
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 ًوطُ سؤاالت ضزٗف

 زض ّط ٗک اظ سؤاالت ظٗط، ٗکٖ اظ هَاضز زاذل پطاًتع ضا ثِ عٌَاى پبسد اًتربة کٌ٘س: 1

 ضَز. الف( زٍپبض ت٘و٘ي ثط اثط )ثٌعٍپ٘طى/پطتَ فطاثٌفص( اٗدبز هٖ

 تَاًس قجل اظ پبٗبى ضًٍَٗسٖ آغبظ ضَز. ّب( تطخؤ ضًبٕ پ٘ک هٖ ّب/پطٍکبضَٗت ة( زض )َٗکبضَٗت

 ٗبثس. ّب( کبّص هٖ ّبٕ آغبظ ّوبًٌسسبظٕ پس اظ تطک٘ل )هَضٍال/ اًسام ج( زض زٍضاى خٌٌٖ٘، تعساز خبٗگبُ

 کتًََضٕ، قبزض ثِ )تَل٘س/تدعٗٔ( ًَعٖ ثسپبض آهٌَ٘اس٘سٕ ً٘ستٌس. ز( افطاز هجتال ثِ فٌ٘ل

 

 

1 

 ّبٕ ظٗط ضا ثسٍى شکط زل٘ل هطرص کٌ٘س:زضستٖ ٗب ًبزضستٖ ّط ٗک اظ عجبضت 2
 تَاًس هٌدط ثِ تدعٗٔ ضًبٕ پ٘ک َٗکبضَٗتٖ ضَز. الف( تٌظ٘ن ث٘بى غى هٖ

 اًساظ ًساضز. تَاًس اظ ضضتٔ ضهعگصاض غى ثِ عٌَاى الگَ استفبزُ کٌس، ً٘بظٕ ثِ ضٌبسبٖٗ ضاُ ة( آًعٗن ثسپبضاظٕ کِ هٖ

 ج( چبضگبف ثب اًدبم آظهبٗطبتٖ ًطبى زاز کِ هقساض آزً٘ي ٍ ت٘و٘ي زض ٗبذتِ ثطاثط است.

 ّبٕ آًعٗوٖ ٍ غ٘طآًعٗوٖ هؤثط ثبضٌس. تَاًٌس زض عولکطز پطٍتئ٘ي ّبٕ فلعٕ، هٖ ز( َٗى

 

 

1 

 ّبٕ ظٗط، خبٕ ذبلٖ ضا ثب ًَضتي کلوبت هٌبست پط کٌ٘س:زض ّط ٗک اظ عجبضت 3
 الف( ثطإ آى کِ خوع٘تٖ زض تعبزل ثبضس، الظم است اًساظٓ خوع٘ت .................. ثبضس.

 ضَز. استط هٖ زًبثسپبضاظ، عٖ عول ًَکلئبظٕ ذَز، هَخت ................. پًَ٘س فسفَزٕة( آًعٗن 

 ضًَس. إ خبًساضاى، سبذتبضّبٖٗ کِ عطح ٗکسبى اهب کبض هتفبٍت زاضًس، ................. ًبه٘سُ هٖ ج( زض تططٗح هقبٗسِ

 ضکل ......... است. ذًَٖ زاسٖ افطاز هجتال ثِ کن ز( ضهع هطثَط ثِ ضطو٘ي آهٌَ٘اس٘س ظًد٘طٓ ثتبٕ ّوَگلَث٘ي، زض زًبٕ

 

 

1 

 ّبٕ ظٗط پبسد زّ٘س: زض اضتجبط ثب خْص، ثِ پطسص 4
 ضًَس، چِ ًبم زاضز؟ تي غ٘طّوتب هجبزلِ هٖ تٌٖ کِ زض آى قغعبتٖ ث٘ي زٍ فبم الف( خْص فبم

 ضَز، چِ ًبم زاضز؟ هٖة( خْطٖ کِ هٌدط ثِ تجسٗل ضهعٓ آهٌَ٘اس٘س ثِ ضهعٓ زٗگط ّوبى آهٌَ٘اس٘س 

 گ٘طز؟ تٌٖ قطاض هٖ ّبٕ فبم ج( ًطبًگبى زاٍى، زض کسام گطٍُ اظ خْص

 زٌّس؟ ّبٕ کَچک ضخ هٖ ز( هعوَالً تغ٘٘ط چبضچَة زض ًت٘دٔ کسام گطٍُ اظ خْص

 

 

1 

 ای زیر، گسینۀ مناسة را انتخاب کنیذ: )تذون توضیح(های چهار گسینه *در هر یک از پرسش 5

 است؟ ًبزضستّب  الف ـ کسام گعٌِٗ، زض اضتجبط ثب ًقص پطٍتئ٘ي
 ناده دارىد. ٌای غضایی، نحلی برای قرار گرفتو پیش ( بعضی پروتئیو1

