
 

 

 

 
 

  هوالعليم

آزمون و سواالت دفترچه پيش  

  )1393اسفند  8( مقدماتيي  آزمون مرحله
ي اول متوسطه  شناسي پايه ي زيست رشته  

گويي مدت زمان پاسخ صفحهعنوان
هاآزمونپيش  10-2 دقيقه 10   

11-12آزموناختصاصي براساس پيش25تا16عمومي، سواالت 15تا  1سواالت دقيقه 30   
بندي نهايي يكي از اعضاي  شود پس از جمع بنابراين توصيه مي. ي سواالت به صورت گروهي است گويي به كليه پاسخ

.داشته باشد برگ ها را در پاسخ گروه مسووليت وارد كردن پاسخ  
.رود پاسخ اشتباه، امتياز يك پاسخ صحيح از بين مي 4به ازاي هر   

  :لطفا توجه نماييد
 يمي و زيست شناسيهاي رياضي، فيزيك، ش نفره در رشته 5هاي  در قالب گروه )دوره دوم(طع دبيرستاندر مق پاياعلمي  ليگ

  .گردد برگزار مي
  .آزمون است آزمون، سواالت عمومي و سواالت پيش پيش شامل ليگ علمي پايا مقدماتي ي مرحله

 انفرادي صورت را از دفترچه جدا نموده و به آزمون مربوط به خود بايد پيش گروه اعضاي از كدام در قسمت اول آزمون هر )1
 .بسپارند خاطر به و نمايد دقيقه مطالعه 10زمان در مدت  را خود) آزمون پيش( آموزشي مطلب

آموزان به  دانشبه هاي درسي و منابع معرفي شده  اي از مطالب كتاب گزينه 5 تستي سوال 15گويي به  قسمت دوم آزمون شامل پاسخ )2
 .باشد صورت گروهي مي

 استناد به با و هم كمك به گروه اعضاي همه اي است كه گزينه 5تستي  سوال10 گويي به سوم سواالت شامل پاسخ بخش )3
 .دهند مي پاسخ ها آن به اند كرده مطالعه قبل بخش در كه آموزشي مطالب

  .شود اين صورت تخلف در آزمون محسوب ميباشند و در غير  ها مي آزمون هر يك از اعضاي گروه ملزم به مطالعه يكي از پيش .1تذكر 
  .را نيز بر عهده دارد 5آزمون  آزمون مربوط به خود مسووليت مطالعه پيش نفره باشد، يكي از اعضاي گروه عالوه بر مطالعه پيش 4چه گروهي  چنان .2تذكر 

را برعهده بگيرد و گروه مجاز به  4آزمون  تواند مسووليت مطالعه پيش نفره باشد يكي از اعضاي گروه مي 3چه گروهي  چنان .3تذكر 
   .باشد نمي 5آزمون  مطالعه پيش

  .باشد آموزان نمي ها از دانش آزمون آوري پيش گويي به سواالت نياز به جمع هنگام پاسخ .4تذكر 
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   1 آزمون شيپ

نوكلئوتيـد   هـر . هـاي نوكلئوتيـد اسـت    وكلئوتيد، يعني پليمري از مولكـول ن مولكول نوكلئيك اسيد نوعي پلي
  : شامل سه جزء زير است

ريبـوز و در دئوكسـي    (RNA)يك مولكول قند پنج كربني حلقوي كه اين قند در ريبونوكلئيك اسيد -1
)ريبونوكلئيك اسيد )DNA تفاوت ساختار قند ريبوز با قند دئوكسي ريبوز در وجـود  . دئوكسي ريبوز است

  . است 2 ي ك اكسيژن در كربن شمارهي
قنـد متصـل    ¢1گليكوسيليك به اتم  -Nي پيوند ن كه به وسيلهييديمدار پورين يا پير يك باز نيتروژن -2

ي پـريم دار نشـان   ها  هاي قند نوكلئيك اسيدها با شماره هاي كربن را در مولكول مرسوم است كه اتم. است
  . دهند

) هـاي آدنـين   انـد، عبارتنـد از پـورين    بازهايي كـه در شـكل زيـر نشـان داده شـده      )A  و گـوانين (G)  و
)هاي سيتوزين پيريميدن )Cتيمين ،( )T و اوراسيل(U). ي هـا  مولكولDNA وRNA  محتـوي C ،G 

