
تلگرامکانال اطالع رسانی در 

t.me/olympiadlab_ir

ماتلگرگروه پرسش و پاسخ در 

t.me/olympiadlab_group

آدرس وبسایت

www.olympiadlab.ir



1 
 

 به نام خدا

 

 آزمون آزمایشی المپیاد زیست شناسی

 

 :هماهنگ در شهرهای

قائمشهر،  رشت، رفسنجان، ساری، شیراز، ، چهاردانگه،بندرعباس، تبریز، تهراناصفهان، 

 ، نیشابور، همدان، یزدمشهد کرمان، کاشان، قزوین،

 

 09آذر 

 

 :پیش از شروع آزمون، به نکات زیر توجه فرمایید

  سوال تشریحی می باشد 5سوال تستی و  90آزمون شامل. 

   دقیقه خواهد بود 059مدت زمان پاسخ به سواالت. 

  نمره خود ، نمره منفی دارند 9/1به اندازه تستی سواالت. 

 جواب سواالت تشریحی را تا دو رقم اعشار در پاسخنامه وارد کنید. 

 تسا مندخواهش. ان آزمون اکیدا ممنوع استدر زم به همراه داشتن تلفن همراه. استفاده از ماشین حساب مجاز است 

 .آن را به مراقب خود تحویل دهید

  ارتباطی با باشگاه دانش پژوهان جوان ندارد و فاقد هرگونه پشتیبانی از جانب آن می باشد هیچ گونهاین آزمون. 

   نتایج آزمون بر روی آدرس اینترنتیwww.irbo2011.blogfa.com  درج خواهد شد. 

 

 

 

 :ار کنندگانزبرگ

 مسیح فالحتیان، ، شهریار فغانیاندیشه طالیی، سودابه فاطمی، 

 نیلوفر نوری، آفرین نیشابوری علیرضا مجد، اسماعیل محمدی، 

 (ی چهاردمین دوره المپیاد زیست شناسیطالدارندگان )

http://www.irbo2011.blogfa.com/
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 :دوستان عزیز

این آزمون مشابه مرحله ی اول المپیاد زیست شناسی به نظر برسد اما در واقع سبک سواالت این ممکن است در نظر اول 

آزمون کامال متفاوت از مرحله ی اول می باشد و مخلوطی از سواالتی است که شما ممکن است در تمام دوران مطالعه ی المپیاد 

این آزمون شامل تعداد زیادی  با آن ها برخورد کنید،..( .مرحله اول، مرحله دوم، دوره ی باشگاه دانش پژوهان جوان و) 

نتیجه ی خوب یا بد ! لذا خواهشمندیم با استفاده از نتیجه آن در مورد خودتان قضاوت نکنیدسواالت تحلیلی و ریاضی وار است 

فاده از آموخته هایتان بر روی پس در این لحظه سعی کنید با است. شما در این آزمون تنها باید باعث تالش و اراده ی بیشتر گردد

و به هیچ وجه  هدف ما از برگزاری این آزمون تنها آماده سازی و کمک به شما در این مسیر است. حل سواالت تمرکز کنید

 .موفق باشید. جنبه ی سنجشی ندارد

 

 : جدول راهنمای کدون ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همه ی کسانی که برگزاری این آزمون بدون همکاری و  و 11، 19، 10 دانش پژوهان دوره هایبا تشکر از

 .کمک صمیمانه شان امکان پذیر نبود
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 (نمره 0) کدام گزینه راجع به این مقطع گیاهی صحیح است؟-1

 

 (I در این گیاه رشد ریشه به نسبت ساقه زیاد است. 

(II در این گیاهان از آنزیم پیرووات دکربوکسیالز بیشتر استفاده میشود نسبت به ماالت دهیدروژناز. 

(III در ریشه این گیاهان معموال کالهک رایج نیست. 

 (IV در این گیاهان اسکلرانشیم فراوان برای استحکام وجود دارد. 

 (V در بعضی برگ های این گیاهان آئرانشیم دیده میشود. 

