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کدام گزینه برای تکمیل عبارت مقابل نامناسب است؟ »به کمک پرتو ایکس توانستند ...... شناسائی کنند و به ...... پی ببرند.«1561
ساختاردومآنها 1(شکلپروتئینهاراـ

ایننکتهکهبیشازیکرشتهدارد. 2(تصاویریازDNAراـ
ساختارسومآن 3(شکلمیوگلوبینراـ

تساویمقداربازپورینوبازپریمیدین 4(ساختاررشتهپلینوکلئوتیدیراـ

کدام گزینه برای تکمیل عبارت مقابل نادرست است؟ »در فرآیند همانندسازی 111111 بر خالف فرایند رونویسی که 111111 «1571
بخشهایخاصیازهرژنبهعنوانالگوعملمیکند. 1(هردورشتهDNAبهعنوانالگوعملمیکندـ

تنهایکرشتهجدیدساختهمیشود. 2(دورشتٔهجدیدساختهمیشوندـ
دورشتهDNAبهیکدیگرمتصلنمیشوند. 3(دورشتهDNAمجددًابهیکدیگرمتصلمیشوندـ

پیوندهایهیدروژنیبیننوکلئوتیدهایحاویقنددئوکسی 4(همپیوندهایهیدروژنیوهمفسفودیاستربیننوکلئوتیدهاییباقنددئوکسیریبوزتشکیلمیشودـ
ریبوزبانوکلئوتیدهایحاویقندریبوزتشکیلمیشود.

در فرآیند رونویسی در ژن های پارامسی زمانی که RNA پلیمراز به جایگاه پایان می رسد، به طور قطع 1581111111
2(میزانریبونوکلئوتیدهاروبهافزایشاست. 1(میزانآبشیرٔههستهروبهکاهشاست.

4(رونویسیهمچنانانجاممیشود. RNA)3پلیمرازدرتماسمستقیمباسیتوپالسمقرارمیگیرد.

در تنظیم مثبت رونویسی در باکتری اشرشیاکلی، ممکن نیست 1591111111
1(همهژنهایمربوطبهآنزیمهایتجزیٔهمالتوز،جایگاهآغازوتوالیپایانرونویسینداشتهباشند.

2(مانندسلولتروفوبالستهمزمانچندینرنابسپارازمتصلبهمولکولDNAداشتهباشد.
3(بدونفعالشدنژنمربوطبهپروتئینفعالکنندهوعدمحضورمالتوز،اینژنهاروشنشوند.

4(مشابهسلولپوششینگاریگوسفند،یککربوهیدراتسبببیانژنشود.

اگر 111111 با 111111 ازدواج کند، بی گمان 1601111111
پسرآنهاسالمخواهدبود. مردیسالمـ 2(زنیمبتالبهبیماریهموفیلیـ همٔهدخترانناقلخواهندبود. زنیناقلـ 1(مردیسالمازنظرکوررنگیـ

همٔهپسرانبیمارخواهندبود. مردیناقلـ 4(زنیمبتالبهبیماریتاالسمیـ دخترآنهاسالمخواهدبود. زنیسالمـ 3(مردیمبتالبهبیماریهموفیلیـ

در صورت بروز جهش نقطه ای در یک ژن پرفورین انسان 111111 ، همواره 1611111111
توالیآمینواسیدهایحاصلازترجمهتغییرنمیکند. 1(ازنوعجانشینیـ

محصولیکهمستقیمًاازژنساختهمیشودتغییرنمیکند. 2(ازنوعجهشهایبیمعناـ
اگزونثابتاست. 3(ازنوعجهشخاموشـ

پروتئینساختهمیشودولیساختارآنوعملکردآنبیگمانتغییرمیکند. 4(ازنوعافزایشیاکاهشـ

اگر من طراح کنکور بودم

زیست شناسى 

سابقه آموزشى: بیش از 29 سال

دکتراى زیست شناسى ـ سیستماتیک گیاهى ـ دانشگاه تهران

ISC 2مقاله ،ISI تالیفات: 3 مقاله

تیزهوشان، نمونه دولتى و غیرانتفاعى کرج ـ
مدرس دانشگاه فرهنگیان امیرکبیر کرج

ویراستار و ناظر علمى: دکتر سیدستار باویر ـ اهواز

آزمون آزمایشى ورودى دانشگاه هاى کشور-1399

دفترچهٔ شمارة (2)

آزمون اختصاصـى گروه آزمـایشـى عـلوم تجربـى

 50 36 مدت پاسخ گویى:تعدادسوال:
عنوان مواد امتحانی آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی

ردیف
125

30
50
30
25

36 دقیقه156205
2
3
4
5

مواد امتحانی
زمین شناسى

ریاضى
زیست شناسى

فیزیک
شیمى

مدت پاسخ گوییتا شمارهاز شمارهتعداد سٔوال

انتشارات نانو

ویژه نظام آموزشى 6-3-3

دکتر مریم گلدسته

13 آزمون شماره 

مدرس:

تاریخ برگزارى آزمون: 

راه ارتباط با ما در شبکه هاى اجتماعى:
https://t.me/joinchat/BOGlyxncK394k_o9wKkXvA
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ممکن نیست 1621111111
1(جدانشدنکروموزومهاتنهادرمیوزIیکیازوالدین،منجربهتشکیلزیگوتطبیعیشود.

