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 دفترچه سؤاالت زیست شناسی
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دفترچه

دفترچه
نوع المپیاد مربوطه را در پاسخنامه پرکنید.1.

بالفاصله پس از آغاز آزمون تعداد سؤاالت داخل دفترچه و وجود همه برگه های دفترچه سؤاالت را بررسی نمایید. در 2.
صورت وجود هر گونه نقصی در دفترچه، در اسرع وقت مسئول جلسه را مطلع کنید.

یک برگ پاسخنامه در اختیار شما قرار گرفته است. مشخصات خود را در کادر های مورد نظر کامل کنید. در صورت ایجاد 3.
هر گونه مغایرتی با ثبت نام اولیه پاسخنامه شما تصحیح نخواهد شد.

برگه پاسخنامه را دستگاه تصحیح می کند، پس آن را تا نکنید و تمیز نگه دارید و به عالوه پاسخ هر پرسش را با مداد مشکی 4.
نرم در محل مربوط عالمت بزنید. لطفا خانه مورد نظر را کامال سیاه کنید.

پاسخ درست به هر سوال 4 نمره مثبت و پاسخ غلط یک نمره منفی دارد.5.

همراه داشتن هرگونه کتاب، جزوه، یادداشت و لوازم الکترونیکی نظیر تلفن همراه و لپ تاپ ممنوع است. همراه داشتن این 6.
قبیل وسایل حتی اگر از آن ها استفاده نشود یا خاموش باشند، تقلب محسوب خواهد شد. 

توضیحات مهم 
 استفاده از ماشین حساب مجاز است.
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انتظار دارید کدام موجود بیشترین درصد اسیل های چرب غیراشباع در لیپیدهای غشاهایش را داشته باشد؟

5( باکتری مقیم دستکاه گوارش انسان4( باکتری ترموفیل3( خرس قطبی2( انسان1( ماهی قطبی  

کدام گزاره ها در مورد کرم پهن )Platyhelminthes( صحیح است؟

I(         تعداد گونه های انگل بیشتر از گونه های آزادزی است.

II(       همه ی ترماتودها نیاز به یک میزبان حدواسط دارند.

III(      همگی دارای یک حفره گوراشی )Gastrovascular cavity( هستند.

IV(      اندام های دفعی آن ها متانفریدی است.

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

ــای  ــی از آنزیم ه ــل جهــش در یک ــه دلی ــه ب ــی اســت ک ــاری ژنتیک ــک بیم ــاکس )Tay−Sachs( ی ــای- س ــاری ت بیم
ــوان بررســی کــرد.  ــد رده می ت ــن آن هــا را در چن ــل اســت کــه رابطــه بی ــن ژن دارای دو ال لیزوزومــی ایجــاد می شــود. ای

ــه اســت؟ ایــن رابطــه  در هــر رده چگون

1.  رده ارگانیسمی : اگر فرد دارای دو الل از آنزیم معیوب باشد، به بیماری مبتال می شود.

2.  رده بیوشیمیایی : هنگامی که فرد برای این ژن هتروزیگوت باشد، فعالیت آنزیم مذکور حدود نصف  
       حالتی  است که  هر دو  الل کدکننده  آنزیم  سالم  هستند.

3.  رده مولکولی : الل بیماری یک آنزیم معیوب کد می کند. 

2( هم توان، غالبیت ناقص، هم توان1( غالب و مغلوب، هم توان، هم توان
4( غالب و مغلوب، غالبیت ناقص، غالبیت ناقص3( غالب و مغلوب، غالبیت ناقص، هم توان

5( غالب و مغلوب، غالبیت ناقص، غالب و مغلوب

کدام گزاره )ها( در مورد رانش ژنتیکی صحیح هستند؟

  I(        می تواند باعث سازگاری بیشتر با محیط شود.

  II(      جمعیت های بزرگ بیشتر در معرض آن هستند.

  III(    جمعیت هــای یــک جزیــره بزرگتــر همیشــه کمتــر از جمعیت هــای جزیــره کوچکتــر از رانــش ژنتیکــی آســیب 
می بیننــد.

  IV(    اثر پایه گذار )founder effect( فقط در جزیره ها قابل مشاهده است.

