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 نخواهد  حيتصح شما نامةپاسخ صورت نيا ريغ رد .ديكن پر مداد با نامهپاسخ یرو مربوط محلّ در را كد نيا .است 1 شما سؤاالت دفترچة كد -1
 صفحه نيهم در كه ياصل كد با است، شده نوشته دفترچه نيا یهاصفحه از كي هر ريز در كه شما سؤاالت دفترچة كد ديباش داشته هتوجّ. شد
 .باشد يكي ،است

 هرگونه وجود صورت در. نماييد بررسي را االتؤس ةدفترچ هایبرگه ةهم وجود و دفترچه داخل االتؤس تعداد ،آزمون آغاز از پس بالفاصله  -2
 .كنيد لعمطّ را جلسه مسؤول وقت اسرع در دفترچه، در نقصي

 وقت اسرع در آن، بودن نادرست صورت در. است شده نوشته آن روی بر شما اتصمشخّ كه گرفته قرار شما اختيار در نامهپاسخ برگ يك  -3
  .ديسيبنو  يمشك مداد با را نامهپاسخ نييپا در شده خواسته صاتمشخّ ضمنا   .كنيد لعمطّ را جلسه مسؤول

 محلّ  در نرم مشكي مداد با را پرسش هر سخپا عالوه، به و داريد نگه تميز و نكنيد تا را آن پس كند،مي تصحيح دستگاه را نامهپاسخ ةرگب -4
 .كنيد سياه كامال  را نظر مورد ةخان لطفا . بزنيد عالمت مربوط

 .دارد منفي ةنمر 1 نادرست پاسخ و مثبت ةنمر 4 سوال هر به درست پاسخ  -5

 يحتّ وسايل قبيل اين داشتن همراه. است منوعم تاپلپ و همراه تلفن نظير الكترونيكي لوازم و يادداشت جزوه، كتاب، هرگونه داشتن همراه  -6
 .شد خواهد محسوب بتقلّ باشد، خاموش يا نكنيد استفاده آن از اگر

 .شوندمي انتخاب  متوسّطه سوّم و دهم یهاپايه آموزاندانش بين از تابستاني دورة در كنندگانشركت  -7

 .(شود داده تحويل نامهپاسخ همراه بايد دفترچه) . ببرند خود با را سؤاالت دفترچة توانندنمي لبانداوط -8
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١٣٩۵ماه ھفتم بھمن، شناسی کشوراد زیستبیستمین المپی

دهد؟تر نشان میکدام شکل موروالي اردك را دقیق. 1

در کدام . زي وابستگی اسپوروفیت به گامتوفیت کاهش یافته استدر طول تکامل گیاهان خشکی. 2
گیاه گامتوفیت متصل به خاك است؟

I .سرخس پرسیاوش
II .سرو
III .سرخگل
IV .گندم
V . خزهPolytrichum
1 .I وIII2 .I وV3 .III وIV4 .II وIII5 .II وV

کنند که با باد منتشر دار ایجاد میهایی بالهدانه،کاملدر هنگام بلوغِ) Pinus(کاج ٔهاي مادهمخروط. 3
اي، مانند نارون دولپهٔدانهنهاندر برخی درختان. کنندکمک میهاشوند و به پراکنش دانهمی

)Ulmus (گنجشک و زبان)Fraxinus (نظر . شودنیز انتشار دانه توسط باله و به کمک باد انجام می
گنجشک افشان هستند، کدام گزینه در مورد گیاهان کاج، نارون و زبانبه این که هر سه گیاه بادگرده

درست است؟
.اي داردباله در هر سه گیاه منشأ میوه. 1
.اي داردگنجشک منشأ برچهتخمکی؛ ولی در نارون و زبان) فلس(باله در کاج از پولک . 2
.تخمکی دارد) فلس(باله در هر سه گیاه منشأ پولک . 3
.شودگنجشک توسط پروانه پخش مینارون و زبانٔگردهٔکاج توسط زنبور ولی دانهٔگردهٔدانه. 4
.دار استاه بالههر سه گیٔهاي گردهدانه. 5

هاي در حال در دانه... شود که غلظت هورمون ها فقط زمانی به طور بهینه آغاز میرویش سریع دانه. 4
.یابدرویش افزایش 

اتیلن. 5اسید             آبسیزیک. 4سیتوکینین     . 3جیبرلین      . 2اکسین   . 1
18از 1ٔ، صفحه1کد
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١٣٩۵ماه ھفتم بھمن، شناسی کشوراد زیستبیستمین المپی

اي که با ناحیه. استهاي دو اکوسیستم دریاچه و اقیانوس نشان داده شدهدر شکل زیر برش. 5
.نشان داده شده، کدام استXعالمت 

