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۰کد دفترچه:   

 خانوادگی:                              شماره صندلی:              نام:                                    نام

 هنامنامه با مداد پر كنید. در غیر این صورت پاسخاست. این كد را در محلّ مربوط روی پاسخ ۱ سؤاالت شما هكد دفترچ. ۱

 شما تصحیح  نخواهد شد. 

سؤاالت را بررسي نمایید. در  ههای دفترچبرگه هبالفاصله پس از آغاز آزمون، تعداد سؤاالت داخل دفترچه و وجود هم . ۰

 صورت وجود هرگونه نقصي در دفترچه، در اسرع وقت مسؤول جلسه را مطّلع كنید.

ده است. در صورت نادرست بودن نامه در اختیار شما قرار گرفته كه مشخّصات شما بر روی آن نوشته شیك برگ پاسخ . ۳

 نامه را با مداد مشکي  بنویسید. آن، در اسرع وقت مسؤول جلسه را مطّلع كنید. ضمناً مشخّصات خواسته شده در پایین پاسخ

كند، پس آن را تا نکنید و تمیز نگه دارید و به عالوه، پاسخ هر پرسش را با مداد نامه را دستگاه تصحیح ميپاسخ هبرگ. ۴

 کي نرم در محلّ مربوط عالمت بزنید. لطفاً خانة مورد نظر را كامالً سیاه كنید.مش

 نمرة منفي دارد. ۱نمرة مثبت و پاسخ نادرست  ۴پاسخ درست به هر سوال  . ۵

 دهم و یازدهم  انتخاب مي شوند. هآموزان پایتابستاني از بین دانش هكنندگان در دورشركت. ۶

 نامه تحویل داده شود.دفترچه باید همراه پاسخ. ۷

 

است. حساب مجازهر نوع ماشیناستفاده از   

 

 كلّیة حقوق این سؤاالت برای سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان محفوظ است.

 ysc-sampad.medu.ir: آدرس سایت اینترنتی

 توضیحات مهم 
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نقش دارند. با جایي آب و مواد معدني در گیاهان تراكئید و عنصر آوندی دو نوع آوند هستند كه در جابه .۱

 های این دو نوع آوند، گزینه درست را مشخص كنید.توجه به ویژگي

I- تر است. ای شکل و در مقایسه با تراكئیدها كوچكمقطع عرضي عناصر آوندی دایره 

II-  .دیواره عرضي عناصر آوندی بر خالف تراكئیدها موقعیت جانبي دارد 

III-  .نسبت سطح به حجم در تراكئیدها بیشتر از عناصر آوندی است 

IV- ترند. آوندهای تشکیل شده از عناصر آوندی از تراكئیدها كوتاه 

V- شوند. تراكئیدها بر خالف عناصر آوندی در همه گیاهان آوندی یافت مي 

۱ )I,III,V     

 ۰ )II,IV      

 ۳ )III,II,IV      

 ۴ )III, IV     

 ۵ )III,V         

 

برای جداسازی چهار پروتئین از ستون كروماتوگرافي تعویض كاتیوني استفاده شده است. در این نوع  .۶

. با در نظر گرفتن شکل زیر كه كروماتوگرام خروج چند استهای رزین دارای بار منفي كروماتوگرافي دانه

 .درست است های  زیر حتماًگزینهپروتئین از این ستون كروماتوگرافي است، كدام یك از 
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 است. Dتر از پروتئین منفي  Cپروتئین ( ۱

 است. Dتر از پروتئین سنگین  Cپروتئین ( ۰

 است. Aتر از پروتئین منفي  Dپروتئین ( ۳

 است. Aتر از پروتئین منفي  Bپروتئین ( ۴

 است. Aگریزتر از پروتئین آب  Cپروتئین ( ۵

 

 زمان طول در جامعه یك ایگونه ساختار در تغییر یندافر (Ecological succession) شناختيبومتوالي  .۳

 (Ecosystem)سازگان بومرا در طول زمان پس از تخریب شدید  ۶تا  ۱های نمودار زیر فراواني گونه .است