   III ، I )1IV ، III ، I )2IV ، III )3I )4IV ، II  ، I )5
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ــتتاری  ــزی اس ــی رنگ آمی ــال جلوی ــت ب ــد. جف ــی دارن ــزی جالب ــگ  آمی ــه ی Catocala رن ــای گون ــای پروانه ه بال ه
ــا بال هــای  ــد( برعکــس آن ه ــا اســتراحت می کن ــه روی آن ه ــن پروان ــه معمــوال ای ــی ک ــه ی درختان ــه تن ــگ ب دارد. )همرن
عقبــی معمــوال نارنجــی، زرد یــا قرمــز هســتند. در حالــت اســتراحت بال هــای جلویــی بال هــای عقبــی را می پوشــانند، امــا 
ــه  ــرای پروان ــار ب ــن رفت ــده ی ای ــد. فای ــی را آشــکار کن ــال عقب ــه جفــت ب مشــاهده ی شــکارچی باعــث می شــود کــه پروان

چیســت؟

1( این حرکت پروانه سرعت برخاستنش برای فرار از شکارچی را افزایش می دهد.
2( نمایان ساختن بال های عقبی در واقع برای پخش شدن بوی ترشحات روی این بال ها در هواست. 

3( بال های قرمز صفات ثانویه جنسی هستند و ربطی به شکارچی ندارند. 
ــه  ــت ک ــای آن اس ــه معن ــکارچی ب ــاهده ش ــون مش ــد چ ــه کار می رون ــکارچی ب ــاندن ش ــرای ترس ــز ب ــای قرم 4( بال ه

استراتژی اول پروانه )استتار( شکست خورده پس حفظ پوشش استتاری دیگر فایده ای ندارد.  
5( رنگ قرمز بال های پشتی، یک صفت وستیجیال است. 

کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

1( سلول های کالنشیم خارجی ترین سلول های پوست در ضخیم ترین قسمت های ساقه گیاه می باشند و به استحکام آن 
کمک می کنند.

2( بازدانگان فاقد عناصر آوندی هستند ولی صفحات آبکشی در آن ها دیده می شود. 
3( سلول های آبکشی )sieve cells( و سلول های آلبومینی از سلول والدی مشترکی به وجود آمده اند. 

4( در رگبرگ ها الگوی دیواره پسین تراکئیدها مارپیچی و حلقوی است. 
5( منشا کامبیوم آوندی فقط بافت مریستمی است.

 

با توجه به گزاره های زیر در مورد عضله صاف و اسکلتی، کدام گزینه صحیح است؟

I(     نسبت تعداد فیالمان های اکتین به میوزین در فیبر عضالنی عضله اسکلتی بیشتر از عضله صاف است.

II(   نیروی انقباضی عضله صاف به ازای هر سانتی متر مربع سطح مقطع بیشتر از عضله اسکلتی است.

III(  انرژی مصرف شده برای حفظ انقباض عضله صاف کمتر از عضله اسکلتی است.

IV(  منبع اصلی تأمین کلسیم برای انقباض عضله صاف همانند عضله اسکلتی رتیکولوم سارکوپالسمیک است.

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

انتظار دارید کدام موجود بیشترین درصد اسیل های چرب غیراشباع در لیپیدهای غشاهایش را داشته باشد؟

5( باکتری مقیم دستکاه گوارش انسان4( باکتری ترموفیل3( خرس قطبی2( انسان1( ماهی قطبی  

کدام گزاره ها در مورد کرم پهن )Platyhelminthes( صحیح است؟

I(         تعداد گونه های انگل بیشتر از گونه های آزادزی است.

II(       همه ی ترماتودها نیاز به یک میزبان حدواسط دارند.

III(      همگی دارای یک حفره گوراشی )Gastrovascular cavity( هستند.

IV(      اندام های دفعی آن ها متانفریدی است.

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

ــای  ــی از آنزیم ه ــل جهــش در یک ــه دلی ــه ب ــی اســت ک ــاری ژنتیک ــک بیم ــاکس )Tay−Sachs( ی ــای- س ــاری ت بیم
ــوان بررســی کــرد.  ــد رده می ت ــن آن هــا را در چن ــل اســت کــه رابطــه بی ــن ژن دارای دو ال لیزوزومــی ایجــاد می شــود. ای

ــه اســت؟ ایــن رابطــه  در هــر رده چگون

1.  رده ارگانیسمی : اگر فرد دارای دو الل از آنزیم معیوب باشد، به بیماری مبتال می شود.

