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   آزمون المپیاد آزمایشی اینترنتیدومین   
WWW.IRBIO.COM    

   
  :شھر:                                            نام خانوادگی:                            نام

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

ام اطالعات خواستھ شده را -١ ست تم  برای شرکت در این آزمون یا آزمون ھای بعدی نیازی بھ ثبت نام قبلی نمی باشد ، کافی
  . ھمراه پاسخ نامھ تان ارسال نمایید 

ستی۴٠  این آزمون شامل-٢ وع دارای و   سوال ت س می باشد نمره١٠٠ درمجم واالت ت ودن سطح س اال ب ت ب ھ عل ن تی ، ب  ای
  . داده نشده است ھیچ سوال تشریحی نسبت بھ آزمون قبلی آزمون

  می باشد بھ شرح زیر میزان آن و  منظورخواھد شدنمره ی منفی نادرست بھ سواالت تستی پاسخ برای -٣
   نمره ی سوال نصف: گزینھ ای٣    سواالت 
   نمره ی سوالثلث : گزینھ ای۴    سواالت 
   نمره ی سوالربع : گزینھ ای۵    سواالت 

  ! استفاده از ماشین حساب ، کامپیوتر و کتاب مجاز می باشد -۴
   می باشد) ساعت۵( دقیقھ ٣٠٠ مدت آزمون بھ طور قانونی -۵
ت  -۶ ھ شده اس ما در نظر نگرفت وی . در این آزمون پاسخ نامھ ای برای ش واالت را جل ھ ،  پاسخ س ھنگام فرستادن پاسخ نام

   و بھ ایمیل مدیر سایت بفرستیدشماره ی سوال نوشتھ 
د بھ ھیچ وجھ تصحیح  می باشد پاسخ نامھ ھایی کھ دیرتر ارسال شو١٨/۶/٨٩ روز ٢۴ساعت وقت تحویل پاسخ نامھ ھا تا  -٧

  . می باشد sanjesh@irbio.com ایمیلی کھ پاسخ نامھ ھا را باید بھ آن ارسال نمایید . نخواھند شد
ماره سریال۶ و ایمیل ، شھر ، نام و نام خانوادگی دقت داشتھ باشید پاسخ نامھ ای کھ ارسال می کنید باید حاوی -٨   رقم آخر ش

  باشد) مندرج در کارنامھ( رقم آخر کد دانش آموزی ۶یا ھمان ) شماره ی قرمز رنگ در باالی شناسنامھ (شناسنامھ
ا ، اسامی و  نشان داده خواھد شد کھwww.irbio.com در سایت ١٩/۶/٨٩تا غروب روز  نتایج -٩ دال ھ ا ، م ھ ھ  شامل رتب
  . ره خواھد بودنم

 شده بھ شناسھ بھ صورت پیغام خصوصی در سایت ذکر در ھمان شب برگزاری امتحان  ٢۴ساعت  خود را تا  اعتراضات-١٠
   بفرستید(Master)مدیر سایت 

ث آزاد  -١١ ا بح د شد ، ام ما خواھ ادگیری ش ث ی واالت باع افتن پاسخ س از انجام تقلب بپرھیزید ، جست و جو در کتب برای ی
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 یر خواھد بود و ًمدیریت سایت کامال پیگ. دیگران
  پاسخ دھید سوال تستی ١۵  بھ حداقل، باید  تصحیح پاسخ نامھ دانش پژوھان عزیز برای -١٢

  با آرزوی موفقیت برای شما
  علی رستم نژاد



  :مقدمھ
 گفتم داره یھ کتاب میشھ ٢۵سواال رو دیدم تعداد صفحاتو رسونده بھ راستش وقتی ! اینم اولین امتحانی کھ اولش مقدمھ داره 

توی این مقدمھ اول از ھمھ از کسانی کھ اومدن گفتن امتحان بعدی آسون تر باشھ  !  مقدمھ ھم بزارم اولش خوبھ ،واسھ خودش
 امتحان بعدی سخت تر باشھ تا عذر خواھی می کنم چون بعد از برگزاری امتحان  قبلی کلی آدم اومدن تو نظرسنجی ھا گفتن

 تا از سواال طرح شد یھ سری از دانش ٢٠منم با این فرض نشستم بیشتر سواال رو طرح کردم ولی بعد کھ حدود . آماده شیم 
من اینجا از اونا عذرخواھی می کنم چون سواال ... پژوھان گرامی اومدن گفتن آسون تر باشھ و امتحان قبلی خیلی سخت بود و 

طرح شده بود ایندفعھ استثنا این سواالت رو حل کنید دفعھ بعد حتی وزیر ھم بیاد بگھ سواال سخت باشھ من در حد آب قبلش 
تعداد !  آسون ترش کردم ً رو نسبتاسواالیی کھ طرح کرده بودم(!) ولی در طی یک اقدام آسان سازی ! خوردن طرح می کنم

  !  ساختم خوب بشھو در کل یھ جوری سواال رو! سواال رو کم کردم
چون اگھ سر آزمون مرحلھ اول ! دقت داشتھ باشید من فرضم اینھ شماھا توی قبولیھ مرحلھ اول ھیچ مشکلی نخواھید داشت

و ھرچھ سریعتر بھ دورترین   تخلیھ می کنند محل برگزاری آزمون روشرکت کننده ھا نیم ساعت اول% ٩٠دقت کنید حدود 
حتی اونایی کھ زیاد (بقیھ کسایی کھ می شینن سر سواال فکر می کنند % ٩٠ محاسبھ ی من و طبق! محل ممکن پناه می برن

خوب مرحلھ اول رو ھمھ راحت ردش می کنین اما ھدف از طرح سواال و برگزاری آزمونا قوی تر . قبول میشن ) نخوندن
کھ می خونن واسھ طال می خونن نھ مرحلھ  اونایی !شدن دید شما نسبت بھ سواالی المپیاد زیست در سطح مرحلھ دوم و سومھ 

 پا میشھ از اونور  بعد از برگزاری آزمون آزمایشی اول طرفالبتھ یھ سری افراد شوت ھم پیدا می شن این وسط مثال! اول
   ؟خوب من چی باس بھش بگم ؟؟!!!  سواالی خودتھ .........دنیا بھم ایمیل میده می گھ اینا کھ سواالی مرحلھ اول نیست کھ 

و داده ھایی کھ از یھ ) دقت کنید پایھ(فکر کنم معنیش اینھ با یھ سری اطالعات پایھ ... تحلیل؟ :  معنای واژه ی روبرو چیھ 
قانع کننده و یھ جوری داده ھا رو بھم ربط بدید یھ جواب ) تحلیل کنید(سری تحقیق یا آزمایشی بدست می آورید بشینید فکر کنید 

حاال طرف میشینھ صبح تا شب اونقدر علم زیست می کنھ تو مغزش بعد کھ فکر می کنھ ...  یھ دانشمنده این کار. ارائھ بدید 
 چون ھیچ ! و قبول نمیشھ .....شده مغز متفکر عالم و تمامی علوم الھی رو فھمیده میشینھ سر سواالی مرحلھ دو یا حتی یک

  ... می سوزه این فشارا رو میاری بھشخوب مغزت!  کیلویی نمیزاره ١.۵جای تحلیلی واسھ اون مغز 
شاید حتی باورتون نشھ یھ صفحھ ! یکی از آشنایان وقتی درس می خوند کل کلمات کتاب درسی رو حفظ می کرد خط بھ خط

بعد وقتی ازش می پرسم خوب این پاراگراف مفھومش چیھ ! کتاب درسی رو از حفظ می گفت بدون اینکھ کلمھ ای جا بندازه 
  ...)متوجھ نشده چھ برسھ بھ اینکھ معلومھ حتی سوال منم ! (منو نگاه می کنھ  ... میشینھ عین

   بھ کار ببریم؟ بھ تصویر زیر نگاه کنین و در زندگی روزمرهخوب حاال چھ جوری علم رو در مسیر حل مسالھ

  
از ھمونایی ( کشیده شده زانو دایره ھایی کھ.  وصل میشھ  آخرش بھمتصویر یک لولھ کشی خروجی یک آپارتمانھ کھ لولھ ھا

