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 باشد.ترین............................ را دارد، فاقد.............................. میهر جانوری که ساده گزینه -1

 هومئوستازی -آبشش  (1

 همولنف -دستگاه عصبی  (2

 ایمنی غیراختصاصی -داران ساختار تنفسی در بین مهره (3

 ایگردش خون بسته به گوارش برون یاخته (4

 نماید؟تکمیل می نادرستیکدام گزینه عبارت زیر را به  گزینه -2

 «در فرد مبتال به سنگ کیسه صفرا، بخشی از..................................»

 شود.مواد رنگین صفرا به خون وارد می (1

 گردند.تری گلیسریدها، از طریق روده دفع می (2

 کنند.سوب میبخشی از ترکیبات صفرا در محلی غیر از محل تولید خود، ر (3

 شوند.های خونی دیواره روده وارد میها به مویرگچربی (4

 ........................تواندنمیها انتخاب طبیعی، در جمعیت گزینه -3

 در بروز رفتار افراد، نقش داشته باشد. (1

 بر فنوتیپ افراد جمعیت مؤثر باشد. (2

 های نامطلوب را کاهش دهد.فراوانی الل (3

 ر شود.های سازگاسبب پیدایش الل (4

 ...............توانند.های بافت آوندی، میدر ساقه گیاه نرگس، بعضی از یاخته گزینه -4

 ، ترکیب چهار کربنه را به ترکیبی شش کربنه تبدیل نمایند.ADPبا تولید  (1

 های چرخه کالوین را انجام دهند.ای از واکنش، مرحلهNADPHبا کمک  (2

 بسازند. NADHدر مسیر تبدیل ترکیب شش کربنی فسفات دار به دو پیرووات،  (3

4) 𝐇+ .را بدون صرف انرژی به فضای بین دو غشای میتوکندری وارد نمایند 

 تواند،.................های مترشحه از هیپوفیز پیشین میدر یک مرد بالغ، یکی از هورمون گزینه -5

 . ها در محل تولید خود شودباعث بلوغ اسپرم (1

 ساز، تولید تستوسترون را افزایش دهد. های اسپرمبا تأثیر مستقیم بر لوله (2

 های جنسی شود.های درون وزیکولی موجود در سر یاختهباعث آزادسازی آنزیم (3

 ساز نقش داشته باشد. های اسپرمهای دیواره لولهدر میوز بعضی از یاخته (4
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نوکلئوتیدهای رادیواکتیو است، پس از............. همانندسازی در یک مولکول دنا که هر دو رشته آن حاوی  گزینه -6

 در محیط حاوی نوکلئوتیدهای غیررادیواکتیو،..............

 شود. نای حاوی نوکلئوتیدهای رادیواکتیو مشاهده میدمولکول  4 -دو نسل  (1

 دهای رادیواکتیو است. نوکلئوتی دارای خودهای رشته از نیمی در دنا،مولکول  6 -سه نسل  (2

 -چهار نسل  (3
1

9
 .است رادیواکتیو غیر نوکلئوتیدهای حاوی رشته دو حاوی در دنا،های مولکول 

های دارای نوکلئوتیدهای برابر رشته 31های دارای نوکلئوتیدهای غیر رادیواکتیو تعداد رشته -پنج نسل  (4

 رادیواکتیو خواهد بود. 

 ...در گنجشک، حین عمل.............. گزینه -7

 شود. های هوادار، فشار منفی ایجاد میدم، ابتدا در همه کیسه (1

 کند. های هوادار، از سطوح تنفسی عبور میدم، هوای همه کیسه (2

 شود. های هوادار خارج میبازدم، هوای غنی از اکسیژن، از همه کیسه (3

 شود.های هوادار، به مجاری تنفسی منتقل میبازدم، هوای تهویه شده همه کیسه (4

 است؟ نادرستدانه، کدام عبارت در مورد گیاهان نهان گزینه -8

 یابد. های آبی افزایش میدر هنگام شب، تمایل گیاه به دفع آب از طریق روزنه (1

 توانند از طریق اسمز از تراکئیدی به تراکئید دیگر منتشر شوند. آب و مواد محلول می (2

 باشد.نشانه مصرف انرژی در ریشه میهای برگ، به طور معمول، خروج آب به صورت مایع از روزنه (3

 تواند به حرکت شیره خام در عناصر آوندی کمک کند. ای میدر حالت عادی، افزایش فشار ریشه (4

 توانند،.................. نمایند.های................ میهمه باکتری گزینه -9

 تولید  ATPدر غیاب اکسیژن،  -ساز نیترات (1

 را تثبیت  واکسید جکربن دی -کننده نیتروژن تثبیت (2

 از ترکیبات آلی به عنوان منبع الکترون برای فتوسنتز، استفاده -فتوسنتز کننده غیر گوگردی  (3

 برای تولید ماده آلی، سولفید هیدروژن را مصرف  -اکسید فاقد سبزینه کننده کربن دیتثبیت (4

 نماید؟تکمیل می نادرستیچند مورد، جمله زیر را به  گزینه -10

 «نقباض ماهیچه دوسر بازو.....................در حین هر نوع ا»

 گیرد. هوازی تنفس انجام میمرحله بی -الف 

 شود. هوازی تنفس، یون هیدروژن تولید میدر مرحله بی -ب 



 شود. تولید می ATP، مولکول 𝐅𝐀𝐃𝐇2با استفاده از انرژی الکترون  -ج 

 شود.تولید می A، NADH با تبدیل پیروویک اسید به استیل کوآنزیم - د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

 گیرد. در کلیه انسان، فرایند............................. فقط..................... صورت می گزینه -11

 های غشاییبه کمک کیسه -بازجذب  (1

 ایه های چسبیده به غشای پتوسط یاخته -بازجذب  (2

 ADPبا تولید  -ترشح  (3

 های مکعبی توسط یاخته -ترشح  (4

خون در بیشترین حد خود قرار دارد.  FSHو  LHدر بخشی از چرخه جنسی زنان، اختالف میان مقدار  گزینه -12

 ..............................بالفاصله پس از این زمان،.

 شود.اووسیت اولیه به اووسیت ثانویه تبدیل می (1

 یابد. های مترشحه از تخمدان افزایش میمیزان هورمون (2

 یابد. های هیپوفیزی افزایش میترشحات جسم زرد و هورمون (3

 شود. تفاوت میان مقدار استروژن و پروژسترون خون کم می (4

 «در مرحله.........................»کدام عبارت در مورد اشرشیاکالی درست است؟  گزینه -13

 کند. ویسی کننده، نوکلئوتید مناسبی را در هر دو رشته دنا انتخاب میاول رونویسی، آنزیم رون (1

 شود. ، گسسته میDNAطویل شدن رونویسی، پیوند بین بازهای آلی دو رشته الگو و رمزگذار  (2

 شود.ریبوزوم منتقل می A، کدون پایان به جایگاه tRNAجایی آخرین طویل شدن ترجمه، با جابه (3

 شود. آغازی با نخستین رمز جفت می tRNAل دو زیر واحد ریبوزوم به یکدیگر، آغاز ترجمه، پس از اتصا (4

 « ت.پذیر اسدر مار پیتون،.................... امکان»نماید؟ تکمیل می نادرستیکدام گزینه، عبارت مقابل را به  گزینه -14

 هدایت مستقیم خون خارج شده از سطح تنفسی به سمت سر  (1

 های پادتن یق تولید پروتئینمبارزه با عوامل بیگانه از طر (2

 های پا در درون استخوان لگنوجود بقایای استخوان (3

 ترین شکل کلیه تنظیم اسمزی با کمک پیچیده (4

 نماید؟کدام گزینه عبارت زیر را در مورد جانداران به درستی تکمیل می گزینه -15

 « ....................که نیستدر پایان................، ممکن »



 های حاصل، افزوده شود. بر مقدار ماده ژنتیکی یاخته -1تلوفاز  (1

 های حاصل، مقدار ماده ژنتیکی متفاوتی داشته باشند. یاخته -تقسیم میوز  (2

 عدد کروموزومی یاخته جنسی با سلول زاینده آن برابر باشد. -تقسیم میتوز  (3

 ه آن باشد. ها، بیش از تترادهای سلول زاینددر یاخته ای، تعداد کروموزوم -2تلوفاز  (4

 کند؟ کدام گزینه، ویژگی مشترک همه گیاهان را بیان می گزینه -16

 کنند. تارهای کشنده به جذب بیشتر مواد معدنی از طریق ریشه کمک می (1

 های درون پوست در دیواره خود نواری از جنس سوبرین دارند. همه یاخته (2

 نند. کهای هوایی را ایجاد میهای فتوسنتز کننده روپوستی، روزنهیاخته (3

 شوند.ها مبادله میمواد مغذی از طریق پالسمودسمها در بین یاخته (4

در...............، محتویات لوله گوارش، پس از آن که از............... عبور کردند، بالفاصله وارد بخش دیگری  گزینه -17

 باشد. شود که معادل بخشی از بدن ملخ است که جایگاه................. میمی

 های گوارشیترشح آنزیم -معده  -کرم خاکی  (1

 اصلی جذب آب و مواد معدنی  -سنگدان  -گنجشک  (2

 آغاز گوارش شیمیایی مواد غذایی -معده  -کرم خاکی  (3

 گوارش شیمیایی و مکانیکی مواد غذایی  -سنگدان  -گنجشک  (4

 گیاه شبدر................... گزینه -18

 باشد. برخالف زنبق، از گیاهان چندساله علفی می (1

 گیاه سس، در برش عرضی ریشه خود، سه بخش متمایز دارد. همانند  (2

 هایش طی فرایند کانی شدن تغییر کرده اند.برخالف گندم، دیواره یاخته (3

 دهد. همانند گوجه فرنگی، با شکستن شبهای پاییزی به وسیله جرقه نوری گل می (4

 ترین گیاهان خشکیزی، همواره.............در فراوان گزینه -19

 انه گرده رسیده دارای تزئینات خاصی است. دیوارة منفذدار د (1

 شود. های رویشی آن انجام میتولید انبوه گیاه با تکثیر بخش (2

 شوند.های گرده نارس پس از خروج از محل تولید خود تقسیم میدانه (3

 های حاصل از تقسیم میوز توانایی انجام تقسیم میتوز را دارند. یاخته یا یاخته (4

 نماید؟تکمیل می نادرستیرا به کدام گزینه عبارت زیر  گزینه -20

 .................«باشند،.ها میهایی که آغازگر روند هضم پروتئیندر یک فرد بالغ، آنزیم»



 های کوچک پپتیدی نقش داشته باشند. میتوانند در تولید مولکول (1

 شوند. های اصلی تولید میتوسط ریبوزومهای درون شبکه آندوپالسمی یاخته (2

 شوند.های غدد معدی، فعال میبعضی از یاختهتوسط ترشحات  (3

 گیرند. ریز قرار میتحت تأثیر نوعی پیک شیمیایی دستگاه درون (4

 به طور معمول، بخشی از پرده مننژ که به قشر مخ چسبیده است،................... است.  گزینه -21

 در ایجاد سد خونی مغزی، فاقد نقش (1

 ترین پرده، در تماس مستقیمبا خارجی (2

 دربرگیرنده نوعی بافت پوششی یک الیه (3

 دارای حفرات کوچک و بزرگ (4

تعلق دارد، چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل  𝐂3رو که به نوعی گیاه با توجه به شکل روبه گزینه -22

 نماید؟می

 

 «....تواند......................بخشی که با شماره......................... نشان داده شده است، می»

 اکسید کربن را در کلروپالست تثبیت نماید. در هنگام شب، دی -1 -الف 

 های پوستکساز را بسازد. های خود، آنزیمبا فعالیت ژن -2 -ب 

 از اسید چهار کربنی، قند سه کربنی بسازد.  𝐂𝐎2با آزادسازی  -3 -ج 

 نماید.تولید  A، NADH با تبدیل پیروویک اسید به استیل کوآنزیم -4 -د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

ترین نقش را در تنفس آرام و طبیعی ای که مهمدر یک فرد، با...................... شدن عضله گزینه -23

 دارد،.................... 



 کند.جناغ سینه به سمت عقب حرکت می -مسطح  (1

 یابد. های حبابکی افزایش میحجم کیسه -غیر مسطح  (2

 کنند.ها به سمت باال و بیرون حرکت میدنده -غیر مسطح  (3

 ماند. مقداری از هوای جاری دمی در مجاری هادی باقی می -مسطح  (4

 سبب................... شود.  تواندنمیدر گیاهان، هورمونی که محرک................ است،  گزینه -24

 هاهای نگهبان روزنهیاختهپالسمولیز  -ها خفتگی جوانه (1

 ها ها و گلداری برگافزایش مدت نگه - ایتقسیم یاخته (2

 هاخفتگی دانه -ها طویل شدن ساقه (3

 های جانبی توقف رشد جوانه -ها افزایش طول دیواره یاخته (4

 ...............در جانوران، رفتار شرطی شدن فعال برخالف رفتار حل مسئله،... گزینه -25

 در اثر تجربه دچار تغییر شده است.با گذشت زمان و  (1

 رسد. با استفاده از تجارب گذشته به انجام می (2

 گیرد.با استفاده از آزمون و خطا انجام می (3

 کند.ها بروز میفقط تحت تأثیر ژن (4

 ها.......................توانند همانند نوتروفیلهای سفید.....................، میهمه گویچه گزینه -26

 هسته دو قسمتی داشته باشند.  -های لیزوزومی فراوان دارند آنزیم داری کهدانه (1

 در دفاع غیراختصاصی شرکت کنند.  -دهند خواری انجام میای که بیگانهبدون دانه (2

 ها را نابود سازند.با ذره خواری میکروب -کنند ای که پروتئین دفاعی تولید میبدون دانه (3

 های روشنی در سیتوپالسم خود باشند. حاوی دانه -شوند یها زیاد مداری که در حساسیتدانه (4

که پدر هموفیل  Aو مبتال به فنیل کتونوری با زنی دارای گروه خونی  Bاز ازدواج مردی با گروه خونی  گزینه -27

 را در نظر بگیرید.(  cو  Cهای )برای فنیل کتونوری الل شود.نمیمتولد ............... گاه.داشته است، هیچ

 Aالم با گروه خونی پسری س (1

 Oدختری ناقل هر دو بیماری با گروه خونی  (2

 ABپسری هموفیل با گروه خونی  (3

 Bدختری هموفیل با گروه خونی  (4

 کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می گزینه -28

 «بگیرد،................جهت تولید یک گیاه زراعی تراژنی به روش مهندسی ژنتیک، پس از آن که....................... صورت »



 شود. ناقل همسانه سازی از یاخته خود استخراج می -ایجاد شوک الکتریکی در یاخته میزبان  (1

 .گیردمی انجام میزبان یاخته دنابسپاراز هایآنزیم فعالیت - نوترکیب دنایهای حاوی تمایز یاخته (2

 شود.بودن انجام می خطریاثبات ببررسی دقیق ایمنی زیستی و  -های برش دهنده فعالیت آنزیم (3

 شود.ژن مقاوم به پادزیست در یاخته میزبان مضاعف می -رونویسی از ژن مقاوم به پادزیست  (4

 کند؟چند مورد جمله زیر را به طور صحیحی تکمیل می گزینه -29

 «توانند..................، می𝐂4های غالف آوندی در گیاه یاخته»

 اکسید کربن، اسید چهار کربنی بسازند. با تثبیت دی -الف 

 ترکیبات شش کربنه را تولید و سپس تجزیه نمایند.  -ب 

 سبب فعالیت کربوکسیالزی روبیسکو شوند. -ج 

 تنفس نوری را به میزان زیاد انجام دهند. -د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

 .. ........های فعال در سومین خط دفاعی بدن،..همه لنفوسیت گزینه -30

 سازند.به تنهایی عوامل بیگانه را نابود می (1

 کنند. مستقل از یکدیگر در مبارزه اختصاصی با عوامل بیگانه شرکت می (2

 شوند.پس از بلوغ، ابتدا به جریان خون وارد می (3

 شوند. های خاطره تبدیل میدر طول حیات خود، به یاخته (4

 در انسان، بخش شفاف الیه خارجی کره چشم.......................  گزینه -31

 تواند مواد دفعی خود را به طور مستقیم به خون وارد نماید. می (1

 باشد. ای میای شفاف و ژلهدر تماس مستقیم با ماده (2

 کند. کز میواسطه بر روی عدسی متمرنور را بی (3

 توانایی تولید و ذخیره انرژی را دارد.  (4

 نماید؟تکمیل می نادرستیکدام گزینه عبارت زیر را به  گزینه -32

 «یابد.در انسان، با کاهش اکسیژن محیط،................ افزایش می»

 نیاز به مصرف اسید فولیک (1

 های خون رسان به کبد قطر رگ (2

 رمزهای قدر مواردی احتمال تغییر شکل گویچه (3

 های مویرگی روده بسته شدن بنداره (4



 گیاه.................... برخالف...................  گزینه -33

 باشد.زمینی، دارای تولیدمثل رویشی میسیب -ذرت  (1

 کند. بلوط، مقادیر فراوانی گرده تولید می -کدو  (2

 تواند به روش غیرجنسی تکثیر شود.خزه، می -زنبق  (3

 بلوط، دارای دومین حلقه گل است.  -ادریسی  (4

  شود.نمیای موجود در شبکیه انسان،.......... در یک یاخته استوانه گزینه -34

 احیاء NADHپیرووات به کمک  (1

2) 𝐍𝐀𝐃+  در غشای داخلی میتوکندری، بازسازی 

 ATPصرف تولید  NADHانرژی ذخیره شده در  (3

4) NADH  درون ماده زمینه سیتوپالسم تولید 

ها قرار دارند و برای انتقال پیام الکتریکی اختصاصی ای که در نوک بطنهای ماهیچهدر انسان، رشته گزینه -35

 . ..............توانندنمیاند، شده

 های هر دو بطن شوند.سبب انقباض همزمان یاخته (1

 سبب انقباض همه تارهای میوکارد قلب شوند.  (2

 د.های سرخرگی نقش داشته باشندر باز شدن دریچه (3

 تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار، فعالیت خود را تغییر دهند.  (4

 توان تعیین کرد؟ژنوتیپ کدام فرد را با قطعیت می گزینه -36

 مثبت  Oمردی سالم از نظر هموفیلی و دارای گروه خونی  (1

 منفی  ABزنی مبتال به بیماری جنسی نهفته با گروه خونی  (2

 منفی  Oونی مردی مبتال به بیماری اتوزومی بارز با گروه خ (3

 منفی Oزنی مبتال به بیماری جنسی بارز با گروه خونی  (4

 ...زایی دگرمیهنی، ابتدا........به منظور اشتقاق دو گونه جانوری از یکدیگر از طریق گونه گزینه -37

 ها فعال گردید. تنها، عامل تغییردهندة الل (1

 ها دست به کار شدند. همه عوامل مؤثر بر تغییر فراوانی الل (2

 بعضی از اعضای جمعیت متحمل تغییرات ناگهانی و جدایی تولیدمثلی شدند.  (3

 یکی از نیروهای مؤثر بر تغییر ساختار ژنی جمعیت، متوقف گردید.  (4



 سازد،..............های جنسی خود را به داخل آب رها میداری که یاختههر مهره گزینه -38

 دهد. ی انجام میپردازش نهایی اطالعات را در بخش جلویی برجسته طناب عصب (1

 نماید. به کمک دستگاه تنفسی خود، فقط از اکسیژن محلول در آب استفاده می (2

 .فاقد توانایی مقابله در برابر عوامل بیگانه از طریق دفاع غیراختصاصی است (3

 دارای گردش خون مضاعف است.  (4

 .........توانند.های عصبی که به دستگاه عصبی پیکری تعلق دارند، میبعضی از رشته گزینه -39

 پتاسیم غشای خود، به پتانسیل آرامش دست یابند.  -به کمک پمپ سدیم  (1

 های حسی را به دستگاه عصبی مرکزی منتقل نمایند. اطالعات اندام (2

 ای تا انتهای خود هدایت کنند.های عصبی را از جسم یاختهپیام (3

 بندی شوند. های عصبی عایقبه واسطه فعالیت نوعی یاخته (4

شود و هر ژن دارای دو و اتوزومی در انسان که توسط سه ژن کنترل می یگاهیفت چند جابرای یک ص گزینه -40

 الل است، چند نوع ژنوتیپ قابل تصور است؟

1) 8                   2 )15                  3 )21                  4 )27 

 کند؟چند مورد جمله زیر را به درستی تکمیل می گزینه -41

 « باشد.های بویایی به سمت باال قرار دارند،............... میهنگام تشریح مغز گوسفند، در حالتی که لوب»

 درخت زندگی در باالی مغز میانی -الف 

 مغز میانی در پایین کیاسمای بینایی -ب 

 های مخدرون نیم کره 4بطن  -ج 

 کیاسمای بینایی در باالی پل مغزی -د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

 کدام عبارت، درباره نوزاد پروانه مونارک صحیح است؟  گزینه -42

 آورد. هایی کم و بیش شبیه به خود را به وجود میضمن انجام تولیدمثل، زاده (1

 دهد. های مناسبی به تغییرات دائمی محیط اطراف خود پاسخ میبا انجام واکنش (2

 کند.از انرژی حاصل از مصرف مواد غذایی گیاهی را جهت پرواز خود استفاده می بخشی (3

 گذارد. رفتارها را به نمایش می نیزتریانگبا طی کردن هزاران کیلومتر در طی سه نسل، یکی از شگفت (4

 «در ماهی.................»نماید؟ تکمیل می نادرستیکدام گزینه عبارت مقابل را به  گزینه -43



 شوند. های قلب فقط توسط خون روشن تغذیه میمانند خزندگان، یاخته (1

 مانند قورباغه نابالغ، سرخرگ پشتی دارای خونی غنی از اکسیژن است.  (2

 رساند.های مختلف بدن میبرخالف کرم خاکی، سرخرگ شکمی، خون غنی از اکسیژن را به بافت (3

 شود. ها به فضاهای بین سلولی وارد میتدای مویرگبرخالف ملخ، مقدار زیادی از ترکیبات پالسما از اب (4

 کدام مورد، صحیح است؟  ABدرباره فردی با گروه خونی  گزینه -44

 قرار دارند.  1بر روی جایگاه یکسانی از کروموزوم  Bو  Aالل  (1

 کند. به طور حتم با هر بار میوز، دو نوع کامه تولید می (2

 د.در هر جایگاه ژن گروه خونی، دو نوع الل وجود دار (3

 تواند دارای والدینی با گروه خونی مشابه باشد. می (4

 دهد، قطعاً...................های بدن افزایش میهر هورمونی که مصرف گلوکز را در یاخته گزینه -45

 شود. ای در باالی تیموس ترشح میاز غده (1

 شود ای در زیر معده به خون وارد میاز غده (2

 شود. ی تولید میدر پی کاهش مقدار ید غذا، به میزان کمتر (3

 سازد.های قرمز را ممکن میفعالیت نوعی آنزیم موجود در غشای گویچه (4

 نماید؟تکمیل می نادرستیکدام گزینه عبارت زیر را به  گزینه -46

 « شود.های.................... جعفری،................. میدر بعضی از یاخته»

 منتقل  +𝐍𝐀𝐃ها از آب به الکترون -برگ  (1

 ، پروتئین ساخته mRNAسطحی نوک ریشه از روی  (2

 در یاخته، تولید و مصرف ADP -بخش خارجی پوست ساقه  (3

 تر به چرخه کربس، مولکول پذیرندة الکترون، پرانرژی Aبا ورود استیل کوآنزیم  -بافت آوندی ساقه  (4

 «............در انسان،..........»نماید؟ تکمیل می نادرستیکدام گزینه عبارت مقابل را به  گزینه -47

 دهند.های داخلی بالستوسیست در تعامل با رحم، جفت را تشکیل میبه طور معمول یاخته (1

 باشد. هنگام جایگزینی بالستوسیست در دیواره رحم، منبع تولید پروژسترون فعال می (2

 کند.های حاصل از میتوز تخم، در طول لوله فالوپ ادامه پیدا میکاهش حجم یاخته (3

 شود. های تخمدانی متوقف میکیل جفت در جداره رحم، بلوغ فولیکولبه دنبال تش (4

 شوند، درست است؟ چند مورد، درباره همه سازوکارهایی که موجب ایجاد گوناگونی در جمعیت می گزینه -48

 دهند.فقط در طی تولیدمثل جنسی رخ می -الف 



 شوند. های جدید میموجب ایجاد دگره -ب 

 تعادل جمعیت هستند.از نیروهای برهم زننده  -ج 

 دهند.در شرایطی توانایی بقای جمعیت را افزایش می -د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

 نماید؟ تکمیل می نادرستیچند مورد، عبارت زیر را به  گزینه -49

  «...........های.توانند در یاختههای گلوکز میدر انسان، مولکول»

 دیافراگم، به یکدیگر بپیوندند و پلیمر بسازند.  -الف 

 ، تولید الکتات را افزایش دهند.یاغضروف بین مهره -ب 

 اکسید کربن و آب تولید نمایند.پوششی روده، دی -ج 

 استخوانی، به ترکیبی شش کربنی و فسفات دار تبدیل شوند. -د 

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

 در ساقه همه گیاهان چوبی،.................  گزینه -50

 الد در منطقه پوست وجود دارد.دو نوع بن (1

 هایی با توانایی تقسیم مداوم وجود دارند. یاخته (2

 باشد.ضخامت آبکش پسین بیش از چوب پسین می (3

 شود. پوست بخشی از پیراپوست محسوب می (4

های مختلف با یکدیگر ای اجزای پیکر جانداران گونههای حاصل از تشریح مقایسهفتهکدام گزینه با یا گزینه -51

 مغایرت دارد؟

 داران دارای ساختارهایی با طرح یکسان و کار متفاوت دارای نیای مشترکی هستند.مهره (1

 خویشاوندی دلفین با کوسه نسبت به خویشاوندی دلفین با شیر کوهی بیشتر است.  (2

 باشند.ها با وجود عملکرد یکسان نسبت به یکدیگر همتا نمیپروانهبال پرندگان و  (3

 .داران استبقایای نوعی اندام حرکتی در لگن مار پیتون، حاکی از ارتباط میان آن با سایر مهره (4

 توانند..............های عصبی که به دستگاه عصبی خودمختار تعلق دارند، میهمه رشته گزینه -52

 رار نمایند.حالت آرامش را در بدن برق (1

 تحت شرایطی، پتانسیل الکتریکی غشای خود را تغییر دهند.  (2

 در صورت لزوم ژن غالف میلین را بیان کنند. (3

 ها را از طریق تارهای حسی به بخش مرکزی دستگاه عصبی ارسال نمایند. پیام اندام (4

http://konkursara.com


 هایی که بالفاصله زیر پوستک یک گیاه علفی قرار دارند، صحیح است؟ کدام گزینه، درباره یاخته گزینه -53

 واجد کلروپالست هستند. (1

 ای زیاد دارند.فاصله بین یاخته (2

 شوند.ای محسوب میجزء بافت زمینه (3

 های دوک را دارند.اطالعات مربوط به رشته (4

س از آن که از نخستین محل ذخیره و نرم شدن موقتی خارج در................... محتویات لوله گوارش پ گزینه -54

 شوند که در ملخ جایگاه................. مواد غذایی است. شدند، بالفاصله به بخش دیگری وارد می

 اصلی جذب -گنجشک  (1

 خرد و آسیاب شدن -کرم خاکی  (2

 آغاز گوارش مکانیکی -کرم خاکی  (3

 گوارش شیمیایی -گنجشک  (4

 پارانشیمی افرا، قطعاً........................  در هر یاخته زنده گزینه -55

 گردد.الیه کوتینی تشکیل و ضخیم می (1

 شود. ترکیبات شش کربنه مختلف یافت می (2

 شود. دیواره پسین با ضخامت غیریکنواخت پیدا می (3

 شود. با تجزیه آب جبران می IIهای فتوسیستم کمبود الکترون (4

 کند؟تکمیل می ینادرستکدام گزینه، عبارت زیر را به  گزینه -56

 «کنند و زیست شناسان...................های دنا........................ میامروزه به کمک مولکول»

 اند. امروزی، به راز چگونگی مهاجرت پروانه مونارک پی برده -داروی مناسب هر بیماری را طراحی  (1

 پردازند. های زنده میهای متعددی به مشاهده یاختهامروزی، به روش -هویت افراد را شناسایی  (2

نگری های زنده، بیشتر از کلگذشته، برای درک بهتر سامانه -بینی های ژنتیکی احتمالی فرد را پیشبیماری (3

 کردند.استفاده می

 کشتند. ی مشاهدة اجزای یاخته، نخست آن را میگذشته، برا -صفات یک جاندار را به جاندار دیگر منتقل  (4

 نماید؟تکمیل می نادرستیکدام گزینه عبارت زیر را به  گزینه -57

 ...«به طور معمول، در پایان نیمه دوم چرخۀ جنسی زنان،.........»

 از فعالیت ترشحی تخمدان کاسته شده است. (1

 شود. بر فعالیت ترشحی هیپوفیز پیشین افزوده می (2



 کند.تقسیم میوزی خود را کامل میاووسیت، اولین  (3

 گیرند. ها، تحت تأثیر هورمون محرک خود قرار میفولیکول (4

به فضای  +𝐇با فرض این که در یک یاخته سالم مشیمیه انسان، نوعی ماده شیمیایی بتواند مانع ورود  گزینه -58

 درونی میتوکندری شود، در این صورت، ابتدا...................، متوقف خواهد شد. 

 شکیل مولکول آبت (1

 ATPتجزیه مولکول  (2

 +𝐍𝐀𝐃 بازسازی (3

 ATPتشکیل مولکول  (4

 نماید؟تکمیل می نادرستیچند مورد جمله زیر را به  گزینه -59

 « ها،............همه لنفوسیت»

 شوند. در غیر از مکان تولید خود بالغ می -الف 

 پردازند. در سومین خط دفاعی بدن به مقابله با عوامل بیگانه می -ب 

 کنند. اکسید کربن تولید میقطعًا دی -ج 

 سازند.در صورت لزوم، فقط در خون تقسیم شده و سلول خاطره می -د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

 است.ترین...................... را دارد، فاقد.................. هر جانوری که ساده گزینه -60

 هومئوستازی –دستگاه عصبی  (1

 ایمنی اختصاصی  -دستگاه گردش خون بسته  (2

 گردش خون مضاعف  -داران های تنفسی مهرهساختار در اندام (3

 خوار های بیگانهیاخته -آبشش  (4

 شود.در گیاه ادریسی،..................... می گزینه -61

 تولید  NADPHدر مرحله تبدیل مولکول سه کربنی به قند سه کربنی،  (1

 مصرف  +𝐍𝐀𝐃هوازی تنفس، در مرحله بی (2

 تولید ADPدر مسیر تولید پیرووات از ترکیب شش کربنی فسفات دار،  (3

 مصرف  I ،NADPHزمان با خروج الکترون از فتوسیستم در زنجیره انتقال الکترون، هم (4

 هر رفتار غریزی،...............  گزینه -62



 تواند تحت تأثیر تجربه قرار گیرد.می (1

 به طور کامل در هنگام تولد در جانور ایجاد شده است.  (2

 شود.های مختلف، به یک شکل ظاهر میدر افراد گونه (3

 گیرد. های وراثتی خاصی انجام میبر طبق دستورالعمل (4

 کند که پروتونفریدی دارد؟ کدام گزینه، مشخصه کرم پهنی را بیان می گزینه -63

 د.کنهای خود را تغذیه میاز طریق همولنف یاخته (1

 های پیچیده فراوان دارند. در اطراف نفریدی مویرگ (2

 بندی محیطی و مرکزی ندارد. دستگاه عصبی جانور تقسیم (3

 دار در دفع آب اضافی بدن نقش بسزایی دارند. های مژکیاخته (4

 کدام عبارت در مورد انسان درست است؟  گزینه -64

 دهد. خون را افزایش می به طور معمول، گلوکاگون با تأثیر بر گلیکوژن عضالت، مقدار گلوکز (1

 یابد. های خود، میزان کلسیم خون افزایش میدر پی اتصال یک هورمون مترشحه از تیروئید به گیرنده (2

 شوند. تر انجام میای کمهای تنفس یاختهدر خون، واکنش 𝐓4و  𝐓3های به دنبال افزایش بیش از حد هورمون (3

 یابد. های قرمز، افزایش میهای خود، فعالیت نوعی آنزیم در گویچهدههای تیروئیدی به گیرندر پی اتصال هورمون (4

 تواند......................هر باکتری.....................، می گزینه -65

 از میزان سولفید هیدروژن محیط بکاهد.  -فتوسنتز کننده  (1

 پیروویک اسید را در سیتوپالسم تولید و مصرف نماید.  -ساز نیترات (2

 را بازسازی نماید. +𝐍𝐀𝐃از طریق زنجیره انتقال الکترون،  -کننده  غیر فتوسنتز (3

 با استفاده از کربن غیر آلی، ترکیبات آلی متنوعی بسازد.  -کننده نیتروژن تثبیت (4

 همه کاتالیزورهای زیستی،...............  گزینه -66

 درون ساختارهای غشادار یاخته جای دارند. (1

 بخشند. ، سرعت مییااختهیهای درون به واکنش (2

 توانند ضمن فعالیت خود، آدنوزین تری فسفات بسازند. می (3

 شوند. های سازنده خود، تولید میدر پی فعالیت آنزیم (4

 در انسان، پرده خارجی مننژ................... پرده داخلی آن،.....................  گزینه -67

 دارای حفرات کوچک و بزرگی است. -برخالف  (1



 مغزی نقش دارد.  -در ایجاد سد خونی  -برخالف  (2

 رود.همانند به درون همه شیارهای مغزی فرو می (3

 در ساختار خود مقادیر فراوانی مایع مغزی نخاعی دارد.  -برخالف  (4

 ها،..........توانند همانند ائوزینوفیل.........، می.......های سفیدهمه گویچه گزینه -68

 . بسازند رگینوعی ماده گشادکننده  - داری که تحرک زیادی دارنددانه (1

 هسته دوقسمتی داشته باشند.  -کنند ای که در دفاع اختصاصی بدن شرکت میبدون دانه (2

 ها اثر کنند.با صرف انرژی، بر میکروب -کنند ای که در دفاع غیراختصاصی شرکت میبدون دانه (3

 ی درشت روشنی در سیتوپالسم خود باشندهاحاوی دانه -خوارها هستند داری که در گروه بیگانهدانه (4

 نماید؟تکمیل می نادرستیچند مورد عبارت زیر را به  گزینه -69

 «پرده صماخ روی پاهای جانداری وجود دارد که......................»

