
  شناسی زیست -88خارج از کشور آزمون سراسري   1

 

  ) دقیقه36: گویی مدت پاسخ(

  .، با سایرین تفاوت دارد.......... زواید سلولی  -156
  پارامسی) 2    اوگلنا) 1  
  زئوسپور کالمیدوموناس) 4    آنتروزویید خزه) 3  

  .نیتروژن وجود دارد........... در ساختار  -157
  ADPفروکتوز، ویرویید،) 2    ، سوبرینADPپریون،) 1  
  ویرویید، یوراسیل، پریون) 4    سوبرین، یوراسیل، لسیتین) 3  

  .قرار دارد........... در انسان، پل مغزي در  -158
  ترین بخش مغز پایین) 2    تر از مغز میانی پایین) 1  
  ي مغز باالترین بخش ساقه) 4    مجاورت هیپوتاالموس) 3  

GTA با توالی  DNAي   از مکمل رشته   mRNAاگر یک مولکول   -159 AAA TGA− هایی که    کدون   رونویسی شود، آنتی   −
  ترتیب کدام است؟ گیرند، به براي ترجمه مورد استفاده قرار می

  1(AAAو GUA    2(UUUو CAU  
  3(UGAو AAAو GUA    4(ACUو UUUو CAU  

   است؟نادرستان ي باریک انس ي حرکات روده کدام عبارت درباره -160
  .دهد صفرا حرکات دودي روده را افزایش می) 1  
  .کند دیگر تقسیم می حرکات دودي، محتویات روده را به قطعات جدا از یک) 2  
  .ي باریک بیش از انتهاي آن است تکرار حرکات موضعی در ابتداي روده) 3  
  .راند متر به جلو می  سانتی15حرکات دودي، محتویات روده را در هر نوبت حدود) 4  

  .شود نمی........... در تخمیر الکتیکی،  -161
  1(NADHبه NAD+کربنه احیا3ترکیب) 2     تبدیل  
  کربنه تولید3کربنه از ترکیب3ترکیب) 4  دکربنه تولی3کربن از ترکیب اکسید دي) 3  

  ...........عامل مولد بیماري مالتیپل اسکلروزیس  -162
  .رساند اي آسیب می جاي گاماگلوبولین به بافت ماهیچه با ترشح نابه) 1  
  .سازد  مختل میهاي سیستم عصبی هدایت جریان عصبی را در برخی نورون) 2  
  .کند  کم میTهاي ي تخریب نوعی از لنفوسیت قدرت دفاعی بدن را به واسطه) 3  
  .شود ها، پاسخ بیش از حد دستگاه ایمنی را سبب می ي تحریک ماستوسیت به واسطه) 4  

  .دهد می...... ي سطح داخلی آن را  وشانندهترشح و کشش سطحی مایع پ...... هاي  در انسان، مایع سورفاکتانت از سلول -163
   افزایش-سنگفرشی ساده) 2     افزایش-نایژك) 1  
   کاهش-نایژك) 4     کاهش-سنگفرشی ساده) 3  

   است؟نادرستمفهوم کدام عبارت  -164
   کاهش کلسیم خون←افزایش کلسی تونین) 2   افزایش پتاسیم خون←افزایش آلدوسترون) 1  
   افزایش کلسیم خون←افزایش هورمون پاراتیروییدي) 4   کاهش آلدسترون←افزایش سدیم خون) 3  
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  کدام عبارت صحیح است؟ -165
  .اردمتر طول د  میلی22اي انسان، حدود هفته رویان سه) 1  
  .کند ي رویان انسان شروع به نمو می در انتهاي ماه دوم، روده) 2  
  .دهد در سونوگرافی، پژواك امواج اولتراسون، تصویر تشکیل می) 3  
  .تر است ي آمنیون، به رویان انسان نزدیک غشاي کوریون نسبت به پرده) 4  