 دهد. گزینه درست را مشخص كنید.نشان مي
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 است. ۶ سرعت افزایش تنوع زیستي بیشتر از مرحلة فراواني گونة ،۳ در مرحلة فراواني گونة (۱

 مرحلة فراواني گونة نسبت بهكربن بیشتری سازی در حال ذخیره  سازگانبوم ، ۶ ة فراواني گونةدر مرحل (۰

 است. ۱

 است. ۶ ةفراواني گون كمتر از مرحلة ۱ در مرحلة فراواني گونة نسبت تولید خالص به ناخالص (۳

 كنند.میزان كمي از انرژی خود را صرف تولید مثل  ۰و  ۱های انتظار داریم گونه( ۴

 كند.تسهیل مياین بوم سازگان در  را ۳ ةاستقرار گون ۰( گونة ۵

 

 است.گرم در لیتر  ۱۵۲ غلظت نهایي یك پروتئین حاصل از بیان ژن زیر در یك سیستم بیاني ترشحي  .۴

است؟ جرم متوسط هر  (µM)میکروموالر  بیان آن در محیط كشت چند مقدار پروتئین نهایي حاصل از

پروتئین نهایی تغییرات پس از ترجمه ندارد و سه نوکلئوتید   دالتون است. ۱۱۱اسید در حالت آزاد آمینو

  های شروع و پایان سنتز پروتئین هستند.ن،  کدونآ اول و سه نوکلئوتید آخر

 

۱ )۶۲۳۶ 

۰ )۷۶۵۱ 

۳ )۱۱۱۲ 

۴ )۱۶۶۲۲ 

۵ )۱۷۷۲۲ 
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 درست را انتخاب كنید. توجه به تصاویر زیر گزینه با .۵

 

 

 

 

 

 

 

 .دهندي خود الرو تركوفور را نشان م نیاز تکو یادر مرحله Bو  Aهردو جانور ( ۱

 ست.ا ( بندپایان و نماتودهاsynapomorphy) صفت نیایي مشترکB فرایند نشان داده شده در شکل ( ۰

 صفحات تقسیم سلولي نسبت به محور عمودی جنین موازی یا عمود است.B در طي تسهیم در جانور  ( ۳

 است.A احتماال مربوط به جاندار  Cتصویر( ۴

 دارای سلوم كاذب است. Aجاندار( ۵

 

های مربوط به كشت بافت گیاهي، دریافتند كه شیر نارگیل اثر مثبتي بر رشد كال پژوهشگران در آزمایش .۲

است كه  ایكنندهدارد. تركیب موثر در شیر نارگیل شناسایي و مشخص شد كه این اثر مربوط به وجود تنظیم

 در ... نیز نقش دارد.

 ها ( تسریع زرد شدن برگ۱

 های جانبي ( رشد جوانه۰

 های بدون دانه ( تولید میوه۳

 ( تسریع ریزش گل ۴

 ها ( بسته شدن روزنه۵
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ا های بهای الکتروفورتیك پروتئین(، مبتني بر تفاوت تحرکEMSAتکنیك تغییر تحرک الکتروفورتیك ) .۷

وزن از   Fمولکولي آنتي بادی . وزناستكننده  اندازه، وزن مولکولي و بار متفاوت در یك ژل غیردناتوره

ت را درسگزینه و تصویر ژل الکتروفورز مربوطه،  زیر. با توجه به  دو واكنش استبیشتر  A پروتئینمولکولي 

 مشخص كنید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دارد.  ۱نقش مهار كننده را در واكنش    B پروتئین (۱

 شود.كم مي  p وتیدیئنوكلپروب  به  B پروتئینتمایل اتصال  A پروتئیندر حضور ( ۰

 دارد.  ۱نقش مهار كننده در واكنش   C پروتئینحضور ( ۳

 شود.متصل مي  A پروتئینبه  Fآنتي بادی ( ۴

 شود.طور مستقیم به پروب متصل ميهب Fآنتي بادی ( ۵
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و  استدر زنجیره انتقال الکترون در میتوكندری مصرف اكسیژن تابع جریان الکترون در طول زنجیره  .۸