2.  رده بیوشیمیایی : هنگامی که فرد برای این ژن هتروزیگوت باشد، فعالیت آنزیم مذکور حدود نصف  
       حالتی  است که  هر دو  الل کدکننده  آنزیم  سالم  هستند.

3.  رده مولکولی : الل بیماری یک آنزیم معیوب کد می کند. 

2( هم توان، غالبیت ناقص، هم توان1( غالب و مغلوب، هم توان، هم توان
4( غالب و مغلوب، غالبیت ناقص، غالبیت ناقص3( غالب و مغلوب، غالبیت ناقص، هم توان

5( غالب و مغلوب، غالبیت ناقص، غالب و مغلوب

کدام گزاره )ها( در مورد رانش ژنتیکی صحیح هستند؟

  I(        می تواند باعث سازگاری بیشتر با محیط شود.

  II(      جمعیت های بزرگ بیشتر در معرض آن هستند.

  III(    جمعیت هــای یــک جزیــره بزرگتــر همیشــه کمتــر از جمعیت هــای جزیــره کوچکتــر از رانــش ژنتیکــی آســیب 
می بیننــد.

  IV(    اثر پایه گذار )founder effect( فقط در جزیره ها قابل مشاهده است.

   III ، I )1IV ، III ، I )2IV ، III )3I )4IV ، II  ، I )5
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کدام یک از گزاره های زیر درست است؟

هر مارپیچ آلفا از نظر الکتریکی یک دوقطبی را تشکیل می دهد.   )I

اسیدهای آمینه ای هم چون Asp و Glu بیشتر در انتهای کربوکسیل مارپیچ آلفا یافت می شوند.  )II

آمینواسیدهای Pro و Gly باعث ناپایدار شدن مارپیچ آلفا می شوند.  )III

اگر در یک قطعه پلی پپتیدی تعداد زیادی ریشه های Lys ، Arg و یا Asp وجود داشته باشد      )IV

              مانع از تشکیل مارپیچ آلفا می شوند.

در ساختمان مارپیچ آلفا گروه های R آمینواسیدها با یکدیگر پیوند هیدروژنی برقرار می کنند.  )V

 IV ، III ، II ، I )1 IV ، III ، II )2 V ، IV ، III )3 V ، IV ، III ، I )4IV ، III ، I )5

کدام مورد صحیح است؟

1( هر سه نوع رشته های اسکلت سلولی در همه ی سلول های یوکاریوتی هسته دار یافت می شوند.
2( کلسیم در شبکه آندوالسمی زبر ذخیره می شود. 

3( تونیسیته سلول های گیاهی و جانوری هر دو در شرایط عادی با محیط خارج سلول برابر است. 
4( اندوسیتوز با واسطه گیرنده باعث ورود مواد ناخواسته ای به سلول نیز می گردد. 

5( شبکه آندوپالسمی زبر نقشی در تولید فسفولیپید  ها ندارد.

علــت اصلــی عــدم تکامــل افــرادی کــه بتواننــد گامت هایــی بــا ســایز متوســط، در مقایســه بــا گامت هــای کوچــک )اســپرم( 
و یــا بــزرگ )تخمــک( بســازند چیســت؟

1( مشخص نبودن گامت مکمل )از جنس مخالف( برای این نوع گامت ها
2( این گامت ها همانند اسپرم ها تولیدشان به صرفه نیست، و از طرفی اسپرم ها انتخاب می شوند که با گامت های بزرگ لقاح 

انجام دهند. 
3( سیســتم وجــود دو نــوع گامــت )anisogamy( از اول وجــود داشــته و نیــازی بــه وجــود نــوع ســومی از گامــت نبــوده 

. ست ا
4( جهش یافته هایی بتوانند که گامت های با سایز متوسط ایجاد عقیم بودند. 

5( امکان ایجاد چنین گامتی وجود ندارد.

علت افزایش احتمال ابتال به سرطان با افزایش سن چیست؟

2( افزایش احتمال جهش1( انباشته شده جهش با گذشت زمان
4( ابتال به ویروس های سرطان زا3( ضعیف شدن سیستم ایمنی
5( گلیکوزیله شدن پروتئین ها
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احتمال می دهید سلول با برخی پروتئین های هسته ای که در پرومتافاز در سیتوپالسم پخش می شوند چه کند؟

1( آن ها را به وسیله پروتئازوم تجزیه کند.
2( آن ها را در همان حالت رها می کند تا نیمه عمر عادی خود را سپری کنند. 

