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  ) دقیقه36: گویی مدت پاسخ(
  

اش رشـد پـسین دارد و بـراي بهـسازي آن از روش الحـاق       رود، ریـشه  دهی و تولید دانه از بین می بار گل گیاهی که پس از یک    -156
  .است...... شود،  ها استفاده می پروتوپالست

  گردان آفتاب) 4  ارکیده) 3  هویج) 2  نرگس) 1  

  .دور از انتظار است...... مدت کورتیزول،  یدر انسان، با افزایش غیرطبیعی و طوالن -157
  بهبود روماتیسم قلبی) 2    استحکام بافت استخوانی) 1  
  کاهش کالژن در زیر پوست) 4    ایجاد عالئم دیابت شیرین) 3  

  کدام عبارت صحیح است؟ -158
  .دهند ي عبور می هاي آب اجازه هاي پروتئینی به مولکول ي کانال همه) 1  
  .کنند نی در انتشار تسهیل شده غیرتخصصی عمل میهاي پروتئی کانال) 2  
  .شوند هاي پروتئینی از سلول خارج می  کانالطبعضی مواد برخالف شیب غلظت، توس) 3  
  .ي انتقال فعال یا آندوسیتوز وارد سلول شوند وسیله توانند به هاي کوچک می ها و مولکول یون) 4  

  ......سان، ترین نوع مسمومیت غذایی در ان عامل مولد شایع -159
  .کند آندوسپور تولید می) 2  .شود موجب ناتوانی در تنفس می) 1  
  .گذارد ها اثر می با ترشح آندوتوکسین بر کلیه) 4  .یابد اي اجتماع می به شکل خوشه) 3  

  ......در چشم انسان، زاللیه  -160
  .کند ي نور تأمین می هاي گیرنده موادغذایی را براي سلول) 1  
  .هاي قرنیه نقش دارد ي سلول باط است و در تغذیهبا خون در ارت) 2  
  .اي است که فضاي جلوي عدسی را پر کرده است اي شفاف و ژله  ماده) 3  
  .شود فضاي پشت عدسی را پر کرده و باعث حفظ شکل کروي چشم می) 4  

   است؟نادرستي زندگی کاهوي دریایی، کدام عبارت  درخصوص چرخه -161
  .سازند زئوسپورهایی با بیش از دو تاژك، گامتوفیت را می) 2  .ها الزامی است گامتتقسیم میتوز براي تشکیل ) 1  
  .دهد اسپورفیت بالغ با تقسیم میوز، زئوسپورها را تشکیل می) 4  .آورند وجود می تخم پس از تقسیمات میتوزي، جنین را به) 3  

  ......مارزنگی همانند زنبورعسل  -162
  .زي استفاقد هومئوستا) 2    .همولنف دارد) 1  
  .کند اوریک اسید دفع می) 4  .کند امواج فروسرخ را حس می) 3  

  ......طور معمول، در مردان بالغ،  به -163
  .کند دیدیم تحریک می تستوسترون تولید اسپرم را در اپی) 1  
  .هاي حرکتی متفاوت است هایی با قابلیت دیدیم داراي اسپرم اپی) 2  
  .ساز، توانایی ایجاد میوز را دارند  اسپرمهاي ي لوله هاي دیواره ي سلول همه) 3  
  .کند ها کمک می کردن محیط قلیایی مسیر حرکت اسپرم ترشحات پروستات به خنثی) 4  

  .شود نمیتولید ...... ترتیب  هاي سوم و چهارم گلیکولیز، به در گام -164
  1 (NAD+ و ATP  2 (NAD+ و ADP  3 (NADH و ADP  4 (NADH و ATP  
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  کدام عبارت صحیح است؟ -165
  .شود  وارد نمیي محیطیه ي آندودرمین، آب از آندودرم به دایره به علت وجود الیه) 1  
  .شوند هایی که در گیاهان نقش استحکامی دارند، غیر زنده محسوب می ي سلول همه) 2  
  .شود اي ایجاد می هاي معدنی از آوند چوبی ریشه به پریسیکل، فشار ریشه با حرکت یون) 3  
  .شود ي گیاهان تشکیل نمی ي سطحی پوست ساقه گاه در اطراف الیه نوار کاسپاري هیچ) 4  

