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) دقيقه36: گوييمدت پاسخ(

؟شودنميهاي گياهي محسوب ي پروتوپالسمِ سلوليك از اجزاي سازندهكدام-156

اسكلت سلولي) 4پالسمودسم) 3غشا) 2الن) 1

.گيردمورد تهاجم قرار مي.......... در بيماري مالتيپل اسكلروزيس، -157

ف ميلينغال) 4ي رانويهگره) 3ي سلوليپايانه) 2جسم سلولي) 1

.نداردبه درون سلول ميزبان وجود .......... امكان ورود -158

1 (TVMپالزميد ) 2 با ايجاد شكافTi3 با تفنگ ژني (HIVباكترويوفاژ با تزريق ژنوم) 4 به روش آندوسيتوز

.شوندقط به روش غيرجنسي توليد ميف.......... هاي هاگ-159

قارچ الي انگشتان پا) 4ايقارچ ژله) 3ريزوپوس استولونيفر) 2نوروسپورا كراسا) 1

.ديافراگم است.......... و برخالف سوسمار، .......... پوس، اپاسوم برخالف پالتي-160

داراي -تخمگذار) 4 داراي-زازنده) 3 فاقد-زازنده) 2 فاقد-تخمگذار) 1

.......... .ها، ي كواسرواتپژوهشگران معتقدند، همه-161

.توانايي انتقال صفات به نسل آينده را دارند) 1

.هاي ليپيدي بزرگ شده و جوانه بزنندتوانند با جذب مولكولمي) 2

.ها نخستين قدم به سمت سازماندهي سلول بوده استاند و تشكيل آنزنده) 3

.اي هستندهاي كوچك آمينواسيدي تشكيل شده و دو اليهيرهمنحصراً از زنج) 4

.شودنميدر خون انسان يافت .......... هاي جگر، در سلول.......... ي زندگي پالسموديوم مولّد ماالريا، در چرخه-162

 مروزوئيت-گامتوسيت) 4 زيگوت-گامتوسيت) 3 زيگوت-اسپوروزوئيت) 2 مروزوئيت-اسپوروزوئيت) 1

.شود، در هيپوفيز انسان سنتز مي..........نِ محرك هورمو-163

رشد جم زرد) 4ي قند خونكاهنده) 3توليد گليكوژن كبدي) 2انقباضات رحم) 1

.شودنميتوليد .......... در تخمير الكتيكي برخالف تخمير الكلي، -164

1 (ATP2 (NAD+3 (NADH H++4 (CO2

اند، با رفتارشان، مـرگ و ميـر افـراد كوچـك     شيرهاي نر شرق افريقا كه تازه به رهبري گله رسيده  .......... گاوهاي وحشي قطبي    -165

.دهندمي.......... جمعيت خود را 

 افزايش- مانند)4 افزايش-برخالف) 3 كاهش-مانند) 2 كاهش-برخالف) 1

.......... .بسياري از گياهان علفي، -166

.دهندي خود، يك بار گل ميدر طول عمر چند ساله) 1

.روندي رويشي از بين ميپس از تكميل يك دوره) 2

.دهندي هوايي خود را از دست ميي رشد، ساقهپس از هر دوره) 3

.گذارندشي را پشت سر ميي رويي زندگي خود، دو دورهبراي تكميل چرخه) 4
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.......... .كنند، هاي جانوري كه به روش جنسي توليدمثل ميدر بسياري از جمعيت-167

.كاهش جمعيت به نفع افراد است) 1

.دهدهاي ژني رخ ميبه ندرت جهش) 2

.ي جمعيت استترين عاملِ محدودكنندهشكار شدن، اصلي) 3

.شودوجب كاهش آهنگ رشد ميافزايش تعداد افراد بالفاصله م) 4

......... .ي باريك انسان، در روده-168

.وجود سديم براي جذب اغلب آمينواسيدهاي ضروري است) 1

.شوندتركيبات معدني از راه انتشار يا انتقال فعال جذب مي) 2

.گيردهاي حامل صورت ميها به كمك پروتئينجذب اكثر ويتامين) 3

.باشداده از طريق انتشار تسهيل شده ميجذب اغلب قندهاي س) 4

كه سه جفت صفت تابع با فرض اين. دهدهاي غالب را نشان ميزني سالم، از نظر شش جفت صفت هتروزيگوس است و فنوتيپ          -169