  .وجود دارد RNAفقط در Uو DNAفقط در  Tاما  . هستند Aو
همين گروه فسفات . شود قند متصل مي ¢5ي پيوند فسفودي استر به كربن يك گروه فسفات به وسيله -3

  . دهد به نوكلئيك اسيدها بار منفي قوي مي زاست كه به نوكلئوتيدها و ني
بنـابراين نوكلئوتيـد عبـارت    . مندنا نوكلئوزيد ميرا  ريبوز يا دئوكسي ريبوز يك باز متصل شده به يك قند

  .يك فسفات  ست از يك نوكلئوزيد به اضافها

  



 

 3  

ايه
پ

 
تان

رس
دبي

ول 
ي ا

- 
ست

 زي
شته

ر
 

سي
شنا

  

  2آزمون  پيش

)دئوكسي ريبونوكلئيك اسيد )DNA ي  ههـاي زنـده اسـت كـه همـ      همتاي درون سـلول  ترين مولكول بي مهم

  . اطالعات مورد نياز براي زنده ماندن و تكثير هر سلول را در بر دارد

اند كه اين مولكول بـه   هاي بسياري نشان داده ، آزمايشDNA  ي مولكول هاي فيزيكي اوليه در جريان بررسي

تـرين تكنيـك مـورد اسـتفاده،      هـم م. اي دارد اي است و ساختار بسيار سازمان يافته ي گسترده صورت زنجيره

هـاي مختلـف ايـن مولكـول      ي آرايش و ابعـاد بخـش   ي آن اطالعاتي درباره بود كه به وسيله xي پراش اشعه

حالـت   مارپيچ است و بازهاي نوكلئوتيـدهايش در  DNAها، مولكول  ترين مشاهده براساس مهم. آمد دست  به

0/ها را فضاهاي  هاي آن اي كه سطح گونه انباشتگي هستند؛ به )نانومتري  34 / )0 34nm كننـد  از هم جدا مي.  

( )91 10nm m-=   

كه معمـوالً  ( DNAهاي  از تحليل شيميايي محتواي موالر بازهاي آدنين، تيمين، گوانين و سيتوزين مولكول

دسـت آمـده اسـت كـه      جدا شـده از جانـداران متعـدد، ايـن واقعيـت مهـم بـه        )نامند يب بازي ميكرآن را ت

[ ] [ ]A T=   و[ ] [ ]C G= ــت ]، عالم ــان [ ــده نش ــت و از آن ن  دهن ــوالر اس ــت م ــهي غلظ ــي  تيج ي منطق

[ ] [ ]A G T C+ =   . شود حاصل مي +

بـا اسـتفاده از    DNAهاي شيميايي و فيزيكي مربوط بـه   كريك، پس از تلفيق داده و فرانسيس جيمز واتسن

  . ي مارپيچي است متشكل از دو رشته DNAپيشنهاد كردند كه مولكول  xي  پراش اشعه
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صـورت   كند و بازها بـه  ي بيروني مولكول طي مي در اين مدل، اسكلت قند و فسفات، مسيري مارپيچي در لبه

ي مقابـل آن   با بازهاي رشـته  DNAي  بازهاي يك رشته. اند رديفي مارپيچي، در بخش مركزي مولكول واقع

  . اند هيدروژني تشكيل دادهپيوند 

هـر  . باز، در يك سطح قرار دارند و سطح هر جفت باز بر محور مارپيچ عمود اسـت  ي يك جفت دو باز سازنده

طـوري كـه هـر دور مـارپيچ ده جفـت بـاز        درجـه چرخيـده اسـت، بـه     36جفت باز نسبت به باز مجـاورش  

62است و وزن مولكولي هر واحد مارپيچ تقريبـاً   2nmتاييقطر مارپيچ دو. گيرد را در بر مي) نوكلئوتيد( 10´ 

  . دالتون به ازاي هر ميكرومتر است

، عميق و پهـن و ديگـري شـيار    هايكي از اين شيار. ورد آ وجود مي دو شيار مارپيچي بيروني به DNAمارپيچ 

