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کدام مورد برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ »در تولید گیاهانی برای ...... برخالف روش های...... از مهندسی ژنتیک استفاده نمی شود 1«1561
1( استفاده از کود کمتر -تولید آنزیم برای تجزیه بهتر سلولز

۲( تولید سلولز بیشتر- تولید گیاهانی با آب کمتر
3( رشد با انرژی کمتر-  بهبود مقاومت گیاهان به بیماری ها

4( تولید محصول بیشتر -افزایش سازگاری گیاهان زراعی

کدام مورد از عبارات زیر نادرست است؟1571
1( ماکروفاژهای طحال در تولید برخی از مواد دفعی  صفرا نقش دارند.

۲( افزایش مصرف الیه خارجی آندوسپرم غالت در تشدید عالیم سلیاک موثر است.
3( تخریب یاخته های کناری معده سبب اختالل در انتقال برخی از گازهای تنفسی می شود.

4(ترکیبات الکلی  با شل کردن بنداره ای در باالی دیافراگم موجب آسیب مخاط مری می شوند.

شبکه یاخته های عصبی  موجود در  لوله گوارش ......1581
۲( در انقباض هر بنداره از لوله گوارش نقش دارند. 1( می توانند  فعالیت  سلول های پوششی الیه مخاطی را افزایش دهند. 

4( برخالف دستگاه عصبی خودمختار در عمل بلع نقش ندارند. 3( به همراه اعصاب خودمختار در تنظیم فعالیت غدد گوارشی موثرند. 

در هر جانوری که ......1591
1( حفره گوارشی دارد، شبکه عصبی با یاخته های ماهیچه ای در ارتباط است.

۲( در معده جذب دارد، رفتار دگرخواهی دیده می شود.

3(  چینه دان دارد، گوارش برون سلولی انجام می گیرد.
4( فاقد دهان است، است از بدن میزبان مواد الزم را دریافت می کند.

آخرین خط دفاع دستگاه تنفسی یاخته هایی ......1601
۲( در مجاورت سلول های مژک دار هستند و گرد و غبار را می بلعند. 1( در بخش مبادله ای اند و با ماده مخاطی در تماس  هستند. 

4( بیگانه  خوارند و برای انواع اینترفرون گیرنده می سازند. 3( هستند که توانایی حرکت دارند و به یاخته نوع دوم شبیه اند. 

در تنظیم دستگاه تنفس کدام مورد به درستی بیان شده است ؟1611
1( کاهش اکسیژن مستقیما بر مرکز تنفسی اثر کرده و آهنگ تنفس را تغییر میدهد. 

۲( به دنبال ارسال پیام از دیواره نایژک ها،  اعصاب سمپاتیک قطر نایژک هارا تغییر می دهند.
3( افزایش کربن دی اکسید مستقیمًا و یا از طریق گیرنده هایی از حواس پیکری، بصل النخاع را تحریک می کند.

4( گیرنده های موجود در سرخرگ آئورت تحت تاثیر هیدروژن قرار می گیرند و پیام هایی را به پل مغز ارسال می کنند.
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با توجه به الکتروکاردیوگرام در یک دوره  قلبی ......1621
1( هر چهار دریچه قلبی می توانند همزمان باز باشند.

۲( بالفاصله پس از صدای اول قلب حجم خون بطن ها  کاهش می یابد.
3( با  ثبت موج QRS  تحریک ایجاد شده به طرفین دیواره بطن ها می رسد.

4( می توان گفت در زمان ثبت موج QRS -  T فشار بطن چپ نسبت به آئورت بیشتر شده است.

از بین عبارات زیر کدام مورد به درستی بیان شده است؟1631
۲( پس از خوردن غذا مقاومت سرخرگ های کوچک  روده کاهش می یابد. 1( مویرگ های اطراف حبابک دارای منافذ یاخته ای  هستند. 

4( داخلی ترین الیه سرخرگ نسبت به سیاهرگ ضخامت بیشتری دارد. 3( مویرگ ها نیاز بافت ها به اکسیژن را تنظیم می کنند. 