1.Abyssal Zone2 .Aphotic Zone3 .Oceanic Zone4 .Benthic

Zone5 .Pelagic Zone

ترتیب از راست به چپ کدام گزینه دهد، تعیین کنید بهشی از کبد را نشان میدر این شکل که بخ. 6
.دهددرستی نشان می، سلول کوپفر را به)کبدي(مجراي صفراوي، سینوزویید، سلول هپاتوسیت 

1 .D, C, A, B
2 .D, C, B, A
3 .A, D, C, B
4 .B, A, C, D
5 .B, D, A, C

18از 2ٔ، صفحه1کد
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١٣٩۵ماه ھفتم بھمن، شناسی کشوراد زیستبیستمین المپی

نشان میEuplects axillarisٔنر گونهٔگیري پرندهدم را بر فراوانی جفتٔزیر اثر اندازهنمودار . 7
:دهد

.درست را در ارتباط با این آزمایش انتخاب کنیدٔهاي زیر، گزینهبا توجه به گزاره
I .دهدافقی متغیر وابسته را نشان میرمحو.

II .دهدمحور عمودي متغیر مستقل را نشان می.
III .کندبازه متغیر مستقل را طراح آزمایش تعیین می.
IV .م استٔفرضیه در این آزمایش وابستگی موفقیت تولیدمثلی به اندازهد .

1 .I2 .II3 .III4 .IV5 .III وIV
از لحاظ عملکرد، (مختلفی ) communication channels(اي ارتباطی هجانوران مختلف از راه. 8

معروف به کرمِ شب(تاب بالِ شبیک قابٔبه نظر شما درباره. کننداستفاده می) زمان اثر و فاصله
ها براي یافتن جفت به ترتیب از مسافت دور، از مسافت نزدیک و انتخاب جفت ، کدام سیگنال)تاب

تري دارد؟نقش مهم) کمٔفاصله(مناسب 
ايشیمیایی، دیداري، المسه. 1
صوتی، دیداري، ارتعاش با فرکانس کم. 2
، شیمیاییصوتی، دیداري. 3
ايارتعاش با فرکانس کم، شیمیایی، المسه. 4
دیداري، شیمیایی، ارتعاش با فرکانس کم. 5

18از 3ٔ، صفحه1کد
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١٣٩۵ماه ھفتم بھمن، شناسی کشوراد زیستبیستمین المپی

هاي مقدار و دفعات افزودن این کودها به زمین. ندترین کودها هستدار از پرمصرفکودهاي نیتروژن. 9
معموالً در کشت سبزیجاتی مانند کرفس میزان و دفعات بیشتري از . کشاورزي به نوع کشت بستگی دارد

...دار شود؛ زیرا با مصرف بیشتر کودهاي نیتروژندار نسبت به چغندرقند استفاده میکودهاي نیتروژن
1 .NADH+H+یابدکاهش میو تریوز فسفات.
.یابدردوکتاز کاهش میفعالیت آنزیم نیتریت. 2
.یابدکمتر میٔاي توسعهسیستم ریشه. 3
.شودها میبرگ) کلروز(پریدگی سبب رنگ. 4
.  یابدها کاهش میسطح برگ. 5

. هاي مختلف گل هستندترتیب مسئول ایجاد حلقهبهCو A ،Bهاي هاي گروهژن.  10
A :کاسبرگ

A+B :گلبرگ
B+C :پرچم

C :مادگی
تشکیل گل است، در صورتی که جهش حذفی ٔآخرین مرحلهCهاي گروه با توجه به این که بیان ژن

شود؟هاي گل میهاي متعدد و عدم تشکیل سایر حلقهمنجر به ایجاد گلبرگ)موارد(باشد، کدام مورد 
I. جهش در ژن گروهA
II. جهش در ژن گروهB
III. جهش در ژن گروهC
IV.ٔفعالیت پیوستهA وB
1 .I2 .II3 .III4.IV5ـ .III وIV

SLAهر چه . شودنامیده می» )SLA(برگ ٔسطح ویژه« نسبت سطح برگ به وزن خشک آن، . 11

هاي مزوفیل ها و تعداد سلولتر است؛ یعنی غلظت کلروفیل، تعداد کلروپالستتر باشد، برگ ضخیمکوچک
با زمان کدام است؟SLAآن بیشتر است و نمودار تغییرات ) برگمیان(

18از 4ٔ، صفحه1کد
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١٣٩۵ماه ھفتم بھمن، شناسی کشوراد زیستبیستمین المپی

) biomanipulation(ها و آبگیرها دستکاري زیستی هاي دریاچههاي بهبود کیفیت آبیکی از روش. 12
ها را خارج مییا برخی گونهافزایند خاصی را به آب میٔهاي زندهشناسان براي این کار گونهبوم. است
سیانوباکتري) bloom(هاي شهري و صنعتی به شکوفایی اي بر اثر ورود فاضالبفرض کنید دریاچه. کنند

