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آزﻣﻮن ﺷﻤﺎره

وﯾﮋه ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻰ 6-3-3

اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻧﻮ

آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﻰ ورودى داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎى ﮐﺸﻮر1399-

دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺷﻤﺎرة )(2

دﮐﺘﺮاى زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﻠﻮم ﺳﻠﻮﻟﻰ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻰ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻـﻰ ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺸـﻰ ﻋـﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑـﻰ
ﺗﻌﺪاد ﺳﻮال50 :

ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﻰ36 :

ردﯾﻒ

1
2
3
4
5

زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﻰ
رﯾﺎﺿﻰ
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ
ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﺷﯿﻤﻰ

ﺗﻌﺪاد ٔ
ﺳﻮال از ﺷﻤﺎره ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ
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دﮐﺘﺮاى ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى و ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﻰ ،داﻧﺸﮕﺎه آﻧﺘﻮرپ ﺑﻠﮋﯾﮏ
ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزﺷﻰ ﺑﯿﺶ از 16ﺳﺎل
ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت رﺳﻤﻰ :ﻓﺎرآزﻣﻮن ﭘﺎﯾﻪ )ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ( ،وﯾﺮاﺳﺘﺎر ﻋﻠﻤﻰ ﻧﺸﺮ درﯾﺎﻓﺖ
ﺳﺮﮔﺮوه زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ آزﻣﻮنﻫﺎى ﻣﺮآت و ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﻰ،

ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮمﺗﺠﺮﺑﯽ
ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ

دﮐﺘﺮ ﺣﺸﻤﺖ اﮐﺒﺮى ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ

ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺎﻧﮏ آزﻣﻮن ﻟﺮﻧﯿﺘﻮ ،ﻣﺪرس زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ ُﻣﻨﯿﺎز

ﻣﺪرس:

ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﻰ  ،10ﻓﺮزاﻧﮕﺎن ،3ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ 1ﮐﺮج ،ﻣﻬﺪوى و ﺷﺎﻫﺪ
راه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ@BioDrBorhani :
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 36دﻗﯿﻘﻪ

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﯿﻠﻢﻫﺎى ﺗﺪرﯾﺲ راﯾﮕﺎن درmoniaz.ir :

30
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ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮن:

وﯾﺮاﺳﺘﺎر و ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﻰ :دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺮﺗﻀﻮى ـ ﻣﺸﻬﺪ
زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ

1156درباره بخشی از لوله گوارش انسان که در آن ماهیچه مورب مشاهده میشود ،کدام گزینه نادرست است؟

 )1شل شدن بنداره انتهایی به دنبال حرکات کرمی شکل در آن اتفاق میافتد.
 )2به واسطه دو ماهیچه صاف حلقوی از مابقی لوله گوارش جدا میشود.
 )3چینخوردگیهای حلقوی آن با ورود مواد غذایی باز میشود.
 )4آنزیمهای ترشح شده از غدد آن ،از واحدهای ساختاری کم و بیش یکسان ساخته شدهاند.

1157در انعکاس عقب کشیدن دست...... ،

 )1از هر سیناپسی که نورون حرکتی در آن پیشسیناپسی است ،ناقل عصبی تحریکی آزاد میشود.
 )2هر یاخته عصبی که بخشی از آن درون عصب نخاعی قرار دارد ،از یک یاخته عصبی دیگر پیام دریافت میکند.
 )3هر نورونی که جسم یاختهای آن در نخاع قرار دارد ،توسط یاختههای پشتیبان تغذیه میشود.
ً
 )4هر آکسون کوتاه قطعا به صورت جهشی پیام عصبی را هدایت میکند.

1158نوعی ترکیب شیمیایی که از طریق یک منفذ مشترک مربوط به اندامهای مرتبط به دستگاه گوارش به درون دوازدهه میریزد...... ،

 )1نمیتواند با رسوب در کیسه صفرا باعث کاهش جذب لیپیدها شود.
 )2میتواند آنزیم فعالی باشد که در نهایت باعث تولید آمینواسید از کالژن گوشت میشود.
 )3نمیتواند نوعی ترکیب دفعی باشد که از تجزیه هموگلوبین حاصل میشود.
 )4میتواند ترکیبی باشد که در سطح یاختههای تولیدکننده مشاهده میشود.

1159در مدل  ......همانندسازی دنا (...... )DNA

ل دنای یاخته مادر را دریافت میکند.
 )1حفاظتی ـ هر یاخته حاصل از تقسیم تنها بخشی از مولکو 
 )2پراکنده ـ تشکیل پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای جدید و قدیمی امکانپذیر است.
 )3نیمهحفاظتی ـ هر رشته جدید به عنوان الگویی برای ساخت رشته دیگر استفاده میشود.
 )4غیرحفاظتی ـ بخشهای مشخصی از  مولکول دنا قدیمی بین دو یاخته دختری تقسیم میشود.

1160با توجه به شکل مقابل ،کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

 )1شماره  1پس از ورود به  Aبالفاصله از آن خارج شده و به گیرنده خود در یاخته هدف متصل میشود.
 )2دو نوع یاخته هدف برای دریافت شماره  2گیرنده اختصاصی دارند.
 )3شماره  1همانند شماره  2بر روی یاختههایی از لوله گوارش گیرنده دارد.
 )4بخش  Bبا دریافت اثرات شماره  ،1با مصرف انرژی در گروهی از یاختهها ،شماره   2را آزاد میکند.
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آزﻣﻮن ﺷﻤﺎره

اﮔﺮ ﻣﻦ ﻃﺮاح ﮐﻨﮑﻮر ﺑﻮدم

وﯾﮋه ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻰ 6-3-3

اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻧﻮ

آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﻰ ورودى داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎى ﮐﺸﻮر1399-

دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺷﻤﺎرة )(2

دﮐﺘﺮ اﺷﮑﺎن زرﻧﺪى

دﮐﺘﺮاى زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ_ ﮔﺮاﯾﺶ ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻰ داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻـﻰ ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺸـﻰ ﻋـﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑـﻰ

ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزﺷﻰ :ﺑﯿﺶ از 12ﺳﺎل
ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت رﺳﻤﻰ :ﺳﯿﺮ ﺗﺎﭘﯿﺎزﮔﺎج ،ﻣﺸﺎورﻋﻠﻤﻰ اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﯿﻠﻰ ﺳﺒﺰ

ﻣﺪرس:
ﺗﻌﺪادﺳﻮال 50 :ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﻰ36 :
ﻣﺪﯾﺮ دﭘﺎرﺗﻤﺎن زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﻰ،
ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ
اﻧﺮژى اﺗﻤﻰ ،ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﻰ واﺣﺪ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺳﻼم ،ﻫﺎﺗﻒ ،راه رﺷﺪ،
ﺳﻮال از ﺷﻤﺎره ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ آﻣﻮزش )ﻗﻠﻢﭼﻰ( ،ﻣﺪرس ﭘﺮوازى ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز
ﺗﻌﺪاد ٔ
ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ
ردﯾﻒ
ﺷﻨﺎﺳﻰ
زﻣﯿﻦ
25
1
راه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ:
@AshkanZarandi
 2رﯾﺎﺿﻰ
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 3زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ
205
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 36دﻗﯿﻘﻪ
 4ﻓﯿﺰﯾﮏ
30
 5ﺷﯿﻤﻰ
وﯾﺮاﺳﺘﺎر وﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﻰ :دﮐﺘﺮ ﺣﺸﻤﺖ اﮐﺒﺮى ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ ـ ﺗﻬﺮان
25

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮن:
1156در دستگاه گوارش انسان به طور حتم ......

 )1هر بخش کیسه ای شکل ،دارای ساختار ماهیچهای با قابلیت ترشح آنزیمهای گوارشی است.
 )2هر آنزیمی که از غدد بزاقی ترشح می شود در ساختار سوم پروتئینی است و در گوارش شیمیایی مواد غذایی نقش دارد.
دیواره ٔ
ٔ
لوله گوارش ماهیچه های حلقوی بالفاصله قبل از الیه زیر مخاطی قرار دارند.
 )3در ساختار
 )4غدد بناگوشی بزرگترین غدد برونریز بزاقی هستند که ترشحان آنها حاوی آنزیم است..

1157با توجه به شکل چند مورد از موارد زیر صحیح است؟
آ) بخش  5همانند بخش  2تحت کنترل اعصاب دستگاه عصبی خودمختار است.
ب) بخش  3همانند رودهی باریک دارای یاخته های استوانه ای با توانایی جذب گروهی از مواد است.
پ) بخش  1میتواند در مجاورت معده و رودهی باریک قرار گرفته و دارای حرکات کرمی باشد.
ت) بخش 3همانند بخش  4که ابتدای روده بزرگ است میتواند تحت کنترل دو نوع دستگاه عصبی باشد.
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1158با توجه به شکل رایج مصرف انرژی در یاخته ها ،کدام گزینه بهدرستی بیانشده است؟

 )1پیوند بین قند دئوکسی ریبوز و اولین گروه فسفات متصل به آن از نوع اشتراکی است.
 )2میتوان از شکسته شدن پیوندهای بین گروههای فسفات این مولکول در فرایند ساختهشدن مولکول  RNAاستفاده کرد.
 )3تبدیلشدن  ADPبه  ATPیک فرایند آنزیمی است با شکسته شدن پیوند بین کربن شماره  5و اولین گروه فسفات متصل به قند ،همراه است.
 )4پیوند حلقه کوچک تر باز آلی آدنین و قند پنج کربنی ریبوز ،برخالف پیوند پپتیدی ،نوعی پیوند کوواالنسی است.

1159در مورد شکل چند مورد نادرست است؟
آ) آزمایشی برای تعیین مقدار گازهای موجود در هوای تنفسی است.
ب) در هنگام بازدم تغییر رنگ ابتدا در ظرف (ب) مشاهده میشود.
پ) پس از یک دم و بازدم عادی ،در یکی از ظرفها تغییر رنگ مشاهده میشود.
ت) میتوان از محلول آب آهک شیری رنگ یا برمتیمول بلو آبی به عنوان معرف  CO2استفاده کرد.

1 )1

2 )2

3 )3

1160در منحنی اسپیروگرام یک فرد سالم و طبیعی .................

 )1هوایی که در بخش هادی دستگاه تنفس می ماند و به بخش مبادله ای نمی رسد ،ثبت نمی شود.
 )2میزان هوایی که تبادل گازها را در لحظه بازدم نیز فراهم می کند ،از میزان ظرفیت حیاتی کمتر است.
 )3هوای باقیمانده که حبابک ها را همیشه باز نگه می دارد و حجم آن از هوای ذخیره دمی کمتر است ،ثبت نمی شود.
ُ
 )4ظرفیت تام ششها ثبت میشود که میزان آن در افراد مختلف بسته به سن و جنسیت آن ها متفاوت است.
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آزﻣﻮن ﺷﻤﺎره

اﮔﺮ ﻣﻦ ﻃﺮاح ﮐﻨﮑﻮر ﺑﻮدم

وﯾﮋه ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻰ 6-3-3

اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻧﻮ

آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﻰ ورودى داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎى ﮐﺸﻮر1399-

دﻓﺘﺮﭼﻪٔ ﺷﻤﺎرة )(2

دﮐﺘﺮاى زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ_ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژى ﮔﯿﺎﻫﻰ ـ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎمﻧﻮر ﺗﻬﺮان

آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻـﻰ ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺸـﻰ ﻋـﻠﻮمﺗﺠﺮﺑـﻰ
ﺗﻌﺪادﺳﻮال50 :

ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﻰ36 :

ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮمﺗﺠﺮﺑﯽ
ردﯾﻒ

1
2
3
4
5

ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ

زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﻰ
رﯾﺎﺿﻰ
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ
ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﺷﯿﻤﻰ

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﺳﺘﺎر ﺑﺎوﯾﺮ

ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزﺷﻰ :ﺑﯿﺶ از 32ﺳﺎل
ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت :ﮐﺘﺐ داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ _ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻧﺎﻧﻮ،
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ دوازدﻫﻢ ﻧﺎﻧﻮ
ﻣﺪرس:
ﻣﺪارس ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن ،آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎى ﮐﻨﮑﻮر،
ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺷﻬﺮاﻫﻮاز

ﺗﻌﺪاد ٔ
ﺳﻮال از ﺷﻤﺎره ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ راه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ:
25
30
205
156
50
 36دﻗﯿﻘﻪ

30
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وﯾﺮاﺳﺘﺎر و ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﻰ :دﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ ـ ﮐﺮج
زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮن:

1156در یاختههای ماهیچه اسکلتی  ......یاختههای ماهیچههای ...... ، ......
 )1همانند ـ صاف ،شبکه آندوپالسمی هنگام انقباض ،یونهای کلسیم را به روش غیر فعال آزاد میکنند.
 )2همانند ـ قلبی ،میزان تولید  ATPبه نوع تار ماهیچهای بستگی دارد.
 )3برخالف ـ صاف ،هسته حاوی کروموزومهای جفت کروماتیدی است.
 )4برخالف ـ قلبی ،بیش از دو مجموعه کروموزومها همتا وجود دارد.
1157گزینه صحیح کدام است؟
 )1در یاختههای ترشح کننده اسید در معده ،یون هیدروژن با کلر ترکیب و سپس اسید تولید و ترشح میشود.
 )2در یاختههای ترشح کننده بیکربنات در غدد معده ،اکسایش پیرووات با تولید  CO2همراه است.

 )3در یاختههای اصلی غدد معده ،آنزیمهای ترشحی به صورت غیرفعال در گلژی بستهبندی میشوند.
 )4در یاختههای غدد معده ،بیان ژنهای سازنده عامل درونی در مرحله تقسیم هسته ممکن نیست.
1158در یاختههای پوششی روده...... ،
 )1پروتئین سیتوپالسمی پمپ سدیم ـ پتاسیم ،سبب توزیع نابرابر یونها در دو سوی غشاء میشود.
 )2بیشتر یاختهها به طور موقت یا دایمی در مرحله  G0قرار دارند.

 )3آنزیمهای غشایی نقش مهمی در جذب بیشتر مونوساکاریدها و آمینواسیدها دارند.
 )4پیرووات پس از تولید در ماده زمینه میتوکندری ،دچار اکسایش میشود.
1159پروتئینی که بیشترین سهم را در انتقال اکسیژن بر عهده دارد...... ،

 )1همانند پروتئین ذخیره کننده اکسیژن ،چهار اتم فلزی برای اتصال با اکسیژن دارد.
 )2دارای چهار بخش غیرآلی است که در تشکیل ماده رنگی صفرا نقش دارد.
 )3چهار رشته پلیپپتیدی دارد که هر کدام عالوه بر پیوندهای هیدروژنی و پپتیدی ،پیوندهای آبگریز نیز دارند.
 )4چهار جایگاه مشترک برای اتصال به اکسیژن و کربن دیاکسید دارد.

1160چند مورد از موارد زیر صحیح است؟
الف) پرده جنب ساختار بافتی شبیه پرده اطراف قلب دارد.
ب) ماهیچه بین دندهای داخلی ،واحد عملکردی شبیه دیافراگم دارد.
ج) پرده جنب نقشی مشابه مایع سورفاکتانت بر حفظ حجم باقیمانده دارد.
د) اپیگلوت در سرفه حالتی شبیه استفراغ دارد.

 )1یک

 )2دو

 )3سه
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آزﻣﻮن ﺷﻤﺎره

وﯾﮋه ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻰ 6-3-3

اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻧﻮ

آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﻰ ورودى داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎى ﮐﺸﻮر1399-

دﻓﺘﺮﭼﻪٔ ﺷﻤﺎرة )(2

دﮐﺘﺮاى زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﻰ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس
ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزﺷﻰ :ﺑﯿﺶ از 25ﺳﺎل

آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻـﻰ ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺸـﻰ ﻋـﻠﻮمﺗﺠﺮﺑـﻰ
ﺗﻌﺪادﺳﻮال50 :

دﮐﺘﺮ ﻧﻈﺎم ﺟﻠﯿﻠﯿﺎن

ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت :زﯾﺴﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﮑﻮر ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ ،زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ 40اﺳﺘﺎد
دﻫﻢ ،ﯾﺎزدﻫﻢ ودوازدﻫﻢ اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻧﻮ
ﻣﺪرس:
ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن ،ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﻰ و ﺷﺎﻫﺪ ـ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ

ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﻰ36 :

ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮمﺗﺠﺮﺑﯽ
ردﯾﻒ

1
2
3
4
5

ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ

زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﻰ
رﯾﺎﺿﻰ
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ
ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﺷﯿﻤﻰ

ﺗﻌﺪاد ٔ
ﺳﻮال از ﺷﻤﺎره ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ

25
30
50

156

205

راه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ:

 36دﻗﯿﻘﻪ

30
25

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮن:

وﯾﺮاﺳﺘﺎر و ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﻰ :دﮐﺘﺮ اﺷﮑﺎن زرﻧﺪى ـ ﺗﻬﺮان
زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ

ً
ٔ
1156در رابطه قارچ ـ ریشهای(میکوریزا) جاندارای که مساحت بیشتری از پیکرش با خاک در تماس است قطعا ......

ٔ )1
همه مواد مورد نیازش را از جاندار همزیست خود دریافت میکند	 .
 )3در چرخه زندگی خود توانایی تولید دانه و آوندهای چوبی را دارد	 .

 )2به صورت غالفی در سطح اندامهای جاندار دیگر ،زندگی میکند.
 )4مواد معدنی را بدون عبور ازسلولهای روپوستی خود جذب میکند.

ٔ
معده انسان ،هر سلولی که ......
 1157در

 )1ریشهدارکردن قلمهها ـ سبب خمیدگی دانه ُرست به سمت نور
 )3پالسمولیز سلولهای نگهبان روزنه ـ مانع رویش دانهها
ٔ
ٔ
1160کدامیک گزینه مقابل را به درستی تکمیل نمیکند؟ «در قسمتی از چرخه قلبی که » ......

