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  مجموعه تست
  

    شناسی سلولی و مولکولی   زیست

  شود؟   در پستانداران ماده می Xهاي  کدام عامل موجب هتروکروماتینی شدن یکی از کروموزوم -1

  میتالسیون یوراسیل ) DNA   2متیل و کاهش آن در ) 1

  متیالسیون سیتوزین ) 4    متیالسیون آدنین ) 3

  اور بین دو ژن رخ دهد بستگی به کدام عامل دارد؟   احتمال اینکه یک کراسینگ -2

    فعالیت دو ژن ) 2    فاصله بین دو ژن ) 1

  بندي کرومرها در هسته  چگونگی بسته) 4  دو ژن چقدر از سانتروزوم فاصله دارند. ) 3

3- DNA کند؟   میتوکندریایی پستانداران به کدام طریق همانندسازي می  

  ) مختلف و تا انتها در یک جهت oriاز دو جایگاه () 2  دو طرف  ) بطریقoriاز یک جایگاه () 1

هـاي   از چندین جایگاه بطریق دو طرفه شبیه کروموزوم) 4  ) مختلف و در نهایت در دو جهت oriاز دو جایگاه () 3

  اي  هسته

  .. است.  پلیمراز ...... DNAها به عهده  هاي آسیب دیده از پرتوهاي فرابنفش در یوکاریوت ترمیم بخش -4

1(ε   2(β   3(δ   4(γ   

   اي نقش اساسی دارد؟ در بازسازي پوشش هستهکدام پدیده  -5

  دفسفریالسیون المیناها ) B  2هاي کروماتین با المین  اتصال مجدد رشته) 1

  فسفریالسیون المیناها ) B, A   4فسفریالسیون المیناي ) 3

  آخرین کیاسماهاي کروموزومی تا کدام مرحله میوز قابل تشخیص هستند؟   -6

 Iاواخر پروفاز ) II   4اوایل آنافاز  )I  3اوایل آنافاز ) I  2اواخر متافاز ) 1
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  ز است...... دهیدروژناز است.  آنزیمی از چرخه کربس که در روي غشاء داخلی میتوکندري متمرک -7

  ماالت ) 4  سوکسینات ) 3  سیترات ) 2  آلفاکتو گلوتارات  ) 1

ACUAUGCCCACCUUUUAGGGA5با توالی mRNAبا فرض این که مولکول  -8 3′ در باسـیل کـولی    −′

  ترجمه شود پپتیدي با چند آمینواسید تولید خواهد شد؟ 

1 (3  2 (4  3 (5  4 (7  

  زیر واحد ریبوزوم در مخمر نان بعد از پایان ترجمه ..... است.   عامل اصلی جداشدن دو -9

 RF  4 (eIF-6عوامل آزاد کننده ) GTP  3) 2  ترانسلوکاز  ) 1

   هاي گلیکوپروتئینی گزینه صحیح کدام است؟ در مورد مراحل تکوین مولکول -10

  شود.  اغلب در شبکه آندوپالسمی زبر شروع و در دستگاه گلژي کامل می) 1

  یابد.  ها پایان می درشبکه آندوپالسمی صاف شروع و در دیکتوزوم) 2

  یابد.  پایان می GERLدر دستگاه گلژي شروع و در ) 3

  شوند.  هاي آندوپالسمی زبر و صاف کامل می همه در شبکه) 4

   را آسیب نزنند؟  هاي لیزوزومی غشاء لیزوزوم شود تا آنزیم کدام عامل موجب می -11

  ها در داخل لیزوزوم بهینه آنزیم pHباالتر از  pH) 2  هاي لیزوزومی در داخل لیزوزوم  ي آنزیم هعدم بلوغ هم) 1

3 (pH تر از  پایینpH ها  وجود غشاء ویژه و مقاوم در برابر آنزیم) 4  ها در داخل لیزوزوم   بهینه آنزیم  

    فرآیند ترجمه نیاز به اسید آمینه فعال شده در کدام حالت زیر دارد؟ -12

  آمینواسیل گوانیالت ) 4  آمینواسیل آدنیالت ) tRNA  3آمینواسیل ) rRNA   2آمینو اسید ) 1

  شود؟  تورات موجب افزایش شدید و سریع کدام یک می از قبیل بار بیورود سموم حلقوي  -13

 559bسیتوکروم ) 4 فسفریالسیون اکسیداتیو  ) 450P  3سیتوکروم ) 2  هاي پراکسیدازي  آنزیم) 1
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   شود؟ می DNAهاي اصلی موجب کدام رفتار در  هاي فسفریالسیون در هیستون وقوع واکنش -14

  شود.  ها سست می و هیستون DNAپیوند ) 2  شود.  ها محکم می و هیستون DNAپیوند ) 1

3 (autoassemblage   4( Renaturation    

گیرد و مانع عمـل   قرار می DNAچک اي و شکل متقارن که در شیار کو بیوتیک با ساختار دو رشته آنتی -15

RNA شود. کدام است؟  مراز می پلی  

 Dاکتینومایسین ) 4  وانومایسین ) 3  پارومایسین ) 2  استرپتومایسین ) 1

  ها کدام عبارت صحیح است؟   ها و کلروپالست ي ها به داخل میتوکندر در انتقال پروتئین -16

  کند.  ها عمل می ها و یا کلروپالست در غشاء میتوکندريهاي خاصی که با ادغام  داخل شدن در وزیکول) 1

  شود.  عبور بصورت مستقیم و از عرض غشاء لیپیدي انجام می) 2

  شود.   بر هم کنش با گیرنده مخصوصی انجام می) 3

  فسفات دخالت دارد.  -6 -مانوز) 4

  هتروکروماتین ......... -17

  در مرحله متافاز قابل رؤیت است.  فقط )2   هاي غیر فعال است.  فقط داراي ژن )1

  تکراري باشد. DNAتواند داراي  می) 4  شود.  هاي آن توسط متیالسیون فعال می همه بخش) 3

  ها کدامیک صحیح است؟   در مورد ویروس -18

  باشند.  ها داراي اسید نوکلئیک می تمامی آن) 1

  شوند.  هاي میزبان خود می همیشه موجب تجزیه سلول) 2

  شوند. زدن از سلول میزبان خارج می ه بصورت جوانههمیش) 3

  ها محتوي لیپید هستند.  همه آن) 4
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  شود.   ها ............... موجب پایان رونویسی غیر وابسته می در پروکاریوت -19

    mRNaدر  Uحلقه و وجود واحدهاي تکراري  -تشکیل ساقه) 1

  حلقه و دخالت عامل پروتئینی رو  -تشکیل ساقه) 2

 mRNAدر  U) و واحدهاي تکراري Rhoفاکتور رو () 3

  mRNA5′در هر Uوجود واحدهاي تکراري ) 4

  کدام است؟   U6ها، نقش ها و اتصال اگزون هنگام حذف اینترون -20

  نوکلئوتیدي در درون اینترون   ′3استري روي کربنآزد شده اینترون با پیوند فسفو ′5اتصال سر) 1

  سازي آن براي جدایی از اگزون مجاور خود  اینترون و آماده ′3ایجاد برش در سر) 2

  نوکلئوتیدي در درون اینترون ′3آزاد شده اینترون با پیوند کوواالنسی روي کربن ′5اتصال سر) 3

  هاي باقیمانده  توالی ایجاد برش در محل کمند اینترون براي حذف اینترون و اتصال  )4

حـذف   RNaseتوسـط کـدام    ′3، نوکلئوتیدهاي اضافی از انتهـاي tRNAهاي  پس از الگوبرداري از ژن -21

  شود؟ می

1( P  2 (H  3( D   4 (M 

آن وابسـته   هاي آکتین نقش دارد و عملکرد  ها در پایدار کردن و یا ناپایداري رشته کدام یک از پروتئین -22

  به کلسیم است؟  

  ویلین ) 4  فیمبرین ) 3  فاسین ) 2  فیالمین ) 1

23- DNA   .......هتروکروماتینی  

  کند.  همانندسازي می Sدر مرحله ) 2  کند.  همانندسازي می G1در مرحله ) 1

  کند.  همانندسازي می Sدیرتر از مرحله ) 4  کند.  همانندسازي می G0در مرحله ) 3
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  چه نقشی دارد؟   P53در کنترل چرخه سلولی، پروتئین  -24

  شود که سیکل سلولی انجام نشود.  باعث می M.P.Fبا فعال کردن ) 1

  به درستی انجام گیرد.  DNAشود تا ترمیم  موجب می M.P.Fبا مهار عملکرد ) 2

 DNAبراي امکان تعمیر  Sپلیمراز در مرحله  DNAبا مهار عملکرد ) 3

 DNAها و تسریع همانندسازي  باعث فعال شدن پروتئین کینازها، سیکلین) 4

  ؟نیستکدام یک ماکرومولکول  -25

  گلیکوژن) 4  کوتین ) sRNA  3) 2  انسولین ) 1

  شود؟   هاي پکتینی می پنتایورنیک اسیدي موجب تاشدگی در مولکول وجود کدامیک در بین زنجیرهاي -26

  گزیلوز) 4  گاالکتوز ) 3  رامنوز ) 2  آرابینوز ) 1

  اوریکاز پراکسیزومی اوریک اسید حاصل از ......... -27

  کند.   را در انسان تا تشکیل اوره تجزیه میها  تخریب پورین) 1

  کند.  اوره تجزیه میها را مستقیماً به  متابولیسم پورین) 2

Hآالنتوئین، ها را به  کاتابولیسم پروتئین) 3 O,CO2   کند.   تبدیل می 2

  کند.  ها را بتدریج تا رسیدن به اوره تجزیه می تابولیسم پوریناک) 4

  ار است؟  د ها عهده در ساختار غشاء تیالکوئیدها کدام ترکیب نقش اساسی را در برقراري شیب پروتون -28

  فره دوکسین ) 4  فئوفیتین) 3  پالستوکینون ) 2  پالستوسیانین) 1

  ترکیب شیمیایی سازمان دهندگان هستکی کدام است؟   -29

1 (DNAکروماتینی ) 2    ي    

  ریبونوکلئوپروتئینی  ) 4    دزوکسی ریبونوکلئوپروتئینی) 3

  گیرد؟   می توسط کدام روش انجام DNAبررسی ایجاد موتاسیون هدایت شده در  -30

1 (PCR-SOEing  2 (PCR-RELP  3 (PCR-RAPD  4 (PCR-SSCP  

www.Endbook.net



  مجموعه زیست شناسی»   12«
 

 
 

    بیوشیمی  

   شود؟   کدام آنزیم باعث ارتباط میان گلیکولیز و سیکل سیتریک اسید می -31

  پیروات دهیدروژناز) 4  استیل دهیدروژناز) 3  الکتات دهیدروژناز ) 2  استیل کوآنزیم آسنتتاز ) 1

  کند؟    شدن پروترومبین شرکت میکدام ویتامین در فعال  -32

1 (A  2(B1   3( D   4( K   

  مرحله کنترلی مهم در بیوسنتز کلسترول کدام است؟   -33

  اسکوالن توسط اسکوالن سنتتاز تشکیل ) 1

  تشکیل استواستیل کوآنزیم آ از استیل کوآنزیم آ) 2

  لوتاریل کوآنزیم آتشکیل موالونیک اسید از هیدروکسی متیل ک) 3

  حلقوي شدن اسکوالن به النوسترول ) 4

   شود؟ کدام یک از نقایص آنزیمی (ژنتیکی)، منجر به بیماري آلبینیسم می -34

  تیروزیناز ) 2    آرژنینوسوکسینات لیاز ) 1

  آلدئید دهیدروژناز  -یک سمیآمینوآدیپ -α) 4    سنتتاز -β-سیتاتیونین) 3

  چگونه است؟   ATPدر مهار سنتز  Valinomycineنقش  -35

 Adenine numleotide translocaseمهار  )2   جدا کردن اکسیداسیون از فسفریالسیون   )1

  C1به سیتوکروم bمهار انتقال الکترون از سیتوکروم  ) F0    4مهار کمپلکس) 3

  دارد؟   کمتريکدام روش آنالیز الکتروفورزي به بار پروتئین وابستگی  -36

  )Isoelectric focusingآیزوالکتریک فوکوسینگ () 2  الکتروفورز براي روي ژل آگارز ) 1

3 (SDS- ) ژل الکتروفورزSDS-PAGE(  4 ( الکتروفورز بر روي استات سلولز  
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هـاي ایزوالکتریکـی بـه    pHکیلو دالتون و  73و  72اه دو پروتئین با وزن مولکولی محققی در آزمایشگ -37

ها  هاي کروماتوگرافی زیر براي جداسازي آن جدا نموده است. به نظر شما کدام یک از روش 7/5و  2/3ترتیب 

  تر است؟   مناسب pH 0/7در 

 G-50غربال مولکولی با سفادکس  ) 2  سفارز  -DEAEتعویض یونی ) 1

  سفاروز  -کربوکسی متیلبا رزین تعویض یونی ) G  4 -100غربال مولکولی با سفارکس ) 3

  شود؟  همکاري کدام یک از فاکتورهاي زیر در نهایت باعث تجزیه گلیکوژن به گلوکز می -38

β، زیرواحدهايATPنفرین،  اپی) G  2پروتئین  α، زیرواحدcAMPاپی نفرین، ) 1 − γ  پروتئینG 

β، زیرواحدهايcAMPنفرین،  اپی )3 − γ  پروتئینG  4 ( ،گلوکاگونcAMPزیرواحدهاي ،β − γ  پروتئینG 

  شود؟  در مکانیسم کدام آنزیم باز شیف مشاهده می -39

  کربنیک انهیدراز  ) 4  ن  کیموتریپسی) 3  لیزوزیم )2  آلدوالز ) 1

  هاي عالمت زده شده است؟   محل اثر کیموتریپسین کدام یک از قسمت -40

  

  

  

  

 b,cهاي  محل) a,d  4هاي  محل) c  3محل ) b  2محل ) 1
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براي بررسی فعالیت آنزیم سوکسینات دهیدروژناز از یک رنگ آبی استفاده شـده اسـت کـه بـا جـذب       -41

H)پروتون یابد. این آزمایش را با مخلوطی از میتوکندري، رنگ آبـی و سـه غلظـت از     شدت آن کاهش می +(

دهیم. کدام نمودار نتایج  مورد نظـر را نشـان    گرم بر لیتر) انجام می میلی 3/0و  2/0و  1/0سوکسینیک اسید (

  دهد؟   می

  

  

  

  

mKدر چه حالتی  -42 [S]= شود؟  می  

  برگ درآید.  -وقتی که معادله میکائیلیس منتن به فرم لینویور )1

maxVمیکائیلیس منتنوقتی در معادله ) 2 V0
1
2

  شود.  =

  شود.  [S]مساوي با  maxVوقتی) 3

  نصف سرعت واکنش شود.  maxVاگر معادله میکائیلیس منتن) 4

  گردد؟   ي پیریمیدین، از گرد هم آمدن کدام ترکیبات تشکیل می ) حلقهdenovoدر سنتز از نو ( -43

  بیکربنات، آسپارتات و آمونیاك ) 2  آساپاراژین، بیکربنات و گلوتامات ) 1

  گلوتامات، آسپارتات و گلوتامین  ) 4  کربنیک اسید، گلوتامات و گلوتامین  ) 3

میزان بیوسنتز چربی بدن متعاقب یک رژیم غذایی با کربوهیدرات بـاال مـؤثر   کدام ویتامین در افزایش  -44

  باشد؟  می

  فولیک اسید ) A  4کوآنزیم ) 3  نیاسین ) 2  بیوتین ) 1
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  شود؟  ي تیازول و حلقه پیریمیدین در ساختار کدام ویتامین دیده می حلقه -45

1(B1   2(B2   3(B6   4 ( پانتوتنیک اسید  

  توانند مستقیماً د آمینه شوند؟  کدام یک از آمینواسیدها می -46

  گلوتامین ) 4  سرین ) 3  تریپتوفان ) 2  آسپاراژین ) 1

   شود؟ اي تشکیل می از دکربوکسیالسیون اسید گلوتامیک چه ماده -47

  گاماآمینوبوتیریک اسید ) 4  کتوگلوتاریک اسید  α) 3  تواستیک اسید اس) 2  اگزالواستیک اسید ) 1

) در کـدام یـک از مسـیرهاي    Lysine degradationمشابه مسـیر متابولیسـمی شکسـتن لیـزین (     -48

  شود؟  متابولیسمی یافت می

  شکستن گلیکوژن ) 4  گلیکولیز) heme(  3سنتز هم () 2  چرخه کربس ) 1

  هاي ذیل صحیح است؟   ها در گزینه کدام یک از آنزیم ترتیبدر سنتز اسیدهاي چرب  -49

 CoAاسـتیل   -ACP4مالونیـل   -آنزیم متراکم کننده اسیل -3مالونیل ترانس اسیالز  -2 -استیل ترانس اسیالز -1) 1

  کربوکسیالز  

مالونیـل   -ACP 4مالونیـل   -م کننـده اسـیل  آنزیم متراک -3کربوکسیالز  CoAاستیل  -2استیل ترانس اسیالز  -1) 2

  ترانس اسیالز 

 -آنزیم متراکم کننده اسـیل  -4مالونیل ترانس اسیالز  -3استیل ترانس اسیالز  -2کربوکسیالز  Aاستیل کوآنزیم  -1) 3

   ACPمالونیل 

 -اکم کننـده اسـیل  آنـزیم متـر   -4مالونیل ترانس اسـیالز   -3کربوکسیالز  CoAاستیل  -2استیل ترانس اسیالز  -1) 4

   ACPمالونیل 
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  اند به جز:   ي عبارات زیر در مورد متابولیسم گلیکوژن صحیح همه -50
  هایی حاکی از نیاز به تجزیه گلیکوژن هستند.  نفرین و گلوکاگون نشانه اپی) 1

  شود.  فسفوریالز ماهیچه به وسیله سطح انرژي درون سلول تنظیم می) 2

  ستن گلیکوژن نقش دارد. پیریدوکسال فسفات در شک) 3

  باشد و در کبد وجود ندارد.  فسفاتاز است که یک آنزیم هیدرولیزي می -6ماهیچه حاوي گلوکز ) 4

) کدام یک از مسـیرهاي متابولیسـمی را   HIF -1برداري القاء شونده توسط هیپوکسی ( فاکتور رونوشت -51
  نماید؟   در تومورهاي سرطانی القاء می

  گلیکولیز  ) 4  سنتز اسیدهاي چرب ) 3  شکستن اسیدهاي چرب ) 2  الکترون زنجیره انتقال ) 1

  شود؟   (هایی) انجام می مسیر گلی اکساالت در چه بخشی از سلول و در چه گونه -52
  شود.  هاي گیاهی انجام می اکسی زوم سلول ها به چرخه کربس شباهت دارد و تنها در گلی در برخی از قسمت) 1

  شود.  ها انجام می اکسی زوم اهی، بخشی در میتوکندري و بخش دیگر در گلیهاي گی در سلول) 2

  ها است.  شود ولی خاص گیاهان وباکتري شبیه به چرخه کربس در میتوکندري انجام می) 3

  شود.  هاي باکتریایی انجام می در سیتوزول و در غشاء سلول) 4

PHگلوتامات در -53   یت یونیزاسیونی را دارد؟کدام وضع =10

  
  کدام است؟   Hillنمودار  -54

logدر مقابل log(L)نمایش گرافیکی  )1 PO2     

  نمایش گرافیکی )2

logنمایش گرافیکی) 3
1

θ 
 − θ 

logدر مقابل  PO2 در مورد هموگلوبین  

logنمایش گرافیکی) 4 1− θ 
 θ 

logدر مقابل  PO2   .است  
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  شود؟ هاي آنزیمی دیده می در کدام یک از خانواده) Rossmann foldتاخوردگی رزمن ( -55

  هیدروالزها) 4  لیازها) 3  دهیدروژنازها) 2  ایزومرازها) 1

  کدام یک از لیپیدهاي زیر فاقد فسفر است؟ -56

  لسیتین ) 4  سربروزید) 3  سفالین )2  اسفنگومیلین ) 1

  پپتید است؟   هاي زیر یک پلی کدام یک از شیرین کننده -57

  مونولین ) 4  ساخارین ) 3  فروکتوز ) 2  آسپارت ) 1

   اي است و این ماده چه نقشی دارد؟ فرمول زیر مربوط به چه ماده -58

  
  شود.  می RNAب  تغییر شکل متیل سولفات و یک ماده آلکیله کننده است که موج -Sآدنین ) 1

  شود.  می DNAآدنین متیونات و یک ماده سمی است که موجب تغییر شکل ساختار دوم ) 2

3 (S-  آدنوزیل متیونین است و در متیله کردن بازهايDNA  .نقش دارد  

4 (S-  آدنوزیل متیالت است که موجب تغییر مکان بازها درRNA شود.  می  

  هاي زیر نقش دارد؟ در کدام یک از آنزیم +Zn2یون -59

  کربونیک انهیدراز ) 4  سیتوکروم اکسیداز ) 3  تریپسین ) 2  پپسین) 1

www.Endbook.net



  مجموعه زیست شناسی»   18«
 

 
 

  تر است؟ مناسب αکدام یک از آمینو اسیدهاي زیر براي حضور در مارپیچ -60

1 (K  2 (A  3( P   4 (F 

    زنتیک

از مارپیچ دوگانه بـاز  و یک پروموتر که در آن قسمتی  E coliپلیمراز  RNAده بین ي ایجاد ش مجموعه -61

  شود؟  تواند شروع شود، چه نامیده می می RNAشده است و سنتز 

1 (pre-initiation complex 2 (Origin recognition complex 

3 (Open reading frame   4 (Open promoter complex 

  هاي ژنتیکی زیر مطرح است؟   بیشتر از حد نرمال در کدام یک از بیماري CAG هاي  تکرار توالی -62

  شکننده  Xسندرم ) 2    دیستروفی عضالنی دوشن ) 1

  هانتینگتون ) 4    دیستروفی میتونیک  ) 3

  هایی دارد؟   جمعیت بنیانگذار چه ویژگی -63

  تعداد کم افراد، تنوع ژنتیکی کم در مقایسه با جمعیت اصلی ) 1

    ها در آن  کثیرپذیري باال و تعداد زیاد ابر ژنت) 2

    ها  هاي مضاعف شده و تکثیر آن حفظ ژن) 3

  قوي   مکانیسم ترمیم) 4

  به شرح زیر است؟    MNهاي خونی  در یک جمعیت فراوانی گروه -64

  نفر   N :250گروه خونی   نفر   MN :200گروه خونی   نفر   M :50گروه خونی 

  ام است؟ کد N, Mهاي  فراوانی ژن

1(N / ,M /0 75 0 25= =   2(N / ,M /0 70 0 30= =   3(N / ,M /0 30 0 70= =   4(N / ,M /0 55 0 45= =   
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  تواند ......... گردد.   رخداد جهش ژنی در ناحیه ........ می -65
1 (promoter- موجب کاهش یا افزایش میزان رونویسی ژن  

2 (promoter- موجب تغییر کیفیت فرآورده ژن  

3 (Enhancer- موجب افزایش میزان رونویسی ژن  

4 (Silencer-  موجب کاهش میزان رونویسی ژن  

  دار چیست؟   هاي جهت منظور از جهش -66
  ها وقوع تصادفی جهش) 1

  هاي ژنی  ها در جهت افزایش فرآورده وقوع جهش) 2

  مان نیاز به آن در ارگانیسمهاي خاص و غیر تصادفی، در ز وقوع جهش) 3

  هاي ژنی ها در جهت کاهش فرآورده وقوع جهش) 4

  در آمیزش (مندلی) زیر:   -67

AaBbCcDdEe aaBbCCDdee×
6444447444448 6444447444448  

   خواهند بود؟ نچه نسبتی از فرزندان به لحاظ ژنوتیپی شبیه والدی

1(1
32

   2(1
16

   3(1
8

   4(1
4

   

  هاي زیر انجام گرفته است: آید. آمیزش پدید می cناهنجاري پا در مرغ و خروس (کریپر) توسط ژن  -68

  کریپر   xکریپر  →کریپر 2: 1طبیعی 

  كریپر  x طبیعي →کریپر 1: 1طبیعی 

  صحیح است؟   cکدام عبارت در مورد ژن 
  در حالت هموزیگوت ایجاد کریپر و در حالت هتروزیگوت مرگ زاست. ) 1

  کند.  در حالت هموزیگوس و هتروزیگوت فرد طبیعی ایجاد می) 2

  زاست.  شود و در حالت هموزیگوت مرگ هتروزیگوت باعث ایجاد کریپر میدر حالت ) 3

  زاست ودر حالت هموزیگوت بارز طبیعی است.  یگوت مرگدر حالت هتروز) 4

  یک  والد والد دو     
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  یک ارگانیسم دیپلوئید نشانگر وقوع چیست؟   1-تشکیل یک تتراواالن کروموزومی در متافاز میوز  -69

  حذف کروموزومی انتهایی) 2  جابجایی کروموزومی دو طرفه ) 1

  کراس اوور نابرابر ) 4    مضاعف شدگی کروموزومی ) 3

  ) صحیح است؟  Holocentricهاي هولوسانتریک ( ت در مورد کروموزومکدام عبار -70

  هاي دوك ندارند.  ها براي رفتن به قطبین نیازي به رشته این کروموزوم) 1

  شود.  ها متصل می تنها یک رشته دوك به این کروموزوم) 2

  هاي دوك در طول کروموزوم هستند.  داراي خاصیت اتصال به رشته) 3

  هاي دوك در یک نقطه معین از کروموزوم هستند.  ت اتصال به تعدادي از رشتهداراي خاصی) 4

لوسمی (لوکمیا) حاصل از کروموزوم فیالدلفیا نتیجه یک ژن هیبرید است که از ................. ایجـاد شـده    -71

  است.  

  لیکاسیون پدو) 4  کراسینگ اورنابرابر) 3  ترانسلوکاسیون  ) 2  حذف ) 1

  دهد؟  ) رخ می.obligate C.Oک از مناطق زیر کراسینگ  اور اجباري (در کدام ی -72

 yکروموزوم  1در منطقه اتوزوي کاذب ) y  2کروموزوم  2در منطقه اتوزومی کاذب ) 1

  در تمام طول کروموزوم  yبین هر دو کروموزوم ) y, x  4بین کروموزوم  2و  1در هر دو منطقه اتوزومی کاذب ) 3

  زایی مگس سرکه فعال بوده است؟   ییرات کروموزومی زیر در گونهکدام یک از تغ -73

  حذف انتهایی کروموزومی  ) 2     جابجایی رابرستونی) 1

  وارونگی پاراسنتریک ) 4  ) مضاعف شدگی متوالی و مستقیم3

  ي صحیح کدام است؟   ها، گزینه در ارتباط با ترانسپوزون -74

1 (ISهاي گیاهی وجود دارند.  ها و یوکاریوت وتیپروکار ها از نظر اندازه کوچکترین بوده و در  

2 (ISها وجود دارند.   ها از نظر اندازه کوچکترین بوده و تنها در پروکاریوت  

  ، در ذرت وجود دارد. Pعنصر ) 3

  در موش و انسان گزارش شده است.  Capiaعنصر ) 4
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  باشند.   هاي سرطانی ............... می سلول -75

    ) contact inhibitionو داراي مهار تماسی ( قابل توارث) 1

  )contact inhibitionقابل توارث و فاقد مهار تماسی () 2

    غیر قابل توارث و فاقد مهار تماسی ) 3

  قابل توارث و  غیر قابل پیوند ) 4

  جود دارد؟  هاي زیر و ) در ناحیه نانترومریی کدام یک از ارگانیسمexpressionهاي با توانایی بیان ( ژن -76

  انسان ) Arabidopsis thaliana (  2آرابیدوپسس تالیانا () 1

  ساکرومیسس سروزیه ) 4    موش ) 3

  رسند.   ........... به شدت چند شکل هستند و با الگوي ............ به ارث می -77

1( VNTRs-  2    غالب مندلی (SNPs-  مغلوب وابسته بهX 

3 (VNTRs-  4  هم غالبیت مندلی (SNPs-  وراثت میتوکندري  

 DNAتواند بخشی از یک توالی قرینه (پالیندروم) در یـک مولکـول    هاي زیر می کدام یک از تک رشته -78

  باشد؟اي  دو  رشته

1 (ATGATG  2 (CCCTTT  3( CTAATC   4 (GAATTC 

  صحیح است؟ dnaBکدام گزینه در رابطه با پروتئین  -79

  کند. همانندسازي جلوگیري میابتداي در  DNAهاي  از اتصال مجدد رشته )1

  کند.  جهت همانندسازي را مشخص می) 2

  کند.  را باز می  DNAدر شروع همانندسازي هلیکس ) 3

  کند.  مبدا همانندسازي را مشخص می) 4
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 ′3بـه  ′5پلیمراز یـک در جهـت   DNAي آسیب دیده، آنزیم DNAهاي ترمیم  از سیستمدر کدام یک  -80

  کند؟   ي تک رشته اي را سنتز میDNAشکاف 

1 (Post replication repair 2 (Photoreactivation repair 

3 (Excision repair   4 (SOS function repair 

81- Small nulear RNA (snRNA)  در کدام مورد وجود دارد؟  

1 (Prokaryotic     2 (Eukaryotic    

3 (Eukarytic and prokaryotic  4 (Special prokajotessuch E.coli 

  .............. است.مگا بازي  10روش ................. معموالً داراي قدرت تفکیک یا جداسازي  -82

1 (duplications-SSCP    2( deletions-CGH   

3( Inversions-CGH     4 (Synonymous mutations-SSCP 

) ............. اسـید آمینـه ..............   positionدر محـل (  β)، در زنجیـره Hbsونی داسی شـکل ( خ در کم -83

  جایگزین اسید آمینه .................. شده است.  

  گلوتاتیک اسید -والین -پنجم) 2  والین  -گلوتاتیک اسید -پنجم) 1

  گلوتامیک اسید -والین -ششم )4  والین  -گلوتاتیک اسید -ششم) 3

  شود.  از .................. استفاده می Northern blotبطور معمول براي آنالیز  -84

1 (DNA probe 3  بادي نشاندار آنتی) 2  نشاندار (DNA ها  میکروساتلیت) 4  متیله شده  

  ند؟هست DNAکدام یک از روش هاي زیر قادر به شناسایی هترو زیگوت ها در سطح  -85

  ) میکروساتلیت هاB   4) کروموزوم RAPD  3) 2  ) ایزوآنزیم ها 1

  فیلوژنی چیست؟   -86

  ها برررسی سطح پلوئیدي گونه) 2    ها  بررسی قرابت گونه) 1

  ها  پذیري گونه بررسی میزان جهش) 4    ها  بررسی میزان باروري گونه) 3
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ي زیر چیست؟ (فـرض کنیـد کـه جهـش      جرهترین الگوي وراثتی بیماري نشان داده شده در ش محتمل -87

  جدید ترخ نداده است)  

  

  

  

  

  

  

  Xمغلوب وابسته به ) X   4غالب وابسته به  )3  مغلوب اتوزومی  ) 2  غالب اتوزومی ) 1

   در درخت فیلوژنتیکی کدام عبارت صحیح است؟ -88

  

  

  ا داراست. بیشترین تفاوت ر Fبیشترین شباهت ژنتیکی را دارند و گونه  Dو  Aدو گونه ) 1

  بشترین تفاوت را  دارا است.  Aبیشترین شباهت ژنتیکی را دارند و گونه  E, Fدو گونه ) 2

  بیشترین تفاوت را داراست.  Fبیشترین شباهت ژنتیکی را دارند و گونه  B, Aدو گونه ) 3

   بیشترین تفاوت را دارا است. Eبیشترین شباهت ژنتیکی را دارند و گونه  A, Fدو گونه ) 4

) در نظر بگیرید که هر کـدام  .H.Wهاردي واینبرگ (  در تبادلدو مکانی ژنی مستقل را در یک جمعیت  -89

  دو آلل با فراوانی یکسان دارند. فراوانی هتروزیگوت دوگانه در این جمعیت برابر است با:  

1 (25/0  2 (5/0  3 (625/0  4 (75/0  
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  ز:  ) در مگس سرکه اbarاي شکل ( جهش چشم میله -90

  شود.  حاصل می 4در کروموزوم شماره  Eylessجهش ) 1

  آید.  به دنبال کراس اور نامتعادل به وجود می xکروموزوم  A16مضاعف شدن بخش ) 2

  گردد.  به صورت ایزوکروموزوم حاصل می qxمضاعف شدن) 3

  شود.   تین تولید میجوار شدن بخش یوکروماتین با هتروکروما وارونگی و هم) 4

    میکروبیولوژي  

  کدام گزینه بهترین آزمون براي تشخیص استافیلوکوك بیماریزاست؟   -91

  تخمیر مانیتول ) 2    کواگوالز ) 1

  (دزوکسی ریبونوکلئاز) DNASE) 4    لیپاز ) 3

  ي زیر فاقد آنزیم سوپراکسید دسموتاز هستند؟  اه کدام گروه از باکتري -92

  هوازي اختیاري  هاي بی باکتري) 2  ازي اجباري هاي هو باکتري) 1

  هوازي  اجباري  هاي بی باکتري) 4  هوازي مقاوم در برابر هوا  هاي بی باکتري) 3

  اند از............ هاي دیفتري، سیاه سرفه، و سل به ترتیب تشکیل شده واکسن بیماري -93

  ري ضعیف شدهباکتري کشته شده، باکتري کشته شده، سم خنثی شده، باکت) 1

  باکتري ضعیف شده، سم خنثی شده، سم خنثی شده، باکتري کشته شده ) 2

  باکتري کشته شده، سم خنثی شده، باکتري خنثی شده، سم خنثی شده) 3

  سم خنثی شده، باکتري کشته شده، سم خنثی شده، باکتري ضعیف شده  ) 4

  عامل میکروبی زیر است؟  عفونت شایع بیمارستانی در سوانح سوختگی ناشی از کدام  -94

  کلوستریدیوم تتانی ) 2    رئوس واستافیلوکوکوس ا) 1

  استرپتوکوکوس اپیدرمیس) 4    سودوموناس ائروجینوزا) 3
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   ارتباط اکتینوریز و میکروریز با گیاه به ترتیب به صورت زیر است؟ -95

     تثبیت ازت  -جذب فسفر )2   همزیست  -انگل )1

  جذب مواد  -تثبیت ازت) 4   همزیست   -پاتوژن )3

  کنند؟ تکثیر میهاي جانوري در هسته و کدام یک در سیتوپالسم  از ویروسکدام گروه  -96

1 (RNA دارها در هسته وDNA 2  دارها در سیتوپالسم( DNA دارها در هسته وRNA دارها در سیتوپالسم  

  توپالسم قادر به تکثیر هستند. هر دو در سی) 4  هر دو در هسته و سیتوپالسم قادر به تکثیر هستند. ) 3

در تصفیه آب با استفاده از کلرزنی به کدام یـک از عوامـل زیـر     THMهالومتان  تشکیل ترکیبات تري -97

   بستگی دارد؟

  میزان کلر مصرفی  )2   میزان ترکیبات آلی موجود در آب  )1

  زا  هاي بیماري میزان میکروارگانیسم) 4  میزان اکسیژن محلول در آب ) 3

  شود؟   هوازي و هوازي) تولید می کدام یک از اسیدهاي آلی در دو مرحله (بی -98

  اسید اگزالیک ) 4  اسید الکتیک ) 3  اسید سیتریک ) 2  اسید استیک ) 1

   باشند؟ اسید مورامیک می فاقدهاي زیر  کدام یک از باکتري -99

  سیتروباکتر) 4  فالوباکتر) 3  ارکئوباکتر ) 2  ائروباکتر ) 1

اي  ها در تمام افراد یک گونه مشابه هستند و تفاوت داخل گونـه  ژنی پادتن هاي آنتی کدام یک از شاخص -100

  ؟ندارند

1 (Allotype  2 (Idiotype  3 (Isotype  4 (Allotype, Isotype 

  چیست؟   E.coliدر  −HFR,Fدقیقه کانجوگیشن دو سویه 5حاصل  -101

 HFRدو سلول ) F+   4دو سلول )HFR  3و  +Fهاي سلول) HFr  2و  −Fهاي سلول) 1
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  منبع تأمین اکسیژن در تبدیل آمونیاك به نیتریت کدام است؟   -102

  اکسیژن ملکولی   )2  اکسیژن موجود در مولکول آب) 1

3(CO2     4 ترکیبات آلی (  

  زا هستند.   در کالمیدیاها اجسام ............. از نوع ............ بوده و عفونت -103

  درون سلولی  -)EBاولیه () 2    خارج سلولی  -)EBاولیه () 1

  درون سلولی  -)RBاي ( شکبه) 4  خارج سلولی  -)RBاي ( شبکه) 3

  ها است؟   شود و اثر کشندگی آن بر کدام باکتري گانیسم تولید میرباسیتراسین توسط کدام میکروا -104

1 (Bacillus polymyxa2  هاي گرم منفی  ، باکتري (Bacillus polymyxaهاي گرم مثبت  ، باکتري  

3 (Bacillus licheniformis4  هاي گرم منفی  ، باکتري (Bacillus licheniformisهاي گرم مثبت  ، باکتري  

  ها عبارتست از........ هاي هضم لجن در تصفیه بیولوژیکی فاضالب لی در سیستممشکل اص -105 

 pHافزایش ) 4   اسیدي شدن محیط  )3   افزایش ازت  )2  فقدان اکسیژن محلول ) 1

  هاي دریاها و رسوبات از سطح به طرف عمق ............ ها در آب تعداد میکروارگانیسم -106

  یابد.  ش میافزای) 2    ماند.  ثابت می) 1

  یابد.  بدون تغییر است و در رسوبات افزایش می) 4    یابد.  کاهش می) 3

  ها تغذیه کنند.   توانند به روش .............. از میکروارگانیسم پوستان آبی و اسفنج ها می سخت -107

     صاف کردن  )2     بلعیدن  )1

  راه دور ها از  تجزیه آن) 4   ها بر سطح بدن خود  پرورش میکروب )3

   شود؟ بادي عالوه بر خون در ترشحات بدن مانند بزاق و اشک نیز یافت می کدام آنتی -108

1(gI A   2(gI D    3(gI E    4(gI G   
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  شود؟   کوکی میتومیزبان سبب گسترش عفونت استرپي بافت همبند  کدام آنزیم با تجزیه -109

  هیالورونیداز ) 4  کوآگوالز ) 3  کالژناز ) 2  استرپتوکیناز) 1

  ها عالوه بر منبع اصلی کربن به فاکتورهاي آلی رشد نیاز دارد؟   اي میکروارگانیسم کدام گروه تغذیه -110

  تروف وفاگ) 4   پروتروف   )3    اگزوتروف )2   اسموتروف   )1

  نام ناقل، میزبان و بیماري به ترتیب عبارتند از.............. Yersinia pestisدر عفونت با  -111

  کنه، حیوانات، تب راجعه ) 4   کک، انسان، طاعون  )3   شپش، انسان، تیفوس  )2  پشه، انسان، طاعون ) 1

  در اثر نیتریفیکاسیون حرکت ازت در خاك................ -112

    ماند.  ثابت می) 2    ابد. ی افزایش می) 1

  یابد.  ابتدا افزایش سپس کاهش می) 4     یابد.  کاهش می )3

  باشد.  مکانیسم اثر آنتی بیوتیک استرپتومایسین اتصال به .................. و ممانعت از ................... می -113

  بیوسنتز پپتیدوگلیکان   -فسفاتپیرو) 2  سنتز پپتیدوگلیکان  -االنین انتهاي اسیل دي آالنیل دي) 1

  سنتز پروتئین   -هاي منیزیوم یون) 4  سنتز پروتئین  -S30ریبوزوم ) 3

  ) با از دست دادن کدام یک از موارد زیر همراه است؟  R) به خشن (Sتغییر از اشکال کلنی صباف ( -114

  ژن فیمبریه  آنتی) K   4ژن  آنتی )H   3ژن  آنتی )O  2آنتی ژن ) 1

  شوند؟  آلودگی آب تلقی می شاخصها  دسته از باکتري کدام -115

  ها  کلی فروم) 4   ي انتروباکتریاسه  خانواده )3  اشیریشیاکلی و سالمونال ) 2  شیگال و ساالمونال ) 1

  هاي زیر براي جداسازي لیستریا متداول است؟   کدام یک از روش -116

  تفاده از محیط لوفلر اس) 2  سازي باکتري  نگهداري نمونه در یخچال و غنی) 1

 MRSاستفاده از محیط ) 4  سازي باکتري  دهی و غنی حرارت) 3
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  باشد؟   کدام یک از اسیدهاي زیر آنتاگونیست سولفامید می -117

  اسید میکولیک ) 2    پیک  اسید آلفا آمینو ادي) 1

  اسید ارتو آمینوبنزوئیک  ) 4    اسید پارآمینوبنزوئیک ) 3

  شود زیرا:   ها از محیط می در هوا موجب حذف گلسنگ SO2وجود -118

  کند.   از فتوسنتز بخش فیکوبیونت جلوگیري می) 2  کند.   متابولیسمی قارچ جلوگیري میاز فعالیت ) 1

  زند.  ي متعادل فیکوبیونت و میکوبیونت را بر هم می رابطه) 4  کند.  میکوبیونت را نابود می) 3

  ي نهایی الکترون هستند؟   هوازي به ترتیب کدام مواد گیرنده هاي تخمیر و تنفس بیدر فرآیند -119

  الکل، آب) 2  ي آلی، اکسیژن ملکولی  ماده) 1

  ي معدنی  ي آلی، ماده ماده) 4  ي معدنی، اکسیژن ملکولی  ماده) 3

   شود؟ ملکول تأمین میانرژي انتقال مواد از طریق انتقال گروهی یا سیستم فسفوترانسفراز توسط کدام  -120

1 (ATP  2 (  فسفوانول پپرووات ) 4  سدیم موتیوفورس  ) 3  پروتون موتیوفورس                           

    شناسی   ي گیاه مجموعه

  شود؟  اي منحصراً در کدام تیره دیده می هاي مرکب شانه برگ -121

1 (Betulaceae  2 (Juglandaceae  3 (Fagaceae  4 (Cornaceae 

  شود؟   هاي فراهم را شامل می اي زیر، گیاهان آبزي با برگ هاي سرده کدام یک از مجموعه -122

1 (Nasturtium, Nelumbo, Ceratophyllum  2 (Ruppia, Hydrilla, Potamogeton 

3 (Ceratophyllum, Myriophyllum, Hydrilla  4 (Elodea, Zannichellida, Batrachium 

  روید؟   ) به صورت خودرو در ایران میArecaceaeنخل ( کدام گیاه از تیره -123

1 (Cocos  2 (Chamaerops  3 (Nanorrhops  4 (Washingtonia 
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  شوند؟  با کدام صفات از هم جدا می Erodiumو  Geraniumهاي)  هاي (سرده جنس -124

 5دد که به طور متنـاوب بـا   ع 5هاي زایا  پرچم Erodiumعدد ولی در  10هاي زایا معموالً  پرچم Geraniumدر ) 1

  اند.  ناپرچمی قرار گرفته

  باشند.  ها بلندتر از عرض برگ می طول برگ Geraniumباشند ولی در  ها برابر عرض می طول برگ Erodiumدر ) 2

  باشند.  ها نامنظم می  گل Erodiumها به صورت منظم ولی در  گل Geraniumدر ) 3

  باشند.  ها فاقد زایده می میوه Geraniumباشند ولی در  د بلند فنري شکل میها داراي زوای میوه Erodiumدر ) 4

  ها تعلق دارند؟   به کدام تیره Ceterachو  Botrlychiumجنس (سرده)هاي  -125

1 (Woodsiaceae- Brachytheciaceae   2 (Aspleniaceae- Ophioglossaceae 

3 (Polytrichaceae- Marchantiaceae  4 (Rhamnaceae  ازRosaceae   

  کنند؟   رسند کدام دو تیره را از یکدیگر متمایز می هاي جانبی انحنادار که به حاشیه برگ نمی رگبرگ -126

  Rhamnaceaeاز تیره  Cornaceaeتیره ) Betulaceae   2از تیره  Corylaceaeتیره ) 1

 Rosaceaeاز  Polygalaceae  4 (Rhamnaceaeاز تیره  Fabaceaeتیره ) 3

  فاقد مهمیز است؟   Orchidaceaeهاي) تیره  هاي (جنس کدام یک از سرده -127

1 (Ophrys  2 (Dactylorrhiza  3 (Orchis  4 (Cephalanthera 

  اي است؟   گردد؟ این گیاه متعلق به چه تیره استخراج می Vanilla planifoliaوانیل از کدام قسمت گیاه  - 128

  )Bromelidaceaeآناناس ( -ساقه) Orchidaceae (  2ثعلب ( -برگ) 1

  ) Orchidaceaثعلب ( -میوه) Bromeliaceae(  4آناناس ( -ریزوم) 3

بنـدي اسـت و پسـوند معـرف آن در التـین       ) از زیر تقسیمات کدام واحد اصلی طبقـه Tribeطایفه ( -129

  چیست؟  

 a-(Genus)–جنس یا سرده ) eae (Family    2-تیره () 1

 inae- (Phyllum)–ه رد) anae-(Order)    4–راسته ) 3
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  وجود دارد؟   Brassicaceaeي  هاي تیره میوه خورجینک بدون بال در کدام یک از سرده -130

1 (Thlaspi  2 (Sameraria  3 (Isatis  4 (Rapistrum 

ي منفرد مبادرت بـه   میالدي) به جاي معرفی یک نمونه 1958چنانچه گیاهشناسی قدیمی (قبل از سال  -131

هـا .............   المللی گیاهشناسی به این نمونه ه به عنوان مونه (تیپ) گیاه جدید نماید، کد بینذکر تعدادي نمون

  کند.   اطالق می

1 (Neotype  2 (Lectotype  3 (Holotype  4 (Syntype 

  کند؟   ها را تأیید می هاي اصلی قارچ از سایر گروه Oomycotaها جدائی  کدام ویژگی -132

  ریسه پرسلولی   -نوع رنگیزه )2  اي   نوع ترکیبات ذخیره -اي ریسه چند هسته) 1

  ساختار کروموزوم  -هاگ تاژکدار) 4  گامت تاژکدار   -تولید بازیدیوسپور) 3

ي حلقه بنیادي آسیب ببیند، چه اتفاقی  اگر نوك ساقه جوان در حال رشد با سوزن زخم شده و منطقه -133

  خواهد افتاد؟

  کنند.   ي منطقه را ترمیم میهاي حلقه بنیاد بقیه سلول) 1

  شود.  رشد و برگزائی ساقه متوقف می) 2

  گردند.  هاي مریستم منتظر منطقه را ترمیم کرده و مجدداً به حالت خود باز می سلول) 3

  کنند.   هاي حلقه بنیادي و مریستم منتظر منطقه را ترمیم می سلول) 4

  هاي  یک گل به چه صورت خواهد بود؟  تشکیل اندام، Bهاي گروه  در صورت بروز جهش در فعالیت ژن -134

  کاسبرگ، کاسبرگ، برچه، برچه ) 2    برچه، پرچم، پرچم، برچه ) 1

  کاسبرگ، گلبرگ، پرچم، کاسبرگ  ) 4  کاسبرگ، گلبرگ، پرچم، برچه  ) 3

) Poyembryonyکدام یک از مراحل چرخه زندگی بازدانگان شرائط را براي پدیـده چنـد رویـانی (    -135

  سازد؟   راهم میف

  تشکیل گامتوفیت و تشکیل رویان ) 2    تشکیل رویان و تشکیل نهال ) 1
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  لقاح و تشکیل رویان ) 4    افشانی و تشکیل رویان  گرده) 3

