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 سال چهارم 2و  1فصل + سال سوم  3و  2و  1فصل + كل سال دوم 

 شود؟ شكسته مي DNAتوسط كدام آنزيم پيوند هيدروژني بين دو مولكول  L10در شروع رونويسي ژن پروتئيني ريبوزومي  -1

 1 (RNA  پليمرازII 2 (RNA مراز  پليI 3 (RNA مراز  پليIII 4 (هليكاز 

 تر است؟ ها كمهاي زير نسبت به ساير سلولدر كداميك از سلول RNAد تولي -2
 هاپالسموسيت) 2  جزاير النگرهانس پانكراس) 1 
 هاي همراه آوند آبكشسلول) 4  جسم زرد تخمدان) 3 

 است؟ نادرستكدام يك در مورد اپران لك  در اشرشيا كلي  -3
 .كند كننده مخمر ها عمل مي عكس پروتئين فعالكننده آن  حلقوي است و پروتئين تنظيم DNAروي ) 1 
 .شودبا اتصال پروتئين تنظيمي به اپراتور، رونويسي متوقف مي) 2 
 .شود فاقد اينترون است و تمام طول آن رونويسي نمي) 3 
 .ز است و داراي عوامل رونويسي استمحصول آن گلوكز و گاالكتو) 4 

 هاي زير با هم تفاوت دارند؟نهنوع پيوند بين مونومرهاي كدام يك از گزي -4
 كدونآنتي -پالزميد) 2  توالي افزاينده -وكتور) 1 
 پالزميد -ECORI   4 (ECORI -كنندهفعال) 3 

 است؟ نادرست Tiكدام عبارت در مورد پالزميد  -5
 .كندسازي ميمستقل از كروموزوم اصلي باكتري همانند) 1 
 2 (DNA  اينترون استحلقوي دو رشته كوچك است كه فاقد. 
 .ها به گياهان استاز وكتورهاي رايج براي انتقال ژن) 3 
 .سازي كندتواند همانندفقط مواقعي كه باكتري در حال توليد مثل است مي) 4 

 شود؟مي طور مستقيم ساخته هاي زير توسط مهندسي ژنتيك بهكدام يك از مولكول -6
 اينترفرون) 4 استروژن) 3 كيتين) 2 نشاسته ) 1 

 كند؟ در فرايند توليد انسولين، به روش مهندسي ژنتيك، كدام آنزيم، ديرتر فعاليت مي -7
 1 (DNA 2 ليگاز (DNA 3 پليمراز (RNA آنزيم محدودكننده) 4 مراز پلي 

 كنند؟پيروي مي) هااستقالل ژن(كدام يك از دو ژن زير از قانون دوم مندل  -8
 و هموفيلي L10پروتئين ريبوزومي ) 2 1تحليل عضالني دوشن و سيناپسين ) 1 

 تاالسمي و ديستروفي عضالني دوشن) 4 ناشنوايي -و نشانگان زالي 2ي آنژيوتانسين پذيرنده) 3 

 است؟ نادرستكدام در مورد ايمني فعال  -9
 .شود ال تحريك ايمني سلولي يا ايمني هومورال ايجاد ميدنب به )1 
 .ممكن است در اثر ابتال به بيماري واگيردار ايجاد شود )2 
 .ممكن است در اثر تزريق واكسن به غاز وحشي ايجاد شود )3 
 .ممكن است ايمني دائمي در سينورابديتيس الگانس ايجاد كند )4 
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 ......نورون صفر باشد قطعاً  اگر اختالف پتانسيل دو طرف غشاء يك -10

 .دار سديمي و پتاسيمي بسته است هر دو كانال دريچه) 2 .دار سديمي و پتاسيمي باز است هر دو كانال دريچه) 1 
 .است اش كم شده پتاسيم فعاليت -پمپ سديم) 4 .دار سديمي باز و پتاسيمي بسته است كانال دريچه) 3 

 است؟ نادرستتنفسي مقابل را دارد  كدام عبارت در مورد جانوري كه سطح -11
طناب عصبي شكمي دارد كه در هر نقطه از بدن ، يك جفت گره عصبي دارد كه هر گره ) 1 

 .كند هاي آن را كنترل مي فعاليت ماهيچه
 .هاي ماوراي بنفش است چشم مركب دارد كه داراي برخي از گيرنده) 2 
 .تري نسبت به اوره دارد ريك است كه سميت كمدار آن اسيداو ترين ماده دفعي نيتروژن بيش) 3 
 .كند ها فاقد عنبيه و زالليه است و هر واحد بينايي آن مستقل عمل مي چشم آن) 4 