شکل زیر، مصرف گذارد. تاثیر مي ATPحضور برخي تركیبات بر مصرف اكسیژن در انتهای مسیر و تولید 

  یا DNPو یا تركیبات شیمیایي  ADPهای دست نخورده با مواد افزودني اكسیژن )تنفس( در میتوكندری

DCCD اردداكسیژن و فسفات معدني نیز  مثلدهد. این سیستم مهاری سوبستراهای تنفسي، را نشان مي. 

  را مشخص كنید. درستگزینه 

 

 اضافه شده را استفاده كنند.  ADPتوانند ها نمي( میتوكندری۱

 .  شودانجام مي ATPفقط در صورت مصرف  ایي(  قبل از افزودن تركیبات فوق، تنفس میتوكندری۰

۳  )DNP  مصرف اكسیژن و سنتزATP  دهد.مي افزایشرا    

 ادامه دارد.  ATPهمچنان سنتز   DCCD(  در حضور تركیب ۴

 ندارد. ATPدر زنجیره تاثیری در تولید  C، مهار سیتوكروم DNP( با اضافه شدن ۵

 

های جهش مشاهده شده است كه در بعضي گونه RNAو   DNAبا توجه به بازهای تشکیل دهنده ساختار  .۹

قرار گرفته است. با توجه به تغییراتي كه بازها در  dUTPبه جای تیمین  DNA ساختار در  E. coli ةیافت

 درست را مشخص كنید.گزینه  ،توانند داشته باشندهای آب ميدر حضور مولکول(in vivo) شرایط درون تني 
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 .استقابل ترمیم  RNAتغییرات شیمیایي در بازهای  (۱

 .است DNAدلیل استفاده از تیمین در ساختار  ن،تغییرات شیمیایي در بازهای سیتوزی( ۰

 هستند. A-Tمستعد جهش  ،كنندهای باكتری جهش یافته كه از اوراسیل به جای تیمین استفاده ميگونه( ۳

مستعد تغییرات  ،كننداستفاده مي DNA های باكتری جهش یافته كه از اوراسیل به جای تیمین در گونه( ۴

 های جدید هستند.شیمیایي در بازهای اوراسیل و ایجاد جهش

 شود.در شرایط درون سلولي سنتز تیمین از سیتوزین انجام مي( ۵

 

   دهد. گزینه درست را مشخص كنید.گیاه را نشان ميهای( رویشي چند تصاویر زیر برش عرضي اندام) .۱۱
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 .اندگرفته شده برگ نهاندانه از  Bو  A هایبرش (۱

 .دهدرا نشان ميبرگ بازدانه  C  ریشه نهاندانه و  Bبرش (۰

 .استبرگ نهاندانه مربوط به  Bساقه نهاندانه و مربوط به  C برش (۳

 .است گرفته شدهریشه بازدانه از  Cبرگ نهاندانه و از  Aبرش  (۴

 .هستندهر دو مربوط به ریشه نهاندانه  Cو  Bبرش  (۵

 

پژوهشگری در فرایند تولید یك آنزیم، جرم مولکولي آنزیم را پس از خالص سازی كامل )جداسازی از   .۱۱

د. جرم گیری كرها( تحت شرایط مختلف با استفاده از كروماتوگرافي فیلتراسیون ژلي اندازهسایر پروتئین

موالر  ۶د. در حضور اوره كیلو دالتون تخمین زده ش ۶۲مولکولي آنزیم در عدم حضور هرگونه ماده شیمیایي 

 ۰۲و  ۱۲ ةموالر دو گونمیلي ۱۲اتانول  موالر و بتا مركاپتو ۶كیلو دالتوني و در حضور اوره  ۳۲ ةیك گون