  کند؟  ) صدق میViviparousزا ( کدام یک از موارد زیر در گیاهان زنده -136

  اند.  عمول انجام نشدهزائی طبق روال م اتفاقات مربوط به مراحل پایانی رویان) 1

  اند.  هاي انتهائی رویان به طور کامل شکل نگرفته مریستم) 2

  اند.  هاي انتهایی بیش از اندازه فعالیت کرده مریستم) 3

  اي آندوسپرم افزایش یافته است.  فعالیت تغذیه) 4

  به ترتیب عبارتند از:   Aspergillusدر  Parasexualityمراحل پدیده  -137

  پالسموگامی،  کاریوگامی و هاپلوئید شدن  )2   ئید شدن، کاریوگامی و پالسموگامی  هاپلو )1

  شوند.  هر سه مرحله همزمان انجام می) 4  پالسموگامی، هاپلوئید شدن و کاریوگرامی  ) 3

  تر است؟   هاي زیر ابتدائی کدام یک از جلبک -138

1 (Coleochaete  2 (Polysiphonia  3 (Oedogonium  4 (Oscillatoria 

  اي چیست؟   هاي قهوه اي جلبک دلیل رنگ قهوه -139

1 (Fucoxanthin  2 (Xanthophyll  3 (Chrysolaminarin  4 (Sporopollenin 

) به عنوان اثر طبیعی ملی در منـاطق کوهسـتانی البـرز    Liliaceaeکدام یک از گیاهان تیره سوسن ( -140

  شود؟   واقع در استان گیالن حفاظت می

1 (Scilla gilanica  2 (Lilium ledebourii    

3 (Muscari chalusicum  4 (Allium elburzense 

141- Microphyll       باکدام یک از خصوصیات زیر در گیاهان ابتـدائی (از جملـه پنجـه گرگیـان) مشـاهده

  شود؟   می

  ، همراه با تشکیل خأل برگی Siphonosteleاي داراي  یک اثر برگی، متصل به ساقه) 1

  ، بدون ایجاد خأل برگی Protosteleاي داراي  ر برگی، متصل به ساقهیک اث) 2
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  ، بدون ایجاد خأل برگی Protosteleاي داراي  سه اثر برگی، متصل به ساقه) 3

  ، همراه با تشکیل خأل برگی Siphonosteleاي داراي  سه اثر برگی، متصل به ساقه) 4

  تر است؟   اهان گلدار متداولکدام یک از ساختارهاي زیر در منطقه گره گی -142

  )Bilacunarاي ( دو حفره) Unilacunar (  2اي ( تک حفره) 1

  ) Multilacunarاي ( چند حفره) Trilacunar (  4اي ( سه حفره) 3

  شود؟   ارتباط بین سلولی در بافت مرکب آوند چوبی پسین چگونه انجام می -143

    دار  الن نیمه لبهدار و  الن لبه) 2    دار  الن ساده و الن لبه) 1

  دار، الن ساده و پالسمودسم   الن لبه) 4  دار  دار و الن نیمه لبه الن ساده، الن لبه) 3

  آوند چوبی در کدام یک از حاالت زیر معرف ریشه گیاهی با تحول آوندي کامل است؟   -144

  تناوبی با تمایز مرکز گریز) 2    بینابینی با تمایز مرکز رو ) 1

  سوپریوزه با تمایز مرکزگریز  ) 4    تمایز مماسی تناوبی با ) 3

ي گیاجغرافیــایی  هــاي مناســبی از پــراکنش در سلســله هــاي زیــر مثــال ي تیــره کــدام مجموعــه -145

)Phytogeographical) پالئوتروپیک (Paleotropical بر اساس تعریف (Takhtajan )1986  است؟ (  

1 (Berberidacead- Fagaceae- Saxifragaceae    

2 (Magnoliaceae- Ranunculaceae- Rosaceae 

3 (Mimosaceae-Moracrae- Salvadoraceae    

4 (Cactaceae- Bromeliaceae-Nolanaceae 

  تر است؟   ها پیشرفته کدام صفت در مورد پرچم -146

   تعداد زیاد و پیوستگی) 4   تعداد کم و جدائی  )3   تعداد زیاد و جدائی  )2  تعداد کم و پیوستگی ) 1

  فاقد پیچک است؟ Cucurbitaceaeهاي زیر از تیره  کدام یک از سرده -147

1 (Ecballium elaterium  2( Bryonia dioica     

www.Endbook.net



  » 33«سال هاي گذشته      مجموعه تست کنکور
  

 
 

3( Cucumis sativus   4 (Citrullus colocynthus 
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  دهد؟  ) را نشان میShannonهاي زیر ضریب تنوع زیستی شانون ( فرمولکدام یک از  -148

1(i iN exp( p ln p )1 = −∑     2(i iH p ln p′ = −∑  

3(si iN p21= − ∑     4(n ( a)
D iN ( p )1 1−= ∑   

  دهد؟   ) به چه ترتیب رخ میAllopatricزائی دگربوم ( گونه -149

  هاي ناگهانی  افتراق در اثر جهش )2   افتراق دو جمعیت در طول زمان  )1

  ها  جدا شدن دو جمعیت در اثر ایجاد دو رگ بین  گونه) 4  یت جدائی جغرافیائی دو جمع) 3

هـاي زیـاد و مـادگی جـدا برچـه از       هاي پر پرچمـی، گلبـرگ   هاي منفر درشت، گل رویشگاه آبی،  گل -150

هستند. با رجوع بـه موقعیـت ایـن دو سـرده      Nymphaeaو  Nelumboهاي مشترك بین دو گیاه  ویژگی

   ي چیست؟ هاي فوق نشانه هاي گیاهان، شباهت يبند (جنس) در جدیدترین طبقه

  )Convergent evolutionتکامل همگرا () Advanced characters(  2پیشرفته بودن () 1

  ) Common ancestorنیاي مشترك () Reticulate evolution(  4تکامل مشبک () 3

    مجموعه جانورشناسی 

151- Hemocoel شود؟   زیر مشاهده میهاي جانوري  را در کدام یک از شاخه  

  تنان اکثر نرم -بندپایان) 2  هاي حلقوي  کرم -بندپایان) 1

  هاي حلقوي   کرم -حشرات) 4    تنان نرم -حشرات) 3

  شود؟   ) در کدام گروه از تاژکداران مشاهده میMicrovilliهاي پروتوپالسمی ( رشته -152

  فالژله کوآنو) 4  کینتوپالستیدا) 3  متامونادا ) 2  داینوفالژله ) 1

153- Vorticella گیرد؟   هاي روي بدن در کدام گروه قرار می از نظر قرار گرفتن مژه  

1 (Chonotriches  2( Peritiches   3(Holotriches    4 (Spirotriches 

  مشاهده می شود؟   Opalinataکدام پدیده در تولیدمثل  -154

 Conjugation  4 (Plasmotomy) 3  تقسیم عرضی  ) 2  تولید اسپور ) 1
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155- Rhynchocoel هاي روبانی چه ساختاري است؟   در کرم  

  حلق تغییر شکل یافته ) 4   خرطوم  )3   دهان با قابلیت واژگونی  )2  حفره نگهداري خرطوم  ) 1

شود و وظیفـه دقیـق    ) به چه اندامی ختم میRotiferaاي پروتونفریدي گردان تنان ( ساختمان پایانه -156

    پروتونفریدي چیست؟

  دفع مواد زائد -اي ه شعلهچحباب) 2  تنظیم اسمزي  -اي حبابچه شعله) 1

  دفع مواد زائد  -اي سلول شعله) 4  تنظیم اسمزي   -اي سلول شعله) 3

  تاران در کدام قسمت سیستم عصبی است؟   مرکز کنترل حرکات بدن کم -157

  نگلیون مغزي گا) 4  گانگلیون زیر حلقی  ) 3  طناب عصبی شکمی) 2  حلقه دور مري ) 1

   پایان جلو آبشش کدامند؟ هاي تماسی و شیمیایی در شکم گیرنده -158

1 (Captacula  2 (Pneumostome  3 (Odonthophore  4 (Ospheradium 

  هاي آب شیرین کدام است؟   اي نام الرو بیشتر دو کفه -159

1 (Pilidium  2 (Trochophore  3 (Gloghidium  4 (Miracidium 

  شود.   ترشح میرا دارد و توسط ...............تبلور در چشم مرکب بندپایان نقش عدسی ............... مخروط م -160

  چهار سلول اطراف خود   -دوم) 2    چهار سلول اطراف خود   -اول) 1

  اي  هاي شبکیه سلول -دوم) 4    اي  هاي شبکیه سلول -اول) 3

  ها کدام است؟   دستگاه تنفسی عنکوبت -161

  لوله هوایی ) 4  شش کتابی و ناي ) 3  شش کتابی ) 2  کتابی  آبشش) 1

   آندوستیل چیست؟ -162

  بخش انتهاي ستون مهره پرندگان ) 2  دم  استخوان پشت دوزیستان بی) 1

  داران پست  اي کف حلق طناب شیار تغذیه) 4  ها اتصال محکم آرواره باالیی به جمجمه برخی از ماهی) 3
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   شود؟ ها مشاهده می در کدام یک از گروه دیواره بین برانشی -163

  ها  هولوسفالن) 4  ها  کوندروستئن) 3  ها  تلئوستئن) 2  ها  االسموبرانش) 1

  کدامند؟   Anadromousهاي   ماهی -164

  دوره الروي در رودخانه ودوره بلوغ در دریا ) 2  دوره الروي در دریا و دوره بلوغ در رودخانه ) 1

  دوره الروي و بلوغ در رودخانه ) 4    در دریا  دوره الروي و بلوغ) 3

  اند؟  در دوزیستان به ترتیب به چه عروقی تبدیل شده 6و  4هاي آئورتی  کمان -165

  قوس کاروتید و قوس سیستمیک ) 2  قوس سیستمیک و قوس ششی ) 1

  قوس سیستمیک و پیاز آئورتی ) 4    قوس ششی و کاروتید ) 3

  ها چگونه هستند؟   هاي نیش در افعی دندان -166

  در جلو آرواره باال و ثابت ) 2  در عقب آرواره پائین و شیاردار ) 1

  در جلو آرواره باال و متحرك ) 4    در عقب آرواره باال و شیاردار ) 3

  برند؟   کنند، چگونه از محتویات درون تخم استفاده می مارهائی که از تخم پرندگان تغذیه می -167

  کنند.  اي ناحیه دهان، پوست تخم را خرد کرده و تغذیه میه  با فشار ماهیچه) 1

  کنند.  هاي ناحیه  حلق پوست تخم را خرد کرده و تغذیه می با فشار ماهیچه) 2

  کنند.   هاي شاخی در حلق پوست تخم را اره کرده و تغذیه می با استفاده از برجستگی) 3

  کنند.  تخم را خرد کرده و تغذیه میهاي معدي) پوست  ها (سنگ با استفاده از گاسترولیت) 4

  هاي شفاف کدام است؟   تفاوت غضروف مفصلی با بقیه غضروف -168

  باشد.  ها می هاي اگزوژن از کندروسیت داراي گروه) 2  شود.  از مزانشیم مشتق می) 1

  فاقد رگ خونی است. ) 4  باشد.  فاقد پري کندریوم می) 3

  لی هستند؟  ها ماکروفاژهاي آلوئو کدام سلول -169

  میکروگلی ) 4  سلول کوپفر) 3  سلول غباري ) 2  استئوکالست ) 1
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  طبقه عضالنی لگنچه چگونه است؟   -170

  عضالت صاف مایل ) 4   عضالت صاف طولی  )3  عضالت صاف نامنظم ) 2  عضالت صاف حلقوي ) 1

  شود؟  شکل روبرو در کدام یک از ساختارهاي زیر دیده می -171

  
  هیپوفیز ) 4  تیروئید ) 3  تخمدان  )2  پانکراس ) 1

  پوشش اپیدیدیم در دستگاه  تناسلی نر چیست؟   -172

  دار  مطبق کاذب مژه) 4  مطبق کاذب) 3  دار  اي مژه مطبق استوانه) 2  اي  مطبق استوانه) 1

  شود؟  هاي جنسی اولیه کدام گروه از جانوران توسط عروق خونی وارد نوار تناسلی می سلول -173

  دوزیستان ) 4  حشرات ) 3  پستانداران ) 2  دگان پرن) 1

  مرحله قرار دارد؟  تخم در هنگام خروج از کلواك مرغ، در کدام  -174

  نوروال ) 4  گاستروال ) 3  زیگوت ) 2  بالستوال ) 1

) در cytoplasmic rearrangementدر کدام گروه جانوري، پس از لقاح، جابجـایی سیتوپالسـمی (   -175

  دهد؟  سلول تخم رخ می

  دوزیستان ) 4  خارپوستان ) 3  پستانداران ) 2  پرندگان ) 1

  کند؟    هاي زیگوتی جنین دوزیستان را فعال می اي، ژن گذر از چه مرحله -176

  بالستوالي میانی ) 4  گاستروالي میانی ) 3  بالستوالي اولیه ) 2  گاستروالي اولیه ) 1
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177- IP3 شود؟   در تخم پستانداران ایجاد میفسفات) ، چه زمانی  -3 -(اینوزیتول  

  اووسیت درون فولیکول اولیه ) 2  اووسیت درون فولیکولی ثانویه ) 1

  نفوذ اسپرم به تخم ) 4    اووسیت در حال رشد ) 3

  دهد؟   اي رخ می ) در جنین پستانداران، در چه مرحلهcompactionمرحله فشردگی و تراکم ( -178

  بالستوسیت ) 4  موروال ) 3  سلولی  -8) 2  لولی س -4) 1

پیوند کدام ناحیه از بالستوالي جنینی دوزیست، به ناحیه شکمی بالستوالي دیگر، جنین دوقلوي بهـم   -179

  کند؟   چسبیده ایجاد می

  پشتی  -گیاهی) 4  شکمی  -گیاهی) 3  پشتی -جانوري) 2  گیاهی  -جانوري) 1

  بالست، حین گاستروالسیون پرندگان، چگونه است؟  اپی هاي حرکت درون رفتگی سلول -180

1 (invagination   2 (ingression   3 (epiboly  4 (involusion  
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    بیوفیزیک 

  کدام گزینه از نظر بیان ترمودینامیکی در واکنش آبگریز برقرار است؟   -181

1(G , S0 0∆ < ∆ <   2(G , S0 0∆ < ∆ >   3(G , S0 0∆ > ∆ >   4(G , S0 0∆ > ∆ <   

  توتامر چیست؟   -182

  ها گروه هیدروکسیل جابجا گردیده است.  دار که در ساختمان آن هاي بازي نیتروژن ملکول) 1

  مین جابجا گردیده است. ها عامل آ دار که در ساختمان آن نهاي نیتروژ ملکول) 2

  ي که در ساختمان آن ها گروه هیدروکسیل جابجا  گردیده است. هاي قندي حلقو ملکول) 3

  ها گروه هیدروژن عامل هیدروکسیل جابجا گردیده است.  دار که در ساختمان آن هاي بازي نیتروژن ملکول) 4

  کدام گزینه در مورد ریبوزوم صحیح است؟   -183

    ها نسبتاً کوچکند، با اوزان ملکولی کمتر از ده هزار  آن) 1

  شوند.  یافت می E.coliها در سلول  حدود بیست و پنج عدد از آن) 2

  هاي مولتیپل دارند، وجود دارد.  دو دون واحد بزرگ، که هر کدام پروتئین) 3

4 (RNA کند و نه کاتالیتیکی در ریبوزوم یک نقش ساختمانی بازي می  

  شود؟  ودي باشد جذب چقدر عوض می% نور ور90%، 10در صورتی که نور عبور کرده از نمونه به جاي  -184

1 (5%  2 (50%  3 (80%  4 (90%  

شود، ایـن بـه علـت ایـن      در الکتروفورز معموالً در ابتدا به مخلوط مورد نظر یک ماده رنگی افزوده می -185

  است که:  

  ها در ژل تنظیم گردد.   با اتصال رنگ به اجزاء پروتئینی مخلوط، حرکت آن) 1

  آمیزي شوند.  نگباندهاي پروتئینی ر) 2

  زمان الکتروفورز را کنترل نمایند. ) 3

  گذاري شده باشد.  موقعیت باالي ژل، نشانه) 4
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  اي شکل با افزایش درجه حرارت ............... میلهفاصله انتها به انتهاي یک ملکول  -186
    یابد.  افزایش می) 2    یابد.  کاهش می) 1

  کند.  اگر میله سخت باشد تغییر نمی) 4  .  کند اگر میله سخت نباشد تغییر نمی) 3

  علت ایجاد دو الیه الکتریکی در اطراف غشاهاي بیولوژیک عبارت است از:   -187
  هاي موجود در داخل و خارج سلول  اختالف غلظت یون) 1

  هاي خاص  نیمه تراوا بودن غشاهاي بیولوژیک و اجازه عبور به یون) 2

  گردند.  هاي توزیع یونی می باشند و باعث ایجاد گرادیان که باردار می هاي داخل سلولی وجود پروتئین) 3

هـا بـر اسـاس     هاي متحرك با بار مخالف از فاز مایع محیط اطراف توسط صفحه باردار غشـایی و توزیـع آن   جذب یون )4

   پتانسیل الکترواستاتیک  

  عدد موجی در چه روشی است و چه واحدي دارد؟   -188

Lو IRروش ) 2  فرکانس  ارو و -ام -ان) 1 Sهاي مختلف و روش )3  −1   فلوئورسانس و هرتز ) 4   −1

  کامالً از یکدیگر جدا می شوند؟ mTدر DNAآیا دو رشته  -189
  ا اصالً انتقالی صورت نگرفته است. خیر، زیر) 2  خیر، زیرا فقط نیمی از انتقال کامل شده است. ) 1

  بله، زیرا نیمی از انتقال کامل شده است. ) 4  بله، زیرا انتقال کامالً صورت گرفته است. ) 3

  ) ..........denaturationبعد از واسرشتگی ( DNA) یک optical avtivityفعالیت نوري ( -190
    یابد.  افزایش می) 2    یابد.  کاهش می) 1

  یابد.  ابتدا کاهش و بعد افزایش می) 4    یابد.   میتغییر ن) 3

هاي موجودات  هاي پتاسیم در غلظت باال در داخل سلول هاي سدیم از سلول و حفظ یون علت دفع یون -191

  زنده چیست؟  
    تأمین انرژي الزم براي بقاي سلول ) 1

  هاي سدیم در فضاي خارج سلول  نیاز بیشتر به یون) 2

  ها در آب دریا صورت گرفته است.  گیري اولین سلول یه محیط داخل و خارج سلولی که به لحاظ شکلحفظ ترکیب اول) 3

  هاي قطبی موجود در سطوح غشاهاي بیولوژیک   ها در دو طرف غشاهاي بیولوژیک متناسب با آرایش گروه حفظ توزیع یون) 4
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پیوندهاي ساختمانی مـورد توجـه   حول در تعیین بناي فضایی اسیدهاي نوکلئیک چند زاویه چرخشی  -192

  گیرند؟   قرار می

بین » امگا«بین کربن سه و چهار باز، » سیگما«بین اکسیژن متصل به فسفر و کربن متصل به قند، » تتا«چهار زاویه: ) 1

  بین کربن شماره یک قند و نیتروژن باز » کاپا«اکسیژن و کربن شماره سه قند و 

بـین اکسـیژن   » تتـا «بین فسفر و اکسـیژن شـماره چهـار،    » ساي«کسیژن شماره یک، بین فسفر و ا» فی«پنج زاویه: ) 2

» تتـا «بین فسفر و اکسیژن شماره چهار، » ساي«بین اکسیژن شماره یک، » امگا«متصل به فسفر و کربن متصل به قند، 

  بین اکسیژن متصل به فسفر و کربن 

بـین اکسـیژن   » تتـا «بین فسفر و اکسیژن شماره چهـار،  » ساي«بین فسفر و اکسیژن شماره یک، » فی«شش زاویه: ) 3

  متصل به فسفر و کربن 

اکسـیژن  بـین  » تتـا «بین فسفر و اکسیژن شماره چهـار،  » ساي«بین فسفر و اکسیژن شماره یک، » فی: «هفت زاویه) 4

بـین کـربن   » گماسـی «بین کربن متصل به قند و کربن موجود در قند،  »اپسیلون«متصل به فسفر و کربن متصل به قند، 

  بین کربن شماره یک قند و نیتروژن باز» کاپا«بین اکسیژن و کربن شماره سه قند، » امگا«سه و چهار قند، 

نوکلئوتیدهاي زیر براي شش جفت باز، کـدام یـک  تقـارن معکـوس (پالینـدروم) را نشـان        از توالی  -193

  دهند؟   می

1(........GTTAAC........
........CAATTG........

   2(........GTAAGC........
........CATTCG........

   3(........CAAGCT........
........GTTCGA........

   4(........CGTAAC........
........GCATTG........

   

  ، قندهاي ریبوز تقریباً به صورت ............ هستند.  A-RNAاي  در ساختار دو رشته -194

1(c exo3′ −   2(c endo3′ −   3(c endo2′ −   4(c exo2′ −   

واحد مونومري یکسان تشکیل شده باشـند و   400و  100به ترتیب از  B, Aپیچه نامنظم اگر دو ملکول  -195

A4طول هر واحد منومري   برابر است با:   Bبه  Aباشد، نسبت فاصله ته به ته ملکول  °

1(5/0   2 (2  3 (4  4 (20  

  نامند؟   کوفاکتور را چه می -ع فعال آنزیممجمو -196

  هولوآنزیم ) 4  کوآنزیم ) 3  متالوآنزیم ) 2  آپوآنزیم ) 1
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  دو ملکول.............. تحرك الکتروفورتیکی یکسانی دارند.   -197

  فقط با وزن ملکولی و شکل یکسان ) 2    فقط با شکل و بار یکسان ) 1

  قط با وزن ملکولی، شکل و بار یکسان ف) 4  فقط با وزن ملکولی و بار یکسان ) 3

 شود؟  زیر حاصل میگروه اتیل، کدام الگوي  HNMR1در طیف سنجی -198

  یک سه شاخه و یک چهار شاخه ) 2  یک دو شاخه و یک سه شاخه ) 1

  یک پنج شاخه ) 4    دو سه شاخه ) 3

  ر هستند؟  ت خنثی فشرده pHکدام یک از پپتیدهاي زیر در  -199

1 (Ala-Glu-Asp-Glu-Ile-Asp-Leu  2 (Gly-Arg-Lys-Leu-Arg-Lys-Phe 

3 (Val-Asp-Agr-Glu-His-Asp-Leu  4 (Val-Phe-Tyr-Ala-Ala-Le-Ile 

و شـیب نمـودار    5/0تز اتصال یک لیگاند به یک ماکروملکول، عرض از مبدأ برابـر  کال -در نمودار هوگز -200

  ماکروملکول برابر است با:   -ثابت تفکیک کمپلکس لیگاندبه دست آمده است.  6/7برابر 

1( 2   2 (8/3  3 (6/7  4 (2/15  

  گیري است؟   وزن ملکولی مطلق پروتئین از طریق کدام روش زیر قابل اندازه -201

  کروماتوگرافی ) 4  الکتروفورز و فشار اسمزي) 3  سازي تعادي  نشین ته) 2  الکتروفورز ) 1

کند. بدن با عرق کردن درجه حرارت را  وات حرارت تولید می 1000ش سنگین حدود انسان در حین ورز -202

دقیقـه ورزش بـدن بـه     10کند و سپس در اثر تشنگی، آب از دست رفته باید جبران گردد. بعـد از   تنظیم می

  چند گرم آب نیاز دارد؟  

1 (10  2 (117  3 (226  4 (1120  

بکار گرفته شود فرکـانس ارتعـاش چنـد درصـد      O18زوتوپدر صورتی که به جاي اکسیژن معمولی ای -203

  کند؟   تغییر می

  90بیشتر از ) 4  80کمتر از ) 3  50) 2  0) 1
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  ي انتقال انرژي در مسیر پرتو صحیح است؟   کدام یک از جمالت زیر در مورد نحوه -204

  یشتر از انتهاي مسیر است. در ابتداي مسیر به مراتب بانرژي منتقل شده از پرتو ) 1

  شود.  انرژي پرتو به طور همگن در سراسر مسیر حرکت پرتو پراکنده و منتقل می) 2

  شود.   انرژي پرتو به طور غیر همگن در سراسر مسیر حرکت پرتو پراکنده و منتقل می) 3

  باشد.  هیچیک از موارد فوق صحیح نمی) 4

  کدام گزینه صحیح است؟   -205

  شود.  موجب افزایش سطح مایعات می کشش سطحی) 1

  هاي حل شونده دارد.  کشش سطحی بستگی به ماهیت ملکول) 2

  هاي حل شونده دارد.  کشش سطحی بستگی به تعداد ملکول) 3

  کشش سطحی یک مایع عبارت است از کار الزم براي به حداقل رساندن سطح آن ) 4

  ه کدام اتفاق ممکن است رخ بدهد؟ در اثر برهم کنش پرتو الکترومغناطیس با ماد -206

  فقط پرتو جذب ماده شود. ) 1

  پرتو پس از برخورد منعکس شود. ) 2

  پرتو جذب ماده شود، ایجاد پراش بشود، باعث تابش پرتو از ماده شود. ) 3

  پرتو جذب ماده شود و سپس از طریق حرارت خارج شود و باعث تغییر در ماده شود. ) 4

ها در هـر   ها را در حد تعیین جایگاه فضایی تمام اتم هاي زیر قادرند ساختار پروتئین کدام یک از روش -207

  اندازه و شکل تعیین کنند؟  

 X-ray  2 (NMR, CD  3 (NMR, X-ray  4 (NMR, X-ray, UVفقط ) 1

توان وزن ملکولی و اطالعات یک پپتید را که فقط در حد نانومول از آن در دسـترس اسـت    چگونه می -208

  یین نمود؟  تع

  از طریق تجزیه ادمان ) ESI, Maldi  2اسپکترومتري جرمی پیشرفته از طریق ) 1

 NMRو  X-rayتوسط ) 4  هاي ملکولی  کترومتري جرمی و روشپاز طریق اس) 3
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  کند؟   روش ایزوالکتروفوکسینگ بر اساس کدام یک از قوانین زیر کار می -209

  ها  نش و بار آنبر اساس حرکت ذرات بر اساس قانون گرا) 1

  و اختالف پتانسیل  pHهاي باردار در یک محیط با شیب  بر اساس حرکت ذرات و یا مولکول) 2

  هاي زیستی  بر اساس اعمال اختالف پتانسیل بر ملکول) 3

  هاي باردار  بر ملکول pHبر اساس اعمال ) 4

ت ملکولی بر اسـاس کـدام رابطـه    در شرایط تعادل دمایی اختالف جمعیت بین دو تراز مجاور در جمعی -210

  قابل محاسبه است؟  

1(E / KTdN e
dN

1

2

−∆=   2(E / KTN e−∆∆ =   3(E / KTN e
N

1

2

−∆=   4(E / KTN e
N

1

2

∆=   
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    فیزیولوژي گیاهی 

   شود؟ هاي میکوریزي اکتوتروف در چه گیاهانی بیشتر دیده می قارچ -211

  نهاندانگان) 4  نهانزادان آوندي ) 3  ها  اي لپه  تک) 2  بازدانگان ) 1

  شود؟   اي تثبیت کننده ازت در کدام یک از گیاهان دیده می هاي ساقه گرهک -212

  نیشکر ) 4  گونرا ) 3  گندم ) 2  لوبیا ) 1

  قوالت چیست؟  اي گیاهان خانوده ب هاي ریشه نقش لگ هموگلوبین در فرآیند همزیستی ازت در گرهک -213

  هاي فعال گرهکی  در سلول O2کنتر غلظت) 2  فعال گرهکی هاي  به سلول O2جلوگیري از نفوذ) 1

  محافظت نیتروژناز از رادیکال هاي آزاد) 4  هاي فعال گرهکی   در سلول O2کاهش غلظت) 3

  :  بجزي موارد زیر منیزیم نقش دارد  در همه -214

  بیوسنتز کلروفیل  ) aseATP  4فعالیت) 3  فعالیت روبیسکو ) 2  تجزیه آب در فتوسنتز ) 1

COباشد؟  براي انجام واکنش مقابل کدام عنصر الزم می -215 H O HO H2 2 3
− ++ → +  

1 (Ca  2 (Mn  3 (Zn  4 (Mg 

  کند؟   هاي جوان بروز می کمبود کدام یک از عناصر ابتدا در برگ اثرات -216

  منیزیم و گوگرد  ) 4  گوگرد و آهن ) 3  منیزیم و ازت ) 2  ازت و گوگرد ) 1

  شود؟   در کمپلکس نیتروژناز احیاي ازت مستقیماً توسط کدام پروتئین انجام می -217

  وکسین فرد) Fe-Mo  4پروتئین ) Mo  3پروتئین ) Fe  2پروتئین ) 1

   باشد؟ هاي زیر می نقش اصلی فالونوئیدها در تشکیل گرهک کدام یک از گزینه -218

  کند.  باکتریایی را فعال می nod Dمحصول ژن ) 2  کند.   تشکیل طناب آلودگی را تحریک می) 1

  کند.  گیاهی را فعال می Nodهاي  ژن) 4  شود.  تحریک پیچش تار کشنده را سبب می) 3
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  شود؟  یتریت بترتیب در کدام اندام گیاه، کجاي سلول و با کدام نیروي احیا کننده انجام میاحیاي ن -219

    حاصل از تنفس  NADHدر ریشه، پروپالست، ) 1

  در برگ و ریشه، پالست، پروپالست، درهر دو مورد فردوکسین احیا شده ) 2

  فتوسنتزي  NADPHدر برگ، کلروپالست، ) 3

  مسیر پنتوزفسفات  NADPH، پروپالست، فردوکسین فتوسنتزي برگ و ریشه، کلروپالست) 4

  ها به داخل واکوئل غالباً چگونه است؟   ورود کاتیون و آنیون -220

  ها بصورت پادبري با پروتون  هاي کاتیونی و آنیون ها از طریق کانال کاتیون) 1

  ن ها بصورت همبري با پروتو ها بصورت پادبري با پروتون و آنیون کاتیون) 2

  ها بصورت فعال  ها از طریق غیرفعال (انتشار) و آنیون کاتیون) 3

  هاي آنیونی ها از طریق کانال  ها از طریق پادبري با پروتون و ورود آنیون ورود کاتیون) 4

عمل آنزیم سوپراکسید دیسموتاز چیست و چه عنصر یا عناصـري در سـاختمان و عمـل آن دخالـت      -221

  دارند؟  

  هاي سوپراکسید، عناصر آهن، روي، مس و منگنز  یونزدایی آن سم) 1

  هاي سوپراکسید و هیدروکسیل، عناصر آهن و مس  زدایی آنیون سم) 2

  هاي سوپراکسید و آب اکسیژنه، عناصر آهن و مس  زدایی آنیون سم) 3

  هاي سوپراکسید، عناصر آهن، روي و منیزیم  زدایی آنیون سم) 4

   شود؟ اي ساخته می هان در کجا و از چه مادهدر گیا IXپروتوپورفیرین  -222

     CoAدر میتوکندري و کلروپالست، از گالیسین و سوکسینیل ) 1

   Aدر میتوکندري، از گالیسین و سوکسینیل کوآنزیم ) 2

  در کلروپالست و میتوکندري، از گلوتامات  ) 3

  در کلروپالست از گلوتامات  ) 4
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توان در انتقال انرژي نـورانی بـه مرکـز و     هاي فتوسنتزي می رنگیزهکدام آرایش (از راست به چپ) از  -223

  واکنشی بهترین وضعیت باشد؟ 

 bکلروفیل  -aکلروفیل  -کارتنوئید) b  2کلروفیل  –کاروتنوئید  -aکلروفیل ) 1

  کاروتنوئید  -bکلروفیل  -aکلروفیل ) a  4کلروفیل  -bکلروفیل  -کاروتنوئید) 3

و بـا کمـک آنـزیم     C4هاي مزوفیل گیاهـان  که در ............ سلول PEPبر روي  CO2در واکنش تثبیت -224

  گیرد ................. تولید می شود.   ............... انجام می

 OAA -کربوکسی کیناز PEP -سیتوسل) OAA  2 -کربوکسیالز PEP -سیتوسل) 1

  ماالت  -کربوکسیالز PEP -کلروپالست) 4  فسفو گلیسرات 3 -روبیسکو -ستکلروپال) 3

  شود و چه اهمیتی دارد؟   در کجا انجام می Qچرخه  -225

ها به درون روزن تیالکوئید  پالستوکوئینون از زنجیره انتقال الکترون فتوسنتزي و موجب پمپ شدن پروتوندر گردونه ) 1

  شود.   می

Cytدر کمپلکس) 2 b / f6 از زنجیره الکترون فتوسنتزي باعث پمپ شدن اضافی پروتون و ایجادpH∆   الزم براي سـنتز 

ATP شود.  می  

اکسیدو ردوکتاز زنجیره انتقال الکترون میتوکندریایی و موجب پمپ شدن  Cدر کمپلکس پالستوکوئینول سیتوکروم ) 3

  شود.   ن ماتریکس میتوکندري میها به  درو پروتون

  شود.  می ATPالزم براي سنتز  ∆pHدر خزانه کوئینون موجود در غشاي داخلی میتوکندري و موجب ایجاد) 4

شود، اهمیت آن و آنـزیم دخیـل در    مسیر تنفس مقاوم به سیانید به ترتیب در چه موجوداتی انجام می -226

  آن چیست؟  

  ، اکسیداز مقاوم به سیانید بیشتر ATPگیاهان و جانوران، براي تولید در) 1

  افشانی، آنزیم اکسیداز مقاوم به سیانید  در گیاهان، در گرده )2

  اکسیداز   cبیشتر، آنزیم سیتوکروم  ATPدر گیاهان، براي تولید ) 3

  اکسیداز  cصورت حرارت، سیتوکروم در جانوران، اتالف انرژي مازاد بر نیاز به ) 4
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  هاي چرخه کالوین دخالت دارد؟   حاصل از آن در تنظیم فعالیت کدام یک از آنزیم pHنور و تغییرات  -227

  بیس فسفات فسفاتاز  6و  1فروکتوز  –ربیسکو، ماالت دهیدروژناز ) 1

  ت دهیدروژناز فسفا 3گلیسرآلدئید  -بیس فسفات فسفاتاز 7سدوهپیتولوز او  -روبیسکو) 2

  فسفو ریبولوکیناز   -فسفوانول پیروات کربوکسیالز -روبیسکو) 3

  فسفوریبولوکیناز -ماالت دهیدروژناز -فسفوانول پیروات کربوکسیالز) 4

  شود؟   تولید گالیسین و سرین به ترتیب در چه اندامکی انجام می C2در مسیر -228

  پراکسیزوم، میتوکندري) 4  میتوکندري، پراکسیزوم   )3  میتوکندري، میتوکندري) 2  زوم  پراکسی -پراکسیزوم) 1

  درباره چرخه گزانتوفیل در غشاي تیالکوئیدي صحیح است؟  کدام عبارت  -229

  شود.  آنتراگزانتین در حضور شدت باالي نور به ویوالگزانتین تبدیل می) 1

  ست. محل آنزیم داپوکسیداز در سمت استروما ا) 2

  محل آنزیم اپوکسیداز در سمت لومن است. ) 3

  شود.  ویوالگزانتین در حضور شدت باالي نور به زئاگزانتین تبدیل می) 4

  شود؟   ذیل انجام می عهوازي کدام یک از وقای در شرایط بی -230

  شود.  یتخمیر الکلی (اتانلی) ممانعت م) 2  یابد.  تخمیر الکتات تحریک و بطور پیوسته ادامه می) 1

3 (pH 4  یابد.  سیتوسل کاهش می (pH یابد.  سیتوسل افزایش می  

  سنتاز کلروپالستی صحیح است؟   ATPکدام عبارت درباره رمزسازي  -231

  شود.   این آنزیم تنها توسط ژنوم کلروپالست رمزسازي می) 1

  شود.  این آنزیم تنها توسط ژنوم هسته رمزسازي می) 2

  زسازي این آنزیم بیشتر از سهم کلروپالست است. سهم ژنوم هسته در رم) 3

  سهم ژنوم کلروپالستی در رمزسازي این آنزیم بیشتر از سهم هسته است. ) 4

  کنند؟  نانومتر را جذب می 600تا  500ها طول موج هاي بین  کدام یک از رنگیزه -232

  ها  فیلکلرو) 4  کاروتنوئیدها ) 3  ها  نیفیکواریتر) 2  ها  باکتریوکلروفیل) 1
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  هاي ثانویه مربوط به تحریک بیان ژن آلفا آمیالز و ترشح ان به ترتیب کدامند؟  پیک -233

1( cGMP  وCa     2 (Ca  وcGMP    

 ROSو  Ca  4 (cAMP) و ROSانواع واکنشگر اکسیژن () 3

  شود؟   خوار به تماس، چه نوع جنبش گیاهی محسوب می پاسخ گیاهان حشره -234

  هلیوتروپیسم  ) 4  تیگموتروپیسم  ) 3  تیگمومورفوژنز  ) 2  تیگموناستی ) 1

  تفاوت است؟   گیاهان از نظر فتوپریودي بیکدام یک از  -235

  طوق ) 4  گل داوودي ) 3  برنج ) 2  بذر البنج) 1

  یک گیاه روز کوتاه در چه شرایطی وارد دوره زایشی می شود؟  -236

  ا روز بلند شب بلند توأم ب) 2  شب کوتاه توأم با روز کوتاه ) 1

  در دوره تاریکی  FRتابش نور ) 4  شب کوتاه توأم با قطع روز با دوره تاریکی ) 3

  اي و با جذب کدام نوع نور در فتوتروپیسم مثبت رأس کلئوپتیل غالت نقش موثر دارند؟   چه رنگیزه -237

    ماورائ بنفش  -ها موکریپتوکر) 2    قرمز  -ها موفیتوکر) 1

  آبی -کارتنوئیدها) 4    آبی  -ها فالوین) 3

  صحیح است؟   ABAکدام گزینه در مورد  -238

1 (ABA شود. به فرم بدون بار در داخل کلروپالست محبوس می  

2 (ABA شود.  ها خارج می به فرم آنیونی از کلروپالست  

  شود.  ها خارج می از کلروپالست ABAهاي در معرض نور  در کلروپالست) 3

  شود.  محبوس می ABAرض نور فرم آنیونی هاي در مع در کلروپالست) 4

  کند؟   اي می هاي بیوسنتزي کدام ترکیب در اگروباکتریوم ایجاد تومورهاي شاخه جهش در ژن -239

  عوامل رشد تومور ) 4  سیتوکینین) 3  اکتوپین ) 2  اکسین ) 1
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  کنند؟   ها عمل می هاي زیر از طریق تنظیم تخریب پروتئین کدام یک از هورمون -240

  سیتوکینین) 4  اتیلن) 3  ژیبرلین ) 2  اکسین ) 1

    فیزیولوژي جانوري

  در رابطه با سیستم حرکتی کدام عبارت صحیح است؟   -241

  شود.  آسیب ناحیه بروکا موجب آفازي حرکتی می) 1

  هاي عمقی آن از نوع تحریکی است.  اي به هسته پیام ورودي از قشر مخچه) 2

  گاباارژیک است. جسم مخطط  -مسیر ماده سیاه) 3

  شود.  اي مغز موجب هیپرتونی (افزایش تونوس عضالنی) می هاي قاعده تحریک عقده) 4

  شوند؟   هاي حسی بخش دهلیزي گوش به کدام نواحی وارد می پیام -242

  عقده دهلیزي   -النخاع هاي حلزونی بصل هسته) 2  اي  مسیر نخاعی مخچه -عقده دهلیزي) 1

  قشر مخچه  -هاي دهلیزي هسته) 4  حلزونی  هاي هسته -هسته مخچه) 3

  مدار نورونی در رفلکس کششی معکوس کدام گزینه است؟   -243

  نورون حرکتی گاما  -نورون واسطه مهاري -Iaاوران  -گیرنده دوکی حلقوي) 1

  اي اسکلتی  تار ماهیچه -نورون حرکتی گاما -Iaآوران  -گیرنده تاندونی گلژي) 2

  اي اسکلتی  تار ماهیچه -نورون حرکتی آلفا -نورون واسطه مهاري -Ibآوران  -گیرنده کششی گلژي) 3

  اي اسکلتی  تار ماهیچه -نورون حرکتی آلفا -نورون واسطه مهاري -گیرنده دوکی گل افشان) 4

  با کدام گزینه مربوط است؟   Choreaبیماري  -244

  اي  هاي قاعده عقده افزایش گابا در) 2  اي  هاي قاعده افزایش دوپامین در عقده) 1

  سروتونین  -هسته رافه) 4  اي  هاي قاعده کاهش گابا در عقده) 3
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  ) با کدام گزینه مربوط است؟  NREMي خواب با امواج آهسته ( مرحله -245

  سروتونین   -لوکوس سرولئوس) 2  نوراپی نفرین  -لوکوس سرولئوس) 1

  ین سروتون -هسته رافه) 4     نوراپی نفرین  -هسته رافه )3

در تشخیص دو فرکانس صوتی متفاوت از یکدیگر (مثل تشخیص صداي طبل و سنج) کـدام مکـانیزم    -246

  صحیح است؟  

  هاي چپ و راست  تحریک غیر همزمان گوش) 2   انقباض عضله چکشی گوش میانی  )1

  جابجایی دو ناحیه متفاوت غشاء پایه ) 4  تفاوت میزان جابجایی یک نقطه از غشاء پایه ) 3

  کدام هورمون در فاز ترشحی رحم نقش عمده دارد؟   -247

FSH  3(nG) 2  پروژسترون ) 1 RH   4 (LH 

هـاي ادراري   بازجذب آب در کدام بخش لوله بیشترین) (هورمون ضد ادراري) ADHباوجود هورمون ( -248

  گیرد؟   صورت می

    رده نزدیکهاي پیچ خو لوله) 2  شاخه باالرو لوله هنله ) 1

  لوله جمع آوري کننده ) 4  هاي پیچ خورده دور لوله) 3

  دهد؟   کدام هورمون کلسیم پالسما را کاهش می -249

  فعال  D3ویتامین) 4  تونین   کلسی) 3  کورتیزول ) 2  پاراتورمون ) 1

  کدام هورمون نوروپتید است؟   -250

1 (ADH هورمون ضد ترشح ادراري)(  2 (FSH (هورمون محرك فولیکولی)  

3 (TSH (هورمون محرك تیروئیدي)  4 (GH  (هورمون رشد)  

  دوپامین روي کدام هورمون اثر مهار کننده دارد؟   -251

TRH  4(nG) 3  پروالکتین ) 2  اکسی توسین ) 1 RH   
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   در مورد هورمون رشد کدام یک از موارد زیر صحیح است؟ -252

    شود.  افزایش غلظت آن در پالسما باعث کتوزیس می) 1

  شود.   ها بیشتر می با افزایش آن مصرف گلوکز توسط سلول) 2

    شود.  ها می باعث کاهش تجزیه چربی) 3

  یابد.  ها افزایش می با افزایش غلظت آن کاتابولیسم پروتئین) 4

   شود؟ کدام عامل موجب افزایش هماتوکریت می -253

    افزایش اکسیژن بافتی) 2    یش حجم خون افزا) 1

  کاهش ترشح اریتروپویتین ) 4     کاهش اکسیژن دربافت کلیه )3

  شود؟   ها می افزایش عامل در خون موجب افزایش مقاوم رگ -254

1(CO2   2( pH   3( NO   4 ( هیستامین  

   کند؟ ی قلب را بیان میکدام گزینه علت خود تحریکی فیبرهاي گره سینوس -255

    ةاي پتاسیمی آهسته  باز شدن کانال) 1

  پتاسیم  -توقف فعالیت پمپ سدیم )2

    پذیري گره سینوسی   ي تحریک کوتاه بودن مرحله) 3

  هاي نشتی سدیم و ناپایدار بودن پتاسیم استراحت   وجود کانال) 4

) کدام پدیدته Carotid Sinus Nerveکشیده شدن دیواره سینوسی کاروتید و تحریک عصب آن ( -256

  قلبی عروقی را در پی خواهد داشت؟ 

  تحریک سمپاتیک قلب و مهار پاراسمپاتیک آن ) 2  اي آن   افزایش ضربان قلب و حجم ضربه) 1

  کاهش ضربان قلب و افزایش مقاومت عروقی محیطی) 4  تحریک پاراسمپاتیک قلب و مهار سمپاتیک آن ) 3
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   ها کدام است؟ خیر پتانسیل عمل از دهلیزها به بطندر قلب علت تأ -257

  ي عضالنی عضله دهلیزي است.  تر از توده ي عضالنی عضله بطنی حجیم توده) 1

  بطنی داراي سرعت هدایت الکتریکی پائینی هستند.  -فیبرهاي گره دهلیزي) 2

  تر از عضله دهلیزي است.  زمان دپوالریزاسیون در عضله بطنی طوالنی) 3

  پذیري عضله بطنی کمتر از عضله دهلیزي است.  قابلیت تحریک) 4

  هاي ولتاژي سدیم کدام گزینه درست است؟    سازي کانال سازي و غیرفعال هاي فعال ي دریچه درباره -258

  ي داخلی باز است.  استراحت دریچهدر پتانسیل ) 2  شود.  ي داخلی باز می دریچه -mV 40در ولتاژ ) 1

  در ولتاژ صفر هر دو دریچه بسته است. ) 4  شود.  ي داخلی باز می دریچه +40در ولتاژ ) 3

   ي فیزیولوژیک از نوع فیدبک منفی است؟ کدام پدیده -259

  ساخته شدن پپسین ) 4   زایمان  )3   انعقاد خون  )2  تنظیم فشار شریانی ) 1

  گیرد؟   نتقالی صورت میا  تلیال روده به صورت هم انتقال کدام دو ماده از غشاي سلول اپی -260

  گلوکز و سدیم ) 4  کلسیم و سدیم ) 3  سدیم و هیدروژن ) 2  اسیدهاي آمینه و کلسیم ) 1

  در روند انقباض ماهیچه اسکلتی رهاسازي و بازجذب کلسیم به ترتیب به کدام صورت است؟   -261

  انتقال فعال  -نتقال فعالا) 4  انتشار -انتقال فعال) 3  انتشار  –انتشار ) 2  انتقال فعال -انتشار) 1

  ي اسکلتی:   در طی انقباض ایزومتریک عضله -262

    کند.  طول سلول عضالنی تغییر می) 1

  ماند.  طول سارکومرها ثابت می) 2

  شود. تر می ) هر سارکومر کوتاهzهاي (دو خط  z-lineفاصله ) 3

  نیروي انقباضی عضله ثابت است. ) 4

   واحدي است؟کدام عضله از نوع صاف تک  -263

  عضله راست کننده مو ) 4  عضله عنبیه چشم ) 3  عضله مژگانی چشم ) 2  ي روده  دیواره) 1
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  ي تنظیم دفع کلیوي کلسیم کدام گزینه درست است؟   درباره -264
  دهد.  افزایش مایع توبولی بازجذب کلسیم را افزایش می) 1

  شود.  آب انجام میبازجذب کلسیم در توبول پروگزیمال به همراه سدیم و ) 2

  شود.  ها می پاراتورمون موجب افزایش دفع کلسیم به وسیله توبول) 3

  شود.  ها بازجذب می صد درصد کلسیم تراوش شده در گلومرول) 4

   باشد؟ کدام ناحیه از نفرون به اوره نفوذپذیر می -265
  الرو ضخیم با) 4  ي دور  پیچیده) 3  کننده مرکزي   جمع) 2  کننده قشري  جمع) 1