ها براي بهبود آب این دریاچه بهینه است؟کدام روش. ها دچار شده است
I .کند،هاي جانوري تغذیه میکه از پالنکتون) گورخري(دارافزایش ماهی کپور دندان

II .ماهی که شکارچی است،واردکردن اردك
III .هاي جانوري،افزایش پالنکتون
IV .هاي گیاهی،فیلترکردن پالنکتون

1 .I وIII2 .II وIII3 .II وIV4 .I وIV5 .I وII
همسري فقط یک بار هاي دو گونه موش در عمر خود با روش تکفرض کنید که افراد جمعیت. 13

چنین فرض کنید که هر جفت موش نر و هم. است50:50ها زادهٔکنند و تعداد افراد نر و مادهري میزادآو
. کنندزیستا تولید میٔزاده6دوم ٔزیستا؛ در حالی که هر جفت موش از گونهٔزاده4اول ٔماده از گونه
8نسل دوم چند برابر جمعیتٔگونه8هاي این دو گونه رشد نمایی داشته باشند، جمعیت نسل اگر جمعیت

.ترین عدد را انتخاب کنیدنزدیک. اول خواهد بودٔگونه
1 .0.66
2 .1.5
3 .8
4 .17
5 .26

در رابطه با هومئوستازي در جانوران مختلف، هدف کدام عملکرد یا ساختارهاي زیر با هم مشابه است؟. 14
I .زيهاي خشکیترشح بزاق از دهان روي گردن الکپشت

II . کنار هم قرار داشتن سرخرگ و سیاهرگ در پاي نوعی مرغابی وحشی ساکن مناطق سردسیر
انگلستان

III .هاي ماهی تونآبششهاي تفاوت جهت جریان ورود آب و جهت جریان خون در مویرگ
IV .تراوش اشک تمساح پس از خوردن شکار در هواي گرم

1 .I وII2 .I وIV3 .II وIII4 .III وIV5 .I وIII
18از 5ٔ، صفحه1کد
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١٣٩۵ماه ھفتم بھمن، شناسی کشوراد زیستبیستمین المپی

صورت وحشی در مناطق استپی و تر است، بهاهلی کوچکٔاز گربه) Felis margarita(شنی ٔگربه. 15
کند و معموالً آب نمیکند، از پرندگان کوچک، خزندگان و حشرات تغذیه میبیابانی کشور ما زندگی می

. نوشد
کند، وجوي شکار صرف میروز را به جستساعت از شبانه10به شنی که فرض کنید در زیستگاه یک گر

با توجه به اطالعات جدول، سود . ها و سوسمار روي زمینملخ روي بوته: شوددو نوع شکار یافت می
روز چندبرابر سوسمار است؟خالص انرژیایی شکار ملخ در یک شبانه

میانگین زمان انتظار شکار
)دقیقه(براي هر شکار 

میانگین وقت صرف
شده براي خوردن هر 

)دقیقه(شکار 

شده انرژي مصرف
وجو، شکار براي جست

)ژول(و خوردن 

آمده از دستانرژي به
)ژول(هر شکار 

3510715سوسمار
13235ملخ

1.1.32
2.0.75
3.0.09
4.1.1
5.0.5

.ارتباط با تولیدمثل گیاهان انتخاب کنیددرست را در) هاي(هاي زیر گزینهبا توجه به گزاره. 16
I .دار استرویانی ویژگی مشترك گیاهان دانهٔتشکیل کیسه.

II .شودها در آنتریدي ایجاد میها از تقسیم میوز سلولآنتروزویید یا گامت نر در خزه.
III .ده مربوط بهگرٔدانهرویشٔکنندهی باشد، عامل ممانعتنوع اسپوروفیتاگر خودناسازگاري از

.گرده استٔژنوم دانه
IV .دانگان اغلب عرضی استنخستین تقسیم سلول تخم در نهان.

1 .I2 .III3 .IV4 .II وIII5 .I وIV

جاندار کند، طی بررسی قلب یک پژوهشگري که بر نوسانات فشارخون جانداران مختلف تحقیق می. 17
در پاسخ به افزایش حجم خون داخل . شودزنده متوجه برابر بودن فشار خون بطن چپ و راست قلب می

به نظر شما جاندار مورد مطالعه کدام بوده . یابدفشار بطن چپ از بطن راست بیشتر افزایش می،عروقی
است؟
زرافه. 5قورباغه. 4وطیط. 3جنین انسان. 2مار افعی. 1

18از 6ٔ، صفحه1کد
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١٣٩۵ماه ھفتم بھمن، شناسی کشوراد زیستبیستمین المپی