+٣٠
٠

اﺧﺘﻼفﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ )ﻣﯿﻠﯽوﻟﺖ(

ٔ )1
ماده ژلهای چسبناکی ترشح کند ،در ساختار غدههای معده قرار گرفته است.
 )2مواد آنزیمی ترشح میکند ،ترشحات آن در درون حفره معده فعال میگردند.
 )3در مجاورت پیلور قرار دارد ،در افزایش ترشح اسیدکلریدریک نقش مؤثری دارد.
 )4یون با بار منفی ترشح میکند ،توانایی تولید و ترشح ماده مخاطی زیادی را دارد.
ٔ
1158کدام مورد جمله مقابل را به نادرستی تکمیل میکند؟ «درست در نقطهای که پتانسیل عمل ادامه مییابد » ......
 )1یون سدیم وارد سلول و پتاسیم از آن خارج  میشود.
 )2انرژی زیستی به صورت مولکول  ATPمصرف میشود.
 )3شیب غلظت یون سدیم با حالت آرامش متفاوت است.
 )4یون پتاسیم وارد سلول و سدیم از آن خارج  میشود   .
ٔ
1159در گیاهان همه هورمونهایی که محرک  ......هستند نمیتواند  ......شوند.

-٧٠
٣

 )2درشت کردن میوهها ـ موجب توقف رشد جوانههای جانبی     
 )4رویش بذر غالت ـ برای تولید میوههای بدوندانه استفاده

 )1طوالنیترین زمان را دارد ،خونی از حفرههای بزرگ قلب خارج نمیشود.
ٔ
دریچه سهلختی بسته باشد  .
 )2خون تیره وارد قلب میشود ،ممکن نیست
 )3کمترین خون در بطنها وجود دارد ،دریچههای دهلیزی بطنی بستهاند.
 )4بیشترین میزان خون در دهلیزها وجود دارد ،دریچههای سینی بستهاند.

1161گروههایی از مهرهداران که اندازه نسبی مغز آنها نسبت به سایر مهرهداران بیشتر است .....

کمتر تغذیه ،انرژی مورد نیاز خود را تأمین نمایند.
 )1در لوله گوارش خود ساختاری دارند که به جانور امکان می دهد با
ِ
دفعات ِ
 )2با جدایی کامل بطنها ،قلب به صورت دو تلمبه مجزا عمل کرده و خون در هر بار گردش در بدن ،یک بار از قلب عبور میکند.
 )3جنینی دارند که درون رحم مادر ،رشد و نمو خود را آغاز میکند و بهترین شرایط ایمنی و تغذیه برای آنها فراهم میشود.
 )4ممکن است تحت تأثیر نوعی ویروس ،دستگاه ایمنی آنها بیش از حدمعمول فعال شود و لنفوسیتهای فراوانی تولید نماید.
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٢

زﻣﺎن )ﻫﺰارمﺛﺎﻧﯿﻪ(
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اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻧﻮ

آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﻰ ورودى داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎى ﮐﺸﻮر1399-

دﻓﺘﺮﭼﻪٔ ﺷﻤﺎرة )(2

دﮐﺘﺮاى زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ_ ﮔﺮاﯾﺶ ژﻧﺘﯿﮏ_ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻـﻰ ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺸـﻰ ﻋـﻠﻮمﺗﺠﺮﺑـﻰ
ﺗﻌﺪادﺳﻮال50 :

ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﻰ36 :

ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮمﺗﺠﺮﺑﯽ
ردﯾﻒ

1
2
3
4
5

ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ

زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﻰ
رﯾﺎﺿﻰ
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ
ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﺷﯿﻤﻰ

ﺗﻌﺪاد ٔ
ﺳﻮال از ﺷﻤﺎره ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ

25
30
50
30
25

156

دﮐﺘﺮ اﻗﺒﺎل ﻣﺤﻤﺪى

205

ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزﺷﻰ :ﺑﯿﺶ از 24ﺳﺎل
ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت :ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮژى ﮐﻤﭙﺒﻞ ﺟﻠﺪ) ،(1ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮژى ﮐﻤﭙﺒﻞ
ﺟﻠﺪ) ،(3ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﻰ اﻟﻤﭙﯿﺎد زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﺟﻬﺎﻧﻰ IBO
ﻣﺪرس:
دورهﻫﺎى ﻣﺠﺎزى و آﻧﻼﯾﻦ ژﻧﺘﯿﮏ ،ﻣﺪارس ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻰ و
آزادﺷﻬﺮﻫﺎى)-ﺗﻬﺮان-ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه-ﺟﻮاﻧﺮود-ﺳﻨﻨﺪج(
راه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ:
@Egbal_Mohamdi

 36دﻗﯿﻘﻪ

وﯾﺮاﺳﺘﺎر و ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﻰ :دﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﺟﺎﻧﻰﺗﺮﻣﻰ ـ ﺳﺎرى
زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮن:

1156یاختههای پوششی سطحی اندام کیسهای شکل لوله گوارش انسان سالم ......

 )۱همانند غدههای آن اندام ماده ژلهای قلیایی با نقش حفاظتی تولید میکند.
 )۲برخالف اندامی که بالفاصله قبل از آن قرار گرفته ،توانایی تولید مخاط را دارد.
 )۳برخالف اندامی که مراحل پایانی گوارش را انجام میدهد ،فاقد ترشحات پروتئینی است .
 )۴همانند اندام تولیدکننده صفرا ،در ترشح مادهای ضداسیدی نقش دارند.

1157کدام عبارت نادرست است؟

 )۱در رویش ٔ
دانه ذرت که لپه درون خاک میماند ،انحنای بخش فوقانی محور رویشی دیده نمیشود.
 )۲در رویش دانه لوبیا که لپه از خاک خارج میشود ،اندوسپرم دانه منبع اصلی تأمین انرژی رویش است.
 )۳در رویش دانه لوبیا که رویش روزمینی میباشد  ،انحنای بخش فوقانی محور رویشی دیده میشود.
 )۴در رویش دانه ذرت که رویش زیرزمینی میباشد ،آندوسپرم دانه منبع اصلی تأمین انرژی رویش است.

1158چند مورد درباره فردی که دمای بدن وی در اثر یک عامل خارجی باال رفته ،نادرست است ؟
خ ایمنی اولیه در بدن وی صورت گرفته است.
آ) به طور قطع پاس 
ب) اتصال پیش ماده به جایگاه اختصاصی آن در عامل خارجی به طور طبیعی روی میدهد.
پ) تعداد یاختههای با خاصیت درشت خواری در نقاط خاصی از بدن وی افزایش یافته است.
ت) با وارد کردن آنزیم به درون یاخته عامل خارجی ،مرگ برنامهریزیشده به وقوع پیوسته است.

۱ )۱

۲ )۲

۳ )۳

۴ )۴

1159مشاهده کدام رویداد پس از ترشح نوعی پیک شیمیایی از برون شامه جنینی به خون مادر امکانپذیر نمی باشد؟
 )۲کاهش استحکام دیواره داخلی رحم
 )۱کاهش فعالیتهای میوزی مادر
 )۴عدم افزایش مقدار هورمون آزادکننده
 )۳تداوم رشد جسم زرد
1160آخرین انشعاب نایژک در بخشهادی ......
ی ایمنی ذاتی در برابر عوامل بیماریزا را دارد.
 )۱برخالف انشعابات پس از خود ویژگ 
 )۲همانند انشعاباتی که ویژگی تغییر قطر ندارند ،به درون شش وارد نشدهاند.
 )۳همانند انشعابات پس از خود در تنظیم مقدار هوای ورودی به شش نقش دارند.
 )۴برخالف ساختار خوشه انگوری سیستم تنفسی ،نقشی در دفاع در برابر باکتریها ندارد.
1161ویژگی مشترک جانوران دارای لوله گوارشی با آنهایی که حفره گوارشی دارند ،کدام است؟
 )۳فعالیت آنزیمی برون یاختهای
 )۲جریان یکطرفه غذا
 )۱گوارش درون یاختهای

29

 )۴وجود اندامهای گوارشی

اﮔﺮ ﻣﻦ ﻃﺮاح ﮐﻨﮑﻮر ﺑﻮدم
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آزﻣﻮن ﺷﻤﺎره

وﯾﮋه ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻰ 6-3-3

اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻧﻮ

آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﻰ ورودى داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎىﮐﺸﻮر1399-

دﻓﺘﺮﭼﻪٔ ﺷﻤﺎرة )(2

دﮐﺘﺮى زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژى ﺟﺎﻧﻮرى _ﻓﺮدوﺳﻰ ﻣﺸﻬﺪ

آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻـﻰ ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺸـﻰ ﻋـﻠﻮمﺗﺠﺮﺑـﻰ
ﺗﻌﺪادﺳﻮال50 :

ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﻰ36 :

ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮمﺗﺠﺮﺑﯽ
ردﯾﻒ

1
2
3
4
5

ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ

زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﻰ
رﯾﺎﺿﻰ
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ
ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﺷﯿﻤﻰ

ﺗﻌﺪاد ٔ
ﺳﻮال از ﺷﻤﺎره ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ

25
30
50

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺮﺗﻀﻮى

ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزﺷﻰ :ﺑﯿﺶ از 26ﺳﺎل
ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت :زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ دﻫﻢ ،ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ )ﻧﮑﺘﻪ و درﺳﻨﺎﻣﻪ(
ﻣﺪرس:
ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﻫﺎﺷﻤﻰﻧﮋاد ،ﻓﺮزاﻧﮕﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻣﺸﻬﺪ،
ﻣﺪرس آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎى ﮐﻨﮑﻮر ،ﻣﺪرس ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ دﺑﯿﺮان
راه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ:
https://t.me/joinchat/CHYCAkOySXQPLduzCwH0Cw

156

205

30
25

 36دﻗﯿﻘﻪ

وﯾﺮاﺳﺘﺎر و ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﻰ :ﻣﺤﻤﺪرﺳﻮل ﻓﻼح ـ ﯾﺰد
زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮن:

1156چند مورد از موارد زیر در ارتباط با انتقال فعال مواد از غشای زیستی صحیح است؟
ً
ب) حرکت ماده ،همواره برخالف شیب غلظتی است.
الف) قطعا مولکولهای پروتئینی در این فرآیند دخالت دارند.
د) ممکن است جابجایی مولکولهای آب را هم به دنبال داشته باشد.
ج) انرژی مورد نیاز برای این فرآیند همواره از  ATPتأمین میشود.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

1157در ارتباط با دستگاه گوارش آدمی چند مورد زیر به درستی بیان نشده است؟
یَشوند.
الف) کیلومیکرونها از طریق سرخرگ کبدی به این اندام وارد م 
ب) روش جذب برخی ویتامینهای محلول در آب ممکن است مشابه جذب آهن باشد.
ج) گلوکز با انتشار تسهیل شده از سلولهای پوششی روده به فضای بین سلولی وارد میشود.
ً
د) درون سلولهای پرز روده مجددا تری گلیسیرید ساخته میشود که به طریقه انتشار به مایع بین سلولی وارد میشوند.
هـ) در مخاط روده سلول ماهیچهای وجود ندارد.

1 )1

ً
1158در هر جانور دارای  ......قطعا

2 )2

 )1سنگدان ـمعده هم وجود دارد.
 )3دهان ـگوارش برون سلولی در لوله گوارش به اتمام میرسد.

3 )3

4 )4

 )2چینهدان ـبا دفعات کمتر تغذیه ،انرژی مورد نیاز خود را تأمین میکند.
 )4چینهدان ـ روده باریک جایگاه اصلی گوارش شیمیایی است.

1159کدام یک صحیح نیست؟
 )1در بعضی نوزادان که زود هنگام به دنیا آمدهاند ،به دلیل ساخته نشدن سورفاکتانت (عامل سطح فعال) به زحمت نفس میکشند.
 )2در کیسههای هوایی دومین خط دفاعی مربوط به سیستم ایمنی دیده میشود.
 %93 )3دی اکسید کربن حمل شده در خون با دخالت پروتئینهای گلبول قرمز همراه است.
 )4در کیسههای هوایی آدمی سلولهای نوع دوم برخالف سلولهای نوع اول سبب کاهش نیروی کشش سطحی الیه آب میشود.
1160کدام یک صحیح نیست؟
ً
 )1در همه جاندارانی که در سطح تنفسی آنها مژه وجود دارد ،لزوما خون در انتقال گازهای تنفسی نقش ندارد.
 )2در همه مهرهداران ،خون روشن رسیده به کبد ،از طریق سرخرگی مستقیم از قلب میآید.
 )3خارهای آبششی ماهی به تغذیه کمک میکنند.
 )4انشعابات پایانی نایدیسی حشرات دارای مایعی است که تبادالت گازهای تنفسی را امکانپذیر میکند.
1161با توجه به منحنی زیر میتوان بیان داشت که در زمان ثبت نقطه  ......Dکمتر از نقطه  ......است.
 )2تعداد حفرات قلبی در حال انبساط ـ A
 )1فشار خون در ابتدای سرخرگ آئورت ـ C
 )4حجم خون بطنی ـ C
 )3طول تارهای ماهیچهای بطنی ـ A

35
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آزﻣﻮن ﺷﻤﺎره

وﯾﮋه ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻰ 6-3-3
اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻧﻮ

آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﻰ ورودى داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎىﮐﺸﻮر1399-

دﻓﺘﺮﭼﻪٔ ﺷﻤﺎرة )(2

ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﭘﺰﺷﮑﻰ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان_ ITاز داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن

آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻـﻰ ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺸـﻰ ﻋـﻠﻮمﺗﺠﺮﺑـﻰ
ﺗﻌﺪادﺳﻮال50 :

ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﻰ36 :

دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺣﻘﺎﻧﻰﻓﺮ

ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزﺷﻰ :ﺑﯿﺶ از 18ﺳﺎل
ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت :ﮐﺘﺎبﻫﺎى ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﮔﺎج ،ﮐﺘﺎبﻫﺎى ﮐﺎر ﻣﻬﺮوﻣﺎه ،ﮐﺘﺎب
ﺗﺴﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﻬﺮوﻣﺎه و ﻫﻤﮑﺎرى در ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب زﯾﺴﺖ ﺑﺎ
ﮐﺎﻧﻮن ﻗﻠﻢ ﭼﻰ ،ﮐﻠﮏ ﻣﻌﻠﻢ ،ﺷﺒﻘﺮه ،رزﻣﻨﺪﮔﺎن ،ﭘﯿﺸﺨﻮان،
ﻧﺸﺮ آﻟﻤﺎ ،ﺑﯿﺴﺖ ،ﻧﯿﻤﮑﺖ ﺳﺒﺰ

ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ
ﻣﺪرس:
ﻓﺮزاﻧﮕﺎن دوﺗﻬﺮان ،ﻧﺮﺟﺲ ،ﺑﻬﺸﺖ آﯾﯿﻦ ،ﮐﺎﻧﻮن ﺷﯿﺮاز ،ﮐﺮج ،ﻗﻢ،
ﺗﻌﺪاد ٔ
ﺳﻮال از ﺷﻤﺎره ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ
ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ
ردﯾﻒ
اﺻﻔﻬﺎن ،ﻣﺪرﺳﺎن ﺗﻬﺮان
ﺷﻨﺎﺳﻰ
زﻣﯿﻦ
25
1
راه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ:
 2رﯾﺎﺿﻰ
30
 3زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ
205
156
@amirhossein_haghanifar
50
 36دﻗﯿﻘﻪ
 4ﻓﯿﺰﯾﮏ
30
 5ﺷﯿﻤﻰ
وﯾﺮاﺳﺘﺎر و ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﻰ :دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻟﮏاﺷﺘﺮ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎرى ـ ﺗﻬﺮان
25
زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮن:

1156هر هورمونی که در دستگاه گوارش آدمی تولید و ترشح میشود ،نمیتواند ......

 )1گروهی از یاختهها را از نقاط وارسی عبور دهد.
 )2تحت تأثیر هورمونهای آزادکننده مغزی باشد.
 )3میزان ترشح یون هیدروژن را به لوله ادراری تغییر دهد.
 )4میزان غلظت گلوکز موجود در پالسما را تنظیم کند.

1157در ساختار تنفسی هر جانوری که در لوله گوارش ،روده بالفاصله پس از سنگدان دیده میشود بهطور حتم ......

 )1دستگاه گردش مواد در جابهجایی گازهای تنفسی و مبادله آنها نقش دارد.
 )2هوای بازدمی بدون نیاز به انقباض ماهیچهها از بدن خارج میشود.
ً
 )3بیشتر اکسیژن جذب شده مستقیما صرف تنفس یاختهای میشود.
)4جهت جریان هوا در ششها با جهت جریان هوا در کیسههای هوایی یکسان است.

1158کدام عبارت درست است؟

 )1در انعکاس بلع بیش از یک مسیر در چهارراه حلق باز دیده میشود.
ً
 )2در صورتی که بنداره انتهایی مری بدون عبور غذا باز شود قطعا مخاط مری آسیب میبیند.
 )3آنزیمهای مترشحه در محل آغاز گوارش کربوهیدراتها به طور حتم نقش گوارشی دارند.
 )4حرکات کرمی شکل در سرتاسر طول لوله گوارش فقط محتویات لوله را مخلوط میکنند.
ً
1159نمیتوان گفت جانورانی که  ......قطعا ......
 )1دارای لوله گوارش هستند ـ گوارش مواد غذایی را خارج از یاختهها انجام میدهند.
 )2فاقد طناب عصبی شکمی میباشند ـ امکان جریان یک طرفه غذا را در بدن خود فراهم میکنند.
 )3حفره گوارشی دارند ـ به کمک انواعی از هیدروالزها فرایند گوارش برونیاختهای را آغاز میکنند.
 )4واجد سلوم هستند ـ غذای گوارشیافته و مواد دفعی را مخلوط نمیکنند.
1160چند مورد زیر در رابطه با ساختار دیواره دنای درست است؟
الف) الیه بین غضروف و مخاط حاوی رگهای خونی ،اعصاب و غدد ترشحی است.
ب) داخلیترین الیه توسط یاختههای مکعبی مژکدار پوشیده شده است.
ج) بیرونیترین الیه واجد رشتههای کالژن فراوان در فضای بین یاختهای است.
د) الیه مجاور ماهیچه صاف تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار تغییر شکل میدهد.
ً
ه) الیه واجد غدد ترشحی مستقیما با هوای مرده محتوی کربن دیاکسید زیاد مجاورت دارد.