 اسکلت خارجی دارد.  -الف 

 بسازد.  NADH ،ATPتواند با استفاده از انرژی موجود در می - ب

 طناب عصبی شکمی دارد.  -ج 

 شود.در هر چشم آن، تصویری موزاییکی ایجاد می -د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

 هر نوع یاخته...............، قطعاً........................... است. گزینه -70

 ز حاصل تقسیم میو -جنسی تولید شده در جانوران  (1

 های همتا فاقد کروموزوم -جنسی تولید شده در گیاهان  (2

 دارای توانایی انجام لقاح -حاصل از تقسیم کاستمان طبیعی  (3

 دارای عدد کروموزومی مشابه یاخته مولد خود  -حاصل از تقسیم رشتمان طبیعی  (4

 .....................تواند.، می............گیاه. گزینه -71

 به روش غیرجنسی تولیدمثل نماید.  -همانند آلبالو  یفرنگتوت (1

 افشانی، تکثیر شود. فقط از طریق گرده -پیاز خوراکی همانند کدو  (2

 هایی با رنگ درخشان تولید کند. گل -زنبق همانند بلوط  (3

 های جنسی با وسیله حرکتی تولید کند. یاخته -لوبیا همانند خزه  (4

 در فرد مبتال به سنگ کیسه صفرا،...............  گزینه -72



 شود.بخشی از مواد رنگین صفرا به خون وارد می (1

 یابد. میزان دفع لیپیدها از طریق روده، کاهش می (2

 شود. ها متوقف میکننده چربیهای هضمترشح آنزیم (3

 یابد. های لنفی روده، افزایش میمیزان تری گلیسریدها در مویرگ (4

 شود که محرک طبیعی،................... از آزمایش پاولوف، چنین برداشت می گزینه -73

 اولیه خواهد شد. اثریپس از مدتی جایگزین محرک ب (1

 تنها هنگامی مؤثر است که با محرک شرطی همراه شود.  (2

 تواند به تنهایی پاسخ مناسبی را در جانور ایجاد نماید. می (3

 اصی را در جانور برانگیزد. واکنش خ تواندیپس از خوگیری، نم (4

 تواند سبب.................... شود. هورمونی که محرک......................... است، نمی گزینه -74

 ها تحریک طویل شدن ساقه -دانه های بیدرشت کردن میوه (1

 های جانبی توقف رشد جوانه -ها کردن قلمه دارشهیر (2

 هاتگی دانهخف -ها های نگهبان روزنهپالسمولیز یاخته (3

 ها از درختان ریزش میوه -ای تقسیم یاخته (4

 ها صحیح است؟ های با ریزپرز فراوان در گردیزهچند مورد، درباره یاخته گزینه -75

 های فراوان دارند.میتوکندری -الف 

 کنند. فرایند تشکیل ادرار را آغاز می -ب 

 اند.هسته خود را در مجاور ریز پرزها جای داده - ج

 کنند.های گردیزه باز جذب میتری را نسبت به سایر یاختهمواد بیش -د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

در استرپتوکوکوس نومونیا، بالفاصله پس از آن که ساختار ریبوزوم برای ترجمه کامل  گزینه -76

 گردید،...................... 

1) tRNA ی مربوط به رمز دوم، وارد جایگاهA شود.می 

 شود. ی آغازگر گسسته میtRNAپیوند بین متیونین و  (2

3) tRNAکند. ی آغازگر با کدون آغاز، رابطه مکملی برقرار می 

 شود. پیوند پپتیدی بین متیونین و دومین آمینواسید ایجاد می (4

 گیاه زنبق همانند.................  گزینه -77



 ساقه خود، سه بخش متمایز دارد.نرگس، در برش عرضی  (1

 رود. شلغم، معموالً پس از طی دو دوره رویشی از بین می (2

 های آبی خود را باز کند. های مرطوب روزنهتواند در شبگندم، می (3

 باشد. بلوط، فاقد دومین حلقه گل می (4

 شوند. .. میباشند،..........ها میهایی که آغازگر روند هضم پروتئیندر یک فرد بالغ، آنزیم گزینه -78

 از ابتدای دوازدهه ترشح (1

 ای ترشح ابتدا به مایع بین یاخته (2

 مستقیماً باعث تولید تعدادی آمینواسید (3

 های غدد معدی، فعال توسط ترشحات بعضی از یاخته (4

 ها،.................... در همه باکتری گزینه -79

 باشد.ی حلقوی میDNAژنوم، متشکل از دو مولکول  (1

 شود. ن مجاور رونویسی می، از روی چند ژRNAهر  (2

 شوند. های مجاور هم، توسط یک نوع آنزیم، رونویسی میژن (3

 .گیردکننده ویژه خود قرار میهر ژن، در مجاورت بخش تنظیم (4

 های کند...................های تند................. یاختهدر ماهیچه سه سر بازو، یاخته گزینه -80

 شوند.رل میتوسط اعصاب محیطی پیکری کنت -برخالف  (1

 کنند. های حاوی هم تولید میپروتئین -همانند  (2

 فقط دارای یک هسته در مجاور غشای پالسمایی خود هستند.  -همانند  (3

 اند.برای کارهای استقامتی ویژه شده -برخالف  (4

 در پرندگان، حین عمل........................ گزینه -81

 شود. های هوادار، به مجاری تنفسی منتقل میبازدم، هوای تهویه شده از همه کیسه (1

 گیرد. های هوادار، تحت فشار بیشتری قرار میبازدم، هوای موجود در همه کیسه (2

 شود.های هوادار وارد میدم، هوای تهویه نشده به داخل همه کیسه (3

 کند. های هوادار، از سطوح تنفسی عبور میدم، هوای همه کیسه (4

 ...............،.یاژهیتواند با تولید ساختار وترین پرده دربرگیرندة جنین، میبه طور معمول، خارجی گزینه -82

 های موجود در گردش خون جنین را به گردش خون مادر منتقل نماید. یاخته (1



 در به جنین، ممانعت به عمل آورد.های پالسمای مااز ورود همه پروتئین (2

 های داخلی بالستوسیست جلوگیری کند.از ورود هر دارویی به یاخته  (3

 های جنینی جنین تأمین کند. مواد غذایی را برای الیه (4

 کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می گزینه -83

 « ژنگان سیتوپالسمی خود دارند.های ذخیره نوعی یاخته که.................، تنوع بیشتری در محل»

 .پردازددر محیط روده یک مرد به جذب مواد غذایی گوارش یافته می (1

 .کندهای آوند آبکشی کمک میبه ترابری شیره پرورده به یاخته (2

  های جنسی ماده را دارد.با ساختار حرکتی خود توانایی رسیدن به یاخته (3

 تحت تأثیر هورمون آبسیزیک اسید در تنظیم پتانسیل آب گیاه نقش دارد  (4

ای اند و برها به سمت دیواره میوکارد قلب گسترش یافتهای که از نوک بطنهای ماهیچهدر انسان، رشته گزینه -84

 ................ توانندنمیاند، انتقال پیام الکتریکی اختصاصی شده

 میوکارد شوند. زمان همه تارهایسبب انقباض هم (1

 با سرعت زیادی، تحریکات ایجادشده را منتشر سازنده  (2

 بطنی نقش داشته باشند.  -های دهلیزی در بسته شدن دریچه (3

 تحت تأثیر اعصاب سمپاتیک، میزان فعالیت خود را تغییر دهند.  (4

و فرزند  Oونی پدر و مادری سالم، دارای دو فرزند هستند که یکی از آنها مبتال به هموفیلی با گروه خ گزینه -85

ها در مربع است. )فراوانی فرزندان را بر اساس فراوانی ژنوتیپ ABدیگر مبتال به فنیل کتونوری با گروه خونی 

 پانت در نظر بگیرید.( 

 چه نسبتی از فرزندان این خانواده مبتال به هر دو بیماری هستند و گروه خونی متفاوت با والدین خود دارند؟
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ای ساقه آفتابگردان، از مرحله تغییر یک مولکول پیروویک اسید تا تشکیل یک آکنهدر سلول نرم گزینه -86

 شود.ترکیب شش کربنی در چرخه کربس............. تولید و.............. مصرف می

1) 1𝐍𝐀𝐃+ − 1𝐂𝐎2 

2) 1𝐀𝐃𝐏 − 2𝐍𝐀𝐃𝐇 

3) 1𝐍𝐀𝐃+ − 2𝐂𝐎2 

4) 1𝐀𝐃𝐏 − 3𝐍𝐀𝐃𝐇 



 نماید؟تکمیل می نادرستیکدام گزینه عبارت زیر را به  گزینه -87

 ..............«های.در یک سلول پوششی پوست انسان، بعضی از پروتئین»

 پپتیدی خود هستند. های پلیغیر هیستونی، دارای پیوند اشتراکی بین رشته (1

 شوند. هیستونی، در محلی غیر از محل فعالیت خود، تولید می (2

 آنزیمی، در ایجاد پیوند بین ریبونوکلئوتیدها نقش دارند. (3

 گیرند. آنزیمی، در غشای پالسمایی یاخته قرار می (4

 نماید؟تکمیل می نادرستیچند مورد عبارت زیر را به  گزینه -88

 « شوند.باشند،............... دیده میال میبویایی رو به با یهادر وضعیتی از مغز گوسفند که لب»

 3اجسام مخطط درون بطن  -الف 

 گوش ها در باالی رابط سهتاالموس -ب 

 2و  1های های چهارگانه، درون بطنبرجستگی -ج 

 تر از درخت زندگیپایین 2و  1های بطن -د 

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

 در فرایند گامت زایی جانوران ممکن نیست که............................ گزینه -89

 متفاوت باشند.  DNA، از نظر مقدار مولکول Iهای حاصل از میوز یاخته (1

 های حاصل افزوده شود. ی یاختهDNA، بر مقدار IIو  Iدر فاصله بین میوز  (2

 ، چهار نوع ژنوتیپ متفاوت داشته باشند. IIهای حاصل از میوز یاخته (3

 ، پیش از تعداد تترادهای یاخته زاینده باشد.Iهای حاصل از تلوفاز ها در یکی از یاختهتعداد کروموزوم (4

 کند؟کامل می نادرستیچند مورد عبارت زیر را به  گزینه -90

ای که......................... یاختهتوان گفت که در بدن یک مرد، و سه الی در انسان، می Xبرای یک صفت وابسته به »

 .« شودنمیاین ژن باشد، یافت 

 دارای دو نوع الل -د دارای سه الل -ج  فاقد الل -ب  دارای یک الل -الف 

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

است، با انجام  AaBbCCDdنمود که دارای ژن( n2=  46یک یاخته اسپرماتوسیت اولیه در انسان ) گزینه -91

 کند.میوز، حداکثر.................. کامه تولید می

1) 2                   2 )8                   3 )4                    4 )2
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 کدام گزینه، درباره اغلب گیاهان، درست بیان شده است؟  گزینه -92

 کنند. های آوند چوبی منتقل میماً به یاختههای درون پوست، مواد معدنی را مستقییاخته (1

 های درون پوست در دیواره خود نواری از جنس سو برین دارند.اغلب یاخته (2

 کنند.های هوایی را ایجاد میهای فتوسنتز کننده روپوستی، روزنهیاخته (3

 شوند. ها مبادله میها در بین یاختهمواد مغذی از طریق پالسمودسم (4

کنند، ای که فضای بین روپوست باالیی و پایینی برگ ذرت را پر میآکنههای نرمهمه یاخته گزینه -93

 توانند........... نمایند. می

 اکسید کربن جو را تثبیت دی (1

 های چرخه کالوین استفاده از آنزیم (2

 ، ترکیب چهار کربنه را به شش کربنه تبدیل ATPهمراه با تولید  (3

 تولید  NADHدر مسیر تبدیل ترکیب شش کربنی فسفات دار به دو پیرووات،  (4

 ،...................𝐂3در گیاهان  گزینه -94

 شود. کربنه تولید و مصرف می ترکیبات چهار (1

 شود. ها ترکیبات سه کربنه تولید میدر کلروپالست همه یاخته (2

 گیرد. یجایی مواد بین دو یاخته، فقط از طریق پالسمودسم صورت مجابه (3

 شود. تولید می NADH ،ATPای سیتوپالسم، از انرژی ذخیره شده در در ماده زمینه (4

 کند؟چند مورد عبارت زیر را به طور درستی تکمیل می گزینه -95

 «در حین هر نوع انقباض عضله چهار سر ران،.....................»

 نماید. تولید می +𝐇هوازی تنفس، در مرحله بی -الف 

 شود. تولید می 𝐅𝐀𝐃𝐇2ها، درون پارچه -ب 

 گردد.، احیا میNADHپیرووات توسط  -ج 

 شود.ها یافت مییون کلسیم در اطراف پارچه - د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

ق مورد استفاده قرار گرفت را بیان ای که در اولین تجربه ژن درمانی موفچند مورد، ویژگی یاخته گزینه -96

 کند؟می

 فاقد ژن رمزکننده یک نوع آنزیم مهم دستگاه ایمنی بود.  -الف 

 گیرد. های بنیادی میلوئیدی منشأ میاز تقسیم میتوز یاخته -ب 



 های پروتئینی کالژن فراوان استخراج شد. از نوعی بافت پیوندی با رشته -ج 

 های خود است.مربوط به هموفیلی در میان انبوه ژندارای دو نسخه از ژن  -د 

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

 نماید؟ تکمیل می نادرستیکدام گزینه عبارت زیر را به  گزینه -97

 «............ترین نقش را دارد،........ای که در تنفس آرام و طبیعی مهمدر انسان با مسطح شدن عضله»

 ماند. مقداری از هوای جاری دمی در مجاری تنفسی باقی می (1

 نماید. جناغ سینه به سمت جلو حرکت می (2

 شوند.های حبابکی به طور طبیعی باز میکیسه (3

 کنند. ها به سمت پایین حرکت میدنده (4

 تواند از ایجاد خیز ممانعت به عمل آورد. در انسان، عدم................................ می گزینه -98

 های درشت به کپسول بومنورود پروتئین (1

 های کلیهسالمت دیواره گلومرول (2

 دفع نمک و آب از بدن (3

 های لنفیورود لنف به رگ (4

های خونی خود است. شترین یاختهدر سطح بی Dفردی دارای دو نوع کربوهیدرات به همراه پروتئین  گزینه -99

 کدام گزینه درباره این فرد قطعاً صحیح است؟ 

 قادر به تولید چهار نوع کامه است. (1

 مشابه هر دو والد خود است.  Rhقطعاً از نظر گروه خونی  (2

 تواند ژنوتیپی کامالً مشابه با یکی از والدین خود داشته باشد. می (3

 نوع ژنوتیپ برای این فرد قابل تصور است. 4حداکثر  (4

 است؟ نامناسبچند مورد، برای تکمیل عبارت زیر  گزینه -100

دارای................... کروموزوم در هسته  تواندنمیدر آمیزش بین انواع گیاهان گل مغربی، یاخته حاصل از آمیزش »

 « خود باشد.

 پنجسی و  -د  بیست و هشت -ج  بیست و یک -ب  چهارده -الف 

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

 های تار کشنده ریشه هویج، درست است؟ کدام عبارت، درباره یاخته گزینه -101

http://konkursara.com


 در پیوستگی شیره خام در آوندهای چوبی نقش دارند. (1

 شوند. های مرده نوک ریشه محافظت میتوسط یاخته (2

 روی دیواره خود دارند.همواره موادی لیپیدی بر  (3

 گیرند. های مریستمی قرار میدر مجاورت یاخته (4

 گیرد؟ کدام یک از رفتارهای زیر، با استفاده از آزمون و خطا انجام می گزینه -102

 ترشح بزاق سگ به هنگام شنیدن صدای زنگ  (1

 ها برای به دست آوردن موز آویزان از سقف توسط شامپانزه روی هم قرار دادن جعبه (2

 های مونارکنده از خوردن پروانهامتناع پر (3

 عدم انقباض بازوهای شقایق دریایی در برابر حرکات عادی آب  (4

 های دوک موجود در یک یاخته مریستمی در گیاه آلبالو، درست است؟ کدام عبارت، درباره همه رشته گزینه -103

 یابند.تا صفحه میانی یاخته ادامه می (1

 گردند. ها متصل میبه سانترومر کروموزوم (2

 گیرند.ها شکل میی حرکت جفت سانتریولدر پ (3

 شوند.در پی تغییر شکل موقت یاخته، ایجاد می (4

 قطعاً................هر جاندار دورگه..........  گزینه -104

 کند. های نزدیک را پایدار میروند تبادل ژن بین گونه -زیستا  (1

 توانایی تکثیر اطالعات ژنتیکی والدین خود را دارد.  -نازا  (2

 کند.هایی ضعیف یا نازا تولید میزاده -زیستا  (3

 میرد. با فاصله کوتاهی پس از تولد می -نازا  (4

 های موجود در روده باریک انسان، درست است؟ کدام عبارت، درباره همه آنزیم گزینه -105

 شوند.هایی غیرفعال ترشح میابتدا به صورت مولکول (1

 گردند. همراه با ترشحات صفرا به ابتدای دوازدهه وارد می (2

 گردند. های سازنده خود، آزاد میتنها با صرف انرژی توسط یاخته (3

 شوند. ای اندک، تولید میهایی با فضاهای بین یاختهتوسط یاخته (4

ارتباط سیناپسی دارد. انرژی حاصل از عملکرد زنجیره  یرعصبییک یاخته عصبی با نوعی یاخته غ گزینه -106

 ؟ دشونمیانتقال الکترون در این نورون، صرف کدام مورد 



 دهنده عصبیهای انتقالسنتز مولکول (1

  اشژهیدهنده عصبی به گیرنده واتصال انتقال (2

 حفظ و برقراری پتانسیل آرامش در غشای یاخته عصبی (3

 دهنده عصبی به فضای سیناپسی آزادسازی انتقال (4

تواند منجر به تغییر در توالی های دنای یک یاخته کبدی، میایجاد یک جهش مؤثر در مولکول گزینه -107

 های زیر شود؟مونومرهای کدام یک از مولکول

 عوامل رونویسی درون یاخته و هورمون اریتروپویتین موجود در خون  (1

 های افزاینده گلیکوژن و توالی (2

 پیوند پپتیدی درون یاخته جادکنندهیهای اهای مهارکننده و آنزیمپروتئین (3

 رنای ناقل و هورمون انسولین موجود در خون  (4

 قطعاً.............. دمای باال و شدت زیاد نور............... هر گیاهی که در گزینه -108

 دهد. فتوسنتز را با کارایی بسیار پایینی انجام می -نماید بر تنفس نوری غلبه می (1

 . دینمایهای خود را کاماًل بازمکند. در هنگام شب، روزنهاز افزایش دفع آب جلوگیری می (2

 در غیاب اکسیژن بپردازد. ATPتواند به تولید می -دهد فرایند فتوسنتز را به شدت کاهش می (3

 ند. کاکسید کربن را در دو نوع یاخته خود تثبیت میدی -کند از آب ذخیره شده در برگ گوشتی استفاده می (4

 است؟ نادرستچند مورد، درباره قورباغه دارای توانایی تبادل گازها از طریق آبشش،  گزینه -109

 کنند. های نوترکیب در فرایند لقاح شرکت میگامت -الف 

 رود. خون پس از انجام تبادل گازهای تنفسی، ابتدا به قلب می -ب 

 کلیه آنها در دفع حجم زیادی از آب به صورت ادرار رقیق نقش دارند.  -ج 

 کنند.می هایی با خون روشن دریافتهای خود را از طریق سرخرگاکسیژن مورد نیاز بطن - د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

 کدام عبارت، در مورد بعضی از گیاهان، درست است؟ گزینه -110

 توانند از طریق فرایند فتوسنتز تأمین کنند. بخشی از مواد آلی مورد نیاز خود را می (1

 است.  ریتأثیها بجوانههورمون مؤثر در حفظ آب در شرایط خشکی، در خفتگی  (2

 دار، توانایی تولید نوعی هورمون محرک رشد را دارد.هر یاخته هسته (3

 های گل، نیاز به گذراندن یک دوره سرمایی دارد. ظهور حلقه (4

 هر جانداری که...............، قطعًا........... گزینه -111



 هومئوستازی به خود اییاخته بین یعما کمک با. کندمی ذخیره مختلفیهای یاخته در را خود دنایهای مولکول (1

 . پردازدمی

های ذخیره کننده اطالعات های موجود در محیط را دارد. در هر یاخته خود دارای مولکولتوانایی پاسخ به محرک (2

 است. 

یز نهای غذایی را دارد به توانایی تولید جاندارانی کم و بیش مشابه با خود را توانایی دریافت انرژی از مولکول (3

 خواهد داشت.

 پردازد. ای به رشد و نمو خود میاز طریق انجام تقسیم یاخته -است  یابیدارای سطوحی از سازمان (4

 کدام عبارت در مورد گوش انسان، صحیح است؟  گزینه -112

 شود. دار، پیام شنوایی به مغز ارسال میبا تحریک هر یاخته مژک (1

 جاری نیم دایره نقش دارد. های ماستخوان رکابی به طور مستقیم در تحریک سلول (2

 شود. با ارتعاش استخوان رکابی، پیام عصبی به گوش داخلی منتقل می (3

 گردد.دار با ارتعاش مایع مجرای مختص به خود مرتعش میهر یاخته مژک (4

 ..................برخالف Aرو، در نقطه با توجه به منحنی روبه گزینه -113

 

1) Cشود. ب شنیده میتر و گنگ از صدای دوم قل، صدایی طوالنی 

2) Dباشند. های مخطط و منشعب بطنی در حالت استراحت می، یاخته 

3) Bشود.ها منتشر می، جریان الکتریکی به شبکه هادی دیواره میوکارد بطن 

4) E کند. دهلیزی به تارهای ماهیچه دهلیزی سرایت می -، جریان الکتریکی از گره سینوسی 

همزمان با....................، میزان هورمون................... در در طی چرخه جنسی یک فرد سالم،  گزینه -114

 خون....................

 یابد. کاهش می -استروژن  -های فولیکولی ای زردرنگ از یاختهآغاز تحلیل توده (1

 نماید. شروع به افزایش می -لوتئینی کننده  -تشکیل نخستین گویچه قطبی  (2

 نماید.شروع به کاهش می -محرک فولیکولی  -ده آغاز رشد فولیکول پاره ش (3

 یابد. افزایش می -پروژسترون  -آزاد شدن تخمک از تخمدان  (4



بر اساس مدل مولکولی دنا که توسط واتسون و کریک ارائه شده است، بیان کدام عبارت در مورد هر  گزینه -115

  است؟ صحیحمولکول دنا 

 .استر استهر پیوند بین قند و فسفات از نوع فسفودی (1

 بین هر دو نوکلئوتید مجاور، پیوند هیدروژنی وجود دارد.  (2

 های هیدروژن متفاوتی هستند. هر جفت باز مکمل، دارای تعداد اتم (3

 تعداد بازهای پورن و پیریمیدن در هر رشته، برابر است.  (4

 ..........توانند.ها میدر مهندسی ژنتیک، بعضی از دیسک گزینه -116

 ثیر شوند.درون سلول میزبان به طور مستقل تک (1

 های همانندسازی کننده میزبان استفاده کنند. از آنزیم (2

 های خطی استخراج شوند.تنهای دارای فاماز یاخته (3

 دارای بیش از یک جایگاه تشخیص برای نوعی آنزیم برش دهنده باشند.  (4

 کدام گزینه، درست است؟ گزینه -117

 . گرددیدر ماهی همانند ملخ، خون توسط یک رگ شکمی به قلب بازم (1

 شود. ر کرم خاکی برخالف ملخ، خون غنی از اکسیژن به قلب وارد مید (2

 راند.ها میدر ملخ برخالف ماهی، رگ پشتی خون را از انتهای بدن به سوی سر و سایر قسمت (3

 یابد. های عقبی بدن جریان میدر ماهی همانند کرم خاکی، خون از طریق یک رگ شکمی به سمت بخش (4

 ت؟ اس نادرستهای دربرگیرنده کیسه رویانی یک تخمک تازه بارورشده لوبیا، چند مورد، درباره یاخته گزینه -118

 باشند.های همتا میحاوی کروموزوم -الف 

 توانند آندوسپرم را به طور کامل مصرف نمایند. می -ب 

 کنند. در شرایطی، ساختارهای چهارکروماتیدی ایجاد می - ج

 شوند.ویژه، موجب اتصال رویان به گیاه مادر میبا تشکیل بخشی  -د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

های ممکن برای فردی که دارای گروه خونی........................ است، با فردی دارای گروه انواع ژنوتیپ گزینه -119

 خونی................، برابر است.

1) A ت مثب- B منفی 

2) AB  منفی- O مثبت 

3) B  منفی- AB مثبت 



4) O  منفی- A منفی 

 است؟ نادرستهای برگ یک گیاه علفی، های وابسته به نور در یاختهکدام عبارت، درباره واکنش گزینه -120

 را به دنبال دارد. ATP، تولید 𝐏700به 𝐏680 های تحریک شده ازانتقال الکترون (1

 کند. ، پمپ غشایی تیالکوئید را فعال می𝐏700های برانگیخته از انرژی الکترون (2

 باشد.درون تیالکوئید مؤثر می +𝐇ساز، در کاهش تراکم  ATPکانال  (3

 گردد. با تجزیه مولکول آب جبران می ،𝐏680های کمبود الکترون (4

صفت ها مربوط به یک های................... در نوعی ذرت دارای فنوتیپ مشابه هستند. )ژنوتیپژنوتیپ گزینه -121

 (رنگ چند جایگاهی است.

1) AaBbCC  وAABBCc 

2) aaBbcc  وAaBbcc 

3) AABBCc  وAABbCC 

4) aabbCC  وAaBBcc 

 توانند.................. های دیواره بخش........... میهای دیواره بخش............ یاختهدر شکل مقابل یاخته گزینه -122

 

 در عدم حضور اکسیژن انرژی زیستی تولید کنند.  -3 -همانند  2 (1

 سلولز موجود در مواد غذایی را تجزیه نمایند.  - 3 - همانند 1 (2

 در مجاورت با غذای دوباره جویده شده، قرار گیرند.  -2 -برخالف  1 (3

 جذب بخشی از مواد حاصل از گوارش را انجام دهند. - 4 -برخالف  3 (4

 کند؟چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می گزینه -123

 « گیاه کدو، از نظر.................. به یکدیگر شباهت دارند. یایاخته دو هستهیاخته زایشی دانه گرده و »

 شکل و اندازه -الف 

 توانایی تقسیم شدن  -ب 



 های کروموزومی در هستهتعداد مجموعه - ج

 آیند.نوع تقسیمی که به طور مستقیم از آن به وجود می -د 

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

 در همه گیاهان آوندی، هر یاخته تمایزیافته روپوست برگ، قادر به انجام کدام عمل زیر است؟  گزینه -124

 سازد. اکسید کربن جو، یک اسید سه کربنی میدر پی تثبیت دی (1

 نماید. ترکیبات معطری را در خود تولید و ترشح می (2

 شود.و میباعث فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسک (3

 نماید. تولید می ADPهوازی تنفس، در مرحله بی (4

تواند تحت در یک یاخته ماهیچه حلقوی چشم، هر رشته مستقر در نوار.................. سارکومر، می گزینه -125

 شرایطی در تماس مستقیم با............... قرار گیرد. 

 غشای سیتوپالسمی -روشن  (1

 هاهسته -تیره  (2

 هامیتوکندری -روشن  (3

 های کلسیمیون -تیره  (4

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ گزینه -126

 « هر زن دارای...................، به طور حتم................. دارد.»

 پدر بیمار -بیماری وابسته به جنس بارز  (1

 پدر بیمار -بیماری وابسته به جنس نهفته  (2

 والدین ناخالص -گروه خونی منفی  (3

 پدر و مادر بیمار -ی بارز بیماری اتوزوم (4

 باشد،....................هر یاخته گیاهی که...................... می گزینه -127

 کند. شیره پرورده را به نقاط مختلف گیاه منتقل می -فاقد هسته  (1

 های گیاهی نقش داشته باشد. تواند در استحکام انداممی -فاقد پروتوپالسم زنده  (2

 کند. قابلیت رشد خود را در طول حیات حفظ می -واجد دیواره نخستین  (3

 فاقد توانایی تولید نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید است.  -دارای پوشش کوتینی  (4

 نماید؟چند مورد، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می گزینه -128



  «در جانوران، هر نوع.....................»

