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کدام عبارت زیر نادرست است؟1561
تولیدمیشود. FADH2 1(هنگامانقباضماهیچهجداکنندهقفسهسینهازشکم،درتنفسهوازیدرونتارچههایآن،
2(درباکتریاشرشیایکالیهمانندگیاهیونجه،گلیکولیزدرمادهزمینهایمیانیاخته)سیتوپالسم(صورتمیگیرد.

3(درانسان،یاختههایخونیانتقالدهندهگازهایتنفسی،ATPموردنیازخودراازطریقبیهوازیبهدستمیآورند.
4(پرکاریتیروئید،منجربهافزایشتجزیهگلوکزوافزایشتولیدNADHدربدنمیشود.

چند مورد عبارت مقابل را به طور نامناسب کامل می کند؟ »در ...... همانند ......«1571
ب( ملخـ  گوسفند، جذب آب توسط راست روده صورت می گیرد. الف( پروانه مونارکـ  پرنده  دانه خوار، جذب غذا توسط معده انجام می شود. 

ت( کرم کدوـ  کرم خاکی، لوله گوارش تقریبًا برابر با طول بدن است. پ( هیدرـ  پارامسی، گوارش ابتدا درون یاخته ای است. 
4)4 3)3 2)2 1)1

کدام عبارت صحیح است؟1581
1(آنزیمموجوددرعرقبرخالفاسیدمعدهموجبمرگمیکروبهامیشود.

2(سومینخطدفاعی،بهترینراهایمنماندندربرابرمیکروبهااست.
3(درمجاورتبرخیازیاختههایاپیدرمپوست،رشتههایپروتئینیدیدهمیشود.

4(باکتریهادرافرادباموهایچربمیتوانندموجبشورهسرشوند.

با توجه به شکل مقابل چند مورد به درستی بیان شده است؟1591
الف( در بخش B، دو مجموعه کروموزومی )فام تن( وجود دارد.

ب( A در انتقال مواد غذایی از بافت ذخیره ای سه الد به رویان نقش دارد.
پ( تعداد کروموزوم های D با سایر بخش ها متفاوت است.

ت( بخش C منشاء تشکیل سه سامانه بافتی اصلی خواهد بود.
4)4 3)3 2)2 1)1

کدام یک از گزینه ها، عبارت مقابل را به طور نامناسب کامل می کند؟ »در یاخته های داخلی ترین الیه دیواره نای در انسان ...... یاخته های نگهبان روزنه در گیاهان 1601
»111111

درمرحلهS،پیوندبیندوزنجیرهپلینوکلئوتیدیخطیشکستهخواهدشد. 1(همانندـ
دنای)DNA(حلقویرافقطدریکاندامکدوغشاییمیتوانمشاهدهکرد. 2(برخالفـ

فعالیترنابسپاراز)RNAپلیمراز(رادرونسیتوپالسم)میانیاخته(میتوانمشاهدهنمود. 3(همانندـ
درانتهایهمانندسازی،آنزیمدنابسپاراز،تصحیحاشتباهاتراتاابتدایرشتهانجاممیدهد. 4(برخالفـ
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 گیاه آزوال که بومی ایران نیست، ......1611
1(دارایسامانهبافتزمینهایازیاختههاینرمآکنه)پارانشیم(بافاصلهبینیاختهایفراواناست.

2(بارشدسریعخوداثریمشابهباکودهایزیستیبربومسازگانهایآبیدارد.
3(حفرههایکوچکودمبرگبرگهایعظیمآنمحلتجمعسیانوباکتریهاست.

4(همانندلوبیا،نیتروژنموردنیازخودراازسیانوباکتریهادریافتمیکند.

کدام عبارت در مورد باکتری اشرشیا کالی صحیح است؟1621
باکتری،موجبفعالشدنرنابسپاراز2میشود. ( )DNA 1(جداشدنمهارکنندهازاپراتوردنای

2(پسازاتصالالکتوزبهپروتئینمهارکننده،آنزیممتصلبهراهانداز،رونویسیازچندژنراآغازخواهدکرد.
3(اگرپروتئینفعالکنندهبهبخشتنظیمکنندهمتصلشودباتنظیممنفیرونویسیتولیدگلوکززیادمیشود.

