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  ) دقیقه36: گویی مدت پاسخ(

  ......در الگوي عمل ثابت  -156
  .وجود محرك نشانه در طول زمانِ انجام رفتار، ضروري است) 1  
  .گیرد که درصورت وجود یک محرك نشانه، رفتار مشخصی را انجام دهد جانور یاد می) 2  
  .رود یم طور کامل تا پایان پیش شده و به رفتار جانور با یک محرك نشانه شروع) 3  
  .کرده و به پایان رساند اي را شروع تواند حتی بدون وجود یک محرك نشانه، رفتار ویژه جانور می) 4  

  ......در فرد مبتال به دیابت نوع یک،  -157
  .یابد گیري می هاي انسولینی در کبد کاهش چشم تعداد گیرنده) 1  
  .یابد ها افزایش می دفع اوره از طریق کلیه) 2  
  .شود هاي عضالنی، افزوده می  گلوکز سلولي بر ذخیره) 3  
  .یابد ها کاهش می شده در سلول گلیسریدهاي ذخیره هیدرولیز تري) 4  

  »......طور معمول، گلومرول  در انسان به« است؟ نادرستکدام  -158
  .باشد هاي حاوي مواد دفعی می اي از مویرگ توده) 2  .تنها در یک انتهاي نفرون وجوددارد) 1  
  .ي قشري کلیه قراردارند خورده دور در منطقه ي پیچ و لوله) 4  .رساند ي دوم مویرگی می خون تیره را به شبکههمواره ) 3  

  .سازد می...... هاي نامساعد،  کالمیدوموناس در محیط -159
  از طریق میتوز، زئوسپور) 4  از طریق میوز، سلول جنسی) 3  هاگ مقاوم) 2  زیگوسپور) 1  

  ...... مولد ماالریا، ي زندگی پالسمودیوم در چرخه -160
  .شوند ها در غدد بزاقی پشه تشکیل می ي اسپوروزوئیت همه) 2  .شوند هاي جگر تکثیر می ها فقط در سلول ي مروزوئیت همه) 1  
  .یابند هاي خون به گامتوسیت نمو می بعضی از مروزوئیت) 4  .شوند ها، مستقیماً به گامت تبدیل می بعضی از اسپوروزوئیت) 3  

  است؟ درستی بیان شده ساله به ي گیاه یک معمول کدام در مورد ریشهطور  به -161
  .شوند ي کالهک ریشه تشکیل می تارهاي کشنده در منطقه) 1  
  .ي کوتینی وجوددارد هاي پوست، ماده در سطح خارجی سلول) 2  
  .باشند پوست فاقد نوار کاسپاري می هاي درون سلول) 3  
  .دیگر قراردارند ور متناوب در کنار یکط دستجات چوب و آبکش نخستین به) 4  

  .وجودندارد...... در بسیاري از ماهیان استخوانی  -162
  همولنف) 4  بادکنک شنا) 3  لقاح خارجی) 2  ي الکتریکی گیرنده) 1  

  ها، کدامند؟ ویژگی دیاتوم -163
  .کنند  معموالً به روش غیرجنسی تولیدمثل می-ب  .پذیر دارند اي سخت و انعطاف  دیواره-الف  
  . قادر به ساختن موادآلی موردنیاز خود هستند-د  .توانند با تقسیم میتوز گامت بسازند  می-ج  
   د-ج) 4   د-ب) 3   ج-الف) 2   ب-الف) 1  

