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 شناسیالمپیاد زیست 

 * حساب مجاز استاستفاده از ماشین* 

1395-96سال تحصیلی 

ماهبهمن 7

دقیقه 240مدت آزمون: 

 

 مرحله اول

 دهد؟کدام شکل موروالی اردک را دقیق نشان می -1

 

 

 1 )1 2 )3 3 )3 4 )4 5 )5 

 زی وابستگی اسپوروفیت به گامتوفیت کاهش یافته است. در کدام گیاه گامتوفیت متصل به خاک است؟ل گیاهان خشکیدر طول تکام -2

 Iسرخس پرسیاوش .  IIسرو .  IIIگل سرخ .   

 IVگندم .  V خزه .Polytrichum  

 1 )I  وIII  2 )I  وV  3 )III  وIV  4 )II  وIII  5 )II  وV  

کنند. ها کمک میاکنش دانهشوند و به پرکنند که با باد منتشر میدار ایجاد میهایی بالهمل دانه( در هنگام بلوغ کاPinusهای مادة کاج )مخروط -3

شود. نظر یم( نیز انتشار دانه توسط باله و به کمک باد انجام Fraxinusگنجشگ )ن( و زباUlmusای، مانند نارون )دانة دو لپهدر برخی درختان نهان

 گنجشگ درست است؟افشان هستند، کدام گزینه در مورد گیاهان کاج، نارون و زبانکه هر سه گیاه باد گردهبه این

  ای دارد.( باله در هر سه گیاه منشأ میوه1 

 ای دارد.)فلس( تخمکی؛ ولی در نارون و زبان گنجشگ منشأ برچه ( باله در کاج از پولک2 

 ( باله در هر سه گیاه منشأ پولک )فلس( تخمکی دارد.3 

 شود.گنجشگ توسط پروانه پخش می( دانة گردة کاج توسط زنبور ولی دانة گردة نارون و زبان4 

 دار است.های گردة هر سه گیاه باله( دانه5 



 

 

 های در حال رویش افزایش یابد.در دانه . . . . .شود که غلظت هورمون طور بهینه آغاز میها فقط زمانی بهرویش سریع دانه -4

 ( اتیلن5 اسید( آبسزیک4 ( سیتوکینین3 ( جیبرلین2 ( اکسین1 

 ام است؟داده شده، کدنشان  Xای که با عالمت ه و اقیانوس نشان داده شده است. ناحیههای دو اکوسیستم دریاچر شکل زیر برشد -5

 

 1 )Benthic Zone  2 )Abyssal Zone  3 )pelagic Zone  4 )Aphotic Zone  5 )Oceanic Zone  

دهد، تعیین کنید به ترتیب از راست به در این شکل که بخشی از کبد را نشان می -6

را  چپ کدام گزینه مجرای صفراوی، سینوزویید، سلول هپاتوسیت )کبدی(، سلول کوپفر

 دهد.به درستی نشان می

  1 )B, A, C, D  2 )D, C, A, B  3 )B, D, A, C 

 4 )D, C, B, A  5 )A, D, C, B  

 Euplects axillarisگیری پرندة نر گونة ة دُم را بر فراوانی جفتاثر انداز روروبهنمودار  -7

 دهد:نشان می

 با این آزمایش انتخاب کنید.های زیر، گزینة درست را در ارتباط با توجه به گزاره

 Iدهد.. محور افقی متغیر وابسته را نشان می              

     IIدهد.. محور عموی متغیر مستقل را نشان می 

 IIIکند.        . بازه متغیر مستقل را طراح آزمایش تعیین می 

     IVدُم است. . فرضیه در این آزمایش وابستگی موفقیت تولید مثلی به اندازة 

 1 )I   2) II     3)III 4)IV      5 )III  وIV  



 

 

  

کنند. به نظر شما ( مختلفی )از لحاظ عملکرد، زمان اثر و فاصله( استفاده میcommunication channelsهای ارتباطی )جانوران مختلف از راه -8

ب جفت افت نزدیک و انتخاای یافتن جفت به ترتیب از مسافت دور، از مسها برتاب(، کدام سیگنالتاب )معروف به کرِم شبدربارة یک قاب باِل شب