ن بـدو (تواند توليد كنـد؟  قوانين مندلي و سه جفت صفت ديگر از قوانين مندلي پيروي نكنند، اين فرد حداكثر چند نوع گامت مي           

)اوردرنظر گرفتن كراسينگ

1 (82 (163 (324 (64

.باشدنمي......... ي ي پوشانندهترين اليهكپسيد، خارجي-170

ويروس هرپس تناسلي) 4ويروس موزاييك تنباكو) 3آدنوويروس) 2باكتريوفاژ) 1

هاي پانكراس انسان صحيح است؟كدام عبارت، در مورد بيان ژنِ انسولين در سلول-171

.باشداي اپران مي تنظيم بيان ژن عمدتاً بر عهده)1

.پذير استتنظيم بيان ژن پس از عمل ترجمه نيز امكان) 2

3 (RNAمراز  پليIIانداز را شناسايي كندتواند راه به تنهايي مي.

.كندانداز، عمل رونويسي را تقويت مياهافزاينده به طور مستقيم با تأثير بر ر) 4

.شباهت دارند.......... و .......... استرپتومايسز و استافيلوكوكوس اورئوس، در -172

مفيد بودن براي انسان) بي كسب انرژيشيوه) الف

هاي هم نوع خودتوانايي اتصال به سلول) دتوانايي توليد توكسين) ج

 ج-ب) 4 د-ب) 3 د-الف) 2 ب-الف) 1

كدام عبارت، در مورد انسان صحيح است؟-173

.شوددر هنگام بالغ، زبان كوچك به سمت پايين كشيده مي) 1

.ي عكس داردي آن رابطهي معده، با كشيدگي ديوارهحركات تخليه) 2

.اندهاي حلقوي بخشِ انتهايي مري، در حالت عادي منبسطماهيچه) 3

.شودتر مي پپسين، در حضور پپسين بيشسرعت تبديل پپسينوژن به) 4

.......... .شوند، هايي كه در مغز استخوان بالغ ميلنفوسيت-174

.تري دارندهاي سرطاني، نقش كمدر مبارزه با سلول) 1

.شوندها متصل ميدر هنگام بروز حساسيت به سطح ماستوسيت) 2

.كنندي شركت ميژني در دفاع غير اختصاصهاي آنتيبا داشتن گيرنده) 3

.كنندهايي آلوده به ويروس ايجاد ميبا ترشح پرفورين، منافذي در سلول) 4
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.ندارندنقش .......... فسفوليپيدها در ساختار -175

ي ساركوپالسميشبكه) 4ساركوپالسم) 3ساركومر) 2ساركولم) 1

.......... .در اندام حركتي جلويي خفاش، -176

.ي ساير انگشتان دراز و باريك گرديده استانگشت شست به اندازه) 1

.بندهاي انگشتان از بين رفته و پنجمين انگشت دست تحليل رفته و فاقد نقش است) 2

.كنندهاي كف دست و ساعد در تشكيل بال شركت ميانگشتان بنددار به همراه استخوان) 3

.شوندرين و زند زبرين مفصل ميهاي زند زيهاي كف دست بلند گرديده و با استخواناستخوان) 4

.......... .در خرچنگ دراز، -177

.كنندهاي پشتي و شكمي را به يكديگر متصل مياي شكل، رگهاي لولهقلب) 1

.رساندها ميكند و پس از تصفيه به بافتقلب خونِ كم اكسيژن را دريافت مي) 2

.فرستدهاي بدن مي و به سلولقلب خونِ پر اكسيژن را از دستگاه تنفس دريافت كرده) 3

.گرددكند، خون كم اكسيژن از طريق چندين منفذ به قلب بازميهنگامي كه قلب استراحت مي) 4