1) I , IV               0 )V                     9 )III , V                     1 )II , IV                   5 )II , III , V 

 

 (نمره 0) کدام عبارات درباره تنفس نایی در بی مهرگان صحیح است؟ -0

I )اکسیژن رسانی بازده باالتری نسبت به تنفس ششی دارد. 

II )مدت حشره نسبت به متابولیسم زیاد تعداد نایژه های فاقد کیتین زیاد میشود در سازگاری طوالنی. 

III ) در سطح بدن حشرات پیشرفته دارای دریچه ای است که بازو بست شدن ان به غلظت اکسیژن ( منفذ تنفسی)اسپیراکل

 .وابسته است تا دی اکسید کربن

IV ) هستندفقط حشرات در میان بی مهرگان دارای چنین تنفسی. 

 II , III , IV( ه                I , IV  (د                II , IV( ج               I , II( ب             II( الف

 

کدام یک از گزینه های زیر به ترتیب از چپ به راست بیانگر نمودار معکوس دوگانه ی آنزیمی فاقد خاصیت تعاونی،  -9

 (نمره 0) ی با تعاونی منفی است؟آنزیمی با تعاونی مثبت و آنزیم

1)C-E-F             2) A-B-D                 3) C-F-E                  4) A-D-B                 5)A-E-F 
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     A                        B                        C                     D                      E                       F 

در صورتی که این مولکول را . است 1نوکلئوتید، کد کننده ی توالی آمینو اسیدی  99مجهول به طول  RNAیک  -1

آنزیم . تغییر خواهد کرد 0قرار دهیم، توالی پلی پپتیدی حاصل به صورت توالی شماره  MNRDتحت تاثیر آنزیم 

حذف کرده و سیتوزین  '5به  '3ده و دومین سیتوزین را از سمت را شناسایی کر 'UGCCGA-3-'5نامبرده توالی 

با توجه به توالی های حاصل و جدول راهنمای کدون ها، چند درصد . متصل می کند '5سمت چپ را به گوانین سمت 

 (نمره 1) نوکلئوتید را می توان با قطعیت تعیین توالی کرد؟ 99از کل 

1: Met-Gly-Arg-Asn-Ala-Asp-Leu-Ala-Pro-Arg-Arg 

2: Met-Gly-Arg-Asn-Ala-Ile-Trp-Pro-Arg-Ala 

1-11%                     0- 81 %                       9- 39 %                  1- 58% 

با توجه به انکه نیمکره راست مغز اطالعات مربوط به نیمه چپ میدان دید و نیمکره چپ اطالعات مربوط به نیمه  -5

کدام یک از گزینه ها بیانگر ان چیزی است که فردی با مسیر بینایی روبه رو در . میدان دید را دریافت میکندراست 

 (نمره 9) ؟حال دیدن ان است

 

1) 

0) 

9) 

1) 

5) 

پس از دو هفته . در فردي كه بر اثر تصادف دو پاي وي قطع شده است، كلیه ها هنوز به درستي كارمي كنند -3

 (نمره 9) .........یافته است زیرا ......... این فرد برون ده قلبي 

 .مقاومت محیطي افزایش یافته است/كاهش( 9                 .فشار شریاني كاهش یافته است/افزایش( 1

 .فشار شریاني كاهش یافته است/افزایش یا كاهش نیافته ( 1               .فشار شریاني افزایش یافته است/افزایش( 9

     .فشار شریاني كاهش یافته است/كاهش( 5
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اگر تعداد زاده هایی که فقط . است ABCژن بر روی یکی از کروموزوم های مگس سرکه به صورت  9ترتیب  -8

باشد و  019هستند  Cو  Bو تعداد زاده هایی که فقط دارای نوترکیبی بین  019هستند  Bو  Aدارای نوترکیبی بین 

 (تا  1999تعداد کل زاده ها ) چند سانتی مورگان است؟  Bو C ، فاصله ی بین  13/9برابر ( CC)ضریب انطباق 