 تری دارد؟مناسب )فاصلة کم( نقش مهم

 ای( شیمیایی، دیداری، المسه2  ( صوتی، دیداری، شیمیایی1 

 ( دیداری، شیمیایی، ارتعاش با فرکانس کم4  ( صوتی، دیداری، ارتعاش با فرکانس کم3 

 ایم، شیمیایی، المسه( ارتعاش با فرکانس ک5 

های کشاورزی به نوع کشت بستگی دارد. معموالً ترین کودها هستند. مقدار و دفعات افزودن این کودها به زمیندار از پرمصرفوژنکودهای نیتر -9

دهای صرف بیشتر کوزیرا با م شود؛دار نسبت به چغندر قند استفاده میدر کشت سبزیجاتی مانند کرفس میزان و دفعات بیشتری از کودهای نیتروژن

 دار . . . . نیتروژن

 یابد.ای توسعة کمتر می( سیستم ریشه2  یابد.ردوکتاز کاهش می( فعالیت آنزیم نیتریت1 

 یابد.ها کاهش می( سطح برگ4  شود.ها میپریدگی )کلروز( برگ( سبب رنگ3 

 5 )NADH Hبد.یاتریوز فسفات کاهش می 

 های مختلف گل هستند.به ترتیب مسئول ایجاد حلقه و A ،B Cهای های گروهژن -10

Aکاسبرگ : A+Bگلبرگ : B+Cپرچم : :C مادگی 

که جهش حذفی باشد، کدام مورد )موارد( منجر به ایجاد آخرین مرحلة تشکیل گل است، در صورتی های گروه Cکه بیان ژنبا توجه به این

 شود؟های گل مید و عدم تشکیل سایر حلقههای متعدگلبرگ

  I جهش در ژن گروه .A  II جهش در ژن گروه .B  

 III جهش در ژن گروه .C  IV فعالیت پیوستة .A  وB 

 1) I     2) II     3 )III    4) IV  5) III  وIV

SLنامیده می(« SLAة برگ )سطح ویژ»ن، نسبت سطح برگ به وزن خشک آ -11 تر است؛ یعنی غلظت تر باشد، برگ ضخیمکوچک Aشود. هرچه 

 با زمان کدام است؟ SLAبرگ( آن بیشتر است و نمودار تغییرات های مزوفیل )میانولها و تعداد سلکلروفیل، تعداد کلروپالست

         

 1)  1  2) 2  3) 3 4) 4 5) 5



 

 

های شناسان برای این کار گونه( است. بومbiomanipulationها دستکاری زیستی )ها و آبگیرهای دریاچههای بهبود کیفیت آبکی از روشی -12

های شهری و صنعتی به شکوفایی ضالبای بر اثر ورود فاکنند. فرض کنید دریاچهها را خارج میافزایند یا برخی گونهزندة خاصی را به آب می

(bloomسیانوباکتری )ن دریاچه بهینه است؟بهبود آب ایها برای ها دچار شده است. کدام روش 

  Iکند،های جانوری تغذیه میدار )گورخری( که از پالنکتون. افزایش ماهی کپور دندان 

 IIماهی که شکارچی است،. وارد کردن اردک 

IIIهای جانوری،. افزایش پالنکتون 

 IVهای گیاهی،. فیلتر کردن پالنکتون 

 1 )II  وIII 2 )I  وIII 3) I  وIV 4) II  وIV  5 )I  وII  

ها ادهة زنر و ماد افراد جمعیت های دو گونه موش در عمر خود با روش تک همسری فقط یک بار زادآوری می کنند و تعداد افراد فرض کنید که -13

زادة زیستا تولید  6ونة دوم که هر جفت موش از گزادة زیستا؛ درحالی 4چنین فرض کنید که هر جفت موش نر و ماده از گونة اول است. هم 50:50

 کنند.می

ترین عدد را زدیکنگونة اول خواهد بود.  8گونة دوم چند برابر جمعیت نسل  8های این دو گونه رشد نمایی داشته باشند، جمعیت نسل اگر جمعیت

 انتخاب کنید.

 1) /1 5       2) 26          3) 17 4 )8  5 )/066 

 در رابطه با هومئوستازی در جانوران مختلف، هدف کدام عملکرد یا ساختارهای زیر با هم مشابه است؟ -14

   Iزیهای خشکیپشت. ترشح بزاق از دهان روی گردن الک 

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

 IIIهای ماهی تونهای آبشش. تفاوت جهت جریان ورود آب و جهت جریان خون در مویرگ 

 IVتراوش اشک تمساح پس از خوردن شکار در هوای گرم . 

