
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: کنکوري ها

تاریخ آزمون: 1400/08/24

زمان برگزاري: 1200 دقیقه

دکتر ساالر فرضی

،  پیوند فسفودي استر وجود داشته چند مورد از موارد زیر جاي خالی را به طور صحیح تکمیل می کند؟ اگر در یک رشته از دناي   1

باشد و  نوکلئوتیدهاي آن تیمین دار باشد، در این مولکول امکان دارد  .................. باشد. 
الف) تعداد پیوند فسفودي استر با تعداد پیوند قند باز برابر 

ب) تعداد نوکلئوتید گوانین دار نصف نوکلئوتیدهاي پیریمیدین دار 

ج) تعداد پیوند هیدروژنی،  برابر تعداد پیوند فسفودي استر 
د) تعداد پیوند قند - فسفات چهار برابر تعداد بازهاي پورین

 مورد  مورد  مورد  مورد 
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در گردش خون ماهی، چند مورد درست است؟   2
الف) خون تمام بدن از طریق سیاهرگ شکمی ابتدا وارد سینوس سیاهرگی می شود. 
ب) بطن با انقباض خود، خون را از طریق سرخرگ شکمی به آب شش ها می فرستد. 

ج) خون تصفیه شدة آبششی از طریق سرخرگ شکمی به تمام بدن می رسد. 
د) سینوس سیاهرگی، بعد از سیاهرگ شکمی قرار دارد.

1234

کدام گزینه، جملۀ داده شده را به درستی تکمیل می کند؟    3
«سیاهرگهاي ششی سمت راست  .................. .»

خون تیره را حمل می کنند. طول کمتري نسبت به سیاهرگ هاي ششی سمت چپ دارند.

به دهلیز راست وارد می شوند. طول بیشتري نسبت به سیاهرگ هاي ششی سمت چپ دارند.

چند مورد از عبارت هاي زیر، جمله زیر را به صورت نادرست کامل می کند؟   4
در ساختار قلب انسان  ..................  

الف) یاخته هاي منشعب و استوانه اي شکل با انقباض ارادي دیده می شود. 
ب) ساختار قلب داراي بافت ماهیچه اي مخطط است و یاخته ماهیچه اي سفید در ماهیچه مخطط دیده می شود. 

ج) یاخته هاي مخطط با انقباض غیرارادي دیده می شود. 
د) یاخته هاي دوکی شکل دیده نمی شود.

1234

کدام عبارت در مورد خون موجود در هر سیاهرگ بدن انسان درست است؟  5

فشار کربن دي اکسید در آن نسبت به خون سرخرگی بیشتر است. مقادیر ناچیزي گلوکز و مقادیر فراوانی مواد زائد نیتروژن دار را حمل می کند.

حاوي مولکول هاي گاز مصرف شونده در تنفس یاخته اي است. حرکت آن به سبب وجود دریچه هاي سیاهرگی تسهیل می شود.

انواعی از بسپارهاي زیستی در هسته وجود دارند که هر واحد تکرارشوندة آن  ها داراي قند پنج کربنه و باز آلی تک حلقه اي یا دوحلقه اي است.  6
کدام مورد در رابطه با این مولکول ها نادرست است؟

در همۀ انواع آن ها پیوند کوواالنسی میان قند و گروه فسفات دیده می شود.

همۀ آن هایی که در ساختار خود پیوندهاي هیدروژنی دارند، در طی چرخۀ یاخته اي تنها یک بار تولید می شوند.

هر واحد تکرارشونده در ساختار آن ها، داراي تعداد گروه هاي فسفات متفاوتی با  می باشد.

همۀ آن هایی که در ساختار خود قند ریبوز دارند، تک رشته اي هستند. 

ADP
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در بدن انسان، هر مولکول پروتئین  ..................  7

آنزیمی سرعت واکنش ها را درون سلول افزایش می دهد. فعال، داراي شکل ویژه و عمل اختصاصی است.

در سیتوپالسم یا خارج از یاخته فعالیت دارد. در ساختار خود منحصراً آمینواسید دارد.