  درست را مشخص كنید. گزینه ،. با توجه به این توضیحشدكیلودالتوني حاصل 

 .كیلو دالتوني است ۳۲و  ۰۲، ۱۲های ر با مونومرمیك پروتئین تری كاملآنزیم  (۱

 در این آنزیم یك پیوند دی سولفیدی وجود دارد.  (۰

 .شودميهیدروژني ایجاد  و یوني دی سولفیدی، هایپیوند بااست كه تترامر یك  كاملآنزیم  (۳

 شود. پیوند دی سولفیدی در حضور اوره به راحتي شکسته مي (۴

 شود. این آنزیم توسط دو ژن متفاوت كد مي (۵

 

 پاسخ دهید. ۱۳و  ۱۶با توجه به توضیح زیر به سواالت 

منحصر  يشود. اساس این تکنیك ایجاد پروفایلاستفاده مي DNAنقشه برداری ژنتیکي در تعیین هویت  .۱۶

شان نتوسط ژل الکتروفورز  است كههای اندونوكلئاز محدود كننده با استفاده از آنزیم DNAبه فرد از قطعات 

های مسئول در ها و یافتن ژن. این تکنیك برای كلونینگ ژن، مطالعه عملکرد و تنظیم ژنشودداده مي

 . رودميبه كار ها و همچنین به عنوان ابزاری در پزشکي قانوني بیماری
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از سه آنزیم برشي  كیلو جفت نوكلئوتیدی( ۵انساني )خطي  DNAدر نقشه برداری ژنتیکي یك قطعه 

ها )در با هر یك از این آنزیم DNAقطعات به دست آمده از هضم این قطعه  اندازهكننده استفاده شد. محدود

 آزمایش مجزا( در جدول زیر آمده است. ۵

 

 شماره آزمایش ۱ ۰ ۳ ۴ ۵

RE۰+RE۳ RE۱+RE۰ RE۳ RE۰ RE۱ آنزیم استفاده شده 

۰۲۲ 

۰۲۲ 

۶۲۲ 

۰۲۲۲ 

۰۲۲۲ 

۱۲۲۲ 

۰۲۲ 

۳۲۲۲ 

۱۲۲ 

۰۲۲ 

۰۲۲ 

۰۲۲۲ 

۰۶۲۲ 

۴۲۲۲ 

۱۲۲ 

۰۲۲ 

۱۰۲۲ 

۱۲۲ 

۳۲۲۲ 

 

قطعات حاصل  اندازه

 از هضم آنزیمي

 )جفت نوكلئوتید(

  

 درست را مشخص كنید.گزینه 

 شود. قطعه تولید مي ۷)به صورت هم زمان(،  RE۳و  RE۱با دو آنزیم  DNAدر هضم آنزیمي این  (۱

 وجود دارد.  DNAجایگاه برش اختصاصي روی این قطعه  دوبرای هر آنزیم  (۰

جایگاه  RE۳و  RE۱های در یك جایگاه برشي همپوشاني دارند در حالیکه آنزیم RE۰و  RE۳ دو آنزیم  (۳

 برشي همپوشاني ندارند.

 . رشي همپوشاني ندارندجایگاه ب RE۰و  RE۱ دو آنزیم  (۴

ایجاد   (sticky end)انتهای چسبنده ،DNAهای برشي با برش ناحیه اختصاصي خود در آنزیم همه (۵

 كنند. مي
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)به صورت هم زمان(، چند  RE۳و  RE۱ ،RE۰سوال قبل با سه آنزیم  DNAدر هضم آنزیمي قطعه  .۱۳

 آید؟به دست مي DNAقطعه 

۱) ۷  

۰) ۶    

۳) ۱     

۴) ۵ 

۵) ۱۲ 

 

گوییم. در نمودار زیر میزان مي (twitch)تکانه الکتریکي، به پاسخ یك فیبر عضله به یك تك تحریك  .۱۴

رسم شده است. باتوجه به نمودار و مراحل در یك تکانه ( سه نوع فیبر عضالني نسبت به زمان tension) تنش

 . كنیدمشخص گزینه درست را  ،تحریك و انقباض فیبر عضله اسکلتي

 

