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یاخته های پوششی سطحی اندام کیسه ای شکل لوله گوارش انسان سالم ......1561
۱( همانند غده های آن اندام ماده ژله ای قلیایی با نقش حفاظتی تولید می کند. 

۲(  برخالف اندامی که بالفاصله قبل از آن قرار گرفته، توانایی تولید مخاط را دارد. 
۳( برخالف اندامی که مراحل پایانی گوارش را انجام می دهد، فاقد ترشحات پروتئینی است . 

۴( همانند اندام تولیدکننده صفرا،  در ترشح ماده ای ضداسیدی نقش دارند. 

کدام عبارت نادرست است؟ 1571
۱( در رویش دانٔه ذرت که لپه درون خاک می ماند، انحنای بخش فوقانی محور رویشی دیده نمی شود. 

۲( در رویش دانه لوبیا که لپه از خاک خارج می شود، اندوسپرم دانه منبع اصلی تأمین انرژی رویش است. 
۳( در رویش دانه لوبیا که رویش روزمینی می باشد ، انحنای بخش فوقانی محور رویشی دیده می شود. 

۴( در رویش دانه ذرت که رویش زیرزمینی می باشد، آندوسپرم دانه منبع اصلی تأمین انرژی رویش است. 

چند مورد درباره فردی که دمای بدن وی در اثر یک عامل خارجی باال رفته، نادرست است ؟ 1581
آ( به طور قطع پاسخ  ایمنی اولیه در بدن وی صورت گرفته است. 

ب( اتصال پیش ماده به جایگاه اختصاصی آن در عامل خارجی به طور طبیعی روی می دهد. 
پ( تعداد یاخته های با خاصیت درشت خواری در نقاط خاصی از بدن وی افزایش یافته است. 

ت( با وارد کردن آنزیم به درون یاخته عامل خارجی، مرگ برنامه ریزی شده به وقوع پیوسته است. 
 ۴ )۴  ۳ )۳  ۲ )۲  ۱ )۱

مشاهده کدام رویداد پس از ترشح نوعی پیک شیمیایی از برون شامه جنینی به خون مادر امکان پذیر نمی باشد؟  1591
۲( کاهش استحکام دیواره داخلی رحم  ۱( کاهش فعالیت های میوزی مادر  

۴( عدم افزایش مقدار هورمون آزادکننده  ۳( تداوم رشد جسم زرد  

آخرین انشعاب نایژک در بخش هادی ......1601
۱( برخالف انشعابات پس از خود ویژگی  ایمنی ذاتی در برابر عوامل بیماری زا را دارد. 

۲( همانند انشعاباتی که ویژگی تغییر قطر ندارند، به درون شش وارد نشده اند. 
۳( همانند انشعابات پس از خود در تنظیم مقدار هوای ورودی به شش نقش دارند. 

۴( برخالف ساختار خوشه انگوری سیستم تنفسی، نقشی در دفاع در برابر باکتری ها ندارد. 

ویژگی مشترک جانوران دارای لوله گوارشی  با آن هایی که حفره گوارشی دارند، کدام است؟ 1611
۴( وجود اندام های گوارشی  ۳( فعالیت آنزیمی برون یاخته ای  ۱( گوارش درون یاخته ای  ۲( جریان یکطرفه غذا  
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چند مورد درباره هر ریزلوله پروتئینی که در ابتدای تقسیم سلولی دیده می شود ، نادرست است ؟ 1621
ب( در حین جداشدن کروماتیدهای خواهری تغییر اندازه می یابند.  آ( دارای اتصال با سانترومر فام تن ها هستند.  

ت( در مرحله پروفاز ، تشکیل و دیده می شوند.  پ( در مرحله تلوفاز ، تخریب و از بین می روند.  
۳ )۴   ۱ )۳  ۴ )۲  ۲ )۱

کدام عبارت درباره بافتی که بزرگ ترین ذخیره انرژی در بدن است ، نادرست می باشد؟ 1631
۱( مقدار آن از عواملی است که وزن هر فرد به مقدار  آن بستگی دارد. 

۲( یکی از مکان های استقرار این بافت ، بین ماهیچه ها و کره چشم است. 
۳( مواد حاصل از گوارش لیپیدها، بالفاصله بعد از ورود به مویرگ لنفی در آنجا ذخیره می شود.  

۴( هسته سلول های اصلی تشکیل دهنده آن  در نزدیکی غشای سلولی مستقر شده است. 

چند جمله درباره خارجی ترین الیه درون دانه غالت درست است؟ 1641
ب( دارای گیرنده هورمون افزایش طول ساقه می باشد.  آ( توانایی تولید مقادیر فراوانی هورمون جوانی را دارد.  