 (نمره 1)

      

     1)01                        0 )08                9 )5/05             1 )01         5 )3/00                                     

1- Shimura  و همکارانش برای بررسی اثرcap بر روی splicing آنها در آزمایش . آزمایشی را طراحی کردند

نتایج آزمایش در الکتروفورزهای  زیر خالصه . استفاده نمودند(  15، 11، 19)ی حاوی سه اگزون ا  RNAخود از

 (نمره 9) :شده است

 

 

 

a) It appears that the absence of cap selectively inhibits splicing of the first intron. 

b) With the capped precursor the most prominent band was with one or the other 

intron spliced out. 

c) Some fully spliced products were detectable when the RNAs were uncapped. 

d) Methylation of cap was neutral. 

e) All above. 

که یک   NIMIبار متیالسیون است به 1بار فسفریالسیون و  5فرایندی که شامل  طی X پیش ماده ی   4 -0
تبدیل شود؟   NIMIمیتواند به  Xبه چند طریق . نوروترانسمیتر در جانوران تراریخته ی مریخی است تبدیل میشود

یله شود یا متیالسیون و فسفریالسیون به صورت یکی در می تواند ابتدا کامال فسفریله و سپس مت  Xبه عنوان مثال )
 (نمره 0) .(میان رخ بدهند

   1119(ه             09(  د             103(ج                 0( ب                 0119( الف

 (نمره 0) اسید در جایگاه فعال نقش کمتری دارد؟مینوآکدام  -19

1)     0)        9  )  1 )  5 ) 



3 
 

11- P700 ( فتوسیستمI )و P680( فتوسیستمII ) با توجه به بهترین طول موجی که جذب می کنند نام گذاری شده اند

همچنین می دانید . نور قرمز را به بهترین نحو جذب می کنند IIنور قرمز دور و فتوسیستم  Iو این یعنی فتوسیستم 

به  IIبه نظر شما نسبت مراکز واکنشی فتوسیستم . باید در جریان انرژی میان فتوسیستم ها تناسب برقرار باشد

 (نمره 0) در کدام یک از گیاهان بیشتر است؟ Iفتوسیستم 

 گیاهان آبزی( گیاهان سایه ای                               ج( گیاهان آفتابی                             ب( الف

 مورد ب وج( مورد الف و ج                              ه( د

 یباز این چه شورش است؟ گورخر: سرگروه بان گفت .شدندپنج گورخر در حال فوتبال بازی کردن دستگیر  -10

به  yهستیم، در بازی ما ابتدا توپ دست من است، هر یک از ما با احتمال  5تا  1گورخر با شماره های  5ما : گفت

 2/3 هر شوت به سمت دروازه با احتمال. به سمت دروازه شوت می زند y-1هم تیمی خود پاس می دهد و با احتمال 

از بازی ( تپاس یا شو)گل نخواهد شد، در ضمن هر کسی که نقش خود را بازی می کند  1/3 گل شده و با احتمال 

همچنین نفر پنج ام اگر قصد پاس داشته باشد می  .ا که گل بزند بازی تمام خواهد شدو هریک از م خارج می شود

تیم شما اصال با چه احتمالی گل می زند؟ گور در  :پرسیدسر گروه بان . تواند پاس دهد ولی این پاس گل نخواهد شد

 (نمره 9) ه مقداری است؟چ yاین بار شما بگویید ...  % 98: پاسخ گفت

 

 1) 81 %   0 )15 %  9) 33%  1) 03% 5) 99% 

 

 (نمره 0) کدام گزینه درست است؟ -19

 .تعداد زیاد نفرون ها و گلومرول های بزرگ از سازگاری های ماهی های آب شور است( الف

 .در پرندگان هنگام دم کیسه های هوایی خالی و در بازدم پر از هوا هستند( ب

 .مصرف نمی شود thermoregulationهیچ انرژی ای توسط جانوران اکتوترم برای ( ج

 A powerful three chambered heart with a septum is a key adaptation that supports( د

the endothermic way of life. 