3( ایــن پروتئین هــا بــه طریقــی قبــل از تلوفــاز در نزدیکــی کروموزوم هــا تجمــع می یابنــد، بنابرایــن پــس از تلوفــاز خــود 
بــه خــود درون هســته های جدیــد خواهنــد بــود.

4( چون دیگر نیازی به آن ها ندارد آن ها را دفع می کند. 
5( این پرونئین ها وارد لیزوزوم ها می شوند.

کدام یک دلیل قرارگیری خارتنان )Echinodermata( در کالد دوتروستومیا )Deuterostomia( است؟

2( شباهت مورفولوژیک با طنابداران1( داشتن تسهیم شعاعی
4( قرابت ژنتیکی با طنابداران3( بالستوپور تبدیل به مخرج می شود

5( 1 و 3 و 4

ــا ژنوتیــپ  ــپ +a+b+c+d  و دیگــری ب ــا ژنوتی ــط کشــت یکــی ب ــک محی ــر روی ی ــار هــم ب ــری را در کن دو ســویه باکت
ــم.  ــال می دهی ــد انتق ــط کشــت جدی ــک محی ــه ی ــا را ب ــی، باکتری ه ــرای بررســی نوترکیب ــم. ب a رشــد می دهی b c d− − − −

آیــا در ایــن محیــط کشــت آنتــی بیوتیــک وجــود دارد؟ بــا توجــه بــه نمــودار، ترتیــب ژن هــا را مشــخص کنیــد. )ژن هــای 
, و ژن r مربــوط بــه مقاومــت بــه                         ,  ,  d c b a , مربــوط بــه مســیرهای آنابولیســمی ســاخت مــواد   ,  ,  d c b a

, اســت(.  ,  ,  d c b a ــواد  ــد م ــد فاق ــط جدی ــک اســت. محی ــی بیوتی آنت

 adbc adbc 1( بله،  2( خیر، 

dabc 3dabc( بله،  4( خیر، 
dacb 5( بله، 

کدامیک از مقادیر زیر در نورون میلین دار در مقایسه با نورون غیرمیلینه بیشتر است؟ )نورون ها هم قطر هستند(

iR : مقاومت سیتوپالسم نورون  )I

mR : مقاومت غشای نورون   )II

ــدا  ــش پی ــود کاه ــم خ ــدار ماکزیم مق e1 ــه  ــده ب ــد ش ــیل تولی ــه پتانس ــه ای ک λ : فاصل ــول  ــت ط ثاب  )III
. می کنــد

mC : ظرفیت غشا  )IV

T : مقدار زمانی که طول می کشد 63 % غشا یک نورون دپوالریزه شود. ثابت زمان   )V

V ، III ، I )1 V ، II  )2III ، IV )3III ، II )4V، III )5

کدام یک از گزاره های زیر درست است؟

هر مارپیچ آلفا از نظر الکتریکی یک دوقطبی را تشکیل می دهد.   )I

اسیدهای آمینه ای هم چون Asp و Glu بیشتر در انتهای کربوکسیل مارپیچ آلفا یافت می شوند.  )II

آمینواسیدهای Pro و Gly باعث ناپایدار شدن مارپیچ آلفا می شوند.  )III

اگر در یک قطعه پلی پپتیدی تعداد زیادی ریشه های Lys ، Arg و یا Asp وجود داشته باشد      )IV

              مانع از تشکیل مارپیچ آلفا می شوند.

در ساختمان مارپیچ آلفا گروه های R آمینواسیدها با یکدیگر پیوند هیدروژنی برقرار می کنند.  )V

 IV ، III ، II ، I )1 IV ، III ، II )2 V ، IV ، III )3 V ، IV ، III ، I )4IV ، III ، I )5

کدام مورد صحیح است؟

1( هر سه نوع رشته های اسکلت سلولی در همه ی سلول های یوکاریوتی هسته دار یافت می شوند.
2( کلسیم در شبکه آندوالسمی زبر ذخیره می شود. 

3( تونیسیته سلول های گیاهی و جانوری هر دو در شرایط عادی با محیط خارج سلول برابر است. 
4( اندوسیتوز با واسطه گیرنده باعث ورود مواد ناخواسته ای به سلول نیز می گردد. 