ب حمام ھا و بھ نظر شما اگھ آ! ًمی باشد اصوال ھم ھرچی رسوب و آشغالھ اونجا گیر میکنھ!) کھ سر پیچ جاده ھا میزارن 
!!  تا لولھ کش اومدن و رفتن١٠٠ً واسھ ھمین مسالھ ساده  تخلیھ نشھ آشغال در کدوم زانو گیر کرده؟دستشویی ھربار باال بیاد و

یکی کھ می گفت کل لولھ ھای خونھ رو باس بکوبیم ! رکدوم تحلیالی بی خود می کردن ھیچکی نتونست مشکلو حل کنھھ
  .است.... این مسالھ باال نشون می ده علم بی عمل !  یعنی چی٨٨ باز می گن متوسط ھوشی  !عوض کنیم

 ؟؟؟ خیلیا چون قبولی در مرحلھ دوم سخت تره می بھ نظر شما سواالی مرحلھ اول سخت تره یا مرحلھ دوم! راستی یھ سوال 
یھ لحظھ فرض کنید سواالی مرحلھ اولو جلوتون بزارن ! اما قاتی نکنید مرحلھ دوم قبولیش سختھ نھ سواالش! گن مرحلھ دو 

  !اونوقت می فھمید کدوم سخت تره) یعنی تشریحی باشھ! (اما سواال گزینھ نداشتھ باشھ
 باھوش تره یا حل کننده ی سوال؟ یا یھ جور دیگھ بگم بھ نظرتون  ھوشی بھ نظر شما طراح سوال!خوب حاال یھ سوال دیگھ 

 تحلیالی خودتون رو بھ ایمیل ؟!نویسنده ی یک فیلم جنایی پیچیده باھوش تره یا بیننده ای کھ می تونھ بفھمھ قاتل کدومھ 
com.irbio@prfشوخی! ( اگھ نفرستین پاسخ نامھ تون تصحیح نمی شھ ،ًحتما ین  بفرست(!  
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  ) نمره0.5(؟ چھ نام داردجانوری کھ در شکل زیر می بینید . ١

  
  

  گاو نر)     دخرس                 ) االغ                    ه) ج        مورچھ            )   ب      عنکبوت           ) الف
  
  
  
  ) نمره0.5 (تصویر مقابل چھ چیزی را نشان می دھد؟. ٢

  
  

  ریشھ دولپھ ای) الف
  

  ساقھ تک لپھ ای) ب
  
  ریشھ بازدانھ) ج
  
  ساقھ دولپھ ای) د
  
  ریشھ تک لپھ ای) ه
  
  
  
  
فراد ھتروزیگوت چند باشد و جمعیت بر روی تعادل ھاردی واینبرگ باشد ، فراوانی ا % ۵٠اگر فراوانی آللی در جمعیت . ٣

  ) نمره0.5(برابر فراوانی افراد ھموزیگوت می باشد؟ 
  

   برابر4)  برابر                    ه2)  برابر                   د1)  برابر                ج1/2)  برابر           ب1/4) الف
  
  
  ) نمره0.5(رایج ترین شکل ذخیره انرژی در سلول کدام می باشد؟ . ۴
  

  GTP) پیرووات                       ه)                  دATP) گلوکز                    ج) سلولز                 ب) الف
  
 
کدام یک از موارد زیر مھمترین مشخصھ ی یک ماده محلول در آب در رابطھ با انتشار آن از میان یک غشا سلول می . ۵

  ) نمره١( باشد؟ 
  شکل سھ بعدی) حاللیت در چربی          ه) بارالکتریکی             د) وزن مولکولی           ج)      بقطر آبی   ) الف



 ،  را در پیش می گیردآمیزش ھمسان پسندانھھ از نسل چھارم بھ بعد ناگھان رویھ ی کنمودار زیر جمعیتی را نشان می دھد . ۶
 دو گروه و در جمعیت ھای دیپلوییدی دو آللی با رابطھ با رابطھ غالب مغلوبی و آللی در این رویھ در جمعیت ھای دیپلویید د

بین گروه ھا آمیزشی انجام  تشکیل می شود کھ فقط بین افراد داخل ھر گروه آمیزش انجام میگیرد و  مجازی گروه٣ھم توانی 
م توان در این آمیزش ھا دخالت دارند نشان دھید نمی گیرد ، با توجھ بھ نمودار ھای نشان داده شده و با توجھ بھ اینکھ دوآلل ھ

  ) نمره٢ (کدام گزینھ نمودار و تعریف مربوط بھ آن را درست نشان می دھد؟
  

  نمودار فراوانی بیمارھای مغلوب اتوزومی : A) الف
  نمودار فراوانی فنوتیپ مغلوب در جمعیت : B) ب
  نمودار فراوانی افراد ھتروزیگوت : C) ج
   ھتروزیگوت با ھموزیگوت  احتمال آمیزش افرادنمودار : E) د
  نمودار اختالف فراوانی افراد ھموزیگوت و ھتروزیگوت : G) ه
  
  
  
  
  

  
 کارایی آنزیم ھای ساختھ شده بسیار باال می باشد و بھ طور .ر گیاھی را نشان می دھدمسیر روبرو مسیر سنتز رنگیزه د .٧

اگر دو آنزیم بر یک پیش ماده اثر بگذارند بھ طور مساوی کل . ید تبدیل می کند کامل رنگیزه ی پیش ماده را بھ رنگیزه ی جد
 ی جدید رنگیزه ھا ترکیبیرنگیزه قبل را بھ رنگیزه ھای جدید تبدیل می کنند کھ اثر کلی  آن بر روی گل بھ صورت رنگ

 یکی از با تکرار(می باشند "  ، آبی ، سبزسفید ، قرمز ، زرد" یکی از رنگیزه ھای VI تا I رنگیزه ھای .نشان داده خواھد شد
  )رنگیزه ھا
  

 A                                  آنزیم B                             آنزیم E                                           آنزیم 
  

  C         آنزیم                                                                   
  

 D                                                                                          آنزیم 
                                                                                

                                          
                                      

                                         
  

 عدد از آن ھا چیده شد و بھ عنوان رنگیزه مورد بررسی ۴١٠٠در یک گل خانھ کھ تعداد زیادی از این گل ھا یافت می شد 
   نتایج شمارش گل ھا بدین گونھ بوده است. قرار گرفت 

  آبی+ قرمز + زرد  = خاکستری |سفید + رنگ = رنگ روشن : توجھ  
  

  تعداد گل  رنگ گل  تعداد گل  رنگ گل
  ٣٢۵  زرد روشن  ١١٣٢  سفید
  ٣٢٣  آبی روشن  ۴٨١  سبز

  ٩٧٠  سبز روشن  ٣۵  قرمز
  ٠  قرمز روشن  ١۴۵  زرد
  ٠  بنفش روشن  ١۴۴  آبی

  ٠  نارنجی روشن  ١٠٩  نارنجی
  ٣٢٩  خاکستری  ١٠٧  بنفش

  
 I و طبق نسبت ھای موجود بین رنگیزه ھا بیان کنید کدام یک از رنگیزه ھای طبق اطالعاتی کھ در جدول باال نمایش داده شده

  )هرمن ۶( بھ رنگ قرمز می باشد؟ VIتا 
  

  VI)                     هV)                             دIV)                        جIII)                     بII) الف
  
  

I  II III 

IV  

V 

VI 



   است کھ در جانوران مشاھده شده و در علم رفتار شناسی کاربرد دارندتعریفات زیر برای رفتاراتی. ٨
  

  ایجاد فاصلھ ی کوتاه بین تحریک تا پاسخ بھ محرک کھ ناشی از تاخیر انتقال ایمپالس در سیناپس ھا می باشد: نھفتگی
  سخ در برابر محرکو مکانی و سپس ایجاد پا) انباشت زمانی(انباشتھ شدن تحریکات در فاصلھ ھای زمانی : انباشت
   مکانی و زمانی تضعیف و نابودی پاسخگویی بھ یک محرک پس از ایجاد فرکانسی از تحریکات:خستگی

