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 جاهاي خالي را با دقت پر كنيد.-1
مي آنزيم ............... باعث شكسته شدن پيوند فسفودي،DNAدر طي ويرايش مولكول الف)  شود. استر اشتباه
ميب)  يابد. در جهش ساختاري از نوع ...............، بعد از جهش، مقدار ماده وراثتي حاصل به طور واضح كاهش
ع انتقالج)  هاي حركتي عضله گردن، ............... است. صبي در پايانه آكسوني نوروندهنده
ميد)  شود. در انسان سالم افزايش غلظت كلسيم سرم، موجب ترشح هورمون ............... از غده ..............

 ترين نوع چشم در ............... وجود دارد. ساده هـ)
 گزينه صحيح را انتخاب كنيد.-2

ي عامل بيماري كزاز ...............DNAالف)
و داراي چند نقطه آغاز همانندسازي است.1 و داراي چند نقطه آغاز همانندسازي است.2 ) حلقوي  ) خطي

و داراي يك نقطه آغاز همانندسازي است.3 و داراي يك نقطه آغاز همانندسازي است.4 ) حلقوي  ) خطي
مي وموزومكر،ب) در كدام مرحله از ميتوز و طويل د؟نشو ها نازك، باريك

 ) تلوفاز4 ) آنافاز3 ) متافاز2 ) پروفاز1
ي ............... با بقيه تفاوت اساسي دارد.ج) نوع گيرنده

نر ) روي شاخك نوعي پروانه2ي سبيل گربه ) موجود در قاعده1 ي ابريشم
ط4 ) موجود در كاپوالي ماهي حوض3  راني چهارسر عضلهول ) حساس به تغييرات

مييهاي خود انسان توانايي شناسايي سلول»T«هايد) محلي كه لنفوسيت  كنند، در ............... از غيرخودي را كسب
 ) جلوي ناي واقع شده است.4 ) جلوي جناغ واقع شده است.3ي ران قرار دارد. ) كشاله2 ) مغز استخوان پهن قرار دارد.1

را-3  گذاري كنيد. نامشكل مقابل

 هاي زير پاسخ دهيد.ي منحني مقابل به پرسش درباره-4

مي الف) منحني مقابل كدام مرحله از فعاليت  دهد؟ سلول عصبي را نشان

بهب) در اين مرحله كانال دريچه و پتاسيمي  ترتيب چه حالتي دارند؟ دار سديمي

(فعالپتاسيم در اين مرحله .......-ج) پمپ سديم .غير فعال)-........ است

 به سؤاالت زير پاسخ كوتاه دهيد.-5
 الف) اصطالحات زير را مختصر توضيح دهيد.

 ) نوكلئوزوم1
 ) ترانسفورماسيون2
 ) دستگاه ليمبيك3

ي شيپور استاش را بنويسيد.ب) وظيفه
ج) سيتوكينز در گياهان به چه صورت است؟

 مني چيست؟ مثال بزنيد.د) منظور از بيماري خوداي
 بودن سؤاالت زير را مشخص نماييد. نادرستيا درست-6

 الف) پرفورين مانند پروتئين مكمل در ايمني غير اختصاصي شركت دارد.

و يك طناب عصبي است. ب) دستگاه عصبي مگس سركه شامل چند مغز
 هاي يك پسر بيمار، داراي كروموزوم همتا است.ج) تمام سلول
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 ها نيست. ها عامل مرگ موش گريفيت دريافت كه كپسول باكتريد)
 ها، تقريباً برابر يك است. ها به پيريميديني جانوران نسبت پورين هـ) در همه

ي چشايي دارند. گيرنده 100تا50و) بر روي زبان هزاران سلول چشايي وجود دارد كه هر يك
 دهيد.به سؤاالت زير پاسخ DNAدر مورد مولكول-7

 الف) ماهيت بيوشيميايي آن چيست؟
 نوكلئوتيد چه نام دارد؟2ب) پيوند بين

ج) منظور از قطبيت آن چيست؟
مي DNAهاي پياز، از كدام ماده براي رسوب از سلول DNAد) در آزمايش استخراج  شود؟ استفاده

 در مورد دستگاه بينايي به سؤاالت زير پاسخ مناسب دهيد.-8
و زجاجيه چيست؟الف) تف  اوت زالليه

ب) منظور از تطابق چيست؟
 روش تعيين جنسيت در پرندگان را به طور كامل رسم نماييد.-9

مي دو عامل مهم كه سبب ايجاد سرطان-10  شود، را به اختصار توضيح دهيد. هاي مختلف در انسان
 در مورد چرخه سلولي به سؤاالت زير پاسخ دهيد.- 11

و مراحل خواسته شده را در كادر الف) اجزا

 مربوط بنويسيد.