   است؟نادرستکدام عبارت  -166
  .کنند ایی کمک میي غذ ها، به تقویت زنجیره پالنکتون) 1  
  .ي زمین هستند ي کره کننده ترین گروه فتوسنتز آغازیان، بزرگ) 2  
  .باشد ي کلستریدیوم می عامل بیماري توکسوپالسموز، نوعی از سرده) 3  
  .سازي محیط زیست استفاده کرد توان در پاك ها می از بعضی باکتري) 4  

  .دارد........... برگ دیونه، حرکت  -167
  تاکتیکی) 4  گرایشی) 3  پیچشی) 2  تنجشی) 1  

  .نقش دارد........... دهد، در  هاي گیاهی را کاهش می هورمونی که سرعت پیر شدن برخی اندام -168
  هاي جانبی مهار رشد جوانه) 2    تشکیل ساقه از کالوس) 1  
  هاي بدون دانه درشت کردن میوه) 4  کنترل مراحل انتهایی نمو گیاه) 3  

  .دارند.. .........ملخ و کرم خاکی،  -169
  اي قلب لوله) 4  دان و معده چینه) 3  گردش خون باز) 2  تنفس پوستی) 1  

  ...........ها،  در یوکاریوت -170
  .شود تنظیم بیان ژن، عمدتاً در هنگام پایان رونویسی انجام می) 1  
  .شوند ي خود متصل می ي ویژه هاي آمینه ها به اسید کدون) 2  
  3(RNAانداز را ندارند مرازها به تنهایی توانایی شناسایی راه ی پل.  
  .توانند ترجمه را قبل از تکمیل رونویسی شروع کنند ها، می ریبوزوم) 4  

  ...........، DNAهاي ي شناسایی ساختار مولکول ویلکینز و فرانکلین در زمینه -171
  . را ارائه دادندDNAاي مدل گوي و میله) 1  
  . جانداران مختلف را اندازه گرفتندDNAمقدار بازهاي آلی در) 2  
  . به روش پراش پرتوي ایکس تهیه کردندDNAتصاویري از بلورهاي مولکول) 3  
  4(DNAطور خالص تهیه نمودند و بدون کپسول را بهدار  هاي کپسول  باکتري.  

  .را به درون نفرون ترشح کند........... تواند  ي دور، می ي خمیده لوله -172
  سیلین پنی) 4  اسید آمینه) 3  بیکربنات) 2  اوره) 1  

  ........... .ي انتقال الکترون در غشاي تیالکوییدها، ابتدا  ها در طول زنجیره با حرکت الکترون -173
  1(NADP+به NADPHشود  تبدیل می.  
  .شود انرژي الزم براي فعالیت پمپ فراهم می) 2  
  .شود هاي هیدروژن از بستره به تیالکویید وارد می یون) 3  
  .شود  فراهم میATPانرژي الزم براي ساخته شدن) 4  
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  .هاي حاصل از اولین تقسیم زیگوت برابر است با سلول...........  در زیگوت ها تعداد کروموزوم -174
  آمانیتا موسکاریا) 4  کالمیدوموناس) 3  اسپیروژیر) 2  دیاتوم) 1  

  .ندارد، دستگاه عصبی محیطی نقش ...........در ترشح  -175
  تونین کلسی) 4  نفرین اپی) 3  پپسینوژن) 2  لیزوزیم) 1  

  تر است؟ ساز نزدیک پنبه ي آوندي به کامبیوم چوب  الیهدر یک گیاه سه ساله، کدام -176
  آبکش سال سوم) 4  آبکش سال دوم) 3  چوب سال سوم) 2  چوب سال دوم) 1  

  .گیرد نمیصورت ........... هاي انسان،  ریزي در هنگام پارگی رگ طور معمول براي جلوگیري از خون به -177
  یبرینتولید فیبرینوژن از ف) 2    ها تغییر حجم پالکت) 1  
  ها ي رگ هاي دیواره انقباض ماهیچه) 4  تولید ترومبین از پروترومبین) 3  