5( شبکه آندوپالسمی زبر نقشی در تولید فسفولیپید  ها ندارد.

علــت اصلــی عــدم تکامــل افــرادی کــه بتواننــد گامت هایــی بــا ســایز متوســط، در مقایســه بــا گامت هــای کوچــک )اســپرم( 
و یــا بــزرگ )تخمــک( بســازند چیســت؟

1( مشخص نبودن گامت مکمل )از جنس مخالف( برای این نوع گامت ها
2( این گامت ها همانند اسپرم ها تولیدشان به صرفه نیست، و از طرفی اسپرم ها انتخاب می شوند که با گامت های بزرگ لقاح 

انجام دهند. 
3( سیســتم وجــود دو نــوع گامــت )anisogamy( از اول وجــود داشــته و نیــازی بــه وجــود نــوع ســومی از گامــت نبــوده 

. ست ا
4( جهش یافته هایی بتوانند که گامت های با سایز متوسط ایجاد عقیم بودند. 

5( امکان ایجاد چنین گامتی وجود ندارد.

علت افزایش احتمال ابتال به سرطان با افزایش سن چیست؟

2( افزایش احتمال جهش1( انباشته شده جهش با گذشت زمان
4( ابتال به ویروس های سرطان زا3( ضعیف شدن سیستم ایمنی
5( گلیکوزیله شدن پروتئین ها

 

.12

.13

.14

.15

 فراوانى نسبى

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

+ +

+

+ +

+ +

+ + +
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کدام گزینه نمی تواند از مدارک دال بر تکامل )آنگونه که امروزه می شناسیم( باشد؟

1( پیدایش سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک باکتری های بیماری زا
( در آن ها باال  lac + lac در محیط دارای الکتوز قرار می گیرند، نرخ جهش برگشتی )به  − 2(. هنگامی که باکتری های 

می رود. 
3( تشابه خیلی زیاد استخوان های دست های مهره داران

4( بندبند بودن بدن کرم های حلقوی و بندپایان
4 ، 2 )5

علــت اصلــی پیدایــش شــکل خــاص زندگــی گروهــی زنبورهــا و برخــی دیگــر از حشــرات )کلونی هــای دارای یــک ملکــه 
تعــدادی کارگــر عقیــم، و تعــدادی جفــت بــرای ملکــه( چیســت؟

2( چند همسری ملکه1( هاپلودیپلوییدی
4( تک همسری ملکه3( انتخاب طبیعی روی کل کلنی، نه فرد
5( ترشح فرومون های خاص توسط ملکه

ــن روش  ــرد. در ای ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــار مویرگ ــتقیم فش ــری غیرمس ــرای اندازه گی ــک ب روش ایزوگراویمتری
قســمتی از روده را بــه همــراه رگ هــای آن در تــرازو قــرار می دهنــد، ســپس فشــار شــریانی را کاهــش و فشــار وریــدی را 
ــا توجــه  ــری آمــده اســت، ب ــدادی از داده هــای اندازه گی ــر تع ــد. در زی ــت می مان ــد، بطوریکــه وزن روده ثاب افزایــش می دهن

بــه آن هــا فشــار مویرگــی را محاســبه کنیــد )ارقــام مربــوط بــه انســان نیســت(.

20 )124 )2
30 )328 )4
15 )5

کدام گزینه از تفاوت های حشرات )Insecta( و عنکبوتیان )Arachnids( نیست؟

)antennae( داشتن یا نداشتن شاخک )1
2( نوع چشم 

3( تعداد قسمت های بدن
4( باز یا بسته بودن دستگاه گردش خون

5( داشتن کلیسر

 

فشار شریانی507090

فشار وریدی18138

.16

.17

.18

.19
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فرض کنید مدل رشد لجستیک را از:

θ چه تاثیری روی . افزایش  t
t

K NdN rN
dt K

θ
θ

−
−

− =  
 

t به مدل زیر تغییر دهیم: 
t

K NdN rN
dt K

− =  
 

جمعیتی که ظرفیت محیط را پر کرده است خواهد داشت؟

1( باعث کاهش احتمال انقراض جمعیت خواهد شد.
2( ظرفیت محیط برای جمعیت را افزایش خواهد بود. 

3( باعث نوسان و یا انقراض جمعیت خواهد شد.
r را تغییر می دهد. 4( به طور غیرمستقیم 

5( ظرفیت محیط برای جمعیت را کاهش می دهد.