   و جلوگیری از تحریک آن بوسیلھ ی آکسون ھای دیگر ایمپالس جلوگیری از انتقال پیام توسط آکسون بوسیلھ ی یک :بازداشت
  

 یا  کھ بھ شکل خاراندن ھا پاسخ او بھ محرکاز بدن سگ نشان می دھد کھ نقطھ ٣ر  د رااتینمودار روبرو ایجاد تحریک
 خط نشان ٣ .  نشان می دھد را ھنگام خاراندن میزان انقباض ماھیچھ ی پاY زمان و محور X بروز می کند ، محور  انعکاس

 . ک را نشان می دھدنگ بھ معنی تحریک آن قسمت و طول آن مدت تحری موضع از بدن سگ و قسمت ھای پرر٣داده شده 
  ) نمره٣(با توجھ بھ نمودار روبرو بگویید بھ ترتیب کدام وقایع رخ می دھد 

  

  
  

                              خستگی – بازداشت – انباشت – نھفتگی)                             ب انباشت – نھفتگی – خستگی –انباشت ) الف
   انباشت – نھفتگی – خستگی – نھفتگی) تگی                             د خس– بازداشت – خستگی –انباشت ) ج
   انباشت – خستگی – انباشت –بازداشت ) ه
  
  گیاه با شکل شماتیک از دیاگرامنظم و ترتیب و آرایش برگ را در طول ساقھ فیلوتاکسی گویند ، در شکل زیر سھ نوع. ٩

  ) نمره٢ ( چگونھ خواھد بود؟۴ گیاه شماره  دیاگرام برگی با توجھ بھ آن بگویید آن ھا نشان داده شده استبرگی و فیلوتاکسی

  خرزھره:٣گیاه نارون : ٢  گیاهیاس بنفش : ١گیاه 

  خرزھره  : ٣دیاگرام نارون : ٢دیاگرام یاس بنفش: ١دیاگرام 



   ؟: ۴ دیاگرام کتان : ۴گیاه شماره 
  

  )                      د)      ج             )                ب) الف
   
  

.  حل کرده و شروع بھ تیتر آن کردیم [+H] موالر ١در آزمایشگاه بیوشیمی اسید آسپارتیک را تا حد اشباع در اسید  .١٠
ھ  محلول و نمودار غلظت اسید آسپارتیک را ھمزمان اندازه گرفتیم کھ بھ صورت زیر نشان داده شده اند ، با توجPHنمودار 

 تا A کدوم نقاط PH نقطھ ی مینیموم غلطت در نمودار اول منطبق با PHبھ آشنایی کھ از ساختار این آمینو اسید دارید بگویید 
Eنمره٢ ( در نمودار دوم می باشد؟ (  

                                 
                                                                [ASP]  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

      PH 
  

 E )                         هD)                              دC )                        جB)                      بA) الف
  

نشان دھید نرخ . تعیین شده بین افراد مختلف یک گونھ را نشان می دھد) Niche(محدوده ھای فرضی کنام شکل روبرو . ١١
  ) نمره٢ (فراد مستقر در کدام یک از کنام ھای زیر از بقیھ بیشتر می باشد؟رشد ا

  
  A) الف

 
  I) ب
 
  C) ج
 
  E) د
  
 J) ه
 

  



 اختیار چند  مخلوط کردند و دردانھ ھای قھوه ای ، زرد و سبز رنگ را بھ نسبت ھای مختلف با ھم  چندین آزمایشدر. ١٢
 و در ھرکدام نسبت دانھ ھای رنگی را تغییر دادیم در شکل زیر نسبت ھای  آزمایش مختلف انجام گرفت٧. جوجھ قرار دادند 

  )قھوه ای= Bسبز ، = Gزرد ، = Y(بین دانھ ھا در ھر آزمایش نشان داده شده است 
 

  شماره ھا مربوط بھ شماره ی آزمایش و نقطھ ی نشان داده شده برای نشان دادن نسبت میزان
   را نشان می دھددانھ ھای با رنگ خاص در آن آزمایش

  نسبت فاصلھ ی آن نقطھ تا ضلع مربوط بھ رنگ دانھ نسبت مستقیم با نسبت مقدار آن دانھ
  در بین دانھ ھای دیگر در آن آزمایش دارد

   دانھ ھای قھوه ای بیشترین مقدار را دارند و بھ میزان خیلی ١بھ عنوان مثال در آزمایش 
  در ظرف گذاشتھ شده بود کم ولی مساوی از دانھ ھای زرد و قھوه ای

  
  
  
  
  

 بعدی زیر نشان داده شد ، ھر محور نشان ٣ جوجھ مختلف انجام شد و نتایج آزمایشات روی نمودار ۵ بار روی ۵ھر آزمایش 
دھنده ی یک رنگ و نسبت دانھ ھای خورده شده از آن رنگ در آزمایشات بوده ، شماره ی ھر آزمایش نیز کنار نقاط مربوط 

  ھ شده استبھ آن نوشت

  
  )هرمن ٣ (با توجھ بھ نمودار باال کدام تعاریف زیر درست می باشند؟

 
I . تمایل جوجھ ھا بھ یک رنگ خاص در ھمھ رنگ ھا با مقدار آن رنگ رابطھ مستقیم دارد  

II . ًجوجھ ھا در صورت کمبود مقدار یک دانھ اصال آن را نمی خورند  
III .یشتر از سبز استمیزان تمایل جوجھ ھا بھ رنگ زرد ب  
IV .میزان تمایل جوجھ ھا بھ رنگ قھوه ای بیشتر از سبز است  
V . سبز می باشد> زرد > تمایل جوجھ ھا بھ رنگ ھا بھ صورت قھوه ای  
  

 V و IV و V و II)        هVفقط )              دIV و II و I)               جV و IV و III)          بIV و III و I) الف
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در پی یافتن نحوه ی ذخیره ی اطالعات در مغز انسان ، دانشمندان پی بردند کھ مغز انسان می تواند حجم اطالعاتی معادل .١٣
 کار ١ و ٠واحد ھای ذخیره کننده ی اطالعات ھمان نورون ھا ھستند کھ بھ صورت سیستم .  ترابایت در خود جا دھد ١٠ تا ١

 بیت اطالعات ۵ یک بیت می گویند ، بنابراین ھر حرف از الفبای فارسی ١ یا ٠ر واحد بھ ھ . )استراحت و تحریک(می کنند 
    را نشان می دھد ھر حرف الفبااطالعاتنھ ی ترجمھ شده شکل زیر نمو) . 32 = 25(بھ ھمراه دارد 

  
 11000  ک 10000  ص 01000  خ  00000  ا

 11001  گ 10001  ض 01001  د 00001  ب
 11010  ل 10010  ط 01010  ذ 00010  پ
 11011  م 10011  ظ 01011  ر 00011  ت
 11100  ن 10100  ع 01100  ز 00100  ث
 11101  و 10101  غ 01101  ژ 00101  ج
 11110  ه 10110  ف 01110  س 00110  چ
 11111  ی 10111  ق 01111  ش 00111  ح

  
 در صورت تحریک کانال ھا عدد  وصل می شوند)مربع بزرگ ( کانال۵شکل زیر مسیر نورونی را می بینید کھ در نھایت بھ 

 نیز مشخص شده است کھ با تحریک VI تا I سیناپس اولیھ از ۶ . نمایش داده می شود ٠ و در صورت عدم تحریک آن عدد ١
 مسیر زیر دارای جھش یک یا ترکیبی از آن ھا می توان اثر مجموعھ را روی اعداد نشان داده شده در کانال ھا مشاھده کرد

شده است کھ باعث شده نتواند تمامی حروف الفبا را نمایش دھد با توجھ بھ رمز ھای باال مشخص کنید مغز این ھای اشتباھی 
  )هرمن ۶ (؟را می تواند ذخیره کند  گروه کلمات کدامانسان

ک نورون دقت کنید فلش بھ معنای سیناپس تحریکی و دایره بھ معنای سیناپس مھاری می باشد ، لوزی نیز بھ معنای دندریت ی(
 توسط سیناپس مھاری مھار شود دیگر ھیچ تحریکی نمی تواند بر روی ھمچنین قابل ذکر است اگر نورون یا کانالی. می باشد 

  )آن اثر کند 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                             I             II                III              IV           V            VI  
  

   ی ، خ ، ح ، د ، ث)        ج  ، سطج ، ر ، غ ، )             ب، قالف ، و ، ب ، ذ ) الف
  ض ، ع ، ض ، ه ، پ) ت ، ل ، ظ ، ز ، چ                 ه) د
  

  



کھ در شکل ی کمپلکس پروتئینی انجام می گیرد  تعداد پلیمراز وRNA آنزیم کاریوت ھا بوسیلھ یو فرآیند رونویسی در.١۴
  ھای زیر با بزرگنمایی یکسان دیده می شوند

  

  
  

   شروع بھ کار می کندATPپس از اتصال واحد ھا بھ یکدیگر شکل زیر پدید می آید کھ پس از ھیدرولیز 
  

  
  

 شود رسم نموده اند  کھ قرار است رونویسیDNA دانشمندان برای یافتن ترتیب اتصاالت  نمودار زیر را برای وزن قطعھ ی
 لحظھ بھ لحظھ بیشتر می شود کھ نشان دھنده ی اتصاالت پروتئین ھا و آنزیم ھا بھ DNAھمانطور کھ مشاھده می شود وزن . 

