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 شناسیالمپیاد زیست 

1395-96سال تحصیلی 

ماهبهمن 7

 * حساب مجاز استاستفاده از ماشین* 

 

دقیقه 240مدت آزمون: 

 مرحله اول

 صحیح است. 5گزینة  -1

 های موجود توجه شود.بندی زیر و شکلبه تقسیم لطفاً

 



 

 

 صحیح است. 2گزینة  -2

 تیگامتوف یاراد دانه بدون اهانیگ هاآن نیب در هک بوده مستقل تیاسپوروف یدارا یآوند اهانیگ ،(Land Plants) یزکیخش اهانیگ نیب در 

 سپ را خود (spore)یهاهاگ داردانه اهانیگ هک چرا اند؛اسپوروفبت به وابسته تیگامتوف یدارا داردانه انواع و هستند( دیرویم کخا در هک) مستقل

 د.سازنیم تیاسپوروف بدنه یرو را ماده و نر یهاتیگامتوف و ردهکن رها شدن ساخته از

ستنده تیگامتوف به وابسته تیاسپوروف و( کخا در ندهیرو) مستفل تیامتوفک یدارا زین( انیگ خزه) آوند بدون یزکیخش اهانیگ

 تیگامتوف یدارا هستند، آوند بدون یزکیخش اهانیگ از هک Polytrichumخزه و دانه بدون یآوند اهیگ یک هک اوشیپرس سرخس نیبنابرا

 (نهاندانه) گندم و سرخ گل ،(بازدانه) سرو. دیرویم کخا در هک اندیمستقل

 صحیح است.  2گزینة  -3

 نارون و کگنجش زبان رد باله و ماند،یم یباق متصل دانه به هک است ماده مخروط (ovuliforous scale)کیتخم فلس از یبخش اجک در دانه یهاباله

 نوع از اهانیگ نیا در وهیم ابد،ییم نیوکت وهیم به لقاح از پس و است تخمدان پوشش از یبخش هک دارد یابرچه شأمن هستند نهاندانه یاهانیگ هک

 .است (Samara)بالدار فندقه

 صحیح است. 2گزینة  -4

 .شودیم دانه شیرو و یخفتگ ستنکش باعث نیبرلیج هورمون

 صحیح است. 4گزینة -5

 توجه شود. روروبهبه شکل 

 

  



 

 

  

 صحیح است. 4 گزینة -6

 زیر توجه شود.به شکل 

 

 صحیح است. 5گزینة  -7

 باشند.به دلیل اینکه محور افقی مستقل و محور عمودی وابسته است غلط می و I IIعبارت 

 شود و فرضیه آزمایش هم که واضح است!!!بازه متغیر مستقل با توجه به فرضیه پژوهشگر توسط طراح آزمایش تعیین می

 صحیح است. 3گزینة  -8

 هم وجود دارد!( 5)نظر برای گزینة  حیح است.ص 2گزینة  -9

 پاسخ در آن نیوکت و رشد جهت شه،یر لکیتش دارند، ییباال(developmental placticity) ینیوکت یریپذانعطاف هک یموجودات عنوان به اهان،یگ در

 مصرف با شود،یم استفاده محصول عنوان به آن در شده ساخته قند و شهیر از هک قند چغندر شتک در. ندکیم رییتغ مختلف عناصر یدسترس به

سوال ه شده که این البته گفت .(2)گزینة  شویم مک آن در قند درصد نیهمچن و افتهی اهشک شهیر توسعه زانیم ،یتروژنین یودهاک حد از شیب

 صحیح باشد! 5تواند گزینة بنابراین می خوادیرو م یو فقط کاهش بازده فتوسنتز است قبل یهاسال از یتکرار

 صحیح است. 5گزینة  -10

 انیب و Cژن در شجه نیبنابرا. شودیم یمادگ نیوکت باعث Bو Cانیب و شده گلبرگ نیوکت به منجر Bو Aیهاژن همزمان انیب گل، نیوکت در

 .شودیم گل یهاحلقه تمام در گلبرگ نیوکت به منجر هاحلقه تمام در BوAوستهیپ

 صحیح است. 4گزینة  -11

 .است حیحص 4 نهیگز نظر مورد اهیگ بودن برگ پهن گرفته نظر در با اما. است متفاوت هم با مختلف اهانیگ درSLAنمودار البته