ب) سانتريول را تعريف كنيد.

 ريز به سؤاالت زير پاسخ دهيد. در مورد دستگاه درون- 12
 ريز را تعريف كنيد. الف) دستگاه درون

مي هاي استروئيدي چگونه بر فعاليت سلولب) هورمون  گذارند؟ ها تأثير
ج) نام دو هورمون مترشحه از هيپوفيز كه تحت تأثير مستقيم هيپوتاالموس قرار دارند را بنويسيد.

و شرايط استرسد) به نظر شما در زمان تنش مي زا، آيا فقط از بخش قشري غده فوق هاي روحي  شود؟ توضيح دهيد. كليه هورمون ترشح
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 پليمراز DNAالف)-1
ب) حذف

 لينج) استيل كو
 تيروئيد-تونيند) كلسي

 هـ) پالناريا
و داراي يك نقطه آغاز همانندسازي است.3الف)-2  : حلقوي

 : تلوفاز4ب)
نر : روي شاخك نوعي پروانه2ج) ي ابريشم
 : جلوي ناي واقع شده است.4د)

(درخت زندگي)3آل فيز يا پينه ) اپي2ي شفاف سپتوم يا پرده)3-1  النخاع ) بصل4 ) مخچه
(استراحت)-4  الف) پتانسيل آرامش

 دار پتاسيمي: بسته كانال دريچه دار سديمي: بستهب) كانال دريچه
ج) فعال

 الف)-5
مي8هايي حدود دو دور به دور در محل DNA) نوكلئوزوم:1 مي پيچد مولكول هيستون  دهد كه نوكلئوزوم نام دارد.و ساختاري را تشكيل
و تغيير در خصوصيات ظاهري يك باكتريماسيون) ترانسفور2 .: دريافت مواد ژنتيك از محيط خارج
كه اي از نورون شبكه گسترده: ) دستگاه ليمبيك3 و هيپوتاالموس را به قسمتها مي تاالموس  كنند. هايي از قشر مخ متصل

و حلق انتقال مي درب) هوا را بين گوش مياني و فشار هوا را پدو دهد ميطرف  كند. رده صماخ يكسان
مي شده هايي كه توسط گلژي ساختهج) وزيكول و صفحه اند در ميانه سلول به هم مي پيوندند آورند كه توسط غشاي سلول احاطه اي را پديد

 شود. مي
مي كه در آن سيستم ايمني مولكولايد) بيماري .MSمانند،كند هاي خود را بيگانه تلقي

 نادرستج) نادرستب) نادرستالف)-6
 نادرستو) درستهـ) درستد)

 الف) دزوكسي ريبونوكلئيك اسيد-7
 استرب) فسفودي

(دو انتها مانند هم نيست) و در انتهاي ديگر قند وجود دارد .ج) در يك انتهاي آن فسفات
د) الكل اتانول

اي در پشت عدسي كه موجـب حفـظ حالـت زجاجيه مايعي ژله شود امامي الف) زالليه مايعي شفاف در جلوي عدسي كه موجب تغذيه قرنيه-8
 شود. كروي چشم مي

و هنگامي كه به اجسام نزديك نگاه مي كنيم، عدسي كنيم عدسي نازكب) هنگامي كه به اجسام دور نگاه مي مي قطورتر  شود. تر
 125مطابق شكل كتاب صفحه-9
(جهش) كه سبب افزاژ) تغييرات10-1 مي يش توليد مولكولنتيكي و تقسيم سلول د.نشو هاي محرك رشد

(جهش) كه سبب غير فعال شدن مولكولژتغييرات)2 مي كننده هاي كند نتيكي و تقسيم سلول د.نشوي رشد
 : كروماتين2 : سانتريول1الف)-11

 : اينترفاز4 : دوك تقسيم3
 : تلوفاز6 : پروفاز5

 تايي ميكروتوبول تشكيل شده است.3دسته9ب) اندامكي كه از
و سلول الف) به مجموع غدد درون-12 مي هاي درون ريز  شود. ريز گفته

ميب) با عبور از غشاي سلول، به گيرنده سيتوپالسمي يا هسته و فعاليت سلول را تغيير  دهند. اي خود متصل شده
 FSHياLH)2 ) هورمون رشد1ج)

هر هاي تنشد) خير، در استرس مي2زا، از مي قسمت هورمون ترشح و به طور كلي بدن را آماده مقابله با استرس كند. همچنين به دنبال شود
مي،اين ترشحات  يابد. انرژي در دسترس بدن افزايش
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