 1 )I  وII  2 )I  وIV 3 )II  وIII 4 )III  وIV  5 )I  وIII  

 



 

 

  

کند، از پرندگان صورت وحشی در مناطق استپی و بیابانی کشور ما زندگی میتر است، به( از گربة اهلی کوچکFelis margaritaشنی ) گربة -15

 نوشد.کند و معموالً آب نمیکوچک، خزندگان و حشرات تغذیه می

ها شود: ملخ روی بوتهکند، دو نوع شکار یافت میوجوی شکار صرف میجست روز را بهساعت از شبانه 10فرض کنید در زیستگاه یک گربه شنی که 

 روز چند برابر سوسمار است؟و سوسمار روی زمین. با توجه به اطالعات جدول، سود خالص انرژیایی شکار ملخ در یک شبانه

 شکار
میانگین زمان انتظار برای 

 هر شکار )دقیقه(

میانگین وقت صرف شده برای 

 شکار )دقیقه( خوردن هر

وجو، انرژی مصرف شده برای جست

 شکار و خوردن )ژول(

دست آمده از انرژی به

 هر شکار )ژول(

 15 7 10 35 سوسمار

 5 3 2 13 ملخ

 1 )/05 2 )/11 3 )/075 4 )/1 32  5 )/009 

 )های( درست را در ارتباط با تولیدمثل گیاهان انتخاب کنید.های زیر گزینها توجه به گزارهب -16

  Iدار است.. تشکیل کیسة رویانی ویژگی مشترک گیاهان دانه 

 IIشود.یها در آنتریدی ایجاد مها از تقسیم میوز سلول. آنتروزویید یا گامت نر در خزه 

 III.اگر خودناسازگاری از نوع اسپوروفیتی باشد، عامل ممانعت کنندة رویش دانة گرده مربوط به ژنوم دانة گرده است . 

 IVدانگان اغلب عرضی است.. نخستین تقسیم سلول تخم در نهان 

 1) I 2) III 3) IV 4) II  وIII  5 )I  وIV  

 ر خون بطن چپکند، طی بررسی قلب یک جاندار زنده متوجه برابر بودن فشااران مختلف تحقیق میوهشگری که بر نوسانات فشار خون جاندپژ -17

د یابد. به نظر شما جاندار مورشود. در پاسخ به افزایش حجم خون داخل عروقی، فشار بطن چپ از بطن راست بیشتر افزایش میو راست قلب می

 مطالعه کدام بوده است؟

 ( جنین انسان5 ( مار افعی4 ورباغه( ق3 ( زرافه2 ( طوطی1 

/خون این جانور pHانجام شده،  Emydidaeپشت از خانوادة طی مطالعاتی که روی نوعی الک -18 /5 9 6 گیری شده است. چنانچه ساختار کلی اندازه 1

 تواند باعث ایجاد این اسیدیته شود؟دام ناقل زیر نمیککرد های این جانور مشابه انسان باشد، تفاوت عملهای نفرونهای یونی و ناقلکانال

 Hو Na( انتقال خالف جهت 2  و بیکربنات Naانتقالی( هم1 

H( پمپ 3  K ATPase    4انتقال خالف جهت )Cl و بیکربنات 

H( پمپ5  K ATPase   



 

 

پرتار بالغ  که فرم بالغ خارپوستان تقارن شعاعی و کرما توجه به اینبپ مربوط به خارپوست و کرم پُرتار است. الروهای زیر به ترتیب از راست به چ -19

 سازد.های خارپوست را در فرم بالغ میرتیب از راست به چپ کدام ناحیهدر هر یک به ت و A Bتقارن دوطرفی دارد، مشخص کنید که نواحی 

 

 ( ناحیة دهانی، ناحیة شعاعی، ناحیة جلویی، ناحیة شکمی2 ( ناحیة شعاعی، ناحیة پشتی، ناحیة جلویی، ناحیة پشتی1 

 ناحیة شکمی، ناحیة جلویی ( ناحیة دهانی، ناحیة شعاعی،4 ( ناحیة شعاعی، ناحیة دهانی، ناحیة عقبی، ناحیة جلویی3 

 ( ناحیة جلویی، ناحیة شعاعی، ناحیة عقبی، ناحیة جلویی5 

ها را از یک مسیر بسیار دهد، سلولتوان از روش فلوسایتومتری استفاده کرد. دستگاهی که این عمل را انجام میونة خون میدر بررسی نم -20

گر نوری که یکی در مقابل و ه از دو حسا استفادکند. بگرها عبور میل از مقابل حسکه در هر یک لحظه یک سلوطوریدهد بهباریک عبور می