ت( افزایش منابع قندی در اختیار رویان را ممکن می سازد.  پ( محل تولید و رهاسازی نوعی آنزیم گوارشی در دانه است.  
 ۲ )۴  ۳ )۳  ۴ )۲  ۱ )۱

چند عبارت در ارتباط با ضخیم ترین الیه قلب انسان سالم، نادرست است ؟ 1651
ب( در عملکرد دریچه های قلبی بین دهلیز و بطن نقش دارد.  آ( هر یاخته موجود در آن از طریق صفحات بینابینی با هم در ارتباط اند.  

ت( هر یاخته آن مستقیمًا توسط خون موجود در حفرات قلبی تغذیه می شوند.  پ( تمام یاخته های ماهیچه ای آن هم زمان پیام الکتریکی دریافت می کنند.  
 ۴ )۴  ۱ )۳  ۲ )۲  ۳ )۱

در هر مرحله ای از فرایند پروتئین سازی که مولکول رنای ناقل در جایگاه A ریبوزوم دیده نمی شود، .......1661
۲( رناتن قبال به سوی رمزه پایان حرکت نموده است.  ۱( با افزوده شدن زیرواحد بزرگ رناتن ، ساختار آن کامل می شود.  

۴( زیرواحدهای رناتن از هم جدا و رنای پیک آزاد می شود.  ۳( امکان تشکیل پیوند پپتیدی در جایگاه A وجود ندارد.  

 صفت رنگ در نوعی ذرت دارای سه جایگاه ژنی است که هر کدام دو دگره دارند. اگر ژن ها را با A ، B و C نشان داده و بین دگره های هر یک رابطه بارز و نهفته 1671
وجود داشته باشد ؛ رخ نمودهای حاصل در این گیاه از سفید تا قرمز به صورت طیف هایی پیوسته از بروز پیدا خواهد کرد. در بین زاده های حاصل از لقاح دو 

گیاه با ژن نمودهای  AaBBcc  و aabbCc ، کدام ژن نمود فراوانی بیشتری در جمعیت ذرت ها خواهد داشت؟ 
  aaBbcc )۴    AaBbCc  )۳  AaBbCC )۲  AaBbcc )۱

کدام مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ »هنگام ...... که خونی از قلب خارج نمی شود ...... و خون را با فشار جلو می رانند.« 1681
۲( استراحت بطنـ  سرخرگ ها گشاد شده  ۱( انقباض بطنـ  دیواره سرخرگ جمع شده  

۴( انقباض بطنـ  سرخرگ ها گشاد شده ۳( استراحت بطنـ  دیواره سرخرگ جمع شده  

هنگام گلدهی که یک سرالد ...... در جوانه ایجاد می شود، تعداد محل های مصرف در گیاه ...... می یابد. 1691
۴( زایشیـ  کاهش ۳( رویشیـ  افزایش   ۲( زایشیـ  افزایش   ۱( رویشیـ  کاهش  

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ »جانوری که انشعابات حفره گوارشی آن به تمام نواحی بدن نفوذ می کند، .......« 1701
ب( با شیوه لقاح دوطرفی موجب باروری تخمک ها می شود.  آ( بیشتر نیتروژن دفعی را از طریق سطح بدن دفع می کند.  

ت( دو مجموعه از جسم یاخته های عصبی در بخش مرکزی عصبی خود دارد. پ( مویرگ ها با کمک آب میان بافتی، تبادل مواد و گازها را انجام می دهد.  
۲ )۴  ۴ )۳  ۱ )۲  ۳ )۱

کدام مورد ویژگی مشترک هر یاخته ای است که شناسایی عامل غیرخودی را به طور اختصاصی برعهده دارد ؟ 1711
۲( پس از اتصال به پادگن، ابتدا تمایز یافته و سپس تکثیر می شود.  ۱( بالفاصله در محل تولید ، توانایی شناسایی عامل بیگانه را نخواهد داشت.  

۴( در برخوردهای بعدی پادگن، سریع تر از بار اول دچار تمایز و تکثیر می شود.  ۳( توانایی اتصال به یاخته بیگانه و شناسایی آن را از یاخته های خودی دارد.  

کاهش شدید هورمونی که در جذب کلسیم موجود در غذا نقش دارد، ......1721
۲( بر ترکیب جاری لنف  در مویرگ لنفی روده ای مؤثر باشد.  ۱( مقدار توده بدنی  فرد را شدیدًا کاهش می دهد.  

۴( بر چگونگی تغییر وضعیت سارکومرها تأثیری ندارد.  ۳( فشار اسمزی پالسمای بازجذب شده را افزایش می دهد .  

کدام گزینه با توجه به شکل رو به رو  نادرست است؟ 1731
۱( بخش ۱ همانند ۲ در برش لوله گوارشی انسان نیز دیده می شود. 

۲( بخش ۴ برخالف ۳ عامل تغییر تنگی و گشادی این ساختار در انسان است. 
۳( بخش  ۳ همانند ۴ تحت تأثیر سیستم عصبی تغییر اندازه می یابد.

۴( بخش ۱ همانند اندام کیسه ای شکل گوارش در ایمنی فرد مؤثر است. 
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