)1

)2

)3

41

)4
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اﮔﺮ ﻣﻦ ﻃﺮاح ﮐﻨﮑﻮر ﺑﻮدم

وﯾﮋه ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻰ 6-3-3

اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻧﻮ

آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﻰ ورودى داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎى ﮐﺸﻮر1399-

دﻓﺘﺮﭼﻪٔ ﺷﻤﺎرة )(2

ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﻰ )ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ(

آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻـﻰ ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺸـﻰ ﻋـﻠﻮمﺗﺠﺮﺑـﻰ
ﺗﻌﺪادﺳﻮال50 :

ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﻰ36 :

ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮمﺗﺠﺮﺑﯽ
ردﯾﻒ

1
2
3
4
5

ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ

زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﻰ
رﯾﺎﺿﻰ
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ
ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﺷﯿﻤﻰ

ﻋﻠﻰﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻃﺒﻰ

ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزﺷﻰ :ﺑﯿﺶ از 30ﺳﺎل
ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت :زﯾﺴﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﮑﻮر ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ،
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ 40اﺳﺘﺎد دﻫﻢ ،ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻧﻮ
ﻣﺪرس:
ﻣﺪرس ﻣﺪارس ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن ،ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﻰ و ﺷﺎﻫﺪ ـ ﻣﺎزﻧﺪران)آﻣﻞ(

ﺗﻌﺪاد ٔ
ﺳﻮال از ﺷﻤﺎره ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ راه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ:
25
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﮕﺮاﻣﻰ 09111213815
30
205
156
50
 36دﻗﯿﻘﻪ

30
25

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮن:

وﯾﺮاﺳﺘﺎر و ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﻰ :دﮐﺘﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻘﺪﺳﻰ ـ ﺗﻬﺮان
زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ

ٔ
1156کدام عبارت جمله مقابل را به نادرستی تکمیل میکند؟ «همه جانداران »......

 )1از یاخته تشکیل شدهاند و یاخته پائینترین سطح سازمانیابی حیات است.
 )2برای افزایش تعداد یاختههای پیکری خود ،در مرحلهای از زندگی رشد دارند.
ً
 )3به محرکهای محیطی پاسخ میدهند ،مثال گیاهان به سمت نور پاسخ میدهند.
ٔ
محدوده ثابتی نگه دارند.
 )4میتوانند وضع درونی پیکر خود را در

1157کدام عبارت از درست است؟

 )1غشای سلول مرز بین درون یاخته و بیرون آن است و فقط برخی از مواد میتوانند از آن عبور کنند.
 )2غشای سلول نفوذپذیری انتخابی یا تراوایی نسبی دارد که برای تنظیم وضعیت درون و بیرون سلول اهمیت زیادی دارد.
 )3سلول ،هر جا به جائی را که برای ورود یا خروج مواد با مصرف  ATPانجام میدهد .به کمک پروتئینهای سراسری موجود در غشای آن میباشد.
 )4غشای سلول در هر الیه دارای انواع لیپید و پروتئین میباشد و از هر یک از مولکولهای آن برخی از مواد میتوانند عبور میکنند.
ٔ
1158کدام عبارت ،جمله مقابل را به درستی کامل میکند؟ «در هر جانور دارای سنگدان»...... ،
 )1غذا در چینهدان آن نیز ذخیره و گوارش شیمیایی مییابد
 )3روده ،بعد از سنگدان مشاهده میشود.

 )2غذا در روده و معده آن گوارش شیمیائی مییابد
 )4چینهدان ،قبل از معده قرار دارد.

1159کدام عبارت نادرست است؟

 )1سلولهای پوششی ٔ
مخاطی دوازدهه ماده مخاطی و آنزیم تولید میکنند.
مخاطی کولون همانند سلولهای پوششی الیه
الیه
ِ
ِ
 )2پس از خوردن غذا میزان جریان خون دستگاه گوارشی افزایش مییابد تا نیاز آن برای فعالیت بیشتر تأمین میشود.
 )3بخشی از دستگاه عصبی همراه با هورمونهایی که از آن ترشح میشود فعالیت دستگاه گوارشی را تنظیم میکند.
ٔ
دیواره لوله گوارش انسان از مری تا مخرج شبکههای یاختههای عصبی وجود دارند.
 )4در
ٔ
1160کدام عبارت ،جمله مقابل را به درستی تکمیل میکند؟ «پس از یک دم عادی بازدم عادی انجام دهیم ،هوای جاری و »......
ٔ
ٔ
ذخیره دمی را میتوان وارد کرد.
)2
ذخیره بازدمی را میتوان خارج کرد.
)1
ٔ
ٔ
 )4ذخیره بازدمی را میتوان وارد کرد.
 )3ذخیره دمی خارج شده است
1161کدام عبارت نادرست است؟

 )1هر جانور دارای تنفس نایدیسی در خشکی زندگی میکند و جزء بیمهرگان میباشند.
 )2انشعابات پایانی نایدیس بن بست بوده و دارای مایعی است که تبادالت گازی را ممکن میکند .
 )3نایدیسها ،لولههای منشعب و مرتبط به هم هستند که از طریق یک منفذ به خارج راه دارند.
 )4جانورانی که تنفس نایدیسی دارند دستگاه گردش مواد آنها نقشی در انتقال گازهای تنفسی ندارد.
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آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﻰ ورودى داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎى ﮐﺸﻮر1399-

دﻓﺘﺮﭼﻪٔ ﺷﻤﺎرة )(2

ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯿﺎﻟﺰﻫﺮا ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ارﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى آﻣﻮزﺷﻰ

آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻـﻰ ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺸـﻰ ﻋـﻠﻮمﺗﺠﺮﺑـﻰ
ﺗﻌﺪادﺳﻮال50 :

ﺻﻔﺎ ﺳﻨﮕﺎﻧﻰ

ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﻰ36 :

ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزﺷﻰ :ﺑﯿﺶ از 30ﺳﺎل
ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت :ﻫﻤﮑﺎرى ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻬﺮوﻣﺎه ،ﮐﺘﺎب زﯾﺴﺖ آزﻣﻮن دﻫﮑﺪه
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ وآﻣﺎدهﺳﺎزى ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﻰ ﺑﺮاى ﮐﺘﺎب
ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﻰ زﯾﺴﺖ )دﻫﻢ ،ﯾﺎزدﻫﻢ ،دوازدﻫﻢ(

ﻣﺪرس:
ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮمﺗﺠﺮﺑﯽ
ﻣﺪارس ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﻰ و ﺷﺎﻫﺪ)-ﺗﻬﺮان(
ﺗﻌﺪاد ٔ
ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ
ردﯾﻒ
ﺳﻮال از ﺷﻤﺎره ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ راه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ:
:Bio film
ﺷﻨﺎﺳﻰ
زﻣﯿﻦ
25
1
@ safasangani
 2رﯾﺎﺿﻰ
30
 3زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ
205
156
50
 36دﻗﯿﻘﻪ
 4ﻓﯿﺰﯾﮏ
30
 5ﺷﯿﻤﻰ
وﯾﺮاﺳﺘﺎر و ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﻰ :ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺸﺎﯾﺨﻰ ـ ﺗﻬﺮان
25

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮن:
1156کدام گزینه به درستی بیان نشده است؟

 )۱به هنگام خروج مولکولهای درشت از سلول ،مساحت غشا افزوده میشود.
 )2دستگاه گلژی همانند میتوکندری در فرايند اگزوسیتوز (برون رانی) نقش مهمی بر عهده دارد.
 )3فعالیت میتوکندری به هنگام عبور گلوکز از غشا ،ممکن است تغییر نکند.
 )4بزرگترین مولکولهای غشا ،در فرايند انتشار ساده نقش دارند.

1157کدام عبارت درباره شکل مقابل (بخشی از غده معده) نادرست است؟

1

 )1تخریب سلول شماره  ،1میتواند منجر به ایجاد کم خونی شود.
 )2سلول شماره  ،2چند نوع پروتئاز به خارج از محیط داخلی ترشح میکند.
 )3سلول شماره  ،3ترشحات خود را با اگزوسیتوز (برونرانی) به مجرای غده وارد میکند.
 )4شکل مربوط به ساختار غده معدی در مجاورت پیلور است.

1158واکوئل (کریچه)  ......در پارامسی ،میتواند ......

 )1دفعی ـ در محل حفره دهانی به غشای سلول متصل شود.
 )3گوارشی ـ بالفاصله در پی آندوسیتوز (درونبری) ایجاد شود.

2
3

 )2انقباضی ـ مواد دفعی را از سلول خارج کند.
 )4غذایی ـ با واکوئل گوارشی ادغام شود.

1159چند مورد ،عبارت زیر را بهطور مناسب تکمیل میکند؟ «هر فرايندی که منجر به تولید  ATPدرون سلولهای بدن انسان میشود»...... ،
ب) با مصرف نوعی کربوهیدرات همراه است.
آ) در حضور اکسیژن راهاندازی میشود.
ت) با انتقال گروههای فسفات به یک مولکول  ADPهمراه است.
پ) ممکن است منجر به تولید مواد زائد نیتروژندار شود.

1 )1

2 )2

1160به طور معمول ،در بخش  ......دستگاه تنفسی انسان ،هر ......

 )1مبادلهای ـ حبابک ،حاوی سلول ماکروفاژ (درشت خوار) است.
 )3هادی ـ نایژه ،حاوی حلقه غضروفی  Cشکل است.

1161جاندار مورد مطالعه مچنیکو میتواند ......

 )1فقط در ناحیه خاصی از بدن ،به تبادل گازهای تنفسی بپردازد.
 )3توسط سلولهای پوستی ،اکسیژن هوا را جذب کند.

3)3

 )2هادی ـ نایژک ،به چند نایژک مبادلهای متصل میشود.
 )4مبادلهای ـ نایژک ،به یک حبابک متصل میشود.
 )2دارای شبکه مویرگی یکنواختی در زیر پوست خود باشد.
 )4شرایط پایداری درون پیکر خود ایجاد نماید.

1162گیرندههای حساس به  ......در  ......قرار دارند و از عوامل مؤثر در تنظیم  ......هستند.

 )1افزایش کربندیاکسید ،بصلالنخاع ،تنفس
 )3کاهش اکسیژن ،بصل النخاع ،فشار سرخرگی

4 )4

 )2کاهش اکسیژن ،دیواره سرخرگ ششی ،فشار سرخرگی
 )4افزایش کربندیاکسید ،دیواره سرخرگ آئورت ،تنفس
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آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﻰ ورودى داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎى ﮐﺸﻮر1399-

دﻓﺘﺮﭼﻪٔ ﺷﻤﺎرة )(2

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ارﺷﺪ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰـ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژى ﺟﺎﻧﻮرى داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻـﻰ ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺸـﻰ ﻋـﻠﻮمﺗﺠﺮﺑـﻰ
ﺗﻌﺪادﺳﻮال50 :

ﻋﻠﻰ درﺧﺸﺎنﻓﺮ

ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزﺷﻰ :ﺑﯿﺶ از 26ﺳﺎل
ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت14 :ﻋﻨﻮان ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮﻟﺘﻰ زﯾﺴﺖ_ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯾﻮزﯾﺴﺖ
ﻣﺪرس:
ﻣﺪارس ﻣﻄﻬﺮى_ اﻟﻮﻧﺪ_ ﻓﻀﯿﻠﺖ

ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﻰ36 :

ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮمﺗﺠﺮﺑﯽ
ردﯾﻒ

1
2
3
4
5

ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ

زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﻰ
رﯾﺎﺿﻰ
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ
ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﺷﯿﻤﻰ

ﺗﻌﺪاد ٔ
ﺳﻮال از ﺷﻤﺎره ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ راه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ:
25
@AliDerakhshanfar
30
205
156
50
 36دﻗﯿﻘﻪ

30
25

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮن:

وﯾﺮاﺳﺘﺎر و ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﻰ :ﻋﻠﻰ ﺻﺪقآﻣﯿﺰ ـ ﺗﺎﻟﺶ
زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ

1156همواره . .......

 )1انرژی مورد نیاز برای اعمال حیاتی یاختهها در مولکول  ATPذخیره میشود.
 )2عبور آب در بافتهای بدن انسان از طریق اسمز انجام میشود.
 )3فضای بین یاختهای در بافت پیوندی متراکم ،بیشتر از بافت پیوندی سست است.
 )4ترشحات درون معده و روده ،حاصل فعالیت غدههای ترشحی در این اندامهااست.

1157کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

 )1سطحیترین یاختههای غدههای معده عالوه بر موسین ،بیکربنات هم ترشح میکنند.
 )2در سراسر دستگاه گوارش انسان ،ترشح گلیکوپروتئین موسین امکانپذیر است.
ٔ
ٔ
بنداره انتهایی مری در حالت انقباض قرار دارد.
فاصله بین بلعها ،همواره
 )3در یک فرد سالم در
 )4در صورت تخریب یاختههای کناری معده ،گوارش کربوهیدراتها مختل نمیشود.

سالم در حال استراحت ،یونی که تحت اثر آنزیم کربنیکانیدراز ساخته شده و سپس وارد خوناب میشود ،میتواند . ......
1158در یک فرد ِ

 )1توسط یاختههای پوششی غدد بزاقی نیز ساخته و ترشح شود.
 )2در مجاورت بافتها از خوناب به درون گویچههای قرمز وارد گردد.
 )3با رسیدن به ششها و ترکیب با آب ،کربندیاکسید آزاد کند.
 )4با اتصال به هیدروژن آزاد شده از هموگلوبین ،مانع اسیدیشدن خون گردد.

1159در پی افزایش حجم قفسه سینه . ..............

 )1دیافراگم مسطح میشود.
 )3فعالیت برخی گیرندههای شیمیایی میتواند کاهش یابد.
ً
1160در هر جانوری که  ......قطعا . ......
 )1سازوکار تهویهای منفی دارد ـ جریان خون در انتقال گازهای تنفسی دارای نقش است.
 )2تنفس نایدیسی دارد ـ هر انشعاب نایدیس ،اکسیژن را به کنار یاختهها میرساند.
 )3تنفسی آبششی دارد ـ جهت جریان خون و آب در آبشش مخالف هم هستند.
 )4شبکه مویرگی زیرپوستی دارد ـ دارای پمپ فشار مثبت برای تهویه میباشد.
ٔ
دیواره سرخرگهای کرونری ،ممکن است . ......
1161با سخت شدن

 )1میزان پر شدن دهلیزها از خون کاهش پیدا کند.
ٔ
فاصله زمانی  Pتا  Qاز حد طبیعی خود بیشتر شود.
)3

 )2ماهیچههای شکمی منقبض میشوند.
 )4هوای مرده کاهش پیدا میکند.

ٔ
دریچه سهلختی وارد گردد.
 )2فشار بیشتری بر
 )4بطنها بهطور کامل از خون پر نشوند.
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آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﻰ ورودى داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎى ﮐﺸﻮر1399-

دﻓﺘﺮﭼﻪٔ ﺷﻤﺎرة )(2

دﮐﺘﺮاى زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ_ ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژى ﺟﺎﻧﻮرى ـ داﻧﺸﮕﺎه
ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزﺷﻰ :ﺑﯿﺶ از 30ﺳﺎل

آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻـﻰ ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺸـﻰ ﻋـﻠﻮمﺗﺠﺮﺑـﻰ
ﺗﻌﺪادﺳﻮال50 :

ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﻰ36 :

ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮمﺗﺠﺮﺑﯽ
ردﯾﻒ

1
2
3
4
5

ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ

زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﻰ
رﯾﺎﺿﻰ
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ
ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﺷﯿﻤﻰ

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﻰ آراﺳﺘﻪ

ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت :ﮐﺘﺎب ژﻧﺘﯿﮏ وﮔﯿﺎﻫﺎن اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﮕﺮش روز،
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ دوازدﻫﻢ  40اﺳﺘﺎد اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻧﻮ

ﻣﺪرس:
ﻣﺪارس ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن،ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﻰ_ آذزﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﻰ )ﻣﺮاﻏﻪ(

ﺗﻌﺪاد ٔ
ﺳﻮال از ﺷﻤﺎره ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ راه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ:
25
@zist_Dr_Arasteh
30
@PHDAA
205
156
50
 36دﻗﯿﻘﻪ

30
25

وﯾﺮاﺳﺘﺎر و ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﻰ :دﮐﺘﺮ ﻧﻈﺎم ﺟﻠﯿﻠﯿﺎن ـ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮن:

1156چند مورد از عبارات زیر درست است ؟
)1یاخته های همراه در گیاهانی که گامت تاژکدار دارند برخالف یاخته های آبکش دارای هسته می باشند .
 )2در ساختار نخستین ساقه ی ذرت تعداد دسته های آوندی به سمت داخل بیشتر از سمت خار ج است .
)3در یک درخت  8ساله امکان ندارد کامبیوم آوند ساز در ساخت بخشی از پوست نقش داشته باشد .
 )4سرالد پسین همانند سرالد نخستین می توانند یاخته هایی با هسته درشت در مرکز تولید نمایند .

2 )2

3 )3

4 )4

1 )1
1157کدام عبارت درست است ؟
 )1یاخته خونی که تقریبا یک درصد آنها روزانه تخریب می شود برخالف یاخته ای که به ماکروفاژ تبدیل می شود از یاخته بنیادی میلوئیدی در مغز استخوان به وجود می آید.
 )2پروترومبین همانند فیبرینوژن برخالف پروترمبیناز به وسیله یاخته های سالم در فرد سالم ساخته می شود
 )3در تشکیل گرده ها دو نوع سلول در مغز استخوان نقش داشته و این یاخته ها همانند یاخته سازنده هموگلوبین فاقد هسته و اندامک است .
 )4در اثر کاهش اکسیژن بافتی هورمونی از یاخته های کلیه ترشح می شود تا برمغز استخوان اثر کرده و سبب تولید گویچه های قرمز می شود .
1158کدام مورد جمله مقابل را به درستی تکمیل میکند؟ «هر یاخته ای که در  DNAآنها تعداد پیوند فسفو دی استربا تعداد قند دئوکسی ریبوز آن برابر بوده و
پروتئین هیستون نداشته باشد » ......

 )1در صورتی که در تثبیت نیتروژن نقش داشته باشد ،دارای چرخه کالوین است .
 )2برای تولید مواد آلی انرژی خود را از اکسایش ترکیبات معدنی کسب کند ،منبع الکترون آن آب است .
 )3در صورتی که منبع الکترون آنها  H2Sباشد ،در گلیکولیز  NADP +مصرف می کنند .
 )4برای تولید مواد آلی منبع الکترون آنها آب باشد ،انرژی خود را از نور خورشید می گیرند.

1159در همه گیاهان فتوسنتز کننده ......

 )1بدون آوند  ،گامت ها تاژک دار و در اثر میوز تولید می شود.
 )3گلدار  ،آندوسپرم هاپلوئید درون بخش دیپلوئید رشد می کند .