در  گیری و ثبت است.ها قابل اندازههای مختلف سلولگرهای شماره یک و دو(، ویژگیها قرار دارد )به ترتیب حسدیگری در کنار مسیر عبور سلول

کنید. در اند را مشاهده میهای سفید خون یک فرد سالم تفکیک شدهآن انواع گلبول شکل زیر مکانیسم این دستگاه و نموداری که براساس

یک از ها را نشان دهد، کدامدست آمده از حسگر شمارة یک( باشد و قطر سلول)اطالعات به front scatterکه محور افقی نمودار مؤید صورتی

 دست آمده است؟به side scatterهای زیر از ویژگی

 

  هاحجم سلول (3  هاتعداد سلول (2  هادمای سلول (1 

هاهای دفاعی سلول( واکوئل5 هاسلول تعداد کروموزم (4 



 

 

  

سلول در هر  51500اد که مبتال به تاالسمی است، روش فلوسایتومتری تعداد ؤال قبل، در بررسی نمونه خون یک نوزبا توجه به توضیحات س -21

 250طور متوسط پ نوری، بهمیکروسکو x40ان گلبول سفید ثبت کرده است! بعد از تهیة الم خون محیطی، در هر فیلد عنومیکرولیتر از خون را به

های سفید واقعی در گلبول سفید سالم مشاهده شده است. با توجه به اطالعات فوق، تعداد گلبول 25دار و گلبول قرمز هسته 100گلبول قرمز سالم، 

 ین نوزاد حدوداً چقدر است؟لیتر از خون اهر میلی

 ( بیست میلیون5 پانزده میلیون (4 پنجاه میلیون (3 سی میلیون (2 ده میلیون (1

اقدامات  فرود هواپیما پزشک توصیه کرد که برخی پرواز با هواپیما دچار احساس طپش قلب و عالیم اضطرابی شد. پس ازفردی هنگام  -22

صویر به جدول و ت کنید. با توجهشود. اطالعات مربوط به اکوکاردیوگرافی او را در جدول زیر مشاهده می تشخیصی برای پیگیری وضعیت او انجام

 ثانیه است(.004/الکتروکاردیوگرام گزینة نادرست را انتخاب کنید )هر مربع کوچک در شکل معادل

 

 Cm3 ة آئورتقطر ریش

/ ریشة شریان ریویقطر  Cm2 5 

 %55 (Ejection fractionکسر خروجی )

   تواند باعث افزایش ضربان قلب شود.اضطراب و ترس در این فرد می ( 1 

 تعداد ضربان قلب این فرد در محدودة نرمال است.( 2 

   دکی کمتر از سمت چپ است.ده سمت راست قلب این فرد ان( برون3 

 دهد.رخ می Bتا  Aرسانی از طریق عروق کرونری طی زمان ( بخشی از خون4  

 5 )P در الکتروکاردیوگرام این فرد قابل مشاهده است. موج 

شوند و پس لول میسوز وارد ها استفاده از پپتیدهای حامل است که معموالً از طریق روش اندوسیتهای انتقال مواد به درون سلولیکی از روش -23

ها استفاده یم روشااشد. یکی از افتند. مولکول حامل باید دارای ابزار الزم برای فرار از این اندامک باز ورود به سلول درون اندامک اندوزوم به دام می

یل تواند به تشکتید میآمینواسید در این پپاز ساختارهای پپتیدی واجد ساختار مارپیچ آلفا و تخریب غشاست. به نظر شما حضور فراوان کدام 

 اسیدی درون اندوزوم کمک کند؟ pHساختارهای شکنندة مارپیچ آلفا در شرایط 

 آسپارتیک اسید با زنجیرة جانبی اسیدی( 2  االنین با زنجیرة جانبی حلقوی )آرماتیک(فنیل( 1 

 دوستآب سرین با زنجیرة جانبی( 4  گریز( والین با زنجیرة جانبی آب3 

 لیزین با زنجیرة جانبی آمینی( 5 



 

 

ثر اتأثیر آن بر دستگاه ایمنی بدن معلوم شده است. است که به تازگی « لپتین»نوران های تعیین کنندة میزان سیری در جاکی از هورمونی -24

 کنند.و اینترفرون گاما تولید می 2ترلوکین این Thlهای شود. لنفوسیتمی به T Thlهای لنفوسیت لپتین بر ایمنی سلولی منجر به تمایز رده