......  متوقـف کنـد، مـانع    G2ي  ي سلولی را در پایـان مرحلـه    هاي بافت پوششی پوست انسان، عاملی که بتواند چرخه          ر سلول د -166
  .خودهد شد

  ها شدن کروموزوم مضاعف) 4  تکثیر میتوکندري) 3  هاي دوك تشکیل رشته) 2  ها همانندسازي سانتریول) 1  

  ...... ها،  اي  ریشه-ي قارچ در همه -167
  .جزء هتروتروف، توانایی تولید بازیدیوم را دارد) 1  
  .کند ي گیاه فتوسنتزکننده نفوذ می نخینه به درون ریشه) 2  
  .شود زیستی بین قارچ و بخشی از اسپوروفیت گیاه برقرار می نوع هم) 3  
  .دشو هاي جنسی درون آسک تشکیل می ي عرضی دارند و هاگ ها دیواره نخینه) 4  

  گیرد؟ ي خود قرار می ي آندوپالسمی زبر، در ساختار غشاي پالسمایی سلول سازنده شدن در شبکه کدام یک، پس از ساخته -168
  ي تیروکسین گیرنده) 2    غالف میلین) 1  
   پتاسیم-پمپ سدیم) ATP    4ي پروتئین تولیدکننده) 3  

   است؟نادرستکدام عبارت  -169
  .حاوي تعداد زیادي ماکروفاژ هستند) 2  .نمایند داخل خون ترشح میموادي به ) 1  
  .اند دار قرار گرفته هاي لنفی دریچه در مسیر رگ) 4  .باشند ها می از نظر ساختار شبیه به لوزه) 3  

  باشد؟  میaBmNدهد که ژنوتیپ گامت نر آن  هاي سلولِ مادر گامت را در گیاهی نشان می کدام یک، شکل کروموزوم -170
  

  1 (  2 (  3 (  4 (  
  

  ......هاي سبز،  تر انواع جلبک بیش -171
  .کنند هاي شیرین زندگی می سلولی هستند و در آب تک) 1  
  .کنند زیست زندگی می هاي موجودات دیگر به صورت هم در درون سلول) 2  
  .کنند هاي شور هستند و فقط به روش غیرجنسی تولیدمثل می ساکن آب) 3  
  .شوند دیگر ملحق می جوشی به یک ها به روش هم هاي آن پیکر پرسلولی دارند و گامت) 4  

  ......توان گفت  بینی است می پیش ها شدیداً متغیر و غیرقابل هایی که شرایط محیط زندگی آن طور معمول، در جمعیت به -172
  .به منظور زیست، بین افراد رقابت شدیدي وجود دارد) 1  
  .کنند ترین زمان تولید می تعداد فرزندان را در کمترین  بیش) 2  
  .شوند فراتر از حد گنجایش محیط است تعداد افرادي که بالغ می) 3  
  .گیرد ها صورت می ي افراد با توجه به ژنوتیپ و فنوتیپ آن  و میر گسترده مرگ) 4  
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آمیزشـی انجـام   ) اي غالب اسـت  و سیاه بر قهوه رنگ چشم صفتی وابسته به جنس       (براي تعیین ژنوتیپ کبوتري نر با چشم سیاه          -173
  )طبق قوانین احتماالت(کدام فنوتیپ در فرزندان، قابل انتظار است؟ . ایم داده

  .ها سیاه شود رنگ چشم نیمی از نرها و نیمی از ماده) 2  .اي شود ها قهوه ي ماده ي نرها و همه رنگ چشم همه) 1  
  .ا سیاه شوده ي ماده اي و همه ی از نرها قهوهرنگ چشم نیم) 4  .اي شود ها قهوه دهي ما ي نرها سیاه و همه رنگ چشم همه) 3  

  »......هاي  برگ ذرت، سلول در بخش پهن « است؟نادرستکدام عبارت  -174
  .است غالف آوندي دور تا دور رگبرگ را احاطه کرده) 2  .ي نخستین نازك دارند برگ، دیواره میان) 1  
  .است مري از اسیدهاي چرب طویل، پوشیده شده روپوست با پلی) 4  .جاورت اپیدرم زیرین قرار داردایف در م برگ نرده میان) 3  

  .دفاع اختصاصی دارند...... ي جانوران داراي  همه -175
  گردش خون بسته) 4  لقاح داخلی) 3  هاي لیزوزومی آنزیم) 2  ي مننژ پرده) 1  

