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  ) دقیقه36: گویی مدت پاسخ(

  ......هیپوتاالموس، ...... در انسان، تاالموس،  -156
  .باشد ي مغز می  جزیی از ساقه-برخالف) 1  
  .هاي عصبی نقش دارد  در انتقال پیام-همانند) 2  
  .ها در ارتباط است اي از نورون ي گسترده  با شبکه-برخالف) 3  
  .کند  نقاط مختلف بدن را تقویت میي اطالعات حسیِ مربوط به  همه-همانند) 4  

  ......طور معمول، زنبورها،  به -157
  .دهند هاي سفید را انجام می افشانی گل گرده) 2  .شوند ها می ي گل ابتدا جذب رایحه) 1  
  .هاي الکترومغناطیسی را درك کنند توانند طیف تابش می) 4  .کنند ي گل تغذیه می نوزادان خود را فقط با شیره) 3  

 نماید؟ طور صحیحی تکمیل می ي زیر را به رد، جملهچند مو -158

  ......باکتري گوگردي سبز و آنابنا هر دو، «  
  .توانند نیتروژن را تثبیت نمایند می) ب    .هوازي باشند) الف  
  .کنند کربن کانی را به کربن آلی تبدیل می) د  .اي را دارند توانایی ایجاد ساختار رشته) ج  
  .کنند بع الکترون براي فتوسنتز استفاده میاز آب به عنوان من) هـ  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  .نداردغذایی را قراردارد، توانایی گوارش شیمیایی مواد...... ، بخشی که بالفاصله پس از ......در دستگاه گوارش  -159
  دان  چینه-گنجشک) 4   مري-کرم خاکی) 3   هزارال-گاو) 2   سنگدان-ملخ) 1  

  ......در انتخاب طبیعی از نوع  -160
  .شود کننده، از تنوع موجود در جمعیت کاسته نمی متوازن) 1  
  .شود دار، فراوانی افراد دو آستانه دستخوش تغییر نمی جهت) 2  
  .شوند زایی می ي کوتاه، اعضاي جمعیت، متحمل گونه دورهگسلنده، همواره پس از یک ) 3  
  .شود تر می هاي موجود در هر آستانه، به تدریج بیش پایدارکننده، شایستگی تکاملی زاده) 4  

  رو، کدام موارد صحیح است؟ با توجه به شکل روبه -161
  . بخشی از اسپوروفیت گیاه والد استA) الف  
  . تفاوت داردD، از نظر عدد کروموزومی با C) ب  
  .است ، قبل از لقاح تشکیل شدهB) ج  
  . تفاوت داردB، از نظر عدد کروموزومی با C) د  
   د-ج) 4   ب-ج) 3   ب-الف) 2   د-الف) 1  

  ......است که،  ي استخوان زند زبرین، از بافتی تشکیل شده میانسال، بخش اعظم تنهدر یک فرد  -162
  .باشد حفرات متعدد آن، مملو از مغز قرمز می) 1  
  .هاي کالژن فراوان دارد سلولی اندك و رشته فضاهاي بین) 2  
  .باشد  متعددي میاي خود داراي مجاري ي زمینه در ماده) 3  
  .صورت پراکنده و نامنظم در کنار یکدیگر قراردارند هاي آن به سلول) 4  

  .شود وارد می...... ، ابتدا به ......در مارماهی، مانند انسان، خون خارج شده از  -163
   دستگاه تنفس-قلب) 4   قلب-روده) 3   مغز-دستگاه تنفس) 2   کلیه-قلب) 1  
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  ......آسکومیست پرسلولی،  ......  ي،ا ي زندگی قارچ ژله در چرخه -164
  .دهد ي دیپلوئیدي، ابتدا میتوز و سپس میوز انجام می  هسته-همانند) 1  
  .شود هاي جنسی تشکیل می هاي غیرجنسی، بیش از هاگ  هاگ-برخالف) 2  
  .گیرد ي دیپلوئیدي شکل می ها، هسته  بالفاصله پس از ادغام نخینه-برخالف) 3  
  .شوند هاي هاپلوئیدي جنسی در درون ساختار تولیدمثلی تشکیل می  سلول-همانند) 4  