 



 

 

 صحیح است. 1گزینة  -12

باشد باعث کاهش ماهیان تغذیه کننده از شکارچی میشود و اردک ماهی که ها میباکتریهای جانوری منجر به کاهش سیانوافزایش پالنکتون

 شود.های جانوری میپالنکتون

 صحیح است. 3گزینة  -13

ر دو نفر هاز  2نفر و در گونه  4از هر دو نفر  1رسیم و در گونه بار تولید مثل به نسل هشتم می 7اگر نسل ابتدایی را نسل اول در نطر بگیریم پس از 

 .آیدنفر به وجود می 6

 شود.ضرب می 3در  2و جمعیت گونه  2در  1درنتیجه در هر بار تولید مثل جمعیت گونه 

به  17شود و از تقسیم این دو عدد، حدوداً عدد برابر می 72در نسل هشتم  1شود و جمعیت گونه برابر می 73در نسل هشتم 2نهایتاً جمعیت گونه 

 آید.دست می

 صحیح است. 3گزینة  -14

 شوند.هر دو عبارت با مکانیسم جریان مخالف منجر به حفظ گرما و اکسیژن می

 صحیح است. 3گزینة  -15

ژول  8و  2رژی دریافتی ضرر )برابر از لحاظ میزان خالص ان 4دقیقه( و  45و  15برابر از لحاظ زمان سود ) 3با توجه به اعداد جدول در شکار ملخ 

 باشد.صحیح می 3کند در نتیجه گزینه خالص( می

 صحیح است. 3گزینة  -16

. ردیگیم صورت زتویم میتقس با یزیخشک اهانیگ تمام در هاگامت لیتشک. است دارگل اهانیگ خاص یانیرو سهیک شکل به نر تیگامتوف لیتشک

 گرده دانه یدییهاپلو ومژن یرواز  نه شود،یم نییتع بساک دییپلوید ژنوم اساس بر یتیاسپوروف یناسازگار خود در گرده لوله لیتشک ممانعت عمل

 .شودیم انجام  anticlinal/transverseیعرض صورت به نهاندانه اهانیگ اغلب در سلول میتقس نینخست. (یتیگامتوف یناسازگار خود)

 صحیح است. 4گزینة  -17

 صحیح است. 5گزینة  -18

شود تواند هم باعث قلیایی شدن و هم باعث اسیدی شدن ادرار بگیری و نوع سلول نفرون میپتاسیم هیدروژن نیز با توجه به محل قرارگرچه پمپ 

 باشد. 5رسد بهترین گزینه، اما به نظر می

 صحیح است.  2گزینة  -19

 



 

 

  

 صحیح است. 5گزینة  -20

ها کند که در اثر گرانولگیری میهد که نشانه قطر سلول است و دیگری پراکندگی نور را اندازگیریک حسگر اختالل در عبور نور مستقیم را اندازه می

 دهد.شود و میزان گرانولیسیتی را به دست میایجاد می

 صحیح است. 1گزینة  -21

واقعًا  (125از  25) سفیدهای شمارش شدهدار را به عنوان گلبول سفید در نظر گرفته در نتیجه یک پنجم گلبول در فلوسایتومتری گلبول قرمز هسته

 رسیم.لیتر خون میگلبول سفید در هر میلی 10300000گلبول سفید هستند با تبدیل واحد نهایتاً به 

 صحیح است. 3گزینة  -22

 ده دو بطن برابر است.برون

صحیح است. 5گزینة  -23

بار مثبت آمینواسید الیزین در 

 

pH  شود.میاسیدی به تخریب غشایی منجر 

 صحیح است. 3گزینة  -24

ها و نهایتاً منجر به افزایش های لپتینی در آستروسیتها باید منجر به افزایش گیرندهحذف گیرنده لپتین در نورون 3در صورت صحیح بودن گزینه 

 افتد!!که این اتفاق نمیپاسخ های ایمنی شود در حالی

 صحیح است. 3گزینة  -25

 .صحیح است 2گزینة  -26

AABB         والدین aabb

                                 

AaBb   نسل اول aabb

                                       

  نسل دوم

{
  
 