  )هرمن ٣ (آن است با توجھ بھ نمودار بھ پرسش داده شده پاسخ دھید
  

  
حال با توجھ ) چرا؟ ( پلیمرازRNA نھ  متصل می شوندDNA بھ TFIIFر از ھمانطور کھ مشاھده می شود تمامی قطعات غی

   متصل می شوند؟DNA ، بھ DNA پلیمراز بھ RNAبھ نمودار مشخص کنید کدام قطعات بعد از اتصال 
  

  TFIIFفقط )     هTFIIB و TFIID)     دTFIIH و TFIIE)      جTFIIH و TFIID)     بTFIIB و TFIIE)  الف
  

  



آمد بودن یک برنامھ ، فرمول یا دستگاھی کھ بھ تازگی ساختھ می شود دقت و درستی آن برای کارز پارامترای سنجش یکی ا
  ه و سھ حالت زیر اتفاق می افتدبا آن بھ سیبلی شلیک کرد یک تفنگ ساختھ شده  سنجشمی باشد کھ بھ عنوان مثال برای

                                                    
            غیر دقیق و نادرست                                 دقیق و نادرست                                     دقیق و درست

  
برنامھ ھای درمانگر کامپیوتری کھ تا چندین سال دیگر جای پزشکان را خواھند گرفت براساس الگوریتم ھای برنامھ ریزی 

م ھستند با توجھ بھ الگوریت(!) د و دارای دقت و درستی بسیار باالیی نسبت بھ نوع انسانی آن ھا  می کننشده برای آن ھا کار
   خواستھ شده پاسخ دھید بھ سوالکامپیوتری زیر

  
 فرد مراجعھ .بیماری با افزایش تعداد ضربان قلب ، کاھش وزن ، و افزایش متابولیسم پایھ بھ پزشک مراجعھ کرده است. ١۵
ه اظھار می کند کھ ھیچ داروی خاصی مصرف نمی کند کھ این وضعیت را در او القا کند و ھمچنین آزمایشات نشان می کنند

 احتمال غیرعادی بودن سطح کدام یک از ھورمون .دھد جذب و دفع مواد غذایی در بدن او بھ صورت نرمال انجام می شود
  )هرمن ٣ (ھای زیر در خون این بیمار بیشتر است؟

  انسولین) گلوکاگون            ه) پاراتورمون               د) سوماتوتروپ            ج) تیروتروپ            ب) فال
  



دو نمودار زیر بھ ترتیب ترتیب و نحوه ی باز و بستھ شدن کانال ھای سدیم و پتاسیم و اثر آن ھا روی پتانسیل غشا را . ١۶
 تا ٠ در نظر بگیریم و مقدار آن بین hا نشان دھید اگر باز شدن غشا را با توجھ بھ پارامتر با توجھ بھ نمودار ھ. نشان می دھد 

نمودار مربوط بھ کانال ( چگونھ خواھد بود؟ h بھ تغییرات Vنمودار تغییرات ) باز کامل : 1بستھ ی کامل ، : 0( تغییر کند ١
  ) نمره٣ ()سدیم و پتاسیم بر روی ھم مقایسھ شده است

  
  
  

             )        ب )فال

          )     د             )ج
  
  

 صوت و پژواک حاصل از آن می توانند حشره ای را حتی در اتاقی پر از سیم بھ راحتی شکار  تولید خفاش ھا با کمک.١٧
 بھ طور  ھرتز٣٠٠٠٠نس  با فرکا و سپس٩٠٠٠٠ ابتدا با فرکانس در شکل زیر خفاشی را می بینید کھ با تولید صوتی. کنند 

دانشمندان خفاشی تغییر یافتھ یافتند کھ بھ منظور مصرف کمتر انرژی بھ  . می تواند بھ راحتی مکان حشره را پیدا کند مکرر
جای تولید مکرر صوت فقط یک بار آن را با فرکانسی خاص تولید می کند کھ بھ علت از بین نرفتن صدا و قوی تر شدن گوش 

این . ھربرخورد بین طعمھ و خفاش منعکس می شود و ھربار خفاش صدای تولید شده اولیھ را می شنود خفاش پژواک با 
 بین  فرض کنید.باعث شده تا وقتی خفاش بھ طعمھ نزدیک می شود از طریق باال رفتن تکرار صدا متوجھ نزدیکی طعمھ شود

 متر ١  و حشره با سرعت  بھ سمت او می رود ثانیھ متر در٢ خفاش با سرعت و متر فاصلھ است ١٠٠خفاش و حشره مقابلش 



محاسبھ کنید اگر . تا لحظھ ی شکار بین خفاش و حشره منعکس می شودض کنید صوت تولید شدهفر . می کند(!)در ثانیھ فرار 
 شکل  گوش خفاش کھ در،ا لحظھ ی شکار تخفاش با شنیدن اولین پژواک مستقیم بھ سمت حشره حملھ کند و حشره فرار کند 

ھنگام تولید صدا بھ خاطر جلوگیری از آسیب رساندن صدا بھ گوش، ( نشان داده شده است چند بار پژواک صوت را می شنود؟
خفاش ماھیچھ ھای درون گوش خود را منقبض می کند و در نتیجھ ھنگام تولید صوت خودش اولین بار آن را نمی شنود و فقط 

  ) نمره٢ () متر برثانیھ٣٣٠= رسرعت نو ()پژواک ھای بعدی را می شنود

   
  

  )غیرقابل محاسبھ (بسیار زیاد)  بار                 ه٢٠)  بار             د١٦)  بار             ج١٢)  بار              ب٨) الف 
  
  
  

 شده است و اسیدی پروتئینی کشیده آمینو١٩٠ کامپیوتری برای توالی تصویری کھ در زیر می بینید توسط برنامھ ی. ١٨
) قرمز رنگ(گردان در شکل زیر مارپیچ ھای آلفا ، صفحات بتا و پیچ ھای . ایی دوم آن را پیش بینی کرده استساختار فض

  .دیده می شوند
  

  
  
  
  
  )ادامھ سوال صفحھ بعد(



 توجھ بھ آشنایی کھ با.  توالی آمینو اسیدی آن قسمت نشان داده شده است  و تغییر نوع گروه جھش ھای جانشینی۵ گزینھ ھادر 
   جھش بیشترین و خطرناکترین اثر را بر روی شکل فضایی پروتئین خواھد داشت ؟مینو اسید دارید بگویید کداماز ساختار آ

  ) نمره۴(
  

   فراوانی آمینو اسید ھا در ساختار دوم 
  

  :نام آمینو اسید ھا
  

 C   سیستئین  D   آسپارتات F   فنیل آالنین E   گلوتامات
  N   آسپاراژین  H   ھیستیدین Q   گلوتامین M   متیونین

 Y   تیروزین  R   آرژینین W   تریپتوفان A   آالنین
  P   پرولین  T   ترئونین I   ایزولوسین L   لوسین
 G   گلیسین S   سرین V   والین K   لیزین

  
  