   شود؟ هاي بین غذایی، کدام پپتید ترشح می ي روده طی دوره براي تخلیه -266
  متیلین) 4  کوله سیستوکینین) 3  سکرتین ) 2  بومبزین ) 1

  هاي لوله گوارش کدام عبارت زیر صحیح است؟   در مورد هورمون -267
  شود.  ) باعث افزایش فعالیت پمپ پیلوري میGIPپپتید مهاري معده () 1

  شود.  قلیائی پانکراس می -سکرتین باعث تحریک ترشح آبکی) 2

  شود.  هورمون موتیلین از دیواره معده ترشح و باعث کاهش ترشحات آن می) 3

  شود.  (کوله سیستوکینین) باعث انقباض اسفنکتر اودي می CCKهورمون ) 4

هاي جداري معـده اثـر    بر سلولکدام ماده در دستگاه گوارش (روده) به صورت پاراکرین ترشح شده و  -268

  گذارد؟   می

  گلوکاگون ) VIP (  2اي محرك  عروقی ( پپتید روده) 1

  هیستامین ) CCK(  4کوله سیستوکینین () 3

   هاي هواي تنفسی کدام کمترین حجم را دارد؟ از بین حجم -269
  هواي باقیمانده) 4  هواي جاري ) 3  هواي ذخیره بازدمی ) 2  هواي ذخیره دمی ) 1

   شوند؟ فاکتورهاي هومورال موجب تحریک کدام یک از مراکز تنفسی زیر می -270
  ناحیه حساس شیمیایی ) 4  مرکز بازدم ) 3  مرکز پنوموتاکسیک  ) 2  مرکز آپنوستیک  ) 1
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  مجموعه تست

    و مولکولی   یزیست شناسی سلول

  ها وجود  دارند؟   و پروتئین DNAدر ساختار شیمیایی کدام یک  -1

  ) ریبوزیم 4  ) کینه توزوم 3  ) کینه تور 2  سیوزوم   ی) اسپل1

  گردد؟   و تولید ویرین چگونه انجام می E.coliبعد از عفونت باکتري  M13همانندسازي ژنوم باکتریوفاژ -2

  اي  دو رشته -اي ) تک رشته2    اي  ) تک رشته1

  اي  تک رشته -اي دو رشته -اي ) تک رشته4    اي تک رشته -اي ) دو رشته3

شود بـه عهـده    ها تشکیل می در پروکاریوت DNAآغازگري که هنگام همانندسازي  RNAاصالح بخش  -3

  کدام است؟  

1 (DNA 2    پریماز  -مراز آلفا پلی (DNA مرازیک  پلی  

 Rnase P) 4    ) توپوایزومراز دو 3

   شود؟ ها یافت می دیکتوزوم Transو  Cisهاي هر دو سطح  کدام آنزیم زیر در سیترن -4

 NADP-ase) 4  )  تیامین پیروفسفاتاز 3  ) فسفاتازهاي اسیدي 2  ) آدنیالت سیکالز 1

نیز  MCMگردد تا فاکتور  متصل می ORCبه کمپلکس  cde6اي از چرخه سلولی پروتئین   در چه مرحله -5

  متصل شده و همانندسازي در مخمر آغاز گردد؟  

  S) فاز G2  4) فاز3  زود  G1) فاز2  تأخیري  G1) فاز1

اتصـال   capهاي متصل شونده بـه   با کدام یک از پروتئین Aدر آغاز ترجمه فاکتور متصل شونده به پلی  -6

  کند؟   برقرار می

1 (eIF-A  2 (eIF-B  3 (eIF-G  4 (eIF-E 
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هاي نوکلئوتیدي باکتري سـاختار ................. نوکلئیـک اسـیدها را مشـخص      م یک براي تکثیر ترادفکدا -7

  سازد.   می

  ) هتروکروماتین  4  ) سوم 3  ) دوم 2  ) اول  1

  سازد.   تاخوردگی زیاد و پیچیده نوکلئوتید باکتري ساختار ................. نوکلئیک اسیدها را مشخص می -8

  ) هتروکروماتین  4  ) سوم 3  دوم ) 2  ) اول 1

   براي امکان اتصال دو جزء ریبوزوم یوکاریوتی ضروري است؟ rRNAوجود کدام  -9

1 (S5  2 (S 8/5  3 (S18  4 (S28  

  هاي سرخ انسان کدام یک در الیه خارجی فراوان است؟  در غشاء گویچه -10

  سفاتیدیل اتانول آمین ) ف4  ) فسفاتیدیل سرین C  3) پروتئین کیناز 2  ) اسفنگومیلین  1

  گزینه صحیح کدام است؟   Nدر پایان سنتز پروتئین در نوستک در مورد اولین آمینو اسید  سر  -11

  ) نوع آن نامشخص است. 4  ) همواره متیونین است. 3  ) همواره آرژنین است. 2  ) فرمیل متیونین است.  1

  شود؟  یوم میکدام یک وارد ریبوز UGAدرمخمر نان در پاسخ به رمز  -12

1(RF1   2(RF3   3 فرمیل متیونین 4  ) متیونین (  

شود کـدام   ایجاد می IIتري پانوزوم روي محصول رونویسی ژنی از گره   اي که در تک یاخته اولیه پدیده -13

  است؟  

  دار شدن  ) کالهک4  ) پیرایش3  آدنیالسیون   ) پلی2  ) ترجمه  1

  ضرورت دارد؟   Uدر کدام یک براي پایان حقیقی رونویسی تشکیل بخش پلی  -14

  باسیل ) کلی4  ) شیگال3  ) پارامسی2  ) آنابنا 1

  به عهده کدام است؟   Iبه  IIها از فتوسیستم  انتقال الکترون -15

  دوکسین  ) فرهf  4) سیتوکروم 3  ) پالستوکینن2  ) پالستوسیانین 1
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  شود.   جه سازمان یافتگی ماکرومولکولی موجب ................ میافزایش در -16

  ) افزایش آنتروپی 4  ) ثابت ماندن آنتروپی 3  ) افزایش آنتالپی 2  ) کاهش آنتالپی 1

  گردد؟   ژنوم آغاز می ′5ها توسط پروتئین متصل شونده به انتهاي همانندسازي کدام یک از ویروس -17

  ها  ) هرپس ویروس4  ها  ) رتروویروس3  ها  ) پیکورناویروس2  ها  ) آدنوویروس1

  کند؟   کدام یک در انتقال و هدایت ریبوزوم از سیتوسول به طرف شبکه آندوپالسمی دخالت می -18

  ها   ) هرپس ویروسBiP  3 (SRP   4) 2  ) اکتین 1

  ایفا نماید؟ پرایمر را  RNAتواند نقش  ها میRNAکدام یک از انواع  -19

1 (scRNA  2 (U-RNA  3 (snRNA  4 (HnRNA 

کنند داراي چـه نـوع پوششـی     هایی که از دستگاه گلژي به طرف شبکه آندوپالسمی حرکت می وزیکول -20

  هستند؟  

 COPI  4 (COP II) 3  ) کالترین 2  ) اکتین 1

  شوند؟  در کدام وهله کرومومرها در تمام طول کروموزوم یافت می -21

  ) پلتوتن  4  ) دیاکینز3  ) زیگوتن 2  تن  ) پاکی1

  هاي زنده کدام رنگ مناسب است؟   ل هاي فعال در سلو براي مشاهده میتوکندري -22

  ) سبز ژانوس 4  ) سبز متیل 3  ) آبی تولوئیدین 2  ) آبی آنیلین 1

  کدام یک ترکیبی آمفوتر است؟   -23

  ) گلیسرین  4  ) گوانین  3  ) تیروزین 2  ) اسفنگوزین 1

  نتیجه بیان کدام ژن آپرن تریپتوفان است؟   IIتشکیل آنزیم آنترانیالت سنتاز  -24

1 (A  2 (B  3 (D  4 (E 
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  و طرز عمل آن گزینه صحیح کدام است؟      اي واکنش  در مورد آنزیم واسطه -25

  عمل دهیدروکسیالزي  -450P) 2  عمل سوپر اکسیدازي   -) سوپراکسی دسموتاز1

  عمل کاتاالزي  -) کاتاالز4    دازي  عمل اکسی -) کاتاالز3

سنتاز ویژه میتوکندري با چرخش کدام زیـر   ATPسنتازي زیر واحدهاي بتا در کمپلکس   ATPفعالیت -26

  شود؟  واحد القا می

1(γ   2(α   3(ε   4(σ   

  گزینه صحیح در مورد افزایش واحدهاي قندي جدید به زنجیره سلولزي در حال تشکیل کدام است؟   -27

  گردد.  متصل می ′1) سلوبیوز به سر2  شود.  افزوده می ′4) بتا گلوکز به سر1

  شود.   افزوده می ′4فسفو گلوکز به سر  ) یوریدین دي4  گردد.  متصل می ′1فسفو گلوکز به سر ) یوریدین دي3

28- mRNAهاي سلولی فاقد دم  هاي کدام پروتئینPoly A باشند؟  می  

  ها  ) هیستون4  ) فاکتورهاي تنظیمی 3  ها  پرونل) چ2  ) آندونوکلئازها 1

  در کدام ناحیه از مولکول قرار دارد؟   mRNAاري عامل ناپاید -29

 Leader) توالی Trailer  4) توالی 3  ) توالی خاتمه  2  ) توالی کد شونده 1

  گردد که باید به سیتوپالسم منتقل شود؟   کدام پروتئین هسته سلولی ابتدا به پروتئین هدفی متصل می -30

  ) اکسپورتین بتا4  ین بتا ) ایمپورت3  ) ایمپورتین آلفا 2  ) اکسپورتین آلفا1
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    بیوشیمی  

هاي زیر  )، کدام یک از واکنشglycineسین ( ) به اسید آمینه گلیglyoxylateاکساالت ( در تبدیل گلی -31

  پذیرد؟  صورت می

  )carboxylation) کربوکسالسیون transamination(  2)) ترانس آمیناسیون (1

  )hydroxylationیدروکسیله شدن () هdecarboxylation(  4) دکربوکسیالسیون (3

  در متابولیسم صحیح است، بجز:   SCAPتمام عبارات در مورد نقش  -32

  است.  SREBP) یک پروتئین مورد نیاز جهت شکست پروتئولیتیکی 1

  مورد نیاز است.  SREBP) جهت تشخیص کلسترول توسط 2

  نیاز است.  ردوکتاز مورد HMG-COA) جهت ایجاد یک فعال کننده رونویسی ژن 3

  گردد.  ) در تنظیم ژن آنزیم گلیکوژن فسفوریالز نقش داشته و باعث افزایش بیان آن می4

  کدام عبارت در مورد زنجیره تنفسی نادرست است؟   -33

  است.  Fe-Sداراي مرکز  I) کمپلکس 1

  هاي پروستتیک هم است.  داراي گروه III) کمپلکس 2

  کند.  را در عرض غشاء داخلی میتوکندري ایجاد می)  حرکت الکترون شیب غلظت پروتون 3

4 ((Dinitrophenol) DNP کند.  به عنوان یک داروي رژیمی موثر مطرح است و از لحاظ سالمتی مشکل ایجاد نمی  

linolenicacidγدر اثر طویل شدن گاما لینولنیک اسید ( -34 ,با ساختار )− ,C 6 9 12
ترکیـب حاصـل    ، کدام∆18

  گردد؟ می

1(, ,C 4 7 9
20∆   2(, ,C 5 8 11

20∆   3(, ,C 6 9 12
20∆   4(, ,C 8 1114

20∆   
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  نام ترکیب مقابل چیست؟   -35

  
  ) مالتوز 4  ) الکتوز  3  ) سلوبیوز  2  ) ترهالوز 1

  ؟ باشد نمیهمسو و ناهمسو درست  βيها کدام گزینه در رابطه با رشته -36

  شود.   ) جهت پیوندهاي هیدروژنی (بین دو رشته) در همسو یک در میان عوض می1

  شود.   هاي ناهمسو یک در میان عوض می ) جهت پیوندهاي هیدروژنی (بین دو رشته) در رشته2

  دهد.  ي مجاور پیوند هیدروژنی تشکیل می ینو اسید از رشتههاي ناهمسو هر آمینواسید با دو آم ) در رشته3

  دهد.  ي مجاور پیوند هیدروژنی تشکیل می هاي همسو هر آمینو اسید با یک آمینو اسید از رشته ) در رشته4

   شود به صورت زیر است: واکنشی که توسط آنزیم ترانس آمیناز تسهیل می -37

a min oacid keoacid ketoacid a min oacid→α − + α − α − + α −←  

G0′∆ این واکنش در شرایط استاندارد برابر چندkcal
mol

  است؟  

  +3/7) 4  ) صفر 3  -5) 2  -3/7) 1

  ؟  نیستکدام یک از هگزوزهاي زیر سوبستراي هگزوکیناز  -38

  ) گلوکز  4  ) گاالکتوز 3  ) مانوز 2  ) فروکتوز 1

  دهد؟   کدام مرحله در خارج از سلول روي می در فرآیند سنتز و بالغ شدن کالژن -39

  کوزیالسیون  و) گل2  سولفیدي   ) تشکیل پیوندهاي دي1

  ) هیدرولیز توسط پروکالژن پپتیداز  Lys  4و  Proهاي  مانده ) هیدروکسیالسیون برخی از باقی3
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   ها کدام جمله صحیح است؟ در ارتباط با مهار کننده -40

  شود.  به آنزیم آزاد متصل می ي نارقابتی تنها ) مهار کننده1

  شود.   سوبسترا متصل می -ي نارقابتی تنها به کمپلکس آنزیم ) مهار کننده2

  شود.  ي غیررقابتی تنها به آنزیم آزاد متصل می ) مهارکننده3

mي رقابتی، ) مهارکننده4 maxK ,V دهد.  آنزیم را کاهش می  

C18) که ساختمان آنOleyl-coaکوآ ( -لاکسیداسیون الئی -در بتا -41  -باشد، پس از سـه بـار بتـا    می ∆9

   نماید؟ عمل می» دهیدروژناز -کوآ -آسیل«اکسیداسیون، در شروع بار چهارم کدام آنزیم بجاي آنزیم 

,) ایزومر آز 1 enoyl coA Isomerase)3 2∆ ∆   )enoyl-coA hydrataseهیدراناز ( -کوآ -) انول2  −

  ) 2وdienoyl-coA reductase- 4) ردوکتاز (4  آسیل کوآ دهیدروژناز -هیدرکسی -) بتا3

   کند؟ در متابولیسم اسیدهاي چرب فرد کربن شرکت می فقطکدام یک  -42

   B12  3(FADH2   4 (NADH) کوآنزیمA  2) کوآنزیم 1

43- APoD  کند؟   نوع لیپوپروتئینی شرکت میدر چه  

1 (VLDL  2 (LDL  3 (HDL   4ها  ) شیلومیکرون  

  ؟  نداردساختار حلقوي مقابل در کدام یک وجود  -44

  
  هیدروکسی کلسترول   دي -7) 2    ) تستوسترون  1

  D3) ویتامین4    ) گلیکوکوالت  3
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) توسط کدام یک از ترکیبـات زیـر تحـت کنتـرل     IMP dehydrogenaseدهیدروژناز ( IMPآنزیم  -45

)feed back inhibitionباشد؟  ) می  

1 (AMP  2 (DAMP  3 (GMP  4 (XMP 

  شود؟  FADگردد تا  تولید  متصل می FMNکدام ترکیب به  -46

1 (AMP  2 (ADP  3 (adenosine  4 (adenine 

   گردد؟»  پروتوپورفیرین«(پروتوپورفینوژن) چه تغییري باید بنماید تا تبدیل به  -47

    )  دکربوکسیله گردد2    ) اکسید شود1

  ) یک عامل آمین از آن جدا گردد. 4  ) گردد. vinyl) گروه پروپیونیک تبدیل به ونیل (3

   تشکل مالنیل در اثر افزایش فعالیت کدام آنزیم است؟ -48

  ) الکتاز 4  ) کاتاالز 3  ) پلی فنل اکسیداز 2  ) پراکسیداز  1

   اکسایش میتوکندرییایی و پراکسی زومی در کدام مورد است؟ -الف بتااخت -49

  FADH2) سرنوشت2  هاي تولیدي NADH) تعداد 1

  ) عمل آنزیم هیدراتاز 4    ) عمل آنزیم تیوالز3

  کند؟    در تولید کدام پیامبرنده ثانویه شرکت می Cآنزیم فسفولیپاز  -50

1 (AMP 2     حلقوي(IP2 (اینوزیتول بیس فسفات)  

3(IP3 اینوزیتول تري) (4  فسفات (GMP   حلقوي  

   شود؟ فعال نگاه داشته می Cهاي زیر توسط ویتامین  کدام یک از آنزیم -51

  ) تیروزیناز 2    ) تریپتوفان هیدروکسیالز  1

  پرولین هیدروکسیالز ) 4    ) فنیل آالنین هیدروکسیالز 3
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   گردد؟ )، کدام اسید آمینه تولید میagrinaseدر اثر عملکرد آنزیم آرژیناز ( -52

  )Ornithine) اورنتین Arginine(    2)رژینین (آ) 1

  )glutamic acid) گلوتامیک اسید citrolline(    4)) سیترولین (3

رحسب نقطه ایزوالکتریکی و وزن مولکولی جـدا  ها ب هاي الکتروفورزي زیر پروتئین در کدام یک از روش -53

   شوند؟ می

پلــــی  -SDS) 4  اکریل آمیدژل الکتروفورز ) پلی3  ) الکتروفورز دوبعدي 2  ) ایزوالکتروفوکوسینگ  1

  اکریل آمیدژل الکتروفورز 

Cellulose)فرض کنید که در یک روش کروماتوگرافی از رزین -54 CH COO)2− رافی  استفاده و کرومـاتوگ  −

متفاوت در روي این ستون قرار گیرنـد کـدام    pIانجام شود. اگر چهار پروتئین با  6معادل  pHدر محلولی با 

     شود؟  یک از همه دیرتر از ستون خارج می

  8معادل  pIبا  4) پروتئین 74معادل  pIبا  3) پروتئین 3  6معادل  pIبا  2) پروتئین 2   4معادل  pIبا  1) پروتئین 1

  یابد؟    در فرآیند تخلیص آنزیم، کدام پارامتر افزایش می -55

  ) فعالیت ویژه 4  ) فعالیت کل3  ) بازده (%)2  ) میزان پروتئین کل 1

Iدر مهار رقابتی اگر  -56 mM2= وmK mM1=  وiK mM2= باشدmK :ظاهري برابر است با   

  میلی موالر  2) 2    میلی موالر  1) 1

  ) براي محاسبه اطالعات کافی نیست.4    میلی موالر  3) 3

[s]وقتی -57 mM20= وmK mM80=          است سرعت واکـنش آنزیمـی چـه مقـدار خواهـد بـود؟ بـا فـرض

maxاینکه
mmolV
min

  باشد.  =100

1(mmol
min

200   2(mmol
min

40   3( mmol
min

20   4 (mmol
min

2  
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   باشد؟ در بیوسنتز فسفوکرآتین کدام ترکیب دهنده گروه متیل می -58

    )S-adenosyl methionineل متیونین (زیآدنو -) اس1

  )Biotinوتین () بی2

    (methyl-cobalamin)کوباالمین  -) متیل3

  )methyl-tetrahydrofolateتتراهیدروفوالت ( -) متیل4

  شود؟   اکسیژن از هموگلوبین می آزاد شدن ها باعث  کدام یک از عوامل زیر در بافت -59

  بیس فسفوگلیسرات   -3و  3) حضور ترکیب 2    4/7به  pH) افزایش 1

  بیس فسفوگلیسرات   -3و  2حضور ترکیب  pH) کاهش 4    2/7به  pH) کاهش 3

   ناپذیر است؟ هاي زیر از نظر ترمودینامیکی (در شرایط استاندارد زیستی) برگشت کدام یک از واکنش -60

1(Glu cose Glu cose (P)6→ − −     

2(Glu cose (P) Fructose (P)6 6− − → − −  

3( Glu cose (P) Glu cose (P)6 6− − → − −   

4(Fructose , bisphophate Glyceraldehyde (P) Dihydroxy Aceton phosphate1 6 3− − → − − +   
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    ژنتیک 

قرار گیرند کدام ناحیـه کرومـاتین بـویژه     DNaseدر محلول حاوي آنزیم  سلولهاي یک  اگر کروموزوم -61

  گیرند؟   مورد هضم قرار می

  ) نواحی سانترومري 2  هاي در حال رونویسی فعال   ) پروموتر ژن1

  ′5ي انتهاي ) نواحی ترجمه نشونده4    ) نواحی ختم رونویسی  3

پدري ندارند. ژن فیبروز  7را از مادرشان به ارث برده و هیچ کروموزوم  7دو بیمار هر دو کپی کروموزوم  -62

جاي دارد در این دو بیمار وضعیت هموزیگوستی بـا منشـأ یـک والـد دارد و      7کیستی که بر روي کروموزوم 

دهنـد.  ایـن مشـاهده مثـالی از      یم مشترك دیگري نیز نشان مـی بیماران عالوه بر عالیم فیبروز کیستی عال

  ..............  است.  

 genomic imprinting) پدیده anticipation   2ي  ) پدیده1

  germ cell mutation) پدیده pleiotopy   4) پدیده 3

اد زیـادي از  گذار مگس سرکه که از لحاظ آلوزیمی مطالعه شـده اسـت و بـراي تعـد     یک جمعیت بنیان -63

دهد کدام پدیده ژنتیکی دلیل این مشـاهده   جایگاه آنزیمی خود، تنوع و چند شکلی بسیار پایینی نشان می

  باشد؟  می

  ) هیبریداسیون  4  هاي تصادفی  ) وقوع جهش3  ) مهاجرت  2  ) دریفت ژنتیکی 1

دام دو آلل بـا فراوانـی   در نظر بگیرید که هر ک .H.Wدو مکان ژنی مستقل را در یک جمعیت در تعادل  -64

  مساوي دارند. فراوانی هتروزیگوت دوبل (دوگانه) برابر است با:  

  ) صفر4  625/0) 3  5/0) 2  25/0) 1
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  ) درست توصیف شده است؟  genetic heterogeneityي ناهمگنی ژنتیکی ( در کدام گزینه پدیده -65

  ا نهفته داشته باشند. هاي دخیل در بروز یک صفت، اثرات بارز، نیمه بارز، ی ) آلل1

  ژن منفرد می تواند چندین صفت نامرتبط و ظاهرا نامربوط را پدید آورد.) 2

  عوامل محیطی گوناگون می توانند موجب فنوتیپ هاي مشابه یک صفت با علت ژنتیکی را پدید آورند.) 3

  دو یا چند ژن متفاوت فنوتیپ مشابهی پدید آورند.) 4

در  Iسمایی نشان داده شده در شکل مقابل در تتراد واقع در صفحه متافـامیوزي  با توجه به ترکیب کیا  -66

به وجود خواهـد آمـد.   » آسک«در درون  IIزیگوت نوروسپورا، کدام تتراد مرتب شده زیر بعد از پایان میوز 

بـین   2ي  صـورت گرفتـه اسـت و کیاسـماي شـماره      3و  2بـین کروماتیـدهاي    1ي  توجه: کیاسماي شماره

  صورت گرفته است.   3و  1تیدهاي کروما

  

  

1(
AB
aB
Ab
ab

   2(
aB
Ab
AB
ab

   3(
AB
Ab
aB
ab

   4(
AB
AB
ab
ab

   

، 21و  13هـاي   فردي با فنوتیپ طبیعی حامل یک ترانسلوکاسیون (جابجایی) روبرتسونی بین کروموزوم -67

ها در کدام گزینه درست توصـیف   بتال به سندرم دان دارد. کاریوتیپ این پسر از نظر تعداد کروموزومپسري م

  شده است؟  

  کروموزوم دارد.  46هاي خویش  ) در تمام سلول2کروموزوم دارد.  45هاي سومایی  ) در تمام سلول1

  کروموزوم دارد.  47و در برخی  46اي سومایی ه ) در برخی از سلول4کروموزوم دارد.  47هایی سومایی  ) در تمام سلول3
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  شود؟  می rDNAهاي تکراري در  کدام رویداد ژنتیکی باعث همگن شدن توالی -68

1 (transposition  2 (gene conversion  3 (genetic deletion  4 (genetic inversion 

  کدام گزینه صحیح است؟  -69

  هاي سیستم همانندسازي اتفاق افتاده است.  یون در ژنموتاس Xeroderma pigmentosum) در بیماري 1

2 (RFLP  عبارت است از چند شکلی در قطعاتDNA هاي  بر اثر فعالیت آنزیمDNA polymerase  

  ) است. incomplete dominanceمثالی از غالبیت ناقص ( ABOهاي خونی  ) گروه3

4 (in situ hybridization ا توالی خاص در روي یک کروموزوم روشی است براي جابایی یک ژن ب  

این بیماري را  RELPشود تصویر زیر ژل الکتروفورز  بیماري خاصی به صورت نهفته اتوزومی کنترل می -70

دهد. مشخص کنید چه نسبتی از فرزندان مبتال و چـه نسـبتی از      هاي یک خانواده نشان می در والدین و زاده

  ها ناقل بیماري هستند؟   آن

  

1(1
5

4مبتال و 
5

2)2  ناقل   
5

3مبتال و 
5

4)3  ناقل   
5

1مبتال و 
5

3) 4  ناقل  
5

2مبتال و
5

  ناقل  

هــاي میتوکنــدریایی، هتروپالســمیک  بســیاري از ناهنجــاري«کــدام گزینــه مفهــوم صــحیح جملــه  -71

)Heteroplasmic.رساند؟   را می» ) هستند  

  هاي مختلفی هستند.  هاي متفاوت، حاوي آلل هاي سلول ) میتوکندري1

  هستند.  هاي جنسی حاوي دو آلل متفاوت ) تنها میتوکندري سلول2

  هاي سوماتیک و جنسی تشابه دارند.  ) میتوکندري موجود در سلول3

  هاي طبیعی و جهت یافته است.  ) یک سلول حاوي ترکیبی از میتوکندري4
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  ها، گزینه صحیح کدام است؟   سرطان عمومدر ارتباط با  -72

  رسند.  اي نادسون به ارث می ) بر اساس الگوي دو ضربه1

  شوند.  هاي سوماتیک ایجاد می ي متعدد در سلولها ) بر اثر جهش2

  رسند. ) به شکل یک صفت مندلی به ارث نمی3

  شوند.  هاي ژنتیکی ایجاد می % بر اثر عامل30هاي محیطی و  % بر اثر عامل70) 4

  دانند. دلیل آن چیست؟   ي نوترکیبی می ) راکاهش دهندهinversionsها ( وارونگی -73

  دهند.  هاي نوترکیب را نمی ي بروز ژن ها اجازه ) وارونگی2  دهند.  کراس او را نمی ي ها اجازه ) وارونگی1

  مانند.  هاي نوترکیب (داراي کمبود و مضاعف شدگی) زنده نمی ي وارونه شده ، گامت ) بر اثر وقوع  کراس اور در قطعه3

  شوند.  هاي والدینی را باعث می ها فقط تکرار توالی ) وارونگی4

  زایی را به طور صحیح نشان دهد؟   تواند روند گونه ها  می ی کدام نوع از ژنبررس -74

  )poralogous genesهاي پارالوگ (  ) ژنorthologous genes (  2هاي ارتولوگ ( ) ژن1

  )supergenesها ( ) سوپرژنpsudogenes(  4هاي کاذب ( ) ژن3

  منظور از ساعت مولکولی تکامل چیست؟   -75

  هاي نوکلئوتیدي   هش) سازشی بودن ج1

  ها  ) منظم بودن تغییرات ژنتیکی در یوکاریوت2

  هاي نوکلئوتیدي   ) ناگهانی بودن جهش3

  هاي با خویشاوندي نزدیک   هاي نوکلئوتیدي در گونه  ) نرخ یکسان جهش4

  در آلوهگزاپلوئید گندم چیست؟   phي ژن  وظیفه -76

 Bهاي  ) محدود کردن تشکیل کیاسما در میان کروموزوم1

  ) Homeologousهاي هومولوگ ( هاي در میان کروموزوم ) محدود کردن جفت شدن کروموزوم2

  )Homologousهاي صرفاً هومولوگ ( ها به کروموزوم ) محدود کردن جفت شدن کروموزوم3

 A, Bهاي  ) محدود کردن جفت شدن میان کروموزوم4
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پلوئید را مشـخص   هاي والدینی یک آلوپلی ضور ژنومتواند به طور دقیق ح هاي زیر می کدام یک از روش -77

   کند؟

1  (C-banding  2 (FISH  3 (GISH   4 (G-banding 

  است؟ » RNA Editing«در موجودات یوکاریوت (پیشرفته)، کدام گزینه مناسب مفهوم فرآیند:  -78

  ها mRNAنوکلئوتید در اغلب  150 -200) اضافه کردن حدود 1

 mRNAمولکول  ′5) به انتهايCAPکالهک ( ) اضافه کردن ساختار2

  ها mRNAنوکلئوتید در اغلب  25) حذف حدود 3

 mRNA) برخی از بازهاي مولکول substituationهاي جدید، یا تغییر ( ) بازيinsertion) دخول (4

تـوان   تري مثل استرپتومایسس مـی با استفاده از ناقل پالزمیدي روبرو چه تغییري در کروموزوم یک باک -79

  ایجاد نمود؟  

  
  ) جابجا کردن یک ژن بر روي کروموزوم 2  ) اضافه کردن یک ژن بر روي کروموزوم 1

  ) معکوس کردن یک ژن بر روي کروموزوم 4  ) حذف کردن یک ژن از روي کروموزوم 3

  .............. استفاده کرد.  توان از ..... هاي دیگر موجوددر سلول میRNAاز  mRANبراي جداسازي  -80

1 (Poly A 2  ′3در ناحیه (Poly A 3   ′5در ناحیه(CAP  4   ′3در ناحیه  (CAP 5در ناحیه′  

ــزش -81 Ddدر آمی EeHh ddeehh× ــر ژن ــاي  اگ ــان    Eو   Dه ــدون امک ــک (ب ــیار نزدی ــتگی بس پیوس

ها چنـد گـروه فنـوتیپی بـه      بر روي کروموزوم دیگري باشد: در بین زاده Hاور)داشته باشند و ژن  کراسینگ

  آید؟   وجود می

  ) هشت 4  ) شش 3  ) چهار 2  ) دو 1
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  نامه مقابل در کدام گزینه درست معرفی شده است؟   الگوي وراثت شجره -82

  
  ) بارز وابسته به اتوزوم X    2هفته وابسته به ) ن1

  ) نهفته وابسته به اتوزوم X   4) بارز وابسته به کروموزوم 3

83- attenuation ها اسـت. آیـا    هاي استفاده از امینو اسیدها در محیط کشت پروکاریوت یکی از مکانیسم

attenuation  ا؟  کند یا خیر و چر ها نیز عمل می در رونویسی یوکاریوت  

  سیسترونی است.  پلی RNAسنتز  attenuation) خیر، یکی از ضروریات وجود مکانیسم 1

  همراهی رونویسی و ترجمه است.  attenuation) خیر، یکی از ضروریات مکانیسم 2

  رد. ها اثر ندا شیمیایی در یوکاریوت هاي ساختمانی یک راه زیست ژن  ها بر رونویسی ) خیر، در دسترس بودن متابولیت3

  ها و یوکاریوت است.  ) بلی، این شکلی از مکانیسم کنترلی مثبت رونویسی در پروکاریوت4

کنـد. ایـن    باکتري اشرشیا کلی حتی اگر سایر قندها نیز در محیط باشند، ابتدا از گلوکوز اسـتفاده مـی   -84

  استفاده از گلوکز به چه مکانیسمی  موسوم است؟  

  )gene regulation) تنظیم ژنی operon repression (  2)) منبع اپرونی (1

  )catabolie repression) منع کاتابولیک enzyme repression(  4)) منبع آنزیمی (3

  ردیف نوکلئوتیدي که در سرحدات یا مرزهاي اگزون / اینترون یک ژن یوکاریوت وجود دارد، چه نام دارد؟   - 85

1 (enhancer like element 2 (signal junction  

3 (splice junction    4 (silencer like element 
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  باشد:  اپرون الکتوز که به صورت دیپلوئیدي درآمده است به شکل زیر می E.coliدر یک باکتري  -86

شود.  کند که شدیداً به توالی مورد شناخت خود متصل می پروتئینی را کد می sIتوجه:
s

c
I O Z Y
I O Z Y

+ + +

+ − +  

  کدام گزینه در مورد این باکتري صحیح است؟  

  شود.   شود ولی تجزیه نمی ) الکتوز به اندازه کافی وارد سلول باکتري می1

  شود.  ) جذب و تجزیه الکتوز به طور مداوم انجام می2

  ) از نظر تجزیه الکتوز مانند فرم وحشی است. 3

  نیست. ) قادر به تکثیر در محیط کشت فاقد الکتوز 4

بـه ترتیـب داراي    xφ 174مگـس سـرکه، و باکتریوفـاژ     2باسـیل، کرومـوزوم    در کلی DNAمولکول  -87

  ساختارهاي زیر است.  

  اي خطی   اي، تک رشته اي حلقه اي خطی، دو رشته ) دو رشته1

  اي   اي حلقه اي خطی، تک رشته  اي، دو رشته اي حلقه ) دو رشته2

  اي   اي حلقه اي خطی، دو رشته اي، دو رشته اي حلقه و رشته) د3

  اي   اي حلقه اي، تک رشته اي حلقه  اي، دو رشته اي حلقه  ) دو رشته4

  پروکاریوتی درست است؟   mRNAکدام گزینه در مورد سنتز  -88

سـیگما را بـارگیري و    پلیمراز توالی ویژه پروموتر را در محل شـروع رونویسـی شناسـایی کـرده، عامـل      RNA) آنزیم 1

  کند.  رونویسی را شروع می

پلیمـراز را در محـل    RNAهاي ویژه پروموتر در باال دست محل شروع رونویسی متصل شده و  ) عامل سیگما به توالی2

  کند.   + بارگیري می1توالی 

3 (RNA کند و زنجیره   پلیمراز در محل شروع رونویسی سنتز را آغاز میRNA سـی در تـوالی ویـژه    طویل شده رونوی

  رسد.  پایان دهنده به اتمام می

  هاي جداگانه بریده می شود. mRNAپلی سیسترونی سنتز شده، و پیش از ترجمه به  RNA) یک 4
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  یابد؟ آور با سرعت بیشتري کاهش می در کدام یک از موارد زیر فراوانی یک آلل زیان -89

1 (Codominance  2 (Dominant  3 (Recessive  4 (Overdominance 

) چنـد درصـد افـراد    Dd(با ژنوتیپ  Rh) و AO(با ژنوتیپ  Aاز آمیزش دو فرد ناخالص در گروه خونی  -90

  باشند؟  −Oممکن است از گروه خونی

1 (25/6  2 (75/18  3 (25  4 (25/56  

    میکروبیولوژي

  یق .................... ویروس است.  به دلیل فعالیت غیر دق HIVمیزان باالي موتاسیون  -91

 CD4) گیرنده 4  ) غشاي ویروسی 3  ) دیسموتاز   2  ) ترانسکریپتاز معکوس  1

  دیده شده است؟  (Kaposis sarcoma)چه رویروسی در تومور کاپوس سارکوما  -92

1 (Epstein-Bar virus    2 (Human herpes virus 8 

3 (Human immunodeficiency virus  4 (Rous sarcoma virus 

  کدام است؟   Retroviridaeاولین ویروس شناخته شده در خانواده رتروویریده  -93

1 (Feline sarcoma virus  

2 (Human immunodeficiency virus (HIV) 

3 (Human foamy virus   

4 (Rous sarcoma virus  

  ) از چه نوعی است؟ Purple bacteriaهاي ارغوانی ( باکتریو کلروفیل موجود در باکتري -94

1 (e  2 (b, a   3 (d,c   4 (e,c,d  
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 رود؟   گیري کدام مورد زیر بکار می بائر براي اندازه -روش کربی -95

1 (MBC هاي گرادیان  ها با پلیت بیوتیک آنتی  

2 (MIC ها با استفاده از رقت سریال در لوله.  بیوتیک آنتی  

  ها با استفاده از دیسک.  ی بیوتیکها به آنت ) حساسیت میکروارگانیسم3

  زا  هاي بیماري ) روش شناسایی  ملکولی باکتري4

  سیستم فسفوتر انسفراز خاص انتقال کدام مواد زیر به درون سلول باکتري است؟   -96

  ) تره هالوز و گلوکز  4  ساکاریدي   ) قندهاي دي3  ) گلوکز و الکتوز   2  قند  10) بیش از 1

   شود؟ ي قارچی محسوب می فقط متابولیت ثانویهکدام مورد زیر  -97

1 (Citric acid  2 (Alcohol   3 (Gibberellins  4تومایسین  پ) استر  

  باشد.   زا می هاي بیماري نوعی .................. در باکتري Agressinاگرسین  -98

  ) رنگدانه 4  ) پروتئین  3  ) باکتریوسین 2  ) بیوسورفکتانت 1

  بیوتیک با بقیه متفاوت است؟ نندگی کدام آنتیمکانیسم مهار ک -99

  ) کلرتتراسیکلین  4  ) سیپروفلوکساسین  3  ) اریترومایسین 2  ) امیکاسین 1

  باشد.   ها حاوي ................ می آرکی غشاء سیتوپالسمی در  -100

  هوپانوئیدها  )4  ) ترکیبات گلورونو لیپیدي   3  ) ترکیبات استري لیپیدي   2  ) ترکیبات  اتري لیپیدي  1

  شود.   ) ............. است و ............... یافت میS-layerالیه سطحی ( -101

  ها در باکتري -) الیه گلیکوپروتئینی2  ها  در باکتري -اي لیپوپلی ساکاریدي ) الیه1

  ها  ها و باکتري غالباً در ارکئی -) پروتئینی4    ها  در ارکئی -) پروتئینی3
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مراحـل   pHسید سیتریک براي جلوگیري از تولیـد اسیداگسـالیک و اسـید گلوکونیـک،     در تخمیر ا -102

  ایدیوفاز یا تروفوفاز چگونه باید باشد؟ 

1 (pH  2  رسانده شود.  5مرحله ایدیوفاز بایستی به باالتر از (pH  رسانده شود.  3مرحله ایدیوفاز بایستی به کمتر از  

3 (pH  4  رسانده شود.  3از مرحله تروفوفاز بایستی به کمتر (pH   رسانده شود.  5مرحله تروفوناز بایستی به باالتر از  

  شود؟  از کدام باکتري براي مبارزه بیولوژیک علیه آفات گیاهی استفاده می -103

  ) باسیلوس اسفریکوس2  ) باسیلوس آمیلولیکوفاسینس1

  لیس   ) باسیلوس سوبتی4    ) باسیلوس پومیلوس  3

  )  چیست؟Cellulasomeسلوالسوم ( -104

  ي برخی از مخمرهاست.  ) اندامک درون سلولی غنی از پروتئاز و ویژه1

  هاست.   ي سلول در برخی از پروبیوتیک کننده  پالسمیک تجزیه ) کمپلکس پري2

  هاست.  کننده ي سلولز در سطح خارجی برخی باکتري  ) کمپلکس آنزیمی تجزیه3

  هاست.  رخی کپکهاي سلولی در ب ) محل انباشت زباله4

  زانتان چگونه در افزایش استخراج نفت کاربرد دارد؟   صمغ -105

  ) انحالل رسوبات معدنی 1

  ) مشارکت در افزایش اسیدیته آب 2

  هاي مخازن زیرزمینی   ) افزایش تخلخل سنگ3

  ) افزایش حرکت جارویی آب و جابجایی نفت 4

  ؟  نیستندهاي زیر حقیقی  کدام گروه از قارچ -106

 Zygomycetesها  ) زیگموسیتOomycetes     2) اامیست ها 1

 Hemiascomycetesها  ) همی آسکومیستLabulbeniomycetes   4ها  ) البولبنیومیست3
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  دهد، بیانگر کدام پدیده است؟  اي از تشکیل یک تال جوان را نشان می جزئیات تصویر مقابل که مرحله -107

  )Subapical growthد زیرانتهایی () رشAnastomosis (  2) آناستوموز (1

  ) Social association) همبستگی اجتماعی debranching (  4)زدایی ( ) شاخه3

  ها چیست؟   بادي ) در آنتیDiversityمنبع اصلی تنوع ( -108

  ها  هاي زنجیره سنگین و تغییر ایزوتیپ ) باز آرائی اگزون1

  ها سبک و سنگین  غیر زنجیرههاي مت ي مربوط به قسمت ها ) بازآرائی اگزون2

  ها   هاي اولیه مولد ایمونوگلوبولین هاي سوماتیک در ژن ) موتاسیون3

  نوکلئوتیدها   Nهاي خاص پالیندروم و بوجود آمدن  )  وجود ترادف4

  شود؟ هایی ایجاد می حساسیت شدید تأخیري در پاسخ به توبرکولین توسط چه سلول -109

  هاي دندریتیک  و سلو CD8با شاخص Tهاي  ) سلول1

  اي  خوار تک هسته هاي ریزه و سلول CD8کمکی با شاخص Tهاي  ) سلول2

  ها  هاي دندریتیک و ماست سل ) سلول3

  نوع التهابی و ماکروفاژها  CD4با شاخص Tهاي  ) سلول4

  اي چگونه هستند؟   آبی از نظر تغذیه هاي سبز جلبک -110

  ) شیمیواتوتروف  4  ) شیمیوهتروتروف  3  ) فتواتوتروف2  ) فتوهتروتروف  1

  گویند؟   کنند چه می ها زندگی می هایی که بر روي سطح صخره به میکروارگانیزم -111

  ها  ) یواندولیت4  ها  ) هیپولیت3  ها  ) کریپتواندولیت2  ها  لیت ) اپی1

  باشد؟   ي گندم چگونه می ي آزوسپیریلوم با ریشه رابطه -112

  ) همیاري 4  ) همزیستی 3  ) همسفرگی  2  ) سیزژیسم اجباري 1

  کدام باکتري غیر الکتیک بیشترین رشد را در سطح پنیر دارد؟   -113

  ) الکتوباسیلوس  4  ) پدیدکوکوس   3  ) استرپتوکوکوس  2  ) میکروکوکوس  1
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توانـد فسـاد میکروبـی     ) میCTCمحلول رقیق کلروتتراسایکلین ( شستشوي قطعات بزرگ گوشت با -114

   گوشت را به تأخیر اندازد. در این باره کدام یک از مواد زیر درست است؟

  ، استفاده از آن در صنایع غذایی مطلقاً غیر مجاز است. CTC) به دلیل مصرف درمانی 1

  مجاز است.  CTCلذا مصرف  ها گزارش نشده، ، در میکروبCTC) تا کنون ژن مقاومت به 2

  به دلیل طعم و بوي غذا کالً غیر مجاز است.  CTC) مصرف 3

  رود.  ي آن پیش از مصرف تجزیه شده از بین می در مواردي مجاز است، زیرا بخش عمده CTC) مصرف 4

زده  درصـد) را دارد و باعـث فسـاد غـذاهاي نمـک      11کدام مخمر توانایی تحمل غلظت بـاالي نمـک (   -115

  گردد؟   می

1 (Debaryomyces spp.   2 (Kluveromyces spp. 

3 (Geotrichum spp.   4 (Saccharomyces spp. 