 دو کروموزوم، جهش نام دارد.تبادل قطعه بین  -الف 

 شود. ها میتنناهنجاری ساختاری، باعث تغییر طول فام -ب 

 شود. ها، جهش محسوب میتغییری در عدد کروموزومی سلول -ج 

 شود.ها میتفکیک کروموزومی در والدین، باعث نوترکیبی گامت -د 

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

 کدام عبارت، درباره انتخاب طبیعی، به درستی بیان شده است؟ گزینه -129

 شود. با ایجاد صفت سازگار در جمعیت، موجب افزایش شانس بقای گونه می (1

 شود. بر اثر انتخاب طبیعی بر یک جمعیت، صفات افراد آن جمعیت دچار تغییر می (2

 کند.ا در خزانه ژنی تغییر میهبا تأثیر انتخاب طبیعی، قطعاً فراوانی دگره (3

 تأثیر آن بر افراد هم گونه در دو زیستگاه متفاوت، یکسان است.  (4

 شود، قطعاً کدامدر پی هر نوع انعکاسی که به علت ورود برخی گازهای مضر به مجاری تنفسی ایجاد می گزینه -130

 دهد؟مورد رخ می

 شود.زبان کوچک به پایین کشیده می (1

 شود. می به سمت باال کشیده گلوتیاپ (2

 شود.هوا با فشار از راه بینی خارج می (3

 شود. های عصبی در مغز میانی صادر میدستور شروع انعکاس توسط یاخته (4

اند و به سمت دو قطب سلول در یک سلول مگس سرکه، کروماتیدهای هر کروموزوم از هم جدا شده گزینه -131

دار مگس اشته است. )هر یاخته پیکری هستهباشند. سلول زاینده این سلول در................. ددر حرکت می

 کروموزوم است.(  8سرکه دارای 

 کروماتید S ،8انتهای مرحله  (1

 سانترومر  𝐆2 ،16ابتدای مرحله  (2

 نوکلئوتید خطی رشته پلی 𝐆1 ،32انتهای مرحله  (3

 ریز لوله پروتئینی سانتریولی  𝐆2 ،54ابتدای مرحله  (4

اکسید کربن...................... های تثبیت دی، الزم است در واکنش𝐂3های نگهبان روزنه گیاه در یاخته گزینه -132

 ................ شود.ADP، یااختهیهای مرحله............... تنفس واکنش



 تولید -اول  -برخالف  (1

 مصرف -دوم  -همانند  (2

 مصرف -دوم  -برخالف  (3

 تولید –اول  -همانند  (4

 در یک فرد خردسال، بخش اعظم سر استخوان ران از بافتی تشکیل شده است که...........  گزینه -133

 باشند.حفرات نامنظم آن مملو از مغز زرد می (1

 باشد. خود دارای مجاری متعدد موازی می ایدر ماده زمینه (2

 باشد. های کالژن فراوان میدارای فضاهای بین سلولی اندک و رشته (3

 آن به صورت نامنظم در کنار یکدیگر قرار دارند. های استخوانیتیغه (4

اکسید کربن به درون بدن منتقل شده است، کدام در مورد هر جانوری که سطح مبادله اکسیژن و دی گزینه -134

 باشد؟ عبارت درست می

 شوند. های موجود در بدن، در فضای خارج سلولی هیدرولیز میبعضی از درشت مولکول (1

 تبادل گازهای تنفسی افزایش یافته است. کارایی دستگاه گردش خون در  (2

 ها را دارند.توانایی مبارزه با عوامل بیگانه از طریق ترشح پادتن (3

 ها بیش از فشار اسمزی است فشار تراوش در ابتدای مویرگ (4

 ؟ دهدنمیدر یک تار ماهیچه اسکلتی در دوران جنینی، کدام اتفاق رخ  گزینه -135

 های تک کروماتیدیمضاعف شدن کروموزوم (1

 های مضاعف تک کروماتیدی شدن کروموزوم (2

 های طویلی از نوعی مونوساکاریدبه وجود آمدن زنجیره (3

 های غشایی در میانه یاخته به هم پیوستن ریزکیسه (4

 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر، مناسب است؟ گزینه -136

 ........«تواندجانوری که دارای طناب عصبی در سطح شکمی خود است، می»

 های خود خارج نماید. را از انتهای باز گروهی از رگهمولنف  -الف 

 ها منتقل کند. بدون کمک خون، گازهای تنفسی را به یاخته -ب 

 های مالپیگی، مواد دفعی را به خارج از محیط داخلی ترشح کند. توسط لوله -ج 

 نماید.در هنگام استراحت قلب، همولنف را از طریق منافذ دریچه دار به قلب وارد  -د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 



 کدام عبارت در مورد یک یاخته فعال پانکراس، درست است؟  گزینه -137

 شود.هر کدون توسط یک آنتی کدون شناسایی می (1

 ها است. tRNAتنوع آمینواسیدها کمتر از تنوع  (2

 تیدی دارد.هر آمینواسید، بیش از یک رمز سه نوکلئو (3

 ، کدون آغاز دارد. یسازنیی مورد نیاز برای پروتئRNAهر  (4

 پردازد،...............هر جانوری که از طریق............... به مبارزه با عوامل بیگانه می گزینه -138

 های اسکلتی خود را دارد. بدون دخالت مغز، توانایی انقباض ماهیچه -دفاع اختصاصی  (1

 در دستگاه گردش مواد خود، فاقد شبکه مویرگی کامل است.  -دفاع غیراختصاصی  (2

 باشد.ترین نوع بافت پیوندی در پیکره خود میحاوی سخت -دفاع اختصاصی  (3

 در مغز خود حاوی تعداد زیادی گره عصبی است.  -دفاع غیراختصاصی  (4

 ساز یک فرد بالغ، درست است؟ مکدام عبارت، در مورد هر یاخته هاپلوییدی موجود در لوله اسپر گزینه -139

 شود.از سیتوکینز یاخته قبلی خود ایجاد می (1

 قرار دارد.  زیردر تماس مستقیم با ترشحات غدد برون (2

 گیرد.های هیپوفیزی قرار میتحت تأثیر فعالیت هورمون (3

 های جنسی تبدیل شود. تواند به یاختهقابلیت تقسیم دارد و می (4

منفی با فردی سالم که گروه خونی نامشخص  Aی هموفیلی با گروه خونی از ازدواج فردی ناقل بیمار گزینه -140

مثبت متولد شده است. با توجه به فراوانی  O منفی و دختری با گروه خونی Bدارد، پسری با گروه خونی 

 تر است؟ نمود برای فرزند بعدی این خانواده، محتملها در مربع پانت، کدام رخزاده

 خونی مشابه پدردختری سالم با گروه  (1

 پسری سالم با گروه خونی مشابه مادر (2

 دختری بیمار با گروه خونی مشابه مادر (3

 پسری بیمار با گروه خونی مشابه پدر (4

در یک فرد سالم، هنگام فعالیت عضله چهار سر ران، به دنبال افزایش..................... در یاخته،  گزینه -141

 شود. از.................... کاسته می

 غلظت یون هیدروژن خون - Aتولید استیل کوآنزیم  (1

 خون  کربناتیمیزان ب -تولید الکتیک اسید  (2

 ATPمیزان تولید  -اکسید کربن تولید دی (3

http://konkursara.com


 تولید اسید کربنیک خون  -مصرف اکسیژن  (4

 در چشم انسان، جسم مژگانی با کدام بخش در تماس مستقیم است و چه خصوصیتی دارد؟  گزینه -142

 باشد.های هورمونی میفاقد گیرنده -عدسی  (1

 ای است. های کشیده و چند هستهدارای یاخته -قرنیه  (2

 های خود را کوتاه نماید. تواند به سرعت یاختهمی -مشیمیه  (3

 گیرد. تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار قرار می -عنبیه  (4

 های بدن انسان، کدام مورد نقش مؤثری دارد؟برای بروز همه انعکاس گزینه -143

 تجربهیادگیری و  (1

 های نوروگلیایاخته (2

 دستگاه عصبی خودمختار (3

 مرکز اصلی پردازش اطالعات حسی بدن (4

ای خود و با گذشت از نقاط وارسی، مواد آلی غیرزنده تواند طی چرخه یاختهنوعی جاندار تک یاخته می گزینه -144

 محیط را تجزیه نماید. کدام عبارت در مورد این جاندار درست است؟

 ن بیش از یک توالی تنظیمی وجود دارد. به طور معمول، برای هر ژ (1

 گیرد. تنظیم بیان هر ژن، همواره در سطح رونویسی انجام می (2

 ها، ترجمه هم صورت بگیرد. ممکن است در ضمن رونویسی اغلب ژن (3

 باشد.کننده میمسئولیت تنظیم بیان چند ژن مجاور بر عهده یک توالی تنظیم (4

 قوع بارداری در انسان،.به طور معمول، در صورت تشکیل جفت و و گزینه -145

 شود. همزمان با تشکیل جفت، چند الیه رویانی نیز تشکیل می (1

 شوند. یک سرخرگ و دو سیاهرگ باعث ارتباط غذایی مادر و رویان می (2

 شود.تقسیم می یدرپیبالستوسیت هنگام حرکت در طول لوله فالوپ، پ (3

 یابد. رون افزایش میهای دیگر، مقدار ترشح استروژن و پروژستبا بلوغ فولیکول (4

شود، توانایی تولید و های بنیادی مغز استخوان ایجاد میهر یاخته موجود در خون که از تقسیم یاخته گزینه -146

 مصرف کدام دو ماده را دارد؟ 

 NADHپیرووات و  (1

2) NADH  و𝐅𝐀𝐃𝐇2 



 و الکتات Aاستیل کوآنزیم  (3

4) 𝐅𝐀𝐃𝐇2 و گلوکز 

های رابطی که فقط در دست، چند مورد درباره نورون با در نظر گرفتن فرایند انعکاس عقب کشیدن گزینه -147

 شوند، درست است؟ماده خاکستری نخاع یافت می

 باشند. های طویل میدارای دندریت -الف 

 های حرکتی ارتباط دارند. تنها با نورون -ب 

 شوند. دار میهای پشتیبان پوششتوسط یاخته -ج 

 ها نقش دارند.بعضی نورون ها در دو سوی غشایجایی یوندر جابه - د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

وجود پرهای زینتی و درخشان در دم طاووس »کند؟ کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می گزینه -148

  «تواند..................نر، نمی

 را به اثبات برساند.  سالمت و کیفیت باالی رژیم غذایی او (1

 های مربوط به صفات سازگار کننده در آن باشد. نشانگر وجود ژن (2

 منجر به کاهش رقابت میان سایر نرهای آن گونه شود. (3

 ها را افزایش دهد. احتمال بقای جانور در برابر شکارچی (4

های تیروئیدی شده است، افزایش خواهد کدام موارد، در یک فردی که دچار افزایش شدید هورمون گزینه -149

 یافت؟ 

 ذخیره گلیکوژن عضالت و میزان ذخیره انرژی در بدن  (1

 های چربی ها و اندازه یاختهنیاز به مصرف بعضی ویتامین (2

 ریز بدن و تحریک بافت گرهی قلب فعالیت بعضی غدد درون (3

 ها اکسید کربن با هموگلوبین و میزان کلسیم استخوانب دیمیزان ترکی (4

 است؟ نادرستکدام عبارت، در مورد انسان،  گزینه -150

 ها را تشدید نماید. های سطحی خود، فعالیت فاگوسیتتواند در محل ساختن گیرندههر لنفوسیتی می (1

 . شودهای مخاطی نیز یافت میآنزیم موجود در اشک چشم، در مایع مترشحه از الیه (2

 توانند در صورت بروز عفونت، دیاپدز انجام دهند. کشنده می Tهای لنفوسیت (3

 های خونی شرکت دارند.در خطوط دفاع غیراختصاصی، انواعی از یاخته (4



 ..............تواند.در گیاه شب بو، هر یاخته فعال تمایزیافته روپوستی می گزینه -151

 باعث فعالیت کربوکسیالزی آنزیم روبیسکو شود. (1

 همواره توسط پلیمری از اسیدهای چرب پوشانده شود.  (2

 در تداوم جریان شیر خام در آوند چوبی نقش داشته باشد.  (3

 یون هیدروژن تولید نماید.  4هوازی تنفس، در مرحله بی (4

اکسید کربن به درون بدن منتقل شده است، کدام در مورد هر جانوری که سطح مبادله اکسیژن و دی گزینه -152

 باشد؟میعبارت درست 

 ها، در ابتدای خود، یک ماهیچه صاف حلقوی دارند. همه مویرگ (1

 شوند. ها، در فضای خارج سلولی هیدرولیز میهمه درشت مولکول (2

 های پیکری، در هسته خود در مجموعه کروموزوم دارند.همه سلول (3

 های زنده، در اطراف خود محیطی نسبتًا پایدار و یکنواخت دارند. همه سلول (4

 اندار دورگه...................... قطعاً................... هر ج گزینه -153

 میرد.با فاصله کمی پس از تولد می -نازا  (1

 کند. هایی ضعیف یا نازا تولید میزاده -زیستا  (2

 های والدین خود را دارد.توانایی تکثیر ژن -زیستا  (3

 کند. های والد خود را پایدار میروند تبادل ژن بین گونه -نازا  (4

 های تیروئیدی، میزان کدام یک به ترتیب افزایش و کاهش خواهد یافت؟ با افزایش شدید هورمون گزینه -154

 ذخیره گلیکوژن عضالت -ریز بدن فعالیت بعضی غدد درون (1

 های خونی در یاخته ATPتولید  -برونده قلبی  (2

 کلسیم خون -اکسید کربن با هموگلوبین ترکیب دی (3

 ها ره چربی یاختهذخی -میزان ذخیره انرژی در بدن  (4

 شود. در بنفشه آفریقایی، با تشکیل................... تولید می گزینه -155

 ATPقند سه کربنی از مولکول سه کربنی،  (1

 NADترکیب پنج کربنی از ترکیب شش کربنه،  (2

  ADPپیرووات از ترکیب شش کربنی فسفات دار،  (3

 +𝐍𝐀𝐃𝐏ترکیب آغازگر چرخه کالوین از اسیدهای سه کربنی،  (4



شود، حداکثر چند نوع ژنوتیپ برای نوعی صفت تک جایگاهی در انسان که توسط دو نوع الل کنترل می گزینه -156

 قابل تصور است؟

1) 3                      2 )5                    3 )2                      4 )6 

های دربرگیرندة کیسۀ رویانی، در یک تخمک تازه بارورشده لوبیا، درست کدام گزینه، درباره سلول گزینه -157

 است؟ 

 کنند.آندوسپرم را به طور کامل مصرف می (1

 در هسته خود هر دو دگر؛ یک ژن را دارند.  (2

 سازند.در شرایطی ساختارهای چهار کروماتیدی می (3

 نمایند. مادر متصل می با تشکیل یک بخش ویژه، رویان را به گیاه (4

های غیرهمتای دو کروماتیدی در استوای سلول قرار دارند. در یک سلول مگس سرکه، کروموزوم گزینه -158

کروموزوم  8دار مگس سرکه دارای سلول زاینده این سلول در............... داشته است. )هر یاخته پیکری هسته

 است.( 

 کروماتید S ،8انتهای مرحله  (1

 رشته پلینوکلئوتید خطی  𝐆1 ،16انتهای مرحله  (2

 سانترومر G ،16ابتدای مرحله  (3

 ریز لوله پروتئینی سانتریولی 𝐆1 ،108ابتدای مرحله  (4

زایی که............ صورت در نوعی از گونه»کند؟ کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می گزینه -159

 «گیرد،................می

 همه عوامل برهم زننده تعادل جمعیت، فعال هستند.  -بعد از ایجاد سدهای جغرافیایی  (1

 تواند در یک نسل ایجاد شود. جدایی تولیدمثلی می -ساکن یک زیستگاه  یهاتیدر جمع (2

 شود.ها بین دو گونه به یک روند پایدار تبدیل میتبادل ژن -به دنبال آمیزش افراد دو گونه  (3

 تواند با گونه قبلی آمیزش کند. جاندار گونه جدید نمی -کاستمانی در گیاهان  در نتیجه خطای (4

به طور معمول در چرخه زندگی گیاهانی که دو نوع یاخته تخم با عدن کروموزومی متفاوت ایجاد  گزینه -160

 . نیست ریپذشود، تشکیل............................. امکانمی

 های جنسی نر درون بساکیاخته (1

 ه رسیده در کیسه گردهدانه گرد (2



 های هم اندازه از طریق تقسیم میوزیاخته (3

 دار با تقسیم میتوزیاخته جنسی تاژک (4

ای انسان، هر رشته مستقر در............... سارکومر، ممکن است در تماس در یک یاخته ماهیچه ذوزنقه گزینه -161

 مستقیم با................. قرار گیرد. 

 غشای سیتوپالسمی -بخش میانی  (1

 های کلسیمیون -دو انتهای  (2

 هامیتوکندری -بخش میانی  (3

 هاهسته -دو انتهای  (4

 در انسان، برای انجام هر نوع فعالیت انعکاسی،.........  گزینه -162

 های نوروگلیا نقش مؤثری دارند.یاخته (1

 باشد. وجود تجربه و یادگیری ضروری می (2

 تنها دستگاه عصبی خودمختار درگیر است. (3

 دهد. مرکز اصلی پردازش اطالعات حسی بدن فرمان می (4

 اور در مرحله اول تقسیم میوز باشد؟تواند از پیامدهای کراسینگچند مورد، می گزینه -163

 های جنسی ها در درون یاختهعدم ایجاد ترکیبات جدیدی از دگره -الف 

 های جنسی تولیدشده در اثر تقسیم میوز افزایش تعداد یاخته -ب 

 شدن غشای هسته  ترکیبات دگرهای پیش از ناپدیدتغییر  -ج 

 نمودهای جدید در یک جمعیتپیدایش افراد با رخ -د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

 کند؟چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می گزینه -164

 .« شودنمیید از تقسیم یاخته...................... تول»

 خاطره، یاخته پادتن ساز  B -الف 

 خاطره Bپادتن ساز، سلول  -ب 

 پادتن ساز، یاخته پادتن ساز -ج 

 خاطره Bخاطره، سلول  B - د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

 در یک فرد میانسال، بخش اعظم تنه استخوان زندزبرین، از بافتی تشکیل شده است که......................  گزینه -165



 باشد.حفرات متعدد آن مملو از مغز قرمز می (1

 های کالژن فراوان دارد. ای اندک و رشتهفضاهای بین یاخته (2

 باشد.ای خود دارای مجاری متعددی میدر ماده زمینه (3

 ن به صورت پراکنده و نامنظم در کنار یکدیگر قرار دارند. های آیاخته (4

 کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می گزینه -166

 «به طور طبیعی در ساختار......................، هر............................»

 متصل است.باز آلی نیتروژن دار از طریق حلقه پنج ضلعی خود به قند پنج کربنه  -نوکلئوتید  (1

 نوکلئوتید توسط گروه فسفات خود به نوکلئوتید مجاور متصل است. -نوکلئیک اسید خطی  (2

 رشته نوکلئوتیدی دارای قطر یکسانی در سراسر طول خود است. -نوکلئیک اسید حلقوی  (3

 قند پنج کربنه از طریق دو پیوند اشتراکی به دو بخش دیگر متصل است.  -نوکلئوتید  (4

 های دوک موجود در یک سلول مریستمی ساقه گیاه کدو، درست است؟ چند مورد، درباره همه رشته گزینه -167

 شوند.تا صفحه میانی سلول، کشیده می -الف 

 شوند. ها، متصل میبه سانترومر کروموزوم -ب 

 گردند. در پی تغییر شکل موقت یاخته، ایجاد می -ج 

 گردند.، تشکیل میهاهمزمان با دور شدن جفت سانتریول - د
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 شود.نمیگاه.................... شود، هیچبه طور معمول، در زمانی که..................... می گزینه -168

 ای افزوده حجم مایع بین یاخته -خوارهای بافتی ترشح هیستامین از بیگانه (1

 های آن مضاعف کروموزوم -کشنده، متصل  Tآنتی ژن به گیرنده سطح لنفوسیت  (2

 های بالغ شده در مغز استخوان اختالل ایجاددر فعالیت لنفوسیت -در بدن به شدت تکثیر  HIVویروس  (3

 خاطره تقسیم  Bهسته یاخته  -خاطره، متصل  Bهای های سطح یاختهبه گیرنده زاتیآنتی ژن حساس (4

خه جنسی یک فرد سالم، همزمان با...............، میزان هورمون.................... در خون شروع در طی چر گزینه -169

 نماید. به.............. می

 افزایش –پروژسترون  -تشکیل اووسیت ثانویه  (1

 افزایش  -استروژن  -تشکیل اولین گویچه قطبی  (2

 کاهش –لوتئینی کننده  -آغاز رشد فولیکول پاره شده  (3

 کاهش  -محرک فولیکولی  -د شدن اووسیت ثانویه از تخمدان آزا (4



در یک فرد سالم، هنگام فعالیت عضله دوسر ران، به دنبال کاهش..................... در درون یاخته،  گزینه -170

 میزان....................... افزایش خواهد یافت. 

 ATPتولید  -مصرف اکسیژن  (1

 خون  کربناتیب -تولید الکتیک اسید  (2

 تولید ترکیب شش کربنه در راکیزه  -اکسید کربن تولید دی (3

 تولید اسید کربنیک خون - Aتولید استیل کوآنزیم  (4

 است؟ نادرستهای موجود در روده باریک انسان، چند مورد درباره همه آنزیم گزینه -171

 شوند. همواره به صورت غیرفعال، ترشح می -الف 

 گردند. همزمان با ترشحات صفرا به ابتدای دوازدهه، وارد می -ب 

 گردند. ای اندک، تولید میهایی با فضاهای بین یاختهدر یاخته -ج 

 شوند.با مصرف انرژی توسط غشای یاخته سازنده خود، ترشح می - د
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 هر گیاهی که در دمای باال و شدت زیاد نور........................، قطعاً..................... گزینه -172

 را در عدم حضور اکسیژن بسازد.  ATPتواند می -کند از آب ذخیره شده در ساقه گوشتی استفاده می (1

 دهد.ادامه میکند. به افزایش ساختن قندها به کمک فتوسنتز از افزایش دفع آب جلوگیری می (2

 .دینمایهای خود را کاماًل بازمدهد. در هنگام شب، روزنهفرایند فتوسنتز را کاهش می (3

 دهد. نماید. فرایند فتوسنتز را با کارایی کم انجام میبر تنفس نوری غلبه می (4

 نمودهای بیشتری قابل تصور است؟ برای کدام فرد، ژن گزینه -173

 مثبت دارد. Aفردی ناقل فنیل کتونوری که گروه خونی  (1

 مثبت دارد.  Bفردی ناقل هموفیلی که گروه خونی  (2

 مثبت دارد.  ABخونی داسی شکل که گروه خونی فردی ناقل کم (3

 مثبت که مادر ناقل هموفیلی دارد.  Bفردی با گروه خونی  (4

 ..........................در انسان،. گزینه -174

 شود. یاخته پس سیناپسی متصل میهر ترکیب خارج شده از پایانه آکسون، بدون ورود به خون به  (1

 یابد. با کاهش مقدار کلسیم خون، میزان ترشح غده تیروئید افزایش می (2

 شود، هورمون نام دارد.های سازنده خود به درون خون وارد میهر ترکیبی که از سلول (3

  شوند.های داخلی، توسط اعصاب حرکتی متفاوتی تحریک میهای اسکلتی و عضالت اندامماهیچه (4



 کدام گزینه، درباره ژنگان یا خزانه ژنی به درستی بیان شده است؟ گزینه -175

 های موجود در ماده وراثتی است. ژنگان هر فرد فقط شامل ژن  (1

 تن جنسی و غیرجنسی است. فام 46ای انسان شامل ژنگان هسته (2

 دهد.هر عامل برهم زننده تعادل یک جمعیت، قطعاً خزانه ژنی آن را تغییر می (3

 ژنی و غیرژنی در ماده وراثتی افراد است.  یهایهر جمعیت شامل همه توال خزانه ژنی (4

 کدام گزینه، درست است؟ گزینه -176

 شود. اکسید کربن به قلب وارد میدر نوزاد دوزیستان برخالف خزندگان، فقط خون غنی از دی (1

 رسانند. در پرندگان همانند ماهی، چندین سرخرگ خون را از قلب به نواحی مختلف بدن می (2

 راند.ها میدر کرم خاکی همانند ماهی، رگ پشتی خون را از انتهای بدن به سوی سر و سایر قسمت (3

 یابد. در ملخ برخالف کرم خاکی، خون از طریق یک رگ شکمی به سمت نواحی عقبی بدن جریان می (4

 کدام گزینه، در مورد انسان درست است؟ گزینه -177

 عهده دارند.  ها، در نابودی هر آنتی ژنی، نقش اصلی را برپادتن (1

 های خونی شرکت دارند. در خطوط دفاع غیراختصاصی، انواعی از سلول (2

 ها به فضاهای بین سلولی اگزوسیتوز شوند.توانند با صرف انرژی از دیواره مویرگها مینوتروفیل (3

 ده ها را تشدید نماینهای سطحی خود، فعالیت فاگوسیتتوانند در محل تولید گیرندهمی Bهای لنفوسیت (4

 چند مورد، درباره رفتارهای غریزی، درست است؟  گزینه -178

 توانند با گذشت زمان دچار تغییر شوند.می -الف 

 نمایند. های شیمیایی بروز میدر پی تولید پیک -ب 

 در افراد مختلف یک گونه، دارای اساس یکسانی هستند.  -ج 

 توانند به طور کامل هنگام تولد در جانور ایجاد نشوند.می -د
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 همسانه سازی مورد استفاده در مهندسی ژنتیک،..........................  یهاهمه ناقل گزینه -179

 کنند. های همانندسازی کننده میزبان استفاده میاز آنزیم (1

 . هستند تنیفام خارج حلقوی و ایدورشته دناییک مولکول  (2

 شوند. ها استفاده میهای دنا در باکتریتنها برای مضاعف سازی مولکول (3

 شوند.ای تبدیل میهمواره به قطعاتی از مولکول دنا با دو انتهای تک رشته (4

http://konkursara.com


دهنده عصبی به گیرنده اختصاصی خود در مغز انسان،................... نورون در پی اتصال هر نوع انتقال گزینه -180

 یابد. امه میپس سیناپسی اد

 ها درفرایند رونویسی از ژن (1

 های سدیم بهورود ناگهانی یون (2

 در سیتوپالسم +𝐍𝐀𝐃فرایند بازسازی  (3

 ورود بسیاری از مواد موجود در خون به (4

 ..........هر یاخته گیاهی که.. گزینه -181

 دارای دیواره پسین است، در انتقال شیر خام نقش دارد.  (1

 باشد. در استحکام ساقه نقش دارد، فاقد هسته و غشای پالسمایی می (2

 کند، در تولید فالوین آدنین دی نوکلئوتید نقش دارد.اکسید کربن را تثبیت میدی (3

 کند. جا میباشد، به کمک پروتوپالسم خود مواد را جابهدر پایانه خود فاقد دیواره عرضی می (4

 ..... جمعیت مؤثر است، قطعاً.............................هر عاملی که بر................. گزینه -182

 های جدید شود. تواند باعث پیدایش اللمی -های ناسازگار فراوانی الل (1

 است.  ریتأثیدر تعیین سازگاری صفات افراد، ب -تغییر خزانه ژنی  (2

 در تغییر خزانه ژنی جمعیت، نقش اساسی دارد.  -تنوع افراد  (3

 شود. های نامطلوب میباعث حذف کامل الل -تغییر فنوتیپ  (4

 است؟ نادرستکدام مورد، درباره فرایندهای انعکاسی در بدن انسان،  گزینه -183

 شود. ترین ساختار موجود در مغز، کنترل میفرایند عطسه همانند بلع توسط پایین (1

 کند. در فرایند بلع برخالف عطسه، زبان کوچک به سمت باال حرکت می (2

 شود.مانند سرفه، هوا با فشار از راه دهان خارج میدر فرایند عطسه ه (3

 شود. گلوت انجام میفرایند سرفه برخالف استفراغ با پایین آمدن اپی (4

 کدام گزینه، در ارتباط با همه جانوران دارای لقاح خارجی، درست است؟ گزینه -184

 ها را دارند. توانایی مقابله با عوامل بیگانه از طریق تولید پادتن (1

 ترین شکل کلیه را ندارند. فشار اسمزی از طریق پیچیدهامکان تنظیم  (2

 پردازند.های داخلی خود به تبادل گازهای تنفسی میبا کمک آبشش (3

 کنند. ها هدایت میخون خارج شده از سطوح تنفسی را به طور مستقیم به سمت اندام (4



 ؟های نوری فتوسنتز یک گیاه علفی، درست استچند مورد، در ارتباط با واکنش گزینه -185

 درون تیالکوئیدهاست.  +𝐇پمپ غشایی تنها عامل مؤثر در افزایش تراکم  -الف 

 شوند. منتقل می 𝐏700 ، با از دست دادن انرژی به𝐏680های پرانرژی الکترون -ب 

 کنند. ، پمپ غشایی تیالکوئیدها را فعال می𝐏680های برانگیخته کلروفیل الکترون -ج 

 کند.را فراهم می NADPHو  ATPیک زنجیره انتقال الکترون، انرژی الزم برای تولید  -د
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 دهد؟به طور معمول، در مرحله آغاز ترجمه، کدام اتفاق رخ می گزینه -186

 شود. آغازگر و اسید آمینه گسسته می tRNAپس از تکمیل ساختار ریبوزوم، ابتدا پیوند  (1

2) tRNA  و اسیدهای آمینه متصل به آن در جایگاهP گیرند. قرار می 

 مانند.، بدون مکمل باقی میAنوکلئوتیدهای قرار گرفته در جایگاه  (3

 شود. اولین پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها برقرار می (4

ود، از............... به عنوان منبع الکترون استفاده ای که بتواند برای ساختن ترکیبات آلی خهر باکتری گزینه -187

 کند،......

 . سازدیم ATP، به طور مداوم +𝐍𝐀𝐃در پی تولید  -ترکیبات گوگردی  (1

 آورد. انرژی زیستی قابل استفاده خود را تنها در حضور اکسیژن به دست می -آب  (2

 غیر آلی نیاز دارد.به یک ترکیب  +𝐍𝐀𝐃برای بازسازی  -ترکیبات غیر گوگردی  (3

 های فتوسنتزی است. در غشای خود فاقد رنگیزه -ترکیبات غیر آلی  (4

 .نیستپذیر در صورتی که بیماری از الگوی توارث.......... پیروی کند، مشاهده..............، امکان گزینه -188

 والدین بیمار که فرزندی سالم دارند -اتوزومی بارز  (1

 رزند بیمار دارند والدین سالمی که ف -اتوزومی نهفته  (2

 مادر بیماری که دختر سالم دارد -نهفته  Xوابسته به  (3

 پدر بیماری که فرزند بیمار ندارد -بارز  Xوابسته به  (4

در فرایند انعکاس عقب کشیدن دست در برخورد با جسم داغ، کدام ویژگی در مورد هر نورون رابط  گزینه -189

 موجود در بخش خاکستری نخاع درست است؟ 

 شود.یافت میدر عصب نخاعی  (1

 باشد.های میلین ساز میحاوی ژن (2



 دارای دندریت بسیار طویل است. (3

 های حرکتی در ارتباط است.فقط با نورون (4

 در گیاهان، هر هورمون.................. رشد،...................  گزینه -190

 های جانبی ساقه مؤثر است.بر رشد جوانه -محرک  (1

 یابد. در شرایط خشکی افزایش می -بازدارنده  (2

 گیاهان در شرایط سخت نقش دارد.  یسازدر مقاوم -بازدارنده  (3

 شود. های تمایزنیافته میباعث تشکیل ساقه از سلول -محرک  (4

 چند مورد، درباره قورباغه نر دارای آبشش، درست است؟  گزینه -191

 کنند. می های نوترکیب به طور تصادفی در لقاح شرکتگامت -الف 

 ها هستند. فاقد توانایی مبارزه با عوامل بیگانه از طریق لنفوسیت -ب 

 رود. های بدن میخون خارج شده از دستگاه تنفس، ابتدا به سمت اندام -ج 

 ها نقش دارد.های عصبی خارج شده از طناب عصبی شکمی در انقباضرشته - د
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 کند؟تکمیل می نادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به  گزینه -192

در صورتی که نوعی جهش جانشینی غیر خاموش در توالی نوکلئوتیدی................. یک ژن رمز کننده نوعی »

 «پروتئین یوکاریوتی رخ دهد، ممکن است.................

 میزان تولید آن پروتئین بدون تغییر در آمینواسیدهای آن افزایش یابد.  -انداز راه (1

 نای پیک حاضر در ریبوزوم دیده نشود. رهیچ تغییری در توالی  -رشته الگو  (2

 انداز آن ژن اختالل ایجاد کند.در اتصال عوامل رونویسی به توالی راه -افزاینده  (3

 وتئین را به مقدار صفر برساند. میزان عملکرد این پر -رشته الگو  (4

های اکسید کربن................ واکنشهای تثبیت دی، در واکنش𝐂3های میان برگ گیاه در یاخته گزینه -193

 شود. ................ میADPمرحله............ تنفس، 

 تولید -هوازی بی -برخالف  (1

 مصرف -هوازی  -همانند  (2

 مصرف -هوازی  -برخالف  (3

 تولید -هوازی بی -همانند  (4



 های دیواره بخش.................های دیواره بخش..............، یاختهدر شکل مقابل، یاخته گزینه -194

 س

 . ندینمایهای سلولز موجود در مواد غذایی را تجزیه م، مولکول1 -همانند  3 (1

 گیرند. ، در مجاورت با غذای دوباره جویده شده قرار می2 -برخالف  1 (2

 پردازند.به تولید انرژی زیستی در غیاب اکسیژن می ،4 -همانند  2 (3

 کنند. ، بخشی از مواد حاصل از گوارش را جذب می4 - برخالف 3 (4

باشد، حداکثر  AABbCcDdنمود باشد، در صورتی که دارای ژنمی n2=  4جانداری دیپلوئید که  گزینه -195

 اور(کند؟ )بدون در نظر گرفتن کراسینگچند نوع کامه تولید می
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 با توجه به منحنی مقابل، کدام عبارت درست است؟ گزینه -196

 

 شود. تر از صدای اول قلب شنیده میتر و واضح، صدایی کوتاهCبرخالف  Bدر نقطه  (1

 باشند. تراحت میهای مخطط و منشعب بطنی در حالت اسیاخته Aهمانند  Dدر نقطه  (2

 گردد.های دهلیزها به گره دوم منتقل می، جریان الکتریکی از یاختهDبرخالف  Cدر نقطه  (3

 شود. ها منتشر میهای دیواره میوکارد بطن، جریان الکتریکی به رشتهBهمانند  Aدر نقطه  (4

وارسی، در بدن گاو ای خود و با گذشت از نقاط تواند طی چرخه یاختهای مینوعی جاندار تک یاخته گزینه -197

 تولیدمثل نماید. کدام عبارت، درباره این جاندار درست است؟

 شود. پروتئین هدایت می -انداز مراز به مجموعه راهپلی RNAبه منظور تولید یک پروتئین ساختاری،  (1



 گردد. مراز شناسایی میپلی RNAتوسط یک آنزیم  mRNAو  tRNAهای انداز ژنراه (2

 گیرد. مراز، مورد ترجمه قرار میپلی RNAمحصول اولیه هر آنزیم  از ییهافقط بخش (3

 مراز، همواره الگوی ساختن یک پروتئین را دارد.پلی RNAمحصول اولیه فعالیت  (4

 ساز یک فرد بالغ درست است؟چند مورد، درباره هر یاخته هاپلوئیدی موجود در لوله اسپرم گزینه -198

 روماتیدی است. های دو کدر هسته خود حاوی کروموزوم -الف 

 گیرد. های هیپوفیزی قرار میتحت تأثیر هورمون -ب 

 ریز قرار دارد. در تماس مستقیم با ترشحات غدد برون -ج 

 شود.تقسیم می ،DNAبدون نیاز به مرحله همانندسازی  - د
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 تأثیر است.که.....................، در بروز رفتار............... بی توان گفتمی گزینه -199

 نوک زدن جوجه تازه متولد شده کاکایی به منقار والد خود  -تجربه  (1

 مهاجرت پرندگان به پناهگاه حیات وحش میانکاله مازندران  -غریزه  (2

 انهای مونارک توسط نوع خاصی از پرندگعدم شکار پروانه -آزمون و خطا  (3

 های دور شده به سمت خود مراقبتی موش ماده در کشاندن بچه موش -وراثت  (4

 کند؟چند مورد عبارت زیر را به طور صحیحی تکمیل می گزینه -200

 « به طور معمول در یک فرد، عنبیه.....................»