 .ساکن آب شیرین هستند osmoconformerبسیاری از ماهیان ( ه

میدانید هر چقدر میزان همپوشانی کنام دو جاندار بیشتر باشد، میزان رقابت آنها برای منابع زیاد  همانطور که -11

رفتار این گونه به صورت .میتواند در هر مکان سه بعدی از فضا قرار گیرد  Mگونه ی   Xدر  سیاره  . میشود

در اطراف آن درصد ( واحد دلخواه)ع ده قلمرو طلبی منفرد است که قلمرو یک نفر از این گونه کره ای است به شعا

 :همپوشانی کنام ها برای فرد یک با فرد دو عبارت است از
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برای راحتی محاسبات گونه ها بی . نشان میدهند( Z,Y,X)مکان این گونه را به صورت یک مختصات سه بعدی

 .حرکت بوده و نقطه فرض میشوند

درصد همپوشانی این دو گونه . است( 13و10و3)مختصات و فرد دوم دارای ( 1و3و3)فرد یک دارای مختصات 

 (نمره 1) تقریبا چقدر است؟

 !!نمیتوان تعیین کرد( 5              09( 1            5/10( 9                    15( 0              05/3( 1

15- You are mapping the gene responsible for a human genetic disease. You find 

that the gene is linked to RFLP detected with a probe called X-21. You hybridize 

labeled X-21 DNA to DNAs from a panel of mouse-human hybrid cells. The following 

shows the human chromosomes present in each hybrid cell line , and whether the 

probe hybridized to DNA from each. Which human chromosome(s) carries the 

disease gene?( 2 points)  

                   Hybridized to  X-21 Human chromosome content Cell line                                          

   

                       +        1, 5, 21 A 

                       -        6 , 7 B 

                       -        1, 18, Y C 

                       +        4 ,5,18,21 D 

                       -        4, 21, Y E 

                       +        4, 5, 6 F 

 

 Yو  8( ه         5فقط ( د         1فقط ( ج       11و  5و  1( ب             01و  5و  1 (الف

 

    (نمره 0) .(گزینه ها از چپ به راست بخوانید. )کلمات مناسب را به جای شماره ها قرار دهید -13

Species Genus Family 1  -----Phylum Kingdom Domain 

Ursus 

americanus 

Ursus 9 یوکاریوت جانور-----  0 گوشتخوار 

 

 Class –طنابدار  – Ursidae( ب                                         Class –پستاندار  –طنابدار ( الف

 Order –پستاندار  – Ursidae( د                                            Class –طنابدار  –پستاندار ( ج

 Order –پستاندار  –طنابدار ( ه
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توزیع فراواني فشار شریاني را در سگي عادي و سگي كه اعصاب مركز وازوموتور آن قطع شده  زیر نمودار -18

 (نمره 0) مقایسه ي مساحت ها صحیح است؟ كدام گزینه در مورد.ساعت نشان داده شده است 0است  به مدت 

1)a>b              0)b>a                 9 )b=a              1)b/2=a  

 

 

 

 

 

 

 

 

18- As you know legume(Fabacea)family have symbiotic bacteria of genus Rhizobiom and 

Bradyrhizobiom in their root which have mutualistic realation with these plant.These bacteria 

benefit their host by nitrogen fixation.These bacteria have an enzyme-Nitrogenase- which is 

disrupted by oxygen and is a key enzyme in nitrogen fixation process.In roots of Fabacea 

member there is a protein called leghemoglobin(hemoglobin relative) which statement is 

true? (2 points) 

1) leghemoglobin provide oxygen for symbiont bacteria 

2) legume include apple and pear 

3) leghemoglobin provide an anaerobic microenvironment for these bacteria 

4) Other plant grows better than Fabacea family in nitrogen (esp.nitrate) poor soil 

 

 (نمره 9)  آرایش فضایی کدام یک از مولکول های زیر متفاوت است؟ -10

 

 

 