  :جھش ھا
  

  ADDLNAILEA  MDHLCAVLEA )الف
  ETYCCYYHAP  MRYSCYYRKP )ب
 LNERIKGAFA  ANEHWLGAFM  )ج
  IHKEEGDEAL NHKVYGCVAL ) د
  TVKAGTITIV  TWFAPTITIIq )ه
  
  
  

 نشان داده شده  ھای محلD تا A بھ ترتیب از .شکل زیر شکل شماتیک از برش عرضی ساقھ ی گیاھی را نشان می دھد . ١٩
   ) نمره٢(را نام گذاری کنید؟ 

                                                                                              A 
  

 B            انشیم مغزی ، پوست ، آبکش نخستینچوب نخستین ، پار) الف
   ، پارانشیم پوست ، اپیدرم ، آبکش نخستینچوب ثانویھ) ب
  آبکش نخستین ، پارانشیم مغزی ، پوست ، چوب نخستین) ج
   پوست ، آبکش ثانویھچوب ثانویھ ، پارانشیم مغزی ،) د
  چوب ثانویھ ، پارانشیم مغزی ، پوست ، آبکش نخستین) ه

                                                                                          C 
  
  

                                                                                                           D 
  



عالمت پیکان نوک تیز بھ معنی . شکل زیر مسیر فسفریالسیون پروتئین ھا را نشان می دھد کھ بر ھمدیگر اثر دارند .٢٠
یعنی یا بھ . اثر ھر پروتئین فقط زمانی وجود دارد کھ این پروتئین فعال باشد . تحریک و پیکان نوک پھن بھ معنی مھار است 

پروتئینی کھ اثر مھارکنندگی روی آن وجود دارد غیرفعال . ندگی برسد یا اثر مھاری از روی آن برداشتھ شود آن اثر فعال کن
پروتئین مھار کننده غیرفعال (است و نمی تواند روی پروتئین ھای دیگر اثری داشتھ باشد ، اگر این اثر مھاری حذف شود 

نندگی روی آن وجود داشتھ باشد فعال است و با حذف این اثر فعال پروتئینی کھ اثر فعال ک. پروتئین فعال می شود) شود
کند ) مھار( در ضمن اگر پروتئینی پروتئین دیگر را غیرفعال .غیرفعال می شود) غیرفعال شدن پروتئین فعال کننده(کنندگی 

  .دیگر ھیچ اثر فعال کنندگی روی آن اثر نخواھد داشت

  
  

 را کھ ھرکدام پروتئینی خاص از مسیر باال را دناتوره ٧ تا ١ ماده با شماره ھای ٧ بود کھ آزمایشی کھ انجام دادیم بھ گونھ ای
یا (+)  را فعال می کردیم و سپس در جدول زیر فعال Aھر کدام پروتئین می کرد وارد سلول کردیم و پس از اضافھ کردن 

  .شدن پروتئین ھا را نشان دادیم) –(غیرفعال 
  

 A B C D E F G  آزمایش
  +  +  –  +  –  –  +  حالت معمولی

  +  +  –  +  –  –  +  ١ماده ی + 
  +  +  –  –  –  –  +  ٢ماده ی + 
  +  +  –  +  –  –  +  ٣ماده ی + 
  +  –  –  +  –  –  +  ۴ماده ی + 
  +  +  –  +  –  –  +  ۵ماده ی + 
  –  –  –  +  +  –  +  ۶ماده ی + 
  –  –  +  –  +  +  –  ٧ماده ی + 

   
با توجھ بھ نتایج اعالم کنید اگر ترکیب زیر را بھ سلول .  داریم وره کنندهم بر بررسی اثر ترکیبی این مواد دناتحال تصمی

  )هرمن ۵ (؟ را فعال کنیم کدام نتیجھ رخ می دھدAاضافھ کنیم و پروتئین 
  

  ۴ماده شماره  + ۵ماده شماره  + ٢ماده شماره = ترکیب 
  

  A B C  D  E  F  G  گزینھ
  –  –  –  +  +  –  +  الف
  –  –  +  –  +  +  –  ب
  +  –  –  –  –  –  +  ج
  –  –  –  –  +  –  +  د
  –  –  +  –  –  +  –  ه
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استفاده کردیم و در چندین نقطھ تعداد ) چارچوب(در منطقھ ای از جنگل برای شمارش تعداد جانوران از کوادرات   .٢١
 بار ۵( موضع مختلف ۵ تعداد جانوران شمرده شده از این گونھ ھا را در  جدول زیر  را شمرده ایمG تا Aجانوران گونھ ھای 

  .نشان می دھد) تکرار آزمایش
  

  )متر مربع (1×1کوادرات 
  

  تعداد  تعداد  تعداد  تعداد  تعداد   گونھ
A ٢  ٣  ٢  ۴  ١  
B ٢۵۶  ٢١٩  ١٩٧  ٢٣٠  ٢٠١  
C ٠  ١  ٠  ٠  ١  
D ۵٠  ۴۵  ٣٩  ۴٢  ۴۵  
E ٢۵٧٩٨١  ۴٢٧  ٢٧٩١٣۴٣٨٨  ١٣٢۵۶١١  ١۵٢٧۵  
F ۵۴  ۶١  ۴٣  ٨۶  ۶٢  
G ٢  ٢٧٣۴٢  ٨۶٢٨٠  ٢٩٨  ٧  

  
  )هرمن ٣  (جیره ھای غذایی زیر برای جانوران باال قابل قبول نمی باشد؟کدام یک از زن

  
  )الف

  
  

  )             ب
  
  

  )             ج
  
  

  )              د
  
  
  

  )             ه
  
  
  

ار ، آن را با خون نمونھ ی بیمار در آزمایشگاه ھای تشخیص طبی با فرآیندی بھ نام کراس مچ قبل از انتقال خون بھ بیم. ٢٢
  .آزمایش کرده و از انتقال اشتباه خون جلوگیری می کنند 

ر را با ھم مخلوط کرده و از فرد بیما) بدون گلبول قرمز(سرم از فرد اھدا کننده و ) سرمبدون (در این فرآیند گلبول ھای قرمز 
 ۵.  بھ محلول می افزایند و تشکیل لختھ را بررسی می کنند را جھت تسریع واکنش آنتی ھیومن  از ماده ی کومبس ومقداری

نمونھ خون مجھول کھ دارای گروه ھای خونی مختلف ھستند جھت کراس مچ انتخاب شده اند در جدول زیر نتیجھ ی کراس 
) سرم(دی فرد بیمار و ستون عمو) گلبول قرمز(ستون افقی بھ عنوان فرد اھدا کننده (مچ این نمونھ ھا را با ھم مشاھده می کنید 

  )می باشد
  

  : +تشکیل لختھ 
  –: عدم تشکیل لختھ 

  
  
  
  

  ) نمره٣ (درست می باشد؟% ١٠٠با توجھ بھ نتایج اعالم کنید کدام گروه خونی اعالم شده برای خون مجھول 
  

 -Z: B )   ه                  +X: O)    د                     -W: O )       ج             +Y: A)      ب        +V: B) الف

V W Y Z X گروه خونی  
–  –  –  –  –  X 
+  –  +  –  +  Z 
+  –  –  +  +  Y 
+  –  +  +  +  W 
–  –  +  –  +  V 

F A E 

C E G 

A D B 

E A C 

C D G 
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پلی پپتیدی حلقوی را مورد بررسی و تجزیھ تحلیل قرار دادیم تا تعداد و انواع آمینواسید ھای تشکیل دھنده ی آن را در . ٢٣
 آمینو اسید تبدیل کردیم و ٣را بھ پپتید ھای تشکیل شده از  محلول پلی پپتید  ناقص ی ھیدرولیزبرای این کار بوسیلھ . یابیم

 با توجھ بھ توالی ھای زیر کھ از ھیدرولیز ناقص پلی پپتید بدست آمده محاسبھ کنید پلی  .تعدادی از آن ھا را تعیین توالی کردیم
  ) نمره٣ (ت؟پپتید مذکور حداقل از چند آمینواسید تشکیل شده اس

  
  
  
  
  
  
  