 )2دانه دار  ،در کیسه رویانی به تعداد  8سلول بدون کروموزومهای همتا دیده میشود.
 )4گلدار ،تخم دیپلوئید با میتوز دوسلول با سیتوپالسم نامساوی می سازد

1160اگر در یک سلول محافظ سلول های مژک دار گوش در حلزون مانع از تشکیل ترکیب شش کربنی کربس بشویم ،کدام عبارت امکان پذیر است؟

 )1غلظت استیلکوانزیم  Aزیاد میشود و تولید  CO2کاهش مییابد.

 )2غلظت  H +در خون کم میشود و  NADHتولیدی سلول زیاد می شود.

 )4غلظت ترکیب آغازین چرخه کربس کم و تولید  NADHزیاد میشود.
 )3غلظت بیکربنات کاهش میابد ولی  H +زیاد میشود.
1161کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «هر الیه از لوله گوارش انسان که » ......
 )1به صورت یاخته های ماهیچهای حلقوی سازمان یافته باشد  ،دارای الیه ماهیچهای مورب تک هسته میباشند.
 )2دارای شبکه یاخته های عصبی باشد  ،بافتی داردکه فاصله یاخته ها زیاد بوده ودارای گلیکوپروتئین می باشد .
 )3دارای بافت پیوندی باشدکه در آن ماده زمینه بیشتر و مقاومت کمتر باشد ،شبکه ای از یاخته های عصبی در این الیه وجود دارد .
 )4نوعی از بافت پیوندی که در آن ماده زمینه بیشتر و مقاومت کمتر باشد ،شبکهای از یاختههای عصبی در این الیه وجود دارد. .
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آزﻣﻮن ﺷﻤﺎره

اﮔﺮ ﻣﻦ ﻃﺮاح ﮐﻨﮑﻮر ﺑﻮدم

وﯾﮋه ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻰ 6-3-3

اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻧﻮ

آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﻰ ورودى داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎى ﮐﺸﻮر1399-

دﻓﺘﺮﭼﻪٔ ﺷﻤﺎرة )(2

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻘﺪﺳﻰ

دﮐﺘﺮاى زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژى ﺟﺎﻧﻮرى ـ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزﺷﻰ :ﺑﯿﺶ از 24ﺳﺎل
ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت 24 :ﻋﻨﻮان ازﺟﻤﻠﻪ؛
آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻـﻰ ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺸـﻰ ﻋـﻠﻮمﺗﺠﺮﺑـﻰ
ﮐﺘﺎب ﮐﺎر و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺶآﻣﻮز اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺎﻃﻤﻰ
ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژى ﺟﺎﻧﻮرى)داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ( _ ﺷﺒﯿﻪﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﮑﻮر
ﺗﻌﺪادﺳﻮال 50 :ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﻰ36 :
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آزﻣﻮن ﻧﻮﺑﻞ_ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  10اﺳﺘﺎد اﯾﺮانﺳﻨﺠﺶ و ...
ﻣﺪرس:
ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮمﺗﺠﺮﺑﯽ
ﻣﺪارس ﻋﻼﻣﻪﺣﻠﻰ _ ﻓﺮزاﻧﮕﺎن6و _ 9ﺳﻼم
ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﻰ ﻃﻮﺑﻰ _ ﺟﻌﻔﺮى اﺳﻼﻣﻰ
ﺗﻌﺪاد ٔ
ﺳﻮال از ﺷﻤﺎره ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ
ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ
ردﯾﻒ
راه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ:
ﺷﻨﺎﺳﻰ
زﻣﯿﻦ
25
1
09121755783
ﺧﻂ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﮕﺮام و واﺗﺴﺎپ
 2رﯾﺎﺿﻰ
30
 3زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ
205
156
50
 36دﻗﯿﻘﻪ
 4ﻓﯿﺰﯾﮏ
30
 5ﺷﯿﻤﻰ
وﯾﺮاﺳﺘﺎر و ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﻰ :ﻋﻠﻰﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻃﺒﻰ ـ آﻣﻞ
25

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮن:

1156چند عبارت زیر صحیح است
آ) هر مولکول کربوهیدرات موجود در غشای یاخته جانوری ،بهطور قطع با فسفولیپید در اتصال است.
ٔ
ب) مولکولهای کربوهیدراتی دو سوی غشای یاخته جانور با فسفولیپیدها و پروتئینها در ارتباط هستند.
پ) مولکولهای کلسترول در غشای یاخته جانوری با فسفولیپیدها در تماس هستند.
ت) مولکولهای پروتئینی موجود در غشای یاخته جانوری با مصرف انرژی مواد را انتقال میدهند.

1 )1

2 )2

3 )3

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

ٔ
همه آنزیمهای موجود در ٔ
ٔ
روده باریک انسان ،نادرست است؟
درباره
1157چند مورد
ب) همزمان با ترشحات صفرا به ابتدای دوازدهه ،وارد میگردند.
آ) همواره به صورت غیرفعال ،ترشح میشوند.
ت) با مصرف انرژی توسط غشای یاخت ه سازنده خود ،ترشح میشوند.
پ) توسط سلولهایی با فضاهای بین یاختهای اندک ،تولید میشوند.
1158چند عبارت زیر نادرست است؟ «هورمون گاسترین »......
ٔ
شیره معده اثر نمیگذارد.
آ) بر ترشح آنزیمهای
ٔ
ٔ
پ) با مصرف  ATPاز یاخته سازنده خود خارج میشود.

1 )1

2 )2

4 )4

ٔ
ب) توسط ریبوزومهای متصل به شبکه آندوپالسمی تولید میشود.
ت) بخشی از فرایند ساخت خود را در جسم گلژی سپری میکند.

3 )3

4 )4

ٔ
درباره هر ماهیچهای از بدن یک انسان سالم که منجر به ورود هوای ذخیره دمی به ششها میشود درست است؟
1159کدام گزینه،

 )1حاوی گیرندههای ویژهای برای ناقلین عصبی مترشحه از دستگاه عصبی خودمختار هستند.
 )2به هنگام فقدان مولکولهای اکسیژن ،به تولید ترکیبات پرانرژی خود میپردازد.
 )3افزایش غلظت یونهای کلسیم در سیتوپالسم یاختهها  ،باعث مسطحشدن آن میشود.
 )4با تغییر طول یاختههای خود در ٔ
حفره شکمی منجر به افزایش حجم قفسه سینه میشود.

1160کدام گزینه عبارت مقابل را بهدرستی تکمیل میکند؟ «در پیراشامه قلب الیه  ......و  ......بهترتیب ضخامت  ......و  ......نسبت به یکدیگر قرار دارند».

 )1بافت پوششی و بافت پیوندی ـ بیشتر و کمتر
 )3بافت پیوندی و بافت پوششی ـ بیشتر و کمتر

 )2بافت پیوندی و بافت پوششی ـ کمتر و بیشتر
 )4بافت پوششی و بافت چربی ـ کمتر و بیشتر

1161با توجه به منحنی مقابل ،میتوان بیان داشت که در زمان ثبت نقطه  ...... ،Dکمتر از نقطه  ......است.

 )1فشار خون در ابتدای سرخرگ آئورت ـ C
 )2تعداد حفرات قلبی در حال انبساط ـ B
 )2طول تارهای ماهیچهای دهلیزها ـ B
 )4تعداد دریچههای باز قلب ـ C

C D

71

B
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آزﻣﻮن ﺷﻤﺎره

وﯾﮋه ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻰ 6-3-3

اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻧﻮ

آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﻰ ورودى داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎى ﮐﺸﻮر1399-

دﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ

دﻓﺘﺮﭼﻪٔ ﺷﻤﺎرة )(2

دﮐﺘﺮاى زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ ـ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﮔﯿﺎﻫﻰ ـ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزﺷﻰ :ﺑﯿﺶ از  29ﺳﺎل

آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻـﻰ ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺸـﻰ ﻋـﻠﻮمﺗﺠﺮﺑـﻰ
ﺗﻌﺪادﺳﻮال50 :

ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت 3 :ﻣﻘﺎﻟﻪ 2 ،ISIﻣﻘﺎﻟﻪ ISC
ﻣﺪرس:

ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﻰ36 :

ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن ،ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﻰ و ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻰ ﮐﺮج ـ
ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﮐﺮج

ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮمﺗﺠﺮﺑﯽ
ردﯾﻒ

1
2
3
4
5

ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ

زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﻰ
رﯾﺎﺿﻰ
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ
ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﺷﯿﻤﻰ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮن:

ﺗﻌﺪاد ٔ
ﺳﻮال از ﺷﻤﺎره ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ

25
30
50

156

205

راه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ:

https://t.me/joinchat/BOGlyxncK394k_o9wKkXvA

 36دﻗﯿﻘﻪ

30
25

وﯾﺮاﺳﺘﺎر و ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﻰ :دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﺳﺘﺎر ﺑﺎوﯾﺮ ـ اﻫﻮاز
زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ

1156کدام گزینه برای تکمیل عبارت مقابل نامناسب است؟ «به کمک پرتو ایکس توانستند  ......شناسائی کنند و به  ......پی ببرند».

 )1شکل پروتئینها را ـ ساختار دوم آنها
 )2تصاویری از  DNAرا ـ این نکته که بیش از یک رشته دارد.
 )3شکل میوگلوبین را ـ ساختار سوم آن
 )4ساختار رشته پلینوکلئوتیدی را ـ تساوی مقدار باز پورین و باز پریمیدین

1157کدام گزینه برای تکمیل عبارت مقابل نادرست است؟ «در فرآیند همانندسازی  ......بر خالف فرایند رونویسی که » ......

 )1هر دو رشته  DNAبه عنوان الگو عمل میکند ـ بخشهای خاصی از هر ژن به عنوان الگو عمل میکند.
 )2دو ٔ
رشته جدید ساخته میشوند ـ تنها یک رشته جدید ساخته میشود.
ً
 )3دو رشته  DNAمجددا به یکدیگر متصل میشوند ـ دو رشته  DNAبه یکدیگر متصل نمیشوند.
 )4هم پیوندهای هیدروژنی و هم فسفودی استربین نوکلئوتیدهایی با قند دئوکسی ریبوز تشکیل میشود ـ پیوندهای هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای حاوی قند دئوکسی
ریبوز با نوکلئوتیدهای حاوی قند ریبوز تشکیل میشود.

1158در فرآیند رونویسی در ژنهای پارامسی زمانی که  RNAپلیمراز به جایگاه پایان میرسد ،بهطور قطع ......
 )1میزان آب ٔ
 )2میزان ریبونوکلئوتیدها رو به افزایش است.
شیره هسته رو به کاهش است.
 )4رونویسی همچنان انجام میشود.
 RNA)3پلیمراز در تماس مستقیم با سیتوپالسم قرار میگیرد.
1159در تنظیم مثبت رونویسی در باکتری اشرشیاکلی ،ممکن نیست ......
ٔ
تجزیه مالتوز ،جایگاه آغاز و توالی پایان رونویسی نداشته باشند.
 )1همه ژنهای مربوط به آنزیمهای
 )2مانند سلول تروفوبالست همزمان چندین رنابسپاراز متصل به مولکول  DNAداشته باشد.
 )3بدون فعال شدن ژن مربوط به پروتئین فعالکننده و عدم حضور مالتوز ،این ژنها روشن شوند.
 )4مشابه سلول پوششی نگاری گوسفند ،یک کربوهیدرات سبب بیان ژن شود.
1160اگر  ......با  ......ازدواج کند ،بیگمان ......
 )1مردی سالم از نظر کوررنگی ـ زنی ناقل ـ ٔ
همه دختران ناقل خواهند بود.
 )3مردی مبتال به بیماری هموفیلی ـ زنی سالم ـ دختر آنها سالم خواهد بود.

 )2زنی مبتال به بیماری هموفیلی ـ مردی سالم ـ پسرآنها سالم خواهد بود.
 )4زنی مبتال به بیماری تاالسمی ـ مردی ناقل ـ ٔ
همه پسران بیمار خواهند بود.

1161در صورت بروز جهش نقطهای در یک ژن پرفورین انسان  ، ......همواره ......

 )1از نوع جانشینی ـ توالی آمینواسیدهای حاصل از ترجمه تغییر نمیکند.
ً
 )2از نوع جهشهای بیمعنا ـ محصولی که مستقیما از ژن ساخته میشود تغییر نمیکند.
 )3از نوع جهش خاموش ـ اگزون ثابت است.
 )4از نوع افزایش یا کاهش ـ پروتئین ساخته میشود ولی ساختار آن و عملکرد آن بیگمان تغییر میکند.
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آزﻣﻮن ﺷﻤﺎره

وﯾﮋه ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻰ 6-3-3

اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻧﻮ

آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﻰ ورودى داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎى ﮐﺸﻮر1399-

دﻓﺘﺮﭼﻪٔ ﺷﻤﺎرة )(2

دﺑﯿﺮى زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ ﻓﺮدوﺳﻰ ﻣﺸﻬﺪ

آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻـﻰ ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺸـﻰ ﻋـﻠﻮمﺗﺠﺮﺑـﻰ
ﺗﻌﺪادﺳﻮال50 :

ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﻰ36 :

ردﯾﻒ

1
2
3
4
5

زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﻰ
رﯾﺎﺿﻰ
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ
ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﺷﯿﻤﻰ

ﺗﻌﺪاد ٔ
ﺳﻮال از ﺷﻤﺎره ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ

25
30
50
30
25

156

205

ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزﺷﻰ :ﺑﯿﺶ از 33ﺳﺎل
ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت :زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺸﻮر ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ ،زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ
دﻫﻢ ،زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ ﻧﺎﻧﻮ ﮐﺘﺎب ﮐﺎر زﯾﺴﺖ
دوازدﻫﻢ ﻧﺎﻧﻮ ،ﻧﺎﻧﻮزﯾﭗ دﻫﻢ ،ﯾﺎزدﻫﻢ ،دوازدﻫﻢ ﻧﺎﻧﻮ

ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ
ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ

ﺷﻬﯿﻦ اﻟﯿﺎﺳﻰ

ﻣﺪرس:
ﻣﺪارس ﻓﺮزاﻧﮕﺎن ،دوﻟﺘﻰ و ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻰ
راه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ:

@shahin_elyasi

 36دﻗﯿﻘﻪ

وﯾﺮاﺳﺘﺎر و ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﻰ :ﻓﯿﺮوزه ﻓﯿﺮوزﺑﺨﺖ ـ ﺗﻬﺮان
زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮن:

1156کدام ،عبارت مقابل را به درستی کامل میکند؟ «یکی از عواملی که زمینه را برای  ......فراهم میکند؛  ......است.

 )1انتقال فعال شیرهخام در گیاهان تا فواصل بسیار طوالنی ـ انتشار
 )2باز شدن سلولهای نگهبان روزنه ـ وجود کمربند سلولزی که مانع افزایش عرضی سلول و عاملی برای انبساط بیشتر دیواره پشتی میباشد؛
 )3خروج قطرات آب از انتهای برگهای گندم ـ باز شدن روزنههای آبی در اثر افزایش فشار ریشهای
 )4ورود آب از سلولهای مجاور آوند چوبی به آوند آبکشی ـ افزایش فشار اسمزی سلولهای آبکشی به دلیل بارگیری آبکشی

1157عبارتی که جمله مقابل را بهدرستی کامل میکند ،کدام است؟ «جانوری که بعد از چینهدان سنگدان دارد». ...... ،

 )1دارای سادهترین نوع گردش خون است و همولنف توسط قلب به حفرههای بدن پمپ میشود.
 )2تبادالت گازی را توسط لولههای منشعب و مرتبط به هم از طریق منافذی در سطح بدن انجام میدهد.
 )3سامانه دفعی متانفریدی دارد که شامل شبکهای از کانالهای دارای سلولهای شعلهای است.
 )4تنفسی پوستی را از طریق شبکه مویرگی زیرپوستی انجام میدهد.

1158چند مورد درباره تمام سلولهای مژکدار درون گوش انسان صدق میکند؟
ب) در اثر تغییر موقعیت سر تحریک میشوند.
		
الف) درون ماده ژالتینی قرار دارند.
د) با حرکت مایع درون گوش ،مژکهای آنها خم میشوند.
		
ج) گیرندههای مکانیکی هستند.
هـ) با حرکت و خم شدن ماده ژالتینی ،مژکهایشان خم و گیرند ه تحریک میشوند.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

1159در رابطه با زندگی گروهی زنبورهای عسل ،کدام درست است؟
 )1زنبورهای دیپلوئید تولید مثل انجام داده و زنبورهای هاپلوئید به دنبال غذا میروند.
 )2زنبورهایی که از نظر تعداد مجموعههای کروموزومی همانند ملکه هستند؛ محل منبع غذایی را پیدا کرده و شهد گلها را به کندو میآورند.
 )3زنبورهای کارگر از لقاح گامتهای حاصل از میوز ملکه و زنبور نر ایجاد میشوند و دیپلوئید هستند.
 )4زنبورهای نازای حاصل از بکرزایی ،محل منبع غذا را پیدا کرده و به اطالع زنبورهای کارگر میرسانند.
1160در رابطه با واکنشهای تنفس سلولی درون میتوکندری سلولهای همراه آوند آبکش چغندر؛ کدام درست بیان شده است؟

 )1در گام نخست واکنشهایی که منجربه ساخت مولکول سه کربنی میشود؛  2مولکول  ATPمصرف میگردد.
 )2پروتونها با عبور از کانالهای مجموعهای پروتئینی به فضای بین دو غشا؛ انرژی الزم برای سنتز  ATPتوسط این مجموعه را تأمین میکنند.
 )3طی واکنشهایی در غشای درونی ،پیروات اکسایش و به استیل کوانزیم  Aتبدیل میگردد.
 )4طی واکنشهای بازسازی مولکول  4کربنی؛  2مولکول  CO2آزاد و ترکیباتی دو نوکلئوتیدی پر انرژی تولید میشوند.
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اﮔﺮ ﻣﻦ ﻃﺮاح ﮐﻨﮑﻮر ﺑﻮدم

وﯾﮋه ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻰ 6-3-3

اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻧﻮ

آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﻰ ورودى داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎى ﮐﺸﻮر1399-

دﻓﺘﺮﭼﻪٔ ﺷﻤﺎرة )(2

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰـ ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﺟﺎﻧﻮري ـ

آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻـﻰ ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺸـﻰ ﻋـﻠﻮمﺗﺠﺮﺑـﻰ
ﺗﻌﺪادﺳﻮال50 :

ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﻰ36 :

ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮمﺗﺠﺮﺑﯽ
ردﯾﻒ

1
2
3
4
5

ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ

زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﻰ
رﯾﺎﺿﻰ
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ
ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﺷﯿﻤﻰ

ﻣﺤﻤﺪرﺳﻮل ﻓﻼح

ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزﺷﻰ :ﺑﯿﺶ از 35ﺳﺎل
ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت :زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ دﻫﻢ ،زﯾﺴﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ دوازدﻫﻢ ﻧﺎﻧﻮ
ﻣﺪرس:
ﻣﺪارس ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن ،ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﻰ و ﺷﺎﻫﺪ ـ )ﯾﺰد(
ﻣﺪرس آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎى ﮐﻨﮑﻮر

ﺗﻌﺪاد ٔ
ﺳﻮال از ﺷﻤﺎره ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ راه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ:
25
30
205
156
50
 36دﻗﯿﻘﻪ

30
25

@rasool_fallah

وﯾﺮاﺳﺘﺎر و ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﻰ :دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺣﻘﺎﻧﻰﻓﺮ ـ ﺗﻬﺮان
زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮن:
1156کدام عبارت به درستی بیان نشده است؟

 )1در بیماری سلیاک همانند نکروز کبدی میزان جذب اسیدفولیک کاهش مییابد.
 )2یرقان ناشی از انسداد مجرای صفراوی میتواند در انعقاد خون مؤثر باشد.
 )3کاهش بیان ژن آلبومین در بروز بیماریای مؤثر است که بخشهایی از بدن متورم میشود.
 )4عدم تولید هورمون ضد ادراری همانند عدم تولید انسولین فشار اسمزی خون را افزایش میدهد.