  »......بو،  ي شب در گیاهان تیره« است؟ نادرستکدام  -164
  .شود ي فتوسنتز تأمین می بخشی از اکسیژن مورد نیاز به واسطه) 1  
  .باشند شود که براي بعضی از حشرات سمی می ایجاد میاي  ترکیبات ثانویه) 2  
  .تواند بخشی از محصوالت حاصل از سوختن گلوکز باشد تولید اکسیژن می) 3  
  .توانند بخشی از مواد حاصل از متابولیسم گیاه را به محیط خارج وارد کنند ها می روزنه) 4  
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  ......ار طرفه است، در این جاند هاي جانداري یک جریان هوا در شش -165
  .روده تنها محل گوارش شیمیایی غذا است) 1  
  .کند ي سینه جدا می ي شکم را از قفسه ي دیافراگم محوطه پرده) 2  
  .اي و گردش خون از نوع مضاعف است قلب چهار حفره) 3  
  .دار با خروج آب زیادي همراه است دفع مواد زائد نیتروژن) 4  

  ......هاي موجود در طبیعت،  تمام کلون -166
  .آیند ي تولیدمثل غیرجنسی پدید می در نتیجه) 2  .باشند حاصل نوعی تولیدمثل جنسی می) 1  
  .شوند هاي والد حاصل می از میتوز سلول یا سلول) 4  .باشند از نظر عدد کروموزومی با والد خود یکسان می) 3  

  ......ها ممکن است  بعضی ویروس -167
  .ي گلوکز بپردازند زیههوازي به تج طور مستقل در شرایط بی به) 1  
  .درون کپسید خود نوع نوکلئیک اسید را جاي دهند) 2  
  .بتوانند پایداري محیط داخلی خود را حفظ کنند) 3  
  .باشند هاي مخصوصی به همراه داشته هنگام ورود به میزبان، آنزیم) 4  

  ......هاي لنفی روده  در یک فرد سالم، مویرگ -168
  .اند ساکاریدها پوشیده شده اي از پلی با الیه) 2  .کنند ه کبد وارد میمحتویات خود را مستقیماً ب) 1  
  .در بازگرداندن لنف به دو سیاهرگ بزرگ بدن نقش دارند) 4  .زا نقش دارند در مبارزه با بعضی از عوامل بیماري) 3  

  »...... صورت  اگر به دستگاه لیمبیک انسان آسیب جدي وارد شود، دراین« است؟ نادرستکدام  -169
  .واکنش فرد نسبت به بوها تغییر خواهدکرد) 2  .گردد هاي احساسی فرد عوض میربخشی از رفتا) 1  
  .شود هاي بدن دستخوش تغییر می ي انعکاس همه) 4  .گردد فرد از نظر یادگیري مطالب جدید ناتوان می) 3  

  است؟ درستی بیان شده کدام عبارت در رابطه با مراحل بروز تب یونجه به -170
  .ها در ترشح هیستامین نقش دارند ي آگرانولوسیت ها همچون همه توسیتماس) 1  
  .کنند ها با ترشح هیستامین، نوعی اختالل در دستگاه ایمنی فرد ایجاد می ماستوسیت) 2  
  .شود هاي خون متصل می ژن به بدن، پادتن اختصاصی به سطح ماستوسیت با ورود آنتی) 3  
  .یابد ها، هیستامین خون افزایش می تصاصی به سطح ماستوسیتهاي اخ همزمان با اتصال پادتن) 4  

  ......ي افراد مبتال به  در همه -171
  .شود هاي معده تخریب می  توسط آنزیمB12آنمی، ویتامین ) 2  .یابد هاي قرمز کاهش می آنمی، مقدار هموگلوبین گلبول) 1  

  .یابد سیتمی، مقدار هماتوکریت خون افزایش می پلی) 4  .گردد کننده میهاي قرمز ش سیتمی، غشاء گلبول پلی) 3  

  ......اي است که  گونه هاي نعل اسبی، تأثیر انتخاب طبیعی به در جمعیت خرچنگ -172
  .ي طیف سازگاري زیادي براي زیستن در محیط دارند افراد میانه) 1  
  .عکس داردي  ها رابطه هاي حد واسط با فراوانی آن شایستگی فنوتیپ) 2  
  .شود ي طیف می اي جایگزین افراد میانه هاي آستانه تدریج یکی از فنوتیپ به) 3  
  .ي ژنی نسل بعد، سهم زیادي دارند اي در ساختن خزانه هاي آستانه فنوتیپ) 4  