   آمینواسید٢۴)  آمینو اسید                  د١٨)  آمینواسید                  ج١۴)  آمینواسید              ب١٠) الف
  

   دقت کنید و بگویید درخت تکاملی آن ھا چگونھ خواھد شد؟E تا A و جانوران گونھ ھای VII تا Iبھ خصوصیات . ٢۴
  ) نمره٢(بر اساس تکاملی روی شاخھ باالیی درخت قرار گیرند " چپ بھ راست" باید از E تا Aدقت داشتھ باشید گونھ ھای * 
  

 I II III IV V VI VII  صفت/ جانور
A –  –  –  –  –  –  +  
B +  –  +  –  –  –  +  
C +  +  +  –  +  –  +  
D +  –  +  –  +  +  +  
E +  –  +  +  +  –  +  
F –  –  +  –  –  –  +  
G –  –  –  –  –  –  –  

  
  

       )     ب) الف

  )د          )ج
  

Ala – Leu – Val  Lys – Glu – Val  Glu – Val – His  
Val – His – Arg  Ser – Thr – Met  Thr – Met – Glu  
Arg – Phe – Ala  His – Arg – Phe  Lys – Ser – Thr  
Val – Lys – Ser  Glu – Lys – Glu  Phe – Ala – Leu  

Met – Glu – Lys   Leu – Val – Lys  



 R-selected و کدام نوع پراکنش ھا بیشتر برای جانوران K-selectedًکدام نوع پراکنش ھا اصوال برای جانوران .٢۵
  ) نمره٢ (بوجود می آید؟

  
    توده ای –منظم | تصادفی  –توده ای ) الف
    توده ای –تصادفی |  توده ای – منظم )ب
   تصادفی –منظم |  منظم – تصادفی )ج
   تصادفی –منظم |  توده ای – منظم )د
   تصادفی –توده ای |  تصادفی – توده ای )ه

  
  

 گرم سیتوزین در مقدار مناسب آب ٣٢١ گرم یوارسیل و ١٢٨٨ گرم گوانین ، ٣٢٢  آدنین ، گرم۶٩٠در آزمایشگاه مقدار . ٢۶
یبونوکلئوتیدی وارد محلول گردید و مقدار بسیار مقطر بدون نوکلئوتید حل کردیم و سپس آنزیمی برای تولید زنجیره ھای پلی ر

 ساختھ شد سپس با کمک آنزیم ھا و پروتئین ھای سلولی زنجیره ھای ساختھ شده را مورد آزمایش RNAزیادی زنجیره ھای 
و  UAA ، UAG کدون ھای پایان ادیم اگر رونویسی بدون نیاز بھ کدون آغاز انجام شده باشد و با توجھ بھ اینکھقرار د
UGA می باشند محاسبھ کنید میانگین طول زنجیره ھای آمینواسیدی حاصل از ترجمھ RNA ھا چقدر خواھد بود ؟ )H=1 , 

C=12 , O=16 , N=14 , P=31) (۴ هرمن(  
  

  

  
  

  مینواسید آ٢۴)  آمینو اسید         ه١٨)  آمینو اسید         د١۵)  آمینو اسید          ج١٢)  آمینواسید         ب١٠) الف
  
  

شجره نامھ ی روبرو نحوه ی بھ ارث رسیدن بیماری ژنتیکی اتوزومی بسیار نادری را در خانواده ای نشان می دھد کھ .٢٧
با توجھ بھ علم روز و اطالعاتی کھ . را نتوانستھ اند تشخیص بدھند ) غالب یا مغلوب بودن(پزشکان ھنوز نحوه ی توارث آن 

  ) نمره٣ ( فرزندی کھ با عالمت سوال نشان داده شده است نیز بیمار باشد؟دارید چند درصد احتمال دارد
  

  
   %62.5) الف

  
   %50) ب

   
   %37.5) ج
  
   %25) د
  
   %12.5) ه
  
  
  
  

? 
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ر نمودار روبرو سازماندھی بین برگ ، ساقھ و گره را در یک گیاه نشان می دھد ، نشان دھید دیاگرام مربوط بھ تصوی. ٢٨
  ) نمره٣ (کدام گیاه نشان داده شده است؟

  
   میزان برگ                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )      ج)    ب)الف

  ) ه)د



 ٢٠در انسان حدود .  می باشد ABOسیستم ھای گروه خونی زیادی کشف شده کھ مھمترین و معروف ترین آن ھا سیستم  .٢٩
   آن ھا را در جدول زیر می بینید برخی از اسامینوع سیستم گروه خونی کشف شده است کھ

  
  سال کشف  سیستم گروه خونی

ABO 1900 
MNSs 1927 

P 1927 
Secretor 1930  

Rh 1940 
Lutheran 1945 

Kell 1946 
Lewis 1946 
Duffy 1950 
Kidd 1951 

Diego 1955 
Cartwright 1956 

Auberger 1961 
Xg 1962 

Dombrock 1965 
Colton 1967 

Sid 1967 
Scianna 1974 

Complement C4 1976 
  

 وجود دارند بھ علت آنکھ این Ns و MS ، Ms ، NS آلل ۴مشخص شد کھ  MNSs روی گروه خونی  و تحقیقاتبا بررسی
عیین کرد کھ دو جایگاه ژنی پیوستھ بوده و بھ ھم نزدیک اند ، لذا اگر فردی نسبت بھ ھر دو ژن ھتروزیگوس باشد نمی توان ت

وجود ھر کدام از این آلل ھا فنوتیپ مربوط بھ آن را می سازد و با ھمان آنتی .  است Ms/NS یا MS/Nsترتیب ژنی فرد 
 فنوتیپ MS/Ms می سازد و ژنوتیپ MNS فنوتیپ MS/NS بھ عنوان مثال ژنوتیپ بادی مخصوص خود واکنش می دھد

MSs...    
طبق نتایج . برو را ھمراه  نتایج آزمایشات انجام شده بر روی آن ھا نشان می دھد  عضو از شجره نامھ ی رو۶جدول زیر 

  )هرمن ۴( زیر بنویسید کدام گزینھ ژنوتیپ می تواند افراد را بھ درستی نشان بدھد؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 A=3 , B=6 , C=1 , D=2 , E=4 , F=5) الف
 A=1 , B=2 , C= 5 , D=6 , E=4 , F=3) ب
 A=2 , B=4 , C= 3 , D=1 , E=5 , F=6  )ج
 A=6 , B=4 , C=5 , D=1 , E=2 , F=3) د
 A=5 , B=1 , C=4 , D=3 , E=6 , F=2) ه
  

  
  

 M N S s  آنتی بادی/ خون فرد 
  +  +  +  +  ١شماره 
  +  –  +  +  ٢شماره 
  –  +  +  +  ٣شماره 
  +  +  +  –  ۴شماره 
  +  +  +  +  ۵شماره 
  +  +  –  +  ۶شماره 

A B 

C E D F 



ھمانطور کھ می دانید کرم خاکی با .  حرکت کنند  تامی کنندماھیچھ ھا با انقباض و انبساط بھ حرکت جانوران کمک  .٣٠
کرم خاکی کھ . و حلقوی زیر پوست خود بر روی سطح زمین یا داخل آن حرکت می کند انقباض و انبساط ماھیچھ ھای طولی 

با توجھ . ت  بھ ترتیب از او عکس برداری شده اسفاصلھ ھای زمانیدر تصویر زیر می بینید در حال حرکت می باشد و در 
  ت می کند و در کدام بخش ماھیچھ طولی درحال انقباض می باشد؟بھ نوع حرکت آن نشان دھید کرم خاکی بھ کدام طرف حرک

  )نمره٢( 

  
  

 2Eبخش | از راست بھ چپ ) الف
 1Cبخش | از چپ بھ راست ) ب
 3Aبخش | از راست بھ چپ ) ج
 2Bبخش | از چپ بھ راست ) د
 4Fش بخ| غیرقابل تشخیص )ه
  
  
  
  
 
 ، سھ آزمایش زیر روی برخی از H تا A گنجشک ٨  گنجشکان  روی پیچیدگی و مھارت آواز خواندنای تحقیق بربر .٣١ 