  ......هر رفتاري که  -165
  .کننده دارد، الگوي عمل ثابت نام دارد در آن وراثت نقش تعیین) 1  
  .باشد ها می در حفظ و بقاي جاندار ارزش زیادي دارد، متأثر از ژن) 2  
  .پذیري نام دارد  نقشدهد، ي مشخصی از زندگی یک جانور رخ می در دوره) 3  
  .شود بدون استفاده از آزمون و خطا انجام گیرد، نوعی یادگیري محسوب می) 4  

  ......رو که با عالمت سؤال مشخص گردیده،  اي از منحنی روبه در نقطه -166
  .شوند ها جهت انقباض آماده می بطن) 1  
  .باشند ي حفرات قلب در حال استراحت می همه) 2  
  .رود خون به بطن چپ وجودداردمانعی براي و) 3  
  .باشند هاي سرخرگی، بسته می  بطنی، باز و دریچه-هاي دهلیزي دریچه) 4  

  کدام عبارت صحیح است؟ -167
  .باشد هر کواسرواتی که توانایی تقسیم شدن دارد، واجد آمینواسید می) 1  
  .شود هایی با پیوند پپتیدي دارد، زنده محسوب می هر میکروسفري که مولکول) 2  
  .هر میکروسفري که حاوي مولکول خود همانندساز است، غشایی دو الیه دارد) 3  
  .باشد زدن تکثیر یابد، حامل اطالعات ژنتیکی می هر کواسرواتی که بتواند به روش جوانه) 4  

  ......ي چشم،  ي خارجیِ کره در انسان، بخش شفاف الیه -168
  .باشد اي می اي شفاف و ژله در تماس مستقیم با ماده) 2  .خون وارد نمایدطور مستقیم به  تواند مواد دفعی خود را به می) 1  
  .ي انرژي را دارد توانایی تولید و ذخیره) 4  .کند واسطه بر روي عدسی متمرکز می نور را بی) 3  

  ......در هر گیاهی که اسپوروفیت به گامتوفیت وابستگی دارد،  -169
  .وندش آنتروزوئیدها، درون آنتریدي تشکیل می) 1  
  .باشد گامتوفیت، از ابتدا مستقل از اسپوروفیت می) 2  
  .شود هاي هاپلوئیدي در درون آرکگن انجام می لقاح سلول) 3  
  .شود  کروموزومی آغاز میn2 با تقسیم نابرابر سلول  تشکیل رویان،) 4  

  ......ي گیاهان،  در همه -170
  .گردد  ممکن میATPظت از غشاي هر اندامک، تنها با مصرف ها برخالف شیب غل عبور یون) 1  
  .شود کربنی پر انرژي استفاده می ي کالوین، براي ساخت مولکول سه از محصول گام یک چرخه) 2  
  .شوند هاي در حال رشد وارد می ترکیبات آلی، همواره به روش انتشار از بافت هادي به بخش) 3  
  .باشد هاي گیاهی می داشتن ساقه ها، تنها عامل استوار نگه رژسانس سلولتو) 4  
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AA)جمعیت متعادلی با سه نوع ژنوتیپ        -171 , Aa , aa)  اگر افراد این جمعیت شروع به خودلقاحی نمایند، پـس از  .  مفروض است
  .غلوب افزوده خواهدگردیدها به فراوانی افراد م ي هتروزیگوس از فراوانی اولیه...... چهار نسل، 

  1 (15
128  2 (15

64  3 (30
32  4 (15

32  

  .یافتافزایش خواهد...... در درون سلول، میزان ...... ي دو سر ران، به دنبال کاهش  در یک فرد سالم، هنگام فعالیت عضله -172
   بیکربنات خون-تولید الکتیک اسید) ATP  2مصرف اکسیژن، تولید ) 1  
   تولید اسید کربنیک خون-Aتولید استیل کوآنزیم ) 4   تولید سیتریک اسید-اکسید کربن تولید دي) 3  

