


به نامم خداا 
!
!

پيیش اازز شرووعع آآززمونن حتماً بخواانيید ! 
!
!
!
ززمانن برگزاارريییي اامتحانن ؛ بيیست وو هشتم آآذذررماهه ؛ ساعت نه صبح ميی باشد • !
مدتت آآززمونن : 360 ددقيیقه • !
همرااهه ددااشتن تلفن همرااهه مجازز نيیست • !
ااستفاددهه اازز ماشيین حسابب مهندسيی مجازز ااست • !
پس اازز پايیانن آآززمونن ميی تواانيید سؤااالتت رراا با خودد ببريید ( پاسخ برگگ رراا تحويیل ددهيید !! ) • !
هر پاسخ غلط به سؤااالتت تستيی براابر يیكک سومم نمرهه سؤاالل ؛ نمرهه منفيی دداارردد • !
هر پاسخ غلط به سؤااالتت ددررست نا ددررست وو يیا ددوو گزيینه اايییي ؛ براابر نمرهه سؤاالل ؛ نمرهه منفيی دداارردد • !
ددرر يیكک ساعت آآغاززيین آآززمونن حق تركککك جلسه رراا نداارريید • !
بر رروويییي تماميی پاسخ برگگ ها ؛ ااطالعاتت خودد رراا وواارردد كکنيید ددرر غيیر اايین صوررتت ووررقه شما تصحيیح نخوااهد شد • !
براايییي ااخبارر ؛ كکليید وو نتايیج به ووبگاهه irbo16.blogfa.com مرااجعه كکنيید • !!!!

ددرر پايیانن شايیسته ااست اازز تماميی ددووستانيی كکه مارراا ددرر برگزاارريییي اايین آآززمونن يیارريییي 
نموددهه ااند صميیمانه قدرردداانيی كکنيیم. 

!
با تشكکر ؛ طرااحانن آآززمونن 
!
!
!

هماهنگ ددرر ااستانن هايییي : 
آآذذرر بايیجانن شرقيی ؛ آآذذرر بايیجانن غربيی ؛ ااررددبيیل ؛ ااصفهانن ؛ االبرزز ؛ تهراانن ؛ خرااسانن ررضويییي ؛ خوززستانن ؛ فاررسس ؛ 

قزوويین ؛ كکرمانن ؛ كکرددستانن ؛ گلستانن ؛ گيیالنن ؛ ماززندرراانن ؛ همداانن ؛ يیزدد

http://irbo16.blogfa.com
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به نامم خدااووند ززميین وو االمپيیخ 
!!

!!
  با ماررخخ وو ناررخخ كکه آآشنا هستيید ؟ ( همونن ددوو تا ررفيیق رروويییي جلد !) 

اايین خوااهر وو برااددرر ااهل سيیاررهه االمپيیخن ؛ سيیاررهه اايییي كکه تا چند سالل پيیش جايییي بسيیارر 
ززيیبايیيی براايییي ززندگيی بودد ؛ ووليی تو چند ووقت گذشته ؛ آآلوددگيی هواا اازز يیه وورر وو جنگ وو 

!خونن رريیزيییي اازز طرفف دديیگه باعث شد تا مرددمم سيیاررهه به فكکر ررفتن اازز ااوونن بشن .. 
  ماررخخ وو ناررخخ كکه سرآآمد دداانشمنداايییي سيیاررشونن بوددنن ؛ اانتخابب شدنن كکه يیه جايییي مناسب 

!رروو براايییي ززندگيی مرددمم االمپيیخ پيیداا كکنن ؛ اايین بودد كکه سواارر سفيینشونن شدنو .. 
  اايین ددوو موجودد ددووست ددااشتنيی بالفاصله بعد اازز وورروودد به جو ززميین ؛ ددووستايییي ززيیادديییي پيیداا 

كکرددنن كکه قولل ددااددنن به ااوونا كکمكک كکنن ؛ شما هم به ااوونن ها رروو يیارريییي كکنيین تا ببيینن آآيیا 
!ميی تونن تو ززميین ززندگيی كکنن يیا نه .. 

  ررااستيی تا يیاددمم نرفته ؛ ااگه شما به جايییي ااوونن ها بودديین ؛ ززميینو براايییي ززندگيی اانتخابب ميی 
كکردديین ؟؟!!

۱
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  ًوزُ ( 44)تکاهل  -رفتار  -اکَلَصی 

اولین مسئله ای که فکر مبرخ را به خود مشغول کرد بررسی پیدایص زمین و بررسی تکبمل حیبت 

در زمین بود . وی پس از بررسی این موضوع ، رفتبر و اکولوژی موش کور ، مبهی و تکبمل انسبن 

 را مطبلعه کرد . Apis melliferaجهنده و زنبور عسل 

هارخ تِ تزرعی تاریرچِ حیات تز رٍی سهیي هی پززاسز یکی اس هَارز کلیسی تاریرچِ حیات هیشاى  -1

هارخ تز اعاط ؽَاّس هَجَز زر یرچال ّا ٍ اکغیضى هَجَز زر جَ هی تاؽس . ًوَزار رٍتزٍ را 

عٌگ ّای سهیٌی تِ زعت آٍرزُ اعت تا تَجِ تِ اطالعاتی کِ زر هَرز تاریرچِ سهیي زاریس تِ زٍ 

 ) هَرز سیز پاعد زّیس .

راَىمایی : تًجٍ داشتٍ 

تاشیذ کٍ محًر افقی 

 می تاشذ. myaترحسة 

: جذيل زیر  2راَىمایی 

 ( ترای مًرد ب می تاشذ

  

 

 

 

را تٌَیغیس ) ایي ًقاط ًؾاى زٌّسُ E1 ، E2  ٍE3الف( تِ هارخ کوک کززُ ٍ ٍقایع هزتثط تا ًقاط 

تز رٍی هیشاى اکغیضى اتوغفزی تاحیز ٍقایعی ّغتٌس کِ 

 ًوزُ ( 4)  زاؽتِ اًس .  ( هغتقین

 

را هؾرص  A ، B  ٍCب( اس تیي ّفت رٍیساز سیز عِ رٍیساز 

کٌیس . ) ایي رٍیساز ّا تاحیز هغتقین تز رٍی غلظت اکغیضى 

ٍ رٍیساز ّا زر ایي جسٍل اس تزتیة ذاصی پیزٍی ًوی ًسارًس 

 ًوزُ ( 2.5)کٌٌس ( 

 

 غًل پیکرپیذایش سىجاقک َای  1

 پیذایش ايلیه گیاَان گلذار 2

 پیذایش طىاب داران 3
 پیذایش ايلیه جاوذار چىذسلًلی 4

 پیذایش ايلیه پريکاریًت ًَازی 5

 پیذایش ايلیه پريکاریًت َا  6

 پیذایش زوذگی در خشکی 7



 

3 

 

 

2- Sexual behavior is far more complex in primates than any other animals still; in 

comparison to our feelings and emotions they appear rudimentary. 
 In animals, when ready for mating, females inform the males by simple gestures, but the 
main signal for a male are the physical changes of the female's body, things like the genitals 
color change or enlargement. 
In humans on the contrary, mattings tend to involve a lot more “feelings” and “emotions” 
and far less physical signals. 
Scientists believe that the roots of our feeling and complex behavior formation may lie 
somewhere in our physical evolution (changes in our anatomy that made physical signaling 
difficult). 
Below are some major adaptations that changed the primate into what we call human, 
arrange them in an order that best explains the order of events that led to our complex 
emotions formation: (2.5 points) 
 
A) Language development 
B) Walking on two feet 
C) Vocal improvements 
D) Brain enlargement 
E) Formation of cultural traditions 
 
If written in the correct order, the first event is in fact the most important one in emotion 
development, in one line, explain why. (3.5 points) 

 Aتزای تزرعی رؽس جوعیت هَػ کَر ّا ، هارخ تعساز سیازی هَػ کَر ًز ٍ هازُ را اس سیغتگاُ سهیٌی *   

 تِ الوپید تزز ٍ زر آى جا ؽزایط سیغتگاُ سهیٌی را تزایؾاى ؽثیِ عاسی کزز .

ًفزی اس هَػ کَرّای کَچکتز اس یکغال تِ ٍجَز آٍرز ) تِ جوعیتی کِ زر  244زر الوپید یک جوعیت 

یک هحسٍزُ ی سهاًی هؾرص تِ زًیا آهسُ تاؽٌس گزٍُ ّوشاز یا کََّرت هی گَیٌس ( عپظ عزًَؽت ّز 

را تزای ّز  lx  ٍbxکسام اس هَػ کَر ّای ایي گزٍُ را تا هزگ آذزیي هَػ کَر زًثال کزز ٍ پاراهتز ّای 

یا تقا  lxرا ًؾاى هیسّس ،  xتِ تزتیة عي ٍ تعساز افزاز سًسُ هاًسُ تا عي  x   ٍSxعي تِ زعت آٍرز .) 

یا تارٍری تعساز فزسًساى هتَلس ؽسُ تَعط  bxهی رعٌس ٍ  xًؾاى زٌّسُ کغزی اس جوعیت اعت کِ تِ عي 

 هی تاؽس . (  xّز ًفز زر عي 

ارخ ) جسٍل رٍتزٍ ( ٍ جساٍل هؾاتِ تِ جسٍل رعن ؽسُ تَعط ه

life table   . هی گَیٌس 

فزض جسٍل زر راتطِ   life tableیک ًکتِ تغیار هْن زر راتطِ تا 

تا سهاى تَلس ٍ هزگ افزاز هی تاؽس زر ایٌجا فزض هارخ ) ٍ ؽوا ! ( 

Bx Lx Sx x 
4 1 244 4 

1 4.2 44 1 

1 4.48 16 2 

- 4 4 3 
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ٌٌس. ٍ ّوچٌیي هی تاؽس کِ تیاى هی کٌس افزاز تا ٍرٍز تِ یک عي تَلیس هخل هی ک birth-pulseهسل 

 فزض کٌیس افزاز زر اًتْای یک عي هی هیزًس.

