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  اولین آزمون المپیاد آزمایشی اینترنتی   
WWW.IRBIO.COM    

  
   

  :شھر:                                            نام خانوادگی:                            نام

  :تذکرات 
  :لعھ فرماییدًنکات زیر را حتما مطامند است دانش پژوھان گرامی ، ضمن آرزوی موفقیت برای شما خواھش

   می باشد نمره١٠٠ درمجموع دارای و  سوال تشریحی۵ و  سوال تستی۴۵  این آزمون شامل-١
  می باشد بھ شرح زیر میزان آن و  منظورخواھد شدنمره ی منفی نادرست بھ سواالت تستی پاسخ برای -٢

   نمره ی سوالنصف : گزینھ ای٣    سواالت 
   سوال نمره ی ثلث: گزینھ ای۴    سواالت 
   نمره ی سوالربع : گزینھ ای۵    سواالت 

  ! استفاده از ماشین حساب ، کامپیوتر و کتاب مجاز می باشد -٣
   می باشد) ساعت۵( دقیقھ ٣٠٠ مدت آزمون بھ طور قانونی -۴
در پاسخ  را نظرشماره ی گزینھ ی مورد  دقت داشتھ باشید فقط .اده شده است قرار د، در فایل زیپ  پاسخ نامھ ھمراه سوال -۵

ا  (نامھ وارد کنید ا ب ی ف ی د وارد ک... اگر ال زار تصحیح نخواھ رم اف د ن ز) کردنی شریحی را نی واالت ت ا ، پاسخ س م  ب ھ رق س
   سوال مربوطھ بنویسید شماره ی حساب کرده و روبرویاعشار

د بھ ھیچ وجھ تصحیح یرتر ارسال شو می باشد پاسخ نامھ ھایی کھ د٣٠/۵/٨٩ روز ٢۴ساعت وقت تحویل پاسخ نامھ ھا تا  -۶
  . می باشد sanjesh@irbio.com ایمیلی کھ پاسخ نامھ ھا را باید بھ آن ارسال نمایید . نخواھند شد

 نشان داده خواھد شد کھ فقط شامل رتبھ ھا ، مدال ھا ، www.irbio.com ھمان شب در سایت  صبح فردای۶ نتایج ساعت -۵
   فرستاده خواھد شدبھ ایمیل ھمان شخص  فقطریز نمرات و درصد کسب شده. اسامی و نمودارھای مقایسھ خواھد بود

ھ بھ صورت پیغام خصوصی در سایت ذکر در ھمان شب برگزاری امتحان  ٢۴ساعت  خود را تا اعتراضات -٧ ھ شناس  شده ب
   بفرستید(Master)مدیر سایت 

ث آزاد  -٨ ا بح د شد ، ام ما خواھ ادگیری ش ث ی واالت باع افتن پاسخ س رای ی ب ب و در کت ست و ج از انجام تقلب بپرھیزید ، ج
د  ل می کن ما را زای م حق ش واالت ھ واب س م پیرامون سواالت در چت روم سایت یا در مسنجر ھای مختلف برای یافتن ج و ھ

   خواھد شدمحروماگر تقلب کسی ثابت شود از شرکت در آزمون ھای بعد ًایت کامال پیگیر خواھد بود و مدیریت س. دیگران
   پاسخ دھید سوال تشریحی١و   سوال تستی١٠ بھ حداقل، باید  تصحیح پاسخ نامھ دانش پژوھان عزیز برای -٩
  
  

  با آرزوی موفقیت برای شما
  علی رستم نژاد



  ) نمره١ ( بھ ترتیب کدام اند؟B و A. اقد سلوم را نشان می دھدشکل مقابل بدن یک جانور ف. ١
 
   ، مزودرملولھ ی گوارش )لفا

  حفره ی عمومی ،  آندودرم  )ب
  مزودرم ، آندودرم )ج
  حفره ی عمومی ، حفره ی گوارشی )د
   مزودرم ، لولھ گوارش)ھ
  
  
  )نمره٢ ( در مورد تکامل و رده بندی جانداران صحیح می باشد ؟تعاریف کدام .٢
I.عوامل برھم زننده ی تعادل ھاردی واینبرگ در طول زمان عامل ایجاد تکامل خرد می شوند   

II.رانش ، جھش و برتری ھتروزیگوتی بھ ترتیب باعث کاھش ، افزایش و حفظ گوناگونی ژنتیکی می شوند   
III.می باشد) ھم نیایی(عی رده بندی پارافیلتیک اساس نوع ماده ی دفعی نیتروژن دار نو گروه  بر٣ان بھ  تقسیم بندی جانور  
IV.تکامل مولکول ھای ناپایدار بھ علت عدم ثبات ساختار ایجاد شده کندتر از مولکول ھای پایدار انجام می گیرد   
V. بسامد ژنوتیپی را در یک جمعیت تغییرمی دھدوابستھ بھ خصوصیات ژنوتیپی و فنوتیپی می باشد جفتگیری کھ   
  
  V و II و I )ھ         IV و III و II )د       III و II و I )ج             IV و III و I )ب           V و IV  وIII )لفا
  
  
ھمان طور کھ می دانید دستھ ای از پروتئین ھا صلب و دستھ ای انعطاف پذیر ھستند ، با توجھ بھ علت نام گذاری و آنچھ . ٣

  ) نمره١( پروتئین ھای نام برده در کدام گزینھ ھمگی انعطاف پذیر ھستند؟ یید بگواز عملکرد پروتئین ھا می دانید ،
  
   ترومپومیوزین               – کراتین – آلدوالز –الکتوفرین  )ب             GH -  ایمونوگلوبولین– فسفوفروکتوکیناز–ھلیکاز )لفا

   ریبونوکلئاز– پورین – میکروتوبول –لیزوزیم  )د     اکسی توسین                      – کالژن – انسولین – CD4 )ج
  
  
 شکل زیر نموداری معروف بھ منحنی بقا می باشد کھ تعداد افراد موجود در جمعیت در سن خاصی را نشان می دھد ، .۴