باشد، از آمیزش ملـخ    به شاخک کوتاه تعلق داشته(D) به شاخک بلند و ژن (M)که ژن وابسته به جنس  در ملخ با فرض این  -173
  .هاي شاخک کوتاه، نر خواهندبود طبق قانون احتماالت، نیمی از زاده...... ي شاخک  و ماده...... نر شاخک 

   بلند-کوتاه) 4   متوسط-کوتاه) 3   متوسط-بلند) 2   کوتاه-بلند) 1  

  کدام عبارت در مورد گوش انسان، صحیح است؟ -174
  .شود دار، پیام شنوایی به مغز ارسال می با تحریک هر سلول مژك) 1  
  .دایره نقش دارد هاي مجاري نیم طور مستقیم در تحریک سلول استخوان رکابی، به) 2  
  .ودش با ارتعاش استخوان رکابی، پیام عصبی به گوش داخلی منتقل می) 3  
  .گردد دار با ارتعاش مایعِ مجرايِ مختص به خود، مرتعش می هر سلول مژك) 4  

  ي زیر را تکمیل نماید؟ طور صحیحی جمله تواند به مورد میچند  -175
  »......بسیاري از «  
  .باشند هاي مخاطی، انگل می کپک) ب  .اند کنندگان آغازیان، جزء تجزیه) الف  
  .ها، پرسلولی هستند جلبک) د  .باشند  میي سلولی ها، فاقد دیواره آمیب) ج  
  .داران، دو هسته دارند تاژك) و  .سلولی هستند داران، تک هاگ) هـ  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  .بدن قرارگرفته است...... در سمت ، ......در دستگاه گوارش انسان،  -176
   راست-ي صفرا برخالف کولون باالرو کیسه) 2   چپ-رو ي کور همانند کولون پایین روده) 1  
   چپ-رو کاردیا برخالف کولون پایین) 4   راست-ي پیلور همانند کولون باالرو دریچه) 3  

الي می -177   ......ال توان گفت که پس از اتص با توجه به اپران لک در اشریشیا کُ
  .شود ژنی متوقف می  تکmRNAمهارکننده به اپراتور، تولید ) 1  
  .شود ها متوقف می کننده به اپراتور، فرایند رونویسی از ژن عامل تنظیم) 2  
  .گیرد ي ژن قرارمی کننده مراز در بخش تنظیم  پلیRNAکننده به مهارکننده،  پروتئین تنظیم) 3  
  .شود کننده شناسایی می انداز توسط آنزیم رونویسی کننده، راه کننده به عامل تنظیم پروتئین تنظیم) 4  

  .دارند...... هاي صاف  رو، ماهیچه ي شکل روبه شده در بخش مشخص -178
  طولی، بالفاصله پس از بافت پوششی قرار) 1  
  ارجی قرارحلقوي، بالفاصله پس از بافت پیوندي خ) 2  
  تري طولی، نسبت به عضالت طولی نواحی باالتر، قطر کم) 3  
  تري حلوقی، نسبت به عضالت حلقوي نواحلی باالتر، توانایی انقباض بیش) 4  
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  ......هاي ریز پروتئینی،  شدنِ لوله زمان با کوتاه در زیگوت گیاه بنت قنسول، هم -179
  .کنند ها حداکثر فشردگی را پیدا می کروموزوم) 2  .شوند دیگر جدا می هاي همتا از یک کروموزوم) 1  
  .شوند ها در قطبین سلول مستقر می جفت سانتریول) 4  .گیرند ي سلول قرارمی هاي انتقالی در میانه وزیکول) 3  