 هارخ تِ زٍ عَال سیز پاعد زّیس .  life table تا تَجِ تِ 

 هی ؽَز .   life tableپاعد گَیی تِ هَارز سیز تاعج زرک تیؾتز ؽوا اس کارتزز  -3

 ًوزُ( 4.5)ی تزعس ؟لف ( چقسر احتوال زارز کِ یک هَػ کَر تاسُ تِ زًیا آهسُ تِ عي زٍ عالگا

 ًوزُ( 4.5)هَػ کَر یک عالِ تا زٍعالگی تویزز ؟ ِ یکب( چقسر احتوال زارز ک

 ًوزُ( 1.5) ج( ّز فزز هازُ تِ طَر هتَعط زر سًسگی اػ چٌس فزسًس ذَاّس زاؽت ؟

 "( تِ صَرت هیاًگیي عي هازراى زر سهاى تَلس زذتزاًؾاى یا تِ عثارت عازُ تز  Gت( طَل ًغل ) 

را  Aتعزیف هی ؽَز . طَل ًغل جوعیت هَػ کَر ّای سیغت گاُ  "هیاًگیي عي سایواى ّا 

 ًوزُ (  2) حغاب کٌیس .

 ومرٌ(1) یذ (مشخص کى Xگسیىٍ مًرد وظر را تا ) ث( چزا تِ هیاًگیي عي سایواى ّا طَل ًغل هی گَیٌس ؟

( سیزا طَل ًغل عسزی اعت کِ هیتَاى فزض کزز هازراى هیویزًس ٍ ّوْی فزسًساى  1 

 ًغل یک ) افزاز ًغل زٍ ( تِ زًیا هی آیٌس . 

 ( سیزا طَل ًغل عسزی اعت کِ هیتَاى فزض کزز توام افزاز ًغل زٍ تِ زًیا هی آیٌس .2 

یک ًغل تِ طَر هیاًگیي چٌس عال  ( سیزا طَل ًغل عسزی اعت کِ ًؾاى هیسّس افزاز3 

 عوز هی کٌٌس .

 ( ّیچکسام 4 

ّزم عٌی ایي جاًسار زر سیغتگاُ سهیٌی آى تَز  زًثالهارخ تزای تزرعی تیؾتز هَػ کَر ّا تِ  -4

رعن کٌس . ٍی تِ  A. علیزضا هاهَر ؽس تا زر عزض زٍعال ّزم عٌی هَػ کَر ّارا زر سیغتگاُ 

ایي کار را اًجام زاز ٍ اطالعات را   mark and recaptureرٍؽی اتتکاری تا کوک گزفتي اس هتس 

تِ الوپید فزعتاز اها تٌا تِ زالیل ًاهعلَهی اطالعات تِ صَرت کاهل تِ زعت هارخ ًزعیس هتي پیام 

 رعیسُ تِ هارخ تِ ؽزح سیز اعت . 

 عالم هارخ ! "

هَػ کَر را تِ صَرت تصازفی گزفتن ٍ تا هطالعِ آى ّا زر یک اتاقک کِ ؽثیِ  225هي 

سیغتگاّؾاى تَز ٍ تا تزرعی هیشاى فزٍهَى جٌغی تَلیسی تِ ایي ًتیجِ رعیسم کِ تعساز افزاز تالغ 

هَػ کَر را عالهت گذاری کززم ٍ تِ جوعیت تاسگززاًسم  225تزاتز افزاز ًاتالغ هی تاؽس عپظ  2.5
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هَػ کَر زارای عالهت تَزًس . پظ اس زٍعال اس عالهت  25فزز  1444. پظ اس یک عال اس ّز 

ؽوا تعساز هَػ کَر   life tableتا عالهت زاؽتٌس . تا کوک اس  14هَػ کَر  1444گذاری اس ّز 

 "ّارا زر ّز عي زر عال اٍل هحاعثِ کززم ... 

ّز عي را زر عال اٍل هحاعثِ کي تا  حال ؽوا تِ هارخ کوک کٌیس تا جوعیت هَػ کَر ّای

 ًوزُ (  9) سحوات علیزضا تِ تاز ًزٍز . 

هاّی جٌْسُ ؽکارچی ای اعت کِ اس  -5

آب تیزٍى هی پزز حؾزُ ای را ؽکار هی 

کٌس . تزای تزرعی ایي رفتار هارخ ٍ 

ّوکاراى تِ جوع آٍری اطالعاتی 

 پززاذتٌس . 

زر ایي تحقیق زقت هاّی ٍ اًزصی هصزفی 

ّی زر ّز پزػ تز اعاط فاصلِ حؾزُ ها

اس عطح آب اًساسُ گیزی ؽسُ اعت . تا 

کِ تیي پزاکٌؼ  تززًستزرعی تیؾتز پی 

حؾزات ٍ جزم حؾزات راتطِ جالثی 

 تزقزار اعت . 

تا فزض تزاتز تَزى فزاٍاًی حؾزُ زر اًزصی تِ زعت آٍرز  kcal 2زر صَرتی کِ هاّی اس ّز گزم حؾزُ 

 6)هتز ( عاًتی ) تِ  ؽوا هاّی ّا تیؾتز حؾزُ ّای کسام فاصلِ را ؽکار هیکٌٌس ؟فَاصل هرتلف تِ ًظز 

 ًوزُ ( 

کٌسٍ کٌار ّن  24را زر  Apis melliferaهارخ زر یکی اس تحقیقاتؼ رفتار سًثَر عغل  -6

ًز جفتگیزی هی کٌس کِ زٍتای آى ّا  5ام زر پزٍاس سفاف تا  17تزرعی کزز. هلکِ ی جسیس کٌسٍی 

ایي تَز . ضزیة ذَیؾاًٍسی زٍ زذتز  3ٍ یکی اس کٌسٍی  2، زٍتای زیگز اس کٌسٍی  1اس کٌسٍی 

 ًوزُ (  7) ) تا زٍرقن اعؾار (  هلکِ ًغثت تِ ّن چقسر اعت ؟
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  سلَلی

بضخ زض ظهیي اظ ًطخ ثبالی سططبى کَلَى زض ثیي اًسبى ّب ًسجت ثِ الوپیری ّب ضگفت ظزُ ضس ٍ ثب ػلن ً* 

زض اکثط سططبى ّبی کَلَى خْص یبفتِ است ثِ ثطضسی ایي هسیط زض زٍ  Rasثِ ایٌکِ هسیط پیبم ضسبًی 

، هسیط پیبم ضسبًی فبکتَض ضضس  Rasپطزاذت . هسیط  ذَزاظ  MDاظ اًسبى ٍ HSضزُ سلَلی سبلن کَلَى 

خفت ضسُ ثب گیطًسُ  Ras  ،G-proteinهی ضَز .  Sهی ثبضس ٍ ثبػث گصض سلَل ثِ هطحلِ  EGFاپیسضهی 

HER   . زض ایي هسیط هی ثبضس 

 سَال ظیط پبسد زّیس : 5ثِ 

ي ضا ایي زٍ پطٍتئی HER  ٍRasبضخ زض اٍلیي قسم ثب هتصل کطزى آهیٌَاسیس ضازیَاکتیَ ثِ ً  -1

ًعزیک  Rasضازیَاکتیَ تطؼطغ ظهبًی هیتَاًس ثجت ضَز کِ  Rasزض ض ّط زٍ ضزُ سلَلی ثطضسی کطز . )ز

 (.سطح سلَلی ثبضس

 

ثطای قطاض گیطی زض غطب ثِ لٌگط لیپیسی فبضًسیل ًیبظ زاضز ایسُ ای  Rasبضخ ثب تَخِ ثِ ایي هَظَع کِ ً

ثِ شٌّص ذطَض کطز ٍ ثِ ایي زلیل آظهبیص ثؼسی ضا اًدبم زاز ٍ ثب استفبزُ اظ ضٍش ًَضتطى ثالت 

mRNA  ،Ras   ضا زض ّط زٍ ضزُ سلَلی ثطضسی کطز . سپس زض آظهبیطی زیگط ثب استفبزُ اظ ٍستطى
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ًتبیح ایي آظهبیطبت ایسُ ٍی ضا ین پطٍتئیي تطاًسفطاظ زض زٍ سلَل ثطضسی کطز . عآً ثالت ٍ ًَضتطى ثالت

 ًوطُ 5 یک خَاة صحیح زاضز ( فقطتبییس کطزًس ثِ ًظط ضوب ایسُ هبضخ چِ ثَزُ است ؟ ) 

 زذیل زض ) غى ILN4Eاستفبزُ اظ ضٍش ّبی ثیَتکٌَلَغی هیعاى ثیبى غى بضخ ثب ًزض قسم ثؼسی   -2

ٍ هیعاى ثیبى غى  غى تطاًسفطاظ ( ضا تب حس هوکي افعایص enhancerسٌتع پطٍتئیي هتصل ضًَسُ ثِ 

WNLM1D( ضا تب حس هوکي کبّص )زاز . سپس ثب   غى زذیل زض سٌتع پطٍتئیي کبٌّسُ ی ثیبى تطًسفطاظ

 GFP( ثب تَالی کس کٌٌسُ  Ras) یکی اظ غى ّبی ّسف هسیط  C-fosاستفبزُ اظ خفت کطزى پطٍهَتط غى 

   هیعاى فؼبلیت ضا سٌدیس .

بضخ ظبّطاً زض تٌبقط ثَز ٍی ضا هدجَض ثِ اًدبم آظهبیص ّبی ثؼسی کطز . ًًتیدِ ایي آظهبیص کِ ثب ایسُ اٍلیِ 

ثِ  t0اض پطٍتئیي ّبی ظیط زست ایي هسیط ضا زض ّط زٍ ضزُ سلَلی ثطضسی کطز ) زض اٍ ثب ٍستطى ثالت هقس

 ًوط7ُاظبفِ ضسُ است ( ثْتطیي ًتیدِ ای کِ اظ ایي آظهبیص هیگیطیس چیست ؟ EGFهحیط کطت 

 ٍستطى ثالت تطاًسفطاظ ًَضتطى ثالت تطاًسفطاظ Ras ًَضتطى ثالت
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بضخ ضا ضگفت ظزُ کطزُ ثَز ٍی ضا هدجَض ثِ تحقیق زض هطاکع ًیطبت کِ ًتبیح ایي سطی آظهب  -3

ثطذَضز  Azatyrosin. اٍ زض یکی اظ تحقیقبتص ثِ زاضٍی ظس سططبى ظهیٌی کطزسططبى ضٌبسی 

کِ سبذتبضی ّوچَى تیطٍظیي زاضز اهب زض حلقِ ی ثٌعًی ثِ خبی یکی اظ کطثي ّب ًیتطٍغى زاضز. ثِ 

کِ زض الوپید ثِ خبی تیطٍظیي ٍخَز  Olatyrosineزلیل ضجبّت سبذتبضی ضگطف ایي زاضٍ ثِ 

ثِ ًظط ضوب هکبًیسن ػوَهی ٍ اذتصبصی زاضٍی ًدبم زاز.ااضٍ ثطضسی ّبیی زاضز ٍی ضٍی ایي ز