 ٌا نربَط است. ( کَتاه صدن طَل ناٌیچً، بً فعالیت بعضی پروتئیو2

 ٌا ىقش دارىد. ٌای ٌیپَتاالنَسی، در تيظیم فعالیت ژن ( نٍارکييده3

 کاتالیزورٌای زیستی، در ساختار خَد آنیيَاسید ىدارىد.( بعضی 4

 ّب زضست است؟ ة ـ کسام گعٌِٗ، زض هَضز آًعٗن
 ٌای آلی یا نعدىی ىیاز دارىد. ٌای پروتئیيی، برای فعالیت خَد بً کَآىزیم ( بعضی از آىزیم1

 تأثیری ىدارد. ناده برخالف نقدار آىزیم، بر نقدار فراورده در واحد زنان ( افزایش نقدار پیش2

 گراد، بٍتریو فعالیت را دارىد. درجة ساىتی 33ٌای بدن اىسان، در دنای کهتر از  ( بعضی از آىزیم3

 اىد، نهکو است در دنای عادی، بً حالت فعال برگردىد. ٌایی کً بر اثر افزایش دنا غیرفعال صده ( آىزیم4

ّبٕ هطثَط ثِ تدعٗٔ هبلتَظ هٌدط ثـِ   الکتَظ ............ غى ّبٕ هطثَط ثِ تدعٗٔ ج ـ زض ثبکتطٕ اضطض٘بکالٕ، ث٘بى غى 

 ضَز. تَل٘س ضًبٕ پ٘ک ............ هٖ
 ( برخالف ـ چيدژىی4( ٌهاىيد ـ چيدژىی             3ژىی               ( برخالف ـ تک2ژىی                ( ٌهاىيد ـ تک1

 ..........زـ زض هطحلٔ آغبظ ّوبًٌس هطحلٔ پبٗبى تطخوِ، ....
 صَد. رىاتو تضکیل نی A( پیَىد پپتیدی در جایگاه 1

 ناىد. رىاتو بدون نکهل نی A ( رنزة نَجَد در جایگاه 2

 رىاتو قرار دارد. Aپپتید در جایگاه   رىای ىاقل نتصل بً پلی  (3

 صَد. رىاتو نيتقل نی Pرىای ىاقلِ فاقد آنیيَاسید بً جایگاه   (4
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 سؤاالت ظٗط پبسد کَتبُ زّ٘س:ثِ  6

 ضَز، چِ ًبم زاضز؟ ظاٖٗ کِ هٌدط ثِ پ٘ساٗص گ٘بّبى چٌسالزٕ هٖ الف( ًَعٖ گًَِ

 تي زاضز؟ ّبٕ ًط ذَز چٌس هدوَعِ چٌس فبم زض ّط ٗک اظ گبهت  ة( گ٘بُ هغطثٖ غ٘طعج٘عٖ کِ زٍٍضٕ هتَخِ آى ضس،

 ضًَس؟ س کبض ذبصٖ ثبضٌس، چِ ًبه٘سُ هٖاًس ٍ هوکي است فبق ج( سبذتبضّبٖٗ کِ کَچک ٗب سبزُ ضسُ

 ضًَس؟ چِ ًبه٘سُ هٖ  ّب زض ضًبٕ س٘تَپالسوٖ ٍخَز زاضز، ّبٖٗ اظ زًب کِ ضًٍَضت آى ز( ثرص

 

 

1 

 1 زٍ هَضز اظ ًتبٗح قطاضگ٘طٕ خفت ثبظّبٕ هکول زًب زض ثطاثط ّن ضا ث٘بى کٌ٘س. 7

 هطرص ًوبٗ٘س: زل٘لثسٍى شکط زضستٖ ٗب ًبزضستٖ ّط ٗک اظ هَاضز ظٗط ضا  8

 ضَز. پپت٘س هٖ الف( حصف ٗک ًَکلئَت٘س اظ زًب، ّوَاضُ هٌدط ثِ تغ٘٘ط زض تَالٖ آهٌَ٘اس٘سٕ پلٖ

 ضًَس. ّبٕ زًبٕ سبذتِ ضسُ زض آظهبٗص هعلسَى ٍ استبل، تَسظ ٗک ًَع ضًبثسپبضاظ ضًٍَٗسٖ هٖ ة( ّؤ غى

 استط ثطقطاض است. س هدبٍض آى، پًَ٘سّبٕ فسفَزٕث٘ي قٌس ٗک ًَکلئَت٘س ٍ قٌس ًَکلئَت٘  ج( زض هَلکَل زًب،

 هبزٓ ٍضاثتٖ ضَز.  پپت٘سسبظ، غ٘طهوکي است ثبعث تغ٘٘ط زض اًساظٓ ز( ٍقَع خْص خبًطٌٖ٘ زض غى پلٖ