ونھ ی مختلف  گ٣ گونھ ی مختلف در این جدول کشیده شده است حال با توجھ بھ نمودار ٣ھمانطور کھ مشاھده می کنید نمودار 
  :بھ ترتیب از چپ بھ راست کدام گونھ 

  بھ قاعده ی ھرم بیوماس نزدیک تر است. ١
   آمیزش و تولید مثل در آن زیادتر است. ٢
  احتمال مرگ در تمام زندگی یکسان است. ٣
  رقابت در آن بسیار شدید می باشد. ۴
  )نمره٢(
  
   I – I – II – I )لفا

  III – I – II – III )ب
  I – I – II – III )ج
   I – III – II – I )د
 III – III – II - III )ھ
  
  
در شجره نامھ ی روبرو کھ بیماری ژنتیکی بسیار بسیار نادر غالب اتوزومی را در خانواده ای نشان می دھد چند درصد  .۵

  )نمره٣( با زنی سالم فرزندی بیمار بھ دنیا بیاید؟ Xاحتمال دارد با ازدواج فرد 
  
  %١٠٠ )لفا

   %٨٣.٣٣ )ب
  %٧۵ )ج
   %۶٢.۵ )د
   %۵٨.٣٣ )ھ
  



  
  ) نمره١(بھ تصویر روبرو بنگرید ، کدام عبارات در مورد جانداری کھ در تصویر می بینید درست می باشند؟ . ۶
  
I (جانداری ھاپلویید می باشد و فقط از طریق غیرجنسی تولید مثل می کند  

II (ای کاذب از آن خارج می شود روزن دار و از جنس آھک دارد کھ پ یپوستھ  
III( جانداری دیپلویید می باشد و بیشتر از طریق غیرجنسی تولید مثل می کند  
IV (باده مورد استفاده قرار می گیردمپوستھ سیلیسی دارد کھ در ساخت سنگ س  
V (می شود جابجا منافذ پوستھ اشد ترشحی حاصل ازبا سر خوردن روی موا   
  
  V و IV و III )د                          II و I )لفا
 V و IV و I )ھ                     V و II و I )ب 

 IV  وI )ج
 
    
چگونگی بروز یک : محققان علم رفتارشناسی برای شناخت یک رفتار بھ دنبال یافتن جواب برای دو نوع پرسش ھستند. ٧

ی شیر نر آمریکایی اقدام کرده اید کھ توضیح این رفتار بدین شما برای بررسی یکی از رفتارھا. رفتار و دلیل بروز یک رفتار
  : گونھ آمده است

  ".شیرنر آمریکایی پس از شکست رھبر پیر یک گلھ و برعھده گرفتن رھبری ، بچھ شیرھای گلھ را می کشد " 
  ) نمره١(کدام موارد در مورد این رفتار درست می باشد؟ 

I (ونھ ی شیرھا می شوداین عمل باعث افزایش احتمال بقای گ  
II (پژوھش در زمینھ این رفتار در پاسخ بھ دالیل بروز رفتار می باشد  

III (این عمل احتمال بقای رھبرجدید گلھ را کاھش میدھد  
IV (شیر با این کار باعث افزایش احتمال آمیزش و تولید مثل می شود   
V ( شیر این عمل را بھ صورت غریزی انجام می دھد  
  
  V و III و II )ھ         V و IV و III و II و I )د        V وIV و II )ج       IV و III و I )ب        IV و III و I )لفا
  
  
  )نمره٢(کدام گیاھان می باشند؟ ) شاخھ( دو تصویر زیر از راست بھ چپ بھ ترتیب مربوط بھ برش عرضی ساقھ .٨
  

     
  
     دم اسب –صنوبر  )لفا

          خزه   –افرا  )ب
   دم اسب–بلوط  )ج
                             سرخس –کاج  )د
   سرخس–نخل  )ھ
  
  
 در ھپاتوسیت موجب سم زدایی مواد می شود ، فعالیت ھمین اندامک در میوسیت موجب افزایش طول Aفعالیت اندامک . ٩

 ) نمره١(ی باشد؟  کدام گزینھ مB در سارکومر می شود ، برش عرضی بخش C و کاھش طول بخش Bبخش 
 
  
  )د                                      )ج                                   )ب)                       لفا



 ۵ تا ١دانشمندی خون چند جانور را بررسی کرد و نتایج زیر را بدست آورد ، با توجھ بھ نتایج اعالم کنید خون جانوران . ١٠
  ) نمره٢(ام جانوران می باشد؟ مربوط بھ کد

  
  مکان ھموسیانین        ھموسیانین      مکان ھموگلوبین  ھموگلوبین                جانور 

  –                  –                 درون گلبول قرمز                         + ١     
                 محلول در پالسما        +          –              –              ٢            
            ٣              –              –               –                 –  
  –                 –               محلول در پالسما              +  ۴            
           محلول در پالسما               +  –              –             ۵            

  
   اره ماھی – عنکبوت – زنبور عسل – حلزون –کبوتر  )لفا

   ھشت پا– کرم خاکی – ملخ – دافنی –قورباغھ  )ب
   کک – ھیدر –مانتیس  – ستاره دریایی –ماھی  )ج
   ھیدر – خیار دریایی – سوسک – خرخاکی – سوسمار )د
   زالو –س  آرابیدوپسی– ھزارپا –نرئیس  –المپری  )ھ
  
  

  )   نمره١( تصویرروبرو کھ با میکروسکوپ الکترونی گرفتھ شده مربوط بھ کدام پروتئین می باشد؟ –. ١١
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )ج           )ب           )لفا
  
  

   )ھ                            )د
   



 و pً ھستند کھ معموال بازوی کوچکتر q و pای کروموزوم ھا در حالت فشرده دارای یک سانترومر و دو بازو بھ نام ھ. ١٢
 برابر q با p) سانترومر در وسط کروموزوم(گاھی اوقات ھم در کروموزوم ھای متاسانتریک .  نام دارند qبازوی بزرگتر 