Azatyrosin ًوطُ 8چیست؟ 

ضخ اثط استفبزُ اظ هْبضکٌٌسُ ّبی ًبثطای تؼییي تطتیت پطٍتئیي ّبی ظیطزست ایي هسیط ،   -4

ثطضسی کطز.ثب زض ًظط  HERپطٍتئیي ّبی هرتلف ضا ضٍی غلظت سبیط اخعای هسیط زض حبلت فؼبل 

 Raf  ٍMpkیک تیطٍظیي/سطیي/تطئًَیي کیٌبظ ٍ  MEKیک تیطٍظیي کیٌبظ، Rasزاضتي ایي کِ :

هْبضکٌٌسُ ی پطٍتئیٌی است کِ قبثلیت  aسطیي/ تطئًَیي کیٌبظًس ٍ ّن چٌیي هْبضکٌٌسُ ی 

لیت فسفطیلِ کطزى هْبضکٌٌسُ ی پطٍتئیٌی است کِ قبثb فسفطیلِ کطزى زض ضیطِ تطئًَیي  ضا زاضز ٍ 

هْبضکٌٌسُ ی پطٍتئیٌی است کِ ضیطِ ای ضا فسفطیلِ هیکٌس  cزض ضیطِ تیطٍظیي ضا زاضز ٍ ّن چٌیي 

کِ ذَزش ّن زض آى ضیطِ فسفطیلِ ضسُ ؛ ًقطِ ای هفَْهی اظ ایي هسیط ضسن کٌیس ٍ حساقل زٍ 

 ًَع خْص ضا کِ زض ایي هسیط هیتَاًس ثبػث ثطٍظ سططبى ضَز ضا هطرص کٌیس.

ثِ ّوطا ػَاهل ذبضج اظ )ًکتِ: ًقطِ ی هفَْهی ػجبضتست اظ تَالی پطٍتئیي ّبی زذیل زض یک هسیط 

 ًوط10ُِ ثط هسیط تبثیط هیگصاضًس.( کهسیط 
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ضا ثب ّن ّیجطیس کطزُ این. ثبًسّبی هطثَط ثِ ٍستطى ثالت  MD  ٍHSفطض کٌیس زٍ سلَل   -5

 ًوط5ُ ضسن کٌیس. EGFٍ ًَضتطى ثالت ضا ثطای ایي ّیجطیس ثؼس اظ افعٍزى 
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 شًتیک

برخ در زهیي ًوی تَاًذ از هیتَکٌذری خَد اظتفبدُ ً -1

کٌذ. ثٌب ثرایي هججَر اظت از هیتَکٌذری اًعبى اظتفبدُ 

شًَم هیتَکٌذری اًعبى را ًقؽِ  کٌذ. ثرای ایي کبر اٍ ثبیذ

ؼَد. اٍ  کؽی کٌذ تب از هحل ثرغ آًسین ّب هطلع

هیتَکٌذری اًعبى را کِ ثب ظِ آًسین  DNAالکترٍفَرز 

EcoR1  ٍCla1  ٍPst1  ثرغ کبهل دادُ ؼذُ اظت  از

ًقؽِ  لی ًوی تَاًذدیتب ثیط ّبی زهیي داًلَد هیکٌذ ٍ

DNA حذاقل طَل را ثرای  .را ثکؽذ. ؼوب ثِ اٍ کوک کٌیذ تب ًقؽِ را ثکؽذ(DNA  در ًظر

 (ًورُ 4)ثگیریذ(

.ایي آًسین تَالی  Pupyr-6برخ آًسین هحذٍد کٌٌذُ جبلجی را ثِ ّوراُ خَد آٍردُ ثَد ثِ ًبم ً -3

 121ًَکلئَتیذ دارًذ ٍ یک در هیبى پَریي ٍپیرهیذیي ّعتٌذ را ؼٌبظبیی کردُ ٍ  6ّبیی را کِ 

حبال اگر  را تْیِ کٌذ. EcoR-1ًَکلئَتیذ ثبال تر را ثرغ هیسًذ. اٍ از زهیي فقط تَاًعتِ ثَد آًسین 

حذاقل چٌذ ًَکلئَتیذ داؼتِ ثبؼذ  DNAحلقَی کبر هیکٌذ. ایي  DNAثر رٍی یک  ًبرخثذاًین کِ 

 (ًورُ 5)خراة ؼَد؟ EcoR-1یکی از جبیگبُ ّبی  Pupyr-6تب در صَرت اظتفبدُ از آًسین 

 ثِ صَرت عذد علوی ثب ظِ رقن اعؽبر( فقط)جَاة اظت.( EcoR-1 , GAATTC)تَالی ؼٌبظبیی 

(2 points) 
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در زهیي ثِ کبر هؽبٍرُ شًتیک هؽغَل  ارد،برخ اظتعذاد ٍیصُ ای در حل هعبئل شًتیک دًاز آًجب کِ 

در ایي هیبى ثب هعبئلی هَاجِ ؼذُ اظت کِ هختص اًعبى ّب اظت ٍ ًوی تَاًذ آى ّب را حل اٍ  اظت.

 (5ٍ  4)ظَال ًذّذ.ِ اٍ کوک کٌیذ تب کبرغ را از دظت کٌذ. ث

اگر اٍلیي کَدک  رٍثرٍالف(در ؼجرُ ًبهِ  -4

چقذر  ثبؼذ، +Rhپعری ثب  C4  ٍC5فرد 

احتوبل دارد فرزًذ دٍم دختری ثب 

)جَاة ثِ صَرت ؟اریترٍثالظتَز جٌیٌی ثبؼذ

 (ًورُ 2) کعر(

احتوبل آًکِ فقط یکی از ثچِ ّبؼبى هجتال ثِ  فرزًذ داؼتِ ثبؼٌذ، 3ة(اگر ایي زٍج ثخَاٌّذ کِ 

 (ًورُ 2) )جَاة ثِ صَرت کعر(ثبؼذ، چقذر اظت؟ اریترٍثالظتَز جٌیٌی

در اٍلیي ثرخَرد ظبختِ هیؽَد ٍ طَل عور  +Rhفقط در توبض ثب  Rhهیذاًین کِ آًتی ثبدی ضذ )

 (در ًظر ثگیریذ. ٍ فراٍاًی آللی را هعبٍی ثبالیی دارد. در ضوي اریترٍثالظتَز را غیر کؽٌذُ

 

از ّن قرار دارًذ، کَررًگی ثب ضرثذر هؽخص ؼذُ  cM 10دٍ شى ّوَفیلی ٍ کَررًگی ثب فبصلِ  -5

 اظت.

، پعر ّوَفیل 2پعر کَررًگ ٍ زى  ،1الف(چقذر احتوبل دارد کِ زى 

ثرای شى دیگر ظبلن ّعتٌذ ٍ فراٍاًی آلل ّب در  )ّر دٍ پعرذ؟ داؼتِ ثبؼ

 (ًورُ 6) )جَاة ثِ صَرت کعر((جوعیت یکعبى اظت.

آیذ کِ ثبعج هیؽَد ثیوبری ّوَفیلی ثِ ٍ ّوعر ٍی جْؽی پذیذ هی  2زى  Germ lineة(در 

صَرت غبلت ثِ ارث ثرظذ، ثب ایي اٍصبف چقذر احتوبل دارد ایي دٍ صبحت دختری ّوَفیلی ٍ ظبلن 

 (ًورُ 3) )جَاة ثِ صَرت کعر(ٍ کَررًگ اظت.( ًذ؟)ّوعر ٍی ّوَفیلاز ًظر کَررًگی ؼَ
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 هَجت رًگ هَی ظفیذ هیؽَد. aدر هَغ، رًگ ظیبُ ثذى را تعییي هیکٌذ ٍآلل  Aآلل  -6

 ّبی ثذى هیؽَد. ثبعج عذم رٍیػ هَ bثبعج رٍیػ هَی ثذى هیؽَد ٍ آلل  Bّوچٌیي آلل 

یک هَغ ًر را کِ ثذًی ثی هَ داؼت را ثب هبدُ ای آهیسغ 

دادین کِ ثذًػ لکِ لکِ ثَد ٍ ثعضی لکِ ّب ثی هَ ٍ ثعضی لکِ 

حبصل ایي  رٍثرٍّب هَّبیی ظیبُ رًگ داؼتٌذ. زادُ ّبی 

 آهیسغ ثَد:

Recombinant Frequency  ایي دٍ شى را هحبظجِ کٌیذ؟

 (ًورُ 4) )جَاة ثِ صَرت درصذ(% اظت(51ثراثر  RF)اگر دٍ شى هعتقل از ّن ّعتٌذ 

 

 

. پط ثِ ظرعت خَد را ى ؼذَرخ ثب ٍارد کردى هیتَکٌذری اًعبى ثِ ثذى خَد دچبر ظرطبى کَلًب -7

درهبى کردُ ٍ هیتَکٌذری اًعبى را از ثذى خَد خبرج کرد. اٍ ظپط تحقیقبتی را درثبرُ ًرخ ظرطبى 

 در جوعیت اًعبًی اًجبم داد. اٍ دریبفت کِ:

        در هیتَکٌذری شى ّبیی ثب طَل( 1         

 ثراثر ٍجَد دارد کِ ظرکَة کٌٌذُ تَهَر اًذ.

تب از  aتوبهی اًعبى ّب تعذاد حبثت ( 2         

ایي شى ّب را دارًذ ٍ ثرای ظرطبًی ؼذى ثبیذ 

 توبم آى ّب جْػ پیذا کٌٌذ.

ٍ ثرای  در ّر ظبل جْػ احتوبل( 3         

اظت ٍ جْػ ثبزگؽتی رخ  1.111 ّر شى

 ًوی دّذ.

 (ًورُ 4)؟چقذر اظت تعذاد شى ّب در اًعبى فَقِ ًوَدار ثب تَجِ ث

 ثی هَ 051
 هَ ظیبُ 66
 هَ ظفیذ 9

 لکِ لکِ ثی هَ ٍ ظیبُ 66
 لکِ لکِ ثی هَ ٍ ظفیذ 9
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( در زهیي ضکل دّاى جالثی دارًذ تِ  Perissodus microlepisهاّی ّای فلس خَار ) -8

طَری ترای خَردى فلس از دٍ طرف هاّی هیستاى تعضی از آى ّا راست دّاى ٍ تعضی دیگر چپ 

تا تررسی ّای تیطتر هتَجِ ضذ کِ ایي چٌذ ضکلی ریطِ شًتیکی دارد تِ طَری کِ  رخًادّاى اًذ. 