  اي تشکیل شده است؟   فاکتور طنابی در میکوباکتریوم توبرکلوزیز از چه ماده -116

 4و  6) ترهـــــــــــــالوز 4  ) گلیکولیپید دیواره 3  فسفات  ) پلی2  ) اسیدمیکولیک  1

  میکوالت   دي

  هوازي اجباري ساکن روده عبارتند از:   هاي بی دو گونه اصلی باکتري -117

1 (E.coli and Proteus   2 (Streptococus and Lactobacillus  

3 (Bacteroides and Fushobacterium  4 (Klebsiella and Campylobacter 

  یست؟  علت اصلی بدخیم بودن جذام نوع لپروماتوز نسبت به جذام توبرکلوئید چ -118

  هاي شخص بیمار  ها نسن در بافت ) پخش سریع با سیل1

INF) نقصان در تولید2 − γ  (اینترفرون گاما)  

  ها  هاي ضمیمه با سایر میکروارگانیسم ) ایجاد عفونت3

IL) 1 -) نقصان در تولید اینترلوکین4 )1−   
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   زا هستند؟ در انسان بیماريها تنها  کدام باکتري -119

  ) ترپونما پالیدم و سالمونال تایفی مرویوم2  ) ترپروما پالیدم و بروسال ابورتوس 1

  ) شیگال دیسانتري و سالمونال  تایفی موریوم 4  آ ) شیگال دیسانتري و نایسریاگونوره3

  ست؟  ه باکتریوم دیفتري چگونه انتأثیر غلظت آهن بر بیان ژن توکسین در کوری -120

    شود.  ) افزایش غلظت آهن باعث افزایش بیان ژن می1

  شود.  ) کاهش غلظت آهن باعث افزایش بیان ژن می2

  شود.   ) افزایش غلظت آهن باعث بیان ژن در فاز معکوس می3

  ) غلظت آهن هیچ اثري بر روي بیان ژن ندارد. 4
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    مجموعه گیاه شناسی 

  به کدام سرده (جنس) تعلق دارد؟  گلی تصویر مقابل  3گل آذین گرزن  -121

  
  

1 (Acer  2 (Platanus  3 (Tilia   4 (Magnolia 

هاي (جنس هـاي) زیـر    ) مشخصه کدامیک از جفت سردهSchizocrapic fruitهاي شیزوکارپ ( میوه -122

  است؟  

1 (Campanula- Nerium 2 (Erodium- Frerula 

3 (Taraxacum- Malus   4 (Ranunculus- Magnolia 

  شکل مقابل معرف کدام سرده (جنس) است؟   -123

  
  ) Capparis) کور Euphorbia(  4)) فرفیون Equisetum(3)) دم اسب Ephedra(  2)) ارمک (1

  ) است؟ paraphleticنیا ( هاي امروزي کدام مورد مثالی از یک گروه موازي بندي بر اساس رده -124
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  ) Poaceae(ي گندم  ) تیرهMonocots (  2ها ( اي ) تک لپه1

  ) Paleoherbsاي ( هاي دیرینه ) علفAsparagales(  4ي مارچوبه ( ) راسته3

   شود؟ ترین بازدانگان تلقی می کدام تکامل یافته -125

1 (Cycadophyta  2 (Pinophyta  3 (Cinkgophyta  4 (Gnetophyta 

ـ  BB, AAدو گونه گیاهی با فرمول ژنومی  -126 هـاي گیـاه دو رگ    وزومدو رگ و پس از مضاعف شدن کروم

  نامند؟   حاصل شده است، پدیده منجر به این گیاه را چه می AABBگیاهی با فرمول ژنومی 

  )Autopolyploidyپلوئیدي ( ) آتوپلیAllopolyploidy (  2) آلوپلی پلوئیدي (1

  ) Apomixis) آپومیکسی Aneuploidy(  4)) آنیوپلوئیدي (3

  بندي است؟   ي طبقه کدام رتبه ي مشخص کننده Asteroideaeنام  -127

  ) زیر راسته 4  ) زیرطایفه 3  ) زیررده 2  ) زبر تیره 1

 Fenzl Sueada microsperma (C.A.Mey.)منظور از نگارش نام مؤلفین بترتیـب در نـام گونـه     -128

  چیست؟  

  منتشر کرده است.  C.A.Meyنامگذاري و  Fenzl) این گونه را 1

2 (C.A.Mey.  وFenzl اند.  نه را  بطور مشترك نامگذاري کردهاین گو  

  منتقل کرده است.  Sueadaبه  Fenzlدر یک جنس دیگر نامگذاري، اما  C.A. Mey) این گونه را 3

  منتشر کرده است.  Fenzlنامگذاري و  C.A.Mey) این گونه را 4

نشـده  گونـه انتخـاب   هاي زیر   منعلق به یک نمونه منفرد است که از طرف اصلی یک  کدامیک از تیپ -129

  ؟  است

  ) Lectotype) لکتوتیپ (4  (Syntype)) سین تیپ Paratype (  3) پاراتیپ Isotype (  2)) ایزوتوپ (1
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  مفهوم تاکسون چیست؟   -130

  ي واحدهاي فرو و گونه اي یک گونه  ) مجموعه1

  هاي کالدیستیک   ) واحدهاي تکاملی مورد استفاده در تحلیل2

  هاي فنتیک  مورد استفاده در تحلیل) واحدهاي کاربردي 3

  بندي   هاي رسمی طبقه ) هر واحد نامگذاري شده تحت پوشش رتبه4

  هاست؟   هاي واقع در رأس ساقه کدام نهانزاد آوندي داراي هاگدان -131

1 (Adiantum  2 (Ceterach  3 (Pteridium  4 (Ophiloglossum 

   شود؟ کدامیک از گیاهان زیر مشاهده میها در  ناجورهاگی و رشد گامتوفیت درون هاگ -132

1 (Equisetum  2 (Lycopodium  3 (Selaginella   4 (Polypodium 

  اي است ویژگی اصلی آن چیست؟   شکل روبرو متعلق به چه رده -133

  
1 (Bryopsidaدار  ، وجود کپسولی پریستوم  

2 (Anthocerotopsidaوجود کپسولی با مریستم انتهایی ،  

3 (Marcantiopsidaهاي چتر مانند ، وجود اسپرانژیوم بر روي اندام  

4 (Lycopodiopsida (ناجورهاگی) هتروسپوري ، 
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  ) چه نام دارد؟  Mimosaها در بخري گیاهان نظیر گل حساس ( بخش مسئول تاخوردن برگچه -134

1 (Cladod  2 (Pulvinus  3 (Hydathode  4 (Hydranchyma 

  هاي گیاهی است؟   هاي تشریحی کدام تیره ) از ویژگیbicollateral bundleآبکش دو طرفه ( -135

1 (Amarylidaceae, Juncaceae  2 (Cucurbitacee, Solanaceae 

3 (Euphorbiaceae, Solanaceae  4 (Rosaceae, Cucurbitaceae 

ي ثانویـه   دیـواره  S2و S1هـاي  ) در الیهCellulose mictofibrilsهاي سلولزي ( گیري ریز رشته جهت -136

  نسبت به مور طولی یاخته و نسبت به یکدیگر به ترتیب چگونه است؟  

  موازي  -) مماس4  همسو  -) موازي3  دار  زاویه -) عمود2  معکوس  -دار ) زاویه1

  ی عمده جهان صحیح است؟  هاي گیاه ) براي تیپLAIکدام گزینه در مورد مقدار شاخص سطح برگ ( -137

  هاي بارانی استوایی جنگل <علفزار  <توندرا  <) بیابانی نیمه خشک 1

  هاي بارانی استوایی  جنگل <   توندرا <علفزار  <) بیابانی نیمه خشک 2

  توندرا  <هاي بارانی استوایی  جنگل <) بیابانی نیمه خشک = علفزار 3

  هاي بارانی استوایی  = جنگل توندرا <علفزار  <) بیابانی نیمه خشک 4

هـا و   هاي خاك، کدام گزینه در مورد گیاهانی که در شـکاف صـخره   از نظر سازگاري گیاهان به ویژگی -138

  کنند. صحیح است؟   ها رشد و ریشه دوانی می سنگ

1 (Oxylophytes  (اکسیلوفیت)  2 (Psamophytes  (پساموفیت)  

3 (Chasmophytes  (کازموفیت)  4 (Lithophytes  (لیتوفیت)  

) جامعه گیاهی، توسط Individualistic view) و مفهوم فردگرایانه (Continumدیدگاه پیوستگی ( -139

  کدامیک از افراد زیر ارائه شد؟ 

  ) Clements) کلمنتس Braun- Blanqueet (  2)) براون بالنکه (1

  ) Whittaker) ویتاکر Gleason (    4)) گلیسون (3
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  لی رشد قطري در یک گیاه آوندي چیست؟  نتیجه اص -140

هـاي کـامبیوم آونـدي و آونـدهاي      ) افزایش تعداد سلول2  و چوب پسین  bark) افزایش مقدار 1

  پسین  

  ) Outer bark) تشکیل پوست درخت (4  هاي مریستم جانبی  )  افزایش الیه3

وکی شکل در یـک گیـاه بازدانـه    هاي بنیادي د هاي زیر حاصل فعالیت یاخته کدامیک از مجموعه سلول -141

  باشند؟   می

  ) تراکئید، فیبر و پارانشیم محوري 2     ) تراکئید و فیبر1

  ) وسل، فیبر و پارانشیم محوري 4  ) تراکئید و پارانشیم محوري 3

  کند؟   اي گیاه را توصیف می در سیستم روزنه Mesogenousکدام گزینه حالت  -142

  آیند.  ) از سلول پروتودرم مجاور نگهبان بوجود میsubsidiaryهاي ضمیمه (  ) سلول1

  آیند.  هاي نگهبان از یک سلول مادر بوجود می ) و سلولsubsidiaryهاي ضمیمه ( ) سلول2

  ) است. subsidiaryهاي ضمیمه ( ) گیاه فاقد سلول3

  هاي نگهبان روزنه هم منشأ است.  ) با سلولsubsidiaryهاي ضمیمه ( ) یکی از سلول4

  اي علفی است؟   هاي زیر خاستگاه ریشه نابجا بر روي یک ساقه دولپه کدامیک از بافت -143

  ) کالنشیم 4  ) پارانشیم بین آوندي 3  ) پارانشیم مغز2  ) اپیدرم 1

  دار است؟   زائی گیاهان دانه کدامیک از موارد زیر معرف اتفاقات پایانی در رویان -144

  اي دانه  ) شکسته شدن مواد ذخیره2  ها و جذب آب  ) بزرگ شدن واکوئول1

  اي خاص گونه  هاي ذخیره  ) سنتز پروتئین4  اي غیر اختصاصی  هاي ذخیره ) سنتز پروتئین3

  شود؟  ها توسط دو گروه ژن تنظیم می از تکویل گل، ماهیت کدام چرخه ABCدر مدل  -145

  ها  ها و پرچم ) گلبرگ4  ها  رچهها و ب ) کاسبرگ3  ها  ها و گلبرگ ) کاسبرگ2  ها  ها و برچه ) پرچم1
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  دهد؟   برداري را نشان می برداري جهت استقرار واحدهاي نمونه هاي نمونه شکل مقابل کدامیک از روش -146

  
  تصادفی -) سیستماتیک2    بندي شده  ) تصادفی طبقه1

  ) کامالً سیستماتیک 4    ) کامالً تصادفی3

) هسـتند بترتیـب داراي   k )k-Selected speciesیات نـوع  گیاهانی که داراي استراتژي تاریخچه ح -147

هـاي   باشـند و در محـیط   توانایی رقابتی .......... اندازه .........، رشد و نمو ............ از نظر تولید مثلی............. می

  کنند .   نسبتاً پایدار زندگی می

  ، بزرگ، کند، ایتروپاروس ) نسبتاً باال2  پاروس  ) نسبتاً پایین، کوچک، سریع، سمل1

  ) نسبتاً پایین، بزرگ، ایتروپاروس 4  ) نسبتاً باال، بزرگ، سریع، سمل پاروس3

  ) از لحاظ کروموزومی چه  وضعیتی دارد؟  Agaricusاي ( بخش خوراکی قارچ تکه -148

1 (n  2 (n+n  3 (n2  4 (n+n2  

تـر   به موجودات سلسله گیاهـان نزدیـک  تري داشته و  هاي زیر فرم پیکري متکامل کدامیک از جلبک -149

   باشد؟ می

1 (Coleochaete  2 (Cladophora  3 (Polysiphonia  4 (Osillatoria 
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ي  هایی جلبک را به ابعاد اولیـه  یابد، چه مکانیزم وقتی در اثر تقسیمات متعدد اندازه دیاتومه کاهش می -150

  گرداند؟   خود بر می

  ) تقسیم دوتائی و افزایش ابعاد نوزادها 2  افزایش ابعاد زیگوت  هاي بدون پیوسته و )  تشکیل گامت1

  ) هضم آنزیمی پوسته و افزایش ابعاد جلبک 4  ) شکاف فیزیکی و انبساط پوسته 3

    جانورشناسی 

  داران از کدام نوع است؟   پاهاي کاذب روزنه -151

1 (Axopodia  2 (Filopodia  3 (Lobopodia  4 (Reticlopodia 

  باشد؟  هاي کامبرین می کدام یک از سارکوردیناهاي زیر متعلق به صخرهفسیل  -152

  ) هلیوزوئرها 4  ) فرامنیفرها 3  ) شعاعیان 2  دار  هاي صدف ) آمیب1

  ) چیست؟ Order Seleraactiniaساز ( هاي صخره منبع اصلی تأمین انرژي براي مرجان -153

  هاي آب دریا  ردن فیتوپالنکتون) فیلتر ک2  ) آب دریا DOMآلی محلول ( ) جذب مواد 1

  هاي همزیست  ) فتوسنتز تک سلولی4  هاي شکار شده  ) زئوپالنکتون3

  کدام یک از جانوران زیر عالوه بر عضالت حلقوي و طولی داراي عضالت مورب هستند؟   -154

  هاي روبانی  ) کرم4  اي   ) کرم لوله3  هاي پرتار  ) کرم2  ) زالوها 1

  هاي زیر دستگاه گوارش خون وجود دارد؟   دام یک از شاخهدر بدن اعضاء ک -155

  ) نمرتینا 4  ) نماتودا  3  ) مزوزورا 2  ) روتیفرا  1

  گیرد؟   اي توسط کدام صورت می هاي لوله اندازي کرم تحریک آغازي براي انجام عمل پوست -156

  ورمري ترشحی حلقه عصبی د -هاي عصبی ) سلول2  هاي آزاد شده توسط اپیدرم  ) آنزیم1

  هاي مغزي  هاي آزاد شده توسط گانگلیون ) هورمون4  هاي دفعی  هاي آزاد شده توسط سلول ) هورمون3
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  دهند؟   ) را نشان میMetamerismتنان حالت بند بندي ( کدامیک از نرم -157

  ) Aplacophoraصدفان ( ) بیMono placophora  (  2) تک صدفان (1

  ) Polyplacophoraپاره صدفان () بسCephalopoda(4) سرپایان (3

  شود؟   عمل تهویه هوا در شکم پایان با تنفس هوایی چگونه انجام می -158

  ) باز و بسته شدن منفذ ورودي هوا 2  ) انتشار ساده هوا در داخل حفره جبه  1

  ) خم و راست شدن کف حفره جبه 4  ) خم و راست شدن سقف حفره جبه  3

  کند؟   رتباط بین حلقویان و بندپایان را برقرار میکدام تاکسون احتماالً ا -159

  )Bryoozaشکالن ( ) خزهTardigrada (  2هاي آبی ( ) خرس1

  ) Roti fera) گردان تنان Onychophora (  4)داران ( ) ناخن3

  ها کدام ساختار زیر است؟   انبر در عقرب -160

  ) کلیسر4  پالپ ) پدي3  ) شاخک 2  ) پاي اول حرکتی 1

  شود.   ء نگه دارنده یا اسکلتی خارپوستان از آن مشتق میاجزا -161

  ) مزودرم4  ) اکتودرم 3  ) اندودرم 2  ) اپیدرم 1

  ) است.  antlerداراي شاخ خزان کننده ( -162

  ) کرگدن 4  ) گوزن 3  ) زرافه 2  ) بز کوهی 1

فـرم کنـونی انجـام     شناسی، تغییرات الزم را بـه سـوي   هاي زمین پرندگان در طی کدام دوره از د وره -163

  دادند؟  

  بونیفر  ر) ک4  ) کرتاسه 3  ) ژوراسیک 2  ) پرمین 1

  ها از چه نوعی است؟   پشت جمجمه الك -164

  ) یوراپسید 4  ) سیناپسید  3  ) دیاپسید  2  ) آناپسید 1

www.Endbook.net



  مجموعه زیست شناسی»   86«
 

 
 

  :  بجزها اتصال دارند  کمبرند لنگنی همه دوزیستان ذیل به ستون مهره -165

  ها (آنورا) ) وزغ4  ) سمندرها 3  ها  ) سیسیلین2  ) پروآنورا 1

  هاست؟   فلس گانوئید ویژه تمام اعضاء کدام ماهی -166

  ها  ) هولوسفالن4  ها  ) هولوستئن3  ها   ) تلئوسئن2  ها  ) االسموبرانش1

  گیرد؟   ها در المپري از کدام ناحیه مغزي صورت می رشد چشم -167

1 (Cerebral hemispher    2 (Diencephalon  

3 (Cerebellum    4 (Mid brain 

  ترین بخش لوله رحم (اویداکت) از چه ساخته شده است؟  خارجی -168

  ) مزوتلیوم  4  ) پیوندي سست 3  ) پیوندي متراکم  2  ) سروز 1

  محل قرار گرفتن شبکه  عصبی میانتریک یا اورباخ  در لوله گوارش کدام است؟   -169

  الیه عضالنی ) 4  ) زیرمخاط 3  تلیوم   ) اپی2  ) آسترمخاط 1

   شود؟ در کدامیک از اندام هاي زیر مویرگ سینوزوئید دیده می -170

  ) گره لنفاوي 4  ) کبد  3  ) غدد اندوکرین  2  ) روده باریک 1

  ها کدام است؟   ماهیت اجسام نیسل در جسم سلولی نورون -171

  ) لیپوفوشین 4  دار ) شبکه آندوپالسمیک دانه3  ) دستگاه گلژي 2  ها   ) تراکم میتوکندري1

  کند؟   کدامیک در ساختمان پالپ سفید طحال شرکت می -172

  ) سینوزئید 4  ) طناب طحالی 3  سیالر  ) شریانچه پین2  ) نودول لنفاوي 1

  ؟  کند نمیي کیسه صفرا شرکت  کدامیک در ساختمان دیواه -173

  هاي عضالنی اسکلتی  ) سلول2  اي  ) بافت پوششی ساده استوانه1

  ) غدد موکوسی4    ) سروز 3
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   هاي زیر است؟ هاي میکروگلی کدامیک از سلول منشاء سلول -174

  ) مزودرم 4  ) ستیغ عصبی 3  ) اکتودرم عصبی2  ) آندودرم 1

   شود؟ بندي می تخم اکثر حشرات از نظر میزان زرده و نوع تسهیم چگونه تقسیم -175

  زولسیتال، ناقص سطحی م) 2  ) سانترولیستال، کامل شعاعی 1

    ) مزولسیتال، کامل شعاعی 4  ) سانتزولیستال، ناقص سطحی 3

  هاي جنسی در پستانداران به  ترکیب کدام است؟   منشاء و عامل اصلی تعیین کننده در تمایز سلول -176

  ) اندودرم و مزودرم سوماتیک 2  ) اندودرم و مزودرم اسپالنکنیک 1

  درم سوماتیک ) اکتودرم و مزو4  ) اکتودرم و مزودرم اسپالنکنیک 3

  باشد؟   هاي تقسیمات کلیواژ در پستانداران می کدامیک از موارد زیر جزء ویژگی -177

  فاکتورهاي مادري  -بالست ) اپی2    القاء  -بالست ) اپی1

  فاکتورهاي مادري  -)  هیپوبالست4    القاء -) هیپوبالست3

  باشد؟  تانداران میهاي تقسیمات کلیواژ در پس کدامیک از موارد زیر جزء ویژگی -178

  اي در بالستومرهاي اولیه  برداري از ژنوم هسته ) نسخه2  ) سرعت باالي انجام تقسیمات کلیواژي 1

  ) هم زمانی انجام تقسیمات کلیواژي در بالستومرها 4    ) کلیواژ ناقص چرخشی  3

باغـه  شـرکت   هاي بطري شکل پس از انجام گاستروالسیون در تشکیل چه بخشـی از بـدن قور   سلول -179

  کنند؟   می

  ) مزودرم قلب ساز 2    ) بخش قدامی لوله گوارشی 1

  ) نوتوکورد  4    ) مزودرم ناحیه سر 3

  گیرد؟   هاي جنینی منشاء می ) از چه سلولCorneaقرنیه ( -180

  ) اندودرم 4  ) لوله عصبی 3  ) اپیدرم 2  ) مزودرم 1

www.Endbook.net



  مجموعه زیست شناسی»   88«
 

 
 

    بیوفیزیک 

  ر نور در محلول بیشتر است یا  دو برابر کردن غلظت؟  افزاشی جذب ناشی از دو برابر کردن مسی -1

  توان اظهار نظر کرد.  ) نمی4  ) هر دو برابر است.  3  ) دو برابر کردن غلظت  2  ) دو برابر کردن مسیر نور1

  گویند که در آن ........... .   سیالی را سیال نیوتنی می -2

  خطی است.  (shear Gradient)ب شیر ) در مقابل شیshear stress, F) تغییرات استرس شیر (1

  ) منفی است. shear stress, Fدر مقابل استرس شیر ( (shear Gradient, G)) شیب نمودار شیب شیر 2

  ) است .shear stress, F) ضریب ویسکوزیته تابعی از استرس شیر (3

  ت. ها و سرعت حرکت آنان اس ) وابسته به سطح الیهshear Gradient, G) شیب شیر (4

هاي قرار گرفته در معرض مایکروویو، افزایش حرکات ارتعاشی کدام یـک از   علت افزایش حرارت در بافت -3

  موارد زیر است؟  

  ها  ) یون4  ) لیپیدها 3  ها  ) پروتئین2  ) آب بافتی 1

4- Cp∆ توان به طور مستقیم تعیین نمود؟   یک واکش را با کدام روش می  

1( CD  2 (DSC   3 (ITC   4 بمب کالریمتر (  

  عدد موجی،..............   -5

  ) دامنه موج سینوسی است. 2  ) با انرژي نسبت عکس دارد.  1

  ) نوعی فرکانس است. 4    است.  cm) واحد آن 3

n(Mتوان میانگین تعدادي جرم مولی  هاي زیر می با کدام یک از تکنیک -6   ها را بدست آورد؟   رومولکولماک (

  ) فشار اسمزي 4  ) ژل الکتروفورز  3  ) تفرق نور 2  ) اولتراسانتریفوگاسیون  1
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  توان گفت:   نمودار اسکاچارد دو سیستم مستقل به صورت مقابل است. در مورد آن می -7

  
  ست. ا 2بیشتر از  1) ثابت اتصال سیستم 2  ) ثابت اتصال  دو سیستم با هم برابر است. 1

  است.  2بیشتر از  1) ظرفیت اتصال سیستم 4  ) ظرفیت اتصال دو سیستم با هم برابر است. 3

  پپتیدي کدام گزینه صحیح است؟ در فرآیند فولد شدن یک رشته پلی -8

1 (S , H , G0 0 0∆ < ∆ > ∆ <  2( S , H , G0 0 0∆ < ∆ < ∆ <  

3( S , H , G0 0 0∆ > ∆ < ∆ <   4( S , H , G0 0 0∆ > ∆ > ∆ <   

  ؟  بجزاند  همه موارد زیر در مورد ضریب انتشار صحیح -9

  ) با انرژي گرمایی رابطه مستقیم دارد. 2  ي ملکول رابطه عکس دارد.   ) با اندازه1

  ) با ویسکوزیته محیط رابطه مستقیم دارد. 4  ) با ضریب اصطکاك رابطه عکس دارد. 3

  آید؟   وفورز از کدام فرمول بدست میتعیین وزن ملکولی توسط الکتر -10

1(log M ax b= − +   2(M ax b2= +   3(log M ax y=   پذیر نیست.   ) امکان4   +

  طیف ارتعاشی گالیسین:   -11

  شود.  ) تنها از طیف رامان حاصل می2  شود.  و رامان حاصل می IR) از طیف بینی 1

  شود.  حاصل می NMR) تنها از طیف 4  حاصل می شود.  IRا از طیف ) تنه3

  انرژي یونیزاسیون یک اتم ................. انرژي بستگی هسته آن اتم است.   -12

  ) مساوي یا بیشتر از 4  ) مساوي با 3  ) بیشتر از 2  ) کمتر از 1
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ی غربـال مولکـولی کـدام یـک از     براي افزایش میزان جداسازي (ظرفیت جداسـازي) در کرومـاتوگراف   -13

  تر است؟   پارامترهاي زیر مناسب

هــاي آلکیــل متصــل بــه رزیــن  ) افــزایش طــول زنجیــره2  ) کاهش بار ذرات رزین کروماتوگرافی 1

  کروماتوگرافی  

  ) افزایش بار ذرات رزین کروماتوگرافی 4  ) افزایش طول ستون کروماتوگرافی  3

  ل از شکل ماکروملکول است؟  کدام یک از پارامترهاي زیر مستق -14

1(GR  (شعاع ژیراسیون)    2(nM   (متوسط عددي جرم ملکولی)  

3(/ WS0
  (ناروانی)  η)4  نشینی استاندارد)  (ضریب ته 20

  تر است؟   ها با فلورسانس  کدام بخش مناسب  ئینبراي شناسایی ساختاري پروت -15

  ) اسید آمینه تریپتوفان 2    ) اسید آمینه فنیل آالنین 1

  ) پیوند پپتیدي  4    ) اسید آمینه لیزین 3

  کدام گزینه صحیح است؟   -16

  هاي حل شونده دارد.  ) کشش سطحی بستگی به تعداد مولکول1

  ده دارد. ) کشش سطحی بستگی به جرم مولکولی حل شون2

  ) کشش سطحی یک مایع عبارت است از کار الزم براي افزایش سطح به اندازه واحد سطح 3

  شود.  ) حل شدن هر نوع حل شونده در آب باعث کاهش چشمگیر در کشش سطحی می4

pHسرین، با قلیایی کردن محیط تا نانومتر محلول پلی 250 -280جذب  -17 13= ...............  

    یابد.  ) افزایش می2  یابد.  کاهش می )1

  یابد.  ) در صورتی که همزمان قدرت یونی افزایش یابد، کاهش می4  ماند.  ) ثابت می3
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  کدام گزینه صحیح است؟   -18

  ) آنتروپی یک سیستم ارتباط مستقیم با تعداد سطوح انرژي در دسترس سیستم دارد. 1

  شود.  ها می ي الکتروستاتیک سطحی در پروتئینها ) آب باعث افزایش میانکش2

  یابد.  ها مقدار آنتالپی افزایش می ) با تشکیل پیوندهاي کواالن در پروتئین3

  هاي القایی است.  ) پیوند هیدروژنی یک میانکش از نوع میانکش دو قطبی4

  باشد؟ تواند مربوط به کدام یک از اجزاي زیر  می nm 415پیک جذبی یک پروتئین در  -19

  ) گروه پروستتیک  4  ) تریپتوفان  3  ) تایروزین 2  ) پیوند پپتیدي  1

  پذیري ماکرومولکول را بررسی کرد؟   توان انعطاف به کمک کدام یک از پارامترهاي زیر، می -20

1(GR 2  ، شعاع ژیراسیون (h3  تا انتها بتدا، فاصله ا (pH, pI  4  ایزوالکتریک(mk ــائیلیس ــت میک  -، ثاب

  منتون  

  هاي تجربی در مطالعات پروتئومیکس کدام است؟   ترین گزینه در خصوص بکارگیري روش صحیح -21

  ) کروماتوگرافی و الکتروفورز دوبعدي 2  ) اسپکترومتري جرمی و کروماتوگرافی  1

  تروفورز دوبعدي و اسپکترومتري جرمی  ) الک4  ) الکتروفورز دوبعدي و دورنگ نمایی دورانی 3

هاي خطی و حلقوي با اوزان ملکولی همسـان اسـت.    هاي برابر از مولکول شامل غلظت DNAاي از   نمونه -22

  کدام فرد داراي ضریب سدیمانتاسیون باالتري است؟  

  ) خطی، زیرا ضریب اصطکاك آن بیشتر است. 2  ) خطی، زیرا ضریب اصطکاك آن کمتر است. 1

  ) حلقوي، زیرا ضریب اصطکاك آن بیشتر است. 4  ) حلقوي، زیرا ضریب اصطکاك آن کمتر است. 3

23- A-DNA  نسبت بهB-DNA  چگونه است؟  

  باشد.  تر می ) کوتاهتر بوده، راست دست و پهن2  باشد.  تر می ) کوتاهتر بوده، چپ دست و پهن1

  باشد.  تر می لندتر بوده، چپ دست و باریک) ب4  باشد.  تر می ) بلندتر بوده، راست دست و باریک3
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  هاي پروتئینی غشاء نقش اصلی دارد؟   ) یونی کانالselectivityکدام یک از عوامل زیر در انتخابگري ( -24

  هاي موجود در حالل ) غلظت یون2    ) اختالف پتانسیل غشاء1

  اته شدن یون عبوري  ) وجود شرایط الزم براي دهیدر4  الزم براي فسفریالسیون  ATP) وجود 3

الکترون ولت باشـد، انـرژي حاصـل از     3/5لونیوم پدر اثر واپاشی هسته  αچنانچه انرژي جنبشی ذره -25

بـه جـرم هسـته پلونیـوم را      αواپاشی هسته پلونیوم چند میلیون الکترون ولت است؟ (نسبت جرم هسـته 

  در نظر بگیرید).   0194/0

1 (54/0  2 (4/5  3 (54  4 (540  

  توان افزایش داد؟   بر اساس رابطه تجربی، قدرت تفکیک میکروسکوپ را چگونه می -26

  ) کاهش طول موج اشعه تابیده شده و افزایش زاویه عدسی شیئی1

  ) افزایش زاویه عدسی شیئی و کاهش ضریب شکست2

  ه و کاهش ضریب شکست ماده بین نمونه و عدسی ) با افزایش طول موج اشعه تابیده شد3

  ) افزایش طول موج و افزایش ضریب شکست ماده بین نمونه و عدسی 4

  یابد.   ضریب اصطکاك ذره در حال انتشار با افزایش شعاع ذره به طور ............... می -27

  ) تصاعدي افزایش 4  ) خطی افزایش 3  ) خطی کاهش 2  ) تصاعدي کاهش 1

  امل مؤثر بر ایجاد فازهاي مختلف لیپیدي کدامند؟ عو -28

هاي موجـود در محلـول و درجـه حـرارت و      ) غلظت یون2  ) درجه حرارت، درصد آب موجود و شیمی ملکول 1

  فشار جانبی

  ) کشش سطحی، درجه حرارت و غلظت یونی محیط 4  هاي محلول و پتانسیل غشاء ) شیمی ملکول لیپید، بار یون3

  نرنست پالنک کدامند؟    در رابطه الکترود دیفیوژن یا رابطه عوامل مهم -29

  ) اندازه و غلظت بار، میزان تحرك یون و قطبیت حالل 2  ) اندازه و دانسیته بار و درجه حرارت و ضخامت غشاء1

  رك یون  ) غلظت و اندازه بار، دما، ضخامت غشاء و میزان تح4  ) بار، دما، اختالف پتانسیل غشاء ضخامت و جنس غشاء3
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  فرایندهاي الکتروژنیک در غشاء سلولی فرآیندهایی هستند که:   -30

  گردند.  ) باعث انتقال ماده ژنتیکی به داخل سلول می2  گردند.  ) منجر به انتقال بار خالص از غشاء سلولی می1

ار را صــورت هــاي یــونی انتقــال بــ  ) بــا مشــارکت حامــل4  گیرند.  ) صرفاً در حضور میدان الکتریکی صورت می3

  دهند.   می

    فیزیولوژي گیاهی 

   غلظت کدام یک از عناصر در شیره خام بیشتر از شیره پرورده است؟ -31

  ) کلسیم  4  ) سدیم  3  ) پتاسیم 2  ) آهن 1

  شود؟  کدام یک از فرآیندهاي زیر با کاهش پتانسیل آب زودتر متوقف می -32

  ) فتوسنتز 4  واره ) سنتز دی3  ) سنتز پروتئین  2  ) توسعه دیواره 1

علت اصلی صعود شیره خام در آوندهاي چوبی وجود یک ................. است که در نتیجه عمـل .................   -33

  در  

  شود.   ها ایجاد می آن

  انتقال آب  -) فشار تورژسانس باال2  بارگیري امالح  -) فشار اسمزي باال1

  اي  فشار ریشه -ار هیدروستاتیک مثبت) فش4  تعرق   -) فشار هیدروستاتیک منفی3

هاي تثبیت کننده ازت است که بخـش   لگ هموگلوبین یک پروتئین متصل شونده به .............. در گرهک -34

  شود.  آپوپروتئینی آن توسط ............ و بخش هم آن توسط ............. ساخته می

1(H2-2  باکتري ژنوم  -ژنوم گیاه(O2- ژنوم باکتري  -ژنوم گیاه  

3 (N2- 4  ژنوم گیاه  -ژنوم باکتري( O2- ژنوم گیاه  -ژنوم باکتري  

  کند؟     هاي تثبیت کننده ازت جلوگیري می کمبود کدام حالت از فعالیت گرهک – 35

  ) نیکل 4  ) منیزیم 3  ) منگنز 2  ت ) کبال1
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  ؟  نیستدر رابطه با نوع تغذیه ازتی کدام گزینه صحیح  -36

  دهد.  ) افزایش کود ازت نسبت ساقه به ریشه را افزایش می1

  ) در هواي ابري و نور پایین کود آمونیاکی توصیه می شود. 2

در ریشه در زمان برداشـت بایسـتی از دادن کـود ازتـه     هاي آخر براي افزایش مقدار قند  ) در کشت چغندرقند در هفته3

  احتراز کرد.  

  ) از نظر کاربردي بهتر است در گیاه چغندرقند ابتداي فصل کود ازت زیادي داد تا رشد شاخه و برگ زیاد شود. 4

  ها صحیح است؟   کدام گزینه در مورد ترتیب آبگیري یون -37

1 (Cl Br I− − −> >  2(K Na Li+ + +> >   3(Sr Ca Mg++ ++ ++> >   4(Ra Ba Sr++ ++ ++> >   

را از طریق مراکز ردوکـس در آنـزیم    −eکدام یک از مسیرهاي زیر در گیاهان عالی روش صحیح انتقال -38

NO3نیترات ردکتاز به یون
  دهد؟   نشان می −

1(redMoCo Fd← ←NO FAD3
− ← ←    

2(NO Cytb MoCo FAD NADP3 5− +← ← ← ←  

3(NADPH,H+← ــم NOهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ MoCo FAD3
− ← ← ← 

  4(NO MoCo Cytb FAD NADPH,H3 5− +← ← ← ←   

ولیـد و بـه خـاك ترشـح     غالت براي جذب هر چه بیشتر آهن از خاك کدام یک از ترکیبـات زیـر را ت   -39

  کنند؟   می

  ها  ) متالوتیونئین4  ) فیتوسیدروفورها3  ) فیتوفري تین 2  ) اسیدهاي آلی 1

  یابد؟ کاهش می pHدسترسی به کدام یک از عناصر براي گیاهان در خاك با قلیایی شدن  -40

  ) نیتروژن 4  ) مولیبدن 3    د) گوگر2  ) فسفر 1

   شود؟ وکسیالسیون اکسیداتیو در کدام مرحله انجام میدر بیوسنتز کلروفیل واکنش دکرب -41

 IIIبه پروتوپورفیرینوژن  III) کوپروپورفیبرینوژن III  2به کوپروپورفیرینوژن  IIIوژن یرنب) اوروپورفی1
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 IXبه پروتوپورفیرین  IX) پروتوپورفیرینوژن IX  4به پروتوپورفیرینوژن  IIIرینوژن ب) کوپروپورفی3

گـردد و   هاي تنفس نوري توسط آنزیم ................ انجام مـی  در واکنش RUBPبر روي  O2واکنش تثبیت -42

  اولین ماده دو کربنی حاصل ............ نام دارد.  

  گلیسرات   -) روبیسکو4  اکساالت گلی -) اکسیژناز3  فسفوگلیکوالت -) روبیسکو2  گلیکوالت   -) روبیسکو1

  بین کدام یک است؟   −eکوئینون نوعی ناقل  متحركپالستو -43

1 (PsII, PsI  2 (cytb6/f  3  و پالستوسیانین (PsI,cytb6/f  4 (

cytb/f,PsII 

ساکارز مهمترین قند محلول و قابل انتقال در گیاهان است که از یـک مولکـول ........... و یـک مولکـول      -44

  شود.  نزیم ................. در ............... سلول ساخته می............ توسط آ

1 (ADP-  فسفات، سوکروز سنتاز، سیتوسل   -6-گلوکز، فروکتوز  

2 (UDP فسفات، سوکروز سنتاز، کلروپالست بیس -6و  1، گلوکز، فروکتوز  

  فسفات، سوکروز سنتاز، کلروپالست -6-فسفات، فروکتوز -1 –) گلوکز 3

4 (UDP- فسفات، سوکروز فسفات سنتتاز، سیتوسل   -6 -وکز، فروکتوزگل  

  ؟  نیستکدام یک از ترکیبات زیر مهار کننده جریان الکترون فتوسنتزي  -45

    ) پاراکوات  2    ) آترازین  1

3 (DCMU دي)   (4  کلرومتیل اوره) دي نیتروفنل (DNP(  

  گیرد؟   چه بخشی از سلول صورت می در طی تنفس نوري، تولید گلیکوالت وگلیسرات به ترتیب در -46

 زوم    پراکسی -) کلروپالست2   میتوکندري   -) کلروپالست1

  زوم   پراکسی -) میتوکندري4  کلروپالست    -) میتوکندري3  
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اي انتقال الکترون نسبت بـه یـک روز ابـري چگونـه      در یک روز آفتابی و گرم میزان انجام مسیر چرخه -47

  است چرا؟ 

NADPHن نسبت) کمتر است چو1
NADP+ شود.   درسلول کم می  

NADPH) بیشتر است چون نسبت2
NADP+ شود.   در سلول زیاد می  

NADPH) بیشتر است چون نسبت3
NADP+ در سلول زیاد و نسبتATP

ADP
  کم است. 

NADPH) بیشتر است چون نسبت4
NADP+ وATP

ADP
  در سلول کم است. 

  کدام عبارت درباره تخمیر صحیح است؟   -48

    شود.  باعث تحریک تخمیر اتانلی می pH) کاهش 1

  شود.   باعث تحریک تخمیر الکتات می pH) کاهش 2

  شود.  جام می) تخمیر اتانلی در مراحل اولیه و تخمیر الکتات در مراحل بعدي ان3

  کند.  ) تخمیر الکتات پروتون بیشتري را مصرف می4

  ؟  کند نمیها شرکت  تیرودوکسین در تنظیم نوري کدام یک از آنزیم -سیستم فردوکسین -49

  فسفات کیناز  -5 -) ریبولوز2    ) آلدوالز 1

  بیس فسفاتاز  -6و  -1 -) فروکتوز4  بیس فسفاتاز  7و  1) سدوهپتولوز 3

  کنند بجز:   ها پروتون منتقل می جیر انتقال الکترون تنفسی همه کمپلکسدر زن -50

1 (NADH  کمپلکس سیتوکروم4  ) سوکسینات دهیدروژناز 3  ) سیتوکروم اکسیداز  2  دهیدروژناز (bc1  

  ها ساختار هیستیدین کینازي دارد؟   گیرنده کدام یک از هورمون -51

  ) سیتوکینین  4  ) اتیلن 3  ) اکسین 2  ) آبسیزیک اسید  1
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در دوره تـاریکی کـدام یـک از گیاهـان زیـر بـه گـل         Rو  FR, Rهاي نـوري   در صورت تابش فالش -52

  نشینند؟   می

  تفاوت  ) گیاه روز بی4  ) گیاه شب بلند 3  ) گیاه روز بلند 2  ) گیاه روز کوتاه 1

کننـد. کـدام یـک از     ی را در گیاهان عالی تنظیم میپروتئین کینازهاي وابسته به سیکلین چرخه سلول -53

  کند؟   ها را تحریک می هاي این آنزیم هاي رشد گیاهی زیر بیان ژن تنظیم کننده

  ها  ) سیتوکینین4  ) جاسموناتها 3  ها  آمین ) پلی2  ها  ) اکسین1

  کدام یک از موارد زیر درست است؟   ABAها توسط  در ارتباط با بسته شدن روزنه -54

  شود.  ها از سلول می هاي آنیونی و خروج آنیون ) افزایش کلسیم سیتوسلی موجب باز شدن کانال1

  شود.  ها از سلول می سازي پمپ پروتون غشاي پالسمایی موجب خروج آنیون ) فعال2

  شود.   سازي پمپ پروتون غشاي پالسمایی موجب خروج پتاسیم از سلول می ) فعال3

  شود.  وجب غیرفعال شدن پمپ پروتون غشاي پالسمایی می) کاهش کلسیم سیتوسلی م4

  گردد؟   زایی) دانه می زنی پیش رس (زنده کدام یک از هورمون هاي زیر سبب خواب و مانع جوانه -55

  ) سیتوکینین  4  ) اسید آبسیزیک  3  ) اکسین 2  ) اتیلن 1

  ز فرایندهاي زیر نقش کلیدي دارند؟  هاي رشد گیاهی در کدام یک ا ها، به عنوان تنظیم کننده آمین پلی -56

  ها  ) سیتوکینین4  ها   ) ژیبرلین3  ) تنظیم چرخه سلولی  2  ) تعیین جنسیت  1

  ها است؟   سیکوسل بازدارنده اختصاصی بیوسنتز کدام یک از هورمون -57

  ها  ) سیتوکینین4  ها  ) ژیبرلین3  ها  ) اکسین2  ) اتیلن 1

GA)ح بیوسنتز ژیبرلینها مراحل صحی کدام یک از گزینه -58   دهد؟   را نشان می 1(

1(GA GA GA GA GA1 53 20 19 12← ← ← ←   2(GA GA GA GA GA1 20 19 53 12← ← ← ←   

3(GA GA GA GA GA1 12 53 19 20← ← ← ←   4(GA GA GA GA GA1 19 20 53 12← ← ←   ل ←
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توکینین آزاد بـراي گیاهـان   تواند منبـع مناسـبی از سـی    کدام یک از ترکیبات زیر پس از هیدرولیز می -59

  محسوب شود؟ 

1 (rRNA   2 (tRNA   

  )NTPsها ( ) نوکلئوزیدتري فسفاتUTP(  4تري فسفات ( ) اوریدین3

  کنند؟   ها در تأخیر پیري برگ دخالت می کدام یک از سیتوکینین -60

  ) کینتین 4  ) زآتین ریبوزید  3  فنیل اوره  ) دي2  ) تیدیازورون1

    فیزیولوژي جانوري

  راند کدام است؟   ها را از پالسماي خون به مایع میان بافتی می نیروي اولیه اي که مولکول -61

  +Na) هم  انتقالی با4  ) فیلتراسیون (پاالیش) 3  ) انتقال فعال 2  ) انتشار تسهیل شده 1

  صداي اول قلب هم زمان با کدام بخش از الکتروکاردیوگرام است؟   -62

1 (T  2 (ST  3 (P  4 (QRS 

  شود؟   افزایش حجم پایان دیاستولی باعث چه تغیري می -63

  ) کاهش فرکانس قلب 4  ) کاهش نیروي سیستولی  3  اي   ) افزایش حجم ضربه2  ) کاهش فشار مویرگی  1

  دهد؟  کدام عامل کار قبل را افزایش می -64

  رکلسمی  ) هیپ4  ) هیپوتیروئیدي  3  ) هیپرکالمی  2  ) کاهش دما 1

   عوامل اصلی تعیین کننده فشار سرخرگی کدام است؟ -65

  اي ) فرکانس قلب، حجم ضربه2  ها، برون ده قلب  ) مقاومت رگ1

  ها  ) کاهش تاکیکاردي، قطر رگ4  ) سیستم پاراسمپاتیک، ویسکوزیته خون  3
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  ي اسکلتی کدام است؟   ترتیب استفاده از منابع انرژي در انقباض ماهیچه -66

1 (–CP-ATP  گلیکولیز   

2 (–GTP-CP   گلیکوژنولیز   

3 (CP-GTP-ATP   

 ATP-ADP -) گلیکولیز4

  هاي صاف کدام پروتئین گیرنده اصلی کلسیم است؟   در انقابض ماهیچه -67

  ) کالدوسمون 4  ) کالمودولین  3  ) تروپورمیوزین   C  2) تروپونین 1

  : EPSPپدیده  -68

  بندد.  هاي کلسیم را می ) کانال2  .  کند هاي سدیم را باز می ) کانال1

  شود.  ) همیشه باعث مهار نورون بعدي می4  ) تابع قانون همه یا هیچ است. 3

  در انتشار مواد از دیواره غشاي سلولی نقش کدام عامل بیشتر است؟   -69

  ) قطر غشا 4  ) حرارت 3  ) قابلیت انحالل در چربی 2  ها  ) بزرگی ملکول1

   نفوذپذیري غشاي عصبی به سدیم یشتر است؟ در کدام مرحله -70

  ) مرحله هیپریالریزاسیون  4  ي روپوالریزاسیون   ) شاخه3  ي دپوالریزاسیون   ) شاخه2  ) پتانسیل آرامش 1

   شود؟ نام و محل تشکیل هورمونی که باعث افزایش دفع سدیم از ادرار می -71

  دهلیز قلب  -ANP )4  کلیه  -ADH) 3  کبد  -) رنین2  معده -) آنژیوتانسین1

  شوند؟  ها و در کجا تولید می ي کدام هورمون ها واسطه سوماتومدین -72

  تیروئید   -) تیروکسین2  جزائر النگرهانس  -) انسولین1

  کبد  -) رشد4    فوق کلیه   -) کرتیزول3

  دهد؟     کدام یک از موارد زیر ترشح انسولین را کاهش می -73

  ) ترشح اریتروپوئیتین  4  ) ترشح سوماتوستاتین  3  ین ) تشرح رن2  ) افزایش قند خون 1
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  اثر هورمون کورتیزول کدام گزینه است؟   -74

  ) تحریک گلوکز نئوژنز 2    ) افزایش مصرف گلوکز  1

  ها  ) کاهش غلظت پالسمایی چربی4  آمینه به کبد ) کاهش انتقال اسیدهاي 3

  کند؟   یها بر رشد کمترین اثر را اعمال م کدام یک از گزینه -75

  ) وازوپرسین 4  ) تستوسترون   T4   3)2  ) انسولین 1

  انتشار گازهاي تنفسی از غشاي آلوئولی با کدام عامل نسبت عکس دارد؟   -76

  ) ضریب انتشار گاز در غشا 2  ) اختالف فشار سهمی بین دو طرف غشا 1

  ) مساحت غشا 4    ) ضخامت غشا 3

  کند؟    از طریق غیر مستقیم مرکز عصبی تنفس را تحریک میکدام گزینه  -77

  ) کاهش فشار اکسیژن 4  ) افزایش نیتروژن خون H+  3) افزایش فشارCO2  2) افزایش فشار1

  دهد؟  ش میاز اکسی هموگلوبین را افزای O2کدام عامل جدا شدن -78

   در خون CO2) کاهش فشارpH  2) کاهش 1

  فسفوگلیسرات   ) کاهش دي4  ) کاهش دماي بدن 3

  شوند؟  هاي سالم کدام مواد به طور کامل باز جذب می در نفرون -79

  اینولین -) گلوکز2    پتاسیم  -) اسیدهاي آمینه1

  لسیم  ک -) گلوکز4    اسیدهاي آمینه  -) گلوکز3

  در مورد رفلکس ادرار کردن کدام گزینه صحیح است؟   -80

  بخش خارجی نخاع  -) اعصاب پاراسمپاتیک2  مراکز مهاري تنه مغز   -) افزایش فشار1

  النخاع  بصل -) کاهش فشار داخل مثانه4  بخش کمري نخاع  -) اعصاب سمپاتیک3
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   ؟دهد کدام عامل عروقی احتمال ادم (خیز) را افزایش می -81

    ) فشار وریدي باال 2    ) فشار شریانی پایین 1

  ها  ) کاهش جریان خون در مویرگ4   ها  ) کاهش مقاومت شریانچه3

   شود؟  هاي کدام بخش انجام می ها به مونوساکاریدها به وسیله آنزیم گوارش نهایی کربوهیدرات -82

  معده ) شیره 4  هاي جدار روده  ) سلول3  ) پانکرآس 2  ) آمیالز بزاق 1

  عمل کوله سیستوکینین کدام است و محرك ترشح آن چیست؟   -83

  +Hیون -) تحریک ترشح اسید معده2  هاي روده  چربی -) انقباض کیسه صفرا1

  پپسین  -) شل شدن کیسه صفرا4  گلوکاگن   -) تحریک غده پانکرآس3

م مسیر عصبی شنوایی به ترتیب در کدام نـواحی قـرار   هاي ردیف اول و ردیف دو اجسام سلولی نورون -84

  دارند؟  

  عقده کورتی   -) غشاي پایه2  هاي حلزونی پشتی و شکمی  هسته -) عقده کورتی1

  هسته حلزونی قدامی و خلفی   -) غشاي پایه4  هسته زیتونی فوقانی  -) عقده کورتی3

  خرجی مخچه از هسته اینترپوزیتوس کدام گزینه است؟   -85

  نورون حرکتی نخاع در نواحی گردن و کمر (مسیر روبرو سپینال)  -سته قرمز مزانسفال) ه1

  نخاعی)  -هسته دهلیزي (میسر دهلیزي -) هسته فاستی ژیال2

  هسته تاالموسی (کورتیکوسپینال)   -اي ) هسته دندانه3

  النخاع و پل مغزي (رتیکولوسپینال)  هاي مشبکی بصل ) هسته4

  اي کدامند؟  هاي قاعده هعملکرد اصلی عقد -86

  ) تعدیل حرکات ارادي 2  هاي حرکتی   ) تحریک مستقیم نورون1

  اي   اندازي حرکات کلیشه ) راه4    ) جامعیت بخشیدن حسی  3
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  کدام گزینه در مورد اعصاب پاراسمپاتیک نخاعی صحیح است؟   -87

  ال) قرار دارند. هاي پیش گانگلیونی در ریشه شکمی بخش خاجی نخاع (ساکر ) آکسون نورون1

  باشند.   اي می هاي پس عقده اي کوتاهتر از نورون ه هاي پیش عقد ) آکسون نورون2

  اي در ماده خاکستري نخاع قرار دارد.  هاي پس عقده اي (پریکاریون) نورون ) جسم یاخته3

  اي دوپامین است.  هاي پیش و پس عقده ) نوروترانسیمتر بین نورون4

  تی (گل و بورداخ) اولین سیناپس در کدام بخش مغز است؟  در مسیر ستون پش -88

  ) تاالموس 4  النخاع  ) بصل3  ) پل مغزي 2  هاي مغز  ) پایک1

هـا   ) در کدام ناحیه قشر مغز قرار دارد و تحریـک آن Betzپیکر ( هاي هرمی غول بیشترین تعداد نورون -89

  موجب کدام پدیده است؟ 

  هاي حرکتی    د طرحتولی -) در همه نواحی حرکتی مغز1

  هاي حسی ورودي به مغز  کنترل فیدبکی سیگنال -) قشر پیش حرکتی2

  هاي خارجی هرمی  ارسال پیام -) قشر حرکتی اولیه3

  ها در نیمه مقابل بدن  انقباض ماهیچه -) قشر حرکتی اولیه4

  هاي رنشا و در نخاع کدام است؟   نقش نورون -90

  ) تحریک شدیدتر نورون حرکتی  1

  هاي واسطه (اینترونورون) در شاخ پیشین ماده خاکستري نخاع  تحریک نورون )2

  هاي حسی  ) مهار نورون3

  هاي حرکتی مجاور  ) مهار نورون4
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  مجموعه تست 