های خود ها، باعث کاهش واکنشصورت اختصاصی در نورونها، یا بهدر یک تحقیق که روی جانوری صورت گرفت، حذف گیرندة لپتین در همة بافت

 جود دارد، آنمتناقضی که در این میان وف هنگام حذف عمومی گیرنده شدیدتر است؛ اما نکتة شود. اثرهای این حذایمنی در دستگاه عصبی می

های لپتینی مشابهی که گیرندهشود. با فرض اینهای خود ایمنی میباعث افزایش واکنش« هاآستروسیت»است که حذف اختصاصی این گیرنده در 

گی اثر حذف گیرندة لپتین زیر این دوگان هاییک از گزینهشوند، کدامها بیان میح آستروسیتها و هم در سطدر دستگاه عصبی، هم در سطح نورون

 ؟کندنمیرا توجیه 

 شود.ته به دستگاه عصبی میرسانِ راه یافهای آسیبها به واسطة لپتین منجر به پاکسازی لنفوسیتتحریک آستروسیت( 1 

 مغزی به لپتین نیاز دارند. -ها برای حفظ نفوذپذیری انتخابی سد خونیآستروسیت( 2 

 شود.ها میها به واسطة لپتین منجر به افزایش بیان گیرندة لپتین در سطح آستروسیتونتحریک نور( 3 

  شود.ها میدست گیرندة لپتین در آستروسیترسانی پایینها به واسطة لپتین باعث مهار مسیرهای پیامتحریک نورون( 4 

 دهد.به لپتین را تحت تأثیر قرار می هادهی نورونها، پاسخهای لپتینی سطح آستروسیتفعال شدن گیرنده( 5 

 ن Xزنی(. دربارة مخمری که برای یک ژزندگی مخمر هم تولید مثل جنسی وجود دارد و هم تولید مثل غیر جنسی )جوانه چرخةدر  -25

 )ها( درست است؟یافته است، کدام گزینهجهش

  I الل سالم ژن .X .مغلوب است 

 IIکنند.های مختلف در دورة دیپلوییدی از چرخة زندگی مخمر، بروز میهای ژن. اکثریت جهش 

 III.بسته به محل جهش در ژن، ممکن است الل جهش یافته طی چرخة زندگی مخمر بروز نکند . 

 IVکه ژن . در صورتیX در انتهای کروموزوم مخمر مستقر باشد، ممکن است طی مراحل مطالعه بروز نکند. 

 1 )I  وII 2 )II  وIII 3 )III  وIV 4 )I  وIII  5 )II  وIV  

 



 

 

  

ها(ی ژنومیِ ژنی که مسئول ایجاد رنگ قرمز گل )فرم وحشی( با ژنی که مسئول تعیین بلندی گیاه است، ها )لوکوساصلة جایگاهفبرای تعیین  -26

یافته های زردی گل و کوتاهی پایه جهشوتاه آمیزش دادیم. فرض کنید که ژنهای زرد رنگ پایه کهای هوموزیگوت قرمز رنگ پایه بلند را با گلگل

 دست آید، فاصلة دو لوکوس ...های زرد رنگ پایه کوتاه نتایج زیر بههستند. چنانچه از آمیزش نسل اول حاصل از این آمیزش با گل

 فنوتیپ زردِ بلند زردِ کوتاه قرمزِ کوتاه قرمزِ بلند

/49 5 /05 /49  درصد 05/ 5

 های نسل دومفراوانی فنوتیپ

 واحد نقشه است. 05/( 3  واحد نقشه است. 1( 2  واحد نقشه است. 2( 1 

 4 )/99 49/( 5 قشه است.واحد ن 5  واحد نقشه است. 5

شود. علت ایجاد دهد. در این بیماری یکی از مفاصل بدن ملتهب )قرمز، متورم و دردناک( میپیاپی آرتزو روی میدر بیماری نقرس حمالت  -27

کنند. یکی از های اطراف آن رسوب میها و بافتل، تاندوناسید خون است که در پی آن بلورهای مونواورات سدیم در مفاصنقرس افزایش اوریک

 اسید پیشنهاد داده است:محققان مسیر زیر را برای تبدیل بازهای پورینی به اوریک

اینوزین و گوانوزین با فعالیت آنزیم نوکلئوتیداز به ترتیب از بازهای آلی آدنین و گوانین 