کدام گزینه درست می باشد؟  8

در گردش خون مضاعف، خون ضمن دو بار گردش در بدن دوبار از قلب عبور می کند.

سامانۀ گردشی مضاعف پس از پیدایش قلب چهارحفره اي شکل گرفته است.

قلب چهار حفره اي کامل، اختصاص به پرندگان و پستانداران دارد.

به حفرات قلب ماهی ها، برخالف سایر مهره داراِن بالغ، فقط خون تیره وارد می شود.

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟   9
«در انسان، بخشی از شبکۀ هادي قلب  ..................»

در عقب دریچۀ سه لختی قرار دارد.  موجب شروع انقباض بطن ها از باال می شود.

از دیوارة بین دهلیزها عبور می کند. در بین گرة اول و دوم قرار دارد. 

کدام یک از گزینه ها جاي خالی را به طور مناسبی تکمیل نمی کند؟   10
تغییر در یک آمینواسید پروتئینی خاص، همواره موجب تغییر  ..................  

الف) فعالیت آن می شود. 
ب) در ساختار اول پروتئین می شود.
ج) در ساختار سوم پروتئین می شود.

الف و ب و ج الف و ب فقط ب الف و ج 

اگر یک مولکول دنا سه دور همانندسازي کند، چه نسبتی از مولکول هاي دنا داراي رشتۀ پلی نوکلئوتیدي اولیه اند؟  11
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کدام گزینه، در رابطه با دستگاه لنفی در انسان صحیح است؟  12

مجراي لنفی چپ به نوعی از رگ هاي خونی تخلیه می شود که با داشتن حفرة داخلی گسترده، مقدار زیادي خون حمل می کند.

نوعی ساختار لنفی که محل تولید و تجمع لنفوسیت ها است، به طور قطع نمی تواند در مجاورت رودة باریک دیده می شود.

هر اندام لنفی که باالتر از دیافراگم است، به طور مستقیم در قسمت پشتی استخوان جناغ واقع می باشد.

مویرگ هاي لنفی همانند مویرگ هاي خونی ماهیچه ها، در دیوارة خود داراي منافذ بین یاخته اي هستند. 

در آزمایش هاي مزلسون و استال، پس از دور دوم همانندسازي ..................  13

انواعی از بسپارهاي (پلی مرهاي) زیستی خطی و حلقوي در نوارهاي تشکیل شده یافت می شود.

در هر نوار تشکیل شده، نوکلئوتیدهاي حاوي  یافت می شود.

در پایین ترین نوار تشکیل شده، هر رشته داراي نوکلئوتیدهاي حاوي  و  هست. 

در باالترین نوار تشکیل شده، هر نوکلئوتید حاوي  با نوکلئوتید حاوي  مکمل، پیوند هیدروژنی تشکیل می دهد.
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گزینۀ نادرست در مورد بیماري کم خونی داسی شکل کدام است؟  14

به دنبال نوعی تغییر ژنی در آن، شکل سه بعدي پروتئینی با ساختار چهارم تغییر می یابد.

فرد مبتال تنها در یک نوکلئوتید، با فرد سالم، در ساختار ژنی خود تفاوت دارد.

مربوط به اختالل در ژنی است که تنها در یاخته هاي فاقد هسته بدن، بیان می شود.

بیانگر وجود نوعی ارتباط بین مولکول هاي دنا و پروتئین هاي موجود در یاخته است.

کدام عبارت در رابطه با آرسنیک صحیح می باشد؟  15

در جانداران همواره با قرار گرفتن در جایگاه فعال آنزیم مسمومیت زا است. براي جانوران برخالف گیاهان سمی است.

غلظت زیادي از آن در پیکر جانداران می تواند به صورت ایمن وجود داشته باشد. قطعًا سبب کاهش فعالیت آنزیم می شود.
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کدام گزینه دربارة هر آنزیم در یاخته یوکاریوتی که در همانندسازي دنا توانایی شکستن پیوندهاي بین نوکلئوتیدهاي گوانین دار و سیتوزین دار را  16
دارد، درست است؟

نمی تواند بین نوکلئوتیدها پیوند اشتراکی یا غیر اشتراکی برقرار کند. نمی تواند پروتئین هاي هیستونی را قبل از همانندسازي دنا از آن جدا  کند.

