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در دستگاه گوارش انسان  به طور حتم ......1561
1( هر بخش کیسه ای شکل، دارای ساختار ماهیچه ای با قابلیت ترشح آنزیم های گوارشی است.

2( هر آنزیمی که از غدد بزاقی ترشح می شود در ساختار سوم پروتئینی است و در گوارش شیمیایی مواد غذایی نقش دارد.
3( در ساختار دیوارٔه لولٔه گوارش ماهیچه های حلقوی بالفاصله قبل از الیه زیر مخاطی قرار دارند.

4( غدد بناگوشی بزرگ ترین غدد برون ریز بزاقی هستند که ترشحان آن ها حاوی آنزیم است..

با توجه به شکل چند مورد از موارد زیر صحیح است؟ 1571
آ( بخش 5 همانند بخش 2 تحت کنترل اعصاب دستگاه عصبی خودمختار است.

ب( بخش 3 همانند روده ی باریک دارای یاخته های استوانه ای با توانایی جذب گروهی از مواد است.  
پ( بخش 1 می تواند در مجاورت معده و روده ی باریک قرار گرفته و دارای حرکات کرمی باشد.

ت( بخش3 همانند بخش 4 که ابتدای روده بزرگ است می تواند تحت کنترل دو نوع دستگاه عصبی باشد.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

با توجه به شکل رایج مصرف انرژی در یاخته ها، کدام گزینه به درستی بیان شده است؟1581
1( پیوند بین قند دئوکسی ریبوز و اولین گروه فسفات متصل به آن از نوع اشتراکی است.

2( می توان از شکسته شدن پیوندهای بین گروه های فسفات این مولکول در فرایند ساخته شدن مولکول RNA استفاده کرد.
3( تبدیل شدن ADP به ATP یک فرایند آنزیمی است با شکسته شدن پیوند بین کربن شماره 5 و اولین گروه فسفات متصل به قند، همراه است.

4( پیوند حلقه کوچک تر باز آلی آدنین و قند پنج کربنی ریبوز، برخالف پیوند پپتیدی، نوعی پیوند کوواالنسی است.
در مورد شکل چند مورد نادرست است؟1591

آ( آزمایشی برای تعیین مقدار گازهای موجود در هوای تنفسی است.

ب(  در هنگام بازدم تغییر رنگ ابتدا در ظرف )ب( مشاهده می شود.
پ( پس از یک دم و بازدم عادی، در یکی از ظرف ها تغییر رنگ مشاهده می شود.

CO2 استفاده کرد. ت( می توان از محلول آب آهک شیری رنگ یا برم تیمول بلو آبی به عنوان معرف
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

در منحنی اسپیروگرام یک فرد سالم و طبیعی .................1601
1( هوایی که در بخش هادی دستگاه تنفس می ماند و به بخش مبادله ای نمی رسد، ثبت نمی شود.

2( میزان هوایی که تبادل گازها را در لحظه بازدم نیز فراهم می کند، از میزان ظرفیت حیاتی کمتر است.
3( هوای باقی مانده که حبابک ها را همیشه باز نگه می دارد و حجم آن از هوای ذخیره دمی کمتر است، ثبت نمی شود.

4( ظرفیت تام ُشش ها ثبت می شود که میزان آن در افراد مختلف بسته به سن و جنسیت آن ها متفاوت است.
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 با توجه به الکتروکاردیوگرام مقابل، میتوان گفت در حوالی نقطٔه ...... نقطٔه ......1611
A )1 مانند- C، مانعی برای بازگشت خون تیره یا روشن،  از دهلیزها به بطن ها وجود دارد.

E )2 برخالف- B،  میتوان باز بودن همزمان دریچه های دهلیز – بطنی و سینی را متصور شد.
C )3 مانند- F، پیام الکتریکی تولید شده توسط گره بزرگتر شبکه هادی، در حال انتشار در دهلیزها است.

B )4 برخالف- A، فشار خون در حفره های کوچک قلب به دلیل انقباض ماهیچه ها در حال افزایش است.

در دستگاه گردش خون انسان ماهیچه های  صاف دیواره رگی که عمومًا بالفاصله قبل از مویرگ ها قرار می گیرد نمی توانند 1621111111111
1( با انقباض و انبساط خود در تنظیم اصلی جریان خون در رگ ها نقش داشته باشد.

2( تحت تاثیر نوعی پیک شیمیایی و بدون نیاز به پیام عصبی به استراحت در بیایند.
3( تحت تاثیر نوعی ماده شیمیایی و بدون نیاز به پیام عصبی به انقباض در بیایند.

4( باعث انعطاف پذیری زیاد در این رگ ها و کاهش مقاومت در برابر جریان خون شوند. 

کدام گزینه جمله مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ »بافت پیوندی ...... همانند بافت پیوندی در کپسول کلیه ...... می باشد و ......«1631
1(  بخش جلوی الیٔه صلبیه چشم – شفاف – دارای رشته های کشسان است. 