  ...........کالمیدوموناس بر خالف تاژکداران چرخان،  -178
  .اتوتروف است) 2    .دیواره دارد) 1  
  .تولید مثل جنسی دارد) 4    .سلولی است تک) 3  

  ...........، در ي لوتئال انسان ي اول مرحله طور معمول، در انتهاي هفته به -179
  .شود رحم، فرآیند ضخیم شدن دیواره متوقف می) 1  
  .یابد تخمدان، فعالیت ترشحی جسم زرد کاهش می) 2  
  .یابد خون، مقدار هورمون پروژسترون افزایش می) 3  
  .شود  به مقدار بیشتري ساخته میLHهیپوفیز پیشین، هورمون) 4  

  .سازد را مختل می........... کالي، اتصال .ي اپران لک در ا ر ژن تنظیم کنندهوقوع نوعی جهش د -180
  انداز مراز به راه  پلیRNA)4  عوامل رونویسی به افزاینده) 3  انداز فعال کننده به راه) 2  کننده به الوالکتوز مهار) 1  

  ...........جریان خون ماهی حوض ساده است زیرا خونِ  -181
  .رود ها می ها، پس از عبور از قلب، به اندام آبشش) 2  .رود ها می ها، به اندام قلب، پس از عبور از آبشش) 1  
  .کند ها و سپس از قلب عبور می ها، ابتدا از آبشش بافت) 4  .رود ها می ها به اندام قلب، بدون عبور از آبشش) 3  

  .دانست) ........... همتاي(ل توان معاد یوسف، بافت خورش را می در گیاه حسن -182
  ي رسیده ي گرده دانه) 4  ي گرده لوله) 3  ي گرده کیسه) 2  پرچم) 1  

هـا   ها بـر همـه غالـب و دیگـر الـل      که یکی از الل شود؟ به شرط آن صفتی با هفت نوع فنوتیپ، توسط چند الل کنترل می     -183
  .توان باشند نسبت به هم، هم

  1(3  2(4  3(5  4(6  

  شود؟ گذاري کدام از فولیکول رها می در انسان، هنگام تخمک -184
  . کروموزوم دو کروماتیدي دارند23ي قطبی که هر کدام یک تخمک تمایز نیافته و سه گویچه) 1  
  . کروموزم تک کروماتیدي دارند23ي قطبی که هر کدام یک تخمک تمایز نیافته و سه گویچه) 2  
  . کروموزوم تک کروماتیدي دارند23ي قطبی که هر کدام یک تخمک نابالغ و یک گویچه) 3  
  . کروموزوم دو کروماتیدي دارند23کدامي قطبی که هر  یک تخمک نابالغ و یک گویچه) 4  
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   است؟نادرستدر مورد ولوکس، کدام عبارت  -185
  .ي آغازیان و اتوتروف است متعلق به خانواده) 1  
  .هاي پیکري است تر از سلول هاي زایشی آن بزرگ سلول) 2  
  .شود حرکت چرخشی جاندار به کمک هزاران تاژك انجام می) 3  
  .شود نوزاد این مژکدار با هضم چند سلول مادر، از درون آن خارج می) 4  

  .است........... فاقد ........... گل  -186
   رنگ درخشان-ستاره) 2    ي قوي  رایحه-بلوط) 1  
  ي گل کامل  چهارمین حلقه-نخودفرنگی) 4  ي گل کامل  سومین حلقه-نربید) 3  

  .ها است آن..... ......وجه مشترك اوگلنا و پارامسی در وجود  -187
  جنسی وغیر مثل جنسی تولید) 4  ي حرکتی یکسان وسیله) 3  دار واکوئل ضربان) 2  دو هسته) 1  

   است؟نادرستکدام عبارت،  -188
  .است  میکروتوبول تشکیل یافته27هر سانتریول از) 1  
  .اند شده هی دوك تقسیم از میکروتوبول ساخته رشته) 2  
  .، دو سانتریول داردIي متافاز میوز سلول جانوري در مرحلههر ) 3  
  .ي پروفاز میتوز، داراي دو جفت سانتریول است هر سلول جانوري در مرحله) 4  