    شناسی سلولی و ملکولی   زیست

  شود؟  کدام روش زیر موجب انتقال گلوکز به داخل سلول و بر خالف شیب غلظت آن می -1

  گلوکز   (uniport)) تک انتقالی K+    2-لوکز پورت گ ) آنتی1

  +Na-) گلوکزsymportانتقالی ( ) همK+  4 -) گلوکزsymportانتقالی ( ) هم3

  شوند؟  ک منتقل میبه کدام ی bها از سیتوکروم  در زنجیر تنفسی غشاء داخلی میتوکندري الکترون -2

1 (.Fe Sp −  2(ccyt   3(acyt 4  ز(ccyt 1   

  فراوانی (تراکم) بیشتري دارند؟    فسفاتازها در کدام بخش دیکتیوزوم  نوکلئوزید دي -3

  هاي) میانی  هاي (سیترن ) در کیسه2  ور هاي) سطح د هاي (سیترن ) در کیسه1

  ها  ) فضاي درونی سیترن4  ) دو کیسه (سیترن) اول از سطح نزدیک3

  فرضی زیر با در نظر گرفتن کدهاي آغازین و پایانی، چند اسید آمینه قابل رمز شدن است؟   mRNAدر  -4

GCAUCACCCACCAUGGUACAUCUACAUACAUAACAGGACUAGCAUCUAAUAC5 3′  
1 (6  2 (7  3 (9  4 (13  

  رسد؟   امل پیش برنده میتوز) در کدام مرحله به حداکثر می(ع MPFفعالیت  -5

1 (S  2(G2   3  متافاز 4  ) پروفاز (  

  کامل شدن سیناپس کروموزومی در کدام وهله است؟ -6

  ) لپتوتن  4  ) زیگونما 3  ) دیاکینز 2  نما  ) پاکی1

  در کدام یک بیشتر است؟   mic RNAتنظیم با واسطه  -7

  ) نوستوك 4  ) مخمرنان 3  ) شیگال 2  ) باسیل کولی 1
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  ) به عهده کدام است؟ Primer RNAآغازگر ( RNAهنگام شروع همانندسازي تشکیل  -8

1 (DNaB  2 (DNaC  3 (DNaT  4 (DNaG 

  آمانیتین مقاوم است؟   -آلفا ها نسبت به  پلیمراز RNAدر یوکاریوت هاي پیشرفته کدام  -9

1 (I  2 (II  3 (III  4 (II  وIII 

هـا و   میکروفیبریـل  L2در دیـواره تشـکل شـده، در    S2بنا به نظر رولفزون در سلول گیـاهی کـه الیـه    -10

  هاي سلولزي نسبت به محور رشد طولی سلول چه آرایشی دارند؟   ماکروفیبریل

   نظم ) بی4  ) مورب3  ) عمود 2  ) موازي 1

   شوند؟ زودتر وارد عمل می DNAها در همانندسازي  کدام -11

1(cdk2  و سیکلینE   2 (25cdc  و سیکلینE   3(cdk2  و سیکلینD    4 (25 cdc  و سیکلینD 

   دار است؟ در فرایند بینایی کدام یک نقش اصلی را عهده -12

   ) فسفودي استراز   2  ) آدنیل سیکالز 1

 A) کیناز وابسته به سیکلین cAMP  4) کاهش میزان 3

  اي غنی از .............. هستند.   هاي پروتیئنی موجود در ساختار کمپلکس منافذ هسته رشته -13

  گالیسین   -) لیزین4  ) لیزین و آرژنین  3  ) فنیل آالنین و گالیسین  2  ) تیروزین و آرژنین 1

  صحیح است؟   dynaminنه در مورد مولکول کدام گزی -14

  تنظیم کننده سرعت جدا شدن وزیکول  -clathrin) اتصال به 1

  Atpaseفعالسازي  -) پوشاندن غشاء وزیکول2

  تنظیم کننده سرعت جدا شدن وزیکول  -Gtpase) داشتن خاصیت 3

 Clathrinاتصال به  -Atpse) فعالسازي 4

  ) چیست؟  Kataninعمل پروتئین کاتنین ( -15

  مریزاسیون توبولین    ) دپلی4  مریزاسیون اکتین   ) دپلی3  ) پلی مریزاسیون توبولین  2  ) پلی مریزاسیون اکتین  1
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از اسید آمینه قبلی، براي تشکیل پیوند پپتیدي بـه   tRNAدر فرآیند پروتئین سازي جدا کردن پیوند  -16

   عهده کدام است؟

  پپتیدیل ترانسفراز  ) 2  ترانسفراز  tRAN) آمینو اسید 1

  ) فسفریالز 4    ) دي پپتید ایزومراز  3

   باشد؟ ) مورد نیاز میintronهاي زیر براي حذف اینترون (RNAکدام یک از  -17

1 (mRNA  2 (hnRNA   3 (SnRNA   4 (tRNA 

  شود . سازي می فسفریالسیون ملکول ................ موجب کاهش سرعت فرایند پروتئین -18

1( eIF2α   2(eIF2β   3(eIF E2   4(eIF G4   

  ) کدام است؟non-viral Retrotransposonsهاي غیر ویروسی ( گزینه صحیح در رابطه با رتروترانسپوزون - 19

  وجود دارد.  LTRها،  در ساختار آن) 2  دارند.  G/C) در انتهاي خود توالی غنی از 1

  باشند.  ها در پستانداران می ترین ترانسپوزون ) فراوان4  باشند.  ها می ها در باکتري ترین ترانسپوزون ) فراوان3

  هاي یوکاریوتی به وسیله ........... است.   هاي سلول هنگام رونویسی ژن PremRNAسنتز  -20

1 (RNA- مراز  پلیI  انرژي و استفاده ازATP  2 (RNA- مراز  پلیI  و بدون استفاده از انرژيATP  

3 (RNA- مراز  پلیII  و استفاده از انرژيATP  4 (RNA- مراز  پلیIII  و استفاده از انرژيATP 

  وجود دارد؟  CCAکدام ترادف  ′3در انتهاي -21

1 (tRNA   2 (rRNA s 28  3 (s rRNA 5  4 (rRNA s18  

  ) گزینه صحیح کدام است؟  Tight Junctionدرباره اتصال محکم ( -22

  ربندي است. از نظر ساختاري مشابه اتصاالت کم) 1

  کند.   تلیال روده به روده جلوگیري می هاي اپی ) از خروج گلوکز از سلول2

  شود.   هاي پوششی روده می  ) باعث تسهیل در ورود گلوکز به سلول3

  شود.  وششی و در بخش مجاور با غشاء پایه برقرار میهاي پ ) بین سلول4
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  ) کدام است؟ Bacteriorhodopsinگزینه صحیح در مورد باکتریورودوپسین ( -23

  ) است که داراي نقش پمپ پروتون است. Integral) پروتئینی سراسري (1

  هاي پروکاریوتی است.  ساکاریدي در غشاء سلول ) نوعی مولکول پلی2

  کول چربی است که در غشاء پالسمائی باکتري قرار دارد. ) نوعی مول3

  ) پروتئینی متصل به چربی در سطح خارجی غشاء السمایی است. 4

   گزینه صحیح کدام است؟ -24

  شود.   اکسیزوم میتوکندري توسط ژنوم میتوکندري کد می F1) بخش1

  تریکس میتوکندري شیب الکتریکی غشاء دخالت ندارد. ) در انتقال پروتئین از سیتوزول به ما2

  شود.  ) زیر واحد بزرگ روبیسکو توسط ژنوم هسته کد می3

  شود.  ) زیر واحد بزرگ روبیسکو توسط ژنوم کلروپالست کد می4

  گیرد؟   هاي استروئیدي در چه سطحی صورت می فعالیت اولیه هورمون -25

 m RNA (m RNA degradation)) تجزیه RNA   2 (Pre-mRNA splicing)) پیرایش پیش 1

  )Transcription) رونویسی (RNA  4 (RNA-export)) خروج 3

  در انتقال پروتئین از ............... دخالت دارد.   KDELترادف نشانه  -26

  ) شبکه آندوپالسمی به گلژي2    ) سیتوزول به میتوکندري 1

  سمالم ) گلژي به پال4  ) گلژي به شبکه آندوپالسمی3

  شود؟  الحاق غشاهاي سلولی با یکدیگر می کدام عامل مانع -27

  هاي گیاهی  ) لکتین4  ) اسید سیالیک 3  ) پلی اتیلن گلیکول 2  هاي کلسیم   ) یون1

  مانند؟  ي چرخه سلولی می گذرند در کدام مرحله نمی Restriction pointهایی که از مرحله  سلول -28

1 (1G  2 (2G  3 (M  4 (S 
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   هایی را متصل کرده است؟  در نبود آرابینوز در محیط کشت پروتئین بازدارنده رونویسی اپرن چه بخش -29

 IIو اپراتور  II  4 (arac) پروموترواپراتور I  3و اپراتور  II) اپراتور I  2) پروموترواپراتور 1

  ها به همدیگر به حضور و عمل کدام نیاز دارد؟   اتصال فیبرونکتین -30

1 (actin , collagen  2 (myosin , actin  3 (actin , heparin   4 (myosin , collagen  

    میکروبیولوژي  

  ؟  نشده استی ساخته نعلیه کدام بیماري هنوز واکس -31

  ) سرخچه 4  ) سرخک  3  ) زونا 2  ) تب زرد 1

   کند؟ ها از سنتز پروتئین سلولی جلوگیري می  توکسین کدام سویه از باکتري -32

  ) کلستریدیوم بوتولینوم  4  ) کورینه باکتریوم دیفتریا  3  ) باسیلوس سرئوس  2  تریدیوم تتانی ) کلس1

33- pH ) مطلوبOptimum  براي رشد باکتري هلیکوباکترپیلوري در معده انسان کدام است؟ (  

  7تا  6) 4  6تا  5) 3  58تا  4) 2  4تا  3) 1

  گیرد؟   ه صورت مییز ساکارومیسس سرویزهاي خاصی ا تولید صنعتی کدام آنزیم توسط سویه -34

  ) الکتاز 4  ) سلوالز 3  ) انورتاز 2  ) آمیالز 1

 Risingدر فرآیند پاالیش پساب به روش لجن فعال کدام یک از عوامل زیر موجب بـاال آمـدن لجـن (    -35

sludge است؟ (  

H) افزایش1 S2    2هاي فیالمنتی  ) افزایش باکتري  

  ) Denitrification) دنیتریفیکاسیون (4  ساکاریدهاي باکتریایی  افزایش بیش از حد پلی )3

  ها است؟   و بازوفیل Mastهاي  هایی با میل ترکیبی قوي براي سلول کدام ایمنو گلوبولین داراي گیرنده -36

1 ((IgA)A  2 ((IgE)E  3 ((IgG)G  4 ((IgM)M 
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  کنند؟   اً چه نوع عفونتی ایجاد میزاي کلبسیال غالب هاي بیماري گونه -37

  ) دستگاه تنفسی 4  ) زخم 3  اي  ) روده2  ) اندوکاردیت 1

   هاي کشت مصنوعی نیستند؟ ها  قادر به رشد بر روي محیط کدام باکتري -38

1 (Mycobacterium leprae- Treponema palldum  

2 (Pasteurella multocida- Neisseria gonorrhoeae 

3 (Mycobaterium avium- Pasteurella multocida  

4 (Chalamydia trachomatis- Neisseria gonorrhoeae 

  آ براي اتصال به سلول میزبان بستگی به چه چیزي دارد؟   قدرت تهاجمی نایسریاگونوره -39

ــطحی  opa  4هاي  ) مژه و پروتئینLPS  3) مژه و 2  ) فیمبریه 1 ــروتئین ســـ ) پـــ

  اینترنالین 

  ها صحیح است؟   در مورد پالسمیدهاي عامل مقاومت و ترانسپوزون در باکتريکدام مورد  -40

  ها هستند.  بیوتیک هاي مقاومت به آنتی ) هر دو فقط حامل ژن1

  هاي مقاومت در پالسمیدها بیشتر است.  ) معموالً تعداد ژن2

  د. ها و فلزات سنگین باشن بیوتیک هاي مقاومت به آنتی توانند حامل ژن ) هر دو می3

  ها بیشتر است.  هاي مقاومت در ترانسپوزون ) معموالً تعداد ژن4

   شود؟ هاي اشریشیا کلی مولد اسهال بر حسب کدام مورد زیر انجام می بندي اختصاصی سویه گروه -41

1 (biotypes  2 (genotypes   3( serotypes    4 (virotypes 

  کنند؟   کدام یک از سموم زیر مشابه هم عمل می -42

    ) اگزوتوکسین دیفتري و وروتوکسین  1

  و شیگا توکسین  ETECدر  LT) توکسین 2

  سودوموناس آئروجنیوزا   A) اگزوتوکسین دیفتري و اگزوتوکسین 3

  سودوموناس آئروجینوزا   A) وروتوکسین و اگزوتوکسین 4
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   شود؟ بوردتالپرتوسیس موجب لمفوستیوز می هاي توکسینکدام یک از  -43

  ) در مونکروتیک  4  ) تراکئال 3  ) آدنیالت سیکالز 2  ) پرتوسیس  1

  شود.   موجب افزایش فعالیت ................ می ETECسم ............... در  -44

1 (LT-  2  آدنیالت سیکالز (ST-  3  آدنیالت سیکالز (LT-  4  گوانیالت سیکالز (ST , LT –   گـوانیالت

  سیکالز 

  اند؟   ه زیر تشکیل شدهاسیدهاي تایکوئیک از کدام ماد -45

  ) ریبیتول فسفات و گلیسرول فسفات 2  ) ریبیتول فسفات و مانیتول فسفات 1

  ) مانوز و مانیتول فسفات 4    ) گلیسرول فسفات و مانوز 3

  هاي گرم منفی کدام است؟   ي باکتري در دیواره A (omp A)نقش پروتئین غشاي خارجی  -46

  ) عبور فاژ المبدا4  ) عبور مالتوز 3  ین  ) ترشح توکس2  ) ثبات غشاي خارجی 1

شـود و در صـنعت .................. مـورد     ) توسط مخمـر ............. تولیـد مـی   Astaxanthinاستاگزانیتن ( -47

  گیرد.   استفاده قرار می

  لبنی  )،Yarrowia lipolytica) یاروویا لیپولیتیکا (1

  رش آبزیان )، پروPfaffia rhodozyma) فافیا رودوزیما (2

  )، نانوایی Saccharomyces cervisiae) ساکاروماسیس سرویزیه (3

  )، تولید الکل Saccharomyces cervisiae) ساکاروماسیس سرویزیه (4

پـذیر   هـاي زیـر امکـان    دستیابی به میزان زیاد ریبوفالوین با استفاده از کدام یـک از میکروارگانیسـم   -48

   باشد؟ می

1 (Ashbya gossypii    2 (Brevibacterium flavum  

3 (Penicillium chrysogenum  4 (Pseudomonas denitrificans 
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باشـد، توسـط کـدام یـک از      هـا مـی   ) که یکی از مؤثرترین بیوسـور فکتانـت  surfactinسورفکتین ( -49

   شود؟ هاي زیر تولید می باکتري

1 (E.coli    2 (Bacillus subtilis     

3 (Pseudomonas aeruginosa  4 (Staphy lococcus aureus 

   کند؟ سیلوم ممانعت می سیلین در پنی افزایش کدام یک از اسیدهاي آمینه زیر از سنتز پنی -50

  ) لیزین 4  ) گالیسین  3  ) والین 2  ) سیستئین 1

ظ گرم در لیتر شد. به لحـا  3سیلین در کشت بسته و در حضور الکتوز موجب افزایش تولید تا  تولید پنی -51

  توان براي دستیابی به تولید مشابه یا بیشتر جایگزین کرد؟   نظري کدام یک از فرایندهاي زیر را می

  ) افزودن تراکم باالي الکتوز به همراه گلوکز در کشت بسته 1

  ) افزودن گلوکز با ترکام باال به عنوان تنها منبع کربن در کشت بسته 2

  ن تنها منبع کربن در کشت باز ) افزودن گلوکز با تراکم پایین به عنوا3

  ) افزدن الکتوز در کشت بسته در حضور منبع نیتروژن اضافی 4

  کنند؟   تحت چه شرایطی به جاي اتانل، گلیسرول تولید می یههاي ساکارومیسس سرویز کشت -52

  ) دماي پایین 4  ) دماي باال 3  ) فشار اسمزي پایین 2  ) فشار اسمزي باال 1

  هاي زیر فاقد توان تثبیت ازت هستند؟   یکروارگانیسمکدام گروه از م -53

1 (Anabaena  2 (Frankia  3 (Nitrobacter  4 (Rhizobium 

  شود.   کریمه از خانواده .............. است و توسط ................ منتقل می -ویروس تب هموراژیک کنگو -54

   هوا  -) توگاویریده2  کنه   -) بونیا ویریده1

  مدفوع جوندگان   -) فیلویریده4  پشه  -ویریده) فالوي 3
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  :  بجز) داراي مشترکات زیراند TMVویروس پولیو (فلج اطفال) و ویروس موزائیک توتون ( -55

  مثبت دارند.  RNA) هر دو 2    ژن دارند.   ) تنوع آنتی1

  پلیمراز هستند.  RNA) حاوي 4  شود.  ها در ژنوم میزبان ادغام می ) ژنوم آن3

  هاي زیر در شرایط رسوبات اعماق دریاها فعال هستند؟   ام گروه از میکروارگانیسمکد -56

  هاي آهن   ) احیا کننده2    ها  ) متانوژن1

  هاي نیترات (دنیتریفیکاتورها)    ) احیاء کنندهSRB(  4هاي سولفات ( ) احیاء کننده3

   باشند؟ هاي زیر قادر به تولید آفالتوکسین می کدام گروه از کپک -57

1 (Aspergillus flavus, Aspergillus versicolor 

2 (Aspergillus parasiticus, Aspergilus flavus 

3 (Aspergillus flavus, Fusarium graminearum     

4 (Aspergillus parasiticus, Geotrichum candidum 

  تواند رخ دهد؟   ) چگونه میDeutromycotaهاي ناقص ( نوترکیبی ژنتیکی از یک نسل به نسل بعد در قارچ - 58

  کروموسومی  n2هاي   هاي حاصل از تقسیم میوز سلول ) آمیزش گامت1

  ها فاقد تولیدمثل جنسی بوده و لذا نوترکیبی ژنتیکی ندارند. ) این قارچ2

  ) از راه نوترکیبی ژنی در فرآیند کاهش کروموسومی طی میتوزهاي متوالی  3

  ها  هاي تصادفی متعدد در ژن ) منحصراً از راه رخداد جهش4

باشـد، وضـعیت نیـاز بـه      که عامل تخمیر قند به اتانول مـی  Saccharomyces cerevisiaeدر مخمر  -59

  اکسیژن براي تأمین رشد چگونه است؟  

  هوازي اجباري است.   ) داراي متابولیسم تنفس  بی1

  خمر است. هوازي، تنها راه تولید انرژي در این م ) تخمیر تحت شرایط بی2

  تواند به طور دائمی به حیات بدون اکسیژن دامه دهد.  ) مخمر داراي متابولیسم هوازي است و نمی3

  کند.  هوازي اختیاري است، زیرا در هر دو شرایط هوازي و تخمیري بخوبی رشد می ) مخمر داراي متابولیسم بی4
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   دارند؟ ها در تخمیر کفیر حضور مؤثر کدام مجموعه میکروارگانیسم -60

  ها  ها و کپک ها، الکتوباسیلوس ) بیفیدوباکتریوم2  ها و مخمرها  ها، کپک ) بیفیدوباکتریوم1

  ها و مخمرها  ها، الکتوباسیلوس ) الکتوکوکوس4  ها   ها، و الکتوکوکوس ) مخمرها، کپک3

    شناسی   مجموعه گیاه

  آیند.   ه و انشعابات ریشه از .............. به وجود میانشعاب ساقه ............ و انشعاب ریشه ............ بود -61

  ي محیطیه  دایره -اندوژن -) اگزوژن2  ي محیطیه  دایره -اگزوژن -) اندوژن1

  مریستم ریشه اي  -اندوژن -) اگزوژن4  اي  مریستم ریشه -اگزوژن -) اندوژن3

  ها چگونه است؟   نحوه تولیدمثل جنسی در دیاتومه -62

  ) Oogamy) اووگامی Anisogamy (2)() آنیزوگامی 1

  )Auxospore) از طریق تشکیل اگزوسپور Zoospore (  4)) از طریق تشکیل زئوسپور (3

  در هنگام برگزائی، فعالیت مریستم رأس ساقه تا کدام مرحله از تکوین برگ ادامه دارد؟   -63

  ی پهنک  ) گسترش نهای4  ها  ) تشکیل رگبرگ3  ) تشکیل پهنک  2  ) پریموردیوم  1

   شود؟ شناسی به چه معنا به کار برده می ) در قارچteleomorphواژه تلئومورف ( -64

  ) مرحله تولید اسپورهاي با دیواره ضخیم 2  ) مرحله تولید اسپورهاي زنجیري 1

  ) مرحله غیرجنسی قارچ 4    ) مرحله جنسی قارچ 3

  باشد؟  ود میکدام راسته داراي تا شش مرحله اسپوري در چرخه زندگی خ -65

1 (Erysiphles  2 (Mucorales  3 (Uredinales  4 (Ustilginales 

هاي پارانشـیمی اسـت و رویـان ایجـاد      تشکیل جنین از یک سلول پارانشیمی به دلیل ............... سلول -66

  شود. (از چپ به راست)   شده،............ نامیده می

1 (Totipotency- zygotic embryo  2 (Dedifferentiation- zygotic enbryo 

3 (Differentiation- Somatic embryo  4 (Totipotency- Somatic embryo 
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   ) در چه محدوده اي از طیف الکترومغناطیسی قرار دارد؟PARتشعشع فعال فتوسنتزي ( -67

  یکرومتر م 400 -700) 4  میکرومتر  7/0) بیش از 3  میکرومتر  4/0 – 7/0) 2  نانومتر  4/0 – 7/0) 1

  ها صحیح است؟   ) از جمله کاکتوسSucculentکدام گزینه در مورد گیاهان گوشتی ( -68

  ها در روز باز است.  هاي آن ) روزنه1

  اي عمیق هستند.  ) تنها داراي سیستم ریشه2

  هستند.  CAM) داراي مسیر فتوسنتزي 3

  شود.   یره میهاي بزرگ پارانشیمی ذخ سال، آب در درون سلول  ) در دوره خشک4

  ) که عوامل خارجی غیر زنده مسئول تغییرات محیطی هستند:  Successionنوعی از توالی ( -69

 Biogenic) بیوژنیک Autogenic  4) اتوژنیک Allelogenic  3) آللوژنیک Allogenic  2) آلوژنیک 1

   دار شبیه ساخته است؟ را به گیاهان دانه Selaginellaهاي زیر چرخه تولید مثلی  کدام یک از ویژگی -70

  ) مرحله خواب در رویان 2    ) تولید دانه گرده 1

  هاي نر و ماده درون دیواره هاگ  ) نمو گامتوفیت4  هاي نر و ماده به صورت آزاد  ) نمو گامتوفیت3

   گیرد؟ در عناصر آوند چوبی، لیگنین به چه صورت و در کدام قسمت دیواره سلولی قرار می -71

  ) با تشکیل پیوند، در قسمت سلولزي  2  وند، در ماتریکس ) با تشکل پی1

  ) به صورت الیه الیه، در ماتریکس 4  ) به صورت الیه الیه،در قسمت سلولزي 3

) موجود باشد احتمـال  Archegoniaدر صورتی که در گامتوفیت ماده تخمک کاج حداقل دو آرکگون ( -72

  ) وجود دارد؟  proembryoتشکیل چند پیش جنین (

1 (2  2 (6  3 (8  4 (24  

علیرغم پیشرفته بودن گیاهان گلدار از نظر تکاملی، کدام یک از موارد زیر نوع ابتدایی سیستم آونـدي   -73

)Actinosteleدهد؟   ) در این گیاهان را نشان می  

  اي علفی  ) ساقه دو لپه4  اي  ) ساقه تک لپه3  ایها   ) ریشه اکثر دولپه2  ها  اي ) ریشه اکثر تک لپه1
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اي در چـه قسـمت و    اي بـه سـاقه    در گیاهی که تحول آوندي کامل و کند دارد انتقال از ساختار ریشـه  -74

  افتد؟   چگونه اتفاق می

  ) در طول محور هیپوکوتیل و از طریق تولید آوندهاي چوبی و آبکشی بینابینی1

  ) در منطقه یقه و از طریق تولید آوندهاي چوبی و آبکشی بینابینی 2

  منطقه یقه و از طریق تولید آوندهاي چوبی  بینابینی  ) در3

  ) در طول محور هیپوکوتیل و از طریق تولید آوندهاي  چوبی بینابینی 4

  باشد.  به مفهوم تشکیل رویان از ................ می Adventive embryony, Apomixisدر پدیده  -75

   ) تقسیمات تخم پس از لقاح  2  ) باخت خورش  1

  ) سلول مادر مگاسپور 4  سلول مگاسپور  ) 3

  هاي زبر و میوه چهار فندقه است؟   در کدام تیره (خانواده) گیاهی عمدتاً گیاه واجد کرك -76

1 (Apocynaceae  2 (Boraginaceae  3 (Solanceae  4 (Oleaceae 

  کدام نگارش براي نام گونه کیسه کشیش صحیح است؟   -77

1 (Capsella bursa- psturis  2 (Capsella bursa pasturis 

3 (capsella bursa- pasturis   4 (Capsella bursa pasturis  

78- Cypsela شود؟ ي اطالق می (سیپسال) به میوه گیاهان کدام تیره   

1 (Astraceae  2 (Platanaceae  3 (Fagaceae  4 (Melastomataceae 

  هی است؟  متعلق به کدام خانواده (تیره) گیا Vacciniumجنس  -79

1 (Ebenaceae  2 (Ericaceae  3 (Primulaceae  4 (Plumbaginaceae 
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   رو متعلق به چه تاکسونی است؟ برش طولی گل در شکل روبه -80

  
1 (Apiaceae  2 (Rhamnaceae  3 (Punicaceae  4 (Maloideae 

  گویند؟  ) هلوتیپ چه میDuplicateبه نمونه مضاعف ( -81

  ) نئوتیپ 4  ) لکتوتیپ 3  ) پاراتیپ2  ) ایزوتیپ 1

  هاي زیروجود دارد؟   هاي روغنی در کدام یک از خانواده مجاري ترشحی محتوي رزین -82

1 (Araliaceae  2 (Apiaceae  3 (Cornaceae  4 (Datiscaceae 

  چیست؟  Vernonia acaulis (walt.) Gleasonاي:  منظور از نام گونه -83

  جنس دیگري معرفی شده است. در  walt) این گونه ابتدا به وسیله 1

  اند.  بطور مشترك معرفی نموده Gleasonو  walt) این گونه را 2

  منتشر نمود.  Gleasonبر روي نمونه هر بار یومی معرفی و بعداً  walt) این گونه را ابتدا 3

  معرفی نموده است.  waltبه افتخار  Gleason) این گونه را 4

  رود؟   تشخیص اسکلراید و فیبر از یکدیگر به کار می کدام یک از موارد زیر براي -84

  ها ) جایگاه متفاوت در اندامک2    ) ترکیب شیمیایی دیواره  1

  ) نوع دیواره و شکل سلول pit     4) شکل سلول و تعداد 3

  چیست؟  Apocynaceaeمیوه در خانواده  -85

   اي ) کپسول دوبرچه4  ) شفت 3  ) دو برگه متصل به هم 2  ) خورجین  1
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  ) چه تاکسونی است؟  3) و میوه (2)، ماده (1هاي نر ( شکل رو به رو متعلق به گل -86

  
  

1(A ln us   2 (Betula  3 (Juglans  4 (Salix 

   باشند؟ هاي سته می هاي واجد میوه هاي زیر تمامی تاکسون در کدام یک از مجموعه جنس -87

1 (Daphne, Melia, Danae, Nycandra  2 (Rubia, Galium, Ruscus, Cornus  

3 (Physalis, Capsicum, Solanum, Datura  4 (Lycopersicom, Mandragora, Atropa, 

Lycium  

  گویند؟  کند چه می به درختی (تبار نما) که روابط تکاملی گیاهان را بازسازي می -88

1 (Dendrogram   2 (Cladogram   3 (Histogram   4 (Phenogram 

  شود؟  شود چه نامیده می اي جدید ارائه می  شرح و توضیحی که در آن خصوصیات افتراقی گونه -89

1 (Flora   2 (Description  3 (Diagnose  4 (Monograph 

  درکاج، مرکبات و خشخاش به ترتیب ............... وجود دارند.   -90

  اي  مغ و رزین، مجاري ترشحی و لوله شیرابه) مجراي ص2  ) مجراي شیزوژن، کیسه ترشحی و مجراي ترشحی  1

  ) مجراي لیزیژن، مجراي ترشحی و کیسه ترشحی  4  اي  ) مجراي ترشحی، کیسه ترشحی و لوله شیرابه3
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    مجموعه جانورشناسی 

  هاي غده تیروئید چه نوع است؟   پوشش فولیکول -91

  بی مطبق ) مکع4  ) مکعبی ساده 3  ) سنگفرشی ساده 2  اي ساده    ) استوانه1

  شود؟   سلول مزانژیال در کجا دیده می -92

   هاي جمع کننده ادرار  ) لوله2  ) لوله پیچیده نزدیک  1

  هاي گلومرول  ) مویرگ4  ) کپسول بومن 3

  کدام یک در خصوص کانالی کولی صفراوي صحیح است؟   -93

   اند.  ) توسط سینوزوئیدهاي کبدي احاطه شده1

  اند.  بندي شده کم کامالً عایق) حفره آن توسط اتصاالت مح2

   ) محتویات آن به سمت سیاهرگ مرکزي جریان دارد. 3

  ) معموالً حاوي پالسماي خون هستند. 4

  دار محیطی کدام است؟   ترین الیه پوشاننده یک فیبر عصبی میلین خارجی -94

  ) میلین 4  ) سلول شوآن 3  ) تیغه پارچه 2  ) اندونوریوم 1

هـایی   هاي سینوزوئیدي کبـد بـه ترتیـب داراي چـه ویژگـی      یال و غشاء پایه مویرگهاي اندوتل سلول -95

  باشند؟   می

  ناپیوسته  -) منفذدار4  پیوسته -) منفذدار3  ناپیوسته  -) بدون منفذ2  پیوسته   -) بدون منفذ1

  در ساختار کدام یک غضروف فیبروزي وجود دارد؟   -96

  ) الله گوش 4  اي  ین مهره) دیسک ب3  ) برنش خارج ریوي 2  ) اپیگلوت  1

  توان نقشه سرنوشت جنین را تهیه کرد؟   هاي زیر می با انجام کدام از روش -97

  ) کشت بالستومرها در محیط خنثی  2  ) پیوند بالستومرها به  ناحیه دیگر جنین 1

  ) هر سه روش 4    ) نشاندار کردن بالستومرها 3
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  گیرند؟   جنین توتیاي دریاي به ترتیب از کدام یک منشأ می دهانی در  اندودرم  لوله گوارش و اکتودرم -98

  ماکرومر   -) میکرومر4  مزومر -) میکرومر3  مزومر   -) ماکرومر2  ماکرومر   -) ماکرومر1

  اندازد؟   چه یونی عامل سیتواستاتیک را در اووسیت از کار می -99

1(Ca 2+   2(Cu 2+   3(Na 1+   4(Mg 2+   

  شود؟   اي ظاهر می ها (لب پشتی پالستوپور) در دوزیستان، در چه ناحیه شیار ورود سلول -100

  ) مرز بین نوتوکورد و هالل خاکستري 2  ) قطب گیاهی 1

  احیه گیاهی ) مرز بین هالل خاکستري (پیش طناب عصبی) و ن4  ) قطب جانوري 3

101- G-actin شود؟   در اسپرم چه جانوري دیده می  

  ) توتیاي دریایی  4  ) دوزیستان  3  ) پستانداران  2  ) پرندگان  1

بعـد از تشـکیل    ICMهـاي   هاي خارج جنینی در دوقلوهاي یک تخمی که جدایی سلول وضعیت پرده -102

  آمنیون صورت گرفته، چگونه خواهد بود؟

  ) جفت مشترك و آمنیون مجزا2    مشترك   ) جفت و آمنیون1

  ) جفت مجزا و آمنیون مشترك  4    ) جفت و آمنیون مجزا 3

   شود؟ هاي جنسی اولیه ابتدا در چه بخشی از جنین پرندگان دیده می سلول -103

  ) هیپوبالست 4  ) مزودرم پاراکسیال 3  )  مزودرم حد واسط 2  بالست  ) اپی1

104- Kinetoplast ن چیست؟در تاژکدارا   

1 (DNA  2  متراکم درون یک میتوکندري (DNA اي  هسته  

  ) حفره نگهداري تاژه 4    اي  ) جسمک پایه3

  هاي آهکی کدام است و علت نامگذاري آن چیست؟   الرو شاخص در اسفنج -105

  واژگونی بالستوال  -) آمفی بالستوال2   برگی شکل -) پالنوال1

  داشتن بافت پارانشیمی  -نشیموال) پارا4    چرخان بودن   -) تروکوفور3
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  گیرد؟   وجه مشترك مرجانیان چیست و هضم و انتقال غذا توسط کدام قسمت صورت می -106

  حفره گوارشی -هاي گزنده ) سلول2  مزوگله   -) ترشح کربنات کلسیم1

  هاي گزنده  سلول -) کیسه (حفره) درونی4  هاي پوششی عضالنی  سلول -) داشتن تانتاکول3

هـا   نام دارنـد. مبنـاي نامگـذاري ایـن     Polycladidaو  Tricladidaهاي پهن آزادزي  و رده از کرمد -107

  چیست؟  

  ) انشعابات دستگاه گوارش سه و چند شاخه clade   2) انشعاب به سه یا چند 1

  ) سیستم عصبی سه و چند شاخه 4  ) تشکیل کالدوگرام سه و چند شاخه 3

  ) است؟  Nemertinaکدام ویژگی روبانیان ( -108

  قلب داراي ضربان معکوس شونده  -الروتورناریا – Mastax- Rhopalium) داشتن 1

  تعدد قلب -الرونوپلیوس -پیازمري -Buccul cirri) وجود 2

  فقدان قلب  -الروپیلیدیوم -خرطوم -Rhycnhocoe) وجود 3

  قلب ساده  -الروتروکوفور -سوهانک – Rhabdites) وجود 4

   شوند؟ داران کدام است و در کدام موقعیت تشکیل می هاي جنسی در شانه لمنشاء سلو -109

  کنار استاتوسیت   -) از الیه خارجی2  زیر صفحات شانه اي  -) اندودرم کانال گوارشی1

  کنار دهان  -) مزوگله4    کنار مخرج -) مزودرم3

   ؟شود نمی)مشاهده Hydroskletonها اسکلت آبی ( در کدام گروه -110

  هاي حلقوي پرتار   ) کرم4  تار هاي حلقوي کم ) کرم3  اي  هاي لوله  ) کرم2  هاي پهن آزادزي  م) کر1

   آن چیست؟ تبند تناسلی چیست و سرنوشرهاي خاکی کم در کرم -111

    تشیکل پیله   -اي ناحیه جلوئی بدن )  اپیدرم ضخیم و  غده1

  هتشکیل زرد -شود اي بافتی که پس از لقاح تشکیل می ) صفحه2

  ایجاد پوسته محافظ تخم  -) غدد ترشحی ضمیمه دستگاه تناسلی3

  درپوش منفذ تناسلی   -) غدد موقتی اپیدرمی4
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  کدام سیستم دفعی در عنکبوتیان است؟   -112

  اي  هاي شعله ) سیستم دفعی داراي سلول2  اي  هاي شعله ) غدد شاخکی و سلول1

  رانی  پیش هاي مالپیگی و غدد ) لوله4    ) غدد شاخکی (سبز)3

  ؟  دهد نمیسیستم عصبی در کدام گروه تشکیل یک شبکه عصبی  -113

  ) مرجانیان 4  هاي پهن آزاد   ) کرم3  داران  ) شانه2  ) خارپوستان 1

   باشد؟ هایی قابل تعمیم می اصل همساختی بر کدام نظریه علمی استوار است و در چه گروه -114

  ها و همگرایی  ه اشتقاق قاره) نظری2    ) نظریه بیوژنز و اصل توازي 1

  هاي داراي شباهت ظاهري واحد ) نظریه گزینش و گروه4  هاي داراي خاستگاه واحد ) نظریه تکامل و گروه3

  کدام عبارت در مورد آمفیوگزوس صحیح است؟   -115

  اي دارند.  ها نقش اندام صافی تغذیه ) جذب اکسیژن پوستی است و آبشش1

  دارد.  ) آبشش فقط در تنفس نقش2

  ) آبشش در تنفس و تشکیل اندام صافی تغذیه  همزمان نقش دارند. 3

  هاي آبشش ماهیان ابتدائی است.  ) آبشش داراي ساختار مشابه تیغه4

   ها از دم به قلب چگونه است؟ جریان خون سیاهرگی االسموبرانش -116

  قلب -سیاهرگ کاردینال -شبکه اضافی مویرگی اطراف کلیه -) دم1

  قلب -سیاهرگ کاردینال -شبکه اضافی مویرگی اطراف کلیه -سیاهگر باب کلیوي -م) د2

  قلب  -سیاهرگ کاردینال -سیاهرگ باب کلیوي -سیاهرگ اصلی خلفی -) دم3

  قلب -سیاهرگ کاردینال -سیاهرگ باب کلیوي -سیاهرگ اصلی کاردینال -) دم4

  کند؟    خزندگان نزدیک می کدام صفات زیر به ترتیب دوزیستان را به ماهیان و -117

  اندام حرکتی چهار انگشتی  -دار ) تخم آمنیون2  اي  اندام حرکتی باله -دار ) تخم آمنیون1

  اندام حرکتی چهار انگشتی  -آمنیون ) تخم بی4  انگشتی  اندام حرکتی پنج -آمنیون ) تخم بی3
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اي خزنـدگان    هاي آرواره ام استخوانهاي چکشی و سندانی گوش میانی در پستانداران با کد استخوانچه -118

  اند؟    به ترتیب همساخت

  ) استخوان صماخ و مکعبی 4  اي و مکعبی  ) زاویه3  ) مفصلی و مکعبی 2  ) مکعبی و مفصلی 1

  کدام صفت زیر، شاخص پرندگان در سطح رده است؟   -119

  ) پر 4  ) تیغه کارینا 3  ) بال2  هاي توخالی   ) استخوان1

آید و کـام ثـانوي     یداران جداره کامالً استخوانی در اطراف مغز به وجود م هاي مهره وه از ردهدر کدام گر -120

   گیرد؟ شکل می

  ) مچ بالگان 4  ) دوزیستان 3  ) پستانداران 2  ) خزندگان 1
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  مجموعه تست

)در پیچ بتا -1 turns)β نوع دوم(TypeII)  آمینه در پیچ کدام است؟  سومین اسید  

  ) glycine) گلیسین (4  ) پرولین فرم سیس3  ) پرولین فرم ترانس 2  ) آسپارتیک اسید 1

   باشد؟ استر می کدام یک از لیپیدهاي زیر حاوي پیوند فسفو دي -2

  ) سرامید 4  ) کاردیولیپین  3  ) سربروزید 2  ) اسفنگوزین 1

سـدیم اسـتات    M1/0استیک اسـید و   M01/0ی متشکل از محلول pHباشد،  76/4استیکاسید  pkaاگر -3

   کدام است؟

1 (76/3  2 (76/4  3 (26/5  4 (76/5  

آالنیل هیدروکسیداز، ملکول اکسـیژن   ) توسط آنزیم فنیلTyrosineدر تبدل فنیل آالنیل به تیروزین ( -4

  گیرد؟   به چه صورت مورد استفاده قرار می

  آید.  روکسیل در می) هر دو اتم اکسیژن بصورت گروه هید1

  آید.  ) یک اتم اکسیژن بصورت گروه هیدروکسیل و یک اتم بصورت گروه کربوکسیل در می2

  آید.  ) یک اتم اکسیژن بصورت گروه هیدروکسیل و یک اتم اکسیژن به صورت ملکول آب در می3

  آید.  ) در میketone) یک اتم اکسیژن بصورت گروه هیدروکسیل و اتم دیگر اکسیژن بصورت عامل ستونی (4

) الزم اسـت ملکـول فارنسـیل پیروفسـفات     Squaleneدر بیوسنتز کلسترول، براي ایجاد اسـکوآلین (  -5

)Farnesyl Pyrophospateگردد؟   هاي زیر ترکیب می ) با کدام یک از ملکول  

    ) ژرانیل ژرانیل پیرو فسفات2  ) فارنسیل پیروفسفات 1

  ل آلیل پیروفسفات متی ) دي4  ) ژرانیل پیرو فسفات 3
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  دهد؟   را بهتر نشان می C11کدام یک محصول حاصل از بتاکسیداسیون اسید چرب -6

  +NADH,Hو پنج FADH2) شش استیل کوآ، پنج1

  +NADH,Hو چهار تا FADH2) یک پروپیونیل کوآ، چهار تا استیل کوآ، چهارتا2

  +NADH,Hو پنج تا FADH2) یک پروپیونیل کوآ، پنج  استیل کوآ، پنج تا3

  +NADH,Hو شش FADH2) یک پروپونیل کوآ، شش استیل کوآ، شش4

کنـد؟ محصـول جـانبی آن     پیروفسفات سینتتاز چه واکنشی را کاتالیز مـی  -1فسفو ریبوزیل  -5آنزیم  -7

   چیست؟

 ADP -فسفات از طریق مسیر پنتوز فسفات 5) تشکیل ریبوز 1

   ATPیک مولکول  -فسفات 5) انتقال دو گروه فسفات به ریبولوز 2

  AMPیک مولکول  -اتفسف 5به ریبوز  ATP) انتقال یک گروه پیروفسفات از 3

   AMP -هاي تولید شده در مسیر پنتور فسفات به ریبوز آزاد ) انتقال فسفات4

آز موجود در غشاهاي پالسمایی توسط کـدام تغییـر شـیمیایی     ATPپتاسیم  -هاي سدیم فعالیت پمپ -8

)modificationشود؟ ) تنظیم می   

  ) مرستیالسیون4  ) هیدروکسیالسیون3  ) گیلیکوزیالسیون2  ) فسفریالسیون1

به ترتیب کدام هـا   Bو Aواکنش هاي زیر در کجا انجام می شوند و موآنزیم هاي مشخص شده به صورت  -9

  می باشند؟

  

  TPP.Bبیوتین و  ،A) در مخمر آبجو و1

,A NADH.B) در بافت چربی و2 NADH+   

  NADH,B، تیامین پیروفسفات وA) در مخمر و3

,A TPPBاي و ) در بافت ماهیچه4 NAD+  
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  ؟ باشد نمیسرنوشت کاتابولیسمی پیروات کدام ترکیب  -10

  ) تولید اتانول A   4) تولید استیل کوآنزیم PEP  3تولید  )2  ) تولید الکتات 1

  بجز:اند  همه موارد زیر در مورد زنجیره انتقال الکترون صحیح -11

  جفت شده است.   مستقیماً TCAبا چرخه  II) از طریق کمپلکس 1

  پذیرد.  می IIو کمپلکس  Iها را از کمپلکس  ها و الکترون ، پروتونQ) کوآنزیم 2

  کند.  به ماتریکس میتوکندري پمپ می ATP-synthaseاندازي  ها را جهت راه ن) پروتو3

  شود.   دار و فلزات در جهت انتقال پروتون و الکترون استفاده می هاي هم ها، پروتئین ) از مشتقات ویتامین4

   خون دارد؟ pHتري در تنظیم  هاي تامپونی زیر نقش فعال کدام یک از سیستم -12

1 (ATP/ADP  2(HHb / HbO2    3(Na HPO / NaH PO2 4 2 4   4(HCO / H CO3 2 2
−   

   ؟باشد نمی) صحیح PEKکدام گزینه در مورد آنزیم فسفوفروکتوکیناز ( -13

  شود.   مهار می ATP) توسط 2    شود.  ) باسیترات مهار می1

  شود.  بیس فسفات فعال می 6و  2توز ) توسط فروک4  شود.   ) توسط گلوکاگون فعال می3

هـاي احیـاء    به عنوان اکـی واالن  NADPHو هم از  NADHتواند هم از  هاي زیر می کدام یک از آنزیم -14

   کننده استفاده کند؟

1 (HMG- کوA-  دي هیدروفوالت ردوکتاز 2    ردوکتاز (  

  ) گلوتامات دهیدروژناز 4  فسفات دهیدروژناز  -3) گلیسرآلدئید 3

  :بجزشود   هر کدام از مسیرهاي متابولیسمی توسط آنزیم مشخص شده کنترل می -15

  HMG-COA reductase) سنتز کلسترول توسط 1

  ) سنتز اسیدهاي چرب توسط استیل کوآکربوکسیالز  2

  I) چرخه اوره توسط کرباموئیل فسفات سنتتاز 3

 II(CATII)از ) بتا اکسیداسیون اسیدهاي چرب توسط کارنیتین اسیل ترانسفر4
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) گوانین، کـدام ترکیـب زیـر    deamination) در اثر د آمینه شدن (purinesها ( در کاتابولیسم پورین -16

  گردد؟   حاصل می

  )xanthine) گزانتین hypoxanthine (  2)) هپیوگزانتین (1

  ) uric acid) اسیداوریک Inosine(    4)) اینوزین (3

) توسط آنـزیم استواسـتات دکربوکسـیالز، کـدام     acetoacetate( در اثر دکربوکسیله شد استواستات -17

   گردد؟ ترکیب زیر ایجاد می

    ) استیل کوآ2    ) استون 1

  هیدروکسی بوتیرات   -) بتاacetaldehyde(  4) استالدئید (3

  هاي زیر امکان شناسایی تعداد آمینو اسیدهاي میتونین پروتئین وجود دارد؟   در کدام یک از روش -18

  ) هضم با ترمولیزین 4  ) هضم باکیموتریپسین  3  ) هضم با سیانوژن برومید 2  ضم با تریپسین ) ه1

هـاي زیـر مـورد     ي تکنیـک  هاي یک بافت در تکنیک پروتئومیکس همه در مطالعه الگوي بیان پروتئین -19

  :بجزگیرند  استفاده قرار می

1 (IEF    2 (SDS-PAGE     

  ) CDنمایی دورانی ( ) طیف سنجی دو رنگ4    ) طیف جرمی  3

ایـن   pIخواهیم از ستون کروماتوگرافی تعویض یـونی اسـتفاده کنـیم. اگـر       براي تخلیص پروتئینی می -20

هاي زیر قابلیت اتصال  داشته باشیم. کدام یک از رزین pH 0/6باشد و محلولی از این پروتئین در  8پروتئین 

  به این پروتئین را خواهد داشت؟  

      Q-Sepharose) رزین 1

 Sephadex G-50) رزین 2

    (CM-cellulose)) رزین کربوکسی متیل سلولز 3

  ) DEAE-celluloseاتیل آمینواتیل سلولز ( ) رزین دي4
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  آید؟  در مکانیسم عمل کدام آنزیم حد واسط کوواالنی بوجود می -21