1157چند عبارت به درستی بیان نشده است؟
آ) در هر سلولی که لیپوپروتئین ساخته میشود ،گلیکوژن ذخیره میشود.
ب) هر سلول دارای ریزپرز به جذب مواد از روده کمک میکند.
پ) طی فرایند استفراغ ،بصل النخاع با پیام عصبی بندارههای مسیر خروجی را باز نگاه میدارد.
ت) در انسان عمل دفع همانند ترشح و بلع به صورت انعکاسی شروع میشود.

1 )1

2 )2

1158در جانوران فاقد لوله گوارش وجود جانوری  ......دور از انتظار است.

 )1دارای رحم و فاقد دهان
 )3دارای یاختههای تاژکدار و فاقد حفره گوارشی

1159ممکن نیست با کاهش ترشح سورفکتانت ......
 )1کلیهها ترشح  H +به داخل لولههای ادراری را افزایش دهند.
 )3تولید  CO2در گلبولهای قرمز افزایش یابد.

3 )3

4 )4

 )2دارای پروتونفریدی و فاقد جسم سلولی در طناب عصبی
 )4شبکه عصبی در حفره گوارشی
 )2میزان فعالیت آنزیم آنیدرازکربنیک تغییر کند.
 )4تحریک گیرندههای شیمیایی بصل النخاع افزایش یابد.

1160هر جانوری که ......
ً
 )1سادهترین آبشش را دارد ـ تبادالت گازی را مستقیما بین آب و مویرگهای درون برجستگیهای پوستی انجام میدهد.
 )2آبششهایش به ناحیه خاصی از بدن محدود شدهاند ـ همولنف ندارد.
 )3سادهترین سامانه گردش خون بسته را دارد ـ درهرحلقه از بدن یک شبکه مویرگی برای باز جذب مواد از اندام دفعی دارد.
 )4با پمپ فشار مثبت ،هوا را به شش هدایت میکند ـبا انبساط ششها منفذ بینی بسته میشود.
1161چند مورد به درستی بیان نشده است؟ «هر جانوری که گردش اختصاصی مواددر تنفس نقش ندارد » ......

 )1انشعابات پایانی نایدیسی بنبست بوده وحاوی مایع است.
 )2همولنف در انتقال مواد به سلولها نقش دارد.
 )3محتوای لولههای مالپیگی به روده تخلیه میشود.
 )4در هر بند بدن یک گره عصبی دارد که فعالیت ماهیچهها همان بند را کنترل میکند.
3 )3
2 )2
1 )1
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آزﻣﻮن ﺷﻤﺎره

وﯾﮋه ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻰ 6-3-3

اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻧﻮ

آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﻰ ورودى داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎى ﮐﺸﻮر1399-

دﻓﺘﺮﭼﻪٔ ﺷﻤﺎرة )(2

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰـ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﻰـ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻـﻰ ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺸـﻰ ﻋـﻠﻮمﺗﺠﺮﺑـﻰ
ﺗﻌﺪادﺳﻮال50 :

ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎري

ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﻰ36 :

ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزﺷﻰ :ﺑﯿﺶ از 24ﺳﺎل
ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت :زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ ﻧﻮﺑﻞ _  40آزﻣﻮن ﻧﻮﺑﻞ
ﻣﺪرس:
ﻣﺪارس ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ _ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ _ﮐﻤﺎل

ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮمﺗﺠﺮﺑﯽ
ردﯾﻒ

1
2
3
4
5

ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ

زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﻰ
رﯾﺎﺿﻰ
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ
ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﺷﯿﻤﻰ

ﺗﻌﺪاد ٔ
ﺳﻮال از ﺷﻤﺎره ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ

25
30
50

راه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ:
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﮕﺮام و واﺗﺴﺎپ 09121762752

156

205

 36دﻗﯿﻘﻪ

30
25

وﯾﺮاﺳﺘﺎر و ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﻰ :ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺪرى ـ ﺳﻨﻨﺪج
زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮن:
1156کدامیک از موارد زیر ارتباطی با مشکالت کیسه صفرا ندارد؟

 )1تحریک ترشح هورمون غدد پاراتیروئیدی
 )3اختالل در عملکرد آنزیمهای گوارشی معده

 )2اختالل در ایجاد لخته خون
 )4اختالل در تجزیه لیپیدها و پروتئینها در دوازدهه.

1157کدام موارد در مورد افراد مبتال به بیماری سلیاک نادرست است؟
آ) بهدلیل کاهش میزان جذب آب میزان هورمون  ADHافزایش مییابد.
ب) میزان مغز استخوان آنها از انسانهای سالم پرکارتر است.
پ) مدفوع آنها برخالف افراد مبتال به سنگ صفرا چرب است.
ت) برخالف افراد مبتال به سنگ صفرا دچار اختالل در جذب کلسیم میشوند.

« )1آ» ـ «ب»

« )2پ» ـ «ت»

« )3ب» ـ «پ»

« )4آ» ـ «پ»

1158در بافت پوششی مستقر در مخاط روده باریک ......
 )1برخالف سلولهای بافت پوششی پوست تمام سلول در تماس با غشای پایه قرار دارند.
 )2برخالف بافت پوششی روده بزرگ ریزپرز مشاهده میشود.
 )3همانند بافت پوششی جدار مویرگ همه سلولها از نوع سنگفرشی هستند.
 )4برخالف یاختههای بافت پوششی غدد معده دارای قدرت برونرانی هستند.
1159در دستگاه گوارش  ......بهطور قطع ......
 )1گاو ـ غدا پس از عبور از سیرابی و نگاری ابتدا وارد مری میشود.
 )2گیاهخواران ـ گوارش میکروبی روی سلولز ،قبل از گوارش آنزیمی روی پروتئین صورت میگیرد.
 )3پرنده دانهخوار ـ غذا پس از عبور از حجیمترین بخش لوله گوارش ،وارد معده میشود.
 )4ملخ ـ غذا پس از خردشدن توسط دندانههایی در لوله گوارش وارد معده میشود.
1160مهرهداری که دارای سادهترین ساختار تنفسی است...... :

 )1در فرم بالغ همانند فرم نوزادی ،تنفس آبششی دارد.
 )3دهلیز چپ برخالف بطن همواره خون روشن دریافت میکند.

 )2در دوران بلوغ دارای گردش خون ساده است.
 )4ورود هوا به درون ششها همانند ورود هوا به شش انسان تابع فشار مثبت است.

1161کدام عبارت زیر در مورد سیستم تنفسی انسان صحیح است؟
 )1در حبابکها سلولهای تیپ  IIنسبت به تیپ  Iکوچکتر بوده و همانند آنها منشعب هستند.
 )2هموگلوبین در حمل  60درصد از گازهای تنفسی در خون دخالت مستقیم دارد.
 )3تمام خونی که از ششها به دهلیز چپ برمیگردند خونی است که از طریق سرخرگ ششی به ششها رفته بودند.
 )4تمام حلقههای غضروفی درون نای از نوع  Cشکل هستند.
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آزﻣﻮن ﺷﻤﺎره

وﯾﮋه ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻰ 6-3-3

اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻧﻮ

ﻧﺴﺘﺮن ﻧﻔﯿﺴﻰ

آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﻰ ورودى داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎى ﮐﺸﻮر1399-

دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺷﻤﺎرة )(2

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰـ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژى ﺟﺎﻧﻮرىـ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻـﻰ ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺸـﻰ ﻋـﻠﻮمﺗﺠﺮﺑـﻰ
ﺗﻌﺪاد ﺳﻮال50 :

ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﻰ36 :

ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮمﺗﺠﺮﺑﯽ
ردﯾﻒ

1
2
3
4
5

ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ

زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﻰ
رﯾﺎﺿﻰ
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ
ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﺷﯿﻤﻰ

ﺗﻌﺪاد ٔ
ﺳﻮال از ﺷﻤﺎره ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ

25
30
50

156

205

ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزﺷﻰ :ﺑﯿﺶ از 26ﺳﺎل
ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت :ﻃﺮاح ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﻰ ﻣﻨﺘﺎ
ﮐﺘﺎب ﮐﺎر زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﯿﺴﺖ
ﻣﺪرس:
ﺷﺎﻫﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﻰ ،آﯾﯿﻦ روﺷﻦ ،دﺑﯿﺮ رﺳﻤﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ 3ﺗﻬﺮان
ﻣﺪرس ﮐﻨﮑﻮر دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎى ﺗﻬﺮان
راه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ:
https://t.me/naﬁsinastaran
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ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮن:

وﯾﺮاﺳﺘﺎر و ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﻰ :ﻣﻬﻨﺎز اﯾﺮاﻧﭙﻮر ـ اﺻﻔﻬﺎن
زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ

1156در انسان ،کدام گزینه درست است؟

 )1هر پروتئینی که در تنظیم  pHخون نقش دارد ،درون گویچههای قرمز قرار دارد.
 )2زنجیرههای آلفا و بتا هموگلوبین ،توسط نوعی ساختارهای یاختهای که روی شبکه آندوپالسمی قرار دارند ،ساخته شدهاند.
 )3هر مولکول هموگلوبین توانایی اتصال با اتم اکسیژن ،مولکول کربن دی اکسید و یون هیدروژن را دارد.
 )4هر زنجیره تشکیل دهنده مولکول هموگلوبین در ساختار دوم خود به شکل مارپیچ در میآید.

1157اگر در ماهیچه چهار سر ران انسان ،فرآورده حاصل از گلیکولیز که از مولکول  NADHالکترون گرفته است ،تجمع یابد ممکن است ......

 )1گیرندههای شیمیایی حساس به کاهش اکسیژن در بصلالنخاع تحریکشوند.
کربنیک درون مویرگهای خونی این ماهیچه ،افزایشیابد.
 )2فعالیت آنزیم انیدراز
ِ
 )3میزان ترشح بیکربنات توسط یاختههای نفرون افزایشیابد تا از کاهش  PHخون جلوگیری کند.
 )4میزان تولید استیل کوآنزیم  Aدر یاختههای ماهیچهای کاهش یافته باشد.

1158در کدام یک از گزینههای زیر ،میزان حجم هوای ورودی به ششها ،برابر با حجم هوای ظرفیت حیاتی است؟

 )1حجم هوایی که پس از یک دم عمیق درون ششها قرار گرفته است.
 )2حجم هوایی که پس از یک بازدم عمیق ،با دم عمیق ،به ششها وارد میشود.
 )3حجم هوایی که پس از یک دم معمولی ،با یک دم عمیق به ششها وارد کرد.
ش میشود.
 )4مقدار هوایی که با انقباض یاختههای دوکی ماهیچههای بین دندهای خارجی و ماهیچههای گردنی وارد ش 

1159کدام گزینه درست است؟

 )1ژنوم (ژنگان) هستهای گل مغربی دو الد )  ، (2nبا ژنوم هستهای گل مغربی چهار الد )  (4nبرابر است.

 )2ژنوم یاختهای انسان با ژنوم یاختهای درخت زیتون با هم برابر است.
ٔ
هسته انسان ،یعنی بخشهای ژنی یک نسخه از هر یک از انواع کروموزومهای (فامتن) درون هسته
 )3ژنوم
 )4ژنوم یاختهای دختر مبتال به نشانگان داون ،نسبت به دختر سالم ،یک عدد بیشتر است.
1160با توجه به منحنی روبرو ،کدام جمله درست است؟
 )1فقط در فاصله زمانی بین  Rتا بخش انتهایی موج  ،Tزمانهایی وجود دارد که فشار آئورت کمتر از فشار درون بطن چپ است.
 )2در فاصله بخش انتهایی موج  Tیک چرخه ضربان قلب ،تا قله موج  ،pچرخه بعدی ،هیچ یک از یاختههای بافت
ماهیچهای دهلیزها و بطنها ،فعالیت نمیکنند.
 )3موج  QRSبه هنگام انتقال پیام انقباض توسط صفحات بینابینی ،از گره دهلیزی بطنی به یاختههای دیواره بطن
ثبت میشود.
 )4در قله موج  ،pشروع انقباض دهلیزها ،و خونگیری بطنها در یک دوره قلبی آغاز میشود.
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آزﻣﻮن ﺷﻤﺎره

اﮔﺮ ﻣﻦ ﻃﺮاح ﮐﻨﮑﻮر ﺑﻮدم

وﯾﮋه ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻰ 6-3-3

اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻧﻮ

آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﻰ ورودى داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎى ﮐﺸﻮر1399-

دﻓﺘﺮﭼﻪٔ ﺷﻤﺎرة )(2

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ارﺷﺪ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ_ ﮔﯿﺎﻫﻰ _ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن

آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻـﻰ ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺸـﻰ ﻋـﻠﻮمﺗﺠﺮﺑـﻰ
ﺗﻌﺪادﺳﻮال50 :

ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﻰ36 :

ردﯾﻒ

1
2
3
4
5

زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﻰ
رﯾﺎﺿﻰ
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ
ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﺷﯿﻤﻰ

ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزﺷﻰ :ﺑﯿﺶ از 34ﺳﺎل
ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت :ﮐﺘﺎبﻫﺎى ﺗﺴﺖ در اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎه ،ﻣﻬﺮوﻣﺎه،
ﻣﻦ و درﺳﺎم ﺧﯿﻠﻰ ﺳﺒﺰ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎى ﮐﺎر ﯾﺎزدﻫﻢ ﻧﺎﻧﻮ
ﻃﺮاح ﺗﺴﺖﻫﺎى آزﻣﻮنﻫﺎى آزﻣﺎﯾﺸﻰ ﻣﻨﺘﺎ

ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮمﺗﺠﺮﺑﯽ
ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ

ﻣﻬﻨﺎز اﯾﺮاﻧﭙﻮر

ﻣﺪرس:
ﻣﺪارس ﻓﺮزاﻧﮕﺎن و ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻰ اﻣﺎم ﺻﺎدق )اﺻﻔﻬﺎن(

ﺗﻌﺪاد ٔ
ﺳﻮال از ﺷﻤﺎره ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ راه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ:
25
30
205
156
50
 36دﻗﯿﻘﻪ

30
25

@iranzist10

وﯾﺮاﺳﺘﺎر و ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﻰ :ﻧﺴﺘﺮن ﻧﻔﯿﺴﻰ ـ ﺗﻬﺮان
زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮن:

1156کدام گزینه عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل میکند؟ «مولکولهای  ......موجود در لولۀ گوارش انسان » ......

 )1آمینواسید ـ پس از عبور از بافت پوششی مخاط ،برای ورود به خون از الیهای گلیکو پروتئینی عبور میکنند.
 )2گلوکز ـ میتوانند طی عمل آب کافت کربوهیدراتها ،در بخش کیسهای لولۀ گوارش تشکیل باشند.
 ) 3اسیدچرب ـ میتوانند بدون نیاز به وجود پروتئینهای غشایی وارد سلول پرز روده شوند.
 )4ویتامین  B12ـ میتوانند توسط عواملی به جز غذا تامین شده باشند.

1157چند مورد عبارت مقابل را به درستی تکمیل میکند؟ «ترکیبی » ......
 )1اسیدی از یاختههایی در بدن ترشح میشود که میتواند وظیفهای مشابه با عمل یک آنزیم انجام دهد.
 )2آلی در شیرۀ روده وجود دارد که ترشح آن در معده میتواند سبب ایجاد حالت ژلهای در کنار سلولهای معده شود.
 )3آنزیمی در بزاق وجود دارد که به خنثیسازی ویروسها درون دهان کمک میکند.
 )4لیپیدی متشکل از چند حلقه در ساخت کیلومیکرون استفاده میشود ،این لیپید در ساختار غشا پالسمایی برخی جانوران وجود دارد.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

1158در رابطه با شکل مقابل کدامیک از موارد زیر صحیح است؟
 )1بعضی از ماهیچههای بخش  1همانند ماهیچههای شکمی ،در بازدم عادی در حال استراحت هستند.
 )2بین بخش  3و  4مایعی وجود دارد که در فرد سالم فشار آن در دم برخالف بازدم کم تر از فشار جو است.
 )3هنگام انقباض ماهیچههای گردنی ،همۀ یاختههای بخش  1کوتاه تر میشوند.
ً
 )4هنگام کاهش حجم بخش  ،2قطعا مقدار هوایی که طی یک دم عادی وارد بخش 2شده است ،خارج میگردد.
1159چند مورد در رابطه با مغز انسان درست بیان شده است؟
 )1در زیر رابط سه گوش ،رابط پینهای و در دو طرف آن بطنهای جانبی را میتوان مشاهده کرد.
 )2اجسام مخطط در دو طرف رابط پینهای و رابط پینهای در انتهای شیار بین دو نیمکره قرار دارد.
 )3برجستگیهای چهار گانه در زیر اپی فیزو مخچه در مجاورت لوب پس سری دیده میشود.
 )4رابط پینهای باالتر از هیپوتاالموسها و بطن  4در جلوی مخچه قرار دارد.