  اي مغایرت دارد؟ کدام عبارت با الگوي تعادل نقطه -189
  .شود میي کوتاه، متحمل تغییرات ناگهانی  هر گونه پس از یک دوره) 1  
  .کند هاي حد واسط، وجود نیاي مشترك را نفی نمی پیدا نشدن فسیل) 2  
  .شود هاي سازگار با محیط فراهم می در شرایطی، فرصت براي جایگزینی گونه) 3  
  .ي سازگار با محیط، ممکن است به مدت طوالنی تغییر چندانی نداشته باشد یک گونه) 4  

وجـود   فرض شـود احتمـال بـه   ........... نیست و اگر عامل بیماري اللی ........... تی، اللی ي مقابل، عامل بیماري وراث  دودمانه -190
  .)دهد زن بیمار را نشان می مرد و � و ¢ مرد و زن سالم و � و £. (ممکن است........... آمدن فرزند 

   ب- اتوزومی مغلوب-اتوزومی غالب) 1  
   د- اتوزومی غالب-اتوزومی مغلوب) 2  
   ب- اتوزومی غالب-وابسته به جنس مغلوب) 3  
   ب یا د- وابسته به جنس مغلوب-وابسته به جنس غالب) 4  

  :ن است که واینبرگ در یک جمعیت، ای-از عوامل مؤثر در برقرار ماندن تعادل هاردي -191
  .ها غیرتصادفی باشد آمیزش) 2    .انتخاب طبیعی رخ دهد) 1  
  .مهاجرت به درون جمعیت صورت گیرد) 4  .ها نسبتاً ثابت بماند فراواي الل) 3  

   است؟نادرستي گوارش انسان،  ي ساختار لوله کدام مطلب، درباره -192
  .هر سلول مخاط روده صدها ریز پرز دارد) 1  
  .هاي خونی فراوان است یوندي با رگي پ مخاط یک الیه) 2  
  .هاي حلقوي قرار گرفته است هاي طولی در خارج ماهیچه ماهیچه) 3  
  .پوشاند ي ضخیم چسبنده و قلیایی موکوزي می سطح داخلی معده را یک الیه) 4  
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  است، چیست؟ رو، نقش بخشی که با عالمت سؤال مشخص شده در شکل روبه -193
  توانایی تولید هورمون آزاد کننده) 2  دنتصحیح یا تغییر حرکات ب) 1  
  هاي حسی تقویت و انتقال پیام) 4  ها هاي غیرارادي به ماهیچه انتقال فرمان) 3  

  

  .یابد رهایی می........... چون افزایش  فرد مبتال به هیپرتیروییدیسم، با درمان مناسب از عوارضی هم -194
  خشکی پوست) 2    وزن) 1  
  ها یم در استخوانرسوب کلس) 4    ضربان قلب) 3  

   است؟نادرستکدام عبارت  -195
  .رفتار شرطی شدن فعال، نوعی یادگیري است که براي بروز آن زمان الزم است) 1  
  .کند هاي حسی خود را در برابر هر نوع تحریک مکانیکی، منقبض نمی شقایق دریایی، شاخک) 2  
  .کند رو است، استفاده می که با آن روبهاي  ي قبلی همین مسئله در رفتار حل مسئله، جانور از تجربه) 3  
  .ترشح بزاق پس از ورود غذا به دهان، نوعی پاسخ غریزي است که یادگیري در بروز آن دخالتی ندارد) 4  

  ؟نیستهاي حشرات  یک از ویژگی کدام -196
  .هاي لیزوزومی هستند داراي لیزوزیم و آنزیم) 1  
  .ندکن دار را به شکل اوره دفع می مواد نیتروژن) 2  
  .ي عصبی است طناب عصبی در هر قطعه از بدن داراي یک گره )3  
  .شود طور مستقیم انجام می هاي سوماتیک و هوا به هاي تنفسی بین سلول تبادل گاز) 4  