  .بسازد...... تواند  نوروسپوراکراسا می -173
  هاي هاپلوییدي، زیگوت تهبا ادغام هس) 2  موادآلی مورد نیاز خود را از ترکیبات غیرآلی) 1  
   را در یک مکانRNAپروتئین و ) 4  هاي دیپلوییدي با تقسیم زیگوت، سلول) 3  
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  است؟ از کدام منشأ گرفته) از راست به چپ(ترتیب  کند به رگی که موادغذایی و اکسیژن را براي مغز کبوتر و ماهی تأمین می -174
   دستگاه تنفس-دستگاه تنفس) 4   قلب-قلب) 3   قلب-دستگاه تنفس) 2   دستگاه تنفس-قلب) 1  

  »...... ي دو سر بازوي انسان  شدن ماهیچه براي ساخته«ي زیر را تکمیل نماید؟  تواند جمله کدام مورد می -175
  .باشد  به حضور بیش از یک نوع بافت اصلی نیاز می-الف  
  .رندگی ها در یک سارکولم قرار می اي از میون  مجموعه-ب  
  .گیرند  میکرون در کنار هم قرارمی100 تا 10هایی با قطر   تارچه-ج  
  .کند ي سارکوپالسمی اطراف هر میوفیبریل را احاطه می  شبکه-د  
   د-ج) 4   ب-ج) 3   د-الف) 2   ب-الف) 1  

  .غیرممکن است...... د، تشکیل شو ي زندگی گیاهانی که دو نوع سلول تخم با عدد کروموزومی متفاوت ایجاد می طور معمول در چرخه به - 176
  گامتوفیت بر روي اسپوروفیت) 2  آرکگن بر روي گامتوفیت ماده) 1  
  سلول جنسی فاقد تاژك با تقسیم میتوز) 4    دو نوع هاگ از طریق میوز) 3  

  .شود گوارش مکانیکی غذا در معده آغاز می...... گوارش شیمیایی غذا در روده و در ...... در  -177
   گنجشک-کرم خاکی) 4   کرم خاکی-گنجشک) 3   گنجشک-ملخ) 2  خ مل-گنجشک) 1  

  »......اسید برخالف  زیکیآبس« است؟ نادرستکدام  -178
  .شود چه در دانه می ژیبرلین، مانع تشکیل ریشه) 2  .تأثیر است اکسین، همواره بر سنتز پروتئین بی) 1  
  .آورد عمل می ها ممانعت به طویل شدن ساقهاکسین، از ) 4  .در تمایز و نمو میوه فاقد نقش است ژیبرلین، ) 3  

  کدام عبارت صحیح است؟ -179
  .ي ژنتیکی بین دو باکتري ممکن است پیلی فاقد نقش باشد در انتقال ماده) 1  
  .هاي هتروتروف موجود در خاك دخالت دارند در تبدیل آمونیاك به نیترات دو گروه از باکتري) 2  
H ارغوانی، از ي کننده هاي فتوسنتز ي باکتري همه) 3   S2کنند  به عنوان منبع الکترون استفاده می.  

  .شود هاي عرضی و کوتاهی از جنس کربوهیدرات یافت می ها پروتئین به همراه پل ي یوباکتري در ساختار دیواره) 4  

و ...... هاي گیاهی یک منطقه، با افزایش  ر گونه تر د   شود که تنوع بیش      از تحقیقات دیوید تیلمن و همکاران او چنین برداشت می          -180
  .باشد همراه می...... کاهش 

   رقابت-تولیدکنندگی) 2     تولیدکنندگی-رقابت) 1  
  آبی  مقاومت در برابر کم-شده از زمین نیتروژن جذب) 4   پایداري زیستگاهی-شده از زمین نیتروژن جذب) 3  