ّستٌذ ٍلی ّیچ  (aa)ٍ چپ دّاى ّا ّوَزیگَس هغلَب  (AA)راست دّاى ّا ّوَزیگَس غالة 

ارخ کِ از ایي هَضَع تعجة کردُ تَد تررسی ّای ًّترٍزیگَتی در جوعیت هطاّذُ  ًوی ضَد.

ٍلی تا  "آهیسش در ایي هَجَدات تصادفی است"ًتیجِ گیج کٌٌذُ ای رسیذ: تیطتری اًجام داد ٍ تِ

اٍ سپس هتَجِ ضذ کِ ضایستگی هاّی ّا ٍاتستِ تِ فراٍاًی ًسثی  کوی فکر تَجیِ قضیِ را فْویذ.

 خَد آى ّا است:

WAA= -0.5×f(AA) + 1              Waa= -0.9×f(aa) + 1  

 (ًورُ 4)فراٍاًی چپ دّاى ّا در جوعیت تعادلی چقذر است؟ارخ کوک کٌیذ تا تثیٌذ ًحال ضوا تِ 

 )تا سِ رقن اعطار(

 

تا هَضَعی هَاجِ ضذ کِ اٍ را  تسیار گیج کرد  ٍ  ، ٍیارخ در هثحث شًتیکًدر اٍاخر تحقیقات  -9

 پس از حل ایي هَضَع کالً تیخیال شًتیک ضذ..!!

کِ  ًارخ اردی ٍایٌثرگ قرار داضت.در تعادل ّ f(A)=0.992ارخ جوعیتی را دیذ کِ تا فراٍاًی آللی ً

ش ترا خَدتَى!( تِ سی ّای تکاهلی پیذا کردُ است)چرافکر هی کرد جوعیتی ایذُ آل ترای ترر

 تررسی ًرخ جْص در ایي جوعیت پرداخت ٍ ًتایج زیر حاصل ضذ:

        : aتِ  A: صفر!             ًرخ جْص  Aتِ  aًرخ جْص 

 تِ تررسی ّای تیطتر کرد. در اداهِ تحقیقات هطاّذُ زیر حاصل ضذ:ایي هَضَع اٍ را گیج ٍ ٍادار 

 .تحت تاثیر اًتخاب است aaتٌْا هَجَد 

    (ًورُ 4) (تا سِ رقن اعطار) را تذست آٍریذ؟ (S)حاال ضریة اًتخاب

S = 1 – (Fitness) 



بيیوشيیميی(45 نمرهه) 
!
!
براايییي ااطميینانن اازز اايین كکه ميی تواانند ددرر ززميین به ززندگيی خودد اادداامه ددهند ماررخخ وو ناررخخ مجبورر بوددند تا ددررباررهه •

مسيیر هايییي متابوليیكکيی خودد وو ززميینيیانن تحقيیق كکنند … ددرر اايین ررااهه آآنها رراا همرااهيی كکنيید تا پاسخ سوااالتت 
خودد رراا بيیابند …  !

1.(1)!
As the first step of his research, Markh decided to study human HK, he understood 
that the active site of HK is in fact made of two subunits that move toward one 
another upon substrate attachment, in your opinion, what is the most important 
reason ? !!
1) Brings the two substrates closer two each other 
2) Keeps the intermediates from leaving the active site 
3) By excluding the water from the active site, prohibits ATP hydrolysis 
4) Helps substrates to fit better in the active site !

 (6/5).2
ماررخخ سپس به مطالعه HK خودد پرددااخت ؛ تا كکنونن ددرر االمپيیخ كکسيی به مطالعه اايین آآنزيیم نپرددااخته بودد ؛ ااوو 

نقشه ززيیر رراا اازز جايیگاهه فعالل HK تهيیه كکردد ( مانند ززيیر ) . با ررسم كکانفوررماسيیونن صندليی سه مونوساكکارريید ددااددهه 
شدهه ؛ ماررخخ رراا يیارريییي كکنيید تا سوبستراايییي ااصليی آآنزيیم خودد رراا بيیابد ( براايییي ررسم كکانفوررماسيیونن صندليی اازز ررااهنما 

!كکمكک بگيیريید ) 
ررااهنما : 

 جايیگاهه فعالل :
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A

B

C

ABC



!مونوساكکارريید ها : 
 

!
 (5).3

ددرر اادداامه ناررخخ بر آآنن شد تا مسيیر توليید اانرژژيییي رراا تا ساخت ATP ددنبالل كکند ؛ ااوو ددرر اايین ررااهه به تفاووتت خاصيی پيی 
نبردد تا اايین كکه به نحوهه عملكکردد complex III ددرر ززنجيیرهه اانتقالل االكکتروونن ررسيید ؛ عملكکردد اايین پرووتئيین ددرر ززيیر 

نشانن ددااددهه شدهه ااست . با توجه به دداانسته هايییي خودد وو اايین كکه ميیداانيیم ددرر بدنن ناررخخ به ااززاايییي هر ددوو مولكکولل قند 
شش كکربنه حدااكکثر 52 مولكکولل ATP ساخته ميی شودد ؛ تعداادد ززيیر ووااحد هايییي c پرووتئيین ATP synthase رراا 

!ااگر بداانيیم اايین پرووتئيین 4 ززيیرووااحد آآلفا وو 4 ززيیرووااحد بتا دداارردد ؛ بدست آآوورريید . 
ررااهنمايیيی : اازز اانرژژيییي صرفف شدهه براايییي نقل وو اانتقاالتت صرفف نظر كکرددهه وو فرضض كکنيید تماميی اانرژژيییي قابل باززيیابيی 

اازز قند شش كکربنه صرفف توليید ATP ميی شودد . 
!!!!!!ررااهنمايیيی : اانرژژيییي توليید شدهه اازز همه قند هايییي باال براابر ددرر نظر گرفته شودد .  !!!!!!!!!

 (5/5).4
ماررخخ پيی بردد كکه ددوو عددد اازز آآنزيیم هايییي مسيیر گليیكکوليیز وويییي ؛ ميی تواانند به يیكکديیگر متصل شوند وو ددرر اايین 
صوررتت كکمپلكکس تشكکيیل شدهه ؛ ووااكکنش جديیديییي رراا كکاتاليیز ميی كکند به اايین ترتيیب كکه : (توجه كکنيید كکه 

 ووااكکنش E2 تنها وو ووااكکنش ددوو آآنزيیم با هم نشانن ددااددهه نشدهه ااست)
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ددرر آآززمايیشيی ؛  ماررخخ mg 0/26 آآنزيیم E1 ( kDa 50 ) رراا ددرر ml 1 محلولل با غلظت هايییي متفاووتت سوبستراا 

!!!!رريیخت وو V0 آآنزيیم رراا ااندااززهه گرفت . 
!االف) مقادديیر Vmax وو Km آآنزيیم رراا حسابب كکنيید . 

بب) ددرر همانن محلولل با همانن غلظت ها ؛ آآنزيیم E2 رراا ميی رريیزيیم 
كکه با ثابت تفكکيیكک Kd=6/3✕10-2 به آآنزيیم E1 متصل 

ميی شودد وو ووااكکنش تبديیل سوبستراا رراا به محصولل جديید كکاتاليیز 
 V0 باشد ؛ µM 3/2 براابر E2 ااگر غلظت . ( Km=48) ميی كکند

!جديید آآنزيیم E1 رراا ددرر 50 µM=[S] محاسبه كکنيید . 
جج) ددرر اايین محلولل (50 µM=[S]) چند ددررصد اازز كکل  E1 متصل 

!!!به  E2 ااست ؟ 
 (4/5).5

ددرر ووااكکنش آآنزيیميی رروو به رروو كکه  ناررخخ نتيیجه گرفت ووظيیفه ساخت يیكکيی اازز پيیش سازز هايییي گليیكکوليیز رراا بر عهدهه 
دداارردد ؛ k1 براابر 1000 وو k-1 براابر 400 ( ددرر هرددوو بر حسب  s-1 ) ميی باشد . 

!با وورروودد آآنزيیم C saze به محيیط ااتفاقاتت ززيیر ميی اافتد : 
 1) سد اانرژژيییي تبديیل A به B رراا 6262 ژژوولل كکم ميی كکند 

! 2) هم چنيین B رراا به حالت گذاارريییي براايییي تبديیل شدنن به C با Kcat ؛ s-1 1000 ميی ررساند 
!ددرر حضورر 5M آآنزيیم C saze مقادديیر Km وو Vmax رراا حسابب كکنيید : 

!!ررااهنمايیيی : ددمايییي بدنن ناررخخ 27 ددررجه سانتيی گراادد ااست .!
!
!
!

 (2).6
به نظر ميی ررسد (!) R يیا S بوددنن ااتم هايییي سوبستراايیيی كکه ددرر سواالل 2 اانتخابب كکردديید ؛ نقش مهميی ددرر مسيیر 

هايییي سلوليی اايیفا ميی كکند ؛ بارر دديیگر به مولكکولل خودد نگاهه كکرددهه وو كکانفوررماسيیونن هر ااتم كکربن رراا مشخص 
!!!كکنيید . 
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V0 mM/min[s] µM

6.67*10^-35

1.19*10^-210

1.46*10^-213

1.96*10^-220

2.72*10^-235

3.22*10^-250



بب) ددررست يیا ناددررست ؟؟!! 
ميیانن R وو S بوددنن مولكکولل وو l وو d بوددنن آآنن رراابطه اايییي منطقيی هست (مثال مولكکولل دداارراايییي تنها يیكک مركکز 

 . ( d ااست يیا هموااررهه l باشد هموااررهه S كکايیراالل ؛ ااگر!
!

ددرر االمپيیخيی ها ؛ فاكکتورر خاصيی به نامم cncr1 ووجودد دداارردد كکه ددرر اانوااعع سرطانن ها باال ميی رروودد . cncr1 باعث 
ميی شودد تا مقداارريییي اازز محصولل آآنزيیم HK ( اازز اايین پس PM ) به جايییي شركکت ددرر گليیكکوليیز وواارردد ميیتوكکندرريییي 

 X شدهه با ااتصالل به آآنزيیم ررااسمازز باعث فعالل شدنن آآنن ميی شودد ؛ اايین آآنزيیم سپس با ااثر بر رروويییي فاكکتورر
باعث ميی شودد تا cyt C اازز Mit خاررجج شدهه وو آآپوپتوزز تحريیكک شودد . 