کدامیک از گزاره های زیر صحیح هستند؟

پدیده حفره سازی در فصل زمستان بیشتر رخ می دهد.  )I

دایره محیطیه و آندودرم در ایجاد فشار ریشه ای نقش دارند.  )II

در هنگام تعرق فشار ریشه ای ناچیز است.  )III

روزنه های آبی کلروپالست دارند.  )IV

فشار ریشه ای همیشه وجود دارد و مقدار ثابتی است.     )V

V ، II  ، I )1       IV ، III ، II )2I  ،  III )3II ،  I )4V ،  II )5

در مورد عملکرد قلب کدامیک از گزاره های زیر صحیح است؟

           I(        بطور طبیعی بطن راست در برابر فشار دهلیزی مساوی، برون ده بیشتری نسبت به بطن چپ دارد.

           II(         در دوره قلب مدت زمان انقباض ایزوولومیک طوالنی تر از شل شدن ایزوولومیک است.

آخرین قسمتی که پتانسیل عمل به آن می رسد، ناحیه خارجی و قاعده ی بطن چپ است.   )III           

1 میانی دیاستول است. 3 بیشترین خون وارد شده به بطن طی   )IV           

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

.22

.20

.21
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Fluorescence Recovery After Photobleaching( FRAP( تکنیکــی اســت کــه در آن ناحیــه کوچکــی از 
ســطح ســلول کــه بــا لیپیدهــای فلورســنت نشــاندار شــده اند، توســط اشــعه لیــزر ســفید یــا بــه عبارتــی بی رنــگ می شــوند 
ــه دو  ــوط ب ــج مرب ــر نتای ــا گذشــت زمــان محاســبه می شــود. در نمــودار زی ــه ب ــزان فلورســنس در آن ناحی و پــس از آن می

نــوع ســلول را می بینیــد. بــا توجــه بــه ایــن نتایــج کــدام گــزاره صحیــح اســت؟ 

I(         سلول شماره ی یک ممکن است در محیطی با دمای کمتر زندگی کند.

II(         سلول شماره ی دو در غشای خود اسیدهای چرب اشباع کمتری دارد.

III(  سلول شماره دو در غشای خود اسیدهای چرب کوتاه تری نسبت به سلول شماره یک دارد.

 I 1( فقط II  2(  فقطIII  3( فقطII ، I )4III ، II ، I )5

ــز  ــید هیدرولی ــا اس ــپس ب ــرار داده و س ــن ف ــر متیل ایودای ــت تاثی ــدا تح ــتخراج ابت ــس از اس ــوژن را پ ــول گلیک ــک مولک ی
ــاز و  ــه ب ــه حلق ــه از آن ناحی ــی ک ــری )کربن ــن آنوم ــه کرب ــز OH متصــل ب ــه ج ــای OH آزاد ب ــام گروه ه ــم. تم می کنی

ــد: ــل ش ــر حاص ــای زی ــوند. داده ه ــن می ش ــل جایگزی ــا متی ــود( ب ــته می ش بس

 mol−2110 2 و 3 و 6 – تری متیل گلوکز          	

 mol−× 232 10 2 و 3 – دی متیل گلوکز                	

/  mol−× 232 16 10 2 و 3 و 4 و 6 – تترا  متیل گلوکز     	

این مولکول گلیکوژن چند شاخه دارد؟

 12 )1 13 )260 )36 )45 )5

ــر روی  ــارچ و  b= خــط ســیاه ب ــه ق ــت ب ــا بنفــش، r = مقاوم ــت 3 ژن )p  = برگ ه ــاه ذرت، وراث ــر در گی ــزش زی در آمی
دانــه( را بررســی می کنیــم. بــا توجــه بــه فراوانی هــای فنوتیپــی مشــاهده شــده در در زاده هــا، لوکــوس کــدام ژن در وســط 

قــرار گرفتــه اســت؟

 p )1 r  )2b )3.5( نمی توان تعیین کرد.4( سه ژن پیوسته نیستند

time
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یــک زن کوررنــگ بــا انعقــاد خــون ســالم بــا یــک مــرد مبتــال بــه هموفیلــی و بینایــی ســالم ازدواج می کنــد. حاصــل ایــن 
ــد دیگــر کورنــگ  ــی باشــد، احتمــال اینکــه فرزن ــه هموفیل ــدان پســری مبتــال ب ــد اســت. اگــر یکــی از فرزن ازدواج 2 فرزن