  آن ھا انجام شد
  ناشنوا کردن گنجشک تازه بدنیا آمده: ١آزمایش 
  نگھداری گنجشک در اتاق عایق صدا از بدو تولد:٢آزمایش 
  ھ ھای دیگر از پرندگانپخش نوار صدای آواز گون: ٣آزمایش 
  پخش نوار صدای آواز گنجشک ھای ھم گونھ : ۴آزمایش 

  
  

  : +انجام آزمایش 
   –: عدم انجام آزمایش

  
  
  
  
  
  
  
  

  )هرمن ٣ ( گنجشک را بھ درستی نشان می دھد؟٨ خواندن در این  و پیچیدگیزینھ ترتیب مھارتکدام گ
  

 C > A > B > G) الف
 G > H > E > F )ب
 G > B > E > A )ج
 D > E > F > B) د
  D > C > H > B )ه

  ۴آزمایش   ٣آزمایش   ٢آزمایش   ١آزمایش   گنجشک
A –  +  –  +  
B –  +  +  –  
C –  –  –  +  
D –  –  +  –  
E +  +  –  +  
F +  +  +  –  
G +  –  –  +  
H +  –  +  –  



٣٢. DNA فرم ٣ در سلول بھ A ، B و Zفرم  می باشد ، Bپایدارترین ساختار ممکن برای مولکول  DNA تحت شرایط 
 خارج شده و بھ B از فرم DNA غلظت نمک زیاد و یا آب کم باشد ، DNAاگر در محیط سلولی . فیزیولوژیک می باشد 

 جفت باز وجود دارد ، طول یک ١١ راست گرد می باشد کھ در ھردور کامل آن DNAاین فرم .  در می آید A-DNAشکل 
صفحات . می باشد ) B-DNAقطر مارپیچ در فرم ( آنگستروم ٢٠پیچ بیش از  آنگستروم و قطر مار٢٨دور کامل آن حدود 

.  فشرده تر است B-DNA نسبت بھ A-DNAبھ طور کلی .  مایل ھستندDNAجفت بازھا در این فرم بر محور چرخش 
  . دیده می شودA نیز بھ فرم DNA-RNA و ھیبرید RNA-RNAمارپیچ دورشتھ ای 

.  زیاد در آن تکرار شده ، مشاھده می شودG/C کھ توالی DNAقطعات کوتاھی از  در Z-DNA یعنی DNAفرم دیگر 
 جفت باز دیده می شود و طول ھر ١٢ بھ صورت چپ گرد می باشد کھ در ھردور کامل این مارپیچ Z-DNAچرخش مارپیچ 

 in vitro تنھا بھ صورت DNAاین فرم از .  آنگستروم می باشد٢٠ آنگستروم و قطر مارپیچ کمتر از ٣٧دور کامل آن حدود 
  قابل دسترسی بوده است

   را بیابید  ھای گفتھ شدهDNAبھ شکل زیر دقت کنید و با توجھ بھ توضیحات نوع 
  

  
                                  نمونھ اول                          نمونھ دوم                           نمونھ سوم

  
  

ن می دھد بنگرید و بگویید مقطع عرضی  نشا با ترتیبی بھم ریختھ راDNAھ مقطع عرضی سھ فرم حال بھ تصویر روبرو ک
 ٣( می باشند C یا A ، B نمونھ اول و دوم و سوم کھ در باال نشان داده شده بھ ترتیب کدام مقاطع عرضی DNAسھ نوع 

  )نمره
  
  

  
 C                        مقطع B           مقطع            A                                       مقطع 

  
  

 Aمقطع : نمونھ سوم | Bمقطع : نمونھ دوم | Cمقطع : نمونھ اول) الف
 Bمقطع : نمونھ سوم | Cمقطع : نمونھ دوم | Aمقطع : نمونھ اول) ب
 Bمقطع : نمونھ سوم | Aمقطع : نمونھ دوم | Cمقطع : نمونھ اول) ج
 Cمقطع : نمونھ سوم  | Aمقطع : نمونھ دوم|  Bمقطع : نمونھ اول) د
 Cمقطع : نمونھ سوم | Bمقطع : نمونھ دوم | Aمقطع : نمونھ اول) ه

  
  



تصویر روبرو . را بر آن نھاده اند" ھیوال"در روستای نزدیکی بندر مونتاک جانوری عجیب پیدا شده کھ مردم منطقھ نام . ٣٣
 ًبا توجھ بھ تصویر بگویید کدام تعریف در مورد موجود قطعا درست می باشد؟تصویر ناواضحی از شبح این موجود می باشد 

  ) نمره٢(
 
  

  این موجود زھری کشنده دارد) الف
  این موجود بچھ زا می باشد) ب
  این موجود از خزندگان غول پیکر می باشد) ج
  این موجود بی مھره ای غول پیکی می باشد) د
  می کنداین موجود در جنگل ھای گرم زندگی ) ه
  
  

  
  

  
  

  )هرمن ٢ (در مورد برش عرضی شکل زیر کدام گزاره ھا درست می باشد؟ .٣۴
  
  

  
I .برش عرضی از ساقھ ی گیاه دولپھ ای را نشان می دھد  
 
II .دارای حفره ھای ھوایی می باشد   
 

III . قسمتYپارانشیم را نشان می دھد   
 

IV . سلول ھای قسمتXمی باشند  دارای دیواره ی دومین چوبی شده  
  

V .قسمت نشان داده شده فاقد اسکلرانشیم می باشد  
  

 IIفقط )           هIV و V و I)            دIV و III و II)         جIII و II)        بV و I) الف
  
  

 
35. A sample of human DNA is subjected to increasing temperature until the 
major fraction exhibits optical density changes due to disruption of its helix 
(melting or denaturation). A smaller fraction is atypical in that it requires a 
much higher temperature for melting. This smaller, atypical fraction of DNA 
must contain a higher content of (2 point) 
 
a. Adenine plus cytosine 
b. Cytosine plus guanine 
c. Adenine plus thymine 
d. Cytosine plus thymine 
e. Adenine plus guanine  

  
  
  



36. Water, which constitutes 70% of body weight, may be said to be the “cell 
solvent.” The property of water that most contributes to its ability to dissolve 
compounds is the (2 point) 
 
a. Strong covalent bond formed between water and salts 
b. Hydrogen bond formed between water and biochemical molecules 
c. Hydrophobic bond formed between water and long-chain fatty acids 
d. Absence of interacting forces 

e. Fact that the freezing point of water is much lower than body temperature 
  
  
 
37. An adolescent presents with shortness of breath during exercise and is found 
to be anemic. A hemoglobin electrophoresis is performed that is depicted in the 
figure below. The adolescent’s sample is run with controls including normal, 
sickle trait, and sickle cell anemia, and serum. The adolescent is determined to 
have an unknown hemoglobinopathy. Which one of the lanes contains the 
adolescent’s sample (2 point) 

 
a. Lane A 
b. Lane C 
c. Lane B 
d. Lane E 
e. Lane D 
  
  
  
  
  
  
  
  
 



38. Which of the diagrammatic structures shown below represents the model of 
biologic membranes that most successfully accounts for membrane asymmetry? 
(2 point) 

          
 
a. Structure A 
b. Structure B 
c. Structure C 
d. Structure D 

e. Structure E 
  
  
  

39. The following question is based on parts of a growing primary root  
I.rootcap  
II.zone of elongation 
III.zone of cell division 
IV.zone of cell maturation  
V.apical meristem 

 
Which of the following is the correct sequence from the growing tips of the root 
upward? (2 point)  

 
A) I, II, V, III, IV 
B) I, V, III, II, IV 
C) III, V, I, II, IV 
D) IV, II, III, I, V 
E) II, IV, I, V, III 

 
  

  آزمون بعدی؟؟؟. ۴٠
  

   تر مثل آزمون آزمایشی اول باشھ         آسون) ھمین جوری باشھ              ج) ب سخت تر باشھ        ) الف
 !مگھ خودت تو مقدمھ نگفتی آسون طرح می کنی ؟؟) از آزمون قبلیم راحت تر باشھ                                   ه) د

  
  
  

  "موفق باشید " 