    ) کیموتریپسین  2  ) لیزوزیم 1

  امیالز ) آسپارتات ترانس کرب4  ) کربونیک انهیدراز3

  هاي سوپراکسید دسموتاز و پراکسیداز کدام است؟   محصور مشترك آنزیم -22

1(O2   2 (OH  3(H O2   4(H O2 2   

   کند؟ سوبسترایش عمل می -Dو  Lهاي زیر بر روي هر دو نوع  کدام یک از آنزیم -23

  ) هیدروکسیالزها 4  ) ایزومرازها  3  ) راسمازها  2  مرزها  ) اپی1

کدام یک از پارامترهاي زیر جهت بررسی ویژگی آنزیم نسبت به یـک سوبسـترا مـورد اسـتفاده قـرار       -24

  گیرد؟   می

1(iK   2(calK   3(maxV   4(cal mK / K   

  کدام یک از جمالت زیر صحیح است؟   Aدر رابطه با آنزیم پروتئین کیناز  -25

  ) است. Rجایگاه تنظیم ( 2) و Cجایگاه کاتالیتیک ( 2) در غیاب فعال کننده داراي 1

  . شود تجزیه می Rو دو واحد  C2) با اتصال فعال کننده به یک واحد2

  شود.  فعال می NADH) بوسیله 3

  شود.  فعال می ATP) به وسیله 4

  دهد؟    چگونه فعالیت آنزیمی را تحت تأثیر قرار می pHتغییرات  -26

  ) تغییر حالت یونیزاسیون سوبسترا  2    ) تغییر ساختار سه بعدي 1

  ) هر سه مورد 4  ) تغییر حالت یونیزاسیون آمینو اسیدهاي جایگاه فعال3

   باشد؟ دام اسید آمینه بر روي کربن بتاي خود داراي انشعاب میک -27

  ) گلوتامین  4  ) تیروزین 3  ) تریپتوفان  2  ) ایزولوسین 1
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  را دارد؟   αهاي زیر کمترین احتمال حضور در یک مارپیچ کدام یک از اسید آمینه -28

  ) لیزین 4   ) والین 3  ) گلوتامیک اسید  2  ) پرولین 1

  ناشی از نقص فعالیت کدام آنزیم است؟   Oبیماري ذخیره گلیکوژن نوع  -29

  گلوکوزیداز   6و  1) آمیلو 4  فسفاتاز  6) گلوکز 3  ) گلیکوژن سنتاز 2  ساز  ) شاخه1

  هاي زیر در واکنش تبدیل هموسیستئین به متیونین مستقیماً  نقش دارد؟   کدام یک از ویتامین -30

  (بیوتین)  H) ویتامین 4  (پرودکسال) B6) ویتامین3  (کوباالمین)  B12) ویتامین2  (تیامین) B1) ویتامین1

    ژنتیک  

coloredهاي فنوتیپی  نسبت ،F2در گیاهان نسل -31 : colorless9 7
16 16

مشاهده شده است. چقدر احتمال دارد  

فوق که به طور اتفـاقی انتخـاب مـی     F2ي افراد نسل رنگین از مجموعه F2همه فرزندان  حاصل از خودلقاحی

  شود، رنگین باشند؟  

1(1
16

   2(1
9

   3(1
4

   4(1
3

   

در قارچ نوراسپورا تتراد منظم بوده، ترتیب قرارگیري اسپورها در تتـراد از بـاال و پـایین تـابع ترتیـب       -32

صـل وقـوع   در زیگوت نوراسپورا از باال به پایین است. بنابراین کدام تتـراد حا  I–کروماتیدها در متافاز میوز 

  تقسیمات میوزي در زیگوت نشان داده شده در طرح مقابل است؟  

  

1(
AB
Ab
aB
ab

   2(
Ab
AB
aB
ab

   3(
aB
AB
Ab
ab

   4(
aB
Ab
AB
ab
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 ,Yدو نوع کروموزوم جنسی در گوسفندان، جنس ماده هومومگامتیک و جنس نر هتروگامتیک بوده و  -33

X اي از گوسفندان که تعادل هاردي واینبرگ وجود دارد مشاهده گردیـد کـه فراوانـی     وجود دارد. در جامعه

ي  ها است. با توجـه بـه اطالعـات بـاال و نتیجـه      در ماده -aدر بین نرها بیشتر از فراوانی فنوتیپ  -aفنوتیپ 

ي فنـوتیپی   توان نتیجه گرفت که: پدیـده  این جامعه گوسفندان میاي از  برخورد صورت گرفته  بین نر و ماده

a- شود.  توسط یک ژن ................ کنترل می  

  

  

  

  

  ي عملش محدود به جنس است.  ) اتوزومی که نتیجه2  ي عملش متأثر از جنسیت است.  ) اتوزومی که نتیجه 1

 -Y ) وابسته به کروموزومX    4 -) بارز وابسته به کروموزوم3

ي اصول مندل هر یک  هاي یک ژن مفروض بر پایه در آمیزش دو موش ناخالص (هتروزیگوت) از نظر آلل -34

2هاي مربوطه به نسبت از فنوتیپ
3

1و 
3

  حاصل شده است. کدام گزینه توصیف درستی از این مشاهده است؟   

  آیند.  ها پدید نمی ها در بین زاده شود و برخی از ژنوتیپ وجب مرگ می) یکی از دو آلل م1

  شود.  گذارد و مانع بروز فنوتیپ مورد انتظار می ) وجود یک آلل اپیستاتیک بر ژنوتیپ خالص بارز اثر می2

  آورند.  پدید نمیها فنوتیپ مورد نظر را  است در نتیجه برخی از ژنوتیپ Null) آلل بارز در هر دو والد از نوع جهش 3

گذارد و مانع بروز فنوتیپ مورد انتظـار   آلل اپیستاتیک در ژن دیگر بر ژنوتیپ خالص در صفت نهفته اثر می ) وجود یک 4

  می شود. 
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Bي وابسته به اتوزوم بوده، سه الل شناخته شـده  ABO –ي سیستم خونی  لوکوس کنترل کننده -35 Ai, I , I 

A(Iدارد. الل B(Iبا الل ( ي  بارزند. با توجه به اطالعـات بـاال و شـجره     iها نسبت به الل  آن هم بارز و هر دوي  (

 –) داراي گروه خـونی  III -2و فرد ( AB) داراي گروه خونی III -1مقابل، چند درصد احتمال دارد که فرد (

B گردد؟   

  
1 (25/6  2 (5/12  3 (50  4 (75  

آیـد. از   هاي دو ژن مجزا در شکل نهفتـه پدیـد مـی    آلبینیسم در نوعی حلزون از تأثیر اپیستاتیک  الل -36

آمیزش یک حلزون با ژنوتیپ خالص در هر دو ژن (یکی در حالت بارز و یکی درحالت نهفته) و یک حلزون بـا  

  گزینه درست داده شده است؟   ها در کدام ژنوتیپ ناخالص در هر دو ژن نسبت زاده

1(7
16
9آلبینو، 

16
1)2  وحشی    

16
15آلبینو، 

16
  ) 4  ) 3  طبیعی    

ادر مـرد سـندروم دان   زن و شوهري از لحاظ فنوتیپی طبیعی، دو فرزند مبتال به سندروم دان دارند. بـر  -37

ي ایـن مشـاهدات کـدام گزینـه زیـر       اي مبتال به سندرم دان داشته است. بر پایه داشته و خواهرش نیز بچه

  درست است؟  

  کروموزومی است.  47) کاریوتیپ زن 2  کروموزومی است.  47) کاریوتیپ مرد 1

کرومـوزومی   47 در ایـن خـانواده همـه    ) فرزندان مبـتال 4  کروموزومی است.  45) خواهر مرد در کاریوتیپ خویش 3

  دارند .
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) نسبت به کوتـاهی و نیـز   Lهاي زیر به دست آمده، اگر الل بال بلندي ( از آمیزش دو مگس سرکه، زاده -38

  اي بودن غالب باشد، فنوتیپ والدین کدام است؟   ) نسبت به قهوهRالل قرمزي چشم (

چشـم   -: بال کوتـاه 16چشم قرمز،  -: بال کوتاه18 -اي قهوهچشم  -: بال بلند53چشم قرمز،  -: بال بلند51(

  اي)   قهوه

1 (LLRR llrr×  2(llRR Llrr×   3(LlRr LlRr×   4(Llrr LlRr×   

را بـا کـدوي دراز آمیـزش     میوه کدو به سه شکل مختلف پهن، دراز و کروي وجود دارد. اگر کدوي پهن -39

عـدد پهـن بـه     45عـدد دراز و   5عدد کروي،  30گیاه حاصل در نسل دوم  80در میان   دهیم (هر دو خالص)،

   ها چگونه است؟ آید. همکاري ژن وجود می

  هاي مضاعف بارز  ) ژن2  هاي بارز و نهفته  ) اثر متقابل ژن1

  افزایشی  هاي مضاعف با اثر ) ژن4    هاي مضاعف نهفته  ) ژن3

  هاي زیر در مورد رانش ژنتیکی (دریفت ژنتیکی) درست است؟   کدم یک از ویژگی -40

  ) تغییرات ژنتیکی که در تکامل زیستی نقش ندارند. 1

  دهد.   ) نیروي غیر تکاملی و مستقل از اندازه جمعیت روي می2

  دهد.  هاي بزرگ روي می ) نیروي تکاملی متأثر از انتخاب طبیعی و در جمعیت3

  دهد.  هاي کوچک روي می ) نیروي تکاملی مستقل از انتخاب طبیعی و در جمعیت4

)  در انسان، .................. بیماري از نوع مرکـوپلی سـاکاریدوز   Hurler Syndromeدر نشانگان هورلر ( -41

  است و الگوي توارثی آن ............... است.  

  مغلوب اتوزومی   -دترین) شدی2  غالب اتوزومی    -) شدیدترین1

 Xغالب وابسته به  -ترین ) خفیفX  4مغلوب وابسته به  –) خفیف ترین 3
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   ها و تقسیم سلولی در انسان، کدام گزینه زیر، درست است؟ در خصوص کروموزوم -42
  ) ادغام سانترومري بازوهاي بلند دو کروموزوم اکروسانتریک قابل شناسایی نیست. 1

  دهد.  هاي هومولوگ رخ می اورها (کیاسماتا) بین کروموزم جدا شده و کراس  Iگام میوز ها هن واالن ) بی2

  دهد.  ) تقسیمات سلولی اولیه در گامیتوژنز میتوزي هستند، میوز تنها در تقسیم نهایی رخ می3

  کنند.  ازي میهاي سوماتیکی همانندس هاي جنسی به مراتب زودتر از کروموزوم ) در یک تخم لقاح بافته کروموزوم4

  کند؟   ) را مشخص میWobbleي ( کدام باز پدیده -43
  دون باز ک ′5) انتهاي4  آنتی کدون  باز  ′5) انتهاي3  باز کدون   ′3) انتهاي2  باز آنتی کدون  ′3) انتهاي1

   درست است؟ DNAاي  کدام یک از دسته روابط زیر در مورد درصد بازهاي یک مولکول دورشته -44

1 (A T A G,A T G C,A C G T,
C G C T

1+
= + = + + = + =

+
  

2(A G A G,A G T C,A C G T,
C T T C

1+
= + = + + = + =

+
  

3(A T A G,A G T C,A C G T,
C G C T

1+
= + = + + = + =

+
  

4(A C A G,A T G C,A C G T,
C T T C

1+
= + = + + = + =

+
   

) رخ Replication forkهـاي همانندسـازي (   گـال اي که طـی همانندسـازي در چن   رویدادهاي عمده -45

  دهد، عبارتند از:   می
را  Lagingو   Leadingهـاي جدیـد    رشته IIIپلیمراز  DNAافتند و  از پیچ و تاب می DNAهاي والدي  ) رشته1

  سازند.  می

2 (DNA  پلیمرازI هاي  رشتهLeading  وLaging از جـدا کـردن    هاي بازمانده سازند و در همان حال شکاف را می

  شود.   پرایمرها توسط لیگازپر می

اي والـدي هسـتند بـا     که مکمل رشته DNAدهند، زیرا پرایمرهاي  رخ می Lagingو  Leadingهاي  ) سنتز رشته3

    شوند.  و پرایماز به یکدیگر وصل می Iپلیمراز  DNAعمل هماهنگ 

4 (DNA  پلیمرازIII هـاي   و اگزونوکلئازي رشـته  هاي پلیمرازي به کمک اعمال توأم فعالیتDNA    والـدي را هضـم و

  سازند.   را می Lagingو  Leadingهاي جدید  سازند و در همان حال رشته جدا می
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  ها، کدام گزینه درست است؟   پیرامون تنظیم بیان ژن در یوکاریوت -46

  هستند.  Cis-actingهاي رونویسی  ) عامل1

  پروموتر دارند. هاي موجودات یوکاریوت، تنها یک  ) ژن2

  هستند.  Cis- acting) عناصر تنظیم کننده واقع در ناحیه پروموتر 3

  دهد.  هاي پستانداران رخ می در عموم ژن Alternative Splicing) پدیده 4

   در ژنوم انسان، کدام گزینه درست است؟ DNAهاي  در ارتباط با انواع توالی -47

  شوند.   به هفت گروه مهم تقسیم میي تکراري پشت سر هم DNAهاي  ) توالی1

2 (DNA جفت بازي است.  6کیلو باز از تکرارهاي  15تا  10ي تلومري داراي  

3 (DNA جفت بازي است.  5جفت باز از تکرارهاي  1000ي تلومري داراي حدود  

  دهد.  تشکیل می SINESهاي معروف به  درصد از ژنوم انسان را توالی 15) حدود 4

  هاي ژنی، صحیح است؟   زیر درباره جهشکدام گزینه  -48

  شوند.  هاي تغییر چارچوب از کدون ایست نابالغ واقع در پایین دست جهش نتیجه می ) اکثر جهش1

  دهد.   پپتیدي حاصل از ژن را تغییر می ، جهشی است که فرآورده پلیSynonymous) جهش 2

  دهد.  اصل از ژن را تغییر نمیپپتیدي ح ، جهشی است که فرآورده پلیnon-Synonymous) جهش 3

  شود.  همواره موجب از دست رفتن کامل فراورده ژنی می Loss of function) جهش 4

   شود؟ ) میuninducibleهاي زیر القاناپذیري ( با کدام یک از جهش E.coliدر  lactoseاپرون  -49

1(clacO   2(alac I−   3(lacI−   4(slac I مش  

اپراتور)، با داشـتن   -Oپروموتر و  -Pباشد. ( می IPOZYAکه به صورت lacبا توجه به نقشه ژنی اپرون  -50

ژنوتیپ
cI P O Z Y A

I P O Y A

+ + − + −

+ − + −   گردند؟   هاي ساختاري بیان می کدام یک از ژن +

1 (A  2 (Y  3 (Z   4 هر سه مورد (  
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  ها نقش دارد چرا؟  در رونویسی یوکاریوت atlenuationآیا پدیده  -51

  همزمانی رونویسی و ترجمه است.   atlenuation) خیر، چون یکی از ضروریات وجود مکانیسم 1

   پلی سیسترونی است. RNAسنتز  atlenuationچون یکی از ضروریات وجود مکانیسم  ) خیر،2

ها اثر  هاي ساختاري در یک راه زیست شیمیایی ویژه در یوکاریوت ها بر رونویسی ژن ) خیر، در دسترسی بودن متابولیت3

  ندارد. 

هـا در شـرایط خـاص رخ     هـا و هـم در یوکـاریوت    ) بلی، این نوعی مکانیسم کنترل رونویسی است که هم در پروکاریوت4

  دهد.  می

   هاي یوکاریوتی چیست؟ ) مجاور ژنLCR )Lecus Control Regionناحیه  -52

  شود.  هاي شناسایی می ) توسط مهار کننده1

  ) مسئول غیر فعال شدن کروماتین در این ناحیه است. 2

  شود. شناخته می IIمراز  پلیRNA) ترادفی است که توسط 3

  کنند.  اده میهایی است که کروماتین را در آن ناحیه براي رونویسی آم ) مکان شناسایی پروتئین4

  شوند، چه نام دارند؟   هایی که در اثر تغییر تکرارهاي سه نوکلئوتیدي در ژنوم انسان ایجاد می جهش -53

1 (Dynamic Mutation    2 (Insertional Mutation    

3 (Transitional Mutation  4 (Splice Site Mutation 

صال انگشت روي بـه ............. بـه عنـوان .................. عمـل     هایی که داراي یک .............. هستند، با ات ژن -54

  کنند.    می

Paird (PAX)) جعبه 1 Zinc- Finger) موتیــــــــف Enhancer   2 ←پروموتور  ← ← DNA ← 

Enhancer 

TATTAجعبه  ←Parid(PAX)) جعبه3 ← Silencer  4 ــف ــل  ← Zinc- Finger ← DNA) موتیـ عامـ

  رونویسی  
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، عالوه بر تعیین نقش اصلی ژن Sryاوي ترانسژن ح XXهاي ترانسژنیک با کاریوتیپ  در آزمایش موش -55

Sry در تعیین جنسیت نر کدام دستاورد دیگر حاصل این آزمایش است؟  

    در تمایز بیضه Sry) نقش ژن 1

  هاي تناسلی خارجی  در تکوین اندام Sry) نقش مستقیم 2

  اي دارند. ها ج هاي دیگر دخیل در تعیین جنسیت نر که بر روي سایر کروموزوم ) وجود ژن3

  در موش ترانسژنیک  Xهاي پیوسته به کروموزوم  ) غیر فعال ژن، ژن4

  ها دارد؟   ) چه نقشی در بیان ژنRNAiیا ( SiRNAروش  -56

  هاست سنس ها کامالً مانند آنتی سازي ژن ) فعالیت خاموش1

  سازي یا کاهش بیان یک ژن، تنها در سطح ژنومیک ) خاموش2

  یان یک ژن در تمام سطوح بیان ژن سازي یا کاهش ب ) خاموش3

  سازي ژن، تنها در سطح ترانسکریپتومیک   ) فعالیت خاموش4

در کدام حالت ممکن است یک ژنوتیپ هتروزیگوت ارزش سازشی بیشتري در مقایسـه بـا دو ژنوتیـپ     -57

  هموزیگوت همان ژن را داشته باشد؟

  زیگوتی   ) حالت همی2    ها  ) وجود ابر ژن1

  )transient polymorphism) چند شکلی گذرا heterozygote advantage(  4)وزیگوتی () برتري هتر3

  صحیح است؟  DNA-DNA Hybridizationکدام موارد در بررسی فیلوژنی با استفاده از روش  -58

  هیبرید و مقایسه پایداري دمایی آن  DNAهاي تکراري، تشکیل   ) حذف توالی1

  گیري طول آن هیبرید و اندازه DNAتشکیل  اي، هاي تک نسخه ) حذف توالی2

  ها  ها در گونه اي و مقایسه کمی آن هاي تکراري و تک نسخه ) حفظ هر دو نوع توالی3

  ها در تشکیل مولکول هیبرید   اي و بررسی رقابت آن هاي تک نسخه هاي تکراري در کنار توالی ) تکثیر توالی4
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هـاي   و به دنبـال آن مضـاعف شـدن کرومـوزوم     Bو  Aاراي ژنوم هاي د فراورده دو رگه سازي بین گونه -59

  چنین هیبریدي چیست؟  

 AABB) تشکیل یک اتوتتراپلوئید AABB  2) تشکیل یک آلوتتراپلوئید 1

 AB) تشکیل یک اتوتتراپلوئید AB  4) تشکیل یک آلوتتراپلوئید 3

  داند؟    مان، ثابت میکدام مفهوم تکاملی نرخ انباشته شدن تغییرات جهشی را در خالل ز -60

 Balanced) چنـــد شــــکلی متعـــادل شــــده Heterozygote supreriority(  2  )) برتري هتروزیگوتی (1

polymorphism(  

  )Directed evolutionدار ( ) تکامل زیستی جهتMolecular clock(  4) ساعت مولکولی تکامل زیستی (3

    بیوفیزیک 

  ح است؟  ي اسمز کدام عبارت صحی در مورد پدیده -61

  رود.  ) با گذشت زمان سیستم لزوماً  به سمت تعادل پیش نمی1

  یابد تا سیستم به تعادل برسد.  ) حالل از محیط رقیق به محیط غلیظ جریان می2

  یابد تا سیستم به تعادل برسد.  ) حل شونده از محیط غلیظ به محیط رقیق جریان می3

  تد تا سیستم به تعادل برسد. اف ) جریان حالل و حل شونده توأم اتفاق می4

  شوند.  هاي .............. تلقی می هاي حاوي میسل جزء محلول محیط -62

  ) کلوئیدي و پایدار 4  ) کلوئیدي و ناپایدار 3  ) حقیقی و پایدار 2  ) حقیقی و ناپایدار 1

  غشاءهاي بیولوژیک چیست؟    علت سیالیت -63

  ي سازنده غشاء) امکان جذب آب و تغییر آرایش لیپیدها1

  ) ساختار شبه مایع لیپیدهاي سازنده غشاء2

  گردد.   هاي غشاء که منجر به شکست سختی لیپیدها می ) وجود پروتئین3

  ب در بین الیه غشاء فسفولیپیدي   ) وجود آ4
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  شود کدام است؟   ها می انواع حرکات ملکولی لیپیدهاي موجود در غشاء که منجر به انتشار آن -64

  رخشی حول محور طولی، فلیپ فالپ، جابجایی عرضی ) حرکت چ1

  ) چرخش ملکولی حول پیوند دوگانه در زنجیره اسید چرب، انحناء زنجیره 2

  هاي سیس و ترانس.  رایش ) حرکات منجر به ایجاد آ3

  ) ورود و خروج لیپید به غشاء ایجاد انحناء در غشاء و جابجایی سرهاي قطبی در جهت محور عمود به غشاء4

را در نظر بگیرید (مطابق جدول). در صـورتی کـه پایـداري     C , B, Aاي حاوي سه نوع پروتئین  نمونه -65

سازي ایـن سـه پـروتئین بـا اسـتفاده از       کمتر از دو پروتئین دیگر باشد کدام گزینه براي خالص Cپروتئین 

) و تمـایلی  Jon exchange). تبـادل یـونی (  gel filtrationهـاي کرومـاتوگرافی ژل فیلتراسـیون (    روش

)affinityتر است؟   ) مناسب  

C B A   

72
6  

  تعداد اسیدهاي آمینه  273  254

  محلول حاوي نمونه pHبارالکتریکی در   +6  -3  -2

  

  ) ابتدا تبادل یونی سپس تمایلی 2  ) ابتدا تمایلی سپس ژل فیلتراسیون  1

  سیون سپس تبادل یونی ) ابتدا ژل فیلترا4  ) ابتدا تبادل یونی سپس ژل فیلتراسیون 3

کدام روش براي بررسی نقش یک اتم هیدروژن در تشکیل پیوند هیدروژنی در یـک مولکـول کوچـک     -66

  تر است؟   مناسب

  سنجی ماوراء بنفش  ) طیف2    سنجی مادون قرمز  ) طیف1

  اي  ) طیف سنجی رزونسانس مغناطیسی هسته4  ) طیف سنجی فلوئور سانس 3
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اي در مقایسـه بـا سـایر     سـنجی رزونـانس مغناطیسـی هسـته     توان مزیت روش طیف کدام مورد را می -67

   سنجی در نظر گرفت؟ هاي طیف روش

    ) حساسیت زیاد 1

  گیري کوتاه ) زمان طیف2

      ) قدرت تفکیک باال 3

  هاي عناصر مختلف ي ایزوتوپ سنجی از همه ) امکان بارگیري براي طیف4

کننده بکارگیري روش بلورنگاري با پرتوایکس براي مطالعه ساختمان کدام مورد مهمترین عامل محدود  -68

  هاست؟   سه بعدي پروتئین

  تر باشد.  تواند از حد بخصوصی بزرگ ها را با این روش مطالعه کرد نمی توان آن هایی که می ) اندازه مولکول1

  شکل و در بعضی موارد غیر عملی است. ) براي ایجاد بلور مقادیر زیادي از ماده مورد نظر الزم است که تهیه آن م2

  ها در بلور در مقایسه با محیط محلول و محیط سلول کامالً متفاوت است.  ) ساختمان مولکول3

بینی انجام پذیر و نیاز به آزمون و خطاي بسیار دارد که در بعضی  هاي قابل پیش تواند با روش ) متبلور ساختن مواد نمی4

  شد. با موارد بی نتجیه نیز می

  شود؟  جرم مولکولی تعیین شده توسط کدام روش، جرم مولکولی مطلق محسوب می -69

  )Light  scattering) تفرق نور (2    نشین سازي سرعتی  ) ته1

  ) ویسکومتري 4    ) ژل فیلتراسیون 3

  در اسپکترو فوتومتري تفاضلی بررسی اتصال یک لیگاند به یک پروتئین، .............. . -70

  هاي متفاوت است.  ر دو کووت نمونه و مرجع حاوي لیگاند و پروتئین با غلظت) ه1

  ) کووت نمونه حاوي پروتئین و لیگاند است و کووت مرجع فقط حاوي بافر است. 2

  ) هر دو کووت نمونه و مرجع حاوي پروتئین است ولی فقط کووت نمونه حاوي لیگاند است. 3

  یگاند است ولی فقط کووت نمونه حاوي پروتئین است. ) هر دو کووت نمونه و مرجع حاوي ل4

www.Endbook.net



  مجموعه زیست شناسی»   138«
 

 
 

  ؟   کند نمیهاي اسپکتروسکوپیک زیر، آب مزاحمت ایجاد  در کدام یک از روش -71

 IR   4 (NMR) 3  ) رامان  2   (CD)) اسپکتروالریمتري 1

  عیین کرد؟  را ت DNAتوان ثابت تعادل اتصال به دارو به  هاي کالیمتري زیر می با کدام یک از تکنیک -72

  )DSC) کالریمتري اسکن تفاضلی (2    ) بمب کالریمتري 1

  ) هر سه مورد ITC (  4) کالریمتري تیتراسیونی همدما (3

  :  بجزاند  هاي جذبی صحیح همه موارد زیر در مورد طیف -73

) مقدار جذب بستگی به تفاوت جمعیت در سطوح انرژي 2  ) شدت جذب به غلظت نمونه بستگی دارد. 1

  د. دار

  بستگی دارد.   ) حالت تحریکlife time) پهناي خطوط جذبی به نیمه عمر (3

  توان در شرایط خاص طیفی بدون پهنا و تیز بدست آورد.   ) بنابر اصل عدم قطعیت می4

  است؟   نادرستکدام مورد  Uv-visibleدر تکنیک  -74

  هاي متفاوت است.  دت طیف براي یک نمونه در طول موج) اندازه تجربی شε) ضریب خاموشی (1

  باشد را کروموفر گویند.   هایی که در نمونه عامل جذب پرتو می ) گروه2

  ) مکان و شدت دو پارامتر مهمی هستند که یک باند جذبی دارا می باشد. 3

  شود.  ) نتیجه به شکل یک نمودار جذب بر علیه طول موج تابشی نمایش داده می4

  ) بیانگر کدام یک از موارد زیر است؟  RGشعاع ژیراسیون ( -75

  دهد.  ها را در شرایط یونی مختلف نشان می پذیري ماکرومولکول ) انعطاف1

  کند.  بینی می  کند پیش اي که ملکول را محاط می ها را بر اساس شعاع کوچکترین کره ) ابعاد ماکروملکول2

  دهد.   ماکروملکول را نشان میهاي مختلف  ) میزان احتمال چرخش بخش3

  دهد.  ها نشان می ها را با توجه به چرخش آن  هاي هیدراته از داخل کانال ) نحوه عبور یون4
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در میکروسکوپ الکترونی گذاره ............... طول موج و ............... شدت باریکـه باعـث افـزایش قـدرت      -76

  گردد.   تفکیک می

  افزایش  -) افزایش4  افزایش   -) کاهش3  کاهش   -ایش) افز2  کاهش   -) کاهش1

  صحیح است؟   dissipativeکدام عبارت براي فرایندهاي  -77

    نظمی ایجاد نکند.  ) فرایندي که تغییر در بی1

  گیرد.  پذیر انجام می ) فرایندي که بطور برگشت2

  . کند  نظمی تبدیل می ناپذیر نظم را به بی ) فرایندي که بطور برگشت3

  کند.  نظمی را به  نظم تبدیل می  ناپذیر بی ) فرایندي که بطور برگشت4

   کدام عبارت صحیح است؟ -78

  ناپذیر، تعادلی بین بازدارنده و آنزیم وجود ندارد.   ) در بازدارندگی برگشت1

  شود.   ناپذیر، با افزایش غلظت سوبسترا فرایند بازدارندگی متوقف می ) در بازدارندگی برگشت2

  شود.  ناپذیر شامل نوع رقابتی نیز می ) بازدارندگی برگشت3

  تواند باعث برگشت کامل فعالیت آنزیمی شود.  ، افزایش غلظت سوبسترا میnoncompetitive) در بازدارندگی 4

  ترجیح دارد؟   DNAکدام عبارت براي رفع فشار درون بخش قندي ماکرومولکول  -79

 exo) خروج اتم کربن شماره سه به صورت exo  2صورت ) خروج اتم کربن شماره دو به 1

 endo) خروج اتم کربن شماره دو و سه به صورت endo  4) خروج اتم کربن شماره دو یا سه به صورت 3

  حالت تعاولی مثبت در فرایندهاي زیستی در فشار و دماي ثابت همراه است با................... فرآیند.   -80

  ) افزایش انرژي آزاد 4  ) کاهش انرژي آزاد 3  عدم تغییر انرژي آزاد  )2  ) کاهش آنتروپی 1

هـاي میکروسـکوپی    براي ماکروملکولی که داراي شش جایگاه اتصال یکسان مستقل است تعداد گونـه  -81

  برابر است با:  

  ) هفده 4  ) سیزده  3  ) پانزده2  ) ده 1
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ق، یـک مولکـول پروتئینـی ............ ملکـول آب     با توجه به متوسط انرژي جنبشی ملکولی در دماي اتا -82

  کند.   حرکت می

  برابر کندتر از  5) 4  ) هم سرعت با 3  تر از  ) سریع2  ) کندتر از 1

  طبق رابطه انیشتن کدام عبارت صحیح است؟   -83

  ) حاصل ضرب ضریب نفوذ و ضریب اصطکاك به نوع محیط بستگی دارد. 1

  صطکاك مقداري ثابت و مستقل از محیط است و به دما بستگی دارد. ) حاصل ضرب ضریب نفوذ و ضریب ا2

  ) حاصل ضرب ضریب نفوذ و ضریب اصطکاك مستقل از دما است. 3

  ) خارج قسمت ضریب نفوذ و ضریب اصطکاك مقداري ثابت و مستقل از محیط و دما است. 4

mزمان الزم براي نفوذ یک بعدي ملکولی با ضریب نفوذ -84
s

2
نانومتري پایانه عصبی چند  20در شکاف  −910

  میکروثانیه است؟  

  ) یک 4  5/0) 3  2/0) 2  1/0) 1

  پپتیدي به علت ................ .   مسطح بودن صفحه پپتیدي در زنجیره پلی -85

  ) تشکیل پیوند هیدروژنی بین گروه آمین و کربوکسیل است. 1

  . ) رزنانس موجود در این صفحه است2

  ) غیر قطبی بودن محیط داخل پروتئین است. 3

  شوند است.  ایجاد می ψو ϕ) قیدهایی که در اثر چرخش زاوایاي4

ــر      -86 ــه تغیی ــبت ب ــزیم نس ــک آن ــت ی ــد فعالی ــرض کنی ــا در   pHف ــادي دارد و تنه ــیت زی حساس

/ي محدوده pH /6 5 7 5< قابل توجه است. لذا احتمال بیشتري وجود دارد که در مسیر انجام واکنش، بـین   >

  آنزیم و سوبسترا تبادل ........... صورت گیرد و محل فعال آنزیم واجد اسید آمینه ............. باشد.  

  لیزین یا آرژینین -) پروتون2  آسپارتات یا گلوتامات    -) پروتون1

  هیستیدین -) پروتون4    یا ترئونین سرین -OH) گروه 3
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  برابر شود، نسبت سطح به حجم آن چند برابر خواهد شد؟  10اگر شعاع یک پروتئین کروي -87

1(10
10

   2(10   3 (10  4(10 10   

سولفیدي در  هاي دي مانده سیستئین باشد، چند احتمال براي تشکیل پل باقی 9ن داراي اگر یک پروتئی -88

   ساختار این پروتئین وجود  دارد؟

1 (4  2 (18  3 (105  4 (945  

باشد، در اثر عبور تابش آلفا بـا انـرژي    eV34اگر انرژي الزم براي تولید یک جفت یون در یک گاز برابر  -89

MeV 8/6ر طول مسیري معادل ، چند جفت یون دcm10 شود؟   توسط این تابش آلفا تولید می  

1 (2  2 (34  3 (68  4(410 10×   

  کند؟    هاي زنده را بیشتر می کدام مورد زیر تأثیر تابش رادیواکتیو بر بافت -90

  ) حضور هیستامین  2    ) باالتر بودن سن بافت 1

  ) غیاب اکسیژن 4  ن  ) حضور مشتقات هالوژنه پیریمیدی3

    فیزیولوژي گیاهی 

  عالئم کمبود کدام یک مشابه کمبود ازت است؟   -91

  ) مولیبدن 4  ) منیزیم 3  ) روي 2  ) آهن 1

  میکرون از طریق موئینگی چه مقدار است؟   10ارتفاع تقریبی صعود آب در یک آوند چوبی به قطر  -92

   متر 30) 4  متر  3) 3  متر  3/0) 2  متر  03/0) 1

  کدام عبارت درباره پدیده دفع عناصر صحیح است؟   -93

1 (Recretion  .وقتی است که یون به صورت جذب شده دفع شود  

2 (Excretion  .وقتی که یون پس از همانندسازي دفع شود  

3 (Secretion شود.  وقتی است که یون به صورت یک متابولیت ثانوي دفع می  

4 (Exudation ه صورت نمک خارج شود. وقتی است که یون ب  
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   تر است؟ کدام عبارت درباره محل همانندسازي سولفات صحیح -94

  هاي برگی  ) در سیتوسل یاخته2  هاي برگی  ) در کلروپالست یاخته1

  هاي برگی  ) در کلروپالست و سیتوسل یاخته4  اي  هاي ریشه ) در سیتوسل یاخته3

   شود؟ ام میترابري شیره پرورده در جهت کدام شیب انج -95

  ) پتانسیل آب و فشار 4  ) پتانسیل فشار  3  ) پتانسل اسمزي  2  آب  ) پتانسیل 1

  ؟ رسد در سینتیک ترابري یون ها از خالل غشاء، سرعت ترابري چه هنگام به مقدار بیشنیه خود نمی -96

  بسیار پایین است.  km) هنگامی که ثابت 1

  بسیار باال است.  km) هنگامی که ثابت 2

  شوند.  هاي با میل ترکیبی بسیار زیاد وارد عمل می ) هنگامی که ترابري3

  شوند.  هاي واجد میل ترکیبی کم و زیاد وارد عمل می ) هنگامی که هر دو دسته ترابري4

  شود؟  ها می هاي راسی و نکروز آن کمبود کدام عنصر زیر باعث انباشتگی اوره در مریستم -97

1 (Ni  2 (Mo   3 (Fe  4 (Zn 

ها یک عامل ............. است که توسط ............... ترشـح شـده توسـط ریشـه      ریزوبیوم mod Dفرآورده  -98

   باشد؟ ها قابل کنترل و فعال شدن می لگوم

  فالونوئیدها  -) رونویسی2  لیپوکیتوالیگوساکاریدها   -) رونویسی1

  ها  لکتین -) میتوژن4  ایزوفالونوئیدها -) لیپوکیتین3

آلی با کمک چه ترکیباتی و در  فسفوسولفات) به گوگرد  -′5-(آدنوزین APSاحیاي سولفات معدنی در  -99

  گیرد؟   چه بخش سلولی انجام می

1(H+  وNADPH  2  و فردوکسین در سیتوسل(H+  وNADH  پالستیدهاو گلوتاتیون در  

  ) گلوتاتیون و فردوکسین منحصراً در پالستیدها 4  ) گلوتاتیون و فردوکسین در پالستیدها و در سیتوسل 3
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  دهد؟  ها، فرایند کلی احیاي ازت  مولکولی به طریق همزیستی را نشان می کدام یک از واکنش -100
1(N H e NH H2 3 26 6 2+ −+ + → +  

2(iN e H ATP NH ADP P2 38 8 16 2 16 16− ++ + + → + +  

3(iN e H ATP NH H ADP P2 3 28 8 16 2 16 16− ++ + + → + + +  

4(iN e H ATP NH H ADP P2 3 27 7 14 2 14 14− ++ + + → + + +   

  ) در زنجیره ترابري الکترون از چه طریقی است؟  rotenoneنقش بازدارندگی روتنون ( -101
  ) مسدود کردن زنجیره انتقال بین سیتوکروم و اکسیژن 2  ) مسدود کردن زنجیره انتقال الکترون در اولین جایگاه 1

 ATPase) بازدارندگی اختصاصی آنزیم 4  تن انتقال الکترون از فسفریالسیون ) جدا ساخ3

  نقش دارد؟   C4هاي مزوفیل گیاهان ل در سیتوسل سلو PEPهاي زیر در تولید مجدد  کدام یک از آنزیم -102
    کیناز   فسفات دي PEP) 2  ) پیرووات کیناز 1

  ) پیروفسفات پیروفسفات کیناز 4  ز  کینا ) پیرووات فسفات دي3

فردوکسین یک پـروتئین ............... و ناقـل محـرك الکتـرون اسـت کـه در سـمت ............... غشـاي          -103
  کند.   تیالکوئیدي قرار دارد و الکترون را به .................. منتقل می

  +NAD-استروما -دار آهن) NADP+   2-استروما -گوگرد -) آهن1

  +NADP -روزن -) آهن گوگردNAD+    4-روزن -دار ) آهن3

  شود؟  فسفات توسط کدام آنزیم کاتالیز می -5 -فسفات به گزیلولوز -5-تبدیل ریبولوز  -104
  ) موتاز 4  انس کتوالز   ) تر3  ) ایزومراز  2  مراز   ) اپی1

چگونه توزیع انـرژي را بـین دو    IIسازگاري نوري  2) حالت transition stateگذار ( طبق نظریه حالت -105
  کند؟   متوازن می IIو  Iناسازگاري نوري 

  توسط فسفاتاز متصل به غشاء به دلیل انباشتگی پالستوکوئینون احیا شده  LHCIIفسفریله شدن  ) بی1

  به دلیل فعال شدن کیناز اختصاصی  IIبه سازگاري نوري  LHCII ) بازگشت2

  ) فعال شدن کیناز اختصاصی به دلیل افزایش اشکال اکسید شده در خزانه پالستوکوئینون 3

  به دلیل فعال شدن کیناز اختصاصی  Iبه سمت سازگاري نوري  LHCII) مهاجرت جانبی 4
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عالی با تشکیل ................. همراه است که سوبسـتراي آنـزیم    سازي فیتوئن درگیاهان مراحل غیر اشباع -106

  باشد.  ............... براي تشکیل کاروتنوئیدهایی نظیر بتاکروتن می
  لیکوپن سیکالز -) سیس لیکوپن2  لیکوپن سیکالز  -) آل ترانس لیکوپن1

  فیتوفلوئن دسچوراز   -) فیتوفلوئن4    فیتئن دسچوراز  -) فیتوئن3

هـاي کلیـدي    ها چگونه بر فعالیت روبیسکو و سایر آنزیم هاي یونی وابسته به نور در کلروپالست جریان -107

  گذارند؟   چرخه کلوین تأثیر می

  در استروما  +Mg2و کاهش غلظت کوفاکتور pH) افزایش 1

Mgو افزایش غلظت کوفاکتور +H) کاهش غلظت2   در اسرتوما +2

    در روزن   +Mg2و کاهش غلظت کوفاکتور pH) کاهش 3

Mgو افزایش غلظت کوفاکتور +H) کاهش غلظت4     در روزن +2

ساز کلیدي سنتز آمینواسـیدهاي   ر.......... است که پیشهاي مهم مسی در گیاهان ....... یکی از حد واسط -108

  باشد.   آروماتیک، لیگنین و فالونوئیدها می
  فسفات، پنتوز فسفات اکسایشی  -4) اریتروز 2  ، چرخه گلی اکساالت A) استیل کوآنزیم 1

  کتوگلوتارات، چرخه کربس   -α)4    ) پیرووات، گلیکولیز  3

هاي گیاهی به صورت مستقل از شیب پتانسیل  هاي ثانوي حاصل از متابولیسم به واکوئل رابري فراوردهت -109

   شود؟  هاي زیر وساطت می الکتروشیمیایی توسط کدام دسته از ترابري

1(H+-    ترابرهاي 2  پیروفسفاتاز (ABC   3آهسته واکوئلی  هاي ) کانال4  هاي سریع واکوئلی   ) کانال  

هاي نهایی مراحل کربوکسیلی شدن، کاهیدگی و بازسـازي چرخـه کـالوین بـه ترتیـب کـدام        فراورده -110

  ترکیبات هستند؟  
  بیس فسفات  -5و  1فسفوگلیسرآلدئید، ریبولوز  -3) گلیسیریک اسید، 1

  آلدئیدفسفوگلیسر  -3بیس فسفو گلیسریک اسید،  -3و  1بیس فسفات،  -5و  1) ریبولوز 2

  بیس فسفات  -5و  1فسفوگلیسرآلدئید، ریبولوز -3فسفوگلیسریک اسید،  -3) 3

  فسفو گلیسر آلدئید -3بیس فسفو گلیسریک اسید،  -3و  1بیس فسفات،  -5و  1) ریبولوز 4
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  دچار نارسائی کدام تنظیم کننده رشد هستند؟   VP1هاي  جهش یافته -111

  ) ژیبرلین 4   ) اتیلن3  ) اکسین 2  ) آبسیزیک اسید 1

  دهد؟   کدام پدیده تغییر الگوي رشد در گیاه آرابیدوپسیس تحت تأثیر یک نیروي مکانیکی را نشان می -112

  ) تیگمومورفوژنز  4  ) تیگموتاستی  3  ) تیگموتروپیسم  2  ) سیزموناستی 1

  با کدام تغییر همراه است؟   ABAها تحت تأثیر  پدیده بسته شدن روزنه -113

  سیتوسلی   PH) افزایش 2  ظت کلسیم واکوئلی  ) افزایش غل1

  هاي آلی به درون سیتوسل  ) جذب آنیون4    ) بیش قطبیدگی غشائی 3

  هاي اتیلن است؟   کدام یک از ترکیبات ذیل جزو نقش -114

  ) تحریک خفتگی بذر و جوانه 2  هاي موئین  ) القاي تشکیل ریشه1

  تی ) هیپوناس4  ها  ) مقاومت در برابر تمام پاتوژن3

  هاي ترابري قطبی اکسین است؟   کدام یک از ترکیبات ذیل جزو بازدارنده -115

1 (NAA  2 (TIBA  3 (Ethephone  4 (Fusicoccin 

  هاي زیر مصنوعی است؟   کدام یک از اکسین -116

  استیک اسید  -3کلرو اندول  -4) 2    بوتیریک اسید  -3) اندول 1

  استیک اسید  -1) نفتالن 4    استیک اسید  -3) اندول 3

  تر است؟   هاي جدا شده کدام سازوکار محتمل هاي اپیدرم در رابطه با نقش نور قرمز در باز شدن روزنه -117

  ) تحریک تولید زئاگزانتین 2    ) تجزیه اسیدهاي آلی 1

  هاي نگهبان روزنه  ) جذب پتاسیم به درون یاخته4  ) تولید سوکروز توسط فتوسنتز3
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Hسازي النقش اکسین در فع -118 ATPase+  غشاء پالسمایی در فرایند رشد اسیدي دیواره چیست؟   −

Hآنزیم mRNA) افزایش رونویسی 1 ATPase+ −  

  ) حفظ پایداري و انسجام ساختار آنزیم 2

  ک  ) افزایش فعالیت آنزیم بدون دخالت هر گونه حد واسط به عنوان یک اثر کننده آلوستری3

  هاي متصل شونده به اکسین  ) ممانعت از مسدود شدن جایگاه کاتالیزوري آنزیم با وساطت پروتئین4

در کدام بخش از سلول  GGPPها، تشکل اسکلت کامل ژیبرلینی کائورن از  در مسیر بیوسنتز ژیبرلین -119

  گیرد؟   و طی چه فرایندي صورت می

  قوي شدن حل -ها ) پالست2    اکسیژناسیون   -) سیتوسل1

  هیدروکسیلی شدن -ها ) میتوکندري4  حلقوي شدن -) شبکه آندوپالسمی3

  گردد؟ ها و از چه طریقی تنظیم می چرخه سلولی در گیاهان توسط کدام هورمون -120

  ها  MAPKو از طریق  -ها ها و ژیبرلین ) سیتوکینین1

  ها MAPKKو از طریق  -ها ها و ژیبرلین ) اکسین2

  ها ها و پروتئین کینازهاي وابسته به آن فعال شدن سیکلین -ها و اکسینها  ) سیتوکینین3

  پروتئین کینازهاي وابسته به کالمودولین و کلسیم   -ها ها و ژیبرلین ) سیتوکینین4

    فیزیولوژي جانوري

  تانسیون در ماهیچه کامل، کدام گزینه درست است؟   -در رابطه طول -121

  غیر فعال است.  اي از تانسیون فعال و ) مجموعه1

  ) همانند رابطه طول و تانسیون در یک سارکومر است. 2

  هاي عرضی است.  ) علت تانسیون غیرفعال تشکیل پل3

  شود.  ) ایجاد میHهاي عرضی در صفحه هنسن (منطقه  ) تانسیون فعال در اثر تشکیل پل4
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  هاي صاف و نه اسکلتی درست است؟   کدام گزینه در مورد ماهیچه -122

  توانند منقبض شوند.  ) بدون ایجاد پتانسیل عمل در غشا هم می1

  ) است. spikeاي ( اي فقط از نوع نیزه هاي ماهیچه ) پتانسیل عمل غشا در یاخته2

  شود.  اي انجام می ) تار ماهیچهEnd plate) سیناپس در محل صفحه پایانی (3

  ست. ) نوروترانسیمتر (ناقل عصبی) آن منحصراً استیل کولین ا4

هاي شیمیایی اثرات افزایش غلظت کلسیم و یا منیزیم مایع خارج سلولی بر میزان (شدت)  در سیناپس -123

  سیناپسی به ترتیب کدام است؟   سیناپسی به نورون پس انتقال پیام از نورون پیش

  افزایش  -) افزایش4  کاهش -) افزایش3  افزایش  -) کاهش2  کاهش  -) کاهش1

  افتد؟   عت کوتاه شدن در عضله اسکلتی در چه زمانی اتفاق میبا بازگشت سر -124

  ) هیپرالریزاسیون  4  ) هیپوپالریزاسیون  3  ) دپالریزاسیون  2  ) رپالریزاسیون  1

  افتد؟ بیشترین سرعت کوتاه شدن در عضله اسکلتی در چه زمانی اتفاق می -125

  شود.  وارد می) وقتی تحریک زیادتی به آن 2) در هنگام برداشتن بارسنگین 1

باري رادر زمـان تحریـک جابجـا     ) هنگامی که عضله هیچ4  ) وقتی که طول سارکومر آن بزرگتر از حالت طبیعی شود3

  نکند. 