Aهاي    جمعیتی متعادل، فراوانی الل   در   -176 /=0 5  ، B /=0 O و 2 /=0 چند درصد از افراد این جامعه، حداقل . است  فرض شده3
  . خواهند داشتAیک ژن 

  1 (40  2 (50  3 (60  4 (75  

  کند؟ سلولیِ داراي دیواره، توانایی فتوسنتز دارد و به روش جنسی و غیرجنسی تولیدمثل می کدام تک -177
  ولوکس) 4  دار چرخان تاژك) 3  اوگلنا) 2  کالمیدوموناس) 1  

  است؟نادرستاست،  کدام عبارت در مورد جانداري که در شکل با عالمت سؤال مشخص شده -178

  »......این جاندار و «
  .زیستی دارند ي هم هیدر، رابطه) 1  
  .کنند دار دفع می شته، مواد زاید آمین) 2  
  .چسب، در یک گروه جاي دارند کشتی) 3  
  .گردش خون بسته دارند خرچنگ دراز،) 4  

  ......زي، همواره  ترین گیاهان خشکی در موفق -179
  .مزا، الزامی استوجود آرکگن براي آمیزش آنتروزویید با تخ) 1  
  .گیرد تر از تولیدمثل غیرجنسی انجام می تولیدمثل جنسی سریع) 2  
  .هاي حاصل از میوز، توانایی انجام تقسیم میوز را دارند سلول یا سلول) 3  
  .شوند ي گرده، رسیده می ي نارس پس از خروج از کیسه هاي گرده دانه) 4  

  ......شود، بالفاصله  الم شنیده میدر زمانی که با گوشی صداي دوم قلب انسانی س -180
  .یابد ها افزایش می مقدار خون بطن) 2  .شوند هاي سینی بسته می دریچه) 1  
  .نمایند دهلیزها شروع به انقباض می) 4  .شوند  بطنی بسته می-هاي دهلیزي دریچه) 3  

  ......شود که  براي جداسازي اورانیوم از سنگ معدن، از نوعی باکتري استفاده می -181
  .کند از نوعی ترکیب آلی به عنوان منبع الکترون براي فتوسنتز استفاده می) 1  
  .نماید عنوان منبع الکترون براي فتوسنتز استفاده نموده و اکسیژن آزاد می از آب به) 2  
  .آورد دست می ها از نوعی مولکول غیرآلی به انرژي خود را از طریق برداشتن الکترون) 3  
  .زیست اهمیت دارد آورد و در هر حفظ محیط هاي آلی محیط خود به دست می ا از مولکولکربن و انرژي ر) 4  
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  ......ي گیاهان تولیدکنند،  در همه -182
  .هاي غربالی هستند هاي همراه در مجاورت لوله سلول) 2  .ي رویان است زنی، ظهور ریشه اولین عالمت جوانه) 1  
  .هایی با غشاي پالسمایی، هدایت قندها را بر عهده دارند سلول) 4  .ي مرکزي وجود دارد تراکئیدهایی باریک و طویل در استوانه) 3  

  .دارند...... ي اطلسی،  هاي بنیادي در رأس ریشه سلول -183
  ي بزرگ هسته) 4  واکوئل مرکزي) 3  سانتریول) 2  کلروپالست) 1  

  ......ي کالوین  ه بار گردش متوالیِ چرخهدر جانداران حاوي کلروپالست، با س -184
  .شود اکسیدکربن مصرف می  مولکول دي9) 2  .شود  کربنی حاصل می6 مولکول قند 3) 1  
  .شود  متصل میADP مولکول 9 گروه فسفات به 9) 4  .شود  کربنی ناپایدار تجزیه می6 مولکول ترتیب 3) 3  

  .است...... وانایی تولید و مصرف اکسیژن را ندارد، جاندارِ اتوتروفی که ت -185
  ساکارومیسز سرویزیه) 4  باکتري گوگردي سبز) 3  اسپیروژیر) 2  سیانوباکتري) 1  

ي حـاوي کـدام   tRNA ریبـوزوم،  P از جایگـاه  CUCکدون  ي حاوي آنتیtRNA فرضی زیر، پس از خروج   mRNAدر   -186
 شود؟  ریبوزوم میAکدون وارد جایگاه  آنتی