 

 

1 

 8  تَاًٌس فبکتَض اًعقبزٕ ضوبضٓ گطٍُ ذًَٖ ضا زاضًس ٍ هٖ A  ٍBإ کِ ّط زٍٕ ٍالسٗي کطثَّ٘سضات ّبٕ  زض ذبًَازُ 9

ًوَزّبٕ ٍالسٗي ٍ فطظًساى ثِ عَض کبهل  ًوَزّب ٍ ضخ ضا تَل٘س کٌٌس، فطظًسٕ هجتال ثِ ّوَف٘لٖ هتَلس ضسُ است. غى

 ًوَز هطبثِ هبزض ضا هطرص کٌ٘س. ًوَزّبٕ هطثَط ثِ زذتطاًٖ ثب ضخ ثٌَٗس٘س ٍ غى

 

1 

 اًتقبل صفبت ٍضاثتٖ ثِ سؤاالت ظٗط پبسد زّ٘س:زض اضتجبط ثب  10

 ضَز؟ چِ ًَع صفبتٖ اظ پسض ثِ فطظًس زذتط هٌتقل هٖ  الف(

 ة( چِ ًَع صفبتٖ غ٘طهوکي است اظ پسض ثِ فطظًساى هٌتقل ضَز؟

 ثبضس؟ تَاًس ًوٖج( اگط زذتط ث٘وبض، ٍالسٗي سبلن زاضتِ ثبضٌس، ث٘وبضٕ زق٘قبً اظ چِ ًَعٖ 

 

 

5/1 

 ثِ سؤاالت ظٗط پبسد زّ٘س:  اضتجبط ثب پطٍتئ٘ي هقبثل،زض  11

 ّبٕ ثسى اًسبى قطاض زاضز؟ الف( زضٍى کسام ٗبذتِ

 ة( سبذتبض ًْبٖٗ آى، سبذتبض چٌسم است؟

 

 

 

5/0 

 پبسد کَتبُ زّ٘س: ثِ سؤاالت ظٗط،  12
 ضَز؟ ٗگبُ ضًبتي هٌتقل هٖالف( عٖ فطاٌٗس تطخوِ ٍ زض هطحلٔ عَٗل ضسى، ضًبٕ ًبقلِ فبقس آهٌَ٘اس٘س ثِ کسام خب

 ضَز؟ ، ٍخَز چِ عبهلٖ هَخت خساٖٗ هْبضکٌٌسُ اظ زًب هE.coliٖة( زض تٌظ٘ن هٌفٖ ضًٍَٗسٖ زض 

 ّبٖٗ تطک٘ل ضسُ است؟ ّبٕ ًطزثبى اظ چِ هَلکَل ج( زض هسل هَلکَلٖ ٍاتسَى ٍ کطٗک، ستَى

 چِ ًبم زاضز؟  ضَز، سبذتِ هٖ 3ز( ًَعٖ ضًب کِ تَسظ ضًبثسپبضاظ 

 

 

1 

 35/0 ضسى ضا تعطٗف کٌ٘س. چل٘پبٖٗ  13

 زضستٖ ٗب ًبزضستٖ ّط ٗک اظ هَاضز ظٗط ضا ثسٍى شکط زل٘ل هطرص ًوبٗ٘س: 14

 ضَز.  إ، سجت ذطٍج خوع٘ت اظ تعبزل ًوٖ الف( ًَتطک٘جٖ ثطذالف ضاًص زگطُ

 گ٘طز. ّبٕ اضطض٘ب کالٕ، تحت تأث٘ط تَالٖ افعاٌٗسُ قطاض هٖ ة( ضًٍَٗسٖ اظ ثعضٖ غى

 ج( ّط هَلکَل زًبٕ پطٍکبضَٗتٖ، فقظ ٗک خبٗگبُ آغبظ ّوبًٌسسبظٕ زاضز.

 ضس. پْلَ زض هَش هٖ زاض ثبکتطٕ ثبعث اٗدبز ث٘وبضٕ سٌِ٘ فقظ ًَع پَضٌِ٘  ّبٕ اَٗضٕ ٍ ّوکبضاًص، ز( زض آظهبٗص

 

 

1 

زّس، ثِ  ّب ضا ًطبى هٖ زض اضتجبط ثب ضکل هقبثل کِ ٗکٖ اظ عَاهل هؤثط ثط خوع٘ت 15

 زّ٘س: پبسد کَتبُسؤاالت ظٗط 

 الف( اٗي عبهل، چِ ًبم زاضز؟

 ة( تفبٍت اصلٖ آى ثب اًتربة عج٘عٖ زض چ٘ست؟

 ج( زض چِ صَضتٖ اثط آى ضسٗستط است؟

 ّب زاضز؟ ز( چِ تأث٘طٕ ثط فطاٍاًٖ زگطُ

1 

 1 ّب ٗک هثبل شکط ًوبٗ٘س. ًوَز ضا تعطٗف کٌ٘س ٍ ثطإ ّط ٗک اظ آى ًوَز ٍ غى ضخ 16

 3از  2صفحه 
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 ثِ سؤاالت ظٗط پبسد کَتبُ زّ٘س: 17