 کروموزوم مختلف یک جاندارنشان داده شده است کھ طول آنھا متفاوت و ۵در جدول زیر نسبت اندازه ی بازوھای . است
. در جدول ھا نسبت بازوی کروموزوم ھای ستون عمود بھ ستون افقی نوشتھ شده است . حل سانترومر ھا نیز متفاوت است م

 )نمره٢(کدام گزاره ھا درست است؟ 
  
  
  
  
  
  
  
  

I ( کروموزومA و E در آنافاز II) بھ صورت ) ھنگام کشیده شدنVشکل در می آیند   
II ( کروموزومC از کروموزوم Eبزرگ تر است   

III ( سانترومر کروموزومCسط کروموزوم  در و)قرار دارد) متاسانتریک  
IV ( در میوزI احتمال و تعداد تشکیل کیاسما )در کروموزوم ) کراسینگ اوورAاز بقیھ بیشتر است   
V ( بزرگ ترین بازویp برای کروموزوم E و کوچکترین بازوی p برای کروموزوم Dاست   
  
  III و V و II )ھ          II و V و I )د          IV و III و I  )ج           III و I )ب        IIفقط  )لفا
  
  

 ٩ آمینو اسیدھا آورده شده است ، آنزیمی پروتئینی کھ در شکل زیر می بینید از ٩ گروه ھای مختلف و Pkدر جدول زیر . ١٣
آمینو اسید مختلف کھ در جدول زیر آمده و بھ میزان مساوی از ھرکدام تشکیل شده است ، این آنزیم فقط زمانی فعال است کھ 

شکل فضایی خود را حفظ کرده باشد و فقط زمانی می تواند پیچ و تاب خورده وشکل فضایی خود را حفظ کند کھ بار کلی اش 
دانشمندی این آنزیم را با محلول پیش ماده در . ثبت یا منفی باشد آنزیم دناتوره می شود خنثی باشد و در حالتی کھ بار کلی آن م

 محلول اولیھ چھ مقدار می تواند PH نامشخص مخلوط می کند و پیشرفت واکنش طبق نمودار زیر می شود ، محدوده PHیک 
  )نمره٣(باشد؟ 

  
  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  ١٠ تا ٩.۵بین  )ھ             ٩.۵ تا ٨بین  )د           ٨ تا ۶بین  )ج              ۶ تا ۴بین  )ب            ۴ تا ٢بین  )لفا
  

موجوداتی کھ دارای قشر خاکستری چین خورده در مغز خود ھستند و توانایی حل مسألھ دارند برای ارتباط با ھم نوعان . ١۴
  )نمره٢(خود بیشتر از چھ نوع گیرنده ای استفاده می کنند؟ 

  گیرنده نوری )دگیرنده شیمیایی                    )جگیرنده دمایی                       )بیرنده مکانیکی                  گ )لفا
  

در اثر رانش فراوانی این آلل در . یک آلل مغلوب اتوزومی کھ عامل عقیمی مگس سرکھ است در جمعیتی وجود دارد . ١۵
 پس از حداقل چند نسل آمیزش تصادفی ،  تعادل ھاردی واینبرگ بودن جمعیت جدید با فرض در می رسد ،0.5جمعیت بھ 

  )نمره٣( درصد می شود؟ ٢۵فراوانی افراد ھتروزیگوت کمتر از 
   نسل ۶ )ھ                       نسل۵ )د نسل                     ۴ )ج نسل                   ٣ )ب نسل                ٢ )لفا
  

PE PD PC PB PA /  
-  -  -  -  1 PA 
-  -  -  1 0.5 PB 
-  -  1 1 0.5 PC 
-  1  0.25 0.25 0.125 PD 
1 5  1.25 1.25 0.625 PE 

QE  QD  QC  QB  QA  /  
-  -  -  -  1 QA 
-  -  -  1 1 QB 
-  -  1 0.5 0.5 QC  
-  1 1 0.5 0.5 QD  
1 1.25 1.25 0.625 0.625 QE  

COOH  ٢  CYS ٨  SER ١٣  
NH3 ٩.۵  GLU ۴  THR ١٣  

ARG          ١٢.۵  HIS  ۶  TYR ١٠  
ASP ۴  LYS ١٠.۵      



، ھم نیایی ) مونوفیلتیک(تک نیایی :  نوع گروه بندی تکاملی را این چنین ارائھ می کنند٣کارشناسان علم رده بندی  .١۶
برای مثال یک گروه مونو فیلتیک از تمامی زاده ھای آخرین نیای مشترک بھ ھمراه ) پلی فیلتیک(و چند نیایی ) پارافیلتیک(

با توجھ بھ توضیح داده شده بھ نمودار روبرو کھ درخت تکاملی منشأ . رفتھ اند خودش تشکیل می شود کھ در یک گروه قرار گ
گرفتھ از یک جد مشترک را نشان می دھد نگاه کنید و بگویید یک کارشناس رده بندی چند گروه مونوفیلتیک با این درخت 

  ) نمره١ (تکاملی می تواند بسازد؟
  
  ٢١ )لفا

  ٢٢ )ب
   ٢٣ )ج
  ٢۴ )د
  ٢۵ )ھ
  
  

 D و C و B و A محیط ۴ را در  افراد چند گونھ دارای صفات پیوستھتوجھ بھ نمودار روبروکھ میزان مرگ و میربا . ١٧
  ) نمره٢ (نشان می دھد ، کدام تعاریف درست ھستند؟

  
I. امکان گونھ زایی در محیط Dپایین است   

II.  فراوانی افراد قد بلند در محیطD و Aافزایش می یابد   
III. ھ در گذشتھ از نمودار اسب و زرافB و خرچنگ نعل اسبی از نمودار Dتبعیت میکردند   
IV. محیط C محیطی پایدار و محیط Dمحیطی ناھمگن می باشد   
V. محیط B و Aرشد  در انسان محیط متغیر ھستند و IQ از نمودار B کندمی  تبعیت  
  