 HGPRTدانیم که آنزیمی به نام ق، میشوند. براساس مطالعات بعدی این محقحاصل می

تواند آغاز کنندة مسیری باشد که طی آن هیپوگزانتین دوباره به بازهای آلی آدنین و می

 شود.گوانین تبدیل می

تواند فرد را مستعد ابتال به یک حملة یک از موارد زیر میبا توجه به اطالعات فوق، کدام

 نقرس کند؟

 شود.ها مینسید که باعث دفع بیشتر اسید اوریک از طریق کلیهپروب( استفاده از داروی 1 

 های سرطانی است.کنندة سلول( فرد با بیماری لنفوم )نوعی سرطان( که در حال دریافت داروهای تخریب2 

 کند.مصرف میعلت وضعیت مالی نامناسب گوشت قرمز کم ( فردی که به3 

HGPRکه به( فردی4   با فعالیت زیاد، دارد. Tطور مادرزادی آنزیم 

 اکسیداز است.( استفاده از داروی آلوپورینول که مهارکنندة آنزیم گزانتین5 

 



 

 

طور تصادفی انتخاب شده به ای از افرادی از جامعه کهرای بررسی میزان ارتباط بیماری دیابت شیرین با گلوکز باال در ادرار، آزمایشی روی نمونهب -28

ها گلوکز باال )مثبت( محاسبه شد. از طرفی افراد شرکت کننده مبتال به دیابت بودند و در ادرار نیمی از آن 02/این آزمایش بودند، انجام شد. در

 کل افراد شرکت کننده نیز مثبت بود. 03/آزمایش قند ادرار 

  کننده در آزمایش است، مثبت باشد، چقدر احتمال دارد این فرد دیابتی باشد؟تکه از افراد شرک Aاگر قند در ادرار فرد 

1 )
1
2

  2 )
1
3

 3 )
2
3

  4 )
1
7

 5 )
1
6

 

  کند؟تر عمل میهای زیر با احتمال بیشتر و دقیقیک از گزینهتایج سؤال قبل، آزمایش قند ادرار برای کدامآماری و ن جامعةبراساس  -29

 اند.که نتیجة منفی داشته( اطمینان به دیابتی نبودن افرادی2 جدا کردن افراد غیر دیابتی که آزمایش قند ادرارشان مثبت بوده است. (1 

 بررسی میزان پیشرفت بیماری در مسیر مزمن دیابت ( 4  جامعه هایپیدا کردن همة دیابتی (3 

 جدا کردن افراد دیابتی از بقیة بیماران کلیوی (5 

ها برای دستیابی به شکار، مجبورند به باال بجهند و در نقطة اوج زبان خود را به سوی کنند. این قورباغهای تعدادی قورباغه زندگی میدر برکه -30

کنند؛ ولی در عوض، به تعداد ها برای جهیدن به مسافت باالتر، انرژی بیشتری مصرف میهای باالیی گیاهان پرتاب کنند. آنشاخه های رویسنجاقک

 hو  است )انرژی برحسب کالری تفاع hبیانگر میزان انرژی مصرف شده توسط قورباغه برای رسید به ار یابند. تابع f(h)بیشتری سنجاقک دست می

f                              برحسب متر( (h) h 2 

g(h) تابع h  بیانگر میزان موفقیت در شکار در ارتفاعh  )های شکار شده است. برحسب کالری رسیده به قورباغه از طریق پروانه)برحسب متر

 یر است؟ترین ارتفاع برای پریدن، در کدام بازه زعدد با صرفه

  مترسانتی 60و  30( بین 3 مترسانتی 130و  100بین  (2 مترسانتی 160و  130بین  (1 

 مترسانتی 30و  5بین  (5  مترسانتی 100و  60بین  (4 

در « نتفتا»د. دار پیدها و ترکیبات دیگر است و پایداری آن به مقدار زیادی به شرایط محیط بستگیز فسفولیغشای سلولی شامل مجموعه ای ا -31

یا  کنند. ورود کدام ترکیب،جا زندگی میاستان سیستان و بلوچستان آتشفشانی نیمه خاموش است، ولی با این حال، تعدادی باکتری زنده در آن

 ها در این شرایط شده است؟ها، باعث زنده ماندن آنترکیبات زیر به غشای سلولی این باکتری

 Iکلسترول .   II .ispalmitic ac cis 6 

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

 1 )I  وIV 2 )II  وIII  3 )I  وIII  4 )I  ،II  وIV  5 )II  وIV  



 

 

  

