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کدام یک از موارد زیر ارتباطی با مشکالت کیسه صفرا ندارد؟1561
2( اختالل در ایجاد لخته خون 1( تحریک ترشح هورمون غدد پاراتیروئیدی 

4( اختالل در تجزیه لیپیدها و پروتئین ها در دوازدهه. 3( اختالل در عملکرد آنزیم های گوارشی معده 
کدام موارد در مورد افراد مبتال به بیماری سلیاک نادرست است؟1571

آ( به دلیل کاهش میزان جذب آب میزان هورمون ADH افزایش می یابد.
ب( میزان مغز استخوان آن ها از انسان های سالم پرکارتر است.

پ( مدفوع آن ها برخالف افراد مبتال به سنگ صفرا چرب است.
ت( برخالف افراد مبتال به سنگ صفرا دچار اختالل در جذب کلسیم می شوند.

4( »آ« ـ »پ« 3( »ب« ـ »پ«  2( »پ« ـ »ت«  1( »آ« ـ »ب« 
در بافت پوششی مستقر در مخاط روده باریک ......1581

1( برخالف سلول های بافت پوششی پوست تمام سلول در تماس با غشای پایه قرار دارند.
2( برخالف بافت پوششی روده بزرگ ریزپرز مشاهده می شود.

3( همانند بافت پوششی جدار مویرگ همه سلول ها از نوع سنگفرشی هستند.
4( برخالف یاخته های بافت پوششی غدد معده دارای قدرت برون رانی هستند.

در دستگاه گوارش ...... به طور قطع ......1591
1( گاوـ  غدا پس از عبور از سیرابی و نگاری ابتدا وارد مری می شود.

2( گیاه خوارانـ  گوارش میکروبی روی سلولز، قبل از گوارش آنزیمی روی پروتئین صورت می گیرد.
3( پرنده دانه خوارـ  غذا پس از عبور از حجیم ترین بخش لوله گوارش، وارد معده می شود.

4( ملخـ  غذا پس از خردشدن توسط دندانه هایی در لوله گوارش وارد معده می شود.

مهره داری که دارای ساده ترین ساختار تنفسی است: ......1601
2( در دوران بلوغ دارای گردش خون ساده است. 1( در فرم بالغ همانند فرم نوزادی، تنفس آبششی دارد. 

4( ورود هوا به درون شش ها همانند ورود هوا به شش انسان تابع فشار مثبت است. 3( دهلیز چپ برخالف بطن همواره خون روشن دریافت می کند. 

کدام عبارت زیر در مورد سیستم تنفسی انسان صحیح است؟1611
1( در حبابک ها سلول های تیپ II نسبت به تیپ I کوچک تر بوده و همانند آن ها منشعب هستند.

2( هموگلوبین در حمل 60 درصد از گازهای تنفسی در خون دخالت مستقیم دارد.
3( تمام خونی که از شش ها به دهلیز چپ برمی گردند خونی است که از طریق سرخرگ ششی به شش ها رفته بودند.

4( تمام حلقه های غضروفی درون نای از نوع C شکل هستند.

زیست شناسى 

سابقه آموزشى: بیش از 24سال

کارشناسى ارشد زیست شناسى ـ گرایش بیوشیمى ـ دانشگاه تهران

اگر من طراح کنکور بودم

تالیفات: زیست شناسى نوبل _ 40 آزمون نوبل

مدارس عالمه حلی _ عالمه طباطبایی _کمال

ویراستار و ناظر علمى: منصور بدرى ـ سنندج 

آزمون آزمایشى ورودى دانشگاه هاى کشور-1399

دفترچهٔ شمارة (2)

آزمون اختصاصـى گروه آزمـایشـى عـلوم تجربـى

 50 36 مدت پاسخ گویى:تعدادسوال:
عنوان مواد امتحانی آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی

ردیف
125

30
50
30
25

36 دقیقه156205
2
3
4
5

مواد امتحانی
زمین شناسى

ریاضى
زیست شناسى

فیزیک
شیمى

مدت پاسخ گوییتا شمارهاز شمارهتعداد سٔوال

انتشارات نانو

ویژه نظام آموزشى 6-3-3

محمود طاري

16 آزمون شماره 

مدرس: 

تاریخ برگزارى آزمون: 

راه ارتباط با ما در شبکه هاى اجتماعى:
شماره تلگرام و واتساپ 09121762752
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در مورد گردش خون ماهی کدام مورد درست است؟ 1621
ب( بطن با انقباض خود خون را از طریق سرخرگ شکمی به آبشش ها می فرستد. آ( خون تمام بدن از طریق سیاهرگ شکمی ابتدا وارد دهلیز می شود. 

ت( سینوس سیاهرگی باالتر از دهلیز قرار داشته و از آن کوچک تر است. پ( خون تصفیه شده آبششی از طریق سرخرگ پشتی به تمام بدن می رسد. 
4( »پ« ـ »د« 3( »آ« ـ »ب«  2( »ب« ـ »پ«  1( »آ« ـ »ت« 

دربارٔه عملکرد قلب انسان سالم و بالغ در حال استراحت کدام موارد زیر به طور درستی بیان شده است. »در فاصلٔه زمانی بین ...... ممکن نیست ......«1631
آ( صدای تاک یا پوومـ  حجم خون درون بطن ها افزایش می یابد.

