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کدام گزینه می تواند توضیح صحیحی از ویژگی های زیست شناسی نوین محسوب شود؟ 1561
1( ویژگی های کلی دستگاه گوارش را می توان با بررسی جداگانه اندام های سازندۀ آن توضیح داد.

2( انتقال یک ژن از جانداری به جاندار دیگر به شکلی که باعث بروز صفتی شود که قباًل وجود نداشت.
3( انتشار اطالعات مربوط به تولید یک دارو بدون سپری کردن مراحل آزمایشی و تحقیقاتی در مورد آن.
4( اختراع تجهیزات آزمایشگاهی توسط زیست شناسان و استفاده از آنها در تحقیقات مربوط به ژنتیک.

در رابطه با شکل روبرو کدام گزینه نادرست بیان نشده است؟ 1571
1( شمارۀ 3 با داشتن آنزیم تجزیه کنندۀ لیپید به جذب ویتامین A کمک می کند. 

2( بخش شمارۀ 2 با تولید ترکیبات قلیائی و ارسال مستقیم به روده به گوارش کمک می کند.
3( گوارش پروتئین ها در ناحیه ای که با شمارۀ 5 مشخص شده نهائی می شود.

4( قویترین پروتئازهای فعال در شمارۀ 4 تولید شده و به دوازدهه راه می یابد.

در شکل روبرو شمارۀ ...... نمی تواند در ...... نقش داشته باشد. 1581
1( 2ـ  ترشح ترکیب گلیکو پروتئینی

 K 3 ( 3ـ  در انتقال ویتامین
3( 4ـ  خنثی کردن PH اسیدی کیموس

4( 6ـ  در جذب پروتئین ها  

چند مورد از عبارتهای زیر در مورد گوارش غذا در جانداران به طور صحیحی بیان شده است؟1591
آ( گوارش غذا در ملخ فقط برون سلولی می باشد.

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. 
4( 2 مورد  3( 4 مورد  2( 1 مورد  1( 3 مورد 

چند مورد از عبارت های زیر در رابطه با دستگاه تنفس انسان به طور نادرستی بیان نشده است؟ 1601
آ( در تمام مسیِر مجاری هادی ترشح مادۀ مخاطی را خواهیم داشت.

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 تهویه شده است.
4( 1 مورد 3( 4 مورد  2( 3 مورد  1( 2 مورد 
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از گزینه های مطرح شده کدامیک عبارت مقابل را به شکل غلطی کامل می کند؟ »ماهیچه ای که مهمترین نقش را در تنفس آرام و طبیعی دارد هنگام ...... شدن آن...... « 1611
1(مسطحـ  درصدی از هوای جاری تهویه نشدۀ دمی در مجاری می ماند.

2( گنبدیـ  خون تیره از سیاهرگ حفرۀ شکمی به سمت قلب کشیده می شود.
3(مسطحـ  حرکت جناق را به سمت جلو و دور شدن دو پردۀ جنب از هم خواهیم داشت. 
4( گنبدیـ  سهولت باز شدن کیسه های هوائی و ورود هوا به درون آنها را خواهیم داشت.

با توجه به منحنی کدام گزینه به طور صحیحی جمله را تکمیل می کند؟ »در نقطۀ B بر خالف ...... « 1621
1( نقطۀ Fدریچۀ دولختی باز است. 

2( نقطۀ A بطن ها در حال انقباض می باشند.
D )3 دریچه های سینی بسته می باشند. 
C )4 خون روشن وارد دهلیزها می شود.

چند مورد از عبارت های زیر در مورد خون تمام سیاهرگ های بدن انسان به طور صحیحی بیان نشده است ؟1631
ب. چندین عامل در حرکت آن به سمت قلب دخالت دارند. CO2 باالست.  آ. گلوکز به مقدار کمی در آن ها وجود دارد ولی مقدار 

ت. مقدار اکسیژن موجود و ترکیب شده با هموگلوبین در آن ها برابر است.   پ. مواد موجود در مویرگ های لنفی به آنها راه دارد و پر از لیپید هستند.  
4( 2 مورد 3( 4 مورد  2( 1 مورد  1( 3 مورد 

کدام گزینه پس از متالشی شدن گلبول قرمز در طحال و کبد یک مرد بالغ روی می دهد ؟1641
1( تولید هورمون اریترو پویتین از برخی سلول های پانکراسی افزایش می یابد.