دو رشتۀ دنا در نقطۀ آغاز همانندسازي را از هم جدا می کند.   در مواقعی پیوندهاي فسفودي استر بین نوکلئوتیدها را می شکند.

نمی توان گفت در طرح همانندسازي ..................  17

حفاظتی، هر دو رشتۀ دناي مادري وارد یکی از یاخته هاي حاصل از تقسیم می شود.

نیمه حفاظتی، در هر یاختۀ حاصل از یاختۀ مادري فقط یکی از دو رشتۀ دناي قبلی وجود دارد.

غیرحفاظتی، قطعاتی از رشته هاي قبلی و رشته هاي جدید را به صورت پراکنده در خود دارند.

دنا، به طور طبیعی حاصل جمع فراوانی پورین ها و پیریمیدین ها نابرابر است.
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با توجه به شکل زیر که بخشی از دستگاه هاي نوعی جاندار را نشان می دهد، کدام عبارت درست است؟  18

، آب و یون ها را بازجذب می نماید. بخش  همانند بخش 

، آنزیم هاي مؤثر در هضم مواد غذایی را ترشح می کند. بخش  برخالف بخش 

، یون هاي ترشح شده از مایع میان بافتی را دریافت می کند. بخش  برخالف بخش 

، نوعی مادة حاصل از سوخت و ساز نوکلئیک اسیدها را دریافت می کنند. بخش  همانند بخش 

21

32

43

14

چند مورد از موارد زیر در رابطه با نوکلئیک اسیدها امکان پذیر است؟   19
الف- وجود پیوند هیدروژنی بین جفت بازها در عین فقدان گروه هیدروکسیل آزاد انتهایی   

ب- ایجاد پیوندهاي هیدروژنی بین نوکلئوتید هاي یک رشتۀ پلی نوکلئوتیدي 
پ- تفاوت در وزن مولکولی نوکلئوتید هاي گوانین دار موجود در دو رشتۀ متصل به هم 

ت- عدم تبعیت از قانون چارگاف در عین وجود پیوند هیدروژنی بین بازهاي مکمل

چهار مورد سه مورد دو مورد  یک مورد 

براي فعال شدن انعکاس تخلیۀ ادرار در بدن فردي سالم و بالغ، کدام یک از مراحل زیر زودتر از سایرین رخ می دهد؟  20

فرستادن پیام عصبی از نخاع به اندامی کیسه اي شکل و ماهیچه اي بازشدن نوعی بندارة داراي ماهیچۀ صاف با فعالیت غیرارادي 

خروج فراوان ترین مادة آلی ادرار از مثانه  تحریک گیرنده هاي کششی در پی کشیدگی دیوارة مثانه فراتر از حد مشخص 
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فقط مورد (ج) نادرست است:   1

مولکول دنا در  به صورت حلقوي است، پس وقتی در یک رشته  پیوند فسفودي استر وجود دارد، یعنی در یک رشته  نوکلئوتید دارد پس در مجموع دو رشته 

نوکلئوتید وجود خواهد داشت. حال در صورتی که در یک رشته  و در رشتۀ دیگر  نوکلئوتیدها تیمین دار باشند، پس داریم: 

 و از آن جا که مقدار  با هم برابر است و در مجموع  کل دنا را شامل می شوند، پس خواهیم داشت: 

 بررسی موارد: 
مورد الف) در دناي حلقوي تعداد نوکلئوتیدها با تعداد پیوندهاي فسفودي استر و پیوندهاي قند - باز برابر خواهد بود. 

مورد ب) در این مولکول  و از آنجا که در هر مولکول دنا جمع بازهاي پیریمیدین  است، پس مورد ب درست است. 

مورد ج) پیوند هیدروژنی از رابطۀ  محاسبه می شود که در اینجا  می شود. 