 (د(                              ج(                                  ب(                                الف   
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شما در این سوال با یكي از این . رف داردبه جدول مقابل جدول زندگي مي گویند كه كاربرد هایي شگ -01و  09

 .كاربرد ها آشنا مي شوید

 (x,x+1]گروه سني : ردیف اول 

 تعداد افراد در گروه سني مربوطه: ردیف دوم

 نرخ زاد و ولد: ردیف سوم

 .تعریف مي شود N(x)/N(0)نرخ بقا كه به صورت : ردیف چهارم

طول نسل این جمعیت  .سني كه به طور میانگین در آن هر فرد والد مي شود :طول نسل این چنین تعریف میشود -09

 (نمره 1) چقدر است؟

L(x) B(x) N(x) X 

 -9 1099 9 

 -0 385 1 

 -9 159 0 

9/9 1 199 9 

 

1) 0                0 )8/0                      9 )8/1                    1) 0/0 

 (نمره 0) جدول زندگي مقابل مربوط به كدام یك از جانداران زیر است؟ -01

1) Panthera leo              0)Ailuropoda melanoluca  

9)Geospiza furtis            1)Drosophila yakuba 

 

 (نمره 0) ............جمعیت تغییر دهد زیرا فراوانی های اللی را در......... درون آمیزی به تنهایی  -00

 .می تواند، فراوانی هتروزیگوس ها را کاهش می دهد( الف

 .نمی تواند، سهم افراد را در خزانه ی ژنی نسل بعد تغییر نمیدهد( ب

 .واینبرگ خارج می شود-می تواند، آمیزش ها غیرتصادفی خواهند بود در نتیجه جمعیت از تعادل هاردی( ج

 .می تواند، الل های مغلوب را از جمعیت حذف می کند( د

نمی تواند، انتخاب وابسته به فراوانی رخ می دهد در نتیجه تنها نوسان های خفیفی در فراوانی الل ها مشاهده ( ه

 .خواهد شد
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  S  =Sarcomer's length                           (نمره 9)میک از گزینه های زیر صحیح است؟ کدا -09

   .کمتر در حالت استراحت، تونوس بیشتری دارد  S              عضله ای با نسبت طول باند. الف

 .کمتر در حالت استراحت، تونوس بیشتری دارد S/   عضله ای با نسبت طول باند. ب

 .در تونوس حالت استراحت تاثیری ندارد S     نسبت باند. ج

  .در حالت استراحت، نشانگر تغییرات بیشتر تونوس عضله طی عمل انقباض است بیشتر S           نسبت باند های. د

  .در عضله باالتر باشد این عضله به پایان انقباض خود نزدیک تر است S     هرچه نسبت. ه

 الف، د،ه -5    ج، د، ه       -1      فقط ه -9          ج ، د. الف  -0   الف، ب   -1 

منتن پیروی می کند را بدون مهارکننده و -را برای آنزیمی که از قانون میکائیلیس Sحسب بر  S/Vنمودار  -01

 (نمره 9) .همراه با مهارکننده نارقابتی رسم کنید

                                                                                                                                                                   

                                                        S/V                                                   S/V  

 

 (ب(                                                                   الف

                  S                                                          S  

                                                S/V                                                           S/V  

 

 (د(                                                                     ج

                S                                                                S  

                                               S/V  

 بدون مهار                    :  راهنما                                                                                

 رقابتینا با مهارکننده                                                            (                                                 ه

              S 

 

به این محیط . با توالی تصادفی در حال ساخته شدن به طور نامتناهی هستند RNAدر یک محیط تعداد زیادی  -05

ATP  آمینواسیل ،tRNA  و ریبوزوم اضافه می کنیم تا همزمانRNA هایی که امکان ترجمه دارند به پلی پپتید تبدیل

را جمع آوری می  ...(دی پپتید، تری پپتید و)ها، پلی پپتید های ساخته شده  tRNAشوند و پس از اتمام آمینواسیل 