تواننـد   مي) ها مثالً آنزيم(هاي پروتئين  بزرگي اين دو شيار به حدي است كه مولكول. يك استعمق و بار  كم

  . با نوكلئوتيدها تماس پيدا كنند
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   3آزمون  پيش

قوسي كه به هنگام  است از گرد عبارت مارپيچ راست. گرد است يك مارپيچ راست ،DNAاي مارپيچ دو رشته

گرد  طبيعي عموماً راست DNAهاي  مولكول. شود ن بيني خود با شست دست راست تشكيل ميلمس كرد

  . هستند

هاي مهم ساختاري آن مولكول است؛ چون گوياي مكمل  يكي از ويژگي DNAجفت شدن بازهاي مولكول

ي ديگر و باز  رشته Tاز يك رشته با باز A، بازDNAي دو رشته در. ي آن است بودن توالي بازهاي دو رشته

C  بازبا از يك رشتهG اي براي مكانيسم  دهعمضمني هاي  م اين پديده مفهو. شود رشته ديگر جفت مي

ي مكمل  ي آن مولكول داراي توالي بازهاي رشته ي نوساخته زيرا هر رشته. دارد DNAهمانندسازي مولكول

  . پذير است ي ديگر آن، امكان از روي رشته DNAي شود و ساخته شدن يك رشته خود مي

3يعني پايانه. هستند) ناهمسو(موازي ، پادDNAتيدي مارپيچ دوتايينوكلئو ي پلي دو رشته OH¢-  يك

5ي رشته در مجاورت پايانه P¢- گيرد رشته ديگر قرار مي .  

ر يك از دو انتهاي مارپيچ كه در مارپيچ دوتايي خطي، ه نخست آن. اين پيكربندي اهميت مضاعفي دارد

3ي  داراي يك پايانه OH¢-  5و يك پايانه P¢- ي  يابي دو رشته مورد دوم آن است كه جهت. است

بدين معني كه در دو نوكلئوتيد جفت شده، قسمت قند يك نوكلئوتيد . است) پادموازي(مولكول، متفاوت 

  . گيرد قرار مي  پايين امتداد زنجيره ديگر در جهت
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از قرارداد  DNAي كند كه براي بيان توالي بازهاي يك زنجيره ايجاب مي DNAي پادموازي بودن دو رشته

5ي ايانهگونه توالي نوكلئوتيدي، پق اين قرارداد، در موقع نوشتن هربر طب. استفاده شود يمعين P¢-  در

5نوكلئوتيد  تري  معني ATCمثالً . شود سمت چپ نوشته مي 3P ATC OH¢ ¢- - -   . دهد را مي -

]ي  قضيه ] [C]G ]و  = ] [T]A ن و سيتوزين با غلظت آدنين ي غلظت گواني اما رابطه. هميشه درست است =

  . اي نيست تابع هيچ قاعده ،DNAو تيمين در يك مولكول

]نسبت ] [ ] 100C G+ ´ C يارا اصطالحاً محتو % G+ يا درصدC G+كلي، درصد محتواي  به طور. نامند مي

C G+ رسد مي %50ي عالي به نزديكي  در موجودات زنده .  

]ها  ي باز همه[   
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  4آزمون  پيش

ب اين مولكول است، امـا  ، شكل غالBي چه مارپيچ دو رشتهاگر. بسيار گوناگون است DNAساختار مولكول 

اي از ايـن   نمونه. اي نيز ممكن است از آن يافت شوند بيني نشده ي مارپيچي ديگر و كامالً پيشها بندي صورت

جفت باز،  10است كه در هر دور آن به جاي ) اي دو رشته RNAغالب  شكل( Aگوناگوني ساختاري، مارپيچ

يط كه در شـرا  Aمارپيچ. سازد درجه مي 30ي  هاي آن با محور مارپيچ زاويهي باز جفت باز دارد و صفحه 11

شـيارهاي عميـق و    تـر و تمـايز   تـر، كوتـاه   پهن Bشود، نسبت به مارپيچ تر ميزدايي، امكان توليد آن بيش آب

  . ر استمتعمق در آن ك كم

ي  ي اسكلت آن است، انحراف شـديدي نسـبت بـه زمينـه    ه نامگذاري آن به سبب ريخت زيگزاگك Zمارپيچ 