.......... .هاي اسكلرئيد در بخش گوشتي گالبي، ، سلول..........ي نعناع هاي كالنشيمِ ساقهسلول-178

.ي خود الن دارنددر ديواره-برخالف) 2.دار است كوتاه و انشعاب-همانند) 1

. قابليت رشد خود را حفظ كرده است-همانند) 4.ي ضخيم خود هستند فاقد ليگنين در ديواره-برخالف) 3

......... .در غشاي تيالكوييدها، -179

.شود تيالكوييد افزوده مي+Hبا فعال شدن پمپ غشايي، بر تراكم ) 1

.باشد ميII به فتوسيستم Iترون خارج شده از فتوسيستم حركت الك) 2

.شود در بستره كاسته مي+Hبا فعال شدن پروتئين كانالي، از تراكم ) 3

.شود ميNADHسبب تشكيل ، +NADهاي هيدروژن با اتصال به يون) 4

.......... .گير در جانوران نر،  است؟ خصوصيات چشمنادرستكدام عبارت -180

.شودتنها در جانوراني كه سيستم تك همسري دارند، ديده مي) 2.اي ظاهر شوندهاي ويژهممكن است تنها در فصل) 1

.دهدژني نسل بعد، افزايش ميي سهم نسبي فرد را در تشكيل خزانه) 3

.بري هستند و ممكن است شانس بقاي فرد را كاهش دهندصفات هزينه) 4

.شوندخود متصل مي.......... سلول .......... هاي حامل پيام درد به غشاي وزيكول-181

سيناپسي پس-دندريت) 4ي سازنده-اكسون) 3ي سازنده-دندريت) 2سيناپسي پس-اكسون) 1

فراواني . است% 84ي شنا در پاها     باشد، فراواني افراد فاقد پرده     واينبرگ برقرار مي   -ها كه تعادل هاردي   جمعيتي از مارمولك  در  -182

ي شنا صفتي با فرض اين كه الل مربوط به پاهاي فاقد پرده(ي شنا به افراد هموزيگوس كدام است؟ هاي نر داراي پرده   مارمولك

.)ي شنا در پاها اغلب است وجود پردهاتوزومي و بر الل مربوط به

1 (
1
6

2 (
2
6

3 (
2
13

4 (
4
13

.نداردوجود .......... انسان، .......... طور معمول در به-183

1 (كننده سلول ترشح-ي بزرگروده) 2 كالژن-بافت پيوندي سست

 آنزيم ليپاز-ي صفرايكيسه) 4 آنزيم غيرفعال-ي پانكراسِشيره) 3
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.......... .ماهي، گربه-184

.هاي الكتريكي ضعيف در اطراف خود استقادر به توليد ميدان) 1

.گيردكار مي مارماهي بهتر ازهاي الكتريكي را به روش پيچيدهگيرنده) 2

.كنداز روي انحراف خطوط ميدان الكتريكي اطرافش، طعمه را شناسايي مي) 3

.هاي امواج آب حساس استهاي مكانيكي، نسبت به ارتعاشبه كمك گيرنده) 4

.......... .هاي خود نشان داد كه در صورت وجود منابع محدود، گوس در پژوهش-185

.باشندتوانند با هم سازش داشتهكنندگان ميرقابت) 1

.گيردهاي رقيب همواره صورت ميحذف رقابتي بين گونه) 2

.دهدهاي رقيب را كاهش ميدر مواردي، صيادي رقابت بين گونه) 3

.هايي كه شباهت زيادي به يكديگر دارند، حادتر استرقابت بين گونه) 4

كند؟م جانور، از رگ عبور نميهاي سوماتيكي كدااكسيژن براي رسيدن به سلول-186

كشتي چسب) 4مريكيپوس) 3كرم خاكي) 2برگ متحرك) 1

شود؟داران چرخان محسوب ميهااي تاژككدام، از ويژگي-187

ي چشميتوانايي توليد سم، وجود لكه) 1

تكثير غيرجنسي، زندگي پالنكتوني) 2

وجود دو هسته، تكثير جنسي و غيرجنسي) 3

وفي، پوشش سلولزي سيليسيزندگي هتروتر) 4

هـااي  هايي ممكن در افراد و انواع آميزش الل باشد، انواع ژنوتيپ4ها يك صفت وابسته به جنس، داراي هرگاه در جمعيت سهره   -188