 (نمره 9) آمینواسید دارند؟ 19چند درصد این پلی پپتیدها طولی به اندازه ی . کنیم

 5/5( ه                           9( د                        0/9( ج                        0/0( ب                  0/5( الف
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 (نمره 0) بهترین بیان تاکسونومیک روزنه های زیر؟ -03

 

    

 

 (ب(                                                                   الف

 

 

 (د(                                                                      ج

 

 

27- We marked once some members of species B and we plotted the frequency of 

marked cancerous organisms among marked ones, till all marked were died. Which 

plot explains it the best?  ) 3 points) 
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 مسیر متابولیسمي مقابل مربوط به بیوسنتز  -00و01

 (نمره 0و9)  .نفرین مي باشدنوراپي 

 

 چه ویتامیني مشتق شده است؟كوآنزیم مرحله ي دو چیست و از -01

     تیامین پیروفسفات، تیامین(1

 پیریدوکسین پیرودوكسال فسفات، (0

 فالوین        نیكوین آمید آدنین دي نوكلوتید، ریبو (9

 بیوتن بیوتن، (1

 .است....یك آنزیم 9آنزیم مرحله ي  -00

 لیگاز        ( 0ایزومراز                 ( 1

 هیدروالز( 1اكسیدوردوكتاز       ( 9

 

می دانید که در کندوی زنبور عسل زنبورهای نر از طریق بکرزایی توسط ملکه تولید شده و در نتیجه هاپلوئیدند  -99

همه ی نرهایی که با ملکه جفت فرض کنید در یک کندو همیشه . و زنبورهای ماده از طریق جنسی تولید می شوند

همچنین می دانید انتخاب یا عدم انتخاب یک رفتار فداکارانه با توجه به سود . گیری می کنند فرزندان خود او هستند

تعداد افرادی است که در  B، که در این جا  rB=بدست آمده توسط آن رفتار تعیین می شود، به این صورت که سود

ضریب خویشاوندی بین دو فرد به . ) ضریب خویشاوندی فرد فداکار با آن هاست  rابند وصورت فداکاری نجات می ی

0 2 4 6 8 10 12 

man 

A 

B 
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صورت کسری از ژن ها که به طور میانگین بینشان مشترک است تعریف می شود، مثال ضریب خویشاوندی شما با 

 .(است 5/9پدر یا مادرتان 

در صورت نجات دادن کدام یک از موارد زیر سود  .بگوییداگر خواهر تنی ملکه بخواهد رفتاری فداکارانه انجام دهد 

 (نمره 1) بیشتری خواهد کرد؟

  اش تا از خواهرهای ناتنی 3( ب                                        تا از دخترهای ملکه  8( الف

 خواهر ناتنی اش 9و  خواهر تنی اش 0( د                تا از خواهرهای تنی اش                        1( ج

 

ن ها نسبت به آهمزمان با رشد ریشه  مکان م در راس ریشه را نشاندار کرده وزمایشی تعدادی سلول مجاور هآدر   -91و  90

با توجه به ان ها به سواالت . نمودار آورده شده است 9نتایج حاصل از این ازمایش به صورت . نمودیم  راس ریشه را ردیابی

 .پاسخ دهید

AB 

C 

 (نمره 0) چه واحدی دارد؟ Cنمودار  Yمحور  -91

1  )mm/h                        0  )1/h                               9 )mm2/h                             1)  1/mm 

  .میلی متری راس ریشه را نشاندار میکردیم 1چنانچه بجای نشاندار کردن سلول های واقع در راس ریشه  تعدادی سلول واقع در  -90

 (نمره 0) حاصل از ازمایش اول به چه صورت بود؟ Aحاصل از بررسی ان ها  در مقیسه با نمودار نمودار 
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 متفاوت در انتهای نموداردارای شیبه مشابه در ابتدای نمودار و شیبی ( 1

 دارای شیبی مشابه در انتهای نمودار و شیبی متفاوت در ابتدای نمودار( 0

 دارای شیبی مشابه در سراسر نمودار( 9

 شیب ابتدا و انتهای ان متفاوت بود( 1

 (نمره 9) کدام یک از موارد زیر جز خصوصیات گونه ای با سیستم جفت گیری چند زنی می باشد؟ -99