    شيیوهه عمل ررااسمازز اايینگونه ااست كکه ااگر مثال مولكکوليی با كکانوررماسيیونن L كکه دداارراايییي ااتم هايییي كکربنيی 
    به صوررتت S/R+S ااست به آآنن ووصل شودد ؛ تركکيیب محلولل حاوويییي  X رراا به گونه اايییي عوضض ميی كکند كکه  
      l-x دداارراايییي فرااوواانيی S باشد ( سيیستم l وو d ) ؛ l وو d فاكکتورر X خودد به خودد به هم تبديیل نميی شوند . 

    ددرر اادداامه Cyt C خاصص اايین سلولل ها اايین تركکيیب رراا حس كکرددهه ؛ اازز سلولل خاررجج ميی شوند وو … 
!    با توجه به متن ؛ به سؤااالتت 7 تا 9 پاسخ ددهيید . 

 (2).7
ااگر اانحراافف نورريییي d-X = +67 وو l-X = -67 باشد ؛ اانحراافف نورريییي محلولل تعاددليی رراا پس اازز عمل آآنزيیم ررااسمازز 

بدست آآوورريید . ااگر نسبت S/R+S رراا نداارريید آآنراا براابر يیكک چهاررمم فرضض كکنيید ( ددرر اايین حالت نصف نمرهه رراا 
!!خوااهيید گرفت . 

 (1.5).8
!!ددرر يیكک خط بگويیيید چراا اايین ررووشش همه سلولل ها ( سرطانيی وو غيیر سرطانيی ) رراا يیكکسانن اازز بيین نميی بردد ؟ 

 (1).9
!!يیكک نوعع سلولل نامم ببريید كکه ااحتماال فاقد Cyt C حساسس به X ااست : 

 (1/25).10
با ززاايیلوزز كکه آآشنايیيی دداارريین؟ 

ماررخخ براايییي پاررهه اايییي تحقيیقاتت ؛ ميی خوااهد اازز ميیانن همه يییي اايیزوومر هايییي فضايیيی اايین قند ددوو مولكکولل دديیاستومر 
اانتخابب كکند ؛ وويییي معتقد ااست ميی تواانن با ااستفاددهه اازز قواانيین رريیاضيی ااحتمالل اايین كکه چنيین ااتفاقيی ررخخ ددهد 

!!حسابب كکردد ؛ به نظر شما ااحتمالل چنيین اانتخابيی چقدرر ااست ؟ 
 (1/5).11

نمودداارر غلظت مونوساكکارريید فسفريیله شدهه موجودد ددرر ميیتوكکندرريییي ؛ مانند 
ززيیر ااست ؛ نمودداارر هايییي سرعت هايییي وورروودد وو تخريیب اايین مولكکولل به Mit رراا 

به صوررتت ددوو خط مجزاا ووليی بر رروويییي يیكک نمودداارر ؛ ررسم كکنيید وو مساحت 
!نشانن ددهندهه يییي غلظت تعاددليی ماددهه رراا هاشورر بزنيید. 

 ررااهنمايیيی : نمودداارر خودد رراا به ساددهه تريین شكکل ممكکن ررسم كکنيید.
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 (1/5).12
ناررخخ ددرر سلولل خودد ددوو نوعع پرووتئيین يیافت ؛ نوعع X  وو نوعع Y كکه هر كکداامم 

دداارراايییي ددوو اايیزووفوررمم A وو B بوددند ؛ ددرر آآززمايیشيی ميیزاانن براابر اازز همه يییي اانوااعع 
پرووتئيین ها رراا ددرر محلوليی قراارر دداادد وو ميیزاانن ااتصالل اانها رراا به هم سنجيید 
نتايیج آآززمايیش ددرر ززيیر آآووررددهه شدهه ااست ؛ تستيی كکه ددرر پايیانن آآمدهه ااست 
تست كکايییي نامم دداارردد وو كکارربردد آآنن ددرر سنجش ااحتمالل شانسيی بوددنن ددوو 

!!!پديیدهه ااست ؛ مقداارر كکايییي (X2) رراا براايییي ااتصالل پرووتئيین ها حسابب كکنيید . 
 (2/5).13

اامرووزز ماررخخ نتايیج آآززمايیش خونن خودد رراا گرفت ؛ ميیزاانن cncr1 ددرر خونن وويییي 1mg ااست ؛ ااگر حدااكکثر اايین 
ميیزاانن 113mg باشد وو ددرر موااقع سرطانن تا 110mg باال رروودد وو تا پايیانن بيیمارريییي (!) هميین مقداارر بماند ؛ ماررخخ 

!!چند ررووزز پيیش سرطانن رراا شكکست ددااددهه ااست ؟ نيیمه عمر اايین ماددهه ددرر بدنن 1/1 ررووزز ااست . (نمودداارر ززيیر) 
 (2/5).14

ددرر ززنانن االمپيیخيی ؛ برخالفف ماررخخ ؛ حدااكکثر ميیزاانن cncr1 براابر 119mg ااست . ااگر ناررخخ پس اازز يیكک هفته 
0/7mg اازز اايین ماددهه رراا ددرر خونن خودد ددااشته باشد ؛ اايین ماددهه ددرر موااقع سرطانن به چه ميیزاانن ددرر بدنن فردد ميی 

ررسد . 

عددد ها فرضيی هستند  !!!
 (3/75).15

ددرر آآخر ناررخخ سريییي هم به ذذخايیر ززدد (!) آآنزيیم گليیكکوژژنن سنتازز مسئولل سنتز گليیكکوژژنن ااست.ددرر اايین آآنزيیم 4 
 Branching.ووااحد گلوگز ددرر جايیگاهه فعالل قرااررگرفته ووددرر هرووااحد ززمانيی يیكک گلوكکزبه ززنجيیرهه ااضافه ميیكکند

enzyme آآنزيیم مسئولل اايیجادد شاخه ددرر ررشته بوددهه وو 4 گلوكکز رراا ددرر جايیگاهه ااتصالل خودد شناخته وو اانشعابب رراا 
رروويییي گلوكکز 5 اامم اايیجادد ميیكکند.ددرر سنتز گليیكکوژژنن اابتداا يیكک ررشته 7 گلوكکزيییي توسط گليیكکوژژنيین سنتزشدهه وو 

سپس گلوكکز 8اامم به بعد توسط سنتازز ااضافه ميیشودد.ااگرهر باززهه يییي ززمانيی tn-tn+1 به ااندااززهه يییي يیكک ووااحد 
 عملكکردديییي آآنزيیم باشد :
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االف)ددرر باززهه يییي ززمانيی t30 تا t31  نسبت تعداادد گلوكکز شاخه ها به تعداادد گلوكکز ددرر ززنجيیرهه ااصليی ااووليیه چقدرر 
ااست؟ 

بب)ددرر باززهه يییي ززمانيی  t30 تا t31  چند گليیكکوژژنن سنتازز ددررحالل فعاليیت ااند؟ 

جج)ددرر كکداامم باززهه ززمانيی گليیكکوژژنن سنتازز ششم مشغولل به كکارر ميیشودد؟ 

دد)ساختارر قابل مشاهدهه ددرر هنگامم سنتزگليیكکوژژنن مشابه كکداامم ساختاررددرر سلولل جانورريییي ااست؟ 

!
ررااهنمايیيی: اازز ززمانن مورردد نيیازز براايییي شاخه ساززيییي صرفنظر كکنيید. 

ررااهنمايیيی: ددرر t0  کبد رراا ددرر معرضض غلظت بسيیارر باالیی اانسوليین قرااررددااددهه اايیم. 

!!!
 (3).16

سؤاالل آآخر ….  ناررخخ اايین معما رراا براايییي ماررخخ طرحح كکردد ؛ به وويییي ددرر حل آآنن كکمكک كکنيید : 
مولكکوليی دداارراايییي سه گرووهه يیونيیزهه شوندهه ااست ؛ به گونه اايییي كکه pK1=3 وو pK2=4 وو pK3=5 ااست . ددرر pH براابر 

!!!!!با 4 چه كکسريییي اازز مولكکولل ها دداارراايییي ددوو گرووهه پرووتونه وو يیكک ددپرووتونه هستند ؟ 
حلّه … !!!!
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 ًوزُ( 44)فیشیَلَصی

هَجَز زر سلَل ّای اپیتلیال رٍزُ ی   co-Transporter Na+- Glucoseزر کوال تؼجة  -1

اس فزق آى ایي است کِ تزای ٍرٍز ّز گلَکش  کَچک هارخ تِ ها ضثاّت زارز )الثتِ تا اًسکی تفاٍت!(

حساکثز  حدود یَى سسین ًیاس زارز! حال 3لَهي رٍزُ اش تِ زاذل سلَل اپیتلیال تِ ّن اًتمالی تا 

هی تَاًس ایجاز ضَز را   co-transporterرا کِ تَسط  glucose(in)/ glucose(out)یشاى ًسثت ه

 50mV- ،پتاًسیل غطا تزاتز mM 150تزاتز  mM ، [Na+]out 15تزاتز  in[+Na]زر سهاًی کِ 

 ًوزُ( 3)هحاسثِ کٌیس.،تاضس  زرجِ ساًتی گزاز 40ٍزهای تسًص 

1)5944       2)64444       3)26444      4)264444        5)2644 

زاضت  ،گزٍُ ذًَی هثثتتاسًس زهازری تا گزٍُ ذًَی هٌفی کِ تٌْا زٍ ف،هارخ ٍلتی ٍارز سهیي ضس *

استفازُ  RhoGAMتایس اس آهپَل  +Rhهطاّسُ کزز.هی زاًین کِ تزای جلَگیزی اس تزٍس ًاساسگاری ،

 هی تاضس.( ) +Rhضس ( Dاس جٌس آًتی تازی  RhoGAM کزز.) آهپَل

 پاسد زّیس. 3ٍ  2تا تَجِ تِ زازُ ّای فَق تِ سَال ّای 

 ًوزُ( 2)سهاى تشریك ایي آهپَل تِ ایي هازر چِ ٌّگام تَزُ است؟ -2

       زر تیي سایواى اٍل ٍ تارزاری زٍم    (3     اًتْای سایواى اٍل (2     طی زٍراى تارزاری اٍل  زر (1

 اًتْای سایواى زٍم (5                زر طی تارزاری زٍم  (4

 ًوزُ( 3)زر کسام گشیٌِ آهسُ است؟ RhoGAMًحَُ ػولکزز آهپَل  -3

                       ذاطزُ    Bجلَگیزی اس تطکیل سلَل ّای  (2ذاطزُ    Bًاتَزی سلَل ّای  (1

                                     +Rhزر اثز تحزیک تا هازری تَلیس ضسُ  Dاس تیي تززى آًتی تازی  (3

                  +Rhهازری تَلیس ضسُ زر اثز تحزیک تا  Dزاضتي اثز آًتاگًَیستیک تا آًتی تازی  (4

 +Rhهازری تَلیس ضسُ زر اثز تحزیک تا  Dزاضتي اثز آگًَیستیک ٍارًٍِ  تا آًتی تازی  (5
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ِ ازهي# را زر ًظر بگیریس. زر ایي رٍش ،زر ّر سیکل از رٍش تعییي تَالی پپتیسی ازهي $تجسی-4