  .شود نمیمنتقل  ...... گاه از یک بیماري وابسته به جنس مغلوب هیچ -181
  مادر بیمار و پدر سالم به فرزند پسر) 2  مادر سالم و پدر بیمار به فرزند دختر) 1  
  پدر بیمار و مادر سالم به فرزند پسر) 4  پدر سالم و مادر بیمار به فرزند دختر) 3  

  ».ژنوتیپ یکسانی دارند...... ي  ، همهAaBbدر گیاه نخودفرنگی با ژنوتیپ «کند؟  ي زیر را تکمیل می کدام موارد جمله -182
د دانه  سلول-الف     هاي نارسِ حاصل از تقسیم یک سلول  گرده-ب  ي نارس هاي گرده هاي مولّ
  ي رویانی یک تخمک هاي مستقر در دو قطبِ کیسه  سلول-د  ها هاي پارانشیمی موجود در تخمک  سلول-ج  
  هاي تولیدشده در یک مادگی  زیگوت-و  هاي رویانیِ یک مادگی هاي موجود در کیسه سلول) ه  
   و- ه-ب) 4   و- ج-ب) 3   ه- د-الف) 2   د- ج-الف) 1  
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  .سلولی است درون...... طور معمول در انسان، واکنش تشکیل  به -183
   حلقويAMP) 4  ترومبین) 3  پپسین) 2  فیبرین) 1  

  .شود نمیکیل تش...... ي زندگی  در چرخه -184
  هاي مخاطی سلولی، پالسمودیوم کپک) 2    سیلیوم، میسلیوم کپک پنی) 1  
   ریزوئید کپک سیاه نان،) 4    قارچ الي انگشتان پا، هاگ) 3  

  ...... و پروئیدها ...... ها  پریون -185
  .اند شده مر ساخته همانند، از دو نوع پلی) 1  
  .شوند  با تخریب پیوند پپتیدي غیرفعال می-برخالف) 2  
  .باشند زایی در گیاهان می  از عوامل مهم بیماري-برخالف) 3  
  .شوند استري تجزیه می  با تخریب پیوند فسفودي-همانند) 4  

  .کنند می...... هاي سبز،  ي جلبک همه -186
  به دو روش جنسی و غیرجنسی تولیدمثل) 1  
Hاز ) 2   O2ه به عنوان منبع الکترون استفاد  

  دار تولید به هنگام تولیدمثل جنسی، گامت تاژك) 3  
  دار ایجاد ي زندگی خود هاگ تاژك در بخشی از چرخه) 4  

  ».منجر شود...... ، ممکن است به ......کمبود آمینواسید تیروزین در افراد « است؟ نادرستکدام  -187
   کاهش رشد-خردسال) 2    ماندگی ذهنی  عقب-خردسال) 1  
   کاهش هوشیاري-بزرگسال) 4     وزن کاهش-بزرگسال) 3  

  ......طور معمول در این مرحله  به. دهد ي تخمدان را در یک فرد سالم نشان می شکل زیر بخشی از چرخه -188
  .باشد غلظت خونی استروژن همواره بیش از پروژسترون می) 1  
  .تأثیر است کننده بر ترشح استروژن بی هورمون لوتئینی) 2  
  .هاي رحمی رو به افزایش است ي در مویرگهیپوفیزهاي  غلظت هورمون) 3  
  .شوند هاي تخمدانی سبب برقراري مکانیسم خودتنظیمی می هورمون) 4  

  ؟نیستي کدام، حضور ریبوزوم الزامی  در زمان برقراري اتصال بین مونومرهاي سازنده -189
  پرفورین) 4  کیتین) 3  اینترفرون) 2  آلبومین) 1  