مورد د) در دناي حلقوي پیوند قند - فسفات دو برابر تعداد نوکلئوتید است و از آنجا که تعداد پورین ها   است، پس این مورد درست است. 

موارد (الف)، (ب) و (د) کامًال درست  است.  2
مورد ج) نادرست، خون تصفیه شدة آبششی از طریق سرخرگ پشتی، به تمام بدن می رسد. 

بطن
سرخرگ شکمی

مخروط سرخرگی
آبشش

سیاهرگ شکمیسینوس سیاهرگی

مویرگ آبششی

دهلیزسرخرگ پشتی
مویرگ هاي عمومی بدن

 
قلب انسان متمایل به سمت چپ می باشد. با توجه به نزدیکتر بودن قلب به شش چپ نسبت به شش راست، سیاهرگ هاي ششی راست طول بیشتري نسبت به  3

 ( - رد گزینۀ  سیاهرگ هاي ششی سمت چپ دارند. زیرا براي رسیدن به قلب باید مسافت بیشتري را طی کنند. (تائید گزینۀ 
بررسی سایر گزینه ها: 

) سیاهرگ هاي ششی (هم راست و هم چپ) خون روشن را حمل می کنند. 

) سیاهرگ هاي ششی (هم راست و هم چپ) به دهلیز چپ وارد می شوند. 
4  مورد (الف) و (ب) و (د) جمله ي مورد نظر را به نادرستی تکمیل می کند. 

ماهیچه قلبی ترکیبی از ویژگی هاي ماهیچۀ اسکلتی و صاف دارد مانند ماهیچۀ اسکلتی ظاهري مخطط دارد و مانند یاخته هاي ماهیچه اي صاف به طور غیرارادي منقبض می شوند. یاخته هاي آن بیشتر
یک هسته اي و بعضی دوهسته اي اند. ضمنًا به علت وجود رگ هاي خونی، در قلب می توان یاخته ماهیچه اي صاف نیز مشاهده کرد.

درون همۀ مایعات بدن از جمله خون موجود در رگ ها مقادیر مختلفی از اکسیژن و کربن دي اکسید وجود دارد. گاز مصرفی در تنفس یاخته اي اکسیژن است.  5
منظور از صورت سؤال، دنا و رنا هستند که در ساختار هر نوکلئوتیدشان قند پنج کربنه و باز آلی نیتروژن دار وجود دارد. پیوند هیدروژنی در ساختار دنا و رناي  6

ناقل دیده می شود. در یوکاریوت ها دنا در هر چرخۀ سلولی طی همانندسازي دو برابر می شود، درحالی که رناها در سلول می توانند بارها طی رونویسی تولید می شوند. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: اساس تشکیل رشتۀ نوکلئوتیدي در هر نوکلئیک اسید تشکیل پیوند فسفو دي استر است. ضمنًا می دانیم که در ساختار هر نوکلئوتید، میان قند پنج کربنه و فسفات پیوند کوواالنسی گزینۀ «
برقرار است. 

»: هر نوکلئوتید براي شرکت در ساختار پلیمر (بسپار)، باید به صورت تک فسفاته در بیاید.  گزینۀ «

»: همۀ رناها تک رشته اي هستند. رناي ناقل هم روي خودش تا می خورد و بخش هاي مختلف یک رشته با هم پیوند هیدروژنی برقرار می کنند. گزینۀ«
هر مولکول پروتئین شکل ویژه و عمل اختصاصی دارند.     7

بررسی سایر گزینه ها: 

) آنزیم ها سرعت واکنش ها را درون و بیرون از سلول افزایش می دهند.  گزینه 

) دقت داشته باشید بعضی از پروتئین ها مانند میوگلوبین داراي گروه هم (گروه غیر پروتئینی) در ساختار خود هستند.  گزینه 

) پمپ سدیم – پتاسیم در غشاي یاخته فعالیت می کند.  گزینه 
به حفرات قلب ماهی خون تیره وارد می شود و فقط خون تیره از قلب آن خارج می شود، اما به قلب ماهی هم خون روشن و هم تیره وارد می شود. خون روشن به  8

دیوارة قلب وارد می شود. جهت رساندن غذا و اکسیژن و دور کردن مواد زائد از دیوارة قلب.
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بررسی  سایر گزینه ها: 

»: نادرست: در گردش خون مضاعف خون ضمن یک بار گردش بدن دو بار از قلب عبور می کند. قلب به صورت دو تلمبه عمل می کند، یک تلمبه با فشار کمتر براي تبادالت گازي و تلمبه گزینۀ «
دیگر با فشار بیشتر براي گردش عمومی فعالیت می کند. 

