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در یاخته های ماهیچه اسکلتی ...... یاخته های ماهیچه های ...... ، ......1561
1( همانندـ  صاف، شبکه آندوپالسمی هنگام انقباض، یون های کلسیم را به روش غیر فعال آزاد می کنند. 

2( همانند ـ  قلبی، میزان تولید ATP به نوع تار ماهیچه ای بستگی دارد. 
3( برخالفـ  صاف، هسته حاوی کروموزوم های جفت کروماتیدی است. 

4( برخالفـ  قلبی، بیش از دو مجموعه کروموزوم ها همتا وجود دارد. 

گزینه صحیح کدام است؟1571
1( در یاخته های ترشح کننده اسید در معده، یون هیدروژن با کلر ترکیب و سپس اسید تولید و ترشح می شود. 

CO2همراه است.  2( در یاخته های ترشح کننده بیکربنات در غدد معده، اکسایش پیرووات با تولید 
3( در یاخته های اصلی غدد معده، آنزیم های ترشحی به صورت غیرفعال در گلژی بسته بندی می شوند. 

4( در یاخته های غدد معده، بیان ژن های سازنده عامل درونی در مرحله تقسیم هسته ممکن نیست. 

در یاخته های پوششی روده، ......1581
1( پروتئین سیتوپالسمی پمپ سدیمـ  پتاسیم، سبب توزیع نابرابر یون ها در دو سوی غشاء می شود. 

قرار دارند.  G0 2( بیشتر یاخته ها به طور موقت یا دایمی در مرحله 
3( آنزیم های غشایی نقش مهمی در جذب بیشتر مونوساکاریدها و آمینواسیدها دارند. 

4( پیرووات پس از تولید در ماده زمینه میتوکندری، دچار اکسایش می شود. 

پروتئینی که بیشترین سهم را در انتقال اکسیژن بر عهده دارد، ......1591
1( همانند پروتئین ذخیره کننده اکسیژن، چهار اتم فلزی برای اتصال با اکسیژن دارد. 

2( دارای چهار بخش غیر آلی است که در تشکیل ماده رنگی صفرا نقش دارد. 
3( چهار رشته پلی پپتیدی دارد که هر کدام عالوه بر پیوندهای هیدروژنی و پپتیدی، پیوندهای آبگریز نیز دارند. 

4( چهار جایگاه مشترک برای اتصال به اکسیژن و کربن دی اکسید دارد. 

چند مورد از موارد زیر صحیح است؟1601
الف( پرده جنب ساختار بافتی شبیه پرده اطراف قلب دارد. 

ب( ماهیچه بین دنده ای داخلی، واحد عملکردی شبیه دیافراگم دارد. 
ج( پرده جنب نقشی مشابه مایع سورفاکتانت بر حفظ حجم باقی مانده دارد. 

د( اپی گلوت در سرفه حالتی شبیه استفراغ دارد. 
4( چهار  3( سه  2( دو  1( یک  
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در گروهی از مهره داران، بیشتر تبادالت گازی از طریق شبکه مویرگی در زیر پوست صورت می گیرند، به طور طبیعی همه این جانوران دارای کدام ویژگی 1611
هستند؟

1( از لقاح تخم هایی با اندوخته غذایی فراوان در محیط آبی تشکیل شده اند.  
2( خون روشن پس از بازگشت از سطوح تنفسی فقط به یک دهلیز وارد می شود. 

3( می توانند ضمن باز کردن بینی خود هوا را از حفره دهانی به شش ها وارد کنند. 
4( در شرایطی می توانند با افزایش باز جذب آب از کلیه ها، ادرار غلیظ تولید کنند. 

گزینه نادرست کدام است؟1621
1( صدای دوم قلب در اوایل طوالنی ترین مرحله قلب شنیده می شود. 

2( صدای اول قلب در اواخر کوتاه ترین مرحله قلب شنیده می شود. 
3( بیشترین فشار درون بطن ها در اواسط سیستول بطن ها دیده می شود. 

4( بیشترین حجم خون در دهلیزها هنگام بسته شدن دریچه های سینی شکل وجود دارد. 