  ......در روش سونوگرافی  -190
  .گیرد  امواج صوتی با فرکانس پایین مورد استفاده قرارمی)1  
  .باشند هاي جنین قابل تشخیص می ي ناهنجاري همه) 2  
  .شود پژواك امواج صوتی به تصویر ویدیویی تبدیل می) 3  
  .ي هفتم بارداري غیرممکن است تشخیص ضربان قلب جنین معموالً در هفته) 4  

  ......در یک فرد سالم  -191
  .شونده است هاي منقبض گین جلوي چشم فاقد سلولبخش رن) 1  
  .باشند هاي موجود در مردمک، مسئول تغییر قطر مردمک می ماهیچه) 2  
  .ایی شبکیه نسبت به نور، بسیار زیاد است  استوانهيها حساسیت سلول) 3  
  .ي عکس وجوددارد هاي مخروطی، رابطه بین شدت نور و تحریک گیرنده) 4  
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   است؟نادرستکدام  -192
در ......  ي یک سلولِ پیکري DNAهاي  برابر تعداد مولکول...... ، G2ي  در مرحله...... ي یک سلولِ پیکري DNAهاي  تعداد مولکول«

  ».باشد  میG1ي  مرحله
   ملخ نر،4 ،انسان) 2  زمینی  سیب،3  بیش از،خروس) 1  
   مگس سرکه،20 بیش از ،مرغ خانگی) 4     ملخ ماده،4 ،شامپانزه) 3  

  .شود ساخته می...... اي انسان  هاي ماهیچه سلول...... ها  ي باکتري در همه -193
   گلوکز-برخالف) 4   اتانول-برخالف) NADH  3 -همانند) CO2  2 -همانند) 1  

  »......داران  ي تاژك همه«ي زیر را تکمیل نماید؟  تواند جمله کدام موارد می -194
  . تولیدمثل غیرجنسی دارند-ب    .اند سلولی  تک-الف  
  . میکروتوبول دارند-د  .دار هستند اي واکوئل ضربان دار-ج  
   د-الف) 4   ج-ب) 3   د-ب) 2   ج-الف) 1  

  »......در سلول تخم دوزیست « است؟ نادرستکدام عبارت  -195
  .شوند ها، هرگز ترجمه نمی بعضی محصوالت حاصل از رونویسی ژن) 1  
  .گیرند ، مورد توجه قرارمیmRNAنوکلئوتیدهاي قرارگرفته در دو انتهاي ) 2  
  .شود  هدایت میDNAاي به سمت توالی خاصی از  هاي ویژه کننده به کمک پروتئین آنزیم رونویسی) 3  
  .هاي حاصل از ترجمه در یک محل وجود ندارد هاي حاصل از رونویسی و مولکول امکان تولید مولکول) 4  

ل) طبق قانون احتماالت (Aa با ژنوتیپ از خودلقاحی فردي -196 در نسل او:  

  1 (1
1) 2  .هاي با فنوتیپ غالب، هموزیگوس هستند  از زاده4

  . افراد هموزیگوس، فنوتیپ مغلوب دارند4

  3 (3
2) 4  .از نظر ژنوتیپ و فنوتیپ به والد خود شباهت دارندها   زاده4

  .باشند هایی که فنوتیپ غالب دارند، هتروزیگوس می  از زاده3

یک فرد سالم انجـام  ...... ترتیب در  شکستن پیوند میان دو مولکول گلوکز و شکستن پیوندهاي موجود در یک مولکول گلوکز به          -197
  .گیرد می

  روده و منحصراً در کبد) 2    هاي روده و تمام سلول) 1  
  ي  ها و منحصراً در روده تمام سلول) 4    ي کبد و منحصراً در روده) 3  

  کدام عبارت صحیح است؟ -198
  .براي تکثیر رویشی گیاهان وجود محیط کشت سترون الزامی است) 1  
  .گیرد  انجام میتر از تولیدمثل جنسی ي گیاهان تولیدمثل رویشی سریع در همه) 2  
  .هاي معمول تکثیر غیرجنسی در گیاهان است استفاده از برگ و قطعات ساقه از روش) 3  
  .اند هایی است که براي این منظور تخصص یافته شرط انجام تکثیر غیرجنسی در گیاهان، وجود بخش) 4  