-6.1خون این جانور pHانجام شده، Emydidaeٔپشت از خانوادهطی مطالعاتی که روي نوعی الك. 18
مشابه هاي این جانورهاي نفرونهاي یونی و ناقلچنانچه ساختار کلی کانال. گیري شده استاندازه5.9

تواند باعث ایجاد این اسیدیته شود؟انسان باشد، تفاوت عملکرد کدام ناقل زیر نمی
+Hو +Naانتقال خالف جهت . 1

H+-K+-ATPaseپمپ . 2
و بیکربنات-Clانتقال خالف جهت . 3
Na+-K+-ATPaseپمپ . 4
و بیکربنات+Naانتقالی هم. 5

با توجه به . کرم پرتار استنوعی خارپوست و نوعی مربوط به پ چراست به ترتیب از زیر بهالروهاي . 19
این که فرم بالغ خارپوستان تقارن شعاعی و کرم پرتار بالغ تقارن دوطرفی دارد، مشخص کنید که نواحی

A وBسازدخارپوست را در فرم بالغ میهايترتیب از راست به چپ کدام ناحیهدر هر یک به.

جلوییٔعقبی، ناحیهٔدهانی، ناحیهٔناحیهشعاعی،ٔناحیه. 1
جلوییٔشکمی، ناحیهٔشعاعی، ناحیهٔدهانی، ناحیهٔناحیه.2
شکمیٔجلویی، ناحیهٔشعاعی، ناحیهٔدهانی، ناحیهٔناحیه.3
جلوییٔعقبی، ناحیهٔشعاعی، ناحیهٔجلویی، ناحیهٔناحیه.4
پشتیٔاحیهجلویی، نٔپشتی، ناحیهٔشعاعی، ناحیهٔناحیه.5

18از 7ٔ، صفحه1کد
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١٣٩۵ماه ھفتم بھمن، شناسی کشوراد زیستبیستمین المپی

دستگاهی که این عمل را انجام . توان از روش فلوسایتومتري استفاده کردخون میٔدر بررسی نمونه. 20
طوري که در هر لحظه یک سلول از مقابل دهد بهمی دهد، سلول ها را از یک مسیر بسیار باریک عبور می

ر نوري که یکی در مقابل و دیگري در کنار مسیر عبور سلول با استفاده از دو حسگ. کندحسگرها عبور می
ها قابل اندازه گیري و ثبت ، ویژگی هاي مختلف سلول)به ترتیب حسگرهاي شماره یک و دو(ها قرار دارد 

. است
هاي سفید خون یک فرد سالم در شکل زیر مکانیسم این دستگاه و نموداري که بر اساس آن انواع گلبول

اطالعات به (front scatterدر صورتی که محور افقی نمودار مؤید . کنیدند را مشاهده میاتفکیک شده
sideها را نشان دهد، کدام یک از ویژگی هاي زیر از باشد و قطر سلول) یکٔدست آمده از حسگر شماره

scatterبه دست آمده است؟

ها     داد کروموزوم سلولتع. 2ها                                   حجم سلول. 1
هاتعدادسلول. 5ها                             هاي دفاعی سلولواکوئل. 4ها                                   دماي سلول. 3

در بررسی نمونه خون یک نوزاد که مبتال به تاالسمی است، روش با توجه توضیحات سئوال قبل، . 21
بعد ! سلول در هر میکرولیتر از خون را به عنوان گلبول سفید ثبت کرده است51500فلوسایتومتري تعداد 

گلبول قرمز سالم، 250میکروسکوپ نوري، به طور متوسط 40xالم خون محیطی، در هر فیلد ٔاز تهیه
با توجه به اطالعات فوق، تعداد . گلبول سفید سالم مشاهده شده است25دار و گلبول قرمز هسته100

لیتر از خون این نوزاد حدوداً چه قدر است؟هاي سفید واقعی در هر میلیلبولگ
18از 8ٔ، صفحه1کد
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پنجاه میلیون. 5بیست میلیون. 4پانزده میلیون. 3ده میلیون. 2سی میلیون. 1
پس از فرود هواپیما . ی شدبطپش قلب و عالیم اضطراردي هنگام پرواز با هواپیما دچار احساسف. 22

اطالعات مربوط به . گیري وضعیت او انجام شودپزشک توصیه کرد که برخی اقدامات تشخیصی براي پی
ٔبا توجه به جدول و تصویر الکتروکاردیوگرام گزینه. کنیداکوکاردیوگرافی او را در جدول زیر مشاهده می

. )ثانیه است0.04هر مربع کوچک در شکل معادل (نادرست را انتخاب کنید

3آئورتٔقطر ریشه Cm
2.5شریان ریوئقطر ریشه Cm

Ejection(کسر خروجی
fraction(

55%

.نرمال استٔرد در محدودهاین فتعداد ضربان قلب . 1
.رد اندکی کمتر از سمت چپ استه سمت راست قلب این فدبرون. 2
. دهدرخ میBتا Aاز طریق عروق کرونري طی زمان انی رسخونبخشی از . 3
.رد قابل مشاهده استدر الکتروکاردیوگرام این فPموج . 4
. تواند باعث افزایش ضربان قلب شوداضطراب و ترس در این فرد می. 5