  :در آخر
 سخت نبود و ً گھ این آزمون اصالآزمون رو دیدید؟ خیلی سخت بود؟ خوب نمی تونید سخت بودنشو انکار کنید کسی ھم کھ می

ً خوب اصوال وقتی یکی میشینھ سر یھ امتحان اول یھ نگاه ! از روی نتایج میشھ صحت حرفاشو فھمید واسش آب خوردن بود ،
 اما سواالی المپیاد یھ جوریھ اگھ نگاه کلی! بھ سواالی امتحان می کنھ بعد می شینھ حلش می کنھ !) بھ قول من از باال(کلی و 

حاال اینو !  قبل از اینکھ شروع بھ حلشون کنی)با اون عکسای عجیب غریبش (کنی ھمون اول می زنھ اعصابتو داغون می کنھ
  :گوش کن

  ... یھ بار خواستن یھ آزمایشی انجام بدن ببینن اثر باور و اعتقاد چقدر روی عملکرد تاثیر می زاره 
ن توی یھ زمینی پاشون رو بستن بھ یھ درخت بزرگ و مدام غذا رو می فیل ھای سیرک رو وقتی کھ خیلی بچھ بودن بردنشو

 فرار کنھ چون نمی تونست! فیل اما بچھ فیلھ ھرچی سعی می کرد و پاشو می کشید نمی تونست برسھ بھ غذا بچھ گذاشتن جلو 
!  و اون خیلی ضعیف نمی تونست بازی کنھ چون درخت خیلی قوی و محکم بود! درخت خیلی محکم بود و اون خیلی ضعیف 

نمی تونست بره بیرون از اون فضا و بره آسمون بیرون رو ببینھ چون پاش بھ درخت محکم و قوی بستھ شده بود و اون خیلی 
تی می دید مثل ھمیشھ حتی وقتی می زدنش ھم می دونست کھ نمی تونھ فرار کنھ یھ خورده پاشو می کشید ولی وق! ضعیف بود

  !)آخی نازی ! ( ناتوانھ گریش می گرفت
بچھ فیلھ رو ھمینجوری بزرگش کردند ھربار پاشو با طناب می بستند بھ اون درختھ و بچھ فیلھ دیگھ نا امید شده بود از قدرتش 

  ...بود و اون خیلی ناتوان و ضعیف و ... اون درخت خیلی قوی و محکم و بلند و ! ًچون واقعا قدرتی ھم درکار نبود
بچھ فیلھ بزرگ و بزرگ و بزرگ شد تا اینکھ شد یھ فیل ! قف کردن و گذاشتن بچھ فیل بزرگ بشھ یھ مدت آزمایش رو متو

  ...اونو بردن دوباره پاشو بھ درختی کھ اونو وقتی بچھ بود بھش می بستن بستن  . ! و ھیوالبزرگ و قوی
 ١٠ اونوقت چی دیدن؟ فیلی کھ حاال ھر کاری کردن تا فیل سعی کنھ فرار کنھ ، حاال! زدنش ! شروع کردن بھ غذا گذاشتن 

م بند و  درخت و ریشھ شو و تما حتیبرابر درختھ شده بود و می تونست با یھ فشار خیلی کوچیک بزنھ طناب رو پاره کنھ و
می ترسید ! حتی جرئت نداشت بھ درختھ نگاه کنھ  بکشھ بیرون حتی پاشو تکون ھم نمی داد بساطشو با یھ فشار از داخل زمین

مرد بھ ! ( فیلی کھ وقتی راه می ره کل زمین می لرزه حتی وقتی می زننش ھیچ تکونی نمی خوره و میشینھ گریھ می کنھ ... !
چون باور کرده کھ اون درختی کھ وقتی بچھ بود بھش می بستنش خیلی خیلی قویھ و اون خیلی ! ) این بزرگی خجالت نمی کشھ

  ...ون درختھ ناتوانھ باور کرده بود کھ خیلی ضعیف باور کرده بود کھ در مقابل ا
  !روی عملکرد و موفقیت ھرکسی خواھد داشت) حتی مستقیم تر از مستقیم(اینطور شد کھ معلوم شد باور و اعتقاد اثری مستقیم 

  !کنکور رو مثال می زنم مثال بارز ھمین بچھ فیلست من 
  !قربونش برم!  سال دیگھ کنکور داره١٨ الھی پسرم آخی ناززی قربونش برم: مامان > ) ==بچھ تازه بدنیا اومده(
  !عجلھ داره بره دانشگاه! آخی پسره خودمھ نگاه کن چقدر زود یاد گرفت راه بره: بابا > ) == سالھ ١بچھ (
   داری میری مھد کودک باس دیگھ درس بخونی! خونھ عمم : بابا__ پلی استیشنم کجائھ؟ ! بابا جون : بچھ> ) == سالھ۵بچھ (
  بابا سیاه کبود یعنی چی ؟: بچھ__  بیاد پایین سیاه کبودت می کنم میرم ٢٠ نمرت از  گلمپسر: بابا> ) == سالھ۶بچھ (
  !! سال بعد؟؟؟ تو بدبخت عالمی ١٠اینجوری می خوای کنکور بدی !!! ؟؟؟١٩.٧۵آآآخ نمره : مامان> ) == سالھ٨بچھ (
 سال دیگھ ۶! پسرم از امروز بھ بعد باس بشینی ھرچی خوندی تست بزنی : ) با یھ خروار کتاب(بابا >  == ) سالھ١٢بچھ (

   تعیین میشھ می خوای آبرومونو جلو در و فامیل ببری؟؟کنکور داری سرنوشت یھ عمر زندگیت
  !خاک تو سرت: مامان  ___ ! زدم تست ادبیات رودرصد  ٩٩.٩٩مامان من : )با خوشحالی (بچھ> ) == سالھ١٣بچھ (
  ! سال دیگھ آیندت تعیین میشھ از امروز باس تلویزیون و بازی و دوست و رفیقو ول کنی۴بدبخت : بابا> ) ==سالھ ١۴بچھ (
کجا : بابا __ یھ خورده میشھ استراحت کنم؟ ! بابا من اینقدر درس خوندم شدم پوست و استخون: بچھ > ) == سالھ١۵بچھ (

  ًش ببین بچھ ھای ھم سن و سال خودت بیرون نمی آن اصال خجالت بک! اندازه پلنگ شدی پوست و استخون شدی؟
  ! واست ھزارتا کالس ثبت نام کردم مثل مرد خونھ صبح زود میری نصفھ شب بر میگردی بچھ:بابا> ) == سالھ١۶بچھ (
: امیالف___  نزنی نمی زارم خونھ بیای ١٠٠فالن آزمون آزمایشی رتبت چند شد؟ کنکور ھمھ رو : بابا> ) == سالھ١٧بچھ (

 ھم شد نمره آخھ؟ صبح تا شب می خونی ھیچی نمی Xبابا چقدر تو خنگی تراز : دوستان___ فالن آزمون ترازت چند میشھ ؟ 
  ___! امروز اخبار گفت کنکور امسال مفھومی تر شده بدبخت شدی رفت: مامان ___ ! شی آخرش

!  خیلی خنگھ ! ھمھ تستا رو خالی گذاشت! مفھومی بودسواال! بعد از کنکور فقط میشینھ گریھ می کنھ> ) == سالھ١٨بچھ (
 دوست داشت کلی از حقوقشو !دوست داشت دکتر شھ بھ مردم خدمت کنھ  ! ھتمام آرزوھاش بھ باد رفت! آخرش ھیچی نمیشھ

  ! ....دوست داشت واسھ خودش کسی بشھ! بده بھ بچھ ھای بی سرپرست 
  

  نداھا سوی ما آید صدااز ..... این جھان کوه است و فعل ما ندا 
ًاگھ باور داشتھ باشی نمی تونی واقعا نمی ! بھ ھرچی فکر کنی ھمون میشھ ، ھرباور و اعتقادی داشتھ باشی بھ ھمون می رسی

  اگھ باور داشتھ باشی مطمئن باش می تونی حتی کل کائنات بخوان نمی تونن جلودارت بشن! تونی
  

   .  کنم برگردی و تا جایی کھ می تونی سواال رو حل کنیحاال اگھ بی خیال سواال شدی پیشنھاد می
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