 در تولید و ذخیره انرژی نقش دارد. -الف 

 های نوری نقش دارد. در تحریک گیرنده -ب 

 دهد.به واسطه عضالت خود قطر عدسی را تغییر می -ج 

 بخشی از مشیمیه است که در پشت عدسی قرار دارد. - د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

درست شود، داری که خون تیره پس از ورود به قلب، از آن خارج میکدام عبارت، درباره هر جانور مهره گزینه -201

 است؟ 

 طرفه است.ها یکجریان هوا درون شش (1

 ای است. گردش خون ساده و قلب دو حفره (2

 بافت پیوند غضروفی در تشکیل اسکلت درونی، نقش دارد. (3

 کنند. ترین شکل کلیه دفع میمواد زائد نیتروژن دار خود را با کمک پیچیده (4



 «بخشی از الیه میانی چشم،................... در انسان،»چند مورد برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟  گزینه -202

 به صورت برجسته و شفاف در آمده است. -الف 

 دهد. در پاسخ به محرک، تغییر وضعیت می -ب 

 شود.عدسی تغذیه می توسط مایع شفاف جلو -ج 

 ها در تماس است.های نوری و نورونبا الیه دارای گیرنده - د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

 کند؟اشاره می« گروهی از جانداران»و « همه جانداران»کدام گزینه به ترتیب به ویژگی  گزینه -203

 پردازند.به حفظ پایداری محیط داخلی خود می -دهند های پیرامون خود پاسخ میبه محرک (1

 ویژگیهایی برای سازش با محیط دارند.  -کنند بخشی از انرژی مواد غذایی را صرف گرم کردن خود می (2

 دهند.ای انجام میفرایند رشد را به کمک تقسیم یاخته -سطوحی از نظم سازمان یابی در پیکره خود دارند  (3

 نند. کو بیش مشابه خود ایجاد میطی تولیدمثل جاندارانی کم  -کنند های جدید ایجاد میطی فرایند نمو بخش (4

 نماید؟تکمیل می نادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به  گزینه -204

های شود. در برگ این گیاه، یاختهدر برش عرضی ریشه یک گیاه علفی فتوسنتز کننده، مغز ریشه مشاهده می»

 «غالف آوندی...................................

 نمایند. به ترکیبی پنج کربنه، مولکول شش کربنه تولید می 𝐂𝐎2با اضافه کردن  (1

 دهند. در شرایطی به کمک آنزیم روبیسکو فعالیت اکسیژنازی انجام می (2

 کند.های آوند چوبی دریافت میآب و مواد معدنی خود را از یاخته (3

 دهند. های میان برگ را تشکیل میترین یاختهداخلی (4

یک یاخته جانوری، اتصال هر کروموزوم به یک رشته پروتئینی دوک ای از نوعی تقسیم در مرحله گزینه -205

 ...........شود. در این تقسیم قطعاًتقسیم مشاهده می

 شوند. های همتا پس از قرارگیری در کنار یکدیگر، فشرده میکروموزوم (1

 شود. های دو کروماتیدی از یکدیگر، پوشش هسته تشکیل میپس از جداشدن کروموزوم (2

 های دختری تشکیل خواهند شد.شدن کروماتیدهای خواهری از یکدیگر کروموزومبا جدا (3

 شود.های خارج شده از دستگاه گلژی، میان یاخته به دو قسمت تقسیم میبا اتصال ریز کیسه (4

 شود، در.................... نیز دخالت دارد.هر هورمون گیاهی که.................. می گزینه -206

 هاخفنگی دانه -ها انبی ساقههای جمانع رشد جوانه (1



 های گیاه باز شدن روزنه -ها مانع رشد و جوانه زنی دانه (2

 ها به سمت نور خمیدگی گیاهچه -ها باعث تسریع رسیدگی میوه (3

 طویل شدن ساقه گیاه -ها ممکن به کمک آن، جذب آب و امالح برای قلمه (4

 دهد؟ ق روی میهای قرمز در یک فرد بالغ، کدام اتفادر پی مرگ گلبول گزینه -207

 هضم آهن توسط ماکروفاژها (1

 انتقال هموگلوبین آزادشده به مغز استخوان  (2

 تولید ماده رنگی در کیسه صفرا (3

 افزایش فعالیت درشتخوارهای بافتی در کبد و طحال  (4

 های انسان، صحیح است؟کدام عبارت، درباره کلیه گزینه -208

 تواند با رسوب در نفرونها، سبب ایجاد سنگ کلیه شود. اوره می (1

 سازد. انشعابات سرخرگ کلیه در فواصل میان هرمها، نخستین شبکه مویرگی را می (2

 گیرد، در بخش مرکزی کلیه مشاهده نمی گردد.بخشی از نفرون که در آن تراوش انجام می (3

 اند کنند، از نظر شکل و اندازه مشابهترشح می هایی که موادی را به فضای درون نفرونهمه یاخته (4

و  Bمثبت دارای دو فرزند دختر است که یکی از آنها دارای گروه خونی  Aفردی سالم با گروه خونی  گزینه -209

منفی است. کدام گزینه،  Aمبتال به هموفیلی است و فرزند دیگر مبتال به فنیل کتونوری و دارای گروه خونی 

 کند؟ درباره این فرد صدق می

 نمود خالص دارد.، ژنXاز نظر صفات وابسته به  (1

 کند. با هر بار میوز حداکثر شانزده نوع کامه تولید می (2

 تولید کند. Xای فاقد کروموزوم تواند کامهمی (3

 باشد.  مثبت داشته Oتواند پسری سالم از نظر هر دو بیماری با گروه خونی می (4

 نوعی از ساختارهای جانوری که...............، به طور حتم............... گزینه -210

 دارند.  یترنسبت به ساختارهای مشابه خود اندازه کوچک -باشند ها مینشان دهنده ردپای تغییر گونه (1

 داران هستند. رهنشان دهنده ساختارهای یکسان در مه -گیرند برای رده بندی جانداران مورد استفاده قرار می (2

 نسبت به یکدیگر طرح ساختاری متفاوتی دارند. -های مختلف سازش جاندار برای یک نیاز هستند بیانگر روش (3

 کند. های مختلف را آشکار میخویشاوندی میان گونه -گیرند ها مورد استفاده قرار میای گونهدر تشریح مقایسه (4

 بوط به تجزیه الکتوز در اشرشیاکالی، درست است؟های مرکدام عبارت، درباره تنظیم بیان ژن گزینه -211



 گردد. توالی واحدهای سازنده دی ساکارید، توسط سه ژن متوالی تعیین می (1

 شود. در حضور الکتوز، پروتئین مهار کننده تغییر شکل یافته و به توالی اپراتور متصل می (2

 کننده الکتوز مؤثر است.های تجزیه محصول ژن مهار کننده، بر فرایند رونویسی بعضی از ژن (3

 رد. گیدر پی اتصال دی ساکارید به پروتئین مهار کننده، انرژی جایگزین بیشتری در اختیار یاخته قرار می (4

 خون سرخرگ بند ناف جنین انسان............... خون.................. ماهی،................. است.  گزینه -212

 روشن –سرخرگ پشتی  -همانند  (1

  تیره - شکمی سیاهرگ - برخالف (2

 تیره –سرخرگ شکمی  -همانند  (3

 روشن  -سرخرگ آبششی  -برخالف  (4

 کدام گزینه، صحیح است؟ گزینه -213

 های دریایی، فاقد هرگونه تغییر رفتار ژنتیکی هستند. جاندارانی همچون شقایق (1

 تواند پاسخ مناسبی را در جانور ایجاد نماید. در مواردی، محرک شرطی می (2

 جانور، مستلزم صدور پیام عصبی از سمت مغز است.بروز رفتار در هر  (3

 در تغییر هر رفتار ژنتیکی، آزمون و خطا نقش مؤثری دارد.  (4

 . نیستندهای تشکیل دهنده پوست درخت، قادر به.................... یاخته گزینه -214

 جایی شیره خامجابه (1

 انتقال شیره پرورده (2

 ی درون هستهDNAمضاعف کردن  (3

 وفسفاتهتولید ترکیب شش کربنۀ د (4

 کدام عبارت، درباره زنبورهای عسل یک جمعیت درست است؟ گزینه -215

 شود. ای از والدین به همه زادهها منتقل میهر صفت جهش یافته (1

 های نوترکیب شود. تواند منجر به عدم تولید گامتاور، میفرایند کراسینگ (2

 شود.به دنبال هر جهش، تغییری در تعداد نوکلئوتیدهای یک ژن ایجاد می (3

 شود. های جنسی، ساختارهای تترادی تشکیل میدر مسیر ساخت هر یک از یاخته (4

توان بیان داشت که هوای.................... برخالف با توجه به منحنی اسپیروگرام در یک فرد سالم، می گزینه -216

 شود. هوای...................، بخشی از ظرفیت حیاتی محسوب می



 مرده -ذخیرة دمی  (1

 ذخیره بازدمی -ذخیره دمی  (2

 باقی مانده -مرده  (3

 ذخیره بازدمی -باقی مانده  (4

 کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می گزینه -217

شود تا............ کاهش یابد و بر میزان............ افزوده در یک فرد، کاهش شدید هورمون های..............، سبب می»

 « شود.

 غلظت ادرار  -ح هورمون آزاد کننده ترش -موجود در هیپوفیز پسین  (1

 های جنسی ترشح هورمون -ضخامت دیواره رحم  -هیپوفیزی محرک تخمدان  (2

 برون ده قلبی -رسوب کلسیم در بافت استخوانی  -کننده سوخت و ساز تیروئیدی تنظیم (3

 دفع سدیم توسط کلیهها  -پاسخ دیر پا به تنشهای طوالنی مدت  -بخش قشری غدد فوق کلیه  (4

 کدام مورد، درست بیان شده است؟ گزینه -218

 ای دارند ریشه -درصد گیاهانی که آوند دارند، با قارچها رابطه قارچ  90حدود  (1

 تواند مواد معدنی و آلی مورد نیاز قارچ را تأمین نماید. ریشه ای، گیاه می -در رابطه قارچ  (2

 اید. افزهای خود میها بر تعداد یاختهکند، فقط به کمک مریستمای شرکت میریشه -گیاهی که در رابطه قارچ  (3

ای خود مواد معدنی را از خاک به گیاه کند، توسط پیکر رشتهای شرکت میریشه -هر قارچی که در قارچ  (4

 فرستد. می

زوزومی موجود در بدن انسان را به درستی بیان های لیزوزیمی و لیچند مورد، ویژگی مشترکی از آنزیم گزینه -219

 کند؟می

 شود. های بنیادی مغز استخوان همانندسازی میاز ژن رمز کننده آنها در یاخته -الف 

 شوند. توسط ریبوزومهای موجود بر روی شبکه آندوپالسمی ساخته می -ب 

 ها را دارند. های تشکیل دهنده ساختار باکتریتوانایی تجزیه مولکول -ج 

 کنند.در نخستین خط دفاعی موجود در بدن انسان فعالیت می - د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

فقط یکی از دگرهها بر سایرین بارز انسان دارای چهار دگره است که  3نوعی ژن بر روی کروموزوم  گزینه -220

 است. مجموع حداکثر تعداد ژنوتیپ و فنوتیپ ممکن برای این ژن چه قدر است؟

1) 20                 2 )16                   3 )17                  4 )14 



 ...................«گفت تواندر رفتار..............، می»کند؟ کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می گزینه -221

تغذیه از خاک رس، در جهت کاهش اثرات سمی غذاهای گیاهی انجام  -های ساحل رود آمازون غذایابی طوطی (1

 گیرد. می

 های بزرگتر، انرژی خالص بیشتری برای جانور تأمین خواهد کرد. شکار صدف -غذایابی خرچنگهای ساحلی  (2

 د.کنشکلی که در گذشته تجربه آن را داشته، آگاهانه برنامه ریزی میبرای حل م -ها حل مسئله در شامپانزه (3

 تنها یک محرک طبیعی و زنده بروز آن رفتار را ایجاد خواهد کرد. -نقش پذیری جوجه غازها  (4

در ماهیچه سه سر بازو، هنگام انجام »کند؟ چند مورد، عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می گزینه -222

 ........«انقباض...

 شود. از طول نوارهای روشن سارکومرها کاسته می -الف 

 شود. تر میهای ضخیم نزدیکبه رشته Zخطوط  -ب 

 گردند. های موجود در سارکومرها به نوبت کوتاه میرشته -ج 

 شود.قطعاً با مصرف یک مولکول گلوکز، بیشترین مقدار انرژی تولید می - د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

 ...........توانددر یک فرد سالم، هر یاخته موجود در خون که توانایی............ را دارد، نمی گزینه -223

 در طول حیات خود، از نظر ساختار و اندازه تغییر نماید.  -انجام دیاپدز  (1

 ها شناسایی کند. یک میکروب خاص را از سایر میکروب -خواری بیگانه (2

 گیرنده آنتی ژنی داشته باشد. -ای چرخه یاخته 𝐆2ورود به مرحله  (3

 در مقابله با بیماری سلیاک نقش ایفا کند.  -تولید ماده گشادکننده رگها  (4

اکسید کربن آزاد ز، دیهایی که ضمن مصرف یک مولکول گلوککدام عبارت، درباره همه باکتری گزینه -224

 کنند، درست است؟می

 ، به ترکیب دو کربنی NADHهای یک مولکول انتقال الکترون (1

  ATPبرای تولید  NADHاستفاده از انرژی ذخیره شده در مولکول  (2

 ، همزمان با تجزیه یک مولکول پیروویک اسید NADHتولید یک مولکول  (3

 کز به ترکیبات سه کربنی بدون فسفات، در مرحله تجزیه گلوNADHهای تولید مولکول (4

 شود،............... دارد. هر پروتئین................ که در غشای یک یاخته جانوری یافت می گزینه -225

 های لیپیدی مجاور تماسبا مولکول -سراسری  (1



 با مایع میان یاخته تماس مستقیم  -سطحی  (2

 های تخصصی برای عبور موادکانال -سراسری  (3

 ای از مونوساکاریدها اتصال یرهبا زنج -سطحی  (4

 کدام عبارت، درباره انگل ماالریا به درستی بیان شده است؟ گزینه -226

 پردازد. بدون انجام تقسیم میتوز به رشد و نمو خود می (1

 کند. های حلقوی آن شرکت میتنبیش از یک نوع آنزیم در مضاعف سازی فام (2

 داسی شکل وجود ندارد. خونیامکان مشاهده آنها در گویچه قرمز افراد ناقل کم (3

 گیرد. نابسپارازها صورت میرهای آن با کمک انواع مختلفی از های مختلف در یاختهتولید پروتئین (4

اند و در کیسه گرده شاه کدام گزینه، درباره هر یک از چهار یاخته هاپلوئیدی که به یکدیگر چسبیده گزینه -227

 شوند، صحیح است؟پسند یافت می

 کند. گرده، هسته خود را یک بار تقسیم میپس از رهاشدن از کیسه  (1

 کند. ابتدا با تقسیم خود، دو گامت نر تولید می (2

 کند. پس از تقسیم هسته خود، میان یاخته را نامساوی تقسیم می (3

 تواند با تقسیم خود، دانه گرده نارس را تولید کند. می (4

 ..... تثبیت کند، در نور و گرمای زیاد.............اکسید کربن را فقط.................هر گیاهی که قادر است دی گزینه -228

 دهد. ها انتشار میاسیدهای آلی را به درون کلروپالست -هنگام شب  (1

 نماید. تولید می NADH ،ATPبه کمک  -در ترکیب چهار کربنی  (2

 سازد. می NADHبدون حضور اکسیژن،  -توسط چرخه کالوین  (3

 دهد. فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو را افزایش می -هنگام روز  (4

 های موجود در برگ گیاهان علفی، درست است؟ کدام عبارت، درباره همه روزنه گزینه -229

 شوند.باعث انجام تبادالت گازی گیاه با محیط خارج می (1

 کنند. پیوستگی شیر خام را در آوندهای چوبی حفظ می (2

 شوند. ای گرم و خشک بسته میبا قرار گرفتن در موقعیته (3

 دهند. های نگهبان، تغییر اندازه میدر پی تغییر فشار آب در یاخته (4

در هر جانوری که............... وجود »کند؟ کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می گزینه -230

 «دارد،..............

http://konkursara.com


 شود. ح میهای تجزیه کننده سلولز تولید و ترشآنزیم -لوله گوارشی  (1

 اندازه مغز نسبت به اندازه بدن، بیشترین مقدار را دارد.  -گردش خون مضاعف  (2

 شود.های بدن مبادله میمواد غذایی به طور مستقیم بین خون و یاخته -رگ شکمی  (3

 شود. ها وارد میدر هر دو مرحله دم و بازدم هوای تهویه نشده به شش -تعدادی کیسه هوادار  (4

در مهندسی ژنتیک، پس از مرحله همانندسازی ژن خارجی واردشده به یاخته میزبان، ابتدا الزم است  گزینه -231

 کدام عمل قبل از سایرین انجام شود؟ 

 نوترکیب تکثیر گردند. DNAهای حاوی یاخته (1

 پالزمید و ژن خارجی توسط عواملی از یکدیگر تفکیک گردند.  (2

 ها متمایز شوند. ختهنوترکیب از سایر یا DNAهای حاوی یاخته (3

 نوترکیب، توسط نوعی آنزیم شناسایی شود.  DNAتوالی کوتاهی از  (4

 ساز یک فرد بالغ، درست است؟ های اسپرمچند مورد، درباره هر اسپرماتوسیت موجود در لوله گزینه -232

 های دو کروماتیدی دارد.کروموزوم -الف 

 باشد. های سازنده تاژک میحاوی ژن یا ژن -ب 

 سازد.های هاپلوئیدی مییم خود، یاختهبا تقس -ج 

 دهد.ساختارهای چهارکروماتیدی تشکیل می - د
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 است؟ نادرستهای نخستین موجود در یک گیاه علفی، کدام عبارت، درباره مریستم گزینه -233

 ها قرار دارند.نوک ریشهها و نزدیک به تنها در نوک ساقه (1

 شوند. های زنده یا غیر زنده محافظت میتوسط یاخته (2

 شوندباعث ایجاد سه گروه بافت اصلی گیاه می (3

 در رشد قطری ریشه و ساقه نقش دارند.  (4

شود. بیان کدام مورد، درباره این نوعی بیماری اتوزومی نهفته در انسان، توسط دو دگره کنترل می گزینه -234

 بیماری صادق است؟ 

 همه افراد سالم، ژنوتیپ خالص دارند. (1

 دو نوع ژنوتیپ برای افراد بیمار قابل تصور است.  (2

 همه افراد ناخالص، فنوتیپ سالم دارند. (3

 وجود دارد.  حداکثر سه نوع فنوتیپ در جمعیت (4



 شود.به دنبال افزایش...................... در خون هر فرد، بر میزان.................. افزوده می گزینه -235

 های بدن جذب گلوکز توسط اغلب یاخته -ترشح انسولین  (1

 ای های ماهیچهمتابولیسم یاخته -ترشح انسولین  (2

 های سنتز آبدهی در کبدواکنش -گلوکز  (3

 های بدن بی یاختهذخایر چر -گلوکز  (4

در روده باریک انسان، همه موادی که در از بین بردن اثر اسیدی کیموس معده نقش مؤثری دارند،  گزینه -236

 شوند. های................ میتوسط یاخته

 مستقر بر روی غشای پایه، تولید (1

 دارای ریز پرزهای فراوان، ساخته (2

 سازنده صفرا به ابتدای دوازدهه، ترشح (3

 ، واردیااختهیبه مایع بین ریز غدد درون (4

 کند؟کدام گزینه، ویژگی رفتار دگرخواهی جانور اشاره شده را به درستی بیان می گزینه -237

 یابد.های جانور به نسل بعد کاهش میاحتمال انتقال مستقیم ژن -زنبورهای عسل کارگر  (1

 امکان اشتراک غذا میان خفاشهای غیرخویشاوند نیز وجود دارد.  -خفاشهای خون آشام  (2

 افزایش احتمال بقای زادهها برخالف افزایش احتمال بقای خود وجود ندارد. -پرندگان یاریگر  (3

 دهد. با تولید صدا شانس بقای خود و خویشاوندان خود را افزایش می -دم عصایی نگهبان  (4

م، در فاصله زمانی شروع صدای اول قلب تا خاتمه صدای دوم، کدام اتفاق روی در یک فرد سال گزینه -238

 دهد؟ می

 انقباض دو دهلیز راست و چپ (1

 در نوار قلب  QRSثبت موج  (2

 در منحنی الکتروکاردیوگرام Tثبت موج  (3

 انتشار پیام الکتریکی از گره پیشاهنگ به گره دوم  (4

 کند؟می کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل گزینه -239

 «در شکل مقابل، بخش شماره...............، معادل بخشی از مغز انسان است که...............»



 

 در تصحیح و یا انجام همه حرکات بدن نقش مؤثری دارد.  -3 (1

 در تقویت و پردازش اغلب اطالعات حسی نقش مهمی دارد.  -2 (2

 کند. یفعالیتهای مربوط به ضربان قلب و تنفس را تنظیم م -4 (3

 شود.های بویایی و بینایی، ابتدا به آن وارد میهای مربوط به گیرندهپیام -1 (4

 ند؟ککدام گزینه، ویژگی نخستین پروتئینی را که ساختار آن شناسایی شد، به درستی بیان می گزینه -240

 کنند. های اکسیژن شرکت میگروههای هم آن در ذخیره مولکول (1

 شود. های ماهیچه اسکلتی افراد بالغ انجام میهمانندسازی ژن رمزکننده آن، درون یاخته (2

 ای میان دو ساختار مارپیچی وجود دارد.در ساختار نهایی آن امکان مشاهده یک ساختار صفحه (3

 شود.های غشایی به دستگاه گلژی منتقل میپس از تولید در شبکه آندوپالسمی توسط کیسه (4

های دیواره روده باریک در اسب، های دیواره................. در گنجشک همانند یاختهول، یاختهبه طور معم گزینه -241

 ......................... توانندنمی

 مواد حاصل از تجزیه سلولز را جذب نمایند. -روده  (1

 های هیدرولیز کننده سلولز را ترشح نمایند. آنزیم -سنگدان  (2

 های رناتن استفاده نمایند.یمهای آنزاز فراورده -معده  (3

 آدنوزین تری فسفات را در سطح پیش ماده بسازند.  - داننهیچ (4

 ؟کندینماور در اسپرمانوسیت اولیه یک مرد را بیان چند مورد، اثرات قطعی فرایند کراسینگ گزینه -242

 شود. در نهایت منجر به ایجاد چهار نوع اسپرماتید می -الف 

 شود. باعث تبادل قطعاتی میان کروماتیدهای خواهری یک کروموزوم می -ب 

 شود. ها در دو کروموزوم میمنجر به تولید ترکیب جدیدی از دگره -ج 

 شود.های جدید باعث تولید تعدادی گامت نوترکیب میبدون پیدایش دگره - د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

 کند؟با توجه به مراحل تولید گامت در یک زن جوان، چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می گزینه -243



 ها دچار اختالل شده استتنظیم بیان برخی ژن (1

 گردد. های حاوی ژن جهش یافته تولید میکامه (2

 شود.نوعی جهش ارثی در ژنوم یافت می (3

 اند. شیمیایی یا فیزیکی مؤثر بوده یزاعوامل جهش (4

 شوند، درست است؟های آن مضاعف میای که سانتریولکدام عبارت، درباره هر یاخته گزینه -249

 گیرد. های آن مورد رونویسی قرار میدر صورت لزوم، هر واحد سازنده ژن (1

 ای متفاوتی است. های درون یاختهبیان هر ژن آن، مستلزم استفاده از آنزیم (2

 گیرند. های دوک شکل میدر کنار هر هسته دیپلوئیدی آن، رشته (3

 پپتیدی است. محصول نهایی هر ژن آن، یک زنجیره پلی (4

 دهد؟میدر هر زنجیره انتقال الکترونی غشای تیالکوئیدهای گیاه بنت قنسول، کدام اتفاق روی  گزینه -250

 کنند. های هیدروژن برخالف شیب غلظت خود، از هر پروتئین غشایی عبور مییون (1

 شوند. های پرانرژی ساخته میقندهای سه کربنی به کمک الکترون (2

 پیوندند.های هیدروژن میهای پرانرژی به یونالکترون (3

 شوند. فیزیک هاانرژی به طور موقت در نوعی ترکیب ذخیره می (4

 نماید؟تکمیل می نادرستی، عبارت زیر را به کدام گزینه گزینه -251

های . در برگ این گیاه، یاختهشودنمیدر برش عرضی ساقه یک گیاه علفی فتوسنتز کننده، مغز ساقه مشاهده »

 «غالف آوندی....................

 کنند. در شرایطی، با مصرف اکسیژن ترکیبات دوکربنه و سه کربنه تولید می (1

 کنند. های مجاور دریافت میمورد نیاز خود را از یاخته آب و مواد معدنی (2

 شوند.های میانبرگ محسوب میترین یاختهجزئی از داخلی (3

4) 𝐂𝐎2 نمایند. را در ترکیبی سه کربنه تثبیت می 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ گزینه -252

 «توانایی............ را دارند،...............های موجود در پالسمای خون انسان که همه یاخته»

 نمایند. در دومین خط دفاعی موجود در بدن شرکت می -خواری بیگانه (1

 باشند. پیوسته بین خون و لنف در گردش می -های لنفاوی استقرار در گره (2

 مانند.در طی حیات خود، از نظر ساختار و اندازه ثابت می -ها عبور از دیواره مویرگ (3



های خودی را از غیر خودی در مغز استخوان، توانایی شناسایی مولکول -ای چرخه یاخته 𝐆2ورود به مرحله  (4

 کنند. پیدا می

 ..............نداردمهندسی ژن شناسی، امکان  گزینه -253

 منجر به تغییر سازوکارهای مولکولی مرتبط با رشد و کیفیت محصوالت گیاهی گردد.  (1

 های جانوری به مطالعه بیماریهای غیرارتی بپردازد. ه یاختههای انسانی ببا انتقال ژن (2

 های ناشی از فعالیت ویروسها نقش ایفا کند.در بهبود مقاومت گیاهان در برابر بیماری (3

 با انتقال ژن، میان افراد یک جمعیت به تولید جاندارانی تراژنی با ویژگیهای مطلوب بپردازد.  (4

در یک فرد سالم، در فاصله زمانی شروع صدای اول قلب تا خاتمه صدای دوم، کدام اتفاق روی  گزینه -254

 ؟ دهدنمی

 افزایش فشار خون در سرخرگ ششی (1

 در منحنی الکتروکاردیوگرام Tثبت موج  (2

 هاکاهش فشار خون درون بطن (3

 در نوار قلب Pثبت موج  (4

سان، بخشی از الیه میانی در ان»چند مورد، برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟  گزینه -255

 «چشم........................

 به صورت برجسته و شفاف درآمده است.  -الف 

 دهد. های عصبی تغییر وضعیت میتحت تأثیر ناقل - ب

 تواند نور را همگرا نموده و بر روی عدسی متمرکز نماید. می -ج 

 ل نماید.های عصبی را به لوب پس سری مغز ارساتواند پیاممی - د
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 ها درست است؟کدام عبارت، در ارتباط با مراحل مصرف یک مولکول گلوکز در همه باکتری گزینه -256

 گردد. تولید می NADHاکسید کربن، در مرحله آزادشدن دی (1

 گردد. ، احیا میNADHهای یک ترکیب آلی با پذیرفتن الکترون (2

 شود.مصرف می +𝐍𝐀𝐃قبل از مصرف پیروویک اسید در سیتوپالسم  (3

 شود. بیشتری می ATPآزاد و صرف تولید  NADHانرژی ذخیره شده در مولکول  (4

 ای به درستی بیان شده است؟چند مورد، درباره قارچ ریشه گزینه -257



 درصد گیاهان دانه دار با قارچها رابطه همزیستی دارند.  90حدود  -الف 

 تواند مواد معدنی مورد نیاز خود را از قارچ تأمین نماید. ریشه ای، گیاه می -در رابطه قارچ  -ب 

 باشد. های زنده فاقد کروموزوم میکند، در برخی یاختهای شرکت میریشه -هر گیاهی که در قارچ  -ج 

 کند.را فقط در اندامکی دوغشایی تثبیت می 𝐂𝐎2کند، ای شرکت میریشه -رابطه قارچ  قارچی که در -د 
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 کدام عبارت، درست است؟ گزینه -258

 تواند تحت تأثیر تجربه، تغییر نماید. هر رفتار غریزی می (1

 تواند نتیجه آزمون و خطا باشد.جانور، میعدم بروز یک رفتار در  (2

 بروز رفتار در هر جانور، مستلزم صدور پیام عصبی از سمت مغز است. (3

 کند.های مختلفی از زندگی هر جانور بروز مینقش پذیری قطعاً در دوره (4

 .........تواند..سازد، میهر هورمون گیاهی که........................... را ممکن می گزینه -259

 های بافتی افزایش یابد. در واکنش به زخم -ها ی سریع میوهرسیدگ (1

 ها در پاسخ به عوامل بیماریزا کاهش یابد. ریزش برگ درختان و میوه (2

 های در حال خواب شود.باعث بیداری دانه -ها جذب آب و امالح برای قلمه (3

 را بیشتر نماید.  ایهای یاختهانعطاف پذیری دیواره -ها میتوز و تقسیم سیتوپالسم یاخته (4

 کنند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می گزینه -260

 « در خط............... دفاعی.............. خط.............. دفاعی، امکان مشاهده............. وجود دارد.»

 های تخریب کننده ساختار عوامل بیگانه آنزیم -دوم  -برخالف  -اول  (1

 فاگوسیتوز عامل مهاجم توسط درشت خوارها  -سوم  -همانند  -دوم  (2

 هاهای سفید از دیواره مویرگتراگذاری گویچه -دوم  -همانند  -سوم  (3

 در فرد بیمار  HIVاختالالت ناشی از ویروس  -دوم  -برخالف  -سوم  (4

 ای انسان، هنگام انجامدر ماهیچه ذوزنقه»کند؟ چند مورد، عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می گزینه -261

 «انقباض...........