AUG.CCA.AAU.CCC.GAG.UUC.UCC.UAC  
  1 (UCC  2 (UUC  3 (AAG  4 (AGG  

  ......تواند طیِ  کند، نمی هاي خود را باز می گیاهی که در شب روزنه -187
  .هاي خود اسیدهاي آلی بسازد شب، در واکوئل) 2  . را جذب و تثبیت کندCO2شب، ) 1  

  .ي کالوین را انجام دهد هاي چرخه روز، واکنش) 4  . آلی تثبیت کند جو را در اسیدهايCO2روز، ) 3  

  دهد که در بروز آن وراثت نقش دارد؟ طور معمول، کدام، رفتاري را نشان می به -188
  انجام حرکات نمایشی توسط جانوران در سیرك) 1  
  هاي نزدیک به خود توانایی گنجشک در خواندن آواز گونه) 2  
  با استفاده از پرهاي نزدیک دم در مرغ عشق فیشرهاي چوب  حمل باریکه) 3  
  ي میزبان هاي پرنده ي کوکوي تازه از تخم بیرون آمده در بیرون انداختن جوجه رفتار جوجه) 4  

الي، اگر جهشی از نوع تغییر چهارچوب در             -189 ...... صورت گرفتـه باشـد، مـانع اتـصال     ...... هنگام حضور الکتوز در محیط اشرشیاکُ
  .شود نمی

   عوامل رونویسی به افزاینده-انداز راه) 2  انداز مراز به راه  پلیRNA -اپراتور) 1  
  کننده  آلوالکتوز به پروتئین تنظیم-کننده ژن تنظیم) 4   مهارکننده به اپراتور-کننده ژن تنظیم) 3  

  ......مطالعات استانلی پروزینر نشان داد که  -190
  1 (TMVذرات پریون فاقد نوکلئیک اسید است) 2  . قابلیت تخلیص و تبلور دارد.  
  .ي لیتیک شود تواند وارد چرخه  ویروس در شرایطی می-پرو) 4  .باشند زایی در گیاهان می ویروییدها از عوامل مهم بیماري) 3  

  .نداردهیستامین وجود  ي این شخص با آنتی کان معالجهیابد و ام ها افزایش می ، تعداد ائوزینوفیل......در فرد مبتال به  -191
  مالتیپل اسکلروزیس) 4  ماالریا) 3  تب یونجه) 2  ایدز) 1  

  ......هاي  همه سلول -192
  .فتوسنتزکننده، رنگیزه دارند) 4  .اند دار، فتوسنتزکننده اندامک) 3  .فتوسنتزکننده، اندامک دارند) 2  .اند دار، فتوسنتز کننده رنگیزه) 1  
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   ...... .DNA هر باکتري، در -193
  .دهد به منظور انجام همانندسازي، دو دو راهی تشکیل می) 1  
  .شود ها، به طور کامل رونویسی نمی کروموزوم اصلی همانند ژنوم یوکاریوت) 2  
  .تواند شرایط سخت را تحمل کند اي ضخیم می با کمی سیتوپالسم و ایجاد دیواره) 3  
  .کند  به جز از طریق تقسیم دوتایی، اطالعات ژنتیکی خود را به روش دیگري منتقل نمی)4  

AabbDdهاي  در آمیزش دو گیاه ذرت با ژنوتیپ -194 aaBbDd× احتمال تشکیل آلبومن با ژنوتیپ ،aaaBBbDDD ، ......است.  

  1 (1
16  2 (1

8  3 (3
16  4 (3

8  

  .دهد را نشان می...... شکل فرضی مقابل بخشی از مراحل تشکیل  -195
  ي رویانی از اسپورفیت بلوط کیسه) 2    هاگ در هاگدان خزه) 1  
  ي نارس لوبیا ي گرده یده از دانهي رس ي گرده دانه) 4  تخمزاي درون آرکگن از آندوسپرم کاج) 3  

  ......طور معمول، در صورت تشکیل زیگوت و وقوع بارداري در انسان،  به -196
  .شود ي رویانی تشکیل می زمان با تشکیل جفت، سه الیه هم) 1  
  .شود یک سرخرگ و دو سیاهرگ ارتباط غذایی مادر و رویان را سبب می) 2  
  .یابد  ترشح استروژن و پروژسترون افزایش میهاي دیگر، مقدار با بلوغ فولیکول) 3  
  .شود درپی تقسیم می ي فالوپ، پی بالستوسیت هنگام حرکت در سرتاسر لوله) 4  