از طریق هاي حامل است که معموالًها استفاده از پپتیدهاي انتقال مواد به درون سلولیکی از روش. 23
. شوند و پس از ورود به سلول درون اندامک اندوزوم به دام می افتندروش اندوسیتوز وارد سلول می

ها استفاده از یکی از این روش. مولکول حامل باید داراي ابزار الزم براي فرار از این اندامک باشد
.ساختارهاي پپتدي واجد ساختار مارپیچ آلفا و تخریب غشاست

مارپیچ آلفا ٔتواند به تشکیل ساختارهاي شکنندهما حضور فراوان کدام امینواسید در این پپتید میبه نظر ش
اسیدي درون اندوزوم کمک کند؟pHدر شرایط 

18از 9ٔ، صفحه1کد
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جانبی آمینیٔلیزین با زنجیره. 2جانبی اسیدئاسید با زنجیرهآسپارتیک. 1
گریزجانبی آبٔوالین با زنجیره. 4دوستجانبی آبٔهسرین با زنجیر. 3
)آرماتیک(جانبی حلقوي ٔآالنین با زنجیرهفنیل. 5

است که به تازگی تأثیر آن بر دستگاه » لپتین«میزان سیري در جانوران ٔهاي تعیین کنندهیکی از هورمون. 24
. شودمیTh1به Tهاي لنفوسیت بر ایمنی سلولی منجر به تمایز ردهاثر لپتین. ایمنی بدن معلوم شده است

.کنندو اینترفرون گاما تولید می2اینترلوکینTh1هاي لنفوسیت
ها، یا به صورت اختصاصی در بافتٔلپتین در همهٔدر یک تحقیق که روي جانوري صورت گرفت، حذف گیرنده

اثرهاي این حذف هنگام حذف . شودهاي خودایمنی در دستگاه عصبی میها، باعث کاهش واکنشنورون
متناقضی که در این میان وجود دارد، آن است که حذف اختصاصی این ٔعمومی گیرنده شدیدتر است؛ اما نکته

هاي لپتینی با فرض این که گیرنده. هاي خودایمنی می شودباعث افزایش واکنش» هاآستروسیت«گیرنده در 
شوند، کدام یک از ها بیان میها و هم در سطح آستروسیتی در دستگاه عصبی، هم در سطح نورونمشابه
؟کندنمیلپتین را توجیه ٔهاي زیر این دوگانگی اثر حذف گیرندهگزینه
.دهدها به لپتین را تحت تأثیر قرار میدهی نورونها، پاسخهاي لپتینی سطح آستروسیتشدن گیرندهفعال. 1
.شودیافته به دستگاه عصبی میرسانِ راههاي آسیبلپتین منجر به پاکسازي لنفوسیتٔواسطهها بهتحریک آستروسیت. 2
.مغزي به لپتین نیاز دارند-ها براي حفظ نفوذپذیري انتخابی سد خونیآستروسیت. 3
. شودها میآستروسیتلپتین در سطحٔلپتین منجر به افزایش بیان گیرندهٔواسطهها بهتحریک نورون. 4
.شودها میلپتین در آستروسیتٔدست گیرندهرسانی پایینلپتین باعث مهار مسیرهاي پیامٔواسطهها بهتحریک نورون. 5

ٔدرباره). زنیجوانه(زندگی مخمر هم تولیدمثل جنسی وجود دارد و هم تولید مثل غیر جنسی ٔدر چرخه. 25
درست است؟) ها(افته است، کدام گزینهیجهشXمخمري که براي یک ژن 

I . الل سالم ژنXمغلوب است.
II .کنندزندگی مخمر، بروز میٔدیپلوییدي از چرخهٔهاي مختلف در دورههاي ژناکثریت جهش .

III .زندگی مخمر بروز نکندٔیافته طی چرخهبسته به محل جهش در ژن، ممکن است الل جهش.
IV . در صورتی که ژنX انتهاي کروموزوم مخمر مستقر باشد، ممکن است طی مراحل مطالعه بروز نکنددر.