 £( یماري موردنظر مربوط به کدام نوع صفت است؟ طور قطع ممکن باشد، ب ي افراد به ي زیر، اگر تعیین ژنوتیپ همه در دودمانه -199
  ) مرد و زن بیمار� و ¢ ترتیب مرد و زن سالم و  به�و 
  وابسته به جنس مغلوب) 1  
  اتوزومی مغلوب) 2  
  نس غالبوابسته به ج) 3  
  اتوزومی غالب) 4  
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  »......در انسان، بخشی از مواد رنگی صفرا،  « است؟نادرستکدام  -200
  .کند هاي گوارشی تغییر می بر اثر آنزیم) 1  
  .شود ي ماکروفاژها تجزیه می وسیله به) 2  
  .شود هاي کبدي وارد خون می بر اثر بعضی بیماري) 3  
  .شود دفع میها  پس از جذب در روده، از طریق کلیه) 4  

  .شود حاصل می...... هاي  و طی واکنش......  در +NADPهاي کلرانشیم برگ جعفري،  در سلول -201
م چرخه-درون تیالکوئید) 2   تبدیل انرژي نورانی به شیمیایی-درون تیالکوئید) 1   ي کالوین  گام دو  
م چرخه-ستروماا) 4   تبدیل انرژي نورانی به شیمیایی-استروما) 3   ي کالوین  گام دو  

اگر این مولکول براي . کار رفته است ي رادیواکتیو به ي آن ماده یی را درنظر بگیرید که در ساختار هر دو زنجیرهDNAمولکول  -202
  ...... .هاي حاصل  از مولکول... ...باشد، در این صورت  ي رادیواکتیو می شود که فاقد ماده سه نسل متوالی در محیطی کشت داده

  .ي رادیواکتیو دارند  یک زنجیره-نیمی) 2  .باشند  غیر رادیواکتیو می-نیمی) 1  
  .ي رادیواکتیو دارند  یک زنجیره-یک چهارم) 4  .باشند  غیر رادیواکتیو می-یک چهارم) 3  

  ».باشد می...... در دستگاه عصبی انسان، «ي زیر را تکمیل نماید؟  تواند جمله چند مورد می -203
  هاي چند سلول عصبی اي از زائده  تار عصبی، مجموعه-الف  
  ي بلند یک سلول عصبی  عصب، زائده-ب  
  ي مخچه کره اي از تارهاي عصبی بین دو نیم اي، دسته  جسم پینه-ج  
  هاي مخ کره  نخاع، رابط بین دستگاه عصبی مرکزي و نیم-د  
  نسیل غشاء سلول عصبی میلین، مانعی در مقابل تغییر پتا-ه  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  ......پالزمیدها ...... باکتریوفاژها  -204
  .ها هستند بیوتیک  فاقد ژن مقاومت نسبت به آنتی-همانند) 1  
  .انند مستقل از کروموزوم اصلی میزبان همانندسازي نمایندتو  می-همانند) 2  
  .شوند ها استفاده می  در باکتريDNA براي کلون کردن -برخالف) 3  
  .شوند می هاي محدودکننده برش داده  توسط آنزیم-برخالف) 4  

  »......در وال « است؟ نادرستکدام عبارت  -205
  .شود توسط سه الیه مننژ محافظت میدستگاه عصبی مرکزي ) 1  
  .است مغز در دوران جنینی، از سه بخش میانی، جلویی و عقبی تشکیل شده) 2  
  .بخش وسیعی از قشر مخ به پردازش اطالعات مربوط به صداها اختصاص دارد) 3  
  .داران است ي بدن، بیش از سایر مهره ي مخ نسبت به اندازه خورده سطح قشر چین) 4  