. جفـت بـاز دارد   12پگرد و به ازاي هر دور كامـل  اي است و چ دو رشته Zمارپيچ . دهد نشان مي Bمارپيچ 

3/به جاي  Zارپيچ چون طول هر دور م 4nm )كه طول دورهاي مارپيچB 4/برابـر بـا   ) است 5nm   ،اسـت

  . رسد به نظر مي  Bتر از مارپيچ  ي بلندتر و باريكدربنابراين ق

پـذير   بندهاي متفاوت با هم در يـك مولكـول امكـان    ها، وجود صورت سلول DNAهاي بسيار بلند در مولكول

بنـدي آن در اصـل از    هـايي كـه صـورت    يان منطقـه توان در م را مي Zبندي  هاي داراي صورت منطقه. است

  . است، مشاهده كرد Bنوع

  : كند از اين واقعيت پرسشي به ذهن خطور مي

  كند؟ را چه چيزي تعيين مي DNAبندي مولكول صورت

بـا يكـديگر متنـاوب باشـند،      Gو Cوجود ساختار يا توالي نخستيني كـه در آن بازهـاي   Zدر مورد مارپيچ

Zهاي  وجود منطقه. كند را تسهيل مي Zبندي صورت DNA هاي يك مولكول در نزديكي ژنDNA   ممكـن

  . ها تأثير بگذارد است بر تجلّي اثر آن ژن

  . اي است تك رشته DNAها مولكول سدر برخي از ويرو
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]يعني  ي مكملي بازهاي دو رشته قاعده ،DNAهاي  در اين مولكول ] [ ] [ ] [ ]G A C T+ = . شـود  رعايت نمـي  +

. شـود  ي آن روي خودش تا مـي  تك رشته. است DNAهاي تر از ساير رشته نظم بسيار بي DNAساختار اين 

  . شوند اي كوتاه تشكيل مي هاي دو رشته اي مكمل هم در يك مولكول، مارپيچ هاي تك رشته بين منطقه

اي در  تههـاي سـه رشـ    مـارپيچ . انـد  اي نيـز مشـاهده شـده    اي و حتي چهار رشته سه رشته DNAهاي مارپيچ

هـايي از   هاي مكرري از بازهاي پورين دارند و با قطعـه  شوند كه قطعه يافت مي DNAهايي از مولكول  منطقه

هـايي   ي منطقه اي ويژه هاي چهار رشته مارپيچ. گيرند ها به طور متناوب قرار مي بازهاي پيريميدين مكمل آن

  . هستند Gاست كه سرشار از بازهاي DNAاز 
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  5آزمون  پيش

رفتند،  به كار مي DNAاي كه ابتدا براي جداسازي و بررسي هاي نسبتاً ساده براساس استفاده از تكنيك

  . اي خطي است به شكل مارپيچ دو رشته DNAشد كه  پيشنهاد 

سازي، بسيار حساس   ي مورد استفاده در آماده دهنده آن را نسبت به نيروهاي برش ،DNAطول كلّي مولكول

  . كند مي

 كردند يا تنها يكي از دو ي آن را پاره مي ، اغلب دو رشتهDNAسازي مولكول هاي معمولي آماده در روش

ها مشاهده شد كه در واقع بسياري از انواع  اما پس از بهبود اين تكنيك. دادند ي آن را برش مي رشته

. ي پيوند كوواالنسي به هم متصل هستند ها به وسيله اند و دو انتهاي مارپيچ آن ي حلقو DNAهاي مولكول

برساختار مارپيچي  DNAباره تأثير حلقوي بودن مولكول هاي توپولوژيكي جديدي را در اين مشاهده، پرسش

  . آن، پديد آورده است

واند همان رشته بت ¢3ي يك رشته فقط با پايانه ¢5ي شود كه پايانه موجب مي DNAهاي  قطبي بودن رشته

اي است  تك رشته DNAي اي حلقوي در واقع دو حلقه دو رشته DNAبنابراين، . پيوند و حلقه تشكيل دهد