  ......ها،  ي سلول در همه -180
  .شوند یدیگر جدا م  از یکDNAي  ي اول رونویسی، دو رشته در مرحله) 1  
  .شود ي متنوعی انجام می کننده هاي رونویسی عمل رونویسی توسط پروتئین) 2  
  .شوند  در دو گام متفاوت گلیکولیز تولید میNADHپیرووات و ) 3  
  . غیرممکن استRNAي مکملی بین نوکلئوتیدهاي هر مولکول  ایجاد رابطه) 4  

  .باشد می...... دهد که داراي  به مولکولی انتقال می...... طور  پارامسی، هر ژن پیام خود را به...... در کورینه باکتریوم دیفتریا،  -181
   توالی ضد رمز- غیرمستقیم-همانند) 2  ها  توالی کدون- مستقیم-برخالف) 1  
  استر وندهاي فسفودي پی- مستقیم-همانند) 4   پیوندهایی پپتیدي- غیرمستقیم-برخالف) 3  

  ......در انسان،  -182
  .ي اکسون، عمل سریع و عمر کوتاهی دارد شده از پایانه هر ترکیب خارج) 1  
  .یابد ي تیروئید افزایش می با کاهش مقدار کلسیم خون، میزان ترشح غده) 2  
  .دشود، هورمون نام دار ي خود به درون خون وارد می هاي سازنده هر ترکیبی که از سلول) 3  
  .شوند هاي داخلی، توسط اعصاب حرکتیِ متفاوتی تحریک می هاي اسکلتی و عضالت اندام ماهیچه) 4  

  .شود می...... ي آفریقایی، با تشکیل  در بنفشه -183
   تولیدATPکربنی،  کربنی از مولکول سه قند سه) 1  

   مصرف+NADکربنی از سیتریک اسید،  ترکیب پنج) 2  
   تولیدADPدار،  کربنی فسفات پیرووات از ترکیب شش) 3  

   تولید+NADPکربنی،  ي کالوین از قندهاي سه ترکیب آغازگر چرخه) 4  

  .ناتوان است..... طور معمول، کبد انسان در  به -184
   هماتوکریت خونافزایش) 2    تولید استروئیدها) 1  
  هاي مسن استفاده از بقایاي اریتروسیت) 4  ها خنثی نمودن اثرات سوء بعضی باکتري) 3  

  ......، همواره ......از آمیزش  -185
  .شود اي ضعیف و ناتوان متولد می  دورگه-گوسفند و بز) 1  
  .شود ي والد حفظ می ي ژنی دو گونه  جدایی خزانه-اسب و االغ) 2  
  .میرند ها پیش از جوانه زدن می  دانه-تلف پنبهي مخ دو گونه) 3  
  .شود  رشد و نمو سلول تخم متوقف می-ي مختلف چکاوك دو گونه) 4  

  ......است که،  هایی تشکیل شده ي انسان، بخش اعظم غشاء از مولکول در یک سلول روده -186
  .وذپذیرندهاي آب بسیار نف نسبت به مولکول) 2  .باشند دار می هاي دریچه فاقد کانال) 1  
  .باشند ها می اي براي عبور درشت مولکول داراي منافذ ویژه) 4  .ساکاریدي اتصال دارند ي پلی حداقل به یک زنجیره) 3  
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...... ي  فرض شود، تعیین ژنوتیپ فـرد شـماره  ...... رو مربوط به نوعی صفت   ي روبه   اگر دودمانه  -187
  .غیرممکن است

  16 -اتوزومی مغلوب) 1  
  13 -اتوزومی غالب) 2  
  15 -وابسته به جنس غالب) 3  
  11 -وابسته به جنس مغلوب) 4  

  .نجر شودم...... و افزایش ...... تواند به کاهش  مدت کورتیزول در یک فرد، می مصرف مقادیر زیاد و طوالنی -188
  ها  دیاپدز نوتروفیل-مقدار آمینواسیدهاي خون) 2   فاگوسیتوز ماکروفاژها-عالئم دیابت شیرین) 1  
   استحکام زردپی آشیل-tهاي  سرکوب لنفوسیت) 4   میزان گلوکز خون-قدرت انقباض عضالت اسکلتی) 3  