باشــد چقــدر اســت؟

 27  )1 12   )21
3  )33

7  )41
4  )5

دانشــمندی بــه بررســی مســیر فتوســنتز و چرخــه کالویــن می پرداخــت. آزمایــش او بدیــن گونــه بــود کــه مقــداری جلبــک 
ــه شــرایط تعــادل برســند.  ــد و ب ــا فتوســنتز کنن ــود ت ــرار داده ب ــو ق CO2 رادیواکتی ســبز را در شــرایط روشــنایی و حضــور 
CO2 رادیواکتیــو از محیــط مقــدار ترکیبــات حــد  ســپس یــک بــار پــس از حــذف عامــل نــور و بــار دیگــر پــس از حــذف 
ــا نتایــج  ــاط ب ــر در ارتب ــو بررســی نمــود. کــدام یــک از گزینه هــای زی ــو اکتی واســط چرخــه کالویــن را از نظــر مقــدار رادی

ــد؟ ــح می باش ــش صحی ــن آزمای ای

با حذف نور مقدار ریبولوز بیس فسفات )RuBP( رادیواکتیو کاهش و مقدار فسفوگلیسریک اسید       )I
ــد. ــش می یاب ــو افزای             )PGA( رادیواکتی

با حذف نور مقدار RuBP رادیواکتیو افزایش و مقدار PGA رادیواکتیو کاهش می یابد.  )II

CO2 رادیواکتیو مقدار RuBP رادیواکتیو کاهش و مقدار PGA رادیواکتیو افزایش   با حذف   )III
          می یابــد.

CO2 رادیواکتیو مقدار RuBP رادیواکتیو افزایش و مقدار PGA رادیواکتیو کاهش               با حذف   )IV
          می یابــد. 

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

درکدامیک از گزینه های زیر مقدار جریان بر حسب ml/min  برای اندام های زیر درست مقایسه شده است ؟ 

2(  کبد < عضالت < ریه  ها < غده فوق کلیه1( ریه  ها < عضالت < کبد < غده فوق کلیه
4( ریه  ها  < کبد < غده فوق کلیه < عضالت3( کبد < کلیه ها  < عضالت < غده فوق کلیه

5( عضالت < کبد < ریه  ها < غده فوق کلیه

در شجره نامه روبرو احتمال اینکه فرد مشخص شده با “ ؟ ” پسری با گروه خونی B باشد، چقدر است؟

1
16

 )11
32   )2

1
8  )31

64
 )4

5( شجره نامه اشتباه است.

AB AB

A BO

OO

O
?

.26

.27

.28

.29
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ــه  ــا نرهــای همسنشــان ب ــه ای از بوقلمــون، Meleagris gallopavo، نرهــا معمــوال در گروه هــای دو نفــری ب در گون
ــی اســت کــه تقریبــا همــه ی جفت گیری هــا را فقــط یکــی از آن هــا انجــام می دهــد  ــد. ایــن در حال دنبــال جفــت می گردن

ــوع گروه هــا چیســت؟ ــد. علــت تشــکیل ایــن ن ــه او در تولیدمثــل می کن و دیگــری فقــط ب

1( انتخاب خویشاوندی
2( نر زیردست بعدا جای نر غالب را می گیرد. 

3( نر زیردست در واقع در گروه یک انگل است که با جفت نر دیگر اگر بتواند جفت گیری می کند.
4( انتخاب گروهی

5( هیچ کدام

سیســتم انتقــال وزیکــول از شــبکه آندوپالســمی بــه جســم گلــژی مســیر برگشــتی نیــز دارد. )بــه عبارتــی تعــدادی وزیکــول 
ــال  ــن انتق ــی ای ــه اصل ــد وظیف ــار داری ــد( انتظ ــال حرکتن ــه در ح ــمی همیش ــبکه آندوپالس ــمت ش ــه س ــژی ب از جســم گل

“برعکــس” چــه باشــد؟

1( جمع آوری فرآورده های اضافه واکنش های انجام شده در جسم گلژی
2( تنظیم غلظت مواد مختلف در جسم گلژی 

3( افزایش اندازه ی شبکه آندوپالسمی
4( بازیافت پروتئین های مورد نیاز سیستم انتقال وزیکول از شبکه آندوپالسمی به جسم گلژی

5( نیاز برخی پروتئین ها به پردازش دوباره در شبکه آندوپالسمی زبر

کدام گزینه در مورد انقراض های بزرگ درست است؟

1( جمع آوری فرآورده های اضافه واکنش های انجام شده در جسم گلژی
2( بعد از آن ها درصد جانداران شکارچی کاهش می یابد. 