  
زرد بلند  /05 %    aa Bb  نوترکیب

زرد کوتاه /49 5% aa bb  والدینی

قرمز کوتاه /05% Aa bb  نوترکیب

قرمز بلند /49 5 % Aa Bb  والدینی

/ /  05 05 1 cm درصد 1             1 واحد نقشه 

مورگانسانتی                        



 

 

 صحیح است. 2گزینة  -27

ها منجر به کاهش دهد. اما سایر گزینههای آزاد را افزایش میهای سرطانی میزان نوکلئوتیدها و پروتئینمصرف این دارو و افزایش مرگ سلول

 شوند.میاسید خون اوریک

 صحیح است. 2گزینة  -28

 به راه حل زیر توجه کنید:

 

                                                                  (+فراوانی افراد دیابتی از میان افراد با قند باال )
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 صحیح است.  2گزینة  -29

6/با احتمال   که آزمایش قند ادرارشان منفی شده است بگوییم که دیابت ندارند.توانیم به کسانیمی 7

 صحیح است. 5گزینة  -30

 باشد.می 5ها بهترین گزینه باشد که با جایگذاری اعداد گزینه Gکوچکتر از  Fای بپرد که باید در بازه 

 صحیح است. 3گزینة  -31

وگانه یا دهند. کلسترول و فسفولیپیدهای بدون پیوند دهای دارای ساختار شکسته برای دمای باال مناسب نیستند زیرا سیالیت غشا را افزایش میمولکول

 شود.ت نمیها یافیوتفسفولیپیدهای با پیوند دوگانه ترانس برای کاهش سیالیت در دمای باال مناسب هستند. البته کلسترول معموالً در پروکار

 صحیح است. 4و  2گزینة  -32

در فرد بیمار بلندتر اما به همان میزان نرمال است و از مقایسه دو ستون وسطی هم  RNAشویم که از مقایسه دو ستون سمت چپ شکل متوجه می

ت راست، محصول فعالیت آنزیم در فرد تر و به میزان کمتر است. مطابق با دو ستون سمیافته کوتاهگیریم که پروتئین در سلول جهشنتیجه می



 

 

  

حاضر است و پروموتر برای آغاز رونویسی کارکرد نرمال دارد. فعالیت آنزیمی کاهش  یافته ژناست. در نتیجه، در نمونه جهشیافته کاهش یافتهجهش

 2گزینه منظور طراح  باشد. اما احتماالً دارد که حاکی از ممانعت جهش بر فعالیت آنزیمی است و ممکن است از حذف اینترون هم جلوگیری شده

 است.

 صحیح است. 4گزینة  -33

m سطح قطاع آکسون m m      210 1 10

10 تعداد کانال در هر میکرومتر مربع

9000 تعداد یون سدیم ورودی

/     5 69000 10 10 9 10 2 8 10   

 صحیح است. 4گزینة  -34

ربوط به سلولی با م 2مودار نمربوط به سلولی است که حضور یا عدم حضور گلوکوز تأثیری بر آن ندارد و نرمال و بدون تلقیح وکتور است.  1نمودار 

وابستگی شدید گذر از  3است. نمودار وکتور تلقیح شده است که با توجه به مهار این میل در حضور گلوکوز، این سلول با G1تر به گذر ازمیل بیش

G1 دهد که ناشی از تلقیح وکتور است و این سلول ژن نرمالبه گلوکوز را نشان میG Cyclin1 .ندارد 

 صحیح است. 5گزینة  -35

  به راه حل زیر توجه کنید:

/33 4
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موالربرای تبدیل به میلی                                                            
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 صحیح است. 2گزینة  -37

کند. اما مهارمهارکننده آن است و مهار آن به القای آپوپتوز کمک می Bcl2کنند واندازی آپوپتوز کمک میبه راه و سیتوکروم c 9کاسپاز 

Apaf 1 گیرد و طبق نمودار جلوی آپوپتوز را میCed4 های پستانداران ندارد.ای آپوپتوز در سلولاثر چندانی بر الق

 صحیح است. 3گزینة  -38

 صحیح است. 3گزینة  -39

 3ها غیر از گزینه غلط است در نتیجه همة 1و  2دار بین نمودار به دلیل شباهت میزان مصرف گوسفند یکساله و دوساله و وجود رابطه معنی IIگزاره 

 شود.حذف می
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