1 .I وII2 .II وIII3 .III وIV4 .I وIII5 .II وIV

با ) فرم وحشی( ي ژنومیِ ژنی که مسئول ایجاد رنگ قرمز گل )هالوکوس(هاجایگاهٔبراي تعیین فاصله. 26
کوتاه هاي زردرنگ پایهبلند را با گلهاي هوموزیگوت قرمزرنگ پایهگیاه است، گلژنی که مسئول تعیین بلندي 

چنانچه از آمیزش نسل اول . یافته هستندهاي زردي گل و کوتاهی پایه جهشفرض کنید که ژن. آمیزش دادیم
...وس دو لوکٔهاي زردرنگ پایه کوتاه نتایج زیر به دست آید، فاصلهبا گلحاصل از این آمیزش

18از 10ٔ، صفحه1کد
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.واحد نقشه است1. 2.واحد نقشه است0.5. 1
.واحد نقشه است49.5. 4.واحد نقشه است2. 3
. واحد نقشه است99.5. 5

بدن ملتهب در این بیماري یکی از مفاصل. دهددر بیماري نقرس حمالت پیاپی آرتروز روي می. 27
اسید خون است که در پی آن علت ایجاد نقرس افزایش اوریک. شودمی) قرمز، متورم و دردناك(

یکی از محققان . کنندهاي اطراف آن رسوب میها و بافتبلورهاي مونواورات سدیم در مفاصل، تاندون
:اسید پیشنهاد داده استمسیر زیر را براي تبدیل بازهاي پورینی به اوریک

ترتیب از بازهاي آلی آدنین و گوانین حاصل میاینوزین و گوانوزین با فعالیت آنزیم نوکلئوتیداز به
ٔتواند آغاز کنندهمیHGPRTنام دانیم که آنزیمی بهبر اساس مطالعات بعدي این محقق، می. شوند

. شودل میمسیري باشد که طی آن هیپوگزانتین دوباره به بازهاي آلی آدنین و گوانین تبدی
نقرس کند؟ٔتواند فرد را مستعد ابتال به یک حملهبا توجه به اطالعات فوق، کدام یک از موارد زیر می

18از 11ٔ، صفحه1کد
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.اکسیداز استآنزیم گزانتینٔاستفاده از داروي آلوپورینول که مهارکننده. 1
.شودها میاز طریق کلیهاستفاده از داروي پروبنسید که باعث دفع بیشتر اسید اوریک . 2
.هاي سرطانی استسلولٔکنندهکه در حال دریافت داروهاي تخریب) نوعی سرطان(فرد با بیماري لنفوم . 3
.کندفردي که به علت وضعیت مالی نامناسب گوشت قرمز کم مصرف می. 4
. با فعالیت زیاد، داردHGPRTطور مادرزادي آنزیم فردي که به. 5

اي از سی میزان ارتباط بیماري دیابت شیرین با گلوکز باال در ادرار، آزمایشی روي نمونهبراي برر. 28
افراد شرکت0.2در این آزمایش . افرادي از جامعه که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد

طرفی آزمایش قند از. محاسبه شد) مثبت(ها گلوکز باال کننده مبتال به دیابت بودند و در ادرار نیمی از آن
. کننده نیز مثبت بودکل افراد شرکت0.3ادرار 

کننده در آزمایش است، مثبت باشد، چقدر احتمال دارد این فرد که از افراد شرکتAاگر قند در ادرار فرد 
دیابتی باشد؟

1 .2 .3 .4 .5 .
هاي زیر با احتمال یک از گزینه، آزمایش قند ادرار براي کدامآماري و نتایج سئوال قبلٔجامعهبراساس . 29

کند؟تر عمل میبیشتر و دقیق
.اندهمنفی داشتٔاطمینان به دیابتی نبودن افرادي که نتیجه. 1
هاي جامعهدیابتیٔپیداکردن همه. 2
جداکردن افراد غیردیابتی که آزمایش قند ادرارشان مثبت بوده است. 3
بیماران کلیوئجداکردن افراد دیابتی از بقیه. 4
بررسی میزان پیشرفت بیماري در مسیر مزمن دیابت. 5

ها براي دستیابی به شکار، مجبورند به باال این قورباغه. کننداي تعدادي قورباغه زندگی میدر برکه. 30
ها آن. هاي باالیی گیاهان پرتاب کنندهاي روي شاخهاوج زبان خود را به سوي سنجاقکٔبجهند و در نقطه

کنند؛ ولی در عوض، به تعداد بیشتري سنجاقک براي جهیدن به مسافت باالتر، انرژي بیشتري مصرف می
. یابنددست می

انرژي بر حسب (است hبراي رسید به ارتفاع شده توسط قورباغهنگر میزان انرژي مصرفبیاf(h)تابع 
)بر حسب مترhکالري و 

f(h)=2h
بر حسب کالري رسیده به قورباغه از طریق پروانهhبیانگر میزان موفقیت در شکار در ارتفاع g(h)تابع 

)بر حسب مترh. (هاي شکار شده است
g(h)=

18از 12ٔ، صفحه1کد
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است؟زیردر کدام بازه،ترین ارتفاع براي پریدنعدد باصرفه
مترسانتی30و 5بین . 1
مترسانتی60و 30بین . 2
مترسانتی100و 60بین . 3
مترسانتی130و 100بین . 4
مترسانتی160و 130بین . 5