یاخته های حاصل از تقسیم و تمایز ......1631
1( یاخته های لنفوئیدی، نقشی در بروز واکنش های مرگ برنامه ریزی شده یاخته ای ندارند. 

2( یاخته های میلوئیدی، بر روی کروموزوم های شماره 9 خود دارای دو آلل برای گروه خونی هستند. 
3( یاخته های لنفوئیدی، نقشی در پاسخ های عمومی اما سریع ندارند. 

4( یاخته های میلوئیدی که هسته چند قسمتی دارند، سیتوپالسم دانه دار دارند. 

کدام گزینه، عبارت روبه رو را به طور مناسب کامل می کند؟ »در سامانه گردش مواد ......«1641
1( هیدر، انشعابات حفره گوارشی به درون بازوهای جانور کشیده شده است. 

2( کرم لوله ای، خون درون سلوم نقش مؤثری در جابجایی گازهای تنفسی دارد. 
3( پالناریا، حرکت بدن در جابجایی همولنف در حفره گواشی مؤثر است. 

4( اسفنج، یاخته ها یقه دار موجود در منافذ، آب را در همه جهات به گردش در می آورد. 

کدام مورد جمله مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »هر یاخته سازنده دیواره نفرون که ......«1651
1( زوائد پا مانند دارد، همانند سدی، تراوش مواد را به درون نفرون محدود می کند. 

2( ریزپرز دارد، اندامکی دو غشایی دارد که اکسایش و کاهش NADH در درونی ترین بخش آن صورت می گیرد. 
3( در ترشح یون های هیدروژن نقش دارد، نمی تواند برای پیک های شیمیایی دوربرد گیرنده داشته باشد. 

4( ساختار ی شبیه یاخته های پوششی مویرگ ها دارد، نمی تواند غلظت بعضی مواد ادرار را زیاد کند. 

سخت پوستانی که غدد شاخکی دارند، ......1661
2( همانند ملخ، دارای طناب عصبی شکمی با گره های عصبی می باشند.  1( همانند بعضی مهره داران ادرار رقیق و زیاد دفع می کنند.  
4( برخالف اسفنج ها، حرکت مواد غذایی درون بدن آن ها یک طرفه است.  3( برخالف مهره دارانی که کلیه ساده دارند، فاقد حفره عمومی می باشند.  

چند مورد از موارد زیر به نادرستی بیان شده اند؟1671
الف( ماده نارنجی موجود در هویج می تواند اثر نامطلوب الکترون های جفت شده اکسیژن را خنثی  کند. 

ب( فراوان ترین ماده رنگی موجود در سبزدیسه ها، بخشی از مرکز واکنش فتوسیستم ها می باشد. 
ج( پروتئینی که می تواند سبب از بین رفتن ریزپرزهای روده شود، فاقد زنجیره های جانبی می باشد.

د( پلی ساکاریدهای رشته ای دیواره یاخته گیاهی، با جذب آب متورم و ژله ای می شوند. 
4( چهار مورد 3( سه مورد   2( دو مورد   1( یک مورد  

یاخته های سامانه پوششی در گیاهان که ......1681
1( سبزینه دارند، می توانند همانند یاخته های کالنشیمی دیواره با ضخامت برابر داشته باشند. 

2( پوستک ترشح می کنند، می توانند مولکول های mRNA اولیه خود را پیرایش نمایند. 
3( از نوعی مریستم پسین حاصل می شوند، دیواره ضخیم و آغشته به چوب دارند. 

4( فاقد پوستک می باشند، نمی توانند نخینه های قارچ ها را فضای بین یاخته ای خود عبور دهند. 

باکتری های تثبیت کننده نیتروژن ...... باکتری های نیترات ساز، ......1691
1( همانندـ  نقش مهمی در حاصلخیزی خاک و ساختن DNA در گیاهان دارند. 

2( همانندـ  مواد آلی مورد نیاز خود را از مواد معدنی ساده می سازند. 
3( برخالفـ  می توانند ماده آلی نیتروژن دار را  به ماده معدنی تبدیل نمایند. 

4( برخالفـ  می توانند بیان چند ژن خود را توسط یک راه انداز تنظیم نمایند. 