 V و III و I )ھ     V و IV و II )د     V وIII و I )ج        IV و II )ب      IIفقط  )لفا
 
  

    دارد ؟ مورد اثر بیشتریبر کدام A میلین دار را نشان می دھد تغییرات طول یتصویر روبرو برش عرضی نورون. ١٨
     ) نمره١(
   مدت زمان بین تحریک تا رسیدن بھ پتانسیل آرامش )لفا

  میزان آزاد سازی استیل کولین از انتھای نورون  )ب
  امش نورون پس از تحریکپتانسیل آر )ج
  ارتفاع نمودار تغییر پتانسیل نورون )د
  سرعت ھدایت پتانسیل عمل نورون )ھ
  
  
  

  )هرمن ٢( را نام گذاری کنید؟ B و Aبھ ترتیب حروف . تصویر روبرو برش عرضی ساقھ ی گیاھی را نشان می دھد. ١٩
  
  دایره محیطیھ –پارانشیم پوستی  )لفا
  
  ودرم  آند–پارانشیم پوستی  )ب
  
   دایره محیطیھ –آوند آبکش  )ج
  
   آندودرم –آوند آبکش  )د
  
   غالف آوندی–پارانشیم پوستی  )ھ
  
  
  
  
  



 بھ گروه ھای مختلفی تقسیم می کنند طبق جدول زیر  یا تعداد بخش ھای تشکیل دھندهپروتئین ھارا بر اساس تعداد دامین. ٢٠
  ببینید ی توانید تعدادی از این گروھھا و نام آن ھا رام

  
  

  ) نمره٢( کدام گروه ھا جای دارند؟ در) از راست بھ چپ(با توجھ بھ شکل ھای بھ چھار تصویر  بنگرید و بگویید بھ ترتیب 
  

      
  
   تترامر – تریمر – دودسامر –ھگزامر سطحی  )ب   ر                        اوکتام– تریمر – ایزوساھدرن –ھپتامر  )لفا

   رامر تت– ھگزامر – دودسامر –ھپتامر  )د مر                          اوکتا– ھگزامر – ایزوساھدرن –ھپتامر  )ج
   تترامر – تریمر – ایزوساھدرن –ھگزامر سطحی  )ھ
  

  )هرمن ١( ؟دنک یم دوس رتشیب ھیقب زا ھنوگ مادک دییوگب دشاب ریز فیراعت قبط E ات A ی ھنوگ 4 نیب طباوراگر  .٢١
* A اب B و دراد یرایمھ D دنک یم راکش ار  
* B اب D و دراد یرایمھ C دنک یم راکش ار  
* C دناوت یم A دنک راکش ار   
* D اب C دنک یم هدافتسا وا یفاضا یاذغ زا و دراد یگرسفمھ  
  
 D )د                                 A )ج                               C )ب                            B )لفا
  
  

  

                         نام گروه                     شکل                       نام گروه                  شکل                    نام گروه             شکل

  
  

    دیمر           
  

    پنتامر          

  
  اوکتامر             

  
  
  

  تریمر           
  

  

  
  

    امر سطحیھگز        

  
  

  دودسامر              

  
  

    تترامر سطحی        

  
  ھگزامر           

  

  
  ایزوساھدرن             

  
  

  تترامر          
  

  
  ھپتامر            

  

  
  سودوھپتامتریک         



ھمانطور کھ مشاھده می کنید اسپیروژیر . شکل روبرو اسپیروژیر را نشان می دھد کھ نوعی جلبک سبز دریایی می باشد . ٢٢
 نیز بھ تعداد زیادی درون Xداده شده با حرف اندامک نشان . فتواتوتروف و دارای کلروپالستی نواری شکل می باشد 

  ) نمره٢ ( صحیح می باشد؟Xکلروپالست نواری شکل موجود می باشد ، کدام موارد در مورد اندامک 
 
I (این اندامک جزو اندامک ھای غشادار و دستگاه غشایی درونی می باشد  

II (ئیک اسید می باشداین اندامک  تشکیل شده ازتوده ی پروتئینی احاطھ شده با نوکل  
III ( می باشد... این اندامک محل تولید محصوالت ذخیره ای مانند نشاستھ و  
IV (این اندامک حاوی مقدار زیادی آنزیم روبیسکو می باشد  
V (این اندامک برای افزایش کارایی فتوسنتز و گیرانداختن فوتون ھای پرانرژی خورشید بھ کار می رود  
  
  
 Vفقط  )ھ        IV و III )د       III و II و I )ج       IV و III و I )ب          V و II و I )لفا
  
  
  
  

 صفحھ ی دایره مانند با قابلیت پخش تصویر در جعبھ قرار می دھیم کھ بھ ۶ در آزمایشی مشابھ جعبھ اسکینر جای اھرم ، .٢٣
 ثانیھ ۵ با لرزش جعبھ و صدایی وحشتناک بھ مدت  تصویر روشن ھمراه۶ دقیقھ یک بار ناگھان ۵ھر . فشار حساس می باشند 

، ھنگام پخش تصویر و صدا اگر موش بھ ھر کدام از )  دقیقھ ی دیگر۵تا (پخش می شود و پس از آن تصاویر محو می شود 
یری صفحھ ھای دایره ای پخش کننده تصویر فشار وارد نماید بھ او پاداش یا مجازات داده خواھد شد شکل زیر نحوه قرار گ

 سفید می باشد ، پاداش آن برعکس می باشد ؛ اگر بھ D  تصویر از ھمھ ترسناکتر وAتصاویر را نشان می دھد کھ تصویر 
 فشار وارد شود عکس العملی نشان داده نمی C و E فشار وارد آورد شوک الکتریکی بھ موش وارد می شود ، اگر بھ Dصفحھ 