  ....توان گفت که  طور قطع می ي یک سلول، تعدادي ساختار چهار کروماتیدي ایجاد شود، به هرگاه هنگام تقسیم، در هسته -197
  .از این تقسیم، چهار گامت تولید خواهدشد) 2  . سلول، دو تقسیم متوالی را انجام خواهدداداین) 1  
  .باشد هاي این سلول، زوج می تعداد کروموزوم) 4  .دو همتا هستند هاي این سلول، دوبه ي کروموزوم همه) 3  

  ...........ها  در آسکومیست -198
  .باشد هاي درون هر آسک یکسان می ژنوتیپ هاگ) 1  
  .شود اي، تبدیل به آسک می هاي دوهسته سلول انتهایی نخینه) 2  
  .شوند ها حاصل می هاي نوك نخینه هاي غیرجنسی، درون هاگدان هاگ) 3  
  .کند شود و هشت هاگ تولید می هر آسکوکارپ، تقسیم میوز و سپس میتوز می) 4  

از آمیـزش  . ي غالب و مغلوبی ندارنـد  ه رابطهي شاخک، صفت وابسته به جنس بوده و شاخک بلند و کوتا  در ملخ اندازه   -199
  شود؟ ي شاخک متوسط، کدام حاصل می ملخ نر شاخک کوتاه با ملخ ماده

  1(1
2

1)2  هاي ماده، شاخک کوتاه  از ملخ
2

   فرزندان، ملخ نر شاخک کوتاه

  3(1
4

1)4  ن، ملخ نر شاخک متوسط فرزندا
4

  ي شاخک بلند  فرزندان، ملخ ماده

  ؟کند نمیي کالوین استفاده   هیدروژن از چرخه-هاي کربن کدام اتوتروف، براي ساخت پیوند -200
  کالمیدوموناس) 2    آنابنا) 1  
  نیتروزوموناس) 4    هاي ارغوانی باکتري) 3  

?
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  ؟نیستشنهادات یا کشفیات داروین کدام مطلب، از فرضیات، پی -201
  .دیگر دارند حادتر است هایی که شباهت زیاد به یک رقابت بین گونه) 1  
  .گیري دارند گیري دارند که نقش مهمی در رفتار جفت نرها اغلب خصوصیات چشم) 2  
  .شود ها و اجتماعات زیستی می افزایش تنوع گیاهان، موجب افزایش پایداري زیستگاه) 3  
  .ي نیایی پرندگان، به منظور سازش با منابع غذایی مختلف در جهات مختلف تغییر پیدا کرده است ک گونهی) 4  

  .است............ شوند،  دو ترکیبی که در یک مرحله از مراحل فتوسنتز تولید نمی -202
  1(ADPو NADP+    2 (کربنه و3قند NADP+  
  3(ATPو NADPH    4 (کربنه و3قند ATP  

  ؟شود نمیدر ساختار کدام، نخینه یافت  -203
  سیلیوم کپک پنی) 2    کپک مخاطی سلولی) 1  
  آمانیتا موسکاریا) 4    وپوس استولونیفرریز) 3  

nبا فرض این که در گیاه کاج -204 =2   ي رسیده چند کروموزوم دارد؟ ي گرده  کروموزوم باشد، هر دانه20
  1(10  2(20  3(30  4(40  

 و مبتال به بیماري هـانتینگتون کـه مـادرش بیمـار بـوده اسـت، بـا زنـی سـالم کـه گـروه            Oاگر مردي با گروه خونی     -205
 و مبـتال بـه   Bها داراي گروه خونی   دارد و پدرش هموفیل بوده است، ازدواج کند، چه نسبتی از فرزندان آن             ABخونی

  )طبق قوانین احتماالت(دو بیماري هموفیلی و هانتینگتون خواهندشد؟ 
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