2nکروموزومیبهوجودآمدهباشد. 2nکروموزومیتولیدمیکندازیکزیگوت 2(گیاهیکهگامتهای
3(بهدنبالایجادجهشکروموزومی،جداییتولیدمثلیوگونهزائیدریکنسلرویدهد.

4(دریکجمعیترانشژنیمنجربهواگراییوگونهزاییدرآنجمعیتمیگردد.

کدام گزینه جملٔه مقابل را به درستی کامل نمی کند؟ »در ماهیچه چهارسر ران ...... «1631
میتواندباشد. NAD+همانمحلکاهش،Ca2+ 1(درفقدانO2،محلپراکندهشدن

همکاهشوهماکسایشمییابد. FADH2دریکاندامک،O2 2(درحضور
O2،ترکیبسهکربنیازترکیب3کربنیدیگرتولیدنمیشود. 3(درحضور
4(فقدانO2مانندافزایشCOمیتواندسببافزایشاریتروپویتینشود.

مولکول های گلوکز نمی توانند 1641111111
2(قبلازدریافتفسفات،ترکیباتسهکربنیایجادکنند. 1(درونسیتوپالسمتارکنددرماهیچهموش،تولیدپیروواتراافزایشدهند.

درونسیتوپالسمسلولهایبخشبیرونیپریدرمنارونشوند. NAD+4(باعثکاهش 3(تحتتأثیرهورمونپانکراس،بهسیتوپالسمسلولهایعضالنیواردشوند.

در طول موج های پایین نور مرئی، در طول موجی که درصد جذب نوری ............1651
1(کلروفیلbحداکثراست،درصدجذبیکلروفیلaروبهکاهشاست.
2(کلروفیلaحداکثراست،درصدجذبیکلروفیلbروبهکاهشاست.

3(کارتنوئیدحداکثراست،درصدجذبیکلروفیلaوbروبهکاهشاست.
4(کلروفیلaحداقلاست،درصدجذبیکارتنوئیدهاوکلروفیلbبیگمانروبهافزایشاست.

چند گزینه، جملٔه مقابل را به طور صحیح تکمیل می کند؟ »غیرممکن است،  تابش نور خورشید به فتوسیستم I  در تأمین مستقیم انرژی الزم برای ...... نقش 1661
داشته باشد.«

ADP و P 2( برقراری پیوند پرانرژی بین 1( انتقال فعال یون هیدروژن به فضای درون تیالکوئید 
 P6804( برانگیخته کردن الکترون های    NAD 3( کاهش
4)4 3)3 2)2 1)1

در سیتوپالسم باکتری اشرشیای کلی ممکن نیست 1671111111
1(آنزیمهاییکهتواناییشکستنپیوندفسفودیاستررادارند،تواناییایجادآنراهمداشتهباشند.
2(دریکمرحلهازمهندسیژنتیک،آنزیمهایمحدودکنندهولیگازبهپیشمادهخودمتصلگردند.

3(پالزمیدهاتحتتأثیرهرآنزیمبرشدهنده،انتهایچسبندهایجادکنند.
4(درمهندسیژنتیک،قبلازافزودنانزیملیگاز،انتهایچسبندهژنخارجیبهژنهایپالزمیدمتصلشود.

کدام گزینه برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ »بروز رفتار ...... بر خالف رفتار ...... «1681
عادیشدن،ممکناسترفتاریبهنفعخودفردباشد. 2(دگرخواهیـ قلمروخواهی،ممکناستمنجربهکاهشاحتمالبقایفردشود. 1(غذایابیـ

نقشپذیری،دردورٔهمشخصیاززندگیجانوررخمیدهد. 4(تولیدمثلیـ مراقبتازفرزند،یادگیریدرآننقشدارد. 3(مهاجرتـ

چند مورد از عبارات زیر صحیح است؟1691
1( هر نورون حسی واجد غالف میلین که در آن جریان عصبی ایجاد شده است، قطعًا سلول پشتیبان آن بدون نیاز به هدایت جریان عصبی به فعالیت خود ادامه می دهد.
2( در هر نورون حسی که جریان عصبی در محل ساخت انتقال دهنده های عصبی می باشد، کانال های نشتی آن برای تأمین انرژی به محصوالت میتوکندری 

نیازمند است.
3( هر نورون حرکتی که جریان عصبی را به سلول ماهیچه ای منتقل می کند، اندامک دو غشائی در پایانه خود دارد.

4( هر نورون رابط که پیام عصبی را دریافت کرده است در پایانٔه اکسون خود گیرندٔه ناقل عصبی دارد.
4)4 3)3 2)2 1)1

1701» ...... B بخش ...... A با توجه به شکل روبه رو کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ »بخش
درباالیبطنسومقرارمیگیرد. 1(همانندـ

درباالیبطنچهارمقرارمیگیرد. 2(برخالفـ
درعقبمرکزتقویتاطالعاتحسیقراردارد. 3(همانندـ

درباالیبخشیاستکهبهطورناپیوستهپیامراازمغزونخاعدریافتمیدارد.     4A(همانندـ

B    