3( معموال همراه با گرم شدن هوا بودند.
4( هیچ کدام

5( همه موارد

کدام گزاره در مورد نرم تنانی که فاقد رادوال هستند صحیح است؟

1( عموما شکارچی های فعالی هستند.
2( آبشش در بیشتر گونه ها دو منظوره است. 

3( تعدادی زیادی از آن ها دارای گیرنده های حسی پیشرفته هستند.
4( در محل خود ثابت بوده و سلول های تاژک دار غذا را از آب گرفته و به سمت دهان هدایت می کنند.

5( محدود به آب های شور هستند.

 

.30

.31

.32

.33
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در شکل زیر چند نوع قند دیده می شود؟ )بدون در نظر گرفتن α یا β بودن(

2 )13 )2
4 )35 )4
6 )5

آنزیمی واکنش زیر را کاتالیز می کند. این آنزیم در کدام یک از کالس های آنزیمی قرار می گیرد؟

5( لیگاز4( هیدروالز3( اکسیدوردوکتاز2( ترانسفراز 1( لیاز 

با توجه به شکل های زیر کدام یک از گزاره های زیر صحیح می باشد؟

شکل 1 و 2 می توانند مربوط به یک نوع گیاه باشند.  )I

در شکل 2 ، اندودرم وجود دارد.  )II

در شکل E ،1 همان عناصر آوندی هستند.  )III

A و B به ترتیب آوندهای چوب و آبکش را نشان می دهند.  )IV
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شکل 1 مربوط به یک گیاه دو لپه است.  )V

 

II  ، I )1III  ، II )2
V ، IV، II )3IV ، III  ، I )4

IV ،V )5

کدام خطوط به ترتیب نمودار بقای شیر، میگو، و یک گیاه یک ساله را نشان می دهند؟

3( لوزی، مربع، مثلث2( مربع، مثلث، لوزی1( لوزی، مربع، دایره
5( مثلث، مربع، دایره4( دایره، لوزی، مثلث

فــرض کنیــد بیــن دو جمعیــت از دو گونــه مختلــف یــک ناحیــه دورگــه )Hybrid zone( تشــکیل یافتــه اســت کــه دارای 
ویژگی هــای زیــر اســت:

افراد دورگه در بعضی بخش های ناحیه دورگه از دو گونه والد سازگارتر هستند. 	•

افراد دورگه دارای سازگاری نسبتا پایینی هستند، ناحیه هیبریدی بسیار باریک است. 	•

ــداری،  در هــر کــدام از ایــن حالت هــا، چــه تغییــری در ناحیــه دورگــه در طــول زمــان ایجــاد خواهــد شــد؟ )تقویــت، پای
ادغــام شــدن(

3( پایداری، پایداری2( ادغام شدن، تقویت1( ادغام شدن، پایداری
5( ادغام شدن، ادغام شدن 4( پایداری، ادغام شدن

گزینه صحیح را انتخاب کنید؟

 C 4 C کمتر از  3 CO2 که در آن سرعت فتوسنتز با تنفس برابر می شود( در گیاهان  CO2 )غلظتی از  1( نقطه جبران 
است.

C است.  4 2( در شرایط بیابانی راندمان فتوسنتز در گیاهان CAM بیشتر از 

C در هر شرایطی بیشترین راندمان فتوسنتزی را دارند. 4 3( گیاهان 
C کم و در غالف آوندی زیاد است. 4 4( میزان نشاسته ذخیره شده در سلول های مزوفیل گیاهان 

C و CAM نیاز دارد. 4 Cگیاهان به انرژی بیشتری نسبت به گیاهان 3 5( تثبیت کربن در 

کدام گزینه در مورد قلب های کرم خاکی صحیح است ؟

3( بین رگ پشتی و شکمی قرار دارد.2( معموال 5 عدد است.1( فقط مری را پوشانده است.
5( هیچکدام4( همه موارد

.37

.38

.39

.40
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