 .بخش است...... قرار دارد و در مغز زير نرم شامه ...... در نخاع زير نرم شامه بخش  -12
 شامه نرم -سفيد) 2  شامه نرم -خاكستري) 1 
 قشر خاكستري -سفيد) 4  خاكستريقشر  -خاكستري) 3 

 »......همه «كدام عبارت درست است؟  -13
 .اند هاي خوني در ديواره خود گيرنده مكانيكي دارند كه به فشار خون حساس رگ) 1 
 .است هاي مكانيكي پوست را، پوششي از بافت پيوندي احاطه كرده دندريت گيرنده) 2 
 .ديدن پرتوهاي فرابنفش هستند حشرات با استفاده از چشم مركب قادر به) 3 
 .توانند امواج فروسرخ را حس كنند مارها مي) 4 

 شده كدام است؟ در شكل مقابل، نقش بخشي كه با عالمت سؤال مشخص -14
  تنظيم انقباض ميوكارد قلب) 1 
 هاي عصبي تقويت و انتقال پيام) 2 
 تصحيح و تغيير حركات بدن) 3 
 فظهپردازش اطالعات دريافتي و حا) 4 

 كدام يك در ايمني همورال نقش ندارد؟ -15
 پالسموسيت) 4 پادتن) B 3لنفوسيت ) T 2لنفوسيت ) 1 

 باشد؟ كدام، ممكن است گرانوم داشته -16
 دار ي خام در گياهان گل كننده شيره هاي هدايت سلول) 1 
 ارد اسكلرانشيم در گياهان گل) 2 
 كالنشيم در ساقه لوبيا) 3 
 تراكئيد در گياهان آوندي) 4 

 شود؟ مي پوست كدام ديده پوست و برون در ساختمان ريشه يك گياه، در مقطع عرضي، بين دو اليه درون -17
 اشعه مغزي) 4 پارانشيم پوست) 3 پريسيكل) 2 اليه تارهاي كشنده) 1 
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 است؟ كدام عبارت صحيح بيان شده -18
 .دهد ي دو سر ران، ساق پا را در امتداد ران قرار مي يچهانقباض ماه) 1 
 .كند ي مچ دست را به بازو نزديك مي ي دو سر بازو، ناحيه انقباض ماهيچه) 2 
 .كند ي چهار سر ران انقباض ايزومتريك پيدا مي زدن به زردپي زير زانو، ماهيچه با ضربه) 3 
 .شود به زردپي آشيل ختم ميي سريني بزرگ،  غالف پيوندي تارهاي ماهيچه) 4 

 شود؟ كدام يك از بافت پيوندي ترشح مي -19
 موسين) 4 پادتن) 3 پپسينوژن) 2 سورفاكتانت) 1 

 كدام عبارت در مورد سلول مقابل صحيح است؟ -20
 .يابد شدن عصب سمپاتيك، ترشحات آن كاهش مي با غيرفعال) 1 
 .كند هاي گوارشي ترشح مي نزيمدر ديواره روده باريك قرار دارد كه مايع نمكي با آ) 2 
 .شود ها مي شده كه مانع جذب چربي ساكاريد پوشانده اي از پلي سطح خارجي غشاء آن با اليه) 3 
 .نوعي غشاء موكوكوزي است كه در تشكيل اليه مخاطي روده نقش دارد) 4 
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 پاسخ كليدي
 1 (1 2 (3 3 (4 4 (4 
 5 (4 6 (4 7 (3 8 (4 
 9 (4 10 (4 11 (1 12 (4 
 13 (2 14 (4 15 (1 16 (3 
 17 (3 18 (2 19 (3 20 (4 
 

 پاسخ تشريحي

 Xبـر روي بـازوي كوتـاه كرومـوزوم      L10باشند، كه ژن پروتئين ريبوزومي  داوطلبان گرامي توجه داشته 1 ي گزينه -1

، IIمـراز   پلـي  RNAباشـد، پـس ژن آن توسـط آنـزيم      عات الزم براي ساخت نوعي پروتئين مـي قرار دارد و حاوي اطال انسان
 . كند ديگر جدا مي را از يك DNAمراز دو رشته  پلي RNAباشيد، كه طي فرايند رونويسي، آنزيم  توجه داشته .شود رونويسي مي

سـازي شـديد اسـت،     ها فعاليت پـروتئين  هايي كه در آن اند كه در سلول داده هاي گوناگون نشان  گيري اندازه 3 ي گزينه -2
RNA ار ها چندان شديد نيسـت، مقـد   سازي در آن هايي كه فرايند پروتئين برعكس، در سلول. شود فراواني هم يافت ميRNA 