جدول زیر شماره !  فشار وارد شود یک پنیر خوشمزه در جعبھ می افتدAندم و اگر بھ  وارد شود چند دانھ گB یا Fشود، اگر بھ 
را نشان می دھد ، با توجھ بھ جدول نشان ) فشار بھ ھر صفحھ(ی تکرار نشان دادن تصاویر و عکس العمل موش در آن تکرار 

 C بار بھ صفحھ ی ٢ ثانیھ پخش تصاویر ۵ام موش در آن 5ًمثال در دفعھ ی (دھید موش بھ ترتیب کدام مراحل را طی می کند؟  
  ) نمره٢) ( فشار وارد آوردDو یکبار بھ صفحھ 

  
F E D  C B A شماره تکرار  

  +  ++  +      1  
    +  ++      5  
  +  +        10  
  +         25 
            50  

+  +         100 
+           200 
+          +  500  

          +  1000  
          ++  2000 

+       +  ++  5000 
  

   ...– شرطی شدن فعال – شرطی شدن کالسیک – خستگی– شرطی شدن فعال –ترس و فرار  )لفا
   ...– شرطی شدن فعال – شرطی شدن فعال – عادی شدن – شرطی شدن فعال –ترس و فرار  )ب
   ...– شرطی شدن فعال – عادی شدن – شرطی شدن فعال – شرطی شدن کالسیک –حملھ  )ج
   ...– حملھ – شرطی شدن فعال  – عادی شدن –طی شدن کالسیک  شر–ترس و فرار  )د
    ...– حملھ – شرطی شدن فعال – عادی شدن – شرطی شدن فعال –حملھ  )ھ
  
  

  ) نمره١( کدام پراکنش در طبیعت بین افراد یک گونھ نا محتمل تر است ؟ . ٢۴
  
  )نامنظم(پراکنش تصادفی  )ج)                   منظم(خت پراکنش یکنوا )ب)                  دستھ ای(پراکنش توده ای  )لفا
  



 گروه  نفری  کھ پدر۴در خانواده ای دارد ه ھای خونی برابر است چند درصد احتمال در جامعھ ای کھ فراوانی آلل گرو. ٢۵
  )نمره٣( دو فرزند آن ھا مشابھ باشد؟ ھر) فنوتیپ (گروه خونیدارد ،  B گروه خونی  و مادرAخونی 

  
   %٧٧.٧٧ )ھ %             ۶۶.۶۶ )د %           ۵۵.۵۵ )ج %              ۴۴.۴۴ )ب %         ٣٣.٣٣ )لفا
  

 و مشخصات آن طبق شماره ای کھ نوشتھ شده است  پروتئین مختلف را می بینید ، کدام پروتئین۴ در جدول زیر مشخصات .٢۶
  )نمره٢(درست می باشد؟ 

  
  پسینپ: ١پروتئین شماره  )لفا

  آلبومین: ٢پروتئین شماره  )ب
  میکروتوبول: ٣پروتئین شماره  )ج
  روبیسکو: ۴پروتئین شماره  )د
   ھموگلوبین: ۵پروتئین شماره  )ھ
  
  

  ) نمره١(کدام موارد در مورد تصویر روبرو صحیح می باشد؟ . ٢٧
  
 I ( ابرالکترونی مولکول بزرگ بھ طور یکنواخت توزیع شده است  

II( می باشدضعیفک پیوند کوواالنسی بین مولکول ھای کوچ   
III(  در گذشتھ بوداین واکنش یکی از عوامل اصلی تشکیل حیات  
IV(این واکنش سبب کاھش آنتروپی محیط می شود   
V( ین واکنش را تسریع می کند از کالس لیگازھا استآنزیمی کھ انجام ا  
  
  
 IVو  III و II )ھ         IV و III )د           V و II و I )ج       V و II )ب       III و I )لفا
  
  

 ١٠٠٠٠ تعداد آن ھا بھ اجازه دادیم باکتری ھایی را رشد دادیم و  ، در آزمایشگاھی جھت بررسی رشد لجستیک و نمایی.٢٨
عداد آن ھا در ھر روز کردیم و میزان تولد و مرگ را روی نموداری کھ در شکل زیر شروع بھ اندازه گیری تعدد برسد سپس 

 روز اول بھ صورت نمایی بود و پس از آن بھ خاطر منابع محدود ٧ ھمانطور کھ می بینید میزان تولد در .کردیمرسم می بینید 
  .   می باشد y  =        2+2X2        x<7 روز بھ صورت تابع دو ضابطھ ای در   تابع تعداد تولد.بھ صورت لجستیک شد 

  X0.5     x>14+100روز            ٧ نمی دھد اما بعد از  روز ھیچ مرگی رخ٧ھمانطور کھ مشاھده می کنید تا 
   ام ١۴  پیش می رود در روز  y = X2مرگ و میر شروع می شود و با نرخ 

  کھ پایان آزمایشات می باشد کل محیط کشت را در معرض پرتو فرابنفش قرار
  درطبق نمودارھا و توابع بدست آمده تخمین بزنید تعداد باکتری ھا . می دھیم 

                                                                                                            )نمره٣(روز دھم چقدر بوده است؟ 
  
   باکتری ھزار۵۴٧ )لفا

   باکتری ھزار۵۴٢ )ب
   باکتری ھزار۵٣٧ )ج
   باکتری ھزار۵٣٢ )د
   ھزار باکتری٨۵١ )ھ
  
  

     صفحھ بتا         مارپیچ آلفا  درون سلولیکار               چند واحدی          جایگاه فعال         انعطاف پذیری         حاللیت درآب        پروتئین
١  +  +  +  +  +  +  +  
٢ +  –  –  +  +  +  +  
٣ –  –  –  +  –  +  +  
۴ +  +  –  –  –  +  +  
۵  +  +  –  +  +  +  –  



 شکل . زیر می بینید در ایجاد پتانسیل عمل مھمترین نقش را دارند لت ھای مختلف آن ھا را در شکل کھ حادو کانالی را .٢٩
کھ می بینید در ھمانطور . دیگر نیز نمودار اختالف پتانسیل درون سلول را ھنگام تحریک و ایجاد ایمپالس نشان می دھد