 شود. از طول نوارهای روشن سارکومرها کاسته می -الف 

 شود. تر میمربوط به هر سارکومر، به یکدیگر نزدیک Zخطوط  -ب 



 شوند. ها به نوبت منقبض میهای موجود در پارچهرشته -ج 

 گردند.های ضخیم و نازک سارکومرها کوتاه میرشته - د
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 است؟  نادرستساز یک فرد بالغ، های اسپرمکدام گزینه، درباره هر اسپرماتوسیت موجود در لوله گزینه -262

 باشد.های سازنده تاژک میحاوی ژن یا ژن (1

 سازد. های هاپلوئیدی میبا تقسیم خود، یاخته (2

 اور قرار بگیرد.تواند در معرض پدیده کراسینگمی (3

 نوکلئوتیدی است. هر کروموزوم آن دارای چهار رشته پلی (4

در مهندسی ژنتیک، پس از مرحله همانندسازی ژن خارجی واردشده به یاخته میزبان، ابتدا الزم است  گزینه -263

 کدام عمل زودتر از سایرین انجام شود؟

 پالزمید و ژن خارجی توسط عواملی از یکدیگر تفکیک گردند.  (1

 شود. های تکثیر شده اضافه میبه محیط کشت یاختهترکیبی  (2

 شود. های متعدد و یکسان ساخته میاز یک ژن خارجی نسخه (3

 گیرد. توالی خاصی از دنای نوترکیب توسط نوعی آنزیم مورد شناسایی قرار می (4

 نند.کبرخی از جانداران، تنها از یک نوع آنزیم برای رونویسی از محتوای ژنتیکی خود استفاده می گزینه -264

 کدام گزینه، درباره همه این جانداران درست است؟ 

 کنند. خود را درون نوعی اندامک با دو الیه غشایی تولید می ATPهای بخش اعظم مولکول (1

 کنند. های خود ذخیره میقطعاً اطالعات الزم برای ساخت آنزیمها را در مولکول دنای یاخته (2

 اکسید موجود در اطراف خود نقشی ندارنددیهای کربن در کاهش میزان تراکم مولکول (3

 پردازند. ای به رشد و نمو خود میقطعاً بدون انجام فرایند تقسیم یاخته (4

 بینی است؟ نمودهای متنوع تری برای فرزندان قابل پیشنمود، ژناز ازدواج دو فرد با کدام نوع رخ گزینه -265

 Oو مادری با گروه خونی  ABپدری با گروه خونی  (1

 با گروه خونی مثبت  پدر و مادری (2

 زنی ناقل بیماری هموفیلی با مردی سالم (3

 هستند.  PKUزن و مردی که ناقل بیماری  (4

 های پادتن ساز، درست است؟های ترشحی یاختهچند مورد، درباره پروتئین گزینه -266



 در ساختار خود پیوند اشتراکی و غیر اشتراکی دارند.  - الف

 شوند.ساخته میتوسط ریبوزومهای موجود در سیتوپالسم  -ب 

 ها متصل گردند. های موجود در بافتتوانند به بعضی از یاختهمی -ج 

 ...............های دفاعی شوندهای بعضی یاختهتوانند باعث فعالیت آنزیممی - د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

ای که در مرحله پروفاز با توجه به مراحل تخمک زایی در یک فرد بالغ، کدام عبارت در مورد هر یاخته گزینه -267

 قرار دارد، درست است؟  Iمیوز 

 توسط تعدادی یاخته پیکری احاطه شده است. (1

 در ابتدای یک چرخه جنسی به وجود آمده است.  (2

 هد. دمرحله دوم تقسیم میوز خود را خارج از تخمدان انجام می (3

 شود.تحت تأثیر هورمون استروژن به مرحله بلوغ خود نزدیک می (4

 چند مورد درباره رفتار نقش پذیری درست است؟ گزینه -268

 گیرد. های جانوری در خطر انقراض مورد استفاده قرار میدر جهت حفظ گونه -الف 

 کند. بدون تأثیر تجربه در دوره مشخصی از زندگی جانور بروز پیدا می -ب 

 کند. ادگیری نوعی از رفتارهای دیگر جانوری نقش ایفا میدر ی -ج 

 امکان مشاهده آن در جانوران پستاندار نیز وجود دارد. -د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

................. وجود در هر جانوری که.....»کند؟ کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می گزینه -269

 «دارد،........................

 شود.تبادالت گازهای تنفسی بدون دخالت دستگاه گردش مواد انجام می -امکان ترشح فرومونها  (1

 شود. مراحل نهایی رشد و نمو جنین در رحم مادر سپری می -های قرمز بدون هسته گویچه (2

 ش اصلی تشکیل شده است.دستگاه عصبی از دو بخ -گردش خون مضاعف  (3

 ها بیشتر از فشار تراوشی است. فشار اسمزی در انتهای مویرگ -رگ پشتی  (4

 است؟  نادرستکدام عبارت، درباره مریستمهای نخستین موجود در ریشه هویج،  گزینه -270

 شود.در بخشهایی از پوست یافت می (1

 گردد. های غیرزنده محافظت میتوسط یاخته (2

 در تشکیل سه گروه بافت اصلی نقش دارد.  (3



 تواند در شرایطی سرعت تقسیم خود را کاهش دهد. می (4

توان بیان داشت که هوای.....................، جزئی از با توجه به منحنی اسپیرو گرام در یک فرد سالم، می گزینه -271

 شود. ظرفیت تنفسی محسوب می

 ذخیرة دمی همانند هوای باقی مانده (1

 همانند هوای مرده  ذخیره دمی (2

 ذخیره بازدمی برخالف هوای مرده (3

 باقی مانده برخالف هوای ذخیره دمی  (4

 بینی است؟های متنوع تری قابل پیشبرای کدام نوع صفت در جمعیت انسانها، ژنوتیپ گزینه -272

 هموفیلی  (1

 فنیل کتونوری  (2

 Rhگروه خونی  (3

 ناخالص  ABOگروه خونی  (4

 است؟ نادرستستانی در جانوران کدام عبارت، در ارتباط با رفتار رکود تاب گزینه -273

 شود. های خشکسالی انجام مینوعی رفتار ژنی که در پاسخ به دوره (1

 شود. منجر به کاهش سوخت و ساز جانور در یک دوره مشخصی از سال می (2

 های بدن همراه خواهد بود.قطعاً با کاهش میزان اکسیژن رسانی به یاخته (3

 فی غذا و آب، وجود ندارد. امکان بروز آن به هنگام وجود مقدار کا (4

 کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می گزینه -274

 .....«رو، بخش شماره...................، معادل بخشی از مغز انسان است که............در شکل روبه»

 

 در حفظ تعادل و انجام حرکات ماهرانه، نقش اصلی را دارد.  -3 (1



 های حسی، حرکتی و ارتباطی است. شامل بخش -2 (2

 کند. های مربوط به ضربان قلب و تنفس را تنظیم میفعالیت -4 (3

 پردازد.به پردازش اطالعات بویایی و بینایی می -1 (4

 های موجود در برگ گیاه گندم، درست است؟ کدام عبارت، درباره همه روزنه گزینه -275

 پردازند.میبه مبادله گازهای تنفسی با محیط خارج  (1

 در تداوم شیره خام در آوندهای چوبی نقش دارند.  (2

 شوند.تحت تأثیر آبسیزیک اسید بسته می (3

 شوند. ای باز میدر پی افزایش فشار ریشه (4

 در بدن یک انسان سالم، هر آنزیمی که......................، به طور حتم.......................... گزینه -276

 کند. در انجام نوعی واکنش آبکافت فعالیت می -کند صرف میضمن فعالیت خود مولکول آب م (1

با همکاری شبکه آندوپالسمی و دستگاه گلژی فعال  -شود های خارج از یاخته میباعث افزایش سرعت واکنش (2

 شود. می

در محل ذخیره موقت محصوالت کبدی یافت  -کند ترین لیپیدهای رژیم غذایی شرکت میدر گوارش فراوان (3

 شود. نمی

منجر به افزایش میزان آمینواسیدهای محل  -های موجود در لوله گوارش است دارای جایگاه فعال برای پروتئین (4

 شود. فعالیت خود می

در مجموع چند نوع ژنوتیپ و فنوتیپ در جمعیت  ABOو  Rhدر انسان برای دو نوع گروه خونی  گزینه -277

 شود؟یافت می

1) 26                    2 )18                  3 )8                 4 )14 

با توجه به یک یاخته فتوسنتز کننده در برگ لوبیا، کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل  گزینه -278

 کند؟می

 «در............... تیالکوئید.......... کلروپالست،...............»

 نماید. آنزیم تجزیه کننده مولکول آب فعالیت می -فضای میان دو غشای همانند  -فضای  (1

 های جاذب نور به همراه تعدادی پروتئین وجود دارندمولکول -برخالف غشای درونی  -غشای  (2

 شود.ترکیب شش کربنی ناپایدار تولید می -همانند فضای محصور شده توسط غشای درونی  -فضای  (3

 گردد. های قندی ذخیره میهای برانگیخته در مولکولانرژی الکترون -نی برخالف غشای بیرو -غشای  (4



گیاه...................... با الگوی نورگیری زیر، سرالد رویشی جوانه را به سرالد زایشی تبدیل کند و مشابه  گزینه -279

 این الگو در................. برقرار است.

 پاییز  -تواند داوودی، نمی (1

 تابستان  -تواند شبدر، می (2

 تابستان –تواند شبدر، نمی (3

 پاییز  -تواند داوودی، می (4

های در فرایند رشد و متاستاز یاخته»کند؟ کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می گزینه -280

 «سرطانی،.............

 کنند. ها به دستگاه لنفی مجاور راه پیدا میهای سرطانی، یاختهبالفاصله پس از شروع تهاجم یاخته (1

 کنند. ها در بافت گسترش پیدا میهای لنفی مجاور، یاختههای سرطانی به بخشپیش از ورود یاخته (2

 شود.یهای همان بافت آغاز مهای سرطانی در بافت، تهاجم به یاختهپس از گسترش یاخته (3

 شود. های دورتر، تنها از طریق لنف انجام میهای سرطانی به بافتانتشار یاخته (4

ای مغز ساقه لوبیا، آکنههای پرانرژی در اندامکهای دوغشایی یک یاخته نرمبه منظور تولید مولکول گزینه -281

 شود؟کدام واکنش انجام می

 د. شوتولید می +𝐍𝐀𝐃همزمان با پیدایش هر ترکیب چهار کربنی،  (1

 گردد. در مرحله تولید ترکیب پنج کربتی، نوعی مولکول پرانرژی مصرف می (2

 شود.اکسید کربن محیط افزوده میهمزمان با تشکیل ترکیب دو کربنی، بر مقدار دی (3

 گردد. مصرف می ATP 2با شکسته شدن ترکیب شش کربنی دوفسفاته به دو ترکیب سه کربنی یک فسفاته،  (4

 دهد؟به دنبال مرگ گلبولهای قرمز پیر، کدام اتفاق روی میدر یک فرد بزرگسال،  گزینه -282

 تولید بیلی روبین در کیسه صفرا (1

 انتقال آهن به مغز استخوانهای پهن  (2

 تجزیه هموگلوبین بدون مصرف انرژی زیستی (3

 های کبد و طحال تجزیه کامل گلوبین توسط یاخته (4

 ... تثبیت کند، در نور و گرمای زیاد...................اکسید کربن را فقط.............هر گیاهی که قادر است دی گزینه -283

 کند. اکسید را با یک ترکیب سه کربنی ترکیب میکربن دی -هنگام شب  (1

 میسازد.  NADHبدون حضور اکسیژن،  -توسط چرخه کالوین  (2

 شود.فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو را باعث می -هنگام روز  (3



 سازد. کربنی می قند سه -در ترکیب چهار کربنی  (4

های بو، تحریک ای است که مستقیمًا توسط مولکولهای تمایزیافتهدر انسان، کدام ویژگی یاخته گزینه -284

 شوند؟می

 دار قرار دارند. های پوششی مژکدر البه الی یاخته (1

 هر دندریت آن به یک مژک، تمایز یافته است.  (2

 د.نماینمایع مخاطی را در بخش فوقانی حفرات بینی ترشح می (3

 کنند. های توب بویایی ایجاد میتغییری در پتانسیل الکتریکی یاخته (4

به طور معمول در یک جمعیت، نوترکیبی »کند؟ کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می گزینه -285

 «ممکن است.....................

 در نتیجه تبادل قطعاتی میان فامینکهای خواهری انجام شود.  (1

 های جدید، بر تنوع ژنتیکی یک جمعیت بیفزاید. با ایجاد دگره (2

 تن انجام شود. های دارای تنها یک نسخه از هر فامدر یاخته (3

 منجر به افزایش توان بقای افراد موجود در آن جمعیت شود.  (4

 کند؟ تکمیل می نامناسبکدام گزینه، عبارت زیر را به طور  گزینه -286

 «راند،.............خون تیره را دریافت و سپس به خارج میدر هر مهره دار بالغی که قلب، »

 اسکلت درونی از سه نوع استخوان تشکیل شده است.  (1

 شود. ای مشاهده میهای ماهیچهانواع مختلفی از بافت (2

 شود. ها وارد میبخشی از پالسمای خون به فضای میان یاخته (3

 رود.ه قلب میخون پس از تبادالت گازی در دستگاه گوارش، ابتدا ب (4

اند و در کیسه گرده شاه کدام گزینه، درباره هر یک از چهار یاخته هاپلوئیدی که به یکدیگر چسبیده گزینه -287

 شوند، صحیح است؟ پسند یافت می

 دو دیواره داخلی و خارجی دارد. -الف 

 شود. یک دانه گرده رسیده محسوب می -ب 

 ایجاد کند.  ای متشکل از چهار یاخته راتواند مجموعهمی -ج 

 شود.ای با دو مجموعه کروموزومی ایجاد میاز تقسیم یاخته - د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 



ای از نوعی تقسیم یک یاخته جانوری، اتصال هر کروموزوم به یک رشته پروتئینی دوک در مرحله گزینه -288

 ین تقسیم قطعاً،...............شود. در اتقسیم مشاهده می

 شوند. های همتا پس از قرارگیری در کنار یکدیگر، فشرده میکروموزوم (1

 شود. های دو کروماتیدی از یکدیگر، پوشش هسته تشکیل میپس از جداشدن کروموزوم (2

 های دختری تشکیل خواهند شد.با جداشدن کروماتیدهای خواهری از یکدیگر کروموزوم (3

 شود. های خارج شده از دستگاه گلژی، میان یاخته به دو قسمت تقسیم مییز کیسهبا اتصال ر (4

به دنبال افزایش ترشح انسولین در خون »کند؟ چندو مورد، عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می گزینه -289

 ..............«هر فرد،.....

 یابد. های سنتز آبدهی در عضالت بدن افزایش میمیزان واکنش -الف 

 شود. های بدن افزوده میبر میزان تولید انرژی یاخته -ب 

 شود. های بدن تسهیل میورود گلوکز به اغلب یاخته -ج 

 یابد.تجزیه چربی در محیط داخلی بدن کاهش می - د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

بارز هستند  Eو  Dباشند و بر الل هم توان می Cو  A، Bژنی در خرگوش دارای پنج نوع الل است و الل  گزینه -290

 (n2شود؟ )خرگوش بارز است. چند نوع فنوتیپ در جمعیت برای این ژن مشاهده می Eنیز بر الل  Dو الل 

1) 8                       2 )7                     3 )9                        4 )10 

 در جنین انسان، خون سیاهرگ بند ناف............... خون............... ماهی،............... است.  گزینه -291

 روشن –سیاهرگ شکمی  -همانند  (1

 تیره  -سرخرگ آبششی  -برخالف  (2

 روشن –سرخرگ پشتی  -همانند  (3

 تیره  -سرخرگ شکمی  -برخالف  (4

 وست درخت، قادر به.................. هستند. های تشکیل دهنده پیراپگروهی از یاخته گزینه -292

 جایی شیره خامجابه (1

 انتقال شیره پرورده  (2

 در اندامکی دوغشایی 𝐂𝐎2تثبیت  (3

 تولید ترکیب شش کربن دوفسفاته  (4

http://konkursara.com


دهد. در این های................... رخ میدر یک دختر بالغ، افزایش شدیدی در میزان ترشح هورمون گزینه -293

 یابد.ترتیب افزایش و کاهش میفرد،........... به 

 کلسیم خون و ذخیره چربی بدن  -یددار تیروئید  (1

 ترشح هورمون آزاد کننده و غلظت ادرار  -موجود در هیپوفیز پسین  (2

 های جنسی و ضخامت دیواره رحمترشح هورمون -هیپوفیزی مؤثر بر تخمدان  (3

 در بافت زیر پوستهای کالژن فشار خون و میزان رشته -بخش قشری غدد فوق کلیه  (4

 باشد؟ تواندنمیدر مناطقی که ماالریا شایع است، بیانگر کدام مورد  𝐇𝐛𝐒افزایش فراوانی دگر  گزینه -294

 شود. برتری افراد ناخالص مانع حذف دگره بیماری زا از خزانه ژنی می (1

 تواند تغییر کند. با تغییر شرایط محیط، سازگاری یک دگره می (2

 شود.اطق، باعث بقای جمعیت میدر این من 𝐇𝐛𝐒وجود دگرة  (3

 نسبت به ماالریا مقاوم اند.  𝐇𝐛𝐒برخی افراد دارای دگره  (4

 های موجود در استرپتوکوکوس نومونیا، درست است؟RNAکدام عبارت، درباره همه  گزینه -295

 پپتید را به همراه دارند. الگوی ساختن چند پلی (1

 در بیشتر بخشهای خود، توالی نوکلئوتیدی مشابهی دارند.  (2

 اند. در پی اتصال رنابسپاراز به جایگاه اتصال فعال کننده ساخته شده (3

 شوند.انداز ژن ساخته میدر پی اتصال نوعی آنزیم به توالی راه (4

 است؟ نادرستهای تجزیه کننده قند شیر در اشرشیاکالی، کدام عبارت، درباره تنظیم بیان ژن گزینه -296

 تجزیه کننده الکتوز همزمان شود.  هایتواند با عدم بیان ژنبیان ژن مهار کننده می (1

 شوند. های تجزیه کننده الکتوز با یک نوع آنزیم رونویسی میژن پروتئین مهار کننده و ژن (2

 تواند پس از عبور از غشای پالسمایی به پروتئین مهار کننده متصل شود.ترکیبی دی ساکاریدی می (3

 شود. کننده آن فراهم میکان رونویسی از ژن تنظیمبه دنبال بروز تغییراتی در شکل پروتئین مهارکننده، ام (4

 شوند، درست است؟ چند مورد، درباره همه سازوکارهایی که موجب ایجاد گوناگونی در جمعیت می گزینه -297

 دهند.فقط در طی تولیدمثل جنسی رخ می -الف 

 شوند. های جدید میموجب ایجاد دگره -ب 

 د.از نیروهای برهم زننده تعادل جمعیت هستن -ج 

 دهند.در شرایطی توانایی بقای جمعیت را افزایش می - د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 



های دیواره روده کور در اسب، های دیواره................. در گنجشک همانند یاختهیاخته گزینه -298

 توانند.................نمی

 ل از تجزیه سلولز را جذب نمایند. مواد حاص -روده  (1

 های هیدرولیز کننده سلولز را ترشح نمایند. آنزیم -چینه دان  (2

 در مجاورت با واحدهای سازنده سلولز قرار گیرند. -معده  (3

 آدنوزین تری فسفات را در سطح پیش ماده بسازند.  -سنگدان  (4

 دهد؟کدام مورد، قبل از سایرین رخ می در یک فرد بالغ، پس از فعال شدن انعکاس تخلیه مثانه، ابتدا گزینه -299

 شود. ورود ادرار به میزراه به صورت ارادی آغاز می (1

 شوند. های کششی در دیواره مثانه تحریک میگیرنده (2

 شود.های حلقوی در نواحی پایین مثانه کاسته میاز انقباض ماهیچه (3

 شوند. های عصبی مهاری، توسط آکسون متصل به اسفنکتر داخلی ترشح میناقل (4

 کدام عبارت، درباره دستگاه عصبی انسان، درست است؟ گزینه -300

 شود. در یک عصب نخاعی، پیام هر رشته عصبی به طور مستقل به یاخته دریافت کننده بعدی منتقل می (1

 شود. قشر خاکستری مخ وارد میانواع پیامهای تولیدشده در هر اندام حسی، ابتدا به  (2

 باشند.های موجود در پوشش خارجی هر عصب، بسیار به یکدیگر نزدیک مییاخته (3

 کند.ای تا انتهای خود هدایت میرشته بلند هر نورون، پیام عصبی را از جسم یاخته (4

لبه برگ  های موجود درهای آب به صورت مایع از طریق روزنهبه طور معمول در کدام شرایط مولکول گزینه -301

 شود؟بعضی از گیاهان علفی دفع می

 ها از یکدیگر های نگهبان روزنهافزایش مکش تعرقی و دور شدن یاخته (1

 ها به یکدیگر های نگهبان روزنهای و نزدیک شدن یاختهکاهش فشار ریشه (2

 های تار کشنده و کاهش میزان رطوبت هوا زیادشدن فشار اسمزی در یاخته (3

 ر داخل آوندهای چوبی و اشباع بودن اتمسفر از بخار آبباالرفتن فشار آب د (4

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟ گزینه -302

...... .........کند، همانند هورمونی که باعث..ها عمل میها مخالف جیبرلینهورمونی که از نظر تأثیر بر جوانه زنی دانه»

 ............«شود،.می

 یابد. دهای مربوط به مقاومت گیاه کاهش میدر فراین -ها ریزش برگ (1



 یابد. های محیطی افزایش میدر هنگام تنش -ها تسریع و افزایش رسیدگی میوه (2

 دهد.های جانبی گیاه را تحت تأثیر قرار میرشد جوانه -ای های یاختهانعطاف پذیری دیواره (3

 ه رشد گیاه را محدود کند. های مربوط بتواند در شرایطی میزان واکنشمی -ها ریزش میوه (4

 کدام عبارت، درباره هر رفتار جانوری درست بیان شده است؟  گزینه -303

 شود.منجر به افزایش شانس بقای فرد می (1

 نماید. های مداوم تغییر میدر پاسخ به محرک (2

 شود.منجر به تغییر مصرف انرژی در بدن فرد می (3

 ود. شبا استفاده از آزمون و خطا یا تجارب گذشته انجام می (4

های ذخیره کننده هوا در دو طرف گردن و کدام عبارت، ویژگی جاندارانی است که دارای کیسه گزینه -304

 های بازو هستند؟استخوان

 کند. مواد غذایی پیش از ورود به سنگدان از معده جانور عبور می (1

 شود. نیروی حاصل از انقباض هر ماهیچه، به یک استخوان منتقل می (2

 شود.بافتها با عبور از دهلیزها به درون بطن راست وارد میخون تیره خروجی از  (3

 کنند. های مالپیگی به روده تخلیه میماده نیتروژن دار سمی خود را از طریق لوله (4

 ها با............... در این است که.....................وجه مشترک همه سیانوباکتری گزینه -305

 دهند. به حیات ادامه میای بدون کمک مایع بین یاخته -جلبکهای سبز  (1

 کنند. نیتروژن جو را به نیتروژن قابل استفاده برای گیاه تبدیل می -ها ریزوبیوم (2

 کنند.منتقل می aهای گیرنده نور را به کلروفیل های آنتنانرژی الکترون -گیاهان جالیزی  (3

 ی رابطه همزیستی برقرار کنند. توانند با جانداران فتوسنتز کننده پریاختهامی -های آمونیاک ساز باکتری (4

 در هر نیم کره مخ انسان، لوب آهیانه و لوب گیجگاهی به ترتیب، با چند لوب دیگر مرز مشترک دارند؟ گزینه -306

  2و  2( 4                 3و  2( 3              3و  3( 2                 2و  3 (1

 قطعاً.....................در فرایند ساخت واکسن مفید و مطمئن،  گزینه -307

 دخالت دارد.  DNAآنزیم لیگاز، در اتصال ژن غیر بیماری زا به یک مولکول  (1

 شود. بخشی از ژنوم عامل بیماریزا، به یک جاندار غیربیماری زا منتقل می (2

 گیرد. ژن بیماری زای میکروب، در ژنوم یک عامل غیر بیماری زا قرار می (3

 شود. توسط یک جاندار تراژنی تولید میآنتی ژن عامل بیماری زا،  (4



 های خونی یک فرد بالغ، درست است؟کدام عبارت، در مورد همه گویچه گزینه -308

 شوند. ای مضاعف میچرخه یاخته 𝐆2ها طی مرحله ریز لوله (1

 اند. های بنیادی میلوئیدی مغز استخوان تشکیل شدهاز تقسیم یاخته (2

 شوند. ای اطراف آن میهای خاصی باعث پایداری پوشش هستهپروتئین (3

 های لیپیدی با ساختار حلقوی در هر دو الیه غشایی قابل مشاهده اند. مولکول (4

 ایکنند، چه مشخصهدر انسان، همه رگهایی که خون قلب را به سمت بافتهای مختلف بدن هدایت می گزینه -309

 دارند؟

 شود. یتغییر حجم آنها به صورت موجی در طول آنها هدایت و به صورت نبض احساس م (1

 های بافت پوششی در دیواره آنها وجود دارد. یک الیه از سلول (2

 شود.های صاف حلقوی فراوان یافت میدر دیواره آنها، ماهیچه (3

 در درون آنها، همواره خون به طور پیوسته جریان ندارد.  (4

پذیر وقوع کدام یک از اتفاقات زیر در مسیر تولید انبوه نوعی ژن به روش مهندسی ژنتیک، امکان گزینه -310

 بود؟ نخواهد

 ورود دیسک حاوی ژن خارجی به یاخته میزبان بدون عبور از دیوارها  (1

  نوترکیب دنایهای برش دهنده در مسیری به غیر از ساخت استفاده از آنزیم (2

 های برش دهنده جهت ورود یک ژن خارجی به دیسکآنزیماستفاده از انواعی از  (3

 های رنابسپاراز استخراج دیسک مورد نیاز از نوعی یاخته دارای انواع مختلفی از آنزیم (4

 است؟ نادرستبه طور معمول، کدام عبارت درباره اتفاقات پس از تشکیل زیگوت در انسان،  گزینه -311

 رد. گیره رحم، ترشح پروژسترون توسط جسم زرد صورت میدر زمان قرار گیری توده بالستوسیست در جدار دیوا (1

 در زمان شروع تقسیمات میتوزی سلول تخم، مرحله فولیکولی تخمدان متوقف گردیده است.  (2

 د.آیای به شکل یک توپ توخالی در میدر زمان رسیدن سلول تخم به رحم، توده یاخته (3

 کنند.آن به سرعت رشد میهای اطراف در زمان شروع عمل جایگزینی، جنین و پرده (4

 کنند، درست است؟چند مورد، درباره او گلناهایی که در حضور نور فعالیت می گزینه -312

 کند. جا میهای مختلفی را جابهبا استفاده از انرژی حاصل از انتقال الکترون، یون -الف 

 های دو غشایی خود، توانایی تولید بسپار را دارند. در داخل اندامک -ب 

 های قندی سه کربنه بسازند. ، مولکولATPانند با استفاده از تومی -ج 

 کنند.تولید می ATPفقط به کمک زنجیره انتقال الکترون مولکول  - د
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 ژنی باشد؟تواند وجه مشترک فرایندهای رانش دگرهای و شارش کدام گزینه می گزینه -313

 شوند. منجر به کاهش تعداد افراد موجود در یک جمعیت می (1

 شوند. منجر به افزایش تنوع برخی از دگرهها در یک نوع جمعیت می (2

 شوند.با تغییر فراوانی دگرهها، منجر به سازش یک جمعیت با محیط می (3

 کنند. های ژنی میان جانداران یک نوع جمعیت عمل میدر افزایش شباهت (4

در »؟ کندتوجه به یک یاخته میان برگ لوبیا، کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور مناسب کامل میبا  گزینه -314

چرخه کالوین................ مرحله اول تنفس یاخته ای، در پی تغییر در مولکول........................ ترکیب کربن دار 

 « شود.یک فسفانه تولید می

  سه کربنۀ دوفسفاته -برخالف  (1

 شش کربنۀ دوفسفاته  -همانند  (2

 پنج کربنه تک فسفاته  -برخالف  (3

 سه کربنه تک فسفاته  -همانند  (4

 با توجه به شکل مقابل، کدام عبارت درست است؟ گزینه -315

 

 

 

 

 ، دو مجموعه کروموزوم همتا دارد. «4»برخالف بخش « 3»بخش  (1

 شود. ، جزئی از رویان گیاه جدید محسوب می«1»برخالف بخش « 4»بخش  (2

 شود.، به هنگام رویش دانه از زیر خاک خارج می«2»برخالف بخش « 1»بخش  (3

 گیرد.، مواد غذایی مورد نیاز خود را مستقیمًا از آندوسپرم می«2»برخالف بخش « 3»بخش  (4

پس از آمیزش میان گیاه گل مغربی طبیعی و »کند؟ کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می گزینه -316

 .........«جهش یافته،.......

 های نارس از طریق تقسیم کاستمان را خواهد داشت. گیاه حاصل توانایی تولید گرده (1

 کروموزوم غیرهمتا خواهد داشت.  7زیگوت حاصل در هر مجموعه کروموزومی خود  (2

 گیاه حاصل توانایی انجام آمیزش با افراد هم گونه خود را خواهد داشت. (3



 مجموعه کروموزمی است.  هایی با چهاردانه حاصل حاوی یاخته (4

 های زنده قورباغه آفریقایی، صحیح است؟ کدام گزینه، در مورد یاخته گزینه -317

 کند. پپتید شرکت میهر یک از کدون ها، تعیین کننده آمینواسیدی است که در ساختار پلی (1

 شوند.مراز رونویسی میپلی RNAهای مورد نیاز برای ترجمه، توسط یک نوع RNAهمه  (2

 شوند.از همواره به صورت غیر تصادفی رونویسی میسmRNAهای ژن (3

 شوند. ها پس از کوتاه شدن به سیتوپالسم وارد میRNAهمه  (4

 ای گوش انسان، قرار دارند؟ هایی است که در دیواره مجاری نیم دایرهچند مورد، ویژگی بیشترین یاخته گزینه -318

 در دو سمت خود اجزای رشته مانندی دارند. -الف 

 فواصل بسیار اندکی وجود دارد. در بین آنها  -ب 

 شود. های آنها تحت تأثیر مایع گوش درونی خم میمژک -ج 

 های عصبی را به لوب گیجگاهی مخ ارسال نمایند.توانند پیاممی - د
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های مناطق کم آبی در پاسخ به گرما و خشکی کدام عبارت، درباره سازگاری گیاهان ساکن اکوسیستم گزینه -319

 است؟ نادرستزیاد، 

 شود. ها وارد گیاه میاکسید کربن از طریق روزنهدر هنگام شب، دی (1

 شود. های چرخه کالوین میدر هنگام روز، فرایندی مانع انجام واکنش (2

 یابد.ها انتشار میکربن آزادشده به درون کلروپالستاکسید در هنگام روز، دی (3

 شود. اکسید کربن، به یاخته مجاور منتقل نمیدر هنگام شب، اسیدهای آلی ناشی از تثبیت دی (4

 دهد؟ چند مورد، ویژگی همه عضالت داخل کره چشم انسان را نشان می گزینه -320

 کنند. فرامین دستگاه عصبی پیکری را دریافت می -الف 

 ای دارند. هایی تک هستهمخطط هستند و یاختهغیر  - ب

 در دقت و تیزبینی چشم نقش دارند. -ج 

 با مایع زاللیه در تماس هستند. - د
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 کدام عبارت، در مورد تاالموسهای مغز گوسفند، صحیح است؟  گزینه -321

 .آیندمیانی به حساب میجزئی از مغز  (1



 د.توسط رابطی به یکدیگر اتصال دارن (2

 اند..در دیواره بطن چهارم مستقر شده (3

 کنند. نخاعی را ترشح می -های خود مایع مغزی توسط مویرگ (4

پس از افزودن الکتوز به محیط کشت باکتری اشرشیاکالی، کدام عبارت، درباره این دی ساکارید  گزینه -322

 درست است؟ 

 شود.به درون باکتری منتقل میپس از تجزیه  (1

 تواند به اپراتور متصل گردد. همانند مهار کننده می (2

 شود تا ژن سازنده پروتئین مهار کننده روشن شود. سبب می (3

 کند. تغییری در شکل فضایی پروتئین متصل به اپراتور ایجاد می (4

کدام عبارت، درباره همه جانورانی که بین خون و مایع میان بافتی آنها، جدایی وجود دارد، درست  گزینه -323

 است؟ 

 شود. شباهت اساسی در ساختار استخوانهای آنها دیده می (1

 شود. های خونی در مغز استخوان آنها ساخته میترین سلولفراوان (2

 فته است.ای برای تنفس تمایز یادر درون بدن آنها، بخش ویژه (3

 کنند. مواد زائد نیتروژن دار خود را با کمک مثانه موجود در سیستم ادراری دفع می (4

 کدام گزینه، درست بیان شده است؟  گزینه -324

 شود. در سیرابی گاو برخالف روده باریک اسب، گوارش سلولز انجام می (1

 گردد. های گوارشی جانور ترشح میدر هزارالی گاو برخالف معده اسب، آنزیم (2

 سیرابی گاو برخالف روده بزرگ اسب، میکروبهای تجزیه کننده سلولز وجود دارند.در  (3

 شود.در روده باریک گاو برخالف روده بزرگ اسب، مواد حاصل از گوارش سلولز جذب می (4

 های مترشحه از غده تیروئید انسان، صادق است؟ چند مورد، درباره همه هورمون گزینه -325

 رند.گذابر بافت استخوان تأثیر می -الف 

 تأثیرند. ها بیبر ترشح مواد از یاخته -ب 

 های اسکلتی نقش دارند.در انقباض ماهیچه -ج 

 گذارند.ها در بافت هدف اثر میبر بیان ژن - د
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، در صورت جدانشدن (n2=  14مغربی ) در مراحل تقسیم کاستمان یک یاخته بافت خورش در گل گزینه -326

 یک جفت از....................... در تقسیم.............. کاستمان، قطعاً.............