1 )1

2 )2

3 )3

١

٣

4

4 )4

1160کدام مورد در رابطه با انعکاس عقب کشیدن دست عبارت درستی را بیان میکند؟
 )1پس از اتصال ناقل عصبی به هر یاخته  که هدایت غیر جهشی دارد ،از انتهای یاخته  ناقل عصبی آزاد میشود.
 )2در بخش باالرو نمودار پتانسیل عمل نورون حسی ،نفوذپذیری کانالهای نشتی نسبت به سدیم بیش از پتاسیم است
 )3در زمانی که کانال  دریچهدار سدیمی نورون حرکتی ماهیچۀ سه سر ،باز است  ،اختالف پتانسیل میتواند  20میلی ولت باشد.
 )4جسم یاختهای نورون رابط نمیتواند دارای کانالهای پروتئینی برای اتصال ناقل عصبی باشد.
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اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻧﻮ

آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﻰ ورودى داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎى ﮐﺸﻮر1399-

ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺸﺎﯾﺨﻰ

دﻓﺘﺮﭼﻪٔ ﺷﻤﺎرة )(2

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰـ ﮔﺮاﯾﺶ ﮔﯿﺎﻫﻰـ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻰ ﺗﻬﺮان
ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزﺷﻰ :ﺑﯿﺶ از 26ﺳﺎل

آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻـﻰ ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺸـﻰ ﻋـﻠﻮمﺗﺠﺮﺑـﻰ
ﺗﻌﺪادﺳﻮال50 :

ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت :ﻫﻤﮑﺎرى درﺗﺎﻟﯿﻒ 3ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب زﯾﺮ ذرهﺑﯿﻦ،
ﺗﺴﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﮑﻮر اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﺎﻧﻪ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ

ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﻰ36 :

ﻣﺪرس:
ﻣﺪارس ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﻰ)ﺗﯿﺰ ﻫﻮﺷﺎن ﭘﺴﺮاﻧﻪ ( ،ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﻰ ﺷﻬﯿﺪ

ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮمﺗﺠﺮﺑﯽ
ردﯾﻒ

1
2
3
4
5

ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ

زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﻰ
رﯾﺎﺿﻰ
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ
ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﺷﯿﻤﻰ

ﻓﺮﺟﻰ و اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻣﻨﻄﻘﻪ  9ﺗﻬﺮان

ﺗﻌﺪاد ٔ
ﺳﻮال از ﺷﻤﺎره ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ راه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ:
@h_mashayekhi5
25
30
205
156
50
 36دﻗﯿﻘﻪ

30
25

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮن:

وﯾﺮاﺳﺘﺎر و ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﻰ :ﺧﺎﻧﻢ ﺻﻔﺎ ﺳﻨﮕﺎﻧﻰ ـ ﺗﻬﺮان
زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ

1156کدام عبارت دربارۀ باکتریهای مؤثر در تغذیۀ گیاهی ،درست است؟
 )1باکتریهایی که یون آمونیوم را به شکل یونی قابل جذب برای گیاه تبدیل میکند از قدیمیترین جانداران روی زمین هستند.
 )2باکتریهای موجود در گرهک ،نیتروژن مولکولی را به شکل یون نیترات تغییر میدهند.
 )3باکتریهای همزیست با گیاه گونرا ،واکنشهای مربوط به تثبیت کربن را انجام نمیدهند.
 )4باکتریهایی که به عنوان کود زیستی به خاک اضافه میشوند با فعالیت ،اکثر مواد آلی خاک را افزایش میدهند.
1157کدام عبارت در ارتباط با فرایندهای تشکیل ادرار درست است؟
 )1تراوش مشابه بازجذب و برخالف ترشح در محل گلومرول (کالفک) انجام میشود.
 )2جهت حرکت مواد بین خون و مایع درون نفرون ،در باز جذب مشابه تراوش و برخالف ترشح است.
 )3باز جذب مشابه ترشح و برخالف تراوش ،میتواند با مصرف نوکلئوتید آدنین داری که منبع رایج انرژی است انجام شود.
 )4در فرایند باز جذب مشابه ترشح و برخالف تراوش ،عبور آب میتواند انجام شود.
1158کدام گزینه در ارتباط با گیرندههای حواس پیکری نادرست است؟
 )1گیرندههای مرتبط با هیپوتاالموس در تنظیم تب ،در برخی سرخرگهای بزرگ و پوست جای دارند.
 )2ترکیب ایجاد شده در فعالیت بیهوازی ماهیچه توأم ،گیرندههای حسی فاقد سازش را تحریک میکند.
 )3در ماهیچ ه سه سربازو ،گیرندههای حسی حساس به طول ماهیچه در بیش از یک ناحیه قرار دارند.
ٔ
سازش برخی از آنها ،در طول نورون حسی عصب ،پتانسیل عمل کمتری در گره رانویه ایجاد میشود.
نتیجه
 )4در
ِ
1159در رابطه با رفتارهای زادآوری جانوران ،نمیتوان گفت . ......

 )1انتخاب ویژگیهایی که نشانۀ کیفیت بهتر رژیم غذایی جانور است ،سالمت جانور ماده و زادههایش را تضمین میکند.
 )2انتخاب جیرجیرک ماده بزرگتر توسط جانور نر ،با هدف تولید زادههای بزرگتر و بیشتر است.
 )3با توجه به نظام چند همسری در طاووس ،جانور نر میتواند در کمک به جانور ماده ،نقش داشته باشد.
 )4هر چند دم بلند در طاووس نر ،احتمال بقای جانور را کاهش میدهد ولی با انتخاب آن توسط ماده ،ژنهای صفات سازگارتر به زادهها منتقل میشود.

1160اگر توالی زیر مربوط به الگوی یک ژن باشد و با جهش حذف ،سه نوکلئوتید متوالی  TATخارج شوند کدام گزینه صحیح است؟

… …CCA TAC TTC ATA TTT CAC ATT CAG

 )1رشت ه پلیپپتید با طول بلندتر ساخته میشود.
 )2جهش تغییر چارچوب رخ نمیدهد اما دو آمینواسید در رشته حذف میشود.
 )3تعداد مولکولهای آب آزاد شده ،طی پروتئینسازی تغییر نمیکند.
 )4باعث کاهش فاصله کدون آغاز و پایان میشود.

1161مطابق با شکل روبهرو ،کدام گزینه ،عبارت مقابل را به درستی تکمیل میکند؟ «این شکل میتواند نشان دهندۀ ترشح  ......باشد» .

 )1هر پیک شیمیایی در بخش پسین غده هیپوفیز (زیر مغزی)
 )3پیک شیمیایی دوربرد در بخش هیپوتاالموس مغز

 )2پیک شیمیایی دوربرد در بخش قشری غده فوق کلیه
 )4هر پیک شیمیایی در بخش مرکزی غده فوق کلیه
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آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﻰ ورودى داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎى ﮐﺸﻮر1399-

دﻓﺘﺮﭼﻪٔ ﺷﻤﺎرة )(2

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰـﮕﺮاﯾﺶ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژى ﺟﺎﻧﻮرىـداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻـﻰ ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺸـﻰ ﻋـﻠﻮمﺗﺠﺮﺑـﻰ
ﺗﻌﺪادﺳﻮال50 :

ﻓﯿﺮوزه ﻓﯿﺮوزﺑﺨﺖ

ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزﺷﻰ :ﺑﯿﺶ از 30ﺳﺎل
ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت :از ﻣﻮﻟﻔﺎن زﯾﺴﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ و زﯾﺴﺖ دوازدﻫﻢ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎه
ﻣﺪرس:

ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﻰ36 :

ﻣﺪارس ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﻰ _ روﺷﻨﮕﺮان _ ﻣﻬﺪوى _ ﺷﺎﻫﺪ

ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮمﺗﺠﺮﺑﯽ
ردﯾﻒ

1
2
3
4
5

ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ

زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﻰ
رﯾﺎﺿﻰ
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ
ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﺷﯿﻤﻰ

ﺗﻌﺪاد ٔ
ﺳﻮال از ﺷﻤﺎره ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ

25
30
50

156

205

راه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ:

@ﬁrooze_ﬁroozbakht

 36دﻗﯿﻘﻪ

30
25

وﯾﺮاﺳﺘﺎر و ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﻰ :ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻬﯿﻦ اﻟﯿﺎﺳﻰ ـ ﻣﺸﻬﺪ
زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮن:
1156کدام عبارت زیر نادرست است؟

 )1هنگام انقباض ماهیچه جداکننده قفسه سینه از شکم ،در تنفس هوازی درون تارچههای آن FADH2 ،تولید میشود.

 )2در باکتری اشرشیای کالی همانند گیاه یونجه ،گلیکولیز در ماده زمینهای میان یاخته (سیتوپالسم) صورت میگیرد.
 )3در انسان ،یاختههای خونی انتقالدهنده گازهای تنفسی ATP ،مورد نیاز خود را از طریق بیهوازی بهدست میآورند.
 )4پرکاری تیروئید ،منجر به افزایش تجزیه گلوکز و افزایش تولید  NADHدر بدن میشود.
1157چند مورد عبارت مقابل را به طور نامناسب کامل میکند؟ «در  ......همانند »......
الف) پروانه مونارک ـ پرند ه دانهخوار ،جذب غذا توسط معده انجام میشود .ب) ملخ ـ گوسفند ،جذب آب توسط راست روده صورت میگیرد.
ً
ت) کرم کدو ـ کرم خاکی ،لوله گوارش تقریبا برابر با طول بدن است.
پ) هیدر ـ پارامسی ،گوارش ابتدا درون یاختهای است.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

1158کدام عبارت صحیح است؟
 )1آنزیم موجود در عرق برخالف اسید معده موجب مرگ میکروبها میشود.
 )2سومین خط دفاعی ،بهترین راه ایمن ماندن در برابر میکروبها است.
 )3در مجاورت برخی از یاختههای اپیدرم پوست ،رشتههای پروتئینی دیده میشود.
 )4باکتریها در افراد با موهای چرب میتوانند موجب شوره سر شوند.
1159با توجه به شکل مقابل چند مورد به درستی بیان شده است؟
الف) در بخش  ،Bدو مجموعه کروموزومی (فامتن) وجود دارد.
ب)  Aدر انتقال مواد غذایی از بافت ذخیرهای سه الد به رویان نقش دارد.
پ) تعداد کروموزومهای  Dبا سایر بخشها متفاوت است.
ت) بخش  Cمنشاء تشکیل سه سامانه بافتی اصلی خواهد بود.

1 )1

2 )2

D
A
C
B

3 )3

4 )4

1160کدامیک از گزینهها ،عبارت مقابل را بهطور نامناسب کامل میکند؟ «در یاختههای داخلیترین الیه دیواره نای در انسان  ......یاختههای نگهبان روزنه در گیاهان
»......

 )1همانند ـ در مرحله  ،Sپیوند بین دو زنجیره پلی نوکلئوتیدی خطی شکسته خواهد شد.
 )2برخالف ـ دنای ( )DNAحلقوی را فقط در یک اندامک دو غشایی میتوان مشاهده کرد.
 )3همانند ـ فعالیت رنابسپاراز ( RNAپلیمراز) را درون سیتوپالسم (میان یاخته) میتوان مشاهده نمود.
 )4برخالف ـ در انتهای همانندسازی ،آنزیم دنابسپاراز ،تصحیح اشتباهات را تا ابتدای رشته انجام میدهد.
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اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻧﻮ

آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﻰ ورودى داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎى ﮐﺸﻮر1399-

دﻓﺘﺮﭼﻪٔ ﺷﻤﺎرة )(2

دﮐﺘﺮاى زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ _ﺗﮑﻮﯾﻨﻰ _ داﻧﺸﮕﺎه آﯾﺖ ا ...آﻣﻠﻰ

آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻـﻰ ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺸـﻰ ﻋـﻠﻮمﺗﺠﺮﺑـﻰ
ﺗﻌﺪادﺳﻮال50 :

ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﻰ36 :

ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮمﺗﺠﺮﺑﯽ
ردﯾﻒ

1
2
3
4
5

ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ

زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﻰ
رﯾﺎﺿﻰ
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ
ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﺷﯿﻤﻰ

دﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﺟﺎﻧﻰﺗﺮﻣﻰ

ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزﺷﻰ :ﺑﯿﺶ از 22ﺳﺎل
ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت :ﯾﻮزﯾﺴﺖ وﯾﺮاﺳﺘﺎرى دﻫﻢ و دوازدﻫﻢ ﻓﺎﮔﻮزﯾﺴﺖ
و دوازدﻫﻢ ﻧﺸﺮ ﺳﯿﻦﺟﯿﻦ
ﻣﺪرس:
ﻣﺪارس ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ_ اﯾﺮاﻧﺪﺧﺖ_ ﻋﻄﯿﻪ_ ﺳﻌﺪى

ﺗﻌﺪاد ٔ
ﺳﻮال از ﺷﻤﺎره ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ راه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ:
25
Maryamjanitermi@gmail.com
30
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50
 36دﻗﯿﻘﻪ

30
25

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮن:

وﯾﺮاﺳﺘﺎر و ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﻰ :دﮐﺘﺮ ﻧﻈﺎم ﺟﻠﯿﻠﯿﺎن ـ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ

1156در ارتباط با درختانی که مغز ساقه دارند ،کدام گزینه نادرست می باشد؟

 )1درونی ترین الیه پوست درختان چوبی ،آبکش پسین سال آخر می باشد.
 )2کامبیوم آوندساز و چوب پنبه ساز در پوست درختان چوبی ( ،به عنوان مریستم های پسین )منجر به افزایش قطر تنه درخت می شوند.
 )3در قسمتهایی از سطح خارجی ساقه  ،که در آن نواحی کامبیوم چوب پنبه ساز تشکیل شده است ،روپوست می میرد.
 )3عدسک در نواحی فاقد روپوست ایجاد می شود.

1157در ارتباط با راه های حفاظت از دستگاه عصبی مرکزی انسان  ،کدام مورد زیر صحیح نیست؟

 )1سد خونی -نخاعی تا حد زیادی در جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا به نخاع نقش دارند.
 )2مایع مغزی-نخاعی بر خالف پرده های مننژ ،در بخش درونی مغز و نخاع نیز وجود دارد.
 )3سد خونی مغزی در تمام مغز وجود ندارد و برخی مویرگهای موجود در مغز از نوع منفذ دار هستند.
 )3افزایش کربن دی اکسید در مایع مغزی-نخاعی  ،گیرنده های مکانیکی را در بصل النخاع تحریک میکند.

1158اعصاب حسی در انسان که  ،......پیامهای دریافت شده را به سوی دستگاه عصبی مرکزی می برند.
 )2بخشی از دندریت گیرنده های حسی هستند.
 )1مجموعهای از آکسون های برخی نورون های حسی هستند.
 )3برخی از آنها اکسون ها و برخی دندریت های گیرنده های حسی هستند )3 .که دارای جسم سلولی نورونهای حسی هستند.
1159در رابطه با زندگی گروهی و ارتباط بین جانوران ،کدام گزینه ی زیر نادرست است؟
 )1زنبورهایی که در رفتار غذا یابی ،به کمک حس بویایی خود محل دقیق غذا را پیدا می کنند،ژن های خود را به اشتراک نمی گذارند.
 )2اجتماع مورچه ها از گروه هایی تشکیل شده است که در اندازه ،شکل و کارهایی که انجام میدهند مشابه هستند.
 )3زنبورهایی که در رفتار غذایابی ،گرده گل ها را جمع آوری می کنند ،در خزانه ژنی نسل بعد سهمی ندارند.
 )3اطالعاتی مانند گونه و جنسیت می توانند از طریق گیرنده های مکانیکی روی پاهای جیرجیرک دریافت شوند.
1160در بروز کدام صفت زیر ،محیط بی اثر می باشد؟

 )1ساخت پروتئین های تسهیل کننده عبور آب در غشای واکوئل بعضی سلول های گیاهی.
 )2روند ساخت آنزیم هایی که ساخته شدن سبزینه (کلروفیل) در گیاهان را ممکن می سازند.
 )3صفت تغییر رنگ پوست یک انسان در شرایط جغرافیایی با نور شدید.
 )4صفت طول قد افرادی که در معرض کمبود تغذیه قرار دارند.

1161کدام گزینه در ارتباط با گونه زایی نادرست است؟

 )1سبب ایجاد تنوع در جمعیت ها می شود
 )2همواره در صورتی اتفاق میافتد که افراد به جدایی تولید مثلی رسیده باشند
 )3تنها در صورت جدایی تولید مثلی در جمعیت هایی که در زیستگاه های متفاوت زندگی می کنند ،رخ می دهد .
 )4وقوع رخدادهای زمین شناختی میتواند در ایجاد آن مؤثر باشد.

125
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آزﻣﻮن ﺷﻤﺎره

وﯾﮋه ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻰ 6-3-3

اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻧﻮ

آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﻰ ورودى داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎى ﮐﺸﻮر1399-

دﻓﺘﺮﭼﻪٔ ﺷﻤﺎرة )(2

دﮐﺘﺮاى زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ _ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژى ﺟﺎﻧﻮرى )ﻓﺮدوﺳﻰ ﻣﺸﻬﺪ(

آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻـﻰ ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺸـﻰ ﻋـﻠﻮمﺗﺠﺮﺑـﻰ
ﺗﻌﺪادﺳﻮال50 :

دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮام ﻓﺮﻫﺎدى ﻣﻘﺪم

ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزﺷﻰ :ﺑﯿﺶ از 13ﺳﺎل
ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت :زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ ﯾﺎزدﻫﻢ ودوازدﻫﻢ ﻧﺎﻧﻮ _ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻰ
ﻣﺪرس:
ﻣﺪارس ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن ﺗﺮﺑﺖﺟﺎم ،ﻣﺪرس اﻟﻤﭙﯿﺎد زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ

ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﻰ36 :

ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮمﺗﺠﺮﺑﯽ
ردﯾﻒ

1
2
3
4
5

ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ

زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﻰ
رﯾﺎﺿﻰ
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ
ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﺷﯿﻤﻰ

ﺗﻌﺪاد ٔ
ﺳﻮال از ﺷﻤﺎره ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ

25
30
50

156

205

راه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ:

@Dropsbfm

 36دﻗﯿﻘﻪ

30
25

وﯾﺮاﺳﺘﺎر و ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﻰ :دﮐﺘﺮ ﻋﻠﻰ آراﺳﺘﻪ ـ ﻣﺮاﻏﻪ
زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮن:

1156کدام گزینه در سرعت ساخت پروتئین های سازنده واحد های تکراری کروماتین نقشی ندارد؟

 )2توالی های اینترون
 )4سرعت فعالیت آنزیم  RNAپلیمراز 2

 )1توالی های اگزون
 )3میزان فسفات و نیتروژن

1157عبارت مناسب را درباره هورمون اریتروپویتین انتخاب نمایید.