 :پردازيم هاي زير مي حال به بررسي وظيفه هريك از گزينه .نيز اندك است
 . باشد هاي انسولين و گلوكاگون مي مسئول توليد هورمون: جزاير النگرهانس پانكراس :1ي  گزينه 
 .باشد ها مي مسئول ترشح پادتن: پالسموسيت: 2ي  گزينه 
 .باشد هاي استروئيدي استروژن و پروژسترون مي جسم زرد تخمدان، مسئول ترشح هورمون: 3ي  گزينه 
 .باشد هاي غربالي مي هاي مورد نياز سلول مسئول ترشح پروتئين: هاي همراه آوند آبكش سلول: 4ي  گزينه 

تري اكالي در تنظـيم بيـان   پس باك. باشد هاي پروكاريوتي نيازي به عوامل رونويسي نمي براي رونويسي ژن 4 ي گزينه -3
 .لك نيازي به عوامل رونويسي ندارد ژن اپران

 .يك از موارد زير توجه كنيدنس و نوع پيوند بين مونومرهاي هرابتدا به ج 4 ي گزينه -4
 .استر است و پيوند بين مونومرهاي آن از نوع فسفودي DNA: وكتور  -
 .استر است و پيوند بين مونومرهاي آن از نوع فسفودي DNA: توالي افزاينده  -
 .استر است و پيوند بين مونومرهاي آن از نوع فسفودي DNA: پالزميد  -
 .استر است و پيوند بين مونومرهاي آن از نوع فسفودي tRNA: كدون آنتي  -
 .پروتئين است و پيوند بين مونومرهاي آن از نوع پپتيدي است :هكنند فعال - 
 16T- ECORI:16T و پيوند بين مونومرهاي آن از نوع پپتيدي است پروتئين است. 

باشـد و مشـابه سـاير انـواع      هاي گياهي مـي  يك وكتور رايج در انتقال ژن به سلول Tiكلي پالزميد ورط به 4 ي گزينه -5
 .انندسازي آن مستقل از توليدمثل باكتري استپالزميد، هم
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باشـد كـه محصـول ژن نيـز      ترين هدف مهندسي ژنتيك توليد ژن يا محصول آن به ميـزان انبـوه مـي    مهم 4 ي گزينه -6
RNA هايي با جنس  توان مولكول باشد؛ پس با مهندسي ژنتيك مي و پروتئين ميDNA، RNA  مسـتقيم   طـور  و پروتئين را بـه

 .كنيم ها را بررسي مي يك از گزينهتوليد كرد؛ حال جنس هر
 پروتئين :اينترفرون) 4 استروئيد :استروژن) 3 ساكاريد پلي :كيتين) 2 ساكاريد پلي :نشاسته) 1 

 :كنيم رسي ميهاي زير كاربرد دارند را بر در ابتدا مراحلي كه هريك از آنزيم 3 ي گزينه -7
 16T1 (DNA 16:ليگازT  ساختDNA نوتركيب 
 16T2 (DNA 16:مراز پليT كردن كلون 
 16T3 (RNA 16:مراز پليT ژنتيك حين رونويسي از ژن انسولين جهت توليد انسولين، پس از پايان مراحل مهندسي 
 نوتركيب DNAخارجي و توليد  DNAدر مراحل برش  :آنزيم محدودكننده) 4 

كه در توليـد انسـولين بـه روش مهندسـي      دليل اين آنزيم محدودكننده در مرحله استخراج ژن نيز كاربرد دارد، اما به 
 .راج ژن نيستخن است نه خود ژن نيازي به استژنتيك، هدف توليد انبوه محصول ژ

 :كنند هاي زير از قوانين مندل تبعيت نمي كنكور سراسري، ژن ي طوركلي در محدوده به 4 ي گزينه -8
 هاي پيوسته ژن) 1 
 هاي چند آللي ژن) 2 
 صفات چند ژني) 3 
 .هاي آن غالب و مغلوبي نيست صفاتي كه رابطه بين الل) 4 
 .يط قرار دارندصفاتي كه تحت تأثير مح) 5 

 4ي  كننـد امـا در گزينـه    تبعيت نمي) ها استقالل ژن(قرار دارند، از قانون دوم مندل ) Xمثالً (پس صفتي كه روي يك كروموزوم 
ـ     تاالسمي نوعي صفت اتوزومي است و ژن آن بر روي كروموزوم وعي هاي غيرجنسي واقع است ولي ديسـتروفي عضـالني دوشـن ن

 .واقع است Xصفت جنسي است، و بر روي كروموزوم 

باشد، كه طي آن در اثـر واكـنش دسـتگاه ايمنـي بـدن،       مي) اكتسابي(ايمني فعال نوعي از ايمني اختصاصي  4 ي گزينه -9
 .شود يگردد و در اثر تزريق واكسن تا ابتال به يك بيماري واگير تشكيل م هاي خاطره تشكيل مي لنفوسيت