ول عملکرد این پروتئین به این ، پروتئین و محصRNAکه الگوی تولید طوریاست، جهشی روی داده است؛ به Yکه تولیدکنندة آنزیم  Xدر ژن  -32

 شود:صورت روی ژل مشاهده می

 گیری درست است؟کدام نتیجه

 ( جهش باعث فقدان عملکرد پروموتر ژن شده است.1 

 ( جهش باعث جلوگیری از حذف اینترون شده است.2 

  ( جهش باعث حذف ژن شده است.3 

 آنزیم شده است. ( جهش مانع عملکرد4 

 ( جهش باعث پایان زودرس فرآیند رونویسی شده است.5 

 

ثانیه )یک طور میانگین در یک میلیکانال ولتاژی سدیم وجود دارد و هر کانال به 10رض کنید که در هر میکرومتر مربع از یک سلول تقریباً ف -33

در طول یک  1و طول 10سون به قطری سدیم ورودی از سطح یک قطعه آکهاکند. تعداد یونیون سدیم وارد سلول می 9000پتانسیل عمل( 

 پتانسیل عمل چقدر است؟

 1 )/  65 6 10 2 )/  55 6 10 3 ) 67 10 4) /  62 8 10 5 )/  53 5 10 

 

Gول کنند. فرض کنید مولکلولی عوامل بسیاری با همکاری یکدیگر مراحل مختلف را کنترل میسدر یک چرخة  -34 Cyclin1 ها به برای ورود سلول

S موردنیاز است. در پژوهش برای بررسی این فرآیند از وکتور  فازA برای انتقال ژن G Cyclin1 های هدف استفاده شد.به درون سلول 

 

Gبا میزان گلوکز محیط مرتبط است. در شرایطی که گلوکز در محیط وجود داشته باشد،  GAL Promoterفعال بودن  Cyclin1 شود. بیان نمی

و Glcهای واقع در هر مرحله از چرخه در شرایطاند، بیانگر تعداد سلوله برداشت شدههای محققان این پروژکه از یادداشت 3و  2، 1نمودارهای 

Glc اند؟های درست کدامهستند. گزاره 

 I های طبیعی تلقیح شده با وکتور مربوط به سلول 2. نمودارA .است 

 II طبیعی بدون تلقیح وکتور  هایمربوط به سلول 1. نمودارA .است 



 

 

 III های دارای مربوط به سلول 3. نمودارG Cyclin1 فعال بدون تلقیح وکتور بیشA .است 

 IV های دارای ژن غیرفعال برایمربوط به سلول 3. نمودارG Cyclin1  است که با وکتورA اند.تلقیح شده 

 V های دارای ژن غیرفعال برای مربوط به سلول 2. نمودارG Cyclin1  است که با وکتورA  اند.نشدهتلقیح داده 

 

 1 )I  وII  2 )I ،III  وV  3 )II ،III  وV  4 )I ،II  وIV  5 )I  وIV  

:با توجه به این اطالعات به دو سؤال بعدی پاسخ دهید

با درنظر گرفتن رابطة
 

m

S
IC K

K

 
  

 
50 1 کنندة رابطة بین تمایل آنزیم به که توجیه 1

m(Kسوبسترا i(Kو مهارکننده ( )غلظتی از مهارکننده که  IC50است، امکان محاسبة پارامتر (

. در این رابطهتواند سرعت را به نصف برساند( وجود داردمی S  غلظت سوبستراست. نمودار زیر

Penicillin ( رابطة سرعت واکنش آنزیم بتا الکتاماز را در برابر سوبسترای آنGنشان می ) دهد و

2/مهارکننده آن برابر IC50در آزمایشی دیگر نیز میزان  موالر است. میلی 0

کند. در آزمایشی، در لولة یمرا کاتالیز  Gگرم در مول است. آنزیم  بتا الکتاماز واکنش آنزیمی شکست  Penicillin 334وزن مولکولی پنیسیلین برابر 

33/لیترمیلی 5آزمایش به حجم   از برای فعالیت آنزیم وجود دارد. و آنزیم و سایر مواد موردنی گرم Penicillin Gمیلی 4

میزان غلظت با درنظر گرفتن موارد باال -35 S چند میلی موالر است؟ 

 1 )/002  2 )10 3 )/0014 )200  5 )20 

i(Kمیزان -36  آنزیم در این شرایط چند میکروموالر است؟ (

 1 )/5 0  2 )/0005 3 )/0054 )20  5 )/2 0 



 

 

  