  

 

 

 

 

 

 بیشتر است. Cكمتر و از فیبر Aاز فیبر  Bتعداد كانال های كلسیمي در غشای سیتوپالسمي فیبر( ۱

ه سرعت پیش بفرایند انقباض  ،دردسترس ATPبه علت دارا بودن تعداد زیادی میتوكندری و  Aدر فیبر( ۰

 است. رفته

 بیشتر باشد. Cاز قطر فیبر Aانتظار داریم قطر فیبر عضالني( ۳
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 است. Bفیبرمربوط به  ATPسرعت مصرف بیشترین ( ۴

 شود.A نمودار آن شبیه فیبر ،Cای میوزین در فیبرATPaseانتظار داریم با مهار فعالیت ( ۵

 

كند. با توجه به شکل زیر كه در ارتباط با های گیاهي نورگرایي را كنترل ميتوزیع اكسین در سلول .۱۵

 عملکرد هورمون اكسین است، گزینه درست را مشخص كنید. 

 مربوط به ریشه است. Bمربوط به شاخه و ناحیه   Aناحیه  توجه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  B۱و   A۱ها درتجمع اكسین و افزایش طول سلول (۱

 B۱و  A۰ها در افزایش طول سلول (۰

 A۰و  B۰ها در افزایش طول سلول (۳

   B۱ها درتجمع اكسین و افزایش طول سلول (۴

 A۱و  B۰در  هاسلول افزایش طول و A۱تجمع اكسین در  (۵

 منبع نور

A1 

A2 

B1 

B2 
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دهنده نمودار زیر نشان .دهدهای پستانداران نشان ميدر سلولرا ریزی شده )آپوپتوز( مرگ برنامه زیرشکل  .۱۲

 شکل و نمودار، با توجه به. است Nitric Oxide Synthaseها با افزایش بیان در نورون XIAPپروتئین  عملکرد

  چه روشي برای درمان بیماری آلزایمر مناسب است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  افزایش بیان پروتئینtBID 

II.  انتقالsiRNA  ۳علیه-caspase های عصبي به سلول 

III. استفاده از خنثي كنندهNO ها 

IV.  ۵۳افزایش بیانp های عصبي بیماراندر سلول 

۱ ) I  وIV           

۰ )I وII  وIII        

۳ )II  وIII             

۴ )III  وIV           

۵ )II  وIII  و IV 

نماد مهارکننده است(      )      نماد فعال کننده و  
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ي شود كه مبنای یك روش تشخیصسبب تغییر در رزونانس سطحي فلز ميبادی ژن به آنتياتصال آنتي .۱۷

ژن آنتي مربوط به اتصالبا توجه به تغییرات تابش الکترومغناطیس )سیگنال(  ها است.بعضي از بیماریبرای 

   درست را مشخص كنید.گزینه شکل زیر، در بادی به آنتي

 شود.شو با بافر انجام ميوبادی شستژن به آنتينتيآبعد از افزودن  :توجه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اند. های كوواالن بهم متصل شدهدو بیومولکول مکمل از طریق میانکنش( ۱

 شود.  ۴تواند منجر به ایجاد فاز مي ۳بیومولکول از سطح در مرحله افزودن عوامل جدا كننده ( ۰

 ندارد. ۳تاثیری در شیب فاز  ۰در مرحله  SDSافزودن ( ۳

 شود. مي ۰منجر به توقف نمودار در فاز  ،دو بیومولکول مکمل اتصال غیر كوواالنِ( ۴

منجر به افزایش نوسانات الکتروني در  ،به محیط واكنش ۰در مرحله  ركنندهافزودن یك مولکول مها( ۵

 شود.سطح فلز و افزایش سیگنال مي

 مرحله اتصال
 مرحله جدا شدن 

 حالت پایا

 مرحله باز تشکیل سطح اولیه 

ال
گن

سی
 

 زمان

بادیآنتی  
 
ژنآنتی  
 فلز طال 
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ایم. بعد از در آزمایشي برگ كرفس را همراه با دمبرگ آن در محلول رنگي فوشین اسیدی قرار داده .۱۸