2( ُسست که بی رنگ است – شفاف – دارای رشته های کالژن است.
3( به کار رفته در کیسه احاطه کننده قلب – انعطاف پذیر - در محافظت از اندام های حیاتی بدن نقش دارد.

4( احاطه کننده دندریت گیرندٔه درد در پوست – انعطاف پذیر – یاخته های آن ماده زمینه ای ترشح می کنند.

کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »گیرنده حسی در جانوری که دارای ...... است می تواند فقط در ...... نقش داشته باشد.«1641
1( گردش خون ساده با قلب دو حفره ای– تشخیص اجسام غیر زنده در اطراف بدن جانور

2( موهای حسی روی پاهای خود – تشخیص طیفی کوچکی از مولکول های بو 
3( قلب لوله های با سامانه گردش باز– ایجاد تصویر کوچک از بخشی از میدان بینایی

4( دارای توانایی تولید گامت با تقسیم میتوز  -  تشخیص پرتو های فرابنفش به عنوان گیرندٔه نوری

در بین گیاهانی که فراون ترین گونه های گیاهی روی زمین را شامل می شوند، در گیاهی دیپلوئید که دارای ...... است، میتوان حضور ...... را مشاهده کرد.1651
1( یاخته های نرم آکنه ای درون استوانه آوندی ریشه خود – میانبرگ نرده ای در زیر روپوست رویی برگ

2( دسته های آوندی قرار گرفته روی دوایر متحد المرکز – ریشه های مستقیم و با انشعابات ضخیم
3( یاخته های تریپلوئید در دانه بالغ خود – کامبیوم چوب پنبه ساز در سامانه بافت زمینه ای

4( مرز مشخص بین پوست و استوانه آوندی در ساقه – رگبرگ های منشعب و دمبرگ 

کدام گزینه صحیح است؟1661
1( برای هر گیاهی فعالیت مریستم نزدیک نوک ریشه در جذب آب و مواد معدنی از خاک ضروری است

2( قارچ ها به عنوان جانداران تولید کننده می توانند با 90 گیاهان دانه دار رابطه همزیستی تشکیل دهند
3( در قارچ ریشه ای، قارچ میتواند عالوه بر قرارگیری در سطح ریشه، در عمق ریشٔه اغلب گیاهان دارای تولید مثل جنسی نفوذ کند.

4( قارچ ریشه ای نقشی برخالف هورمون اکسین در افزایش سطح جذب گیاهان ایفا می کند.
توجه به روش های به دست آوردن مواد غذایی در گیاهان کدام گزینه نادرست است؟1671

1( در گیاه توبره واش تغییر شکل برگ ها به منظور شکار حشرات و تأمین مواد قندی نوعی پاسخ به محیط محسوب می شود.
2( در گوجه فرنگی که نوعی گیاه جالیزی، بوته ای و غیرانگلی محسوب می شود تغییر پالست ها در هنگام رسیدن میوه قابل انتظار است.

3( روابط انگلی در بعضی از گیاهان با بخش هوایی و در بعضی دیگر با بخش زمینی گیاه برقرار می شود.
4( گیاه سس می تواند با حضور  در اطراف ساقه یا برگ گیاه میزبان به منظور تامین مواد آلی اندام مکنده ایجاد کند.

چند مورد جملٔه زیر را به درستی تکمیل می نماید؟ »عناصر آوندی ...... تراکئیدها ...... .«1681
آ(  همانند - یاخته های فاقد پروتوپالست هستند و صرفًا دیواره چوبی شده آن ها به جای مانده است.

ب(  برخالف – فاقد دیوارٔه عرضی هستند و با قرارگیری در امتداد یکدیگر لوله ای پیوسته  را تشکیل می دهند.
پ(  همانند – محصوالت فتوسنتزی را با کمک نیرو هم چسبی و دگرچسبِی مولکول های آب انتقال می دهند.

ت( برخالف - یاخته هایی کوتاه با دهانٔه گشاد هستند که هدایت شیرٔه خام در آن ها با سرعت بیش تری صورت می  گیرد.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

در بین گیاهان دو جنسی و دیپلوئید ، شکل ...... مربوط به گیاهی است که معمواًل ......1691
1( الف -  هر یاخته موجود در دانه بالغ آن دیپلوئید بوده و دارای لپه کوچک با نقش انتقالی است.

2( ب –  یاخته های حاصل از فعالیت کامبیوم آوند ساز در ریشه و ساقه آن به صورت دسته ای قرار می گیرند.
3( الف – کامبیوم چوب پبنه ساز که در سامانه بافت زمینه ای ساقه و ریشه تشکیل می شود، پریدرم را تشکیل می دهد.

4( ب – می تواند رشد روزمینی داشته باشد و ضخامت پوست  در برش عرضی ریشه آن در مقایسه با گیاه الف بیش تر است.
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