  .شود یافت می...... در هر ویروسِ دارايِ  -189
  کپسید چندوجهی، پوششِ لیپیددار) 2  دم مارپیچی، ریبونوکلئیک اسید) 1  
  دئوکسی ریبونوکلئیک اسید، کپسید) 4  هاي متابولیسمی پوشش پروتئینی، آنزیم) 3  

  ......هر سلول گیاهی که،  -190
  .ي خام نقش دارد ي دومین است، در انتقال شیره داراي دیواره) 1  
  .باشد قد هسته و غشاي پالسمایی میدر استحکام ساقه نقش دارد، فا) 2  
  .نوکلئوتید نقش دارد کند، در تولید فالوین آدنین دي اکسید کربن را تثبیت می دي) 3  
  .باشد  می یافته هاي تغییرشکل ي خود منافذ بزرگی دارد، حاوي اندامک در پایانه) 4  

...... ، 5گام  ...... 2ي مخروطی چشم انسان، الزم است تا در گام   توسط گیرندهAمنظور مصرف یک مولکول استیل کوآنزیم  به -191
  .شود

   مصرفNAD+2 -همانند) 4   ساختهATP -برخالف) 3   تولیدNADH -همانند) 2   آزادCO22 -برخالف) 1  

  ......دارد، ...... هر گلبول سفیدي که  -192
  .باشد ها می  جزء گرانولوسیت-هاي فراوانی لیزوزوم) 2  .کند  پادتن ترشح می-شکل حرکات آمیبی) 1  
  .واند بیش از یک سال زنده بماند  می-ها  انگلنقشی در نابودي) 4  .باشد ي پرفورین می  واجد ژن سازنده-توانایی دیاپدز) 3  

 B، پسري هموفیل با گروه خونی A و زنی سالم با گروه خونی ABاز ازدواج مردي مبتال به بیماري هانتینگتون با گروه خونی        -193
 Aمتولد گردید، مطابق با قانون احتماالت، احتمال تولد پسري با گروه خونی ) ژن مغلوب(ضالنی دوشن و پسري مبتال به تحلیل ع

  ي فرزندان سالم این خانواده، کدام است؟ که فقط به هموفیلی مبتالست به همه

  1 (1
4  2 (1

8  3 (1
2  4 (1

16  

  ......کند، این گیاه قطعاً   کروموزومی تولید میn2هاي  طور معمول گامت گیاهی به -194
  .است  کروموزومی ایجاد شدهn2از سلول تخم ) 2  .باشد  کروموزومی داشتهn2تواند والدین  نمی) 1  
  .است وجود آمده  کروموزومی بهn4از یک زیگوت ) 4  .باشد  کروموزومی داشتهn2تواند والدین  نمی) 3  

  ......در انسان، هورمون سکرتین،  -195
  .شود پس از ورود کیموس ؟؟؟ به دوازده ترشح می) 2  .هدد ترشح بیکربنات را به خون افزایش می) 1  
  .باشد هاي جدار دوازدهه می محرك تولید اسیدکلریک از سلول) 4  .باشد ي پانکراس می محرك ترشح پروتئازهاي فعالِ شیره) 3  
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  ......شود، همانند آبسیزیک اسید  می...... هورمونی که سبب  -196
  .دهد هاي گیاهی را کاهش می ن اندام سرعت پیر شد-تحریک تقسیم سلولی) 1  
  .تأثیر است داري میوه بی  بر مدت نگه-مقاومت گیاه در شرایط غرقابی) 2  
  .ها اثر بازدارنده دارد  برخفتگی دانه-ها دار کردن قلمه ریشه) 3  
  .کند ها را کنترل می  سنتز پروتئین-چیرگی رأسی) 4  

هاي نسل اول پر  ي زاده ي نر با پر سفید و منقار بزرگ، همه  منقار کوچک و پرنده   ي شهدخوار ماده با پر سیاه و        از آمیزش پرنده   -197
از ...... مطابق با قانون احتمـاالت،  . هاي ماده مشاهده گردید سیاه و منقار بزرگ شدند و در نسل دوم، منقار کوچک فقط در زاده            