پلی پپتیس،یک آهیٌَاسیس بریسُ ، برزاضت ٍ تطریص زازُ هی ضَز. بریسى آهیٌَ اسیس از  Nاًتْبی 

تری : ی فْن بْتر هَضَع بِ ایي هثبل تَجِ کٌیساًتْبی آهیٌی بب ببززُ ذبصی اًجبم هی ضَز.برا

" ببضس،زر سیکل اٍل 79زر ًظر بگیریس.اگر ببززُ تعییي تَالی  Gly-Pro-Lys پپتیسی را بب تَالی 

Gly  از هَلکَل ّبی پلی پپتیسی زر هحلَل ٌَّز ببقیوبًسُ ی 3" کبرایی برزاضت هی ضَز ٍ 79بب "

Gly 011پس زر سیکل اٍل  بِ ایي ًکتِ ی کلیسی تَجِ کٌیس،ٍلی  س.ًزار ذَز زر اًتْبی آهیٌی "

ّستٌس ٍ ایي رًٍس زر سیکل ّبی بعسی ّوچٌبى ازاهِ زارز.بب تَجِ بِ  Gly آزادهیٌَ اسیس ّبی آاز 

بى$زر حفظ فطبر لبَهیي زهیٌیآتَالی پرٍتئیي ، هثبل ٍ ًکتِ ی گفتِ ضسُ،هبرخ کِ زر ًظر زارز

هیٌَ اسیس ّبی آسیکل،چٌس زرصس از nٍرز.بعس از آي رٍش بِ زست بب ایرا  اسوسی ذَى ًقص زارز.#

بر حسب سِ پبراهتر تٌْب زر ًظر بگیریس.پبسد را αام است؟ببززُ تعییي تَالی را mهیٌَ اسیسآ،آزاد

α،nٍm ًورُ# 9$$راٌّوبیی:اسقراء ّن راُ ذَبیست!#.بٌَیسیس 

 5کِ ّز یک  SERػسز لَلِ استَاًِ ای ضکل  12سلَل ػضلِ اسکلتی هارخ زارای ،فزض کٌیس  -5

هیلی ثاًیِ  اس حالت  54هیکزٍهتز طَل زارًس هی تاضس.ایي سلَل زر سهاى  144هیکزٍ هتز ضؼاع  ٍ

relax  زرصس ًیزٍی اًمثاض ذَز هی رسس.ًوَزار ًیزٍ ػلیِ غلظت یَى کلسین آساز  54تِ حالت

 SERهیلی ثاًیِ اتتسایی اًمثاض ،پتاًسیل غطا  24سیتَپالسوی تِ ضکل سیز است.فزض کٌیس زر 

هیلی ٍلت 50-  تؼسی هیلی ثاًیِ 24هیلی ٍلت ٍ زر  20-هیلی ثاًیِ تؼس  14هیلی ٍلت ٍ زر 30+

هیلی هَالر  SER ،2زر ضثکِ  است.اگز غلظت کلسین

ػضلِ  زر سیتَسٍل   Relaxٍ زر حالت حالت 

زر   RYRهیکزٍ هَالر تاضس  ٍ تزاکن کاًال  4.4441

SER ،14  ػسز زر ّز هیکزٍهتزهزتغ  تاضس،ّز یک اس

کلسین را ى چٌس یَحسٍزا ثاًیِ ّز ایي کاًال ّا زر 

ػثَر هیسّس؟)راٌّوایی :فزض کٌیس زر سهاى تاس تَزى 

،کٌساکتاًس کاًال زر ّز لحظِ تزاتز  RYRاًال ک

 ًوزُ( 5)هیکزٍلیتز زر ًظز تگیزیس.( 24است.()حجن سلَل را 

1)4×(107)   2)4.5×(108)    3)4.3×(109)    4)4×(1010)     5)4.5×(107)  
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کزٍی است. اٍ تزای تزرسی حیات زر ضزایط سرت تِ ّیوالیا سفز کززُ است. تا  ریِ ی*هارخ زارای 

 .زر تسى اٍ تَلیس ًوی ضَز BPGتَجِ تِ ایٌکِ هارخ ذًَسزز است ٍ 

 2)ضَز هیشاى اکسیضى رساًی تِ تافت ّایص چِ تغییزی هیکٌس؟ ضسیس اگز آًجا زچار اسْال -6

 ًوزُ(

      تغییز ًوی کٌس.   (3     افشایص  (2       کاّص  (1

 اتتسا افشایص،سپس کاّص (5           اتتسا کاّص،سپس افشایص  (4 

 ًوزُ( 2)؟چیست زر تسى هارخ هی افتسکِ اتفالی  ًرستیيتزای جثزاى ایي لضیِ  -7

 ( زفغ تی کزتٌات اس کلیِ ّا     3( کاّص ًزخ تٌفس     2( افشایص ًزخ تٌفس             1

 ( تیص اس یک گشیٌِ صحیح است5( تاس جذب تی کزتٌات اس کلیِ ّا      4

اگز هارخ لاتلیت تغییز کوپلیاًس)حجن پذیزی( ریَی را  -8

 ًوزُ( 3)زاضتِ تاضس، چِ تغییزی زر آى هیسّس؟

 ( تغییز ًوی کٌس.       3( افشایص      2( کاّص        1

 ( اتتسا افشایص،سپس کاّص5( اتتسا کاّص،سپس افشایص    4 

 

است، همسار اکسیضى آساز  ّوَگلَتیي تزای هارخ تِ ضکل تاالتا ػلن تِ ایي کِ ًوَزار اضثاػیت  -9

 ًوزُ( 4)ى است.(ضسُ را ّاضَر تشًیس. )هساحت سیز ًوَزار اس جٌس همسار اکسیض
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 زر صَرت تسیي ٍی ECG  کِ ضس هتَجِ تؼجة ؛تا کزز ثثت I لیس رٍی تز را ذَزش ECG  هارخ *ٍلتی

 :است آهسُ

 
 

 هاًٌس هَجَز زر للة لزارگیزی جْت)تاضس؟ تَاًس هی هَرز کسام هاًٌس هاًٌس ٍی للة ضوا ًظز تِ -14

 ًوزُ( 3)(ضَز فزض سیز اضکال

 اسکَییس للة (5         هاّی للة (4           زٍسیست للة (3        ای کفِ زٍ للة (2     اًساى للة (1

 

 

 ثثت را ECG  زٍتارُ ٍ چزذاًس پازساػتگزز زرجِ 94 را Iلیس تَز ًفْویسُ تاال ECG  اس ّیچ کِ هارخ -11

 رسن را ٍی ECG  حسٍزی ضَز؛ضکل هی زپالریشُ تز سٍز کِ ای ًمطِ ّز ٍی للة زر تساًین اگز.کزز

 ًوزُ( 6).کٌیس

 

0 
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 ذالقیت

ی   هبرخ ثِ زًجبل هطبلؼبت قجلی ذَز زر سهیي ٍ اشٌب شسى ثب زٍ ًَع سلَل اصلی هَجَز زر کزُ

کبٍ شس تب ذصَصیبت ایي سلَل ّب را ثب سلَل ّب ی ّب ٍ پزٍکبریَت ّب , کٌج سهیي یؼٌی یَکبریَت

 .ًَع الوپیری هقبیسِ کٌس

حل زارًس)سَال یک ٍ قسوت الف سَال سِ(ثِ )ًکتِ!سَال ّبیی کِ زر پبسرٌبهِ کبزر ثزای ثزای راُ 

راُ حل اى ّب ًیش ًوزُ زازُ ذَاّس شس.پس حتی اگز جَاة را ثسست ًیبٍرزیس راُ حل ذَز را 

 ثٌَیسیس(

ّوبًطَر کِ هیساًیس حعَر ایٌتزٍى ّب اس تفبٍت ّب ی صى یَکبریَت ّب ٍ پزٍکبریَت ّبست.زر -1

ٍجَز زارًس  یَت ّب تْیِ هیکٌس ایٌتزٍى ّب ّنیَکبر RNA polymeraseرًٍَیس اٍلیِ ای کِ 

 ٍ اگشٍى ّب ثِ ّن هتصل هیشًَس. ى ّب را اس رًٍَیس حذف هیکٌسآ ,RNAٍیزایش کِ 

Alternative splicing ى اگشٍى ّب ثِ طَر اتفبقی ثِ ّن هتصل شسُ ٍ فزایٌسی است کِ طی آ

 هیسّس.تَاًبیی سبذت چٌس پزٍتئیي کبرثززی را اس یک صى ثِ سلَل 

ٍی  زر یَکبریَت ّب ٍ سلَل ّبی الوپیری پززاذت. Alternative splicingهبرخ  ثِ هقبیسِ ی  

ى ّب حبصل هعبػف شسگی یک تبی آ nاگشٍى زاشت کِ  3n+1 ثزذَرز کزز کِثِ صًی الوپیری 

 اگشًٍی ثب تزکیت هتفبٍت زارین؟  RNA,nچِ تؼساز اگشٍى اٍلیِ ٍ کبهال هشبثِ ثَزًس.

الوپیری ثِ گًَِ ای است کِ توبم تزکیت ّب اهکبى پذیز  alternative splicingیس )فزض کٌ

 ًوزُ(7)است(

هیکزٍتَثَل ّب اس ػٌبصز سبسًسُ ی اسکلت سلَلی ّستٌس کِ ثِ شکل لَلِ ّبی تَذبلی ٍجَز  -2

کزٍی ٍاحس ّبی سبسًسُ ی هیکزٍتَثَل ّب زیوزّبی تَثَلیي ّستٌس کِ ذَز اس زٍ تَثَلیي  زارًس.