های انتهایي مشاهده كنیم. را در آوند چوبي و رگبرگ رنگتوانیم حركت گذشت حدود چهارساعت مي

ت سرعت حركدر ارتباط با  درست را دار كرفس انجام دهیم، گزینهكه این آزمایش را با گیاه ریشهدرصورتي 

 ؟مشخص كنید رنگعامل انتقال و نیز  در فواصل باالتر از محل ورود محلول رنگي رنگ

 ای است.ترین عامل انتقال رنگ در هر دو آزمایش جریان تودهتقریبا مشابه برگ و سریع (۱

 ای است.جریان توده ،ترین عامل انتقال رنگر از برگ و سریعكندت (۰

 انتقال فعال و انتشار است. ،ترین عامل انتقال رنگتر از برگ و سریعسریع (۳

 انتقال فعال و انتشار است. ،ترین عامل انتقال رنگتقریبا مشابه برگ و سریع (۴

 انتقال فعال است. ،عامل انتقال رنگترین ، اما مشخص است كه سریعنیستقابل پیش بیني  (۵

 

ق داخل سلولي از طری افتادهاز كارهای ها و پروتئیناتوفاژی یك مسیر كاتابولیکي برای تجزیه اندامك .۹۱

ر منجتواند مي یك از موارد زیر در سلول . كدامداردنقش حیاتي در حفظ هموستاز سلولي لیزوزوم است كه 

 به فعال شدن اتوفاژی شود.

   (GSH) احیا گلوتاتیون (۱

 پراكسید هیدروژن  (۰

 پراكسیداز (۳

 HSP۷۲چاپرون  (۴

۵) NADH 
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ها )هر نوع برگ حقیقي و یا ساختارهای برگي شکل گامتوفیتي دهند كه برگمطالعات تبارزایشي نشان مي .۶۱

امل برگ را درستي تکتبارزایشي بهاند. كدام درخت طور مستقل تکامل یافتهیا اسپوروفیتي( حداقل پنج بار به

 دهد؟در گیاهان نشان مي

های متفاوت گیاهان را نشان گروه Fتا  Aاند. حروف مشخص شده T۴تا  T۱درختان تبارزایشي با  :توجه 

 دهند.مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گامتوفیتي است. Aفقط برگ  T۱در  (۱

 مگافیل هستند. EوF هایبرگ T۰در  (۰

 .گامتوفیتي هستند Bو A های برگ T۳در  (۳

 اسپوروفیتي است. Dبرگ  T۴در  (۴
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 مگافیل هستند. Eو F های برگ T۱و  T۴در  (۵

 

 های زیر درست است؟ است، كدام یك از گزینه ۶n=۲برای یك سلول سوماتیك جانوری كه  .۶۱

(۱G ،۰: فاز اول رشدG ،فاز دوم رشد :M ،متافاز :P پروفاز و :T)تلوفاز : 

  ۱G=۶ها در فاز ،  تعداد كروموزوم ۰G=۶ها در تعداد كروماتید( ۱

 T=۱۰های خواهری در فاز ،  تعداد كروماتید۱G=۱۰ها در ( تعداد كروماتید۰

  ۰G=۶ها در ،  تعداد كروموزومP=۱۰ها در تعداد كروماتید( ۳

  M=۱۰ها در ،  تعداد كروموزوم۰G=۶ها در ( تعداد كروماتید۴

 M=۱۰ها در ،  تعداد كروموزومP=۱۰ها در كروماتید( تعداد ۵

 

های هوایي، دو الگوی اصلي برای جریان هوا وجود دارد. جریان المینار كه به صورت موازی با در راه .۶۶

های هوایي است و جریان توربوالنت یا گردابي كه بسیار نامنظم و غیریکنواخت و آشفته است. های راهدیواره

بستگي دارد. عدد رینولدز یك  (Re) یك لوله )المینار یا توربوالنت بودن آن( به عدد رینولدز نوع جریان در

 ۰۲۲۲دهد كه این عدد بیشتر از كمیت بدون واحد است. در یك لوله مستقیم، جریان توربوالنت زماني رخ مي

 باشد. 