در کدام گزینھ عدد مرحلھ و حالت .  در کانال ھا دیده می شود E  تاA مرحلھ ی دپالریزاسیون یک یا چند حالت ۵ھرکدام از 
  ) نمره٢(کانال ھای سدیم و پتاسیم  درون آن مرحلھ اشتباه نوشتھ شده است

    
  
 E و D: ٢مرحلھ  )لفا

 C و D: ۵مرحلھ  )ب
  C و B: ۴مرحلھ  )ج
 B و A: ٣مرحلھ  )د
 D و C: ١مرحلھ  )ھ
  
  

  غیرقطبی ، قطبی ، آروماتیک ، باردار منفی ، باردار مثبت:  گروه تقسیم بندی می کنند ۵ا را در می دانید کھ آمینو اسید ھ .٣٠

  

  
 گروه ھای  کھ در زیر مشاھده می کنید کشف کردند ، بھ ترتیب از راست بھ چپRدانش مندان چند آمینواسید دیگر با گروه ھای 

  ) نمره ٣ ( تقسیم بندی می شوند؟)ار،آروماتیکقطبی،غیرقطبی،بارد ( در کدام گروھھاD تا Aجانبی 
  
  باردار ، قطبی ، قطبی ، غیرقطبی )لفا

  آروماتیک ، باردار ، آروماتیک ، غیرقطبی )ب
  آروماتیک ، قطبی ، باردار ، قطبی )ج
  قطبی بدون بار ، باردار ، قطبی ، باردار )د
  آروماتیک ، غیرقطبی ، قطبی ، آروماتیک )ھ
  
  
  

  



 رونویسی RNAپپتید تشکیل شده از .  پلیمراز رونویسی شده است RNA ، توسط DNAکلئوتیدی روبرو در توالی نو. ٣١
  ) نمره١(شده از این قطعھ شامل چند آمینو اسید می باشد؟ 

5'- TCATTTTAACTCTATTCGTATGAGTGCATACCGACT -3' 
  

   آمینو اسید١٠ )ھ آمینو اسید             ٧ )د              آمینواسید٢ )ج آمینواسید          ۵ )ب آمینواسید             ٣ )لفا
  
  

 پروتئین ھا می باشند کھ در (folding) اشکال نشان داده شده در شکل زیر فرم ھای شماتیکی از نوع پیچ و تاب خوردن .٣٢
 کربوکسیل را از طرفین با دقت در فرم ھای داده شده بگویید در کدام شکل اگر سر آمینی و سر. طبیعت مشاھده می شوند 

  ) نمره١(بکشیم گره تشکیل می شود؟ 

    )لفا

   )ب

   )ج

                 )د
  
  
  ھیچ کدام  )ھ
  
  

  )نمره٢ ( یافت می شود؟چھ اندام ھا و گیاھانیتصویر روبرو کھ بخشی از برش عرضی یک گیاه می باشد در .٣٣
  

  
  
   برگ و ساقھ دم اسبیان)لفا

  نگان برگ و ساقھ نھاندا)ب
  برگ و ساقھ بازدانگان )ج
  برگ و ساقھ مخروطیان )د
  برگ و ساقھ سرخس ھا )ھ
  

  



  ) نمره١(توانایی کش سانی کدام یک از سلول ھای مرده ی زیر از بقیھ بیشتر می باشد؟ .٣۴
  
  تراکئید )د        فیبر                    )جعناصر آوندی                         )ب اسکلرئید                    )لفا
  
  

ھا   با توجھ بھ جدول شناساگرھای زیر بگویید کدام محلول ظرف مختلف در آب حل می کنیم۵را در  پنج نمک مختلف. ٣۵
  ) نمره ٢( ند داد ؟ رنگ ایندوفنول را بھ قرمز تغییر خواھ

  
  ّآب+ سدیم کلرید  : Aمحلول 
  آب+ پتاسیم استات  : Bمحلول 
  آب+ رید آمونیم کل: Cمحلول 
  آب+ کلسیم ھیدروکسید : Dمحلول 
  آب+ آمونیوم یدید : Eمحلول 

  
  D و B و Aمحلول  )لفا

 E و Cمحلول  )ب
 C و B و A )ج
 E و C و B )د
 Aفقط  )ھ
  
  

  
  

  
ر حالت ھای مختلف میزان کشش ماھیچھ ھای قسمت جلویی شکل زیر حرکت نوعی ماھی را مورد بررسی قرار داده و د .٣۶

 در ھنگام حرکت مستقیم بھ سمت جلو از لحاظ ترتیب زمانی انقباض از کدام بخش عقبی بدن را ثبت کرده است، میانی و 
 را ATP ھنگام تغییر مسیر کدام قسمت از بدن ماھی بیشترین میزان شروع شده و چھ بخش ھایی بعد از آن منقبض می شوند؟

  ) نمره٢ (مصرف می کند؟
  

  
  قسمت عقبی |  قسمت جلویی–ی  قسمت میان–قسمت عقبی  )لفا
  قسمت پشتی |  قسمت جلویی– عقبی قسمت –قسمت میانی  )ب 

  قسمت جلویی| عقبی  قسمت – قسمت میانی –قسمت جلویی  )ج
  قسمت جلویی|  قسمت جلویی – قسمت میانی –عقبی قسمت  )د
  قسمت پشتی|  قسمت عقبی – قسمت میانی –قسمت جلویی  )ھ

  



 تولید می کند و آن ھا را با آنزیم ھا و پروتئین ھای RNA شبیھ سازی آزمایش نیرنبرگ تعدادی دانشمندی بھ منظور .٣٧
   را مورد تجزیھ و تحلیل قرار می دھدRNAمخصوص ترجمھ در سلول مخلوط می کند و سپس رشتھ ھای تشکیل شده از 