کدام مورد درباره انعقاد خون نادرست است؟1641
1( پالکت ها از قطعه قطعه شدن مگاکاریوسیت در پالسما تولید می شوند.

۲( پالکت ها در آسیب جزئی رگ با ایجاد در پوش جلوی خروج خون از رگ را می گیرند.
3( وجود یون های کلسیم و ویتامین K برای تشکیل لخته الزم است.

4( ترشحات برخی از گلبول های سفید مانع تشکیل فیبرین می شود.

کدام جمله از عبارات زیر درباره دستگاه دفع ادرار به درستی بیان نشده است؟1651
2( ستون های کلیه در بخش قشری نیز مشاهده می شوند.  1( »بخش ضخیم« هنله پایین رو در مقایسه با هنله باالرو کمتر است. 

4( در انواع بیماری های دیابت نارسایی کلیه مشاهده می شود. 3( تغییر قطر سرخرگ وابران در مقدار تراوش موثر است. 
4 )4  3 )3  ۲ )۲  1 )1

کدام عبارت در مورد فرایند تشکیل ادرار صحیح بیان شده است؟1661
1( اگر خون اسیدی باشد یون بیکربنات  ترشح می شود و یون هیدروژن بازجذب می گردد.
۲( اگر خون  قلیایی شود یون بیکربنات  ترشح می شود و یون هیدروژن بازجذب می گردد .

3( لوله پیچ خورده نزدیک نسبت به لوله پیچ خورده دور متیونین بیشتری باز جذب می کند.
4( لوله پیچ خورده دور نسبت به لوله پیچ خورده نزدیک داروی بیشتری ترشح می کند.

در یاخته گیاهی ......1671
1( پروتوپالست می تواند  لیگنین را بر روی دیواره رسوب دهد.

۲( جوان ترین الیه از دیواره سلولی نسبت به مسن ترین  الیه استحکام کمتری دارد.
3(  تمامی ترکیبات رنگی موجود در سبزدیسه پاد اکسنده هستند.

4( پکتین ترکیب لیپیدی است  که مانند چسب عمل می کند.

کدام یک از اعمال زیر در در سازش با محیط خشک دیده نمی شوند؟1681
1( افزایش تعداد الیه های روپوستی و قرار گیری روزنه ها در فرورفتگی غار مانند

۲( تمایزات بیشتر در الیه  روپوست و نبودن روبیسکو در کلروپالست یاخته های میانبرگ
3( افزایش ضخامت کوتین در برگ و وجود فتوسنتز در برخی از سلولهای رگبرگ

4( کاهش تنفس نوری و ذخیره مواد پروتئینی جاذب آب در کریچه

کدام مورد به درستی بیان نشده است؟1691
 1( بیشتر گیاهان با استفاده از قارچ ریشه ای فسفات مورد نیازشان را تامین می کنند.

۲( در برخی از گیاهان برای جذب ترکیبات نیتروژن دار بخش هایی برگ یا ساقه تغییر شکل یافته است.
3( با از بین بردن میکروبهای خاک تولید آمونیوم کاهش می یابد.

4( هدف از سازگاری موجود در ریشه نخود مشابه سازگاری گیاه توبره واش است.

در گیاه ...... در ساعات گرم با کاهش تعرق ......1701
۲( ذرت-  مصرف  کربن دی اکسید ادامه دارد. 1( آناناس- فتوسنتز کاهش می یابد  

4( خرزهره-  تولید گلوکز ادامه  دارد .  3( گل رز- ورود اکسیژن به گیاه افزایش می یابد. 

در سیناپس ......1711
1( از سلول پیش سیناپسی نوعی پیک کوتاه برد منتشر می شود.

۲( ممکن است برای باز شدن کانال بیش از یک ناقل الزم باشد.
3( آنزیم هایی در فضای سیناپسی هر ناقلی را تجزیه می کنند.

4( ناقل عصبی همیشه پتانسیل الکتریکی سلول پس سیناپسی  را افزایش می دهد.