 )1تغییرات ترشح آن بر هماتوکریت مؤثر است.
 )2در بیماری آنمی داسی شکل افزایش آن قابل مشاهده است.
 )3اثر محرک بر تمامی انواع سلول های بنیادی مغز استخوان دارد.
 )4بر فعالیت آنزیم های  DNAو  RNAپلیمراز اثر دارد.

1158در صورت آسیب به  ......رفتاری مشابه  ......در انسان بیشترین تغییر را پیدا می کند.

الف) بخش خارجی نیمکره های مخ  -پاسخ کالغ ها به مترسک
ج) هیپوکامپ -نوک زدن جوجه کاکایی به منقار والد
1 )2
2 )1

ب) هیپوکامپ -دقیق تر نوک زدن جوجه کاکایی
د) تاالموس -رفتارهای مراقبت مادری در موش
3 )4
4 )3

1159کدام گزینه در فرایند ژن درمانی نسبت به سایر گزینهها آخرین مرحله محسوب میشود؟
 )2ناتوان کردن ویروس در تکثیر
 )1انتقال ویروس تغییر یافته به درون سلول بیمار
 )4خروج سلول های بیمار از بدن
 )3جاسازی ژن درون ویروس
1160گیاهی چندالد است که می تواند دارای ویژگی های زیر باشد بهجز......

 )1ایجاد کننده نوعی بیماری خود ایمنی و آلرژی.
 )2رطوبت و سرما می تواند بر طول دوره رویشی اثر بگذارد.
 )3رشد و تولید مثل آنها فقط یک ساله است.
 )4تغییراتی در دیواره سلول های سازنده برگ های آن وجود دارد.

ٔ
درباره یک نوع اندامک اشاره دارد؟
1161کدام گزینه به تعداد صحیحی از عبارات
الف) مقصدی برای پروتئین های ساخته شده توسط ریبوزوم های سیتوپالسمی
ب) حاوی ترکیباتی در گیاهان با زمان متفاوت تثبیت دی اکسید کربن
ج) مقصدی برای ترکیبات پلی ساکاریدی
د) محلی برای فعالیت آنزیم های گوارشی

2 )1

1 )2

4 )3

131
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وﯾﮋه ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻰ 6-3-3

اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻧﻮ

آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﻰ ورودى داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎى ﮐﺸﻮر1399-

دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎﻟﻘﻰﻧﮋاد

دﻓﺘﺮﭼﻪٔ ﺷﻤﺎرة )(2

دﮐﺘﺮاى زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ_ ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﻠﻮم ﺳﻠﻮﻟﻰ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻰ _ ﺷﯿﺮاز
ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزﺷﻰ :ﺑﯿﺶ از 12ﺳﺎل

آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻـﻰ ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺸـﻰ ﻋـﻠﻮمﺗﺠﺮﺑـﻰ
ﺗﻌﺪادﺳﻮال50 :

ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت 6 :ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ)(ISIوﻋﻠﻤﻰ وﭘﮋوﻫﺸﻰ ،ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎبﻫﺎى
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ 40اﺳﺘﺎد ﻧﺎﻧﻮ )دﻫﻢ ،ﯾﺎزدﻫﻢ ،دوازدﻫﻢ(

ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﻰ36 :

ﻣﺪرس:
ﻣﺪارس ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﻰ و ﺷﺎﻫﺪ ـ )ﺷﯿﺮاز(

ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮمﺗﺠﺮﺑﯽ
ردﯾﻒ

1
2
3
4
5

ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ

زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﻰ
رﯾﺎﺿﻰ
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ
ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﺷﯿﻤﻰ

ﺗﻌﺪاد ٔ
ﺳﻮال از ﺷﻤﺎره ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ راه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ:
@hosseinkhaleghi89
25
@Biokhalegi89
30
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50
 36دﻗﯿﻘﻪ
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وﯾﺮاﺳﺘﺎر و ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﻰ :دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮام ﻓﺮﻫﺎدىﻣﻘﺪم ـ ﺗﺮﺑﺖﺟﺎم
زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮن:

1156در ارتباط با همانندسازی در یوکاریوتها و پروکاریوتها کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

 )1در پروکاریوتها همانند یوکاریوتها تعداد نقاط شروع همانندسازی ،میتواند تغییر کند.
 )2در یوکاریوتها همانند یوکاریوتها یک رشته  DNAبه طور پیوسته و رشته دیگر به طور ناپیوسته ساخته میشود.
 )3در پروکاریوت برخالف یوکاریوت ،همیشه همانندسازی دو جهتی میباشد.
 )4در یک زمان مشخص ،سرعت همانندسازی در یوکاریوتها و پروکاریوتها برابر است.

1157کدام گزینه نادرست بیان شده است.

 )1به طور معمول در ساختار  tRNAهمانند ساختار  mRNAپیوند هیدروژنی نیز تشکیل میشود.
 )2راه انداز از جنس نوکلئوتید است که باعث شروع رونویسی از مکان صحیح میشود.
 )3ساخته شدن هم زمان چند  RNAاز روی یک ژن پاسخی به نیاز یاخته به فرآورده آن ژن است.
 )4محصول آنزیم  RNAپلیمراز ( Iرنابسپاراز  )Iدر ساختمان ریبوزومها به کار میرود.

1158اگر توالی نوکلئوتیدی  mRNAبه صورت شکل مقابل باشد کدام گزینه نادرست بیان شده است.

 )1کدون  AUGفقط وارد جایگاه  Pریبوزوم میشود.
 )2کدون  UAAفقط وارد جایگاه  Aریبوزوم میشود.
 )3چهار کدون وارد هر دو جایگاه  Aو  Pریبوزوم میشوند.
 )4کدونهای که وارد هر دو جایگاه  Aو  Pریبوزوم میشوند ابتدا وارد جایگاه  Aمیشوند.

AUGACACA GCGAUAA

1159در ارتباط با تنظیم بیان ژن در موجودات مختلف کدام گزینه نادرست است؟

 )1در تنظیم بیان ژن در باکتری ،رونویسی میتواند تحت تأثیر عوامل محیطی قرار بگیرد.
 )2تنظیم بیان ژن در بعضی اندامکها مستقل از سلول انجام میشود.
 )3جایگاه اتصال فعال کننده در تنظیم منفی رونویسی وجود ندارد.
 )4دلیل عملکرد متفاوت سلول ،بیان ژنهای مختلف در آنها است.

1160در یک خانواده برادران دو قلوی غیرهمسان هر دو دارای گروه خونی  B هستند که یکی خالص و دیگری ناخالص است ،اگر گروه خونی خواهر آنها A 

باشد ژنوتیپ والدین کدام است؟

ABDd × Aodd )1

BoDd × ABDd )2

1161کدام گزینه در ارتباط با بیماری هموفیلی درست بیان نشده است.

 )1تعداد ژنوتیپهای ممکن در زنان نسبت به مردان بیشتر است.
 )3در این بیماری مرد ناقل وجود ندارد.

BBDD × ABdd )3

AoDd × BoDd )4

 )2مرد بیمار میتواند دختر بیمار داشته باشد.
 )4دختر بیمار میتواند پدر سالم داشته باشد.
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آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﻰ ورودى داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎى ﮐﺸﻮر1399-

دﻓﺘﺮﭼﻪٔ ﺷﻤﺎرة )(2

ﮐﺎرﺷﻨﺎسارﺷﺪ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ _ ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﻠﻮم ﮔﯿﺎﻫﻰـ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻰ

آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻـﻰ ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺸـﻰ ﻋـﻠﻮمﺗﺠﺮﺑـﻰ
ﺗﻌﺪادﺳﻮال50 :

ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﻰ36 :

ردﯾﻒ

1
2
3
4
5

زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﻰ
رﯾﺎﺿﻰ
زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ
ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﺷﯿﻤﻰ

ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزﺷﻰ :ﺑﯿﺶ از 25ﺳﺎل
ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت :ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﻰ ﮐﺘﺐ درﺳﻰ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪﭘﺎﯾﻪ 11و _12ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎبﻫﺎى ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎى
ﻣﻦ و درﺳﺎم ﭘﺎﯾﻪ دﻫﻢ وﯾﺎزدﻫﻢ ودوازدﻫﻢ ،ﺧﯿﻠﻰ ﺳﺒﺰ

ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ
ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ

ﻋﻠﻰ ﺻﺪقآﻣﯿﺰ

ﻣﺪرس:
ﻣﺪارس ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن ﻣﯿﺮزاﮐﻮﭼﮏﺧﺎن و ﻓﺮزاﻧﮕﺎن ﺗﺎﻟﺶ

ﺗﻌﺪاد ٔ
ﺳﻮال از ﺷﻤﺎره ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ راه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ:
asedghamiZbio@gmail.com
25
30
09113390769
205
156
50
 36دﻗﯿﻘﻪ

30
25

وﯾﺮاﺳﺘﺎر و ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﻰ :ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻃﺒﻰ ـ آﻣﻞ
زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮن:
1156کدام گزینه صحیح است؟

 )1بافت پیوندی متراکم برخالف بافت پیوندی سست ،میزان رشتههای کالژن کمتری دارد.
 )2در بافت پوششی تک الیه ،یاختهها توسط غشای پایه به یکدیگر و بافتهای زیر آن متصل میشوند.
 )3سنگفرشی ،همه یاختهها دارای شکل و اندازه مشابه و هسته مرکزی هستند.
 )4در بافت ماهیچه قلبی همانند ماهیچه صاف ،همه سلولها تک هستهای هستند.
ً
1157در دستگاه گوارش انسان ،هر آنزیم ترشح شده از  ، ......قطعا ......
 )1معده ـ توسط یاختههای موجود بر روی ساختار دارای کربوهیدرات و پروتئین تولید میشود.
 )2دهان ـ باکتریهای ورد شده به دهان را تخریب میکند.
 )3لوزالمعده ـ پس از ورود به لوله گوارش فعال میشود.
 )4معده ـ تحت تأثیر کلریدریک اسید قرار میگیرد.
1158کدام عبارت جمله مقابل را به درستی تکمیل میکند؟ «در تنفس ». ......

 )1بسیاری از ماهیها آبششها به نواحی خاصی محدود میشوند.
 )2انسان ،در طی بازدم ،دیافراگم مسطح و بخشی از هوای ششها خارج میشود.
 )3پرندگان سازوکار فشار منفی سبب خروج هوا از ششها میشود.
 )4حشرات ،سطح تنفسی در مجاورت هر سلول بدن قرار دارد.

1159کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ «در هر جانوری که  ......دارد ،به طور حتم »......

 )1گردش خون باز ـ تنفس ششی دیده میشود.
 )2دستگاه اختصاصی گردش موادـ تبادل مستقیم مواد بین خون و یاختهها دیده میشود.
 )3گردش خون مضاعف ـ قلب دارای بیش از دو حفره است.
 )4گردش خون ساده ـ تنفس پوستی وجود دارد.

1160چند مورد صحیح است؟
الف ـ نایژک مبادلهای فاقد مخاط مژکدار نیست.
ب ـدهانه غضروفی نای (دهانه حرف  )Cبه سمت مری قرار دارد.
ج ـ به طور معمول ،افزایش اریتروپویتین مقاومت نسبت به جریان خون را افزایش میدهد.
د ـ نایژکها ،ممکن نیست غضروف داشته باشند.

1 )1

2 )2

3 )3
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اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻧﻮ

آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﻰ ورودى داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎى ﮐﺸﻮر1399-

آرزواﺳﺪاﻟﻬﻰ

دﻓﺘﺮﭼﻪٔ ﺷﻤﺎرة )(2

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰـ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژى ﮔﯿﺎﻫﻰـ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺮﻣﺎن
ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزﺷﻰ :ﺑﯿﺶ از 21ﺳﺎل

آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻـﻰ ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺸـﻰ ﻋـﻠﻮمﺗﺠﺮﺑـﻰ

ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت :زﯾﺴﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﮑﻮر ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ،زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ 40اﺳﺘﺎد
دﻫﻢ ،ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻧﻮ  -ده آزﻣﻮن زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ،
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ ﯾﺎزده در ﯾﺎزده ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎه
ﻃﺮاح ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮنﻫﺎى آﻧﻼﯾﻦ آﮐﺎدﻣﻰ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎه
ﻣﺪرس:
ﻣﺪارس ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن ،ﻧﻤﻮﻧﻪ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎى ﻧﺎﺣﯿﻪ1وﻧﺎﺣﯿﻪ -2ﮐﺮﻣﺎن

ﺗﻌﺪادﺳﻮال50 :

ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﻰ36 :

ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮمﺗﺠﺮﺑﯽ
ردﯾﻒ

1
2
3
4
5

ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ

زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﻰ
رﯾﺎﺿﻰ
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ
ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﺷﯿﻤﻰ

ﺗﻌﺪاد ٔ
ﺳﻮال از ﺷﻤﺎره ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ راه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ:
25
30
205
156
50
 36دﻗﯿﻘﻪ

30
25

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮن:

@Azi_asad

وﯾﺮاﺳﺘﺎر و ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﻰ :ﻟﯿﻠﻰ ﻗﺎﺿﯿﺎن ـ اﺻﻔﻬﺎن
زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ

1156در ارتباط با سطوح سازمانیابی حیات کدام گزینه بهدرستی بیان شده است؟

 )1یکسان بودن زیستبوم جانداران به طور حتم منجر به اجتماع مشترک آنها میشود.
 )2مجموع زیستگاهها ،زیستبومهای زمین و جانداران ،زیستکرهها را بهوجود میآورند.
 )3ظهور ویژگیهای جدید در هر سطح حیات از ویژگیهای استفاده از جزءنگری میباشد.
 )4سطح سازمانبندی زندگی واجد حیات از اجتماع چند مولکول ساخته شده است.
ٔ
1157کدام گزینه در ارتباط با جمله مقابل بهنادرستی بیان شده است؟ «بافتی که باعث پیوند یاختهها به یکدیگر میشود»..... ،
ٔ
 )1نمیتواند با اتصال مستقیم به زیر بافت پوششی لوله گوارش ،بافت پوششی فوق را پشتیبانی کند.
 )2نوعی از این بافت میتواند در درون نوع دیگری از این بافت قرار داشته باشد.
 )3میتوان گفت که در تشکیل انواع این بافت ریبوزوم دارای نقش مؤثری میباشد.
 )4این بافت در افرادی که دیابت کنترلنشده دارند ،ممکن است دچار آسیب گردد.

 1158در طی زنجیره انتقال الکترون در غشاء داخلی میتوکندری .......

 )1پمپها برای انتقال یون هیدروژن به داخل میتوکندری از انرژی الکترونهای پرانرژی  NADHو  FADH2استفاده میکنند.
ً
مستقیما در اختیار پمپها قرار بدهند.

 )2حاملهای الکترونهای پرانرژی میتوانند انرژی خود را برای انتقال یون هیدروژن به فضای بین دو غشاء،
 )3ورود یونهای هیدروژن به داخل میتوکندری همانند خروج این یونها به فضای بین دو غشاء وابسته به عمل ترجمه نمیباشد.
 )4ورود یونهای هیدروژن به داخل میتوکندری منجر به تولید مادهای میشود که میتواند در مرحله بیهوازی تنفس سلولی نیز تولیدشود.

1159با توجه به شکل مقابل میتوان گفت ...........
 )1جهت حرکت گلوکز به سلول پوششی پرز با جهت شیب غلظت سدیم به خارج از سلول پرز برابر نیست.
 )2جهت حرکت تمامی آمینواسیدها به سلول پوششی پرز با جهت شیب غلظت سدیم به داخل سلول پرز برابر است.
 )3مسیر حرکت گلوکز به سلول پوششی پرز با مسیر حرکت پتاسیم در سلول پوششی پرز یکسان میباشد.
 )4جهت جابهجایی گلوکز به درون سلول پرز با جهت شیب غلظت پتاسیم در سلول پرز یکسان است.

ﻣﺎﯾﻊ ﺑﯿﻦ ﯾﺎﺧﺘﻪ ای

ﯾﺎﺧﺘﻪ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﭘﺮز

K+
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه
ﺳﺪﯾﻢ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ

ATP

آﻧﺰﯾﻢ
ﯾﺎﺧﺘﻪ ﭘﺮز

Na +
ADP

ﮔﻠﻮﮐﺰ

+

ﻣﻮﻟﮑﻮل ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ

ی بیان شده است؟
1160کدام گزینه به درست 

 )1بهدلیل انجام بخشی از تبادالت گازی در کیسههای هوادار پرندگان ،کارایی تنفس در پرندگان افزایش یافته است.
یباشد.
 )2میتوان گفت که تنفس نایدیسی در گروهی از جانوران دیده میشود که فاقد لوله گوارش م 
 )3بخشهای تشکیلدهنده یک آبشش با داشتن نقشهای تنفسی مختلف کارایی تنفس را در ماهیها افزایش داده است.
 )4نمیتوان گفت که شرط ورود هوا به ششها ،همواره کاهش یافتن فشار هوای داخل ششها میباشد.
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ﻓﻀﺎی روده

Na

ﮔﻠﻮﮐﺰ
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اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻧﻮ

آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﻰ ورودى داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎى ﮐﺸﻮر1399-

دﻓﺘﺮﭼﻪٔ ﺷﻤﺎرة )(2

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ ـ ﺗﺒﺮﯾﺰ

آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻـﻰ ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺸـﻰ ﻋـﻠﻮمﺗﺠﺮﺑـﻰ
ﺗﻌﺪادﺳﻮال50 :

ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﻰ36 :

ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮمﺗﺠﺮﺑﯽ
ردﯾﻒ

1
2
3
4
5

ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ

زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﻰ
رﯾﺎﺿﻰ
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ
ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﺷﯿﻤﻰ

ﺗﻌﺪاد ٔ
ﺳﻮال از ﺷﻤﺎره ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ

25
30
50

156

ذﮐﺮا ...اﻓﺸﺎر

205

30
25

ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزﺷﻰ :ﺑﯿﺶ از 26ﺳﺎل
ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت :زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ دﻫﻢ ،ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻧﻮ
ﻣﺪرس:
ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن ﻋﻼﻣﻪاﻣﯿﻨﻰ_ ﻣﺪﻧﻰ2ﺗﺒﺮﯾﺰ_ ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﻰ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ_ ﺷﺎﻫﺪ
راه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ:

@KONKUR_zisT_AFSHAR

 36دﻗﯿﻘﻪ

وﯾﺮاﺳﺘﺎر و ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﻰ :ﻋﻠﻰﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻃﺒﻰ ـ آﻣﻞ
زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮن:

1156کدام گزینه میتواند توضیح صحیحی از ویژگیهای زیست شناسی نوین محسوب شود؟

 )1ویژگیهای کلی دستگاه گوارش را میتوان با بررسی جداگانه اندامهای سازندۀ آن توضیح داد.
ً
 )2انتقال یک ژن از جانداری به جاندار دیگر به شکلی که باعث بروز صفتی شود که قبال وجود نداشت.
 )3انتشار اطالعات مربوط به تولید یک دارو بدون سپری کردن مراحل آزمایشی و تحقیقاتی در مورد آن.
 )4اختراع تجهیزات آزمایشگاهی توسط زیستشناسان و استفاده از آنها در تحقیقات مربوط به ژنتیک.