يكديگر  توان هر حلقه را يك تكه ريسمان دواليي تصور كرد كه دو سر آن به مي. اند يكديگر تاب خورده بهكه 

   .اند متصل شده

يكديگر متصل   آن به  هاي دو رشته اي، پيش از آن كه پايانه حالتي را در نظر بگيريد كه مارپيچ دو رشته

اگر تابيدگي مارپيچ در جهت پيچش آن باشد، آن مارپيچ . درجه كامل تاب داده شود 360ي  شوند، به اندازه

  . گردد باشد، مارپيچ قدري رها مي از سوي ديگر، اگر تابيدگي در خالف جهت پيچش آن. شود تر مي فشرده
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ي يك يا چند بار تابندگي  تيجههايش با يكديگر در ن حلقوي را كه دفعات تقاطع رشته DNAهاي مولكول

به  DNAهاي كاهش دفعات تقاطع رشته. نامند حلزوني مثبت ميشده باشد، حالت اَبرپيچيدگي يا اَبر بيشتر

  . شود مارپيچ منفي منجر ميتوليد ابر

دك محور مارپيچ و برقرار مارپيچي مثبت يا منفي، خميدگي اني حالت ابر أثيرهاي ساختاري عمدهيكي  از ت

Bده نوكلئوتيدي مارپيچ ناوبماندن ت   .است  

اثرات ديگر ابر مارپيچ . وپ الكتروني مشاهده كردتوان با ميكروسك در واقع خميدگي محور مارپيچ را مي

DNA چشمگيرترند .  

شناختي  هاي زيست بحث، كنشمورد  اريهاي ساخت مارپيچي گوياي آن است كه گوناگونيابر DNAوجود 

بود كه توپوايزومرازها هايي به نام  يمانگيز، كشف آنز  هاي پژوهشي شگفت يكي از پيشرفت. معيني دارند

  . دنكن را تعديل مي DNAمارپيچي ابر
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 سواالت عمومي 
 تر ا ست؟ اختاري يك اسيد آمينه از بقيه كماحتمال يافتن كدام يك در فرمول س .1
  هيدروژن) 5  كربن ) 4  گوگرد ) 3  اكسيژن ) 2  نيتروژن) 1
 تري است؟  اري پليمري سادهيك داراي شكل ساخت كدام .2
  فسفوليپيد) DNA    5) 4  سلولز ) 3  نشاسته ) 2  گليكوژن) 1
 آيد؟  تر به وجود مي گليسريد از اتصال چند مولكول كوچك هر مولكول تري .3
   6بيش از ) 5  6) 4  4) 3  3) 2  2) 1
 ؟ استفاده از كدام محلول مناسب است ،براي شناسايي نشاسته .4
  زاج سبز) 5  سركه ) 4  اتانول ) 3  متيلن بلو ) 2  لوگول) 1
 .) اعداد بر حسب سانتيگراد هستند(تر است؟  يك از دماهاي داده شده شدت فتوسنتز بيش در كدام .5
  45) 5   35) 4   30) 3   10) 2  صفر) 1
 هايي نظير جو و حبوبات در چيست؟  اي فيبرهاي محلول در آب در دانه ارزش تغذيه .6
  ول خونركاهش كلست) 2  فزايش جذب كلسيما) 1
  تنظيم قند خون) 5  كمك به دفع مواد زايد خون ) 4  در روده  Kكمك به جذب ويتامين ) 3
 كيلوگرمي نرمال، به دريافت چند گرم پروتئين در روز نيازمند است؟  70يك انسان  .7
1 (49  2 (70  3 (35  4 (5/52  5 (210  
 شوند؟  كمك كدام ماده ساخته مي به 4Tو  3Tهاي تيروئيدي  هورمون .8
  يد) 5  فسفر ) 4  كلسيم  ) 3  سديم ) 2  آب) 1
 آيد؟  كدام بيماري بر اثر كمبود نياسين در بدن به وجود مي .9
  پالگر) 5  كوري  شب) 4  يوكور كواش) 3  كرتينيم ) 2  بري بري) 1

 هاي زير نسبت به دما بسيار حساس است و تجزيه مي شود؟  يك از ويتامين كدام .10
1 (C   2 (B    3 (K    4 (A    5 (E   