  .نداردرا ...... بسازد، توانایی تولید ...... در شرایطی که یک سلول با مصرف گلوکز،  -197
  NADH -اتانول) ATP    2 -الکتات) 1  
   الکتات-Aاستیل کوآنزیم ) 4    اکسیدکربن  دي-پیرووات) 3  

  .همانند قبل ادامه خواهد داشت...... زا قرار گیرد،  اگر فردي براي بار دوم در معرض نوعی ماده حساسیت -198
  اتصال پادتن به سطح ماستوسیت) 2    آزادسازي هیستامین) 1  
  هاي خونی سنتز هیستامین توسط ماستوسیت) B  4هاي  ید پادتن توسط لنفوسیتتول) 3  

 .غیرممکن است......  آمدن فرد شماره  وجود کند چون به را بیان نمی......  xي زیر، الگوي توارث وابسته به  دودمانه -199

  ) مرد و زن بیمار� و ¢ به ترتیب مرد و زن سالم، � و £(
  7 -مغلوب) 2    5 -مغلوب) 1  
  11 -غالب) 4    19 -غالب) 3  

  ......زنبورهاي عسل ماده، که توانایی بکرزایی ندارند،  -200
  .سازند هاي خود را به نسل بعد منتقل می مستقیماً ژن) 2  .رسانند رفتاري به نفع خود دارند و به گونه نفعی نمی) 1  
  .کنند هاي خود می ي زاده ود را صرف نگهداري و تغذیهانرژي خ) 4  .کنند هاي خود را تضمین می طور غیرمستقیم بقاي ژن به) 3  

  عبارت صحیح کدام است؟ -201
  . نوترکیب را جذب و به کلون کردن ژن بپردازندDNAتوانند  ها می تعداد کمی از باکتري) 1  
  .دهند  را شناسایی و برش میDNAهاي بلند و خاصی از  هاي محدودکننده توالی اکثر آنزیم) 2  
  .کنند اي با انتهاي چسبیده تولید می رشته  کوتاه تکDNAهاي محدودکننده، قطعاتی از  برخی آنزیم) 3  
  .کنند هاي اصلی همانندسازي می ها وجود دارند و مستقل از کروموزوم هاي کمکی در بسیاري از باکتري کروموزوم) 4  



  شناسی زیست -90آزمون سراسري خارج از کشور   6

  .دهد ، نسبت به سایرین در جایگاه متفاوتی از ریبوزوم رخ می......در فرآیند ترجمه،  -202
  تشیکل پیوند پپتیدي میان دو آمینواسید) mRNA  2استقرار عامل پایان ترجمه بر روي ) 1  
  tRNAپپتیدي از آخرین  ي پلی آزادسازي زنجیره) UGA  4ي حامل آمینواسید با کدونِ tRNAشدن  جفت) 3  

  .شود، با سایرین تفاوت اساسی دارد می...... عاملی که سبب  -203
  تشکیل اندوسپور در باکتري) 2    تجمع کپک مخاطی سلول) 1  
  میتقسیم کپک مخاطی پالسمودیو) 4    تولیدمثل جنسی در دیاتوم) 3  

  ......آسپرژیلوس،  -204
د نوعی بیماري پوستی است) 1     .حاوي آنزیم روبیسکو است) 2  .مولّ
  .کند تر به روش جنسی تولیدمثل می بیش) 4  .در تخمیر سس سویا نقش دارد) 3  

ل همگی کوتاه، در ن بلند با گیاه نخودفرنگیِ دانه چروکیده، زرد و ساقه         از آمیزش گیاه نخودفرنگی دانه صاف، زرد و ساقه         -205 سل او
ي   به روش خودباروري آمیزش داده شوند، در نسل دوم نسبت افرادي کـه در کلیـه       F1بلند شدند، اگر افراد       صاف، زرد و ساقه   
  .)ها برقرار است ي غالب و مغلوبی در بین الل رابطه(اند، کدام است؟  اند به افرادي که در یک صفت ناخالص صفات خالص
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2  2 (1
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