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کدام عبارت دربارۀ باکتری های مؤثر در تغذیۀ  گیاهی، درست است؟ 1561
1( باکتری هایی که یون آمونیوم را به شکل یونی قابل جذب برای گیاه تبدیل می کند از قدیمی ترین جانداران روی زمین هستند.

2( باکتری های موجود در گرهک، نیتروژن مولکولی را به شکل یون نیترات تغییر می دهند. 
3( باکتری های همزیست با گیاه گونرا، واکنش  های مربوط به تثبیت کربن را انجام نمی دهند. 

4( باکتری هایی که به عنوان کود زیستی به خاک اضافه می شوند با فعالیت، اکثر مواد آلی خاک را افزایش می دهند. 
کدام عبارت در ارتباط با فرایندهای تشکیل ادرار درست است؟1571

1( تراوش مشابه بازجذب و برخالف ترشح در محل گلومرول )کالفک( انجام می شود. 
2( جهت حرکت مواد بین خون و مایع درون نفرون، در باز جذب مشابه تراوش و برخالف ترشح است. 

3( باز جذب مشابه ترشح و برخالف تراوش، می تواند با مصرف نوکلئوتید آدنین داری که منبع رایج انرژی است انجام شود. 
4( در فرایند باز جذب مشابه ترشح و برخالف تراوش، عبور آب می  تواند انجام شود. 

کدام گزینه در ارتباط با گیرنده های حواس پیکری نادرست است؟1581
1( گیرنده های مرتبط با هیپوتاالموس در تنظیم تب، در برخی سرخرگ های بزرگ و پوست جای دارند. 

2( ترکیب ایجاد شده در فعالیت بی هوازی ماهیچه توأم، گیرنده های حسی فاقد سازش را تحریک می کند.
3( در ماهیچه  سه سربازو، گیرنده های حسی حساس به طول ماهیچه در بیش از یک ناحیه قرار دارند. 

4( در نتیجٔه سازِش برخی از آن ها، در طول نورون حسی عصب، پتانسیل عمل کمتری در گره رانویه ایجاد می شود. 
در رابطه با رفتارهای زادآوری جانوران، نمی توان گفت ...... .1591

1( انتخاب ویژگی هایی که نشانۀ کیفیت بهتر رژیم غذایی جانور است، سالمت جانور ماده و زاده هایش را تضمین می کند. 
2( انتخاب جیرجیرک ماده بزرگ تر توسط جانور نر، با هدف تولید زاده های بزرگتر و بیشتر است. 

3( با توجه به نظام چند همسری در طاووس، جانور نر می تواند در کمک به جانور ماده، نقش داشته باشد. 
4( هر چند دم بلند در طاووس نر، احتمال بقای جانور را کاهش می دهد ولی با انتخاب آن توسط ماده، ژن های صفات سازگارتر به زاده ها منتقل می شود. 

اگر توالی زیر مربوط به الگوی یک ژن باشد و با جهش حذف، سه نوکلئوتید متوالی TAT خارج شوند کدام گزینه صحیح است؟1601
…CCA TAC TTC ATA TTT CAC ATT CAG … 1( رشته  پلی پپتید با طول بلندتر ساخته می  شود.  

2( جهش تغییر چارچوب رخ نمی دهد اما دو آمینواسید در رشته حذف می شود. 
3( تعداد مولکول های آب آزاد شده، طی پروتئین سازی تغییر نمی کند. 

4( باعث کاهش فاصله کدون آغاز و پایان می شود.
مطابق با شکل روبه رو، کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »این شکل می تواند نشان دهندۀ ترشح ...... باشد. «1611

2( پیک شیمیایی دوربرد در بخش قشری غده فوق کلیه  1( هر پیک شیمیایی در بخش پسین غده هیپوفیز )زیر مغزی( 
4( هر پیک شیمیایی در بخش مرکزی غده فوق کلیه  3( پیک شیمیایی دوربرد در بخش هیپوتاالموس مغز  
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کدام عبارت در مورد ریشه گیاه تک لپه ای صادق است؟1621
1( مغز ریشه که حاوی بافت نرم آکنه ای )پارانشیمی( است در آن دیده نمی شود. 

2( برای تشخیص برخی بافت های آوندی در برش عرضی ریشه، از آبی متیل استفاده می شود. 
3( استوانه آوندی در آن، نسبت به پوست بسیار کوچک شده است. 

4( دسته های آوندی بر روی دوایر متحدالمرکز قرار دارند. 
در انعکاس عقب کشیدن دست، در سیناپِس نورون رابط با نورون حرکتِی ماهیچۀ دو سر بازو ......1631

1( اتصال ناقل عصبی به گیرنده در غشا نورون حرکتی، باعث باز شدن کانال های دریچه داِر مجاور گیرنده می شود. 
2( خروج ناقل عصبی از نوروِن رابط، باعث تغییر منبع رایج انرژی در این سلول نمی شود. 