2( همو گلوبین آزاد شده برای مصرف دوباره وارد مغز استخوان می شود.
3( آهن موجود در همو گلوبین ها گوارش می یابد و باید سریع جایگرین شوند. 

4( متابولیسم محصول حاصل از تجزیۀ هموگلوبین باعث افزایش دفع اوره می شود.   

از عبارت های زیر کدام یک در مورد هر جانور مهره داری که به قلب آن خون تیره هم وارد و هم خارج می شود درست است؟1651
1( در این جانوران عالوه بر شش ها کیسه های هوادار به افزایش کارائی تنفسی آنها کمک می کند.

2( این گروه از جانوران دارای یک دهلیز و یک بطن و گردش خون ساده می باشند.
3( این جانوران دارای غدد راست روده ای می باشند و مقدار زیادی آب می نوشند.

4( قلب در ناحیه شکمی و طناب عصبی در ناحیه پشتی قرار دارند.

با توجه به شکل مقابل کدام گزینه صحیح است؟1661
1( در بخش شمارۀ 6 بر خالف شمارۀ 2 مقدار مواد دفعی فراوان است.

2( در بخش شمارۀ 3 پروتئینهای بزرگ به همراه مواد زائد خارج می شوند.
3( تأمین فشار خون الزم در تراوش فقط به ساختار رگ در بخش شمارۀ 4 مربوط می شود.  

4( درون شمارۀ 5 موادی وجود دارند که درون بخش شمارۀ 1 هم می توان یافت.

چند مورد از عبارت های زیر در مورد گلومرول »کالفک« صحیح بیان شده است؟ 1671
ب( گلومرول یک شبکۀ مویرگی حاوی مواد دفعی است.    آ( گلومرول فقط در یک انتهای نفرون قرار می گیرد.  

د( تفاوت ساختاری دو سرخرگ متصل به آن در  افزایش فشار خون مؤثر است. پ( از طریق گلومرول خون تیره به شبکۀ دور لوله ای  وارد می شود.  
4( 1 مورد  3(4 مورد  2( 3 مورد  1( 2 مورد 

در...... دفع ...... توسط ...... صورت می گیرد.1681
2( حشراتـ  اوریک اسیدـ  نفریدی   1( پارامسیـ  مواد زائدـ  واکوئل مرکزی 

4( پرندۀ دریائیـ  نمک اضافیـ  غدد نمکی 3( ماهی آب شیرینـ  یونهاـ  آبشش ها  
چند مورد از عبارت های زیر در رابطه با مناطق رشد و سلول های آن به درستی بیان شده است؟1691

آ( منشأ انواع مریستم های نخستین سلول تخم یا زیگوت می باشد.
ب( سلول های مریستم )سرالد( نخستین همانند لنفوسیت ها هستۀ درشت و سیتوپالسم کم دارند.

پ( بخش های حفاظتی مریستم های رأس ساقه و نخستین ریشه زنده اند.
ت( کامبیوم چوب پنبه ساز بر خالف مریستم »سر الد« در بافت زمینه ای شکل می گیرد.

4( 1 مورد 3( 4 مورد   2( 3 مورد  1( 2 مورد 
کدام گزینه در رابطه با نقش هوموس به نادرستی بیان شده است؟1701

2( در الیه های نسبتًا عمیق خاک از اجزای در حال تجزیه تشکیل شده است.  1( ظرفیت نگهداری باالئی برای بارهای مثبت دارد. 
4( باعث می شود تا تولید یونهائی مانند آمونیوم در خاک افزایش یابد. 3( اجازۀ نفوذ آسان ریشه در خاک را فراهم می کند. 
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