 ًبًَهتز قطز زارز.11ى ًبًَهتز است کِ لَهي آ25کزٍتَثَل سبذتِ شسُ اًس. قطزیک هی
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ساز هَلکَلی ّز آهیٌَاسیس آ هیٌَاسیس تشکیل شسُ است.اگز جزمآ 451ّز هًََهز تَثَلیي اس  (الف

ت گزم ثز سبًتی هتز هکؼت ثِ زست گزم ثز هَل ثبشس.چگبلی یک هًََهز تَثَلیي را ثز حس22

 ًوزُ(1.5)؟ٍریسآ

یکی اس زالیل پیچیسگی حزکت زرٍى سلَلی است.تقسین شسى (سبسهبًسّی ذبص هیکزٍتَثَل ّب ة

فعبی سلَل ثِ ًبحیِ ّبی هرتلف تَسط هیکزٍتَثَل ّب را هیتَاى ثِ ػٌَاى کویتی کِ هؼزفی کٌٌسُ 

س ی پیچیسگی حزکت زرٍى سلَلی ثبشس زر ًظز گزفت.سلَل ّبی الوپیری سبسهبًسّی ذبصی ا

 nهیکزٍتَثَل ّب را ًشبى هیسٌّس ثِ ایي تزتیت کِ ّز صفحِ ی اًتربثی اس فعبی سلَل زارای 

هیکزٍتَثَل است ثِ ًحَی کِ ایي هیکزٍتَل ّب ّوگی زٍ ثِ زٍ ثب ّن یک ًقطِ ی تقبطغ زارًس)ّیچ 

ظوي  زرّوچٌیي ّیچ سِ هیکزٍتَلی یک ًقطِ ی تقبطغ ًسارًس. زٍ هیکزٍتَثَل هَاسی ٍجَز ًسارز(.

 ّیچ ًقطِ ی تقبطؼی رٍی غشب قزار ًسارز.

 .رایش سِ هیکزٍ تَثَل ثِ شکل سیز ثبشس صفحِ ثِ ّفت ًبحیِ تقسین هیشَزثِ طَر هثبل اگز آ

 

                                                   

 ًوزُ(4)هیشَز؟حبال شوب ثِ هبرخ ثگَییس کِ ّز صفحِ اس سلَل ّبی الوپیری ثِ چٌس ًبحیِ تقسین 

3- 

زر "هَجَزاتی"شٌب شسى ثب ٍیزٍس ّب زر سهیي حسس سز کِ احتوبال چٌیي هبرخ ثِ زًجبل آالف(

پیسا کزز کِ هشرصبت  "ٍیزٍذی"ى ّب زر الوپید ٍجَز زاشتِ ثبشٌس.ٍی زر پی کشف آ الوپید ّن

هیشثبى پزٍتئیي ّبیی ثَز کِ ثِ طَر هستقین زر سلَل RNAذبصی زاشت.صًَم ایي ٍیزٍخ ثِ صَرت 

است کِ حتی قجل اس ٍرٍز ٍیزٍخ اهیٌَ اسیس  211ثب ذبصی  آًشینیکی اس ایي پزٍتئیي ّب کس هیکززًس.

ثِ سلَل هیشثبى ّن زر کپسیس اى  ٍجَز زارًس ٍ ثزای ٍرٍز ٍیزٍخ ثِ سلَل هیشثبى حیبتی 

ٍ هیتَاًٌس ثِ جبی ّن را کس هیکٌس کِ هشبثِ ثَزُ  آًشیناس ایي  A/B/Cّستٌس.صًَم ٍیزٍخ سِ ًَع 

ٍجَز زارز کِ  آًشینرسپتَر ثزای ایي  6Nػول کٌٌس.زر ًبحیِ ی ذبصی اس غشبی سلَل هیشثبى 

ٌّگبم ذزٍج زٍ ٍیزٍخ جسیس ثِ شکل اگشٍسیتَس ثِ طَر هسبٍی ثیي ایي زٍ تقسین هیشًَس.اگز 

هبى ٍرٍز تب ذزٍج اتصبل ایي سِ پزٍتئیي ثِ رسپتَر ّب کبهال تصبزفی ثبشس ٍ ّوچٌیي زر هست س
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سبذتِ شَز چٌس ٍیزٍخ هتفبٍت اس لحبظ 2Nزقیقب A,B,Cّبی  آًشینٍیزٍخ ثِ سلَل اس ّز کسام اس 

 ًوزُ(9)ٍجَز زارز؟A,B,Cّبی  آًشینتزکیت 

 RNAة(هبرخ زر طی ثزرسی ّبی ثیشتز ایي ٍیزٍخ هتَجِ شس کِ اگز اٍلیي ریجَسٍم ثِ هحط ٍرٍز 

ثبًیِ سبذتِ هیشَز ّوچٌیي سزػت  3N+2.5زقیقب زر  آًشین 2Nثِ سلَل ثِ اى هتصل شَز ایي  

 .هیٌَ اسیس زر ثبًیِ استآ50پزٍتئي سبسی ریجَسٍم ّب ی سلَل هیشثبى 

چٌس ثبًیِ  آًشینکسکٌٌسُ ایي  RNAثِ ًظز شوب هست سهبى هتَسط ثیي اتصبل زٍ ریجَسٍم ثِ 

 ًوزُ(2.5)است؟

4-  

ًَع 9ب خبص ث آًشینی هبرخی ٍسیکَل ّبی گَارشی ٍجَد دارد کِ دارای ًَػی در لیشٍسٍم ّبالف(

ّب  آًشینی ایشٍآًشیوّب اس یک تب ًِ شوبرُ گذاری هیشًَذ.هیشاى فؼبلیت  ایشٍآًشین است.ایي ایشٍآًشین

دٍ ٍاحذ ٍ.... .ّوچٌیي  2یک ٍاحذ فؼبلیت،آًشین 1تزتیت کِ آًشین ى ّبست.ثِ ایيثزاثز ثب شوبرُ ی آ

هیذٌّذ ٍ ثِ ػٌَاى ثالکز شٌبختِ هیشَد ٍ   0ى شوبرُ ی ٍجَد دارد کِ ثِ آ آًشینَلکَلی شجِ ه

ی یک ٍسیکَل آًشیوهیشاى کل فؼبلیت را ثِ طَر کبهل هْبر هیکٌذ.ّبی هَجَد در ٍسیکَل  آًشینتوبم 

َع فؼبلیت فؼبلیت دٍ ٍسیکَل ًیش  هجو ى هحبسجِ هیشَد.ّب ی هَجَد در آ آًشینًیش اس ضزة فؼبلیت 

هبرخ ثزای ایٌکِ ثتَاًذ در گشارشبت خَد ثِ آسبًی تزکیت اًشیوی ّز ٍسیکَل را  ٍسیکَلی است. ّبی 

یؼٌی ٍسیکَلی کِ  2در گشارشبت هبرخ هٌظَر اس ٍسیکَل هشخض  کٌذ اس قزارداد جبلجی پیزٍی کزد.

 ٍ یک ثالکز است. 5ًشینآیؼٌی ٍسیکَلی کِ دارای دٍ  505ب هثال ٍسیکَلاست.ی 2ًشینتٌْب دارای یک آ

 999-1ًشیوی یک لیشٍسٍم  دارای ٍسیکَل ّبی سیکَل ّب تجشیِ ًشًَذ،کل فؼبلیت آدر طَرتی کِ ٍ

 ًوزُ(4)چِ قذر خَاّذ ثَد؟

آى اس تقبطغ  تبیی)یؼٌی ّز رأس4ة( رٍکش ّز کذام اس ٍسیکَل ّبی یک لیشٍسٍم هبرخی شجکِ ای 

رٍکش دقیقب یبل هثلث هتسبٍی االضالع است.رٍی ّز 8هزثغ ٍ 6چْبر ٍجِ حبطل هیشَد(هتشکل اس 

.اگز ثخَاّین سطح ایي رٍکش ٍسیکَلی را کبهال ثپَشبًین ثِ چٌذ سیزٍاحذ ٍتئیي کزٍی جب هیگیزدپز7

 ًوزُ(2)پزٍتئیٌی ًیبس دارین؟
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 جاًَرضٌاسی

رذَرز . تِ اٍ زر پیسا کرزى ضاذِ هارخ زر گرزضی تر رٍی زهیي تِ هَجَزاتی تا غفات هرتلف ت  -1

ّرکسام ) در پاسخ نامه جدول مربوطه را پرکنید ( ّر جاًسار تِ غفاتص کوک کٌیس . 

 ًور5/0ُ

 حرف جاًَر غفات َرضوارُ جاً

  اسکلت تٌستٌس  -پَست اًسازی  1

  زارای گًَِ ّای اًگلی –پَست اًسازی  2

  تسى لطعِ لطعِ زارای ًَعی اسکلت ّیسرٍاستاتیک 3

  کیسِ گَارضی –زیپلَتالستیک  –تمارى ضعاعی  4

   suspension feeder –لَلِ گَارش  5

  تمارى ضعاعی – suspension feeder –فالس تافت حمیمی  6

  گرزش ذَى تستِ  –فالس سلَم حمیمی  –زارای ًَعی ذرطَم  7

 

 جاًسار زیر هطرع کٌیس .  8جاًسار تاالرا از تیي  ّفت

 اسن جاًَر حرف 

 Rotifera الف

 Annelida ب

 Perifera ج

 Nemertea ز

ُ Cnidaria 

ٍ Nematoda 

 Arthropoda ز

 platyhelminths ح

 

هارخ رٍی زهیي تػوین گرفت زر الوپیاز زیست ضٌاسی ضرکت کٌس اٍ تسیي هٌظَر تػوین   -2

گرفت تا سطح ذَز را تسٌجس تا تعییي کرزى زرست ، ًازرست تِ هارخ زر ایي آزهَى کوک 

 ًورُ 5/0ّرکسام کٌیس . 

 هاّی ّا للثی سِ حفرُ ای زارًس ٍ تٌْا ذَى تیرُ ٍارز للة آى ّا هیطَز .الف( 
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 ساى از لحاظ زیست ضٌاذتی تحت یک جٌس ٍ چٌس گًَِ طثمِ تٌسی هی ضَز . ب( اً

 ج( ذرچٌگ ٍ عمرب ّر زٍ زر گرٍُ سرت پَستاى جای هی گیرًس .

 ت ( یَسلَهات ّا زارای ضکل اجسازی سلَم ّستٌس .

 ث ( الًسلت ّا از جولِ اٍلیي هْرُ زاراى است . 

 َّازی پسیس آهسًس .  ج ( یَکاریَت ّا پس از پیسایص پرٍکاریَت ّای

 چ( ضص زر پستاًساراى ّوَلَگ آتطص زر هاّی ّاست . 

 ح( آًترٍسلی هرػَظ زٍترستَم ّاست تِ جس هْرُ زاراى کِ ضیسٍسل اًس . 

 خ( ذارتٌاى از لحاظ طثمِ تٌسی جسء جاًساراى زارای تمارى زٍطرفِ اًس .

 ز( یَتریي ّا ّوی زارای جفت ّستٌس . 