پذیر (عصبی) در کدام حالـت یـا کـدام زمـان از      پتانسیل الکتریکی (ولتاژ) غشایی یک سلول تحریک -126

   باشد؟ تر می چرخه پتانسل عمل، منفی

  پذیري مطلق   ) در انتهاي مرحله تحریکfiring  point(  2ن آستانه در نقطه آتش () در زما1

  ) در مرحله هیپرالریزاسیون  4  ناپذیري نسبی   ) در ابتداي مرحله تحریک3

  شود؟   تقسیم دوم میوز تخمک در چه زمانی کامل می -127

  ) در زمان ترکیب تخمک و اسپرم 2    ) در هنگام اووالسیون 1

  ) در زمان رشد فولیکول ثانویه 4  ع تقسیم اولین گویچه قطبی  ) در موق3
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  شود؟  هاي فوق بینایی به  ترتیب باعث کدام پدیده می تحریک هیپوتاالموس جانبی و تخریب هسته -128

  ) تمایل شدید به نوشیدن آب، کاهش ترشح ادرار2  ) عدم تمایل به نوشیدن آب، افزایش ترشح ادرار1

  آب، کاهش ترشح  ادرار  ) عدم تمایل به نوشیدن 4  وشیدن آب، افزایش ترشح ادرار) تمایل شدید به ن3

  یکی از کارهاي کورتیزول عبارت است از:   -129

  ها  ) تثبیت غشاي لیزوزوم2  ها  ) افزایش نفوذپذیري مویرگ1

  هاي آسیب دیده  ) فاگوسیتوز سلول4  هاي آسیب دیده هاي سفید به سلول ) حرکت دادن گلبول3

  هورمون رشد داراي کدام اثر است؟   -130

  ) اعمال اثر ضد انسولینی در عضالت 2  هاي کبدي  ) افزایش خروج گلوکز از سلول1

  ) کاهش اسیدهاي چرب آزاد در پالسما 4  ) کاهش ورود آمینواسیدها به عضالت 3

  هورمون رشد داراي کدام اثر است؟   -131

  ) کاهش اشتها 4  ) افزایش وزن بدن 3  متابولیسم پایه  ) افزایش2  ها  ) کاهش نیاز به ویتامین1

  در عمل دم و بازدم کدام گزینه درست است؟   -132

    هاي کششی آلوئولی آغازگر دم است.   ) تحریک گیرنده1

  گردد.  ) هسته پنوموتاکسیک موجب طوالنی شدن دم می2

  ) کاهش فشار اکسیژن خون محرك مستقیم مرکز دم است. 3

  است.  +Hهاي مرکز دم یون لی تحریک نورون) عامل اص4

  شود؟  ) کدام است و از کدام سلول شروع میsurfactantعمل سور فاکتانت ( -133

 IIپنومومسیت  -) کاهش کشش سطحی حبابچهI  2پنوموسیت  -) کاهش کشش سطحی حبابچه1

 IIپنوموسیت -ش کشش سطحی حبابچه) افزایI  4پنوموسیت  -) افزایش کشش سطحی حبابچه3
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  شود؟   با افزایش ضربان قلب کدام تغییر بطور محسوس ایجاد می -134

  ها  ) افزایش زمان سیستول بطن2  ها  ) کاهش زمان دیاستول بطن1

  اي  ) افزایش حجم ضربه4  ) افزایش مرحله استراحت عمومی قلب 3

  مربوط به کدام جریان یونی است؟   آغاز و خاتمه کف در منحنی عضله قلب به ترتب -135

  خروج کلسیم -) ورود سدیم2  خروج سدیم   -) ورود کلسیم1

  ورود پتاسیم  -) خروج سدیم4  خروج پتاسیم -) ورود کلسیم3

  بیشترین سرعت هدایت در قلب مربوط به کدام گزینه است؟   -136

  له دهلیزي  ) عض4  ) عضله بطنی 3  ) تارهاي پورکینیه (پورکنژ)2  ) تارهاي هیس 1

  شود؟    ماند. علت آن به کدام گزینه مربوط می با افزایش فشار سرخرگی، برون ده قلب تا مدتی ثابت می -137

  ده و تعداد ضربان قلب  ) ارتباط برون2    ) اثر اعصاب سمپاتیک قلب 1

  ) مکانیسم فرانک استارلینگ 4  بار قلب  بار و پس ي معکوس بین پیش ) رابطه3

   شود؟ ي دهلیز راست باعث کدام پدیده می دیواره کشیدگی -138

  اي  ) افزایش حجم ضربه2  ها  ) کاهش دفع سدیم از کلیه1

  ها  ) افزایش زمان سیستول بطن4    ) افزایش تعداد ضربان قلب 3

  انقباض عضالت گوش میانی (چکشی و رکابی) به ترتیب توسط کدام اعصاب است؟   -139

  ) پنجم و هفتم مغزي 4  ) سوم و هفتم مغزي 3  م و پنجم مغزي ) سو2  ) سوم و چهارم مغزي 1

هایی که در ابتداي شاخ خلفـی بـر انتقـال درد اثـر      هاي هسته رافه و نورون هاي عصبی نورون میانجی -140

  کنند و به ترتیب کدام است؟   می

 -زاد وپیوئیــــــــد درون) ا4  سروتونین  -) انکفالین3  سروتونین   -) نورآدرنالین2  انکفالین  -) سروتونین1

  نورآدرنالین 
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  ماند؟   کدام گزینه پس از آسیب هیپوکامپ بدون اختالل باقی می -141

  ) مهارت در بازي تنیس4  ) حافظه کالمی 3  ) توانایی یادگیري جدید  2  ) به یادآوري وقایع اخیر 1

  ها در ترشحات معده کدام است؟   نقش پروستاگالندین -142

  ) مهار اسید معده 4  ) افزایش هیستامین 3  ) افزایش گاسترین 2  ) افزایش اسید معده 1

  سازند؟  هاي زیر را می هاي طبیعی روده کدام یک از ویتامین میکروارگانیسم -143

1 (K  2 (B   3 (D   4 (C 

ها) در تاریکی (عدم تحریـک) گلوتامـات ترشـح      ها  و استوانه در شبکیه چشم فتورسپتورها (مخروط -144

  اثر گلوتامات به ترتیب به کدام سلول شبکیه تحریکی و بر  کدام سلول شبکیه مهاري است؟   کنند. می

  هاي افقی  سلول -هاي دو قطبی هیپریالریزه شونده ) سلول1

  هاي افقی  سلول -هاي دوقطبی دپوالریزه شونده ) سلول2

  ده هاي دوقطبی هیپرپوالریزه شون سلول -هاي دوقطبی دپوالریزه شونده ) سلول3

  هاي آماکرین  سلول -هاي دو قطبی دپوالریزه شونده ) سلول4

  ي چشم صحیح است؟   ا کدام یک از جمالت زیر در مورد فتورسپتورهاي استوانه -145

  شود.  ها باز می هاي ورودي سدیم در قطعه خارجی گیرنده ) با تابش نور کانال1

  شود.   ها می سبب هیپرالریزاسیون گیرنده CGMP) کاهش غلظت 2

  شود.   پتاسیم قطعه داخلی می -هاي نوري باعث توقف پمپ سدیم ) تحریک گیرنده3

  ) هر چه شدت نور در چشم بیشتر باشد ورود سدیم به داخل فتورسپتورها بیشتر خواهد بود. 4

  گذرند؟  هاي شنوایی از گوش تا رسیدن به مرکز عصبی شنوایی به ترتیب از کدام نواحی می پیام -146

  هسته زانویی خارجی  ← مغز میانی ← هسته دهلیزي ←قده کورتی) ع1

  سته زانویی خارجیه ← مغز میانی ← النخاع بصل ← ) عقده اسکارپا2

  هسته زانویی داخلی  ← مغز میانی ← النخاع بصل ← ) عقده کورتی3

  هسته زانویی داخلی  ← هسته حلزونی ← النخاع بصل ← ) عقده اسکارپا4
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  شود؟   با تحریک اعصاب پاراسمپاتیک چشم کدام تغییر ایجاد می -147

  ) انقباض عضله مژگانی و افزایش تحدب عدسی  2  ) انبساط عضله مژگانی و افزایش تحدب عدسی 1

  طر مردمک ) انبساط عضله مژگانی و کاهش ق4  ) انقباض عضله مژگانی وکاهش تحدب عدسی  3

  دهد؟   ) را افزایش میFGRکدام گزینه تراوش (فیلتراسیون) گلومرولی ( -148

  ) فشار اسمزي کلوئیدي کپسول بومن2    ) تحریک اعصاب سمپاتیک  1

  هاي گلومرولی   ) فشار اسمزي کلوئیدي مویرگ4  ) فشار هیدروستاتیک کپسول بومن 3

هاي زیر نشـان داده   توسط کلیرنس کدام یک از ملکولدر حالت طبیعی مقدار جریان پالسماي کلیوي  -149

  شود؟   می

  )PAH) اسید پارآمینو هیپوریک (2    ) اوره و اسید اوریک 1

  ) اوره 4    ) اینولین 3

  هاي کلیوي کدام است؟   علت عدم بازجذب مایع ادراري در گلومرول -150

  دن فشار هیدروستاتیک فضاي بومن ) باال بو2  هاي گلومرولی   ) باال بودن فشار هیدروستاتیک مویرگ1

  هاي گلومرولی   ) باال بودن فشار انکوتیک مویرگ4  ) پائین بودن فشار انکوتیک فضاي بومن 3

www.Endbook.net



  مجموعه زیست شناسی»   152«
 

 
 

  پاسخنامه
    زیست شناسی سلولی و مولکولی

متیــل ترانســفراز، موجــب هتروکرومــاتینی شــدن یکــی از  DNA). متیالســیون ســیتوزین توســط آنــزیم 4گزینـه (  -1

شـود ودر   محـدود مـی   cpG، به دي نوکلئوتیدهاي DNAشود. این متیالسیون  در پستانداران ماده می xاي ه کروموزوم

  ایجاد حالت غیر فعال کروماتین نقش دارد. 

  یابد.  ). هرچه فاصله بین دو ژن بیشتر باشد، احتمال وقوع کراسینگ اور افزایش می1گزینه ( -2

  یا الگوي لوپ است.  Dندري از روش حلقه در میتوک DNA). همانندسازي 3گزینه ( -3

در اولــین جایگــاه شــروع  DNAگرفتــه شــده اســت. ضــمن بــاز شــدن دو رشــته  Displacementاز واژه  Dحـرف  

شود و ضمن پیشروي سنتز رشته رهبر رشته مقابل  ساخته می DNAهاي  همانندسازي رشته رهبر از روي یکی از رشته

2ود. هنگامی کهش دو رشته اي کنار زده می DNAدر 
3

طول رشته رهبر سنتز شد، سنتز رشته پیرو از روي رشته کنـار   

1شود. زمانی که زده شده در دومین جایگاه شروع همانندسازي در جهت مخالف جهت اولی آغاز می
3

طول رشته پیـرو از   

  گردد.   نتز رشته رهبر تمام میشود، س روي رشته کنار زده سنتز می

را در فرآیندهاي  ترمیمی نظیر ترمیم تخریب حاصل از پرتوهـاي   DNA، عمدتاً سنتز 4پلیمراز  DNA) . 1گزینه ( -4

  دار است.  فرابنفش عهده

دهـد.    اثر خود را از دسـت مـی   MPFغیر فعال شده و  CDKیابد،  ). هنگامیکه مقدار سیکلین کاهش می2گزینه ( -5

اي و غشاي هسته  ها شده و اسکلت هسته مریزه شدن آن ها را حذف نموده و سبب پلی  پس فساتازها گروه فسفات المینس

  شود.  هاي جدید در اواخر تلوفاز ظاهر می سلول

  ). 2گزینه ( -6

  ). 3گزینه ( -7

) AUGینـد ترجمـه متیـونین (   است و کالً در فرآ AUG). در توالی ذکر شده، شروع فرآیند ترجمه از رمز 1گزینه ( -8

نیز یکی از سه رمز پایان است. بنابراین سـه کـدون میـان ایـن دو رمـز، پپتیـدي بـا سـه          UAGآغازین است. رمز  رمز 

  آمینواسید تولید خواهند کرد. 
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  است.  S40به  S60جلوگیري از پیوستن زیر واحد  eIF6). نقش اصلی4گزینه ( -9

گیرد و در دستگاه گلژي دچـار   ها در شبکه آندوپالسمی زبر یا خشن صورت می ). گلیکوزیله شدن پروتئین1ه (گزین -10

  گیرد.   شوند و پردازش نهایی گروه قندي در گلژي صورت می تغییرات بیشتري می

را  +Hي پروتـون وجود دارند که با مصـرف انـرژ   ATPهاي پروتئینی وابسته به  ). در غشاي لیزوزوم پمپ3گزینه ( -11

هـاي هیـدروالزي    ایجاد کرده و شرایط اسیدي بـراي آنـزیم   5تا  5/4حدود  PHکند تا محیط اسیدي با  وارد لیزوزوم می

در مـاتریکس   5تـر از   پایین PHرا در غشاي لیزوزوم برقرار نماید که نتیجه آن عبارتست از  PHلیزوزوم فراهم و شیب 

بسـیار کـاهش    PHدر مجاورت سطح درونی غشاي لیزوزوم زیاد است و  +Hهاي است. از طرف دیگر تراکم یون لیزوزوم

هاي هیدروالزي لیزوزومـی یعنـی    مناسب براي فعالیت آنزیم PHتر از  پایین PHرسد و این  می 2یافته و حتی تا حدود 

PH )5-4ها در این عمل محـافظتی   یدروالزي لیزوزوم بر روي غشاي خود تأثیر ندارد. یونهاي ه ) است. در نتیجه آنزیم

اي را  هـاي پروتئینـی (پرمآزهـا) خـروج  مـواد حاصـل از فعالیـت تجزیـه         هاي حامل نقش دارند. غشاي لیزوزوم با داشتن

  کنند.  یسازد. سطح درونی لیزوزوم پوشش گلیکوپروتئینی دارد که از غشاء محافظت م پذیر می امکان

شـود کـه    شود مولکول شارژ شده یا باردار شده نامیـده مـی   که به آمینو اسید وصل می tRNA). مولکول 2گزینه ( -12

 tRNA -در دو مرحلـه و بوسـیله آنـزیم آمینواسـیل     tRNAهمان اسیدآمینه فعال شده است. اتصال آمینو اسـید بـه   

  گیرد.  ) انجام میAARsسنتتاز (

و سـومی بـراي    tRNAسنتتاز واحد سه جایگاه اتصال یکی براي امینواسید، دیگـري بـراي    rRNA -آنزیم آمینواسیل

ATP  است. در واکنش اول امینو اسید بوسیلهATP شود.  فعال می  

PPi  امینواسیل +- AMP AARsATP+ → آمینو اسید  

  شود.  منتقل می tRNAبه  AMP -در مرحله دوم آمینو اسید از امینواسیل

AMP امینواسیل +- AARstRNA tRNA+ →  امینواسیل- AMP 

تورات موجـب افـزایش سـریع شـبکه آندوپالسـمی صـاف و نیـز افـزایش بسـیار زیـاد            بی ). تزریق فنیل بار2گزینه ( -13

  شود.  می 450Pسیتوکروم 

ها موجب گسسته شـدن اتصـال بـین     هیستون هاي فسفریالسیون، اتیالسیون و متیالسیون  ). وقوع واکنش2گزینه ( -14

DNA شود.  ها و افزایش میزان رونویسی می و هیستون  
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  ).4گزینه ( -15

ها در غشاي خارجی نیاز است.  ها به میتوکندري، به رسپتورهاي اختصاصی این پروتئین ). در ورود پروتئین3گزینه ( -16

در غشـاي خـارجی میتوکنـدري     Import receptorبوسـیله   ها توالی وجود دارد کـه  ترمینال این پروتئین Nدر سر 

  شوند.   شناخته می

هاي پایدار هستند که در هر دو توالی تکـراري   ). سانترومر و تلومر موجود در هر کروموزوم از هتروکروماتین4گزینه ( -17

  وجود دارد. 

بـه کاپسـید اسـت کـه خـود از      ). از لحاظ سـاختاري ویـروس واحـد پوشـش پروتئینـی خـارجی موسـوم        1گزینه ( -18

زیرواحدهاي پروتئینی موسوم به کپسومر تشکیل شده است. در بخش مرکزي این ساختار اسـیدنوکلئیک ویـرویس قـرار    

  است.  RNAیا  DNAدارد که 

که از روي توالی پالیندروي غنی  RNA، بخشی از Rho). در پایان رونویسی مستقل از پروتئین یا فاکتور 1گزینه ( -19

پلیمراز از  RNAدهد که در  ادامه  حلقه) می -سري (ساختمان ساقه شود تشکیل ساختمان سنجاق رونویسی می GC از

  کنند.   سازد که با پیوند هیدروژنی با همدیگر ارتباط برقرار می می Poly Uرشته  DNAدر  Poly Aروي رشته 

شـود. اولـین    و فرآیند ترانس استریفیکاسیون انجام میها به همدیگر طی د ). حذف انیترون و اتصال اگزون3گزینه ( -20

در درون اینترون صـورت   U5و U6نوکلئوتید آدنین توسط ′2به کربن ′5واکنش ترانس استریفیکاسیون یعنی اتصال سر

  .  گیرد می

بـرش   RNaرا در پـیش سـاز اولیـه     tRNAواحدهاي  ′5با فعالیت اندونوکلئازي انتهاي RNaue P). 3گزینه ( -21

  زند.  می

  ). 4گزینه ( -22

 Late) و هتروکروماتین در مرحله بعـدي ( Early phase، یوکروماتین در مرحله اولیه (S). در مرحله 4گزینه ( -23

phase و از آن جمله (DNA کند.  ناحیه سانترومر همانندسازي می  

گـردد. در    جلـوگیري مـی   Mو یا مرحله  Sآسیب دیده باشد از ورود سلول به مرحله  DNA). هنگامیکه 3گزینه ( -24

فعـال   P 53شود. پروتئین  افزایش یافته و از فرم غیر فعال به فعال تبدیل می P 53این حالت غلظت و فعالیت پروتئین 

 mRNAکند. پس از ترجمه  برداري از این ژن را تحریک می شود و نسخه متصل می 21Pبه ناحیه تنظیمی ژن پروتئین 
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بـه کمـپلکس    21Pاسـت. پـروتئین    cdk، پروتئین بازدارنـده  21Pشود. پروتئین  سنتز می 21Pمربوط به آن، پروتئین 

توانـد وارد   مانـد و نمـی   باقی می 1Gنتیجه سلول در مرحله  کند، در متصل شده و آن را غیر فعال می CDK  -سیکلین

  شود.  می Sمرحله 

هـا بـه    ها هستند و لیپیدها جزو مـاکرومولکول  ها و قندها جزو ماکرومولکول ). اسیدهاي نوکلئیک، پروتئین4گزینه ( -25

  آیند.  حساب نمی

)ند و با اتصاالت باش ). تمام ترکیبات پکتیکی مشتقات اورونیک اسید می2گزینه ( -26 )1 )و →4 )1 انـد    قرار گرفته →2

  شود.  و همین وضعیت باعث ایجاد تاخوردگی می

  ها را بر عهده دارد: ). اوریکاز یا اورات اکسیداز، تجزیه اسیدا اوریک حاصل از کاتابولیسم پورین4گزینه ( -27

CO H O2 2+ +O2االنتوئین+ →  اسید اوریک  

). پالستوکینون عالوه بر اینکه بعنوان ناقل الکترون در زنجیـره انتقـال الکتـرون اسـت بلکـه عمـل انتقـال        2گزینه ( -28

  دهد.  پروتون را نیز انجام می

) وجـود  NORمان دهنـده هسـتگی (  در مکان خاصی در هستک به نام منـاطق سـاز   rRNAهاي  ). ژن1گزینه ( -29

 rRNAهاي  ها مناطق رونویسی شده وجود دارد که ژن شوند و مابین آن ها مناطق تکراري مشاهده می دارند. در این ژن

  شود.  طویل می rRNA، رشته rDNAبر روي  Iمراز  پلی RNAکند. با پیشروي آنزیم  را از یکدیگر جدا می

  ). 1گزینه ( -30

    بیوشیمی

ینه (د). براي انجام واکنش سیکل سیتریک اسید، الزم است تا پیروات موجود در سیتوسول (حاصل از گلیکـولیز)  گز -31

گیـرد. در داخـل    از غشا نیز قابل نفوذ داخلی میتوکندري عبور کند. این انتقال به کمک یـک ناقـل پیـروات صـورت مـی     

شـود. پیـروات    و از طریق اکسیداسـیون دکربوکسـیله مـی   ماتریکس میتوکندري، پیروات توسط آنزیم پیروات دهیدروژناز 

  دهد.  ها را در چند مرحله انجام می دهیدروژناز بصورت یک آنزیم کمپلکس چند کاره، تمامی واکنش

براي بیوسنتز پروترومبین در کبد براي ساخته شدن برخی از فاکتورهاي انعقاد خون ضروري  Kگزینه (د). ویتامین  -32

  است. 

) A )HMG-CoAمتیل گلوتاریل کوآنزیم  -هیدروکسی بتا -ه (ج). در مرحله کنترلی بیوسنتز کلسترول، بتاگزین -33

 اوریکاز
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دهـد و بـه اسـید موالونیـک       را از دست مـی  A، کوآنزیم NADPHردوکتاز و کوآنزیم  HMG-CoAدر حضور آنزیم 

  شود.   تبدیل می

شود. و فقـدان آنـزیم تیروزینـاز، موجـب      ید آمینه تیروزین میگزینه (ب). آنزیم تیروزیناز موجب تولید مالنین از اس -34

  گردد.   زالی یا آلبینیسم می  بیماري

شـود.   باشد که باعث جداسازي اکسیداسیون از فسفریالسیون می گزینه (الف). والینومایسین از عوامل جدا کننده می -35

  ، والینو مایسین اشاره کرد. توان به دي نیتروفنل، الیگومایستین از عوامل جداکننده دیگر می

پوشاند و فقط پروتئین با بار منفـی   بعنوان دترژنت با بار منفی بارهاي پروتئین را می SDSگزینه (ج)، در این روش  -36

  شود.  بر اساس اندازه و وزن مولکولی بر روي ژل جدا می

خاصــیت اســیدي هســتند و در  خنثــی داراي PHدهــد کــه در  ایــن دو پــروتئین نشــان مــی PHگزینــه (الــف).  -37

PH)این )PH7= باشند. به همین دلیـل بهتـرین روش کرومـاتوگرافی تعـویض یـونی بـا        داراي بار منفی میDEAE- 

  سفاروز است. 

عمـل تجزیـه گلیکـوژن را انجـام      GTPپروتئین متصل به   Gبا فعال کردن یک  CAMPنفرین  گزینه (الف). اپی -38

این ترایمر فعال شده و باعث افزایش  αنفرین به گیرنده، بخش پروتئین یک ترایمر است که با اتصال اپی Gاین دهد.  می

CAMP  شود.  می  

 PLPت. اسـ  PLP، یعنـی  B6گزینه (الف). گروه پروستتیک همه آمینوترانسـفرازها کـوآنزیم مشـتق از ویتـامین     -39

هاي گلیکونئـوژنز نیـز ترکیـب دي     دهند. در واکنش آي کوواالنس بازشیف را با سوبستراي خود تشکیل می ها واسطه آنزیم

بیس فسفات توسط آنزیم آلـدوالز انجـام    -6و  1فسفات  و تشکیل مزوکتوز  3هیدروکسی استون فسفات با گلیسرآلدئید 

فسفات یک باز شیفت را با اسیدآمینه لیزین در جایگاه فعال آنزیم آلدوالز  شود که در آن، ابتدا دي هیدروکسی استون می

  دهد.  تشکیل می

گزینه (الف). کیموتریپسین بر روي پیوندهایی موثر است که شامل آمینواسیدهاي تیروزین یا فنیل آالنین باشـند. و   -40

  دهند.  م میترمینال این آمینواسیدها عمل هیدرولیز را انجا Cاین آنزیم از سمت 

یابـد. هـر چـه غلظـت آنـزیم       هاي مختلف با جذب پروتون توسط آنزیم کاهش می گزینه (ب). شدت رنگ در غلظت -41

  یابد.  بیشتر باشد، شدت رنگ در مدت زمان کمتري کاهش می
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mKگزینه (ب). با توجه به معادله میکائیلس منتن، وقتی -42 [S]= ابر با نصف سرعت ماکزیمم است. باشد، سرعت بر  

maxV .[S]V
km (S)

=
+

  

max max maxV [S] V V[S] km : V V
(s)2 2 2

= = = ⇒ =  

است  1و ازت شماره  4و  5و  6هاي  حلقه پیریمیدینی، اسید آسپارتیک منشأ کربن denoveگزینه (ب). در سنتز  -43

  گیرد.  منشأ می CO2از 2از گلوتامین و کربن شماره  3و ازت شماره 

 Aدر حضـور آنـزیم اسـتیل کـوآنزیم      Aگزینه (الف). سنتز اسیدهاي چرب با کربوکسـیله شـدن اسـتیل کـوآنزیم      -44

شود. بعد از یک رژیم غذایی غنی از کربوهیدرات، چـون   شروع می Aکربوکسیالز و کوآنزیم بیوتین تولید مالونیل کوآنزیم 

  رود.   ها بکار می (در اثر مسیر گلیکولیز) براي سنتز لیپیدها و ذخیره آن Aتیل کوآنزیم انرژي آنقدر زیاد نیست، مازاد اس

باشد. حلقه تیازول (گوگرد دار) و حلقه پیریمیدین (حلقـه   داراي دو حلقه هتروسیلیک می B1گزینه (الف)، ویتامین -45

  دوازته)

قیماً و در اثر آنزیم سرین دهیدراتاز و کوآنزیم پیرید و کسـال فسـفات، عامـل آمـین     تواند مست گزینه (ج). سرین می -46

  خود را از دست داده و به اسید پیرویک تبدیل شود.  

) تشکیل GABAگزینه (د). از دکربوکسیالسیون اسیدگلوتامیک توسط گلوتامات دکربوکسیالز: گاماآمینوبوتیرات ( -47

  شود.   می

شـود و در مسـیر گلیکـولیز نیـز از یـک       تولید می Aر کاتابولیسم لیزین دو مولکول استیل کوآنزیم گزینه (ج). در اث -48

  شود.   تولید می Aمولکول استیل کوآنزیم  2مولکول گلوکز 

 Aتوسـط اسـتیل کـوآنزیم     Aبـه مالونیـل کـوآنزیم     Aگزینه (ج). مرحله اول: کربوکسیله شدن اسـتیل کـوآنزیم    -49

  کربوکسیالز  

هاي استیل ترانس اسیالزو مالونیل تـرانس اسـیالز بـه یـک      هاي استیل و مالونیل به کمک آنزیم دوم: انتقال ریشهمرحله 

  )ACPمولکول ناقل به نام ریشه اسیل (

و ایجـاد استواسـتیل    ACPمالونیـل   -توسط آنزیم متـراکم کننـده آسـیل    ACPمرحله سوم: ترکیب استیل و مالونیل 

ACP   
  هاي کبد و کلیه وجود دارد و در ماهیچه وجود ندارد.  فسفاتاز فقط در سلول -6یم گلوکز گزینه (د). آنز -50
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هـا مقـدور نیسـت و     هاي سرطانی از عروق خونی، دستیابی به اکسیژن کافی بـراي آن  گزینه (د). بدلیل تغذیه سلول -51

تخمیـر اسـید الکتیکـی منجـر      ، گلیکـولیز اسـت کـه بـه    ATPشوند. تحت این شرایط، منبع اصلی  دچار هیپوکسی می

  شود.   می

ها مثـل   هاي روغنی گیاهان، مخمر، رخی باکتري  هاي دانه زوم سلول گزینه (الف). چرخه گلی اکساالت در گلی اکسی -52

?coli ها شبیه به چرخه کربس ات.  شود و این چرخه در برخی قسمت مهرگان براي تأمین انرژي انجام می . و برخی بی  

  (د) گزینه  -53

logبسیانگر نمایش گرافیکی Hillگزینه (ج). نمودار  -54
1

θ 
 − θ 

logدر مقابل  PO2  .در مورد هموگلوبین است  

ن سـاختار دوم آلفـا    هاي خـانواده دهیـدروژناز مشـاهده شـده اسـت کـه در آ       گزینه (ب). تاخوردگی رزمن در آنزیم -55

  اند.  به صورت متفاوت و یک در میان تکرار شده βهلیکس و صفحه

شوند داراي قند و الکل اسـفنگوزین   بندي می گزینه (ج). سر بروزیدها در گروه گلیکولیپیدها یا اسفنگولیپیدها طبقه -56

  شوند.  هاي مغزي و بافت عصبی دیده می در غشاي سلول باشند. و عمدتاً  می

  ینه (د)گز -57

هـاي بیوشـیمیایی بعنـوان     آدنوزیل متیونین بعنوان ترکیب انتقال دهده گروه متیل در برخی واکنش -Sگزینه (ج).  -58

  دهنده گروه متیل است. 

ـ    +Zn2هایی است کـه در سـاختمان آن یـون    گزینه (د). آنزیم کربنیک انیدراز از آنزیم -59 زیم در وجـود دارد. و ایـن آن

Hهاي قرمز موجود است و در تولید و تجزیه گلبول CO2   نقش دارد.  3

کوچک (مثـل آالنـین)    Rاز ساختارهاي دوم پروتئین است که وجود آمینواسیدهاي با بنیان  αگزینه (ب). مارپیچ -60

  شوند.  بزرگ باعث ناپایداري مارپیچ می Rآمینو اسیدهاي با بنیان شود و  اغلب باعث پایداري مارپیچ آلفا می

    زنتیک

 closedانـداز بسـته (   گیـرد شـکل بسـته یـا راه     قـرار مـی   DNAمراز بر روي  پلی RNA). هنگامی که 4گزینه ( -61

promoter complexگیرد. اتصال اولیه  ) شکل میRNA ن در انداز با تغییرت کونفورماسیو مراز به راه پلیDNA  و

  باشد.  انداز بسته به باز می پروتئین همراه است. این تغییرات منعکس کننده تبدیل راه

). این تکرارها که مشخص کننده اسید آمینه گلوتامین هستند در ناحیه رمزگردان یک ژن براي پروتئینـی  4گزینه ( -62
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  با عملکرد ناشناخته به نام هانتینگتون است. 

گذار گروه کوچکی هستند که از یـک جمعیـت بـزرگ     ثر بنیانگذار یکی از اشکال دریفت است. اثر بنیان). ا1گزینه ( -63

  ها ممکن است از نسلی به نسل دیگر کم و زیاد شود.  شود در این جمعیت  کوچک، فراوانی الل انتخاب می

  کنیم.  ی). براي محاسبه  فراوانی ژنی ابتدا فراوانی ژنوتیپی را محاسبه م2گزینه ( -64

MN / MN / MN /50 200 2500 1 0 4 0 5
500 500 500

= = = = = =  

1ها فراوانی هتروزیگوت
2

  ژن = فراوانی یک ژن + فراوانی ژنوتیپ هموزیگوس نسبت به آنتی

N / ( / ) /10 5 0 4 0 7
2

= + /  فراوان = ( / ) /10 1 0 4 0 3
2

= +   Mفراوانی  =

مراز را به  اتصال  پلی RNAن پروموتور شده و تمایل فاکتور رونویسی و تر شد ها باعث قوي ). بعضی جهش1گزینه ( -65

 RNAتواند نتیجه عکس داشته و باعث کـاهش اتصـال      ها بر روي پروموتور می کنند. بعضی از جهش پروموتور بیشتر می

  مراز به پروموتور و کاهش رونویسی شود.  پلی

هدف  DNAقا شده، مکان و نوع جهش مشخص است که بر روي ). جهشی است که در یک مکان خاص ال3گزینه ( -66

  شود. این جهش یک جهش غیر تصادفی است.  هاي مختلف ایجاد می به روش

  گیریم.  ). آمیزش را به صورت مونوهیبرید در نظر می1گزینه ( -67

Aa Bb Cc Dd Ee

1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 32

× × × × =  

  د. رس به ارث می C). این بیماري توسط ژن غالب 3گزینه ( -68

cc1کریپر 2: 1طبیعی 
4

⇒   

  فنوتیپ والدین  کریپر× کریپر 

Cc Cc×  ژنوتیپ والدین  

Cc Cc1 1
4 2

  ژنوتیپ فرزندان  

  فنوتیپ فرزندان  میرند کریپر    می

  

 احتمال
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  کند.  تغییر پیدا می 2: 1به  3: 1اي کالسیک ه هاي عامل بیماري در حالت هموزیگوت کشنده است نسبت چون ژن

کروموزوم در  4کند که  جایی دو طرفه هتروزیگوت در هنگام میوز، ایجاد ساختار تتراواالن می ). فرد با جابه1گزینه ( -69

  دهند.  کنار هم با یک ساختار طبیعی شکل تشکیل سیناپس می

هـاي دوك بـه تمـام طـول کرومـوزوم       اي وجود دارند و رشته شدهها سانترومرهاي پخش  ). در برخی گونه3گزینه ( -70

  نامند.  ها را هولوسانتریک می اند که آن متصل

در افـراد مبـتال بـه     9و بـازوي بـزرگ کرومـوزوم     22جایی دو طرفه بین بـازوي بـزرگ کرومـوزوم     ). جابه2گزینه ( -71

chronic mylogenous leukemia  نامند.  تاه شده را فیالدلفیا میکو 22شود. کروموزوم  دیده می  

  ). 2گزینه ( -72

ها کم است. این دو کرومـوزوم تنهـا    ن با هم جفت شوند، چون همولوژي بین آ Iباید در پروفاز میوز  yو  xهاي  کروموزوم

  شوند. این منطقه به ناحیه اتوزومال کاذب معروف است.  در ناحیه انتهایی بازوي کوتاه خود با هم جفت می

ي واژگونی است باعث تغییر شکل ظاهري کروموزوم  سنتریک چون سانترومر در محدوده ). در وارونگی پري4گزینه ( -73

  شود. اگر تصادفاً این کروموزوم در حالت هموزیگوت بقا داشته باشد احتمال ایجاد گونه جدید وجود دارد.  می

  چنین طول ها حاوي ژن از جمله آنزیم ترانسپوزاز هستند. هم فاقد ژن هستند اما  ترانسپوزون IS). عناصر 4گزینه ( -74

وجـود دارد. در انسـان    OSو  ACدر دروزوفیال وجود دارد و در ذرت عناصـر   Pاست. عنصر  ISها بیشتر از  ترانسپوزون

  نوعی  ترانسپوزون است.  Aluعناصر 

رود.  یابد و مهار تماسی از بـین مـی   کاهش می ها هاي سطحی با سایر سلول هاي سرطانی تماس ). در سلول2گزینه ( -75

  چون سرطان اساساً یک بیماري ژنتیکی است پس قابل توارث به نسل بعد خواهد بود. 

هاي خـود فاقـد هرگونـه ژن هسـتند. تـوالی       ). انسان، موش و ساکارومیسس در ناحیه سانترومر کروموزوم1گزینه ( -76

  شده است که فاقد هرگونه ژن است.  سانترومري از تکرارهاي پشت سر هم تشکیل

  کنند.  ، هم غابلیت است و هر دو آلل اثر خود را مشخص میVNTRS). الگوي توارث 3گزینه ( -77

شـود کـه بـر روي هـر دو      هاي معکوس از توالی بازي اطالق می با تکرار DNAاي از  ). پالیندروم به نواحی4گزینه ( -78

تواننـد   هـا مکمـل یکـدیگر بـوده و مـی      ، این تـوالی DNAت ودر داخل هر رشته داراي تقارن دو طرفه اس DNAرشته 

  ساختارهاي سنجاقی یا طبیعی ایجاد کنند. 
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را بـاز کنـد. فعالیـت     DNAهـاي   تواند پیچش هگزامري است که  خاصیت هلیکازي دارد و می dnaB). 3گزینه ( -79

  آوردن چنگال همانندسازي است.  در به وجود  dnaBهلیکازي 

گیرد که تحت تأثیر عوامـل محیطـی بـه ویـژه      زمانی صورت می Excision Repair). سیستم ترمیمی 3گزینه ( -80

 DNAهـاي انـدونوکلئاز، اگزونوکلئـاز،     ها مجاور در یک رشته صـورت گیـرد. آنـزیم    پرتوها اتصال دایمري بین پریمیدین

  کنند.  و لیگاز در این سیستم عمل می Iپلیمراز 

نولکئوتید اسـت.   215تا  100ها بین  آن  هاي یوکارویت وجود دارد و طول ها در هسته سلولSn RNA). 2(گزینه  -81

  است.  Pre-mRNAمولکول  Splicingها پیدایش یا  نقش آن

  ).2گزینه ( -82

 6B). هموگلوبین سلولی داسی شکل، ناشی از جایگزینی تک نوکلئوتیدي اسـت کـه اسـید آمینـه شـماره      4گزینه ( -83

  دهد.  گلوبین را از اسیر گلوتامیک به والین تغییر می

 RNAمورد نظر که مکمل تـوالی   DNAاست.  RNAهاي  گذاري براي تجزیه و تحلیل نمونه ). این لکه1گزینه ( -84

  باشد.  است به عنوان پروب می

لئوتیدي هستند. تعداد واحـدهاي  واحدهاي تکراري دو، سه یا چهار نوک  DNAها توالی از  ). میکروساتلیت4گزینه ( -85

شـود. از کاربردهـاي ایـن     ها باعث تفاوت بین افراد در یک جمعیـت مـی   نوکلئوتیدي تکراري موجود در هر میکروساتلیت

  هاي ژنتیکی است.  هاي ژنتیکی  و شناسایی ناقالن هتروزیگوت بیماري روش تشخیص پیش از تولید بیماري

  ها، فیلوژنی نام دارد.  تبار اجدادي گونه). مطالعه دودمان و 1گزینه ( -86

اي که وارد شجره  ). پدر و مادر سالم داراي فرزند بیمار هستند پس صفت از نوع مغلوب است. افراد خارجی4گزینه ( -87

. ها بیمار باشـد  شوند اگر توارث اتوزومال باشد نباید فرزند آن به صورت خالص در نظر گرفته می II -4شوند مثل فرد  می

مشـاهده   IIبودن صفت، باید نیمی از فرزندان پسر یک مادر مبتال بیمار باشند چیزي که در نسـل   xدر حالت وابسته به 

  شود.   می

  ). 3گزینه ( -88

  ). 1گزینه ( -89

اي  ) در مگـس سـرکه، فنوتیـپ چشـم میلـه     A16(قطعـه   x). در اثر مضاعف شدن قسمتی از کرومـوزوم  2گزینه ( -90

)Bar شدگی، کراسینگ اور نامتعادل اسـت کـه در یـک کرومـوزوم باعـث       هاي ایجاد مضاعف شود. از مکانیسم می) ایجاد
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  شود.  حذف و در کروموزوم دیگر باعث مضاعف شدن می

    میکروبیولوژي

نامنـد   ي آزمایشـی کـه آن را آزمـایش کوآگـوالز مـی      ). تونایی استافیلوکوك در تولید کوآگوالز بـه وسـیله  1گزینه ( -91

  شود.   ناخته میش

باشند کـه بـراي حـذف     هاي هوازي داراي آنزیم سوپراکسید  دسموتاز و کاالتاالز یا پراکسیداز می  ). باکتري4گزینه ( -92

  هوازي اجباري آن را ندارند.  هاي بی روند، در حالیکه باکتري هاي سمی اکسیژن به کار می رادیکال

  ). 4گزینه ( -93

گیرنـد شـامل افـرادي هسـتند کـه تحـت        هاي سودوموناسی قرار می که در معرض خطر عفونت). بیمارانی 3گزینه ( -94

ها محـل رشـد ایـن      هاي جراحی و سایر انواع زخم درمان ایموند ساپرسیو قرار دارند یا در بیماران مبتال به سوختگی زخم

  هاست.   باکتري

گیـرد در   گیاهان غیر لگومینوزي مثل فرانکیال صورت مـی ). در اکتینوریز تثبیت ازت به شیوه همزیستی با 4گزینه ( -95

  شود.  حالی که میکروریزي تثبیت ترکیبات معدنی به خصوص فسفات انجام می

دارها در سیتوپالسم البته چندین استثنا وجـود  RNAیابند در حالیکه  دارها در هسته تکثیر می DNA). 2گزینه ( -96

شـود یـا ویـروس آنفـوالنزا کـه       داراست و در سیتوپالسم تکثیر می DNA (آبله) که POXPOXدارد از جمله ویروس 

RNA شود.  داراست و در هسته تکثیر می  

تواند اثر کلرزنی را خنثی نماید. زیرا مثالً وجود  ). وجود مواد جامد، مواد آلی (متان، بنزن) و یا آمونیاك می1گزینه ( -97

ماندهد به صورت ترکیـب، داراي اثـر میکـروب     شود. کلر باقی د کلرآمین میآمونیاك در آب باعث ترکیب آن با کلر و تولی

  کشی بسیار کمتر از کلر باقی مانده به صورت آزاد است. 

  ). 1گزینه ( -98

ها با یوباکترها عبارتست از دیـواره سـلولی بـدون اسـیدمورامیک، لیپیـدهاي غشـایی داراي        ). تفاوت آرکی2گزینه ( -99

  هاي پلی ایزوپرزوئید (به جاي الکیل)، انترون و برخی کوفاکتورهاي آنزیمی ویژه.  ي استر) زنجیرهاترگلیسرول (به جا

  ). 3گزینه ( -100

  ). 1گزینه ( -101
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  ). اکسیژن مولکولی و آنزیم مونواکسیژناز براي اکسید شدن آمونیاك نیاز است. 2گزینه ( -102

شود کـه بـا فرآینـد فاگوسـیتوز وارد سـلول       ید یا جسم اولیه نامیده می). شکل پایدار، بالغ و عفونی کالم1گزینه ( -103

  باشند.  تر بوده و عفونی نمی کنند که کم ثبات شوند و اجسام مشبک را ایجاد می می

شود و با سیتراسین توسط باسیلوس لیکنی منومیس  میکسا تولید می میکسین توسط باسیلوس پلی ). پلی4گزینه ( -104

  باشد.  هاي گرم مثبت باکتریوساید می پپتیدي است که براي بسیاري از ارگانیسم بیوتیک پلی و این یک آنتی

  ). 3گزینه ( -105

  ). 3گزینه ( -106

  ). 2گزینه ( -107

  ). 1گزینه ( -108

IgA شود.  در حفاظت غشاهاي مخاطی نقش دارد. در بزاق و سایر ترشحات خارجی یافت می  

هـاي   هـا اسـت کـه بوسـیله ایـن آنـزیم کـه توسـط اکثـر سـویه           ورونیک سیمان بـین بافـت  ). اسید هیال4گزینه ( -109

  گردد.   شود تجزیه می استافیلوکولوس تولید می

  ). 2گزینه ( -110

شود. نوع خیـارکی طـاعون    هاي جوندگان ایجاد می ). یریسنیا عامل بیماري طاعون به وسیله اکتوپارازیت3گزینه ( -111

  به انسان انتقال یابد. تواند بوسیله کک  می

  ). 1گزینه ( -112

پیوند و به طـور کارآمـدي چرخـه     ریبوزومی می s30). استرپتومایسین به طور قابل برگشت به زیر واحد 3گزینه ( -113

هـاي   کنـد امـا شـروع زنجیـره     گیري کمپلکس شروع را مهار نمـی  کند. شکل ریبوزوم را در شروع سنتز پروتئین، قطع می

  نماید.  در کمپلکس مهار میپپتیدي را 

هـاي   کنند در سـطح آگـار در شـکل کلـونی     را تولید می Oژن  ساکارید آنتی هاي باکتري که پلی ). کلونی1گزینه ( -114

  شوند.  صاف ظاهر می

هـاي معـروف انجـام     ). آزمایش بخش سالم بودن آب از نظر آشامیدنی امروزه به کمک شناسایی میکروب4گزینه ( -115

د. براي انتخاب میکروب معرف باید حتماً در روده وجود داشته باشد و در آب بتواند زنده بماند و به راحتـی بتـوان   گیر می

هـوازي اختیـاري    هـاي گـرم منفـی بـی     ها میکروارگانیسـم  آن را تشخیص داد. میکروب معرف کلی فرم ها است. کلی فرم
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  د. باشن تخمیر کننده الکتوز و تولید کننده اسید و گاز می

گیرد که نمونه را به مدت چند هفته یـا چنـد مـاه در یخچـال      ها هنگامی صورت می ). غنی شدن باکتري1گزینه ( -116

  نگهداري نمایند. 

 4آمینـو   2کننـد کـه در جریـان آن پاراآمینوبنزوئیـک اسـید بـا        ). سولفانامیدها در واکنشی دخالت مـی 3گزینه ( -117

  شود.   یروفسفات ترکیب شده و به دي هیدروپتروئیک اسید تبدیل میهیدروتپریدینیل پ دي 6هیدروکسی 

  ). 2گزینه ( -118

هوازي مواد  هاي ماده آلی، در تنفس هوازي اکسیژن مولکولی و در تنفس بی ). در تخمیر، گیرنده الکترون4گزینه ( -119

  ده الکترون. توانند نقش داشته باشند به عنوان گیرن اند می معدنی که جایگزین اکسیژن شده

  برند.  فسفات به کار می -6ها روش دیگري براي تولید گلوکز  ). امروزه معلوم گشته که بسیاري از باکتري4گزینه ( -120

  + گلوکز   PEP(فسفوانول پیروات)  →فسفات  -6اسید پیروئیک+ گلوکز 
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    گیاه شناسیمجموعه 

  ) صحیح است.2گزینه ( -121

  ) صحیح است.3گزینه ( -122

  ) صحیح است.3گزینه ( -123

  ) صحیح است.1گزینه ( -124

  ) صحیح است.2گزینه ( -125

  ) صحیح است.4گزینه ( -126

  ) صحیح است.1گزینه ( -127

  ) صحیح است.4گزینه ( -128

  ) صحیح است.1گزینه ( -129

  ) صحیح است.4گزینه ( -130

  ) صحیح است.4گزینه ( -131

  ) صحیح است.4زینه (گ -132

  ) صحیح است.3گزینه ( -133

  ) صحیح است.2گزینه ( -134

  ) صحیح است.4گزینه ( -135

  ) صحیح است.1گزینه ( -136

  ) صحیح است.2گزینه ( -137

  ) صحیح است.4گزینه ( -138

  ) صحیح است.1گزینه ( -139

  ) صحیح است.2گزینه ( -140

  ) صحیح است.2گزینه ( -141

  ) صحیح است.3گزینه ( -142
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  ) صحیح است.3گزینه ( -143

  ) صحیح است.4گزینه ( -144

  ) صحیح است.3گزینه ( -145

  ) صحیح است.1گزینه ( -146

  ) صحیح است.1گزینه ( -147

  ) صحیح است.2گزینه ( -148

  ) صحیح است.3گزینه ( -149

  ) صحیح است.2گزینه ( -150

    جانورشناسیمجموعه 

  ). 2گزینه ( -151

  ). 3ینه (گز -152

  ). 3گزینه ( -153

  ). 1گزینه ( -154

  ). 2گزینه ( -155

  ). 4گزینه ( -156

  ). 1گزینه ( -157

  ). 4گزینه ( -158

  ). 1گزینه ( -159

  ). 4گزینه ( -160

  ). 4گزینه ( -161

  ). 4گزینه ( -162

  ). 3گزینه ( -163

  ). 2گزینه ( -164
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  ). 4گزینه ( -165

  ). 1گزینه ( -166

  ). 2نه (گزی -167

  ). 4گزینه ( -168

  ). 1گزینه ( -169

  ). 2گزینه ( -170

  ). 2گزینه ( -171

  ). 3گزینه ( -172

  ).3گزینه ( -173

  ). 4گزینه ( -174

  ). 3گزینه ( -175

  ). 1گزینه ( -176

  ). 1گزینه ( -177

  ). 2گزینه ( -178

  ).3گزینه ( -179

  ). 2گزینه ( -180

    بیوفیزیک

نظمــی آب  گیرنــد چــون باعــث کــاهش بــی هــاي دوگانــه دوســت در آب قــرار مــی قتــی مولکــول). و2گزینــه ( -181 

)شوند می S )0∆ گردنـد. از جهتـی همچنـین کـاهش      نظمـی بـر مـی    هاي آب دوست دارند به حـداکثر بـی   ، لذا مولکول>

)نظمی از لحاظ انرژي نیز نامطلوب است بی G )0∆ نظمـی انـرژي    کننـد بـه حـداکثر بـی     هاي آب سعی می مولکول لذا >

)مطلوب G )0∆ کنند تـا سـطح تمـاس بـین      هاي دوگانه دوست را در یک محل متمرکز می برسند. براي اینکار مولکول >

  شود.  گریز می هاي آب افزایش یابد که این عمل، باعث ایجاد واکنش آب مولکول

هـا گـروه هیـدروژن عامـل      دار کـه در سـاختمان آن   هاي بـازي نیتـروژن   . تاتومر عبارت است از مولکول)4گزینه ( -182
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  اند.  ) جا به جا شدهOHهیدروکسیل (

ریبوزوم هم داراي نقش  RNAوجود دارند. همچنین  E.coliهاي  ها در سلول ). تعداد زیادي از ریبوزوم3گزینه ( -183

هـا   دانـیم ریبـوزوم   باشد. همانطور کـه مـی   شده که داراي فعالیت کاتالیتیکی نیز می ساختمانی است و هم اخیراً مشخص

  باشد.  پپتید می متشکل از دو زیر واحد کوچک و بزرگ هستند که هر یک متشکل از تعدادي پلی

  ).4گزینه ( -184

 I A IA log log log log /
I A I
0 2 01

1 01

90 9 0 95
10

= ⇒ = = = =  

A ( / ) %1 0 95 100 5= − × =  

شـود. در واقـع رنـگ را بـا نمونـه       روفورز به منظور کنترل زمان الکتروفورز از رنگ استفاده مـی ). در الکت3گزینه ( -185

ي  از نمونه دیرتر است وقتی رنـگ بـه انتهـاي ژل رسـید مشـخص کننـده        مخلوط کرده و بدین ترتیب چون تحرك رنگ

  زمانی است که نمونه جداسازي شده است. 