یبات دیگر است و پایداري آن به مقدار اي از فسفولیپیدها و ترکغشاي سلولی شامل مجموعه. 31
خاموش در استان سیستان و بلوچستان آتشفشانی نیمه» تفتان«. زیادي به شرایط محیط بستگی دارد

ورود کدام ترکیب، یا ترکیبات زیر . کننداست، ولی با این حال، تعدادي باکتري زنده در آنجا زندگی می
ماندن آنها در این شرایط شده است؟ها، باعث زندهبه غشاي سلولی این باکتري

I .کلسترول
II .cis-∆6-palmitic acid

III .trans-∆6-palmitic acid
IV .cis-∆6-9-palmitic acid

1 .I وIV2 .II وIII3 .I وIII4 .I،II وIV5 .II وIV
، RNAطوري که الگوي تولید است، جهشی روي داده است؛ بهYآنزیم ٔکه تولیدکنندهXدر ژن . 32

:شودپروتئین و محصول عملکرد این پروتئین به این صورت روي ژل مشاهده می

درست است؟گیريکدام نتیجه
.جهش باعث حذف ژن شده است. 1
.جهش باعث پایان زودرس فرایند رونویسی شده است. 2
.جهش مانع عملکرد آنزیم شده است. 3
.د پروموتر ژن شده استجهش باعث فقدان عملکر. 4
. جهش باعث جلوگیري از حذف اینترون شده است. 5

18از 13ٔ، صفحه1کد
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کانال ولتاژي سدیم وجود دارد و هر کانال به 10فرض کنید که در هر میکرومتر مربع از یک سلول تقریباً . 33
هاي سدیم تعداد یون. کندمییون سدیم وارد سلول9000) یک پتانسیل عمل(ثانیه طور میانگین در یک میلی

در طول یک پتانسیل عمل چقدر است؟1µو طول 10µورودي از سطح یک قطعه آکسون به قطر 
1 .5.6×1062 .5.6×1053 .7×1064 .2.8×1065 .3.5×105

دیکنفرض. کنندیمکنترلراتلفمخمراحلگریکدي یهمکارباي اریبسعواملی سلولٔچرخهکیدر. 34
ازندیفرانیای بررسي براپژوهشدر. استازینموردSفازبههاسلولورودي براG1-Cyclinمولکول

. شداستفادههدفي هاسلولدرونبهG1-Cyclinژنانتقالي براAوکتور

وجودطیمحدرگلوکزکهی طیشرادر. استمرتبططیمحگلوکززانیمباGAL Promoterبودنفعال
برداشتپروژهنیامحققاني هاادداشتیازکه3و1،2ي نمودارها. شودینمانیبG1-Cyclinباشد،داشته
درستي هاگزاره. هستند-Glcو+Glcطیشرادرچرخهازمرحلههردرواقعي هاسلولتعدادانگریباند،شده
اند؟کدام
I .وکتورباشدهحیتلقی عیطبي هاسلولبهمربوط2نمودارAاست.
II .وکتورحیتلقبدونی عیطبي هاسلولبهمربوط1نمودارAاست.
III .ي داراي هاسلولبهمربوط3نمودارG1-CyclinوکتورحیتلقبدونفعالشیبAاست.
IV .ي برارفعالیغژني داراي هاسلولبهمربوط3نمودارG1-CyclinوکتورباکهاستAاندشدهحیتلق.
V .ي برارفعالیغژني داراي هاسلولبهمربوط2نمودارG1-CyclinوکتورباکهاستAاندنشدهدادهحیتلق.

1 .IوII2 .I،IIIوV3 .II،IIIوV4 .I،IIوIV5 .IوIV
18از 14ٔ، صفحه1کد
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العات به دو سوال بعدي پاسخ دهیدبا توجه به این اط:
ٔبا در نظر گرفتن رابطه 










m
i K

SKIC 150
و (Km)بین تمایل آنزیم به سوبسترا ٔرابطهٔکه توجیه کننده

غلظتی از مهار کننده که می تواند سرعت را به ( IC50پارامتر ٔاست ، امکان محاسبه(Ki)مهارکننده 
سرعت واکنش ٔنمودار زیر رابطه. غلظت سوبستراست[S]رابطه در این . وجود دارد) نصف برساند

نشان می دهد و در آزمایشی دیگر نیز (Penicillin G)آنزیم بتا الکتاماز را در برابر  سوبستراي آن 
گرم در مول 334وزن مولکولی پنیسیلین برابر . میلی موالر است2.0مهارکننده آن برابر IC50میزان 
در آزمایشی، در . را  کاتالیز می کندPenicillin Gالکتاماز واکنش آنزیمی شکست آنزیم بتا. است
وآنزیم و سایر مواد مورد نیاز براي Penicillin Gگرم میلی33.4میلی لیتر 5آزمایش به حجم ٔلوله

. فعالیت آنزیم وجود دارد

موالر است؟یلیچند م[S]با در نظر گرفتن موارد باال میزان غلظت سوبسترا. 35
1 .20
2 .0.02
3 .200
4.0.01
5 .10

آنزیم در این شرایط چند میکروموالر است؟(Ki)میزان . 36
1 .0.0052 .5.03 .2.04 .0.055 .20
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37 .