 ها عدد کروموزومی غیرطبیعی دارند. همه کامه -اول  -کروماتیدها  (1

 تن بیشتری هستند. ها دارای فامنیمی از کامه -اول  -ها کروموزوم (2

 تن کمتری هستند.نیمی از کامهها، دارای فام -دوم  -کروماتیدها  (3

 ها عدد کروموزومی غیر طبیعی دارند. همه کامه -دوم  -ها کروموزوم (4

کنند، چه ویژگی های موجود در مواد غذایی گاو شرکت میهایی که در تجزیه کربوهیدراتیاخته گزینه -327

 مشترکی دارند؟

 تأثیر هستند. در کاهش آب مواد غذایی بی (1

 ان اصلی گوارش شیمیایی و جذب غذا قرار دارند. در مک (2

 فرستند.های دیواره لوله گوارش میهمه مواد دفعی خود را به مویرگ (3

 توانند بدون دخالت اکسیژن، ترکیبات سه کربنی فسفات دار بسازند. می (4

هر به طور معمول در یک فرد بالغ، »کند؟ کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می گزینه -328

 «اووسیتی که................... دارد،.........................

 کند.دو سلول نابرابر ایجاد می -در لوله فالوپ وجود  (1

 در درون تخمدان به وجود آمده است.  -دو جفت سانتریول  (2

 سازد. یک سلول جنسی را می -های مضاعف شده کروموزوم (3

 دهد. یم را تشکیل میدوک تقس -های پیکری در اطراف خود سلول (4

 ای دارد؟ هر یک از مراکز مغزی در انسان، چه مشخصه گزینه -329

 در باالی ساقه مغز قرار گرفته است. (1

 کند. های عصبی را تولید میدهندهفقط انتقال (2

 های عصبی و غیر عصبی تشکیل شده است. از یاخته (3

 پردازد.به پردازش اطالعات حسی مربوط به همه نقاط بدن می (4

 نه، درباره هر نوع رفتار شرطی شدن، درست است؟ کدام گزی گزینه -330

 کند.در پی استدالل، پاسخ مناسبی از جانور بروز می (1

 کند. در طی بروز آن، اعصاب پیکری نقش مهمی ایفا می (2

 تنها یک محرک، برای شکل گیری و بروز رفتار، مؤثر است. (3



 شود.میبا فرایند تکرار، نوعی رفتار ژنتیکی در جانور دچار تحول  (4

 ترین نوع هموفیلی، درست است؟کدام گزینه، در مورد شایع گزینه -331

 هر فرد دارای یک دگره بیماری، مشکلی در انعقاد خون ندارد.  (1

 شود. بیان نمی VIIدر این بیماران، ژن مؤثر در ساخت عامل انعقادی  (2

 .است میلوئیدی بنیادی ہهر فرد بیمار، دارای دو دگره بیماری در باخت (3

 تواند دارای چند دگره بیماری در نوعی یاخته سالم خود باشد. مار، میهر فرد بی (4

های لیپاز به دستگاه گلژی، کدام اتفاق روی های پانکراس انسان، پس از ورود مولکولدر یاخته گزینه -332

 دهد؟می

 زنند. هایی غشایی از شبکه آندوپالسمی به بیرون جوانه میکیسه (1

 کنند. خته حرکت میهای حاوی لیپاز به سوی غشای یاکریچه (2

 شوند.های آندوپالسمی وارد میپپتیدهای ساخته شده به درون شبکهپلی (3

 گردند. های غشایی خارج شده از دستگاه گلژی، مستقیمًا با غشای یاخته ادغام میکیسه (4

منفی دارد، ازدواج کرده  Aمثبت با زنی سالم که گروه خونی  Bمردی مبتال به هموفیلی با گروه خونی  گزینه -333

منفی و مبتال به هموفیلی و همچنین پسری که به علت  Oاست. در بین فرزندان آنها، دختری با گروه خونی 

 ها درشود. با توجه به فراوانی زادهناتوانی در تجزیه فنیل آالنین دچار معلولیت ذهنی شده است، دیده می

 تر است؟ در این خانواده محتمل مربع پانت، تولد فرزندی با کدام رخ نمود

 فرزند مبتال به هموفیلی (1

 مثبت  Aفرزندی با گروه خونی  (2

 پسری که به فنیل کتونوری مبتال نیست. (3

 فرزندی با رخ نمود مشابه یکی از والدین  (4

نوعی را که توسط رنابسپاراز................ »کند؟ کامل می نامناسبچند مورد، عبارت مقابل را به طور  گزینه -334

 .........«تواند.شود، میایجاد می

 مستقیمًا در پروتئین سازی دخالت کند.  - 1نوع  -الف 

 . یابد اتصال پادرمزه به خود، ۂتوسط هر رمز -2نوع  -ب 

 از طریق پادرمزه، به آمینواسید ویژه خود متصل شود.  -3 نوع - ج

 ای به آمینواسیدهای مختلف اتصال یابد.توسط توالی ویژه - 3نوع  - د
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 هر رفتاری که........................، قطعاً.......................... گزینه -335

های خود فرد را به صورت غیرمستقیم تضمین بقای ژن -شود باعث افزایش شانس بقای جانوران دیگر می (1

 کند. می

 دهد. موفقیت تولیدمثلی جانوری دیگر را افزایش می -شود به صورت دگرخواهی انجام می (2

 به نفع خود فرد اجرا کننده رفتار نخواهد بود. -شود به صورت دگرخواهی انجام می (3

 آید. نوعی رفتار دگرخواهی به حساب می -شود باعث کاهش احتمال بقای جانور می (4

 های مختلف ریشه گیاه لوبیا، صادق است؟ کدام عبارت، در مورد یاخته گزینه -336

 های متفاوتی وجود دارد. های فعال تار کشنده، مجموعه ژنهای مریستمی و یاختهدر یاخته (1

 کند. یق تولید یک آنزیم تأثیر خود را اعمال میهای پارانشیمی، هر ژن از طردر یاخته (2

 های تار کشنده یکسان است.های مریستمی و یاختهها در یاختهمحصول بعضی ژن (3

 ها غیرفعال هستند. های پارانشیمی زنده، بعضی از ژنفقط در یاخته (4

، کمتر از C توان بیان داشت که................ در هنگام ثبت نقطهبا توجه به منحنی زیر، می گزینه -337

 نقطه...................... است.

 

 

 

 

 

  D -ها حجم خون بطن (1

  D -های باز قلب تعداد دریچه (2

  B -ای دهلیزها طول تارهای ماهیچه (3

 B -فشار خون در ابتدای سرخرگ آئورت  (4

شود. این بیماری، قطعاً نوعی صفت................... در الگوی توارث نوعی بیماری،.................... مشاهده می گزینه -338

 محسوب.............. 

 شود. نمی -وابسته به جنس  -والدین بیمار با فرزند سالم  (1

 شود. می -مستقل از جنس  -والدین بیمار با دختر سالم  (2

 شود. می -وابسته به جنس نهفته  -الم مرد بیمار با مادر س (3



 شود.نمی -وابسته به جنس نهفته  -والدین سالم با فرزند بیمار  (4

 است؟ نادرستکدام عبارت، درباره یک جمعیت طبیعی،  گزینه -339

 های آن شود. تواند سبب افزایش تنوع دگرهبیش از یک عامل، می (1

 ن عمل نماید. تواند در جهت افزایش نوعی از دردهای آانتخاب طبیعی، می (2

 تواند ناشی از افزایش تنوع دگرههای آن باشد.کاهش توان زیستی افراد، می (3

 های نامطلوب آن مؤثر است. هر عامل تغییردهنده فراوانی دگرهها، بر کاهش دگره (4

در انسان، کاهش غیرطبیعی »کند؟ چند مورد، عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می گزینه -340

 «شود تا................. کاهش یابد.ب میهورمون.............، سب

 های اسمزی در زیرنهنج تحریک گیرنده -ضدادراری  -الف 

 بازجذب کلسیم در نفرونها  -غدد پاراتیروئید  -ب 

 به درون نفرونها +𝐇ترشح  -انسولین  - ج

 غلظت سدیم در ادرار -آلدوسترون  - د
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دهد که در ایجاد پاسخ التهابی به هر نوع های دفاعی را نشان میکدام عبارت، ویژگی نخستین یاخته گزینه -341

 آسیب کبدی نقش دارد و فاقد توانایی تواگذاری و ترشح هیستامین هستند؟

 د. های خاصی را از سایر عوامل بیماری زا شناسایی نماینتوانند آنتی ژنمی (1

 کنند. دهنده گازهای تنفسی شرکت میهای انتقالدر تخریب پروتئین (2

 سازند.در واکنش با آنتی ژن ها، تعدادی یاخته خاطره می (3

 بلوغ نهایی خود را در خون طی نموده اند.  (4

 تواند با نوعی جاندار رابطه همزیستی برقرار کند، درست است؟کدام عبارت، درباره هر قارچی که می گزینه -342

 کند. های فتوسنتز کننده میزبان وارد میهای رشته مانندی را به درون یاختهساختار (1

 کند. با ایجاد اندام مکنده، از مواد آلی و معدنی میزبان استفاده می (2

 گردند.، فقط از مواد آلی تأمین میATPفسفاتهای مورد نیاز برای ساخت  (3

 گردند. های خطی درون یاخته و خارج سیتوپالسم مضاعف میDNAهمه  (4

هر رشته عصبی که به مسیر انعکاس عقب کشیدن دست تعلق دارد و با ماهیچه...................... سر باز  گزینه -343

 و ارتباط مستقیم دارد،.................. 



 نماید. های عصبی را به نخاع ارسال میپیام -دو  (1

 کند. با دو نوع نورون رابط سیناپس برقرار می -سه  (2

 نماید.پیرووات را به الکتات تبدیل می در شرایطی، -سه  (3

 دهد. تحت تأثیر نوعی ماده شیمیایی، پتانسیل الکتریکی خود را تغییر می -دو  (4

مردی کامالً سالم قصد دارد با زنی که ناقل دو بیماری هموفیلی و فنیل کتونوری است، ازدواج کند.  گزینه -344

 بینی در باره فرزندان آنها درست است؟ کدام پیش

 را دارد. Yتن بیمار، فام هر فرزند (1

 هستند.  PKUگروهی از فرزندان، مبتال به  (2

 بیشتر فرزندان حداقل یک بیماری را دارند. (3

 نمود مشابه والدین نخواهد داشت. هیچ فرزندی ژن (4

 کدام گزینه، درست است؟ گزینه -345

را تثبیت  اکسید کربن جوتواند با کمک ترکیبات آلی، دیساز، میباکتری گوگردی ارغوانی همانند باکتری نیترات (1

 نماید. 

ز تواند از ترکیبات غیر آلی به عنوان منبع الکترون برای فتوسنتها، میباکتری گوگردی سبز همانند سیانو باکتری (2

 استفاده کند. 

 د.توانند در تصفیه فاضالب مؤثر باشنشیمیواتوتروف برخالف باکتری گوگردی ارغوانی، میهای بعضی باکتری (3

 افزاید. های شیمیواتوتروف، بر میزان اکسیژن جق میباکتری گوگردی سبز برخالف همه باکتری (4

به طور معمول، در همه جانداران »کند؟ کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می گزینه -346

 «های فتوسنتز کننده.........پرداخت

 های تک الد توانایی انجام لقاح را دارند. گلدار، همه یاخته (1

 انجامد. ریشه دار، تقسیم هر یاخته دوالد به ایجاد دو یاخته مشابه می (2

 های آکواپورین وجود دارد.فاقد آوند، در غشای گروهی از یاخته ها، کانال (3

 ز، توانایی انجام تقسیم رشتمان را دارند. های حاصل از تقسیم میوگلدار، یاخته (4

 چند مورد، درباره خون هر سیاهرگ بدن انسان، صادق است؟  گزینه -347

 کند.های لنفی را دریافت میمحتویات مویرگ -الف 

 اکسید کربن دارد. مقادیر ناچیزی گلوکز و مقادیر فراوانی دی - ب

 است. ای های گازی مصرف شونده در تنفس یاختهحاوی مولکول - ج

 یابد.فقط تحت تأثیر باقی مانده فشار سرخرگی به سمت قلب جریان می - د
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های قرمز پدر و مادر یک خانواده است. در بین فرزندان این خانواده، تصویر مقابل، مربوط به گویچه گزینه -348

 شود؟ یافت می Rhو  ABOنمود از نظر دو نوع گروه خونی  حداکثر چند نوع رخ

 

 ( دوازده نوع4( هشت نوع               3                چهار نوع ( 2              دو نوع (1

 

 زایی دگرمیهنی، صحیح است؟کدام گزینه، در ارتباط با گونه گزینه -349

 با کاهش شارش ژن میان افراد زیستگاههای مختلف، امکان آمیزش میان افراد یک جمعیت وجود نخواهد داشت.  (1

 شود. های جدید منجر به افزایش تفاوت میان جانداران میپس از جدایی جغرافیایی، نوترکیبی با پیدایش دگره (2

 ها خواهد شد.یش میزان تفاوترانش ژن به طور حتم با تأثیر خود بر روی جمعیتها، منجر به افزا (3

 شود. جهش همانند انتخاب طبیعی، با تغییر تنوع منجر به جدایی خزانه ژنی جمعیتهای جداشده می (4

ید، اکسدر گیاهی که با استفاده از کربن دی»نماید؟ چند مورد، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می گزینه -350

 «هر..................سازد، مواد آلی مورد نیاز خود را می

 کاروتنوئید، در ساختار آنتن گیرنده نور استقرار یافته است.  (1

 زنجیره انتقال الکترون، در تولید نوعی مولکول حامل الکترون مؤثر است.  (2

 رساند. ای سیتوپالسم عملکرد خود را به انجام میسبزینه، در خارج از ماده زمینه (3

 کند.های آنتن گیرنده نور الکترون دریافت میرنگیزهسبزینه موجود در مرکز واکنش، از  (4

 شود؟ها وارد میکدام ویژگی جاندارانی است که در مرحله بازدم، هوا به درون شش گزینه -351

 عدد کیسه هوادار وجود دارد.  9در هر نیمه از بدن،  (1

 دفع مواد زائد نیتروژن دار به آب زیادی احتیاج دارد.  (2

 های ابتدایی روده باریک ارتباط دارد.بخشکبد از طریق مجرای خاصی با  (3

 دهند. ها میزان بازدهی تنفسی خود را افزایش میبا عبور جریان دوطرفه هوا در درون شش (4



ترین لوب و لوب پردازش کننده اطالعات بینایی به ترتیب با چند لوب در هر نیمکره مخ انسان، بزرگ گزینه -352

 دیگر، مرز مشترک دارند؟ 

 3و  3( 4                   2و3(  3                         3و 2(  2                   2و  2 (1

ه ای کتمامی زنبورهای عسل ماده»؟ نمی کندکدام گزینه، عبارت مقابل را به شکل صحیحی تکمیل  گزینه -353

 «توانند.................فاقد توانایی بکرزایی هستند، می

 های خود را کنترل کنند.، فعالیت ماهیچههای عصبی موجود در طناب عصبی شکمیتوسط گره (1

 های خود را تضمین کنند با انجام نوعی رفتار دگرخواهی، بقای ژن (2

 بدون هموگلوبین، به انتقال گازهای تنفسی در بدن خود بپردازند. (3

 های خود به نسل بعدی را فراهم سازند. با تولید تخمک، امکان انتقال ژن (4

 بیان شده است؟ نادرستبارت با توجه به شکل مقابل، کدام ع گزینه -354

 

 هایی با دو مجموعه کروموزومی دارد. ، یاخته«4»همانند بخش « 1»بخش  (1

 شود. ، جزئی از رویان گیاه جدید محسوب می«4»برخالف بخش « 2»بخش  (2

 شود.، پس از رویش دانه از زیر خاک خارج می«1»همانند بخش « 3»بخش  (3

 کند.ها دریافت میغذایی مورد نیاز خود را از لپه، همواره مواد «2»برخالف بخش « 3»بخش  (4

  «هر رفتار جانوری،...................»کند؟ کامل می نادرستیچند مورد، عبارت مقابل را به طور  گزینه -355

 شود.منجر به افزایش شانس بقای فرد می -الف 

 برای بروز به محرک شرطی خاصی نیاز دارد.  -ب 

 اثرهای محیطی است.ها و محصول برهم کنش ژن -ج 

 کند.به منظور دادن پاسخ مناسب به محرک بیرونی بروز می -د 
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 کند؟چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می گزینه -356



توانند در................... شیب غلظت................ و از طریق................. غشا به ها میدر انسان، بعضی از مولکول»

 « ای چشم وارد شوند.های استوانهیاخته

  هایمولکولترین فراوان به خود جنبشی انرژی کمک با - جهت –الف 

  در موجود پمپهای - خود جنبشی انرژی کمک با جهت خالف - ب

  کانالی هایپروتئین - زیستی انرژی شدن مصرف پی در - جهت - ج

 فاقد دریچه هایپروتئین - زیستی انرژی شدن مصرف پی در جهت خالف -د 

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

های موجود لبه برگ بعضی از گیاهان مایع از طریق روزنههای آب به صورت در کدام شرایط، مولکول گزینه -357

 شود؟علفی، دفع می

 ها و افزایش میزان جذب آب توسط ریشه افزایش خروج بخار آب از برگ (1

 های تار کشنده و اشباع بودن بخار آب در اتمسفر باالرفتن سرعت جذب آب در یاخته (2

 کدیگر و کاهش یافتن فشار ریشهایهای هوایی به یهای نگهبان روزنهنزدیک شدن یاخته (3

 های هوایی و افزایش ورود بخار آب به اتمسفر زیادتر شدن تمایل گازهای محلول به خروج از روزنه (4

 کدام عبارت، در مورد خون موجود در هر سیاهرگ بدن انسان، درست است؟ گزینه -358

 د. کنمقادیر ناچیزی گلوکز و مقادیر فراوانی مواد زائد نیتروژن دار را حمل می (1

 اکسید کربن در آن نسبت به خون سرخرگی بیشتر است. فشار دی (2

 شود.های سیاهرگی تسهیل میحرکت آن به سبب وجود دریچه (3

 ای است. های گازی مصرف شونده در تنفس یاختهحاوی مولکول (4

 ای دارند؟ ای گوش انسان مستقرند، چه مشخصههایی که در دیواره مجاری نیم دایرهبیشترین یاخته گزینه -359

 ای قرار گرفته اند.های رشتهای از پروتئینبر روی شبکه (1

 های خود با مایع گوش درونی در ارتباط هستند. توسط مژک (2

 های عصبی را به مرکز حس تعادل ارسال نمایند. توانند پیاممی (3

 های متفاوت دارند. در دو سمت خود اجزای رشته مانندی با طول (4

 دهد؟باکتری اشرشیاکالی، کدام اتفاق روی میپس از حضور الکتوز در محیط کشت  گزینه -360

 شوند. های مربوط به تجزیه الکتوز، شناسایی میجایگاههای آغاز رونویسی در ژن (1

 نماید. شکل فضایی پروتئین مهار کننده اپراتور تغییر می (2

 شودهای تجزیه کننده الکتوز به خارج از یاخته ترشح میآنزیم (3



 یابد. ط سه ژن مربوط به تجزیه الکتوز ادامه میتولید پروتئین مهار کننده توس (4

 باشد. هر جانوری که...................... دارد، فاقد....................... می گزینه -361

 نفریدی –کیسه گوارشی  (1

 همولنف  -سامانه گردش آب  (2

 سامانه دفعی متصل به روده -پرده صماخ  (3

 دستگاه عصبی مرکزی و محیطی -گردش خون باز  (4

 جهش که منجر به.......................، قطعاً...............هر نوع  گزینه -362

 باعث تغییر در میزان عملکرد آن خواهد شد.  -تغییر در جایگاه فعال یک آنزیم شود  (1

 تغییری در عملکرد آن دیده نخواهد شد. -تغییر در قسمتهای دور از جایگاه فعال یک آنزیم شود  (2

 .است کرده اعمال را خود اثر زا جهش عوامل اثر تحت - شودهای دنا تغییر در توالی نوکلئوتیدی مولکول (3

 سبب تغییراتی در توالیهای تنظیمی آن ژن شده است.  -افزایش تولید محصوالت حاصل از آن ژن شده باشد  (4

کند، همانند نوعی ها عمل میها مخالف جیبرلینهورمونی که از نظر تأثیر بر جوانه زنی دانه گزینه -363

 ................. رشد،..................... هورمون.......

 شود.های نارس میسبب رسیدگی میوه -بازدارنده  (1

 شود.های فسیلی نیز حاصل میدر اثر سوختن ناقص سوخت - بازدارنده (2

 تواند بر عملکرد بخشهای مختلفی از گیاه تأثیرگذار باشد. می -محرک  (3

 های تمایزنیافته نقش دارد. در تشکیل ساقه از سلول -محرک  (4

 چند مورد، درباره همه عضالت داخل کره چشم انسان، صادق است؟  گزینه -364

 ای و شفاف کره چشم در تماس هستند.با ماده ژله -الف 

 تحت کنترل دستگاه عصبی محیطی هستند.  -ب 

 ترین الیه چشم اتصال دارند.به داخلی -ج 

 مخطط دارند.ظاهری  - د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

 دهد؟های جنسی در انسان، کدام اتفاق روی میبه طور معمول، پس از لقاح یاخته گزینه -365

 شود. های زاینده جنینی آن آغاز میقبل از رسیدن بالستوسیست به رحم، تشکیل الیه (1

 کنند. های اطراف آن به سرعت رشد میایگزینی، جنین و پردههمزمان با شروع عمل ج (2
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 شود.همزمان با شروع تقسیمات میتوزی در یاخته تخم، مرحله فولیکولی تخمدان شروع می (3

 گیرد. های محافظ و تغذیه کننده جنین، ترشح پروژسترون توسط جسم زرد صورت میدر زمان تشکیل الیه (4

 زنده پروانه مونارک درست است؟کدام عبارت، در مورد یک یاخته  گزینه -366

 متصل گردد.  tRNAتواند به یک نوع هر آمینواسید فقط می (1

 گیرد. هر ژن توسط یک نوع آنزیم مورد رونویسی قرار می (2

 آورد. پیامی ویژه و غیرتکراری را به سیتوپالسم می mRNAهر  (3

 انداز یک نوع ژن را شناسایی کند. تواند فقط راهمراز میپلی RNAهر  (4

نوعی صفت تک جایگاهی در انسان مورد بررسی قرار گرفته است. در یک جمعیت، به طور  گزینه -367

 حتم................... 

 نمود وجود دارد.حداکثر دو نوع رخ (1

 هر کامه حاوی یک دگره برای این صفت است.  (2

 هر فرد ناخالص حاوی دو نوع دگره برای این صفت است. (3

 نمود خالص دارد. هر فرد با یک نوع دگره برای این صفت، ژن (4

های دفاعی که به منظور دادن پاسخ التهابی مناسب به در انسان، کدام ویژگی نخستین یاخته گزینه -368

 ، صادق است؟ ندارندشوند و توانایی دیاپدز و ترشح هیستامین را های پوست وارد عمل میعفونت

 کنند.درون خون شرکت میخواری، عوامل بیگانه در بیگانه (1

 مرحله بلوغ نهایی خود را در خون طی نموده اند. (2

 در تولید برخی از پیکهای شیمیایی بدن نقش دارند. (3

 ها شناسایی کنند. توانند یک نوع میکروب خاص را از سایر میکروبمی (4

 کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می گزینه -369

تواند منجر به تغییر در توالی های دنای یک یاخته کبدی، میایجاد یک جهش مؤثر در مولکول»

 « مونومرهای......................... شود.

 های اریتروپویتین موجود در خون عوامل رونویسی درون یاخته و هورمون (1

 گلیکوژن و توالیهای افزاینده  (2

 یاخته های ایجاد کننده پیوند پپتیدی درونهای مهار کننده و آنزیمپروتئین (3

 رنای ناقل و هورمون انسولین موجود در خون  (4



های مختلف بدن یک فرد سالم، هایی است که در توزیع خون به قسمتکدام عبارت، ویژگی همه رگ گزینه -370

 نقش مهمی دارند؟

 اکسید است. های کربن دیحاوی محتویاتی با مقدار پایینی از مولکول (1

 ود دارد. های حلقوی فراوانی وجدر دیواره آنها، ماهیچه (2

 در درون آنها، همواره خون به طور پیوسته جریان ندارد.  (3

 های بافت پوششی دارند. در دیواره خود یک الیه از سلول (4

 است؟  نادرستهای اسپرماتید انسان های موجود در یاختهچند مورد، در ارتباط با ریز لوله گزینه -371

 شوند.ها یافت میدر بخش مرکزی، سانتریول -الف 

 شوند. ها متصل میت لزوم به سانترومر کروموزومدر صور -ب 

 شوند. در شرایطی، در اطراف هسته از یکدیگر دور می -ج 

 شوند.توسط ریبوزومهای موجود بر روی شبکه آندوپالسمی تولید می - د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

 رفتارهای زیر، تجربه تأثیرگذار است؟ در بروز چند مورد از گزینه -372

 توگردن جوجه دو روژه کاکایی به منقار مادر خود جهت به دست آوردن غذا  -الف 

 های ماده در کشاندن نوزادهای تازه متولد شده به سمت خود موش -ب 

 پستانداران تازه متولد شده در مکیدن غدد پستانی مادر خود  -ج 

 مترسکهای موجود در کشتزارهاعدم توجه پرندگان به  - د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

یک سلول کبدی انسان، از اولین نقطه وارسی در چرخه سلولی عبور کرده و در حال همانندسازی  گزینه -373

 شود؟ اهده میباشد. در هر دوراهی همانندسازی در هسته این سلول، چند مورد مشژنوم خود می

 دهند. مراز، واکنش سنتز آبدهی انجام میپلی DNAچهار آنزیم  -الف 

 دهد. ، هیدرولیز انجام میDNAآنزیم هلیکاز، ضمن باز کردن پیچ و تاب  - ب

 گیرد. مراز صورت میپلی DNA، توسط یک آنزیم DNAهمانندسازی هر رشته از مولکول  -ج 

 مراز فقط به هنگام انجام ویرایش، قادر به شکستن پیوند کوواالنسی هستند.پلی DNAهای آنزیم - د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

 به طور معمول در یک فرد بالغ، هر اووسیتی که................. دارد، به طور حتم................ گزینه -374

 شود. در درون لوله فالوپ یافت می -تا های همکروموزوم (1



 سازد. یک یاخته جنسی می -های مضاعف شده کروموزوم (2

 آورد. ساختارهای چهار کروماتیدی پدید می -دوک تقسیم  (3

 در درون تخمدان ساخته شده است.  -دو جفت سانتریول  (4

امروزه زیست فناوری در کشاورزی »کند؟ تکمیل می نادرستیکدام گزینه، عبارت مقابل را به  گزینه -375

 «شود.با.....................، منجر به........................ می

 تولید گیاهان مقاوم به شرایط اقلیمی مختلف  -انتقال ژن از گیاهان خودرو به گیاهان زراعی  (1

 مقاوم در برابر حشرات مضر تولید گیاهان زراعی -های تراژن سازنده نوعی سم تولید باکتری (2

 تولید محصوالتی با کیفیت و کمیت بیشتر نسبت به قبل  -انجام فرایندهای اصالح بذر  (3

 کاهش میزان فرسایش خاکهای سطحی  -تولید گیاهان مقاوم به علف کشها  (4

در صورتی که مغز گوسفند را در تشتک طوری قرار دهیم که سطح پشتی آن به سمت باال باشد، کدام  گزینه -376

 است؟  نادرستها بارت، درباره تاالموسع

 در مجاورت بطن سوم قرار دارند. (1

 اند. توسط رابطی به یکدیگر متصل شده (2

 در سطح پشتی بطن چهارم قرار دارند. (3

 اند. در باالی مرکز تنظیم دمای بدن واقع شده (4

 درست است؟کدام عبارت، درباره جانوری که بین خون و مایع میان بافتی آن جدایی وجود دارد،  گزینه -377

 های بدن فعال اند. بعضی از آنزیمها، در محیط خارج از یاخته (1

 ای برای تنفس تمایز یافته است. های ویژهدر درون بدن آن، بخش (2

 های خونی وجود دارد.در حفرات مغز استخوان آن، انشعاباتی از رگ (3

 شود. ب وارد میهای بدن ابتدا به قلخون خارج شده از سطوح تنفسی پیش از ورود به اندام (4

 ای یک پسر بالغ.................. یک یاخته زنده سرخس،..................به طور معمول در ماهیچه ذوزنقه گزینه -378

 ای فاقد غشا وجود دارد. ساختارهای یاخته -همانند  (1

 شود. پس از ناپدیدشدن دوک تقسیم، سیتوکینز آغاز می -همانند  (2

 دهد. را افزایش می ATPاکسیژن هوای تنفسی، کارایی تولید  -برخالف  (3

 شوند. رناهای حاوی رمزهها پس از تغییراتی به سیتوپالسم فرستاده می -برخالف  (4

هایی که در یک دختر جوان، همه هورمون»کدام مورد، برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟  گزینه -379

 «شوند،...............میساخته  ................توسط.



 . گذارندمی اثر استخوانی بافت بر –تیروئید  -الف 

 . گذارندمی تأثیر مغزی مراکز ترشحی فعالیت بر - تخمدان - ب

 دهند. می افزایش را هیپوفیز غده ترشحی فعالیت - هیپوتاالموس -ج 

 نقش اصلی را دارند.  𝐁12در حفظ ویتامین  -لوله گوارش  - د

 ج و د( 4                   ب و ج( 3                 د ألف و( 2             ب  والف  (1

نوعی ویژگی ارثی در انسان، تحت تأثیر چند جایگاه ژنی قرار دارد. کدام گزینه، در مورد این ویژگی،  گزینه -380

 قطعاً درست است؟ 

 های کنترل کننده آن بر روی یک جفت کروموزوم قرار دارند. ژن (1

 ای حد واسط در جمعیت، فراوانی کمتری دارند. نمودهرخ (2

 نمود متفاوت دارند.نمود متفاوت قطعًا رخافرادی با ژن (3

 ای برای آن قابل تصور است. نمودهای پیوستهرخ (4

 

 های برش دهنده، درست است؟ کدام گزینه، درباره هر انتهای چسبنده حاصل از فعالیت آنزیم گزینه -381

 باشد.د دئوکسی ریبوز میدارای بیش از دو نوکلئوتید با قن (1

 حاصل شده است.  Gو  Cاز تخریب پیوند میان نوکلئوتیدهایی با باز  (2

 در ساختار خود حاوی نوکلئوتیدهایی با باز آلی مکمل است.  (3

 حاوی نیمی از نوکلئوتیدهای جایگاه تشخیص آن آنزیم است.  (4

 کدام عبارت، درباره ریشه یک گیاه علفی دولپه، درست است؟ گزینه -382

 کنند. ها حرکت میای و فضاهای برون یاخته ای، بین یاختههای یاختههای آب فقط از طریق دیوارهمولکول (1

 ای و کالهک نقش دارد. های زمینهمریستم نوک ریشه فقط در تشکیل روپوست، بافت (2

 های آندودرمی قرار دارد.نوار کاسپاری در سطح دیواره یاخته (3

 باشد. انتهای هر یاخته آوند چوبی، فاقد دیواره عرضی می (4

دارد، تولد  B، با فردی سالم که گروه خونی Aاز ازدواج فردی ناقل هموفیلی و دارای گروه خونی  گزینه -383

 فرزندی با کدام ویژگی، غیرممکن است؟ 

 نمود متفاوت با والدین خود دارد.فرزندی که ژن (1

 د دارد. نمود یکسان با مادر خودختری که ژن (2

  ABپسری مبتال به هموفیلی با گروه خونی  (3



 که دارای دو دگره بیماری است.  Oفرزندی با گروه خونی  (4

در حین ترجمه پروتئین »کند؟ کامل می نامناسبچند مورد، عبارت مقابل را به طور  گزینه -384

 «میوگلوبین،....................