  .خواهندشد...... هاي نسل دوم  زاده

  1 (3
1) 2  هاي پر سیاه و منقار کوچک  ماده-8

  هاي پر سفید و منقار کوچک  ماده-8

  3 (3
1) 4   نرهاي پر سیاه و منقار بزرگ-16

   نرهاي پر سفید و منقار بزرگ-8

  ......ي پارانشیمی افرا، قطعاً  در هر سلول زنده -198
  .گردد ي کوتینی تشکیل و ضخیم می الیه) 1  
  .شود ترکیب اگزالواستات یافت می) 2  
  .شود ي دومین ضخامت غیریکنواخت پیدا می دیواره) 3  
  .شود ي آب جبران می  با تجزیهIIهاي فتوسیسم  کمبود الکترون) 4  

  ......ها همواره،  شته -199
  .سفرگی دارند ي درازمدتی از نوع هم ابطهها ر با مورچه) 1  
  .نمایند ها در مقابل حشرات شکارچی محافظت می از مورچه) 2  
  .ي پرورده کمک نمایند توانند به شناسایی ترکیب شیره می) 3  
  .کنند شده از خرطوم خود، تغذیه می ي خارج ي پرورده ها را از شیره مورچه) 4  

  .شود حاصل می...... مستقیماً از تقسیم ...... کاهوي دریایی، ..... .ي زندگی کالمیدوموناس،  در چرخه -200
   میوز- سلول جنسی-برخالف) 2     میتوز- زئوسپور-همانند) 1  
   زیگوت-دار  سلول تاژك-برخالف) 4   میوز تخم- سلول هاپلوئیدي-همانند) 3  

  چند مورد در ارتباط با دستگاه گردش خون ملخ، درست است؟ -201
  .شود از گازهاي تنفسی، توسط چند منفذ به قلب وارد میخون غنی ) الف  
  .گیرد ها قرارمی دار قلب، در اختیار سلول خون از طریق منافذ دریچه) ب  
  .راند اي ا رگ پشتی، خون را به نواحی جلویی بدن می شده هاي حجیم بخش) ج  
  .کند یک رگ شکمی، خون را به نواحیِ عقبیِ بدن هدایت می) د  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  ......جهش  -202
  .شود ي خام انتخاب طبیعی شناخته می به عنوان تنها ماده) 2  .ها را تعیین نمایند تواند جهت و مقدار تغییر گونه می) 1  
  .شود  واینبرگ می-همواره سبب برهم زدن تعادل هاردي) 4  .پذیري فرد با محیط شود واند سبب سازشت در شرایطی می) 3  
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در خون، رو به افزایش ...... ، مقدار استروژن خون، کاهش و میزان ......زمان با  ي جنسی یک فرد سالم، هم طور معمول در چرخه به -203
  .گذارد می

   پروژسترون-خروج تخمک از تخمدان) 2  کننده ینی هورمون لوتئ-ها شروع رشد فولیکول) 1  
   هورمون آزادکننده-ي رحم شدن دیواره شروع ضخیم) 4   هورمون محرك فولیکولی-ي جسم زرد افزایش اندازه) 3  

  .شود محسوب می...... ، همواره نوعی حرکت ......در گیاهان، حرکت  -204
   فعال-خودي خودبه) 4  خودي ودبه خ-گرایشی) 3   غیرفعال-غیرالقایی) 2   القایی-پیچشی) 1  

  ......طور معمول مرغ جوالي ماده،  به -205
  .محدودیت زیادي در امر تولیدمثل دارد) 1  
  .کند گیري پیدا می در هنگام زادآوري، خصوصیات چشم) 2  
  .تري دارد شده شانس بقاي کم هاي مصرف به علت هزینه) 3  
  .گیرد عهده میا برهاي الزم براي پرورش فرزندان ر تمامی هزینه) 4  