 .شود اي سينورابديتيس الگانس ديده نمي مهرگان نظير كرم لوله بيدر باشد و  داران مي ايمني اختصاصي خاص مهره 

تـأثير   هـاي پتاسـيمي بـي    بودن كانال گر اختالف غلظت يون پتاسيم در دو سوي غشا، صفر باشد، باز يا بسته 4 ي گزينه -10
اما حـين فعاليـت پمـپ     .اثر است تشار يك ماده در محيط بر انتشار ساير مواد بياثر است، زيرا، ان خواهد بود و بر انتشار سديم بي

پس با كاهش فعاليـت ايـن پمـپ، غلظـت پتاسـيم، در دو      . يابد ها در دو سوي غشا افزايش مي پتاسيم، اختالف غلظت يون -سديم
 .شود سوي غشا يكسان مي

نقطـه از بـدن، يـك     هر شكمي هستند و درباشد كه داراي طناب  شكل مربوط به سطح تنفسي حشرات مي 1 ي گزينه -11
كـامالً در مـورد    4و  3، 2هاي  كند و اطالعات موجود در گزينه هاي آن را كنترل مي گره عصبي دارند و هر گره فعاليت ماهيچه

 .حشرات صحيح است
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ترتيـب در مغـز و    ترين اليه مننژ است كه به سطح خارجي مغز و نخاع چسبيده است و بـه  خليشامه دا نرم 4 ي گزينه -12
 .نخاع، ماده خاكستري و سفيد در خارج قرار دارند

 :پردازيم ها مي به بررسي گزينه 2 ي گزينه -13
 .اند هاي مكانيكي وجود دارد كه به فشار خون حساس هاي خوني گيرنده از رگ برخيي  در ديواره) 1 
 .است هاي مكانيكي پوست، را پوششي از بافت پيوندي احاطه كرده دندريت گيرنده همه) 2 
 .بينند توانند پرتوهاي فرابنفش را مي از حشرات مي بسياري) 3 
 .كنند از مارها، نظير مار زنگي، امواج فروسرخ را حس مي بسياري) 4 

 .باشد هاي عصبي از نوع حسي مي پياماست كه مسئول تقويت و انتقال  شده در شكل تاالموس نمايش داده 4 ي گزينه -14

 1 ي گزينه -15

 .ي چند تيالكوئيد، روي هم در كلروپالست گويند به مجموعه :گرانوم 3 ي گزينه -16
 .باشد انداختن انرژي نور در كلروپالست مي كه مسئول به دامتيالكوئيدها 

ي از انواع ، پوست قرار دارد، كه يك)اگزودرم(پوست  و برون) آندرودرم(پوست  گياهان بين درون ي در ريشه 3 ي گزينه -17
 .هاي پارانشيمي است هاي پوست، سلول سلول

تـر   با انقباض ماهيچه دو سر بازو، كه در جلوي استخوان بازو واقع است، مچ دست به استخوان بازو نزديـك  2 ي گزينه -18
 :ها اما بررسي گزينه. شود مي

 .دهد ، ساق پا را در امتداد ران قرار ميچهار سر رانانقباض ماهيچه ) 1 
 .كند پيدا مي ايزوتونيكدن به زردپي زير زانو، ماهچيه چهار سر ران انقباض ز با ضربه) 3 
 .شود غالف پيوندي تارهاي ماهيچه توام، به زردپي آشيل ختم مي) 4 

 :كنيم هاي سؤال را بررسي مي ابتدا محل ترشح هر يك از گزينه 3 ي گزينه -19
 سلول بافت پوششي ←هاي هوايي  ي كيسه اليه، ديواره هاي سنگفرشي تك برخي از سلول :سورفاكتانت) 1 
 سلول بافت پوششي ←) مخاط معده(هاي اصلي غدد معدي  سلول :پپسينوژن) 2 
 بافت چربي ←بافت خوني  ←پالسموسيت  :پادتن) 3 
 بافت پووشي ←شاي موكوزي غ :موسين) 4 

كـه بـه بررسـي     ،باريـك اسـت   ي اليه، پوششي مخـاط روده  اي تك هاي استوانه شكل سؤال مربوط به سلول 4 ي گزينه -20
 :پردازيم ها مي گزينه

 .يابد شدن عصب پاراسمپاتيك، ترشحات آن كاهش مي فعالبا غير) 1 
 .كند ارند كه مايع نمكي بدون آنزيم آنزيم ترشح ميباريك قرار د ي روده ي در ديواره) 2 
 .است شده ساكاريد پوشيده هاي خوني، آن با غالفي از پلي سطح خارجي مويرگ) 3 


