازجذ

ميزا
 

 لوله پيچ 

 نزيك خورده

لوله پيچ  هنلهلوله 

 دور خورده

لوله جمع 

 كننده 

 پيچ لوله 

 نزيك خورده

٠ 
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ميزا

ح
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لوله جمع  هنلهلوله 

 كننده 

لوله پيچ 

 دور خورده
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باشـد. شـعاع يـك اتـم آهـن را بدسـت آوريـد.         g.cm -38/7 باشد و چگالي بلور خالص آن  56آهن  اتماگر عدد جرمي .19

  نمره) 18( ( پاسخ خود را به صورت يك عبارت بنويسيد) (راهنمايي: مي توانيد از مكعب هاي محيط بر اتم استفاده كنيد)

  توضيح و محاسبات :         پاسخ :

    
 

يك محيط كشـت   ،را محاسبه كند. او براي اين كار A,B,Cفت سرعت تقسيم سه گونه باكتري دانشمندي تصميم گر . 20

نامحدود از نظر مواد مختلف تهيه كرد و سپس از هر كدام از اين باكتري ها يك عـدد در محـيط كشـت قـرار داد . و سـپس      

 128بـاكتري و پـس از سـاعت دوم     20 تعداد كل باكتري ها را در ساعت اول و دوم اندازه گيري كـرد . پـس از سـاعت اول   

كشت نامحدود تخيلي خود يك مـاده را كـم   ي سپس متوجه شد كه در تهيه محيط باكتري در محيط كشت مشاهده شد. و

  ضروري بوده و در غلظت هاي كم آن ماده اين باكتري مي ميرد . Cريخته است . كه اين ماده براي رشد باكتري 

تقسيم چند دقيقـه طـول   رامشخص كنيد ( يعني هر   Cو   Bو  Aت تقسيم باكتري هاي گونه با توجه به اطالعات باال سرع

   )نمره 20( همچنين در صورت تمام شدن ماده ضروري، مشخص كنيد آن ماده در ساعت چندم تمام شده است؟ ؟).مي كشد

A   B   C   

  

    ؟ چندم تمام شده در ساعت

  

  

  اي بس غم و شادي كه پس پرده نهان است                            است           نجها  نه انجام  و آغاز   نه   امروز    
  است  زمان   گام   هنر   رسيدن  كه   داني                        و ديري               دوري  مخور از  غم  گر مرد رهي     
  

  11ياري نمودند ؛ خصوصاً تمامي دوستان دوره  مونكساني كه ما را در برگزاري اين آزبا تشكر فراوان از همه 

  موفق باشيد                                                                                                                            
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