باز ھستند کھ یک باز در ٣اری از حداکثر  ھای ساختھ شده را نشان داده ایم کھ ھمگی توالی تکرRNA مورد از دودر زیر 
  )نمره١ ( با دقت در توالی ھا و نتیجھ اعالم کنید ھرکدام از مجھولین چھ بازی ھستند؟. ھر رشتھ نشان داده نشده است 

  عالمت ستاره باز مجھول می باشد: نکتھ
  

  تعداد آمینو اسید ایجاد شده   ساختھ شدهRNAقطعھ   آزمایش
١  (*UA*UA*UA*UA*UA*UA*UA)n نوع ٢   
٢  (*AU*AU*AU*AU*AU*AU*AU)n نوع٢   

  
  می باشد...  باز ستاره دار باز آلی ٢و در آزمایش شماره ی .........  باز ستاره دار باز آلی ١در آزمایش شماره ی 

  A – G )ھ                    U – G  )د              A – U )ج             U – A )ب             G – A )لفا
  

  
  ) نمره١( کدام گزینھ در مورد گیاھان تک لپھ ای و دولپھ ای درست می باشند؟ .٣٨

  عناصر آوندی در رگبرگ ھا وجود ندارد )لفا
  ھیچ کدام از گیاھان تک لپھ ای رشد پسین ندارند )ب
  ریزوم ساقھ ای عمودی و زیر زمینی می باشد کھ در زنبق وجود دارد )ج
  رگ ھای تغییر یافتھ ھستندپیازھا و بنھ ھا ب )د
  کامبیوم آوندی نقش موثری در تولید عدسک ایفا می کند )ھ
  

  
.  سریعتر است  مانند ماکروفاژھاباشد اما این کار در برخی سلولھا پینوسیتوز می غشای اکثر سلولھای دائما در حال .٣٩

ھایی کوچک بھ نام  در گوده ھا بطور کلی گیرنده. باشد می پینوسیتوز تنھا راه ورود اکثر مولکولھای درشت بھ درون سلول
 .اند شده مکھای پوشیده در سطح بیرونی غشای سلول مترا گوده

ھای دیگر  پروتئین فیبریلی بھ نام کالترین و نیز پروتئی ای از یک ھا و بر روی سطح درونی غشای سلول ، شبکھ در زیر گوده
کند کھ تمام  می شود خصوصیات سطح غشا چنان تغییر ھا متصل می گیرندهمولکولھای پروتئینی بھ  ھنگامی کھ. وجود دارد

. رسند می ھای گوده بھ ھم شوند و لبھ رود و پروتئینھای پیرامون آن تدریجا بھ ھم نزدیک می گوده بھ درون سلول فرو می
ی در سیتوپالسم سلول بوجود یک وزیکول پینوسیتوز شود و بالفاصلھ پس از آن ، قسمت فرو رفتھ غشا از سطح سلول جدا می

با توجھ بھ .  اطراف وزیکول را نشان می دھد دو شکل زیر یک وزیکول و نحوه قرار گیری ھر مولکول کالترین در. آید می
   شکل فضایی کالترین و شکل فضایی وزیکول داده شده تعداد کل کالترین ھا را در اطراف وزیکول محاسبھ کنید

  ) نمره٢( ) عدد پنج ضلعی منتظم وجود دارد١٢ عدد شش ضلعی منتظم و ٨ شده  نشان دادهوزیکول در شکل(
  
  
   کالترین٣۶ )لفا

   کالترین٣٠ )ب
   کالترین٢۴ )ج
   کالترین۴٨ )د
   کالترین۵۴ )ھ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



و ھرچھ ھرگاه در یک فیبر عصبی فرکانس ایمپالس ھا را افزایش دھیم فیبر عصبی گرمای بیش از حد تولید می کند  .۴٠
کار کھ فیبر عصبی را در محلولی از ماده ای قرار می دھیم . فرکانس ایمپالس را باالتر ببریم گرمای آزاد شده بیشتر می شود 

آستانھ ی تحریک سلول باال  بدین صورت کھ اختالل ورود سدیم بھ داخل سلول می شوند  و باعثکانال سدیم را اختالل می کند
حال شروع بھ تحریک فیبر عصبی و باال بردن فرکانس . ی در اثر ایمپالس وارد سلول می شودرفتھ و ھمچنین سدیم کمتر

اگر منحنی گرمایی فیبر در حالت معمول با ستاره نشان داده شده باشد ، منحنی گرمایی آن در محلول . ایمپالس ھا می کنیم 
  ) نمره٢ (مختل کننده ی کار کانال سدیم مانند کدام منحنی خواھد شد؟

  
 Aمنحنی  )لفا

 Bمنحنی  )ب
 Cمنحنی  )ج
 Dمنحنی  )د
 Eمنحنی  )ھ
  
  
  
  
  
  

  
  

41. Training excersizes such as jogging, swimming and aerobics have this effect on skeletal muscle 
tissue:  (1 point)  

  
A. increase number of muscle fibers 
B. increase number of mitochondria per muscle fiber 
C. increase number of motor units  
D. increase number of skeletal muscles 

 
 
42.Which statement about water movement in plants is FALSE? (1 point) 
      
a. It occurs in dead cells, called tracheids and sieve elements. 
b. It occurs from a region of high to low concentration 
c. It depends on the cohesive properties of molecules. 
d. It depends on the adhesive properties of molecules. 
e. Water moves from the leaf to the atmosphere by diffusion. 