»: نادرست: سامانۀ گردش خون مضاعف دوزیستان که قلب سه حفره اي دارند وجود دارد نتیجه می گیریم سامانۀ گردش خون مضاعف از زمانی که قلب سه حفره اي شکل گرفت، به وجود گزینۀ «
آمده است. 

»: نادرست: قلب چهار حفره اي کامل را در گروهی از خزندگان به نام کروکودیل ها داریم، پس نمی توان گفت که قلب چهار حفره اي کامل اختصاص به پرندگان و پستانداران دارد.  گزینۀ «

در انسان شروع انقباض در بطن ها از پایین است.   9

تغییر در یک آمینواسید همواره سبب تغییر ساختار اول می شود ولی ممکن است، موجب تغییر در فعالیت آن شود.   10

بعد از  دور یا  مرحله همانندسازي  مولکول دنا وجود خواهد داشت که دوتاي آن رشتۀ اولیه را دارند، پس   11

مجراي لنفی چپ به سیاهرگ زیرترقوه اي چپ تخلیه می شود. سیاهرگ ها با داشتن حفرة داخلی گسترده، حجم خون زیادي را در خود جاي می دهند.   12
بررسی سایر گزینه ها: 

»: گره هاي لنفی محل تولید و تجمع لنفوسیت ها هستند. دقت کنید که در مجاورت رودة باریک نیز گره لنفی وجود دارد.  گزینۀ «

»: اندام هاي لنفی باالتر از ماهیچه هاي دیافراگم، تیموس و لوزه ها می باشند. تیموس در پشت استخوان جناغ قرار دارد؛ در حالی که لوزه ها در انتهاي دهان واقع شده اند.  گزینۀ «

»: در دیوارة مویرگ هاي لنفی منافذ بین یاخته اي بزرگ وجود دارد؛ اما در دیوارة مویرگ هایی که به ماهیچه ها خون رسانی می کنند، این منافذ وجود ندارند و از نوع پیوسته اند. گزینۀ «

پس از دور دوم همانندسازي دنا در لولۀ آزمایش دو نوار تشکیل می شود. نوار باالیی مولکول هایی با چگالی سبک دارد که هر دو رشتۀ آن داراي نوکلئوتیدهاي  13

حاوي  هست. بنابراین هر نوکلئوتید حاوي  با نوکلئوتید حاوي  مکمل خود، پیوند هیدروژنی تشکیل می دهند. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: در آزمایشات مزلسون و استال، فقط دناي باکتري ها در لولۀ آزمایش نوار تشکیل می دهند.  گزینۀ «

»: در نوار باالیی که مربوط به دناهاي سبک می باشد، فقط نوکلئوتیدهاي حاوي  قرار دارند.  گزینۀ «

»:رشته هاي موجود در نوار پایین یا داراي نوکلئوتیدهاي حاوي  هستند یا داراي نوکلئوتیدهاي حاوي  و هیچ رشته اي هم نوکلئوتید حاوي  و هم نوکلئوتید حاوي  گزینۀ «
ندارد، چون همانندسازي به صورت نیمه  حفاظتی است. 

توجه داشته باشید که در بیماري کم خونی داسی شکل فرد مبتال، در یک جفت نوکلئوتید با فرد سالم، در ساختار ژنی خود تفاوت دارد نه یک نوکلئوتید!  14

نوعی سرخس می تواند آرسنیک را که ماده اي سمی براي گیاه است را در خود جمع کند. در حالی که می دانیم آرسنیک می تواند با قرار گرفتن در جایگاه فعال  15
آنزیم مانع از فعالیت آن شود. 