 آید: دست مي عدد رینولدز از طریق فرمول زیر به

Re= 
۰𝑟𝑣𝑑
𝜂

 

 ویسکوزیته است. 𝜂میانگین سرعت و  vشعاع لوله،  rدانسیته مایع،  dن فرمول در ای

 های مستقیمتوان از رابطه پوآزوی به دست آورد. در لولهحجم جریان المینار را مي -های فشارهمچنین، ویژگي

 آید: ( از طریق رابطه زیر به دست ميVای، جریان )با سطح مقطع دایره

V= 
𝑃𝜋𝑟۴

۱𝜂𝑙 

 طول لوله است. lشعاع لوله و  rویسکوزیته،  𝜂فشار جلو برنده،  Pدر این فرمول 
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 های زیر، گزینه درست را مشخص كنید.با توجه به دستگاه تنفسي انسان و گزاره

I- ست.اهای هوایي نزدیك به انتهای مسیر نسبت به ابتدای مسیر، بیشتر مقدار عدد رینولدز در لوله 

II- كه قطر  وجود داردهای هوایي در برابر جریان، در بخشي از مسیر هوایي بخش اعظم مقاومت راه

 .استها زیاد لوله

III-  ها قرار كوچك و مویرگ هایرگریوی در برابر جریان خون، در  هایرگبخش اعظم مقاومت در

 دارد.

IV- ِیابد.جریان كاهش مي هر چه سرعت جریان بیشتر باشد، احتمال توربوالنت شدن 

V- ۴ای به قطر برابر مقاومت لوله ۱، ۰و طول  ۰ای به شعاع یکسان، مقاومت لوله در اختالف فشار 

 است. ۴و طول 

۱ )I,II,IV 

۰ )II,III,V 

۳ )III,V 

۴ )II,III 

۵ )II,V 

 

هایي با استفاده از دو گونه جلبك تك سلولي زایي آزمایشهمرلینگ به منظور بررسي روند تمایز و ریخت .۶۳

 جا كرد؛ بهجابهها را با یکدیگر ها را حذف و سپس پایهاستوبوالریا انجام داد )شکل زیر(. وی ابتدا كالهك

های جلبكقرار گرفت. این  A ةروی ریزوئید گون B ةو پایه گون B ةروی ریزوئید گون A ةطوریکه پایه گون

ها جدا كرد. نتیجه نشان ها را از جلبكادامه این كالهك در كالهك موفق به تولید كالهك جدید شدند.بدون 

با توجه به شکل زیر كه مراحل و نتایج  موفق به تولید كالهك شدند.های بدون كالهك مجدداً داد كه جلبك

ای و ب در ارتباط با تمایز یاختهكدام گزینه توضیح درستي، به ترتی دهد،های همرلینگ را نشان ميآزمایش

 دهد؟زایي كالهك ارائه ميریخت
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 جا نشدهها جابههسته ها متضاد انتخاب شده است. در این آزمایشبه منظور وضوح نمایش رنگ هسته :توجه

 اند.جا شدهها جابهو فقط پایه و در ریزوئید اصلي خود باقیمانده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در كالهك شکل –است  Bو   Aةكنش مواد سیتوپالسمي گونحاصل برهم ۰ای در شماره تمایز یاخته (۱

  .است خورده پیوند آن روی پایه كه است ایگونه هستة ژني محصوالت حاصل۱ شماره

ای است كه پایه گونه هستة ژني محصوالت حاصل ۰ و ۱ در كالهك شکل –هسته عامل تمایز یاخته است  (۰

  از آن برداشته شده است.