37-  

 

دهد و همچنین نمودار زیر که در آن تأثیر ریزی شدة سلول )آپوپتوز( را در پستانداران و نماتودها نشان میبا توجه به شکل باال که روش مرگ برنامه

 Apaf -1در یک سلول هموزیگوت فاقد  9بر فعالیت کاسپاز  – 1Apafو  – 4Cedبیان 

های سرطانی انسان با استفاده از ای حذف سلولذاتی نشان داده شده است، چه روشی بر

 کنید؟این مکانیسم پیشنهاد می

 I 9. بیش بیان فرم فعال- casp  (9)کاسپاز   

 II بیان .Anti – sense RNA  1بر علیه مولکولApaf –  

 III 4. انتقالCed – های سرطانیبه سلول  

 IVکنندة میتوکندری. داروهای تخریب  

 V2ین . مهار پروتئBcl-  

 1 )II  وIV  2 )I ،IV  وV  3 )I  وIII  4 )II ،IV  وV  5 )III  

های زیر در رابطه با یک از گزینهدوستانه برای کمک به همنوعان شناخته شده است. کدامهای انسانعنوان یکی از راههدای خون همواره بها -38

 اهدای خون و یا خون اهدایی درست است؟

 یابد.محتوای کیسة خون افزایش می Phو کهنه شدن خون اهدایی،  ( با گذشت زمان1 

 های خونی هستند.ها دارای کمترین میزان طول عمر در مقایسه با سایر سلولهای خون تازه اهدا شده، پالکت( در کیسه2 

 است.ترین پروتئین موجود در پالسمای جدا شده آلبومین ( در صورت سانتریفوژ خون اهدایی، فراوان3 

زا، خون همة افراد جامعه برای تزریق به بیماران نیازمند خون مناسب ها و سایر عوامل بیماریهای نوین شناسایی ویروس( با توجه به تکنیک4 

 است.

 های خون است.های جلوگیری از ایجاد لخته در کیسهداشتن خون اهدایی، یکی از راه( گرم نگه5 



 

 

دست به انجام تحقیقی زد. او در این تحقیق از یک گوسفند  Medicago sativaهای گیاه تأثیر گوسفند بر تراکم بوته پژوهشی برای بررسیدانش -39

( استفاده کرد. در قسمت اول تحقیق، 1( و یک آهو )شمارة 3(، یک گوسفند چهار ساله )شمارة 5(، یک گوسفند دو ساله )شمارة 2یک ساله )شمارة 

را در طول زمان در حضور چهار حیوان  Medicago sativaتراکم گیاه 

صورت مستقل بررسی کرد. در قسمت دوم آزمایش تراکم گیاه فوق به

Medicago sativa  (، در حضور روباه و 4را در حضور روباه )شمارة

(، در حضور روباه و آهو با هم 6گوسفند چهار ساله با هم )شمارة 

 7نمودار تراکم گیاه را در ( در طول زمان بررسی کرد. این 7)شمارة 

 دهد.آزمایش فوق نشان می

دست آورد. در مربوط را به p valueظر آماری مقایسه کرد و به صورت دو به دو، نها را با هم از دست آمده در آزمایشاین محقق سپس اعداد به

 دار بین دو متغیر است.دهندة تفاوت معنینشان 005/تر ازکوچک P valueکنید جداول زیر بخشی از نتایج او را مشاهده می

P value   P value    P value   

/0006 1 

2 

 /0909 1 

3 

 /0001 1 

4 

/0002 3  /0002 2  /0001 2 

/0001 4  /0001 4  /0001 3 

/1 000 5  /0001 5  /0001 5 

/0013 6  /0003 6  /0223 6 

/0019 7  /0001 7  /0999 7 

 های زیر صحیح است؟با توجه به اطالعات فوق، کدام یک از گزاره 

 I تر بوده است.موفق. روباه در شکار آهو نسبت به گوسفند 

 II تأثیر آهو بر تراکم گیاه .Medicago sativa .شبیه تأثیر گوسفند دو ساله است 

 III در نهایت با باال رفتن سن گوسفند تراکم گیاه .Medicago sativa یابد.داری کاهش میصورت معنیاز نظر آماری به 

 IV آهو نسبت به گوسفند چهار ساله تراکم .Medicago sativa دهد.داری کاهش میصورت معنیرا به 

 1 )I  وII  2 )II  وIII  3 )I  وIII  4 )II  وIV  5 )I ،II ،III  وIV 
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