I) نسی مختصر    وشکلی جد  II )زندگی در گروه های بزرگ           III )اندازه ی کوچک بیضه نسبت به بدن 

IV )              رقابت اسپرمیV )intersexual selection          VI )intrasexual selection  

1 )I,III,VI          0)II,III,VI         9 )II,IV,V         1 )II,III,V           5 )I,IV,VI     

سیستم فتوسنتزی هستند، یعنی در شرایط مختلف توانایی استفاده از  0همانظور که می دانید برخی گیاهان دارای  -91

استفاده  CAM و C3 سیستم های فتوستزی متفاوتی را دارند، گیاه برگ قاشقی گیاهی است که از سیستم فتوسنتزی

به  CAM و C3 سیستم 0هوا در        این گیاه بر اساس غلظت های متفاوت CO2 می کتد، نمودار میزان جذب

با توجه به این توابع، این گیاه در چه نقطه ای و از چه سیستمی به چه سیستمی تغییر . صورت به ترتیب زیر است

 (نمره 9) .در نظر بگیرید CO2روند آزمایش را افزایش میزان   استراتژی خواهد داد؟

       
  

   
                                  

  

    
 

 

 C3به   CAMاز CAM                                    0 )10.25به   C3از 10.25( 1

 CAMبه   C3از C3                                    1 )14.75به   CAMاز 14.75( 9

 

با توجه به نوع . در جمعیتی از پستانداران استتحت نفوذ جنس نوعی بیماری مربوط به  صفحه بعدشجره نامه  -95

 (نمره 1) فنوتیپ یکسان داشته باشند؟ 0و زوج  1وراثت، چقدر احتمال دارد فرزند بعدی زوج 

1) 13/3              0 )13/9                9 )9                1) 0/3               5 )0/9 
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 36- It is seen in some grasslands that some kinds of birds follow herbivores such as 

cattles or horses. The birds feed on insects in grass near the soil. What is the best 

choice explaining the relationship of this two species? (2 points)  

1) Canibalism     2) Parasitism     3) Herbivory    4)Commensalism     5) Coevoloution 

 

 

37-In an experiment we have tested the ECG of  Galapagos marine iguana called 

irbo14 on land and submerged.the ECG of our iguana on land is :  

 

 

What is the best ECG of this iguana when is under water?(just consider the 

comparison between the shape of first ECG and the choises and the time of the 

experiment for all of them is constant) (3 points) 

a) 
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b) 

 

c) 

 

 

d)it doesn’t change  

38- If two types of plants (short day - long day) grafted together and exposed to short 

day conditions what will happen? What conclusion will be obtained? (2 points) 

1. Short day plant will flower 

2. Both will flower 

3. None will flower 

4. A flower inducing substance is transmitted across the graft 

5. A flower inhibiting substance is transmitted across the graft 

6. No substance is transmitted 

              a) 1,6                               b) 3,5                           c) 2,4                     d) 3,6  

 

سلول براي رشد و تقسیم وهمچنین جلوگیري از آن داراي مسیرهاي پیام رساني است كه اختالل در آن ها سبب  -90

 proto-oncogeneبه عنوان یك  Ras)میباشد  Rasیكي از این مسیرها مسیر پروتیین .بروز سرطان مي شود

میباشد كه فعال شدن آن  P53مسیر دیگر مربوط به . كه فعال شدن آن سبب تقسیم و رشد سلول میشود( شناخته میشود

سبب سرطان .......در حالت p53ودر.......در حالتras بنابراین جهش در .باععث جلوگیري از تقسیم سلولي میشود

 (نمره 9) .مي شود

 غالب،غالب( 1غالب،مغلوب              ( 9ب،غالب                 مغلو( 0مغلوب،مغلوب                   (1
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 (نمره 5هر سوال ): سواالت تشریحی

 