 زٌّس؟ ّبٕ ظٗستٖ ضا افعاٗص هٖ ّب، سطعت اًدبم چِ ًَع ٍاکٌص الف( آًعٗن

 ًوَز العاهٖ است( ضَز؟ )ًَضتي غى تکث٘ط هًٖوَز،  ّبٕ قطهع افطازٕ ثب کسام غى ة( اًگل هبالضٗب، زضٍى گَٗچِ

 زٌّسٓ اکس٘ػى زض ذَى اًسبى، چِ ًبم زاضز؟ ج(ثرصِ غ٘طپطٍتئٌِٖ٘ هَلکَل اًتقبل

 پپت٘سٕ، تَالٖ غ٘طعج٘عٖ زاضز؟ ضکل، غى سبظًسٓ چٌس ًَع ظًد٘طٓ پلٖ ذًَٖ زاسٖ ز( زض فطز هجتال ثِ کن

 

 

1 

 ّب، ثِ سؤاالت ظٗط پبسد زّ٘س: خوع٘تزض اضتجبط ثب تساٍم گًَبگًَٖ زض  18

  ضَز؟ إ هٖ ّب زض کسام هطحلٔ هَ٘ظ، هٌدط ثِ گًَبگًَٖ زگطُ الف( ًحَٓ استقطاض چْبضتبِٗ

 ٗبثس؟ ة( فطاٍاًٖ ًسجِٖ زگطٓ هطثَط ثِ کسام ث٘وبضٕ ٍضاثتٖ زض هٌبعق هبالضٗبذ٘ع افعاٗص هٖ

 ثبٗس زض ًظط گطفت؟ ظاٖٗ زگطهٌْٖ٘، زض چِ صَضت ضاًص غى ضا ً٘ع ج( زض گًَِ

 

 

1 

 35/0 .سِ هَضز اظ عَاهل تغ٘٘ط زٌّسٓ خوعت ضا ًبم ثجطٗس 19

 5/0 ّب هطثَط است؟ ّبٕ هٌحصط ثِ فطز آهٌَ٘اس٘سّب ثِ کسام ثرص آى ٍٗػگٖ 20

 ثب تَخِ ثِ ضکل هقبثل، ثِ سؤاالت ظٗط پبسد زّ٘س: 21

 زّس؟ چِ ًَع پًَ٘سٕ ضا ًطبى هٖ Aالف( هَضز 

 ضَز؟ چِ ًبه٘سُ هٖ ضاثغٔ هکولٖ زاضز،  Bة( ثرطٖ اظ ضًبٕ پ٘ک کِ ثب ثرص 

 ضَز؟ ج( اٗي هَلکَل تَسظ کسام آًعٗن ضًبثسپبضاظ َٗکبضَٗتٖ سبذتِ هٖ

 ثعسٕ هَلکَل؟ ز( اٗي ضکل، هطثَط ثِ تبذَضزگٖ اٍلِ٘ است ٗب سبذتبض سِ

1 

 3از  3صفحه 

 نمره 20جمع بارم : 
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 ًوزُ پبسخٌبهِ ردیف

 1 د( تَلیذ                     ّب ج( اًذام             ّب ة( پزٍکبریَت           الف( پزتَ فزاثٌفص 1

 1 درست                    ج( ًبدرست                   د( درست ة(الف( درست                    2

 CAT 1الف( ثشرگ                    ة( ضکستي                  ج( ّوتب                       د(  3

 1 ّبی عذدی   د( حذف ٍ اضبفِ الف( جْص جبثِ جبیی  ة( جْص خبهَش          ج( ًبٌّجبری 4

 1 2گشیٌة د(                   3گشیٌة ج(                   3گشیٌة ة(                  3گشیٌِ الف(  5

 1 ثیبًِ )اگشٍى( د(سبختبرّبی ٍستیجیبل  ج( (                   2دٍ ) ة(هیٌْی    سایی ّن گًَِ الف( 6

 1 ًوزُ( 5/0ـ هطخص ضذى تَالی ًَکلئَتیذی رضتة هقبثل )2ًوزُ(  5/0ـ پبیذاری هَلکَل دًب )1 7

 1 الف( ًبدرست                 ة( درست                    ج( درست                     د( درست 8

9 AB AB AA AB BB   2 
H H h H h H H H hX Y X X X Y X Y X X X X     
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