1 

2 
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حاصل محصوالت  ۰و  ۱شکل كالهك در  -كنندبرهمکنش هسته و مواد سیتوپالسمي تمایز را تعیین مي  (۳

  است. خوردهای است كه پایه روی آن پیوند گونه ةژني هست

، حاصل محصوالت ۱ر شماره د كالهك شکل –برهمکنش مواد سیتوپالسمي عامل تمایز است  ۱در شماره  (۴

ای گونه ةحاصل محصوالت ژني هست ۰ای است كه پایه از آن برداشته شده و در شماره گونه ةهستژني ناپایدار 

 است كه پایه روی آن پیوند خورده است.

 كه است ایگونه هستة ژني محصوالت حاصل ،۱ شماره در كالهك شکل –هسته عامل تمایز یاخته است  (۵

  اند.ها پایدار ماندهآن برداشته شده و در طول این آزمایش از پایه

 

 پاسخ دهید:  ۶۵و  ۶۴ تسواالبا توجه به توضیح زیر به 

( به Carpenter et al ۰۲۱۷در پژوهشي در زمینه عوامل ژنتیکي دخیل در فرایند تکوین، دانشمندان )

نامه، هدر این شجر. استنامه زیر رسیدند كه نشان دهنده وضعیت تکوین انگشتان دست نوعي نخستي شجره

  دارند.در تکوین انگشتان  ناهنجاریافراد مشخص شده با رنگ سیاه یك 

 

 

 

 

 

 

 

چند   III-۳)و  (III-۰و فرد   III-۳)و  (III-۱به ترتیب از راست به چپ، ضریب خویشاوندی فرد  .۶۴

 ؟ است

 .هستندبیمار  I۴و I۱ افراد  I. به طور مثال در درجه استترتیب شماره گذاری از چپ به راست  توجه:
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 ۰۵/۲و  صفر( ۱

 ۰۵/۲و  ۰۵/۲( ۰

 ۲۶۰۵/۲و  صفر( ۳

 ۲۶۰/۲و  ۲۳۱۰۵/۲( ۴

 ۲۳۱۰۵/۲و  صفر( ۵

 

، احتمال باشد درصد ۱۲ زا در جمعیتالل بیماری اتوزوم مغلوب و فراواني اینکه این بیماری با فرض .۶۵

 ؟ استچه قدر  II۶و  II۵فرد  بعدیسالم بودن فرزند 

     ۱ )۶۷۵/۲ 

     ۰ )۶۶۴۳/۲ 

     ۳ )۲/۱ 

     ۴ )۶۵۴۶/۲ 

     ۵ )۷۵/۲ 

 

ها ای باریك برای عدم آسیب به اندامهایي است كه حفظ غلظت آن در محدوده( از جمله یون+𝐻یون ) .۶۲

شود. هر یك از بیش از حد آن، آلکالوز گفته مي كاهشاین یون، اسیدوز و  بیش از حدافزایش . ضروری است

 شوند.تنفسي و متابولیك تقسیم مي لت، بر اساس علت ایجاد به دو دستةاین دو حا
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( باشد، اسیدوز یا آلکالوز  ۰COPاكسید )دی، تغییر در تهویه و فشار سهمي كربن pHاگر علت اولیه تغییرات  

كربنات در مایعات بدن باشد، ، افزایش یا كاهش غلظت بيpHاما اگر علت اولیه تغییرات  ،استاز نوع تنفسي 

 اسیدوز یا آلکالوز از نوع متابولیك خواهد بود. 

 با سایرین متفاوت است؟ pHبازی ایجاد شده در بدن كدام فرد از نظر -با توجه به توضیحات فوق، اختالل اسید

 شخصي كه به دلیل مشکالت در غدد درون ریز، ترشح آلدوسترون كاهش یافته دارد.  (۱

 شخصي كه بر اثر تصادف، دچار آسیب بصل النخاع شده است. (۰

 انسولین تزریق نکرده است. و چند روز دارد ۱فردی كه دیابت نوع  (۳

 دارد.شخصي كه اسهال شدید  (۴

 .كه در مسابقه دو سرعت المپیك شركت كرده است فردی (۵
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