را در پستانداران و نماتودها ) آپوپتوز(سلول ٔریزي شدهاال که روش مرگ برنامهبا توجه به شکل ب
-Cedدهد و همچنین نمودار زیر که در آن تأثیر بیان نشان می در 9بر فعالیت کاسپاز Apaf-1و 4

هاي ذاتی نشان داده شده است، چه روشی براي حذف سلولApaf-1یک سلول هموزیگوت فاقد 
کنید؟ان با استفاده از این مکانیسم پیشنهاد میسرطانی انس

I .بیان فرم فعال بیشcasp-9) 9کاسپاز (
II . بیانAnti-sense RNA بر علیه مولکولApaf-1

III . انتقالCed-4هاي سرطانیبه سلول
IV .میتوکندرئداروهاي تخریب کننده
V . مهار پروتئینBcl-2

1 .II وIV2 .I ،IV وV3 .I وIII4 .II ،IV وV5 .III
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شدهشناختههمنوعانبهکمکي برادوستانهانساني هاراهازی کیعنوانبههموارهخوني اهدا. 38
است؟درستیی اهداخونایوخوني اهدابارابطهدرریزي هانهیگزازکیکدام. است

. استخوني هاسهیکدرلختهجادیاازي ریجلوگي هاراهازی کی،ییاهداخونداشتننگهگرم. 1
.ابدییمشیافزاخونٔسهیکي محتواpH،ییاهداخونشدنکهنهوزمانگذشتبا. 2
ی خوني هاسلولریساباسهیمقادرعمرطولزانیمنیکمتري داراهاپالکتشده،اهداتازهخوني هاسهیکدر. 3

.هستند
.استنیآلبومجداشدهي پالسمادرموجودنیپروتئنیترفراوان،ییاهداخونفوژیسانترصورتدر. 4
بهقیتزري براجامعهافرادٔهمهخونزا،يماریبعواملریساوهاروسیویی شناسانینوي هاکیتکنبهتوجهبا. 5
.  استاسبمنخونازمندینمارانیب

بهدستMedicago sativaاهیگي هابوتهتراکمبرگوسفندریتأثی بررسي برای پژوهدانش. 39
ٔشماره(دوسالهگوسفندکی،)2ٔشماره(سالهکیگوسفندکیازقیتحقنیادراو. زدی قیتحقانجام

ق،یتحقاولقسمتدر. کرداستفاده) 1ٔشماره(آهوکیو) 3ٔشماره(چهارسالهگوسفندکی،)5
ی بررسمستقلصورتبهفوقوانیحچهارحضوردرزمانطولدرراMedicago sativaاهیگتراکم

حضوردر،)4ٔشماره(روباهحضوردرراMedicago sativaاهیگتراکمشیآزمادومقسمتدر. کرد
زمانطولدر) 7ٔشماره(مهباآهووروباهحضوردر،)6ٔشماره(همباچهارسالهگوسفندوروباه
. دهدیمنشانفوقشیآزما7دررااهیگتراکمنمودارنیا. کردی بررس

دوصورتبهوکردسهیمقاي آمارنظرازهمباراهاشیآزمادرآمدهدستبهاعدادسپسمحققنیا
P. دیکنیمهدهمشارااوجینتاازی بخشریزجداولدر. آورددستبهرامربوطp valueدو،به

valueاستریمتغدونیبداریمعنتفاوتٔدهندهنشان0.05ازترکوچک.
18از 17ٔ، صفحه1کد
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است؟حیصحریزي هاگزارهازکیکدامفوق،اطالعاتبهجهتوبا
I.استبودهترموفقگوسفندبهنسبتآهوشکاردرروباه.
II .اهیگتراکمبرآهوریتأثMedicago sativaاستدوسالهگوسفندریتأثهیشب.
III.اهیگتراکمگوسفندسنرفتنباالباتینهادرMedicago sativaیمکاهشي داریمعنصورتبهي آمارنظراز

.ابدی
IV .تراکمچهارسالهگوسفندبهنسبتآهوMedicago sativaدهدیمکاهشي داریمعنصورتبهرا .

1 .IوII2 .IIوIII3 .IوIII4 .IIوIV5 .I،II،IIIوIV

پایان
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