ب( پایان انقباض دهلیزی تا آغاز استراحت عمومیـ  پیامی از طریق شبکه گرهی به قلب برسد.
پ( پایان موج P تا Rـ  تغییری در وضعیت دریچه های قلب ایجاد شود.

ت( بازشدن دریچه میترال تا شروع موج Qـ  صدایی از قلب فرد شنیده نشود.
4( »ب« و »پ« 3( »آ« ـ »پ«  2( »پ« ـ »د«  1( »ب« ـ »پ« 

کدام مورد از موارد زیر به درستی بیان شده است؟1641
1( به طور معمول فشار تراوشی مویرگ با بروز خیز رابطه  عکس دارد.

2( هر رگی که واجد حلقه ماهیچه ای باشد. نوعی سرخرگ کوچک است.
3( سرخرگ های کوچک برخالف سرخرگ های بزرگ تر در اثر تغییر میزان خون، تغییر قطر نمی دهند.

CO2موجب افزایش جریان خون سرخرگ های مغزی می شود. 4( در هنگام فعالیت شدید بدنی، افزایش 

کدام گزینه جمله مقابل را به طور درستی تکمیل می کند؟ »...... باعث می شود ......«1651
1( فاصله بین یاخته های پودوسیت در اطراف همه مویرگ های کلیهـ  مواد به راحتی بین خون و نفرون جابه جا شوند.

2( یاخته های مکعبی ریزپرزدار لولٔه پیچ خورده دورـ  بازجذب مواد را از لوله های نفرونی در سطح و سیع تری انجام می دهند.
3( بافت پوششی منفذ دار شبکه اول مویرگیـ  همه مواد محلول در خوناب امکان تراوش به داخل نفرون را داشته باشند.

4( میتوکندری های فراوان یاخته های لولٔه پیچ خورده نزدیکـ  انرژی مورد نیاز ورود یون های هیدروژن به نفرون تأمین می شود.
کدام مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟1661

آ( جوانه های جانبی در محل اتصال دمبرگ به ساقٔه علفی تشکیل می شوند.
ب( در ریشه تمایز سلول های روپوستی در منطقه تارهای کشنده رخ می دهد.

پ( در ساقٔه لوبیا کامبیوم در مجاورت آبکش و چوپ پسین قرار دارد.
ت( مریستم نخستین نزدیک به نوک، سلول های بافتی جدید را به سمت باال می سازد.

ث( نزدیک ترین الیه های سلولی به کامبیوم چوب پنبه ساز قدیمی ترین محصوالت آن می باشد.
4( »آ« ـ »ت« ـ »ث« 3( »پ« ـ »ت« ـ »ث«  2( »آ« ـ »ب« ـ »ت«  1( »آ« ـ »ب« ـ »پ« 

کدام گزینه درست است؟1671
1( با تشکیل دیواره نخستین و پسین، تیغٔه میانی از پروتوپالست دور می شود.

2( پرمساحت ترین دیواره سلول، همواره نزدیک ترین دیواره به میان یاخته است.
3( بخش اصلی دیواره پسین توسط پلی ساکاریدهای غیررشته ای ساخته شده است.

4( در فضای داخلی پالسمودسم صرفًا غشای پالسمایی و سیتوپالسم وجود دارد.
وجه اشتراک باکتری های تثبیت کننده نیتروژن و باکتری های نیترات ساز در آن است که: 1681

1( حاوی انواع مختلفی از رنابسپارازها در اطراف مولکول دنای حلقوی خود باشند.
2( با فعالیت آنزیم های خود منجر به تولید یک نوع از ترکیب نیتروژن دار مورد نیاز گیاه می شود.

3( اطالعات الزم برای تولید ترکیب نیتروژن دار را در مورد، DNA پیچیده شده اطراف هیستون دارای می باشد.
4( با اثر بر روی نوعی یون منفی و برخی از مواد مورد نیاز و قابل جذب گیاهان را تولید می کنند.

گیاه آزوال ...... گیاه گونرا ......1691
2( همانندـ  برای تقویت مزارع برنج به کار می رود. 1( برخالفـ  بومی ایران نیست.  

4( همانندـ  یک گیاه آوندی محسوب می شود. 3( برخالفـ  قادر به همزیستی با سیانوباکترها نمی باشد. 
کدام مورد از موارد زیر درست است؟ »طبق الگوی جریان فشاری ...... «1701

آ( بارگیری آبکشی همواره از یاخته های کلروپالست دار به درون یاخته های غربالی انجام می گیرد.
ب( در مرحله دوم فشار اسمزی یاخته های آبکشی ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد.

پ( جریان توده ای شیره پرورده درون یاخته هایی انجام می شود که می توان از آن برای تهیه کاریوتیپ استفاده کرد.
د( در مرحله سوم، فشار افزایش یافته  و در نتیجه شیره پرورده از محل دارای فشار بیشتر به محل دارای فشار کمتر به حرکت درمی آید.

4( »ب« ـ »د« 3( »ب« ـ »پ«  2( »آ« ـ »ب«  1( »»ب« ـ »ت« 