ترتيب از راست به چپ، كدام است؟ممكن بين افراد، به

1 (−20 102 (−24 103 (−32 124 (−40 14

 است؟نادرستكدام عبارت -189

.دهندي كالوين انجام مي را فقط در چرخهCO2تر گياهان تثبيت بيش) 1

.اي، جهت كاهش تنفس نوري ندارندهاي ويژهتر گياهان سازگاريبيش) 2

.باشندي كالوين نمي در چرخهCO2 قادر به تثبيت بعضي گياهان سبز) 3

.كنند كربنه استفاده مي4 براي ايجاد تركيب CO2بعضي گياهان از كربن ) 4

.ها باشدتر از مقدار دفع آنتواند كممي.......... ي يك انسان سالم، ميزان تراوش در كليه-190

 و اورهH+2 (NaCl آمينواسيدها و )1

گلوكز و برخي داروها) K+4سيلين و پني) 3

 و در زنـاني    Bb و   BBصفت طاسي نوعي صفت دو اللي و اتوزومي است كه در مرداني با ژنوتيپ               -191

ترتيب از راست بـه   بهB و Aبا توجه به اين اطالعات، ژنوتيپ افراد . شود ظاهر مي BBبا ژنوتيپ   

 مـرد و زن  � و �ترتيب مرد و زن پرمـو و   به� و �(تواندباشد؟ ي زير كدام مي   چپ در دودمانه  

.)دهدطاس را نشان مي

1 (Bb BB−2 (bb Bb−

3 (bb BB−4 (Bb Bb−
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 است؟نادرستها كدام عبارت در مورد نقش گلوبولين-192

.كندها را شناسايي و خنثي ميژنآنتي) 1

.دهندها را افزايش ميقدرت فاگوسيت نوتروفيل) 2

.كندگردش ماكروفاژها را در خون و لنف تسريع مي) 3

.شوندميهاي ميزبان ها بر سلولمانع از اتصال و تأثير ميكروب) 4

)ي نخينه   هاي سازنده ي سلول كه در هسته  با فرض اين  -193 تـوان   كروموزوم وجود داشته باشـد مـي     4 ريزوپوس استولونيفر،    +(

.باشدمي.......... كروموزوم .......... ها معادل  در اين سلولnگفت 

دو همتا دوبه-چهار) 4 غيرهمتا-چهار) 3همتا غير-دو) 2 همتا-دو) 1

تواند بازدارندگي اين دانه را برطـرف سـازد، در   ي نخود اثر بازدارنده دارند، هورموني كه مي  ها بر رويش دانه   بعضي هورمون -194

.نيز نقش دارد.......... 

هاحفظ جذب آب توسط ريشه) 2هاي بدون دانهدرشت كردن ميوه) 1

كنترل سنتز پروتئين در شرايط نامساعد محيطي) 4هابرداشت مكانيكي ميوهتسهيل در ) 3

.هستند.......... ي جاندارانِ همه-195

ي گلوكزكنندههوازي، مصرفبي) 2هتروتروف، هوازي) 1

ي اكسيژنكنندهاتوتروف، توليد) 4ي اكسيژن، هتروتروفكنندهمصرف) 3

.شودمي.......... و كاهش ........ ت اعصاب سمپاتيك را متوقف كند، سبب افزايش اي بتواند فعاليكه مادهبا فرض اين-196

 حجم تنفسي-انقباض عضالت اسكلتي) 2 ترشح گاسترين-ترشح بيكربنات پانكراس) 1

 دفعات انقباض ميوكارد-ترشح امالح صفراوي به روده) 4 فشار خون گلومرولي-حركات تنفسي) 3