متصلمیشود. ( )DNA 4(باورودمالتوزبهباکتری،ابتدارنابسپارازوسپسپروتئینفعالکنندهبهدنا

کم خونی داسی شکل ...... آسیب دیدن یاخته های کناری غدد معده موجب ...... می شود.1631
کاهشمولکولدارایانرژینهفته 2(برخالفـ افزایشهورمونمترشحهازکبدوطحال 1(همانندـ
)mRNA(افزایشتولیدرنایپیک 4(برخالفـ کاهشمیزاندرصدحجمییاختههایخونی 3(همانندـ

 در چرخه تخمدان و رحم خانمی 30 ساله و سالم که باردار نیست ......1641
1(باافزایشناگهانیهورمونیهیپوفیزی،اووسیتثانویهازتخمدانواردمحوطهشکمیمیشود.

2(تکثیروحجیمشدنیاختههایفولیکولیموجبترشحهورمونیبهداخلآنبهمنظوررشداووسیتاولیهمیشود.
3(بازخوردمنفیدرتخمدانازترشحهورمونهایآزادکنندههیپوفیزیممانعتبهعملمیآورد.
4(جسمزردتودهاییاختهایاستکهباتأثیرهورمونیهیپوفیزیفعالیتخودراکاهشمیدهد.

 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟1651
1(هرگلادریسیدرخاکهاییباهوازدگیشیمیایی،بهرنگآبیدرمیآید.

2(هرگیاهفاقدریشه،قادربهجذبآبوموادمعدنینیست.
3(هرباکتریتولیدکنندهیونآمونیوم،باکتریتثبیتکنندهنیتروژناست.

4(هریاختهگیاهیدردیوارهخودمانندلسیتیندارایفسفراست.

در ساختار اسکلت انسان سالم ......1661
1(مفصلبیناستخوانهاینیملگنورانمشابهمفصلبیناستخوانهایدرشتنیوراناست.

2(بعدازسنیائسگیدرزنان،سرعتکاهشتراکماستخوانبیشترازمرداناست.
3(دربافتفشردهحوزهمرکزیاستخوانراننمیتوانمغزقرمزاستخوانرامشاهدهکرد.

4(بینرگهایخونیدرونیکسامانههاورسبارگهایخونیبافتاستخوانیاسفنجیارتباطیوجودندارد.

در مورد دستگاه گردش مواد انسان سالم و بالغ، چند مورد درست بیان شده است؟1671
الف( در انقباض )سیستول( بطن ها، بیشترین فشار به دریچه دولختی )میترال( وارد می شود.

ب( در مغز قرمز استخوان، گویچه های قرمز دارای هسته مشاهده می شود.
پ( در سرخرگ های اکلیلی )کرونر( خونگیری بیش از 0/3 ثانیه به طول می انجامد.

ت( بیشترین مقدار خون درون بطن ها، در پایان انقباض )سیستول( دهلیزها می باشد.
4)4 3)3 2)2 1)1

چند مورد درباره اسپیروژیر صحیح است؟1681
الف( عامل تمایز سامانه های تبدیل انرژی غشای تیالکوئیدهای آن؛ بخش پروتئینی است.

ب( در اطراف هسته هر یاخته آن، انشعاباتی سیتوپالسمی قابل مشاهده است.
پ( دارای یاخته های سبزدیسه دار نواری و دراز است و از آب به عنوان منبع الکترون فتوسنتز استفاده می کند.

ت( در محدوده طول موج 500 تا 600 نانومتر بیشترین میزان فتوسنتز را دارد و تیالکوئیدها توسط بستره احاطه شده اند.
4)4 3)3 2)2 1)1

کدام گزینه عبارت مقابل را به طور نامناسب کامل می کند؟ »آبسیزیک اسید برخالف هورمون ...... موجب ...... می شود.«1691
افزایشفعالیتاکسیژنازیروبیسکو 1(استخراجشدهازنوعیقارچآلودهکنندهبرنجـ

حفظآبدرگیاهانتحتتنشخشکی 2(تازهنگهدارندهگلهاوبرگهاـ
خروجیونهایپتاسیمفراوانازداخلیاختههاینگهبانروزنه 3(عاملچیرگیرأسیـ
تولیدآنزیمتجزیهکنندهدیوارهیاختههاتوسطبرگها 4(عاملرسیدنمیوههاینارسـ