1

1157در رابطه با شکل روبرو کدام گزینه نادرست بیان نشده است؟

 )1شمارۀ  3با داشتن آنزیم تجزیه کنندۀ لیپید به جذب ویتامین  Aکمک میکند.
 )2بخش شمارۀ  2با تولید ترکیبات قلیائی و ارسال مستقیم به روده به گوارش کمک میکند.
 )3گوارش پروتئینها در ناحیهای که با شمارۀ  5مشخص شده نهائی میشود.
 )4قویترین پروتئازهای فعال در شمارۀ  4تولید شده و به دوازدهه راه مییابد.

2
4

3
5

6

7

1158در شکل روبرو شمارۀ  ......نمیتواند در  ......نقش داشته باشد.

 2 )1ـ ترشح ترکیب گلیکو پروتئینی
 3 ) 3ـ در انتقال ویتامین K
 4 )3ـ خنثی کردن  PHاسیدی کیموس
 6 )4ـ در جذب پروتئینها

6

4

1159چند مورد از عبارتهای زیر در مورد گوارش غذا در جانداران به طور صحیحی بیان شده است؟
آ) گوارش غذا در ملخ فقط برون سلولی میباشد.
ب) درهیدر گوارش برون سلولی بعد از گوارش درون سلولی است.
پ) در ملخ و گنجشک اولین مکان ذخیرۀ موقتی غذا یکسان است.
ت) در گاو گوارش آنزیمی مقدم بر گوارش میکروبی بوده و جذب آب را در هزارال خواهیم داشت.

 3 )1مورد

 1 )2مورد

 4 )3مورد

1160چند مورد از عبارتهای زیر در رابطه با دستگاه تنفس انسان به طور نادرستی بیان نشده است؟
مسیر مجاری هادی ترشح مادۀ مخاطی را خواهیم داشت.
آ) در تمام
ِ
ب) بافت پیوندی خارجی نای و مری به هم متصل بوده و در سمت مری نای غضروف ندارد.
پ) اکسیژن برای ترکیب با هموگلوبین باید از طریق انتشار به هموگلوبین برسد.
ت) پس از بازدم معمولی هوایی که در مجاری هادی تنفسی وجود دارد تهویهشده است.

 2 )1مورد

 3 )2مورد

5

1
2
3

 4 )3مورد

155

 2 )4مورد

 1 )4مورد
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اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻧﻮ

آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﻰ ورودى داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎى ﮐﺸﻮر1399-

دﻓﺘﺮﭼﻪٔ ﺷﻤﺎرة )(2

ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺪرى

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ_ ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﻠﻮﻟﻰﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻰ _

داﻧﺸﮕﺎه رازىﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزﺷﻰ :ﺑﯿﺶ از 22ﺳﺎل
آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻـﻰ ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺸـﻰ ﻋـﻠﻮمﺗﺠﺮﺑـﻰ
ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت :زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ دﻫﻢ ،ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ ﻧﺸﺮ ﻧﺎﻧﻮ،
وﯾﺮاﺳﺘﺎر ﮐﺘﺎب ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﺘﺪ ،ﮐﻨﮑﻮر زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ
ﺗﻌﺪادﺳﻮال 50 :ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﻰ36 :
ﻣﺪرس:
ﻣﺪارس ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن ﻧﺎﺣﯿﻪ ،1ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﻰ ﻧﺎﺣﯿﻪ1ﺳﻨﻨﺪج،
ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮمﺗﺠﺮﺑﯽ
ﻣﺪرس ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﺗﻌﺪاد ٔ
ﺳﻮال از ﺷﻤﺎره ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ راه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ:
ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ
ردﯾﻒ
ﺷﻨﺎﺳﻰ
زﻣﯿﻦ
25
1
@biomanBadri
 2رﯾﺎﺿﻰ
30
 3زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ
205
156
50
 36دﻗﯿﻘﻪ
 4ﻓﯿﺰﯾﮏ
30
 5ﺷﯿﻤﻰ
وﯾﺮاﺳﺘﺎر و ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﻰ :ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎرى ـ ﺗﻬﺮان
25

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮن:

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ

1156کدام یک در مورد دریاچه ارومیه نادرست است؟

 )1تنوع گونهای آن کمتر از یک زیست بوم است.
 )2یک پارک ملی و از زیستگاههای طبیعی ایران است.
 )3تا سال  1394مقدار زیادی از این میراث طبیعی احیا شده است.
 )4همانند جنگلهای حرا ،خدمات آن به تثبیت کنندههای  CO2بستگی دارد.

1157کدام گزینه جمله مقابل را به درستی کامل میکند؟ «گروهی از مولکولهای موجود در غشای یاختهای پرزهای روده باریک که با گروههای فسفات دو سمت
غشا یاخته در ارتباط هستند ......

 )1همواره بدون مصرف انرژی زیستی مواد را از غشای یاخته عبور میدهند.
 )2ممکن است بدون مصرف  ATPدر انتقال ماده خالف شیب غلظت موثر باشند.
 )3ممکن نیست توسط ریبوزومهای متصل به شبکه اندوپالسمی ساخته شوند.
 )4میتوانند مواد لیپیدی را از فضای بین مولکولهای خود عبور دهند.

 1158در گیاهان ،تخمیر الکتیکی  ......تخمیر الکلی...... ،
 )1برخالف – میتواند باعث تغییر در غلظت یونهای  H +محیط واکنش میشود.
 )2همانند – الکترونهای  NADHدر نوعی اندامک غشادار ،به مادهای آلی منتقل میشوند.
 )3برخالف – منجر به تولید رادیکالهای آزاد از اکسیژن نمیشود.
 )4همانند – ممکن است باعث مرگ یاختههای نرم آکنه (پارانشیم) در برگ شود.
1159هر بخشی از دستگاه گوارش که دارای الیه مخاطی است ...... ،دارد.

 )1یاختههای ماهیچهای تک هستهای با عملکرد غیرارادی
)2شبکههایی از یاختههای عصبی برای تنظیم تحرک و ترشح
)3یاختههای ترشحی درون ریز ،برای تنظیم اعمال گوارشی
)4یاختههای تولید کننده آنزیمهای تجزیه کننده مواد غذایی

1160دردستگاه تنفس انسان ،ماهیچه(های)  ......همانند ماهیچه(های) ......

 )1بین دندهای داخلی – دیافراگم ،هنگام خروج حجم ذخیره بازدمی از ششها ،منقبض هستند.
 )2شکمی – بین دندهای داخلی ،هنگام ورود هوای ذخیره دمی به ششها ،از بصل النخاع دستور میگیرند.
 )3دیافراگم – بین دندهای خارجی ،در صورت کاهش اکسیژن خون ،مقدار  ATPکمتری مصرف میکنند.
 )4بین دندهای خارجی -ناحیه گردن ،هنگام خروج ظرفیت حیاتی از ششها ،در حالت استراحت هستند.
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اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻧﻮ

آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﻰ ورودى داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎى ﮐﺸﻮر1399-

دﻓﺘﺮﭼﻪٔ ﺷﻤﺎرة )(2

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﻠﻮم ﺟﺎﻧﻮرى داﻧﺸﮕﺎه
ﭘﯿﺎم ﻧﻮر)اﺻﻔﻬﺎن(

آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻـﻰ ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺸـﻰ ﻋـﻠﻮمﺗﺠﺮﺑـﻰ
ﺗﻌﺪادﺳﻮال50 :

ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﻰ36 :

ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮمﺗﺠﺮﺑﯽ
ردﯾﻒ

1
2
3
4
5

ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ

زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﻰ
رﯾﺎﺿﻰ
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ
ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﺷﯿﻤﻰ

ﺗﻌﺪاد ٔ
ﺳﻮال از ﺷﻤﺎره ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ

25
30
50

156

ﻟﯿﻠﻰ ﻗﺎﺿﯿﺎن

205

ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزﺷﻰ :ﺑﯿﺶ از 27ﺳﺎل
ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت :زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﮑﻮر ﻧﺎﻧﻮ ،زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ دﻫﻢ،
ﯾﺎزدﻫﻢ ،دوازدﻫﻢ 40اﺳﺘﺎد ﻧﺎﻧﻮ وﻧﺎﻧﻮ زﯾﭗ دﻫﻢ ،ﯾﺎزدﻫﻢ،
دوازدﻫﻢ ﻧﺎﻧﻮ ،وﯾﺮاﺳﺘﺎر ﻣﯿﮑﺮوﮔﺎج ﯾﺎزدﻫﻢ
ﻣﺪرس:
ﻣﺪارس ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن و ﻓﺮزاﻧﮕﺎن _)اﺻﻔﻬﺎن(
راه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ:

@Leilaghazian

 36دﻗﯿﻘﻪ

30
25

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮن:

وﯾﺮاﺳﺘﺎر و ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﻰ :آرزو اﺳﺪاﻟﻬﻰ ـ ﮐﺮﻣﺎن
زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ

1156کدام مورد برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ «در تولید گیاهانی برای  ......برخالف روش های ......از مهندسی ژنتیک استفاده نمی شود ».

 )1استفاده از کود کمتر -تولید آنزیم برای تجزیه بهتر سلولز
 )۲تولید سلولز بیشتر -تولید گیاهانی با آب کمتر
 )3رشد با انرژی کمتر -بهبود مقاومت گیاهان به بیماری ها
 )4تولید محصول بیشتر -افزایش سازگاری گیاهان زراعی

1157کدام مورد از عبارات زیر نادرست است؟

 )1ماکروفاژهای طحال در تولید برخی از مواد دفعی صفرا نقش دارند.
 )2افزایش مصرف الیه خارجی آندوسپرم غالت در تشدید عالیم سلیاک موثر است.
 )3تخریب یاخته های کناری معده سبب اختالل در انتقال برخی از گازهای تنفسی می شود.
)4ترکیبات الکلی با شل کردن بنداره ای در باالی دیافراگم موجب آسیب مخاط مری می شوند.

1158شبکه یاخته های عصبی موجود در لوله گوارش ......

 )1می توانند فعالیت سلولهای پوششی الیه مخاطی را افزایش دهند.
 )3به همراه اعصاب خودمختار در تنظیم فعالیت غدد گوارشی موثرند.

 )2در انقباض هر بنداره از لوله گوارش نقش دارند.
 )4برخالف دستگاه عصبی خودمختار در عمل بلع نقش ندارند.

1159در هر جانوری که ......

 )1حفره گوارشی دارد ،شبکه عصبی با یاخته های ماهیچه ای در ارتباط است.
 )2در معده جذب دارد ،رفتار دگرخواهی دیده می شود.
  )3چینه دان دارد ،گوارش برون سلولی انجام می گیرد.
 )4فاقد دهان است ،است از بدن میزبان مواد الزم را دریافت می کند.

1160آخرین خط دفاع دستگاه تنفسی یاخته هایی ......

 )1در بخش مبادله ای اند و با ماده مخاطی در تماس هستند.
 )3هستند که توانایی حرکت دارند و به یاخته نوع دوم شبیه اند.

 )2در مجاورت سلول های مژک دار هستند و گرد و غبار را می بلعند.
 )4بیگانه خوارند و برای انواع اینترفرون گیرنده می سازند.

1161در تنظیم دستگاه تنفس کدام مورد به درستی بیان شده است ؟

 )1کاهش اکسیژن مستقیما بر مرکز تنفسی اثر کرده و آهنگ تنفس را تغییر میدهد.
 )2به دنبال ارسال پیام از دیواره نایژک ها ،اعصاب سمپاتیک قطر نایژک هارا تغییر می دهند.
ً
 )3افزایش کربن دی اکسید مستقیما و یا از طریق گیرنده هایی از حواس پیکری ،بصل النخاع را تحریک می کند.
 )4گیرندههای موجود در سرخرگ آئورت تحت تاثیر هیدروژن قرار می گیرند و پیامهایی را به پل مغز ارسال میکنند.

167

اﮔﺮ ﻣﻦ ﻃﺮاح ﮐﻨﮑﻮر ﺑﻮدم

29

آزﻣﻮن ﺷﻤﺎره

وﯾﮋه ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻰ 6-3-3

اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻧﻮ

آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﻰ ورودى داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎى ﮐﺸﻮر1399-

دﻓﺘﺮﭼﻪٔ ﺷﻤﺎرة )(2

دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎرى

دﮐﺘﺮاى زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ _ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﻰ
ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزﺷﻰ :ﺑﯿﺶ از 24ﺳﺎل

ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت :ﺳﯿﺮﺗﺎﭘﯿﺎز دﻫﻢ  ،ﺳﯿﺮﺗﺎﭘﯿﺎز ﯾﺎزدﻫﻢ ،ﭘﺮﺳﻤﺎن ﯾﺎزدﻫﻢ ﮔﺎج،
آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻـﻰ ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺸـﻰ ﻋـﻠﻮمﺗﺠﺮﺑـﻰ
ﭘﺮﺳﻤﺎن دوازدﻫﻢ ﮔﺎج ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻋﻠﻤﻰ اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﯿﻠﻰ ﺳﺒﺰ
ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻰ :ﺣﺪود  5ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻰ در ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎرﺟﻰ
ﺗﻌﺪادﺳﻮال 50 :ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﻰ36 :
و داﺧﻠﻰ.
ﻣﺪرس:
ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮمﺗﺠﺮﺑﯽ
دﺑﯿﺮ رﺳﻤﻰ آﻣﻮزش و ﭘﺮوش ،ﻣﺪارس :ﻣﻌﻠﻢ ،رﺷﺪ،
ﺳﻮال از ﺷﻤﺎره ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮدﻣﻰ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺲ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮدﻣﻰ ﻧﻮاب
ﺗﻌﺪاد ٔ
ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ
ردﯾﻒ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ:
ﻫﺎى
ﺷﺒﮑﻪ
در
ﻣﺎ
ﺑﺎ
ارﺗﺒﺎط
راه
ﺷﻨﺎﺳﻰ
زﻣﯿﻦ
25
1
@esfandiari56
2
3
4
5

رﯾﺎﺿﻰ
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ
ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﺷﯿﻤﻰ

30
50

156

30
25

زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮن:

آزﻣﻮن وﯾﮋه اول:

205

 36دﻗﯿﻘﻪ

وﯾﺮاﺳﺘﺎر وﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﻰ:
زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ

دوﺷﻨﺒﻪ  15اردﯾﺒﻬﺸﺖ 1399

ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮔﺮاﻣﻰ :ﻓﺎﯾﻞ آزﻣﻮن  29را راﯾﮕﺎن از ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻧﻮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ وﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.

ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻧﻮ:

www.nashrenano.com

در روزﻫﺎى ﭘﺎﯾﺎﻧﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﮐﻨﮑﻮر ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻧﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪٔ وﯾﮋهاى دارﯾﻢ.

ﯾﻪ ﻋﺎ
ﻟ
ﻤ
ﻪ
آ
ز
ﻣ
ﻮ
ﻧ
ﮏ
ﻫﺎى
راﯾﮕﺎن

اﮔﺮ ﻣﻦ ﻃﺮاح ﮐﻨﮑﻮر ﺑﻮدم

30

آزﻣﻮن ﺷﻤﺎره

وﯾﮋه ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻰ 6-3-3

اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻧﻮ

آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﻰ ورودى داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎى ﮐﺸﻮر1399-

دﻓﺘﺮﭼﻪٔ ﺷﻤﺎرة )(2
آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻـﻰ ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺸـﻰ ﻋـﻠﻮمﺗﺠﺮﺑـﻰ
ﺗﻌﺪادﺳﻮال50 :

ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﻰ36 :

ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮمﺗﺠﺮﺑﯽ
ردﯾﻒ

1
2
3
4
5

ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ

زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﻰ
رﯾﺎﺿﻰ
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ
ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﺷﯿﻤﻰ

ﺳﺮدار ﺟﻠﯿﻠﯿﺎن

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژى ﺟﺎﻧﻮرىـ داﻧﺸﮕﺎه رازى ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزﺷﻰ 30 :ﺳﺎل
ﺗﺎﻟﯿﻒ :ﮐﺘﺎب زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﮔﯿﺎﻫﻰ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ
ﻣﺪرس:
ﻣﺪارس ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن) ﻓﺮزاﻧﮕﺎن و ﺷﻬﯿﺪﺑﻬﺸﺘﻰ( ،
ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﻰ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

ﺗﻌﺪاد ٔ
ﺳﻮال از ﺷﻤﺎره ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ راه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ:
25
30
205
156
50
 36دﻗﯿﻘﻪ

30
25

زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮن:

آزﻣﻮن وﯾﮋه دوم:

@S_jali

وﯾﺮاﺳﺘﺎر وﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﻰ:
زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  18اردﯾﺒﻬﺸﺖ 1399

ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮔﺮاﻣﻰ :ﻓﺎﯾﻞ آزﻣﻮن 30را راﯾﮕﺎن از ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻧﻮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ وﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.

ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻧﻮ:

www.nashrenano.com

در روزﻫﺎى ﭘﺎﯾﺎﻧﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﮐﻨﮑﻮر ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻧﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪٔ وﯾﮋهاى دارﯾﻢ.

ﯾﻪ ﻋﺎ
ﻟ
ﻤ
ﻪ
آ
ز
ﻣ
ﻮ
ﻧ
ﮏ
ﻫﺎى
راﯾﮕﺎن