 . شودرناتن خارج می Eرنای ناقل فقط از جایگاه  -الف 

 بدون ایجاد پیوند پپتیدی، حرکت رناتن غیرممکن است.  -ب 

 شود. ، یک رنای ناقل وارد میAدر پی هر حرکت رناتن، به جایگاه  -چ 

 شود.رنای ناقل خارج می Eدر پی هر حرکت رناتن، از جایگاه  - د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

های موجود در مواد دهد که در تجزیه کربوهیدراتهایی را نشان میچند مورد، ویژگی مشترک یاخته گزینه -385

 کنند؟غذایی گاو شرکت می

 کنند. را در سطح پیش ماده تولید می ATP -الف 

 در مکان اصلی گوارش شیمیایی و جذب غذا قرار دارند.  -ب 

 فرستند. لوله گوارش می های دیوارههمه مواد دفعی خود را به مویرگ -ج 

 توانند بدون دخالت اکسیژن، ترکیبات قندی فسفات دار بسازند.می - د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

 دهد؟های پانکراس انسان، پس از ورود انسولین به دستگاه گلژی، کدام اتفاق روی میدر یاخته گزینه -386

 زنند. آندوپالسمی کیسه چههایی به بیرون جوانه میاز شبکه  (1

 کنند. هایی به سمت غشای پالسمایی یاخته حرکت میکریچه (2

 شوند.های خارج شده از دستگاه گلژی، مستقیمًا به غشای یاخته ملحق میکیسه (3

 شوند. پپتیدی ساخته شده توسط رناتن، به درون شبکه آندوپالسمی وارد میهای پلیرشته (4

 ساز،.......................... های اسپرمطور معمول در یک فرد بالغ، هر یاخته........... موجود در لولهبه  گزینه -387

 دهد.تقسیم میوز را انجام می -دوالد  (1

 در درون حفره شکمی قرار دارد.  -دوالد  (2

 های سر اسپرم را دارد.های مربوط به آنزیمژن -تک الد  (3

 های تک کروماتیدی دارد. در هسته خود کروموزوم -تک الد  (4

هوازی تنفس در یک یاخته میان برگ اطلسی، درست های مرحله بیکدام عبارت، درباره واکنش گزینه -388

 است؟



 شود. مصرف می ATPبا تولید هر ترکیب قندی فسفاته، دو مولکول  (1

 گردد. مصرف می ATPبا تولید هر ترکیب کربن دار دوفسفاته، دو مولکول  (2

 شود. ایجاد می ATPبا تولید هر ترکیب کربن دار بدون فسفات، دو مولکول  (3

 گردد.با تولید هر ترکیب کربن دار یک فسفاته، یک مولکول بدون فسفات مصرف می (4

 سر باز و هر رشته عصبی که به مسیر انعکاس عقب کشیدن دست تعلق دارد و با ماهیچه.................... گزینه -389

 باط مستقیم دارد،.......................ارت

 شود. باعث آزادشدن کلسیم از شبکه آندوپالسمی یاخته بعدی خود می -سه  (1

 تواند در صورت کمبود اکسیژن، الکتیک اسید بسازد. دو... می (2

 شود. جزئی از دستگاه عصبی خودمختار محسوب می -دو  (3

 تحت تأثیر نورون رابط قرار دارد.  -سه  (4

 ها در مربع پانت، از خود لقاحی یک گل میمونی با گلبرگهای صورتی............... جه به فراوانی زادهبا تو گزینه -390

 نمود یکسان دارند.های خالص، رخهمه زاده (1

2) 
1

3
 نمود مشابه والد خود دارند. زاده ها، ژن 

 ها دارای دو نوع دگره هستند.نیمی از زاده (3

 قابل تصور است.  های ناخالصنمود برای زادهچند نوع ژن (4

های متابولیسمی خود را دارد و غشای ای که توانایی انجام همه فعالیتکدام عبارت، درباره هر یاخته گزینه -391

 ؟های جاذب نور است، درست استپالسمایی آن فاقد رنگیزه

 کند. با مصرف گلوکز در غیاب اکسیژن، ترکیبات مختلف به کربنی ایجاد می (1

 ها بسازد. با کمک انرژی حاصل از انتقال الکترونتواند را می ATPهر مولکول  (2

 سازد.اکسید کربن به مولکول پنج کربنی، ترکیبی شش کربنی میبا اضافه کردن یک مولکول دی (3

 نماید. را به پیرووات حاصل از گلیکولیز یا یک پذیرنده آلی دیگر منتقل می NADHهای الکترون (4

 است؟کدام گزینه، درباره انسان سالم، درست  گزینه -392

 راند. حرکات، کرمی دیواره اندام کیسه مانند دستگاه ادراری، ادرار را به سمت میزراه می (1

 گردد. انعکاس تخلیه ادرار، به دنبال تحریک اعصاب پیکری مثانه آغاز می (2

 شوند.بنداردهای میزراه توسط اعصاب حرکتی مختلفی کنترل می (3

 های پوششی مثانه، توانایی ترشح مایع مخاطی را ندارند. یاخته (4



دارد، با زنی سالم که تنها ناقل هموفیلی  Bاز ازدواج مردی که ناقل نوعی بیماری است و گروه خونی  گزینه -393

 بینی است؟ نمود برای فرزندان قابل پیشدارد، حداکثر چند نوع ژن Oبوده و گروه خونی 

 چهار نوع  (1

 هشت نوع  (2

 ه نوعشانزد (3

 سی و دو نوع  (4

کدام عبارت، درباره بخشی از چرخه زندگی هر قارچی که با نوعی جاندار رابطه همزیستی برقرار  گزینه -394

 کند، درست است؟می

 شود. های فعال و دیواره دار میزبان میسبب تولید اتیلن در یاخته (1

 دارد. های خود را متصل به غشای یاخته نگه میDNAدر شرایطی،  (2

 سازد.ز مواد معدنی جاندار میزبان، مواد آلی مورد نیاز خود را میبا استفاده ا (3

 گردند. های خطی درون یاخته و در خارج از سیتوپالسم دو کروماتیدی میهمه کروموزوم (4

 کدام گزینه، در ارتباط با فرایند انتخاب طبیعی، صحیح است؟ گزینه -395

 شود.شتر جمعیت با محیط میبرخالف رانش دگرهای با تغییر فراوانی دگرهها منجر به سازش بی (1

 شود. ها در نسل بعدی میهای تصادفی منجر به تغییر فراوانی نسبی دگرههمانند آمیزش (2

 کند.با ایجاد تغییراتی بر روی یک فرد از یک جمعیت اثرات خود را اعمال می (3

 دهد. های فردی یک جمعیت را افزایش میبا انتخاب افراد سازگارتر، تفاوت (4

 ، درست بیان شده است؟کدام عبارت گزینه -396

 شود. در نگاری گاو همانند روده باریک اسب، گوارش سلولز انجام می (1

 گردد. در هزارالی گاو برخالف معدة اسب، مواد غذایی به طور موقت ذخیره می (2

 گردد.در سیرابی گاو برخالف روده کور اسب، مواد حاصل از گوارش سلولز جذب می (3

 شوند. های تجزیه کننده سلولز یافت میر اسب، باکتریدر شیردان گاو همانند روده کو (4

 کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می گزینه -397

در همانندسازی ماده وراثتی یک یاخته هوهسته ای.................... یک یاخته پیش هسته ای، به طور »

 «حتم...................

 گیرد. های هیستونی از مولکول دنا پیش از تخریب پیوند میان بازهای مکمل انجام میجداشدن پروتئین -همانند  (1

 کنند. بیش از دو نوع آنزیم امکان ساخت یک رشته دنا در مقابل رشته الگوی خود را فراهم می -همانند  (2



 کنند. تن تخریب میامهای هلیکاز، پیوند هیدروژنی را در بیش از یک فآنزیم - برخالف (3

 گردد.فعالیت نوعی آنزیم پروتئینی سبب تکثیر دنای غیرمتصل به غشا می -برخالف  (4

 . ندارد.....................، امکان مشاهده......................، وجود .Xدر الگوی توارث نوعی بیماری وابسته به  گزینه -398

 مرد بیماری که مادر سالم دارد -نهفته  (1

 بیماری که پسر سالم دارد  مادر -بارز  (2

 دختر بیماری که پدر سالم دارد -نهفته  (3

 مرد بیماری که پدر سالم دارد  -بارز  (4

تر از ،................... کمDتوان بیان داشت که در زمان ثبت نقطه با توجه به منحنی مقابل، می گزینه -399

 نقطه................. است.

 

  C -فشار خون در ابتدای سرخرگ آئورت  (1

  B -تعداد حفرات قلبی در حال انبساط  (2

 B -ای دهلیزها طول تارهای ماهیچه (3

  C -های باز قلب تعداد دریچه (4

 کدام عبارت، درست بیان شده است؟ گزینه -400

 توانند مولکول پیرووات را مصرف نمایند. ها میفقط بعضی از باکتری (1

 ده است. هر باکتری که در تصفیه فاضالبها نقش مؤثری دارد، غیر فتوسنتز کنن (2

 نمایند. ای سیتوپالسم، تولید میرا در ماده زمینه ATPهای ها همه مولکولباکتری (3

 است. 𝐂𝐎2کننده هر باکتری که در تولید ترکیبات نیتروژن دار خاک نقش مؤثری دارد، تثبیت (4

مشخصه  در اطراف معده نوعی جانور گیاه خوار، تعدادی کیسه وجود دارد که به درون معده راه دارند، گزینه -401

 این جانور کدام است؟

 پاهای جلویی آن، به مراتب طولی بلندتر از پاهای عقبی دارند.  (1

 شود. ها تغذیه میاسکلتی متشکل از نوعی بافت پیوندی دارد که توسط مویرگ (2



 جایگاهی برای گوارش شیمیایی مواد غذایی دارد که فاقد توانایی جذب مواد غذایی است. (3

 شود. های بدن رانده میدریچه دار قلب، ابتدا به سوی سر و سایر بخشهمولنف از طریق منافذ  (4

 به طور معمول، کدام دو بخش مغز گوسفند به یکدیگر نزدیک ترند؟  گزینه -402

 رابط سه گوش و بطن سه. (1

 هیپوتاالموس و بطن چهارم  (2

 ای و مغز میانیرأبط پینه (3

 های چهارگانه و اپی فیزبرجستگی (4

ها تنفسی که سبب تفاوت در مقدار ظرفیت حیاتی و ظرفیت تام ششکدام گزینه، ویژگی نوعی حجم  گزینه -403

 کند؟شود را به درستی بیان میمی

 شود.های بازدمی، از شش خارج میپس از آزادشدن کلسیم به درون سیتوپالسم همه ماهیچه (1

 کند. نقش مهمی در تعیین میزان حجم تنفسی فرد در یک دقیقه ایفا می (2

 توسط دم نگاره را به خود اختصاص دهد.بخشی از منحنی رسم شده  (3

 مقدار حجمی به میزان بیش از دو برابر حجم هوای جاری دارد.  (4

های شرکت کننده در ساخت یک مولکول دنای نوترکیب در آن است وجه اشتراک تمامی آنزیم گزینه -404

 .......که.....

 د دارند. توانایی قرار دادن نوکلئوتیدهایی با قندهای متفاوت را در جایگاه فعال خو (1

 . کنندمی ایجادای از مولکول دنا در اثر فعالیت خود قطعاتی کوچک و تک رشته (2

 کنند.با تشکیل نوعی پیوند میان بازهای آلی مکمل اثر خود را اعمال می (3

 دارای پیوندهای اشتراکی و یونی در ساختار خود هستند.  (4

یاهی کننده رشد گنوعی از ترکیبات تنظیم»کند؟ کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می گزینه -405

 «شود.کند، باعث............ میکه........... می

 های تمایزنیافته تشکیل ساقه از یاخته -در تجزیه ذخایر موجود در رویان غالت شرکت  (1

 ها ها و جوانهخفتگی دانه -تعادل آب را در گیاهان تحت تنش خشکی تنظیم  (2

 ها کاهش مدت نگهداری گل -تقسیم یاخته را تحریک  (3

 های بدون دانه تولید میوه -ها جلوگیری از جوانه زنی دانه (4

 نادرستکدام عبارت، درباره ترکیبات آلی نیتروژن دار موجود در شیره پرورده یک گیاه نهان دانه،  گزینه -406

 است؟ 



 ای عبور نمایند. میتوانند به روش انتشار از غشاهای یاخته (1

 گردند. جا میای آوند چوبی و در جهات مختلف جابهبا سرعتی متفاوت با جریان توده (2

 کنند.دار و بی هسته به سمت محل مصرف حرکت میهای هستهبه کمک یاخته (3

 تولید آنها ممکن است بعد از فعالیت نوعی باکتری غیر فتوسنتز کننده صورت گرفته باشد.  (4

 ان مهره دار صحیح است؟کدام عبارت، در ارتباط با جانور گزینه -407

 دهد. انتخاب طبیعی، به رفتارهای دیگر خواهی هر گونه شکل می (1

 انتخاب طبیعی، صفاتی را برمی گزیند که همواره به نفع بقای هر گونه است.  (2

 شود.انتخاب جفت، همواره باعث ازدیاد صفات جنسی ثانویه در نرهای هر گونه می (3

 کند. انتخاب جفت، از عواملی است که سهم هر فرد را در ایجاد خزانه ژنی نسل بعد مشخص می (4

های حسی انسان موجودند و های شیمیایی است که در اندامچند مورد، ویژگی مشترک همه گیرنده گزینه -408

 بر درک مزه غذا مؤثرند؟

 شوند. های غیرعصبی محسوب میجزء یاخته -الف 

 با مایع پیرامون خود در تماس است. زوائدی دارند که  -ب 

 دهد. های دیگر، سیناپس تشکیل میآکسونی دارند که با نورون -ج 

 دهند.ها اجازه عبور میهای دریچه داری دارند که به بعضی یونکانال - د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

 عضله سه سر بازوی انسان، صادق است؟ کدام عبارت، درباره گزینه -409

 یابد. میزان کلسیم سیتوپالسم، در پی اتصال ناقل عصبی به شبکه آندوپالسمی افزایش می (1

 پذیر است. در تارهای آن، تجزیه کامل گلوکز در غیاب اکسیژن نیز امکان (2

 توسط بافت پیوندی بسیار مقاوم به استخوان پهن اتصال دارد.  (3

 گیرد. ، همواره به صورت آگاهانه انجام میانقباض تارهای آن (4

 ها...................تنای گیاه آلبالو، پس از آن که فامآکنهدر تقسیم میتوز یاخته نرم گزینه -410

 شود. تر میهای دوک متصل به سانتریول کوتاهبیشترین فشردگی را پیدا کردند، رشته (1

 گردد. با میکروسکوپ نوری قابل مشاهده شدند، پوشش نوعی اندامک غشادار تجزیه می (2

 کنند شروع به باز شدن کردند، ساختارهای تک کروماتیدی به قطبهای یاخته حرکت می (3

 شوند.های ساختاری خود را از دست دادند، در سطح استوایی یاخته ردیف میبعضی از پروتئین (4



در همه جانورانی که توانایی.......................... »کند؟ ابل را به طور مناسب کامل میکدام گزینه، عبارت مق گزینه -411

 «را دارند،......................

 .شودهای بدن انجام میای تنفسیاختهبا رسیدن اکسیژن به مایع بین یاخته - انجام دفاع اختصاصی (1

 شوند. های آهن دار خون منتقل میریق پروتئینگازهای تنفسی از ط -ایجاد صداهای ویژه جفت یابی  (2

 گیرد.ها انجام میای و خون با کمک مویرگانتقال مواد میان مایع بین یاخته -ترشح فرومون  (3

 شود. های پوستی وارد خون میاکسیژن جو فقط از طریق مویرگ -انجام لقاح خارجی  (4

نوعی آنزیم پروتئینی که »کند؟ کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می گزینه -412

 « توانایی....................... را دارد، امکان ندارد...................

 در محلی غیر از ساختار ریبوزومها فعالیت کند.  -تشکیل نوعی پیوند پپتیدی میان آمینواسیدها  (1

 های آب تولید کند. در پی فعالیتهای خود مولکول - DNAهای وکلئوتیدی مولکولنجداسازی دو رشته پلی (2

 منجر به الگوبرداری از هر دو رشته یک ژن شود. -قراردادن ریبونوکلئوتیدها در جایگاه فعال خود  (3

اه بدارای فعالیتی به غیر از تصحیح نوکلئوتیدهای اشت -شکست پیوند کوواالنسی میان نوکلئوتیدهای مجاور  (4

 دختری باشد.  DNAقرار گرفته در 

 است؟  نادرستشوند، کدام مورد، درباره ترشحات سه جفت غده بزرگ که به دهان وارد می گزینه -413

 کند.به احساس چشایی کمک می (1

 گیرد. تولید آن همواره آگاهانه صورت می (2

 در فعالیت گوارشی فرد سهیم است. (3

 شود. جزئی از مکانیسم دفاعی بدن محسوب می (4

د تواندر یک انسان بالغ،...................، می»کند؟ تکمیل می نادرستیکدام گزینه، عبارت مقابل را به  گزینه -414

 «منجر به.............. شود.

 بر روی نوار قلب  QRSکاهش ارتفاع موج  -انسداد برخی از سرخرگهای منشعب شده از سرخرگ آئورت  (1

 افزایش ورود خون به دهلیز راست  -های دیافراگم ختههای کلسیم در سیتوپالسم یاکاهش میزان یون (2

 های النه کبوتری.باز و بسته شدن دریچه -های موجود در ماهیچه توأم کاهش میزان طول یاخته (3

 ایجاد تورم در بخشهایی از بدن فرد  -افزایش میزان هورمون آلدوسترون در خون  (4

شود، ن غشا که در اسپرم یک فرد سالم یافت میای بدوچند مورد، در ارتباط با نوعی ساختار یاخته گزینه -415

 صحیح است؟

 هایی از آن توسط آنزیم رنابسپاراز وجود دارد. امکان تولید بخش -الف 



 تواند درون بخش غشادار مجزایی یافت شود. می - ب

 کند.دوک تقسیم را ایجاد می -ج 

 در ساختار خود، فاقد پیوندهای پپتیدی است. - د
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 کدام عبارت به طور معمول، در ارتباط با همه جاندارانی که فاقد هسته هستند، درست است؟ گزینه -416

 توانند مولکول دنایی بسازند که به غشای یاخته اتصال ندارد. می (1

 ساکاریدی چسبناکی وجود دارد. در اطراف دیواره آنها، پوشش پلی (2

 کنند.تولید می ATPمولکول  30در شرایطی، طی تجزیه گلوکز حداکثر  (3

 ای بسازند. توانند به کمک بیش از دو نوع آنزیم، نوکلئیک اسید دورشتهمی (4

 کدام گزینه، در مورد جانوران دوالد، درست است؟  گزینه -417

 شود. هر صفت تک جایگاهی با دو نوع دگره، حداقل به دو شکل دیده می (1

 هر ژن مؤثر در صفات چندجایگاهی، بیش از دو نوع دگره دارد.  (2

 هر صفتی که بیش از دو شکل دارد، چند جایگاهی است.  (3

 برای هر صفت تک جایگاهی، دو دگره وجود دارد.  (4

 و هوای گرم و خشک، درست است؟به آب  𝐂4کدام عبارت، در مورد پاسخ گیاهان  گزینه -418

 کنند. آزاد می 𝐂𝐎2، در پی خروج مولکول دوکربنی از کلروپالست، 𝐂3همانند گیاهان  (1

 نمایند.اکسید جو را به صورت اسیدهای آلی تثبیت می، کربن دیCAMبرخالف گیاهان  (2

 سازند.به ترکیب پنج کربنی، ترکیبی ناپایدار می 𝐂𝐎2، با اضافه کردن CAMهمانند گیاهان  (3

 دهد. اکسید، آنها، به میزان زیاد فعالیت اکسیژنازی انجام میکننده کربن دی، آنزیم تثبیت𝐂3برخالف گیاهان  (4

 است؟ نادرستکدام عبارت،  گزینه -419

 رانش دگرهای در جمعیتهای مختلف، تأثیرات غیر یکسانی دارد.  (1

 های مشترک دو جمعیت شود. ایش ویژگیتواند سبب افزشارش ژن می (2

 دهد.شارش ژن همانند جهش، با تغییر در ماده ژنتیکی افراد، تنوع جمعیت را افزایش می (3

 دهد.ها را در خزانه ژنی یک جمعیت تغییر میهای تصادفی، فراوانی دگرهرانش دگرهای برخالف آمیزش (4

 .............شود، به طور حتم......... میها که منجر به....تننوعی ناهنجاری ساختاری در فام گزینه -420



 باعث مرگ جاندار خواهد شد.  -های موجود در درون یاخته از دست رفتن تعدادی از ژن (1

 های آب در یاخته همراه است. با تولید و مصرف مولکول -تن های یک فامتغییر در جایگاه ژن (2

 شود.های یک پاخته میبرخی از ژن باعث حذف -تن جنسی یک مرد تبادل قطعاتی میان دو فام (3

 شود. هایی با اندازه متفاوت مشاهده میمیان کروموزوم -تن افزایش تعداد یک نوع ژن بر روی یک فام (4

به طور معمول، کدام ویژگی، مربوط به نوعی ترکیب شیمیایی است که منشا بیلی روبین محسوب  گزینه -421

 شود؟ می

 ود.شدر پی هر بار فعالیت، مجددا تولید می (1

 نسبت به هر نوع تغییر دمایی حساس است.  (2

 کند.شکل فضایی آن تحت تأثیر پروتئاز تغییر می (3

 شود. های موجود در خون تولید میدر یاخته (4

شود. در یک جمعیت از این گیاهان، از رنگدانه نوعی ذرت به شکل طیفی از سفید تا قرمز دیده می گزینه -422

نمود برای نمود و چند نوع رخ، به ترتیب چند نوع ژنAABbCcو  AaBBCcنمودهای آمیزش دو گیاه با ژن

 های حاصل قابل تصور است؟ زاده

 ده  -شانزده  (1

 پنج  -دوازده  (2

 پنج –شانزده  (3

 شش  -دوازده  (4

به طور معمول در یک فرد جوان، هنگام »کند؟ کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می گزینه -423

 «.عمل جایگزینی................

 شود. تولید پروژسترون از جسم زرد آغاز می (1

 ها متمایز گردیده اند. های درونی بالستوسیست از سایر یاختهیاخته (2

 کند.جنین به واسطه استفاده از مواد غذایی خون مادر به سرعت رشد می (3

 .کنندهای محافظت کننده و تغذیه کننده جنین به سرعت نمو پیدا میپرده (4

های پیکر یک فرد سالم که توانایی هیدرولیز گلیکوژن را دارند، باط با همه یاختهچند مورد، در ارت گزینه -424

 درست است؟

 گیرند. های پراکسیژن میگلوکز را فقط از طریق رگ -الف 

 کنند. تحت تأثیر گلوکاگون، گلوکز را به داخل خون وارد می -ب 

 سازند. را در سطح پیش ماده می ATPدر نخستین مرحله از تنفس یاخته ای،  -ج 



 نمایند.را در نهایت به نوعی پذیرنده آلی منتقل می NADHهای در طی تنفس یاخته ای، الکترون - د
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 کدام عبارت، در مورد رفتارشناسان درست است؟ گزینه -425

 های مربوط به چگونگی انجام یک رفتار ناتوان هستند. شاز نظر پاسخ به پرس (1

 کند. های چرایی کمک میدریافتند که فهم و درک انتخاب طبیعی در پاسخ به پرسش (2

 دانند.در بروز شکل نهایی هر رفتار، همواره سهم بخش ژنی و بخش یادگیری را برابر می (3

 گیرد. در حفظ بقای آنها انجام میمعتقدند، رفتارهای متنوع جانوران فقط با هدف موفقیت  (4

 هایی است که به طور کامل در مغز و نخاع قرار دارند؟ کدام گزینه، مشخصۀ نورون گزینه -426

 کنند. فقط در ماده خاکستری دستگاه عصبی مرکزی همایه ایجاد می (1

 شود. مختل می MSسرعت هدایت پیام در آنها، در بیماران مبتال به  (2

 کند. در تشکیل همایه با یک نوع یاخته عصبی شرکت می (3

 گیرنده ناقل عصبی فقط در انشعابات دارینه قرار دارد.  (4

 دار حواس ویژه انسان، چه ویژگی دارد؟ هر گیرنده مژک گزینه -427

 ای ژالتینی است.در تماس با ماده (1

 فرستد. اطالعات خود را مستقیماً به نخاع می (2

 یه، در تماس است.های متصل به غشای پابا یاخته (3

 سازد. های مورد نیاز خود را در سیتوپالسم میهمه آنزیم (4

 ای دارد؟ای که حاصل تقسیم میوز در سومین حلقه گل زنبق است، چه مشخصههر یاخته گزینه -428

 های پارانشیم خورش به وجود آمده است. های یکی از یاختهدر اثر کاهش کروموزوم (1

 شوند. با تقسیم برابر سیتوپالسم خود، منجر به تشکیل دو نوع یاخته متفاوت می (2

 .شود.های تولید کننده گامت تبدیل میپس از جداشدن از گیاه بالغ، به یاخته (3

 گردد. پس از یک بار تقسیم میتوز، دارای دیواره خارجی و داخلی می (4

 تی، صحیح است؟کدام گزینه، در ارتباط با چرخه تولید گازوئیل زیس گزینه -429

 شود. با تغییرات وارد شده بر روی نفت خام تصفیه شده، گازوئیل زیستی تولید می (1

 شود. های آفتابگردان، منجر به تولید نفت خام تصفیه شده میاستخراج روغن از دانه (2

 شود. در حین تولید مستقیم گازوئیل زیستی از نفت گیاهی، مواد سرطان زایی تولید نمی (3
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 شود.های شیمیایی بر روی نفت خام تصفیه شده انجام مییرین پس از انجام واکنشمصرف گلیس (4

کدام گزینه، در ارتباط با همه گیاهانی که توانایی تولید میوه و دانه بیش از یک سال را دارند، صحیح  گزینه -430

 است؟

 کند با پایان رشد در هر سال به ساقه زیرزمینی خود را در خاک حفظ می (1

 کند. نیاز برای رشد را در اندام غیرهوایی ذخیره میمواد غذایی مورد  (2

 کند.های آوندی چوبی تولید میبه کمک سرالدهای پسین، یاخته (3

 دهند. در شرایط مناسب، سالها به رشد رویشی خود ادامه می (4

 شوند، صحیح است؟چند مورد، درباره همه مویرگهایی که از روده انسان خارج می گزینه -431

  افذ متعددی دارند.در دیواره خود من -الف 

 کنند. محتویات خود را به سمت قلب هدایت می -ب

 بینند. های قرمز پیر، هنگام عبور از آنها آسیب میگویچه -ج 

 کنند.های خوناب به بازگشت مایعات خارج شده از مویرگ کمک میپروتئین -د 

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

موجود در طحال، وقتی برای نخستین بار با یک آنتی ژن ویژه مواجه  Bهای در انسان، لنفوسیت گزینه -432

آورند. ویژگی مشترک همه این گردند؛ پس از رشد، تقسیم و تغییر شکل، تعدادی یاخته را به وجود میمی

 های حاصل از تقسیم، کدام است؟یاخته

 مرکزی یاخته قرار گرفته است. ای دارند که کاماًل در بخش هسته (1

 ها متصل گردند. توانند مستقیماً به آنتی ژننمایند که میپلیمرهایی تولید می (2

 توانند منجر به افزایش فعالیت سایر گویچدهای سفید شوند.سازند که میهایی را میپروتئین (3

 شوند. کنند که به طور آزاد در خون، لنف و بافت یافت میدرشت مولکولهایی ایجاد می (4

 کدام عبارت، درباره پیراپوست درختان، صحیح أست؟  گزینه -433

 باشد.بافت روپوستی در اندام مسن گیاه می (1

 شود. بخشی از آن جزء پوست درخت محسوب می (2

 شود. جا میهای آن جابهنوعی شیره گیاهی توسط یاخته (3

 شود. بدون دخالت مریستمهای نخستین تولید می (4

 کدام عبارت، درباره رفتار نقش پذیری درست است؟ گزینه -434



 کند. های قبلی جانور بروز میهمانند رفتار حل مسئله، با کمک تجربه (1

 کند. همانند رفتار شرطی شدن فعال، بدون استفاده از آزمون و خطا بروز می (2

 دهد.صی از زندگی یک جانور رخ میبرخالف رفتار خوگیری، در دوره مشخ (3

 برخالف رفتار شرطی شدن کالسیک، محصول برهم کنش اطالعات ژنی و یادگیری است.  (4

 کدام گزینه، درباره هر صفت وابسته به جنس در انسان، صادق است؟  گزینه -435

 امکان توارث صفت از پدر به پسر وجود ندارد. (1

 امکان توارث صفت از مادر به دختر وجود دارد.  (2

 ط بروز صفت در فرزند دختر و پسر متفاوت است.شرای (3

 توانند حاوی دو نوع دگره باشند. قطعاً برخی از فرزندان می (4

 ؟ نیستهای خونی صحیح های پوشاننده سطح داخلی رگکدام عبارت، در مورد همه یاخته گزینه -436

 های مجاور خود دارند.فاصله اندکی با یاخته (1

 جفت کروموزوم دارند.  23در داخل هسته خود،  (2

 با ساختاری پروتئینی و گلیکوپروتئینی اتصال دارند. (3

 کنند. تولید می ATPفقط در یکی از مراحل تنفس یاخته ای، در داخل آندامک  (4

 با توجه به شکل مقابل، کدام عبارت در ارتباط با زردپی زیر زانو، درست بیان شده است؟ گزینه -437

 

 های کشسان و کالژن است. ، حاوی رشته1همانند بخش شماره  (1

 ای فراوانی دارد. های مدور و ماده زمینه، یاخته4برخالف بخش شماره  (2

 شود.، به انتهای دو استخوان در محل مفصل متصل می3همانند بخش شماره  (3

 ها توسط سیمانی از بافت پیوندی در کنار هم قرار دارند. ، یاخته2برخالف بخش شماره  (4

 رت، صحیح است؟ کدام عبا گزینه -438



 های آن حتمی است.اگر جاندار دورگه زایا باشد، عادی بودن زاده (1

 اگر جاندار دورگه نازیستا باشد، جدا ماندن خزانه ژنی دو گونه والد آن حتمی است.  (2

 اگر جاندار دورگه نازا باشد، کوتاه بودن طول عمر آن نسبت به والدین حتمی است..  (3

 یستا باشد، انتقال ماده ژنتیکی آن به نسل بعد حتمی است.اگر جاندار حاصل از دورگه ز (4

 است؟ نادرستهای استوانه آوندی ریشه لوبیا، ترین یاختهکدام عبارت، درباره بیرونی گزینه -439

 کنند. از حرکت آب و امالح در مسیر آپوپالستی، جلوگیری می (1

 ترین بخش ریشه تعلق دارند. هایی هستند که به ضخیمدر مجاورت یاخته (2

 تر هستند.آوندهای چوبی باریک نسبت به قطورترین آوندهای چوبی نزدیک به (3

 کنند. های محلول در آب را به داخل آوندهای چوبی وارد میبا صرف انرژی، یون (4

های دیواره هر لوله پر پیچ و خم موجود در دستگاه تولیدمثلی به طور معمول کدام عبارت، درباره یاخته گزینه -440

 یک مرد جوان، صحیح است؟

 سازند که مسئول تولیدمثل هستند. های هاپلوئیدی را میبا تقسیم خود، یاخته (1

 هایی قرار دارند که ترشح هورمون جنسی مردانه را بر عهده دارند. در مجاورت یاخته (2

 نمایند. در مرحله اول تنفس یاخته ای، از دو نوع گیرنده الکترونی استفاده می (3

 کنند. افزودن فسفات به نوعی مولکول، انرژی را ذخیره میدر مرحله دوم تنفس یاخته ای، با  (4

 «هر جانوری که................»کند؟ کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می گزینه -441

 های فراوان دارد. متانفریدی دارد، در اطراف هر متانفریدی خود مویرگ (1

 طرفه مواد غذایی را دارد، در بدن خود حفره عمومی دارد. امکان حرکت یک (2

 کند.های درونی محافظت میتنفس ششی دارد، به کمک اسکلت داخلی از اندام (3

 کند. های اطراف آن وارد میآبشش دارد، مواد جذب شده از لوله گوارش را به مویرگ (4

های حاصل از اووسیت اولیه که از تخمدان ه یاختهبه طور معمول در یک فرد جوان، چند مورد دربار گزینه -442

 روند، صحیح است؟شوند و به تدریج از بین میآزاد می

 های مسئول تعیین جنسیت را دارند. ژن -الف 

 فقط یک عامل مربوط به هر صفت را دریافت کرده اند.  -ب 

 هر کروموزوم هسته آنها، از دو نیمه همانند تشکیل شده است.  -ج 

 های هیپوفیزی و هیپوتاالموسی نقش داشته است.در تشکیل آنها، فقط هورمون - د
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در انسان، در ارتباط با نوعی هورمون ترشح شده از هیپوفیز پیشین که در دستگاه ایمنی بدن نقش  گزینه -443

 ست؟ ا نادرستدارد، کدام گزینه 

 شود. های مغزی تنظیم میترشح آن تحت تأثیر هورمون (1

 تأثیر است. در حفظ تعادل آب بدن بی (2

 کند.تولید الکتوز در غدد شیری را تحریک می (3

 های هدف را تغییر نمیدهد. های موجود در یاختهبیان ژن (4

 .................تواندنمیهای.................، اندامک غشا داری که................، در یاخته گزینه -444

 در ساختار خود رنگیزه ذخیره نماید.  -فاقد کلروفیل است  -گیاهی  (1

 دارای کانال آکواپورین در غشای خود باشد.  -در ذخیره نشاسته نقش دارد  -گیاهی  (2

 های تولیدشده از روی دنای خطی را دریافت کند.پروتئین -است  ATPمحل تولید  -جانوری  (3

 شود. در پی انجام سنتز آبدهی مولکول آب تولید کند. ر داخل آن تری گلیسرید ساخته مید -جانوری  (4

 ؟شودهایی است که در فضای درونی معده یک فرد بالغ یافت میچند مورد، ویژگی مشترک همه آنزیم گزینه -445

 اند. تحت تأثیر عوامل هورمونی لوله گوارش تولید شده -الف 

 اند. د معده ساخته شدههای اصلی غدفقط توسط یاخته -ب 

 به کمک اسید کلریدریک، به صورت فعال در آمده اند.  -ج 

 های سنتز آبدهی به وجود آمده اند.توسط واکنش - د
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 درست است؟چند مورد، در ارتباط با عامل مولد بیماری ماالریا در انسان،  گزینه -446

 کند. های خود ذخیره میبخشی از ژنگان خود را در درون هسته موجود در یاخته -الف 

 شود. های سفید دارای هسته دوقسمتی میمنجر به افزایش فعالیت نوعی از گویچه -ب 

 کند. های قرمز موجود در خون هر فرد حفظ میتوانایی رشد و نمو خود را در گویچه -ج 

 کند.های قرمز خون سپری میچرخه زندگی خود را در درون گویچهتمامی  - د
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 کدام عبارت، در ارتباط با هر فتوسیستم موجود در غشای تیالکوئید گیاه آفتابگردان، صحیح است؟ گزینه -447

  .حداکثر جذب توری را دارد 𝐏680و  𝐏700های با دارا بودن کلروفیل (1

 گردد. های حاصل از تجزیه آب جبران میکمبود الکترونی آن، از طریق الکترون (2



 آزاد شوند. aهای ها از کلروفیلشود تا الکترونانرژی جذب شده در آن، باعث می (3

 دهند. الکترونهای خارج شده از آن، با عبور از پمپ غشایی، مقداری انرژی از دست می (4

توان گفت ر مورد هر مولکول رنایی که در تولید اکسی توسین در هیپوتاالموس نقش دارد، مید گزینه -448

 که................. شده است. 