بررسی سایر گزینه ها: 

) آرسنیک ممکن است هم براي گیاهان و هم جانوران سمی باشد. 

) در نوعی سرخس، آرسنیک به صورت ایمن نگهداري می شود و مانع از مسمومیت و غیرفعال شدن آنزیم ها می شود. 

) آرسنیک مانع فعالیت آنزیم می شود نه کاهش فعالیت آن. 

آنزیم هلیکاز و دنابسپاراز به ترتیب داراي توانایی شکستن پیوندهاي هیدروژنی و فسفودي استر را دارند. بین دو نوکلئوتید  و  می تواند پیوند هیدروژنی یا  16
فسفودي استر تشکیل شود. جداشدن پروتئین هاي هیستونی توسط هلیکاز و دنابسپاراز انجام نمی شود. 

»: آنزیم دنابسپاراز بین نوکلئوتیدها پیوند فسفودي استر برقرار می کند.  گزینۀ «

»: با توجه به عبارت «هر آنزیمی» در صورت سوال گزینۀ  نادرست می شود زیرا هلیکاز نمی تواند پیوند فسفودي استر را بشکند.  گزینۀ «

»: دنابسپاراز نمی تواند دو رشته دنا را از هم جدا کند.  گزینۀ «

بررسی گزینه هاي نادرست:   17

»: در همانندسازي حفاظتی دو رشتۀ دناي قبلی دست نخورده باقی می مانند و وارد یکی از یاخته هاي حاصل می شوند.  گزینۀ «

»: در همانندسازي نیمه حفاظتی در هر یاخته تنها یکی از دو رشتۀ دناي قبلی وجود دارد.  گزینۀ «

»: در همانندسازي غیرحفاظتی دناهاي حاصل، قطعاتی از رشته هاي قبلی و جدید را به صورت پراکنده در خود دارند. گزینۀ «

بخش  معده،  مالپیگی،  روده،  راست روده است.   18

پاسخ گزینۀ  است. همۀ موارد درست هستند.   19
تحلیل موارد: 

الف- در دناي حلقوي پیوند هیدروژنی بین جفت بازها وجود دارد ولی گروه هیدروکسیل آزاد در انتهاي رشته ها دیده نمی شود. 
ب- رناي ناقل از یک رشتۀ پلی نوکلئوتیدي ساخته شده و در ساختار نهایی آن نوکلئوتید هاي مکمل می توانند پیوندهاي هیدروژنی ایجاد کنند. 

پ- در حین رونویسی، دو رشته پلی نوکلئوتیدي متصل به هم (رشته دناي الگو و رشته در حال رونویسی رنا) می توانند حاوي نوکلئوتید هایی باشند که باز هاي آلی یکسانی داشته ولی قطعًا در نوع
قند متفاوت باشند. قند نوکلئوتید هاي رنا ریبوز بوده و قند نوکلئوتید هاي دنا دئوکسی ریبوز (یک اکسیژن کمتر از ریبوز) است که وزن مولکولی کمتري دارد. 

ت- قانون چارگاف مخصوص دنا است و در مورد رنا ها صدق نمی کند. در ساختار نهایی رناي ناقل نوکلئوتید هاي مکمل می توانند پیوندهاي هیدروژنی ایجاد کنند. 

مثانه کیسه اي ماهیچه اي است که ادرار را موقتًا ذخیره می کند. چنانچه حجم ادرار جمع شده در آن حد مشخص فراتر رود، کشیدگی دیوارة مثانه باعث تحریک  20
گیرنده هاي کششی و فرستادن پیام عصبی به نخاع می شود و به این ترتیب انعکاس تخلیه  ادرار فعال می شود. 

با شروع انعکاس تخلیۀ ادرار، نخاع با فرستادن پیام عصبی به مثانه، ماهیچه هاي صاف دیواره مثانه را منقبض می کند. با افزایش شدت انقباض، ادرار از مثانه خارج و به میزراه وارد می شود.
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