پذیري ماکرومولکول است. با افزایش حرارت فاصله ته  ي انعطاف تها مشخص کنندهي انتها به ان . فاصله4و  1گزینه  -186

  شود.  اي شکل اگر زیاد سخت نباشد کم می به ته یک ماکرومولکول میله

هاي آب در اطراف آن به نحـوي   ). هنگامیکه یک الیه باردار الکتریکی در  فاز مایع قرار داده شود مولکول4گزینه ( -187

هاي آب که داراي توزیع یونی مخالف با الیه باردار هستند در نزدیکـی الیـه بـاردار     وند که قسمتی از مولکولش توزیع می

  قرار گیرند و باعث تشکیل دو الیه الکتریکی هلمهولتز شوند. 

د ) کاربرد دارد. در واقع نمودار طیف، جذب بر اساس عـد IR). عدد موجی در طیف سنجی مادون قرمز (2گزینه ( -188

متر است.  آن عکس سانتی دهند و واحد  نشان می wباشد. عدد موجی را با  موجی می
cm

1 1
ω = =

λ
  

شـوند. در   اي تبدیل می  اي به تک رشته دو رشته DNAهایی است که در این دما نصف جمعیت  Tm). 1گزینه ( -189

  اند.  کامالً از هم جدا شده DNاین دما دو رشته 

شدت جذب یک نوکلئوتید آزاد زیادتر از نوکلئوتید در تک رشته و جـذب   هیپرکروسیم). بر اساس پدیده 2زینه (گ -190

کـه   DNAنوکلئوتید در تک رشته زیادتر از نوکلئوتید در دو رشته است. علت این پدیده بدین صورت است کـه بازهـاي   

  گیرند.  رض قرار میهستند با واسرشته شدن (ناتوره شدن) در مع DNAهاي  کروموزوم

هاي پتاسیم در غلظت بـاال در داخـل سـلول بـه خـاطر       هاي سدیم از سلول و حفظ یون ). علت دفع یون3گزینه ( -191
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  حفظ ترکیب اولیه محیط داخل و خارج سلولی است. 

  ). زوایاي چرخشی حول پیوندهاي ساختمانی اسیدنوکلئیک به قرار زیر است:4گزینه ( -192

  ین فسفر و اکسیژن شماره یک: زاویه فی الف) زاویه ب

  ب) زاویه بین فسفر و اکسیژن شماره چهار: زاویه ساي 

  ج) زاویه بین اکسیژن متصل به فسفر و کربن متصل به قند: زاویه تتا

  د) زاویه بین کربن متصل به قند و کربن موجود در قند: زاویه اپسیلون 

  : زاویه امگاهـ) زاویه بین اکسیژن و کربن شماره سه قند

  ز) زاویه بین کربن شماره یک قند و نیتروژن با زاویه کاپا

هاي غیر کـد   شود اغلب در بخش اي که عناصر متقارن نیز گفته می  دو رشته  DNAهاي تکراري  ). توالی1گزینه ( -193

شـوند.   اي تقسـیم مـی   وجود دارند به سه گروه تکرار مستقیم، تکـرار معکـوس یـا پالینـدرم و تکـرار آینـه       DNAشونده 

  آورند.  طبیعی شکل را بوجود می DNAهاي تکرار معکوس ساختاري موسوم به  توالی

  ). 2گزینه ( -194

A DNA− یاC endo A RNA3′ − ← −  

B-DNA   یاC endo B RNA2′ − ← −  

Z-DNA C endo2′ −   )C,T,uبراي پیریمیدین (←

C endo3′ −   )A,Gبراي پورین (←

  ). 1گزینه ( -195

H) به قرار زیر است: hرابطه فاصله ته به ته ( LN
1
2=  

L طول واحد سازنده :A Ah LN h
1
2 4 100 40= ⇒ = =  

N تعداد واحد سازنده :B Bh LN h
1
2 4 400 80= ⇒ = =  

A

B

h /
h

40 0 5
80

= =  

کوفاکتور. در واقع کوفاکتور یک قسمت یونی است کـه   -). هولوآنزیم عبارت است از مجموع فعالیت آنزیم4گزینه ( -196
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  شود و آنزیم بدون آن فاقد فعالیت است.  به آنزیم متصل می

e(z) با بـار مـاکرومولکول  u). رابطه تحرك الکتروفورتیکی (4گزینه ( -197 ))، ویسـکوزیته  fضـریب اصـطکاك (  ، ( )η  ،

e) به قرار مقابل است: rاندازه ( e
r

z zu
f zn

= =
η

  

ik(pHلذا دو مولکول که داراي بار، شکل و وزن یکسان باشند داراي تحرك یکسان هم هستند.  pH)u
Mω

−
=  

هاي  اسپین، زمان -اسپین، شاخه شدن اسپین -جفت شدن اسپین -ی شیمیاییجابجای -). فرکانس الهور2گزینه ( -198

اسـپین بـر اسـاس     -هسـتند. شـاخه شـدن اسـپین     NMRسـنجی   آسایشی عرضـی و طـولی جـزء پارامترهـاي طیـف     

nي رابطه CHباشـد. بـه طـور مثـال، در اتـیلن      هاي هیـدروژن همسـایه مـی    باشد که تعداد اتم می +1 ,(CH CH )3 3 2− 

nبه 1 2 1 3+ = + nبهCH2ي شاخه = 1 3 1 4+ = +   شود. شاخه  تفکیک می =

پپتیدي که داراي حداقل بار باشد داراي فشردگی زیادتري خواهـد بـود. بـه دلیـل      خنثی، پلی PH). در 4گزینه ( -199

بـدون   4پپتید فاقد بار داراي فشردگی زیادتري خواهد بود. گزینـه    کنند لذا پلی نام، همدیگر  را  دفع می ماینکه بارهاي ه

  خنثی حداکثر فشردگی را دارد.  PHهاي باردار است و لذا در  اسید آمینه

  ). 4گزینه ( -200

  d
/k /
/

7 6 15 2
0 5

= = =  

نشـینی تعـادلی    دست آوردن وزن مولکولی مطلق پـروتئین از طریـق تـه   ). معتبرترین و بهترین روش به 2گزینه ( -201

آیـد. از طریـق    باشد. در این روش وزن مولکولی پروتئین از طریق پراکندگی غلظتی در محفظه سانتریفیوژ بدست مـی  می

ان وزن مولکولی تو  روش کروماتوگرافی، الکتروفورز، انتشار صعود نقطه جوش، کاهش نقطه انجماد و فشار اسمزي تنها می

n(Mعددي   پروتئین را بدست آورد.  (

  ). 3گزینه ( -202

)). رابطه بین فرکانس ارتعاش4گزینه ( -203 )ν  :و جرم کاهش یافته به قرار زیر است  

o216 kفرکانس ارتعاش براي k
1

1 1
2 2 16

ν = ν =
π µ π

  

/ %2

1

16 0 9 100 90
18

ν
= × =

ν
o218 kفرکانس ارتعاش براي     ;

2
1

2 18
ν =

π
  

  شیب نمودار
 عرض از مبدأ
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دهند. در اثر برخـورد پرتـو بـا مـاده      هاي محیط انرژي خود را از دست می ). پرتوها در برخورد با الکترون3گزینه ( -204

  دهند.  رتوها به طور ناهمگن انرژي خود را در واحد طول مسیرشان از دست میافتد. پ پدیده فوتوالکتریکی اتفاق می

)). کشش سطحی عبارت است از مقدار الزم براي به حداقل رساندن سطح مـایع 4گزینه ( -205 )
A
ω

γ . واحـد کشـش   =

Jسطحی
m2 یاN

m
   باشد. می 

  گیرد.  ). در اثر برهم کنش پرتو با ماده، جذب، بازتاب (تابش یا فنر) پراش و پخش صورت می3گزینه ( -206

هـا اسـتفاده    هر دو قادرند براي مطالعه ساختار سه بعدي مـاکرومولکول  X-Rayو  NMRهاي  ). روش1گزینه ( -207

یت این روش این است که پـروتئین بایـد کمتـر از    شود و محدود از فرکانس رادیویی استفاده می NMRشوند. در روش 

را نـدارد. روش کریسـتالوگرافی اشـعه     X-Rayاسید آمینه باشد. از طرفی این روش همچنین قدرت تفکیک روش  200

X ها تقریباً بدون محدودیت است. این روش حد  بعدي ماکرومولکول ترین روش براي تعیین ساختار سه بهترین و پیشرفته

  ار باالیی دارد. تفکیک بسی

باشد. نکته  ها می ها در تعیین وزن مولکولی ماکرومولکول ترین روش سنجی جرمی یکی از پیشرفته ). طیف1گزینه ( -208

  حائز اهمیت  در مورد این روش این است که به مقدار بسیار کم نمونه (در حد نانومول) نیاز دارد. 

ایزوالکتریک  PHها بر اساس اختالف در  ) جدا شدن پروتئینIFEنگ (). در روش ایزوالکتریک فوکوسی2گزینه ( -209

رامـی   آن از آند به کاتـد بـه آ   PHها مختلف در ژل الکتروفوزي قرار داده شود که  باشد.  هنگامی که مخلوط پروتئین می

 PHمحـیط بـا    PHشـوند کـه    شان به موقعیتی در این ژل منتقل می ایزوالکتریکی PHها بر اساس  زیاد شود. پروتئین

  ماند.  ایزوالکتریک پروتئین برابر شود و در این نقطه پروتئین ثابت می

  ها در سطح برانگیخته به سطح پایه به قرار زیر است:  ). بر اساس رابطه بولتدمن، نسبت جمعیت سطح اتم4گزینه ( -210
E

KTN NEe e
N KT N

2 1

1 2

∆−∆
= = =  
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    فیزیولوژي گیاهی

  ). 1گزینه ( -211

  ). 4گزینه ( -212

  ). 2گزینه ( -213

  ). 4گزینه ( -214

  ). 3گزینه ( -215

  ). 3گزینه ( -216

  ). 3گزینه ( -217

  ). 2گزینه ( -218

  ). 4گزینه ( -219

  ). 4گزینه ( -220

  ). 1گزینه ( -221

  ). 3گزینه ( -222

  ). 3گزینه ( -223

  ). 1گزینه ( -224

  ). 2گزینه ( -225

  ). 2گزینه ( -226

  ). 2گزینه ( -227

  ). 4گزینه ( -228

  ). 4گزینه ( -229

  ). 3گزینه ( -230

  ). 4گزینه ( -231

  ). 2گزینه ( -232
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  ). 1گزینه ( -233

  ). 1گزینه ( -234

  ). 2گزینه ( -235

  ). 2گزینه ( -236

  ). 3گزینه ( -237

  ). 4گزینه ( -238

  ). 1گزینه ( -239

  ). 1گزینه ( -240

    فیزیولوژي جانوري

  ). 1گزینه ( -241

  ). 4گزینه ( -242

  ). 3گزینه ( -243

  ). 3گزینه ( -244

  ). 4گزینه ( -245

  ). 4گزینه ( -246

  ). 1گزینه ( -247

  ). 2گزینه ( -248

  ). 3گزینه ( -249

  ). 1گزینه ( -250

  ). 2گزینه ( -251

  ).1گزینه ( -252

  ). 3گزینه ( -253

  ). 2گزینه ( -254
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  ). 4گزینه ( -255

  ). 3ینه (گز -256

  ). 2گزینه ( -257

  ). 2گزینه ( -258

  ). 1گزینه ( -259

  ). 4گزینه ( -260

  ). 1گزینه ( -261

  ). 3گزینه ( -262

  ). 1گزینه ( -263

  ). 2گزینه ( -264

  ). 2گزینه ( -265

  ).4گزینه ( -266

  ). 2گزینه ( -267

  )4گزینه ( -268

  ). 3گزینه ( -269

  ). 4گزینه ( -270
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  پاسخنامه

    شناسی سلولی و مولکولی   یستز

Uهـاي  اي از اسـنارپ  سیزوم یا کمپلکس پیرایشگر، مجموعه ). اسپلی2گزینه ( -1 ,U ,U ,U4 3 2 1U5 وU6    اسـت کـه در

توکـور   ساختارش پروتئینی  اسـت. هـر کینـه   توکور در  دو طرف سانترومر وجود دارد و  نقش دارند. کینه RNAپیرایش 

هاي عرضی مقـاوم   هاي پروتئینی بعالوه رشته داراي سه بخش (درونی، بیرونی، میانی) است. بخش درونی آن شامل رشته

اي تاژك یـا مـژك    شوند. کینه توزوم (بلفاروبالست) جسم قاعده تخریب می DNUEنسبت به پروتئازها است که بوسیله 

  آنزیمی هستند.   هايRNAپروتئینی دارد. ریبوزوم، است و ساختار 

اي بدست آورد کـه از خصوصـیات     تک رشته DNAتوان به صورت  را می MBهاي کلون شده در ناقل ). ژن1گزینه ( -2

  است.  MBمهم 

5داراي فعالیت (  Iپلیمراز  DNA)، قطعه کوچک آنزیم 2گزینه ( -3 3′ ) اگزونوکلئازي اسـت کـه بـا ایـن فعالیـت      →′

  کند.  آسیب دیده را ضمن فعالیت ترمیمی حذف می DNAهایی از  طور بخش و همین RNAپرایمر 

هاي تیـامین پیروفسـفاتاز و    ، آنزیمcisهاي  اند. در سیترن هاي ترانس غنی از فسفاتازهاي اسیدي ). سیسترن4گزینه ( -4

  به مقدار فراوانی وجود دارد.  aseNADPفاتاز و در سطح میانی سیس و ترانس،فس نوکلئوتید دي

، فـاکتور  cdc6شود و بـا فسـفریله شـدن     متصل می ORCبه کمپلکس  cdc6زود، پروتئین  G2)، در فاز2گزینه ( -5

MCM شود.  نیز متصل می  

  کند.   ها عمل می حلقوي در یوکاریوت mRNAبراي تشکیل   عنوان پلی CAPصل به مت eIF4E)، 4گزینه ( -6

بـراي تکثیـر    PCRدهـد. بعـالوه    را انجام می DNAتکثیر انتخابی یک قطعه مورد نظر از  PCR)، روش 4گزینه ( -7

RNA شود.  بکار برده می  

  ختار سوم اسیدنوکلئیک است. ي سا )، تاخوردگی و پیچیدگی زیاد نوکلئوتید نشاندهنده3گزینه ( -8

براي اتصال زیر واحد کوچک به زیر واحد بزرگ ریبوزوم یوکاریوتی الزم اسـت. وجـود    srRNA18)، وجود 3گزینه ( -9

srRNA28 کند.  این اتصال را تسهیل می  

ل قرمـز  ). دو فسفولیپید فسـفاتیدیل کـولین و اسـفینگومیلین در نیمـه خـارجی غشـاي پالسـمایی گلبـو        1گزینه ( -10
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) C-face(اریتروسیت) و دو سفسفولیپید فسـفوتیدیل سـرین و فسـفا تیـدیل اتـانول آمـین در نیمـه داخلـی غشـاي (         

  شوند.  پالسمایی این سلول یافت می

  میتونین است.  -، اولین آمینواسید فرمیل ترمینال آن N). نوستوك یک سیانوباکتر است که در 1گزینه ( -11

ریبـوزوم   A-siteدر پایـان ژن بـه    UGAیـا   UAG, UAAهـاي پایـانی    ه  یکی از کـدون ). زمانی ک1گزینه ( -12

کند. مخمـر نـان نیـز یوکـاریوت      ریبوزوم را شناسایی می A-site (eRF)RFشوند فاکتور پروتئینی  یوکاریوتی وارد می

  گردد.  شناسایی می eRF1است که این رمز بوسیله 

  ). 4گزینه ( -13

در  Uباشند و پایـان حقیقـی رونویسـی باتشـکیل بشـخ پلـی        ا، شیگال و کلی باسیل پروکاریوت می)، آنابن2گزینه ( -14

  است.  Rhoها مستقل از فاکتور  ها است که پایان آن یوکاریوت

  سازد و انتقال دهنده الکترون است.  مربوط می Iرا به  II). پالستوسیانین بعنوان ناقل متحرك فتوسیستم 1گزینه ( -15

  یابد.  نظمی) افزایش می ). با افزایش درجه سازمان یافتگی ماکرومولکول، آنتروپی (درجه بی4نه (گزی -16

  ). 3گزینه ( -17

). در انتقال و هدایت ریبوزوم در حال سنتز پروتئین به شبکه آندوپالسمی کمـپلکس ریبونوکلئـوپروتئینی   3گزینه ( -18

  دخالت دارد. 

هستند که در داخل هسته وجود دارنـد.   RNAآي، قطعات کوچک  ک هستهکوچ RNAیا  snRNA). 3گزینه ( -19

  شوند.  ها به سه گروه مختلف تقسیم میRNAاین 

1- RNA  2آغازگر یا پرایمر- RNA هاي جدا شده از  مربوط به قطعات اینترونmRNA     طـی فرآینـد اسپالیسـینگ

3- RNA) هاي غنی از اوراسیلU(  

کننـد داراي   قالی یا گذر که از دستگاه گلژي به طـرف شـبکه آندوپالسـمی حرکـت مـی     هاي انت ). وزیکول3گزینه ( -20

  هستند.  CoPIپوشش 

ها نازك و ظریف هستند ولی ناحیه هتروکروماتین فشرده یـا   ، کروموزمI). در مرحله پتوتن یا لپتونما میوز 4گزینه ( -21

  کروموزوم و سانترومر و دو کروماتید مشخص است. 

  ). 4گزینه ( -22
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  ). آمینواسیدها ترکیبات آمفوتر یا دوگانه دوست هستند. 2گزینه ( -23

  ). 3گزینه ( -24

  )4گزینه ( -25

 H O H O H O O2 2 2 2 2 22+ → +  
H O BH H O B2 2 2 22+ → +  

سـنتز   ATPشود و  یر کنفورماسیون میدر اثر برهمکنش با زیر واحدهاي گاما دچار تغی β). سه زیر واحد1گزینه ( -26

  کند.    می

  شود.   آزاد زنجیره سلولزي در حال تشکیل افزوده می ′4گلوکز به انتهاي -UDP). 4گزینه ( -27

  است.  Aهیستون ها فاقد دم پلی  mRNA). 4گزینه ( -28

  قرار دارد.   Trailerدر توالی   mRNA). عامل ناپایداري 3گزینه ( -29

  گیرد.  ها صورت می ). وظیفه انتقال پروتئین از هسته به سیتوپالسم به وسیله اکسیپورتین آن1گزینه ( -30

    بیوشیمی

اکساالت تولید شده بـه   گیرد. گلی اکسی زوم صورت می اکساالت در پر کوالت به گلی گزینه (الف). واکنش تبدیل گلی -31

  شود.  آمیناسیون به گلیسین تبدیل می رود و با ترانس میتوکندري می

شود  توسط پروتئین پروتئولیتیک بردیده می SREBPگزینه (د). هنگامیکه سطح کلسترول در سلول پایین است،  -32

کنـد و عنصـر تنظیمـی     شود. پروتئین جدا شده به هسته مهـاجرت مـی   (بعنوان سنسور کلسترول) جدا می SCAPو از 

  کند.  ) را فعال میSREاسترول (

سـلولی) و ژن مربـوط بـه آنـزیم      ↑از جریان خون و LDL(براي جمع کردن  LDLاین عناصر ژنی شامل ژن رسپتور 

HMG سنتز کلسترول درون سلولی) است.  ↑ردوکتاز (براي  

  گزینه (ج).  -33

, ایکوزانزي اوناتنولنیک اسید، ابتدا لی-گزینه (د). در اثر طویل شدن ال -34 ,( : )8 111420 شود و سـپس در   حاصل می ∆3

,اثر عمل غیر اشباع شده آراشیدونیک اسید  , ,( : )5 8 111420   آید.  بوجود می ∆4

  گزینه (الف).  -35

 کاتاالز

 پراکسیداز
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سید روي یک رشته بـا دو آمینـو اسـید مختلـف پیونـد هیـدروژنی       همسو، هر آمینوا βهاي گزینه (ج و د). در رشته -36

  کند.   ناهمسو هر آمینواسید با یک آمینواسید رشته مجاور پیوند هیدروژنی برقرار می βهاي کند اما در رشته برقرار می

kگزینه (ج).  -37 calNH G /
mol4 3 4+ ∆ ≅ Hگلوتامات − O2 →  

k cal
mol

∆Gصفر  ≅ α کتواسیدα ààÜáàà آمینو اسید(Glu)−α   کتوگوتارات  +

  شوند. از محسوب میگزینه (ج). گلوکز، فروکتوز و به میزان خیلی کم مانوز، سوبستراي هگزوکین -38

پرولین و لیزین و گیلکوزیالسیون رزیدوهاي هیدروکسی لیزین مربـوط بـه    رزیددهايگزینه (د). هیدروکسیالسیون  -39

  پذیرد.  هاي هیدروکسیالز و گلیکوزیالزها انجام می پروتئین کالژن در داخل سلول و توسط آنزیم

تواند رقابتی، غیر رقابتی و یا نارقابتی باشد. در مهار کننده رقابتی،  هاي بازدارندگی می گزینه (ب). بطور کلی سیستم -40

دهد.  واکنش را افزایش می kmشودو  چون از نظر ساختاري شبیه به سوبسترا است فقط به جایگاه فعال آنزیم متصل می

نقطه اتصال سوبسترا انجـام  اي غیر از  در نقطه EIبر خالف مهار کننده رقابتی، مهار کننده غیر رقابتی، تشکیل مجموعه 

تواند متصل شود. اتصال مهار کننده نارقـابتی فقـط    سوبسترا می -گیرد و بازدارنده هم به آنزیم و هم به مجموعه آنزیم می

  باشد.  می (ES)سوبسترا  -با کمپلکس آنزیم

و قتی سیکل اکسیداسیون به محل پیوند دوگانه رسـید،  اکسیداسیون اسیدهاي چرب غیر اشباع  βگزینه (الف). در -41

بدلیل حالت سیس کنفورماسیس پیوند دوگانه در اسیدهاي چرب، ابتدا باید به حالت  ترانس درآید تا آنزیم هیـدراتاز آن  

  دهد. را بشناسد. آنزیم ایزومراز این عمل را انجام می

  کند.   در انتهاي متابولیسم اسیدهاي چرب فرد کربن، بعنوان کوآنزیم عمل می B12گزینه (ب). ویتامین -42

  کند.  شرکت می HDLدر لیپوپروتئین  APODگزینه (ج).  -43

  گزینه (ج).  -44

) محصـول نهـایی خـودش یعنـی     Feedback inhibitionدهیدروژناز تحـت کنتـرل (   IMPگزینه (ج). آنزیم  -45

CMP باشد.  می  

FMNلف). گزینه (ا -46   گروه فسفات. ریبوفالوین  →

FMN AMP FAD+ →  
گزینه (الف). پروتوپورفیرینوژن طی یک مرحله اکسیداسـیون بـه پروتوپـورفیرین تبـدیل شـده و در نهایـت توسـط         -47
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  شود.  فروشاالتاز به هم تبدیل می

در پـی بوجـود    باشد و از آمینواسید تیروزین طی چند واکنش پی ، مو و چشم میگزینه (الف). مالنین رنگدانه پوست -48

هـاي   ها، مالنین در سلول ل هاي آزاد ایجاد شده در سلو آید. در اثر افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز براي حذف رادیکال می

  شوند.  پوست تشکیل می

افتد و به همـین جهـت    زوم اتفاق می ون اسیدهاي چرب با زنجیره بلند در اندامک پراکسیاکسیداسی βگزینه (الف). -49

  اکسیداسیون چرب با زنجیره کوتاهتر در میتوکندري است.  βها بیشتر از آن هاي تولید شده در NADHتعداد 

هاي کلسیمی در غشاء را شبکه آندوپالسمی، آن را باز و   رنده ثانویه بر اثر بر روي کانالبعنوان پیام ب IP3گزینه (ج)، -50

  شود.  به سیتوپالسم ریخته می ERکلسیم از 

هـاي کـالژن    است با هیدروکسیله کـردن پـرولین   Cگزینه (د). آنزیم پرولین هیدروکسیالز که کوآنزیم آن ویتامین  -51

  شود.  کند که باعث پایداري مولکول کالژن می تبدیل می پرولین  ها را به هیدروکسی آن

  کند.  گزینه (ب). آنزیم آرژیناز با اثر بر روي آرژنین آن را به اورنیتین و اوره (در سیکل اوره) تبدیل می -52

  شوند.  ها بر اساس نقطه ایزوالکتریک و وزن مولکولی جدا می گزینه (ب). در این روش، پروتئین -53

ه (د). در کروماتوگرافی تعویض یونی با بار منفی، هر چه بار منفی پروتئین بیشتر باشد، زودتر از سـتون خـارج   گزین -54

شود. پروتئین بـا نقطـه ایزوالکتریـک     شود و هر چه بار مثبت بیشتري داشته باشد روي ستون مانده و دیرتر خارج می می

شود. و در نقطه مقابل، پـروتئین بـا نقطـه ایزوالکتریـک      خارج می تر است و بار منفی بیشتري دارد و زودتر کمتر، اسیدي

  شود.   بیشتر، بار مثبت بیشتري دارد و دیرتر از ستون خارج می

  یابد.  گزینه (د). فعالیت ویژه معرف درجه خلوص آنزیم است و با تخلیص بیشتر آنزیم افزایش می -55

)kmهظاهري در مهار رقابتی به انداز kmگزینه (ب).  -56 )
ki
  یابد.  افزایش می +11

km km( ) km ( ) mM
ki
1 21 1 2

2
= + ⇒ = +   ظاهري  =

  گزینه (ج).  -57

maxVمنتن:  –طبق معادله میکائیلیس  .[S]V
km [S]

=
+

   

V mM100 20 20
80 20

×
= =

+
  بنابراین  
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  ده گروه متیل است. آدنوزیل متیونین دهن -گزینه (الف). در بیوسنتز فسفوکراتین، اس -58

 PHشود. بعالوه کاهش  ها می  بیس فسفوگلیسرات باعث رها شدن اکسیژن از هموگلوبین در بافت 3و  2گزینه (د).  -59

  شود.  تر آن می ها و رهایی راحت خون سبب کاهش میل ترکیبی اکسیژن با هموگلوبین در محدوده بافت

  هاي گلیکولیز وجود دارد که عبارتند از:  ن واکنشناپذیر در بی واکنش برگشت 3گزینه (ب).  -60

  گلوکز  →فسفات-6گلوکز 

  فسفات  - 6فروکتوز  →بیس فسفات 6و  1فروکتوز 

  فسفوانول پیروات  →پیروات 

 کینازهگزو

 Iفروکتوز کیناز 

  پیروات کیناز
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    ژنتیک 

  ).1گزینه ( -61

  ).2گزینه ( -62

  ).1گزینه ( -63

  ).1گزینه ( -64

  ).4گزینه ( -65

  ).3گزینه ( -66

  ).2گزینه ( -67

  ).2گزینه ( -68

  ).4گزینه ( -69

  ).2گزینه ( -70

  ).4گزینه ( -71

  ).3گزینه ( -72

  ).3گزینه ( -73

  ).1گزینه ( -74

  ).4گزینه ( -75

  ).3گزینه ( -76

  ).3گزینه ( -77

  ).4گزینه ( -78

  ).1گزینه ( -79

  ).1گزینه ( -80

  ).2گزینه ( -81

  ).3گزینه ( -82
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  ).2گزینه ( -83

  ).4گزینه ( -84

  ).3گزینه ( -85

  ).1گزینه ( -86

  ).2گزینه ( -87

  ).3گزینه ( -88

  ).2گزینه ( -89

  ).1گزینه ( -90

    میکروبیولوژي  

(به عنوان  RNAاز روي  DNAن ها، مسئول پلیمرازیسیو ). آنزیم ترانس کریپتاز معکوس در رترو ویروس1گزینه ( -91

پلیمراز یوکـاریوتی و پروکـاریوتی از دقـت زیـادي در الگـوبرداري       DNAهاي  رشته الگو) است. این آنزیم بر خالف آنزیم

  شود.  می DNAبرخوردار نیست و سبب ایجاد جهش در هنگام پلیمریزه کردن 

گذارد، سبب ایجاد اختالل در نظم  سلولی یوکاریوتی می، با تأثیري که بر چرخه 8). ویروس هرپس انسانی 2گزینه ( -92

  شود.  سلولی و بروز بیماري کاپوس سارکوما می

  بوده است.  Rous sarcoma). اولین ویروس شناخته شده در خانواده رتروویریده، ویروس 4گزینه ( -93

کـه در سـیانوباکترها بـوده و در     aروفیـل  ها وجود دارد: تیپ اول: کل ). دو نوع کلروفیل در میکروارگانیسم2گزینه ( -94

هاي ارغـوانی و سـبز گـوگردي و     باشد که درباکتري شود، تیپ دوم باکتروکروفیل می مسیر فتوسنتز هوازي وارد عمل می

sg,e,Cهـا انـواع کلروفیـل    هوازي وارد عمل شده. در این بـاکتري  غیر گوگردي وجود داشته و در مسیر بیوسنتز بی ,b,a 

  مشاهده شده است. 

هـاي   ها به آنتی بیوتیک مختلف استفاده از دیسک ). این روش براي تعیین میزان حساسیت میکروارگانیسم3گزینه ( -95

بیوتیک است که بر روي محیط کشت مولر هینتون آگار که واجد غلظت نیم مک فـارلن از   کاغذي آغشته به محلول آنتی

  شود.  داده میباکتري مورد نظر است، قرار 

گیـرد. در   ) براي انتقال قندهاي مختلف به درون سلول باکتري مورد استفاده قرار میPTS). این سیستم (1گزینه ( -96
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  کند.   جلوگیري می  ها از سلول شوند و این فسفریله شدن از خروج آن این جابجایی، قندها فسفریله می

ها و  ها است. اتانول (الکل)، متابولیت تخمیري باکتري ي ارگانیسم اولیه هاي ). اسید سیتریک جزء متابولیت3گزینه ( -97

بیوتیک آمینوگلیکوزیدي است کـه توسـط استرپتومایسـس     هوازي است، استرپتومایسین، یک آنتی مخمرها در شرایط بی

  شود.  تولید می Gibberella , Fujikurolاند که توسط قارچ  هایی  ها، هورمون شود. جیبرلین گریزئوس تولید می

تواند در فواصل دور از  هاي پاتوژن تولید شده و می ها ترکیب پروتئینی هستند که توسط باکتري ). اگر سین3گزینه ( -98

  هاي باکتریایی.  هاي میزبان را مورد صدمه قرار دهد نظیر اگزوتوکسین باکتري، سلول

ریبوزوم، سبب غلـط   s 30دي است که با اتصال به زیر واحد بیوتیک آمینو گلیکوزی ). آمیکاسین، یک آنتی3گزینه ( -99

  شود.    سازي می خوانده شدن کد ژنتیکی و توقف پروتئین

در زیـر واحـد کوچـک ریبـوزوم       Aبه جایگاه  tRNA -تتراسایکلین، باکتریواستاتیک است و با مهار اتصال آمینو اسیل

s30 کند.  سازي را متوقف می پروتئین  

) از طریـق شـدن رشـته پلـی پپتیـدي      s50اکترواستاتیک است و با اتصال به زیر واحد بـزرگ ریبـوزوم (  اریترومایسین ب

ژیراز سبب مهار عملکرد آنزیم و اختالل  DNAکنند. سیپروفلوکساسین با اتصال به زیرواحدهاي آلفا آنزیم  جلوگیري می

  شود.  می DNAدر همانندسازي 

هـا   رکی ها در نوع ترکیبات و پیوندهاي غشایی است. در آ ها و باکتري  هاي آرکی ت). یکی از مهمترین تفاو1گزینه ( -100

ترکیبات غشایی معموالً  از اسیدهاي چرب بلند زنجیر با پیوندهاي اتري تشکیل شده اسـت کـه انـرژي پیونـد بیشـتري      

  ها دارد.  نسبت به پیوندهاي استري موجود در غشاء باکتري

هـا، الیـه سـطحی     چنـین آرکـی   هـاي گـرم + و ...... و هـم    یواره سلولی در تعدادي از بـاکتري ). بر روي د4گزینه ( -101

  ها وجود دارد که ساختمان آن پروتئین یا گلیکوپروتئین است.  اي به نام الیه کریستالیزه

و جلـوگیري  گیرد براي افزایش تولید اسیدسـیتریک   ). این فرآیند که توسط آسپرژیلوس نایجر صورت می2گزینه ( -102

فرآیند تخمیر در مرحله تولید محصـول یـا مرحلـه     PHاز تولید محصوالت جانبی نظیر اسیداگسالیک واسید گلوکونیک، 

  رسانده شود.  3ایدیوفاز بایستی اسیدي و کمتر از 

آفـات   ). باسیلوس اسفریکوس، باسیلوس تورین جنسیس و باسیلوس با پیله  جهت مبارزه بیولوژیک علیه2گزینه ( -103

  شوند.   گیاهی استفاده می

باشد که عبارتنـد از:   ها می دسته کلی آنزیم 3). آنزیم سلوالز یک آنزیم تک زیرواحدي نیست بلکه شامل 3گزینه ( -104
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هـایی تجزیـه کننـده سـلولز      اندوگلوکانازها، اگزوگلوکانازها و بتاگلوکوزیدازها، این کپملکس بر روي سطح خارجی باکتري

  ه و داراي عملکردي خارج سلولی است. قرار داشت

ساکارید تولید شده توسط انتوموناس کامپیرتیس است که در صنایع غـذایی، لعـاب سـرامیک و     این صمغ، اگزوپلی -105

جایی نفت خام شود. بـه   صنعت نفت براي افزایش بازیافت از طریق تغلیظ آب و افزایش حرکت جارویی آن که سبب جابه

  رود.  کار می

میست1گزینه ( -106 بـه دلیـل فقـدان مرحلـه جنسـی       ها هستند کـه صـرفاً   و ترومیست  اي از خانواده بزرگ ها دسته ). اُ

  اند.  مشخصی (کامل) و یا عدم کشف آن تا کنون، در این گروه قرار گرفته

  ). 1گزینه ( -107

هـاي سـبک و    هاي متغیر زنجیره وط به قسمتهاي مرب ها، بازآرایی اگزون بادي ). منبع اصلی تنوع در آنتی2گزینه ( -108

  است.  βهاي سنگین در ژنوم سلول

به همراه ماکروفاژها سبب بروز حساسیت شدید تـأخیري در   CD4داراي شاخص سطحی Tهاي  ). سلول4گزینه ( -109

    هایی نظیر توبرکولین می شود. ژن مقابل آنتی

 CO2توانایی انجام عمل فتوسـنتز و تثبیـت   aآبی یا سیانوباکترها با داشتن کلروفیل  -هاي سبز ). جلبک2گزینه ( -110

  گیرند.  ها در نظر می جو را دارند. به همین خاطر زندگی فتواتوتروفی را براي آن

  ها   گویند مانند گلسنگ می  لیت کنند، اپی ها زندگی می سطح صخرههایی که بر روي  ). به میکروارگانیسم1گزینه ( -111

باشـد. تجمـع ایـن بـاکتري دنیتریفکـاتور در        ). آزوسپیریلوم، باکتري هتروتروف احیاء کننده نیتـرات مـی  4گزینه ( -112

  شود.   خاك می CO2اطراف تارهاي کشنده گیاهان، نظیر گندم، سبب کاهش نیترات، افزایش میزان

هـوازي اجبـاري یـا آئروتولرنـت بـوده و       باشند. لذا بی هاي اسید الکتیک می ). سه گزینه آخر جزء باکتري1گزینه ( -113

انـد و لـذا    ها هوازي اجباري یا میکروآئروفیل شود. میکروکوکوس ها محسوب نمی سطح پنیر محیط مناسبی جهت رشد آن

  هاست.  شد آنسطح پنیر محیط مناسبی براي ر

هاي تازه مورد  ) جهت جلوگیري از فساد میکروبی گوشتCTC). امروزه محلول رقیق کلر تتراسایکلین (4گزینه ( -114

گیرد. این ترکیب نیمه عمر محدودي داشته و قسمت اعظم آن پـیش از مصـرف تجزیـه شـده و از بـین       استفاده قرار می

  رود.  می
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ها  رشد کنند، در میان میکرو ارگانیسم 1تا  6/0توانند در آب فعال بین  ها می  رگانیسم) به طور کل میکروا1گزینه ( -115

ها و مخمرهاي خشکی دوست به آب فعال کمتري براي  رشد نیاز دارند کـه گزینـه ذکـر شـده در ایـن گـروه قـرار         قارچ

  درصد نمک را در محیط کشت دارد.  11گیرد و توانایی تحمل غلظت  می

ها وقتی که بـر روي محـیط کشـت معـین      هاي مارپیچی هستند که مایکو باکتریوم ). فاکتور طنابی رشته4گزینه ( -116

  دي میکولیک اسید است.  6و  6کنند. جنس این فاکتور ترهالوز  شوند، تولید می کشت اده می

  ). 3گزینه ( -117

رفرون گاما علت اصلی بـدخیم بـودن جـذام نـوع     هاي التهابی نظیر اینت ). عدم تولید مقادیر کافی  واسطه2گزینه ( -118

  لپروماتوز نسبت به جذام توبرکلوئید است. 

ها، شیگا دیسانتري (عامل اسهال خونی) و نایسـریا گونـوره آ عامـل نـوراك) بـه صـورت        ). در بین گزینه3گزینه ( -119

  دهند.   اختصاصی میزبان انسانی را مورد حمله قرار می

هاي آهن توسط باکتري  بیـان    ) القایی بوده و در شرایط کمبود مقادیر یونDTکسین دیفتري (). اگزوتو2گزینه ( -120

  شود.   می
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    فیزیولوژي گیاهی 

ي آونـد چـوبی    آبکشی، چند بار بیشـتر از شـیره   ي آوند  ي مواد جامد در شیره گزینه (د). به جز کلسیم، غلظت همه -31

  است. 

گیرد رشد یافته است. تنش شدید کمبـود آب   گزینه (الف). فرآیندي که بیش از همه تحت تأثیر کمبود آب قرار می -32

م  یافته، ممانعت  از سنتز دیواره و پروتئین، تجمع مواد محلول، بسـته شـدن روزنـه و ممانعـت از فتوسـنتز      مانع از تقسی

  شود.   می

  گزینه (د).  -33

شـود. ایـن    ها حاوي یک پروتئین همی متصل به اکسیژن هستند که لک هموگلوبین نامیده مـی  گزینه (ب). گرهک -34

بخشـد.   ها رنگ صورتی مـی  هاي باال وجود دارد و به گرهک آلوده شده در غلظتهاي گرهک  پروتئین در سیتوپالسم یافته

  کند.   گیاه میزبان بخش گلوبین و باکتري همزیست، هم را تولید می

کنند، نیکل را براي هیدروژناز جـذب    هایی که ازت را تثبیت می گزینه (د). اوره آز داراي نیکل است. میکروارگانیسم -35

هـاي خـود متـراکم     در هنگام  تثبیت ازت الزم دارند. گیاهانی که  کمبود نیکل دارند، اوره را در بـرگ  ي هیدروژن کننده

  دهند.  کنند و بافت مردگی نوك برگ را نشان می  می

  گزینه (ب).  -36

  ویی دارد. ها نسبت مستقیم با بار الکتریکی و نسبت معکوس با شعاع م گزینه (الف). این تمایل آبگیري در مورد یون -37

هـا از طریـق    گیرد. سپس الکترون می NADPHیا  NADHدو الکترون از  FADگزینه (د). در نیترات ردوکتاز  -38

  نمایند.  ها را به نیترات ترا فرستاده می یابند که به نوبه خود آن هم به کمپلکس مولیبدن انتقال می
eMAD FAD Heme MoCo HN3→ → → →  

کنند و اسیدهاي آلی نظیر مالیک اسیدوسـیتریک اسـید    اغلب خاك اطراف خود را اسیدي می ها  گزینه (الف). ریشه -39

  دهند.  کنند که قابلیت دسترسی به آهن و فسفات را افزایش می آزاد می

  یابد.  گزینه (الف). جذب فسفر با قلیایی شدن محیط به شدت کاهش می -40

یـا   IIIکوپروفیبرینـوژن   C4و C2هاي جانبی اسید پروپیونیـک در  هگزینه (ج). دکربوکسیالسیون اکسیداتیو زنجیر -41

  شود.  ) میIV(یا پروتوژن  IVمنجر به تشکیل پروتو پورفیرنیوژن  IIIکوپروژن 
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Oگزینه (ب). روبیسکو یک آنزیم دو عملکردي است که در شـرایط فزونـی   -42
CO

2

2
آن تحریـک و   فعالیـت اکسـیژنازي    

کند که منجر به تشکیل یک مولکول سه کربنی فسفو گلیسرات و یک مولکـول دو   اکسیژن را بر روي روبیسکو تثبیت می

  شود.   کربنی فسفوگلیکوالت می

bو سیتوکروم PSIIگزینه (د). پالستوکوئینون ناقل الکترون بین  -43 / F6     است که  عالوه بر الکتـرون، پروتـون را نیـز

  کند.   منتقل می

  گزینه (د).  -44

  اند به جز دي نیتروفنل  هاي مختلف زنجیره ي جریان الکترون در مکان گزینه (د). همه متوقف کننده -45

  گزینه (ب).  -46

  گزینه (ج).  -47

ن تخمیر الکتیک اسید است، امـا پاسـخ بعـدي تخمیـر الکلـی      گزینه (الف). در ذرت پاسخ اولی به غلظت کم اکسیژ -48

تواند به سیرون از یاخته منتشر شود. در صـورتی    است. اتانول به عنوان فرآورده نهایی تخمیر سمیت کمتري دارد. زیرا می

ر اسـت،  هاي ذرت، تخمیر الکتـان گـذ   شود، در رأس ریشه که الکتات تجمع یافته و منجر به اسیدي شدن  سیتوزول می

جـایی بـه    شود. ایـن جابـه   اي منجر به یک تغییر جهت از تخمیر الکتات به تخمیر اتانول می درون یاخته PHزیر کاهش 

اسید الکتات دهیدروژناز را مهار و دکربوکسـیالز را   PHهاي سیتوزولی  دخیل است.  هاي بهینه متفاوت آنزیمPHدلیل 

  کند.  فعال می

  باشد:  ي فعالیت چهار آنزیم زیر می سیتوردوکسین کنترل کننده -یق سیستم فرودوکسینگزینه (الف). نور از طر -49

NADP:  بیس فسـفاتاز و ریبولـوز    7و  1بیس فسفاتاز، سدوهپتولوز  2و  1فسفات دهیدروژناز، فروکتوز  -3گلیسرآلدئید

  فسفات کیناز  -5

  اند.  کمپلکس در غشاي میتوکندریایی قرار گرفته 4 هاي انفرادي ترابري الکترون به صورت گزینه (ج). پروتئین -50

  گزینه (ج).  -51

کند. در گیاهـان روز کوتـاه،    ) کنترل میFR) و قرمز دور (Rي نور قرمز ( گزینه (ب). فیتوکروم گلدهی را به وسیله -52

  شود.   نور قرمز مانع گلدهی شده و اثر آن توسط رخشی از نور قرمز دورزائل می

اي نقش دارد و این کار را با کنترل فعالیـت  کینـاز    لف) و (د). اکسین و سیتوکینین در تنظیم چرخه یاختهگزینه (ا -53
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  دهند.  وابسته به سیکلین انجام می

  گزینه (الف).  -54

کند. این نتیجه همراه با این واقعیـت کـه میـزان     زایی جلوگیري می رس و زنده زنی پیش از جوانه ABAگزینه (ج).  -55

ABA    دهـد    درونی در مراحل میانی تا اواخر نمو باالسـت، نشـان مـیABA   ي طبیعـی اسـت  کـه     جلـوگیري کننـده

  دارد.  زایی در حال نمو را در حالت نموي نگه می رویان

هـاي   زایی، رویش بذر، رشد سـلول، پیـري، واکـنش     ها نقش مهمی در جنین آمین گزینه درست مشخص نیست. پلی -56

اند و بر خالف  نش، کنترل میزان تقسیم سلولی، در یوکاریوت و پروکاریوت براي رشد و نمو طبیعی ضروريگیاه در برابر ت

  ها تنها در تقسیم سلولی موثرند و در بزرگ شدن ابعاد سلولی اثر ندارند.   جیبرلین

رحلـه از بیوسـنتز   هاي اختصاصی اولـین م  باز دارنده D، سکوسل و فسفون AM01618گزینه (ب). ترکیباتی نظیر  -57

  روند.  هاي رشد به کار می  شوند و به عنوان کاهش دهنده ها محسوب می ژیبرلین

  گزینه (ب).  -58

هـا تغییـر یافتـه اسـت و پـس از       داراي تعدادي نوکلئوتید غیر معمول است که بخش بازي آن tRNAگزینه (ب).  -59

  کنند.   همانند سیتوکینین عمل می tRNAهیدرولیز 

هاي که در تأخیر پیري برگ دخالت دارند. بیشتر زآتین ریبوزید، دهیدروزآتین هستند که از  نه (ج). سیتوکینینگزی -60

  شوند.  ها منتقل می طریق آوند چوبی ریشه، طی جریان تعرق به برگ

    فیزیولوژي جانوري  
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    نامهپاسخ

    زیست شناسی سلولی و مولکولی
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