1-  rasجهش یافته راshras  وp53  جهش یافته راshp53  مینامیم اگر فراوانيshras  و فراواني  1/9در جمعیت

p53 1/9 39نسل بعد شامل یك میلیارد نفر مي باشدو . )باشد، مطلوبست تعداد افراد مبتال به سرطان در نسل بعد %

 (افراد مبتال به سرطان موفق به تولید مثل مي شوند

 

دو قسمت اسکلت . دو قسمتی می باشند( اسکلت خارجی) غازیانی تک سلولی هستند که دارای پوسته ای ها آ دیاتوم -0

دیاتوم ها اغلب از طریق غیر جنسی و به روش . یاتوم هم پوشان بوده و یکی بزرگ تر از دیگری استخارجی د

هنگام تقسیم غیر جنسی دو نیمه ی پوسته از هم جدا شده  و هر یک نیمه ی بزرگتر پوسته ی . میتوز تولیدمثل میکنند

( نیم دایره اند که شبیه)  ه های اسکلت دیاتوم را قطر نیم Yو  Xچنانچه . یکی از دو دیاتوم دختر را تشکیل میدهند

 Y≥ X²⁄ 9 – 7مده اگر در دیاتوم به وجود آ. می باشد Y= X-3  ن ها در دیاتوم ها به صورتفرض کنیم رابطه آ

با . باشد، دیاتوم تقسیم غیر جنسی را متوقف کرده و از طریق تولید گامت های بدون پوسته تقسیم جنسی انجام میدهد

میکرومتر است را در محیطی مناسب برای  10اطالعات  اگر دیاتومی با اسکلتی که قطر نیمه بزرگتر ان  توجه به

 تقسیم و حیات ان قرار دهیم پس از چند نسل اولین تقسیم جنسی در دیاتوم ها دیده خواهد شد؟

 

این فرد که ژنوم  ون در تعداد تقریبی ژنهای. نه نزدنداز آنها جوا 11/9از تمام دانه های بدست آمده از خودلقاهی گیاهی حدود  -9

فرض کنید هیچ کدام از ژن های مورد نظر پیوسته )ورید نع از جوانه زنی میشوند را بدست آو ما کشنده اندنهفته دارای الل 

 (.نباشند

 

خود تابعی از غلظت هورمون  TSHمی باشد که  TSHهورمون هیپوفیزی در بدن تابعی از غلظت ( T4)غلظت تیروکسین  -1

 .است TRHبه نام  تاالموسیهیپو

[T4] = [TSH]2 – 4[TSH] + 5 

[TSH] = 36[TRH]2 – 24[TRH] + 6 

 ین مقدار است؟کمتر، تیروکسین در خون  TRHدر چه غلظتی از 

استفاده از با .بهمن م.ژني دو جمعیت با فاصله ي آن دو جمعیت نسبت عكس دارد همانطور كه مي دانید اختالط  -5

جمعیت كالغ مورد مطالعه اش را با ذكر فاصله بر روي یك نقشه ي جغرافیایي نشان  0این اصل سعي كرد 

اما او هر چه تالش كرد از انبوه طالعاتي كه فراهم كرده بود تنها اطالعات زیر را توانست در اطاق كارش .دهد

 .بیابد



11 
 

F,H,G,Iترین و غربي ترین نقاط جامعه قرار دارند به ترتیب در شرقي ترین،شمالي ترین،جنوبي. 

 .مي باشند GI,FI,HF,HGبه ترتیب در راستاي بردار هاي GC,DI,FB,HAبردار

         

 :جدول فاصله ها و تعداد دفعات اختالط ژني میانگین

 جمعیت اختالط میانگین (كیلومتر)فاصله جمعیت اختالط میانگین (كیلومتر)فاصله

 D-E 199 1 A-G 1 یافت نشد

x یافت نشد B-E 199 یافت نشد H-B 

x یافت نشد C-B 9.5 یافت نشد I-F 

 A-D یافت نشد 099   

 

 چقدر میباشد؟G-Fفاصله ي 
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