 ( هیوَى ّای زًیای لسین زم گیرًسُ زارًس . ش

تِ فراٍاًی یافت هی ضَز . هارخ زر گرزضی تر رٍی  brachiopodaزر الوپید گًَِ ای از   -3

ترذَرز ٍ تِ علت ضثاّت ظاّری تسیار زیاز آى را تا  bivalviaتِ گًَِ ای از 

brachiopoda ضاذِ اضتثاُ گرفت اها تِ کوک یک زیست ضٌاس هتَجِ ضس ایي ز ٍ

ٍ طرز  bivalveتفاٍت زیازی تا ّن زارًس . تا تَجِ تِ ضکل زیر کِ جْت ّای یک 

را زر حالتی  brachiopodaجْت ّای تسى  را ًطاى هیسّس brachiopodلرارگیری یک 

 ًور4ُ لرارگرفتِ است )ضکل پاسرٌاهِ( تعییي کٌیس. bivalveکِ هاًٌس یک 

                                   

 

ًارخ کِ از اًسازُ تسرگ جاًساراى زهیٌی ًسثت تِ الوپیری تعجة کرزُ تَز . ضرٍع تِ اًسازُ   -4

 گیری ّایی ترای تِ زست آٍرزى فرهَل ّایی زر تارُ ی سایس هَجَزات زهیٌی کرز ٍ
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 ًور3ُهَجَزات زهیٌی زست یافت .  Aتِ فرهَل ّای زیر زر گرٍُ  الف :

              
       

غازق است تِ ًظر ضوا  v=l3  ٍs=l2تا تَجِ تِ آًکِ هارخ هیساًست زر الوپید زر جاًَراى هطاتِ 

؟ ٍ تا تَجِ تِ آى تفاٍت اغلی زر ضکل هَجَزات ترای سایس تسرگ زهیٌی تِ چِ ًتیجِ ای رسیس 

 ًور3ُ الوپیری ٍ زهیٌی تِ چِ غَرت است ؟

زیگری زر هَرز گرٍُ زیگری از جاًساراى  ب: زر ازاهِ اًسازُ گیری ّا ًارخ تِ فرهَل ّای

 ( کِ تِ غَرت زیر هی تاضس : Bزهیٌی رسیس ) 

v=l3-4l2+5l-2 
s=l2+l-2 

 تاالتریي ًسثت سطح تِ حجن ایي هَجَزات چمسر است ؟

 هَجَز را تا غفات زیر پیسا کرز  4ًارخ تا تحمیك ٍ تررسی تر رٍی جاًساراى الوپید   -5

 1 2 3 4 5 

a + - - + - 

b - + - - + 

c + - + - - 

d - + + - - 

( است ؟ ضکل زرذت را  stepالف( هساعس تریي زرذت از ًظر پارسیوًَی زارای چٌس گام ) 

 ًورُ 4تکطیس . 

 independentیا  convergentیا  parallelب( تا تَجِ تِ ایٌکِ غفاتی کِ تِ غَرت 

تِ ٍجَز هی آیٌس احتوال تسیار کوتری ًسثت تِ ًاتَزی یک غفت زر جاًساراى زارًس هساعس 

 ًور2ُ زارای چٌس گام است ؟ likelihoodتریي زرذت از ًظر 

الوپیری پیسا  xًارخ زر گرزش تر رٍی زهیي فسیلی از یک جاًسار تسیار ضثیِ تِ جاًسار   -6

سال پیص تر رٍی زهیي زًسگی هی کرزُ است . کرز ٍ هطتاق ضس تا تساًس ایي جاًسار چٌس 

تا تَجِ تِ ایٌکِ ًیوِ عور تِ یک هیلیَى است .  1 فسیلزر ایي  12تِ  14ًسثت کرتي 

سال است ایي فسیل چٌس سال پیص زًسُ تَزُ است . ) زر تسى ضوا ًسثت  5730، 14کرتي 

 ًورُ 5است  (  10000، یک تِ  12تِ  14کرتي 

 

 



ززيیست شناسی گيیاهھھھی (۴٠۰ نمرهه) 
  

	مارخ  	درباره  	ی  	غذایی  	که  	در  	زمین  	خواهد  	خورد  	تحقیق  	می  
	کند:  

1. برشش عرضيی ررووبروو يیكکيی اازز گيیاهانن ااحتماليی رراا نشانن ميی ددهد. 
االف) اايین برشش كکداامم اانداامم گيیاهه رراا نشانن ميی ددهد؟ (9) 

بب) نامگذاارريییي كکنيید. 

                                  A         B          C         D

2.ماررخخ قصد دداارردد با فلورر ززميین وو طبقه بنديییي آآنن  
آآشنا شودد. وويیژگيی منحصر به فردد هر تاكکسونن(آآپوموررفيی) رراا مشخص 

كکنيید. (11) 

!
 A)Lycophyll

 B)Seed

 C)Euphyll

 D)Chlorophyll b

 E)Multicellular gametangia

 F)Oil bodies

G)Multicellular, dependent embryo 

 H)Vascular tissue

 J)Flower

 عالمت سواالل ددرر ددررخت چه ساختارريییي رراا نشانن ميی ددهد؟

۳۰



3.ماررخخ قصد دداارردد براايییي تحقيیق بيیشتر بر رروويییي گيیاهانن ززميین نمونه اايییي اازز آآنها رراا بردداارردد وو ددرر االمپيیخ  بكکارردد. با 
توجه به ااطالعاتت ززيیر بگويیيید ااحتمالل ززندهه ماندنن كکداامم گيیاهه ددرر االمپيیخ بيیشتر ااست؟ (5) 

 

                                                                                           االمپيیخ           

                                                                                           ززميین     

    

                                                 ددررصد نسبيی CO2 جو 

 f
                                                  ميیانگيین ددمايییي ززميین وو االمپيیخ 

!
!

االف) نيیشكکر                                         بب) برنج 

جج) پنبه                                               دد) كکاكکتوسس 

چه تيیپ فوتوسنتزيییي مناسب آآبب وو هواايییي االمپيیخ ااست؟ 

             

!
                                                                                    

0

10

20

30

40

املپیخ زمین

حداکثر  	دما
حداقل  	دما
میانگین  	دما

۳۱



 4.كکداامم شكکل ززيیر يیكک پرووتوااستل رراا نشانن ميی ددهد؟ (2)

!
!

                                          

االف)                                         بب)                  

 

!
!
!

جج)                                             دد)                                          هه) 

!
!

5.كکداامم يیكک اازز نموددااررهايییي ززيیر تغيیيیر تركکيیباتت پليی ساكکارريیديییي دديیوااررهه يییي سلولهايییي گيیاهيی رراا(بدوونن ددرر نظر 
گرفتن فراايیند ثانويیه شدنن) اازز اليیه هايییي ددرروونيی به بيیروونيی ددقيیق تر نشانن ميی ددهد؟ (2) 

!
!
!

االف)                                                      بب) 

!
!

جج)                                                         دد) 

!
!

هه) 

!

۳۲



6.ماررخخ ددرر االمپيیخ وو ززميین ززااوويیه يییي بيین برگها ددرر فيیلو تاكکسيی متناووبب تعداادديییي اازز گونه ها رراا بدست آآوورردد وو 
آآنها رراا به ترتيیب يیاددددااشت نمودد. وويییي با ااندكکيی تفكکر ددرريیافت كکه ززااوويیه بيین برگها ددرر گونه هايییي ززميینيی وو 

االمپيیخيی اازز رراابطه يییي خاصيی پيیروويییي ميی كکند.وويییي همچنيین بهيینه تريین ززااوويیه بيین برگها( ززااوويیه اايییي كکه كکمتريین 

 (A-B)بدست آآوورردد. ااختالفف ددوو عددد (B)وو االمپيیخيی(A)سايیه ااندااززيییي رراا ددااشته باشد) براايییي گونه هايییي ززميینيی
كکداامم ااست؟ (4) 

ررااهنمايیيی: وويییي عالووهه بر تعيیيین ززااوويیه يییي برگها ددوو پارراامتر mووn رراا براايییي هر گونه يییي گيیاهيی بدست آآوورردد.منظورر 
اازز يیكک ددووررهه آآنن ااست كکه ددرر فيیلوتاكکسيی متناووبب، ددوو برگگ ووضعيیت كکامال يیكکسانن پيیداا كکنند. منظورر اازز 

پارراامترn،مقداارر برگهايییي موجودد ددرر يیكک ددووررهه وو منظورر ااززm تعداادد چرخش هايییي موجودد ددرريیكک ددووررهه ااست. 

ززميین: 

االمپيیخ: 

!
!

7.ساقه گيیاهانن رراا ااستواانه اايییي ددرر نظر بگيیريید كکه  به 
شكکل صفحه ددرر آآمدهه باشند. چند گيیاهه رراا به اايین ررووشش 
برشش ميی ززنيیم كکه عكکس هايییي آآنن ددرر شكکل ززيیر موجودد 
ااست. با توجه به ررااهنمايیيی كکوچكک ررووبروو ددرر رراابطه با 
 يیوااستل وو سيیفونوااستل به سوااالتت پاسخ ددهيید. (6)

gfedcba                                             نامم گونهھ

ززااوويیهھ بيین 137.6418137.1428138.4625135144120180
برگهھا

nmlkjihنامم گونهھ

ززااوويیهھ بيین 85.090984.705885.714283.07699072120
برگهھا

۳۳



قسمت هايییي سيیاهه شكکل باال آآووند ااند وو قسمت هايیيی كکه آآووند ها قطع ميی شوند محل بيیروونن ززددنن برگگ 
ها اازز ساقه ااست. 

A)كکداامم يیكک اازز شكکل هايییي باال آآرراايیش برگگ ماررپيیچيی ددااررند؟ 

T)كکداامم يیكک اازز شكکل هايییي باال آآرراايیش برگگ متقابل ددااررند؟ 

C)كکداامم يیكک اازز شكکل هايییي باال يیوااستل رراا نشانن ميی ددهند؟ 

G)كکداامم يیكک اازز شكکل هايییي باال سيیفونوااستل رراا نشانن ددهند؟ 

U)شكکل 5 آآرراايیش آآوونديییي تيیپيیكک كکداامم گيیاهه رراا نشانن ميیدهد؟

۳۴




	1-final cover.pdf
	2-ghavaanin.pdf
	3-gavaed.pdf
	final.pdf
	daastaan.pdf
	final.pdf
	1-Ecology.pdf
	2-Cellular biology.pdf
	3-G-final.pdf
	
	5-Physio.pdf
	6-khalaghiat.pdf
	7-Animal systematic.pdf
	8-Giahi.pdf