3( ناقل های عصبی بازدارنده، در وزیکول های نورون رابط کاهش می یابند و در فضای سیناپسی دیده می شوند. 
4( در طول اکسون نورون رابط در طی هدایت پیام، کانال های دریچه دار سدیمی و پتاسیمی همزمان فعالیت می کنند. 

در تنظیم منفی رونویسی، در باکتری اشرشیاکالی و به دنبال اتصال ...... .1641
1( مهارکننده به اپراتور و ایجاد مانع، ژن های مهارکننده بیان نمی شوند. 

2( دی ساکارید به مهارکننده، رونویسی از توالی پایان سه ژن انجام می شود. 
3( دنابسپاراز به راه انداز، ساخت آنزیم های تجزیه کننده الکتوز انجام می شود. 

4( فعال کننده به اپراتور، به علت حضور مانع، بیان ژن ها انجام نمی شود. 

با توجه به مراحل مهندسی ژنتیک در تولید انبوه یک ژن به منظور مطالعه آن، کدام عمل بعد از سایرین انجام میَ شود؟1651
2( استخراج ژن از باکتری های حاوی دنای خارجی  1( ایجاد انتهای چسبنده در دو طرف ژن  

4( تفکیک باکتری دریافت کننده دیسک حاوی ژن خارجی از باکتری فاقد آن  3( استفاده از شوک الکتریکی یا شوک حرارتی  

پزشکی به فردی که در شروع ابتال به بیماری دیابت نوع 2 است توصیه می کند که روزانه دو ساعت ورزش کند، با عمل به توصیه پزشک در طول هفته بعد، 1661
نمی توان گفت ...... .

1( تارهای ماهیچه ای رو به کاهش، اندامک ATP ساز کمتری دارند. 
2( بهترین مرحله زیست فناوری در تولید پروتئینی که گیرنده های آن عملکرد نامناسبی در بدن فرد دارند. در باکتری ها انجام نمی شود. 

3( بیماری وی برخالف دیابت نوع یک و همانند دیابت بی مزه در اثر خود ایمنی ایجاد نشده است. 
+H در کلیه افزایش یافته است.  4( مصرف اکسیژن در ماهیچه ها و دفع

کدام عبارت در مورد ماهی ها صحیح نیست؟1671
1( در ماهی آب شیرین برخالف ماهی آب شور، جذب فعال یون ها از طریق آبشش انجام می شود. 

2( در سفره ماهی برخالف ماهی قرمز، محلول نمک بسیار غلیظ، توسط غدد روده ای به راست روده ترشح می شود.
3( در کوسه ماهی برخالف اکثر آبزیان، لقاح داخلی دیده می شود. 

4( در ماهی برخالف کروکودیل، خون تیره در هر سرخرگ متصل به قلب جریان دارد. 

کدام عبارت در ارتباط با گیاهان صحیح است؟1681
1( ترکیب پلی ساکاریدی سلولز همانند ترکیب لیپیدی پکتین در ساختار الیه های دیواره سلولی وجود دارد. 

2( در نوعی تغییر دیواره در برگ خرزهره که مانع ورود عوامل بیماری زا به گیاه می شود ترکیبی از جنس نوارکاسپاری به دیواره اضافه شده است. 
3( رنگ قرمز در میوه گوجه فرنگی همانند پرتقال تو سرخ مربوط به رنگیزه های کاروتنوئیدی است. 

4( در محل پالسمودسم، سیتوپالسم هرگز با الیه های دیواره سلولی تماس ندارد. 

در ارتباط با گیرنده های حسی در انسان، کدام گزینه برای تکمیل عبارت مقابل نامناسب است؟ »»گیرنده ...... نوعی گیرنده ...... محسوب می شود که نسبت 1691
به ...... واکنش نشان می دهد تا ...... . «

1( یون هیدروژنـ  شیمیاییـ  افزایش یون هیدروژن در خونـ  نیازهای بدن در شرایط خاص تأمین شود. 
2( فشاریـ  مکانیکیـ  افزایش فشار خون در دیواره رگ هاـ  فشار خون در رگ ها در حد طبیعی حفظ شود.

CO2 خون در بصل النخاعـ  آهنگ تنفسی افزایش یابد.  3( دی اکسید کربنـ  شیمیاییـ  افزایش 
4( کششیـ  مکانیکیـ  کشیدگی دیواره مثانهـ  انعکاس تخلیه ادرار فعال شود. 

چند مورد عبارت مقابل را به طور مناسبی کامل می کند؟ »در ...... به روش ......  عبور ...... انجام می شود.«1701
الف( ریشه گیاه سسـ  انتشار تسهیل شده توسط پروتئین تسهیل کننده ـ  آب از سیتوپالسم به واکوئل 

ب( ماهیچه توأمـ  انتقال فعالـ  پیرووات از سیتوپالسم به میتوکندری )راکیزه( 
ج( میانبرگ گیاه آناناسـ  انتقال فعالـ  پروتون ها از فضای درون تیالکوئید به بستره 

د( بدن صدپایانـ  انتشار سادهـ  گازهای تنفسی از نایدیس به سلول های بدن 
4( چهار مورد 3( سه مورد   2( دو مورد   1( یک مورد  