  
43. A flask of nutrient medium was inoculated with a suspension of yeast cells. 
Every two hours a sample of the culture was taken in order to estimate the growth 
of the population. The sampling continued after the population had reached the 
carrying capacity of the environment. 
Which graph best represents the rate of growth of the population? (1 point) 
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44. The graph below shows a titration curve of a common biochemical 
compound. Which of the following statements about the graph is true? (1 point) 
 
a. The compound has one ionizable function 
b. The compound has three ionizable side chains 
c. Points A and B represent the respective pKs of and side chain carboxyl groups 
d. Point A could represent the range of ionization of an amino function 
e. The maximum buffering capacity of the compound is represented by points A 
and B on the graph 

 
 
 
45. The feature of silky feathers in show fowl is caused by a recessive allele. A pure 
breeding bird with normal feathers was crossed with a bird with silky feathers and 
all the offspring were normal. The offspring were then allowed to interbreed. 
Which of the following statements would be true about the F2 generation? (1 point) 
 
1. the expected ratio of normal to silky would be 3:1 
2. half of the F2 birds would be heterozygous 
3. all males would be silky 
4. a quarter of the F2 birds would be homozygous 
5. some of the normal birds would be pure breeding. 

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

  
  
  
  

  :سوال تشویقی 
  
  

 ) نمره٥ (کدام یک از گزینھ ھای زیر درست است؟. ۴۶
  ھـ )ھ                           د   )د                                  ج )ج                                 ب)ب                        الف)لفا
  

این سوال نمره ی منفی ندارد ولی شما در این سوال بھ شرطی نمره می گیرید کھ گزینھ ای را انتخاب کنید کھ از داوطلبانی کھ 
   . بھ این سوال جواب داده اند کم ترین تعدادشان ھمین گزینھ را انتخاب کرده باشند

   نمره اصلی نمی باشد و بھ عنوان بارم کمکی بھ نمره ی شما اضافھ خواھد شد١٠٠نمره ی این سوال جزو 
  س داده نخواھد شدً اصال انتخاب نشده باشد نمره ی این سوال بھ ھیچ ک توسط ھیچ داوطلبیاگر گزینھ ای باشد کھ

  
  



  :سواالت تشریحی
  
  
 ٣، S ساعت در فاز ٨ ، G1 ساعت در فاز ١٢ ساعت ، ٢۴از این .  ساعت تقسیم می شود ٢۴یک سلول جانوری در طی  -١

 ١٠ دقیقھ در متافاز ، ۵ دقیقھ در پروفاز ٣٠ ساعت در فاز میتوز و تقسیم سلولی می باشد در میتوز نیز ١ و G2ساعت در فاز 
کلشی سین آلکالوئیدی می باشد کھ از تشکیل رشتھ ھای دوک جلوگیری می .  دقیقھ در تلوفاز می باشد ١۵قھ در انافاز و دقی

 ساعت  با کلشی سین ٣کند و سلول را در مرحلھ پروفاز نگھ می دارد اگر محیط کشتی حاوی تعداد زیادی سلول را بھ مدت 
  ) نمره٨(خواھند بود؟  G1فاز غربال کنیم در پایان چند درصد سلول ھا در 

  
  
  
 روز ۵ ھکتار و با استفاده از تورھای گوشگیر در طی ١٠ جھت برآورد جمعیت یک گونھ ماھی در یک تاالب با سطح -٢

تمامی نمونھ ھای بدون عالمت پس از عالمت گذاری بھ .  نمونھ صید گردید 50 ، 60 ، 80 ، 100 ، 50متوالی بھ ترتیب 
 نمونھ عالمت دار صید 2 و 4 ، 3 ، 4 ، 0انده شدند با توجھ بھ اینکھ در روزھای اول تا پنجم بھ ترتیب محیط زیست بازگرد

  ) نمره۶(گردیدند، جمعیت گونھ ی مورد نظر چقدر است؟ 
  
  
  
 شکل شماتیک زیر مسیری عصبی را نشان می دھد کھ ھر پاره خط نشان دھنده ی یک نورون و نقاط بین پاره خط ھا -٣

با . در شکل زیر نیز چند نقطھ و اندام مربوط بھ آن آورده شده است . می باشد) یا اندام ھا(پایانھ ھای سیناپسی دھنده ی نشان 
 پس از دیدن سگی کھ بھ سمت شما حملھ ور است نورون ھا از چند طریق  بھ سمت راستتوجھ بھ یک طرفھ بودن نورون ھا

  ) نمره۵ (بھ ماھیچھ ھای پا برسانند ؟ می توانند پیام فرار را ) چند راه مختلف(
  

  
  
  
  
  
  

  شروع پتانسیل عمل
           ماھیچھ ی پا                                                                                                                     عصب بینایی

  
  
  
  

                                                                                                               
                                                                                                                            مرکز پردازش مغز

  
  
  
  
گ قرار دارد فراوانی افراد دارای گروه ھای خونی بھ شرح جدول زیر باشد  اگر در جامعھ ای کھ در تعادل ھاردی واینبر.۴

  ) نمره۶ ( فرزندی بدنیا آورند کھ بتواند بھ ھمھ ی گروه ھای خونی ، خون اھدا کند؟– B و مادر +Aچقدر احتمال دارد پدر 
  
  



  
  ٣٠/۵/٨٩ یتنرتنیا یشیامزآ نومزآ دیلک

  
١-۵     ١- ٣٧     ١- ٢٨     ٣-١٩     ٢- ١٠ 
٢-۵     ١- ٣٨     ٣- ٢٩     ٣-٢٠     ٢- ١١ 
١- ٣٩     ٢- ٣٠     ١-٢١     ٣- ١٢     ١-٣ 
۴-٢٢     ٣- ١٣     ٣-۴     ٢- ٣١     ۴٠ -۴ 
۵-۵     ١۴ -٣٢     ٢-٢٣     ١ -۵     ۴٢- ١ 
۶-۴     ١۵ -۴     ٢۴-٣٣     ٣ -۴     ۴١- ٢ 
١     ٣-٧۶ -٢     ٣۵-٣     ٢۴ -٣     ۴١- ٣ 
٢     ٢- ١٧     ١-٨۶-۵     ٣۵ -٢     ۴۴ -۵ 
١٨     ١-٩ -۵     ٣     ١-٢٧۶ -٣     ۴۵ -٣  

  
٨١ .١۶/۴٠   
٣٣٨ .٢۵ 
٣. ۴٩٠٠ 
۴. ٠٣٧/٠  

  
  " دیشاب قفوم "
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