ي نوتركيـب،   DNAكمكي يك باكتري، دو ژن بيگانه در دو محل جداگانه متصل كنند، براي تـشكيل ايـن                  هاي  اگر به كروموزوم  -197

جمعاً چند پيوند فسفودي استر در اين كروموزوم تخريب و تشكيل شده است؟

1 (62 (83 (124 (16

شود؟كدام عامل، مانع تشكيل فيبرين مي-198

VIIIفاكتور ) 4ترومبوپالستين) 3ينوژنفيبر) 2هپارين) 1

 است؟نادرستكدام عبارت -199

.داران قراردارندي آغازيان انگل در گروه هاگهمه) 1

.باشندداران از آغازيان انگل ميي اعضاي گروه هاگهمه) 2

.باشندداران ميبرخي جانوران، ميزبان اعضاي گروه هاگ) 3

.باشندتوانند توليدمثل جنسي يا غيرجنسي داشتهداران ميهاگ) 4

 است؟ناردستكدام عبارت -200

.گردداي ميها از پريسيكل به آوند چوبي، باعث ايجاد فشار ريشهخروج فعال يون) 1

.گرددهاي هوايي، سبب كشش تعرقي در آوندهاي آبكشي ميخروج بخار آب از روزنه) 2

.گرددهاي آب، سبب حركت آب در مسير غير پروتوپالستي ميمولكولچسبي بين نيروي هم) 3

.گرددهاي عرضي ريشه، سبب حركت آب در مسير پروتوپالستي مياختالف فشار اسمزيِ سلول) 4
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ي جنـسي، سـبب   در يك بانوي سي ساله، تجويز دارويي با مقادير نسبتاً باال از استروژن و پروژسترون در روز پـنجم چرخـه                  -201

...... .شود تا مي

. خون افزايش يابدLH و FSHميزان ) 1

.هاي جديد جلوگيري شوداز رشد فوليكول) 2

.ي گامت، تكميل شوداولين تقسيم ميوزي سلولِ زاينده) 3

.ي رحم ضخيم و پرخون گرددجسم زرد توسعه يابد و ديواره) 4

.......... .يك فرد سالم با عملكرد طبيعي قلب در -202

.هاي سيني باز هستنددر طول دياستول بطني، دريچه) 1

.شوددر طول سيستول بطني، مقداري خون در دهليزها جمع مي) 2

.شوند بطني بسته مي-هاي دهليزيدر ابتداي دياستول بطني، دريچه) 3

.يابدطور ناگهاني افزايش ميها بههليزها و بطندر ابتداي سيستول بطني، فشار خون د) 4

ي آغازيان توليدكننده، صادق است؟ها درخصوص همهكدام ويژگي-203

.دار دارندگامت تاژك) الف

.هاي گسسته دارندژن) ب

.گامتوفيت پرسلولي دارند) ج

.ي فاقد كيتين دارندديواره) د

.سازندبا تقسيم ميوز، هاگ مي) هـ

.كنندژي نوراني را به انرژي شيميايي تبديل ميانر) و

ب، د، و) 4الف، د، و) 3ب، ج، هـ) 2الف، ج، هـ) 1

.......... .ي زندگي كاج برخالف زنبق، در چرخه-204

.تر و مستقل از اسپوروفيت استكامتوفيت كوچك) 1

.مواد غذاييِ دانه بخشي از گامتوفيت ماده است) 2

.شود تشكيل تخم و بافت ذخيره ميلقاح مضاعف سببِ) 3

.نمايدي گرده از راه خامه به درون تخمدان نفوذ ميلوله) 4

a) الل   4صفتي تحت كنترل    -205 , a , a , a )1 2 3 a) است كه    4 ها غالب و فراواني آن دو برابر فراوانـي هـر كـدام از              ي الل  بر همه  1(

 را دارند؟a1است، فراواني افرادي كه فنوتيپ هاست مطلوب ساير الل
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