  كروموزومي يك تقسيم ميتوز عادي را انجام دهد، نتيجه چيست؟ n2اگر سلولي  .11
 كروموزومي n2دو سلول ) 2  كروموزومي nدو سلول ) 1

  كروموزومي n2چهار سلول ) 4  كروموزومي nچهار سلول ) 3
  كروموزومي nكروموزومي و دوسلول  n2يك سلول ) 5

  شود؟ تر از بقيه ديده ميها بيش ام دسته از سلولوژن در كدگليك .12
  كبد و استخوان) 2  استخوان و ماهيچه) 1
  خون و كبد) 4    ماهيچه و كبد) 3
  استخوان و خون) 5

  گيرد؟ ها توسط كدام بخش صورت مي شدن پروتئين در سلولدستور ساخته  .13
    هسته) 2    ميتوكندري) 1
    دستگاه گلژي) 4    ريبوزوم) 3
  ليزوزوم) 5

  كنند؟ ي خود را به كدام صورت نگهداري مي شده  ياهان غذاي ذخيرهگ .14
    گلوكز) 2    نشاسته) 1
    ساكارز) 4    سلولز) 3
  فروكتوز) 5
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  كدام گزينه نادرست است؟ .15
  .پوست كلروپالست ندارندي روها سلول) 1
  .ترندهاي نگهبان روزنه در روپوست پاييني كم سلول) 2
  .شود روزنه ديده ميهاي نگهبان  كلروپالست در سلول) 3
  .اند لوبيايي شكل ،هاي نگهبان روزنه سلول) 4
  .هاي نگهبان روزنه است خاستگاه سلول ،اپيدرم) 5

  سؤاالت اختصاصي
 با فراواني كدام گزينه ارتباط مستقيم دارد؟  DNAاي وجود مارپيچ چهار رشته .16
  آدنين) 5  سيلاورا) 4   سيتوزين )3  تيمين )2  گوانين) 1

 برابر با چند نانومتر است؟  Zطول هر دور مارپيچ .17
1 (5/3  2 (5/4  3 (6/3  4 (10  5 (4/3  

  شود؟  چند پيوند هيدروژني تشكيل مي DNAاي  ين و سيتوزين در مارپيچ دو رشتهنبين گوا .18
 صفر) 5  پنج) 4  يك) 3  دو) 2  سه) 1

 شود؟  جود كدام گروه باعث منفي شدن بار نوكلئوتيدها ميو .19
 آنين) 5  كربنات) 4  فسفات) 3  اكسيد) 2  هيدروكسيد) 1

 اند؟  اي كدام دو باز تك حلقه .20
1 (A وT   2 (C وG   3 (G وA   4 (C وU   5 (U وG  

 گزينه نادرست است؟  مكدا .21
    . ود نداردباز آلي اوراسيل وج DNAدر ) 1
      . آورد وجود مي دو شيار مارپيچي بيروني به DNAمارپيچ  )2
  . است DNAمارپيچي در ك محور مارپيچ از اثرات حالت ابرخميدگي اند) 3
      . شوند مي DNAاز باعث تعديل در پيچش اثر مارپيچ هاي توپر ايزومر آنزيم )4
 . پذير است هاي نوري امكان خميدگي محور مارپيچ به كمك ميكروسكوپي  مشاهده) 5

 چيست؟  DNAهاي ي كاهش دفعات تقاطع رشته نتيجه .22
       DNAتر شدن مولكول سنگين )DNA   2ي كوتاه شدن طول رشته) 1
  مارپيچ منفيتوليد ابر )DNA   4قطبي شدن مولكول) 3
  DNAپذير شدن مولكول واكنش) 5

 اي كدام است؟  دو رشته RNAشكل غالب  .23
 مارپيچ مثبت ابر) 5  مارپيچ منفيابر )Z   4مارپيچ) B   3مارپيچ  )A   2مارپيچ ) 1

Cدرصد محتواي .24 G+ تر است؟  كدام عدد نزديك در انسان به 
1 (76  2( 42  3 (50  4( 12  5 (25 

 ؟ شود يك از عناصر زير در ساختمان بازهاي آلي مشاهده نمي كدام .25
1 (S   2( N   3 (O   4( C   5 (H   
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