 توسط رنابسپارازهای مختلف تولید (1

 پس از تولید، دچار تغییرات ساختاری  (2

 به دنبال تولید آب توسط رناپسپاراز تولید (3

 در پی فرایند پیرایش به سیتوپالسم وارد  (4

 است؟  نادرستدهد، کدام عبارت، درباره فردی که عالئم بیماری ایدز را نشان می گزینه -449

 امکان تخریب ساختار غشایی عامل مولد این بیماری، توسط عوامل موجود در خط دوم، دفاعی بدن وجود دارد. (1

 های فعال در دفاع اختصاصی وجود دارد. ختهامکان ترشح نوعی پروتئین دفاعی غیراختصاصی، از یا (2

 شود.بدن، با تضعیف کل دستگاه ایمنی همراه می Tهای کاهش تعداد خاصی از لنفوسیت (3

 پذیر نیست. های خنثی شده به درون خون آن امکاندرمان فرد از طریق تزریق آنتی ژن (4

 ...........«وبیوم برخالفدر ریز»کند؟ کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می گزینه -450

 کند. استرپتوکوکوس، با وقوع هر جهش کوچک در ژن، مولکول حاصل از رونویسی تغییر می (1

 شود. اسپیروژیر، پیام چند ژن مجاور، توسط یک مولکول ریبونوکلئیک اسید حمل می (2

 های رونویسی کننده، توالی آمینواسیدی بسیار متفاوتی دارند.اوگلنا، پروتئین (3

 ها وجود دارد. اشرشیاکالی، فرصت بیشتری برای تنظیم بیان ژن (4

بیشتر از  (نسبت به وزن بدن)داران بالغی که اندازه نسبی مغز آنها کدام عبارت، درباره همه مهره گزینه -451

 سایرین است، درست است؟

 شود. هورمون مؤثر بر جذب گلوکز، به صورت پیش هورمون ساخته می (1

 شود. به شکل بلورهای جامد از بدن دفع می مادة دفعی نیتروژن دار فقط (2

 کنند. به وسیله مکش حاصل از فشار منفی، هوا را به ششهای خود وارد می (3

 شود. همه اطالعات حسی و حرکتی، در الیه خارجی بزرگترین بخش مغز پردازش می (4

، درست شوددر انسان، کدام عبارت درباره نوعی بیماری چشمی که توسط عدسی همگرا اصالح می گزینه -452

 است؟ 



 رسند.پرتوهای نور به طور نامنظم به یکدیگر می (1

 رسند. پرتوهای نور جلوتر از شبکیه به یکدیگر می (2

 فاصله قرنیه تا نقطه کور کمتر از حد معمول است. (3

 فاصله لکه زرد تا عدسی چشم بیشتر از حد معمول است.  (4

شود، ای از تنفس غازها که هوای درون نای از آن خارج میوقوع کدام یک از اتفاقات زیر، در هر مرحله گزینه -453

 ؟نیستپذیر امکان

 های هوادار عقبی و جلویی ایجاد فشار منفی در درون همه کیسه (1

 های هوادار های دیواره کیسهتبادل گازها بین هوای تهویه نشده و مویرگ (2

 های هوادارها و کیسها کیفیت اکسیژن یکسان به درون ششورود همزمان هوایی ب (3

 ها های هوادار موجود در بخش پیشین ششخروج هوای دارای اکسیژن از درون کیسه (4

های بخش قشری در انسان، یاخته»کند؟ کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می گزینه -454

، غده فوق کلیه، در مرحله.............. تنفس یاخته ای،.................های بخش قشری کلیه....................... یاخته

𝐍𝐀𝐃+ رسانند.را به مصرف می » 

 به منظور تشکیل بنیان استیل  -دوم  -برخالف  (1

 اکسید با تشکیل یک مولکول کربن دی -اول  -همانند  (2

 ATPهمزمان با تشکیل یک مولکول  -دوم  -برخالف  (3

 منظور تولید شکل یونی یک اسید سه کربنی آلی بدون فسفات  به -اول  -همانند  (4

 کدام عبارت، به طور معمول در ارتباط با شروع عمل جایگزینی در یک فرد سالم درست است؟ گزینه -455

 ها متمایز گردیده اند. های درونی بالستوسیست از سایر یاختهیاخته (1

 . یابندکنند به سرعت نمو میهایی که رویان را حفاظت میپرده (2

 ای حاصل از تخم به شکل یک کره توپر است. توده یاخته (3

 شود.خون مادر معموالً با خون جنین مخلوط می (4

 است؟  نامناسبچند مورد برای تکمیل عبارت زیر  گزینه -456

دارای..................  تواندنمیهای مغربی، یاخته حاصل از آمیزش ای و بین گونهای گلهای درون گونهدر آمیزش»

 « کروموزوم در هسته خود باشد.

 35 -د 28 -ج  21 -ب  14 -الف 
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 با توجه به شکل مقابل، کدام عبارت در ارتباط با زردپی، صحیح است؟ گزینه -457

 

 های ارتجاعی و کالژن است. ، حاوی رشته«4»همانند بخش شماره  (1

 ای دارد.های انشعاب دار و تک هسته، یاخته«2»همانند بخش شماره  (2

 ای فراوان است.های مدور و ماده زمینه، دارای یاخته«3»همانند بخش شماره  (3

 شود. ، به انتهای دو استخوان در محل مفصل متصل می«1»همانند بخش شماره  (4

 کند؟ت زیر را به طور مناسب کامل میکدام گزینه، عبار گزینه -458

شود، برای.................. مورد استفاده قرار کننده رشد گیاهی که باعث................. مینوعی از ترکیبات تنظیم»

 « گیرد.می

 ها درشت کردن بعضی میوه -ها ها و جوانهخفتگی دانه (1

 ن دانه های بدوتولید میوه -طویل شدن ساقه و جوانه زنی  (2

 های تمایزیافته تشکیل ساقه از یاخته -های گل شادابی شاخه (3

 ها داری برگافزایش مدت نگه -حفظ تعادل آب در گیاهان تحت تنش خشکی  (4

 ای در یک فرد بالغ، درست است؟کدام عبارت درباره ماهیچه ذوزنقه گزینه -459

 هر تار توسط شبکه آندوپالسمی گسترده احاطه شده است.  (1

 ای توسط انشعابات خود به چندین تار مجاور اتصال دارد. هر تار ماهیچه (2

 شوند.به سر میوزین، میوزین و اکتین از یکدیگر جدا می ATPبا اتصال  (3

 یابد. های اکتین و میوزین آن، حجم قفسه سینه افزایش میبا کوتاه شدن رشته (4

اووسیت اولیه که از تخمدان های حاصل از به طور معمول در یک فرد سالم، کدام عبارت درباره یاخته گزینه -460

 روند، صحیح است؟شوند و به تدریج از بین میآزاد می

 فقط یک عامل مربوط به هر صفت را دریافت کرده اند.  (1

 هر کروموزوم موجود در هسته، از دو نیمه که همانند یکدیگرند، ساخته شده است.  (2



 آمده اند. های هیپوفیزی و هیپوتاالموسی به وجود فقط تحت تأثیر هورمون (3

 .های هر یاخته، از نظر شکل، اندازه و محتوای ژنتیکی دو به دو مشابه اندکروموزوم (4

های بدن یک فرد بالغ که توانایی هیدرولیز گلیکوژن را دارند، درست چند مورد، در ارتباط با همه یاخته گزینه -461

 است؟

 دهد. ای آنها، در سه زمان اصلی رخ میتنظیم چرخه یاخته -الف 

 کنند. ای خود فعالیت میهای درون یاختهفقط با کمک آنزیم -ب 

 کنند. گلوکز را به طور مستقیم از انشعابات سرخرگها دریافت می -ج 

 نمایند.ای سیتوپالسم شروع میتجزیه گلوکز را همواره در ماده زمینه - د

 کدام عبارت، صحیح است؟ گزینه -462

 دهد. در خزانه ژنی یک جمعیت تغییر می رانش دگرهای برخالف جهش، فراوانی دگرهها را (1

 تواند منجر به افزایش میزان تنوع افراد یک جمعیت شود. انتخاب طبیعی همانند شارش ژن، می (2

 نماید.جهش برخالف شارش ژن، با تغییر در ماده ژنتیک افراد، جمعیت را دستخوش تغییر می (3

 زگاری بیشتر جمعیت با محیط شود. تواند منجر به سارانش دگرهای همانند انتخاب طبیعی می (4

 است؟ نادرستچند مورد، درباره هر صفت مستقل از جنس در انسان،  گزینه -463

 شود. هر صفت به دو شکل مختلف دیده می -الف 

 تواند سبب بروز رخ نمود شود. هر دگره به تنهایی می -ب 

 های غیرجنسی است. دارای یک جایگاه ویژه در کروموزوم -ج 

 جنسی تک الد تنها حاوی یک دگره برای این صفت خواهد بود.هر یاخته  - د
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کدام عبارت، درباره ترکیبات آلی نیتروژن دار موجود در شیره پرورده یک گیاه نهان دانه، درست  گزینه -464

 است؟

 ای عبور کنند. یاختهتوانند از طریق انتشار از غشاهای می (1

 نمایند. ای آوند چوبی حرکت میهمواره با سرعتی معادل جریان توده (2

 شوند. جا میهای زنده و غیرزنده در جهات مختلف جابهاز طریق یاخته (3

 ممکن است در پی فعالیت بعضی باکتریهای غیر فتوسنتز کننده تولید شده باشند. (4

 دهد. های...................... در خون، قدرت دفاعی بدن را................. میدر یک فرد سالم، کاهش هورمون گزینه -465

 کاهش –کورتیزول و پروالکتین  (1



 افزایش  -کورتیزول و تیموسین  (2

 کاهش –پروالکتین و تیموسین  (3

4) 𝐓3  و𝐓4 -  افزایش 

به طور معمول، در همه پستاندارانی »کند؟ یکدام گزینه، عبارت مقابل را به طور مناسب کامل م گزینه -466

 «گیرد.که..................... است،.................... صورت می

 ها فرایند گوارش، ابتدا توسط میکروب -روده باریک محل اصلی جذب مواد غذایی  (1

 گوارش مواد غذایی تقریبأ به طور کامل  -معده چندقسمتی محل فعالیت آنزیم سلوالز  (2

 گوارش گوشت و مواد جانوری با سهولت زیادی -های فراوان روده کور حاوی میکروارگانیسم (3

 جذب مواد غذایی اغلب در روده کور و روده بزرگ  -های سلولز روده بزرگ محل تجزیه مولکول (4

 کدام عبارت، در مورد مجرای بین گوش میانی و حلق انسان، صادق است؟  گزینه -467

 .تبر ارتعاش پرده صماخ مؤثر اس (1

 غدد ترشح کننده، مواد محافظت کننده از گوش دارد. (2

 ای قرار دارد.در مجاورت مجاری نیم دایره (3

 های گوش میانی را در بر گرفته است. استخوان (4

 کدام گزینه، درباره همه نورونهایی که به طور کامل در خارج از مغز و نخاع قرار دارند، صادق است؟  گزینه -468

 شرکت نمی کنند.در تشکیل همایه با نورون رابط  (1

 کند. پیام حسی را از نورون پیش سیناپسی دریافت می (2

 گیرنده ناقل عصبی فقط در انشعابات دندریت قرار دارند. (3

 ای تجمع یافته اند. همه اندامکهای دوغشایی در جسم یاخته (4

 درک های حسی انسان که برهای شیمیایی موجود در اندامکدام عبارت، فقط در مورد بعضی از گیرنده گزینه -469

 مزه غذا تأثیر دارند، صادق است؟ 

 های غیرعصبی قرار دارند.در مجاورت یاخته (1

 از طریق زوائد خود، با مایع پیرامون خود تماس دارند.  (2

 دهند. ها اجازه عبور میهای دریچه داری دارند که به بعضی یونکانال (3

 دهند. های دیگر، سیناپس تشکیل میتوسط آکسونهای خود با نورون (4

 شوند، صحیح است؟ ند مورد، درباره همه مویرگهایی که از روده انسان خارج میچ گزینه -470



 در دیواره خود منافذ متعددی دارند. -الف 

 های خونی نقش مؤثری دارند. جایی یاختهدر جابه -ب 

 ریزند. محتویات خود را به بزرگ سیاهرگ زبرین می -ج 

 کنند.یت میمحتویات کاماًل یکسانی را به سمت قلب هدا - د
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 به آب و هوای گرم و خشک، صادق است؟  𝐂4کدام عبارت، در مورد پاسخ گیاهان  گزینه -471

اکسید آنها، به میزان زیاد فعالیت اکسیژنازی هم انجام کننده کربن دی، آنزیم تثبیتCAMهمانند گیاهان  (1

 دهد.می

 بندی مکانی و زمانی شده است. های آنها تقسیماکسید در یاخته، تثبیت مولکول کربن دی𝐂3برخالف گیاهان  (2

 کنند.تولید می 𝐂𝐎2، با تجزیه یک ترکیب دوکربنی در خارج از کلروپالست، 𝐂3برخالف گیاهان  (3

 تز را دارند. های مستقل از نور فتوسن، توانایی انجام واکنشCAMهمانند گیاهان  (4

ای بدون غشا که در اسپرماتید تازه تشکیل شده یک فرد کدام عبارت، درباره نوعی ساختار یاخته گزینه -472

 شود، درست است؟سالم یافت می

 شود. های آب سیتوپالسم میبه واسطه فعالیت خود، باعث افزایش پتانسیل مولکول (1

 کند. ته هدایت میها را به قطبین یاخبا سازماندهی ریز لوله ها، کروموزوم (2

 فقط از پیوندهای غیر پپتیدی تشکیل شده است. (3

 زائدة بلند حرکتی آن را احاطه کرده است.  (4

نمود خونی داسی شکل دارای ژنکدام گزینه، درباره افرادی از یک جمعیت انسانی که از نظر بیماری کم گزینه -473

 باشد؟ناخالص هستند، درست می

 وگیری از ورود عامل مولد ماالریا به درون خود هستند. های قرمزی با توانایی جلدارای گویچه (1

 کند. های قرمز آنها تغییر میهای کبدی، شکل گویچهبه هنگام ترشح شدید اریتروپویتین از یاخته (2

 میرند.های قرمز خود میپیش از رسیدن به سن تولیدمثل به علت تغییر شکل گویچه (3

 در شرایط محیطی متفاوت، شانس بقا و یا تولیدمثل یکسانی را خواهند داشت.  (4

 در ارتباط با پوست درختان، کدام عبارت صحیح است؟ گزینه -474

 ای که هسته ندارد، فاقد پروتوپالست زنده است.هر یاخته (1

 .ای که توانایی انتقال شیره گیاهی را دارد، دارای دیواره پسین استهر یاخته (2
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 ای سیتوپالسم را دارد. دادر ماده زمینه ATPدارد، توانایی تولید ه هستهای کهر یاخته (3

 الد چوب پنبه ساز تشکیل شده است.ای که فاقد دیواره پسین است، توسط بنهر یاخته (4

ای که در مطالعات انجام شده توسط............... حاصل در مسیر جستجو و شناخت ماده ژنتیک، نتیجه گزینه -475

 ........شد، آن بود که....

 مولکولهایی دو رشته و دارای ساختار مارپیچی هستند. DNAهای مولکول -ویلکینز و فرانکلین  (1

 ، رابطه مکملی آنها است. DNAهای آدنین و تیمین در یک مولکول دلیل برابری تعداد بازی -اروین چارگاف  (2

 باکتریهای کشته شده کپسول دار،های بدون کپسول با قرار گیری در کنار تمامی باکتری -فردریک گریفیت  (3

 دارای کپسول شدند.

تی ترین پلیمرهای زیسها با تخریب متنوعروند تغییر خصوصیات ظاهری در نوع خاصی از باکتری -اسوالد ایوری  (4

 شود. مختل نمی

 کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می گزینه -476

 .............«های نواری شکل دراز دارند، همانند همه.کلروپالستای خود آغازیانی که در پیکر رشته»

 ای سیتوپالسم دیسک دارند. ها، در ماده زمینهباکتری (1

 توانند به هنگام کاهش نور محیط، سبزدیسه را به رنگ دیسه تبدیل کنند. گیاهان، می (2

 کنند.جو را در داخل اندامکی دوغشایی تثبیت می 𝐂𝐎2گیاهان، در شرایط مساعد  (3

 کنند. منتقل می aهای گیرنده نور را به کلروفیل سیانوباکتریها، انرژی حاصل از برخورد نور خورشید به آنتن (4

های بالغ شده درون مغز استخوان در آن های حاصل از تقسیم لنفوسیتوجه اشتراک تمامی یاخته گزینه -477

 است که...........

 ای دارند که کاماًل در بخش مرکزی یاخته قرار گرفته است. هسته (1

 ها متصل شوند. توانند به طور اختصاصی به آنتی ژننمایند که میپلیمرهایی تولید می (2

 کنند.های مهاجم حمله میهایی ترشح مینمایند که به طور آزادانه به یاختهدرشت مولکول (3

 دهند. با آنتی ژن ها، ساختارهای حلقه مانندی تشکیل میکنند که در مواجهه پروتئینهایی ایجاد می (4

کدام گزینه، در ارتباط با همه گیاهانی که توانایی تولید میوه و دانه بیش از یک سال را دارند، صحیح  گزینه -478

 است؟

 کند. با پایان رشد در هر سال، ساقه زیرزمینی خود را در خاک حفظ می (1

 کند. دام غیرهوایی ذخیره میمواد غذایی مورد نیاز برای رشد را در ان (2

 کند. ای آوندی چوبی تولید میبه کمک سرالدهای پسین، یاخته (3



 دهند. در شرایط مناسب، سالها به رشد رویشی خود ادامه می (4

 شوند، صحیح است؟ چند مورد، در ارتباط با ترشحات سه جفت غده بزرگ که به دهان وارد می گزینه -479

 ه فعال اند.های مسئول تولید آن، هموارژن -الف 

 تواند تحت تأثیر محرک شرطی قرار گیرد. می -ب 

 شود.جزئی از مکانیسم دفاعی بدن محسوب می -ج 

 شود.تولید آن همواره به صورت آگاهانه تنظیم می - د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

پس از وقوع چلیپایی  تواندنمیاست،  Xمثبت که ناقل نوعی بیماری وابسته به  Aفردی با گروه خونی  گزینه -480

 ای تولید کند که.................شدن، کامه

 فاقد دگره سازنده کربوهیدارت ایجاد کننده گروه خونی باشد.  (1

 حاوی دو نوع دگره مؤثر در ایجاد نوع گروه خونی باشد  (2

 د هموفیلی باشد.فاقد ژن مؤثر در ایجاد یا عدم ایجا (3

 فاقد فامینکهای نوترکیب در هسته خود باشند. (4

 کدام عبارت، درباره رفتار شرطی شدن فعال صادق است؟ گزینه -481

 گیرد. برخالف رفتار حل مسئله، با استفاده از آزمون و خطا صورت می (1

 کند. برخالف شکل خاصی از یادگیری، در دوره مشخصی از زندگی جانور بروز می (2

 شود.خوگیری، فقط به طور حتم انجام آن به دریافت پاداش یا تنبیه منجر میهمانند رفتار  (3

همانند رفتار شرطی شدن کالسیک، با قرار گیری یک محرک شرطی در کنار یک محرک غیر شرطی بروز  (4

 کند. می

 ت؟اس نادرستهای استوانه مرکزی ریشه یک گیاه دولپه ای، ترین یاختهکدام عبارت، درباره بیرونی گزینه -482

 ای قرار دارند. های بافت زمینهر مجاورت یاختهد (1

 توانند آب و امالح را در مسیر سیمپالستی عبور دهند. می (2

 شود.های محلول در آب، توسط آنها به آوندهای چوبی ترابری مییون (3

 تر هستند. به قطورترین آوندهای چوبی نسبت به آوندهای چوبی باریک، نزدیک (4

های حاصل از نوعی تقسیم کاهشی در سومین و چهارمین حلقه یک ختهکدام گزینه، ویژگی همه یا گزینه -483

 کند؟گل را بیان می



 شود. رشد و نمو آنها پیش از خروج از محل تولید خود انجام می (1

 دهند. ابتدا به طور پی در پی چندین تقسیم میتوزی انجام می (2

 های پارانشیم خورش به وجود آمده اند. از میوز یاخته (3

 اند.های هاپلوئیدی احاطه شدهتوسط یاخته (4

 ای دارد؟شود، چه مشخصهدهنده الکترون که در غشای داخلی میتوکندری یافت میهر ترکیب انتقال گزینه -484

 سازدمی ATP ،ADP با افزودن گروه فسفات به (1

 .ستاهای فسفولیپیدی غشا در تماس با هر یک از الیه (2

 مؤثر است. (جهت شیب غلظت آن در تأمین انرژی الزم جهت انتقال نوعی یون )در خالف (3

 کند. های هیدروژن را به فضای بین دو غشای میتوکندری وارد می، یونATPبدون مصرف  (4

 کدام عبارت، در ارتباط با جانوران بی مهره، صحیح است؟ گزینه -485

 کند. حلزون همانند زنبور، تصاویر را به شکل موزائیکی مشاهده می (1

 کند. های خود را از همولنف تأمین میاختهخرچنگ برخالف ملخ، اکسیژن مورد نیاز ی (2

 های فراوان دارد.کرم خاکی همانند بیشتر نرم تنان، در اطراف هر متانفریدی خود مویرگ (3

 ای برخالف کرمهای حلقوی، در حد فاصل لوله گوارش و دیواره بدن حفره عمومی دارند. های لولهکرم (4

طح های سدر انسان، کدام گزینه پس از اتصال نوعی هورمون ترشح شده از هیپوفیز پیشین به گیرنده گزینه -486

 است؟ نادرستهای صفحات رشد موجود در استخوان ران، یاخته

 شود. یک نوع بافت پیوندی به نوعی بافت پیوندی دیگر تبدیل می (1

 یابد. های غضروف کاهش میای در یاختهزمان چرخه یاخته (2

 شود. افت اسفنجی و متراکم جدید در استخوان تشکیل میب (3

 ماند. های هدف، بدون تغییر باقی میهای موجود در یاختهبیان ژن (4

 «الی.....................در اشرشیاکُ»کند؟ کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می گزینه -487

 برخالف پارامسی، فرصت بیشتری برای تنظیم بیان ژن وجود دارد.  (1

 های مؤثر در رونویسی، نوکلئوتیدهای زیادی وجود دارد. برخالف اوگلنا، در بین توالی (2

 شوند.های ساختاری با بیش از یک نوع پروتئین رونویسی میهمانند عامل بیماری سینه پهلو، ژن (3

 گذارد. ای در ژن، بر مولکول حاصل از رونویسی تأثیر میهش نقطههمانند استرپتوکوکوس، وقوع هر ج (4

هایی که در فضای درونی معده یک فرد نابالغ وجود دارد، صحیح چند مورد، در ارتباط با همه آنزیم گزینه -488

 است؟



 در یاخته به وجود آمده اند.  ATPدر پی مصرف  -الف 

 د. انتحت تأثیر عوامل هورمونی لوله گوارش تولید شده -ب 

 آورند. بسپارها را به صورت تکپارهای یکسان در می -ج 

 گردند.های کناری غدد معدی فعال میبه کمک ترشحات یاخته - د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

 خواهد بود؟ پذیروقوع چند مورد از اتفاقات زیر، در بدن یک فرد مبتال به ایدز امکان گزینه -489

 ها ترشح نوعی پروتئین دفاعی فعال در دفاع غیراختصاصی توسط لنفوسیت -الف 

 های موجود در سومین خط دفاعی بدنتخریب ساختار غشای برخی از یاخته -ب 

 های موجود در خون جهت حضور در محل التهاب کاهش تراگذری نوتروفیل -ج  

 هابه آنتی ژن Bهای ژن لنفوسیتهای آنتی کاهش میزان اتصال گیرنده - د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

کدام عبارت، درباره همه جاندارانی که در تأمین مواد معدنی گیاهان فتوسنتز کننده تأثیر بسزایی  گزینه -490

 دارند، درست است؟ 

 دهند.با گیاه رابطه همزیستی تشکیل می (1

 به طور مستقیم با ریشه گیاه در ارتباط هستند.  (2

 گیرد.در پیکر هر کدام، گلیکولیز انجام می (3

 کنند. در فضاهای درونی بدن میزبان زندگی می (4

 کدام گزینه، در مورد بیماری فنیل کتونوری، صحیح است؟  گزینه -491

 شود. در این بیماری، آنزیم تجزیه کننده فنیل آالنین به مقدار اندک تولید می (1

 توان مانع بیان ژن ایجاد کننده بیماری شد. با تغییر عوامل محیطی می (2

 هر فرد بدون عالئم بیماری، فاقد دگر؛ ایجاد کننده بیماری است. (3

 شود. ازدواج دو فرد بیمار، قطعاً منجر به بیمارشدن فرزند می (4

ک....................، قطعاً در طبیعت دو فرد از ی»کند؟ تکمیل می نادرستیچند مورد، عبارت مقابل را به  گزینه -492

 « عضوی از یک.................. نیز هستند.

 اجتماع – بوم سازگان -الف 

 جمعیت  -گونه  -ب 

 بوم سازگان -زیست بوم  -ج 



 اجتماع –جمعیت  -د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 

در همه جانورانی که توانایی............... را »کند؟ را به طور مناسب کامل می کدام گزینه، عبارت مقابل گزینه -493

 ...........................«دارند،

 وند. شهای بدن مستقیماً مبادله میگازهای تنفسی بین انشعابات نای و همه یاخته -انجام رفتارهای دگرخواهی  (1

 گیرد. های آهن دار خون صورت میعمده از طریق پروتئین انتقال گازهای تنفسی به طور -تولید فرومونها  (2

 .پردازندهای هوادار اطراف ششهای خود به تبادل گازهای تنفسی میبا کمک کیسه -انجام رفتار نقش پذیری  (3

 شود. های بدن انجام میبا رسیدن اکسیژن به مایع بین یاخته ای، تنفس یاخته -انجام لقاح خارجی  (4

 است؟  نادرستمورد رفتارشناسان کدام عبارت، در  گزینه -494

 کنند. نقش رفتارهای گوناگون را در بقا و زادآوری بیشتر جانوران بررسی می (1

 دانند. در بروز شکل نهایی هر رفتار، سهم بخش ژنی را بیش از بخش یادگیری می (2

 کند.های چرایی کمک میدریافتند که فهم و درک انتخاب طبیعی، در پاسخ به پرسش (3

 حل مسئله شامپانزه را عالوه بر محیطهای آزمایشگاهی در محیطهای طبیعی نیز بررسی کرده اند.  رفتارهای (4

 .................... دارد. ،هر جانور بالغ دارای.................. گزینه -495

 گوارش معدی -لوله گوارشی  (1

 گیرنده فرابنفش  -چشم مرکب  (2

 آبششهای داخلی -خط جانبی  (3

 های عصبی شکمی طناب -موهای حسی در پا  (4

در یک انسان سالم، در فاصله »کند؟ تکمیل می نادرستیکدام گزینه، عبارت مقابل را به  گزینه -496

 «زمانی.....................، ممکن است...........................

 د. بر روی نوار قلب فرد ثبت گرد QRSموج  -بسته بودن دریچه ابتدایی سرخرگ آئورت  (1

 های دهلیزی کاسته شود. از میزان طول سارکومرهای یاخته -افزایش میزان حجم خون در درون بطن راست  (2

انتشار پیام الکتریکی از گره پیشاهنگ به گره دوم رخ  -بسته شدن دریچه میترال تا بیشترین فشار بطن چپ  (3

 دهد.

های موجود در میوکارد قلب در حالت استراحت قرار گرفته تمامی یاخته -میان شنیدن دو صدای مختلف قلب  (4

 باشند. 



جاندارانی تک یاخته که از طریق تولید اسیدی سه کربنه در ترش شدن شیر نقش دارند، متعلق به  گزینه -497

 ........گروهی از جانداران هستند که به طور معمول همه این جانداران...........

 ای خود، پوشینهای محکم دارند. در اطراف غشای یاخته (1

 کنند. در شرایطی، با جانداران فتوسنتز کننده رابطه همزیستی برقرار می (2

 توانند توسط اطالعات ذخیره شده در هسته، الگوی نمو خود را تنظیم کنند.می (3

 سیم شوند. جدیدی که به غشا متصل است، تق DNAتوانند با ساختن مولکول می (4

 کدام عبارت، صحیح است؟ گزینه -498

 های حاصل از آن عادی هستند. اگر جاندار حاصل از دورگه زیستا باشد، به طور حتم زاده (1

 اگر جاندار دورگه زیستا باشد، به طور حتم طول عمر کوتاه تری نسبت به والدین خود دارد.  (2

 کند.های نسل بعد منتقل میخود را به زاده اگر جاندار حاصل از دورگه زایا باشد، به طور حتم ماده ژنتیکی (3

 . شودهای والد آن به یک روند پایدار تبدیل میاگر جاندار دورگه نازا باشد، به طور حتم تبادل ژن بین گونه (4

 کدام عبارت، در ارتباط با جانوران مهره دار درست است؟ گزینه -499

 شود. انتخاب جفت، از ویژگیهای مستقل از ژنوتیپ محسوب می (1

 ب طبیعی، در بروز رفتارهای دگرخواهی همانند رفتارهای سازگار کننده نقش دارد. انتخا (2

 شود.انتخاب جفت، همواره موجب بروز صفات ثانویه جنسی در نرهای هر گونه می (3

 برد. انتخاب طبیعی، همواره صفاتی را برمی گزیند که احتمال بقای هر گونه را باال می (4

های دیواره هر لوله پر پیچ و خم دستگاه تولیدمثل یک مرد جوان درست چند مورد، در ارتباط با یاخته گزینه -500

 است؟

 شوند. های هاپلوئیدی میباعث تولید یاخته -الف 

 های مسئول تعیین جنسیت را در بر دارند. ژن -ب 

 های سازنده تستوسترون هستند. در مجاورت یاخته -ج 

 گیرند.متحرک قرار میهای هاپلوئیدی بالغ و در تماس با یاخته - د

1) 1                    2 )2                    3 )3                    4 )4 
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